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டிபிஎஸ் வங்கி வாடிக்ககயாளர் உரிகைகள் ககாள்கக 

 

வாடிக்ககயாளர ்பாதுகாப்பு என்பது, நிதிசார ்சசகவககளப் பபறுவதற்கான சமவாய்ப்பு மற்றும் 

அணுகுவசதி என்பதன் உள்நாடட்ு அனுபவம் மற்றும் உலகளாவிய சிறந்த நகடமுகறகளின் 

அடிப்பகடயில் கீழ்வரும் விரிவான வாடிக்ககயாளர ்உரிகமகள் பகாள்கக, அத்தககய பாதுகாப்கப 

சமம்படுத்துவதற்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது.  

 

இந்திய ரிசரவ்் வங்கியால் ஒழுங்குமுகறப்படுத்தப்படட்ுள்ள வங்கியின் வாடிக்ககயாளரது அடிப்பகட 

உரிகமககள உள்ளடக்கியதாக டிபிஎஸ் வாடிக்ககயாளர ்உரிகைகள் ககாள்கக இருக்கிறது. 

வாடிக்ககயாளரின் உரிகமககளயும் மற்றும் வங்கியின் பபாறுப்புககளயும் இது எடுத்துகரக்கிறது. 

வங்கி அகமவிடத்தில்; சநரடியாகசவா, பதாகலசபசி வழியாகசவா, அஞ்சல் வழியாகசவா, இன்ட்ராக்டிவ் 

எலக்ட்ரானிக் கருவிகள் வழியாகசவா, இன்டரப்நட் வழியாகசவா அல்லது சவறு பிற வழிமுகறயினாசலா 

வங்கி அல்லது அதன் முகவரக்ளால் வழங்கப்படும். அகனத்து திட்டங்கள் மற்றும் சசகவகளுக்கு 

இக்பகாள்கக பபாருந்தும்.  

 

1. நியாயைாக, நடுநிகையாக நடத்தப்படுவதற்கான உரிகை 

கண்ணியத்துடன் நடத்தப்படுவதற்கான உரிகைகய வாடிக்ககயாளர ்ைற்றுை் நிதிசார ்சசகவகள் 

வழங்குநர் ஆகிய இருவருசை ககாண்டிருக்கின்றனர். நிதிசார் திடட்ங்கள் / சசகவககள வழங்க 

முன்வருை் ைற்றுை் வழங்குை்சபாது பாலினை், வயது, ைதை், சாதி, உடை்சார ்திறன் ஆகிய 

அை்சங்களின் அடிப்பகடயிை் வாடிக்ககயாளர் நியாயைற்ற முகறயிை் பாகுபடுத்தப்படக்கூடாது. 

 

சமற்கூறப்பட்ட உரிகமயின் அடிப்பகடயில் டிபிஎஸ் வங்கி – 

i) வாடிக்ககயாளரக்ளுடனான அகனத்து பசயல்பாடுகளிலும் / நடவடிக்கககளிலும் 

குகறந்தபட்ச தரநிகலககள நிறுவுவதன் மூலம் சிறந்த மற்றும் நியாயமான வங்கிசச்சகவ 

நகடமுகறககள பசயல்படுத்தும் / ஊக்குவிக்கும்; 

ii) வங்கிக்கும், வாடிக்ககயாளருக்கும் இகடசய நியாயமான மற்றும் சமத்துவமான 

நல்லுறகவப் சபணி வளரக்்கும்; 

iii) வாடிக்ககயாளரக்கள ககயாளுகிற வங்கி பணியாளரக்ளுக்கு சபாதுமானவாறு மற்றும் 

பபாருத்தமானவாறு பயிற்சியளிக்கும்; 

iv) வாடிக்ககயாளரக்களயும் மற்றும் அவரக்ளது பிசினஸ் சதகவககளயும் வங்கி 

பணியாளரக்ள் உடனடியாகவும், மரியாகதயாகவும் பூரத்்தி பசய்வகத உறுதிபசய்யும்  

v) அகனத்து வாடிக்ககயாளரக்கள நியாயமாக மற்றும் நடுநிகலயாக நடத்தும், பாலினம், 

வயது, மதம், சாதி, கல்வி, பபாருளாதார அந்தஸ்து, உடல்திறன் சபான்றவற்றின் 

அடிப்பகடயில் எந்த வாடிக்ககயாளருக்கும் எதிராக பாகுபாடு காடட்ாது; எனினும், ஒரு 

குறிப்பிட்ட இலக்கு சந்கத குழுவின் உறுப்பினரக்ளுக்பகன குறிப்பாக வடிவகமக்கப்பட்ட 

சிறப்பு சலுககத்திட்டங்கள் அல்லது திட்டங்ககள வங்கி பகாண்டிருக்கலாம் அல்லது 

வாடிக்ககயாளரக்கள சவறுபடுத்திக் காடட்ுவதற்காக நியாயமான, வரத்்தக ரீதியில் 

ஏற்கத்தக்க பபாருளாதார காரணங்களுக்காகசவ வங்கி பயன்படுத்தலாம். பபண்கள் 

அல்லது பின்தங்கிய வகுப்பினர ்சபான்றவரக்ளுக்கான முன்சனற்ற நடவடிக்ககயின் ஒரு 

அங்கமாக சிறப்பு சலுகககள் அல்லது திட்டங்ககளயும் பகாண்டிருக்கலாம். அத்தககய 

சிறப்பு சலுககத்திட்டங்கள் / திட்டங்கள், நியாயமற்ற பாகுபாடாக கருதப்படும். அத்தககய 

சிறப்பு சலுககத்திட்டங்கள் மற்றும் வகரயகறகளுக்கான காரணம், சதகவப்படுகிற 

இடங்களில் வங்கியால் விளக்கிக் கூறப்படும். 

vi) அகனத்து திட்டங்கள் மற்றும் சசகவககள வழங்கும்சபாது சமற்கூறப்பட்ட பகாள்கக / 

சகாடப்ாடு பசயல்படுத்தப்படுவகத வங்கி உறுதிபசய்யும். 

vii) வழங்கப்படும் திட்டங்களும், சசகவகளும் பதாடரப்ுகடய சட்டங்கள் மற்றும் 

ஒழுங்குவிதிகளின்படி இருப்பகத வங்கி உறுதிபசய்யும். 

 

சிரமமின்றியும் நியாயமாகவும் சசகவககள தனது வாடிக்ககயாளரக்ளுக்கு வழங்குவது வங்கியின் 

தீவிர பசயல்முயற்சியாக இருக்கின்றசபாது, வங்கியுடனான தங்களது பதாடரப்ு / நடவடிக்கககளில் 

வாடிக்ககயாளரக்ள் கண்ணியமாகவும், சநரக்மயாகவும் நடந்துபகாள்ள சவண்டுபமன வங்கி 

எதிரப்ாரக்்கும்.  

வங்கியின் உள்ளாரந்்த குகறதீரப்்பு அகமப்புமுகறயின் கீழ் அகமப்புமுகறகய அணுகுமாறும் மற்றும் 

அதன் கீழ் கிகடக்கக்கூடிய அகனத்து நிவாரணங்ககளயும் முயற்சித்து பாரத்்ததற்கு பிறகு 
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மாற்றுவழிமுகறகய அணுகுமாறு தங்களது வாடிக்ககயாளரக்கள ஊக்குவிப்பதும் வங்கியின் 

பசயல்முயற்சியாக இருக்கும். 

 

2. கவளிப்பகடத்தன்கையுடன், நியாயைாகவுை், சநர்கையாகவுை் நடத்தப்படுவதற்கான உரிகை  

டிபிஎஸ் வங்கி, அது வகுக்குை் ஒப்பந்தங்கள் அை்ைது உடன்பாடுகள் கவளிப்பகடயானதாகவுை் 

ைற்றுை் சாைானிய ைக்களாை் எளிதாக புரிந்துககாள்ளப்படுவதாகவுை் ைற்றுை் அவரக்ளுக்கு 

கதளிவாக தகவைளிக்கப்பட்டதாகவுை் இருப்பகத உறுதிகசய்ய அகனத்து முயற்சிககளயுை் 

கசய்யுை். அதன் புராடக்ட ்/ திட்டத்தின் நிகை, கதாடரப்ுற்ற இடரக்ள் அதன் ஆயுட்காை 

சுழற்சியின்சபாது அதன் பயன்பாடக்ட நிர்வகிக்கிற வகரயகறகள் ைற்றுை் நிபந்தகனகள் ைற்றுை் 

வாடிக்ககயாளர ்ைற்றுை் நிதிசார ்சசகவ வழங்குநர ்கபாறுப்புகள் கதளிவாக கவளிப்படுத்தப்பட 

சவண்டுை். நியாயைற்ற பிசினஸ் அை்ைது சந்கதயாக்கை் நகடமுகறகள், நிர்ப்பந்தத்திற்கு 

உட்படுத்துகிற ஒப்பந்த ரதீியிைான வகரயகறகள், தவறான வழிகாட்டுகிற பிரதிநிதித்துவங்கள் 

ஆகியவற்றுக்கு வாடிக்ககயாளகர உட்படுத்தக்கூடாது. அவரக்ளது உறவு நீடிக்கின்ற 

காைத்தின்சபாது உடை்சார்ந்த தீங்கக விகளவிக்கப்சபாவதாக நியாயைற்ற கசை்வாக்கக / 

தாக்கத்கத பயன்படுத்துவதாகசவா நிதிசார ்சசகவ வழங்குநர ்அசச்ுறுத்தக்கூடாது அை்ைது 

கவளிப்பகடயாக கதாை்கைசயா, கநருக்கடிசயா ககாடுக்கக்கூடாது. 

 

சமற்கண்ட உரிகமயின் அடிப்பகடயில் வங்கி – 

 

(i) வங்கியிடமிருந்து அவர ்/ அவள் நியாயமாக வழக்கமாக என்ன எதிரப்ாரக்்கலாம் என்பது 

பற்றி ஒரு சிறப்பான புரிதகல வாடிக்ககயாளர ்பகாண்டிருப்பதற்காக முழுகமயான 

பவளிப்பகடத்தன்கமகய உறுதிபசய்யும்;  

(ii) வாடிக்ககயாளருடனான வங்கியின் பசயல்பாடுகள், சமத்துவம் ஒருகமப்பாடு / சநரக்ம 

மற்றும் பவளிப்பகடத்தன்கம என்ன நன்பனறிக் சகாட்பாடுககள சாரந்்திருப்பகத உறுதி 

பசய்யும்; 

(iii) திட்டம் பற்றி உரிய மற்றும் தகவலறிந்ததன் அடிப்பகடயில் அறிவாரந்்த ஒரு முடிகவ 

வாடிக்ககயாளர ்பசய்வதற்கு ஏதுவாக தனது திட்டங்கள் மற்றும் சசகவகள், வகரயகறகள் 

மற்றும் நிபந்தகனகள் மற்றும் வட்டிவிகிதங்கள் மற்றும் / சசகவ கடட்ணங்கள் பற்றிய 

பதளிவான தகவகல எளிய மற்றும் எளிதாக புரிந்துக்பகாள்ளக்கூடிய பமாழி 

வாரத்்கதகளில் சபாதுமான தகவசலாடு சசரத்த்ு வாடிக்ககயாளரக்ளுக்கு வழங்கும்;  

(iv) அகனத்து வகரயகறகளும், நிபந்தகனகளும் நியாயமானதாக இருப்பகத உறுதி பசய்யும்; 

அது பதாடரப்ான உரிகமகள் கடப்பாடுகள் மற்றும் பபாறுப்புககள பதளிவாகவும் மற்றும் 

எளிய மற்றும் எளிகமயான வாரத்்கதகளில் குறிப்பிடட்ு எடுத்துகரக்கும்; 

(v) திட்டத்சதாடு பதாடரப்ுகடய முக்கிய இடரவ்ாய்ப்புககளயும் மற்றும் வாடிக்ககயாளருக்கு 

குறிப்பாக பாதகமாக இருக்கக்கூடிய எந்தபவாரு அம்சங்ககளயும் அவர ்/ அவள் அறியுமாறு 

பசய்யும். திட்டம் அல்லது சசகவசயாடு பதாடரப்ுகடய மிக முக்கிய வகரயகறகள் மற்றும் 

நிபந்தகனகள் (MITC), திட்டம் வழங்கப்படும்சபாது வாடிக்ககயாளரக்ள் கவனத்திற்குத் 

பதளிவாக பகாண்டு வரப்படும். பபாதுவாக, அத்தககய வகரயகறகள், ஒரு 

வாடிக்ககயாளரின் எதிரக்ால முடிகவ கடட்ுப்படுத்துவதாக / தகடபசய்வதாக இருக்காது.  

(vi) வட்டிவிகிதங்கள், கடட்ணங்கள், பசலவுகள் / சந்தாக்கள் மீதான தகவகல கிகளகளில் உள்ள 

அறிவிப்பு பலககயில் அல்லது வகலதளத்தில் அல்லது பெல்ப்-கலன்கள் அல்லது பெல்ப்-

படஸ்க் வழியாக வழங்கும். பபாருத்தமான சநரவ்ுகளில் வாடிக்ககயாளருக்கு சநரடியாக 

தகவல் பதரிவிக்கப்படும்;  

(vii) வங்கியின் வகலதளத்தில்  கட்டணம் (Tariff) அடட்வகண காடச்ிப்படுத்தப்படும் மற்றும் 

அதன் ஒரு நகல் வாடிக்ககயாளர ்பாரக்வயிடலுக்காக வங்கியின் ஒவ்பவாரு கிகளயிலும் 

இடம்பபறும். வங்கியில் கடட்ணம் (Tariff) அடட்வகண கிகடக்கப்பபறுவது குறித்து ஒரு 

அறிவிப்பும் அதன் கிகளகளில் காட்சிப்படுத்தப்படும்;  

(viii) வாடிக்ககயாளரால் சதரவ்ுபசய்யப்படும் திடட்ங்கள் மற்றும் சசகவகளுக்கு பபாருந்துகிற, 

ஏசதனும் இருக்குமானால் அகனதத்ு கட்டணங்களும் இந்த Tariff அட்டவகணயில் 

விவரங்களுடன் வங்கியால் வழங்கப்படும்;  

(ix) திருத்தப்படுகிற வகரயகறகள் மற்றும் நிபந்தகனகள் பசயல்பாடட்ுக்கு குகறந்தபட்சம் 

ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு வாடிக்ககயாளரால் ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டிருக்கிறவாறு, 

வங்கிக்கணக்கு அறிக்கக, எஸ்எம்எஸ் அல்லது மின்னஞ்சல் அல்லது ஒரு கடிதத்தின் 

வழியாக இந்த வகரயகறகள் மற்றும் நிபந்தகனகளில் பசய்யப்படட்ுள்ள ஏதும் மாற்றம் 

குறித்து வாடிக்ககயாளருக்கு வங்கி பதரிவிக்கும்;  
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(x) ஒரு மாத சநாட்டீஸ் / முன்னறிவிப்கப வழங்கியதற்கு பிறசக அத்தககய மாற்றங்கள் 

இனிவரும் காலத்தில் பசயல்பாடட்ுக்கு வருவதாக பசய்யப்படுவகத வங்கி உறுதிபசய்யும். 

வாடிக்ககயாளருக்கு ஆதாரமாக உள்ள எந்தபவாரு மாற்றத்கதயும், அறிவிப்கபயும் 

தராமசலசய வங்கி பசய்திருக்குமானால், அத்தககய மாற்றம் பசயல்பாடட்ுக்கு வந்து 30 

நாட்களுக்குள் அந்த மாற்றம் குறிதத்ு அது அறிவிக்கக பசய்யும். அந்த மாற்றம் 

வாடிக்ககயாளருக்கு சாதமாக இருக்குமானால், குகறந்தபட்சம் 30 நாட்கள் என்ற 

முன்னறிவிப்பு சநாட்டீஸ் வழங்கப்படும் மற்றும் அத்தககய சநாடட்ீஸ் பவளியிடப்பட்ட 60 

நாட்களுக்குள் அதத்ககய திருத்தத்திற்கான கடட்ணம் அல்லது வட்டிதப்தாகக 

பசலுத்தசவண்டிய சதகவயில்லாமல் வங்கிக்கணக்கக முடித்துக்பகாள்வதற்கு அல்லது 

சவறு பிற பபாருத்தமான கணக்குக்கு மாறிக்பகாள்வதற்கு விருப்பதச்தரவ்ுகள் 

வாடிக்ககயாளருக்கு வழங்கப்படலாம்; 

(xi) வாடிக்ககயாளரால் சதரவ்ுபசய்யப்படட் திட்டங்கள் மற்றும் சசகவககள நிரவ்கிக்கிற  

வகரயகறகள் மற்றும் நிபந்தகனகள் ஏதும் பின்பற்றப்படாதசபாது / மீறப்படும்சபாது 

விதிக்கப்படக்கூடிய அபராதங்கள் பற்றிய தகவகல வங்கி வழங்கும்.  

(xii) கவப்புதப்தாகககள் (படபாசிடட்ுகள்), காசசாகல சசகரிப்பு, குகறதீரப்்பு / நிவாரணம், 

இழப்பீடு மற்றும் பசலுத்தப்பட சவண்டிய பதாகககள், வசூல் மற்றும் பசக்யூரிட்டி / விகன, 

மறுசுவாதீனம் ஆகியகவ மீது வங்கியின் பகாள்கக பபாதுத்தளத்தில் வங்கி 

காட்சிப்படுத்தும்; 

(xiii) ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டம் / புராடக்ட்-ஐ ககயாளும் ஒரு வங்கிப் பணியாளர ்அது பதாடரப்ான 

தகவகல வாடிக்ககயாளரக்ளுக்கு முழுகமயாகவும், சரியாகவும் மற்றும் சநரக்மயாகவும் 

வழங்குவதற்கு முகறயாக பயிற்சியளிக்கப்படட்ிருப்பகத உறுதிபசய்ய அகனதத்ு 

முயற்சிககளயும் வங்கி எடுக்கும்; 

(xiv) ஒரு திட்டம் / சசகவகய பபறுவதற்காக சமரப்்பிக்கப்படட் விண்ணப்பங்ககள ஏற்பது 

அல்லது ஏற்காமல் நிராகரிப்பது குறித்து வங்கியால் முடிவுபசய்யப்படட்ிருக்கிற நியாயமான 

காலஅளவிற்குள், அத்தககய விண்ணப்பத்கத ஏற்காததற்கு / நிராகரித்ததற்கான 

காரணங்ககள விண்ணப்பத்தாரருக்கு எழுத்துப்பூரவ்மாக தகவல் பதரிவிக்கப்படுவகத 

உறுதிபசய்யும். அத்தககய காலஅளவானது வங்கியின் வகலதளத்திலும் மற்றும் அந்த 

குறிப்பிட்ட திட்டம் அல்லது சசகவக்கான விண்ணப்பத்திலும் குறிப்பிடப்படும்.  

(xv) சந்சதகத்திற்கு இடமின்றி கீழ்க்கண்டகவ குறித்த தகவகல பதளிவாக பதரிவிக்கும் : 

 

a. குறிப்பிட்ட திட்டங்கள் பதாடராமல் நிறுத்தப்படுவது  

b. தங்களது அலுவலகங்கள் சவறு இடத்திற்கு மாற்றப்படுவது  

c. அலுவல் / பணி சநரங்களில் மாற்றங்கள் 

d. பதாகலசபசி எண்களில் மாற்றம் 

e. எந்தபவாரு அலுவலகம் அல்லது கிகள மூடப்படுவது. 

 

சமற்கண்டகவ குறித்து குகறந்தபட்சம் 30 நாட்களுக்குள் முன்னதாக அறிவிப்பு 

வழங்கப்படும். சமலும் அதத்ிட்டத்தின் / உறவுமுகறயின் ஆயுட்காலம் முழுவதிலும் 

அத்தககய தகவகல பவளிப்படுத்துவது பதாடரந்்து நகடபபறும் பசயல்முகறயாக 

இருப்பகத அது உறுதிப்படுத்தும் மற்றும் அகவகளின் தவறாமல் பின்பற்றி அகனத்து 

மாற்றங்கள் மீதான தகவல் வாடிக்ககயாளருக்கு முன்கூட்டிசய பதரியவருவகத 

உறுதிபசய்ய வகலதளம் உட்பட சாத்தியமுள்ள அகனதத்ு தகவலளிப்பு வழிமுகறகள் 

பயன்படுத்தப்படுவகத அது உறுதிபசய்யும்;. 

 

(xvi) புராடக்ட் / திட்டத்கத விற்பகன பசய்யும் சநரத்தில் வாடிக்ககயாளர ்சந்சதகிக்கின்ற, 

கண்டறிகின்ற அல்லது எதிரப்காள்கின்ற எந்தபவாரு இன்றியகமயா சம்பவங்கள் பற்றி 

தகவலளிப்பதற்கான சதகவ உட்பட சடட்ம் மற்றும் / அல்லது வங்கி ஒழுங்குமுகற 

விதிகளில் இடம்பபற்றுள்ள உரிகமகள் மற்றும் கடப்பாடுகள் / பபாறுப்புகள் பற்றி 

வாடிக்ககயாளருக்கு அறிவுறுத்துவது;  

 

(xvii) ஒரு புராடக்ட் அல்லது சசகவகயப் பபறுவதற்காக வாடிக்ககயாளர ் அணுகும்சபாது 

அத்திட்டம் / சசகவ குறித்து பதாடரப்ுகடய அகனதத்ு தகவகலயும் வங்கியின் 

பணியாளரக்ள் வழங்குவாரக்ள் மற்றும் தகவலறிந்த நிகலயில் முடிகவ வாடிக்ககயாளர ்

பசய்வகத ஏதுவாக்கும் சநாக்கத்சதாடு சந்கதயில் கிகடக்கக்கூடிய அசதசபான்ற 

புராடக்ட்கள் பற்றிய தகவல்சார ்ஆதாரங்களுக்கான வழிகாட்டகலயும் வழங்குவாரக்ள்;  
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(xviii) வாடிக்ககயாளருக்கு நியாயமான அல்லது ஒப்பந்த அடிப்பகடயிலான முன்னறிவிப்கப 

(சநாட்டீஸ்) வழங்காமல் வாடிக்ககயாளருடனான உறகவ வங்கி ரத்து பசய்யாது;  

 

(xix) வங்கிக் கணக்கு அறிக்கககள், பாஸ்புக்குகள், எசச்ரிக்கககள், புராடக்டின் பசயல்பாடுகள் 

பற்றி உரிய சநரத்தில் தகவல், குறித்தகால (படரம்் படபாசிட்), கவப்புதப்தாகக முறிவு 

சபான்ற வங்கிச ்சசகவகள் குறித்து அவ்வப்சபாது தகவல்ககள வழங்குவதன் மூலம் அவரது / 

அவளது வங்கிக்கணக்கு / நிதிசார ் உறகவ நிரவ்கிப்பதற்கு கிகடக்கக்கூடிய அகனதத்ு 

வழிமுகறகளிலும் வாடிக்ககயாளருக்கு வங்கி உதவும்;  

 

(xx) சந்கதப்படுத்தலுக்கான மற்றும் விளம்பரத்துக்கான அகனதத்ு தகவலளிப்புகளும் / 

வாசகங்களும் பதளிவாக இருப்பகதயும் மற்றும் தவறாக திகச திருப்பாமல் இருப்பகதயும் 

வங்கி உறுதிபசய்யும்;  

 

(xxi) நியாயமற்ற / சட்ட உரிகம பபறாத பதாந்தரவு என்று பபாதுவாக கருதப்படக்கூடிய 

நடத்கதயில் ஈடுபடாது அல்லது உடல்சாரந்்த தீங்கு விகளவிப்பதாக அசச்ுறுத்தாது மற்றும் 

முகறயற்ற தாக்கத்கத பிரசயாகிக்காது.  வழக்கமான, பபாருத்தமான பிசினஸ் 

நகடமுகறகள் பின்பற்றப்படுவகத வங்கி உறுதிபசய்யும்.   

 

(xxii) புராடக்ட்கள் / சரவ்ீஸ்கள் மீதான கடட்ணங்கள் மற்றும் பசலவுதப்தாகக விதிப்புகள் மற்றும் 

அதன் கட்டகமப்பு வாடிக்ககயாளருக்கு நியாயமற்றதாக இல்லாமல் இருப்பகத வங்கி 

உறுதிபசய்யும்.  

 

3. கபாருத்தமுகடகைக்கான உரிகை  

 

DBS வங்கியாை் வழங்கப்படுை் புராடக்ட்கள் / திடட்ங்கள் வாடிக்ககயாளரின் சதகவகளுக்குப் 

கபாருத்தைானகவயாகவுை் ைற்றுை் வாடிக்ககயாளரின் நிதிசார ் சூழ்நிகைகள் ைற்றுை் புரிதை் 

மீதான ைதிப்பீடக்டச ்சாரந்்ததாகவுை் இருக்குை்.  

 

சமற்கண்ட உரிகமகய பசயல்படுத்தும் விதத்தில் வங்கி -  

 

i) விற்பகன பசயல்பாட்டிற்கு முன்னதாக வாடிக்ககயாளரக்ளுக்கு புராடக்ட்களின் 

பபாருத்தமுகடகமகய மதிப்பீடு பசய்வதற்காக வங்கியின் உயர ்நிரவ்ாகக்குழுவால் 

(சபாரட்ு) அங்கீகரிக்கப்பட்ட பகாள்கககய அது பகாண்டிருப்பகத வங்கி உறுதி பசய்யும்;  

 

ii) வழங்கப்படும் அல்லது விற்பகன பசய்யப்படும் புராடக்ட் அல்லது சசகவ 

வாடிக்ககயாளரக்ளின் சதகவகளுக்குப் பபாருத்தமானதாக இருப்பகதயும் மற்றும் 

வாடிக்ககயாளரின் நிதிசார ்நிகலகம மற்றும் புரிதல் குறித்து அது பசய்திருக்கும் மதிப்பீடு 

அடிப்பகடயில் அது பபாருத்தமற்றதாக இல்லாமல் இருப்பகதயும் உறுதிபசய்ய வங்கி 

முயற்சி பசய்யும். அதத்ககய மதிப்பீடானது, அதன் பதிவுருக்களில் முகறயாக 

ஆவணப்படுத்தப்படும்.  

 

iii) மூன்றாம் தரப்பு நிதிசார ்திட்டங்கள் / புராடக்ட்ககள சந்கதயாக்கல் பசய்யவும் / 

வினிசயாகிக்கவும் வங்கியால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட பகாள்கக இடம்பபறுமாறு 

பசய்யப்பட்டதற்குப் பிறகு அவ்வாறு பசய்வதற்கு அதற்கு அங்கீகாரம் அளிக்கப்படட்ால் 

மடட்ுசம மூன்றாம் தரப்பு புராடக்ட்ககள வங்கி விற்பகன பசய்யும்;  

 

iv) வங்கியிடமிருந்து பபறப்படுகின்ற சவறுஎந்த சசகவக்கும் பதிலீடாக மூன்றாம் தரப்பு 

புராடக்ட்ககள வாங்குமாறு வாடிக்ககயாளகர வங்கி கட்டாயப்படுத்தாது;  

 

v) வங்கியால் வழங்கப்படுகின்ற சசகவ அல்லது விற்பகன பசய்யப்படுகின்ற புராடக்ட்கள், 

மூன்றாம் தரப்பு புராடக்ட்கள் உட்பட, தற்சபாது அமலிலுள்ள விதிகள் மற்றும் 

ஒழுங்குமுகறகளின்படி இருப்பகத வங்கி உறுதி பசய்யும்;  
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vi) வாடிக்ககயாளருக்கு வழங்கப்படும் புராடக்டட்ின் பபாருத்தமுகடகய தீரம்ானிப்பதற்கு 

உதவுவதற்காக வங்கியால் சகாரப்படும் அகனத்து பதாடரப்ுகடய, நியாயமான தகவகல 

உடனடியாகவும், சநரக்மயாகவும் வழங்குவது அவரது பபாறுப்பு என்பது குறித்து 

வாடிக்ககயாளருக்கு வங்கி தகவலளிக்கும்.  

 

4. தரவு ரகசியை் சபணப்படுவதற்கான உரிகை  

 

நிதிசார ்சசகவகள் வழங்குனருக்கு குறிப்பாக ஒப்புதகல வாடிக்ககயாளரக்ள் வழங்கியிருந்தாபலாழிய 

அல்லது சட்டத்தின் கீழ் அதத்ககய தகவல் பகிரப்படுவது சதகவப்பட்டாபலாழிய அல்லது சட்டப்படியான 

பிசினஸ் சநாக்கத்திற்காக அது தரப்பட்டிருந்தாபலாழிய (எடுத்துக்காட்டாக கிபரடிட் தகவல் 

நிறுவனங்களுக்கு), வாடிக்ககயாளரக்ளின் தனிப்படட் தகவல் / தரவு இரகசியமாக கவக்கப்பட 

சவண்டும். சட்டப்படி அவசியப்படுகின்ற பிசினஸ் சநாக்கங்கள் பற்றி முன்கூடட்ிசய 

வாடிக்ககயாளருக்குத் பதரிவிக்கப்பட சவண்டும்.  அவரக்ளது அந்தரங்கத்கத மீறுகின்ற  எலக்ட்ரானிக் 

அல்லது சவறு வழிமுகறயிலான அகனத்து வகக தகவல் பரிமாற்றங்களிலிருந்து பாதுகாப்பு 

பபறுவதற்கான உரிகமகய வாடிக்ககயாளரக்ள் பகாண்டிருக்கின்றனர.்  

 

சமற்கூறப்பட்ட உரிகமகய பசயல்படுத்தும் வககயில் வங்கி-  

i) வாடிக்ககயாளரின் தனிப்பட்ட தகவகல அந்தரங்கமானதாக மற்றும் இரகசியமானதாக 

(எங்களது வங்கி வாடிக்ககயாளராக அவர ்பதாடரந்்து இல்லாத சபாதிலும் கூட) கருதி 

ககயாளும். ஒரு பபாது விதியாக கீழ்க்கண்டகவ தவிர சவறு எந்த சநாக்கத்திற்காகவும் 

அதன் துகண நிறுவனங்கள் / இகணந்து பசயல்படும்  நபரக்ள், ஒத்துகழப்பு உடன்பாடுள்ள 

நிறுவனங்கள் உட்பட, சவறுபிற தனிநபர ்/ அகமப்புகளுக்கு அத்தககய தகவகல 

பவளிப்படுத்தாது:  

 

a. அத்தகவகல பவளிப்படுத்துவதற்கு எழுத்துப்பூரவ்மாக வாடிக்ககயாளர ்அங்கீகாரம் / அனுமதி 

அளித்திருக்கிறார ் 

b. சட்டம் / ஒழுங்கு விதியின்படி அத்தககய பவளிப்படுத்தல் கட்டாயமாக்கப்பட்டிருகக்ிறது;  

c. பபாது நலனின் அடிப்பகடயில் அத்தகவகல பபாதுமக்களுக்கு பவளிப்படுத்த வங்கிக்கு 

கடகமப்பபாறுப்பு இருக்கிறது  

d. இவ்பவளிப்படுத்தலின் வழியாக வங்கி, அதன் நலன்ககள பாதுகாத்திட சவண்டும் 

e. கிபரடிட் தகவல் நிறுவனங்கள் அல்லது கடன் வசூல் முககமகளுக்கு உரியவாறு பணம் பசலுத்த 

தவறியது குறிதத்ு பவளிப்படுத்தகல வழங்குவது ஒழுங்குவிதிப்படி கடட்ாயமாக்கப்பட்டிருப்பது  

 

ii) சட்டப்படி கடட்ாயமாக்கப்படக்கூடிய வாய்ப்புள்ள பவளிப்படுத்தல்கள், உடனடியாக 

வாடிக்ககயாளருக்கு எழுதத்ுப்பூரவ்மாக பதரிவிக்கப்படுவகத உறுதிபசய்யும்.  

 

iii) வாடிக்ககயாளர ்குறிப்பாக இதற்கு அங்கீகாரம் / அனுமதி அளித்திருந்தாபலாழிய 

சந்கதயாக்கல் சநாக்கத்திற்காக வாடிக்ககயாளரின் தனிப்பட்ட தகவகல அது 

பயன்படுத்தாது அல்லது பகிரந்்து பகாள்ளாது;  

 

iv) இந்தியாவின் பதாகலதப்தாடரப்ு ஒழுங்குமுகற ஆகணயத்தால் பவளியிடப்படட்ுள்ள, 

வாடிக்ககயாளரக்சளாடு தகவல் பரிமாற்றம் பசய்யும்சபாது பதாகலதப்தாடரப்ு வரத்்தக 

தகவல் பரிமாற்றங்கள் மீது வாடிக்ககயாளர ்விருப்பங்களுக்கான ஒழுங்குவிதிகள் 2010 

(சதசிய வாடிக்ககயாளர ்விருப்பதச்தரவ்ு ஒழுங்குவிதிகள்) என்பதகன தவறாது 

ககடப்பிடிக்கும்.  

 

5. குகறத்தீர்ப்பு நிவாரணை் ைற்றுை் இழப்பீடக்டப் கபறுவதற்கான உரிகை  

வழங்கப்பட்டிருக்குை் புராடக்ட்களுக்கு / திட்டங்களுக்கு நிதிசார ்சசகவகள் வழங்குனகர 

கபாறுப்புள்ளவராக ஆக்குவதற்குை் ைற்றுை் எந்தகவாரு கசை்ைத்தக்க குகறகளுக்கு நிவாரணை் 

கபற கதளிவான ைற்றுை் எளிதான வழிமுகறகயக் ககாண்டிருப்பதற்குை் வாடிக்ககயாளருக்கு 

உரிகை இருக்கிறது.  மூன்றாை் தரப்பு புராடக்ட்களின் விற்பகனயினாை் உருவாகியிருக்கின்ற 

ைனக்குகறகள் / புகாரக்ளுக்கு நிவாரணை் அளிப்பகதயுை் சசகவ வழங்குனர் ஏதுவாக்குவார். 

சசகவ வழங்குனராை் அை்ைது சவறு  வழிமுகறயின் மூைை் நிகழ்ந்திருக்கின்ற கசய்யத்தவறிய 

நடவடிக்கககள் ைற்றுை் கசயை்பாட்டிை் தாைதங்கள் அை்ைது கசயை்படத் தவறியகவ 

ஆகியவற்றிற்கு இழப்பீடு அளிப்பதற்கான தனது ககாள்கக பற்றியுை் நிதிசார ்சசகவகள் 

வழங்குனர் கண்டிப்பாக தகவைளிப்கப கசய்ய சவண்டுை்.  அத்தககய நிகழ்வுகள் நிகழுை்சபாது 
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வாடிக்ககயாளரின் உரிகைகள் ைற்றுை் கடகைகள் என்னகவன்று அக்ககாள்கக கதளிவாக 

குறிப்பிட சவண்டுை்.  

 

சமற்குறிப்பிடப்பட்ட உரிகமகய பசயல்படுத்தும் வககயில் DBS வங்கி -  

 

i) தவறுகள் நிகழ்ந்திருக்கின்ற அகனத்து விஷயங்ககளயும் கனிசவாடும், அனுதாப 

உணரச்வாடும் மற்றும் விகரவாகவும் ககயாளும்;  

ii) பிகழககள / தவறுககள மிக விகரவாக சரிபசய்யும்;  

iii) தவறாக அல்லது பிகழயின் வழியாக விதிக்கப்படட்ிருகக்ின்ற எந்தபவாரு கட்டணம் 

/ அபராதத்கத ரத்து பசய்யும்;  

iv) தனது தவறுகளின் காரணமாக வாடிக்ககயாளருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய 

எந்தபவாரு சநரடி நிதிசார ்இழப்பிற்கும் வாடிக்ககயாளருக்கு இழப்பீடக்ட 

வழங்கும்.   

கீழ்க்கண்டவற்கறயும் வங்கி சமற்பகாள்ளும் -   

 

i) வாடிக்ககயாளருக்கு கிகடக்கப்பபறுகின்ற குகறதீரப்்பு பசயல்முகற உடப்ட, 

தனது வாடிக்ககயாளர ்குகறதீரப்்பு பகாள்கக ஆவணதக்த யாவரும் பாரக்்கும் 

வககயில் பபாதுபவளியில் இடம்பபறச ்பசய்யும்;   

 

ii) ஒப்பந்தத்தில் ஒப்புக்பகாள்ளப்படட்ிருக்கின்ற வகரயகறகளின்படியும் மற்றும் 

குறித்துகரக்கப்படட்ிருகக்ின்ற காலஅளவிற்குள்ளும் வாடிக்ககயாளர ்

பரிவரத்்தகனககள சமற்பகாள்வதில் / முடித்து கவப்பதில் ஏற்படும் தாமதங்கள் / 

பசய்யத் தவறியகவகளுக்கான இழப்பீடு பகாள்கக ஆவணத்கதயும் யாவரும் 

பாரக்்கும் வககயில் பபாதுபவளியில் இடம்பபறச ்பசய்யும்;  

 

iii) குகறதீரப்்பு நிவாரணத்திற்கு வலுவான மற்றும் முகறயாக பதில்விகனயாற்றும் 

பசயல்முகற இருப்பகத உறுதிபசய்யும் மற்றும் வாடிக்ககயாளரால் 

அணுகப்படக்கூடிய குகறதீரப்்பு அதிகாரி யாபரன்பகத பதளிவாக சுட்டிக்காடட்ும்;  

 

iv) குகறதீரப்்பு அகமப்புமுகறகய வாடிக்ககயாளரக்ள் எளிதில் அணுகிப் பபறுமாறு 

பசய்யும்;  

 

v) ஒரு புகாகர எப்படி பசய்வது, அத்தககய புகார ்யாருக்கு பசய்யப்பட சவண்டும், ஒரு 

பதிகல எப்சபாது எதிரப்ாரக்்கலாம் மற்றும் பதில் / தீரவ்ு குறித்து 

வாடிக்ககயாளருக்கு திருப்தியில்கல எனில் என்ன பசய்வது என்பது பற்றி 

வாடிக்ககயாளருக்கு அறிவுறுத்த சவண்டும்;  

 

vi) குகறத்தீரப்்பு அதிகார அகமப்பு / சநாடல் அதிகாரியின் பபயர,் முகவரி மற்றும் 

பதாடரப்ு விவரங்ககள காடச்ிப்படுத்த சவண்டும்.  புகாரக்ளுக்கு தீரவ்ு 

காண்பதற்கான கால வகரயகற சசகவ வழங்கப்படும் அகனத்து 

அகமவிடங்களிலும் பதளிவாக காட்சிப்படுத்தப்பட சவண்டும் / அணுகி 

பாரக்வயிடக்கூடியதாக இருக்க சவண்டும்;  

 

vii) முன்சப குறிப்பிடப்பட்ட காலஅளவிற்குள் புகாருக்கு தீரவ்ு வழங்கப்படவில்கல 

எனில், வங்கியின் குகறத்தீரப்்பு நடுவருக்கு (ஓம்புடஸ்்சமன்) அவரது புகாகர 

முன்பனடுப்பு பசய்வதற்கான விருப்பதச்தரவ்ு பற்றி புகாரத்ாரருக்கு பதரிவிக்கவும்;  

 

viii) வங்கி ஓம்புடஸ்்சமன் நகடமுகற திட்டம் பற்றிய தகவகல யாவரும் அறியும் 

வககயில் பபாதுபவளியில் கவக்கும்;   

 

ix) யாருகடய அதிகார வரம்பின் கீழ் வங்கி கிகள வருகிறசதா, அந்த வங்கி குகறதீர ்

நடுவரின் (ஓம்புடஸ்்சமன்) பபயர ்மற்றும் பதாடரப்ு விவரங்ககள வாடிக்ககயாளர ்

பாரக்வயிடலுக்கு ஏதுவாக காட்சிப்படுத்தும்.  

சமலும், வங்கியானது -  

 

i) மூன்று பணி / அலுவல் நாட்களுக்குள் முகற சாரந்்த அகனதத்ு புகாரக்களயும் 

கிகடக்கப்பபற்றதாக ஒப்புகக வழங்கும் மற்றும் 30 நாட்களுக்கு மிககப்படாத 
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(சமலதிகாரிக்கு அனுப்புவதற்கும் மற்றும் குகறத்தீரப்்பிற்கு பபாறுப்பான உயர ்பதவி 

வகிக்கும் வங்கியின் உள்ளாரந்்த அதிகாரி அப்புகாகர பரிசீலகன பசய்வதற்கான சநரம் 

உட்பட) ஒரு நியாயமான காலஅளவிற்குள் அதற்கு தீரவ்ுகாண பசயலாற்றும். 

வாடிக்ககயாளரிடமிருந்து சகாரப்படட்ிருந்த சதகவயான அகனத்து தகவலும் 

கிகடக்கப்பபற்றதற்குப் பிறகு இந்த 30 நாட்கள் காலஅளவு கணக்கிடப்படும்; 

 

ii) சரச்க்ச / புகாகர ககயாளும் பசயல்முகறயின் விகளவு குறிதச்தா அல்லது சரச்க்சக்கான 

நிவாரண தீரவ்ு குறிதச்தா வாடிக்ககயாளருக்கு திருப்தி இல்கலபயனில், அப்புகாருக்கான 

தீரவ்ுக்கு வங்கி குகறதீரப்்பு நடுவர ்அகமப்பு முகறயின் விவரங்ககள, பாதிக்கப்படட்தாக 

கருதும் வாடிக்ககயாளரக்ளுக்கு வழங்கும்;  

 

கூடுதலாக, a) வாடிக்ககயாளசராடு உறகவ நிகலநாடட்ுகின்ற சநரதத்ில் குறித்துகரதத் 

அளவீடுகளின்படி புராடக்ட்கள் திறனுடன் பசயல்படாத சநரவ்ில் அல்லது விஷயங்கள் தவறாகப் சபாகின்ற 

சநரவ்ில் அகனத்து தரப்புகளின் உரிகமகள் மற்றும் பபாறுப்புகள் உட்பட, எழுப்பப்படுவதற்கான 

கடப்பாடு / பபாறுப்பு என்ன என்பகதயும் DBS வங்கி பதளிவாக குறித்துகரக்கும்.  எனினும், அதன் 

நியாயமான கடட்ுப்பாடட்ிற்கு அப்பாற்பட்ட புறசச்ாரப்ான சூழ்நிகலகளினால் ஏற்படட்ிருக்கும் எந்த 

இழப்புகளுக்கும் (சந்கத மாற்றங்கள், சந்கதயின் மாறுபடக்கூடிய பண்பியல்புகளால் புராடக்டட்ின் 

பசயல்திறன் பாதிக்கப்படுதல் சபான்றகவ) வங்கி பபாறுப்சபற்காது.  b) சரச்க்சக்குரிய எந்தபவாரு 

பரிவரத்்தகன மீதும் வாடிக்ககயாளருக்கு நியாயமான ஐயத்திற்கு அப்பாற்படட்ு, சரியான பபாருத்தமான 

காரணத்கத வங்கியால் பவளிக்காட்ட இயலவில்கல எனில், எவ்வித தாமதமும், சுணக்கமுமின்றி உரிய 

பதாகக (வட்டி / கட்டணங்களுடன் சசரத்்து) வாடிக்ககயாளருக்கு திரும்ப வழங்கப்படுவகத 

உறுதிபசய்யும்.     

 

*************************************************************************************************************************************** 


