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1 அறிமுைம் 
வங்கியின் தரப்பில் அளிக்கப்படும் சேவவயில் குவைபாடு காரணமாக அல்லது வங்கியிடம் அல்லது 
வாடிக்வகயாளரிடம் குவைபாடு இல்லாத நிவலயில் வங்கியின் அல்லது மூன்ைாம் தரப்பின் மீைல் 
காரணமாக அல்லது வாடிக்வகயாளரால் அதிகாரம் அளிக்கப்படாத பற்று குைித்த தகவலளிப்புக்குப் 
பிந்வதய மீைல் காரணமாக ஏற்பட்டது என்று சநரடியாகக் காரணம் கற்பித்துக் கூைத்தகு ஏதாவது 
சேயவலச் சேய்யாவம அல்லது சேயவலச் சேய்தல் காரணமாக வாடிக்வகயாளருக்கு ஏற்படக்கூடிய 
ஏதாவது நிதி இழப்புக்காக வாடிக்வகயாளருக்கு வங்கி இழப்படீு அளிக்க வவகசேய்கிை ஒரு அவமப்வப 
நிறுவுவது இந்தத் திட்டக்சகாள்வகயின் சநாக்கம் ஆகும். எனசவ, வங்கியின் இந்த வாடிக்வகயாளர் 
இழப்படீ்டுத் திட்டக்சகாள்வகயானது, கணக்கின் அதிகாரம் அளிக்கப்படாத பற்று வவத்தல், 
காசோவலகளின் / முவையாவணங்களின் தாமதமான தண்டலுக்காக வாடிக்வகயாளர்களுக்கு வட்டித் 
சதாவகயளிப்பு, சதாவகயளிப்வப நிறுத்துச் சேயற்கட்டவளகளின் சபறுதல் ஒப்புவகக்குப் பிைகு 
காசோவலகளின் சதாவகயளிப்பு, இந்தியாவிற்கு உள்சள சேய்யப்படும் சேலுத்தீடுகள், இந்தியாவிற்கு 
சவளிசய சேய்யப்படும் சேலுத்தீடுகள், சவளிநாட்டுப் பணமாற்றுச் சேவவகள், கடன் சகாடுத்தல், 
முன்சேலுத்திய முவையாவணங்கள், ஏ.டி.எம் இல் இருந்து பணத்வத சவளிசய எடுத்தல், ஒரு முவை 
கடவுச்சோல் (OTP) அல்லது இருகாரணிச் ோன்றுறுதியளிப்பு (2FA) சபான்ைவற்ைால் ஆதரிக்கப்படாத 
அதிகாரம் அளிக்கப்படாத மின்னணு வங்கிப் பரிமாற்ைங்கள் ஆகியவற்ைின் காரணமாக ஏற்படும் 
சமாேடிகள் சதாடர்பான துவைகவள உள்ளடக்கும் வவகயில் வடிவவமக்கப்பட்டுள்ளது. ஆவணத்தின் 
குைியிலக்கு எல்வல டி.பி.ஐ.எல் க்கு வவரயறுக்கப்பட்டுள்ளது. 

2. வழிைாட்டும் கெறிமுகறைள் 
இந்தத் திட்டக்சகாள்வகயானது, வாடிக்வகயாளர்கவள நடத்தும் முவையில் சவளிப்பவடத்தன்வம 
மற்றும் நியாயத்தன்வம   சநைிமுவைகளின் அடிப்பவடயில் அவமந்துள்ளது. இந்தத் 
திட்டக்சகாள்வகயானது, வங்கியால் அல்லது மூன்ைாம் தரப்பினரால் வழங்கப்படும் சேவவகளில் 
குவைபாடு காரணமாக வாடிக்வகயாளருக்கு ஏற்படக்கூடிய, அதிலும் குைிப்பாக, ஒரு முவை கடவுச்சோல் 
(OTP) அல்லது இருகாரணிச் ோன்றுறுதியளிப்பு (2FA) ஆகியவற்ைால் ஆதரிக்கப்படாத, அதிகாரம் 
அளிக்கப்படாத மின்னணு வங்கிப் பரிமாற்ைங்களின் சபரில் ஏற்படக்கூடிய நிதி இழப்புகளுக்கான 
இழப்படீ்வட மட்டுசம உள்ளடக்குகிைது என்று திரும்பக் கூைப்பட்டுள்ளது, இந்த இழப்படீ்வட சநரடியாக 
அளவிட இயலும் என்பதாலும், இந்தத் திட்டக்சகாள்வகயின் கீழ் உள்ள ஈடுபாட்டுறுதிகள் எந்த 
உரிவமக்கும் ோர்சபண்ணம் இல்லாமல் இருக்கின்ைன என்பதாலும், வங்கியர்-வாடிக்வகயாளர் 
தகராறுகவள நீதி முவையில் தீர்மானிப்பதற்கு உரியவாறு அவமக்கப்பட்ட எந்தசவாரு மன்ைத்திற்கும் 
முன்பாக வங்கி தனது நிவலவயப் பாதுகாக்கும் நடவடிக்வககளில் ஈடுபடும். இந்தத் 
திட்டக்சகாள்வகயானது, இந்திய ரிேர்வ் வங்கி, பிை சபாருத்தமான ஆவணயங்கள், ஒழுங்குமுவை 
முகவமகள் ஆகியவற்ைால் சவளியிடப்பட்ட ஒழுங்குமுவை மாற்ைங்களால் வழிநடத்தப்படுகிைது. 

3 திட்டக்கைாள்கை 
3.1 அதிைாரம் அளிக்ைப்படாத / பிகழயான பற்று 
வங்கி ஒரு கணக்கில் அதிகாரம் அளிக்கப்படாத / பிவழயான சநரடிப் பற்று வவத்திருந்தால், அந்தப் 
பிவழயான பற்றுக் குைித்து, சேவவயுறுநரால் தகவல் சதரிவிக்கப்படுவதன் சபரில் அல்லது வங்கி 
அவமப்பிற்கு உள்ளவமந்த கண்டைிதல் சபரில், அந்த நிவலவயச் ேரிபார்த்த பிைகு, அந்த உள்ளடீல் 
உடனடியாக மீள்திருப்பப்படும். அதிகாரம் அளிக்கப்படாத / பிவழயான பற்றுக் காரணமாக, சேமிப்பு வங்கி 
வவப்பு மீதான வட்டித் சதாவகயளிப்புக்கு சபாருந்துகின்ை மீச்ேிறும அளவு பண இருப்பில் குவைப்பு 
மூலம் அல்லது கடன் கணக்கு ஒன்ைில் வங்கிக்கு சமலதிக வட்டித் சதாவகயளிப்பு மூலம் 
வாடிக்வகயாளருக்கு நிதி இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என்கிை நிகழ்வில், வாடிக்வகயாளருக்கு ஏற்படும் 
எந்தசவாரு உண்வமயான வட்டி இழப்புக்கும் வாடிக்வகயாளருக்கு வங்கி இழப்படீு அளிக்கும் (பரிமாற்ை 
நாளின் அடிப்பவடயில் இழப்படீு கணக்கிடப்படும், தகவலளிப்பு நாளின் அடிப்பவடயில் கணக்கிடப்பட 
மாட்டாது). வாடிக்வகயாளரால் பிவழயாக இருப்பதாகக் தகவலளிக்கப்பட்ட உள்ளடீலின் ேரிபார்ப்பில் 
மூன்ைாம் தரப்பு எவரும் ஈடுபடவில்வல என்று கண்டைியப்படும் சநர்வில், பிவழயான பற்றுக் குைித்த 
தகவலளிப்பு நாளில் இருந்து மீப்சபருமக் காலப்பகுதியான 7 அலுவல் நாட்களுக்குள் ேரிபார்ப்புச் 
சேயல்முவைவய முடிப்பதற்கு வங்கி ஏற்பாடுச் சேய்யும். ேரிபார்ப்பில் மூன்ைாம் தரப்பு எவசரனும் 
ஈடுபட்டுள்ளார் என்று கண்டைியப்படும் சநர்வில், வாடிக்வகயாளரால் பிவழயான பரிமாற்ைம் குைித்த 
தகவலளிப்பு நாளில் இருந்து மீப்சபருமக் காலப்பகுதியான ஒரு மாதத்திற்குள் ேரிபார்ப்புச் 
சேயல்முவைவய வங்கி தனது ேிைந்த முயற்ேியின் அடிப்பவடயில் முடிக்கும். மூன்ைாம் தரப்பு ஏதாவது 
காரணத்திற்காகப் பதில்விவனயாற்ைவில்வல அல்லது வங்கியால் எடுக்கப்படும் அவனத்து 
முயற்ேிகளுக்கும் அப்பால் தாமதங்கள் ஏற்படுகின்ைன என்கிை நிகழ்வில், அத்தவகய தாமதம், 
சமற்படியில் கூைப்பட்ட ஒரு மாத காலப்பகுதியில் இருந்து விலக்கப்படும் மற்றும் இதற்குத் தீர்வுக் 
காணத் சதவவப்படுகிை எந்தசவாரு உதவிக்கும் வாடிக்வகயாளவர வங்கி அணுகலாம். வணிகர் 
நிறுவனத்திற்குக் குைிப்படீு சதவவப்படும் கிசரடிட் கார்டு இயக்கங்கள் சதாடர்பாக வாடிக்வகயாளர்களால் 
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தகவலளிக்கப்பட்ட அதிகாரம் அளிக்கப்படாத பிவழயான பரிமாற்ைமானது, கார்டு கூட்டவமப்பால் 
வகுக்கப்பட்ட விதிகளின்படி வகயாளப்படும். 

வாடிக்வகயாளரின் கணக்கில் தவைான வரவு வவத்தல் இடுவகயிடப்பட்டுள்ளது என்கிை சநர்வில், 
சதாவகவய மீள்திருப்புவற்காக, எந்தசவாரு இழப்படீ்டுத் சதாவகயும் அளிக்காமல், கணக்கில் பற்று 
வவப்பதற்கான முழு உரிவமவயயும் வங்கி தன்னகத்சத சகாண்டுள்ளது டி.பி.எஸ் ஆல் 
இடுவகயிடப்பட்ட தவைான வரவு வவத்தவல மீள்திருப்புவதற்கு, வாடிக்வகயாளரின் இவேவு 
சதவவயில்வல. எனினும், மூன்ைாம் தரப்பினரின் பிவழயின் காரணமாக, தவைான வரவு வவத்தல் 
இடுவகயிடப்பட்டால், அந்தத் சதாவகவய மீள்திருப்புவற்காக, வாடிக்வகயாளரின் முன் இவேவு 
சபைப்பட சவண்டும். 

3.2 ைணக்குைளுக்கு நெரடிப் பற்றுைள் / நதசிய தன்னியக்ைத் தரீ்வைம் (NACH) பற்றுைள் / மின்னணுத் 
கதாகையளிப்புைள் [RTGS (ெிைழ்நெரத்தில் ஒன்றுக்கு ஒன்று அடிப்பகடயிலான கமாத்தப் 
பணமதிப்புத் தரீ்வு) / NEFT (நதசிய மின்னணு ெிதி மாற்றடீு) / IMPS (உடனடித் கதாகையளிப்புச் நசகவ) 
/ UPI (ஒருங்ைிகணந்த கதாகையளிப்புைள் இகடமுைம்) / பிற பற்றுைள் 

வாடிக்வகயாளர்களின் சநரடிப் பற்று / நிவலச் சேயற்கட்டவளகள் / மின்னணுத் தீர்வுச் சேவவ (ECS) 
அல்லது சதேிய தன்னியக்கத் தீர்வகம் (NACH) பற்றுச் சேயற்கட்டவளகவளச் ேரியான சநரத்தில் 
சேயல்படுத்த வங்கி முற்படும். அத்தவகய ஈடுபாட்டுறுதிகவள வங்கி நிவைசவற்ைத் தவைினால், பற்று 
வவக்கப்பட்ட நாளில் வாடிக்வகயாளரின் கணக்கில் சபாதிய பண இருப்பு இருக்கிைது என்ைால் மற்றும் 
வங்கியில் ஏற்புவடய பற்று உரிவமக்கட்டவள / நிவலச் சேயற்கட்டவள பதிவு சேய்யப்பட்டுள்ளது 
என்ைால், தாமதமான வரவு வவத்தல் காரணமாக வாடிக்வகயாளர் பிை வங்கியில் இருந்து 
எதிர்சகாள்ளக்கூடிய வங்கிக் கட்டணங்களுக்கு ஏற்ப அவருக்கு இழப்படீு அளிக்கப்படும். இந்தத் 
திட்டக்சகாள்வகயானது, வரவு வவக்கப்பட சவண்டிய கணக்கில் விதிக்கப்படும் கட்டணங்களுக்கு 
மட்டுசம இழப்படீு அளிக்கும், அதனுவடய சவறு எந்தசவாரு ேிக்கல்களுக்கும் இழப்படீு அளிக்காது. RTGS 
/ NEFT / IMPS / UPI சபான்ை மின்னணுத் சதாவகயளிப்புகள், சபாருந்துகின்ை நியதிகள் மற்றும் 
நிபந்தவனகளால் ஆட்ேி சேய்யப்படும் மற்றும் வாடிக்வகயாளருக்குத் சதாடர்பாடப்படும். 

வங்கியால் அைிவிக்கப்பட்ட கட்டணவதீப் பட்டி ஆவணத்தின்படி / கட்டணப் பட்டியலின்படி 
சபாருந்துகின்ை ஏசதனும் சேவவக் கட்டணத்துடன் சேர்த்து, வாடிக்வகயாளரின் கணக்கில் வங்கி பற்று 
வவக்கும். சேவவக் கட்டணம் கவனக்குவைவாகப் பிவழயாக விதிக்கப்பட்டால், இது சதாடர்பான 
நியதிகவளயும் நிபந்தவனகவளயும், அப்சபாவதக்கு அப்சபாது சதாடர்பாடப்படுகிைவாறு பிை 
நியதிகவளயும் நிபந்தவனகவளயும் கூர்ந்து ஆராய்வதற்கு உட்பட்டு, அந்தப் பிவழயான உள்ளடீவல 
வங்கி இது சதாடர்பாக வாடிக்வகயாளர்களிடம் இருந்து சதாடர்பாடவலப் சபற்ைதில் இருந்து 7 அலுவல் 
நாட்களுக்குள் வங்கி மீள்திருப்பும். 

மீச்ேிறும அளவு பண இருப்பில் குவைப்புக் காரணமாக விதிக்கப்பட்ட வட்டி அல்லது தண்டங்கவளப் 
சபாறுத்தவவர, சேமிப்பு வங்கி வவப்பு மீதான வட்டித் சதாவகயளிப்புக்கு அல்லது கடன் கணக்கு 
ஒன்ைில் வங்கிக்கு சமலதிக வட்டித் சதாவகயளிப்புக்கு சபாருந்துகின்ை சநரடியான மற்றும் 
உண்வமயான நிதி இழப்புக்கு மட்டுசம இழப்படீு அளிக்கப்பட்டு இருந்திருக்கும், வாடிக்வகயாளருக்கு 
ஏற்படும் எந்தசவாரு உண்வமயான வட்டி இழப்புக்கும் அல்லது சேமிப்புக் / நடப்புக் கணக்குகள் / 
அல்லது சவறு எந்தசவாரு கார்ப்பசரட் கணக்குகள் மீதான உரிய மீச்ேிறும அளவு பண இருப்வபப் 
பராமரிக்காமல் இருப்பதற்காக விதிக்கப்பட்ட தண்டங்களுக்கும் வாடிக்வகயாளருக்கு வங்கி இழப்படீு 
அளிக்கும். வணிகர் நிறுவனத்திற்குக் குைிப்படீு சதவவப்படும் கிசரடிட் கார்டு இயக்கங்கள் சதாடர்பாக 
வாடிக்வகயாளர்களால் தகவலளிக்கப்பட்ட அதிகாரம் அளிக்கப்படாத பிவழயான பரிமாற்ைமானது, கார்டு 
கூட்டவமப்பால் வகுக்கப்பட்ட விதிகளின்படி வகயாளப்படும். 

வாடிக்கையாளரின் இகசவு இல்லாமல் ைிகரடிட் ைார்கட வழங்குதல் / கசயல்படுத்துதல் 

கிசரடிட் கார்டு வாடிக்வகயாளர்களுக்கு சவண்டிக் சகட்டுக் சகாள்ளப்படாத கடன்கள் அல்லது பிை 
பற்றுக்கடன் வேதிகள் வழங்கப்படக் கூடாது. சவண்டிக் சகட்டுக் சகாள்ளப்படாத பற்றுக்கடன் 
வேதிசயான்று, சபறுநரின் இவேவு இல்லாமல் வழங்கப்பட்டு, சபறுநர் அதற்கு மறுத்துவரக்கிைார் 
என்கிை சநர்வில், வங்கி பற்றுக்கடன் வரம்வபத் திரும்பப் சபற்றுக்சகாள்ள சவண்டும் என்பது 
மட்டுமல்லாமல், சபாருத்தமானது எனக் கருதப்படுகிைவாறு உரிய தண்டத்வதயும் சேலுத்துவதற்குப் 
சபாறுப்புவடயதாக இருக்கிைது. 

சவண்டிக் சகட்டுக் சகாள்ளப்படாத கார்டுகவளத் தவைாகப் பயன்படுத்துவதன் காரணமாக ஏற்படும் 
எந்தசவாரு இழப்புக்கும் வங்கிசய சபாறுப்பாகும், சமலும் அந்த கார்டு யாருவடய சபயரில் 
வழங்கப்பட்டுள்ளசதா அந்த நபவர அதற்குப் சபாறுப்சபற்க வவக்க முடியாது. 
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சபறுநரின் இவேவு இல்லாமல் கிசரடிட் கார்டு ஒன்வை வங்கி வழங்கி, சேயல்படுத்தி இருந்தது என்று 
உறுதிப்படுத்தப்படுகின்ை சநர்வில், அப்சபாவதக்கு அப்சபாது வழங்கப்படும் ஒழுங்குமுவை வழிகாட்டு 
சநைியுவரகளுக்கு இணங்க, தண்டத் சதாவகயளிப்பு ஏதாவது இருந்தால் அத்துடன் சேர்த்து, உடனடியாக 
கட்டணங்கவள வங்கி மீள்திருப்பும். 

கசயல்முகற கவற்றிைரமாை முடிக்ைப்படாத அல்லது 'கசயல்முகற நதால்வியில் முடிந்த' 
பரிமாற்றங்ைள் 

சேயல்முவை சவற்ைிகரமாக முடிக்கப்படாத அல்லது 'சேயல்முவை சதால்வியில் முடிந்த' 
பரிமாற்ைங்களுக்கு வாடிக்வகயாளருக்கு இழப்படீு அளிக்கப்பட்டு இருந்திருக்கும். சதாடர்பாடல் 
இவணப்புகளில் தடங்கல், ஏ.டி.எம் இயந்திரங்களில் பணம் இல்லாவம, அமர்வுகளின் காலக்சகடு 
முடிவுைல், பல்சவறு காரணங்களால் பயனாளியின் கணக்கில் வரவு வவக்கப்படாவம சபான்ை பல்சவறு 
காரணிகளால் வாடிக்வகயாளருக்கு ஏற்பட்டது என்று சநரடியாகக் காரணம் கற்பித்துக் கூைத்தகாத 
காரணத்தால் சேயல்முவை சதால்வி ஏற்படலாம். 

இழப்படீ்டுத் சதாவகவய வங்கி எவ்வாறு கணக்கிட்டு இருந்திருக்கும் என்பவத கீசழ உள்ள வழிகாட்டு 
சநைியுவரகள் குைிப்பிடுகின்ைன: 

ெிைழ்நெரத்தில் ஒன்றுக்கு ஒன்று அடிப்பகடயிலான கமாத்தப் பணமதிப்புத் தரீ்வு (RTGS) 

சேயல்முவை சதால்வியில் முடிந்தத் சதாவகயளிப்வப திருப்பித் தருவதில் ஏதாவது தாமதம் ஏற்படுகிை 
சநர்வில், நடப்பு மறுசகாள்முதல் விகிதத்துடன் சேர்த்து 2% இழப்படீ்வடப் சபை, சதாவகயளிக்க 
முற்பட்ட வாடிக்வகயாளர் தகுதியுவடயவர் ஆவார். பயனாளியின் கணக்கில் தாமதம் / வரவு 
வவக்கப்படாவம சபான்ை ேிக்கல் இருந்தால் வாடிக்வகயாளர் தனது வங்கிவயத் / கிவளவயத் சதாடர்புக் 
சகாள்ளலாம். ேிக்கல் திருப்திகரமாகத் தீர்க்கப்படாவிட்டால், தனித்துவமானப் பரிமாற்ைக் குைிப்படீ்டு எண் 
(UTR) மற்றும் ேிக்கலின் விவரங்கவளக் சகாடுத்து, பின்வரும் முகவரியில் மின்னஞ்ேல் அல்லது அஞ்ேல் 
மூலம் முவையடீ்வடத் தாக்கல் சேய்யலாம் - 

தவலவமப் சபாது சமலாளர் 

வாடிக்வகயாளர் கல்வி மற்றும் பாதுகாப்புத் துவை 

இந்திய ரிேர்வ் வங்கி 

1வது தளம், அமர் பில்டிங் 

ேர் பி.எம். சராடு, 

மும்வப, 400 001 

cgmcepd@rbi.org.in 

குைிப்பு: சமற்படியிலுள்ள சதாடர்பு விவரங்கள், கீசழ உள்ள வவலத்தள இவணப்பில் கிவடக்கின்ை, 
நிகழ்சநரத்தில் ஒன்றுக்கு ஒன்று அடிப்பவடயிலான சமாத்தப் பணமதிப்புத் தீர்வு (RTGS) அவமப்பில் 
உள்ள “இந்திய ரிேர்வ் வங்கிவயக் குைித்து அடிக்கடி சகட்கப்படும் சகள்விகளின்” (RBI FAQ) அடிப்பவடயில் 
சகாடுக்கப்பட்டுள்ளன – https://www.rbi.org.in/scripts/FS_FAQs.aspx?Id=65&fn=9 

நதசிய மின்னணு ெிதி மாற்றடீு (NEFT) 

NEFT பரிமாற்ைம் வரவு வவக்கப்படவில்வல அல்லது “ஒற்வை வங்கிக்கணக்கு மூலம் ஒற்வைத் 
சதாவகயளிப்பில் ஒசர சநரத்தில் பல சபறுநர்களுக்குச் சேய்யப்படும் சதாவகயளிப்பின் பணமதிப்புத் 
தீர்வுக்குப்” (batch settlement) பிைகு இரண்டு மணி சநரத்திற்குள் மீள்நிதியளிக்கப்படவில்வல என்கிை 
சநர்வில், தாமதமான காலப்பகுதிக்கு, நடப்பு இந்திய ரிேர்வ் வங்கியின் எளிதில் பணமாக்கத்தகு 
தகவவமப்பு வேதி மறுசகாள்முதல் விகிதத்திலும் (RBI LAF), அத்துடன் சேர்த்து இரண்டு விழுக்காட்டிலும் 
தண்ட வட்டிவய / வரவு வவக்கப்படும் நாள் வவரக்கும் அல்லது மீள்நிதியளிக்கப்படும் நாள் வவரக்கும், 
இது சதாடர்பாக வாடிக்வகயாளரால் ஒரு குைிப்பிட்ட உரிவமக்சகாரிக்வக தாக்கல் சேய்யப்படும் வவர 
காத்திருக்காமல், பாதிக்கப்பட்ட வாடிக்வகயாளருக்குச் சேலுத்துவதற்கு வங்கி சபாறுப்பாகும். 

ஏசதனும் தகராறு / முவையடீு ஏற்பட்டால்,  தகராறுக்குரிய பரிமாற்ைத்தின் விவரங்களுடன் வங்கியின் 
குவை தீர்க்கும் துவைவய வாடிக்வகயாளர் அணுகலாம். விவரங்கள் இங்சக கிவடக்கின்ைன: 

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

NEFTக்கான வாடிக்வகயாளர் வேதி வமயத்தின் விவரங்கள் இங்சக சகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

https://www.dbs.com/in/treasures/common/redressal-of-complaints-and-grievances.page
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https://www.dbs.com/in/treasures/rtgs-neft-customer-facilitation-centre.page  

30 நாட்களுக்குள் குவை தீர்க்கப்படாவிட்டால்,  “ரிேர்வ் வங்கியின் ஒருங்கிவணந்த குவைதீர்ப்பாவணயத் 
திட்டத்தின் (RB-IOS, 2021)” கீழ் வாடிக்வகயாளர் முவையடீு சேய்யலாம். RB-IOS, 2021 ஆனது, இந்திய ரிேர்வ் 
வங்கியால் ஒழுங்குமுவைப்படுத்தப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு எதிரான முவையடீுகவளத் தாக்கல் 
சேய்வதற்கு,  ஒற்வைக் குைிப்படீ்டுத் தரநிவையாக்கத்வத வாடிக்வகயாளர்களுக்கு வழங்குகிைது. RB-IOS, 
2021 ஆனது, RBI இவணயதளத்தில் பின்வரும் வவலத்தள முகவரியில் கிவடக்கிைது: 
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121.pdf  

முவையடீுகவள ஆன்வலனில் https://cms.rbi.org.in என்ை வவலத்தளத்தில் பதிவு சேய்யலாம் அல்லது 
crpc@rbi.org.in என்கிை தனிப்பயன் மின்னஞ்ேல் மூலமாக அல்லது கீழ்கண்ட முகவரியில் உள்ள 
'வமயப்படுத்திய சபறுதல் மற்றும் சேயலாக்க வமய' (CRPC) அவமப்புக்கு, அஞ்ேலில் அனுப்பலாம். 
இந்திய ரிேர்வ் வங்கி, 4வது தளம், சேக்டார் 17, ேண்டிகர் - 160 017. பின்வரும் வவலத்தள இவணப்வபப் 
காண்க- https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121_A.pdf. கட்டணமில்லா சதாவலசபேி எண் - 14448 

(காவல 9:30 முதல் மாவல 5:15 வவர) - பல சமாழி ஆதரவுடன், முவையடீுகவளத் தாக்கல் சேய்வதிலும், 
குவைதீர்க்கும் தகவல்கவளப் சபறுவதிலும் வாடிக்வகயாளர்களுக்கு உதவி கிவடக்கும். 

குைிப்பு: சமற்படியிலுள்ள சதாடர்பு விவரங்கள், கீசழ உள்ள வவலத்தள இவணப்பில் கிவடக்கின்ை, 
நிகழ்சநரத்தில் ஒன்றுக்கு ஒன்று அடிப்பவடயிலான சமாத்தப் பணமதிப்புத் தீர்வு (NEFT) அவமப்பில் 
உள்ள “இந்திய ரிேர்வ் வங்கிவயக் குைித்து அடிக்கடி சகட்கப்படும் சகள்விகளின்” (RBI FAQ) அடிப்பவடயில் 
சகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

https://www.rbi.org.in/scripts/FS_FAQs.aspx?Id=60&fn=9  

எனினும், பின்வரும் காரணங்களில் ஏசதனும் ஒன்ைினால், RTGS/NEFT பரிமாற்ைத்தில் தாமதம் 
ஏற்பட்டால், வாடிக்வகயாளருக்கு இழப்படீு வழங்க வங்கி சபாறுப்பாகாது: 

• கணக்கு முடக்கப்பட்டுள்ளது 
• கணக்கு இயக்கத்தில் இல்லாத நிவலயில் உள்ளது 
• கணக்கு இயக்கமிழந்த நிவலயில் உள்ளது 
• சவளிநாடு வாழ் இந்தியரால் சவளிநாட்டில் ஈட்டிய வருவாயின் சேமிப்புக் கணக்கு (NRE) 

வவத்திருக்காத சதாவக சேலுத்துநர், NRE கணக்கு வவத்திருக்கும் வாடிக்வகயாளருக்கு வரவு 
வவக்க முயற்ேித்தல் 

• சவளிநாடு வாழ் இந்தியரால் இந்தியாவில் ஈட்டிய வருவாயின் சேமிப்புக் கணக்கிற்கு (NRO) 
உள்வரும் வரவு வவத்தல் 

• சவறு ஏசதனும் ஏற்புவடய வணிகக் காரணம் 
• வங்கியிடம் இருந்து கட்டவமக்கப்பட்ட பணம்/வர்த்தகம்/சவளிநாட்டுப் பணமாற்று/கடன் 

தீர்வுகவளக் கார்ப்பசரட் வாடிக்வகயாளர்கள் பயன்படுத்துகின்ைனர், எனசவ T+1 அலுவல் 
நாட்கவளக் கடந்து தாமதம் ஏற்பட்டால், கார்ப்பசரட் வாடிக்வகயாளர்கள் இழப்படீ்டுத் 
சதாவகவயப் சபை கருதப்படுவார்கள், இதில் T என்பது பரிமாற்ை நாள் ஆகும். 

IMPS/UPI/NACH/APB: 

1 ஆதார் கதாகையளிப்பு இகணவி அகமப்பு (APBS) 
A பயனாளியின் கணக்கில் வரவு 

வவப்பதில் தாமதம். வங்கியானது, T + 1 நாளுக்குள் 
பரிமாற்ைத்வத மீள்திருப்ப 
சவண்டும்.  

T + 1 நாளுக்கு அப்பால் தலா 
ஒரு நாள் தாமதத்திற்கு ₹100/-. 

 

2 உடனடித் கதாகையளிப்புச் நசகவ (IMPS) 
A கணக்கில் பற்று 

வவக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் 
பயனாளியின் கணக்கில் வரவு 
வவக்கப்படவில்வல. 

பயனாளியின் கணக்கில் வரவு 
வவக்க முடியாவிட்டால், T + 1 
நாளில் பயனாளி வங்கியால் 
தானாக மீள்திருப்பப்படும் (R).  

T + 1 நாளுக்கு அப்பால் தலா 
ஒரு நாள் தாமதத்திற்கு ₹100/-. 

3 ஒருங்ைிகணந்த கதாகையளிப்புைள் இகடமுைம் (UPI) 

https://www.dbs.com/in/treasures/rtgs-neft-customer-facilitation-centre.page
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121.pdf
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121_A.pdf
https://www.rbi.org.in/scripts/FS_FAQs.aspx?Id=60&fn=9
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A பற்று வவக்கப்பட்டுள்ளது 
ஆனால் பயனாளியின் 
கணக்கில் வரவு 
வவக்கப்படவில்வல 
(நிதிகளின் மாற்ைடீு). 

பயனாளியின் கணக்கில் வரவு 
வவக்க முடியாவிட்டால், T + 1 
நாளில் பயனாளி வங்கியால் 
தானாக மீள்திருப்பப்படும் (R). 

T + 1 நாளுக்கு அப்பால் தலா 
ஒரு நாள் தாமதத்திற்கு ₹100/-. 

b கணக்கில் பற்று 
வவக்கப்பட்டுள்ளது, ஆனால் 
வணிகர் இருப்பிடத்தில் 
பரிமாற்ை உறுதிப்படுத்தல் 
(வணிகருக்குத் சதாவகயளிப்பு) 
சபைப்படவில்வல. 

T + 5 நாட்களுக்குள் தானாக 
மீள்திருப்பல். 

T + 5 நாட்களுக்கு அப்பால் 
தலா ஒரு நாள் தாமதத்திற்கு 
₹100/-. 

4 நதசிய தன்னியக்ைத் தரீ்வைம் (NACH) 
A பயனாளியின் கணக்கில் வரவு 

வவப்பதில் அல்லது 
சதாவகவய மீள்திருப்புவதில் 
தாமதம். 

வங்கியானது, T + 1 நாளுக்குள் 
வரவு வவக்கப்படாத 
பரிமாற்ைத்வத மீள்திருப்ப 
சவண்டும். 

T + 1 நாளுக்கு அப்பால் தலா 
ஒரு நாள் தாமதத்திற்கு ₹100/-. 

B 
வங்கியில் பற்று 
உரிவமக்கட்டவள மறுத்தழிப்பு 
சேய்யப்பட்டு இருந்த 
சபாதிலும் கணக்கில் பற்று 
வவக்கப்பட்டுள்ளது. 

அத்தவகய பற்றுக்கு 
வாடிக்வகயாளரின் வங்கி 
சபாறுப்பாகும். தீர்வுமுவை T + 
1 நாளுக்குள் முடிக்கப்பட 
சவண்டும். 

 

சமற்படியிலுள்ள கட்டவமப்பில், இந்திய ரிேர்வ் வங்கியின் சதாடர்பாடலின்படி, காலண்டர் நாளின் 
சூழலில் T+1/ T+5 பயன்படுத்தப்பட சவண்டும். 

பின்வருவன, கவனத்தில் சகாள்ளப்பட சவண்டும்: 

• வகுத்துவரக்கப்பட்ட சேயல்முவை முடிப்பு சநரம் (TAT) என்பது சேயல்முவை சதால்வியில் 
முடிந்த பரிமாற்ைங்களின் தீர்வுமுவைக்கான சவளிப்புை வரம்பு ஆகும்; மற்றும் 

• அத்தவகய சேயல்முவை சதால்வியில் முடிந்த பரிமாற்ைங்களுக்கு, விவரவாகத் தீர்வுமுவை 
காண வங்கிகள் முயற்ேிக்கும். 

நிதி இழப்படீு ேம்பந்தப்பட்ட இடங்களில் எல்லாம், வாடிக்வகயாளரிடம் இருந்து முவையடீ்டுக்கு அல்லது 
உரிவமக்சகாரிக்வகக்குக் காத்திருக்காமல், வாடிக்வகயாளரின் கணக்கு தாசன முற்பட்டு நிதி இழப்படீ்டு 
விவளவுக்கு உட்படுத்தப்படும். 

எனினும், இந்திய சதேிய சதாவகயளிப்புகள் கழகம் (NPCI) சபான்ை வங்கிச் சூழல் அவமப்புக் 
கூட்டாளியின் தரப்பில் ஏற்படும் இயக்கம் ோர்ந்த / சதாழில்நுட்ப ேிக்கல்கள் காரணமாக, UPI/IMPS 
பரிமாற்ைத்தில் தாமதம் ஏற்பட்டால், வாடிக்வகயாளருக்கு இழப்படீு வழங்க வங்கி சபாறுப்பாகாது. 

IMPS/UPI சபார்ட்டல்களில், நிதிகளின் மீள்திருப்பவலக் குைிப்பதில் ஏற்படும் தாமதத்திற்காக, தானியங்கு 
இழப்படீ்டுக் கணக்கீட்டு வேதிவய இந்திய சதேிய சதாவகயளிப்புகள் கழகம் (NPCI) சேய்துள்ளது. 

- டி.பி.எஸ் இல் இருந்து (பயனாளி என்ை முவையில்) மீள்திருப்புவதில் ஏற்படும் தாமதத்திற்காக, 
NPCI ஆனது பணமதிப்புத் தீர்வின் ஒரு பகுதியாக டி.பி.எஸ் க்கு பற்று வவத்து, சதாவக 
சேலுத்துநரின் கணக்கு வவத்திருக்கும் வங்கிக்கு இழப்படீ்வட ஒப்பவடக்கும். இந்த சநர்வில், 
டி.பி.எஸ் இன் பணப்வபயில் இருந்து சதாவக சேலுத்துநரின் கணக்கு வவத்திருக்கும் வங்கிக்கு 
இழப்படீு அளிக்கப்படும் (டி.பி.எஸ் வாடிக்வகயாளருக்கு அளிக்கப்படாது). 

- எதிர்தரப்பு வங்கியில் இருந்து (டி.பி.எஸ் ஆனது, சதாவக சேலுத்துநரின் கணக்கு வவத்திருக்கும் 
வங்கியாக இருக்கும் சநர்வில், பயனாளி என்ை முவையில்) மீள்திருப்புவதில் ஏற்படும் 
தாமதத்திற்காக, இந்திய சதேிய சதாவகயளிப்புகள் கழகம் (NPCI) ஆனது, மற்ை வங்கியில் பற்று 
வவத்து, இழப்படீ்வட டி.பி.எஸ் க்கு ஒப்பவடக்கும். இந்த சநர்வில், மற்ை வங்கியின் 
பணப்வபயில் இருந்து டி.பி.எஸ் வாடிக்வகயாளருக்கு இழப்படீு ஒப்பவடக்கப்படும். 

சேயல்முவை முடிப்பு சநரத்தில் (TAT) வவரயறுக்கப்பட்டுள்ளபடி, சேயல்முவை சதால்வியின் 
குவைதீர்ப்பின் பயவனப் சபைாத வாடிக்வகயாளர்கள், இந்திய ரிேர்வ் வங்கியின் வங்கிக் 
குவைதீர்ப்பாவணயத்தில் முவையடீு ஒன்வைப் பதிவுச் சேய்யலாம். 
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நவண்டிக் நைட்டுக் கைாள்ளப்படாத ைார்டுைள்: 

"ரிேர்வ் வங்கியின் ஒருங்கிவணந்த குவைதீர்ப்பாவணயத் திட்டத்தின் (RB-IOS) வவகமுவைகளின்படி, 
சவண்டிக் சகட்டுக் சகாள்ளப்படாத கார்வடப் சபறுபவருக்கு வங்கியால் சேலுத்தத்தகு இழப்படீ்டுத் 
சதாவகவயத் தீர்மானித்து இருந்திருக்கும் வங்கிக் குவைதீர்ப்பாவணயத்வத (RB-IOS, 2021), யாருவடய 
சபயரில் கார்டு வழங்கப்பட்டுள்ளசதா அந்த நபர் அணுகலாம். 

3.3 கதாகையளிப்கப ெிறுத்துச் கசயற்ைட்டகளைளுக்குப் பிறகு ைாநசாகலயின் கதாகையளிப்பு 

சதாவகயளிப்வப நிறுத்துச் சேயற்கட்டவளக்கு வங்கியால் ஒப்புவகயளிக்கப்பட்டுள்ள பிைகு, ஒரு 
காசோவலக்குத் சதாவகயளிக்கப்பட்டுள்ளது என்கிை சநர்வில், வங்கி அந்த நிகழ்வவ கவனமாகப் 
புலனாய்வு சேய்ய சவண்டும் மற்றும் வங்கியால் முரண்பாடான சேயற்கட்டவளகள் எதுவும் 
சபைப்படவில்வல என்கிை சநர்வில், வங்கியானது, 2 அலுவல் நாட்களுக்குள் பரிமாற்ைத்வத மீள்திருப்பி, 
மதிப்பு நாளிட்ட வரவவ, வங்கிக்குப் பரிமாற்ைத்வதப் பற்ைித் சதரிவித்த வாடிக்வகயாளருக்கு சகாடுக்க 
சவண்டும். வாடிக்வகயாளருக்கு பின்விவளவாக ஏற்படும் எந்தசவாரு நிதி இழப்புக்கும், 
சமற்படியிலுள்ள பத்தி 3.1 இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளவாறு இழப்படீு அளிக்கப்படும் ஏசதனும் 
சமசலாங்கும் காரணி இருந்தால், வாடிக்வகயாளரின் பரிமாற்ை வரலாற்ைின் அடிப்பவடயில், வங்கியின் 
தன்விருப்புரிவமயின் சபரில் சதாவகயளிக்கப்படும். 

3.4 கவளிொட்டுப் பணமாற்றுச் நசகவைள் (கவளிொட்டு ொணயக் ைாநசாகலத் தண்டல்ைள்) 

சவளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்படும் சவளிநாட்டு நாணயங்களில் அைிவிக்கப்பட்ட காசோவலகவளத் 
தண்டல் சேய்வதில் ஏற்படும் தாமதங்களுக்காக வங்கி வாடிக்வகயாளருக்கு இழப்படீு அளித்து 
இருந்திருக்காது, ஏசனனில் சவளிநாட்டு வங்கிகளில் இருந்து ேரியான சநரத்தில் வரவு வவப்பவத 
வங்கியால் உறுதி சேய்ய இயன்ைிருந்திருக்காது. சவளிநாடுகளில் உள்ள வங்கிகளில் வவரயப்பட்ட 
முவையாவணங்கவளத் தண்டல் சேய்வதற்கான கால அளவு என்பது நாட்டுக்கு நாடு சவறுபடும் மற்றும் 
ஒரு நாட்டிற்குள்ளும் இடத்திற்கு இடம் சவறுபடும் என்பது வங்கியின் அனுபவம் ஆகும். தற்காலிகமாகத் 
தீர்வுசேய்யப்பட்ட முவையாவணங்கவள மீள்திருப்புவதற்கான கால சநைிமங்களும் நாட்டுக்கு நாடு 
மாறுபடும். எனினும், வங்கியின் சநாஸ்ட்சரா கணக்கில் வரவுத்சதாவக வரவு வவக்கப்பட்டவுடன், சவறு 
நாட்டு வங்கிச் சேவவகவள வழங்குவதற்கு அதிகாரமளிக்கப்பட்ட வங்கிகளில் அந்த வரவுத்சதாவகவய 
வரவு வவப்பதில் அளவுக்கு மீைி ஏற்படும் தாமதங்களுக்காக வாடிக்வகயாளருக்கு வங்கி இழப்படீு 
அளிக்கும். அத்தவகய சநர்வுகளில் பின்வருமாறு இழப்படீு கணக்கிடப்படும்: 

- வங்கியின் காசோவலத் தண்டல் திட்டக்சகாள்வகயில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளவாறு 
வரவுத்சதாவகவய வரவு வவப்பதில் ஏற்படும் தாமதத்திற்கான வட்டி 

- சவளிநாட்டுப் பணமாற்று விகிதத்தில் பாதகமான இயக்கம் காரணமாக ஏற்படும் எந்தசவாரு 
ோத்தியமான இழப்புக்கும் இழப்படீு 

3.5 உள்ொட்டுக் ைாநசாகலத் தண்டல்ைள் 

வாடிக்வகயாளர் இழப்படீ்டுத் திட்டக்சகாள்வகயின் ஒரு பகுதியாக, வங்கியின் காசோவலத் தண்டல் 
திட்டக்சகாள்வகயில் குைிப்பிடப்பட்ட கால அளவுக்கு அப்பால் வரவு வவப்பதில் ஏதாவது தாமதம் 
ஏற்பட்டுள்ள சநர்வில், முவையாவணங்களின் (உள்ளூர் / சவளியூர் காசோவலகள்)  தண்டல் 
சேய்யப்பட்ட சதாவகயின் சபரில் வங்கி தனது வாடிக்வகயாளர்களுக்கு வட்டிவய சகாடுக்கும். 
வாடிக்வகயாளர்களிடம் இருந்து எந்தசவாரு உரிவமக்சகாரிக்வகயும் இல்லாமல் அத்தவகய வட்டி 
சேலுத்தப்படும். தாமதமாக சேய்யப்பட்ட தண்டல் சபரிலான வட்டித் சதாவகயளிப்வபப் சபாறுத்தவவர, 
வங்கியின் சோந்த கிவளகளில் அல்லது பிை வங்கிகளில் வவரயப்பட்ட முவையாவணங்களுக்கு 
இவடசய எந்தசவாரு தனித்துவமும் இருக்காது. தாமதமாகச் சேய்யப்பட்ட தண்டலுக்கான வட்டி 
பின்வரும் விகிதங்களில் வழங்கப்படும்: 

a) உள்ளூர் காசோவலகவளப் சபாறுத்தவவர, 3 அலுவல் நாட்களுக்கு அப்பால் தாமதமான 
காலப்பகுதிக்கான உள்நாட்டுச் சேமிப்பு வங்கி விகிதம். 

b) தாள் காசோவலவய மின்னணு எண் வடிவமாக்கும் தீர்வு முவை (CTS) வமயங்களில் 
சேலுத்தத்தகு சவளியூர்க் காசோவலகவளத் தண்டல் சேய்வதில் 3 அலுவல் நாட்களுக்கு 
அப்பால் தாமதமான காலப்பகுதிக்கான மற்றும் தாள் காசோவலவய மின்னணு எண் 
வடிவமாக்கும் தீர்வு முவை அல்லாத வமயங்களில் 10 அலுவல் நாட்களுக்கு அப்பால் 
தாமதமான காலப்பகுதிக்கான உள்நாட்டுச் சேமிப்பு வங்கி விகிதம். 

c) 14 அலுவல் நாட்களுக்கு அப்பால் தாமதம் ஏற்பட்டு இருந்தால், சதாடர்புவடய அந்தந்தக் 
காலப்பகுதிக்கான உள்நாட்டுக் காலமுவை வவப்புகளுக்குப் சபாருந்துகின்ை விகிதத்தில் வட்டி 
வழங்கப்படும் (முதிரும் முன் சவளிசய எடுக்கும் வேதி சகாண்ட உள்நாட்டுக் காலமுவை 
வவப்புகளுக்குப் சபாருந்துகின்ை விகிதங்கள்). 
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d) இயல்புக்கு மாைான தாமதம் ஏற்பட்டால், அதாவது 90 காலண்டர் நாட்களுக்கு அப்பால் தாமதம் 
ஏற்பட்டால், சதாடர்புவடய உள்நாட்டுக் காலமுவை வவப்பு விகிதத்திற்கு சமலதிகமாக 2% 
என்கிை விகிதத்தில் (முதிரும் முன் சவளிசய எடுக்கும் வேதி சகாண்ட உள்நாட்டுக் காலமுவை 
வவப்புகளுக்குப் சபாருந்துகின்ை விகிதங்கள்) வட்டி வழங்கப்படும். 

e) தண்டலின் கீழ் உள்ள காசோவலயின் வரவுத்சதாவகயானது, வாடிக்வகயாளரின் மிவகப்பற்றுக் 
/ கடன் கணக்கில் வரவு வவக்கப்பட சவண்டும் என்கிை நிகழ்வில், கடன் கணக்கிற்குப் 
சபாருந்துகின்ை விகிதத்தில் வட்டி வழங்கப்படும். இயல்புக்கு மாைாக ஏற்படும் 
தாமதங்களுக்காக, கடன் கணக்கிற்கு சபாருந்துகின்ை விகிதத்திற்கு சமலதிகமாக 2% விகிதத்தில் 
வட்டி வழங்கப்படும். 

f) கிசரடிட் கார்டுகவளப் சபாறுத்தவவர, கிசரடிட் கார்டு வாடிக்வகயாளர், கிசரடிட் கார்டு 
சதாவகயளிப்புக் சகடு நாளுக்கு முன், எங்கு வவப்படீு சேய்தாலும், உள்ளூர்க் காசோவலயாக 
இருந்தால் 2 அலுவல் நாட்களுக்குள்ளாக, சவளியூர்க் காசோவலகளாக இருந்தால் 5 அலுவல் 
நாட்களுக்குள்ளாக, வங்கி எந்தசவாரு தண்டத்வதயும் அல்லது தண்டக் கட்டணங்கவளயும் 
விதிக்காது மற்றும் வங்கியின் தரப்பில் தாமதமான எந்தசவாரு வரவு வவத்தல் சநர்விலும், 
கிசரடிட் கார்டு சதாவகயளிப்புக் சகடு நாளுக்குள் சபைப்பட்ட சதாவகயளிப்வபக் கருத்தில் 
சகாள்ளும். எனினும், வாடிக்வகயாளரின் தரப்பில் உள்ள காரணங்களுக்காகத் தாமதமாக வரவு 
வவக்கப்பட்ட சநர்வில், சபாருந்துகிைவாறு தண்டம் அல்லது தண்டக் கட்டணங்கவளயும், 
பகுதியளவு சதாவகயளிப்புக்கு அல்லது தாமதமான சதாவகயளிப்புக்குப் சபாருந்துகின்ை 
கிசரடிட் கார்டு நியதிகள் மற்றும் நிபந்தவனகளின்படி வட்டிவயயும் வங்கி விதிக்கும். 

3.6 நபாக்குவரத்தில் முகறயாவணங்ைள் கதாகலந்துப் நபானதற்ைான இழப்பீடு 

வாடிக்வகயாளரால் தண்டல் சேய்வதற்காக வங்கிக்கு முவையாவணம் ஒப்பவடக்கப்பட்டுள்ள பிைகு, 
அது சதாவலந்து சபானதன் காரணமாக, வாடிக்வகயாளரால் அனுபவிக்கப்படும் நிதி இழப்புக்கான 
வங்கிகளின் வாடிக்வகயாளர் இழப்படீ்டுத் திட்டக்சகாள்வகயும் காசோவலத் தண்டல் 
திட்டக்சகாள்வகயில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டு இருந்திருக்கும். சதாவலந்து சபான காசோவலயின் / 
முவையாவணத்தின் சதாவகயின் சபரில் 10 அலுவல் நாட்கள் வவர ஏற்படும் நியாயமான 
தாமதங்கவளப் சபாறுத்தவவர, உள்நாட்டுச் சேமிப்பு விகிதங்களில் வங்கி வட்டி வழங்கி இருந்திருக்கும். 

3.7 ைாலவகர கவப்புைள் 

காலவவர வவப்புகள் சதாடர்பான நிதி மற்றும் சேயற்கட்டவளகவளப் சபற்ை பிைகும், காலவவர 
வவப்புகவளப் பதிவுசேய்து அங்கீகரித்தல் சதாடர்பான வாடிக்வகயாளரின் சேயற்கட்டவளயின் சபரில் 
வங்கிச் சேயல்படத் தவறுகிை சநர்வில், வாடிக்வகயாளருக்கான காலவவர வவப்பானது, சபைப்பட்ட 
சேயற்கட்டவளகள் மற்றும் நிதி ஆகியவற்றுக்கு இணங்க, உரிய மதிப்பு நாளுடன் பதிவுசேய்து 
அங்கீகரிக்கப்படும். 

இந்த வவப்புகள் முதிர்வு அவடயும் சநர்வில், இத்தவகய சேயற்கட்டவளகவளப் சபறுவதற்கான 
குைிப்பிட்ட சேயல்முவை ஏற்புவடக் காலக்சகடுவுக்குள், வாடிக்வகயாளரால் வழங்கப்பட்ட முதிர்வு 
சேயற்கட்டவளகளுக்கு இணங்க, வங்கி சேயல்படும். சேயற்கட்டவளயின் சபரில் வங்கிச் சேயல்படத் 
தவறுவதன் காரணமாக, சேமிப்பு வங்கி வவப்பு மீதான வட்டித் சதாவகயளிப்புக்கு சபாருந்துகின்ை 
மீச்ேிறும அளவு பண இருப்பில் குவைப்பு மூலம் அல்லது கடன் கணக்கு ஒன்ைில் வங்கிக்கு சமலதிக 
வட்டித் சதாவகயளிப்பு மூலம் வாடிக்வகயாளருக்கு நிதி இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என்கிை நிகழ்வில், 
வாடிக்வகயாளருக்கு அவ்வாறு விதிக்கப்பட்ட உண்வமயான கட்டணங்கள் மற்றும் வட்டிவய சேலவு 
ஈடுசேய்வதன் மூலம் அத்தவகய இழப்புக்கு, வாடிக்வகயாளருக்கு வங்கி இழப்படீு அளிக்கும். 

3.8 நபாலி நைட்பு வகரநவாகலகய வழங்குதல் 

அத்தவகய சகாரிக்வக சபைப்பட்ட நாளில் இருந்து இரண்டு வாரங்களுக்குள், சதவவயான 
ஆவணப்படுத்தலுடன் சேர்த்து, சபாலி சகட்பு வவரசவாவலவய வாடிக்வகயாளருக்கு வங்கி வழங்கும். 
இந்தக் காலப்பகுதிக்கு அப்பால் தாமதம் ஏற்பட்டால், சதாடர்புவடய முதிர்வுக் காலப்பகுதிக்குப் 
சபாருந்துகின்ை காலவவர வவப்பு விகிதத்தில் வட்டிவய வங்கி வழங்கும்.  
(முதிரும் முன் சவளிசய எடுக்கும் வேதி சகாண்ட உள்நாட்டுக் காலமுவை வவப்புகளுக்குப் 
சபாருந்துகின்ை விகிதங்கள்). இது, வங்கியில் வவரயப்பட்ட சபாலி சகட்பு வவரசவாவலயின் 
சகாரிக்வகயானது, சகாள்முதல் சேய்பவரால் சேய்யப்பட்டுள்ள சநர்வுகளில் மட்டுசம சபாருந்தி 
இருந்திருக்கும் மற்றும் மூன்ைாம் தரப்பால் சமற்குைிப்பு எழுதப்பட்ட சநர்வுகளில் சபாருந்தி 
இருந்திருக்காது. 
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3.9 முைவரால் வங்ைியின் ஈடுபாட்டுறுதி மீறப்படுதல் 

வங்கியின் பிரதிநிதி / கூரியர் அல்லது சநரடி விற்பவன முகவர் (DSA) ஏசதனும் முவையற்ை 
நடத்வதயில் ஈடுபட்டுள்ளதாக அல்லது வாடிக்வகயாளர்களுக்கான வங்கியின் ஈடுபாட்டுறுதிவய மீறும் 
வவகயில் சமற்படியிலுள்சளார் சேயல்பட்டுள்ளதாக, வாடிக்வகயாளரிடம் இருந்து ஏசதனும் முவையடீு 
சபைப்படுகின்ை நிகழ்வில், வங்கி அந்த முவையடீ்வடப் சபற்ை நாளில் இருந்து 7 அலுவல் நாட்களுக்குள், 
அந்த முவையடீ்வட புலனாய்வு சேய்து, கண்டைிந்தவற்வை வாடிக்வகயாளருக்கு சதாடர்பாட 
சபாருத்தமான நடவடிக்வககவள எடுக்கும் மற்றும் நியாயமான இடங்களில் எல்லாம், வங்கிப் 
பரிமாற்ைத்தில் ஏற்பட்ட உண்வமயான நிதி இழப்புகளுக்கு, ஒவ்சவாரு சநர்வு வாரியான அடிப்பவடயில் 
வாடிக்வகயாளருக்கு இழப்படீ்வட வழங்கும். இதில், சவறு எந்தசவாரு சேலவுகளும், மவைமுகமான 
நிதி ோர்ந்த அல்லது நிதி ோராத இழப்புகளும் உள்ளடங்காது. 

3.10 முதலீட்டு மற்றும் மீட்புச் சடீ்டுைள் மீது ெடவடிக்கை எடுக்ைாமல் இருத்தல் 

மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கு முன்சனாக்கிச் சேயலாக்குவதற்காக வாடிக்வகயாளரால் வங்கியில் 
பணிந்தனுப்பப்பட்ட முதலீட்டு அல்லது மீட்புச் ேீட்டுகளின் சபரில், வங்கிச் சேயல்படத் தவைினால், 
தாமதமான சதாவகயின் சபரில், நவடமுவையில் உள்ள உள்நாட்டுச் சேமிப்பு வங்கி விகிதத்தில், 
அத்தவகய ேீட்டு தாமதமாகியுள்ள காலப்பகுதிக்கு, வங்கி இழப்படீு அளிக்கும். 

ேவரன் தங்கப் பத்திரத் திட்டத்திற்கான (SGB) வாடிக்வகயாளரின் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படுகின்ை 
சநர்வில், T+1 அலுவல் நாட்களுக்குள் வாடிக்வகயாளருக்கு மீள்நிதியளிக்க அவனத்து முயற்ேிகவளயும் 
வங்கி சமற்சகாள்ளும். எனினும், வங்கியின் தரப்பில் விண்ணப்பதாரருக்குத் சதாவகவய 
மீள்நிதியளிக்கத் தாமதம் ஏற்படுகின்ை சநர்வில், தாமதமாகும் ஒவ்சவாரு நாளுக்கும் மறுசகாள்முதல் 
விகிதத்தில் + 2% சமலதிமாக வாடிக்வகயாளருக்கு இழப்படீு அளிக்கப்படும். விண்ணப்ப முதலீட்டுத் 
சதாவகயின் சபரில் இழப்படீு வழங்கப்படும். 

3.11 ைடகனத் திருப்பிக்கைாடுப்பதன் நபரில் ஆவணங்ைகளத் திருப்பியளித்தல் 

ஒப்புக்சகாண்ட அல்லது ஒப்பந்தப்படியான நிலுவவத்சதாவககள் மற்றும் பிை சதாடர்புவடய 
வழக்கமுவைகள் மற்றும் ஆவணப்படுத்தல் அவனத்தும் திருப்பிக்சகாடுக்கப்பட்ட நாளில் இருந்து 15 
அலுவல் நாட்களுக்குள், அடமானம் வவக்கப்பட்ட சோத்துக்கான பிவணயங்கள் / ஆவணங்கள் / உரிவம 
ஆவணங்கள் அவனத்வதயும் வாடிக்வகயாளருக்கு வங்கி திருப்பியளிக்கும். 

சவறு ஏசதனும் உரிவமக்சகாரிக்வகக்கு, ஏசதனும் ேரியடீு சேய்வதற்கான உரிவம பயன்படுத்தப்பட 
சவண்டியிருந்தால், பிை உரிவமக்சகாரிக்வககவளப் பற்ைிய முழு விவரங்களுடன் உரிய அைிவிப்வப 
வங்கி சகாடுக்கும் மற்றும் சபாருத்தமான  உரிவமக்சகாரிக்வக தீர்க்கப்படும் / சேலுத்தப்படும் வவர, 
அடமானம் வவக்கப்பட்ட சோத்துக்கான பிவணயங்கள் / ஆவணங்கள் / உரிவம ஆவணங்கள் 
ஆகியவற்வை வங்கி தக்கவவக்கும். ஒப்பந்தப்படியான நிலுவவத்சதாவககள் அவனத்வதயும் 
திருப்பிக்சகாடுத்த நாளில் இருந்து 15 அலுவல் நாட்களுக்கு அப்பால், அடமானம் வவக்கப்பட்ட 
சோத்துக்கான பிவணயங்கள் / ஆவணங்கள் / உரிவம ஆவணங்கள் ஆகியவற்வைத் 
திருப்பிக்சகாடுப்பதில் வங்கியின் தரப்பில் ஏற்படும் தாமதத்திற்காக, வங்கி மீப்சபரும அளவாக ரூ.5,000/- 
என்பதற்கு உட்பட்டு, தலா ஒரு வாரத்திற்கு ரூ.100/- இழப்படீு வழங்கும்.  

3.12 பற்றுக்ைடன் வழங்குவதில் தாமதம் மற்றும் / அல்லது பரிமாற்றங்ைளின் திரும்பல் 

சதேிய மின்னணு நிதி மாற்ைடீு (NEFT), நிகழ்சநரத்தில் ஒன்றுக்கு ஒன்று அடிப்பவடயிலான சமாத்தப் 
பணமதிப்புத் தீர்வு (RTGS) சபான்ை அல்லது வாடிக்வகயாளர்களின் ோர்பில் சவறு ஏதாவது வழிகளின் 
மூலம் சபைப்பட்ட உள்வரும் சேலுத்தீடுகவள வரவு வவப்பதில் ஏற்பட்டது என்று வங்கிவய சநரடியாகக் 
காரணம் கற்பித்துக் கூைத்தகு தாமதத்திற்காக வாடிக்வகயாளருக்கு வங்கி இழப்படீு அளிக்கும். பிவழ 
அல்லது கவனமின்வம காரணமாக,  காலவரம்புக்கு அப்பால் பயனாளிக்கு, சதேிய மின்னணு நிதி 
மாற்ைடீு (NEFT) / சதேிய மின்னணுத் தீர்வுச் சேவவ அவமப்பு (NECS) / சதேிய தன்னியக்கத் தீர்வகம் 
(NACH) பரிமாற்ைங்கவள வரவு வவப்பதில் ஏற்படும் தாமதத்திற்காக, நவடமுவை / ஒழுங்குமுவை 
வழிகாட்டு சநைியுவரகளுக்கு இணங்க, இந்திய ரிேர்வ் வங்கியின் எளிதில் பணமாக்கத்தகு தகவவமப்பு 
வேதி (RBI LAF) மறுசகாள்முதல் விகிதத்துடன் இரண்டு விழுக்காடு சேர்த்து, வாடிக்வகயாளருக்கு தண்ட 
வட்டிவய வங்கி வழங்கும். வாடிக்வகயாளரால் எந்தசவாரு உரிவமக்சகாரிக்வகயும் தாக்கல் 
சேய்யப்படவில்வல என்ைாலும், சமற்படியிலுள்ள அளவுக்கு, வாடிக்வகயாளருக்குத் தண்ட வட்டி 
வழங்கப்படும். 

காலவரம்புக்கு அப்பால் பயனாளிக்கு, சதேிய தன்னியக்கத் தீர்வகம் (RTGS) பரிமாற்ைங்கவள வரவு 
வவப்பதில் ஏற்படும் தாமதத்திற்காக, நவடமுவை / ஒழுங்குமுவை வழிகாட்டு சநைியுவரகளுக்கு 
இணங்க, நடப்பு மறுசகாள்முதல் விகிதத்துடன் தலா ஒரு நாளுக்கு இரண்டு விழுக்காடு சேர்த்து, 
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வாடிக்வகயாளருக்கு தண்ட வட்டிவய வங்கி வழங்கும். அசத நாளில் ஒப்பவடக்கப்பட்ட வரவவ, வரவு 
வவப்பதில் தாமதம் ஏற்படுகின்ை சநர்வில், ஒரு நாளுக்கு இழப்பீடு வழங்கப்படும். வாடிக்வகயாளரால் 
எந்தசவாரு உரிவமக்சகாரிக்வகயும் தாக்கல் சேய்யப்படவில்வல என்ைாலும், சமற்படியிலுள்ள 
அளவுக்கு, வாடிக்வகயாளருக்குத் தண்ட வட்டி வழங்கப்படும். 

கணக்கு இருக்கவில்வல, கணக்கு முடக்கப்பட்டுள்ளது சபான்ை ஏதாவது காரணத்திற்காகப் பயனாளியின் 
கணக்கில் நிதிவய வரவு வவக்க இயலவில்வல என்கிை சநர்வில், சபறுநர் உறுப்பினரின் உறுப்பினர் 
இவடமுகத்தில் சதாவகயளிப்புப் சபைப்பட்டதில் இருந்து ஒரு மணிசநரத்திற்குள் அல்லது 
நிகழ்சநரத்தில் ஒன்றுக்கு ஒன்று அடிப்பவடயிலான சமாத்தப் பணமதிப்புத் தீர்வு (RTGS) 
சதாவகயளிப்புகளுக்கான RTGS அலுவல் நாளின் முடிவுக்கு முன், சதாவகயளிக்க முற்பட்ட 
உறுப்பினருக்கு நிதி மீள்நிதியளிக்கப்படும், அசத சவவளயில், சதேிய மின்னணு நிதி மாற்ைடீு (NEFT) 
பரிமாற்ைங்கவளப் சபாறுத்தவவர, உறுப்பினர் இவடமுகத்தில் சதாவகயளிப்புப் சபைப்பட்டதில் இருந்து 
2 மணிசநரத்திற்குள் நிதி மீள்நிதியளிக்கப்பட்டு இருந்திருக்கும். 

3.13 கசயல்முகற நதால்வியுற்ற ஏ.டி.எம் பரிமாற்றங்ைள் வரவு கவப்பதில் தாமதம் 

வாடிக்வகயாளரிடம் இருந்து முவையடீ்வடப் சபற்ைதில் இருந்து 5 நாட்களுக்குள் சகாரிக்வகவய 
ஏற்றுக்சகாள்வது அல்லது நிராகரிப்பது குைித்த தனது முடிவவ வங்கி புலனாய்வு சேய்து, சதரிவிக்கும். 
வரவவ ஒப்பவடப்பதில் தாமதம் ஏற்படும் நிகழ்வில், T + 5 நாட்களுக்கு அப்பால் தலா ஒரு நாள் 
தாமதத்திற்கு ரூ. 100 இழப்படீு, வாடிக்வகயாளரிடம் இருந்து எந்தசவாரு உரிவமக்சகாரிக்வகயும் 
இல்லாமல் தானாகசவ வாடிக்வகயாளரின் கணக்கில் / கிசரடிட் கார்டில் வரவு வவக்கப்படும். 

வரி
கச 
எண் 

நெர்கவப் பற்றிய விவரிப்பு     தானாை மீள்திருப்புவதற்ைான மற்றும் இழப்பீட்டுக்ைான 
ைட்டகமப்பு 

  தானாை மீள்திருப்புவதற்ைான 
ைாலவரம்பு  கசலுத்தத்தகு இழப்பீடு 

I II III IV 

1 தானியங்ைிப் பணம் கசலுத்தும் இயந்திரங்ைள் (ATMைள்) 
A வாடிக்வகயாளரின் கணக்கில் 

பற்று வவக்கப்பட்டுள்ளது, 
ஆனால் பணம் 
வழங்கப்படவில்வல. 

சேயல்முவை சதால்வியில் 
முடிந்த பரிமாற்ைத்தின் முன் 
சேயல்படு மீள்திருப்பல் 
ஆனது, 
மீப்சபரும அளவான T + 5 
நாட்களுக்குள் சேய்யப்படும்.   

T + 5 நாட்களுக்கு அப்பால் 
தலா ஒரு நாள் தாமதத்திற்கு 
₹100/- கணக்கு 
வவத்திருப்பவருக்கு வரவு 
வவக்கப்படும். 

 

வங்ைியால் மீள்திருப்பல் மற்றும் இழப்பீடு அளித்தல் முடிக்ைப்படாவிட்டால், வாடிக்கையாளர் 
எடுக்ைத்தகு ெடவடிக்கையின் நபாக்கு. 

பரிமாற்ைத்தின் விவரங்களுடன், வங்கியின் குவை தீர்க்கும் துவைவய வாடிக்வகயாளர் அணுகலாம். 
விவரங்கள் இங்சக கிவடக்கின்ைன: 

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

30 நாட்களுக்குள் குவை தீர்க்கப்படாவிட்டால்,  “ரிேர்வ் வங்கியின் ஒருங்கிவணந்த குவைதீர்ப்பாவணயத் 
திட்டத்தின் (RB-IOS, 2021)” கீழ் வாடிக்வகயாளர் முவையடீு சேய்யலாம். RB-IOS, 2021 ஆனது, இந்திய ரிேர்வ் 
வங்கியால் ஒழுங்குமுவைப்படுத்தப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு எதிரான முவையடீுகவளத் தாக்கல் 
சேய்வதற்கு,  ஒற்வைக் குைிப்படீ்டுத் தரநிவையாக்கத்வத வாடிக்வகயாளர்களுக்கு வழங்குகிைது. RB-IOS, 
2021 ஆனது, RBI இவணயதளத்தில் பின்வரும் வவலத்தள முகவரியில் கிவடக்கிைது: 
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121.pdf  

முவையடீுகவள ஆன்வலனில் https://cms.rbi.org.in என்ை வவலத்தளத்தில் பதிவு சேய்யலாம் அல்லது 
crpc@rbi.org.in என்கிை தனிப்பயன் மின்னஞ்ேல் மூலமாக அல்லது கீழ்கண்ட முகவரியில் உள்ள 
'வமயப்படுத்திய சபறுதல் மற்றும் சேயலாக்க வமய' (CRPC) அவமப்புக்கு, அஞ்ேலில் அனுப்பலாம். 
இந்திய ரிேர்வ் வங்கி, 4வது தளம், சேக்டார் 17, ேண்டிகர் - 160 017. பின்வரும் வவலத்தள இவணப்வபப் 
காண்க- https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121_A.pdf. 14448 என்கிை கட்டணமில்லா சதாவலசபேி 
எண்ணிலும் (காவல 9:30 முதல் மாவல 5:15 வவர) சதாடர்புக் சகாள்ளலாம் –  பல சமாழி ஆதரவுடன், 

https://www.dbs.com/in/treasures/common/redressal-of-complaints-and-grievances.page
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121.pdf
https://cms.rbi.org.in/
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121_A.pdf
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முவையடீுகவளத் தாக்கல் சேய்வதிலும், குவைதீர்க்கும் தகவல்கவளப் சபறுவதிலும் 
வாடிக்வகயாளர்களுக்கு உதவி கிவடக்கும். 

 

ைார்டு பரிமாற்றத்தில் கபாருந்துைின்ற இழப்பீடு: 

வரி
கச 
எண் 

நெர்கவப் பற்றிய விவரிப்பு தானாை மீள்திருப்புவதற்ைான மற்றும் இழப்பீட்டுக்ைான 
ைட்டகமப்பு 

  தானாை மீள்திருப்புவதற்ைான 
ைாலவரம்பு கசலுத்தத்தகு இழப்பீடு 

I II III IV 

2 ைார்டு பரிமாற்றம் 

a ைார்டில் இருந்து ைார்டுக்கு 
பரிமாற்றம் பயனாளியின் கணக்கில் வரவு 

வவக்கப்படவில்வல என்ைால், 
T + 1 நாளுக்குள் பரிமாற்ைம் 
மீள்திருப்பப்பட (R) சவண்டும். 

T + 1 நாளுக்கு அப்பால் தலா 
ஒரு நாள் தாமதத்திற்கு ரூ.100/-
. A கார்டு கணக்கில் பற்று 

வவக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் 
பயனாளியின் கார்டு கணக்கில் 
வரவு வவக்கப்படவில்வல. 

b விற்பகனயிடம் (PoS) (விற்பகனயின் நெரத்தில் ைார்டின் மின்னணுத் தரவுைள் 
கைப்பற்றப்பட்ட பரிமாற்றம்) PoS இல் பணம் உட்பட 

விற்பவனயிடம் (PoS) 
(விற்பவனயின் சநரத்தில் 
கார்டின் மின்னணுத் தரவுகள் 
வகப்பற்ைப்பட்ட பரிமாற்ைம்) 
PoS இல் பணம் உட்பட 

T + 5 நாட்களுக்குள் தானாக 
மீள்திருப்பல். 

T + 5 நாட்களுக்கு அப்பால் 
தலா ஒரு நாள் தாமதத்திற்கு 
ரூ.100/-. 

கணக்கில் பற்று 
வவக்கப்பட்டுள்ளது, ஆனால் 
வணிகர் இருப்பிடத்தில் 
உறுதிப்படுத்தல் 
சபைப்படவில்வல, அதாவது, 
கட்டணச் ேீட்டு 
உருவாக்கப்படவில்வல. 

c 
விற்பவனயின் சநரத்தில் 
கார்டின் மின்னணுத் தரவுகள் 
வகப்பற்ைப்படாத பரிமாற்ைம் 
(CNP) (மின்னணு வணிகம்) 

 
கணக்கில் பற்று 
வவக்கப்பட்டுள்ளது, ஆனால் 
வணிகரின் அவமப்பில் 
உறுதிப்படுத்தல் 
சபைப்படவில்வல. 

 

3.14 டெபிட் கார்டுகள் / ட ாபபல் பபங்கிங் / இன்ெர்டெட் பபங்கிங் / கிடெடிட் கார்டுகள்  ீது தவறாக / 
ப ாசடியான பரிவர்த்தபனகளின் காெண ாக அங்கீகாெம் டபறாத பற்றுகள் / டெபிட்கபள சரிடசய்து 
முந்பதய ெிபைக்கு  ாற்றுதல்  

ஒரு பெெ பாஸ்பவர்டு அல்ைது 2 காெணி உறுதிப்படுத்துதல் (2FA) ஆகியபவ பின்பற்றப்பட்டுள்ள 
பரிவர்த்தபன  ீது உருவாகின்ற உரிப க்பகாரிக்பகக்கு ஈடுடசய்ய / இழப்படீ்பெ வழங்க வங்கி 
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கெப்பாட்பெக் டகாண்டிருக்காது.  அதில் டதாெர்புபெய டதாபக எதுவாக இருப்பினும், அத்தபகய 
உரிப க்பகாரிக்பக அல்ைது உரிப க்பகாரிக்பககள் ஏற்கப்பொ ல்  றுக்கப்படும்.   

ப ற்கண்ெதற்கும் கூடுதைாக, ஒரு வாடிக்பகயாளரின் கவனக்குபறவு / அைட்சியத்தின் காெண ாக 
இழப்பு ஏற்பட்ெ பெர்வுகளில், அங்கீகாெம் அளிக்கப்பொத பரிவர்த்தபனகளின் காெண ாக ஏற்படுகின்ற 
இழப்பிற்கு வாடிக்பகயாளபெ டபாறுப்புபெயவொக இருப்பார். வபெயபறகள்  ற்றும் ெிபந்தபனகள் 
ஆவணத்தில் டதரிவிக்கப்பட்ெவாறு  ற்றும் அவ்வப்பபாது ெெத்தப்படும் கல்விக்கான முயற்சிகளில் 
டதரிவிக்கப்பட்ெவாறு வங்கிக்கணக்கு டதாெர்பாக பகிர்ந்துடகாள்ளப்பெக்கூொத எந்தபிற 
விவெங்கபளயும்  ற்றும் பபட ண்ட் விவெங்கபளயும் அவர் / அவள் பகிர்ந்து டகாண்டிருப்பது பபான்ற 
ெிகழ்வுகள். அங்கீகாெ ளிக்கப்பொத பரிவர்த்தபன பற்றி வங்கிக்கு அவர் / அவள் டதரிவிக்கும் வபெ 
அதன் ஒட்டுட ாத்த இழப்பபயும் வாடிக்பகயாளர் ஏற்றுக்டகாள்ள பவண்டும்.  அங்கீகாெம் 
அளிக்கப்பொத பரிவர்த்தபன பற்றி தகவல் / புகார் டதரிவித்ததற்குப் பிறகு ஏற்படும் எந்தடவாரு 
இழப்பும் வங்கியின் டபாறுப்பாக இருக்கும்.   

அங்கீகாெம் அளிக்கப்பொத பரிவர்த்தபன பெரில் வாடிக்பகயாளரின் கெப்பாடு  (liability) / டபாறுப்பு 
குறித்த விவெங்கள்:  

ஒரு வாடிக்பகயாளரின் பூஜ்ய கெப்பாடு  

1. அங்கீகாெம் அளிக்கப்பொத பரிவர்த்தபன கீழ்வரும் ெிகழ்வுகளில் ெிகழும்பபாது பூஜ்ய 
கெப்பாட்டிற்கான ஒரு வாடிக்பகயாளரின் உரிப த்தகுதி உருவாகும்:  

i) வங்கியின் தெப்பில் பங்களிப்புென் கூடிய ப ாசடி / கவனக்குபறவு அல்ைது 
டசயல்பாட்டில் குபறபாடு (வாடிக்பகயாளொல் ஒரு பரிவர்த்தபன குறித்து 
தகவல் / புகார் அளிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அல்ைது இல்பைடயன்றாலும்).  

ii) டசயல்பாட்டில் குபறபாடு, வங்கி அல்ைது வாடிக்பகயாளர் யாரிெமும் 
இல்ைா ல். அப ப்பு முபறயில் பவறு எங்பகா இருக்கு ானால், மூன்றாம் தெப்பு 
ெபொல் டசய்யப்படும்  ீறல் / அத்து ீறல்  ற்றும் அங்கீகாெம் அளிக்கப்பொத 
பரிவர்த்தபன குறித்து வங்கியிெ ிருந்து தகவல் டபறப்பட்ெதிைிருந்து 3 பணி 
ொட்களுக்குள் வங்கிக்கு வாடிக்பகயாளர் அதுகுறித்த அறிவிக்பகபய 
டசய்திருக்கும்பபாது.  

ஒரு வாடிக்பகயாளரின் வபெயறுக்கப்பட்ெ கெப்பாடு  

2. கீழ்வரும் பெர்வுகளில் அங்கீகாெம் அளிக்கப்பொத பரிவர்த்தபனகளின் காெண ாக ஏற்படும் 
இழப்புகளுக்கு ஒரு வாடிக்பகயாளபெ கெப்பாடு உள்ளவொக இருப்பார்:  

i) பபட ண்ட் விவெங்கபள ஒரு வாடிக்பகயாளர் பகிர்ந்து டகாண்டிருக்கும்பபாது, 
அவரின் கவனக்குபறவினால் இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கும் பெர்வுகளில் 
அங்கீகாெ ளிக்கப்பொத பரிவர்த்தபன பற்றி வங்கிக்கு அவர் / அவள் டதரிவிக்கும் 
வபெ, அந்த ஒட்டுட ாத்த இழப்பபயும் வாடிக்பகயாளபெ ஏற்றுக்டகாள்ள 
பவண்டும்.  அங்கீகாெம் அளிக்கப்பொத பரிவர்த்தபன பற்றி தகவல் / புகார் 
டதரிவித்ததற்குப் பிறகு ஏற்படும் எந்தடவாரு இழப்பும் வங்கியின் டபாறுப்பாக 
இருக்கும்.    

ii) அங்கீகாெம் அளிக்கப்பொத எைக்ட்ொனிக் பபங்கிங் சார்ந்த பரிவர்த்தபனயின் 
டபாறுப்பு வங்கி  ீபதா அல்ைது வாடிக்பகயாளர்  ீபதா இல்ைாத பெர்வுகளில் 
ஆனால் அப ப்பு முபறயில் குபறபாட்டிற்கான டபாறுப்பு இருக்கும்பபாது 
 ற்றும் அத்தபகய பரிவர்த்தபன பற்றி வங்கிக்கு அறிவிக்பக டசய்வதில் 
வாடிக்பகயாளர் தெப்பில் தா தம் இருக்கிறபபாது (வங்கியிெ ிருந்து தகவல் 
கிபெத்ததற்குப் பிறகு 4 முதல் 7 பணி ொட்கள்), அத்தபகய பெர்வில் 
அப்பரிவர்த்தபனக்கான வாடிக்பகயாளரின் டபாறுப்பு, பரிவர்த்தபன டதாபகக்கு  
கீழ்ப்பட்ெதாக அல்ைது கீழ்க்கண்ெ அட்ெவபணயில் குறிப்பிெப்பட்டுள்ள டதாபக 
ஆகியவற்றில் எது குபறவானபதா அதற்கு  ட்டுப்பட்ெதாக இருக்கும்.   

அட்ெவபண  1 

அம்சம் 2 (ii) – ன் கீழ் ஒரு வாடிக்பகயாளரின் அதிகபட்ச கெப்பாடு / டபாறுப்பு  

வங்கிக் கணக்கின் வபக அதிகபட்ச கெப்பாடு (?) 

* BSBD / சிறிய வங்கிக்கணக்கு 5,000 
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* அபனத்து பிற பச ிப்பு வங்கிக் கணக்குகள்  

10,000 

* முன்பப பணம் டசலுத்தப்படுகின்ற பபட ண்ட் வணங்கள் 
 ற்றும் கிஃப்ட் கார்டுகள்  

* MSME ெிறுவனங்களின் ெெப்பு / பகஷ் கிடெடிட் / 
ஓவர்டிொஃப்ட் கணக்குகள்  

* 
ரூ.25 இைட்சம் வபெ வருொந்திெ சொசரி பகயிருப்பு 
(ப ாசடி சம்பவத்திற்கு முந்பதய 365 ொட்களின்பபாது) / 
வெம்பு இருக்கின்ற தனிெபர்களின் ெெப்பு / பகஷ் கிடெடிட் 
/ ஓவர்டிொஃப்ட் கணக்குகள்.  

* ரூ.5இைட்சம் வபெ வெம்பிபனக் டகாண்டிருக்கும் 
கிடெடிட் கார்டுகள்  

* அபனத்து பிற ெெப்பு / பகஷ் கிடெடிட் / ஓவர்டிொஃப்ட் 
கணக்குகள்  

25,000 
* ரூ.5 இைட்சத்திற்கும் அதிக ான வெம்பிபனக் 

டகாண்டிருக்கும் கிடெடிட் கார்டுகள்  
 

3. டசயல்பாட்டில் குபறபாடு வங்கி  ீபதா அல்ைது வாடிக்பகயாளர்  ீபதா இல்ைா ல், 
அப ப்பு முபறயில் பவறு எங்பகா இருக்கும் பெர்வில், ப ற்கண்ெ பத்தி 1 (ii)  ற்றும் பத்தி 2 
(ii) – ல் விரிவாக கூறப்பட்ெவாறு மூன்றாம் தெப்பு  ீறல்களில் வாடிக்பகயாளரின் 
ஒட்டுட ாத்த கெப்பாடு / டபாறுப்பு அட்ெவபண 2-ல் டதாகுத்தளிக்கப்பட்டிருக்கிறது:  

அட்ெவபண 2 

வாடிக்பகயாளெது கெப்பாட்டின் டதாகுப்புபெ  

தகவைளிப்பப டபற்ற பததியிைிருந்து 
ப ாசடி பரிவர்த்தபன பற்றி 

தகவைளிக்க எடுத்துக் டகாள்ளப்பட்ெ 
பெெம்  

வாடிக்பகயாளெது கெப்பாடு  (?) 

6 பணி ொட்களுக்குள்  பூஜ்ய கெப்பாடு  
4 முதல் 7 பணி ொட்கள் பரிவர்த்தபன  திப்பு அல்ைது அட்ெவபண 

1-ல் குறிப்பிெப்பட்டுள்ள டதாபக இவற்றில் 
எது குபறவானபதா அது  

7 பணி ொட்கபளயும் கெந்து  *குறிப்பிெப்பட்டுள்ள ஷெத்துகளின் படி 
 

அட்ெவபண 2-ல் குறிப்பிெப்பட்டுள்ள பணி ொட்களின் எண்ணிக்பக, தகவைளிப்பப டபற்ற பததிபய 
விைக்கி, வாடிக்பகயாளரின் கணக்குள்ள வங்கியின் பணி ொட்கள் அட்ெவபணயின்படி கணக்கிெப்படும்.   

வாடிக்பகயாளரின் பூஜ்ய கெப்பாடு / வபெயறுக்கப்பட்ெ கெப்பாட்டிற்கான  தபைகீழ் / எதிர் 
டசயல்முபற காைஅளவு  

4. வாடிக்பகயாளொல் அறிவிக்பக டசய்யப்படுகிறபபாது, வாடிக்பகயாளொல் அத்தபகய 
அறிவிக்பக டசய்யப்பட்ெ பததியிைிருந்து 10 பணி ொட்களுக்குள் அங்கீகரிக்கப்பொத 
எைக்ட்ொனிக் பரிவர்த்தபனயில் டதாெர்புபெய டதாபகபய வாடிக்பகயாளரின் கணக்கில் 
(ெிழல் எதிர் டசயல்முபற) வங்கி வெவு (கிடெடிட்) பவக்கும் (ஏதும் காப்படீு 
உரிப க்பகாரிக்பகயின் டசட்டில்ட ன்ட்டுக்காக காத்திருக்கா ல்). வாடிக்பகயாளெது 
கவனக்குபறவு இருக்கும் பெர்வுகளில் கூெ அங்கீகாெம் அளிக்கப்பொத எைக்ட்ொனிக் வங்கி 
பரிவர்த்தபன பெர்வில் வாடிக்பகயாளெது கெப்பாட்பெயும் தள்ளுபடி டசய்ய வங்கிகள் 
அபவகளின் தனிப்பட்ெ விருப்புரிப யின் பபரில் முடிவு டசய்யைாம்.   

5. ப லும், வங்கிகள் கீழ்க்கண்ெவற்பற உறுதி டசய்யும்:  
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i) புகார்கபள பகயாளும் டசய்முபற  ீது வங்கியின் ஒப்புதல் டபற்ற 
டகாள்பகயில் குறிப்பிெப்பட்ெவாறு ஒரு புகார் தீர்வு காணப்படும்  ற்றும் ஏதும் 
இருக்கு ானால், வாடிக்பகயாளரின் கெப்பாடு அந்த காைஅளவிற்குள் 
தீர் ானிக்கப்படும்.  ஆனால், புகார் கிபெத்த பததியிைிருந்து 90 ொட்களுக்கு 
 ிபகப்பொததாகவும்  ற்றும் ப ற்கண்ெ அம்சங்கள் 1 முதல் 3 வபெயிைான 
விதிகளின் படி வாடிக்பகயாளருக்கு இழப்படீு வழங்கப்படுவதாகவும் அது இருக்க 
பவண்டும்;  

ii) புகாருக்கு 90 ொட்களுக்குள்  தீர்வுகாண அல்ைது ஏதும் இருக்கு ானால், 
வாடிக்பகயாளரின் கெப்பாட்பெத் தீர் ானிக்க இயைவில்பை எனில், அம்சம் 1 
முதல் 3 வபெயில் குறித்துபெக்கப்பட்டுள்ள இழப்படீ்டுத்டதாபக 
வாடிக்பகயாளருக்கு வழங்கப்படும்;  ற்றும்  

iii) டெபிட் கார்டு / வங்கிக்கணக்கில் வட்டியிழப்பு ஏதும் ஏற்பொதபதயும்  ற்றும் 
கிடெடிட் கார்பெப் டபாறுத்தவபெ கூடுதல் வட்டி சுப  ஏதும் 
வாடிக்பகயாளருக்கு சு த்தப்பொ ல் இருப்பபதயும் வங்கி உறுதிடசய்யும்.   

90 ொட்களுக்குள் வாடிக்பகயாளரின் புகாருக்குத் தீர்வு காண அல்ைது வாடிக்பகயாளரின் 
கெப்பாட்பெத் தீர் ானிக்க இயைவில்பை எனில், 1-5 பத்திகளில் குறித்துபெக்கப்பட்ெ இழப்படீ்டுத் 
டதாபக வாடிக்பகயாளருக்கு வழங்கப்படும்.  

*கீபழ குறிப்பிெப்பட்டுள்ள ஷெத்துகளின்படி – அத்தபகய சந்பதகத்திற்குரிய அபனத்து டெபிட்களும் 
(பற்றுகளும்) டதாெர்புபெய டசயல்முபறகள்  ற்றும் பதபவப்படுகிறபபாது சட்ெ அ ைாக்க 
அப ப்புகளின் ஒத்துபழப்பபாடு வங்கியால் புைன்விசாெபண டசய்யப்படும்.  அத்தபகய புைன் 
விசாெபணகளின் விபளவுகபளச் சார்ந்து அந்தந்த பெர்வின் அடிப்பபெயில் வங்கி கீழ்க்கண்ெவாறு 
ெெவடிக்பக எடுக்கும்.   

(i) ப ாசடி ஏதும் ெிகழும் பெர்வில், ஒழுங்கு ீறல் / ப ாசடி தனது பணியாளர்களால் 
வாடிக்பகயாளருக்கு டசய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று வங்கி உறுதியாக ெம்பு ானால், 
அக்கிபளயானது உெனடியாகபவ தனது கெப்பாட்பெ / டபாறுப்பப ஒப்புக்டகாள்ளும் 
 ற்றும் உரிப க்பகாரிக்பக டதாபகபய அவருக்கு வழங்கும்.  

(ii) வங்கி தவறிபழத்திருக்கும் பெர்வுகளில், பரிவர்த்தபனயானது, ஓடிபி அல்ைது 2 
அம்சங்கள் உறுதிப்படுத்தல் அல்ைது ஆவணத்தில் குறிப்பிட்ெ பெர்வு அல்ைது எதன் 
பின்புை ஆதெவு ஏதும் இல்ைாத பெர்வுகளில்  ட்டும், எவ்வித ஆட்பசபபணயு ின்றி 
வாடிக்பகயாளருக்கு இழப்படீ்பெ வங்கி வழங்கும்.  

(iii) வங்கி  ீபதா அல்ைது வாடிக்பகயாளர்  ீபதா தவறில்ைாத பெர்வுகளில், ஆனால் 
அப ப்பு முபறயில் எங்பகா தவறு இருக்கும்பபாது, அப்பபாது வாடிக்பகயாளருக்கு 
ஏற்பட்ெ பெெடி ெிதிசார் இழப்பில் 50% வபெ (ரூபாய் 5000-க்கும்  ிபகப்பொ ல்) 
வாடிக்பகயாளருக்கு வங்கி இழப்படீ்பெ வழங்கும்.  இத்தபகய இழப்படீு ஒரு 
வங்கிக்கணக்கின் வாழ்ொள் காைத்தில் ஒருமுபற  ட்டுப  வழங்கப்படும்.   

கீழ்க்கண்ெவற்றின் காெண ாக உருவாகின்ற உரிப க்பகாரிக்பககபள ெிொகரிக்கின்ற உரிப  
வங்கிக்கு இருக்கிறது: 

• வங்கியால் வழங்கப்படும் புொெக்ட்கள் / திட்ெங்கள்  ற்றும் பசபவகளுக்கான வபெயபறகள் 
 ற்றும் ெிபந்தபனகளின்  ீறல்  

• வாடிக்பகயாளரின் கணக்கிலும்  ற்றும் டெபிட் / ஏடிஎம் / கிடெடிட் கார்டுகள் அல்ைது பிற 
முக்கிய தகவல் பபான்ற பரிவர்த்தபன ஆவணங்களின் பாதுகாப்பப உறுதி டசய்வதற்காக 
அவ்வப்பபாது வங்கியால் டவளியிெப்படும் பல்பவறு வழிகாட்ெல்கள் வாடிக்பகயாளொல் 
கபெப்பிடிக்கப்பொத பெர்வுகள்.  

• எச்சரிக்பக தகவல்கபள உெனடியாகப் டபறுவதற்கு வாடிக்பகயாளர்கள் அவர்களது டதாெர்பு 
விவெங்கபள குறிப்பாக டசயல்படுகின்ற ஒரு ட ாபபல் எண்  ற்றும்  ின்னஞ்சல் 
முகவரிபய ெிகழ்ெிபைப்படுத்தியிருப்பபத எப்பபாதும் உறுதிடசய்ய பவண்டும். அத்தபகய 
டதாெர்புக்கான ெிகழ்ெிபை தகவபை வங்கியிெம் வழங்க தவறியிருப்பது, ஏடிஎம் / டெபிட் 
கார்டுகள் / கிடெடிட் கார்டுகள் அல்ைது வங்கிக் கணக்கின் பரிவர்த்தபனகள் / 
அணுகுவசதிக்கான பவறுபிற எைக்ட்ொனிக் வழிமுபறகளின் தவறான பயன்பாட்டின் 
காெண ாக ஏற்படும் எந்த இழப்பிற்கும் வாடிக்பகயாளபெ டபாறுப்பாக்கப்படுவபத அது 
ஏதுவாக்கும்.   

• சந்பதகிக்கப்படுகின்ற அல்ைது ப ாசடியான பரிவர்த்தபனயின் காெண ாக உருவாகக்கூடிய 
எந்தடவாரு  பறமுக ான அல்ைது பின்டதாெர் ெிகழ்வான இழப்பிற்கும், எந்த இழப்படீும் 
வழங்கப்பொது அல்ைது அதற்கான பகாரிக்பககள் ஏற்கப்பொது.  
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3.15 ைாக்கர்கள் (பாதுகாப்பு டபட்ெகங்கள்) டதாெர்புபெய இழப்படீு  

பாதுகாப்பு டபட்ெகங்கள் (பசஃப் டெபாசிட் வால்ட்கள்) பவக்கப்பட்டுள்ள அப விெத்தின் பாதுகாப்பிற்கு 
அபனத்து ெெவடிக்பககபளயும் வங்கி எடுத்திருக்கிறது.  இருப்பினும், டெருப்பு / திருட்டு / டகாள்பள/ 
துபளயிட்டு திருடுதல் / வழிப்பறி, கூட்டுக்டகாள்பள, அதன் டசாந்த குபறபாடுகளின் காெண ாக வங்கி 
வளாகத்தில் கட்டிெம் இடிந்து விழுதல், அதன் பணியாளர்களால் டசய்யப்படுகின்ற ப ாசடி / டசய்ய 
பவண்டிய கெப பயத் டசய்யத் தவறுதல் அல்ைது அதற்குக் காெண ான டசயல் அல்ைது 
கவனக்குபறவு பபான்ற காெணங்களினால் பாதுகாப்பு டபட்ெகங்களின் உள்ளெக்க டபாருட்களின் இழப்பு 
ஏற்படுகின்ற துெதிருஷ்ெ, பாதுகாப்பு டபட்ெக ைாக்கரின் தற்பபாபதய வருொந்திெ வாெபக 
கட்ெணத்திற்கு 100  ெங்கு அளவு ெிகொன டதாபக என்ற வெம்புக்கு உட்பட்ெதாகபவ வங்கியின் 
கெப்பாடு இருக்கும்.   

3.16 தடுக்க முடியாத வலுக்கட்ொய ெிபைகள் (Force Majeure) 

கெவுளின் டசயல்ெெவடிக்பககள், டவள்ளம், வறட்சி, ெிைெடுக்கம் அல்ைது பிற இயற்பக பபெழிவு 
அல்ைது பாதிப்பு, பபரிெர், டதாற்றுபொய் அல்ைது டபருந்டதாற்று, பயங்கெவாதிகளின் தாக்குதல், பபார் 
அல்ைது கைவெங்கள், அணுசக்தி / பவதிப்டபாருள் அல்ைது உயிரியல் சார்ந்த  ாசு, டதாழிைக 
ெெவடிக்பக,  ின்சாெம் துண்டிப்பு, கணினி டசயைிழப்பு அல்ைது கணினி அப ப்பில் ொசபவபை 
 ற்றும் கட்டிெங்கள் இடிந்து விழுதல், டெருப்பு, டவடிப்பு அல்ைது விபத்து அல்ைது வங்கியின் 
ெியாய ான கட்டுப்பாட்டிற்கும் அப்பால் இருக்கக்கூடிய இதுபபான்ற பிற டசயல்பாடுகபள ஃபபார்ஸ் 
ட ஜ்ஸர் ெிகழ்வு எனப்படுகின்றன.  

ஃபபார்ஸ் ட ஜ்ஸர் ெிகழ்வு அல்ைது சூழ்ெிபை, வங்கியின் டசயல்பாட்பெ சாத்திய ற்றதாக டதாெர்ந்து 
டசய்யும் காைம் வபெ வங்கி வழங்க பவண்டிய பசபவ, கெப்பாடுகளின் டசயல்திறன் தற்காைிக ாக 
ெிறுத்தப்பட்டிருக்கும்.  சிறந்த முயற்சி அடிப்பபெயில், அத்தபகய கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்ெ 
ெிகழ்வின் விபளவுகபள குபறக்க, ெியாய ான ெெவடிக்பகபககபள எடுக்க வங்கி டபாறுப்புறுதி 
டகாண்டிருக்கிறது.  எந்தடவாரு டதாழிைக ெெவடிக்பக,  ின்தபெ, கணினி டசயைிழப்பு அல்ைது 
ொசபவபை பெர்வில் அதன் பசபவகள் வழங்கைில் தா தத்பதக் குபறக்க வங்கி உரிய, ெியாய ான 
ெெவடிக்பககபள எடுக்கும்  ற்றும் அதன் வாடிக்பகயாளர்களுக்கு தெங்கைற்ற பசபவகபள வழங்க 
முற்படும்.     

ஆகபவ, இத்தபகய எதிர்பாொ / வங்கியின் கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்ெ இத்தபகய ெிகழ்வுகளினால் 
(வங்கியின் அல்ைது அதன் டதாெர்புபெய வங்கிகளின் வசதி அப ப்புகளுக்கு பசதம், வழக்க ான 
தகவல் பரி ாற்ற வழிமுபறகள் இல்ைாப  அல்ைது அபனத்து வபகயான பபாக்குவெத்து வசதிகள் 
இல்ைாப  உட்பெ) கிடெடிட்கள் (வெவு பவக்கப்படுதல்) தா த ாகு ானால், வாடிக்பகயாளர்களுக்கு 
அதற்கு இழப்படீ்பெ வழங்க வங்கி கெப்பாடு / டபாறுப்புபெயதாக இருக்காது.  இந்ெிகழ்வுகள் வங்கியின் 
கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்ெபவயாகும்.  எனபவ குறிப்பிெப்பட்ெ பசபவ வழங்கல் காைஅளவிற்குள் 
அதன் கெப்பாடுகபள ப ற்டகாள்ள விொ ல் அபவகள் தடுப்பபவயாக இருக்கின்றன.   

3.17 ெிஜ ாக ஏற்பட்டிருக்கும் / பெெடி இழப்பு 

ப்ரீடபய்டு இன்ஸ்ட்ரூட ண்ட் பசபவ உட்பெ, பல்பவறு வங்கி பசபவகளுக்கான இந்த வாடிக்பகயாளர் 
இழப்பு டகாள்பகயின் கீழ் ெிஜ ாக ஏற்பட்டிருக்கும்  ற்றும் பெெடி இழப்புத்டதாபக அளவிற்கு  ட்டுப  
(கருத்தளவிைான  ற்றும்  பறமுக இழப்பு ஆகியவற்பற குறிப்பாக விைக்கி) வாடிக்பகயாளருக்கு 
இழப்படீ்பெ வழங்க வங்கி டபாறுப்புபெயதாக இருக்கும்; எனினும், வங்கிபய காெணம் என்று 
இழப்பிற்கான பபாது ான சான்று அதற்கு வழங்கப்பெ பவண்டும்  ற்றும் வாடிக்பகயாளர் தெப்பில் 
கவனக்குபறவு ஏதும் இல்பை என்ற விதிக்கு அது உட்பட்ெதாக இருக்கும்.   

3.18 முழு  ற்றும் இறுதி தீர்வுகள்  

ப பை குறிப்பிெப்பட்ெவாறு இழப்படீ்பெ வங்கி டசலுத்திய பிறகு, அது முழுப யான  ற்றும் 
இறுதித் தீர்வாக கருதப்படும்  ற்றும் வாடிக்பகயாளரிெ ிருந்தும்  ற்றும் பவறு எவரிெ ிருந்தும் எந்த 
ப ைதிக உரிப க்பகாரிக்பகயும் வங்கியால் பரிசீைிக்கப்பொது.  

3.19 குபறகளுக்கும், புகார்களுக்கும் தீர்வுகாணல்:  

DBS பபங்க் இந்தியா ைி ிடெட் – ல் எ து  திப்பு ிக்க வாடிக்பகயாளொன உங்களுக்கு தகுதியான, 
 ிகச்சிறப்பான பசபவபய  ட்டுப  எங்களிெ ிருந்து ெீங்கள் டபறுவபத ொங்கள் உறுதிடசய்ய 
விரும்புகிபறாம்.  

வங்கியின் குபறதீர்ப்புக் டகாள்பக கீழ்க்கண்ெ பகாட்பாடுகபளப் பின்பற்றுகிறது:  
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• அபனத்து பெெங்களிலும் வாடிக்பகயாளர்கள் ெியாய ாகவும், ெடுெிபைபயாடும் 
ெெத்தப்படுகின்றனர்.  

• வாடிக்பகயாளர்களால் எழுப்பப்படும் புகார்கள்  ரியாபதபயாடும்  ற்றும் உரிய 
காைஅளவிற்குள்ளும் பகயாளப்படுகின்றன.  

• புகார்களுக்கான தீர்வு குறித்து திருப்தியில்பை எனில், வங்கி ெிறுவன அப ப்பிற்குள் 
தங்களது புகார்கபள ப ைதிகாரிகளுக்கு டதரிவிப்பதற்கான வழிமுபறகள்  ற்றும் அவர்களது 
உரிப கள் பற்றி வாடிக்பகயாளர்களுக்கு தகவல் அளிக்கப்படுகிறது.   

• வாடிக்பகயாளர்களின் ெைபன குறிக்பகாளாகக் டகாண்டு பாெபட்ச ின்றியும், 
ென்னம்பிக்பகபயாடும் வங்கி பணியாளர்கள் டசயைாற்றுகின்றனர்.  

எந்தடவாரு ெிபையிலும், எ து பசபவ அளவுகள் உங்களது எதிர்பார்ப்புகள் அளவிற்கு 
இல்பைடயனில், ெீங்கள் அடுத்து டசய்ய பவண்டியது இபதா:  

வங்கியின் வபைதளத்தில் இெம்டபற்றிருக்கும் வங்கியின் குபறதீர்ப்பு டகாள்பக ஆவணத்பத ெீங்கள் 
காணைாம்:  

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

உங்களது புகார்கபள ெீங்கள் தாக்கல் டசய்வதற்கு டதாெர்பு விவெங்கள், உரிய காைஅளவுகள்  ற்றும் 
ப ைதிகாரிகளுக்கு டகாண்டு டசல்வதற்கான ெிபைகள் குறித்து குபறதீர்ப்புக் டகாள்பக உங்களுக்கு 
உதவும்.  வங்கியால் வழங்கப்படும் தீர்வு குறித்து ஒருபவபள உங்களுக்கு  கிழ்ச்சி இல்பை எனில், 
வங்கியின் குபறதீர்ப்பு ெடுவபெ (ஓம்புட்ஸ்ப ன்) எப்படி அணுகுவது  ற்றும் அதன் டசயல்முபற 
பற்றியும் இக்டகாள்பக உங்களுக்கு வழிகாட்டும்.   

4 ஆளுபக  
4.1 உரிப ப்டபாறுப்பபற்றும்  ற்றும் ஒப்புதைளிக்கும் அதிகாெ அப ப்பு  

இக்டகாள்பக, DBS வங்கி இந்தியா ைி ிடெட் பபார்டு – இயக்குனர் குழுவால் ஒப்புதல் 
அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது.  விரிவான  ற்றும் முக்கிய ானதாக அல்ைாத எந்தடவாரு  ாற்றங்களும், 
திருத்தங்களும், அபவ ெிர்வாக  அல்ைது இபெவிபளவு தன்ப  உள்ளதாக இருக்கு ானால், 
ஒப்புதல் அளிக்கும் அதிகாெ அப ப்பின் பகடயாப்பம் அதற்குத் பதபவயில்பை.  

இயக்குனர் குழு (பபார்டு) இக்டகாள்பகயின் வழியாக CBG பசபவகள்  ற்றும் புொெக்ட்கள் / 
திட்ெங்களுக்கு ஏதும்  ாற்றங்கபள / திருத்தங்கபள டசய்வதற்கு அதிகாெ ளிக்க அல்ைது ஒப்புதல் 
அளிக்க கன்ஸ்யூ ர் பபங்கிங் குரூப்பின் தபைவர் – இந்தியா என்பவருக்கு அதிகாெத்பத வழங்குகிறது.  

4.2  ீளாய்வு  

இக்டகாள்பக வருொந்திெ அளவில்  ீளாய்வு டசய்யப்படும் (மூன்று  ாதங்கள் வபெயிைான சலுபக 
காைத்துென்) அல்ைது டதாெர்ச்சியான டபாருத்த ெிபைபய உறுதிடசய்வது அவசிய ாக 
இருக்கிறபபாது / முக்கிய  ாற்றங்கள் பதபவப்படுகின்றபபாது இக்டகாள்பக  ீளாய்வு 
டசய்யப்பெைாம்.  
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