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ગ્રાહકો માટેની બેંકની પ્રતિબધ્ધિાની આચારસંહહિા જાન્યુઆરી -ર૦૧૪
પહરચય
આ એક ગ્રાહક અતધકાર નો કોડ છે કે જે બેષ્ક્ન્કિંગ વ્યવહાર માટે ના લઘુત્તમ ધોરણો સુયોર્જજિ કરે છે જેનુ ં સભ્ય
બેંકોએ વ્યસ્તિગિ ગ્રાહકો સાથે વ્યવહાર કરિી વખિે પાલન કરવાનુ ં રહે છે . િે ગ્રાહકો માટે રક્ષણ પ ૂરું પાડે છે
અને સમજાવે છે કે બેંકોએ િેમના રોજબરોજના ગ્રાહકો સાથે કેવો વ્યવહાર કરવો જોઈએ.
આ કોડ હરઝવડ બેંક ઓફ ઈષ્ક્ન્ડયા એ તનદે શેલી તનયમનકારી અથવા તનયંત્રણકારી સ ૂચનાઓને બદલિી નથી કે
ઓળંગિી નથી અને આપણે RBI ની વખિોવખિ અપાિી આવી સ ૂચનાઓનુ ં / તનદે શોનુ ં પાલન કરીશુ.ં કોડના
ધોરણો કદાચ તનયમનકારી સ ૂચનાઓ કરિાં ઊંચા મ ૂલ્યો સ્થાપે અને ધોરણો આવાં ઊંચા જ રહેશે કે જે ઉચ્ચત્તમ
પ્રણાલીને અનુસરે છે જે અમે સ્વૈચ્ચ્છક રીિે િમારી સાથે સ્વીકારે લ છે .
ગ્રાહકને બહેિર સેવાઓ આપવા અને ગ્રાહકોનો સંિોષ મહત્તમ કરવા આપણે બેંહકિંગ વ્યવહારોને ઉચ્ચત્તમ સ્િર
સુધી લઈ જવા પ્રયાસો કરીશુ.ં
આ કોડમાં ‘ િમે એટલે કે ગ્રાહક ’ અને ‘અમે’/‘ અમને’ એટલે કે એ બેંક જે ગ્રાહક જોડે વ્યવહાર કરે છે .
૧.૧

ુ :કોડના હેતઓ
આ કોડ તવકસાવવામાં આવ્યો છે કારણ કે :

a.

િમારી સાથેના વ્યવહારમાં ન્ય ૂનત્તમ ધારાધોરણો સ્થાપીને સારા અને યોગ્ય બેંહકિંગ વ્યવહારોને પ્રોત્સાહન
આપવુ.ં

b.

િમે અમારી પાસે યોગ્ય અપેક્ષા રાખી શકો િેવી પારદતશિિા વધારવી.

c.

સંચાલનના ઊંચા ધોરણો મેળવવા બજારના પહરબળોને સ્પધાડ ત્મક માધ્યમથી

d.

િમારા અને િમારી બેંક વચ્ચે યોગ્ય સુમેળભયાડ સંબધ
ં ો સ્થાપવા.

e.

બેંહકિંગ પદ્ઘતિમાં તવશ્વાસ પ્રસ્થાતપિ કરવો.

પ્રોત્સાહહિ કરવા.

તવભાગ ર માં મહત્વની વચનબદ્ઘિા દ્વારા કોડના ધારાધોરણો સમાતવરટ છે .
૧.ર

કોડનો ઉપયોગ :-

આ કોડ નીચે દશાડ વેલ દરે ક પ્રોડતટ અને સેવાઓ પર લાગુ પડે છે , જો િે અમારી શાખાઓ કે અતધકૃિ એજન્ટો,
કાઉન્ટર ઉપરથી, ફોન દ્વારા, ટપાલ દ્વારા, પારસ્પાહરક ઈલેકટ્રોતનક યંત્રો દ્વારા, ઈન્ટરનેટ દ્વારા અથવા અન્ય કોઈ
પદ્ઘતિથી આપવામાં આવેલ હોય, જો કે અહીં દશાડ વેલ દરે ક પ્રોડતટસ અમારા દ્વારા પ્રસ્િાતવિ હોય િે જરૂરી નથી.
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(a)

ચાલુ ખાિા, બચિ ખાિા, બાંધી મુદિની રકમ, રીકરીંગ ડીપોઝીટ, પી.પી.એફ એકાઉન્ટ, અને અન્ય

ડીપોઝીટ ખાિા.
(b)

ચ ૂકવણની સેવાઓ જેવી કે પેન્શન, પે-ઓડડ ર, ડીમાન્ડ ડ્રાફટ દ્વારા ભરણુ,ં વાયર ટ્રાન્સફર અને બધા

ઈલેકટ્રોતનક વ્યવહારો દા.િ. આર.ટી.જી.એસ., એન.ઈ.એફ.ટી.
(c)

સરકારી વ્યવહારો સંબતં ધિ બેંકની સેવાઓ.

(d)

ડીમેટ ખાિા, ઇસ્તવટી, સરકારી બોન્ડઝ

(e)

ભારિીય ચલણી નોટ / તસકકા ફેરબદલીની સુતવધાઓ

(f)

ચેકો નો સ્વીકાર , સેઈફ કસ્ટડીની સેવાઓ, સેઈફ ડીપોઝીટ લોકરની સુતવધાઓ.

(g)

લોન ઓવરડ્રાફટ અને ગેરંટી

(h)

મુરાની ફેરબદલી સહહિ તવદે શી ચલણની સેવાઓ

(i)

અમારી શાખાઓ અને / અથવા અમારા પ્રતિતનતધઓ કે એજન્ટો દ્વારા વેચાિી ઉપજો જેવી કે ત્રીજા

પક્ષકારના વીમા અને રોકાણ.
(j)

કાડડ પ્રોડકટસ જેવી કે ક્રેડીટ કાડડ સ , ડેબીટ કાડડ સ, એ.ટી.એમ.કાડડ સ, સ્માટડ કાડડ સ સેવાઓ ( અમારી ગૌણ

કંપનીઓ દ્વારા આપવામાં આવિા ક્રે ડીટ કાડડ સ સહહિ ).
શબ્દકોશમાં ઘાટા, કાળા શબ્દોના અથડ આપવામાં આવ્યા છે .

ર.મુખ્ય વચનબદ્ઘિા
ર.૧

આપના પ્રત્યે અમારી મુખ્ય વચનબદ્ઘિાઓ :-

ર.૧.૧ િમારી સાથેના અમારા બધા જ વ્યવહારોમાં સારી અને યોગ્ય રીિે વિડન કરવુ ં જેમ કે..
(a) બેંકના કાઉન્ટર ઉપર રોકડ / ચેકોની લેવડ દે વડ વગેરે જેવી ન્ય ૂનિમ બેંહકિંગ સેવાઓ પ ૂરી પાડવી.
(b) અમોએ પ્રસ્િાતવિ કરે લી ઉપજો અને સેવાઓ િેમજ પ્રણાલી અને પ્રહક્રયાઓ કોડમાં પ્રસ્થાતપિ કરે લી
વચનબદ્ઘિાઓ અને ધારાધોરણ મુજબની હોય.
(c) અમારા ઉત્પાદનો અને સેવાઓ આનુશાંણગક કાયદાઓ અને તનયમો અનુસાર હોય અને િમારી જરૂહરયાિો
પ્રમાણે યોગ્ય હોય.
(d) િમારી સાથેના અમારા વ્યવહારો, નૈતિક મ ૂલ્યોથી સુસજજ અને પારદશી રહે.
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(e) સુરણક્ષિ અને તવશ્વસનીય બેંહકિંગ િથા ચ ૂકવણીની પદ્ઘતિઓનુ ં સંચાલન કરવુ.ં
ર.૧.ર અમારી નાણાંકીય ઉપજો અને સેવાઓ કે વી રીિે કામ કરે છે િેની િમને સમજ પડે િેની

સહાય કરવા

:
(a) નીચે પ્રમાણેની એક અથવા વધારે ભાષાઓમાં િમને માહહિીઓ આપવી - હહન્દી, અંગ્રેજી, અથવા અનુકૂળ
સ્થાતનક ભાષા.
(b) અમારી જાહેરાિો અને પ્રોત્સાહનનુ ં સાહહત્ય સ્પરટ છે અને ગેરમાગે દોરવાવાળં નથી િેની ખાત્રી કરવી.
(c) િમને અમારી ઉપજ, સેવાઓ, શરિો અને તનયમો, વ્યાજના દર / સેવાકીય ચાર્જિસ વગેરેની સ્પરટ માહહિી
મળે િેની ખાત્રી કરવી.
(d) િમને અમારી સવલિો કે વી રીિે મળે અને િમારા પ્રશ્નોના તનવારણ માટે કોનો અને કેવી રીિે સંપકડ કરવો
િેની માહહિી આપવી.
ર.૧.૩ િમારા એકાઉન્ટ અથવા સેવાઓના ઉપયોગ માટે મદદરૂપ થવા હેત:ુ
(a) િમને તનયતમિ રીિે યોગ્ય અદ્યિન માહહિી આપવી.
(b) વ્યાજના દર, અન્ય ચાર્જિસ િેમજ તનયમો અને શરિોની માહહિી આપિા રહેવી.
(c) િમારી જાણકારી માટે અમારી શાખાઓમાં નીચે મુજબની તવગિો પ્રદતશિિ કરવી.
i.

આપને આપવામાં આવિી સેવાઓ.

ii.

બચિ ખાિાઓ અને ચાલુ ખાિાઓમાં જરૂરી, લઘુત્તમ રકમ િથા િેના અભાવે લાગુ પડિી દં ડનીય

રકમ.
iii.

િમારી કોઈ ફહરયાદના તનવારણ માટે શાખાના કોઈ જવાબદાર અતધકારીનુ ં નામ.

iv.

શાખા ખાિે િમારી ફહરયાદનુ ં તનવારણ ના થાય િો ઉપરના સ્િરે સંપકડ કરવા ક્ષોતત્રય અતધકારી, ઝોનલ

મેનેજર કે મુખ્ય મધ્યવિી અતધકારી ના (PNO) નામ અને સરનામા.
v.

જે બેંહકિંગ લોકપાલની હદમાં શાખાઓ આવરી લેવાઈ હોય િેન ુ ં નામ, સંપકડ ની તવગિો.

vi.

માહહિી પુસ્સ્િકાના સ્વરૂપમાં ઉપલબ્ધ િમામ માહહિી.

(d)

અમારી નીચે જણાવેલી સેવાઓ માટે ની નીતિઓ અમારી વેબસાઈટ ઉપર પ્રદતશિિ કરવી.
i. ડીપોઝીટ
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ii. ચેકો એકતત્રિ કરવા.
iii. િકરાર તનવારણ
iv. વળિર
v. લેણાની રકમનુ ં ઉઘરાણુ ં અને અવેજનો પુન: કબજો.
ર.૧.૪ ખોટી બાબિો ઝડપથી અને સહાનુભ ૂતિપ ૂવડક સુધારવા હેત:ુ
(a)

ભ ૂલો િરિ જ સુધારી અને િે ભ ૂલથી લાગેલા બેંક ચાર્જિસ ને લીધે િમને ભોગવવુ ં પડેલ ું આતથિક

નુકસાન અમારી નીતિ મુજબ ભરપાઈ કરવુ.ં
(b)

િમારી ફહરયાદનુ ં તુરંિ તનવારણ કરવુ.ં

(c)

િેમ છિાં િમે સંતરુ ટ ના હોય િો ફહરયાદ આગળ કે વી રીિે મોકલવી િે જણાવવુ.ં

(d)

િકનીકી તનરફળિાને કારણે ઉદભવિી સમસ્યાઓ માટે વૈકચ્લ્પક માગડ બિાવવા.

ર.૧.પ િમારી અંગિ માહહિીને ગુપ્િ અને સુરણક્ષિ રાખવી.
નીચેના પેરા નંબર પ માં બિાવ્યા પ્રમાણેની બાબિોને અનુરૂપ િમારી દરે ક અંગિ માહહિીને ગુપ્િ અને
સુરણક્ષિ રાખીશુ.ં
ર.૧.૬ કોડનો પ્રચાર
અમે :
(a)

અમારી પાસે ખાતુ ખોલાવો ત્યારે અને/અથવા માગણી કરવાથી કોડની નકલ િમને આપીશુ.ં

(b)

કોડને દરે ક બ્ાંચમાં અને અમારી વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ કરાવીશુ.ં

(c)

કોડને લગિી માહહિી આપી શકે અને એનો અસરકારક રીિે ઉપયોગ કરે િેવી રીિે સ્ટાફને િાલીમ મળે

િેની ખાિરી આપીશુ.ં
(d)

કોડ અને િેને લગિી માહહિી તવશે ગ્રાહકમાં જાગતૃ િ આવે િેવાં પગલાં લઈશુ.ં

ર.૧.૭ કોઈપણ ભેદભાવ વગરની નીતિ અપનાવી િેનો અમલ કરવો.
અમે િમારી ઉંમર, જાતિ, ણલિંગ, વૈવાહહક સ્સ્થતિ , ધમડ, ખોડ ખાંપણ કે આતથિક પહરસ્સ્થિી ના આધારે કોઈ ભેદભાવ
રાખીશુ ં નહીં.
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3. માહહિી પારદતશિિા
િમે, નીચે જણાવેલમાંથી કોઈપણ તવકલ્પ દ્વારા વ્યાજના દર, ફી િથા અન્ય ચાર્જિસ તવશે માહહિી મેળવી શકશો.
(a)

અમારી શાખાઓમાં લાગેલ નોહટસ બોડડ ઉપરથી.

(b)

અમારી શાખાઓ કે હેલ્પલાઈનનો સંપકડ કરીને

(c)

અમારી વેબસાઈટ દ્વારા

(d)

અમારી અતધકૃિ સ્ટાફ / હેલ્પ ડેસ્ક ઉપર પ ૂછપરછ કરીને.

(e)

અમારી શાખાઓમાં ટે હરફ તશડયુઅલ વાંચીને / વેબસાઈટ જોઈને.

૩.૧

સામાન્ય માહહિી

અમે :
(a)

િમારી જરૂહરયાિોને અનુકૂળ હોય એવા ઉત્પાદન કે સેવાઓની માહહિી આપીશુ.ં

(b)

Basic Savings Bank Deposit ખાતુ ખોલાવવા માટે જરૂરી દસ્િાવેજો ની માહહિી અમારી બધી જ

શાખાઓમાં દ્વદ્વભાષીય / તત્રભાષીય રૂપમાં પ્રદતશિિ કરીશુ.ં
(c)

િમને રસ હોય િે પ્રકારની અમારી સ્પરટ માહહિી અને ઉત્પાદનના મહત્વ અંગે જેમાં વ્યાજના દર, અન્ય

ખચાડ વગેરેનો સમાવેશ પણ થાય છે િે આપીશુ.ં
(d)

અમારા ઉત્પાદનો િેમજ સેવાઓ મેળવવાના તવતવધ માગો જેવાં કે શાખાઓ દ્વારા, એટીએમ, ફોન, નેટ

બેંકીંગ િેમજ િેની ઊંડાણપ ૂવડકની સમજ આપીશુ.ં
(e)

અમારા કાયદા, તનયમન િથા આંિહરક નીતિ અંિગડિ િમારી ઓળખ અને સરનામુ ં મેળવવા કયા

પુરાવા જોઈશે િે િમોને જણાવીશુ.ં
(f)

ખાસ કરીને િમારા હડપોઝીટ ખાિાઓ, સેફ કસ્ટડીમાં રાખેલી ચીજ વસ્તુઓ, િેમજ સેફ હડપોઝીટ વોલ્ટમાં

નામાંકનની ( નોમીનેશનની ) સુતવધા માટે િમારા હકકો અને જવાબદારીની જાણ કરીશુ.ં
૩.ર

'' ફોન ના કરશો '' ( ડુ નોટ કોલ ) ની સુતવધા
િમોએ અમારી બેંકમાં '' ફોન ન કરશો '' સુતવધામાં નોંધણી કરાવેલ હોય અગર સીધે સીધી કે

િમારા સેવા પ્રદાિા દ્વારા '' રાષ્ક્રટ્રય ફોન ન કરવો નોંધણી '' માં વ્યવસ્થા કરી હોય િો અમારા ઉત્પાદન કે
સેવાઓની અવાંતછિ વ્યાપારી જાહેરાિો ફોન / એસ.એમ.એસ / ઈ - મેઈલ દ્વારા િમને નહીં આપીએ િેમ છિાં
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પણ આપના ખાિાના પત્રકોની માહહિી, અન્ય જરુરી સલાહસ ૂચનો, િમારા ખાિાના વ્યવહારો અંગે ચેિવણીઓ
અને હાલમાં આપને ઉપલબ્ધ સેવાઓ ઉપર આ સુતવધા લાગુ પડશે નહીં.
૩.૩

વ્યાજના દરો
અમો િમને નીચે મુજબની માહહિી આપીશુ.ં

(a)

િમારા ડીપોઝીટ અને લોન ખાિા માં લાગુ પડિા વ્યાજના દરો.

(b)

જો લોન તનતિિ વ્યાજના દર વાળી હોય િો લોન એગ્રીમેન્ટમાં વ્યાજમાં રીસેટ કલોઝની માહહિી અને

કઈ િારીખથી િે લાગુ પડશે િેની માહહિી.
(c)

જો લોન િરલ વ્યાજના દર ( ફલોટીંગ રે ટ ) વાળી હોય િો '' રે ફરન્સ રે ટ '' કે જે િરલ વ્યાજના દર

સાથે સંલગ્ન હોય અને રે ફરન્સ રે ટ દ્વારા લાગુ પડિા અતધક મ ૂલ્ય કે છૂટ પછી િમારી લોન ઉપર વાસ્િતવક
વ્યાજનો દર કે ટલો થાય િેની જાણકારી આપવામાં આવશે.
(d)

િમારી પાસે લોનના વ્યાજનો દર સ્સ્થર વ્યાજના દરથી િરલ (floating) વ્યાજના દર અથવા િેથી

ઊલટું િેવો તવકલ્પ હોય િો િે પ્રમાણે થિા ચાર્જિસ નો દર.
(e)

કયા સમયાંિરે અમો િમને હડપોઝીટ ઉપર વ્યાજ આપીશુ ં અને લોન ઉપર કયારે વ્યાજ વસ ૂલીશુ.ં

(f)

અમો િમારી હડપોઝીટ ઉપરના વ્યાજ અથવા લોન ઉપરના વ્યાજની ગણિરી કેવી રીિે કરીએ છીએ

િેની માહહિી.
૩.૩.૧ વ્યાજના દરોમાં ફેરફાર
નીચે જણાવેલમાંથી કોઈ તવકલ્પ દ્વારા લોનના વ્યાજનાં દરમાં ફેરફાર અને રે ફરન્સ રે ટ જે િરલ વ્યાજના
દર સાથે સંલગ્ન છે િેમાં ફેરફારની જાણ એક પખવાહડયા ની અંદર કરીશુ.ં
i.

પત્ર દ્વારા

ii.

ઈ-મેઈલ થી

iii.

એસ.એમ.એસ થી
અમે અમારી શાખાઓમાં નોટીસ બોડડ ઉપર પ્રદતશિિ કરીને િેમજ વેબસાઈટ ઉપર માહહિી

આપીશુ.ં
૩.૪

પ્રશુલ્ક યાદી ( ટે રીફ શીડયુલ )

૩.૪.૧ ફી િથા ખચાડ
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(a)

અમો સુતનતિિ કરીશુ ં કે અમારી ફી અને તવતવધ સેવા દરો બેંકની સતમતિ દ્વારા અગર િેમના દ્વારા માન્ય

સક્ષમ અતધકારી દ્વારા મંજૂર થયેલ હોય િદુ પરાંિ િે વ્યાજબી અને સમાન વગડના ગ્રાહકો માટે ભેદભાવ વગરના
હોય.
(b)

અમે પ્રશુલ્ક યાદીને અમારી વેબસાઈટ ઉપર મુકીશુ ં ઉપરાંિ િમારી જાણ માટે દરે ક શાખામાં ઉપલબ્ધ

કરાવીશુ.ં િમામ શાખાઓમાં પ્રશુલ્ક યાદી મળી શકે િેવી જાહેરાિ િમામ શાખાઓમાં કરીશુ.ં
(c)

િમારી પસંદગીની પ્રોડકટસ્ કે સેવાઓમાં થિા ચાર્જિસ ની માહહિી અમારી પ્રશુલ્ક યાદીમાં આપીશુ.ં

(d)

િમારા દ્વારા પસંદ કરાયેલી કોઈ પ્રોડકટ કે સેવા સાથે સંલગ્ન નીતિ તનયમોની અવગણના / ઉલ્લંઘન

બાબિે લાગિી દં ડનીય રકમની માહહિી આપીશુ.ં
૩.૪.ર ફી અને દરોમાં ફેરફાર
જો અમો અમારી ફી અથવા ચાર્જિસ ના માળખામાં ફેરફાર કરીએ િો િે અંગેની જાણ િમોને સ્ટે ટમેન્ટ
ઓફ એકાઉન્ટ / ઈ-મેઈલ / એસ.એમ.એસ / બધી શાખાઓમાં નોટીસ બોડડ ઉપર લખાવીને નવા દરો લાગુ પડે
િેના એક માસ પ ૂવે િેની જાણ કરીશુ.ં આ માહહિી અમો અમારી વેબસાઈટ ઉપર પણ પ્રદતશિિ કરીશુ.ં
૩.પ

શરિો અને તનયમો

(a)

િમોએ અમારી પાસે માંગેલ ઉત્પાદનો કે સેવાઓના નીતિ તનયમો અંગે જરૂરી સલાહ આપીશુ.ં

(b)

બધા નીતિ તનયમો, યોગ્ય અને િે સુસગ
ં િ હકકો અને જવાબદારીઓ સ્પરટ રીિે સાદી અને સરળ

ભાષામાં સમજાય િેમ હશે.
૩.પ.૧ નીતિ તનમયોમાં ફેરફારો
(a)

જો નીતિ તનયમોમાં ફેરફારો થાય િો િેને લાગુ થવાના એક માસ અગાઉ નીચેનામાંથી કોઈ એક અગર

વધુ માધ્યમ દ્વારા આ ફેરફારો કયારથી લાગુ પડશે િે જણાવીશુ.ં
i.

પત્ર દ્વારા

ii.

સ્ટે ટમેન્ટ ઓફ એકાઉન્ટ દ્વારા

iii.

એસ.એમ.એસ. દ્વારા

iv.

ઈ-મેઈલ થી
ઉપરોકિ માહહિી અમારી શાખાઓમાં નોહટસ બોડડ ઉપર અને અમારી વેબ સાઈટ ઉપર પણ
પ્રાપ્ય હશે.
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(b)

સામાન્યિ: ફેરફારો આગામી એક માસમાં લાગુ પડે િેમ હોય િેવી વ્યવસ્થા હોય છે .

(c)

જો અમે કોઈ ફેરફાર નોટીસ આપ્યા વગર કયો હશે િો િેની જાણ અમો િમને ૩૦ હદવસમાં કરીશુ ં અને

જો િેથી િમને કોઈ નુકસાન થતુ ં હશે િો આ સુધારે લા ફેરફાર દ્વારા થિા વધારાના ચાર્જિસ કે વ્યાજ ચ ૂકવ્યા
વગર િમે વગર નોટીસે ખાતુ બંધ કરી શકશો કે અન્ય યોગ્ય જગ્યાએ િબદીલ કરી શકશો.
(d)

અમે અમારી વેબસાઈટ ઉપર નીતિ તનયમોમાં ફેરફાર અંગે તુિડ જ જણાવીશુ ં અને િમારી માંગણી મુજબ

નવા નીતિ તનયમોની નકલ િમને આપીશુ.ં

4. જાહેરખબર, બજાર પ્રચાર અને વેચાણ
(a)

અમે િકેદારી રાખીશુ ં કે અમારી જાહેરાિો અને પ્રોત્સાહક સાહહત્ય સ્પરટ હોય અને એ ગેરમાગે દોરનારું

ના હોય.
(b)

અમે અમારી બેંહકિંગ સતવિસ, ઉત્પાદન કે જેમાં વ્યાજના દરનો પણ સમાવેશ થાય એવી જાહેરાિો અને

પ્રોત્સાહક સાહહત્યમાં બીજી કોઈ ફી કે અન્ય કોઈ દર સંબતં ધિ નીતિ તનયમોની જાણકારી િમારી માંગણી મુજબ
આપીશુ.ં
(c)

જો િમને પ ૂરક સેવાઓ આપવા માટે ત્રાહહિ એજન્સીની જરૂર પડે અને જો િેમને િમારી અંગિ માહહિી

આપવાની થાય િો િેઓ અમારી જેમ જ િકેદારી રાખી અને ગુપ્િ રાખશે.
(d)

વખિોવખિ અમે, િમે લીધેલી સેવાઓના તવતવધ પહરબળો િેમજ અમારા ઉત્પાદનો તવશે ઈ-મેઈલ,

એસ.એમ.એસ. કે ટે ણલફોન દ્વારા જણાવીશુ.ં જો િમે ‘ ફોન ના કરવો ’, સેવા ની નોંધણી નહીં કરાવી હોય િો
અમારા અન્ય ઉત્પાદનો અને સેવાઓના પ્રોત્સાહક પ્રસ્િાવો િમને જણાવીશુ.ં
(e)

અમારા દ્વારા અમારા ઉત્પાદનો અને સેવાઓના પ્રચાર અને વેચાણ માટે ‘ ડાયરે કટ સેણલિંગ એજન્ટ’ (

ડી.એસ.એ.) નીમવામાં આવે છે . િમારી સાથે એમના વ્યવહારો માટે આચારસંહહિા ઘડેલી છે અને આવા
ડી.એસ.એ. અમારા ઉત્પાદન અને સેવાઓના વેચાણ સમયે ફોન દ્વારા કે રૂબરૂ મુલાકાિ કરી શકે . આવી ત્રાહહિ
એજન્સી કે એજન્ટ એ સમયે આ આચારસંહહિાનુ ં પાલન કરશે.
(f)

આપના િરફથી અમારા પ્રતિતનતધ / કુ હરયર અથવા DSA ના આપની સાથે દુ વ્યડવહાર કે

આચારસંહહિાનો ભંગ અંગે ફહરયાદ મળશે િો અમે િેની સંપ ૂણડ િપાસ કરવા યોગ્ય પગલાં લઈશુ.ં ફહરયાદનો
તુરંિ તનકાલ કરીશુ ં અને એ દ્વારા આપને કોઈ આતથિક નુકશાન થયુ ં હોય િો અમારા વળિરની નીતિ મુજબ
આપને ભરપાઈ કરી આપીશુ.ં
(g)

અમે િકેદારી રાખીશુ ં કે કોઈપણ ત્રાહહિ પક્ષ જે અમારા બદલે અમારા ઉત્પાદનોનુ ં વેચાણ કરે છે િેમને

વેચાણ થયા બાદ જે રકમ કે કમીશન મળે છે િે જણાવે.
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5. અંગિિા અને ખાનગીપણું
(a)

અમે િમારી િમામ વ્યહકિગિ માહહિીને અંગિ અને ખાનગી રાખીશુ ં ( જયારે િમે અમારા ગ્રાહક ના

રહયા હોય ત્યારે પણ ) જે નીચે જણાવેલ તસદ્ઘાંિો અને નીતિઓથી આરણક્ષિ છે .
(b)

િમારા ખાિા અંગેની માહહિી જે િમારા દ્વારા કે અન્ય રીિે મળે લી હોય િે અન્ય કંપનીઓ / એકમોને

નીચે જણાવેલ કે ટલાક અપવાદરૂપ હકસ્સાઓ તસવાય આપીશુ ં નહીં.
i.

જો અમારે કાયદા મુજબ અગર બેંહકિંગ તનયામક ને આપવાની જરૂર પડે.

ii.

જાહેર જનિા પ્રત્યે ફરજના ભાગરૂપે એ આપવી જરૂરી બને.

iii.

જો અમારા હહિ માટે કોઈને અમારે માહહિી આપવી પડે. ( દા.િ. છે િરપીંડી રોકવા )
િમારા નામ કે સરનામાં સહહિ િમારા એકાઉન્ટની કોઈ માહહિી કોઈને આપીશુ ં નહીં

પરં ત ુ
અગર

અમારા

ગ્રુપની કંપનીઓને પણ વેચાણ પ્રસારના ઉપયોગ માટે આપીશુ ં નહીં.
iv.

જો િમે માહહિી આપવા માટે અમને અતધકાર આપો િો.

v.

જો અમને બેંકર રે ફરન્સ આપવાનુ ં કહેવામાં આવે િો િે આપિા પ ૂવે િમારી લેણખિ પરવાનગી જરૂરી

છે .
(c)

ુ
જો િમે અમને સ્પરટ રીિે અતધકૃ િ કરો નહીં ત્યાં સુધી બજાર પ્રચારના હેતઓ
માટે અમે કે અન્ય કોઈ

દ્વારા િમારી વ્યહકિગિ માહહિીનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે નહીં.
પ.૧

િમે જયારે તધરાણ માટે અરજી કરો ત્યારે

(a)

અમે િમને ક્રેડીટ ઇન્ફોમેશન કંપનીઓ (C.I.Cs) ના કામની જાણકારી આપીશુ ં અને અમારા દ્વારા િેઓ

દ્વારા આપેલી માહહિી િમને આપવા યોગ્ય તધરાણ ઉપર શુ ં અસર કરશે િે િમને જણાવીશુ.ં
(b)

આપના દ્વારા માંગેલી અને તનતિિ ફી ભયાડ બાદ અમે સી.આઈ.સી દ્વારા મળે લી માહહિીની નકલ આપીશુ.ં

(c)

અમે તનતિિ સમયાંિરે િમોએ અમારી પાસેથી લીધેલા તધરાણની તવગિ સી.આઈ.સી ને આપીશુ.ં

(d)

સી.આઈ.સી. ને િમારા આપેલા અંગિ તધરાણની તવગિો આપીશુ ં જયારે
(i) િમે ચ ૂકવણીમાં પાછળ રહી ગયા હોવ.
(ii) બાકી લેવાના નાણાં તવવાદમાં હોય.

(e)

જયારે િમારું તધરાણ ખાતુ ં ચ ૂકવણીમાં અતનયતમિ હતુ ં પણ ત્યારબાદ િમે િે સરભર કરી દીધુ ં છે િો

િેની માહહિી પણ અમે સી.આઈ.સી ને ત્યાર પછીના હરપોટડ માં મોકલાવીશુ.ં
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(f)

િમારી માંગણી મુજબ િમને આપેલા તધરાણ / લોનની માહહિી જે અમે સી.આઈ.સી. ને મોકલાવીએ

છીએ િેની જાણકારી િમને આપીશુ.ં

6. લેણાંની વસુલાિ
(a)

જયારે અમો િમને લોન આપીશુ ં ત્યારે િમારા દ્વારા થવાની પુન: ચ ૂકવણીનાં માળખાંની તવગિ જેવી કે

રકમ, કુ લ સમયગાળો અને પુન: ચ ૂકવણીનાં હપ્િા વગેરે જણાવીશુ ં િેમ છિાં જો િમે તધરાણ પુન: ચ ૂકવણીની
શરિો મુજબ ચ ૂકવણુ ં નહી કરો િો અમે જે િે જગ્યાના કાયદા મુજબ બાકી લેણાંની વસુલાિ કરીશુ.ં
(b)

અમારી પાસે લેણાંની વસુલાિ અને જામીનગીરીનો પુન: કબ્જો મેળવવા િેમજ વસુલાિ માટે એજન્ટો

નીમવા અમારી સતમતિ દ્વારા માન્ય પ્રણાલી છે .
(c)

લેણાંની વસુલાિ માટે એજન્ટો નીમવા, પ્રવિડમાન કાયદો, ધારા ધોરણ માગડદશડન અને નીતિ અને

લાઈસન્સ અને નોંધણી જેવી બાબિોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.
(d)

અમે િકેદારી રાખીશુ ં કે અમારા ઉઘરાણીના એજન્ટો િેમની જવાબદારી માટે સંભાળ રાખે અને

સંવેદનશીલ હોય િે માટે િાલીમબધ્ધ હોય િેમજ અમે એ પણ જોઈશુ ં કે િેઓ મયાડ દાનુ ં ઉલ્લંઘન કરે નહીં.
(e)

અમારી ઉઘરાણીની નીતિ, તવનમ્રિા, યોગ્ય કાયડવાહી અને સમજાવટને આધીન છે . અમે ગ્રાહકના

ભરોસામાં વ ૃદ્વદ્ઘ અને લાંબાગાળાના સંબધ
ં ોમાં માનીએ છીએ.
(f)

અમે િમારા લેણાંની સંપ ૂણડ તવગિોની જાણકારી આપીશુ ં અને ચ ૂકવણી માટે પ ૂરિો સમય આપીશુ.ં

(g)

િમારા ડીફોલ્ટ કે સ રીકવરી એજન્સીને સોંપિા પહેલાં સંપ ૂણડ જાિ િપાસ કરીશુ ં જેથી અમારી કોઈ

ભ ૂલના ભોગે િમારે હેરાન થવુ ં ના પડે.
(h)

િમારા ઉઘરાણીના નાણાંની વસુલાિ માટે કાયડવાહી કરિા પહેલાં અમે િમને લેણખિમાં જાણ કરીશુ ં જેમાં

વસુલાિ એજન્સી કે એજન્ટનુ ં નામ કે જેને િમારો કે સ સોંપવામાં આવ્યો છે અને િેન ુ ં સરનામુ ં અને ટે ણલફોન
નંબરનો સમાવેશ હશે.
(i) અમે અમારા દ્વારા નીમવામાં આવેલી વસુલાિ એજન્સી / કંપનીની તવગિો અમારી વેબસાઈટ ઉપર મ ૂકીએ
છીએ.
(j)

અમો તવનંિીથી િમને લાગુ પડિી વસુલાિ એજન્સી / કંપનીની તવગિો બેંકની શાખાઓ ઉપર પણ

ઉપલબ્ધ કરાવીશુ.ં
(k)

વસુલાિ માટે અને / અથવા તમલકિના કબ્જા માટે આવેલ અમારા કમડચારી અથવા અતધકૃ િ વ્યહકિ

એમની / િેણીની ઓળખાણ આપશે અને િેમને આપેલ અતધકૃ િ પત્ર બિાવશે અને િમે તવનંિી કરશો િો િમને
િેન ુ ં / િેણીનુ ં બેંક દ્વારા અપાયેલ ું ઓળખપત્ર બિાવશે.
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(i)

અમારો િમામ કમડચારી વગડ અથવા અમારા દ્વારા અતધકૃિ કોઈ વ્યહકિ વસુલાિ માટે અને / અથવા

તમલકિના કબ્જા માટે આવેલ હશે િે નીચે મુજબના માગડદશડનને અનુસરશે:
(ii)

િમારો સંપકડ િમારી કોઈ પસંદગીની જગ્યાએ નહીં િો િમારા રહેઠાણ પર અને ત્યાં ન મળી શકો િો
િમારા ધંધા કે વ્યવસાયના સ્થળે કરશે.

(iii)

િમને મળવા આવેલ વ્યહકિની ઓળખ અને અતધકારોની માહહિી પણ િમને આપવામાં આવશે.

(iv)

િમારું અંગિપણુ ં જળવાશે.

(v)

િમારી સાથેની વાિચીિ સભ્ય ભાષામાં થશે.

(vi)

સામાન્ય રીિે િમારો સંપકડ સવારે ૭ થી સાંજે ૭ ના ગાળામાં કરવામાં આવશે તસવાય કે િમારા ધંધા કે

વ્યવસાય સંબધ
ં ે અનુકૂળ ન હોય.
(vii)

શકય હશે ત્યાં સુધી કોઈ તનતિિ સમય કે સ્થળે સંપકડ ન કરવાની િમારી તવનંિી ગ્રાહય રાખવામાં

આવશે.
(viii)

િમને કેટલી વાર અને કયારે ફોન કરાયો અને વાિચીિની લેણખિ નોંધ રાખવામાં આવશે .

(ix)

બન્ને પક્ષો સ્વીકાયડ હોય અને યોગ્ય રીિે પિે િે પ્રમાણે િમારા બાકી લેણાં અંગેની િકરાર કે િફાવિનુ ં

તનવારણ લાવવા િમને સંપ ૂણડરૂપે મદદ મળશે.
(x)

વસુલાિ માટે િમારા સ્થળે આવનાર વ્યહકિ સભ્ય અને તશસ્િબધ્ધ વિડન કરશે. અમારા કમડચારી /

એજન્ટ કોઈપણ પ્રકારની ધાક ધમકી કે હેરાનગતિ જેવી કે મૌણખક કે શાહરરીક કરશે નહીં જેમાં જાહેરમાં
અપમાતનિ કરવુ,ં કૌટુંણબક સભ્યો, તમત્રો કે ઓળખીિાઓ સામે શાંતિનો ભંગ અનામી કે ધમકી ભયાડ ફોન અગર
ખોટા કે ગેરમાગે દોરવાવાળી વિડણકૂ નહીં કરે િેમ છિાં િમારે િમારા સંપકડ ની તવગિો આપવી અને અદ્યિન
કરાવવી જરૂરી છે . જો બેંક િમે આપેલી તવગિો પ્રમાણે િમારો સંપકડ ના કરી શકે િો જાહેર સ્ત્રોિ દ્વારા િમારા
તમત્રો / સંબધ
ં ીઓનો સંપકડ કરશે.
(xi)

અસામાન્ય સંજોગો જેવાં કે કુ ંટુંબમાં કોઈનુ ં મ ૃત્યુ કે અગત્યના કૌટુંણબક પ્રસંગ જેવાં કે લગ્ન વગેરેમાં
ું
નાણાંની વસુલાિ માટે આવવાનુ ં કે ફોન કરવાનુ ં ટાળશે. અમારા વસુલાિ એજન્ટની ખરાબ વિડણક

અંગેની િમારી ફહરયાદની અમે ચોકકસ િપાસ કરીશુ.ં
૬.૧

બાકી નાણાંની વસુલાિ અને જામીનગીરી ના કબ્જાની નીતિ :

અમારી બાકી નાણાંની વસુલાિ અને જામીનગીરી ના કબ્જાની નીતિ કાયદા ને સુસગ
ં િ હશે. અમારી આ નીતિ
અમારી વેબસાઈટ ઉપર મ ૂકેલી હશે અને િમારી જાણ માટે અમારી શાખાઓમાં પણ ઉપલબ્ધ હશે .
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7. ફહરયાદ, િકરાર અને પ્રતિસાદ
૭.૧

આંિહરક કાયડવાહી :-

(a)

જો િમે ફહરયાદ કરવા માંગિા હો િો અમે જણાવીશુ ં કે :
(i)

ફરીયાદ કે વી રીિે કરવી.

(ii)

ફહરયાદ કયાં કરી શકાય.

(iii)

ફહરયાદ કોને કરી શકાય.

(iv)

જવાબ કયારે મળી શકે .

(v)

િકરાર તનવારણ માટે કોનો સંપકડ કરવો.

(vi)

જો આ તનવારણના તનરકષડ થી િમને સંિોષ ના હોય િો શુ ં કરવુ.ં

(b)

િમારા કોઈ પણ પ્રશ્નોના હલ માટે અમારા કમડચારીઓ િમને મદદ કરશે .

(c)

િમારી ફહરયાદના ત્વરીિ અને સરળ ઉકેલ માટે અમારી પદ્ઘતિની તવગિોથી િમને વાકે ફ કરીશુ.ં

(d)

િમારે કોઈ િકરાર હોય િો બેંકની શાખામાં કયા અતધકારીનો સંપકડ કરવો િે જણાવીશુ.ં જો શાખાના

સ્િરે ફહરયાદનુ ં તનવારણ ના થઈ શકે િો િમે ક્ષેતત્રય અતધકારી / ઝોનલ મેનેજર / મુખ્ય મધ્યવિી આતધકારી
(PNO) નો સંપકડ કરી શકો જેમનાં સરનામાં શાખાઓમાં દશાડ વેલ હોય છે .
(e)

જો િમે લેણખિ ફહરયાદ કરે લી હશે િેની સ્વીકૃ િીની જાણ િમને એક અઠવહડયામાં કરીશુ.ં જો િમે

અમારા અતધકૃિ ફોન ઉપર, મદદ માટે ના કાઉન્ટર કે ગ્રાહક સેવા નંબર ઉપર ફહરયાદ કરી હશે િો િમને
ફહરયાદનો સંદભડ નંબર ( રે ફરન્સ નંબર ) આપીશુ ં અને યોગ્ય સમયની અંદર િેમાં થયેલ પ્રગતિ અંગે જાણ
કરિાં રહીશુ.ં
(f)

તવગિની સંપ ૂણડ િપાસ બાદ િમારી ફહરયાદ મળ્યાના ૩૦ હદવસમાં િેન ુ ં તનરાકરણ લાવવા પ્રયત્ન

કરીશુ ં અથવા શા માટે હજુ વધુ સમય જોઈશે િે જણાવીશુ ં િથા િે ફેસલાથી િમને સંિોષ ના હોય િો િમારી
ફહરયાદ આગળ કેમ લઈ જવી િે જણાવીશુ.ં
(g)

ફહરયાદ કયાડ ના ૩૦ હદવસની અંદર જો િમને િેનો સંિોષકારક ખુલાસો ના મળે અને િમારી ફહરયાદને

ુ ી અન્ય માગે જવા માંગિા હોવ િો િમે બેંકીંગ લોકપાલ યોજના અંિગડિ RBI
વધુ સારો પ્રતિસાદ મળે િે હેતથ
દ્વારા તનયુતિ બૅષ્ક્ન્કિંગ લોકપાલ નો સંપકડ કરી શકો છો. આ સંદભે અમારા કમડચારી િમને યોગ્ય માગડદશડન પ ૂરું
પાડશે.
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૭.ર

બેંકીંગ લોકપાલ યોજના
અમે બેંકીંગ લોકપાલ યોજનાની માહહિી અમારી વેબસાઈટ ઉપર મુકીશુ.ં મામ ૂલી ફી ચ ૂકવીને

અરજી કરવાથી િેની નકલ િમને મળી શકશે જે બેંકીંગ લોકપાલની કાયડવાહીની હદમાં જે શાખાઓ આવરી
લેવાઈ હોય િે શાખાઓમાં િે બેંકીંગ લોકપાલનુ ં નામ િથા સંપકડ માટે નો ફોન નંબર પ્રાપ્િ હશે.
૭.૩

ગ્રાહકોની સભા
તવચારો અને સ ૂચનાઓના આદાન પ્રદાન માટે અમે સમયાંિરે ગ્રાહકોની સભાઓ યોજવાનો

પ્રયત્ન કરીશુ.ં
૭.૪

બ્ાન્ચ સ્િરે ગ્રાહક સેવા સતમતિની સભા
અમે અમારી શાખાઓ ઉપર અમારી શાખાના સ્િરે ગ્રાહક સેવા સતમતિની માતસક સભાની

િારીખો જણાવીશુ.ં િમારી ઈચ્છાનુસાર િમે િેમાં ભાગ લઈ શકો છો.

8. ઉત્પાદન અને સેવાઓ
૮.૧

હડપોઝીટ ખાિાઓ

(a)

િમે અમારી પાસે તવતવધ ખાિાઓ જેવાં કે બચિ ખાિાં, બાંધી મુદિના ખાિાં, ચાલુ ખાિાં તવગેરે

ખોલાવી શકો છો. નીચે જણાવેલ રીિે િમે આવાં ખાિા ખોલાવી શકો છો.

(b)

(i)

તસિંગલ ( વ્યહકિગિ )

(ii)

જોઈન્ટ ( બે કે વધુ વ્યહકિઓનુ ં સહહયારું )

(iii)

જોઈન્ટ ( એક અથવા બીજા દ્વારા સંચાણલિ ) ( Either or Survivor )

(iv)

જોઈન્ટ ( પહેલા અથવા હયાિ દ્વારા ) ( Former or Survivor )

(v)

જોઈન્ટ ( બીજા અથવા હયાિ દ્વારા ) ( Later or Survivor )

(vi)

બીજી અન્ય રીિે.

લઘુિમ રકમ જમા રાખવાની ફરજ વગર અમે દરે કને '' બેઝીક સેતવિંગ્ઝ બઁક ડીપોઝીટ એકાઉન્ટ '' (

બી.એસ.બી.ડી એકાઉન્ટ) ( સામાન્ય બચિ થાપણ ખાતુ ં ) ખોલવાની છૂટ આપીશુ.ં ખાતુ ખોલાવિા સમયે અમે
િમને પારદશી રીિે િે અંગેની માહહિી આપીશુ ં અને િમને સામાન્ય સવલિો તવનામ ૂલ્યે પ ૂરી પાડીશુ.ં
(c)

ઉપરોકિ ખાિાં શકય હશે ત્યાં િમારી પસંદગીકૃ િ વ્યહકિની નોંધણી ( નોમીની ) સહીિ ખોલી શકાશે.

ખાતુ ં ખોલાવવા માટે ના ફોમડમાં નોમીનેશનનો તવકલ્પ આપીશુ ં જેમાં આ નોમીનીનુ ં નામ પાસબુક / ખાિાનુ ં
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સ્ટે ટમેન્ટ / બાંધી મુદિની થાપણની રસીદ માં સામેલ કરી શકાશે. ખાતુ ખોલાવિી વખિે નોમીનેશન થી મળિી
સવલિો તવશે જણાવીશુ.ં
(d)

િમારા દ્વારા મળે લ નોતમનેશનની માહહિીની પ્રાચ્પ્િ અંગે સ્વીકૃિી આપીશુ ં અને અમારા માહહિી સંગ્રહમાં

િેન ુ ં િમારી પાસબુક / ખાિાનુ ં સ્ટે ટમેન્ટ બાંધી મુદિની થાપણમાં િેન ુ ં નામ દાખલ કરીશુ ં અને િમારી તવનંિી
મુજબ િે નોમીની િરીકે દશાડ વીશુ.ં
(e)

ખાતુ ખોલાવિા સમયે િમને રોકડ જમા કરાવવાની સગવડ બીજા ખાિામાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરવા તવગેરે

જાિની અમારી સુતવધાની માહહિી અને િેની અસરો તવશે જણાવીશુ.ં
૮.૧.૧

ખાતુ ં ખોલાવવુ ં અને થાપણના ખાિાનુ ં સંચાલન

થાપણનુ ં ખાતુ ં ખોલિાં પ ૂવે અમે :
(a)

'' િમારા ગ્રાહકને ઓળખો '' ( કે .વાય.સી ) માગડદતશિકા હેઠળ જરૂરી િમામ ખાત્રી કરીશુ.ં

(b)

િે માટે િમને જરૂરી દસ્િાવેજ અને પુરાવા રજૂ કરવા જણાવીશુ.ં

(c)

અમારી કે.વાય.સી ની જરૂહરયાિ મુજબ કે અન્ય કાયદાકીય ધોરણે િમારી પાસેથી માહહિી માંગીશુ.ં આ

તસવાયની અન્ય કોઈ માહહિીની જરૂર પડેથી િમને િે ન ુ ં કારણ જણાવી અલગથી માંગીશુ. આ માહહિી જો કાયદા
દ્વારા બંધનકિાડ નહીં હોય િો િે આપવી મરજીયાિ રહેશે. આ માહહિી કાયદાપાલન માટે અગર બેંકીંગ તનયંત્રક
દ્વારા જરૂરી નહીં હોય ત્યાં સુધી ગુપ્િ રાખવામાં આવશે.
(d)

ખાતુ ખોલાવવા માટે ન ુ ં ફોમડ આપીશુ ં જેમાં િે માટે જરૂરી માહહિી અને િેની ખરાઈ માટે િેમજ કે .વાય.સી.

ના માગડદશડન મુજબ જરૂરી દસ્િાવેજો રજૂ કરવા િે અંગેની માહહિી હશે.
(e)

સમયાંિરે અમારી માંગણી મુજબ કે.વાય.સી. માટે ના જરૂરી દસ્િાવેજો રજૂ કરવાના રહેશે જેથી અમારા

રે કોડડ માં િેની નોંધ રહે.
(f)

થાપણદારનુ ં ખાતુ ં ખોલાવિા સમયે િેની પ્રહક્રયા અને જરૂરી ખુલાસા કરવામાં આવશે.

(g)

િમે જે થાપણ જમા કરાવવાની સવલિની આશા રાખિા હોવ િે અંગેના ખ ૂબ અગત્યના નીતિ તનયમો (

એમ.આઈ.ટી.સી ) અમે જણાવીશુ.ં
(h)

જે િે સમયે અમલમાં હશે િે મુજબના ઇન્સ્યોરન્સ નુ ં રક્ષાણ અમે િમને ખાતુ ખોલાવિા સમયે આપીશુ ં

જો કે િે (DICGC) “ ડીપોઝીટ ઈન્સ્યુરન્સ એન્ડ ક્રેડીટ ગેરંટી કોપોરે શન “ ની શરિો અને મયાડ દાઓ ને આતધન હશે.
૮.૧.ર

ખાિામાં ફેરબદલી
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(a)

જો િમે િમારી પસંદગીથી ચાલુ / બચિ ખાતુ ં ખોલાવ્યુ ં હોય અને િેનાથી સંતરુ ટ ના હોવ િો

પ્રથમવાર ખાિામાં પૈસા જમા કરાવ્યાના ૧૪ હદવસની અંદર િમે અમને મળીને અમારા બીજા ખાિાઓમાંથી કોઈ
પસંદ કરી િેની ફેરબદલી કરાવી શકો છો અગર િો િમે િમારા નાણાં પરિ માંગી શકો છો જે િમને જે િે વ્યાજ
સહીિ પરિ મળશે. અમે નોટીસ તપહરયડ કે કોઈ અન્ય ચાર્જિસ વસ ૂલીશુ ં નહીં.
(b)

જો િમે િમારું ચાલુ / બચિ ખાતુ ં બંધ કરાવવા ઈચ્છશો િો િમારી સ ૂચના મળે થી કામકાજના ત્રણ

હદવસની અંદર િેન ુ ં પાલન થશે જો કે િે માટે જરૂરી ઔપચાહરક તવધીઓ અને જરૂરી દસ્િાવેજો િમારે આપવાના
રહેશે.
(c)

અમે િમારું ખાતુ ં િમારી સ ૂચના મળે થી ત્રણ હદવસ ની અંદર સરનામાના નવા પુરાવા નો આગ્રહ રાખ્યા

તવના અને િમારા વિડમાન (નવા) સરનામા અંગેના સ્વયં ઘોષણાપત્ર ના આધારે અન્ય શાખામાં ટ્રાન્સફર કરીશુ.ં
િે માટે નો દસ્િાવેજી પુરાવો િમારે ત્યારબાદ છ માસમાં આપવાનો રહેશે. ખાતુ કામકાજ માટે સક્ષમ બનિાં િેની
જાણ તુિડ જ િમને કરવામાં આવશે. નવી શાખામાં િમારી ચાલુ સ ૂચનાઓ / સીધેસીધુ ં ઉધાર ( ડાયરે કટ ડેબીટ )
જો લાગુ પડતુ ં હોય િો, તવગેરેની જાણ કરીશુ.ં
૮.૧.૩

બચિ / ચાલુ ખાિાઓ

જયારે િમે જમા ખાતુ ં ખોલાવશો ત્યારે અમે :
(a)

તનતિિ સમયગાળામાં ખાિાકીય વ્યવહારો જેવાં કે રોકડ ઉપાડ તવગેરે તવના મ ૂલ્યે કે ટલાં કરી શકશો િે

જણાવીશુ.ં
(b)

જો વ્યવહારોની સંખ્યા મયાડ દા થી વધુ થાય િો કયા પ્રકારનો ચાિ લાગશે િેની માહહિી આપીશુ.ં આ

ચાર્જિસ ની તવગિો ટે રીફ તશડયુલ ( જકાિપત્રક ) માં સમાતવરટ હશે.
(c)

િમને િમારી બચિની થાપણ ઉપર કે ટલું વ્યાજ મળે , િે કઈ રીિે ગણવામાં આવે અને િે કે ટલા

સમયગાળામાં મળવા પાત્ર થાય િે જણાવીશુ.ં
૮.૧.૩.૧ લઘુત્તમ જમા રકમ
(a)

અમારી શાખાઓમાં બચિ ખાિામાં લઘુત્તમ કેટલી રકમ જમા જરૂરી છે િે પ્રદતશિિ કરીશુ.ં

(b)

જમા થાપણના ખાિાઓ જેવાં કે બચિ ખાિા, ચાલુ ખાિા, અગર અન્ય થાપણના ખાિાઓ માટે અમે

આપને જણાવીશુ ં કે
(i)

આવા ખાિાઓને ચાલુ રાખવા માટે ખાિાની શરિો અને તનયમો મુજબ િેમાં રાખવી પડિી

લઘુિમ થાપણ અંગે.
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(ii)

જો િમે ખાિામાં લઘુિમ થાપણ જાળવવામાં તનરફળ રહો િો િેના ઉપર કેટલો ચાિ લાગે

આવા ચાર્જિસ ની તવગિો જકાિપત્રક ( ટે હરફ શીડયુલ ) માં હશે.
(iii)

ખાિાઓમાં લઘુત્તમ થાપણની મયાડ દામાં ફેરફાર થશે િો િેની ૩૦ હદવસ અગાઉ જાણ કરાશે.

આ સ ૂચના સમય દરમ્યાન ખાિામાં વધારે લી લઘુત્તમ થાપણ નહીં જળવાઈ હોય િો િેના ઉપર કોઈ શ ૂલ્ક લાગુ
પડશે નહીં.
૮.૧.૩.ર શ ૂલ્ક ( ચાર્જિસ )
અમારા ટે હરફ શીડયુલ ( જકાિપ્રત્રક ) માં કેટલાક તનતિિ શુલ્ક લાગુ પડે છે જેમાં ચેકબુક આપવી, વધારાનુ ં કે
ડુ પ્લીકેટ સ્ટે ટમેન્ટ ઓફ એકાઉન્ટ આપવુ,ં ડુ પ્લીકેટ પાસબુક, પેઈડ ચેકની નકલ, ફોલીઓ શ ૂલ્ક, ડેબીટ કાડડ ,
એ.ટી.એમ.કાડડ , સહીની ખરાઈ, ચેક પરિ થવો, આદે શમાં કે ખાિાના પ્રકારમાં ફેરફાર, બચિ કે ચાલુ ખાતુ ં બંધ
કરાવવાનો સમાવેશ થાય છે . િમને આપેલ છૂટ કે રાહિ કાયદે સરના સમય દરમ્યાન પરિ ખેંચવામાં આવશે
નહીં.
૮.૧.૩.૩ પાસબુક / સ્ટે ટમેન્ટ
(a)

િમારા ખાિાના વ્યવસ્થાપન અને િેમાં થિા જમા/ ઉધાર ના વ્યવહારો િપાસવા ( ચેક કરવા ) માટે

જો િમે પાસબુકની પસંદગી ના કરી હોય િો

અમે િમને માતસક સ્ટે ટમેન્ટ / ઈ-મેઈલ સ્ટે ટમેન્ટ ( જો િમને

સ્વીકાયડ હોય િો ) આપીશુ ં .
(b)

જો સામાન્ય રીિે અમે આપીએ છીએ િેથી વધુ વાર િમારે િમારા ખાિાના સ્ટે ટમેન્ટની જરૂર હોય િો

જરૂરી ફી વસ ૂલી અમે િે આપી શકીશુ.ં આ ફી ને જકાિપત્રક ( ટે રીફ શીડયુલ ) માં દશાડ વેલ હશે.
(c)

અમે પાસબુક અને સ્ટે ટમેન્ટ ઓફ એકાઉન્ટમાં અમારો MICR કોડ અને IFS કોડ દશાડ વીશુ.ં

(c)

અમે સ્ટે ટમેન્ટ ઓફ એકાઉન્ટમાં અને પાસબુકમાં બેંકનો ગ્રાહક સેવાનો ફોન નંબર / સંપકડ ટે લીફોન

નંબર દશાડ વીશુ.ં
(d)

અમે ચોકસાઈ રાખીશુ ં કે િમારી પાસબુક / સ્ટે ટમેન્ટ ઓફ એકાઉન્ટની નોંધો ટૂંકી, માહહિીપ્રદ િથા

સ્પરટ હોય.
૮.૧.૩.૪ થાપણના ખાિાનુ ં ઊધ્વીકરણ (Upgradation)
જો િમારું ખાતુ ં ઊધ્વીકરણ ને યોગ્ય બને િો િમારી લેણખિ કે અન્ય રાહે અથવા જરૂરી કાયદે સરિાને
અનુસરીને માન્ય ઈલેકટ્રોનીક માધ્યમ દ્વારા આપની સંમિીથી અમે િમારું ખાતુ સુધારીશુ ં ( Upgrade કરશુ.ં )
૮.૧.૪

સગીરવયના ખાિાં
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(a)

િમારી તવનંિી મુજબ િમે કઈ રીિે સગીર માટે ખાતુ ખોલાવી શકો અને િેનો ઉપયોગ કરી શકો િે

જણાવીશુ.ં
(b)
૮.૧.પ

સગીર વ્યહકિ પુખ્િ વયની બને િે િારીખ અમે િમને જણાવીશુ.ં
સુષપ્ુ િ / તનષ્ક્રક્રય ખાિાં
અમો :

(a)

િમે ખાતુ ખોલાવો ત્યારે જણાવીશુ ં કે કયા સંજોગોમાં આપનુ ં / િમારું ખાતુ સુષપ્ુ િ / તનષ્ક્રક્રય થઈ શકે.

િમારું ખાતુ ં સુષપ્ુ િ / તનષ્ક્રક્રય થાય િેના ત્રણ માસ અગાઉ િેની જાણ કરીશુ ં અને િેના પહરણામો તવશે જણાવીશુ.ં
(b)

ઉપરોકિ એસ.એમ.એસ / ઈ-મેઈલ દ્વારા િમારું ખાતુ ં સુષપ્ુ િ / તનષ્ક્રક્રય થવા જઈ રહયુ ં છે િેની જાણ

કરવાનો પ્રયત્ન કરીશુ.ં
(c)

િમારા ખાિામાં જો કોઈ સહ ખાિેદાર ( જોઈન્ટ હોલ્ડર ) હોય િો િેને પણ અમે ખાતુ સુષપ્ુ િ / તનષ્ક્રક્રય

બનિા અગાઉ જાણ કરીશુ.ં
(d)

આપના ખાિાને ફરીથી સહક્રય કરવા માટે કઈ પ્રહક્રયા કરવી પડે િે જણાવીશુ.ં

(e)

ખાતુ ં સુષપ્ુ િ / તનષ્ક્રક્રય હોય િો િેના ઉપર કોઈ ચાર્જિસ વસુલીશુ ં નહીં.

(f)

તનષ્ક્રક્રય ખાિાને ફરીથી સહક્રય કરવા કોઈ જ ચાિ લઈશુ ં નહીં.

૮.૧.૬

િમારું ખાતુ ં બંધ કરવુ ં
સામાન્ય રીિે અમે ઓછામાં ઓછા ૩૦ હદવસ પ ૂવે જાણ કયાડ

બાદ િમારું ખાતુ ં બંધ કરીએ છીએ ને

ખાતુ ં બંધ કરવા પાછળનુ ં કારણ પણ જણાવીશુ.ં આ સંજોગોમાં િમે જે ચેક આપ્યા હોય િેની વૈકચ્લ્પક વ્યવસ્થા
િમારે કરવાની રહેશે અને આવા ખાિાના નવા ચેકો આપવાથી દૂ ર રહેવ ુ ં પડશે.
૮.ર.

કલીયરીંગ ચક્ર / વસ ૂલાિ સેવાઓ

અમો :
(a)

લેણી રકમની વસ ૂલાિના ચેક ભરવા ડ્રોપ બોકસની સગવડ આપી શકીએ. અમે ચોકસાઈ રાખીશુ ં કે ડ્રોપ

બોકસમાં નાંખેલા ચેક યોગ્ય રીિે યોગ્ય સમયે જમા થાય. જો િમે ઈચ્છો િો ડ્રોપ બોકસમાં નાંખવાને બદલે
કાઉન્ટર ઉપર ચેક મળ્યાની રસીદ સામે ચેક જમા કરાવી શકો છો.
(b)

અમારી ચેક ઉઘરાવવાની નીતિ મુજબ અમે િમને સ્થાતનક અને બહારગામના તવતનમય સાધન ( ચેક

તવગેરે ) ના કલીઅરીંગ તવશેની માહહિી જેવી કે કટ ઓફ સમય આપીશુ.ં તવતનમય સાધન જમા કરાવ્યા પછી
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કેટલા સમયમાં નાણાં ઉપાડી શકો િેમજ જો જમા થિાં મોડુ ં થાય િો અમારી ચેક કલેકશન પોલીસી મુજબ િેના
ઉપર િે સમયનુ ં વ્યાજ મેળવવા હકદાર રહેશો.
(c)

િમારી માંગણીની રાહ જોયા તવના જો ચેક ઉઘરાવવામાં વાર લાગશે િો અમારી ચેક કલેકશન /

વળિર નીતિ મુજબ અમે િમને વળિર આપીશુ.ં
(d)

જો િમે ભરે લો ચેક સ્વીકાયાડ વગર પરિ થશે િો તુિડ જ િમને એસ.એમ.એસ / ઈ-મેઈલથી જાણ

કરીશુ.ં
(e)

જો ચેક સ્વીકાયાડ વગર / નાણાં ચ ૂકવ્યા વગર પરિ થશે િો િે ચેક પરિ થયાની નોંધ સાથે કઈ

િારીખે અને િેના પરિ / અસ્વીકાર થવાના કારણ સાથેની જાણ આપને ર૪ કલાકમાં કરીશુ ં
(f)

જો બહારગામના ચેકોની રકમ િત્કાલ જમા કરવાની ઈચ્છા હશે િો અમારી શરિો અને તનયમો, જેવાં કે

કેટલી મયાડ દા માં િમારું તવતનમય સાધન જમા થઈ શકશે, ને આધીન રહી ખાતુ ં સંિોષપ ૂવડક ચાલે િે પ્રમાણે ની
જરૂરી માહહિી આપીશુ.ં
(g)

અમે અમારી ચેક ઉઘરાવવાની નીતિ મુજબ ચાલીશુ ં અને િમે ભરે લ ચેક / ઈન્સ્ટુમેન્ટ ખોવાય િો િમને

બદલામાં ડુ પ્લીકે ટ ચેક / તવતનમય સાધન અપાવવામાં સહાય કરીશુ ં અને અમારી ચેક કલેકશન / વળિર નીતિ
મુજબ આપને વળિર આપીશુ.ં
(h)

િમે જયારે ખાતુ ં ખોલાવો અને માગણી કરો ત્યારે ઉપર મુજબની માહહિી િમને આપીશુ.ં જો ચેક

ઉઘરાવવાની અમારી નીતિમાં ફેરફાર થાય િો િેને અમે અમારી વેબ સાઈટ ઉપર મુકીશુ ં િેમજ અમારી
શાખાઓમાં પણ ઉપલબ્ધ કરાવીશુ.ં
૮.૩.
(a)

રોકડ વ્યવહારો
અમે કોર બેંકીંગ હેઠળ ખાસ કોઈ પ્રકારના પ્રતિબંતધિ વ્યવહારોને આધીન િથા િેમના ઉપર કોઈ ચાિ

લાગિો હોય િો અમલી બનાવી અમારી કોઈપણ શાખામાં રોકડ રકમ આપીશુ ં િથા સ્વીકારીશુ.ં
(b)

અમે અમારી બધીજ શાખાઓમાં ગંદી / ફાટે લી નોટ અને / અથવા નાના તસકકાના બદલામાં સ્વચ્છ

નોટ / તસકકા આપીશુ.ં અમે મયાડ દાને આધીન રહી બેંકમાં આવિા દરે ક ગ્રાહકને પણ આ સવલિ આપીશુ.ં
(c)
૮.૪.

ચોકકસ મયાડ હદિ રકમથી ઉપરની રકમના રોકડ વ્યવહારો માટે અમે િમારું PAN માંગી શકીશુ.ં
ડાયરે કટ ડેબીટ અને સ્થાયી સ ૂચનાઓ
અમો...
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(a)

ખાતુ ં ખોલાવિી વખિે અમે િમને ડાયરે કટ ડેબીટ / સ્થાયી સ ૂચનાઓ કે વી રીિે અમલી બને છે િે કેવી

રીિે નોંધાય / રદ થાય િથા િેના સંબતં ધિ ચાર્જિસ અંગે માહહિી આપીશુ.ં ચાર્જિસ જકાિપત્ર ( ટે રીફ શીડયુલ
) પ્રમાણે લેવામાં આવશે.
(b)

િમારી ડાયરે કટ ડેબીટ ( જેવી કે ECS) જેવા આદે શો િથા અન્ય સ્થાયી સ ૂચનાઓનો અમલ કરીશુ.ં જો

આવી સ ૂચનાઓનો અમલ કરવામાં તવલંબ થાય જેથી િમને કોઈ આતથિક નુકસાન થાય કે વધારાની રકમ
ચ ૂકવવી પડે િો બેંકની વળિર નીતિ અનુસાર િે અમે ભરપાઈ કરી આપીશુ.ં જો ખાિામાં અપ ૂરિી રકમ હોવાને
કારણે સ ૂચનાનો અમલ ના થાય િો જકાિપત્રક મુજબ અમે િમારી પાસેથી ચાિ વસુલીશુ.ં
(c)

જરૂરી િપાસને અંિે જો નકકી થાય કે િમારા ખાિામાં અનઅતધકૃ િ રીિે ભ ૂલથી કોઈ રકમ ઉધારાઈ છે

િો િે રકમ અમારી બેંકની વળિરની નીતિ મુજબ વ્યાજ સહીિ િમારા ખાિામાં જમા કરીશુ.ં

૮.પ

પેમેન્ટ રોકવાની ( સ્ટોપ પેમેન્ટ ) ની સવલિ
અમો...

(a)

િમે આપેલા ચેકનુ ં પેમેન્ટ રોકવાની િમારી સ ૂચના ગ્રાહય કરીશુ.ં જો ચેકનુ ં પેમેન્ટ નહીં થયુ ં હોય િો

િમારી સ ૂચના મળિાં જ િેની સ્વીકૃતિ આપી તુિડ જ િેનો અમલ કરીશુ.ં
(b)

ચ ૂકવવાપાત્ર ચાિ જો િેનો સમાવેશ ટે રીફ શીડયુલ માં થયો હશે િો બિાવીશુ.ં

(c)

િમારી પેમેન્ટ રોકવાની સ ૂચના છિાં પણ જો કદાચ ચેકનુ ં પેમેન્ટ થઈ જાય િો અમારી વળિર નીતિ

અનુસાર િે િમને ભરપાઈ કરી આપીશુ.ં
૮.૬

આપના દ્વારા આપવામાં આવેલ ચેક / ઉધારવાની સ ૂચનાઓ
અમો...

(a)

િમારા ખાિામાં િમે આપેલા ચેકની રકમ ઉધારે લ હોય િે મ ૂળ ચેક / ઉધારવાની સ ૂચના અથવા ચેકની

સાચી કોપી જે સી.ટી.એસ. થી બીજી બેંક દ્વારા રજૂ કરવામાં આવે િે કાયદા અનુસાર જરૂરી સમયગાળા માટે
રાખીશુ.ં
(b)

અમારી પાસે જયાં સુધી સચવાયેલાં રહેશે ત્યાં સુધી અમે િમને ચેક / ચેકની નકલ / ઉધારવાની

સ ૂચના અથવા િેની નકલ આપી શકીશુ.ં જો કોઈ આપેલા ચેક / િમારા ખાિામાંથી ઉધારવાની સ ૂચનાને લગિી
કોઈ િકરાર કે તવવાદ થાય િો અમે િે ચેક / સ ૂચના લખ્યાના એક વષડ સુધી િેની નકલ તવનામ ૂલ્યે િમને
આપીશુ.ં આ સમયથી ઉપરના સમય માટે િેને લગિી તવનંિી હશે િો ટે રીફ શીડયુલ મુજબ અમે િેનો ચાિ
લઈશુ.ં
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(c) િમને ચ ૂકવણી ના થયેલા ચેક કે મુદિ બહારના ચેક માટે કે વી રીિે વ્યવહાર કરીએ છીએ િે જણાવીશુ.ં
િેના ઉપર લાગિા ચાિની તવગિ ટે રીફ શીડયુલ પ્રમાણે હશે.
૮.૭.
(a)

મુદિી થાપણ
જયારે િમે અમારે ત્યાં મુદિી થાપણ મુકો ત્યારે પાકિી મુદિે િેનો તનકાલ કેવી રીિે કરવો િે માટે

િમારી સ ૂચના ખાતુ ં ખોલાવવાના ફોમડ માં જ મેળવી લઈશુ.ં
(b)

જો મુદિી થાપણ મુકિી વખિે પાકિી મુદિે િેના તનકાલની સ ૂચના નહીં આપેલી હોય િો મુદિ પાકિા

અગાઉ િમને પત્ર / ઈ-મેઈલ / એસ.એમ.એસ દ્વારા કઈ િારીખે િે પાકશે િેની જાણ અગાઉથી કરીશુ.ં
(c)

િેમ છિાં જો આપના િરફથી કોઈ સ ૂચના નહીં મળે િો જેવી કે ટે ક્ષ બચાવ થાપણ તવગેરે સીવાયની

થાપણ પહેલાના જેટલાં જ સમયગાળા માટે જે િે સમયના વ્યાજના દરે રીન્યુ ( નવીનીકરણ ) કરીશુ.ં
(d)

પાકિી મુદિ પહેલાં થાપણના નાણાં મેળવવાની પ્રહક્રયા િમને સમજાવીશુ ં આ માહહિી િમને ખાતુ

ખોલાવવાના ફોમડ / MITC / થાપણના પ્રમાણપત્ર ની પાછળની બાજુ એ છાપેલી મળશે.
(e)

પાકિી મુદિ પહેલા થાપણના નાણાં ઉપાડવા ઉપર લાગિો વ્યાજનો દર અને અન્ય ચાિ તવશે જાણ

કરીશુ.ં
(f)

અમે બાંધી મુદિની થાપણ ની પાકિી મુદિ પહેલા િમે આપેલ સ ૂચના “પ્રથમ અથવા ઉત્તરજીવી

(હયાિ)”/” ગમે િે એક અથવા હયાિ” પ્રમાણે ઉપાડવાની મંજૂરી આપીશુ ં જો કે આ હેત ુ માટે ની ખાસ સ ૂચના
બધા થાપણદારો િરફથી અમને આપવામાં આવેલી હોવી જોઈએ. અમે આવી કાયદાકીય સ ૂચનાની જોગવાઈ
ખાતુ ં ખોલાવવાના ફોમડ માં જ આપીશુ.ં
(g)

પાકિી મુદિ વીિી ગયા પછી જો િમે થાપણ પુન: િે પ્રમાણે મુકવા માંગિા હોવ િો પ્રવિડમાન

વ્યાજના દર અને માહહિી િમને પ ૂરી પાડીશુ.ં આ માહહિી િમને ખાતુ ખોલાવવાના ફોમડમાં / MITC / થાપણના
પ્રમાણપત્રની પાછળ ની બાજુ એ મળી શકશે.
(h)

િમારી થાપણ ઉપર મળિા વ્યાજની આવક ઉપર લાગિા આવકવેરા ને અનુલણક્ષને અમારી

જવાબદારીઓ િમને જણાવીશુ.ં ઉપરાંિ જો સદર આવક ઉપર મ ૂળથી જ થિી આવક વેરાની કરકપાિ માંથી
મુહકિ મેળવવાની જોગવાઈઓ જણાવીશુ.ં
(i)

જો િમને આ થાપણના વ્યાજની આવક ઉપર લાગિો આવકવેરો ભરવામાંથી મુહકિ મળે લી હોય િો

અરજી સમયે અમો િમારી પાસેથી ફોમડ ૧પ જી કે ૧પ એચ મેળવીશુ.ં િમે આવકવેરો ભરવામાંથી મુકિ હોય િો
સમયાંિરે જરૂહરયાિ અનુસાર આવા ફોમડ અમે િમારી પાસેથી લઈશુ ં અમે ફોમડ મળ્યાની સ્વીકૃ િીની પહોંચ પણ
આપીશુ.ં

20

ગ્રાહકો માટેની બેંકની પ્રતિબદ્ધિાની આચારસંહહિા – જાન્યુઆરી 2014
(j)

િમારી થાપણના વ્યાજ ઉપર િે સમયે લાગિો આવકવેરો અમે કાપેલ હશે િો િેને લગિાં પ્રમાણપત્ર

િમને આપીશુ.ં
(k)

જો અમે િમારી મુદિી થાપણ ઉપર થિા વ્યાજની આવક ઉપર આવકવેરો કાપ્યો હશે અને િે રકમ

િમારા બચિ / ચાલુ ખાિામાં જમા કરી હશે િો િમારી પાસબુક / સ્ટે ટમેન્ટ ઓફ એકાઉન્ટમાં િેની નોંધ
આપીશુ.ં
૮.૭.૧. થાપણ સામે પેશગી
અમે િમને થાપણની સામે લોન / ઓવરડ્રાફટની સુતવધાની સવલિ તવશે માહહિી આપીશુ.ં
૮.૮.

મ ૃત્યુ પામેલા ખાિેદારના ખાિાની રકમના દાવાનુ ં તનરાકરણ

(a)

મ ૃત્યુ પામેલા ખાિેદારના ખાિાના નાણાં પરિ કરવાની સરળ પ્રહક્રયા ને અનુસરીશુ.ં

(b)

મ ૃત્યુ પામેલા ખાિેદારના ખાિાની રકમ મેળવવાનો હકદાવો કરનારને દાવા માટે ન ુ ં તનયિ ફોમડ મેળવવા

માટે અમારો સંપકડ કરવાનો રહેશે. અમે આ હકક દાવાનુ ં ફોમડ અમારી વેબસાઈટ ઉપર પણ મુકીશુ.ં
૮.૮.૧

બાકીના હયાિ / નામતનહદિ રટ કલમવાળા ખાિા

(a)

જો મ ૃત્યુ પામેલ વ્યહકિનુ ં થાપણ ખાતુ ં હોય જેમાં થાપણદારે નામતનહદિ રટ વ્યહકિની કાયદે સરની તનમણુકં

કરી હોય અથવા િો ખાતુ ઉત્તરજીવીની કલમથી ( ખોલાવનાર કે ઉત્તરજીવી, કોઈપણ કે ઉત્તરજીવી, પહેલો કે
ઉત્તરજીવી અથવા પછીનો કે ઉત્તરજીવી ), મ ૃિક વ્યહકિના ખાિામાં રહેલી જમા રકમ ઉત્તરજીવી (ઓ) :
નામતનહદિ રટ વ્યહકિને સોંપવામાં આવશે. જો :
(i)

દસ્િાવેજી પ ૂરાવા વડે મ ૃિકનુ ં કાયદે સરનુ ં મ ૃત્યુ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરીને ઉત્તરજીવી / નામતનહદિ રટ વ્યહકિ

પોિાની ઓળખ આપે.
(ii)

જો સક્ષમ કોટડ દ્વારા મ ૃિ વ્યહકિના ખાિાના નાણાં રોકી રાખવાનો કોઈ હક
ુ મ ના હોય.

આવા હકસ્સામાં મ ૃત્યુ પામેલ વ્યહકિના ખાિાના નાણાં ઉત્તરજીવી / નામતનહદિ રટ વ્યહકિ પાસે વારસાઈ પ્રમાણપત્ર
વહીવટીયપત્ર કે પ્રમાણણિ વસીયિનામુ ં નોંધ્યા વગર અથવા િો ઉત્તરજીવી / નામતનહદિ રટ વ્યહકિ પાસેથી
ક્ષતિપ ૂતિિન ુ ં ખિપત્ર કે જામીન માગ્યા વગર ગમે િેટલી રકમ ખાિામાં જમા હશે િે સોંપી દે વામાં આવશે .
(b)

ઉત્તરજીવી (ઓ) / નામતનહદિ રટ વ્યહકિ બેંક પાસેથી મ ૃિક વ્યહકિના મ ૃિક ખાિેદારના કાયદે સર

વારસદારના ટ્રસ્ટી િરીકે નાણાં મેળવશે. દા.િ ઉત્તરજીવી / નામતનહદિ રટ વ્યહકિની સંપતિ ઉપર કોઈનો હક દાવો
હોય િો પણ બેંકે આપેલા આ નાણાં ઉપર િે અસરકિાડ રહેશે નહીં.
(c)

ઉપરોકિ શરિો પ ૂરી થિી હોય િો ઉત્તરજીવી / નામતનહદિ રટ વ્યહકિને નાણાં મળ્યા બાદ બેંકની

જવાબદારી સંપ ૂણડપણે પ ૂરી થાય છે .
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(d)

મુદિીય થાપણવાળા હકસ્સામાં ' ખોલાવનાર કે ઉત્તરજીવી ' અથવા ' પ્રથમ કે ઉત્તરજીવી ' નો આદે શ હોય

િો ખાિેદારોમાંથી કોઈપણ એકનુ ં મ ૃત્યુ થાય અને બાકીના ખાિેદારોની સવડસમ
ં તિ હોય િો ઉત્તરજીવી ખાિેદાર
મુદિ પહેલાં નાણાં ઉપાડી શકશે.
૮.૮.ર

ઉત્તરજીવી / નામતનહદિ રટ કલમ વગરનાં ખાિાં
જો ખાિેદારો નામતનદે શવાળી વ્યહકિનુ ં સ ૂચન ના કયુું હોય અથવા એક કે સંયકુ િ રીિે ખોલાવેલા ખાિા

જે ' ખોલાવનાર કે ઉત્તરજીવી ' પ્રકારના ન હોય િેમાં સામાન્ય માણસને હાલાકી ભોગવવી ના પડે એ માટે
સામાન્ય રીિે મ ૃિક ખાિેદારના કાયદાકીય વારસદારોને ખાિામાંની રકમની ચ ૂકવણી કરી દે િા હોઈએ છીએ.
રીસ્ક મેનેજમેન્ટ પદ્ઘતિને ધ્યાનમાં રાખીને અમે એક એવી મયાડ દા

નકકી કરીએ છીએ જેનાથી નીચેની રકમ

વારસદારોને કોઈ પણ દસ્િાવેજ વગર ક્ષતિપ ૂતિિના પત્રથી જ આપી દે વામાં આવે છે .
૮.૮.૩

દાવાની પિાવટ માટે ની સમયમયાડ દા
ઉત્તરજીવી / નામતનહદિ રટ વ્યહકિએ મ ૃિક વ્યહકિના ખાિામાં જમા રકમના દાવા મળે થી િથા

મ ૃિક વ્યહકિનુ ં મ ૃત્યુન ુ ં પ્રમાણપત્ર અને બેંકને સંિોષ થાય એ મુજબના દાવેદારોના ઓળખપત્ર રજુ કયાડ નો દાવો
કયાડ ના ૧પ હદવસથી વધુ નહીં િેટલા સમયગાળામાં રકમ ચ ૂકવી દઈશુ.ં
૮.૮.૪

મુદિી થાપણ ના ખાિાની મુદિ પહેલાં સમાચ્પ્િ
મુદિી થાપણનુ ં ખાતુ ખોલાવવા માટે ના ફોમડમાં જ અમે આ મુદ્દો આવરી લઈએ છીએ કે

જમાકિાડ ન ુ ં મ ૃત્યુ થાય એ સંજોગોમાં આવી મુદિી થાપણ મુદિ પહેલાં સમાપ્િ કરી શકાય છે . આવો આગોિરો
ઉપાડ કઈ શરિોને આધીન છે એ પણ ખાતુ ખોલાવવાના ફોમડમાં દશાડ વેલ છે . આવા આગોિરા ઉપાડ માટે કોઈ
દં ડ લાગુ પડિો નથી.
૮.૮.પ

મ ૃિ ખાિેદારના ખાિામાં જમા થિા નાણાંની માવજિ
ઉત્તરજીવી / નામતનહદિ રટ વ્યહકિને થાપણના ખાિામાં કોઈ િકલીફ ના પડે િે માટે એમની

પાસેથી મ ૃિક વ્યહકિના ખાિામાં થિી આવક માટે નીચેનામાંથી કોઈ બે તવકલ્પ આપી યોગ્ય કરાર /
અતધકારપત્ર મેળવી લઈએ છીએ.
i.

અમો ઉત્તરજીવી / નામતનહદિ રટ વ્યહકિ દ્વારા અતધકૃ િ થઈ મ ૃિકના નામે ' એસ્ટે ટ ઓફ .....,
મ ૃિક 'ખાતુ ખોલાવી શકે છે જેમાં મ ૃિકના નામે થિી આવક જમા થયા કરે છે . િેમાથી કોઈ
ઉપાડ કરવા

દે વાિો નથી.
અથવા

ii.

અમો ઉત્તરજીવી / નામતનહદિ રટ વ્યહકિ દ્વારા અતધકૃિ થઈ મ ૃિકના નામે આવિા નાણાં કે
મોકલનારને ' ખાિેદાર મ ૃત્યુ પામ્યાં છે ' ની સ ૂચના સાથે પરિ કરીએ છીએ અને િેની જાણ
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અમે ઉત્તરજીવી / નામતનહદિ રટ વ્યસ્તિને કરીએ છીએ. ત્યારબાદ મ ૃિક ખાિેદારના ઉત્તરજીવી /
નામતનહદિ રટ વ્યહકિ અથવા કાયદાકીય વારસદારનો સીધો સંપકડ કરીને યોગ્ય લાભકિાડ ના
ખાિામાં ચેક / ઈ.સી.એસ.દ્વારા નાણાં જમા કરાવવા કહી શકે .
૮.૯

સેઈફ ડીપોઝીટ લોકર
જો અમારી પાસે વ્યવસ્થા હશે િો અમે સેઈફ ડીપોઝીટ લોકર અને કીમિી વસ્તુઓ માટે ની

સેઈફ ડીપોઝીટ સુતવધાને લાગુ પડિા તનયમો અને પ્રહક્રયા જણાવીશુ.ં અમે લોકર મુદિી થાપણના ખાિા સાથે
જોડયા વગર જ ફાળવીશુ.ં િેમ છિાં લોકરનુ ં ભાડુ તનતિિ કરવા માટે અમે લોકર આપિી વખિે ૩ વષડના
ભાડાની રકમ અને જરૂર પડે લોકર િોડાવવાનો ચાિ થાય િેની એક મુદિી થાપણ જમા કરાવવાનુ ં કહીશુ.ં
૮.૧૦

તવદે શી ચલણની સુતવધા

(a)

જયારે િમે તવદે શી ચલણ ખરીદો કે વેચો ત્યારે િેને લગિી અમારી સેવાઓ, ચલણના દર અને આવા

વ્યવહારો પર લાગિા ચાર્જિસની સંપ ૂણડ માહહિી આપીશુ.ં જો આ શકય ના હોય િો િે કઈ રીિે થાય િે જણાવીશુ.ં
(b)

જો િમે તવદે શમાં પૈસા મોકલવા માંગિો હોવ િો િે કેવી રીિે કરાય િે જણાવીશુ ં અને આપને
i.

સેવાની તવગિો અને િેનો ઉપયોગ કે વી રીિે થાય િે જણાવીશુ.ં

ii.

િમે મોકલાવેલ નાણાં તવદે શમાં કયારે પહોંચશે અને જો એમ થવામાં તવલંબ થાય િો િે શા

કારણે થયો િે જણાવીશુ.ં
iii.

તવદે શી ચલણનો તવતનમય દર કે ટલો છે િે જણાવીશુ.ં ( જો તવતનમય સમયે િે શકય ના હોય
િો િે દર પાછળથી જણાવીશુ)ં .

iv.

આપને આવા તવતનમય માટે આપવાની થિી દલાલી કે ચાર્જિસ િથા પરદે શમાં જે વ્યહકિને

નાણાં મળવાના છે િેને તવદે શી બેંકના / દર તવશેની માહહિી આપીશુ.ં
(c)

આપના દ્વારા આપવામાં આવેલ માહહિી તવદે શમાં પેમેન્ટ કરવા માટે પ ૂરિી છે કે નહીં િે જણાવીશુ.ં જો

િમે આપેલ માહહિી કે દસ્િાવેજ અધ ૂરા હોય િો િમને િેની િરિ જ જાણ કરીશુ ં અને િે સુધારવા િથા પ ૂરા
કરવામાં િમને સહાય કરીશુ.ં
(d)

જો તવદે શમાંથી િમારા ખાિામાં પૈસા જમા થાય િો મ ૂળ કેટલી રકમ મોકલાવી છે અને િેના પર કોઈ

ચાિ લાગુ પડે છે કે કેમ ? િે જણાવીશુ,ં જો મોકલનારે બધા જ ચાિ ભોગવ્યા હશે િો િમારાં ખાિામાં પૈસા જમા
કરિી વખિે અમે કોઈ જ ચાિ માંગીશુ ં નહીં.
(e)

અમે િમને અમારા દ્વારા અપાિી તવદે શી તવતનમય સુતવધા માટે ના તનયમોની જરૂહરયાિ અને શરિોની

માહહિી આ સેવાનો ઉપયોગ કરો અને એના તવશે તવનંિી કરો ત્યારે આપીશુ.ં
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(f)

તનતિિ મુદિની િારીખથી ખાિામાં નાણાં જમા થવામાં વધારે સમય લાગશે ત્યારે અમે.

(a)

તનતિિ મુદિ પ ૂરી થયા બાદના સમયગાળાનુ ં વ્યાજ પેટે નુ ં નુકશાન
(b)

કોઈ સંજોગોને કારણે તવદે શી મુરાના દરમાં ફેરફાર થવાથી થતુ નુકશાન, અમારી વળિર નીતિ
અનુસાર આપને ભરપાઈ કરી આપીશુ.ં

(g)

આવા વ્યવહારોમાં આપવાના થિા િમામ તવતનમયકારી / કાયદાકીય પ્રમાણપત્રો અમે

તવનામ ૂલ્યે

આપીશુ.ં
૮.૧૧

ભારિદે શ ની અંદર જ નાણાં મોકલવા
જો િમારે ભારિ દે શ ની અંદર જ નાણાં મોકલવા હોય િો શુ ં કરવુ ં એ જણાવીશુ ં અને :

(a)

િેને લગિી અમારી સેવાઓ ની તવસ્ત ૃિ માહહિી અને િેના ઉપયોગ તવશે જણાવીશુ.ં

(b)

િમારી જરૂહરયાિ મુજબ કઈ રીિ / પદ્ઘતિ શ્રેરઠ છે િેન ુ ં સ ૂચન કરીશુ.ં

(c)

જકાિ પત્ર ( ટે રીફ તશડયુલ ) અનુસાર આ વ્યવહાર ઉપર િમારે કેટલી દલાલી ચ ૂકવવી પડશે િેની

માહહિી આપીશુ.ં
(d)

િમે મોબાઈલ બેંકીંગ / NEFT / RTGS થી મોકલાવેલ નાણાંની હાલ શુ ં પ્રગતિ છે િે િમને SMS / E-

mail થી જણાવીશુ.ં
(e)

િમારી NEFT / RTGS અંગેની િકરાર / ફહરયાદના તનવારણ માટે અમારા ગ્રાહક સુતવધા કે ન્રો તવશે ની

માહહિી અમારી વેબસાઈટ ઉપર આપિા રહીશુ.ં
(f)

અમારા કારણે આમાં કોઈ તવલંબ થાય કે જેથી િમારે નુકશાન / વધારાનો ચાિ ભોગવવાનો આવે િો

િે અમે ભરપાઈ કરી આપીશુ.ં
(g)

તનધાડ હરિ મયાડ દાની અંદર રકમ જમા કરાવવા આવનાર કોઈપણ ગ્રાહક / વ્યહકિને િે સુતવધા આપીશુ.ં

૮.૧ર

તધરાણ

(a)

અમે તધરાણ માટે અમારી બોડડ દ્વારા મંજૂર થયેલ નીતિ ધરાવીએ છીએ.

(b)

અમારા તનણડયો, િમારી નાણાંકીય પહરસ્સ્થિીના સાવધાનીપ ૂવડક િથા તવવેકપ ૂવડકની આકારણી િથા

પુન:ચુકવણીની િમારી ક્ષમિા પર આધાહરિ હશે.
(c)

તધરાણનો અસ્વીકાર ણલિંગ , જાતિ, કે ધમડને અનુલક્ષીને નહીં હોય છિાં આ બાબિે અમને સમાજના તનતિિ

વગડ માટે ની યોજના દાખલ કરિા કે િેમાં ભાગ લેિા અટકાવી શકશે નહીં.
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૮.૧ર.૧ લોન
૮.૧ર.૧.૧

સામાન્ય માહહિી

અમે :
(a)

િમે ઈચ્છી રહયા છો િેવી અમારી ( MITC ) મોસ્ટ ઈમ્પોટડ ન્ટ ટમડસ ્ એન્ડ કન્ડીશન્સ દ્વારા તનયમન થિી

લોન / શાખ આપીશુ.ં
(b)

અમે લોન / ક્રેહડટ કાડડ ની મંજૂરી માટે જરૂરી ચાવીરૂપ મુદ્દાઓ િેમજ િેના ઉપર લાગિો ચાિ કે ફી ની

માહહિી પ્રહક્રયા દરમ્યાન આપીશુ.ં
(c)

અરજી કરવા માટે જરૂરી માહહિી / દસ્િાવેજો બાબિે સલાહ આપીશુ.ં અમે એ સલાહ પણ આપીશુ ં જેમાં

િમારી પાસેથી િમારી ઓળખ, સરનામુ,ં વ્યવસાય તવગેરેના િથા કાયદાકીય રીિે સંકળાયેલા અને પ્રમાણણિ (
દા.િ .PAN ની તવગિો ) દસ્િાવેજોની જરૂર પડશે.
(d)

જરૂર લાગશે િો િમે માંગેલી લોન / ક્રે ડીટ કાડડ ની અરજીમાં દશાડ વેલી તવગિો ચકાસવા અમારા દ્વારા

તનમાએલી સંસ્થાઓ દ્વારા િમારો િમારા રહેઠાણ અને / અથવા વ્યવસાય ના ટે ણલફોન નંબર ઉપર અને /
અથવા રૂબરૂમાં િમારા રહેઠાણ અને / અથવા વ્યવસાય ના સરનામે સંપકડ કરીશુ.ં
(e)

જો અમે િમને ઓવરડ્રાફટ આપીએ કે ઓવરડ્રાફટની મયાડ દામાં વધારો કરીએ િો િે માંગ ઉપર પુન:

ચુકવણી પાત્ર છે કે નહી િે જણાવીશુ.ં જરૂર હશે િો ઓવરડ્રાફટ ની રકમ ની ગણિરી િેમજ િેના ઉપર લાગિા
વ્યાજની ગણિરી પણ સમજાવીશુ.ં
(f)

જો અમે િમને ટે ણલફોન ઉપર શાખ તધરાણ મંજૂર કરીએ િો એ રકમ િમારી લેણખિ સંમતિ કે બીજા

માન્ય ઈલેકટ્રોનીક સંસાધનો દ્વારા આપેલી િમારી મંજૂરી બાદ જ િમારા ખાિામાં જમા થશે.
(g)

િમારી માંગણી વગરની િથા પ ૂવડમજ
ં ૂરી વાળી કોઈ પણ પ્રકારની તધરાણ સવલિ, જેમકે ક્રહડટ કાડડ ની

મયાડ દામાં વધારો, અને પસડનલ લોનમાં ઈજાફો વગેરેની ઓફર કરીશુ ં નહીં.
૮.૧ર.૧.ર લોન માટે ની અરજી અને િેની પ્રહક્રયા
(a)

લોનની અરજીના ફોમડમાં જ વ્યાજનો દર, વાતષિક વ્યાજ, િરલ કે સ્સ્થર વ્યાજ િેમજ અરજી પર થનારી

પ્રહક્રયાનો ચાિ, જો લોન નામંજૂર થાય કે તવિરણ ના થાય િો ચાિ પરિ મેળવવા પાત્ર રકમ, સમય પહેલાં
ચ ૂકિે થિી લોન અને િેના પરનો ચાિ જો લાગુ પડિો હોય િો, મોડી ચ ૂકવણી માટે થિો દં ડ, વ્યાજ ને
સ્સ્થરમાંથી િરલ કે િેથી ઉલટું કરવાથી થિો ખચડ, વ્યાજના દરમાં ફેરબદલ કરવાથી થિો ખચડ અથવા આવો
કોઈ પણ ખચડ કે જે દે વાદાર લોન લેનારના હહિમાં અસરકિાડ હોય િે જણાવવામાં આવશે જેથી અન્ય બેંકોની
લોન સવલિ સાથે સમજપ ૂવડકની સરખામણી કરી આપ દ્વારા માહહિીપ્રદ તનણડય લઈ શકાય.
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(b)

અમે િમને લોનના અરજી ફોમડ સાથે ણબડવાના જરૂરી દસ્િાવેજો (કાન ૂની અને તનયમનકારી

જરૂહરયાિોના પાલન હેત)ુ િેની યાદી આપીશુ ં જેથી િમે સંપ ૂણડ રીિે ભરીને જમા કરાવી શકો. િમને જરૂર હશે િો
લોનનુ ં ફોમડ ભરવામાં પણ િમને મદદ કરીશુ.ં
(c)

િમારી લોન અરજીના સ્વીકારની પહોંચ િમને અવશ્ય આપીશુ ં ભલે િે રૂબરૂમાં અગર ઓન લાઈન

આપેલી હોય. વળી લોન અરજી ઉપર થનારી પ્રહક્રયા કે ટલો સમય લેશે િે પણ જણાવીશુ.ં
(d)

અમે આપેલી યાદી મુજબ પ ૂરિા દસ્િાવેજો સાથે સંપ ૂણડપણે ભરે લ ું લોન અરજીનુ ં ફોમડ, જો લોન રૂા.ર૦

લાખ સુધીની હશે િો અરજી મળ્યાથી કામકાજના ૩૦ હદવસમાં અમે અમારો તનણડય િમને જણાવીશુ ં રૂા.ર૦ લાખ
ઉપરની રકમ માટે ની લોન અરજીનો તનણડય અમે વ્યાજબી સમયગાળામાં જણાવીશુ.ં
(e)

સામાન્ય રીિે લોન અરજી સ્વીકારિા સમયે અમે જરૂરી િમામ તવગિો માંગીએ જ છીએ િેમ છિાં

પાછળથી કોઈ માહહિીની જરૂર પડિાં અમે તુિડ જ િમારો સંપકડ કરીશુ.ં
(f)

લોન અરજી અસ્વીકાર / નામંજુર થવાના કારણની અમે િમને લેખીિમાં જાણ કરીશુ.ં

(g)

લોન મંજુર થયે અમો આપને લોનની સ્વીકૃ તિની રકમ અને િેના તનયમો અને શરિો ની તવગિે માહહિી

આપિો સ્વીકૃ તિપત્ર ણલણખિ માં આપીશુ.ં
(h)

અમે િમને લોનની મુદ્લ િથા વ્યાજની રકમ જે સમય મયાડ દામાં પુન: ચુકવવાની છે િે દશાડ વતુ ં પત્રક

આપીશુ.ં
(i)

વ્યાજના દરોમાં ફેરફાર થાય િો હપ્િાની રકમ યથાવિ રાખી પુન: ચ ૂકવણીના સમયમાં વધારો કરવો કે

િેથી ઉલટું કરવુ ં િેવો તવકલ્પ આપીશુ.ં
(j)

િમારી તવનંિી ગ્રાહય રાખીને લોન અરજી સાથે આપેલા િમામ મ ૂળ દસ્િાવેજોની પ્રમાણણિ નકલો અમે

આપને અમારા ખચે આપીશુ.ં
(k)

લોન માટે જામીનગીરી / િારણ પેટે મ ૂકેલી તમલ્કિના િમામ દસ્િાવેજોની પહોંચ િમને આપીશુ.ં

(l)

િમારું ખાતુ NPA થિાં પહેલાં િેની સ્સ્થતિ અંગે અમે પત્ર / ઇ-મેઈલ અથવા SMS થી જાણ કરીશુ.ં

(m)

પયાડ પ્િ સમય પહેલાં નોહટસ આપીને અમે લોન પાછી માંગવા / હપ્િા ઝડપી કરવા કે કરાર પ્રમાણે

વિડવા અથવા વધારાની જામીનગીરી માંગીશુ.ં
(n)

અમે િમને િમારી મુદિી / ડીમાન્ડ લોન ના વાતષિક હહસાબનુ ં સ્ટે ટમેન્ટ આપીશુ.ં

(o)

ટે હરફ તશડયુલમાં જણાવ્યા પ્રમાણેનો ચાિ ચ ૂકવવાથી િમને લોનના હહસાબનુ ં સ્ટે ટમેન્ટ જરૂરી હશે િો

વધુ વાર મળી શકશે.
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(p)

સમજૂિી કે કરાર મુજબ િમારા િરફથી લોનની પ ૂરે પ ૂરી રકમની ચ ૂકવણી થયા બાદ ૧પ હદવસની અંદર

લોન માટે મ ૂકેલી જામીનગીરી / દસ્િાવેજો ખિપત્રકો કે જે િારણમાં મ ૂકયા હોય િે પરિ મળશે . જો આવી
જામીનગીરી / દસ્િાવેજો / ખિપત્રકો ઉપર કોઈ હકદાવો રજુ કરવાનો હશે િો િમને િેની નોહટસથી જાણ કરી
અમારી પાસે રાખીશુ ં અને િે લેણ ુ ં પ ૂરુ થયે િમને િે પરિ કરીશુ.
(q)

સમજૂિી કે કરાર મુજબ બધાજ લેણાંની ચ ૂકવણી થઈ ગયા બાદ પણ જો એ જામીનગીરી / દસ્િાવેજો /

ખિપત્રકો પરિ કરવામાં ૧પ હદવસથી વધુ સમય લાગશે િો અમે િેન ુ ં વળિર આપીશુ.ં
(r) જો અમારાથી લોન આપિા સમયે લીધેલી જામીનગીરી / દસ્િાવેજો / ખિપત્રકો ખોવાઈ જાય િો િમને
થયેલ ું નુકશાન ભરપાઈ કરી આપીશુ ં અને િેની બીજી નકલો મેળવવામાં િમામ સહાય કરીશુ.ં
(s)

અમે ધીરાણ લેનાર અથવા બેંક / નાણાંકીય સંસ્થાનુ ં ધીરાણ ખાતુ ં િબદીલ કરવાની અરજી લઈ િેને

િપાસી અને સ્વીકાર અગર જે તનણડય હશે િેની િમને બે અઠવાહડયામાં જાણ કરીશુ.ં
(t)

અમે િરલ વ્યાજદરવાળી ગહૃ લોન પર સમયપ ૂવે ચ ૂકવણીના સંજોગોમાં કોઈ પણ જાિના દં ડ કે ચાિ

વસુલ કરીશુ ં નહીં.
૮.૧૩

ગેરંટી ( જામીનગીરી )

(a)

જો િમે કોઈ ત્રાહહિ વ્યહકિને િમારી જવાબદારીઓ અંગે જામીન િરીકે રજૂ કરો ત્યારે િમારી અંગિ

માહહિી અને આતથિક પહરસ્સ્થિી અંગેનો ખ્યાલ િેને અથવા િેના કાન ૂની સલાહકારને આપવા િમારી મંજૂરી જરૂરી
બનશે.
(b)
(i)

અમે િમને :
િેમને આ જામીનગીરી સ્વીકારવાથી ઉભી થિી જવાબદારીઓ અને િેના પહરણામોનો ખ્યાલ આવે એ

માટે સ્વિંત્ર કાન ૂની સલાહ લેવા પ્રોત્સાહહિ કરીશુ.ં ( િેમણે જે ફોમડમાં સહી કરવી પડશે િે માં આ અંગેનો
સ્પરટ ઉલ્લેખ હશે ).
(ii)

િેમને જણાવીશુ ં કે જામીનગીરી આપિાં કે િે માટે કોઈ િારણ આપિાં િે િમારા બદલે અથવા િમારા
જેટલાં જ જવાબદાર બને છે .

(iii)

િેમના તશરે કે ટલી જવાબદારી હશે િે જણાવીશુ.ં

(iv)

િમારા સ્વીકૃ િ તધરાણની સવલિના તનયમો શરિો / લોન કરારની નકલો જામીનદાર / જામીનદારોને

તવનામ ૂલ્યે આપીશુ.ં
(c)

જયારે િમે કોઈ લોન માટે જામીનદાર બનવાનુ ં તવચારિા હોવ ત્યારે અમે િમને જણાવીશુ ં :

(i)

િમારી જામીનદાર િરીકેની જવાબદારી.
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(ii)

િમારા દ્વારા બેંક ને આપેલી વચનબધ્ધિાની રકમ.

(iii)

કયા સંજોગોમાં અમે િમને િમારી જામીનદાર િરીકે ફરજ તનભાવવા લેણ ુ ં ભરવા દઈશુ.ં

(iv)

જામીનદાર િરીકે િમે જવાબદારી પ ૂરી ના કરો ત્યારે િમારા બેંકમાં રહેલા અન્ય નાણા ઉપર બેંકનો

હકક રહેશે કે કે મ ?
(v)

િમારી જવાબદારી મયાડ હદિ રકમ સુધીની છે કે અમયાડ હદિ.

(vi)

િમારી જામીનદાર અંગેની જવાબદારી કયા સમયે અને સંજોગોમાં પ ૂરી થાય િથા કઈ રીિે પ ૂરી થશે
િેની જાણ કરીશુ.ં

(vii)

િમે જેના જામીન રહયા છો િેની આતથિક પહરસ્સ્થિીમાં મહત્વનો કે તવપહરિ ફેરફાર થાય િો િેની જાણ

િમને કરીશુ.ં
(d)

સમજૂિી અને કરાર પ્રમાણે િમામ લેણ ુ ં ચુકિે થયા બાદ હદન ૧પ માં અમે િમારી િમામ જામીનગીરી

/ દસ્િાવેજો / િારણમાં મ ૂકેલા ખિપત્રકો પરિ કરીશુ.ં
(e)

સમજૂિી અને કરાર પ્રમાણે પ ૂરે પ ૂરા લેણાની ચ ૂકવણી બાદ િમારી જામીનગીરી / દસ્િાવેજો / િારણના

ખિપત્રક ૧પ હદવસમાં પરિ ના કરી શકીએ િો િેન ુ ં યોગ્ય વળિર આપીશુ.ં
(f)

જો અમારાથી િમારી જામીનગીરી / દસ્િાવેજો ગુમ થઈ જાય િો િેનાથી થતુ ં નુકસાન ભરપાઈ કરી

આપીશુ.ં અમે જામીનગીરી / દસ્િાવેજો ખોવાઈ ગયા િે મુજબનુ ં પ્રમાણપત્ર આપીશુ ં ઉપરાંિ િેની નકલો
મેળવવામાં િમને િમામ સહાય કરીશુ.ં
૮.૧૪

કે ન્રીય નોંધણી
જયારે િમે સ્થાયી તમલકિને પ્રાથતમક અથવા સહવિી જામીનગીરી િરીકે િારણમાં મ ૂકી લોન લો ત્યારે ,

અમે િમને Central Registry ની કાયડપદ્ધતિ તવષે સલાહ આપીશુ,ં ઉપરાંિ િેનો (Central Registry) નો રે કોડડ
તધરાણ કરનાર િથા અન્ય કોઈ વ્યસ્તિ જે તમલકિ અંગે વ્યવહાર કરવા ઇચ્ુક હોય, િેને સચડ માટે ઉપલબ્ધ છે
િે અંગેની જાણ કરીશુ.ં
૮.૧પ લેણાં ની પિાવટ ( સેટલમેન્ટ ઓફ ડયુઝ )
(a)

જો િમે લોનની પુન: ચુકવણી કરવા સક્ષમ ના હોવ િો િેની વહેલી િકે અમને જાણ કરો.

(b)

અમારી બંધારણીય નીતિ અને માગડ દતશિકા પ્રમાણે અમે નાણાકીય સંકડામણ અનુભવિા સાચા

હકસ્સાઓમાં હકારાત્મક અને સહાનુભ ૂિીપ ૂવડક તવચારણા કરીએ છીએ.
(c)

િમારી િકલીફોને દૂ ર કરવા િમને શકય સહાય કરીશુ.ં
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(d)

જો અમે િમને વન ટાઈમ સેટલમેન્ટ (OTS) ની દરખાસ્િ કરીએ િો િેની માહહિી િમને આપીશુ.ં

(e)

અમે OTS ની શરિો અને તનયમો િમને લેણખિમાં સ્પરટપણે જણાવીશુ.ં

(f) જો OTS મુજબ િમારું ખાતુ સમાપ્િ થાય િો CICs દ્વારા જાળવવામાં આવેલ િમારા શાખ ઇતિહાસ પર
આવા સેટલમેન્ટની અસરો િમને સમજાવીશુ.ં
૮.૧૬
(a)

લોન અગર બાકી લેણાં વેચવા ( તસકયુરીટાઈઝેશન )
જો અમે િમારી લોન / કાડડ ઉપરના બાકી લેણાં અન્ય એકમને વેચીશુ ં િો િે એકમનુ ં નામ િથા સંપકડ

કરવા માટે ની તવગિો િમારા બાકી લેણાની રકમ સાથે િમામ માહહિી િમને જણાવીશુ.ં સામાન્ય સંજોગોમાં લોન
/ કાડડ ના લેણાં જે Standard ન હોય િેને Asset Reconstruction Company ને એસાઈનમેંટ દ્વારા વેચવામાં આવે
છે . જયાં લેણાંઓ પરસ્પર સમજૂિીથી / ભરપાઈ થાય ત્યાં ARC ને હસ્િાંિરણ કરવાનો અવકાશ રહેિો નથી.
(b)

જે લોન / બાકી લેણાંન ુ ં ટ્રાન્સ્ફર થયેલ ું હોય િેનાં નાણાં િમારે િે એકમને ચ ૂકવવાના રહેશે.

(c)

િમારી લોન / બાકી લેણાં જે એકમને િબદીલ કરાયાં છે િે િમારી ક્રે હડટ સ્સ્થતિની માહહિી CIC ને

આપવાની ચાલુ રાખશે.
(d)

િમારી લોન કે લેણાંના નાણાં જે એકમને સુપરિ કરાયા છે િેની સામે િમારે કોઈ ફહરયાદ હોય િો િેમાં

અમે િમને મદદ કરીશુ.ં
૮.૧૭

ઈલેકટ્રોતનક બેંહકિંગ

૮.૧૭.૧ PINs અને પાસવડડ
(a)

િમારા રક્ષણ/સલામિી અને ગોપતનયિા માટે અમે આંિરરારટ્રીય ધોરણે સ્વીકૃ િ થયેલા ધોરણો અને

પદ્ઘતિ મુજબ PIN અને પાસવડડ ન ુ ં તનમાડ ણ, સંગ્રહ અને સીમાંિ સુરક્ષાનુ ં ખાનગીપણુ ં અને સલામિી જાળવવાની
ખાિરી આપીશુ.ં
(b)

અમે િમારો PIN અમારી શાખા દ્વારા પ ૂરિી ઓળખ બાદ િમને આપીશુ ં અથવા િો િમારા સરનામે જે

અમારા દફિરના રે કોડડ માં છે ત્યાં મોકલીશુ.ં ફુરસદ મળે ત્યારે િમે જાિે PIN બનાવી શકશો.
(c)

િમારા ખાિાની સલામિી માટે નીચે જણાવેલા સાદા PIN કે પાસવડડ ને અવગણવા જોઈએ.
i.

જન્મિારીખ, મહહનો કે વષડ

ii.

અનુક્રમ નંબર ( દા.િ. ૩ ૪ પ ૬)

iii.

એવા આંકડાઓ કે જે સહેલાઈથી ધારી શકાય ( દા.િ. ૧૧૧૧ )
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iv.

િમારા ફોન નંબરના કોઈ આંકડા

v.

િમારા કાડડ ઉપર છાપેલા અંકોનો િે જ ક્રમનો કોઈ ભાગ.

vi.

બીજી સહેલાઈથી મળી જાય િેવી િમારી અંગિ માહહિી ( દા.િ. િમારું ડ્રાઈતવિંગ લાઈસન્સ

અથવા બીજા કોઈ નંબરો જે િમારી સાથે સંકળાયેલા હોય. )
vii.
(d)

િમારા કુ ટુંબના સભ્યોના, પાલતુ પ્રાણીઓ કે ગલીમહોલ્લાના નામ

િમારા PIN અને પાસવડડ ની સલામિી માટે
ના કરશો :

(i)

બીજા કોઈને િમારું કાડડ , PIN , પાસવડડ કે અન્ય સલામિ માહહિી આપવી.

(ii)

િમારું PIN, પાસવડડ અને અન્ય સલામિ માહહિી લખવી કે રે કોડડ કરવી.

(iii)

મોબાઈલ / બ્ાઉઝરમાં િમારો પાસવડડ સંગ્રહ કરવો.

(iv)

િમારા ખાિાની તવગિ, પાસવડડ / PIN કે અન્ય સલામિ માહહિી અન્ય કોઈને આપવી ભલે િે દાવો કરે

કે િે બેંકનો આતધકૃ િ પ્રતિતનતધ છે .
(v)

કોઈપણ કારણે કોઈ વ્યહકિ િમારા બેંકના ખાિાની તવગિો માંગે િો આપવી.

(vi)

કલ્પનાિીિ પ્રલોભનો / લોટરીના તવજેિા / તવદે શની કોઈ વ્યહકિ િથા સંસ્થા દ્વારા તવદે શી મુરામાં

િમારા ખાિામાં રકમની િબદીલી / આવા કોઈ એકમોના ભારિીય પ્રતિતનતધ કે વ્યહકિના તશકાર બનવુ.ં આવા
પ્રસ્િાવો સામાન્ય રીિે પત્રો, ઈ-મેઈલ, મોબાઈલ ફોન, SMS તવગેરે દ્વારા કરાય છે .
હંમેશા કરો :
(i)

િમારો PIN નંબર, પાસવડડ અને સલામિ માહહિીને હંમેશા યાદ રાખો અને આનો કોઈ લેણખિ વ્યવહાર

થયો હોય િો િેનો નાશ કરો.
(ii)

જો િમે િમારો PIN નંબર બદલવા માંગો િો નવા PIN ની સાવચેિીપ ૂવડક પસંદગી કરો.

(iii)

મજબ ૂિ પાસવડડ બનાવો અને તનયતમિ રીિે બદલિા રહો.

(iv)

િમારું કાડડ િમારી પસડનલ કસ્ટડીમાં સલામિ રાખવા માટે યોગ્ય પગલાં લો િથા િમારા PIN, પાસવડડ

અને સલામિ માહહિીને હંમેશા ગુપ્િ રાખો.
(v)

ATM કે અન્ય વેચાણકે ન્રો (POS) માં િમારા કાડડ નો ઉપયોગ કરો ત્યારે અન્ય કોઈ િમારો પીન જોઈ ન

શકે િેની સાવચેિી રાખો.
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(vi)

િમારા PIN કે પાસવડડ ની અન્યને જાણ થઈ હોય અથવા િેની શકયિા હોય અથવા િમને િેની ખાત્રી કે

શક હોય ત્યારે અમને જાણ કરો. જયારે િમને લાગે કે શંકા થાય કે િમારો PIN / પાસવડડ ગુપ્િ રહયો નથી
ત્યારે િે બદલી નાંખવો જોઈએ.
(vii)

અલગ અલગ કાડડ અને સાધનો માટે અલગ PIN કે પાસવડડ વાપરવો.

(viii)

િમારા કોમ્પ્યુટર / મોબાઈલ / સ્ક્રીનસેવર ને પાવર-ઓન / એકસેસ પાસવડડ માં રાખો જેથી િમારી

મંજૂરી તસવાય િમારું કોમ્પ્યુટર કે મોબાઈલ કોઈ વાપરી ના શકે.
(e)

જો િમારો PIN કે બીજી કોઈ સલામિ રાખવાયોગ્ય માહહિી અન્ય કોઈ જાણે, િો અમે, િમારી અમને

જાણ કયાડ બાદ, તુિડ જ િેનો અઘહટિ ઉપયોગ ન થાય િેવા પગલાં લઈશુ.ં
૮.૧૭.ર ઈન્ટરનેટ બેંકીગ
(a)

ઈન્ટરનેટ બેંકીંગની સલામિ ઉપલબ્ધી અને વ્યવહાર થાય િે માટે િમામ જરૂરી પગલાં લઈશુ.ં

(b)

અમે િકેદારી રાખીશુ ં કે અમારી ઈન્ટરનેટ બેંકીંગ વ્યવસ્થા અને િકનીક સલામિ છે અને તનયતમિ રીિે

ુ ર િેની સમીક્ષા અને સુધારો કરિાં રહીશુ.ં
આ હેતસ
(c)

િમને ઓનલાઈન સલામિી તવશે જણાવવા અમો તવતવધ સમયાંત્તરે અમારી વેબસાઈટ, ઈ-મેઈલ દ્વારા

િથા અમારા ગ્રાહકોની અવરજવર રહે િેવા સ્થળો દા.િ. ATMs તવ.સ્થળો એ િમને જાણ કરીશુ.ં
(d)

અમે કયારે પણ િમને રૂબરૂમાં કે લેણખિમાં ( ઈ-મેઈલ દ્વારા પણ ) િમારા ઈન્ટરનેટ બેંહકિંગની ખરાઈ

તવશેની સલામિ માહહિી નહીં પ ૂછીએ કે િમારો પાસવડડ નહીં માંગીએ.
(e)

જયારે અમે િમને ઈન્ટરનેટ બેંકીંગની સવલિ આપીએ ત્યારે િેને લગિી માહહિી કયાંથી મેળવવી િે

િથા ઓન-લાઈન માહહિીને સલામિ રાખવી િે જણાવીશુ ં જેથી િમે અને િમારુ કોમ્પ્યુટર છે િરપીંડી, કૌભાંડ કે
ણબનઅતધકૃિ વ્યવહારોથી બચી શકો. આ માહહિીમાં સમયાંત્તરે સુધારો થિો રહે છે .
(f)

ઈન્ટરનેટ બેંકીંગનો ઉપયોગ કરી િમારા ખાિાને લગિી માહહિી અગર તવવાદાસ્પદ વ્યવહારો કે

ણબનઅતધકૃિ રીિે થયેલા ઉપયોગ માટે કઈ રીિે જણાવવા િે જણાવીશુ ં િથા આવા ણબનઅતધકૃિ વ્યવહારોની
ખબર પડે કે તુિડ જ કોનો સંપકડ કરવો િે જણાવીશુ.ં
(g)

જયારે િમે ઈન્ટરનેટ બેંહકિંગ સેવા અપનાવો છો ત્યારે િે ને લગિા અમારા નીતિ તનયમો અને શરિો

િમને જણાવીશુ.ં ઈન્ટરનેટ બેંહકિંગ તવશેના તવસ્ત ૃિ તનયમો િથા શરિો

અમારી વેબસાઈટ ઉપર પણ જોવા

મળશે.
(h)

બધી ઈન્ટરનેટ બેંહકિંગને લગિી સેવાઓ અને િેને લગિા ચાિ ઓનલાઈન ઉપલબ્ધ હશે . ઈન્ટરનેટ

બેંહકિંગ સેવાઓને લગિા ચાિ ટે રીફ તશડયુલમાંથી પણ જાણવા મળશે.
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(i)

તનયમનકિાડ વખિો વખિ પ્રસ્તુિ કરે એ પ્રમાણે આતથિક વ્યવહારો માટે દ્વદ્વિીય પહરમાણના પહરબળો

દ્વારા તવતશરટ અતધકૃિ પ્રહક્રયા અપનાવીશુ.ં
(j)

તનતિિ મયાડ દાથી વધુ પ્રમાણમાં થયેલ આતથિક વ્યવહારો માટે અમારી પાસે રહેલા િમારા સંપકડ ની

જગ્યાએ અમે િમને SMS / ઈ મેઈલ થી સાવધાન કરીશુ.ં
(k)

નેટ બેંહકિંગથી થિા િમામ નાણા લેનાર / બીલ ભરનાર માટે અમે િમને SMS / ઈ મેઈલથી જાણ

કરીશુ.ં
(l)

ઈલેકટ્રોતનક માધ્યમથી થિા વ્યવહારો માટે અમે િમને હકિંમિની ઉપરી મયાડ દા, વ્યવહારનુ ં

માધ્યમ

અને લાભાથી તવશે જણાવવાની સગવડ આપીશુ.ં િમારે જો તવકલ્પ બદલવો હોય િે માટે અમારે િમારી પાસેથી
વધારાનો અતધકાર પ્રાપ્િ કરવો પડે. અમે તવકલ્પની ફેરબદલીની અરજી પ્રાપ્િ થયાની સ ૂચના િમને મોકલીશુ.ં
(m)

િમે ગમે ત્યારે ઈન્ટરનેટ બેંહકિંગ સેવાનો ઉપયોગ બંધ કરી શકો છો. જો કે િમારે એ તનણડય અમને

જણાવવો પડે અને જરૂરી ઔપચાહરકિાઓ પ ૂણડ કરવી પડે.
(n)

િમારી ઈન્ટરનેટ બેંહકિંગ સેવા ચાલુ થવા કે સહક્રય બનિા પહેલાં કોઈ આતથિક વ્યવહારથી નુકશાન થશે

િે માટે િમે જવાબદાર નહી ઠરો.
(o)

પાસવડડ કે સલામિીની માહહિી જે િમને રૂબરૂમાં મળી નથી િેના કોઈ તવવાદ માટે અમે િમારા સાચા

એડ્રેસ ઉપર મોકલેલી છે માત્ર િે પુરાવા ઉપર આધાર નહી રાખીએ.
(p)

જો િમારું ઈન્ટરનેટ બેંકીંગ સેવા ચાલુ થાય પછી કોઈ ણબનઅતધકૃ િ વ્યવહાર થાય િો િમારી

જવાબદારી નીચેનામાંથી જે ઓું હોય િેટલી રહેશે:
(i)

અમને જણાવિી વખિે થયેલ ું વાસ્િતવક નુકસાન; અથવા

(ii)

િમારા ખાિા(ઓ)માં ઉપાડવા યોગ્ય હોય િે રકમ; અથવા

(iii)

જો િમે આવા વ્યવહારો માટે કોઈ મયાડ દા નકકી કરી હોય;

(iv)

ક્રમ ( i ) થી ( iii ) માંથી જે ઓુ હોય િે અથવા વધુમાં વધુ રૂા.૧૦,૦૦૦ ( રૂા. દસ હજાર ).

(q)

જો િમારો પાસવડડ અથવા સલામિીની માહહિી બીજુ ં કોઈ જાણે અથવા જાણે છે િેવી શંકા થિા અથવા

િમારા ઈન્ટરનેટ બેંકીંગ ની માહહિી કે ખાતુ કોઈ અન્ય ઉપયોગ કરી શકે િેમ હોય ત્યારે શકય હોય િેટલી
ઝડપથી અમને જાણ કરશો ત્યારે અમને જાણ કયાડ ના સમય પછી થયેલા નુકસાનની જવાબદારી િમારી રહેશે
નહીં તસવાય કે િમે છે િરપીંડી કરી હોય કે બેદરકારી રાખી હોય કે બીજાને માહહિીની જાણ થાય િેમાં િમારો કોઈ
ફાળો હોય.
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(r)

અમારા ઈન્ટરનેટ બેંહકિંગની સલામિીનો ભંગ કરી અથવા અમારી બેદરકારીને કારણે જેમાં િમારો કોઈ

ફાળો ન હોય અને જો િમને કોઈ સીધુ નુકશાન જાય િો િે નુકશાન અમે ભરપાઈ કરીશુ ં / વળિર આપીશુ.ં
(s)

િમે કે ટલીક સામાન્ય સાવચેિીઓ રાખો િો ઓનલાઈન બેંહકિંગ સલામિ અને ઉપયોગી છે . િે માટે અમે

િમને નીચે પ્રમાણે કેટલીક સ ૂચનાઓ અનુસરવાની સલાહ આપીશુ:ં
(i)

અમારી સુરણક્ષિ ઈન્ટરનેટ બેંહકિંગ સાઈટની સીધી જ મુલાકાિ લો. લીંક અથવા ઈ-મેઇલ દ્વારા સાઈટ ની

મુલાકાિ લેવાનુ ં ટાળો અને દશાડ વેલ ડોમેઈન નેઈમની ચકાસણી કરો જેથી ભળિી વેબસાઈટ થી દૂ ર રહી શકાય.
(ii)

િમારો પાસવડડ અથવા PIN માંગિા હોય િેવા ઈ-મેઈલનો જવાબ ના આપો અને અમને િપાસ માટે િે

બાબિની જાણ કરો. પોલીસ કે અમે કયારે ય પણ ઓનલાઈન બેંહકિંગ કે પેમેન્ટ કાડડ ના PINs અથવા િમારા
પાસવડડ ની માહહિી જાણવા િમારો સંપકડ નહી કરીએ.
(iii)

જયારે િમારું કામ પ ૂણડ થાય ત્યારે નેટ બેંહકિંગ થી લોગ ઓફ કરો. િે માટે ' લોગ આઉટ ' બટનનો

ઉપયોગ કરો. લોગ ઓફ કરવા માટે ફકિ તવન્ડો બંધ કરવી પ ૂરતુ ં નથી.
(iv)

અમારી ઈન્ટરનેટ બેંહકિંગ સાઈટનો ઉપયોગ કરવા સાયબર કાફે / શેડડ કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરશો નહીં.

(v)

િમારા કમ્પ્યુટર ને આધુતનક એન્ટીવાયરસ અને સ્પાયવેર સોફટવેરથી તનયતમિ રીિે સુધારો કરિા રહો.

(vi)

હેકસડ, વાયરલ હુમલા અથવા અન્ય દૂ તષિ પ્રોગ્રામથી બચવા માટે ના સુરક્ષા પ્રોગ્રામ િમારા કમ્પ્યુટરમાં

દાખલ કરો.
(vii)

િમારા PC અને િેની તવગિોને બહારનાઓથી રક્ષણ આપવા યોગ્ય ' ફાયરવૉલ ' અપનાવો.

(viii)

િમારી ઓપરે ટીંગ સીસ્ટમને ‘ફાઈલ અને તપ્રિંહટિંગ’, શેહરિંગથી ણબનકાયડક્ષમ બનાવો.

(ix)

ઉપયોગમાં ના હોય ત્યારે િમારા કમ્પ્યુટરને લોગ ઓફ કરો.

(x)

િમારા ઈન્ટરનેટ એતસપ્લોરર બ્ાઉઝરમાં ID / PIN નો સંગ્રહ કરશો નહીં.

(xi)

િમારું ખાતુ અને વ્યવહારો નો ઈતિહાસ તનયતમિ િપાસો.

(xii)

અમારી સલાહ અનુસરો - અમારી વેબસાઈટ એ ઓનલાઈન સલામિ રહેવા માટે મદદ અને માગડદશડન

મેળવવા માટે ની સારી જગ્યા છે .
૮.૧૭.૩ મોબાઈલ બેંહકિંગ :
(a)

અમારી મોબાઈલ બેંહકિંગની કામગીરી સુરણક્ષિ રહે અને તનયતમિ રીિે િેમાં સુધારો થાય િે માટે અમે

જરૂરી પગલાં લઈશુ.ં
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(b)

ઈન્ટરનેટ બેંહકિંગના ઉપયોગ તસવાય બેંહકિંગ સેવાઓ માટે મોબાઈલ કે અન્ય વ્યવહારીક સાધનોને રક્ષાણ

આપવા માટે :
(i)

િમારા સાધનોને મોબાઈલ બેંહકિંગ સેવાઓમાં જોડેલા રાખી િેનાથી દૂ ર રહો નહીં.

(ii)

ણબનઆતધકૃિ રીિે િમારા મોબાઈલ બેંહકિંગ સેવાઓનો ઉપયોગ રોકવા િમારા સાધનને ' લોક ' રાખો કે

િેવા અન્ય પગલાં લો.
(iii)

િમારું સાધન ખોવાઈ કે ચોરાઈ જાય ત્યારે શકય એટલી ઝડપથી અમને જાણ કરો.

(c)

િમે જો મોબાઈલ બેંહકિંગ સેવાઓનો તવકલ્પ પસંદ કરો િો િે સેવાઓ માટે િમારી નોંધણી કયાડ પહેલાં

અમે િમને નીચેની કે ટલીક બાબિો જણાવીશુ:ં
(i)

ગ્રાહકના પ્રમાણણકરણ માટે અમે અપનાવેલી કેટલીક સલામિી ની પ્રહક્રયાઓ.

(ii)

વ્યવહાર માન્ય કરવો કે ' સ્ટોપ પેમેન્ટ ' ની સ ૂચના આપવી જે િે તવકલ્પને લગિા તનયમો અને શરિો.

૮.૧૭.૪ ATM / ડેબીટ અને ક્રે ડીટ કાડડ
(a)

િમે જે જાિનુ ં ખાતુ ખોલાવ્યુ ં હોય િેન ુ ં ATM / ડેબીટ કાડડ સામાન્ય રીિે આપવામાં આવે છે . જો િમારે

એ ન જોઈતુ ં હોય િો િેનો અસ્વીકાર કરી શકો છો.
(b)

જયારે કાડડ િમને રૂબરૂમાં આપવામાં આવે ત્યારે આપિા પહેલાં અમને સંિોષ થાય એ રીિે િમારી

ઓળખ આપવી જરૂરી બને છે .
(c)

િમને પ્રથમવાર કાડડ આપવામાં આવે ત્યારે િેની સાથે અમારી સેવાની માગડ દતશિકા / સભ્યને અપાિી

માહહિીપુસ્સ્િકા જેમાં તવસ્ત ૃિ રીિે તનયમો અને શરિો, જો િમારું કાડડ ખોવાય / દૂ ર ઉપયોગ થાય િો િેથી થિાં
નુકસાન માટે િમારી જવાબદારી અને અન્ય માહહિીનો સમાવેશ થાય છે .
(d)

િમારું કયુ ખાતુ કાડડ થી સંચાણલિ થાય િેની માહહિી આપીશુ ં અમે િમને એ પણ જણાવીશુ ં કે કાડડ થી

એક કરિાં વધારે કામ થઈ શકે છે િો િે કામો કયા કયા છે .
(e)

POS કાઉન્ટર, ATM અને તવદે શી ચલણ ( ફોરે કસ

તવતનમય ) ના વ્યવહાર માટે કે ટલી રકમ સુધી િે

મયાડ હદિ છે .
(f)

કાડડ ઉપર લાગિા ચાિ અને ફી તવશે અમે િમને સલાહ આપીશુ.ં

(g)

વ્યવહારની રકમને ધ્યાનમાં ન લેિાં િમારા કાડડ ના દરે ક વ્યવહારો માટે ઓનલાઈન સાવચેિ કરીશુ.ં

િમારું કાડડ જયારે પણ વપરાય ત્યારે દરે ક વખિે અમે િમને સુણચિ કરીશુ ં અને જો વ્યવહારની જાણ િમને ના
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હોય અથવા િો િમારા કાડડ નો દૂ રુપયોગ થયો હોય િો િમારું કાડડ બંધ કરવા માટે ના સંપકડ નો ટે ણલફોન નંબર
િમને જણાવીશુ.ં
(h)

એક જ હદવસમાં સિિ ત્રણ વાર લોગ ઈન કરવાના અસફળ પ્રયાસો થશે ત્યારે િેનો SMS િમને

મોકલીશુ.ં
(i) િમને ઝડપી સ ૂચન મળે એ માટે િમારો હાલનો મોબાઈલ નંબર / ઈ-મેઈલ આઈડી અમને મળે એની ખાત્રી
કરો. િમારા કાડડ નો દૂ રુપયોગ થયેથી જે નુકશાન થશે અને િમારી હાલના સંપકડ ની માહહિી અમારી પાસે નહીં
હોય િો િે માટે િમે જવાબદાર રહેશો.
(j)

જયારે અમે િમને કાડડ આપીએ ત્યારે શ્રેરઠ રીિે સુરણક્ષિ કે વી રીિે રાખવુ ં િે જણાવીશુ.ં જેમ કે િમારે :

(i)

િમારું કાડડ અસુરણક્ષિ પાકીટ, પસડ અથવા વાહન અથવા એવી જગ્યાએ જયાંથી કોઈ નજર ચ ૂકવીને લઈ

જઈ શકે ત્યાં ન રાખવુ.ં
(ii)

જેવુ ં કાડડ મળે િેવ ુ ં િરિ જ િેના પર સહીં કરવી.

(iii)

િમારું કાડડ કોઈને આપવુ ં નહીં કે બીજા કોઈને િેનો ઉપયોગ કરવા દે વો નહી અને િેના ઉપયોગ પછી િે

પાું લેવાનુ ં અવશ્ય યાદ રાખવુ.ં
(iv)

િમે રહેઠાણ બદલો િેની જાણ અમને કરો જેથી સુધારે લા સરનામાવાળં કાડડ િમને મોકલી શકાય.

(v)

િમને ખબર પડે કે િમારું કાડડ ગુમ થયુ ં છે કે ચોરાયુ ં છે િો િેની જાણ તુિડ જ અમને કરો.

૮.૧૭.૪.૧ નુકશાન / ચોરી / તવવાદાસ્પદ વ્યવહારોની જાણ કરવી.
(a)

િમારા કાડડ અગર PIN ગુમ થાય / ચોરાય / ણબનઅતધકૃ િ રીિે િેનો ઉપયોગ થાય ત્યારે િમારે કયા

પગલાં લેવાં જરૂરી છે િેની જાણ કરીશુ.ં
(b)

અમારા તનયમો અને શરિો માં િમારું કાડડ ખોવાય, ચોરાય અથવા િમારા PIN કે પાસવડડ ની અન્યને

જાણ થાય ત્યારે િમારી જવાબદારી શુ ં રહેશે િેનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે .
(c)

િમારું કાડડ ખોવાય, ચોરાય કે એનો ણબનઅતધકૃ િ ઉપયોગ થાય અથવા PIN કે પાસવડડ ની કોઈને જાણ

થાય ત્યારે કોનો સંપકડ કરવો િેનો ફોન નંબર / ઈ-મેઈલ આઈડી િમને જણાવીશુ.ં
(d)

િમારું કાડડ ખોવાય, ચોરાય કે િમારા PIN/ પાસવડડ કે સલામિીની માહહિી જાહેર થાય િે વખિે િેના

બદલવાની સાથે સાથે િમને જાણ થાય કે તુિડ જ અમને પણ માહહિગાર કરો.
(e)

જો િમારું ATM / ડેબીટ / ક્રે ડીટ કાડડ ખોવાય કે ચોરાય િો અમને િમારા દ્વારા જાણ થયાની સાથે જ

અમે િેનો દુ રઉપયોગ થિો રોકવા િાત્કાણલક પગલાં ભરીશુ.ં
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(f)

અમને જાણ થયાના પહેલાના સમય દરમ્યાન થયેલા દુ રઉપયોગ માટે િમે જવાબદાર રહેશો.

(g)

િમારું કાડડ ખોવાઈ જાય અથવા િેનો દૂ રઉપયોગ થાય િેવી અમને જાણ થિાં જ િેની કામગીરી

અટકાવી દઈશુ ં ( બ્લોક કરીશુ ં ). િમે િેના ખોવાયા કે દૂ રઉપયોગ થયા તવશે અમને અમારા ર૪ કલાક ટોલ ફ્રી /
તવનામ ૂલ્યે નંબર ઉપર જાણ કરીને િે બાબિની લેણખિ અરજી આપશો. અમે આપેલા ઈ- મેઈલ ID જે િમને આ
માટે આપેલ હશે િેના ઉપર જાણ કરશો અમે પણ િમને િે કાડડ બંધ કરવામાં આવ્યાની તુરંિ જાણ કરીશુ.ં
(h)

જેવા િમે અમને િમારું કાડડ ખોવાયુ ં કે ચોરાવુ ં હોવાની જાણ કરશો અથવા િમારો PIN કે પાસવડડ અન્ય

કોઈ જાણી ગયુ ં હોવાની જાણ કરશો ત્યાર બાદ િેના કોઈ દુ રઉપયોગ તવશે િમારી જવાબદારી રહેિી નથી. જો કે
િમે છે િરપીંડી કરી હોય કે લાપરવાહી દાખવી હોય િો િમને આવુ ં રક્ષણ મળશે નહીં.
(i)

કોઈ પણ તવવાદાસ્પદ વ્યવહારો તવશે જયારે િમે માંગશો ત્યારે િમને િેની સંપ ૂણડ તવગિો મળશે . જો

અમને િમારો ખુલાસો માન્ય નહીં હોય િો િે વ્યવહારમાં િમારી સંમિી હિી િે પુરાવા આપવાની જવાબદારી
અમારી રહેશે.
(j)

જયારે િમે કોઈ ખોટા, ગેરકાયદે સર, કે અનતધકૃ િ વ્યવહાર બાબિે માહહિી આપો ત્યારે અમે િેની િપાસ

કરીશુ ં અને જો િે વ્યવહાર ખોટો, ગેરકાયદે સર કે અનતધકૃિ હશે િો અમારી ' ચાિબેક ' પ્રહક્રયા પ્રમાણે િે
સુલટાવીશુ.ં
(k)

જો િમે િમારું હાલનુ ં સરનામુ ં અમને જણાવેલ હશે િો િમને કાડડ મળ્યા પહેલાનુ ં કે જરૂરી PIN કે

પાસવડડ મળ્યા પહેલાના નુકસાન માટે િમે જવાબદાર નહી ઠરો. કાડડ , PIN નંબર કે પાસવડડ િમને હાથોહાથ
મળ્યા બાબિનો તવવાદ હોય િો અમે ફકિ કાડડ , PIN કે પાસવડડ િમને સાચા સરનામે મોકલ્યો છે ફકિ િેના
પુરાવાને ધ્યાનમાં નહીં રાખીએ.
(l)

િમે એ કોઈ નુકસાન માટે જવાબદાર નથી કે જે :

(i)

અમારા કમડચારી, દલાલ કે ઈલેકટ્રોતનક બેંહકિંગ સેવાઓ આપનારી સંસ્થાઓએ છે િરપીંડી કે બેદરકારી

હોય.
(ii)

મશીનમાં ખરાબી થાય, કાડડ વાપરવાના સાધનમાં ખરાબી થાય, તસવાય કે આ ભ ૂલો અતનવાયડ હોય

અથવા િેને સંદેશ કે નોહટસબોડડ ઉપર મ ૂકી જણાવેલ હોય.
(iii)

િમને કાડડ કે પાસવડડ મળ્યા પ ૂવેના ણબનઅતધકૃિ વ્યવહારો.

(iv)

એવા ણબનઅતધકૃ િ વ્યવહારો કે જેના નુકશાન માટે િમે સંડોવાયેલા ના હોવ િે સ્પરટ થાય.

(m)

િમે અમને જણાવો િે પ ૂવે થયેલા નુકશાન પેટે િમારે વધુમાં વધુ રૂતપયા દસ હજાર ચ ૂકવવાના

રહેશે.જો કે નીચેના સંજોગો માં આ મયાડ દા લાગુ પડશે નહીં:
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(i)

જો િમે છે િરપીંડીપ ૂવડક કે બેદરકારીપ ૂવડક વત્યાડ હોવ અથવા

(ii)

િમે િમારા કાડડ ના અનતધકૃ િ ઉપયોગ અંગે સંકળાયેલા હોવ.

(n)

ઉપર પ્રમાણેની કલમો લાગુ પડિી હોય એવા હકસ્સામાં જે ઓું હોય િે.

(i)

સ ૂચના આપિી વખિે થયેલ ું વાસ્િતવક નુકશાન.
અથવા

(ii)

િમારું કાડડ ખોવાયુ ં / ચોરાયુ ં ત્યારથી અમને જાણ કરી હોય િે સમયગાળા દરમ્યાન િમારા ખાિામાં

ઉપાડી શકો િેવી મહત્તમ રકમ.
(o)

વ્યવહાર માટે ની ફહરયાદ માટે િમારી પાસે મયાડ હદિ સમય હશે. અમે અમારા તનયમો અને શરિોમાં આ

બાબિે િમને જણાવીશુ.ં આ સમય દરમ્યાન જો િમે ખોટા, ગેરકાયદે સર કે ણબનઅતધકૃ િ વ્યવહાર તવશે અમને
જણાવેલ નહીં હોય િો અમે આ વ્યવહારને સુધરાવી શકીશુ ં નહીં અને િે િમારે ભોગવવુ ં પડશે. એવા બહુ
મયાડ હદિ સંજોગો છે જેમાં અમે આ ક્રે ડીટ કાડડ નો વ્યવહાર સુલટાવી શકીએ ખાસ કરીને જયારે ક્રેડીટ કાડડ કંપનીના
તનયમો લાગુ પડે ત્યારે . ઉદાહરણ િરીકે ખરીદે લી વસ્તુની ગુણવત્તા કે સેવાઓ અંગે વાંધો હોય િેવા ક્રે ડીટ કાડડ થી
થયેલા વ્યવહારોમાં અથવા વસ્તુની ગુણવત્તા અગર સેવાઓ અંગે િમારો અણભપ્રાય પાછળથી બદલાય અથવા
ડેણબટ કાડડ ના વ્યવહારમાં િમારાથી કે વેપારીથી કોઈ ભ ૂલ થાય.
(p)

અમે મદદકિાડ ના કાઉન્ટર ( હેલ્પ ડેસ્ક ) ઉપર જે િે બેંકના ATM ના સંપકડ માટે જે િે બેંકના ATM

કમડચારીઓનો સંપકડ ટે લીફોન નંબર આપીશુ ં જેથી િમે િમારી ફહરયાદ નોંધાવી શકો / મદદ મેળવી શકો.
(q)

િમારી ફહરયાદ નોંધાવા જે િે અતધકારીનુ ં નામ અને ટે લીફોન નંબર દશાડ વીશુ.ં

(r)

મયાડ હદિ સમયગાળામાં ATM વ્યવહાર તનરફળ તનવડે િો ખોટી રીિે ખાિામાંથી ઉધાર થયેલી રકમ અમે

સરભર કરી આપીશુ.ં એ આપેલી સમયમયાડ દા કરિાં નાણાં ભરપાઈ કરવામાં વધુ સમય લાગશે િો િેન ુ ં વળિર
જે બેંકનુ ં ATM કાડડ હશે િે બેંક, િમે દાવો કયો હશે િો ૩૦ હદવસમાં િેન ુ ં યોગ્ય વળિર પણ આપશે.
(s)

જો ATM વ્યવહાર તવવાદમાં હશે િો િેનો તનકાલ નહીં આવે ત્યાં સુધી િેના CCTV કે મેરાનુ ં ફૂટે જ સંગ્રહી

રાખીશુ.ં આવા હકસ્સામા ફૂટે જ જયાં સુધી જાળવણી સમયની મયાડ દામાં હશે ત્યાં સુધીમાં િમારો દાવો નોંધાયેલો
હોવો જોઈએ.
૮.૧૭.પ ક્રે ડીટ કાડડ
(a)

જયારે િમે ક્રે હડટ કાડડ માટે અરજી કરો ત્યારે અમે િમને િેને લગિા તનતિતનયમો અને શરિો જેવા કે ફી,

વ્યાજ અને અન્ય ચાર્જિસ, બીલીંગ અને િેની ચુકવણી, તનયિ સમય કરિાં મોડા ભરવાથી થનારી રકમ (
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ઓવરડયુ ) ની ગણિરી , ફકિ '' લઘુત્તમ રકમ '' ભરવાથી થિી આતથિક અસરો, રીન્યુઅલ ( મુદિ લંબાવવી ) કે
કાડડ ની સેવાઓ બંધ કરવી િે તવશે િથા િે તસવાય િમે સમજવા માંગો િે િમામ માહહિી િમને સમજાવીશુ.ં
(b)

અરજી સમયે અમે િમને MITC ( ઘણી જ અગત્યની તનિી િથા શરિો ) ની નકલ આપીશુ.ં

(c)

જયારે િમે ક્રે ડીટ કાડડ માટે અરજી કરો / કાડડ મેળવો િે સમયે િમને પુન: ચ ૂકવણીનો તનધાડ હરિ સમય

જણાવીશુ.ં
(d)

િમારી આતથિક પહરસ્સ્થિી ના ણચિાર ઉપરથી િમે ક્રેહડટ કાડડ મેળવવા યોગ્ય હોવ િો પહેલાં િમને એક

બંધ ( ઉપયોગમાં લેવા સક્ષમ ના હોય ) િેવ ુ ં કાડડ મોકલાવીશુ.ં આ બંધ ક્રે ડીટ કાડડ િમારી સંમિીની સ્વીકૃિી બાદ
અમે જણાવેલી જરૂરી શરિોને આધીન કેટલીક જરૂરી પ્રહક્રયા બાદ ઉપયોગમાં લેવા માટે સક્રીય બનશે.
(e)

જો અમે િમારી સંમિી વીના જ િમારું કાડડ સક્રીય કરીએ અથવા એ માટે ણબલ પણ િમને મોકલીએ િો

અમે ફકિ િે રકમ િમને પરિ નહીં કરીએ પણ િમને જેટલી રકમનો ચાિ કયો હશે િેથી બમણી રકમ દં ડ પેટે
િમને આપીશુ.ં
(f)

િમારી અરજી લેણખિમાં મળ્યા પછી જ અમે િમને લોન / તધરાણની સગવડ અથવા િેમાં વધારો જેવી

સેવા આપીશુ.ં ઈલેતટ્રોતનક માધ્યમથી મળે લી િમારી સંમિી જેમાં િમે ચોકકસપણે વ્યવહારની સંમિી આપી હશે
અને ( મોસ્ટ ઈમ્પોટડ ન્ટ ટમડસ એન્ડ કંન્ડીશન્સ ) વાંચી હશે કે જેથી આંકડાકીય નોંધ ઉપલબ્ધ હશે િેવી સંમિી
પણ અમને સ્વીકૃ િ હશે.
(g)

િમે નોમીનેટ (નામતનહદિ રટ) કયાડ હોય િેવી વ્યહકિ / વ્યહકિઓ ને અમે એડ.ઓન ( વધારાનુ ં ) કાડડ

મોકલીશુ.ં કાડડ ની કુ લ રકમ મયાડ દામાંથી કેટલી મયાડ દામાં િેમને વ્યવહારની સંમિી આપવી છે િે િમારી સ ૂચના
મુજબ મંજૂર કરીશુ.ં આ એડ.ઓન ( વધારાના ) કાડડ ના નાણાંહકય વ્યવહારો ચુકવવાની જવાબદારી િમારી રહેશે.
(h) જો િમારા કાડડ ની રકમ ઘટાડવાનો પ્રસ્િાવ હશે િો િમને તુિડ જ િેની જાણ કરીશુ ં િેમજ િેન ુ ં કારણ પણ
SMS / ઈ-મેઈલ થી િેમજ પાછળથી લેણખિમાં પણ જણાવીશુ.ં
(i)

જયારે િમારી બાકી રકમ પ ૂરી ચુકવાઈ ગઈ હશે ત્યારે િમારી કાડડ રદ કરવાની અરજીની સ્વીકૃ િી રદ

થયાની જાણ અને ક્રેડીટ કાડડ બંધ થયાની જાણ ચાલુ કામકાજના ૭ હદવસની અંદર િમને કરીશુ ં જેના માટે
િમારી અરજી લેણખિમાં કે નોંધાયેલ ઈ-મેઈલ ID થી કરવાની રહેશે.
૮.૧૭.પ.૧ ક્રે ડીટ કાડડ સ્ટે ટમેન્ટ
(a)

િમે િમારા ક્રેડીટ કાડડ ના ઉપયોગ વીશે સજાગ રહો અને િમે ક્રેહડટ કાડડ દ્વારા કરે લા વ્યવહારો / ઉપાડ

ુ ી દર માસે તવના મ ૂલ્યે િમને સ્ટે ટમેન્ટ મોકલીશુ.ં પહેલેથી નકકી કરે લી
તવગેરેની માહહિી િમને મળે િે હેતથ
િારીખે દર માસે િમારા સરનામે પોસ્ટ

/ કુ હરઅર દ્વારા અગર િો િમારી ઈચ્છા મુજબ અમારી પાસે નોંધેલા

િમારા ઈ-મેઈલના સરનામે સ્ટે ટમેન્ટ મોકલીશુ.ં ઈન્ટરનેટ બેંકીંગમાં પણ આ સ્ટે ટમેન્ટ જોવા મળશે.
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(b)

સ્ટે ટમેન્ટ ના મળવાના હકસ્સામાં િમારે અમારો સંપકડ કરવો જેથી સમયમયાડ દા માં ચુકવણી કરવા માટે

અમે ફરીથી િમને સ્ટે ટમેન્ટ મોકલી શકીએ અને જેથી આપ પેમેન્ટ અને અન્ય કોઈ શંકાસ્પદ વ્યવહારો સમયસર
જુ દા િારવી શકો.
(c)

ફી કે ચાર્જિસમાં ફેરફાર અથવા તનયમો કે શરિોમાં થિા ફેરફારની જાણ અમે િમને કરીશુ.ં સામાન્ય રીિે

( વ્યાજનો દર કે કાયદા મુજબ જરૂરી ચીજો સીવાય ) સ ૂચના આપ્યાના લગભગ એક માસ પછી અસરકિાડ હોય
છે . િમને આ સ ૂચનાઓ િમારા માતસક સ્ટે ટમેન્ટ કે િેની નકલ સાથે મોકલીશુ.ં
(d)

ક્રેડીટ કાડડ ધરાવનારની તનરફળિા ( Default ) અંગે CIC ને જાણ કરિાં પહેલાં, અમે કાડડ ધરાવનાર ને

અગાઉથી જાણ કરવા સહહિની અમારા બોડડ દ્વારા મંજૂર થયેલ કાયડવાહીને અનુસરીશુ.ં
૮.૧૮

ત્રાહહિ પક્ષની ઉપજ ( પ્રોડકટસ )
અમને જો િેમ કરવાનો અતધકાર હશે િો જ અમે ત્રાહહિ પક્ષની ઉપજો જેવાં કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ,

ઈન્સ્યોરન્સ તવ. વેચવા િૈયાર થઈશુ.ં અમારે ત્રાહહિ પક્ષની નાણાકીય ઉપજોના વેચાણ િથા તવિરણ માટે બોડડ
દ્વારા સ્વીકૃ િ નીતિ છે .
(a)

અમે જો કોઈ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઈન્યોરન્સ કંપનીના એજન્ટ િરીકે હોઈશુ ં િો િે તવશે િમને જણાવીશુ.ં

(b)

અમે વેચાણ કરિા હોઈશુ ં એવા કોઈ પણ રોકાણ કે ઈન્સ્યુરન્સ પ્રચણલિ તનયમો અને તનયંત્રણના

દાયરામાં છે કે કેમ િેની ખાત્રી કરીશુ.ં
(c)

જયારે િમે અમારી પાસેથી બેંકીંગ સુતવધા અથવા પ્રોડકટ / ઉપજ પ્રાપ્િ કરો ત્યારે અમે િમને કોઈ

ત્રાહહિ પક્ષની ઉપજની ખરીદી કે રોકાણ કરવાનુ ં દબાણ નહી કરીએ.
(d)

જયારે િમે તમલ્કિ ઉપર િારણવાળી લોન મેળવો ત્યારે િે તમલ્કિ ઉપર કોઈ ખાસ સંસ્થાકે સંગઠન

પાસેથી તવમો લેવાનુ ં નહીં કહીએ અમારા દ્વારા પ્રસ્િાતપિ કોઈ વીમા કંપનીનુ ં નામ મરજીયાિ હશે. િમે િમારી
પસંદગીની કોઈ પણ સંસ્થા પાસેથી તવમો ઉિરાવી શકો છો.
(e)

અમે િમને અમારી શાખાઓ પર વેચવામાં આવિા તવતવધ ઉત્પાદનોની માહહિી જાહેરખબર, નોટીસ

બોડડ /વેબસાઇટ પર, માહહિી/ચોપાતનયા ની વહેચણી દ્વારા તનયતમિ અંિરે આપીશુ ં તસવાય કે િમને આવી
માહહિી મેળવવાનુ ં પસંદ ના હોય.
(f)

અમે ચોકસાઈ રાખીશુ ં કે અમારી શાખાઓ દ્વારા વેચાિા રોકાણો અને તવમા તવશે જે િે ક્ષેત્રમાં માહેર

વ્યહકિઓ દ્વારા િમને સમજાવવામાં આવે.
(g)

અમે રોકાણ કરવા / તવમો વેચિાં પહેલાં ગ્રાહક વગડથી ચીવટ રાખીશુ.ં

(h)

િમને િો જ કોઈ ઉત્પાદન વેચીશુ ં જયારે અમને લાગશે કે િે િમારા માટે યોગ્ય છે .
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(i) િમારા દ્વારા લેણખિમાં અગર અતધકૃ િ ઈલેકટ્રોનીક માધ્યમ દ્વારા િેની કાયદે સરિા સ્થાપીિ થયા બાદ િમારા
દ્વારા ફાળો આપવા / સેવા ખરીદવાની સંમિી મળ્યા બાદ િે ઉત્પાદન માટે જરૂરી અરજી અને દસ્િાવેજો
મેળવીશુ.ં
(j)

િમને પ્રસ્િાવ કરવામાં આવેલા ઉત્પાદનની તવસ્ત ૃિ માહહિી નીતિતનયમો અને શરિો તવશે જણાવીશુ.ં

(k)

અમે િમને જે તવતવધ ઉત્પાદનો વેચિાં હોઈએ િેની સેવાઓને લગિાં ચાર્જિસ દશાડ વીશુ ં અને િમને િે

ઉપલબ્ધ કરાવીશુ.ં
(l)

અમે યોજના મુજબ ઔપચાહરક તવતધ પુરી થિાં િેને લગિાં સ્ટે ટમેન્ટ / પોલીસી ૩૦ હદવસમાં િમને

મળે િેની ચોકસાઈ રાખીશુ ં ( મેડીકલ એકઝામીનેશન સહહિ ).
(m)

અમે શકય એટલી મહત્તમ '' વેચાણ પછીની સેવા '' જેવી કે SIP નુ ં સ્મ ૃતિપત્ર, અદ્યિન NAV, પાકિી

િારીખ, પ્રીતમયમ ભરવાની િારીખ તવગેરે આપીશુ.ં
(n)

િમે લીધેલી યોજના / ઉત્પાદન તવશે સમયાંત્તરે િેની કામગીરી બાબિે િમને જણાવિાં રહીશુ.ં

(o)

અમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ / વીમા / અન્ય નાણાકીય સંસ્થાઓ પાસેથી િેમના ઉત્પાદનના વેચાણ પેટે કેટલી

દલાલી / અન્ય ફી જો હોય િો, મેળવેલ છે િે િમને જણાવીશુ.ં
૮.૧૯

તધરાણ સલાહની સવલિ
અમે તધરાણની સલાહ આપવાની સગવડ આપીશુ.ં જયારે આવી સેવા ઉપલબ્ધ હશે અમે િમને િેનો

લાભ લેવા અમારી શાખાઓમાં સલાહ માટે ન ુ ં ચોકકસ કેન્ર, િેન ુ ં સરનામુ,ં સમય તવગેરે જણાવીશુ.ં
૮.ર૦

હહસાબોની નોંધ મેળવવા
િમારી માંગણી મુજબ હકિંમિ ચુકવી િમે કરે લા વ્યવહારોની નોંધ અમારી પાસે શકય સમય મયાડ દા

સુધી જળવાયેલી હોય િો િમને આપીશુ.ં

9. બ્ાન્ચનુ ં બંધ થવું / સ્થળાંિર
(a)

જો અમે અમારી શાખા બંધ કરીએ, અથવા િેન ુ ં સ્થળાંિર કરીએ કે અમારાથી િમને બેંકીંગ સેવાઓ

અપવાનુ ં શકય ના હોય િે સંજોગોમાં િમને :
(i)

બે માસ પહેલાં જે િે જગ્યાએ શાખા કાયડરિ નથી િેની નોટીસ આપીશુ.ં

(ii)

બીજા હકસ્સાઓમાં એક માસ પહેલાં નોટીસ આપીશુ.ં

(b)

જો અમે શાખાનુ ં સ્થળાંિર કરીએ િો નવા સ્થળે શરૂ કરે લી શાખાનુ ં પુરુ સરનામુ ં આપીશુ.ં
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(c)

શાખાના કામકાજના સમયમાં ફેરફાર થશે િો િેની જાણ કરીશુ.ં

10. તવત્તીય સમાવેશ ( Financial Inclusion )
(a)

RBI િરફથી વખિો - વખિ પ્રાપ્િ થિી KYC ( નો યોર કસ્ટમર - િમારા ગ્રાહકને ઓળખો ) / AML(

એન્ટી મનીલોન્ડરીંગ ) - કાળા નાણાંને કાયદે સરના બનાવવાનુ ં ષડયંત્ર રોકવુ ં ની સ ૂચનાઓને અનુસરી ખાિામાં
લઘુત્તમ રકમની મયાડ દા રાખ્યા વગર '' પાયાની બેંકની બચિ થાપણ ખાતુ - BSBD એકાઉન્ટ ખોલવાની મંજૂરી
આપીશુ.ં અમે િે ઉપરાંિ લઘુત્તમ સામાન્ય સગવડો જેવી કે ATM કાડડ અથવા ATM – Cum–Debit (ATM કમ
ડેબીટ કાડડ ) તવના મ ૂલ્યે આપીશુ.ં જેની િમને જાણ કરીશુ.ં ખાતુ ખોલાવિી વખિે બધી જ લાગુ પડિી માહહિી
િમને પારદશડક રીિે આપીશુ.ં
(b)

અમે આવા ખાિાં સરળ કરે લા KYC ના આધારે ખોલી આપીશુ.ં જો કે આવા ખાિાની ગણના '' નાના

ખાિા '' માં થશે. અને અમ ૂક મયાડ દાઓને આતધન રહેશે જેની જાણ િમને સરળ સ્થાતનક ભાષા માં કરવામાં
આવશે.
(c)

અમે અમારી શાખાઓમાં દ્વદ્વભાષીય / તત્રભાષીય રીિે મોટા અક્ષરોમાં વંચાય િેમ ' પાયાની બેંકની બચિ

થાપણ ખાતુ '' ( BSBDA ) અને આવુ ં '' નાનુ ં ખાતુ ં '' ખોલાવવા માટે ની સરળ '' KYC '' પ્રહક્રયા તવશે જણાવીશુ.ં
(d)

અમે આ બાબિે અમારા કમડચારી ગણ, ખાસ કરીને અગ્રીમ હરોળના કમડચારીઓને સજાગ કરવા િાલીમ

સહહિના પગલાં લઈશુ.ં
(e)

અમે તવના મ ૂલ્યે પાયાની સગવડો જેવી કે ખાિાની જાળવણી, દર મહહને ખાિામાંથી કે ટલી વાર ઉપાડ

કરી શકો િે અને કેન્રીય િથા રાજય સરકારો દ્વારા મળિા લાભ ઈલેકટ્રોનીક માધ્યમથી ખાિામાં જમા કરવા જેવી
સગવડો આપીશુ.ં
(f)

અમે તવના મ ૂલ્યે કે ઓછા ચાર્જિસથી િમારી માંગણી મુજબ '' વેલ્યુ એડેડ '' સેવાઓ આપીશુ ં અને િેની

જાણ િમને અને સમજ પડે િેવી ભાષામાં કરીશુ.ં
(g)

જો સેવાઓમાં, વ્યવહારોમાં કે ચાર્જિસમાં ફેરફાર થાય િો િે અમલમાં આવે િે પહેલાં ઓછામાં ઓછા

એક મહહના પ ૂવે િેની જાણ િમને કરીશુ.ં
(h)

આવા ફેરફાર જો થશે િો િમને અનુકૂળ હોય િેવા માધ્યમ જેવાં કે શાખામાં નોટીસબોડડ ઉપર મુકીને,

વ્યાપાર ખબરપત્રી દ્વારા, પત્ર તવ. દ્વારા જાણ કરીશુ.ં
(i)

જે સ્થળે શાખા ન હોય ત્યાં અમે વ્યાપાર સંવાદદાિા ( BC )/ વ્યાપારી સગવડ આપનાર ( BF ) દ્વારા

હરઝવડ બેંક ઓફ ઈન્ડીયા ની માગડદતશિકા મુજબ નાણાનો જમા ઉપાડ, રકમ, વ્યવહારોની સંખ્યા, બેલેન્સની
પ ૂછપરછ તવગેરે ઉપરાંિ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ નાણાનુ ં સ્થળાંિર કરવાની સગવડ આપીશુ.ં
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(j)

અમે મોબાઈલ બેંકીંગ સગવડ આપવા પગલાં લઈશુ.ં

(k)

અમે ભરણા માટે મોબાઈલ ફોન, ઈલેકટ્રોનીક સાધનો જેવા કે ECS, NEFT વગેરેનો ઉપયોગ કરીશુ.ં

(l)

અમે BC ( વ્યાપારી સંવાદદાિા ) કે BF ( વ્યાપારી સગવડ આપનાર ) ની કોઈ ભ ૂલચ ૂક કે દલાલી

બાબિની ફહરયાદ ધ્યાન ઉપર લઈ િેની િપાસ કરાવીશુ.ં
(m)

જો િમારે તધરાણની સવલિ જોઈિી હશે િો અરજી કરવાથી યોગ્ય તનયમ, શરિો તવશે િમને જાણ

કરાશે.
(n)

અમે િમને તવતવધ તધરાણ યોજનાઓ હેઠળ જરૂરી સામાન્ય માહહિી જે િમારી લોન ની અરજીની પ્રહક્રયા

માટે જરૂરી છે િે ઘણા અગત્યના તનિી નીયમો અને શરિો િથા લોન માટે આપવી પડિી જામીનગીરી, વ્યાજ
લાગિની પદ્ઘતિ અને સમય, પુન: ચુકવણીની પદ્ઘતિ તવગેરે જણાવીશુ.ં
(o)

રૂતપયા એક લાખ સુધીની લોન માટે અમે િારણવાળી જામીનગીરી માટે દબાણ નહીં કરીએ ( MSE

ગ્રાહકો માટે િારણ વગરની લોનની મહત્તમ મયાડ દા રૂ.૧૦ લાખની છે . )
(p)

િમે સ્વીકારે લી તધરાણની સગવડ બાબિે કોઈ આતથિક અડચણ ઉભી થય િો અમે સહાનુભ ૂતિપ ૂવડક અને

સકારાત્મક રીિે િે તવશે પ્રતિભાવ આપીશુ.ં
(q)

ઉપર મુજબ િમે જો આતથિક સંકડામણ અનુભવો િો અમને જણાવો જેથી િે િકલીફ દૂ ર કરવા અમે

િમને સહકાર આપી શકીએ.
(r)

ઉપરોકિ પહરસ્સ્થિીમાં િમારી િકલીફ દૂ ર કરવા અમે જરૂર હોય ત્યારે '' હરવાઈવલ પેકેજ '' ( પુન:

ચેિનવંત ુ બનાવતુ માળખુ ં ) આપી શકીએ જે િે બન્નેના લાભમાં હોય.
(s)

અમે અમારા ખાિેદારોને સામાન્ય શાખા દ્વારા થતુ ં બેંકીંગ અથવા ICT (ઇન્ફોમેશન એન્ડ કોમ્યુનીકેશન

ટે કનોલોજી ) દ્વારા વપરાિા સાધનો દ્વારા ખાતુ સંચાણલિ કરવાનુ ં શીખવીશુ ં અને મદદ કરીશુ.ં
(t)

ખાિેદારોને નાણાકીય માહીિીનુ ં જ્ઞાન આપીશુ.ં

(u)

ુ ે આગળ વધારવા અમે નકકી કરે લા સમ ૂહના સહયોગથી નગર અને
તવત્તીય સમાવેશના હેતન

ગામડાઓમાં કેમ્પ, કેન્રો, ટાઉનહોલમાં લોકોને આ અંગે જ્ઞાન આપવાના કાયડક્રમો ઘડીશુ.ં
(v)

અમે અમારા કમડચારી ગણને દે શના લોકોના તવત્તીય સમાવેશના પ્રયત્નો જેમાં સામાન્ય અને બેંકીંગનો

સમાવેશ થાય િેનો અભ્યાસ કરવા પ્રેહરિ કરીશુ.ં
(w) જે સ્થળોએ બેંક ના હોય અને જયાં તવત્તીય સમાવેશ નો પ્રયત્ન થયો હોય ત્યાં િે પ્રયત્નો કે ટલા અંશે સફળ
થાય છે િે જાણવા બેંક અધીકારી તનયતમિ / સિિ મુલાકાિ લે િેવી વ્યવસ્થા કરીશુ.ં
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(x) અમે િમારી જો કોઈ ફહરયાદ હશે િો િેને અચ ૂક ધ્યાન ઉપર લઈ િેનો ઝડપથી તનકાલ લાવવા ઘટતુ ં કરીશુ.ં
(y)

જો િમારે બેંક કે િેના BC / BF અંગે કોઈ ફહરયાદ હોય િો િેના તનવારણ માટે બેંક કે વી રીિે વિે છે િે

જણાવીશુ ં ઉપરાંિ જો િમારી ફહરયાદનુ ં િમારા મિ મુજબ સંિોષકારક તનવારણ ના થાય િો બેંકીંગ લોકપાલ
યોજના તવશે જણાવીશુ.ં
(z)

અમે તવત્તીય સમાવેશ કાયડક્રમનો બહોળો પ્રચાર કરીને તવતવધ ઉત્પાદનો િથા સેવાઓ તવશે ગ્રાહકોને

તશણક્ષિ કરીશુ.ં

11. વહરરઠ વડીલ નાગહરકો અને અન્ય રીિે સશકિ વ્યહકિઓ
(a)

અમે અમારા ખાસ ગ્રાહકો જેવા કે વહરરઠ નાગહરકો, અન્ય રીિે સશકિ વ્યહકિઓ અને અભણ

વ્યહકિઓને અમારી સાથે બેંહકિંગ વ્યવહાર કરવા ઉત્તમ પગલાં લઈશુ ં અને આવા અરજદારો માટે અન ૂકુ ળ
તનિીતનયમો, ઉત્પાદનો અને સેવાઓ આપીશુ.ં
(b)

ુ ી અમારી વ્યવસ્થા અને પ્રહક્રયાઓ તવકસાવીશુ.
િમને બેંકીંગ સેવાઓ સુલભ્ય બને િે હેતથ

(c)

િમને શારીરીક રીિે સુગમ પડે િેવી અમારી શાખાઓ િથા ATM હશે.

(d)

િમારા બેંકીંગ વ્યવહારોમાં િમને મદદરૂપ થાય િેમ વિડવા અમારા કમડચારીઓને સંવેદનશીલ

બનાવીશુ.ં
(e)

આ કલમ ( કોડ ) માં જણાવ્યા પ્રમાણેના વચનો ઉપરાંિ -

(i)

અમે િમને યોગ્ય પ્રાથતમકિા આપીશુ.ં િમારા બેંકીંગના વ્યવહારોમાં અંગિ મદદ ઉપરાંિ િમારી

ફહરયાદોનુ ં તનવારણ કરીશુ.ં
(ii)

બેંકીંગ હોલમાં િમારા માટે બેંઠક વ્યવસ્થાનુ ં આયોજન કરીશુ ં

(iii)

એક બારી પદ્ધતિ દ્વારા િમને િમામ સેવાઓ પ ૂરી પાડવાનો અમે પ્રયાસ કરીશુ.ં

(iv)

અતધકારપત્ર અને પાસબુક સાથે આવનાર વ્યહકિઓ સાથે િમારા દ્વારા તનયિ મયાડ દામાં િમારી

થાપણમાંથી ઉપાડ કરવા દઈશુ.ં
(v)

નાદુ રસ્િ િબીયિ કે બેંક સુધી આવવાની ક્ષમિા ના હોય િો િમને ઘરઆંગણે બેંકીંગ સેવાઓ જેવી કે

રોકડ લઈ જવી / જમા કરવાનુ ં તવનીમય પત્ર ( ચેક. તવ), રોકડ લાવવી / ચેક સામે ડીમાન્ડ ડ્રાફટ / લેખીિમાં
કરે લી રજૂઆિની પ ૂતિિ કરીશુ.ં
(vi)

પેન્શન મેળવનાર માટે પેન્શનની રકમ ખાિામાં જમા થઈ હોય િેની પેન્શન સ્લીપ પહોંચાડીશુ.ં
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(vii)

ખાસ સંજોગોમાં િમારા પેન્શનની રકમ િમારા ઘરે પહોંચાડીશુ.ં

(viii)

અમારી બેંકની કોઈપણ શાખામાં પેન્શનરને પેન્શન મેળવવા આપવુ ં જરૂરી ( જીવંિિાનુ ં પ્રમાણપત્ર )

સ્વીકારીશુ.ં
(ix)

અમે શારીરીક રીિે અપંગ વ્યહકિઓના સગાં / માિા તપિાને નેશનલ ટ્રસ્ટ કાયદો - ૧૯૯૯ મુજબ
કાયદે સરના વાલીની તનમણ ક
ંૂ કેવી રીિે કરવી િેન ુ ં માગડદશડન આપીશુ ં જે એવાં અપંગ ( શારીહરક રીિે

સક્ષમ ન હોય ) િેવા વ્યહકિઓ કે જે ઓટીઝમ ( સ્વલીનિાની તવકૃ િી ), સેરેબ્લ પાલ્સી ( મગજનો લકવો ),
માનતસક તવકલાંગ અને મલ્ટીપલ ડીસેબીલીટી િેમના વિી ખાતુ ખોલાવી અને વ્યવહારો કરી શકે છે .
(x)

અમે ચોકસાઈ રાખીશુ ં કે આવી અંધ વ્યહકિઓ ને બધી જ બેંકીંગ સેવાઓ જેવી કે ચેકબુક , ATM ની

સગવડ, નેટ બેંકીંગની સગવડ, લોકરની સગવડ, રીટે ઈલ લોન, ક્રેડીટ કાડડ તવ. કોઈપણ ભેદભાવ

વગર

પ્રાપ્િ

થાય.
(xi)

અંધ વ્યહકિઓને બેંકની તવતવધ સેવાઓ મેળવવામાં શકય એટલી મદદ આપીશુ.ં

(xii)

અમે તનયતમિ રૂપે િમારી સાથે મળવાનુ ં આયોજન કરીશુ ં જેથી િમે અનુભવના આધારે િમારી ણચિંિાઓ

રજૂ કરી શકો િથા સામુહહક અનુભવના આધારે લાભ પ્રાપ્િ કરી શકો.

12. િમારા ખાિાની સાચવણી.
૧ર.૧.

સલામિ અને ભરોસાપાત્ર બેંકીંગ અને ચુકવણીની પદ્ઘિી.

(a)

અમે પ ૂરા પ્રયત્નો કરીશુ ં જેથી િમે સલામિ અને ભરોસાપાત્ર બેંકીંગ અને ચ ૂકવણીની વ્યવસ્થા ભોગવી

શકો અને િમને િેમાં તવશ્વાસ હોય.
(b)

સલામિી વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે શકય હોય ત્યાં CCTV ની વ્યવસ્થા સુરક્ષાની દે ખરે ખ માટે કરીશુ.ં

૧ર.ર.

અમને વિડમાન પહરસ્સ્થિી થી વાકે ફ રાખવા.

(a)

િમને જરૂરી સ ૂચનાઓ મોકલવા માટે એ જરૂરી છે કે િમે િમારું હાલનુ ં સરનામુ,ં ફોન નંબર, મોબાઈલ

નંબર અને / અથવા ઈ-મેઈલ ID અમારી પાસે નોંધાવો.
(b)

જરૂર હોય ત્યારે િમારો સંપકડ કરી શકાય િે માટે િમે સરનામુ ં ફોન નંબર અને ઈ-મેઈલ ID બદલો િેની

અમને જાણ કરો.
૧ર.૩ િમારા ખાિાની ચકાસણી
(a)

અમે આગ્રહ રાખીએ છીએ કે િમે તનયતમિ રીિે િમારા ખાિાનુ ં સ્ટે ટમેન્ટ કે પાસબુક િપાસો. જયારે કોઈ

નોંધ િમને વાંધાજનક લાગે િો તુિડ જ અમારો સંપકડ કરો જેથી અમે િેની િપાસ કરી શકીએ ડાયરે કટ ડેબીટ (
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સીધી ઉધાર નોંધ ) અને સ્ટે ન્ડીંગ ઓડડ ર ( સ્થાયી સ ૂચના ) એ પદ્ઘતિ છે . જેમાં િમે તનતિિ રહો છો કે િમે
મોકલવા માંગો ત્યાં જ નાણાં પહોંચે છે .
(b)

જયારે અમારે િમારા ખાિાના કોઈ વ્યવહારની િપાસ કરવી હોય ત્યારે િમારે અમને , પોલીસને અને

અન્ય િપાસ સંસ્થાઓને સહકાર આપવો જોઈએ.
૧ર.૪

સંભાળ રાખવી.
િમારા દ્વારા િમારા ચેક, પાસબુક, કાડડ ઝ, PIN, પાસવડડ અને અન્ય સુરક્ષા ની માહહિીની સંભાળ લેવી જે

િમને છે િરપીંડી અટકાવવા અને િમારા ખાિાનુ ં રક્ષણ કરવામાં મદદરૂપ થશે. િમે નીચે મુજબની સ ૂચનાઓનુ ં
પાલન કરશો:
(a)

ના કરશો:

(i)

િમારી ચેકબુક અને કાડડ સાથે રાખવા.

(ii)

સહી કરે લા કોરા ચેક રાખવા.

(iii)

કોઈને પણ િમારા ખાિાની માહહિી, પાસવડડ કે અન્ય સુરક્ષાને લગિી માહહિી આપવી.

(b)

િમારુ કાડડ / ચેકબુક દુ રુપયોગથી સલામિ કે વી રીિે રાખવુ ં િેની સલાહ આપીશુ.ં

(c)

જયારે િમારી ચેકબુક, પાસબુક કે ATM / ડેબીટ કાડડ ખોવાય કે ચોરાઈ જાય અથવા અન્ય સુરક્ષા

માહહિીની અન્યને જાણ થાય િો તુિડ જ અમને જાણ કરો જેથી અમે િેનો દુ રુપયોગ રોકવા પગલાં લઈ શકીએ.
જયારે અન્ય કોઈને િમારા PIN કે પાસવડડ ની જાણ થઈ હોય ત્યારે િમારે િે બદલી નાંખવા જોઈએ.
(d)

જયારે િમે જાણો અગર શંકા જાય અગર ખાત્રી થાય કે િમારી ચેકબુક, પાસબુક, કાડડ ખોવાયુ ં અગર

ચોરાયુ ં છે કે િમારા PIN, પાસવડડ ને કોઈ જાણે છે ત્યારે એ અંગે અમને જાણ કરવી આવશ્યક છે .
(e)

ઉપરોકિ માહહિી અંગે િમે અમારી ર૪ કલાક કાયડરિ ટોલ ફ્રી ( તન:શુલ્ક ) ટે ણલફોન સેવા, જેનો નંબર

િમને આપેલો છે િેના દ્વારા અને લેણખિમાં પણ િે પ્રમાણે િાત્કાલીક અરજી કરવી. તવકલ્પરૂપે આ માટે િમને
આપેલા ઈ-મેઈલ એડ્રેસ ઉપર પણ જાણ કરી શકો છો.
(f)

અમને જાણ થયા પહેલાના વ્યવહારો માટે ની જવાબદારી િમારી રહેશે .

૧ર.પ

ચ ૂકવણી રદ કરવી.

(a)

ચેકની ચ ૂકવણી રોકવા, સ્થાયી સ ૂચના કે ડાયરે કટ ડેબીટ રોકવા િમારે અમને લેણખિમાં જ જાણ કરવી

પડે.
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(b)

અમે િમારી મેન્ડેટ પાુ ખેંચવાની સ ૂચના, પ ૂવડસમ
ં િી / લાભકિાડ ની ઉપાડની સંમતિ / વાપરનાર

સંસ્થાની સંમિી તસવાય ગ્રાહય રાખીશુ.ં
(c)

ચ ૂકવણી રદ કરવાની િમારી સ ૂચના નહીં મળે િો િે રદ્ ના કરી શકાય.

(d)

ક્રેડીટ કાડડ ની ચ ૂકવણી િેને લગિા બીજા નીતિ તનયમો અને શરિોને આધીન છે .

૧ર.૬

નુકસાન માટે ની જવાબદારી
જો િમે ગેરરીિી દાખવી હશે િો િમારા ખાિાના િમામ નુકસાનની જવાબદારી િમારી રહેશે. જો જરૂરી

સાવધાની રાખ્યા વગર વત્યાડ હશો િો િમને થયેલા બધા નુકસાનની જવાબદારી િમારી રહેશે.
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એનેકસ : ગ્લોસરી - શબ્દકોષ
આ વ્યાખ્યાઓ આપને કોડમાં વાપરવામાં આવેલ શબ્દોની સમજ આપશે. આ વ્યાખ્યાઓ સચોટ
કાયદાકીય અને ટે કનીકલ વ્યાખ્યાઓ નથી.
ATM : ઓટોમેટેડ ટે લર મશીન ( ATM ) એક એવુ ં મશીન છે જેમાં ગ્રાહક PIN થી િેના કાડડ નો ઉપયોગ કરી શકે
છે જેથી રોકડા, માહહિી અને અન્ય સેવાઓ મેળવે છે .
બેંકીંગ લોકપાલ ( ઓમબડસમેન ) : બેંકીંગ લોકપાલ તવવાદોના ઉકેલની સ્વિંત્ર સત્તા ધરાવે છે જેની સ્થાપના
હરઝવડ બેંક ઓફ ઈષ્ક્ન્ડયા દ્વારા કરવામાં આવી છે જેથી બેંક િેના વ્યહકિગિ અને નાના ધંધાદારીઓ વચ્ચેના
તવવાદોનો ઉકેલ લાવી શકે .
કાડડ : કોઈપણ પ્લાષ્ક્સ્ટક કાડડ માટે નો સામાન્ય શબ્દ છે જેનો ઉપયોગ ગ્રાહક માલસામાન અને સેવાઓની ચ ૂકવણી
માટે અથવા રોકડના ઉપાડ માટે કરે છે . આ કાડડ માં ATM / ડેબીટ / ક્રે ડીટ / સ્માટડ કાડડ સ નો સમાવેશ થાય છે .
ક્રે હડટ કાડડ : ક્રેહડટ સગવડ આપતુ ં એક પ્લાષ્ક્સ્ટક કાડડ છે જે આપને માલ અથવા સેવાના ભુગિાન અને રોકડ રકમ
ઉપાડવામાં કામ લાગે છે .
ચેક કલેકશન નીતિ : ચેક કલેકશન નીતિ જુ દા જુ દા સ્થાતનક અને બહારગામના ચેક અને સાધનોના સંદભડમાં બેંક
દ્વારા અનુસરવામાં આવિી નીતિઓનો ઉલ્લેખ કરે છે જે એકાઉન્ટમાં જમા કરાવવા માટે બેંકમાં હડપોણઝટ કરાય છે .
આ નીતિ બીજી બાબિો ની સાથે વ્યવહાર કરે છે
-

ચેક ખરીદવાની તવનંિીઓ

-

ચેક જમા કરાવવાનો સમયગાળો

-

ચેકના કલેકશનના તવલંબના હકસ્સામાં વ્યાજની ચ ૂકવણી.

-

સ્થાતનક અને બહારગામના ચેકોના હકસ્સામાં િરિ જ જમા આપવા.

-

ચેક / ઈન્સ્ટુમેન્ટ ખોવાઈ જવુ ં અને નવા ચેક / ઈન્સ્ટુમેન્ટ ઈસ્યુ કરવા માટે ના ચાર્જિસ

કસ્ટમર ( ગ્રાહક ) : એવી વ્યહકિ કે જે ખાતુ ં ધરાવે છે અને બેંકની પ્રોડકટસ અને સેવાઓનો લાભ લે છે . (બીજી
વ્યહકિઓ સાથે જોઈન્ટ ખાતુ ં ધરાવિા ગ્રાહક, ખાતુ ધરાવિા કોઈ એચ.યુ.એફ.ના એહકઝકયુશનર / કિાડ અથવા
ટ્રસ્ટી પણ સોલ ટ્રે ડસડ, પ્રોપરાઈટરીતશપ / ભાગીદારી કંપની, કલબ અને સોસાયટી તસવાય).
કરન્ટ અકાઉન્ટ ( ચાલુ ખાતુ ) : હડમાન્ડ હડપોણઝટનાં પ્રકાર જેમાં ખાિાંના બેલેન્સના આધારે કોઈપણ સંખ્યામાં
ઉપાડની પરવાનગી હોય છે અથવા અમુક તનતિિ રકમ સુધી.
ડીસીસ્ડ અકાઉન્ટ ( મ ૃિકનુ ં ખાતુ ) : હડસીસ્ડ એકાઉન્ટ એ હડપોણઝટ એકાઉન્ટ છે જેમાં સીંગલ એકાઉન્ટ હોલ્ડર
મ ૃત્યુ પામેલ છે અથવા જોઈન્ટ એકાઉન્ટોમાં એક અથવા વધારે જોઈન્ટ એકાઉન્ટ હોલ્ડરો મ ૃત્યુ પામ્યા છે .
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ડીમેટ ખાતુ : ડીમેટ એકાઉન્ટ એ ડીમટીરીયલાઈઝડ એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ કરે છે અને એવુ ં એકાઉન્ટ છે જેમાં રોકાણ
કરનારના સ્ટોક ઈલેકટ્રોનીક ફોમડમાં હોય છે .
હડપોણઝટ એકાઉન્ટસ ( જમા ખાિા ) :
' સેવીંગ હડપોઝીટ ' નો અથડ છે હડમાન્ડ હડપોણઝટનો પ્રકાર જેમાં મયાડ દા હોય છે અને ઉપાડની સંખ્યા

-

િેમજ ઉપાડની રકમ એક તનતિિ સમયગાળા માટે બેંક દ્વારા આપવામાં આવિી પરવાનગી જેટલી હોય છે .
ટમડ હડપોણઝટનો અથડ છે બેંક દ્વારા મેળવવામાં આવિી તનતિિ સમયગાળા માટે ની હડપોણઝટ જેને ફકિ

-

તનતિિ સમયગાળા પછી જ ઉપાડી શકાય છે અને એમાં એવી હડપોણઝટનો સમાવેશ થાય છે જેમ કે રીકરીંગ /
ડબલ બેતનહફટ હડપોઝીટસ /શોટડ હડપોઝીટસ / ફીકસ્ડ હડપોણઝટસ / મંથલી ઈન્કમ સહટિહફકેટ / કવાટડ રલી ઈન્કમ
સહટિહફકે ટ વગેરે.
-

' નોટીસ હડપોઝીટ ' નો અથડ છે તનતિિ સમયગાળા માટે ની મુદિી થાપણ પરં ત ુ એક પુરા બેંકીંગ હદવસની

નોહટસ પછી જ ઉપાડી શકાય.
ઈહકવટી : ઈહકવટીનો અથડ છે કોપોરે ટ કંપનીની થાપણનો એક ભાગ જેનુ ં પ્રતિતનતધત્વ કંપનીના શેરો દ્વારા
કરવામાં આવે છે જે ભૌતિક અથવા હડમટીરીયલાઈઝ સ્વરૂપે હોય છે .

ઈલેકટ્રોનીક કલીયરીંગ સતવિસ : આ એક બઁક એકાઉન્ટ માં થી બીજા બઁક એકાઉન્ટ માં કરવામાં આવિા
ઈલેતટ્રોતનક ફંડ ટ્રાન્સફર નો પ્રકાર છે જે ચ્તલયહરિંગ હાઉસની સેવાઓ નો ઉપયોગ કરે છે .
હફકસ્ડ વ્યાજ ના દરો : હફકસ્ડ વ્યાજ ના દરોનો અથડ છે કે સમગ્ર સમયગાળા માટે લોન પર વ્યાજના દરો નકકી
કયાડ મુજબના એક સરખા રહેશે અથવા અમુક વષડ બાદ લોનના તનયમો અને િેની શરિોને આધારે બદલાશે.
ફલોટીંગ વ્યાજ ના દરો : ફલોટીંગ વ્યાજ ના દરો હફકસડ નથી હોિા પરં ત ુ િે રે ફરન્સ રે ટ સાથે જોડાયેલ હોય છે
અને િે મુજબ બદલાિા રહે છે .
ગેરંટી : કોઈ વ્યહકિ દ્વારા આપવામાં આવેલ વચન.
સરકારી બોન્ડ : સરકારી બોન્ડનો અથડ છે જાહેર લોન ઊભી કરવા માટે સરકાર દ્વારા ઊભી કરવામાં અને
આપવામાં આવિી સુરક્ષા.
ડોરમન્ટ / ઈનઓપરે ટીવ ખાિા : આ એક એવુ ં ચાલુ અથવા બચિ ખાતુ ં છે કે જેમાં બે વષડ થી વધુ સમયગાળા
દરતમયાન કોઈ જ વ્યવહાર ન થયો હોય.
મેઈલ : ભૌતિક અથવા ઈલેકટ્રોનીક સ્વરૂપે પત્ર.
NEFT : નેશનલ ઈલેકટ્રોતનક ફંડ ટ્રાન્સફર ( NEFT ) યોજના એ રારટ્રવ્યાપી ફંડ ટ્રાન્સફર યોજના છે જેના દ્વારા
આપણા દે શમાં કોઈ પણ બેંકની કોઈ પણ શાખામાંથી અન્ય કોઈ બેંકની કોઈ પણ શાખામાં નાણાં ટ્રાન્સફર કરી
શકાય છે .
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નોમીનેશનની સુતવધા : નોમીનેશનની સુતવધાથી બેંક : મ ૃત્યુ પામેલ થાપણદારના નોમીનીને ચ ૂકવણી કરે છે , જે
રકમ થાપણદારના ખાિામાં જમા હોય છે ; િે બેંકની કસ્ટડીમાં રહેલ મ ૃત્યુ પામનાર વ્યહકિની વસ્તુઓ પાછી આપે
છે ; જો સેફટી લોકર ભાડે રાખનાર વ્યહકિનુ ં મ ૃત્યુ થાય િો િેમાંથી વસ્તુઓ ભાડે રાખનારના નોમીનીને આપે છે .
વીિેલી મુદ્િ / િારીખ વાળા ચેક ( સ્ટે લ ચેક ) : એવા ચેક કે જે લખાયાની િારીખના ૩ (ત્રણ) મહહના પછી
ઉઘરાણા માટે રજૂ કરવામાં આવે.
PAN: પરમેનટં એકાઉન્ટ નંબર એ ભારિ સરકારના આયકર તવભાગ દ્વારા આપવામાં આવિો એક દશ આંકડાનો
આલ્ફાન્યુમેહરક નંબર છે . િે લેતમનેટેડ કાડડ ના સ્વરૂપમાં આપવામાં આવે છે . િે એક કાયમી કાડડ છે જેમાં
કરદાિાના સરનામામાં ફેરફાર થવાથી અથવા આકારણી અતધકારી ના બદલાવાથી કોઈ જ ફેરફાર થિો નથી.
પાસવડડ : એક શબ્દ કે આંકડા અથવા બંનેન ુ ં સંયોજન, જેથી કોડને એકસેસ કરી શકાય, જેને ગ્રાહકે પસંદ કયો છે
જેનાથી િેને ફોન અથવા ઈન્ટરનેટ બેંકીંગ સેવાના ઉપયોગની પરવાનગી મળે છે . િેનો ઉપયોગ ઓળખાણ માટે
પણ થાય છે .
PIN (પસડનલ આઇડેન્ટીહફકે શન નંબર) : એક ગોપનીય નંબર, જેનો કાડડ સાથે ઉપયોગ કરવાથી ગ્રાહકને વસ્તુઓ
/ સેવાઓની ચ ૂકવણી, રોકડ ઉપાડ અને બેંક દ્વારા આપવામાં આવિી અન્ય ઈલેકટ્રોનીક સેવાઓની પરવાનગી
મળે છે .
RTGS : RTGS નો મિલબ હરયલ ટાઈમ ગ્રોસ સેટલમેન્ટ છે . િે બેંકીંગ તસસ્ટમમાં નાણાની ટ્રાન્સફર માટે ન ુ ં સૌથી
ઝડપી માધ્યમ છે . RTGS માં વ્યવહારોનુ ં સેટલમેન્ટ વન ટુ વન આધાર ઉપર થાય છે જેને ગ્રોસ સેટલમેન્ટ
કહેવાય છે અને િે કોઈ પણ જાિના વેઈટીંગ તપરીયડ વગર તુરંિ એટલે કે હરયલ ટાઈમમાં થાય છે .
રે ફરન્સ રે ટ

: આ એક એવો બેન્ચમાકડ રે ટ છે કે જેના ઉપર ફલોટીંગ વ્યાજવાળી લોનના વ્યાજ દરો નકકી

કરવામાં આવે છે . વ્યાજનો આ રે ફરન્સ રે ટ વ્યહકિગિ બેંકોની નીતિના આધારે નકકી / િેમાં ફેરફાર થાય છે .
તસતનયર તસટીઝન : ૬૦ વષડની વયમયાડ દા વટાવી ચ ૂકેલી વ્યહકિ.
સ્માટડ કાડડ

: સ્માટડ કાડડ એ ક્રેહડટ કાડડ ની સાઈઝનુ ં એક પ્લાષ્ક્સ્ટક કાડડ છે જેમાં ડેટા પ્રોસેસ કરવા માટે એક

માઈક્રોચીપ લગાવેલી હોય છે . આ કાડડ વ્યહકિગિ ઓળખ, પ્રમાણીકરણ અને માહહિી ના સંગ્રહ માટે ન ુ ં સુરણક્ષિ
માધ્યમ પ ૂરું પાડે છે . િે ટે ણલફોતનક કોલીંગ, ઈલેકટ્રોતનક રોકડ ચુકવણી અને અન્ય કાયો માટે પણ ઉપયોગી છે .
ટે હરફ તશડયુલ : બેંક દ્વારા િેના ગ્રાહકોને આપવામાં આવિી પ્રોડતટસ અને સેવાઓ માટે લેવામાં આવિા શુલ્ક
દશાડ વતુ ં પત્રક.
અનપેઈડ ચેક : આ એક એવો ચેક છે જેને કોઈ બેંક દ્વારા ચ ૂકવણી તસવાય પાછો મોકલવામાં આવ્યો છે (પરિ
થયો છે ).
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બેંકીંગ કોડઝ એન્ડ સ્ટાન્ડડડ ઝ બોડડ ઓફ ઈન્ડીયા ( BCSBI ) દ્વારા રીઝવડ બેંક
ઓફ ઈન્ડીયા, ઈન્ડીયન બેંતસ એસોતસએશન અને સભ્યપદ ધરાવિી બેંકોના
સહયોગથી આ કોડ સ્થાતપિ કરવામાં આવ્યો છે . કોડનો મુખ્ય હેત ુ સારા અને
યોગ્ય બેંકીંગ વ્યવહારને ઉત્તેજન આપવુ,ં સંચાલનના લઘુત્તમ ધોરણો તસદ્ઘ કરવાં
અને મુખ્યત્વે સામાન્ય જનિા ને બેંકીંગ પ્રથામાં તવશ્વાસ બેસે િે માટે બેંક ગ્રાહક વચ્ચે હાહદિ ક ઉરમાજનક સંબધ
ં ોને પ્રોત્સાહન મળે િે છે .
'' બેંકોએ અપનાવેલા બેંકીંગ કોડઝ અને સ્ટાન્ડડડ ઝ નુ ં બેંકો દ્વારા પાલન કરવામાં
આવે છે કે કેમ િેની દે ખરે ખ રાખવા અને ખાિરી કરવા માટે '' BCSBI ની
ુ રી - ર૦૦૬ માં કરવામાં આવી હિી.
સ્થાપના એક સ્વાયત્ત સંસ્થા િરીકે ફેબ્રઆ
BCSBI એ બે કોડ તવકસાવ્યા છે - '' બેંકોની ગ્રાહકો પ્રત્યેની વચનબદ્ઘિાનો કોડ ''
િથા '' સ ૂક્ષ્મ અને નાના સાહસો પ્રત્યેની વચનબદ્ઘિાનો કોડ ''. આ કોડ્સ BCSBI
ની સભ્ય બેંકો જેવી કે સુતનતિિ વેપારી બેન્કો, શહેરી સહકારી બેંકો અને ક્ષેત્રીય
ગ્રામીણ બેંકો એ અપનાવેલ છે .
BCSBI િેની સંરચના અને ઘડિર મુજબ ફહરયાદોના તનવારણ માટેન ુ ં મંડળ નથી.
જો કે

BCSBI ફહરયાદોને જરૂર િપાસે છે પણ િેની પાછળનો હેત ુ પ્રણાલીગિ

ખામીઓ હોય િો િેને ઓળખવા, નીતિમાં અંિર હોય, પ્રહક્રયાઓ અને
વ્યવહારોમાં ખામીઓ હોય િો િે સુધારવા પગલાં લેવા િેવો છે .
BCSBI તવશે તવસ્ત ૃિ માહહિી મેળવવા વેબસાઈટ www.bcsbi.org.in ઉપર લોગ
ઓન કરવા તવનંિી છે .
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