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ગ્રાહકો માટેની બેંકની પ્રતિબધ્ધિાની આચારસહંહિા જાન્યઆુરી -ર૦૧૪ 

પહરચય 

આ એક ગ્રાહક અતધકાર નો કોડ છે કે જે બેષ્ક્ન્કિંગ વ્યવહાર માટેના લઘતુ્તમ ધોરણો સયુોર્જજિ કરે છે જેનુ ંસભ્ય 

બેંકોએ વ્યસ્તિગિ ગ્રાહકો સાથે વ્યવહાર કરિી વખિે પાલન કરવાનુ ંરહ ેછે. િે ગ્રાહકો માટે રક્ષણ પરંુૂ પાડે છે 

અને સમજાવે છે કે બેંકોએ િેમના રોજબરોજના ગ્રાહકો સાથે કેવો વ્યવહાર કરવો જોઈએ. 

આ કોડ હરઝવડ બેંક ઓફ ઈષ્ક્ન્ડયા એ તનદેશેલી  તનયમનકારી અથવા તનયતં્રણકારી સચૂનાઓને બદલિી નથી કે 

ઓળંગિી નથી અને આપણે RBI ની વખિોવખિ અપાિી આવી સચૂનાઓનુ ં/ તનદેશોનુ ંપાલન કરીશુ.ં કોડના 

ધોરણો કદાચ તનયમનકારી સચૂનાઓ કરિા ંઊંચા મલૂ્યો સ્થાપે અને ધોરણો આવા ંઊંચા જ રહશેે કે જે ઉચ્ચત્તમ 

પ્રણાલીને અનસુરે છે જે અમે સ્વૈચ્ચ્છક રીિે િમારી સાથે સ્વીકારેલ છે. 

ગ્રાહકને બહિેર સેવાઓ આપવા અને ગ્રાહકોનો સિંોષ મહત્તમ કરવા આપણે બેંહકિંગ વ્યવહારોને ઉચ્ચત્તમ સ્િર 

સધુી લઈ જવા પ્રયાસો કરીશુ.ં 

આ કોડમા ં‘  િમે એટલે કે ગ્રાહક ’ અને ‘અમે’/‘ અમને’  એટલે કે એ બેંક જે ગ્રાહક જોડે વ્યવહાર કરે છે. 

૧.૧ કોડના હતેઓુ :-  

 આ કોડ તવકસાવવામા ંઆવ્યો છે કારણ કે :  

a. િમારી સાથેના વ્યવહારમા ંન્યનૂત્તમ ધારાધોરણો સ્થાપીને સારા અને યોગ્ય બેંહકિંગ વ્યવહારોને પ્રોત્સાહન 

 આપવુ.ં 

b. િમે અમારી પાસે યોગ્ય અપેક્ષા રાખી શકો િેવી પારદતશિિા વધારવી. 

c. સચંાલનના ઊંચા ધોરણો મેળવવા બજારના પહરબળોને સ્પધાડત્મક માધ્યમથી  પ્રોત્સાહહિ કરવા. 

d. િમારા અને િમારી  બેંક વચ્ચે યોગ્ય સમેુળભયાડ સબંધંો સ્થાપવા. 

e. બેંહકિંગ પદ્ઘતિમા ંતવશ્વાસ પ્રસ્થાતપિ કરવો. 

તવભાગ ર મા ંમહત્વની વચનબદ્ઘિા દ્વારા કોડના ધારાધોરણો સમાતવરટ છે. 

૧.ર કોડનો ઉપયોગ :-  

આ કોડ નીચે દશાડવેલ દરેક પ્રોડતટ અને સેવાઓ પર લાગ ુપડે છે, જો િે અમારી શાખાઓ કે અતધકૃિ એજન્ટો, 

કાઉન્ટર ઉપરથી, ફોન દ્વારા, ટપાલ દ્વારા, પારસ્પાહરક ઈલેકટ્રોતનક યતં્રો દ્વારા, ઈન્ટરનેટ દ્વારા અથવા અન્ય કોઈ 

પદ્ઘતિથી આપવામા ંઆવેલ હોય, જો કે અહીં દશાડવેલ દરેક પ્રોડતટસ અમારા દ્વારા પ્રસ્િાતવિ હોય િે જરૂરી નથી. 
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(a)  ચાલ ુ ખાિા, બચિ ખાિા, બાધંી મદુિની રકમ, રીકરીંગ ડીપોઝીટ, પી.પી.એફ એકાઉન્ટ, અને અન્ય 

ડીપોઝીટ ખાિા. 

(b)  ચકૂવણની સેવાઓ જેવી કે પેન્શન, પે-ઓડડર, ડીમાન્ડ ડ્રાફટ દ્વારા ભરણુ,ં વાયર ટ્રાન્સફર અને બધા 

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

(c)  સરકારી વ્યવહારો સબંતંધિ બેંકની સેવાઓ. 

(d)  ડીમેટ ખાિા, ઇસ્તવટી, સરકારી બોન્ડઝ 

(e)  ભારિીય ચલણી નોટ / તસકકા ફેરબદલીની સતુવધાઓ  

(f)  ચેકો નો સ્વીકાર , સેઈફ કસ્ટડીની સેવાઓ, સેઈફ ડીપોઝીટ લોકરની સતુવધાઓ. 

(g)  લોન ઓવરડ્રાફટ અને ગેરંટી 

(h)  મરુાની ફેરબદલી સહહિ તવદેશી 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 કે્રડીટ કાડડસ, ડેબીટ કાડડસ, એ.ટી.એમ.કાડડસ, સ્માટડ  કાડડસ સેવાઓ ( અમારી ગૌણ 

કંપનીઓ દ્વારા આપવામા ંઆવિા કે્રડીટ કાડડસ સહહિ ). 

શબ્દકોશમા ંઘાટા, કાળા શબ્દોના અથડ આપવામા ંઆવ્યા છે. 

ર.મખુ્ય વચનબદ્ઘિા 

ર.૧ આપના પ્રત્યે અમારી મખુ્ય વચનબદ્ઘિાઓ  :-  

ર.૧.૧  િમારી સાથેના અમારા બધા જ વ્યવહારોમા ંસારી અને યોગ્ય રીિે વિડન કરવુ ંજેમ કે.. 

(a) બેંકના કાઉન્ટર ઉપર રોકડ / ચેકોની લેવડ દેવડ વગેરે જેવી ન્યનૂિમ બેંહકિંગ સેવાઓ પરૂી પાડવી. 

(b) અમોએ પ્રસ્િાતવિ કરેલી ઉપજો અને સેવાઓ િેમજ પ્રણાલી અને પ્રહક્રયાઓ કોડમા ં પ્રસ્થાતપિ કરેલી 

વચનબદ્ઘિાઓ અને ધારાધોરણ મજુબની હોય. 

(c) અમારા ઉત્પાદનો અને સેવાઓ આનશુાણંગક કાયદાઓ અને તનયમો અનસુાર હોય અને િમારી જરૂહરયાિો 

પ્રમાણે યોગ્ય હોય. 

(d) િમારી સાથેના અમારા વ્યવહારો, નૈતિક મલૂ્યોથી સસુજજ અને પારદશી રહ.ે 
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(e) સરુણક્ષિ અને તવશ્વસનીય બેંહકિંગ િથા ચકૂવણીની પદ્ઘતિઓનુ ંસચંાલન કરવુ.ં 

ર.૧.ર  અમારી નાણાકંીય ઉપજો અને સેવાઓ કેવી રીિે કામ કરે છે િેની િમને સમજ પડે િેની  સહાય કરવા 

: 

(a) નીચે પ્રમાણેની એક અથવા વધારે ભાષાઓમા ંિમને માહહિીઓ આપવી - હહન્દી, અંગે્રજી, અથવા અનકૂુળ 

સ્થાતનક ભાષા.  

(b) અમારી જાહરેાિો 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 કેવી રીિે મળે અને િમારા પ્રશ્નોના તનવારણ માટે કોનો અને કેવી રીિે સપંકડ કરવો 

િેની માહહિી આપવી. 

ર.૧.૩  િમારા એકાઉન્ટ અથવા સેવાઓના ઉપયોગ માટે મદદરૂપ થવા હતે:ુ  

(a) િમને તનયતમિ રીિે યોગ્ય અદ્યિન માહહિી આપવી. 

(b) વ્યાજના દર, અન્ય ચાર્જિસ િેમજ તનયમો અને શરિોની માહહિી આપિા રહવેી. 

(c) િમારી જાણકારી માટે અમારી શાખાઓમા ંનીચે મજુબની તવગિો પ્રદતશિિ કરવી. 

   i. આપને આપવામા ંઆવિી સેવાઓ. 

  ii. બચિ ખાિાઓ અને ચાલ ુખાિાઓમા ંજરૂરી, લઘતુ્તમ રકમ િથા િેના અભાવે લાગ ુપડિી દંડનીય 

રકમ. 

  iii. િમારી કોઈ ફહરયાદના તનવારણ માટે શાખાના કોઈ જવાબદાર અતધકારીનુ ંનામ. 

  iv. શાખા ખાિે િમારી ફહરયાદનુ ંતનવારણ ના થાય િો ઉપરના સ્િરે સપંકડ કરવા ક્ષોતત્રય અતધકારી, ઝોનલ 

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

  v. જે બેંહકિંગ લોકપાલની હદમા ંશાખાઓ આવરી લેવાઈ હોય િેનુ ંનામ, સપંકડની તવગિો. 

   vi. માહહિી પસુ્સ્િકાના સ્વરૂપમા ંઉપલબ્ધ િમામ માહહિી. 

(d)  અમારી નીચે જણાવેલી સેવાઓ માટેની 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 પનુ: કબજો. 

ર.૧.૪  ખોટી બાબિો ઝડપથી અને સહાનભુતૂિપવૂડક સધુારવા હતે:ુ  

(a)  ભલૂો િરિ જ સધુારી અને િે ભલૂથી લાગેલા બેંક ચાર્જિસ ને લીધે િમને ભોગવવુ ંપડેલુ ંઆતથિક 

નકુસાન અમારી નીતિ મજુબ ભરપાઈ કરવુ.ં 

(b)  િમારી ફહરયાદનુ ંતરંુિ તનવારણ કરવુ.ં 

(c)  િેમ છિા ંિમે સતંરુટ ના હોય િો ફહરયાદ આગળ કેવી રીિે મોકલવી િે જણાવવુ.ં 

(d)  િકનીકી તનરફળિાને કારણે ઉદભવિી સમસ્યાઓ માટે વૈકચ્લ્પક માગડ બિાવવા. 

ર.૧.પ  િમારી અંગિ માહહિીને ગપુ્િ અને સરુણક્ષિ રાખવી. 

  નીચેના પેરા નબંર પ મા ંબિાવ્યા પ્રમાણેની બાબિોને અનરુૂપ િમારી દરેક અંગિ માહહિીને ગપુ્િ અને 

સરુણક્ષિ રાખીશુ.ં 

ર.૧.૬  કોડનો પ્રચાર 

અમે :   

(a)  અમારી પાસે ખાત ુખોલાવો ત્યારે અને/અથવા માગણી કરવાથી કોડની નકલ િમને આપીશુ.ં 

(b)  કોડને દરેક બ્ાચંમા ં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 ગ્રાહકમા ંજાગતૃિ આવે િેવા ંપગલા ંલઈશુ.ં 

ર.૧.૭  કોઈપણ ભેદભાવ વગરની નીતિ અપનાવી િેનો અમલ કરવો. 

 અમે િમારી ઉંમર, જાતિ, ણલિંગ, વૈવાહહક સ્સ્થતિ , ધમડ, ખોડ ખાપંણ કે આતથિક પહરસ્સ્થિી ના આધારે કોઈ ભેદભાવ 

રાખીશુ ંનહીં. 
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3. માહહિી  પારદતશિિા                   

િમે, નીચે જણાવેલમાથંી કોઈપણ તવકલ્પ દ્વારા વ્યાજના દર, ફી િથા અન્ય ચાર્જિસ તવશે માહહિી મેળવી શકશો. 

(a)  અમારી શાખાઓમા ંલાગેલ નોહટસ બોડડ ઉપરથી. 

(b)  અમારી શાખાઓ કે હલે્પલાઈનનો સપંકડ કરીને  

(c)  અમારી વેબસાઈટ દ્વારા  

(d)  અમારી અતધકૃિ સ્ટાફ / હલે્પ ડેસ્ક ઉપર પછૂપરછ કરીને. 

(e)  અમારી શાખાઓમા ંટેહરફ તશડયઅુલ વાચંીને / વેબસાઈટ જોઈને. 

૩.૧ સામાન્ય માહહિી  

અમે : 

(a)  િમારી જરૂહરયાિોને અનકૂુળ હોય એવા ઉત્પાદન કે સેવાઓની માહહિી આપીશુ.ં 

(b)  Basic Savings Bank Deposit ખાત ુ ખોલાવવા માટે જરૂરી દસ્િાવેજો ની માહહિી અમારી બધી જ 

શાખાઓમા ંદ્વદ્વભાષીય / તત્રભાષીય રૂપમા ંપ્રદતશિિ કરીશુ.ં 

(c)  િમને રસ હોય િે પ્રકારની અમારી સ્પરટ માહહિી અને ઉત્પાદનના મહત્વ અંગે જેમા ંવ્યાજના દર, અન્ય 

ખચાડ વગેરેનો સમાવેશ પણ થાય છે િે આપીશુ.ં 

(d)  અમારા ઉત્પાદનો િેમજ સેવાઓ મેળવવાના તવતવધ માગો જેવા ં કે શાખાઓ દ્વારા, એટીએમ, ફોન, નેટ 

બેંકીંગ િેમજ િેની ઊંડાણપવૂડકની સમજ આપીશુ.ં 

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

પરુાવા જોઈશે િે િમોને જણાવીશુ.ં 

(f)  ખાસ કરીને િમારા હડપોઝીટ ખાિાઓ, સેફ કસ્ટડીમા ંરાખેલી ચીજ વસ્તઓુ, િેમજ સેફ હડપોઝીટ વોલ્ટમા ં

નામાકંનની ( નોમીનેશનની ) સતુવધા માટે િમારા હકકો અને જવાબદારીની જાણ કરીશુ.ં 

૩.ર '' ફોન ના કરશો '' ( ડુ નોટ કોલ ) ની સતુવધા  

   િમોએ અમારી બેંકમા ં '' ફોન ન કરશો '' સતુવધામા ંનોંધણી કરાવેલ હોય અગર સીધે સીધી કે 

િમારા  સેવા પ્રદાિા દ્વારા '' રાષ્ક્રટ્રય ફોન ન કરવો નોંધણી '' મા ં વ્યવસ્થા કરી હોય િો અમારા ઉત્પાદન કે 

સેવાઓની અવાતંછિ વ્યાપારી જાહરેાિો ફોન / એસ.એમ.એસ / ઈ - મેઈલ દ્વારા િમને નહીં આપીએ િેમ છિા ં
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પણ આપના ખાિાના પત્રકોની માહહિી, અન્ય જરુરી સલાહસચૂનો, િમારા ખાિાના વ્યવહારો અંગે ચેિવણીઓ 

અને હાલમા ંઆપને ઉપલબ્ધ સેવાઓ ઉપર આ સતુવધા લાગ ુપડશે નહીં. 

૩.૩ વ્યાજના દરો  

 અમો િમને નીચે મજુબની માહહિી આપીશુ.ં 

(a)  િમારા ડીપોઝીટ અને લોન ખાિા મા ંલાગ ુપડિા વ્યાજના દરો. 

(b)  જો લોન તનતિિ વ્યાજના દર વાળી હોય િો લોન એગ્રીમેન્ટમા ંવ્યાજમા ંરીસેટ કલોઝની માહહિી અને 

કઈ િારીખથી િે લાગ ુપડશે િેની માહહિી. 

(c)  જો લોન િરલ વ્યાજના દર ( ફલોટીંગ રેટ ) વાળી હોય િો '' રેફરન્સ રેટ '' કે જે િરલ વ્યાજના દર 

સાથે સલંગ્ન હોય અને રેફરન્સ રેટ દ્વારા લાગ ુપડિા અતધક મલૂ્ય કે છૂટ પછી િમારી લોન ઉપર વાસ્િતવક 

વ્યાજનો દર કેટલો થાય િેની જાણકારી આપવામા ંઆવશે. 

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

ઊલટંુ િેવો તવકલ્પ હોય િો િે પ્રમાણે થિા ચાર્જિસ નો દર. 

(e)  કયા સમયાિંરે અમો િમને હડપોઝીટ ઉપર વ્યાજ આપીશુ ંઅને લોન ઉપર કયારે વ્યાજ વસલૂીશુ.ં 

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

િેની માહહિી. 

૩.૩.૧ વ્યાજના દરોમા ંફેરફાર  

  નીચે જણાવેલમાથંી કોઈ તવકલ્પ દ્વારા લોનના વ્યાજના ંદરમા ંફેરફાર અને રેફરન્સ રેટ જે િરલ વ્યાજના 

દર સાથે સલંગ્ન છે િેમા ંફેરફારની જાણ એક પખવાહડયા ની અંદર કરીશુ.ં 

 i. પત્ર દ્વારા  

 ii. ઈ-મેઈલ થી  

 iii. એસ.એમ.એસ થી 

  અમે અમારી શાખાઓમા ં નોટીસ બોડડ ઉપર પ્રદતશિિ કરીને િેમજ વેબસાઈટ ઉપર માહહિી 

આપીશુ.ં 

૩.૪ પ્રશલુ્ક યાદી ( ટેરીફ શીડયલુ )  

૩.૪.૧ ફી િથા ખચાડ 



ગ્રાહકો માટેની બેંકની પ્રતિબદ્ધિાની આચારસહંહિા – જાન્યઆુરી 2014        

7 
 

(a)  અમો સતુનતિિ કરીશુ ંકે અમારી ફી અને તવતવધ સેવા દરો બેંકની સતમતિ દ્વારા અગર િેમના દ્વારા માન્ય 

સક્ષમ અતધકારી દ્વારા મજૂંર થયેલ હોય િદુપરાિં િે વ્યાજબી અને સમાન વગડના ગ્રાહકો માટે ભેદભાવ વગરના 

હોય. 

(b)  અમે પ્રશલુ્ક યાદીને અમારી વેબસાઈટ ઉપર મકુીશુ ંઉપરાિં િમારી જાણ માટે દરેક શાખામા ંઉપલબ્ધ 

કરાવીશુ.ં િમામ શાખાઓમા ંપ્રશલુ્ક યાદી મળી શકે િેવી જાહરેાિ િમામ શાખાઓમા ંકરીશુ.ં 

(c)  િમારી પસદંગીની પ્રોડકટસ ્કે સેવાઓમા ંથિા ચાર્જિસ ની માહહિી અમારી પ્રશલુ્ક યાદીમા ંઆપીશુ.ં 

(d)  િમારા દ્વારા પસદં કરાયેલી કોઈ પ્રોડકટ કે સેવા સાથે સલંગ્ન નીતિ તનયમોની અવગણના / ઉલ્લઘંન 

બાબિે લાગિી દંડનીય રકમની માહહિી આપીશુ.ં 

૩.૪.ર ફી અને દરોમા ંફેરફાર  

  જો અમો અમારી ફી અથવા ચાર્જિસ ના માળખામા ં ફેરફાર કરીએ િો િે અંગેની જાણ િમોને સ્ટેટમેન્ટ 

ઓફ એકાઉન્ટ / ઈ-મેઈલ / એસ.એમ.એસ / બધી શાખાઓમા ંનોટીસ બોડડ ઉપર લખાવીને નવા દરો લાગ ુપડે 

િેના એક માસ પવેૂ િેની જાણ કરીશુ.ં આ માહહિી અમો અમારી વેબસાઈટ ઉપર પણ પ્રદતશિિ કરીશુ.ં 

૩.પ શરિો અને તનયમો  

(a)  િમોએ અમારી પાસે માગેંલ ઉત્પાદનો કે સેવાઓના નીતિ તનયમો અંગે જરૂરી સલાહ આપીશુ.ં 

(b)  બધા નીતિ તનયમો, યોગ્ય અને િે સસુગંિ હકકો અને જવાબદારીઓ સ્પરટ રીિે સાદી અને સરળ 

ભાષામા ંસમજાય િેમ હશે. 

૩.પ.૧ નીતિ તનમયોમા ંફેરફારો  

(a)  જો નીતિ તનયમોમા ંફેરફારો થાય િો િેને લાગ ુથવાના એક માસ અગાઉ નીચેનામાથંી કોઈ એક અગર 

વધ ુમાધ્યમ દ્વારા આ ફેરફારો કયારથી લાગ ુપડશે િે જણાવીશુ.ં 

 i. પત્ર દ્વારા  

 ii. સ્ટેટમેન્ટ ઓફ એકાઉન્ટ દ્વારા 

 iii. એસ.એમ.એસ. દ્વારા 

 iv. ઈ-મેઈલ થી  

ઉપરોકિ માહહિી અમારી શાખાઓમા ંનોહટસ બોડડ ઉપર અને અમારી વેબ સાઈટ ઉપર પણ 

પ્રાપ્ય હશે. 
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(b)  સામાન્યિ: ફેરફારો આગામી એક માસમા ંલાગ ુપડે િેમ હોય િેવી વ્યવસ્થા હોય છે. 

(c)  જો અમે કોઈ ફેરફાર નોટીસ આપ્યા વગર કયો હશે િો િેની જાણ અમો િમને ૩૦ હદવસમા ંકરીશુ ંઅને 

જો િેથી િમને કોઈ નકુસાન થતુ ં હશે િો આ સધુારેલા ફેરફાર દ્વારા થિા વધારાના ચાર્જિસ કે વ્યાજ ચકૂવ્યા 

વગર િમે વગર નોટીસે ખાત ુબધં કરી શકશો કે અન્ય યોગ્ય જગ્યાએ િબદીલ કરી શકશો. 

(d)  અમે અમારી વેબસાઈટ ઉપર નીતિ તનયમોમા ંફેરફાર અંગે તિુડ જ જણાવીશુ ંઅને િમારી માગંણી મજુબ 

નવા નીતિ તનયમોની નકલ િમને આપીશુ.ં 

4. જાહરેખબર, બજાર પ્રચાર અને વેચાણ 

(a)  અમે િકેદારી રાખીશુ ં કે અમારી જાહરેાિો અને પ્રોત્સાહક સાહહત્ય સ્પરટ હોય અને એ ગેરમાગે દોરનારંુ 

ના હોય. 

(b)  અમે અમારી બેંહકિંગ સતવિસ, ઉત્પાદન કે જેમા ં વ્યાજના દરનો પણ સમાવેશ થાય એવી જાહરેાિો અને 

પ્રોત્સાહક સાહહત્યમા ંબીજી કોઈ ફી કે અન્ય કોઈ દર સબંતંધિ નીતિ તનયમોની જાણકારી િમારી માગંણી મજુબ 

આપીશુ.ં 

(c)  જો િમને પરૂક સેવાઓ આપવા માટે ત્રાહહિ એજન્સીની જરૂર પડે અને જો િેમને િમારી અંગિ માહહિી 

આપવાની થાય િો િેઓ અમારી જેમ જ િકેદારી રાખી અને ગપુ્િ રાખશે. 

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

એસ.એમ.એસ. કે ટેણલફોન 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 ‘ ડાયરેકટ સેણલિંગ એજન્ટ’ ( 

ડી.એસ.એ.) નીમવામા ં આવે છે. િમારી સાથે એમના વ્યવહારો માટે આચારસહંહિા ઘડેલી છે અને આવા 

ડી.એસ.એ. અમારા ઉત્પાદન અને સેવાઓના વેચાણ સમયે ફોન દ્વારા કે રૂબરૂ મલુાકાિ કરી શકે. આવી ત્રાહહિ 

એજન્સી કે એજન્ટ એ સમયે આ આચારસહંહિાનુ ંપાલન કરશે. 

(f)  આપના િરફથી અમારા પ્રતિતનતધ / કુહરયર અથવા DSA ના આપની સાથે દુવ્યડવહાર કે 

આચારસહંહિાનો ભગં અંગે ફહરયાદ મળશે િો અમે િેની સપંણૂડ િપાસ કરવા યોગ્ય પગલા ંલઈશુ.ં ફહરયાદનો 

તરંુિ તનકાલ કરીશુ ં અને એ દ્વારા આપને કોઈ આતથિક નકુશાન થયુ ં હોય િો અમારા વળિરની નીતિ મજુબ 

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 ખાનગીપણુ ં

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

રહયા હોય ત્યારે પણ ) જે નીચે જણાવેલ તસદ્ઘાિંો અને નીતિઓથી આરણક્ષિ છે. 

(b)  િમારા ખાિા અંગેની માહહિી જે િમારા દ્વારા કે અન્ય રીિે મળેલી હોય િે અન્ય કંપનીઓ / એકમોને 

નીચે જણાવેલ કેટલાક અપવાદરૂપ હકસ્સાઓ તસવાય આપીશુ ંનહીં.  

   i. જો અમારે કાયદા મજુબ અગર બેંહકિંગ તનયામક ને આપવાની જરૂર પડે. 

  ii. જાહરે જનિા પ્રત્યે ફરજના ભાગરૂપે એ આપવી જરૂરી બને. 

   iii. જો અમારા હહિ માટે કોઈને અમારે માહહિી આપવી પડે. ( દા.િ. છેિરપીંડી રોકવા )  પરંત ુ

 િમારા નામ કે સરનામા ંસહહિ િમારા એકાઉન્ટની કોઈ માહહિી કોઈને આપીશુ ં નહીં અગર અમારા 

ગ્રપુની કંપનીઓને પણ વેચાણ પ્રસારના ઉપયોગ માટે આપીશુ ંનહીં.   

   iv. જો િમે માહહિી આપવા માટે અમને અતધકાર આપો િો. 

  v. જો અમને બેંકર રેફરન્સ આપવાનુ ંકહવેામા ંઆવે િો િે આપિા પવેૂ િમારી લેણખિ પરવાનગી જરૂરી 

છે. 

(c)  જો િમે અમને સ્પરટ રીિે અતધકૃિ કરો નહીં ત્યા ંસધુી બજાર પ્રચારના હતેઓુ માટે  અમે કે અન્ય કોઈ 

દ્વારા િમારી વ્યહકિગિ માહહિીનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવશે નહીં. 

પ.૧ િમે જયારે તધરાણ માટે અરજી કરો ત્યારે  

(a) અમે િમને કે્રડીટ 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 માગેંલી અને તનતિિ ફી ભયાડ બાદ અમે સી.આઈ.સી દ્વારા મળેલી માહહિીની નકલ આપીશુ.ં 

(c)  અમે તનતિિ સમયાિંરે િ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 ચકૂવણીમા ંપાછળ રહી ગયા હોવ. 

 (ii) બાકી લેવાના નાણા ંતવવાદમા ંહોય. 

(e)  જયારે િમારંુ તધરાણ ખાત ુ ંચકૂવણીમા ંઅતનયતમિ હત ુ ંપણ ત્યારબાદ િમે િે સરભર કરી દીધુ ં છે િો 

િેની માહહિી પણ અમે સી.આઈ.સી ને ત્યાર પછીના હરપોટડમા ંમોકલાવીશુ.ં 
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(f)  િમારી માગંણી મજુબ િમને આપેલા તધરાણ / લોનની માહહિી જે અમે સી.આઈ.સી. ને મોકલાવીએ 

છીએ િેની જાણકારી િમને આપીશુ.ં 

6. લેણાનંી વસલુાિ 

(a)  જયારે અમો િમને લોન આપીશુ ંત્યારે િમારા દ્વારા થવાની પનુ: ચકૂવણીના ંમાળખાનંી તવગિ જેવી કે 

રકમ, કુલ સમયગાળો અને પનુ: ચકૂવણીના ંહપ્િા વગેરે જણાવીશુ ં િેમ છિા ંજો િમે તધરાણ પનુ: ચકૂવણીની 

શરિો મજુબ ચકૂવણુ ંનહી કરો િો અમે જે િે જગ્યાના કાયદા મજુબ બાકી લેણાનંી વસલુાિ કરીશુ.ં 

(b)  અમારી પાસે લેણાનંી વસલુાિ અને જામીનગીરીનો પનુ: કબ્જો મેળવવા િેમજ વસલુાિ માટે એજન્ટો 

નીમવા અમારી સતમતિ દ્વારા માન્ય પ્રણાલી છે. 

(c)  લેણાનંી વસલુાિ માટે એજન્ટો નીમવા, પ્રવિડમાન કાયદો, ધારા ધોરણ માગડદશડન અને નીતિ અને 

લાઈસન્સ અને નોંધણી જેવી બાબિોને ધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવશે. 

(d)  અમે િકેદારી રાખીશુ ં કે અમારા ઉઘરાણીના એજન્ટો િેમની જવાબદારી માટે સભંાળ રાખે અને 

સવેંદનશીલ હોય િે માટે િાલીમબધ્ધ હોય િેમજ અમે એ પણ જોઈશુ ંકે િેઓ મયાડદાનુ ંઉલ્લઘંન કરે નહીં. 

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

ભરોસામા ંવદૃ્વદ્ઘ અને લાબંાગાળાના સબંધંોમા ંમાનીએ છીએ. 

(f)  અમે િમારા લેણાનંી સપંણૂડ તવગિોની જાણકારી આપીશુ ંઅને ચકૂવણી માટે પરૂિો સમય આપીશુ.ં 

(g)  િમારા ડીફોલ્ટ કેસ રીકવરી એજન્સીને સોંપિા પહલેા ં સપંણૂડ જાિ િપાસ કરીશુ ં જેથી અમારી કોઈ 

ભલૂના ભોગે િમારે હરેાન થવુ ંના પડે. 

(h)  િમારા ઉઘરાણીના નાણાનંી વસલુાિ માટે કાયડવાહી કરિા પહલેા ંઅમે િમને લેણખિમા ંજાણ કરીશુ ંજેમા ં

વસલુાિ એજન્સી કે એજન્ટનુ ં નામ કે જેને િમારો કેસ સોંપવામા ંઆવ્યો છે અને િેનુ ં સરનામુ ંઅને ટેણલફોન 

નબંરનો સમાવેશ હશે. 

(i)  અમે અમારા દ્વારા નીમવામા ંઆવેલી વસલુાિ એજન્સી / કંપનીની તવગિો અમારી વેબસાઈટ ઉપર મકૂીએ 

છીએ. 

(j)  અમો તવનિંીથી િમને લાગ ુ પડિી વસલુાિ એજન્સી / કંપનીની તવગિો બેંકની શાખાઓ ઉપર પણ 

ઉપલબ્ધ કરાવીશુ.ં 

(k)  વસલુાિ માટે અને / અથવા તમલકિના કબ્જા માટે આવેલ અમારા કમડચારી અથવા અતધકૃિ વ્યહકિ 

એમની / િેણીની ઓળખાણ આપશે અને િેમને આપેલ અતધકૃિ પત્ર બિાવશે અને િમે તવનિંી કરશો િો િમને 

િેનુ ં/ િેણીનુ ંબેંક દ્વારા અપાયેલુ ંઓળખપત્ર બિાવશે. 
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(i)  અમારો િમામ કમડચારી વગડ અથવા અમારા દ્વારા અતધકૃિ કોઈ વ્યહકિ વસલુાિ માટે અને / અથવા 

તમલકિના કબ્જા માટે આવેલ હશે િે નીચે મજુબના માગડદશડનને અનસુરશે: 

(ii) િમારો સપંકડ િમારી કોઈ પસદંગીની જગ્યાએ નહીં િો િમારા રહઠેાણ પર અને ત્યા ંન મળી શકો િો 

 િમારા ધધંા કે વ્યવસાયના સ્થળે કરશે. 

(iii) િમને મળવા આવેલ વ્યહકિની ઓળખ અને અતધકારોની માહહિી પણ િમને આપવામા ંઆવશે. 

(iv) િમારંુ અંગિપણુ ંજળવાશે. 

(v) િમારી સાથેની વાિચીિ સભ્ય ભાષામા ંથશે. 

(vi) સામાન્ય રીિે િમારો સપંકડ સવારે ૭ થી સાજંે ૭ ના ગાળામા ંકરવામા ંઆવશે તસવાય કે િમારા ધધંા કે 

વ્યવસાય સબંધેં અનકૂુળ ન હોય. 

(vii) શકય હશે ત્યા ં સધુી કોઈ તનતિિ સમય કે સ્થળે સપંકડ ન કરવાની િમારી તવનિંી ગ્રાહય રાખવામા ં

આવશે. 

(viii) િમને કેટલી વાર અને કયારે ફોન કરાયો અને વાિચીિની લેણખિ નોંધ રાખવામા ંઆવશે. 

(ix) બને્ન પક્ષો સ્વીકાયડ હોય અને યોગ્ય રીિે પિે િે પ્રમાણે િમારા બાકી લેણા ંઅંગેની િકરાર કે િફાવિનુ ં

તનવારણ લાવવા િમને સપંણૂડરૂપે મદદ મળશે. 

(x) વસલુાિ માટે િમારા સ્થળે આવનાર વ્યહકિ સભ્ય અને તશસ્િબધ્ધ વિડન કરશે. અમારા કમડચારી / 

એજન્ટ કોઈપણ પ્રકારની ધાક ધમકી કે હરેાનગતિ જેવી કે મૌણખક કે શાહરરીક કરશે નહીં જેમા ં જાહરેમા ં

અપમાતનિ કરવુ,ં કૌટંુણબક સભ્યો, તમત્રો કે ઓળખીિાઓ સામે શાતંિનો ભગં અનામી કે ધમકી ભયાડ ફોન અગર 

ખોટા કે ગેરમાગે દોરવાવાળી વિડણકૂ નહીં કરે િેમ છિા ંિમારે િમારા સપંકડની તવગિો આપવી અને અદ્યિન 

કરાવવી જરૂરી છે. જો બેંક િમે આપેલી તવગિો પ્રમાણે િમારો સપંકડ ના કરી શકે િો જાહરે સ્ત્રોિ દ્વારા િમારા 

તમત્રો / સબંધંીઓનો સપંકડ કરશે. 

(xi) અસામાન્ય સજંોગો જેવા ં કે કંુટંુબમા ં કોઈનુ ં મતૃ્ય ુ કે અગત્યના કૌટંુણબક પ્રસગં જેવા ં કે લગ્ન વગેરેમા ં

 નાણાનંી વસલુાિ માટે આવવાનુ ં કે ફોન કરવાનુ ં ટાળશે. અમારા વસલુાિ એજન્ટની ખરાબ વિડણુકં 

અંગેની િમારી ફહરયાદની અમે ચોકકસ િપાસ કરીશુ.ં  

૬.૧ બાકી નાણાનંી વસલુાિ અને જામીનગીરી ના  કબ્જાની નીતિ :  

અમારી બાકી નાણાનંી વસલુાિ અને જામીનગીરી ના કબ્જાની નીતિ કાયદા ને સસુગંિ હશે. અમારી આ નીતિ 

અમારી વેબસાઈટ ઉપર મકેૂલી હશે અને િમારી જાણ માટે અમારી શાખાઓમા ંપણ ઉપલબ્ધ હશે.   
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7. ફહરયાદ, િકરાર અને પ્રતિસાદ 

૭.૧ આંિહરક કાયડવાહી :-  

(a)  જો િમે ફહરયાદ કરવા માગંિા હો િો અમે જણાવીશુ ંકે : 

(i)  ફરીયાદ કેવી રીિે કરવી. 

(ii) ફહરયાદ કયા ંકરી શકાય. 

(iii)  ફહરયાદ કોને કરી શકાય. 

(iv) જવાબ કયારે મળી શકે. 

(v)  િકરાર તનવારણ માટે કોનો સપંકડ કરવો. 

(vi)  જો આ તનવારણના તનરકષડ થી િમને સિંોષ 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 વાકેફ કરીશુ.ં 

(d)  િમારે કોઈ િકરાર હોય િો બેંકની શાખામા ં કયા અતધકારીનો સપંકડ કરવો િે જણાવીશુ.ં જો શાખાના 

સ્િરે ફહરયાદનુ ંતનવારણ ના થઈ શકે િો િમે ક્ષેતત્રય અતધકારી / ઝોનલ મેનેજર / મખુ્ય મધ્યવિી આતધકારી 

(PNO) નો સપંકડ કરી શકો જેમના ંસરનામા ંશાખાઓમા ંદશાડવેલ હોય છે. 

(e)  જો િમે લેણખિ ફહરયાદ કરેલી હશે િેની સ્વીકૃિીની જાણ િમને એક અઠવહડયામા ં કરીશુ.ં જો િમે 

અમારા અતધકૃિ ફોન ઉપર, મદદ માટેના કાઉન્ટર કે ગ્રાહક સેવા નબંર ઉપર ફહરયાદ કરી હશે િો િમને 

ફહરયાદનો સદંભડ નબંર ( રેફરન્સ નબંર ) આપીશુ ંઅને યોગ્ય સમયની અંદર િેમા ંથયેલ પ્રગતિ અંગે જાણ 

કરિા ંરહીશુ.ં 

 (f)  તવગિની સપંણૂડ િપાસ બાદ િમારી ફહરયાદ મળ્યાના ૩૦ હદવસમા ં િેનુ ં તનરાકરણ લાવવા પ્રયત્ન 

કરીશુ ંઅથવા શા માટે હજુ વધ ુસમય જોઈશે િે જણાવીશુ ંિથા િે ફેસલાથી િમને સિંોષ ના હોય િો િમારી 

ફહરયાદ આગળ કેમ લઈ જવી િે જણાવીશુ.ં 

(g)  ફહરયાદ કયાડ ના ૩૦ હદવસની અંદર જો િમને િેનો સિંોષકારક ખલુાસો ના મળે અને િમારી ફહરયાદને 

વધ ુસારો પ્રતિસાદ મળે િે હતેથુી અન્ય માગે જવા માગંિા હોવ િો િમે બેંકીંગ લોકપાલ યોજના અંિગડિ RBI 

દ્વારા તનયતુિ બૅષ્ક્ન્કિંગ લોકપાલ નો સપંકડ કરી શકો છો. આ સદંભે અમારા કમડચારી િમને યોગ્ય માગડદશડન પરંુૂ 

પાડશે. 
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૭.ર બેંકીંગ લોકપાલ યોજના  

   અમે બેંકીંગ લોકપાલ યોજનાની માહહિી અમારી વેબસાઈટ ઉપર મકુીશુ.ં મામલૂી ફી ચકૂવીને 

અરજી કરવાથી િેની નકલ િમને મળી શકશે જે બેંકીંગ લોકપાલની કાયડવાહીની હદમા ં જે શાખાઓ આવરી 

લેવાઈ હોય િે શાખાઓમા ંિે બેંકીંગ લોકપાલનુ ંનામ િથા સપંકડ માટેનો ફોન નબંર પ્રાપ્િ હશે. 

૭.૩ ગ્રાહકોની સભા  

   તવચારો અને સચૂનાઓના આદાન પ્રદાન માટે અમે સમયાિંરે 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 ઈચ્છાનસુાર િમે િેમા ંભાગ લઈ શકો છો. 

8. ઉત્પાદન અને સેવાઓ 

૮.૧ હડપોઝીટ ખાિાઓ  

(a)  િમે અમારી પાસે તવતવધ ખાિાઓ જેવા ં કે બચિ ખાિા ,ં બાધંી મદુિના ખાિા,ં ચાલ ુ ખાિા ં તવગેરે 

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

(i)  તસિંગલ ( વ્યહકિગિ )  

(ii)  જોઈન્ટ ( બે કે વધ ુવ્યહકિઓનુ ંસહહયારંુ )  

(iii)  જોઈન્ટ ( એક અથવા બીજા દ્વારા સચંાણલિ ) ( Either or Survivor )  

(iv) જોઈન્ટ ( પહલેા અથવા હયાિ દ્વારા ) ( Former or Survivor )  

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

(vi)  બીજી અન્ય રીિે. 

(b)  લઘિુમ રકમ જમા રાખવાની ફરજ વગર અમે દરેકને '' બેઝીક સેતવિંગ્ઝ બકઁ ડીપોઝીટ એકાઉન્ટ '' ( 

બી.એસ.બી.ડી એકાઉન્ટ) ( સામાન્ય બચિ થાપણ ખાત ુ ં ) ખોલવાની છૂટ આપીશુ.ં ખાત ુખોલાવિા સમયે અમે 

િમને પારદશી રીિે િે અંગેની માહહિી આપીશુ ંઅને િમને સામાન્ય સવલિો તવનામલૂ્યે પરૂી પાડીશુ.ં 

(c)  ઉપરોકિ ખાિા ંશકય હશે ત્યા ંિમારી પસદંગીકૃિ વ્યહકિની નોંધણી ( નોમીની ) સહીિ ખોલી શકાશે. 

ખાત ુ ં ખોલાવવા માટેના ફોમડમા ં નોમીનેશનનો તવકલ્પ આપીશુ ં જેમા ં આ નોમીનીનુ ં નામ પાસબકુ / ખાિાનુ ં
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સ્ટેટમેન્ટ / બાધંી મદુિની થાપણની રસીદ મા ંસામેલ કરી શકાશે. ખાત ુખોલાવિી વખિે નોમીનેશન થી મળિી 

સવલિો તવશે જણાવીશુ.ં 

(d)  િમારા દ્વારા મળેલ નોતમનેશનની માહહિીની પ્રાચ્પ્િ અંગે સ્વીકૃિી આપીશુ ંઅને અમારા માહહિી સગં્રહમા ં

િેનુ ંિમારી પાસબકુ / ખાિાનુ ંસ્ટેટમેન્ટ બાધંી મદુિની થાપણમા ંિેનુ ંનામ દાખલ કરીશુ ંઅને િમારી તવનિંી 

મજુબ િે નોમીની િરીકે દશાડવીશુ.ં 

(e)  ખાત ુખોલાવિા સમયે િમને રોકડ જમા કરાવવાની સગવડ બીજા ખાિામા ંપૈસા ટ્રાન્સફર કરવા તવગેરે 

જાિની અમારી સતુવધાની માહહિી અને િેની અસરો તવશે જણાવીશુ.ં 

૮.૧.૧ ખાત ુ ંખોલાવવુ ંઅને થાપણના ખાિાનુ ંસચંાલન  

થાપણનુ ંખાત ુ ંખોલિા ંપવેૂ અમે :  

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

(b)  િે માટે િમને જરૂરી દસ્િાવેજ અને પરુાવા રજૂ કરવા જણાવીશુ.ં 

(c)  અમારી કે.વાય.સી ની જરૂહરયાિ મજુબ કે અન્ય કાયદાકીય ધોરણે િમારી પાસેથી માહહિી માગંીશુ.ં આ 

તસવાયની અન્ય કોઈ માહહિીની જરૂર પડેથી િમને િેનુ ંકારણ જણાવી અલગથી માગંીશ.ુ આ માહહિી જો કાયદા 

દ્વારા બધંનકિાડ નહીં હોય િો િે આપવી મરજીયાિ રહશેે. આ માહહિી કાયદાપાલન માટે અગર બેંકીંગ તનયતં્રક 

દ્વારા જરૂરી નહીં હોય ત્યા ંસધુી ગપુ્િ રાખવામા ંઆવશે. 

(d)  ખાત ુખોલાવવા માટેનુ ંફોમડ આપીશુ ંજેમા ંિે માટે જરૂરી માહહિી અને િેની ખરાઈ માટે િેમજ કે.વાય.સી. 

ના માગડદશડન મજુબ જરૂરી દસ્િાવેજો રજૂ કરવા િે અંગેની માહહિી હશે. 

(e)  સમયાિંરે અમારી માગંણી મજુબ કે.વાય.સી. માટેના જરૂરી દસ્િાવેજો રજૂ કરવાના રહશેે જેથી અમારા 

રેકોડડ મા ંિેની નોંધ રહ.ે 

(f)  થાપણદારનુ ંખાત ુ ંખોલાવિા સમયે િેની પ્રહક્રયા અને જરૂરી ખલુાસા કરવામા ંઆવશે. 

(g)  િમે જે થાપણ જમા કરાવવાની સવલિની આશા રાખિા હોવ િે અંગેના ખબૂ અગત્યના નીતિ તનયમો ( 

એમ.આઈ.ટી.સી ) અમે જણાવીશુ.ં 

(h)  જે િે સમયે અમલમા ંહશે િે મજુબના ઇન્સ્યોરન્સ નુ ંરક્ષાણ અમે િમને ખાત ુખોલાવિા સમયે આપીશુ ં

જો કે િે (DICGC) “ ડીપોઝીટ ઈન્સ્યરુન્સ એન્ડ કે્રડીટ ગેરંટી કોપોરેશન “ ની શરિો અને મયાડદાઓ ને આતધન હશે. 

૮.૧.ર ખાિામા ંફેરબદલી  
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(a)  જો િમે િમારી પસદંગીથી ચાલ ુ / બચિ ખાત ુ ં ખોલાવ્યુ ં હોય અને િેનાથી સતંરુટ ના હોવ િો 

પ્રથમવાર ખાિામા ંપૈસા જમા કરાવ્યાના ૧૪ હદવસની અંદર િમે અમને મળીને અમારા બીજા ખાિાઓમાથંી કોઈ 

પસદં કરી િેની ફેરબદલી કરાવી શકો છો અગર િો િમે િમારા નાણા ંપરિ માગંી શકો છો જે િમને જે િે વ્યાજ 

સહીિ પરિ મળશે. અમે નોટીસ તપહરયડ કે કોઈ અન્ય ચાર્જિસ વસલૂીશુ ંનહીં. 

(b)  જો િમે િમારંુ ચાલ ુ/ બચિ ખાત ુ ંબધં કરાવવા ઈચ્છશો િો િમારી સચૂના મળે થી કામકાજના ત્રણ 

હદવસની અંદર િેનુ ંપાલન થશે જો કે િે માટે જરૂરી ઔપચાહરક તવધીઓ અને જરૂરી દસ્િાવેજો િમારે આપવાના 

રહશેે. 

(c)  અમે િમારંુ ખાત ુ ંિમારી સચૂના મળેથી ત્રણ હદવસ ની અંદર સરનામાના નવા પરુાવા નો આગ્રહ રાખ્યા 

તવના અને િમારા વિડમાન (નવા) સરનામા અંગેના સ્વય ંઘોષણાપત્ર ના આધારે અન્ય શાખામા ંટ્રાન્સફર કરીશુ.ં 

િે માટેનો દસ્િાવેજી પરુાવો િમારે ત્યારબાદ છ માસમા ંઆપવાનો રહશેે. ખાત ુકામકાજ માટે સક્ષમ બનિા ંિેની 

જાણ તિુડ જ િમને કરવામા ંઆવશે. નવી શાખામા ંિમારી ચાલ ુસચૂનાઓ / સીધેસીધુ ંઉધાર ( ડાયરેકટ ડેબીટ ) 

જો લાગ ુપડતુ ંહોય િો, તવગેરેની જાણ કરીશુ.ં 

૮.૧.૩ બચિ / ચાલ ુખાિાઓ  

જયારે િમે જમા ખાત ુ ંખોલાવશો ત્યારે અમે :  

(a)  તનતિિ સમયગાળામા ંખાિાકીય વ્યવહારો જેવા ંકે રોકડ ઉપાડ તવગેરે તવના મલૂ્યે કેટલા ંકરી શકશો િે 

જણાવીશુ.ં 

(b)  જો વ્યવહારોની સખં્યા મયાડદા થી વધ ુથાય િો કયા પ્રકારનો ચાિ લાગશે િેની માહહિી આપીશુ.ં આ 

ચાર્જિસ ની તવગિો ટેરીફ તશડયલુ ( જકાિપત્રક ) મા ંસમાતવરટ  હશે. 

(c)  િમને િમારી બચિની થાપણ ઉપર કેટલુ ં વ્યાજ મળે, િે કઈ રીિે ગણવામા ં આવે અને િે કેટલા 

સમયગાળામા ંમળવા પાત્ર થાય િે જણાવીશુ.ં 

૮.૧.૩.૧  લઘતુ્તમ જમા રકમ 

(a)  અમારી શાખાઓમા ંબચિ ખાિામા ંલઘતુ્તમ કેટલી રકમ જમા જરૂરી છે િે પ્રદતશિિ કરીશુ.ં 

(b)  જમા થાપણના ખાિાઓ જેવા ં કે બચિ ખાિા, ચાલ ુખાિા, અગર અન્ય થાપણના ખાિાઓ માટે અમે 

આપને જણાવીશુ ં કે 

 (i)  આવા ખાિાઓને ચાલ ુ રાખવા માટે ખાિાની શરિો અને તનયમો મજુબ િેમા ં રાખવી પડિી 

લઘિુમ થાપણ અંગે. 
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 (ii)  જો િમે ખાિામા ંલઘિુમ થાપણ જાળવવામા ં તનરફળ રહો િો િેના ઉપર કેટલો ચાિ લાગે 

આવા ચાર્જિસ ની તવગિો જકાિપત્રક ( ટેહરફ શીડયલુ ) મા ંહશે. 

 (iii)  ખાિાઓમા ંલઘતુ્તમ થાપણની મયાડદામા ં ફેરફાર થશે િો િેની ૩૦ હદવસ અગાઉ જાણ કરાશે. 

આ સચૂના સમય દરમ્યાન ખાિામા ંવધારેલી લઘતુ્તમ થાપણ નહીં જળવાઈ હોય િો િેના ઉપર કોઈ શલૂ્ક લાગ ુ

પડશે નહીં. 

૮.૧.૩.ર  શલૂ્ક ( ચાર્જિસ )   

અમારા ટેહરફ શીડયલુ ( જકાિપ્રત્રક ) મા ં કેટલાક તનતિિ શલુ્ક લાગ ુપડે છે જેમા ંચેકબકુ આપવી, વધારાનુ ં કે 

ડુપ્લીકેટ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ એકાઉન્ટ આપવુ,ં ડુપ્લીકેટ પાસબકુ, પેઈડ ચેકની નકલ, ફોલીઓ શલૂ્ક, ડેબીટ કાડડ , 

એ.ટી.એમ.કાડડ, સહીની ખરાઈ, ચેક પરિ થવો, આદેશમા ં કે ખાિાના પ્રકારમા ં ફેરફાર, બચિ કે ચાલ ુખાત ુ ંબધં 

કરાવવાનો સમાવેશ થાય છે. િમને આપેલ છૂટ કે રાહિ કાયદેસરના સમય દરમ્યાન પરિ ખેંચવામા ંઆવશે 

નહીં. 

૮.૧.૩.૩  પાસબકુ / સ્ટેટમેન્ટ  

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

જો િમે પાસબકુની પસદંગી ના કરી હોય િો  અમે િમને માતસક સ્ટેટમેન્ટ / ઈ-મેઈલ સ્ટેટમેન્ટ ( જો િમને 

સ્વીકાયડ હોય િો ) આપીશુ ં. 

   (b)  જો સામાન્ય રીિે અમે આપીએ છીએ િેથી વધ ુવાર િમારે િમારા ખાિાના સ્ટેટમેન્ટની જરૂર હોય િો 

જરૂરી ફી વસલૂી અમે િે આપી શકીશુ.ં આ ફી ને જકાિપત્રક ( ટેરીફ શીડયલુ ) મા ંદશાડવેલ હશે. 

   (c)  અમે પાસબકુ અને સ્ટેટમેન્ટ ઓફ એકાઉન્ટમા ંઅમારો MICR કોડ અને IFS કોડ દશાડવીશુ.ં 

   (c)  અમે સ્ટેટમેન્ટ ઓફ એકાઉન્ટમા ં અને પાસબકુમા ં બેંકનો ગ્રાહક સેવાનો ફોન નબંર / સપંકડ ટેલીફોન 

નબંર દશાડવીશુ.ં 

   (d)  અમે ચોકસાઈ રાખીશુ ં કે િમારી પાસબકુ / સ્ટેટમેન્ટ ઓફ એકાઉન્ટની નોંધો ટૂંકી, માહહિીપ્રદ િથા 

સ્પરટ હોય. 

૮.૧.૩.૪  થાપણના ખાિાનુ ંઊધ્વીકરણ (Upgradation) 

     જો િમારંુ ખાત ુ ંઊધ્વીકરણ ને યોગ્ય બને િો િમારી લેણખિ કે અન્ય રાહ ેઅથવા જરૂરી કાયદેસરિાને 

અનસુરીને માન્ય ઈલેકટ્રોનીક માધ્યમ દ્વારા આપની સમંિીથી અમે િમારંુ ખાત ુસધુારીશુ ં( Upgrade કરશુ.ં)  

૮.૧.૪  સગીરવયના ખાિા ં 
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   (a)  િમારી તવનિંી મજુબ િમે કઈ રીિે સગીર માટે ખાત ુખોલાવી શકો અને િેનો ઉપયોગ કરી શકો િે 

જણાવીશુ.ં 

   (b)  સગીર વ્યહકિ પખુ્િ વયની બને િે િારીખ અમે િમને જણાવીશુ.ં 

૮.૧.પ  સષુપુ્િ  / તનષ્ક્રક્રય  ખાિા ં 

    અમો :   

   (a)  િમે ખાત ુખોલાવો ત્યારે જણાવીશુ ંકે કયા સજંોગોમા ંઆપનુ ં/ િમારંુ ખાત ુસષુપુ્િ / તનષ્ક્રક્રય થઈ શકે. 

િમારંુ ખાત ુ ંસષુપુ્િ / તનષ્ક્રક્રય થાય િેના ત્રણ માસ અગાઉ િેની જાણ કરીશુ ંઅને િેના પહરણામો તવશે જણાવીશુ.ં 

   (b)  ઉપરોકિ એસ.એમ.એસ / ઈ-મેઈલ દ્વારા િમારંુ ખાત ુ ંસષુપુ્િ / તનષ્ક્રક્રય થવા જઈ રહયુ ંછે િેની જાણ 

કરવાનો પ્રયત્ન કરીશુ.ં 

   (c)  િમારા ખાિામા ંજો કોઈ સહ ખાિેદાર ( જોઈન્ટ હોલ્ડર ) હોય િો િેને પણ અમે ખાત ુસષુપુ્િ / તનષ્ક્રક્રય 

બનિા અગાઉ જાણ કરીશુ.ં 

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

   (e)  ખાત ુ ંસષુપુ્િ / તનષ્ક્રક્રય હોય િો િેના ઉપર કોઈ ચાર્જિસ વસલુીશુ ંનહીં. 

   (f)  તનષ્ક્રક્રય ખાિાને ફરીથી સહક્રય કરવા કોઈ જ ચાિ લઈશુ ંનહીં. 

૮.૧.૬  િમારંુ ખાત ુ ંબધં કરવુ ં

     સામાન્ય રીિે અમે ઓછામા ંઓછા ૩૦ હદવસ પવેૂ  જાણ કયાડ  બાદ િમારંુ ખાત ુ ંબધં કરીએ છીએ ને 

ખાત ુ ંબધં કરવા પાછળનુ ંકારણ પણ જણાવીશુ.ં આ સજંોગોમા ંિમે જે ચેક આપ્યા હોય િેની વૈકચ્લ્પક વ્યવસ્થા 

િમારે કરવાની રહશેે અને આવા ખાિાના નવા ચેકો આપવાથી દૂર રહવે ુ ંપડશે. 

૮.ર. કલીયરીંગ ચક્ર / વસલૂાિ સેવાઓ  

અમો :  

   (a)  લેણી રકમની વસલૂાિના ચેક ભરવા ડ્રોપ બોકસની સગવડ આપી શકીએ. અમે ચોકસાઈ રાખીશુ ંકે ડ્રોપ 

બોકસમા ંનાખંેલા ચેક યોગ્ય રીિે યોગ્ય સમયે જમા થાય. જો િમે ઈચ્છો િો ડ્રોપ બોકસમા ં નાખંવાને બદલ ે

કાઉન્ટર ઉપર ચેક મળ્યાની રસીદ સામે ચેક જમા કરાવી શકો છો. 

   (b)  અમારી ચેક ઉઘરાવવાની નીતિ મજુબ અમે િમને સ્થાતનક અને બહારગામના તવતનમય સાધન ( ચેક 

તવગેરે ) ના કલીઅરીંગ તવશેની માહહિી જેવી કે કટ ઓફ સમય આપીશુ.ં તવતનમય સાધન જમા કરાવ્યા પછી 



ગ્રાહકો માટેની બેંકની પ્રતિબદ્ધિાની આચારસહંહિા – જાન્યઆુરી 2014        

18 
 

કેટલા સમયમા ંનાણા ંઉપાડી શકો િેમજ જો જમા થિા ંમોડુ ંથાય િો અમારી ચેક કલેકશન પોલીસી મજુબ િેના 

ઉપર િે સમયનુ ંવ્યાજ મેળવવા હકદાર રહશેો. 

   (c)  િમારી માગંણીની રાહ જોયા તવના જો ચેક ઉઘરાવવામા ં વાર લાગશે િો અમારી ચેક કલેકશન / 

વળિર નીતિ મજુબ અમે િમને વળિર આપીશુ.ં 

   (d)  જો િમે ભરેલો ચેક સ્વીકાયાડ વગર પરિ થશે િો તિુડ જ િમને એસ.એમ.એસ / ઈ-મેઈલથી જાણ 

કરીશુ.ં 

   (e)  જો ચેક સ્વીકાયાડ વગર / નાણા ંચકૂવ્યા વગર પરિ થશે િો િે ચેક પરિ થયાની નોંધ સાથે કઈ 

િારીખે અને િેના પરિ / અસ્વીકાર થવાના કારણ સાથેની જાણ આપને ર૪ કલાકમા ંકરીશુ ં 

   (f)  જો બહારગામના ચેકોની રકમ િત્કાલ જમા કરવાની ઈચ્છા હશે િો અમારી શરિો અને તનયમો, જેવા ંકે 

કેટલી મયાડદા મા ંિમારંુ તવતનમય સાધન જમા થઈ શકશે, ને આધીન રહી ખાત ુ ંસિંોષપવૂડક ચાલે િે પ્રમાણે ની 

જરૂરી માહહિી આપીશુ.ં 

   (g)  અમે અમારી ચેક ઉઘરાવવાની નીતિ મજુબ ચાલીશુ ંઅને િમે ભરેલ ચેક / ઈન્સ્ટુમેન્ટ ખોવાય િો િમને 

બદલામા ંડુપ્લીકેટ ચેક / તવતનમય સાધન અપાવવામા ંસહાય કરીશુ ંઅને અમારી ચેક કલેકશન / વળિર નીતિ 

મજુબ આપને વળિર આપીશુ.ં 

   (h)  િમે જયારે ખાત ુ ં ખોલાવો અને માગણી કરો ત્યારે ઉપર મજુબની માહહિી િમને આપીશુ.ં જો ચેક 

ઉઘરાવવાની અમારી નીતિમા ં ફેરફાર થાય િો િેને અમે અમારી વેબ સાઈટ ઉપર મકુીશુ ં િેમજ અમારી 

શાખાઓમા ંપણ ઉપલબ્ધ કરાવીશુ.ં 

૮.૩. રોકડ વ્યવહારો  

   (a)  અમે કોર બેંકીંગ હઠેળ ખાસ કોઈ પ્રકારના પ્રતિબતંધિ વ્યવહારોને આધીન િથા િેમના ઉપર કોઈ ચાિ 

લાગિો હોય િો અમલી બનાવી અમારી કોઈપણ શાખામા ંરોકડ રકમ આપીશુ ંિથા સ્વીકારીશુ.ં 

   (b)  અમે અમારી બધીજ શાખાઓમા ંગદંી / ફાટેલી નોટ અને / અથવા નાના તસકકાના બદલામા ં સ્વચ્છ 

નોટ / તસકકા આપીશુ.ં અમે મયાડદાને આધીન રહી બેંકમા ંઆવિા દરેક ગ્રાહકને પણ આ સવલિ આપીશુ.ં 

   (c)  ચોકકસ મયાડહદિ રકમથી ઉપરની રકમના રોકડ વ્યવહારો માટે અમે િમારંુ PAN માગંી શકીશુ.ં 

૮.૪. ડાયરેકટ ડેબીટ અને સ્થાયી સચૂનાઓ  

     અમો... 
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   (a)  ખાત ુ ંખોલાવિી વખિે અમે િમને ડાયરેકટ ડેબીટ / સ્થાયી સચૂનાઓ કેવી રીિે અમલી બને છે િે કેવી 

રીિે નોંધાય / રદ થાય િથા િેના સબંતંધિ ચાર્જિસ અંગે માહહિી આપીશુ.ં  ચાર્જિસ જકાિપત્ર ( ટેરીફ શીડયલુ 

) પ્રમાણે લેવામા ંઆવશે. 

   (b)  િમારી ડાયરેકટ ડેબીટ ( જેવી કે ECS) જેવા આદેશો િથા અન્ય સ્થાયી સચૂનાઓનો અમલ કરીશુ.ં જો 

આવી સચૂનાઓનો અમલ કરવામા ં તવલબં થાય જેથી િમને કોઈ આતથિક નકુસાન થાય કે વધારાની રકમ 

ચકૂવવી પડે િો બેંકની વળિર નીતિ અનસુાર િે અમે ભરપાઈ કરી આપીશુ.ં જો ખાિામા ંઅપરૂિી રકમ હોવાને 

કારણે સચૂનાનો અમલ ના થાય િો જકાિપત્રક મજુબ અમે િમારી પાસેથી ચાિ વસલુીશુ.ં 

   (c)  જરૂરી િપાસને અંિે જો નકકી થાય કે િમારા ખાિામા ંઅનઅતધકૃિ રીિે ભલૂથી કોઈ રકમ ઉધારાઈ છે 

િો િે રકમ અમારી બેંકની વળિરની નીતિ મજુબ વ્યાજ સહીિ િમારા ખાિામા ંજમા કરીશુ.ં 

 

૮.પ પેમેન્ટ રોકવાની ( સ્ટોપ પેમેન્ટ ) ની સવલિ 

     અમો... 

   (a)  િમે આપેલા ચેકનુ ં પેમેન્ટ રોકવાની િમારી સચૂના ગ્રાહય કરીશુ.ં જો ચેકનુ ં પેમેન્ટ નહીં થયુ ં હોય િો 

િમારી સચૂના મળિા ંજ િેની સ્વીકૃતિ આપી તિુડ જ િેનો અમલ કરીશુ.ં 

   (b)  ચકૂવવાપાત્ર ચાિ જો િેનો સમાવેશ  ટેરીફ શીડયલુ મા ંથયો હશે િો બિાવીશુ.ં 

   (c)  િમારી પેમેન્ટ રોકવાની સચૂના છિા ંપણ જો કદાચ ચેકનુ ંપેમેન્ટ થઈ જાય િો અમારી વળિર નીતિ 

અનસુાર િે િમને ભરપાઈ કરી આપીશુ.ં 

૮.૬ આપના દ્વારા આપવામા ંઆવેલ ચેક / ઉધારવાની સચૂનાઓ 

     અમો... 

   (a)  િમારા ખાિામા ંિમે આપેલા ચેકની રકમ ઉધારેલ હોય િે મળૂ ચેક / ઉધારવાની સચૂના અથવા ચેકની 

સાચી કોપી જે સી.ટી.એસ. થી બીજી બેંક દ્વારા રજૂ કરવામા ંઆવે િે કાયદા અનસુાર જરૂરી સમયગાળા માટે 

રાખીશુ.ં 

   (b)  અમારી પાસે જયા ં સધુી સચવાયેલા ં રહશેે ત્યા ં સધુી અમે િમને ચેક / ચેકની નકલ / ઉધારવાની 

સચૂના અથવા િેની નકલ આપી શકીશુ.ં જો કોઈ આપેલા ચેક / િમારા ખાિામાથંી ઉધારવાની સચૂનાને લગિી 

કોઈ િકરાર કે તવવાદ થાય િો અમે િે ચેક / સચૂના લખ્યાના એક વષડ સધુી િેની નકલ તવનામલૂ્યે િમને 

આપીશુ.ં આ સમયથી ઉપરના સમય માટે િેને લગિી તવનિંી હશે િો ટેરીફ શીડયલુ મજુબ અમે િેનો ચાિ 

લઈશુ.ં 
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 (c)  િમને ચકૂવણી ના થયેલા ચેક કે મદુિ બહારના ચેક માટે કેવી રીિે વ્યવહાર કરીએ છીએ િે જણાવીશુ.ં 

િેના ઉપર લાગિા ચાિની તવગિ ટેરીફ શીડયલુ પ્રમાણે હશે. 

૮.૭. મદુિી થાપણ  

   (a)  જયારે િમે અમારે ત્યા ંમદુિી થાપણ મકુો ત્યારે પાકિી મદુિે િેનો તનકાલ કેવી રીિે કરવો િે માટે 

િમારી સચૂના ખાત ુ ંખોલાવવાના ફોમડ મા ંજ મેળવી લઈશુ.ં  

   (b)  જો મદુિી થાપણ મકુિી વખિે પાકિી મદુિે િેના તનકાલની સચૂના નહીં આપેલી હોય િો મદુિ પાકિા 

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

   (c)  િેમ છિા ંજો આપના િરફથી કોઈ સચૂના નહીં મળે િો જેવી કે ટેક્ષ બચાવ થાપણ તવગેરે સીવાયની 

થાપણ પહલેાના જેટલા ંજ સમયગાળા માટે જે િે સમયના વ્યાજના દરે રીન્ય ુ( નવીનીકરણ ) કરીશુ.ં 

   (d)  પાકિી મદુિ પહલેા ં થાપણના નાણા ં મેળવવાની પ્રહક્રયા િમને સમજાવીશુ ં આ માહહિી િમને ખાત ુ

ખોલાવવાના ફોમડ / MITC / થાપણના પ્રમાણપત્ર ની પાછળની બાજુએ છાપેલી મળશે. 

   (e)  પાકિી મદુિ પહલેા થાપણના નાણા ંઉપાડવા ઉપર લાગિો વ્યાજનો દર અને અન્ય ચાિ તવશે જાણ 

કરીશુ.ં 

   (f)  અમે બાધંી મદુિની થાપણ ની પાકિી મદુિ પહલેા િમે આપેલ સચૂના “પ્રથમ અથવા ઉત્તરજીવી 

(હયાિ)”/” ગમે િે એક અથવા હયાિ” પ્રમાણે ઉપાડવાની મજૂંરી આપીશુ ંજો કે આ હતે ુમાટેની ખાસ સચૂના 

બધા થાપણદારો િરફથી અમને આપવામા ંઆવેલી હોવી જોઈએ. અમે આવી કાયદાકીય સચૂનાની જોગવાઈ 

ખાત ુ ંખોલાવવાના ફોમડ મા ંજ આપીશુ.ં 

   (g)  પાકિી મદુિ વીિી ગયા પછી જો િમે થાપણ પનુ: િે પ્રમાણે મકુવા માગંિા હોવ િો પ્રવિડમાન 

વ્યાજના દર અને માહહિી િમને પરૂી પાડીશુ.ં આ માહહિી િમને ખાત ુખોલાવવાના ફોમડમા ં/ MITC / થાપણના 

પ્રમાણપત્રની પાછળ ની બાજુએ મળી શકશે. 

   (h)  િમારી થાપણ ઉપર મળિા વ્યાજની આવક ઉપર લાગિા આવકવેરા ને અનલુણક્ષને અમારી 

જવાબદારીઓ િમને જણાવીશુ.ં ઉપરાિં જો સદર આવક ઉપર મળૂથી જ થિી આવક વેરાની કરકપાિ માથંી 

મહુકિ મેળવવાની જોગવાઈઓ જણાવીશુ.ં 

   (i)  જો િમને આ થાપણના વ્યાજની આવક ઉપર લાગિો આવકવેરો ભરવામાથંી મહુકિ મળેલી હોય િો 

અરજી સમયે અમો િમારી પાસેથી ફોમડ ૧પ જી કે ૧પ એચ મેળવીશુ.ં િમે આવકવેરો ભરવામાથંી મકુિ હોય િો 

સમયાિંરે જરૂહરયાિ અનસુાર આવા ફોમડ અમે િમારી પાસેથી લઈશુ ંઅમે ફોમડ મળ્યાની સ્વીકૃિીની પહોંચ પણ 

આપીશુ.ં 
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   (j)  િમારી થાપણના વ્યાજ ઉપર િે સમયે લાગિો આવકવેરો અમે કાપેલ હશે િો િેને લગિા ંપ્રમાણપત્ર 

િમને આપીશુ.ં 

   (k)  જો અમે િમારી મદુિી થાપણ ઉપર થિા વ્યાજની આવક ઉપર આવકવેરો કાપ્યો હશે અને િે રકમ 

િમારા બચિ / ચાલ ુ ખાિામા ં જમા કરી હશે િો િમારી પાસબકુ / સ્ટેટમેન્ટ ઓફ એકાઉન્ટમા ં િેની નોંધ 

આપીશુ.ં 

૮.૭.૧. થાપણ સામે પેશગી  

  અમે િમને થાપણની સામે લોન / ઓવરડ્રાફટની સતુવધાની સવલિ તવશે માહહિી આપીશુ.ં 

૮.૮. મતૃ્ય ુપામેલા ખાિેદારના ખાિાની રકમના દાવાનુ ંતનરાકરણ  

   (a)  મતૃ્ય ુપામેલા ખાિેદારના ખાિાના નાણા ંપરિ કરવાની સરળ પ્રહક્રયા ને અનસુરીશુ.ં 

   (b)  મતૃ્ય ુપામેલા ખાિેદારના ખાિાની રકમ મેળવવાનો હકદાવો કરનારને દાવા માટેનુ ંતનયિ ફોમડ મેળવવા 

માટે અમારો સપંકડ કરવાનો રહશેે. અમે આ હકક દાવાનુ ંફોમડ અમારી વેબસાઈટ ઉપર પણ મકુીશુ.ં 

૮.૮.૧ બાકીના હયાિ / નામતનહદિરટ કલમવાળા ખાિા  

(a)  જો મતૃ્ય ુપામેલ વ્યહકિનુ ંથાપણ ખાત ુ ંહોય જેમા ંથાપણદારે નામતનહદિરટ વ્યહકિની કાયદેસરની તનમણુકં 

કરી હોય અથવા િો ખાત ુઉત્તરજીવીની કલમથી ( ખોલાવનાર કે ઉત્તરજીવી, કોઈપણ કે ઉત્તરજીવી, પહલેો કે 

ઉત્તરજીવી અથવા પછીનો કે ઉત્તરજીવી ), મિૃક વ્યહકિના ખાિામા ં રહલેી જમા રકમ ઉત્તરજીવી (ઓ) : 

નામતનહદિરટ વ્યહકિને સોંપવામા ંઆવશે. જો :   

(i)  દસ્િાવેજી પરૂાવા વડે મિૃકનુ ંકાયદેસરનુ ંમતૃ્ય ુપ્રમાણપત્ર રજૂ કરીને ઉત્તરજીવી / નામતનહદિરટ વ્યહકિ 

પોિાની ઓળખ આપે. 

(ii)  જો સક્ષમ કોટડ  દ્વારા મિૃ વ્યહકિના ખાિાના નાણા ંરોકી રાખવાનો કોઈ હકુમ ના હોય. 

આવા હકસ્સામા ંમતૃ્ય ુપામેલ વ્યહકિના ખાિાના નાણા ંઉત્તરજીવી / નામતનહદિરટ વ્યહકિ પાસે વારસાઈ પ્રમાણપત્ર 

વહીવટીયપત્ર કે પ્રમાણણિ વસીયિનામુ ં નોંધ્યા વગર અથવા િો ઉત્તરજીવી / નામતનહદિરટ વ્યહકિ પાસેથી 

ક્ષતિપતૂિિન ુ ંખિપત્ર કે જામીન માગ્યા વગર ગમે િેટલી રકમ ખાિામા ંજમા હશે િે સોંપી દેવામા ંઆવશે. 

(b)  ઉત્તરજીવી (ઓ) / નામતનહદિરટ વ્યહકિ બેંક પાસેથી મિૃક વ્યહકિના મિૃક ખાિેદારના કાયદેસર 

વારસદારના ટ્રસ્ટી િરીકે નાણા ંમેળવશે. દા.િ ઉત્તરજીવી / નામતનહદિરટ વ્યહકિની સપંતિ ઉપર કોઈનો હક દાવો 

હોય િો પણ બેંકે આપેલા આ નાણા ંઉપર િે અસરકિાડ રહશેે નહીં. 

(c)  ઉપરોકિ શરિો પરૂી થિી હોય િો ઉત્તરજીવી / નામતનહદિરટ વ્યહકિને નાણા ં મળ્યા બાદ બેંકની 

જવાબદારી સપંણૂડપણે પરૂી થાય છે. 
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(d)  મદુિીય થાપણવાળા હકસ્સામા ં' ખોલાવનાર કે ઉત્તરજીવી ' અથવા ' પ્રથમ કે ઉત્તરજીવી ' નો આદેશ હોય 

િો ખાિેદારોમાથંી કોઈપણ એકનુ ંમતૃ્ય ુથાય અને બાકીના ખાિેદારોની સવડસમંતિ હોય િો ઉત્તરજીવી ખાિેદાર 

મદુિ પહલેા ંનાણા ંઉપાડી શકશે. 

૮.૮.ર ઉત્તરજીવી / નામતનહદિરટ કલમ વગરના ંખાિા ં

  જો ખાિેદારો નામતનદેશવાળી વ્યહકિનુ ંસચૂન ના કયુું હોય અથવા એક કે સયંકુિ રીિે ખોલાવેલા ખાિા 

જે ' ખોલાવનાર કે ઉત્તરજીવી ' પ્રકારના ન હોય િેમા ં સામાન્ય માણસને હાલાકી ભોગવવી ના પડે એ માટે 

સામાન્ય રીિે મિૃક ખાિેદારના કાયદાકીય વારસદારોને ખાિામાનંી રકમની ચકૂવણી કરી દેિા હોઈએ છીએ. 

રીસ્ક મેનેજમેન્ટ પદ્ઘતિને ધ્યાનમા ં રાખીને અમે એક એવી મયાડદા  નકકી કરીએ છીએ જેનાથી નીચેની રકમ 

વારસદારોને કોઈ પણ દસ્િાવેજ વગર ક્ષતિપતૂિિના પત્રથી જ આપી દેવામા ંઆવે છે. 

૮.૮.૩ દાવાની પિાવટ માટેની સમયમયાડદા 

   ઉત્તરજીવી / નામતનહદિરટ વ્યહકિએ મિૃક વ્યહકિના ખાિામા ંજમા રકમના દાવા મળેથી િથા 

મિૃક વ્યહકિનુ ંમતૃ્યનુ ુ ંપ્રમાણપત્ર અને બેંકને સિંોષ થાય એ મજુબના દાવેદારોના ઓળખપત્ર રજુ કયાડ નો દાવો 

કયાડ ના ૧પ હદવસથી વધ ુનહીં િેટલા સમયગાળામા ંરકમ ચકૂવી દઈશુ.ં 

૮.૮.૪ મદુિી થાપણ ના ખાિાની મદુિ પહલેા ંસમાચ્પ્િ 

   મદુિી થાપણનુ ં ખાત ુ ખોલાવવા માટેના ફોમડમા ં જ અમે આ મદુ્દો આવરી લઈએ છીએ કે 

જમાકિાડન ુ ંમતૃ્ય ુથાય એ સજંોગોમા ંઆવી મદુિી થાપણ મદુિ પહલેા ંસમાપ્િ કરી શકાય છે. આવો આગોિરો 

ઉપાડ કઈ શરિોને આધીન છે એ પણ ખાત ુખોલાવવાના ફોમડમા ંદશાડવેલ છે. આવા આગોિરા ઉપાડ માટે કોઈ 

દંડ લાગ ુપડિો નથી. 

૮.૮.પ મિૃ ખાિેદારના ખાિામા ંજમા થિા નાણાનંી માવજિ 

  ઉત્તરજીવી / નામતનહદિરટ વ્યહકિને થાપણના ખાિામા ં કોઈ િકલીફ ના પડે િે માટે એમની 

પાસેથી મિૃક વ્યહકિના ખાિામા ં થિી આવક માટે નીચેનામાથંી કોઈ બે તવકલ્પ આપી યોગ્ય કરાર / 

અતધકારપત્ર મેળવી લઈએ છીએ. 

i. અમો ઉત્તરજીવી / નામતનહદિરટ વ્યહકિ દ્વારા અતધકૃિ થઈ મિૃકના નામે ' એસ્ટેટ ઓફ ....., 

મિૃક 'ખાત ુખોલાવી શકે છે જેમા ંમિૃકના નામે થિી આવક જમા થયા કરે છે. િેમાથી કોઈ 

ઉપાડ કરવા  દેવાિો નથી. 

       અથવા  

ii. અમો ઉત્તરજીવી / નામતનહદિરટ વ્યહકિ દ્વારા અતધકૃિ થઈ મિૃકના નામે આવિા નાણા ં કે 

મોકલનારને  ' ખાિેદાર મતૃ્ય ુપામ્યા ં છે ' ની સચૂના સાથે પરિ કરીએ છીએ અને િેની જાણ 
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અમે ઉત્તરજીવી / નામતનહદિરટ વ્યસ્તિને કરીએ છીએ. ત્યારબાદ મિૃક ખાિેદારના ઉત્તરજીવી / 

નામતનહદિરટ વ્યહકિ અથવા કાયદાકીય વારસદારનો સીધો સપંકડ કરીને યોગ્ય લાભકિાડના 

ખાિામા ંચેક / ઈ.સી.એસ.દ્વારા નાણા ંજમા કરાવવા કહી શકે. 

૮.૯ સેઈફ ડીપોઝીટ લોકર 

  જો અમારી પાસે વ્યવસ્થા હશે િો અમે સેઈફ ડીપોઝીટ લોકર અને કીમિી વસ્તઓુ માટેની 

સેઈફ ડીપોઝીટ સતુવધાને લાગ ુપડિા તનયમો અને પ્રહક્રયા  જણાવીશુ.ં અમે લોકર મદુિી થાપણના ખાિા સાથે 

જોડયા વગર જ ફાળવીશુ.ં િેમ છિા ં લોકરનુ ં ભાડુ તનતિિ કરવા માટે અમે લોકર આપિી વખિે ૩ વષડના 

ભાડાની રકમ અને જરૂર પડે લોકર િોડાવવાનો ચાિ થાય િેની એક મદુિી થાપણ જમા કરાવવાનુ ંકહીશુ.ં 

૮.૧૦ તવદેશી ચલણની સતુવધા  

(a)  જયારે િમે તવદેશી ચલણ ખરીદો કે વેચો ત્યારે િેને લગિી અમારી સેવાઓ, ચલણના દર અને આવા 

વ્યવહારો પર લાગિા ચાર્જિસની સપંણૂડ માહહિી આપીશુ.ં જો આ શકય ના હોય િો િે કઈ રીિે થાય િે જણાવીશુ.ં 

(b)  જો િમે તવદેશમા ંપૈસા મોકલવા માગંિો હોવ િો િે કેવી રીિે કરાય િે જણાવીશુ ંઅને આપને  

 i. સેવાની તવગિો અને િેનો ઉપયોગ કેવી રીિે થાય િે જણાવીશુ.ં 

 ii. િમે મોકલાવેલ નાણા ં તવદેશમા ંકયારે પહોંચશે અને જો એમ થવામા ં તવલબં થાય િો િે શા      

કારણે થયો િે જણાવીશુ.ં 

iii. તવદેશી ચલણનો તવતનમય દર કેટલો છે િે જણાવીશુ.ં ( જો તવતનમય સમયે િે શકય ના હોય 

િો િે દર પાછળથી જણાવીશુ)ં.  

iv. આપને આવા તવતનમય માટે આપવાની થિી દલાલી કે ચાર્જિસ િથા પરદેશમા ંજે વ્યહકિને 

નાણા ંમળવાના છે િેને તવદેશી બેંકના / દર તવશેની માહહિી આપીશુ.ં 

(c)  આપના દ્વારા આપવામા ંઆવેલ માહહિી તવદેશમા ંપેમેન્ટ કરવા માટે પરૂિી છે કે નહીં િે જણાવીશુ.ં જો 

િમે આપેલ માહહિી કે દસ્િાવેજ અધરૂા હોય િો િમને િેની િરિ જ જાણ કરીશુ ંઅને િે સધુારવા િથા પરૂા 

કરવામા ંિમને સહાય કરીશુ.ં 

(d)  જો તવદેશમાથંી િમારા ખાિામા ંપૈસા જમા થાય િો મળૂ કેટલી રકમ મોકલાવી છે અને િેના પર કોઈ 

ચાિ લાગ ુપડે છે કે કેમ ? િે જણાવીશુ,ં જો મોકલનારે બધા જ ચાિ ભોગવ્યા હશે િો િમારા ંખાિામા ંપૈસા જમા 

કરિી વખિે અમે કોઈ જ ચાિ માગંીશુ ંનહીં. 

(e)  અમે િમને અમારા દ્વારા અપાિી તવદેશી તવતનમય સતુવધા માટેના તનયમોની જરૂહરયાિ અને શરિોની 

માહહિી આ સેવાનો ઉપયોગ કરો અને એના તવશે તવનિંી કરો ત્યારે આપીશુ.ં 
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(f)  તનતિિ મદુિની િારીખથી ખાિામા ંનાણા ંજમા થવામા ંવધારે સમય લાગશે ત્યારે અમે.  (a) 

 તનતિિ મદુિ પરૂી થયા બાદના સમયગાળાનુ ંવ્યાજ પેટે નુ ંનકુશાન  

(b)  કોઈ સજંોગોને કારણે તવદેશી મરુાના દરમા ંફેરફાર થવાથી થત ુનકુશાન, અમારી વળિર નીતિ 

અનસુાર આપને ભરપાઈ કરી આપીશુ.ં 

(g)  આવા વ્યવહારોમા ં આપવાના થિા િમામ તવતનમયકારી / કાયદાકીય પ્રમાણપત્રો અમે  તવનામલૂ્યે 

આપીશુ.ં 

૮.૧૧ ભારિદેશ ની અંદર જ નાણા ંમોકલવા  

  જો િમારે ભારિ દેશ ની અંદર જ નાણા ંમોકલવા હોય િો શુ ંકરવુ ંએ જણાવીશુ ંઅને :  

(a)  િેને લગિી અમારી સેવાઓ ની તવસ્તિૃ માહહિી અને િેના ઉપયોગ તવશે જણાવીશુ.ં 

(b)  િમારી જરૂહરયાિ મજુબ કઈ રીિ / પદ્ઘતિ શે્રરઠ છે િેનુ ંસચૂન કરીશુ.ં 

(c)  જકાિ પત્ર ( ટેરીફ તશડયલુ ) અનસુાર આ વ્યવહાર ઉપર િમારે કેટલી દલાલી ચકૂવવી પડશે િેની 

માહહિી આપીશુ.ં 

(d)  િમે મોબાઈલ બેંકીંગ / NEFT / RTGS થી મોકલાવેલ નાણાનંી હાલ શુ ંપ્રગતિ છે િે િમને  SMS / E-

mail થી જણાવીશુ.ં 

(e)  િમારી NEFT / RTGS અંગેની િકરાર / ફહરયાદના તનવારણ માટે અમારા ગ્રાહક સતુવધા કેન્રો તવશે ની  

માહહિી અમારી વેબસાઈટ ઉપર આપિા રહીશુ.ં 

(f)  અમારા કારણે આમા ંકોઈ તવલબં થાય કે જેથી િમારે નકુશાન / વધારાનો ચાિ ભોગવવાનો આવે િો 

િે અમે ભરપાઈ કરી આપીશુ.ં 

(g)  તનધાડહરિ મયાડદાની અંદર રકમ જમા કરાવવા આવનાર કોઈપણ ગ્રાહક / વ્યહકિને િે સતુવધા આપીશુ.ં 

૮.૧ર તધરાણ  

(a)  અમે તધરાણ માટે અમારી બોડડ દ્વારા મજૂંર થયેલ નીતિ ધરાવીએ છીએ. 

(b)  અમારા તનણડયો, િમારી નાણાકંીય પહરસ્સ્થિીના સાવધાનીપવૂડક િથા તવવેકપવૂડકની આકારણી િથા 

પનુ:ચકુવણીની િમારી ક્ષમિા પર આધાહરિ હશે. 

(c)  તધરાણનો અસ્વીકાર ણલિંગ, જાતિ, કે ધમડને અનલુક્ષીને નહીં હોય છિા ંઆ બાબિે અમને સમાજના તનતિિ 

વગડ માટેની યોજના દાખલ કરિા કે િેમા ં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 / કે્રહડટ કાડડ ની મજૂંરી માટે જરૂરી ચાવીરૂપ મદુ્દાઓ િે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 ંજેમા ં

િમારી પાસેથી િમારી ઓળખ, સરનામુ,ં વ્યવસાય તવગેરેના િથા કાયદાકીય રીિે સકંળાયેલા અને પ્રમાણણિ ( 

દા.િ .PAN ની તવગિો ) દસ્િાવેજોની જરૂર પડશે. 

(d)  જરૂર લાગશે િો િમે માગેંલી લોન / કે્રડીટ કાડડની અરજીમા ંદશાડવેલી તવગિો ચકાસવા અમારા દ્વારા 

તનમાએલી સસં્થાઓ દ્વારા િમારો િમારા રહઠેાણ અને / અથવા વ્યવસાય ના ટેણલફોન નબંર ઉપર અને / 

અથવા રૂબરૂમા ંિમારા રહઠેાણ અને / અથવા વ્યવસાય ના સરનામે સપંકડ કરીશુ.ં 

(e)  જો અમે િમને ઓવરડ્રાફટ આપીએ કે ઓવરડ્રાફટની મયાડદામા ંવધારો કરીએ િો િે માગં ઉપર પનુ: 

ચકુવણી પાત્ર છે કે નહી િે જણાવીશુ.ં જરૂર હશે િો ઓવરડ્રાફટ ની રકમ ની ગણિરી િેમજ િેના ઉપર લાગિા 

વ્યાજની ગણિરી પણ સમજાવીશુ.ં 

(f)  જો અમે િમને ટેણલફોન ઉપર શાખ તધરાણ મજૂંર કરીએ િો એ રકમ િમારી લેણખિ સમંતિ કે બીજા 

માન્ય ઈલેકટ્રોનીક સસંાધનો દ્વારા આપેલી િમારી મજૂંરી બાદ જ િમારા ખાિામા ંજમા થશે. 

(g)  િમારી માગંણી વગરની િથા પવૂડમજૂંરી વાળી કોઈ પણ પ્રકારની તધરાણ સવલિ, જેમકે ક્રહડટ કાડડની 

મયાડદામા ંવધારો, અને પસડનલ લોનમા ંઈજાફો વગેરેની ઓફર કરીશુ ંનહીં. 

 ૮.૧ર.૧.ર લોન માટેની અરજી અને િેની પ્રહક્રયા 

  (a)  લોનની અરજીના ફોમડમા ંજ વ્યાજનો દર, વાતષિક વ્યાજ, િરલ કે સ્સ્થર વ્યાજ િેમજ અરજી પર થનારી 

પ્રહક્રયાનો ચાિ, જો લોન નામજૂંર થાય કે તવિરણ ના થાય િો ચાિ પરિ મેળવવા પાત્ર રકમ, સમય પહલેા ં

ચકૂિે થિી લોન અને િેના પરનો ચાિ જો લાગ ુ પડિો હોય િો, મોડી ચકૂવણી માટે થિો દંડ, વ્યાજ ને 

સ્સ્થરમાથંી િરલ કે િેથી ઉલટંુ કરવાથી થિો ખચડ, વ્યાજના દરમા ં ફેરબદલ કરવાથી થિો ખચડ  અથવા આવો 

કોઈ પણ ખચડ કે જે દેવાદાર લોન લેનારના હહિમા ંઅસરકિાડ હોય િે જણાવવામા ંઆવશે જેથી અન્ય બેંકોની 

લોન સવલિ સાથે સમજપવૂડકની સરખામણી કરી આપ દ્વારા માહહિીપ્રદ તનણડય લઈ શકાય.  
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(b)  અમે િમને લોનના અરજી ફોમડ સાથે ણબડવાના જરૂરી દસ્િાવેજો (કાનનૂી અને તનયમનકારી 

જરૂહરયાિોના પાલન હતે)ુ િેની યાદી આપીશુ ંજેથી િમે સપંણૂડ રીિે ભરીને જમા કરાવી શકો. િમને જરૂર હશે િો 

લોનનુ ંફોમડ ભરવામા ંપણ િમને મદદ કરીશુ.ં 

(c)  િમારી લોન અરજીના સ્વીકારની પહોંચ િમને અવશ્ય આપીશુ ં ભલે િે રૂબરૂમા ંઅગર ઓન લાઈન 

આપેલી હોય. વળી લોન અરજી ઉપર થનારી પ્રહક્રયા કેટલો સમય લેશે િે પણ જણાવીશુ.ં 

(d)  અમે આપેલી યાદી મજુબ પરૂિા દસ્િાવેજો સાથે સપંણૂડપણે ભરેલુ ંલોન અરજીનુ ંફોમડ, જો લોન રૂા.ર૦ 

લાખ સધુીની હશે િો અરજી મળ્યાથી કામકાજના ૩૦ હદવસમા ંઅમે અમારો તનણડય િમને જણાવીશુ ંરૂા.ર૦ લાખ 

ઉપરની રકમ માટેની લોન અરજીનો તનણડય અમે વ્યાજબી સમયગાળામા ંજણાવીશુ.ં 

(e)  સામાન્ય રીિે લોન અરજી સ્વીકારિા સમયે અમે જરૂરી િમામ તવગિો માગંીએ જ છીએ િેમ છિા ં

પાછળથી કોઈ માહહિીની જરૂર પડિા ંઅમે તિુડ જ િમારો સપંકડ કરીશુ.ં 

(f)  લોન અરજી અસ્વીકાર / નામજુંર થવાના કારણની અમે િમને લેખીિમા ંજાણ કરીશુ.ં 

(g)  લોન મજુંર થયે અમો આપને લોનની સ્વીકૃતિની રકમ અને િેના તનયમો અને શરિો ની તવગિે માહહિી 

આપિો સ્વીકૃતિપત્ર ણલણખિ મા ંઆપીશુ.ં 

(h)  અમે િમને લોનની મદુ્લ િથા વ્યાજની રકમ જે સમય મયાડદામા ંપનુ: ચકુવવાની છે િે દશાડવત ુ ંપત્રક 

આપીશુ.ં 

(i)  વ્યાજના દરોમા ંફેરફાર થાય િો હપ્િાની રકમ યથાવિ રાખી પનુ: ચકૂવણીના સમયમા ંવધારો કરવો કે 

િેથી ઉલટંુ કરવુ ંિેવો તવકલ્પ આપીશુ.ં 

(j)  િમારી તવનિંી ગ્રાહય રાખીને લોન અરજી સાથે આપેલા િમામ મળૂ દસ્િાવેજોની પ્રમાણણિ નકલો અમે 

આપને અમારા ખચે આપીશુ.ં  

(k)  લોન માટે જામીનગીરી / િારણ પેટે મકેૂલી તમલ્કિના િમામ દસ્િાવેજોની પહોંચ િમને આપીશુ.ં 

(l)  િમારંુ ખાત ુ NPA થિા ંપહલેા ંિેની સ્સ્થતિ અંગે અમે પત્ર / ઇ-મેઈલ અથવા SMS થી જાણ કરીશુ.ં 

(m)  પયાડપ્િ સમય પહલેા ંનોહટસ આપીને અમે લોન પાછી માગંવા / હપ્િા ઝડપી કરવા કે કરાર પ્રમાણે 

વિડવા અથવા વધારાની જામીનગીરી માગંીશુ.ં 

(n)  અમે િમને િમારી મદુિી / ડીમાન્ડ લોન ના વાતષિક હહસાબનુ ંસ્ટેટમેન્ટ આપીશુ.ં 

(o)  ટેહરફ તશડયલુમા ંજણાવ્યા પ્રમાણેનો ચાિ ચકૂવવાથી િમને લોનના હહસાબનુ ં સ્ટેટમેન્ટ જરૂરી હશે િો 

વધ ુવાર મળી શકશે. 
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(p)  સમજૂિી કે કરાર મજુબ િમારા િરફથી લોનની પરેૂપરૂી રકમની ચકૂવણી થયા બાદ ૧પ હદવસની અંદર 

લોન માટે મકેૂલી જામીનગીરી / દસ્િાવેજો ખિપત્રકો કે જે િારણમા ં મકૂયા હોય િે પરિ મળશે. જો આવી 

જામીનગીરી / દસ્િાવેજો / ખિપત્રકો ઉપર કોઈ હકદાવો રજુ કરવાનો હશે િો િમને િેની નોહટસથી જાણ કરી 

અમારી પાસે રાખીશુ ંઅને િે લેણુ ંપરુૂ થયે િમને િે પરિ કરીશ.ુ  

(q)  સમજૂિી કે કરાર મજુબ બધાજ લેણાનંી ચકૂવણી થઈ ગયા બાદ પણ જો એ જામીનગીરી / દસ્િાવેજો / 

ખિપત્રકો પરિ કરવામા ં૧પ હદવસથી વધ ુસમય લાગશે િો અમે િેનુ ંવળિર આપીશુ.ં 

(r) જો અમારાથી લોન આપિા સમયે લીધેલી જામીનગીરી / દસ્િાવેજો / ખિપત્રકો ખોવાઈ જાય િો િમને 

થયેલુ ંનકુશાન ભરપાઈ કરી આપીશુ ંઅને િેની બીજી નકલો મેળવવામા ંિમામ સહાય કરીશુ.ં 

(s)  અમે ધીરાણ લેનાર અથવા બેંક / નાણાકંીય સસં્થાનુ ંધીરાણ ખાત ુ ંિબદીલ કરવાની અરજી લઈ િેને 

િપાસી અને સ્વીકાર અગર જે તનણડય હશે િેની િમને બે અઠવાહડયામા ંજાણ કરીશુ.ં 

(t)  અમે િરલ વ્યાજદરવાળી ગહૃલોન પર સમયપવેૂ ચકૂવણીના સજંોગોમા ંકોઈ પણ જાિના દંડ કે ચાિ 

વસલુ 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 કાનનૂી સલાહકારને આપવા િમારી મજૂંરી જરૂરી 

બનશે. 

  (b)  અમે િમને :  

(i) િેમને આ જામીનગીરી સ્વીકારવાથી ઉભી થિી જવાબદારીઓ અને િેના પહરણામોનો ખ્યાલ આવે એ 

માટે સ્વિતં્ર કાનનૂી સલાહ લેવા પ્રોત્સાહહિ કરીશુ.ં ( િેમણે જે ફોમડમા ં સહી કરવી પડશે િેમા ં આ અંગેનો 

 સ્પરટ ઉલ્લેખ હશે ).  

(ii) િેમને જણાવીશુ ંકે જામીનગીરી આપિા ંકે િે માટે કોઈ િારણ આપિા ંિે િમારા બદલે અથવા િમારા 

 જેટલા ંજ જવાબદાર બને છે. 

(iii) િેમના તશરે કેટલી જવાબદારી હશે િે જણાવીશુ.ં 

(iv) િમારા સ્વીકૃિ તધરાણની સવલિના તનયમો શરિો / લોન કરારની નકલો જામીનદાર / જામીનદારોને 

તવનામલૂ્યે 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 સજંોગોમા ંઅમે િમને િમારી જામીનદાર િરીકે ફરજ તનભાવવા લેણુ ંભરવા દઈશુ.ં  

(iv) જામીનદાર િરીકે િમે જવાબદારી પરૂી ના કરો ત્યારે િમારા બેંકમા ં રહલેા અન્ય નાણા ઉપર બેંકનો 

હકક રહશેે કે કેમ ?  

(v) િમારી જવાબદારી મયાડહદિ રકમ સધુીની છે કે અમયાડહદિ. 

(vi) િમારી જામીનદાર અંગેની જવાબદારી કયા સમયે અને સજંોગોમા ંપરૂી થાય િથા કઈ રીિે પરૂી થશે 

 િેની જાણ કરીશુ.ં 

 (vii) િમે જેના જામીન રહયા છો િેની આતથિક પહરસ્સ્થિીમા ંમહત્વનો કે તવપહરિ ફેરફાર થાય િો િેની જાણ 

િમને કરીશુ.ં 

  (d)  સમજૂિી અને કરાર પ્રમાણે િમામ લેણુ ંચકુિે થયા બાદ હદન ૧પ મા ંઅમે િમારી િમામ જામીનગીરી 

/ દસ્િાવેજો / િારણમા ંમકેૂલા ખિપત્રકો પરિ કરીશુ.ં 

  (e)  સમજૂિી અને કરાર પ્રમાણે પરેૂપરૂા લેણાની ચકૂવણી બાદ િમારી જામીનગીરી / દસ્િાવેજો / િારણના 

ખિપત્રક ૧પ હદવસમા ંપરિ ના કરી શકીએ િો િેનુ ંયોગ્ય વળિર આપીશુ.ં 

  (f) જો અમારાથી િમારી જામીનગીરી / દસ્િાવેજો ગમુ થઈ જાય િો િેનાથી થતુ ંનકુસાન ભરપાઈ કરી 

આપીશુ.ં અમે જામીનગીરી / દસ્િાવેજો ખોવાઈ ગયા િે મજુબનુ ં પ્રમાણપત્ર આપીશુ ં ઉપરાિં િેની નકલો 

મેળવવામા ંિમને િમામ સહાય કરીશુ.ં 

૮.૧૪ કેન્રીય નોંધણી  

    જયારે િમે સ્થાયી તમલકિને પ્રાથતમક અથવા સહવિી જામીનગીરી િરીકે િારણમા ંમકૂી લોન લો ત્યારે, 

અમે િમને Central Registry ની કાયડપદ્ધતિ તવષે સલાહ આપીશુ,ં ઉપરાિં િેનો (Central Registry) નો રેકોડડ 

તધરાણ કરનાર િથા અન્ય કોઈ વ્યસ્તિ જે તમલકિ અંગે વ્યવહાર કરવા ઇચ્ુક હોય, િેને સચડ માટે ઉપલબ્ધ છે 

િે અંગેની જાણ કરીશુ.ં 

 ૮.૧પ લેણા ંની પિાવટ ( સેટલમેન્ટ ઓફ ડયઝુ ) 

  (a)  જો િમે લોનની પનુ: ચકુવણી કરવા સક્ષમ ના હોવ િો િેની વહલેી િકે અમને જાણ કરો. 

  (b)  અમારી બધંારણીય નીતિ અને માગડદતશિકા પ્રમાણે અમે નાણાકીય સકંડામણ અનભુવિા સાચા 

હકસ્સાઓમા ંહકારાત્મક અને સહાનભુિૂીપવૂડક તવચારણા કરીએ છીએ. 

  (c)  િમારી િકલીફોને દૂર 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 લેણખિમા ંસ્પરટપણે જણાવીશુ.ં 

  (f) જો OTS મજુબ િમારંુ ખાત ુસમાપ્િ થાય િો CICs દ્વારા જાળવવામા ંઆવેલ િમારા શાખ ઇતિહાસ પર 

આવા સેટલમેન્ટની અસરો િમને સમજાવીશુ.ં   

૮.૧૬ લોન અગર બાકી લેણા ંવેચવા ( તસકયરુીટાઈઝેશન )  

  (a)  જો અમે િમારી લોન / કાડડ ઉપરના બાકી લેણા ંઅન્ય એકમને વેચીશુ ંિો િે એકમનુ ંનામ િથા સપંકડ 

કરવા માટેની તવગિો િમારા બાકી લેણાની રકમ સાથે િમામ માહહિી િમને જણાવીશુ.ં સામાન્ય સજંોગોમા ંલોન 

/ કાડડના લેણા ંજે Standard ન હોય િેને Asset Reconstruction Company ને એસાઈનમેંટ દ્વારા વેચવામા ંઆવે 

છે. જયા ંલેણાઓં પરસ્પર સમજૂિીથી / ભરપાઈ થાય ત્યા ંARC ને હસ્િાિંરણ કરવાનો અવકાશ રહિેો નથી. 

  (b)  જે લોન / બાકી લેણાનં ુ ંટ્રાન્સ્ફર થયેલુ ંહોય િેના ંનાણા ંિમારે િે એકમને ચકૂવવાના રહશેે.  

  (c)  િમારી લોન / બાકી લેણા ંજે એકમને િબદીલ કરાયા ં છે િે િમારી કે્રહડટ સ્સ્થતિની માહહિી CIC ને 

આપવાની ચાલ ુરાખશે. 

  (d)  િમારી લોન કે લેણાનંા નાણા ંજે એકમને સપુરિ કરાયા છે િેની સામે િમારે કોઈ ફહરયાદ હોય િો િેમા ં

અમે િમને મદદ કરીશુ.ં 

૮.૧૭ ઈલેકટ્રોતનક બેંહકિંગ 

૮.૧૭.૧  PINs અને પાસવડડ 

  (a)  િમારા રક્ષણ/સલામિી અને ગોપતનયિા માટે અમે આંિરરારટ્રીય ધોરણે સ્વીકૃિ થયેલા ધોરણો અને 

પદ્ઘતિ મજુબ PIN અને પાસવડડન ુ ં તનમાડણ, સગં્રહ અને સીમાિં સરુક્ષાનુ ંખાનગીપણુ ંઅને સલામિી જાળવવાની 

ખાિરી આપીશુ.ં 

  (b)  અમે િમારો PIN અમારી શાખા દ્વારા પરૂિી ઓળખ બાદ િમને આપીશુ ંઅથવા િો િમારા સરનામે જે 

અમારા દફિરના રેકોડડમા ંછે ત્યા ં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. અનકુ્રમ નબંર ( દા.િ. ૩ ૪ પ ૬)  

 iii. એવા આંકડાઓ કે જે સહલેાઈથી ધારી શકાય ( દા.િ. ૧૧૧૧ )  
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 iv. િમારા ફોન નબંરના કોઈ આંકડા  

 v. િમારા કાડડ ઉપર છાપેલા અંકોનો િે જ ક્રમનો કોઈ ભાગ. 

 vi. બીજી સહલેાઈથી મળી જાય િેવી િમારી અંગિ માહહિી ( દા.િ. િમારંુ ડ્રાઈતવિંગ લાઈસન્સ 

અથવા બીજા કોઈ નબંરો જે િમારી સાથે સકંળાયેલા હોય. )  

 vii. િમારા કુટંુબના સભ્યોના, પાલત ુપ્રાણીઓ કે ગલીમહોલ્લાના નામ  

  (d)  િમારા PIN અને પાસવડડની સલામિી માટે  

 ના કરશો :  

  (i)  બીજા કોઈને િમારંુ કાડડ , PIN , પાસવડડ કે અન્ય સલામિ માહહિી આપવી. 

  (ii)  િમારંુ PIN, પાસવડડ અને અન્ય સલામિ માહહિી લખવી કે રેકોડડ કરવી. 

  (iii)  મોબાઈલ / બ્ાઉઝરમા ંિમારો પાસવડડ સગં્રહ કરવો. 

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

કે િે બેંકનો આતધકૃિ પ્રતિતનતધ છે. 

  (v)  કોઈપણ કારણે કોઈ વ્યહકિ િમારા બેંકના ખાિાની તવગિો માગેં િો આપવી. 

  (vi)  કલ્પનાિીિ પ્રલોભનો / લોટરીના તવજેિા / તવદેશની કોઈ વ્યહકિ િથા સસં્થા દ્વારા તવદેશી મરુામા ં

િમારા ખાિામા ં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. 

હમેંશા કરો :  

  (i)  િમારો PIN નબંર, પાસવડડ અને સલામિ માહહિીને હમેંશા યાદ રાખો અને આનો કોઈ લેણખિ વ્યવહાર 

થયો હોય િો િેનો નાશ કરો. 

  (ii)  જો િમે િમારો PIN નબંર બદલવા માગંો િો નવા PIN ની સાવચેિીપવૂડક પસદંગી કરો. 

  (iii)  મજબિૂ પાસવડડ બનાવો અને તનયતમિ રીિે બદલિા રહો.  

  (iv)  િમારંુ કાડડ િમારી પસડનલ કસ્ટડીમા ંસલામિ રાખવા માટે યોગ્ય પગલા ંલો િથા િમારા PIN, પાસવડડ 

અને સલામિ માહહિીને હમેંશા ગપુ્િ રાખો. 

  (v)  ATM કે અન્ય વેચાણકેન્રો (POS) મા ંિમારા કાડડનો ઉપયોગ કરો ત્યારે અન્ય કોઈ િમારો પીન જોઈ ન 

શકે િેની સાવચેિી રાખો. 
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  (vi)  િમારા PIN કે પાસવડડની અન્યને જાણ થઈ હોય અથવા િેની શકયિા હોય અથવા િમને િેની ખાત્રી કે 

શક હોય ત્યારે અમને જાણ કરો. જયારે િમને લાગે કે શકંા થાય કે િમારો PIN / પાસવડડ ગપુ્િ રહયો નથી 

ત્યારે િે બદલી નાખંવો જોઈએ. 

  (vii)  અલગ અલગ કાડડ અને સાધનો માટે અલગ PIN કે પાસવડડ વાપરવો. 

  (viii)  િમારા કોમ્પ્યટુર / મોબાઈલ / સ્ક્રીનસેવર ને પાવર-ઓન / એકસેસ પાસવડડમા ંરાખો  જેથી િમારી 

મજૂંરી તસવાય િમારંુ કોમ્પ્યટુર 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, તિુડ જ િેનો અઘહટિ ઉપયોગ ન થાય િેવા પગલા ંલઈશુ.ં 

૮.૧૭.ર  ઈન્ટરનેટ બેંકીગ  

  (a)  ઈન્ટરનેટ બેંકીંગની સલામિ ઉપલબ્ધી અને વ્યવહાર થાય િે માટે િમામ જરૂરી પગલા ંલઈશુ.ં 

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

આ હતેસુર િેની સમીક્ષા અને સધુારો કરિા ંરહીશુ.ં 

  (c)  િમને ઓનલાઈન સલામિી તવશે જણાવવા અમો તવતવધ સમયાતં્તરે અમારી વેબસાઈટ, ઈ-મેઈલ દ્વારા 

િથા અમારા ગ્રાહકોની અવરજવર રહ ેિેવા સ્થળો દા.િ. ATMs તવ.સ્થળો એ િમને જાણ કરીશુ.ં 

  (d)  અમે કયારે પણ િમને રૂબરૂમા ંકે લેણખિમા ં( ઈ-મેઈલ દ્વારા પણ ) િમારા ઈન્ટરનેટ બેંહકિંગની ખરાઈ 

તવશેની સલામિ માહહિી નહીં પછૂીએ કે િમારો પાસવડડ નહીં માગંીએ. 

  (e)  જયારે અમે િમને ઈન્ટરનેટ બેંકીંગની સવલિ આપીએ ત્યારે િેને લગિી માહહિી કયાથંી મેળવવી િે 

િથા ઓન-લાઈન માહહિીને સલામિ રાખવી િે જણાવીશુ ંજેથી િમે અને િમારુ કોમ્પ્યટુર છેિરપીંડી, કૌભાડં કે 

ણબનઅતધકૃિ વ્યવહારોથી બચી શકો. આ માહહિીમા ંસમયાતં્તરે સધુારો થિો રહ ે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 તિુડ જ કોનો સપંકડ કરવો િે જણાવીશુ.ં 

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

િમને જણાવીશુ.ં ઈન્ટરનેટ બેંહકિંગ તવશેના તવસ્તિૃ 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 ટેરીફ તશડયલુમાથંી પણ જાણવા મળશે. 
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(i)  તનયમનકિાડ વખિો વખિ પ્રસ્તિુ કરે એ પ્રમાણે આતથિક વ્યવહારો માટે દ્વદ્વિીય પહરમાણના પહરબળો 

દ્વારા તવતશરટ અતધકૃિ પ્રહક્રયા અપનાવીશુ.ં 

(j)  તનતિિ મયાડદાથી વધ ુ પ્રમાણમા ં થયેલ આતથિક વ્યવહારો માટે અમારી પાસે રહલેા િમારા સપંકડની 

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 મયાડદા, 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 સચૂના િમને મોકલીશુ.ં 

(m)  િમે ગમે ત્યારે ઈન્ટરનેટ બેંહકિંગ સેવાનો ઉપયોગ બધં કરી શકો છો. જો કે િમારે એ તનણડય અમને 

જણાવવો પડે અને જરૂરી ઔપચાહરકિાઓ પણૂડ કરવી પડે. 

(n)  િમારી ઈન્ટરનેટ બેંહકિંગ સેવા ચાલ ુથવા કે સહક્રય બનિા પહલેા ંકોઈ આતથિક વ્યવહારથી નકુશાન થશે 

િે માટે િમે જવાબદાર નહી ઠરો. 

(o)  પાસવડડ કે સલામિીની માહહિી જે િમને રૂબરૂમા ંમળી નથી િેના કોઈ તવવાદ માટે અમે િમારા સાચા 

એડે્રસ ઉપર મોકલેલી છે માત્ર િે પરુાવા ઉપર આધાર નહી રાખીએ. 

(p)  જો િમારંુ ઈન્ટરનેટ બેંકીંગ સેવા ચાલ ુ થાય પછી કોઈ ણબનઅતધકૃિ વ્યવહાર થાય િો િમારી 

જવાબદારી નીચેનામાથંી જે ઓુ ંહોય િેટલી રહશેે: 

(i) અમને જણાવિી વખિે થયેલુ ંવાસ્િતવક નકુસાન; અથવા  

(ii) િમારા ખાિા(ઓ)મા ંઉપાડવા યોગ્ય હોય િે રકમ; અથવા  

(iii) જો િમે આવા વ્યવહારો માટે કોઈ મયાડદા નકકી કરી હોય; 

(iv) ક્રમ ( i ) થી ( iii ) માથંી જે ઓુ હોય િે અથવા વધમુા ંવધ ુરૂા.૧૦,૦૦૦ ( રૂા. દસ હજાર ). 

(q)  જો િમારો પાસવડડ અથવા સલામિીની માહહિી બીજુ ંકોઈ જાણે અથવા જાણે છે િેવી શકંા થિા અથવા 

િમારા ઈન્ટરનેટ બેંકીંગ ની માહહિી કે ખાત ુ કોઈ અન્ય ઉપયોગ કરી શકે િેમ હોય ત્યારે શકય હોય િેટલી 

ઝડપથી અમને જાણ કરશો ત્યારે અમને જાણ કયાડ ના સમય પછી થયેલા નકુસાનની જવાબદારી િમારી રહશેે 

નહીં તસવાય કે િમે છેિરપીંડી કરી હોય કે બેદરકારી રાખી હોય કે બીજાને માહહિીની જાણ થાય િેમા ંિમારો કોઈ 

ફાળો હોય. 
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(r)  અમારા ઈન્ટરનેટ બેંહકિંગની સલામિીનો ભગં કરી અથવા અમારી બેદરકારીને કારણે જેમા ંિમારો કોઈ 

ફાળો ન હોય અને જો િમને કોઈ સીધ ુનકુશાન જાય િો િે નકુશાન અમે ભરપાઈ કરીશુ ં/ વળિર આપીશુ.ં 

(s)  િમે કેટલીક સામાન્ય સાવચેિીઓ રાખો િો ઓનલાઈન બેંહકિંગ સલામિ અને ઉપયોગી છે. િે માટે અમે 

િમને નીચે પ્રમાણે કેટલીક સચૂનાઓ અનસુરવાની સલાહ આપીશુ:ં 

(i)  અમારી સરુણક્ષિ ઈન્ટરનેટ બેંહકિંગ સાઈટની સીધી જ મલુાકાિ લો. લીંક અથવા ઈ-મેઇલ દ્વારા સાઈટ ની 

મલુાકાિ લેવાનુ ંટાળો અને દશાડવેલ ડોમેઈન નેઈમની ચકાસણી કરો જેથી ભળિી વેબસાઈટ થી દૂર રહી શકાય. 

(ii)  િમારો પાસવડડ અથવા PIN માગંિા હોય િેવા ઈ-મેઈલનો જવાબ ના આપો અને અમને િપાસ માટે િે 

બાબિની જાણ કરો. પોલીસ કે અમે કયારેય પણ ઓનલાઈન બેંહકિંગ કે પેમેન્ટ કાડડના PINs અથવા િમારા 

પાસવડડની માહહિી જાણવા િમારો સપંકડ નહી કરીએ. 

(iii)  જયારે િમારંુ કામ પણૂડ થાય ત્યારે નેટ બેંહકિંગથી લોગ ઓફ કરો. િે માટે ' લોગ આઉટ ' બટનનો 

ઉપયોગ કરો. લોગ ઓફ કરવા માટે ફકિ તવન્ડો બધં કરવી પરૂત ુ ંનથી. 

(iv)  અમારી ઈન્ટરનેટ બેંહકિંગ સાઈટનો ઉપયોગ કરવા સાયબર કાફે / શેડડ કમ્પ્યટુરનો ઉપયોગ કરશો નહીં. 

(v)  િમારા કમ્પ્યટુર ને આધતુનક એન્ટીવાયરસ અને સ્પાયવેર સોફટવેરથી તનયતમિ રીિે સધુારો કરિા રહો. 

(vi)  હકેસડ, વાયરલ હુમલા અથવા અન્ય દૂતષિ પ્રોગ્રામથી બચવા માટેના સરુક્ષા પ્રોગ્રામ િમારા કમ્પ્યટુરમા ં

દાખલ કરો. 

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

(viii)  િમારી ઓપરેટીંગ સીસ્ટમને ‘ફાઈલ અને તપ્રિંહટિંગ’, શેહરિંગથી ણબનકાયડક્ષમ બનાવો. 

(ix)  ઉપયોગમા ંના હોય ત્યારે િમારા કમ્પ્યટુરને લોગ ઓફ કરો. 

(x)  િમારા ઈન્ટરનેટ એતસપ્લોરર બ્ાઉઝરમા ંID / PIN નો સગં્રહ કરશો નહીં. 

(xi)  િમારંુ ખાત ુઅને વ્યવહારો નો ઈતિહાસ તનયતમિ િપાસો. 

(xii)  અમારી સલાહ અનસુરો - અમારી વેબસાઈટ એ ઓનલાઈન સલામિ રહવેા માટે મદદ અને માગડદશડન 

મેળવવા માટેની સારી જગ્યા છે. 

૮.૧૭.૩ મોબાઈલ બેંહકિંગ :  

(a)  અમારી મોબાઈલ બેંહકિંગની કામગીરી સરુણક્ષિ રહ ેઅને તનયતમિ રીિે િેમા ંસધુારો થાય િે માટે અમે 

જરૂરી પગલા ં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 સેવાઓમા ંજોડેલા રાખી િેનાથી દૂર રહો નહીં. 

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

િેવા અન્ય પગલા ંલો. 

(iii)  િમારંુ સાધન ખોવાઈ કે ચોરાઈ જાય ત્યારે શકય એટલી ઝડપથી અમને જાણ કરો. 

(c)  િમે જો મોબાઈલ બેંહકિંગ સેવાઓનો તવકલ્પ પસદં કરો િો િે સેવાઓ માટે િમારી નોંધણી કયાડ પહલેા ં

અમે િમને નીચેની કેટલીક બાબિો જણાવીશુ:ં 

(i)  ગ્રાહકના પ્રમાણણકરણ માટે અમે અપનાવેલી કેટલીક સલામિી ની પ્રહક્રયાઓ. 

(ii)  વ્યવહાર માન્ય કરવો કે ' સ્ટોપ પેમેન્ટ ' ની સચૂના આપવી જે િે તવકલ્પને લગિા તનયમો અને શરિો. 

૮.૧૭.૪  ATM / ડેબીટ અને કે્રડીટ કાડડ  

(a)  િમે જે જાિનુ ંખાત ુખોલાવ્યુ ંહોય િેનુ ંATM / ડેબીટ કાડડ સામાન્ય રીિે આપવામા ંઆવે છે. જો િમારે 

એ ન જોઈતુ ંહોય િો િેનો અસ્વીકાર કરી શકો છો. 

(b)  જયારે કાડડ િમને રૂબરૂમા ંઆપવામા ંઆવે ત્યારે આપિા પહલેા ંઅમને સિંોષ થાય એ રીિે િમારી 

ઓળખ આપવી જરૂરી બને છે. 

(c)  િમને પ્રથમવાર કાડડ આપવામા ંઆવે ત્યારે િેની સાથે અમારી સેવાની માગડદતશિકા / સભ્યને અપાિી 

માહહિીપસુ્સ્િકા જેમા ંતવસ્તિૃ રીિે તનયમો અને શરિો, જો િમારંુ કાડડ ખોવાય / દૂર ઉપયોગ થાય િો િેથી થિા ં

નકુસાન માટે િમારી જવાબદારી અને અન્ય માહહિીનો સમાવેશ થાય છે. 

(d)  િમારંુ કય ુખાત ુકાડડથી સચંાણલિ થાય િેની માહહિી આપીશુ ંઅમે િમને એ પણ જણાવીશુ ં કે કાડડથી 

એક કરિા ંવધારે કામ થઈ શકે છે િો િે કામો કયા કયા છે. 

(e)  POS કાઉન્ટર, ATM અને તવદેશી ચલણ ( ફોરેકસ  તવતનમય ) ના વ્યવહાર માટે કેટલી રકમ સધુી િે 

મયાડહદિ છે. 

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

(g)  વ્યવહારની રકમને ધ્યાનમા ંન લેિા ંિમારા કાડડના દરેક વ્યવહારો માટે ઓનલાઈન સાવચેિ કરીશુ.ં 

િમારંુ કાડડ જયારે પણ વપરાય ત્યારે દરેક વખિે અમે િમને સણુચિ કરીશુ ંઅને જો વ્યવહારની જાણ િમને ના 
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હોય અથવા િો િમારા કાડડનો દૂરુપયોગ થયો હોય િો િમારંુ કાડડ બધં કરવા માટેના સપંકડનો ટેણલફોન નબંર 

િમને જણાવીશુ.ં 

(h)  એક જ હદવસમા ં સિિ ત્રણ વાર લોગ ઈન કરવાના અસફળ પ્રયાસો થશે ત્યારે િેનો SMS િમને 

મોકલીશુ.ં 

(i) િમને ઝડપી સચૂન મળે એ માટે િમારો હાલનો મોબાઈલ નબંર / ઈ-મેઈલ આઈડી અમને મળે એની ખાત્રી 

કરો. િમારા કાડડનો દૂરુપયોગ થયેથી જે નકુશાન થશે અને િમારી હાલના સપંકડની માહહિી અમારી પાસે નહીં 

હોય િો િે માટે િમે જવાબદાર રહશેો. 

(j)  જયારે અમે િમને કાડડ આપીએ ત્યારે શે્રરઠ રીિે સરુણક્ષિ કેવી રીિે રાખવુ ંિે જણાવીશુ.ં જેમ કે િમારે :  

(i)  િમારંુ કાડડ અસરુણક્ષિ પાકીટ, પસડ અથવા વાહન અથવા એવી જગ્યાએ જયાથંી કોઈ નજર ચકૂવીને લઈ 

જઈ શકે ત્યા ંન રાખવુ.ં 

(ii)  જેવુ ંકાડડ મળે િેવુ ંિરિ જ િેના પર સહીં કરવી. 

(iii)  િમારંુ કાડડ કોઈને આપવુ ંનહીં કે બીજા કોઈને િેનો ઉપયોગ કરવા દેવો નહી અને િેના ઉપયોગ પછી િે 

પાુ ંલેવાનુ ંઅવશ્ય યાદ રાખવુ.ં 

(iv)  િમે રહઠેાણ બદલો િેની જાણ અમને કરો જેથી સધુારેલા સરનામાવાળં કાડડ િમને મોકલી શકાય. 

(v)  િમને ખબર પડે કે િમારંુ કાડડ ગમુ થયુ ંછે કે ચોરાયુ ંછે િો િેની જાણ તિુડ જ અમને કરો. 

૮.૧૭.૪.૧  નકુશાન / ચોરી / તવવાદાસ્પદ વ્યવહારોની જાણ કરવી. 

(a)  િમારા કાડડ અગર PIN ગમુ થાય / ચોરાય / ણબનઅતધકૃિ રીિે િેનો ઉપયોગ થાય ત્યારે િમારે કયા 

પગલા ંલેવા ંજરૂરી છે િેની જાણ કરીશુ.ં 

(b)  અમારા તનયમો અને શરિો મા ંિમારંુ કાડડ ખોવાય, ચોરાય અથવા િમારા PIN કે પાસવડડની અન્યને 

જાણ થાય ત્યારે િમારી જવાબદારી શુ ંરહશેે િેનો સમાવેશ કરવામા ંઆવ્યો છે.  

(c)  િમારંુ કાડડ ખોવાય, ચોરાય કે એનો ણબનઅતધકૃિ ઉપયોગ થાય અથવા PIN કે પાસવડડની કોઈને જાણ 

થાય ત્યારે કોનો સપંકડ કરવો િેનો ફોન નબંર / ઈ-મેઈલ આઈડી િમને જણાવીશુ.ં 

(d)   િમારંુ કાડડ ખોવાય, ચોરાય કે િમારા PIN/ પાસવડડ કે સલામિીની માહહિી જાહરે થાય િે વખિે િેના 

બદલવાની સાથે સાથે િમને જાણ થાય કે તિુડ જ અમને પણ માહહિગાર કરો. 

(e)   જો િમારંુ ATM / ડેબીટ / કે્રડીટ કાડડ ખોવાય કે ચોરાય િો અમને િમારા દ્વારા જાણ થયાની સાથે જ 

અમે િેનો દુરઉપયોગ થિો રોકવા િાત્કાણલક પગલા ંભરીશુ.ં 
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(f)   અમને જાણ થયાના પહલેાના સમય દરમ્યાન થયેલા દુરઉપયોગ માટે િમે જવાબદાર રહશેો. 

(g)   િમારંુ કાડડ ખોવાઈ જાય અથવા િેનો દૂરઉપયોગ થાય િેવી અમને જાણ થિા ં જ િેની કામગીરી 

અટકાવી દઈશુ ં( બ્લોક કરીશુ ં). િમે િેના ખોવાયા કે દૂરઉપયોગ થયા તવશે અમને અમારા ર૪ કલાક ટોલ ફ્રી / 

તવનામલૂ્યે નબંર 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 બધં કરવામા ંઆવ્યાની તરંુિ જાણ કરીશુ.ં 

(h)   જેવા િમે અમને િમારંુ કાડડ ખોવાયુ ંકે ચોરાવુ ંહોવાની જાણ કરશો અથવા િમારો PIN કે પાસવડડ અન્ય 

કોઈ જાણી ગયુ ંહોવાની જાણ કરશો ત્યાર બાદ િેના કોઈ દુરઉપયોગ તવશે િમારી જવાબદારી રહિેી નથી. જો કે 

િમે છેિરપીંડી કરી હોય કે લાપરવાહી દાખવી હોય િો િમને આવુ ંરક્ષણ મળશે નહીં. 

(i)  કોઈ પણ તવવાદાસ્પદ વ્યવહારો તવશે જયારે િમે માગંશો ત્યારે િમને િેની સપંણૂડ તવગિો મળશે. જો 

અમને િમારો ખલુાસો માન્ય નહીં હોય િો િે વ્યવહારમા ંિમારી સમંિી હિી િે પરુાવા આપવાની જવાબદારી 

અમારી રહશેે. 

(j)  જયારે િમે કોઈ ખોટા, ગેરકાયદેસર, કે અનતધકૃિ વ્યવહાર બાબિે માહહિી આપો ત્યારે અમે િેની િપાસ 

કરીશુ ં અને જો િે વ્યવહાર ખોટો, ગેરકાયદેસર કે અનતધકૃિ હશે િો અમારી ' ચાિબેક ' પ્રહક્રયા પ્રમાણે િે 

સલુટાવીશુ.ં 

(k)  જો િમે િમારંુ હાલનુ ં સરનામુ ં અમને જણાવેલ હશે િો િમને કાડડ મળ્યા પહલેાનુ ં કે જરૂરી PIN કે 

પાસવડડ મળ્યા પહલેાના નકુસાન માટે િમે જવાબદાર નહી ઠરો. કાડડ, PIN નબંર કે પાસવડડ િમને હાથોહાથ 

મળ્યા બાબિનો તવવાદ હોય િો અમે ફકિ કાડડ , PIN કે પાસવડડ િમને સાચા સરનામે મોકલ્યો છે ફકિ િેના 

પરુાવાને ધ્યાનમા ંનહીં રાખીએ. 

(l)  િમે એ કોઈ નકુસાન માટે જવાબદાર નથી કે જે : 

(i)  અમારા કમડચારી, દલાલ કે ઈલેકટ્રોતનક બેંહકિંગ સેવાઓ આપનારી સસં્થાઓએ છેિરપીંડી કે બેદરકારી 

હોય. 

(ii)  મશીનમા ં ખરાબી થાય, કાડડ વાપરવાના સાધનમા ં ખરાબી થાય, તસવાય કે આ ભલૂો અતનવાયડ હોય 

અથવા િેને સદેંશ કે નોહટસબોડડ ઉપર મકૂી જણાવેલ હોય. 

(iii)  િમને કાડડ  કે પાસવડડ મળ્યા પવેૂના ણબનઅતધકૃિ વ્યવહારો. 

(iv)  એવા ણબનઅતધકૃિ વ્યવહારો કે જેના નકુશાન માટે િમે સડંોવાયેલા ના હોવ િે સ્પરટ થાય. 

(m)  િમે અમને જણાવો િે પવેૂ થયેલા નકુશાન પેટે િમારે વધમુા ં વધ ુ રૂતપયા દસ હજાર ચકૂવવાના 

રહશેે.જો કે નીચેના સજંોગો મા ંઆ મયાડદા લાગ ુપડશે નહીં: 
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(i)  જો િમે છેિરપીંડીપવૂડક કે બેદરકારીપવૂડક વત્યાડ હોવ અથવા  

(ii)  િમે િમારા કાડડના અનતધકૃિ ઉપયોગ અંગે સકંળાયેલા હોવ. 

(n)  ઉપર પ્રમાણેની કલમો લાગ ુપડિી હોય એવા હકસ્સામા ંજે ઓુ ંહોય િે. 

(i)  સચૂના આપિી વખિે થયેલુ ંવાસ્િતવક નકુશાન. 

    અથવા   

(ii)  િમારંુ કાડડ ખોવાયુ ં/ ચોરાયુ ં ત્યારથી અમને જાણ કરી હોય િે સમયગાળા દરમ્યાન િમારા ખાિામા ં

ઉપાડી શકો િેવી મહત્તમ રકમ. 

(o)  વ્યવહાર માટેની ફહરયાદ માટે િમારી પાસે મયાડહદિ સમય હશે. અમે અમારા તનયમો અને શરિોમા ંઆ 

બાબિે િમને જણાવીશુ.ં આ સમય દરમ્યાન જો િમે ખોટા, ગેરકાયદેસર કે ણબનઅતધકૃિ વ્યવહાર તવશે અમને 

જણાવેલ નહીં હોય િો અમે આ વ્યવહારને સધુરાવી શકીશુ ં નહીં અને િે િમારે ભોગવવુ ં પડશે. એવા બહુ 

મયાડહદિ સજંોગો છે જેમા ંઅમે આ કે્રડીટ કાડડનો વ્યવહાર સલુટાવી શકીએ ખાસ કરીને જયારે કે્રડીટ કાડડ કંપનીના 

તનયમો લાગ ુપડે ત્યારે. ઉદાહરણ િરીકે ખરીદેલી વસ્તનુી ગણુવત્તા કે સેવાઓ અંગે વાધંો હોય િેવા કે્રડીટ કાડડથી 

થયેલા વ્યવહારોમા ંઅથવા વસ્તનુી ગણુવત્તા અગર સેવાઓ અંગે િમારો અણભપ્રાય પાછળથી બદલાય અથવા 

ડેણબટ કાડડના વ્યવહારમા ંિમારાથી કે વેપારીથી કોઈ ભલૂ થાય. 

(p)  અમે મદદકિાડના કાઉન્ટર ( હલે્પ ડેસ્ક ) ઉપર જે િે બેંકના ATM ના સપંકડ માટે જે િે બેંકના ATM 

કમડચારીઓનો સપંકડ ટેલીફોન નબંર આપીશુ ંજેથી િમે િમારી ફહરયાદ નોંધાવી શકો / મદદ મેળવી શકો.  

(q)  િમારી ફહરયાદ નોંધાવા જે િે અતધકારીનુ ંનામ અને ટેલીફોન નબંર દશાડવીશુ.ં 

(r)  મયાડહદિ સમયગાળામા ંATM વ્યવહાર તનરફળ તનવડે િો ખોટી રીિે ખાિામાથંી ઉધાર થયેલી રકમ અમે 

સરભર કરી આપીશુ.ં એ આપેલી સમયમયાડદા કરિા ંનાણા ંભરપાઈ કરવામા ંવધ ુસમય લાગશે િો િેનુ ંવળિર 

જે બેંકનુ ં ATM કાડડ હશે િે બેંક, િમે દાવો કયો હશે િો ૩૦ હદવસમા ંિેનુ ંયોગ્ય વળિર પણ આપશે. 

(s)  જો ATM વ્યવહાર તવવાદમા ંહશે િો િેનો તનકાલ નહીં આવે ત્યા ંસધુી િેના CCTV કેમેરાનુ ં ફૂટેજ સગં્રહી 

રાખીશુ.ં આવા હકસ્સામા ફૂટેજ જયા ંસધુી જાળવણી સમયની મયાડદામા ંહશે ત્યા ંસધુીમા ંિમારો દાવો નોંધાયેલો 

હોવો જોઈએ. 

૮.૧૭.પ  કે્રડીટ કાડડ  

(a)  જયારે િમે કે્રહડટ કાડડ માટે અરજી કરો ત્યારે અમે િમને િેને લગિા તનતિતનયમો અને શરિો જેવા કે ફી, 

વ્યાજ અને અન્ય ચાર્જિસ, બીલીંગ અને િેની ચકુવણી, તનયિ સમય કરિા ં મોડા ભરવાથી થનારી રકમ ( 
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ઓવરડય ુ) ની ગણિરી , ફકિ '' લઘતુ્તમ રકમ '' ભરવાથી થિી આતથિક અસરો, રીન્યઅુલ ( મદુિ લબંાવવી ) કે 

કાડડની સેવાઓ બધં કરવી િે તવશે િથા િે તસવાય િમે સમજવા માગંો િે િમામ માહહિી િમને સમજાવીશુ.ં 

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

(c)  જયારે િમે કે્રડીટ કાડડ માટે અરજી કરો / કાડડ મેળવો િે સમયે િમને પનુ: ચકૂવણીનો તનધાડહરિ સમય 

જણાવીશુ.ં 

(d)  િમારી આતથિક પહરસ્સ્થિી ના ણચિાર ઉપરથી િમે કે્રહડટ કાડડ મેળવવા યોગ્ય હોવ િો પહલેા ંિમને એક 

બધં ( ઉપયોગમા ંલેવા સક્ષમ ના હોય ) િેવુ ંકાડડ મોકલાવીશુ.ં આ બધં કે્રડીટ કાડડ િમારી સમંિીની સ્વીકૃિી બાદ 

અમે જણાવેલી જરૂરી શરિોને આધીન કેટલીક જરૂરી પ્રહક્રયા બાદ ઉપયોગમા ંલેવા માટે સક્રીય બનશે. 

(e)  જો અમે િમારી સમંિી વીના જ િમારંુ 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 દંડ પેટે 

િમને આપીશુ.ં 

(f)  િમારી અરજી લેણખિમા ંમળ્યા પછી જ અમે િમને લોન / તધરાણની સગવડ અથવા િેમા ંવધારો જેવી 

સેવા આપીશુ.ં ઈલેતટ્રોતનક માધ્યમથી મળેલી િમારી સમંિી જેમા ંિમે ચોકકસપણે વ્યવહારની સમંિી આપી હશે 

અને ( મોસ્ટ ઈમ્પોટડ ન્ટ ટમડસ એન્ડ કંન્ડીશન્સ ) વાચંી હશે કે જેથી આંકડાકીય નોંધ ઉપલબ્ધ હશે િેવી સમંિી 

પણ અમને સ્વીકૃિ હશે. 

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

મોકલીશુ.ં કાડડની કુલ રકમ મયાડદામાથંી કેટલી મયાડદામા ંિેમને વ્યવહારની સમંિી આપવી છે િે િમારી સચૂના 

મજુબ મજૂંર કરીશુ.ં આ એડ.ઓન ( વધારાના ) કાડડના નાણાહંકય વ્યવહારો ચકુવવાની જવાબદારી િમારી રહશેે. 

(h)  જો િમારા કાડડની રકમ ઘટાડવાનો પ્રસ્િાવ હશે િો િમને તિુડ જ િેની જાણ કરીશુ ંિેમજ િેનુ ંકારણ પણ 

SMS / ઈ-મેઈલ થી િેમજ પાછળથી લેણખિમા ંપણ જણાવીશુ.ં 

(i)  જયારે િમારી બાકી રકમ પરૂી ચકુવાઈ ગઈ હશે ત્યારે િમારી કાડડ રદ કરવાની અરજીની સ્વીકૃિી રદ 

થયાની જાણ અને કે્રડીટ કાડડ બધં થયાની જાણ ચાલ ુ કામકાજના ૭ હદવસની અંદર િમને કરીશુ ં જેના માટે 

િમારી અરજી લેણખિમા ંકે નોંધાયેલ ઈ-મેઈલ ID થી કરવાની રહશેે. 

૮.૧૭.પ.૧  કે્રડીટ કાડડ સ્ટેટમેન્ટ  

(a)  િમે િમારા કે્રડીટ કાડડના ઉપયોગ વીશે સજાગ રહો અને િમે કે્રહડટ કાડડ દ્વારા કરેલા વ્યવહારો / ઉપાડ 

તવગેરેની માહહિી િમને મળે િે હતેથુી દર માસે તવના મલૂ્યે િમને સ્ટેટમેન્ટ મોકલીશુ.ં પહલેેથી નકકી કરેલી 

િારીખે દર માસે િમારા સરનામે પોસ્ટ  / કુહરઅર દ્વારા અગર િો િમારી ઈચ્છા મજુબ અમારી પાસે નોંધેલા 

િમારા ઈ-મેઈલના સરનામે સ્ટેટમેન્ટ મોકલીશુ.ં ઈન્ટરનેટ બેંકીંગમા ંપણ આ સ્ટેટમેન્ટ જોવા મળશે. 
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(b)  સ્ટેટમેન્ટ ના મળવાના હકસ્સામા ંિમારે અમારો સપંકડ કરવો જેથી સમયમયાડદા મા ંચકુવણી કરવા માટે 

અમે ફરીથી િમને સ્ટેટમેન્ટ મોકલી શકીએ અને જેથી આપ પેમેન્ટ અને અન્ય કોઈ શકંાસ્પદ વ્યવહારો સમયસર 

જુદા િારવી શકો. 

(c)  ફી કે ચાર્જિસમા ંફેરફાર અથવા તનયમો કે શરિોમા ંથિા ફેરફારની જાણ અમે િમને કરીશુ.ં સામાન્ય રીિે 

( વ્યાજનો દર કે કાયદા મજુબ જરૂરી ચીજો સીવાય ) સચૂના આપ્યાના લગભગ એક માસ પછી અસરકિાડ હોય 

છે. િમને આ સચૂનાઓ િમારા માતસક સ્ટેટમેન્ટ કે િેની નકલ સાથે મોકલીશુ.ં 

(d)  કે્રડીટ કાડડ ધરાવનારની તનરફળિા ( Default ) અંગે CIC ને જાણ કરિા ંપહલેા,ં અમે કાડડ ધરાવનાર ને 

અગાઉથી જાણ કરવા સહહિની અમારા બોડડ દ્વારા મજૂંર થયેલ કાયડવાહીને અનસુરીશુ.ં 

૮.૧૮ ત્રાહહિ પક્ષની ઉપજ ( પ્રોડકટસ )  

  અમને જો િેમ કરવાનો અતધકાર હશે િો જ અમે ત્રાહહિ પક્ષની ઉપજો જેવા ં કે મ્યચુ્યઅુલ ફડં, 

ઈન્સ્યોરન્સ તવ. વેચવા િૈયાર થઈશુ.ં અમારે ત્રાહહિ પક્ષની નાણાકીય ઉપજોના વેચાણ િથા તવિરણ માટે બોડડ 

દ્વારા સ્વીકૃિ નીતિ છે. 

(a)  અમે જો કોઈ મ્યચુ્યઅુલ ફંડ ઈન્યોરન્સ કંપનીના એજન્ટ િરીકે હોઈશુ ંિો િે તવશે િમને જણાવીશુ.ં 

(b)  અમે વેચાણ કરિા હોઈશુ ં એવા કોઈ પણ રોકાણ કે ઈન્સ્યરુન્સ પ્રચણલિ તનયમો અને તનયતં્રણના 

દાયરામા ંછે કે કેમ િેની ખાત્રી કરીશુ.ં 

(c)  જયારે િમે અમારી પાસેથી બેંકીંગ સતુવધા 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 સસં્થાકે સગંઠન 

પાસેથી તવમો લેવાનુ ંનહીં કહીએ અમારા દ્વારા પ્રસ્િાતપિ કોઈ વીમા કંપનીનુ ંનામ મરજીયાિ હશે. િમે િમારી 

પસદંગીની કોઈ પણ સસં્થા પાસેથી તવમો ઉિરાવી શકો છો. 

(e)  અમે િમને અમારી શાખાઓ પર વેચવામા ંઆવિા તવતવધ ઉત્પાદનોની માહહિી જાહરેખબર, નોટીસ 

બોડડ/વેબસાઇટ પર, માહહિી/ચોપાતનયા ની વહચેણી દ્વારા તનયતમિ અંિરે આપીશુ ં તસવાય કે િમને આવી 

માહહિી મેળવવાનુ ંપસદં ના હોય. 

(f)  અમે ચોકસાઈ રાખીશુ ં કે અમારી શાખાઓ દ્વારા વેચાિા રોકાણો અને તવમા તવશે જે િે ક્ષેત્રમા ં માહરે 

વ્યહકિઓ દ્વારા િમને સમજાવવામા ંઆવે. 

(g)  અમે રોકાણ કરવા / તવમો વેચિા ંપહલેા ંગ્રાહક વગડથી ચીવટ રાખીશુ.ં 

(h)  િમને િો જ કોઈ ઉત્પાદન વેચીશુ ંજયારે અમને લાગશે કે િે િમારા માટે યોગ્ય છે. 



ગ્રાહકો માટેની બેંકની પ્રતિબદ્ધિાની આચારસહંહિા – જાન્યઆુરી 2014        

40 
 

(i) િમારા દ્વારા લેણખિમા ંઅગર અતધકૃિ ઈલેકટ્રોનીક માધ્યમ દ્વારા િેની કાયદેસરિા સ્થાપીિ થયા બાદ િમારા 

દ્વારા ફાળો આપવા / સેવા ખરીદવાની સમંિી મળ્યા બાદ િે ઉત્પાદન માટે જરૂરી અરજી અને દસ્િાવેજો 

મેળવીશુ.ં 

(j)  િમને પ્રસ્િાવ કરવામા ંઆવેલા ઉત્પાદનની તવસ્તિૃ માહહિી નીતિતનયમો અને શરિો તવશે જણાવીશુ.ં 

(k)  અમે િમને જે તવતવધ ઉત્પાદનો વેચિા ંહોઈએ િેની સેવાઓને લગિા ંચાર્જિસ દશાડવીશુ ંઅને િમને િે 

ઉપલબ્ધ કરાવીશુ.ં 

(l)  અમે યોજના મજુબ ઔપચાહરક તવતધ પરુી થિા ં િેને લગિા ંસ્ટેટમેન્ટ / પોલીસી ૩૦ હદવસમા ંિમને 

મળે િેની ચોકસાઈ રાખીશુ ં( મેડીકલ એકઝામીનેશન સહહિ ). 

(m)  અમે શકય એટલી મહત્તમ '' વેચાણ પછીની સેવા '' જેવી કે SIP નુ ં સ્મતૃિપત્ર, અદ્યિન NAV, પાકિી 

િારીખ, પ્રીતમયમ ભરવાની િારીખ તવગેરે આપીશુ.ં 

(n)  િમે લીધેલી યોજના / ઉત્પાદન તવશે સમયાતં્તરે િેની કામગીરી બાબિે િમને જણાવિા ંરહીશુ.ં 

(o)  અમે મ્યચુ્યઅુલ ફંડ / વીમા / અન્ય નાણાકીય સસં્થાઓ 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 શાખાઓમા ંસલાહ માટેનુ ંચોકકસ કેન્ર, િેનુ ંસરનામુ,ં સમય તવગેરે જણાવીશુ.ં  

૮.ર૦ હહસાબોની નોંધ મેળવવા 

  િમારી માગંણી મજુબ હકિંમિ ચકુવી િમે કરેલા વ્યવહારોની નોંધ અમારી પાસે શકય સમય મયાડદા 

સધુી જળવાયેલી હોય િો િમને આપીશુ.ં 

9. બ્ાન્ચનુ ંબધં થવુ ં/ સ્થળાિંર 

(a)  જો અમે અમારી શાખા બધં કરીએ, અથવા િેનુ ં સ્થળાિંર કરીએ કે અમારાથી િમને બેંકીંગ સેવાઓ 

અપવાનુ ંશકય ના હોય િે સજંોગોમા ંિમને : 

(i) બે માસ પહલેા ંજે િે જગ્યાએ શાખા કાયડરિ નથી િેની નોટીસ આપીશુ.ં 

(ii) બીજા હકસ્સાઓમા ંએક માસ પહલેા ંનોટીસ આપીશુ.ં 

(b)  જો અમે શાખાનુ ંસ્થળાિંર કરીએ િો નવા સ્થળે શરૂ કરેલી શાખાનુ ંપરુુ સરનામુ ંઆપીશુ.ં 



ગ્રાહકો માટેની બેંકની પ્રતિબદ્ધિાની આચારસહંહિા – જાન્યઆુરી 2014        

41 
 

(c)  શાખાના કામકાજના સમયમા ં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 નાણાનેં કાયદેસરના બનાવવાનુ ંષડયતં્ર રોકવુ ંની સચૂનાઓને અનસુરી ખાિામા ં

લઘતુ્તમ રકમની મયાડદા રાખ્યા વગર '' પાયાની બેંકની બચિ થાપણ ખાત ુ-  BSBD એકાઉન્ટ ખોલવાની મજૂંરી 

આપીશુ.ં અમે િે ઉપરાિં લઘતુ્તમ સામાન્ય સગવડો જેવી કે ATM કાડડ અથવા ATM – Cum–Debit  (ATM કમ 

ડેબીટ કાડડ ) તવના મલૂ્યે આપીશુ.ં જેની િમને જાણ કરીશુ.ં ખાત ુખોલાવિી વખિે બધી જ લાગ ુપડિી માહહિી 

િમને પારદશડક રીિે આપીશુ.ં  

(b)  અમે આવા ખાિા ંસરળ કરેલા KYC ના આધારે ખોલી આપીશુ.ં જો કે આવા ખાિાની ગણના '' નાના 

ખાિા '' મા ં થશે. અને અમકૂ મયાડદાઓને આતધન રહશેે જેની જાણ િમને સરળ સ્થાતનક ભાષા મા ં કરવામા ં

આવશે. 

(c)  અમે અમારી શાખાઓમા ંદ્વદ્વભાષીય / તત્રભાષીય રીિે મોટા અક્ષરોમા ંવચંાય િેમ ' પાયાની બેંકની બચિ 

થાપણ ખાત ુ'' ( BSBDA ) અને આવુ ં'' નાનુ ંખાત ુ ં'' ખોલાવવા માટેની સરળ  '' KYC '' પ્રહક્રયા તવશે જણાવીશુ.ં 

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

સહહિના પગલા ંલઈશુ.ં 

(e)  અમે તવના મલૂ્યે પાયાની સગવડો જેવી કે ખાિાની જાળવણી, દર મહહને ખાિામાથંી કેટલી વાર ઉપાડ 

કરી શકો િે અને કેન્રીય િથા રાજય સરકારો દ્વારા મળિા લાભ ઈલેકટ્રોનીક માધ્યમથી ખાિામા ંજમા કરવા જેવી 

સગવડો આપીશુ.ં 

(f)  અમે તવના મલૂ્યે કે ઓછા ચાર્જિસથી િમારી માગંણી મજુબ '' વેલ્ય ુએડેડ '' સેવાઓ આપીશુ ંઅને િેની 

જાણ િમને અને સમજ પડે િેવી ભાષામા ંકરીશુ.ં 

(g)  જો સેવાઓમા,ં વ્યવહારોમા ં કે ચાર્જિસમા ં ફેરફાર થાય િો િે અમલમા ંઆવે િે પહલેા ંઓછામા ંઓછા 

એક મહહના પવેૂ િેની જાણ િમને કરીશુ.ં 

(h)  આવા ફેરફાર જો થશે િો િમને અનકૂુળ હોય િેવા માધ્યમ જેવા ંકે શાખામા ંનોટીસબોડડ ઉપર મકુીને, 

વ્યાપાર ખબરપત્રી દ્વારા, પત્ર તવ. દ્વારા જાણ કરીશુ.ં 

(i)  જે સ્થળે શાખા ન હોય ત્યા ંઅમે વ્યાપાર સવંાદદાિા ( BC )/ વ્યાપારી સગવડ આપનાર ( BF ) દ્વારા 

હરઝવડ બેંક ઓફ ઈન્ડીયા ની માગડદતશિકા મજુબ નાણાનો જમા ઉપાડ, રકમ, વ્યવહારોની સખં્યા, બેલેન્સની 

પછૂપરછ તવગેરે ઉપરાિં એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ નાણાનુ ંસ્થળાિંર કરવાની સગવડ આપીશુ.ં 
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(j)  અમે મોબાઈલ બેંકીંગ સગવડ આપવા પગલા ંલઈશુ.ં 

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

(l)  અમે BC ( વ્યાપારી સવંાદદાિા ) કે BF ( વ્યાપારી સગવડ આપનાર ) ની કોઈ ભલૂચકૂ 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 હઠેળ 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, પનુ: ચકુવણીની પદ્ઘતિ તવગેરે જણાવીશુ.ં 

(o)  રૂતપયા એક લાખ સધુીની લોન માટે અમે િારણવાળી જામીનગીરી માટે દબાણ નહીં કરીએ ( MSE 

ગ્રાહકો માટે િારણ વગરની લોનની મહત્તમ મયાડદા રૂ.૧૦ લાખની છે. ) 

(p)  િમે સ્વીકારેલી તધરાણની સગવડ બાબિે કોઈ આતથિક અડચણ ઉભી થય િો અમે સહાનભુતૂિપવૂડક અને 

સકારાત્મક રીિે િે તવશે પ્રતિભાવ આપીશુ.ં 

(q)  ઉપર મજુબ િમે જો આતથિક સકંડામણ અનભુવો િો અમને જણાવો જેથી િે િકલીફ દૂર કરવા અમે 

િમને સહકાર આપી શકીએ. 

(r)  ઉપરોકિ પહરસ્સ્થિીમા ં િમારી િકલીફ દૂર કરવા અમે જરૂર હોય ત્યારે '' હરવાઈવલ પેકેજ '' ( પનુ: 

ચેિનવતં ુબનાવત ુમાળખુ ં) આપી શકીએ જે િે બને્નના લાભમા ંહોય. 

(s)  અમે અમારા ખાિેદારોને સામાન્ય શાખા દ્વારા થત ુ ંબેંકીંગ અથવા ICT (ઇન્ફોમેશન  એન્ડ કોમ્યનુીકેશન 

ટેકનોલોજી ) દ્વારા વપરાિા સાધનો દ્વારા ખાત ુસચંાણલિ કરવાનુ ંશીખવીશુ ંઅને મદદ કરીશુ.ં 

(t)  ખાિેદારોને નાણાકીય માહીિીનુ ંજ્ઞાન આપીશુ.ં 

(u)  તવત્તીય સમાવેશના હતેનેુ આગળ વધારવા અમે નકકી કરેલા સમહૂના સહયોગથી નગર અને 

ગામડાઓમા ંકેમ્પ, કેન્રો, ટાઉનહોલમા ંલોકોને આ અંગે જ્ઞાન આપવાના કાયડક્રમો ઘડીશુ.ં 

(v)  અમે અમારા કમડચારી ગણને દેશના લોકોના તવત્તીય સમાવેશના પ્રયત્નો જેમા ંસામાન્ય અને બેંકીંગનો 

સમાવેશ થાય િેનો અભ્યાસ કરવા પે્રહરિ કરીશુ.ં 

(w) જે સ્થળોએ બેંક ના હોય અને જયા ંતવત્તીય સમાવેશ નો પ્રયત્ન થયો હોય ત્યા ંિે પ્રયત્નો કેટલા અંશે સફળ 

થાય છે િે જાણવા બેંક અધીકારી તનયતમિ / સિિ મલુાકાિ લે િેવી વ્યવસ્થા કરીશુ.ં 
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(x) અમે િમારી જો કોઈ ફહરયાદ હશે િો િેને અચકૂ 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 કેવી રીિે વિે છે િે 

જણાવીશુ ંઉપરાિં જો િમારી ફહરયાદનુ ંિમારા મિ મજુબ સિંોષકારક 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 પગલા ં લઈશુ ં અને આવા અરજદારો માટે અનકુૂળ 

તનિીતનયમો, ઉત્પાદનો અને સેવાઓ આપીશુ.ં  

(b)  િમને બેંકીંગ સેવાઓ સલુભ્ય બને િે હતેથુી અમારી વ્યવસ્થા અને પ્રહક્રયાઓ તવકસાવીશ.ુ 

(c)  િમને શારીરીક રીિે સગુમ પડે િેવી અમારી શાખાઓ િથા ATM હશે. 

(d)  િમારા બેંકીંગ વ્યવહારોમા ં િમને મદદરૂપ થાય િેમ વિડવા અમારા કમડચારીઓને સવેંદનશીલ 

બનાવીશુ.ં  

(e)  આ કલમ ( કોડ ) મા ંજણાવ્યા પ્રમાણેના વચનો ઉપરાિં - 

(i) અમે િમને યોગ્ય પ્રાથતમકિા આપીશુ.ં િમારા બેંકીંગના વ્યવહારોમા ં અંગિ મદદ ઉપરાિં િમારી 

ફહરયાદોનુ ંતનવારણ કરીશુ.ં 

(ii) બેંકીંગ હોલમા ંિમારા માટે બેંઠક વ્યવસ્થાનુ ંઆયોજન કરીશુ ં 

(iii) એક બારી પદ્ધતિ દ્વારા િમને િમામ સેવાઓ પરૂી પાડવાનો અમે પ્રયાસ કરીશુ.ં 

(iv) અતધકારપત્ર અને પાસબકુ સાથે આવનાર વ્યહકિઓ સાથે િમારા દ્વારા તનયિ મયાડદામા ં િમારી 

થાપણમાથંી ઉપાડ કરવા દઈશુ.ં 

(v) નાદુરસ્િ િબીયિ કે બેંક સધુી 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 / લેખીિમા ં

કરેલી રજૂઆિની પતૂિિ કરીશુ.ં 

(vi) પેન્શન મેળવનાર માટે પેન્શનની રકમ ખાિામા ંજમા થઈ હોય િેની પેન્શન સ્લીપ પહોંચાડીશુ.ં 
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(vii) ખાસ સજંોગોમા ંિમારા પેન્શનની રકમ િમારા ઘરે પહોંચાડીશુ.ં 

(viii) અમારી બેંકની કોઈપણ શાખામા ં પેન્શનરને પેન્શન મેળવવા આપવુ ંજરૂરી ( જીવિંિાનુ ંપ્રમાણપત્ર ) 

સ્વીકારીશુ.ં 

(ix) અમે શારીરીક રીિે અપગં વ્યહકિઓના સગા ં / માિા તપિાને નેશનલ ટ્રસ્ટ કાયદો - ૧૯૯૯ મજુબ 

 કાયદેસરના વાલીની તનમણ ૂકં કેવી રીિે કરવી િેનુ ંમાગડદશડન આપીશુ ંજે  એવા ંઅપગં ( શારીહરક રીિે 

સક્ષમ ન હોય ) િેવા વ્યહકિઓ કે જે ઓટીઝમ ( સ્વલીનિાની તવકૃિી ),  સેરેબ્લ પાલ્સી ( મગજનો લકવો ), 

માનતસક તવકલાગં અને મલ્ટીપલ ડીસેબીલીટી િેમના વિી ખાત ુખોલાવી અને વ્યવહારો કરી શકે છે.  

(x) અમે ચોકસાઈ રાખીશુ ં કે આવી અંધ વ્યહકિઓ ને બધી જ બેંકીંગ સેવાઓ જેવી કે ચેકબકુ , ATM ની 

સગવડ, નેટ બેંકીંગની સગવડ, લોકરની સગવડ, રીટેઈલ લોન, કે્રડીટ કાડડ તવ. કોઈપણ ભેદભાવ  વગર પ્રાપ્િ 

થાય.  

(xi) અંધ વ્યહકિઓને બેંકની તવતવધ સેવાઓ મેળવવામા ંશકય એટલી મદદ આપીશુ.ં 

(xii) અમે તનયતમિ રૂપે િમારી સાથે મળવાનુ ંઆયોજન કરીશુ ંજેથી િમે અનભુવના આધારે િમારી ણચિંિાઓ 

રજૂ કરી શકો િથા સામહુહક અનભુવના આધારે લાભ પ્રાપ્િ કરી શકો. 

12. િમારા ખાિાની સાચવણી. 

૧ર.૧. સલામિ અને ભરોસાપાત્ર બેંકીંગ અને ચકુવણીની પદ્ઘિી.  

(a)  અમે પરૂા પ્રયત્નો કરીશુ ંજેથી િમે સલામિ અને ભરોસાપાત્ર બેંકીંગ અને ચકૂવણીની વ્યવસ્થા ભોગવી 

શકો અને િમને િેમા ંતવશ્વાસ હોય. 

(b)  સલામિી વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે શકય હોય ત્યા ંCCTV  ની વ્યવસ્થા સરુક્ષાની દેખરેખ માટે કરીશુ.ં 

૧ર.ર. અમને વિડમાન પહરસ્સ્થિી થી વાકેફ રાખવા. 

(a)  િમને જરૂરી સચૂનાઓ મોકલવા માટે એ જરૂરી છે કે િમે િમારંુ હાલનુ ંસરનામુ,ં ફોન નબંર, મોબાઈલ 

નબંર અને / અથવા ઈ-મેઈલ ID અમારી પાસે નોંધાવો. 

(b)  જરૂર હોય ત્યારે િમારો સપંકડ કરી શકાય િે માટે િમે સરનામુ ંફોન નબંર 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 ંસ્ટેટમેન્ટ કે પાસબકુ િપાસો. જયારે કોઈ 

નોંધ િમને વાધંાજનક લાગે િો તિુડ જ અમારો સપંકડ કરો જેથી અમે િેની િપાસ કરી શકીએ ડાયરેકટ ડેબીટ ( 
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સીધી ઉધાર નોંધ ) અને સ્ટેન્ડીંગ ઓડડર ( સ્થાયી સચૂના ) એ પદ્ઘતિ છે. જેમા ંિમે તનતિિ રહો છો કે િમે 

મોકલવા માગંો ત્યા ંજ નાણા ંપહોંચે છે. 

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

અન્ય િપાસ સસં્થાઓને સહકાર આપવો જોઈએ. 

૧ર.૪ સભંાળ રાખવી. 

  િમારા દ્વારા િમારા ચેક, પાસબકુ, કાડડઝ, PIN, પાસવડડ અને અન્ય સરુક્ષા ની માહહિીની સભંાળ લેવી જે 

િમને છેિરપીંડી અટકાવવા અને િમારા ખાિાનુ ંરક્ષણ કરવામા ંમદદરૂપ થશે. િમે નીચે મજુબની સચૂનાઓનુ ં

પાલન કરશો: 

(a)  ના કરશો: 

(i) િમારી ચેકબકુ અને કાડડ સાથે રાખવા. 

(ii) સહી કરેલા કોરા ચેક રાખવા. 

(iii) કોઈને પણ િમારા ખાિાની માહહિી, પાસવડડ કે અન્ય સરુક્ષાને લગિી માહહિી આપવી. 

(b)  િમારુ કાડડ / ચેકબકુ દુરુપયોગથી સલામિ કેવી રીિે રાખવુ ંિેની સલાહ આપીશુ.ં 

(c)  જયારે િમારી ચેકબકુ, પાસબકુ કે ATM / ડેબીટ કાડડ ખોવાય કે ચોરાઈ જાય અથવા અન્ય સરુક્ષા 

માહહિીની અન્યને જાણ થાય િો તિુડ જ અમને જાણ કરો જેથી અમે િેનો દુરુપયોગ રોકવા પગલા ંલઈ શકીએ. 

જયારે અન્ય કોઈને િમારા PIN કે પાસવડડની જાણ થઈ હોય ત્યારે િમારે િે બદલી નાખંવા જોઈએ. 

(d)  જયારે િમે જાણો અગર શકંા જાય અગર ખાત્રી થાય કે િમારી ચેકબકુ, પાસબકુ, કાડડ ખોવાયુ ંઅગર 

ચોરાયુ ંછે કે િમારા PIN, પાસવડડને કોઈ જાણે છે ત્યારે એ અંગે અમને જાણ કરવી આવશ્યક છે. 

(e)  ઉપરોકિ માહહિી અંગે િમે અમારી ર૪ કલાક કાયડરિ ટોલ ફ્રી ( તન:શલુ્ક ) ટેણલફોન સેવા, જેનો નબંર 

િમને આપેલો છે િેના દ્વારા અને લેણખિમા ંપણ િે પ્રમાણે િાત્કાલીક અરજી કરવી. તવકલ્પરૂપે આ માટે િમને 

આપેલા ઈ-મેઈલ એડે્રસ ઉપર પણ જાણ કરી શકો છો.  

(f)  અમને જાણ થયા પહલેાના વ્યવહારો માટેની જવાબદારી િમારી રહશેે. 

૧ર.પ ચકૂવણી રદ કરવી. 

(a)  ચેકની ચકૂવણી રોકવા, સ્થાયી સચૂના કે ડાયરેકટ ડેબીટ રોકવા િમારે અમને લેણખિમા ંજ જાણ કરવી 

પડે. 
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(b)  અમે િમારી મેન્ડેટ પાુ ખેંચવાની સચૂના, પવૂડસમંિી / લાભકિાડની ઉપાડની સમંતિ / વાપરનાર 

સસં્થાની સમંિી તસવાય ગ્રાહય રાખીશુ.ં 

(c)  ચકૂવણી રદ કરવાની િમારી સચૂના નહીં મળે િો િે રદ્ ના કરી શકાય. 

(d)  કે્રડીટ કાડડની ચકૂવણી િેને લગિા બીજા નીતિ તનયમો અને શરિોને આધીન છે. 

૧ર.૬ નકુસાન માટેની જવાબદારી  

  જો િમે ગેરરીિી દાખવી હશે િો િમારા ખાિાના િમામ નકુસાનની જવાબદારી િમારી રહશેે. જો જરૂરી 

સાવધાની રાખ્યા વગર વત્યાડ હશો િો િમને થયેલા બધા નકુસાનની જવાબદારી િમારી રહશેે. 
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એનેકસ : ગ્લોસરી - શબ્દકોષ 

 આ વ્યાખ્યાઓ આપને કોડમા ં વાપરવામા ં આવેલ શબ્દોની સમજ આપશે. આ વ્યાખ્યાઓ સચોટ 
કાયદાકીય અને ટેકનીકલ વ્યાખ્યાઓ નથી. 

ATM : ઓટોમેટેડ ટેલર મશીન ( ATM ) એક એવુ ંમશીન છે જેમા ંગ્રાહક PIN થી િેના કાડડનો ઉપયોગ કરી શકે 
છે જેથી રોકડા, માહહિી અને અન્ય સેવાઓ મેળવે છે. 

બેંકીંગ લોકપાલ ( ઓમબડસમેન ) : બેંકીંગ લોકપાલ તવવાદોના ઉકેલની સ્વિતં્ર સત્તા ધરાવે છે જેની સ્થાપના 
હરઝવડ બેંક ઓફ ઈષ્ક્ન્ડયા દ્વારા કરવામા ંઆવી છે જેથી બેંક િેના વ્યહકિગિ અને નાના ધધંાદારીઓ વચ્ચેના 
તવવાદોનો ઉકેલ લાવી શકે. 

કાડડ : કોઈપણ પ્લાષ્ક્સ્ટક કાડડ માટેનો સામાન્ય શબ્દ છે જેનો ઉપયોગ ગ્રાહક માલસામાન અને સેવાઓની ચકૂવણી 
માટે અથવા રોકડના ઉપાડ માટે કરે છે. આ કાડડમા ં ATM / ડેબીટ / કે્રડીટ / સ્માટડ  કાડડસ નો સમાવેશ થાય છે. 

કે્રહડટ કાડડ : કે્રહડટ સગવડ આપતુ ંએક પ્લાષ્ક્સ્ટક કાડડ છે જે આપને માલ અથવા સેવાના ભગુિાન અને રોકડ રકમ 
ઉપાડવામા ંકામ લાગે છે. 

ચેક કલેકશન નીતિ : ચેક કલેકશન નીતિ જુદા જુદા સ્થાતનક અને બહારગામના ચેક અને સાધનોના સદંભડમા ંબેંક 
દ્વારા અનસુરવામા ંઆવિી નીતિઓનો ઉલ્લેખ કરે છે જે એકાઉન્ટમા ંજમા કરાવવા માટે બેંકમા ંહડપોણઝટ કરાય છે. 
આ નીતિ બીજી બાબિો ની સાથે વ્યવહાર કરે છે 

- ચેક ખરીદવાની તવનિંીઓ  

- ચેક જમા કરાવવાનો સમયગાળો  

- ચેકના કલેકશનના તવલબંના હકસ્સામા ંવ્યાજની ચકૂવણી. 

- સ્થાતનક અને બહારગામના ચેકોના હકસ્સામા ંિરિ જ જમા આપવા. 

- ચેક / ઈન્સ્ટુમેન્ટ ખોવાઈ જવુ ંઅને નવા ચેક / ઈન્સ્ટુમેન્ટ ઈસ્ય ુકરવા માટેના ચાર્જિસ 

 

કસ્ટમર ( ગ્રાહક )  : એવી વ્યહકિ કે જે ખાત ુ ંધરાવે છે અને બેંકની પ્રોડકટસ અને સેવાઓનો લાભ લે છે. (બીજી 
વ્યહકિઓ સાથે જોઈન્ટ ખાત ુ ંધરાવિા ગ્રાહક, ખાત ુધરાવિા કોઈ એચ.ય.ુએફ.ના એહકઝકયશુનર / કિાડ અથવા 
ટ્રસ્ટી પણ સોલ ટે્રડસડ, પ્રોપરાઈટરીતશપ / ભાગીદારી કંપની, કલબ અને સોસાયટી તસવાય).   

કરન્ટ અકાઉન્ટ ( ચાલ ુખાત ુ) : હડમાન્ડ હડપોણઝટના ંપ્રકાર જેમા ંખાિાનંા બેલેન્સના આધારે કોઈપણ સખં્યામા ં
ઉપાડની પરવાનગી હોય છે અથવા અમકુ તનતિિ રકમ સધુી. 

ડીસીસ્ડ અકાઉન્ટ ( મિૃકનુ ંખાત ુ ) : હડસીસ્ડ એકાઉન્ટ એ હડપોણઝટ એકાઉન્ટ છે જેમા ંસીંગલ એકાઉન્ટ હોલ્ડર 
મતૃ્ય ુપામેલ છે અથવા જોઈન્ટ એકાઉન્ટોમા ંએક અથવા વધારે જોઈન્ટ એકાઉન્ટ હોલ્ડરો મતૃ્ય ુપામ્યા છે. 
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ડીમેટ ખાત ુ: ડીમેટ એકાઉન્ટ એ ડીમટીરીયલાઈઝડ એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ કરે છે અને એવુ ંએકાઉન્ટ છે જેમા ંરોકાણ 
કરનારના સ્ટોક ઈલેકટ્રોનીક ફોમડમા ંહોય છે. 

હડપોણઝટ એકાઉન્ટસ ( જમા ખાિા ) :  

- ' સેવીંગ હડપોઝીટ ' નો અથડ છે હડમાન્ડ હડપોણઝટનો પ્રકાર જેમા ંમયાડદા હોય છે અને ઉપાડની સખં્યા 
િેમજ ઉપાડની રકમ એક તનતિિ સમયગાળા માટે બેંક દ્વારા આપવામા ંઆવિી પરવાનગી જેટલી હોય છે. 

- ટમડ હડપોણઝટનો અથડ છે બેંક દ્વારા મેળવવામા ંઆવિી તનતિિ સમયગાળા માટેની હડપોણઝટ જેને ફકિ 
તનતિિ સમયગાળા પછી જ ઉપાડી શકાય છે અને એમા ંએવી હડપોણઝટનો સમાવેશ થાય છે જેમ કે રીકરીંગ / 
ડબલ બેતનહફટ હડપોઝીટસ /શોટડ હડપોઝીટસ / ફીકસ્ડ હડપોણઝટસ / મથંલી ઈન્કમ સહટિહફકેટ / કવાટડરલી ઈન્કમ 
સહટિહફકેટ વગેરે. 

- ' નોટીસ હડપોઝીટ ' નો અથડ છે તનતિિ સમયગાળા માટેની મદુિી થાપણ પરંત ુએક પરુા બેંકીંગ હદવસની 
નોહટસ પછી જ ઉપાડી શકાય. 

ઈહકવટી : ઈહકવટીનો અથડ છે કોપોરેટ કંપનીની થાપણનો એક ભાગ જેનુ ં પ્રતિતનતધત્વ કંપનીના શેરો દ્વારા 
કરવામા ંઆવે છે જે ભૌતિક અથવા હડમટીરીયલાઈઝ સ્વરૂપે હોય છે. 

 

ઈલેકટ્રોનીક કલીયરીંગ સતવિસ : આ એક બકઁ એકાઉન્ટ મા ં થી બીજા બકઁ એકાઉન્ટ મા ં કરવામા ં આવિા 
ઈલેતટ્રોતનક ફડં 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 મજુબના એક સરખા રહશેે અથવા અમકુ વષડ બાદ લોનના તનયમો અને િેની શરિોને આધારે બદલાશે. 

ફલોટીંગ વ્યાજ ના દરો : ફલોટીંગ વ્યાજ ના દરો હફકસડ નથી હોિા પરંત ુિે રેફરન્સ રેટ સાથે જોડાયેલ હોય છે 
અને િે મજુબ બદલાિા રહ ેછે. 

 ગેરંટી : કોઈ વ્યહકિ દ્વારા આપવામા ંઆવેલ વચન.  

સરકારી બોન્ડ : સરકારી બોન્ડનો અથડ છે જાહરે લોન ઊભી કરવા માટે સરકાર દ્વારા ઊભી કરવામા ં અને 
આપવામા ંઆવિી સરુક્ષા. 

ડોરમન્ટ / ઈનઓપરેટીવ ખાિા  : આ એક એવુ ંચાલ ુઅથવા બચિ ખાત ુ ંછે કે જેમા ંબે વષડ થી વધ ુસમયગાળા 
દરતમયાન કોઈ જ વ્યવહાર ન થયો હોય. 

મેઈલ : ભૌતિક અથવા ઈલેકટ્રોનીક સ્વરૂપે પત્ર. 

NEFT : નેશનલ ઈલેકટ્રોતનક ફડં ટ્રાન્સફર ( NEFT ) યોજના એ રારટ્રવ્યાપી ફડં ટ્રાન્સફર યોજના છે જેના દ્વારા 
આપણા દેશમા ંકોઈ પણ બેંકની કોઈ પણ શાખામાથંી અન્ય કોઈ બેંકની કોઈ પણ શાખામા ંનાણા ંટ્રાન્સફર કરી 
શકાય છે. 
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નોમીનેશનની સતુવધા : નોમીનેશનની સતુવધાથી બેંક : મતૃ્ય ુપામેલ થાપણદારના નોમીનીને ચકૂવણી કરે છે, જે 
રકમ થાપણદારના ખાિામા ંજમા હોય છે; િે બેંકની કસ્ટડીમા ંરહલે મતૃ્ય ુપામનાર વ્યહકિની વસ્તઓુ પાછી આપે 
છે; જો સેફટી લોકર ભાડે રાખનાર વ્યહકિનુ ંમતૃ્ય ુથાય િો િેમાથંી વસ્તઓુ ભાડે રાખનારના નોમીનીને આપે છે. 

વીિેલી મદુ્િ / િારીખ વાળા ચેક ( સ્ટેલ ચેક )  : એવા ચેક કે જે લખાયાની િારીખના ૩ (ત્રણ) મહહના પછી 
ઉઘરાણા માટે રજૂ કરવામા ંઆવે. 

PAN: પરમેનટં એકાઉન્ટ નબંર એ ભારિ સરકારના આયકર તવભાગ દ્વારા આપવામા ંઆવિો એક દશ આંકડાનો 
આલ્ફાન્યમેુહરક નબંર છે. િે લેતમનેટેડ કાડડના સ્વરૂપમા ં આપવામા ં આવે છે. િે એક કાયમી કાડડ છે જેમા ં
કરદાિાના સરનામામા ંફેરફાર થવાથી અથવા આકારણી અતધકારી ના બદલાવાથી કોઈ જ ફેરફાર થિો નથી. 

પાસવડડ  : એક શબ્દ કે આંકડા અથવા બનેંનુ ંસયંોજન, જેથી કોડને એકસેસ કરી શકાય, જેને ગ્રાહકે પસદં કયો છે 
જેનાથી િેને ફોન અથવા ઈન્ટરનેટ બેંકીંગ સેવાના ઉપયોગની  પરવાનગી મળે છે. િેનો ઉપયોગ ઓળખાણ માટે 
પણ થાય છે.  

PIN (પસડનલ આઇડેન્ટીહફકેશન નબંર)  : એક ગોપનીય નબંર, જેનો કાડડ સાથે ઉપયોગ કરવાથી ગ્રાહકને વસ્તઓુ 
/ સેવાઓની ચકૂવણી, રોકડ ઉપાડ અને બેંક દ્વારા આપવામા ંઆવિી અન્ય ઈલેકટ્રોનીક સેવાઓની પરવાનગી 
મળે છે. 

RTGS : RTGS નો મિલબ હરયલ ટાઈમ ગ્રોસ સેટલમેન્ટ છે. િે બેંકીંગ તસસ્ટમમા ંનાણાની ટ્રાન્સફર માટેનુ ંસૌથી 
ઝડપી માધ્યમ છે. RTGS મા ં વ્યવહારોનુ ં સેટલમેન્ટ વન ટુ વન આધાર ઉપર થાય છે જેને ગ્રોસ સેટલમેન્ટ 
કહવેાય છે અને િે કોઈ પણ જાિના વેઈટીંગ તપરીયડ વગર તરંુિ એટલે કે હરયલ ટાઈમમા ંથાય છે. 

રેફરન્સ રેટ  : આ એક એવો બેન્ચમાકડ રેટ છે કે જેના ઉપર ફલોટીંગ વ્યાજવાળી લોનના વ્યાજ દરો નકકી 
કરવામા ંઆવે છે. વ્યાજનો આ રેફરન્સ રેટ વ્યહકિગિ બેંકોની નીતિના આધારે નકકી / િેમા ંફેરફાર થાય છે. 

તસતનયર તસટીઝન  : ૬૦ વષડની વયમયાડદા વટાવી ચકેૂલી વ્યહકિ.  

સ્માટડ કાડડ  : સ્માટડ  કાડડ એ કે્રહડટ કાડડની સાઈઝનુ ં એક પ્લાષ્ક્સ્ટક કાડડ છે જેમા ં ડેટા પ્રોસેસ કરવા માટે એક 
માઈક્રોચીપ લગાવેલી હોય છે. આ કાડડ વ્યહકિગિ ઓળખ, પ્રમાણીકરણ  અને માહહિી ના સગં્રહ માટેનુ ંસરુણક્ષિ 
માધ્યમ પરંુૂ પાડે છે. િે ટેણલફોતનક કોલીંગ,  ઈલેકટ્રોતનક રોકડ ચકુવણી અને અન્ય કાયો  માટે પણ ઉપયોગી છે. 

ટેહરફ તશડયલુ : બેંક દ્વારા િેના ગ્રાહકોને આપવામા ંઆવિી પ્રોડતટસ અને સેવાઓ માટે લેવામા ંઆવિા શલુ્ક 
દશાડવત ુ ંપત્રક. 

અનપેઈડ ચેક : આ એક  એવો ચેક છે જેને કોઈ બેંક દ્વારા ચકૂવણી તસવાય પાછો મોકલવામા ંઆવ્યો છે (પરિ 
થયો છે). 
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બેંકીંગ કોડઝ એન્ડ સ્ટાન્ડડડઝ બોડડ ઓફ ઈન્ડીયા ( BCSBI ) દ્વારા રીઝવડ બેંક 

ઓફ ઈન્ડીયા, ઈન્ડીયન બેંતસ એસોતસએશન અને સભ્યપદ ધરાવિી બેંકોના 

સહયોગથી આ કોડ સ્થાતપિ કરવામા ંઆવ્યો છે. કોડનો મખુ્ય હતે ુ સારા અને 

યોગ્ય બેંકીંગ વ્યવહારને ઉત્તેજન આપવુ,ં સચંાલનના લઘતુ્તમ ધોરણો તસદ્ઘ કરવા ં

અને મખુ્યત્વે સામાન્ય જનિા ને બેંકીંગ પ્રથામા ં તવશ્વાસ બેસે િે માટે બેંક - 

ગ્રાહક વચ્ચે હાહદિક ઉરમાજનક સબંધંોને પ્રોત્સાહન મળે િે છે. 

'' બેંકોએ અપનાવેલા બેંકીંગ કોડઝ અને સ્ટાન્ડડડઝ નુ ંબેંકો દ્વારા પાલન કરવામા ં

આવે છે કે કેમ િેની દેખરેખ રાખવા અને ખાિરી કરવા માટે '' BCSBI ની 

સ્થાપના એક સ્વાયત્ત સસં્થા િરીકે ફેબ્રઆુરી - ર૦૦૬ મા ંકરવામા ંઆવી હિી. 

BCSBI એ બે કોડ તવકસાવ્યા છે - '' બેંકોની ગ્રાહકો પ્રત્યેની વચનબદ્ઘિાનો કોડ '' 

િથા '' સકૂ્ષ્મ અને નાના સાહસો પ્રત્યેની વચનબદ્ઘિાનો કોડ ''. આ કોડ્સ BCSBI 

ની સભ્ય બેંકો જેવી કે  સતુનતિિ વેપારી બેન્કો, શહરેી સહકારી બેંકો અન ેક્ષેત્રીય 

ગ્રામીણ બેંકો એ અપનાવલે છે. 

BCSBI િેની સરંચના અને ઘડિર મજુબ ફહરયાદોના તનવારણ માટેનુ ંમડંળ નથી. 

જો કે  BCSBI ફહરયાદોને જરૂર િપાસે છે પણ િેની પાછળનો હતે ુપ્રણાલીગિ 

ખામીઓ હોય િો િેન ે ઓળખવા, નીતિમા ં અંિર હોય, પ્રહક્રયાઓ અને 

વ્યવહારોમા ંખામીઓ હોય િો િે સધુારવા પગલા ંલેવા િેવો છે. 

BCSBI તવશે તવસ્તિૃ માહહિી મેળવવા વેબસાઈટ www.bcsbi.org.in ઉપર લોગ 

ઓન કરવા તવનિંી છે. 

 

http://www.bcsbi.org.in/

