യെസ് ബാങ്ക് ജി.പി.ആര്. പ്പീയപയ്ഡ് കാര്ഡുകക്കുള്ള
നിബന്ധനകള ും വ്യവ്സ്ഥകള ും
ഇതില് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നിബന്ധനകളുും വ്യവ്സ്ഥകളുും (ഇതിമേല് ഇതില് “നിബന്ധനകള ും വ്യവ്സ്ഥകള ും” എന്നു
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു)
യോമ

ത്തിനിനു

വ്യക്തേതക്കി

“ജി.പി.ആര്. പ്പീയപയ്ഡ് കാര്ഡി”ന്റെ

േുമ്പത

ി

സമ്മതിമക്കണ്ടതുും

യോമ

ത്തിനി

അും്ീകരിമക്കണ്ടതുും

ിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകളുും വ്യവ്സ്ഥകളുും, ന്റ

ബതധകേത

ആവ്ശ്യേത

ിരിക്കുന്നതുും,

അതിന്റെ

ിരിക്കുന്നതുേതണ്.

ചുവ്ന്റെ

സ് ബതങ്ക് ലിേിറ്റഡിന്റെ ോൂണ്ണേത

കതലതകതലങ്ങളില് മേദ്തി ന്റചയ്യുന്നതനുസരിച്ച്, “ജി.പി.ആര്. പ്പീയപയ്ഡ് കാര്ഡു”കളുേത
ന്റ

സ് ബതങ്കുും തമ്മിലുളള േുഴുവ്ന് കരതറിന്റന

“ജി.പി.ആര്. പ്പീയപയ്ഡ് കാര്്”

ുും കൂെതന്റത/അന്റലെങ്കില് ക്കേീകരണന്റതിന

എെുക്കുന്നതിനത

ി

സസന്-അപ്പ്

ക്ോക്കി

അും്ീകരിക്കുക

ുും

വ്യവ്സ്ഥകളുും,

ന്റ

ന്റചയ്തതത
സ്

ി

ബതങ്ക്

കണക്കതക്കുന്നതതണ്.
ലിേിറ്റഡിന്റെ

ന്റചയ്യുന്നതനുസരിച്ച്, തതങ്കള്ക്ക് ബതധകേത

I.

ഇതില്

ോൂണ്ണേത

ി വ്ത

തക്കുന്നതിലൂന്റെ,

ഇതില്

ിക്കുകുും, േനസ്സിലതക്കുക

സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള

വ്ിമവ്ചനതിനില്

ുള്ള ബന്ധതിനില് തതങ്കളുും
ുും േരിക്കുന്നതതണ്.

ോൂതിനി

സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഓമരതമരത നിബന്ധനകളുും വ്യവ്സ്ഥകളുും തതങ്കള് വ്യക്തേത

വ്ിമവ്ചനതിനില്

എലെത

ുും,

നിബന്ധനകളുും

കതലതകതലങ്ങളില്

മേദ്തി

ിരിക്കുന്നതതണ് എന്ന് തതങ്കള് സമ്മതിക്കുന്നു.

നിര്വ്ചനങ്ങള്

ഈ നിബന്ധനകളിലുും വ്യവ്സ്ഥകളിലുും, വ്ിരുദ്ധേത
േറിച്ച്

ആവ്ശ്യന്റപ്പെുന്നിലെ

എങ്കില്,

വ്ലി

യമേശ്യും കതണന്റപ്പെുന്നിലെ കൂെതന്റത/അന്റലെങ്കില് ോശ്ചതതിനലും

അക്ഷരങ്ങില്

നല്കി

കൂെതന്റത/അന്റലെങ്കില് ആവ്രണചിഹ്നങ്ങള്ക്കുള്ളില് യള്ന്റപ്പെുതിനി
ചുേതിനി
നല്കി

a)

b)

ിരിക്കുന്ന

(ii)

അഥവ്ുും

ചുവ്ന്റെ

നല്കി

ിരിക്കുന്ന ോദങ്ങള്ക്ക്

(i)

യദ്ധരിണികളില്

നിവ്ചിച്ചിരിക്കുന്ന ോദങ്ങള്ക്ക് അതിനരതിനില്

ിരിക്കുന്ന

ോദങ്ങള്ക്ക്

ഇതില്

ചുവ്ന്റെ

അവ്യ്ക്ക്

ിരിക്കുന്ന അഥവ്ുേതവ്ുും യണ്ടതവ്ുക

“അക്കൗണ്ട്”

അഥവ്ത

ോരിധികന്റള

നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനത

തതിനുലയേത

അക്കൗണ്ട് ബതലന്മസതെു കൂെി

“അമോക്ഷത മ

അക്കൗണ്ട്”

“കത്

ി

ോി.ോി.ഐ.

ില്

മലത്

കതഡി

യന്റണ്ടങ്കില്

ോി.ോി.ഐ.കളില്
ന്റചയ്തിരിക്കുന്ന

ുരു ക്ോീന്റോയ്് അക്കൗണ്ടിന്റന

ലേയേത
തുകയ്ക്ക്

തണ്.

ത ആവ്ശ്യന്റപ്പെുകമ

ത ന്റചയ്യുന്നതു

അമോക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ കൂെതന്റത/അന്റലെങ്കില് എെുക്കുന്നതിന്റെ

ി, ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കതഡുേത

സേപ്പിക്കുന്ന ആവ്ശ്യേത
ഏന്റതങ്കിലുും

അതിനരും

സൂചിപ്പിക്കുന്നത്,

തും എന്നതിന്റെ അഥും സതയചരയും അവ്നുവ്ദിക്കുകമ

ക്ോകതരും, ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്്
യമേശ്യതിനിനത

എന്നത്

ുള്ള ബന്ധതിനില് കതലതകതലങ്ങളില് യോമേതക്തതവ്

എലെത വ്ിവ്രങ്ങളുും വ്ിശ്ദതുംശ്ങ്ങളുും, സ്ോഷ്ടീകരണങ്ങളുും, ക്ോസ്തതവ്നകളുും
അവ്

ക്ോീന്റോയ്് കത് എന്നതണ്.

സയിതും

യോമേതക്തതവ്

ന്റ

സ്

ബതങ്കി

സേപ്പിക്കുന്ന

ജി.ോി.ആ.

c)

“ബിസിനസ്സ്

ദിവ്സും”

ആക്െിന്റെ

ന്റസക്ഷന്

എന്നതിന്റെ
25നു

അഥും

കീഴില്

റതചച്ചമ

ത

നിവ്ചിച്ചിരിക്കുന്ന

ബതങ്കിും്ിന്റെ ബിസിനസ്സ് നെതിനുന്നതിനത

d)

ാത

1881ന്റല

ന്റോതതു

ന്റനമ്തഷ്യബിള്

ഇന്സ്ക്െുന്റേെ്

അവ്ധദിവ്സമേത

ി ബതങ്കുകള് തുറന്നിരിക്കുന്നതത

അലെതതിനതത

ുരു ദിവ്സും എന്നതണ്.

“ചതജുകള്” എന്നതിന്റെ അഥും ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കതഡിന്റെ യോമ

ത്തിനിനത

ി ന്റ

സ് ബതങ്ക്,

കതലതകതലങ്ങളില് മേദ്തി ന്റചയ്യുന്ന ക്ോകതരും, ചുേതിനുന്ന ന്റലവ്ി, വ്ിലകള്, ചതജുകള് എന്നിവ്

e)

“കയതഷ് ോരിധി” എന്നതിന്റെ അഥും, യോമേതക്തതവ് ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കത് യോമ
ലേത

ി അതില് വ്രുതിനി

ജി.ോി.ആ.

കൂെുതലതകതന്

ോതെിലെ

കതലതകതലങ്ങളില് ന്റ
കത് യോമ
f)

ന്റേതതിനും ന്റഡബിറ്റുകള് കുറച്ച മശ്ഷ്ും, യോമേതക്തതവ്ി

ക്ോീന്റോയ്്

കതഡിമലക്ക്
എന്നതിനു

സ് ബതങ്ക് നിശ്ച

ത്ിച്ച് യോമേതക്തതവ്ി

“യോമേതക്തതവ്”
കരസ്ഥേതക്കുക

അന്റലെങ്കില്
ുും/വ്തങ്ങുക

സകേതറി

വ്ിമധ

േത

ിട്ടുള്ള

ി,

നിശ്ചിത

ി

ോതട്ട്ണഷ്ിപ്പ്

അത്

ത്ിച്ചതിന്റെ

ുരു

കതരണവ്ശ്തലുും

ദിവ്സതിനിമലക്ക്

അന്റലെങ്കില്

ിമച്ചക്കതവ്ുന്നത് ക്ോകതരേുള്ള കതലതിനിമലക്ക് ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്്
ോിന്വ്ലിക്കതനതവ്ുന്ന ോരേതവ്ധി തുക എന്നതണ്.

“മയതള്ഡ”

എന്നതുന്റകതണ്ട്

ബതങ്കില്

നിന്ന്

ോി.ോി.ഐ.കള്

ുും അതിനരും ഇന്സ്ക്െുന്റേെുകളില് മശ്ഖരിച്ചിരിക്കുന്ന േൂലയതിനി

യല്ോന്നങ്ങളുും ധനകതരയ മസവ്നങ്ങള്, ന്ററേിറ്റന്സ് സൗകരയങ്ങള് േുതലത
വ്തങ്ങുന്നതിനത

യോമ

സ്ഥതോനമേത,

തണ്.

ഇഷ്യു ന്റചയ്തിട്ടുള്ള

തുകകമളക്കതള്

ഏത്

,

ത്ിക്കുക

ുും

ന്റചയ്യുന്ന

ോതട്ട്ണഷ്ിമപ്പത,

ഏത്

കമ്പനിമ

ത,

വ് യള്ന്റപ്പന്റെ

വ്യക്തിമ

അന്റലെങ്കില്

ത,

എതിരത

ി

ുള്ള മസവ്നങ്ങളുും

ലിേിറ്റ്

ബതധകേത

ല
നി

ബിളിറ്റി

േങ്ങള്ക്കു

കീഴിലുള്ള േന്ററ്റന്റതങ്കിലുും സുംഘെന അന്റലെങ്കില് എെിറ്റി എന്ന് അഥേതക്കുന്നതതണ്.

g)

“യോമേതക്തൃ
യന്ന

മസവ്ന

ിക്കുന്ന

യോമേതക്തതവ്

എലെത

മകക്രും”

എന്നത്

മചതദയങ്ങന്റള

മതെുന്ന

ഏത്

ുും,

ുും

അന്റലെങ്കില്

കതഡുേത

അേിസുംമബതധന
വ്ിവ്രങ്ങളുും

ി

ബന്ധന്റപ്പട്ട്

ന്റചയ്യുന്നതിനത

നല്കുന്നതിനത

“കത് കരത” എന്നതിന്റെ അഥും അതിന്റെ ജീവ്നക്കതക്ക്/ കരതറെിസ്ഥതനതിനിലുള്ള റാഫിനത

ന്റചയ്യുക

“കത്”

ി യോമേതക്തതവ് ന്റ

ി

ി

അന്റലെങ്കില്

ന്റ

സ്

ബതങ്ക്

സ് ബതങ്കുന്റേതതിന് ുപ്പിെുക

ി

ജി.ോി.ആ.

ുും എക്സികയൂട്ട്

ുും ന്റചയ്യുന്ന കരത അന്റലെങ്കില് കരത കതിന് എന്നതണ്.

അന്റലെങ്കില്

“ന്റ

സ്

ബതങ്ക്

ജി.ോി.ആ.

(ോി.ോി.ഐ.) എന്നതുന്റകതണ്ട് 2017 ഡിസുംബ 29 തീ
ആന്്

യോമേതക്തതവ്

തണ് ബതങ്കിുംഗ് മസവ്നും എന്നതണ്.

ക്ോീന്റോയ്് കതഡിന്റെ ഇഷ്യുവ്ന്സിനത

i)

ക്ോീന്റോയ്്

ോരതതികന്റള

വ്ിശ്ദതുംങ്ങളുും

ക്ോദതനും ന്റചയ്യുന്ന മക്ോതക്്തും മ

h)

ജി.ോി.ആ.

ഓപ്പമറഷ്ന്

ഓഫ്

ക്ോീന്റോയ്്

തി

വ് യള്ന്റപ്പന്റെ

അന്റലെങ്കില്

ിന്റല േതറാഫിന ഡ

ഇന്സ്ക്െുന്റേെ്സില്

ഇന്സ്ക്െുന്റേെുകളില് മശ്ഖരിച്ചിരിക്കുന്ന േൂലയതിനി
ന്ററേിറ്റന്സ് സൗകരയങ്ങള് േുതലത

കത്”

എതിരത

“ക്ോീന്റോയ്്

റക്ഷന് ഓണ് ഇഷ്യുവ്ന്സ്

നിവ്ചിച്ചിരിക്കുന്നത്
ി

ഇന്സ്ക്െുന്റേെ്”

ക്ോകതരും

അതിനരും

യല്ോന്നങ്ങളുും ധനകതരയ മസവ്നങ്ങള്,

ുള്ള മസവ്നങ്ങളുും വ്തങ്ങുന്നതി

സൗകരയന്റേതരുക്കുന്ന

ുരു ക്ോീന്റോയ്് ഇന്സ്ക്െുന്റേെുും (ോി.ോി.ഐ.കള്-കത്/വ്തലറ്റ്) മോയ്ന്റേെ് ഇന്സ്ക്െുന്റേെുകളുും എന്ന്
അഥേതക്കുന്നതതണ്.

j)

“ഇ.ഡി.സി.” അഥവ്ത “ഇലക്മക്െതണിക് ഡതറ്റ കയത്ച”
ന്റചയ്യുന്നതിനത

ി

ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കത് സസ്പ്പ് ന്റചയ്യുകമ

ന്റെേിനല്, ക്ോിെ, േറ്റ് ന്റോരി

k)

എന്നതിന്റെ അഥും ുരു ഇെോതനി ഇനിമഷ്യറ്റ്

റലുും അക്സസറി

ുും ആവ്ശ്യേത

ത യോമ

മസതഫ്ന്റെ്

ത്ിക്കുകമ

ത ന്റചയ്യുന്ന

റുും എന്നതണ്.

“ഇെന്റനറ്റ് മോയ്ന്റേെ് മ്മറ്റ്” എന്നതിന്റെ അഥും യോമേതക്തതവ് ഓതെിമക്കറ്റ് ന്റചയ്യുമമ്പതള് ജി.ോി.ആ.
ക്ോീന്റോയ്് കത് േുമഖന ഇെന്റനറ്റ് വ്ഴി

ുള്ള മോയ്ന്റേെുകള് അധികതരന്റപ്പെുതിനിന്റക്കതണ്ട് ന്റ

സ് ബതങ്ക്

വ്യവ്സ്ഥ ന്റചയ്തിട്ടുള്ള/ വ്യവ്സ്ഥ ന്റചയ്യതനിരിക്കുന്ന മക്ോതന്റട്ടതമകതള് എന്നതണ്.

l)

“ന്റക.സവ്.സി.”

എന്നതുന്റകതണ്ട്

േതഗനിമദശ്ങ്ങള്,
തിരിച്ചറി

ുക

കതലതകതലങ്ങളില്

സക്കുല,

േതരതീ

വ്ിജ്ഞതോനങ്ങള്

ുും ോരിമശ്തധിക്കുക

റിസവ്

എന്നിവ്യ്ക്ക്

ബതങ്ക്

അനുസൃതേത

ുും ന്റചയ്യുക എന്ന യമേശ്യതിനിനത

ോുറന്റപ്പെുവ്ിക്കുന്ന
ി,

യോമേതക്തതക്കന്റള

ി ബതങ്ക് സ്ീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മനത

ുവ് കറാഫിനേ േതഗനിമദശ്ങ്ങള് എന്ന് അഥേതക്കുന്നതതണ്.

m)

“വ്യതോതര

സ്ഥതോനങ്ങള്”

സ്ീകരിക്കുന്ന, ഇന്ത്യ

എന്നതുന്റകതണ്ട്

ജി.ോി.ആ.

ക്ോീന്റോയ്്

കത്

അന്റലെങ്കില്

േതറാഫിന

കത്

ില് സ്ഥിതി ന്റചയ്യുന്ന മറാഫിനതറുകള്, കെകള്, ന്ററമറാഫിനതറെുകള്, മയതട്ടലുകള് എന്നിവ്

യള്ന്റപ്പെുന്നതുും എന്നതല് അവ്

ില് േതക്തേത

ി ോരിേിതന്റപ്പട്ടിട്ടിലെതതിനതുേത

േൗതീക സ്ഥതോനങ്ങള് എന്ന്

അഥേതക്കുന്നതതണ്.

n)

“മോചസണല്

ഐഡെി

ിമക്കഷ്ന്

നമ്പ”

(“ോിന്”)

എന്നത്

യോമേതക്തതക്കള്ക്ക് ക്ോദതനും ന്റചയ്യുന്ന കിറ്റിന്റെ േത്േത

o)

“മോയ്ന്റേെ്

ചതനല്”

എന്നതുന്റകതണ്ട്

മോയ്ന്റേെ് മ്മറ്റ്, കൂെതന്റത ന്റ

ഇ.ഡി.സി./

ോി.ോി.ഐ.മ

ോി.ു.എസ്

ില് േതക്തേത

ന്റ

സ്

ബതങ്ക്

ുള്ള ുരു നയൂേറിക് ോതമസ്സ്ഡതണ്.

ന്റെേിനലുകള്/കിമ

സ് ബതങ്ക് കതലതകതലങ്ങളില് അറി

േതഗങ്ങള് യള്ന്റപ്പെുന്നതുും എന്നതല് അവ്

തന്റെതപ്പും

തസ്കുകള്/

ഇെന്റനറ്റ്

ിക്കുന്നത് ക്ോകതരേുളള േറ്റ് വ്ിവ്ിധ

ി ോരിേിതന്റപ്പട്ടിട്ടിലെതതിനതുേത

ോണേിെോതെുകളുന്റെ

വ്ിവ്ിധ േതഗങ്ങള് എന്ന് അഥേതക്കുന്നതതണ്.

p)

“ോി.ു.എസ്.”

അഥവ്ത

മസവ്നങ്ങള്,

ന്ററേിറ്റന്സ്

യമേശ്യതിനിനത

ി

ഇന്ത്യ

q)

“മോത

ിെ്

ഓഫ്

സൗകരയങ്ങള്

യോമേതക്തതവ്ി

ന്റസ

ില്”

േുതലത

എന്നതിന്റെ

വ്

ജി.ോി.ആ.

യള്ന്റപ്പന്റെ

ക്ോീന്റോയ്്

അഥും
ുള്ള

യല്ോന്നങ്ങളുും

മസവ്നങ്ങളുും

കത്

യോമ

ധനകതരയ

വ്തങ്ങുന്നതിന്റെ

ത്ിക്കതനതവ്ുന്നതത

ിലുള്ള വ്യതോതര സ്ഥതോനങ്ങള് ോരിോതലിക്കുന്ന ഇലക്മക്െതണിക് ന്റെേിനലുകള് എന്നതണ്.

“മക്ോതക്്തും” എന്നതുന്റകതണ്ട് യോമേതക്തതവ്ി

ജി.ോി.ആ ക്ോീന്റോയ്് കത് ഓ

 ന്റചയ്യുന്നതിനുളള ന്റ

സ്

ബതങ്ക് മക്ോതക്്തും എന്ന് അഥേതക്കുന്നതതണ്.

r)

“

ീസിന്റെ/ചതജുകളുന്റെ

കതലതകതലങ്ങളിലുള്ള

ോട്ടിക”

എന്നതുന്റകതണ്ട്

മേദ്തികമളതന്റെ

അതിന്റെ

ന്റ

സ്

ബതങ്ക്

ന്റവ്സൈസസറ്റില്

കതലതകതലങ്ങളില്

നിമദശ്ിക്കുന്നതുും

ക്ോദശ്ിപ്പിക്കുന്നതുേത

ീസുകള് അന്റലെങ്കില് ചതജുകളുന്റെ വ്ിശ്ദതുംശ്ങ്ങള് എന്ന് അഥേതക്കുന്നതതണ്.

ക്ോകതരേുള്ള

s)

“മറാഫിനറ്റ്ന്റേെ്”

എന്നതിന്റെ

കതഡിലൂന്റെ നെതിനി
യന്റണ്ടങ്കില്

അതുും

അഥും

ന്റ

സ്

ബതങ്കിെ

മരഖകളില്

ലേയേത

,

ജി.ോി.ആ.

ക്ോീന്റോയ്്

ധനകതരയ ഇെോതെുകന്റള കതണിക്കുന്ന, കത് അക്കൗണ്ടില് ഏന്റതങ്കിലുും ബതലന്സ്
കൂെി

മചതിനുള്ള,

ജി.ോി.ആ.

ക്ോീന്റോയ്്

കത്

ഇെോതെിന്റെ

ുരു

ക്ോതിേതസ

മറാഫിനറ്റ്ന്റേെ് എന്നതണ്.

t)

“ഇെോതനി”

എന്നതിന്റെ

സ്ഥതോനും,

ന്റ

അഥും,

സ് ബതങ്ക്

ഇെന്റനറ്റിലൂന്റെമ

ഇന്ത്യ

ിലുള്ള

എ.െി.എമ്മുകള്,

ഏന്റതങ്കിലുും

േറ്റു

േതറാഫിന

ബതങ്കുകളുന്റെ

കത്

അ

എ.െി.എമ്മുകള്

ിലിമ

എന്നിവ്

റ്റ്

വ്യതോതര

ില് അന്റലെങ്കില്

ത യോമേതക്തതവ് ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കതഡില് ഇനിമഷ്യറ്റ് ന്റചയ്യുന്ന ഏത് ഇെോതെുും

എന്നതണ്.

u)

“ഇെോതനി ോരിധി” എന്നതിന്റെ അഥും, യോമേതക്തതവ് ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കത് യോമ
ലേത

ി അതില് വ്രുതിനി

ജി.ോി.ആ.

ന്റേതതിനും ന്റഡബിറ്റുകള് കുറച്ച മശ്ഷ്ും, യോമേതക്തതവ്ി

ക്ോീന്റോയ്്

കതഡിമലക്ക്

കൂെുതലതകതന് ോതെിലെ എന്നതിനു വ്ിമധ
ന്റ

സ്

ബതങ്ക്

യോമ

ത്ിച്ച്

ോമരതക്ഷേതമ

v)

നിശ്ച

യോമേതക്തതവ്ി

ിട്ടുള്ള

തുകകമളക്കതള്

ഇഷ്യു ന്റചയ്തിട്ടുള്ള
ുരു

കതരണവ്ശ്തലുും

ി, ഏത് നിശ്ചിത ദിവ്സതിനിലുും അന്റലെങ്കില് കതലതകതലങ്ങളില്

ക്ോകതരേുള്ള

വ്യതോതര

കതല

ളവ്ിലുും,

സ്ഥതോനങ്ങളില്

ജി.ോി.ആ.

അന്റലെങ്കില്

ക്ോീന്റോയ്്

ഇെന്റനറ്റിലൂന്റെ

കത്
മനരിമട്ടത

ത നെതിനതവ്ുന്ന വ്തങ്ങലുകളുന്റെ ോരേതവ്ധി േൂലയും എന്ന് അഥേതക്കുന്നതതണ്.

“ന്റവ്സൈസസറ്റ്”
വ്രുതിനുന്ന

ിമച്ചക്കതവ്ുന്നത്

േത

സകേതറി

ത്ിച്ചതിന്റെ

എന്നതിന്റെ

അഥും

ോുതുക്കലുകള്

ന്റചയ്തിരിക്കുന്നതത

,

ന്റ

www.yesbank.in

അന്റലെങ്കില്

സ് ബതങ്ക്

എന്ന

മേദ്തികമളതന്റെ

സ്ന്ത്േതക്കി

ിട്ടുള്ളതുും,

അലെങ്കില്
ുള്ള

കതലതകതലങ്ങളില്

ു.ആ.എല്-ഇല്

സ്ഥതോിച്ചിട്ടുള്ളതുും,

അതില്

ന്റലതമക്കറ്റ്

ോരിോതലിക്കുന്നതുേത

ന്റവ്സൈസസറ്റ് എന്നതണ്.

w)

“ന്റ

സ് ബതങ്ക്” എന്നതിന്റെ അഥും 1956ന്റല കമ്പനി നി

കമ്പനി

േതിനിന്റെ അഥതിനിനുള്ളില് വ്രുന്ന ുരു ബതങ്കിുംഗ്

ുും, 1949ന്റല ബതങ്കിുംഗ് ന്ററ്ുമലഷ്ന് ആക്െിന്റെ ന്റസക്ഷന് 5 (സി)

ുരു ബതങ്കിുംഗ് കമ്പനി

ുന്റെ അഥതിനിനുള്ളില് വ്രുന്ന

ുും, ന്റനക്യു ന്റസെ, 9ആും നില, ഡിസ്കവ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ, മഡത. എ. ബി. മറത്,

മവ്തളി, േുുംസബ 400 018 എന്ന വ്ിലതസതിനില് അതിന്റെ ന്ററജിമറാഫിന് ഓ

ീസ് യള്ളതുേത

ന്റ

സ് ബതങ്ക്

ലിേിറ്റ് എന്നതണ്.

വ്യാഖ്യാനങ്ങ

II.

ഈ നിബന്ധനകളിലുും വ്യവ്സ്ഥകളിലുും, േറിന്റച്ചതരു യമേശ്യും ക്ോകെേതകുന്നിലെ എങ്കില്

a)

ുരു

“മേദ്തി”ന്റ

ോകരുംവ്യ്ക്കല്
അതിനനുസൃതേത

കുറിച്ചുള്ള
അന്റലെങ്കില്

ോരതേശ്തിനില്

ോുനരവ്തരണും

ി വ്യതഖയതനിമക്കണ്ടതുേതണ്;

ുരു

എന്നിവ്

കൂട്ടിമച്ചക്കല്,
യള്ന്റപ്പെുന്നതുും

വ്യതയതസന്റപ്പെുതിനല്,
മേദ്തി

ന്റചയ്തത്

ോുതുക്കല്,
എന്നതിന്റന

b)

ുരു
ക്ലി

“അധികതരന്റപ്പെുതിനല്”

അന്റലെങ്കില്

റന്സ്, അും്ീകതരും, അനുേതി, ക്ോമേ

“അും്ീകരിക്കല്”

എന്നതില്

അധികതരന്റപ്പെുതിനല്,

ും, സലസന്സ്, ുഴിവ്തക്കല്,

സമ്മതും,

ലിുംഗ്, ന്ററജിസ്മക്െഷ്ന് എന്നിവ്

യള്ന്റപ്പെുന്നതതണ്.

c)

“നി

േും”

എന്നതില്

അമോക്ഷത

ക്ോതബലയതിനിലുള്ളതുും,
റാഫിനതെയൂട്ടുും,

നി

മ

തും

കതലതകതലങ്ങളില്

േവ്ുും,

റൂളുും,

അധികതരന്റപ്പെുതിനലുും

മേദ്തി

ചട്ടവ്ുും,

അന്റലെങ്കില്

േതഗനിമദശ്വ്ുും, ആവ്ശ്യകത

ുപ്പിെുന്ന/സേപ്പിക്കുന്ന

നി

ന്റചയ്യുന്ന

ഓഡിനന്സുും,
േതിനിന്റെ

തി

ിമലത

ക്ോകതരേുള്ളതുേത
നയത

വ്ിധി

ബലേുള്ള

ുും അന്റലെങ്കില് സക്കത നി

അധികതരി മേല്ോറ്ഞ  ഏതിലുും നെതിനി

തീ

ഏത്

ുും,

അതിനു
ഏത്

മശ്ഷ്മേത

േരണഘെന

യതിനരവ്ുും,

ക്ോസിദ്ധീകൃത

ഡിക്കി

ുും,
ുും,

നിമദശ്വ്ുും,

ക്ന്ത്ണവ്ുും, അന്റലെങ്കില് ഏന്റതങ്കിലുും ജുഡീഷ്യല്

ിട്ടുള്ള ഏന്റതങ്കിലുും തീപ്പതക്കലുും അന്റലെങ്കില് വ്യതഖയതനവ്ുും

യള്ന്റപ്പെുന്നതതണ്.

d)

“മ

തചസ് ന്റേജൂന്ററ ഈവ്െ്” എന്നതിന്റെ അഥും ഏന്റതങ്കിലുും അശ്

ക്ോക്കി

വ്ിനിേ

അഗ്നിബതധ,

ക്ോള

ും,

അന്റലെങ്കില് ഏന്റതങ്കിലുും രീതി
നെോെികള്,

കമ്പയൂട്ട

അനധികൃത

അക്സസ്സ്,

ന്റോതട്ടിന്റതിനറി,

ക്ോകൃതിദുരന്ത്ങ്ങള്,

ിലുള്ള വ്യതവ്സത

യതക്കിുംഗ്,
കമ്പയൂട്ട

കമ്പയൂട്ട

ക്കതഷ്ുകള്,

ആേയന്ത്ര

സിറാഫിനങ്ങള്

അന്റലെങ്കില്
യള്ന്റപ്പന്റെ

ബതധിക്കന്റപ്പെന്നത്,

സവ്ദയുതി

ഷ്ട്ട്

ഡൗണ്,

ുള്ളതുും എന്നതല് അവ്

ക്ന്ത്ണതിനിനു ോുറതിനുള്ളതത

ഡതറ്റ

ിമലക്കുും

കമ്പയൂട്ട

മറാഫിനതമറജ്

ന്റെേിനലിന്റല

ന്റേക്കതനിക്കല്

അന്റലെങ്കില്

ോണിേുെക്കുകള്

ന്റെലിക്കമ്മയൂണിമക്കഷ്നിന്റല

ുദ്ധും, സക്കത

യോകരണങ്ങളിമലക്കുേുള്ള

ക്ോവ്തിനനതിനകരതഅല

ോിഴവ്ുകള്

ില് േതക്തും ോരിേിതന്റപ്പട്ടിട്ടിലെതതിനതുേത

അന്റലെങ്കില്

മകത് അന്റലെങ്കില് മക്ോതക്്തും

സതമങ്കതിക

ന്റ

ോിഴവ്ുകള്/ോരതജ
അന്റലെങ്കില്

ോരതജ

സ് ബതങ്കി ന്ററ നയത

ങ്ങള്
ങ്ങള്
േത

ഏത് കതരണതിനതലുേുള്ള ഏത് സുംേവ്വ്ുും എന്നതണ്;

e)

ഏകവ്ചനതിനില് ബയുവ്ചനവ്ുും, കൂെതന്റത േറിച്ചുും യള്ന്റപ്പെുന്നതതണ്;

f)

ഈ

നിബന്ധനകളുും

ലയള,

ിക നെോെി, കലതോങ്ങള്, ക്ോമക്ഷതേും,

വ്ിമദ്ഷ്ോരമേത, നശ്ീകരണതത്മകമേത അന്റലെങ്കില് തകരതറിലതക്കുന്നമതത ആ

നി

ിലെതയ്േ,

കളിന്റല അന്റലെങ്കില് മോയ്ന്റേെ് അന്റലെങ്കില് ന്റഡലിവ്റി ന്റേക്കതനിസതിനില് ലുംഘനങ്ങമളത സവ്റമസത,

അട്ടിേറി,

േൂലും

ങ്ങളുന്റെ ലേയത

വ്യവ്സ്ഥകളിലുും

ശ്ീഷ്കങ്ങള്

മചതിനിട്ടുള്ളത്

ുള്ള”

ോദങ്ങള്

ന്ററ

റന്സിന്റെ

സൗകരയതിനിനത

ി

േതക്തേതണ്.

g)

“യള്ന്റപ്പെുന്നു”

അന്റലെങ്കില്

“യള്ന്റപ്പന്റെ

എന്നീ

സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്

ോരിേിതി

കൂെതന്റത

വ്യതഖയതനിമക്കണ്ടതതണ്;

h)

ുരു

ലിും്ോദവ്ിന്റ

കുറിക്കുന്ന

ോരതേശ്തിനില്

സ്ക്തീലിും്വ്ുും

ോുലെിും്വ്ുും

നോുുംസകലിും്വ്ുും

യള്ന്റപ്പെുന്നതതണ്;

i)

ന്റ

സ്

ബതങ്കില്

നിന്നുും

സ്ീകതരയതകള്ക്കുും, ന്റ

ആവ്ശ്യേത

എലെത

അും്ീകതരങ്ങള്ക്കുും,

അനുേതികള്ക്കുും,

സമ്മതങ്ങള്ക്കുും,

സ് ബതങ്കിന്റെ മരഖതേൂലേുള്ള േുന്കൂ അും്ീകതരും, അനുേതി, സമ്മതും അന്റലെങ്കില്

സ്ീകതരയത ആവ്ശ്യേതണ്;

j)

ഏന്റതങ്കിലുും സുംേവ്ും, സുംേവ്ിക്കല്, സതയചരയും, േതറ്റും, വ്സ്തുത, വ്ിവ്രും, ക്ോേതണും, അധികതരന്റപ്പെുതിനല്,
നെോെി,

ക്ോവ്ൃതിനി,

ുഴിവ്തക്കല്,

േറ്റുവ്ിധതിനിലുള്ള ഏത് സും്തി
തമ്മില്

ഏന്റതങ്കിലുും

വ്സ്തുനിഷ്ഠതന്റ
യോമേതക്തതവ്ി

വ്ിമ

അവ്കതശ്വ്തദങ്ങള്,

ുന്റെ

ബതധകേത

ുും വ്സ്തുനിഷ്ഠതന്റ

തജിമപ്പത

സുംബന്ധിച്ച്

ലുംഘനും,

തക്കമേത

ന്റ

സ്

വ്ീചച്ച

ുള്ള

അന്റലെങ്കില്

സുംബന്ധിച്ച് യോമേതക്തതവ്ുും ന്റ

സ് ബതങ്കുും

യണ്ടതകുന്നോക്ഷും,

ബതങ്കിന്റെ

അേിക്ോത

ും

യള്ന്റപ്പന്റെ

മേല്ോറ്ഞ ിട്ടുള്ള
അന്ത്ിേേത

ഏതിന്റെ

ിരിക്കുന്നതുും

ുും

അത്

ിരിക്കുന്നതുേതണ്.

നിബന്ധനങ്ങള യെെുും വ്യവ്സ്ഥകള യെെുും പ്പയൊഗും:

III.

a)

ന്റോതതു

നിബന്ധനകളുും

വ്യവ്സ്ഥകമളതെുും

ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കതഡിന്റെ യോമ
ന്റേതതിനും കരതറത

b)

ഈ

വ്യവ്സ്ഥകളുും

നിബന്ധനകളുും

ത്ന്റതിന സുംബന്ധിച്ച് യോമേതക്തതവ്ുും ന്റ

സഞ്ചിതേത

സ് ബതങ്കുും തമ്മിലുള്ള

ലീകരക്കുന്നതിനു വ്ിമധ

േത

സ് ബതങ്ക് കതലതകതലങ്ങളില് നിഷ്കഷ്ിക്കുന്ന മ

ി ന്റ

ത്യതത േതനദഡും

സ് ബതങ്ക് ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കത് ഇഷ്യു ന്റചയ്യുന്നതതണ്.

c)

ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കത് േറ്റ് വ്യക്തികള്മക്കത കക്ഷികള്മക്കത സകേതറതന് ോതെുള്ളതലെ.

d)

ജി.ോി.ആ.

e)

ക്ോീന്റോയ്്

കതഡില്

(അമ്പതിനത

ിരും േതക്തും) രൂോ

ജി.ോി.ആ.

ക്ോീന്റോയ്്

േതക്തും

സതധുവ്ത

കറണ്സി

ത

അമലത്

കത്

ഇന്ത്യന്

g)

ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കത് സകപ്പറ്റി
ുപ്പിന്റെ

ജി.ോി.ആ.

ിന്റപ്പതന്നുും

ക്ോീന്റോയ്്

ോിന്വ്ലിക്കുന്നതിനത

നല്കതന്റത

ജി.ോി.ആ.
ോലിശ്

ബതലന്സ്

50,000/-

രൂോ

ിലുള്ള

േൂക്ോമദശ്തിനിനു

വ്സ്തു ആ

ഇെോതെുകള്ക്കുും

ോുറമതിനത

വ്ിമദശ്

ത്ിക്കതനതവ്ിലെ.

ിരിക്കുും.

യെന്റന തന്റന്ന അതിന്റെ ോിന്േത്തിന് യോമേതക്തതവ് ുപ്പിമെണ്ടത്
അന്റലെങ്കില്
തന്റന്ന

ുപ്പില്

ഏത്

നിഷ്കഷ്ിച്ചിട്ടുള്ള

ി യോമേതക്തതവ്ി

ക്ോീന്റോയ്്

ുും നല്കുന്നതി

ഇന്ത്യ

ഇന്ത്യന്

ന്റോതരുതിനമക്കെുന്റണ്ടങ്കില്,

ഇെോതെുും

സ് ബതങ്കില് നിക്ഷി്തേത

കതഡില്

ക്ോീന്റോയ്് കത് യോമ

i)

കത്

സ് ബതങ്കിന്റെ സവ്ിമശ്ഷ്േത

അേതവ്തിനില്

റേതക്കുന്നതിനുള്ള അവ്കതശ്ും ന്റ

h)

ന്റക്കഡിറ്റ്

ും ന്റചയ്യന്റപ്പെുന്ന ഏന്റതങ്കിലുും ഇെോതെുകള്മക്കത യോമ

ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കത് ന്റ

അറി

ോരേതവ്ധി

േൂക്ോമദശ്തിനിനുള്ളിലുും

ജി.ോി.ആ.

f)

കൂെതല്

ന്റചയ്യതവ്ുന്ന

ി ോരിേിതന്റപ്പെുതിനുന്നതതണ്.

ിരിക്കുന്നതതണ്.

ില് വ്ിനിേ

ആവ്ശ്യേതണ്.

ി

ി രൂോന്റപ്പെുന്നതതണ്.

ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കത്, ന്റ
സ

ുപ്പും

യോമേതക്തതവ്ി

നിരതകരിക്കുന്നതിനുള്ള

അന്റലെങ്കില്

ിരിക്കുും.

ന്റക്കഡിറ്റ്

ോരിധിക്കുള്ളില്

നിന്നുന്റകതണ്ട്

ോണും

ഓമട്ടതമേറ്റ് ന്റെലെ ന്റേഷ്ീനുകളില് (എ.െി.എമ്മുകള്) ജി.ോി.ആ.

ത്ിക്കതവ്ുന്നതതണ്.

കതഡില്
ന്റ

നിലനിതിനി

സ് ബതങ്കി

ിരിക്കുന്ന

ബതദ്ധയത യണ്ടത

ുരു

ബതലന്സിനുും

ിരിക്കുന്നതലെ.

ുരു

സേ

തിനുും

ുരു

j)

ജി.ോി.ആ.

ക്ോീന്റോയ്്

ന്ററജിമറാഫിന്
അറി

കത്

കതലയരണന്റപ്പെുന്നതിനു

ന്റേതസബല് നമ്പറിമലക്ക്

ിക്കുന്നതതണ്

അഥവ്ത

കതലയരണന്റപ്പെുന്നതിനു
ബതലന്സുും

വ്ിവ്രും

േുമ്പ്

യോമേതക്തതവ്

എസ്.എും.എസ്.

ക്ോീന്റോയ്്

ത്ന്റപ്പെുമതിനണ്ടത്

ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കതഡില് ലേയേത
എങ്കില്, ബതക്കിനില്ക്കുന്ന ബതലന്സ് ന്റ
േന്ററ്റന്റതങ്കിലുും

ബതങ്കില്

ന്റചയ്യുന്നതിനത

ി യോമേതക്തതവ്ി

യോമേതക്തതവ് ന്റ

അ

ച്ചുന്റകതണ്ട്

ന്റ

േുമ്പ്

സ് ബതങ്ക്

ജി.ോി.ആ.

കതഡില്

ലേയേത

ആവ്ശ്യേതണ്.

യോമേതക്തതവ്ിന്റെ
യോമേതക്തതവ്ിന്റന

ക്ോീന്റോയ്്
ിട്ടുള്ള

സതധുതത

കത്

േുഴുവ്ന്

ന്റക്കഡിറ്റ്

കതലതവ്ധിക്കുള്ളില്

ിട്ടുള്ള ന്റക്കഡിറ്റ് ബതലന്സ് യോമേതക്തതവ് വ്ിനിമ

സ് ബതങ്കില് നിലനിതിനി

യോമേതക്തതവ്ിനുള്ള
ന്റ

ദിവ്സങ്ങള്ക്കു

നല്കുന്നതതണ്.

ജി.ോി.ആ.
യോമ

45

അക്കൗണ്ടിമലക്ക്

ത്ിച്ചിലെ

ിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിമലക്ക് അന്റലെങ്കില്

റീ

ണ്ട്

ന്റചയ്യുന്നതിനത

ി/

ക്െതന്സ്



സ് ബതങ്കിന്റന സേീോിക്കതവ്ുന്നതതണ്. നിശ്ചിക കതലതവ്ധിയ്ക്കുള്ളില്

സ് ബതങ്കിന്റന സേീോിക്കുന്നിലെ എങ്കില് ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കതഡില് ലേയേത

ബതക്കിനില്ക്കുന്ന ബതലന്സ് ന്ററ്ുമലറ്ററി േതഗനിമദശ്ങ്ങള് അനുവ്തിനിച്ചുന്റകതണ്ട് ുരു നിധി

ിട്ടുള്ള
ിമലക്ക്

സകേതറുന്നതതണ്.

IV.

കാര്ഡിയെ ്യുയുവ്സുും ഉപയൊഗവ്ുും
a) ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കത് യോമേതക്തതവ്ി
ന്റചയ്യുന്ന

എെിറ്റിക്ക്

നിരുോതധികേത

ന്റഡലിവ്

അന്റലെങ്കില് യോമേതക്തതവ്ി

ന്റചയ്യുന്നതിനുും

സകേതറുന്നതിനുും

ന്റ

(ക്കള്ക്ക്) അത് വ്ിതരണും

സ്

ബതങ്കിന്റന

ുും ോിന്വ്ലിക്കതനതവ്തതിനവ്ിധവ്ുും അധികതരന്റപ്പെുതിനുന്നു. ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കത്

യോമേതക്തതവ്ി

ന്റഡലിവ്

ന്റചയ്യുന്നതുേത

ക്ോവ്ൃതിനികള്മക്കത ോിഴവ്ുകള്മക്കത ന്റ

b) യോമേതക്തതവ്ി

േുന്കൂട്ടി

ി

ബന്ധന്റപ്പട്ട്

സ് ബതങ്കി

ുള്ള ുരറി

എെിറ്റി

ബതദ്ധയതമ

ുന്റെ

േത്തിനു

സ്ഥതോനങ്ങളിലുും നിക്ഷി്തേത
ക്ോീന്റോയ്്

യമേശ്യങ്ങള്ക്കത

ി

ഏന്റതങ്കിലുും
ിരിക്കുന്നതലെ.

ിപ്പുും നല്കതന്റത തന്റന്ന, ഏത് കതരണതിനതലുും ഏത് സേ

തിനുും

സ് ബതങ്കിലുും വ്യതോതര

ിരിക്കുും.

കത്

േതക്തമേ

നിന്നുള്ള

ത യതിനരവ്തദിതിനമേത യണ്ടത

ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കതഡിന്റെ സ്ീകതരയത നിരസിക്കതനുള്ള അവ്കതശ്ും ന്റ

c) ജി.ോി.ആ.

യോമേതക്തതവ്

യോമ

സതയസന്ധേത
ത്ിക്കതന്

വ്യക്തിോരമേത

ോതെുള്ളൂ.

ചില

അന്റലെങ്കില്

വ്യതോതര

ഔമദയത്ികമേത

സ്ഥതോനങ്ങളുന്റെ

ആയ്

കതരയതിനില്

ചുേതിനന്റപ്പെുന്ന ചതജുകളില് ചില അധിക സവ്ീസുകള് അന്റലെങ്കില് അതിനരും വ്യതോതര സ്ഥതോനങ്ങള്
ക്ോദതനും ന്റചയ്യുന്ന േറ്റ് സൗകരയങ്ങള്ക്കുള്ള ുരു ചതജുും യള്ന്റപ്പെുന്നതതണ്.

d) വ്യതോതര

സ്ഥതോനതിനില്

നെതിനന്റപ്പെുന്ന

ഓമരത

ഇെോതെിനുും

ജനമററ്റ്

ന്റചയ്യന്റപ്പെുന്ന

എലെത

ചതജ്

സ്ലിപ്പുകളിലുും യോമേതക്തതവ് ുപ്പിമെണ്ടതുും അത് സൂക്ഷിച്ചുവ്യ്മക്കണ്ടതുേതണ്. യോമേതക്തതവ്ി
സ്ലിപ്പുകളുന്റെമ
യണ്ടത

ത

ക്െതന്സതക്ഷന് സ്ലിപ്പുകളുന്റെമ

ിരിക്കുന്നതലെ.

ബതങ്കിന്റെ

സ്ന്ത്ും

വ്ിമവ്ചനതിനിലത

ദിവ്സങ്ങള്ക്കുള്ളില്
സ്ലിപ്പുകളുന്റെമ
ബതങ്കി

ത

യോമേതക്തതവ്ിന്റെ

യോമേതക്തതവ്

ോകപ്പുകള്

അവ്കതശ്ും യണ്ടത

ത

േത്തിനു

ോകപ്പുകള്
നിന്നുള്ള

ിരിക്കുന്നതുും,
നെതിനി

നല്കുന്നതി

അതിനരതിനിലുള്ള

ഇെോതെിന്റെ

ിരിമക്കണ്ടതുേതണ്.
അധിക

വ്ില

നല്കുന്നതി

തീ

തി

ചതജ്

അന്റലെങ്കില്

ന്റ

സ് ബതങ്കി

ഏത്

േുതല്

അമോക്ഷ
നതല്ോതിനി

സ്ലിപ്പുകളുന്റെമ
ചതജ്

ത

ചതജ്
ബതദ്ധയത
ുും

ന്റ

ഞ്ച്

സ്
(45)

ക്െതന്സതക്ഷന്

ഈെതക്കുന്നതി

ന്റ

സ്

ിരിക്കുന്നതതന്റണന്ന് യോമേതക്തതവ് സമ്മതിക്കുന്നു.

e) ഏന്റതങ്കിലുും ഇെോതെുേത ുള്ള ബന്ധതിനില് വ്യതോതര സ്ഥതോനും ചുേതിനുന്ന ഏത് ചതജുും വ്ില ുും
യോമേതക്തതവ്

വ്യതോതര

സ്ഥതോനവ്ുേത

ി

മനരിട്ട്

തീപ്പതമക്കണ്ടതതണ്.

േതറാഫിന

ന്റേച്ചെിന്റെ

േത്തിനു

നിന്നുള്ള

ഏന്റതങ്കിലുും

ക്ോവ്ൃതിനികള്മക്കത

ോിഴലുകല്മക്കത

അന്റലെങ്കില്

ഇെോതെുേത

ചുേതിനുന്ന ചതജുകള്മക്കത വ്ിലയ്മക്കത ുന്നുകില് മനരിമട്ടത അന്റലെങ്കില് ോമരതക്ഷേതമ
ബതദ്ധയതമ

f)

ത യതിനരവ്തദിതിനമേത യണ്ടത

യോകരണതിനിന്റെമ
സ്ഥതോനങ്ങള്ക്ക്
ന്റചയ്യുന്നതുും,

ആശ്

ഡയൂ

ആ

ിട്ടുള്ള

ി ന്റ

നി

തക്കേുള്ള

ബന്ധതിനിന്റെമ
ഏലെത

റീ

േങ്ങള്ക്കുും

തുക

തുെന്നുള്ള

കണക്കിന്റലെുക്കതന്റത

അെിസ്ഥതനതിനില്

േതക്തമേ

ത

രീതി

കത്
ത

തകരതറിനുും

മോതകുന്നതിന്റെ

എതിരത

ുള്ള

അക്കൗണ്ടില്

സ്

ി

ഏന്റതങ്കിലുും

ആന്ത്രിക

വ്യതോതര

ി

മക്ോതസസ്സ്

ന

ങ്ങള്ക്കുും

ന്റ

സ്

ത

ബതങ്കിന്റെ

ോരി്ണന

ലേയേത

ന്റക്കഡിറ്റ്

ബതലന്സിന്റെ

എന്ന്

യോമേതക്തതവ്

ന്റചയ്യുകയ്യൂള്ളൂ

ിലിരിക്കുന്ന

ണ്ടിലെ എന്ന കതരണതിനതല് മോയ്ന്റേെ് നിമദശ്ങ്ങള്

ന്റ

സ്

ബതങ്കിനുണ്ടതകുന്ന
നിന്ന്

ഏത്

നഷ്ടതിനിനുും

നിരുോതധികേത

ി

ന്റ

അന്റലെങ്കില്

സ്

ബതങ്കിന്റന

സ് ബതങ്കിനുണ്ടതകുന്ന അതിനരും നഷ്ടതിനിന്റെ അന്റലെങ്കില് തകരതറിന്റെ

കത്

നിന്നുും

യണ്ടത

ിരിക്കുന്നതതന്റണന്ന് യോമേതക്തതവ് സമ്മതിക്കുന്നു.

മനരിട്ട്

കുറവ്ു

ന്റചയ്യുന്നതി

ന്റ

സ്

g) േമറ്റന്റതങ്കിലുും മോയ്ന്റേെ് ഇന്സ്ക്െുന്റേെ് യോമ ത്ിച്ച് യോമേതക്തതവ് നെതിനി
അന്റലെങ്കില്

സ് ബതങ്കി

േതനുവ്ലത

ബതങ്കിന്റെ

അക്കൗണ്ടില്(കളില്)

തുക

നിരതകരിക്കന്റപ്പട്ട

ത ന്റ

ിലുള്ള ോരിമശ്തധയ്ക്കു മശ്ഷ്ും കത് അക്കൗണ്ട്

നമഷ്ടതതിനരവ്തദിതിനതിനില്

യോമേതക്തതവ് േുക്തേതക്കുന്നതതണ്. ന്റ

ന്റ

േതനിക്കുകമ

കണക്കില്

കതരണേത

ക്കേന്റപ്പെുതിനലുകളുും

ഇെോതെുകളുും,

സമ്മതിക്കുന്നു. കത് അക്കൗണ്ടില് ോരയത്തേത
േതനിക്കന്റപ്പെതമതത

ോിഴവ്ു

ണ്ടുകളുും

ഏത്

സ്ീകരിക്കുമ

ത

ചട്ടതിനിനുും

സ് ബതങ്ക് നെതിനുന്ന ശ്രി

ന്റചയ്യുന്നതതണ്.

ബന്ധതിനില്

ിരിക്കുന്നതലെ.

വ്ിനിേ

ബതധകേത

അനുസൃതേത
ന്റക്കഡിറ്റ്

ത

ുള്ള

റേതക്കന്റപ്പട്ട

ഇെോതെുകള്

യണ്ടതവ്ുക

ബതങ്കി

ോരതജ

തന്റണങ്കില്

അവ്കതശ്ും

ന്റപ്പട്ട, േെങ്ങി

എലെത

റീ

,

ണ്ടുകളുും

ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കതഡില് ന്റക്കഡിറ്റ് ന്റചയ്യതനതവ്ിലെ എന്ന് യോമേതക്തതവ് അും്ീകരിക്കുന്നു.

h) ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കതഡുേത ുള്ള ബന്ധതിനിലുള്ള എലെത ഇെോതെുകളുേത ി ബന്ധന്റപ്പട്ടുും എലെത
സേ

തിനുും

അെങ്ങി

യതിനേ

ിരിക്കുന്ന

കതഡിന്റെ

വ്ിശ്്തസതിനില്

നിബന്ധനകള്ക്കുും

ഏന്റതങ്കിലുും

യതിനരവ്തദിതിനവ്ുും
വ്യവ്സ്ഥകളുന്റെ

ക്ോവ്തിനിക്കുന്നതതന്റണന്ന്

നി

വ്യവ്സ്ഥകള്ക്കുും

േവ്ിരുദ്ധേത

യോമേതക്തതവ്

ുും,

ബതധകേത

ും സമ്മതിക്കുക

നി

ന്റതറ്റത

ഇതില്

ക്ോീന്റോയ്്

ത്തിനിന്റെ

ിരിക്കുന്ന

ഇതില്

ോൂണ്ണ

നിബന്ധനകളുന്റെ

ുും

സ് ബതങ്കിന്റ

േങ്ങള്ക്കു കീഴില് നി

നിമരതധിച്ച

മകതള്

ബതക്ക്

ക്ോീന്റോയ്് കത് യോമ

ത ന്റ

സ്

േുക്തേതക്കുന്നതതന്റണന്നുും യോമേതക്തതവ്

ുും ന്റചയ്യുന്നു.
േവ്ിരുദ്ധേത

സമ്മതിക്കുന്നു. നിമരതധിക്കന്റപ്പട്ടമതത വ്ിലക്കി

വ്തങ്ങല്,

ജി.ോി.ആ.
യോമ

അെങ്ങി

ഏന്റതങ്കിലുും യല്ോന്നങ്ങള്മക്കത മസവ്നങ്ങള്മക്കത

നെതിനുന്ന മോയ്ന്റേെ്(കള്)ക്ക് ജി.ോി.ആ ക്ോീന്റോയ്് കത് യോമ

െിക്കറ്റുകള്,

ുള്ള

യറപ്പുനല്കുന്നു.

ഏന്റതങ്കിലുും ലുംഘനും യോമേതക്തതവ് നെതിനുന്നതു േൂലും മനരിമട്ടത ോമരതക്ഷേതമ

ബതങ്കിനു വ്രുന്ന നമഷ്ടതതിനരവ്തദിതിനതിനില് നിന്ന് ന്റ

i)

വ്ിരുദ്ധേത

അന്റലെങ്കില്

ഏന്ററ്റെുക്കുക

അും്ും

ുുംമ ന്റത നഷ്ടതിനിനുും, തകരതറിനുും, ോലിശ്യ്ക്കുും, ോരിവ്തിനനതിനിനുും, േമറ്റതു സതമ്പതിനിക

ചതജിനുും എതി

യറപ്പുനല്കുക

കത്

ിട്ടുള്ളമതത ആ

ക്ോസിദ്ധീകരണങ്ങള്,
മസവ്നങ്ങള്ക്കുള്ള

ത്ിക്കുന്നതലെ എന്ന് യോമേതക്തതവ്

യല്ോന്നങ്ങമളത മസവ്നങ്ങമളത, യദത. മലതട്ടറി

സ്ീ്സമറ്റക്കുകളിന്റല
മോയ്ന്റേെ്

േുതലത

ോന്റങ്കെുക്കല്,

വ്,

ബിറ്റ്മകത

വ്തങ്ങുന്നതിനത

ി

ിനുകള്

ജി.ോി.ആ.

ത്ിക്കതനതവ്ിലെ.

j)
k) ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കത് 50,000.00 (അമ്പതിനത ിരും) രൂോ ില് കൂെുതലത
ന്റ

സ്

ബതങ്കി

അും്ീകരിക്കുക

മലത്

ന്റചയ്യതമനത

ുും സമ്മതിക്കുക

റീമലത്

ുും ന്റചയ്യുന്നു.

ന്റചയ്യതമനത

ആവ്ിലെ

എന്ന്

ുരു

തുകയ്ക്കത

യോമേതക്തതവ്

ി

ഇതിനതല്

l)

ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കതഡിന്റെ സതധുതയ്ക്കു വ്ിമധ
കതല

ളവ്ില്

ജി.ോി.ആ.

യോമേതക്തതവ്ി

ക്ോീന്റോയ്്

ുരു

മനതട്ടീസ്

കതഡില്
അ

േത

ുരു

ച്ചതിനു

ി, ുരു (1) വ്ഷ്ന്റതിന തുെച്ച
ഇെോതെുും

മശ്ഷ്ും

ഇലെ

എങ്കില്,

ജി.ോി.ആ.

നിജീവ്േതക്കുന്നതതന്റണന്ന് യോമേതക്തതവ് ഇതിനതല് അും്ീകരിക്കുക

ന്റ

സ്

ക്ോീന്റോയ്്

ുും സമ്മതിക്കുക

സ് ബതങ്കി

ുരു
ബതങ്ക്
കത്

ുും ന്റചയ്യുന്നു. ന്റ

ബതങ്ക് കതലതകതലങ്ങളില് നിഷ്കഷ്ിക്കുന്ന ക്ോകതരേുള്ള സതധൂകരണങ്ങള്ക്കുും ആവ്ശ്യേത
ക്ശ്ദയ്ക്കുും മശ്ഷ്ും േതക്തമേ ന്റ

ത

സ്

കൃതയേത

ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കത് വ്ീണ്ടുും സജീവ്േതക്കതനതവ്ൂ

m) ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കത് യോമ ത്ിച്ച് നെതിനുന്ന എലെത ഇെോതെുകള്ക്കുും ന്റ സ് ബതങ്കില് നിന്നുും
എസ്.എും.എസ്.

അന്റലെങ്കില്

സമ്മതിക്കുന്നു. ന്റ

സ് ബതങ്കില് നിന്നുള്ള എസ്.എും.എസ്. അന്റലെങ്കില് ന്റേ

ന്റക്കഡിറ്റ്

ഇെോതെുകള്,

ബതലന്സ്,

അന്റലെങ്കില്

ന്റേ

ിലിുംഗ്

ജി.ോി.ആ.

അമലട്ടുകള്

ക്ോീന്റോയ്്

കതലതകതലങ്ങളില്

ന്റ

സ്ീകരിക്കുന്നതി

കതഡില്

സ്

ലേയേത

യോമേതക്തതവ്

ഇതിനതല്

ിലിുംഗ് അമലട്ടുകളില് ന്റഡബിറ്റ്,
ിട്ടുള്ള

ബതങ്ക്

നിഷ്കഷ്ിക്കുന്ന

ുരു

സയതചരയതിനിലുും

അന്റലെങ്കില്

േറ്റ്

മശ്ഷ്ിക്കുന്ന

വ്ിവ്രങ്ങള്

അന്റലെങ്കില്

വ്ിശ്ദതുംശ്ങ്ങള് എന്നിവ് വ്യക്തേതക്കുന്നതതണ്.

n) മോചസണല്

ഐഡെി

ിമക്കഷ്ന്

നമ്പ

(ോിന്)

യോമേതക്തതവ്

ഏന്റതങ്കിലുും

ബന്ധുവ്ിമനത, കുെുുംബ അും്ങ്ങള്മക്കത അന്റലെങ്കില് േൂന്നതും കക്ഷിമക്കത ന്റവ്ളിന്റപ്പെുതിനതന് ോതെിലെ എന്ന്
യോമേതക്തതവ്

സമ്മതിക്കുക

ന്റവ്ളിന്റപ്പെുതിനല്
നിന്നുും

സ്ഥിരീകരിക്കുക

ന്റചയ്യുന്നു.

ഇതിനരതിനിലുള്ള

ുന്ന

ക്ോതയതഘതതങ്ങള്ക്ക്

യോമേതക്തതവ്ിനു

േതക്തേത

ുും. ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കതഡിന്റെ അനധികൃത യോമ

അന്റലെങ്കില് അതുേത
ബതങ്കി

മനരിമട്ടത അന്റലെങ്കില് ോമരതക്ഷേതമ

േറക്കുകമ

ത

സ്ഥതനുംന്റതറ്റി

ലേിക്കുന്നതിനത
മകക്രവ്ുേത

ി

ോിന്.ന്റെ അനധികൃത

ി

യെനെി

വ്യ്ക്കുകമ
തന്റന്ന

ബന്ധന്റപ്പെുകമ

ത

ത

ത്തിനില് നിന്ന് യരുതിനിരി
ത്തിനിന്റെ

ലേത

ുന്നമതത

ത യണ്ടതകുന്ന ഏന്റതങ്കിലുും നഷ്ടതിനിമനത തകരതറിമനത ന്റ

സ്

ുും യോമേതക്തതവ് നിരതകരിക്കുന്നു. യോമേതക്തതവ് ോിന്

ന്റചയ്യുക

തന്റണങ്കില്,

ുരു

ോുതി

യോമേതക്തതവ്

അമോക്ഷ

ോിന്

ന്റ

സ്

നല്കുകമ
ബതങ്കി

ത

ഏജെിന്റെ/െുേതരുന്റെ

ുരു

ോുതി

ോിന്

യോമേതക്തൃ

മസവ്ന

നല്കി

ില് വ്ിലതസതിനിമലക്ക് അ

o) ന്റ സ് ബതങ്ക് അതിന്റെ മസവ്നങ്ങളുേത ി ബന്ധപ്പട്ട് ആവ്ശ്യേത
അന്റലെങ്കില്

യതിനരവ്തദിതിനവ്ുും

സ്

മരഖതേൂലേുള്ള
ന്റചയ്യണും.

ത്തിനില്

ി ന്റ

ിട്ടുള്ള യോമേതക്തതവ്ിന്റെ ന്ററജിമറാഫിന് ഇന്റേ

ദതതതവ്ിന്റെ/കളുന്റെ

ിരിക്കുും

ി ബന്ധന്റപ്പമട്ടത കൂെതന്റത /അന്റലെങ്കില് അതിനരും ദുരുോമ

ബതങ്കിന്റെ എലെത യതിനരവ്തദിതിനവ്ുും ബതദ്ധയത

ലേയേത

ുും

കൂെതന്റത/അന്റലെങ്കില് ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കതഡിന്റെ അനധികൃത യോമ

യരുതിനിരി

ബതദ്ധയത

ുും

വ്ിനിമ

അന്റലെങ്കില്

ച്ചുന്റകതെുക്കുന്നതതണ്.

നിബന്ധനകളിമേല്

മസവ്നങ്ങള്

ിട്ടുള്ള

ബതയയ

മസവ്ന

ത്ിമച്ചക്കതവ്ുന്നതതന്റണന്ന്

യോമേതക്തതവ് സമ്മതിക്കുന്നു.

p) ന്റ സ് ബതങ്ക് കതലതകതലങ്ങളില് അതിന്റെ ന്റവ്സൈസസറ്റില് അമലത് ന്റചയ്യുന്ന ആവ്തിനിച്ച് യന്ന ിക്കുന്ന
മചതദയങ്ങളിമലക്ക് (“FAQ”) യോമേതക്തതവ്ി

V.

ക്ോതോയത യണ്ടത

ിരിക്കുന്നതതണ്.

ലുംഘനും
a) യോമേതക്തതവ് ഈ നിബന്ധനകളുും വ്യവ്സ്ഥകളുും ഏന്റതങ്കിലുും ലുംഘിക്കുക തന്റണങ്കില്, ന്റ സ് ബതങ്കിനു
മേല് കൂെുതല് എന്റന്ത്ങ്കിലുും അവ്കതശ്വ്തദമേത, ആവ്ശ്യമേത അന്റലെങ്കില് തക്കമേത കൂെതന്റത ജി.ോി.ആ.
ക്ോീന്റോയ്് കത് യെനെി റേതക്കതമനത അവ്സതനിപ്പിക്കതമനത ന്റ
യണ്ടത

സ് ബതങ്കി

ോൂണ്ണേത

അവ്കതശ്ും

ിരിക്കുന്നതതണ്.

b) യോമേതക്തതവ്
ലുംഘിക്കുന്നതിന്റെ

ഇതില്
ലേത

അെങ്ങി
ി

ിരിക്കുന്ന

മനരിമട്ടത

ഈ

ോമരതക്ഷേതമ

നിബന്ധനകളുും

ത

ന്റ

സ്

വ്യവ്സ്ഥകളുും
ബതങ്കി

ഏന്റതങ്കിലുും

യണ്ടതകുന്ന

ന്റചലവ്

കൂെതന്റത/അന്റലെങ്കില് സയിമക്കണ്ടി വ്രുന്ന ഏത് നഷ്ടും, തകരതഅല, അവ്കതശ്വ്തദും, ോിഴ, വ്ില, ചതജുകള്
അന്റലെങ്കില് ന്റചലവ്ുകള് (ലീ്ല് കൗണ്സല്
നഷ്ടങ്ങളുന്റെ

യതിനരവ്തദിതിനും

ീസ് യള്ന്റപ്പന്റെ) എന്നിവ്യ്ന്റക്കതിന്റര ന്റ

ഏന്ററ്റെുക്കുന്നതതന്റണന്ന്

യോമേതക്തതവ്

സ് ബതങ്കിനുണ്ടതകുന്ന

യറപ്പുനല്കുക

ുും

സമ്മതിക്കുക

ുും

ന്റചയ്യുന്നു.

VI.

കാലാവ്ധിെുും അവ്സാനിപ്പിക്കലുും

(a) ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കത് ക്ോിെ് ന്റചയ്യുന്ന തീ തി േുതല് േൂന്ന് (3) വ്ഷ്മതിനക്ക് അന്റലെങ്കില്
ജി.ോി.ആ.
സതധുവ്ത

ക്ോീന്റോയ്്

േുന്േത്തിന്

ക്ോിെ്

ന്റചയ്തിരിക്കുന്ന

ക്ോീന്റോയ്്

ത്ിക്കുന്നത്

യറപ്പുനല്കുക

തി

വ്ന്റര

കത്

തെ

കതലയരണന്റപ്പെുമമ്പതള്

ുന്നതിനത

ി

അത്

ഏന്റതങ്കിലുും

നശ്ിപ്പിക്കതന്റേന്ന്

േൂന്നതും

യോമേതക്തതവ്

കക്ഷി

അത്

സമ്മതിക്കുക

ുും

ുും ന്റചയ്യുന്നു.

(c) യോമേതക്തതവ്ി

ഏത് സേ

തിനുും, ന്റ

സ് ബതങ്കി

േുപ്പത് (3) ദിവ്സന്റതിന ുരു മനതട്ടീസ് േുന്കൂ മരഖതേുള

മനതട്ടീസ് നല്കി ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കതഡിന്റെ അവ്സതനിപ്പിക്കലി
യെനെി

കതലയരണതിനീ

ിരിക്കുന്നതതണ്.

(b) ജി.ോി.ആ.
യോമ

കതഡിന്റെ

ക്ോതബലയമതിനതന്റെ

ജി.ോി.ആ.

ജി.ോി.ആ.

ക്ോീന്റോയ്്

ക്ോീന്റോയ്്

കത്

കത്

അമോക്ഷിക്കതവ്ുന്നതണ്. ഇത്

അവ്സതനിപ്പിക്കുന്നതത

റേതക്കുന്നതത

,

മയതട്ട്ലിറാഫിന്

ന്റചയ്യുന്നതി

ന്റചയ്യുന്നതി

യോമേതക്തതവ് നെതിനുന്ന അമോക്ഷകളുന്റെ കതരയതിനില് ുഴിന്റക

കൂെതന്റത/അന്റലെങ്കില്
അന്റലെങ്കില്

മലതക്ക്

തണ്.

(d) മയതമളതക്്തേുും േതഗ്നറ്റിക് സ്ക്െിപ്പുും േുറിക്കുക ുും നശ്ിപ്പിക്കുക ുും ന്റചയ്തു എന്ന് യറപ്പതക്കിന്റക്കതണ്ട്
ജി.ോി.ആ.
അന്റലെങ്കില്

ക്ോീന്റോയ്്

കതഡിന്റെ

ജി.ോി.ആ.

ക്ോീന്റോയ്്

ക്ോതബലയതിനിലതകുന്നതലെ
യോമേതക്തതവ്

എന്ന്

നശ്ിപ്പിച്ചതലുും

േുകളില്

വ്ലതുേത്ന്റതിന

കത്

ന്റ

യോമേതക്തതവ്

നശ്ിപ്പിച്ചതത

ി

സ്

േൂല

ബതങ്കി

േുറിച്ച്

ലേിക്കുന്നത്

േനസ്സിലതക്കുന്നു.

അവ്കതശ്ന്റപ്പട്ടതലുും,

വ്ികൃതേതക്കുന്ന്
വ്ന്റര

ജി.ോി.ആ.
ജി.ോി.ആ.

വ്ന്റര

ഇതിനരും

മനതട്ടീസ്

ക്ോീന്റോയ്്

കത്

ക്ോീന്റോയ്്

കതഡിന്റെ

അവ്സതനിപ്പിക്കലിനു േുമ്പ് ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കതഡില് ന്റചലവ്തക്കന്റപ്പെുന്ന ഏത് ചതജുകള്ക്കുും
യോമേതക്തതവ്ി

തുെന്നുും ബതദ്ധയത യണ്ടത

ിരിക്കുന്നതതന്റണന്ന് യോമേതക്തതവ് സമ്മതിക്കുന്നു.

(e) ചുവ്ന്റെ ോറ ുന്ന സതയചരയങ്ങളില് ന്റ സ് ബതങ്ക് അതിന്റെ ോൂണ്ണ വ്ിമവ്ചനതിനില് ജി .ആ.ോി.
ക്ോീന്റോയ്് കത്അവ്സതനിപ്പിമച്ചക്കതും

i.

യോമേതക്തതവ്ിന്റന
സുംേവ്ിക്കുക

ii.

ഈ

ോതപ്പരത

ി

ക്ോഖയതോിക്കുക

തന്റണങ്കില്

അന്റലെങ്കില്

യോമേതക്തതവ്ിന്റെ

തന്റണങ്കില്

“നിബന്ധനകളുും

വ്യവ്സ്ഥകള്ക്കുും”

കീഴിലുള്ള

ഏന്റതങ്കിലുും

നിബന്ധനകമളത

നിഷ്കഷ്കമളത അന്റലെങ്കില് അതിന്റെ ബതദ്ധയതകമളത യോമേതക്തതവ് ലുംഘിക്കുക
iii.

അധികതരേുള്ള
അന്റലെങ്കില്

േരണും

ുരു

മകതെതി

റാഫിനതെയൂട്ടറി

ുന്റെ

യതിനരവ്

അധികതരി

േൂലമേത

അന്റലെങ്കില്

ഇന്ത്യ

ിന്റല

ഏന്റതങ്കിലുും

വ്യവ്സ്ഥകമളത
തന്റണങ്കില്.

ഏന്റതങ്കിലുും

ന്ററ്ുമലറ്റ

അമന്ഷ്ണ

ഏജന്സി

ോുറന്റപ്പെുവ്ിച്ചിരിക്കുന്ന

iv.

ഏന്റപ്പെുതിനി

ിട്ടുന്റണ്ടങ്കില്.

ബതധകേത

നി

ി

ജി മക്ോതക്്തും നി

v.

യതിനരവ്

േങ്ങള്,

േൂലമേത

ചട്ടങ്ങള്,

യോമേതക്തതവ്ിനു

േതഗനിമദശ്ങ്ങള്

മേല്

എന്റന്ത്ങ്കിലുും

അന്റലെങ്കില്

നി

ക്ന്ത്ണും

സക്കുലറിനു

കീഴില്

േവ്ിരുദ്ധേതകുന്ന സതയചരയതിനില്ക്ോീന്റോയ്് കത് .ആ.ോി.

ജി മക്ോതക്്തും ന്റേതതിനതിനില്ക്ോീന്റോയ്് കത് .ആ.ോി. അവ്സതനിപ്പിക്കന്റപ്പെുന്ന സതയചരയതിനില്.

(f) ന്റ സ് ബതങ്ക്, അതിന്റെ സ്ന്ത്ും വ്ിമവ്ചനതിനില്, ഏത് സേ തിനുും ുരറി ിപ്പുും നല്കതന്റത അന്റലെങ്കില്
അതിനുള്ള ുരു കതരണവ്ുും നല്കതന്റത, ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കതഡിലുള്ള ആനകൂലയങ്ങള് ുന്നുകില്
തതല്ക്കതലികേത

ി

അന്റലെങ്കില്

അവ്സതനിപ്പിക്കുന്നതിനുളള

സ്ഥിരേത

അവ്കതശ്ും

ി,

ോിന്വ്ലിക്കുന്നതി

നിക്ഷി്തേതക്കുന്നതതണ്.

സതയചരയതിനില്, ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കതഡുേത
ബതങ്ക് അതിന്റെ ോൂണ്ണ
സതയചരയതിനില്,
അവ്കതശ്േുണ്ടത
സ്ഥിരേത

ജി.ോി.ആ.

ക്ോീന്റോയ്്

ജി.ോി.ആ.

കത്

എന്നിരുന്നതലുും,

ക്ോീന്റോയ്്

സ്

ബതങ്ക്

േറ്റുവ്ിധതിനില്

തതല്ക്കതലികേതമ

ി ബന്ധന്റപ്പെുതിനി

സ്ഥിരേത

ചതജുകളുും

തന്റന്ന

ത

ിട്ടുള്ള ആനകൂലയങ്ങള്, ന്റ

ചതജുകളുന്റെ

ുും

ന്റ

(തതല്ക്കതലികേത

ബന്ധന്റപ്പട്ട

എലെത

സ്

ോിന്വ്ലിക്കലിന്റെ

ോിന്വ്ലിക്കുന്നതി

ിട്ടിന്റലെങ്കില്,

ത ോിന്വ്ലിക്കുക

ക്ോീന്റോയ്് കതഡില് ചുേതിനന്റപ്പട്ട എലെത ചതജുകളുന്റെ
േറ്റു

ി

ോിന്വ്ലിക്കലിന്റെ

സ്

ത്

ബതങ്കി

അന്റലെങ്കില്

ആനുകൂലയങ്ങളുും,

തല് തന്റന്ന ോിന്വ്ലിക്ക്ന്റപ്പെുന്നതിന്റന കുറിക്കുന്നതതണ്.

വ്യക്തേതക്കി

ത അന്റലെങ്കില് സ്ഥിരേതമ

ി

ോിന്വ്ലിക്കല്

കതഡുേത

സവ്ിമശ്ഷ്തവ്കതശ്ങ്ങളുും, മസവ്നങ്ങളുും സ്മേധ
ന്റ

തതല്ക്കതലിക

വ്ിമവ്ചനതിനില് ോുനസ്ഥതോിമച്ചക്കതവ്ുന്നതതണ്. സ്ഥിരേത

ിരിക്കുന്നതതണ്.

ത്)

കൂെതന്റത/അന്റലെങ്കില്

ോൂണ്ണേത

ജി.ോി.ആ.

ക്ോീന്റോയ്്

കത്

തന്റണങ്കില്, അതിനരും ോിന്വ്ലിക്കലിനു േുമ്പ്

ുും അമതതന്റെതപ്പും അതിമേലുളള ബതധകേത

ബതദ്ധയത

തുെന്നുും

യോമേതക്തതവ്ിനു

മേല്

ിരിക്കുന്നതതണ് യോമേതക്തതവ് സമ്മതിക്കുന്നു.

(g) ന്റ സ് ബതങ്ക് തതല്ക്കതലികേതമ ത അന്റലെങ്കില് സ്ഥിരേതമ ത സവ്ിമശ്ഷ്തവ്കതശ്ങ്ങള് ോിന്വ്ലിക്കുകമ ത,
ജി.ോി.ആ.

ക്ോീന്റോയ്്

യോമേതക്തതവ്ിന്റന
അറി

ിപ്പ്

അറി

കത്
ിക്കുന്നതിനുള്ള

സകപ്പറ്റുന്നതില്

യതിനരവ്തദിതിനമേത യണ്ടത

(h) മേല്ക്ോസ്തതവ്ിച്ചതു

അവ്സതനിപ്പിക്കുകമ
എലെത

യണ്ടതകുന്ന

ക്ശ്േങ്ങളുും

ത
ന്റ

ന്റചയ്യുക
സ്

കതലവ്ിളുംബങ്ങള്ക്ക്

ബതങ്ക്
ന്റ

േത

ി,

മോതന്റല

ജി.ോി.ആ.

യോമേതക്തതവ്ില്

VII.

യനാട്ടീസുക

ുന്റെ റീ

ബതങ്കിനു

ി

അതിനരും

ബതദ്ധയതമ

ത

ിരിക്കുന്നതലെ.

ക്ോീന്റോയ്്

നിന്ന്

മരഖതേൂലേുള്ള

മോരില് എെുതിന മോ ഓഡ/ ഡിേതന്് ക്ഡതഫ്നി
ബതലന്സ് തുക

കൃതയേത

നെതിനുന്നതതണ്.

സ്

കത്

അവ്സതനിപ്പിക്കന്റപ്പെുമമ്പതള്,

അക്കൗണ്ടില് കിെക്കുന്ന ഏന്റതങ്കിലുും ബതലന്സ് തുക യന്റണ്ടങ്കില്, ബതധകേത
വ്ിമധ

തന്റണങ്കില്,

ണ്ടിനത

അമോക്ഷ

ചതജുകളുന്റെ മോയ്ന്റേെിനു

സകപ്പറ്റുമമ്പതള്,

േുമഖന അത് യോമേതക്തതവ്ി

ി യോമേതക്തതവ് ന്റ

സ് ബതങ്കി

കത്

റീ

യോമേതക്തതവ്ിന്റെ
ണ്ട് ന്റചയ്യുന്നതതണ്.

അമോക്ഷ സേപ്പിമക്കണ്ടതതണ്.

ഇതിനുകീഴില്
ലേയേത
ഇന്റേ

ന്റ

ഇന്റേ
ിലിന്റെ

സ്
ില്

ബതങ്ക്

നല്കുന്ന

അന്റലെങ്കില്

തീ

തി

ഏതു

മനതട്ടീസുും,

മേല്വ്ിലതസതിനില്

േുതല്

ഏഴു

)7)

ന്റ

ന്റ

സ്

സ്

ബതങ്കി

ബതങ്ക്

ലേയേതക്കി

അ

ദിവ്സങ്ങള്ക്കുള്ളില്

ച്ച

ിട്ടുള്ള

അന്റലെങ്കില്

മനതട്ടീസിന്റെ

യോമേതക്തതവ്

അന്റലെങ്കില്

സ്ീകരിച്ചതത

ി

കണക്കതക്കുന്നതതണ് .

ഇതിനുകീഴില്

യോമേതക്തതവ്ു

നല്കുന്ന

മനതട്ടീസുും,

ഫ്മളത,

ഇന്ഡയതബുള്സ്

േുുംസബ

-400013 എന്ന അതിന്റെ മകതപ്പമററ്റ് ഓ

േതക്തമേ ന്റ

സ് ബതങ്ക് സ്ീകരിച്ചതത

ഇതിനുകീഴില്

ന്റ

മോതറാഫിന്

ബതങ്കിമേല് ബതധകേത

VIII.

a)

നിന്നുള്ള

സ് ബതങ്കിനു

വ്ഴി

ന്റസെ,

തന്റണങ്കില്,

നല്കുക

ആ

മസനതോതി

മനതട്ടീസ്
ബോത്

ുള്ളൂ

സ്

േതഗ്,

ബതങ്കിനു,
എല്

െ്െിന്റസക്കെ്

ിന്മറാഫിനണ്

(ന്റവ്റാഫിന്),

.

ഏന്റതങ്കിലുും
ുും

ന്റ

ീസ് അക്ഡസ്സില് ലേിച്ചതിന്റെ അും്ീകതരും ലേിക്കുമമ്പതള്

ി കണക്കതക്കുക

യോമേതക്തതവ്ില്

മരഖതേൂലേുള്ളതുും
രജിമറാഫിന്

ിനതന്ഷ്യല്

ഏതു

അത്

മനതട്ടീമസത

ലേിച്ചതത

അക്മനതളജ്ന്റേെ്

കത്

ി

ആശ്

അും്ീകതരും

ലേിക്കുക

ുും

വ്ിനിേ

മേത

ലേിക്കുക

ുും

അത്
അഥവ്ത

ന്റചയ്തിന്റലെങ്കില്

ന്റ

സ്

ിരിക്കുന്നതലെ.

ചാര്ജുക
ചതജുകളില് ചുവ്ന്റെ ോറ

(a)

ോകരും

യള്ന്റപ്പന്റെ,

കതഡു

(b) ക്ോമതയക

ോുതുക്കല്,

ക്ോീന്റോയ്്

സകകതരയന്റച്ചലവ്ുും

കതഡുേത

ി

ബന്ധന്റപ്പട്ട്

ീസുകള് തിരിന്റക നല്കതനതവ്തതിനവ്

ന്റചയ്യതനതവ്തതിനവ്

വ്ിധും ന്റ

നല്കല്,

ജി.ോി.ആ.

ീസുും. ഈ

ുന്നവ് യള്ന്റപ്പെുന്നു :

ന്റ

ീസുകളുന്റണ്ടങ്കില്

സ് ബതങ്ക്

ചതജു

അവ്

ുും

ന്റചയ്യുന്ന ഏതു

ുും, സകേതറ്റും ന്റചയ്യതനതവ്തതിനവ്

ുും, അസസ്സന്

ുേതണ്.

തരും ഇെോതെുകള്ക്കുള്ള മസവ്ന ചതജുകള്. ഇതിനരും ചതജുകള് കണക്കതക്കുന്നതിനുള്ള

സ് ബതങ്ക് അതതതു കതലങ്ങളില് അതിന്റെ ന്റവ്സൈസസറ്റത

ന്റചയ്യുന്നതത

േറ്റു

www.yesbank.in ല്

വ്ിജ്ഞതോനും

ിരിക്കുും.

.
b)

എലെത

ചതജുകളുും,

ക്ോകെേത

ന്റതളിവ്ുകളുന്റെ

അെയ്ക്കുവ്തന് ബതധയസ്ഥവ്ുും നിബന്ധിതവ്ുേത

c)

നി

േോരേത

(റാഫിനതമ്പ്

ഡയൂട്ടി

ുും

ജി.ോി.ആ.
അതുും),

IX.

ക്ോീന്റോയ്്

യോമേതക്തതവ്

അത്

ി

സക്കതമരത

ുും, േന്ററ്റലെത ഇുംമോതറാഫിനുകളുും, ഡയൂട്ടികളുും
ബന്ധന്റപ്പട്ട
ജി.ോി.ആ.

ക്ോസക്തേത
ക്ോീന്റോയ്്

രജിസ്മക്െഷ്ന്
കതഡുേത

ി

േറ്റു അധികൃതമരത ചുേതിനുന്ന നികുതികളുും (ഏതു വ്ിവ്രണതിനില്

തലുും, യോമേതക്തതവ് വ്യിക്കുന്നതത

പണും പിവ്ലിക്ക്

കതഡുേത

കതലതകതലങ്ങളില്

ബന്ധന്റപ്പട്ടമതത സുംബന്ധിച്ചമതത ആ

അന്ത്ിേവ്ുും

ിരിക്കുും.

എലെത നികുതികളുും, ചരക്കു മസവ്ന നികുതി

ചതജുകളുന്റണ്ടങ്കില്

ന്റോട്ടതത

അേതവ്തിനില്,

ിരിക്കുും.

a)

യോമേതക്തതവ്ി

സ് ബതങ്ക് എ.െി.എും.ല് നിന്നുും അും്ങ്ങളത

അെി

ന്ത്ര

തുക

യോമ

ത്ിക്കതവ്ുന്നതതണ്.

ക്ോീന്റോയ്്
ോരിധി

X.

ന്റ

ോിന്വ്ലിക്കല്

കതഡില്

ക്ോതോയേതകുന്നതി

എന്നിരുന്നതലുും, ുരു

ലേയേത

ബതങ്കുകളുന്റെ എ.െി.എും.കളില് നിന്നുും

സേ

ബതലന്സിമലത

തിന്

ജി.ോി.ആ.

ക്ോീന്റോയ്്

ോിന്വ്ലിക്കതവ്ുന്ന

അതതതുകതലങ്ങളില്

ആന്റക

റിസവ്

കത്

തുക, ജി.ോി.ആ.

ബതങ്ക്

നിശ്ച

ിക്കുന്ന

ിമലത അധികേതകതന് ോതെിലെ.

നഷ്ടയപ്പട്ടയ ാ,

യ ാഷ്ടിക്കയപ്പട്ടയ ാ,

ദുരുപയൊഗും

യചയ്യയപ്പട്ടയ ാ

ആെ

ജി.പി.ആര്. പ്പീയപയ്ഡ് കാര്്:
a)

ജി.ോി.ആ.

ക്ോീന്റോയ്്

കത്

നഷ്ടന്റപ്പെുകമ

ത

മേതഷ്ടിക്കന്റപ്പെുകമ

അന്റലെങ്കില് മേതഷ്ണും യോമേതക്തതവ് യെനെി കറാഫിനേ ന്റക

ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കത് നഷ്ടന്റപ്പട്ടതതമ
ന്റചയ്തു
യോമ

കഴി്ഞ തല്,

ആ

ജി.ോി.ആ.

ന്റചയ്തതല്,

അതിനരും

നഷ്ടും

 ന്റസെറില് റിമപ്പതട്ട് ന്റചമയ്യണ്ടതുും ജി.ോി.ആ.

ക്ോീന്റോയ്് കത് തല്ക്ഷണും ക്ോവ്തിനനരയിതേതക്കുന്നതി

b)

ത

അമോക്ഷിമക്കണ്ടതുേതണ്.

ത, മേതഷ്ടിക്കന്റപ്പട്ടതതമ
ക്ോീന്റോയ്്

ത, നശ്ിച്ചതതമ

കത്

ോിന്നീനി

ത ുരിക്കല് റിമപ്പതട്ടു

കന്റണ്ടതിനി

തലുും,

വ്ീണ്ടുും

ത്ിക്കുവ്തന് സതധയേന്റലെന്ന് യോമേതക്തതവ് സമ്മതിക്കുന്നു.

ജി.ോി.ആ.
ജി.ോി.ആ.
നെോെികളുും

ക്ോീന്റോയ്്
ക്ോീന്റോയ്്

കതഡിന്റെ
കത്

സുരക്ഷ

ദുരുോമ

സ്ീകരിമക്കണ്ടതുേതണ്.

ുന്റെ

ത്ും

യതിനരവ്തദിതിനും

ന്റചയ്യന്റപ്പെുന്നിന്റലെന്ന്

ജി.ോി.ആ.

ക്ോീന്റോയ്്

യോമേതക്തതവ്ിനത
യറപ്പു

കതഡിന്റെ

വ്രുതിനുന്നതിനുള്ള
നഷ്ടന്റപ്പെമലത,

നശ്ീകരണമേത സുംേവ്ിക്കുന്നോക്ഷും, മേല്ോറ്ഞ  വ്ിധതിനിലുള്ള നെോെികള് എെുക്കുന്നതി
അവ്്ണന
യറപ്പതക്കുകമ

കതട്ടുകമ
ത

ആ

ത,

വ്ിസമ്മതിക്കുകമ

വ്ിധതിനില്

ത,

ോരതജ

എന്റന്ത്ങ്കിലുും

വ്ിവ്രും

ന്റപ്പെുകമ

ത

ലേിക്കുകമ

ന്റചയ്തതത
ത

ിരിക്കുന്നതുും

മേതഷ്ണമേത,
യോമേതക്തതവ്

ി

ന്റചയ്തതല്,

എലെത

ന്റ

സ്

ബതങ്ക്

അതിനരതിനിലുള്ള

ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കത് റേതക്കുന്നതിമനത അവ്സതനിപ്പിക്കുന്നതിമനത യള്ള േുഴുവ്ന് അവ്കതശ്വ്ുും
ന്റ
c)

സ് ബതങ്കിനത

ജി.ോി.ആ.

ിരിക്കുും.

ക്ോീന്റോയ്്

കത്

നഷ്ടന്റപ്പട്ടതതമ

ത,

മേതഷ്ടിക്കന്റപ്പട്ടതതമ

ത,

നശ്ിച്ചതതമ

റിമപ്പതട്ടു ന്റചയ്തതിനു മശ്ഷ്ും ആ ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കതഡിമേല് നെക്കുന്ന

ത

യോമേതക്തതവ്

തന്റതതരു അനധികൃത

ഇെോതെിനുും യോമേതക്തതവ്ിമേല് ബതധയത യണ്ടതവ്ുന്നതലെ. യോമേതക്തതവ് റിമപ്പതട്ട് ന്റചയ്തതിനു മശ്ഷ്ും
ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കതഡിമേല് വ്രുന്ന എലെത ബതധയതകളുും ന്റ
എന്നിരുന്നതലുും,
ന്റചയ്തതതമ
കതഡിമേല്

ജി.ോി.ആ.

XI.

കത്

നഷ്ടന്റപ്പട്ടതതമ

ത,

മേതഷ്ടിക്കന്റപ്പട്ടതതമ

ത,

ിരിക്കുും.

ദുരുോമ

ത്ും

ത റിമപ്പതട്ട് ന്റചയ്തതിനു മശ്ഷ്ും, റിമപ്പതട്ട് ന്റചയ്തതുും / അന്റലെങ്കില് ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്്
ഇെോതെു

യെന്റലെുക്കുന്നോക്ഷും,
ബതധകവ്ുേത

ക്ോീന്റോയ്്

സ് ബതങ്ക് വ്യിക്കുന്നതത

ന്റ

/കള്
സ്

നെതിനി

തുേത

ബതങ്കിന്റെ

സേ

എലെത

ന്റതിന

സുംബന്ധിച്ച്

തീരുേതനങ്ങളുും

എന്റന്ത്ങ്കിലുും

അന്ത്ിേവ്ുും

തക്കും

യോമേതക്തതവ്ി

ിരിക്കുും. .

ബാധയ െുയെ ഒഴിവ്ാക്ക്

a)

േുന്ോറ്ഞ തിനു വ്ിരുദ്ധേലെതന്റത, ക്ോതയക്ഷേതമ
യത്ഭവ്ിക്കുന്ന

തന്റതതരുവ്ിധ

ഏന്റതങ്കിലുും േൂന്നതും കക്ഷിമ

നഷ്ടമേത
തമെത

ത ോമരതക്ഷേതമ

നതശ്മേത

സുംബന്ധിച്ച്

തന്റതതരു ബതധയതമ

ത, ചുവ്ന്റെ നല്കി
ന്റ

സ്

ബതങ്കി

ിരിക്കുന്നവ്

ില് നിന്ന്

യോമേതക്തതവ്ിമനതമെത

ത യതിനരവ്തദിതിനമേത യണ്ടത

ിരിക്കുന്നതലെ

1.

വ്ിതരണും ന്റചയ്ത ഏന്റതങ്കിലുും ചരക്കുകളിമലത മസവ്നങ്ങളിമലത യള്ള ഏന്റതങ്കിലുും മോതരതയ്േ

2.

ഏന്റതങ്കിലുും

ചരക്കുകളുന്റെമ

ത

മസവ്നങ്ങളുന്റെമ

ത

്ുണനിലവ്തരും,

േൂലയും,

എതിനിക്കുന്നതില് വ്ന്ന കതലതതേസും, എതിനിക്കതതിരിക്കല്, ലേിക്കതതിരിക്കല് എന്നിവ്ന്റ

വ്തറണ്ടി,
സുംബന്ധിച്ച

ഏന്റതങ്കിലുും തക്കങ്ങള്;
3.

ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കത് േതനിക്കുകമ

ത സ്ീകരിക്കുകമ

ത ന്റചയ്യുന്നതി

ഏന്റതങ്കിലുും വ്യക്തി

കതണിച്ച നിമഷ്ധും
4.

കതരണും

എന്ത്ുതന്റന്ന

ത

തലുും,

ആക്്യിച്ച

തരതിനില്

ക്ോവ്തിനിക്കതതിനത്, അന്റലെങ്കില് എന്ത്ു കതരണും ന്റകതണ്ടത

ജി.ോി.ആ.

ക്ോീന്റോയ്്

തലുും എ.െി.എും. ക്ോവ്തിനിക്കതതിനത്

5.

ഏന്റതങ്കിലുും കമ്പയൂട്ട ന്റെേിനല് ശ്രി

6.

ശ്ക്തേത

7.

ഏന്റതങ്കിലുും േൂന്നതും കക്ഷിക്ക് ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കത് സകേതറ്റും ന്റചയ്യുന്നത്.

8.

യോമേതക്തതവ് ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കത് അവ്സതനിപ്പിക്കുന്നത്.

9.

ന്റ

സ്

യണ്ടതന്റ
10. ുരു

കത്

തുംവ്ിധും ക്ോവ്തിനിക്കതതിനത്

ഏന്റതങ്കിലുും സുംേവ്ങ്ങള്

ബതങ്ക്

ജി.ോി.ആ.

ക്ോീന്റോയ്്

കത്

തിരിന്റക

വ്തങ്ങി

തുേൂലും

യോമേതക്തതവ്ി

ന്ന് ആമരതോിക്കന്റപ്പെുന്ന ഏന്റതങ്കിലുും നഷ്ടമേത മകതട്ടമേത.
ജി.ോി.ആ.

ക്ോീന്റോയ്്

കതഡി

അനുവ്ദിച്ച

തുക

ിന്റല

ന്റോതരുതിനമക്കനി

സുംബന്ധിച്ച്

യോമേതക്തതവ്ില് നിന്ന് നിമേശ്ങ്ങള് ലേിച്ചതിമേല്
11. യോമേതക്തതവ്ിന്റെ അമോക്ഷക്ോകതരും ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കതഡിമേല് നെതിനി

ഏന്റതങ്കിലുും

റിമവ്ചസലുകള്.

ര്ക്കിക്കയപ്പെുഇടപ ്െപാെുക

XII.

a)

ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്്
ന്റചയ്യന്റപ്പെുക
മവ്ണ്ടി

ന്റ

ുും
സ്

കത്

നഷ്ടന്റപ്പെുകമ

യോമേതക്തതവ്ിനതല്
ബതങ്കിനു

ലേിച്ച

ന്റതളി

ത,

മേതഷ്ടിക്കന്റപ്പെുകമ

ിക്കന്റപ്പെുക

ഏന്റതങ്കിലുും

ചതജ്

ോണേെയ്ക്കല് അഥന, അതിനരും ചതജിന്റെ നിണ്ണത

b)

ജി.ോി.ആ.

ക്ോീന്റോയ്്

കതഡിന്റന

തക്കിക്കന്റപ്പെുന്ന ഇെോതെു നെന്ന തീ
ന്റക

 ന്റസെറില് യന്ന

ുും

ന്റചയ്യതതിനിെമതിനതളും,

അന്റലെങ്കില്

കേത

സുംബന്ധിച്ചുള്ള

ത, വ്ഞ്ചനതോരേത

ഇെോതെു

ന്റതളിവ്ത

അന്റലെങ്കില്

േറ്റു

ിരിക്കുും.

തക്കിക്കന്റപ്പെുന്ന

ിമക്കണ്ടതതണ്. തക്കിക്കന്റപ്പെുന്ന ഇെോതെു നെന്ന തീ
ുും ന്റ

ത്ും

ോണേെയ്ക്കുന്നതിനു

സ്ലി്

എലെത

തി േുതല് ോതിനഞ്ച് (15) ദിവ്സങ്ങള്ക്കകും, ന്റ

ദിവ്സങ്ങള്ക്കു മശ്ഷ്ും നല്കുന്ന ഏത് അമോക്ഷ

ി ദുരുോമ

ഇെോതെുകളുും,

സ് ബതങ്കിന്റെ കറാഫിനേ

തി േുതല് ോതിനഞ്ച് (15)

സ് ബതങ്ക് സ്ീകരിക്കുക

ിന്റലെന്ന് യോമേതക്തതവ്

സമ്മതിക്കുന്നു.

XIII.

a)

ചരക്കുകള യെെുും യസവ്നങ്ങള യെെുും ഗുണനിലവ്ാരും
വ്തങ്ങി

ഏന്റതങ്കിലുും

സ്ഥതോനതിനിന്റനതിന്റര

ുള്ള

ചരക്കിന്റനമ

ത

എന്റന്ത്ങ്കിലുും

മനെി

മസവ്നന്റതിനമ

തക്കമേത

യോമേതക്തതവ് മനരിട്ട് ോരിയരിമക്കണ്ടതതണ്.

ോരതതിമ

ത
ത

സുംബന്ധിച്ച്
ആ

ഏന്റതങ്കിലുും

വ്യതോതര

കച്ചവ്െ

സ്ഥതോനവ്ുേത

ി

XIV.
a)

യവ്ളിയപ്പെുത്തലുക
യോമേതക്തതവ്ിന്റന
േമറ്റതു

ുും ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കതഡിന്റെ യോമ

ബതങ്കുകളുേതമ

ത

ധനകതരയോരമേത

നി

ോങ്കുവ്ക്കുന്നത് യോമേതക്തതവ് അും്ീകരിക്കുക

b)

നി

ുും സുംബന്ധിക്കുന്ന വ്ിവ്രങ്ങള്

ക്ന്ത്ണോരമേത

ുും സമ്മതിക്കുക

ആ

അധികൃതരുേതമ

സ്

ബതങ്ക്

േമറ്റതു

അധികൃതക്കുും
അതിനരും

ബതങ്കുകള്ക്കുും

റിമപ്പതട്ട്

ബതങ്കുകളുന്റെമ

വ്ിശ്ദതുംശ്ങ്ങള്,

ന്റചയ്യുന്നത്

ത

ന്റ

സ്

ബതങ്ക്

സ് ബതങ്കി

ക്്ൂപ്പ്

ോങ്കുവ്ക്കുന്നതിമനത,

േോരമേത

കെപ്പതനി യണ്ടത

റവ്ു

നി

ത

അ

വ്യത്തി

ുും

നി

ത്വ്ുും

ക്ന്ത്ണോരമേത

സമ്മതിക്കുക
ആ

ുും

ആ

ന്റചയ്യുന്നു.

അധികൃതരുന്റെമ

യള്ന്റപ്പന്റെ,

ത

യോമേതക്തതവ്ിമനതനി

ിരിക്കുന്നതലെ.

ിലിമ

വ്ക്കുന്നതിമനത

േോരമേത

ക്ന്ത്ണോരമേത

ുും ോണേെയ്ക്കല് ചരിക്തന്റതിന

കമ്പനികളുേതമ

അെി

നി

നി

അും്ീകരിക്കുക

ന്റവ്ളിന്റപ്പെുതിനലുകളുന്റെ

യോമേതക്തതവ്ിന്റെ വ്ിശ്ദതുംശ്ങ്ങന്റള
ന്റ

യോമേതക്തതവ്

ധനകതരയോരമേത

അതിനരും

ന്റവ്ളിന്റപ്പെുതിനുന്നതി

ധനകതരയോരമേത

ത

ുും ന്റചയ്യുന്നു.

ഏന്റതങ്കിലുും യോമേതക്തൃ കുറ്റകൃതയങ്ങളുും / അന്റലെങ്കില് ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കതഡിന്റെ യോമ
ന്റ

c)

േോരമേത

ത്ന്റതിന

ന്റ

ുും സുംബന്ധിക്കുന്ന എലെത വ്ിവ്രങ്ങളുും

റ്റുകളുേതമ

സ്

ത

ബതങ്കിന്റന

സകേതറ്റും

ുും

ന്റചയ്യുന്നതിമനത,

അതിന്റെ

ഏജെുേതന്റര

ുും

യോമേതക്തതവ് ഇതിനതല് അധികതരന്റപ്പെുതിനുന്നു.

XV.

ഭരിക്കുഇടപ നിെ വ്ുും അധികാരപരിധിെുും

a)

ഈ

നിബന്ധനകളുും

വ്യവ്സ്ഥകളുേത

നി

േങ്ങള്ക്കനുസരണേത

ി

ി

ബന്ധന്റപ്പട്ട്

േരിക്കന്റപ്പെുക

ുും

ഈ നിബന്ധനകള ും വ്യവ്സ്ഥകള ും

രുന്ന

എലെത

വ്യതഖയതനിക്കന്റപ്പെുക

മകതെതികളുന്റെ േതക്തും അധികതരോരിധിക്ക് വ്ിമധ

XVI.

യ

വ്ുേത

ുും

തക്കങ്ങളുും
ന്റചയ്യുന്നതുും

ഇന്ത്യ

ിന്റല

േുുംസബ

ിന്റല

ിരിക്കുന്നതുേതണ്.

ാറ്റ ഇടപത്

ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കതഡിമേല് വ്തഗ്ദതനും ന്റചയ്യന്റപ്പട്ടിട്ടുള്ള ോലിശ് ചതജുകള് അഥവ്ത നിരക്കുകളുും
കണക്കതക്കുന്ന

രീതികളുും

ആനുകൂലയങ്ങളുും,
ബതങ്കിനത

a)

എന്നതല്

നിബന്ധനകളുും

അതില്

വ്യവ്സ്ഥകളുും

മേദ്തി ന്റചയ്യന്റപ്പട്ട നിബന്ധനകളുും വ്യവ്സ്ഥകളുും ന്റ

അറി

േതക്തും

ത,

ിക്കുന്നതത

ന്റ

സ്

ബതങ്ക്

േതറ്റുന്നതിനുള്ള

സമ്പൂണ്ണ

ക്ോമതയകതകളുും

അവ്കതശ്ും

ന്റ

സ്

,

സ് ബതങ്ക് അതിന്റെ ന്റവ്സൈസസറ്റത

തീരുേതനിക്കുന്ന

േമറ്റന്റതങ്കിലുും

www.Yesbank.inല്
േതഗതിനിലൂന്റെമ

ത

ിരിക്കുും.

ഈ നിബന്ധനകളുും വ്യവ്സ്ഥകളുും, ന്റ
ന്റചയ്യുന്നതത

അതിനുള്ള

യോമേതക്തതവ്ിനത

സ് ബതങ്ക് അതിന്റെ ന്റവ്സൈസസറ്റത

മേദ്തികള്

ിരിക്കുന്നതുും,

യള്ന്റപ്പന്റെ

ജി.ോി.ആ.

അവ്മലതകനും

ക്ോീന്റോയ്്

കത്

മേദ്തി ന്റചയ്യന്റപ്പട്ട നിബന്ധനകളുും വ്യവ്സ്ഥകളുും അും്ീകരിച്ചതത

XVII.

ോരിേിതന്റപ്പെതതിന,

ിരിക്കുും

ഇെുന്നതിലൂന്റെമ

b)

ഈ

യള്ന്റപ്പന്റെ,

ചാര്ജുകള യെ പട്ടിക

www.yesbank.in ല്

ന്റചയ്യുന്നതിനുള്ള
തുെന്നുും

യോമ

മോതറാഫിനു

യതിനരവ്തദിതിനും
ത്ിക്കുന്നതിലൂന്റെ

ി കണക്കതക്കുന്നതുേത

ിരിക്കുും.

ഫീസ്

ുക
ഓമരത കതഡിനുും രൂ .200 വ്ീതും

കത് ഇഷ്യൂ ന്റചയ്യുന്നതി
എ.െി.എും. ോണും ോിന്വ്ലിക്കല്

ഇന്ത്യന് രൂ .20

എ.െി.എും. ബതലന്സ് അമന്ഷ്ണും

ഇന്ത്യന് രൂ .8

വ്തഷ്ിക

ഇന്ത്യന് രൂ .200

ീസ്

ഓമരത കതഡിനുും രൂ .100 വ്ീതും

കത് േതറ്റി നല്കുന്നതി

ഇങ്ങന്റനന്റ

തന്റക്ക

കതഡിലൂന്റെ

ത

ുള്ള

തലുും,
ഏത്

ഇവ്ിന്റെ

അെങ്ങി

ഇെോതെില്

ിരിക്കുന്ന

നിന്നുും, ബതധകേത

തന്റതതന്നുും,
നി

മക്സതതസ്സില് കുറയ്മക്കണ്ട നികുതി കുറയ്ക്കുന്നതില് നിന്ന് ന്റ

ജി.ോി.ആ.

ക്ോീന്റോയ്്

ആവ്ശ്യേത

വ്ിധതിനില്

േക്ോകതരും

സ് ബതങ്കിന്റന തെ

ുന്നിലെ.

XVIII. ഉപയഭാക്തൃ പരാ ി പരിഹാരും
a)

ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കതഡുേത
എന്റന്ത്ങ്കിലുും തക്കമേത ോരതതിമ
കറാഫിനേ

ന്റക



നമ്പറത

ുും / അന്റലെങ്കില് ഈ നിബന്ധനകളുും വ്യവ്സ്ഥകളുേത
ത യണ്ടതകുന്നോക്ഷും, യോമേതക്തതവ്ി

18002000

മലത

ന്റ

ുും ബന്ധന്റപ്പട്ട്

സ് ബതങ്കിന്റെ 24 േണിക്കൂ

yestouch@yesbank.in

എന്ന

ഇന്റേ

ിലിമലത

ബന്ധന്റപ്പെതവ്ുന്നതതണ്.

b)

ജി.ോി.ആ. ക്ോീന്റോയ്് കതഡുേത
തക്കമേത

ോരതതിമ

ന്റചയ്യന്റപ്പെുകമ

ത

ത

ന്റ

സ്

ുും / അന്റലെങ്കില് ഈ നിബന്ധനകളുും വ്യവ്സ്ഥകളുേത
ബതങ്കിന്റെ

ോരിയരിക്കന്റപ്പെുകമ

ന്റവ്സൈസസറ്റില് വ്ിശ്ദതുംശ്ങ്ങള് നല്കി

c)

യോമേതക്തതവ് യന്ന
ന്റചയ്യന്റപ്പെുക

d)

ത

കറാഫിനേ

ന്റചയ്യതതിനോക്ഷും,

ിട്ടുള്ള ന്റ

റിനതല്

ഏതു സേ

സേീോിക്കതവ്ുന്നതതണ്.

തിനുും അവ്രുന്റെ

സ് ബതങ്ക് മനതഡല് ഓ

ുും ന്റചയ്യുന്റേന്ന് ന്റ

ോരതതി

മവ്ണ്ടവ്ിധതിനില്

യോമേതക്തതവ്ി

ിക്കുന്ന എലെത ോരതതികളുും, തക്കങ്ങളുും സേ

ുും / അന്റലെങ്കില് ോരിയരിക്കന്റപ്പെുക

യോമേതക്തതവ്ി

ന്റക

ന്റ

ുും ബന്ധന്റപ്പട്ട
സുംമബതധന

സ്

ബതങ്കിന്റെ

ീസന്ററ സേീോിക്കതവ്ുന്നതതണ്.

ബന്ധിതേത

രീതി

ില് സുംമബതധന

സ് ബതങ്ക് സമ്മതിക്കുന്നു.

ോരിയതരതിനിനത

ി ബതങ്കിുംഗ് ഓുംബു്സ്േതന്റന

