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करिय वाचिहो, 

मला, ‘‘बिँांच्ा ग्ाहिांच ेअधििार’’ सदर चचत्रमय पसु्तिाच्ा स्वरुपात सादर िरताना खपू आनंद होत आहे.

बिँात ममळणायया सवेा व त्ासंबंिातील ग्ाहिांच ेअधििार याबद्दल ग्ाहिांमध् ेजागतृी मनमयाण िरण्ाचा 

भारतीय बकँिंग संहहता आणण मापदंड मंडळाचा हा एि छोटासा रियत्न आहे. आतापययंत रििानमंत्री जन िन योजन े

अतंग्डत आपल्ा देशात जवळ जवळ 25 िोटी बचत खाती उघडली आहेत व म्हणनूच अशा खातदेारांना बिेँच्ा 

मवमवि सवेांबद्दल माहहती असण ेगरजचे ेआहे.तांकत्रि रिगतीमळेु, एटीएम, इंटरनटे बकँिंगच्ा माध्मातनू 

बिँामिील चलनवलन अमतशय सलुभ झाल ेआहे. 

परंत ुत्ाच बरोबर यामध् ेअफरातफर आणण इतर िोिे वाढतात. ग्ाहिांना याबाबत िोणती साविगगरी 

बाळगली पाहहज ेयाची माहहती असण ेआवश्यि आहे.सदर चचत्रमय पसु्ति उपरोक्त गोष्टींचा मवचार िरुन तयार 

िेल ेआहे. 

सदर पसु्ति वाचिांना मनश्चितपण ेउपयोगी ठरेल तसचे सदस्य बिँा आपल्ा आध थ्िि समावशेनाबाबतच्ा 

िाय्डक्रमाद्ारे याचा उत्तम रिसार िरतील अशी मला आशा आहे.

(ए. सी. महाजन)
अध्क्ष

भारतीय बकँिंग संहहता आणण मापदंड मंडळ



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

2)	 ठेव	खातांवरील	ववषेश	अटी	व	ननयम.

3)	 बचत	खातामधील	नकमान	शशल्लक	रक्कमे	बाबतची	अट.

4)	 ठेव	खातामध्े	नामननर्देशन	नोंर्वणे.

5)	 खातामध्े	चेक	जमा	करणे.

6)	 कायायान्वित	नसलेले	/	सुप्त	खाते	पुन्ा	कायायान्वित	/	चालू	करणे.

7)	 फाटलेल्ा,	जुन्ा	व	जीणया	नोटा	बँकेतून	बर्लून	घेणे.

8)	 मुर्त	ठेवीचे	पैसे	मुर्संपण्ापूववी	काढणे	नकंवा

9)	 मुर्त	ठेवीच्ा	खातेर्ाराच्ा	मृतूनंतर	सर्र	खाती	मुर्तीपूववी	बंर्	करणे.

10)	 मयत	खातेर्ाराच्ा	खातांच्ा	र्ावांचे	ननराकरण.

11)	 मुलभूत	बचत	खाताबरोबरीचे	(बी.एस.बी.डी.)	‘‘रूपे	काडया’’

12)	 अयशस्ी	एटीएम	ववहार	परंतु	खातामध्े	रक्कम	नांवे	टाकली	जाणे.

13)	 डेबीट/रुपे	काडया	हरवल्ाचे	बँकेला	सुचचत	करणे	/	कळवणे

14)	 एका	खातामधुन	ताच	बँकेच्ा	इतर	ठठकाणी	असलेल्ा	रु्सयाया	खातामध्े	पैसे	पाठवणे.

15)	 तक्ार	करण्ाची	पद्धत

16)	 एक	शखडकी	पद्धतीद्ारे	जेष्ठ	नागररक	व	ठर्वांग	वन््ंतना	सुववधा.

17)	 खाजनगपणा	व	गुप्तता	राखण्ाचा	अवधकार.

18)	 चुकीच्ा	पद्धतीने	ववमा	पमॉशलसी	ववकणे.

19)	 ववसाय	प्रवतननधी	व	सुववधा	प्रर्ाता	यांची	बँनकग	ववसायामधील	मर्त.

अनुक्मशणका



काय विविता आज खूप आनंदी विसतेस 
आवि हो, तू कुठून येत आहेस? 

अहो, शोभाताई, मी 
िेिळाजिळील बँकेत माझे 
बचत खाते उघडूि येत आहे, 
महिूि मला आिंि होतोय.

अग, हे तर खूपच कठीि 
काम आहे. तू कोणाच ा् 

ओळखीिे खाते उघडलेस?

िाही हो शोभाताई, खरे तर हे खूप सोपे आहे. बँकेत खाते 
उघडणयासाठी आवशयक कागिपत्र माझयाकडे िसतािा तेथील 
कम्मचा-यानी एका अरा्मवर माझा फोटो चचकटवून माझी सही घेतली 
ि बचत खाते उघडले. या खातयात एका विचशषठ म ा्या देत मी वयवहार 
करू शकते.

छान ! अगं उत्तम मावहती विलीस 
!! आता तर मी बँकेत खाते 
उघडून पिंकीच ा् चशक्षणासाठी पसेै 
साठवेन.

बँकेत खाते उघडिे इतके 
सोिें असेल तर मी िंि 

आजच खाते उघडते. िंि 
मला सही करता येत िाही.

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

कटप : मलुभतू लहान बचत ठेव खात ेउघडण्ाच्ा अजयावर फोटो चचिटवनू व सही िरून अ्वा अगंठ्ाचा ठसा उमटवनू 
खात ेउघडता यतेे. त्ाकप या खात्ामध् ेठेव आणण पसै ेिाढण्ासाठी मवश्शष् मययादा आहेत.

1.	खरचं	इतके	सोपे	आहे	मुलभूत	लहान	बचत	ठेव	(बी	एस	बी	डी)	स्मॉल	खाते	उघडण



मोवहत तुला तर काही 
मावहती असेल तर सांग…

जेव्ा तुमही मुदत ठेव खाते 
उघडता तेव्ा त ा्चया पूर्म  

मावहतीसाठी बँकेकडून महत्िाच ा् 
अटी व वि्म मागून घ ा्.

कोणीही एक पकवा िोघे / वतघे 
संयुकतपरे ठेव खाते उघडू 
शकतात.

तुमचयािंकैी कोरी कोरी हे खाते 
उघडले आहे.

गुरूजी मी उघडले 
आहे.

तुला मुदत ठेव खाते उघडताना 
त ा्चया विशेष अटी व वि्म 
बँकेने सांवगतले होते का?

िाही तर…

कटप : बिँांनी ठेव खाती उघडताना त्ा संदभयातील महत्ताच्ा अटी व मनयम ग्ाहिांना देण ेआवश्यि आहे.

आपण सवाांना बँकेच ा् मुदत ठेवीबद्दल 
मावहती आहे का? िंवन तू सांग बरे…

यामधये 
एक ते िहा 
िराया पर् यंतच ा् 
मुदतीसाठी ठेव 
ठेवता येते ि 
याच ा्त बचत 
खात ा्पेक्षा 
अचिक वयाज 
वमळते.

मुदत ठेव

2.	ठेव	खातांवरील	ववशेष	अटी	व	ननयम
रिरौढ श्शक्षण



ते तर आहेच... मी िंगार होताच 
माझया बँकेचया खातयात 500 रुिंये 

वियवमत जमा करते... जे मला 
गरज भासलयास काढता येतात.

मग शुभ कामाला 
उचशर कशाला ! 
चल आरच बँकेत 
बचत खाते उघड.

अग असे असेल तर मी असेच एक बचत खाते बँकेत 
उघडणयाचा विचार करते की जयात जेव्ा हातात िैंसे असतील 

तेव्ा ठेिता येतील ि गरजेचया िेळी काढता येतील.

जर खातयातील सि्म चशललक 
काढायची असेल तर बँक 

तसे करू िेईल का?

महागाई इतकी वाढली आहे की, कुटंुब कसे 
चालवार्चे हेच समरेनासे झाले आहे.

विमला, अग मुलभूत बचत ठेव (बी.एस.बी.डी.) खात ा्त वकमान 
चशललक रकमेची अट िसते ि आपण आपली सवया  चशललक रककम 

काढूनही खाते चालु ठेवू शकतो.

कटप : मलुभतू बचत ठेव (बी.एस.बी.डी.) खात्ामध् ेश्शल्लि रक्कम नसली तरी खात ेचाल ूराहत ेव त्ावर िाहहही दंड आिारला जात नाही.

3.	बचत	खातावरील	नकमान	शशल्लक	रक्कमेची	अट



गुरुजी मी बँकेत खाते उघडणयसाठी 
जात आहे.

अरे िा ! छान !! िंण खातयामधये 
िामविर्दे शन नोंदवण ा्स विसरू मात्र 

िको बरे का…

गुरूजी तयाचा का्  उपर्ोग? अरे माझ ा् िवडलांनी बँकेत बचत खातयाबरोबर मुदत 
ठेवी ठेवल ा् होत ा्, िंण तया खातयामधये आई पकवा 

मुलांपकैी कोराचेही नामविर्दे श नोंर्वले िव्ते.

गुरूजी, तर मग मी बँकेत खाते 
उघडताना िामविर्दे शन नककीच 

िोंर्वेन.जेव्ा िवडलांचा सवग्मवास 
झाला तेव्ा त ा् मुदत 

ठेवींची रककम वमळण ा्त 
आमहाला बराच त्रास झाला. 
जर खातयामधये आपल ा् 

इच् ेप्रमारे कोणाही वयककतचे, 
जसे की पतनी पकवा मुलांचे 
िामविर्दे शन नोंदवल ा्स अशा 
प्रसंगी तयांना रककम वमळणे 

सोपे जाते.

कटप : बचत व मदुत ठेव खात्ामध् ेनाममनददेशन नोंदवल्ास नंतर होणायया त्रासापासनू सटुिा होते.

4.	ठेव	खातामध्े	नामननर्देशन	नोंर्वण



िोन विवसात. त ा्नंतर 
जेव्ा तुमचया मुलीला हे िंसेै 
काढाि ा्चे असतील तर ती 

काढू शकेल.

मी तर वतचे खातेिंसुतकच 
(िंासबुक) घेऊि आले आहे.

टीप : चिे पटेीमध् ेटािण्ापवूवी अ्वा िाऊंटर वर जमा िरण्ापवूवी त्ाच्ा माग ेखात ेनंबर तसचे खातदेाराचा / 
जमाित्याचा फोन नंबर जरूर श्लहावा.

साहेब, माझ ा् मुलीच ा् चशषयवतृ्तीचा चेक वतचया बचत 
खात ा्त जमा कराि ा्चा आहे.

5.	खातामध्े	चेक	जमा	करणे

या चेकचे िैंसे माझया मुलीचया खातयात 
केव्ा जमा होतील?

तुमहाला तुमचया मुलीचा खाते 
िंबर मावहत आहे का?

मी आपला आभारी 
आहे!

वठक आहे ! ही चेक भरणयाची 
कसलप भरून तयाला चेक जोडून तया 
िेंटीमधये टाका पकवा समोर बसलेलया 
साहेबांचयाकडे जमा करा. ते तुमहाला 
त् ाची पावती पण िेतील. हो... िंण 

चेकचया मागे मुलीचा खाते िंबर व फोन 
िंबर वलहार्ला विसरू िका बरे का…



हो तर! तेथील कम्मचा-यांनी 
ह्ाना खाते िुंनहा चालू करूि 
त ा्चा तपचशल गॅस एरनसीला 

विला…

तर मग तू गॅस एजनसीला 
काय मावहती विलीस?

अग हे ऽ बँकेचया जया शाखेत खाते आहे त ा् शाखेत खाते 
िुंसतक घेऊन गेले. तेथे त ां्नी हयांचया कडून आधार काडायाची 
झेरॉकस घेतली व खाते िुंनहा चालू करण ा्साठी अरया  घेतला…

कटप : बिेँत व्यवहारा अभावी बंद पडलले ेखात ेिोणतहेी शलु्क न घतेा बिँ पनु्ा िाययान्वित िरून देते.

ताई, अग गॅसच ा् सरकारी अनुदािाची रककम जमा 
करण ा्साठी गॅस एरनसीचे लोक बँकेच ा् खात ा्ची 

मावहती फॉमया मधये भरून मागताहेत.

तसेच खातयात काही रककम 
भरूि वयिहार िंनुहा सुरू 

करणयास सुचविले.

6.	कायायान्वित	नसलेले	/	सुप्त	खाते	पुन्ा	कायायान्वित	/	चालू	करणे…

अरे िा! एव्ढे करूि 
खाते िंनुहा सुरू करता 

आले?

हो मला मावहत आहे. माझ ा् िव-याने काही वरा्मपूववी 
बँकेत खाते उघडले होते. िंण तयाच ा्मधये गेले िोन-
तीि वषदे व्वहार न केलयािे ते खाते चालू िव्ते.



अरे मग 
याच ा्त 

घाबरण ा्चे 
काय कारर, 
उद्ा आपल ा् 
घराजिळील 

बँकेत जावून ती 
िोट बर्लून घे…

तर मग शाखेच ा् मोठया 
साहेबांचयाकडे तक्ार कर.

िादा ! िंण माझे त ा् बँकेत 
खाते िाही.

त ा्ने काही फरक पडत नाही. 
बँकेच ा् िोटीस बोडया  वर 

वलहल ा्प्रमािे ते तुला नोट बदलून 
िेतील…

वठक आहे! उद्ा मी घराजवळील बँकेच ा् 
शाखेत जावून िोट बर्लून घेतो. िंण दार्ा, जर 

त ां्नी ती बदलून विली नाही तर?

कटप : आपण बिेँच्ा िोणत्ाही शाखते जावनू आपल्ाजवळील जनु्ा फाटक्ा नोटा बदल ूशिता.

मला जुहू चौपाटीचे भाडे वमळाले 
महणून खुचशत होतो िंण तया 

िॅंसेंजरने जी 100 रुिं ां्ची नोट 
विली ती फाटकी आहे. हे िंहा 

बरे.

अरे मोवहत, असा तोंड 
िंाडून का उभा आहेस?

7.	फाटलेल्ा,	जुन्ा,	जीणया	नोटा	बँकेतून	बर्लून	घेणे…

ं



तसे असेल तर माझी चशललक 
रककम मुदत ठेवित ठेवतो.

िंि गुरुजी मला जर 
या रकमेची गरज मुित 

संिंणयाचया आिीच 
लागली तर मग मी काय 

करिार?

अरे िा! बचत करिे ही एक 
चांगली सिय आहे. आिंलया 
गरजेला ती उिंयोगी िंडते.

िंण आतपर्ांत अशा प्रकारे जमा झालेली चशललक तू 1, 3 पकवा 
5 िराया च ा् मुदत ठेवीत का नाही ठेवत. अरे असे केल ा्ने तुला 

व ा्जिंण चांगले वमळेल.

कटप : मदुत ठेवीच ेपसै ेमदुत संपण्ापवूवीसदु्ा ममळू शितात किंवा त्ाच्ा तारणावर िज्ड ममळू शिते.

िंवन कुठून येत आहेस?

समर गरर थोडया काळासाठी 
असेल आवि पैसे िंरत येणार 

असतील तर ठेवीच ा् ताररावर तू 
कज्म घेऊ शकतोस. तसेच ठेव खाते 
मुदत संपण ा्चया आधीिंण बंर् करता 
येते. अथाया त मुदतीिूंववी पसेै घेतलयास 

व ा्ज थोडे कमी वमळेल

गुरूजी, मी बँकेतून रे्त आहे. मुलीच ा् लग्ासाठी मी 
िरमहा रमेल तसे रु. 1000/ 2000 माझ ा् खात ा्त जमा 

करत असतो.

ते तर आहेत…

8.	मुर्त	ठेवीचे	पैसे	मुर्त	पूणया	होण्ापूववी	काढणे	नकंवा	ठेवीच्ा	तारणावर	कजया	घेणे…



या ठेव खातयािर कोणाचे 
िामविर्दे शन नोंवरार आहात…

तसे असेल तर या मुर्त ठेवीमधये माझी पतनी 
सुभद्ाचे िामविर्दे शन नोंदवा.

साहेब िामविर्दे शन करणयाचा 
काय फायदा आहे.

समरा, तसे ि होवो,िंण 
ठेवीची मुदत संपणयाआधी तर 

ठेवीिाराचा मतृ्ू झाला तर ज ा्चे 
िाव िामविर्दे शन केले आहे 
त ा् व क्कतस ते िंसेै अगदी 

मुदतीिूंववीसुद्ा विनासा् ास वमळू 
शकतात.

ि अशा िेळी मुदिूंवया  खाते बंद 
केल ा्बद्दल कोणताही आकार 

लावला जात िाही.

माझ ा्च नावांवर साहेब... 
िंाच िराया साठी.

चशवा ऽ तुमहाला कोणाचया नावे ि 
वकती वरा्मसाठी वह रककम मुदत 
ठेवीत गंुतवायची आहे?

कटप : मदुत ठेव खातदेाराचा मतृ् ूखात्ाची मदुत संपण्ाआिी झाल्ास त्ा खात्ाची नाममनददेश्शत व्यक्तती मदुती पवूवी खात े
बंद िरू शित ेव त्ास िोणताही आिार लावला जात नाही.

9.	मुर्त	ठेवीच्ा	खातेर्ाराच्ा	मृतूनंतर	सर्र	खाती	मुर्त	संपण्ापूववी	बंर्	करणे



कटप : नाममनददेशन न नोंदवलले्ा खात्ाच्ा खातदेाराचा मतृ् ूझाल्ास बिेँन ेमनश्चित िेलले्ा रक्कमचे्ा मययादेपययंत िेवळ 
मतृ्चूा परुावा, दावाित््यांची ओळख व बिेँला निुसान भरपाईची हमी हदल्ास बिँ 15 हदवसात दाव्याचा मनपटारा िरेल.

10.	मयत	खातेर्ाराच्ा	खातांच्ा	र्ावांचे	ननराकरण

मावशी साहेबांना पावती र्ाखिा.

या खातयामधये 40 हजार रुिं्े आहेत व बँकेचया ा् 
बाबतच ा् िोररानुसार तयांना केवळ पतीच ा् मतृ्ूचया 

िाखलयाची प्रत ि या नमुन ा्नुसार नुकसान भरपाई बाबतचे 
हमीिंत्र विलयास त ां्ना ही रककम वमळेल

ही पहा साहेब. या खातयामधये तुमचया पतीिे 
िामविर्दे शन नोंदवले िाही.

साहेब, या मावशींच ा् िंतीचे िेहािसान झाले 
आहे. त ां्च ा् िंतीिे मुदत ठेवीत पैसे ठेवले 
असून तयाची पावती तया घेऊन आलया 

आहेत.

तर मग यांना िंसेै कसे 
वमळतील.

अरेरे िाईट झाले. कृिं ा् 
िंावती र्ाखिा.

वठक आहे साहेब. या गोष्ीची 
िूंतया ता 2/3 विवसात करूि आमही 
येवू महणजे त ां्च ा् िंतीचे िंसेै 

मावशींिा वमळतील.



जर तुझा विंन कोणाला समजला 
आवि त ा्ने तुझे काडया  चोरले तर 
ती वयकती तुझया ा् खात ा्मधील 

िंसेै काढू शकते.

तू तुझया खातयाची िंकुसतका 
घेऊि बँकेत जा ि अशा 
काडा्मची मागिी कर. हे 

िंहा माझे काड्म -

िंण र्ा काडा्मचा काय 
उपयोग?

कटप : तमुच्ा बचत खात्ाबरोबर ममळणारे ‘‘रूप ेिाड्ड’’ जरूर घ्ा पण िाडयाचा नंबर व त्ाचा कपन िोणालाही सांग ूनिा.

अग सरला मी आर बँकेत गेले होते. मी जे बँकेत 
बचत खाते उघडले होते त ा् सोबत मला हे ‘‘रूिें काडया ’’ 

वमळाले.

असं आहे 
तर…

11.	मुलभूत	बचत	खाताबरोबरील	(बी	एस	बी	डी)	‘‘रूपे	काडया’’

हो िंि हे काड्म  फार सांभाळूि ठेिािे लागते. 
काडा्मबरोबर तुमचा िैयककतक ओळख िंबर 

(विंि) िेगळया िंत्रािे तुमहाला वमळेल जो तू िंतर 
बिलू शकतेस. िंि लक्षात ठेि तुझा विंि कोिाला 

सांगायचा िाही बरे.

िंण मला असे काही काड्म  
वमळाले िाही?

या काडाया बरोबर एक मावहती पुकसतका 
वमळेल तयािुसार या काडायाच ा् सहाययािे 
तू एटीएम मिून खात ा्वरील चशललक 

रकमेतील गरजेप्रमारे िंसेै काढू 
शकतेस.

असं का बरे?



असे हे काय, माझया खातयातूि 1000 रु िांिे 
टाकलयाचा एसएमएस तर आला िंरंतु मला 

एटीएम मिूि िैंसे वमळालेच िाहीत.

कटप : जर एटीएममिनु तमु्हाला पसै ेममळाल ेनाहीत किंवा िमी ममळाल ेपरंत ुरक्कम खात्ावर नांव ेटािल्ाचा एसएमएस 
आला तर हेल्प लाईन टोल नंबरवर किंवा शाखते तक्रार नोंदवावी.

12.	अयशस्ी	एटीएम	ववहार	परंतु	खातामध्े	रक्कम	नावे	टाकली	जाणे.

काय मला माझे 1000 
रुिंये वमळतील िा?

घाबरु िकोस ! आता ज ा् बँकेचे हे एटीएम 
आहे त ा् बँकेच ा् हेलप डेसकचा टोल फ्ी 
िंबर वलहला आहे. तसेच तुझा काडा्मवर 

िंण टोल फ्ी नंबर आहे. त ा् िंबरिर फोन 
करुि आपण तक्ार नोंदवू.

िादा मला वकरारा सामान घ ा्र्चे आहे. थोडा थांब! मी 
एटीएम मिून िंसेै काढून येतो.

ठीक आहे, मी ्ेथेच बाहेर उभा 
आहे.

जर तक्ार केलयािंतर जर 7 
वििसाचया आत तुझया खातयात िैंसे 
जमा ि झालयास बँकेतील िोटीस 
बोड्मिर मोठया साहेबाचा िंत्ता विला 
आहे तयांचेकडे लेखी तक्ार िे.

िािा बरे तुमही माझयाबरोबर आहात. 
मला हे मावहत िव्ते.



13.	डेवबट/रुपे	काडया	हरवल्ाचे	सुचचत	करणे

फार काही नाही 400 
रुिं्े होते िंण महत्िाचे 
माझे रुिें काडया  होते.

लक्षात ठेव आपला 
काडा्मचा िंबर, विंन 

कुणालाही सांगायचा िाही.

कसे करार्चे?

काय काय होते 
िंावकटामध्े

िादा आर माझे खूप िुकसान झाले. 
टे्नमधये कोणीतरी पाकीट चोरले.

तर मग तु तुझ ा् बँकेच ा् कोणतयाही शाखेमध्े लागलीच 
जा व काड्म बलॉक कर महरजे तुझ ा् काडा्मचा दुरुिं ो्ग 

होणार नाही. तु विंन कुणाला सांवगतला नाही ना?

मग तु तुझे बलॉक केलेस 
का?

तुझा जवळ बँकेचा टोल फ्ी नंबर 
असेल तर त ा्वर फोन करूि 
काडया  बलॉक करु शकतोस.

माझ ा्कडे 
िंबर नाही.

िाही तर…

कटप : जर आपल ेडबेीट / रुप ेिाड्ड हरवत ेतवे्ा टोल फ्ती नंबरला फोन िरून सचुचत िरा व िाड्ड ब्लॉि िरवनू घ्ा. म्हणज े
िाडयाचा दरुुपयोग होणार नाही.



148) कटप : आपण आपल्ा बिेँच्ा खात्ामिनू त्ाच बिेँच्ा िोणत्ाही ग्ाहिाच्ा खात्ात अत्ंत िमी वळेात पसै े
पाठव ूशिता.

14.	एका	खातामधून	बँकेच्ा	इतर	ठठकाणी	असलेल्ा	रु्सयाया	खातामध्े	पैसे	पाठवणे.

तर आईला केव्ा 
िंसेै वमळतील.

िंण आईला फोन करुि 
तर विचार पसेै िंोहचले 

का-

असे हे काम लागलीच होते. येथे मी एक 
फॉमया  भरूि विला आवि बँकेतील बाईनंी 
कॉम्पयुटरवरूि हे काम केले. मला लगेचच 

माझ ा् खात ा्तून 2000 रुिं्े िांवे टाकलयाचा 
एसएमएस देखील आला.

मागे जेव्ा मी गावी गेलो होतो तेव्ा मी माझया आईचे बँकेत 
खाते उघडले होते. त ा् खात ा्चया पासबुकाची माझयाकडे कॉिंी 
होती. आज मी मंुबईतून माझ ा् खात ा्मधून त ा्च बँकेचया गावी 

असलेल ा् आईच ा् खात ा्त 2000 रुिं्े िंाठविले.

मी आईला 2000 रुिं्े िंाठविलयाचे फोन 
करूि कळिले होते. आताच वतचा फोन 
आला की रे्वळारवळील एटीएममधून 

वतला ते िंसेै वमळाले आहेत.

मोवहत तू तर भलताच 
हूरार आहेस.

कसे बरे.

असे िंवन आज मी कार् 
केले ते मावहत आहे का?



काय करू बबिराि, बँकेत खाते 
िंसुतकात िोंिी करणयासाठी गेलो होतो. 
िंि साहेब महिाले, िंतर या, आज 

चससटीम काम करत िाही.

अरे मोहि, बँकेचया शाखेतील िोटीस बोडा्ममधये तक्ार 
कोिाकडे करता येईल तयाचे िाि पकिा हदु्दा वलहला आहे. 
तयांचयाकडे तक्ार करु शकतोस. तयांिा तयाची िंोचिंािती 
द्ािी लागेल ि तुमहाला 30 वििसात उत्तर िंि द्ािे लागेला.

तुमही तर माझा त्रास हलका 
केलात आता मी तया साहेबांची 
तक्ार करेन - चला एक किं 
चहा माझ ा्तफदे .

माझयाकडे तया िोटीस 
बोडा्मचा फोटो आहे तो मी 

तुला िंाठितो.

मोहन, इतका त्रासलेला का विसतोस?

जेव्ा आज मी िंनुहा 
गेलो तरी िंासबुकात खाते 
िंसुतकात िोंिी तर केलयाच 
िाहीत, उलट साहेब मला 
काहीबाही बोलिे ि िंरत 
येऊ िकोस असे सांवगतले. 

मला तर या साहेबांची 
तक्ार करायची िंि कुठे 
करािी हेच कळत िाही.

कटप : जर आपण बिेँच्ा िोणत्ा सवेबेाबत समािानी नसाल तर आपण बिेँच्ा अधििा-यािड ेकिंवा टोल फ्ती नंबर वर 
तक्रार िरु शिता.

15.	तक्ारकरण्ाची	पद्धत



कटप : बिँानी जषे्ठ व अपंग व्यगकं्तना एि खखडिती पद्तीद्ारे सवेा परुवण ेआवश्यि आहे.

16.	एक	शखडकी	पद्धतीद्ारे	जेष्ठ	नागररक	व	अपंग	वन््ंतना	सुववधा

अरे िंण बँकेत मला वेगवेगळया 
काऊटरवर इकडे वतकडे जाणे 

जमनार नाही.

अरे हे तर मला मावहत 
िव्ते. उगाचच तुला मी 

त्रास देत होतो.

काका, आज मी जरा घाईत आहे. 
िंण जर तुमची इच ा् असेल तर मी 
तुमहाला वरकशािे बँकेच ा् शाखेपर् यंत 

सोडतो.

प्रसाद ! बाळा आर िंण मला बँकेतून 
800 रुिं्े काढून िेचशल. मला औषधे 
आणार्ची आहेत आवि बरे का, िंास 
बुकात नोंर्ी पण करूि घ ा्र्चया आहेत.

िाही काका त ा्ची गरज नाही. 
तुमचयासारखा जेषठांसाठी एकाच 
कम्मचा-याकडे पकवा एकाच 

काऊंटर खखडकीिर तुमची सवया  
कामे होतील.



साहेब माझया मुलीचया लग्ाची बोलिी जया 
मुलासाठी चालली तयाचे आिंलया बँकेत ठेि 
खाते आहे.

कटप : बिँ आपल्ा खातदेाराच्ा संबंधित ठेवी/िज्ड व इतर माहहती दसु-या िोणालाही, जरी ती व्यगक्त त्ाची जवळची 
नातवेाईि असले तरी, देत नाही.

17.	खाजनगपण	व	गुप्तता	जपण्ाचा	अवधकार

मला माफ करा... आमही आमचया कोितयाही खातेिाराचया बँकेतील 
ठेिी/कज्म पकिा इतर काही मावहती दुस-या कोिालाही, जरी ती वयककत 

तयाचया कुटंुबातील असली तरी, िेऊ शकत िाही.

त ा्चया खातयात वकती चशललक आहे 
ते मला सांगा.

साहेब, काकांना आपल ा्ला काही विचारावयाचे आहे.



गुरुजी खरचं बरे िाटले - 
आता मी माझे िंसेै विचारिूंवयाक 

गंुतवेन.

मी माझयाजिळील 20,000 
रुिंये बँकेत 5 िषा्मसाठी 
मुित ठेवित गंुतिू इकचछत 
आहे महिजे ते मला माझया 
िातीचया लग्ासाठी उिंयोगी 
िंडतील. िंि बँकेचे साहेब 
तयाचया ऐिजी विमा िंॉवलसी 
घेणयासाठी सांगताहेत. 
तयाचयात जासत फायिा 
आहे असे महितात.

कटप : आपण बिेँच्ा ठेमवत पसै ेगुंतवताना त्ाच ेमनयम समजावनू घ्ा. मवमा आणण म्चु्अुल फंडाबाबत तमु्हाला पणू्ड माहहती असले तरच पसै ेगुंतवा 
िारण त्ामध् ेजोखीम असते. बिँ िम्डचारी आपल्ावर मवमा किंवा म्चु्अुल फंडात पसै ेगुंतवण्ासाठी सक्तती िरू शित नाहीत.

गुरुजी नमसकार ! बरे झाले आपण भेटलात तुमहाला 
एक विचारा् चे आहे.

18.	ववमा	पमॉशलसी	चुकीच्ा	पद्धवतने	ववकणे

मुदत ठेवितील पैसे मुदतीिूंववी काढण ा्चया 
काही अटी जरुर आहेत. िंण गरजेचया वेळी 
ते तुमही काढू शकता.

काय विचारा् चे आहे काका…

िाही काका, तुमहाला विमा िंॉवलसी 
घेण ा्ची सकती बँक करु शकत िाही. 
विमा िंॉवलसीमधये गंुतवलेले िंसेै काही 
काळासाठी काढू शकत िाही. त ा्मुळे 

गररेच ा् िेळी तयाचा उपर्ोग होत नाही. 
या उलट मुदत ठेवीतील पैसे तुमहाला 
तुमचया गरजेचया वेळी केव्ाही उपलबध 

असतात.



कटप : जे्  ेबिँ नाही ते्  ेबिँ आपल्ा रिमतमनिी व समुविादाता माफ्ड त बकँिंग सवेा उपलब्ध िरुन देते.

19.	ववसाय	प्रवतननधी	व	सुववधा	प्रर्ाता	यांची	बँनकंग	ववसायामधील	मर्त…

ज ा् वठकारी बँकेची शाखा 
िसेल तेथे बँक आपला 

प्रवतविधी पकवा सुविधाप्रदाता 
िेमते.

गुरुजी ते बँकेच ा् ग्ाहकांना 
कशी बरे मर्त करतात.

ते खाती उघडिे िंसेै भरणे 
काढरे पकवा एका खात ा्तून 

दुस-या वठकारी पाठविणे अशा 
बँकेतफदे  सुविधा िेतात.

िाही गुरुजी !

िंण ते बँकेतफदे च काम 
करतात यािर आमही कसा 

विश्ास ठेवार्चा?
ते लोक त ा् वठकारी रहािारे 

असतात आवि त ां्च ा्कडे बँकेने 
विलेले अचिकार पत्र पण असते.

बँकेच ा् व्वसा्  प्रवतविधी 
ि सुविधाप्रदाता र्ांची मदत 

घेणे.

काय कोणाला मावहत आहे का बँकेचे 
व्वसा्  प्रवतविधी व सुविधादाता 

आपल ा्ला बँक व्वहारामध्े कशा प्रकारे 
मर्त करतात?

रिरौढ श्शक्षण



ग्राहकांनी लक्रात घणे्रासरारख्रा बराबी/गोष्ी

1. बी.एस.बी.डी. लहान खात ेउघडण ेअत्ंत सोप ेआहे.

2. ठेव खात ेउघडण्ापवूवी मनयम व अटी समजनू घ्ा.

3. बचत खात ेव मदुतबंद ठेव खात्ांमध् ेनाममनददेशन जरुर िरा.

4. मदुत ठेवीच ेपसै ेमदुत संपण्ापवूवीसदु्ा ममळू शितात. तसचे मदुत ठेव तारण ठेवनू आपल्ाला िज्ड 

पण ममळू शिते.

5. तमुच्ा बचत खात्ाबरोबर ममळणारे एटीएम/रुप ेिाड्ड जरुर घ्ा. त्ामळेु तमु्हाला पसै ेिाढण ेसोप े

जाईल.

6. तमुच ेएटीएम/रुप ेिाड्ड जपनू ठेवा. त्ाचा नंबर आणण कपन िोणालाही, अगहद बिेँच्ा िम्डच्ांनाही 

सांग ूनिा.

7. जर तमुच ेएटीएम/रुप ेिाड्ड हरवल ेकिंवा एटीएम मिनू पसै ेन ममळता खात्ावर नाव ेपडल ेतर या 

बाबत बिेँला लागलीच िळवा.

8. तमुच ेखात ेचाल ूराखण्ासाठी त्ाच्ामिनू पसै ेिाढण ेजमा िरण ेअस ेव्यवहार िरत रहा, जर दोन 

वर्यातनू एिदाही आपल्ा खात्ावर व्यवहार झाला नाही तर त ेखात ेसपु्ावस्ते जाते.

9. जर आपल्ाला बिेँच्ा िोणत्ाही सवेबेद्दल तक्रार िरावयाची असले तर, बिेँच्ा शाखाधििा-यािड े

तक्रर िरा किंवा ग्ाहि सवेचे्ा टोल फ्ती नंबरवर फोन िरा.

10. बिँानी जषे्ठ नागररि व हदव्यांग व्यगक्तिरीता एि खखडिती योजना उपलब्ध िरुन देण ेआवश्यि आहे.

11. जे्  ेबिेँची शाखा नाही. ते्  ेबिँ आपल्ा रिमतमनिी व सवेा रिदाता नमेनु बकँिंग सवेा ग्ाहिांना देत 

आहेत.

12. बिेँची संहहता तमु्हाला तमुच ेअधििार सांगत ेज्ामळेु समजनू घऊेन पारदशवी पद्तीन ेव्यवहार िरता 

यतेील, म्हणनू आपण बिँींगसंहहता समजनू घ्ा.

िलॉपी राईट:
मळु स्तोताचा उल्लखे िरण्ाच्ा अटीवर या साहहत्ाचा उपयोग िेला जाव ूशितो.

अस्वीिारण
या चचत्रमय पसु्तिाचा उद्देश ग्ाहिांना बकँिंग सवेांच्ाबद्दल व त्ांच्ा हक्कासंबंिी अधििारांबद्दल जागतृी मनमयाण िरण्ाचा आहे. वाचिांना मवनंमत 

आहे, िती यातील माहहतीचा उपयोग स्वत:च्ा समजतुीनसुार िरावा. रित्क्ष व्यवहार िरताना त्ाच ेमनयम अटी व जोखखम याबाबत संपणू्ड माहहती 
घऊेन िरावी.

ऑक्ोबर 2016 मध् ेरि्म रििाशन
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