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ബോങ്്ക നൽകുന്ന വിവിധ നിപ്േേ ഉൽപന്നങ്ങഡെയും അനുബന്ധ 
ബോങ്കിംഗ് പ്സവനങ്ങഡെയും സംബന്ധിച്ച മോർഗ്ഗനിർപ്േശ 
തതവങ്ങഡെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഉൾക്കോഴ്ചയോണ് ഈ പ്േമോണം പ്േദോനം 
ഡെയ്യുന്നത്. ഈ പ്േമോണം നിപ്േേകരുഡെ അവകോശങ്ങൾ 
അംഗീകരിക്കുകയും ഡേോതുജനങ്ങെിഡെ ഡതരഡെെുത്ത അംഗങ്ങെിൽ 
നിന്്ന നിപ്േേങ്ങൾ സവീകരിക്കുന്നതിന്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ, വിവിധ 
നിപ്േേ അക്കൗണ്ടുകെുഡെ നെത്തിപും പ്േവർത്തനങ്ങെും, വിവിധ 
ഡഡപ്പോസിറ്്റ അക്കൗണ്ടുകെിൽ േെിശ അെയ്ക്കൽ, നിപ്േേ 
അക്കൗണ്ടുകെുഡെ പ്ലോഷർ, മരണഡപട്ട നിപ്േേകരുഡെ നിപ്േേങ്ങൾ 
തീർപോക്കുന്ന രീതി മുതെോയവഡയക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 
ഉേപ് ോക്തോക്കെുഡെ പ്നട്ടത്തിനോയി പ്േെരിപിക്കോൻ   െേയമിെുകയും 
ഡെയ്യുന്നു. ഈ പ്േമോണം, ഉേപ് ോക്തോക്കെുമോയി ഇെഡേെുന്നതിൽ കൂെുതൽ 
സുതോരയത നൽകുകയും ഉേപ് ോക്തോക്കൾക്കിെയിൽ അവപ്ബോധം 
സൃഷ്ടിക്കുകയും ഡെയ്യുഡമന്്ന പ്േതീേിക്കുന്നു. 

 
ഈ നയം സവീകരിക്കുപ്പോൾ, ഇന്ത്യൻ ബോങ്്കസ് അപ്സോസിപ്യഷനിഡെ 
ഉേപ് ോക്തോക്കപ്െോെുള്ള ബോങ്്ക പ്േതിബദ്ധതോ െട്ടത്തിൽ പ്േതിേോദിച്ചിട്ടുള്ള 
പ്േതിബദ്ധതകൾ ബോങ്്ക ഊട്ടിയുറപിക്കുകയോണ് ഡെയ്യുന്നത്. 

 
സിംഗപൂർ ആസ്ഥോനമോയുള്ള ഡി.ബി.എസ്. ബോങ്ക് െിമിറ്റഡിന്റെ 
(ഡി.ബി.എൽ) േൂർണ്ണ ഉെമസ്ഥതയിെുള്ള അനുബന്ധ സ്ഥോേനമോണ ്
(ഡബ്ല്യു.ഒ.എസ്.) ഡി.ബി.എസ്. ബോങ്ക ് ഇന്ത്യ െിമിറ്റഡ് 
(ഡി.ബി.ഐ.എൽ.). പ്ഗൂപിന്റെ ഏറ്റവും കുറെ സവീകോരയതോ 
മോനദണ്ഡങ്ങൾ േോെിക്കുന്നുഡണ്ടന്ന ് ഉറപോക്കുന്നതിന്, സങ്കീർണ്ണമോയ, 
ദദർഘ്യപ്മറിയതുമോയ കോെയെവുള്ള, വെിയ അഡെങ്കിൽ 
പ്േധോനഡപട്ടവയോയ ഇെേോെുകൾ  ദകകോരയം ഡെയ്യുപ്പോൾ, മികച്ച 
സപ്പദോയങ്ങൾ േങ്കിെുന്ന കോരയത്തിൽ ഡി.ബി.എൽ.ന്റെ അനു വവും 
ദവദഗധ്യവും ഡി.ബി.ഐ.എൽ. പ്േപ്യോജനഡപെുത്തും. 
ഡി.ബി.ഐ.എൽ. അതിനുേുറഡമ, ഡി.ബി.എൽ. നിർപ്േശിക്കുന്ന െിെ 
നയങ്ങെും മോനദണ്ഡങ്ങെും കണക്കോക്കുകപ്യോ േരിഗണിക്കുകപ്യോ 
ഡെയ്യും, കൂെോഡത പ്േവർത്തനങ്ങൾ പ്ഗൂപിന്റെ ഏറ്റവും കുറെ 
സവീകോരയതോ മോനദണ്ഡങ്ങൾ േോെിക്കുന്നുഡണ്ടന്ന ് ഉറപോക്കോൻ 
ഇന്ത്യയിഡെ നിയപ്ന്ത്ണങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുകയും ഡെയ്യും. 

 
 

 
 

നിപ്േേങ്ങഡെക്കുറിച്ചുള്ള നിെവിെുള്ള നിയപ്ന്ത്ണങ്ങഡെ 
അെിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ളതോണ് ഈ പ്േമോണം. വിവിധ നിപ്േേ 
സ്കീമുകഡെയും അനുബന്ധ പ്സവനങ്ങഡെയും കുറിച്ചുള്ള വിശദമോയ 
പ്േവർത്തന നിർപ്േശങ്ങൾ കോെോകോെങ്ങെിൽ േുറഡപെുവിക്കുന്നതോണ്. 

 

2 നയം 

1 മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ തതവം 
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1. അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ -  അക്കൗണ്ടിന്റെ ഉപ്േശയമനുസരിച്്ച ബോങ്കിൽ 
തുറക്കോവുന്ന വിവിധ തരം അക്കൗണ്ടുകെുഡെ വിശദോംശങ്ങൾ 
ഉേപ് ോക്തോക്കൾക്്ക നൽകും. അതുവഴി ഉേപ് ോക്തോക്കൾക്്ക അവരുഡെ 
ആവശയകതകൾ, ബോധകമോയ മോർഗ്ഗനിർപ്േശങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്്ക ഏറ്റവും 
അനുപ്യോജയമോയ അക്കൗണ്ടിന്റെ തരഡത്തക്കുറിച്്ച ഒരു തിരഡെെുപ് 
നെത്തോൻ കഴിയും. 

 
ഒരു അക്കൗണ്്ട   തുറക്കുന്നതിന് മുപ്, ബോങ്കിന്റെ "നിങ്ങെുഡെ കസ്റ്റമഡറ 
അറിയുക" അഥവോ "പ്നോ യുവർ കസ്റ്റമർ" (ഡക.ദവ.സി.) നയം 
അനുസരിച്ചും ആർ.ബി.ഐ േുറഡപെുവിക്കുന്ന ഡക.ദവ.സി 
മോർഗ്ഗനിർപ്േശങ്ങെും മറ്്റ ഡറഗുപ്െറ്ററി പ്ബോഡികൾ കോെോകോെങ്ങെിൽ 
േുറഡപെുവിക്കുന്ന പ്േസക്തമോയ മോർഗ്ഗനിർപ്േശങ്ങെും അനുസരിച്ചുള്ള  
പ്േമോണങ്ങെും വിവരങ്ങെും ബോങ്്ക ആവശയഡപെും. ബോങ്്ക േിന്ത്ുെരുന്ന 
ജോപ്ഗത പ്േപ്കിയയിൽ, ഉേപ് ോക്തോവിന്റെ വയക്തിവിവരങ്ങൾ, വിെോസം, 
ഡതോഴിൽ അഡെങ്കിൽ ബിസിനസ്്സ, ഫണ്ടുകെുഡെ ഉറവിെം 
എന്നിവഡയക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ േരിപ്ശോധിക്കുന്ന പ്േമോണങ്ങെുഡെ 
സൂക്ഷ്മേരിപ്ശോധനയും ഉൾഡപെും. കൃതയമോയ ജോപ്ഗതോ പ്േപ്കിയയുഡെ 
 ോഗമോയി, എെോ നിപ്േേ / അക്കൗണ്്ട ഉെമകെുഡെയും ഒപിെോൻ 
അധികോരഡപെുത്തിയിട്ടുള്ളവരുഡെയും സമീേകോെ കെർ പ്ഫോപ്ട്ടോപ്ഗോഫ് 
ബോങ്കിന് ആവശയമോണ്.  ോരത സർക്കോർ കോെോകോെങ്ങെിൽ പ് ദഗതി 
ഡെയ്യുന്ന േി.എം.എൽ.എ. (പ്േിവൻഷൻ ഓഫ് മണി പ്െോൺഡറിംഗ് ആക്ട)് 
അഥവോ കള്ളപണം ഡവെുപിക്കൽ തെയൽ നിയമ മോർഗ്ഗനിർപ്േശങ്ങെും 
ബോങ്്ക േോെിപ്ക്കണ്ടതുണ്്ട. 

 

ആദോയനികുതി നിയമം / െട്ടങ്ങൾക്്ക കീഴിൽ വയക്തമോക്കിയിട്ടുള്ള 
പ്ഫോം നപർ 60 അഡെങ്കിൽ 61ൽ ഉേപ് ോക്തോവിൽ നിന്്ന ബോങ്്ക 
ഡേർമനെ ് അക്കൗണ്്ട നപർ (േോൻ) അഡെങ്കിൽ ബദൽ ഡിലപ്റഷൻ 
പ്നപ്െണ്ടതുണ്്ട. 

 
ഉേപ് ോക്തോക്കെുഡെ റിസ്്ക് കോറ്റഗറിഡയ ആപ്ശയിച്്ച അക്കൗണ്ടുകെിഡെ 
ഡക.ദവ.സി. വിശദോംശങ്ങൾ ഇെയ്്ക്കിഡെ അേ്്പ്ഡറ്്റ ഡെയ്യും. 

 
കസ്റ്റമർ ഡകയർ നപർ, ഇഡമയിൽ, ശോഖകൾ തുെങ്ങി ബോങ്്ക 
കോെോകോെങ്ങെിൽ െ യമോക്കിപ്യക്കോവുന്ന വിവിധ െോനെുകൾ വഴി 
അവർക്്ക ഉണ്ടോപ്യക്കോവുന്ന ഏത് അപ്നവഷണങ്ങൾക്കും ബോങ്കുമോയി 
ബന്ധഡപെോവുന്നതോണ്. എപ്തയും പ്വഗം ഈ സംശയങ്ങഡെപറ്റി 
അപ്നവഷിക്കുന്നതിനും /േരിഹരിക്കുന്നതിനും ബോങ്്ക പ്ശമിക്കും. 

 
അക്കൗണ്്ട തുറക്കുന്നത് ഉേപ് ോക്തോക്കൾക്്ക പ്േോപ്തമോക്കുന്നതിനോയി 
അതിനോവശയമോയ പ്ഫോമുകെും മറ്്റ ബന്ധഡപട്ട പ്േമോണങ്ങെും ബോങ്്ക 
നൽകും. ഡവരിഫിപ്ക്കഷൻ പ്േപ്കിയയ്ക്കോയി ബോങ്്ക ആവശയഡപെുന്ന 
വിവരങ്ങെുഡെ േൂർണ്ണ വിശദോംശങ്ങഡെക്കുറിച്്ച ബോങ്്ക ഉേപ് ോക്തോക്കൾക്്ക 
ഉേപ്ദശം നൽകും. 

 
ബോധകമോയ ആപ് പ്സ്റ്റോറുകെിൽ നിന്്ന ഡി.ബി.എസ്. ബോങ്്ക 
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ആപ്ലിപ്ക്കഷൻ വഴി ഡിജിബോങ്്ക ഡൗൺപ്െോഡ് ഡെയതും ബോങ്കിന് 
ബപ്യോഡമപ്െിക് പ്േോമോണീകരണം നൽകിയും അഡെങ്കിൽ വീഡിപ്യോ 
അധിഷ്ഠ ിത കസ്റ്റമർ ഐഡെിഫിപ്ക്കഷൻ പ്പ്േോസസ്്സ (വി- സി.ഐ.േി.) 
വഴിയും ഉേപ് ോക്തോവിന് ഒരു ഡിജിറ്റൽ പ്സവിംഗ്സ ് ബോങ്്ക അക്കൗണ്്ട 
തുറക്കോം. ഡി.ബി.എസ്. ഡമോദബൽ, ഇെർഡനറ്്റ ബോങ്കിംഗ് 
പ്ലോറ്്റ്പ്ഫോമുകൾ വഴി ഡിജി ബോങ്കിൽ െ യമോകുന്നതും കോെോകോെങ്ങെിൽ 
ബോങ്്ക വോഗ്ദോനം ഡെയ്യുന്നതുമോയ മറ്്റ ബോങ്കിംഗ് ഉൽപന്ന പ്സവനങ്ങെും 
ഉേപ് ോക്തോക്കൾക്്ക പ്േപ്യോജനഡപെുത്തോം. 

 
2005 ഡെ കള്ളപണം ഡവെുപിക്കൽ തെയൽ (ഡമയിെനൻസ് ഓഫ് 
ഡറപ്ക്കോർഡ്സ)് നിയമത്തിഡെ  വയവസ്ഥകൾ അനുസരിച്്ച 
സി.ഇ.ആർ.എസ്.എ.ഐ. (സി.ഡക.ദവ.സി.ആർ.) ഉേപ്യോഗിച്്ച േുതിയ 
വയക്തിഗത അക്കൗണ്ടുകെുമോയി ബന്ധഡപട്ട േി.ഒ.എ, േി.ഒ.ഐ. 
എന്നിവയ്്ഡക്കോപം ഉേപ് ോക്തോവിന്റെ ഡക.ദവ.സി ഡോറ്റയും ബോങ്്ക 
അേ്്പ്െോഡ് ഡെയ്യും. സി.ഡക.ദവ.സി. നപർ അഡെങ്കിൽ േി.ഐ.ഡി. 
വിശദോംശങ്ങഡെ അെിസ്ഥോനമോക്കി സി.ഇ.ആർ.എസ്.എ.ഐ. 
(സി.ഡക.ദവ.സി.ആർ.) ൽ നിന്്ന േി.ഒ.എ., േി.ഒ.ഐ. എന്നിവയ്ഡക്കോപം 
ഉേപ് ോക്തോവിന്റെ ഡക.ദവ.സി. ഡോറ്റയും ബോങ്്ക ഡൗൺപ്െോഡ് 
ഡെയ്പ്തക്കോം. 

 
സമയോസമയങ്ങെിൽ ബോങ്്ക നിർപ്േശിപ്ച്ചക്കോവുന്ന നിബന്ധനകൾക്്ക 
വിപ്ധയമോയി, ഏഡതങ്കിെും അക്കൗണ്്ട തുറക്കുന്നതിനുള്ള അവകോശം 
ബോങ്കിൽ നിേിപ്തമോണ്. 

 
2. നിദ്ദേപ അക്കൗണ്ടുകളുഫെ തരങ്ങൾ-  നിപ്േേ ഉൽപന്നങ്ങഡെ 
ഇനിപറയുന്ന തരങ്ങെോയി തിരിക്കോം:- 

 
2.1 ദ്ദസവിംഗ്്സ് രാങ്്ക അക്കൗണ്്ട - കോെോകോെങ്ങെിൽ റിസർവ ്
ബോങ്ക ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിർപ്േശിക്കുന്ന പ്േകോരം പ്യോഗയരോയ വയക്തി / 
വയക്തികൾ, െിെ സ്ഥോേനങ്ങൾ / ഏജൻസികൾ എന്നിവർക്ക ്
തുറക്കോവുന്നതോണ്. റസിഡെ ് / എൻ.ആർ.ഒ. പ്സവിംഗ്സ് അക്കൗണ്്ട 
തുറക്കോൻ കഴിയുന്ന എച്ച.്യു.എഫ്. (ഹിന്ദു അവി ക്ത കുെുംബം) 
എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾഡപെുന്നു. ഡി.ബി.ഐ.എൽ., പ്സവിംഗ്്സ ്
അക്കൗണ്ടിന്റെ ഒന്നിെധികം വകപ് ദങ്ങഡെപറ്റി ഈ പ്േമോണത്തിൽ 
കൂെുതൽ വിശദമോയി പ്േതിേോദിക്കുന്നുണ്്ട. 

 
നിെവിെുള്ള പ്സവിംഗ്്സ് അക്കൗണ്്ട േെിശ നിരക്കുകൾ ബോങ്്ക 
ഡവബ്്ദസറ്റിൽ അേ്്പ്ഡറ്്റ ഡെയ്യും. പ്സവിംഗ്സ ്നിപ്േേത്തിന്റെ േെിശ 
ദപ്തമോസ അെിസ്ഥോനത്തിെോണ് ഡപ്കഡിറ്്റ ഡെയ്യുന്നത്. 

 
വയക്തിഗത അക്കൗണ്ടുകൾ ഉേപ് ോക്തോക്കൾക്്ക അവരുഡെ സവന്ത്ം 
പ്േരിപ്െോ (ഒറ്റ പ്േര്) അഡെങ്കിൽ ഉേപ് ോക്തോവിന് മറ്റുള്ളവരുമോയി 
സംയുക്തമോപ്യോ (പ്ജോയിെ ് അക്കൗണ്്ട) തുറക്കോൻ കഴിയും. 
എന്നിരുന്നോെും, ഡിജിറ്റൽ പ്സവിംഗ്സ് അക്കൗണ്്ട ഒറ്റയ്ക്കോയിരിക്കും 
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തുറക്കോൻ സോധിക്കുക. 
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ഉേപ് ോക്തോവ് വയക്തമോക്കിയ സിപ്േച്ചർ മോൻപ്ഡറ്റിന്റെ 
അെിസ്ഥോനത്തിൽ, ഒന്നിെധികം വയക്തികൾഡക്കോപം ആരം ിച്ച പ്ജോയിെ ്
അക്കൗണ്്ട, ഒരു വയക്തിയ്ക്്ക ഒറ്റയ്്പ്ക്കോ ഒന്നിെധികം വയക്തികൾ 
സംയുക്തമോപ്യോ പ്േവർത്തിപിക്കോം. അക്കൗണ്്ട 
പ്േവർത്തിപിക്കുന്നതിനുള്ള സിപ്േച്ചർ മോൻപ്ഡറ്്റ എെോ അക്കൗണ്്ട 
ഉെമകെുഡെയും സമ്മതപ്ത്തോഡെ േരിഷ്കരിക്കോവുന്നതോണ്. എൻ.ആർ.ഐ., 
അെുത്ത ബന്ധുവിഡന നിെവിെുള്ള/േുതിയ റസിഡെ ് ബോങ്്ക 
അക്കൗണ്ടിൽ "പ്ജോയിെ ്അക്കൗണ്്ട പ്ഹോൾഡർ അഡെങ്കിൽ സർദവവർ 
അക്കൗണ്്ട പ്ഹോൾഡർ" എന്ന അെിസ്ഥോനത്തിൽ റസിഡെ ് അക്കൗണ്്ട 
ഉെമയുമോയി പ്ജോയിെ ് പ്ഹോൾഡറോയി ഉൾഡപെുത്തോവുന്നതോണ്. 
എൻ.ആർ.ഇ./എൻ.ആർ.ഒ. പ്ജോയിെ ് അക്കൗണ്ടുകെുഡെ കോരയത്തിൽ, 
നിെവിെുള്ള/േുതിയ റസിഡെ ്ബോങ്്ക അക്കൗണ്ടിൽ "പ്ജോയിെ ്അക്കൗണ്്ട 
പ്ഹോൾഡർ അഡെങ്കിൽ സർദവവർ അക്കൗണ്്ട പ്ഹോൾഡർ" 
അെിസ്ഥോനത്തിൽ തോമസിക്കുന്നയോെുമോയി പ്ജോയിെ ് പ്ഹോൾഡറോയി 
കുെുംബത്തിഡെ അെുത്ത ബന്ധുവിഡന ഉൾഡപെുത്തോവുന്നതോണ്. ഒരു 
സോപത്തിക വർഷത്തിൽ 182 ദിവസപ്മോ അതിൽ കൂെുതപ്െോ 
ഇന്ത്യയിൽ തോമസിക്കുന്ന േി.ഐ.ഒ./ഒ.സി.ഐ. കോർഡ് ഉെമകൾക്്ക, 
പ്പ്േോസസ് അനുസരിച്്ച ആവശയമോയ ഡക.ദവ.സി. പ്രഖകൾ 
സമർപിച്ചുഡകോണ്്ട ഒരു റസിഡെ ് പ്സവിംഗ് അക്കൗണ്്ട തുറക്കോൻ 
കഴിയും. കസ്റ്റപ്മഴ്്സ് ഡറസിഡൻസി സ്റ്റോറ്റസ് സംബന്ധിച്്ച ബോങ്്ക 
ആനുകോെികമോയി കൃതയമോയ ജോപ്ഗത േുെർത്തിഡക്കോണ്ടിരിക്കും. 

 
ഉേപ് ോക്തോക്കൾ ഇന്ത്യയിഡെ േൗരന്മോരും തോമസക്കോരുമോഡണങ്കിൽ 
ബപ്യോഡമപ്െിക് അഡെങ്കിൽ ഒ.െി.േി. അെിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ള ഇ-
ഡക.ദവ.സി. പ്േോമോണീകരണം വഴി ആധോർ അെിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ള 
ഡിജിറ്റൽ അക്കൗണ്്ട തുറക്കോം. ഉേപ് ോക്തോവ് സവപ്മധയോ ആധോർ നപർ 
നൽകണം എന്നത് പ്ശദ്ധിപ്ക്കണ്ടതോണ്. 

 
ഡക.ദവ.സി.യിഡെ ആർ.ബി.ഐ.യുഡെ പ്േധോന നിർപ്േശങ്ങൾ 
അനുസരിച്ച,് ഒ്.െി.േി. അധിഷ്്ഠിത അക്കൗണ്ടുകെിൽ ഇെേോെുകെുഡെയും 
ബോെൻസ ്േരിധികെുഡെയും ആവശയകതകൾ േോെിക്കൽ ഉൾഡപെുന്നു; 
തുറന്ന് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ മുഴുവൻ ഡക.ദവ.സി.യും 
േൂർത്തിയോക്കുക, േരോജയഡപട്ടോൽ അക്കൗണ്ടുകൾ പ്ലോസ ്
ഡെയ്യുന്നതോണ.് 

 
ബോങ്കിന്റെ ഡക.ദവ.സി. അനുസരിച്ച്, ഡക.ദവ.സി. 
നയഡത്തക്കുറിച്ചുള്ള ആർ.ബി.ഐ.യുഡെ പ്േധോന നിർപ്േശപ്േകോരം, ഒരു 
ബോങ്ക ് അക്കൗണ്്ട തുറക്കോപ്നോ ഉേപ് ോക്തോവിന്റെ റീ-ഡക.ദവ.സി. 
ഡെയ്യോപ്നോ വീഡിപ്യോ അെിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ള ഉേപ് ോക്തൃ 
തിരിച്ചറിയൽ നെേെിപ്കമം വഴി മുഖോമുഖമെോത്ത ഒ.െി.േി. 
അെിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ള അക്കൗണ്്ട അേ്്പ്പ്ഗഡു.ഡെയ്യോപ്നോ ബോങ്കിന ്
കഴിയും. 
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2.1.1 ദ്ദരസിക് ദ്ദസവിംഗ്സ് രാങ്്ക ഫഡദ്ദപ്പാസിറ്്റ അക്കൗണ്്ട 

(രി.എസ്.രി.ഡി.എ.): 
 
"പ്ബസിക് പ്സവിംഗ്സ് ബോങ്്ക ഡഡപ്പോസിറ്്റ അക്കൗണ്്ട" എന്നോൽ കൂെുതൽ 
സോപത്തിക ഉൾഡപെുത്തെിനോയി തുറന്ന ഒരു ഡിമോൻഡ് ഡഡപ്പോസിറ്്റ 
അക്കൗണ്്ട എന്നോണ് അർത്ഥമോക്കുന്നത്. അത്തരം അക്കൗണ്ടുകൾ 
നിങ്ങെുഡെ കസ്റ്റമഡറ അറിയുക (ഡക.ദവ.സി.)/ ആെി-മണി പ്െോണ്ടറിംഗ് 
(എ.എം.എൽ.) മോനദണ്ഡങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച റിസർവ് ബോങ്്ക 
നിർപ്േശങ്ങൾക്്ക വിപ്ധയമോണ്. െെിതമോക്കിയ ഡക.ദവ.സി. 
മോനദണ്ഡങ്ങെുഡെ അെിസ്ഥോനത്തിപ്െോ ഡക.ദവ.സി. ഇെോഡതപ്യോ 
അത്തരം അക്കൗണ്്ട തുറക്കുകയോഡണങ്കിൽ, അക്കൗണ്്ട ഒരു 'സ്പ്മോൾ 
അക്കൗണ്്ട' ആയി േരിഗണിക്കും. 

 
അക്കൗണ്്ട സവിദ്ദശഷതകൾ - ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ രാങ്്ക 
ഫവര്സസറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. 

• ഇൻ-ഓപപ്ററ്റീവ് ബി.എസ്.ബി.ഡി.എ. അക്കൗണ്്ട 
പ്േവർത്തിക്കോത്തതിന് / സജീവമോക്കുന്നതിന് െോർജുകഡെോന്നും 
ഈെോക്കിെ. 

 
ഫക.സവ.സി. 

• ബോങ്ക ്അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കുന്നതിന് ബി.എസ്.ബി.ഡി.എ. 
അക്കൗണ്്ട ഡക.ദവ.സി./എ.എം.എൽ.ഡെ, കോെോകോെങ്ങെിൽ 
പ് ദഗതി വരുത്തിയ, ആർ.ബി.ഐ. നിർപ്േശങ്ങൾക്ക് 
വിപ്ധയമോണ്. 

• ബി.എസ്.ബി.ഡി.എ. തുറക്കുപ്പോൾ, ആർ.ബി.ഐ-യുഡെ പ്േധോന 
നിർപ്േശത്തിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള പ്േകോരം ഔപ്ദയോഗിക 
സോധുതയുള്ള പ്േമോണങ്ങൾ (ഒ.വി.ഡി.) അഡെങ്കിൽ ഡീംഡ് 
ഒ.വി.ഡി. പ്േോെുള്ള മുഴുവൻ ഡക.ദവ.സി. പ്േമോണങ്ങെും 
ഞങ്ങൾ കരസ്ഥമോക്കും.. 

 
'സ്്ദ്ദമാൾ   അക്കൗണ്്ട' 
ഡക.ദവ.സി. ആയി ഔപ്ദയോഗികമോയി സോധുതയുള്ള പ്േമോണം 
(ഒ.വി.ഡി.) ഇെോത്തതും ഒരു ബോങ്്ക അക്കൗണ്്ട തുറക്കോൻ 
ആപ്ഗഹിക്കുന്നതുമോയ വയക്തിഗത ഉേപ് ോക്തോവിന്, ഇനിപറയുന്നവയ്ക്്ക 
വിപ്ധയമോയി ഒരു 'സ്്പ്മോൾ അക്കൗണ്്ട' തുറക്കോം: 

• ബോങ്്ക ഉേപ് ോക്തോവിൽ നിന്്ന സവയം സോേയഡപെുത്തിയ ഒരു 
പ്ഫോപ്ട്ടോ  ദകപറ്റണം. 

• അക്കൗണ്്ട തുറക്കുന്ന വയക്തി, തന്റെ സോന്നിധയത്തിൽ ഒപ്പോ 
വിരെെയോെപ്മോ േതിച്ചിട്ടുഡണ്ടന്്ന ബോങ്്ക ശോഖയിഡെ നിയുക്ത 
ഉപ്ദയോഗസ്ഥൻ തന്റെ ഒപിന് കീഴിൽ സോേയഡപെുത്തണം. 

• ഒരു ഇെേോെ് നെത്തോൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് മുപ്, അത്തരം 
അക്കൗണ്ടുകെിഡെ ഡമോത്തം ഇെേോെുകെുഡെയും, ബോെൻസ് 
ആവശയകതകെുഡെയും നിർേിഷ്ട പ്േതിമോസ, വോർഷിക േരിധികൾ 
െംഘ്ിക്കുന്നിെ എന്്ന ഉറപോക്കണം. 
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• ഈ അക്കൗണ്ടുകെിപ്െക്്ക വിപ്ദശ നിപ്േേങ്ങൾ അനുവദിക്കിെ. 
• അക്കൗണ്്ട ആരം ിച്്ച ആദയഡത്ത േപ്ന്ത്ണ്്ട മോസങ്ങെിൽ 

ഏഡതങ്കിെും ഒ.വി.ഡി.കൾക്്ക അപ്േേിച്ചതിന്റെ ഡതെിവ് 
അക്കൗണ്്ട ഉെമ അപ്േേിക്കുകയും നൽകുകയും 
ഡെയതിട്ടുഡണ്ടങ്കിൽ, അക്കൗണ്്ട തുെക്കത്തിൽ േപ്ന്ത്ണ്്ട മോസപ്ത്തക്്ക 
കൂെി നീട്ടോൻ കഴിയും. 

• ഇരുേത്തിനോെു മോസത്തിനു പ്ശഷം മുഴുവൻ ഇെവുകെും 
േുനഃേരിപ്ശോധിക്കും. ഇരുേത്തിനോെു മോസത്തിനുള്ളിൽ ഒ.വി.ഡി 
സമർപിച്ചിഡെങ്കിൽ, അക്കൗണ്്ട ഡമോത്തത്തിൽ മരവിപിക്കഡപെും, 
കൂെുതൽ ഇെേോെുകൾ അനുവദിക്കിെ. 

 
മറ്റ ്ബ്പധാന ദ്ദപായിന്റുകൾ 

• ഡറഗുപ്െറ്ററി മോർഗ്ഗനിർപ്േശങ്ങൾ അനുസരിച്ച,് 
ബി.എസ്.ബി.ഡി.എ യുഡെ ഉെമകൾക്ക് ഡി.ബി.ഐ.എൽ 
ഉേപ്യോഗിച്ച് മപ്റ്റഡതങ്കിെും പ്സവിംഗ്സ ് അക്കൗണ്്ട തുറക്കോൻ 
അർഹതയിെ. 

• ഉേപ് ോക്തോവിന് ഡി.ബി.ഐ.എെിൽ നിെവിെുള്ള 
മപ്റ്റഡതങ്കിെും പ്സവിംഗ്സ് അക്കൗണ്്ട (അക്കൗണ്ടുകൾ) 
ഉഡണ്ടങ്കിൽ, ബി.എസ്.ബി.ഡി.എ. തുറന്്ന 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 
അത്തരം അക്കൗണ്ടുകൾ (അക്കൗണ്ടുകൾ) പ്ലോസ് 
ഡെപ്യ്യണ്ടതുണ്്ട. 

• ബി.എസ്.ബി.ഡി.എ. തുറന്്ന 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത്തരം 
അക്കൗണ്്ട (അക്കൗണ്ടുകൾ) ഉേപ് ോക്തോവ് പ്ലോസ് 
ഡെയതിട്ടുഡണ്ടങ്കിൽ/ പ്ലോസ് ഡെയതിട്ടിഡെങ്കിൽ, ഡറഗുപ്െറ്ററി 
മോർഗ്ഗനിർപ്േശങ്ങൾക്്ക കീഴിൽ ബോധകമോയ മറ്്റ പ്സവിംഗ്സ ്
അക്കൗണ്്ട (അക്കൗണ്ടുകൾ) (എഡന്ത്ങ്കിെും ഉഡണ്ടങ്കിൽ) പ്ലോസ് 
ഡെയ്യുന്നതിനുള്ള അവകോശം ബോങ്കിൽ നിേിപ്തമോണ്. 

• ഒരു വയക്തിക്ക് ഒരു ബി.എസ്.ബി.ഡി.എ. അക്കൗണ്്ട മോപ്തപ്മ 
ഉണ്ടോകോവൂ. 

 
2.2 കറന്റ ് അക്കൗണ്ട ് - വയക്തികൾ, ഏക ഉെമസ്ഥോവകോശം / 
േങ്കോെിത്ത സ്ഥോേനങ്ങൾ / ദപ്േവറ്റ ് ആൻഡ് േബ്ല്ിക് െിമിറ്റഡ് 
കപനികൾ / എച്ച്.യു.എഫ് / ഡസോദസറ്റികൾ / പ്െസ്റ്റുകൾ 
മുതെോയവയ്ക്ക് തുറക്കോം. കറെ ് അക്കൗണ്ടുകെിൽ ദകവശമുള്ള 
നിപ്േേങ്ങൾക്ക് േെിശ നൽപ്കണ്ടതിെ. 

 
2.3 ദ്ദൊറിൻ കറൻസി അക്കൗണ്്ട - റിസർവ ്ബോങ്ക് വയക്തമോക്കിയ 
ഇെേോെുകൾക്കോയി ഇന്ത്യയിൽ തോമസിക്കുന്ന  ഉേപ് ോക്തോവിന ്
തുറക്കോവുന്നതോണ്. 

 
2.4 സ്ഫപഷയൽ റുപ്പീ അക്കൗണ്ടുകൾ – റിസർവ ് ബോങ്ക ്
നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള നിർേിഷ്ട നിയപ്ന്ത്ണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ 
തോമസിക്കുന്നവരെോത്ത വിപ്ദശ വയക്തിക്ക് തുറക്കോൻ കഴിയും. 

 
2.5 സ്ഥിര നിദ്ദേപം -  ഇത് ഒരു നിർേിഷ്ട കോെോവധിക്കും 
തുകയ്ക്കും ബുക്്ക ഡെയത ഒഡരോറ്റ നിപ്േേമോണ്. നിപ്േേം ഒരു 
പ്സവിംഗ്്സ്/കറെ ് അക്കൗണ്ടുമോയി െിങ്്ക ഡെയ്്തിരിക്കോം അഡെങ്കിൽ 
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ഒറ്റയ്്ക്്ക ബുക്്ക ഡെയ്്തിരിക്കോം. 
 
വയക്തികൾ / ഏക ഉെമസ്ഥോവകോശങ്ങൾ / േങ്കോെിത്ത സ്ഥോേനങ്ങൾ / 
ദപ്േവറ്റ,് േബ്ല്ിക് െിമിറ്റഡ് കപനികൾ / എച്ച.്യു.എഫ്.കൾ / 
ഡസോദസറ്റികൾ / പ്െസ്റ്റുകൾ മുതെോയവയ്ക്ക് ശോഖകെിൽ അഡെങ്കിൽ 
ഡിജിറ്റെോയി ഓൺദെൻ ബോങ്കിംഗ് വഴി ഡഡപ്പോസിറ്റ് പ്പ്ലസ്്ഡമെ ്
അ യർത്ഥന നൽകി ഒരു സ്ഥിര നിപ്േേം തുറക്കോൻ കഴിയും. ഒരു 
നിപ്േേം ബുക്ക് ഡെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉേപ് ോക്തോക്കൾക്ക ്
ഇനിപറയുന്നവ തിരഡെെുക്കുന്നതിനുള്ള ഓേ്ഷൻ ഉണ്ടോയിരിക്കും. 
കാലാവധി:  കുറെത് 7 ദിവസം മുതൽ (ഡിജിബോങ്്ക ഡമോദബൽ / 
ഇെർഡനറ്്റ ബോങ്കിംഗ് പ്ലോറ്്റ്പ്ഫോം വഴി ബുക്്ക ഡെയത നിപ്േേങ്ങൾക്്ക, 
കുറെ കോെോവധി 90 ദിവസമോണ്. കുറെ കോെോവധിക്്ക 
ഉേപ് ോക്തോവിന് ശോഖ വഴി നിപ്േേം ബുക്്ക ഡെയ്യോൻ കഴിയും) 
തുക:  പ്ഫോമിൽ നിർവെിച്ചിരിക്കുന്ന പ്േകോരം ഒരു മിനിമം തുകയിൽ 
നിന്്ന ആരം ിക്കുന്നു 
പലിശ: കൂട്ടു േെിശ / െെിതമോയ േെിശ / ദപ്തമോസ പ്േ-ഔട്്ട 
അഡെങ്കിൽ പ്േതിമോസ പ്േ-ഔട്്ട 
ഫമച്യൂരിറ്റി: മൂെധനത്തിന്റെയും േെിശയുഡെയും സവയപ്മവ േുതുക്കൽ / 
മൂെധനത്തിന്റെ മോപ്തം സവയപ്മവയുള്ള  േുതുക്കെും െിങ്്ക ഡെയത ബോങ്്ക 
അക്കൗണ്ടിപ്െക്്ക േെിശ ഡപ്കഡിറ്്റ ഡെയ്യെും / െിങ്്ക ഡെയത 
അക്കൗണ്ടിപ്െക്്ക ഡപ്കഡിറ്്റ ഡെയ്യുന്ന മുഴുവൻ തുകയും (മുതെും 
േെിശയും ഉൾഡപഡെ) ഡിമോൻഡ് പ്ഡോഫ്റ്്റ ഇഷയൂ ഡെയ്യൽ / 
എൻ.ഇ.എഫ്.െി. / ആർ.െി.ജി.എസ്. / ഐ.എം.േി.എസ്. / യു.േി.ഐ. വഴി 
ഇെക്പ്പ്െോണിക് േണമെയ്ക്കൽ (ഡിജിബോങ്്ക ഡമോദബൽ ബോങ്കിംഗ് 
പ്ലോറ്്റ്പ്ഫോം വഴി ബുക്്ക ഡെയത സ്ഥിര നിപ്േേങ്ങൾക്്ക ബോധകമെ). 

 
മുകെിൽ സൂെിപിച്ച വിശോെമോയ വി ോഗങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, നിർേിഷ്ട 
െോർഡഗറ്്റ ഉേപ് ോക്തൃ വി ോഗങ്ങൾക്കോയി പ്നോൺ-പ്കോെബിൾ 
നിപ്േേങ്ങൾ, ഡബഞ്്ചമോർക്്ക െിങ്്കഡ് പ്ലോട്ടിംഗ് പ്ററ്്റ നിപ്േേങ്ങൾ 
മുതെോയവ പ്േോെുള്ള നിർേിഷ്ട സവിപ്ശഷതകെുള്ള വിവിധ 
ഉൽപന്നങ്ങൾ ബോങ്്ക അവതരിപിപ്ച്ചക്കോം. 

 
2.6 ഫറക്കറിംഗ് ഫഡദ്ദപ്പാസിറ്്റ - ഒരു നിശ്ചിത റിപ്ട്ടൺ നിരക്കിനോയി 
പ്േതിമോസം ഒരു നിർേിഷ്ട തുക നിപ്േേിക്കോൻ ആപ്ഗഹിക്കുന്ന 
വയക്തികഡെ ഉപ്േശിച്ചുള്ളതോണ് ഇത് (ആവർത്തന നിപ്േേം). 
കോെോവധി  / പ്േീപ്ലോഷർ തീയതിയിൽ, ഉേപ് ോക്തോവിന് പ്േധോന 
തുകയും ആ കോെയെവിൽ പ്നെിയ േെിശയും െ ിക്കും. 

 
2.7 ബ്പവാസി ഇന്ത്യക്കാർക്കും ഇന്ത്യൻ വംശജരായ വയക്തികൾക്കും 
(പി.ഐ.ഒ.) നിദ്ദേപിക്കുന്നതിനായി, രാങ്്ക-  എഫ്,സി.എൻ.ആർ. 
(ബി) നിപ്േേങ്ങൾ, എൻ.ആർ.ഇ. നിപ്േേങ്ങൾ, എൻ.ആർ.ഒ. 
നിപ്േേങ്ങൾ എന്നിവ പ്േവോസികൾക്കും (എൻ.ആർ.ഐ.), ഇന്ത്യൻ 
വംശജരോയ വയക്തികൾക്കും (േി.ഐ.ഒ.) വോഗ്ദോനം ഡെയ്യുന്നു. 

• എൻ.ആർ.ഇ. / എൻ.ആർ.ഒ. നിപ്േേങ്ങൾക്്ക, 
തോരതമയഡപെുത്തോവുന്ന ആ യന്ത്ര രൂേ കോെോവധി 
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നിപ്േേങ്ങെിൽ ബോങ്കുകൾ വോഗ്ദോനം ഡെയ്യുന്നതിപ്നക്കോൾ 
ഉയർന്ന േെിശ നിരക്കുകൾ ഉണ്ടോകിെ. 

• എൻ.ആർ.ഇ. പ്സവിംഗ് നിപ്േേങ്ങെിൽ ബോങ്്ക പ്നരിപ്ട്ടോ 
അെോഡതപ്യോ ഏഡതങ്കിെും തരത്തിെുള്ള േകരം വയ്ക്കൽ 
പ്രഖഡപെുത്തരുത്. 

• ബോങ്കിന്റെ സവന്ത്ം സ്റ്റോഫ് അഡെങ്കിൽ മുതിർന്ന േൗരന്മോർ 
(അങ്ങഡന ഉഡണ്ടങ്കിൽ) ബോങ്്ക തീരുമോനിക്കുന്നതിനോൽ 
നിപ്േേങ്ങെുഡെ അധിക േെിശ നിരക്കിന്റെ ആനുകൂെയം 
എൻ.ആർ.ഇ., എൻ.ആർ.ഒ. നിപ്േേങ്ങൾക്്ക െ യമോകിെ. 

• ഈ നയം ഡി.ബി.എസ്. ബോങ്്ക ഇന്ത്യ െിമിറ്റഡ് വോഗ്ദോനം ഡെയ്യുന്ന 
നിപ്േേങ്ങൾറ്റുകൾക്്ക മോപ്തപ്മ ബോധകമോകൂ. 

 
അനുവദനീയമോയ ഡഡബിറ്്റ/ഡപ്കഡിറ്റുകൾ, നിപ്േേങ്ങെുഡെ കോെയെവ്, 
നിപ്േേങ്ങെുഡെ േെിശ നിരക്്ക, സമയഡമത്തുന്നതിന് മുൻപ്േയുള്ള 
േിൻവെിക്കൽ, റസിഡെ ് സ്റ്റോറ്റസ് മോറുപ്പോൾ അതിപ്െക്കുള്ള  
േരിവർത്തനവും അക്കൗണ്ടിന്റെ പ്േവർത്തനങ്ങെും, പ്നോമിപ്നഷൻ 
സൗകരയം, മരണഡപട്ടയോെുഡെ  അക്കൗണ്ടിന്റെ പ്േവർത്തനങ്ങൾ 
മുതെോയവ. ആർ.ബി.ഐ.യുഡെ പ്േധോന നിർപ്േശങ്ങെിൽ 
നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള ആവശയകതകെുമോയി വിനയസിച്ചിരിക്കുന്നു - 
നിപ്േേങ്ങെുഡെയും അക്കൗണ്ടുകെുഡെയും േെിശ നിരക്്ക, 
നിപ്േേങ്ങെിെും അക്കൗണ്ടുകെിെും ഉള്ള പ്േധോന നിർപ്േശങ്ങൾ. 

 
എഫ്്.സി.എൻ.ആർ. (ബി) സ്കീമിന് കീഴിെുള്ള കോെോവധി 
നിപ്േേങ്ങെുഡെ േെിശ നിരക്്ക ഇനിപറയുന്ന ഒപ്ന്നോ അതിെധികപ്മോ 
കോരണങ്ങെോൽ മോപ്തം വയതയോസഡപെുന്നു: 

• നിപ്േേങ്ങെുഡെ കോെയെവ്: എഫ്്സിഎൻആർ. (ബി) സ്കീമിന് 
കീഴിെുള്ള  
കോെോവധി നിപ്േേങ്ങെുഡെ ഡമെയൂരിറ്റി  കോെോവധി  
ഇനിപറയുന്നതോണ്: 

o ഒരു വർഷവും അതിനു മുകെിെും എന്നോൽ രണ്്ട 
വർഷത്തിൽ തോഡഴ 
o   രണ്്ട വർഷവും അതിനു മുകെിെും 
എന്നോൽ മൂന്ന ് വർഷത്തിൽ കുറവ ് o  
മൂന്ന് വർഷവും അതിനു മുകെിെും 
എന്നോൽ നോെ് വർഷത്തിൽ കുറവ ് o 
അഞ്ച് വർഷം മോപ്തം  

• നിപ്േേങ്ങെുഡെ വെുപം: ഡി.ബി.എസ്. അതിന്റെ 
വിപ്വെനോധികോരത്തിൽ കറൻസി തിരിച്ചുള്ള ഏറ്റവും കുറെ 
കവോണ്ടം തീരുമോനിക്കുന്നു, അതിൽ വയതയസ്ത േെിശ നിരക്കുകൾ 
വോഗ്ദോനം ഡെയ്യുന്നു. 

• എഫ്്.സി.എൻ.ആർ. (ബി) നിപ്േേങ്ങൾക്കുള്ള േെിശ 
പ്േയ്്ഡമന്റുകൾ രണ്്ട ദശോംശ സ്ഥോനങ്ങെിപ്െക്്ക റൗണ്്ട ഡെയ്യുന്നു. 

 
േെിശ നിരക്കുകെുഡെ േരിധി നിരക്കുകൾ കോെോകോെങ്ങെിൽ 
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നിെവിെുള്ള ഡറഗുപ്െറ്ററി മോർഗ്ഗനിർപ്േശങ്ങെുഡെ 
അെിസ്ഥോനത്തിെോയിരിക്കും. 

 
2.8 റസിഡന്റ ് ദ്ദൊറിൻ കറൻസി അക്കൗണ്്ട സ്്കീം - സ്ഥിരമോയി 
ഇന്ത്യയിപ്െക്ക് മെങ്ങുന്ന പ്േവോസി ഇന്ത്യക്കോർക്കും/േി.ഐ.ഒ.കൾക്കും 
ആർ.എഫ്.സി. നിപ്േേങ്ങൾ ബോധകമോണ്, അതിൽ അവരുഡെ സ്റ്റോറ്റസ ്
പ്നോൺ ഡറസിഡൻറിൽ നിന്ന് റസിഡെിപ്െക്ക ്മോറുന്നു. അസറ്റ ്ആൻഡ് 
െയബിെിറ്റീസ് കമ്മിറ്റി (എ.എൽ.സി.ഒ.) അംഗീകരിച്ച നിപ്േേങ്ങെുഡെ 
േെിശ നിരക്കിന ് അനുസൃതമോയി, റസിഡെ ് പ്ഫോറിൻ കറൻസി 
അക്കൗണ്്ട സ്കീമിന ്കീഴിൽ (പ്യോഗയതയുഡണ്ടങ്കിൽ) അത് സവീകരിച്ചപ്തോ 
േുതുക്കിയപ്തോ ആയ േണത്തിന്റെ നിപ്േേങ്ങെുഡെ േെിശ ബോങ്ക ്
നിർണ്ണയിക്കും. പ്നോൺ റസിഡെ ് എക്്സ്്പ്റ്റണൽ (എൻ.ആർ.ഇ.) 
അക്കൗണ്ടിഡെയും കൂെോഡത/അഡെങ്കിൽ വിപ്ദശ കറൻസി പ്നോൺ 
റസിഡെ ് ബോങ്ക ് [എഫ്്.സി.എൻ.ആർ. (ബി)] അക്കൗണ്ടിഡെയും 
ബോെൻസുകൾ റസിഡൻഷയൽ സ്റ്റോറ്റസ് ആയിരിക്കുപ്പോൾ അക്കൗണ്്ട 
ഉെമയുഡെ ഓേഷ്നിൽ (പ്യോഗയതയുഡണ്ടങ്കിൽ) ആർ.എഫ്.സി. 
അക്കൗണ്ടിപ്െക്ക് ഡപ്കഡിറ്റ ്ഡെയ്യോൻ കഴിയും. 

 
2.9 കാലാവധി നിദ്ദേപത്തിന് (ദ്ദെം ഡിദ്ദപ്പാസിറ്്റ) എതിരായ 
ഓവർബ്ഡാെ്റ്്റ / ഫഡദ്ദപ്പാസിറ്്റ ദ്ദലാൺ- ആവശയമോയ ഡസകയൂരിറ്റി 
പ്രഖകൾ നിർവ്വഹിക്കുപ്പോൾ നിപ്േേകൻ യഥോവിധി ഡിസ്ചോർജ് 
ഡെയ്യുന്ന പ്െം നിപ്േേത്തിപ്ന്മൽ ഉേപ് ോക്തോവിന് ഓവർപ്ഡോഫ്റ്്റ 
സൗകരയം / ഡഡപ്പോസിറ്്റ പ്െോൺ എന്നിവയ്ക്കോയി അ യർത്ഥിക്കോം. 
ആർ.ഒ.ഐ., ഡെനർ മുതെോയവയുമോയി ബന്ധഡപട്ട മോർഗ്ഗനിർപ്േശങ്ങൾ 
ബോങ്്ക തീരുമോനിക്കും, അത് കോെോകോെങ്ങെിൽ േുറഡപെുവിക്കുന്ന 
ഡറഗുപ്െറ്ററി മോർഗ്ഗനിർപ്േശങ്ങെും ബോങ്കിന്റെ ഡപ്കഡിറ്്റ നയവും 
അനുസരിച്ചോയിരിക്കും. നിപ്േേ ഡമെയൂരിറ്റി വരുമോനം, പ്നെിഡയെുത്ത/ 
ഡഡബിറ്്റ ഡെയത േെിശ സഹിതം െ ിച്ച പ്െോണിന്റെ കീഴിെുള്ള ബോധയത 
നിറപ്വറ്റോൻ േരയോപ്തമോഡണങ്കിൽ, നിപ്േേകഡന യഥോസമയം 
അറിയിക്കുന്നതിെൂഡെ ബോങ്കിന് നിപ്േേവും ഡഡപ്പോസിറ്്റ പ്െോണും 
ഡസറ്്റ ഓഫ് ഡെയ്യോനും അെയ്ക്കോനുമുള്ള അവകോശം വിനിപ്യോഗിക്കോം. 

 

3. പലിശ ദ്ദപഔട്ട ് – േെിശ െിങ്കുഡെയത പ്സവിംഗ്സ ് / കറെ ്
അക്കൗണ്ടിപ്െക്്ക അഡെങ്കിൽ കോെോകോെങ്ങെിൽ റിസർവ് ബോങ്്ക ഓഫ് 
ഇന്ത്യയുഡെ നിർപ്േശത്തിന് അനുസൃതമോയി ബോങ്്ക നിഷ്കർഷിക്കുന്ന 
നിരക്കിൽ ഉേപ് ോക്തോവ് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ഡമെയൂരിറ്റി നിർപ്േശങ്ങൾ 
അനുസരിച്്ച ഡപ്കഡിറ്്റ ഡെയ്യഡപെും. കോെോകോെങ്ങെിൽ റിസർവ് ബോങ്്ക 
ഓഫ് ഇന്ത്യ േുറഡപെുവിക്കുന്ന ഡേോതുവോയ 
മോർഗ്ഗനിർപ്േശങ്ങൾക്കുള്ളിെോണ് ബോങ്്ക കോെോവധി നിപ്േേ േെിശ 
നിരക്കുകൾ തീരുമോനിക്കുന്നത്. ഡി.ബി.എസ്. സ്റ്റോഫിനും മുതിർന്ന 
േൗരന്മോർക്കും മോപ്തമോയി േരിമിതഡപെുത്തോഡത ഡറഗുപ്െറ്റർ 
അനുവദിക്കുന്ന ഉേപ് ോക്തൃ വി ോഗങ്ങൾക്്ക, ബോങ്്ക, കോെോകോെങ്ങെിൽ 
സവന്ത്ം വിപ്വെനോധികോരത്തിൽ, സോധോരണ ബോങ്്ക നിരക്കിപ്നക്കോൾ 
ഒരു ശതമോനത്തിൽ കവിയോത്ത നിരക്കിൽ അധിക േെിശ 
അനുവദിപ്ച്ചക്കോം ഇത് റോക്്ക പ്ററ്്റ ഫിക്സഡ് നിപ്േേങ്ങൾക്കും റിക്കറിംഗ് 
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നിപ്േേങ്ങൾക്കും മോപ്തപ്മ ബോധകമോകൂ. 
 
കോെോവധി നിപ്േേങ്ങെുഡെ േെിശ ദപ്തമോസ ഇെപ്വെകെിൽ 
കണക്കോക്കുകയും നിപ്േേങ്ങെുഡെ കോെയെവിഡന ആപ്ശയിച്്ച ബോങ്്ക 
തീരുമോനിക്കുന്ന നിരക്കിൽ അെയ്ക്കുകയും ഡെയ്യും. 

 
പ്േതിമോസ നിപ്േേ സ്കീമിന്റെ കോരയത്തിൽ, േോദത്തിന്റെ േെിശ 
കണക്കോക്കുകയും ഡിസ്കൗണ്്ട മൂെയത്തിൽ പ്േതിമോസം അെയ്ക്കുകയും 
ഡെയ്യും. േെിശ പ്േയ്ഡമന്റുകൾ ഏറ്റവും അെുത്തുള്ള രൂേയിപ്െക്്ക 
റൗണ്്ട ഡെയ്യുന്നതോണ്. 

 
ബുക്കിംഗ് കഴിെ് 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിപ്േേ സമയഡമത്തും 
മുൻപ്േ പ്ലോസ് ഡെയതോൽ േെിശ നൽപ്കണ്ടതിെ. 

 
ഇന്ത്യൻ ബോങ്്കസ് അപ്സോസിപ്യഷൻ (ഐ.ബി.എ), അതിൽ അംഗമോയ 
ബോങ്കുകൾ സവീകരിക്കുന്നതിനോയി ബോങ്കിംഗ് േരിശീെനത്തിനുള്ള പ്കോഡ് 
േുറഡപെുവിച്ചു. അംഗതവമുള്ള ബോങ്കുകൾ, ഉേപ് ോക്തോക്കെുമോയുള്ള 
ഇെേോെുകെിൽ േോെിപ്ക്കണ്ട മിനിമം മോനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചുഡകോണ്്ട 
നെ ബോങ്കിംഗ് സപ്പദോയങ്ങൾ പ്പ്േോത്സോഹിപിക്കോനോണ് ഈ പ്കോഡ് 
ഉപ്േശിക്കുന്നത്. 

 
ആ യന്ത്ര കോെോവധി നിപ്േേത്തിന്റെ േെിശ കണക്കോക്കുന്നതിന,് 
മൂന്ന് മോസത്തിൽ തോഡഴയുള്ള നിപ്േേങ്ങൾക്ക് അഡെങ്കിൽ ഡെർമിനൽ 
േോദം േൂർത്തിയോകോത്തിെത്ത്, യഥോർത്ഥ ദിവസങ്ങെുഡെ എണ്ണത്തിന് 
ആനുേോതികമോയി േെിശ നൽകണഡമന്്ന ഐ.ബി.എ. നിർപ്േശിച്ചിട്ടുണ്്ട. 
നിപ്േേങ്ങൾക്കോയി മുകെിൽ സൂെിപിച്ച േെിശ കണക്കുകൂട്ടെോണ് 
ബോങ്്ക േിന്ത്ുെരുന്നത്. ഉദോഹരണം: നിപ്േേം 7 മോസഡത്ത 
കോെോവധിയിെോഡണങ്കിൽ, 2 േോദങ്ങൾക്്ക േെിശ നൽകും, ബോക്കി 
േെിശ ദിവസങ്ങെുഡെ എണ്ണഡത്ത അെിസ്ഥോനമോക്കി നൽകും. 

 
ഈ കണക്കുകൂട്ടെിന്റെ  ോഗമോയി, ഒരു വർഷത്തിഡെ ദിവസങ്ങെുഡെ 
എണ്ണം അധിവർഷത്തിൽ 366 ദിവസവും മറ്്റ വർഷങ്ങെിൽ 365 
ദിവസവും ആയി കണക്കോക്കും. 

 
േെിശ തുകകൾ/നികുതി ബോധയത കണക്കോക്കുപ്പോൾ ഒരു 
സി.ഐ.എഫ്.ന് കീഴിൽ എെോ ശോഖകെിെും ഉള്ള എെോ എഫ്.ഡി.കെും 
ബോങ്്ക േരിഗണിക്കുന്നു. 

 
ബോങ്്ക എെോയ്്പ്പോഴും ലയന്റുകെിൽ നിന്്ന കോെോവധി നിപ്േേ 
ഡമെയൂരിറ്റി നിർപ്േശങ്ങൾ സവീകരിക്കുന്നു, അതിന്റെ അ ോവപ്മോ 
നിപ്േേങ്ങൾ കോെഹരണഡപട്ടപ്തോ ആയ സോഹെരയത്തിൽ, 
നിെവിെുള്ള ഡറഗുപ്െറ്ററി മോർഗ്ഗനിർപ്േശങ്ങൾ അനുസരിച്്ച പ്സവിംഗ്സ ്
അക്കൗണ്ടിന് ബോധകമോയ േെിശ നിരക്്ക ബോധകമോകും. 

 
ഇന്ത്യൻ ബോങ്്കസ് അപ്സോസിപ്യഷൻ നിർപ്േശിച്ച പ്ഫോർമുെകൾക്കും 
കൺഡവൻഷനുകൾക്കും അനുസൃതമോയോണ് ബോങ്്ക കോെോവധി 
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നിപ്േേങ്ങെുഡെ േെിശ കണക്കോക്കുന്നത്. 
 
"ബൾക്്ക ഡഡപ്പോസിറ്്റ" എന്ന േദം ഒറ്റ റുപീ കോെോവധി നിപ്േേങ്ങൾ / 
2 പ്കോെി രൂേ (തത്തുെയമോയ വിപ്ദശ കറൻസി തുക) കൂെോഡത അതിനു 
മുകെിെുള്ള എഫ്്.സി.എൻ.ആർ. (ബി) നിപ്േേങ്ങൾക്്ക ഉേപ്യോഗിക്കും. 
രണ്്ട പ്കോെി രൂേപ്യോ അതിന് മുകെിപ്െോ ഉള്ള ബൾക്്ക 
ഡഡപ്പോസിറ്റുകൾക്്ക ഒപ്ര കോെോവധിയുള്ള നിപ്േേങ്ങെിൽ 
ബോങ്കുകൾക്്ക വയതയസ്ത േെിശ നിരക്കുകൾ വോഗ്ദോനം ഡെയ്യോൻ കഴിയും. 
2 പ്കോെിയിൽ തോഡഴയുള്ള നിപ്േേങ്ങൾക്്ക, അപ്ത കോെോവധിയുള്ള 
നിപ്േേങ്ങൾക്കും അപ്ത നിരക്്ക ബോധകമോകും, അതോയത് നിരക്കുകൾ 
കോർഡ് ഡെയ്യും. റുപീ കോെോവധി നിപ്േേങ്ങെിൽ ആ യന്ത്ര 
കോെോവധി നിപ്േേങ്ങെും എൻ.ആർ.ഒ., എൻ.ആർ.ഇ. അക്കൗണ്ടുകൾക്്ക 
കീഴിെുള്ള കോെോവധി നിപ്േേങ്ങെും ഉൾഡപെും. 

 
2 പ്കോെി രൂേയിൽ തോഡഴയുള്ള നിപ്േേങ്ങെുഡെ കോർഡ് നിരക്കുകൾ 
ആനുകോെിക അെിസ്ഥോനത്തിൽ അവപ്െോകനം ഡെയ്യുകയും 
ആവശയമോയ മോറ്റങ്ങെുഡെ അംഗീകോരത്തിനോയി എ.എൽ.സി.ഒ.പ്െക്്ക 
ശുേോർശ ഡെയ്യുകയും ഡെയ്യും. ബൾക്്ക നിപ്േേങ്ങെുഡെ വയതയസ്ത 
നിരക്കുകൾ അസറ്്റ / െയബിെിറ്റി ആവശയകതകെുഡെ 
അെിസ്ഥോനത്തിെോണ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്, സമോനമോയ തുകയുഡെയും 
കോെോവധിയുഡെയും നിപ്േേങ്ങൾക്്ക അപ്ത നിരക്കുകൾ ബോധകമോകും. 

 
നിപ്േേങ്ങെുഡെ േെിശ നിരക്്ക ശോഖോ േരിസരത്്ത വയക്തമോയി 
പ്േദർശിപിക്കുന്നതോണ്. നിപ്േേ സ്കീമുകഡെയും മറ്്റ അനുബന്ധ 
പ്സവനങ്ങഡെയും സംബന്ധിച്ച എഡന്ത്ങ്കിെും മോറ്റങ്ങൾ ഉഡണ്ടങ്കിൽ അത് 
ശോഖോ േരിസരത്തും ബോങ്കിന്റെ ഡവബ്്ദസറ്റിെും മുഖയമോയി 
പ്േദർശിപിച്ചുഡകോണ്്ട മുൻകൂട്ടി അറിയിപ്ക്കണ്ടതോണ്. 

 
ഒരു എൻ.ആർ.ഇ. അക്കൗണ്്ട ഉെമ, ഇന്ത്യയിപ്െക്്ക മെങ്ങിയ ഉെൻ, 
എൻ.ആർ.ഇ. പ്െം ഡഡപ്പോസിറ്്റ റസിഡെ ് പ്ഫോറിൻ കറൻസി 
അക്കൗണ്ടിപ്െക്്ക (ആർ.എഫ്്.സി.) മോറ്റോൻ അ യർത്ഥിച്ചോൽ, േെിശ 
ഇനിപറയുന്ന രീതിയിൽ നൽകും: 

i) എൻ.ആർ.ഇ. നിപ്േേം കുറെത് ഒരു വർഷപ്ത്തക്്ക 
പ്േവർത്തിച്ചിട്ടിഡെങ്കിൽ, ആർ.എഫ്.സി. അക്കൗണ്ടുകെിൽ 
സൂേിച്ചിരിക്കുന്ന പ്സവിംഗ്സ് ഡഡപ്പോസിറ്റുകൾക്്ക നൽപ്കണ്ട 
നിരക്കിൽ കവിയോത്ത നിരക്കിൽ േെിശ നൽകഡപെും. 

ii) മഡറ്റെോ സോഹെരയങ്ങെിെും, കരോർ നിരക്കിൽ േെിശ നൽകണം. 
അത്തരഡമോരു എൻ.ആർ.ഇ. നിപ്േേം കുറെത് 1 വർഷപ്ത്തക്്ക 
പ്േവർത്തിച്ചിട്ടിഡെങ്കിൽ, ബോങ്കിന് അതിന്റെ വിപ്വെനോധികോരത്തിൽ, 
അത്തരം േരിവർത്തനത്തിനുള്ള അ യർത്ഥന എൻ.ആർ.ഇ. അക്കൗണ്്ട 
ഉെമ ഇന്ത്യയിപ്െക്്ക മെങ്ങിഡയത്തിയ ഉെൻ തഡന്ന നെത്തുകയോഡണങ്കിൽ 
ആർ.എഫ്.സി. അക്കൗണ്ടുകെിഡെ പ്സവിംഗ്സ ് നിപ്േേങ്ങൾക്്ക 
നൽപ്കണ്ട നിരക്കിൽ കവിയോത്ത നിരക്കിൽ േെിശ നൽകോം. 
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അവധി ദിവസങ്ങെിൽ കോെോവധി േൂർത്തിയോകുന്ന നിപ്േേങ്ങൾ 
അെുത്ത പ്േവൃത്തി ദിവസം സവയപ്മവ േകവത പ്േോേിക്കുകയും പ്േോരം  
നിപ്േേ ബുക്കിംഗിന്റെ നിരക്കിൽ അധിക ദിവസം/ദിവസപ്ത്തക്്ക 
ഉേപ് ോക്തോവ് േെിശ വരുമോനം പ്നെുകയും ഡെയ്യും. 

 
നിപ്േേം നെത്തുന്ന സമയത്ത,് ഉേപ് ോക്തോക്കൾക്ക് നിപ്േേ 
അക്കൗണ്്ട പ്ലോസ് ഡെയ്യുന്നതിഡനക്കുറിപ്ച്ചോ കോെോവധി 
േൂർത്തിയോകുന്ന തീയതിയിൽ കൂെുതൽ കോെയെവിപ്െക്ക ് നിപ്േേം 
േുതുക്കുന്നതിഡനക്കുറിപ്ച്ചോ നിർപ്േശങ്ങൾ നൽകോം. 

 
കോെോവധി നിപ്േേങ്ങഡെക്കുറിച്ചുള്ള ഡമെയൂരിറ്റി നിർപ്േശങ്ങെുഡെ 
അ ോവത്തിൽ, വയക്തിഗത / എച്്ച.യു.എഫ്. / പ്െസ്്റ്റ / ഡസോദസറ്റിയുഡെ 
കോരയത്തിൽ, ഡി.ബി.എസ്. ബോങ്്ക ഇന്ത്യ െിമിറ്റഡ് ഡമെയൂരിറ്റി തീയതി 
സംബന്ധിച്്ച നിപ്േേകഡര മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കും. നിെവിെുള്ള േെിശ 
നിരക്കിൽ, ഒറിജിനൽ നിപ്േേത്തിന്റെ അപ്ത കോെയെവിപ്െക്്ക ബോങ്്ക 
നിപ്േേം േുതുക്കും. മറ്റുള്ളവയിൽ, ഉേപ് ോക്തോവിന്റെ പ്സവിംഗ്സ് / 
കറെ ് അക്കൗണ്്ട ഡമെയൂരിറ്റി വരുമോനം ഉേപ്യോഗിച്്ച ബോങ്്ക ഡപ്കഡിറ്്റ 
ഡെയ്യും. ഉേപ് ോക്തോവ് തങ്ങെുഡെ േക്കൽ ഒരു പ്സവിംഗ്സ ് / കറെ ്
അക്കൗണ്്ട ദകവശം വയ്ക്കോത്ത സോഹെരയത്തിൽ, ഉേപ് ോക്തോവിൽ 
നിന്നുള്ള കൂെുതൽ നിർപ്േശങ്ങൾ വരുന്നതുവഡര ഞങ്ങൾ ഡമെയൂരിറ്റി 
വരുമോനം ദകവശം വയ്ക്കുകയും കോെോകോെങ്ങെിൽ നിയപ്ന്ത്ണങ്ങൾ 
അനുസരിച്്ച അത്തരം കോെഹരണഡപട്ട നിപ്േേങ്ങൾക്്ക േെിശ 
നൽകുകയും ഡെയ്യും. 

 
ഒരു വയക്തിയുഡെ ദകവശമുള്ള എെോ കോെോവധി നിപ്േേങ്ങൾക്കും 
അെയ്്പ്ക്കണ്ട ഡമോത്തം േെിശ ആദോയനികുതി നിയമപ്േകോരവും 
കോെോകോെങ്ങെിൽ േുറഡപെുവിക്കുന്ന സി.ബി.ഡി.െി. (ഡസൻപ്െൽ 
പ്ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട് െോക്പ്സഷൻ) മോർഗ്ഗനിർപ്േശങ്ങൾ അനുസരിച്ചും 
അധികമോഡണങ്കിൽ ഉറവിെത്തിൽ നികുതി കുറയ്ക്കോൻ ബോങ്കിന് 
നിയമേരമോയ ബോധയതയുണ്്ട. ദപ്തമോസ അെിസ്ഥോനത്തിൽ നികുതി 
കുറയ്ക്കുന്നതിന് ബോങ്്ക നികുതി കിഴിവ് സർട്ടിഫിക്കറ്്റ (െി.ഡി.എസ്. 
സർട്ടിഫിക്കറ്്റ) നൽകും. നിപ്േേകന്, െി.ഡി.എസിൽ നിന്്ന 
ഒഴിവോക്കെിന് അർഹതയുഡണ്ടങ്കിൽ, എെോ സോപത്തിക 
വർഷത്തിന്റെയും തുെക്കത്തിൽ 15ജി/എച്്ച പ്ഫോമിൽ ഡിലപ്റഷൻ 
സമർപിക്കുക. ഡറഗുപ്െഷൻ അനുസരിച്്ച ബോധകമോയ െി.ഡി.എസ്. 
നിരക്കുകൾ കോെോകോെങ്ങെിൽ ബോധകമോയിരിക്കും. 

 
എെ്.സി.എൻ.ആർ. (രി) നിദ്ദേപങ്ങൾക്കായുള്ള പലിശ ദ്ദപഔട്്ട: 

 
(a) സ്കീമിന് കീഴിൽ സവീകരിക്കുന്ന നിപ്േേങ്ങെുഡെ േെിശ 360 ദിവസം 
മുതൽ ഒരു വർഷം വഡര അെിസ്ഥോനമോക്കിയോണ് കണക്കോക്കുന്നത്. 
(b) േെിശ കണക്കോക്കി 180 ദിവസഡത്ത ഇെപ്വെകെിൽ നൽകുകയും 
അതിനുപ്ശഷം പ്ശഷിക്കുന്ന യഥോർത്ഥ ദിവസങ്ങെിൽ നൽകുകയും 
ഡെയ്യുന്നു. 
എന്നോൽ, കോെോവധി േൂർത്തിയോകുപ്പോൾ േെിശ പ്കോപൗണ്ടിംഗ് 
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പ്േോബെയപ്ത്തോഡെ സവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഓേ്ഷൻ നിപ്േേകനിൽ 
നിേിപ്തമോയിരിക്കും. 

 
സ്ഥിരമോയ ഡസറ്റിൽഡമെിനോയി ഇന്ത്യയിപ്െക്ക് മെങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ 
േൗരതവം / ഉത്ഭവമുള്ള വയക്തികെുഡെ എഫ്.സി.എൻ.ആർ (ബി) 
നിപ്േേങ്ങൾ ഇനിപറയുന്ന നിബന്ധനകൾക്ക ് വിപ്ധയമോയി കരോർ 
ഡെയത േെിശ നിരക്കിൽ ഡമെയൂരിറ്റി വഡര തുെരും: 

a) എഫ്.സി.എൻ.ആർ. (ബി) നിപ്േേങ്ങൾക്്ക ബോധകമോയ േെിശ 
നിരക്്ക തുെരും. 

b) അത്തരം നിപ്േേങ്ങൾ അക്കൗണ്്ട ഉെമ ഇന്ത്യയിപ്െക്ക് 
മെങ്ങിഡയത്തിയ തീയതി മുതൽ ഡറസിഡെ ്നിപ്േേങ്ങെോയി 
േരിഗണിക്കും. 

c) അത്തരം എഫ്.സി.എൻ.ആർ. (ബി) നിപ്േേങ്ങൾ അകോെത്തിൽ 
േിൻവെിക്കുന്നത് സ്കീമിഡെ ശിേോ വയവസ്ഥകൾക്്ക 
വിപ്ധയമോയിരിക്കും.- 

d) ഡമെയൂരിറ്റി സമയത്്ത എഫ്.സി.എൻ.ആർ. (ബി) നിപ്േേങ്ങൾ 
അക്കൗണ്്ട ഉെമയുഡെ ഓേ്ഷനിൽ ഡറസിഡെ ്റുപി ഡഡപ്പോസിറ്്റ 
അക്കൗണ്്ട അഡെങ്കിൽ ആർ.എഫ്.സി. അക്കൗണ്ടിപ്െക്്ക 
(പ്യോഗയതയുഡണ്ടങ്കിൽ) േരിവർത്തനം ഡെയ്യഡപെും. 

 
നിെവിെുള്ള മോർഗ്ഗനിർപ്േശങ്ങൾ അനുസരിച്്ച എഫ്.സി.എൻ.ആർ(ബി) 
നിപ്േേങ്ങെുഡെ േുതുക്കൽ സംബന്ധിച്ച േെിശ കണക്കുകൂട്ടൽ ബോങ്്ക 
നെത്തണം. 

 
4. കാലാവധി നിദ്ദേപത്തിന്റന്റ കാലാവധിഫയത്തും മുൻദ്ദപയുള്ള 
പിൻവലിക്കൽ -  ബോങ്്ക അതിന്റെ വിപ്വെനോധികോരത്തിൽ പ്െം 
നിപ്േേങ്ങൾ സമയഡമത്തും മുൻപ്േ േിൻവെിക്കോൻ 
അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള അവകോശം നിെനിർത്തുന്നു. പ്സവിംഗ്/കറെ ്
അക്കൗണ്ടുമോയി ബന്ധിപിച്ചിട്ടുള്ള പ്േപ്തയക സ്കീമിന് കീഴിൽ നിപ്േേം 
ബുക്്ക ഡെയതോൽ മോപ്തപ്മ കോെോവധി നിപ്േേങ്ങൾ  ോഗികമോയി 
േിൻവെിക്കോൻ ബോങ്്ക അനുവദിക്കൂ. സമയഡമത്തും മുൻപ്േയുള്ള 
േിൻവെിക്കൽ അനുവദനീയമോഡണങ്കിൽ, റിസർവ് ബോങ്്ക 
നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള നിെവിെുള്ള നിബന്ധനകൾക്കും ഇതുമോയി ബന്ധഡപട്്ട 
ബോങ്്ക േുറഡപെുവിക്കുന്നതും ബോങ്കിന്റെ ഡവബ്ദസറ്റിൽ 
കോെോകോെങ്ങെിൽ െ യമോയതും അേ്പ്ഡറ്്റ ഡെയ്യുന്നതുമോയ 
മോർഗ്ഗനിർപ്േശങ്ങൾക്കും അനുസൃതമോയി നിപ്േേത്തിന് ബോധകമോയ 
േെിശയും േിഴയും അെയ്ക്കുന്നത് അനുവദനീയമോണ്. 

 
ബോങ്്ക, എെോ നിപ്േേകരിൽ നിന്നും പ്രഖോമൂെമുള്ള/ഓൺദെൻ 
അ യർത്ഥന പ്േകോരം, ഒരു റസിഡെ ് /എൻ.ആർ.ഒ. കോെോവധി 
നിപ്േേങ്ങെും എൻ.ആർ.ഇ./എഫ്.സി.എൻ.ആർ. ഡഡപ്പോസിറ്റുകെും 
കോെോവധി േൂർത്തിയോകുന്നതിന് മുപോയി േിൻവെിക്കോൻ അനുവദിക്കും. 

 
• സമയഡമത്തും മുൻപ്േ േിൻവെിച്ച റസിഡെ ്/എൻ.ആർ.ഒ. 

കോെോവധി നിപ്േേങ്ങെുഡെ േെിശ, അത്തരം നിപ്േേം 
നെത്തുന്ന കോെയെവിപ്െക്്ക, അത്തരം നിപ്േേം സ്ഥോേിക്കുന്ന 
തീയതിയിഡെ നിെവിെുള്ള നിരക്കിപ്െോ കരോർ ഡെയത നിരക്കിപ്െോ, 
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ഏതോപ്ണോ കുറവ്, അത് കോെോകോെങ്ങെിൽ ബോങ്്ക തീരുമോനിച്ച 
ഡേനോൽറ്റി െോർജുകെുഡെ കിഴിവിന് വിപ്ധയമോയി നൽകും. 

• സമയഡമത്തും മുൻപ്േ േിൻവെിച്ച എൻ.ആർ.ഇ./എഫ്.സി.എൻ.ആർ. 
നിപ്േേങ്ങെുഡെ േെിശ ഒരു വർഷത്തിന് പ്ശഷം സമയഡമത്തും 
മുൻപ്േയുള്ള േിൻവെിക്കൽ നെത്തുകയോഡണങ്കിൽ മോപ്തപ്മ 
നൽകൂ. അങ്ങഡനയുള്ള നിപ്േേം ദകവശം വച്ചിരിക്കുന്ന 
കോെയെവിപ്െക്്ക, അത്തരം നിപ്േേം സ്ഥോേിക്കുന്ന 
തീയതിയിഡെ നിെവിെുള്ള നിരക്കിപ്െോ കരോർ ഡെയത നിരക്കിപ്െോ, 
ഏതോപ്ണോ കുറവ്, അത് കോെോകോെങ്ങെിൽ ബോങ്്ക തീരുമോനിച്ച 
ഡേനോൽറ്റി െോർജുകെുഡെ കിഴിവിന് വിപ്ധയമോയി നൽകും. 

• എഫ്.സി.എൻ.ആറിഡന സംബന്ധിച്ചിെപ്ത്തോെം, സമയഡമത്തും 
മുൻപ്േയുള്ള േിൻവെിക്കൽ മൂെമുണ്ടോകുന്ന എക്സ്പ്െഞ്്ച നഷ്ടം, 
എഡന്ത്ങ്കിെും ഉഡണ്ടങ്കിൽ, അത് ഉേപ് ോക്തോവ് വഹിക്കണം. 

• നിപ്േേം ബുക്കിംഗ് കഴിെ് 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കോെോവധി 
നിപ്േേ സമയഡമത്തും മുൻപ്േ േിൻവെിക്കുകപ്യോ 
അെയ്ക്കുകപ്യോ ഡെയതോൽ േെിശ നൽകിെ. 

 
ഈ ഡേനോൽറ്റി െോർജ് ഘ്െന (കോെോകോെങ്ങെിൽ ബോങ്്ക നിർവെിച്ച 
പ്േകോരം) ഇനിപറയുന്നവയ്ക്്ക ബോധകമോണ്: 

• വയക്തിഗതവും അെോത്തതുമോയ നിപ്േേങ്ങൾ 
• ഏഡതങ്കിെും തുകയുഡെ എഫ്.സി.എൻ.ആർ. നിപ്േേങ്ങൾ. 

 
േിഴയുഡെ ഘ്െനയിെും തുകയിെും വരുന്ന ഏത് മോറ്റവും കൺപ്െി 
മോപ്നജ്്ഡമെ ് കമ്മിറ്റി / എ.എൽ.സി.ഒ.യുഡെ അംഗീകോരത്തിന് 
വിപ്ധയമോയിരിക്കും. 

 
റസിഡെ ് പ്ഫോറിൻ കറൻസി (ആർ.എഫ്്.സി) അക്കൗണ്ടിപ്െക്്ക 
േരിവർത്തനം ഡെയ്യുന്നതിനോയി എൻ.ആർ.ഇ. കോെോവധി നിപ്േേങ്ങൾ 
(എഫ്്.സി.എൻ.ആർ. ഉൾഡപഡെ) സമയഡമത്തും മുൻപ്േ േിൻവെിക്കുന്ന 
സോഹെരയത്തിൽ, സമയഡമത്തും മുൻപ്േയുള്ള േിൻവെിക്കെിന് ബോങ്്ക 
ഒരു േിഴയും ഈെോക്കിെ. 

 
ബോങ്്ക അതിന്റെ വിപ്വെനോധികോരത്തിൽ എഫ്്.സി.എൻ.ആർ 
നിപ്േേങ്ങൾ സമയഡമത്തും മുൻപ്േ േിൻവെിക്കുന്നതിന് സവോപ് 
ഡെെവ് ഈെോക്കുകയും ഡെയ്യോം. ഇതിനകം അെച്ച േെിശ 
അെയ്്പ്ക്കണ്ടതിപ്നക്കോൾ കൂെുതെോഡണങ്കിൽ, അധിക േെിശ 
നിപ്േേത്തിന്റെ വരുമോനത്തിൽ നിന്്ന വീഡണ്ടെുക്കും. എന്നിരുന്നോെും, 
എൻ.ആർ.ഇ/എഫ്്.സി.എൻ.ആർ. നിപ്േേങ്ങൾ നിപ്േേ തീയതി മുതൽ 
1 (ഒരു) വർഷം അവസോനിക്കുന്നതിന് മുപ് അഡെങ്കിൽ അത് 
േുതുക്കുന്നതിന് മുപ് േിൻവെിക്കുകയോഡണങ്കിൽ േെിശ നൽകിെ. 
എന്നിരുന്നോെും, ബോങ്്ക, അതിന്റെ വിപ്വെനോധികോരത്തിൽ, വയക്തികൾ, 
സ്ഥോേനങ്ങൾ, ഹിന്ദു അവി ക്ത കുെുംബങ്ങൾ എന്നിവയിൽ 
നിപ്േേിക്കുന്ന സമയത്്ത ബോധകമോയ നിബന്ധനകെും വയവസ്ഥകെും 
അനുസരിച്്ച വെിയ നിപ്േേങ്ങെിൽ (2 പ്കോെിയും അതിൽ കൂെുതെും) 
സമയഡമത്തും മുൻപ്േയുള്ള  േിൻവെിക്കൽ അനുവദിക്കിെ. 
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അത്തരം േിഴ നിരക്കുകൾ ഒഴിവോക്കുന്നത് ആവശയമോയ 
അംഗീകോരങ്ങൾക്്ക വിപ്ധയമോയിരിക്കും. 

 
മരണമെെ നിപ്േേകരുഡെപ്യോ പ്ജോയിെ ്അക്കൗണ്്ട ഉെമകെുഡെപ്യോ 
അവകോശികെിൽ നിന്്ന അ യർത്ഥന പ്േകോരം കോെോവധി 
നിപ്േേത്തിന്റെ തുക വി ജിക്കുകയോഡണങ്കിൽ, നിപ്േേത്തിന്റെ 
കോെയെവും ഡമോത്തം തുകയും ഒരു മോറ്റത്തിനും 
വിപ്ധയമോകുന്നിഡെങ്കിൽ കോെോവധി നിപ്േേം േിൻവെിക്കുന്നതിന് േിഴ 
ഈെോക്കിെ. 

 
5. ൊക്സ് ദ്ദസവർ ഫഡദ്ദപ്പാസിറ്റുകൾ 

• ഏഡതങ്കിെും വി ോഗത്തിന്റെയോയോെും കോെോവധി നിപ്േേ 
രസീതിന്റെ ഡമെയൂരിറ്റി കോെയെവ് രസീത് െ ിച്ച തീയതി മുതൽ 
അഞ്്ച വർഷമോണ്. 

• ഒരു കോെോവധി നിപ്േേവും അതിന്റെ രസീത് തീയതി മുതൽ 
അഞ്ച് വർഷം തികയുന്നതിന് മുപ് കയോഷ ്ഡെയ്യോൻ േോെിെ. 

• െോക്സ് പ്സവർ നിേേത്തിനു പ്മൽ വോയപ നൽകിെ. 
എന്നിരുന്നോെും, ഒരു പ്ജോയിെ ് പ്ഹോൾഡർ ദെപ ് നിപ്േേത്തിന്റെ 
കോരയത്തിൽ, നിപ്േേത്തിന്റെ പ്േധോന ഉെമയുഡെ മരണം സം വിച്ചോൽ, 
നിപ്േേത്തിന്റെ മറ്റ ് ഉെമയ്ക്ക് അതിന്റെ കോെോവധി 
േൂർത്തിയോകുന്നതിന് മുപ്, ആദയഡത്ത ഉെമയുഡെ മരണത്തിന്റെ 
ഡതെിവിന്റെ േിൻബെപ്ത്തോഡെ ശോഖയിപ്െക്ക ് ഒരു അപ്േേ 
നൽകിഡക്കോണ്്ട കോെോവധി നിപ്േേം എൻകോഷ് ഡെയ്യോൻ 
അർഹതയുണ്്ട. 

 
6. സമനർമാരുഫെ അക്കൗണ്ട ് - അക്കൗണ്്ട തുറക്കുന്ന സമയത്ത ്
വയക്തമോക്കിയിട്ടുള്ള സവന്ത്ം അഡെങ്കിൽ നിയമേരമോയി നിയമിതനോയ 
രേിതോവിന് ദമനറുഡെ പ്േരിൽ ഒരു അക്കൗണ്്ട തുറക്കോനും 
പ്േവർത്തിപിക്കോനും കഴിയും. 

 
ദമനർക്്ക 10 വയസ്്സ തികയുകയും എഴുതോനും വോയിക്കോനും പ്േോപ്തി 
പ്നെുകയും ഡെയ്്തോൽ, അവർക്്ക തോൽപരയമുഡണ്ടങ്കിൽ, സവതപ്ന്ത്മോയി 
പ്സവിംഗ്സ ് അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കോൻ അനുവോദമുണ്്ട, എന്നോൽ ഡെക്്ക-
ബുക്്ക നൽകിെ. ഡനറ്്റ ബോങ്കിംഗും (സോപത്തിപ്കതര ഇെേോെുകൾ) 
എ.െി.എം. സൗകരയമുള്ള ഡഡബിറ്്റ കോർഡും (േണം േിൻവെിക്കൽ, 
ബോെൻസ് അപ്നവഷണം & മിനി പ്സ്റ്ററ്്റ്ഡമെ ്) അനുവദിപ്ച്ചക്കോം. 
ദമനർക്്ക ഓവർപ്ഡോഫ്റ്്റ സൗകരയപ്മോ പ്െോണുകപ്െോ/അഡവോൻസുകപ്െോ 
നൽകിെ. ഗവൺഡമെ ്/ആർ.ബി.ഐ മോർഗ്ഗനിർപ്േശങ്ങൾ അനുസരിച്്ച 
ദമനറുഡെ/ദമനർമോരുഡെ സവന്ത്ം  രേിതോവുള്ള അക്കൗണ്ടിഡെ 
നിപ്േേങ്ങൾക്്ക നിയപ്ന്ത്ണങ്ങൾ ഉണ്ടോയിരിക്കും. 

 
എന്നിരുന്നോെും, ദമനർക്ക ് പ്േോയേൂർത്തിയോകുപ്പോൾ, രേിതോവും 
പ്േോയേൂർത്തിയോയ ദമനറും അെുത്തുള്ള ശോഖ സന്ദർശിക്കുകയും 
ദമനർ അക്കൗണ്്ട േരിവർത്തനം ഡെയ്യുന്നതിന ്ആവശയമോയ ഐഡി 
പ്രഖകെും വിെോസ ഡതെിവുകെും ഏറ്റവും േുതിയ പ്ഫോപ്ട്ടോയും 
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മോതൃക ഒപും നൽകുകയും പ്വണം. പ്മൽപറെവ 
േോെിക്കോതിരിക്കുന്നത് അത്തരം ദമനർ അക്കൗണ്ടുകെുഡെ 
കോരയത്തിൽ ബോങ്ക ്അതിന്റെ വിപ്വെനോധികോരത്തിന് അനുസൃതമോയി 
പ്േവർത്തിക്കുന്നതിപ്െക്ക ് നയിപ്ച്ചക്കോഡമന്ന് ഉേപ് ോക്തോക്കൾ 
പ്ശദ്ധിക്കണം. 

 
രേോകർത്തോവ് പ്േവർത്തിപിക്കുന്ന ദമനർ അക്കൗണ്ടിന്റെ 
കോരയത്തിൽ, അക്കൗണ്്ട പ്േവർത്തിപിക്കോനുള്ള രേോകർത്തോവിന്റെ 
അവകോശം ദമനർക്്ക പ്േോയേൂർത്തിയോകുപ്പോൾ ഇെോതോകും. 
അക്കൗണ്ടിഡെ ഏഡതോരു ബോെൻസും പ്േോയേൂർത്തിയോയ ദമനറുഡെ 
പ്േപ്തയക സവത്തോയി കണക്കോക്കഡപെും. കൂെോഡത നെേെിപ്കമ 
നെേെിപ്കമങ്ങൾ േൂർത്തിയോക്കിയ പ്ശഷം അക്കൗണ്ടിൽ നിന്്ന കൂെുതൽ 
േിൻവെിക്കെുകൾ ദമനർക്്ക മോപ്തമോയി അനുവദിക്കും. 

 
7. നിരേര / കാഴ്ച സവകലയമുള്ള വയക്തിയുഫെ അക്കൗണ്ട ് - 
നിരേരനോയ വയക്തിയുഡെ കറെ ് അക്കൗണ്ടുകൾ ഒഴിഡകയുള്ള 
നിപ്േേ അക്കൗണ്ടുകൾ ബോങ്കിന് തുറക്കോം. നിപ്േേകനും ബോങ്കിനും 
അറിയോവുന്ന ഒരു സോേിപ്യോഡെോപം ബോങ്കിപ്െക്്ക വരികയോഡണങ്കിൽ 
അത്തരം വയക്തിയുഡെ അക്കൗണ്്ട തുറക്കോവുന്നതോണ്. സോധോരണയോയി, 
ഇത്തരം പ്സവിംഗ്സ ് ബോങ്്ക അക്കൗണ്ടുകൾക്്ക ഡെക്്ക ബുക്്ക സൗകരയം 
നൽകോറിെ. നിപ്േേ തുക കൂെോഡത/അഡെങ്കിൽ േെിശയുഡെ 
േിൻവെിക്കൽ / തിരിച്ചെവ് സമയത്്ത, അക്കൗണ്്ട ഉെമയുഡെ 
വയക്തിവിവരങ്ങൾ േരിപ്ശോധിപ്ക്കണ്ട അംഗീകൃത ഓഫീസറുഡെ 
സോന്നിധയത്തിൽ അവരുഡെ വിരെെയോെം േതിപിപ്ക്കണ്ടതോണ്. 

 
ബോങ്്ക ഉപ്ദയോഗസ്ഥൻ, നിരേരൻ/അന്ധൻ ആയ വയക്തിക്്ക 
അക്കൗണ്ടിഡന നിയപ്ന്ത്ിക്കുന്ന നിബന്ധനകെും വയവസ്ഥകെും 
വിശദീകരിക്കും. 

 
എെോ അക്കൗണ്്ട ഓപണിംഗ് നെേെിപ്കമങ്ങെും ബോങ്കിന്റെ േരിസരത്്ത 
നെക്കുന്നുഡണ്ടന്നും എക്്സികയൂഷനുപ്വണ്ടി ഒരു പ്രഖയും 
േുറഡത്തെുക്കോൻ അനുവദിക്കുന്നിഡെന്നും ബോങ്്ക ഉറപോക്കും. ഈ 
നിയമത്തിന് വയതയോസം വരുപ്ത്തണ്ടത് അതയോവശയമോഡണങ്കിൽ, 
വിശദോംശങ്ങൾ േരിപ്ശോധിക്കുന്നതിനും പ്ഫോപ്ട്ടോയും മറ്്റ പ്രഖകെും 
സഹിതം േൂർണ്ണമോയി േൂരിപിച്ച അക്കൗണ്്ട തുറക്കുന്നതിനുള്ള 
പ്ഫോമുകൾ െ ിക്കുന്നതിനും ബോങ്്ക ഒരു അംഗീകൃത ഉപ്ദയോഗസ്ഥഡന 
നിപ്യോഗിപ്ച്ചക്കോം. 

 
8. ഓട്ടിസം, ഫസറിബ്രൽ പാൾസി, രുദ്ധിമാന്ദ്യം, മാനസികദ്ദരാഗം, 
മാനസിക സവകലയങ്ങൾ എന്നിവയുള്ളവരും   
ബ്പായാധികയമുള്ളവരും മറ്റു രുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭ്വിക്കുന്നവരുമായ 
വയക്തികളുഫെ അക്കൗണ്ടുകളുഫെ ബ്പവർത്തനം - 

 
8.1 ദ്ദരാഗി/ബ്പായാധികയമുള്ളവർ /മറ്റു രുദ്ധിമുട്ടുകൾ 
അനുഭ്വിക്കുന്ന ദ്ദനാൺ-ഫപൻഷൻ അക്കൗണ്്ട ദ്ദ ാൾഡർമാർക്കുള്ള 
സൗകരയം - പ്രോഗി / പ്േോയോധികയം / മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്നിവയുള്ള 
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അക്കൗണ്്ട ഉെമകെുമോയി ബന്ധഡപട്ട വിഷയങ്ങൾ ഇനിപറയുന്ന 
വി ോഗങ്ങെിൽ ഡേെുന്നു: 

• ഡെക്കിൽ ഒപിെോൻ കഴിയോത്തപ്ത അസുഖമുള്ള ഒരു അക്കൗണ്്ട 
ഉെമക്ക് / ആ വയക്തിയുഡെ ബോങ്ക ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് േണം 
േിൻവെിക്കോൻ ബോങ്കിൽ പ്നരിട്ട് ഹോജരോകോൻ കഴിയിഡെങ്കിൽ 
ഡെക്ക്/േിൻവെിക്കൽ പ്ഫോമിൽ അയോെുഡെ/അവരുഡെ 
വിരെെയോെം േതിപിക്കോവുന്നതോണ്; 

• ബോങ്കിൽ പ്നരിട്ട് ഹോജരോകോൻ കഴിയോത്ത ഒരു അക്കൗണ്്ട ഉെമ, 
െിെ ശോരീരിക ദവകെയങ്ങൾ കോരണം ഡെക്കിൽ/േിൻവെിക്കൽ 
പ്ഫോമിൽ അയോെുഡെ/അവരുഡെ വിരെെയോെം േതിപിക്കോൻ 
പ്േോെും കഴിയിെ. 

 
8.2 ബ്പവർത്തന നെപെിബ്കമം -  പ്േോയോധികയമുള്ള/പ്രോഗികെോയ 
അക്കൗണ്്ട ഉെമകഡെ അവരുഡെ ബോങ്ക ്അക്കൗണ്ടുകൾ 
പ്േവർത്തിപിക്കോൻ പ്േോപ്തരോക്കുക എന്ന െേയപ്ത്തോഡെ, ബോങ്കുകൾക്ക് 
തോഡഴപറയുന്ന നെേെിപ്കമങ്ങൾ േോെിക്കോം: - 

• പ്രോഗി/പ്േോയോധികയം /മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ള അക്കൗണ്്ട 
ഉെമയുഡെ തള്ളവിരപ്െോ കോൽവിരപ്െോ ഏതുപ്വണഡമങ്കിെും 
േതിപിക്കുകയും, അത് ബോങ്കിന് അറിയോവുന്ന രണ്്ട സവതപ്ന്ത് 
സോേികൾ തിരിച്ചറിയുകയും, അവരിൽ ഒരോൾ 
ഉത്തരവോദിത്തമുള്ള ബോങ്്ക ഉപ്ദയോഗസ്ഥനോയിരിക്കുകയും പ്വണം. 

• ഉേപ് ോക്തോവിന് അവരുഡെ വിരെെയോെം പ്േോെും ഇെോൻ 
കഴിയോത്തതും ബോങ്കിൽ പ്നരിട്്ട ഹോജരോകോൻ 
കഴിയോത്തതുമോയിെത്്ത, ഡെക്്ക / േിൻവെിക്കൽ പ്ഫോമിൽ ഒരു 
മോർക്്ക െ ിക്കും, ഇത് രണ്്ട സവതപ്ന്ത് സോേികൾ തിരിച്ചറിയണം, 
അവരിൽ ഒരോൾ ഉത്തരവോദിത്തമുള്ള ബോങ്്ക ഉപ്ദയോഗസ്ഥൻ 
ആയിരിക്കണം. 

• ഡെക്്ക/േിൻവെിക്കൽ പ്ഫോമിന്റെ അെിസ്ഥോനത്തിൽ ബോങ്കിൽ നിന്്ന 
ആരോണ് തുക േിൻവെിക്കുകഡയന്്ന ബോങ്കിപ്നോെ് സൂെിപിക്കോൻ 
ഉേപ് ോക്തോവിപ്നോെ് ആവശയഡപെോം, കൂെോഡത രണ്്ട സവതപ്ന്ത് 
സോേികൾ ആ വയക്തിഡയ തിരിച്ചറിയുകയും പ്വണം. ബോങ്കിൽ 
നിന്്ന േണം എെുക്കുന്ന വയക്തിപ്യോെ് തന്റെ ഒപ് ബോങ്കിൽ 
നൽകോൻ ആവശയഡപെണം. 

 
 

8.3 ഓട്ടിസം, ഡസറിപ്ബൽ േോൾസി, ബുദ്ധിമോന്ദയം, മോനസികപ്രോഗം, 
മോനസിക ദവകെയങ്ങൾ എന്നിങ്ങഡന ഏഡതങ്കിെും 
ദവകെയമുള്ള വയക്തിക്്ക ബോങ്്ക അക്കൗണ്്ട തുറക്കുന്നതിനും 
പ്േവർത്തിപിക്കുന്നതിനും പ്വണ്ടി 1987ഡെ മോനസികോപ്രോഗയ 
നിയമം കൂെോഡത / അഡെങ്കിൽ ഓട്ടിസം, ഡസറിപ്ബൽ േോൾസി, 
ബുദ്ധിമോന്ദയം എന്നിവ ബോധിച്ച വയക്തികെുഡെ പ്േമത്തിനോയുള്ള 
നോഷണൽ പ്െസ്്റ്റ, മൾട്ടിപിൾ ഡിഡസബിെിറ്റീസ് ആക്ട് 1999 പ്േകോരം 
ജിെോ പ്കോെതികെും ജിെകെിഡെ കെക്ടർമോരും നൽകുന്ന 
ഉത്തരവുകൾ / സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എന്നിവ ബോങ്്ക 
സവീകരിപ്ക്കണ്ടതോണ്. ഇത്തരം ദവകെയമുള്ള ഒരു വയക്തിക്്ക 
വയക്തിയുഡെയും സവത്തിന്റെയും സംരേണം ഉണ്ടോയിരിക്കുന്ന 
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ഒരു പ്െോക്കൽ ഡെവൽ കമ്മിറ്റി രേോധികോരിഡയ നിയമിക്കുന്നു. 
 

9. നിദ്ദേപ അക്കൗണ്ടുകളുഫെ ബ്പവർത്തനം 
 

9.1 ഉെമകഫള ദ്ദച്ർക്കൽ / ഇല്ലാതാക്കൽ - എെോ പ്ജോയിെ ്അക്കൗണ്്ട 
ഉെമകെുഡെയും അ യർഥന പ്േകോരം, സോഹെരയങ്ങൾ അങ്ങഡന 
ഉറപുനൽകുന്നുഡണ്ടങ്കിൽ പ്ജോയിെ ് അക്കൗണ്്ട ഉെമയു(കെു)ഡെ പ്േര് 
പ്െർക്കോപ്നോ ഇെോതോക്കോപ്നോ ബോങ്്ക അനുവദിപ്ച്ചക്കോം അഡെങ്കിൽ ഒരു 
പ്ജോയിെ ്അക്കൗണ്്ട ഉെമയോയി മഡറ്റോരു വയക്തിയുഡെ പ്േര് പ്െർക്കോൻ 
ഒരു വയക്തിഗത നിപ്േേകഡന അനുവദിക്കുകപ്യോ ഡെയ്യോം. 
എന്നിരുന്നോെും, പ്േര്(പ്േരുകൾ) പ്െർത്തതിന് പ്ശഷം/ഇെോതോക്കിയതിന് 
പ്ശഷം യഥോർത്ഥ അക്കൗണ്്ട ഉെമകെിൽ ഒരോെുഡെ പ്േര് 
നിെനിർത്തണം. 

 
9.2 മാൻദ്ദഡറ്്റ - നിപ്േേകന്റെ പ്േപ്തയക അ യർത്ഥന പ്േകോരം, ബോങ്ക ്
തന്റെ പ്േരിൽ അക്കൗണ്്ട പ്േവർത്തിപിക്കോൻ മഡറ്റോരു വയക്തിഡയ 
അധികോരഡപെുത്തിഡക്കോണ്്ട ഉേപ് ോക്തോവ് നൽകുന്ന അക്കൗണ്്ട 
ഓപപ്ററ്റിംഗ് മോൻപ്ഡറ്റ് രജിസ്റ്റർ ഡെയ്യോം. 

 
9.3 മിനിമം രാലൻസ് / ദ്ദസവന നിരക്കുകൾ - പ്സവിംഗ്സ ് ബോങ്്ക 
അക്കൗണ്്ട, കറെ ് ഡഡപ്പോസിറ്്റ അക്കൗണ്്ട പ്േോെുള്ള നിപ്േേ 
ഉൽപന്നങ്ങൾക്്ക, അത്തരം അക്കൗണ്ടുകെുഡെ പ്േവർത്തനഡത്ത 
നിയപ്ന്ത്ിക്കുന്ന നിബന്ധനകെുഡെയും വയവസ്ഥകെുഡെയും  ോഗമോയി െിെ 
മിനിമം ബോെൻസുകൾ നിെനിർത്തണഡമന്്ന ബോങ്്ക നിഷ്കർഷിപ്ച്ചക്കോം. 
അക്കൗണ്ടിൽ മിനിമം ബോെൻസ് നിെനിർത്തുന്നതിൽ േരോജയഡപെുന്നത് 
നിെവിെുള്ള ഡറഗുപ്െറ്ററി മോർഗ്ഗനിർപ്േശങ്ങൾക്കനുസൃതമോയി 
കോെോകോെങ്ങെിൽ ബോങ്്ക നിഷ്കർഷിക്കുന്ന നിരക്കുകൾ ഈെോക്കോൻ 
കോരണമോപ്യക്കും. ഏഡതങ്കിെും അക്കൗണ്ടുകെിൽ നിശ്ചിത 
കോെയെവിൽ ഇെേോെുകെുഡെ എണ്ണം, േണം േിൻവെിക്കൽ 
മുതെോയവയിൽ ബോങ്്ക നിയപ്ന്ത്ണങ്ങൾ ഏർഡപെുത്തിപ്യക്കോം. 
അതുപ്േോഡെ, ഡെക്്ക ബുക്കുകൾ, അക്കൗണ്ടുകെുഡെ അധിക പ്സ്റ്ററ്്റ്ഡമെ ്, 
ഡയൂപ്ലിപ്ക്കറ്്റ േോസ്ബുക്്ക, പ്ഫോെിപ്യോ െോർജുകൾ മുതെോയവ ഇഷയൂ 
ഡെയ്യുന്നതിനുള്ള െോർജുകൾ ബോങ്്ക വയക്തമോക്കിപ്യക്കോം. 
അക്കൗണ്ടുകെുഡെ പ്േവർത്തനത്തിനുള്ള നിബന്ധനകെും വയവസ്ഥകെും, 
നൽകിയിട്ടുള്ള വിവിധ പ്സവനങ്ങൾക്കുള്ള െോർജുകെുഡെ ഡഷഡയൂെും 
സംബന്ധിച്ച അത്തരം എെോ വിശദോംശങ്ങെും അക്കൗണ്്ട തുറക്കുന്ന 
സമയത്്ത  ോവി നിപ്േേകഡന അറിയിക്കും. ഈ നിരക്കുകൾ 
കോെോകോെങ്ങെിൽ മോറിപ്യക്കോം, ബോങ്കിന്റെ വിപ്വെനോധികോരത്തിൽ 
ഡവബ്്ദസറ്്റ വഴിപ്യോ മറ്്റ ആശയവിനിമയ മോർഗങ്ങൾ വഴിപ്യോ ബോങ്്ക 
ഉേപ് ോക്തോവിഡന അറിയിക്കും. 

 
9.4 പണം പിൻവലിക്കലിൽ െി.ഡി.എസ.് –  സി.ബി.ഡി.െി. (ഡസൻപ്െൽ 
പ്ബോർഡ് ഓഫ ്ഡയറക്ട് െോക്്പ്സഷൻ) മോർഗ്ഗനിർപ്േശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, 
ആദോയനികുതി നിയമത്തിഡെ ഡസേൻ 194എൻ പ്േകോരം െി.ഡി.എസ്. 
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(പ്പ്സോതസ്സിൽ നിന്ന ്നികുതി കുറച്ചത)് പ്സവിംഗ്സ ്/ കറെ ്അക്കൗണ്ടിൽ 
നിന്ന ്േണം േിൻവെിക്കുന്നതിന് ബോധകമോയിരിക്കും. 

 
9.5 വാലയൂ ദ്ദഡറ്റിംഗ് - േുതിയ / േുതുക്കൽ നിപ്േേങ്ങൾക്കുള്ള 
മൂെയ പ്ഡറ്റിംഗ ് ബോങ്കിന്റെ പ്േപ്കിയയും അംഗീകോര മോപ്െിക്സു ം 
അനുസരിച്ച് നിെവിെുള്ള രീതി േിന്ത്ുെരും. 

 
10. നികുതികൾക്കുള്ള രാധയത - നിയമപ്േകോരം ഈെോക്കോവുന്നതും 
കോെോകോെങ്ങെിൽ നെപിെോക്കുന്നതുമോയ ഏഡതങ്കിെും െരക്്ക പ്സവന 
നികുതി അഡെങ്കിൽ സമോന സവ ോവമുള്ള മപ്റ്റഡതങ്കിെും നികുതിക്്ക 
ഉേപ് ോക്തോവ് ബോധയസ്ഥനോയിരിക്കും. അത്തരം നികുതിയുമോയി 
ബന്ധഡപട്ട പ്േയ്ഡമന്റുകൾ പ്ശഖരിക്കുന്നതിനും പ്േയ്ഡമന്റുകൾ 
നെത്തുന്നതിനും ബോങ്്ക നിയമപ്േകോരം ആവശയമോഡണങ്കിൽ, അത്തരം 
പ്േയ്ഡമന്റുകെിൽ നിന്്ന ഉേപ് ോക്തോവ് ബോങ്കിന് നഷ്ടേരിഹോരം 
നൽകും. 

 
11. ദ്ദനാമിദ്ദനഷൻ സൗകരയം - വയക്തികൾ തുറക്കുന്ന എെോ 
നിപ്േേ അക്കൗണ്ടുകെിെും പ്നോമിപ്നഷൻ സൗകരയം െ യമോണ്. ഒരു 
ഏക ഉെമസ്ഥോവകോശ അക്കൗണ്ടിപ്െക്കും പ്നോമിപ്നഷൻ സൗകരയം 
െ യമോണ്. ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ ഒരോൾക്്ക മോപ്തപ്മ പ്നോമിപ്നഷൻ ഡെയ്യോൻ 
കഴിയൂ. ഒരിക്കൽ നൽകിയ പ്നോമിപ്നഷൻ, അക്കൗണ്്ട ഉെമയ്ക്്ക 
എപ്പോൾ പ്വണഡമങ്കിെും റേോക്കുകപ്യോ മോറ്റുകപ്യോ ഡെയ്യോം. എെോ 
അക്കൗണ്്ട ഉെമകെുഡെയും സമ്മതപ്ത്തോഡെ പ്നോമിപ്നഷൻ േരിഷ്കരിക്കോൻ 
കഴിയും. വിരെെയോെം രണ്്ട സോേികൾ സോേയഡപെുത്തണം. 
ഒപിെുകയോഡണങ്കിൽ സോേികെുഡെ ആവശയമിെ. ഒരു 
രേോകർത്തോവിഡന വയക്തമോക്കിയോൽ പ്േോയേൂർത്തിയോകോത്ത ഒരോൾക്്ക 
അനുകൂെമോയി പ്നോമിപ്നഷൻ ഡെയ്യോനും കഴിയും. എെോ നിപ്േേകരും 
പ്നോമിപ്നഷൻ സൗകരയം പ്േപ്യോജനഡപെുത്തോൻ ബോങ്്ക ശുേോർശ 
ഡെയ്യുന്നു. നിപ്േേകൻ മരിച്ചോൽ, നിയമേരമോയ അവകോശികെുഡെ 
പ്െസ്റ്റി എന്ന നിെയിൽ അക്കൗണ്ടിഡെ ബോക്കി കുെിശ്ശിക പ്നോമിനിക്്ക 
െ ിക്കും. പ്ജോയിെ ് അക്കൗണ്ടുകെുഡെ കോരയത്തിൽ, എെോ 
നിപ്േേകരുഡെയും മരണപ്ശഷം മോപ്തപ്മ പ്നോമിനിയുഡെ അവകോശം 
ഉണ്ടോകൂ ഒരു നിപ്േേ അക്കൗണ്്ട തുറക്കുപ്പോൾ പ്നോമിപ്നഷൻ 
സൗകരയത്തിന്റെ പ്നട്ടങ്ങഡെക്കുറിച്ച് നിപ്േേകഡന അറിയിക്കും. 
എഫ്്.ഡി. ഉേപ്ദശങ്ങൾ, പ്സ്റ്ററ്റ്്ഡമനറ്ുകൾ, േോസ്്ബുക്കുകൾ എന്നിവയിൽ 
ഉണ്ട ്അഡെങ്കിൽ ഇെ എന്ന പ്നോമിനി തിരഡെെുക്കൽ ഓേഷ്നുകൾ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു. കൂെോഡത, ഉേപ് ോക്തോവിന ്എഫ്്.ഡി. ഉേപ്ദശങ്ങൾ, 
പ്സ്റ്ററ്റ്്ഡമനറ്ുകൾ, േോസ്്ബുക്കുകൾ എന്നിവയിൽ പ്േിെ ് ഡെയത പ്നോമിനി 
പ്േര് തിരഡെെുക്കോം. 

 
12. അക്കൗണ്ട് ദ്ദേറ്റ്്ഫമന്റുകളും പാസ്്രുക്കും -  ബോങ്്ക പ്സവിംഗ്്സ് 
അക്കൗണ്ടിനും കറെ ് അക്കൗണ്്ട ഉേപ് ോക്തോക്കൾക്കും പ്േതിമോസം 
അക്കൗണ്്ട പ്സ്റ്ററ്്റ്ഡമെ ് നൽകും. അക്കൗണ്്ട തുറക്കുന്ന സമയത്്ത ഇത് 
ഉേപ് ോക്തോവിഡന അറിയിക്കും. ആ കോെയെവിൽ അക്കൗണ്ടിൽ 
നെത്തിയ എെോ ഇെേോെുകെും അക്കൗണ്്ട പ്സ്റ്ററ്്റ്ഡമെിൽ 
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അെങ്ങിയിരിക്കും. പ്സ്റ്ററ്്റ്ഡമന്റുകൾ ഉേപ് ോക്തോക്കൾക്്ക പ്േതിമോസം 
സൗജനയമോയി നൽകും. ഉേപ് ോക്തോക്കൾക്്ക തോൽപരയമുഡണ്ടങ്കിൽ, 
പ്സവിംഗ്സ ്ബോങ്്ക അക്കൗണ്്ട ഉെമകൾക്്ക ബോങ്്ക േോസ് ബുക്്ക നൽകോം. 
േോസ്ബുക്്ക േതിവോയി അേ്്പ്ഡറ്്റ ഡെയ്യുകയും അക്കൗണ്്ട 
പ്േവർത്തനങ്ങെുമോയി അേ്്പ്ഡറ്്റ ഡെയ്യുകയും ഉേപ് ോക്തോവിന്റെ 
ബോധയതയോണ്. 

 
13. അക്കൗണ്ട് ബ്ൊൻസ്ഫർ - രോജയത്തുെനീെമുള്ള ഏത ് ശോഖയിൽ 
നിന്നും അക്കൗണ്ടുകൾ പ്േവർത്തിപിക്കോം. എന്നിരുന്നോെും, 
ഉേപ് ോക്തോവിന ് ആവശയമുഡണ്ടങ്കിൽ, ബോങ്കിന്റെ ഏഡതങ്കിെും 
ശോഖകെിൽ നിപ്ന്നോ പ്സവന യൂണിറ്റുകെിൽ നിപ്ന്നോ അക്കൗണ്്ട 
പ്െോൻസ്ഫർ ഡെയ്യുന്നതിനുള്ള വിശദോംശങ്ങെും പ്േപ്കിയയും അവർക്ക ്
നൽകഡപെും. 

 
14. മരിച്ചവരുഫെ / കാണാതായ വയക്തികളുഫെ അക്കൗണ്ട ്
സകകാരയം ഫച്യ്യൽ - ആർ.ബി.ഐ നിർപ്േശിച്ച പ്േകോരം, മരിച്ച 
നിപ്േേകഡര സംബന്ധിച്ച ഡലയിമുകൾ തീർപോക്കുന്നത് കഴിയുന്നപ്ത 
െെിതമോഡണന്ന ് ഉറപോക്കോനുള്ള നെേെിപ്കമങ്ങൾ ബോങ്ക ്
സവീകരിച്ചിട്ടുണ്്ട. കൂെുതൽ വിശദോംശങ്ങൾക്ക് ഡി.ബി.എസ്.ന്റെ ഡലയിം 
പ്േോെിസിയുഡെ ഡസറ്റിൽഡമെ ്ദയവോയി േരിപ്ശോധിക്കുക. 

 
15. കാണാതായ വയക്തിയുമായി രന്ധഫപ്പട്ട ഫെയിമുകൾ 
തീർപ്പാക്കൽ - കോണോതോയ വയക്തിഡയ സംബന്ധിച്ച ഡലയിമുകൾ 
തീർപോക്കുന്നതിനുള്ള നെേെിപ്കമം ബോങ്്ക സവീകരിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഇത് ഇന്ത്യൻ 
എവിഡൻസ് ആക്റ്്റ, 1872-ഡെ ഡസേൻ 107/108-ഡെ വയവസ്ഥകെോൽ 
നിയപ്ന്ത്ിക്കഡപെും. നിയമമനുസരിച്്ച, അവഡര കോണോതോയതോയി 
റിപ്പോർട്്ട ഡെയ്യഡപട്ട തീയതി മുതൽ ഏഴ് വർഷത്തിന് പ്ശഷം മോപ്തപ്മ 
മരണഡത്ത സംബന്ധിച്ച അനുമോനം ഉന്നയിക്കോൻ കഴിയൂ. കൂെുതൽ 
വിശദോംശങ്ങൾക്്ക ദയവോയി ഡി.ബി.എസ്. ഡസറ്റിൽഡമെ ്, ഡലയിം 
പ്േോെിസി എന്നിവ േരിപ്ശോധിക്കുക. 

 
 
 

16. ഫെയിം ഫച്യ്യഫപ്പൊത്ത നിദ്ദേപങ്ങൾ- അവസോന പ്േവർത്തന 
തീയതി മുതൽ അഡെങ്കിൽ ഡമെയൂരിറ്റി തീയതി മുതെുള്ള 10 
വർഷപ്മോ അതിൽ കൂെുതപ്െോ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഉേപ് ോക്തൃ 
പ്പ്േരിത ഇെേോെുകഡെോന്നും നെത്തിയിട്ടിഡെങ്കിൽ, ഒരു അക്കൗണ്്ട 
(എസ്.ബി./ സി.എ./ എഫ്.ഡി./ േി.േി.ഐ.) ഡലയിം ഡെയ്യഡപെോത്ത 
നിപ്േേങ്ങെോയി തരംതിരിക്കും. 1949ഡെ ബോങ്കിംഗ് ഡറഗുപ്െഷൻ 
ആക്ടിന്റെ ഡസേൻ 26 എ.യുഡെ മോർഗ്ഗനിർപ്േശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, 10 
വർഷഡത്ത പ്േസ്തു ത കോെയെവ് അവസോനിച്ച് 3 മോസത്തിനുള്ളിൽ 
എഫ്.ഡി.യും ഫണ്ടുകെും ഡഡപ്പോസിറ്റർ എഡയൂപ്ക്കഷൻ ആൻഡ് 
അവയർനസ് ഫണ്ടിപ്െക്ക് (ഡി.ഇ.എ.എഫ് ഫണ്്ട) ഡപ്കഡിറ്റ ്ഡെയ്യഡപെും. 
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16.1 ഫറദ്ദക്കാർഡ് സൂേിക്കലും ആനുകാലിക അവദ്ദലാകനവും - 
ഫണ്ടിപ്െക്ക് തുക പ്െോൻസ്ഫർ ഡെയ്യുന്ന തീയതിയിൽ, സമകോെിക 
ഓഡിറ്റർമോർ േരിപ്ശോധിച്ചുറപിച്ച, കോെികമോയ േെിശയുഡെ പ്േയ്്ഡമെ ്
ഉൾഡപഡെ, ഉേപ് ോക്തോവിഡന അെിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ള വിശദോംശങ്ങൾ 
ബോങ്ക് േരിേോെിക്കണം. ഫണ്ടിപ്െക്ക് പ്െോൻസ്ഫർ ഡെയ്യഡപെുന്ന 
േെിശയിെോത്ത നിപ്േേങ്ങെും മറ്റ് ഡപ്കഡിറ്റുകെും സംബന്ധിച്ച്, 
കൃതയമോയി ഓഡിറ്റ് ഡെയത, ഉേപ് ോക്തോവിഡന അെിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ള 
വിശദോംശങ്ങൾ ബോങ്കിൽ സൂേിക്കണം. ബോങ്കുകെുഡെ േുസ്തകങ്ങൾ 
അനുസരിച്ച്, ആർ.ബി.ഐ.ക്ക ് സമർപിക്കുന്ന പ്േതിമോസ, വോർഷിക 
റിപ്ട്ടണുകെിൽ ബോങ്ക് കൃതയമോയി റിപ്ട്ടണുകൾ സമോഹരിച്ചിട്ടുഡണ്ടന്്ന 
സമകോെിക ഓഡിറ്റർമോരും േരിപ്ശോധിച്ച് സോേയഡപെുത്തണം. 
പ്മൽപറെ റിപ്ട്ടണുകൾ വോർഷിക ഓഡിറ്റ് സമയത്ത് 
നിയമപ്േകോരമുള്ള ഓഡിറ്റർമോർ േരിപ്ശോധിച്ചുറപിക്കുകയും 
റിപ്ട്ടണുകൾ ബോങ്്ക കൃതയമോയി സമോഹരിച്ചിട്ടുഡണ്ടന്്ന 
സോേയഡപെുത്തിഡക്കോണ്്ട നിയമപ്േകോരമുള്ള ഓഡിറ്റർമോരിൽ നിന്്ന ഒരു 
വോർഷിക സർട്ടിഫിക്കറ്്റ പ്നെുകയും ആർ.ബി.ഐ.ക്്ക ദകമോറുകയും 
ഡെയ്യും. 

 
16.2 പരാതി പരി ാര സംവിധാനം - ഡഡപ്പോസിറ്റർ എജയുപ്ക്കഷൻ 
ആൻഡ് അവയർഡനസ് ഫണ്്ട സ്കീം, 2014-ഡെ ആർ.ബി.ഐ. സർക്കുെർ 
പ്േകോരം - 1949ഡെ ബോങ്കിംഗ ്ഡറഗുപ്െഷൻ ആക്ടിന്റെ ഡസേൻ 26 എ, 
േത്ത് വർഷപ്മോ അതിെധികപ്മോ വർഷപ്ത്തക്ക് ഡലയിം ഡെയ്യഡപെോത്ത 
നിപ്േേങ്ങെുഡെ/ പ്േവർത്തനരഹിതമോയ അക്കൗണ്ടുകെുഡെ െിസ്റ്റ് ബോങ്ക ്
ഡവബ്്ദസറ്റിൽ പ്േദർശിപിക്കണം. ഞങ്ങെുഡെ ഡവബ്ദസറ്റിൽ 
പ്േസിദ്ധീകരിക്കുകയും േരോതികൾ പ്വഗത്തിൽ േരിഹരിക്കുന്നതിനോയി 
എസ്കപ്െഷൻ മോപ്െിക്സു ള്ള അഖിപ്െന്ത്യോ ശോഖകെിൽ െ യമോവുകയും 
ഡെയ്യുന്ന ഒരു േരോതി േരിഹോര നയം ബോങ്കിന ്െ ിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 
16.3 ഉപദ്ദഭ്ാക്താവിൽ നിന്നുള്ള ഫെയിം - ഉേപ് ോക്തോവ് അക്കൗണ്്ട 
േരിേോെിക്കുന്ന ശോഖഡയ സമീേിക്കോം. പ്േസക്തമോയ പ്ഡോകയുഡമെറി 
പ്േൂഫ്, സോധുവോയ ഐ.ഡി. പ്േൂഫ് എന്നിവ നിപ്േേങ്ങെുഡെയും 
തുകയുഡെയും അപ്േേോ വിശദോംശങ്ങപ്െോഡെോപം സമർപിക്കണം. 
നിയമേരമോയ അവകോശി / പ്നോമിനിയിൽ നിന്നുള്ള ഡലയിം - 
നിയമേരമോയ അവകോശി / പ്നോമിനിക്്ക നിപ്േേ ഉെമയുഡെ മരണ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ േകർപും മറ്്റ പ്േസക്തമോയ നിയമ പ്രഖകെും 
സഹിതം സമീേിക്കോം. അപ്ത ആവശയത്തിനോയി, മരിച്ചവരുഡെ ഡലയിം 
മോർഗ്ഗനിർപ്േശങ്ങൾ േോെിക്കണം. 
ബോങ്്ക ഉേപ് ോക്തോവിന്/നിപ്േേകന്, ബോധകഡമങ്കിൽ േെിശ സഹിതം 
തിരിച്ചെയ്ക്കുകയും നിപ്േേകന് അെച്ച തുെയമോയ തുകയ്ക്കോയി 
ഫണ്ടിൽ നിന്്ന ഡലയിം പ്ഫോം റീഫണ്്ട നൽകുകയും ഡെയ്യും. 
ഉേപ് ോക്തോക്കൾക്്ക ഏറ്റവും േുതിയ ഡക.ദവ.സി. വിശദോംശങ്ങൾ 
(പ്ഫോപ്ട്ടോ ഒട്ടിച്ച സി.ഐ.എഫ്, ഐ.ഡി പ്േൂഫ്, അപ്ഡസ് പ്േൂഫ്), 
അക്കൗണ്്ട വീണ്ടും സജീവമോക്കുന്നതിനുള്ള അ യർത്ഥന എന്നിവ 
സഹിതം അെിസ്ഥോന ശോഖഡയ സമീേിക്കോം. 
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17. മറ്റ ്രാങ്കിംഗ് ദ്ദസവനങ്ങൾ 

 

17.1 ദ്ദോപ്പ ് ദ്ദപയ്്ഫമന്റ ് സൗകരയം- നിപ്േേകർ നൽകുന്ന 
ഡെക്കുകെുഡെ കോരയത്തിൽ പ്സ്റ്റോപ് പ്േയ്്ഡമെ ് നിർപ്േശം ബോങ്്ക 
സവീകരിക്കും നിർേിഷ്ട പ്േകോരമുള്ള െോർജുകൾ ബോധകമോക്കും. 

 
18. അക്കൗണ്ടുകൾ അവസാനിപ്പിക്കൽ 
 
18.1 നിപ്േേകന്റെ പ്രഖോമൂെമുള്ള അ യർത്ഥന പ്േകോരം 
അക്കൗണ്ടുകൾ അവസോനിപിക്കോം. അത്തരം പ്ജോയിെ ്ആയി ഒപിട്ട 
എെോവരുഡെയും അ യർത്ഥന പ്േകോരം മോപ്തപ്മ പ്ജോയിെ ്
അക്കൗണ്ടുകൾ പ്ലോസ് ഡെയ്യോൻ കഴിയൂ. 
 
18.2 മതിയോയ അറിയിപ് നൽകി ഒരു കറെ ്, പ്സവിംഗ്സ് അഡെങ്കിൽ 
ഏഡതങ്കിെും ഡിമോൻഡ് ഡഡപ്പോസിറ്്റ അക്കൗണ്്ട പ്ലോസ് ഡെയ്യോനുള്ള 
അവകോശം ബോങ്കിൽ നിേിപ്തമോണ്. 

 
19. മറ്റ ്ബ്പധാന വിവരങ്ങൾ- 

 
19.1 ഉപദ്ദഭ്ാക്താവിന്റന്റ താൽപ്പരയങ്ങൾ സംരേിക്കൽ-  അക്കൗണ്്ട 
തുറക്കുന്ന സമയത്്ത ഉേപ് ോക്തോവ് നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ ബോങ്്ക 
വിെമതിക്കുന്നു. 

 
ഉേപ് ോക്തോവിന്റെ അറിവിെോഡത ബോങ്്ക പ്സവനങ്ങെുഡെപ്യോ 
ഉൽപന്നങ്ങെുഡെപ്യോ പ്പ്കോസ് വിൽപനയ്ക്കോയി ബോങ്്ക ഈ വിവരങ്ങൾ 
ഉേപ്യോഗിക്കിെ. അത്തരം വിവരങ്ങൾ ഉേപ്യോഗിക്കോൻ ബോങ്്ക 
നിർപ്േശിക്കുകയോഡണങ്കിൽ, അത് അക്കൗണ്്ട ഉെമയുഡെ സമ്മതപ്ത്തോഡെ 
മോപ്തമോയിരിക്കും. 

 
ഉേപ് ോക്തോവിൽ നിന്്ന വയക്തമോയപ്തോ േപ്രോേമോയപ്തോ ആയ 
സമ്മതമിെോഡത ബോങ്്ക ഒരു മൂന്നോം വയക്തിപ്യോപ്െോ കേിപ്യോപ്െോ 
ഉേപ് ോക്തോവിന്റെ അക്കൗണ്ടിന്റെ വിശദോംശങ്ങൾ ഡവെിഡപെുത്തിെ. 
എന്നിരുന്നോെും, െിെ ഒഴിവോക്കെുകൾ ഉണ്്ട, അതോയത്. നിയമത്തിന്റെ 
നിർബന്ധത്തിന് കീഴിെുള്ള വിവരങ്ങൾ ഡവെിഡപെുത്തൽ, 
േരസയഡപെുത്തോൻ ഡേോതുജനങ്ങൾക്്ക ബോധയതയുള്ളിെത്്ത, ബോങ്കിന്റെ 
തോൽപരയം ഡവെിഡപെുത്തൽ ആവശയമുള്ളിെത്്ത. 

 
19.2 നിദ്ദേപങ്ങൾക്കുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പരിരേ - എെോ ബോങ്്ക 
നിപ്േേങ്ങെും െിെ േരിധികൾക്കും വയവസ്ഥകൾക്കും വിപ്ധയമോയി 
ഡഡപ്പോസിറ്്റ ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് ഡപ്കഡിറ്്റ ഗയോരെി പ്കോർപപ്റഷൻ 
ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഡി.ഐ.സി.ജി.സി.) വോഗ്ദോനം ഡെയ്യുന്ന ഇൻഷുറൻസ് 
സ്കീമിന് കീഴിെോണ്. നിെവിെുള്ള ഇൻഷുറൻസ് േരിരേയുഡെ 
വിശദോംശങ്ങൾ നിപ്േേകന് െ യമോക്കും. കൂെുതൽ വിവരങ്ങൾക്്ക, 
ഉേപ് ോക്തോക്കൾക്്ക www.dicgc.org.inൽ പ്െോഗിൻ ഡെയ്യോം.  

 

19.3 ഉപദ്ദഭ്ാക്താവിന് വിവരങ്ങൾ നൽകാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ  - 

http://www.dicgc.org.in/
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നിെവിെുള്ള ഒരു ഉേപ് ോക്തോവിന് നിയമേരമോയ ബോധയതകൾ 
നിറപ്വറ്റുന്നതിന് ബോങ്കിന് ആവശയമോയ വിശദോംശങ്ങൾ നൽകോൻ 
കഴിയോത്തത്, ഉേപ് ോക്തോവിന് കൃതയമോയ അറിയിപ് (കൾ) നൽകിയതിന് 
പ്ശഷം അക്കൗണ്്ട പ്ലോസ് ഡെയ്യുന്നതിപ്െക്്ക നയിപ്ച്ചക്കോം. 

 
19.4 പരാതികളും ആവലാതികളും പരി രിക്കൽ - ഫീഡ്്ബോക്്ക 
നൽകോപ്നോ േരോതി അയയ്ക്കോപ്നോ ആപ്ഗഹിക്കുന്ന ഉേപ് ോക്തോക്കൾക്്ക 
ബോങ്കിൽ െ യമോയ ഇനിപറയുന്ന െോനെുകൾ ഉേപ്യോഗിക്കോം: 

• കസ്റ്റമർ ഡകയറിൽ വിെിക്കുക 
• ഒരു ഇ-ഡമയിൽ അയയ്ക്കുക 
• ഡിജിബോങ്്ക ഡമോദബൽ പ്ലോറ്്റ്പ്ഫോമിൽ ഡവർെവൽ അസിസ്റ്റെ ്വഴി 
• തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വഡരയുള്ള പ്േവർത്തന സമയങ്ങെിൽ 

ഞങ്ങെുഡെ ശോഖ സന്ദർശിക്കുക. ഞോയറോഴ്ചയും ഏഡതങ്കിെും ബോങ്്ക 
അവധി ദിവസങ്ങൾക്കും േുറപ്മ റിസർവ് ബോങ്കിന്റെ 
നിർപ്േശപ്േകോരം 2, 4 ശനിയോഴ്ചകെിെും ശോഖയ്ക്്ക 
അവധിയോയിരിക്കും. 

 
കൂെുതൽ വിവരങ്ങൾക്്ക ഞങ്ങെുഡെ ഡവബ്ദസറ്്റ േരിപ്ശോധിക്കുക. 

 
ഏത ്ഘ്ട്ടത്തിെും, ഞങ്ങെുഡെ പ്സവന നിെവോരം അവരുഡെ 
പ്േതീേകൾക്ക് അനുസൃതമഡെന്ന് ഉേപ് ോക്തോവിന് പ്തോന്നുന്നുഡവങ്കിൽ, 
ബോങ്കിന്റെ വിശദമോയ േരോതി നയത്തിനോയി അവർക്ക് െുവഡെയുള്ള 
െിങ്ക ്സന്ദർശിക്കോവുന്നതോണ്.https://www.dbs.com/in/treasures/common/redr 
essal- of -complaints-and-  grievances.page 

 

19.5 നിഷ്്ബ്കിയ അക്കൗണ്ടുകൾ - ആർ.ബി.ഐ. മോർഗ്ഗനിർപ്േശങ്ങൾ 
അനുസരിച്ച,് അക്കൗണ്്ട ബോെൻസ ് േരിഗണിക്കോഡത, ഉേപ് ോക്തോവ ്
നെത്തിയ അവസോന ഇെേോെ ് തീയതി മുതൽ 12 മോസത്തിന ് പ്ശഷം 
അക്കൗണ്്ട "നിഷ്്പ്കിയം" എന്ന് തരംതിരിക്കും. ഈ അക്കൗണ്ടുകെിഡെ 
േെിശ, അക്കൗണ്ടിന്റെ പ്േവർത്തന നിെ േരിഗണിക്കോഡത തഡന്ന 
സ്ഥിരമോയി ഡപ്കഡിറ്റ് ഡെയ്യഡപെുന്നു. 

 
19.6 നിർജ്ജീവ അക്കൗണ്്ട - ആർ.ബി.ഐ മോർഗ്ഗനിർപ്േശങ്ങൾ 
അനുസരിച്ച,് അക്കൗണ്്ട ബോെൻസ ് േരിഗണിക്കോഡത, അവസോനമോയി 
ഉേപ് ോക്തോവ ്നെത്തിയ ഇെേോെിന്റെ തീയതി മുതൽ 24 മോസങ്ങൾക്ക ്
പ്ശഷം അക്കൗണ്്ട "നിർജ്ജീവം" എന്ന ് തരംതിരിക്കും. ഈ 
അക്കൗണ്ടുകെിഡെ േെിശ, അക്കൗണ്ടിന്റെ പ്േവർത്തന നിെ 
േരിഗണിക്കോഡത തഡന്ന സ്ഥിരമോയി ഡപ്കഡിറ്റ ് ഡെയ്യഡപെുന്നു. 
ഡറസിഡെ ്, പ്നോൺ ഡറസിഡെ ് ഉേപ് ോക്തോക്കൾക്കോയി നിഷപ്്കിയ 
അക്കൗണ്ടുകൾ സജീവമോക്കുന്നതിനുള്ള പ്േപ്കിയഡയ ബോങ്ക ്
നിർവെിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഒപ്ന്നോ അതിെധികപ്മോ അക്കൗണ്ടുകൾ 
പ്േവർത്തനരഹിതമോയിരിക്കുന്നതും കുറെത ് ഒരു അക്കൗഡണ്ടങ്കിെും 
സജീവമോയിരിക്കുന്നതുമോയ ബോങ്കിൽ ഒന്നിെധികം അക്കൗണ്ടുകെുള്ള 
ഉേപ് ോക്തോക്കൾക്ക്, ശരിയോയ സോധൂകരണവും നിയപ്ന്ത്ണങ്ങെും 
ഉേപ്യോഗിച്ച ് ഉെിതമോയ ജോപ്ഗത പ്േപ്കിയ െെിതമോക്കിയിരിക്കുന്നു. 

https://www.dbs.com/in/treasures/common/redressal-of-complaints-and-grievances.page
https://www.dbs.com/in/treasures/common/redressal-of-complaints-and-grievances.page
https://www.dbs.com/in/treasures/common/redressal-of-complaints-and-grievances.page
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ഉേപ് ോക്തോവിന്റെ റിസ്ക് കോറ്റഗറി അനുസരിച്ച ്കൃതയമോയ ജോപ്ഗതയ്ക്ക ്
പ്ശഷം അത്തരം അക്കൗണ്ടുകെിഡെ പ്േവർത്തനം അനുവദിപ്ച്ചക്കോം. 
ഇെേോെിന്റെ സതയസന്ധത ഉറപുവരുത്തുക, ഒപിന്റെയും 
വയക്തിവിവരങ്ങെുഡെയും സ്ഥിരീകരണം മുതെോയവയോണ ് കൃതയമോയ 
ജോപ്ഗത എന്നതുഡകോണ്്ട അർത്ഥമോക്കുന്നത്. 

 

19.7 ദ്ദൊഴ്സ ് മജയൂർ - പ്ഫോഴ്സ് മജയൂർ ഇവെ ് എന്നതുഡകോണ്്ട 
അർത്ഥമോക്കുന്നത ് ദദവത്തിന്റെ പ്േവൃത്തികൾ, ഡവള്ളഡപോക്കം, 
വരൾച്ച,  ൂകപം അഡെങ്കിൽ മറ്റ് പ്േകൃതി ദുരന്ത്ങ്ങൾ, േകർച്ചവയോധി 
അഡെങ്കിൽ മഹോമോരി, തീപ്വവോദ ആപ്കമണം, യുദ്ധം അഡെങ്കിൽ 
കെോേങ്ങൾ, ആണവ, രോസ അഡെങ്കിൽ ദജവ മെിനീകരണം, 
വയോവസോയിക നെേെി, ദവദയുതി തകരോർ, കപയൂട്ടർ തകരോർ 
അഡെങ്കിൽ അട്ടിമറി, ഡകട്ടിെങ്ങെുഡെ തകർച്ച, തീ, സ്പ്ഫോെനം 
അഡെങ്കിൽ അേകെം അഡെങ്കിൽ ബോങ്കിന്റെ നയോയമോയ നിയപ്ന്ത്ണത്തിന് 
അതീതമോയ മറ്്റ പ്േവൃത്തികൾ എഡന്നോഡക്കയോണ്. 

 
പ്ഫോഴ്്സ് മജയൂർ ഇവന്പ്റോ സോഹെരയപ്മോ പ്േവൃത്തികൾ 
തെസ്സഡപെുത്തുന്നത ്തുെരുന്നിെപ്ത്തോെം കോെം ബോങ്കിന്റെ ബോധയതകൾ 
നിർവഹിക്കുന്നത് തോൽക്കോെികമോയി നിർത്തിവച്ചിരിക്കും. ഒരു മികച്ച 
പ്ശമത്തിന്റെ അെിസ്ഥോനത്തിൽ, ഒരു പ്ഫോഴ്്സ് മജയൂർ ഇവെിന്റെ 
അനന്ത്രഫെങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് നയോയമോയ നെേെി(കൾ) 
സവീകരിക്കോൻ ബോങ്ക ്പ്േതിജ്ഞോബദ്ധമോണ്. ഏഡതങ്കിെും വയോവസോയിക 
നെേെി, ദവദയുതി തകരോർ, കപയൂട്ടർ തകരോർ അഡെങ്കിൽ അട്ടിമറി 
എന്നിവ ഉണ്ടോയോൽ, ബോങ്ക ്അതിന്റെ പ്സവനങ്ങൾ െ യമോക്കുന്നതിഡെ 
കോെതോമസം കുറയ്ക്കുന്നതിന് നയോയമോയ നെേെികൾ 
ദകഡക്കോള്ളുകയും ഉേപ് ോക്തോക്കൾക്ക് തെസ്സമിെോത്ത പ്സവനങ്ങൾ 
നൽകോൻ പ്ശമിക്കുകയും ഡെയ്യും. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

  അനുരന്ധം 1 പദസൂച്ി   
 
[യൂണിറ്റിന്റെ മോൻപ്ഡറ്്റ, പ്േോെിസികൾ, സ്റ്റോൻപ്ഡർഡുകൾ എന്നിവ 
വയോഖയോനിക്കോൻ ആവശയമോയ എെോ േദങ്ങെുഡെയും 
െുരുഡക്കഴുത്തുകെുഡെയും നിർവെനങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന യൂണിറ്റിന്റെ 
േദസൂെിയിപ്െക്കുള്ള െിങ്്ക] 

 
ജി.ഒ.ഐ. - ഗവൺഡമെ ്ഓഫ ് ഇന്ത്യ ഡി.ബി.ഐ.എൽ.- ഡി.ബി.എസ്. 
ബോങ്ക ്ഇന്ത്യ െിമിറ്റഡ് ഡി.ബി.എൽ- ഡി.ബി.എസ്. ബോങ്ക ്െിമിറ്റഡ് 
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ഡബ്ല്ിയു.ഒ.എസ്. - പ്ഹോൾെി ഓൺഡ് സബ്സിഡിയറി 
എ.എൽ.സി.ഒ- അസറ്റ് െയബിെിറ്റി കമ്മിറ്റി ഡി.ബി.െി- ഡയറക്ട് 
ഡബനിഫിറ്റ് പ്െോൻസ്ഫർ 
േോൻ- ഡേർമനെ ്അക്കൗണ്്ട നപർ ഡക.ദവ.സി.- പ്നോ യുവർ കസ്റ്റമർ 
എഫ്.സി.എൻ.ആർ. ഡഡപ്പോസിറ്റ-് പ്ഫോറിൻ കറൻസി പ്നോൺ 
റിേോപ്െിയബിൾ അക്കൗണ്്ട ഡഡപ്പോസിറ്റ് എൻ.ആർ.ഇ.- പ്നോൺ-ഡറസിഡെ ്
റുപി അക്കൗണ്്ട 
എൻ.ആർ.ഒ - പ്നോൺ-ഡറസിഡെ ്ഓർഡിനറി റുപി അക്കൗണ്ട് 
േി.ഐ.ഒ/ ഒ.സി.ഐ.- പ്േഴ്സൺ ഓഫ ്ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ/ ഓവർസീസ് 
സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ േി.ഒ.ഐ./ േി.ഒ.എ.- പ്േൂഫ് ഓഫ് ഐഡെിറ്റി/ 
പ്േൂഫ ്ഓഫ് അപ്ഡസ്സ ്
സി.ഇ.ആർ.എസ്.എ.ഐ. - ഡസൻപ്െൽ രജിസ്പ്െി ഓഫ ്
ഡസകയൂരിദറ്റപ്സഷൻ അസറ്റ ്റീകൺസ്പ്െേൻ ആൻഡ് ഡസകയൂരിറ്റി 
ഇെറസ്റ്റ ്ഓഫ ്ഇന്ത്യ 
സി.ഡക.ദവ.സി.ആർ - ഡസൻപ്െൽ ഡക.ദവ.സി രജിസ്പ്െി േി.ഐ.ഡി - 
പ്േഴ്്സണൽ ഇൻപ്ഫോർപ്മഷൻ ഡീഡറ്റയിൽസ് 


