
 
 
 

 
 

डीबीएस ठेव धोरण 

आवृत्ती: फेबु्रवारी 2022 

 

  

 

  

D
B

S
 B

a
n

k
 I
n

d
ia

 L
td

. 



Page 2 of 17 

 
 
 

 
 

1 मार्गदर्गक तत्त्व 

हा दस्तऐवज बँकेने ऑफर केलेल्या ववववध ठेव उत्पादनाांच्या आवि सांबांवधत बँवकां ग सेवाांच्या सांदर्ाात मागादर्ाक तत्त्ाांची 

अांतर्दाष्टी प्रदान करतो. दस्तऐवज ठेवीदाराांचे हक्क ओळखतो आवि लोकाांकडून ठेवी स्वीकारण्याच्या ववववध पैलूांववषयी 

मावहती प्रसाररत करिे, ववववध ठेवी खात्ाांचे आचरि आवि ऑपरेर्न्स, ववववध ठेव खात्ाांवर व्याज देिे, ठेव खाती बांद करिे, 

ठेवी ांची पद्धत याववषयी मावहतीचा प्रसार करिे हा या दस्तऐवजाचा उदे्दर् आहे. ग्राहकाांच्या फायद्यासाठी मृत ठेवीदाराांच्या 

ठेवी ांची ववले्हवाट लाविे इ. या दस्तऐवजामुळे ग्राहकाांर्ी व्यवहार करताना अवधक पारदर्ाकता येईल आवि ग्राहकाांमधे्य 

जागरूकता वनमााि होईल अर्ी अपेक्षा आहे. 

या धोरिाचा अवलांब करताना, बँक र्ारतीय बँक सांघटनेच्या ग्राहकाांप्रती असलेल्या बँकाांच्या वचनबद्धतेत नमूद केलेल्या 

ग्राहकाांप्रती असलेल्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करते. 

डीबीएस बँक इांवडया वल.(DBIL) ही डीबीएस बँक वल. (DBL) ची पूिा मालकीची उपकां पनी (WOS) आहे. वसांगापूर मधे्य 

मुख्यालय. सवोतृ्कष्ट पद्धती सामावयक करण्याच्या बाबतीत DBIL गटाच्या वकमान स्वीकृती वनकषाांची पूताता केली जाईल 

याची खात्री करण्यासाठी जवटल, दीघा कालावधीचे, मोठे वकां वा महत्त्ाचे व्यवहार करताना DBL चा अनुर्व आवि कौर्ल्य 

यावर आधाररत असेल. पुढे DBIL DBL द्वारे वववहत केलेल्या काही धोरिे आवि मानकाांचा ववचार करेल वकां वा ववचार करेल 

आवि र्ारतीय वनयमाांचा अवलांब ऑपरेर्न्स गटाच्या वकमान स्वीकृती वनकषाांची पूताता करतील याची खात्री करण्यासाठी 

 

2 धोरण 

हा दस्तऐवज ठेवी ांच्या ववद्यमान वनयमाांवर आधाररत आहे. ववववध ठेव योजना आवि सांबांवधत सेवाांबद्दल तपर्ीलवार पररचालन 

सूचना वेळोवेळी जारी केल्या जातील. 

1. खाते उघडणे - बँक आपल्या ग्राहकाांना खात्ाच्या उदे्दर्ानुसार बँकेत उघडू र्कतील अर्ा ववववध प्रकारच्या 

खात्ाांचे तपर्ील प्रदान करेल. ग्राहक त्ाांच्या गरजा, आवि लागू मागादर्ाक तत्त्ाांनुसार खात्ाचा प्रकार वनवडू 

र्कतात. 

बँक खाते उघडण्याआधी, बँकेच्या “तुमच्या ग्राहकाला जािून घ्या” (KYC) धोरिानुसार आवि वनधााररत केल्यानुसार कागदपते्र 

आवि मावहतीची आवश्यकता असेल. आरबीआयने जारी केलेल्या केवायसी मागादर्ाक तत्त्ाांद्वारे आवि इतर वनयामक सांस्ाांनी 

वेळोवेळी जारी केलेल्या समपाक मागादर्ाक तत्त्ाांद्वारे. बँकेने अनुसरि केलेल्या योग्य पररश्रमाच्या प्रवियेमधे्य ग्राहकाांची 

ओळख, पत्ता, व्यवसाय वकां वा व्यवसायाची मावहती आवि वनधीचा स्रोत याची पडताळिी करिाऱ्या कागदपत्राांची छाननी 

करिे समाववष्ट असेल. योग्य पररश्रम प्रवियेचा र्ाग म्हिून, बँकेला अलीकडील रांगाची छायावचते्र सवा ठेवी/खातेदार आवि 

अवधकृत स्वाक्षरी याांचीबँकेने PMLA (मनी लाँडररांग प्रवतबांध कायदा)  मागादर्ाक तत्त्ाांचे पालन करिे देखील आवश्यक आहे 

ज्यात सुधारिा केल्या आहेत वेळोवेळी सरकारने. 

बँकेने ग्राहकाांकडून कायमस्वरूपी खाते िमाांक (PAN) घेिे आवश्यक आहे वकां वा प्राप्तिकर कायदा/वनयमाांनुसार वनवदाष्ट 

केल्यानुसार फॉमा िमाांक 60 वकां वा 61 मधे्य पयाायी घोषिा करिे आवश्यक आहे. 

जोखमीच्या आधारावर खात्ाांमधील केवायसी तपर्ील वेळोवेळी ग्राहकाांची शे्रिी अपडेट केले जातील. 

ग्राहक त्ाांच्या कोित्ाही प्रश्ाांसाठी बँकेर्ी सांपका  साधू र्कतात जसे की ग्राहक सेवा िमाांक, ईमेल आवि र्ाखा इ. बँक 

वेळोवेळी उपलब्ध करून देऊ र्कते. बँक लवकरात लवकर प्रश् सोडवण्याचा/ परत करण्याचा प्रयत्न केले जातील 

बँक ग्राहकाांना खाते उघडण्यास सक्षम करण्यासाठी खाते उघडण्याचे फॉमा आवि इतर सांबांवधत कागदपते्र प्रदान करेल. 

पडताळिी प्रवियेसाठी बँकेला आवश्यक असलेल्या मावहतीच्या सांपूिा तपवर्लाांवर बँक ग्राहकाांना सल्ला देईल. 

ग्राहक वडजीबँक बाय डीबीएस बँक अॅप्तिकेर्न लागू अॅप स्टोअरमधून डाउनलोड करून आवि बँकेला बायोमेवटि क 

प्रमािीकरि देऊन वकां वा प्तिवडओ आधाररत ग्राहक ओळख प्रवियेद्वारे (V- CIP) वडवजटल बचत बँक खाते देखील उघडू 

र्कतात. ग्राहक वेळोवेळी बँकेद्वारे ऑफर केलेल्या इतर बँवकां ग उत्पादन सेवाांचा देखील लार् घेऊ र्कतात आवि त्ा 

डीबीएस मोबाइल आवि इांटरनेट बँवकां ग िॅटफॉमाद्वारे वडजीबँकवर उपलब्ध आहेत. 
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वप्रिेंर्न ऑफ मनी लाँडररांग (रेकॉडडासची देखर्ाल) वनयम, 2005 च्या तरतुदी ांनुसार बँक CERSAI (CKYCR) सोबत नवीन 

वैयप्तिक खात्ाांर्ी सांबांवधत POA आवि POI सोबत ग्राहक KYC डेटा अपलोड करेल. बँक ग्राहकाांना डाउनलोड देखील 

करत असेल. CKYC नांबर वकां वा PID तपर्ीलाांवर आधाररत CERSAI (CKYCR) कडून POA आवि POI सह KYC डेटा. 

कोितेही खाते उघडण्याचा आवि बँक वेळोवेळी वलहून देतील अर्ा अटी ांवर बँक वतच्या वववेकबुद्धीनुसार अवधकार राखून 

ठेवते. 

2. ठेव खात्ाांचे प्रकार - ठेव उत्पादनाांचे वगीकरि खालील प्रकाराांमधे्य ववसृ्ततपिे 

2.1 बचत बँक खाते - वदलेल्या सल्ल्यानुसार पात्र व्यिी /व्यिी आवि काही सांस्ा /एजन्सी र्ारतीय ररझिा बँकेने 

वेळोवेळीयामधे्य HUF (वहांदू अववर्ि कुटुांब) देखील समाववष्ट आहे जे वनवासी / NRO बचत खाती. DBIL बचत खात्ाचे 

अनेक प्रकार ऑफर करते जे या दस्तऐवजात अवधक तपर्ीलवार आहेत. 

प्रचवलत बचत खात्ातील व्याजदर बँकेच्या वेबसाइटवर अपडेट केले जातील.व्याज ठेवी ांवरील जमा वतमाही आधारावर 

वैयप्तिक खाती ग्राहक स्वतः च्या नावाने (एकल नावाने) वकां वा ग्राहक इतराांसोबत सांयुिपिे (सांयुि खाते) उघडू र्कतात. 

मात्र, वडवजटल बचत खाते एकट्याने उघडले जाईल. 

सांयुि खाते, ग्राहकाने वनवदाष्ट केलेल्या स्वाक्षरी आदेर्ाच्या आधारे, एकट्या व्यिीद्वारे वकां वा एकापेक्षा अवधक व्यिी 

सांयुिपिे चालवू र्कतात. खाते चालवण्याच्या स्वाक्षरी आदेर्ात सवा खातेदाराांच्या सांमतीने बदल केला जाऊ र्कतो. 

अवनवासी र्ारतीय जवळच्या नातेवाईकाांना सध्याच्या/नवीन रवहवासी बँक खात्ाांमधे्य सांयुि धारक “एकतर वकां वा वाचलेले” 

आधारावर लागू वनयामक अटी पूिा केल्या जात आहेत. NRE/NRO सांयुि खात्ाांच्या बाबतीत, नातेवाईकाांना ववद्यमान/नवीन 

रवहवासी बँक खात्ाांमधे्य सांयुि धारक लागू वनयामक अटी ांच्या पूतातेच्या अधीन राहून “माजी वकां वा हयात” तत्त्ावर वनवासी 

असलेले PIO/OCI काडा धारक जे आव ा्क वषाात 182 वदवस वकां वा त्ाहून अवधक वदवस र्ारतात राहतात, ते खाते 

प्रवियेनुसार आवश्यक KYC कागदपते्र सबवमट करूनग्राहकाांच्या वनवासी प्तस्तीबाबत बँकेकडून वनयतकावलक तत्परता 

केली जाईल. 

आधार-आधाररत वडवजटल खाती बायोमेवटि क वकां वा ओटीपी-आधाररत ई-केवायसी प्रमािीकरिाद्वारे उघडली जाऊ र्कतात 

बर्ते ग्राहक र्ारताचे नागररक आवि रवहवासी असतील. हे लक्षात घ्यावे की आधार िमाांक ग्राहक स्वयांसेवीद्वारे प्रदान केला 

जाईल 

KYC वर आरबीआय मास्टर वनदेर्ाांनुसार, OTP-आधाररत खात्ाांमधे्य व्यवहार आवि वर्ल्लक मयाादाांच्या आवश्यकताांचे 

पालन समाववष्ट आहे; आवि उघडल्याच्या एका वषााच्या आत पूिा केवायसी पूिा करिे, तसे न केल्यास खाती बांद केली जातील. 

बँकेच्या KYC आवि KYC धोरिावरील RBI मास्टर डायरेक्शननुसार, बँक बँक खाते उघडू र्कते वकां वा ग्राहकाचे री-kyc 

करू र्कते वकां वा प्तिवडओ आधाररत ग्राहक ओळख प्रवियेद्वारे OTP आधाररत नॉन फेस टू फेस खाते अपगे्रड करू र्कते 

2.1.1 मूलभूत बचत बँक ठेव खाते (बीएसबीडीए): 

“मूलरू्त बचत बँक ठेव खाते” म्हिजे अवधक आव ा्क समावेर्ासाठी उघडलेले वडमाांड वडपॉवझट खाते. अर्ी खातीतुमचा 

ग्राहक जािून घ्या (KYC)/ मनी लाँडररांग ववरोधी (AML) वनयमाांवरील RBI वनदेर्ाांच्या अधीन आहेत. जर असे खाते सरलीकृत 

KYC वनयमाांच्या आधारावर उघडले असेल वकां वा KYC नसेल तर ते खाते 'स्मॉल अकाउांट' म्हिून मानले जाईल. 

खात्ाची वैवर्ष्ट्टे्य – उत्पादनाचे तपर्ील बँकेच्या वेबसाइटवर उपलब्ध 

• आहेत बीएसबीडीए खाते चालू न ठेवण्यासाठी / सविय करण्यासाठी कोितेही रु्ल्क आकारले जात नाही 

केवायसी 

• बीएसबीडीए खाते केवायसी/एएमएलवर बँक खाती उघडण्यासाठी आरबीआयच्या सूचनाांच्या अधीन आहे. वेळ 

• BSBDA उघडताना आम्ही अवधकृतपिे वैध कागदपते्र (OVD) वकां वा Deemed OVD सारखी सांपूिा KYC कागदपते्र 

वमळवतो. 
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'लहान खाते' 

वैयप्तिक ग्राहक ज्याकडे KYC म्हिून कोितेही अवधकृतपिे वैध दस्तऐवज (OVD) नाही आवि बँक खाते उघडण्याची इच्छा 

आहे, त्ाांनी खालील गोष्टी ांच्या अधीन राहून 'छोटे खाते' उघडावे: 

• बँक त्ाांच्याकडून स्वयां-साक्षाांवकत छायावचत्र प्राि करेल. ग्राहक 

• बँक र्ाखेचा वनयुि अवधकारी त्ाच्या स्वाक्षरीखाली प्रमावित करतो की खाते उघडिाऱ्या व्यिीने त्ाच्या 

उपप्तस्तीत आपली स्वाक्षरी वकां वा अांगठ्याचा ठसा लावला आहे. 

• अर्ा खात्ाांमधील एकूि व्यवहार आवि वर्ल्लक आवश्यकताांवर वनधााररत मावसक आवि वावषाक मयाादा, व्यवहार 

करण्याची परवानगी देण्यापूवी, उल्लांघन केले जािार नाही. 

• या खात्ाांमधे्य ववदेर्ी आवक पाठवण्यास परवानगी वदली जािार नाही. 

• खाते सुरुवातीला बारा मवहन्ाांच्या कालावधीसाठी चालू राहील जे पुढील बारा मवहन्ाांच्या कालावधीसाठी वाढवले 

जाऊ र्कते, जर खातेदाराने ओिीडी उघडल्याच्या पवहल्या बारा मवहन्ाांत कोित्ाही OVD साठी अजा केल्याचा 

पुरावा सादर केला असेल. साांवगतले खाते. 

• सांपूिा वर्व्ल तरतुदी ांचे चोवीस मवहन्ाांनांतर पुनरावलोकन केले जाईल. चोवीस मवहन्ाांत OVD सबवमट न केल्यास, 

खाते टोटल फ्रीझ अांतगात ठेवले जाईल आवि पुढील कोित्ाही व्यवहारास परवानगी नाही. 

 

इतर महत्त्वाचे मुदे्द 

● वनयामक मागादर्ाक तत्त्ाांनुसार, बीएसबीडीएचे धारक DBIL सह इतर कोितेही बचत खाते उघडण्यास पात्र 

नाहीत. 

● जर ग्राहकाकडे DBIL मधे्य इतर कोितेही ववद्यमान बचत खाते(ले) असतील, तर ग्राहकाने बीएसबीडीए 

उघडल्यापासून ३० वदवसाांच्या आत असे खाते(ती) बांद करिे आवश्यक आहे. 

● बीएसबीडीए उघडल्यापासून ३० वदवसाांच्या आत अर्ी खाती(ती) ग्राहकाने बांद केली/न केली तर, वनयामक 

मागादर्ाक तत्त्ाांनुसार लागू असलेल्या इतर बचत खाते(ती) (असल्यास) बांद करण्याचा अवधकार बँकेकडे आहे. 

● एखाद्या व्यिीचे फि एक BSBDA खाते 

 

2.2 चालू खाते - व्यिी, एकमेव मालकी/र्ागीदारी फमा/खाजगी आवि सावाजवनक मयाावदत कां पन्ा/HUF/सोसायटी/टि स्ट 

इत्ादी ांद्वारे उघडले जाऊ र्कते. चालू खात्ाांमधे्य ठेवलेल्या ठेवी ांवर कोितेही व्याज वदले जािार नाही. 

 

2.3 परकीय चलन खाते – RBI वनवदाष्ट केलेल्या व्यवहाराांसाठी रवहवासी र्ारतीय ग्राहक खाते  उघडले जाऊ र्कते. 

 

2.4 से्पर्ल रुपी अकाउांट्स – से्पर्ल रुपी अकाउांटडसद्वारे वनवदाष्ट केलेल्या वववहत वनयमाांनुसार परदेर्ी व्यिी उघडू 

र्कतात 

 

2.5 मुदत ठेवीद्वारे - ही एकच ठेव आहे. वनवदाष्ट कालावधी आवि रकमेसाठी. ठेव बचत/चालू खात्ार्ी वलांक केली जाऊ 

र्कते वकां वा स्वतांत्रपिे बुक केली जाऊ र्कते. 

उघडली जाऊ र्कते / खाजगी आवि सावाजवनक मयाावदत कां पन्ा / HUF / सोसायटी / टि स्ट इत्ादी ांद्वारे र्ाखाांमधे्य वकां वा 

ऑनलाइन बँवकां गद्वारे वडजीटल पद्धतीने ठेव ठेवण्याची ववनांती करूनबुक करताना ग्राहकाांना खालील वनवडण्याचा पयााय 

असेल 

टेनर: वकमान 7 वदवसाांपासून (वडवजबँक मोबाइल/इांटरनेट बँवकां ग िॅटफॉमाद्वारे बुक केलेल्या ठेवी ांसाठी, वकमान कालावधी 

90 वदवस आहे. कमी कालावधीसाठी ग्राहक बुक करू र्कतात. र्ाखेद्वारे जमा) 
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रक्कम: पररर्ावषत केल्यानुसार वकमान रकमेपासून सुरू होते फॉमामधे्य 

व्याज: चिवाढ व्याज / साधे व्याज / तै्रमावसक पे-आउट वकां वा मावसक वेतन-मुद्दलाचे 

मुदतपूती: स्वयांचवलत नूतनीकरि आवि वलांक केलेल्या बँक खात्ात जमा केलेले व्याज / वलांक केलेल्या खात्ात जमा केलेली 

सांपूिा रक्कम (मुद्दल आवि व्याजासह) / वडमाांड डि ाफ्ट जारी करिे / NEFT द्वारे इलेक्ट्ि ॉवनक पे्रषि / RTGS / IMPS / UPI 

(वडवजबँक मोबाईल बँवकां ग िॅटफॉमाद्वारे बुक केलेल्या मुदत ठेवी ांसाठी लागू नाही). 

वर नमूद केलेल्या ववसृ्तत शे्रिी ांमधे्य, बँक वववर्ष्ट लप्तित ग्राहक वगाांसाठी नॉन-कॉलेबल ठेवी, बेंचमाका  वलांक्ड फ्लोवटांग रेट 

ठेवी इत्ादी वववर्ष्ट वैवर्ष्ट्ट्याांसह ववववध उत्पादने सादर करू र्कते. 

 

2.6 आवती ठेव - अर्ा व्यिीसाठी आहे ज्याला ठराववक परताव्याच्या दरासाठी मावसक वववर्ष्ट रक्कम गुांतवायची आहे. 

मॅचु्यररटी/प्रक्लोजरच्या तारखेला, ग्राहकाांना मूळ रक्कम तसेच त्ा कालावधीत वमळालेले व्याज वमळेल. 

 

2.7 बँक- अननवासी (NRI) आनण भारतीय वांर्ाच्या व्यक्ी ांना (PIO) FCNR (B) ठेव, NRE ठेवी आवि NRO ठेवी ऑफर 

करते. 

• NRE/NRO ठेवी ांसाठी, तुलनात्मक देर्ाांतगात रुपयाच्या मुदत ठेवी ांवरील व्याजदर बँकाांनी देऊ केलेल्या 

व्याजदरापेक्षा जास्त नसतील. 

• बँका प्रत्क्ष वकां वा अप्रत्क्ष कोित्ाही प्रकारचे धारिावधकार वचन्ाांवकत करिार नाहीत. 

• बँकेने ठरवल्याप्रमािे बँकेचे स्वत:चे कमाचारी वकां वा जे्यष्ठ नागररक (असल्यास) म्हिून ठेवी ांवर अवतररि 

व्याजदराचा लार् NRE आवि NRO ठेवी ांना उपलब्ध होिार नाही. 

• हे धोरि फि डीबीएस बँक इांवडया वलवमटेड द्वारे ऑफर केलेल्या ठेवी ांना लागू होते. 

परवानगी असलेले डेवबट/िेवडट, ठेवी ांची मुदत, ठेवी ांचा व्याज दर, मुदतपूवा पैसे काढिे, रवहवासी प्तस्ती बदलल्यावर रवहवासी 

बदलिे आवि खात्ाचे ऑपरेर्न, नामाांकन सुववधा, ऑपरेर्न्स मृत खात्ाचे इ. आरबीआयच्या मास्टर डायरेक्शनमधे्य वववहत 

केलेल्या आवश्यकताांर्ी जुळलेले आहेत - ठेवी ांवर व्याज दर आवि ठेवी आवि खात्ाांवरील मास्टर डायरेक्शन. 

FCNR (B) योजनेंतगात मुदत ठेवी ांवरील व्याजदर खालीलपैकी एक वकां वा अवधक कारिाांमुळे 

• बदलतात: ठेवी ांचा कालावधी: FCNR (B) योजनेअांतगात मुदत ठेवी ांसाठी मुदत ठेवी ांचा कालावधी खालीलप्रमािे आहे: 

o एक वषा आवि वर पि दोन वषाांपेक्षा कमी 

o दोन वषे आवि त्ापेक्षा जास्त पि तीन वषाांपेक्षा कमी तीन  

o वषे आवि त्ापेक्षा जास्त पि चार वषाांपेक्षा कमी 

o पाच वषे फि 

• ठेवी ांचा आकार: डीबीएस त्ाच्या वववेकबुद्धीनुसार चलनानुसार वकमान प्रमाि ठरवते ज्यावर व्याजाचे वर्न्न दर देऊ 

केले जातात 

• FCNR (B) ठेवी ांसाठी व्याज देयके दोन दर्ाांर् वठकािी पूिा केली जातात.व्याजदराांसाठी कमाल मयाादा आधाररत 

प्रचवलत वनयामकाांवर वेळोवेळी मागादर्ाक तते्त्. 

व्याजदराांसाठी कमाल मयाादा वेळोवेळी प्रचवलत वनयामक मागादर्ाक तत्त्ाांवर आधाररत असेल. 

2.8 ननवासी परकीय चलन खाते योजना - र्ारतात कायमस्वरूपी परतिाऱ्या अवनवासी र्ारतीय/पीआयओसाठी RFC 

ठेवी लागू होतात, ज्यामधे्य त्ाांची प्तस्ती अवनवासी ते वनवासी अर्ी बदलते. मालमत्ता आवि दावयत्व सवमती (ALCO) द्वारे 

मांजूर केलेल्या ठेवी ांवरील व्याजदराांनुसार, वनवासी ववदेर्ी चलन खाते योजनेअांतगात (पात्र असल्यास) बँकेने स्वीकारलेल्या 

वकां वा त्ाद्वारे नूतनीकरि केलेल्या पैर्ाांच्या ठेवी ांवर व्याज वनवित केले जाईल. अवनवासी बाह्य (NRE) खाते आवि/वकां वा 

परकीय चलन अवनवासी बँक [FCNR (B)] खात्ातील वर्ल्लक रवहवासी प्तस्ती असताना खातेधारकाच्या पयाायावर RFC 

खात्ात (पात्र असल्यास) जमा केले जाऊ र्कते. अवनवासी र्ारतीय (एनआरआय) चे रवहवासी बदलते. 
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2.9 मुदत ठेवी ांवर ओव्हरडर ाफ्ट / ठेव कजग - ग्राहक आवश्यक सुरक्षा कागदपत्राांच्या अांमलबजाविीवर ठेवीदाराने रीतसर 

वडसचाजा केलेल्या मुदत ठेवी ांवर ओिरडि ाफ्ट सुववधा / ठेव कजाासाठी ववनांती करू र्कतो. ROI, टेनर इ.र्ी सांबांवधत 

मागादर्ाक तते्त् बँकेद्वारे ठरवली जातील जी वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या वनयामक मागादर्ाक तत्त्ाांनुसार आवि बँकेच्या 

पत धोरिानुसार असतील. जमा झालेल्या/डेवबट केलेल्या व्याजासह घेतलेल्या कजााच्या अांतगात दावयत्वाची पूताता करण्यासाठी 

ठेवी ांची मुदतपूती रक्कम पुरेर्ी असल्यास, बँक ठेवीदाराला योग्य सूचना देऊन ठेवी आवि ठेव कजा दोन्ी बांद करण्याचा 

अवधकार वापरू र्कते 

3. व्याज पेआउट - व्याज ररझिा बँक ऑफ इांवडयाच्या वेळोवेळी वनदेर्ानुसार बँकेने वनवदाष्ट केलेल्या दराने ग्राहकाने 

वनवदाष्ट केलेल्या मुदतपूती वनदेर्ाांनुसार वलांक केलेल्या बचत / चालू खात्ात जमा केले जाईल. ररझिा बँक ऑफ इांवडयाने 

वेळोवेळी जारी केलेल्या सामान् मागादर्ाक तत्त्ाांनुसार बँक मुदत ठेवी ांचे व्याज दर ठरवते. वनयामकाने परवानगी वदलेल्या 

ग्राहक शे्रिी ांसाठी जसे की डीबीएस कमाचारी आवि जे्यष्ठ नागररकाांपुरते मयाावदत नाही, बँक वेळोवेळी स्वतः च्या 

वववेकबुद्धीनुसार, सामान् बँकेच्या दराने आवि त्ाहून अवधक वावषाक एक टके्क दराने अवतररि व्याज देऊ र्कते. दर. हे 

फि रॅक रेट मुदत ठेवी आवि आवती ठेवी ांसाठी लागू होईल. 

मुदत ठेवी ांवरील व्याजाची गिना तै्रमावसक अांतराने केली जाईल आवि ठेवी ांच्या कालावधीनुसार बँकेने ठरवलेल्या दराने वदले 

जाईल. 

प्रकरिात मावसक ठेव योजनेचे, व्याज वतमाहीसाठी मोजले जाईल आवि सवलतीच्या मूल्यावर मावसक वदले जाईल. व्याजाची 

देयके जवळच्या रुपयापयांत पूिा केली जातात. 

कोितेही व्याज वदले जािार नाही रोख बुकी ांगच्या 7 वदवसाांच्या आत 

इांवडयन बँक्स असोवसएर्न (IBA) कोड फॉर बँवकां ग पॅ्रप्तक्ट्स IBA ने सदस्य बँकाांद्वारे एकसमान दत्तक घेण्यासाठी जारी केला 

आहे. या सांवहतेचा उदे्दर् वकमान मानके ठरवून चाांगल्या बँवकां ग पद्धती ांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे, ज्याचे सदस्य बँकाांनी 

ग्राहकाांर्ी व्यवहार करताना पालन केले पावहजे. 

IBA, देर्ाांतगात मुदत ठेवी ांवरील व्याजाची गिना करण्याच्या हेतूने, तीन मवहन्ाांपेक्षा कमी कालावधीत परतफेड करण्यायोग्य 

ठेवी ांवर वकां वा टवमानल वतमाही अपूिा असल्यास, वास्तववक वदवसाांच्या सांखे्यच्या प्रमािात व्याज वदले जावे. बँक ठेवी ांसाठी वर 

नमूद केलेल्या व्याज गिनेचे पालन करते. उदाहरि: जर ठेव 7 मवहन्ाांच्या कालावधीसाठी असेल, तर व्याज 2 वतमाही ांसाठी 

वदले जाईल आवि उवाररत व्याज सांखे्यवर वदवसाांच्या 

या गिनेच्या उदे्दर्ाने, एका वषाातील वदवसाांची सांख्या लीप वषाातील 366 वदवस आवि इतर वषाांमधे्य 365 वदवस मानली 

जाईल. 

व्याजाची रक्कम/कर दावयत्वाची गिना करताना बँक सवा र्ाखाांमधे्य एका CIF अांतगात ठेवलेल्या सवा एफडीचा ववचार करते.  

बँक नेहमी ग्राहकाांकडून मुदत ठेवी ांच्या मुदतपूतीच्या सूचना घेते आवि त्ाची अनुपप्तस्ती वकां वा ठेवी ्कीत झाल्यास, 

सध्याच्या वनयामक मागादर्ाक तत्त्ाांनुसार बचत खात्ाांना लागू असलेला व्याजदर लागू केला जाईल. 

इांवडयन बँक्स असोवसएर्नने सुचवलेल्या सूत्रानुसार आवि वनयमाांनुसार बँक मुदत ठेवी ांवरील व्याजाची गिना करते. 

“बल्क वडपॉवझट” हा र्ब्द एक रुपयाच्या मुदत ठेवी / FCNR (B) INR 2 कोटी (समतुल्य ववदेर्ी चलन रक्कम) आवि 

त्ावरील ठेवी ांसाठी वापरला जाईल. बँका INR 2 कोटी आवि त्ाहून अवधक रकमेच्या मोठ्या ठेवी ांसाठी समान मुदतीच्या 

ठेवी ांसाठी व्याजाचे वर्न्न दर देऊ र्कतात. INR 2 कोटी ांपेक्षा कमी ठेवी ांसाठी, समान मुदतीच्या ठेवी ांसाठी समान दर लागू 

होईल म्हिजेच दर काडा केले जातील. रुपयाच्या मुदत ठेवी ांमधे्य देर्ाांतगात मुदत ठेवी तसेच NRO आवि NRE खात्ाांतगात 

मुदत ठेवी ांचा समावेर् असेल. 

 

INR 2 कोटी पेक्षा कमी ठेवी ांसाठी काडा दराांचे वनयवमतपिे पुनरावलोकन केले जाईल आवि आवश्यक बदलाांची वर्फारस 

ALCO ला मांजुरीसाठी केली जाईल. मोठ्या प्रमािात ठेवी ांसाठी वर्न्न दर आधाररत जातील आवि समान रक्कम आवि 

मुदतीच्या ठेवी ांसाठी समान दर लागू होतील. 
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ठेवीवरील व्याजदर र्ाखेच्या पररसरात ठळकपिे प्रदवर्ात केले जातील. ठेव योजना आवि इतर सांबांवधत सेवाांबाबत बदल, 

असल्यास, ते र्ाखा पररसरात आवि बँकेच्या वेबसाइटवर ठळकपिे प्रदवर्ात करून देखील कळवले जातील. 

जर एनआरई खातेधारक, ताबडतोब र्ारतात परतल्यावर, एनआरई मुदत ठेवीचे वनवासी परकीय चलन खात्ात (आरएफसी) 

रूपाांतर करण्याची ववनांती करत असेल तर, खालीलप्रमािे व्याज वदले जाईल: 

i) जर एनआरई ठेव वकमान एक वषााच्या कालावधीसाठी चालू नसेल , RFC खात्ाांमधे्य ठेवलेल्या बचत ठेवी ांवर 

देय दरापेक्षा जास्त नसलेल्या दराने व्याज वदले जाईल. 

ii) इतर सवा प्रकरिाांमधे्य, करार केलेल्या दराने व्याज वदले जाईल. 

जर अर्ी NRE ठेव वकमान 1 वषााच्या कालावधीसाठी चालली नसेल, तर बँक, वतच्या वववेकबुद्धीनुसार, RFC खात्ाांमधे्य 

ठेवलेल्या बचत ठेवी ांवर देय दरापेक्षा जास्त नसलेल्या दराने व्याज देऊ र्कते, जर अर्ा रूपाांतरिाची ववनांती असेल. NRE 

खातेदाराने र्ारतात परतल्यावर लगेच केले. 

सुट्टीच्या वदवर्ी पररपक्व होिाऱ् या ठेवी पुढील कामकाजाच्या वदवर्ी आपोआप पररपक्व होतील आवि ग्राहकाला प्रारां वर्क ठेव 

बुवकां गच्या दराने अवतररि वदवस/वदवसाांसाठी व्याज उत्पन्न वमळेल. 

वडपॉवझट ठेवताना, ग्राहक वडपॉवझट खाते बांद करण्याबाबत वकां वा मुदतपूतीच्या तारखेला पुढील कालावधीसाठी ठेवीचे 

नूतनीकरि करण्याच्या सूचना देऊ र्कतात. 

मुदत ठेवी ांवरील मुदत ठेवी ांवरील मुदतीच्या सूचनाांच्या अनुपप्तस्तीत, वैयप्तिक/एचयूएफ/टि स्ट/सोसायटीच्या बाबतीत, 

डीबीएस बँक इांवडया वल. ठेवीदाराला तारखेववषयी मुदतपूतीच्या आवि बँक मूळ ठेवीप्रमािेच ठेवी ांचे नूतनीकरि प्रचवलत 

व्याज दराने करेल. इतराांसाठी, बँक ग्राहकाच्या बचत/चालू खात्ात मुदतपूतीच्या रकमेसह जमा करेल. जर ग्राहक 

आमच्याकडे बचत/चालू खाते धारि करत नसेल तर, आम्ही ग्राहकाकडून आवि अर्ा ्कीत ठेवी ांवर वेळोवेळी वनयमाांनुसार 

व्याज वदले जाईल. 

एखाद्या व्यिीने ठेवलेल्या सवा मुदत ठेवी ांवर र्रलेले/देय असलेले एकूि व्याज आयकर कायद्याांतगात वनवदाष्ट केलेल्या 

रकमेपेक्षा जास्त असल्यास आवि CBDT (कें द्रीय प्रत्क्ष कर मांडळ) च्या मागादर्ाक तत्त्ाांनुसार वेळोवेळी जारी केलेल्या 

मागादर्ाक तत्त्ाांनुसार स्त्रोतावर कर कपात करण्याचे बँकेचे वैधावनक बांधन आहे. वेळ बँक तै्रमावसक आधारावर कर 

कपातीसाठी कर कपात प्रमािपत्र (TDS प्रमािपत्र) जारी करेल. ठेवीदार, TDS मधून सूट वमळण्यास पात्र असल्यास करू 

र्कतो प्रते्क आव ा्क वषााच्या सुरुवातीला फॉमा 15G/H मधे्य घोषिा सबवमटवनयमानुसार लागू असलेले टीडीएस दर 

वेळोवेळी लागू होतील. 

FCNR(B) ठेवी ांसाठी व्याज पेआउट: 

(a) योजनेअांतगात स्वीकारल्या जािाऱ् या ठेवी ांवरील व्याज 360 वदवस ते एका वषााच्या आधारे मोजले जाते. 

(b) व्याजाची गिना केली जाते आवि प्रते्की 180 वदवसाांच्या अांतराने आवि त्ानांतर उवाररत वास्तववक वदवसाांसाठी वदले 

जाते. 

परां तु मुदतपूतीवर चिवाढ प्रर्ावासह व्याज प्राि करण्याचा पयााय ठेवीदाराकडे असेल. 

 

कायमस्वरूपी सेटलमेंटसाठी र्ारतात परतलेल्या र्ारतीय राष्टि ीयत्वाच्या/मूळच्या व्यिी ांच्या FCNR (B) ठेवी मुदतपूतीपयांत 

करारबद्ध व्याजदराने चालू राहतील या अटी ांच्या अधीन राहून: 

a) FCNR (B) ठेवी ांना लागू असलेला व्याजदर चालू राहील. 

b) खातेदार र्ारतात परतल्याच्या तारखेपासून अर्ा ठेवी वनवासी ठेवी मानल्या जातील. 

c) अर्ा FCNR (B) ठेवी ांचे मुदतपूवा पैसे काढिे योजनेच्या दांडनीय तरतुदी ांच्या अधीन असेल. 

d) मॅचु्यररटीवर FCNR (B) ठेवी रवहवासी रुपया ठेवीमधे्य रूपाांतररत केल्या जातील खाते वकां वा RFC खाते (पात्र 

असल्यास) खातेदाराच्या पयाायावर. 
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FCNR(B) ठेवी ांच्या नूतनीकरिावरील व्याजाची गिना सध्याच्या प्रचवलत मागादर्ाक तत्त्ाांनुसार बँकेद्वारे केली जाईल. 

4. मुदत ठेवी ांची मुदतपूवग पैसे काढणे - बँक वतच्या वववेकबुद्धीनुसार वेळेपूवी ठेवी काढण्याची परवानगी देण्याचा 

अवधकार राखते. बचत/चालू खात्ार्ी वनगडीत असलेल्या ववरे्ष योजनेंतगात ठेव बुक केली असेल तरच बँक वेळेच्या ठेवी ांचे 

अांर्तः  पैसे काढण्याची परवानगी देते. मुदतपूवा पैसे काढण्याची परवानगी असल्यास, आरबीआयने घालून वदलेल्या प्रचवलत 

अटी ांनुसार, तसेच या सांदर्ाात बँकेने जारी केलेली मागादर्ाक तते्त् बँकेच्या वेबसाइटवर वेळोवेळी उपलब्ध आवि अपडेट 

केली जातात. 

बँक, सवा ठेवीदाराांच्या लेखी/ऑनलाइन ववनांतीनुसार, वनवासी /NRO मुदत ठेवी आवि NRE/FCNR ठेवी त्ाच्या मुदतपूतीच्या 

तारखेपूवी काढण्याची परवानगी देईल. 

• मुदतीपूवी काढलेल्या रवहवासी/एनआरओ मुदत ठेवी ांवरील व्याज अर्ी ठेव ठेवलेल्या कालावधीसाठी, अर्ा ठेव 

ठेवण्याच्या तारखेला प्रचवलत दराने वकां वा करारानुसार, दांड आकाराच्या वजावटीच्या अधीन जे कमी असेल ते वदले 

जाईल. बँकेने वेळोवेळी वनिाय घेतला. 

• मुदतीपूवी काढलेल्या NRE/FCNR ठेवी ांवरील व्याज एक वषाानांतर मुदतीपूवी काढले गेल्यासच वदले जाईल. हे लक्षात 

घेता, अर्ा ठेव ठेवलेल्या कालावधीसाठी, अर्ा ठेव ठेवण्याच्या तारखेला प्रचवलत दराने वकां वा करार केलेला दर, 

यापैकी जे कमी असेल, बँकेने वेळोवेळी ठरवलेल्या दांड आकाराच्या वजावटीच्या अधीन आहे. 

• FCNR साठी मुदतपूवा पैसे काढल्यामुळे होिारे एक्सचेंज नुकसान, जर असेल तर, ग्राहकाने र्रले पावहजे. 

• केल्यास कोितेही व्याज वदले जािार नाही काढल्यास / ठेव बुवकां गच्या 7 वदवसाांच्या आत बांद 

ही दांड आकारिी रचना (बँकेने वेळोवेळी पररर्ावषत केल्यानुसार) यासाठी लागू आहे: 

• वैयप्तिक आवि गैर-वैयप्तिक ठेवी 

• कोित्ाही रकमेच्या FCNR ठेवी. 

पेनल्टी चाजा स्टि क्चर आवि रकमेतील कोिताही बदल कां टि ी मॅनेजमेंट कवमटी/ALCO च्या मान्तेच्या अधीन असेल. 

वनवासी ववदेर्ी चलन (RFC) खात्ात रूपाांतररत करण्यासाठी NRE मुदत ठेवी (FCNR सह) मुदतपूवा काढण्याच्या बाबतीत, 

बँक मुदतपूवा पैसे काढण्यासाठी कोिताही दांड आकारिार नाही. 

बँक आपल्या वववेकबुद्धीनुसार FCNR ठेवी ांच्या मुदतपूवा काढण्यासाठी सॅ्वप खचा देखील आकारू र्कते. जर आधीच र्रलेले 

व्याज देय आहे त्ापेक्षा जास्त असेल तर ठेवीतून वमळालेले जास्तीचे व्याज वसूल केले जाईल. त्ावप, NRE/FCNR ठेवी 

ठेवी ांच्या तारखेपासून 1 (एक) वषा सांपण्यापूवी मुदतीपूवी काढल्या गेल्यास वकां वा त्ाचे नूतनीकरि झाल्यास कोितेही व्याज 

वदले जािार नाही. त्ावप, बँक, वतच्या वववेकबुद्धीनुसार, ठेव ठेवण्याच्या वेळी लागू असलेल्या अटी व र्तींनुसार व्यिी, 

सांस्ा आवि वहांदू अववर्ि कुटुांबाांनी ठेवलेल्या मोठ्या ठेवी (2 कोटी आवि त्ाहून अवधक) मुदतपूवा काढण्याची परवानगी 

देऊ र्कते. 

अर्ा दांडात्मक रु्ल्काांची माफी आवश्यक मांजूरी ांच्या अधीन असेल 

दावेदार/मयत ठेवीदाराांच्या वकां वा सांयुि खातेदाराांच्या ववनांतीनुसार मुदत ठेवीची रक्कम ववर्ावजत झाल्यास, मुदत ठेव 

मुदतपूवा काढण्यासाठी आकारला जािार नाही. ठेवीचा कालावधी आवि एकूि रकमेत कोिताही बदल होिार नाही 

5. कर बचत ठेवी 

• मूल्याच्या मुदत ठेव पावतीचा पररपक्वता कालावधी पावतीच्या तारखेपासून सुरू होिारी पाच वषे असेल. 

• कोितीही मुदत ठेव त्ाच्या पावतीच्या तारखेपासून पाच वषाांच्या समािीपूवी रोखली 

• कजा वदले जािार नाही , कर बचतीच्या ठेवीवर 

त्ावप, सांयुक् त धारक प्रकारच् या ठेवीच् या बाबतीत ठेवीच् या पवहल् या धारकाचा मृत् यू झाल् यास, ठेवीच् या दुसऱ् या धारकाला मुदत 

ठेवीच् या मुदतपूतीपूवी त् याच् या सहाय्याने र्ाखेकडे अजा करून रोखी करण् याचा अवधकार असेल.पवहल्या धारकाच्या मृतू्चा 

पुरावा 

6. अल्पवयीन खात्ाच्या - खाते उघडताना वनवदाष्ट केल्यानुसार अल्पवयीन व्यिीच्या नावावर खाते नैसवगाक वकां वा 

कायदेर्ीरररत्ा वनयुि केलेल्या पालकाद्वारे उघडले आवि चालवले जाऊ र्कते. 
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अल्पवयीन, वयाची 10 वषे पूिा झालेल्या आवि वलवहता-वाचता येत असल्यास, त्ाांना इच्छा असल्यास स्वतांत्रपिे बचत खाती 

उघडण्याची परवानगी आहे, परां तु कोितेही चेक-बुक जारी केले जािार नाही. नेट बँवकां ग (गैर-आव ा्क व्यवहार) आवि 

काडाांना एटीएम ऑपरेर्न्ससह (रोख पैसे काढिे, वर्ल्लक चौकर्ी आवि वमनी से्टटमेंट)अल्पवयीन मुलाांना कोितीही 

ओिरडि ाफ्ट सुववधा वकां वा कजा/अॅडिान्स वदले जािार नाहीत. नैसवगाक पालक असलेल्या अल्पवयीन/अल्पवयीनाांच्या 

खात्ात ठेवी ांवर सरकार/आरबीआयच्या मागादर्ाक तत्त्ाांनुसार वनबांध असतील 

त्ावप, अल्पवयीन झाल्यानांतर बहुसांख्य झालेल्या अल्पवयीनाांसह पालकाांनी जवळच्या र्ाखेला रे्ट द्यावी आवि आवश्यक 

ओळखपत्र दस्तऐवज आवि पत्त्याचा पुरावा द्यावा. अल्पवयीन खात्ाच्या रूपाांतरिासाठी नवीनतम छायावचत्र आवि नमुना 

स्वाक्षरी. ग्राहकाांनी हे लक्षात घ्यावे की वरील गोष्टी ांचे पालन न केल्याने बँक अर्ा वकरकोळ खात्ाांवर आपल्या वववेकबुद्धीनुसार 

कारवाई करू र्कते. 

व्यिीने अल्पवयीन व्यिीचे बहुमत प्राि केल्यावर खाते चालववण्याचा पालकाचा अवधकार सांपुष्टात येईल. खात्ातील 

कोितीही वर्ल्लक ही अल्पवयीन व्यिीची ववरे्ष मालमत्ता मानली जाईल ज्याने बहुमत प्राि केले आहे; आवि प्रवियात्मक 

औपचाररकता पूिा केल्यानांतर खात्ातून पुढील पैसे काढण्याची परवानगी पूवीच्या अल्पवयीन व्यिीला वदली जाईल. 

7. ननरक्षर / दृनिहीन व्यक्ीचे खाते - चालू खात्ाांव्यवतररि इतर ठेव खाती उघडू र्कते व्यिी ांच्या.खाते अर्ा व्यिीचे 

उघडले जाऊ र्कते जर तो/ती ठेवीदार आवि बँक दोघाांनाही ओळखत असलेल्या साक्षीदारासह वैयप्तिकररत्ा बँकेत आला. 

सामान्त: अर्ा बचत बँक खात्ाांसाठी चेकबुकची सुववधा वदली जात नाही. पैसे काढताना/ ठेव रकमेची आवि/वकां वा व्याजाची 

परतफेड करताना, खातेदाराने अवधकृत अवधकाऱ्याच्या उपप्तस्तीत त्ाच्या/वतच्या अांगठ्याचा ठसा वकां वा खूि वचकटवावे 

ज्याने व्यिीची ओळख पडताळून पावहली पावहजे. 

बँकेचे अवधकारी वनरक्षर/अांध व्यिीला खाते वनयांवत्रत करिाऱ्या अटी व र्ती समजावून साांगतील. 

बँक खात्री करेल की खाते उघडण्याच्या सवा औपचाररकता बँकेच्या आवारातच केल्या जातील आवि अांमलबजाविीसाठी 

कोितेही दस्तऐवज बाहेर काढण्याची परवानगी नाही. या वनयमाला अपवाद करिे आवश्यक असल्यास, बँक तपर्ीलाांची 

पडताळिी करण्यासाठी आवि फोटो आवि इतर कागदपत्राांसह रीतसर र्रलेले खाते उघडण्याचे फॉमा वमळववण्यासाठी 

अवधकृत अवधकारी वनयुि करू र्कते. 

8. जुन्या आनण अक्षम व्यक्ी ांद्वारे खात्ाांचे सांचालन नकां वा ऑनटझम, सेरेब्रल पाल्सी, माननसक यामुळे 

अक्षम झालेली व्यक्ी मांदता, माननसक आजार आनण माननसक अपांर्त्व - 

8.1 आजारी/वृद्ध/अर्क् नॉन-पेन्र्न खातेधारकाांना सुनवधा - आजारी/वृद्ध/अक्षम खातेधारकाांची प्रकरिे खालील 

शे्रिी ांमधे्य मोडतात: 

• एक खातेधारक जो चेकवर स्वाक्षरी करण्यासाठी खूप आजारी आहे / असू र्कत नाही त्ाच्या बँक खात्ातून पैसे 

काढण्यासाठी बँकेत प्रत्क्षपिे उपप्तस्त असतो परां तु चेक/ववडि ॉवल फॉमावर त्ाच्या/वतच्या अांगठ्याचा ठसा ठेवू 

र्कतो; 

• एखादा खातेदार जो केवळ बँकेत प्रत्क्ष उपप्तस्त राहू र्कत नाही तर काही र्ारीररक अक्षमतेमुळे चेक/ववडि ॉवल 

फॉमावर त्ाच्या अांगठ्याचा ठसा देखील लावू र्कत नाही. 

8.2 कायगप्रणाली - वृद्ध/आजारी खातेधारकाांना त्ाांची बँक खाती चालवता यावीत या उदे्दर्ाने, बँका खालील प्रमािे प्रविया 

अवलांबू र्कतात: - 

• जे्े कोठेही आजारी/वृद्ध/अर्ि खातेदाराच्या अांगठ्याचा वकां वा पायाचा ठसा वमळाला असेल, तेिा ते ओळखले 

जावे. बँकेला ज्ञात असलेले दोन स्वतांत्र साक्षीदार, त्ाांपैकी एक जबाबदार बँक अवधकारी असावा 

• जे्े ग्राहक त्ाच्या अांगठ्याचा ठसाही लावू र्कत नाही आवि बँकेत प्रत्क्ष उपप्तस्त राहू र्किार नाही, चेकवर 

एक वचन् वमळू र्कते/ पैसे काढण्याचा फॉमा जो दोन स्वतांत्र साक्षीदाराांनी ओळखला पावहजे, त्ापैकी एक 

जबाबदार बँक अवधकारी असावा. 

• चेक/वव्डि ॉवल फॉमाच्या आधारे बँकेतून रक्कम कोि काढिार हे देखील ग्राहकाला बँकेला सूवचत करण्यास 

साांवगतले जाऊ र्कते आवि त्ा व्यिीची ओळख दोन स्वतांत्र साक्षीदाराांनी केली पावहजे. जी व्यिी बँकेतून पैसे 

काढिार आहे, त्ाला त्ाची स्वाक्षरी बँकेला देण्यास साांवगतले पावहजे. 
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8.3 ऑवटझम, सेरेब्रल पाल्सी, मवतमांदता, मानवसक आजार आवि मानवसक अपांगत्वामुळे अपांग असलेल्या व्यिीचे बँक 

खाते उघडण्याच्या/ चालवण्याच्या उदे्दर्ाने बँक मानवसक आरोग्य कायद्याांतगात वजल्हा न्ायालये आवि वजल्हावधकाऱ्याांनी 

जारी केलेले आदेर्/प्रमािपते्र स्वीकारत आहे, 1987 आवि/वकां वा ऑवटझम, सेरेब्रल पाल्सी, मवतमांदता आवि एकावधक 

अपांगत्व असलेल्या व्यिी ांच्या कल्यािासाठी राष्टि ीय न्ास, 1999 नुसार स्ावनक पातळीवरील सवमतीद्वारे अपांग व्यिीसाठी 

पालकाची वनयुिी, ज्याांना व्यिी आवि मालमते्तची काळजी असेल. अपांग व्यिीचे. 

9. ठेवी खाती 

9.1 जोडणे/धारकाांना हटनवण्याचे - बँक सवा सांयुि खातेदाराांच्या ववनांतीवरून सांयुि खातेदार/चे नाव जोडण्यास वकां वा 

हटववण्याची परवानगी देऊ र्कते वकां वा एखाद्या ठेवीदाराचे नाव जोडण्याची परवानगी देऊ र्कते. सांयुि खातेदार म्हिून 

दुसऱ्या व्यिीचे.एकाचे नाव नाव खातेदाराांपैकी जोडल्यानांतर/हटल्यानांतर ते कायम ठेवले पावहजे. 

9.2 आदेर् - ठेवीदाराच्या वववर्ष्ट् ट ववनांतीनुसार, बँक ग्राहकाने वदलेल् या खाते सांचालन आदेर्ाची नोांदिी करू र्कते जे 

दुसऱ् या व् यक् तीला त्ाच्या वतीने खाते चालवण् यासाठी अवधकृत करते. 

9.3 नकमान नर्ल्लक / सेवा रु्ल्क - बचत बँक खाते आवि चालू ठेव खाते याांसारख्या ठेव उत्पादनाांसाठी, बँक अर्ा 

खात्ाांच्या सांचालनाच्या वनयम व अटी ांचा र्ाग म्हिून राखण्यासाठी काही वकमान वर्ल्लक ठेवू र्कते. खात्ात वकमान 

वर्ल्लक राखण्यात अयर्स्वी झाल्यास बँकेने वेळोवेळी वनवदाष्ट केल्यानुसार रु्ल्क आकारले जाईल जे सध्याच्या वनयामक 

मागादर्ाक तत्त्ाांनुसार आहे. बँक कोित्ाही खात्ाांवर वदलेल्या कालावधीसाठी व्यवहाराांच्या सांखे्यवर, रोख पैसे काढिे 

इत्ादी ांवर बांधने घालू र्कते. त्ाचप्रमािे, बँक चेक बुक जारी करण्यासाठी रु्ल्क, खात्ाांचे अवतररि वववरि, डुप्तिकेट 

पासबुक, फोवलओ रु्ल्क इत्ादी वनवदाष्ट करू र्कते. खाते चालवण्याच्या अटी व र्ती आवि प्रदान केलेल्या ववववध सेवाांसाठी 

रु्ल्काचे वेळापत्रक असे सवा तपर्ील असतील. खाते उघडताना सांर्ाव्य ठेवीदाराला कळवले. हे रु्ल्क वेळोवेळी बदलू 

र्कतात आवि बँकेच्या वनिायानुसार बँक वेबसाइट वकां वा इतर सांपे्रषि माध्यमाांद्वारे ग्राहकाांना सूवचत करेल. 

9.4 रोख पैसे काढण्यावर टीडीएस – CBDT (सेंटि ल बोडा ऑफ डायरेक्ट् टॅके्सर्न) वेळोवेळी जारी केलेल्या मागादर्ाक 

तत्त्ाांनुसार आयकर कायद्याच्या कलम 194N अांतगात TDS (स्रोतवर कर वजा) बचत / चालू खात्ातून रोख पैसे काढण्यासाठी 

लागू होईल. 

9.5 मूल्य डेनटांर् - नवीन/नूतनीकरि ठेवी ांसाठी िॅलू्य डेटी ांग बँकेच्या प्रवियेनुसार आवि मांजूरी मॅवटि क्सनुसार प्रचवलत 

पद्धतीचे पालन करेल. 

10. कराांचे दानयत्व - कायद्याने आकारला जािारा आवि वेळोवेळी लागू केल्या जािाऱ्या कोित्ाही वसू्त आवि सेवा कर 

वकां वा तत्सम स्वरूपाच्या इतर कोित्ाही करासाठी ग्राहक जबाबदार असतील. अर्ा कराच्या सांदर्ाात बँकेला कायद्याने जमा 

करिे आवि देयके देिे आवश्यक असल्यास, ग्राहक अर्ा देयकाांच्या ववरोधात बँकेला नुकसानर्रपाई देईल. 

11. नामाांकन सुनवधा - व्यिी ांनी उघडलेल्या सवा ठेव खात्ाांवर नामाांकन सुववधा उपलब्ध आहे. नामाांकन एकमात्र 

मालकीच्या खात्ात देखील उपलब्ध आहे. प्रवत खाते फि एका व्यिीच्या नावे नामाांकन केले जाऊ र्कते. नामवनदेर्न 

एकदा केले की खातेदार कधीही रद्द करू र्कतो वकां वा बदलू र्कतो. सवा खातेदाराांच्या सांमतीने नामाांकनात बदल केला 

जाऊ र्कतो. अांगठ्याचा ठसा दोन साक्षीदाराांनी प्रमावित करिे आवश्यक आहे. स्वाक्षरीच्या बाबतीत साक्षीदाराांची 

आवश्यकता नाही. अल्पवयीन व्यिीच्या बाजूनेही नामाांकन केले जाऊ र्कते बर्ते एक पालक वनवदाष्ट केला असेल. बँक 

वर्फारस करते की सवा ठेवीदाराांनी नामाांकन सुववधेचा लार् घ्यावा. नामवनदेवर्त व्यिी, ठेवीदाराचा मृतू् झाल्यास, 

कायदेर्ीर वारसाांचे ववश्वस्त म्हिून खात्ातील वर्ल्लक रक्कम प्राि करेल. सांयुि खात्ाांच्या बाबतीत, नॉवमनीचा अवधकार 

फि उद्भवतो 

  

सवा ठेवीदाराांच्या मृतू्नांतर ठेवी खाते उघडताना ठेवीदाराला नामवनदेर्न सुववधेचे फायदे कळवले जातील. FD सल्ला, 

से्टटमेंटडस आवि पासबुक्सवर होय वकां वा नाहीचे नामवनदेवर्त पयााय वदलेले आहेत. याव्यवतररि, ग्राहकाांना FD सल्ला, 

से्टटमेंट आवि पासबुकवर नॉवमनीच्या नावाची वनवड देखील आहे. 

12. खाते नववरणपते्र आनण पासबुक - बँक बचत खाते तसेच चालू खाते ग्राहकाांना मावसक खात्ाचे वववरि प्रदान 

करेल. खाते उघडताना ग्राहकाला याची मावहती वदली जाईल. खात्ाच्या से्टटमेंटमधे्य त्ा कालावधीत खात्ावर केलेले सवा 



Page 11 of 17 

 
 
 

 
 

व्यवहार असतील. वववरिपते्र ग्राहकाांना मावसक, मोफत वदली जातील. ग्राहकाांची इच्छा असल्यास बँक बचत बँक 

खातेधारकाांना पासबुक जारी करू र्कते. पासबुक वनयवमतपिे अद्ययावत करून घेिे, खात्ाच्या वियाकलापाांसह अपडेट 

राहिे ही ग्राहकाची जबाबदारी आहे. 

13. खात्ाचे हस्ाांतरण - खाती देर्र्रातील कोित्ाही र्ाखेतून चालवता येतात. त्ावप, ग्राहकाला आवश्यक 

असल्यास, तो/ती बँकेच्या कोित्ाही र्ाखा वकां वा सेवा युवनटमधून खाते हस्ताांतरिासाठी तपर्ील आवि प्रविया वमळवू 

र्कतो. 

14. मृत / हरवलेल्या व्यक्ीचे खाते हाताळणे - आरबीआयच्या वनदेर्ानुसार, मृत ठेवीदाराांच्या दाव्याांची वनपटारा 

र्क्य वततकी सोपी आहे याची खात्री करण्यासाठी बँकेने कायापद्धती अवलांबली आहे. अवधक तपर्ीलाांसाठी कृपया डीबीएस 

सेटलमेंट ऑफ के्लम पॉवलसी पहा. 

15. हरवलेल्या व्यक्ीच्या सांदभागत दाव्याांची पुतगता - बँकाांनी हरवलेल्या व्यिी ांच्या सांदर्ाात दाव्याांच्या वनपटाराकररता 

पद्धत स्वीकारली आहे, ती र्ारतीय पुरावा कायदा, 1872 च्या कलम 107/108 च्या तरतुदी ांद्वारे वनयांवत्रत केली जाईल. 

कायद्यानुसार त्ाच्या/वतच्या बेपत्ता झाल्याची नोांद झाल्याच्या तारखेपासून सात वषाांच्या कालावधीनांतरच मृतू्चे गृहीत धरले 

जाऊ र्कते. अवधक तपर्ीलाांसाठी कृपया डीबीएस सेटलमेंट आवि दावा धोरि पहा. 

16. दावा न केलेल्या ठेवी - खाते (SB/CA/FD/PPI) रे्वटच्या ऑपरेर्नच्या तारखेपासून वकां वा FD आवि वनधीच्या 

मुदतपूतीच्या तारखेपासून 10 वषे वकां वा त्ाहून अवधक काळ खात्ातून कोितेही ग्राहक पे्रररत व्यवहार केले नसल्यास हक्क 

नसलेल्या ठेवी म्हिून वगीकृत केले जातील. बँवकां ग रेगु्यलेर्न अॅक्ट्, 1949 च्या कलम 26A च्या मागादर्ाक तत्त्ाांनुसार 10 

वषाांचा कालावधी सांपल्यानांतर 3 मवहन्ाांच्या आत ठेवीदार वर्क्षि आवि जागरूकता वनधी (DEAF फां ड) मधे्य जमा केला 

जाईल. 

16.1 रेकॉडग ठेवणे आनण ननयतकानलक पुनरावलोकन - वनधीमधे्य रक्कम हस्ताांतररत करण्याच्या तारखेला, बँकेने 

समवती लेखा परीक्षकाांद्वारे सत्ावपत केलेले ग्राहक-वनहाय तपर्ील, जमा झालेल्या अद्ययावत व्याजाच्या देयकासह राखले 

पावहजेत. व्याज रवहत ठेवी आवि वनधीमधे्य हस्ताांतररत केलेल्या इतर िेवडटडसच्या सांदर्ाात, ग्राहक-वनहाय तपर्ील, रीतसर 

ऑवडट केलेले, बँकेकडे ठेवले पावहजेत. समवती लेखा परीक्षकाांनी हे देखील सत्ावपत केले पावहजे आवि प्रमावित केले 

पावहजे की, बँकाांच्या पुस्तकाांनुसार, RBI ला सादर केलेल्या मावसक आवि वावषाक ररटनामधे्य बँकेने योग्य ररटना सांकवलत केले 

आहेत. वावषाक लेखापरीक्षिाच्या वेळी वैधावनक लेखापरीक्षकाांद्वारे वरील ररटना देखील सत्ावपत केले जातील आवि वैधावनक 

लेखापरीक्षकाांकडून वावषाक प्रमािपत्र प्राि केले जाईल आवि ररझव् रडह बँकेकडे पाठवले जाईल, हे प्रमावित करून बँकेने 

परतावा योग्यररत्ा सांकवलत केला आहे. 

16.2 तक्रार ननवारण यांत्रणा - ठेवीदार वर्क्षि आवि जागरूकता वनधी योजना, 2014 - बँवकां ग वनयमन कायदा, 1949 च्या 

कलम 26A वरील आरबीआयच्या पररपत्रकानुसार, बँकेने वेबसाइटवर दहा वषे वकां वा त्ाहून अवधक काळासाठी हक्क 

नसलेल्या ठेवी/वनप्तिय खात्ाांची यादी प्रदवर्ात केली पावहजे. बँकेचे तिार वनवारि धोरि आहे, जे आमच्या वेबसाइटवर 

प्रकावर्त केले आहे आवि तिारी ांचे त्वररत वनराकरि करण्यासाठी एसे्कलेर्न मॅवटि क्ससह सवा र्ारतीय र्ाखाांमधे्य उपलब्ध 

आहे. 

16.3 ग्राहकाकडून दावा - ग्राहक ज्या र्ाखेत खाते आहे त्ा र्ाखेर्ी सांपका  साधू र्कतो. सांबांवधत कागदोपत्री पुरावा, ठेवी 

आवि रकमेच्या अजााच्या तपवर्लाांसह सादर करावयाचा वैध आयडी पुरावा. कायदेर्ीर वारस / नामवनदेवर्त व्यिीकडून 

दावा - कायदेर्ीर वारस / नामवनदेवर्त व्यिी ठेव धारकाच्या मृतू् प्रमािपत्राच्या प्रती आवि इतर सांबांवधत कायदेर्ीर 

कागदपत्राांसह सांपका  साधू र्कतात. त्ाच उदे्दर्ासाठी मृत दाव्याच्या मागादर्ाक तत्त्ाांचे पालन करावे. 

बँक ग्राहक/ठेवीदाराला व्याजासह परतफेड करेल, लागू असल्यास, आवि ठेवीदाराला वदलेल्या समतुल्य रकमेसाठी फां डातून 

दावा फॉमा परतावा दाखल करेल. ग्राहक नवीनतम केवायसी तपर्ीलाांसह (फोटो वचकटवलेला CIF, आयडी पुरावा आवि 

पत्त्याचा पुरावा) आधार र्ाखेत सांपका  साधू र्कतात आवि खाते पुन्ा सविय करण्याची ववनांती करू र्कतात. 

17. इतर बँनकां र् सेवा 

17.1 पेमेंट सुनवधा थाांबवा - ठेवीदाराांनी जारी केलेल्या चेकच्या सांदर्ाात बँक पेमेंट ्ाांबवण्याच्या सूचना स्वीकारेल. वनवदाष्ट 

केल्याप्रमािे रु्ल्क लागू केले जाईल. 
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18. खाती बांद करणे 

18.1 ठेवीदाराच्या लेखी ववनांतीनुसार खाती बांद केली जाऊ र्कतात. अर्ा सवा सांयुि स्वाक्षरी करिाऱ् याांच्या 

ववनांतीनुसारच सांयुि खाती बांद केली जाऊ र्कतात. 

18.2 पुरेर्ी सूचना देऊन चालू, बचत वकां वा कोितेही वडमाांड वडपॉवझट खाते बांद करण्याचा अवधकार बँकेकडे आहे. 

 

19. इतर महत्वाची मानहती- 

19.1 ग्राहकाांच्या नहताचे रक्षण करणे - खाते उघडताना ग्राहकाने वदलेल्या मावहतीला बँक महत्त् देते. 

ग्राहकाच्या मावहतीवर्वाय बँक या मावहतीचा वापर बँकेद्वारे सेवा वकां वा उत्पादनाांच्या िॉस सेवलांगसाठी करिार नाही. बँकेने 

अर्ी मावहती वापरण्याचा प्रस्ताव वदल्यास, ते खातेदाराच्या सांमतीने काटेकोरपिे केले जाईल. 

ग्राहकाच्या स्पष्ट वकां वा गवर्ात सांमतीवर्वाय बँक ग्राहकाच्या खात्ाचा तपर्ील तृतीय व्यिी वकां वा पक्षाला उघड करिार 

नाही. त्ावप, काही आहेत 

अपवाद, उदा. कायद्याच्या सिीनुसार मावहती उघड करिे, जे्े उघड करिे जनतेचे कताव्य आहे आवि जे्े बँकेच्या 

वहतासाठी प्रकटीकरि आवश्यक आहे. 

19.2 ठेवी ांसाठी नवमा सांरक्षण - वडपॉवझट इन्रु्रन्स आवि िेवडट गॅरांटी कॉपोरेर्न ऑफ इांवडया (DICGC) द्वारे ऑफर 

केलेल्या ववमा योजनेअांतगात सवा बँक ठेवी काही मयाादा आवि अटी ांच्या अधीन आहेत. अांमलात असलेल्या ववमा सांरक्षिाचा 

तपर्ील ठेवीदाराला उपलब्ध करून वदला जाईल. अवधक तपर्ीलाांसाठी, ग्राहक लॉग इन करू र्कतात  

www.dicgc.org.in. 

19.3 मानहती प्रदान करण्यात ग्राहकाची असमथगता - वैधावनक जबाबदाऱ्या पूिा करण्यासाठी बँकेला आवश्यक असलेले 

तपर्ील सादर करण्यास ववद्यमान ग्राहकाच्या अक्षमतेमुळे ग्राहकाला योग्य सूचना(ने) प्रदान केल्यानांतर खाते बांद केले जाऊ 

र्कते. 

19.4 तक्रारी आनण तक्रारी ांचे ननवारण - जे ग्राहक फीडबॅक देऊ इप्तच्छतात वकां वा त्ाांची तिार पाठवू इप्तच्छतात त्ाांनी 

बँकेकडे उपलब्ध खालील चॅनेल वापरू र्कतात: 

• कस्टमर केअरवर कॉल करा 

• एक ईमेल वलहा 

• वडजीबँक मोबाईल िॅटफॉमावर िचु्याअल अवसस्टांट 

• आमच्या र्ाखेला रे्ट द्या – सोमवार ते र्वनवार या कालावधीत,. आरबीआयच्या वनदेर्ानुसार 2 आवि 4 र्वनवारी 

र्ाखा बांद राहिार आहे; याव्यवतररि रवववारच्या आवि कोित्ाही बँकेच्या सुट्ट्ाांसाठी 

अवधक तपर्ीलाांसाठी कृपया आमच्या वेबसाइटचा सांदर्ा घ्या. 

कोित्ाही टप्प्यावर, आमची सेवा पातळी त्ाांच्या अपेके्षनुसार नाही असे ग्राहकाला वाटत असल्यास, ते बँकेच्या तपर्ीलवार 

तिार धोरिासाठी खालील वलांकला रे्ट देऊ र्कतात. 

 https://www.डीबीएस.com/in/treasures/common/redr essal- of -complaints-and-  grievances.page 

19.5 ननष्क्रिय खाती - खाते वर्ल्लक ववचारात न घेता, RBI मागादर्ाक तत्त्ाांनुसार रे्वटच्या ग्राहकाने पे्रररत व्यवहाराच्या 

तारखेपासून 12 मवहन्ाांनांतर खाते "वनप्तिय" म्हिून वगीकृत केले जाईल. या खात्ाांवरील व्याज खात्ाच्या ऑपरेर्नल 

प्तस्तीकडे दुलाक्ष करून वनयवमतपिे जमा केले जाते. 

19.6 सुप्त खाते - खाते वर्ल्लक ववचारात न घेता, RBI मागादर्ाक तत्त्ाांनुसार रे्वटच्या ग्राहकाने पे्रररत व्यवहाराच्या 

तारखेपासून 24 मवहन्ाांनांतर खाते "डॉमांट" म्हिून वगीकृत केले जाईल. या खात्ाांवरील व्याज खात्ाच्या ऑपरेर्नल 

प्तस्तीकडे दुलाक्ष करून वनयवमतपिे जमा केले जाते. बँकेने वनवासी आवि अवनवासी दोन्ी ग्राहकाांसाठी वनप्तिय खाती 

सविय करण्यासाठी एक प्रविया पररर्ावषत केली आहे. बँकेत एकापेक्षा जास्त खाती असलेल्या ग्राहकाांसाठी जे्े एक वकां वा 
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अवधक खाती वनप्तिय आहेत आवि वकमान एक खाते सविय आहे, योग्य प्रमािीकरि आवि वनयांत्रिाांसह योग्य पररश्रम 

प्रविया सुलर् केली जाते. ग्राहकाच्या जोखीम शे्रिीनुसार योग्य पररश्रम घेतल्यानांतर अर्ा खात्ाांमधे्य ऑपरेर्नला परवानगी 

वदली जाऊ र्कते. योग्य पररश्रम म्हिजे व्यवहाराची सत्ता सुवनवित करिे, स्वाक्षरी आवि ओळख इ.ची पडताळिी करिे. 

19.7 फोसग मॅजेअर - फोसा मॅजेअर इिेंट म्हिजे देवाची कृते्, पूर, दुष्काळ, रू्कां प वकां वा इतर नैसवगाक आपत्ती वकां वा 

प्तस्ती, आपत्ती, महामारी वकां वा महामारी, दहर्तवादी हल्ला, युद्ध वकां वा दांगल, आप्तिक, रासायवनक वकां वा जैववक दूवषतता, 

औद्योवगक विया, वीज वनकामी होिे, सांगिक वबघाड वकां वा तोडफोड, आवि इमारती कोसळिे, आग, स्फोट वकां वा अपघात 

वकां वा अर्ा इतर कृते् ज्या बँकेच्या वाजवी वनयांत्रिाबाहेर आहेत. 

जोपयांत फोसा मॅज्योर इिेंट वकां वा पररप्तस्ती कायाप्रदर्ान अर्क्य करते तोपयांत बँकेच्या दावयत्वाांची कामवगरी वनलांवबत 

राहील. सवोत्तम प्रयत्नाांच्या आधारावर, फोसा मॅज्योर इिेंटचे पररिाम कमी करण्यासाठी बँक वाजवी कारवाई(ने) करण्यास 

वचनबद्ध आहे. कोितीही औद्योवगक कारवाई, वीज वबघाड, सांगिक वबघाड वकां वा तोडफोड झाल्यास, बँक वतच्या सेवाांच्या 

तरतूदीतील ववलांब कमी करण्यासाठी वाजवी पावले उचलेल आवि ग्राहकाांना अखांवडत सेवा देण्याचा प्रयत्न करेल. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पररनर्ि 1 र्ब्दकोष  

[युवनटच्या र्ब्दकोषाचा दुवा जो युवनटचा आदेर्, धोरिे आवि मानकाांचा अ ा् लावण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सवा सांज्ञा, 

पररविी र्ब्द आवि सांके्षपाांची व्याख्या ठरवतो] 

GOI- र्ारत सरकार  

DBIL- डीबीएस बँक इांवडया वल. 

DBL- डीबीएस बँक वल 

WOS- पूिा मालकीची उपकां पनी 

ALCO- मालमत्ता दावयत्व सवमती DBT- ्ेट लार् हस्ताांतरि पॅन- कायम खाते िमाांक KYC- तुमच्या ग्राहकाला जािून घ्या 

FCNR ठेव- परकीय चलन न परत करण्यायोग्य खाते ठेव NRE-अवनवासी रुपया खाते 
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NRO- अवनवासी सामान् रुपया खाते 

PIO/OCI- र्ारतीय वांर्ाची व्यिी/ र्ारताचे परदेर्ी नागररक 

POI/POA- ओळखीचा पुरावा/पत्त्याचा पुरावा 

CERSAI- सेंटि ल रवजस्टि ी ऑफ वसकु्यररटायझेर्न अॅसेट ररकन्स्ट्ि क्शन अँड वसकु्यररटी इांटरेस्ट ऑफ इांवडया 

CKYCR - सेंटि ल केवायसी रेवजस्टि ी  

PID– वैयप्तिक मावहती तपर्ील 


