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முகவுரை
அதிக அைவில் கிரைகள் இருந்தொலும், இந்திெ வங்கி துரற வொடிக்ரகெொைர் தசரவெில்
இன்னமும் சிறந்த தைத்ரத எட்டவில்ரை என்று கெஸ் தபங்க் எண்ணுகிறது. இந்த எண்ணதம
கெஸ் தபங்க்ரக இந்திெ வொடிக்ரகெொைர்களுக்குச் தசரவ தைத்தில் சிறப்பொன பணிெொற்றவும்,
இந்திெ மற்றும் உைக அைவில் ஒரு மொதிரி வங்கிரெ உருவொக்கவும் உத்தவகம் அைித்தது.
கபொறுப்பொன, சிறப்பொன வங்கி பணிகைொதை சமுதொெ-கபொருைொதொை தேொக்கங்கரை அரடெ
முடியும் என்று கெஸ் தபங்க் திட்டவட்டமொக ேம்புகிறது. அவ்வொறு ேிகழும் தபொது
வொடிக்ரகெொைர்கள் வங்கிரெ அணுகுவர். சிறப்பொன வங்கி அனுபவத்திற்கு, வொடிக்ரகெொைர்
திருப்திதெ முதல் கொைணமொக அரமகிறது.
தமற்கூறிெ ததரவகரைப் பூர்த்திச் கசய்ெ, கெஸ் தபங்க்கின் இந்த சொசனத்தின் தகொட்பொதட
அடிப்பரட கருவிெொக கருதப்படுகிறது. அவ்வொதற இந்த ஆவணம் தெொரிக்கப்பட்டது.
பெனொைிகைிடம் ஆதைொசிக்கப்பட்டுத் தெொரித்த இந்த ஆவணம் வொடிக்ரகெொைர் திருப்திெில்
கெஸ் தபங்க்கின் கபொறுப்ரபப் படம்பிடித்தும், வங்கி அதிகொரிகள் மற்றும் அலுவைர்கைிடம்
அவர்கைின் கபொறுப்புகள், பங்குகரை உறுதி கசய்வதொகவும் அரமகிறது. இந்தச் சொசனம்
வொடிக்ரகெொைர்கைிடம் கெஸ் தபங்க்கின் கபொறுப்புகள், பங்குகள், வங்கிெின் புகொர்கள் ேிவர்த்திச்
கசய்யும் முரறகரை விைக்குவததொடு மட்டுமல்ைொமல் சுமுகமொன வொடிக்ரகெொைர்-வங்கி
உறவில் வொடிக்ரகெொைரின் ஆதைொக்கிெமொன பங்குகரையும் விைக்குகிறது.
சொசனம் ேிெொெமொன வங்கி பெிற்சிகரை உெர்த்தவும் வொடிக்ரகெொைர் தசரவ சம்மந்தப்பட்ட
பல்தவறு பணிகள் குறித்த தகவல்கரைத் தைவும் தெொரிக்கப்பட்டது.
தசரவ தைத்ரத உெர்த்த கதொடர்ந்து பொடுபடும் கெஸ் தபங்க் வொடிக்ரகெொைர்கைிடம் கதொடர்
ஆதைொசரனகரைக் கருத்தைங்குகள், வொடிக்ரகெொைர் சந்திப்புகள் மற்றரவ மூைம் கபற்று
வொடிக்ரகெொைர்
தசரவெில்
எங்கைின்
எல்ரைகரை
உெர்த்தவும்,
விரிவுபடுத்தவும்
கசய்கிதறொம். எனினும், வொடிக்ரகெொைர்கள் எங்கைின் கவவ்தவறு தசரவகள் குறித்துத் தங்கள்
அனுபவங்கரை வங்கிெில் கதரிவிக்க ஊக்கப்படுத்துகிதறொம். வரும் ஆண்டுகைில் மொேிை
கமொழிகைில் சொசனத்ரத உருவொக்குதவொம்.
இடம் : _________ தததி: __________
அதிகொைமைிக்கப்பட்ட ரககெொப்பதொைைொல் இடப்பட்ட ரககெொப்பம் குறிப்பு ______________,ன் படி
இந்தக் ரகதெட்டில் தைப்பட்ட தகவல்கள் மொற்றங்களுக்ம்/திருத்தங்களுக்கும் உட்பட்டது. இந்தக்
ரகதெட்ரட உரிரம தகொரும் சட்ட ஆவணமொக எடுத்துக்ககொள்ைக் கூடொது. இது வொடிக்ரகெொைர்வங்கி இரடதெ ேல்ை புரிதலுக்கொகத் தெொரிக்கப்பட்டது.
வங்கிெின் பென்பொடுகள் மற்றும் தசரவகள் குறித்த முக்கிெத் தகவல்கள் மட்டுதம இந்தக்
ரகதெட்டில்
தைப்பட்டுள்ைது.
தமலும்
விவைங்கரை/தகவல்கரை
அறிவதற்கு,
ேீங்கள்
www.yesbank.in என்ற இரணெதைத்ரதப் பொர்க்கைொம் அல்ைது எமது கிரை அலுவைகங்களுக்கு
தேரில் வருரக தைைொம் /கதொரைதபசி மூைமொகத் கதொடர்புககொள்ைைொம் /கடிதம் எழுதைொம்.
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தைக் ககாள்ரக
“இந்தியாவில்

உயர்தை
உலக
வங்கியாக
ஆவதற்காக’
தனது
குறிக்ககாளில்
கசயல்முரறசார் கமம்பாடு, புதுரம புகுத்தல், நவன
ீ கதாழில்நுட்பம், துரறயிகலகய-சிறந்த
ஒழுங்குமுரறகள் & கசெல்முரறகள் தபொன்றவற்றின் வொெிைொகத் தரைசிறந்த தசரவ
அனுபவத்ரத உறுதிகசய்வதற்கு கெஸ் வங்கி கடுமுெற்சி கசய்யும்’.
குறிக்தகொள்கள் –
 வொடிக்ரகெொைர்கைிடம் அதிக அைவு திருப்திரெயும், குரறந்தைவு புகொர்கரையும்
உறுதிகசய்தல்
 சட்டதிட்டங்கரை அமுல்படுத்தும் தபொதும், கசெைொற்றும் தபொதும், மிகக் குரறந்த
பிரழகரைதெ உறுதிகசய்தல்
 திறரமமிக்கவர்கரைப் பணிெிைமர்த்தி அவர்களுக்கு ேல்ை பெிற்சிெைித்து தவரை
திறரன கபருக்குதல்
 வொடிக்ரகெொைர்கள் மற்றும் ஊழிெர்கள் தரும் ஆதைொசரனெின்படி மொற்றங்களுக்குத்
தகுந்தவொறு அரமத்தல்

கயஸ் கபங்க் கிரளகளின் சிறப்பு அம்சங்கள்

















விசொைரண தசரவ தவண்டுதகொள்களுக்கும் மற்றும் கதொடர்ந்து சிறந்த தசரவ
அனுபவத்ரத வழங்குவதற்கும் பொடுபட, அரனத்து கிரைகைிலும் தனிெொக ‘கயஸ் பார் யூ’
கவுண்டர் உள்ைது
ேிெமிக்கும் வசதிரெ அரனத்து ரவப்பு வைவு கணக்குகளுக்கும் உருவொக்குவது (அதொவது
தனி ேபர் துவங்கிெ வைவு கணக்கு)
ஒவ்கவொரு கொைகட்டத்திற்கும் கவவ்தவறு ரவப்புதிட்டங்கள் / தசரவகள் கதொடர்பொகத்
தகவல்கள் தருகிறது
அடிப்பரட வங்கி தசரவகரை அரனத்து வொடிக்ரகெொைர்களுக்கும் தருவது, தமலும்
மூத்த குடிமக்கள், ஓய்வூதிெதொைர்கள், கபண்கள் மற்றும் தனிேபர்களுக்குச் சிறு ேகைம்
மற்றும் கிைொமப்புறங்கைில் உள்ை கிரைகைிலும் அதிகப் பைன்கள் தருகிறது.
சிறப்பு அடிப்பரட வங்கி தசரவகைில் தபெபிள் அட் பொர் (மல்டிசிட்டி கொதசொரை புத்தகம்),
எந்தக் கிரைெிலும் பரிவர்த்தரன வசதி, குறுஞ்கசய்தி எச்சரிக்ரககள், மின்னஞ்சல்
விழிப்பூட்டல்கள், மின்னணு தீர்வக தசரவகள் / ேிரை அறிவுறுத்தல்கள், பென்பொட்டுக்
கட்டணச்சீ ட்டுப் பணத்கதொரக கசலுத்தங்கள், இரணெதை வங்கிெிெல், கமொரபல்
கதொரைதபசி வங்கிெிெல் மற்றரவயும் அடங்கும்
பல்தவறு பணம் அனுப்பும் தசரவகைொன தகட்பு வரைதவொரைகள், தப ஆர்டர்கள்,
ஆர்டிஜிஎஸ், என்இஎப்டி மற்றும் சிைவற்ரற வங்கி அைிக்கிறது
கிரை தவரை தேைங்கள் கிரைகளுக்கு கவைிதெ உள்ை அறிவிப்புப் பைரகெில்
கதரிெப்படுத்தப்படுகிறது
கொதசொரை தீர்வகத்திற்கொன கவட்டுேிரை தேைங்கள் கொதசொரை தபொடும் கபட்டிெின் மீ து
கதரிெப்படுத்தப்படுகிறது
ஒவ்கவொரு கொைகட்டத்திற்கும் கவவ்தவறு ரவப்பு திட்டங்கைின் வட்டிவிகிதங்கள்
கதரிெப்படுத்தப்படுகிறது
பல்தவறு அடிப்பரட வங்கி தசரவகள் மற்றும் வங்கி அைிக்கும் வசதிகைொன கசலுத்துதல்,
வசூல்கள்
மற்றும்,
இதை
தசரவகள்
ஆகிெவற்றுக்குக்
கட்டண
விவைங்கள்
கதரிெப்படுத்தப்படுகிறது
புகொர் மற்றும் ஆதைொசரன கபட்டிரெ அைித்தும் மற்றும் கருத்துகள், ஆதைொசரனகரை
ஊக்குவித்து அதன் மூைம் கதொடர்ந்து தசரவகள் முன்தனற வழிவகுக்கிறது
வொடிக்ரகெொைர் புகொர்கள் / குரறகள் கதொடர்பொகப் பணிெொற்றும் பிைொந்திெ மற்றும்
தரைரம அலுவைகங்கைின் முகவரிகள் கதரிெப்படுத்தப்படுகிறது

கிரளகளில் வாடிக்ரகயாளர் கசரவ
தமம்பட்ட மற்றும் சீ ைொன தசரவ வழங்கல் மற்றும் வொடிக்ரகெொைர்கைின் வசதிக்கொகக்
கிரைகைில் ேொங்கள் பின்வரும் அம்சங்கரை உறுதிப்படுத்துகிதறொம்: முரறெொன ேொற்கொைி தமரஜகள், குடிேீர் தபொன்றவற்றுடன் மூத்த குடிமக்கள்,
மொற்றுத்திறனொைிகளுக்கு ஏற்ற சிறப்புக் கட்டரமப்புகளுடன் கூடிெ முரறெொன
இடவசதியுடன் கிரைகள் அரமத்திருக்க தவண்டும்.
 சிை கிரைகைில் தம ஐ கெல்ப் யூ (எஸ் பொர் யூ) கடஸ்க் வசதிரெ வழங்க தவண்டும்
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ஆங்கிைம், இந்தி மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட பிைொந்திெ கமொழிெில், கிரைகைில் கதொடர்புரடெ
அறிவிப்புகரைக் கொட்சிப்படுத்த தவண்டும்
எங்கரைத் கதொடர்புககொள்ை வசதிெொக எல்ைொக் கிரைகைின் கவுண்டரிலும் மும்கமொழி
அறிவிப்ரப வழங்க தவண்டும்
வொடிக்ரகெொைர்கரை எதிர்ககொள்ைவும், அவர்கள் பரிவர்த்தரனகரை தமற்ககொள்ைவும்
உதவும் வரகெில் முரறெொன பெிற்சிெொனது அலுவைர்களுக்கு வழங்கப்பட தவண்டும்
இந்தி, ஆங்கிைம் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட பிைொந்திெ கமொழிகைில் வங்கிெில் கிரடக்கும்
அரனத்து வசதிகளும் விவைங்களும் அடங்கிெ ரகதெடுகரை வொடிக்ரகெொைர்களுக்கு
வழங்க தவண்டும்
ஊழிெர்கைிடமும் கபொதுமக்கைிடமும் ேம்பிக்ரகரெ உண்டொக்கும் வரகெில் கிரைெில்
தபொதுமொன பொதுகொப்பு இருக்க தவண்டும்
அரனத்து ஊழிெர்களுக்கும் அவர்கைின் கபெர் மற்றும் புரகப்படம் அடங்கிெ அரடெொை
தபட்ஜ் வழங்கப்பட தவண்டும்
அவ்வப்தபொது அடிப்பரட தமற்பொர்ரவ தவரைகள் கடஸ்க் மற்றும் பணிகரை
மொற்றிெரமக்க தவண்டும்
கிரைகள் மூைம் அைிக்கப்படும் தசரவகைின் தைத்ரத ஆய்வு கசய்யும் வரகெில்
அவ்வப்தபொது பிைொந்திெ / தரைரம அலுவைகத்திைிருந்து முதுேிரை அதிகொரிகள்
அவ்வப்தபொது ேிகழ்விடத்திதைதெ தசொதரனகரை தமற்ககொள்ை தவண்டும்
வொடிக்ரகெொைர் தசரவ கதொடர்பொக ஆண்டு விருதுகள்/சுழல் தகடெத்ரத சிறந்த
கிரைகளுக்கு வழங்க தவண்டும்
வொடிக்ரகெொைர் தசரவ கூட்டங்கள், தணிக்ரக மற்றும் வொடிக்ரகெொைர் திருப்தி
கருத்துக்கணிப்புகரை அவ்வப்தபொது தமற்ககொள்ை தவண்டும்

‘கயஸ் டச்’ கநைடி வங்கி வழிகளின் சிறப்பு அம்சங்கள்
எங்கைிடம் வங்கி பரிவர்த்தரன கசய்ெ, ேொங்கள் அைிக்கும் பை மொற்று, இணக்கமொன வழிகள் –
சில்லரற இரையதள வங்கியியல்
 இைண்டு அடுக்குகைில் பொதுகொப்பு ேம்பகத்தன்ரம இது தவறொன பென்படுத்தரை தடுத்துப்
பொதுகொப்ரப பைப்படுத்துகிறது –
தனிேபர் வொடிக்ரகெொைர்கள் – அரனத்து இரணெதை வங்கி பரிவர்த்தரனகளுக்கும்
ஒருமுரற பென்படுத்தக்கூடிெ கடவுச்கசொல் ஒன்று வொடிக்ரகெொைர்கைின் பதிவு
கசய்ெப்பட்ட கமொரபல் எண்ணுக்கு அனுப்பப்படும்
o தனிேபர் அல்ைொத வொடிக்ரகெொைர்கள் – ஒவ்கவொரு பரிவர்த்தரனக்கும் ஒருமுரற
பென்படுத்தக்கூடிெ கடவுச்கசொல் ஒன்று உருவொக்கப்படும்
தனிேபர் வொடிக்ரகெொைர்கள் ‘ஒற்ரற PIN அணுகல்’ மூைம் கடபிட் / எடிஎம் கொர்டு பின்ரன
பின்வருவனவற்றுக்கொக பென்படுத்த முடியும்
o இரணெதை வங்கிெிெல் பரிவர்த்தரனகளுக்கு முதல் முரற பதிவு கசய்ெைொம்
o கடவுச் கசொல்ரை மறந்துவிட்டொல் மீ ண்டும் உருவொக்கைொம்
இரணெதை வங்கி பரிவர்த்தரன அைிக்கும் சிறப்பு அம்சங்கள் o ேிைந்தை
ரவப்புகள்
மற்றும்
கதொடர்
ரவப்புகரை
ஆன்ரைன்
மூைம்
பதிவுகசய்ெைொம்
o பென்பொட்டு கட்டணச்சீ ட்டு பணத்கதொரக கசலுத்தங்கரைப் பதிவு கசய்ெைொம்
o ததர்வுகசய்த முன்னணி ேிதி ேிறுவனங்கைில் பரிவர்த்தரன கசய்ெ உதவும் MF
ஆன்ரலன் தசரவகள் மூைம் கொகித ஆவணங்கள் இல்ைொமதைதெ முதலீடு
கசய்ெைொம்
o ஆன்ரைன் ஷொப்பிங் / டிைொவல் புக்கிங்
o கெஸ் தபங்க் கணக்குகளுக்கும் வர்த்தக வைவு கணக்குகளுக்கும் ேிதி மொற்றீடுகரை
கசய்வது
o கெஸ் தபங்க் அல்ைொத கணக்குகளுக்கு என்இஎப்டி / ஆர்டிஜிஎஸ் / ஐஎம்பிஸ்
மூைமொக ேிதி மொற்றீடுகரை கசய்வது
o தகட்பு வரைதவொரைகரை வழங்குவது
o கணக்கு அறிக்ரககரை வழங்குவது
o தனிப்பட்ட மற்றும் வைவு கணக்குத் தகவல்கள்
o குறுஞ்கசய்தி / மின்னஞ்சல் விழிப்பூட்டல்களுக்கு சந்தொ பதிவு கசய்வது /
மொற்றுவது
o பின்வருவன தபொன்ற மதிப்புக் கூட்டுச் தசரவகளுக்கு MySpace; மின்னஞ்சல் கணக்கு
அறிக்ரக பதிவு, ஒவ்கவொருவரின் ததரவக்தகற்ற ரவப்பு சீ ட்டு, உங்கள் கணக்கு
மொதந்திை இருப்ரப அறிதல், ேிரனவூட்டுதல் தசரவ
o
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o

பண கண்கொணிப்பு – கவவ்தவறு வங்கிகணக்குகைொல் குறிப்பிட்ட கணக்கு
கபருகுதல், தைகு கணக்குகள், கட்டணச்சீ ட்டு ேிரனவூட்டல்கள், அடிக்கடி மொறும்
வைவு கணக்குகள் மமுதைிெரவ

கமாரபல் கதாரலகபசி வங்கியில்
 கெஸ் தபங்க்கில் பதிவு கசய்துள்ை கமொரபல் எண்ணில் இருந்து ‘YESMOB’ என்று 567678
என்ற எண்ணுக்கு SMS அனுப்புவதன் மூைம் கெஸ் தபங்க் சில்ைரற இரணெதை
வங்கிெிெைில் பதிவுகசய்துள்ை வொடிக்ரகெொைர்கள் கமொரபல் கதொரைதபசி வங்கிெில்
தசரவரெப் பென்படுத்த கதொடங்கைொம்


கமொரபல் கதொரைதபசி வங்கிெிெல் அைிக்கும் சிறப்பு தசரவகைில் அடங்கிெரவ o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

இருப்புேிரை விசொைரண
சிறுகணக்கு அறிக்ரக
விேிதெொகிக்கப்பட்ட கொதசொரைகளுக்குச் பணம் கசலுத்தல் ேிறுத்தம் தவண்டுதகொள்
கொதசொரை ேிகழ்ேிரை விசொைரண
கொதசொரை புத்தகம் வழங்க தவண்டுதகொள்
கெஸ் தபங்க் கணக்குகளுக்கு ேிதி மொற்றீடுகள் கசய்வது
கெஸ் தபங்க் அல்ைொத கணக்குகளுக்கு என்இஎப்டி / ஐஎம்பிஸ் மூைமொக ேிதி
மொற்றீடுகள் கசய்வது
கணக்கு அறிக்ரககள்
கொை ரவப்பு விவைங்கள் பற்றிெ விசொைரண
பிரிகபய்டு கமொரபல் ரீசொர்ஜ், டிடீஎச் மற்றும் கட்டணச்கசலுத்தம் தபொன்ற வணிகர்
தசரவகள்

குறுஞ்கசய்தி வங்கிப் பரிவர்த்தரன
ஓர் ஒற்ரற கமொரபல் எண்ரணப் (+91-9840909000) பென்படுத்தி 24 x 7 அைவில் வங்கிெின் எல்ைொ
குறுஞ்கசய்தி வங்கிெிெல் ததரவரையும் பென்படுத்தித் தகவல்கரைப் கபறைொம்.
கமொரபல் கதொரைதபசி பதிவுகசய்தல்

YESREG

YESREG <Customer ID>

YESBAL

YESBAL <Customer ID>

கணக்கின் கரடசி 5 ேொட்கைின் பரிவர்த்தரனகள்

YESTXN

கொதசொரை ேிகழ்ேிரை விசொைரண

YESCST

கொதசொரை ேிறுத்துதல் தகொரிக்ரக

YESSTP

YESTXN <Customer ID>
YESCST <Customer ID><cheque
number>
YESSTP <Customer ID><cheque
number>

YESCHQ

YESCHQ <Customer ID>

YESFDQ

YESFDQ <Customer ID>

YESSTM

YESSTM <Customer ID>

YESHLP

YESHLP <Customer ID>

கணக்கு இருப்பு விசொைரண

கொதசொரை புத்தகக் தகொரிக்ரக

கணக்குடன் இரணக்கப்பட்டுள்ை ேிைந்தை ரவப்பு
கதொரககைின் விவைம்
கணக்கு அறிக்ரக தகொரிக்ரக

தமதை உள்ை அரனத்து ஆதரிக்கப்படும்
தகொரிக்ரககைின் பட்டிெல்

ஒதை
வொடிக்ரகெொைர்
அரடெொைத்தில்
பை
கணக்குகள்
இரணக்கப்பட்டிருந்தொல்,
தகொரிக்ரககைின் முடிவில் தகவல் தவண்டிெ கணக்கு எண்ரண இடவும். உதொைணம்: YESSTP <Cust
ID><Cheque No.><Account No.>
மிஸ்டு கால் கபங்கிங்
ேீங்கள் பதிவுகசய்துள்ை கமொரபல் எண்ணில் இருந்து “YESREG <Cust ID>” என்ற வடிவத்தில் (+919840909000) என்ற எண்ணுக்கு குறுஞ்கசய்தி அனுப்பி மிஸ்டு கொல் தபங்கிங்கில் பதிவு கசய்ெைொம்



09223920000 என்ற எண்ணுக்கு மிஸ்டு கொல் ககொடுத்து உங்கள் கணக்கு இருப்ரப அறிெைொம்
09223921111 என்ற எண்ணுக்கு மிஸ்டு கொல் ககொடுத்து உங்கள் கடந்த 5 பரிவர்த்தரன
பட்டிெரைப் கபறைொம்

கவனத்தில் ககாள்ளவும்: பை கணக்குகள் இரணக்கப்பட்டிருந்தொல், மிஸ்டு கொைின் தபொது எல்ைொக் கணக்குகைின்
இருப்பும் குறுஞ்கசய்திெில் அைிக்கப்படும், ஆனொல் கரடசி 5 பரிவர்த்தரனகரைக் தகொரும்
தபொது முதன்ரம கணக்கு எண்ணின் விவைங்கள் மட்டுதம வழங்கப்படும்
 மிஸ்டு கொல் தபங்கிங்கின் முதன்ரம கணக்கு எண்ரண மொற்ற, YESDEF <Cust ID><Account
No.>என்ற வடிவத்தில் (+91-9840909000) என்ற எண்ணுக்கு குறுஞ்கசய்தி அனுப்பவும்
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உங்கள் கமொரபல் எண் பை வொடிக்ரகெொைர் அரடெொைங்கைில் பதிவுகசய்ெப்பட்டிருந்தொல்,
ேீங்கள் இந்தச் தசரவரெப் கபற முடிெொது

எடிஎம்கள் மற்றும் கடபிட்/எடிஎம் அட்ரடகள்
 உைககங்கும் உள்ை பங்குதொைர் வங்கி எடிஎம்கைில் அடங்கிெரவ-என்எப்எஸ், விசொ,
மொஸ்டர்கொர்டு
 கெஸ் தபங்க் எடிஎம்கள் அைிக்கும் சிறப்புச் தசரவகைில் அடங்கிெரவ o கொதசொரை ரவப்புகள்
o இருப்புேிரை விசொைரண
o சிறுகணக்கு அறிக்ரக
o கொதசொரை புத்தகம் வழங்க தவண்டுதகொள்
o கணக்கு அறிக்ரககள்
o PIN மொற்றுதல்
o ேிைந்தை ரவப்புக; கணக்ரக திறத்தல்
o லீட் உருவொக்கம் (ஒய்பிஎல் இல்ைொத வொடிக்ரகெொைர்களுக்கொக)
o டொடொ ஸ்ரக டிடீஎச் ரீசொர்ஜ்
o கமொரபல் கதொரைதபசி ரீசொர்ஜ்
 உைககங்கும் உள்ை பங்குதொைர் வங்கி எடிஎம்கள் அைிக்கும் சிறப்பு தசரவகள்
o பணம் எடுத்தல்
o இருப்புேிரை விசொைரண
o PIN மொற்றுதல்
 ஏடிஎம்கைில் இருந்து பணம் எடுப்பதற்கும் ஷொப்பிங் கடர்மினல்கள் (பிஓஎஸ்
கடர்மினல்கள்) மூைமொக பணம் கசலுத்துவதற்கும் கடபிட் அட்ரடகரைப்
பென்படுத்தைொம் POS கடர்மினல்கள்)/தபமன்ட் தகட்தவக்கள்
கிகைடிட் கார்டு
கெஸ் தபங்க் கிகைடிட் கொர்டுகள் அற்புதமொன அம்சங்கள் மற்றும் இரணெற்ற
ேன்ரமகரையும் வழங்குகின்றன! அவற்றில் சிை:
 · உங்கள் வொழ்க்ரகமுரறக்கு ஏற்ற பைதைப்பட்ட கிகைடிட் கொர்டுகள்
 · கிகைடிட் வழங்குவதில் சிறந்த வட்டி விகிதங்கள்
 · இரணெற்ற கவகுமதிகள் திட்டம், கவகுமதி புள்ைிகள் ஒருதபொதும் கொைொவதிெொகொது
 · இந்திெொ முழுவதும் அரனத்து எரிகபொருள் ேிைப்பு ேிரைெங்கைிலும் எரிகபொருள் ேிைப்ப
கூடுதல் கட்டணத்தில் இருந்து விைக்கு

வாடிக்ரகயாளர்-வங்கி உறவில் கபாதுவான பகுதிகள்
கசமிப்பு வங்கி கைக்கு
 தனி வொடிக்ரகெொைர்களுக்கு எதிர்கொைத் ததரவகரைச் சமொைிக்கச் தசமிப்புப் பழக்கத்ரத
ஊக்குவிக்கச் தசமிப்பு வங்கி கணக்குகள் வடிவரமக்கப்பட்டது
 கதொரகரெக் கொதசொரைகள் கடபிட்-எடிஎம் அட்ரட இரணெதை வங்கி பரிவர்த்தரன
மூைமொக எடுக்கும் மற்றும் ரவப்பில் ரவக்கவும் வசதி

அறக்கட்டரைகைொல்/கூட்டுறவுச் சங்கங்கைொல் வங்கி கணக்குகள் கதொடங்கைொம்
(ஆர்பிஐ) ரிசர்வ் தபங்க் ஆப் இந்திெொ அங்கீ கரிி்கப்பட்டுள்ைவொறு
 1 கசப்டம்பர் 2017 தததிெில் இருந்து அமலுக்கு வந்துள்ைபடி, பின்வரும் வட்டி விகிதங்கள்
தினசரி முடிவு இருப்புக்கொக கபொருந்தும், மற்றும் கொைொண்டுததொறும் கசலுத்தப்படும்.
குரறந்தபட்ச இருப்பு: 1/-ன் மடங்குகைில் கசலுத்த தவண்டும்.
கசமிப்பு இருப்புகள்
ரூபொய் 1 ைட்சத்திற்கும்
குரறவு
1 ைட்சம் முதல் 1 தகொடிரெ
விடக் குரறவு
1 தகொடி மற்றும் அதற்கும்
அதிகம்

வட்டி விகிதங்கள் அமல் கததி
1 கசப் 17
ஆண்டுக்கு 5%
ஆண்டுக்கு 6%
ஆண்டுக்கு 6.25%

இந்திய ரூபாய் 100 க ாடிக்கும் அதி மான ததாக
ளுக்கு ிகைகய அல்லது
உங் ளுக்கு உரிய ரிகலஷன்ஷிப் கமகனஜகைத் ததாடர்பு த ாள்ளுங் ள். வி ிதங் ள்
கெஸ் தபங் ின் சுய தீர்மானத்தின்படி மாறுதலுக்கு உட்பட்டகவ. நிபந்தகன ளுக்கு
உட்பட்டகவ.
பதிப்பு 5
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ஏஎஸ்பிஏ விண்ணப்பம் என்பது பங்குச்சந்ரத கதொடர்பொகப் கபொது மக்களுக்கு
வழங்கப்படுவது, கணக்கில் இருந்து தேைடிெொக பற்று ரவக்கப்படும்.
கணக்குதொைர் கபெரில் தைப்படும் கொதசொரைகள், ைொப உத்திைவொதங்கள் அவரின்
கணக்கிைிருந்து எடுத்துக்ககொள்ைப்படும். ேிதி ேிறுவனங்கள் கணக்குதொைர்களுக்குக்
ரககெழுத்திட்டு தருவது எடுத்துக்ககொள்ைப் படமொட்டொது
துவக்கப்பட்டுத் கதொடர்ச்சிெொக இைண்டொண்டுகள் பரிவர்த்தரன ேரடகபற்ற எந்த
கணக்கும் கசெைற்ற கணக்கொகக் கருதப்படமொட்டொது
கணக்குதொைர் குரறந்த சைொசரி மொதொந்திை/கொைொண்டு இருப்புத்கதொரகெொக ஒவ்கவொரு
கொைகட்டத்திற்கும் வங்கி அட்டவரண குறிப்பிடும் கதொரகரெ ரவத்திருக்க தவண்டும்.
இல்ரைகெனில் தசரவ கதொரக வசூைிக்கப்படும்.
காலாண்டு இருப்புத்கதாரக (எக்யுபி) கணக்கிடும் முரற - சைொசரி கரடசி ேொள் (இஒடி)
கணக்கில் குறிப்பிட்ட ேிதி கொைொண்டில் இருக்கும் இருப்புத்கதொரக (ஏப்-ஜுன், ஜுரை-கசப்,
அக்-டிச, ஜன்-மொர்ச்) உம். (ேொள் இறுதி இருப்புத்கதொரக ேொள் 1+ ேொள் இறுதி இருப்புத்கதொரக
ேொள் 2…...) ேிதி கொைொண்டின் கமொத்த ேொட்கைின் எண்ணிக்ரக
மாதாந்திை இருப்புத்கதாரக (எஎம்பி) கணக்கிடும் முரற - சைொசரி கரடசி ேொள்(இஒடி)
கணக்கில் குறிப்பிட்ட மொதத்தில் இருக்கும் இருப்புத்கதொரகயும்.</355> (ேொள் இறுதி
இருப்புத்கதொரக ேொள் 1+ ேொள் இறுதி இருப்புத்கதொரக ேொள் 2…...) மொதத்தின் கமொத்த
ேொட்கைின் எண்ணிக்ரக

நடப்புக் கைக்குகள்
 ேடப்புக் கணக்ேடப்புக் கணக்கு என்பது கணக்கின் இருப்பு அல்ைது குறிப்பிட்ட ஒப்புக்
ககொள்ைப்பட்ட கதொரக ஆகிெவற்ரறப் கபொறுத்து எந்த தேைமும் பணத்ரத கடபொசிட்
கசய்ெவும், திரும்பப் கபற உதவும் ஒரு வணிகம் சொர்ந்த கணக்கொகும்.
 ேடப்புக் கணக்ரக தனிேபர்கள், உரிரமத்துவ ேிறுவனங்கள், கூட்டு ேிறுவனங்கள், தனிெொர்
மற்றும் கபொதுத்துரற ேிறுவனங்கள், குறிப்பிட்ட வைம்பு ககொண்ட கூட்டு ேிறுவனங்கள், ஒரு
ேபர் ேிறுவனங்கள், இந்து கூட்டுக் குடும்பங்கள், அறக்கட்டரைகள், கூட்டுறவுச் சங்கங்கள்,
சங்கங்கள் தபொன்றவர்கள் துவங்கைொம்
 ேடப்புக் கணக்கில் உள்ை இருப்புத்கதொரகக்கு வட்டி வழங்கப்படமொட்டொது
 துவக்கப்பட்டுத் கதொடர்ச்சிெொக இைண்டொண்டுகள் பரிவர்த்தரன ேரடகபற்ற எந்த
கணக்கும் கசெைற்ற கணக்கொகக் கருதப்படமொட்டொது
 கணக்குதொைர் குரறந்த சைொசரி மொதொந்திை/காலாண்டு இருப்புத்கதாரகயாக ஒவ்கவொரு
கொைகட்டத்திற்கும் வங்கி அட்டவரண குறிப்பிடும் கதொரகரெ ரவத்திருக்க தவண்டும்.
இல்ரைகெனில் தசரவ கதொரக வசூைிக்கப்படும். கொைொண்டு இருப்புத்கதொரக (எக்யுபி)
கணக்கிடும் முரற - சைொசரி கரடசி ேொள் (இஒடி) கணக்கில் குறிப்பிட்ட ேிதி கொைொண்டில்
இருக்கும் இருப்புத்கதொரக (ஏப்-ஜுன், ஜுரை-கசப், அக்-டிச, ஜன்-மொர்ச்) உம். (ேொள் இறுதி
இருப்புத்கதொரக ேொள் 1+ ேொள் இறுதி இருப்புத்கதொரக ேொள் 2…...+ேொள் இறுதி
இருப்புத்கதொரக n) ேிதிகொைொண்டின் கமொத்த ேொட்கைின் எண்ணிக்ரக(n)
உலகளவிலான இந்திய வங்கியியல்
 கவைிேொட்டு வொழ் இந்திெர்கள், இந்திெ வம்சொவழிரெச் தசர்ந்தவர்கள் மற்றும்
கவைிேொட்டிலுள்ை இந்திெ மொணவர்கள் ஆகிதெொரின் எதிர்கொைத் ததரவகரைச்
சமொைிக்கச் தசமிப்புப் பழக்கத்ரத ஊக்குவிக்க கவைிேொட்டு வொழ் இந்திெர்கைின் தசமிப்பு
வங்கி கணக்குகள் வடிவரமக்கப்பட்டது
 குறிப்பிட்ட ததரவகளுக்கொக கவைிேொடுவொழ் இந்திெர் அெைகக் கணக்கு (என்ஆர்இ),
கவைிேொடுவொழ் இந்திெர் சொதொைணக்
(என்ஆர்ஓ) கணக்குகள் இந்திெ ரூபொெில்
பைொமரிக்கப்பட்டொல்
துவங்கைொம்.
கவைிேொட்டில்
இருந்து
வங்கிக்கணக்கிற்குள்
அனுப்பப்பட்ட பணம் / கொதசொரைகள் / கடபிட்/எடிஎம் அட்ரட/இரணெதை வங்கிெிெல்
மூைமொகப் பணத்ரத ரவப்பிடவும்/திரும்பப்கபறவும் முடியும்
 என்ஆர்இ ரவப்புக் கணக்குகள் கவைிேொட்டு வங்கிகள் மூைமொக இந்திெொவில்
கசலுத்தப்படும் கதொரகெில் துவங்கைொம். இது கவைிேொட்டிைிருந்து கசலுத்தப்படும்
கதொரகெொதைொல் தவறு என்ஆர்இ கணக்கு அல்ைது எப்சிஎன்ஆர்(பீ) கணக்கிைிருந்து
மொற்றைொம். என்ஆர்இ கணக்கிைிருந்து உள்ளூரில் கசலுத்தும் வசதி உண்டு
 ேம்பகத்தன்ரமயுள்ை உள்ளூர் பரிவர்த்தரனகள் மூைமொகப் கபறப்படும் ேிதிரெ தசகரிக்க
என்ஆர்ஓ ரவப்புக் கணக்குகள் கதொடங்கைொம். என்ஆர்ஓ ரவப்பு கணக்கின் முதல்
கவைிேொட்டிைிருந்து கசலுத்தப்படும் கதொரக இல்ைொததொல், ஆண்டுக்கு ஒரு மில்ைிென்
யுஎஸ் டொைருக்கு ஈட்டப்படும் தற்தபொரதெ வருமொனம் மற்றும் வட்டி விகிதம்
கவைிேொட்டிைிருந்து கசலுத்தப்படும் கதொரகெொகவும் ஆர்பிஐ விதிமுரறெின் படியும்
கசெல்படதவண்டும்
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என்ஆர்இ / என்ஆர்ஓ ரவப்பு வட்டி விகிதங்கள் கிரைகள் மற்றும் வங்கிெின்
இரணெதைத்தில் கதரிவிக்கப்படுகிறது
1 கசப்டம்பர் 2017 முதல், பின்வரும் வட்டி விகிதங்கள் தினசரி இறுதி கணக்கு இருப்பில்
கணக்கிடப்பட்ட, கொைொண்டுததொறும் வைவு ரவக்கப்படும். குரறந்தபட்ச இருப்பு: 1/-ன்
மடங்குகைில் கசலுத்த தவண்டும்.
வட்டி விகிதங்கள் அமல் கததி

கசமிப்பு இருப்புகள்
ரூபொய் 1 ைட்சத்திற்கும்
குரறவு

1 ைட்சம் முதல் 1 தகொடிரெ
விடக் குரறவு
1 தகொடி மற்றும் அதற்கும்
அதிகம்

1 கசப் 17

ஆண்டுக்கு 5%
ஆண்டுக்கு 6%
ஆண்டுக்கு 6.25%

இந்திய ரூபாய் 100 க ாடிக்கும் அதி மான ததாக
ளுக்கு ிகைகய அல்லது
உங் ளுக்கு உரிய ரிகலஷன்ஷிப் கமகனஜகைத் ததாடர்பு த ாள்ளுங் ள். வி ிதங் ள்
கெஸ் தபங் ின் சுய தீர்மானத்தின்படி மாறுதலுக்கு உட்பட்டகவ. நிபந்தகன ளுக்கு
உட்பட்டகவ.


துவக்கப்பட்டுத் கதொடர்ச்சிெொக இைண்டொண்டுகள் பரிவர்த்தரன ேரடகபற்ற எந்த
கணக்கும் கசெைற்ற கணக்கொகக் கருதப்படமொட்டொது
கணக்குதொைர் குரறந்த சைொசரி மொதொந்திை/கொைொண்டு இருப்புத்கதொரகெொக ஒவ்கவொரு
கொைகட்டத்திற்கும் வங்கி அட்டவரண குறிப்பிடும் கதொரகரெ ரவத்திருக்க தவண்டும்.
இல்ரைகெனில் தசரவ கதொரக வசூைிக்கப்படும்
1. காலாண்டு இருப்புத்கதாரக (எக்யுபி) கணக்கிடும் முரற - சைொசரி கரடசி ேொள் (இஒடி)
கணக்கில் குறிப்பிட்ட ேிதி கொைொண்டில் இருக்கும் இருப்புத்கதொரக (ஏப்-ஜுன், ஜுரை-கசப்,
அக்-டிச, ஜன்-மொர்ச்) உம். (ேொள் இறுதி இருப்புத்கதொரக ேொள் 1+ ேொள் இறுதி இருப்புத்கதொரக
ேொள் 2…...) ேிதிகொைொண்டின் கமொத்த ேொட்கைின் எண்ணிக்ரக
2. மாதாந்திை இருப்புத்கதாரக (எஎம்பி) கணக்கிடும் முரற - சைொசரி கரடசி ேொள்(இஒடி)
கணக்கில்
குறிப்பிட்ட
மொதத்தில்
இருக்கும்
இருப்புத்கதொரகயும்
(ேொள்
இறுதி
இருப்புத்கதொரக ேொள் 1+ ேொள் இறுதி இருப்புத்கதொரக ேொள் 2…...) மொதத்தின் கமொத்த
ேொட்கைின் எண்ணிக்ரக

கால ரவப்புக் கைக்குகள்
 வங்கி ஊழிெர்கள் ததரவக்கு ஏற்றொல் தபொல் கவவ்தவறு திட்டங்கைில் முதலீடு கசய்ெ
உதவவும், தகவல்கள் தைவும் ஆவைொக உள்ைனர்
 கொை ரவப்புக் கணக்குகரை தனிேபர்கள், உரிரமத்துவ ேிறுவனங்கள், தனிெொர் மற்றும்
கபொதுத்துரற ேிறுவனங்கள், கெச்யுஎப்கள், குறிப்பிட்ட அரமப்புகள் துவங்கைொம்
 மூத்த குடிமக்களுக்குச் சிை கொை ரவப்புகள் அதிக வட்டி விகிதத்ரதத் தருகின்றன
 மூப்பு கொைத்திற்கு முன் பணம் எடுப்பது அனுமதிக்கப்பட்டொலும் குறிப்பிட்ட கொைத்தில்
வட்டி விகிதம் அல்ைது கமொத்த கொை விகிதம் எது குரறதவொ அதுதவ தைப்படும். வங்கிெில்
ஏழு ேொட்களுக்குட்பட்ட ரவப்புப் பணத்ரத எடுத்துவிட்டொல் வட்டி எதுவும் கிரடக்கொது
 கொை ரவப்புகள் தகொரிக்ரகெின் தபரில் வங்கிெொல் புதுப்பிக்கப்பட்டு, அவ்வப்தபொது
வங்கிெொல் ேிர்வகிக்கப்படும் வட்டி விகிதத்தின் படி அதற்கு வட்டி வழங்கப்படும். குறிப்பிட்ட
அறிவுரை கபறப்படொத தபொது, ரூ 1 தகொடிக்கும் குரறவொன கதொரககள் ஏற்கனதவ உள்ை
கொைத்திற்குப் புதுப்பிக்கப்படும் அல்ைது முதிர்வின் தபொது உள்ை கபொருத்தமொன வட்டி
விகிதங்கைின் படி புதுப்பிக்கப்படும்
 வட்டி விகிதம் வருடத்திற்கு எனக் கணக்கிட்டு, வருடத்திற்கு உள்ை ேொட்கரைக் கணக்கிட்டு
(வருடம்-366 ேொட்கள்) வழங்கப்படும்
 ரவப்புகள் மீ தொன வட்டி கொைொண்டிதைொ, கதொடர் கொைொண்டிதைொ (அதொவது மறு
முதலீட்டின் வட்டியுடன்) கசலுத்தப்படும் அல்ைது மொதொந்திைம் தள்ளுபடிெில் அல்ைது
ரவப்புதொைர் விருப்பத்தில் கசலுத்தப்படும்
 ஒவ்கவொரு
கொைகட்டத்திலும்,
வட்டி
விகிதம்
கிரைகள்
மற்றும்
வங்கிெின்‟
இரணெதைத்தில் மக்களுக்கு அறிவிக்கப்படுகிறது
 மொற்றப்பட்ட வட்டி விகிதம் புதுப்பிக்கப்படும் மற்றும் புதிெ ரவப்புதொைர்களுக்தக
கபொருந்தும் மற்றவருக்குத் தற்தபொதுள்ை வட்டி விகிதம் வழங்கப்படும்
 ரவப்புகள் மீ தொன வட்டி ஒவ்கவொரு வருடமும், ஒவ்கவொரு ரவப்பு தொைருக்கும் மூை வரிப்
பிடிப்பிற்கு (டிடீஎஸ்) வருமொன வரி அதிகொரிகள் வகுத்த வரிக்கு உட்பட்டது
பதிப்பு 5
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ரவப்புதொைர், வரிப் பிடிப்பின்றி ரவப்புகள் மீ தொன வட்டி கபற ேிதிெொண்டு துவக்கத்தில்
படிவம் எண் 15 H/Gஐ சமர்ப்பிக்கதவண்டும்
பிடிக்கப்பட்ட வரிக்கு மூை வரிப் பிடிப்புச் சொன்றிதழ், வங்கிெைிக்கும்
ஸ்வப்-இன்
ீ
என்பது தசமிப்பு கணக்குகள்/ ேடப்புக் கணக்குகரைக் கொை
ரவப்புக்
கணக்குடன் இரணக்கும் வசதி. ஒருதவரை தபொதிெ இருப்புத் கதொரக இல்ைொவிட்டொல்
இரணக்கப்பட்ட கொை அைவு வொய்ப்பு மூப்புக் கொைத்திற்கு முந்ரதெ அடிப்பரடெில்
முறிந்து விடும் கரடசிெொக உள் நுரழந்தது முதைில் கவைிதெறிெது (ஸ்வப்-இன்
ீ
அரமத்தல்) பிறகு ததரவெொன கதொரக தசமிப்பு/ேடப்புக் கணக்குகளுக்கு மொற்றப்பட்டு
விடும்.
கொைமுரற ரவப்புத்கதொரககளுக்கு எதிைொக ஒரு குறிப்பிட்ட அைவுக்கு கடன் கபற
அனுமதிக்கப்படுகிறது மற்றும் இது வரைெறுக்கப்பட்ட விகிதங்கைில் வட்டிரெ
விதிப்பதன் மூைம் ஒப்புதைைித்து வழங்கப்படுகிறது
கூட்டு கபெர்கைிலுள்ை கொை அைவு ரவப்புகள் –
o மூப்புக் கொைத்திற்கு முன் திரும்பப் கபறும் கொை அைவு ரவப்புதொைர்கள் அரனவரும்
ரககெழுத்திட்டபின் ஒரு முரற அனுமதிக்கப்படும். தமதை கூறியுள்ை முரறெின்
படி மட்டுமல்ைொமல், “இருவரில் ஒருவர் அல்ைது உெிதைொடிருப்பவர்” அல்ைது
“முந்ரதெவர் அல்ைது உெிதைொடிருப்பவர்” ஆரணரெக் கொை ரவப்பு/ேிைந்தை
ரவப்புடன் வொடிக்ரகெொைர் வழங்கும் தபொது, இரண ரவப்புதொைர்கள் இது
கதொடர்பொக இரண ஆரணரெ வழங்கி இருந்தொல், வங்கிெொனது ஒரு இரண
உரிரமெொைர் இறக்கும் தபொது மற்கறொருவர் கொை/ேிைந்தை ரவப்ரப முன்கூட்டிதெ
முடித்துக்ககொள்ளும் வொய்ப்ரபத் தருகிறது
o கொை ரவப்பின் மீ து கடன் தகொைப்பட்டொல்; இரண ரவப்புதொைர்கள் அரனவரும்
கடன் விண்ணப்பத்தில் ரககெொப்பமிட தவண்டும்
வொடிக்ரகெொைர் முன்கூட்டிதெ ரவப்புத் கதொரகரெ திரும்பப்கபற்றுக்ககொண்டொல்,
ரவப்புத்
தததிெில்
ேிைவும்
வட்டி
விகிதத்தின்
படி,
ரவப்புத்கதொரகக்கொன
கொைக்கட்டத்திற்கு, வட்டிரெ வங்கி கசலுத்தும். பதிவு கசய்ததில் இருந்து 7 ேொட்களுக்குள்
உள்ளூர் & கவைிேொடுவொழ் இந்திெர் சொதொைணக் கணக்கு ரவப்புத் கதொரககள் திரும்ப
எடுக்கப்பட்டொல், அதற்கு வட்டி எதுவும் வழங்கப்படமொட்டொது. பதிவு கசய்ததில் இருந்து 1
ஆண்டுக்குள் கவைிேொடுவொழ் இந்திெர் அெைகக் கணக்கு /எப்சிஎன்ஆர் ரவப்புத்
கதொரைெொனது முதிர்வரடயும் முன் திரும்ப எடுக்கப்பட்டொல், அந்த கவைிேொடுவொழ்
இந்திெர்
அெைகக்
கணக்கு/எப்சிஎன்ஆர்
ரவப்புத்
கதொரகக்கு
வட்டி
எதுவும்
வழங்கப்படமொட்டொது. எப்சிஎன்ஆர் (பி) ரவப்புத் கதொரககளுக்கு ஆண்டின் அடிப்பரடெில்
வட்டி விகிதம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும், லீப் ஆண்ரடக் கவனத்தில் ககொள்ைொமல் 360
ேொட்கள் அடிப்பரடெில் அதற்கு வட்டி வழங்கப்படும்

உங்கள் வாடிக்ரகயாளரை அறிந்துக் ககாள்ளுங்கள் (ககஒய்சி) விதிமுரறகள்
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ஆர்பிஐ விதிமுரறகள் படி வங்கிெில் ‘உங்கள் வொடிக்ரகெொைரை அறிந்துக் ககொள்ளுங்கள்
ககொள்ரக (தகஓய்சி)’ உள்ைது.
அறிந்ததொ, அறிெொமதைொ சமூக விதைொத சக்திகள் பணம் ரகெொடுவரத, தீவிைவொத
பணிகளுக்குப் பணம் வருவரத தடுக்க, வங்கிெின் பெரன, கபெரை தவறொகக்
ரகெொள்வரதத் தடுக்கக் தகஓய்சி தத்துவம் உருவொனது. இந்தக் ககொள்ரகெின் தேொக்கம்
வங்கி தனது வொடிக்ரகெொைர்கரையும் அவர்கைின் ேிதிெிெல் கசெல்கதொடர்புகரையும்
அறிந்துக் ககொள்ை / புரிந்துக்ககொள்ை உதவ தவண்டும் என்பதும் ஆகும். இதன் மூைம், வங்கி
தனது இடர்கரை மதிநுட்பத்துடன் திறம்பட சமொைிக்க உதவும்.
தேர்த்திெொன தகஓய்சி கசெல்முரற மற்றும் உள் கண்கொணிப்பின் மூைம் வங்கி கணக்கு
துவங்கும், குறிப்பிட்ட முக்கிெப் பரிவர்த்தரன கசய்யும் வொடிக்ரகெொைர்கைின்
உண்ரமெொன அரடெொைத்ரத அறிெமுடிகிறது.
கணக்கு துவங்கும் தபொது, வொடிக்ரகெைரின் அரடெொைம், முகவரி, ரககெழுத்து
ஆகிெரவ சரிபொர்க்க அதற்குறிெ ஆவணங்கரைப் கபறுகிறது
வொடிக்ரகெைரிடம் கபறப்படும் சுட்டிக்கொட்டும் அரடெொை ஆவணங்கள்
o சட்டரீதிெிைொன
அரடெொைத்ரத
ேிரூபிக்கப்
பொஸ்தபொர்ட்/ஆதொர்
கொர்டு/பொன்கொர்ட்/வொக்கொைர் அரடெொை அட்ரட/ஓட்டுனர் உரிமம் தபொன்றரவ
o முகவரி தகவல்கரைச் சரிபொர்க்க - கதொரைதபசி கட்டணச்சீ ட்டு/வங்கி கணக்கு
அறிக்ரக/மின்சொைக் ல்கட்டணச்சீ ட்டு/பொஸ்தபொர்ட்/பொன்கொர்ட/குடும்ப அட்ரட
முதைிெரவ
o ரககெழுத்துச்
சொட்சிெொக
சட்டப்படி
கசல்ைக்கூடிெ
பொஸ்தபொர்ட/பொன்கொர்ட்/ஓட்டுனர் உரிமம் தபொன்றரவ
தனிேபரிடம் தமற்கூறிெ ஆவணங்களுடன் அவரின் புரகப்படமும் கபறப்படுகிறது
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வங்கி அவ்வப்தபொது வொடிக்ரகெொைர்கைின் பரிவர்த்தரனகரைக் கண்கொணித்து இடரை
குரறத்து
முரறெொன
மற்றும்
வழக்கமொன
கசெல்
தொண்டிெ
பொதுகொப்பற்ற
பரிவர்த்தரனகரை அரடெொைம் கொணுகிறது

நிதியியல் உள்ளடக்கல்
 அதிக ேிதிெிெல் உள்ைடக்கரை அரடெ வங்கி, கொதசொரைகள், கடபிட்-எடிஎம் அட்ரட,
,இரணெதை வங்கிெிெல், குறுஞ்கசய்தி,
மின்னஞ்சல் விழிப்பூட்டல்களுடன்
குரறந்தைவு இருப்புத்கதொரக இல்ைொமல் சுருக்கமில்ைொ வங்கி கணக்குகள்
ரவத்திருக்கும் வசதிெைிக்கிறது
 இதன்
வழிேடத்தும்
குறிக்தகொதை
எந்த
வொடிக்ரகெொைர்க்கும்
அவர்கள்
(ஆதணொ/கபண்தணொ) விைொச, அரடெொை ஆதொை ஆவண அத்தொட்சிகள் அைிக்க
இெைொததொல் அவர்கள் தசரவ கபற மறுப்பு கூடொது என்பரத உறுதிப்படுத்ததவ ஆகும்.
 கணக்குகள் கதொடங்க, கணக்குகள் கதொடங்கும் ஆவணச் சமர்ப்பித்தைில் விைக்குகள்
தைப்பட்டிருக்கிறது. கணக்கிலுள்ை கமொத்த இருப்புத்கதொரக கடன்கள் ஆகிெனவற்றுக்கு
அதிகபட்ச வைம்பு தைப்பட்டுள்ைது
 வங்கி தகஒய்சி ஆவண சமர்ப்பித்தல் மற்றும் கட்டண அட்டவரணெில் குறிப்பிட்டபடி,
தசமிப்பு கணக்கிற்குத் ததரவெொன குரறந்த சைொசரி கொைொண்டு இருப்புத்கதொரக
ஆகிெவற்றில்
விைக்குகள்
அைிப்பது
மட்டுமல்ைொமல்
குரறந்த
ஊதிெ
வொடிக்ரகெொைர்கைின் ேிதி சுரமரெ அகற்ற அவர்கைின் புரகப்படம் மற்றும் தகஒய்சி
ஆவண ஒைிேகல்/நுண்ேகல் கசைவுகரை வங்கி ஏற்கிறது
நியமன வசதி
 தனி ேபர் அைவில் துவங்கப்பட்ட கணக்குகளுக்கு (அதொவது தனி/கூட்டுக் கணக்குகள்
மற்றும் தனி உரிரமத்துவ ேிறுவனங்கள் கணக்குகள்) ேிெமன வசதி உண்டு. அலுவல்
பிைதிேிதித்துவ தகுதிெில் துவங்கிெ கணக்குகளுக்கு ேிெமன வசதிெில்ரை
 ஒரு ேபரின் கபெரிதை மட்டும் தொன் ேிெமன வசதி அைிக்கமுடியும்
 கணக்குதொைர்
எப்தபொது
தவண்டுமொனொலும்
அவரின்
(ஆதணொ/கபண்தணொ)
ஆயுட்கொைத்தில் ேிெமனம் கசய்ெதவொ, ேீக்கதவொ, மொற்றதவொ முடியும். ேிெமனம் கசய்ெ,
ேீக்க
மொற்றும்
தபொது
சொட்சி
ததரவ,
தமலும்
தவண்டுதகொைில்
அரனத்து
கணக்குதொைர்களும் ரகெப்பமிட்டிருக்க தவண்டும்
 ேிெமிக்கப்பட்டவர் சிறொைொக இருந்தொல், ரவப்புதொைர்(கள்) ேிெமிக்கப்பட்டவர் சிறொைொக
இருக்கும் தபொது அவர் இறக்க தேரிட்டொல், ரவப்புகதொரக வழங்க தவகறொருவரை
ேிெமிக்கைொம்
 ேரடமுரறெில் இருக்கும் கணக்குகளுக்கு ேிெமனம் இல்ைொத பட்சத்தில் கணக்குதொைர்
கிரைகைில் கிரடக்கும் ேிெமன விண்ணப்பத்ரதப் பூர்த்திச் கசய்து ேிெமன வசதி
கபறைொம்
தமற்கூறிெ வசதிகள், ஒருதவரை ரவப்புதொைர் இறக்க தேரிட்டொல், விரைவொக உரிரம
கணக்குரை இைகுவொக தீர்க்கவும் ரவப்புதொைர் குடும்பத்திற்கு ஏற்படும் சிைமத்ரத குரறக்கவும்
ஏற்படுத்தப்பட்டது. அரனத்து வொடிக்ரகெொைர்களும் (புதிெ மற்றும் ஏற்கனதவ உள்ை) ேிெமன
வசதி இல்ைொத பட்சத்தில் ேிெமனவசதிரெ பென்படுத்திக்ககொள்ை அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர்

நிரல அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் தன்னியக்க தீர்வக கசரவகள்




ஒதை வங்கிெில் பைொமரிக்கப்படும், ஒரு கணக்கிைிருந்து மற்கறொரு கணக்கிற்கு முன்னதை
குறிப்பிடப்பட் கொை, தததிெில் குறிப்பிட்டைவு கதொரகரெ மொற்றம் கசய்ெ ேிரை
அறிவுறுத்தல்கள் வங்கிக்குத் தைைொம்
முன்னதை முடிவு கசய்த கொை, தததிெில் ஒதை வங்கிெில் பைொமரிக்கப்படும ஒரு
கணக்கிைிருந்து மற்கறொரு கணக்குகிற்கு ேிதிகரை மொற்றீடு கசய்தல் / அனுப்புதல்
தன்னிெக்க தீர்வகம் (எசிஎச்) வங்கிக்கு தைைொம். இவ்வசதி ேிறுவனங்களுக்குச் கசலுத்துதல்
தசரவகைொன ஆதொெப் பங்கு வழங்கல், வட்டி, ஊதிெம், ஒய்வுதிெம் வழங்கதவொ அல்ைது
முக்கிெ ேிறுவனங்களுக்குத் கதொரைதபசி, மின்சொைக் கட்டணம் வரி, வட்டு
ீ
வரி, தண்ணிர்
வரி மற்றரவ ஆகிெவற்றுக்குப் பணம் கசலுத்ததவொ பென்படுத்தைொம் அல்ைது ேிதி
ேிறுவனங்களுக்கு, வங்கிகளுக்குக் கடன் தவரண கசலுத்ததவொ, மக்கைின் வழக்கமொன
முதலீடுகளுக்தகொ பென்படுத்தைொம்

பைம் அனுப்பும் கசரவகள்
 வொடிக்ரகெொைர்கள் ஒரு ரமெத்திைிருந்து தவறு ரமெத்திற்கு தபெபிள் அட் பொர்
(மல்டிசிட்டி) கொதசொரைகள் மூைம் பணம் அனுப்பைொம்
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விரைவொன வசூல்களுக்கு அரனத்து கெஸ் தபங்க் கிரை ரமெங்கைிலும் உள்ை
உள்ளூர்
தீர்வகத்தில்
தபெபிள்
அட்
பொர்
(மல்டிசிட்டி)
கொதசொரைகரை
ரவப்பிடைொம்.
950 ரமெங்கைில் தகட்பு வரைதவொரைகரை கசலுத்தும் வசதி உண்டு
கணக்குகளுக்கு ததசிெ மின்னணுமுரற ேிதிகள் மொற்றீடு (என்இஎஃப்டி) பணம்
கசலுத்தல்கள் 15,000 ரமெங்கைில் 90,000 வங்கி கிரைகைில் உண்டு
ேிகழ்தேை கபருந்திைள் தீர்வு (ஆர்டிஜிஎஸ்) கசலுத்தல்கள் 15,000 ரமெங்கைில் 90,000
வங்கி கிரைகைில் உண்டு
வங்கிெிரடப் பணமொற்றீடு மூைம் பணம் கசலுத்தும் வசதி இந்திெொவிற்கு
உள்தையும், இந்திெொவிற்கு கவைிதெயும், தற்தபொது 15 கவவ்தவறு ேொடுகைில்
உண்டு
கல்வி ேிறுவனங்கள், அைசொங்க அரமப்பு, ேிைந்தை அரமப்புகள், விசொ
விண்ணப்பங்கள்
தபொன்றவற்றுக்கொகப்
பணம்
கசலுத்துவதனொல்
வொடிக்ரகெொைர் அல்ைொததொர் சமர்ப்பிக்கும் 50,000 ரூபொய்க்கு குரறவொன
தகட்பு வரைதவொரைகள் வங்கி வழங்கும்

ககட்பு வரைகவாரலகரள / பைம் கசலுத்தல் ஆரைகரள வழங்கல்
 வங்கி
தபொதுமொன ஈட்டுறுதி அடிப்பரடெிலும் பணம் கசலுத்தொத அறிவிப்ரபப்
கபறொமலும் ரூ. 5,000/- வரைெிலும் ேகல் தகட்பு வரைதவொரைரெ வழங்கைொம்


வங்கிெொனது தகொரிக்ரகரெ கபற்றதில் இருந்து பதிரனந்து ேொட்களுக்குள்ைொக
வொடிக்ரகெொைருக்கு ேகல் தகட்பு வரைதவொரைரெ வழங்க தவண்டும். இல்ரைகெனில்
கொைத் தொமத்திற்குக் கொப்பீடு ககொள்ரகெின் படி வொடிக்ரகெொைருக்கு ஏற்பட்ட
தொமதத்திற்கு வங்கி வட்டி தை தவண்டும்

காகசாரல கசகரிப்பு கசரவகள்
கெஸ் தபங் உறுதிகசய்ெப்பட்ட கொதசொரை தசகரிப்பு ககொள்ரகரெக் ககொண்டுள்ைது அதரன வங்கி
இரணெதைம், வங்கி அறிவிப்பு பைரககைிலும் கதரிெப்படுத்தியுள்தைொம். தற்தபொதுள்ை கொதசொரை
தசகரிப்புக் ககொள்ரகரெ தமலும் தகவல்களுக்குக் கண்டறிந்து ககொள்ைைொம். கொதசொரை தசகரிப்புக்
ககொள்ரகெில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட சிை பகுதிகள் இரவ
 கீ ழ்கண்டரவ கணக்கில் ரவப்பு கசய்ெப்படும் கொதசொரைெின் கொைக்ககடுக்கள் ஆகும்
காகசாரல வரக

நிதிஇருப்பு

A

உள்ளூர்
கொதசொரை
எம்ஐசிஆர்
தீர்வகம்/
எம்ஐசிஆர்
அல்ைொத
தீர்வகம்

B

கவைியூர் கொதசொரை கபருேகைங்கைில் ரவப்பு
கசய்ெப்பட்டு தவகறொரு
கபரு
ேகைத்தில்
கசலுத்தப்படுவது
(கடல்ைி,
மும்ரப,
கசன்ரன, ககொல்கத்தொ)
கவைியூர் கொதசொரை கபருேகைங்கரைத் தவிை
மற்ற கெஸ் தபங்க் கிரை
ரமெங்கைில்
கசலுத்தப்படுவது

மொற்றீடு
கொதசொரைக்கு
(TRF)
அதத ேொைில் வைவு / உள்ளூர்
கொதசொரைக்கு
(LCC)
அடுத்த
ேொைில்
வைவு
ரவக்கப்படும்
வரகெில் வொடிக்ரகெொைருக்கு,
அந்த
ேகைத்தில்
கொதசொரைகளுக்கு
தீர்வகக்
கொைக்ககடுக்கள் படி ேிதி திரும்ப
எடுப்பதற்குக் கிரடக்கும்
7 பணி ேொட்கள்

C
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10 பணி ேொட்கள்
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பரிவத்தரன
முரற
தீர்வகம்

குறிப்புரைகள்
உள்ளூர்
தீர்வக
விதிகைின்
படி,
உள்ளூர்
தீர்வக
பகுதிெில்
அைிக்கும்
வங்கியும், கபறும்
வங்கியும் இருக்க
தவண்டும்.

தசகரிப்பு
அடிப்பரட

தசகரிப்பு
அடிப்பரட

தததி: 05/07/2018

D

கவைியூர் கொதசொரை கபருேகைங்கைில் மற்றும்
மொேிை தரைேகைங்கைில்
கசலுத்தப்படுவது
(வட
கிழக்கு
மொேிைங்கள்,
சிக்கிம் தவிை)

10 பணி ேொட்கள்

தசகரிப்பு
அடிப்பரட

கவைியூர் கொதசொரை கெஸ் தபங்க் கிரைகள்
அல்ைொத
இடங்கைில்
கசலுத்தப்படுவது

14 பணி ேொட்கள்

தசகரிப்பு
அடிப்பரட

நிபந்தரனகள்:
 கடன் கொைக்ககடுக்கள் ேிதி தமைொண்ரம ஏற்பொடுகைின் படி மொறும். அதுதவ ஒப்புக்ககொண்ட
ஏற்பொட்டின்படி அரமயும்
 வங்கி வைொகத்துக்குள், வங்கிெில் பணம் கசலுத்தும் இடம் மற்றும் தசகரிப்பு கபட்டிகைில்,
குறிப்பிட்ட கவட்டுேிரை தேைத்திற்குள் வங்கி வைொகத்துக்குள் அைிக்கும் எல்ைொ உள்ளூர்
கொதசொரைகளுக்கும் அந்த ேொதை பணமைிக்கப்படும்
 குறிப்பிடப்பட்ட கவட்டுேிரை தேைம் தொண்டி ரவப்புச் கசய்ெப்பட்ட கொதசொரைகளுக்கும்,
வங்கி வைொகம் தொண்டி கவைி ஏடிஎம் இடங்கரையும் தசர்த்து தசகரிப்பு கபட்டிகைில் ரவப்பு
கசய்ெப்பட்ட கொதசொரைகளுக்கும் அடுத்தச் சுழற்சிெில் பணமைிக்கப்படும்
 ஒவ்கவொரு கிரைெிலும் குறிப்பிடப்பட்ட கவட்டுேிரை தேைம் தீர்வக தேைத்திற்கு
வழக்கமொக இைண்டு மணிதேைத்திற்கு முன்னைொகும். இந்தத் தகவல் அரனத்து
கிரைகைிலும் கதரிெப்படுத்தப்படும்
 கவைியூர் கொதசொரைகள் (கெஸ்தபங்க் ேிறுவனத்திற்கு தீர்வக தசரவகள் இல்ைொத
ரமெங்கைில்) தசகரிப்பு முரறக்கு அனுப்பப்படும்
 வொடிக்ரகெொைர்கள் எடுப்பதற்குப் தபொதுமொன ரகெிருப்பு இருந்தொல், கவவ்தவறு
ரமெங்கைில் திரும்பவரும் தீர்வகக் கொைக்ககடுக்கரைப் கபொறுத்து ேிதி தசகரிப்பு
கிரடத்தவுடன் இருக்கும் கதொரகரெப் பென்படுத்திக் ககொள்ைைொம்.
தமற்கூறிெ வழிகொட்டுகேறிகள் கெஸ் தபங்கின் ேடப்பில் உள்ை கொதசொரை தசகரிப்பு
ககொள்ரகெின்படிெொனதொகும். இந்த ககொள்ரக ஒவ்கவொரு கொைகட்டத்திலும் மொற்றங்களுக்கு
உட்பபட்டது, ஆதைொல் தங்கரைத் தற்தபொரதெ தசகரிப்பு ககொள்ரகரெ வங்கி இரணெதைத்தில்
பொர்க்குமொறு அறிவுறுத்துகிதறொம்.
உடனடி வைவு வசதி
உடனடி கொதசொரை தசகரிப்பில் எங்கள் ககொள்ரகரெ பற்றி தமலும் தகவல்கள் அறிெ கொதசொரை
தசகரிப்பு ககொள்ரகரெத் தெவு கசய்து கொணவும். கெஸ் தபங்கின் கொதசொரை தசகரிப்பு
ககொள்ரகரெ வங்கி இரணெதைத்தில் கிரடக்கிறது, வங்கி அறிவிப்பு பைரககைிலும்
கதரிெப்படுத்தியுள்தைொம்.
அழுக்கான / சற்று சிரதந்த ரூபாய் தாள்கரள மாற்றுவது
அரனத்து வங்கி கிரைகைிலும், ேம்பகத்தன்ரமயுள்ை சற்தற சிரதந்த மற்றும் அழுக்கொன ரூபொய்
தொள்கரை மொற்றைொம். சிரதவு சந்ததகத்திற்கிடமொனதொகதவொ அல்ைது முரறெற்றதொகதவொ
இருக்கக் கூடொது எல்ைொ இைக்கங்கைிலும் உள்ை சிரதந்த ரூபொய் தொள்கைின் ேிரை குறித்து
இந்திெ ரிசர்வ் வங்கி வழிகொட்டுகேறிகைின்படி வங்கி கசெல்படும்

பாதுகாப்பான வங்கி அனுபவத்திற்கு வாடிக்ரகயாளர் பின்பற்ற கவண்டிய நல்ல
பயிற்சிகள்
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கொதசொரை புத்தகம்/வங்கிக் கணக்குப் புத்தகம் பத்திைமொக ரவத்திருக்க உறுதி கசய்ெ
தவண்டும்
கொதசொரைெில் எழுதும் தபொது பின்புறம் கொர்பன் உபதெொகப்படுத்துவது சிறந்தது
முடிந்தவரை கீ றிெ மற்றும் எழுதப்பட்ட கபெருரடெ கணக்குதொைதை கதொரகரெப் கபறுேர்
கொதசொரைகள் ககொடுக்கவும்
கொதசொரை தகவல்கைொன கபெர், தததி, கதொரக எழுத்து மற்றும் எண்கைில், கீ றிெது
முதைிெவற்ரற சரிபொர்த்து வழங்க தவண்டும். முடிந்த வரைெில் அருதகயுள்ை
முழுரமெொன இைக்க ரூபொய் கதொரகெொகக் கொதசொரை தைைொம்.
கணக்கு வரகக்குத் தகுந்தவொறு சைொசரி குரறந்த இருப்புத்கதொரகரெ பைொமரிக்க
தவண்டும்
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கணக்கில் தபொதிெ பணம் இல்ைொமல் கொதசொரை வழங்க கூடொது, அவ்வொறு வழங்குவது
கசைொவணி முறிச் சட்டப்படி தண்டரனக்குரிெ குற்றமொகும்
ேிரை அறிவுறுத்தல்கள், மின்னணு தீர்வக தசரவகரை ஈடுகசய்ெக் ககடு தததிெில்
கணக்கில் தபொதிெ பணம் ரவத்திருக்க உறுதி கசய்ெ தவண்டும்
கொதசொரை அல்ைது தவறு ேிதி ஆவணங்கரை பதிவுத்தபொல், ககொரிெரில் அனுப்ப
தவண்டும்
கணக்குதொைர் இறந்துவிட்டொல் ேிெமன வசதிரெ பென்படுத்தி ேிெமிக்கபட்டவருக்கு
உரிரம
கதொரகெைிக்கைொம்.
வொரிசுரிரமச்
சொன்றிதரழ
தகட்கொமல்
அல்ைது
உரிரமக்தகொரிக்ரககரை
சரிபொர்கொமல்
இரத
கசய்ெைொம்.
இது
திட்டத்ரத
எைிரமப்படுத்துகிறது
கணக்கு எண், ரவப்புத் கதொரக தகவல்கள் தனிெொகக் குறித்து ரவத்திருக்க தவண்டும்
தங்கைின் முகவரி, கதொரைதபசி எண் மொறிவிட்டொல் உடனடிெொக வங்கிக்கு அதற்குத்
தகுந்த அத்தொட்சியுடன் கதரிவிக்க தவண்டும்
கடபிட் - ஏடிஎம் அட்ரட, தகட்பு வரைதவொரை, கொதசொரை புத்தகம், கொதசொரை மற்றும் சிை
கதொரைந்து விட்டொல் கிரைக்கு/கதொடர்பு ரமெத்திற்கு உடனடிெொகத் கதரிவிக்க
தவண்டும்
ேிரை அறிவுறுத்தல்கள், பென்பொட்டுக் கட்டணச்கசலுத்தங்கள், எைக்டிைொனிக் கிைிெரிங்
தசரவகரைப் பென்படுத்தி மறு பரிவர்த்தரன, கசலுத்துதரை ஒழுங்குபடுத்த தவண்டும்
வங்கிெின் தசரவகள் பற்றிெ கருத்துக்கள், தசரவகைில் உள்ை குரறபொடுகரை வங்கி
கிரை அல்ைது தகவல் ரமெத்தின் கவனத்திற்குக் ககொண்டு வை தவண்டும்
எழுதொத கொதசொரைெில் ரககெழுத்திடதவொ, வங்கிக் கணக்குப் புத்தகம், கொதசொரை
புத்தகம் ஆகிெவற்றில் இருபுறமும் ரககெழுத்திடதவொ கூடொது
கொதசொரைகரைக் குறிப்பிட்ட கொைக்ககடுவுக்குள் வங்கி, ஏடிஎம்கைில் உள்ை கொதசொரை
தசகரிப்பு கபட்டிெில் ரவப்புச் கசய்ெ தவண்டும். கவட்டுேிரை தேைங்கள் எல்ைொக்
கொதசொரை தசகரிப்பு கபட்டிகைிலும் கதரிவிக்கப்பட்டிருக்கும்
கடபிட் - ஏடிஎம் - இரணெதை வங்கிெிெல் PIN
ஆகிெவற்ரற ெொரிடமும்
கதரிெப்படுத்தக்கூடொது, கெஸ் தபங்க் ஊழிெர், ஏடிஎம் கொவல் பணிெிலுள்ை கொவைர்
ஆகிதெொரிடம் கூடத் கதரிெப்படுத்தக்கூடொது
தவறொகப் பென்படுத்தரை தடுக்க அட்ரடெில் உடனடிெொக அழிெொத பொல்பொெின்ட் தபனொ
மூைம் ரககெழுத்திற்கொன இடத்தில் ரககெழுத்திட தவண்டும்
வங்கிெில் கடபிட், ஏடிஎம் அட்ரடகரைத் திருப்பித் தந்தொல், ஒப்பரடத்தொல் அதிகொரிெிடம்
தருவதற்கு முன் உரடத்து ககொடுப்பரத உறுதி கசய்ெ தவண்டும்
இரணெதை வங்கிெிெல் கடவுச் கசொல்ைின் குரறந்த அைவு 8 எழுத்துக்கைொக இருக்க
தவண்டும். மற்றவர் எைிதில் அறிெொதபடி சிைமமொன கடவுச்கசொல்ைொக இருக்க தவண்டும்.
தமல், கீ ழ் எழுத்துக்கள், எண்கரைக் ககொண்டு கடவுச் கசொல் அரமக்க தவண்டும்.
உங்கள் கசொந்த தகவல்கரைக் தகட்டு வரும் மின்னஞ்சல்கள் மற்றும் தவறொன
கபொருைடக்கம் ககொண்ட ‘அறிெொத’ வரைத்தைங்கரை எச்சரிக்ரகெொக ஒதுக்க தவண்டும்.
தவறொகப் பென்படுத்தரை தடுக்கும் சிை ேல்ை பண்புகள் கீ தழ தைப்பட்டிருக்கிறது –
o தொங்கைொகதவ மின்னஞ்சல்கைில் வரும் இரணப்புகரைத் ததர்வு கசய்ெதவொ,
பிைவுசரில் யுஆர்எல்ஐ தட்டச்சு கசய்ெதவொ கூடொது
o சந்ததகத்திற்கிடமொன அனுப்புனர் மின்னஞ்சரை அனுப்புனதைொடு உறுதிபடுத்திக்
ககொள்ை தவண்டும்
o மின்னஞ்சல்கைில் வரும் இரணப்புகரைத் திறக்க தவண்டொம்
o எல்ைொக் கணக்குகளுக்கும் ஒதை கடவுச் கசொல்ரை தவிர்க்க தவண்டும்
o கணினிெில் கசொந்த தகவல்கள், கடவுச்கசொல் தகவல்கரைக் தகொப்புகைில் தசமித்து
ரவத்திருக்க தவண்டொம்

கசல்வ வள கமலாண்ரம கசரவகள்
 உங்கள் ேிதி இைக்குகரை அரடெ பெனுள்ை தீர்வுகரை வழங்கும் வரகெில் ஆைொய்ச்சி
அடிப்பரடெில் பைதைப்பட்ட முதலீட்டுத் தெொரிப்புகள் மற்றும் தசரவகரை கெஸ் தபங்க்
வழங்குகிறது
 இரணந்து முழுரமெொகவல்ை MF ஆன்ரலன் தசரவகள்:
 கதொல்ரை இல்ைொத, கொகித ஆவணப் பென்பொடற்ற முதலீடு
 முன்னணி ேிதி ேிறுவனங்கள் வழங்கும் பைஸ்பை ேிதித் திட்டங்கைில் பரிவர்த்தரன
கசய்ெைொம்
 ஒதை ஒரு பட்டன் கிைிக்கில் அணுகைொம், கண்கொணிக்கைொம், பரிவர்த்தரன கசய்ெைொம்,
எைிதொனதுதொதன!
 பரிந்துரை தசரவகைின் வழிெொக மூன்றொம் தைப்பு தபொர்ட்தபொைிதெொ தமனைொரன தசரவ
(பிஎம்எஸ்) தபொன்றவற்றில் முதலீடு கசய்யும் வொய்ப்புகரையும் கெஸ் தபங்க் வழங்குகிறது
பதிப்பு 5
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பொதுகொப்பு, தசமிப்பு மற்றும் முதலீடு, ஓய்வூதிெ திட்டமிடல் மற்றும் குழந்ரதகள் திட்டம்
ஆகிெரவ கதொடர்பொன வொடிக்ரகெொைர்கைின் பல்தவறு ததரவகளுக்கு ஏற்ப ஆயுள்
கொப்பீட்டுத் தீர்வுகரையும் வழங்குகிறது. இந்தத் திட்டங்கள் தமக்ஸ் ரைஃப் இன்சூைன்ஸ்
கம்கபனி ைிமிகடட் மூைம் வழங்கப்படுகிறது
உடல்ேைக் கொப்பீடு, வொகனக் கொப்பீடு, பெணக் கொப்பீடு, வடு
ீ மற்றும் கசொத்து கொப்பீடு ஆகிெரவ
கதொடர்பொன வொடிக்ரகெொைர்கைின் பல்தவறு ததரவகளுக்கு ஏற்ப கபொதுக் கொப்பீட்டுத்
தீர்வுகரையும் வழங்குகிறது. இந்தத் திட்டங்கள் பஜொஜ் அரைென்ஸ் கஜனைல் இன்சூைன்ஸ்
கம்தபனி ைிமிடட் மூைம் வழங்கப்படுகிறது

ரவப்புத்கதாரக கசரவகள்
 கெஸ் தபங்க், ததசிெ பொதுகொப்பு ரவப்பு குழுமத்தின் (என்எஸ்டிஎல்) ஓர் ரவப்பு பங்குதொைர்
ஆகும்.
 தபொர்ட்தபொைிதெொ முதலீட்டு திட்டத்தின் கீ ழ் பங்குகரை வொங்க, கவைிேொடு வொழ்
இந்திெர்கள் தனிெொன கணக்குகரைத் திறக்க தவண்டும்
 எல்ைொ டிமொட் கணக்கு துவக்கத்திற்கும் பொன் அட்ரட அவசிெம் ததரவெொகும்
 டிமொட் கணக்குகைில் குரறந்தைவு இருப்புத்கதொரக பைொமரிப்பு ததரவெில்ரை
 தனி ேபர் அைவில் துவங்கப்பட்ட கணக்குகளுக்கு (அதொவது தனி/கூட்டுக் கணக்குகள்
மற்றும் தனி உரிரமத்துவ ேிறுவனங்கள் கணக்குகள்) ேிெமன வசதி உண்டு. அலுவல்
பிைதிேிதித்துவ தகுதிெில் துவங்கிெ கணக்குகளுக்கு ேிெமன வசதிெில்ரை
 முரறபடுத்தப்பட்ட விதிமுரறகள் படி எல்ைொத் தனி வொடிக்ரகெொைர்களும் கண்டிப்பொக
ேிெமன தகவல்கரைத் தைதவண்டும், தைொவிட்டொல் ஏன் ேிெமன வசதி தை வில்ரைகெனக்
கொைணத்ரதத் தனிெொக விைக்க தவண்டும்
 துவக்கப்பட்டுத் கதொடர்ச்சிெொக 180 ேொட்கள் பரிவர்த்தரன ேரடகபற்ற எந்த கணக்கும்
கசெைற்ற கணக்கொகக் கருதப்படமொட்டொது
சிறு கதாழில் கடன் உதவி திட்டங்கள்
 ேம்பகத்தன்ரமெற்ற சிறு கதொழில் கடன்கள் கதொழில் முரனதவொருக்கு, கதொழில்
மூைதனம், கசொத்து ரகப்பற்றுதல் மற்றும் கதொழில் ததரவகரைச் சமொைிக்க
வங்கிெைிக்கிறது
 குரறந்த ஆவணச் சமர்ப்பித்தல், கதைிவொன நுரழவு தகுதியுடன் கடன்கரைத் தனிெொர்,
கூட்டுக் கணக்குகள் உரிரமத்துவ ேிறுவனங்கள், கேருக்கமொன ைிமிடட் ேிறுவனங்களுக்கு
வங்கிெைிக்கிறது
 கதொழில் கடன்கைின் சிறப்பு அம்சங்கள் அதிகபட்ச கடன்கள் 30 ைட்சம் வரை
அைிக்கப்படுகிறது; எந்த அத்தொட்சியும், பொதுகொப்பு சொட்சியும் ததரவெில்ரை; 4-7 ேொட்கைில்
கடன் வழங்கப்படும், வட்டு
ீ
வொசலுக்தக எைிதொக வழங்கப்படும் தவரண கொைம்; 12-36
மொதங்கள்
சிஎம்எஸ் மற்றும் கசலுத்துதல் தீர்வுகள்
 கதொழில் ததரவகளுக்குச் தசகரிப்பு மற்றும் கசலுத்துதல்கரை வழக்கப்படுத்திச் சரிெொன
உடனடி தீர்வுகரை வங்கிெைிக்கிறது உருவொக்குகிறது. கதொடர் பண தசரவகள், குரறந்த
வணிக/ கணக்குமுடித்தல் இடர், எைிதொன ேிர்வொகம்
மற்றும் வழக்கப்படுத்தப்பட்ட
எம்ஐஎஸ் மூைம் அதிகப் பண எதிர்பொர்ப்பு ஆகிெவற்ரற வங்கி உறுதிப்படுத்துகிறது
 உள்ளூர் தசகரிப்புகளுக்கொக, கபறத்தகுந்தரவ தமைொண்ரம தசரவகள் 1000 கதொழில்
ரமெங்கைிலும், கவைியூர் கொதசொரை தசகரிப்பு 2800 ரமெங்கைிலும் வங்கிெின் கசொந்த
அரமப்பின் மூைமொகவும், கதொடர்பு வங்கிகள் மூைதொகவும் அைிக்கப்படுகிறது
 கபறத்தகுந்தரவ தமைொண்ரம தசரவகைின் சிறப்பு அம்சங்கள் - வட்டு
ீ
வொசைிதைதெ
தசகரிப்பு, தசரவ அைவு ஒப்பந்தத்தின்படி உறுதிெொனைவு வைவுகள், கபரிெைவில் ககொரிெர்
ேிறுவனங்களுடன் வங்கிெின் கதொடர்பு, மிகப் கபரிெ கதொடர்பு வங்கி அரமப்பு, தேைடி
கணக்கு வைவு வசதி, ேிதி குழுமம், வழக்கப்படுத்தப்பட்ட தமைொண்ரம தகவல் திட்டம்
மற்றும் சிை ஆகும்.
 தற்ஆர்டிஜிஎஸ்/என்இஎப்டி/ஐஎம்பிஎஸ் ஆகிெரவ மூைம் எைக்ட்ைொனிக் முரறெில்
தேைடி கிகைடிட்கரைதசரவயுறுேர் கணக்குகைில் சரிபொர்ப்புகளுடன் அல்ைது
சரிபொர்க்கொமல் வைவு ரவக்கைொம், திரும்பப்கபறும் ஏபிஐ கருவிகள் தபொன்றரவயும்
உள்ைன
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வங்கிெின் கதொகுக்கப்பட்ட சிை முக்கிெச் கசலுத்தத்தகுந்தரவ தமைொண்ரம தசரவகள் o கூடுதல் மரறக்குறிெீடொக்கத்துடன் கபருந்திைள் பதிதவற்றங்கள் உள்பட மின்னணு
முரறெில் பணம் கசலுத்தல்கள்
o கபருமைவிைொன இடங்கைில் தசரவ வசதியுடன் ஆன்ரைன் RTGS, NEFT,
திரைக்கொட்சி IMPS வசதியுரடெ கொர்ப்பதைட் பணம் கசலுத்தல் தமரடகள்
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o
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ஆர்டிஜிஎஸ் – 90,000+ 15,000 அரமவிடங்கைில் வங்கிக் கிரைகள்
என்இஎப்டி – 90,000+ 15,000 அரமவிடங்கைில் வங்கிக் கிரைகள்
கதொரைேிரை மற்றும் கபருந்திைள் DD அச்சிடுதல் கசலுத்தத்தகுந்தரவ
தமைொண்ரம தசரவகைின் சிறப்பு அம்சங்கைொவன - தனிப்பெனொக்கப்பட்ட ERP
ஒருங்கிரணப்பு; பை ேிரை அதிகொைமைிப்பு தகவல் அரமவுரு ; தன்னிெக்க
மின்னஞ்சல் அறிவுரை; தைவு மரறக்குறிெீடொக்கம்; இரண பிைொண்டடு கொதசொரை
அச்சிடுதல்; முதைிெரவ.
தசரவயுறுேர் தை கொதசொரை அச்சிடல்.

மூலதன சந்ரதகள் மற்றும் எஸ்க்கைா கைக்குச் கசரவகள்
 சம பங்கில் இருந்து/கடன் சந்ரதெில் இருந்து மூைதனத்ரத கபருக்கும் கசெல்பொடுகரை
தமற்ககொள்ளும் கொர்ப்பதைட் ேிறுவனங்களுக்கும் வட்டி பற்றொரணெின்/இைொபப்பங்கு
பற்றொரணெின் விேிதெொகத்ரத ேிர்வகிப்பதற்கும் பரிவர்த்தரன சொர்ந்த
கசெல்வல்ைரமகரை வழங்குகிறது
 வட்டி / இைொபப்பங்கு தபஅவுட் தசரவகைின் சிறப்பு அம்சங்கைொவன - பற்றொரணகள் தசரவ
அைவு ஒப்பந்தத்தில் ஏற்கனதவ ஒப்புக்ககொண்ட அரனத்து இடங்கைிலும் சமமொக மதிப்புரிரம
அைிக்கப்படுகின்றன
பற்றொரணகள் மீ தொன கசலுத்தப்பட்ட / கசலுத்தப்படொத ேிகழ்ேிரை அறிக்ரக; பணம்
கசலுத்தல் ேிறுத்தம் வசதி; கொைமுரற சமைசங்கரை வழங்கும் ஒருங்கிரணந்த உள்ரமெ
தமரட கசெல்படுத்தல் திறன் முதைிெரவ.
 கெஸ் தபங்க் SEBI-யுடன் பதிவுகசய்ெப்பட்ட, வழங்குவதற்கு உரிமம் கபற்ற வங்கிெர் ஆக
இருப்பதொல் முதல் கபொதுப்பங்கு கவைிெீடு (IPO) கதொடர்பொன எஸ்கிதைொ தசகரிக்கும் வங்கிச்
தசரவகரையும் திருப்பிக்ககொடுத்தல் வங்கிச் தசரவகரையும் வழங்குகிறது, கதொடர்
கபொதுப்பங்கு கவைிெீடு (FPO), உரிரமப் பங்கு கவைிெீடு & கண்கொணிப்பு முகரம தசரவகள்.
தமலும், கெஸ் தபங்க் சம பங்குக்கு/கடனுக்கு பங்ககொப்பத்திற்கொக தனது இெக்கம் சொர்ந்த
அரனத்து கிரைகைிலும் ASBA தசரவகரை வழங்குகிறது
 எஸ்க்தைொ தசகரிக்கும் வங்கிச் தசரவகள் மற்றும் திருப்பிக்ககொடுத்தல் வங்கிச் தசரவகைின்
சிறப்பு அம்சங்கள் - IPO கசெல்படுத்தலுக்கொக இந்திெொ முழுவதும் 143 உத்திப்பூர்வ கதொழில்
ரமெங்கைில் தசரவ வசதி, கொைமுரற சமைசங்கள், அரனத்து திருப்பிக்ககொடுத்தல்களுக்கும்
ஆன்ரைனில் கபொருந்தச்கசய்தல்; NEFT, RTGS மூைமொக இரணெதைத்தில் கபருந்திைள்
திருப்பிக்ககொடுத்தல்கரை ேிர்வகிப்பதற்கொன திறன்; முதைிெரவ
 கெஸ் தபங்க் டீைிஸ்ட், ஓப்பன் ஆபர் (தற்தபொதுள்ை பங்குதொைர்களுக்கொன திறந்தேிரை பங்கு
கவைிெீடு), ரபதபக்குகள், பங்கு வொங்குதல், திட்டப்பணி ேிதியுதவி, அறக்கட்டரை மற்றும்
தக்கரவப்புக் கணக்குகள், ஒழுங்குமுரற விதிகளுக்கு ஏற்ப தேொடல் கணக்குகள் தபொன்ற
பைதைப்பட்ட ததரவகளுக்கு ஏற்ப அட்ரவசரி மற்றும் எஸ்க்தைொ தமைொண்ரம
தசரவகரையும் வழங்குகிறது
 பங்குப் பரிவர்த்தரன ரமெங்கைில் வர்த்தகம் கசய்யும் உறுப்பினர்களுக்கொகச்
கசட்டில்கமன்ட் தபங்கிங்/ கிைிெரிங் தபங்க் தசரவகள் வழங்குவதற்குப் பை தமஜர் பங்குப்
பரிவர்த்தரன ரமெங்கைில் வங்கி பதிவுகசய்துள்ைது
 கெஸ் தபங்க் வணிகத்துரற சொர்ந்த ஆவணங்களுக்கொக ஏகஜன்ட் ததரவகளுக்கு ஏற்ப
அறிவுரைகரை வழங்கும் மற்றும் பணம் கசலுத்தும் வசதிரெயும்
அைிக்கிறது, அைசு
பிரணெங்கள் கசட்டில்கமன்ட்களுக்கொக சிஎஸ்ஜிஎல் கணக்குச் தசரவகரை வழங்குகிறது,
தபொர்ட்தபொைிதெொ
முதலீட்டுத்
திட்டத்தின்
கீ ழ்
கவைிேொட்டு
தபொர்ட்தபொைிதெொ
முதலீட்டொைர்களுக்கொன (எப்பிஐகள்) கணக்குகரையும் வழங்குகிறது
அந்நிய கசலாவைி கசரவகள்
 வங்கி குறிப்பிட்ட கிரைகைில் கவைிேொட்டு வர்த்தகச் தசரவகள் மற்றும் வர்த்தக ேிதி
தசரவகள் ஏற்றுமதி, இறக்குமதி தீர்வுகரைக் கருத்தில் ககொண்டு அைிக்கிறது. அரவ
o முன்னதொகப் பணம் கபறும் வசதி, தேைடிெொகப் பணம் கபறும் வசதி, இறக்குமதி
தசகரிப்புகள்
o ஏற்றுமதி
தசகரிப்புகள்,
ஏற்றுமதிெில்
முன்னதொகப்
பணம்கசலுத்தும்
வசதி,
ஏற்றுமதிகடன்
o கடன் தகொரும் கடிதங்கள், வங்கி உத்தைவொதம், அவசைத் ததரவக்கு உதவும் கடன்
தகொரும் கடிதங்கள்
o கவைிதெ இருந்து வங்கிக்கணக்கிற்குள் பணம் அனுப்புதல், வங்கிக்கணக்கில் இருந்து
கவைிதெ பணம் அனுப்புதல்
o உள்ேொட்டு வர்த்தகப் கபொருள்
o ஏற்றுமதி கடன் தகொரும் கடிதங்கள் குறித்த
அறிவுரை வழங்கல், மொற்றீடு,
உறுதிப்படுத்தல்
o இறக்குமதிக்கு பணமைித்தல்
 கெஸ் தபங்கின் மற்ற அந்ேிெ கசைொவணி தசரவகள் –
o எஃப்சிஒய் பண ரவப்பு, எஃப்சிஒய் கணக்கு மொற்றம் (இஇஎஃப்சிஆர் எஃப்சி ac)
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o பை ேொணெ டிைொவல் கொர்டு வழங்குதல்
பல்தவறு ேொணெங்களுக்கொன SWIFT குறிெீடுகரை வங்கிக் கிரைெில் இருந்து கபறைொம்.
இவற்ரற பதிதவடுகைில் பதிப்பதற்கொகவும் பணம் அனுப்பும் பரிவர்த்தரனகரைச் கசய்யும்
தபொதும் பென்படுத்தைொம்.
உைககங்கும் கிட்டதட்ட அரனத்து முக்கிெ கவைிேொட்டு ேொணெங்கைில் பிைதிேிதி வங்கி
முரறெின் வரைெரமப்ரப ேொங்கள் ககொண்டுள்தைொம்.

புகார்களின் குரறதீர்ப்பு

எங்கள் இரணெதைத்தில் கிரடக்கும் குரறதீ ர்ப்பு தெவுகசய்து பொருங்கள்: www.yesbank.in

பதிப்பு 5

பக்கம் 16 / 16

தததி: 05/07/2018

