
1 
 

अभ्यदुय सहकारी बँक, मयााददत 
 

नागररकाांची सनद 
 

ग्राहक सेवेचा करार 
 
1.  उदिष्ट 
नागरिकाांच्या हक्कविषयक सनदीचे उद्दिष्ट आमच ेपरिप्रेक्ष्य (व्हहजन), जीवितकायय (ममशन) आणि विविध 
िाजयाांमधील आमच्या सिय शाखा ि कायायलयाांमधून आमच्या विविध                लाभ घेिाऱ्या सिय 
प्रकािच्या ग्राहकाांप्रतीची आमची बाांधीलकी ननव्चचत कििे हा आहे.  
 
2. पररपे्रक्ष्य (व्हहजन) 
आमची बँक सिय बाबतीतील सिोत्कृष्टतचे्या द्ददशनेे घेत असलेल्या भिािीमागे एक ननत्यकामलक पे्रििादायी 
परिपे्रक्ष्य, विचाि आणि आचािाांना मागयदशयक ठििािी मलू्ये, धणििननव्चचती आणि अांमलबजाििीसाठीची 
उजाय याांची चालकशक्ती आहे. आमच्या बँकेमध्ये असलेली अपरिममत क्षमता नतच्या परिपे्रक्ष्य, मलू्ये आणि 
उजेच्या विलक्षि सांयगुाद्िािे प्रत्यक्षात आिली जाईल. प्रामाणिकपिा, नीनतमत्ता, गिुित्ता, साांनघक कायय 
आणि द्दहतसांबांधीयाांची बाांधीलकीपिूय काळजी या गणष्टी अभ्यदुय बँकेच्या मलू्यहयिस्थेच्या कें द्रस्थानी 
आहेत. 
 
3.  जीववतकाया  
आमच्या विशाल ग्राहकिगायच्या दजाय आणि कामगगिीविषयक आकाांक्षा पिूय                     
देण्याकिता, तसेच नीनतमत्ता आणि सामाव्जक जबाबदािीच्या बाबतीत सिोच्च पातळी िाखण्याकिता, 
तांत्रज्ञान, हयिस्था आणि मानिी सांसाधने याांमध्ये उत्तम ताळमेळ साधण्यासाठी, आणि           ि 
काययप्रक्रियाांमध्ये ननत्य निनिीन सधुाििा कििे, बँकेला उत्कृष्टतचे्या पातळीिि नेऊन पणहणचिण्यासाठीची 
गती साांभाळिािे सांघ विकमसत कििे यासाठी, सातत्याने प्रयत्न कित िाहिे.   
 
4. सनदीची उपयोव्जतता  
 
डिस्क्लेमर:  
सदि सनद हे कुठलेही कायदेशीि किािपत्र नहहे आणि नतचा उिेश बँक अथिा ग्राहकाांच्या दृष्टीने कुठलेही 
निीन हक्क िा निीन कतयहये ननमायि कििे हा नाही.   
 

सदि सनद बँक पिुित असलेल्या सिय           ि सेिाांना लाग ूआहे.  
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ननयामक / वधैाननक अनपुालन  
 
ननयामक / िधैाननक आिचयकताांचे अनपुालनक किण्याकिता, खात ेसरुू कितिेेळी आम्ही नण यिुि 
कस्टमि (केिायसी) अटी ि अदँ्दट मनी लाँडिीांग (एएमएल) मागयदशयक सचूनाांचे काटेकणिपिे पालन करू. 
यामध्ये आम्ही आमच ेसमाधान हणईल अशा प्रकािे खात ेसरुू करू इव्च्ििाऱ्या एक िा अगधक हयक्तीांची 
ओळख पटि ूआणि त्याांच्या पत्त्याांची खातिजमा करून घेऊ जेिेकरून आमच्या सांभाहय ग्राहकाांचे, 
सामान्य जनतचेे आणि आमचे स्ितःचे, अफिातफि ि बँक्रकां ग हयिस्थेच्या अन्य गिैिापिाांपासनू सांिक्षि 
हणऊ शकेल. आमच्या विद्यमान ि सांभाहय ग्राहकाांच्या उत्पन्नाच्या स्रणताांबिलदेखील आम्ही खात्री करून 
घेऊ. आमचे ग्राहक बँकेच्या अमभलेखाांचे अद्ययाितीकिि, तसेच पडताळिी यासाठी बँकेच्या 
आिचयकतनेसुाि िाांनित कागदपत्र ेप्रत्येक िाांनित कालािधीनांति सादि कितील. 
 
     -        :  
 
a. सिय ठेि खाती, जसे बचत खात,े चाल ूखात,े मदुतठेि, आिती ठेि, डीडीएस, एनआिई, एफसीएनआि 
आणि एनआिओ याांअांतगयत विविध प्रकािची      
b. सेफ डडपॉणिट लॉकि सवुिधा  
c. ननधी आधारित (क्रकिकणळ कजे, मागिी कजे, िणख पत, ओहहिड्राफ्ट) आणि बबगि ननधी आधारित 
(पतपत्र, बँक हमी) सवुिधा  
d. पिकीय चलन           , िेममटन्स ि चलन बदलनू घेिे याांसह  
e. त्रयस्थ पक्ष     , जसे जीिनविमा/सियसाधािि विमा पॉमलसी, पॅन काडय जािी कििे  
f. डडमॅट खात े 
g. रूपे डबेबट काडय  
h. मणबाईल/इांटिनेट बँक्रकां ग  
 
सेवा –        :  
 
a. ग्राहकाांना आिटीजीएस/एनइएफटी/इसीएस/डडमाांड ड्राफ्ट/पे ऑडयि इ. द्िािे पसेै पाठिण्याची सवुिधा  
b. स्थाननक आणि बाहेिगािच्या धनादेशाांच ेिटिािळीकिता सांकलन  
c. ननिडक शासकीय हयिहािाांशी सांबांगधत बँक्रकां ग सेिा  
d. भाितीय नणटा बदलनू देिे/नणटाांसांबांधी मध्यस्थी कििे  
e. मतृ खातदेािाांच्या खात्याांसांबांधीच्या दाहयाांची प्रकििे ननकालात काढिे  
f. सिय ठेि खात्याांकिता (एकटी हयक्ती/एकमालक सांस्थेच्या रूपात सरुू किण्यात आलेली खाती) आणि 
सिय सेफ डडपॉणिट लॉकि भाड्याने घेिािाांकिता (एकट्या हयक्ती) नामननदेशन सवुिधा.  
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5. आमच्या बाांधीलकी  
 
(i) ग्राहकाांशी खालील बाबतीांतील सिय हयिहािाांमध्ये न्याय्य आणि िाजिी ितयिूक कििे:  
a. प्राथममक बचत खात ेआणि आगथयक सांमीलनाच्या उद्दिष्टाकिता प्रधानमांत्री जनधन यणजनेअांतगयत खात े
सरुू किण्याची पििानगी देऊन क्रकमान बँक्रकां ग सेिा पिुििे.  
b.           ि सेिाांसाठी आणि अांमलात आिाियाच्या काययपद्धती ि प्रक्रियाांमध्ये, सनदीमध्ये नमदू 
केलेल्या सिय बाांधीलकी ि मानकाांची पतूयता कििे.  
c.           ि सेिाांच्या बाबतीत सिय सांबांगधत ननयम ि कायद्याांचे शब्दशः आणि गमभयताथायने पालन हणत 
असल्याची खात्री करून घेिे  
d. ग्राहकाांसणबतचे हयिहाि प्रामाणिकपिा आणि पािदशयकतचे्या ननैतक तत्त्िाांिि आधािलेल ेअसल्याची 
खात्री करून घेिे  
e. एक सिुक्षक्षत आणि विचिासाहय बँक्रकां ग ि पेमेंट प्रिाली चालििे  
f. मानिी चुका, ग्राहकाांच्या समस्या दिू किण्यामध्ये विलांब क्रकां िा ताांबत्रक दणषाांमळेु उत्पन्न िालेल्या 
अडचिीांमळेु ननमायि हणिाऱ्या ग्राहकाांच्या तिािी त्िरित ि ठणसपिे हाताळिे.  
 
(ii) बँकेच्या सांकेतस्कथळावर प्रदर्शात करण्याच्या गोष्टी  
a. बँक्रकां ग ओम्बड्समन यणजना: सदि यणजना बँकेच्या सांकेतस्थळािि प्रदमशयत किण्यात आलेली आहे  
b. बँकेची सनद  
 
(iii) ग्राहकाांच्या वयैव््तक मादहतीचे खाजगीपण व गोपनीयता खालील अपवाद वगळता जतन करणे: -  
a. व्जथे सदि माद्दहती उघड कििे कायद्यानसुाि अननिायय असेल  
b. व्जथे सदि माद्दहती उघड कििे बँकेच्या द्दहताकिता आिचयक असेल  
c. व्जथ ेसदि माद्दहती ग्राहकाच्या उघड िा अनसु्यतु पििानगीने उघड किण्यात आली असले.  
 
बँक सदि माद्दहतीचा उपयणग नतची स्ितःची, तसेच त्रयस्थ पक्षाची अन्य           /सेिा विद्यमान 
ग्राहकाांना विकण्याकिता सदि माद्दहतीचा उपयणग करू शकेल.  
 
(iv) सनदीची प्रर्सद्धी:  
a. ग्राहकाला त्याच्या विनांतीिरून सनदीची एक प्रत पिुििे  
b. सदि सनद बँकेच्या सांकेतस्थळािि उपलब्ध करून देिे 
 
(v) ग्राहकाांना ननयत मानकाांनसुार सेवा परुवणे  
1. सचूना/फीडबॅक याांचे स्िागत आहे  
2. कामकाजाच्या िेळा प्रदमशयत कििे  
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3. नम्रतापिूयक सेिा पिुििे  
4. कामकाजाची िेळ सांपतिेेळी बँकेमध्ये उपव्स्थत असलेल्या सिय ग्राहकाांना सेिा देिे   
5. मणठ्या शाखाांमध्ये 'चौकशी' क्रकां िा 'मी आपल्याला काय मदत करू शकतण' असे स्ितांत्र काउां टि चालििे  
6. िेळणिेळी विविध ठेियणजनाांच्या हयाजदिाांची माद्दहती प्रदमशयत कििे  
7. हयाजदि, आकाि, अटी ि शती इ. मधील बदल/सधुाििाांबाबत बँकेचे सांकेतस्थळ/शाखाांमधील 
िातायफलक याांद्िािे अद्ययाित माद्दहती देत िाहिे  
8. बँकेच्या सांकेतस्थळािि बँकेच्या विविध ठेियणजना/सेिाांचे तपशील पिुििे  
9. विविध बँक्रकां ग हयिहािाांसाठीची कालािधीविषयक मानके प्रदमशयत कििे  
10. बाहेिगािचे धनादेश उमशिाने जमा िाल्यास त्यािि हयाज देिे आणि बँकेच्या धनादेश सांकलन 
धणििातील विमशष्ट अटीांच्या अधीन, वििक्षक्षत मयायदेपयतंचे स्थाननक ि बाहेिगािचे धनादेश त्िरित 
खात्यामध्ये जमा कििे.  
11. शाखेमध्ये तिाििही/           . 
12. ग्राहकाांचे असमाधान/तिािी हाताळिाऱ्या नणडल अगधकाऱ्याचा पत्ता ि दिूध्िनी िमाांक प्रदमशयत कििे  
13. जया शाखाांमध्ये जास्त गदी असत,े नतथे िाांगेचे हयिस्थापन किण्याची एक नेमकी ि सयुणग्य 
हयिस्था असेल  
14. वपण्याचे पािी इ. मलूभतू सवुिधा पिुििे  
15. खात ेसरुू किण्यासांबांधी नण यिुि कस्टमि (केिायसी) ननयामक मागयदशयनानसुाि आम्हाला (i) 
ओळखीचा पिुािा ि (ii) पत्त्याचा पिुािा याांकिता अगधकृतरित्या िधै कागदपत्र ेमागिे आिचयक आहे  
16. प्राथममक बचत खात े/ आगथयक सांमीलनाखालील पीएमजेडीिाय अल्प बचत खात ेसरुू कििे  
17. खालील नािाांिि बचत खात ेसरुू कििे;  
a) एकट्या हयक्ती, एकल अथिा सांयकु्तरित्या  
b) िय िष े14 ि त्यापढुील अज्ञान हयक्ती  
c) िय िष े14 खालील अज्ञान हयक्ती नसैगगयक/कायदेशीि पालकासमिेत सांयकु्तपिे  
d) ननिक्षि/अांध/द्ददहयाांग हयक्ती  
18. नािे हयिहािाांच्या बाबतीत, पासबकु/खातवेििििपत्रामध्ये बँक प्राप्तकत्यायचे नाि ि इन्स्ुमेंटचा 
िमाांक पिुिेल  
19. जीिनविमा पॉमलसी आमच्या बँकेद्िािे जािी किण्यात आली असल्यास नतचे हप्त ेभिण्याकिता, 
आिती ठेि खात्याकिता आणि आमच्या बँकेचे लॉकि शलु्क/कजायचे हप्त ेिसलू किण्याकिता ननत्यकामलक 
सचूना (स्टँडड ांग इन्स्रक्शन) देऊन ठेिण्याची सवुिधा पिुििे  
20. अन्य अथायचे ननदेश नसल्यास ि बँकेने विद्दहत केल्यानसुाि दांड आकारून, ठेि बँकेमध्ये असल्याच्या 
कालािधीकिता लाग ूअसलेल्या हयाजदिाने हयाज देऊन मदुतीपिूी ठेि काढून घेण्यास पििानगी देिे. 
बँकेकड े7 द्ददिसाांपेक्षा कमी काळ िाद्दहलेल्या, मदुतीपिूी काढून घेतलेल्या ठेिीांिि कुठलेही हयाज द्ददल े
जािाि नाही.  
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21. मयत िालेल्या ठेिीदािाांच्या नािे असलेल्या मदुतठेिी, सदि ठेिी जािी कितिेेळी ठेिीदािाने आपले 
िािसदाि ननदेमशत केलेले असल्यास, सदि िािसदािाांना सदि ठेिी मदुतपतूीपिूी काढून घेण्यास पििानगी 
देिे.  
22. एखाद्या हयक्तीचे नामननदेशन केलेले असल्यास, दणन्ही अथिा सिय ठेिीदािाांचा मतृ्य ूिाल्यास सदि 
ठेिी मदुतपतूीपिूी काढून घेण्यास पििानगी देिे.  
23. एटीएसएस या किबचत यणजनेखालील ठेिी िगळता सियसाधाििपिे ठेिीांसमणि कजय/ओहहिड्राफ्ट 
काढण्यास पििानगी देिे. अशी कजे रििहहय बँकेने िेळणिेळी ननदेमशत केलेल्या ि बँकेने विद्दहत केलेल्या 
दिाने हयाज आकारून मांजूि केली जातील.  
24. चाांगली ग्राहक सेिा देण्याचा मागय म्हिून, तसेच ठेिीदािाचे हयाजाचे नकुसान हणण्यापासनू सांिक्षि 
हणण्याच्या हेतनेु बँक ग्राहकाांना त्याच्या मदुतठेि खात्याचे आपणआप पनुनूयतनीकिि हणण्याची सवुिधा देऊ 
कित.े  
25. मदुतठेिीांकिता पनुनूयतनीकििसांबांधी पिूयसचूना - मदुतठेिीांकिता पनुनूयतनीकििसांबांधी पिूयसचूना 
ग्राहकाांना प्रिालीननममयत पत्र/ेएसएमएसद्िािे द्ददली जाईल.  
26. विमशष्ट ठेियणजनेअांतगयत लाग ूअसेल त्याप्रमािे आणि आपल्या मजीनसुाि ग्राहकाांना कमी केलले्या 
मलू्यािि मामसक तत्त्िािि क्रकां िा नतमाही तत्त्िािि क्रकां िा मदुतपतूीच्या तािखलेा हयाज घेता येईल. रू. 
20,000/- आणि त्यापढुील मदुतपतूी िकमा फक्त अकाऊां ट पेयी बँकसय चेकने द्ददल्या जातील क्रकां िा 
खात्यामध्ये थेट जमा केल्या जातील. िणख िक्कम द्ददली जािाि नाही.  
27. जयामध्ये जमा िालेले ढणबळ हयाज आणि कापण्यात आलेला टीडीएस याांचे तपशील स्पष्टपिे द्ददलेले 
असतील असे टीडीएस वििििपत्र पिुििे.  
28. मळू मदुतठेि पािती गहाळ िाल्यास, बँकेने िेळणिेळी विद्दहत केलेल्या आिचयक औपचारिकताांचे 
ठेिीदािाने पालन किण्याच्या अधीन िाहून त्याला ठेिपाितीची दसुिी प्रत जािी कििे.  
29. बँक एजन्सीच्या रूपात पिुित असलेल्या विविध उत्पादनाांशी ननगडीत अटी ि शतींशी मेळ बसिनू 
देिे.  
 
(vi). ज्येष्ठ नागररक –  
जयेष्ठ नागरिक आणि द्ददहयाांग हयक्तीांना सिय शाखाांमध्ये प्राधान्याने सेिा देण्यात येईल. जयेष्ठ नागरिक 
आणि द्ददहयाांग हयक्तीांच्या गिजादेखील बँकेला नतच्या शाखाांची द्दठकािे ि नतथे पणहणचण्याचे मागय 
ठििण्यामध्ये साह्यभतू ठििािा एक महत्त्िाचा घटक आहेत.  
 
(vii). स्कवयांसाहाय्य गट (एसएचजी) -  
बँक एसएचजी आणि त्याांच्या सदस्याांना बचत खात ेसरुू किण्यास पििानगी देण्याचा विचाि करू शकेल.  
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(viii). चलन ववननमय सवुवधा  
बँक ग्राहक आणि सामान्य जनतलेा आपल्या सिय शाखाांमध्ये यणग्य ती चलन विननमय सवुिधा पिुिण्याची 
आणि चाांगल्या दजायच्या नणटाच हयिहािात ठेिण्याची काळजी घेईल.  
बँकेच्या शाखा सिय कामकाजी द्ददिसाांमध्ये विद्दहत कामकाजी िेळाांमध्ये हयिहािाांकिता खलु्या असण्याची 
बँक खात्री किेल.  
 
(ix). दृव्ष्टहीन/ददहयाांग हय्तीांना बँककां ग सवुवधा  
a. बँक दृव्ष्टहीन हयक्तीांची खाती सरुू किेल 
b. आत्मकें द्दद्रतपिा, सेिेब्रल पाल्सी, मनतमांदत्ि आणि बहुद्ददहयाांगतनेे ग्रस्त हयक्तीांकिता बँक, नॅशनल 
रस्ट अगधननयम, 1999 खाली जािी केलेल्या कायदेशीि पालकत्ि प्रमािपत्राच्या आधािे खात ेसरुू किेल  
c. ििीलप्रकािे द्ददहयाांग हयक्तीांची खाती सरुू कििे/चालििे याांकिता मानमसक आिणग्य कायद्याअांतगयत 
व्जल्हा न्यायालयाने अथिा स्थाननक सममतीने जािी केलेले पालकत्ि प्रमािपत्र बँक ग्राह्य धिेल.  
d. बहुद्ददहयाांगता अगधननयम, 1999 (याला मानमसक अपांगत्ि कायदा असेही सांबणधले जात)े मध्ये विविध 
सवुिधाांच ेमहत्त्िाचे तपशील द्ददलेले आहेत.  
 
(x) मयत खातदेाराांच्या खातयाांमधील र्शल्लक तयाांचे हयात वारसदार/दावेदार याांना देणे  
मतृ्यपुचचात दािे ननकाली काढण्याकिता बँक एका सलुभ काययपद्धतीचा अिलांब कित,े जयामध्ये मयत 
खातदेािाांच्या ठेि खात ेि लॉकिशी सांबांगधत दाहयाांमध्ये िािसाहक्क प्रमािपत्र सादि किण्याचा आग्रह 
धिला जात नाही. मात्र दाि ेननकाली काढण्याच्या दृष्टीने उगचत िाटिाऱ्या खबिदाऱ्या बँक बाळगेल, 
जयाांमध्ये इन्डवे्म्नटी बाँड स्िीकािण्याचा समािेश हणऊ शकेल. नसैगगयक हयक्तीच्या नािे सरुू किण्यात 
आलेल्या सिय ठेि खात्याांकिता नामननदेशन सवुिधा उपलब्ध आहे, जेिेकरून खातदेािाच्या मतृ्यनुांति 
त्याच्या मशलकीची जलद विल्हेिाट लािता येत.े बँक्रकां ग ननयमन अगधननयमातील तितदुीांच्या रूपात देऊ 
किण्यात येिाऱ्या या सवुिधेच्या उपलब्धतबेिल आमच्या ग्राहकाांना सातत्याने माद्दहती द्ददली जात.े   
सदि सलुभ काययपद्धत खालीलप्रमािे आहे:   
  
(a) नामननदेशनाच्या आधारे दावे ननकाली काढणे  
व्जथे ग्राहकाने ठेि खात/ेलॉकिच्या बाबतीत नामननदेशन केलेले आहे, नतथे अशा ग्राहकाच्या मतृ्यनुांति 
नामननदेमशत हयक्तीने सांबांगधत शाखेला विद्दहत नमनु्यामध्ये ि सणबत खातदेािाच्या मतृ्य ूप्रमािपत्राची प्रत 
जणडून अजय कििे आिचयक आहे.  
 
नामननदेमशत हयक्तीने नतची ओळख प्रस्थावपत कििे आिचयक आहे. कुठल्याही 
हयक्ती/न्यायालय/अांमलबजाििी सांस्थेद्िािे िािसाहक्कानसुाि िा अन्य प्रकािे सदि मशल्लक िकमेिि दािा 
साांगिािे आणि बँकेला सदि िक्कम प्रदान किण्यास मनाई कििािे ननबधं आदेश/पत्र िक्कम हस्ताांतरित 
किण्यापिूी प्राप्त िालेले नसल्यास बँक ही िक्कम नामननदेमशत हयक्तीला प्रदान किेल. नामननदेमशत 



7 
 

हयक्ती, मयत खातदेािाच्या कायदेशीि िािसाांचा विचिस्त या नात्याने िक्कम/लॉकिमधील चीजिस्त ूप्राप्त 
किेल.  
 
(b)                   कलम   ल                                           
व्जथे दणन हयक्तीांचे एक सांयकु्त खात ेअसेल नतथे एका सहखातदेािाचा मतृ्य ूिाल्यास, जि खात ेसरुू 
किण्याच्या फॉमयमध्ये मशल्लक िक्कम हयात सहखातदेािाला देण्याची तितदू असेल, ति कुठल्याही 
न्यायालय/अांमलबजाििी सांस्थेद्िािे बँकेला सदि िक्कम प्रदान किण्यास मनाई कििािे ननबधं आदेश/पत्र 
िक्कम हस्ताांतरित किण्यापिूी प्राप्त िालेले नसल्यास िक्कम हयात सहखातदेािाला देता येऊ शकेल. 
त्याकिता हयात खातदेािाला मयत सहखातदेािाच्या मतृ्यचुे प्रमािपत्र सादि कििे आिचयक आहे. हयात 
खातदेाि सांबांगधत शाखेला सदि देय मशल्लक त्याच्या नािाने हस्ताांतरित किण्याची विनांती करू शकतण.   
 
(c) नामननदेशन आणण/ककां वा हयात खातदेारासांबांधी आज्ञा नसल्यास दाहयाांचा ननकाल  
अशा प्रकििाांमध्ये दािेदािाने एक दािा फॉमय सादि कििे आिचयक आहे. मयत खातदेािाचे कायदेशीि 
िािसदाि शणधता येऊ शकत असल्यास आणि अशा एकापेक्षा अगधक िािसदािाांमध्ये आपसात कुठलाही 
वििाद नसल्यास िािसाहक्क प्रमािपत्र/प्रशासन पत्र इ. सादि किण्याचा आग्रह न धिता जी सिोच्च 
िक्कम देता येऊ शकत ेती बँकेने विद्दहत केलेली आहे. सदि दािे िकमेच्या विद्दहत सिोच्च मयायदेपयतं,  
बँकेला समाधानकािक असलेल्या हमीदािासह क्रकां िा हमीदािासह       , इन्डवे्म्नटी घेऊन ननकाली काढले 
जातात. कुठल्याही एकाच कायदेशीि िािसदािाला मशल्लक िक्कम क्रकां िा लॉकिमधील चीजिस्तिूि दािा 
साांगण्याची/त्या ममळिण्याची इच्िा असल्यास तण/ती अन्य कायदेशीि िािसदािाांकडून ठेि खात्यातील 
िक्कम आणि/क्रकां िा लॉकिमधील चीजिस्त ूप्राप्त किण्यासांबांधी त्याच्या/नतच्या नािे कुलमखुत्यािपत्र ममळि ू
शकतण/शकत.े  

(d) दावे ननकाली काढण्यासांबांधी कालमयाादा  
दािेदािाांनी सिय औपचारिकता पिूय केलेली असल्यास दाहयाची िीतसि सांपिूय माद्दहती भिलेली कागदपत्र े
शाखेमध्ये सादि केल्यापासनू 25 कामकाजी द्ददिसाांच्या आत दािे ननकाली काढण्यात येतील. 
 
दाहयाचे पसेै प्राप्त कितिेेळी दािेदाि बँकेच्या विद्दहत नमनु्यामध्ये त्याची पािती शाखेमध्ये सादि कितील.  
 
(xi) मळलेल्या/अांशतः खराब झालेल्या चलनी नोटा बदलनू देणे   
बँकेच्या सिय शाखा, सिय मलू्याांच्या मळलेल्या/अांशतः खिाब िालेल्या/फाटलले्या चलनी नणटा भाितीय 
रििहहय बँकेने िेळणिेळी विद्दहत केलेल्या नणट पितािा ननयमािलीनसुाि, बदलनू देतील. नणटा बदलनू 
देण्याची सवुिधा ननःशलु्क देऊ केली जाईल आणि ती बँकेचे ग्राहक, तसेच सामान्य जनतलेाही उपलब्ध 
असेल.  
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भाितीय रििहहय बँकेने आमच्या बँकेला खऱ्या पि खिाब िालेल्या आणि जयाांची खिाबी सांशयास्पद अथिा 
नकली नसेल, अशा चलनी नणटा बदलनू देण्याची पििानगी द्ददलेली आहे. बँकेच्या शाखाांमध्ये सिय 
प्रकािच्या खिाब नणटा बदलनू द्ददल्या जातात. या नणटाांचे पितािा मलू्य मात्र आिबीआय (नणट पिती) 
ननयमाांनसुािच द्ददले जात.े 
 
(xii) सेफ डिपॉणझट लॉकर  
सेफ डडपॉणिट लॉकिची सवुिधा ही बँक देऊ कित असलेली जणडसेिा आहे.  
 
ग्राहकाांना पिुिण्यात आलेल्या लॉकसयच्या सिुक्षक्षततसेाठी बँक आिचयक ती काळजी ि खबिदािी घेईल. 
मात्र कुठल्याही काििाने लॉकि अथिा त्यामधील चीजिस्तूांची हानी िाल्यास िा त ेगहाळ िाल्यास बँक 
त्याकिता नकुसान भिपाई देण्यास बाध्य िाहिाि नाही.  
 
 द                                         : 
  
i. हयक्ती (अज्ञान नसलेली), सांस्था, मयायद्ददत कां पनी, ननदेमशत सांघटना, सहकािी सांस्था इ. असे कुिीही 
लॉकि भाड्याने घेऊ शकतात.  
ii. सेफ डडपॉणिट लॉकि भाड्याने घेिाऱ्या एकट्या हयक्तीला नामननदेशन सवुिधा उपलब्ध आहे.  
iii. क्रकल्ली गहाळ िाल्यास त्याची माद्दहती शाखेला त्िरित देिे आिचयक आहे. मात्र कुलपु ि क्रकल्ली 
दरुुस्त किण्याकिता लागिािा सिय खचय भाडकेरूने किाियाचा आहे.  
iv. भाडकेरू त्याच्या लॉकिला त्याचे स्ितःचे कुलपु लाि ूशकेल.  
v. लॉकि विविध आकािाांमध्ये उपलब्ध आहेत.  
vi. लॉकि क्रकमान एक िषायच्या कालािधीकिता भाड्याने द्ददला जातण. सदि भाड ेआगाऊ भििे आिचयक 
आहे. भाड ेथकल्यास बँक िेळणिेळी ननव्चचत केल्याप्रमािे दांड आकािेल.  
vii. भाडकेरू त्याच्या बचत/चाल ूखात्यामधून स्टँडड ांग इन्स्रक्शनद्िािे भाड ेभरू शकतण.  
viii. बँकेने सचूना पाठिल्यानांतिही भाड ेन भिल्यास लॉकि फणडून त्याििील आकाि िसलू किण्याचा 
अगधकाि बँक िाखून ठेित.े  
ix. सेफ डडपॉणिट लॉकिची सवुिधा ग्राहकाांकिता उपलब्ध आहे. काययचालनाच्या सणयीकिता ग्राहक बँकेमध्ये 
बचत/चाल ूखात ेसरुू करून स्ियांचमलत िावषयक लॉकि भाड ेभिण्याच्या सवुिधेचा लाभ घेऊ शकतण.  
x. सेफ डडपॉणिट लॉकि सवुिधेचा लाभ घेण्याकिता ग्राहकाला सेिा शलु्काांच्या हस्तपवु्स्तकेअनसुाि लॉकि 
की ठेि म्हिून एक विद्दहत िक्कम भििे आिचयक आहे.  
xi. ननयामक मागयदशयनानसुाि एखादे लॉकि एक िषायपेक्षा अगधक काळ िापिले न गेल्यास शाखेने सांबांगधत 
भाडकेरूशी सांपकय  साधिे आिचयक आहे. भाडकेरू लॉकिचे भाड ेननयममतपिे भित असला तिीही सदि 
उपचाि पाळण्यात येईल. भाडकेरूने प्रनतसाद न द्ददल्यास ि लॉकिही न िापिल्यास त्या ग्राहकाच्या 
जणखमीच्या िगायनसुाि शाखा त्याला िीतसि पिूयसचूना देऊन त्याचे लॉकि उघडण्याचा विचाि करू शकेल. 
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त्यामळेु लॉकि भाडकेरूां ना सल्ला देण्यात येत आहे की त्याांनी त्याांचा लॉकि िापिािा क्रकां िा मग पित 
किािा. 
 

(xiii) रेर्मटन्स सेवा  
 
i. ग्राहक एका द्दठकािाहून दसुिीकड ेआिटीजीएस, एनइएफटी/इएफटी, डडमाांड ड्राफ्ट आणि पे ऑडयिद्िािे 
वििक्षक्षत शलु्क भरून पसेै पाठि ूशकतात.  
ii. ििीलपकैी कुठल्याही मागायने रू. 50,000/- आणि त्यापढुील िक्कम बँक फक्त ग्राहकाच्या खात्यामधून 
क्रकां िा सेिा खिेदी कििाऱ्याने सादि केलेल्या धनादेश अथिा अन्य इन्स्ुमेंटच्या समणिच पाठिेल. िणख 
िक्कम स्िीकारून पसैे पाठिले जािाि नाहीत.  
iii. रू. 20,000/- आणि त्यापढुील िकमेच्या डडमाांड ड्राफ्ट/ पे ऑडयिचे पसेै फक्त बँक्रकां ग चॅनेलद्िािेच द्ददले 
जातील, िणखीच्या स्िरुपात द्ददले जािाि नाहीत.  
iv. डडमाांड ड्राफ्ट/ पे ऑडयि स्िीकािण्यापिूी ग्राहकाने हे तपासनू पाहिे आिचयक आहे की, सदि डडमाांड 
ड्राफ्ट/ पे ऑडयि सिय अथायने पिूय आहे, त्यािि अगधकाऱ्याांच्या स्िाक्षऱ्या आहेत आणि द्ददलेल्या िकान्यामध्ये 
त्याच्या नमनूा स्िाक्षऱ्या आहेत.  
v. डडमाांड ड्राफ्ट/ पे ऑडयिची दसुिी प्रत (डुव्प्लकेट) ग्राहकाने विनांती केल्यानांति पांधिा द्ददिसाांच्या आत ि 
व्जथे तसे विद्दहत असेल, नतथे इन्डवे्म्नटी घेऊन जािी किण्यात येईल.  
vi. आिबीआयच्या मागयदशयनानसुाि द्दद. 1 एवप्रल, 2012 पासनू धनादेश, डडमाांड ड्राफ्ट, पे ऑडयि, बँकसय 
चेक अशा कुठल्याही साधनाचा िधैता कालािधी त ेजािी केल्याच्या तािखपेासनू 6 मद्दहनेऐिजी 3 मद्दहने 
असा कमी किण्यात आला आहे.  
  
(xiv) एटीएम / िबेबट कािा हयवहार:  
एखाद्या वििादास्पद एटीएम हयिहािाबिल शांका असल्यास सांबांगधत बँकेकडून इजे (इलेक्रॉननक जनयल) 
क्रकां िा जेपी (जनयल वप्रन्टि) च्या नोंदीांची प्रत मागिली जात.े या प्रतीमध्ये वििादातील हयिहािाचे तपशील 
आढळतील.                                                                       . 
 
(xv) ए एमए         बँककां ग  
डबेबट /िेडडट सचूना,                        इ. एसएमएसद्िािे कळिल्या जातील.  
 
(xvi) इसीएस आज्ञा हयवस्कथापन प्रणाली  
ग्राहकाने द्ददलेल्या आज्ञेच े(मँडटे) नािे टाकण्याच्या िकमेििील मयायदा, आज्ञा समाव्प्त द्ददनाांक, आज्ञा मागे 
घेतली जािे इ. बाबतीत परििामकािक अनपुालन हणण्याच्या दृष्टीने बँकेची इसीएस आज्ञा हयिस्थापन 
प्रिाली यणग्यरित्या काम कित असल्याची बँक खात्री करून घेईल.  
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कुठल्याही इसीएस डबेबट पेमेंटसाठीची आज्ञा मागे घेण्याची बाब लाभार्थयायच्या मजीिि सणडून द्ददली जािाि 
नाही.  
 
(xvii) कजे व अग्रीम रकमा  
i. कजांकिता दांडात्मक हयाज फक्त ननयत हप्त ेभिण्यात िालेल्या विलांबापिुतचे आकािले जात.े सदि 
बाब कजायच्या किािामध्ये नमदू केलेली असत ेक्रकां िा स्ितांत्रपिे कळिली जात.े  
ii. प्राव्प्तकिाच्या उिेशाकिता सिय गहृकजयदािाांना प्रत्येक िषीच्या एवप्रल मद्दहन्यामध्ये गहृकजय हयाज 
प्रमािपत्र जािी केल ेजाईल.  
iii. कजााकरता आवश्यक कागदपत्र:े- कजयअजायिि प्रक्रिया किण्यासाठी लागिाऱ्या विविध कागदपत्राांची 
माद्दहती कजयदािाला सरुुिातीलाच द्ददली जाईल. गहृकजायसाठी             अहिालातील आिचयकताांप्रमािे 
अनतरिक्त कागदपत्र ेलाग ूशकतात.  
iv. प्रनतव्ष्ठत ग्राहकाांना विद्दहत माव्जयनची अट पिूय करून बँक हमी देण्यात येईल.  
v. लाभार्थयायने िीतसि हक्क सणडलेली मळू बँक हमी पित किण्यात आल्यास ती बांद करून माव्जयनची 
िक्कम पित किण्यात येईल. बँकेला मळू बँक हमी पित न ममळाल्यास माव्जयनची िक्कम इन्डवे्म्नटी 
प्राप्त िाल्यानांतिच पित किण्यात येईल.  
vi. कजे ि अग्रीम िकमाांकिता प्राप्त केलेली मालकीहक्क कागदपत्र ेग्राहकाांना त्याांच्या कजायच्या 
पितफेडीनांति 15 द्ददिसाांच्या आत पित केली जातील.  
vii. हयाजदिात बदल िाल्यामळेु घेतलेल्या कजायििील हयाजदिातील बदलाांबाबत बँक एसएमएस, ई-मेल 
सचूना, पत्र,           अथिा शाखेमध्ये नणटीस लािनू माद्दहती देईल.  
 
(xviii)  म    ल    क   :-                                                              
               
 
6. सेवाांसाठीची मानके  
सेिा पिुिण्याच्या मागांमध्ये एटीएम, इांटिनेट बँक्रकां ग, मणबाईल बँक्रकां ग इ. पयाययी मागांहयनतरिक्त अांनतम 
मागय म्हिज ेबँकेची शाखा/विशषे शाखा. ग्राहकाांना विमशष्ट मानके/प्रमािाांनसुाि सेिा पिुििे ही 
शाखाप्रमखुाांची जबाबदािी आहे. सेिेसांदभायतील कुठलेही प्रचन/तिािी शाखाप्रमखु/मखु्य कायायलयातील ग्राहक 
सेिा विभाग याांच्याकड ेपाठिता येतील. ग्राहक                        तपशील शाखेमधून क्रकां िा बँकेच्या 
सांकेतस्थळािरून ममळि ूशकतील. कुठल्याही यणजना/सेिा/उत्पादनाशी सांबांगधत अटी ि शतींमध्ये कुठल्याही 
िेळी बदल/सधुाििा किण्याचा अगधकाि बँक िाखून ठेित.े  
 
विविध हयिहािाांबाबतच्या सचूक प्रमाि िीती आणि प्रत्येक क्रियेकिता लागिािा कालािधी खालील 
तक्त्यामध्ये द्ददलेले आहेत. या गणष्टी ग्राहकाने आिचयक ती कागदपत्र ेसादि किण्याच्या अधीन असतील. 
 



11 
 

 

 

अ. क्र.  उतपादन/सेवा  प्रमाण कालावधी 
A  ठेव खात ेसरुू करणे  

1. बचत खात े 
2. चाल ूखात े 
3. मदुतठेि खात े 
4. आिती ठेि खात े 
5. दैनांद्ददन ठेि खात े 
 
(व्जथ ेसवुिधा उपलब्ध असेल नतथ)े  

15 ममननटे  

B.  रेर्मटन्स :  
1. एनइएफटी  
2. आिटीजीएस  
3. डडमाांड ड्राफ्ट  
4. पे ऑडयि  
 

15 ममननटे  

C  कजे व अग्रीम रकमाांच्या योजनाांतगात 
कुठल्याही सवुवधेची मांजुरी -  
रू. 5.00 लाखाांपयतं  
 
रू. 5.00 त े25.00 लाख 
 
रू. 25.00 लाख व तयापढेु  
  

 
 
15 कामकाजी द्ददिस  
 
30 कामकाजी द्ददिस  
 
45 कामकाजी द्ददिस  
 

D.  
 

त्रयस्कथ पक्ष           
1. डडमॅट  
 
2. विमा: ियैव्क्तक/सियसाधािि विमा/ 
             
 
3. पॅन काडय  

 
डडमॅट कक्षाकड ेशाखेतनू प्रस्ताि 
प्राप्त िाल्यानांति 30 ममननटे  
विविध उत्पादनाांच्या प्रक्रिया 
कालािधीनसुाि  
21 द्ददिस  
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E.  
 

 
मयत खातदेाराच्या खातयाांसांबांधीचे दाव े 

 
15 द्ददिस  
 

 

 

7. कायाक्षम सेवाांच्या सांदर्ाात ग्राहकाांकिून अपेक्षा  
 
1. तमुच्या खात्याचे वििििपत्र अथिा खातपेवु्स्तका ननयममतपिे तपासनू पहा.  
2. तमुची खातपेवु्स्तका िेळणिेळी अद्ययाित करून घ्या.  
3. धनादेशपवु्स्तका, खातपेवु्स्तका, एटीएम/डबेबट काडय याांचा सिुक्षक्षत साांभाळ किा.  
4. शक्यतण िॉस्ड/अकाऊां ट पेयी धनादेशच जािी किा.  
5. धनादेश ड्रॉपबॉक्समध्ये टाकण्याआधी तण िॉस केला असल्याची आणि पाठीमाग ेखातिेमाांक ि 
मणबाईल िमाांक मलद्दहलेला असल्याची खात्री किा.  
6. धनादेश िटिण्याकिता शाखेमध्ये सादि कितिेेळी अगधकािी/कमयचािी याांच्याकडून त्याची पािती घेता 
येऊ शकत.े  
7. धनादेश जािी किण्यापिूी त्याििील तािीख, अक्षिी ि आकडी िक्कम, िॉमस ांग इ. तपशील तपासनू 
पहा. शक्यतण धनादेश नव्जकच्या पिूय रूपयामध्ये िाऊां ड ऑफ करूनच जािी किा.  
8. नकुसान टाळण्याकिता धनादेशािि खाडाखणड, गगिििे इ. करू नका. धनादेशाांिि कुठलाही बदल िा 
     दरुुस्ती करू नका. प्राप्तकत्यायचे नाि, आकडी िक्कम अथिा अक्षिी िक्कम इ. मध्ये बदल         
िाल्यास निा धनादेश जािी किा. यामळेु कुहेतपुिूय बदल ओळखिे ि त्याला आळा घालिे बँकेला शक्य 
हणईल. तािखेिि काट मारून ती बदलिे फक्त “        ” धनादेशाांच्या बाबतीतच किा. लाभार्थयायचे 
नाि, आकडी आणि अक्षिी िक्कम मलद्दहताना मधल्या मणकळ्या जागा फुली अथिा िणटी आडिी िेघ 
मारून भिा.  

9. काटिाट करून जािी केलेले धनादेश चेक रांकेशन प्रिाली (सीटीएस) िापििाऱ्या व्क्लयिीांगमध्ये सादि 
िाल्यास, सदि काटिाट स्िाक्षिी करून प्रमाणित केलेली असली तिी धनादेश अस्िीकृत हणऊ शकतात.  
10. धनादेश आणि अन्य वित्तीय साधने िव्जस्टडय टपाल क्रकां िा कुरियिने पाठिा. कणऱ्या धनादेशाांिि 
स्िाक्षिी करू नका.     , तमुची नमनूा स्िाक्षिी खातपेवु्स्तका िा धनादेशपवु्स्तकेिि करून ठेि ूनका.  
11. खात्यामध्ये पिेुशी मशल्लक असल्यामशिाय धनादेश जािी करू नका. बँकेने ननदेमशत केल्याप्रमािे 
क्रकमान मशल्लक खात्यामध्ये साांभाळा.   
12. ठेि खाती/लॉकिकिता नामननदेशन सवुिधेचा िापि किा.  
13. खातिेमाांक, मदुतठेि पाितीचे तपशील, लॉकि िमाांक इ. गणष्टी स्ितांत्रपिे नोंदिनू ठेिा.  
14. पत्ता, दिूध्िनी/मणबाईल िमाांक इ. मधील बदलाांबाबत शाखेला माद्दहती द्या.  
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15. डडमाांड ड्राफ्ट, मदुतठेिीची पािती, सटेु धनादेश/धनादेशपवु्स्तका, लॉकिची क्रकल्ली इ. गहाळ िाल्यास 
त्याची माद्दहती तात्काळ शाखेला द्या.  
16. हयाज, कजाचंे हप्त,े लॉकिचे भाड ेआणि अन्य देय िकमा िेळेिि भिा.  
17. डडमॅट खात्याची डडमलहहिी पवु्स्तका सिुक्षक्षत ठेिा आणि पवु्स्तकेमध्ये कणऱ्या व्स्लप स्िाक्षिी करून 
ठेि ूनका.  
18. ग्राहकसेिेमधील त्रटुीबिलची तिाि िाजिी िेळेतच कळििे आिचयक आहे.  
19. ठेि खात ेिापिात/कायायव्न्ित ठेिण्याकिता ननयममतपिे िापिा. काही काळ तमु्ही खात्याचा िापि करू 
इव्च्ित नसल्यास बँकेला त्याची माद्दहती द्या. मात्र ननिासी खात्याांसाठीचे ननयम पाळिे आिचयक आहे.  
20. इांटिनेट बँक्रकांग पासिडय आणि डबेबट काडायचा वपन िमाांक गणपनीय ठेिण्याची काळजी घ्या.  
21. एटीएम/डबेबट काडय गहाळ िाल्यास त्याचा गिैिापि हणण्यापासनू िणखण्याकिता तात्काळ बँकेला सचूना 
द्या. सदि माद्दहती बँकेला प्राप्त हणईपयतंच्या काळात काडायचा गिैिापि िाल्यास त्याकिता ग्राहकच 
जबाबदाि िाहील.  
22. खात्याचे तपशील, पासिडय, नेट सिुक्षा सांकेताांक क्रकां िा अन्य कुठलीही सिुक्षाविषयक माद्दहती 
कुिाहीजिळ उघड करू नका. वपन िमाांक स्मििात ठेिा ि ननयममतपिे बदला.  
23. पासिडय/वपनची मागिी कििाऱ्या कुठल्याही अनगधकृत ईमेल/फणनला प्रनतसाद देऊ नका.  
24. एसएमएस सचूना सवुिधेचा लाभ घ्या आणि मणबाईल िमाांकामध्ये बदल िाल्यास त्याची सचूना 
बँकेला द्या.   
25. बँकेचे इांटिनेट बँक्रकां ग सांकेतस्थळ अन्य सांकेतस्थळाििील क्रकां िा ईमेलमधील मलांकद्िािे उघडिे टाळा. 
फसििूक कििािी सांकेतस्थळे टाळण्याकिता पडद्यािि द्ददसिािे डणमेन नेम तपासनू पहा.  

26. कुठल्याही बँकेचे इांटिनेट बँक्रकां ग सांकेतस्थळ िापिण्याकिता सायबि कॅफे क्रकां िा सामानयक सांगिकाांचा 
उपयणग करू नका.  
27. सांगिक िापित नसाल ति त्यातनू लॉग ऑफ करून बाहेि पडा.  
28. चाांगल्या सियीचा भाग म्हिून ियैव्क्तक फायििॉल आणि अदँ्दटहहायिस प्रिाली त्याांच्या ताजया 
आितृ्त्याांसह सांगिकािि बसििे आिचयक आहे, तसेच त्या सतत अद्ययाित कित िाहिे आिचयक आहे. 
सांकेतस्थळाबाबत शांका आल्यास त्याच्या नािाशजेािी कुलपुाचे गचन्ह असल्याची खात्री करून घ्या आणि 
सांकेतस्थळ सिुक्षक्षत असल्याची खात्री किा, मगच गणपनीय/सांिेदनशील माद्दहती त्यात भिा.  
29. इांटिनेट बँक्रकांगचा पासिडय ननयममतपिे बदला. पासिडयमध्ये अक्षिे, विशषे गचन्हे आणि आकड्याांच े
सांयगु िापिा.   
30. विन्डण बांद किण्यापिूी इांटिनेट बँक्रकां गमधून लॉग आऊट किा.   
31. तमुचा पासिडय कुिाही त्रयस्थ पक्षासमणि उघड करू नका. बँक अशी माद्दहती कधीही मागत नाही.  
32. आयडी/वपन ब्राउजिमध्ये साठिनू ठेि ूनका.   
33. तमुच्या खात्यािरून किण्यात आलेल्या कुठल्याही हयिहािाच्या सांदभायत बँक/पणलीस/अन्य 
तपासयांत्रिाांशी सहकायय किा.  
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34. सेिाांमधील कुठलीही त्रटुी बँकेच्या नजिेला आिून द्या.   
35. ठेि खात्याांमध्ये नामननदेशन किा.   
36. प्रत्येक आगथयक िषायच्या सरुुिातीला यणग्य पॅन िमाांक/फॉमय 15 जी िा 15 एच सादि कििे आिचयक 
आहे.  
37. आपले खात ेमनी लाँडिीांग (काळा पसैा पाांढिा कििे) क्रकां िा कुठल्याही फसििूकयकु्त हयिहािाकिता 
िापिले न जाण्याची काळजी खातधेािकाने घेिे आिचयक आहे.  
38. ग्राहकाचे कतयहय – बँकेच्या कजायचा यणग्य उपयणग कििे आणि िेळेिि त्याची पितफेड कििे.  
 
8. ग्राहक र्शक्षण  
1. ग्राहकाांना बँक्रकां गमध्ये तांत्रज्ञानाचा िापि कििे मशकिण्याकिता विशषे प्रयत्न केले जातील. विविध 
प्रकािचे शलु्क/सेिा आकाि आणि दांड आकािण्याच्या बाबतीत ग्राहकाांसणबत पिूय पािदशयक िाहण्याची 
काळजी बँक घेईल. बँकेने एक सयुणग्य ग्राहक असमाधान हाताळिी यांत्रिा प्रस्थावपत केलेली आहे.  
2. ग्राहकमशक्षिाकिता आणि सेिेत सधुाििा किण्याच्या उिेशाने सचूना सांकमलत किण्याकिता विविध 
तांत्रज्ञानात्मक मागय अिलांबले जातील.  
3. ग्राहकाांच्या समस्या ि तिािीांचे ननिािि किण्याकिता बँकेने एक ग्राहक असमाधान हाताळिी यांत्रिा 
अांमलात आिलेली आहे.  
 
9. असमाधान हाताळणी यांत्रणा  
तमु्हाला तमुचे समाधान हणईल अशाप्रकािे सेिा देण्याकिता आणि आमच्या सेिाांचा लाभ घेिे तमु्हाला 
आनांददायक ठििण्याकिता आम्ही कद्दटबद्ध आहणत. मात्र, आमच्या सेिेमध्ये काही सधुाििा आिचयक 
असल्याचे तमु्हाला जाििले आणि तमुची तिाि/फीडबॅक नोंदिण्याची तमुची इच्िा असली, ति आम्ही 
तमुच्या मौल्यिान सचूना आणि माद्दहतीचे स्िागत कितण. तमुच्या तिािीचे रूपाांति तमुच्या 
शाबासकीमध्ये किण्याकिता आम्ही सियतणपिी प्रयत्नशील िाहू.  
 
आमच्या              बाबत काही तिाि असल्यास ती नोंदिण्याकिता तमु्हाला खालील मागय उपलब्ध 
आहेत.  
1. तमुच्या शाखेला भेट द्या आणि प्रत्येक शाखेमध्ये थेट शाखाप्रमखुाांकड ेउपलब्ध असलेल्या तिाििहीत 
ती नोंदिा अथिा ड्रॉपबॉक्समध्ये ती टाका.   
2. बँकेचा टणल-फ्री िमाांक 1800-22-9699 क्रकां िा दिूध्िनी िमाांक 022-24115047/24105097 यािि 
कामकाजाच्या िेळेमध्ये कॉल किा.   
3. बँकेच्या www.abhyudayabank.co.in या सांकेतस्थळाििील हणम पेजिि असलेला 'तिािी आणि 
असमाधान ननिािि' हा विकल्प ननिडून तिाि        सादि किा.  
 

http://www.abhyudayabank.co.in/
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बँक ननधायरित िेळेमध्ये विविध पातळ्याांिि जागच्या जागी तिािीांच ेननिािि किण्याचा प्रयत्न किेल. 
पिुिण्यात आलेल्या उत्तिानांतिही तमु्ही असमाधानी असल्यास क्रकां िा तमुची तिाि ती नोंदिल्यापासनू 15 
द्ददिसाांच्या आत ननिािली न गेल्यास तमु्ही बँकेच्या नणडल अगधकािी याांच्याकड ेती नेऊ शकता. 
 
श्री. ए .   .     ,  
हयिस्थापक,  
दिूध्िनी: 022-24115047 – 24115047  
ईमेल : secretarial@abhyudayabank.net   
 
बँक तिाि ममळाल्याची पणचपािती देईल आणि 30 द्ददिसाांच्या आत तमु्हाला उत्ति ममळण्याची खात्री 
किेल. 
  
मळू तिाि सादि केल्याच्या तािखेपासनू एक मद्दहन्याच्या कालािधीत तमु्हाला प्रनतसाद न ममळण्याच्या 
असांभाहय परिव्स्थतीत क्रकां िा बँकेने द्ददलेल्या प्रनतसादाने समाधान न िाल्यास तमु्ही बँक्रकां ग 
ओम्बड्समनशी सांपकय  साध ूशकता. बँक्रकां ग ओम्बड्      याांचे सांपकय  तपशील बँकेच्या सांकेतस्थळािि 
उपलब्ध आहेत. 
 
प्रस्ततु नागरिकाांची सनद, इति गणष्टीांसमिेतच, ग्राहकाांना बँक देऊ कित असलेल्या सेिाांबाबतचे 
आचिामसत कालािधी द       ग्राहकाांच्या हक्क ि कतयहयाबाबत अगधक चाांगला दृव्ष्टकणन ममळिण्याकिता 
प्रस्ततु सनद आणि “बँकेच्या ग्राहकाांप्रती बाांधीलकीांची सांद्दहता” याांचे एकबत्रत िाचन केले जािे. सदि सांद्दहता 
बँकेने स्िखुशीने स्िीकािली असनू बँक्रकां ग कणड्स अडँ स्टँडड्यस बणडय ऑफ इांडडया (बीसीएसबीआय) चे 
सदस्यत्ि स्िीकािल्यानांति त्याांच्याकडूनच नतच्या अांमलबजाििीिि देखिेख ठेिली जात.े    

* * * * * * * 
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