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1.  ைழிைொட்டும் கெறிமுவற 

இந்த ஆவணம், வங்கியால் வழங்கப்படும் பல்வவறு வவப்புத் தயாரிப்புப்டபாருட்கள் மற்றும் டதாெர்புவெய 
வங்கிச் வேவவகள் டதாெர்பான வழிகாட்டும் டெறிமுவறகள் பற்றிய உள்வொக்கும் நுண்ணறிவவ வழங்குகிறது. 
இந்த ஆவணம், வவப்படீ்ொளர்களின் உரிவமகளுக்கு ஏற்பு இவேவு அளிக்கிறது மற்றும் டபாதுமக்களிெம் 
இருந்து வவப்புகவள ஏற்பது, பல்வவறு வவப்புக் கணக்குகளின் ெெத்வத மற்றும் இயக்கங்கள், பல்வவறு 
வவப்புக் கணக்குகள் மீதான வட்டித் டதாவகயளிப்பு, வவப்புக் கணக்குகவள முடித்து ெீக்குதல், இறந்து வபான 
வவப்படீ்ொளர்களின் வவப்புகளின் வகதீர்ப்பு முவற வபான்றவற்றின் பல்வவறு அம்ேங்கள் டதாெர்பான 
தகவல்கவளப் பரவச்டேய்வவத வொக்கமாகக் டகாண்டுள்ளது. இந்த ஆவணம் வாடிக்வகயாளர்கவளக் 
வகயாள்வதில் அதிக டவளிப்பவெத்தன்வமவய அளிக்கும் என்றும், வாடிக்வகயாளர்கள் இவெவய 
விழிப்புணர்வவ ஏற்படுத்தும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

இந்தத் திட்ெக்டகாள்வகவயக் வகக்டகாள்ளும் வபாது, இந்திய வங்கிகள் கூட்ெவமப்பின், வங்கியின் 
வாடிக்வகயாளர்கவளத் தக்கவவக்கும் ஈடுபாட்டுறுதி விதித் டதாகுப்பில் வவரயறுக்கப்பட்ெவாறு, வங்கி தனது 
வாடிக்வகயாளர்கவளத் தக்கவவக்கும் ஈடுபாட்டுறுதிகவள மீண்டும் டோல்கிறது. 

டி.பி.எஸ் வங்கி இந்தியா லிமிடெட் (டி.பி.ஐ.எல்) என்பது ேிங்கப்பூவரத் தவலவமயகமாகக் டகாண்ெ டி.பி.எஸ் 
வங்கி லிமிடெட்டிற்கு (டி.பி.எல்) முழுதும் டோந்தமான துவண ெிறுவனமாகும் (ெபிள்யூ.ஓ.எஸ்). டி.பி.ஐ.எல், 
மிகச்ேிறந்த ெவெமுவறகவளப் பகிர்ந்துடகாள்ள வவண்டும் என்கிற தனது வொக்கத்தில், குழுமத்தின் ேிறும 
அளவு ஏற்பு அடிப்பவெக்வகாட்பாடுகள் ெிவறவவற்றப்படுவவத உறுதி டேய்வதற்காக, ேிக்கலான, ெீண்ெ 
காலக்டகடு உள்ள, டபரிய அல்லது முக்கியமான பரிமாற்றங்கவளக் வகயாளும் வபாது, டி.பி.எல் இன் 
அனுபவத்வதயும், துவறச் ோர்ந்த ேிறப்பு அறிவுத்திறத்வதயும் டபறும். வமலும் டி.பி.ஐ.எல் ஆனது, டி.பி.எல் 
ஆல் வகுத்துவரக்கப்பட்ெ ேில குறிப்பிட்ெ திட்ெக்டகாள்வககவளயும் டேந்தரங்கவளயும் எண்ணிப்பார்க்கும் 
அல்லது ஆழ்ந்து ஆராயும், குழுமத்தின் ேிறும அளவு ஏற்பு அடிப்பவெக்வகாட்பாடுகவள இயக்கங்கள் 
ெிவறவவற்றுவவத உறுதிடேய்ய இந்திய ஒழுங்குமுவறகவளப் பின்பற்றும். 

2.  ைழிைொட்டும் கெறிமுவற 

இந்த ஆவணம், வவப்புகள் மீதான ெெப்பில் உள்ள ஒழுங்குமுவறகள் அடிப்பவெயில் அவமந்துள்ளது. பல்வவறு 
வவப்புத் திட்ெங்கள் மற்றும் டதாெர்பான வேவவகள் குறித்த விளக்கமான இயக்கச் டேயற்கட்ெவளகள், 
அப்வபாவதக்கு அப்வபாது வழங்கப்படும். 

1. ைணக்குத் கதொடங்குதல் - கணக்கின் வொக்கத்வதப் டபாறுத்து, வங்கியில் வாடிக்வகயாளர்களால் 
டதாெங்கக்கூடிய பல்வவறு வவகயான கணக்குகளின் விவரங்கவள வங்கி அவர்களுக்கு வழங்கும். 
வாடிக்வகயாளர்கள் தங்கள் வதவவகள், வதவவவய வொக்கிய டேயல்முவறகள் மற்றும் 
டபாருந்துகின்ற வழிகாட்டு டெறியுவரகள் ஆகியவற்றுக்கு மிகவும் டபாருத்தமான கணக்கு வவகவயத் 
தங்கள் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப வதர்வு டேய்யலாம் 

ஒரு கணக்வகத் டதாெங்குவதற்கு முன், வங்கியின் “உங்கள் வாடிக்வகயாளவர அறிக” (KYC) திட்ெக்டகாள்வக, 
இந்திய ரிேர்வ் வங்கியால் வழங்கப்பட்ெ “உங்கள் வாடிக்வகயாளவர அறிக” வழிகாட்டு டெறியுவரகள், 
அப்வபாவதக்கு அப்வபாது பிற ஒழுங்குமுவற அவமப்புகளால் வழங்கப்படும் டபாருத்தமான வழிகாட்டு 
டெறியுவரகள் ஆகியவற்றுக்கு இணக்கமாக, வாடிக்வகயாளரிெம் இருந்து ஆவணங்களும் தகவல்களும், 
வங்கிக்குத் வதவவப்படும். வங்கி பின்பற்றுகிற உரிய ெலக்காப்புத் டதாெர்முயற்ேி டேயல்முவறயானது, 
வாடிக்வகயாளர்களின் அவெயாளம், முகவரி, டதாழில் அல்லது வணிகம், ெிதி ஆதாரம் ஆகியவற்வறச் 
ேரிபார்க்கின்ற ஆவணப்படுத்தவல கூர்ந்து ஆராய்வவத உள்ளெக்கும். உரிய ெலக்காப்புத் டதாெர்முயற்ேி 
டேயல்முவறயின் ஒரு பகுதியாக, வவப்படீ்ொளர்கள் / கணக்கு வவத்திருப்பவர்கள் அவனவரின் மற்றும் 
அதிகாரம் டபற்ற ஒப்பமிட்ெவர்களின் அண்வமய வண்ண ஒளிப்பெம் வங்கிக்குத் வதவவப்படும். இந்திய 
அரோங்கத்தால் அப்வபாவதக்கு அப்வபாது திருத்தப்படும் பணவமாேடி தடுப்புச் ேட்ெத்தின் (PMLA) வழிகாட்டு 
டெறியுவரகவளயும் வங்கி பின்பற்ற வவண்டி இருக்கிறது. 

வாடிக்வகயாளர்களிெம் இருந்து ெிரந்தரக் கணக்கு எண்வண (PAN) அல்லது இதற்கு மாற்றாக, வருமான வரிச் 
ேட்ெத்தின் / விதிகளின் கீழ் குறிப்பிெப்பட்ெவாறு, படிவம் எண். 60 அல்லது 61 இல் ோற்றுவரவய, வங்கி டபற 
வவண்டி இருக்கிறது. 

வாடிக்வகயாளர்களின் இெர் வவகவயப் டபாறுத்து, கணக்குகளில் “உங்கள் வாடிக்வகயாளவர அறிக” 
விவரங்கள் காலமுவறவதாறும் புதுப்பிக்கப்படும். 

வாடிக்வகயாளர்கள் தங்களுக்கு ஏதாவது வகள்விகள் இருந்தால், வாடிக்வகயாளர் வேவவ வமய எண், 
மின்னஞ்ேல், கிவளகள் வபான்ற, வங்கி அப்வபாவதக்கு அப்வபாது கிவெக்கச் டேய்யக்கூடிய பல்வவறு 
வழிமுவறகள் மூலம் வங்கிவயத் டதாெர்பு டகாள்ளலாம். வாடிக்வகயாளரின் வகள்விக்கு முடிந்தவவர 
விவரவாகத் தீர்வு அளிக்க / மீள்திருப்ப, வங்கி டபருமுயற்ேி எடுக்கும். 

வாடிக்வகயாளர்கள் தங்கள் கணக்வகத் டதாெங்குவதற்கு உதவும் வதவவயான கணக்குத் டதாெங்குதல் 
படிவங்கவளயும், பிற டபாருத்தமான ஆவணங்கவளயும், வங்கி அவர்களுக்கு வழங்கும். ேரிபார்ப்புச் 
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டேயல்முவறக்கு, வங்கியால் வதவவப்பட்டு இருந்திருக்கும் தகவல்களின் முழு விவரங்கவளயும் பற்றி, வங்கி 
வாடிக்வகயாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தும். 

டபாருந்துகின்ற ஆப் ஸ்வொர்களில் இருந்து “digibank by DBS bank” டேயலிவயப் பதிவிறக்கம் டேய்வதன் மூலம் 
மற்றும் வங்கிக்கு பவயாடமட்ரிக் ோன்றுறுதியளிப்வப வழங்குவதன் மூலம் அல்லது வடீிவயா 
அடிப்பவெயிலான வாடிக்வகயாளர் அவெயாளங்காணல் டேயல்முவற (V-CIP) மூலம், வாடிக்வகயாளர் தங்கள் 
டிஜிட்ெல் வேமிப்பு வங்கிக் கணக்வகயும் டதாெங்கலாம். வங்கியால் அப்வபாவதக்கு அப்வபாது வழங்கப்படுகின்ற 
மற்றும் digibank by DBS டமாவபல், இன்ெர்டெட் வபங்கிங் தளங்களிலும் கிவெக்கின்ற, பிற வங்கித் 
தயாரிப்புப்டபாருள் வேவவகவளயும், வாடிக்வகயாளர் டபறலாம். 

பணவமாேடி தடுப்பு (பதிவு ஆவணங்களின் பராமரிப்பு) விதிகள், 2005 இன் வவகமுவறகளின் ெியதிகளில், CERSAI 
(CKYCR) உெனான புதிய தனியர் கணக்குகள் டதாெர்பான POA மற்றும் POI ஆகியவற்றுென் வேர்த்து, 
வாடிக்வகயாளரின் “உங்கள் வாடிக்வகயாளவர அறிக” (KYC) தரவுகவள, வங்கி பதிவவற்றம் டேய்யும். CKYC எண் 
அல்லது PID விவரங்களின் அடிப்பவெயில் CERSAI (CKYCR) இல் இருந்து POA மற்றும் POI ஆகியவற்றுென் 
வேர்த்து வாடிக்வகயாளரின் “உங்கள் வாடிக்வகயாளவர அறிக” (KYC) தரவுகவளயும், வங்கி பதிவிறக்கமும் 
டேய்யலாம். 

அப்வபாவதக்கு அப்வபாது வங்கியால் வகுத்துவரக்கப்படுகிற ெியதிகளின் வபரில், எந்தடவாரு கணக்வகயும் 
டதாெங்குவதற்கும், வங்கி தனது தனித்த விருப்புரிவமயின் வபரில், முழு உரிவமவயயும் தன்னகத்வத 
டகாண்டுள்ளது. 

2. வைப்புக் ைணக்குைளின் ைவைைள் - வவப்புத் தயாரிப்புப்டபாருட்கவளப் பின்வரும் வவககளுக்குள் 
பரவலாக வவகப்படுத்தலாம்: 

2.1 சேமிப்பு ைங்ைிக் ைணக்கு - அப்வபாவதக்கு அப்வபாது இந்திய ரிேர்வ் வங்கியால் அறிவுறுத்தப்படுகிறவாறு, 
தகுதியான ெபரால் / ெபர்களால், ேில குறிப்பிட்ெ அவமப்புகளால் / முகவமகளால் வேமிப்பு வங்கிக் கணக்வகத் 
டதாெங்க முடியும். இது, இந்து கூட்டுக் குடும்பத்தால் (HUF), இந்தியாவில் வாழும் இந்தியருக்கான / டவளிொடு 
வாழ் இந்தியரால் இந்தியாவில் ஈட்டிய வருவாயின் வேமிப்புக் கணக்வகத் (NRO) டதாெங்குவவதயும் 
உள்ளெக்கியது ஆகும். டி.பி.ஐ.எல் பல்வவறு வவகயான வேமிப்புக் கணக்குகவள வழங்குகிறது, அவவ இந்த 
ஆவணத்தில் வமலும் விளக்கப்பட்டுள்ளன. 

ெவெமுவறயில் உள்ள வேமிப்புக் கணக்கு வட்டி விகிதங்கள், வங்கி வவலத்தளத்தில் புதுப்பிக்கப்படும். வேமிப்பு 
வவப்பு மீதான வட்டி, காலாண்டு அடிப்பவெயில் வரவு வவக்கப்படுகிறது. 

வாடிக்வகயாளர்களால் தங்கள் டோந்தப் டபயரில் (ஒரு ெபரின் டபயரில்) அல்லது வாடிக்வகயாளரால் 
மற்றவர்களுென் கூட்ொக (கூட்டுக் கணக்கு) ஆள்ோர்ப் பயன்பாட்டுக் கணக்குகவளத் டதாெங்க முடியும். 
எனினும், டிஜிட்ெல் வேமிப்புக் கணக்கு, ஒரு ெபரின் டபயரில் டதாெங்கப்படும். 

ஒன்றுக்கும் வமற்பட்ெ தனியர்களுென் டதாெங்கப்பட்ெ கூட்டுக் கணக்கு, வாடிக்வகயாளரால் குறிப்பிெப்பட்ெ 
வகடயாப்ப உரிவமக்கட்ெவளயின் அடிப்பவெயில்,  தனியரால் அல்லது ஒன்றுக்கும் வமற்பட்ெ தனியர்களால் 
கூட்ொக இயக்கப்பெலாம். கணக்வக இயக்குவதற்கான வகடயாப்ப உரிவமக்கட்ெவளவய, கணக்கு 
வவத்திருக்கும் அவனவரின் இவேவுென் மாற்றியவமக்க முடியும். டபாருந்துகின்ற ஒழுங்குமுவற 
ெிபந்தவனகள் ெிவறவவற்றப்பட்டு இருப்பதற்கு உட்பட்டு, டவளிொடு வாழ் இந்தியரின் (NRI) டெருங்கிய 
உறவினவர, இந்தியாவில் வாழும் இந்தியருக்கான தற்வபாதுள்ள / புதிய வங்கிக் கணக்கில், "கணக்கு 
வவத்திருப்பவர்களுள் யாவரனும் அல்லது வாழ்பவர்" அடிப்பவெயில், இந்தியாவில் வாழும் இந்தியருக்கான 
கணக்கு வவத்திருப்பவருென் கூட்டுக் கணக்கு வவத்திருப்பவராகச் வேர்க்க முடியும். டபாருந்துகின்ற 
ஒழுங்குமுவற ெிபந்தவனகள் ெிவறவவற்றப்பட்டு இருப்பதற்கு உட்பட்டு, டவளிொடு வாழ் இந்தியரால் 
டவளிொட்டில் ஈட்டிய வருவாயின் வேமிப்பு (NRE)  / டவளிொடு வாழ் இந்தியரால் இந்தியாவில் ஈட்டிய 
வருவாயின் வேமிப்பு (NRO) கூட்டுக் கணக்குகவளப் டபாறுத்தவவர, இந்தியாவில் உள்ள டெருங்கிய உறவினவர, 
இந்தியாவில் வாழும் இந்தியருக்கான தற்வபாதுள்ள / புதிய வங்கிக் கணக்கில், "முன்னவர் கணக்கு 
வவத்திருப்பவர் அல்லது வாழ்பவர்" அடிப்பவெயில், இந்தியாவில் வாழும் இந்தியருென் கூட்டுக் கணக்கு 
வவத்திருப்பவராக வேர்க்க முடியும். ஒரு ெிதியாண்டில் 182 ொட்கள் அல்லது அதற்கு வமல் இந்தியாவில் 
வேிக்கும், இந்திய வம்ோவழி ெபர் (PIO) / டவளிொட்டு இந்தியக் குடியுரிவம  (OCI) கார்டு வவத்திருப்பவர்கள், 
டேயல்முவறயின்படி வதவவயான “உங்கள் வாடிக்வகயாளவர அறிக” (KYC) ஆவணங்கவளப் 
பணிந்தனுப்புவதன் மூலம், இந்தியாவில் வாழும் இந்தியருக்கான வேமிப்புக் கணக்குகவளத் டதாெங்கலாம். 
வாடிக்வகயாளர்கள் குடியிருப்பிெத் தகுதிெிவல குறித்து உறுதிடேய்ய, வங்கியால் அப்வபாவதக்கு அப்வபாது 
உரிய ெலக்காப்புத் டதாெர்முயற்ேி எடுக்கப்படும். 

வாடிக்வகயாளர்கள் இந்தியக் குடிமக்களாக மற்றும் குடியிருப்பாளர்களாக இருந்தால், பவயாடமட்ரிக் அல்லது 
ஒருமுவற கெவுச்டோல் (OTP) அடிப்பவெயிலான e-KYC ோன்றுறுதியளிப்பு மூலம், ஆதார் அடிப்பவெயிலான 
டிஜிட்ெல் கணக்வகத் டதாெங்க முடியும். வாடிக்வகயாளர் தன்னார்வத்தின்படி ஆதார் எண்வண வழங்கலாம் 
என்பது குறிப்பிெத்தக்கது 

“உங்கள் வாடிக்வகயாளவர அறிக” (KYC) குறித்த இந்திய ரிேர்வ் வங்கி வழிகாட்டு டெறியுவரகள் மூல 
ஆவணத்தின்படி, ஒருமுவற கெவுச்டோல் (OTP) அடிப்பவெயிலான கணக்குகளில், பரிமாற்றம் மற்றும் பண 
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இருப்பு வரம்புகள் டதாெர்பான வதவவகவள இணக்கமாகக் கவெப்பிடிக்க வவண்டும்; மற்றும் கணக்குத் 
டதாெங்கியதில் இருந்து ஓராண்டுக்குள் “உங்கள் வாடிக்வகயாளவர அறிக” (KYC) டேயல்முவறவய முடிக்க 
வவண்டும், இவற்றின்படி ெெக்கத் தவறினால், கணக்குகள் முடித்து ெீக்கப்படும். 

“உங்கள் வாடிக்வகயாளவர அறிக” (KYC) குறித்த இந்திய ரிேர்வ் வங்கி வழிகாட்டு டெறியுவரகள் மூல 
ஆவணத்தின்படியும், வங்கியின் “உங்கள் வாடிக்வகயாளவர அறிக” (KYC) திட்ெக்டகாள்வகயின்படியும், வங்கி 
ஒரு வங்கிக் கணக்வகத் டதாெங்கலாம் அல்லது ஒரு வாடிக்வகயாளரின் “உங்கள் வாடிக்வகயாளவர அறிக” 
டேயல்முவறவய மீண்டும் டேய்யலாம் அல்லது வடீிவயா அடிப்பவெயிலான வாடிக்வகயாளர் 
அவெயாளங்காணல் ெவெமுவறயின் மூலம், ஒருமுவற கெவுச்டோல் (OTP) அடிப்பவெயிலான, வங்கிக்கு 
வெரில் வராமல் உருவாக்கும் கணக்காகத் தரம் உயர்த்தலாம். 

2.1. 1 அடிப்பவடச் சேமிப்பு ைங்ைி வைப்புக் ைணக்கு (BSBDA): 

"அடிப்பவெச் வேமிப்பு வங்கி வவப்புக் கணக்கு" என்பது அதிக ெிதி உள்ளெக்கலுக்காகத் டதாெங்கப்படும் வகட்பு 
வவப்புக் கணக்கு ஆகும். அத்தவகய கணக்குகள், “உங்கள் வாடிக்வகயாளவர அறிக” (KYC) / பணவமாேடி தடுப்பு 
(AML) டெறிமங்கள் குறித்த இந்திய ரிேர்வ் வங்கி டேயற்கட்ெவளகளுக்கு உட்பட்ெவவ ஆகும். அத்தவகய 
கணக்கு எளிதாக்கப்பட்ெ “உங்கள் வாடிக்வகயாளவர அறிக” (KYC) டெறிமங்களின் அடிப்பவெயில் அல்லது 
“உங்கள் வாடிக்வகயாளவர அறிக” (KYC) டெறிமங்கள் எதுவும் இல்லாமல் டதாெங்கப்பட்ொல், அந்தக் கணக்கு  
ஒரு 'ேிறிய கணக்கு' என்ற முவறயில் வமலதிகமாக ெெத்தப்பட்டு இருந்திருக்கும். 

ைணக்கு அம்ேங்ைள் - தயொரிப்புப்கபொருள் ைிைரங்ைள், ைங்ைி ைவைத்தளத்தில் ைிவடக்ைின்றன. 

• குறிப்பிட்ெ காலமாக இயக்கத்தில் இல்லாத / குறிப்பிட்ெ காலம் கெந்து இயக்கமிழந்த அடிப்பவெச் 
வேமிப்பு வங்கி வவப்புக் கணக்வகச் (BSBDA) டேயல்படுத்துவதற்குக் கட்ெணம் விதிக்கப்பொது 

“உங்ைள் ைொடிக்வையொளவர அறிை” (KYC) 

• அடிப்பவெச் வேமிப்பு வங்கி வவப்புக் கணக்கு (BSBDA), அப்வபாவதக்கு அப்வபாது திருத்தப்படுகிறவாறு, 
வங்கிக் கணக்குகவளத் டதாெங்குவதற்கு, “உங்கள் வாடிக்வகயாளவர அறிக” (KYC) / பணவமாேடி தடுப்பு 
(AML) குறித்த இந்திய ரிேர்வ் வங்கி டேயற்கட்ெவளகளுக்கு உட்பட்ெது. 

• அடிப்பவெச் வேமிப்பு வங்கி வவப்புக் கணக்வகத் (BSBDA) டதாெங்கும் வபாது,  இந்திய ரிேர்வ் வங்கி 
வழிகாட்டு டெறியுவரகள் மூல ஆவணத்தால் குறிப்பிெப்பட்ெவாறு, அலுவல் முவறயில் ஏற்புவெய 
ஆவணங்கள் (OVD) அல்லது அலுவல் முவறயில் ஏற்புவெய ஆவணங்கள் (OVD) எனக் கருதப்படும் 
ஆவணங்கள் வபான்ற, “உங்கள் வாடிக்வகயாளவர அறிக” (KYC) ஆவணங்கள் அவனத்வதயும் ொங்கள் 
டபறுகிவறாம். 

'ேிறிய ைணக்கு' 

“உங்கள் வாடிக்வகயாளவர அறிக” (KYC) ஆவணங்கள் என்ற முவறயில், அலுவல் முவறயில் ஏற்புவெய 
ஆவணங்கள் எதுவும் இல்லாத தனியர் கணக்கு வவத்திருக்கும் வாடிக்வகயாளர், வங்கிக் கணக்வக டதாெங்க 
விரும்புகிறார் என்றால், 
பின்வருவனவற்றுக்கு உட்பட்டு, ஒரு 'ேிறிய கணக்வகத்' டதாெங்கலாம்: 

• வாடிக்வகயாளரிெம் இருந்து வகடயாப்பமிெப்பட்டு, சுய உறுதியளிக்கப்பட்ெ ஒளிப்பெத்வதப் வங்கி 
டபற வவண்டும். 

• வங்கிக் கிவளயின் ெியமிக்கப்பட்ெ அலுவலர் அவரது வகடயாப்பத்தின் கீழ், கணக்வகத் டதாெங்கும் 
ெபர் தனது வகடயாப்பத்வத அல்லது வகப்டபருவிரல் குறிப்பதிவவ, அவரது முன்னிவலயில் 
பதித்துள்ளார் என்று ோன்றளிக்கிறார். 

• ஒரு பரிமாற்றம் ெவெடபற அனுமதிக்கப்படுவதற்கு முன், அத்தவகய கணக்குகளில் பரிமாற்றங்களின் 
டமாத்த மதிப்பு மற்றும் பண இருப்புத் வதவவகள் மீதான குறிப்பிெப்பட்ெ மாதாந்திர மற்றும் ஆண்டு 
வரம்புகள் மீறப்பெக் கூொது. 

• இந்தக் கணக்குகளுக்குள் டவளிொட்டில் இருந்து உள்வரும் டேலுத்தீடுகள் அனுமதிக்கப்பெ மாட்ொது. 
• கணக்கு, டதாெங்கப்பட்ெதில் இருந்து முதல் பன்னிடரண்டு மாதங்களுக்கு இயக்கத்தில் இருந்து 

டகாண்டிருக்கும், இந்தக் காலவரம்வப வமலும் பன்னிடரண்டு மாதங்களுக்கு ெீட்டிக்க வவண்டுமானால், 
கணக்கு வவத்திருப்பவர் இதற்காக விண்ணப்பிக்க வவண்டும், வமலும், வமற்டோன்ன கணக்வகத் 
டதாெங்கியதில் இருந்து முதல் பன்னிடரண்டு மாதங்களில், அலுவல் முவறயில் ஏற்புவெய ஏவதனும் 
ஆவணங்களுக்கு விண்ணப்பித்துள்ள ோன்று வழங்க வவண்டும். 

• ஒட்டுடமாத்த தளர்வு வவகமுவறகளும் இருபத்தி ொன்கு மாதங்களுக்குப் பிறகு மறுேீராய்வு 
டேய்யப்படும். இருபத்தி ொன்கு மாதங்களுக்குள் அலுவல் முவறயில் ஏற்புவெய ஆவணங்கள் (OVD) 
பணிந்தனுப்பப்பெவில்வல என்றால், கணக்கு டமாத்த முெக்கத்தின் கீழ் வவக்கப்படும், வமலதிகப் 
பரிமாற்றம் எதுவும் அனுமதிக்கப்பெ மாட்ொது. 

பிற முக்ைியமொன ைருத்துைள் 
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• ஒழுங்குமுவற வழிகாட்டு டெறியுவரகளின்படி, அடிப்பவெச் வேமிப்பு வங்கி வவப்புக் கணக்கு (BSBDA) 
வவத்திருப்பவர்கள் டி.பி.ஐ.எல் உென் வவறு எந்தடவாரு வேமிப்புக் கணக்வகயும் டதாெங்கத் 
தகுதியற்றவர்கள் ஆவர். 

• வாடிக்வகயாளர் டி.பி.ஐ.எல் உென் வவறு ஏவதனும் வேமிப்புக் கணக்வக (கணக்குகவள) 
வவத்திருந்தால், அடிப்பவெச் வேமிப்பு வங்கி வவப்புக் கணக்வகத் (BSBDA) டதாெங்கியதில் இருந்து 30 
ொட்களுக்குள் அத்தவகய கணக்வக (கணக்குகவள) அவர் முடித்து ெீக்க வவண்டும். 

• அடிப்பவெச் வேமிப்பு வங்கி வவப்புக் கணக்வகத் (BSBDA) டதாெங்கியதில் இருந்து 30 ொட்களுக்குள் 
வாடிக்வகயாளர்களால் அத்தவகய கணக்கு (கணக்குகள்) முடித்து ெீக்கப்பெவில்வல என்றால், 
ஒழுங்குமுவற வழிகாட்டு டெறியுவரகளின் கீழ் டபாருந்துவதற்வகற்ப, பிற வேமிப்புக் கணக்வக 
(கணக்குகவள) (ஏவதனும் இருந்தால்) முடித்து ெீக்குவதற்கான முழு உரிவமவயயும் வங்கி 
தன்னகத்வத டகாண்டுள்ளது. 

• தனியர், ஒவரடயாரு அடிப்பவெச் வேமிப்பு வங்கி வவப்புக் கணக்கு (BSBDA) மட்டுவம வவத்திருக்க 
முடியும். 

2.2 ெடப்புக் ைணக்கு - தனியர்கள், தனி உரிவமயாளர்கள் / கூட்ொண்வம ெிறுவனங்கள் / தனியார் மற்றும் 
டபாது வவரயறுத்த கம்டபனிகள் / இந்து கூட்டுக் குடும்பங்கள் / ேங்கங்கள் / அறக்கட்ெவளகள் வபான்றவற்றால் 
டதாெங்கப்பெலாம். ெெப்புக் கணக்குகளில் வவக்கப்பட்டுள்ள வவப்புகள் மீது வட்டி எதுவும் வழங்கப்பெ 
மாட்ொது. 

2.3 கைளிெொட்டு ெொணயக் ைணக்கு - இந்திய ரிேர்வ் வங்கியால் குறிப்பிெப்பட்ெவாறு, பரிமாற்றங்களுக்கு, 
இந்தியாவில் வாழும் இந்திய வாடிக்வகயாளரால் டதாெங்கப்பெலாம். 

2.4 ேிறப்பு ரூபொய் ைணக்குைள் - இந்திய ரிேர்வ் வங்கியால் குறிப்பிெப்பட்டு, வகுத்துவரக்கப்பட்ெ 
ஒழுங்குமுவறகளின்படி, இந்தியாவில் குடியிருக்காத டவளிொடு வாழ் ெபரால் டதாெங்கப்பெலாம். 

2.5 ைொைைவர வைப்பு - இது ஒரு குறிப்பிட்ெ காலக்டகடு மற்றும் டதாவகக்குப் பதிவுடேய்து அங்கீகரிக்கப்பட்ெ 
ஒற்வற வவப்பு ஆகும். இந்த வவப்வப, வேமிப்புக் / ெெப்புக் கணக்குென் இவணக்கலாம் அல்லது 
தனித்தியங்குமாறு பதிவுடேய்து அங்கீகரிக்கலாம். 

தனியர்கள் / தனி உரிவமயாளர்கள் / கூட்ொண்வம ெிறுவனங்கள் / தனியார் மற்றும் டபாது வவரயறுக்கப்பட்ெ 
ெிறுவனங்கள் / இந்து கூட்டுக் குடும்பங்கள் / ேங்கங்கள் / அறக்கட்ெவளகள் வபான்றவற்றால், கிவளகளில் 
அல்லது ஆன்வலன் வபங்கிங் மூலம் டிஜிட்ெல் முவறயில், வவப்பு வவத்தல் வகாரிக்வக ஒன்வற வவப்பதன் 
மூலம், காலவவர வவப்புக் கணக்வகத் டதாெங்க முடியும். வாடிக்வகயாளர்கள் ஒரு வவப்வபப் பதிவுடேய்து 
அங்கீகரிக்கும் வெரத்தில், பின்வருவனவற்வறத் வதர்ந்டதடுக்கும் விருப்பத்வதர்வவப் டபறுவார்கள் 

ைொைக்கைடு: ேிறும அளவு 7 ொட்களில் இருந்து டதாெங்குகிறது (டிஜிவபங்க் டமாவபல் / இன்ெர்டெட் வபங்கிங் 
தளம் மூலம் பதிவுடேய்து அங்கீகரிக்கப்பட்ெ வவப்புகளுக்கு, ேிறும அளவுக் கால வவரயவற 90 ொட்கள் ஆகும். 
வாடிக்வகயாளர், குவறந்த கால வவரயவறக்கு,  கிவள மூலம் வவப்வபப் பதிவுடேய்து அங்கீகரிக்கலாம்) 

கதொவை: படிவத்தில் வவரயறுக்கப்பட்ெவாறு, ேிறும அளவுத் டதாவகயில் இருந்து டதாெங்குகிறது 

ைட்டி: கூட்டு வட்டி / தனி வட்டி / காலாண்டுத் டதாவகயளிப்பு அல்லது மாதாந்திரத் டதாவகயளிப்பு 

முதிர்வு: முதலும் வட்டியும் தானாகப் புதுப்பித்தல் (தானாகப் புதுப்பித்தல்) / முதல் மட்டும் தானாகப் 
புதுப்பிக்கப்பட்டு, இவணக்கப்பட்ெ வங்கிக் கணக்கிற்கு வட்டி வரவு வவக்கப்படுதல் / முழுத் டதாவகயும் 
(முதலும் வட்டியும் உட்பெ) இவணக்கப்பட்ெ கணக்கிற்கு வரவு வவக்கப்படுதல் / வகட்பு வவரவவாவல 
வழங்குதல் / NEFT / RTGS / IMPS / UPI மூலம் மின்னணுச் டேலுத்தீடுகள் (டிஜிவபங்க் டமாவபல் வபங்கிங் தளம் 
மூலம் பதிவுடேய்து அங்கீகரிக்கப்பட்ெ காலவவர வவப்புகளுக்குப் டபாருந்தாது) 

வமவல குறிப்பிெப்பட்ெ பரந்த வவககளுக்குள், குறிப்பிட்ெ இலக்கு வாடிக்வகயாளர் பிரிவுகளுக்கு, 
முதிர்வுக்குமுன் மீட்க இயலாத வவப்புகள், ஏற்புவெ இவணக்கப்பட்ெ மாறு  விகித வவப்புகள் வபான்ற 
குறிப்பிட்ெ அம்ேங்கவளக் டகாண்ெ பல்வவறு தயாரிப்புப்டபாருட்கவள வங்கி அறிமுகப்படுத்தலாம். 

2.6 கதொடர் வைப்பு - இது, மாறா வருவாய் விகிதத்தில், மாதாந்வதாறும் ஒரு குறிப்பிட்ெ டதாவகவய முதலீடு 
டேய்ய விரும்புவவாருக்குச் டேம்வமயாகப் டபாருந்தக்கூடியது. கணக்கு முதிர்வு / கணக்வக முதிர்வுக்குமுன் 
முடித்து ெீக்கும் ொளில், முதல் டதாவகவயயும், அந்தக் காலப்பகுதியில் ஈட்டிய வட்டிவயயும், வாடிக்வகயாளர் 
டபறுவார். 

2.7 கைளிெொடு ைொழ் இந்தியர்ைள் (NRI) மற்றும் இந்திய ைம்ேொைழி ெபர்ைள் (PIO) ஆைிசயொருக்ைொன 
வைப்வபப் கபொறுத்தைவர, ைங்ைி -  FCNR (B) வவப்பு, NRE வவப்புகள் மற்றும் NRO வவப்புகள் ஆகியவற்வற 
டவளிொடு வாழ் இந்தியர்களுக்கும் (NRI), இந்திய வம்ோவழி ெபர்களுக்கும் (PIO) வழங்குகிறது. 

• NRE/NRO வவப்புகளுக்கு, ஒப்பிெக்கூடிய உள்ொட்டு ரூபாய் காலமுவற வவப்புகளுக்கு வங்கியால் 
வழங்கப்படும் வட்டி விகிதங்கவள விெ அதிகமாக இருக்காது. 

• NRE வேமிப்பு வவப்புகளின் வபரில், வெரடியாக அல்லது மவறமுகமாக எந்த வவகயான 
பற்றுரிவமவயயும் வங்கி குறிக்காது. 
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• வங்கியின் டோந்த பணியாளர்களாக அல்லது மூத்த குடிமக்களாக இருந்தால் (யாவரனும் 
இருந்தால்), வங்கியால் முடிடவடுக்கப்படுகிறவாறு, NRE மற்றும் NRO வவப்புகளுக்கு, வவப்புகள் 
மீதான வமலதிக வட்டி விகிதத்தின் பயன் கிவெக்காது. 

• இந்தத் திட்ெக்டகாள்வகயானது, டி.பி.எஸ் வங்கி இந்தியா லிமிடெட்ொல் வழங்கப்படும் 
வவப்புகளுக்கு மட்டுவம டபாருந்தும். 

அனுமதிக்கப்பட்ெ பற்று / வரவுகள், வவப்புகளின் காலக்டகடு, வவப்புகள் மீதான வட்டி விகிதம், முதிரும் முன் 
பணத்வத டவளிவய எடுத்தல், குடியிருப்பிெத் தகுதிெிவலயின் மற்றும் கணக்கின் இயக்கங்களின் மாற்றத்தின் 
வபரில் இந்தியாவில் வாழும் இந்தியருக்கான கணக்கிற்கு மாற்றுதல், ெியமன வேதி, இறந்து வபானவர் 
கணக்கின் இயக்கங்கள் வபான்றவவ, இந்திய ரிேர்வ் வங்கியின் வவப்புகள் மீதான வட்டி விகிதம் வழிகாட்டு 
டெறியுவரகள் மூல ஆவணத்திலும், வவப்புகள் மற்றும் கணக்குகள் குறித்த மூல ஆவணத்திலும் 
வகுத்துவரக்கப்பட்ெ வதவவகளுக்கு இணக்கமாகச் டேய்யப்படுகின்றன. 

FCNR (B) திட்ெத்தின் கீழ் வரும் காலமுவற வவப்புகள் மீதான வட்டி விகிதங்கள், பின்வரும் ஏதாவது ஒன்று 
அல்லது அதற்கு வமற்பட்ெ காரணங்களால் மட்டுவம மாறுபடுகிறது: 

• வவப்படீுகளின் காலக்டகடு: FCNR (B) திட்ெத்தின் கீழ் வரும் காலமுவற வவப்புகளுக்கான முதிர்வுக் 
காலப்பகுதி பின்வருமாறு: 

o ஓராண்டு மற்றும் அதற்கு வமல் ஆனால் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் குவறவானது 
o இரண்டு ஆண்டுகள் மற்றும் அதற்கு வமல் ஆனால் மூன்று ஆண்டுகளுக்கும் குவறவானது  
o மூன்று ஆண்டுகள் மற்றும் அதற்கு வமல் ஆனால் ொன்கு ஆண்டுகளுக்கும் குவறவானது  
o ஐந்து ஆண்டுகள் மட்டும் 

• வவப்புகளின் டதாவகயளவு: டி.பி.எஸ் தனது விருப்புரிவமயின் வபரில், ொணய வாரியான ேிறும 
அளவுத் டதாவகவய முடிவுடேய்கிறது, அதில், வவறுபடும் வட்டி விகிதங்கள் வழங்கப்படுகின்றன. 

• FCNR (B) வவப்புகளுக்கான வட்டித் டதாவகயளிப்புகள், அருகில் உள்ள இரண்டு பதின்ம இெங்களுக்கு 
முழு எண்ணாக்கப்படுகின்றன. 

வட்டி விகிதங்களுக்கான உச்ேவரம்பு விகிதங்கள், அப்வபாவதக்கு அப்வபாது ெவெமுவறயில் உள்ள 
ஒழுங்குமுவற வழிகாட்டு டெறியுவரகளின் அடிப்பவெயில் இருக்கும். 

2.8 இந்தியொைில் ைொழும் இந்தியருக்ைொன கைளிெொட்டு ெொணயக் ைணக்குைள் திட்டம் -  
இந்தியாவுக்கு ெிரந்தரமாகத் திரும்புகின்ற டவளிொடு வாழ் இந்தியர்களுக்கு / இந்திய வம்ோவழி ெபர்களுக்கு 
(PIOs)  
RFC வவப்புகள் டபாருந்தும். டோத்துக்கள் மற்றும் திருப்புப் டபாறுப்புகள் குழுவால் (ALCO) ஏற்பு 
ஒப்புதலளிக்கப்பட்ெ வவப்புகள் மீதான வட்டி விகிதங்களுக்கு இணங்க, இந்தியாவில் வாழும் இந்தியருக்கான 
டவளிொட்டு ொணயக் கணக்குகள் திட்ெத்தின் (தகுதி இருந்தால்) கீழ், வங்கியால் ஏற்றுக்டகாள்ளப்பட்ெ அல்லது 
வங்கியால் புதுப்பிக்கப்பட்ெ பண வவப்புகள் மீதான வட்டிவய, வங்கித் தீர்மானிக்கும். டவளிொடு வாழ் 
இந்தியரால் டவளிொட்டில் ஈட்டிய வருவாயின் வேமிப்புக் கணக்கில் (NRE) உள்ள பண இருப்புகவள மற்றும் / 
அல்லது டவளிொடு வாழ் இந்தியரால் டவளிொட்டில் ஈட்டிய ொணயத்வத முதலீடு டேய்து பரிமாற்றத்தகு 
வங்கிக் கணக்கில் [FCNR (B)] உள்ள பண இருப்புகவள, டவளிொடு வாழ் இந்தியரின் (NRI) குடியிருப்பிெத் 
தகுதிெிவலயானது இந்தியாவில் வாழும் இந்தியர் என்று மாறுகிற வபாது, கணக்கு வவத்திருப்பவரின் 
விருப்பத்வதர்வின் வபரில், RFC கணக்கில் வரவு வவக்கலாம் (தகுதி இருந்தால்). 

2.9 ைொைமுவற வைப்பின் சபரில் மிவைப்பற்று / வைப்புக் ைடன் - வதவவயான பிவணய ஆவணங்கவளச் 
டேயலாக்குவதன் வபரில், வவப்படீ்ொளரால் உரியவாறு ெிவறவவற்றப்பட்ெ காலமுவற வவப்பின் வபரில், 
மிவகப்பற்று வேதிவயக் / வவப்புக் கெவன வாடிக்வகயாளர் வகாரலாம். முதலீட்டின் மீதான வருவாய் (ROI), 
காலக்டகடு வபான்றவவ டதாெர்பான வழிகாட்டு டெறியுவரகள் வங்கியால் முடிவு டேய்யப்படும், அவவ, 
அப்வபாவதக்கு அப்வபாது வழங்கப்படும் ஒழுங்குமுவற வழிகாட்டு டெறியுவரகளின்படியும், வங்கியின் 
பற்றுக்கென் திட்ெக்டகாள்வகயின்படியும் இருக்கும். வவப்பு முதிர்வு வருவாயானது, ஏறிய / பற்று 
வவக்கப்பட்ெ வட்டியுென் வேர்த்து, டபறப்பட்ெ கெனின் கீழ் உள்ள கெவமவய ெிவறவவற்றுவதற்குப் 
வபாதுமானதாக இருந்தால், வங்கியானது வவப்படீ்ொளருக்கு உரியவாறு டதரிவிப்பதன் வபரில், ேரியடீு 
டேய்யும் தனது உரிவமவயப் பயன்படுத்தி, வவப்பு மற்றும் வவப்புக் கென் ஆகிய இரண்டின் கணக்வகயும் 
முடித்து ெீக்க முடியும் 

3. ைட்டித் கதொவையளிப்பு - இவணக்கப்பட்ெ வேமிப்புக் / ெெப்புக் கணக்கில் அல்லது வாடிக்வகயாளரால் 
குறிப்பிெப்பட்ெ முதிர்வு டேயற்கட்ெவளகளின்படி, அப்வபாவதக்கு அப்வபாது டவளியிெப்படும் இந்திய 
ரிேர்வ் வங்கியின் வழிகாட்டு டெறியுவரக்கு இணங்க, வங்கியால் குறிப்பிெப்பட்ெ விகிதத்தில், வட்டி வரவு 
வவக்கப்படும். இந்திய ரிேர்வ் வங்கி அப்வபாவதக்கு அப்வபாது வழங்கும் டபாதுவான வழிகாட்டு 
டெறியுவரகளுக்கு உட்பட்டு, காலமுவற வவப்பு வட்டி விகிதங்கவள வங்கி முடிவுடேய்கிறது. 
ஒழுங்குபடுத்தும் முகவமயால் அனுமதிக்கப்படும், டி.பி.எஸ் பணியாளர்கள், மூத்த குடிமக்கள் 
வபான்றவர்கள் உட்பெ ஆனால் இவர்கள் மட்டுவம என்ற வவரயவறக்குள் இல்லாத வாடிக்வகயாளர் 
வவககளுக்கு, வங்கி தனது விருப்புரிவமயின் வபரில், டபாதுவான வங்கி விகிதத்திற்கும் வமலதிகமாக, 
ஆண்டொன்றுக்கு ஒரு விழுக்காட்டுக்கு மிகாமல் உள்ள விகிதத்தில், வமலதிக வட்டிவய அப்வபாவதக்கு 
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அப்வபாது அனுமதிக்கலாம். இது, வங்கியால் பதிப்பிக்கப்படும் விகிதம் டகாண்ெ காலவவர 
வவப்புகளுக்கும், டதாெர் வவப்புகளுக்கும் மட்டுவம டபாருந்தும். 

வவப்புகள் மீதான வட்டியானது, காலாண்டு இவெடவளிகளில் கணக்கிெப்பட்டு, வவப்புகளின் காலப்பகுதிவயப் 
டபாறுத்து, வங்கியால் முடிவு டேய்யப்பட்ெ விகிதத்தில் வழங்கப்படும். 

மாதாந்திர வவப்புத் திட்ெத்வதப் டபாறுத்தவவர, வட்டியானது காலாண்டிற்குக் கணக்கிெப்பட்டு, மாதந்வதாறும் 
கழிவு டேய்த மதிப்பில் வழங்கப்படும். வட்டித் டதாவகயளிப்புகள் அருகில் உள்ள ரூபாய்க்கு முழு 
எண்ணாக்கப்படுகின்றன. 

பதிவுடேய்து அங்கீகரித்த 7 ொட்களுக்குள் வவப்பு முதிரும் முன் கணக்கு முடித்து ெீக்கப்படுகிற வெர்வில், வட்டி 
எதுவும் வழங்கப்பெ மாட்ொது. 

இந்திய வங்கிகள் கூட்ெவமப்பு (IBA) மூலம், உறுப்பினர் வங்கிகளால் ேமச்ேீரான முவறயில் 
வகக்டகாள்ளப்படுவதற்காக, இந்திய வங்கிகள் கூட்ெவமப்பு (IBA) வங்கி ெவெமுவறக்கான விதித் டதாகுப்பு 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. விதித் டதாகுப்பு, ேிறும அளவு டேந்தரங்கவள வகுத்திருப்பதன் மூலம், ெல்ல வங்கி 
ெவெமுவறகவள வமம்படுத்துவவத வொக்கமாகக் டகாண்டுள்ளது, இவத, உறுப்பினர் வங்கிகள் 
வாடிக்வகயாளர்களுெனான தமது டேயல்டதாெர்புகளில் பின்பற்ற வவண்டும். 

இந்திய வங்கிகள் கூட்ெவமப்பு (IBA), உள்ொட்டு காலமுவற வவப்புக்கான வட்டிவயக் கணக்கிடும் 
வொக்கத்திற்காக, மூன்று மாதங்களுக்குள் திருப்பிச் டேலுத்தத்தகு வவப்புகளின் அல்லது இறுதிக் காலாண்டு 
முழுவமயவெயாத ெிவலயில் உள்ள வவப்புகளின் மீதான வட்டியானது, உண்வமயான ொட்களின் 
எண்ணிக்வகக்கு விகிதேமமான முவறயில் வழங்கப்பெ வவண்டும் என்று வகுத்துவரத்துள்ளது. வவப்புகளுக்கு, 
வமற்படியில் குறிப்பிெப்பட்டுள்ள வட்டி கணக்கீட்வெ, வங்கி பின்பற்றுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: வவப்பு 7 மாத 
கால வவரயவற என்றால், வட்டி 2 காலாண்டுகளுக்கு வழங்கப்படும் மற்றும் எஞ்ேிய வட்டியானது, ொட்களின் 
எண்ணிக்வகயின் அடிப்பவெயில் வழங்கப்படும். 

இந்தக் கணக்கீட்டின் வொக்கத்திற்காக, ஓராண்டில் ொட்களின் எண்ணிக்வகயானது ஒரு டெட்ொண்டில் 366 
ொட்கள் எனவும், மற்ற ஆண்டுகளில் 365 ொட்கள் எனவும் கருதப்படும். 

வட்டித் டதாவககவள / வரிப்டபாறுப்வபக் கணக்கிடும் வபாது, அவனத்துக் கிவளகளிலும் வவக்கப்பட்டுள்ள 
அவனத்து காலவவர வவப்புகவளயும் (FD) ஒவர வாடிக்வகயாளர் தகவல் வகாப்பின் (CIF) கீழ் வங்கி கருதுகிறது. 

வங்கி எப்டபாழுதும் வேவவயுறுெர்களிெம் இருந்து காலமுவற வவப்பு முதிர்வு டேயற்கட்ெவளகவளப் 
டபறுகிறது மற்றும் அது இல்லாத ெிகழ்வில் அல்லது வவப்புகள் மிவகக் டகடு ஆகியிருந்தால், வேமிப்புக் 
கணக்கிற்குப் டபாருந்துகிறவாறு வட்டி விகிதம், ெெப்பில் உள்ள ஒழுங்குமுவற வழிகாட்டு டெறியுவரகளின்படி 
பயன்படுத்தப்படும். 

இந்திய வங்கிகள் கூட்ெவமப்பால் அறிவுறுத்தப்பட்ெ முவறப்படுத்துதல் மற்றும் மரபு வழக்காறுகள் 
ஆகியவற்றுக்கு இணங்க, காலமுவற வவப்புகள் மீதான வட்டிவய வங்கி கணக்கிடுகிறது. 

"வபரளவு வவப்பு" என்ற பதம், ஒரு ெபரின் டபயரில் ரூபாய் காலமுவற வவப்புகளுக்கு / இந்திய ரூபாய் 2 
வகாடி (ேமமான டவளிொட்டு ொணயத் டதாவக) மற்றும் அதற்கு வமற்பட்ெ FCNR (B) வவப்புகளுக்குப் 
பயன்படுத்தப்படும். இந்திய ரூபாய் 2 வகாடி மற்றும் அதற்கு வமற்பட்ெ வபரளவு வவப்புகவளப் டபாறுத்தவவர, 
ஒவர முதிர்வு டகாண்ெ வவப்புகளுக்கு, வவறுபடும் வட்டி விகிதங்கவள வங்கிகள் வழங்கலாம். இந்திய ரூபாய் 
2 வகாடிக்கும் குவறவான வவப்புகவளப் டபாறுத்தவவர, ஒவர முதிர்வு டகாண்ெ வவப்புகளுக்கு ஒவர விகிதம் 
டபாருந்தும், அதாவது, வங்கியால் அதன் விருப்புரிவமயின் வபரில், அப்வபாவதக்கு அப்வபாது விகிதங்கள் 
ெிர்ணயிக்கப்படும். ரூபாய் காலமுவற வவப்புகளில், உள்ொட்டுக் காலமுவற வவப்புகளும்,டவளிொடு வாழ் 
இந்தியரால் இந்தியாவில் ஈட்டிய வருவாயின் வேமிப்புக் கணக்குகள் (NRO) மற்றும் டவளிொடு வாழ் இந்தியரால் 
டவளிொட்டில் ஈட்டிய வருவாயின் வேமிப்புக் கணக்குகள் (NRE)  ஆகியவற்றின் கீழ் வரும் காலமுவற 
வவப்புகளும் உள்ளெங்கும். 

இந்திய ரூபாய் 2 வகாடிக்கும் குவறவான வவப்புகளுக்கு, வங்கியால் அதன் விருப்புரிவமயின் வபரில், 
அப்வபாவதக்கு அப்வபாது ெிர்ணயிக்கப்படும் விகிதங்கள், காலமுவறவதாறும் மறுேீராய்வு டேய்யப்படும் மற்றும் 
வதவவயான மாற்றங்கள் ஏற்பு ஒப்புதலுக்காக, டோத்துக்கள் மற்றும் திருப்புப் டபாறுப்புகள் குழுவுக்கு (ALCO)  
பரிந்துவரக்கப்படும். டோத்து / திருப்புப் டபாறுப்புத் வதவவகளின் அடிப்பவெயில், வபரளவு வவப்புகளுக்கான 
வவறுபடும் விகிதங்கள் தீர்மானிக்கப்படும் மற்றும் ஒத்தத் டதாவகயும் ஒத்தக் காலக்டகடுவும் டகாண்ெ 
வவப்புகளுக்கு ஒவர விகிதங்கள் டபாருந்தும். 

வவப்புகள் மீதான வட்டி விகிதம், கிவள வளாகத்தில், முக்கியமான இெத்தில் காட்ேிப்படுத்தப்படுகிறது. 
வவப்புத் திட்ெங்கள் மற்றும் பிற டதாெர்புவெய வேவவகள் டதாெர்பான மாற்றங்கள் ஏவதனும் இருந்தால், 
அவற்வறக் கிவள வளாகங்களிலும் வங்கியின் வவலத்தளத்திலும் பலர் அறியும் வவகயில் 
காட்ேிப்படுத்துவதன் மூலம் முன்னிவலயில் டதரிவிக்கப்படும். 
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NRE கணக்கு வவத்திருப்பவர், இந்தியா திரும்பியவுென், NRE காலமுவற வவப்வப,  இந்தியாவில் வாழும் 
இந்தியருக்கான டவளிொட்டு ொணயக் கணக்காக (RFC) மாற்றக் வகாரினால், கீழ்க்கண்ெவாறு வட்டி 
வழங்கப்படும்: 

i) NRE வவப்பானது, ேிறும அளவுக் காலப்பகுதியான ஓராண்வெக் கெந்து முடிக்கவில்வல என்றால், 
RFC கணக்குகளில் வவத்திருக்கும் வேமிப்பு வவப்புகளின் வபரில் டேலுத்தத்தகு விகிதத்திற்கு 
மிகாத விகிதத்தில் வட்டி வழங்கப்படும். 

ii) மற்ற எல்லா வெர்வுகளிலும், ஒப்பந்தப்படியான விகிதத்தில் வட்டி வழங்கப்படும். 

அத்தவகய வவப்பானது, ேிறும அளவுக் காலப்பகுதியான ஓராண்வெக் கெந்து முடிக்கவில்வல என்றால் 
மற்றும் 
NRE கணக்கு வவத்திருப்பவர் இந்தியாவுக்குத் திரும்பியவுென், அவ்வாறு மாற்றும்படி வங்கியிெம் வகாரினார் 
என்றால், வங்கி தனது விருப்புரிவமயின் வபரில், RFC கணக்குகளில் வவத்திருக்கும் வேமிப்பு வவப்புகளின் 
வபரில் டேலுத்தத்தகு விகிதத்திற்கு மிகாத விகிதத்தில் வட்டி வழங்கும். 

விடுமுவற ொட்களில் முதிரும் வவப்புகள், அடுத்த வவவல ொளில் தானாகவவ முதிரும் மற்றும் டதாெக்க 
வவப்வப பதிவுடேய்து அங்கீகரித்த விகிதத்தில், வமலதிக ொளுக்கான / ொட்களுக்கான வட்டி வருமானத்வத 
வாடிக்வகயாளர் ஈட்டுவார். 

வாடிக்வகயாளர்கள் வவப்வப வவக்கும் வெரத்தில், வவப்புக் கணக்வக முடித்து ெீக்குதல் அல்லது கணக்கு 
முதிர்வு ொளில் வமலதிக காலப்பகுதிக்கு வவப்வப புதுப்பித்தல் டதாெர்பான டேயற்கட்ெவளகவள வழங்கலாம். 

காலமுவற வவப்புகளில் முதிர்வு டேயற்கட்ெவளகள் இல்லாத ெிவலயில், தனியர் / இந்து கூட்டுக் குடும்பம் 
/ அறக்கட்ெவள/ ேங்கம் ஆகியவற்றின் வெர்வில், டி.பி.எஸ் வபங்க் இந்தியா லிமிடெட், முதிர்வு ொள் குறித்து 
முன்கூட்டிவய வவப்படீ்ொளருக்குத் டதரிவிக்கும் மற்றும் மூல வவப்பின் அவத காலப்பகுதிக்கு, 
ெவெமுவறயில் உள்ள வட்டி விகிதத்தில், வவப்வப வங்கி புதுப்பிக்கும். மற்றவர்கவளப் டபாறுத்தவவர, 
வாடிக்வகயாளரின் வேமிப்புக் / ெெப்புக் கணக்கில் முதிர்வு வருவாவய வங்கி வரவு வவக்கும். வாடிக்வகயாளர் 
எங்களிெம் வேமிப்புக் / ெெப்புக் கணக்கு வவத்திருக்காத ெிகழ்வில், வாடிக்வகயாளரிெம் இருந்து வமலதிக 
டேயற்கட்ெவளகள் கிவெக்கும் வவர, முதிர்வு வருவாவய எங்களிெம் வவத்திருப்வபாம் மற்றும் அத்தவகய 
மிவகக் டகடு வவப்புகள் மீதான வட்டியானது, அப்வபாவதக்கு அப்வபாது ஒழுங்குமுவறகளால் ஆட்ேி 
டேய்யப்படுகிறவாறு வழங்கப்படும். 

ஒருவர் வவத்திருக்கும் அவனத்துக் காலமுவற வவப்புகளுக்கும் டேலுத்தப்பட்ெ / டேலுத்தத்தகு டமாத்த 
வட்டியானது, வருமான வரிச் ேட்ெத்தின் கீழ் குறிப்பிெப்பட்ெ டதாவகக்கு அதிகமாக இருந்தால் மற்றும் 
அப்வபாவதக்கு அப்வபாது வழங்கப்படும் CBDT (ஒன்றிய வெரடி வரிவிதிப்பு வாரியம்) வழிகாட்டு 
டெறியுவரகளின்படி, வருவாய் ஆதாரத்தில் இருந்து வரிப் பிடித்தம் டேய்வதற்கான ேட்ெப்படியான கெவமவய 
வங்கிக் டகாண்டுள்ளது. காலாண்டு அடிப்பவெயில் கழிக்கப்பட்ெ வரிக்கான வரி விலக்கு ோன்றிதவழ (TDS 
ோன்றிதழ்) வங்கி வழங்கும். வவப்படீ்ொளர், TDS இல் இருந்து விலக்கு டபற உரிவமயுவெயவராக இருந்தால், 
ஒவ்டவாரு ெிதியாண்டின் டதாெக்கத்திலும் 15G/H படிவத்தில் ோற்றுவரவய பணிந்தனுப்ப வவண்டும். 
ஒழுங்குமுவறகளின்படி டபாருந்தும் TDS விகிதங்கள் அப்வபாவதக்கு அப்வபாது டபாருந்தும். 

FCNR(B) வைப்புைளுக்ைொன ைட்டித் கதொவையளிப்பு: 

(a) திட்ெத்தின் கீழ் ஏற்றுக்டகாள்ளப்படும் வவப்புகள் மீதான வட்டியானது 360 ொட்கள் முதல் ஒரு 
ஆண்டு வவரயிலான அடிப்பவெயில் கணக்கிெப்படுகிறது. 

(b) ஒவ்டவான்றும் 180 ொட்கள் இவெடவளியிலும், அதன் பிறகு மீதமுள்ள உண்வமயான 
ொட்களுக்கும், வட்டி கணக்கிெப்பட்டு வழங்கப்படுகிறது. 

வட்டிகூட்ெல் விவளவுென் முதிர்வு மீதான வட்டிவயப் டபறுவதற்கான விருப்பத்வதர்வு வவப்படீ்ொளரிெம் 
வழங்கப் டபற்றிருக்கும். 

ெிரந்தரக் குடிவயற்றத்திற்காக இந்தியாவுக்குத் திரும்பும் இந்தியக் குடியுரிவமக் டகாண்ெவரின் / இந்திய 
வம்ோவழி ெபரின் FCNR (B) வவப்புகள், பின்வரும் ெிபந்தவனகளுக்கு உட்பட்டு, ஒப்பந்தப்படியான வட்டி 
விகிதத்தில், கணக்கு முதிர்வு வவர டதாெரும்: 

a) FCNR (B) வவப்புகளுக்குப் டபாருந்துகிறவாறு வட்டி விகிதம் டதாெரும். 
b) அத்தவகய வவப்புகள், கணக்கு வவத்திருப்பவர் இந்தியாவுக்குத் திரும்பிய ொளில் இருந்து, 

இந்தியாவில் வாழும் இந்தியர் வவப்புகளாகக் கருதி ெெத்தப்படும். 
c) அத்தவகய FCNR (B) வவப்புகவள முதிரும் முன் டவளிவய எடுப்பது, திட்ெத்தின் தண்ெ 

வவகமுவறகளுக்கு உட்பட்டு இருக்கும். 
d) FCNR (B) வவப்புகள் முதிர்வின் வபரில், கணக்கு வவத்திருப்பவரின் விருப்பத்வதர்வின் வபரில், 

இந்தியாவில் வாழும் இந்தியர் ரூபாய் வவப்புக் கணக்காக அல்லது RFC கணக்காக (தகுதி 
இருந்தால்) மாற்றப்படும். 

FCNR(B) வவப்புகவளப் புதுப்பித்தல் மீதான வட்டிக் கணக்கீடு, ெெப்பில் உள்ள ெவெமுவற வழிகாட்டு 
டெறியுவரகளின்படி வங்கியால் டேய்யப்படும். 
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4. ைொைமுவற வைப்வப முதிரும் முன் கைளிசய எடுத்தல் - வங்கி தனது விருப்புரிவமயின் வபரில், 
காலமுவற வவப்புகவள முதிரும் முன் டவளிவய எடுக்க அனுமதிக்கும் முழு உரிவமவயயும் 
தன்னகத்வத டகாண்டுள்ளது. வேமிப்புக் / ெெப்புக் கணக்குென் இவணக்கப்பட்ெ ேிறப்புத் திட்ெத்தின் கீழ் 
வவப்புப் பதிவுடேய்து அங்கீகரிக்கப்பட்டு இருந்தால் மட்டுவம, காலமுவற வவப்புகவளப் பகுதியளவு 
டவளிவய எடுக்க வங்கி அனுமதிக்கிறது. முதிரும் முன் டவளிவய எடுத்தல் அனுமதிக்கப்பட்ொல், 
இந்திய ரிேர்வ் வங்கியால் வகுக்கப்பட்டுள்ள ெவெமுவறயில் உள்ள ெிபந்தவனகளுக்கும், இது 
டதாெர்பாக வங்கியால் வழங்கப்பட்டு இருக்கின்ற மற்றும் வங்கியின் வவலத்தளத்தில் அப்வபாவதக்கு 
அப்வபாது புதுப்பிக்கப்படுகிற வழிகாட்டு டெறியுவரகளுக்கும் இணங்க, வவப்புக்கு வழங்கப்படும் 
வட்டித் டதாவகயளிப்பு மற்றும் தண்ெம் ஆகியவவ அனுமதிக்கப்பெலாம். 

அவனத்து வவப்படீ்ொளர்களின் எழுத்து மூலமான / ஆன்வலன் வகாரிக்வகயின் வபரில், இந்தியாவில் வாழும் 
இந்தியர் / NRO காலமுவற வவப்புகவளயும், NRE / FCNR வவப்புகவளயும், முதிர்வுத் வததிக்கு முன்னதாக 
டவளிவய எடுக்க வங்கி அனுமதிக்கும். 

 

• முதிரும் முன் டவளிவய எடுக்கப்பட்ெ இந்தியாவில் வாழும் இந்தியர் / NRO காலமுவற வவப்புகள் 
மீதான வட்டியானது, அந்த வவப்பு வவத்திருக்கப்பட்ெ காலப்பகுதிக்கு, அந்த வவப்பு வவக்கப்பட்ெ 
ொளில் ெவெமுவறயில் உள்ள விகிதத்தில் அல்லது ஒப்பந்தப்படியான விகிதத்தில், இ்ந்த இரண்டில் 
எது குவறவாக இருக்கிறவதா அந்த விகிதத்தில், அப்வபாவதக்கு அப்வபாது வங்கியால் முடிவு 
டேய்யப்படும் தண்ெக் கட்ெணங்களின் பிடித்தத்திற்கு உட்பட்டு வழங்கப்படும். 

• முதிரும் முன் டவளிவய எடுக்கப்பட்ெ NRE / FCNR வவப்புகள் மீதான வட்டியானது, ஓராண்டுக்குப் 
பிறகு முதிரும் முன் டவளிவய எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் மட்டுவம வழங்கப்படும். 
வமற்படியிலுள்ளவத கருத்தில் டகாண்ொல், அந்த வவப்பு வவத்திருக்கப்பட்ெ காலப்பகுதிக்கு, அந்த 
வவப்பு வவக்கப்பட்ெ ொளில் ெவெமுவறயில் உள்ள விகிதத்தில் அல்லது ஒப்பந்தப்படியான 
விகிதத்தில், இ்ந்த இரண்டில் எது குவறவாக இருக்கிறவதா அந்த விகிதத்தில், அப்வபாவதக்கு அப்வபாது 
வங்கியால் முடிவு டேய்யப்படும் தண்ெக் கட்ெணங்களின் பிடித்தத்திற்கு உட்பட்டு வழங்கப்படும். 

• FCNR டபாறுத்தவவர, முதிரும் முன் டவளிவய எடுப்பதால் ஏற்படும் பணமாற்று இழப்பு, ஏவதனும் 
இருந்தால், வாடிக்வகயாளரால் ஏற்று அனுபவிக்கப்பெ வவண்டும். 

• வவப்வபப் பதிவுடேய்து அங்கீகரித்த 7 ொட்களுக்குள், காலமுவற வவப்பு முதிரும் முன் டவளிவய 
எடுக்கப்படுகிற / கணக்கு முடித்து ெீக்கப்படுகிற வெர்வில், வட்டி எதுவும் வழங்கப்பெ மாட்ொது. 

இந்தத் தண்ெக் கட்ெணக் கட்ெவமப்பு (வங்கியால் அப்வபாவதக்கு அப்வபாது வவரயறுக்கப்பட்ெவாறு) 
பின்வருவனவற்றுக்குப் டபாருந்தும்: 

• தனியர் மற்றும் தனியர் அல்லாத வவப்புகள் 
• எந்தடவாரு டதாவகயும் டகாண்ெ FCNR வவப்புகள். 

தண்ெக் கட்ெணக் கட்ெவமப்பில் மற்றும் டதாவகயில் ஏற்படும் எந்தடவாரு மாற்றமும், ொட்டு வமலாண்வமக் 
குழுவின் / டோத்துக்கள் மற்றும் திருப்புப் டபாறுப்புகள் குழுவின் (ALCO) ஒப்புதலளிப்புக்கு உட்பட்டு 
இருந்திருக்கும். 

இந்தியாவில் வாழும் இந்தியருக்கான டவளிொட்டு ொணயக் கணக்காக (RFC) மாற்றுவதற்கு, NRE காலமுவற 
வவப்புகவள (FCNR உட்பெ) முதிரும் முன் டவளிவய எடுத்தால், முதிரும் முன் டவளிவய எடுப்பதற்காக, 
எந்தடவாரு தண்ெத்வதயும் வங்கி விதிக்காது. 

FCNR வவப்புகவள முதிரும் முன் டவளிவய எடுப்பதற்காக, வங்கி தனது விருப்புரிவமயின் வபரில், மாறுடகாள் 
கட்ெணத்வதயும் வமலதிகமாக விதிக்கலாம். ஏற்கனவவ டேலுத்தப்பட்ெ வட்டியானது, டேலுத்தத்தகு வட்டிவய 
விெ அதிகமாக இருந்தால், வவப்பின் வருவாயில் இருந்து அதிகப்படியான வட்டி மீட்டெடுக்கப்படும். எனினும், 
NRE/FCNR வவப்புகள், வவப்புச் டேய்யப்பட்ெ ொளில் இருந்து அல்லது அதன் புதுப்பிக்கப்பட்ெ ொளில் இருந்து 1 
(ஒரு) ஆண்டுக் காலாவதிக்கு முன்னதாக, முதிரும் முன் டவளிவய எடுக்கப்பட்ொல், வட்டி எதுவும் வழங்கப்பெ 
மாட்ொது. எனினும், வவப்வப வவக்கும் வெரத்தில், டபாருந்துகின்ற ெியதிகள் மற்றும் ெிபந்தவனகளின்படி, 
தனியர்கள், ெிறுவனங்கள் மற்றும் இந்து கூட்டுக் குடும்பங்கள் ஆகிவயாரால் வவக்கப்பட்டுள்ள டபரிய 
வவப்புகவள (இந்திய ரூபாய் 2 வகாடி மற்றும் அதற்கு வமல்) முதிரும் முன் டவளிவய எடுப்பவத, வங்கி தனது 
விருப்பப்படி அனுமதிக்காமல் வபாகலாம். 

அத்தவகய தண்ெக் கட்ெணங்கவளத் தள்ளுபடி டேய்வது, வதவவயான ஒப்புதலளிப்புக்கு உட்பட்ெது. 

இறந்து வபான வவப்படீ்ொளர்களின் அல்லது கூட்டுக் கணக்கு வவத்திருப்பவர்களின் உரிவம வகாருபவரிெம் 
இருந்து / உரிவம வகாருபவர்களிெம் இருந்து டபறப்படும் வகாரிக்வகயின் வபரில், டதாவகவயப் பிரித்தளிக்கும் 
வெர்வில், காலமுவற வவப்வப முதிரும் முன் டவளிவய எடுப்பதற்காகத் தண்ெம் எதுவும் விதிக்கப்பொது 
மற்றும் வவப்பின் டமாத்தத் டதாவக மதிப்பு எந்தடவாரு மாற்றத்திற்கும் உள்ளாகாது. 

5. ைரிச் சேமிப்பொளர் வைப்புைள் 
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• எந்தடவாரு தனி ொணய முகமதிப்பிலான காலமுவற வவப்வபயும் டபறுவதன் முதிர்வுக் 
காலப்பகுதியானது, வவப்வபப் டபற்ற வததியில் இருந்து ஐந்து ஆண்டுகளாக இருக்கும். 

• எந்தடவாரு காலமுவற வவப்பும், அது டபறப்பட்ெ ொளில் இருந்து ஐந்து ஆண்டுகள் காலாவதியாகும் 
முன், பணமாக்கப்பெ மாட்ொது 

• வரிச் வேமிப்பாளர் வவப்பின் வபரில் கென் எதுவும் வழங்கப்பெ மாட்ொது. 

எனினும், கூட்டுக் கணக்கு வவத்திருப்பவர் வவகயின் கீழ் வரும் வவப்பின் வெர்வில், வவப்புக் கணக்கில் 
உள்ள முன்னவர் இறந்து வபான ெிகழ்வில், அந்த வவப்புக் கணக்கில் கூட்ொக உள்ள மற்டறாருவர், வவப்புக் 
கணக்கில் உள்ள முன்னவரின் இறப்புச் ோன்றுென் வேர்த்து, வங்கிக்கு விண்ணப்பிப்பதன் மூலம், காலமுவற 
வவப்வப முதிரும் முன் பணமாக்குவதற்கு உரிவமயுவெயவர் ஆவார். 

 

6. இளைரின் ைணக்கு  - கணக்வகத் டதாெங்கும் வபாது, குறிப்பிெப்பட்ெபடி, இயற்வகக் காப்புரிவமயரால் 
அல்லது ேட்ெப்படி ெியமிக்கப்பட்ெ காப்புரிவமயரால், இளவரின் டபயரில் ஒரு கணக்வக டதாெங்கி, 
இயக்க முடியும். 

10 வயவத அவெந்துள்ள, வாேிக்கவும் எழுதவும் டதரிந்த இளவர்கள், தாங்கள் விரும்பினால், சுயாதீனமாகச் 
வேமிப்புக் கணக்குகவளத் டதாெங்க அனுமதிக்கப்படுவார்கள், ஆனால் காவோவலப் புத்தகம் வழங்கப்பெ 
மாட்ொது. டெட் வபங்கிங் (ெிதி அல்லாத பரிமாற்றங்கள்) மற்றும் ஏ.டி.எம் (ATM) இயக்கங்களுென் கூடிய டெபிட் 
கார்டு (பணத்வத டவளிவய எடுத்தல், பண இருப்புத் தகவல் அறிதல் & ேிறு விவர அறிக்வக) ஆகியவவ 
அனுமதிக்கப்பெலாம். இளவர்களுக்கு மிவகப்பற்று வேதி அல்லது கென்கள் / முன்பணங்கள் வழங்கப்பெ 
மாட்ொது. அரோங்கத்தின் / இந்திய ரிேர்வ் வங்கியின் வழிகாட்டு டெறியுவரகளின்படி, இளவர்களின் / 
இயற்வகக் காப்புரிவமயருென் உள்ள இளவர்களின் கணக்கில் உள்ள வவப்புகள், ெிபந்தவனகவளக் 
டகாண்டிருக்கும். 

எனினும், இளவர் முதிர்வம அவெந்தவுென், இளவர் கணக்வக மாற்றுவதற்கு, முதிர்வமயவெந்த இளவருென் 
காப்புரிவமயர், அருகில் உள்ள கிவளக்குச் டேன்று, வதவவயான அவெயாளங்காணல் ஆவணங்கள், முகவரிச் 
ோன்று, புதிதாக எடுத்த ஒளிப்பெம், மாதிரி வகடயாப்பம் ஆகியவற்வற வழங்க வவண்டும். 
வமற்படியிலுள்ளவற்வற இணக்கமாகக் கவெப்பிடிக்கவில்வல என்றால், அந்த இளவர் கணக்குகவள ெெத்தும் 
முவறயில்,  
வங்கி தன்விருப்புரிவமப்படி டேயல்பெ வழிவகுக்கும் என்பவத வாடிக்வகயாளர்கள் கவனத்தில் டகாள்ள 
வவண்டும். 

காப்புரிவமயரால் இயக்கப்படும் இளவரின் கணக்வகப் டபாறுத்தவவர, இளவர் முதிர்வம அவெந்தவுென் 
கணக்வக இயக்குவதற்கான காப்புரிவமயரின் உரிவம ெிறுத்தப்படும். கணக்கில் உள்ள எந்தடவாரு பண 
இருப்பும், முதிர்வமயவெந்த இளவரின் தனியுரிவமயுள்ள டோத்தாகக் கருதப்படும்; மற்றும் கணக்கில் இருந்து 
வமலதிகமாகப் பணத்வத டவளிவய எடுத்தல்கள், ெவெமுவற வழக்கமுவறகவள முடித்த பிறகு மட்டுவம, 
முன்னாள் இளவருக்கு அனுமதிக்கப்படும். 

7. எழுதப்படிக்ைத்கதரியொதைரின் / பொர்வைக் குவறபொடுள்ள ெபரின் ைணக்கு - எழுதப்படிக்கத்டதரியாத 
ெபவரப் டபாறுத்தவவர, அவருக்கு ெெப்புக் கணக்குகவளத் தவிர வவறு வவப்புக் கணக்குகவள வங்கி 
டதாெங்கலாம். அந்த வவப்படீ்ொளர் தனக்கும் வங்கிக்கும் டதரிந்த ஒரு ோட்ேியுென் வங்கிக்கு வெரில் 
டேன்று கணக்கு டதாெங்கும்படி வகட்கிறார் என்றால், அந்த ெபரின் கணக்குத் டதாெங்கப்பெலாம். 
டபாதுவாக, அத்தவகய வேமிப்பு வங்கி கணக்குகளுக்கு, காவோவலப் புத்தக வேதி 
வழங்கப்படுவதில்வல. வவப்புத் டதாவகவய மற்றும் / அல்லது வட்டிவய டவளிவய எடுக்கும் 
வெரத்தில் / திருப்பிக்டகாடுக்கும் வெரத்தில், கணக்கு வவத்திருப்பவர் தனது அவெயாளத்வதச் 
ேரிபார்க்கும் அதிகாரம் டபற்ற அலுவலரின் முன்னிவலயில் தனது வகப்டபருவிரல் குறிப்பதிவவ 
அல்லது அவெயாளக்குறிவய ஒட்ெ வவண்டும். 

எழுதப்படிக்கத்டதரியாத / பார்வவயற்ற ெபருக்கு, கணக்வக ஆட்ேி டேய்யும் ெியதிகவளயும் 
ெிபந்தவனகவளயும், வங்கி அலுவலர் விளக்க வவண்டும். 

வங்கியின் அவனத்து கணக்குத் டதாெங்குதல் வழக்கமுவறகளும், வங்கியின் வளாகத்தில் 
வமற்டகாள்ளப்படுவவத வங்கி உறுதி டேய்யும், டேயலாக்கலுக்காக எந்தடவாரு ஆவணத்வதயும் 
வளாகத்வதவிட்டு டவளிவய எடுத்துச் டேல்ல அனுமதி இல்வல. இந்த விதிக்கு விதிவிலக்கு அளிக்க வவண்டிய 
அவேியம் ஏற்பட்ொல், விவரங்கவளச் ேரிபார்ப்பதற்கும், ஒளிப்பெம் மற்றும் பிற ஆவணங்களுென் வேர்த்து, 
உரியவாறு ெிரப்பப்பட்ெ கணக்குத் டதாெங்குதல் படிவங்கவளப் டபறுவதற்கும், உரியவாறு அதிகாரம் டபற்ற 
அலுவலவர, வங்கி அதிகாரம் அளித்து அனுப்பலாம். 

8. ஆட்டிேம், ஒருபக்ை ைொதம், மனச்சேொர்வு, மனசெொய் மற்றும் மனத்தளர்வுைள் ைொரணமொைச் 
கேயைிழந்துள்ள முதிசயொரொல், முடமொன ெபர்ைளொல் அல்ைது ெபரொல் ைணக்குைவள இயக்குதல் 
- 
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8.1 ஓய்வூதியம் கபறொத ைணக்கு வைத்திருக்கும் செொய்ைொய்ப்பட்சடொர் / முதிசயொர் / முடமொசனொர் 
ஆைிசயொருக்ைொன ைேதி - வொய்வாய்ப்பட்வொர் / முதிவயார் / முெமாவனார் கணக்கு வவத்திருப்பவர்கள் 
டபாறுத்த வெர்வில் பின்வரும் வவககளில் அெங்கும்: 

• காவோவலயில் வகடயாப்பமிெ இயலாத அளவுக்கு வொய்வாய்ப்பட்ெ / தனது வங்கிக் கணக்கில் 
இருந்து பணத்வத எடுக்க வங்கிக்கு வெரில் டேல்ல இயலாத, ஆனால் காவோவலயில் / பணத்வத 
டவளிவய எடுத்தல் படிவத்தில் தனது வகப்டபருவிரல் குறிப்பதிவவ வவக்க இயலும் கணக்கு 
வவத்திருப்பவர்; 

• வங்கிக்கு வெரில் டேல்ல இயலாமல் இருப்பது மட்டுமல்லாமல், ேில குறிப்பிட்ெ உெல் முெத்தின் 
காரணமாகக் காவோவலயில் / பணத்வத டவளிவய எடுத்தல் படிவத்தில் தனது வகப்டபருவிரல் 
குறிப்பதிவவ வவக்கவும் இயலாத கணக்கு வவத்திருப்பவர். 

8.2 இயக்ை ெவடமுவற - முதிவயார் / வொய்வாய்ப்பட்ெ கணக்கு வவத்திருப்பவர்கள் தங்கள் வங்கிக் 
கணக்குகவள இயக்கச் டேய்யும் வொக்கில், வங்கிகள் பின்வரும் ெவெமுவறகவளப் பின்பற்றலாம்: - - 

• வொய்வாய்ப்பட்ெ / முதிவயார் / முெமாவனார் கணக்கு வவத்திருப்பவரின் வகப்டபருவிரல் அல்லது 
கால்விரல் குறிப்பதிவு டபறப்படும் இெங்களில் எல்லாம், வங்கிக்குத் டதரிந்த இரண்டு சுயாதீன 
ோட்ேிகளால் அவெயாளம் காணப்பெ வவண்டும், அவர்களில் ஒருவர், டபாறுப்பு வகிக்கும் வங்கி 
அலுவலராக இருக்க வவண்டும். 

• வாடிக்வகயாளரால் தனது வகப்டபருவிரல் குறிப்பதிவவக் கூெ வவக்க இயலாது வபாது மற்றும் 
வங்கிக்கு வெரில் டேல்ல இயலாது இருந்திருக்கும் என்றால், காவோவலயில் / பணத்வத டவளிவய 
எடுத்தல் படிவத்தில் ஒரு அவெயாளக்குறிவயப் டபறலாம், இது வங்கிக்குத் டதரிந்த இரண்டு சுயாதீன 
ோட்ேிகளால் அவெயாளம் காணப்பெ வவண்டும், அவர்களில் ஒருவர், டபாறுப்பு வகிக்கும் வங்கி 
அலுவலராக இருக்க வவண்டும். 

• வமலும், காவோவலயின் / பணத்வத டவளிவய எடுத்தல் படிவத்தின் வபரில், வங்கியில் இருந்து யார் 
டதாவகவய எடுத்து இருந்திருப்பார் என்பவதச் சுட்டிக்காட்டுவதற்கு வாடிக்வகயாளரிெம் 
வகட்கப்பெலாம் மற்றும் அந்த ெபர் இரண்டு சுயாதீன ோட்ேிகளால் அவெயாளம் காணப்பெ வவண்டும். 
வங்கியில் இருந்து பணத்வத டவளிவய எடுத்து இருந்திருப்பவர் தனது வகடயாப்பத்வத வங்கியில் 
அளிக்குமாறு வகட்கப்பெ வவண்டும். 

8.3 ஆட்டிேம், ஒருபக்க வாதம், மனச்வோர்வு, மனவொய் மற்றும் மனத்தளர்வுகள் காரணமாக முெமாகி 
இருப்பவருக்காக வங்கிக் கணக்வகத் டதாெங்குதல் / இயக்குதல் வொக்கத்திற்காக உள்ளாட்ேி மட்ெத்திலான 
குழுவால் காப்புரிவமயவர ெியமித்தல் டதாெர்பாக, மன ெலச் ேட்ெம், 1987 இன் கீழ் மற்றும் / அல்லது ஆட்டிேம், 
ஒருபக்க வாதம், மனச்வோர்வு மற்றும் ஒன்றுக்கும் வமற்பட்ெ இயலாவமகள் ேட்ெம், 1999 இன் படி, மாவட்ெ 
ெீதிமன்றங்களால் மற்றும் மாவட்ெங்களின் ஆட்ேியர்களால் வழங்கப்படும் ஆவணகவள / ோன்றிதழ்கவள 
வங்கி ஏற்றுக்டகாள்ளும், அவ்வாறு ெியமிக்கப்படுபவர் வமற்படி முெமாகி இருப்பவவரயும் அவரின் 
டோத்வதயும் ெலம்வபண வவண்டும். 

9. வைப்புக் ைணக்குைளின் இயக்ைங்ைள் 

9.1 ைணக்கு வைத்திருப்பைர்ைவளச் சேர்த்தல் / ெீக்குதல் - தனியர் வவப்படீ்ொளர் தனது கணக்கில் மற்டறாரு 
ெபரின் டபயவரக் கூட்டுக் கணக்கு வவத்திருப்பவராகச் வேர்க்க, சூழ்ெிவலகள் ெியாயப்படுத்துகின்றன அல்லது 
அனுமதிக்கின்றன என்றால், கூட்டுக் கணக்கு வவத்திருக்கும் அவனவரின் வகாரிக்வகயின் வபரில், கூட்டுக் 
கணக்கு வவத்திருப்பவரின் / வவத்திருப்பவர்களின் டபயவரச் / டபயர்கவளச் வேர்க்க அல்லது ெீக்க வங்கி 
அனுமதிக்கலாம். எனினும், டபயவரச் (டபயர்கவளச்) வேர்த்த பிறகு / ெீக்கிய பிறகு, மூலக் கணக்கு 
வவத்திருப்பவர்களில் ஒருவரின் டபயவர தக்கவவத்திருக்க வவண்டும். 

9.2 உரிவமக்ைட்டவள - வவப்படீ்ொளரின் குறிப்பிட்ெ வகாரிக்வகயின் வபரில், வாடிக்வகயாளரால் தனது 
ோர்பாகக் கணக்வக இயக்க மற்டறாரு ெபருக்கு அதிகாரமளித்துக் டகாடுக்கப்பட்டுள்ள கணக்வக இயக்கும் 
உரிவமக்கட்ெவளவய வங்கிப் பதிவு டேய்யலாம். 

9.3 ேிறும அளவு பண இருப்பு / சேவைக் ைட்டணங்ைள் - வேமிப்பு வங்கிக் கணக்கு, ெெப்பு வவப்புக் கணக்கு 
வபான்ற வவப்புத் தயாரிப்புப்டபாருட்கவளப் டபாறுத்தவவர, அத்தவகய கணக்குகவள ஆட்ேி டேய்யும் ெியதிகள் 
மற்றும் ெிபந்தவனகளின் ஒரு பகுதியாக, குறிப்பிட்ெ ேிறும அளவு பண இருப்புகள் பராமரிக்கப்பெ வவண்டும் 
என்று வங்கி ெிபந்தவன விதிக்கலாம். வாடிக்வகயாளர் தனது கணக்கில் ேிறும அளவு பண இருப்வபப் 
பராமரிக்கத் தவறினால், ெெப்பில் உள்ள ஒழுங்குமுவற வழிகாட்டு டெறியுவரகளுக்கு இணங்க, வங்கியால் 
அப்வபாவதக்கு அப்வபாது குறிப்பிெப்பட்ெவாறு விதிக்கப்படும் கட்ெணங்கவள அவர் டேலுத்த வவண்டியிருக்கும். 
எந்தடவாரு கணக்குகளிலும் டகாடுக்கப்பட்டுள்ள காலப்பகுதிக்கு, பரிமாற்றங்களின் எண்ணிக்வக, பணத்வத 
டவளிவய எடுத்தல் வபான்றவற்றில் வங்கி ெிபந்தவனகவள விதிக்கலாம். இவத வபால், காவோவலப் புத்தகங்கள், 
வமலதிக கணக்குகள் விளக்கப்பட்டியல், வபாலிப் பற்றுவரவுப் புத்தகம் ஆகியவற்வற வழங்குதல், கணக்குப் 
வபவரட்டுப் பராமரிப்புக் கட்ெணங்கள் வபான்றவற்றுக்கான கட்ெணங்கவள வங்கி குறிப்பிெலாம். கணக்குகவள 
இயக்குவதற்கான ெியதிகள் மற்றும் ெிபந்தவனகள், வழங்கப்படும் பல்வவறு வேவவகளுக்கான கட்ெணப் 
பட்டியல் ஆவணம் டதாெர்பான அவனத்து விவரங்களும், கணக்வகத் டதாெங்கும் வபாது, வருங்கால 
வவப்படீ்ொளருக்குத் டதரிவிக்கப்படும். இந்தக் கட்ெணங்கள் அப்வபாவதக்கு அப்வபாது மாறலாம் மற்றும் வங்கி 
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தன்விருப்புரிவமப்படி வவலத்தளத்தின் மூலம் அல்லது பிற டதாெர்பாெல் வழிமுவறகள் மூலம் 
வாடிக்வகயாளருக்குத் டதரிவிக்கும். 

9.4 பணத்வத கைளிசய எடுப்பதன் சபரில் ைருைொய் ஆதொரத்தில் இருந்து ைரிப் பிடித்தம் (TDS) - 
அப்வபாவதக்கு அப்வபாது வழங்கப்படும் CBDT (ஒன்றிய வெரடி வரிவிதிப்பு வாரியம்) வழிகாட்டு 
டெறியுவரகளின்படி, வருமான வரிச் ேட்ெத்தின் பிரிவு 194N இன் கீழ், வேமிப்புக் / ெெப்புக் கணக்கில் இருந்து 
பணத்வத டவளிவய எடுப்பதற்கு, ஆதாரத்தில் இருந்து வரிப் பிடித்தம் (TDS) டபாருந்தும். 

9.5 மதிப்பு ெொளிடல் - புதிய / புதுப்பித்தல் வவப்புகளுக்கான மதிப்பு ொளிெல் என்பது,  
வங்கியின் டேயல்முவற மற்றும் ஏற்பு ஒப்புதலளிக்க முடிடவடுக்கும் குழு ஆகியவற்றுக்கு இணங்க, ெெப்பில் 
உள்ள வழக்கத்வதப் பின்பற்றும். 

 

10. ைரிைளுக்ைொன திருப்புப் கபொறுப்பு - எந்தடவாரு ேரக்குகள் மற்றும் வேவவகள் வரிக்கும் அல்லது 
ேட்ெத்தால் அப்வபாவதக்கு அப்வபாது விதிக்கப்பெத்தகு மற்றும் ெிவறவவற்றப்பெத்தகு ஒத்த 
இயல்புவெய வவறு ஏதாவது வரிக்கும் வாடிக்வகயாளர் டபாறுப்புவெயவராக இருப்பார். அத்தவகய 
வரித் டதாெர்பாக, டதாவகயளிப்புகவளத் தண்ெல் டேய்து வழங்க வங்கிக்கு ேட்ெப்படி 
வதவவப்பட்ொல், வாடிக்வகயாளர் அத்தவகய டதாவகயளிப்புகளின் வபரில் வங்கிக்கு ஈட்டுறுதி 
வழங்குவார். 
 

11. ெியமன ைேதி - தனியர்களால் டதாெங்கப்பட்ெ அவனத்து வவப்புக் கணக்குகளிலும் ெியமன வேதி 
கிவெக்கிறது. தனி உரிவமத்துவ ெிறுவனக் கணக்கிற்கும் ெியமனம் கிவெக்கிறது. ஒரு கணக்கிற்கு 
ஒவரடயாரு ெபரின் டபயரில் மட்டுவம ெியமனம் டேய்ய முடியும். டேய்யப்பட்ெ ெியமனத்வத, கணக்கு 
வவத்திருப்பவர் எப்வபாது வவண்டுமானாலும் ெீக்கலாம் அல்லது மாற்றலாம். கணக்கு வவத்திருக்கும் 
அவனவரின் இவேவின் மூலம் ெியமனம் மாற்றியவமக்கப்பெலாம். வகப்டபருவிரல் குறிப்பதிவவ, 
இரண்டு ோட்ேிகள் வகடயாப்பமிட்டு உறுதியளிக்க வவண்டும். வகடயாப்பங்களிடும் வெர்வில், ோட்ேிகள் 
எவரும் வதவவயில்வல. காப்புரிவமயர் யாராவது குறிப்பிெப்பெ வவண்டும் என்கிற ெிபந்தவனயில் 
வபரில் இளவரின் டபயரிலும் ெியமனம் டேய்யலாம். வவப்படீ்ொளர்கள் அவனவரும், ெியமன 
வேதிவயப் டபறுமாறு, வங்கி பரிந்துவரக்கிறது. வவப்படீ்ொளர் இறந்து வபான ெிகழ்வில், 
ெியமிக்கப்பட்ெவர், ேட்ெப்படியான மரபுரிவமயர்களின் டபாறுப்பாண்வமயாளர் என்ற முவறயில் 
கணக்கில் ெிலுவவயில் உள்ள பண இருப்வபப் டபறுவார். கூட்டுக் கணக்குகவளப் டபாறுத்தவவர, 
வவப்படீ்ொளர்கள் அவனவரின் மரணத்திற்குப் பிறகுதான் ெியமிக்கப்பட்ெவரின் உரிவம எழுகிறது, 
வவப்புக் கணக்வகத் டதாெங்கும்வபாது, ெியமன வேதியின் ென்வமகள் குறித்து வவப்படீ்ொளருக்குத் 
டதரிவிக்கப்படும். காலவவர வவப்பு (FD) விவரக்குறிப்பு ஆவணங்கள், விளக்கப்பட்டியல்கள் மற்றும் 
பற்றுவரவுப் புத்தகங்கள் ஆகியவற்றில் “ஆம்” அல்லது “இல்வல” எனப் பதிலளிக்கிற வவகயில், 
ெியமிக்கப்பட்ெவவர வதர்வு டேய்யும் விருப்பத்வதர்வுகள் வழங்கப்படுகின்றன. வமலதிகமாக, காலவவர 
வவப்பு (FD) விவரக்குறிப்பு ஆவணங்கள், விளக்கப்பட்டியல்கள் மற்றும் பற்றுவரவுப் புத்தகங்கள் 
ஆகியவற்றில் ெியமிக்கப்பட்ெவரின் அச்ேிெப்பட்ெ டபயவரப் டபறும் விருப்பத்டதரிவவயும் 
வாடிக்வகயாளர் டகாண்டிருக்கிறார். 
 

12. ைணக்கு ைிளக்ைப்பட்டியல்ைள் மற்றும் பற்றுைரவுப் புத்தைம் - வேமிப்புக் கணக்கு 
வாடிக்வகயாளர்களுக்கும், ெெப்புக் கணக்கு வாடிக்வகயாளர்களுக்கும், கணக்கு விளக்கப்பட்டியவல 
மாதந்வதாறும் வங்கி வழங்கும். இது, கணக்வகத் டதாெங்கும் வெரத்தில்,  வாடிக்வகயாளருக்குத் 
டதரிவிக்கப்படும். அந்தக் காலப்பகுதியில், கணக்கில் டேய்யப்பட்டுள்ள அவனத்து பரிமாற்றங்களும், 
கணக்கு விளக்கப்பட்டியலில் இருக்கும். வாடிக்வகயாளர்களுக்குக் கணக்கு விளக்கப்பட்டியல்கள் 
மாதந்வதாறும் கட்ெணம் எதுவும் இல்லாமல் வழங்கப்படும். வாடிக்வகயாளர்கள் விரும்பினால், 
வேமிப்பு வங்கிக் கணக்கு வவத்திருப்பவர்களுக்குப் பற்றுவரவுப் புத்தகத்வத வங்கி வழங்கலாம். 
பற்றுவரவுப் புத்தகத்வத ஒழுங்கான கால இவெடவளிகளில் டதாெர்ந்து புதுப்பித்துக்டகாள்வது, 
கணக்குச் டேயல்பாடுகளுென் ொளதுவவர புதுப்பிக்கப்பட்ெ ெிவலயில் இருப்பது வாடிக்வகயாளரின் 
கெவம ஆகும். 
 

13. ைணக்கு மொற்றடீு - ொடு முழுவதும் உள்ள எந்தக் கிவளயில் இருந்தும் கணக்குகவள இயக்கலாம். 
எனினும், வாடிக்வகயாளருக்குத் வதவவப்பட்ொல், வங்கியின் எந்தடவாரு கிவளகளில் அல்லது 
வேவவ அலகுகளில் இருந்தும், கணக்கு மாற்றடீு குறித்த விவரங்கவளயும் டேயல்முவறவயயும் 
அவர்/அவள் டபறலாம். 
 

14. இறந்து சபொன / ைொணொமல் சபொன ெபரின் ைணக்வைக் வையொள்தல் - இந்திய ரிேர்வ் வங்கியால் 
டேயற்கட்ெவளயிெப்பட்ெபடி, இறந்து வபான வவப்படீ்ொளர்கள் டதாெர்பான 
உரிவமக்வகாரிக்வககவளத் தீர்த்துக் டகாள்ளுதல், முடிந்தவவர எளிதாக்கப்படுவவத உறுதி 
டேய்வதற்கான ெவெமுவறகவள வங்கி வகக்டகாண்டுள்ளது. வமலும் விவரங்களுக்கு, டி.பி.எஸ் 
உரிவமக்வகாரிக்வகவயத் தீர்த்துக் டகாள்ளுதல் திட்ெக்டகாள்வகவயப் பாருங்கள். 
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15. ைொணொமல் சபொனைர் கதொடர்பொன உரிவமக்சைொரிக்வைைவளத் தீர்த்துக் கைொள்ளுதல் - காணாமல் 

வபானவர் டதாெர்பான உரிவமக்வகாரிக்வககவளத் தீர்த்துக் டகாள்ளுவற்கான ெவெமுவறவய வங்கி 
வகக்டகாண்டுள்ளது, இது இந்திய ோன்றுச் ேட்ெம், 1872 இன் பிரிவு 107/108 இன் வவகமுவறகளால் 
ஆட்ேி டேய்யப்பட்டு இருந்திருக்கும். இந்தச் ேட்ெத்தின்படி, அவர்/அவள் காணாமல் வபானதாக 
அறிவிக்கப்பட்ெ ொளில் இருந்து ஏழு ஆண்டுகள் கழிந்த பின்னவர மரணம் குறித்த அனுமானத்வத 
எழுப்ப முடியும். வமலும் விவரங்களுக்கு, டி.பி.எஸ் தீர்த்துக் டகாள்ளுதல் மற்றும் 
உரிவமக்வகாரிக்வகத் திட்ெக்டகாள்வகவயத் தயவுடேய்து பாருங்கள். 
 

16. உரிவமக்சைொரப்படொத வைப்புைள் - வாடிக்வகயாளர் கவெேியாக கணக்வக இயக்கிய ொளில் இருந்து 
அல்லது காலவவர வவப்பின் (FD) முதிர்வு ொளில் இருந்து 10 ஆண்டுகளாக அல்லது அதற்கும் 
வமலாக அவரால் பரிமாற்றங்கள் எதுவும் தூண்ெப்பெவில்வல என்றால், அந்தக் கணக்கு (SB/CA/FD/PPI) 
உரிவமக்வகாரப்பொத வவப்புகளாக வவகப்படுத்தப்படும் மற்றும் கணக்கில் உள்ள ெிதிகள், வங்கி 
ஒழுங்குமுவற ேட்ெம், 1949 இன் பிரிவு 26A இன் வழிகாட்டு டெறியுவரகளின்படி, குறிப்பிட்ெ 
காலப்பகுதியான 10 ஆண்டுகள் காலாவதியான 3 மாதக் காலப்பகுதிக்குள், வவப்படீ்ொளர் கல்வி 
மற்றும் விழிப்புணர்வு ெிதியில் (DEAF ெிதி), வரவு வவக்கப்படும். 

16.1 பதிசைடுப் பரொமரிப்பு மற்றும் ைொைமுவற மறுேரீொய்வு - டதாவகவய ெிதிக்கு மாற்றடீு டேய்தல் ொளில், 
வங்கியானது ொளதுவவர புதுப்பிக்கப்பட்ெ ஏறிய வட்டித் டதாவகயளிப்பு உட்பெ, வாடிக்வகயாளர் வாரியான 
விவரங்கவள ஒவர வெரத்தில் தணிக்வகயாளர்களால் ேரிபார்க்க வவண்டும். வட்டிடபறாத வவப்புகளும், பிற 
வரவுகளும், ெிதிக்கு மாற்றடீு டேய்யப்படுவவதப் டபாறுத்தவவர, வாடிக்வகயாளர் வாரியான விவரங்கள், 
உரியவாறு தணிக்வக டேய்யப்பட்டு, வங்கியில் பராமரிக்கப்பெ வவண்டும். வமலும், வங்கியின் வவப்படீ்ொளர் 
புத்தகங்களின்படி, இந்திய ரிேர்வ் வங்கிக்குப் பணிந்தனுப்பப்படும் மாதாந்திர மற்றும் ஆண்டு வருவாய் விவர 
அறிக்வககளில், வங்கியால் வருவாய் விவர அறிக்வககள் ேரியாகத் டதாகுக்கப்பட்டுள்ளனவா என்பவத ஒவர 
வெரத்தில் தணிக்வகயாளர்கள் ேரிபார்த்து ோன்றளிக்க வவண்டும். ஆண்டுத் தணிக்வகயின் வெரத்தில், 
வமற்படியிலுள்ள வருவாய் விவர அறிக்வககள் ேட்ெப்படியான தணிக்வகயாளர்களாலும் ேரிபார்க்கப்பெ 
வவண்டும் மற்றும் ேட்ெப்படியான தணிக்வகயாளர்களிெம் இருந்து ஆண்டுச் ோன்றிதழ் டபறப்பட்டு, வங்கியால் 
வருவாய் விவர அறிக்வககள் ேரியாகத் டதாகுக்கப்பட்டுள்ளன என்பவதச் ோன்றளித்து, இந்திய ரிேர்வ் வங்கிக்கு 
(RBI) முன்வனாக்கி அனுப்ப வவண்டும். 

16.2 குவற தீர்க்கும் ைழிமுவற - வவப்படீ்ொளர் கல்வி மற்றும் விழிப்புணர்வு ெிதித் திட்ெம், 2014  - வங்கி 
ஒழுங்குமுவற ேட்ெம், 1949 இன் பிரிவு 26A குறித்த இந்திய ரிேர்வ் வங்கியின் சுற்றறிக்வகயின்படி, பத்து 
ஆண்டுகளாக அல்லது அதற்கும் வமலாக, உரிவமக்வகாரப்பொத வவப்புகளின் / குறிப்பிட்ெ காலம் கெந்து 
இயக்கமிழந்த கணக்குகளின் பட்டியவல, வவலத்தளத்தில் வங்கி காட்ேிப்படுத்த வவண்டும். குவற தீர்க்கும் 
திட்ெக்டகாள்வகவய வங்கி டகாண்டுள்ளது, இது எங்கள் வவலத்தளத்தில் டவளியிெப்பட்டுள்ளது மற்றும் 
முவறயீடுகவள விவரவாகத் தீர்ப்பதற்கு, ஒவ்டவாரு படிெிவலயாக உயர் அதிகாரிகளின் கவனத்திற்குக் 
டகாண்டு டேல்வவத விளக்கும் ஆவணமும், இந்தியா முழுவதும் உள்ள எங்கள் வங்கிக் கிவளகளில் 
கிவெக்கிறது. 

16.3 ைொடிக்வையொளரிடம் இருந்து உரிவமக்சைொரிக்வை - வாடிக்வகயாளர் தனது கணக்குப் பராமரிக்கப்படும் 
கிவளவய அணுகலாம். வவப்புகள் மற்றும் டதாவக ஆகியவற்றின் விண்ணப்ப விவரங்களுென் வேர்த்து, 
டபாருத்தமான ஆவணச் ோன்று, ஏற்புவெய அவெயாளச் ோன்று ஆகியவவ பணிந்தனுப்பப்பெ வவண்டும். 
ேட்ெப்படியான மரபுரிவமயரிெம் / ெியமிக்கப்பட்ெவரிெம் இருந்து உரிவமக்வகாரிக்வக - வவப்பு 
வவத்திருந்தவரின் இறப்புச் ோன்றிதழின் மற்றும் பிற டபாருத்தமான ஆவணங்களின் ெகலுென் வேர்த்து, 
ேட்ெப்படியான மரபுரிவமயர் / ெியமிக்கப்பட்ெவர் வங்கிவய அணுகலாம். வமற்படியிலுள்ள வொக்கத்திற்காக, 
இறந்து வபானவர் டதாெர்பான உரிவமக்வகாரிக்வக வழிகாட்டு டெறியுவரகவளப் பின்பற்ற வவண்டும். 

வங்கியானது, வாடிக்வகயாளருக்கு / வவப்படீ்ொளருக்கு, டபாருந்துமானால், வட்டியுென் திருப்பிச் டேலுத்த 
வவண்டும், 
மற்றும் வவப்படீ்ொளருக்குச் டேலுத்தப்பட்ெ டதாவகக்குச் ேமமான டதாவகக்கு, ெிதியில் இருந்து 
மீள்ெிதியளிப்பு உரிவமக்வகாரிக்வகப் படிவம் ஒன்வறத் தாக்கல் டேய்ய வவண்டும். வாடிக்வகயாளர்கள் 
அண்வமய “உங்கள் வாடிக்வகயாளவர அறிக” (KYC) விவரங்களுென் [ஒளிப்பெம் ஒட்ெப்பட்ெ வாடிக்வகயாளர் 
தகவல் வகாப்பு (CIF), அவெயாளச் ோன்று மற்றும் முகவரிச் ோன்று], தங்கள் முதன்வமக் கணக்வகக் 
டகாண்டுள்ள கிவளவய அணுகி, கணக்வக மீண்டும் டேயல்படுத்த வகாரலாம். 

17. பிற ைங்ைிச் சேவைைள் 

17.1 கதொவையளிப்வப ெிறுத்து ைேதி - வவப்படீ்ொளர்களால் வழங்கப்பட்ெ காவோவலகள் டதாெர்பாக 
அவர்களிெம் இருந்து, டதாவகயளிப்வப ெிறுத்து டேயற்கட்ெவளவய வங்கி ஏற்றுக்டகாள்ளும். 
குறிப்பிெப்பட்ெவாறு கட்ெணங்கள் விதிக்கப்படும். 

18. ைணக்வை முடித்து ெீக்குதல் 
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18.1 வவப்படீ்ொளரின் எழுத்து மூலமான வகாரிக்வகயின் வபரில், கணக்குகவள முடித்து ெீக்கலாம். அத்தவகய 
கூட்டு ஒப்பமிட்ெ அவனவரின் வகாரிக்வகயின் வபரில் மட்டுவம, கூட்டுக் கணக்குகவள முடித்து ெீக்க முடியும். 

18.2 வபாதிய அறிவிப்வப டகாடுப்பதன் மூலம், ெெப்பு, வேமிப்பு அல்லது ஏவதனும் வகட்பு வவப்புக் கணக்வக 
முடித்து ெீக்குவதற்கான முழு உரிவமவயயும் வங்கி தன்னகத்வத டகாண்டுள்ளது. 

19. பிற முக்ைியமொன தைைல்ைள் - 

19.1 ைொடிக்வையொளரின் ெைன்ைவளப் பொதுைொத்தல் - கணக்வகத் டதாெங்கும் வெரத்தில்  வாடிக்வகயாளரால் 
வழங்கப்படும் தகவலுக்கு வங்கி மதிப்பளிக்கிறது. 

இந்தத் தகவவல, வாடிக்வகயாளருக்குத் டதரியாமல், வங்கியின் வேவவகள் அல்லது தயாரிப்புப்டபாருட்கள் 
டதாெர்புவெய பிற டபாருட்களின் விற்பவனக்கு, வங்கி பயன்படுத்தாது. அத்தவகய தகவல்கவள வங்கி 
பயன்படுத்த முன்டமாழிந்தால், கண்டிப்பாகக் கணக்கு வவத்திருப்பவரின் இவேவவப் டபற்ற பிறவக அவவ 
பயன்படுத்தப்படும். 

வாடிக்வகயாளரிெம் இருந்து டவளிப்பவெயான அல்லது உட்கிவெயான இவேவு இல்லாமல், 
வாடிக்வகயாளரின் விவரங்கவள / கணக்கு விவரங்கவள, மூன்றாம் ெபருக்கு அல்லது தரப்புக்கு வங்கி 
டவளிப்படுத்தாது. எனினும், ேில விதிவிலக்குகள் உள்ளன, டபயரிட்டுக் குறிப்பிெ வவண்டுடமன்றால். ேட்ெத்தின் 
வற்புறுத்தலின் வபரில் தகவவல டவளிப்படுத்துதல், டபாது மக்களுக்கு டவளிப்படுத்த வவண்டிய கெவமயுள்ள 
வெர்வுகளில் மற்றும் வங்கியின் ெலனுக்குத் வதவவப்படுகிற வெர்வுகளில், வாடிக்வகயாளரின் தகவவல 
ொங்கள் டவளிப்படுத்த வவண்டியுள்ளது. 

19.2 வைப்புைளுக்ைொன ைொப்பீட்டு முழுத்தழுவு அளவு - அவனத்து வங்கி வவப்புகளும், ேில குறிப்பிட்ெ 
வரம்புகள் மற்றும் ெிபந்தவனகளுக்கு உட்பட்டு, இந்திய வவப்புக் காப்படீு மற்றும் பற்றுக்கென் டபாறுப்புறுதிக் 
கழகத்தால் (DICGC) வழங்கப்படும் காப்படீ்டுத் திட்ெத்தின் கீழ் காப்படீ்டு முழுத்தழுவு அளவவப் டபற்றுள்ளன. 
ெவெமுவறயில் உள்ள காப்படீ்டு முழுத்தழுவு அளவின் விவரங்கள் வவப்படீ்ொளருக்குக் கிவெக்கச் 
டேய்யப்படும். வமலும் விவரங்களுக்கு, வாடிக்வகயாளர்கள் www.dicgc.org.in என்னும் வவலத்தளத்தில் 
உள்நுவழயலாம். 

19.3 ைொடிக்வையொளரொல் தைைல்ைவள ைழங்ை இயைொவம - ேட்ெப்படியான கெவமகவள ெிவறவவற்ற 
வங்கிக்குத் வதவவயான விவரங்கவள வழங்குவதற்கு, தற்வபாவதய வாடிக்வகயாளரால் இயலாமல் இருப்பது, 
வாடிக்வகயாளருக்கு உரிய அறிவிப்பு (அறிவிப்புகள்) வழங்கப்பட்ெ பிறகு, கணக்வக முடித்து ெீக்குவதற்கு 
வழிவகுக்கும். 

19.4 முவறயீடுைவளயும் குவறைவளயும் தீர்த்தல் - தங்கள் கருத்துகவளத் டதரிவிக்க அல்லது முவறயடீ்வெ 
அனுப்ப விரும்பும் வாடிக்வகயாளர்கள் வங்கியில் கிவெக்கின்ற பின்வரும் வழிமுவறகவளப் பயன்படுத்தலாம்: 

• வாடிக்வகயாளர் வேவவ வமயத்வத அவழயுங்கள் 
• மின்னஞ்ேல் ஒன்வற எழுதுங்கள் 
• டிஜிவபங்க் டமாவபல் தளத்தில் டமய்ெிகர் உதவியாளர் 
• திங்கள் முதல் ேனிக்கிழவம வவர இயங்கும் வெரங்களில் – எங்கள் கிவளவயப் பார்வவயிடுங்கள். 

இந்திய ரிேர்வ் வங்கியின் வழிகாட்டு டெறியுவரயின்படி, 2வது மற்றும் 4வது ேனிக்கிழவமகளிலும்; 
வமலதிகமாக, ஞாயிறு மற்றும் ஏதாவது வங்கி விடுமுவற ொட்களிலும் கிவள மூெப்படும். 

வமலும் விவரங்களுக்கு, எங்கள் வவலத்தளத்வதத் தயவுடேய்து பாருங்கள். 

எந்தடவாரு கட்ெத்திலும், எங்கள் வேவவ அளவுகள் வாடிக்வகயாளர்களின் எதிர்பார்ப்புகவள 
ெிவறவவற்றுவதற்கு ஏற்றதாக இல்வல என்று அவர்கள் உணர்ந்தால், வங்கியின் விளக்கமான குவறதீர் 
திட்ெக்டகாள்வகக்கு, கீவழ உள்ள இவணப்வபப் பார்வவயிெலாம்.  https://www.dbs.com/in/treasures/common/redr essal- of 
-complaints-and-  grievances.page 

19.5 இயக்ைத்தில் இல்ைொத ைணக்குைள் - இந்திய ரிேர்வ் வங்கியின் வழிகாட்டு டெறியுவரகளின்படி, கணக்குப் 
பண இருப்பு எதுவாக இருந்தாலும் அவதப் டபாருட்படுத்தாமல், கவெேியாக வாடிக்வகயாளரால் தூண்ெப்பட்ெ 
பரிமாற்ற ொளில் இருந்து 12 மாதங்களுக்குப் பிறகு, கணக்கு "இயக்கத்தில் இல்லாதது" என வவகப்படுத்தப்படும். 
இந்தக் கணக்குகள் மீதான வட்டி, கணக்கின் இயக்கத் தகுெிவல எதுவாக இருந்தாலும் அவதப் 
டபாருட்படுத்தாமல், ஒழுங்கான கால இவெடவளிகளில் வரவு வவக்கப்படுகிறது. 

19.6 இயக்ைமிழந்த ைணக்குைள் - இந்திய ரிேர்வ் வங்கியின் வழிகாட்டு டெறியுவரகளின்படி, கணக்குப் பண 
இருப்பு எதுவாக இருந்தாலும் அவதப் டபாருட்படுத்தாமல், கவெேியாக வாடிக்வகயாளரால் தூண்ெப்பட்ெ 
பரிமாற்ற ொளில் இருந்து 24 மாதங்களுக்குப் பிறகு, கணக்கு "இயக்கமிழந்தது" என வவகப்படுத்தப்படும். இந்தக் 
கணக்குகள் மீதான வட்டி, கணக்கின் இயக்கத் தகுெிவல எதுவாக இருந்தாலும் அவதப் டபாருட்படுத்தாமல், 
ஒழுங்கான கால இவெடவளிகளில் வரவு வவக்கப்படுகிறது. இந்தியாவில் வாழும் இந்தியர் மற்றும் டவளிொடு 
வாழ் வாடிக்வகயாளர்கள் ஆகிய இருதரப்புக்கும் இயக்கமிழந்த கணக்குகவளச் டேயல்படுத்துவதற்கான 
டேயல்முவறவய, வங்கி வவரயறுத்துள்ளது. வங்கியில் ஒன்று அல்லது அதற்கு வமற்பட்ெ கணக்குகவள 
இயக்கமிழந்த ெிவலயிலும், குவறந்தது ஒரு கணக்வக இயக்கமுள்ள ெிவலயிலும் வவத்திருக்கும் 



 

 

பக்கம் 15 / 17 

 
 

 

வாடிக்வகயாளர்களுக்கு, உரிய ஏற்புவெயாக்கல் மற்றும் கட்டுப்பாடுகளுென், உரிய ெலக்காப்புத் டதாெர்முயற்ேி 
டேயல்முவற எளிதாக்கப்பட்டுள்ளது. வாடிக்வகயாளரின் இெர் வவகயின்படி, அத்தவகய கணக்குகவள 
இயக்குவது, உரிய ெலக்காப்புத் டதாெர்முயற்ேிக்குப் பிறகு அனுமதிக்கப்பெலாம். உரிய ெலக்காப்புத் 
டதாெர்முயற்ேி என்பது பரிமாற்றத்தின் டமய்த்தன்வமவய உறுதி டேய்தல், வகடயாப்பத்வதயும் 
அவெயாளத்வதயும் ேரிபார்த்தல் வபான்றவற்வறக் குறிக்கும். 

19.7 ஃசபொர்ஸ் மஜ்யூசர (Force Majeure) - ஃவபார்ஸ் மஜ்யூவர (Force Majeure) ெிகழ்வு என்பது கெவுளின் டேயல்கள், 
டவள்ளம், வறட்ேி, ெிலெடுக்கம் அல்லது பிற இயற்வக வபரிெர் அல்லது ெிவலவம, வபரழிவு, குறுந்டதாற்று 
அல்லது டபருந்டதாற்று, பயங்கரவாத தாக்குதல், வபார் அல்லது கலவரங்கள், அணுோர், வவதிோர் அல்லது 
உயிரிோர் மாசு, டதாழில்துவறச் டேய்வக, மின் டேயலிழப்பு கணினி பழுது அல்லது ொேவவவல, மற்றும் 
கட்டிெங்கள் இடிந்து விழுதல், தீ, டவடிப்பு அல்லது விபத்து அல்லது வங்கியின் ெியாயமான கட்டுப்பாட்டுக்கு 
அப்பாற்பட்ெ அத்தவகய பிற டேயல்கள். 

ஃவபார்ஸ் மஜ்யூவர ெிகழ்வு அல்லது சூழ்ெிவலயானது, வங்கிப் பணிகவள ெிவறவவற்றுவவதச் 
ோத்தியமற்றதாக ெீடிக்கச்டேய்யும் காலப்பகுதி வவரக்கும், வங்கியின் கெவமகவள ெிவறவவற்றுவது 
இவெெிறுத்தப்படும். ேிறந்த முயற்ேியின் அடிப்பவெயில், ஃவபார்ஸ் மஜ்யூவர ெிகழ்வின் பின்விவளவுகவளச் 
ேிறும அளவில் வவத்திருப்பதற்கு, ெியாயமான ெெவடிக்வக(கவள) எடுக்க வங்கி ஈடுபாட்டுறுதியுென் உள்ளது. 
ஏதாவது டதாழில்துவறச் டேய்வக, மின் டேயலிழப்பு, கணினி பழுது அல்லது ொேவவவல ஏற்பட்ொல், வங்கி 
தனது வேவவகவள வழங்குவதில் தாமதத்வதக் குவறக்க, ெியாயமான ெெவடிக்வககவள எடுக்கும் மற்றும் 
தனது வாடிக்வகயாளர்களுக்குத் தவெயில்லா வேவவகவள வழங்க டபருமுயற்ேி எடுக்கும். 
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பின்னிவணப்பு 1 அருஞ்கேொற்சைொவை   

[அலகின் உரிவமக்கட்ெவள, திட்ெக்டகாள்வககள் மற்றும் டேந்தரங்கள் ஆகியவற்வற விளக்குவதற்குத் 
வதவவயான அவனத்துப் பதங்கள், தவலப்டபழுத்துச்டோற்கள் மற்றும் சுருக்கீடுகள் ஆகியவற்றின் 
வவரயவறகவள வகுக்குகின்ற அலகின் அருஞ்டோற்வகாவவக்கான இவணப்பு] 

GOI- இந்திய அரோங்கம் DBIL- டி.பி.எஸ் வங்கி இந்தியா லிமிடெட் DBL- டி.பி.எஸ் வங்கி லிமிடெட் 

WOS- முழுதும் டோந்தமான துவண ெிறுவனம் 

ALCO- டோத்து மற்றும் திருப்புப் டபாறுப்புக் குழு DBT- வெரடிப் பயன் மாற்றடீு 

PAN- ெிரந்தரக் கணக்கு எண் KYC- “உங்கள் வாடிக்வகயாளவர அறிக” 

FCNR வவப்பு - முதலீடு டேய்யப்படும் டவளிொட்டு ொணயத்வத மீண்டும் டவளிொட்டுக்குப் பரிமாற்றத்தகாத 
கணக்கு வவப்பு NRE- டவளிொடு வாழ் இந்தியரால் டவளிொட்டில் ஈட்டிய வருவாயின் வேமிப்புக் கணக்கு 
(டவளிொடு வாழ் இந்தியரின் ரூபாய் கணக்கு) 

NRO - டவளிொடு வாழ் இந்தியரால் இந்தியாவில் ஈட்டிய வருவாயின் வேமிப்புக் கணக்கு (டவளிொடு வாழ் 
இந்தியரின் இயல் ரூபாய் கணக்கு) 

PIO/OCI - இந்திய வம்ோவழி ெபர் (PIO) / டவளிொட்டு இந்தியக் குடியுரிவம (OCI) POI/POA - அவெயாளச் ோன்று 
/ முகவரிச் ோன்று 

CERSAI- முதலீட்டுக்கு ஏற்ற பத்திரங்களாக அவமத்தல் டோத்துப் புனரவமப்பு மற்றும் பிவணய ெல 
உரிவமக்கான இந்திய ஒன்றியப் பதிவகம் 

CKYCR - ஒன்றிய “உங்கள் வாடிக்வகயாளவர அறிக” (KYC) பதிவகம் PID - ஆள்ோர் தகவல் விவரங்கள் 


