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1 ആമുഖം  
3 നയം  
ഈ നയത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ബാങ്കിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന ദ്ദേവനത്തിലെ 
അപര്യാപ്തതയുലെ, അലെങ്കിൽ ബാങ്കിനു ദ്ദേൽ ദ്ദനര്ിട്ടു ചുേത്താവുന്ന 
ഏലതങ്കിെും പ്പവൃത്തിയുലെദ്ദയാ വീഴ്ച്ചയുലെദ്ദയാ അലെങ്കിൽ അപര്യാപ്തത, 
ബാങ്കിന്റെദ്ദയാ ഉപദ്ദഭാക്താവിന്റെദ്ദയാ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ളതൊത്ത േൂന്നാം കക്ഷി 
െംഘനത്തിന്റെദ്ദയാ   അലെങ്കിൽ ഉപദ്ദഭാക്താവ് അനധികൃത ലെബിറ്റ് റിദ്ദപാർട്്ട 
ലചയ്തതിനു ദ്ദശ്ഷേുള്ള ഏലതങ്കിെും െംഘനത്തിന്റെദ്ദയാ ഫെോയി 
ഉപദ്ദഭാക്താവിനുണ്ടാദ്ദയക്കാവുന്ന ഏതു ോമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിനും 
ഉപദ്ദഭാക്താവിന് ബാങ്ക് നഷ്ടപര്ിഹാര്ം നല്കു ന്നതായ ഒര്ു േംവിധാനം 
സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ്.  ആയതിനാൽ ബാങ്കിന്റെ ഈ ഉപദ്ദഭാക്തൃ 
നഷ്ടപര്ിഹാര് നയം   അക്കൗണ്ടിന്റെ അനധികൃത ലെബിറ്റിംഗ് , 
ലചക്കുകളുലെ/ഇൻേ്പ്െുലേെുകളുലെ വവകിയുള്ള കളക്ഷന് ഉപദ്ദഭാക്താക്കൾക്്ക 
പെിശ് നല്കു ന്നത്, ദ്ദറാപ് ദ്ദപയ്ലേെ ് നിർദ്ദേശ്ങ്ങൾ വകപറ്റിയതായി അറിയിച 
ദ്ദശ്ഷം ലചക്കുകളുലെ ദ്ദപയ്ലേെ ് , ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളിലെ ലറേിറ്റൻേുകൾ, 
ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറത്തുള്ള ലറേിറ്റൻേുകൾ, വിദ്ദേശ്നാണയവിനിേയ ദ്ദേവനങ്ങൾ, 
ലെൻെിംഗ്, പ്പീ-ലപയ്ഡ് ഇൻേ്പ്െുലേെുകൾ, എ.െി.എം. കയാഷ് പിൻവെിക്കെുകൾ, 
വൺ-വെം പാസ്്്ദ്ദവെ് (ഓ.െി.പി.) അലെങ്കിൽ 2 ഫാക്ടർ ഓതെിദ്ദക്കഷൻ 
(2എഫ്.എ.) എന്നിവയുലെ പിന്ത്ുണയിൊത്ത അനധികൃത ഇെക്ദ്ദപ്ൊണിക് 
ബാങ്കിംഗ് പ്ൊൻോക്ഷനുകളിൽ നിന്നുര്ുത്തിര്ിയുന്ന തട്ടിപുകൾ എന്നിവയുോയി 
ബന്ധലപട്ട ദ്ദേഖെകൾ കവർ ലചയ്യുന്നതിനായി ര്ൂപലപെുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ 
പ്പോണത്തിന്റെ വയാപ്തി െി.ബി.ഐ.എൽ-ൽ പര്ിേിതലപട്ടിര്ിക്കുന്നു.  
 
2 മോർഗ്ഗനിർഭേശക തതവങ്ങൾ  
 
ഈ നയം അെിസ്ഥാനലപട്ടിര്ിക്കുന്നത് ഉപദ്ദഭാക്താക്കദ്ദളാെുള്ള ലപര്ുോറ്റത്തിലെ 
േുതാര്യതയുലെയും േതയേന്ധതയുലെയും തതവങ്ങളിൊണ്.  ഈ നയം ബാങ്ക് 
അലെങ്കിൽ േൂന്നാം കക്ഷി വാഗ്ദാനം ലചയ്യുന്ന ദ്ദേവനങ്ങളിലെ അപര്യാപ്തത 
േൂെം , വിദ്ദശ്ഷിചും ദ്ദനര്ിട്്ട കണക്കാക്കാനാവുന്ന, ഓ.െി.പി. അലെങ്കിൽ 
2എഫ്.എ.യുലെ പിന്ത്ുണയിൊത്ത അനധികൃത ഇെക്ദ്ദപ്ൊണിക് ബാങ്കിംഗ് 
പ്ൊൻോക്ഷനുകളുലെ കാര്യത്തിൽ ഉപദ്ദഭാക്താക്കൾക്്ക ഉണ്ടാദ്ദയക്കാവുന്ന 
ോമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങൾക്്ക പര്ിഹാര്ം നല്കു ന്നതിനു ദ്ദവണ്ടിയുള്ളതാണ്, 
അയതിനാൽ ഈ നയത്തിനു കീഴ്ചിെുള്ള പ്പതിബദ്ധതകൾ ബാങ്കർ-ഉപദ്ദഭാക്താവ് 
തർക്കങ്ങൾ തീർപാക്കുന്നതിനായി ശ്ര്ിയായ വിധത്തിൽ സ്ഥാപിതോയിട്ടുള്ള 
ഏത ്ദ്ദഫാറത്തിനു േുന്നിെും ബാങ്കിന്റെ ഭാഗം നയായീകര്ിക്കുന്നതിന് ബാങ്കിനുള്ള 
അവകാശ്ങ്ങലളലയാന്നും പ്പതികൂെോയി ബാധിക്കാലതയുള്ളതാണ് എന്നുള്ള 
കാര്യം ആവർത്തിച്് ഊന്നിപറയുന്നു.  ഈ നയം ആർ.ബി.ഐ.യും േറ്റ് 
േംഗതോയ അധികൃതര്ും ലറഗുദ്ദെറ്റർോര്ും പുറലപെുവിക്കുന്ന ചട്ടത്തിലെ 
ോറ്റങ്ങളാൽ നയിക്കലപെുന്നതാണ്.  
 
3 നയം  
 
3.1 അനധികൃതമോയ / പിശകോയ ഡെബിറ്റ്  
 
ഒര്ു അക്കൗണ്ടിദ്ദെക്്ക അനധികൃതോയ / പിശ്കായ ലെബിറ്റ് ബാങ്ക് 
നെത്തിയിട്ടുലണ്ടങ്കിൽ, കക്ഷി അറിയുന്ന അലെങ്കിൽ ആന്ത്ര്ിക 
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കലണ്ടത്തെിെൂലെ പിശ്കായ ലെബിറ്റ് അറിയുന്ന ഉെനെി തലന്ന, സ്ഥിതി 
പര്ിദ്ദശ്ാധിചുറപിച ദ്ദശ്ഷം ആ എൻപ്െി റിദ്ദവഴ്സ് ലചയ്യുന്നതാണ്. 
അധികാര്ലപെുത്താത്ത / പിശ്കായ ലെബിറ്റ് ദ്ദേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് 
നിദ്ദക്ഷപത്തിനുള്ള പെിശ്യുലെ ദ്ദപയ്ലേെിന് ബാധകോയ േിനിേം ബാെൻേിൽ 
കുറവ ്വന്നത ്കാര്ണോദ്ദയാ, ഒര്ു വായ്പാ അക്കൗണ്ടിൽ ബാങ്കിദ്ദെക്്ക അധിക 
പെിശ് അെയ്ദ്ദക്കണ്ടി വന്നതു കാര്ണോദ്ദയാ ഉപദ്ദഭാക്താവിന് ോമ്പത്തിക 
നഷ്ടത്തിൽ കൊശ്ിക്കുകയാലണങ്കിൽ, ഉപദ്ദഭാക്താവിന് യഥാർത്ഥത്തിെുണ്ടായ 
ഏതു പെിശ്നഷ്ടവും ബാങ്ക് പര്ിഹര്ിക്കുന്നതാണ് (നഷ്ടപര്ിഹാര്ം 
പ്ൊൻോക്ഷന്റെ തീയതിയുലെ അെിസ്ഥാനത്തിൊണ് കണക്കാക്കുന്നത ്
റിദ്ദപാർട്ടിംഗിന്റെ തീയതിയുലെ അെിസ്ഥാനത്തിെെ). പിശ്കായതാലണന്ന് 
ഉപദ്ദഭാക്താവ് റിദ്ദപാർട്്ട ലചയ്യുന്ന എൻപ്െിയുലെ പര്ിദ്ദശ്ാധനയിൽ ഒര്ു േൂന്നാം 
കക്ഷി ഉൾലപെുന്നിലെങ്കിൽ, പിശ്കായ ലെബിറ്റ് റിദ്ദപാർട്്ട ലചയ്യുന്ന തീയതി 
േുതൽ പര്ോവധി 7 പ്പവൃത്തി േിവേങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പര്ിദ്ദശ്ാധനയുലെ 
നെപെിപ്കേം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള പ്കേീകര്ണം ബാങ്ക് ലചയ്യുന്നതാണ്. 
പര്ിദ്ദശ്ാധനയിൽ ഒര്ു േൂന്നാം കക്ഷി ഉൾലപെുന്നുലണ്ടങ്കിൽ, ഉപദ്ദഭാക്താവ് 
പിശ്കായ പ്ൊൻോക്ഷലന കുറിച്  റിദ്ദപാർട്്ട ലചയ്യുന്ന തീയതി േുതൽ 
പര്ോവധി ഒര്ു ോേത്തിള്ളിൽ പര്ിദ്ദശ്ാധനയുലെ നെപെിപ്കേം േികച-പ്പയത്ന 
അെിസ്ഥാനത്തിൽ ബാങ്ക് പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ്. േൂന്നാം കക്ഷി ഏത് 
കാര്ണത്താൊയാെും പ്പതികര്ിക്കാതിര്ിക്കുകദ്ദയാ അലെങ്കിൽ ബാങ്ക് നെത്തുന്ന 
എൊ പ്പയത്നങ്ങൾക്കും ഉപര്ിയായി കാെതാേേങ്ങൾ വര്ികദ്ദയാ 
ലചയ്യുകയാലണങ്കിൽ, അത്തര്ം കാെതാേേം േുകളിൽ പ്പസ്താവിചിര്ിക്കുന്ന ഒര്ു 
ോേം കാെയളവിൽ നിന്ന് ഒഴ്ചിവാക്കുന്നതും, അത ് പര്ിഹര്ിക്കുന്നതിന് 
ആവശ്യോയ ഏതു േഹായത്തിനും ബാങ്ക് ഉപദ്ദഭാക്താവിലന 
േേീപിദ്ദചക്കാവുന്നതുോണ്. ലപ്കെിറ്റ് കാർെ് പ്പവർത്തനങ്ങളുോയി ബന്ധലപട്്ട 
ഉപദ്ദഭാക്താക്കൾ റിദ്ദപാർട്ടുലചയ്യുന്ന അനധികൃതോയ  പിശ്കുകൾ ഉള്ള 
ഇെപാെിന്, ഒര്ു വയാപാര് സ്ഥാപനവുോയി ബന്ധലപട്ട പര്ാേർശ്ം ആവശ്യോണ്. 
ഇത ് കാർെ് അദ്ദോേിദ്ദയഷൻ നിഷ്കർഷിചിട്ടുള്ള നിയേങ്ങൾ അനുേര്ിച് 
വകകാര്യം ലചയ്യും.  
 
യാലതാര്ു നഷ്ടപര്ിഹാര്വും നൽകാലത ഒര്ു ഉപദ്ദഭാക്താവിന്റെ അക്കൗണ്ടിദ്ദെക്്ക 
ലതറ്റായ ലപ്കെിറ്റ് ദ്ദപാറ് ലചയ്താൽ തുകകൾ തിര്ിലചെുക്കാൻ ദ്ദവണ്ടി 
അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ലെബിറ്റ് ലചയ്യാനുള്ള അവകാശ്ം ബാങ്കിൽ നിക്ഷിപ്തോണ.് 
െി.ബി.എേ്. ദ്ദപാേ്്റ്റ ് ലചയ്്ത ലതറ്റായ ലപ്കെിറ്റ് റിദ്ദവഴ്ച്്േ് ലചയ്യുന്നതിന,് 
ഉപദ്ദഭാക്താവിന്റെ േമ്മതം ആവശ്യേിെ. എന്നിര്ുന്നാെും, ഒര്ു േൂന്നാം 
കക്ഷിയുലെ ഭാഗലത്ത പിശ്ക് കാര്ണം ലതറ്റായ ലപ്കെിറ്റ് ഉണ്ടായാൽ തുകകൾ 
തിര്ിലചെുക്കുന്നതിന്, അത്തര്ം റിദ്ദവഴ്ച്്േൽ ലചയ്യുന്നതിന് ഉപദ്ദഭാക്താവിന്റെ 
േുൻകൂർ േമ്മതം ആവശ്യോണ്. 

3.2 ഭനരിട്ടുള്ള ഡെബിറ്റുകൾ/എൻ.എ.സി.എച്ച്. ഡെബിറ്റുകൾ/ 
ഇലക്ഭ്രോണിക് ഭപയ്്ഡമന്റുകൾ (ആർ.രി.ജി.എസ്. / എൻ.ഇ.എഫ്.രി. / 
ഐ.എം.പി.എസ്. / യു.പി.ഐ.)/അക്കൗണ്ടുകളിഭലക്കുള്ള മറ്റ് ഡെബിറ്റുകൾ  
 
ഉപദ്ദഭാക്താക്കളുലെ ദ്ദനര്ിട്ടുള്ള ലെബിറ്റ് / റാൻെിംഗ് നിർദ്ദേശ്ങ്ങൾ / 
ഇ.േി.എേ്. അലെങ്കിൽ എൻ.എ.േി.എച്. ലെബിറ്റ് നിർദ്ദേശ്ങ്ങൾ 
കൃതയേേയത്ത് നെപിൊക്കാൻ ബാങ്ക് ഏലറ്റെുക്കും. അത്തര്ം പ്പതിബദ്ധതകൾ 
നിറദ്ദവറ്റുന്നതിൽ ബാങ്ക് പര്ാജയലപെുകയാലണങ്കിൽ, ലെബിറ്റ് തീയതിയിൽ 
ഉപദ്ദഭാക്താവിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ േതിയായ ബാെൻേ് െഭയോവുകയും 
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ോധുതയുള്ള ലെബിറ്റ് ോൻദ്ദെറ്റ് / റാൻെിംഗ് നിർദ്ദേശ്ങ്ങൾ ബാങ്കിൽ ര്ജിറർ 
ലചയ്യുകയും ലചയ്താൽ, കാെതാേേം ദ്ദനര്ിെുന്ന ലപ്കെിറ്റ് കാര്ണം േലറ്റാര്ു 
ബാങ്കിൽ നിന്ന് ദ്ദനര്ിദ്ദെണ്ടി വദ്ദന്നക്കാവുന്ന ബാങ്കിംഗ് ചാർജുകളുോയി 
ലപാര്ുത്തലപെുന്ന ര്ീതിയിെുള്ള നഷ്ടപര്ിഹാര്ം  ഉപദ്ദഭാക്താവിന് െഭിക്കും. ഈ 
ദ്ദപാളിേി ലപ്കെിറ്റ് ദ്ദപാദ്ദകണ്ട അക്കൗണ്ടിൽ ോപ്തം ഈൊക്കുന്ന നിര്ക്കുകൾ 
കവർ ലചയ്യും, അതിന്റെ േദ്ദറ്റലതങ്കിെും പ്പശ്നങ്ങൾക്കെ. ആർ.െി.ജി.എേ്. / 
എൻ.ഇ.എഫ്.െി. / ഐ.എം.പി.എേ്. / യു.പി.ഐ. ദ്ദപാെുള്ള ഇെക്ദ്ദപ്ൊണിക് 
ദ്ദപയ്്ലേെുകൾ ഉപദ്ദഭാക്താവിലന അറിയിക്കുന്നത് ബാധകോയ നിബന്ധനകളും 
വയവസ്ഥകളും അനുേര്ിചായിര്ിക്കും.  
 
ബാധകോയ ഏത ്േർവീേ് ചാർജും താര്ിഫ് ലഷെയൂൾ / ബാങ്ക് വിജ്ഞാപനം 
ലചയ്യുന്ന നിര്ക്കുകളുലെ ലഷെയൂൾ  അനുേര്ിച് ബാങ്ക് ഉപദ്ദഭാക്താവിന്റെ 
അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ലെബിറ്റ് ലചയ്യും. അപ്ശ്ദ്ധോയി ഒര്ു േർവീേ് ചാർജ്്ജ 
ലതറ്റായി ഈൊക്കിയാൽ, േേയാേേയങ്ങളിൽ അറിയിദ്ദചക്കാവുന്ന േറ്റ് 
നിബന്ധനകളും വയവസ്ഥകളും േൂക്ഷ്മപര്ിദ്ദശ്ാധനയ്ക്്ക വിദ്ദധയോക്കി, 
ഉപദ്ദഭാക്താവിൽ നിന്ന് ഇത ്േംബന്ധിച അറിയിപ് െഭിച് 7 ബാങ്ക് പ്പവൃത്തി 
േിവേത്തിനുള്ളിൽ ഈ ലതറ്റായ എൻപ്െി ബാങ്ക്  റിദ്ദവഴ്സ് ലചയ്യും.  
ദ്ദേവിംഗ്സ ് ബാങ്ക് ലെദ്ദപാേിറ്റിന്റെ പെിശ് അെയ്ക്കുന്നതിദ്ദനാ ഒര്ു വായ്പാ 
അക്കൗണ്ടിൽ ബാങ്കിന് അധിക പെിശ് അെയ്ക്കുന്നതിദ്ദനാ ബാധകോയ േിനിേം 
ബാെൻേ് കുറയ്ക്കുന്നത് േൂെം ഈൊക്കുന്ന പെിശ് അലെങ്കിൽ പിഴ്ചകൾ 
എന്നിവയുലെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ ദ്ദനര്ിട്ടുള്ളതും യഥാർത്ഥവുോയ ോമ്പത്തിക 
നഷ്ടത്തിദ്ദെക്്ക നഷ്ടപര്ിഹാര്ം പര്ിേിതലപെുത്തും. ഉപദ്ദഭാക്താവിന് ഉണ്ടാകുന്ന 
ഏലതങ്കിെും യഥാർത്ഥ പെിശ് നഷ്ടത്തിദ്ദനാ ദ്ദേവിംഗ്സ് / കറെ ് അക്കൗണ്ടുകൾ 
/ അലെങ്കിൽ േദ്ദറ്റലതങ്കിെും ദ്ദകാർപദ്ദററ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ എന്നിവയിൽ േിനിേം 
ബാെൻേ് പര്ിപാെിക്കാത്തതിന് ഈൊക്കുന്ന പിഴ്ചകൾദ്ദക്കാ ഉപദ്ദഭാക്താവിന് 
ബാങ്ക് നഷ്ടപര്ിഹാര്ം നൽകും. ലപ്കെിറ്റ് കാർെ് പ്പവർത്തനങ്ങളുോയി 
ബന്ധലപട്ട ് ഒര്ു വയാപാര് സ്ഥാപനലത്ത പര്ാേർശ്ിചുലകാണ്ട് ഉപദ്ദഭാക്താക്കൾ 
റിദ്ദപാർട്്ട ലചയ്യുന്ന അനധികൃതോയതും ലതറ്റായതുോയ ഇെപാെ്, കാർെ് 
അദ്ദോേിദ്ദയഷൻ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന നിയേങ്ങൾക്കനുേൃതോയി വകകാര്യം 
ലചയ്യും.  
 
ഉപഭ ോക്തോവിന്റന്റ സമ്മതമിെോഡത ഡ്കെിറ്റ് കോർെ് ഇഷയൂ ഡെയ്യൽ / 
ആക്ടിഭവഷൻ  
ലപ്കെിറ്റ് കാർെ് ഉപദ്ദഭാക്താക്കൾക്്ക അവർ ആവശ്യലപൊലത വായ്പകദ്ദളാ േറ്റ് 
ലപ്കെിറ്റ് േൗകര്യങ്ങദ്ദളാ നൽകര്ുത.് േവീകർത്താവിന്റെ േമ്മതേിൊലത ഒര്ു 
അനാവശ്യ ലപ്കെിറ്റ് േൗകര്യം വിപുെീകര്ിക്കുകയും േവീകർത്താവ് അതിലന 
എതിർക്കുകയും ലചയ്താൽ, ബാങ്ക് ലപ്കെിറ്റ് പര്ിധി പിൻവെിക്കുക ോപ്തേെ, 
ഉചിതലേന്ന് കര്ുതുന്ന അത്തര്ം പിഴ്ചകൾ അെയ്ക്കാൻ ബാധയസ്ഥര്ാകുകയും 
ലചയ്യും.  
ആവശ്യലപൊത്ത കാർെുകൾ േുര്ുപദ്ദയാഗം ലചയ്യുന്നതിെൂലെ ഉണ്ടാകുന്ന 
ഏലതാര്ു നഷ്ടവും ബാങ്കിന്റെ ഉത്തര്വാേിത്തോയിര്ിക്കും, കാർെ് ആര്ുലെ 
ദ്ദപര്ിൊദ്ദണാ ഇഷയൂ ലചയ്തിട്ടുള്ളത് ആ വയക്തിക്്ക അതിന്റെ ഉത്തര്വാേിത്തം 
വഹിക്കാൻ കഴ്ചിയിെ.  
 
േവീകർത്താവിന്റെ േമ്മതേിൊലത ബാങ്ക് ഒര്ു ലപ്കെിറ്റ് കാർെ് ഇഷയൂ 
ലചയ്യുകയും ആക്ടിദ്ദവറ്റ് ലചയ്യുകയും ലചയ്തുലവന്്ന സ്ഥാപിക്കലപെുന്നിെത്ത്, 
കാൊകാെങ്ങളിെുള്ള ലറഗുദ്ദെറ്ററി ോർഗ്ഗനിർദ്ദേശ്ങ്ങൾക്്ക അനുേൃതോയി പിഴ്ച 
അെയ്ക്കുന്നതിലനാപം ബാങ്ക് ഉെൻ തലന്ന നിര്ക്കുകൾ റിദ്ദവഴ്സ് ലചയ്യും.  
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നിഷ്ഫലമോയ അഥവോ 'പരോജയഡപ്പട്ട' ഇരപോരുകൾ  
നിഷ്ഫെോയ അഥവാ 'പര്ാജയലപട്ട' ഇെപാെുകൾക്്ക ഉപദ്ദഭാക്താവിന് 
നഷ്ടപര്ിഹാര്ം നൽകും. കമ്മയൂണിദ്ദക്കഷൻ െിങ്കുകളുലെ തെസ്ം, 
എ.െി.എമ്മുകളിൽ പണം െഭയേൊത്തത്, ലേഷനുകളുലെ േേയപര്ിധി, വിവിധ 
കാര്ണങ്ങളാൽ ഗുണദ്ദഭാക്താവിന്റെ അക്കൗണ്ടിദ്ദെക്്ക ലപ്കെിറ്റ് ലചയ്യലപൊത്തത് 
തുെങ്ങി ഉപദ്ദഭാക്താവിന് ദ്ദനര്ിട്്ട കാര്ണേിൊത്ത വിവിധ ഘെകങ്ങളാണ് 
പര്ാജയത്തിന് കാര്ണം.  
നഷ്ടപര്ിഹാര് തുക ബാങ്ക് എങ്ങലന കണക്കാക്കുലേന്ന് ചുവലെയുള്ള 
ോർഗ്ഗനിർദ്ദേശ്ങ്ങൾ വയക്തോക്കുന്നു:  
 
ആർ.രി.ജി.എസ്.  
പര്ാജയലപട്ട ദ്ദപയ്ലേെ ് തിര്ിലക നൽകുന്നതിൽ എലന്ത്ങ്കിെും കാെതാേേം 
ഉണ്ടായാൽ, ഉപദ്ദഭാക്താവിന് നിെവിലെ റിദ്ദപാ നിര്ക്്ക അധികം 2% വും 
നഷ്ടപര്ിഹാര്ം െഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്.  
 
ഗുണദ്ദഭാക്തൃ അക്കൗണ്ടിദ്ദെക്്ക കാെതാേേം / ലപ്കെിറ്റ് ലചയ്യാത്ത പ്പശ്നം 
ഉലണ്ടങ്കിൽ ഉപദ്ദഭാക്താവിന് അവര്ുലെ ബാങ്ക് / പ്ബാഞ്ചുോയി ബന്ധലപൊം. 
പ്പശ്നം തൃപ്തികര്ോയി പര്ിഹര്ിചിലെങ്കിൽ, യു.െി.ആർ. നമ്പറും പ്പശ്നത്തിന്റെ 
വിശ്ോംശ്ങ്ങളും നൽകി ഇലേയിൽ വഴ്ചിദ്ദയാ തപാൽ വഴ്ചിദ്ദയാ പര്ാതിലപൊം -  
 
ചീഫ് ജനറൽ ോദ്ദനജർ  
കറേർ എെയുദ്ദക്കഷൻ ആെ ്  ലപ്പാട്ടക്ഷൻ െിപാർട്്ടലേെ ്  
റിേർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ  
ഒന്നാം നിെ, അേർ ബിൽെിംഗ്  
േർ പി.എം ദ്ദറാെ,്  
േുംവബ, 400 001  
cgmcepd@rbi.org.in  
പ്ശ്ദ്ധിക്കുക: ആർ.െി.ജി.എേ്. േിറത്തിൽ െഭയോയ ആർ.ബി.ഐ.യുലെ 
പതിവുദ്ദചാേയങ്ങളുലെ അെിസ്ഥാനത്തിൊണ് േുകളിൽ ബന്ധലപൊനുള്ള 
വിശ്ോംശ്ങ്ങൾ നൽകിയിര്ിക്കുന്നത് –  
https://www.rbi.org.in/scripts/FS_FAQs.aspx?Id=65&fn=9  
 
എൻ.ഇ.എഫ്.രി.  
ബാച് ലേറ്റിൽലേെിന് ദ്ദശ്ഷം ര്ണ്ട് േണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എൻ.ഇ.എഫ്.െി. ഇെപാെ് 
ലപ്കെിറ്റ് ലചയ്യുകദ്ദയാ തിര്ിലക നൽകുകദ്ദയാ ലചയ്തിലെങ്കിൽ, നിെവിലെ 
റിേർവ് ബാങ്ക് എൽ.എ.എഫ്. റിദ്ദപാ നിര്ക്കിൽ ബാധിതനായ ഉപദ്ദഭാക്താവിന് 
പിഴ്ചപെിശ്യും കാെതാേേ കാെയളവിദ്ദെക്്ക ര്ണ്ട് ശ്തോനവും / ലപ്കെിറ്റ് 
അലെങ്കിൽ റീഫണ്ടിന്റെ തീയതി വലര്/ ദ്ദകേ് ദ്ദപാലെ, ഉപദ്ദഭാക്താവ് ഫയൽ 
ലചയ്യുന്ന ഒര്ു നിർേിഷ്ട ലെയിേിനായി കാത്തുനിൽക്കാലത ഉപദ്ദഭാക്താവിന്റെ 
അക്കൗണ്ടിദ്ദെക്്ക റീഫണ്ട് നൽകുന്നു.  
 
എലന്ത്ങ്കിെും തർക്കം/പര്ാതി ഉലണ്ടങ്കിൽ, ആ ഇെപാെിന്റെ വിശ്ോംശ്ങ്ങളുോയി 
ഉപദ്ദഭാക്താവിന് ബാങ്കിന്റെ പര്ാതി പര്ിഹാര് ലേെിലന േേീപിക്കാം. 
വിശ്ോംശ്ങ്ങൾ ഇവിലെ െഭയോണ്:  
 
https://www.dbs.com/in/treasures/common/redressal-of-complaints-and-grievances.page  
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എൻ.ഇ.എഫ്.െി.നായുള്ള കറേർ ലഫേിെിദ്ദറ്റഷൻ ലേെറിന്റെ വിശ്ോംശ്ങ്ങൾ 
ഇനിപറയുന്ന വിൊേത്തിൽ നൽകിയിര്ിക്കുന്നു:  
https://www.dbs.com/in/treasures/rtgs-neft-customer-facilitation-centre.page  
 
പര്ാതി 30 േിവേത്തിനുള്ളിൽ പര്ിഹര്ിക്കലപട്ടിലെങ്കിൽ, ഉപദ്ദഭാക്താവിന് 
"റിേർവ് ബാങ്ക്-ഇെദ്ദപ്ഗറ്റെ ്ഓംബുഡ്സ്ോൻ സ്കീം (ആർ.ബി.-ഐ.ഒ.എേ്., 2021)" 
പ്പകാര്ം പര്ാതി നൽകാം. ആർ.ബി.-ഐ.ഒ.എേ്., 2021 ഉപദ്ദഭാക്താക്കൾക്്ക 
റിേർവ് ബാങ്ക് നിയപ്ന്ത്ിത സ്ഥാപനങ്ങൾലക്കതിലര് പര്ാതികൾ ഫയൽ 
ലചയ്യുന്നതിനുള്ള ഒലര്ാറ്റ റഫറൻേ് ദ്ദപായിെ ് നൽകുന്നു. ആർ.ബി-ഐ.ഒ.എേ്., 
2021 ആർ.ബി.ഐ. ലവബ്വേറ്റിൽ ഇനിപറയുന്ന ോർഗ്ഗത്തിൽ െഭയോണ്:  
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121.pdf  
പര്ാതികൾ ഓൺവെനായി https://cms.rbi.org.in, അലെങ്കിൽ േേർപിത ഇ-
ലേയിൽ crpc@rbi.org.in വഴ്ചിദ്ദയാ അലെങ്കിൽ റിേർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, നാൊം 
നിെ, ലേക്ടർ 17, ചണ്ഡിഗെ് - 160 017 എന്ന വിൊേത്തിൽ 'ലേൻപ്െവെസ്ഡ് 
റേീപ്റ്റ് ആൻെ് ദ്ദപ്പാേസ്ിംഗ് ലേെർ' (േി.ആർ.പി.േി.)-ദ്ദെക്്ക 
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121_A.pdf എന്നതിൽ പറഞ്ഞ 
പ്പകാര്േുള്ള ോർഗ്ഗങ്ങളിെൂലെ ദ്ദനര്ിദ്ദട്ടാ അയക്കാവുന്നതാണ്. ദ്ദൊൾ-പ്ഫീ നമ്പർ – 
14448 (ര്ാവിലെ 9:30 േുതൽ വവകുദ്ദന്നര്ം 5:15 വലര്) –പര്ാതി ഫയൽ 
ലചയ്യുന്നതിെും പര്ാതി പര്ിഹാര്ലത്തക്കുറിചുള്ള വിവര്ങ്ങളുലെ കാര്യത്തിെും 
േഹായവും ഉപദ്ദഭാക്താക്കൾക്്ക, ബഹുഭാഷാ പിന്ത്ുണദ്ദയാലെ, െഭയോണ്.  
 
പ്ശ്ദ്ധിക്കുക: ഇനിപറയുന്ന വിൊേത്തിൽ െഭയോയ എൻ.ഇ.എഫ്.െി. 
േിറത്തിലെ ആർ.ബി.ഐ. ദ്ദചാേയാവെികലള അെിസ്ഥാനോക്കി േുകളിൽ 
േമ്പർക്ക വിശ്ോംശ്ങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്:  
https://www.rbi.org.in/scripts/FS_FAQs.aspx?Id=60&fn=9  
എന്നിര്ുന്നാെും, ഇനിപറയുന്ന ഏലതങ്കിെും കാര്ണത്താൽ കാെതാേേം 
േംഭവിക്കുകയാലണങ്കിൽ ആർ.െി.ജി.എേ്. / എൻ.ഇ.എഫ്.െി. ഇെപാെിൽ 
കാെതാേേം ദ്ദനര്ിട്ടാൽ ഉപദ്ദഭാക്താവിന് നഷ്ടപര്ിഹാര്ം നൽകാൻ ബാങ്ക് 
ബാധയസ്ഥനെ: 

• അക്കൗണ്ട് േര്വിപിചിര്ിക്കുന്നു 
• അക്കൗണ്ട് നിഷ്പ്കിയോണ് 
• അക്കൗണ്ട് പ്പവർത്തനര്ഹിതോണ് 
• എൻ.ആർ.ഇ. ഉപദ്ദഭാക്താവിലന ലപ്കെിറ്റ് ലചയ്യാൻ പ്ശ്േിക്കുന്ന 
ദ്ദനാൺ-എൻ.ആർ.ഇ. ദ്ദപയർ  

• എൻ.ആർ.ഒ. അക്കൗണ്ടിദ്ദെക്കുള്ള ഇൻവാർെ് ലപ്കെിറ്റ്  
• ോധുവായ േദ്ദറ്റലതങ്കിെും ബിേിനസ്് കാര്ണങ്ങൾ  
• ദ്ദകാർപദ്ദററ്റ് ഉപദ്ദഭാക്താക്കൾ ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള ഘെനാപര്ോയ 
കയാഷ് / ദ്ദപ്െെ് / എഫ്.എക്സ്. / ദ്ദൊൺ പര്ിഹാര്ങ്ങൾ 
ഉപദ്ദയാഗിക്കുന്നു, അതിനാൽ കാെതാേേം T + 1 ബിേിനസ്് 
േിവേങ്ങലളക്കാൾ കൂെുതൊലണങ്കിൽ ദ്ദകാർപദ്ദററ്റ് 
ഉപദ്ദഭാക്താക്കൾക്്ക നഷ്ടപര്ിഹാര്ത്തിനായി പര്ിഗണിക്കും, അവിലെ 
T എന്നത് ഇെപാെിന്റെ തീയതിയാണ്.  

ഐ.എം.പി.എസ്./യു.പി.ഐ./എൻ.എ.സി.എച്ച്./എ.പി.ബി: 
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1  ആധോർ ഭപയ്ഡമന്റ ്   ്ബിഡ്ജ് സിറം (എ.പി.ബി.എസ്.)  
എ ഗുണദ്ദഭാക്തൃ അക്കൗണ്ട് 

ലപ്കെിറ്റ് ലചയ്യുന്നതിലെ 
കാെതാേേം.  

T + 1 
േിവേത്തിനുള്ളി

ൽ ഗുണദ്ദഭാക്തൃ 
ബാങ്ക് ഇെപാെ് 
റിദ്ദവഴ്സ് ലചയ്യണം.  

കാെതാേേം T + 1 
േിവേത്തിന് 
അപുറോലണങ്കിൽ 
പ്പതിേിനം 100/- ര്ൂപ.  

2  ഇമ്മീെിയറ്റ് ഭപയ്ഡമന്റ ്  സിറം (ഐ.എം.പി.എസ്)  
എ അക്കൗണ്ട ് ലെബിറ്റ് 

ലചയ്തിട്ടുലണ്ടങ്കിെും 
ഗുണദ്ദഭാക്തൃ അക്കൗണ്ട് 
ലപ്കെിറ്റ് ലചയ്യലപെുന്നിെ.  

ഗുണദ്ദഭാക്തൃ 
അക്കൗണ്ടിദ്ദെക്്ക 
ലപ്കെിറ്റ് ലചയ്യാൻ 
കഴ്ചിയുന്നിലെങ്കിൽ, T 
+ 1 േിവേത്തിൽ 
ഗുണദ്ദഭാക്തൃ 
ബാങ്കിന്റെ ഓദ്ദട്ടാ 
റിദ്ദവഴ്സൽ (ആർ).  

കാെതാേേം T + 
1 േിവേത്തിന് 
അപുറോലണങ്കി

ൽ പ്പതിേിനം 
100/- ര്ൂപ.  

3  യൂണിബഫെ് ഭപയ്ഡമന്റ ്  ഇന്റർഭഫസ് (യു.പി.ഐ.)  
എ അക്കൗണ്ട ് ലെബിറ്റ് 

ലചയ്തിട്ടുലണ്ടങ്കിെും 
ഗുണദ്ദഭാക്തൃ അക്കൗണ്ട് 
ലപ്കെിറ്റ് ലചയ്തിട്ടിെ (ഫണ്ട് 
പ്ൊൻസ്ഫർ).  

ഗുണദ്ദഭാക്തൃ 
അക്കൗണ്ടിൽ 
ലപ്കെിറ്റ് ലചയ്യാൻ 
കഴ്ചിയുന്നിലെങ്കിൽ, T 
+ 1 േിവേത്തിൽ 
ഗുണദ്ദഭാക്തൃ 
ബാങ്കിന്റെ ഓദ്ദട്ടാ 
റിദ്ദവഴ്സൽ (ആർ).  

കാെതാേേം T + 
1 േിവേത്തിന് 
അപുറോലണങ്കി

ൽ പ്പതിേിനം 
100/- ര്ൂപ.  

ബി അക്കൗണ്ട ് ലെബിറ്റ് 
ലചയ്തു, എന്നാൽ 
പ്ൊൻോക്ഷൻ 
സ്ഥിര്ീകര്ണം േർചെ ് 
ലൊദ്ദക്കഷനിൽ 
െഭിചിട്ടിെ (േർചെിനുള്ള 
ദ്ദപയ്ലേെ ്).  

T + 5 
േിവേത്തിനുള്ളിൽ 
ഓദ്ദട്ടാ-റിദ്ദവഴ്സൽ   

കാെതാേേം T + 
5 
േിവേത്തിനപുറം 
ആലണങ്കിൽ 
പ്പതിേിനം 100/- 
ര്ൂപ  

4 നോഷണൽ ഓഭട്ടോഭമറ്റെ് ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് (എൻ.എ.സി.എെ്.) 

എ 
ഗുണദ്ദഭാക്താവിലെ 
അക്കൗണ്ടിദ്ദെക്്ക ലപ്കെിറ്റ് 
ലചയ്യുന്നതിലെ അലെങ്കിൽ 
തുകയുലെ റിദ്ദവഴ്സെിലെ 
കാെതാേേം. 

ഗുണദ്ദഭാക്തൃ ബാങ്ക് 
ലപ്കെിറ്റ് 
ലചയ്തിട്ടിൊത്ത 
പ്ൊൻോക്ഷൻ T + 1 
േിവേത്തിനകം റിദ്ദവഴ്സ് 
ലചയ്യണം. 

കാെതാേേം T + 
1 
േിവേത്തിനപുറോ

ലണങ്കിൽ 
പ്പതിേിനം ₹100/- 
വീതം. 

ബി 

ഉപദ്ദഭാക്താവ് ബാങ്കിനുള്ള 
ലെബിറ്റ് ോൻദ്ദെറ്റ് 
പിൻവെിച ദ്ദശ്ഷവും 
അക്കൗണ്ട ്ലെബിറ്റ് 
ലചയ്തിര്ിക്കുന്നു. 

അത്തര്ം ലെബിറ്റിന് 
ഉപദ്ദഭാക്താവിലെ 
ബാങ്ക് 
ഉത്തര്വാേിയായിര്ി

ക്കും.  T + 1 
േിവേത്തിനുള്ളിൽ 
പര്ിഹാര്ം 
പൂർത്തിയാക്കിയിര്ിക്ക

ണം. 
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േുകളിെുള്ള പ്ഗിെിൽ, T+1/ T+5 എന്നിവ ആർ.ബി.ഐ. കമ്മയൂണിദ്ദക്കഷൻ 

അനുേര്ിചുള്ള കെണ്ടർ േിവേത്തിലെ പശ്ചാത്തെത്തിൽ ഉപദ്ദയാഗിദ്ദക്കണ്ടതാണ്. 
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ഇത ്പ്ശ്ദ്ധിക്കാവുന്നതാണ്:  
• പര്ാജയലപട്ട ഇെപാെുകൾ പര്ിഹര്ിക്കുന്നതിനുള്ള ബാഹയ പര്ിധിയാണ് 
നിർേിഷ്ട െി.എ.െി.; ഒപം  

• പര്ാജയലപട്ട ഇത്തര്ം ഇെപാെുകൾ ദ്ദവഗത്തിൽ പര്ിഹര്ിക്കാൻ ബാങ്കുകൾ 
പ്ശ്േിദ്ദക്കണ്ടതാണ്.  

 
ോമ്പത്തിക നഷ്ടപര്ിഹാര്ം ഉൾലപെുന്നിെലത്തൊം, ഉപദ്ദഭാക്താവിൽ നിന്നുള്ള 
പര്ാതിദ്ദക്കാ ലെയിേിദ്ദനാ കാത്തുനിൽക്കാലത, ഉപദ്ദഭാക്താവിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ 
അത ്േവദ്ദേധയാ ബാധകോക്കും.  
 
എന്നിര്ുന്നാെും, ഇദ്ദക്കാ-പാർട്ണറുലെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള (ഉോഹര്ണത്തിന്, 
എൻ.പി.േി.ഐ.) പ്പവർത്തന / ോദ്ദങ്കതിക പ്പശ്നങ്ങൾ കാര്ണം കാെതാേേം 
ഉലണ്ടങ്കിൽ യു.പി.ഐ./ ഐ.എം.പി.എേ്. ഇെപാെിൽ കാെതാേേം ദ്ദനര്ിട്ടാൽ 
ഉപദ്ദഭാക്താവിന് നഷ്ടപര്ിഹാര്ം നൽകാൻ ബാങ്ക് ബാധയസ്ഥേെ.  
 
ഫണ്ടുകളുലെ റിദ്ദട്ടൺ ോർക്്ക ലചയ്യുന്നതിലെ കാെതാേേത്തിന് 
ഐ.എം.പി.എേ്. / യു.പി.ഐ. ദ്ദപാർട്ടെുകളിൽ എൻ.പി.േി.ഐ. ഓദ്ദട്ടാദ്ദേറ്റെ് 
നഷ്ടപര്ിഹാര് കണക്കുകൂട്ടൽ നെത്തി.  
 

- െി.ബി.എേിൽ നിന്ന് (ഗുണദ്ദഭാക്താവ് എന്ന നിെയിൽ) റിദ്ദട്ടൺ 
വവകുകയാലണങ്കിൽ, ലേറ്റിൽലേെിന്റെ ഭാഗോയി എൻ.പി.േി.ഐ 
െി.ബി.എേിൽ നിന്ന് ലെബിറ്റ് ലചയ്യുകയും നഷ്ടപര്ിഹാര്ം ബാങ്കിന് 
വകോറുകയും ലചയ്യും. ഈ ോഹചര്യത്തിൽ, െി.ബി.എേിന്റെ കയ്യിൽ 
നിന്നുള്ള നഷ്ടപര്ിഹാര്ം ബാങ്ക് ഉപദ്ദഭാക്താവിന്  (െി.ബി.എേ്. 
ഉപദ്ദഭാക്താവെ) അയയ്ക്കുന്നതായിര്ിക്കും.  

 
- കൗണ്ടർപാർട്ടി ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള റിദ്ദട്ടൺ വവകുന്നതിന് (െി.ബി.എേ്. 
പണേെയ്ക്കുന്ന ഗുണദ്ദഭാക്താവ് എന്ന നിെയിൽ), എൻ.പി.േി.ഐ. േറ്റ് 
ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലെബിറ്റ് ലചയ്യുകയും നഷ്ടപര്ിഹാര്ം െി.ബി.എേിന് 
വകോറുകയും ലചയ്യും. ഈ ോഹചര്യത്തിൽ, േലറ്റാര്ു ബാങ്കിന്റെ കയ്യിൽ 
നിന്നുള്ള നഷ്ടപര്ിഹാര്ം െി.ബി.എേ്. ഉപദ്ദഭാക്താവിന് വകോറും.  

 
െി.എ.െി.യിൽ നിർവചിചിര്ിക്കുന്ന പ്പകാര്ം തകര്ാർ പര്ിഹര്ിക്കുന്നതിന്റെ 
ആനുകൂെയം െഭിക്കാത്ത ഉപദ്ദഭാക്താക്കൾക്്ക റിേർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുലെ 
ബാങ്കിംഗ് ഓംബുഡ്സ്ോന് പര്ാതി ര്ജിറർ ലചയ്യാം.  
 
ആവശയഡപ്പരോത്ത കോർെുകൾ:  
 
കാർെ് ഏത ്വയക്തിയുലെ ദ്ദപര്ിൊദ്ദണാ ഇഷയൂ ലചയ്തിര്ിക്കുന്നത് ആ വയക്തിക്്ക 
“റിേർവ് ബാങ്ക്-ഇെദ്ദപ്ഗറ്റെ ്ഓംബുെ്്സ്മാൻ േ്്കീം (ആർ.ബി. - ഐ.ഒ.എേ്., 
2021)” വയവസ്ഥകൾ പ്പകാര്ം, േവീകർത്താവിന് ബാങ്ക് നൽദ്ദകണ്ട നഷ്ടപര്ിഹാര് 
തുക നിശ്ചയിക്കുന്ന ബാങ്കിംഗ് ഓംബുെ്്സ്മാലന േേീപിക്കാവുന്നതാണ്.  
 
3.3 ഭറോപ്്പ ഭപയ്ഡമന്റ ്  നിർഭേശങ്ങൾക്കു ഭശഷമുള്ള ഡെക്കുകളുഡര ഭപയ്ഡമന്റ ്    
 
ദ്ദറാപ ് ദ്ദപയ്ലേെ ്  നിർദ്ദേശ്ം ബാങ്ക് അംഗീകര്ിചതിന് ദ്ദശ്ഷം ഒര്ു ലചക്്ക 
നൽകിയിട്ടുലണ്ടങ്കിൽ, ബാങ്ക് ഇക്കാര്യം പ്ശ്ദ്ധാപൂർവ്വം അദ്ദനവഷിക്കണം, ബാങ്കിൽ 
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നിന്ന് പര്സ്പര്വിര്ുദ്ധോയ നിർദ്ദേശ്ങ്ങൾ െഭിചിലെങ്കിൽ, ബാങ്ക് ഇെപാെ് റിദ്ദവഴ്സ് 
ലചയ്യുകയും ഉപദ്ദഭാക്താവ് ഇെപാെ് അറിയിച് 2 പ്പവൃത്തി േിവേത്തിനുള്ളിൽ 
വാെയൂ -ദ്ദെറ്റെ ് ലപ്കെിറ്റ് നൽകുകയും ദ്ദവണം. ഉപദ്ദഭാക്താവിന് ഉണ്ടാകുന്ന 
ഏലതാര്ു ോമ്പത്തിക നഷ്ടവും േുകളിൽ പറഞ്ഞിര്ിക്കുന്ന ഖണ്ഡിക 3.1 
പ്പകാര്ം നികത്തലപെും. ഏലതങ്കിെും ദ്ദേെധികാര്േുള്ള ഘെകത്തിന്റെ 
കാര്യത്തിൽ, ഉപദ്ദഭാക്താവിന്റെ ഇെപാെ് ചര്ിപ്തലത്ത അെിസ്ഥാനോക്കി 
ബാങ്കിന്റെ വിദ്ദവചനാധികാര്ത്തിൽ പണേെയ്ക്കുന്നതാണ്.  
 
3.4 വിഭേശനോണയ വിനിമയ ഭസവനങ്ങൾ (വിഭേശ കറൺസി ഡെക്്ക 
കളക്ഷനുകൾ)  
 
വിദ്ദേശ് ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് േേയബന്ധിതോയി വായ്പ ഉറപാക്കാൻ ബാങ്കിന് 
കഴ്ചിയാത്തതിനാൽ വിദ്ദേശ് ര്ാജയങ്ങളിദ്ദെക്്ക അയയ്ക്കുന്ന വിദ്ദേശ് 
കറൻേികളിൽ നിയുക്ത ലചക്കുകൾ ദ്ദശ്ഖര്ിക്കുന്നതിലെ കാെതാേേത്തിന് 
ബാങ്ക് ഉപദ്ദഭാക്താവിന് നഷ്ടപര്ിഹാര്ം നൽകിെ. വിദ്ദേശ് ര്ാജയങ്ങളിലെ 
ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ദ്ദശ്ഖര്ിക്കുന്ന ഇൻേ്പ്െുലേെുകളുലെ ദ്ദശ്ഖര്ണത്തിനുള്ള 
േേയം ഓദ്ദര്ാ ര്ാജയത്തിനും ഒര്ു ര്ാജയത്തിനകത്തും ദ്ദപാെും, ഒര്ു 
സ്ഥെത്തുനിന്നും േലറ്റാര്ിെദ്ദത്തക്്ക വയതയാേലപെുന്നുലവന്നത് ബാങ്കിന്റെ 
അനുഭവോണ്. താൽക്കാെികോയി െിയർ ലചയ്ത ഇൻേ്പ്െുലേെുകൾ തിര്ിലക 
നൽകുന്നതിനുള്ള േേയ ോനേണ്ഡങ്ങളും ഓദ്ദര്ാ ര്ാജയത്തും 
വയതയാേലപട്ടിര്ിക്കുന്നു. എന്നിര്ുന്നാെും, ബാങ്കിന്റെ കറേ്്ദ്ദപാണ്ടെ ് 
ബാങ്കുകളിലെ ദ്ദനാേ്്ദ്ദപ്ൊ അക്കൗണ്ടിദ്ദെക്്ക പണം ലപ്കെിറ്റ് ലചയ്്തുകഴ്ചിഞ്ഞാൽ, 
ലപ്കെിറ്റ് നൽകാനുള്ള അനാവശ്യ കാെതാേേത്തിന് ബാങ്ക് ഉപദ്ദഭാക്താവിന് 
നഷ്ടപര്ിഹാര്ം നൽകും. അത്തര്ം േന്ദർഭങ്ങളിൽ നഷ്ടപര്ിഹാര്ം ഇനിപറയുന്ന 
ര്ീതിയിൽ കണക്കാക്കും:  
 

- ബാങ്കിന്റെ ലചക്്ക കളക്ഷൻ നയത്തിൽ വിശ്േീകര്ിചിര്ിക്കുന്ന പ്പകാര്ം 
വര്ുോനം ലപ്കെിറ്റ് ലചയ്യുന്നതിലെ കാെതാേേത്തിനുള്ള പെിശ്. 

- വിദ്ദേശ്നാണയ വിനിേയ നിര്ക്കിലെ പ്പതികൂെ ചെനം േൂെം 
ഉണ്ടാദ്ദയക്കാവുന്ന ഏലതങ്കിെും നഷ്ടത്തിനുള്ള  നഷ്ടപര്ിഹാര്ം. 

 
3.5 ഡെോമറിക് ഡെക്്ക കളക്ഷനുകൾ  
 
ഉപദ്ദഭാക്തൃ നഷ്ടപര്ിഹാര് നയത്തിന്റെ ഭാഗോയി, ബാങ്കിന്റെ ലചക്്ക കളക്ഷൻ 
ദ്ദപാളിേിയിൽ വയക്തോക്കിയിട്ടുള്ള േേയത്തിനപുറദ്ദത്തക്്ക ലപ്കെിറ്റ് 
നൽകുന്നതിൽ കാെതാേേം ദ്ദനര്ിട്ടാൽ, കളക്ഷൻ ഇൻേ്പ്െുലേെുകളുലെ 
(ദ്ദൊക്കൽ / ഔട്്ടദ്ദറഷൻ ലചക്കുകൾ) തുകയ്ക്്ക ബാങ്ക് അതിന്റെ 
ഉപദ്ദഭാക്താക്കൾക്്ക പെിശ് നൽകും. അത്തര്ം പെിശ് ഉപദ്ദഭാക്താക്കളിൽ നിന്ന് 
ലെയിം ലചയ്യാലത തലന്ന നൽകും. ബാങ്കിന്റെ േവന്ത്ം ശ്ാഖകളിദ്ദൊ േറ്റ് 
ബാങ്കുകളിദ്ദൊ എെുക്കുന്ന ഇൻേ്പ്െുലേെുകൾ തമ്മിൽ കാെതാേേം ദ്ദനര്ിെുന്ന 
പിര്ിവിന് പെിശ് അെയ്ക്കുന്നതിന് യാലതാര്ു വയതയാേവും ഉണ്ടായിര്ിക്കിെ. 
കാെതാേേേുള്ള ദ്ദശ്ഖര്ണത്തിനുള്ള പെിശ് ഇനിപറയുന്ന നിര്ക്കിൽ നൽകും:  
 
എ) പ്പാദ്ദേശ്ിക ലചക്കുകളുലെ കാര്യത്തിൽ 3 പ്പവൃത്തി േിവേങ്ങളിൽ കൂെുതൽ 
കാെതാേേം ദ്ദനര്ിെുന്ന കാെയളവിനുള്ള ആഭയന്ത്ര് ദ്ദേവിംഗ് ബാങ്ക് നിര്ക്്ക.  
ബി) േി.െി.എേ്. ലേെറുകളിൽ അെയ്ദ്ദക്കണ്ട ഔട്്ട ദ്ദറഷൻ ലചക്കുകളുലെ 
ദ്ദശ്ഖര്ണത്തിൽ 3 പ്പവൃത്തി േിവേത്തിനും ദ്ദനാൺ-േി.െി.എേ്. ലേെറുകളിൽ 
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10 പ്പവൃത്തി േിവേത്തിനും േുകളിെുള്ള കാെതാേേ കാെയളവിനുള്ള 
ലൊേറിക് ദ്ദേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് നിര്ക്്ക.  
േി) 14 പ്പവൃത്തി േിവേങ്ങളിൽ കൂെുതൽ കാെതാേേം ദ്ദനര്ിെുന്നിെത്ത്, 
അതാത ് കാെയളവിലെ ആഭയന്ത്ര് ദ്ദെം ലെദ്ദപാേിറ്റുകൾക്്ക ബാധകോയ 
നിര്ക്കിൽ പെിശ് നൽകും (േേയലേത്തും േുൻദ്ദപയുള്ള പിൻവെിക്കൽ 
േൗകര്യേുള്ള ആഭയന്ത്ര് ദ്ദെം ലെദ്ദപാേിറ്റുകൾക്്ക ബാധകോയ നിര്ക്കുകൾ).  
െി) അോധാര്ണോയ കാെതാേേേുണ്ടായാൽ, അതായത്, 90 കെണ്ടർ 
േിവേത്തിൽ കൂെുതൽ കാെതാേേം ഉണ്ടായാൽ, ബന്ധലപട്ട ആഭയന്ത്ര് ദ്ദെം 
ലെദ്ദപാേിറ്റ് നിര്ക്കിന് (േേയലേത്തും േുൻദ്ദപയുള്ള പിൻവെിക്കൽ 
േൗകര്യേുള്ള ആഭയന്ത്ര് കാൊവധി നിദ്ദക്ഷപങ്ങൾക്്ക ബാധകോയ നിര്ക്കുകൾ) 
2% േുകളിൽ പെിശ് നൽകും.  
ഇ) ദ്ദശ്ഖര്ണത്തിെുള്ള ലചക്കിന്റെ വര്ുോനം ഉപദ്ദഭാക്താവിന്റെ ഓവർ പ്ൊഫ്റ്റ് 
/ ദ്ദൊൺ അക്കൗണ്ടിദ്ദെക്്ക ലപ്കെിറ്റ് ലചയ്യലപെുകയാലണങ്കിൽ, വായ്പ 
അക്കൗണ്ടിന് ബാധകോയ നിര്ക്കിൽ പെിശ് നൽകും. അോധാര്ണോയ 
കാെതാേേത്തിന്, വായ്പാ അക്കൗണ്ടിന് ബാധകോയ നിര്ക്കിദ്ദനക്കാൾ 2% 
ഉയർന്ന നിര്ക്കിൽ പെിശ് നൽകും.  
എഫ്) ലപ്കെിറ്റ് കാർെുകൾക്കായി, ലപ്കെിറ്റ് കാർെ് ഉപദ്ദഭാക്താവ് 2 പ്പവൃത്തി 
േിവേങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ദ്ദൊക്കൽ ലചക്കും ലപ്കെിറ്റ് കാർെ് ദ്ദപയ്ലേെ ് 
േേയപര്ിധിക്്ക േുമ്പ് 5 പ്പവൃത്തി േിവേങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഔട്്ട ദ്ദറഷൻ 
ലചക്കുകളും നിദ്ദക്ഷപിക്കുന്നിെത്ത്, ബാങ്ക് പിഴ്ച ഈൊക്കിെ, ബാങ്കിന്റെ 
ഭാഗത്തുനിന്ന്  എലന്ത്ങ്കിെും ലപ്കെിറ്റ് വവകിയാൽ ലപ്കെിറ്റ് കാർെ് ദ്ദപയ്ലേെ ് 
െയൂ തീയതിക്കുള്ളിൽ െഭിക്കുന്ന ദ്ദപയ്ലേെ ്  പര്ിഗണിക്കുകയും ലചയ്യും. 
എന്നിര്ുന്നാെും, ഉപദ്ദഭാക്താവിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള കാര്ണങ്ങളാൽ ലപ്കെിറ്റ് 
വവകിയാൽ, ബാങ്ക് പിഴ്ച ഈൊക്കുകയും ഭാഗിക ദ്ദപയ്ലേെിന് ബാധകോയ 
ലപ്കെിറ്റ് കാർെ് നിബന്ധനകളും വയവസ്ഥകളും  അനുേര്ിച് പെിശ് 
ഈൊക്കുകയും ലചയ്യും.  
 

3.6 ്രോൻസിറ്റിൽ നഷ്ടഡപ്പരുന്ന ഇൻസ്്രുഡമന്റുകൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹോരം 
 
ഉപദ്ദഭാക്താവിന്റെ ദ്ദശ്ഖര്ണത്തിനായി ബാങ്കിന് വകോറിയ ദ്ദശ്ഷം 
ഇൻേ്പ്െുലേെ ്  നഷ്ടലപട്ടതിനാൽ ഉപദ്ദഭാക്താവിന് ഉണ്ടാകുന്ന ോമ്പത്തിക 
നഷ്ടത്തിനായുള്ള ബാങ്കുകളുലെ ഉപദ്ദഭാക്തൃ നഷ്ടപര്ിഹാര് നയവും ലചക്്ക 
ദ്ദശ്ഖര്ണ നയത്തിൽ േൂചിപിക്കും. നഷ്ടലപട്ട ലചക്്ക / ഇൻേ്പ്െുലേെ ് തുകയിൽ 
10 പ്പവൃത്തി േിവേങ്ങൾ വലര് നയായോയ കാെതാേേത്തിന് ബാങ്ക് ആഭയന്ത്ര് 
േമ്പാേയ നിര്ക്കുകളിൽ പെിശ് നൽകും.  
 
3.7 സ്ഥിര നിഭക്ഷപങ്ങൾ  
 
സ്ഥിര് നിദ്ദക്ഷപങ്ങളുലെ ബുക്കിംഗുോയി ബന്ധലപട്ട പണവും അതിനുള്ള 
നിർദ്ദേശ്ങ്ങളും െഭിചതിന് ദ്ദശ്ഷവും ഉപദ്ദഭാക്താവിന്റെ നിർദ്ദേശ്പ്പകാര്ം 
പ്പവർത്തിക്കുന്നതിൽ ബാങ്ക് പര്ാജയലപട്ടാൽ, നിർദ്ദേശ്ങ്ങൾക്കും ഫണ്ടുകൾക്കും 
അനുേര്ിച് നിശ്ചിത േൂെയേുള്ള തീയതിദ്ദയാലെ ഉപദ്ദഭാക്താവിനുള്ള സ്ഥിര് 
നിദ്ദക്ഷപം ബുക്്ക ലചയ്യും.  
 
ഈ ലെദ്ദപാേിറ്റുകളുലെ കാൊവധി പൂർത്തിയാകുകയാലണങ്കിൽ, ഈ 
നിർദ്ദേശ്ങ്ങൾ െഭിക്കുന്നതിനുള്ള കട്്ട ഓഫ് കാെയളവിനുള്ളിൽ ഉപദ്ദഭാക്താവ് 
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നൽകുന്ന ലേചയൂര്ിറ്റി നിർദ്ദേശ്ങ്ങൾക്കനുേൃതോയി ബാങ്ക് പ്പവർത്തിക്കും. 
ദ്ദേവിംഗ്സ ് ബാങ്ക് ലെദ്ദപാേിറ്റിന്റെ പെിശ് അെയ്ക്കുന്നതിദ്ദനാ ഒര്ു വായ്പാ 
അക്കൗണ്ടിൽ ബാങ്കിന് അധിക പെിശ് അെയ്ക്കുന്നതിദ്ദനാ ബാധകോയ േിനിേം 
ബാെൻേ് കുറയ്ക്കുന്നതിെൂലെ ഉപദ്ദഭാക്താവിന് ോമ്പത്തിക നഷ്ടേുണ്ടാക്കുന്ന 
നിർദ്ദേശ്ത്തിൽ ബാങ്ക് നെപെിലയെുക്കുന്നതിൽ പര്ാജയലപെുകയാലണങ്കിൽ, 
ഉപദ്ദഭാക്താവിന് ഈൊക്കുന്ന യഥാർത്ഥ നിര്ക്കുകളും പെിശ്യും തിര്ിലക 
നൽകിലക്കാണ്ട് അത്തര്ം നഷ്ടത്തിന് ബാങ്ക് ഉപദ്ദഭാക്താവിന് നഷ്ടപര്ിഹാര്ം 
നൽകും.  
 
3.8 െയൂപ്ലിഭക്കറ്റ് െിമോന്റ ്  ്െോഫ്ട് ഇഷയൂ ഡെയ്യുന്നത്  
 
ആവശ്യോയ പ്പോണങ്ങൾ േഹിതം ഒര്ു െയൂപ്ലിദ്ദക്കറ്റ് െിോൻെ് പ്ൊഫ്റ്റിനുള്ള 
അഭയർത്ഥന െഭിച തീയതി േുതൽ ര്ണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ബാങ്ക് ഉപദ്ദഭാക്താവിന് 
ഒര്ു െയൂപ്ലിദ്ദക്കറ്റ് െിോൻെ് പ്ൊഫ്റ്റ് നല്കു ം. ഈ കാെയളവിനപുറം കാെതാേേം 
ദ്ദനര്ിട്ടാൽ, ബന്ധലപട്ട ലേചയൂര്ിറ്റി കാെയളവിദ്ദെക്്ക ബാധകോയ സ്ഥിര് 
നിദ്ദക്ഷപ നിര്ക്കിൽ (േേയലേത്തും േുൻദ്ദപയുള്ള പിൻവെിക്കൽ േൗകര്യേുള്ള 
ആഭയന്ത്ര് കാൊവധി സ്ഥിര് നിദ്ദക്ഷപങ്ങൾക്്ക ബാധകോയ നിര്ക്കുകൾ) ബാങ്ക് 
പെിശ് നൽകും. ബാങ്കിൽ തയ്യാറാക്കിയ െയൂപ്ലിദ്ദക്കറ്റ് െിോൻെ് പ്ൊഫ്റ്റിന്റെ 
അഭയർത്ഥന വാങ്ങുന്നയാൾ നെത്തുന്ന േന്ദർഭങ്ങളിൽ ോപ്തദ്ദേ ഇത് 
ബാധകോകൂ, േൂന്നാം കക്ഷി അംഗീകാര്ങ്ങളുലെ കാര്യത്തിൽ ഇത് ബാധകേെ. 

3.9 ബോങ്കുകളുഡര ്പതിബദ്ധതയുഡര ലംഘനം ഏജന്റ ്  നരത്തുന്നത്  
 
ബാങ്കിന്റെ പ്പതിനിധി / ലകാറിയർ അലെങ്കിൽ െി.എേ്.എ. ഏലതങ്കിെും 
അനുചിതോയ ലപര്ുോറ്റത്തിൽ ഏർലപെുകദ്ദയാ അലെങ്കിൽ ഇെപാെുകാദ്ദര്ാെുള്ള 
ബാങ്കിന്റെ പ്പതിബദ്ധത െംഘിക്കുകദ്ദയാ ലചയ്തതായി ഉപദ്ദഭാക്താവിൽ നിന്ന് 
എലന്ത്ങ്കിെും പര്ാതി െഭിചാൽ, പര്ാതി അദ്ദനവഷിക്കാനും കലണ്ടത്തെുകൾ 
അറിയിക്കാനും ബാങ്ക് ഉചിതോയ നെപെികൾ വകലക്കാള്ളുകയും 
ഉപദ്ദഭാക്താവിൽ നിന്ന് പര്ാതി െഭിച തീയതി േുതൽ 7 പ്പവൃത്തി 
േിവേങ്ങൾക്കുള്ളിൽ , അത ്നയായീകര്ിക്കലപെുന്നിെത്ത്, ബാങ്കിംഗ് ഇെപാെിലെ 
യഥാർത്ഥ ോമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന്, ഓദ്ദര്ാ ദ്ദകേിന്റെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ 
ഉപദ്ദഭാക്താവിന് നഷ്ടപര്ിഹാര്ം നൽകും. ഇതിൽ േറ്റ് ചിെവുകളും പദ്ദര്ാക്ഷോയ 
ോമ്പത്തികദ്ദോ ോമ്പത്തിദ്ദകതര്ദ്ദോ ആയ നഷ്ടങ്ങളും ഉൾലപെുന്നിെ.  
 
3.10 ഇൻഡവറ്ഡമന്റ ്  ആന്റ ്  റിെംപ്ഷൻ സ്ലിപ്പുകളിൽ നരപരി 
എരുക്കോതിരിക്കുന്നത്  
 
ഒര്ു േയൂചവൽ ഫണ്ടിദ്ദെക്്ക തുെർന്നുള്ള ദ്ദപ്പാേസ്ിംഗിനായി ഒര്ു ഉപദ്ദഭാക്താവ് 
ബാങ്കിൽ േേർപിച ഏലതങ്കിെും നിദ്ദക്ഷപത്തിദ്ദൊ റിെംപ്ഷൻ സ്ലിപുകളിദ്ദൊ 
നെപെിലയെുക്കുന്നതിൽ ബാങ്ക് പര്ാജയലപെുകയാലണങ്കിൽ, സ്ലിപ് വവകിയ 
കാെയളവിദ്ദെക്്ക നിെവിെുള്ള ആഭയന്ത്ര് ദ്ദേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് നിര്ക്കിൽ, 
കാെതാേേം ദ്ദനര്ിട്ട തുകയ്ക്്ക ബാങ്ക് നഷ്ടപര്ിഹാര്ം നൽകും.  
 

ദ്ദോവറിൻ ദ്ദഗാൾെ് ദ്ദബാണ്ടിനുള്ള (എേ്.ജി.ബി.) ഉപദ്ദഭാക്താവിന്റെ അദ്ദപക്ഷ 
നിര്േിക്കലപട്ടാൽ, T +1 പ്പവൃത്തി േിവേത്തിനുള്ളിൽ ഉപദ്ദഭാക്താവിന് പണം 
തിര്ിലക നൽകാനുള്ള എൊ പ്ശ്േങ്ങളും ബാങ്ക് നെത്തും. എന്നിര്ുന്നാെും, 
ബാങ്കിന്റെ അവോനത്തിൽ അദ്ദപക്ഷകന് തുക തിര്ിലക നൽകാൻ 
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കാെതാേേം ദ്ദനര്ിട്ടാൽ, കാെതാേേത്തിന്റെ ഓദ്ദര്ാ േിവേവും 
ഉപദ്ദഭാക്താക്കൾക്്ക റിദ്ദപാ നിര്ക്്ക + 2% നിര്ക്കിൽ നഷ്ടപര്ിഹാര്ം നൽകും. 
അദ്ദപക്ഷാ നിദ്ദക്ഷപ തുകയിൽ നഷ്ടപര്ിഹാര്ം നൽകും. 

 

3.11 വോയ്പയുഡര തിരിച്ചരവ് കഴിയുഭപോൾ ്പമോണങ്ങൾ മരക്കിനല്ക്കുന്നത്   
 
േമ്മതിചദ്ദതാ കര്ാർ ലചയ്തദ്ദതാ ആയ എൊ കുെിശ്ശികകളും േറ്റ് അനുബന്ധ 
ഔപചാര്ികതകളും പ്പോണങ്ങളും തിര്ിചെച് 15 പ്പവൃത്തി േിവേത്തിനുള്ളിൽ 
ബാങ്ക് ഉപദ്ദഭാക്താവിന്, എൊ ലേകയൂര്ിറ്റികളും / പ്പോണങ്ങളും / വെറ്റിൽ 
െീെുകളും പണയം വച വസ്തു വിദ്ദെക്്ക തിര്ിലക നൽകും. 

േദ്ദറ്റലതങ്കിെും ലെയിേിനായി ലേറ്റ് ഓഫ് ലചയ്യുന്നതിനുള്ള ഏലതങ്കിെും 
അവകാശ്ം വിനിദ്ദയാഗിക്കലപെുകയാലണങ്കിൽ, േറ്റ് ലെയിേുകലള കുറിചുള്ള 
പൂർണ്ണ വിശ്ോംശ്ങ്ങദ്ദളാലെ ബാങ്ക് ഉചിതോയ അറിയിപ് നൽകുകയും 
ബന്ധലപട്ട ലെയിം തീർപാക്കുന്നത് / അെയ്ക്കുന്നത് വലര് പണയം വച 
വസ്തു വിദ്ദെക്്ക ലേകയൂര്ിറ്റികൾ/ പ്പോണങ്ങൾ/ പട്ടയം എന്നിവ നിെനിർത്തുകയും 
ലചയ്യും. ലേകയൂര്ിറ്റികൾ / പ്പോണങ്ങൾ / പട്ടയം എന്നിവ തിര്ിചെയ്ക്കാൻ 
ബാങ്കിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള കാെതാേേത്തിന്, കര്ാർ ലചയ്ത എൊ 
കുെിശ്ശികകളുലെയും തിര്ിചെവിന്റെ 15 പ്പവൃത്തി േിവേങ്ങളിൽ കൂെുതൽ 
പണയലപെുത്തിയ വസ്തു വിന് ബാങ്ക് കാെതാേേം വര്ുത്തുകയാലണങ്കിൽ, ബാങ്ക് 
ആഴ്ചയിൽ പര്ോവധി 5,000/- ര്ൂപയ്ക്്ക വിദ്ദധയോയി ആഴ്ചയിൽ 100 ര്ൂപ 
നഷ്ടപര്ിഹാര്ം നൽകും.  
 
3.12 ഡ്കെിറ്റ് നല്കു ന്നതിഡല കൂരോഡത/ അഡെങ്കിൽ ്രോൻസോക്ഷനുകളുഡര 
മരക്കത്തിഡല കോലതോമസം  
 

എൻ.ഇ.എഫ്.െി, ആർ.െി.ജി.എേ് അലെങ്കിൽ ഉപദ്ദഭാക്താക്കൾക്്ക ദ്ദവണ്ടി 
േവീകര്ിക്കുന്ന േറ്റ് ോർഗങ്ങളിെൂലെയുള്ള ഇൻവാർെ് ലറേിറ്റൻേുകളുലെ 
ലപ്കെിറ്റുകൾ വഹിക്കുന്നതിന് ബാങ്കിന് ദ്ദനര്ിട്്ട കാര്ണോയ കാെതാേേത്തിന് 
ബാങ്ക് ഉപദ്ദഭാക്താക്കൾക്്ക നഷ്ടപര്ിഹാര്ം നൽകും. പിശ്ദ്ദകാ അപ്ശ്ദ്ധദ്ദയാ 
കാര്ണം,  നെപെിപ്കേ / ലറഗുദ്ദെറ്ററി ോർഗ്ഗനിർദ്ദേശ്ങ്ങൾ അനുേര്ിച് 
േേയപര്ിധിക്കപുറം ഗുണദ്ദഭാക്താവിന് എൻ.ഇ.എഫ്.െി. / എൻ.ഇ.േി.എേ്. / 
എൻ.എ.േി.എച്. ഇെപാെുകൾ ലപ്കെിറ്റ് ലചയ്യുന്നതിൽ 
കാെതാേേേുണ്ടാകുകയാലണങ്കിൽ, റിേർവ് ബാങ്ക് എൽ.എ.എഫ്. റിദ്ദപാ 
നിര്ക്്ക അധികം ര്ണ്ട് ശ്തോനം എന്ന നിര്ക്കിൽ ഉപദ്ദഭാക്താവിന്റെ പിഴ്ചപെിശ് 
ബാങ്ക് അെയ്ക്കും. ഉപദ്ദഭാക്താവ് പിഴ്ചപെിശ്യ്ക്കുള്ള ലെയിം ഫയൽ 
ലചയ്തിട്ടിലെങ്കിെും പിഴ്ചപെിശ് ഉപദ്ദഭാക്താവിന് നൽകും.  
 
നെപെിപ്കേ / ലറഗുദ്ദെറ്ററി ോർഗ്ഗനിർദ്ദേശ്ങ്ങൾ അനുേര്ിച് േേയപര്ിധിക്കപുറം 
ഗുണദ്ദഭാക്താവിന് ആർ.െി.ജി.എേ്. ലപ്കെിറ്റ് ലചയ്യുന്നതിൽ കാെതാേേം 
ദ്ദനര്ിെുകയാലണങ്കിൽ, നിെവിലെ റിദ്ദപാ നിര്ക്കിൽ ഉപദ്ദഭാക്താവിന് പ്പതിേിനം 
ര്ണ്ട ് ശ്തോനം പെിശ്യും ബാങ്ക് നൽകണം. അദ്ദത േിവേം പാോക്കിയ 
ലപ്കെിറ്റിലനാപം ലപ്കെിറ്റിൽ കാെതാേേം ഉണ്ടായാൽ, ഒര്ു േിവേദ്ദത്തക്്ക 
നഷ്ടപര്ിഹാര്ം നൽകും. ഉപദ്ദഭാക്താവ് പിഴ്ചപെിശ്യ്ക്കുള്ള ലെയിം ഫയൽ 
ലചയ്തിട്ടിലെങ്കിെും പിഴ്ചപെിശ് ഉപദ്ദഭാക്താവിന് നൽകും.  
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ഏലതങ്കിെും കാര്ണത്താൽ ഗുണദ്ദഭാക്താവിന്റെ അക്കൗണ്ടിദ്ദെക്്ക ഫണ്ടുകൾ 
ലപ്കെിറ്റ് ലചയ്യാൻ ോധയേലെങ്കിൽ, ഉോഹര്ണത്തിന് അക്കൗണ്ട് നിെവിെിെ, 
അക്കൗണ്ട ് േര്വിപിചത് േുതൊയവ, േവീകർത്താവിന്റെ അംഗത്തിന്റെ ലേമ്പർ 
ഇെർദ്ദഫേിൽ ദ്ദപയ്ലേെ ്  െഭിച് ഒര്ു േണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അലെങ്കിൽ 
ആർ.െി.ജി.എേ്. ദ്ദപയ്ലേെുകൾക്കായി ആർ.െി.ജി.എേ്. ബിേിനസ്് േിവേം 
അവോനിക്കുന്നതിന് േുമ്പായി ഫണ്ട് യഥാർത്ഥ അംഗത്തിന് തിര്ിലക നൽകും. 
അദ്ദതേേയം എൻ.ഇ.എഫ്.െി. ഇെപാെുകൾക്കായി അംഗങ്ങളുലെ ഇെർദ്ദഫേിൽ 
പണം അെച് 2 േണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഫണ്ട് തിര്ിലക നൽകും.  
 

3.13 പരോജയഡപ്പട്ട എ.രി.എം. ്രോൻസോക്ഷനുകളുഡര ഡ്കെിറ്റിംഗിഡല 
കോലതോമസം  
 
ഉപദ്ദഭാക്താവിന്റെ പര്ാതി െഭിച് 5 േിവേത്തിനുള്ളിൽ അഭയർത്ഥന 
േവീകര്ിക്കുന്നതിദ്ദനാ നിര്േിക്കുന്നതിദ്ദനാ ഉള്ള തീര്ുോനം ബാങ്ക് 
അദ്ദനവഷിക്കുകയും അറിയിക്കുകയും ലചയ്യും. ലപ്കെിറ്റ് വകോറുന്നതിൽ 
കാെതാേേം ദ്ദനര്ിട്ടാൽ, T + 5 േിവേത്തിനപുറം കാെതാേേത്തിന്, 
ഉപദ്ദഭാക്താവിൽ നിന്ന് ലെയിേിൊലത ഉപദ്ദഭാക്താവിന്റെ അക്കൗണ്ടിദ്ദെക്്ക / 
ലപ്കെിറ്റ് കാർെിദ്ദെക്്ക പ്പതിേിനം 100 ര്ൂപ നഷ്ടപര്ിഹാര്ം ഓദ്ദട്ടാോറ്റിക്കായി 
ലപ്കെിറ്റ് ലചയ്യലപെും. 

്ക.നം.  സം വത്തിന്റന്റ 
വിവരണം  

ഓഭട്ടോ 
റിഭവഴ്്സലിനും 
നഷ്ടപരിഹോരത്തിനു

മുള്ള െട്ടക്കൂര്  
ഓഭട്ടോ-റിഭവഴ്്സലിനുള്ള 
ബരംബലൻ  

നഷ്ടപരിഹോരത്തുക നൽഭകണ്ടി 
വരുന്നവ  

I  II  III  IV  
1  ഓഭട്ടോഭമറ്റെ് ഡരെർ 

ഡമഷീനുകൾ (എ.രി.എമ്മുകൾ)  
എ  ഉപദ്ദഭാക്താവി

ന്റെ അക്കൗണ്ട് 
ലെബിറ്റ് 
ലചയ്ലതങ്കിെും 
പണം വിതര്ണം 
ലചയ്തിട്ടിെ.  

പര്ോവധി െി + 
5 
േിവേത്തിനു

ള്ളിൽ 
പര്ാജയലപട്ട 
ഇെപാെിന്റെ 
ദ്ദപ്പാ-ആക്റ്റീവ് 
റിദ്ദവഴ്സൽ (ആർ).  

T + 5 
േിവേത്തിനപുറ

േുള്ള 
കാെതാേേത്തി

ന് അക്കൗണ്ട് 
ഉെേയുലെ 
ലപ്കെിറ്റിദ്ദെക്്ക 
പ്പതിേിനം 100/-.  

തിരിച്ചരവും നഷ്ടപരിഹോരവും ബോങ്ക് വഹിക്കുന്നിഡെങ്കിൽ 
ഉപഭ ോക്തോവിനു ബകഡക്കോള്ളോനോവുന്ന നരപരി 

ഇെപാെിന്റെ വിശ്ോംശ്ങ്ങളുോയി ഉപദ്ദഭാക്താവിന് ബാങ്കിന്റെ പര്ാതി പര്ിഹാര് 
ലേെിലന േേീപിക്കാം. വിശ്ോംശ്ങ്ങൾ ഇവിലെ െഭയോണ്:  
 
https://www.dbs.com/in/treasures/common/redressal-of-complaints-and-grievances.page  
പര്ാതി 30 േിവേത്തിനുള്ളിൽ പര്ിഹര്ിക്കലപട്ടിലെങ്കിൽ, ഉപദ്ദഭാക്താവിന് 
"റിേർവ് ബാങ്ക്-ഇെദ്ദപ്ഗറ്റെ ്ഓംബുഡ്സ്ോൻ സ്കീം (ആർ.ബി.-ഐ.ഒ.എേ്., 2021)" 
പ്പകാര്ം പര്ാതി നൽകാം. ആർ.ബി.-ഐ.ഒ.എേ്., 2021 ഉപദ്ദഭാക്താക്കൾക്്ക 
റിേർവ് ബാങ്ക് നിയപ്ന്ത്ിത സ്ഥാപനങ്ങൾലക്കതിലര് പര്ാതികൾ ഫയൽ 
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ലചയ്യുന്നതിനുള്ള ഒലര്ാറ്റ റഫറൻേ് ദ്ദപായിെ ് നൽകുന്നു. ആർ.ബി-ഐ.ഒ.എേ്., 
2021 ആർ.ബി.ഐ. ലവബ്വേറ്റിൽ ഇനിപറയുന്ന ോർഗ്ഗത്തിൽ െഭയോണ്:  
 
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121.pdf  
പര്ാതികൾ ഓൺവെനായി https://cms.rbi.org.in, അലെങ്കിൽ േേർപിത ഇ-
ലേയിൽ crpc@rbi.org.in വഴ്ചിദ്ദയാ അലെങ്കിൽ റിേർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, നാൊം 
നിെ, ലേക്ടർ 17, ചണ്ഡിഗെ് - 160 017 എന്ന വിൊേത്തിൽ 'ലേൻപ്െവെസ്ഡ് 
റേീപ്റ്റ് ആൻെ് ദ്ദപ്പാേസ്ിംഗ് ലേെർ' (േി.ആർ.പി.േി.)-ദ്ദെക്്ക 
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121_A.pdf എന്നതിൽ പറഞ്ഞ 
പ്പകാര്േുള്ള ോർഗ്ഗങ്ങളിെൂലെ ദ്ദനര്ിദ്ദട്ടാ അയക്കാവുന്നതാണ്. ദ്ദൊൾ-പ്ഫീ നമ്പർ - 
14448 (ര്ാവിലെ 9:30 േുതൽ വവകുദ്ദന്നര്ം 5:15 വലര്) -  പര്ാതി ഫയൽ 
ലചയ്യുന്നതിെും പര്ാതി പര്ിഹാര്ലത്തക്കുറിചുള്ള വിവര്ങ്ങളുലെ കാര്യത്തിെും 
േഹായവും ഉപദ്ദഭാക്താക്കൾക്്ക, ബഹുഭാഷാ പിന്ത്ുണദ്ദയാലെ, െഭയോണ്. 

കാർെ് ഇെപാെിന ്ബാധകോയ നഷ്ടപര്ിഹാര്ം: 

്ക.
നം.  

സം വത്തിന്റന്റ 
വിവരണം 

ഓഭട്ടോ റിഭവഴ്്സലിനും 
നഷ്ടപരിഹോരത്തിനുമുള്ള െട്ടക്കൂര്  

  
ഓഭട്ടോ-
റിഭവഴ്്സലിനുള്ള 
ബരംബലൻ  

നഷ്ടപരിഹോരത്തുക 
നൽഭകണ്ടി വരുന്നവ  

I II III IV 

2 കോർെ് ഇരപോര് 

a കോർെിൽ നിന്ന് 
കോർെിഭലക്കുള്ള 
ബകമോറ്റം 

ഗുണദ്ദഭാക്താവിന്റെ 
അക്കൗണ്ടിദ്ദെക്കുള്ള 
ലപ്കെിറ്റിലന 
ബാധിചിട്ടിലെങ്കിൽ, T 
+ 1 
േിവേത്തിനുള്ളിൽ 
പ്ൊൻോക്ഷൻ റിദ്ദവഴ്സ് 
ലചയ്യണം (ആർ). 

T + 1 
േിവേത്തിനപുറേുള്ള 
കാെതാേേത്തിന് 
പ്പതിേിനം 100/-. 

കാർെ് അക്കൗണ്ട് 
ലെബിറ്റ് ലചയ്തു, 
പദ്ദക്ഷ ഗുണദ്ദഭാക്തൃ 
കാർെ് അക്കൗണ്ട് 
ലപ്കെിറ്റ് ലചയ്തിട്ടിെ. 

b ഭപോയിന്റ ്  ഓഫ് ഡസയിൽ (പി.ഒ.എസ്.)-ഡല കയോഷ് ഉൾഡപ്പഡര  
(പി.ഒ.എസ്) (കോർെ് ഹോജരോക്കിയിട്ടുണ്ട്) 

ദ്ദപായിെ ്  ഓഫ് 
ലേയിൽ (പി.ഒ.എേ്.)-
ലെ കയാഷ് ഉൾലപലെ  
(പി.ഒ.എേ്) (കാർെ് 
ഹാജര്ാക്കിയിട്ടുണ്ട്)  

T + 5 
േിവേത്തിനുള്ളിൽ 
ഓദ്ദട്ടാ-റിദ്ദവഴ്സൽ   

T + 5 
േിവേത്തിനപുറേുള്ള 
കാെതാേേത്തിന് 
പ്പതിേിനം 100/-.  

അക്കൗണ്ട ്ലെബിറ്റ് 
ലചയ്തിട്ടുലണ്ടങ്കിെും 
േർചെ ്  
ലൊദ്ദക്കഷനിൽ 
സ്ഥിര്ീകര്ണം 
െഭിചിട്ടിെ, അതായത്, 
ചാർജ്-സ്ലിപ് ജനദ്ദററ്റ് 
ലചയ്തിട്ടിെ. 
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c കാർെ് നിെവിെിെ 
(േി.എൻ.പി.) (ഇ-
ലകാദ്ദേഴ്സ്) 

 
അക്കൗണ്ട ്ലെബിറ്റ് 
ലചയ്്ലതങ്കിെും 
വയാപാര്ിയുലെ 
േിറത്തിൽ 
സ്ഥിര്ീകര്ണം 
െഭിചിെ. 

 

3.14 ഡെബിറ്റ് കോർെുകൾ/ഡമോബബൽ ബോങ്കിംഗ്/ഇന്റർഡനറ്റ് 
ബോങ്കിംഗ്/ഡ്കെിറ്റ് കോർെുകളിഡല  
വഞ്ചനോപരമോയ ഇരപോരുകളുഡര അക്കൗണ്ടിഡല ഡതറ്റോയ/അനധികൃത 
ഡെബിറ്റുകൾ തിരിഡച്ചരുക്കൽ  
 
വൺ-വെം പാേ്്ദ്ദവെ് അലെങ്കിൽ 2 ഫാക്ടർ ആധികാര്ികത (2എഫ്.എ.) 
പിന്ത്ുെര്ുന്ന ഇെപാെിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലെയിേിന് നഷ്ടപര്ിഹാര്ം നൽകാൻ ബാങ്ക് 
ബാധയസ്ഥനായിര്ിക്കിെ. ഉൾലപട്ട തുക പര്ിഗണിക്കാലത അത്തര്ം ലെയിം 
അലെങ്കിൽ ലെയിേുകൾ നിര്േിക്കലപെും.  
ദ്ദേൽപറഞ്ഞവയ്ക്്ക പുറദ്ദേ, ഒര്ു ഉപദ്ദഭാക്താവിന്റെ അപ്ശ്ദ്ധ കാര്ണം നഷ്ടം 
േംഭവിക്കുന്ന ദ്ദകേുകളിൽ അനധികൃത ഇെപാെുകൾ കാര്ണം േംഭവിക്കുന്ന 
നഷ്ടത്തിന് ഉപദ്ദഭാക്താവ് ഉത്തര്വാേിയായിര്ിക്കും, അവർ  ദ്ദപയ്ലേെ ് 
ലപ്കെൻഷയെുകൾ പങ്കിട്ടിട്ടുള്ളതും പങ്കിൊൻ പാെിൊത്ത അക്കൗണ്ടുോയി 
ബന്ധലപട്ട േദ്ദറ്റലതങ്കിെും വിശ്ോംശ്ങ്ങളും പങ്കിൊൻ പാെിൊത്തത് ദ്ദപാെുള്ളവ 
- നിബന്ധനകളിെും വയവസ്ഥകളിെും കാൊകാെങ്ങളിൽ െയെ ് വിേയാഭയാേ 
പ്ശ്േങ്ങളിെും അറിയിക്കുന്നത് ദ്ദപാലെ. അനധികൃത ഇെപാെ ്ബാങ്കിൽ റിദ്ദപാർട്്ട 
ലചയ്യുന്നതുവലര് ഉപദ്ദഭാക്താവ് േുഴ്ചുവൻ നഷ്ടവും വഹിക്കും. അനധികൃത 
ഇെപാെ ് റിദ്ദപാർട്്ട ലചയ്തതിന് ദ്ദശ്ഷം േംഭവിക്കുന്ന ഏലതാര്ു നഷ്ടവും, 
അതിനുദ്ദശ്ഷേുള്ള  ഓദ്ദര്ാ നഷ്ടവും ബാങ്കിന്റെ ഉത്തര്വാേിത്തോണ്.  
 
അനധികൃത ഇരപോര് നരന്നോൽ ഉപഭ ോക്തോവിന്റന്റ ബോധയതയുഡര 
വിശേോംശങ്ങൾ: 
ഉപഭ ോക്തോവിന് ബോധയതയിെോത്ത അവസ്ഥ  
 
1. താലഴ്ചപറയുന്ന േന്ദർഭങ്ങളിൽ അനധികൃത ഇെപാെ് േംഭവിക്കുന്നിെത്ത് ഒര്ു 
ഉപദ്ദഭാക്താവിന് ബാധയതലയാന്നുേിൊത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു:  

i) ബാങ്കിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള വഞ്ചന / അപ്ശ്ദ്ധ / ദ്ദപാര്ായ്മ (ഇെപാെ് ഉപദ്ദഭാക്താവ് 
റിദ്ദപാർട്്ട ലചയ്തിട്ടുദ്ദണ്ടാ ഇെദ്ദയാ എന്നത് പര്ിഗണിക്കാലത തലന്ന).  

ii) ഈ പ്പശ്നം ബാങ്കുോദ്ദയാ ഉപദ്ദഭാക്താവുോദ്ദയാ അെ േറിച് േിറത്തിൽ 
േലറ്റവിലെലയങ്കിെും കിെക്കുന്ന േൂന്നാം കക്ഷി െംഘനം, അനധികൃത 
ഇെപാെുോയി ബന്ധലപട്്ട ബാങ്കിൽ നിന്ന് ആശ്യവിനിേയം െഭിച് േൂന്ന് 
പ്പവൃത്തി േിവേത്തിനുള്ളിൽ ഉപദ്ദഭാക്താവ് ബാങ്കിലന അറിയിക്കുന്നു.  

 
ഒരു ഉപഭ ോക്തോവിന്റന്റ പരിമിതമോയ ബോധയത  
 
2. ഇനിപറയുന്ന േംഭവങ്ങളിലെ അനധികൃത ഇെപാെുകൾ േൂെം ഉണ്ടാകുന്ന 
നഷ്ടത്തിന് ഒര്ു ഉപദ്ദഭാക്താവ് ഉത്തര്വാേിയായിര്ിക്കും:  
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i) ദ്ദപയ്ലേെ ് ലപ്കെൻഷയെുകൾ പങ്കിെുക എന്നതുദ്ദപാലെ, ഉപദ്ദഭാക്താവിന്റെ 
അപ്ശ്ദ്ധ േൂെം നഷ്ടം േംഭവിക്കുന്ന േന്ദർഭങ്ങളിൽ അനധികൃത ഇെപാെ് 
ബാങ്കിൽ റിദ്ദപാർട്്ട ലചയ്യുന്നത് വലര് ഉപദ്ദഭാക്താവ് േുഴ്ചുവൻ നഷ്ടവും 
വഹിക്കും. അനധികൃത ഇെപാെ ് റിദ്ദപാർട്്ട ലചയ്തതിന് ദ്ദശ്ഷം ഉണ്ടാകുന്ന 
ഏലതാര്ു നഷ്ടവും ബാങ്ക് വഹിക്കും.  
 

ii) അനധികൃത ഇെക്ദ്ദപ്ൊണിക് ബാങ്കിംഗ് ഇെപാെിന്റെ ഉത്തര്വാേിത്തം 
ബാങ്കിദ്ദനാ ഉപദ്ദഭാക്താവിദ്ദനാ അെ, േറിച് േിറത്തിൽ േലറ്റവിലെലയങ്കിെും 
കിെക്കുന്ന േന്ദർഭങ്ങളിൽ, അത്തര്ലോര്ു ഇെപാെ് ബാങ്കിലന 
അറിയിക്കുന്നതിൽ ഉപദ്ദഭാക്താവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാെതാേേം (ബാങ്കിൽ 
നിന്ന് അറിയിപ് െഭിച് നാദ്ദൊ ഏദ്ദഴ്ചാ പ്പവൃത്തി േിവേങ്ങൾ) 
ഉണ്ടാകുദ്ദമ്പാൾ,  ഉപദ്ദഭാക്താവിന്റെ ഓദ്ദര്ാ ഇെപാെ് ബാധയതയും ഇെപാെ് 
േൂെയത്തിദ്ദൊ ദ്ദെബിളിൽ ചുവലെ േൂചിപിചിട്ടുള്ള തുകയിദ്ദൊ ഏതാണ് 
കുറലവങ്കിൽ അതിൽ പര്ിേിതലപെുദ്ദത്തണ്ടതാണ്.  

 

പട്ടിക 1 
ഭപോയിന്റ ്  2 (ii) ്പകോരം ഒരു ഉപഭ ോക്തോവിന്റന്റ 

പരമോവധി ബോധയത 
അക്കൗണ്ട് തരം പരമോവധി ബോധയത () 

*  ബി.എേ്.ബി.െി. / ലചറുകിെ 
അക്കൗണ്ടുകൾ  

5,000  

*  േലറ്റൊ എേ്.ബി. അക്കൗണ്ടുകളും  10,000  

*  പ്പീ-ലപയ്ഡ് ദ്ദപയ്ലേെ ് 
ഇൻേ്പ്െുലേെുകളും ഗിഫ്റ്റ് 
കാർെുകളും  

 

*  എം.എേ്.എം.ഇകളുലെ കറെ ് / കയാഷ് 
ലപ്കെിറ്റ് / ഓവർ പ്ൊഫ്റ്റ് 
അക്കൗണ്ടുകൾ  

 

*  വയക്തികളുലെ കറെ ് അക്കൗണ്ടുകൾ / 
കയാഷ് ലപ്കെിറ്റ് / ഓവർപ്ൊഫ്റ്റ് 
അക്കൗണ്ടുകൾ വാർഷിക ശ്ര്ാശ്ര്ി 
ബാെൻേ് (തട്ടിപ് േംഭവത്തിന് 
േുമ്പുള്ള 365 േിവേങ്ങളിൽ) / പര്ിധി 
25 െക്ഷം ര്ൂപ വലര്  

 

*  5 െക്ഷം ര്ൂപ വലര് പര്ിധിയുള്ള 
ലപ്കെിറ്റ് കാർെുകൾ  

 

*  േലറ്റൊ കറെ ്  / കയാഷ് ലപ്കെിറ്റ് / 
ഓവർപ്ൊഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ  

25,000  

*  5 െക്ഷം ര്ൂപയ്ക്്ക േുകളിെുള്ള 
ലപ്കെിറ്റ് കാർെുകൾ  

 

 
3. േൂന്നാം കക്ഷി െംഘനങ്ങളിൽ ഉപദ്ദഭാക്താവിന്റെ ലോത്തത്തിെുള്ള ബാധയത, 
േുകളിലെ ഖണ്ഡിക 1 (ii), ഖണ്ഡിക 2 (ii) എന്നിവയിൽ 
വിശ്േോക്കിയിര്ിക്കുന്നതുദ്ദപാലെ, പ്പശ്നങ്ങൾ ബാങ്കിദ്ദനാ ഉപദ്ദഭാക്താവിദ്ദനാ അെ, 
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എന്നാൽ േിറത്തിൽ േലറ്റവിലെലയങ്കിെുദ്ദോ ആലണന്ന് പട്ടിക 2-ൽ 
വിശ്േോക്കിയിര്ിക്കുന്നു:  
 

പട്ടിക 2 
ഉപഭ ോക്തോവിന്റന്റ ബോധയതയുഡര സം്ഗഹം 

അറിയിപ്പ് ല ിച്ച തീയതി 
മുതൽ വഞ്ചനോപരമോയ 

ഇരപോര് റിഭപ്പോർട്ട് 
ഡെയ്യോൻ എരുത്ത സമയം 

ഉപഭ ോക്തോവിന്റന്റ 
ബോധയത () 

3 പ്പവൃത്തി 
േിവേങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 

ബാധയത ഇെ 

4 േുതൽ 7 പ്പവൃത്തി 
േിവേങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 

ഇെപാെ് േൂെയം അലെങ്കിൽ 
പട്ടിക 1-ൽ 

പറഞ്ഞിര്ിക്കുന്ന തുക, 
ഏതാദ്ദണാ കുറവ ്അത് 

7 പ്പവൃത്തി 
േിവേങ്ങൾക്കപുറം 

*സൂെിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 
വയവസ്ഥകൾ 
അനുസരിച്ച് 

 

പട്ടിക 2-ൽ പര്ാേർശ്ിചിര്ിക്കുന്ന പ്പവൃത്തി േിവേങ്ങളുലെ എണ്ണം, അറിയിപ് 
േവീകര്ിച തീയതി ഒഴ്ചിലക, ഉപദ്ദഭാക്താവിന്റെ ദ്ദഹാം പ്ബാഞ്ചിന്റെ പ്പവർത്തന 
ലഷെയൂൾ അനുേര്ിച് കണക്കാദ്ദക്കണ്ടതാണ്.  
 
ഉപഭ ോക്തോവിന് ബോധയത ഇെോത്ത / പരിമിതമോയ ബോധയതയ്ക്കുള്ള 
റിഭവഴ്സൽ ബരംബലൻ  
 
4. ഉപദ്ദഭാക്താവ് അറിയിക്കുദ്ദമ്പാൾ, ഉപദ്ദഭാക്താവിന്റെ അത്തര്ം അറിയിപിന്റെ 
തീയതി േുതൽ 10 പ്പവൃത്തി േിവേത്തിനുള്ളിൽ (ഇൻഷുറൻേ് ലെയിം 
ലേറ്റിൽലേെിനായി കാത്തുനിൽക്കാലത) അനധികൃത ഇെക്ദ്ദപ്ൊണിക് 
ഇെപാെിൽ ഉൾലപട്ട തുക ബാങ്ക് ഉപദ്ദഭാക്താവിന്റെ അക്കൗണ്ടിദ്ദെക്്ക ലപ്കെിറ്റ് 
ലചയ്യണം (ഷാദ്ദൊ റിദ്ദവഴ്സൽ). ഉപദ്ദഭാക്താവിന്റെ അപ്ശ്ദ്ധ ഉണ്ടായ 
േന്ദർഭങ്ങളിൽ ദ്ദപാെും അനധികൃത ഇെക്ദ്ദപ്ൊണിക് ബാങ്കിംഗ് ഇെപാെുകളുലെ 
ോഹചര്യത്തിൽ ഏലതങ്കിെും ഉപദ്ദഭാക്തൃ ബാധയത ഒഴ്ചിവാക്കാൻ ബാങ്കുകൾക്്ക 
അവര്ുലെ വിദ്ദവചനാധികാര്ത്തിൽ തീര്ുോനലേെുക്കാം. അനധികൃത 
ഇെപാെിന്റെ തീയതി അനുേര്ിച് ലപ്കെിറ്റ് േൂെയം കണക്കാക്കും.  
 
5. കൂൊലത, ബാങ്കുകൾ ഇനിപറയുന്നവ ഉറപാക്കണം:  
 

i) പര്ാതികൾ വകകാര്യം ലചയ്യുന്ന പ്പപ്കിയ േംബന്ധിച ബാങ്കിന്റെ 
അംഗീകൃത നയത്തിൽ വയക്തോക്കിയിട്ടുള്ള 
േേയപര്ിധിയ്ക്കുള്ളിെും, എന്നാൽ പര്ാതി െഭിച തീയതി േുതൽ 90 
േിവേത്തിൽ കവിയാലതയും, ഒര്ു പര്ാതി പര്ിഹര്ിക്കലപെുകയും 
ഉപദ്ദഭാക്താവിന്റെ ബാധയത ഏലതങ്കിെുേുലണ്ടങ്കിൽ അതു 
കണക്കാക്കുകയും ലചയ്ത ദ്ദശ്ഷം േുകളിൽ ദ്ദപായിെ ്  1 േുതൽ 3 
വലര്യുള്ള വയവസ്ഥകൾ അനുേര്ിച് ഉപദ്ദഭാക്താവിന് നഷ്ടപര്ിഹാര്ം 
നൽകുകയും ലചയ്യുന്നു;  
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ii) പര്ാതി പര്ിഹര്ിക്കാദ്ദനാ ഉപദ്ദഭാക്തൃ ബാധയത നിർണ്ണയിക്കാദ്ദനാ 
കഴ്ചിയാത്ത ോഹചര്യത്തിൽ, 90 േിവേത്തിനുള്ളിൽ, ദ്ദപായിെ ്  1 
േുതൽ 3 വലര് നിർദ്ദേശ്ിചിര്ിക്കുന്ന നഷ്ടപര്ിഹാര്ം ഉപദ്ദഭാക്താവിന് 
നൽകും; ഒപം  

 
iii) ലെബിറ്റ് കാർെ് / ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഉപദ്ദഭാക്താവിന് 

പെിശ് നഷ്ടലപെുന്നിെ, ലപ്കെിറ്റ് കാർെിന്റെ കാര്യത്തിൽ, 
ഉപദ്ദഭാക്താവ് പെിശ്യുലെ അധിക ബാധയത വഹിക്കുന്നിെ.  

 
 
90 േിവേത്തിനുള്ളിൽ പര്ാതി പര്ിഹര്ിക്കാദ്ദനാ ഉപദ്ദഭാക്തൃ ബാധയത 
നിർണ്ണയിക്കാദ്ദനാ ബാങ്കിന് കഴ്ചിയാത്ത പക്ഷം, 1-5 ഖണ്ഡികകളിൽ 
നിർദ്ദേശ്ിചിര്ിക്കുന്ന നഷ്ടപര്ിഹാര്ം ഉപദ്ദഭാക്താവിന് നൽകും. 
 
*െുവഡര സൂെിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വയവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് - അത്തര്ം 
േംശ്യാസ്പേോയ എൊ ലെബിറ്റുകളും വിനയേിച നെപെിപ്കേങ്ങളും 
നിയേപാെക സ്ഥാപനങ്ങളുോയി ദ്ദചർന്ന് ആവശ്യേുള്ളിെലത്തൊം ബാങ്ക് 
അദ്ദനവഷിക്കും. അത്തര്ം അദ്ദനവഷണങ്ങളുലെ ഫെങ്ങൾ, ഓദ്ദര്ാ 
േംഭവങ്ങളുലെയും അെിസ്ഥാനലത്ത ആപ്ശ്യിചിര്ിക്കുന്നു.  
 

(i) ഏലതങ്കിെും വഞ്ചനയുലെ കാര്യത്തിൽ, ഏലതങ്കിെും 
അംഗദ്ദത്താെ് അതിന്റെ ഉദ്ദേയാഗസ്ഥർ ഒര്ു പ്കേദ്ദക്കെ് / വഞ്ചന 
നെത്തിയിട്ടുലണ്ടന്ന് ബാങ്കിന് ദ്ദബാധയലപട്ടാൽ, പ്ബാഞ്്ച അതിന്റെ 
ബാധയത ഉെൻ അംഗീകര്ിക്കുകയും ലെയിം നൽകുകയും 
ലചയ്യും.  

 
(ii) ബാങ്കിന് ലതറ്റുപറ്റിയ ദ്ദകേുകളിൽ, ഒ.െി.പി. അലെങ്കിൽ 2 

ഫാക്ടർ ഓതെിദ്ദക്കഷനുകൾ അലെങ്കിൽ പ്പോണത്തിൽ 
പര്ാേർശ്ിചിട്ടുള്ള ഏലതങ്കിെും ദ്ദകേ് എന്നിവയുലെ പിൻബെം 
ഇെപാെിന് ഇലെങ്കിൽ ോപ്തദ്ദേ ബാങ്ക് ഉപദ്ദഭാക്താവിന് 
എതിർപിൊലത നഷ്ടപര്ിഹാര്ം നൽകുകയുള്ളൂ.  

 
(iii) ബാങ്കിന് ലതറ്റുപറ്റിയദ്ദതാ ഉപദ്ദഭാക്താവിന് ലതറ്റുപറ്റിയദ്ദതാ 

അൊത്തതും എന്നാൽ േിറത്തിൽ േലറ്റവിലെലയങ്കിെും പിഴ്ചവ് 
ഉള്ളതുോയ േന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഉപദ്ദഭാക്താവിന് ദ്ദനര്ിട്ട ദ്ദനര്ിട്ടുള്ള 
ോമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന്റെ 50% വലര് (5,000 ര്ൂപയിൽ 
കവിയാലത) ബാങ്ക് ഉപദ്ദഭാക്താവിന് നഷ്ടപര്ിഹാര്ം നൽകും. 
ഒര്ു അക്കൗണ്ടിന്റെ കാെയളവിൽ ഒര്ിക്കൽ ോപ്തദ്ദേ അത്തര്ം 
നഷ്ടപര്ിഹാര്ം നൽകുകയുള്ളൂ.  

 
ഇനിപറയുന്ന കാര്ണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലെയിേുകൾ നിര്േിക്കാനുള്ള 
അവകാശ്ം ബാങ്കിൽ നിക്ഷിപ്തോണ്:  
 

• ബാങ്ക് വാഗ്ദാനം ലചയ്യുന്ന ഉൽപന്നങ്ങൾക്കും ദ്ദേവനങ്ങൾക്കുേുള്ള 
നിബന്ധനകളുലെയും വയവസ്ഥകളുലെയും െംഘനം  

• ഉപദ്ദഭാക്താവിന്റെ അക്കൗണ്ടിന്റെയും ലെബിറ്റ്/എ.െി.എം./ലപ്കെിറ്റ് 
കാർെ് ദ്ദപാെുള്ള ഇെപാെുകളുലെ ഇൻേ്പ്െുലേെുകളുലെയും 
േംര്ക്ഷണം ഉറപാക്കുന്നതിനായി ബാങ്ക് കാൊകാെങ്ങളിൽ 
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പുറത്തിറക്കുന്ന വിവിധ ോർഗ്ഗനിർദ്ദേശ്ങ്ങൾ ഉപദ്ദഭാക്താവ് 
പാെിക്കാത്തത്.  

• അദ്ദെർട്ടുകൾ ഉെനെി െഭിക്കുന്നതിന് ഉപദ്ദഭാക്താക്കൾ തങ്ങളുലെ 
നിെവിലെ േമ്പർക്ക വിശ്ോംശ്ങ്ങൾ, പ്പദ്ദതയകിച്, പ്പവർത്തിക്കുന്ന 
ഒര്ു ലോവബൽ നമ്പറും ഇലേയിൽ ഐ.െി.യും അപ്ദ്ദെറ്റ് 
ലചയ്തിട്ടുലണ്ടന്്ന ഉറപാക്കണം. അത്തര്ം േമ്പർക്ക വിവര്ങ്ങൾ 
ബാങ്കുോയി അപ്ദ്ദെറ്റ് ലചയ്യുന്നതിൽ പര്ാജയലപെുന്നത്, 
എ.െി.എം/ലെബിറ്റ് കാർെുകൾ/ലപ്കെിറ്റ് കാർെുകൾ അലെങ്കിൽ 
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇെപാെുകൾ/ആക്സേുകളുലെ േദ്ദറ്റലതങ്കിെും 
ഇെക്ദ്ദപ്ൊണിക് ചാനെിന്റെ േുര്ുപദ്ദയാഗം നിേിത്തം േംഭവിക്കുന്ന 
ഏലതാര്ു നഷ്ടത്തിനും ഉപദ്ദഭാക്താവിന് ഉത്തര്വാേിയാകാം.  

• േംശ്യാസ്പേദ്ദോ വഞ്ചനാപര്ദ്ദോ ആയ ഇെപാെിന്റെ 
അനന്ത്ര്ഫെദ്ദോ ഏലതങ്കിെും പദ്ദര്ാക്ഷദ്ദോ ആയ നഷ്ടത്തിന് 
നഷ്ടപര്ിഹാര്ം നൽകുകദ്ദയാ അെയ്ക്കുകദ്ദയാ ലചയ്യര്ുത്.  

 
3.15 ഭലോക്കറുകളുമോയി ബന്ധഡപ്പട്ട നഷ്ടപരിഹോരം  
 
ദ്ദേഫ് ലെദ്ദപാേിറ്റ് ദ്ദവാൾട്ടുകൾ േൂക്ഷിചിര്ിക്കുന്ന പര്ിേര്ത്തിന്റെ പര്ിപൂർണ്ണ 
േുര്ക്ഷയ്ക്കായി  ബാങ്ക് എൊ നെപെികളും േവീകര്ിചിട്ടുണ്ട്. എന്നിര്ുന്നാെും, 
തീപിെുത്തം, ദ്ദോഷണം/ കവർച, ലകാള്ള, ലകട്ടിെം തകർച തുെങ്ങിയ 
േംഭവങ്ങൾ േൂെം, അലെങ്കിൽ ബാങ്കിന്റെ േവന്ത്ം ദ്ദപാര്ായ്മകൾ, അപ്ശ്ദ്ധ, 
എലന്ത്ങ്കിെും വീഴ്ച/പ്പവൃത്തി എന്നിങ്ങലന ജീവനക്കാര്ൻ(ക്കാർ) നെത്തുന്ന 
വഞ്ചനയ്ക്്ക കാര്ണോയി ദ്ദൊക്കറിലെ വസ്തു ക്കൾ നഷ്ടലപെുന്ന േന്ദർഭങ്ങളിൽ, 
ബാങ്കുകളുലെ ബാധയത േുര്ക്ഷിത ലെദ്ദപാേിറ്റ് ദ്ദൊക്കറിന്റെ നിെവിെുള്ള 
വാർഷിക വാെകയുലെ നൂറിര്ട്ടിക്്ക തുെയോയ തുകയായി 
പര്ിേിതലപെുത്തിയിര്ിക്കുന്നു.  
 
3.16 ഭഫോഴ്സ ്മജയൂർ  
 
ദ്ദഫാഴ്സ ്േജയൂർ എന്നാൽ വേവത്തിന്റെ പ്പവൃത്തികൾ, ലവള്ളലപാക്കം, വര്ൾച, 
ഭൂകമ്പം അലെങ്കിൽ േറ്റ് പ്പകൃതി േുര്ന്ത്ങ്ങൾ അലെങ്കിൽ അവസ്ഥ, േുര്ന്ത്ം, 
പകർചവയാധി അലെങ്കിൽ േഹാോര്ി, തീപ്വവാേ ആപ്കേണം, യുദ്ധം അലെങ്കിൽ 
കൊപങ്ങൾ, ആണവ, ര്ാേ അലെങ്കിൽ വജവ േെിനീകര്ണം, വയാവോയിക 
പ്പവർത്തനം, വവേയുതി തകര്ാർ, കമ്പയൂട്ടർ തകര്ാർ അലെങ്കിൽ അട്ടിേറി, 
ലകട്ടിെങ്ങളുലെ തകർച, തീ, േ്ദ്ദഫാെനം അലെങ്കിൽ അപകെം അലെങ്കിൽ 
ബാങ്കിന്റെ നയായോയ നിയപ്ന്ത്ണത്തിന് അതീതോയ േറ്റ് പ്പവൃത്തികൾ.  
 
ദ്ദഫാഴ്ച്്േ് േജയൂർ േംഭവദ്ദോ ോഹചര്യദ്ദോ പ്പവർത്തനം അോധയോക്കുന്നത് 
തുെര്ുന്നിെദ്ദത്താളം കാെം ബാങ്കിന്റെ ബാധയതകൾ നിർവഹിക്കുന്നത് 
താൽക്കാെികോയി നിർത്തിവചിര്ിക്കും. ഒര്ു േികച പ്ശ്േത്തിന്റെ 
അെിസ്ഥാനത്തിൽ, ഒര്ു ദ്ദഫാഴ്ച്്േ് േജയൂർ േംഭവത്തിന്റെ അനന്ത്ര്ഫെങ്ങൾ 
കുറയ്ക്കുന്നതിന് നയായോയ നെപെി(കൾ) േവീകര്ിക്കാൻ ബാങ്ക് 
പ്പതിജ്ഞാബദ്ധോണ്. ഏലതങ്കിെും വയാവോയിക പ്പവർത്തനം, വവേയുതി 
തകര്ാർ, കമ്പയൂട്ടർ തകര്ാർ അലെങ്കിൽ അട്ടിേറി എന്നിവ ഉണ്ടായാൽ, ബാങ്ക് 
അതിന്റെ ദ്ദേവനങ്ങൾ െഭയോക്കുന്നതിലെ കാെതാേേം കുറയ്ക്കുന്നതിന് 
നയായോയ നെപെികൾ വകലക്കാള്ളുകയും ഉപദ്ദഭാക്താക്കൾക്്ക തെസ്േിൊത്ത 
ദ്ദേവനങ്ങൾ നൽകാൻ പ്ശ്േിക്കുകയും ലചയ്യും.  
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അതിനാൽ, ഇത്തര്ം അവിചാര്ിത േംഭവങ്ങൾ (ബാങ്കിന്റെ േൗകര്യങ്ങൾദ്ദക്കാ 
അതിന്റെ കറേ്ദ്ദപാണ്ടെ ്  ബാങ്കിദ്ദനാ (കൾദ്ദക്കാ) ദ്ദകെുപാെുകൾ, 
ആശ്യവിനിേയത്തിനുള്ള ോധാര്ണ ോർഗങ്ങളുലെ അഭാവം അലെങ്കിൽ 
എൊത്തര്ം ഗതാഗതത്തിന്റെയും അഭാവം േുതൊയവ) നിർേിഷ്ട ദ്ദേവന 
ലെെിവറി പാര്ാേീറ്ററുകൾക്കുള്ളിൽ അതിന്റെ കെേകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ 
നിന്ന് തെയുന്ന ബാങ്കിന്റെ നിയപ്ന്ത്ണത്തിന് അതീതോലണങ്കിൽ, വവകിയുള്ള 
ലപ്കെിറ്റുകൾക്്ക നഷ്ടപര്ിഹാര്ം നൽകാൻ ബാങ്ക് ബാധയസ്ഥര്െ.  
 
3.17 യഥോർത്ഥ / ഭനരിട്ടുള്ള നഷ്ടം  
 
പ്പീ-ലപയ്ഡ ് ഇൻേ്പ്െുലേെ ്  േർവീേ് ഉൾലപലെ വിവിധ ബാങ്കിംഗ് 
ദ്ദേവനങ്ങൾക്കുള്ള ഈ ഉപദ്ദഭാക്തൃ നഷ്ടപര്ിഹാര് നയത്തിന് കീഴ്ചിൽ 
യഥാർത്ഥവും ദ്ദനര്ിട്ടുള്ളതുോയ നഷ്ടത്തിന് (പ്പദ്ദതയകിച് ോങ്കൽപികവും 
പദ്ദര്ാക്ഷവുോയ നഷ്ടം ഒഴ്ചിലക), കാര്ണോയ ലതളിവ് ബാങ്കിന് 
നൽകുകയും  ഉപദ്ദഭാക്താവിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അപ്ശ്ദ്ധ ഉണ്ടായിട്ടിെ എന്ന് 
ഉറപാക്കുകയും ലചയ്തുകഴ്ചിഞ്ഞാൽ ോപ്തം ഉപദ്ദഭാക്താവിന് നഷ്ടപര്ിഹാര്ം 
നൽകാൻ ബാങ്ക് ബാധയസ്ഥനായിര്ിക്കും.  
 
3.18 പൂർണ്ണവും അന്തിമവുമോയ തീർപ്്പ  
 
േുകളിൽ പറഞ്ഞതുദ്ദപാലെ ബാങ്ക് നഷ്ടപര്ിഹാര്ം നൽകിക്കഴ്ചിഞ്ഞാൽ, അത് 
ഒര്ു "പൂർണ്ണവും അന്ത്ിേവുോയ തീർപിനായി" വയാഖയാനിക്കലപെും, 
ഉപദ്ദഭാക്താവിൽ നിദ്ദന്നാ േറ്റാര്ിൽ നിലന്നങ്കിെും ബാങ്ക് കൂെുതൽ ലെയിം 
േവീകര്ിക്കിെ.  
 
3.19 പരോതികളും ആവലോതികളും പരിഹരിക്കൽ:  
 
െി.ബി.എേ്. ബാങ്ക് ഇന്ത്യ െിേിറ്റെിൽ, ഞങ്ങളുലെ വിെദ്ദയറിയ 
ഉപദ്ദഭാക്താവായ താങ്കൾ അർഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും േികച ദ്ദേവനം ോപ്തോണ് 
താങ്കൾക്്ക െഭിക്കുന്നലതന്ന് ഉറപാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആപ്ഗഹിക്കുന്നു.  
ബാങ്കിന്റെ പര്ാതി പര്ിഹാര് നയം ഇനിപറയുന്ന തത്തവങ്ങൾ പിന്ത്ുെര്ുന്നു: 
 

• എൊ േേയത്തും ഉപദ്ദഭാക്താക്കദ്ദളാെ് നീതിപൂർവം ലപര്ുോറുന്നു. 

• ഉപദ്ദഭാക്താക്കൾ ഉന്നയിക്കുന്ന പര്ാതികൾ േര്യാേദ്ദയാലെയും 
േേയബന്ധിതോയും വകകാര്യം ലചയ്യുന്നു.  

• സ്ഥാപനത്തിനുള്ളിൽ അവര്ുലെ പര്ാതികൾ പര്ിഹര്ിക്കുന്നതിനുള്ള 
വഴ്ചികലളക്കുറിചും പര്ാതികളുലെ പര്ിഹാര്ത്തിൽ തൃപ്തര്ലെങ്കിൽ 
അവര്ുലെ അവകാശ്ങ്ങലളക്കുറിചും ഉപദ്ദഭാക്താക്കലള അറിയിക്കുന്നു.  

• ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ ഉപദ്ദഭാക്താക്കളുലെ താൽപര്യങ്ങൾക്കായി നെ 
വിശ്വാേദ്ദത്താലെയും േുൻവിധികളിൊലതയും പ്പവർത്തിക്കുന്നു.  

 
ഏലതങ്കിെും ഘട്ടത്തിൽ, ഞങ്ങളുലെ ദ്ദേവനത്തിന്റെ നിെ താങ്കളുലെ 
പ്പതീക്ഷകൾക്്ക അനുേൃതേലെന്ന് താങ്കൾക്്ക ദ്ദതാന്നുന്നുലവങ്കിൽ, താങ്കൾക്്ക 
ലചയ്യാൻ കഴ്ചിയുന്നത് ഇതാ:  
ബാങ്കിന്റെ ലവബ്വേറ്റിൽ െഭയോയ ബാങ്കിന്റെ പര്ാതി നയം നിങ്ങൾക്്ക 
േന്ദർശ്ിക്കാം:  
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താങ്കളുലെ പര്ാതികൾ ഫയൽ ലചയ്യുന്നതിനുള്ള േമ്പർക്ക വിശ്ോംശ്ങ്ങൾ, 
േേയപ്കേങ്ങൾ, എസ്കദ്ദെഷൻ നിെകൾ എന്നിവയിൽ പര്ാതി നയം താങ്കലള 
േഹായിക്കും. ബാങ്ക് നൽകുന്ന പര്ിഹാര്ത്തിൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തനലെങ്കിൽ, ഈ 
പ്പപ്കിയലയപറ്റിയും ബാങ്കിംഗ് ഓംബുഡ്സ്ോലന എങ്ങലന 
േേീപിക്കാലേന്നതിലനക്കുറിചും നയം താങ്കൾക്്ക ോർഗ്ഗനിർദ്ദേശ്ം നൽകും.  
 
4  രണം  
 
4.1 ഉരമസ്ഥതയും അനുമതി നല്കു ന്ന അധികൃതരും  
 
ഈ നയം െി.ബി.എസ്. ബോങ്ക് ഇന്തയ ലിമിറ്റെ് ഭബോർെ് അംഗീകര്ിചതാണ്. 
വസ്തു നിഷ്ഠേൊത്ത, എന്നാൽ ോന്ദർഭികദ്ദോ ഭര്ണപര്ദ്ദോ ആയ ഏലതാര്ു 
ോറ്റത്തിനും, അംഗീകര്ിക്കുന്ന അധികാര്ിയുലെ ഒര്ു വേൻ-ഓഫ് ആവശ്യേിെ.  
ഈ നയത്തിെൂലെ, േി.ബി.ജി. ദ്ദേവനങ്ങൾക്കും ഉൽപന്നങ്ങൾക്കും ോറ്റങ്ങൾ 
അംഗീകര്ിക്കുന്നതിദ്ദനാ വകോറുന്നതിദ്ദനാ ഉപഭ ോക്തൃ ബോങ്കിംഗ് ്ഗൂപ്പിന്റന്റ 
ഇന്തയ ഭമധോവിക്്ക ദ്ദബാർെ് അധികോരം ബകമോറുന്നു.  
 
4.2 അവഭലോകനം  
 
ഈ നയം വാർഷികോയി (േൂന്ന് ോേം വലര് ദ്ദപ്ഗേ് കാൊവധിദ്ദയാലെ) 
അലെങ്കിൽ തുെർചയായ പ്പേക്തി ഉറപാക്കുന്നതിന് ഭൗതിക ോറ്റങ്ങൾ 
ആവശ്യോയി വര്ുദ്ദമ്പാൾ /ഉചിതോയിര്ിക്കുദ്ദമ്പാൾ അവദ്ദൊകനം 
ലചയ്യലപദ്ദെണ്ടതാണ്. 

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

