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1 పరిచయం  
బ్యంక్ తర్ఫు నలంచి వారి సేవ్లోు  లోపం లేదర కర్తవ్య ఉపేక్ష లేదర బ్యంక్ ప ై నేర్ుగా ఆరోపించదగ్గ కమిష్న్ వ్లు  లేదర బ్యంక్ 
పకు నలంచి ఖాత్రదరర్ు పకు నలంచి లోపం వ్లు  క్టాకుండర మూడో క్షక్షిదరర్ు ఉలు ంఘనవ్లు  ఏర్ుడిన లేదర ఖాత్రదరర్ు 
అనధీకృత వ్యయం వ్లు  నేర్ుగా వ్లు  ఖాత్రదరర్ుకు ఏర్ుడే నష్ార నిక్ట  బ్యంకు పరిహార్ం చెల్ుంచడరనిక్ట  వీలుగా ఒక సుష్రమ ైన 
వ్యవ్సిని ఏరాుటు చేయడమే ఈ విధరనం త్రలూకు ఉదేేశం. అందలవ్లు , ఖాత్ర నలంచి అనధీకృత వ్యయం, 
చెకుులు/ఇనలసలర ు మ ంట్్ కలెక్షనలు  ఆలసాయనిక్ట  ఖాత్రదరర్ులక్ట  వ్డడు  చెల్ుంపు, చెల్ుంపు నిల్పివేయాలని ఆదేశాలు అంద నటుర  
అంగీకరించిన తర్వాతకూడర చెకుులక్ట  చెల్ుంపులు చేయడం, భ్ర్తదేశంలోపల డబుు పంపడం, భ్ర్తదేశం వెలుపల డబుు 
పంపడం, విదేశీ మార్క సేవ్లు, ర్ుణరలు, ముందసలత  చెల్ుంపుల ఇనలసలర ు మ ంటుు , ఎటిఎం నలంచి నగ్దల తీయడం, వ్న్ ట ైం 
పాస్ వ్ర్ు (ఒటిపి) లేదర 2 ఫ్ాయకరర్ అథెంటిక్టేష్న్ (2ఎఫ్ఎ) లేకుండర జరిగే అనధీకృత ఎలక్టారా నిక్ బ్యంక్ట ంగ్ లావాదేవీల వ్లు  
జరిగే మోసాలు వ్ంటి వాటిని కవ్ర్ చేసేలా బ్యంక్ త్రలూకు ఈ ఖాత్రదరర్ు నష్రపరిహార్ విధరనం ర్ూపొ ంద ంచడం జరిగింద . ఈ 
పతాం త్రలూకు లక్షయం డిబిఐఎల్ క్ట  మాతామే పరిమితం అయింద .  
 

2 మారగదరశక సూతాా లు  
ఖాత్రదరర్ులత్ో పార్దర్శకంగా, నరయయబదధంగా వ్యవ్హరించడం అనే సూత్రాల ఆధరర్ంగా ఈ విధరనం ర్ూపొంద ంచడం జరిగింద . 
బ్యంకు అంద ంచే సేవ్లోు  లోపం వ్లు  లేదర ముఖయంగా ఒటిపి లేదర 2ఎఫ్ఎ మదేతు లేని అనధీకృత ఎలక్టారా నిక్ బ్యంక్ట ంగ్ 
లావాదేవీల మూలంగా మూడో పారీరవ్లు  ఖాత్రదరర్ుకు ఏర్ుడే ఆరిిక నష్ార లక్ట  పరిహార్ం ఇవ్వడరనిక్ట  మాతామే ఈ పాలసీ కవ్ర్ 
చేసలత ందని మరోసారి సుష్రం చేయడం జరిగింద . ఈ నష్ార లని నేర్ుగా మద ంపు చేయడం జర్ుగ్ుతుంద , అలాగే బ్యంకు-
ఖాత్రదరర్ు వివాదరలని నిర్ణయించి పరిష్ురించడరనిక్ట  తగిన విధంగా సకెమంగా ఏర్ుడిన వేద క ముందల తన పాతాని 
సమరిించలకుంటూ పాతివాదన చేయడరనిక్ట  కల్గివ్ునన ఏ హకుుకూ బ్యంకు వ్దలలుక్టోకకుండర నిసాుక్షికంగా కటుర బడి 
పనిచేయడరనిక్ట  ఈ విధరనం క్ట ెంద కటుర బడివ్ుంటుంద . ఆర్ నియంతాణర సంసిలు విడుదల , ర్ులుఇతర్ సముచిత అధ క్టా, బిఐ

 ణంగా ఈ విధరనం వ్ుంటుంద .సిన నిబంధనల మర్ుులక్ట  అనలగ్ుచే  

 
3 విధానం  
3.1 అనధీకృత/పొ రపాటు వ్యయం  
ఒకవేళ బ్యంక్ ఏ క్టార్ణంవ్లు  అనధీకృత/పొ ర్పాటున నేర్ుగా ఏ ఖాత్రలోనైెనర డెబిట్ చేసేత , ఖాత్రదరర్ు సమాచరర్ం 
చెపిునపుుడు లేదర అలాటి పొ ర్పాటు డెబిట్ ని అంతర్గతంగా గ్ురితంచినపుుడు, అటిర సిితిని సరిచూచలకుని వెంటనే ఆ ఎంటరాని 
సరిచేయడం జర్ుగ్ుతుంద . అలాటి  అనధీకృత/పొ ర్పాటు డెబిట్ మూలంగా, సేవింగ్్ బ్యంక్ డిపాజిట్ లో వ్డడు  చెల్ుంపుకు 
వ్రితంచే కనీస మిగ్ులు తగిగ పో యిన ఖాత్రదరర్ుకు ఆరిిక నష్రం ఏర్ుడితే్ లేదర ర్ుణ ఖాత్రలో బ్యంకుకు అదనంగా వ్డడు  
చెల్ుంచిన పక్షంలో, ఖాత్రదరర్ుకు ఏర్ుడిన అటిర  వాసతవ్ వ్డడు  నష్ార నిక్ట  ఖాత్రదరర్ుకు బ్యంకు నష్రపరిహార్ం చెల్ుసలత ంద  (ఫిరాయదు 
చేసిన తేదీ కాకుండా లావాదేవీ జరిగిన తేదీ ఆధారంగా ఈ నష్టపరిహారాన్ని లెకకేస్ాా రు). ఒకవేళ, ఖాత్రదరర్ు సరిచూసి ఫిరాయదల 
చేసిన ఎంటరాగ్నక పొ ర్పాటుగా వ్ుండి, ఆందలలో మూడో వారిక్ట  సంబంధం లేనటరయితే్, అటిర పొ ర్పాటు డెబిట్ గ్ురించి ఫిరాయదల 
చేసిన తే్దీ నలంచి దరనిన తనిఖీ చేసి సరిచేసే విధరనకెమానిన బ్యంకు గ్రిష్రంగా 7 పని ద నరలోు  పూరిత చేసలత ంద . ఒకవేళ 
అలాటిదరనిన తనిఖీ చేయడంలో మూడో పారీరక్ట  కూడర సంబంధం వ్ుననటరయితే్, ఆ పొ ర్పాటు గ్ురించి ఖాత్రదరర్ు ఫిరాయదల 
చేసిన తే్దీ నలంచి గ్రిష్రంగా ఒక నెలరోజులోు పు తనిఖీ కెమానిన పూరిత చేయడరనిక్ట  ఉతతమ కృషి చేసలత ంద . ఒకవేళ ఏ క్టార్ణం 
వ్లు నైెనర మూడో పారీర పాతిసుంద చని పక్షంలో లేదర బ్యంక్ ఎంత ఉతతమంగా పాయతినంచినపుటిక్టీ ఆలసయం జరిగినటరయితే్, 

అటిర ఆలసాయలని ప ైన పేరకునన నెలరోజుల వ్యవ్ధ  నలంచి మినహాయించరల్్ వ్ుంటుంద , దీనిన పరిష్ురించడరనిక్ట  
సహక్టార్ంక్టోసం సదర్ు ఖాత్రదరర్ుని సంపాద సలత ంద . క్ట ెడిట్ క్టార్ుు  క్టార్యకలాపాలక్ట  సంబంధ ంచి ఖాత్రదరర్ు ఏదైెనర అనధీకృత 
పొ ర్పాటు లావాదేవీ గ్ురించి ఫిరాయదల చేసినటరయితే్, దరనిక్ట  ఒక వాయపార్ సంసిత్ో సంబంధం వ్ుననటరయితే్, క్టార్ు అసో సియేిష్న్ 
విధ ంచిన నిబంధనలక్ట  అనలసరించి దరంత్ో వ్యవ్హరించడం జర్ుగ్ుతుంద .  
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ఒకవేళ ఖాత్రదరర్ు ఖాత్రకు తపుుగా జమ చేయడం జరిగినటరయితే్, ఎటువ్ంటి నష్రపరిహార్ం చెల్ుంచరల్్న అవ్సర్ం లేకుండర 
అటిర  తపుు జమని రివ్ర్్ చేయడరనిక్ట  బ్యంకుక్ట  హకుు వ్ుంటుంద . డిబిఎస్ చేసిన తపపుడు జమన్న తిరిగి సరిచేసుకోడాన్నకి, 
ఖాతాదారు సమమతి అవ్సరం వ్పండదు. అయితే, పూరాిగా మూడో పక్షం తపపువ్లలే  అలాటి తపపుడు జమ జరిగినటటయితే, అటిట  
దాన్ని తిరిగి సరిచేయడాన్నకి ఖాతాదారు మ ందసుా  అనుమతి అవ్సరం అవ్పత ంది. 

3.2 పాతయక్ష డెబిటుే  / ఎన్ఎసిహెచ్ డెబిటుే  / ఎలకాటా న్నక్ చెలే్ంపపలు) ఆర్టిజిఎస్ / ఎన్ఇఎఫ్ టి / య పిఐ)/ ఖాతాలకు 
 ఇతర డెబిటుే  

ఖాత్రదరర్ులు ఇచేే పాతయక్ష డెబిట్ / సాి యిీ సూచనలు / ఇసిఎస్ లేదర ఎన్ఎసిహెచ్ డెబిట్ ఆదేశాలని సక్టాలంలో అమలు 
చేసే బ్ధయతని బ్యంక్ చేపడుతుంద . ఒకవేళ అటిర  ఆదేశాల కటుర బ్టునల నెర్వేర్ేడంలో బ్యంక్ విఫలమ ైతే్, ఆ తే్దీలో కసరమర్ 
ఖాత్రలో తగినంత బ్యలెన్్ అందలబ్టులో ఉననటు యితే్, ఆలసయమ ైన క్ట ెడిట్ క్టార్ణంగా అతనల మరకక బ్యంకు నలంచి 
ఎదలరకునే బ్యంక్ట ంగ్ ఛరరీీల మేర్కు ఆ ఖాత్రదరర్ు పరిహార్ం పొ ందలత్రడు. డెబిట్ మరియు చెలుు బ్టు అయేియ డెబిట్ 
మాండేట్/ సార ండింగ్ ఇన్ సర ుక్షన్ బ్యంక్ లో నమోదల చేయడం జరిగింద . జమ క్టావాల్్న ఖాత్ర ప ై విధ ంచిన ఛరరీీలనల మాతామే 
ఈ విధరనం కవ్ర్ చేసలత ంద , అంతే్క్టాని, తదలపరి జరిగే వేరే వాటిక్ట  ఏమాతాం క్టాదల. ఆర్ టి / ఐఎంపిఎస్ / ఎస్ / ఎన్ఇఎఫ్జిటి

 యుపిఐ వ్ంటి ఎలక్టారా నిక్ చెల్ుంపులని ఖాత్రదరర్ుకు తె్ల్యజేసిన వ్రితంచే నియమ నిబంధనల మేర్కు నిర్వహిసాత ర్ు.  

 
బ్యంక్ ఇంతకు ముందే తె్ల్యజేసిన ఛరరీీల ట్రిఫ్ ష డూయల్/ష డూయల్ పాక్టార్ం వ్రితంచే సేవా ఛరరీీలు వేటినైెనర ఖాత్రదరర్ు 
ఖాత్ర నలంచి బ్యంక్ డెబిట్ చేసలత ంద . ఒకవేళ, అజాగ్ెతతవ్లు  పొ ర్పాటుగా సరీవస్ ఛరరీ్ విధ ంచినటరయితే్, కసరమర్ నలంచి ఈ 
విష్యమ ై ఫిరాయదల అంద న 7 పనిద నరలోు పు బ్యంక్ ఆ తపుు ఎంటరాని రివ్ర్్ చేసలత ంద , అయితే్, ఇద  బ్యంక్ నియమ 
నిబంధనల మేర్కు పర్యవేక్షణకు లోబడి జర్ుగ్ుతుంద . అటిర  నిబంధనలు మరియు ష్ర్తులని ఎపుటికపుుడు ఖాదరరార్ుకు 
తె్ల్యజేయడం జర్ుగ్ుతుంద .   
సేవింగ్్ బ్యంక్ డిపాజిట్ ప ై వ్డడు  చెల్ుంపు క్టోసం వ్రితంచే విధంగా కనీస బ్యలెన్్ తగిగపో వ్డం వ్లు  వ్డడు  పర్ంగా లేదర విధ ంచిన 
జరిమానరల పర్ంగా లేదర ర్ుణ ఖాత్రలో బ్యంకుకు అదనంగా వ్డడు  చెల్ుంపువ్లు  ఏర్ుడే పాతయక్ష మరియు వాసతవ్ నష్ార నిక్ట  
మాతామే నష్రపరిహార్ం పరిమితమ ైన వ్ుంటుంద . ఖాత్రదరర్ుకు వాసతవ్ంగా జరిగిన వ్డడు  నష్రం లేదర పొ దలపు/కర్ంట్ / వేరే 
ఏదైెనర క్టారకురేట్ ఖాత్రలోు  కనీస బ్యలెన్్ నిర్వహించని క్టార్ణంగా విధ ంచే జరిమామానరలోు  ఇలాటివి జరిగినపుుడు బ్యంకు 
అటిర  ఖాత్రదరర్ుకు ఆ మేర్కు నష్రపరిహార్ం చెల్ుసలత ంద . క్ట ెడిట్ క్టార్ుు  క్టార్యకలాపాలక్ట  సంబంధ ంచి ఏదైెనర పొ ర్పాటు అనధీకృత 
లావాదేవీని ఖాత్రదరర్ు లేవ్నెతితనటరయితే్, దరనిక్ట  వాయపార్ సంసి రిఫర న్్ అవ్సర్మ ైనటరయితే్, క్టార్ుు  అసో సియేిష్న్ వార్ు 
విధ ంచిన నిబంధనల మేర్కు దరనిత్ో వ్యవ్హరించడం జర్ుగ్ుతుంద .  
 
ఖాతాదారు సమమతి లలకుండా కరెడిట్ కారుు  జారీ/ యాకిటవేష్న్  

క్ట ెడిట్ క్టార్ుు  ఖాత్రదరర్ులక్ట  అయాచితమ ైన ర్ుణరలు లేదర ఇతర్ జమ సౌకరాయలు ఇవ్వజూపకూడదల. సీవకర్త అంగీక్టార్ం 
లేకుండరనే అయాచిత క్ట ెడిట్ సౌకర్యం గ్నక ఇచిే, సదర్ు వ్యక్ట త అందలకు అభ్యంతర్ం చెపిునటరయితే్, బ్యంక్ ఆ క్ట ెడిట్ 
పరిమితిని ఉపసంహరించలక్టోవ్డమేక్టాకుండర, తగిన విధంగా పరిగ్ణ ంచిన జరిమానరనికూడర చెల్ుంచరల్్న బ్ధయత 
వ్హించరల్్ వ్ుంటుంద .  
అయాచిత క్టార్ుు లని దలర్ుపయోగ్ం చేయడం వ్లు  తలెత్ేత  ఏనష్ార నిక్ట ైనరన బ్యంకుదే బ్ధయత అవ్ుతుంద , అందలకుగానల ఆ 
క్టార్ుు  మీద పేర్ువ్ునన వ్యక్ట త బ్ధయత ఏమీ వ్ుండదల.  
గ్ెహీత అంగీక్టార్ం లేకుండర క్టార్ుు నల జారీ చేసి, యాక్ట రవేట్ చేసినటుర  నిరాధ ర్ణ అయితే్, ఎపుటికపుుడు మారే  నియంతాణ 
మార్గదర్శక్టాలకు అనలగ్ుణంగా, ఛరరీీలు తక్షణమే, ఉననటరయితే్, జరిమానర చెల్ుంపుత్ో సహా, బ్యంకు 
ఉపసంహరించలకుంటుంద . 
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విజయవ్ంతం కాన్న లలదా ‘విఫలమ ైన’ లావాదేవీలు 
విజయవ్ంతం క్టాని లేదర ‘విఫలమ నై’ లావాదవేీల క్టోసం వినియోగ్దరర్ుకు పరహిార్ం అంద ంచడం జర్ుగ్ుతుంద . 
వెైఫలాయనిక్ట  వినియోగ్దరర్ుత్ో పాతయక్ష సంబంధం లేని అనేక అంశాలు క్టార్ణం క్టావ్చలే, ఉదరహర్ణకు 
కమూయనిక్టేష్న్ ల్ంక్్ లో అవ్రోధం, ఎటిఎంలలో నగ్దల లభ్యత లేకపో వ్డం, ట ైమ్-అవ్ుట్ స ష్నలు , వివిధ క్టార్ణరల 
వ్లు  లబిధదరర్ు ఖాత్రలోక్ట  జమ క్టాకపో వ్డం తద తరాలు.  
 
పరహిార్ం మొత్రత నిన బ్యంక్ ఎలా లెక్ట ుసలత ందో  ఈ క్ట ెంద  మార్గదర్శక్టాలు సుష్రం చేసాత యి: 
 
ఆర్ టిజిఎస్ 

విఫలమ ైన చెల్ుంపు వెనక్ట ు రావ్డంలో ఏదైెనర జాపయం జరిగినటరయితే్, దరనిన చేసిన వినియోగ్దరర్ు పాసలత త ర పో  రేటుత్ోపాటు 
2% పరిహార్ంగా పొ ందడరనిక్ట  అర్ుు లవ్ుత్రర్ు.  
 
లబిధదరర్ు ఖాత్రకు చేర్డంలో జాపయం జరిగిన/ జమ క్టాకపో యిన సమసయ ఉననటరయితే్, వినియోగ్దరర్ు అతని/ ఆమ  బ్యంకు/ 
శాఖనల సంపాద ంచవ్చలే. ఒకవేళ సమసయ సంతృపితకర్ంగా పరిష్ాుర్ం క్టానటరయితే్, సమసయ త్రలూకు యుటిఆర్ సంఖయ 
మరియు వివ్రాలనల పేరకుంటూ ఈ క్ట ెంద  చిర్ునరమాకు ఇ-మ యిల్ లేదర పో స్ర దరవరా ఫిరాయదల చేయవ్చలే-  
 
ద  చీఫ్ జనర్ల్ మేనేజర్ 

కసరమర్ ఎడుయక్టేష్న్ మరియు పొా ట క్షన్ డిపార్ుర మ ంట్ 

భ్ర్త రిజర్వ బ్యంకు 

1వ్ అంతసలత , అమర్ బిల్ుంగ్ 

సర్ పి.ఎం. రోడుు , 
మంబ్యి, 400 001 

cgmcepd@rbi.org.in  
 
గ్మనిక: ప ైన పేరకునన సంపాద ంపు వివ్రాలనల ఆర్ టిజిఎస్ సిసరమ్ మీద ఆర్ బిఐ ఎఫ్ఎకూయల ఆధరర్ంగా అందజేయడం 
జరిగింద , అద  అందలబ్టులో ఉంటుంద - 
https://www.rbi.org.in/scripts/FS_FAQs.aspx?Id=65&fn=9  
 
నెఫ్టట  
ఒకవేళ నెఫ్టర లావాదేవీ ర ండు గ్ంటల అనంతర్ం బ్యచ్ పరిష్ాుర్ం తర్ువాత జమ క్టాకపో యినర లేదర తిరిగి రాకపో యినర, 
పాసలత త ఆర్ బిఐ ఎల్ఎఎఫ్ ర పో  రేటుత్ో పాటు జాపయం జరిగిన క్టాలవ్యవ్ధ క్ట / జమ లేదర రిఫండ్ వ్చేే తే్దీ వ్ర్కూ అపరాధ 
వ్డడుని పాభ్విత ఖాత్రదరర్ుకు చెల్ుంచరల్్ ఉంటుంద , ఇటువ్ంటి సందర్భం వ్సేత , దీనిక్ట  సంబంధ ంచి ఖాత్రదరర్ు ఒక నిరిేష్ర  
కుయిము చేసేవ్ర్కూ నిరీక్షించకుండరనే దరనిన సదర్ు ఖాత్రదరర్ు ఖాత్రకు చెల్ుంచరల్. 
 
ఒకవేళ ఏదైెనర వివాదం/ ఫిరాయదల ఉననటరయితే్, వివాదరసుదమ ైన లావాదేవీ వివ్రాలత్ో బ్యంకుకు చెంద న వ్యధరనివార్ణ 
పరిష్ాుర్ విభ్గానిన ఖాత్రదరర్ు సంపాతించవ్చలే. వివ్రాలు ఇకుడ అందలబ్టులో ఉంట్యి: 
https://www.dbs.com/in/treasures/common/redressal-of-complaints-and-grievances.page  
 
నిఫ్టర క్టోసం ఖాత్రదరర్ుల సహాయక క్టేందాం వివ్రాలు ఇకుడ లభిసాత యి: 
https://www.dbs.com/in/treasures/rtgs-neft-customer-facilitation-centre.page  
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ఒకవేళ 30 రోజుల లోపల వ్యధ పరిష్ాుర్ం క్టానటరయితే్, “ద  రిజర్వ బ్యంక్-ఇంటిగేెట డ్ అంబుడ్్ ఐఓఎస్, -బిపథకం (ఆర్  మన్
ణలోని సంసిలప ై బిఐ నియంతాసుష్రంగా పేరకునన ఆర్ అందలలో ఫిరాయదల చేయవ్చలే. ఖాత్రదరర్ు క్ట ంద  ”)2021

బిఐ ఐఓఎస్, 2021 అంద సలత ంద . ఆర్ -బినల ఆర్ సింగిల్ రిఫర న్్ పాయింట్ ర్ులు ఫిరాయదల దరఖలు చేయడరనిక్ట  ఒక ఖాత్రదర
:ఐఓఎస్, 2021 అందలబ్టులో ఉంటుంద -బిలో ఆర్ పాత లో ఈ క్ట ెంద  స ైట్ వెబ  

https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121.pdf  
 
ఫిరాయదలలనల https://cms.rbi.org.inలో దరఖలు చేయవ్చలే, లేదర పాతే్యక్ట ంచిన ఇ-మ యిల్ crpc@rbi.org.in దరవరా 
పంపవ్చలే లేదర భ్ర్తీయ రిజర్వ బ్యంకు, 4వ్ అంతసలత , స క్టార ర్ 17, చండడగ్ఢ్- 160 017 వ్దే ఏరాుటు చేసిన ‘క్టేందీాకృత 
సీవకర్ణ మరియు పాాస సింగ్ క్టేందాం’ (సిఆర్ పిసి)క్ట  ఈ క్ట ెంద  పాత లో ఇచిేన నమూనరలో భౌతికమ ైన విధరనంలో 
పంపించవ్చలే-  
   
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121_A.pdf. వ్యధల పరిష్ాుర్ం క్టోసం ఫిరాయదలలు 
దరఖలు చేయడరనిక్టీ, సమాచరర్ం పొ ందడరనిక్టీ సహాయం క్టోరే వినియోగ్దరర్ుల క్టోసం, బహుళ భ్ష్ల మదేతుత్ో, ఒక టోల్ ఫాీ 
నెంబర్- 14448 (ఉదయం 9.30 నలంచి సాయంతాం 5.15 వ్ర్కూ) కూడర అందలబ్టులో ఉంద .  
 
గ్మనిక: ప ైన పేరకునన సంపాద ంపు వివ్రాలనల నెఫ్టర సిసరమ్ మీద ఆర్ బిఐ ఎఫ్ఎకూయల ఆధరర్ంగా అందజేయడం జరిగింద , 
అద  అందలబ్టులో ఉంటుంద - 

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

అయినపుటిక్టీ, ఒకవేళ ఈ క్ట ెంద  క్టార్ణరల వ్లు  జాపయం జరిగినటరయితే్, అటువ్ంటి ఆర్ టిజిఎస్/ నెఫ్టర లావాదేవీలో జాపయం 
విష్యంలో ఖాత్రదరర్ుకు పరిహార్ం అంద ంచే బ్ధయత బ్యంకుకు ఉండదల: 

• ఖాత్ర సతంభించినపుుడు 
• ఖాత్ర ఇన్ యాక్ట రవ్ అయినపుుడు 
• ఖాత్ర నిదరాణమ ైనపుుడు 
• ఎన్ ఆర్ ఇ వినియోగ్దరర్ుకు నరన్-ఎన్ ఆర్ఇ చెల్ుంపుదరర్ు జమ చేయడరనిక్ట  పాయతినంచినపుుడు 
• ఎన్ ఆర్ఓ ఖాత్ర లోనిక్ట  జమ 

• మరే ఇతర్ చెలుు బ్టయేియ వాయపార్ క్టార్ణం 

• క్టారకురేట్ వియోగ్దరర్ులు బ్యంకు నలంచి నిరామణరతమక నగ్దల/ వాణ జయ/ఎఫ్ఎక్్/ర్ుణ పరిష్ాురాలనల 
వినియోగించలక్టోవాల్, ఎందలకంటే ఒకవేళ జాపయం టి+1 వాయపార్ ద నరలకు మించినటరయితే్, పరిహారానిక్ట  క్టారకురేట్ 
వినియోగ్దరర్ులనల పరిగ్ణనలోక్ట  తీసలకుంట్ర్ు, టి అంటే లావాదేవీ జరిగిన తే్దీ. 

 

ఐఎంపిఎస్/ య పిఐ/ ఎన్ఎసిహెచ్/ఎఎఫ్ బి: 
1  ఆధార్ పేమ ంట్ బిాడిి సిసటమ్ (ఎపిబిఎస్) 
ఎ లబిధదరర్ు ఖాత్రలో జమ 

క్టావ్డంలో జాపయం. 
 

లబిధదరర్ు బ్యంకు లావాదేవీని టి+1 
రోజు లోపల వెనక్ట ు పంపాల్ 

టి+1 రోజుకు మించి జాపయం జరిగితే్ 
రోజుకు ర్ూ.100/-  

2  ఇమీడియెిట్ పేమ ంట్ సిసటమ్ (ఐఎంపిఎస్) 
ఎ ఖాత్రలో డెబిట్ అయి, లబిధదరర్ు 

ఖాత్రలో జమ క్టాకపో తే్. 
లబిధదరర్ు ఖాత్రలో జమ చేయలేకపో తే్, లబిధదరర్ు 
బ్యంకుదరవరా త్రజాగా టి+1 రోజులో ఆటో రివ్ర్్ల్ 

టి+1 రోజుకు మించి 
జాపయం జరిగితే్ రోజుకు 

https://cms.rbi.org.inలో/
https://cms.rbi.org.inలో/
mailto:crpc@rbi.org.in
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121_A.pdf
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(ఆర్) చెయాయల్. ర్ూ.100/- 

3   
యూన్నఫ ైడ్ పేమ ంట్్ ఇంటర్ ఫేస్ (య పిఐ) 

ఎ ఖాత్రలో డెబిట్ అయి, లబిధదరర్ు 
ఖాత్రలో జమ క్టాకపో తే్ (నిధలల 
బద లీ). 

లబిధదరర్ు ఖాత్రలో జమ చేయలేకపో తే్, లబిధదరర్ు 
బ్యంకుదరవరా త్రజాగా టి+1 రోజులో ఆటో రివ్ర్్ల్ 
(ఆర్) చెయాయల్. 

టి+1 రోజుకు మించి 
జాపయం జరిగితే్ రోజుకు 
ర్ూ.100/- 

బి ఖాత్రలో డెబిట్ అయినపుటిక్టీ, 
వాయపార్ులు లావాదేవీ 
ధలావీకర్ణనల సీవకరించనటరయితే్ 
(వాయపార్ులకు చెల్ుంపు) 

టి+5 రోజుల లోపల ఆటో-రివ్ర్్ల్ టి+5 రోజులకు మించి 
జాపయం జరిగితే్ రోజుకు 
ర్ూ.100/- 

గ్ురితంచరల్్న విష్యం: 
* నిరేేశంచిన టిఎటి విఫలమ ైన లావాదేవీల పరిష్ాుర్ పరిమితి దరటి ఉండడం; మరియు 
* అటువ్ంటి విఫలమ ైన లావాదేవీల తవరిత పరిష్ాుర్ం ద శగా బ్యంకులు పాయతినంచరల్. 
 

ఆరిిక పరిహార్ పామేయం ఇపుుడు ఉనరన, అద  ఖాతాదారు ఖాత్రలో సలమోటోగా, ఖాతాదారు నలంచి ఫిరాయదల లేదర 
కుయిమ్ క్టోసం నిరీక్షించకుండర పాతిఫల్ంచరల్. 
 
ఎక్టో-భ్గ్సావమి వైెపు నలంచి (ఉదరహర్ణకు ఎన్ పిసిఐ) నిర్వహణపర్మ ైన/ సాంక్టేతికమ ైన సమసయల క్టార్ణంగా జాపయం 
జర్గ్డం వ్లు  యుపిఐ/ఐఎంపిఎస్ లావాదేవీలో జాపయం జరిగినటరయితే్ ఖాతాదారుక్ట  పరిహార్ం ఇవ్వడరనిక్ట  బ్యంకు బ్ధయత 
ఉండదల.  
 
నిధలలనల వెనక్ట ు ఇవ్వడంలో జరిగిన జాపయం నిమితతం ఐఎంపిఎస్/ యుపిఐ పో ర్రల్్ లో ఆటోమేట డ్ పరిహార్ లెక్ట ుంపు 
విధరనం ఎంపిసిఐక్ట  ఉంద .  
 
- డిబిఎస్ నలంచి (లబిధదరర్ుగా) తిరిగిరావ్డంలో జాపయం  జరిగితే్, పరిష్ాుర్ంలో భ్గ్ంగా డిబిఎస్ నల ఎన్ పిసిఐ డెబిట్ 
చేసలత ంద , పరిహారానిన చెల్ుంపుదరర్ు బ్యంకుకు పంపిసలత ంద . ఈ సందర్భంలో, డిబిఎస్ పాక్ట ట్ నలంచి పరిహార్ం చెల్ుంచిన 
బ్యంకు ఖాత్రదరర్ుకు వెళుతుంద  (డిబిఎస్ వినియోగ్దరర్ుకు క్టాదల). 
- క్ట ంటర్ పారీర బ్యంకు నలంచి తిరిగి రావ్డంలో జాపయం విష్యంలో (డిబిఎస్ చెల్ుంపుగా ఉనన చోట లబిధదరర్ుగా 
ఉననపుుడు), వేరే బ్యంకుకు ఎన్ పిసిఐ డెబిట్ చేసలత ంద , డిబిఎస్ కు పరిహారానిన పంపిసలత ంద . ఈ సందర్భంలో, పరిహార్ం 
మరో బ్యంకు పాక్ట ట్ నలంచి డిబిఎస్ వినియోగ్దరర్ుకు వెళుతుంద . 
 

టిఎటిలో నిర్వహించిన మేర్కు వైెఫలయ పరిష్ాుర్ పాయోజనరనిన పొ ందని ఖాతాదారులు భ్ర్త రిజర్వ బ్యంక్ కు చెంద న 
బ్యంక్ట ంగ్ అంబుడ్్ మాయన్ కు ఫిరాయదల చేయవ్చలే. 
 
అయాచిత కారుు లు:  
ఏ వ్యక్ట త పేర్ు మీద క్టార్ుు  జారీ అయిందో ఆ వ్యక్ట త బ్యంక్ట ంగ్ అంబుడ్్ మాయన్ నల కూడర సంపాద ంచవ్చలే, “ద  రిజర్వ బ్యంక్-
ఇంటిగేెట డ్ అంబుడ్్ మాయన్ పథకం (ఆర్ బి-ఐఓఎస్, 2021)”లోని పాావిజను  పాక్టార్ం అయాచిత క్టార్ుు నల సీవకరించిన వ్యక్ట త 
త్రలూకు బ్యంకు చెల్ుంచరల్్న పరిహార్ం మొత్రత నిన అద  నిరాధ రిసలత ంద .  
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3.3 చెలే్ంపప న్నల్పివేయాలని ఆదశేాల తరవాత చెకుేల చెలే్ంపప 
చెల్ుంపు నిల్పి వేయాలనన ఆదేశానిన బ్యంకు సీవకరించిన తర్ువాత కూడర చెకుునల చెల్ుంచిన సందర్భంలో, ఆ విష్యానిన 
బ్యంకు జాగ్ెతతగా దరాయపుత  చేయాల్, ఒకవేళ బ్యంకు సీవకరించిన ఆదేశాలోు  వివాదరసుదమ ైనవి ఏవీ లేనటరయితే్, లావాదేవీని 
బ్యంకు రివ్ర్్ చెయాయల్, ఇచేన వాలూయ-డేట డ్ జమనల బ్యంకుకు లావాదేవీ గ్ురించి ఖాతాదారు సమాచరర్ం ఇచిేన 2 
పని ద నరల లోపల అంద ంచరల్. వినియోగ్దరర్ుకు తదనంతర్ ఆరిిక నష్రం ఏదైెనర జరిగినటరయితే్, ప ైన పేరా 3.1లో పేరకునన 
మేర్కు పరిహారానిన  ఖాత్రదరర్ుకు ఇవావల్. ఒకవేళ వేరేగా పరిగ్ణ ంచరల్్న అంశం ఉననటరయితే్, చెల్ుంపు అనేద  
వినియోగ్దరర్ు లావాదేవీల చరితా ఆధరర్ంగా, బ్యంకు విచక్షణప ై ఉంటుంద .  
 

3.4 విదేశీ మారక దావ్య సవే్లు (విదేశీ దావ్య చెక్ కలెక్షనుే ) 
విదేశీ దావాయలోు  నిరేేశంచిన చెకుుల వ్సూలులో జరిగే జాపాయలకు సంబంధ ంచి వినియోగ్దరర్ుకు బ్యంకు పరిహార్ం ఇవ్వదల, 
ఎందలకంటే విదేశీ బ్యంకుల నలంచి సక్టాలంలో జమకు బ్యంకు హామీ ఇవ్వలేదల. విదేశాలోు ని బ్యంకులు జారీచేసిన పత్రాల 
సేకర్ణ విష్యంలో ఒక దేశానిక్టీ మరో దేశానిక్టీ, ఆఖరిక్ట  ఒక దేశంలోనే, ఒక పాదేశానిక్టీ మరో పాదేశానిక్టీ మధయ తే్డరలు 
ఉంట్యనేద  బ్యంక్ అనలభ్వ్ం. పత్రాలు క్ట ుయర్ అయి తిరిగి వ్చేే విష్యంలో క్టాల నియమాలు దేశానిక్టీ దేశానిక్టీ మధయ 
భిననంగా ఉంట్యి. అయితే్, తన కర్సాుండెంట్ బ్యంకుల దరవరా బ్యంకు నలసోర ు  అక్ట ంట్ లోక్ట  ఒకసారి జమ అయాయక, దరనిన 
జమ చేయడంలో అనవ్సర్మ ైన జాపాయలు జరిగినటరయితే్, వినియోగ్దరర్ుకు బ్యంకు పరిహార్ం ఇసలత ంద . అలాంటి 
సందరాభలోు  పరిహార్ం ఈ క్ట ెంద  విధంగా నిర్ణయం అవ్ుతుంద : 
- బ్యంకు చెకుు వ్సూలు విధరనంలోని వివ్రాల మేర్కు జమ చేయడంలో జాపయంప ై వ్డడు  
- విదేశీ మార్కదావ్య రేటులో పాతికూలమ ైన చలనం క్టార్ణంగా ఏదైెనర సంభ్వ్యమ ైన నష్ార నిక్ట  పరిహార్ం 

 
 
3.5 దేశీయ చెక్ కలెక్షనుే  
వినియోగ్దరర్ుల పరిహార్ విధరనంలో భ్గ్ంగా, బ్యంకు చెకుు కలెక్షన్ విధరనంలో నిరేేశంచిన సమయానిక్ట  మించి జమ 
క్టావ్డంలో జాపయం జరిగిన సందర్భంలో, ఆరిిక పత్రాల (సాి నిక/ ఇతర్ పాాంత్రల చెకుుల) వ్సూలు మొతతం మీద 
వినియోగ్దరర్ునిక్ట  వ్డడుని బ్యంకు చెల్ుసలత ంద . వినియోగ్దరర్ులు ఎలాంటి కుయిమ్ చెయయకుండరనే అటువ్ంటి వ్డడుని 
చెల్ుసలత ంద . వ్సూలులో జాపయంప ై వ్డడు  చెల్ుంపు విష్యంలో బ్యంకు సొ ంత శాఖలోు  తీసలకునన ఆరిిక పత్రాలకూ లేదర ఇతర్ 
బ్యంకులకు చెంద నవాటిక్టీ మధయ ఎలాంటి వ్యత్రయసం ఉండదల. వ్సూలులో జాపయంప ై వ్డడుని ఈ క్ట ెంద  రేటులో చెల్ుసాత ర్ు:  
 
ఎ) సాి నిక చెకుుల విష్యంలో 3 పని ద నరలకు మించి జాపయం జరిగినటరయితే్ ఆ క్టాలానిక్ట  దేశీయ సేవింగ్ బ్యంకు రేటు. 
బి) సిటిఎస్ క్టేందరాలోు  చెల్ుంచే బయటి పాాంత్రల చెకుుల వ్సూలులో 3 పని ద నరలకు, నరన్-సిటిఎస్ క్టేందరాలోు  10 పని 
ద నరలకు మించి జాపయం జరిగితే్ ఆ క్టాలానిక్ట  దేశీయ సేవింగ్ బ్యంకు రేటు. 
సి) 14 పని ద నరలకు మించి జాపయం జరిగినటరయితే్, దేశీయ ట ర్మ డిపాజిటు కు వ్రితంచే రేటుప ై సంబంధ త వ్యవ్ధ క్ట  వ్డడు  
చెల్ుసాత ర్ు (గ్డువ్ు తీర్కుండరనే ఉపసంహర్ణ సౌకర్యం కల్గిన దేశీయ ట ర్మ డిపాజిటు కు వ్రితంచే రేటుు ).  
డి) ఒకవేళ అసాధరర్ణ జాపయం జరిగితే్, ఉదరహర్ణకు జాపాయలు 90 క్టాయలెండర్ ద నరలనల మించినటరయితే్, అనలర్ూపమ ైన 
దేశీయ ట ర్మ డిపాజిట్ రేటుకు 2% రేటునల మించి వ్డడుని చెల్ుంచరల్ (గ్డువ్ు తీర్కుండరనే ఉపసంహర్ణ సౌకర్యం కల్గిన 
దేశీయ ట ర్మ డిపాజిటు కు వ్రితంచే రేటుు ). 
ఇ) కలెక్షన్ క్టోసం చెకుు క్టొనసాగ్ుతునన ఖాతాదారు త్రలూకు ఓవ్ర్ డరాఫ్టర/ ర్ుణ ఖాత్రలో జమ అయినటరయితే్, ర్ుణ 
ఖాత్రకు వ్రితంచే రేటు మేర్కు వ్డడు  చెల్ుసాత ర్ు. అసాధరర్ణ జాపాయలు జరిగితే్, ర్ుణ ఖాత్రకు వ్రితంటే రేటుకు మించి 2% వ్డడుని 
చెల్ుంచడం జర్ుగ్ుతుంద .  
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ఎఫ్) క్ట ెడిట్ క్టార్ుు ల విష్యంలో, క్ట ెడిట్ క్టార్ుు  ఖాత్రదరర్ు క్ట ెటిడ్ క్టార్ుు  చెల్ుంపు గ్డువ్ు తే్దీక్ట  ముందల సాి నిక చెకుులెైతే్ 2 పని 
ద నరల లోపల, బయటి పాాంత్రల చెకుులెైత్ే 5 పని ద నరల లోపల జమ చేసినటరయితే్, ఎలాంటి జరిమానర లేదర అపరాధ 
ఛరరీీలనల బ్యంకు విధ ంచదల, ఒకవేళ బ్యంకు వైెపు నలంచి జమ క్టావ్డంలో ఏదైెనర జాపయం జరిగినపుటిక్టీ క్ట ెడిట్ క్టార్ుు  చెల్ుంపు 
గ్డువ్ు తే్దీ లోపలే చెల్ుంపునల సీవకరించినటుర  పరిగ్ణ సలత ంద . అయితే్, వినియోగ్దరర్ు వైెపు నలంచి క్టార్ణరల వ్లు  జమ 
క్టావ్డంలో జాపయం జరిగినపుుడు, జరిమానర లేదర అపరాధ ఛరరీీలు విధ ంచడం జర్ుగ్ుతుంద , అలాగే క్టొంత భ్గ్ం చెల్ుంపు 
లేదర చెల్ుంపులో జాపాయనిక్ట  వ్రితంచే క్ట ెడిట్ క్టార్ుు  నియమాలు & నిబంధనల పాక్టార్ం వ్డడుని విధ సాత ర్ు.  
 
3.6 రవాణాలో పతాా లు, స్ాధనాలు పోయినందుకు నష్టపరిహారం 
వినియోగ్దరర్ు దరవరా కలెక్షన్ క్టోసం బ్యంకుకు అందజేసిన తర్ువాత పత్రాలు పో వ్డం వ్లు  వినియోగ్దరర్ుకు సంభ్వించే 
ఆరిిక నష్రం నిమితతం బ్యంకు వినియోగ్దరర్ు నష్రపరిహార్ విధరనరనిన కూడర చెకుు కలెక్షన్ విధరనంలో సూచించడం జరిగింద . 
పో యిన చెకుు మొతతం/ పత్రాల మొతతం మీద 10 పని ద నరల వ్ర్కూ సహేతుకమ ైన జాపాయలకు దేశీయ సేవింగ్్ రేటు  పాక్టార్ం 
బ్యంకు వ్డడుని చెల్ుసలత ంద .  

3.7 ఫిక్్ డిపాజిటుే డ్  
ఫిక్్ కు సంబంధ ంచి డిపాజిట్ బుక్ట ంగ్  డ్ఫిక్్క్టోసం నిధలలు మరియు పత్రాలు సీవకరించిన తర్ువాత కూడర డిపాజిటు   డ్
వినియోగ్దరర్ు ఆదేశానలసార్ం వ్యవ్హరించడంలో బ్యంకు విఫలమ ైనటరయితే్, ఆదేశాలు మరియు నిధలలు సీవకరించిన 

చేసాత ర్ు.  నల బుక్డిపాజిట్  డ్ఫిక్్పాక్టార్ం తగిన విలువైెన తే్దీత్ో వినియోగ్దరర్ు క్టోసం  

ఈ డిపాజిటు  మ చూయరిటర సందర్భంలో, వినియోగ్దరర్ు ఇచిేన మ చూయరిటర ఆదేశాల పాక్టార్ం, దీనిక్టోసం నిరీణతమ ైన క్టాలవ్యవ్ధ  
లోపల సీవకరించిన ఈ ఆదేశాల మేర్కు బ్యంకు వ్యవ్హరిసలత ంద . ఒకవేళ ఆదేశానిన అనలసరించడంలో బ్యంకు విఫలమ ై, 
దరని ఫల్తంగా వినియోగ్దరర్ుకు సేవింగ్్ బ్యంకు డిపాజిట్ మీద వ్డడు  చెల్ుంపు క్టోసం వ్రితంచే కనీస నిలవ తగిగ పో వ్డం లేదర 
ఒక ర్ుణ ఖాత్రలో బ్యంకుకు అదనపు వ్డడుని చెల్ుంచరల్్ రావ్డం లాంటి వాటివ్లు  వినియోగ్దరర్ుకు ఆరిిక నష్రం 
సంభ్వించినటరయితే్, వాసతవిక ఛరరీీలు, ఖాత్రదరర్ు మీద విధ ంచిన వ్డడుని వెనక్ట ు ఇవ్వడం దరవరా అటువ్ంటి నష్ార నిన బ్యంకు 
భ్రీత చేసలత ంద .  
 

3.8 డూపిే కకట్ డమిాండ్ డాా ఫ్టట  జారీ 
క్టోరిన ఆవ్శయకమ ైన పత్రాలత్ో పాటు చేసిన విజాా పననల అందలకునన తే్దీ నలంచి 15 రోజులోు పు ఖాత్రదరర్ుకు డూపిు క్టేట్ డిమాండ్ 

డరాఫ్టర  నల బ్యంకు జారీ చేసలత ంద . ఈ వ్యవ్ధ ని మించి జాపయం జరిగినపుుడు, తదనలగ్ుణమ ైన మ చూయరిటర క్టాలం క్టోసం వ్రితంచ ేఫిక్్ 

డ్ డిపాజిట్ రేటు మేర్కు వ్డడుని బ్యంకు చెల్ుసలత ంద  (గ్డువ్ు తీర్కుండరనే ఉపసంహర్ణ సౌకర్యం కల్గిన దేశీయ ట ర్మ 
డిపాజిటు కు వ్రితంచే రేటుు ). డూపిు క్టేట్ డిమాండ్ డరాఫ్టర తీసలక్టోవ్డం క్టోసం బ్యంకుకు క్టొనలగోలుదరర్ు విజాా పన చేసిన సందరాభలోు  
మాతామే ఇద  వ్రితసలత ంద , థర్ు-పారీర ఆమోదరలకు వ్రితంచదల.  
 

3.9 బ్యంక్ ఏజరంట్ న్నయమాల ఉలేంఘన 
బ్యంకు పాతినిధ / క్టొరియర్/ లేదర డిఎస్ఎ ఏదైెనర అనలచితమ ైన పావ్ర్తనకుపాలుడినటుర  లేదర వినియోగ్దరర్ుల విష్యంలో 
బ్యంకు చితతశుద ధని ఉలు ంఘించేలా వ్యవ్హరించినటుర  వినియోగ్దరర్ు నలంచి ఏదైెనర ఫిరాయదలనల సీవకరించిన సందర్భంలో, 
ఫిరాయదలప ై దరాయపుత కు తగిన చర్యలనల బ్యంక్ తీసలకుంటుంద , ఫిరాయదలనల సీవకరించిన 7 పని ద నరలోు గా గ్ురితంచిన 
విష్యాల్న ఖాత్రదరర్ుకు తె్ల్యజేసలత ంద , సముచితమ ైనటరయితే్, క్టేసలల వారీ పాాతిపద కన, బ్యంక్ట ంగ్ లావాదేవీలో వాసతవిక 
ఆరిిక నష్ార ల నిమితతం ఖాత్రదరర్ుకు పరిహార్ం చెల్ుసాత ర్ు. ఇద  ఇతర్ ఖర్ుేలు మరియు సంభ్వించిన పరోక్ష ఆరిిక లేదర 
ఆరిిక్టేతర్ నష్ార లకు వ్రితంచదల. 
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3.10 మదుపప మరియ  రిడమెష న్ సిే పపులప ై చరయతీసుకోకపో వ్డం 
ఒక మూయచ్ వ్ల్ ఫండ్ నిమితతం పాాస సింగ్ చెయయడం క్టోసం ఒక వినియోగ్దరర్ు బ్యంకుకు సమరిుంచిన ఏదైెనర మదలపు లేదర 
రిడెమష న్ సిు పుులప ై చర్య తీసలక్టోవ్డంలో బ్యంకు విఫలమ ైతే్, జాపయం జరిగిన మొతతంప ై, అమలులో ఉనన దేశీయ సేవింగ్్ 
బ్యంకు రేటు పాక్టార్ం, సిు ప్ జాపయం జరిగిన క్టాలవ్యవ్ధ క్ట  పరిహారానిన బ్యంకు చెల్ుసలత ంద .  

సావ్రిన్ గోల్ు  బ్ండ్ (ఎస్ జిబి) క్టోసం వినియోగ్దరర్ు చేసలకునన దర్ఖాసలత  తిర్సుర్ణకు గ్ుర ైతే్, టి+1 పని ద నరల లోపల 
వినియోగ్దరర్ుకు రిఫండ్ చెయయడరనిక్ట  బ్యంకు అనిన పాయత్రనలూ చేసలత ంద . అయితే్, బ్యంక్ వైెపు నలంచి దర్ఖాసలత దరర్ు 
మొత్రత నిన రిఫండ్ చెయయడంలో జాపయం జరిగితే్, జాపయం జరిగిన పాతి రోజుకూ ర పో  రేటు +2%నల పరిహార్ంగా వినియోగ్దరర్ు 
పొ ందలత్రర్ు. దర్ఖాసలత  మదలపు మొతతం మీద పరిహారానిన చెల్ుసాత ర్ు.  

3.11 రుణం తిరిగి చెలుే వసేనిపపుడు పతాా లు తిరిగి ఇవ్వడం 
అంగీకరించిన అనిన బక్టాయిలనూ తిరిగి చెల్ుంచిన లేదర ఒపుందం మేర్కు లేదర ఇతర్ సంబంధ త లాంఛనరలు, 
డరకుయమ ంటేష్న్ పూరిత చేసిన తర్ువాత 15 పని ద నరల లోపల ఆసిత  త్రకటుర కు సంబంధ ంచన అనిన పూచీకతుత లనల/ 
పత్రాలనల/ ట ైటిల్ డడడ్్ నల వినియోగ్దరర్ుకు బ్యంకు తిరిగి ఇసలత ంద .  

మరే ఇతర్ కుయిమ్ విష్యంలోనైెనర ఏదైెనర హకుునల వినియోగించలక్టోవాలనలకుననపుుడు, ఇతర్ కుయిములకు 
సంబంధ ంచిన పూరిత వివ్రాలత్ో సముచిత నలటరసలనల బ్యంక్ ఇసలత ంద , సంబంధ త కుయిమ్ పరిష్ాుర్ం/ చెల్ుంపు జరిగే వ్ర్కూ 
త్రకటుర  ప టిరన ఆసిత  త్రలూకు పూచీకతుత లనల/ పత్రాలనల/ ట ైటిల్ నల తన వ్దేే ఉంచలతుంద . ఒపుందం మేర్కు అనిన 
బక్టాయిలనూ తిరిగి చెల్ుంచరక, త్రకటుర లో ఉనన ఆసిత  త్రలూకు పూచీకతుత లనల/ పత్రాలనల/ ట ైటిల్ డడడ్్ నల తిరిగి ఇవ్వడంలో 
15 పని ద నరలకు మించి జాపయం జరిగినటరయితే్, గ్రిష్రంగా ర్ూ. 5,000/-కు లోబడి వారానిక్ట  ర్ూ. 100/- చకపుున బ్యంకు 
పరిహార్ం చెల్ుసలత ంద .  
 

3.12 జమ చేయడం మరియ  / లలదా లావాదవేీలు తిరిగి ఇవ్వడంలో ఆలసయం 
వినియోగ్దరర్ు తర్ఫున నెఫ్టర , ఆర్ టిజిఎస్ లేదర ఇతర్ పదధతుల దరవరా సీవకరించిన చెల్ుంపులనల జమ చేయడంలో బ్యంకు 
వైెపు నలంచి పాతయక్షంగా జాపయం జరిగి ఉంటే వినియోగ్దరర్ులకు నష్రపరిహారానిన బ్యంకు చెల్ుసలత ంద . విధరనపర్మ ైన/ 

నియంతాణపర్మ ైన మార్గదర్శక్టాలమేర్కు, ఖాత్రలో పొ ర్పాటు లేదర నిర్ుక్షయం క్టార్ణంగా నిరీణత క్టాల వ్యవ్ధ ని మించి 
లబిధదరర్ుకు నెఫ్టర/ ఎన్ఇసిఎస్/ ఎన్ఎసిహెచ్ లావాదేవీల జమలో జాపయం జరిగితే్, ఆర్ బిఐ ఎల్ఎఎఫ్ ర పో  రేటునల 
మరియుర ండు శాత్రనీన అపరాధ వ్డడుక్ట ంద వినియోగ్దరర్ుకు బ్యంకు చెల్ుసలత ంద . దీనిక్ట  సంబంధ ంచి వినియోగ్దరర్ు కుయిమ్ 
చెయయకపో యినర సరే వినియోగ్దరర్ుకు అపరాధ వ్డడు  చెల్ుంచడం జర్ుగ్ుతుంద .  
 
విధరనపర్మ ైన / నియంతాణపర్మ ైన మార్గదర్శక్టాల మేర్కు నిరీణత క్టాలవ్యవ్ధ క్ట  మించి లబిధదరర్ుకు ఆర్ జిఎస్ జమలో జాపయం 
జరిగితే్, రోజుకు పాసలత త ర పో  రేటు మరియు ర ండు శాతం అపరాధ వ్డడుని వినియోగ్దరర్ుకు బ్యంకు చెల్ుసలత ంద . ఏదైెనర 
ఆమోదం పొ ంద న క్ట ెడిట్ జమ క్టావ్డంలో జాపయం జరిగినపుుడు, ఒక రోజుకు పరిహార్ం చెల్ుసాత ర్ు. దీనిక్ట  సంబంధ ంచి 
వినియోగ్దరర్ు కుయిమ్ చెయయకపో యినర సరే వినియోగ్దరర్ుకు అపరాధ వ్డడు  చెల్ుంచడం జర్ుగ్ుతుంద . 
 
ఒకవేళ ఖాత్ర ఉనిక్ట లో లేకపో వ్డం, ఖాత్ర సతంభించడం తద తర్ ఏ క్టార్ణం వ్లు నైెనర లబిధదరర్ు ఖాత్రలో నిధలలు జమ 
చేయడం సాధయం క్టాకపో తే్, ఆర్ టిజిఎస్ చెల్ుంపుల విష్యంలో ఆర్ టిజిఎస్ వాయపార్ ద నం మూగియడరనిక్ట  ముందల లేదర 
చెల్ుంపు చేసిన సభ్ుయని మ ంబర్ ఇంటర్ ఫేస్ వ్దే చెల్ుంపు సీవకరించిన ఒక గ్ంట లోపల దరనిన పంపిన సభ్ుయడిక్ట  నిధలలు 
తిరిగి వెళ్ీత యి, అదే నెఫ్టర లావాదేవీల విష్యంలో మ ంబర్ ఇంటర్ ఫేస్ లో చెల్ుంపు చేసిన 2 గ్ంటల లోపల నిధలలు వెనక్ట ు 
వ్సాత యి.  
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3.13 విఫలమ ైన ఎటఎిం లావాదేవీలన్న జయచేయడంలో ఆలసయం 
వినియోగ్దరర్ు ఫిరాయదల చేసిననరటి నలంచి 5 రోజుల లోపల విజాా పన ఆమోదం లేదర తిర్సుర్ణ మీద దరాయపుత  చేసి, తన 
నిర్ణయానిన బ్యంకు తె్ల్యజేసలత ంద . క్ట ెడిట్ నల ఆమోద ంచడంలో జాపయం జరిగినటరయితే్, టి+5 పనిద నరలు దరటిన తర్ువాత 
రోజుకు ర్ూ. 100 చకపుున పరిహార్ం  వినియోగ్దరర్ు ఖాత్ర/ క్ట ెడిట్ క్టార్ుు లో వినియోగ్దరర్ు నలంచి ఎలాంటి క్ట ుయిమ్ 
లేకుండరనే ఆటోమేటిక్ గా జమ అవ్ుతుంద .  

కెమసంఖయ సంఘటన వివ్రం పరిహారం ఆటో-రివ్ర్ల్ కోసం 
పాకిెయ 

ఆటో-రివ్ర్ల్ కోసం కాల వ్యవ్ధి చెలే్ంచాల్్న నష్టపరిహారం 

I  II  III  IV  

1  ఆటోమేటెడ్ టెలేర్ మ షిన్్ (ఎటిఎంలు) 
ఎ వినియోగ్దరర్ు ఖాత్రలో 

డెబిట్ అయి, నగ్దల 
బట్వడర క్టానపుుడు. 

విఫలమ ైన లావాదేవీలకు 
పోా -యాక్ట రవ్ రివ్ర్్ల్ 
(ఆర్) గ్రిష్రంగా టి+5 
రోజులు. 

టి+5 రోజుల కనరన 
జాపయం జరిగితే్ రోజుకు 
ర్ూ. 100/- చకపుున 
ఖాత్రదరర్ుకు జమ 
అవ్ుతుంద .  

రివ్ర్ల్ ను మరియ  పరిహారాన్ని బ్యంకు న్నరవహ ంచకపో తే విన్నయోగదారు చేపట్ట ల్్న చరయలు  

లావాదేవీ వివ్రాలత్ో బ్యంకు వ్యధర పరిష్ాుర్ విభ్గానిన వినియోగ్దరర్ు సంపాతించవ్చలే. వివ్రాలు వీటిలో 
లభ్యమవ్ుత్రయి”  
https://www.dbs.com/in/treasures/common/redressal-of-complaints-and-grievances.page  
 
ఒకవేళ 30 రోజుల లోపల వ్యధ పరిష్ాుర్ం క్టానటరయితే్, “ద  రిజర్వ బ్యంక్-ఇంటిగేెట డ్ అంబుడ్్ మేన్ పథకం (ఆర్ బి-
ఐఓఎస్, 2021)” క్ట ంద వినియోగ్దరర్ు ఫిరాయదల చేయవ్చలే. అందలలో సుష్రంగా పేరకునన ఆర్ బిఐ నియంతాణలోని సంసిలప ై 
వినియోగ్దరర్ులు ఫిరాయదల దరఖలు చేయడరనిక్ట  ఒక సింగిల్ రిఫర న్్ పాయింట్ నల ఆర్ బి-ఐఓఎస్, 2021 అంద సలత ంద . 
ఆర్ బిఐ వెబ స ైట్ లో ఈ క్ట ెంద  పాత లో ఆర్ బి-ఐఓఎస్, 2021 అందలబ్టులో ఉంటుంద : 
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121.pdf  
 

ఫిరాయదలలనల https://cms.rbi.org.inలో దరఖలు చేయవ్చలే, లేదర పాతే్యక్ట ంచిన ఇ-మ యిల్ crpc@rbi.org.in దరవరా 
పంపవ్చలే లేదర భ్ర్తీయ రిజర్వ బ్యంకు, 4వ్ అంతసలత , స క్టార ర్ 17, చండడగ్ఢ్- 160 017 వ్దే ఏరాుటు చేసిన ‘క్టేందీాకృత 
సీవకర్ణ మరియు పాాస సింగ్ క్టేందాం’ (సిఆర్ పిసి)క్ట  ఈ క్ట ెంద  పాత లో ఇచిేన నమూనరలో భౌతికమ ైన విధరనంలో 
పంపించవ్చలే- https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121_A.pdf. వ్యధల పరిష్ాుర్ం క్టోసం 
ఫిరాయదలలు దరఖలు చేయడరనిక్టీ, సమాచరర్ం పొ ందడరనిక్టీ సహాయం క్టోరే వినియోగ్దరర్ుల క్టోసం, బహుళ భ్ష్ల మదేతుత్ో, 
ఒక టోల్ ఫాీ నెంబర్- 14448 (ఉదయం 9.30 నలంచి సాయంతాం 5.15 వ్ర్కూ) కూడర అందలబ్టులో ఉంద .  

 

కారుు  లావాదేవీలకు వ్రాించే పరిహారం” 

కెమసంఖయ సంఘటన వివ్రం ఆటో-రివ్ర్ల్ మరియ  పరిహారం 
కోసం పాకిెయ 

ఆటో రివ్ర్ల్ కు కాలవ్యవ్ధి చెలే్ంచే పరిహారం 

https://cms.rbi.org.inలో/
https://cms.rbi.org.inలో/
mailto:crpc@rbi.org.in
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121_A.pdf
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I  II  III  IV  

2  కారుు  లావాదేవీ 

a  
ఎ 

కారుు  నుంచి కారుు కుబదిలీ లబిధదరర్ు ఖాత్రలో జమ 
క్టానటరయితే్, లావాదేవీ 
టి+1 రోజు లోపల రివ్ర్్ 
(ఆర్) అవ్ుతుంద .  

టి+1 రోజుకు మించి 
జాపయమ ైతే్ రోజుకు ర్ూ. 
100/- 

 
క్టార్ుు  ఖాత్రలో డెబిట్ అయి, లబిధదరర్ు క్టార్ుు  ఖాత్రలో క్ట ెడిట్ క్టానపుుడు 

బి పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ (పిఓఎస్ (కారుు  ఉనిపపుడు) 
పిఓఎస్ లో నగదుతో సహా 

పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ (పిఓఎస్ 
(క్టార్ుు  ఉననపుుడు) పిఓఎస్ లో 
నగ్దలత్ో సహా 

టి+5 రోజుల లోపల ఆటో-రివ్ర్్ల్ టి+5 రోజులు దరజి జాపయమ ైతే్ 
రోజుకు ర్ూ. 100/- 

 
ఖాత్రలో డెబిట్ అయి, వాయపారి పాదేశంలో ధలావీకర్ణ అందలక్టోనపుుడు, ఉదరహర్ణకు, ఛరరిీ-సిు ప్ రానపుుడు 
సి క్టార్ుు  ఉనిక్ట లో లేదల (సిఎన్ పి) (ఇక్టామర్్) 

  
ఖాత్రలో డెబిట్ అయినపుటిక్టీ, వాయపారి సిసరమ్ లో ధలావీకర్ణ అందలక్టోనపుుడు. 

  

3.14 పొ రపాటు/ డెబిట్ కారుు లు/మొబ ైల్ బ్యంకింగ్/ఇంటరరిట్ బ్యంకింగ్ / కరెడిట్ కారుు లోే  మోసపూరితమ నై 
లావాదవేీల వ్లే జరిగక అనధీకృత డెబిటేన్న పరావ్రాం చేయడం 
 
వ్న్-ట ైమ్ పాస్ వ్ర్ు లేదర 3 ఫ్ాయకరర్ అథెంటిక్టేష్న్ (2ఎఫ్ఎ) అనంతర్ం జరిగిన లావాదేవీ దరవరా తలెతే్త  పరిహార్ కుయిమ్ కు 
బ్యంకు బ్ధయత వ్హించదల. అటువ్ంటి కుయిము లేదర కుయిములకు పామేయం ఉనన మొతతం ఎంతయినపుటిక్టీ దరనిన 
తిర్సురించడం జర్ుగ్ుతుంద . ప ైన పేరకుననవాటిత్ో పాటు, వినియోదరర్ు నిర్ుక్షయం క్టార్ణంగా, అంటే అతనల/ ఆమ  చెల్ుంపు 
ఆధరరాలనల, నియమాలు, నిబంధనలోు  తె్ల్యజేసిన, అలాగే అపుటికపుుడు కుయింట్ కు అవ్గాహన కల్ుంచే పాయత్రనలోు  
తె్ల్యజేసిన మేర్కు పంచలక్టోరాని ఖాత్రకు సంబంధ ంచిన ఇతర్ వివ్రాలనల పంచలక్టోవ్డం వ్లు  జరిగే అనధీకృత లావాదేవీల 
వ్లు  జరిగే నష్ార లకు వినియోగ్దరర్ు బ్ధయత వ్హించరల్్ ఉంటుంద . బ్యంకుకు అనధీకృత లావాదేవీ గ్ురించి వినియోగ్దరర్ు 
ఫిరాయదల చేసే వ్ర్కూ అతనల/ ఆమ  మొతతం నష్ార నిన భ్రించరల్్ ఉంటుంద . అనధీకృత లావాదేవీ గ్ురించి ఫిరాయదల చేసిన 
తర్ువాత ఏదైెనర నష్రం సంభ్విసేత , తదనంతర్ం పాతి నష్ార నిక్టీ బ్యంకు బ్ధయత వ్హిసలత ంద .  
 
అనధీకృత లావాదేవీ జరిగినటటయితే విన్నయోగదారు బ్ధయత వివ్రాలు: 
 
విన్నయోగదారుకు సునాి బ్ధయత 

1. అనధీకృతమ ైన లావాదేవీ ఈ క్ట ెంద  సందరాభలోు  జరిగినపుుడు ఖాత్రదరర్ు బ్ధయత ఏమీ వ్ుండదల:  
i) కంటిాబూయటరీ మోసం /బ్యంకు వైెపు నలంచి నిర్ుక్షయం/ లోపం (లావాదేవీ గ్ురించి వినియోగ్దరర్ు ఫిరాయదల 

చేసినర, చెయయకపో యినర సరే).  
ii) థర్ు పారీర ఉలు ంఘన, ఇందలలో లోపం అటు బ్యంకు మీద క్టానీ, వినియోగ్దరర్ు మీదక్టానీ క్టాకుండర సిసరమ్ లో 

వేరే చోట ఉంటుంద , అనధీకృత లావాదేవీక్ట  సంబంధ ంచి బ్యంకు నలంచి సమాచరరానిన అందలకునన మూడు 
పని ద నరల లోపల బ్యంకుకు వినియోగ్దరర్ు తె్ల్యజ యాయల్.  
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విన్నయోగదారుకు పరిమిత బ్ధయత 

2. అనధీకృత లావాదేవీల సందర్భంగా నష్రం కల్గినపుుడు ఈ క్ట ెంద  సందరాభలోు  వినియోగ్దరర్ుకు బ్ధయత ఉంటుంద :  
 

i) వినియోగ్దరర్ు నిర్ుక్షయం క్టార్ణంగా, అంటే అతనల/ ఆమ  చెల్ుంపు ఆధరరాలనల పంచలకునన సందరాభలాు ంటి 
వాటివ్లు  నష్రం కల్గే సందరాభలోు , అనధ క్టార్ లావాదేవీ గ్ురించి అతనల/ ఆమ  బ్యంకుకు ఫిరాయదల చేసే వ్ర్కూ 
మొతతం నష్ార నిన వినియోగ్దరర్ు భ్రించరల్. అనధ క్టార్ లావాదేవీ గ్ురించి ఫిరాయదల చేసిన తర్ువాత సంభ్వించే 
నష్ార లనల బ్యంక్ భ్రిసలత ంద .  

ii) అనధ క్టార్ ఎలక్టాె ానిక్ బ్యంక్ట ంగ్ లావాదేవీ బ్ధయత బ్యంకు ప ైన గానీ, వినియోగ్దరర్ునిప ైన క్టానీ లేని, క్టానీ 
సిసరమ్ లో వేరే ఎకుడో ఉనన సందరాభలోు , జాపయం జరిగినపుుడు (బ్యంకు నలంచి సమాచరర్ం అందలకునన 
తర్ువాత నరలుగ్ు నలంచి ఏడు పని ద నరలోు ) వినియోగ్దరర్ు అటువ్ంటి లావాదేవీ గ్ురించి బ్యంకుకు 
తె్ల్యజేయాల్్ ఉంటుంద , వినియోగ్దరర్ుని లావాదేవీ బ్ధయత లావాదేవీ విలువ్కు గానీ లేదర ఈ క్ట ెంద  
పటిరకలో పేరకునన మొతతం మేర్కు గానీ, ఏద  తకుువైెతే్ దరనిక్ట  పరిమితమ ై ఉంటుంద .  

 

పటిరక 1 

విన్నయోగదారు గరిష్ట  బ్ధయత పాయింట్ 2 (ii) కింద 
ఖాతా రకం గరిష్ట  బ్ధయత () 

*  బిఎస్  చిననఖాత్రలు/  బిడి  5,000  

*  అనిన ఎస్ బి ఖాత్రలు 10,000 

   

*  పాీ-ప యిడ్ చెల్ుంపు పత్రాలు మరియు గిఫ్టర  క్టార్ుు లు  

*  ఎంఎస్ఎంఇల కర ంట్/ క్టాయష్ క్ట ెడిట్/ ఓవ్ర్ డరాఫ్టర ఖాత్రలు  

*  వారిషక సగ్టు నిలవత్ో వ్యకుత ల కర ంట్ ఖాత్రలు/ క్టాయష్ క్ట ెడిట్/ 
ఓవ్ర్ డరాఫ్టర ఖాత్రలు (మోసం జర్గ్డరనిక్ట  ముందల 365 రోజుల 
వ్యవ్ధ లో)/ పరిమితి ర్ూ. 25 లక్షల వ్ర్కూ 

 

*  ర్ూ. 5 లక్షల వ్ర్కూ పరిమితిగ్ల క్ట ెడిట్ క్టార్ుు లు  

*  అనిన కర ంట్/ క్టాయష్ క్ట ెడిట్/ ఓవ్ర్ డరాఫ్టర ఖాత్రలు 25,000  

*  ర్ూ. 5 లక్షల వ్ర్కూ పరిమితిగ్ల క్ట ెడిట్ క్టార్ుు లు  

 
3. ప ైన పేరా 1 (i), పేరా 2 (ii)లో వివ్ర్ంగా తె్ల్పిన మేర్కు థర్ు పారీర ఉలు ంఘనలప ై, లోపం బ్యంకుప ైన క్టానీ, 
వినియోగ్దరర్ుప ైన క్టానీ లేకుండర సిసరమ్ లో పేరే చోట ఉననపుుడు, వినియోగ్దరర్ు మొతతం బ్ధయతనల పటిరక 2లో 
సంగ్ెహంగా చూడవ్చలే: 

పటిరక 2 

విన్నయోగదారు బ్ధయత సంగెహం 

సమాచారం అందుకుని తేదీ నుంచి 
తపపుడు లావాదేవీప ై ఫిరాయదు చేయయడాన్నకి 
తీసుకోవాల్్న సమయం 

ఖాతాదారు బ్ధయత () 
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3 పని ద నరల లోపల సలనరన బ్ధయత 

4 నలంచి 7 పని ద నరల లోపల లావాదేవీ విలువ్ లేదర పటిరక 1లో పేరకునన 
మొతతం, ఏద  తకుువైెతే్ అద  

7 రోజులకు మించి * పేరకేని న్నబంధనల పాకారం 
   
పటిరక 2లో పేరకునన పని ద నరల సంఖయనల సమాచరర్ం సీవకరించిన తే్దీని మినహాయించి వినియోగ్దరర్ు హో మ్ బ్ాంచి పని 
ష డూయల్ పాక్టార్ం లెక్ట ుంచడం జర్ుగ్ుతుంద .  
 
విన్నయోగదారు జీరో బ్ధయత/ పరిమిత బ్ధయత కోసం రివ్ర్ల్ కాల వ్యవ్ధి 
 
4. వినియోగ్దరర్ు సమాచరర్ం ఇచిేన తర్ువాత, అనధ క్టార్ ఎలక్టారా నిక్ లావాదేవీత్ో పామేయం ఉనన మొత్రత నిన 
వినియోగ్దరర్ు దరవరా అటువ్ంటి సమాచరర్ం అందలకునన తే్దీ నలంచి 10 పని ద నరలలోగా వినియోగ్దరర్ు ఖాత్రలోక్ట  
బ్యంకు జమ (ష్ాడో రివ్ర్్ల్) చేసలత ంద  (బీమాకుయిమ్ ఏదైెనర ఉననటరయితే్, దరని పరిష్ాుర్ం క్టోసం నిరీక్షించకుండర). 
వినియోగ్దరర్ు నిర్ుక్షయం ఉనన సందరాభలోు  కూడర అనధ క్టార్ ఎలక్టాె ానిక్ బ్యంక్ట ంగ్ లావాదేవీలు జరిగినపుుడు ఏ 
వినియోగ్దరర్ు బ్ధయతనైెనర తమ విచక్షణ మేర్కు త్ొలగించడరనిక్ట  బ్యంకులు నిర్ణయం తీసలక్టోవ్చలే.  
 
అనధ క్టార్ లావాదేవీ జరిగిన తే్దీ పామాణంగా క్ట ెడిట్ నల విలువ్ కటరడం జర్ుగ్ుతుంద . 
 
5. అలాగే, బ్యంకులు ఈ మేర్కు హామీ ఇవావల్: 
 

i) ఒక ఫిరాయదల పరిష్ాురానీన, మరియు వినియోగ్దరర్ుక్ట  ఏదైెనర బ్ధయత ఉంటే దరనీన ఫిరాయదలల నిర్వహణ 
పాక్ట ెయప ై బ్యంకు ఆమోద ంచిన విదరనంలో బహుశా నిరేేశంచిన మేర్కు నిరిేష్రమ ైన సమయంలో 
నిర్ణయించరల్, క్టానీ, ఫిరాయదలనల సీవకరించిన తే్దీ నలంచి 90 రోజులకు మించకుండర ప ైన పేరకునన 
పాయింట్ 1 నలంచి 3 లోని పాావిజను  పాక్టార్ం వినియోగ్దరర్ుకు పరిహార్ం అంద ంచరల్; 

ii) 90 రోజుల లోగా ఫిరాయదలనల పరిష్ురించలేకపో యినపుుడు లేదర వినియోగ్దరర్ు బ్ధయత ఏదైెనర ఉంటే 
నిరాధ రించనపుుడు, పాయింట్ 1 నలంచి 3లో పేరకునన పరిహారానిన వినియోగ్దరర్ుకు చెల్ుంచరల్; మరియు 

iii) డెబిట్  క్టార్ుు / బ్యంకు ఖాత్ర విష్యంలో, వ్డడు  నష్ార నిక్ట  వినియోగ్దరర్ు గ్ురి క్టాకూడదల,  క్ట ెడిట్ క్టార్ుు  
విష్యంలో, వినియోగ్దరర్ు అదనపు వ్డడు  భ్రానిన భ్రించకూడదల. 

 
90 రోజుల లోగా ఫిరాయదలనల పరిష్ురించలేకపో యినపుుడు లేదర వినియోగ్దరర్ు బ్ధయత ఏదైెనర ఉంటే నిరాధ రించనపుుడు, 
పేరాగాె ఫ్ లు 1 నలంచి 5లో పేరకునన పరిహారానిన వినియోగ్దరర్ుకు చెల్ుంచరల్. 
 
* దిగ వ్న పేరకేని న్నబంధనల పాకారం- అనలమానితమ ైన అటువ్ంటి డెబిట్ లు అనినటిప ైనర అవ్సర్మ ైన చోట సమలేఖన 
విధరనరలు మరియు ఎపుుడు అవ్సర్మ ైతే్ అపుుడుచట్ర నిన అమలు చేసే సంసిలత్ో కల్పి, బ్యంకు దరవరా దరాయపుత  జర్గాల్. 
ఏ క్టేసలకు ఆ క్టేసల పాాతిపద కన అటువ్ంటి దరాయపుత ల ఫల్త్రలప ై ఆధరర్పడరల్. 
 

(i) ఏదైెనర మోసం జరిగినపుుడు, ఏ అంశంలోనైెనర తన సిబుంద  అకెమానిక్ట / మోసానిక్ట  పాలుడినటుర  
బ్యంకు భ్వించినటరయితే్, తన బ్ధయతనల బ్ాంచ్ గ్ురితంచరల్, కుయిమ్ నల చెల్ుంచరల్.  

 
(ii) బ్యంకు తపుు ఉనన సందరాభలోు , లావాదేవీ ఓటిపి లేదర 2 అంశాల అధ కృతీకర్ణలు లేదర 

డరకుయమ ంట్ లో పేరకునన సందరాభలక్ట  సంబంధ ంచిన లావాదేవీ క్టానటరయితే్ మాతామే ఎలాంటి అభ్యంతర్ం 
లేకుండర వినియోగ్దరర్ుకు బ్యంకు పరిహార్ం చెల్ుంచరల్.  
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(iii) తపుు అటు బ్యంకు మీద క్టానీ, వినియోగ్దరర్ు మీదక్టానీ క్టాకుండర సిసరమ్ లో వేరే చోట ఉనన 

సందరాభలోు , వినియోగ్దరర్ుకు సంభ్వించిన పాతయక్ష ఆరిిక నష్ార నిక్ట  మాతామే 50 % వ్ర్కూ (ర్ూ. 
50,000కు మించకుండర) పరిహారానిన వినియోగ్దరర్ుకు బ్యంకు చెల్ుంచరల్. అటువ్ంటి పరిహారానిన ఒక 
ఖాత్రకు జీవితక్టాలంలో ఒక్టే ఒకుసారి మాతామే చెల్ుంచరల్.   

 
వీటిక్ట  సంబంధ ంచి చేసిన కుయిమ్ లనల తిర్సురించే హకుు బ్యంకుకు దఖలుపడి ఉంద : 
 
• బ్యంకు దరవరా ఉతుతుత లు మరియు సేవ్లకు ఆఫర్ చేసిన నియమాలు, నిబంధనల ఉలు ంఘించినపుుడు. 
• డెబిట్/ ఎటిఎం/ క్ట ెడిట్ క్టార్ుు లు  లేదర ఇతర్ సలనినతమ ైన సమాచరర్ం తద తరాలాు ంటి కుయింట్ ఖాత్ర మరియు పత్రాలకు 
చెంద న లావా దేవీల భ్దాత క్టోసం బ్యంకు ఎపుటికపుుడు విడుదల చేసే వివిధ మార్గదర్శక్టాలనల వినియోగ్దరర్ు 
పాటించనపుుడు. 
• వినియోగ్దరర్ులు ఎపుటికపుుడు తమ పాసలత త సంపాద ంపు వివ్రాలనల, పాతే్యక్ట ంచి పనిచేసే మొబలెై సంఖయనల మరియు 
ఇమ యిల్ ఐడిని అలర్ర లనల అందలక్టోవ్డం క్టోసం అప్ డేట్ చేసూత  ఉండరల్. బ్యంకుత్ో అటువ్ంటి సంపాద ంచే సమాచరరానిన 
అప్ డేట్ చేసలక్టోవ్డంలో విఫలమ ైతే్, ఏటిఎం/ డెబిట్ క్టార్ుు లు/ క్ట ెడిట్ క్టార్ుు లు లేదర బ్యంకు ఖాత్ర లావాదేవీలు/ అందలబ్టుకు 
సంబంధ ంచిన ఇతర్ ఎలక్టారా నిక్ ఛరనెల్్ త్రలూకు దలరివనియోగ్ం వ్లు  కల్గే ఎటువ్ంటి నష్ార నిక్ట ైనర వినియోగ్దరర్ు బ్ధయత 
వ్హించరల్్ ఉంటుంద .  
• అనలమానిత లేదర మోసపూరిత లావాదేవీ వ్లు  ఉతుననమయేియ ఏదైెనర పరోక్ష లేదర పర్యవ్సాన నష్ార నిక్ట  ఎలాంటి పరిహార్ం 
అనలమతించడం లేదర చెల్ుంచడం జర్గ్దల. 
 

3.15 లాకరేకు సంబంధించిన నష్టపరిహారం 
సేఫ్ డిపాజిట్ లాకర్ునల ఉంచిన పాాంగ్ణరలోు  భ్దాత, ర్క్షణల క్టోసం బ్యంకు అనిన చర్యలూ తీసలకుంటుంద . అయినపుటిక్టీ, 
బ్యంకు ఆవ్ర్ణలో అగినపామాదం, ద ంగ్తనం/దోపిడడ/చోరీ, బంద పో టుతనం, భ్వ్నం కుపుకూలడం లాంటి సంఘటనలు దరని 
సవంత లోపాలు, నిర్ుక్షయం మరియు ఏదైెనర మినహాయింపు/నిర్వహణ వ్లు  జరిగే చర్య లేదర తన సిబుంద  పాలుడిన మోసం 
ఆపాద తమవ్డం లాంటి వాటివ్లు  లాకర్ లోని వ్సలత వ్ులనల క్టోలోువ్డం లాంటి దలర్దృష్రకర్ సందరాభలోు , సేఫ్ డిపాజిట్ 
లాకర్ లో అమలులో ఉనన వారిషక అదేెకు ఒక వ్ంద ర టుత్ో సమానమ ైన మొత్రత నిక్ట  మాతామే బ్యంకు బ్ధయత పరిమితమ ై 
ఉంటుంద .  
 

3.16 అన్నవారయ పరిసిితి 
అనివార్య ఘటన అంటే దైెవిక చర్యలు, వ్ర్దలు, కర్ువ్ు, భ్ూకంపాలు లేదర ఇతర్ పాకృతి వైెపరీతయం లేదర పరిసిితి, విపతుత , 

అంటువాయధ  లేదర మహమామరి, ఉగ్ెవాద దరడి, యుదధం లేదర అలు ర్ుు , అణు, ర్సాయన లేదర జీవ్సంబంధమ ైన క్టాలుష్యం, 

పారిశాెమిక చర్య, విదలయత వైెఫలయం, కంపూయటర్ బరాక్ డౌన్ లేదర విదోాహం, మరియు భ్వ్నరలు కూల్పో వ్డం, అగిన పామాదం, 

పేలుడు లేదర పామాదం లేదర బ్యంకు సహేతుక నియంతాణకు అతీతమ ైన అటువ్ంటి ఇతర్ ఘటనలు. 

అనివార్య ఘటన లేదర సందరాభలూ పనితీర్ునల అసాధయం చేయడం క్టొనసాగినంతక్టాలం బ్యంక్ నిర్వరితంచరల్్న ఆబిు గేష్ను  
పనితీర్ునల నిల్పివేయడం జర్ుగ్ుతుంద . అనివార్యమ ైన ఘటన పరిణరమాలనల కనీససాి యిక్ట  తగిగంచడరనిక్ట  సహేతుక 
చర్య(లు) తీసలక్టోవ్డరనిక్ట  తన శాయశకుత లా కృషి చేయడరనిక్ట  బ్యంకు కటుర బడి ఉంటుంద . ఒకవేళ ఏదైెనర పారిశాెమిక చర్య, 
విదలయత వైెఫలయం, కంపూయటర్ బరాక్ డౌన్ లేదర విదోాహం జరిగినటరయితే్, తన సేవ్లనల అందజేయడంలో జాపాయనిన తగిగంచడరనిక్ట  
సహేతుకమ ైన చర్యలు తీసలకుంటుంద , తన వినియోగ్దరర్ులకు నిర్ంతరాయమ ైన సేవ్లు అంద ంచడరనిక్ట  పాయతినసలత ంద .  
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క్టాబటిర , ముంచలక్టొచేే ఈ అనివార్య ఘటనలు బ్యంకు నియంతాణకు అతీతంగా ఉన్ాటయితే్ (బ్యంకు లేదర అద  లావాదేవీలు 
సాగించే బ్యంకు(ల)కు నష్రం, సాధరర్ణ పదధతులోు  కమూయనిక్టేష్న్ లేదర అనిన ర్క్టాల ర్వాణరలు తద తరాలు లేకపో వ్డంత్ో 
సహా) జమలోు  జాపాయలకు పరిహార్ం ఇచేే బ్ధయత బ్యంకుప ై ఉండదల, ఎందలకంటే అవి బ్యంకునల తన నిరిేష్ర  సేవ్ల పంపిణీ 
పరామితులోు  ఉండే బ్ధయతలనల నిర్వహించకుండర నిరోధ సాత యి.  
 

3.17 వాసావ్ / పాతయక్ష నష్టం  
పాీ-ప యిడ్ ఇన్ సలర ు మ ంట్ సరీవస్ త్ో సహా వివిధ బ్యంకు సేవ్ల క్టోసం ఈ వినియోగ్దరర్ుల పరిహార్ విధరనం క్ట ంద వాసతవ్మ ైన 
మరియు పాతయక్ష నష్రం (ఊహాతమక మరియు పరోక్ష నష్ార లనల సుష్రంగా మినహాయించి) మేర్కు మాతామే వినియోగ్దరర్ుకు 
పరిహార్ం అంద ంచే బ్ధయత బ్యంకుప ై ఉంటుంద , బ్యంకుకు ఆపాద ంచిన నష్ార నిక్ట  తగిన ఆదరరానిన అంద ంచరల్, అందలలో 
వినియోగ్దరర్ు వైెపు నలంచి నిర్ుక్షయ లేమిక్ట  లోబడి ఉండరల్.  
 

3.18 పూరాి, త ది స టిలెమంట్ 
ప ైన పేరకునన విధంగా పరిహారానిన ఒకసారి బ్యంకు చెల్ుంచిన తర్ువాత, దరనిన “పూరిత మరియు తుద  స టిలెమంట్”గా అరి్ం 
చేసలక్టోవాల్, వినియోగ్దరర్ు నలంచి లేదర మర వ్రి నలంచీ తదలపరి కుయిమ్ నల బ్యంకు పరిగ్ణనలోక్ట  తీసలక్టోదల. 
 

3.19 ఫిరాయదులు మరియ  వ్యధల న్నవారణ 
డిబిఎస్ బ్యంక్ ఇండియా ల్మిట డ్ లో, మా నలంచి మీకు అతుయతతమ ైన సేవ్ మాతామే అందేలా, మా విలువైెన ఖాత్రదరర్ుగా, 
మీకు అర్ుమ ైన సేవ్ అందేలా చూడరలని మేము క్టోర్ుకుంటునరనం. 

బ్యంకు వ్యధర నివార్ణ విధరనం ఈ క్ట ెంద  సూత్రాలనల అనలసరిసలత ంద : 

• వినియోగ్దరర్ులత్ో అనిన వేళలా సకెమంగా వ్యవ్హరిసాత ం. 

• వినియోగ్దరర్ులు చేసిన ఫిరాయదలలనల మరాయదత్ో, సక్టాలంలో పరిష్ురిసాత ం. 

• వినియోగ్దరర్ులు తమ ఫిరాయదలల పరిష్ాుర్ం విష్యంలో సంతృపిత  చెందకపో తే్ సంసి లోపల తమ ఫిరాయదలలనల 
ప ైవారిక్ట  పంపే మారాగ ల గ్ురించి, వారి హకుుల గ్ురించి సమాచరర్ం అంద సాత ం.  

• బ్యంకు ఉదోయగ్ులు చితతశుద ధత్ో, ఎలాంట ిపక్షపాతం లేకుండర, వినియోగ్దరర్ుల పాయోజనరల క్టోసం పని చేసాత ర్ు.  

  
ఒకవేళ, ఏ దశలోనెైనర, మా సేవా సాి యిలు మీ అంచనరలకు తగ్గటుర  లేకపో తే్, మీర్ు ఏం చేయాలనే వివ్రాలు ఇకుడునరనయి: 

బ్యంకు వెబ స ైట్ లో అందలబ్టులో ఉండే బ్యంకు వ్యధర నివార్ణ విధరనరనిన సందరిశంచవ్చలే: 
https://www.dbs.com/in/treasures/common/redressal-of-complaints-and-grievances.page 

సంపాతించరల్్న వివ్రాలు, క్టాలవ్యవ్ధలలు, మీ ఫిరాయదలలనల పంపే ఉననత సాి యిల విష్యంలో వ్యధరనివార్ణ విధరనం 
మీకు సాయపడుతుంద . ఒకవేళ, బ్యంకు అంద ంచిన పరిష్ాుర్ంత్ో మీర్ు సంతృపిత  చెందకపో తే్, బ్యంక్ట ంగ్ అంబుడ్్ నల మాయన్ 

.యలో కూడర ఈ విధరనం మీకు మార్గదర్శకతవం అంద సలత ంద ఎలా సంపాద ంచరలనే పాక్ట ె  

  

4 పరిపాలన 
4.1 యజమాన్నతవం మరియ  అనుమతించే అధికారం 
ఈ పాలసీని డిబిఎస్ బ్యంక్ ఇండియా ల్మిటెడ్ బో రుు  ఆమోద ంచింద . మార్ుులేవీ సిిర్మ ైనవి క్టావ్ు, సవభ్వ్రీత్రయ 
అనలష్ంగికమ ైనవీ లేదర పరిపాలనరపర్మ ైనవీ, వాటిక్ట  ఆమోద ంచే అధ క్టారి సంతకం అవ్సర్ం లేదల.  

https://www.dbs.com/in/treasures/common/redressal-of-complaints-and-grievances.page
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బో ర్ుు , ఈ విధరనం దరవరా, సిబిఎజి సేవ్లు మరియు ఉతుతుత ల క్టోసం మార్ుులనల ఆమోద ంచే లేదర పాాతినిధయం వ్హించే 
అధికారాన్ని కనూ్ూమర్ బ్యంకింగ్ గూె ప్ భ్రతదేశ అధిపతిక్ట  దఖలు పరిచింద .  
  

4.2 సమీక్ష 
ఆ పాలసీని వారిషకంగా (మూడు నెలల వ్ర్కూ పొ డిగించిన గ్డువ్ుత్ో) లేదర ఆవ్శయకత క్టొనసాగేలా చూడడం క్టోసం 
అవ్సర్మ ైన/ సముచితమ ైన మౌల్క మార్ుులు అవ్సర్మ ైనపుుడు సమీక్షించరల్. 


