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1. ਜਾਣ - ਪਛਾਣ  
3 ਨੀਤੀ  
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇੱਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਹ ੈਜਿਸਦੇ ਤਜਹਤ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਨ ੂੰ  ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਵੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ 
ਜਦੂੰਦਾ ਹ ੈਿੋ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਵੱਚ ਕਮੀ ਿਾਾਂ ਬੈਂਕ ਿਾਾਂ ਤੀਿੀ-ਜਿਰ ਦੇ ਉਲੂੰਘਣ ਲਈ ਜਸੱਿ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੂੰਮੇਵਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਿਾਾਂ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜਿੱਥੇ ਘਾਟ ਨਾ ਤਾਾਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਿਾਾਂ ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਅਣਅਜਿਕਾਰਤ ਡੈਜਬਟ ਦੀ ਜਰਪ੍ੋਰਜਟੂੰਗ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਲੂੰਘਣਾ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਹ ਗਾਹਕ ਮੁਆਵਜਾ ਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ, ਖਾਤ ੇਨ ੂੰ  ਅਣਅਜਿਕਾਰਤ ਡੈਜਬਟ ਕਰਨ, ਚੱੈਕਾਾਂ/ਯੂੰਤਰਾਾਂ ਦੇ 
ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਵਆਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕਣ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਚੱੈਕਾਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਭੇਿਣ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਿਣ, ਜਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੇਵਾਵਾਾਂ, ਉਿਾਰ, ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ੇਡ ਯੂੰਤਰ, ATM ਨਕਦ 
ਕਢਵਾਉਣਾ, ਅਣਅਜਿਕਾਰਤ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਬੈਂਜਕੂੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿੋਖਾਿੜੀ ਿੋ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਪ੍ਾਸਵਰਡ (OTP) ਿਾਾਂ 
2 ਫੈਕਟਰ ਪ੍ਰਮਾਜਣਕਤਾ (2FA), ਆਜਦ ਦਆੁਰਾ ਸਮਰਥਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਿਤ ਖੇਤਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਹੈ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦਾ ਦਾਇਰਾ DBIL ਤੱਕ ਸੀਜਮਤ ਹੈ।  
 
2. ਮਾਰਗਦਰਸਕ ਵਿਧਾਾਂਤ  
 
ਪ੍ਾਜਲਸੀ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨਾਲ ਜਵਵਹਾਰ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਰਪ੍ੱਖਤਾ ਦੇ ਜਸਿਾਾਂਤਾਾਂ 'ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਹੁਰਾਇਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹ ੈ
ਜਕ ਨੀਤੀ ਜਸਰਫ਼ ਜਵੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨਾਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ ੇਨ ੂੰ  ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿੋ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੈਂਕ ਿਾਾਂ ਤੀਿੀ ਜਿਰ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿਾਾਂਦੀਆਾਂ 
ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਜਵੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਅਜਿਕਾਰਤ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਬੈਂਜਕੂੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵੱਚ ਿੋ OTP ਿਾਾਂ 
2FA ਦਆੁਰਾ ਸਮਰਥਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨ ੂੰ  ਜਸੱਿ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਜਪ੍ਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਜਿਵੇਂ ਜਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਿੀਨ ਵਚਨਬੱਿਤਾਵਾਾਂ 
ਜਕਸੇ ਵੀ ਅਜਿਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ੱਖਪ੍ਾਤ ਤੋਂ ਜਬਨਾਾਂ ਹਨ, ਬੈਂਕ ਨ ੂੰ  ਬੈਂਕਰ-ਗਾਹਕ ਜਵਵਾਦਾਾਂ ਦਾ ਜਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਕਸੇ ਵੀ 
ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇਆਪ੍ਣੀ ਸਜਥਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ RBI ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂੰਬੂੰਿਤ ਅਜਿਕਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗ ਲੇਟਰਾਾਂ ਦਆੁਰਾ 
ਿਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਜਨਯਮਾਾਂ ਜਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸੇਜਿਤ ਹੈ।  
 
3. ਨੀਤੀ  
 
3.1 ਅਣਅਵਧਕਾਰਤ / ਗਲਤ ਡੈਵਿਟ  
 
ਿੇਕਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਕਸੇ ਖਾਤ ੇਜਵੱਚ ਇੱਕ ਅਣਅਜਿਕਾਰਤ/ਗਲਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਜਬਟ ਜਲਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਸ ਜਚਤ ਕੀਤੇ ਿਾਣ 'ਤੇ 
ਿਾਾਂ ਸਜਥਤੀ ਦੀ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਲਤ ਡੈਜਬਟ ਦੀ ਅੂੰਦਰ ਨੀ ਖੋਿ ਦਆੁਰਾ, ਐਾਂਟਰੀ ਨ ੂੰ  ਤੁਰੂੰਤ ਵਾਪ੍ਸ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਿੇਕਰ 
ਅਣਅਜਿਕਾਰਤ/ਗਲਤ ਡੈਜਬਟ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ ਬੱਚਤ ਬੈਂਕ ਜਡਪ੍ਾਜਜਟ 'ਤੇ ਜਵਆਿ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿਾਾਂ ਕਰਜ ਖਾਤ ੇਜਵੱਚ ਬੈਂਕ ਨ ੂੰ  ਵਾਿ  
ਜਵਆਿ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਲਾਗ  ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਜਵੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕ ਨ ੂੰ  ਜਵੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ 
ਦਆੁਰਾ ਕੀਤ ੇਗਏ ਜਕਸੇ ਵੀ ਅਸਲ ਜਵਆਿ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨ ੂੰ  ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਵੇਗਾ  (ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ 
ਜਮਤੀ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਨਾ ਜਕ ਸ ਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਮਤੀ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ) [ ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਰਪ੍ੋਰਟ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਐਾਂਟਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਤੀਿੀ ਜਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵੱਚ, ਬੈਂਕ ਗਲਤ ਡੈਜਬਟ ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਮਤੀ ਤੋਂ 
ਵੱਿ ਤੋਂ ਵੱਿ 7 ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਜਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਿ ਕਰੇਗਾ। ਿੇਕਰ, ਤਸਦੀਕ ਜਵੱਚ ਕੋਈ 
ਤੀਿੀ ਜਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਗਲਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਮਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਜਿਕਤਮ 
ਜਮਆਦ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਰਵੋਤਮ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਿੇਕਰ ਤੀਿੀ ਜਿਰ ਬੈਂਕ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤ ੇਗਏ 
ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰ ੇਜਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕ ੇਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦਾ ਿਾਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਅਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਨ ੂੰ  ਉਪੱ੍ਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 
ਦੀ ਜਮਆਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਜਖਆ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨ ੂੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ 
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ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਰੈਜਡਟ ਕਾਰਡ ਸੂੰਚਾਲਨ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਿ ਜਵੱਚ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸ ਜਚਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਅਜਿਕਾਰਤ ਗਲਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਿਸ ਲਈ 
ਵਪ੍ਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਆੁਰਾ ਜਨਰਿਾਰਤ ਜਨਯਮਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਿੱਜਿਆ ਿਾਵੇਗਾ।  
 
ਬੈਂਕ ਜਕਸੇ ਮੁਆਵਜ ੇਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾਾਂ ਜਕਸੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤ ੇਜਵੱਚ ਗਲਤ ਕਰੈਜਡਟ ਪ੍ੋਸਟ ਕੀਤ ੇਿਾਣ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਜਵੱਚ ਰਕਮਾਾਂ ਨ ੂੰ  
ਵਾਪ੍ਸ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਤੇ ਨ ੂੰ  ਡੈਜਬਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪ੍ਣਾ ਅਜਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। DBS ਦਆੁਰਾ ਪ੍ੋਸਟ ਕੀਤ ੇਗਏ ਗਲਤ ਕਰੈਜਡਟ 
ਨ ੂੰ  ਵਾਪ੍ਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਜਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੂੰਦੀ ਹ।ੈ ਹਾਲਾਾਂਜਕ, ਜਕਸੇ ਤੀਿੀ ਜਿਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਾਲ 
ਗਲਤ ਕਰੈਜਡਟ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਜਵੱਚ ਰਕਮਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਾਪ੍ਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਜਿਹਾ ਵਾਪ੍ਸ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪ੍ ਰਵ ਸਜਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰਦੀ 
ਹੈ। 

3.2 ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਵਿਟ/NACH ਡੈਵਿਟ/ ਇਲੈਕਟਰਾਵਨਕ ਭੁਗਤਾਨ (RTGS/NEFT/IMPS/UPI)/ਖਾਵਤਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੈਵਿਟ  
 
ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਜਬਟ / ਸਟੈਂਜਡੂੰਗ ਜਹਦਾਇਤਾਾਂ/ ECS ਿਾਾਂ NACH ਡੈਜਬਟ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮੇਂ ਜਸਰ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦਾ ਕੂੰਮ 
ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਾਂ ਵਚਨਬੱਿਤਾਵਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵੱਚ ਗਾਹਕ ਨ ੂੰ  ਬੈਂਜਕੂੰਗ ਖਰਜਚਆਾਂ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜਾ ਜਦੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਿੋ ਉਸਨ ੂੰ  ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰੈਜਡਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਜਹਣਾ ਪ੍ੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤ ੇਡੈਜਬਟ ਦੀ 
ਜਮਤੀ ਨ ੂੰ  ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤ ੇ ਜਵੱਚ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਬਕਾਇਆ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੈਿ ਡੈਜਬਟ ਆਦੇਸ਼/ ਸਟੈਂਜਡੂੰਗ ਹਦਾਇਤ ਬੈਂਕ ਨਾਲ 
ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵ।ੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਸਰਫ਼ ਉਸ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਜਚਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਜਵੱਚ ਕਰੈਜਡਟ ਿਾਣਾ 
ਸੀ, ਨਾ ਜਕ ਇਸ ਦੇ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਮੱੁਦੇ ਲਈ। ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਭੁਗਤਾਨ ਜਿਵੇਂ ਜਕ RTGS / NEFT / IMPS / UPI ਗਾਹਕ ਨ ੂੰ  ਸ ਜਚਤ 
ਕੀਤ ੇਗਏ ਲਾਗ  ਜਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਜਨਯੂੰਤਜਰਤ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ।  
 
ਬੈਂਕ ਦਆੁਰਾ ਸ ਜਚਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਜਚਆਾਂ ਦੇ ਟੈਜਰਫ ਅਨੁਸ ਚੀ/ਅਨੁਸ ਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤ ੇਨ ੂੰ  ਜਕਸੇ ਵੀ ਲਾਗ  ਸੇਵਾ 
ਚਾਰਿ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਜਬਟ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਣਿਾਣ ੇਜਵੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਰਜਵਸ ਚਾਰਿ ਲਗਾਇਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਜਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ 
ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੀ ਿਾਾਂਚ ਦੇ ਅਿੀਨ ਬੈਂਕ ਨ ੂੰ  ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਇਸ ਸੂੰਬੂੰਿ ਜਵੱਚ ਸੂੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣ ਦੇ 7 ਕਾਰਿਕਾਰੀ 
ਜਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਗਲਤ ਐਾਂਟਰੀ ਨ ੂੰ  ਵਾਪ੍ਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।  
ਮੁਆਵਜਾ ਬੱਚਤ ਬੈਂਕ ਜਡਪ੍ਾਜਜਟ 'ਤੇ ਜਵਆਿ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਲਾਗ  ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਜਵੱਚ ਕਮੀ ਿਾਾਂ ਕਰਜ ਖਾਤ ੇਜਵੱਚ ਬੈਂਕ ਨ ੂੰ  
ਵਾਿ  ਜਵਆਿ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਵਆਿ ਿਾਾਂ ਿੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰ ਪ੍ ਜਵੱਚ ਜਸੱਿੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜਵੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ 
ਰਹੇਗਾ, ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਕਸੇ ਵੀ ਅਸਲ ਜਵਆਿ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਿਾਾਂ ਬੱਚਤ / ਚਾਲ  ਖਾਜਤਆਾਂ / ਿਾਾਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਟ 
ਖਾਜਤਆਾਂ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਾਰਿ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨ ੂੰ  ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਰੈਜਡਟ 
ਕਾਰਡ ਸੂੰਚਾਲਨ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਿ ਜਵੱਚ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸ ਜਚਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਅਜਿਕਾਰਤ ਗਲਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਪ੍ਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ 
ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰਦੀ ਹ,ੈ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਆੁਰਾ ਜਨਰਿਾਰਤ ਜਨਯਮਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਿੱਜਿਆ ਿਾਵੇਗਾ।  
 
ਗਾਹਕ ਦੀ ਿਵਹਮਤੀ ਤੋਂ ਵਿਨਾਾਂ ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ/ ਿਰਗਰਮ ਕਰਨਾ  
ਕਰੈਜਡਟ ਕਾਰਡ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਣਚਾਹੇ ਕਰਜੇ ਿਾਾਂ ਹੋਰ ਕਰੈਜਡਟ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਜਕਸੇ ਅਣਚਾਹੀ 
ਕਰੈਜਡਟ ਸਹ ਲਤ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਕਰਤਾ ਦੀ ਸਜਹਮਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਜਵੱਚ ਉਸੇ ਲਈ ਜਵਰੋਿ ਤੋਂ ਜਬਨਾਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਾਇਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਬੈਂਕ ਨਾ 
ਜਸਰਫ਼ ਕਰੈਜਡਟ ਸੀਮਾ ਨ ੂੰ  ਵਾਪ੍ਸ ਲਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਜਚਤ ਸਮਝੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਿੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਿਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।  
ਅਣਚਾਹੇ ਕਾਰਡਾਾਂ ਦੀ ਦਰੁਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜੁੂੰਮੇਵਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 
ਕਾਰਡ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਨ ੂੰ  ਇਸਦੇ ਲਈ ਜੁੂੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਿਜਹਰਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 
ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹ ੈ ਜਕ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਕਰਤਾ ਦੀ ਸਜਹਮਤੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾਾਂ ਇੱਕ ਕਰੈਜਡਟ ਕਾਰਡ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 
ਜਕਜਰਆਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੈਂਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤ ੇ ਜਨਯਾਮਕ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਿੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੂੰਤ ਚਾਰਿ 
ਵਾਪ੍ਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।  
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ਅਿਫ਼ਲ ਜਾਾਂ 'ਿੇਲਡ' ਲੈਣ-ਦੇਣ  
ਅਸਫ਼ਲ ਿਾਾਂ 'ਫੇਲਡ' ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨ ੂੰ  ਮੁਆਵਜਾ ਜਦੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਅਸਫਲਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 
ਲਈ ਜਸੱਿ ੇਤੌਰ 'ਤ ੇਗਾਹਕ ਜੁੂੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਸੂੰਚਾਰ ਜਲੂੰਕਾਾਂ ਦਾ ਜਵਘਨ, ATMs ਜਵੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਅਣਉਪ੍ਲਬਿਤਾ, ਸੈਸ਼ਨਾਾਂ 
ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਸਮਾਪ੍ਤ ਹੋਣਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਵੱਚ ਕਰੈਜਡਟ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਜਦ।  
ਹੇਿਾਾਂ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਕ ਬੈਂਕ ਮੁਆਵਜ ੇਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਜਕਵੇਂ ਕਰੇਗਾ:  
 
RTGS  
ਅਸਫਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਪ੍ਸ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਜਕਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵੱਚ, ਮ ਲ ਗਾਹਕ ਮੌਿ ਦਾ ਰੇਪ੍ੋ ਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2% 'ਤੇ ਮੁਆਵਜਾ 
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੂੰਦਾ ਹ।ੈ  
 
ਿੇਕਰ ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀ ਖਾਤੇ ਜਵੱਚ ਦੇਰੀ / ਕਰੈਜਡਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਜਸਆ ਹੈ ਤਾਾਂ ਗਾਹਕ ਆਪ੍ਣੇ ਬੈਂਕ / ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਿੇਕਰ ਮਸਲਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ UTR ਨੂੰ ਬਰ ਅਤੇ ਮੱੁਦੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਦੂੰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਿਾਾਂ ਜਦੱਤ ੇਪ੍ਤੇ 'ਤੇ 
ਈਮੇਲ ਿਾਾਂ ਡਾਕ ਦਆੁਰਾ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਿ ਕਰਵਾਈ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈ-  
 
ਚੀਫ਼ ਿਨਰਲ ਮੈਨੇਿਰ  
ਗਾਹਕ ਜਸੱਜਖਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਜਖਆ ਜਵਭਾਗ  
ਭਾਰਤੀ ਜਰਜਰਵ ਬੈਂਕ  
ਪ੍ਜਹਲੀ ਮੂੰਜਜਲ, ਅਮਰ ਜਬਲਜਡੂੰਗ  
ਸਰ ਪ੍ੀ.ਐਮ. ਰੋਡ,  
ਮੁੂੰਬਈ, 400 001  
cgmcepd@rbi.org.in  
ਨੋਟ: ਉਪੱ੍ਰ ਜਦੱਤੇ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਵੇਰਵ ੇRTGS ਜਸਸਟਮ 'ਤੇ RBI ਦੇ ਅਕਸਰ ਪ੍ੁੱਛੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ -  
https://www.rbi.org.in/scripts/FS_FAQs.aspx?Id=65&fn=9  
 
NEFT  
ਿੇਕਰ ਬੈਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਘੂੰਜਟਆਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ NEFT ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰੈਜਡਟ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੂੰਦਾ ਿਾਾਂ ਵਾਪ੍ਸ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਬੈਂਕ 
ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਗਾਹਕ ਨ ੂੰ  ਦੇਰੀ ਦੀ ਜਮਆਦ ਲਈ / ਕਰੈਜਡਟ ਿਾਾਂ ਜਰਫੂੰਡ ਦੀ ਜਮਤੀ ਤੱਕ ਮੌਿ ਦਾ RBI LAF ਰੇਪ੍ ੋਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 
ਿੁਰਮਾਨਾ ਜਵਆਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਸੂੰਬੂੰਿ ਜਵੱਚ ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਦਾਇਰ 
ਕੀਤ ੇਿਾਣ ਵਾਲੇ ਜਕਸੇ ਖਾਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਜਬਨਾਾਂ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੇ ਖਾਤ ੇਜਵੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ।  
 
ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਵਵਾਦ/ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵੱਚ, ਗਾਹਕ ਜਵਵਾਜਦਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਜਵਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਜਨਵਾਰਣ ਸੱੈਲ 
ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੇਰਵੇ ਇੱਥੇ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹਨ:  
 
https://www.dbs.com/in/treasures/common/redressal-of-complaints-and-grievances.page  
 
NEFT ਲਈ ਗਾਹਕ ਸੁਜਵਿਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇੱਥੇ ਜਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:  
https://www.dbs.com/in/treasures/rtgs-neft-customer-facilitation-centre.page  
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ਿੇਕਰ 30 ਜਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਜਨਪ੍ਟਾਰਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਗਾਹਕ "ਜਰਜਰਵ ਬੈਂਕ-ਏਕੀਜਕਰਤ ਲੋਕਪ੍ਾਲ ਸਕੀਮ (RB-IOS, 
2021)" ਦੇ ਤਜਹਤ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। RB-IOS, 2021 ਗਾਹਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਜਵੱਚ ਦਰਸਾਏ RBI ਜਨਯੂੰਜਤਰਤ ਇਕਾਈਆਾਂ ਦੇ ਜਖਲਾਫ਼ 
ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦਰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕਲਾ ਹਵਾਲਾ ਜਬੂੰਦ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ RB-IOS, 2021 RBI ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਹੇਿਾਾਂ ਜਦੱਤੇ 
ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹ:ੈ  
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121.pdf  
ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ https://cms.rbi.org.in 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਿ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਿਾਾਂ ਸਮਰਜਪ੍ਤ ਈਮੇਲ 
crpc@rbi.org.in ਰਾਹੀ ਾਂ ਿਾਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਰਜਰਵ ਬੈਂਕ, ਚੌਥੀ ਮੂੰਜਲ, ਸੈਕਟਰ 17, ਚੂੰਡੀਗੜ੍ - 160 017 ਜਵਖੇ ਸਜਥਤ 'ਕੇਂਦਰੀਜਕਰਤ 
ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਜਸੂੰਗ ਸੈਂਟਰ' (CRPC) ਨ ੂੰ  ਜਨਮਨਜਲਜਖਤ ਮਾਰਗ - 
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121_A.pdf 'ਤੇ ਜਦੱਤ ੇਫਾਰਮੈਟ ਜਵੱਚ ਭੌਜਤਕ ਮੋਡ ਜਵੱਚ 
ਭੇਿੀਆਾਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਟੋਲ-ਫਰੀ ਨੂੰ ਬਰ – 14448  
 
(ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:15 ਤੱਕ) - ਗਾਹਕਾਾਂ ਲਈ ਬਹ-ੁਭਾਸ਼ਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਸ਼ਕਾਇਤ 
ਜਨਵਾਰਣ ਬਾਰ ੇਿਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹ।ੈ  
 
ਨੋਟ: ਉਪੱ੍ਰ ਜਦੱਤੇ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਵੇਰਵੇ ਉਪ੍ਲਬਿ NEFT ਜਸਸਟਮ 'ਤ ੇRBI ਦੇ ਅਕਸਰ ਪ੍ੁੱਛੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੱਤੇ 
ਗਏ ਹਨ:  
https://www.rbi.org.in/scripts/FS_FAQs.aspx?Id=60&fn=9  
 

ਹਾਲਾਾਂਜਕ, ਬੈਂਕ RTGS/NEFT ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਵੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵੱਚ ਗਾਹਕ ਨ ੂੰ  ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿੇਕਰ 
ਦੇਰੀ ਜਨਮਨਜਲਜਖਤ ਕਾਰਨਾਾਂ ਜਵੱਚੋਂ ਜਕਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁੂੰਦੀ ਹ:ੈ 

• ਖਾਤਾ ਫਰੀਜ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਹੈ 
• ਖਾਤਾ ਅਜਕਜਰਆਸ਼ੀਲ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਹੈ 
• ਖਾਤਾ ਬੂੰਦ ਹੈ 
• ਗੈਰ-NRE ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ NRE ਗਾਹਕ ਨ ੂੰ  ਕਰੈਜਡਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ  
• NRO ਖਾਤ ੇਜਵੱਚ ਇਨਵਰਡ ਕਰੈਜਡਟ  
• ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਿ ਵਪ੍ਾਰਕ ਕਾਰਨ  
• ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਟ ਗਾਹਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਢਾਾਂਚਾਗਤ ਨਕਦ/ਵਪ੍ਾਰ/FX/ਕਰਜ ਹੱਲਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸਲਈ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਟ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  

ਮੁਆਵਜ ੇਲਈ ਜਵਚਾਜਰਆ ਿਾਵੇਗਾ ਿੇਕਰ ਦੇਰੀ T+1 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਵੱਿ ਿਾਾਂਦੀ ਹ ੈਜਿੱਥੇ T ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਮਤੀ ਹੁੂੰਦੀ ਹ।ੈ  

IMPS/UPI/NACH/APB: 

1  ਆਧਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਰਜ ਪਰਣਾਲੀ (APBS)  
A  ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਵੱਚ ਕਰੈਜਡਟ ਕਰਨ ਜਵੱਚ 

ਦੇਰੀ।  
T+1 ਜਦਨ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਲੈਣ-
ਦੇਣ ਨ ੂੰ  ਵਾਪ੍ਸ ਕਰਨ ਲਈ 
ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀ ਬੈਂਕ।  

100/- ਪ੍ਰਤੀ ਜਦਨ ਿੇਕਰ ਦੇਰੀ T + 1 ਜਦਨ 
ਤੋਂ ਵੱਿ ਹ।ੈ  

2  ਤੁਰੁੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਣਾਲੀ (IMPS)  
A  ਖਾਤਾ ਡੈਜਬਟ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਪ੍ਰ ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀ 

ਖਾਤ ੇਜਵੱਚ ਕਰੈਜਡਟ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਇਆ।  
ਿੇਕਰ ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀ ਦੇ ਖਾਤ ੇਜਵੱਚ ਕਰੈਜਡਟ ਕਰਨ 
ਜਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀ ਬੈਂਕ 
ਦਆੁਰਾ ਆਟ ੋਜਰਵਰਸਲ (R) T + 1 ਜਦਨ ਨ ੂੰ  
ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ।  

100/- ਪ੍ਰਤੀ ਜਦਨ ਿੇਕਰ 
ਦੇਰੀ T + 1 ਜਦਨ ਤੋਂ ਵੱਿ 
ਹੈ।  
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3  ਯੂਨੀਿਾਈਡ ਭੁਗਤਾਨ ਇੁੰਟਰਿੇਿ (UPI)  
A  ਖਾਤਾ ਡੈਜਬਟ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਪ੍ਰ ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀ 

ਖਾਤ ੇ ਜਵੱਚ ਕਰੈਜਡਟ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਇਆ (ਫੂੰਡਾਾਂ ਦਾ 
ਟਰਾਾਂਸਫਰ)।  

ਿੇਕਰ ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀ ਦੇ ਖਾਤ ੇਜਵੱਚ ਕਰੈਜਡਟ ਕਰਨ 
ਜਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀ ਬੈਂਕ 
ਦਆੁਰਾ ਆਟ ੋਜਰਵਰਸਲ (R) T + 1 ਜਦਨ ਨ ੂੰ  
ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ।  

100/- ਪ੍ਰਤੀ ਜਦਨ ਿੇਕਰ 
ਦੇਰੀ T + 1 ਜਦਨ ਤੋਂ ਵੱਿ 
ਹੈ।  

B  ਖਾਤਾ ਡੈਜਬਟ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਪ੍ਰ ਵਪ੍ਾਰੀ ਦੇ 
ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ਾਂ 
ਹੋਈ (ਵਪ੍ਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਭੁਗਤਾਨ)।  

T + 5 ਜਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਟੋ-ਜਰਵਰਸਲ।  100/- ਪ੍ਰਤੀ ਜਦਨ ਿੇਕਰ 
ਦੇਰੀ T + 5 ਜਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਵੱਿ 
ਹੈ।  

 

4  ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਟੋਮੇਟਟਡ ਕਲੀਅਟ ਿੰਗ ਹਾਊਸ (NACH)  
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰਨ ਡ ਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ 

ਖਾਤਾ ਜਾਾਂ ਰਕ੍ਮ ਦੇ ਉਲਟ. 

  

ਡਰ ਰਸ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬੈਂਕ੍ ਗੈਰ-

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟਰਾਾਂਜੈਕ੍ਸ਼ਨ ਟੀ + 1 ਡਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ. 

  

ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ 100/- ਪਰਤੀ ਡਦਨ 

ਟੀ + 1 ਡਦਨ ਤੋਂ ਪਰੇ। 

ਇਸ ਦੇ ਬਾ ਜੂਦ ਖਾਤਾ ਿੈਡਬਟ ਕ੍ੀਤਾ ਡਗਆ 

ਿੈਡਬਟ ਆਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਦ ਕ੍ਰਨਾ ਦਆੁਰਾ ਬੈਂਕ੍ ਦੇ 

ਨਾਲ ਗਾਹਕ੍.  

ਗਾਹਕ੍ ਦਾ ਬੈਂਕ੍ ਹੋ ੇਗਾ ਅਡਜਹੇ ਿੈਡਬਟ ਲਈ 

ਡ ੰਮੇ ਾਰ। ਮਤਾ ਪੂਰਾ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾ ੇ ਟੀ + 1 

ਡਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ.  

ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ 100/- ਪਰਤੀ ਡਦਨ 

ਟੀ + 1 ਡਦਨ ਤੋਂ ਪਰੇ। 

 

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਗਜਰੱਡ ਜਵੱਚ, T+1/ T+5 ਦੀ ਵਰਤੋਂ RBI ਦੇ ਸੂੰਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਲੂੰਡਰ ਜਦਨਾਾਂ ਦੇ ਸੂੰਦਰਭ ਜਵੱਚ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਹ।ੈ 
 
ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ:  

• ਜਨਰਿਾਰਤ TAT ਅਸਫਲ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਸੀਮਾ ਹ;ੈ ਅਤੇ  
• ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੇ ਅਸਫਲ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਾਂ ਦੇ ਿਲਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।  

 
ਜਿੱਥੇ ਜਕਤ ੇਵੀ ਜਵੱਤੀ ਮੁਆਵਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਿਾਾਂ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤ ੇਜਬਨਾਾਂ, ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 
ਜਵੱਚ ਸਵੈ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਜਵਤ ਹੋਵੇਗਾ।  
 
ਹਾਲਾਾਂਜਕ, ਿੇਕਰ ਈਕ-ੋਪ੍ਾਰਟਨਰ ਦੇ ਅੂੰਤ 'ਤ ੇਸੂੰਚਾਲਨ/ਤਕਨੀਕੀ ਮੱੁਜਦਆਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, NPCI) ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ 
ਬੈਂਕ UPI/ IMPS ਲੈਣ-ਦੇਣਾਾਂ ਜਵੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਜਵੱਚ ਗਾਹਕ ਨ ੂੰ  ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।  
 
NPCI ਕੋਲ ਫੂੰਡਾਾਂ ਦੀ ਵਾਪ੍ਸੀ ਦੀ ਜਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਜਵੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ IMPS/ UPI ਪ੍ੋਰਟਲਾਾਂ ਜਵੱਚ ਸਵੈਚਜਲਤ ਮੁਆਵਜ ੇਦੀ ਗਣਨਾ ਹੁੂੰਦੀ 
ਹੈ।  

- DBS (ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀ ਵਿੋਂ) ਤੋਂ ਵਾਪ੍ਸੀ ਜਵੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ, NPCI ਜਨਪ੍ਟਾਰੇ ਦੇ ਜਹੱਸੇ ਵਿੋਂ DBS ਨ ੂੰ  ਡੈਜਬਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭੇਿਣ 
ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨ ੂੰ  ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਜਵੱਚ, DBS ਦੀ ਿੇਬ ਜਵੱਚੋਂ ਮੁਆਵਜਾ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ (ਨਾ ਜਕ DBS ਗਾਹਕ) 
ਨ ੂੰ  ਭੇਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।  

- ਕਾਊਾਂਟਰਪ੍ਾਰਟੀ ਬੈਂਕ (ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀ ਵਿੋਂ ਜਿੱਥੇ DBS ਭੇਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਵਾਪ੍ਸੀ ਜਵੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ, NPCI ਦ ਿੇ ਬੈਂਕ ਨ ੂੰ  ਡੈਜਬਟ 
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ DBS ਨ ੂੰ  ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਜਵੱਚ, ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਿੇਬ ਜਵੱਚੋਂ ਮੁਆਵਜਾ DBS ਗਾਹਕ ਨ ੂੰ  ਜਦੱਤਾ 
ਿਾਵੇਗਾ।  

 
ਜਿਨ੍ਾਾਂ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  TAT ਜਵੱਚ ਪ੍ਜਰਭਾਜਸ਼ਤ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਜਨਪ੍ਟਾਰੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀ ਾਂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਰਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੈਂਜਕੂੰਗ 
ਲੋਕਪ੍ਾਲ ਕੋਲ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਿ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

Commented [SG2R1]: Done 
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ਅਣਚਾਹੇ ਕਾਰਡ:  
 
ਜਿਸ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤ ੇਕਾਰਡ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹ,ੈ ਉਹ ਬੈਂਜਕੂੰਗ ਲੋਕਪ੍ਾਲ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੋ "ਜਰਜਰਵ ਬੈਂਕ-
ਏਕੀਜਕਰਤ ਲੋਕਪ੍ਾਲ ਯੋਿਨਾ RB-IOS, 2021)” ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਿਾਨਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਣਚਾਹ ੇਕਾਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਕਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਬੈਂਕ ਦਆੁਰਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ ੇਦੀ ਰਕਮ ਜਨਰਿਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।  
 
3.3 ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕਣ ਦ ੇਵਨਰਦੇਸਾਾਂ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਚੈਿੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ  
 
ਿੇਕਰ ਬੈਂਕ ਦਆੁਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਜਨਰਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤ ੇਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਕਸੇ ਚੱੈਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਬੈਂਕ 
ਜਿਆਨ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਿਾਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿੇਕਰ ਬੈਂਕ ਦਆੁਰਾ ਕੋਈ ਜਵਰੋਿੀ ਜਨਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਏ, ਤਾਾਂ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨ ੂੰ  ਵਾਪ੍ਸ 
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਵੱਲੋਂ  ਬੈੂੰਕ ਨ ੂੰ  ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ 2 ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਜਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਵੈਲਯ -ਡੇਜਟਡ ਕਰੈਜਡਟ ਦੇਵੇਗਾ। 
ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪ੍ੈਰਾ 3.1 ਦੇ ਤਜਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਅਨੁਸਾਰ ਗਾਹਕ ਨ ੂੰ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਵੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪ੍ਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਜਕਸੇ 
ਵੀ ਓਵਰਰਾਈਜਡੂੰਗ ਕਾਰਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵੱਚ, ਭੁਗਤਾਨ ਗਾਹਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਇਜਤਹਾਸ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ 
ਿਾਵੇਗਾ।  
 
 
3.4 ਵਵਦੇਸੀ ਮੁਦਰਾ ਿੇਵਾਵਾਾਂ (ਵਵਦੇਸੀ ਮੁਦਰਾ ਚੈਿੱਕ ਇਕਿੱਤਰੀਕਰਨ)  
 
ਬੈਂਕ ਜਵਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਭੇਿੇ ਗਏ ਜਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਜਵੱਚ ਮਨੋਨੀਤ ਚੈਕਾਾਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਜਵੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨ ੂੰ  ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇਵੇਗਾ, 
ਜਕਉਾਂਜਕ ਬੈਂਕ ਜਵਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਜਸਰ ਕਰੈਜਡਟ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਦਾ ਤਿਰਬਾ ਹੈ ਜਕ ਜਵਦੇਸ਼ਾਾਂ ਜਵੱਚ ਬੈਂਕਾਾਂ 'ਤੇ ਕਢਾਏ 
ਗਏ ਯੂੰਤਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਕ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੂੰਦਰ, ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਥਾਨ, ਵੱਖਰਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। 
ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕਲੀਅਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਯੂੰਤਰਾਾਂ ਦੀ ਵਾਪ੍ਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਪ੍ਦੂੰਡ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਜਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਾਂਜਕ, 
ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਦੇ Nostro ਖਾਤ ੇਜਵੱਚ ਉਸਦੇ ਪ੍ੱਤਰਜਵਹਾਰੀ ਬੈਂਕਾਾਂ ਜਵੱਚ ਿਮ੍ਾ ਹ ੋਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕ ਨ ੂੰ  ਕਰੈਜਡਟ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਅਣਉਜਚਤ ਦੇਰੀਆਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਜਲਆਾਂ ਜਵੱਚ ਮੁਆਵਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ:  
 

- ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੱੈਕ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਜਵੱਚ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੈਜਡਟ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜਵਆਿ  
- ਜਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਰ ਜਵੱਚ ਉਲਟ ਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸੂੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ  

 
3.5 ਘਰੇਲੂ ਚੈਿੱਕ ਇਕਿੱਤਰੀਕਰਨ  
 
ਗਾਹਕ ਮੁਆਵਜਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਹੱਸੇ ਵਿੋਂ, ਬੈਂਕ ਆਪ੍ਣੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਯੂੰਤਰਾਾਂ (ਸਥਾਨਕ/ ਬਾਹਰਲੇ ਚੱੈਕਾਾਂ) ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ 
ਜਵਆਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਿੇਕਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੱੈਕ ਚੱੈਕ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਜਵੱਚ ਜਨਰਿਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੈਜਡਟ ਦੇਣ ਜਵੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੂੰਦੀ 
ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜਵਆਿ ਗਾਹਕਾਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾਾਂ ਜਕਸੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ 'ਤੇ ਜਵਆਿ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 
ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੀਆਾਂ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਾਂ ਿਾਾਂ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਾਂ 'ਤੇ ਕਢਾਏ ਗਏ ਯੂੰਤਰਾਾਂ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਅੂੰਤਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ 
ਲਈ ਜਵਆਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਨਮਨਜਲਖਤ ਦਰਾਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ:  
 

a) ਸਥਾਨਕ ਚੱੈਕਾਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵੱਚ 3 ਕੂੰਮਕਾਿੀ ਜਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਵੱਿ ਦੇਰੀ ਦੀ ਜਮਆਦ ਲਈ ਘਰੇਲ  ਬੱਚਤ ਬੈਂਕ ਦਰ।  
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b) CTS ਕੇਂਦਰਾਾਂ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਬਾਹਰੀ ਚੱੈਕਾਾਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਜਵੱਚ 3 ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਜਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਵੱਿ ਦੇਰੀ ਦੀ ਜਮਆਦ ਲਈ 
ਘਰੇਲ  ਬੱਚਤ ਬੈਂਕ ਦਰ ਅਤ ੇਗੈਰ-CTS ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਜਵੱਚ 10 ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਜਦਨ।  

c) ਜਿੱਥੇ ਦੇਰੀ 14 ਕੂੰਮਕਾਿੀ ਜਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਵੱਿ ਹੁੂੰਦੀ ਹ,ੈ ਜਵਆਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੂੰਬੂੰਿਤ ਅਵਿੀ ਲਈ ਘਰੇਲ  ਜਮਆਦੀ ਿਮ੍ਾ 'ਤੇ ਲਾਗ  
ਦਰ 'ਤ ੇਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ (ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲ  ਜਮਆਦੀ ਿਮ੍ਾਾਂ ਲਈ ਲਾਗ  ਦਰਾਾਂ)।  

d) ਅਸਿਾਰਨ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵੱਚ, ਭਾਵ, 90 ਕੈਲੂੰਡਰ ਜਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਵੱਿ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵੱਚ, ਜਵਆਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੂੰਬੂੰਿਤ 
ਘਰੇਲ  ਜਮਆਦੀ ਿਮ੍ਾਾਂ ਦਰਾਾਂ ਤੋਂ 2% ਵੱਿ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ (ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਦੇ ਨਾਲ 
ਘਰੇਲ  ਜਮਆਦੀ ਿਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ ਲਈ ਲਾਗ  ਦਰਾਾਂ)।  

e) ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਅਿੀਨ ਚੱੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਓਵਰਡਰਾਫਟ/ਕਰਜ ਖਾਤ ੇਜਵੱਚ ਕਰੈਜਡਟ ਕੀਤ ੇਿਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵੱਚ, 
ਜਵਆਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਜ ਖਾਤੇ 'ਤ ੇਲਾਗ  ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਅਸਿਾਰਨ ਦੇਰੀਆਾਂ ਲਈ, ਕਰਜ ਖਾਤ ੇ'ਤੇ 
ਲਾਗ  ਦਰ ਤੋਂ 2% ਵੱਿ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜਵਆਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।  

f) ਕਰੈਜਡਟ ਕਾਰਡਾਾਂ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰੈਜਡਟ ਕਾਰਡ ਗਾਹਕ 2 ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਜਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਚੱੈਕ ਅਤੇ ਕਰੈਜਡਟ ਕਾਰਡ 
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜਨਯਤ ਜਮਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਾਂ 5 ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਜਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਬਾਹਰੀ ਚੱੈਕ ਿਮ੍ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਿੁਰਮਾਨਾ ਿਾਾਂ 
ਿੁਰਮਾਨਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀ ਾਂ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ  ਜਕਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰੈਜਡਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਜਵੱਚ ਕਰੈਜਡਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ 
ਦੀ ਜਨਯਤ ਜਮਤੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤ ੇਜਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। । ਹਾਲਾਾਂਜਕ, ਗਾਹਕ ਪ੍ਾਸੋਂ ਕਾਰਨਾਾਂ ਕਰਕ ੇਕਰੈਜਡਟ ਜਵੱਚ 
ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵੱਚ, ਬੈਂਕ ਜਹੱਸਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਾਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਲਾਗ  ਕਰੈਜਡਟ ਕਾਰਡ ਜਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ 
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿੁਰਮਾਨਾ ਿਾਾਂ ਿੁਰਮਾਨਾ ਚਾਰਿ ਅਤੇ ਜਵਆਿ ਵਸ ਲੇਗਾ।  

 

3.6 ਆਵਾਜਾਈ ਵਵਿੱਚ ਗੁੁੰਮ ਹੋਏ ਇੁੰਿਿਟਰਮੂੈਂਟਿ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ 
 
ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਵਸ ਲੀ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨ ੂੰ  ਸੌਂਪ੍ੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂੰਤਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕ ਨ ੂੰ  ਹੋਏ ਜਵੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਾਂ ਦੀ 
ਗਾਹਕ ਮੁਆਵਜਾ ਨੀਤੀ ਵੀ ਚੱੈਕ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਜਵੱਚ ਦਰਸਾਈ ਿਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਗੁੂੰਮ ਹੋਏ ਚੱੈਕ / ਯੂੰਤਰ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ 10 
ਕੂੰਮਕਾਿੀ ਜਦਨਾਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਿਬ ਦੇਰੀ ਲਈ ਘਰੇਲ  ਬੱਚਤ ਦਰਾਾਂ 'ਤ ੇਜਵਆਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ।  
 
3.7 ਵਿਕਿਡ ਵਡਪਾਵਜਟ  
 

ਿੇਕਰ ਬੈਂਕ ਇਸੇ ਲਈ ਫੂੰਡਾਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਫਕਸਡ ਜਡਪ੍ਾਜਜਟ ਦੀ ਬੁਜਕੂੰਗ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਿਤ ਗਾਹਕ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ 

'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਗਾਹਕ ਲਈ ਜਫਕਸਡ ਜਡਪ੍ਾਜਜਟ ਨ ੂੰ  ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਫੂੰਡਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਜਨਰਿਾਰਤ ਮੱੁਲ ਦੀ ਜਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। 

 

ਇਹਨਾਾਂ ਜਡਪ੍ਾਜਜਟਾਾਂ ਦੀ ਜਮਆਦ ਪ੍ ਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵੱਚ, ਬੈਂਕ ਇਹਨਾਾਂ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਟ-ਆਫ ਜਮਆਦ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 
ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਜਮਆਦ ਪ੍ ਰੀ ਹੋਣ ਸੂੰਬੂੰਿੀ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੂੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੱਚਤ ਬੈਂਕ ਜਡਪ੍ਾਜਜਟ 'ਤੇ ਜਵਆਿ 
ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿਾਾਂ ਕਰਜ ਖਾਤੇ ਜਵੱਚ ਬੈਂਕ ਨ ੂੰ  ਵਾਿ  ਜਵਆਿ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਲਾਗ  ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਜਵੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕ ੇਗਾਹਕ 
ਨ ੂੰ  ਜਵੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਜਹਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵੱਚ, ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 
ਗਾਹਕ ਨ ੂੰ  ਅਸਲ ਖਰਜਚਆਾਂ ਅਤੇ ਜਵਆਿ ਦੀ ਭਰਪ੍ਾਈ ਕਰਕ ੇਗਾਹਕ ਨ ੂੰ  ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਵੇਗਾ।  
 
3.8 ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵਡਮਾਾਂਡ ਡਰਾਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ  
 
ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੀ ਜਮਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ੂੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਗਾਹਕ ਨ ੂੰ  ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਸਮੇਤ ਡੁਪ੍ਲੀਕੇਟ ਜਡਮਾਾਂਡ 
ਡਰਾਫਟ ਿਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਜਮਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵੱਚ, ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰੀ ਜਮਆਦ ਪ੍ ਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਮਆਦ ਲਈ ਲਾਗ  
ਜਫਕਸਡ ਜਡਪ੍ਾਜਜਟ ਦਰ 'ਤ ੇਜਵਆਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ (ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲ  ਜਮਆਦੀ ਜਡਪ੍ਾਜਜਟ 
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ਲਈ ਦਰਾਾਂ)। ਇਹ ਜਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਾਂ ਮਾਮਜਲਆਾਂ ਜਵੱਚ ਲਾਗ  ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਕਢਾਏ ਗਏ ਡੁਪ੍ਲੀਕੇਟ ਜਡਮਾਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 
ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਿੀ-ਜਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵੱਚ ਲਾਗ  ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। 

3.9 ਏਜੁੰਟ ਦਆੁਰਾ ਿੈਂਕਾਾਂ ਦੀ ਵਚਨਿਿੱਧਤਾ ਦੀ ਉਲੁੰਘਣਾ  
 
ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵੱਚ ਜਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਜਨਿੀ / ਕੋਰੀਅਰ ਿਾਾਂ DSA ਨੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਜਵਵਹਾਰ ਜਵੱਚ 
ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹ ੈਿਾਾਂ ਗਾਹਕਾਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਚਨਬੱਿਤਾ ਦੀ ਉਲੂੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਿਾਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਜਚਤ 
ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ਅਤੇ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੀ ਜਮਤੀ ਤੋਂ 7 ਕੂੰਮਕਾਿੀ ਜਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ-ਅੂੰਦਰ ਗਾਹਕ ਨ ੂੰ  ਨਤੀਜਿਆਾਂ ਬਾਰੇ ਸ ਜਚਤ ਕਰੇਗਾ 
ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਕਤ ੇਵੀ ਿਾਇਜ ਹੋਵ,ੇ ਕੇਸ ਦਰ ਕੇਸ ਆਿਾਰ 'ਤੇ, ਬੈਂਜਕੂੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਵੱਚ ਅਸਲ ਜਵੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨਾਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨ ੂੰ  ਮੁਆਵਜਾ 
ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਅਜਸੱਿੇ ਜਵੱਤੀ ਿਾਾਂ ਗੈਰ-ਜਵੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ।  
 
3.10 ਵਨਵੇਸ ਅਤ ੇਵਰਡੈਂਪਸਨ ਿਵਲਿੱਪਾਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ  
 
ਿੇਕਰ ਬੈਂਕ ਜਕਸੇ ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਜਮਉਚਅੁਲ ਫੂੰਡ ਨ ੂੰ  ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨ ੂੰ  ਿਮ੍ਾ ਕੀਤ ੇਗਏ ਜਕਸੇ ਜਨਵੇਸ਼ ਿਾਾਂ ਜਰਡੈਂਪ੍ਸ਼ਨ 
ਸਜਲੱਪ੍ਾਾਂ 'ਤ ੇਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ, ਮੌਿ ਦਾ ਘਰੇਲ  ਬੱਚਤ ਬੈਂਕ ਦਰ 'ਤੇ, 
ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਜਲੱਪ੍ ਜਵੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹ।ੈ  
 
ਿੇਕਰ ਸਾਵਰੇਨ ਗੋਲਡ ਬਾਾਂਡ (SGB) ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਅਰਜੀ ਰੱਦ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਬੈਂਕ T+1 ਕੂੰਮਕਾਿੀ ਜਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 
ਗਾਹਕ ਨ ੂੰ  ਜਰਫੂੰਡ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਾਂਜਕ, ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ  ਜਬਨੈਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਰਕਮ ਵਾਪ੍ਸ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 
ਜਵੱਚ, ਗਾਹਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੇਰੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜਦਨ ਲਈ ਰੇਪ੍ੋ ਦਰ + 2% 'ਤ ੇਮੁਆਵਜਾ ਜਦੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਮੁਆਵਜਾ ਅਰਜੀ ਜਨਵੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤ ੇਅਦਾ 
ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। 
 
3.11 ਕਰਜੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਦਿਤਾਵੇਜਾਾਂ ਦੀ ਵਾਪਿੀ  
 

ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਨ ੂੰ  ਸਜਹਮਤ ਹੋਏ ਿਾਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂੰਿਤ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਅਤੇ 
ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਦੇ 15 ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਜਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ, ਜਗਰਵੀ ਰੱਖੀ ਿਾਇਦਾਦ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਜਕਉਜਰਟੀਜ / ਦਸਤਾਵੇਜ / ਟਾਈਟਲ 
ਡੀਡਜ ਵਾਪ੍ਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਿੇਕਰ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਸੱੈਟ ਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਜਕਸੇ ਅਜਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਬੈਂਕ ਦ ਿੇ ਦਾਅਜਵਆਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ ਰੇ 
ਵੇਰਜਵਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਜਚਤ ਨੋਜਟਸ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂੰਬੂੰਿਤ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਜਨਪ੍ਟਾਰਾ/ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਗਰਵੀ ਰੱਖੀ ਿਾਇਦਾਦ ਦੀਆਾਂ 
ਸਜਕਉਜਰਟੀਜ / ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ / ਟਾਈਟਲ ਨ ੂੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ 15 
ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਜਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਰਵੀ ਰੱਖੀ ਿਾਇਦਾਦ ਦੀਆਾਂ ਸਜਕਉਜਰਟੀਜ / ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ / ਟਾਈਟਲ ਡੀਡਜ ਦੀ ਵਾਪ੍ਸੀ ਜਵੱਚ ਬੈਂਕ 
ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ, ਬੈਂਕ ਵੱਿ ਤੋਂ ਵੱਿ 5,000/- ਰਪੁ੍ਏ ਦੇ ਅਿੀਨ 100/- ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤ ੇਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ।  
 
3.12 ਕਰੈਵਡਟ ਦੇਣ ਅਤ/ੇਜਾਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਪਿੀ ਵਵਿੱਚ ਦੇਰੀ  
 

ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ NEFT, RTGS ਿਾਾਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵਰਡ ਭੇਿੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕਰੈਜਡਟ ਹੋਣ ਜਵੱਚ ਜਸੱਿੇ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨ ੂੰ  ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਗਲਤੀ ਿਾਾਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਤਮਕ/ਜਨਯਾਮਕ ਜਦਸ਼ਾ-
ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀ ਨ ੂੰ  ਸਮਾਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ NEFT/NECS/NACH ਲੈਣ-ਦੇਣਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਰੈਜਡਟ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ, 
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ਬੈਂਕ RBI LAF ਰੇਪ੍ੋ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤ ੇਗਾਹਕ ਦੂੰਡ ਜਵਆਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਨ ੂੰ  ਿੁਰਮਾਨਾ ਜਵਆਿ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਜਕ ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ।  
 
ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਤਮਕ/ਜਨਯਾਮਕ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀ ਨ ੂੰ  ਸਮਾਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ RTGS ਕਰੈਜਡਟ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ, 
ਬੈਂਕ ਮੌਿ ਦਾ ਰੇਪ੍ੋ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜਦਨ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਜਹਸਾਬ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦੇ ਦੂੰਡ ਜਵਆਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਸੇ ਜਦਨ ਪ੍ਾਸ 
ਕੀਤ ੇਕਰੈਜਡਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੈਜਡਟ ਜਵੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵੱਚ, ਇੱਕ ਜਦਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਨ ੂੰ  ਿੁਰਮਾਨਾ 
ਜਵਆਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਜਕ ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹ।ੈ  
 
ਿੇਕਰ ਜਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਵੱਚ ਫੂੰਡ ਕਰੈਜਡਟ ਕਰਨਾ ਸੂੰਭਵ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਖਾਤਾ ਮੌਿ ਦ ਨਹੀ ਾਂ ਹ,ੈ ਖਾਤਾ ਫਰੀਜ 
ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹ,ੈ ਆਜਦ, ਫੂੰਡ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਕਰਤਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੂੰਟਰਫੇਸ 'ਤ ੇਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਘੂੰਟ ੇਦੇ ਅੂੰਦਰ ਿਾਾਂ RTGS 
ਭੁਗਤਾਨਾਾਂ ਲਈ RTGS ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਦਨ ਦੇ ਅੂੰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਾਂ ਸੁ਼ਰ ਆਤੀ ਮੈਂਬਰ ਨ ੂੰ  ਵਾਪ੍ਸ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਿਦੋਂ ਜਕ NEFT ਲੈਣ-ਦੇਣਾਾਂ 
ਲਈ ਫੂੰਡ ਮੈਂਬਰ ਇੂੰਟਰਫੇਸ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣ ਦੇ 2 ਘੂੰਜਟਆਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਵਾਪ੍ਸ ਕਰ ਜਦੱਤੇ ਿਾਣਗੇ।  
 

3.13 ਅਿਿਲ ATM ਲੈਣ-ਦੇਣਾਾਂ ਨੂੁੰ  ਕਰੈਵਡਟ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਦੇਰੀ  
 

ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਜਮਲਣ ਤੋਂ 5 ਜਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਬੇਨਤੀ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਿਾਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਾਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ 
ਫੈਸਲੇ ਬਾਰ ੇਸ ਜਚਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਰੈਜਡਟ ਪ੍ਾਸ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵੱਚ, 100 ਰਪੁ੍ਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜਦਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ T + 5 ਜਦਨਾਾਂ 
ਤੋਂ ਵੱਿ ਦੇਰੀ ਲਈ, ਗਾਹਕ ਵੱਲੋਂ  ਜਕਸੇ ਦਾਅਵ ੇਤੋਂ ਜਬਨਾਾਂ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ/ਕਰੈਜਡਟ ਕਾਰਡ ਜਵੱਚ ਆਪ੍ਣ ੇਆਪ੍ ਹੀ ਕਰੈਜਡਟ ਹੋ ਿਾਵੇਗਾ। 

ਲੜੀ ਨੁੰ .  ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ  ਆਟ-ੋਵਰਵਰਿਲ ਅਤ ੇ ਮੁਆਵਜੇ 
ਲਈ ਿਰੇਮਵਰਕ  

ਆਟ-ੋਵਰਵਰਿਲ ਲਈ ਿਮਾਾਂਿੀਮਾ  ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜਾ   
I  II  III  IV  
1  ਆਟੋਮੇਵਟਡ ਟੈਲਰ ਮਸੀਨਾਾਂ (ATMs)  
A  ਗਾਹਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਡੈਜਬਟ 

ਹੋਇਆ ਪ੍ਰ ਨਕਦੀ ਨਹੀ ਾਂ 
ਜਦੱਤੀ ਗਈ।  

ਵੱਿ ਤੋਂ ਵੱਿ T + 5 ਜਦਨਾਾਂ ਦੇ 
ਅੂੰਦਰ ਅਸਫਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ 
ਦਾ ਪ੍ਰ-ੋਐਕਜਟਵ ਜਰਵਰਸਲ 
(R)।  

T + 5 ਜਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਵੱਿ ਦੇਰੀ 
ਲਈ 100/- ਪ੍ਰਤੀ ਜਦਨ, 
ਖਾਤਾ ਿਾਰਕ ਦੇ ਕਰੈਜਡਟ 
ਜਵੱਚ।  

 

ਗਾਹਕ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਰਿ ਜੇਕਰ ਿੈਂਕ ਦਆੁਰਾ ਵਰਵਰਿਲ ਅਤ ੇਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀ ਾਂ ਵਲਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ 

ਗਾਹਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਜਵਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਜਨਵਾਰਨ ਸੱੈਲ ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੇਰਵ ੇਇੱਥ ੇਉਪ੍ਲਬਿ ਹਨ:  
https://www.dbs.com/in/treasures/common/redressal-of-complaints-and-grievances.page  
 
ਿੇਕਰ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਜਨਪ੍ਟਾਰਾ 30 ਜਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਗਾਹਕ "ਜਰਜਰਵ ਬੈਂਕ-ਏਕੀਜਕਰਤ ਲੋਕਪ੍ਾਲ ਸਕੀਮ (RB-IOS, 
2021)" ਦੇ ਤਜਹਤ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। RB-IOS, 2021 ਗਾਹਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਜਵੱਚ ਦਰਸਾਏ RBI ਜਨਯੂੰਜਤਰਤ ਇਕਾਈਆਾਂ ਦੇ ਜਖਲਾਫ਼ 
ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦਰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਸੂੰਗਲ ਹਵਾਲਾ ਜਬੂੰਦ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ RB-IOS, 2021 RBI ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੇਿਾਾਂ ਜਦੱਤੇ 
ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹ:ੈ  
 
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121.pdf  
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ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ https://cms.rbi.org.in 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਿ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਿਾਾਂ ਸਮਰਜਪ੍ਤ ਈਮੇਲ 
crpc@rbi.org.in ਰਾਹੀ ਾਂ ਿਾਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਰਜਰਵ ਬੈਂਕ, ਚੌਥੀ ਮੂੰਜਲ, ਸੈਕਟਰ 17, ਚੂੰਡੀਗੜ੍ - 160 017 ਜਵਖੇ ਸਜਥਤ 'ਕੇਂਦਰੀਜਕਰਤ 
ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਜਸੂੰਗ ਸੈਂਟਰ' (CRPC) ਨ ੂੰ  ਜਨਮਨਜਲਜਖਤ ਮਾਰਗ - 
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121_A.pdf 'ਤੇ ਜਦੱਤ ੇਫਾਰਮੈਟ ਜਵੱਚ ਭੌਜਤਕ ਮੋਡ ਜਵੱਚ 
ਭੇਿੀਆਾਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਨੂੰ ਬਰ - 14448 (ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:15 ਵਿੇ ਤੱਕ) - ਗਾਹਕਾਾਂ ਲਈ ਬਹ-ੁ
ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਜਨਵਾਰਣ ਬਾਰ ੇਿਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ 
ਵੀ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹ।ੈ 

ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਮੁਆਵਜਾ: 

ਲੜੀ 
ਨਿੰ .  ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇ ਵਾ  ਆਟ-ੋਟ ਵ ਸਲ ਅਤ ੇਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਫ ੇਮਵ ਕ  

    ਆਟ-ੋਟ ਵ ਸਲ ਲਈ ਸਮਾਾਂਸੀਮਾ  ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜਾ   
I  II  III  IV  
2 ਕਾ ਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ  
a  

ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਕਾਰਡ ਟਰਾਾਂਿਿਰ  ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੰੂ T + 1 ਡਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 
 ਾਪਸ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ, ਜੇਕ੍ਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 
ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਖਾਤ ੇਡ ਿੱਚ ਪਰਭਾਡ ਤ ਨਹੀ ਾਂ 
ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ  

T + 1 ਡਦਨ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਦੇਰੀ ਲਈ 
100/- ਪਰਤੀ ਡਦਨ।  

ਕ੍ਾਰਿ ਖਾਤਾ ਿੈਡਬਟ ਹੋਇਆ ਪਰ 

ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕ੍ਾਰਿ ਖਾਤੇ ਡ ਿੱਚ 

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਇਆ।  

B  PoS 'ਤੇ ਨਕਦੀ ਸਮੇਤ ਪੁਆਇਿੰਟ ਆਫ਼ ਸੇਲ (PoS) (ਕਾ ਡ ਪੇਸ਼)  

PoS 'ਤੇ ਨਕ੍ਦੀ ਸਮੇਤ ਪੁਆਇੰਟ 
ਆਫ਼ ਸੇਲ (PoS) (ਕ੍ਾਰਿ ਪੇਸ਼)  

T + 5 ਡਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਟੋ-
ਡਰ ਰਸਲ।  

T + 5 ਡਦਨਾਾਂ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਦੇਰੀ ਲਈ 
100/- ਪਰਤੀ ਡਦਨ   

ਖਾਤਾ ਿੈਡਬਟ ਹੋਇਆ ਪਰ  ਪਾਰੀ 
ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕ੍ਰਨ ਪਰਾਪਤ 
ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਇਆ, ਅਰਥਾਤ, ਚਾਰਜ-
ਸਡਲਿੱਪ ਡਤਆਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕ੍ੀਤੀ ਗਈ।  

c  ਕ੍ਾਰਿ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ ਾਂ (CNP) 
(ਈਕ੍ਾਮਰਸ)  

ਖਾਤਾ ਿੈਡਬਟ ਹੋਇਆ ਪਰ  ਪਾਰੀ 
ਪਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ਾਂ 
ਹੋਈ।  

 

3.14 ਡੈਵਿਟ ਕਾਰਡਾਾਂ/ ਮੋਿਾਈਲ ਿੈਂਵਕੁੰਗ/ ਇੁੰਟਰਨੈਿੱ ਟ ਿੈਂਵਕੁੰਗ/ ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡਾਾਂ 'ਤੇ   
ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਾਂ ਦ ੇਕਾਰਨ ਗਲਤ/ ਅਣਅਵਧਕਾਰਤ ਡੈਵਿਟ ਨੂੁੰ  ਵਾਪਿ ਕਰਨਾ  
 
ਵਨ-ਟਾਈਮ ਪ੍ਾਸਵਰਡ ਿਾਾਂ 2 ਫੈਕਟਰ ਪ੍ਰਮਾਜਣਕਤਾ (2FA) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ 
ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਿਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹ ੇਦਾਅਵੇ ਿਾਾਂ ਦਾਅਜਵਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਰਕਮ ਦੇ ਬਾਵਿ ਦ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।  

Commented [JK3]: Formating of  table is not as per  

versionEnglish  

Commented [SG4R3]: Done 
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ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਣਅਜਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਜੁੂੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਕਸੇ 
ਗਾਹਕ ਦੀ ਅਣਗਜਹਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ੱਤਰ ਅਤੇ ਖਾਤ ੇਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਿਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ 
ਸਾਾਂਝੇ ਕੀਤ ੇਹਨ ਜਿਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਾਂਝਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ- ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਜਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਜਵੱਚ ਦੱਜਸਆ ਜਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 
'ਤੇ ਗਾਹਕ ਜਸੱਜਖਆ ਦੇ ਯਤਨਾਾਂ ਜਵੱਚ ਵੀ ਦੱਜਸਆ ਜਗਆ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲੇਗਾ ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੈਂਕ ਨ ੂੰ  
ਅਣਅਜਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਨਹੀ ਾਂ ਜਦੂੰਦਾ ਹ।ੈ ਅਣਅਜਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ 
ਨੁਕਸਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜੁੂੰਮੇਵਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੈ।  
 
ਅਣਅਵਧਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਵਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦ ੇਵੇਰਵ ੇ 
ਗਾਹਕ ਦੀ ਜੀਰੋ ਦੇਣਦਾਰੀ  
 
1. ਜਨਮਨਜਲਜਖਤ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਜਵੱਚ ਅਣਅਜਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੀਰ ੋ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ: i) ਬੈਂਕ ਦੀ 
ਜਹੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਿੋਖਾਿੜੀ / ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ / ਕਮੀ (ਭਾਵੇਂ ਜਕ ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਰਪ੍ੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ)।  
ii) ਤੀਿੀ ਜਿਰ ਦਾ ਉਲੂੰਘਣ ਜਿੱਥੇ ਘਾਟ ਨਾ ਤਾਾਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਾਹਕ ਨਾਲ, ਪ੍ਰ ਜਸਸਟਮ ਜਵੱਚ ਜਕਤੇ ਹੋਰ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ 
ਅਣਅਜਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸੂੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤੂੰਨ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਜਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਬੈਂਕ ਨ ੂੰ  ਸ ਜਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
 
ਗਾਹਕ ਦੀ ਿੀਵਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ  
 
2. ਗਾਹਕ ਜਨਮਨਜਲਜਖਤ ਮਾਮਜਲਆਾਂ ਜਵੱਚ ਅਣਅਜਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜੁੂੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ:  
 
i) ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਜਲਆਾਂ ਜਵੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ੱਤਰ 
ਸਾਾਂਝੇ ਕੀਤ ੇਹਨ, ਗਾਹਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਜਹਣ ਕਰੇਗਾ ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੈਂਕ ਨ ੂੰ  ਅਣਅਜਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਰਪ੍ੋਰਟ ਨਹੀ ਾਂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਣਅਜਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬੈਂਕ ਦਆੁਰਾ ਸਜਹਣ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।  
 
ii) ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਜਲਆਾਂ ਜਵੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਣਅਜਿਕਾਰਤ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਬੈਂਜਕੂੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜੁੂੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਤਾਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 
ਗਾਹਕ ਦੀ, ਪ੍ਰ ਜਸਸਟਮ ਜਵੱਚ ਜਕਤ ੇਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰ ੇਬੈਂਕ ਨ ੂੰ  ਸ ਜਚਤ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਗਾਹਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੇਰੀ 
(ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸੂੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਤੋਂ ਸੱਤ ਕੂੰਮਕਾਿੀ ਜਦਨਾਾਂ ਦੀ) ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 
ਮੱੁਲ ਿਾਾਂ ਹੇਿਾਾਂ ਜਦੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਜਵੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੱਕ ਸੀਜਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਿੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵ।ੇ  
 

ਸਾਰਣੀ 1  

ਪੁਆਇਿੰਟ 2 (ii) ਦ ੇਅਧੀਨ ਗਾਹਕ ਦੀ ਅਟਧਕਤਮ ਦੇਣਦਾ ੀ 
ਖਾਤ ੇਦੀ ਟਕਸਮ ਅਟਧਕਤਮ ਦੇਣਦਾ ੀ (Rs.) 

*  BSBD / ਛੋਟ ੇਖਾਤ ੇ 5,000 
*  ਹੋਰ ਸਾਰੇ SB ਖਾਤ ੇ 

10,000 

*  ਪਰੀ-ਪੇਿ ਭੁਗਤਾਨ ਯੰਤਰ ਅਤ ੇਡਗਫਟ ਕ੍ਾਰਿ  
*  MSMEs ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ / ਨਕ੍ਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ / ਓ ਰਿਰਾਫਟ ਖਾਤੇ  

*  
ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਬਕ੍ਾਇਆ  ਾਲੇ ਡ ਅਕ੍ਤੀਆਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤ/ੇਨਕ੍ਦ 
ਕ੍ਰੈਡਿਟ/ਓ ਰਿਰਾਫਟ ਖਾਤ ੇ(ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਾਂ ਦੇ 
365 ਡਦਨਾਾਂ ਦੌਰਾਨ)/ 25 ਲਿੱਖ ਰਪੁਏ ਤਿੱਕ੍ ਦੀ ਸੀਮਾ  

*  5 ਲਿੱਖ ਰਪੁਏ ਤਿੱਕ੍ ਦੀ ਸੀਮਾ  ਾਲੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਾਰਿ  
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*  ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ / ਨਕ੍ਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ / ਓ ਰਿਰਾਫਟ ਖਾਤੇ  
25,000 

*  5 ਲਿੱਖ ਰਪੁਏ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਦੀ ਸੀਮਾ  ਾਲੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਾਰਿ  
 
 
3. ਤੀਿੀ ਜਿਰ ਦੀਆਾਂ ਉਲੂੰਘਣਾਵਾਾਂ ਜਵੱਚ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਮੱੁਚੀ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪ੍ੈਰਾ 1 (ii) ਅਤੇ ਪ੍ੈਰਾ 2 (ii) ਜਵੱਚ ਜਵਸਤਾਰ 
ਜਵੱਚ ਦੱਜਸਆ ਜਗਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਮੀ ਨਾ ਤਾਾਂ ਬੈਂਕ ਜਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰ ਜਸਸਟਮ ਜਵੱਚ ਜਕਤ ੇਹੋਰ ਹੈ, ਨ ੂੰ  ਸਾਰਣੀ 2 
ਜਵੱਚ ਸੂੰਖੇਪ੍ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ:  
 

ਸਾਰਣੀ 2 
ਗਾਹਕ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਿਾਰ 

ਿੁੰਚਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ 
ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ 

ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਿਮਾਾਂ ਲਿੱਗਾ 

ਗਾਹਕ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ () 

3 ਕੂੰਮਕਾਿੀ ਜਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜੀਰੋ ਦੇਣਦਾਰੀ 
4 ਤੋਂ 7 ਕੂੰਮਕਾਿੀ ਜਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮੱੁਲ ਿਾਾਂ ਸਾਰਣੀ 1 ਜਵੱਚ 

ਜਜਕਰ ਕੀਤੀ ਰਕਮ, ਿੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵ ੇ
7 ਕੂੰਮਕਾਿੀ ਜਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ * ਵਜਕਰ ਕੀਤੀਆਾਂ ਧਾਰਾਵਾਾਂ ਅਨੁਿਾਰ 

 

ਸਾਰਣੀ 2 ਜਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕੂੰਮਕਾਿੀ ਜਦਨਾਾਂ ਦੀ ਸੂੰਜਖਆ ਸੂੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਮਤੀ ਨ ੂੰ  ਛੱਡ ਕ ੇਗਾਹਕ ਦੀ ਘਰੇਲ  ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਕਾਰਿਕਰਮ 
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਣੀ ਿਾਵੇਗੀ।  
 
ਜੀਰੋ ਦੇਣਦਾਰੀ / ਗਾਹਕ ਦੀ ਿੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਈ ਉਲਟ ਿਮਾਾਂਿੀਮਾ  
 
4. ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਸ ਜਚਤ ਕੀਤ ੇਿਾਣ 'ਤੇ, ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਅਜਿਹੀ ਸ ਚਨਾ ਦੀ ਜਮਤੀ ਤੋਂ 10 ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਜਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 
ਅਣਅਜਿਕਾਰਤ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਕਮ ਨ ੂੰ  ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਵੱਚ ਕਰੈਜਡਟ (ਸੈ਼ਡੋ ਜਰਵਰਸਲ) ਕਰੇਗਾ (ਬੀਮਾ 
ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਜਨਪ੍ਟਾਰ ੇਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤ ੇਜਬਨਾਾਂ, ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵ)ੇ ਬੈਂਕ ਆਪ੍ਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਜਲਆਾਂ 
ਜਵੱਚ ਵੀ ਅਣਅਜਿਕਾਰਤ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਬੈਂਜਕੂੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵੱਚ ਜਕਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ 
ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰੈਜਡਟ ਦਾ ਮੱੁਲ ਅਣਅਜਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਮਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
 
5. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ:  
 

i) ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਜਨਪ੍ਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵ,ੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਨਰਿਾਰਤ 
ਕੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਭਾਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜਨਤ ਨੀਤੀ ਜਵੱਚ ਜਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ 
ਜਗਆ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਜਸ਼ਕਾਇਤ  ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੀ ਜਮਤੀ ਤੋਂ 90 ਜਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਵੱਿ ਨਹੀ ਾਂ, ਅਤ ੇਗਾਹਕ ਨ ੂੰ  ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਜਬੂੰਦ  1 ਤੋਂ 3 ਦੇ 
ਪ੍ਰਾਵਿਾਨਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜਾ ਜਦੱਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ;  

ii) ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਜਨਪ੍ਟਾਰਾ ਕਰਨ ਿਾਾਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹ,ੈ ਿੇਕਰ ਕੋਈ 
ਹ,ੈ ਤਾਾਂ 90 ਜਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ, ਗਾਹਕ ਨ ੂੰ  ਪ੍ੁਆਇੂੰਟ 1 ਤੋਂ 3 ਜਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮੁਆਵਜ ੇਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ; 
ਅਤੇ  
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iii) ਡੈਜਬਟ ਕਾਰਡ / ਬੈਂਕ ਖਾਤ ੇਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵੱਚ, ਗਾਹਕ ਨ ੂੰ  ਜਵਆਿ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰੈਜਡਟ ਕਾਰਡ ਦੇ 
ਮਾਮਲੇ ਜਵੱਚ, ਗਾਹਕ ਜਵਆਿ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਿ  ਬੋਝ ਨਹੀ ਾਂ ਝੱਲਦਾ ਹੈ।  

 
ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਜਨਪ੍ਟਾਰਾ ਕਰਨ ਿਾਾਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ, ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵ,ੇ 90 
ਜਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ, ਪ੍ੈਰ ੇ1-5 ਜਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਗਾਹਕ ਨ ੂੰ  ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। 
 
*ਹੇਠਾਾਂ ਦਿੱਿੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਧਾਰਾਵਾਾਂ ਦ ੇਅਨੁਿਾਰ - ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸੱ਼ਕੀ ਡੈਜਬਟ ਦੀ ਿਾਾਂਚ ਬੈਂਕ ਦਆੁਰਾ ਸੂੰਰੇਜਖਤ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆਵਾਾਂ ਅਤੇ 
ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸੂੰਸਥਾਵਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵ,ੇ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਅਿਾਰ 'ਤ ੇਅਜਿਹੀਆਾਂ ਿਾਾਂਚਾਾਂ ਦੇ 
ਨਤੀਜਿਆਾਂ 'ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

(i) ਜਕਸੇ ਵੀ ਿੋਖਾਿੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵੱਚ, ਿੇਕਰ ਬੈਂਕ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨ ਹੋ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਸਦੇ ਸਟਾਫ ਦਆੁਰਾ ਜਕਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ 
ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਬੇਜਨਯਮੀ / ਿੋਖਾਿੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਸ਼ਾਖਾ ਤੁਰੂੰਤ ਆਪ੍ਣੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 
ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।  

(ii) ਉਹਨਾਾਂ ਮਾਮਜਲਆਾਂ ਜਵੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹ,ੈ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਨ ੂੰ  ਜਬਨਾਾਂ ਇਤਰਾਜ ਦੇ ਜਸਰਫ਼ ਤਾਾਂ ਹੀ ਮੁਆਵਜਾ 
ਦੇਵੇਗਾ ਿੇਕਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ OTP ਿਾਾਂ 2 ਕਾਰਕਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਜਣਕਤਾ ਿਾਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਜਕਸੇ ਵੀ 
ਕੇਸ ਦਆੁਰਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ।  

(iii) ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਜਲਆਾਂ ਜਵੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪ੍ਰ ਗਲਤੀ ਜਸਸਟਮ ਜਵੱਚ 
ਜਕਤ ੇਹੋਰ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਨ ੂੰ  ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਸਜਹਣ ਕੀਤ ੇਜਸੱਿੇ ਜਵੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ 50% (INR 5,000 ਤੋਂ 
ਵੱਿ ਨਹੀ ਾਂ) ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਵੇਗਾ।  ਅਜਿਹੇ ਮੁਆਵਜ ੇਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਿੀਵਨ ਕਾਲ ਜਵੱਚ ਜਸਰਫ਼ 
ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।  

 
ਬੈਂਕ ਇਹਨਾਾਂ ਕਾਰਨਾਾਂ ਕਰਕ ੇਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਜਵਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ:  
 

• ਬੈਂਕ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਗਏ ਉਤਪ੍ਾਦਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਲਈ ਜਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੀ ਉਲੂੰਘਣਾ  
• ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤ ੇਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਯੂੰਤਰਾਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਡੈਜਬਟ/ATM/ਕਰੈਜਡਟ ਕਾਰਡ, ਿਾਾਂ ਹੋਰ ਸੂੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਿਾਣਕਾਰੀ ਆਜਦ 

ਦੀ ਸੁਰੱਜਖਆ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦਆੁਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤ ੇਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ 
ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ।  

• ਗਾਹਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜਕ ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਤੁਰੂੰਤ ਚੇਤਾਵਨੀਆਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਮੌਿ ਦਾ 
ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਵੇਰਜਵਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਅੱਪ੍ਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਿਸ਼ੀਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ। ਬੈਂਕ ਨਾਲ 
ਅਜਿਹੀ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਅਪ੍ਡੇਟ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਜਹਣ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ ATM/ਡੈਜਬਟ ਕਾਰਡਾਾਂ/ਕਰੈਜਡਟ ਕਾਰਡਾਾਂ 
ਿਾਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ/ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਦੇ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟਰਾਜਨਕ ਚੈਨਲ ਦੀ ਦਰੁਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 
ਗਾਹਕ ਨ ੂੰ  ਜੁੂੰਮੇਵਾਰ ਿਜਹਰਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  

• ਸੱ਼ਕੀ ਿਾਾਂ ਿੋਖਾਿੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਅਜਸੱਿ ੇਿਾਾਂ ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜੇ 
‘ਤ ੇਜਵਚਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਿਾਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।  

 
3.15 ਲਾਕਰਾਾਂ ਨਾਲ ਿੁੰਿੁੰਧਤ ਮੁਆਵਜਾ  
 

ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਜਹਫਾਜਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਜਖਆ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਜਵੱਚ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਜਡਪ੍ਾਜਜਟ ਵਾਲਟਜ ਰੱਖੇ 
ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਾਂਜਕ, ਮੂੰਦਭਾਗੀ ਸਜਥਤੀਆਾਂ ਜਵੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲਾਕਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਮਾਰਤ ਜਵੱਚ ਅੱਗ, ਚੋਰੀ/ 
ਡਾਕਾ/ਲੱੁਟ, ਡਕੈਤੀ, ਇਮਾਰਤ ਢਜਹਣ ਵਰਗੀਆਾਂ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੂੰਦਾ ਹ,ੈ ਿੋ ਉਸ ਦੀਆਾਂ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਕਮੀਆਾਂ, ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ 
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ਜਕਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ/ਕਜਮਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪ੍ਰਦਾ ਹੈ ਿਾਾਂ ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ(ਆਾਂ) ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੋਖਾਿੜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੂੰਦਾ ਹ,ੈ ਬੈਂਕਾਾਂ 
ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਜਡਪ੍ਾਜਜਟ ਲਾਕਰ ਦੇ ਮੌਿ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜਕਰਾਏ ਦੇ ਸੌ ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਤੱਕ ਸੀਜਮਤ ਹੋਵੇਗੀ।  
 
3.16 ਿੋਰਿ ਮੇਜਰ  
 

ਅਪ੍ਰਜਤਆਜਸ਼ਤ ਘਟਨਾ ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀਆਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ, ਹੜ੍, ਸੋਕਾ, ਭ ਚਾਲ ਿਾਾਂ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਿਾਾਂ ਸਜਥਤੀ, ਆਫ਼ਤ, 
ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਿਾਾਂ ਜਬਮਾਰੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ, ਯੱੁਿ ਿਾਾਂ ਦੂੰਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਣ , ਰਸਾਇਣਕ ਿਾਾਂ ਿੀਵ-ਜਵਜਗਆਨਕ ਗੂੰਦਗੀ, ਉਦਯੋਜਗਕ ਕਾਰਵਾਈ, 
ਜਬਿਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਕੂੰਜਪ੍ਊਟਰ ਬਰੇਕਡਾਉਨ ਿਾਾਂ ਤੋੜ-ਭੂੰਨ, ਅਤ ੇਇਮਾਰਤਾਾਂ ਦਾ ਢਜਹਣਾ, ਅੱਗ, ਿਮਾਕਾ ਿਾਾਂ ਦਰੁਘਟਨਾ ਿਾਾਂ ਅਜਿਹੀਆਾਂ 
ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਿੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਾਿਬ ਜਨਯੂੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। 
 
ਬੈਂਕ ਦੀਆਾਂ ਜੁੂੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗਾ ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪ੍ਰਜਤਆਜਸ਼ਤ ਘਟਨਾ ਇਵੈਂਟ ਿਾਾਂ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  
ਅਸੂੰਭਵ ਬਣਾਉਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤ ੇਬੈਂਕ ਅਪ੍ਰਜਤਆਜਸ਼ਤ ਘਟਨਾ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਘੱਟ ਤੋਂ 
ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਿਬ ਕਾਰਵਾਈ(ਵਾਾਂ) ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਿ ਹੈ। ਜਕਸੇ ਉਦਯੋਜਗਕ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਬਿਲੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਕੂੰਜਪ੍ਊਟਰ 
ਬਰੇਕਡਾਉਨ ਿਾਾਂ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਵੱਚ, ਬੈਂਕ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੂੰਿ ਜਵੱਚ ਦੇਰੀ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਜਚਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ਅਤੇ 
ਆਪ੍ਣੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਨਰਜਵਘਨ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ।  
 
ਇਸ ਲਈ, ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰੈਜਡਟ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿੇਕਰ ਇਹ ਅਪ੍ਰਜਤਆਜਸ਼ਤ 
ਘਟਨਾ ਇਵੈਂਟ (ਬੈਂਕ ਦੀਆਾਂ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਿਾਾਂ ਇਸਦੇ ਪ੍ੱਤਰਜਵਹਾਰ ਬੈਂਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਤ, ਸੂੰਚਾਰ ਦੇ ਆਮ ਸਾਿਨਾਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਿਾਾਂ ਹਰ 
ਜਕਸਮ ਦੀ ਆਵਾਿਾਈ ਆਜਦ) ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਨਯੂੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਿੋ ਇਸਨ ੂੰ  ਜਨਰਿਾਰਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪ੍ਦੂੰਡਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 
ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਜੁੂੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਜਨਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।  
 
3.17 ਅਿਲ / ਵਿਿੱਧਾ ਨੁਕਿਾਨ  
 

ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ੇਡ ਯੂੰਤਰ ਸੇਵਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਜਕੂੰਗ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਲਈ ਇਸ ਗਾਹਕ ਮੁਆਵਜਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਜਹਤ ਬੈਂਕ ਜਸਰਫ਼ ਅਸਲ ਅਤੇ ਜਸੱਿੇ 
ਨੁਕਸਾਨ (ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕਾਲਪ੍ਜਨਕ ਅਤੇ ਅਜਸੱਿ ੇਨੁਕਸਾਨ ਨ ੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ) ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਾਹਕ ਨ ੂੰ  ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਵਾਬਦੇਹ 
ਹੋਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਜਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਉਜਚਤ ਸਬ ਤ ਬੈਂਕ ਨ ੂੰ  ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇਗਾਹਕ ਦੀ ਅਣਗਜਹਲੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।  
 
3.18 ਪੂਰਾ ਅਤ ੇਅੁੰਵਤਮ ਵਨਪਟਾਰਾ  
 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਦੋਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਪੱ੍ਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਸਨ ੂੰ  "ਪ੍ ਰਾ ਅਤੇ ਅੂੰਤਮ ਜਨਪ੍ਟਾਰਾ" ਵਿੋਂ 
ਜਲਆ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦਆੁਰਾ ਗਾਹਕ ਿਾਾਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀ ਾਂ ਜਲਆ ਿਾਵੇਗਾ।  
 
3.19 ਵਸਕਾਇਤਾਾਂ ਅਤ ੇਵਗਵਲਆਾਂ ਦਾ ਵਨਪਟਾਰਾ:  
 
DBS Bank India Limited ਜਵਖ,ੇ ਅਸੀ ਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰਨਾ ਹਾਾਂ ਜਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ  ਜਸਰਫ਼ ਉਤੱਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਵ,ੇ 
ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੁਸੀ ਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਗਾਹਕ, ਹੱਕਦਾਰ ਹ।ੋ  
 

ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਜਨਵਾਰਣ ਨੀਤੀ ਜਨਮਨਜਲਜਖਤ ਜਸਿਾਾਂਤਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ: 
• ਗਾਹਕਾਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਨਰਪ੍ੱਖ ਜਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹ।ੈ  

• ਗਾਹਕਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਚੁੱਕੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਜਸਰ ਜਨਪ੍ਟਾਇਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ।  
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• ਗਾਹਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਗਿਨ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਵਿਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਜਕਆਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤ ੇਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਅਜਿਕਾਰਾਾਂ ਬਾਰੇ 
ਸ ਜਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹ ੈਿੇਕਰ ਉਹ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਸੂੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ।  

• ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੇ ਜਹੱਤਾਾਂ ਲਈ ਚੂੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ੱਖਪ੍ਾਤ ਦੇ ਜਬਨਾਾਂ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।  
ਿੇਕਰ, ਜਕਸੇ ਵੀ ਪ੍ੜਾਅ 'ਤ,ੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਜਕ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ੱਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਉਮੀਦਾਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਜਸਆ ਜਗਆ 
ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:  

ਤੁਸੀ ਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:  

https://www.dbs.com/in/treasures/common/redressal-of-complaints-and-grievances.page 

ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦਰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਵੇਰਜਵਆਾਂ, ਸਮਾਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਾਂ, ਅਤੇ ਵਾਿ ੇਦੇ ਪ੍ੱਿਰਾਾਂ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰੇਗੀ। ਿੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਬੈਂਕ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਨੀਤੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਅਤੇ ਬੈਂਜਕੂੰਗ ਲੋਕਪ੍ਾਲ ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ 
ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।  
 
4 ਸਾਿਨ  
 

4.1 ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਵਧਕਾਰੀ  
 

ਇਹ ਨੀਤੀ DBS Bank India Limited Board ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਵਾਜਨਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਿੋ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਪ੍ਰਜਕਰਤੀ 
ਜਵੱਚ ਇਤਫਾਕਨ ਿਾਾਂ ਪ੍ਰਬੂੰਿਕੀ ਹਨ, ਨ ੂੰ  ਮਨਜ ਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਕਾਰੀ ਦਆੁਰਾ ਸਾਈਨ-ਆਫ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ।  
ਬੋਰਡ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀ ਾਂ, CBG ਿੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤ ੇਉਤਪਾਦਾਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਨਜ ਰੀ ਦੇਣ ਿਾਾਂ ਸੌਂਪ੍ਣ ਲਈ ਇੁੰਡੀਆ ਹੈਿੱਡ ਆਿ 
ਕੁੰਵਜਊਮਰ ਿੈਂਵਕੁੰਗ ਗਰੁਿੱਪ ਨ ੂੰ  ਅਜਿਕਾਰ ਸੌਂਪ੍ਦਾ ਹੈ।  
 
4.2 ਿਮੀਵਖਆ  
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਜਖਆ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਜਤੂੰਨ ਮਹੀਜਨਆਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਗਰੇਸ ਜਮਆਦ ਦੇ ਨਾਲ) ਿਾਾਂ ਿਦੋਂ ਜਨਰੂੰਤਰ 
ਪ੍ਰਸੂੰਜਗਕਤਾ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ/ਉਜਚਤ ਹੋਵੇ 
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