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प्रिय वाचकहो,
मला, ‘‘बँकांच्या ग्राहकांचे अधिकार’’ सदर चित्रमय पुस्तकाच्या स्वरुपात सादर करताना खूप आनंद होत आहे .
बँकात मिळणार्या सेवा व त्यासंबंधातील ग्राहकांचे अधिकार याबद्दल ग्राहकांमध्ये जागृती निर्माण करण्याचा
भारतीय बँकिं ग संहिता आणि मापदंड मंडळाचा हा एक छोटासा प्रयत्न आहे . आतापर्यंत प्रधानमंत्री जन धन योजने
अंतर्गत आपल्या देशात जवळ जवळ 25 कोटी बचत खाती उघडली आहेत व म्हणूनच अशा खातेदारांना बँकेच्या
विविध सेवांबद्दल माहिती असणे गरजेचे आहे .तांत्रिक प्रगतीमुळे, एटीएम, इंटरनेट बँकिं गच्या माध्यमातून
बँकामधील चलनवलन अतिशय सुलभ झाले आहे .
परं तु त्याच बरोबर यामध्ये अफरातफर आणि इतर धोके वाढतात. ग्राहकांना याबाबत कोणती सावधगिरी
बाळगली पाहिजे याची माहिती असणे आवश्यक आहे .सदर चित्रमय पुस्तक उपरोक्त गोष्टींचा विचार करुन तयार
केले आहे .
सदर पुस्तक वाचकांना निश्चितपणे उपयोगी ठरे ल तसेच सदस्य बँका आपल्या आर्थिक समावेशनाबाबतच्या
कार्यक्रमाद्वारे याचा उत्तम प्रसार करतील अशी मला आशा आहे .

ऑक्टोबर 17, 2016.

(ए. सी. महाजन)
अध्यक्ष
भारतीय बँकिं ग संहिता आणि मापदंड मंडळ
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अनुक्रमणिका
1)

खरचं इतके सोपे आहे मुलभूत लहान बचत ठे व (बी.एस.बी.डी.स्मॉल) खाते उघडणे!

2)

ठे व खात्यांवरील विषेश अटी व नियम.

3)

बचत खात्यामधील किमान शिल्लक रक्कमे बाबतची अट.

4)

ठे व खात्यामध्ये नामनिर्दे शन नोंदवणे.

5)

खात्यामध्ये चेक जमा करणे.

6)

कार्यान्वित नसलेले / सुप्त खाते पुन्हा कार्यान्वित / चालू करणे.

7)

फाटलेल्या, जुन्या व जीर्ण नोटा बँकेतून बदलून घेणे.

8)

ं वा
मुदत ठे वीचे पैसे मुदसंपण्यापूर्वी काढणे कि

9)

मुदत ठे वीच्या खातेदाराच्या मृत्यूनंतर सदर खाती मुदतीपूर्वी बंद करणे.

10) मयत खातेदाराच्या खात्यांच्या दाव्यांचे निराकरण.
11)

मुलभूत बचत खात्याबरोबरीचे (बी.एस.बी.डी.) ‘‘रूपे कार्ड’’

12) अयशस्वी एटीएम व्यवहार परं तु खात्यामध्ये रक्कम नांवे टाकली जाणे.
13) डेबीट/रुपे कार्ड हरवल्याचे बँकेला सुचित करणे / कळवणे
14) एका खात्यामधुन त्याच बँकेच्या इतर ठिकाणी असलेल्या दुसर्या खात्यामध्ये पैसे पाठवणे.
15) तक्रार करण्याची पद्धत
16) एक खिडकी पद्धतीद्वारे जेष्ठ नागरिक व दिव्यांग व्यक्तिंना सुविधा.
17) खाजगिपणा व गुप्तता राखण्याचा अधिकार.
18) चुकीच्या पद्धतीने विमा पॉलिसी विकणे.
19) व्यवसाय प्रतिनिधी व सुविधा प्रदाता यांची बँकिग व्यवसायामधील मदत.

1. खरचं इतके सोपे आहे मुलभूत लहान बचत ठे व (बी एस बी डी) स्मॉल खाते उघडण
काय विनिता आज खूप आनं दी दिसतेस
ु ठून ये त आहे स?
आणि हो, तू क

अहो, शोभाताई, मी
दे वळाजवळील बँकेत माझे
बचत खाते उघडून ये त आहे,
म्हणून मला आनं द होतोय.
अग, हे तर खूपच कठीण
काम आहे . तू कोणाच्या
ओळखीने खाते उघडलेस?

बँकेत खाते उघडणे इतके
सोपे असे ल तर मी पण
आजच खाते उघडते . पण
मला सही करता ये त नाही.

नाही हो शोभाताई, खरे तर हे खू प सोपे आहे . बँकेत खाते
उघडण्यासाठी आवश्यक कागदपत्र माझ्याकडे नसताना ते थील
कर्म चा-यानी एका अर्जावर माझा फोटो चिकटवू न माझी सही घे तली
व बचत खाते उघडले. या खात्यात एका विशिष्ठ मर्यादे त मी व्यवहार
करू शकते.

मी ऐकले आहे की अशा
बाबतीत अं गठ्याचा ठसा
घेऊन खाते उघडता येते.

छान ! अगं उत्तम माहिती दिलीस
!! आता तर मी बँकेत खाते
उघडून पिंकीच्या शिक्षणासाठी पैसे
साठवेन.

टिप : मुलभूत लहान बचत ठे व खाते उघडण्याच्या अर्जावर फोटो चिकटवून व सही करून अथवा अंगठ्याचा ठसा उमटवून
खाते उघडता येते. तथापि या खात्यामध्ये ठे व आणि पैसे काढण्यासाठी विशिष्ट मर्यादा आहेत .

2. ठे व खात्यांवरील विशेष अटी व नियम
प्रौढ शिक्षण

आपण सर्वां ना बँकेच्या मुदत ठेवीबद्दल
माहिती आहे का? पवन तू सां ग बरे …
यामध्ये
एक ते दहा
वर्षा पर्तच्या
यं
मुदतीसाठी ठेव
ठे वता ये ते व
याच्यात बचत
खात्यापेक्षा
अधिक व्याज
मिळते.
ु ा तर काही
मोहित तल
माहिती असेल तर सांग…

गु रूजी मी उघडले
आहे .

मुदत ठेव

कोणीही एक किंवा दोघे / तिघे
सं युक्तपणे ठे व खाते उघडू
शकतात.

तु ला मुदत ठे व खाते उघडताना
त्याच्या विशेष अटी व नियम
बँकेने सां गितले होते का?

तु मच्यापैकी कोणी कोणी हे खाते
उघडले आहे .

जेव्हा तु म्ही मुदत ठे व खाते
उघडता तेव्हा त्याच्या पूर्ण
माहितीसाठी बँकेकडून महत्त्वाच्या
अटी व नियम मागून घ्या.

नाही तर…
टिप : बँकांनी ठे व खाती उघडताना त्या संदर्भातील महत्त्वाच्या अटी व नियम ग्राहकांना देणे आवश्यक आहे .

3. बचत खात्यावरील किमान शिल्लक रक्कमेची अट
ु टं ु ब कसे
महागाई इतकी वाढली आहे की, क
चालवायचे हे च समजेनासे झाले आहे .

ते तर आहेच... मी पगार होताच
माझ्या बँकेच्या खात्यात 500 रुपये
नियमित जमा करते ... जे मला
गरज भासल्यास काढता ये तात.
ु भूत बचत ठे व (बी.एस.बी.डी.) खात्यात किमान
विमला, अग मल
शिल्लक रकमे ची अट नसते व आपण आपली सर्व शिल्लक रक्कम
काढूनही खाते चालु ठे वू शकतो.

जर खात्यातील सर्व शिल्लक
काढायची असे ल तर बँक
तसे करू दे ईल का?
अग असे असे ल तर मी असे च एक बचत खाते बँकेत
उघडण्याचा विचार करते की ज्यात जे व्हा हातात पैसे असतील
ते व्हा ठे वता ये तील व गरजे च्या वे ळी काढता ये तील.

ु कामाला
मग शभ
उशिर कशाला !
चल आजच बँकेत
बचत खाते उघड.

टिप : मुलभूत बचत ठे व (बी.एस.बी.डी.) खात्यामध्ये शिल्लक रक्कम नसली तरी खाते चालू राहते व त्यावर काहिही दंड आकारला जात नाही.

4. ठे व खात्यामध्ये नामनिर्दे शन नोंदवण
गुरुजी मी बँकेत खाते उघडण्यसाठी
जात आहे.

अरे वा ! छान !! पण खात्यामध्ये
नामनिर्देशन नोंदवण्यास विसरू मात्र
नको बरे का…
गु रूजी त्याचा काय उपयोग?

अरे माझ्या वडिलांनी बँकेत बचत खात्याबरोबर मुदत
ठे वी ठेवल्या होत्या, पण त्या खात्यामध्ये आई किंवा
ै ी कोणाचेही नामनिर्देश नोंदवले नव्हते .
मुलां पक

जेव्हा वडिलांचा स्वर्गवास
झाला ते व्हा त्या मुदत
ठे वींची रक्कम मिळण्यात
आम्हाला बराच त्रास झाला.
जर खात्यामध्ये आपल्या
इच्छे प्रमाणे कोणाही व्यक्तिचे ,
जसे की पत्नी किंवा मुलां चे
नामनिर्देशन नोंदवल्यास अशा
प्रसं गी त्यांना रक्कम मिळणे
सोपे जाते.

गु रूजी, तर मग मी बँकेत खाते
उघडताना नामनिर्देशन नक्कीच
नोंदवेन.

टिप : बचत व मुदत ठे व खात्यामध्ये नामनिर्देशन नोंदवल्यास नंतर होणार्या त्रासापासून सुटका होते.

5. खात्यामध्ये चेक जमा करणे
ृ
साहे ब, माझ्या मुलीच्या शिष्यवत्तीचा
चे क तिच्या बचत
खात्यात जमा करावयाचा आहे .

मी तर तिचे खाते पसु ्तकच
(पासबुक) घे ऊन आले आहे.

या चेकचे पैसे माझ्या मुलीच्या खात्यात
केव्हा जमा होतील?

तु म्हाला तुमच्या मुलीचा खाते
नं बर माहित आहे का?

ठिक आहे ! ही चेक भरण्याची
स्लिप भरून त्याला चेक जोडून त्या
पेटीमध्ये टाका किंवा समोर बसलेल्या
साहे बां च्याकडे जमा करा. ते तु म्हाला
त्याची पावती पण दे तील. हो... पण
चेकच्या मागे मुलीचा खाते नं बर व फोन
नं बर लिहायला विसरू नका बरे का…

दोन दिवसात. त्यानंतर
जेव्हा तु मच्या मुलीला हे पैसे
काढावयाचे असतील तर ती
काढू शकेल.

मी आपला आभारी
आहे !

टीप : चेक पेटीमध्ये टाकण्यापूर्वी अथवा काऊंटर वर जमा करण्यापूर्वी त्याच्या मागे खाते नंबर तसेच खातेदाराचा /
जमाकर्त्याचा फोन नंबर जरूर लिहावा.

6. कार्यान्वित नसलेले / सुप्त खाते पुन्हा कार्यान्वित / चालू करणे…
ताई, अग गॅसच्या सरकारी अनुदानाची रक्कम जमा
करण्यासाठी गॅस एजन्सीचे लोक बँकेच्या खात्याची
माहिती फॉर्म मध्ये भरून मागताहे त.

हो मला माहित आहे . माझ्या नव-याने काही वर्षापूर्वी
बँकेत खाते उघडले होते. पण त्याच्यामध्ये गेले दोनतीन वर्षे व्यवहार न केल्याने ते खाते चालू नव्हते .
तर मग तू गॅस एजन्सीला
काय माहिती दिलीस?

तसे च खात्यात काही रक्कम
भरून व्यवहार पुन्हा सुरू
करण्यास सुचविले.

अग हे ऽ बँकेच्या ज्या शाखे त खाते आहे त्या शाखे त खाते
पु स्तक घेऊन गे ले. तेथे त्यां नी हयां च्या कडून आधार कार्डाची
झेरॉक्स घे तली व खाते पु न्हा चालू करण्यासाठी अर्ज घे तला…

अरे वा! एव्हढे करून
खाते पुन्हा सुरू करता
आले?

हो तर! तेथील कर्म चा-यां नी
ह्याना खाते पु न्हा चालू करून
त्याचा तपशिल गॅस एजन्सीला
दिला…

टिप : बँकेत व्यवहारा अभावी बंद पडलेले खाते कोणतेही शुल्क न घेता बँक पुन्हा कार्यान्वित करून देते.

7. फाटलेल्या, जुन्या, जीर्ण नोटा बँकेतून बदलून घेणे…
मला जु हू चौपाटीचे भाडे मिळाले
म्हणून खु शित होतो पण त्या
पॅसेंजरने जी 100 रुपयांची नोट
दिली ती फाटकी आहे . हे पहा
बरे.

अरे मोहित, असा तोंड
पाडून का उभा आहे स?

दादा ! पण माझे त्या बँकेत
खाते नाही.

त्याने काही फरक पडत नाही.
बँकेच्या नोटीस बोर्ड वर
लिहल्याप्रमाणे ते तु ला नोट बदलून
दे तील…

अरे मग
याच्यात
घाबरण्याचे
काय कारण,
उद्या आपल्या
घराजवळील
बँकेत जावून ती
नोट बदलून घे…
ठिक आहे ! उद्या मी घराजवळील बँ केच्या
शाखे त जावून नोट बदलून घेतो. पण
ं दादा, जर
त्यां नी ती बदलून दिली नाही तर?

तर मग शाखेच्या मोठ्या
साहे बां च्याकडे तक्रार कर.

टिप : आपण बँकेच्या कोणत्याही शाखेत जावून आपल्याजवळील जुन्या फाटक्या नोटा बदलू शकता.

ं वा ठे वीच्या तारणावर कर्ज घेणे…
8. मुदत ठे वीचे पैसे मुदत पूर्ण होण्यापूर्वी काढणे कि
गु रूजी, मी बँकेतून ये त आहे . मुलीच्या लग्नासाठी मी
दरमहा जमे ल तसे रु. 1000/ 2000 माझ्या खात्यात जमा
करत असतो.

ु ठून ये त आहे स?
पवन क

ते तर आहे त…

पण आतपर्यंत अशा प्रकारे जमा झाले ली शिल्लक तू 1, 3 किंवा
5 वर्षा च्या मुदत ठेवीत का नाही ठेवत. अरे असे केल्याने तु ला
व्याजपण चांगले मिळेल.

अरे वा! बचत करणे ही एक
चांगली सवय आहे. आपल्या
गरजे ला ती उपयोगी पडते .
पण गुरुजी मला जर
या रकमे ची गरज मुदत
सं पण्याच्या आधीच
लागली तर मग मी काय
करणार?

तसे असे ल तर माझी शिल्लक
रक्कम मुदत ठे वित ठे वतो.

समज गरज थोड्या काळासाठी
असे ल आणि पैसे परत ये णार
असतील तर ठेवीच्या तारणावर तू
कर्ज घेऊ शकतोस. तसे च ठेव खाते
मुदत सं पण्याच्या आधीपण बं द करता
ये ते. अर्था त मुदतीपू र्वी पैसे घेतल्यास
व्याज थोडे कमी मिळेल

टिप : मुदत ठे वीचे पैसे मुदत संपण्यापूर्वीसुद्धा मिळू शकतात किं वा त्याच्या तारणावर कर्ज मिळू शकते.

9. मुदत ठे वीच्या खातेदाराच्या मृत्यूनंतर सदर खाती मुदत संपण्यापूर्वी बंद करणे
शिवा ऽ तुम्हाला कोणाच्या नावे व
किती वर्षासाठी हि रक्कम मुदत
ठे वीत गुंतवायची आहे ?

या ठे व खात्यावर कोणाचे
नामनिर्देशन नोंवणार आहात…

माझ्याच नावांवर साहे ब...
पाच वर्षा साठी.

साहे ब नामनिर्देशन करण्याचा
काय फायदा आहे .

व अशा वेळी मुदपू र्व खाते बं द
केल्याबद्दल कोणताही आकार
लावला जात नाही.

समजा, तसे न होवो,पण
ठे वीची मुदत सं पण्याआधी तर
ृ यू झाला तर ज्याचे
ठे वीदाराचा मत्
नाव नामनिर्देशन केले आहे
त्या व्यक्तिस ते पैसे अगदी
मुदतीपू र्वीसु द्धा विनासायास मिळू
शकतात.

ु त ठे वीमध्ये माझी पत्नी
तसे असे ल तर या मद
सु भद्राचे नामनिर्देशन नोंदवा.

टिप : मुदत ठे व खातेदाराचा मृत्यू खात्याची मुदत संपण्याआधी झाल्यास त्या खात्याची नामनिर्देशित व्यक्ती मुदती पूर्वी खाते
बंद करू शकते व त्यास कोणताही आकार लावला जात नाही.

10. मयत खातेदाराच्या खात्यांच्या दाव्यांचे निराकरण
साहे ब, या मावशींच्या पतीचे दे हावसान झाले
आहे . त्यां च्या पतीने मुदत ठेवीत पैसे ठे वले
असू न त्याची पावती त्या घे ऊन आल्या
आहे त.

अरेरे वाईट झाले. कृ पया
पावती दाखवा.
मावशी साहे बांना पावती दाखवा.

तर मग यां ना पैसे कसे
मिळतील.

ही पहा साहे ब.

या खात्यामध्ये तु मच्या पतीने
नामनिर्देशन नोंदवले नाही.

या खात्यामध्ये 40 हजार रुपये आहे त व बँकेच्या या
बाबतच्या धोरणानुसार त्यांना केवळ पतीच्या म ृत्यूच्या
दाखल्याची प्रत व या नमुन्यानस
ु ार नुकसान भरपाई बाबतचे
हमीपत्र दिल्यास त्यां ना ही रक्कम मिळेल

ठिक आहे साहे ब. या गोष्टीची
पू र्त ता 2/3 दिवसात करून आम्ही
ये वू म्हणजे त्यां च्या पतीचे पैसे
मावशींना मिळतील.

टिप : नामनिर्देशन न नोंदवलेल्या खात्याच्या खातेदाराचा मृत्यू झाल्यास बँकेने निश्चित केलेल्या रक्कमेच्या मर्यादेपर्यंत केवळ
मृत्च
यू ा पुरावा, दावाकर्त्यांची ओळख व बँकेला नुकसान भरपाईची हमी दिल्यास बँक 15 दिवसात दाव्याचा निपटारा करे ल .

11. मुलभूत बचत खात्याबरोबरील (बी एस बी डी) ‘‘रूपे कार्ड’’
अग सरला मी आज बँकेत गेले होते. मी जे बँकेत
बचत खाते उघडले होते त्या सोबत मला हे ‘‘रूपे कार्ड ’’
मिळाले.

तू तुझ्या खात्याची पुस्तिका
घे ऊन बँकेत जा व अशा
कार्डाची मागणी कर. हे
पहा माझे कार्ड -

असं आहे
तर…

पण या कार्डाचा काय
उपयोग?

हो पण हे कार्ड फार सांभाळून ठे वावे लागते .
कार्डाबरोबर तुमचा वैयक्तिक ओळख नं बर
(पिन) वे गळ्या पत्राने तुम्हाला मिळेल जो तू नं तर
बदलू शकते स. पण लक्षात ठे व तुझा पिन कोणाला
सांगायचा नाही बरे .

पण मला असे काही कार्ड
मिळाले नाही?

या कार्डा बरोबर एक माहिती पुस्तिका
मिळेल त्यानु सार या कार्डाच्या सहाय्याने
तू एटीएम मधून खात्यावरील शिल्लक
रकमेतील गरजेप्रमाणे पैसे काढू
शकतेस.

ु ा पिन कोणाला समजला
जर तझ
आणि त्याने तु झे कार्ड चोरले तर
ती व्यक्ती तुझ्या या खात्यामधील
पैसे काढू शकते.

असं का बरे ?
टिप : तुमच्या बचत खात्याबरोबर मिळणारे ‘‘रूपे कार्ड’’ जरूर घ्या पण कार्डाचा नंबर व त्याचा पिन कोणालाही सांगू नका.

12. अयशस्वी एटीएम व्यवहार परं तु खात्यामध्ये रक्कम नावे टाकली जाणे.
दादा मला किराणा सामान घ्यायचे आहे . थोडा थांब! मी
एटीएम मधून पैसे काढून ये तो.

असे हे काय, माझ्या खात्यातू न 1000 रु नांवे
टाकल्याचा एसएमएस तर आला परं तु मला
एटीएम मधून पैसे मिळालेच नाहीत.

काय मला माझे 1000
रुपये मिळतील ना?

ठीक आहे , मी ये थेच बाहे र उभा
आहे .

घाबरु नकोस ! आता ज्या बँकेचे हे एटीएम
आहे त्या बँकेच्या हे ल्प डे स्कचा टोल फ्री
नं बर लिहला आहे . तसे च तुझा कार्डावर
पण टोल फ्री नं बर आहे . त्या नं बरवर फोन
करुन आपण तक्रार नोंदवू .

जर तक्रार केल्यानं तर जर 7
दिवसाच्या आत तुझ्या खात्यात पैसे
जमा न झाल्यास बँकेतील नोटीस
बोर्डवर मोठ्या साहेबाचा पत्ता दिला
आहे त्यांचेकडे लेखी तक्रार दे .

दादा बरे तुम्ही माझ्याबरोबर आहात.
मला हे माहित नव्हते .

टिप : जर एटीएममधुन तुम्हाला पैसे मिळाले नाहीत किं वा कमी मिळाले परं तु रक्कम खात्यावर नांवे टाकल्याचा एसएमएस
आला तर हेल्प लाईन टोल नंबरवर किं वा शाखेत तक्रार नोंदवावी.

13. डेबिट/रुपे कार्ड हरवल्याचे सुचित करणे

काय काय होते
पाकिटामध्ये

दादा आज माझे खू प नु कसान झाले.
ट्रेनमध्ये कोणीतरी पाकीट चोरले.

फार काही नाही 400
रुपये होते पण महत्त्वाचे
माझे रुपे कार्ड होते .

मग तु तु झे ब्लॉक केले स
का?

कसे करायचे ?

तु झा जवळ बँकेचा टोल फ्री नं बर
असे ल तर त्यावर फोन करून
कार्ड ब्लॉक करु शकतोस.
माझ्याकडे
नं बर नाही.

तर मग तु तु झ्या बँकेच्या कोणत्याही शाखे मध्ये लागलीच
जा व कार्ड ब्लॉक कर म्हणजे तु झ्या कार्डाचा दुरुपयोग
होणार नाही. तु पिन कुणाला सां गितला नाही ना?

लक्षात ठे व आपला
कार्डाचा नं बर, पिन
ु णालाही सांगायचा नाही.
क

नाही तर…
टिप : जर आपले डेबीट / रुपे कार्ड हरवते तेव्हा टोल फ्री नंबरला फोन करून सुचित करा व कार्ड ब्लॉक करवून घ्या. म्हणजे
कार्डाचा दुरुपयोग होणार नाही.

14. एका खात्यामधून बँकेच्या इतर ठिकाणी असलेल्या दुसर्या खात्यामध्ये पैसे पाठवणे.
असे पवन आज मी काय
केले ते माहित आहे का?

मागे जेव्हा मी गावी गेलो होतो ते व्हा मी माझ्या आईचे बँकेत
खाते उघडले होते. त्या खात्याच्या पासबु काची माझ्याकडे कॉपी
होती. आज मी मं ु बईतून माझ्या खात्यामधून त्याच बँकेच्या गावी
असले ल्या आईच्या खात्यात 2000 रुपये पाठविले.

कसे बरे.

असे हे काम लागलीच होते. ये थे मी एक
फॉर्म भरून दिला आणि बँ केतील बाईंनी
कॉम्प्यु टरवरून हे काम केले . मला लगेचच
माझ्या खात्यातून 2000 रुपये नां वे टाकल्याचा
एसएमएस दे खील आला.

तर आईला केव्हा
पैसे मिळतील.

पण आईला फोन करुन
तर विचार पैसे पोहचले
का-

मी आईला 2000 रुपये पाठविल्याचे फोन
करून कळवले होते. आताच तिचा फोन
आला की देवळाजवळील एटीएममधून
तिला ते पैसे मिळाले आहे त.

मोहित तू तर भलताच
हू षार आहे स.
148) टिप : आपण आपल्या बँकेच्या खात्यामधून त्याच बँकेच्या कोणत्याही ग्राहकाच्या खात्यात अत्यंत कमी वेळात पैसे
पाठवू शकता.

15. तक्रारकरण्याची पद्धत
मोहन, इतका त्रासले ला का दिसतोस?

काय करू बबनराव, बँकेत खाते
पुस्तकात नोंदी करण्यासाठी गे लो होतो.
पण साहेब म्हणाले, नं तर या, आज
सिस्टीम काम करत नाही.
जे व्हा आज मी पुन्हा
गे लो तरी पासबुकात खाते
पुस्तकात नोंदी तर केल्याच
नाहीत, उलट साहेब मला
काहीबाही बोलणे व परत
ये ऊ नकोस असे सांगितले.
मला तर या साहेबांची
तक्रार करायची पण कुठे
करावी हेच कळत नाही.

माझ्याकडे त्या नोटीस
बोर्डाचा फोटो आहे तो मी
तुला पाठवतो.

अरे मोहन, बँकेच्या शाखेतील नोटीस बोर्डामध्ये तक्रार
कोणाकडे करता ये ईल त्याचे नाव किंवा हुद्दा लिहला आहे.
त्यांच्याकडे तक्रार करु शकतोस. त्यांना त्याची पोचपावती
द्यावी लागे ल व तुम्हाला 30 दिवसात उत्तर पण द्यावे लागे ला.

तु म्ही तर माझा त्रास हलका
केलात आता मी त्या साहे बांची
तक्रार करे न - चला एक कप
चहा माझ्यातर्फे .

टिप : जर आपण बँकेच्या कोणत्या सेवब
े ाबत समाधानी नसाल तर आपण बँकेच्या अधिका-याकडे किं वा टोल फ्री नंबर वर
तक्रार करु शकता.

16. एक खिडकी पद्धतीद्वारे जेष्ठ नागरिक व अपंग व्यक्तिंना सुविधा
प्रसाद ! बाळा आज पण मला बँकेतून
800 रुपये काढून दे शिल. मला औषधे
आणायची आहे त आणि बरे का, पास
बु कात नोंदी पण करून घ्यायच्या आहे त.

अरे पण बँकेत मला वे गवेगळ्या
काऊटरवर इकडे तिकडे जाणे
जमनार नाही.

काका, आज मी जरा घाईत आहे .
पण जर तुमची इच्छा असे ल तर मी
तु म्हाला रिक्शाने बँकेच्या शाखे पर्तयं
सोडतो.

नाही काका त्याची गरज नाही.
तु मच्यासारखा जेष्ठां साठी एकाच
कर्म चा-याकडे किंवा एकाच
ु ची सर्व
काऊटर खिडकीवर तम
ं
कामे होतील.

अरे हे तर मला माहित
नव्हते . उगाचच तुला मी
त्रास दे त होतो.

टिप : बँकानी जेष्ठ व अपंग व्यक्तिं ना एक खिडकी पद्धतीद्वारे सेवा पुरवणे आवश्यक आहे .

17. खाजगिपण व गुप्तता जपण्याचा अधिकार
साहे ब, काकां ना आपल्याला काही विचारावयाचे आहे .

साहेब माझ्या मुलीच्या लग्नाची बोलणी ज्या
मुलासाठी चालली त्याचे आपल्या बँकेत ठे व
खाते आहे.

त्याच्या खात्यात किती शिल्लक आहे
ते मला सां गा.

मला माफ करा... आम्ही आमच्या कोणत्याही खाते दाराच्या बँकेतील
ठे वी/कर्ज किंवा इतर काही माहिती दुस-या कोणालाही, जरी ती व्यक्ति
त्याच्या कुटुं बातील असली तरी, दे ऊ शकत नाही.

टिप : बँक आपल्या खातेदाराच्या संबंधित ठे वी/कर्ज व इतर माहिती दुस -या कोणालाही, जरी ती व्यक्ति त्याची जवळची
नातेवाईक असेल तरी, देत नाही.

18. विमा पॉलिसी चुकीच्या पद्धतिने विकणे
गु रुजी नमस्कार ! बरे झाले आपण भेटलात तुम्हाला
एक विचारायचे आहे .

मी माझ्याजवळील 20,000
रुपये बँकेत 5 वर्षासाठी
मुदत ठे वित गुं तवू इच्छित
आहे म्हणजे ते मला माझ्या
नातीच्या लग्नासाठी उपयोगी
पडतील. पण बँकेचे साहेब
त्याच्या ऐवजी विमा पॉलिसी
घे ण्यासाठी सांगताहेत.
त्याच्यात जास्त फायदा
आहे असे म्हणतात.

मुदत ठेवितील पैसे मुदतीपू र्वी काढण्याच्या
काही अटी जरुर आहे त. पण गरजेच्या वे ळी
ते तु म्ही काढू शकता.

काय विचारायचे आहे काका…

नाही काका, तु म्हाला विमा पॉलिसी
घेण्याची सक्ती बँक करु शकत नाही.
विमा पॉलिसीमध्ये गु ं तवलेले पैसे काही
ु े
काळासाठी काढू शकत नाही. त्यामळ
गरजे च्या वेळी त्याचा उपयोग होत नाही.
या उलट मुदत ठे वीतील पैसे तु म्हाला
तु मच्या गरजेच्या वे ळी केव्हाही उपलब्ध
असतात.

गु रुजी खरचं बरे वाटले आता मी माझे पैसे विचारपू र्व क
गु ं तवेन.

टिप : आपण बँकेच्या ठे वित पैसे गुंतवताना त्याचे नियम समजावून घ्या. विमा आणि म्युच्अ
यु ल फंडाबाबत तुम्हाला पूर्ण माहिती असेल तरच पैसे गुंतवा
कारण त्यामध्ये जोखीम असते. बँक कर्मचारी आपल्यावर विमा किं वा म्युच्अ
यु ल फंडात पैसे गुंतवण्यासाठी सक्ती करू शकत नाहीत.

ं ग व्यवसायामधील मदत…
19. व्यवसाय प्रतिनिधी व सुविधा प्रदाता यांची बँकि
काय कोणाला माहित आहे का बँकेचे
व्यवसाय प्रतिनिधी व सवु िधादाता
आपल्याला बँ क व्यवहारामध्ये कशा प्रकारे
मदत करतात?

नाही गुरुजी !

ज्या ठिकाणी बँकेची शाखा
नसे ल ते थे बँक आपला
प्रतिनिधी किंवा सु विधाप्रदाता
नेमते .

पण ते बँकेतर्फे च काम
करतात यावर आम्ही कसा
विश्वास ठे वायचा?

प्रौढ शिक्षण

बँकेच्या व्यवसाय प्रतिनिधी
व सु विधाप्रदाता यांची मदत
घेण.े

गु रुजी ते बँकेच्या ग्राहकां ना
कशी बरे मदत करतात.

ते खाती उघडणे पैसे भरणे
काढणे किंवा एका खात्यातून
दुस-या ठिकाणी पाठविणे अशा
बँकेतर्फे सु विधा दे तात.

ते लोक त्या ठिकाणी रहाणारे
असतात आणि त्यां च्याकडे बँकेने
दिलेले अधिकार पत्र पण असते.

टिप : जेथे बँक नाही तेथे बँक आपल्या प्रतिनिधी व सुविधादाता मार्फ त बँकिं ग सेवा उपलब्ध करुन देते.

ग्राहकांनी लक्षात घेण्यासारख्या बाबी/गोष्टी
1. बी.एस.बी.डी. लहान खाते उघडणे अत्यंत सोपे आहे .
2. ठे व खाते उघडण्यापूर्वी नियम व अटी समजून घ्या.
3. बचत खाते व मुदतबंद ठे व खात्यांमध्ये नामनिर्देशन जरुर करा.
4. मुदत ठे वीचे पैसे मुदत संपण्यापूर्वीसुद्धा मिळू शकतात. तसेच मुदत ठे व तारण ठे वून आपल्याला कर्ज
पण मिळू शकते.
5. तुमच्या बचत खात्याबरोबर मिळणारे एटीएम/रुपे कार्ड जरुर घ्या. त्यामुळे तुम्हाला पैसे काढणे सोपे
जाईल.
6. तुमचे एटीएम/रुपे कार्ड जपून ठे वा. त्याचा नंबर आणि पिन कोणालाही, अगदि बँकेच्या कर्मच्यांनाही
सांगू नका.
7. जर तुमचे एटीएम/रुपे कार्ड हरवले किं वा एटीएम मधून पैसे न मिळता खात्यावर नावे पडले तर या
बाबत बँकेला लागलीच कळवा.
8. तुमचे खाते चालू राखण्यासाठी त्याच्यामधून पैसे काढणे जमा करणे असे व्यवहार करत रहा, जर दोन
वर्षातून एकदाही आपल्या खात्यावर व्यवहार झाला नाही तर ते खाते सुप्तावस्थेत जाते.
9. जर आपल्याला बँकेच्या कोणत्याही सेवब
े द्दल तक्रार करावयाची असेल तर, बँकेच्या शाखाधिका-याकडे
तक्रर करा किं वा ग्राहक सेवच्
े या टोल फ्री नंबरवर फोन करा.
10. बँकानी जेष्ठ नागरिक व दिव्यांग व्यक्तिकरीता एक खिडकी योजना उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे .
11. जेथे बँकेची शाखा नाही. तेथे बँक आपल्या प्रतिनिधी व सेवा प्रदाता नेमन
ु बँकिं ग सेवा ग्राहकांना देत
आहेत .
12. बँकेची संहिता तुम्हाला तुमचे अधिकार सांगते ज्यामुळे समजून घेऊन पारदर्शी पद्धतीने व्यवहार करता
येतील, म्हणून आपण बँकींगसंहिता समजून घ्या.

कॉपी राईट:
मुळ स्त्रोताचा उल्लेख करण्याच्या अटीवर या साहित्याचा उपयोग केला जावू शकतो.
अस्वीकारण
या चित्रमय पुस्तकाचा उद्देश ग्राहकांना बँकिं ग सेवांच्याबद्दल व त्यांच्या हक्कासंबंधी अधिकारांबद्दल जागृती निर्माण करण्याचा आहे . वाचकांना विनंति
आहे , की यातील माहितीचा उपयोग स्वत:च्या समजुतीनुसार करावा. प्रत्यक्ष व्यवहार करताना त्याचे नियम अटी व जोखिम याबाबत संपर्ण
ू माहिती
घेऊन करावी.
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