
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

नियम आणि अटी 



नियम आणि अटी 
या दस्तऐवजात अटी आणि शती िमूद केल्या आहेत ज्या सवव खातयाांिा लागू असतील ज्या अस्स्तत्त्वात आहेत 
ककां वा डीसीबी बँकेसह भववष्यात कधीही उघडल्या जाऊ शकतात, कां पिी कायदा, 1956 अांतगवत समाववष्ट 
केलेली एक बँककां ग कां पिी आणि नतचे िोंदिीकृत कायावलय 601 आणि 602 येथे िोंदिीकृत कायावलय, 
पेनिन्सुला बबणििेस पाकव , 6 वा मजला, टॉवर ए, सेिापतीबापट मागव, लोअर परळ, मुांबई - 400013. 
स्पष्टीकरि: 

• 'मी' आणि / ककां वा 'मािे' आणि / ककां वा "आम्ही" हे शब्द तया व्यक्तीस सूचचतकरतात जे खाते 
उघडतात आणि तयात एकवचिी आणि अिेकवचिी दोन्ही समाववष्ट असतील. 

• 'बँक' आणि / ककां वा 'डीसीबी बँक' हे शब्द डीसीबी बँक आणि तयाच्या कोितयाही शाखा आणि 
तयाचे उत्तराचधकारी आणि नियुक्त व्यक्ती याांिा सूचचत करतील. 

• ललांगाच्या कोितयाही सांदभावमध्ये पुरुषी / स्रीललांगी आणि ततृीय ललांग समाववष्ट असेल. 
• "खाते" आणि / ककां वा "अकाउंट" या शब्दाचा अथव येथे िमूद केल्याप्रमािे िांतर कोितयाही खातयाचा 

अथव असेल.  
• "ग्राहक" या शब्दाचा अथव असा आहे की जी व्यक्ती खाते (अकाउंट) उघडते आणि / ककां वा िांतर 

येथे िमूद केल्याप्रमािे कोितयाही सुववधाांचा लाभ घेते. 
• "व्यक्ती (पर्सन)" या शब्दामध्ये वैयस्क्तक, भागीदारी फमव, कां पिी, व्यक्तीांची सांघटिा, एचयूएफ, 

र्ोर्ायटी आणि ट्रस्ट याांचा समावेश असेल.  

 
ठेवी 

 A. बचत खाते 
धिादेश जारी करण्यापूवी मी माझ्या बचत खातयात पुरेशी लशल्लक सुनिस्चचत करण्यास सहमत आहे. बँककां ग 
साववजनिक ववत्तीय सांस्था आणि निगोलशएबल इन्स्ुमेंट्स कायदयाांदवारे सादर केलेल्या निगोलशएबल 
इन्स्ुमेंट्स कायदयाच्या कलम 138 अन्वये मला / आम्हाला माहहती आहे (सुधारिा) 1988 चा कायदा 
66, ज्यािुसार धिादेशाचा ड्रॉवर अपूिवतेबददल धिादेशाचा अिादर िाल्यास दांडास पार आहे, इतयादी. 
तयािुसार खातयातील निधीचा मी / आम्ही केवळ पुरेसे निधी / खातयातील स्पष्ट लशल्लक या रकमेच्या 
समतुल्य रकमेच्या ववरूदधच खातयावर धिादेश काढण्याची खारी करू. अशा सवव खातयाांचा आढावा घेण्याचा 
आणि अांतगवत धोरिाांिुसार, ज्या खातयाांमध्ये वारांवार चेक ररटन्सव येतात, अशा सवव खातयाांचा आढावा 
घेण्याचा आणि योग्य ती कारवाई करण्याचा अचधकार बँकेला आहे. अशी अांतगवत धोरिे बँकेच्या एकमेव 
वववेकबुदधीिे बदलू शकतात. 

यादवारे मी हे समजतो की इतर सवव गोष्टीांव्यनतररक्त, ववववध स्कीम कोडअांतगवत बचत बँक 
खातयाची व्हेररयांट्स ऑफ सेस्व्हांग्ज बँक खातयासाठी ककमाि लशल्लक आवचयकता लागू होईल आणि ती 
अशा प्रकारच्या सुसांगत आहे. बँकेच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असलेली अदययावत माहहती SOC यासह सांलग्ि 
आहे. 

1. कॉपोरेट पेरोल अकाउंट्स: 
a) सॅलरी के्रडडट्सचे ररव्हसवल: मी यादवारे अपररवतविीयपिे आणि बबिशतवपिे बँकेला 

पुिप्रावप्तीसाठी अचधकृत करतो, नियोक्ता / कां पिीच्या वविांतीिुसार, के्रडडटचे डेबबट / ररव्हसवल 
करूि, कोितीही अनतररक्त रक्कम आणि / ककां वा नियोक्ता / कां पिीच्या सूचिेिुसार माझ्या 
खातया मध्ये जमा केली गेली आहे, मला कोिताही सांदभव ककां वा सूचिा ि देता. बॅंकेिे 
केलेल्या अशा कोितयाही डेबबट / ररव्हसव ऑफ के्रडडटसाठी बँकेला जबाबदार धरले जािार 
िाही. 

b) सॅलरी अकाउां ट्स बांद करिे: मी कबूल करतो की मािे खाते नियोक्ता / कां पिीसह माझ्या 
िोकरीच्या आधारावर बँकेत उघडले गेले आहे आणि "कॉपोरेट पेरोल" म्हिूि नियुक्त केले 
गेले आहे. 

c) मला र्मजले आहे की ननयोक्ता / कंपनी आणि बँक यांच्यातील व्यवस्थेनुर्ार, मी बँकेच्या 
वववेकबुद्धीनुर्ार केवळ चलनाच्या वेळी माझ्या नोकरीचा कालावधी ननयोक्ता / कंपनी कॉपोरेट 
पेरोलवर काही रु्ववधांर्ाठी पात्र अरू् शकतो, मी याद्वारे र्हमत आहे की मी उघडलेल्या या 
कॉपोरेट पेरोल खात्यार्ाठी, डीर्ीबी बँकेने रेगुलर बचत खात्यात रूपांतररत करण्याचा अधधकार 
राखून ठेवला आहे. वेतन बचत खाते म्हिून वगीकृत केले जाईल. त्यानुर्ार ममननमम 
बॅलन्र्ची गरज लागू अर्लेल्या रे्वा शुल्कात बदल होिार आहे. "ननयोक्ता / कंपनी" या 
शब्दाचा अथस मी ज्या कॉपोरेट मध्ये नोकरी करतो आणि ज्याच्या ववनंतीवरून पगाराचे खाते 
बँकेत उघडले गेले आहे. 

2. अल्पवयीि खाते: 
a. अल्पवयीि खाते मुलाच्या वतीिे तयाच्या / नतच्या िैसचगवक पालकाांदवारे ककां वा सक्षम अचधकारके्षराच्या 

न्यायालयािे नियुक्त केलेल्या पालकादवारे खाते उघडले जाऊ शकते. पालक बँकेबरोबरच्या सवव 
व्यवहाराांमध्ये अल्प वयीि मुलाचे प्रनतनिचधतव करेल. मी सहमत आहे आणि मान्य करतो की धिादेश 
पुस्तके, मोबाइल आणि िेट बँककां ग सांकेतशब्द, डेबबट / एटीएम कार्डवस आणि वैयस्क्तक ओळख क्रमाांक 
(वपि) कुररअरदवारे (ककां वा बँकेच्या वववेकबुदधीिुसार इतर कोितयाही मोडवर) माझ्या जोखमीवर आणि 
परव्यवहारासाठी अचधसूचचत केलेल्या पत्त्यावर होिारे पररिाम यावर पाठववले जातील. या वस्तूांच्या 
अशा पे्रषिाच्या सांदभावत मी बँकेला कोितयाही प्रकारे जबाबदार धरिार िाही. 

  



b. पालक सहमत आहेत की अल्पवयीि मुलाचे खाते कोितयाही ओव्हरड्राफ्ट ककां वा कोितयाही कजावच्या 
सुववधेस पार ठरिार िाही. 

c. जर कोितयाही कारिास्तव अपुरी लशल्लक असेल ककां वा अल्पवयीि मुलाचे खाते जास्त काढले गेले 
असेल तर, बँकेला तया खातयावर काढलेले कोितेही धिादेश िाकारण्याचा हक्क असेल, ज्यातूि 
उध्दभविाऱ्या कोितयाही पररिामास जबाबदार ि राहता बँकेला तया खातयावर काढलेले कोितेही धिादेश 
िाकारण्याचा हक्क असेल. 

d. पालक सहमत आहेत की एटीएम / डेबबट काडव जारी केल्यावर, एटीएम / डेबबट काडव वापरास िमूद 
केलेल्या व लागू असलेल्या सवव अटी आणि शती लागू होतील. 

e. पालक सहमत आहे आणि कबूल करतो की एटीएम / डेबबट काडवच्या वापरासह अल्पवयीि व्यक्तीिे 
पैसे काढल्यामुळे उदभविारी जबाबदारी पालकाांदवारे गहृीत धरली जाईल आणि ती एकट्या पालकाांदवारे 
डडस्चाजस केली जाईल. पालक एटीएम/डेबबट काडवच्या वापरासह अल्पवयीि मुलाच्या खातयात पूिवपिे 
बाांधील असेल. 

f. पालक सहमत आहेत की अल्पवयीि मुलाच्या खातयातूि सवव शुल्क, व्याज, खचव ककां वा जास्त रक्कम 
वसूल करण्यासाठी बँक तयाच्या / नतच्या कोितयाही खातयात डेबबट करण्यास कोितीही िोटीस ि देता 
पार असेल.  

g. पालक र्वस कृती, दावे, मागण्या, बँकेला नुकर्ान भरपाई देण्यार् र्हमत आहे. 
तरे्च नुकर्ान, तोटा, खचस, शुल्क आणि जे काही बँकेला उद्भवलेले नुकर्ान व कोित्याही वेळी 
त्रार् देिे, ककंवा ककरकोळ खाते उघडिे आणि पैरे् काढिे / व्यवहार करिे, एटीएम / डेबबट काडस 
ककंवा ऑनलाइन बँककंग प्लॅटफॉमसचा वापर करिे, अल्पवयीन व्यक्तीच्या खात्यात पालकाने केलेल्या 
कोित्याही व्यवहारांर्ाठी / पैरे् काढण्यार्ाठी व पुढे होिाऱ्या कोित्याही दाव्यांच्या ववरोधात कायसवाही 
होण्यार् पालक र्हमत आहे. 

h. एखादया अल्पवयीि मुलाच्या वतीिे तयाच्या / नतच्या िैसचगवक पालकाांदवारे ककां वा सक्षम 
अचधकारके्षराच्या न्यायालयािे नियुक्त केलेल्या पालकादवारे खाते उघडले जाऊ शकते. वरील लेखामधील 
कोितयाही विविाच्या सवव व्यवहाराांमध्ये पालक अल्पवयीि व्यक्तीचे प्रनतनिचधतव करेल जोपयतं तो 
अल्पवयीि प्रौढत्व प्राप्त करत िाही. अल्पवयीि व्यक्तीिे प्रौढत्व प्राप्त केल्यावर पालकाचा खाते 
चालववण्याचा अचधकार सांपुष्टात येईल. कोितयाही व्यक्तीसाठी वरील अल्पवयीि व्यक्तीच्या 
दाव्याववरूदध बँकेला िुकसाि भरपाई देण्यास पालक सहमत आहे. 

i. प्रौढ दजाव प्राप्त िाल्यावर रूपाांतरि: 
बँकेकडूि एक सांपे्रषि पर ग्राहकाला पाठववले जाईल ज्यात तयाला तयाच्या खातयाचे नियलमत खाते 
प्रकार, खातयात रूपाांतर करण्याच्या सुववधेबददल माहहती हदली जाईल. ग्राहकािे प्रौढत्व प्राप्त 
केल्यावर, बँकेला खाते गोठवण्याचा (फ्रीझचा) अचधकार असेल. नियलमत खाते प्रकारास लागू असलेल्या 
ग्राहका (अल्पवयीि) दवारे खाते उघडण्याच्या सवव औपचाररकतेच्या पूिवतेिांतरच फ्रीि केले जाईल. 

j. प्रौढ िाल्यावर: ग्राहकािे प्रौढत्व प्राप्त केल्याच्या तारखेपूवी गाडड वयििे जारी केलेले आणि खाते 
रूपाांतरिािांतर स्क्लअररांगसाठी सादर केलेले कोितेही धिादेश बॅंकेदवारे सन्मानित केले जािार िाहीत. 
ग्राहकािे प्रौढत्व प्राप्त केल्यावर, गाडड वयिला खाते ऑपरेट करण्याची परवािगी हदली जािार िाही. 

3. बेससक सेव्हंग्ज बँक डिपॉणिट अकाउंट (BSBDA) / लहाि खाती: 
a. मला / आम्हाला माहहत आहे की कमी उतपन्ि गटातील व्यक्ती तयाांची ओळख आणि पत्ता स्थावपत 

करण्यासाठी कागदपरे तयार करण्यास असमथवतेमुळे तयाांिा आचथवक बहहष्कार आणि बँककां ग सेवा 
िाकारण्यास कारिीभूत ठरिार िाही याची खारी करण्यासाठी उतपादि सादर केले गेले आहे. अशा 
व्यक्तीांच्या सांदभावत खाते उघडण्यासाठी एक सोपी प्रकक्रया प्रदाि केली गेली आहे ज्याांिा ₹ 50,000 
पेक्षा जास्त लशल्लक ककां वा अशा इतर लशल्लक ठेवण्याची इच्छा िाही जसे की बॅंकेिे वेळोवेळी आपल्या 
वववेकबुदधीिे निधावररत केले असेल, आणि त्याचे एका वर्ासत एकूि जमा ₹ 1,00,000 पेक्षा जास्त 
होण्याची अपेक्षा नाही ककां वा अशी इतर लशल्लक जी बॅंकेिे वेळोवेळी आपल्या वववेकबुदधीिे निधावररत 
केली असेल. एका वषावत खातयाची लशल्लक रक्कम ककां वा के्रडडट ववहहत मयावदेपेक्षा जास्त असल्यास, 
ग्राहक नियलमत बचत खातयात आवचयकतेिुसार तयाांची ओळख आणि पत्त्याचा पुरावा स्थावपत करेपयतं 
ग्राहकाचे खाते गोठवले जाईल. 

b. डीसीबी बेलसक सेस्व्हांग्ज बँक ठेव खातयासाठी (बीएसबीडीए) अजव:  
(i) मी / आम्ही यादवारे पुष्टी करतो की मी / आमचे इतर कोितयाही बँकेत बीएसबीडी खाते िाही. 
(ii) मी/ आम्ही बीएसबीडीए खाते उघडल्यािांतर 30 हदवसाांच्या आत बँकेतील ववदयमाि बचत बँक 

खाते बांद करण्याचे वचि देतो. 
(iii) मला / आम्हाला माहहती आहे / आम्हाला माहहती आहे की मी / आम्ही बँकेत इतर कोितेहीबचत 

बँक खाते उघडण्यास पार ठरिार िाही. 
B. चालू खाते 
1. मी / आम्ही याद्वारे जाहीर करतो की मी / आम्ही हे चालू खाते उघडताना बँकेच्या कोित्याही शाखेत 

ककंवा इतर कोित्याही बँकेत के्रडडट रु्ववधांचा आनंद घेत नाही. इतर कोित्याही बँकेकडून मी कोित्याही 
के्रडडट रु्ववधेचा लाभ घेतल्यार् मी बँकेला लेखी माहहती देण्याचे वचन देतो. 

2. मी / आम्ही बँकेला मागिीिुसार, बबिशतव, बँक वेळोवेळी देऊ शकिार ्या ओव्हरड्राफ्टची रक्कम, 
व्याजासह, परतफेड करण्यास सहमत आहे तयावर. मी / आम्ही सहमत आहोत की याचा अथव असा 
िाही की बँक मला कोितीही के्रडडट सुववधा देण्यास बाांधील आहे. 

3. धिादेश जारी करण्यापूवी माझ्या चालू खातयातील व्यवस्थेपेक्षा जास्त लशल्लक / जास्त होऊ िये याची 
खारी करण्यासाठी मी सहमत आहे. मला / आम्हाला याची जािीव आहे की बँककां ग साववजनिक ववत्तीय 
सांस्था आणि 1988 च्या निगोलशएबल इन्स्ुमेंट्स लॉज (दरुुस्ती) कायदा 66 दवारे सादर केलेल्या  

  



निगोलशएबल इन्स्ुमेंट्स कायदयाच्या कलम 138 अन्वये, 1988 च्या निगोलशएबल इन्स्ुमेंट्स अॅक्ट 
(सुधारिा) कायदा 66 िुसार धिादेशाचा ड्रॉवर खातयातील निधीच्या अपुरेपिासाठी धिादेशाचा अिादर 
िाल्यास दांडास पार आहे. "तयािुसार मी / आम्ही केवळ जारी केल्या जािार ्या धिादेशाच्या रकमेच्या 
समतुल्य खातयात पुरेसा निधी / स्क्लयर बॅलन्सच्या ववरूदध खातयावर धिादेश काढण्याची खारी करू. 
अशा सवव खातयाांचा आढावा घेण्याचा आणि अांतगवत धोरिाांिुसार, ज्या खातयाांमध्ये वारांवार चेक ररटन्सव 
येतात, अशा सवव खातयाांचा आढावा घेण्याचा आणि योग्य ती कारवाई करण्याचा अचधकार बँकेला आहे. 
अशी अांतगवत धोरिे बँकेच्या एकमेव वववेकबुदधीिे बदलू शकतात. 

रेरा नियुक्त खाती 
मी / आम्ही समजतो की रेरा खातयाची वतविूक लागू नियामक मागवदशवक तत्त्वाांदवारे शालसत केली जाईल, ज्यात 
ववहहत दस्तऐवज / प्रमािपरे सादर करण्याच्या अधीि असलेल्या ललांक्ड करांट खातयात निधी जारी करिे आणि 
इतर कोितयाही नियामक मागवदशवक तत्त्वाांचा समावेश आहे, आणि रेरा खाती उघडिे, ऑपरेशन्स आणि 
आचरिासाठी लागू होऊ शकते अशा इतर कोितयाही नियामक मागवदशवक तत्त्वाांचा टाइम टू टाइम" समावेश 
आहे. 
C. फिक्स्ि डिपॉणिट 

a. मी / आम्ही सहमत आहोत की मुदत ठेवीांवर लमळवलेल्या व्याजावरील निधावररत आयकर भारत 
सरकारच्या निदेशािुसार स्रोतावर वजा केला जाईल. 

b. मी / आम्ही बँकेच्या आचथवक वषावच्या शेवटी, मुदत ठेवीांवरील व्याजावर स्रोतावर वजा केलेल्या 
करासाठी ववहहत िमुन्यात प्रमािपर देण्यास सहमत आहे जे दरवषी 1 एवप्रलपासूि सुरू होईल 
आणि दरवषी 31 माचव रोजी समाप्त होते. 

c. मी / आम्ही सहमत आहोत की, बँकेच्या प्रचमलत ननयमांनुर्ार आणि ररझव्हस बँक ऑफ इंडडया 
नुर्ार माझ्या मुदत ठेवीच्या पररपक्वतेिांतर, ववल्हेवाट लावण्याच्या माझ्या / आमच्या लेखी 
सूचिाांच्या अिुपस्स्थतीत, बँक ठेवीचे िूतिीकरि करण्याच्या तयाच्या वववेकबुदधीवर तयाच िावािे 
जमा िालेल्या व्याजासह ठेवीचे िूतिीकरि करण्याचा अचधकार राखूि ठेवते आणि मूळ मुदत 
ठेवीच्या व्याज दरािे तयाच कालावधीसाठी होते.  

d. मी / आम्ही सहमत आहोत की जर बँकेिे मला / आम्हाला माझ्या / आमच्या मुदत ठेवीची 
मुदतपूवव रक्कम काढण्याची परवािगी हदली तर, आधीच भरलेल्या व्याजाची वसुली ककां वा दांड यातूि 
वसूल केला जाऊ शकतो. 

ऍडव्हान्सेस  
A. ओ्हरड्राफ्ट खाती / सुविधा 

1) बँकेने मला / आम्हाला तात्पुरता ओव्हरड्राफ्ट मंजूर केल्याचे / रं्मती हदल्याच्या ववचारात 
पूवसननधासररत मयासदेपेक्षा जास्त नर्लेल्या रकमेर्ाठी रु्ववधा, (जी 90% ककंवा त्यापेक्षा जास्त नरे्ल 
माझ्या वतीने मुदत ठेवींमध्ये बँकेकडे ठेवली जािारी रक्कम असेल). मी / आम्ही यादवारे सहमत 
आहोत, रेकॉडव करतो आणि पुष्टी करतो की अशा मुदत ठेवीांच्या रकमेवर बँकेचे प्रथम शुल्क असेल 
ज्याचा अथव असा असेल आणि माझ्या / आमच्या के्रडडटला उभ्या असलेल्या सवव रकमेचा टमवमध्ये 
समावेश असेल, बॅंकेकडे जमा खाते आणि अशा रकमा जमा केलेल्या / जमा केल्या जािार ्या 
कोितयाही रकमेच्या िूतिीकरिाच्या ककां वा बदलीच्या माध्यमातूि अनतररक्त आहेत की िाही मी 
/ आम्ही बॅंकेसह ककां वा अन्यथा प्रतयेक प्रकरिात सवव आणि तया सांदभावत प्राप्त होिारे कोितेही 
व्याज) कोितयाही वेळी ककां वा वेळोवेळी देय असलेल्या सवव रकमेच्या मागिीिुसार बॅंकेला देय 
परतफेडीसाठी निरांतर सुरक्षा म्हिूि आणि तातपुरतया ओव्हरड्राफ्ट सुववधेच्या सांदभावत मी 
/आमच्यादवारे बँकेला देय आहे आणि सवव व्याज, खचव, शुल्क, खचव आणि इतर रक्कम जी 
माझ्यादवारे देय आणि देय होऊ शकते. 

2) मी / आम्ही यादवारे अपररवतविीयपिे आणि बबिशतव सहमत आहोत की बँकेला मला कोितीही 
सूचिा ि देता कोितयाही वेळी ही तातपुरती ओव्हरड्राफ्ट सुववधा बांद करण्याचा ककां वा सांपुष्टात 
आिण्याचा अचधकार असेल. 

3) मी / आम्ही यादवारे अपररवतविीय आणि बबिशतव बँकेला बँकेच्या थकबाकीसाठी अशा मुदत ठेवीांची 
रक्कम योग्य, समायोस्जत आणि सेट ऑफ करण्यास अचधकृत करतो मािा / आमचा कायवक्रम 
बँकेिे माझ्याकडूि माचगतलेली रक्कम भरण्यात अपयशी ठरल्यािे, तयाच्या परतफेडीसाठी माझ्या 
/ आमच्या उत्तरदानयतवाबददल बँकेची मागिी नििावयक आहे. 

4) मी / आम्ही यादवारे अपररवतविीयपिे आणि बबिशतव बँकेला, माझ्या / आमच्या सांमतीच्या आधारे, 
मुदत ठेवीांच्या सवव ककां वा कोितयाही भागास मुदतपूतीच्या तारखेपूवी समाप्त करण्यासाठी अचधकृत 
करतो. 

 स्वीप-इि सूचिां: 
1. मी / आम्ही सहमत आहोत की सवव स्वीप-इि खातयाांचे शीषवक समाि असेल. 
2. मी / आम्ही सहमत आहोत की सवव स्वीप-इि ठेवी केवळ पूववनिधावररत कालावधीसाठी असतील. 
3. मी / आम्ही बँकेला अपूिव लशल्लक असल्यास आणि / ककां वा खातयातील (बचत/ चालू खाते) लशल्लक 

माझ्या /आमच्या ललांक्ड थे्रशोल्ड मयावदेपेक्षा कमी असल्यास सांपूिव निदेशामुळे तयार िालेल्या ठेवीांचे 
युनिट्स तोडण्याचा अचधकार देतो. 

 
एटीएम वापरण्यायोग्य कािड 

(1) शुल्क: मी / आम्ही सहमत आहोत की एटीएम वापरण्यायोग्य काडवशी सांबांचधत सवव शुल्क / कर / अचधभार 
/ सेवा शुल्क आणि इतर सवव कर बॅंकेदवारे माझ्या / आमच्या खातयात डेबबट वसूल केले जाऊ शकतात. 

  



 
(2) ्यवहार जबाबदारी : मी /आम्ही माझ्या / आमच्या एटीएम वापरण्यायोग्य काडवच्या वापरादवारे प्रकक्रया केलेल्या 

सवव प्रकारच्या व्यवहाराांसाठी जबाबदार अस,ू मग ते माझ्या / आमच्या ज्ञािासह प्रकक्रया केलेले असो ककां वा 
िसो ककां वा अचधकार, व्यक्त ककां वा गलभवत. मी / आम्ही बँकेच्या व्यवहाराांची िोंद सवव हेतूांसाठी नििावयक 
आणि बांधिकारक म्हिूि स्वीकारू.  

(3) रोख रक्कम काढण्याची मयाडदा: मला / आम्हाला एटीएमदवारे पैसे काढण्याची परवािगी हदली जाईल, माझ्या / 
आमच्या खातयातील के्रडडट लशल्लक ववचारात ि घेता, दररोज केवळ पूवव-पररभावषत रोख रक्कम. ही रक्कम 
बॅंकेदवारे निस्चचत केली जाईल आणि मला / आम्हाला सूचिा ि देता बँकेच्या एकमेव वववेकबुदधीवर 
कोितयाही वेळी बदलली जाऊ शकते.मी / आम्ही सहमत आहोत की रोख पैसे काढिे वेळोवेळी लागू 
असलेल्या कराच्या अधीि असेल. 

(4) जास्त काढलेली खाती: मी / आम्ही सहमत आहोत की जोपयतं माझ्या / आमच्या खातयात पुरेसा निधी 
उपलब्ध होत िाही तोपयतं एटीएममधूि जास्त पैसे जमा करण्याचा प्रयति करू िका. पुरेशी खाती लशल्लक 
सुनिस्चचत करण्याची जबाबदारी पूिवपिे माझ्यावर / आमच्यावर आहे. एटीएममधूि रोख रक्कम काढल्यामुळे 
मािे / आमचे खाते रक्कम जास्त काढले गेले तर, मी / आम्ही खाते लशल्लक स्स्थती तवररत सुधारण्यास 
सहमत आहोत. जर मािे / आमचे खाते रक्कम जास्त काढले गेले तर बँक कोितेही शुल्क आकारू शकते, 
जे बँक डेबबटवर आकारल्या जािार ्या कोितयाही व्याजाव्यनतररक्त योग्य वाटेल माझ्या / आमच्या खातयात 
लशल्लक आहे. 

(5) ठेवी: 
a)  मी / आम्ही चेक ड्रॉप बॉक्समध्ये कोितीही रोख रक्कम जमा करिार िाही ककां वा इतर कागदपरे / 

देयके गोळा करण्यासाठी असलेल्या ड्रॉप बॉक्समध्ये कोितीही रोख रक्कम जमा करिार िाही. 
मी / आम्ही सहमत आहोत आणि कबूल करतो की जर मी / आम्ही चुकीच्या चेक ड्रॉप बॉक्स 
ककां वा ड्रॉप बॉक्समध्ये कोिताही धिादेश / रोख रक्कम जमा केली तर बँक करिार िाही तयाच्या 
पररिामाांसाठी जबाबदार ककां वा जबाबदार असू. 

b)  मी / आम्ही कबूल करतो की चेक ड्रॉप बॉक्समध्ये जमा करण्यासाठी जमा केलेल्या कोितयाही 
धिादेशासाठी कोितीही पावती हदली जािार िाही. 

c)  मी / आम्ही समजतो की मी / आम्ही भरलेल्या पे-इि-स्स्लपमध्ये मी / आम्ही प्रदाि केलेल्या 
माहहतीच्या आधारे बँक जमा केलेल्या धिादेशावर प्रकक्रया करेल. या सांदभावत मी/आम्ही हदलेल्या 
चुकीच्या माहहतीमुळे कोितयाही चुकीच्या पतपुरवठ्यासाठी बँकेला जबाबदार धरले जािार िाही.मी 
/ आम्ही बँकेला कोितयाही पररिामाांसाठी निरुपद्रवी ठरवू.  

(6) पपि: मी / आम्ही समजतो की बँक मला / आम्हाला एक अदववतीय वपि (वैयस्क्तक ओळख क्रमाांक) 
ववतरीत करेल जे मला / आम्हाला एटीएमदवारे माझ्या / आमच्या खातयात प्रवेश करण्यास अिुमती देईल. 
बँक सीलबांद ललफाफ्यात वपि पाठवेल. पावतीिांतर, मी / आम्ही हे सुनिस्चचत करू की ते मला / आम्हाला 
सीलबांद ललफाफ्यात प्राप्त िाले आहे. मी / आम्ही वपिची गोपिीयता राखण्यासाठी आणि कोितयाही ततृीय 
पक्षाला वपि उघड ि करण्याची जबाबदारी पार पाडू. मी / आम्ही वपि मेमरीसाठी वचिबदध करू आणि 
लेखी ककां वा इलेक्रॉनिक स्वरूपात वपि रेकॉडव करू शकत िाही. 

(7) कािडची वैधता: मी / आम्ही सहमत आहोत की िेहमीच एटीएम वापरण्यायोग्य काडव ही बँकेची मालमत्ता 
आहे. एटीएम वापरण्यायोग्य काडवची वैधता कालावधी काडवच्या चेहऱ्यावर िमूद केला जाईल. मी /आम्ही 
खाते बांद िाल्यास ककां वा कोितयाही कारिास्तव बॅंकेिे मागिी केल्यावर काडव बँकेला देण्यास सहमत 
आहोत. 

(8) हरवलेले कािड: जर मािे / आमचे एटीएम वापरण्यायोग्य काडव चुकीच्या हठकािी ठेवले गेले असेल, चोरीला 
गेले असेल ककां वा अन्यथा हरवले असेल तर, मी / आम्ही ताबडतोब तया घटिेची लेखी माहहती बँकेला 
देण्यास ककां वा फोि बँककां गवर कॉल करण्यास सहमत आहोत. मी / आम्ही समजतो की एटीएम वापरण्यायोग्य 
काडव बँक अशा सूचिा प्राप्त िाल्यािांतर कामाच्या हदवशीच कामाच्या वेळेत ककां वा 24 तासाांिांतर यापैकी जे 
िांतर असेल ते रदद केले जाईल. एटीएम वापरण्यायोग्य काडवच्या गैरवापरामुळे कोितयाही िुकसािीस बँक 
जबाबदार राहिार िाही, अशा वेळी मी / आम्ही बँकेकडे तक्रार दाखल केली असती आणि बँकेिे प्रतयक्षात 
ते रदद केले असते येथे ववहहत केले आहे. 

(9) कािडची सुरक्षा: मी / आम्ही आमचे एटीएम वापरण्यायोग्य काडव सुरक्षक्षत ताब्यात ठेवण्यास सहमत आहे 
आणि एटीएम वापरण्यायोग्य काडव कोितयाही व्यक्तीस ि देण्यास सहमत आहे, ज्यात प्रनतनिधी ककां वा 
बँकेचा प्रनतनिधी असल्याचा दावा करिार ् या कोितयाही व्यक्तीसह कोितयाही व्यक्तीस एटीएम 
वापरण्यायोग्य काडव ि देण्यास सहमती आहे. मी / आम्ही समजतो की एटीएम वापरण्यायोग्य काडवचा 
गैरवापर चुकीच्या हातात पडल्यामुळे बँक जबाबदार राहिार िाही. 

(10) ् यवहार पूिड होत िाही: मी /आम्ही र्मजतो की ननयंत्रिाबाहेरच्या कारिांमुळे बँकेची ककंवा र्क्तीची घटना, जरे् 
की वीजपुरवठा खंडडत करिे / र्पंकस  तुटिे / एटीएम ममशनमधील यांबत्रक र्मस्या/ प्रॉब्लेम/ मर्स्टीममधील 
र्मस्या इ. इच्च्ित व्यवहार पूिस करण्यार् र्क्षम न झाल्यार्. मी/आम्ही र्मजतो की बँक जबाबदार राहिार नाही 
कोिताही एटीएम व्यवहार पूिस न झाल्यामुळे. मर्स्टीममुळे मी /आम्ही ही र्मजतो, देखभाल / एटीएम तु्रटी, 
एटीएम मी/आम्ही पूिस रोख रक्कम ववतररत करू शकत नाही. मला/आम्ही र्मजतो की अशा पररच्स्थतीत, मी/आम्ही 
बँक धारि करिार नाही. ववनंती केलेली रोकड न ममळाल्यार् जबाबदार राहिार नाही. 

(11) जसे की वीजपुरवठा खांडडत करिे / हरवलेले सांपे्रषि / याांबरक समस्या / एटीएम मशीि / लसस्टम समस्या 
इतयादी. एटीएममध्ये इस्च्छत व्यवहार पूिव करण्यास सक्षम होिार िाही. मी / आम्ही समजतो की कोितयाही 
एटीएम व्यवहाराचे काम पूिव ि होण्यास बँक जबाबदार राहिार िाही. मी / आम्ही हे देखील समजतो की 
लसस्टम मेंटेिन्स / एटीएम रुटीांमुळे, एटीएम मी / आम्ही माचगतलेली सांपूिव रक्कम एटीएम ववतरीत करू 
शकत िाही. मी / आम्ही समजतो की अशा पररस्स्थतीत, मी / आम्ही वविांती केलेली रोख रक्कम ि 
लमळाल्याबददल बँकेला जबाबदार धरिार िाही. 

  



 
(12) एटीएम व्यिहाराांशी सांबांधधत खात्यात चुकीच्या नोंदी: जर मला / आम्हाला कळल ेकी मी / आमच्यादवारे ि 

केलेल्या एटीएम व्यवहाराांसाठी माझ्या / आमच्या खातयात चुकीची िोंद डेबबट केली गेली आहे, तर मी / 
आम्ही ताबडतोब माझ्या / आमच्या गहृ शाखेत हा मुददा उपस्स्थत करू. मी / आम्ही समजतो की बँक 
माझ्यावर / आमच्यावर बांधिकारक आहे आणि तयाची सखोल चौकशी करेल आणि तयाांच्या अांनतम 
निष्कषांसह माझ्याकडे परत येईल आणि बँकेचा नििवय अांनतम राहील. 

(13) कोणत्याही वििादाच्या बाबतीत ऑडडट टे्रल अांततम आणण तनणाायक असेल: मी / आम्ही सहमत आहोत 
की कोितयाही वववादाच्या बाबतीत बँक एटीएमच्या ऑडडट रेलचा वापर (एकतर मुहद्रत ककां वा सांपादि ि 
करता येण्याजोग्या इलेक्रॉनिक स्वरूपात) सवव वववादाांमधील अांनतम आणि नििावयक पुरावा म्हिूि करेल. 
मी / आम्ही ऑडडट रेलच्या रेकॉडडगंचे पालि करण्यास सहमत आहोत. 

(14) जर, मला /आम्हाला एटीएममधूि ववकृत / फाटलेल्या / कट करन्सी िोट्स प्राप्त िाल्या तर, मी / आम्ही 
बँकेच्या शाखेत जाऊ स्जथे मी / आम्ही उघडले आहे. खाते आणि एक पर आणि व्यवहार स्स्लप सबलमट 
करूि आणि मी / आम्ही एटीएममध्ये व्यवहार केल्याची पुष्टी करूि चलि िोट (िोट) ची देवािघेवाि 
करू. दाव्याच्या इतर कोितयाही प्रकाराांचे मिोरांजि केले जािार िाही. 

िॉमड 
िेमा डिक्लेरेशि (डिक्लरेशि-कम-अंिरटेफकंग) 
[परकीय चलि व्यवस्थापि कायदा, 1999 च्या कलम 10 (5) अन्वये प्रकरि 3] 
मी / आम्ही यादवारे घोवषत करतो की या अांतगवत अिुसूचीमध्ये ज्या व्यवहाराचा तपशील ववशेषतः िमूद केला 
आहे तयात समाववष्ट िाही आणि उपरोक्त कायदयाच्या तरतुदीांचे ककां वा कोितयाही नियमाचे उल्लांघि ककां वा 
चोरीच्या उददेशािे डडिाइि केलेले िाही ककां वा कोितेही नियम, नियमि, अचधसूचिा, हदशा ककां वा आदेशा खाली.  
मी / आम्ही देखील यादवारे सहमत आहे आणि अशी माहहती / कागदपरे देण्याचे वचि देतो जे वरील घोषिेच्या 
सांदभावत या व्यवहाराबददल आपल्याला वाजवी प्रमािात समाधािी करेल. 
मी / आम्ही हे देखील समजतो की जर मी / आम्ही अशा कोितयाही आवचयकतेचे पालि करण्यास िकार हदला 
ककां वा केवळ असमाधािकारक पालि करण्यास िकार हदला तर बँक व्यवहार करण्यास लेखी िकार देईल आणि 
मी / आमच्यादवारे कोितेही उल्लांघि / चोरी करण्याचा ववचार केला गेला आहे यावर ववचवास ठेवण्याचे कारि 
असेल तर ते ररिव्हव बँक ऑफ इांडडयाला कळवा. 
मी / आम्ही पुढे घोवषत करतो की अांडरसाइिेडला फमव / कां पिीच्या वतीिे ही घोषिा आणि हमी देण्याचा 
अचधकार आहे. 
 परकीय चलिासाठी अजवदाराची स्वाक्षरी 
* जेव्हा फमव / कां पिीच्या वतीिे घोषिा / हमीपरावर स्वाक्षरी केली जाते तेव्हा लागू होते. 
शेड्युल 
आमच्याकडून र्वस परकीय चलन व्यवहार वेळोवेळी बँकेकडे र्ोपवलेले जाते. 

 A. सवड खाती / सेवांिा लागू  
1. मी / आम्ही लागू असलेल्या बँकेच्या अटी आणि शती आणि नियमाांचे पालि करण्यास सहमत 

आहोत आणि माझ्या / आमच्या खातयाशी सांबांचधत अटी आणि शतींमध्ये वेळोवेळी होिारे बदल 
ला सहमत आहोत. 

2. मी / आम्ही सहमत आहोत की खाते उघडिे आणि देखभाल करिे हे ररिव्हव बँक ऑफ इांडडयािे 
वेळोवेळी लागू केलेले ककां वा सुधाररत केलेले नियम आणि कायदयाांच्या अधीि आहे. 

3. मी / आम्ही सहमत आहोत की बँकेला कोितेही कारि ि देता मािे / आमचे खाते कोितयाही 
वेळी बांद करण्याचे स्वातांत्र्य असेल. 

4. मी / आम्ही सहमत आहोत की बँक, तयाच्या एकमेव वववेकबुदधीिुसार, माझ्या / आमच्या खातयात 
हदलेली कोितीही सेवा / सुववधा कोितयाही वेळी पूिवपिे ककां वा अांशतः काढूि घेऊ शकते एक 
महहन्याची िोटीस देऊि. 

5. मी / आम्ही सहमत आहोत की माझ्या / आमच्या खातयाच्या स्स्थतीमध्ये ककां वा पत्त्यातील 
बदलामध्ये कोिताही बदल ताबडतोब बँकेला कळववला जाईल. 

6. मी / आम्ही सहमत आहोत की माझ्या / आमच्या खातयाशी सांबांचधत सवव सूचिा फॉमव आणि 
सामग्रीमध्ये बँकेला समाधािकारकपिे लेखी स्वरूपात जारी केल्या जातील. 

7. मी / आम्ही सहमत आहे आणि मान्य करतो की चेक बुक्स, फोि बँककां ग टेललफोि आयडेंहटकफकेशि 
िांबर (टीआयएि), मोबाइल आणि िेट बँककां ग सांकेतशब्द, डेबबट / एटीएम कार्डवस आणि वैयस्क्तक 
ओळख क्रमाांक (वपि) माझ्या / आमच्या जोखमीवर आणि परव्यवहारासाठी मी / आम्ही अचधसूचचत 
केलेल्या पत्त्यावर माझ्या / आमच्या जोखमीवर आणि पररिामाांवर कुररअरदवारे (ककां वा बँकेच्या 
वववेकबुदधीिुसार इतर कोितयाही मोडवर) पाठववला जाईल. मी / आम्ही या वस्तूांच्या अशा 
पे्रषिाच्या सांदभावत कोितयाही प्रकारे बँकेला जबाबदार धरिार िाही. 

8. मी / आम्ही कबूल करतो की चेक ड्रॉप बॉक्समधील कोितयाही धिादेश ठेवीांसाठी कोितीही पावती 
हदली जािार िाही. 

9. मी / आम्ही समजतो की बँक चेक ड्रॉप बॉक्समध्ये जमा केलेल्या धिादेशावर मी / आम्ही प्रदाि 
केलेल्या माहहतीच्या आधारे पे-इि-स्स्लपमध्ये योग्य प्रकारे प्रकक्रया करेल. या सांदभावत मी/आम्ही 
हदलेल्या चुकीच्या माहहतीमुळे कोितयाही चुकीच्या पतपुरवठ्यासाठी बँकेला जबाबदार धरले जािार 
िाही. त्यामुळे उद्भविाऱ्या कोित्याही पररिामांर्ाठी मी/आम्ही बँकेला ननरुपद्रवी धरू. 

10. मी / आम्ही मािे धिादेश पुस्तक / एटीएम / डेबबट काडव काळजीपूववक जति करण्यास सहमत 
आहोत. तयाचे िुकसाि / चोरी िाल्यास मी / आम्ही ताबडतोब बँकेला लेखी कळवू. 

 
 



 
11. मी / आम्ही सहमत आहोत की मी / आम्ही बॅंकेिे ववहहत केल्याप्रमािे माझ्या / आमच्या खातयात 

ककमाि लशल्लक ठेवू. 
12. मी / आम्ही सहमत आहोत की मी / आम्ही सवव शुल्क, शुल्क, व्याज, खचव जेथे लागू असेल तेथे 

भरण्यास जबाबदार असेल, जे बँक आपल्या पूिव वववेकबुदधीिे माझ्या / आमच्या खातयाशी ककां वा 
कोितयाही व्यवहाराच्या सांदभावत आकारू शकते आणि तेच असू शकते माझ्या / आमच्या खातयात 
डेबबटदवारे बॅंकेिे पुिप्रावप्त केले. 

13. मी/आम्ही सहमत आहोत की मी / आम्ही बँकेच्या कोितयाही ववक्री प्रनतनिधीला खाते उघडतािा 
ककां वा व्यवसायाच्या सामान्य कोसवमध्ये कोिताही व्यवहार करतािा कोितीही रक्कम रोख स्वरूपात 
देिार िाही. मी / आम्ही फक्त टेलर काउां टरवर ककां वा एटीएममध्ये रोख रक्कम जमा करण्यास 
सहमत आहोत. 

14. मी/आम्ही र्हमत आहोत की बँक मला/आम्हाला रं्पे्रर्िे/पते्र/चेकबुक इ. पाठवेल. कुररअर/ मेर्ेंजर 
/ मेल ई-मेल / एर्एमएर् / ककंवा इतर कोित्याही मोडद्वारे त्याच्या वववेकबुद्धीनुर्ार आणि 
त्यामुळे होिारे नुकर्ान ककंवा ववलंब यार्ाठी बँक जबाबदार राहिार नाही. 

15. मी / आम्ही सहमत आहोत की बँक, मी / आम्ही लेखी वविांती केल्यालशवाय, मािे खाते उघडल्यावर 
धिादेश पुस्तक जारी करेल. धिादेश पुस्तकाांचा पुढील मुददा केवळ मी / आमच्या लेखी मागिीच्या 
ववरोधात ककां वा एटीएम, फोि बँककां ग ककां वा मोबाइल / िेट बँककां गदवारे वैध लॉचगि वापरुि असेल. 

16. मी/ आम्ही सहमत आहोत की एखादे खाते जास्त काढल्यास, बँक मला / आम्हाला कोितीही 
िोटीस ि देता माझ्या कोितयाही खातयात पडूि असलेल्या कोितयाही के्रडडटववरूदध अशी जास्त 
रक्कम काढूि टाकण्याचा अचधकार राखूि ठेवते. 

सलबरलाइज्ि रेसमटन्स स्कीम अंतगडत घोषिा: 
मी यादवारे असे घोवषत करतो की: 
1. या अजावसह या आचथवक वषावत भारतातील सवव स्रोताांकडूि खरेदी केलेल्या ककां वा तयादवारे पाठववलेल्या 

परकीय चलिाची एकूि रक्कम ररिव्हव बँक ऑफ इांडडयािे ववहहत केल्याप्रमािे USD 2,50,000 ककां वा 
समतुल्य मयावदेच्या आत आहे. 

2. यादवारे मी प्रमाणित करतो की अशी खरेदी / रेलमटन्स करण्यासाठी निधीचा स्रोत माझ्या मालकीचा आहे 
आणि परकीय चलि निवषदध हेतूांसाठी वापरले जािार िाही असे मी वचि देतो. 

3. मी भारतात राहिारा एक व्यक्ती आहे. मी परदेशी िागररक / अनिवासी भारतीय (एिआरआय)/ पसवि 
ऑफ इांडडयि ओररस्जि (पीआयओ) ककां वा ओव्हरसीज लसहटिि ऑफ इांडडया (ओसीआय) िाही. 

4. मी भाांडवल खातयाच्या व्यवहाराांसाठी ललबरलाइज्ड रेलमटन्स स्कीम अांतगवत पाठववण्यासाठी कोितेही कजव / 
के्रडडट घेतलेले िाही. 

5. जर आपि गुांतविूक / मालमत्ता / परदेशी बँक खातयाचा सह-मालक / सह-भागीदार िसल्यास, मी माझ्या 
कुटुांबातील कोितयाही सदस्यासह रेलमटन्स व्हॅल्यू एकर केलेली िाही. 

ओ एि ए सी घोषिा: 
I. मी / आम्ही घोवर्त करतो की व्यवहारातील माझा/आमचा प्रनतवादी पक्ष कोित्याही मंजुरीपारू्न 

मुक्त आहे/आहे. माझ्या/आमच्या माहहतीनुर्ार, आणि नंतर ते खोटे अर्ल्याचे आढळल्यार्, 
मी/आम्ही पूिसपिे जबाबदार अरू्. 

II. मी/आम्ही डीर्ीबी बैंक मल. ला कोित्याही प्रकारे जबाबदार न ठेवण्याचे वचन घेतो, आणि 
व्यवहारांतगसत पाठवलेला ननधी कोितेही प्राधधकरि / र्रकार / एजन्र्ी / बँक जप्तीमुळे ककंवा 
अवरोधधत केल्यामुळे ककंवा जप्त केल्यामुळे. माझ्यामुळे झालेले र्वस नुकर्ान आणि नुकर्ानीर्ाठी 
डीर्ीबी बैंक ला पूिसपिे भरपाई देिार. 

III. जर बँकेला रेलमटन्सची रक्कम इतर कोितयाही चलिात ककां वा तयाउलट ककां वा निसगावत रूपाांतररत 
करण्याची आवचयकता असेल तर मी चलि ककां वा क्रॉस करन्सीचा धोका सहि करण्याचे वचि 
देतो. 

IV. मी / आम्ही बँकेला या व्यवहाराशी सांबांचधत कोितीही भौनतक माहहती परदेशात, आता ककां वा 
भववष्यात कोितयाही प्राचधकरि / सरकार / एजन्सी / आपल्या प्रनतनिधी बँकेला आवचयक आहे 
तयाप्रमािे सादर करण्याचा अचधकार देतो. 

V. मी / आम्ही परदेशातील कोित्याही प्राधधकरि र्रकार / एजन्र्ी / तुमच्या करस्पॉन्डंट बँकेशी 
व्यवहार प्रकरि मला / आमच्याकडे न र्ांगता. बँकेला माझ्या/आमच्याशी रं्बंधधत कोितीही भौनतक 
माहहती उपलब्ध करून देण्यार्ाठी अधधकृत करतो.  

B. िोि बँफकंग 
1. मी / आम्ही हे मान्य करतो की माझ्या / आमच्या वविांतीिुसार बँकेिे मला / आम्हाला इांटरॅस्क्टव्ह 

व्हॉईस ररस्पॉन्स लसस्टम (आयव्हीआरएस) आणि / ककां वा फोि बँककां ग ऑकफसर (एजांट) च्या 
माध्यमातूि सूचिा देऊि बँककां ग व्यवहार करण्याची सुववधा प्रदाि करण्यास सहमती दशवववली 
आहे. 

2. मी / आम्हाला / आम्हाला माहहती आहे की अशा सुववधेच्या सांदभावत मी / आम्हाला मािा / 
आपला ग्राहक ओळख क्रमाांक आणि मािा / आमचा टेललफोि आयडेंहटकफकेशि िांबर (टीआयएि) 
आणि / ककां वा मॅन्युअल पडताळिी तपासिी वापरुि फोि बँककां ग लसस्टममध्ये स्वत:ला / स्वत:ला 
ओळखिे आवचयक आहे. 

3. माझ्या / आमच्या िावािे दरूध्विी सूचिा देिार ्या व्यक्तीची ओळख सतयावपत करण्याचे कोितेही 
साधि बँकेकडे िाही. आणि मी / आम्ही पुढे बँक ि होल्ड करण्यार् सहमत आहोत फोि बँककां ग  

  



सेवाांच्या तरतुदीत उदभविार ्या कोितयाही रुटी, दोष, अपयश ककां वा व्यतययामुळे मला / आम्हाला 
िालेल्या कोितयाही कारिािे ककां वा कोितयाही कारिास्तव उदभवलेले िुकसािीसाठी ककां वा 
िुकसािीस जबाबदार आहे. 

4. मी / आम्ही सहमत आहोत की फोि बँककां ग सुववधा माझ्या / आमच्या सवव ववदयमाि खाती 
आणि इतर सवव खातयाांसाठी उपलब्ध आणि लागू होईल जी वेळोवेळी उघडली जाऊ शकतात. 

5. मी / आम्ही बबिशतव सहमत आहोत की मी / आम्ही बँकेला यासाठी जबाबदार धरिार िाही. 
a. माझ्या/आमच्या टेललफोनिक सूचिाांचे चाांगल्या ववचवासािे पालि केल्यामुळे होिारे 

व्यवहार कोितयाही टेललफोनिक सूचिाांचे पालि करण्यास ववलांब ककां वा असमथवता 
दशवववतात. 

b. अिचधकृत व्यक्तीांिी हदलेल्या टेललफोनिक सूचिेिुसार जे व्यवहार केले जातात 
ज्याांिी बेकायदेशीरपिे ककां वा अन्यथा माझ्या / आमच्या गोपिीय टीआयएिमध्ये 
प्रवेश लमळववला असेल. 

c. जेथे बँकेला रू्चनांवर ववश्वार् ठेवण्याचे कारि आहे नतथे अशा रू्चनांची 
अंमलबजाविी न करिे अस्र्ल नाहीत ककंवा अन्यथा अस्पष्ट, अयोग्य, अस्पष्ट 
ककंवा रं्युक्त खात्यांच्या बाबतीत आपल्यापैकी कोिीही हदलेले रं्शयास्पद 
स्वीकारण्याच्या रू्चना आहेत. 

6. मी / आम्ही सहमत आहोत की फोिवर हदलेल्या सूचिा आणि व्यवहाराांची िोंद नििावयक पुरावा 
आणि सवव हेतूांसाठी बांधिकारक असेल आणि कोितयाही कायववाहीत पुरावा म्हिूि वापरली जाऊ 
शकते. 

C. बबल पे सपुवधा 
1. मी/आम्ही फोि बँककां ग / एटीएम / िेटदवारे मािे / आमचे बबल देयके पार पाडण्याच्या माझ्या / 

आमच्या वविांतीिुसार बॅंकेिे प्रदाि केलेल्या सेवा मान्य करतो आणि स्वीकारतो बँककां ग/ मोबाइल बँककां ग 
बबल देयकाांच्या सूचिा मी / आमच्याकडूि वेळोवेळी हदल्या जातील. 

2. मी / आम्ही बबललांग कां पिीकडे िोंदिीकृत मािे / आमचे योग्य ओळख तपशील प्रदाि करण्यास सहमत 
आहोत. मी / आम्ही या सांदभावत हदलेल्या चुकीच्या माहहतीमुळे बँकेला कोितयाही उत्तरदानयतवातूि 
िुकसाि भरपाई देण्यास मी / आम्ही सहमत आहोत. 

3. मी / आम्ही सहमत आहोत की माझ्या / आमच्या ओळखीच्या तपशीलाांमध्ये काही बदल िाल्यास, 
बबललांग कां पिीकडे िोंदिीकृत हे बदल ताबडतोब बँकेस कळवविे ही मािी / आमची जबाबदारी असेल. 

4. मी / आम्ही सहमत आहोत की ही सुववधा मला / आम्हाला माझ्यादवारे सादर केलेल्या तपशीलाांच्या 
बबललांग कां पिीच्या पुष्टीकरिाच्या अधीि राहूि आणि प्राप्त िाल्यावर उपलब्ध होईल. 

5. बबललांग कां पिीिे मािे / आमचे बबललांग तपशील बँकेला प्रदाि करण्यास मला / आम्हाला काहीही आके्षप 
िाही. 

6. मी / आम्ही सहमत आहोत की सवव बबललांग आणि देयक तपशील इलेक्रॉनिक मागाविे तयार केले 
जातील आणि तयामध्ये असलेली माहहती अिुक्रमे बबललांग कां पिी आणि बँकदवारे देखभाल केलेल्या 
सांगिकीकृत प्रिालीतूि काढली जाईल. स्टेटमेंटमधील कोितयाही चुकीसाठी बँक जबाबदार िाही आणि 
मी / आम्ही कोितयाही तोटा, िुकसाि इतयादीववरूदध बँकेला िेहमीच निरुपद्रवी ठरवू. जर समाववष्ट 
केलेली माहहती चुकीची / चुकीची असल्याचे निष्पन्ि िाले तर ते माझ्या / आमच्याकडूि केले जाऊ 
शकते ककां वा सहि केले जाऊ शकते. 

7. मी / आम्ही सहमत आहोत की बबलाच्या तपशीलावरील कोिताही वाद मी / आमच्यादवारे थेट बबललांग 
कां पिीशी निकाली काढला जाईल आणि बँकेची जबाबदारी केवळ माहहतीच्या तरतुदीपुरतीच मयावहदत 
आहे. 

8. मी / आम्ही युहटललटी कां पिीच्या बबलािुसार देय असलेली अचूक रक्कम तयाच्या देय तारखेची मुदत 
सांपण्यापूवी देण्यास सहमत आहे आणि तसे ि केल्यास मी / आम्ही बँकेला ववशेषत: समाववष्ट 
करण्याच्या पररिामाांववरूदध निरुपद्रवी ठरवू. 

9. मी / आम्ही बबिशतव सहमत आहोत की मी / आम्ही बँकेला यासाठी जबाबदार धरिार िाही: 
a. असे व्यवहार जे चाांगल्या ववचवासािे माझ्या /आमच्या सूचिेिुसार केले जातात. 
b. जेथे बॅंकेला ववचवास ठेवण्याचे कारि आहे (बँकेच्या कोितया नििवयावर) अशा सूचिाांचे पालि ि 

करिे. मी / आम्ही सूचिा वास्तववक िाहीत ककां वा इतर ज्ञािी अस्पष्ट, अयोग्य ककां वा सांशयास्पद 
आहेत अरे् प्रचि ववचारिार िाही. 

c. आमच्यापैकी कोिीही (सांयुक्त खातयाांच्या बाबतीत) हदलेल्या सूचिा स्वीकारिे. 
d. बबल पेमेंट सेवाांच्या तरतुदीत कोितयाही रुटी, दोष, अपयश ककां वा व्यतयय यामुळे कोितयाही 

कारिामुळे ककां वा कोितयाही कारिामुळे होिार ्या कोितयाही रुटी, दोष, अपयश ककां वा व्यतययामुळे 
मला / आम्हाला िालेल्या कोितयाही िुकसािीसाठी. 

e. मला / आम्हाला पूववसूचिा ि देता सुववधा पूिवपिे / अांशतः मागे घेिे / स्थचगत करिे. 
f. मी / आम्ही सहमत आहोत की हदलेल्या सूचिाांची िोंद आणि बँकेबरोबरच्या व्यवहाराांची िोंद सवव 

हेतूांसाठी नििावयक पुरावा आणि बांधिकारक असेल आणि कोितयाही कायववाहीत पुरावा म्हिूि 
वापरली जाऊ शकते. 

10. मी / आम्ही सहमत आहोत की बॅंकेिे तवररत अांमलात आिलेल्या व्यवहाराांव्यनतररक्त इतर सवव 
व्यवहार, म्हिजे बँक / बबललांग कां पिीदवारे प्रकक्रया करिे आवचयक आहे केवळ व्यवसायाच्या तासाांमध्ये 
आणि मूल्य तारखा असल्यास, बँक / बबललांग कां पिीिे ठरववलेल्या पररचालि तास / हदवसाांचे अिुसरि 
करेल. 

  



 
11. मी / आम्ही सहमत आहोत की बँकेला कोितयाही वेळी पैसे काढण्याचे स्वातांत्र्य आहे, बबल पेमेंट 

सुववधा, ककां वा तयाअांतगवत प्रदाि केलेल्या कोितयाही सेवा, ककां वा सवव खातयाांच्या बाबतीत, आम्हाला 
कोितेही सूचिा कारि ि देता. 

12. मी / आम्ही बँकेला लेखी स्वरूपात 15 हदवसाांची िोटीस देण्यास आणि मी / आम्ही घेतलेल्या बबल 
पेमेंट्स सुववधेला समाप्त करण्यासाठी तयाची पावती लमळववण्यास सहमत आहोत. 

13. मी / आम्ही सहमत आहोत की एटीएम सेवा आणि फोि बँककां ग सेवाांिा लागू असलेल्या सवव अटी या 
सांदभावत माझ्यावर / आमच्यावर बांधिकारक आहेत. 

 
D. मोबाइल बँफकंग 

1. स्पष्टीकरि: 
या ववभागात, पुढील शब्द आणि वाक्प्रचाराांचा अथव तयाांच्या ववरुदध ठेवला आहे जोपयतं सांदभव 
अन्यथा सूचचत करत िाही : 

a. "मोबाईल बँककां ग" म्हिजे ग्राहकाच्या बचत / चालू / कजव खाते / मुदत ठेवीशी सांबांचधत 
माहहतीमध्ये प्रवेश करिे आणि उतपादिाांचा आणि / ककां वा इतर सेवाांचा वापर करिे 
जसे की बॅंकेिे वेळोवेळी मोबाईल फोिवर सल्ला हदला ककां वा उपलब्ध करुि हदला जाऊ 
शकतो मोबाईल बँककां गदवारे / वेळ चालू आहे. मोबाइल बँककां ग आणि मोबाइल बँककां ग 
सेवा हे शब्द या दस्तऐवजात आलटूि पालटूि वापरले आहेत. 

b. "मोबाईल फोि" म्हिजे आवचयक उपकरिे, उपकरिे, सांलग्िक आणि इतर 
सॉफ्टवेअरसह हँडसेट जे ग्राहक / सेल्युलर सेवा ग्राहकाच्या मालकीचे / मालकीचे आहे. 

c. "वापरकताव" म्हिजे बॅंकेिे प्रदाि केलेली मोबाइल बँककां ग सेवा वापरण्यासाठी अचधकृत 
केलेल्या बँकेच्या ग्राहकाशी सांबांचधत आहे. 

d. "वैयस्क्तक माहहती" म्हिजे मोबाइल बँककां ग सेवेच्या सांदभावत प्राप्त वापरकतयावबददलची 
माहहती होय. 

e. "सेल्युलर सस्व्हवस प्रोव्हायडर" ककां वा "सीएसपी" म्हिजे जीएसएम / सीडीएमए सेवा 
प्रदाता (मोबाईल फोिच्या ऑपरेशिसाठी) ज्यािे आपल्या ग्राहकाांिा मोबाइल बँककांग 
सेवा प्रदाि करण्यासाठी बँकेशी करार केला आहे. 

2. नियम आणि अटींची उपयुक्तता: या अटी आणि शती वापरकताव, बँक आणि सेल्युलर सेवा प्रदाता 
याांच्यातील करार बिवतात आणि वापरकतयावच्या / ककां वा सांबांचधत उतपादिाच्या कोितयाही खातयाशी 
सांबांचधत अटी आणि शतींचा अवमाि करतात आणि तयाव्यनतररक्त बँक ककां वा सीएसपीदवारे प्रदाि केलेली 
सेवा करतात. 

3.पात्रता: बँकेचा कोिताही ग्राहक, बचत / चालू / कजव खाते / मुदत ठेव एकट्यािे ककां वा एकतर ककां वा 
वाचलेल्या आधारावर ऑपरेट करण्यासाठी अचधकृत आहे आणि जो देखील आहे सीएसपीचे सध्याचे ग्राहक. 
वापरकतयावस मोबाइल फोिमध्ये प्रवेश आणि मोबाइल फोि कसे कायव करते याचे ज्ञाि असिे आवचयक 
आहे. वापरकतयावकडे िेहमीच मोबाइल फोि सॉफ्टवेअर असिे आवचयक आहे, जे मोबाइल बँककां ग 
वापरण्यासाठी आवचयक आहे. ककरकोळ खातयाांच्या बाबतीत, केवळ अल्पवयीि मुलाचा िैसचगवक पालक या 
सेवेचा लाभ घेण्यास पार असेल. 
4. िोंदिी: मी / आम्ही सहमत आहोत की मला / आम्हाला मोबाईल बँककां ग सेवा वापरण्याचा हक्क असेल तरच 
मािा / आमचा अजव क्रमािे आढळतो आणि सांबांचधत तपशील बँक आणि सीएसपीदवारे िोंदिीकृत आहेत. 
बँक आणि सीएसपी याांिा कोितेही कारि ि देता मािा / आमचा अजव िाकारण्याचे स्वातांत्र्य असेल. 
5.मोबाइल बँफकंग : बँक वापरकतयावस मोबाइल बँककां गदवारे प्रदाि करण्याचा प्रयति करेल, अशा सेवा ज्या 
बँक वेळोवेळी ठरवू शकते. प्रतयेक खातयावर वापरकतयावस कोितया प्रकारच्या सेवा ऑफर केल्या जाऊ 
शकतात आणि वापरकतयावपासूि वापरकतयावपयतं लभन्ि असू शकतात हे ठरववण्याचा अचधकार बँक राखूि 
ठेवते. बँक आपल्या एकमेव वववेकबुदधीिे मोबाइल बँककांगदवारे हदल्या जािार ्या सेवाांमध्ये भर घाल ू
/ हटवू शकते. 
6.बँकेत उघडलेली आणि सांबांचधत युजरच्या आयडीशी सांलग्ि असलेली खातीच मोबाइल बँककांगदवारे 
उपलब्ध होिार आहेत. 

 7. या मोबाइल फोि सॉफ्टवेअरच्या सवव आवतृ्त्याांिा समथवि देण्याचे कोितेही बांधि बँकेवर िसेल. 
 8.मोबाइल बँफकंग प्रवेश: मी / आम्ही सहमत आहोत की मी / आम्ही बँकेच्या मोबाइल बँककां ग सेवेमध्ये 

प्रवेश करण्यासाठी केवळ मािा / आमचा मोबाइल फोि वापरू. बँक फॉर मोबाइल बँककां गमध्ये िोंदिीकृत 

ववलशष्ट मोबाइल फोि िांबरवर प्रवेश माझ्यापुरता मयावहदत आहे. मी / आम्ही मोबाइल फोिशी सांबांचधत मािा 
/ आमचा एमपीआयएि क्रमाांक / मोबाइल फोिशी सांबांचधत, कोितयाही व्यक्तीस उघड करिार िाही ककां वा ते 

कोितयाही हठकािी ललहहिार / रेकॉडव करिार िाही ज्यायोगे इतर एखादया व्यक्तीस मािे एमपीआयएि क्रमाांक 

माहहत होऊ शकतात. मी / आम्हाला समजले की जर मी / आम्ही याचे पालि/ पालि करण्यात अपयशी 
ठरल्यास, मी / आपि तेथूि उदभविार ्या पररिामाांसाठी पूिवपिे जबाबदार असू. मी / आम्ही कोितयाही 
अिचधकृत मागाविे बँकेच्या सांगिकात साठवलेल्या खातयाची माहहती लमळववण्याचा प्रयति करण्याचा प्रयति 

ककां वा इतराांिा परवािगी देिार िाही. मी / आम्ही इतर कोितयाही व्यक्तीस माझ्या / आमच्या मोबाइल 

फोिमध्ये प्रवेश करण्याची परवािगी देिार िाही ककां वा मोबाइल फोिकडे दलुवक्ष करू देिार िाही. 
  



 
 9.बँकेला अधधकार: मी / आम्ही मोबाईल बँककां गदवारे मी / आम्ही केलेले व्यवहार पार पाडण्यासाठी बँकेला 

स्पष्ट अचधकार देतो. मोबाईल बँककां गदवारे माझ्याकडूि / आमच्याकडूि प्राप्त िालेल्या कोितयाही व्यवहाराची 
सतयता सतयावपत करिे ककां वा मी / आमच्यादवारे मोबाइल बँककां गदवारे पाठववल्याचा हेतू निस्चचत करण्याचे 

कोितेही बांधि बँकेवर राहिार िाही. मोबाईल फोि िांबरची पडताळिी. मोबाईल बँककां गच्या प्रचालिाच्या वेळी 
मी / आमच्यादवारे तयार केलेले प्रदशवि हे मोबाइल प्रवेशाच्या ऑपरेशिची िोंद आहे आणि सांबांचधत व्यवहाराांच्या 
बँकेच्या िोंदी म्हिूि मािले जािार िाही. सांगिक प्रिालीदवारे ककां वा अन्यथा राखल्या जािार ्या व्यवहाराांच्या 
बँकेच्या स्वत: च्या िोंदी सवव हेतूांसाठी नििावयक आणि बांधिकारक म्हिूि स्वीकारल्या जातील जोपयतं मी / 
आम्ही तारखेपासूि एका आठवर्डयाच्या आत कोितीही तफावत दशवववत िाही तोपयतं नियतकाललक निवेदिाची 
प्राप्ती. मोबाईल बँककां गच्या वापरामुळे उदभविारे सवव व्यवहार, सांयुक्त खाते चालववण्यासाठी, सवव सांयुक्त 

खातेधारकाांवर सांयुक्तपिे आणि अिेक प्रकारे बांधिकारक असतील.  
10.माहहतीची अचूकता: इलेक्रॉनिक मेल ककां वा लेखी सांपे्रषि यासारख्या इतर कोितयाही माध्यमाांदवारे 
ककां वा तयादवारे मी / आम्ही बँकेला पुरवलेल्या माहहतीच्या शुदधतेसाठी मी / आम्ही जबाबदार आहोत / 
आम्ही आहोत. मी/आम्ही पुरवलेल्या चुकीच्या माहहतीमुळे होिाऱ्या पररिामाांचे कोितेही उत्तरदानयतव बँक 
ककां वा सीएसपी स्वीकारत िाही. जर मला / आम्हाला शांका असेल की मी / आम्ही बँकेला पुरवलेल्या माहहतीत 
काही रुटी आहे, तर मी / आम्ही लवकरात लवकर बँकेला सल्ला देऊ. 'बेस्ट प्रयास' तत्त्वावर शक्य असेल 
तेथे रुटी दरू करण्याचा बँक प्रयति करेल. जर मला / आम्हाला कोितयाही मोबाइल बँककां गसेवेदवारे ककां वा 
वापरादवारे प्रदाि केलेल्या खातयाच्या माहहतीत रुटी आढळली तर मी / आम्ही शक्य नततक्या लवकर बँकेला 
सल्ला देईल. बँक रुटी तवररत दरुुस्त करण्याचा प्रयति करेल आणि रुटीमुळे उदभविारे कोितेही व्याज 
ककां वा शुल्क समायोस्जत करेल. स्टेटमेंट्सचे सवव आउटपुट खातयाचे डुस्प्लकेट स्टेटमेंट्स आहेत आणि ते 
इलेक्रॉनिक माध्यमाांदवारे तयार केले जातील आणि तयामध्ये असलेली माहहती बँकेिे देखभाल केलेल्या 
सांगिकीकृत बॅक अप लसस्टममधूि काढली जाईल. स्टेटमेंटची अचूकता सुनिस्चचत करण्यासाठी बँक सवव 
वाजवी पावले उचलेल, परांतु बँक कोितयाही चुकीसाठी जबाबदार िाही. मी / आम्ही कोितयाही प्रकारचे 
िुकसाि, िुकसाि इतयादीांववरुदध बँकेला निरुपद्रवी ठरवू. जर वर िमूद केलेल्या आउटपुटमध्ये समाववष्ट 
केलेली माहहती चुकीची / चुकीची ठरली तर ती मला / आम्हाला सहि करावी लागू शकते. 
 11.वापरकर्तयाडची जबाबदारी: मी / आम्ही मोबाईल बँककां गच्या वापरादवारे होिार ्या कोितयाही अिचधकृत 
व्यवहाराांसाठी जबाबदार राहिार िाही, ज्याचे शे्रय बँकेच्या कमवचारी ककां वा एजांट्सच्या फसव्या ककां वा 
निष्काळजीपिािे केले जाऊ शकते. जर मी / आम्ही अटीांचे पालि केले असेल आणि मला / आम्हाला शांका 
आहे की मािा / आमचा मोबाइल फोि िांबर दसुर ्या व्यक्तीस वाटप केला गेला आहे / ककां वा माझ्या 
खातयात अिचधकृत व्यवहार केला गेला आहे / ककां वा माझ्या खातयात अिचधकृत व्यवहार लक्षात आल्यािांतर 
ताबडतोब मी / आम्ही अटीांचे पालि केले असेल आणि बँकेला पावती अांतगवत लेखी सल्ला हदला असेल तर 
मी / आमच्या खातयात होिाऱ्या अिचधकृत व्यवहाराांमुळे उदभविार ्या िुकसािीस जबाबदार राहिार िाही, 
बॅंकेिे असा सल्ला लमळाल्यापासूि जास्तीत जास्त दोि हदवसाांिी. मी / आम्ही सहमत आहोत की मोबाइल 
बँककां गमध्ये प्रवेश माझ्या / आमच्या मोबाइल फोिदवारे आहे आणि तयातूि उदभविारा कोिताही व्यवहार, 
जो मी / आपि सुरू केला आहे की िाही हे माझ्या / आमच्यापासूि उदभवले आहे असे मािले जाईल. जर 
मी / आम्ही अटीांचे उल्लांघि केले असेल ककां वा खालील प्रमािे निष्काळजीपिािे केलेल्या कृतीांिी िुकसाि 
केले असेल तर मी / आम्ही माझ्या / आमच्या खातयाांमधील अिचधकृत व्यवहाराांच्या सवव तोट्यासाठी 
जबाबदार असू. 
a. मोबाइल बँककां ग खातयाांमध्ये अिचधकृत प्रवेश ककां वा चुकीच्या व्यवहाराांबददल बँकेला वाजवी वेळेत सल्ला 

ि देिे. 
b. मोबाईल फोि िांबर / लसम काडवमध्ये बदल ककां वा समाप्ती िाल्यास, सेल्युलर सस्व्हवस प्रोव्हायडर आणि 

बँकेला बदल / समाप्तीबददल माहहती ि देिे. 
c. मी / आम्ही समजतो की मािे / आमचे मोबाइल फोि गहाळ िाल्यास ककां वा चुकीच्या हातात पडल्यास, 

तयाचा गैरवापर केला जाऊ शकतो. मी / आम्ही यादवारे अशा प्रकारच्या कोितयाही गैरवापरासाठी 
बँकेला िुकसाि भरपाई देण्यास सहमत आहोत. 

 12.बॅंकेचे उत्तरदानयर्तव: िैसचगवक आपत्ती, पूर, आग आणि इतर िैसचगवक आपत्ती, कायदेशीर प्रनतबांध, दरूसांचार 
िेटवकव  ककां वा िेटवकव  अपयश, सॉफ्टवेअर ककां वा हाडववेअर रुटी ककां वा बँकेच्या नियांरिाबाहेरील इतर कोितयाही 
कारिासह इतर कोितयाही कारिास्तव आवचयक मागाविे प्रवेश उपलब्ध िसल्यास, बँक कोितयाही 
पररस्स्थतीत, माझ्या / आमच्यादवारे जबाबदार धरली जािार िाही. कोितयाही पररस्स्थतीत अशी हािी 
प्रतयक्ष, अप्रतयक्ष, आिुषांचगक, पररिामी असो आणि कोिताही दावा महसूल, गुांतविूक, उतपादि, 
सदभाविा, िफा, व्यवसायातील व्यतयय ककां वा वापरकतयाविे ककां वा इतर कोितयाही व्यक्तीच्या 
कोितयाही चाररत्र्याच्या ककां वा स्वरूपाच्या िकुसािीवर आधाररत आहे की िाही याची पवाव ि करता 
कोितयाही पररस्स्थतीत बँक कोितयाही िुकसािीस जबाबदार राहिार िाही. मोबाइल फोिच्या सांदभावत 
सीएसपीदवारे प्रदाि केलेल्या सेवाांसाठी बँक कोितयाही प्रकारे जबाबदार िाही. मोबाईल बँककांग व्यवहाराच्या 
सांदभावत सीएसपीिे आकारलेल्या शुल्कासाठी बँक कोितयाही प्रकारे जबाबदार िाही आणि / ककां वा जबाबदार 
िाही. 
13.सीएसपीची जबाबदारी: सीएसपी आणि बँक मोबाइल बँककां ग सेवेदवारे वैयस्क्तक ककां वा अन्यथा प्रसाररत 
केलेल्या सांदेशाांच्या गोपिीयतेची ककां वा सुरक्षक्षततेची हमी देत िाहीत. प्रिाली आणि िेटवकव  ककां वा तयाांचे 
कायव ककां वा कामचगरी ककां वा वापरकतयाविे ककां वा मोबाइल बँककां ग सेवा ककां वा सीएसपी िेटवकव च्या सांबांधात 
ककां वा सीएसपी िेटवकव च्या सांदभावत ककां वा सीएसपी िेटवकव च्या सांदभावत ककां वा सीएसपी िेटवकव च्या पररिामी 
ककां वा पररिामी कोितयाही व्यक्तीिे िुकसाि ककां वा िुकसाि ककां वा िुकसािासाठी सीएसपी कोितयाही 
प्रकारची हमी ककां वा प्रनतनिचधतव करत िाही. या कराराच्या इतर तरतुदीांवर मयावदा ि ठेवता, सीएसपी, तयाचे 
कमवचारी, एजांट्स ककां वा कां राटदार, प्रतयक्ष, अप्रतयक्ष ककां वा पररिामी कोितयाही तोट्यासाठी ककां वा िुकसािीस 

  



जबाबदार राहिार िाहीत, ज्यात महसूल, िफा, व्यवसाय, करार, अपेक्षक्षत बचत ककां वा सहदच्छा, सॉफ्टवेअरसह 
कोितयाही उपकरिाचा वापर ककां वा मूल्य गमाविे, मग ते अपेक्षक्षत असो वा िसो, वापरकतयावस ककां वा इतर 
कोितयाही व्यक्तीस कोितयाही ववलांब, व्यतयय, निलांबि, बँकेच्या रुटीचे निराकरि आणि वविांती प्राप्त 
आणि प्रकक्रया करण्यात आणि तयार प्रनतसाद ककां वा कोितेही अपयश, ववलांब, व्यतयय, निलांबि, प्रनतबांध 
ककां वा रुटी वापरकतयावच्या दरूसांचार उपकरिाांच्या दरूसांचार उपकरिाांवर आणि सीएसपी िेटवकव  आणि बँकेच्या 
लसस्टमवर ककां वा वापरकतयावच्या दरूसांचार उपकरिाांवर ककां वा कोितयाही बे्रक डाउि, व्यतयय, निलांबि ककां वा 
अपयश, बँकेची प्रिाली ककां वा सीएसपी िेटवकव . याउलट, सीएसपी बँक आणि वापरकताव याांच्यातील कोितयाही 
वववादासाठी वापरकतयावस जबाबदार असलेल्या कोितयाही प्रकारे ककां वा कोितयाही प्रकारे जबाबदार असिार 
िाही. 
14.िुकसाि भरपाई: मी/आम्ही बँक, तयाचे ग्राहक ककां वा ततृीय पक्षाला िालेल्या कोितयाही िुकसािीववरूदध 
बँक आणि सीएसपीला निरुपद्रवी ठरवू ककां वा ततृीय पक्षािे आिलेला कोिताही दावा ककां वा कृती जी कोितयाही 
प्रकारे मी / आमच्यादवारे मोबाइल बँककां गचा पररिाम आहे. मी / आम्ही सहमत आहोत की मोबाइल बँककां ग 
सेवा सीएसपीदवारे प्रदाि केलेल्या िेटवकव चा वापर करते. मी / आम्ही या िेटवकव मधील अपयशामुळे मला / 
आम्हाला िालेल्या कोितयाही िुकसािीववरूदध बँकेला निरुपद्रवी माितो.  
15.वैयवक्तक माहहतीच ेप्रकटीकरि: मी / आम्ही सहमत आहोत की बँक ककां वा तयाच ेकां राटदार मोबाइल बँककां ग 
सेवाांच्या सांदभावत तसेच साांस्ख्यकीय ववचलेषि आणि के्रडडट स्कोअररांगसाठी मािी वैयस्क्तक माहहती 
सांगिकावर ककां वा अन्यथा ठेवू शकतात आणि तयावर प्रकक्रया करू शकतात.  
16.मोबाईल बँफकंग सेवा समाप्त करिे: मी/आम्ही बँकेला कमीतकमी 15 हदवसाांची लेखी सूचिा देऊि 
कोितयाही वेळी मोबाइल बँककां ग सुववधा बांद करण्याची वविांती करू शकतो. मी / आम्ही सहमत आहोत की 
मािी / आमची मोबाइल बँककां ग सेवा रदद होईपयतं मोबाइल बँककां गदवारे माझ्या / आमच्या मोबाइल बँककां ग 
खातयावर केलेल्या कोितयाही व्यवहाराांसाठी मी / आम्ही जबाबदार राहू. बँक कधीही मोबाइल बँककां ग सुववधा 
काढूि घेऊ शकते आणि या पररस्स्थतीत वाजवी सूचिा देण्याचा प्रयति करेल. मािी सवव खाती बांद िाल्यािे 
आपोआपच मोबाइल बँककां ग सेवा सांपुष्टात येईल. तयाचप्रमािे जर मी / आपि या अटी व शतींचे उल्लांघि 
केले असेल तर बँक मोबाइल बँककां ग सुववधा / सेवा पूववसूचिेलशवाय निलांबबत ककां वा समाप्त करू शकते. 

1. 17.सूचिा: मी / आम्हाला माहहत आहे की बँक या अटी आणि शतींिुसार सूचिा देऊ शकते, इलेक्रॉनिक 
पदधतीिे माझ्या / आमच्या मेलबॉक्सला (जे ललणखत स्वरूपात मािले जाईल), ककां वा हातािे ववतररत करूि 
ककां वा तयादवारे लेखी स्वरूपात मी / आम्ही हदलेल्या शेवटच्या पत्त्यावर आणि बँकेच्या बाबतीत तयाांच्या 
िोंदिीकृत कायावलयात तयाांिा पोस्टािे पाठविे. याव्यनतररक्त, बँक सामान्य स्वरूपाच्या सूचिा देखील 
प्रकालशत करू शकते, ज्या सवव मोबाइल बँककां ग वापरकतयांिा बँकेच्या वेबसाइटवर लागू आहेत. अशा 
िोहटसाांचा पररिाम मला / आम्हाला वैयस्क्तकररतया देण्यात आलेल्या िोटीससारखाच होईल.  

2. उपलब्धता: 
a. ग्राहकािे या सुववधेसाठी वविांती केली आहे जी बँक आपल्या एकमेव वववेकबुदधीिे कोितयाही पूववसूचिेलशवाय 

कोितयाही वेळी बांद करू शकते. 
b. जर ग्राहक सीएसपीच्या सेल्युलर सकव लमध्ये असेल ककां वा अशा सीएसपीमधील रोलमांग जीएसएम िेटवकव  

कराराचा एक भाग असलेल्या सकव लमध्ये असेल तरच हे अलटव ग्राहकाांिा पाठववले जातील. 
c. जेथे जेथे शक्य असेल तेथे बँक इतर सेल्युलर सकव ल तसेच इतर सेल्युलर सेवा प्रदातयाांच्या ग्राहकाांिा सुववधा 

देऊ शकते, जसे की बॅंकेदवारे वेळोवेळी अचधसूचचत केले जाईल. 
d. जर खातयाची ऑपरेशन्स कोितयाही कारिास्तव निलांबबत केली गेली असतील तर ग्राहक ककां वा बँकेकडूि 

मोबाइल फोि हरगर तयार केला जाऊ शकत िाही. 
e. ग्राहक तयाच्या / नतच्या मोबाईल फोिच्या वापरादवारे तयाच्या / नतच्या खातयात प्रवेश लमळववण्यासाठी 

सुरुवातीला वापरल्या जािार ्या मोबाईल फोि / मोबाइल फोि िांबर आणि मोबाइल फोि ओळख क्रमाांकाची 
सुरक्षा आणि गोपिीयतेची सांपूिव जबाबदारी स्वीकारतो. 

3. पैसे काढिे फकंवा समाप्ती: 
a. बँक आपल्या वववेकबुदधीिुसार, कोितयाही वेळी तातपुरती माघार घेऊ शकते ककां वा सांपूिवपिे ककां वा 

अांशतः ही सुववधा बांद करू शकते. बँक, पूववसूचिा ि देता, कोितयाही वेळी तातपुरती सुववधा 
निलांबबत करू शकते ज्या दरम्याि कोितेही देखभाल काम ककां वा दरुुस्ती करिे आवचयक आहे 
ककां वा कोितयाही आपतकालीि पररस्स्थतीत ककां वा सुरके्षच्या कारिास्तव, ज्यासाठी तातपुरती 
आवचयकता आहे सुववधेला स्थचगती. 

b. येथे िमूद केलेल्या अटी असूिही, ग्राहक ककां वा बँक कोितयाही कारिास्तव, पूवव ललणखत सूचिेिांतर 
कोितयाही वेळी हा करार रदद करू शकतात. तथावप, ग्राहकािे केलेली दानयतवे या कराराच्या 
समाप्तीपासूि हटकूि राहतील.  

4. िीस: 
a. पररचयाची ऑफर म्हिूि सध्या बँकेतफे ग्राहकाांिा मोफत सेवा म्हिूि सुववधा उपलब्ध करूि देण्यात येत 

आहे. िांतरच्या तारखेला बँक अशी फी लागू करण्याचा नििवय घेऊ शकते जी ग्राहक बँकेला भरण्यास 
जबाबदार असेल अशी फी वेळोवेळी लागू होऊ शकते वेळ। ग्राहक अशा एअरटाइम ककां वा इतर शुल्काच्या 
देयकासाठी जबाबदार असेल जे अलटव प्राप्त करण्याच्या सांदभावत सीएसपीदवारे आकारले जाऊ शकतात, जे 
सीएसपीच्या अटी व शतींिुसार सीएसपीदवारे आकारले जाऊ शकते आणि बँक कोितयाही प्रकारे तयाच्याशी 
सांबांचधत िाही. 

b. जोपयतं बॅंकेिे अन्यथा माफ केले िाही, तोपयतं ग्राहक बँक, तयाचे मािक शुल्क आणि सेवेच्या वापरासाठी 
शुल्क. या सांदभावत, बॅंकेला ग्राहकादवारे ग्राहकादवारे ग्राहकाचे कोितेही खाते बँकेत डेबबट करण्याचा 
अचधकार देण्यात आला आहे. 

  



 
5. अस्वीकरि: 

a. बँक यासाठी जबाबदार राहिार िाही: (i) ग्राहकाच्या ओळख क्रमाांकाचा कोिताही अिचधकृत वापर 
ककां वा; (ii) मोबाईल फोि िांबर / इन्स्ुमेंट ककां वा तयाच्या अचधसूचचत ईमेल पत्त्यावर प्राप्त िालेल्या 
ई-मेलमध्ये अिचधकृत प्रवेश कोितयाही फसव्या, डुस्प्लकेट ककां वा चुकीच्या सूचिा / हरगसवसाठी 
तयाचा वापर करूि हदलेल्या कोितयाही फसव्या, डुस्प्लकेट ककां वा चुकीच्या सूचिा / हरगरसाठी; 
(iii) बॅंकेला प्राप्त िालेल्या कोितयाही सूचिा / हरगरवर चाांगल्या ववचवासािे कायव करिे; (iv) 
रुटी, डीफॉल्ट, ववलांब ककां वा बँकेच्या सवव ककां वा कोितयाही सूचिा / हरगरवर कायव करण्यास 
असमथवता; (v) प्रसारिातील कोितीही माहहती / सूचिा / अलटव गमाविे; (vi) ग्राहकािे हदलेली 
कोितीही माहहती / सूचिा / हरगरमध्ये इतर कोितयाही व्यक्तीिे अिचधकृत प्रवेश करिे ककां वा 
गोपिीयतेचा भांग करिे. 

b. ग्राहक आणि सीएसपी याांच्यात उदभवू शकिार ्या कोितयाही वादाशी बँक सांबांचधत राहिार िाही 
आणि गुिवते्तच्या सांदभावत कोितेही प्रनतनिचधतव करिार िाही ककां वा कोितीही हमी देिार िाही 
सीएसपीदवारे प्रदाि केलेल्या सेवेचा ककां वा वेळेवर ववतरि ककां वा प्रतयेक अलटवच्या सामग्रीच्या 
अचूकतेची हमी. 

c. मोबाईल फोि कां पिी / मोबाईल फोि सेवा प्रदाता कोितयाही कारिास्तव, ग्राहकाचा प्रीपेड 
एअरटाइम पुन्हा लोड करण्यात अपयशी ठरल्यास बँकेला जबाबदार धरले जािार िाही. ग्राहक 
सहमत आहे की ररलोड सेवेच्या सांदभावत कोितीही तक्रार मोबाइल फोि कां पिी / सेवा प्रदातयादवारे 
सांदलभवत आणि निराकरि केली जाईल. 

8. प्रकटीकरि (डडस्क्लोसर): ग्राहक हे मान्य करतो की सवव माहहती / सूचिा / हरगर ववववध हठकािी प्रसाररत 
आणि / ककां वा सांग्रहहत केल्या जातील आणि बँकेच्या कमवचार ्याांदवारे (आणि तयाच्या सहयोगी / एजांट्स) 
दवारे प्रवेश केला जाईल. कोितयाही सूचिा / हरगरला प्रभावी करण्यासाठी आवचयक आहे, तोपयतं सीएसपी 
ककां वा कोितयाही सेवा प्रदातयाांिा ग्राहक ककां वा तयाच्या खातयाशी सांबांचधत कोितीही माहहती ककां वा तपशील 
प्रदाि करण्यासाठी बँक अचधकृत आहे. 

9. उत्तरदानयतव आणि िुकसाि भरपाई: निष्काळजीपिा, फसविूक, सांगिमत ककां वा उल्लांघिामुळे उदभविारी 
सवव दानयतवे, तोटा, दावे आणि िुकसाि याांपासूि ग्राहक बँकेला िुकसाि भरपाई देईल आणि निरुपद्रवी 
राहील. ग्राहक आणि / ककां वा ततृीय पक्षाच्या वतीिे या अटी आहेत जर बॅंकेकडूि कोितेही घोर दलुवक्ष केले 
जात िसेल तर. याव्यनतररक्त, युदध, बांडखोरी, चक्रीवादळ, भूकां प, ववदयुत, सांगिक ककां वा याांबरक अपयशासह 
या कराराच्या सांदभावत उदभविार ्या कोितयाही खचव, दावा, तोटा ककां वा िुकसािीसाठी बँक जबाबदार राहिार 
िाही. 

10. दरुुस्ती (अमेंडमेंड): यादवारे, ग्राहक, िोटीसची गरज ि घेता, बँकेिे केलेल्या या अटीांमध्ये कोितेही आणि 
भववष्यातील सवव बदल, िवकल्पिा, सुधारिा ककां वा बदलाांचे पालि करण्यास सहमत आहे. 

11. सांकीिव: वरील अटी व शती ग्राहकािे मान्य केलेल्या खातयाांिा लागू असलेल्या अटी व शती व्यनतररक्त 
आहेत. सवव वाद केवळ मुांबईतील सक्षम न्यायालयाांच्या अिन्य अचधकारके्षराच्या अधीि आहेत. डीसीबी 
बँकेबरोबर ववदयमाि अटी व शतींच्या करारामध्ये व्यक्त केलेली ककां वा अांतभूवत केलेली कोितीही गोष्ट 
कोितयाही प्रकारे कोितयाही अटी व शती माफ ककां वा सुधाररत करिार िाही. 

F. िेट बँफकंग 
1. स्कपष्टीकरण आणि ्याख्या (डेफिनेशन आणण इांटरपे्रटेशन): 
a. "िेट बँककां ग अटी आणि शती" म्हिजे वेळोवेळी सुधाररत केलेल्या आणि बॅंकेिे ऑफर केलेल्या िेट बँककां गला 

लागू केल्या जािार ्या अटी आणि शती. 
b. "गोपिीय माहहती" म्हिजे सेवा ककां वा पेमेंट इांस्रक्शि सस्व्हवसेस ककां वा इांटरिेट बँककां ग सेवाांचा लाभ घेण्यासाठी 

ग्राहकािे बॅंकेदवारे प्राप्त केलेली माहहती होय. 
c. "पेमेंट इांस्रक्शि" याचा अथव असा आहे की ग्राहकािे धारि केलेल्या खातयातूि बॅंकेच्या आत आणि / ककां वा 

बँकेबाहेरील इतर मांजूर ग्राहकाांदवारे ठेवलेल्या खातयाांमध्ये निधी हस्ताांतररत करण्यासाठी ग्राहकािे हदलेली 
सूचिा आणि / ककां वा मागिी जारी करण्याची वविांती करिे ज्या लाभार्थयावचे बँकेत खाते असू शकते ककां वा 
िसेल अशा लाभाथीच्या िावे ड्राफ्ट्स (डीडी). 

d. "इांटरिेट" म्हिजे सांगिक / मोबाईल फोि / इतर इलेक्रॉनिक उपकरिाांचे िेटवकव  जे माहहती सामानयक 
करतात आणि तयाांची देवािघेवाि करतात. इांटरिेट ही एकाच वेळी जागनतक प्रसारि क्षमता आहे, माहहती 
प्रसाराची यांरिा आहे आणि भौगोललक स्थािाचा ववचार ि करता व्यक्ती आणि तयाांचे सांगिक / मोबाइल 
फोि / इतर इलेक्रॉनिक उपकरिे याांच्यात सहकायव आणि परस्परसांवादासाठी एक माध्यम आहे. 

e. "िेट बँककां ग सेवा" म्हिजे बँकेच्या सेवेचा सांदभव आहे जो इांटरिेटदवारे ग्राहकाांिा वेळोवेळी बँकेच्या 
सल्ल्यािुसार खातयाची माहहती, उतपादिे आणि इतर सेवाांमध्ये प्रवेश प्रदाि करतो. िेट बँककां ग आणि िेट 
बँककां ग सेवा/ सुववधा या सांज्ञा आलटूि पालटूि वापरल्या जाऊ शकतात. 

f. "खाते" म्हिजे ग्राहकाचे बचत आणि / ककां वा चालू खाते आणि / ककां वा कफक्स्ड डडपॉणिट ककां वा इतर 
कोितयाही प्रकारचे खाते जे बॅंकेिे िेट बँककांगच्या वापरादवारे ऑपरेशन्ससाठी पार खाते (खाते) म्हििू 
नियुक्त केले आहे. 

g. "वैयस्क्तक माहहती" म्हिजे िेट बँककां ग सस्व्हवसेसच्या सांदभावत प्राप्त िालेल्या ग्राहकाबददलची माहहती होय. 
2. िेट बँफकंगसाठी अजड : बँक आपल्या वववेकबुदधीिुसार निवडक ग्राहकाांिा िेट बँककां ग देऊ शकते. मी / आम्ही 

सहमत आहोत की िेट बँककां गसाठी पार होण्यासाठी I / आम्हाला सध्याचा इांटरिेट वापरकताव असिे आवचयक 
आहे ककां वा आपल्याला इांटरिेटमध्ये प्रवेश असिे आवचयक आहे आणि इांटरिेट कसे कायव करते याचे ज्ञाि 
असिे आवचयक आहे. मी / आम्ही हे मान्य करतो की िेट बँककां गसाठीचा अजव आपोआप बॅंकेदवारे स्वीकृती 
दशवववतो. 

  



 
3. सॉफ्टवेयर: िेट बँककां ग वापरण्यासाठी आवचयक असलेल्या ब्राऊजरसारख्या इांटरिेट सॉफ्टवेअरचा सल्ला 

बँक वेळोवेळी देिार आहे. या इांटरिेट सॉफ्टवेअरच्या सवव आवतृ्त्याांिा आधार देण्याचे कोितेही बांधि बँकेवर 
िसेल. मी / आम्ही सहमत आहोत की मी / आम्ही मािे सॉफ्टवेअर, हाडववेअर आणि ऑपरेहटांग लसस्टम 
वेळोवेळी माझ्या / आमच्या ककां मतीवर शे्रिीसुधाररत करण्यासाठी जबाबदार असू जेिेकरुि बॅंकेशी सुसांगत 
असेल. बँकेला वेळोवेळी आपले सॉफ्टवेअर, हाडववेअर, ऑपरेहटांग लसस्टम इतयादीांमध्ये बदल, बदल ककां वा 
शे्रिीसुधाररत करण्याचे स्वातांत्र्य असेल आणि तयादवारे वापरल्या जािार ्या सॉफ्टवेअर, हाडववेअर, ऑपरेहटांग 
लसस्टमला समथवि देण्याचे कोितेही बांधि िसेल मी / आम्ही आणि तीच मािी / आपली एकमेव जबाबदारी 
असेल. 

4. िेट बँफकंग सेवा: बँक वेळोवेळी ठरवू शकेल अशा सेवा िेट बँककां गच्या माध्यमातूि देण्याचा बँक प्रयति 
करेल. प्रतयेक खातयावर कोितया प्रकारच्या सेवा हदल्या जाऊ शकतात आणि ग्राहकाांमध्ये लभन्ि असू 
शकतात हे ठरववण्याचा अचधकार बँक राखूि ठेवते. या सुववधा टप्प्याटप्प्यािे आणि बँकेच्या वववेकबुदधीिे 
हदल्या जातील. बँक आपल्या एकमेव वववेकबुदधीिे िेट बँककां गदवारे हदल्या जािार ्या सेवाांमध्ये भर घालू 
/ हटवू शकते. ववलशष्ट सेवेची उपलब्धता / अिुपलब्धता बँकेच्या ई-मेल ककां वा वेब पषृ्ठादवारे ककां वा लेखी 
सांपे्रषिादवारे सूचचत केली जाईल. एकाच ग्राहक ओळख क्रमाांकाशी सांलग्ि बँकेत उघडलेली सवव खाती िेट 
बँककां गदवारे उपलब्ध असतील. दोि ककां वा अचधक स्वाक्षर ्याांसह सांयुक्त खाती आणि खातयाांच्या बाबतीत, 
बँक अशा सेवा देईल, जे अशा खातयाांच्या कामकाजाचे नियमि करिार ्या अटी आणि शतींदवारे प्रनतबांचधत 
आहे. ककरकोळ खातयाांच्या बाबतीत, िैसचगवक पालक खातयाच्या कायावशी सांबांचधत सवव सूचिा देण्याचे काम 
हाती घेतो आणि पुढे खुलासा ि करण्याचे वचि देतो अल्पवयीि मुलाचा ग्राहक आयडी आणि पासवडव. 
बँकेला उपलब्ध असलेल्या तांरज्ञािाचा वापर करूि िेट बँककां ग सेवेमध्ये अिचधकृत प्रवेश सुनिस्चचत 
करण्यासाठी आणि प्रनतबांचधत करण्यासाठी बँक वाजवी काळजी घेईल. ग्राहक सहमत आहे की ग्राहक िेट 
बँककां ग ककां वा कोितयाही सांबांचधत सेवेचा वापर कोितयाही बेकायदेशीर ककां वा अयोग्य कारिाांसाठी करू शकिार 
िाही ककां वा परवािगी देिार िाही. ग्राहकािे पुढे असे वचि हदले आहे की तो / ती आवचयकतेिुसार पाक्षक्षक 
स्टेटमेंट्स पाठववण्यामध्ये बँकेला सूट देत आहे. ग्राहक व्यवहार आणि माहहती धारि करण्यासाठी िेटवर 
क्वेरी करेल. ग्राहक हे देखील मान्य करतो की इांटरिेटवर व्युतपन्ि केलेल्या क्वेरीचे पररिाम अशा ववधािाांची 
जागा घेतील आणि बँकेच्या उतपादिाांचा आणि सेवाांचा ववकास ही एक निरांतर प्रकक्रया आहे आणि इांटरिेटवर 
प्रकालशत केलेली माहहती अदययावत असू शकत िाही. माहहतीचे स्वरूप, अदययावत वारांवारता आणि धारिा 
कालावधी बँकेच्या एकमेव वववेकबुदधीिे निस्चचत केला जाईल. बँकेच्या सांबांचधत शाखेकडे सध्याची स्स्थती 
तपासिे महत्त्वाचे आहे, असे ग्राहकाला समजते. सवव माहहती अशा प्रकारच्या वॉरांटीलशवाय 'जसे आहे तसे' 
आधारावर प्रदाि केली जाते. अचूकता, समयसूचकता, पूिवता, व्यापारता ककां वा तांदरुुस्ती या वॉरांटीसह 
वापरकतयावस आणि / ककां वा कोितयाही ततृीय पक्षाला कोितयाही प्रकारच्या सवव अलभव्यक्ती, गलभवत आणि 
वैधानिक हमी बँक कोितेही प्रनतनिचधतव देत िाही आणि अस्वीकरि करते कोितयाही ववलशष्ट हेतूसाठी 
माहहती. प्राप्त िालेल्या माहहतीतील सवव मालकी हक्क ही बँकेची मालमत्ता राहील. वेबसाइटवर असलेल्या 
कोितयाही माहहतीचे पुिरुतपादि, पुिवववतरि आणि प्रसारि करण्यास सक्त मिाई आहे. या वेबसाइटवर 
प्रवेश करिे ही ग्राहकािे हदलेली पुष्टी आहे जी ग्राहकािे समजूि घेतली आहे आणि या अटी स्वीकारल्या 
आहेत.  

5. िेट बँफकंग प्रवेश (ऍ्सेस): मी / आम्ही समजतो की बँक मला / आम्हाला प्रथमतः ग्राहक ओळखपर आणि 
िेट बँककां ग सांकेतशब्द देईल. मला / आम्हाला प्रथमच िेट बँककां गमध्ये प्रवेश केल्यावर बँकेिे नियुक्त केलेले 
सांकेतशब्द बदलिे आवचयक आहे. सुरक्षक्षततेचा उपाय म्हिूि मी / आम्ही तयािांतर शक्य नततक्या वारांवार 
सांकेतशब्द बदलू. मी / आम्ही सहमत आहोत की गुप्तशब्द माझ्या / आमच्याशी परव्यवहारासाठी मी 
/आमच्यादवारे अचधसूचचत केलेल्या सांपकव  माहहती ककां वा पत्त्यावर माझ्या / आमच्या जोखमीवर आणि 
पररिामाांवर कुररअर ककां वा इलेक्रॉनिक माध्यमािे मला / आम्हाला पाठववले जातील आणि बँक असेल जर 
सांकेतशब्द अिचधकृत व्यक्तीच्या / व्यक्तीच्या हातात पडले तर कोितयाही प्रकारे जबाबदार धरले जात िाही 
ककां वा कोितयाही प्रकारे जबाबदार धरले जात िाही. ग्राहक ओळखपर आणि सांकेतशब्दाांव्यनतररक्त, बँक 
आपल्या वववेकबुदधीिुसार, मला / आम्हाला डडस्जटल प्रमािपर आणि / ककां वा स्माटव काडवसह प्रमािीकरिाची 
इतर साधिे अवलांबण्याची आवचयकता असू शकते परांतु मयावहदत िाही. मी / आम्ही सहमत आहोत की मी 
/ आम्ही िेट बँककां ग सेवेव्यनतररक्त इतर कोितयाही माध्यमातूि बँकेच्या सांगिकात सांग्रहहत केलेल्या 
खातयाची माहहती लमळववण्याचा प्रयति करण्याचा प्रयति करण्याचा प्रयति करिार िाही ककां वा इतराांिा 
परवािगी देिार िाही. मला / आम्हाला माहहती आहे की िेट बँककां गदवारे होिारा व्यवहार केवळ माझ्या 
सांकेतशब्दाांचा वापर करूिच होऊ शकतो. मी / आम्ही िेटदवारे मी / आम्ही केलेल्या व्यवहाराांसाठी पुराव्याच्या 
कोितयाही पुराव्याची वविांती / मागिी करिार िाही आणि लॉचगिचा ऑडडट रेल असेल व्यवहार प्रामाणिक 
आहेत हे स्थावपत करण्यासाठी नििावयक पुरावा. 

6. पासिडा: 
मी / आम्ही समजतो आणि सहमत आहोत की मी / आम्ही हे करू: 

a. पासवडव पूिवपिे गोपिीय ठेवा आणि कोितयाही ततृीय पक्षाला सांकेतशब्द उघड करू िका. 
b. पासवडव निवडा जे कमीतकमी सहा विव लाांब असतील आणि तयात विवमाला, सांख्या, भाांडवल 

आणि लहाि अक्षरे आणि ववशेष विांचे लमश्रि असेल जे मािे / आमचे िाव, पत्ता, टेललफोि 
िांबर, ड्रायस्व्हांग लायसन्स इ. सारख्या कोितयाही सहज उपलब्ध वैयस्क्तक डेटाशी सांबांचधत 
असू िये. ककां वा अक्षरे आणि सांख्या याांचे सहज पिे अांदाज बाांधता येण्याजोगे सांयोजि. 

c. सांकेतशब्द मेमरीवर ठेवा आणि तयाांची लेखी ककां वा इलेक्रॉनिक स्वरूपात िोंद करू िका आणि 
कोितयाही अिचधकृत व्यक्तीला माझ्या सांगिकात प्रवेश लमळू देऊ िका ककां वा सांगिक सोडू िका 
िेट बँककां गमध्ये प्रवेश करतािा दलुवक्षक्षत. जर मी / आपि िेट बँककां ग सांकेतशब्द ववसरलो तर, मी 
/ आम्ही सांकेतशब्द बदलण्याची वविांती करू शकतो. 

  



 
अशा बदलीचा अथव लावला जािार िाही आणि / ककां वा िवीि कराराची सुरुवात म्हििू 
मािले जािार िाही. 

7. शलु्क: मी / आम्ही बँकेला िेट बँककां गशी सांबांचधत सवव शुल्क वसूल करण्याचा अचधकार देतो, जसे की बॅंकेिे 
वेळोवेळी मािे खाते डेबबट करूि निधावररत केले आहे. 

8. मेसलगं पत्ता: बॅंकेदवारे सवव परव्यवहार / ववतरि केवळ बँकेकडे िोंदिीकृत पत्त्यावर आणि / ककां वा ई-मेल 
पत्त्यावर आणि / ककां वा मोबाइल क्रमाांकावर केले जाईल.  

9. ्यवहार (ट्रान्सॅ्शन) प्रफिया: 
a. तातकाललक व्यवहाराांच्या सवव वविांतया तवररत अांमलात आिल्या जातील. डीडी ररक्वेस्ट इतयादी 

िॉि-तातकाललक व्यवहाराांसाठीच्या सवव वविांतया डेबबटसाठी अचधकृत खातयात स्पष्ट निधीच्या 
उपलब्धतेच्या अधीि राहूि प्रथम हदवसाच्या शेवटी प्रथम आधारावर केल्या जातील. साप्ताहहक 
सुट्टी / सुट्टी / साववजनिक सुट्टीच्या हदवशी कोितयाही व्यवहाराांवर पररिाम करण्याच्या वविांतया 
प्राप्त िाल्यास, तयाांचा पररिाम ताबडतोब यशस्वी होिाऱ्या कामकाजाच्या हदवशी केला जाईल 
तया हदवशी प्रचललत असलेल्या अटी आणि शती. मी / आम्ही कोितयाही व्यवहाराांवर प्रकक्रया ि 
केल्याबददल / पररिाम ि केल्याबददल बँकेला जबाबदार धरिार िाही जर बँकेला या सांदभावतील 
सूचिा प्राप्त िाल्या िसतया तरीही मी / आम्ही ते फॉरवडव केले असते. 

b. मी / आम्ही यादवारे िेट बँककां गला लागू असलेल्या अटी व शतींव्यनतररक्त खालील अटी व शतींचे 
पालि करण्यास सहमत आहोत.  

(i) मी / आम्ही िेट बँककां गदवारे पेमेंट इांस्रक्शि सस्व्हवसेसचा वापर अशा हेतूसाठी निधी 
हस्ताांतरिासाठी करण्यास मुक्त आहोत, जे मला / आम्हाला योग्य वाटेल. पुढे मी / आम्ही 
समजतो आणि सहमत आहोत की बँक आपल्या एकमेव आणि अिन्य वववेकबुदधीिे पेमेंट 
इांस्रक्शि सस्व्हवसेसची ही सुववधा केवळ काही परवािगी असलेल्याांपुरतीच मयावहदत ठेवू शकते 
ग्राहक ककां वा सववसाधारिपिे सवव ग्राहकाांिा उपलब्ध होण्यासाठी वेळोवेळी ते वाढवू शकतात. 

(ii) मी / आम्ही तथावप कोितयाही बेकायदेशीर ककां वा अयोग्य हेतूांसाठी पेमेंट इांस्रक्शि सस्व्हवसेस 
ककां वा कोितयाही सांबांचधत सेवाांचा वापर ि करण्यास ककां वा परवािगी ि देण्यास सहमत आहोत. 
खरेदी केलेल्या कोितयाही वस्तूसाठी ककां वा ऑिलाइि ककां वा अन्यथा प्राप्त िालेल्या कोितयाही 
सेवाांसाठी कोितीही देयके देण्यासाठी पेमेंट इांस्रक्शि सस्व्हवसेसचा वापर करतािा, मी / आम्ही हे 
सुनिस्चचत करू की मला / आम्हाला प्रवेश करण्याचा पूिव अचधकार आणि / ककां वा अचधकार आहे 
आणि प्राप्त केलेल्या सेवाांचा लाभ आणि खरेदी केलेल्या वस्तूांचा लाभ आणि मी / आम्ही लागू 
असलेल्या प्रतयेक अचधकारके्षरात लागू असलेल्या कायदे आणि नियमाांचे पालि पालि करू. 

(iii) मी / आम्ही अशा व्यवहाराांमध्ये एक पक्ष म्हिूि बँकेला सामील करिार िाही. 
(iv) मी / आम्ही बँकेला अशी माहहती आणि / ककां वा या कराराांतगवत बँकेच्या सेवा आणि / ककां वा इतर 

कोितयाही जबाबदाऱ्याांच्या कामचगरीसाठी आवचयक असलेली मदत प्रदाि करू. 
(v) मी / आम्ही कोितयाही व्यक्तीस, माझ्या / आमच्याकडे बँकेकडे असलेल्या खातयाांची कोितीही 

माहहती, सांकेतशब्द, खाते क्रमाांक, काडव यासह कोितयाही व्यक्तीस प्रदाि करिार िाही क्रमाांक 
आणि वपि जे मला / आम्हाला वेळोवेळी बॅंकेदवारे नियुक्त केले जाऊ शकतात. 

10. जोखीम(ररस्कक): मी / आम्ही यादवारे कबूल करतो की मी / आम्ही माझ्या / आमच्या स्वत: च्या जोखमीवर 
पेमेंट सूचिा सेवेचा लाभ घेत आहोत. या जोखमीांमध्ये र्ांधगतलेल्या जोखमीांचा समावेश असेल परांतु मयावहदत 
राहिार िाही. 

a. पासविडचा गैरवापर : 
i) मी / आम्ही कबूल करतो की जर कोितयाही नतसर ्या व्यक्तीिे माझ्या / 

आमच्या सांकेतशब्दात प्रवेश लमळववला तर अशी नतसरी व्यक्ती बँकेला देयक 
सूचिा प्रदाि करण्यास सक्षम असेल. 

ii) मी / आम्ही हे सुनिस्चचत करू की िेट बँककां ग अटी आणि शतींमध्ये िमूद 
केल्याप्रमािे पासवडवच्या वापरास लागू असलेल्या अटी आणि शतींचे पालि केले 
गेले आहे. 

b. इांटरिेट फ्रॉर्डस: इांटरिेटमुळे अिेक फसविूक, गैरवापर, हॅककां ग आणि इतर कक्रयाांचा धोका 
सांभवतो ज्यामुळे बँकेच्या पेमेंट सूचिाांवर पररिाम होऊ शकतो. हे टाळण्यासाठी सुरक्षा प्रदाि 
करण्याचे बँकेचे उददीष्ट असले तरी, अशा इांटरिेट फसविूक, हॅककां ग आणि इतर कृतीांपासूि 
कोितीही हमी असू शकत िाही ज्यामुळे बँकेला पेमेंट सूचिाांवर पररिाम होऊ शकतो. मी / 
आपि स्वतांरपिे ववकलसत होऊ / तयाचमुळे उदभविार ्या सवव जोखमीांचे मूल्याांकि करू. 

c. चुका आणि रुटी: निधी हस्ताांतरिासाठी लागू डेटा भरिे आणि / ककां वा डीडी जारी करिे 
यासाठी योग्य, अचूक आणि सांपूिव तपशील आवचयक आहे. उदाहरिाथव, मला / आम्हाला 
माहहती आहे की मला / आम्हाला माहहती आहे की ज्या व्यक्तीला निधी हस्ताांतररत करायचा 
आहे तया व्यक्तीचा खाते क्रमाांक भरिे आवचयक आहे. तयाचप्रमािे डीडीसाठी वविांतीच्या 
बाबतीत, मला / आम्हाला देय व्यक्तीचे िाव (ज्याचे बँकेत खाते असू शकते ककां वा िसेल), 
मेललांग पत्ता, डीडीची रक्कम यासारखे योग्य तपशील भरिे आवचयक आहे आणि शहर / राज्य 
जेथे डीडी देय आहे. या सांदभावत काही रुटी आढळल्यास, निधी चुकीच्या खातयाांमध्ये हस्ताांतररत 
केला जाऊ शकतो ककां वा डीडी चुकीच्या पदधतीिे जारी केला जाऊ शकतो ककां वा चुकीच्या 
पत्त्यावर पाठववला जाऊ शकतो आणि तयािांतर पुिप्रावप्तीची कोितीही हमी िाही. म्हिूि मी / 
आम्ही कोितीही चूक आणि रुटी राहिार िाहीत याची खारी करण्यासाठी  

  



मी / आम्ही बँकेला हदलेली माहहती याची सवव काळजी घेऊ हा सांबांध रुटीमुक्त, अचूक, योग्य 
आणि प्रतयेक वेळी पूिव आहे. मी / आम्ही सहमत आहोत की बँक माझ्या एकमेव जोखमीवर 
सेवा प्रदाि करीत आहे. 
मी /आम्ही सहमत आहोत की कोितयाही चुकीच्या ककां वा अपूिव माहहतीमुळे ककां वा अांमलात 
आिण्यास उशीर िाल्यामुळे उदभविार ्या कोितयाही िुकसाि, िुकसाि ककां वा पररिामाांसाठी 
बँक जबाबदार राहिार िाही बँकेच्या नियांरिाबाहेरील कारिाांसाठी सूचिा. दसुरीकडे, माझ्या / 
आमच्या खातयात दसुर ्या एखादया व्यक्तीिे केलेल्या चुकीमुळे चुकीचे के्रडडट प्राप्त िाल्यास, 
बँक असेल माझ्या / आमच्या सांमतीलशवाय कोितयाही वेळी चुकीचे के्रडडट उलट करण्याचा 
हक्क आहे. 
मी / आम्ही बॅंकेला जबाबदार आणि जबाबदार असू आणि तयाचा पररिाम म्हिूि मी / आम्ही 
प्राप्त केलेल्या कोितयाही अिुचचत ककां वा अन्यायकारक फायदयासाठी बँकेच्या सूचिा 
प्रचिाांलशवाय स्वीकारू. 

d. ्यवहार(ट्रान्सॅ्शन): मला / आम्हाला आवचयक असलेले व्यवहार, डीडीच्या निधीचे हस्ताांतरि 
ककां वा जारी करिे कदाचचत यशस्वी होऊ शकत िाही ककां वा ज्या पक्षाांिा मी / आम्ही पूिव करू 
शकत िाही बँकेला निधी हस्ताांतररत करण्याची ककां वा डीडी जारी करण्याची वविांती करा. बँक 
कोितयाही प्रकारे या व्यवहाराांमध्ये आणि कराराांमध्ये गुांतलेली िाही आणि या सांदभावत मािा 
/ आमचा एकमेव मागव ज्या पक्षाबरोबर असेल तया पक्षाबरोबर असेल मी / आमच्याकडे व्यवहार 
आहेत. बँक फक्त मला / आम्हाला सेवा प्रदाि करीत आहे ज्यायोगे हा निधी माझ्या / आमच्या 
सूचिेिुसार हस्ताांतररत केला जाईल. माझ्या / आमच्या सूचिेिुसार निधी हस्ताांतरिासाठीचे 
व्यवहार फलदायी होऊ शकत िाहीत ककां वा कोितयाही कारिास्तव पूिव केले जाऊ शकत िाहीत, 
अशा प्रकरिाांमध्ये, मी / आम्ही बँकेला जबाबदार धरिार िाही ककां वा या व्यवहारात कोितयाही 
प्रकारे सामील होिार िाही आणि करार आणि मािे / आमचे या सांदभावतील एकमेव मागव तया 
पक्षाबरोबर असेल ज्याला मािी / आमची सूचिा निधी हस्ताांतरिासाठी अिुकूल होती. बँक 
फक्त मला / आम्हाला अशा सेवा प्रदाि करीत आहे ज्यायोगे माझ्या / आमच्या सूचिेिुसार 
हा निधी हस्ताांतररत केला जाईल. 

e. तंत्रज्ञाि (टेकनॉलॉजि) धोके: बँकेकडूि देण्यात येिाऱ्या निधीचे हस्ताांतरि आणि इतर सेवा 
सक्षम करण्याचे तांरज्ञाि व्हायरस ककां वा इतर दभुावविायुक्त, ववध्वांसक ककां वा भ्रष्ट कोड, प्रोग्राम 
ककां वा मॅक्रोमुळे प्रभाववत होऊ शकते. हे देखील शक्य आहे की बँकेच्या साइटला देखभालीची 
आवचयकता असू शकते आणि अशा काळात ग्राहकाांच्या वविांतीवर प्रकक्रया करिे शक्य होिार 
िाही. यामुळे सूचिाांच्या प्रकक्रयेस ववलांब होऊ शकतो ककां वा सूचिाांच्या प्रकक्रयेमध्ये अपयश येऊ 
शकते आणि असे इतर अपयश आणि असमथवता येऊ शकते. मी / आम्ही समजतो की बँक 
सवव आणि कोितेही उत्तरदानयतव, मग ते प्रतयक्ष ककां वा अप्रतयक्ष असो, मग ते िफ्याच्या 
तोट्यामुळे उदभवलेले असो ककां वा अन्यथा कोितयाही अपयशामुळे ककां वा ग्राहकाच्या कोितयाही 
सूचिेचा आदर करण्यास बँकेच्या असमथवतेमुळे उदभवलेले असो. कोितयाही कारिासाठी. मी 
/ आम्ही समजतो आणि मी / आम्ही हे मान्य करतो की वरील कोितयाही जोखमीसाठी बँक 
जबाबदार राहिार िाही. मी / आम्ही हे देखील मान्य करतो की बँक या जोखमीच्या सांदभावत 
सवव दानयतवे िाकारेल.  

11. मयाडदा: मला / आम्हाला माहहत आहे की बँक वेळोवेळी हस्ताांतररत केल्या जािार ्या निधीच्या हस्ताांतरिावर 
ककां वा डीडीच्या रकमेवर जास्तीत जास्त आणि ककमाि मयावदा लागू करू शकते जे मला / आम्हाला येथे 
हदलेल्या देय हस्ताांतरि सेवेच्या आधारावर ककां वा ववलशष्ट कालावधीतील व्यवहार निबंध ककां वा अांतगवत 
रकमेच्या निबंधाांवर जारी केले जाऊ शकते एक ववलशष्ट कालावधी ककां वा अगदी प्रतयेक व्यवहार मयावदा. मी 
/ आम्ही लादलेल्या अशा मयावदाांिा बाांधील राहू आणि तयाांचे काटेकोरपिे पालि करू. मी / आम्ही जाितो 
आणि स्वीकारतो आणि सहमत आहे की माझ्या / आमच्यावरील जोखीम कमी करिे देखील असेच आहे. 
मी / आम्ही लादलेल्या अशा मयावदाांिा बाांधील राहू आणि तयाांचे काटेकोरपिे पालि करू. 

12. िुकसाि भरपाई: मी / आम्ही बँकेला कोितयाही िेट बँककां ग अटी आणि शती आणि वर िमूद केलेल्या 
अटी व शतींच्या उल्लांघिाचा पररिाम म्हिूि होिार ्या सवव तोट्यापासूि आणि िुकसािीपासूि िुकसाि 
भरपाई देऊ. 

13. सुपवधा काढूि घेिे: कोितयाही वेळी ही सेवा काढूि घेण्याचा अचधकार बँकेला असेल. 
14. शलु्क: मी / आम्ही यादवारे या सेवाांचा लाभ घेण्यासाठी बॅंकेिे वेळोवेळी निधावररत केलेले शुल्क सहि 

करण्यास सहमत आहोत. 
15.  वरील अटी व शतींचे बांधिकारक स्वरूप : मी / आम्ही सहमत आहोत की या सवुवधेचा वापर करूि, मी / 

आपि वरील सवव अटी आणि शतींिा सहमती दशवववली आहे असे मािले जाईल आणि अशा अटी आणि 
शती जसे की मी / आम्ही लेखी स्वरूपात मान्य केल्या आहेत तशाच प्रकारे आपल्यावर बांधिकारक असतील. 

16. बँकेला अधधकार: ग्राहक ओळखपर आणि पासवडवच्या प्रमािीकरिािांतरच ग्राहकाांच्या खातयात िेट बँककां ग 
प्रवेशास परवािगी हदली जाते. मी / आम्ही सहमत आहोत की मी / आम्ही िेट बँककां गदवारे केलेले बँककां ग 
व्यवहार पार पाडण्यासाठी बँकेला स्पष्ट अचधकार देतो. िेट बँककां गदवारे माझ्याकडूि / आमच्याकडूि प्राप्त 
िालेल्या कोितयाही व्यवहाराची सतयता सतयावपत करण्याचे ककां वा मी पाठववलेल्या हेतूिे बॅंकेवर कोितेही 
बांधि राहिार िाही / आम्हाला िेट बँककां गदवारे मािे / आमचे ग्राहक ओळखपर आणि सांकेतशब्दाच्या 
पडताळिीलशवाय इतर. िेट बँककां गच्या कामकाजाच्या वेळी मी / आमच्यादवारे तयार केलेले प्रदशवि ककां वा 
मुहद्रत आउटपुट इांटरिेट प्रवेशाच्या पररचालिाची िोंद आहे आणि बॅंकेचे रेकॉडव म्हिूि मािले जािार िाही 
सापेक्ष व्यवहार. सांगिक प्रिालीदवारे ककां वा अन्यथा ठेवलेल्या व्यवहाराांची बँकेची स्वतःची िोंद सवव 
कारिाांसाठी नििावयक आणि बांधिकारक म्हिूि स्वीकारली जाईल जोपयतं प्रवेशाच्या तारखेपासूि 15 
हदवसाांच्या आत ककां वा पाठववण्याच्या तारखेपासूि 15 हदवसाांच्या आत कोितीही तफावत दशवववली जात 
िाही नियतकाललक ववधाि, जे आधी असेल ते. िेट बँककां गच्या वापरातूि उदभविारे सवव व्यवहार, सांयुक्त  

  



खाते चालववण्यासाठी, सवव सांयुक्त खातेधारकाांवर सांयुक्तपिे असेल. 

17. माहहतीची अचूकता: मी / आम्ही सहमत आहोत की िेट बँककां गच्या वापरादवारे ककां वा इलेक्रॉनिक मेल ककां वा 
लेखी सांपे्रषि यासारख्या इतर कोितयाही माध्यमाांदवारे बँकेला पुरववल्या जािार ्या माहहतीच्या शुदधतेसाठी 
मी / आम्ही जबाबदार आहोत / जबाबदार आहोत. मी/आम्ही पुरवलेल्या चुकीच्या माहहतीमुळे होिाऱ्या 
पररिामाांचे कोितेही उत्तरदानयतव बँक स्वीकारत िाही. मी / आम्ही सहमत आहोत की जर मला / आम्हाला 
िेट बँककां गदवारे ककां वा कोितयाही प्रकारच्या वापरादवारे प्रदाि केलेल्या खातयाच्या माहहतीत काही रुटी 
आढळली तर िेट बँककां ग सेवा, मी / आम्ही शक्य नततक्या लवकर बँकेला सल्ला देऊ. बँक रुटी तवररत 
दरुुस्त करण्याचा प्रयति करेल आणि रुटीमुळे उदभविारे कोितेही व्याज ककां वा शुल्क समायोस्जत करेल. 
स्टेटमेंट्सचे सवव आउटपुट खातयाचे डुस्प्लकेट स्टेटमेंट्स आहेत आणि ते इलेक्रॉनिक माध्यमाांदवारे तयार 
केले जातील आणि तयामध्ये असलेली माहहती बँकेिे देखभाल केलेल्या सांगिकीकृत बॅक अप लसस्टममधूि 
काढली जाईल. तर बँक खारी करण्यासाठी सवव वाजवी पावले उचलेल ववधािाची अचूकता, बँक कोितयाही 
रुटीसाठी जबाबदार िाही. मी / आम्ही सहमत आहोत की मी / आम्ही कोितेही िुकसाि, िुकसाि 
इतयादीववरूदध बँकेला निरुपद्रवी ठेवू. जर वरील आउटपुटमध्ये समाववष्ट केलेली माहहती चुकीची / चुकीची 
ठरली तर ती मला / आम्हाला भोगावी लागू शकते / सहि करावी लागू शकते.  

18. दानयर्तव: 
a. िेट बँककां गच्या वापरादवारे होिाऱ्या कोितयाही अिचधकृत व्यवहाराांसाठी मी / आम्ही जबाबदार राहिार िाही, 

ज्याला बँकेच्या कमवचार ्याांच्या फसव्या ककां वा निष्काळजीपिािे वागण्यास जबाबदार धरले जाऊ शकते. जर 
मी / आम्ही अटीांचे पालि करतो आणि बँकेला पावती अांतगवत लेखी सल्ला देत असेल तर मला / आम्हाला 
शांका आहे की मािा / आमचा ग्राहक आयडी ककां वा सांकेतशब्द दसुर ्या व्यक्तीस माहहत आहे / ककां वा िोटीस 
माझ्या / आमच्या िेट बँककां ग खातयात अिचधकृत व्यवहार, मी / आम्ही िेटमध्ये होिार ्या अिचधकृत 
व्यवहाराांमुळे उदभविार ्या िुकसािीस जबाबदार राहिार िाही बँकेकडूि असा सल्ला लमळाल्यािांतर बँककां ग 
खाती. मी / आम्ही सहमत आहोत की मी / आम्ही िेट बँककां ग खातयाांमधील अिचधकृत व्यवहाराांमुळे काही 
ककां वा सवव तोट्यासाठी जबाबदार असू जर मी / आम्ही अटीांचे उल्लांघि केले असेल ककां वा योगदाि हदले 
असेल ककां वा खालीलसारख्या निष्काळजीपिाच्या कृतीांिी िुकसाि केले असेल तर: 
i. िेट बँककां ग पासवडवचे लेखी ककां वा इलेक्रॉनिक रेकॉडव ठेविे. 
ii. िेट बँककांग पासवडव बँक कमवचार ्याांसह कोिालाही उघड होऊ िये म्हिूि सवव वाजवी पावले 

उचलण्यात ककां वा अयशस्वी ठरवविे आणि / ककां वा वाजवी वेळेत अशा प्रकटीकरिाचा बँकेला 
सल्ला देण्यात अपयशी ठरवविे. 

iii. िेट बँककां ग खातयाांमध्ये अिचधकृत प्रवेश ककां वा चुकीच्या व्यवहाराांबददल बँकेला वाजवी वेळेत सल्ला 
ि देिे. 

b. िैसचगवक आपत्ती, पूर, आग आणि इतर िैसचगवक आपत्ती, कायदेशीर निबंध, दोष यासह इतर कारिाांमुळे 
िेट बँककांग प्रवेश इस्च्छत पदधतीिे उपलब्ध िसल्यास बँक कोितयाही पररस्स्थतीत ग्राहकाला जबाबदार 
धरली जािार िाही दरूसांचार िेटवकव  ककां वा इांटरिेट ककां वा िेटवकव  अपयश, सॉफ्टवेअर ककां वा हाडववेअर एरर 
ककां वा बँकेच्या नियांरिाबाहेरील इतर कोितयाही कारिामध्ये. कोितयाही पररस्स्थतीत, अशी हािी प्रतयक्ष, 
अप्रतयक्ष, आिुषांचगक, पररिामी असो आणि कोिताही दावा महसूल, गुांतविूक, उतपादि, सहदच्छा, 
िफा, व्यवसायात व्यतयय ककां वा कोितयाही चाररत्र्याच्या ककां वा स्वरूपाच्या इतर कोितयाही िुकसािीवर 
आधाररत आहे की िाही याची पवाव ि करता कोितयाही पररस्स्थतीत बँक कोितयाही िुकसािीस जबाबदार 
राहिार िाही. 

19.  वैयवक्तक माहहतीच े प्रकटीकरि: मी / आम्ही सहमत आहोत की बँक ककां वा तयाच ेकां राटदार िेट बँककां ग 
सेवाांच्या सांदभावत सांगिकावर ककां वा अन्यथा मािी / आमची वैयस्क्तक माहहती ठेवू शकतात आणि तयावर 
प्रकक्रया करू शकतात साांस्ख्यकीय ववचलेषि आणि के्रडडट स्कोअररांगसाठी. मी / आम्ही हे देखील मान्य करतो 
की बँक कठोर ववचवासात, इतर सांस्थाांिा, जसे की वैयस्क्तक माहहती उघड करू शकते, जी खालील 
कारिाांसाठी आवचयक असू शकते, परांतु तयापुरते मयावहदत िाही: 
I. कोितयाही दरूसांचार ककां वा इलेक्रॉनिक स्क्लअररांग िेटवकव मध्ये सहभागासाठी. 
II. कायदेशीर निदेशाचे पालि करूि. 
III. मान्यताप्राप्त के्रडडट स्कोअररांग एजन्सीदवारे के्रडडट रेहटांगसाठी. 
IV. फसविूक प्रनतबांधाच्या उददेशािे. 

20. बँकेच्या ललएि (धारणाधधकार): बॅंकेला सेट-ऑफ आणि ललएिचा अचधकार असेल, इतर कोितयाही लाइि 
ककां वा शुल्काची पवाव ि करता, माझ्या / आमच्या खातयाांमध्ये ठेवलेल्या ठेवीांवर उपस्स्थत तसेच भववष्यकाळ 
असेल, मग ते एकाच िावािे ककां वा सांयुक्त िावािे असोत, सवव च्या मयावदेपयतं िेट बँककां ग सेवेचा पररिाम 
म्हिूि उदभविारी थकबाकी, जे काहीही असो, मी / ककां वा माझ्या / आमच्यादवारे वापरल्या जािार ्या िेट 
बँककां ग सेवेचा पररिाम म्हिूि उदभवते. 

21. मालकी हक्क: मी / आम्ही कबूल करतो की िेट बँककां ग सेवेच्या अांतगवत सॉफ्टवेअर तसेच िेट बँककां गमध्ये प्रवेश 
करण्यासाठी आवचयक असलेले इतर इांटरिेट सांबांचधत सॉफ्टवेअर ही सांबांचधत ववके्रतयाांची कायदेशीर मालमत्ता 
आहे. िेट बँककां गमध्ये प्रवेश करण्यासाठी बँकेिे हदलेल्या परवािगीमुळे वरील सॉफ्टवेअरमधील कोितेही 
मालकी हक्क ककां वा मालकी हक्क कळिार िाहीत. मी / आम्ही सहमत आहोत की मी / आम्ही िेट बँककां ग 
अांतगवत सॉफ्टवेअरमध्ये बदल, भाषाांतर, डडससेम्बल, डडसएम्बल, डडसस्म्प्लट ककां वा ररव्हसव इांस्जनियर 
करण्याचा प्रयति करिार िाही ककां वा सॉफ्टवेअरवर आधाररत कोितेही डेररव्हेहटव्ह उतपादि तयार करिार 
िाही.  

22. गैर-हस्तांतरिीयता: मला / आम्हाला िेट बँककां गची सुववधा देिे कोितयाही पररस्स्थतीत हस्ताांतरिीय िाही 
आणि केवळ मी / आमच्यादवारेच तयाचा वापर केला जाईल. 

23. िेट बँफकंग सेवा समाप्ती: मी / आम्ही बँकेला कमीतकमी 15 हदवसाांची लेखी सूचिा देऊि कोितयाही  
  



वेळी िेट बँककां ग सुववधा बांद करण्याची वविांती करू शकतो. मी / आम्ही सहमत आहोत की मी / आम्ही 
माझ्या / आमच्या िेट बँककां ग खातयावर िेट बँककां गदवारे केलेल्या कोितयाही व्यवहाराांसाठी जबाबदार राहू. 
िेट बँककां ग सेवा रदद करिे. मािी /आमची सवव खाती बांद केल्यामुळे आपोआपच िेट बँककां ग सेवा सांपुष्टात 
येईल. या अटी व शतींचा भांग िाल्यास बँक पूववसूचिा ि देता िेट बँककां ग सेवा स्थचगत ककां वा बांद करू 
शकते. 

24. सूचिा: बँक आणि मी / आम्ही या अटी आणि शतींिुसार िोहटसा देऊ शकतो: 
a. कोितयाही पक्षाच्या मेलबॉक्सला इलेक्रॉनिकली. अशा िोहटसा लेखी स्वरूपात मािल्या जातील. 
b. तयाांिा हातािे ववतररत करूि ककां वा मी / आपि हदलेल्या शेवटच्या पत्त्यावर तयाांिा पोस्टािे पाठवूि आणि 

बँकेच्या बाबतीत खालील पत्त्यावर पाठवूि लेखी : डीसीबी बँक, सहावा मजला, टॉवर ए, पेनिन्सुला बबििेस 
पाकव , लोअर परळ, मुांबई - 400013. 

c. याव्यनतररक्त, बँक आपल्या वेबसाइटवर िेट बँककां गच्या सवव ग्राहकाांिा लागू असलेल्या सामान्य स्वरूपाच्या 
िोहटसा देखील प्रकालशत करू शकते. अशा िोहटसाांचा पररिाम मला / आम्हाला वैयस्क्तकररतया देण्यात 
आलेल्या िोटीससारखाच होईल.  

 िीसीबी ्यवसाय इंटरिेट बँफकंगसाठी अटी व शती  
्याख्या 
डीसीबी बँक म्हिजे डीसीबी बँक लललमटेड, एक बँककां ग कां पिी आहे जी कां पिी कायदा 1956 (CIN: 
L99999MH1995PLC089008) अांतगवत समाववष्ट केली गेली आहे आणि ती अथावच्या आत अस्स्तत्त्वात असल्याचे 
मािले जाते 
कां पिी कायदा, 2013, बँककां ग नियमि कायदा, 1949 अांतगवत बँक म्हिूि परवािाकृत आणि तयाचे िोंदिीकृत 
कायावलय 6 व्या मजल्यावर, पेनिन्सुला बबणििेस पाकव , टॉवर ए, सेिापती बापट मागव, लोअर परळ, मुांबई – 
400 013, ज्या टमवमध्ये तयाचे उत्तराचधकारी आणि िेमिूक याांचा समावेश असेल. 
खाते म्हिजे ग्राहकाचे चालू खाते आणि / ककां वा इतर कोितयाही प्रकारचे डीसीबी बँकेचे खाते जे व्यवसाय 
इांटरिेट बँककां ग सुववधेच्या पररचालिासाठी उपलब्ध आहे. 
बबणििेस इांटरिेट बँककां ग (बीबी) सुववधा म्हिजे बबणििेस इांटरिेट बँककां ग, डेट ऑिलाइि, फॉरेक्स ऑिलाइि, पेमेंट 
गेटवे सुववधा, डेररव्हेहटव््ज ऑिलाइि आणि अशा इतर ततसम सेवा/सुववधा. 
ग्राहक म्हिजे डीसीबी बँकेच्या कॉपोरेट ग्राहकािे व्यवसाय इांटरिेट बँककांग आणि भववष्यात ऑफर केल्या 
जािार ्या व्यवहार सेवा / सुववधाचा लाभ घेतला आहे. 
वापरकताव ग्राहकािे अचधकृत केलेल्या व्यक्तीस सांदलभवत करतो जो प्रतयक्षात बीआयबी सुववधा ग्राहकाचा एजांट 
म्हिूि ऑपरेट करेल. 
डीसीबी बँकेदवारे वापरकतयावस सांबोचधत केलेले कोितेही सांपे्रषि ग्राहकालाही सांबोचधत केले गेले आहे असे 
मािले जाईल. 

ऑिलाइि सेवांमध्ये प्रवेश करिे 
डीसीबी बँक आपल्या वववेकबुदधीिुसार निवडलेल्या ग्राहकाांिा बीबी सुववधा देऊ शकते. ग्राहक हा इांटरिेट 
वापरकताव असेल ककां वा तयाला इांटरिेटचा वापर आणि इांटरिेट कसे कायव करते याचे ज्ञाि असेल.  
प्रमािीकरि (ऑथेंटटकेशन) प्रफिया 
सांकेतशब्द कोितयाही ततृीय पक्षाला उघड होिार िाही याची खारी करण्यासाठी ग्राहक सहमत आहे आणि सवव 
वाजवी पावले उचलण्याचे वचि देतो.  
पहहल्याांदाच डीसीबी बँक सीलबांद ललफाफ्यात कुररअर/पोस्टािे ग्राहकाला पासवडव पाठविार आहे. एकदा का 
ग्राहकाच्या मेललांग अॅडे्रसवर कुररअर ववतररत िाले की, डीसीबी बँकेची जबाबदारी या पासवडवसाठी बांद होईल. 
वापरकतयाविे प्रथमच पासवडव बदलिे आवचयक आहे. सुरक्षक्षतता उपाय म्हिूि वापरकताव तयािांतर वारांवार 
सांकेतशब्द बदलतो.  
ग्राहक ओळखपर आणि सांकेतशब्द आणि तयाांच्या कोितयाही िुकसािीसाठी आणि इतर पररिामाांसाठी जेथे लागू 
असेल तेथे सुरक्षक्षत आणि वापरासाठी ग्राहक जबाबदार असेल 
गैरवापर कोितयाही ततृीय पक्षादवारे ग्राहक ओळखपर आणि / ककां वा सांकेतशब्द गोपिीयतेचे उल्लांघि आणि 
वापराच्या बाबतीत, ग्राहक अशा कोितयाही उत्तरदानयतव, खचव आणि ववरूदध डीसीबी बँकेला िुकसाि भरपाई 
देईल िुकसाि. जर ग्राहक ग्राहक आयडी आणि / ककां वा सांकेतशब्द हरवल्यास ककां वा ववसरला तर तो डीसीबी 
बँकेला लेखी वविांती पाठवूि बदल आणि िवीि सांकेतशब्दााची वविांती करू शकतो. 
पेमेंट गेटिे 
मचटं ही एक अशी सांस्था आहे जी डीसीबी बँक इांटरिेट बँककां ग वापरकतयावस सेवा आणि / ककां वा आवडीची उतपादिे 
प्रदाि करते / ववकते. 
अॅग्रीगेटर ही एक सांस्था आहे जी इलेक्रॉनिक देयके / व्यवहार आणि सांग्रहाांच्या व्यवसायात गुांतलेली आहे. 
1. मी / आम्ही माझ्या / आमच्या खातयावर पेमेंट गेटवे सूचिाांदवारे ऑिलाइि पेमेंट करण्याच्या माझ्या / 

आमच्या वविांतीिुसार डीसीबी बँकेिे प्रदाि केलेली ऑिलाइि पेमेंट सेवा मान्य करतो आणि स्वीकारतो.  
2. मी / आम्ही डीसीबी बँक इांटरिेट बँककां गदवारे मचटं / अॅग्रीगेटरला िमूद केलेल्या रकमेचा भरिा स्वीकारतो. 
3. डीसीबी बँकेला बबललांगचा तपशील प्रदाि करिार ्या मचटं / अॅग्रीगेटर / सेवा प्रदातयाकडे मी / आमच्याकडे 

कोितयाही प्रकारचे बांधि िाही. 
4. मी / आम्ही यादवारे कबूल करतो की मी / आम्ही माझ्या / आमच्या स्वत: च्या जोखमीवर, जबाबदारीवर 

आणि उत्तरदानयतवावर या सेवा / सुववधेचा वापर करीत आहोत / वापरत आहोत. 
5. मी / आम्ही सहमत आहोत की डीसीबी बँक यासाठी कोितीही जबाबदारी आणि उत्तरदानयतव स्वीकारिार िाही: 

5.1. सदभाविेिे सेवा/सुववधेअांतगवत केलेले व्यवहार माझ्या/आमच्या सूचिाांवर अवलांबूि असतात. 
  



 
5.2. जेथे डीसीबी बँकेला सूचिा खऱ्या िाहीत ककां वा अन्यथा अस्पष्ट, अयोग्य, अस्पष्ट ककां वा सांशयास्पद 

आहेत असे मािण्याचे कारि आहे तेथे व्यवहार ि करिे. 
5.3. या प्रकक्रयेत सहभागी असलेल्या इतर कोितयाही घटकाच्या कामचगरीसाठी; आणि कोितयाही रुटी, 

दोष, अपयश ककां वा सेवा / सुववधेत व्यतयय ककां वा ववलांबबत देयके ककां वा देयक ि हदल्यामुळे 
उदभविार ् या पररिामाांसाठी मी / आम्हाला िालेल्या कोितयाही िुकसािीसाठी ककां वा 
िुकसािासाठी. 

5.4. रान्सलमशि ककां वा डडललव्हरीला उशीर िाल्यामुळे ककां वा इलेक्रॉनिक सूचिाांची डडललव्हरी ि 
केल्यामुळे ककां वा कोितीही चूक, वगळिे ककां वा तयाच्या ववतरिातील रुटी, वगळिे ककां वा रुटीमुळे 
होिारे कोितेही िुकसाि ककां वा कोितयाही कारिाकडूि ककां वा प्राप्त िालेल्या तयाच्या चुकीच्या 
अथाववरूि ककां वा गांतव्य बँकेच्या कृतीतूि ककां वा इतर कोितयाही कृतीतूि ककां वा वगळल्यापासूि 
सूचिाांचा उलगडा करतािा.  

6. ऑिलाइि पेमेंट सस्व्हवसचा वापर करूि खरेदी केलेल्या कोितयाही वस्तूसाठी ककांवा प्राप्त केलेल्या 
कोितयाही सेवाांसाठी कोितीही देयके, तेव्हा मी / आम्ही हे सुनिस्चचत करू की:  
6.1 मी / आम्ही लागू प्रदेशाांमध्ये प्रतयेक अचधकारके्षरात लागू असलेल्या कायदे आणि नियमाांचे पालि 

आणि पालि करू. 
6.2 मी / आम्ही डीसीबी बँकेला वेळोवेळी आवचयक असलेली सवव माहहती, कागदपरे आणि / ककां वा मदत 

प्रदाि करू. 
7. मी / आम्ही सहमत आहोत की देयकाच्या तपशीलावरील कोिताही वाद थेट मचटंशी लमटववला जाईल आणि 

डीसीबी बँकेची जबाबदारी केवळ माहहतीच्या तरतुदीपुरतीच मयावहदत आहे. 
8. मी / आम्ही सहमत आहोत की मी / आम्ही मचटंदवारे आवचयक असलेल्या बबलाच्या रकमेची देयके देऊ. 

चुकीच्या ककां वा अपूिव िोंदीांमळेु मचंटिे देयकाची रक्कम िाकारल्याबददल मी / आम्ही डीसीबी बँकेला 
जबाबदार आणि जबाबदार धरिार िाही. 

9. मी / आम्ही सहमत आहोत की डीसीबी बँकेला व्यापाऱ्यािे वस्तूचे ववतरि आणि सेवाांची तरतूद ककां वा वस्तू 
ववतररत केल्यावर तयाची अट ककां वा व्यापाऱ्यािे अिवधािािे इतर एखादया ग्राहकास वस्तू ककां वा सेवा 
ववतररत केल्यास तयास जबाबदार धरले जािार िाही. डीसीबी बँकेची भूलमका केवळ माहहती आणि पेमेंट 
गेटवे सेवा / सुववधेच्या तरतुदीपुरतीच मयावहदत आहे. वस्तू आणि सेवाांच्या ववतरि / स्स्थती / गुिवते्तशी 
सांबांचधत सवव वववाद थेट मचटंकडे घेतले पाहहजेत. 

10. मी / आम्ही सहमत आहोत की ऑिलाइि पेमेंट सेवा / सुववधेसाठी कोितेही शुल्क डीसीबी बँक आणि 
डीसीबी बँकेच्या केवळ वववेकबुदधीवर असेल तर मला / आम्हाला कोितीही सूचिा ि देता वेळोवेळी समाि 
बदल करण्याचे स्वातांत्र्य आहे. 

11. मी / आम्ही सहमत आहोत की डीसीबी बँकेला केवळ माझ्या / आमच्यावरील वस्तू / सेवाांच्या अिुपलब्धतेमुळे 
/ ववतरि ि केल्यामुळे / वस्तू / सेवाांच्या अिुपलब्धतेमुळे / ववतरि ि केल्यामुळे ककां वा इतर कोितयाही 
कारिास्तव माझ्या / आमच्या खातयात कोितेही डेबबट उलट करण्याचा अचधकार आहे (परांतु एक कतवव्य 
म्हिूि िाही) या सांदभावत केलेली ववलशष्ट वविांती कारि निस्चचत करते आणि मचटं / सेवा प्रदातयािे तयाची 
पुष्टी केल्यावर. मी / आम्ही बँकेला जबाबदार धरिार िाही आणि अशा डेबबट एन्री (आयईएस) मागे 
घेण्यास उशीर िाल्यास जबाबदार धरिार िाही. 

12. मी / आम्ही सहमत आहोत की मालाची डडललव्हरी ि केल्यामुळे / माल िाकारल्यामुळे सवव परतावा मचटं 
/ अॅग्रीगेटरच्या वविांतीिुसार केला जाईल. 

13. मी / आम्ही कोितयाही बेकायदेशीर ककां वा अयोग्य ककां वा बेकायदेशीर हेतूांसाठी पेमेंट गेटवे सेवा / सुववधा 
ककां वा कोितयाही सांबांचधत सेवा / सुववधाांचा वापर ि करण्यास ककां वा परवािगी ि देण्यास सहमत आहोत. 

14. मी / आम्ही समजतो, मान्य करतो आणि सहमत आहे की डीसीबी बँक या सेवेसाठी केवळ एक सुववधा 
देिारी आहे आणि डीसीबी बँक यासाठी कोितीही जबाबदारी आणि उत्तरदानयतवाची हमी देत िाही ककां वा 
दावा करत िाही सेवा / सुववधा ककां वा डीसीबी बँक अशा कोितयाही सेवा / सुववधा आणि / ककां वा तयाचे उभे 
ककां वा प्रनतष्ठा याांचे समथवि करत िाही आणि डीसीबी बँक कोितयाही प्रकारे कोितयाही कमतरतेसाठी ककां वा 
वाईट सेवाांसाठी जबाबदार िाही आणि जबाबदार िाही, कोितयाही प्रकारे आणि कोितयाही तोट्यासाठी, मला 
/ आम्हाला ककतीही रास सहि करावा लागू शकतो. या सांदभावतील जोखीम पूिवपिे माझ्यावर / आमच्यावर 
आहे. 

15. मी / आम्ही सहमत आहोत की डीसीबी बँकेला कोितयाही ककां वा सवव खातयाांच्या सांदभावत, कोितीही िोटीस 
ि देता, कोितयाही वेळी पैसे काढण्याचे स्वातांत्र्य आहे. 

16. मी / आम्ही डीसीबी बँकेला कमीतकमी 3 कामकाजाच्या हदवसाांची लेखी सूचिा देऊि कोितयाही वेळी सेवा 
/ सुववधा समाप्त करण्याची वविांती करू शकतो. समाप्तीचा पररिाम नतसरा कामकाजाचा हदवस पूिव 
िाल्यावर होईल. अशा समाप्तीच्या वेळेपयतं सेवा / सुववधेदवारे केलेल्या कोितयाही व्यवहारासाठी मी / 
आम्ही जबाबदार आणि जबाबदार राहू. डीसीबी बँक ऑिलाइि पेमेंट सेवा / सुववधा पूिवपिे ककां वा ववलशष्ट 
व्यापारी ककां वा वापरकतयावच्या सांदभावत कधीही काढूि टाकू शकते ककां वा समाप्त करू शकते; ककां वा मी / 
आमच्यादवारे पूववसूचिेलशवाय अटीांचे उल्लांघि केल्यास. 

17. मी / आम्ही सहमत आहोत की या ऑिलाइि पेमेंट सेवा / सुववधेचा वापर करूि, मी / आम्ही येथे िमूद 
केलेल्या सवव अटी आणि शतींशी सहमत असल्याचे मािले जाईल आणि अशा अटी आणि शती मला / 
आमच्यावर तयाच प्रकारे बांधिकारक असतील जसे की मी / आम्ही लेखी स्वरूपातही तेच मान्य केले आहे. 

नियमि कायदा आणि अधधकारक्षेत्र 
या फॉमव अांतगवत अटी आणि शती आणि तरतुदीांदवारे शालसत केल्या जातील, आणि भारतीय कायदयािुसार   



अथव लावला जाईल आणि मुांबई येथील न्यायालयाांिा अिन्य अचधकारके्षर कोितयाही वादाच्या बाबतीत असेल. 
समाप्तीच्या घटिा 
समाप्तीच्या बाबतीत, डीसीबी बँकेला अशा समाप्तीच्या तारखेपयतं सवव शुल्क आणि इतर पैसे लमळण्याचा हक्क 
असेल. डीसीबी बँक कोितीही रक्कम कापण्यास पार असेल 
कोितयाही रकमेतूि देय असलेल्या डीसीबी बँकेला सेवा / सुववधेच्या समाप्तीिांतर ग्राहकाकडे पाठवावे लागू शकते. 
सेवा/ सुपवधांच्या सेवा/सुपवधा व अटी व शतींमध्ये बदल करण्याचा अधधकार 
डी.सी.बी. बँक कोितयाही सेवा / सुववधाांमध्ये भर घालण्याचा, सुधाररत करण्याचा, सुधाररत करण्याचा, निलांबबत 
करण्याचा ककां वा रदद करण्याचा आणि अटी आणि शतींमध्ये बदल करण्याचा अचधकार राखूि ठेवते. 
इतर संकेतस्थळांच्या (िेबसाइट्स ला) सलकं्स 
डीसीबी बँकेच्या वेबसाइटवर इतर पक्षाांदवारे चालवल्या जािार ्या इतर वेबसाइट्सच्या ललांक असू शकतात. 
ग्राहकाच्या सोयीसाठी अशा दवु्या प्रदाि केल्या जातात आणि डीसीबी बँक अशा वेबसाइट्सवर नियांरि ठेवत 
िाही ककां वा तयाांचे समथवि करत िाही आणि डीसीबी बँक जबाबदार आणि जबाबदार राहिार िाही तयाांच्या 
सामग्रीसाठी आणि अशा वेबसाइट्सदवारे प्राप्त केलेल्या सुववधा / सेवाांसाठी. 
G. िबेबट कािड 
 ्याख्या / पररभाषा 

• "द बँक", म्हिजे डीसीबी बँक आणि तयाचे उत्तराचधकारी आणि नियुक्त. 
• "काडव" ककां वा "डेबबट काडव", म्हिजे डीसीबी बँकेिे काडवधारकाला जारी केलेले डीसीबी डेबबट काडव 

आणि ज्युनियर सेव्हर डेबबट काडव. 
• “काडसधारक, “तुम्ही, “त्याला ककंवा तत्र्म र्वसनामे, च्जथे रं्दभस म्हिून कबूल केले जाईल, 

त्याचा रं्दभस घ्यावा. डीर्ीबी बँकेचा ग्राहक ज्याला डीर्ीबी डेबबट काडस ककंवा कननष्ठ बचतकतास 
डेबबट काडस जारी केले आहे. डीर्ीबी बँकेद्वारे नामननदेमशत खात्यावर ऑपरेट करिे मध्ये 
काडसधारकाचे र्वस रं्दभस पुच्ल्लंगी मलगंामध्ये स्त्रीमलगंी मलगं देखील र्माववष्ट अरे्ल. 

• "खाते(खाते)", म्हिजे काडवधारकाची बचत ककां वा चालू खाती ककां वा इतर कोितयाही लागू खातयाचा 
सांदभव आहे जे डीसीबी बँकेिे डेबबट काडवच्या वैध ऑपरेशिसाठी पार खाते म्हिूि नियुक्त केले 
आहे. काडवधारक एकतर खातेधारक ककां वा एकमेव स्वाक्षरी करिारा ककां वा एकापेक्षा जास्त खातेधारक 
/ स्वाक्षरीकताव असल्यास एकट्यािे कायव करण्यास अचधकृत असावा. 

• "प्राथलमक खाते", म्हिजे काडवशी जोडलेल्या एकाचधक खातयाांच्या बाबतीत, जे खाते ऑपरेशिचे 
मुख्य / पहहले खाते म्हिूि नियुक्त केले गेले आहे. म्हिजे ज्या खातयातूि खरेदी व्यवहार, रोख 
रक्कम काढण्याचे शुल्क आणि काडवशी सांबांचधत शुल्क डेबबट केले जाते. 

• "िामनिदेलशत खाती", वर विवि केल्याप्रमािे प्राथलमक खाते समाववष्ट करते, आणि हे 
काडवधारकाच्या तयाच्या डेबबट काडव आणि वपिदवारे प्रवेश करण्यासाठी तयािे िालमत केलेल्या 
काडवधारकाच्या खातयात प्रवेश करण्यासाठी सूचचत करते. 

• "एटीएम", ऑटोमेटेड टेलर मशीिचा सांदभव देते मग ते भारतात असोत ककां वा परदेशात असोत, 
डीसीबी बँक असोत ककां वा सामानयक िेटवकव वरील इतर कोितयाही बँकेचे असोत, ज्यामध्ये इतर 
गोष्टीांव्यनतररक्त, काडवधारक तयाच्या डेबबट काडवचा वापर तयाच्या निधीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी 
करू शकतो डीसीबी बॅंकेत खाते आहे. 

• "वपि", याचा अथव असा आहे की डीसीबी बँकेिे काडवधारकाला वाटप केलेला वैयस्क्तक ओळख 
क्रमाांक (एटीएममध्ये प्रवेश करण्यासाठी आवचयक) जो तयािे वेळोवेळी निवडला आहे. 

• "व्यवहार", म्हिजे काडवधारकािे तयाच्या काडवचा प्रतयक्ष ककां वा अप्रतयक्षपिे वापर करूि डीसीबी 
बँकेला खातयावर कारवाई करण्यासाठी हदलेली कोितीही सूचिा. (व्यवहाराांची उदाहरिे ककरकोळ 
खरेदी, रोख रक्कम काढिे, रोख/ धिादेश ठेवी इतयादी असू शकतात) 

• "आांतरराष्रीय व्यवहार", काडवधारकािे तयाच्या आांतरराष्रीय स्तरावर वैध डेबबट काडवदवारे भारत, 
िेपाळ आणि भूतािच्या बाहेर केलेल्या व्यवहाराांचा सांदभव देते. 

• "स्टेटमेंट", याचा अथव असा आहे की डीसीबी बॅंकेिे काडवधारकाला काडवधारकास पाठववलेल्या खातयाचे 
नियतकाललक निवेदि जे हदलेल्या कालावधीत काडवधारकािे केलेले व्यवहार आणि लशल्लक निस्चचत 
करते तया खातयावर. यात डीसीबी बँकेला समाववष्ट करण्यास योग्य वाटेल अशी इतर कोितीही 
माहहती देखील समाववष्ट केली जाऊ शकते. 

• "मचटं" ककां वा "मचटं एस्टॅस्ब्लशमेंट्स", याचा अथव जेथे जेथे असेल तेथे आस्थापिा असतील जे 
काडव स्वीकारतील / तयाांचा सन्माि करतील आणि इतराांमध्ये समाववष्ट असतील: स्टोअसव, दकुािे, 
रेस्टॉरांट्स, एअरलाइन्स सांस्था इतयादी. डीसीबी बँक ककां वा स्व्हसा इांटरिॅशिलदवारे जाहहरात केली 
जाते. 

• "ईडीसी" ककां वा इलेक्रॉनिक डेटा कॅप्चर", इलेक्रॉनिक पॉईंट-ऑफ-सेल स्वाइप टलमविल्स चा सांदभव 
देते, मग ते भारतात असोत ककां वा परदेशात असोत, डीसीबी बँक ककां वा सामानयक िेटवकव वरील 
इतर कोितयाही बॅंकेदवारे करारबदध असोत, जे व्यापारी आस्थापिाांकडूि खरेदी व्यवहाराांसाठी 
खाते (खाती) डेबबट करण्यास अिुमती देतात. 

• "स्व्हसा ", याचा अथव असा आहे की स्व्हसा इांटरिॅशिलच्या मालकीचा आणि सामान्यत: सांबांचधत 
रेडमाकव  आहे. 

• "स्व्हसा / प्लस एटीएम िेटवकव ", याचा अथव असा आहे की डेबबट काडवचा सन्माि करिारे आणि 
स्व्हसा / प्लस ककां वा इलेक्रॉि चचन्हे दशववविारी एटीएम आहे. 

  



 
• डेबबट काडव ("द काडव") डीसीबी बँकेिे जारी केले आहे") येथे िमूद केलेल्या अटी आणि शतींवर 6 

व्या मजल्यावर, टॉवर ए, पेनिन्सुला बबणििेस पाकव , लोअर परेल, मुांबई - 400013 येथे िोंदिीकृत 
कायावलय आहे. 

 कािडचा पुढचा भाग 
• काडव िांबर: हा तुमचा एक्सक्लुणिव्ह 16 अांकी काडव िांबर आहे. कृपया बॅंकेशी िालेल्या सवव 

सांपे्रषिात / परव्यवहारात हा क्रमाांक उदधतृ करा. 
• आपले िाव / ग्राहक आई डी : केवळ आपि आपले डेबबट काडव वापरण्यास अचधकृत आहात. 
• वैध फ्रॉम - व्हॅललड थू्र (एमएम-वायवाय फॉरमॅट): काडववर दशवववलेल्या वषावच्या महहन्याच्या 

शेवटच्या हदवसापयतं आपले डेबबट काडव वैध आहे. 
• स्व्हसाचा लोगो आणि होलोग्राम : हा लोगो दाखवविारी कोितीही व्यापारी आस्थापिा जगभरात 

तुमचां डेबबट काडव स्वीकारते. 
• इलेक्रॉनिक वापराचे चचन्ह : खरेदी व्यवहाराच्या बाबतीत डेबबट काडव इलेक्रॉनिक पॉइांट-ऑफ-सेल 

स्वाइप टलमविल असलेल्या व्यापारी आउटलेट्सवर वापरता येते. कृपया "कागदी छापक" असलेल्या 
व्यापाऱ्याांकडे ककां वा मेल / टेललफोि ऑडवर व्यवहाराांसाठी आपले काडव वापरण्याचा प्रयति करू िका.  

 काडाचा मागचा भाग 
• मॅग्िेहटक स्स्रप: आपल्या डेबबट काडवशी सांबांचधत महतवाची माहहती येथे एन्कोड केली आहे. कृपया 

आपल्या काडवला चुांबक आणि चुांबकीय के्षराच्या स्कॅ्रचचांग ककां वा प्रदशविापासूि सांरक्षि करा कारि 
ते पट्टीचे िुकसाि करू शकतात. 

• लसग्िेचर पॅिेल: कृपया आपले काडव लमळाल्यावर ताबडतोब बॅक पॅिेलवर िॉि-लमसरेबल बॉलपॉईंट 
पेि (शक्यतो काळ्या शाईमध्ये) स्वाक्षरी करा. चाजव स्स्लप्स एांटरचेंट आउटलेट्सवर सही 
करण्यासाठी आपि जी स्वाक्षरी वापराल ती काडववरील स्वाक्षरीसारखीच असिे आवचयक आहे. 

• डीसीबी कस्टमर केअर: आपि आमच्या हेल्पलाइि क्र. वर आम्हाला कधीही कॉल करू शकता. 
(022) 6899 7777 / (040) 6815 7777 कोितयाही प्रचिाांसाठी ककां वा आपल्या डेबबट काडवबददल 
आपल्याला मदतीची आवचयकता असल्यास. 

• वैयस्क्तक ओळख क्रमाांक (वपि): एटीएममध्ये आपल्या काडवच्या वापरासाठी आपल्याला गोपिीय 
वपि लमळेल. 

जािूि घ्या तुमचे िेबबट कािड सिीयकरि 
• एटीएममध्ये तुमचे डेबबट काडव वापरण्यासाठी तुम्हाला स्वतांरपिे एक पसविल आयडेंहटकफकेशि 

िांबर (वपि) पाठवला जाईल. 
• काही अडचि आल्यास कृपया आमच्या ग्राहक सेवा कें द्रावर (022) 6899 7777 / (040) 6815 

7777 या क्रमाांकावर सांपकव  साधावा. तुम्हाला मदत करण्यात आम्हाला आिांद होईल. 
• काडवचा वापर आपल्यादवारे डीसीबी डेबबट काडवच्या अटी आणि शतींचा स्वीकार असल्याचे मािले 

जाईल. 
उपयोग मागडदशडक तत्त्वे 

• डीसीबी बँकेचे आपले डेबबट काडव अतयांत अष्टपैलू आणि वापरण्यास सोपे आहे, जे भारत आणि 
परदेशातही वैध आहे. 

आंतरराष्रीय वापर 
• आपले डेबबट काडव भारत आणि परदेशातही वैध आहे. मार, िेपाळ आणि भूतािमध्ये प्रवास 

करतािा भारत, िेपाळ आणि भूतािच्या स्थानिक चलिाांव्यनतररक्त इतर चलिाांमध्ये व्यवहार 
करिे वैध िाही. मार तुमचां काडव रुपी काडव असेल तर भूतािमध्ये तया काडवचा वापर करूि 
व्यवहार करता येतात. 

• परदेशात तुमचे सवव डेबबट काडव व्यवहार (खरेदी तसेच रोख रक्कम काढिे) ररिव्हव बँकेच्या 
ववनिमय नियांरि नियमावलीिुसार ककां वा वेळोवेळी लागू असलेल्या इतर कोितयाही नियमाांिुसार 
काटेकोरपिे करिे आवचयक आहे. आरबीआयच्या मागवदशवक तत्त्वाांचे ककां वा इतर कोितयाही 
नियमाांचे पालि करण्यात अपयशी ठरल्यास आपल्याला परकीय चलि व्यवस्थापि कायदा 19 
अांतगवत कारवाईसाठी जबाबदार धरले जाईल. 

• जेव्हा आपि बेलसस रॅव्हल कोटा (बीटीक्यू) अांतगवत परकीय चलिाचा लाभ घेता तेव्हा आपल्याकडे 
अचधकृत डीलरदवारे आपला पासपोटव मांजूर असू शकतो. तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही डीसीबी 
बँक तुमची अचधकृत डडलर म्हिूि निवडू शकता. 

• परदेशात आपल्या डेबबट काडवच्या वापराबददल तपशीलवार सूचिा "परदेशात आपले डेबबट काडव 
वापरिे " या ववभागात आढळू शकतात. 

• आपल्या डीसीबी बँक काडववरील आांतरराष्रीय व्यवहाराांची निवड करण्यासाठी आपल्या पॅिला 
बँकेच्या रेकॉडवमध्ये योग्यररतया अदयतनित केले पाहहजे. 

मचटं आउटलेट ्यवहार (पॉइंट ऑि सेल / पचसे) 
• भारतातील आणि जगभरातील कोितयाही व्यापारी आउटलेटमध्ये (जेथे स्व्हसा / रुपे काडव स्वीकारले 

जातात) खरेदीसाठी आपले डेबबट काडव वापरिे, सांपूिव खरेदी समाधाि सुनिस्चचत करण्यासाठी 
सोप्या चरिाांचे अिुसरि करा. 

• कृपया लक्षात ठेवा की डेबबट काडव व्यवहाराांसाठी स्वाक्षरी पडताळिी आवचयक असल्यािे, 
  



खरेदीच्या वेळी आपि आपल्या काडवसह शारीररकररतया उपस्स्थत असिे आवचयक आहे. कृपया 
मेल ऑडवर आणि टेललफोि ऑडवर आणि इांटरिेट खरेदी व्यवहाराांसाठी डेबबट काडव वापरू िका. 

• पॉईंट-ऑफ-सेल व्यापारी आस्थापिामध्ये स्व्हसा / स्व्हसा इलेक्रो / रुपी चचन्ह शोधा. व्यापाऱ्याकडे 
इलेक्रॉनिक पॉइांट-ऑफ-सेल काडव स्वाइवपांग टलमविल असिे आवचयक आहे. 

• आपली खरेदी केल्यािांतर आपले डेबबट काडव सादर करा. 
• अचधकृततेसाठी इलेक्रॉनिक डेटा कॅप्चर टलमविल (पीओएस / ईडीसी मशीि) वर व्यापाऱ्यादवारे 

काडव स्वाइप / डडप-इि केले जाईल. 
• यशस्वी अचधकृततेिांतर, आपले खाते व्यवहार केलेल्या रकमेसाठी डेबबट केले जाईल. कधीकधी 

व्यवहाराची रक्कम आणि / ककां वा हटपा, अचधभार ककां वा अपवादातमक व्यवहाराची रक्कम िांतर / 
िांतरच्या तारखेला आपल्या खातयात डेबबट केली जाते. आपली मयावदा आपल्या खातयातील लशल्लक 
रकमेच्या समतुल्य आहे, दररोजच्या व्यवहार मयावदेच्या अधीि आहे. दैनिक पीओएस व्यवहार 
मयावदा लागू होईल. 

• ववक्री स्स्लप तयार होईल. 
• ववक्री स्स्लप तपासा आणि स्वाक्षरी करा*. आपली स्वाक्षरी काडवच्या उलट बाजूस जुळिे आवचयक 

आहे. (* दसुर ्या घटक प्रमािीकरिाच्या बाबतीत [म्हिजे 4 अांकी वपि इ.] शारीररक चचन्ह 
अनिवायव िाही). 

• आपले काडव आपल्याला परत केले गेले आहे याची खारी करा. 
• भववष्यातील सांदभावसाठी ववक्री स्स्लपची आपली प्रत जति करा. 
• व्यापारी आस्थापिामध्ये काडव वापरतािा, खरेदीची रक्कम िेहमीच डेबबट काडवच्या नियुक्त प्राथलमक 

खातयात डेबबट केली जाईल. कृपया हे सुनिस्चचत करा की आपल्या खातयाला हटप्सशी सांबांचधत 
डेबबट्स पूिव करण्यासाठी पुरेसे अथवसहाय्य हदले गेले आहे, पेरोल / रेल्वे अचधभार ककां वा इतर 
कोितेही अपवादातमक व्यवहार जे आपल्या खातयात उशीरा डेबबट केले जातात. 

ऑिलाइि (ई-कॉमसड / कािड िॉट प्रेिेंट) ्यवहार : 
• आपल्या डेबबट काडवचा वापर करूि ऑिलाइि शॉवपांग/पेमेंट भारतात आणि परदेशात करता येईल* 
• ऑिलाइि पेमेंट पूिव करण्यासाठी दसुरा घटक प्रमािीकरि आवचयक आहे, दसुर ् या घटक 

प्रमािीकरिास म्हितात " तपशील काडववर उपस्स्थत िाहीत आणि केवळ काडवला ज्ञात आहेत" 
• डीसीबी डेबबट काडव वेबसाइट / मोबाइल अॅस्प्लकेशिवर कायव करिार िाही जे आपल्या व्यवहार / 

देयकाचा सन्माि करण्यासाठी दसुरा घटक प्रमािीकरि (ओटीपी - वि टाइम पासवडव) प्रमाणित 
/ ववचारत िाही. 

• काडवधारक सहमत आहे, समजूि घेतो आणि याची पुष्टी करतो की इांटरिेटवर प्रसाररत केलेल्या 
डेबबट काडवशी सांबांचधत मयावदेलशवाय तयाच्या / नतच्या वैयस्क्तक डेटाचा गैरवापर होण्याची शक्यता 
असू शकते, हॅककां ग, चोरी आणि / ककां वा फसविूक आणि अशा बाबीांवर डीसीबी बँकेचे कोितेही 
नियांरि िाही. डीसीबी डेबबट काडवचा वापर केवळ व्यवहार/ देयकाांसाठी करतािा काडवधारकािे 
अचधक सतकव  असले पाहहजे. 

• काडवधारकािे प्रसाररत केलेल्या कोितयाही माहहतीच्या अिचधकृत वापरापासूि सांरक्षि करण्याच्या 
हदशेिे सवव वाजवी काळजी घेतली गेली असली तरी, डीसीबी बँक प्रनतनिचधतव करत िाही ककां वा 
हमी देत िाही तयादवारे / तयादवारे प्रदाि केलेल्या सेवाांच्या वापरामुळे इांटरिेटवरील डेटाची चोरी 
आणि / ककां वा अिचधकृतपिे वापर होिार िाही. 

• डीसीबी बँक कोितयाही वेळी, कामचगरी, रुटी, चूक, व्यतयय, हटविे, दोष, ऑपरेशि ककां वा 
रान्सलमशिमधील ववलांब, सांगिक व्हायरस, सांपे्रषि लाइि अपयश, चोरी ककां वा वविाश ककां वा 
अिचधकृत प्रवेश, बदल, ककां वा वेबसाइटवर असलेल्या माहहतीचा वापर यासाठी जबाबदार राहिार 
िाही. 

 एटीएमचा वापर 
• रोख रक्कम काढिे, बॅलन्स इन्क्वायरी, लमिी स्टेटमेंट ररक्वेस्ट, वपि बदल, चेक बुक ररक्वेस्ट, 

फां ड रान्सफर, प्री-पेड मोबाइल ररचाजव आणि इतर कोितयाही व्यवहाराांसाठी भारतातील कोितयाही 
डीसीबी बँकेच्या एटीएममध्ये तुम्ही तुमचे डेबबट काडव वापरू शकता. 

• या व्यनतररक्त, आपि भारतातील आणि परदेशातील कोितयाही स्व्हसा एटीएममध्ये रोख पैसे 
काढिे आणि लशल्लक चौकशीसाठी आपल्या खातयात प्रवेश करण्यासाठी आपल्या डेबबट काडवचा 
वापर देखील करू शकता. 

• आम्ही आपल्याला इतर कोितयाही एटीएम सामानयकरि व्यवस्थेशी सांवाद साधू, ज्यात डीसीबी 
बँक वेळोवेळी प्रवेश करू शकते जेिेकरूि आमच्याबरोबरच्या आपल्या खातयात प्रवेश करण्यासाठी 
आपली पोहोच वाढवविे सुलभ होईल. 

• हे काडव भारताबाहेरील हठकािी देखील वापरले जाऊ शकते आणि अचधग्रहि बँकेदवारे आकारले 
जािारे कोितेही शुल्क ज्या खातयात काडव जोडलेले आहे तया खातयात आकारले जाईल. 

 कृपया िोंद घ्या: 
• डीसीबी बँक एटीएम ककां वा स्व्हसा एटीएममध्ये रोख रक्कम काढिे / लशल्लक चौकशी / इतर 

व्यवहाराांसाठी शुल्क सेवा शुल्काच्या वेळापरकािुसार असेल. कृपया आपल्या जवळच्या डीसीबी 
बँक शाखेशी सांपकव  साधा ककां वा अचधक माहहतीसाठी आमच्या वेबसाइट www.dcbbank.com भेट 
दया. 

• कृपया लक्षात घ्या की डीसीबी बँक एटीएम वगळता इतर सवव व्यवहार (स्वीकारलेले ककां वा 
िाकारलेले) बॅंकेिे निस्चचत केल्याप्रमािे व्यवहार शुल्क आकारले जातात आणि पूववसूचिा ि देता 
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वेळोवेळी बदलण्याच्या अधीि असतात. 
• बँकेच्या िोंदीिुसार, कोितयाही वापराची माहहती िोंदिीकृत मोबाइल िांबर (आरएमएि) आणि / 

ककां वा ग्राहकाांच्या ईमेल आयडीवर (एिआरआय ग्राहकाांच्या बाबतीत ईमेल आयडी) पाठववली जाईल. 
बँकेच्या िोंदीांमध्ये बदल करण्याची कोितीही जबाबदारी काडवधारकाकडे असेल. 

• आरबीआयच्या नियमाांिुसार, काडव जारी करण्याच्या / सकक्रय होण्याच्या वेळी आांतरराष्रीय व्यवहार 
आणि ऑिलाइि व्यवहार "अक्षम" अवस्थेत असतात. एकदा काडव धारकािे काडव सकक्रय केल्यावर 
ग्राहकाांिा ते सक्षम करण्यासाठी वविांती करिे आवचयक आहे. 

तुमच्या िेबबट कािडचे िायदे  
अनतररक्त कािड 

• खातयातील सांयुक्त खातेधारकाांिा अनतररक्त काडव हदले जातील, जर खातयासाठी ऑपरेहटांग सूचिा 
"स्व", "एकतर ककां वा वाचलेल्या", "कोिीही एक ककां वा वाचलेल्या" असतील तर. वेळोवेळी लागू 
होिाऱ्या दरािुसार शुल्क आकारले जाईल. 

पवमा 
िीरो लॉस्ट कािड लाइबबसलटी 
जर डीसीबी बँकेचे तुमचे डेबबट काडव कधी हरवले ककां वा चोरीला गेले, तर भारतातील डीसीबी बँकेला िालेल्या 
िुकसािीची माहहती हदल्यापासूि फसविुकीच्या खरेदी व्यवहाराांपासूि तुमचे सांरक्षि होते. (आमच्या कस्टमर 
केअर सेंटर 022 - 6899 7777 / 040 - 6815 7777 वर कॉल करा). कृपया िुकसािीची लेखी पुष्टी करा: 
डीसीबी बँक, एि.पी.सी., क्र. 2, थानिकाचलम रोड, टी िगर, चेन्िई - 600017. 
कृपया लक्षात घ्या की हे कव्हर केवळ दकुािे, एमई आणि पीओएस मधील फसव्या देयक व्यवहाराांसाठी वैध 
आहे. ववमा एटीएम व्यवहाराांसाठी वैध िाही, कारि फक्त आपल्यालाच माहीत असलेला वपि आवचयक असतो. 
हरवलेल्या/ चोरीला गेलेल्या काडवसाठी तुम्हाला पोललसाांत तक्रार दाखल करिे आवचयक आहे. डीसीबी बँक लेखी 
सूचिा प्राप्त होताच आपले काडव बदलण्याची व्यवस्था करेल. हे कव्हर केवळ कोितयाही गैरवापरासाठी वैध आहे 
ज्याचा पररिाम आचथवक िुकसाि िोंदवलेल्या िुकसािीच्या 3 हदवस आधी आणि हरवलेल्या अहवालािांतर ५ 
हदवसािांतर होतो. आपि आपले काडव गमावल्याची िोंद केल्यािांतर आपि ते पुिप्रावप्त केल्यास, कृपया ते 
वापरण्याचा प्रयति करू िका. तयाऐवजी, कृपया चुांबकीय पट्टीदवारे अिेक तुकडे करूि काडव िष्ट करा. 
कस्टमर केअर सेंटर 

• तुमच्या डेबबट काडवसांदभावत कोितयाही प्रचिाांसाठी डीसीबी बँकेच्या कस्टमर केअर सेंटरवर (022) 
6899 7777 / (040) 6815 7777 या क्रमाांकावर सांपकव  साधावा.  

खात्याची स्कटेटमेंट  
• अनतररक्त काडवसह आपल्या डेबबट काडववरील व्यवहार वेळोवेळी पाठववलेल्या आपल्या नियलमत 

बँक खाते स्टेटमेंटवर सांबांचधत तपशीलाांसह प्रनतबबांबबत होतील. अनतररक्त काडवधारकाांिा स्वतांर 
खाते स्टेटमेंट लमळिार िाही. 

 तुमच्या िेबबट कािडची काळजी घेिे 
या सोप्या मागवदशवक तत्त्वाांचे अिुसरि केल्यािे हे सुनिस्चचत होईल की डीसीबी बँकेकडूि आपले डेबबट 
काडव वापरिे हा एक सुखद अिुभव आहे. 
• आपि रोख रकमेशी जसे वागता तसे आपल्या डेबबट काडवशी वागा. हे िेहमी आपल्याजवळ ठेवा 

आणि तयाकडे कधीही दलुवक्ष करू िका. 
• आपले डेबबट काडव केवळ आपल्या अिन्य वापरासाठी आहे. हे डीसीबी बँकेच्या शाखेत नियुक्त 

बँक अचधकाऱ्यालशवाय इतर कोिालाही कधीही समवपवत केले जाऊ िये आणि तेही चुांबकीय पट्टी 
चे अिेक तुकडे केल्यावरच. 

• आपला वैयस्क्तक ओळख क्रमाांक (वपि) कधीही कोिालाही उघड करू िका ककां वा सादर करू िका. 
कृपया वपि लक्षात ठेवल्यािांतर तयाचे सवव पुरावे िष्ट करा. हे डेबबट काडववर ललहू िका आणि 
तयाची लेखी प्रत आपल्या डेबबट काडवच्या जवळ कधीही ठेवू िका. आपि शक्य नततक्या लवकर 
आणि नियलमत अांतरािे आपल्या पसांतीच्या अिेक हठकािी वपि बदलण्याची लशफारस देखील 
केली जाते. ( तयािांतर तीि महहन्याांतूि ककमाि एकदा तरी.) 

• जर तुमचे काडव हरवले / चोरीला गेले असेल, ककां वा जर तुम्हाला शांका असेल की तुमचे काडव 
फसविुकीिे वापरले गेले आहे, तर ताबडतोब ग्राहक सेवा कें द्र (022) 6899 7777 / (040) 6815 
7777 वर कॉल करा िुकसािीची िोंद करण्यासाठी. 

• आपल्याला आपले काडव पुन्हा जारी करिे ककां वा समाप्त करिे आवचयक असल्यास, कृपया आपली 
वविांती डीसीबी बँक शाखेत लेखी स्वरूपात पाठवा स्जथे आपले खाते आहे. आपल्याला लागू दरावर 
एक ररप्लेसमेंट काडव प्रदाि केले जाईल. काडवची मुदत सांपल्यािांतर ककां वा तुमचे खाते बांद िाल्यावर, 
कृपया तुमच्या डेबबट काडवचे चुांबकीय पट्टीदवारे अिेक तुकडे करा. 

• व्यापारी आस्थापिाांमध्ये व्यवहार करतािा डेबबट काडव आपल्या उपस्स्थतीत स्वाइप केले गेले आहे 
याची िेहमीच खारी करा. अपूिव ववक्री स्स्लपवर कधीही सही करू िका. 

• इलेक्रॉनिक पॉइांट-ऑफ-सेल स्वाइप टलमविल िसलेल्या व्यापारी आस्थापिाांमध्ये आपले डेबबट 
काडव वापरण्याचा प्रयति करू िका. 

• टेललफोि / मेल / इांटरिेटदवारे खरेदी करण्यासाठी आपले डेबबट काडव वापरण्याचा प्रयति करू िका. 
• कृपया डीसीबी बँकेला तुमच्या दरूध्विी क्रमाांकात ककां वा मेललांग अॅडे्रसमध्ये काही बदल िाल्याबददल 

ताबडतोब लेखी कळवा. 
  



 
 परदेशात आपले िेबबट कािड वापरिे 

• परदेशात होिारा सवव खचव हा भारतीय ररिव्हव बँकेच्या (आरबीआय) ववनिमय नियांरि 
नियमावलीिुसार काटेकोरपिे होिे आवचयक आहे. कृपया लक्षात घ्या की आपि परदेशात (उदा. 
रोख / प्रवाशाचे धिादेश / आपले बँक खाते / डेबबट काडव / के्रडडट काडवदवारे) होिारा एकूि खचव 
आरबीआयिे निधावररत केलेल्या मयावदेपेक्षा जास्त िसावा, जसे की वेळोवेळी प्रचललत आहे. 

• परकीय चलि हक्क (मुद्रिाच्या तारखेच्या नियमाांिुसार). बेलसक रॅव्हल कोटा (बीटीक्यू): निवासी 
भारतीयाांिा बीटीक्यू हक्काची परवािगी आहे जी USD10,000 पेक्षा जास्त िाही ककां वा कोितयाही 
पेक्षा जास्त खाजगी भेटीसाठी एका कॅलेंडर वषावत प्रनत व्यक्ती USD10,000 पेक्षा जास्त ककां वा 
तयाच्या समतुल्य िाही. देश (िेपाळ ककां वा भूताि वगळता). 
व्यवसाय प्रवास आणि करमिूक भत्ता: परकीय चलि प्रनत सहलीसाठी USD25,000 पेक्षा जास्त 
िाही, मुक्कामाचा कालावधी ववचारात ि घेता, व्यवसायाच्या उददेशािे ककां वा पररषदाांमध्ये भाग 
घेण्यासाठी ककां वा चचावसरे साठी. 

• ववनिमय नियांरि नियमाांचे पालि करण्यासाठी, जेव्हा आपि परकीय चलिाचा लाभ घेता तेव्हा 
आपल्याकडे अचधकृत डीलरदवारे आपला पासपोटव मांजूर असिे देखील आवचयक आहे बीटीक्यू. 
आपि आपला अचधकृत डीलर होण्यासाठी डीसीबी बँक निवडू शकता. 

• कृपया लक्षात घ्या की आपले खाते ववधाि देशाांतगवत आणि आांतरराष्रीय डेबबट काडव व्यवहार 
दोन्ही प्रनतबब ांबबत करते. 

• आपल्या परदेशी खचावचा मागोवा घेण्यासाठी, ते आरबीआयच्या अिुज्ञेय मयावदेत आहेत याची खारी 
करण्यासाठी, आपल्याला प्रतयेक परदेशी व्यवहारासाठी आपल्या ववधािावर दशवववलेली समतुल्य 
रुपयाची रक्कम हदवसाच्या टीटी ववक्री दराचा वापर करूि अमेररकि डॉलसवमध्ये रूपाांतररत करावी 
लागेल जी आपल्या अचधकृत डीलरकडूि प्राप्त केली जाऊ शकते. 

• आपल्या अनतररक्त काडवधारकाांिी केलेले सवव व्यवहार (देशाांतगवत आणि आांतरराष्रीय) आपल्या 
खाते ववधािावर देखील प्रनतबबांबबत केले जातील. अनतररक्त काडवधारकाांकडे बीटीक्यू अांतगवत तयाांिी 
घेतलेल्या परकीय चलिासाठी तयाांचा पासपोटव मांजूर केला जाऊ शकतो आणि हे सुनिस्चचत करिे 
आवचयक आहे की तयाांिा परदेशात होिारा खचव आहे आरबीआयच्या ववनिमय नियांरि नियमाांिुसार 
काटेकोरपिे. 

• सवव स्व्हसा एटीएमच्या सववसमावेशक यादीसाठी कृपया स्व्हसा वेबसाइटला भेट दया 
www.visa.com 

• आपि कोितयाही स्व्हसा एटीएममधूि रोख रक्कम काढू शकत िसल्यास, कमी रक्कम काढण्याचा 
प्रयति करा (कारि काही एटीएममध्ये रोख ववतरि मयावदा असते) ककां वा काही लमनिटाांिांतर प्रयति 
करा (कारि िेटवकव  सव्हवर डाउि होऊ शकतो). 

• सवव एटीएममध्ये बॅलन्स इन्क्वायरीचा पयावय िसतो. 
• परदेशातील स्व्हसा एटीएममध्ये रोख पैसे काढण्याच्या वेळी स्क्रीिमध्ये आपि व्यवहारावर पररिाम 

करू शकता अशा प्रकारच्या खातयाांसाठी 3 पयावय दशवववले जातात: 1) के्रडडट 2) बचत 3) तपासिी 
कृपया के्रडडट पयावय निवडा, कारि इतर पयासय च्व्हर्ा नेटवकस ला हहट करत नाहीत. 

• परदेशातील काही मचटं एस्टॅस्ब्लशमेंट्समध्ये तुम्हाला कॅलशयरला तुमचे डीसीबी डेबबट काडव के्रडडट 
काडव म्हिूि स्वाइप करायला साांगावे लागू शकते. याचे कारि असे की काही देशाांमध्ये "डेबबट" 
केवळ स्थानिक िेटवकव शी जोडलेले आहे आणि हा व्यवहार िाकारला जाऊ शकतो, कारि तो स्व्हसा 
िेटवकव पयतं पोहोचिार िाही. आपले काडव डेबबट काडव म्हिूि कायव करत राहील. 

• काडवची वैधता तपासण्यासाठी काही पॉइांट-ऑफ-सेल(मचटं) वरील व्यवहार सहसा िाममार रकमेसाठी 
असतात. आपले खाते सुरुवातीला केवळ अशा िाममार रकमेसाठी डेबबट होईल. तथावप, वास्तववक 
व्यवहाराची रक्कम िांतर आणि स्वतांरपिे आपल्या खातयात डेबबट केली जाईल. कृपया अशा 
ववलांबबत डेबबट्सची पूतवता करण्यासाठी आपल्या खातयात पुरेसा लशल्लक ठेवण्याची खारी करा. 

• जर डेबबट काडवचा वापर व्यवसाय आणि वैयस्क्तक दोन्ही खचांसाठी केला जात असेल तर, 
आपि मूलभूत प्रवास कोटा आणि व्यवसाय प्रवास अिुज्ञेय दोन्ही मयावदाांचे पालि करीत आहात 
याची खारी करण्यासाठी या दोघाांचा स्वतांरपिे मागोवा घेिे आवचयक आहे. 

• या डेबबट काडवच्या वापरामुळे उदभविार ्या ववनिमय नियांरि नियमाांचे उल्लांघि ही वैयस्क्तक 
काडवधारकाची (प्राथलमक / अनतररक्त) जबाबदारी आहे आणि तो / ती परकीय चलि व्यवस्थापि 
कायदा (फेमा) 1999 च्या तरतुदीांिुसार आणि वेळोवेळी लागू असलेल्या इतर कोितयाही 
नियमाांिुसार कारवाईसाठी जबाबदार असेल. कृपया हे देखील लक्षात घ्या की नियमाांचे पालि 
सुनिस्चचत करण्याची जबाबदारी आांतरराष्रीय स्तरावर वैध डेबबट काडवच्या धारकावर आहे. 

• उदारीकृत रेलमटन्स स्कीम कोितयाही परदेशी खचावचा अहवाल व्यवहार मूल्याच्या आधारावर 
केला जाईल आणि जर ग्राहकािे मयावदा ओलाांडली असेल तर तो / ती फेमा मागवदशवक तत्त्वे / 
बँकेच्या निधावररत प्रकक्रयेिुसार लागू असलेल्या नियमाांचे पालि करेल. 

• आांतरराष्रीय डेबबट काडव व्यवहाराांसाठी टॅक्स कलेक्टेड अॅट सोसव (टीसीएस) चास्जगं कलम 
खालीलप्रमािे समाववष्ट केले जाईल: कृपया लक्षात घ्या की 1 ऑक्टोबर, 2020 पासूि, 
ललबरलाइज्ड रेलमटन्स स्कीम (एलआरएस) अांतगवत डेबबट काडव व्यवहाराांसह सवव परदेशी रेलमटन्स 
व्यवहार येथे कर सांकलिाच्या अधीि असतील. 
आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 206 सी अांतगवत स्रोत (टीसीएस) 5% वर लागू होईल. टीसीएस 
एका आचथवक वषावत ₹ 7 लाख पेक्षा जास्त एलआरएस अांतगवत एकूि परकीय रेलमटिन्स / 
आांतरराष्रीय डेबबट काडव व्यवहारावर लागू असेल. 
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 ्यवहाराचा प्रकार टीसीएस लागू 
डीसीबी डेबबट काडव आणि डीसीबी नियो 
ग्लोबल काडववरील आांतरराष्रीय व्यवहार 
(डायिॅलमक चलि रूपाांतरिासह -  
डीसीसी व्यवहार) 

प्रतयेक काडव आधाररत ववदेशी व्यवहारावर 5 टक्के 
कर लागू असेल. 
जर परकीय व्यवहाराांचे एकबरत मूल्य एका आचथवक 
वषावत ₹ 7 लाख पेक्षा जास्त िसेल तर, व्यवहाराच्या 
तारखेपासूि 12 हदवसाांच्या आत टीसीएसची रक्कम 
ज्या खातयातूि डेबबट केली गेली आहे तया खातयात 
परत केली जाईल. 
जर पैसे पाठवलेली रक्कम एखादया ववत्तीय सांस्थेकडूि 
लमळालेल्या कजावदवारे लशक्षि घेण्याच्या उददेशािे 
असेल तर, व्यवहाराच्या वेळी टीसीएस 5% आकारले 
जाईल. खाली िमूद केलेल्या कागदपराांचा ई-मेल 
केल्यास व्यवहाराच्या तारखेपासूि 12 हदवसाांच्या आत 
परतावा लागू होिार  
customercare@dcbbank.com 
a. शैक्षणिक प्रयोजिासाठी मांजूर कजव 

मांजुरी पर व 
b. ननधीचा स्रोत ननच्श्चत करण्यार्ाठी 

डीसीबी बँक काडस/कजस खात्यात ननधी 
हस्तांतरिार्ाठी ववधान 

जर सवव स्रोताांकडूि ₹ 7 लाख रेलमटन्सची नियामक 
मयावदा ओलाांडली असेल, तर टीसीएसच्या परताव्यावर 
केवळ 4.5% दरािे पररिाम होईल, परदेशी 
लशक्षिावरील टीसीएसच्या हदशेिे 0.5% रक्कम 
हदल्यािांतर, जर वर िमूद केलेली कागदपरे बँकेला 
ईमेल केली गेली असतील तर.  

 
कृपया आांतरराष्रीय काडव व्यवहार, टीसीएसची रक्कम, रेलमटन्स चाजेस, करस्पाँडांट बँक चाजेस आणि 
इतर कर / शुल्काचा समावेश करण्यासाठी खातयाला पुरेसा निधी देण्याची खारी करा लागू. खातयामध्ये 
अपुरा निधी आल्यास व्यवहार / व्यवहारावर प्रकक्रया केली जािार िाही. 
कृपया हे लक्षात घ्या की वजा केलेला टीसीएस परतावा परतावा परताव्याच्या बाबतीत बँकादवारे परत 
केला जाऊ शकत िाही. काडव व्यवहाराांच्या बाबतीत, एकदा गोळा केलेला टीसीएस केवळ तेव्हाच परत 
केला जाऊ शकतो, जेव्हा व्यवहाराच्या तारखेसच व्यवहार उलट ककां वा रदद िाला असेल तरच बॅंकेकडूि 
परत केले जाऊ शकते. 
तथावप, हे लक्षात घेतले जाऊ शकते की लागू आयकर तरतुदीांच्या अधीि राहूि आयकर वववरिपर दाखल 
करूि टीसीएस के्रडडटचा दावा केला जाऊ शकतो. 
सवव परदेशी खचव स्व्हसा एक्सचेंज रेटवर रूपाांतररत केले जातात आणि डीसीबी बँकेला यात मयावहदत 
वाव आहे. शुल्काच्या अिुसूचीिुसार लागू िाल्यावर बँक लागू दरावर सांबांचधत माकव  अप आकारण्याचा 
नििवय घेऊ शकते. 

 एक समिोता, एक करार 
 िीसीबी िेबबट कािडच ेनियमि करिारे नियम आणि अटी 

• महतवाचे- कृपया डीसीबी डेबबट काडव वापरण्यापूवी आपि या डेबबट काडव अटी आणि शती 
काळजीपूववक वाचल्या आहेत याची खारी करुि घ्या. डेबबट काडवचा वापर करूि आपि येथे िमूद 
केलेल्या अटी आणि शती बबिशतव स्वीकारत आहात आणि तयाांिा बाांधील असाल आणि आपि 
सांबांचधत ररिव्हव बँक ऑफ इांडडया (आरबीआय) ववनियम, ववनिमय नियांरि नियमि, परकीय 
चलि व्यवस्थापि कायदा 1999 ('द अॅक्ट') याांचे पालि सुनिस्चचत करण्याची जबाबदारी 
स्वीकाराल, सवव नियम आणि कायदे तयार या कायदयाांतगवत आणि वेळोवेळी सुधाररत / सुधाररत 
/ लागू केल्याप्रमािे आणि वेळोवेळी अांमलात असलेल्या इतर कोितयाही सांबांचधत अचधनियमािुसार. 
आपि आपल्या बचत बँक खाते / चालू खाती ककां वा डीसीबी बँकेतील इतर कोितयाही लागू 
खातयाच्या कामकाजाच्या अटी आणि शतींसह देखील बाांधील रहाल.  

कािड वैधता आणि कािडधारक जबाबदाऱ्या 
• काडवचा मुददा आणि वापर ररिव्हव बँक ऑफ इांडडया आणि फेमा 19 िे जारी केलेल्या वेळोवेळी 

लागू असलेल्या नियम आणि कायदयाांच्या अधीि असेल. मुददा आणि वापर येथे असलेल्या अटी 
आणि शतींदवारे आणि वेळोवेळी सुधाररत केल्यािुसार देखील नियांबरत केला जाईल. 

• हे काडव केवळ डीसीबी बँकेच्या एटीएम आणि स्व्हसा एटीएममध्ये, भारतात आणि परदेशात वेळोवेळी 
बँकेिे परवािगी हदल्यािुसार व्यवहाराच्या पयावयाांसाठी वैध असेल. 

• हे काडव प्रतयेक वेळी डीसीबी बँकेची मालमत्ता असेल आणि डीसीबी बँकेच्या वविांतीिुसार डीसीबी 
बँकेला बबिशतव आणि ताबडतोब परत केले जाईल. काडवधारकाला वविांती केली जाते की काडव 
देण्यापूवी बँकेच्या अचधकाऱ्याची ओळख स्थावपत केली गेली आहे. 

• डेबबट काडव कोितयाही पररस्स्थतीत काडवधारकादवारे हस्ताांतरिीय ककां वा नियुक्त करण्यायोग्य िाही. 
  



 
• आपि प्राप्त िाल्यावर ताबडतोब काडववर स्वाक्षरी करिे आवचयक आहे. आपि इतर कोितयाही 

व्यक्तीस ते वापरण्याची परवािगी देऊ िये आणि काडव िेहमीच आपल्या वैयस्क्तक नियांरिाखाली 
ठेवूि काडवच्या गैरवापरापासूि सांरक्षि केले पाहहजे. 

• काडवधारकाला काडवधारकाला काडवसह वापरण्यासाठी जारी केलेला वैयस्क्तक ओळख क्रमाांक (वपि) 
ककां वा काडवधारकािे वपि म्हिूि निवडलेल्या कोितयाही क्रमाांकाचा वापर, केवळ काडवधारकासच 
माहहत असेल आणि काडवधारकाच्या वैयस्क्तक वापरासाठी आहेत आणि ते िॉि-रान्सफरेबल आणि 
काटेकोरपिे गोपिीय आहेत. वपि िांबरची लेखी िोंद कोितयाही स्वरूपात, हठकािी ककां वा पदधतीिे 
ठेवू िये ज्यामुळे तयाचा वापर रयस्थ पक्षादवारे सुलभ होऊ शकेल. वपि कोितयाही ततृीय पक्षाला, 
एकतर बँकेच्या कमवचार ् याांिा ककां वा व्यापारी आस्थापिाांिा, कोितयाही पररस्स्थतीत ककां वा 
कोितयाही मागाविे उघड केला जाऊ. 

• काडवधारकाचे खाते काडवच्या वापरािे प्रभाववत िालेल्या कोितयाही पैसे काढिे, हस्ताांतरि आणि 
इतर व्यवहाराांच्या रकमेसह तवररत डेबबट केले जाईल. कधीकधी व्यवहाराची रक्कम आणि / ककां वा 
हटपा, अचधभार ककां वा अपवादातमक व्यवहाराची रक्कम िांतर / िांतरच्या तारखेला आपल्या खातयात 
डेबबट केली जाते. काडवधारक अशा कोितयाही व्यवहाराांची पूतवता करण्यासाठी खातयात पुरेसा निधी 
ठेवेल. 

• काडवधारकास काडवधारकाांचे डीसीबी बँकेतील खाते (खाती) ओव्हरड्रॉ करण्याचा ककां वा कोितयाही 
मान्य ओव्हरड्राफ्टपेक्षा जास्त डेबबट काडवचा वापर करूि निधी काढूि घेण्याचा अचधकार राहिार 
िाही. 

• काडवधारक काडवधारकािे अचधकृत केलेले असो वा िसो काडवच्या वापरामुळे िालेल्या व्यवहाराांसाठी 
काडवधारक जबाबदार असेल आणि काडव ककां वा सांबांचधत वपिच्या कोितयाही अिचधकृत वापरामुळे 
होिारे कोितेही िुकसाि ककां वा िुकसाि, ज्यामध्ये उदभविार ्या कोितयाही दांडातमक कारवाईसह 
डीसीबी बँकेला िुकसाि भरपाई हदली जाईल तयािांतर परकीय चलि व्यवस्थापि कायदा 1999 
अांतगवत आरबीआयच्या मागवदशवक तत्त्वे ककां वा नियमाांचे उल्लांघि केल्यामुळे ककां वा भारतात आणि 
/ ककां वा इतर कोितयाही देशात / राज्य खांड / प्रदेश कायदा लागू असल्यािे आणि / ककां वा इतर 
कोितयाही देशात / हा करार सांपुष्टात आला असला तरी, तया वेळी जगात कोठेही स्स्थत राज्य 
खांड / प्रदेश असेल. 

• आपल्याला हे लक्षात घेण्याची वविांती केली जाते की डेबबट काडव सूचचत केलेल्या महहन्याच्या 
/ वषावच्या शेवटच्या हदवसापयंत वैध आहे. यादवारे आपि डेबबट काडवची मुदत सांपल्यावर 
तयाचे अिेक तुकडे करूि ते िष्ट करण्याचे वचि देता. आपले िूतिीकरि केलेले डेबबट काडव 
आपल्या खातयाच्या वतविुकीचे मूल्याांकि केल्यावर डीसीबी बँकेच्या वववेकबुदधीिुसार काडवची मुदत 
सांपण्यापूवी आपल्याला पाठववले जाईल. डीसीबी बँक एक्सपायरीवर आपल्या काडव खातयाचे 
िूतिीकरि करण्याचा एकमेव अचधकार राखूि ठेवते. 

• काडवधारक डीसीबी बँकेिे पाठववलेल्या खातयाच्या स्टेटमेंटवर एटीएम / मचटं आस्थापिेवर 
व्यवहाराच्या तपशीलात अस्स्तत्त्वात असलेल्या कोितयाही अनियलमतता ककां वा ववसांगतीच्या 
ववधािाच्या तारखेपासूि 15 हदवसाांच्या आत डीसीबी बँकेला लेखी कळवेल. या काळात अशी 
कोितीही िोटीस ि लमळाल्यास डीसीबी बँक या दोन्ही व्यवहाराांची शुदधता आणि खातेवववरि 
गहृीत धरिार आहे. 

आंतरराष्रीय वापर 
• काडवचा वापर ररिव्हव बँक ऑफ इांडडयाच्या (आरबीआय) ववनिमय नियांरि नियमावलीिुसार 

काटेकोरपिे होिे आवचयक आहे. आपि तयाचे पालि करण्यात अपयशी ठरल्यास, आपि परकीय 
चलि व्यवस्थापि कायदा 1999 अांतगवत कारवाईस पार आहात आणि डीसीबी बँक ककां वा 
आरबीआयच्या साांगण्यावरूि डीसीबी बँकेकडूि डेबबट काडव बाळगण्यास मिाई केली जाऊ शकते. 
आरबीआयच्या ववनिमय नियांरि नियमाांचे पालि ि केल्यामुळे उदभविार ्या कोितयाही / सवव 
पररिामाांपासूि आपि निरुपद्रवी डीसीबी बँकेला िुकसाि भरपाई दयाल आणि धारि कराल. 

• िेपाळ आणि भूतािमधील परकीय चलि व्यवहाराांसाठी (म्हिजे स्थानिक चलि ककां वा भारतीय 
रुपया िसलेल्या कोितयाही चलिात) डेबबट काडव वैध िाही. 

• परकीय व्यवहाराांचा समावेश असलेल्या आांतरराष्रीय वापरावर व्यवहाराच्या रकमेच्या 3% ककां वा 
बॅंकेिे वेळोवेळी निस्चचत केलेल्या इतर कोितयाही दरादवारे चचन्हाांककत केले जाईल. कृपया लक्षात 
घ्या की काडवधारकाांिा स्व्हसा इांटरिॅशिलकडूि माकव -अप आकारले जात िाही. 

• डीसीबी बँक कोितयाही उत्तरदानयतवाखाली िसेल आणि काडवधारकािे वेळोवेळी जारी केलेल्या 
भारतीय ररिव्हव बँक ऑफ इांडडया (आरबीआय) िे ववहहत केलेल्या परकीय चलि हक्काांपेक्षा जास्त 
परकीय चलि हक्क ओलाांडल्यामुळे प्रतयक्ष ककां वा अप्रतयक्षपिे होिार ्या शुल्काच्या घसरिीमुळे 
होिारे िुकसाि ककां वा िुकसािीच्या सांदभावत िुकसाि भरपाई हदली जाईल असे मािले जाईल, 
डीसीबी बँकेला काडवधारकािे तयाच्या हक्काांपेक्षा जास्त असल्याची जािीव करूि हदली. 

• अनिवासी भारतीय आांतरराष्रीय स्तरावर वैध डेबबट काडव धारि करू शकतात, जर भारतात / 
परदेशात तयाच्या वापरामुळे उदभविारी सवव थकबाकी डीसीबीकडे असलेल्या एिआरई खातयातूि 
पूिव केली गेली असेल. 

• आपि कोितयाही बेकायदेशीर खरेदीसाठी पैसे भरण्यासाठी काडव ि वापरण्याची हमी देता, उदा. 
आरबीआयिे परवािगी िसलेल्या वस्तू / सेवाांच्या खरेदीसाठी / इतर कोितयाही ववदयमाि वैधानिक 
नियम साठी. 

्यापारी आस्थापिा उपयोग 
• स्व्हसा / इलेक्रॉि लोगो दशववविार ्या भारतातील आणि परदेशातील व्यापारी आस्थापिाांमध्ये  

  



सवव इलेक्रॉनिक पॉईंट-ऑफ-सेल टलमविल्सवर हे काडव स्वीकारले जाते. 
• हे काडव केवळ इलेक्रॉनिक वापरासाठी आहे आणि केवळ इलेक्रॉनिक पॉईंट-ऑफ-सेल स्वाइप 

टलमविल असलेल्या व्यापारी आस्थापिाांमध्येच स्वीकारले जाईल. मेल ऑडवर ककां वा टेललफोि ऑडवर 
व्यवहारात काडवचा कोिताही वापर अिचधकृत मािला जाईल आणि अशा व्यवहाराांसाठी काडवधारक 
पूिवपिे जबाबदार असेल. कृपया हे लक्षात घ्या की व्यापारी आस्थापिाांवरील इलेक्रॉनिक पॉईंट-
ऑफ-सेल स्वाइप टलमविल्सवर डेबबट काडव वापरण्यासाठी वपिची आवचयकता िाही. 

• जर काडवधारकाकडे आधीपासूिच डीसीबी एटीएम काडव असेल तर डेबबट काडव जारी केल्यावर एटीएम 
काडव निस्ष्क्रय केले जाईल. 

• जेव्हा जेव्हा व्यापारी आस्थापिाांमध्ये काडव वापरले जाते तेव्हा आपि ववक्री स्स्लपवर स्वाक्षरी 
करिे आणि ववक्री स्स्लपची आपली प्रत ठेविे आवचयक आहे. डीसीबी बँक ववक्री स्स्लपच्या प्रती 
सादर करिार िाही. कोितीही ववक्री स्स्लप आपि वैयस्क्तकररतया स्वाक्षरी केलेली िाही परांतु जी 
लसदध केली जाऊ शकते, कारि आपि अचधकृत केली आहे असे मािले जाईल. 

• जगभरातील कोितयाही स्व्हसा काडव मचटं आउटलेटमध्ये डेबबट काडव स्वीकारले जातात. डीसीबी 
बँक व्यावसानयकािे आमच्याशी केलेल्या कोितयाही व्यवहाराचे कोितेही उत्तरदानयतव स्वीकारिार 
िाही, ज्यात अशा प्रकारे घेतलेल्या ककां वा ऑफर केलेल्या वस्तू आणि सेवाांच्या पुरवठ्यासहहत परांतु 
मयावहदत िाही. कोितयाही स्व्हसा काडव मचंट आस्थापिेशी सांबांचधत तुमची काही तक्रार असेल तर 
तुम्ही व्यापारी आस्थापिाकडे प्रकरि लमटवावे आणि तसे ि केल्यास डीसीबी बँकेच्या कोितयाही 
दानयतवातूि तुमची सुटका होिार िाही. 

• डीसीबी बँक कोितयाही व्यापारी आस्थापिादवारे आकारल्या जािार ्या आणि व्यवहाराच्या रकमेसह 
आपल्या खातयात डेबबट केलेल्या व्यवहाराांच्या मूल्य / ककां मतीपेक्षा जास्त शुल्काची कोितीही 
जबाबदारी स्वीकारत िाही. 

• वस्तू/सेवा रदद करण्यासाठी खरेदी व तयािांतरचे पतपुरवठा हे दोि स्वतांर व्यवहार आहेत. परतावा 
केवळ आपल्या खातयात जमा केला जाईल (कमी रददीकरि शुल्क) जेव्हा तो व्यापाऱ्याकडूि प्राप्त 
होईल. परताव्याच्या हदवसापासूि 30 हदवसाांच्या आत के्रडडट आपल्या काडव खातयात पोस्ट केले 
गेले िाही तर आपि के्रडडटच्या प्रतीसह डीसीबी बँकेला सूचचत करिे आवचयक आहे. 

• एकाचधक खातयाांशी जोडलेल्या काडांच्या बाबतीत, व्यापारी आस्थापिाांमधील व्यवहार केवळ 
प्राथलमक खातयावरच केले जातील. जर या खातयात अपुरा निधी असेल तर डीसीबी बँक काडवशी 
जोडलेल्या इतर खातयाांमध्ये आवचयक निधी एकबरत ककां वा अिेक वेळा उपलब्ध असला तरीही 
व्यवहाराांचा सन्माि करिार िाही. 

• चेक-इि दरम्याि हॉटेल्समध्ये आणि इतर हठकािी जेथे खरेदी व्यवहार ककां वा सेवा पूिव होण्यापूवी 
पेईंगची व्यवस्था केली जाते अशा हठकािी हे काडव वापरले जाऊ शकत िाही. 

• काडव कोितयाही मेल ऑडवर / फोि खरेदीसाठी वापरले जाऊ िये आणि असा कोिताही वापर 
अिचधकृत मािला जाईल. 

• परदेशी मालसके / नियतकाललकाांची सदस्यता भरण्यासाठी काडवचा वापर केला जाऊ िये आणि 
असा कोिताही वापर अिचधकृत मािला जाईल. 

• काडवधारक सवव अिचधकृत कृतये आणि व्यवहाराांसाठी पूिवपिे जबाबदार असेल. 
• कधीकधी व्यवहाराची रक्कम आणि / ककां वा हटपा, अचधभार ककां वा अपवादातमक व्यवहाराची रक्कम 

िांतर / िांतरच्या तारखेला आपल्या खातयात डेबबट केली जाते. 
• कृपया हे सुनिस्चचत करा की आपल्या खातयाला हटप्स, पेरोलशी सांबांचधत डेबबट्स पूिव करण्यासाठी 

पुरेसे अथवसहाय्य हदले गेले आहे / रेल्वे अचधभार ककां वा इतर कोितेही अपवादातमक व्यवहार जे 
उशीरािे आपल्या खातयात डेबबट केले जातात. 

• आपले काडव स्वीकारले गेले िाही ककां वा पीओएस (सदस्य आस्थापिा / व्यापारी स्थाि) येथे 
कोितयाही कारिास्तव कोिताही व्यवहार िाकारला गेला तर बँक जबाबदार िाही. 

 एटीएमचा वापर 
• हे काडव जगभरातील डीसीबी बँकेच्या एटीएम आणि स्व्हसा / प्लस एटीएममध्ये स्वीकारले जाते. 
• डीसीबी डेबबट काडवचा वापर भारत आणि परदेशातील कोितयाही स्व्हसा एटीएममध्ये रोख पैसे 

काढिे आणि लशल्लक चौकशीसाठी देखील केला जाऊ शकतो. 
• डीसीबी बँकेच्या एटीएममध्ये ककां वा भारत आणि परदेशातील कोितयाही स्व्हसा एटीएममध्ये रोख 

रक्कम काढिे / लशल्लक चौकशी / इतर व्यवहाराांसाठी शुल्क सेवा शुल्काच्या वेळापरकािुसार 
असेल. सध्याच्या लागू दरासाठी, कृपया या पुस्स्तकेचा सांबांचधत ववभाग पहा. कृपया आपल्या 
जवळच्या डीसीबी बँक शाखेशी सांपकव  साधा ककां वा अचधक माहहतीसाठी आमच्या वेबसाइटला भेट 
दया. 

• डीसीबी बँकेच्या एटीएममध्ये सवव रोख रक्कम काढिे, धिादेश / रोख ठेवीसाठी, डडपॉणिट ककां वा 
पैसे काढण्याच्या वेळी एटीएमदवारे जारी केलेली कोितीही ववधािे / पावती नििावयक मािली 
जातील, जोपयतं डीसीबी बँकेिे अन्यथा सतयावपत आणि सूचचत केले िाही. अशी कोितीही 
पडताळिी देखील अांनतम आणि नििावयक असेल आणि ही सतयावपत रक्कम काडवधारकास 
बांधिकारक असेल. 

• डीसीबी बँक कोितीही सेवा प्रदाि करण्यात अपयशी ठरल्यास ककां वा तयाअांतगवत कोितेही दानयतव 
  



पार पाडण्यास जबाबदार िसेल जेथे एटीएम ककां वा काडवच्या कोितयाही बबघाडास (प्रतयक्ष ककां वा 
अप्रतयक्षपिे) जबाबदार असेल, निधीचा तातपुरता अपुरापिा, कोिताही वाद ककां वा तयाच्या 
नियांरिाबाहेरील पररस्स्थतीत जबाबदार िसेल. 

• डीसीबी बँक काडव आणि सांबांचधत वपिच्या तोटा / वापरामुळे उदभविार ् या ककां वा सांबांचधत 
कोितयाही पररिामी ककां वा अप्रतयक्ष िुकसाि ककां वा िुकसािीसाठी जबाबदार राहिार िाही, मग 
ते कोितयाही कारिास्तव असो. 

• ज्या देशात काडव जारी करण्यात आले होते तया व्यनतररक्त इतर देशात एटीएम सेवाांची उपलब्धता 
ही तया देशात लागू असलेल्या स्थानिक नियमाांदवारे नियांबरत केली जाते. जर या सेवा िोटीसलशवाय 
मागे घेतल्या गेल्या तर डीसीबी बँक जबाबदार राहिार िाही. 

• आपले काडव स्वीकारले िाही ककां वा कोितयाही एटीएममध्ये कोितयाही कारिास्तव कोिताही 
व्यवहार िाकारला गेला तर बँक जबाबदार िाही. 

िीस 
• वावषवक शुल्क लागू दरािे आपल्या प्राथलमक खातयात डेबबट केले जाईल. हे शुल्क परतावापार 

िाही. इतर सेवाांचे शुल्क प्राथलमक खातयाला प्रचललत दरािे आकारले जाईल. 
• रोख रक्कम काढिे / लशल्लक चौकशी आणि / ककां वा इतर व्यवहाराांसाठी व्यवहार शुल्क जेथे लागू 

असेल तेथे, व्यवहाराच्या रकमेची डेबबट एांरी पोस्ट करतािा ककां वा हदवसाच्या शेवटी खातयात डेबबट 
केले जाईल. 

• परकीय चलिातील सवव शलु्क काडवधारकाच्या बँक खात ेस्टेटमेंटमध्ये भारतीय रुपयाांमध्ये बबल 
हदले जाईल. आपि यादवारे डीसीबी बँक आणि स्व्हसाला परदेशी चलिात केलेले शुल्क डीसीबी 
बँक / स्व्हसा वेळोवेळी नियुक्त केला जाऊ शकतो. 

• डेबबट काडवच्या वापरावर लागू असलेले शुल्क कदाचचत डीसीबी बँकेिे काडवधारकाला पूववकल्पिा ि 
देता वेळोवेळी बदलले जाऊ शकते. 

• या अटी आणि शतींमध्ये हदसिारे कोितेही शुल्क / शुल्क सेवा कर आणि / ककां वा इतर कोितेही 
उपकर / कर वेळोवेळी लागू होत िाहीत. 

 िेबबट कािडची वैसशष्ट्ये  

• बँक वेळोवेळी, आपल्या वववेकबुदधीिुसार, आपल्या डेबबट काडववर ववववध वैलशष्ट्ये प्रदाि 
करण्यासाठी ववववध एजन्सीांशी करार करू शकते. ही सवव वैलशष्ट्ये केवळ सवोत्तम प्रयतिाांच्या 
आधारावर असतील आणि कोितयाही सेवा प्रदातयाांिी / व्यापारी / आउटलेट्स / एजन्सीदवारे ऑफर 
केलेल्या सेवेच्या कोितयाही उतपादिाांच्या कायवक्षमतेची, उपयुक्ततेची बँक हमी देत िाही ककां वा 
हमी देत िाही. वाद (असल्यास) बॅंकेचा समावेश ि करता, थेट व्यापारी / एजन्सी इतयादीांशी सांपकव  
साधावा लागेल. 

 उघि माहहती 
• या अटी व शतींदवारे, काडवधारक डीसीबी बँक लललमटेडला या व्यवस्थेसाठी काडव / खातेधारकाचा 

डेटा आणि तयाचे ऑपरेशि ताांबरक / तांरज्ञाि सेवा प्रदातयासह सामानयक करण्यास मान्यता प्रदाि 
करतो. 

• डीसीबी बँक आणि / ककां वा तयाच्या सहकाऱ्यािे वविांती केल्यावर, आपि डीसीबी बँक आणि / 
ककां वा तयाच्या सहकाऱ्याला आवचयक वाटेल अशा कोितयाही बाबीांशी सांबांचधत कोितीही माहहती, 
िोंदी ककां वा प्रमािपर प्रदाि कराल. आपि डीसीबी बँक आणि / ककां वा तयाच्या सहकाऱ्याला 
कोितयाही मागाविे ककां वा आवचयक वाटल्या जािार ्या कोितयाही स्रोताकडूि सादर केलेल्या 
माहहतीची सतयता सतयावपत करण्यासाठी अचधकृत कराल. जर डेटा प्रदाि केला गेला िसेल ककां वा 
चुकीचा असेल तर, डीसीबी बँक आणि / ककां वा तयाचा सहकारी तयाच्या वववेकबुदधीिे काडवचे 
िूतिीकरि िाकारू शकतात ककां वा काडव तवररत रदद करू शकतात. 

• डीसीबी बँक आणि / ककां वा तयाच्या सहकाऱ्यािे आपली माहहती आणि / ककां वा कागदपरे सक्षम 
अचधकारके्षराच्या कोितयाही न्यायालय, अधव-न्यानयक / वैधानिक / नियामक प्राचधकरिे, 
कायदयाची अांमलबजाविी करिार ्या सांस्था आणि कें द्र सरकारच्या इतर कोितयाही शाखेकडे 
ककां वा राज्य सरकार कडे उघड करण्याचा अचधकार राखूि ठेवला आहे. 

• डीसीबी बँक आणि / ककां वा तयाच्या सहकाऱ्याला, कठोर ववचवासात, इतर सांस्थेस, काडवधारकाच्या 
खातयाशी सांबांचधत अशी माहहती उघड करण्याचा अचधकार आहे जे कोितयाही इलेक्रॉनिक फां ड 
रान्सफर िेटवकव मधील तयाच्या सहभागाबददल आवचयक ककां वा योग्य असू शकते. 

• डीसीबी बँक आणि / ककां वा तयाच्या सहकाऱ्यािे आरबीआय ककां वा इतर कोितयाही वैधानिक / 
नियामक प्राचधकरिाला परदेशी चलिाांमध्ये काडवधारकािे केलेल्या खचावचा अहवाल देण्याचा 
अचधकार राखूि ठेवला आहे हे सुनिस्चचत करण्यासाठी अिुज्ञेय हक्क काडवधारकािे (काडवधारक) 
पेक्षा जास्त केलेले िाहीत आणि परकीय चलि व्यवस्थापि कायदा, 1999 चे उल्लांघि केले जात 
िाही. 

• काडवधारक सहमत आहे की बँक आणि / ककां वा तयाचा सहकारी कठोर ववचवासात, इतर सांस्थाांिा, 
अशी वैयस्क्तक माहहती उघड करू शकते, जी समाववष्ट कारिाांसाठी वाजवी प्रमािात आवचयक 
असू शकते, परांतु खालील गोष्टीांपुरतीच मयावहदत िाही: 

a. कोितयाही दरूसांचार ककां वा इलेक्रॉनिक स्क्लअररांग िेटवकव मधील सहभागासाठी, 
b. कायदेशीर निदेशाचे पालि करूि, 
c. मान्यताप्राप्त के्रडडट स्कोअररांग एजन्सीदवारे के्रडडट रेहटांगसाठी, 
d. फसविूक प्रनतबांधाच्या उददेशािे, आणि 
e. माहहती ब्युरोला के्रडडट करण्यासाठी. 

  



 
• काडवधारक पुढे सहमत आहे की बँक आणि / ककां वा तयाचा सहकारी खाते उघडण्याच्या फॉमवमध्ये 

प्रदाि केलेली माहहती कोितयाही ववपिि एजांट (एजांट) आणि / ककां वा कां राटदाराांदवारे क्रॉस 
सेललांगच्या उददेशािे उघड करू शकतात ज्याांच्याबरोबर बँक आणि / ककां वा तयाचा सहकारी प्रवेश 
करतो ककां वा कोितयाही मध्ये प्रवेश केला आहे सेवा / उतपादिे प्रदाि करण्याच्या सांदभावत व्यवस्था, 
ज्यात कोितयाही मयावदेलशवाय, ववववध ववत्तीय उतपादिाांची क्रॉस ववक्री समाववष्ट आहे. 

 हरवलेले फकंवा चोरलेले कािड 
• काडव हरवले ककां वा चोरीला गेले असेल तर, या घटिेची माहहती तवररत डीसीबी बँक शाखा ककां वा 

हेल्पलाइिला तवररत सांपे्रषिाच्या वेगवाि मागाविे हदली जािे आवचयक आहे आणि तयािांतर 
लेखी सांपे्रषि केले जाते. कबूल केलेल्या पोललस तक्रारीची एक प्रत या लेखी पुष्टीकरिासोबत 
असिे आवचयक आहे. 

• काडव हरवल्यािांतर ककां वा चोरीला गेल्यािांतर डीसीबी बँकेला व्यवहार प्राप्त िाला असेल तर परांतु 
आपली लेखी पुष्टी प्राप्त होण्यापूवी आपि खातयाांमध्ये डेबबट केलेल्या सवव रकमेसाठी जबाबदार 
असाल. तथावप, जर तोटा / चोरीची तवररत लेखी िोंद केली गेली असेल आणि आपि चाांगल्या 
ववचवासािे आणि वाजवी काळजी आणि पररश्रमािे कायव केले असेल तर खरेदी व्यवहाराांसाठी आपले 
गमावलेले काडव उत्तरदानयतव शून्य असेल (एकदा तोटा लेखी स्वरूपात कळववल्यािांतर). एटीएमदवारे 
केल्या जािाऱ्या रोख पैसे काढण्यावर असे कोितेही कव्हरेज हदले जािार िाही, कारि अशा 
व्यवहाराांसाठी वपिचा वापर करिे आवचयक आहे, जे गोपिीय आहे आणि केवळ आपल्यालाच 
माहहत आहे. 

• आपि यादवारे डीसीबी बँकेला कोितयाही उत्तरदानयतव / (िागरी ककां वा फौजदारी), तोटा, खचव, खचव 
ककां वा काडवच्या िुकसािीमुळे ककां वा गैरवापरामुळे उदभविारे िुकसाि ववरूदध पूिवपिे िुकसाि 
भरपाई देण्याचे वचि देता जर ते गहाळ िाले असेल आणि डीसीबी बँकेला कळवले गेले िाही, 
ककां वा डीसीबी बँकेला कळवण्यापूवी हरवले आणि तयाचा गैरवापर िाला असेल तर. जर तुम्ही सवव 
बाबतीत अटी व शतींचे पालि केले असेल, तर डीसीबी बँकेच्या एकमेव वववेकबुदधीिुसार लागू 
शुल्कावर ररप्लेसमेंट काडव जारी केले जाऊ शकते. 

• जर हे निस्चचत केले गेले की आपि काडवहाताळिीत अतयांत निष्काळजीपिा ककां वा फसवे आहात, 
तर बँक फसव्या परताव्यासाठी / परतफेडीसाठी कोितीही वविांती स्वीकारिार िाही हरवलेल्याांचा 
वापर / चोरीचे काडव. आपल्या प्रनतनिचधतवाच्या आणि / ककां वा आपि प्रदाि केलेल्या कोितयाही 
माहहतीच्या आधारे आपल्या खातयात कोितीही रक्कम जमा केल्यास, बँक कोितयाही गोष्टीलशवाय 
आपल्याकडूि रक्कम वसूल करेल पूवव सूचिा. आपि यादवारे डीसीबी बँकेला आपल्या 
निष्काळजीपिािे ककां वा बिावट काडवहाताळिीमुळे उदभविार ्या कोितयाही उत्तरदानयतव, तोटा, 
खचव, खचव, िुकसाि ववरूदध पूिवपिे िुकसाि भरपाई देण्याचे वचि देता. 

• आपि िांतर काडव पुिप्रावप्त केल्यास, ते वापरले जाऊ शकत िाही. कृपया चुांबकीय पट्टीदवारे 
काडावचे अिेक तुकडे करूि िष्ट करा. 

पवमा 
• आपि हे मान्य करता की काडववर प्रदाि केलेला ववमा लाभ आपल्याला लागू असलेल्या सांबांचधत 

ववमा पॉललसीच्या अटीांिुसार उपलब्ध असेल आणि जोपयतं आपि डीसीबी बँकेचे सकक्रय 
काडवहोल्डर आहात आणि रहाल तोपयंतच उपलब्ध असेल. 

• िीरो लॉस्ट काडव लायबबललटी कव्हरेज एचडीएफसी ईआरजीओ जिरल इन्शुरन्स कां पिी लललमटेड 
(ककां वा इतर कोितीही ववमा कां पिी ज्यादवारे बँक वेळोवेळी करार करू शकते) काडवधारकाांिा प्रदाि 
केले जाते ज्याांचे अटी, शती आणि नििवय, ज्यासाठी डीसीबी बँक जबाबदार िाही, ते लागू होतील. 

• आपल्याला खटल्याच्या आवचयकतेिुसार अनतररक्त कागदपरे सादर करण्यास साांचगतले जाऊ 
शकते. 

• दाव्याांच्या कोितयाही ववलांबबत सेटलमेंटसाठी डीसीबी बँक जबाबदार राहिार िाही. 
स्कटेटमेंट आणि िोंदी 

• डीसीबी बँकेिे पाठववलेल्या खाते ववधािावर काडव व्यवहाराांच्या िोंदी उपलब्ध असतील. अशी खाते 
ववधािे काडवधारकािे दशवववल्याप्रमािे रेकॉडववरील प्राथलमक खातयाशी सांबांचधत मेललांग पत्त्यावर 
वेळोवेळी काडवधारकास मेल केली जातील. काडवधारक डीसीबी फोि बँककांग सेवेवर कॉल करूि 
ककां वा डीसीबी बँकेच्या एटीएममधील लमिी स्टेटमेंट सुववधेचा वापर करूि कोितयाही वेळी तयाच्या 
व्यवहाराांची माहहती लमळवू शकतो. 

• डीसीबी बँकेची काडवच्या वापरादवारे प्रकक्रया केलेल्या व्यवहाराांची िोंद सवव कारिाांसाठी नििावयक 
आणि बांधिकारक असेल. 

पववाद 
• खरेदी व्यवहाराांच्या बाबतीत, काडवधारकाच्या स्वाक्षरीसह ववक्री स्स्लप आणि तयावर िमूद केलेल्या 

काडव िांबरसह डीसीबी बँक आणि / ककां वा तयाचा सहकारी आणि काडवधारक याांच्यात नििावयक 
पुरावा असेल काडवधारक आणि डीसीबी बँक आणि / ककां वा तयाच्या सहकाऱ्यािे केलेल्या 
उत्तरदानयतवाची आवचयकता िाही की काडवधारकाच्या समाधािासाठी काडवधारकािे खरेदी केलेला / 
सेवेचा लाभ घेतलेला माल काडवधारकाला प्राप्त िाला आहे. 

• डीसीबी बँक आणि / ककां वा तयाचा सहकारी एखादया व्यचथत काडवधारकाच्या असहमतीचे निराकरि 
करण्यासाठी प्रामाणिक आणि वाजवी प्रयति करतील जे खाते ववधािात सूचचत केलेल्या लागू 
शुल्कासह ककां वा अन्यथा काडवधारकािे निधावररत केल्यािुसार असहमतीची सूचिा प्राप्त िाल्यापासूि 
दोि महहन्याांच्या आत निस्चचत केले आहे. जर अशा प्रयतिाांिांतर डीसीबी बँक आणि / ककां वा 
तयाच्या सहकाऱ्यािे हे निस्चचत केले की शुल्क योग्य आहे, तर ते काडवधारकास ते कळवेल. 

  



 
• सामानयक िेटवकव  एटीएम व्यवहाराच्या सांदभावत कोिताही वाद स्व्हसा नियमाांिुसार सोडवला जाईल. 

बँक आणि तयाचा सहकारी काडवधारकािे सामानयक िेटवकव सह केलेल्या कोितयाही व्यवहाराची 
जबाबदारी आणि उत्तरदानयतव स्वीकारत िाही. काडवधारकाला कोितयाही सामानयक िेटवकव  
एटीएमशी सांबांचधत काही तक्रारी असल्यास, सामानयक िेटवकव सह काडवधारकािे हे प्रकरि सोडवले 
पाहहजे आणि तसे ि केल्यास बँक आणि तयाच्या सहकाऱ्यावरील कोितयाही जबाबदाऱ्याांपासूि 
मुक्त होिार िाही. मार काडवधारकािे बँक व तयाच्या सहकाऱ्याला तक्रारीची सूचिा ततकाळ दयावी. 

• डीसीबी बँक आणि / ककां वा तयाचा सहकारी काडवचा सन्माि करण्यासाठी कोितयाही मचटं 
एस्टॅस्ब्लशमेंटच्या िकाराची कोितीही जबाबदारी स्वीकारत िाही. 

• या अटी आणि शतींचा अथव भारताच्या कायदयाांिुसार आणि तयािुसार केला जाईल. सवव वववाद 
भारतातील मुांबईच्या न्यायालयाांच्या अिन्य अचधकारके्षराच्या अधीि आहेत, मग या प्रकरिात 
इतर कोितयाही न्यायालयाचे समवती अचधकारके्षर असू शकते की िाही याची पवाव ि करता. 

• काडवधारक थकबाकी वसुलीशी सांबांचधत सवव खचव, कायदेशीर खचव (हे प्रकरि कोितयाही एजांटकडे 
पाठविे आवचयक बिले आहे का) ककां वा जेथे वववादाच्या निराकरिासाठी कायदेशीर सांसाधिाांचा 
वापर केला गेला आहे अशा सवव खचांसाठी जबाबदार असेल. 

• भारतीय प्रजासत्ताकाव्यनतररक्त इतर कोितयाही देशाच्या कायदयाांचे पालि ि केल्याबददल बँक 
आणि / ककां वा नतचा सहकारी प्रतयक्ष ककां वा अप्रतयक्ष, कोितेही उत्तरदानयतव स्वीकारत िाही. 
भारताव्यनतररक्त इतर देशातील काडवधारकादवारे इांटरिेट, मोबाइल ककां वा फोिदवारे कोितयाही 
सेवेमध्ये प्रवेश केला जाऊ शकतो या वस्तुस्स्थतीचा अथव असा लावला जािार िाही की तया देशाचे 
कायदे या अटीांवर नियांरि ठेवतात आणि काडवधारकाच्या खातयातील अटी आणि / ककां वा ऑपरेशन्स 
आणि / ककां वा यापैकी कोितयाही सेवेचा वापर. 

सवडसाधारि(िनरल) 
• आपि आपल्या रोजगार आणि / ककां वा कायावलय आणि / ककां वा निवासी पत्ता आणि दरूध्विी 

क्रमाांकाांमध्ये कोितयाही बदलाबददल डीसीबी बँकेला तवररत लेखी सूचचत कराल. 
• डीसीबी बँक कोितयाही अटी आणि शतींमध्ये भर घालण्याचा, हटववण्याचा ककां वा बदलण्याचा 

अचधकार राखूि ठेवते. यापैकी कोितेही बदल ज्या तारखेला अांमलात आिायचे आहेत तया 
तारखेिांतर डेबबट काडवचा वापर, आरक्षिालशवाय स्वीकृतीचा पुरावा म्हिूि घेतला जाईल. 

• येथे पोस्टािे पाठववलेली कोितीही सूचिा काडवधारकाला िोहटकफकेशि पोस्ट केल्यापासूि ते 
डीसीबीला हदलेल्या शेवटच्या पत्त्यावर 7 हदवसाांच्या आत प्राप्त िाली आहे असे मािले जाईल 
काडवधारकािे लेखी स्वरूपात बँक. डी.सी.बी. बँक योग्य वाटेल अशा प्रकारे बदलाांचे प्रकाशि करिे 
ही काडवधारकाला प्रभावी सूचिा ठरेल. 

• जर एखादया खातेदारािे काडवचा वापर करूि डीसीबी बँकेिे परवािगी हदलेल्या उपलब्ध लशल्लक 
ककां वा ओव्हरड्राफ्ट मयावदेपेक्षा जास्त रक्कम काढली, तर खातेदार डीसीबी बँकेला व्याजासह ओव्हर 
काढलेली सांपूिव रक्कम बबिशतव देईल आणि दांड, जर काही असेल तर, डीसीबी बँकेिे निस्चचत 
केलेल्या दरािे. तथावप, हे एक करार म्हिूि मािले जाऊ िये, एकतर व्यक्त केले गेले आहे ककां वा 
सूचचत केले गेले आहे की डीसीबी बँक कोितयाही ओव्हरड्राफ्ट सुववधा देण्यास बाांधील आहे. 

• डीसीबी बँक काडवधारकाांिा सवलतीसारखे फायदे प्रदाि करिार ्या ततृीय पक्षाांदवारे ऑफर केल्या 
जािार ् या वस्तू आणि सेवाांच्या गुिवते्तबददल कोितेही प्रनतनिचधतव करत िाही. जर सेवा 
कोितयाही प्रकारे कमी असेल ककां वा अन्यथा असमाधािकारक असेल तर डीसीबी बँक जबाबदार 
राहिार िाही. 

समाप्ती (टर्मानेशन) 
• डीसीबी बँक काडव ककां वा कोितयाही वेळी ऑफर केलेल्या इतर कोितयाही सेवा पूववसूचिालशवाय 

आणि कोितेही कारि ि देता रदद / मागे घेण्याचे अचधकार राखूि ठेवते. 
• काडवधारकािे डीसीबी बँकेतील आपले खाते बांद करण्याचा नििवय घेतल्यास, या खातयासह जारी 

केलेले काडव (काडव), कारि प्राथलमक खाते आपोआप रदद केले जाईल. काडवधारकािे ताबडतोब 
तयाचे / तयाांचे काडव वापरिे बांद केले पाहहजे आणि या खातयाशी जोडलेली तयाची / अनतररक्त 
काडवधारक काडे िष्ट करिे आणि परत करिे आवचयक आहे. अदयाप खातयात डेबबट ि िालेल्या 
कोितयाही थकबाकीदार काडव व्यवहाराांच्या बाबतीत, डीसीबी बँकेिे आपला निधी परत करण्यापूवी 
ते लशल्लक रकमेतूि काढूि टाकले जाईल. 

• काडवधारकािे डेबबट काडवचा वापर बांद करण्याचा नििवय घेतल्यास, काडवधारक डीसीबी बँकेला लेखी 
स्वरूपात पूववसूचिा देईल आणि ताबडतोब काडव परत करेल आणि तवररत काडव आणि कोितयाही 
अनतररक्त काडवहोल्डसव कार्डवस (आवचयक िसल्यास) चुांबकीय पट्टीदवारे, डीसीबी बँकेला अिेक 
तुकर्डयाांमध्ये कापले जातात. काडवधारकािे काडव िष्ट केल्याचा दावा केल्यािांतर काडवधारक डेबबट 
काडववर केलेल्या सवव काडव सुववधा आणि सांबांचधत शुल्कासाठी जबाबदार असेल, िाही या अटी 
आणि शतींच्या अांमलबजाविीच्या समाप्तीसह उभे राहूि. डेबबट काडववर िालेल्या सवव शुल्कासाठी 
काडवधारक जबाबदार असेल की िाही हे गैरवापर / फसव्या वापराचा पररिाम आहे की िाही आणि 
काडव िष्ट िाल्याची माहहती बँकेला देण्यात आली आहे. 

• काडव ही डीसीबी बँकेची मालमत्ता आहे आणि वविांतीिुसार डीसीबी बँकेच्या अचधकाऱ्याला तवररत 
आणि बबिशतव परत करिे आवचयक आहे. कृपया खारी करा की आपले काडव हाताळण्यापूवी बँक 
ऑकफसरची ओळख आपि स्थावपत केली आहे. 

• डीसीबी बँकेला डेबबट काडव सुववधा तवररत प्रभावािे सांपुष्टात आिण्याचा अचधकार असेल आणि 
खालीलपैकी कोितीही घटिा घडल्यािांतर काडव परत केले जाईल. 

i) येथे घालूि हदलेल्या अटी व शतींचे पालि करण्यात अपयश. 
  



 
ii) डीसीबी बँकेबरोबर केलेल्या करारककां वा बाांचधलकी (आकस्स्मक ककां वा अन्यथा) 

अांतगवत डीफॉल्टची घटिा. 
iii) काडवधारक हा कोितयाही हदवाळखोरीचा, हदवाळखोरीच्या कायववाहीचा ककां वा ततसम 

स्वरूपाच्या कायववाहीचा ववषय बितो. 
iv) काडवधारकाचे निधि. 
v) काडवधारकाचे खाते बांद करिे ककां वा िमूद केलेल्या खातयातील ककमाि सरासरी 

लशल्लक राखण्यात अपयश. 
• डेबबट काडव डीसीबी बँकेला कोितयाही तारखेपूवी परत केले पाहहजे की ज्या तारखेला कोितेही 

शुल्क लागू होिार आहे, काडवधारकािे प्रस्ताववत केलेल्या कोितयाही बदलाांिा िकार हदल्यास 
काडवला लागू असलेली वैलशष्ट्ये, शुल्क ककांवा अटी आणि शती. 

िोट 

• कृपया लक्षात घ्या की डीसीबी बँक व्यापारी आस्थापिाांमध्ये ग्राहकाांिा कोितेही शुल्क आकारत िाही. 
मार, रेल्वे आणि पेरोल पांप अशा काही व्यापारी शे्रिी आहेत, स्जथे काडव वापरण्यासाठी अचधभार 
असतो. पेरोल पांपावरील अचधभार खरेदी बबलाच्या 2.5% ककां वा ₹10/- यापैकी जे जास्त असेल ते 
आणि रेल्वेवर प्रनत व्यवहार ₹30/- अनतररक्त आहे. हे स्वतांरपिे आपल्या खातयात डेबबट केले जातील 
आणि स्वतांर िोंदी म्हिूि हदसतील. 

• हे शुल्क सध्या लागू आहे आणि वेळोवेळी बदलण्याच्या अधीि आहे. अचधक माहहतीसाठी, 
कृपया आपल्या जवळच्या डीसीबी बँक शाखेशी सांपकव  साधा. 

• वरील शुल्क / शुल्कामध्ये सेवा कर आणि / ककां वा इतर कोितेही उपकर / कर वेळोवेळी लागू होत 
िाहीत. 

हेल्प लाईि 
• आम्हाला आमच्या ग्राहक सेवा कें द्र क्र. वर कॉल करा. (022) 6899 7777 / (040) 6815 

7777 ककां वा आम्हाला customercare@dcbbank.com येथे ई-मेल करा ककां वा आम्हाला डीसीबी 
बँक, एिपीसी, क्रमाांक 2, थानिकाचलम रोड, टी िगर, चेन्िई - 600017 येथे पर ललहा. 
www.dcbbank.com येथे आम्हाला भेटा.  

सामान्य कलमे 
सवड खाती / सेवांिा लागू:  

1. दानयर्तव: 
a. मी / आम्ही सहमत आहोत आणि हे सुनिस्चचत करण्यासाठी की माझ्या / आमच्या खातयात व्यवहाराांवर 

पररिाम करण्यासाठी पुरेसे निधी / स्क्लअडव बॅलन्स / पूवव-व्यवस्था केलेले के्रडडट सुववधा असतील 
याची खारी करण्यासाठी मी आणि हाती घेतो. मी / आम्ही सहमत आहोत की निधीच्या 
अपुरेपिामुळे माझ्या / आमच्या सूचिाांचे पालि ि केल्यामुळे उदभविार ् या कोितयाही 
पररिामाांसाठी बँक जबाबदार राहिार िाही आणि बँक आपल्या एकमेव वववेकबुदधीिुसार नििवय 
घेऊ शकते निधीची अपुरीता असूिही सूचिा बाहेर. बँक माझ्या / आम्हाला पूववपरवािगीलशवाय 
ककां वा िोटीस ि देता वरील गोष्टी करू शकते आणि मी / आम्ही / आम्ही पररिामी आगाऊ 
व्याजासह परतफेड करण्यास जबाबदार असू, ओव्हरड्राफ्ट ककां वा तयादवारे के्रडडट तयार केले गेले 
आणि तयादवारे उदभविारे सवव सांबांचधत शुल्क @ प्राइम लेंडडांग रेट + 5% पी.ए. मालसक कां पाऊां ड 
केले. 

b. मी / आम्ही सहमत आहोत की ताांबरक दोष / रुटी ककां वा दरूसांचार िेटवकव मधील कोितयाही अपयशामुळे 
ककां वा कोितयाही सॉफ्टवेअर ककां वा हाडववेअर लसस्टममधील कोितयाही रुटीमुळे कोितयाही सेवा / 
सुववधाांमध्ये व्यतयय ककां वा अिुपलब्धतेमुळे बँक कोितयाही िुकसािीस, तोट्यासाठी (प्रतयक्ष ककां वा 
अप्रतयक्ष) जबाबदार राहिार िाही. 

2. प्रकटीकरि (डडस्क्लोसर): 
मी / आम्ही सहमत आहोत की बँक कठोर ववचवासात, इतर सांस्थाांिा, अशी वैयस्क्तक माहहती 
उघड करू शकते, जी समाववष्ट कारिाांसाठी आवचयक असू शकते, परांतु खालील गोष्टीांपुरती 
मयावहदत िाही: 

i) कोितयाही दरूसांचार ककां वा इलेक्रॉनिक स्क्लअररांग िेटवकव मध्ये सहभागासाठी. 
ii) कायदेशीर निदेशाचे पालि करूि. 
iii) मान्यताप्राप्त के्रडडट स्कोअररांग एजन्सीदवारे के्रडडट रेहटांगसाठी. 
iv) फसविूक रोखण्याच्या उददेशािे आणि 
v) माहहती ब्युरोला के्रडडट करण्यासाठी. 

मी / आम्ही बँकेला कोितयाही ववपिि एजांटदवारे क्रॉस सेललांगच्या उददेशािे खाते उघडण्याच्या फॉमवमध्ये प्रदाि 
केलेली माहहती उघड करण्यास आमची सांमती देतो आणि / ककां वा ज्या कां राटदाराांशी बँक प्रवेश करते, ककां वा सेवा 
/ उतपादिे प्रदाि करण्याच्या सांदभावत कोितयाही व्यवस्थेत प्रवेश करते, ज्यात मयावदा ि घालता, ववववध आचथवक 
उतपादिाांची क्रॉस ववक्री समाववष्ट आहे. 

3. ससबबलला माहहती उघि करिे: 
मी / आम्ही, हे समजतो की एक पूवव-अट म्हिूि, मला / आम्हाला / आम्हाला, बँकेला कजव / आगाऊ रक्कम 
/ इतर फां ड-आधाररत आणि िॉि-फां ड-आधाररत के्रडडट सुववधाांच्या अिुदािाशी सांबांचधत, माझ्या / आमच्याशी   
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 सांबांचधत माहहती आणि डेटा, माझ्या / आमच्याशी सांबांचधत, के्रडडट सुववधेच्या बँकदवारे प्रकटीकरिासाठी मािी 
/ आमची सांमती आवचयक आहे / मी / आमच्यादवारे, मी / आमच्यादवारे, मी / आमच्यादवारे, तया सांबांधात 
आणि डीफॉल्ट, जर काही असेल तर, मी / आमच्यादवारे, तयाच्या ववल्हेवाटीमध्ये, गहृीत धरलेल्या जबाबदाऱ्या. 
तयािुसार, मी / आम्ही यादवारे सहमत आहोत आणि सवांच्या बँकदवारे ककां वा अशा कोितयाही प्रकारच्या 
प्रकटीकरिासाठी सांमती देतो. 
- माझ्या / आमच्याशी सांबांचधत माहहती आणि डेटा. 
- मी / आमच्यादवारे प्राप्त केलेल्या / प्राप्त केल्या जािार ्या/ प्राप्त केल्या जािार ्या कोितयाही के्रडडट 

सुववधेशी सांबांचधत माहहती ककां वा डेटा आणि 
- डीफॉल्ट, जर काही असेल तर, मी / आमच्यादवारे वचिबदध, मािे / आमचे असे कतवव्य पार पाडण्यासाठी, 

जे बँकेला योग्य आणि आवचयक वाटेल, ते उघड करिे आणि के्रडडट इन्फॉमेशि ब्युरो (इांडडया) लललमटेडला 
सादर करिे. आणि आरबीआयिे या सांदभावत अचधकृत केलेली आहे. 

मी / आम्ही, घोवषत करतो की मी / आम्ही बँकेला सादर केलेली माहहती आणि डेटा सतय आणि बरोबर 
आहे. 
मी / आम्ही, ते हाती घेतो: 

I. के्रडडट इन्फॉमेशि ब्युरो (इांडडया) लललमटेड आणि अशा प्रकारे अचधकृत इतर कोितीही एजन्सी बँकेिे 
उघड केलेली माहहती आणि डेटा तयाांच्यादवारे योग्य वाटेल तया पदधतीिे वापरू शकते, तयावर 
प्रकक्रया करू शकते; आणि 

II. के्रडडट इन्फॉमेशि ब्युरो (इांडडया) लल. आणि अशा प्रकारे अचधकृत इतर कोितीही एजन्सी ववचाराथव 
सादर करू शकते, प्रकक्रया केलेली माहहती आणि डेटा ककां वा तयाांिी तयार केलेली उतपादिे, बँका / 
ववत्तीय सांस्था आणि इतर के्रडडट अिुदािकते ककां वा िोंदिीकृत वापरकतयांकडे, जसे की या सांदभावत 
ररिव्हव बँकेिे निहदवष्ट केले पाहहजे.  

4. शासि कायदा: 
या अटी व शती आणि / ककां वा बॅंकेिे देखभाल केलेल्या ग्राहकाच्या खातयाांमधील ऑपरेशन्स आणि / ककां वा 
बॅंकेदवारे प्रदाि केलेल्या सेवाांचा वापर भारतीय प्रजासत्ताक आणि इतर कोितयाही राष्राच्या कायदयाांदवारे 
शालसत केले जाऊ िये. ग्राहक आणि बँक या अटी आणि शतींिुसार उदभविारे कोितेही दावे ककां वा बाबीांच्या 
सांदभावत मुांबई, भारत स्स्थत न्यायालयाांच्या अिन्य अचधकारके्षरात सादर करण्यास सहमत आहेत. भारतीय 
प्रजासत्ताकाव्यनतररक्त इतर कोितयाही देशाच्या कायदयाांचे पालि ि केल्याबददल बँका प्रतयक्ष ककां वा 
अप्रतयक्ष, कोितेही उत्तरदानयतव स्वीकारत िाहीत. भारताव्यनतररक्त इतर देशातील ग्राहकाकडूि इांटरिेट, 
मोबाइल ककां वा फोिदवारे कोितयाही सेवेचा वापर केला जाऊ शकतो, या वस्तुस्स्थतीचा केवळ अथव लावला 
जािार िाही. याचा अथव असा होतो की, तया देशाचे कायदे या अटी व शती आणि / ककां वा ग्राहकाच्या िमूद 
केलेल्या खातयाांमधील ऑपरेशन्स नियांबरत करतात आणि / ककां वा यापकैी कोितयाही सेवेचा वापर. 
5. सवडसाधारि (िनरल): 
a. या करारातील कलम मथळे केवळ सोयीसाठी आहेत आणि सापेक्ष कलमाच्या अथाववर पररिाम 

करीत िाहीत. मी / आम्ही हा करार इतर कोिालाही सोपविार िाही. या करारािुसार बँक आपल्या 
कोितयाही जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी एजांट्सिा उपकां राट करू शकते आणि तयाांची िेमिूक 
करू शकते. 

b. मी / आम्ही स्वत: ला बँकेच्या वेबसाइटवरील अटी (सामान्य आणि उतपादि ववलशष्ट) बददल 
जागरूक ठेवू. तयात वेळोवेळी केलेले कोितेही बदल/ अपडेट्स मला/आम्हाला कळविे आणि 
कळवविे बँकेला बांधिकारक राहिार िाही. 

c. मी / आम्ही समजतो की एफएटीसीए (फॉरेि अकाउां ट टॅक्स कम्प्लायन्स अॅक्ट) / सीआरएस 
(कॉमि ररपोहटंग स्टँडर्डवस) चे पालि करूि अजवदाराची स्स्थती निस्चचत करण्याच्या उददेशािे बँक 
या माहहतीवर अवलांबूि आहे. सीआरएस ककां वा एफएटीसीए ककां वा अजवदारावर तयाचा पररिाम 
यावर बँक कोिताही कर सल्ला देऊ शकत िाही. मी / आम्ही कोितयाही कर प्रचिाांसाठी 
व्यावसानयक कर सल्लागाराचा सल्ला घेऊ. 

d. मी सहमत आहे की मािी वैयस्क्तक िो युवर कस्टमर (केवायसी) माहहती कें द्रीयसह सामानयक 
केली जाऊ शकते 

केवायसी (सीकेवायसी) रस्जस्री ककां वा इतर कोितेही सक्षम प्राचधकरि. मी यादवारे प्राप्त करण्यास 
सांमती देतो बँक / सीकेवायसी रस्जस्री / सरकार / ररिव्हव बँक ऑफ इांडडया ककां वा इतर कोितीही 
माहहती हुकमत आरपार एसएमएसName / ईमेल वर मािा िोंदिीकृत चल सांख्या / ईमेल पत्ता। 
I सुदधा एकमत होिे की अशा कोितयाही एसएमएस / ईमेलची पावती ि लमळाल्यास बँक 
कोितयाही प्रकारच्या िुकसािीसाठी जबाबदार ठरिार िाही. 

e. जर, कोितयाही कारिास्तव, आमची ग्राहक सेवा टीम ककां वा शाखा आपल्या चचांतेचे निराकरि 
करण्यास अक्षम असेल, ककां वा आपल्याला 10 कामकाजाच्या हदवसाांच्या आत तयाांच्याकडूि 
सांपे्रषि प्राप्त िाले िाही तर आपि यांना रं्पकस  करा, कॉपोरेट आणि नोंदिीकृत कायासलयातील 
वप्रच्न्र्पल नोडल ऑकफर्र: श्रीमती प्रीती धर डीसीबी बँक लललमटेड, सहावा मजला, पेनिन्सुला 
बबििेस पाकव , टॉवर ए, सेिापतीबापट मागव लोअर परळ, मुांबई - 400013. दरूध्विी: +91 22 
6618 7031 ई-मेल: nodal.officer@dcbbank.com. 
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िीसीबी कस्टमर केअर 
कॉल: (022) 6899 7777 ᠆ (040) 6815 7777 

ईमेल : customercare@dcbbank.com 

वेब: www.dcbbank.com 
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