इलेक्ट्रॉनिक व्यवहाराांच्या बाबतीत अभ्यद
ु य बँकेचे तक्रार निवारण धोरण

I. सववसाधारण मुद्दे

1. इलेक्ट्रॉनिक व्यवहाराांमधूि उद्भवलेल्या तक्रारीांसहीत ग्राहकाांच्या तक्रारीांचे त्वररत निवारण

करण्याकरता बँकेमध्ये एक स्वतांत्र ग्राहक तक्रार निवारण कक्ष आहे (सांपकव क्रमाांक 02227890636,

022-7890638,

ई-मेल

पत्ता

atmrecon@abhyudayabank.net).

चुकीच्या/गैर जमा व िावे िोंदीांशी सांबधां धत समस्या एिसीपीआय वववाद व्यवस्थापि
योजिेच्या माध्यमाति
ू सोडवण्याची जास्तीत जास्त काळजी या कक्षाद्वारे घेण्यात येते.

2. इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटच्या कुठल्याही ववकल्पाशी निगडीत तक्रार असलेला ग्राहक आपली लेखी
तक्रार

सदर

प्रकरणाच्या

तपशीलाांसहीत

िोंदवण्याकरता

अभ्युदय

बँकेच्या

कुठल्याही

शाखेमध्ये जाऊ शकतो. तक्रारदारािे सोबत आपली खातेपस्ु स्तका आणण अधधकृत, वैध

ओळखपत्र, तसेच एक पासपोटव आकाराचा फोटो आणणे आवश्यक आहे . तक्रार िोंदवतािा
तक्रारदारािे त्याचे डेबबट काडव गहाळ झालेले िसल्यास तेही सोबत ठे वणे अपेक्षक्षत आहे .

3. ग्राहकाच्या मते एखादा व्यवहार सांशयास्पद अथवा गैर असेल आणण तोवर त्यािे त्याचे काडव
हॉटललस्ट केलेले िसेल, तर तक्रार िोंदवूि घेण्यापूवी त्याचे काडव तात्काळ हॉटललस्ट केले
जाईल.

4. ग्राहकाच्या खात्यावर गैरप्रकारे रक्ट्कम िावे टाकण्यात वा आहरण करण्यात आली असल्यास
ग्राहकािे पोलीस खात्याकडे तक्रार करणे वा प्राथलमक माहहती अहवाल दाखल करणे

आवश्यक आहे . ग्राहकािे एफआयआर दाखल करणे ही पूवअ
व ट िाही, मात्र अभ्यद
ु य बँकेच्या
शाखेिे तक्रार स्वीकारण्यापव
ू ी पोललसाांकडे तक्रार िोंदवणे (व त्याची पोचपावती घेणे)
सक्ट्तीचे आहे .

5. ज्या शाखेकडे तक्रार िोंदवण्यात आली असेल, ती प्रथम समस्येचे मल्
ू यमापि करे ल,

तक्रारपत्रावर स्वाक्षरीसह सवव सांबांधधत माहहतीची िोंद करे ल आणण हे सवव एटीएम-ररकॉि
ववभाग, वाशी येथे अग्रेवित करे ल. सध्या हा ववभाग ग्राहक तक्रार निवारण कक्ष म्हणूि
कायव करत आहे .

6. तक्रारीच्या ताज्या स्स्थतीबाबत चशकशीकरता ग्राहक तक्रार निवारण कक्ष हे एकमेव स्थाि
असेल.

II. इलेक्ट्रॉनिक व्यवहाराद्वारे खात्यावर अिधधकृतररत्या रक्ट्कम िावे पडली असल्याचे लसद्ध झाल्याच्या
पररस्स्थतीत ग्राहकाचे आधथवक उत्तरदानयत्व:

1) ग्राहकावर कुठलेही आधथवक उत्तरदानयत्व कुठल्या बाबतीत िसते.
1) खालीलपैकी

घटिाांमध्ये

उत्तरदानयत्व िसेल:-

अिधधकृत

व्यवहार

झाल्यास

ग्राहकावर

कुठलेही

आधथवक

a) बँकेकडूि सांगिमतयुक्ट्त अफरातफर/ निष्काळजीपणा/ त्रुटी आढळल्यास (सदर व्यवहाराबद्दल
ग्राहकािे माहहती कळवलेली असो वा िसो).

b) त्रयस्थ पक्ष घोटाळा, ज्यात दोि बँक वा ग्राहक अशा दोघाांचाही िसूि व्यवस्थेमधील अन्य

हठकाणी असेल आणण सांबांधधत अिधधकृत व्यवहारासांबध
ां ी बँकेकडूि सच
ू िा लमळाल्यािांतर तीि
हदवसाांच्या आत ग्राहकािे बँकेला सच
ू िा हदल्यास

2) ग्राहकाचे मयावहदत आधथवक उत्तरदानयत्व- खालील पररस्स्थतीांमध्ये अिधधकृत व्यवहार झाल्यामळ
ु े
होणाऱ्या िुकसािाचे आधथवक उत्तरदानयत्व ग्राहकावर राहील :a) स्जथे

झालेले

िक
ु साि

ग्राहकाच्या

निष्काळजीपणामुळे

झालेले

असेल,

जसे

ग्राहकािे

पेमेंटसांबध
ां ी गोपिीय माहहती इतर कुणाला उघड केली असेल, तर सांबधां धत अिधधकृत
व्यवहाराबद्दल ग्राहकािे बँकेला कळवेपयंतचे सांपण
ू व िुकसाि ग्राहकास सोसावे लागेल.
अिधधकृत व्यवहाराची माहहती बँकेला कळवल्यािांतर होणारे िुकसाि बँक सोसेल.

b) स्जथे अिधधकृत इलेक्ट्रॉनिक व्यवहाराची जबाबदारी बँक अथवा ग्राहक याांची िसि
ू

व्यवस्थेतील अन्य हठकाणी असेल व अशा व्यवहाराची सच
ू िा प्राप्त झाल्यािांतर चार ते
सात कामकाजी हदवसाांमध्ये त्याबद्दल ग्राहकािे बँकेला कळवले असेल, नतथे ग्राहकाचे प्रनत
व्यवहार आधथवक उत्तरदानयत्व व्यवहाराचे मूल्य ककां वा खालील तक्ट्त्यामध्ये हदलेली रक्ट्कम
याांपैकी जी कमी असेल, त्यापयंत मयावहदत राहील.

“ग्राहकाचे मयावहदत आधथवक उत्तरदानयत्व” याखाली ग्राहकाचे कमाल उत्तरदानयत्व

तक्ट्ता-1

खातेप्रकार

कमाल उत्तरदानयत्व (रू.)

प्राथलमक बचत खाते

5000

अन्य सवव बचत खाती
10000

सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगाांचे चाल/ू रोख पत/ओव्हरड्राफ्ट खाते
वाविवक

सरासरी

लशल्लक

(अफरातफर

घडण्यापूवीच्या

365

हदवसाांमध्ये) मयावदा रू. 25 लाखपयंत असलेले एकट्या व्यक्ट्तीचे
चाल/ू रोख पत/ओव्हरड्राफ्ट खाते

अन्य सवव चाल/ू रोख पत/ओव्हरड्राफ्ट खाती
c)

25000

स्जथे दोि बँक अथवा ग्राहक याांचा िसूि व्यवस्थेतील अन्य हठकाणी असेल व अशा

व्यवहाराची सच
ू िा बँकेकडूि प्राप्त झाल्यािांतर त्याबद्दल ग्राहकािे बँकेला कळवण्यात सात

हदवसाांपेक्षा अधधक ववलांब झाला असेल, नतथे बँकेचे आधथवक उत्तरदानयत्व मयावहदत असेल,
मात्र बँक या सांदभावत ग्राहकाला आवश्यक ते साहाय य केल. अशा प्रत्येक प्रकरणामध्ये

अभ्युदय बँक ग्राहकाला कमाल रू. 5,000/- ककां वा प्रत्यक्ष िक
ै ी जी रक्ट्कम कमी
ु साि याांपक
असेल नततकी िक
ु सािापोटी दे ईल. उववररत िक
ु साि ग्राहकाला सोसावे लागेल.

d) वर िमद
ू केलेल्या कामकाजी हदवसाांची गणती ग्राहकाच्या िोंदणीकृत मोबाईल/ईमेल वर
व्यवहारासांबध
ां ीची माहहती प्राप्त झाल्याची तारीख वगळूि केली जाईल.

e) त्रुटी आणण िक
ु सािभरपाईची कबुली

एखाद्या ग्राहकाच्या खात्यामध्ये बँ के च्या एखाद्या कमवचाऱ्यािे काडवसांबांधी अफरातफर के ली

आणण सदर गोष्ट लसद्ध झाली, तर बँक सांबांधधत रक्ट्कमच भरूि दे ईल असे िव्हे , तर
िुक सािभरपाई म्हणू ि सदर रक्ट्कम खात्यावर स्जतक्ट्या कालावधीसाठी सदोि प्रकारे िावे
राहहली असेल, त्या ववलशष्ट कालावधीकरता @ 6% दरािे व्याजही दे ईल.

f) वववादास्पद एटीएम व्यवहाराची दरु
ु स्ती करण्याकरता ग्राहकाला िुकसािभरपाई: वववादास्पद
एटीएम

व्यवहाराची

आरबीआय/एिपीसीआय

दरु
ु स्ती

याांिी

जारी

करण्याकरता
केलेल्या

ग्राहकाला

दे ण्याची

सच
ू िा/मागवदशविािुसार

िक
ु सािभरपाई

असेल.

त्याप्रमाणे,

आरबीआय/एिपीसीआय याांिी जारी केलेल्या सद्य सूचिा/मागवदशविािुसार तक्रार प्राप्त

झाल्यािांतर सात कामकाजी हदवसाांच्या आत ग्राहकाच्या खात्यावर रक्ट्कम पुन्हा जमा
करण्यात

अपयश

िुक सािभरपाई

आल्यास

दे य

असे ल .

ग्राहकाला
मात्र

सांबधां धत

त्यासाठीचा

बँकेकडूि
दावा

@

सांबांधधत

रू.100/-

बँके कडे

प्रनत

हदवस

व्यवहाराच्या

तारखे पासूि 30 हदवसाांच्या आत केलेला असणे आणण शाखे ला एटीएममाफवत रक्ट्कम हदल्याचे
लसद्ध करण्यात अपयश आलेले असणे आवश्यक असेल.

g) काडव साां भाळण्याच्या
ठे वण्याच्या

बाबतीत

बाबतीत

ग्राहकाचा

ककां वा

वपि

अथवा

निष्काळजीपणा

अन्य

ककां वा

गोपिीय

त्यािे

माहहती

एटीएम/डे बबट

सु र क्षक्ष त

काडाव ची

माहहती अन्य व्यक्ट्तीला उघड करणे , यामु ळे ग्राहकाला िु क साि झाल्यास त्याकरता बँ क

जबाबदार असणार िाही. ग्राहकािे फसवणू क यु क्ट्त वतव ि के ल्यामु ळे आणण/ककां वा वाजवी
काळजी

ि

घे त ल्यामु ळे

त्याला/नतला

होणाऱ्या

िु क सािाकरतादे खील

बँ क

जबाबदार

असणार िाही. तसे च , हरवले ल्या वपि क्रमाां काचा द रु
ु पयोग झाल्यास, पासवडव वा

गोपिीय माहीती उघड झाल्यास त्याबद्दल बँ के ला कळवले जाऊि बँ के िे सदर द ुरु पयोग

टाळण्याकरता पावले उचले प यं त च्या कालावधीत ग्राहकाला झाले ल्या िु क सािीकरतादे खील
बँ क जबाबदार असणार िाही. बँ क अशी प्रनतबां ध क पावले 24 तासाां च्या आत उचलते .

h) कुठलीही तक्रार ती िोंदवली गेल्यापासूि नतचे निवारण होण्याचा कमाल कालावधी 90 हदवस
असेल.

वर िमूद केलेल्या कुठल्याही मुद्द्याच्या ववपरीत, बँक खालीलपैकी पररस्स्थतीांमध्ये कुठलीही
िुकसािभरपाई दे णार िाही:-

a) बँ के च्या नियांत्रणाबाहे रील घटकाां मुळे कामकाज होऊ ि शकल्यास झाले ला ववलांब : अशा
घटिाांचा कालावधी ववलांब इ. चे गणि करतािा त्याति
ू वगळला जाईल.

b) स्जथे प्रकरण न्यायप्रववष्ट असेल आणण न्यायालय, ओम्बड्समि, मध्यस्थ, शासि
याांच्यासमोर प्रलांबबत असेल.

i) फोसव मेजर

बँकेला निदे लशत सेवा ववतरण मािकाांच्या आत नतची कतवव्ये पण
ू व करण्यास प्रनतबांध करणाऱ्या

व बँकेच्या नियांत्रणाबाहे रील काही अिपेक्षक्षत घटिा घडल्यास सदर धोरणाखाली बँक ग्राहकाला
िुकसािभरपाई दे ण्यास उत्तरदायी राहणार िाही. यामध्ये िागरी चळवळ, घातपात, टाळे बांदी,

सांप वा अन्य कामगार समस्या, अपघात, आग, िैसधगवक आपत्ती वा अन्य “दै वी घटिा”,
युद्ध, बँक अथवा नतच्या सहयोगी बँकाांच्या प्रणाली, सांपकव व्यवस्थेचे िुकसाि इ. चा समावेश
होतो पण अशा घटिा उपरोल्लेणखत घटिाांपुरत्याच मयावहदत िसतील.

j) धोरणामधील बदल/सध
ु ारणा

सदर धोरणामध्ये स्वतःच्या मजीिुसार योग्य वाटे ल तेव्हा कधीही बदल/सध
ु ारणा करण्याचा
हक्ट्क बँक राखूि ठे वते. धोरणाचा वाविवक आढावा घेण्याचादे खील बँक प्रयत्ि करे ल.
----------------------------------------------------------

पररलशष्ट-I
एटीएमसांबांधधत घोटाळयाांिा प्रनतबांध करण्याकरता सुचवण्यात आलेल्या पूवक
व ाळज्या
I.ववववध इलेक्ट्रॉनिक चॅ िल्सच्या व्याख्या
1) एटीएम

हे एक असे इलेक्ट्रॉनिक चॅ िल आहे ज्यातूि ग्राहक दे शभरात (एिएफएस िेटवकव अांतगवत) 24 तास

पैसे काढू शकतो. सध्या हे बँकाांच्या सवावत मोयाया जाळयाांपैकी एक असूि यात सुमारे 2,30,000
एटीएम बसवण्यात आलेले आहे त. ग्राहक त्याचे एटीएम काडव व वपि वापरूि कुठल्याही बँकेच्या
एटीएममधूि

पैसे

काढू

शकतो.

या

प्रणालीतली

धोक्ट्याांमध्ये,

ग्राहकािे

निष्काळजीपणे

त्याची

पेमेंटववियक गोपिीय माहीती उघड करणे, ज्यामळ
ु े त्याच्या िकळत त्याच्या काडावची माहीती इतर
लोकाांिा कळते, वपि क्रमाांकाचा गैरवापर करूि त्याचे एटीएम काडव कुटुांबातील अन्य सदस्याांिी वापरणे

इ. गोष्टीांचा समावेश होतो. अशा पररस्स्थतीत ग्राहक त्याचे पैसे गमावि
बसतो. याला आळा
ू
घालण्याकरता बँक वेळोवेळी एसएमएसद्वारे ग्राहकाांिा त्याांचा काडव क्रमाांक, वपि वा मोबाईल क्रमाांक
अशी

गोपिीय

माहीती

उघड

ि

करण्याबद्दल

सच
ू िा

दे त

असते.

बँक

ग्राहकाांिा

काडव

जारी

करतेवेळीदे खील हे स्पष्टपणे साांगते की, त्याांिी त्याांचा वपि क्रमाांक काडावसोबत ललहूि ठे वू िये
जेणेकरूि काडव हाती आल्यावर त्रयस्थ व्यक्ट्ती त्याच्या खात्यातूि पैसे काढूि घेऊ शकणार िाही.

इतराांच्या काडाववरची माहहती अन्य लोकाांिी वाचण्याची शक्ट्यता टाळण्याकरता बँकेिे नतच्या सवव
एटीएम्ससाठी सुरक्षा रक्षक िेमलेले आहे त, तसेच सवव एटीएम केंद्ाांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवलेले
आहे त.

2) रूपे डेबबट काडव

हे दे शी बिावटीचे काडव असूि एिपीसीआयिे ते सरू
ु केले आहे . बँकेिे नतच्या ग्राहकाांिा फक्ट्त एटीएम-

कम-रूपे डेबबट काडेच जारी केली आहे त. यातले सांभाव्य धोके आणण ते कमी करण्याच्या उपाययोजिा
वर एटीएम काडांच्या सांदभावत िमद
ू केल्याप्रमाणेच आहे त कारण एटीएमदे खील काडव वापरूिच वापरता

येते. मात्र रूपे डेबबट काडव वापरूि एखादा लबाड मिुष्य खरे दीचे पेमेंट करणे, ऑिलाईि खरे दी करणे,
बबलाांचा भरणा करणे या गोष्टीदे खील करू शकतो. हा धोका कमी करण्याकरता बँकेिे क्ट्लालसक काडावला
रू. 50,000/- तर प्लॅ हटिम काडावला रू. 1,00,000/- अशी दै िहां दि पेमेंट मयावदा घातलेली आहे ,

जेणेकरूि फसवणूक करणारी व्यक्ट्ती मोठी रक्ट्कम लांपास करण्यापूवीच ग्राहकाला (बँकेच्या डेबबटसांबांधी
एसएमएसद्वारे ) सच
ू िा लमळूि तो त्याचे काडव हॉटललस्ट करू शकेल. एिसीपीआयदे खील रूपे काडावच्या

वापरावर स्वतः होऊि दे खरे ख ठे वते व गैरवापर होत असलेल्या काडांची माहहती बँकेला दे ते जेणेकरूि
बँक अशी काडे ग्राहकाला िक
ु साि होण्यापव
ू ी ककां वा आणखी िक
ु साि होण्यापव
ू ीच ती हॉटललस्ट करू
शकते.

3) इांटरिेट बँककां ग

बँक आमच्या इांटरिेट बँककां गमध्ये फक्ट्त वववरणपत्र वाचणे आणण ग्राहकाच्या स्वतःच्या खात्याांदरम्याि

निधी हस्ताांतररत करण्याचीच सुववधा दे ते. त्यामळ
ु े , सध्या आमच्या बँकेबाहे र आणण आमच्या
ग्राहकाांच्या खात्याव्यनतररक्ट्त अन्य खात्यामध्ये पेमेंट पाठवणे शक्ट्य िाही.
4) यप
ू ीआय

युनिफाईड पेमेंट इांटरफेस (यूपीआय) हा एिसीपीआयचा एक उपक्रम असूि त्यात ग्राहक खात्याची

माहहती हदल्यावविाच पैसे पाठवू आणण प्राप्त करू शकतो. याअांतगवत ग्राहक समोरच्या पक्षाकडूि
त्याच्या परवािगीिे पैसे मागवतो आणण त्याला पैसे लमळतात (पुल व्यवहार). हा आयएमपीएसचा
ववस्ताररत प्रकार आहे . बँकेमध्ये यूपीआय कायावस्न्वत करण्याची प्रकक्रया सुरू आहे .
5) मोबाईल बँककां ग

बँकेच्या मोबाईल बँककां ग सुववधेअांतगवत आधथवक व्यवहार फक्ट्त एम-वपि आणण टी-वपिच्या सांयग
ु ाद्वारे च
करता येतात. एिसीपीआयद्वारे सांचललत आयएमपीएसच्या माध्यमाति
ू पेमेंट करण्याचे ववकल्प बँक

दे ऊ करते. यात 24x7 व्यवहार केले जाऊ शकतात. त्याचबरोबर ग्राहक बँकेच्या एिईएफटीच्या
निधावररत वेळेमध्ये एिईएफटी सवु वधेचादे खील वापर करू शकतो. बहुतेक यहु टललटी आणण दरू सांचार
कांपन्याांच्या बबलाांचा भरणा करण्याचा पयावयदे खील बँक दे ऊ करते.

II. एसएमएस सच
ू िा

1. एखाद्या ग्राहकाला पॉईंट ऑफ सेल व्यवहाराांकरता रूपे डेबबट काडव वापरावयाचे असल्यास रूपे

डेबबट काडावच्या अजाववर त्याला/नतला आपला मोबाईल क्रमाांक िमद
ू करणे आवश्यक आहे .

एसएमएसद्वारे सच
ू िा ही सेवा शल्
ु काधाररत आहे व मोबाईल क्रमाांक दे ण्यामळ
ु े त्याकरता िोंदणी
केली असे िाही कारण सदर िोंदणी ही खात्यामध्ये एटीएम व पॉस व्यवहाराांव्यनतररक्ट्त
जमा/िावे व्यवहाराांकरता असते.

2. ग्राहकाला त्यािे िमद
ू केलेल्या मोबाईलवर एसएमएस सच
ू िा प्राप्त होतील आणण एटीएम व
पॉस व्यवहाराांच्या बाबतीत त्याांचा अलभलेखामध्ये समावेश करण्यात ये ईल.

3. रूपे डेबबट काडावच्या अजाववर आपला मोबाईल क्रमाांक िमद
ू करण्यास िकार दे णारा ग्राहक त्याचे
काडव फक्ट्त एटीएमवरील व्यवहाराांकरताच वापरू शकेल, पॉसवर िाही.

4. मोबाईल क्रमाांक पुरवण्याबाबत वरीलप्रमाणे पववत्रा असला, तरी ग्राहकाांिा वविांती आहे की,
त्याांिा त्याांचे काडव फक्ट्त एटीएमवरच वापरायचे असले तरी त्याांिी आपला मोबाईल क्रमाांक

बँकेला पुरवावा कारण त्यालशवाय काही सांशयास्पद व्यवहार झाल्यास बँक त्याची सूचिा
एसएमएसद्वारे कळवू शकणार िाही व पयावयािे ग्राहकाांची सरु क्षक्षतता धोक्ट्यात येऊ शकते.
III. फसवणूक टाळण्याकरता काडवधारकाांिी घ्यावयाच्या पूवक
व ाळज्या

एटीएम/रुपे डे बबट काडवशी सां बां धधत फसवणु की कमी करण्यामधली सवाव त महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे

ग्राहकाची जागरुकता. एटीएम/रुपे डे बबट काडवशी सां बां धधत फसवणु कीची लशकार होणे टाळण्यात
आमच्या ग्राहकाां िा मदत करण्याकरता काही मागव द शव िे खालीलप्रमाणे आहे त :

1.
2.
3.

4.

वपि क्रमाांक प्राप्त होताच प्रणालीनिलमवत वपि क्रमाांक त्वररत बदला आणण तो पाठ करा. वपि
क्रमाांक कुठे ही ललहूि ठे वू िका.
तुमचे रूपे डेबबट काडव प्राप्त होताच त्यावर हदलेल्या जागी स्वाक्षरी करा.

वपिमधील बदल आणण रोख रक्ट्कम आहरणाचे सांदेश तुमच्या िोंदणीकृत मोबाईलवर प्राप्त होत

असल्याची खात्री करूि घ्या. तम्
ु ही जर तम
ु चा मोबाईल क्रमाांक िोंदवलेला िसेल, तर तात्काळ
करूि घ्या.

तुम चे काडव हरवले /चोरीला गे ले अथवा तुम च्या काडाव ची िक्ट्कल करूि ते अिधधकृ तररत्या
वापरले जात असल्याचा तुम्हाला सांश य आला, तर तात्काळ काडव हॉटललस्ट करा. त्याकरता
खालीलपैकी कु ठलीही एक गोष्ट करा:

a) बँकेकडे िोंदणी केलेल्या तम
ु च्या मोबाईलवरूि “9223110011” हा क्रमाांक डायल करा. 2-3
ररांगिांतर कॉल डडस्किेक्ट्ट होईल आणण प्रणाली तुमचे काडव हॉटललस्ट करूि तम्
ु हाला तसा
एसएमएस पाठवेल.

b) hotlist@abhyudayabank.net या पत्त्यावर हॉटललस्ट कारवाईकरता मेल पाठवा.
c)

काडवधारकािे

मोबाईल

बँककां ग

सेवा

ववकल्पाद्वारे तो काडव हॉटललस्ट करू शकतो.

d) ग्राहक
5.

आमची

थेट

1800223131/

022-25246445

घेतलेली
या

असल्यास

क्रमाांकावर

त्यातील

कॉल

करूि

हॉटललस्ट
आमच्या

कमवचाऱ्यािे ववचारल्याप्रमाणे ओळख पटवूि काडव हॉटललस्ट करण्याची वविांती िोंदवू शकतो.

सांशयास्पद जोडाांकडे लक्ष द्या. गुन्हे गार सहसा मॅग्िेहटक स्स्रपवर साठवलेली माहहती चोरणारी
साधिे वापरूि एटीएम स्स्कलमांगद्वारे माहहती लमळवतात. चटकि पाहहल्यावर स्स्कमर साधि हे

एटीएम स्लॉटसारखेच हदसते पण त्यातूि काडववरची वाचलेली माहहती त्याच्या जोडावर िोंदली
जाते. स्स्कमर ओळखण्याकरता एटीएम यांत्राच्या ककां धचत पुढे आलेला व यांत्रातील स्लॉटशी
समाांतर िसलेला जोड शोधा. काहीवेळा हे साधि एटीएमवरील छापील लेबलदे खील कापूि

टाकते. मात्र स्स्कमरला वपि क्रमाांक लमळवता येत िाही. त्याकरता गुन्हे गार एटीएमच्या
पडद्यावर तोंड करूि छुपा कॅमेरा बसवतात. कदाधचत तुमच्या शेजारी त्याांचा एखादा साथीदारही
उभा असू शकतो व तो तुम्हाला साांगतो की यांत्रामध्ये काही बबघाड आहे , तसेच तुम्हाला मदत
6.

7.
8.

दे ऊ करतो. अशा वेळी सावध रहा. तुम्हाला सुरक्षक्षत ि वाटल्यास एटीएमचा वापर करू िका.

एटीएममध्ये कमीत कमी वेळ थाांबा. तुम्ही नतथे जेवढा जास्त वेळ थाांबाल तेवढा तुम्हाला धोका
असेल. व्यवहार झाल्यािांतर तुमचा पाठलाग होत असल्याचा सांशय तुम्हाला आल्यास गदीच्या
हठकाणी जा आणण पोललसाांशी सांपकव साधा.

शक्ट्य असल्यास रात्रीच्या वेळी एटीएम वापरणे टाळा. एटीएमवर फसवणुकीपेक्षा चोरीचे प्रकार
कमी घडत असले, तर तो धोका असतोच. ववशेितः रात्रीच्या वेळी.

तुमच्या आजुबाजूला लक्ष ठे वा. यांत्रामध्ये तुमचे काडव घालण्याआधी आसपास सुरक्षक्षतता आहे

काय, कुणी तुमचे वपि पॅड पाहू शकते आहे काय, हे तपासूि पहा. एटीएम केंद्ामध्ये
लशरण्यापव
ू ी काडव हातात ठे वणे आत गेल्यावर पाककट वा पसवमध्ये ते शोधण्यापेक्षा श्रेयस्कर
असते. तम्
ु ही अशी शोधाशोध करत असतािा चोराांिा चोरी करणे सोपे जाते.

9.

तुमचे काडव एटीएममध्ये अडकल्यास, कुणीही मदत करू पाहणाऱ्या व्यक्ट्तीबद्दल साशांक रहा.
सदर घटिा बँकेला त्वररत कळवा.

10. एटीएम सोडण्यापूवी तुमची रक्ट्कम आणण पावती घ्या. तुमच्या पावत्या जपूि ठे वा आणण
खातेपस्ु स्तकेतील िोंदीांशी त्या पडताळूि पहा.

11. व्यवहाराांबद्दल एसएमएस लमळण्याकरता तुमचा मोबाईल क्रमाां क तुम च्या मूळ शाखे म ध्ये
अद्याप िोंदवला िसल्यास िोंदवूि घ्या. त्यािांत र वेळोवेळी व्यवहाराां चे एसएमएस पाहा.

12. तुमचा वपि/सीव्हीव्ही अगदी बँकेच्या अधधकाऱ्याांिादे खील साांगू िका. बँक अधधकारी एटीएमच्या
समस्येवर प्रकक्रया करतािा अथवा यांत्रामध्ये अडकलेले काडव काढतािा या क्रमाांकाांची ववचारणा
कधीही करत िाहीत.

13. तुमचा वपि क्रमाां क प्राप्त होताच िे हमी तो बदलूि टाका. तो वारां वार बदलणे जास्त श्रे यस्कर

आहे . ही सवय तुम्हाला एखादी सांश यास्पद हालचाल आढळल्यास क्रमाांक बदलण्याची आठवण
करूि दे ईल.

14. ई-मेल वा फोिवरूि काडवववियक माहहती कधीही दे ऊ िका. बहुतेक एटीएम आणण पॉस डेबबट
अफरातफरी ‘कफलशांग’ ई-मेल्समधूि उगम पावत असतात. कफशर लोक तुमचा वपि, खाते क्रमाांक

आणण वैयस्क्ट्तक माहहती ववचारूि तुमच्या बँक खात्याची माहहती लमळवण्याचा प्रयत्ि करतात.
एटीएम स्स्कलमांग यांत्राांप्रमाणेच या ई-मेल वैध भासतात. तुम्ही एखाद्या ललांकवर स्क्ट्लक केल्यास

तुम्हाला सांबधां धत कफशर ज्याची िक्ट्कल करत असतात, हुबेहूब त्या सांकेतस्थळाप्रमाणेच
हदसणाऱ्या खोट्या सांकेतस्थळावर िेले जाते. तम
ु ची बँक तम्
ु हाला ई-मेल वा फोिवरूि कुठलीही
माहहती ववचारत िाही. अशी ई-मेल वा असा कॉल आल्यास बँकेला त्याची माहहती द्या.

15. तुम ची खातेपुस्स्तका/वववरणपत्र तपासूि तुम्हा काढले ल्या रकमे िुसारच अचू क िोंदी त्यात
असल्याची खात्री करूि घ्या. कुठलाही अिधधकृ त व्यवहार आढळल्यास तात्काळ बँके ला
त्याबद्दल कळवा. तुम च्या वववरणपत्रातील िोंदीांची पडताळणी पूणव झाल्यािांतर सवव एटीएम,
पॉस पावत्या िष्ट करा. ताज्या लशलकीची ववचारणा करण्याकरता ग्राहक त्याांच्या िोंदणीकृ त
मोबाईलवरूि 18004195511 हा टोल-फ्री क्रमाांक कफरवू शकतात.

16. तुमच्या सवव काडवखात्याांच्या क्रमाांकाांची यादी एखाद्या सुरक्षक्षत जागी ठे वूि द्या. त्यामध्ये, तुमचे

काडव हरवले, चोरीला गेले वा त्याची िक्ट्कल झाली, तर कळवण्याकरता सांबधां धत बँकाांचे दरू ध्विी

क्रमाांकदे खील ललहूि ठे वा.
17. सीसीटीव्ही कॅमेरा असलेलेच एटीएम वापरा आणण तम
ु च्या आजूबाजूला लक्ष ठे वा. एखाद्या बांहदस्त
एटीएममध्ये आत जातािा वा बाहे र येतािा दार पण
ू व बांद करण्याची दक्षता घ्या. तुम्ही व्यवहार करत
असतािा इतराांिा आत येण्यासाठी ककां वा अिोळखी व्यक्ट्तीांिा नतथे प्रवेश दे ण्याकरता दरवाजा उघडू

िका. वपि क्रमाांक टाकतािा पॅड हातािे वा शरीराआड लपवा. व्यवहार पण
ू व झाल्यािांतर तम
ु चे काडव

व रोख रक्ट्कम िीट ठे वि
ू मगच एटीएममधूि बाहे र पडा. यांत्राांति
ू आलेली रक्ट्कम लगेच मोजूि
पहा. तम
ु चे एटीएम/डेबबट काडव रोख रकमेसारखेच असते. ते जपि
ू ठे वा.

18. अिधधकृत इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार आढळल्यास त्यासांबांधी तम
शाखेमध्ये लेखी तक्रार
ु च्या मळ
ू
दाखल करा.

