
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ 
 



ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ 
ଏହ ିଦସ୍ତାବଜି କମ୍ପାନୀ ଅଧିନୟିମ, 1956 ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ତୁ କ୍ତ ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରଯୁଜୟ ରହବ ଯାହା ବୟାଙି୍କଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀ ଡିସିବି ବୟାଙ୍କ ଏବଂ 
ଏହାେ ପଞି୍ଜକୃତ କାଯତୟାଳୟ 601 ଏବଂ 602 ଅଧୀନରେ ପଞି୍ଜକୃତ ରହାଇଛ,ି ରପନନିସୁଲା ବଜିରିନସ୍ ପାକତ, ଷଷ୍ଠ ମହଲା, ଟାୱାେ ଏ, 

ରସନାପତବିାପତ ମାର୍ତ, ରଲାୟେ ରପରେଲ, ମୁମବାଇ - 400013 ସହତି ବଦିୟମାନ ଅଛ ିକମିବା ର୍ବଷିୟତରେ ରଯରକୌଣସ ିସମୟରେ 

ର ାଲାଯାଇପାେବି|  
ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ: 

• 'ମ ୁ' ଏବଂ / କିମବା 'ମ ୁ' ଶବ୍ଦ କିମବା 'ରମାେ' ଏବଂ / କିମବା 'ରମାେ'| କିମବା 'ଆରମ' ରସହ ିବୟକି୍ତଙୁ୍କ ସୂଚତି କେୁ ଯିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ 

ର ାଲିଥାଏ ଏବଂ ଉର୍ୟ ଏକକ ଏବଂ ବହୁବଚନ ଅନ୍ତର୍ତୁ କ୍ତ କେିବ| 
• 'ବୟାଙ୍କ' ଏବଂ / କିମବା 'ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ' ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଏବଂ ଏହାେ ରକୌଣସି ଶା ା ଏବଂ ଏହାେ ଉର୍ତ୍ୋଧିକାେୀ 

ଏବଂ ନଯିୁକି୍ତକୁ ସୂଚତି କେିବ| 
• ଲିଙ୍ଗେ ରଯରକୌଣସି ପେିରପ୍ରକ୍ଷୀରେ ପୁେୁଷ / ମହଳିା| ମହଳିା ଏବଂ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ଅନ୍ତର୍ତୁ କ୍ତ ରହବ| 
• "ଆକାଉଣ୍ଟ" ଏବଂ / କିମବା "ଆକାଉଣ୍ଟ" ଶବ୍ଦରୁ୍ଡିକ କିମବା "ଆକାଉଣ୍ଟ" ପରେ ରକୌଣସି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବୁଝାଏ ରଯପେି ଏଠାରେ 

ଉରେ  କୋଯାଇଛ|ି 
• "ଗ୍ରାହକ" ଶବ୍ଦେ ଅଥତ ରହଉଛ ିଜରଣ ବୟକି୍ତ ଯିଏ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ର ାଲନ୍ତ ିଏବଂ / କିମବା ଗ୍ରାହକ ଅଟନ୍ତ|ି କିମବା ଏଠାରେ ଉରେ  

କୋଯାଇଥିବା ରକୌଣସି ରବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟେ ଲାର୍ ନଅିନୁ୍ତ| 
• "ବୟକି୍ତ" ଶବ୍ଦରେ ବୟକି୍ତବରିଶଷ, ର୍ାରି୍ଦାେୀ ଫାମତ, କମ୍ପାନୀ, ବୟକି୍ତବରିଶଷଙ୍କ ସଙ୍ଗଠନ, ଏଚୟୁଏଫ, ସମାଜ ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟ୍ ଅନ୍ତର୍ତୁ କ୍ତ 

ରହବ| 

 
ଡପି ୋଜଟି୍ 

A. ସଞ୍ଚୟ ଆକୋଉଣ୍୍ଟ 
ରଚକ୍ ରଦବା ପୂବତେୁ ରମାେ ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଯତୟାପ୍ତ ବାଲାନସ ସୁନିଶି୍ଚତ କେିବାକୁ ମ ୁ ୋଜ|ି ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ସାବତଜନୀନ ଆଥକି ଅନୁଷ୍ଠାନ 

ଏବଂ ରନରର୍ାସିଏବଲ୍ ଇନଷୁ୍ଟ୍ରମଣ୍ଟ ଆକଟ, ଆରମ ୧୯୮୮(1988) ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଣୟନ କୋଯାଇଥିବା ରନରର୍ାସିଏବଲ୍ ଇନଷୁ୍ଟ୍ରମଣ୍ଟସ୍ 

ଆକଟେ ଧାୋ ୧୩୮(138) ଅନୁଯାୟୀ, ରଯଉ  ଅନୁଯାୟୀ ରଚକ୍ େ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତତା ଇତୟାଦି ପାଇ  ରଚକ୍ େ ଅସମ୍ମାନ ରହରଲ ରଚକ୍ 

ଗ୍ରହଣକାେୀଙୁ୍କ ଦଣି୍ଡତ କୋଯାଇପାେିବ| ତଦନୁଯାୟୀ, ମ ୁ / ଆରମ ସୁନିଶି୍ଚତ କେିବୁ ରଯ ରଚକ୍ ରକବଳ ପଯତୟାପ୍ତ ପାଣ୍ଠି / ରଚକ୍ ଅରଟ| 

ଆକାଉଣ୍ଟେ ପେିମାଣ ସହତି ସମାନ ପେିମାଣ ବଦଳରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆକଷିତ କେନୁ୍ତ| ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟେ ସମୀକ୍ଷା କେିବା ଏବଂ 
ଆର୍ୟନ୍ତେୀଣ ନୀତ ିଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ କାଯତୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କେିବାେ କ୍ଷମତା ବୟାଙ୍କେ େହଛି,ି ରଯଉ  ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅରନକ ସମୟରେ 

ରଚକ୍ େିଟର୍ଣ୍ତ ମିଳଥିାଏ| ଏର୍ଳ ିଆର୍ୟନ୍ତେୀଣ ନୀତ ିବୟାଙ୍କେ ବିରବକଠାେୁ ରି୍ନ୍ନ ରହାଇପାରେ| 
ଏହା ଦ୍ୱାୋ ମ ୁ ବୁଝିପାେୁଛ ିରଯ, ଅନୟାନୟ ଜନିଷି ସହତି, ବରିି୍ନ୍ନ ସି୍କମ୍ ରକାଡ୍ ଅଧୀନରେ ସଞ୍ଚୟ ବୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟେ ସଞ୍ଚୟ 

ବୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇ  ସବତନମିନ ବାଲାନସ ଆବଶୟକତା ବୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲାରୁ୍ ରହବ ଏବଂ ରତଣୁ ଏହା ସୁସଙ୍ଗତ ଅରଟ| ବୟାଙ୍କେ 

ରୱବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅପରଡଟ୍ ସୂଚନା ଏସଓସି ସହତି ଜଡିତ| 
1. କପ ପୋପେଟ୍ ପେତନ ଖୋତୋ: 

a) ଦେମା ରେଡିଟ୍ ପ୍ରତୟାହାେ: ନଯିୁକି୍ତଦାତା / କମ୍ପାନେି ଅନୁରୋଧେରମ ରକୌଣସି ଅତେିିକ୍ତ ୋଶ ିଏବଂ / କିମବା 
ନଯିୁକି୍ତଦାତା / କମ୍ପାନେି ନରିଦତଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ବନିା ରକୌଣସି ରେଫରେନସ କିମବା ରନାଟରିେ ରମା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 

ଜମା କୋଯାଇଛ,ି ମ ୁ ବୟାଙ୍କକୁ ରଡବଟି୍ / େିର୍ସତଲ୍ ଅଫ୍ ରେଡିଟ୍ ଆଦାୟ କେିବାକୁ ନେିବଚ୍ଛନି୍ନ ଏବଂ ନିିଃସର୍ତ୍ତ ର୍ାରବ 

ଅଧିକାେ ରଦଉଛ|ି ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ କୋଯାଇଥିବା ଏର୍ଳ ିରକୌଣସି ରଡବଟି୍ / େିର୍ସତ ଅଫ୍ ରେଡିଟ୍ ପାଇ  ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ 
େହରିବ ନାହିଁ| 

b)  ବନ୍ଦ ରହଲା କରପତାରେଟ୍ ରପରୋଲ: ମ ୁ ସ୍ୱୀକାେ କରେ ରଯ ରମା େ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏକ ନଯିୁକି୍ତଦାତା / ନଯିୁକି୍ତଦାତା| 
କମ୍ପାନୀରେ ରମାେ ଚାକିେି ଆଧାେରେ ମ ୁ ବୟାଙ୍କରେ ର ାଲିଛ ିଏବଂ ଏହାକୁ "କରପତାରେଟ ରପରୋଲ" ନାମରେ ନାମିତ 

କୋଯାଇଛ|ି 
c) ମ ୁ ବୁଝିପାେିଛ ିରଯ ନଯିୁକି୍ତଦାତା / କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ବୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହାଇଥିବା ବୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ମ ୁ ବୟାଙ୍କେ ବରିବକ 

ଅନୁଯାୟୀ ନଯିୁକି୍ତଦାତା / କମ୍ପାନୀ କରପତାରେଟ ରପରୋଲରେ କିଛ ିସୁବଧିା ପାଇପାେିବ,ି ରକବଳ ଚାଲାଣ ସମୟରେ, 

ମ ୁ ୋଜ ିରଯ ରମା ଦ୍ୱାୋ ର ାଲାଯାଇଥିବା ଏହ ିକରପତାରେଟ ରପରୋଲ ପାଇ  ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଏହାକୁ ଏକ ନୟିମିତ 

ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପେିଣତ କେିବାେ ଅଧିକାେ ସଂେକି୍ଷତ େଖିଛ|ି ତଦନୁଯାୟୀ, ସବତନମିନ ବାଲାନସ ଆବଶୟକତା 
ପ୍ରଯୁଜୟ ରସବା ଶୁଳ୍କରେ ପେିବର୍ତ୍ତନ ରହବାକୁ ଯାଉଛ|ି "ନଯିୁକି୍ତଦାତା / କମ୍ପାନୀ" ଶବ୍ଦେ ଅଥତ ରହଉଛ ିରସହ ିକରପତାରେଟ୍ 

ରଯଉ ଥିରେ ମ ୁ କାମ କରେ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଅନୁରୋଧେରମ ବୟାଙ୍କରେ ଏକ ଦେମା ଆକାଉଣ୍ଟ ର ାଲାଯାଇଛ|ି 
2. ଶଶୁି ଖୋତୋ: 

a. ପିଲାଙ୍କ ତେଫେୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାକୃତକି ଅରି୍ର୍ାବକ କିମବା ସକ୍ଷମ ଅଦାଲତ ଦ୍ୱାୋ ନଯିୁକ୍ତ ଅରି୍ର୍ାବକଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାଉଣ୍ଟ 

ର ାଲାଯାଇପାେିବ| ବୟାଙ୍କ ସହତି ସମସ୍ତ କାେବାେରେ ପିତାମାତା ମାରନ ନାବାଳକ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କେିରବ| ମ ୁ 
ୋଜି ଏବଂ ସହମତ ରଯ ରଚକ୍ ବୁକ୍, ରମାବାଇଲ୍ ଏବଂ ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ପାସୱାଡତ, ରଡବଟି୍ / ରଡବଟି୍ କାଡତ ରଡବଟି୍ / 

ରଡବଟି୍ କାଡତ ରହବ| ଏଟଏିମ୍ କାଡତ ଏବଂ ବୟକି୍ତର୍ତ ପେିଚୟ ନମବେ (ପିନ) ରମାେ ବପିଦ ଏବଂ ଚଠିିପତ୍ର ପାଇ  ବଜି୍ଞପି୍ତପ୍ରାପ୍ତ 

ଠିକଣାରେ ରକାେିଅର୍ (କିମବା ବୟାଙ୍କେ ବରିବକ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୟ ରକୌଣସି ରମାଡ୍) ଦ୍ୱାୋ ପଠାଯିବ| ଏସବୁ ଜନିଷି େପ୍ତାନି 
ରକ୍ଷତ୍ରରେ ମ ୁ ବୟାଙ୍କକୁ ରକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦାୟୀ କେିବ ିନାହିଁ| 

b. ଅରି୍ର୍ାବକଙ୍କ ସହମତ ିରଯ ନାବାଳକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରକୌଣସି ଓର୍େଡ୍ରାଫଟ କିମବା ରକୌଣସି ଋଣ ସୁବଧିା ପାଇ  ରଯାର୍ୟ ରହବ 

ନାହିଁ| 
c. ଯଦ ିରକୌଣସି କାେଣେୁ ପଯତୟାପ୍ତ ବାଲାନସ ନାହିଁ କିମବା ନାବାଳକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଓର୍େ ଅଫ୍ କୋଯାଇଛ,ି ରତରବ ରସହ ି

ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଉଠାଯାଇଥିବା ରକୌଣସି ରଚକ୍କ ୁବନିା ରକୌଣସି ପେିଣାମରେ ପ୍ରତୟା ୟାନ କେିବାେ ଅଧିକାେ ବୟାଙ୍କେ େହବି, 

ଯାହା ଫଳରେ ରସହ ିଆକାଉଣ୍ଟରେ ଉଠାଯାଇଥିବା ରକୌଣସି ରଚକ୍ କୁ ପ୍ରତୟା ୟାନ କେିବାେ ଅଧିକାେ ବୟାଙ୍କକୁ ମିଳବି| 
d.  ଅରି୍ର୍ାବକମାରନ ଏକମତ ରଯ ଏଟଏିମ୍ / ଏଟଏିମ୍ ଦୁନଆିେ ଅନ୍ତ ନୁରହ | ରଡବଟି୍ କାଡତ ଜାେି କେିବା ପରେ ଏଟଏିମ୍ / 

ଏଟଏିମ୍ କାଡତ ଜାେି ରହବ| ରଡବିଟ୍ କାଡତ ବୟବହାେ ପାଇ  ଉରେ  କୋଯାଇଥିବା ଏବଂ ପ୍ରଯୁଜୟ ସମସ୍ତ ନୟିମାବଳୀ 
ପ୍ରଯୁଜୟ ରହବ| 

e. ଅରି୍ର୍ାବକମାରନ ୋଜି ହୁଅନ୍ତ ିଏବଂ ସ୍ୱୀକାେ କେନ୍ତ ିରଯ ଏଟଏିମ / ଏଟଏିମ ସମାନ ନୁରହ | ରଡବଟି୍ କାଡତ ବୟବହାେ 

କେି ନାବାଳକ ଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ଦ୍ୱାୋ ସଷୃ୍ଟ୍ି ରହଉଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ପିତାମାତା ଗ୍ରହଣ କେିରବ ଏବଂ ଏକକ ପିତାମାତା 
ଏହାକୁ ମୁକ୍ତ କେିରବ| ଏଟଏିମ୍ / ରଡବଟି୍ କାଡତ ବୟବହାେ କେି ଅରି୍ର୍ାବକଙୁ୍କ ନାବାଳକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ ବାନ୍ଧ ି

େ ାଯିବ| 
  



 

f. ଅରି୍ର୍ାବକମାରନ ୋଜି ହୁଅନ୍ତ ିରଯ ବୟାଙ୍କ ନାବାଳକଙ୍କ ରକୌଣସି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ରଡବଟି୍ େ ରକୌଣସି ରନାଟସି୍ ନ ରଦଇ 

ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟେୁ ସମସ୍ତ ଶୁଳ୍କ, ସୁଧ,  ର୍ଚ୍ତ କିମବା ଅତେିିକ୍ତ ୋଶ ିଆଦାୟ କେିବାକୁ ଅଧିକାେ କେିବ| ଅରି୍ର୍ାବକମାରନ 

ବୟାଙ୍କକୁ ସମସ୍ତ କାଯତୟ, ଦାବ,ି ଦାବ,ି କ୍ଷତପିୂେଣ ରଦବାକୁ ୋଜ|ି 
ଏତଦ୍ ବୟତୀତ, ଅରି୍ର୍ାବକମାରନ କ୍ଷତ,ି କ୍ଷତ,ି  ର୍ଚ୍ତ, ଫି' ଏବଂ ରଯରକୌଣସ ିସମୟରେ ବୟାଙ୍କେ ରଯରକୌଣସ ିକ୍ଷତ ି

ଏବଂ ହଇୋଣ ବରିୋଧରେ କାଯତୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କେିବାକୁ କମିବା  ୁଚୁୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ର ାଲି ଏଟଏିମ୍ / ଏଟଏିମ୍ 

ଆକାଉଣ୍ଟ ବୟବହାେ କେିବାକୁ ୋଜ ିହୁଅନ୍ତି| ରଡବଟି୍ କାଡତ କମିବା ଅନଲାଇନ୍ ବୟାଙି୍କଂ ପଲାଟଫମତ ବୟବହାେ କେ ିଉଠାଣ 

/ ଉଠାଣ| ନାବାଳକିାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ କୋଯାଇଥିବା ରକୌଣସ ିକାେବାେ / କାେବାେ କେବିା| 
ପ୍ରତୟାହାେ ଏବଂ ରକୌଣସ ିଦାବ|ି 

g. ନାବାଳକଙ୍କ ତେଫେୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାକୃତକି ଅରି୍ର୍ାବକ କିମବା ସକ୍ଷମ ରକ୍ଷତ୍ରେ ଅଦାଲତ ଦ୍ୱାୋ ନଯିୁକ୍ତ ଅରି୍ର୍ାବକ ଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଏକ 

ଆକାଉଣ୍ଟ ର ାଲାଯାଇପାେିବ| ଉପରୋକ୍ତ ପାୋଗ୍ରାଫରେ ରଯରକୌଣସି ବବିେଣୀେ ସମସ୍ତ କାେବାେରେ, ପିତାମାତା 
ନାବାଳକକୁ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କେିରବ ରଯ ପଯତୟନ୍ତ ରସହ ିନାବାଳକ ପ୍ରାପି୍ତ ନ ହୁଏ| ନାବାଳକିା ପେିପକବତା ହାସଲ କେିବା ପରେ 

ଆକାଉଣ୍ଟ ଚଳାଇବାେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଅଧିକାେ ରଶଷ ରହାଇଯିବ| ଉପରୋକ୍ତ ନାବାଳକଙ୍କ ରକୌଣସି ବୟକି୍ତଙ୍କ ଦାବି 
ବରିୋଧରେ ଅରି୍ର୍ାବକମାରନ ବୟାଙ୍କକୁ କ୍ଷତପୂିେଣ ରଦବାକୁ ୋଜ|ି 

h. ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ମାନୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କେିବା ପରେ େୂପାନ୍ତେଣ: 
ବୟାଙ୍କ ପକ୍ଷେୁ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଏକ ଚଠି ିପଠାଯିବ, ରଯଉ ଥିରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟେ ନୟିମିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରକାେ, ଆକାଉଣ୍ଟରେ 

େୂପାନ୍ତେ କେିବାେ ସୁବଧିା ବଷିୟରେ ଅବର୍ତ କୋଯିବ| ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପେିପକବତା ହାସଲ କେିବା ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 

ଫି୍ରଜ୍ କେିବାେ ଅଧିକାେ ବୟାଙ୍କପା ରେ େହବି| ଗ୍ରାହକ (ନାବାଳକ) ନିୟମିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରକାେ ପାଇ  ଲାରୁ୍ ରହଉଥିବା 
ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ର ାଲିବା ଔପଚାେିକତା ପୂେଣ କେିବା ପରେ ହିଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫି୍ରଜ୍ ରହବ| 

i. ବୟସ୍କ ରହବା ପରେ: ଗ୍ରାହକ ଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପେିପକ୍ୱତା ପ୍ରାପ୍ତ ରହବା େ ତାେି  ପୂବତେୁ ଅରି୍ର୍ାବକଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଜାେି କୋଯାଇଥିବା 
ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ପେିବର୍ତ୍ତନ ପରେ କିଲୟେ କେିବା ପାଇ  ଦା ଲ କୋଯାଇଥିବା ରକୌଣସି ରଚକ୍ କୁ ବୟାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରଦବ 

ନାହିଁ| ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପେିପକବତା ହାସଲ କେିବା ପରେ, ଅରି୍ର୍ାବକଙୁ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପେିଚାଳନା କେିବାକୁ ଅନୁମତ ି

ଦଆିଯିବ ନାହିଁ|  
3. ମ ୌଳକି ସଞ୍ଚୟ ବୟାଙ୍କ ଜ ା ଖାତା (ବଏିସବଡିଏି) ମ ାଟ ଆକାଉଣ୍ଟ: 

a) ଆରମଜାଣୁ ରଯ କମ୍ ଆୟ କେୁଥିବା ରର୍ାଷ୍ଠୀେ ବୟକି୍ତବରିଶଷରସମାନଙ୍କେ ପେିଚୟ ଏବଂ ଠିକଣା ପ୍ରତଷି୍ଠା କେିବା ପାଇ  
ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ଦା ଲ କେିବାରେ ଅସମଥତତା ଆଥକି ବହଷି୍କାେ ଏବଂ ବୟାଙି୍କଙ୍ଗ ରସବାକୁ ପ୍ରତୟା ୟାନ ନକେିବା ସୁନଶିି୍ଚତ 

କେିବା ପାଇ  ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କୋଯାଇଛ|ି ରଯଉ  ବୟକି୍ତମାରନ ₹50,000 ଟଙ୍କାେୁ ଅଧିକ ବାଲାନସ ବଜାୟ େଖିବାକୁ 

ଚାହ ାନ୍ତ ିନାହିଁ କିମବା ଏହପିେି ଅନୟ ବାଲାନସ ବଜାୟ େଖିବାକୁ ଚାହ ାନ୍ତି ନାହିଁ, ରସମାନଙ୍କ ସମବନ୍ଧରେ ଏକ ସେଳ ପ୍ରେିୟା 
ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଛ ିରଯପେି କି ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ସମୟ ସମୟରେ ଏହାେ ବିରବକ ଅନୁଯାୟୀ ନଧିତାେଣ କୋଯାଇଥାଇପାରେ, 

ଏବଂ ଏକ ବଷତରେ ଏହାେ ରମାଟ ଜମା ₹1,00,000 ଟଙ୍କା କିମବା ଅନୟ ସନୁ୍ତଳନେୁ ଅଧିକ ରହବ ରବାଲି ଆଶା କୋଯାଏ 

ନାହିଁ| ଯାହାକୁ ବୟାଙ୍କ ସମୟ ସମୟରେ ଏହାେ ବରିବକ ଅନୁଯାୟୀ ସି୍ଥେ କେିଛ|ି ଯଦ ିଆକାଉଣ୍ଟ କିମବା ରେଡିଟ୍ େ ବାଲାନସ 
ଏକ ବଷତରେ ନଦି୍ଧତାେିତ ସୀମା ଅତେିମ କରେ, ରତରବ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫି୍ରଜ୍ ରହବ ରଯପଯତୟନ୍ତ ଗ୍ରାହକ ନୟିମିତ ସଞ୍ଚୟ 

ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆବଶୟକ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ପେିଚୟ ଏବଂ ଠିକଣାେ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରତଷି୍ଠା ନକେନ୍ତ|ି 
b) ଡିସିବ ିରମୌଳକି ସଞ୍ଚୟ ବୟାଙ୍କ ଜମା ଆକାଉଣ୍ଟ (ବଏିସବଡିିଏ) ପାଇ  ଆରବଦନ:  

(i) ଆରମ ଏତଦ୍ୱାୋ ନଶିି୍ଚତ କେୁ ରଯ ଅନୟ ରକୌଣସି ବୟାଙ୍କ ସହତି ଆମେ ବଏିସବଡିି ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ| 
(ii) ଆରମ ଏକ ବଏିସବଡିିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ର ାଲିବାେ 30 ଦନି ମଧ୍ୟରେ ବୟାଙ୍କରେ ବଦିୟମାନ ସଞ୍ଚୟ ବୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କେିବାକୁ 

ପ୍ରତଜି୍ଞା କେୁଛୁ| 
(iii) ଆରମ ଜାଣୁ ରଯ ମ ୁ / ମ ୁ ଆରମ ବୟାଙ୍କରେ ଅନୟ ରକୌଣସି ସଞ୍ଚୟ ବୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ର ାଲିବାକୁ ରଯାର୍ୟ ରହବୁ ନାହିଁ| 

B. ସମ୍ପ୍ରତ ିଆକାଉଣ୍ଟ 
1. ମ ୁ / ଆରମ ଏତଦ୍ୱାୋ ର ାଷଣା କେୁଛୁ ରଯ ଏହ ିସାମ୍ପ୍ରତକି ଆକାଉଣ୍ଟ ର ାଲିବା ସମୟରେ, ମ ୁ ବୟାଙ୍କକିମବା ଅନୟ ରକୌଣସି ବୟାଙ୍କେ 

ରକୌଣସି ଶା ାରେ ରେଡିଟ୍ ସୁବଧିା ଉପରର୍ାର୍ କରେ ନାହିଁ| ଯଦ ିମ ୁ ଅନୟ ରକୌଣସି ବୟାଙ୍କେୁ ରକୌଣସି ରେଡିଟ୍ ସୁବଧିା ପାଇବ ି

ରତରବ ମ ୁ ବୟାଙ୍କକୁ ଲିଖିତ ର୍ାବରେ ଜଣାଇବାକୁ ପ୍ରତଶିତୃ ିରଦଉଛ|ି 
2. ମ ୁ / ଆରମ ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ମାରି୍ଥିବା ସୁଧ ସହତି ସମୟ ସମୟରେ ବୟାଙ୍କ ରଦୟ କେୁଥିବା ଓର୍େଡ୍ରାଫଟ ପେିମାଣ ପେିରଶାଧ କେିବାକୁ 

ୋଜ|ି ମ ୁ / ଆରମ ସହମତ ରଯ ଏହାେ ଅଥତ ନୁରହ  ରଯ ବୟାଙ୍କ ରମାରତ ରକୌଣସି ରେଡିଟ୍ ସୁବଧିା ପ୍ରଦାନ କେିବାକୁ ବାଧ୍ୟ| 
3. ମ ୁ ନଶିି୍ଚତ କେିବାକୁ ୋଜି ରଯ ରଚକ୍ ଜାେି କେିବା ପୂବତେୁ ବାଲାନସ ରମାେ ସାମ୍ପ୍ରତକି ଆକାଉଣ୍ଟ ବୟବସ୍ଥାଅତେିମ କେିବ ନାହିଁ| ମ ୁ / 

ଆରମ ଜାଣୁ ରଯ ବୟାଙି୍କଂ ସାବତଜନୀନ ଆଥକି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବୁଝାମଣାରଯାର୍ୟ ଉପକେଣ ଆଇନ (ସଂରଶାଧନ) ଆଇନ 66 ଆଇନ 

1988 େ 66| 
1988 େ ରନରର୍ାସିଏବଲ୍ ଇନଷୁ୍ଟ୍ରମଣ୍ଟସ୍ ଆକଟ, 1988 େ ଧାୋ 138 ଅନୁଯାୟୀ, 1988 େ ରନରର୍ାଲ୍ ଟଭି୍ ଇନଷୁ୍ଟ୍ରମଣ୍ଟସ୍ ଆକଟ 
(ସଂରଶାଧନ) ଅଧିନୟିମ 66 ଅନୁଯାୟୀ, ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଣ୍ଠିେ ଅପ୍ରଚୁେତା ପାଇ  ରଚକ୍ େ ଅପମାନ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଏକ ରଚକ୍ େ 

ରଦୟଦାତାଙୁ୍କ ଜେିମାନା କୋଯାଇଛ|ି "ତଦନୁଯାୟୀ, ଆରମ ରକବଳ ନିଶି୍ଚତ କେିବୁ ରଯ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଯତୟାପ୍ତ ପେିମାଣ / ସ୍ପଷ୍ଟ୍ 

ବାଲାନସ ବେୁିଦ୍ଧରେ ରଚକ୍ ପ୍ରତୟାହାେ କୋଯିବ ଯାହା ଜାେି ରହବାକୁ ଥିବା ପେିମାଣ ସହତି ସମାନ,"  ଣ୍ଡପୀଠ କହଛିନ୍ତ|ି ବୟାଙ୍କ 

ଆର୍ୟନ୍ତେୀଣ ନୀତ ିଅନୁଯାୟୀ ଏହପିେି ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟସମୀକ୍ଷା କେିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟେ ସମୀକ୍ଷା କେିବାେ ଅଧିକାେ 

ସଂେକି୍ଷତ େଖିଥାଏ ରଯଉ ଥିରେ ରଚକ୍ େିଟର୍ଣ୍ତ ବାେମବାେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ କାଯତୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରେ| 
ମରରା ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡକି 
ଆରମ ବୁଝୁଛୁ ରଯ ଆେଇଆେଏ ଆକାଉଣ୍ଟେ କାଯତୟ ପ୍ରଯୁଜୟ ନୟିାମକ ନରିଦତଶାବଳୀ ଦ୍ୱାୋ ପେିଚାଳିତ ରହବ, ରଯଉ ଥିରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ୍ଡିକ 

ସଂଯୁକ୍ତ ଏବଂ ନଦି୍ଧତାେିତ ଡକୁୟରମଣ୍ଟ / ଡକୁୟରମଣ୍ଟରୁ୍ଡିକ ସହତି ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ ଅନ୍ତର୍ତୁ କ୍ତ| ଅନୟ ରକୌଣସି ନୟିାମକ ନରିଦତଶାବଳୀ ସାଟଫିିରକଟ୍ 

ଦା ଲ କେିବା ଅଧୀନରେ ଏବଂ ଅନୟ ରକୌଣସି ନୟିାମକ ନରିଦତଶାବଳୀ ଯାହା ଆେଇଆେଏ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ୍ଡିକେ ର ାଲିବା, ପେିଚାଳନା ଏବଂ 
ପେିଚାଳନା ରେ ପ୍ରଯୁଜୟ ରହାଇପାରେ, ଅନୟ ରକୌଣସି ନୟିାମକ ନରିଦତଶାବଳୀେ "ସମୟ ସମୟରେ" ଅନ୍ତର୍ତୁ କ୍ତ କରେ ଯାହା ଆେଇଆେଏ 

ଆକାଉଣ୍ଟରୁ୍ଡିକେ ର ାଲିବା, ପେିଚାଳନା ଏବଂ ପେିଚାଳନା ରେ ପ୍ରଯୁଜୟ ରହାଇପାରେ| 
C. ସ୍ଥିର ଜ ା 

a. ମ ୁ ସହମତ ରଯ ସ୍ଥିେ ଜମା ଉପରେ ଅଜତି ସୁଧ ଉପରେ ସ୍ଥିେ ରହାଇଥିବା ଆୟକେ ର୍ାେତ ସେକାେଙ୍କ ନରିଦତଶିତ ଏକ ଉତ୍ସରେ 

କଟାଯିବ| 
b. ବୟାଙ୍କେ ଆଥକି ବଷତ ରଶଷରେ ସି୍ଥେ ଜମା ଉପରେ ସୁଧ ଉପରେ ଉତ୍ସରେ ଟକିସ େିହାତ ିପାଇ  ନଦି୍ଧତାେିତ ଫମତାଟରେ ଏକ 

ସାଟଫିିରକଟ୍ ଜାେି କେିବାକୁ ଆରମ ୋଜି ଅଛୁ ଯାହା ପ୍ରତବିଷତ ଏପି୍ରଲ ୧ େୁ ଆେମ୍ଭ ରହବ ଏବଂ ପ୍ରତବିଷତ ମାର୍ଚ୍ତ ୩୧ ରେ ରଶଷ 

ରହବ| 

  



 
c. ମ ୁ / ଆରମ ସହମତ ରଯ ବୟାଙ୍କେ ପ୍ରଚଳତି ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ସମାଧାନ ପାଇ  ରମାେ / ଆମେ ଲିଖିତ ନରିଦତଶାବଳୀ 

ଅର୍ାବେୁ, ବୟାଙ୍କ ସମାନ ନାମରେ ଅଜତି ସୁଧ ଜମା ସହତି ଜମାକୁ ନବୀକେଣ କେିବାେ ଅଧିକାେ ସଂେକି୍ଷତ େଖିଥାଏ ଏବଂ 
ମୂଳ ଅବଧି ଜମାେ ସୁଧ ହାେରେ ସମାନ ଅବଧି ପାଇ  ଥିଲା| 

d. ମ ୁ / ଆରମ ୋଜ ିରଯ ଯଦ ିବୟାଙ୍କ ରମାରତ ସମୟ ପୂବତେୁ ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ୋଶ ିଉଠାଇବାକୁ ଅନୁମତ ିଦଏି, ରତରବ ପୂବତେୁ 

ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଥିବା ସୁଧ କିମବା ଜେିମାନା ଆଦାୟ ରହାଇପାେିବ| 

ଉ ପେଶ  
A. ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ / ସୁବଧିା 
1) ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟ୍ିରେ େଖି ବୟାଙ୍କ ରମାରତ ଏପେି କେିବାକୁ କହଛି|ି ଆମକୁ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଓର୍େଡ୍ରାଫଟ / ଓର୍େଡ୍ରାଫଟ ଦେକାେ| 

ସହମତ ିପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଛ ି
ପୂବତ ନଦି୍ଧତାେିତ ସୀମାେୁ ଅଧିକ ୋଶ ିପାଇ  ସୁବଧିା, (ଯାହା କି 90% କିମବା ତା'ଠାେୁ ଅଧିକ ରହବ ନାହିଁ, ରମା ତେଫେୁ 

ବୟାଙ୍କରେ ଫିକ୍ସଡ ଡିରପାଜରିଟ୍ର େ ାଯାଇଥିବା ୋଶ)ି| ମ  ୁ/ ଆରମ ୋଜି, ରେକଡତ ଏବଂ ନଶିି୍ଚତ କେୁଛୁ ରଯ ବୟାଙ୍କେ ଏର୍ଳି 
ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ପେିମାଣ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଚାଜତ େହବି ଯାହାେ ଅଥତ ଏହା ରହବ ଏବଂ ରମା / ଆମ ଋଣରେ ଜମା ରହାଇଥିବା 
ସମସ୍ତ ୋଶି ଅବଧି, ବୟାଙ୍କରେ ଜମା ରହାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଜମା / ଜମା ରହବାକୁ ଥିବା ୋଶ ିଅନ୍ତର୍ତୁ କ୍ତ ରହବ| 

ରଯରକୌଣସି ପେିମାଣେ ନବୀକେଣ କିମବା ସ୍ଥାନାନ୍ତେ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତେିିକ୍ତ ରହଉ, ଅଥତାତ୍, ଆରମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମବନ୍ଧରେ ପ୍ରାପ୍ତ 

ରକୌଣସି ସୁଧ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମବନ୍ଧରେ ବୟାଙ୍କକୁ ରଦୟ ରଦବୁ ଏବଂ ଚାହଦିା ଅନୁଯାୟୀ କିମବା ସମୟ ସମୟରେ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ 
ଓର୍େଡ୍ରାଫଟ ସୁବଧିା ସମବନ୍ଧରେ ବୟାଙ୍କକୁ ରଦୟ ରଦବୁ| ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୁଧ,  ର୍ଚ୍ତ, ଶୁଳ୍କ,  ର୍ଚ୍ତ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ପେିମାଣ ଯାହା 
ରମା ଦ୍ୱାୋ ରଦୟ ଏବଂ ରଦୟ ରହାଇପାରେ| 

2) ମ ୁ / ଆରମ ଅପେିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଏବଂ ନିିଃସର୍ତ୍ତ ର୍ାବରେ ସହମତ ରଯ ବୟାଙ୍କେ ରକୌଣସି ବଜି୍ଞପି୍ତ ନରଦଇ ରଯରକୌଣସି ସମୟରେ 

ଏହ ିଅସ୍ଥାୟୀ ଓର୍େଡ୍ରାଫଟ ସୁବଧିାବନ୍ଦ କିମବା ସମାପ୍ତ କେିବାେ ଅଧିକାେ େହବି| 
3) ମ ୁ / ଆରମ ଏତଦ୍ୱାୋ ବୟାଙ୍କକୁ ବୟାଙ୍କ ରଦୟ ପାଇ  ଏହପିେି ସି୍ଥେ ଜମାକୁ ସଠିକ୍ ର୍ାବରେ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ନଦି୍ଧତାେଣ କେିବାକୁ 

ଅଧିକୃତ କେୁ, କାେଣ ବୟାଙ୍କ ରମାଠାେୁ ମାରି୍ଥିବା ୋଶ ିପ୍ରଦାନ କେିବାରେ ବଫିଳ ରହାଇଛ,ି ଏହାେ ପେିରଶାଧ ପାଇ  ରମାେ 

/ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇ  ବୟାଙ୍କେ ଚାହଦିା ରୁ୍େୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ| 
4) ମ ୁ / ଆରମ ଏହାେ ସହମତ ିଆଧାେରେ ସମୟ ସମାପି୍ତ ତାେି  ପୂବତେୁ ସି୍ଥେ ଜମାେ ସମସ୍ତ କିମବା ରକୌଣସି ଅଂଶ କୁ ବେ ାସ୍ତ 

କେିବାକୁ ବୟାଙ୍କକୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ୍ ଏବଂ ନିିଃସର୍ତ୍ତ ର୍ାବରେ ଅଧିକୃତ କେୁ| 
 ନମିର୍ଦ୍ଦତଶନା ାମର ସ୍ୱିପ୍-ଇନ୍ କରନୁ୍ତ: 
1. ଆରମ ସହମତ ରଯ ସମସ୍ତ ସି୍ୱପ୍-ଇନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟେ ସମାନ ଶୀଷତକ େହବି| 
2. ଆରମ ସହମତ ରଯ ସମସ୍ତ ସି୍ୱପ୍-ଇନ୍ ଜମା ରକବଳ ପୂବତ ନଦି୍ଧତାେିତ ଅବଧି ପାଇ  ରହବ| 
3. ଯଦ ିଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ ବାଲାନସ ଏବଂ / କିମବା ବାଲାନସ (ସଞ୍ଚୟ) ଥାଏ ରତରବ ଆରମ ବୟାଙ୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ ନରିଦତଶ ଦ୍ୱାୋ ର୍ଠିତ 

ଜମାେ ୟୁନଟି୍ ର୍ାଙି୍ଗବାକୁ କ୍ଷମତା ରଦଇଥାଉ| ସମ୍ପ୍ରତି ଆକାଉଣ୍ଟ) ଆମେ ଲିଙ୍୍କ ସୀମା ସୀମାଠାେୁ କମ୍ ଅରଟ| 
 

ଏଟଏିମ୍ ବୟବହାର ମ ାଗୟ କାଡତ 
(1) ଶୁଳ୍କ: ଆରମ ୋଜ ିରଯ ଏଟଏିମ ବୟବହାେରଯାର୍ୟ କାଡତ ସମବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଚାଜତ / ଚାଜତ ଏବଂ ଅନୟ ସମସ୍ତ ଟକିସ ଲାରୁ୍ ରହବ| ହାତ / 

ଅଧିକ ଓଜନ / ସରି୍ସ ଚାଜତ ଏବଂ ଅନୟ ାାନୟ ସମସ୍ତ ଟକିସ ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଆଦାୟ କୋଯିବ| ରଡବଟି୍ ରେ ଚାଜତ ରହାଇପାେିବ ଆମ 

ଆକାଉଣ୍ଟ| 
(2) କୋେେୋେ େୋୟିତ୍: ମ  ୁ/ ଆରମ ଆମେ ଏଟଏିମ୍ ବୟବହାେରଯାର୍ୟ କାଡତ େ ବୟବହାେ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେିୟାକୃତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାେ କାେବାେ ପାଇ  

ଦାୟୀ େହବୁି, ରସରୁ୍ଡିକ ରମା େ ସୂଚନା ସହତି ପ୍ରେିୟାକୋଯାଇଛ ିକି ନାହିଁ କିମବା ସତ, ପ୍ରକାଶିତ କିମବା ଅନ୍ତର୍ତୁ କ୍ତ ରହଉ| ମ ୁ / ଆରମ ବୟାଙ୍କ 

କାେବାେେ ରେକଡତକୁ ସମସ୍ତ ଉରଦଶୟ ପାଇ  ନରି୍ଣ୍ତାୟକ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ର୍ାବରେ ଗ୍ରହଣ କେିବୁ|  
(3) ନଗଦ ଉଠାଣ ସୀ ା: ରମା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରେଡିଟ୍ ବାଲାନସ ନଥାଇ, ପ୍ରତିଦନି ରକବଳ ପୂବତ ନିଦ୍ଧତାେିତ ନର୍ଦ ଟଙ୍କା, ମ ୁ ଏଟଏିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 

ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଅନୁମତ ିରଦବ|ି ଏହ ିୋଶ ିବୟାଙ୍କ ନଦି୍ଧତାେଣ କେିବ ଏବଂ ରସ ଟଙ୍କା ରପୈଠ କେିବାକୁ ସକ୍ଷମ ରହବ| ଆମକୁ ନ ଜଣାଇ 

ବୟାଙ୍କେ ବରିବକ ଅନୁସାରେ ରଯରକୌଣସି ସମୟରେ ପେିବର୍ତ୍ତନ କୋଯାଇପାରେ| ଆରମ ସହମତ ରଯ ନର୍ଦ ଉଠାଣ ସମୟ ସମୟରେ 

ପ୍ରଯୁଜୟ ଟକିସ ଅଧୀନରେ େହବି| 
(4) ଓଭରମଡ୍ରାନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ: ରମା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଯତୟାପ୍ତ ଟଙ୍କା ଉପଲବ୍ଧ ନରହବା ପଯତୟନ୍ତ ଆରମ ଏଟଏିମେୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜମା କେିବାକୁ ରଚଷ୍ଟ୍ା 

ନ କେିବାକୁ ୋଜ|ି ପଯତୟାପ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନସ ସୁନଶିି୍ଚତ କେିବାେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ ର୍ାରବ ରମା ଉପରେ େହଛି|ି ଯଦ ିଏଟଏିମେୁ ଟଙ୍କା 
ଉଠାଣ କାେଣେୁ ରମା / ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟୋଶି ଅଧିକ କଟଯିାଏ, ରତରବ ମ ୁ / ମ ୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାେିବ|ି ଆରମ ତୁେନ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନସରେ 

ଉନ୍ନତ ିକେିବାକୁ ୋଜ|ି ଯଦ ିରମା / ଆମ େ ଆକାଉଣ୍ଟ ୋଶ ିଅତୟଧିକ ଲିଖିତ ଅରଟ, ରତରବ ବୟାଙ୍କ ରଡବଟି୍ ଉପରେ ଆଦାୟ କୋଯାଉଥିବା 
ରକୌଣସି ସୁଧ ବୟତୀତ ଯୁକି୍ତଯୁକ୍ତ ମରନ ରହଉଥିବା ରକୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କେିପାେିବ| 

(5) ଜମୋ: 
a) ରଚକ୍ ଡ୍ରପ୍ ବକ୍ସ କିମବା ଅନୟ ାାନୟ କାର୍ଜପତ୍ର / ଦସ୍ତାବଜିରେ ଆରମ ରକୌଣସି ନର୍ଦ ଟଙ୍କା ଜମା କେିବୁ ନାହିଁ| ରଦୟ ସଂଗ୍ରହ 

ପାଇ  ଡ୍ରପ୍ ବକ୍ସରେ ରକୌଣସି ନର୍ଦ ଟଙ୍କା ଜମା କେିରବ ନାହିଁ| ମ  ୁୋଜି ଏବଂ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଯଦ ିମ  ୁ/ ମ ୁ ଆରମ ଡ୍ରପ୍ 

ବକ୍ସ କିମବା ଡ୍ରପ୍ ବକ୍ସରେ ରୁ୍ଲ୍ ରଚକ୍ / ଅକ୍ଷମ କେିପାେିବା| ଯଦ ିଆପଣ ନର୍ଦ ଟଙ୍କା ଜମା କେନ୍ତ,ି ରତରବ ଏହାେ ପେିଣାମ 

ପାଇ  ବୟାଙ୍କ ଦାୟୀ କିମବା ଦାୟୀ ରହବ ନାହିଁ| 
b) ଆରମ ସ୍ୱୀକାେ କେୁଛୁ ରଯ ରଚକ୍ ଡ୍ରପ୍ ବକ୍ସରେ ଜମା କେିବା ପାଇ  ଦା ଲ କୋଯାଇଥିବା ରକୌଣସି ରଚକ୍ ପାଇ  ରକୌଣସି େସିଦ 

ପ୍ରଦାନ କୋଯିବ ନାହିଁ| 
c) ମ ୁ / ଆରମ ବୁଝିପାେୁଛୁ ରଯ ବୟାଙ୍କ ରମା / ଆମ ଦ୍ୱାୋ ପୂେଣ କୋଯାଇଥିବା ରପ-ଇନ୍-ସିଲପ୍ ରେ ମ  ୁପ୍ରଦାନ କେିଥିବା ସୂଚନା 

ଆଧାେରେ ଜମା ରହାଇଥିବା ରଚକ୍ ରୁ୍ଡିକୁ ପ୍ରେିୟା କେିବ| ଏ ସଂୋନ୍ତରେ ମ ୁ / ଆରମ ରଦଇଥିବା ରୁ୍ଲ୍ ସୂଚନା ରଯାର୍  ୁବୟାଙ୍କ 

ରକୌଣସି ଦୁନତୀତ ିପାଇ  ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ େହବି ନାହିଁ| ରଯରକୌଣସି ଫଳାଫଳ ପାଇ  ଆରମ ବୟାଙ୍କକୁ କ୍ଷତକିାେକ କେିବୁ|  
(6)  ିନ୍: ମ ୁ / ଆରମ ବୁଝୁଛୁ ରଯ ବୟାଙ୍କ ଆମକୁ ଏକ ଅନନୟ ପିନ୍ (ବୟକି୍ତର୍ତ ପେିଚୟ ନମବର୍) ବତିେଣ କେିବ ଯାହା ରମାରତ / ଆମକୁ 

ଏଟଏିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆକରସସ୍ କେିବାକୁ ଅନୁମତ ିରଦବ| ବୟାଙ୍କ ଏକ ସିଲ୍ ଲଫାପାରେ ପିନ୍ ପଠାଇବ| େସିଦ ପରେ, 

ମ ୁ / ଆରମ ନଶିି୍ଚତ କେିବୁ ରଯ ଏହା ରମା ଦ୍ୱାୋ ଦ୍ୱାୋ ବୟବହୃତ ରହବ| ଆରମ ଏହାକୁ ଏକ ସିଲ୍ ଲଫାପାରେ ପାଇଥାଉ| ପିନ୍ େ 

ରର୍ାପନୀୟତା ବଜାୟ େଖିବା ଏବଂ ରକୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷକୁ ପିନ୍ ପ୍ରକାଶ ନକେିବା ପାଇ  ଆରମ ଦାୟୀ େହବୁି| ଆରମ ସୃ୍ମତ ିପିନ୍ କେିବାକୁ 

ପ୍ରତବିଦ୍ଧ ରହବୁ ଏବଂ ଲିଖିତ କିମବା ଇରଲରକଟରାନକି୍ ଫମତରେ ପିନ୍ ରେକଡତ କେିପାେିବୁ ନାହିଁ|  
(7) କାଡତର ମବୈଧତା: ମ ୁ / ମ ୁ ଆରମ ୋଜି ରଯ ଏଟଏିମ୍ ବୟବହାେରଯାର୍ୟ କାଡତ ସବୁରବରଳ ବୟାଙ୍କେ ସମ୍ପର୍ତ୍ି ଅରଟ| ଏଟଏିମ୍ ବୟବହାେ 

ରଯାର୍ୟ କାଡତେ ରବୈଧତା ଅବଧି କାଡତେ ମୁହ ରେ ଉରେ  େହବି| ମ ୁ / ଯଦ ିରକୌଣସି କାେଣେୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ରହାଇଯାଏ କିମବା ବୟାଙ୍କ 

ଦ୍ୱାୋ ମର୍ାଯାଏ ରତରବ ଆରମ ବୟାଙ୍କକୁ କାଡତ ରଦବାକୁ ୋଜି ରହାଇଛୁ| 
(8) ହଜ ିାଇଥିବା କାଡତ: ଯଦ ିରମାେ / ଯଦ ିଆମେ ଏଟଏିମ୍ ବୟବହାେ ରଯାର୍ୟ କାଡତ ହଜଯିାଇଛ,ି ରଚାେି ରହାଇଛ ିକିମବା ଅନୟଥା ହଜଯିାଇଛ,ି 

  



ରତରବ ମ ୁ / ମ ୁ ଏହାକୁ ବୟବହାେ କେିପାେିବ|ି ଆରମ ତୁେନ୍ତ ଏହ ି ଟଣାେ ଲିଖିତ େିରପାଟତ ବୟାଙ୍କକୁ ରଦବାକୁ କିମବା ରଫାନ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ କୁ 

କଲ୍ କେିବାକୁ ୋଜ ିରହାଇଛୁ| ଆରମ ବୁଝିପାେୁଛୁ ରଯ ଏର୍ଳ ିନରିଦତଶ ପାଇବା ପରେ କାଯତୟ ଦବିସରେ ହିଁ କିମବା 24  ଣ୍ଟା ପରେ ବୟାଙ୍କକୁ 

ଏଟଏିମ୍ ବୟବହାେ ରଯାର୍ୟ କାଡତ ବାତଲି କୋଯିବ| ଏଟଏିମ୍ ବୟବହାେରଯାର୍ୟ କାଡତେ ଅପବୟବହାେ ରହତୁ ବୟାଙ୍କ ରକୌଣସି କ୍ଷତ ିପାଇ  
ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ େହବି ନାହିଁ, ଏହ ିରକ୍ଷତ୍ରରେ ଆଇ / ଆଇ ଏହା କେିବାକୁ ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ େହବି ନାହିଁ| ଆରମ ବୟାଙ୍କରେ ଏକ ଅରି୍ରଯାର୍ 

ଦା ଲ କେିବୁ ଏବଂ ବୟାଙ୍କ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠାରେ ନଦି୍ଧତାେିତ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ବାତଲି କେିବ| 

(9) କାଡତ ସୁରକ୍ଷା: ଆରମ ଆମେ ଏଟଏିମ ବୟବହାେରଯାର୍ୟ କାଡତକୁ ସୁେକି୍ଷତ େଖିବାକୁ ୋଜି ରହାଇଛୁ ଏବଂ ବୟାଙ୍କେ ପ୍ରତନିଧିି କିମବା ପ୍ରତନିଧିି 

ରବାଲି ଦାବ ିକେୁଥିବା ବୟକି୍ତଙ୍କ ସରମତ ରକୌଣସି ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ଏଟଏିମ ବୟବହାେରଯାର୍ୟ କାଡତ ନରଦବାକୁ ୋଜ ିରହାଇଛୁ| ମ  ୁ / ଆରମ 

ବୁଝିପାେୁଛୁ ରଯ ଏଟଏିମ୍ ବୟବହାେ ରଯାର୍ୟ କାଡତେ ଅପବୟବହାେ ପାଇ  ବୟାଙ୍କ ଦାୟୀ େହବି ନାହିଁ| 
(10) କାରବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ ମହାଇନାହିଁ: ଆରମ ବୁଝିପାେୁଛୁ ରଯ ବୟାଙ୍କ କିମବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ  ଟଣା ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଥିବା କାେଣେୁ ରହାଇଥାଏ, ରଯପେିକି 

ବଦୁିୟତ୍ ରଯାର୍ାଣେ ସଂରଯାର୍ ବଚି୍ଛନି୍ନ / ବଚି୍ଛନି୍ନ କେିବା| ଏଟଏିମ୍ ରମସିନ୍ ରେ ରଯାର୍ାରଯାର୍ ବଚି୍ଛନି୍ନ ଯାନ୍ତ୍ରକି ସମସୟା / ଇଚ୍ଛତି କାେବାେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ 
କେିବାରେ ବଫିଳ ରହରଲ ସମସୟା / ସମସୟା| ବୟବସ୍ଥାରେ ସମସୟା ଇତୟାଦ|ି ଆରମ ବୁଝିପାେୁଛୁ ରଯ ରକୌଣସି ଏଟଏିମ କାେବାେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ ନ 

କେିବା ପାଇ  ବୟାଙ୍କ ଦାୟୀ େହବି ନାହିଁ| ସିଷ୍ଟ୍ମ କାେଣେୁ ମ ୁ / ମ ୁ ଆରମ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଥାଉ, େକ୍ଷଣାରବକ୍ଷଣ / େକ୍ଷଣାରବକ୍ଷଣ| ଏଟଏିମ୍ ତୁଟି, 
ଏଟଏିମ୍ ଆଇ / ଆଇ ଆରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ ପେିମାଣେ ନର୍ଦ ୋଶି ବଣ୍ଟନ କେିପାେିବୁ ନାହିଁ| ମ ୁ / ଆରମ ବୁଝିପାେୁଛୁ ରଯ ଏର୍ଳି ପେିସ୍ଥିତିରେ ମ ୁ / 
ଆରମ ବୟାଙ୍କ େଖିବୁ ନାହିଁ| ଯଦି ଅନୁରୋଧ ାିତ ନର୍ଦ ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତ ନହୁଏ ରତରବ ଦାୟୀ େହରିବ ନାହିଁ| 
ରଯପେିକି ବଦୁିୟତ ା୍ ରଯାର୍ାଣରେ ବାଧା ସଷୃ୍ଟ୍ି ରହାଇଛ|ି ରଯାର୍ାରଯାର୍ ବଚି୍ଛନି୍ନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସୟା / ଏଟଏିମ୍ ରମସିନ୍ ସିଷ୍ଟ୍ମ ସମସୟା 
ଇତୟାଦ|ି ଏଟଏିମ୍ ଇଚ୍ଛତି କାେବାେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ କେିପାେିବ ନାହିଁ| ମ  ୁ/ ଆରମ ବୁଝିପାେୁଛୁ ରଯ ରକୌଣସି ଏଟଏିମ କାେବାେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ ନ ରହରଲ 

ବୟାଙ୍କ ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ ରହବ ନାହିଁ| ମ ୁ / ଆରମ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାେୁଛୁ ରଯ ସିଷ୍ଟ୍ମ େକ୍ଷଣାରବକ୍ଷଣ / ଏଟଏିମ ତୁଟି ରହତୁ, ଏଟଏିମ ଆଇ / 

ଆରମ ଏଟଏିମରେ ଦାବି କୋଯାଇଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ ୋଶ ିବତିେଣ କେିପାେିବୁ ନାହିଁ| ମ ୁ / ଆରମ ବୁଝିପାେୁଛୁ ରଯ ଏର୍ଳି ପେିସ୍ଥିତରିେ, 

ଅନୁରୋଧିତ ନର୍ଦ ୋଶ ିଗ୍ରହଣ ନ କେିବା ପାଇ  ମ ୁ / ଆରମ ବୟାଙ୍କକୁ ଦାୟୀ କେିବୁ ନାହିଁ| 
(11) ଏଟିଏମ୍ କାରବାର ସ ବନ୍ଧୀୟ ଆକାଉଣ୍ଟମର ଭୁଲ୍ ଏଣ୍ଟି:ି ଯଦି ମ ୁ ପାଇବ ିରଯ ରମା ଦ୍ୱାୋ କୋଯାଇଥିବା ଏକ ଏଟଏିମ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ ପାଇ  ରମା 

ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ରୁ୍ଲ୍ ଏଣ୍ଟି ିରଡବଟି୍ ରହାଇଛ,ି ରତରବ ମ ୁ / ମ ୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରରବଶ କେିବାକୁ ସମଥତ ରହବ|ି ଆରମ ତୁେନ୍ତ ଏହ ିସମସୟାେ 

ସମାଧାନ କେୁଛୁ| ଆରମ ଏହାକୁ ଆମ  େ ଶା ା ସହତି ଉଠାଇବୁ| ମ ୁ / ଆରମ ବୁଝିପାେୁଛୁ ରଯ ବୟାଙ୍କ ରମା ଉପରେ / ଆମ ପାଇ  
ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ଏହାେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କେି ଏହାେ ଚୂଡାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ସହତି ରମା ପା କୁ ରଫେିବ ଏବଂ ବୟାଙ୍କେ ନଷି୍ପର୍ତ୍ି ଚୂଡାନ୍ତ 

ରହବ| 
(12) ମକୌଣସ ିବବିାଦ ମହମେ ଅଡଟି୍ ମେଲ୍ ଚୂଡାନ୍ତ ଓ ନରି୍ଣ୍ତାୟକ ମହବ: ମ ୁ / ଆରମ ସହମତ ରଯ ରକୌଣସି ବିବାଦ ଥିରଲ, ବୟାଙ୍କ ସମସ୍ତ 

ବବିାଦରେ ଚୂଡାନ୍ତ ଏବଂ ନରି୍ଣ୍ତାୟକ ପ୍ରମାଣ ର୍ାବରେ ଏଟଏିମ୍ େ ଅଡିଟ୍ ରଟ୍ରଲ୍ (ପି୍ରରଣ୍ଟବଲ୍ କିମବା ଅଣ-ସମ୍ପାଦନରଯାର୍ୟ ଇରଲରକଟରାନକି୍ 

ଫମତରେ) ବୟବହାେ କେିବ| ମ ୁ / ଆରମ ଅଡିଟ୍ ରଟ୍ରଲ୍ ରେକଡିଂ ପାଳନ କେିବାକୁ ୋଜି| 
(13) ଯଦ ିମ ୁ ଏଟଏିମେୁ କଟା / ଫାଟଯିାଇଥିବା / କଟା ରନାଟ୍ ପାଇବ,ି ରତରବ ମ  ୁରଯଉ  ବୟାଙ୍କରେ ଏହାକୁ ର ାଲିଛ,ି ରସହ ିବୟାଙ୍କେ ଶା ାକୁ 

ଯିବ|ି ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଏକ ଚଠିି ଏବଂ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ ସିଲପ୍ ଦା ଲ କେି ମୁଦ୍ରା (ରନାଟ୍) ପେିବର୍ତ୍ତନ କେନୁ୍ତ ଏବଂ ନଶିି୍ଚତ କେନୁ୍ତ ରଯ 

ମ ୁ / ମ ୁ ଟଙ୍କା ପାଇନାହିଁ| ଆରମ ଏଟଏିମରେ କାେବାେ କେିଛୁ| ଅନୟ ରକୌଣସି ପ୍ରକାେ ଦାବ ିକୁ ବଚିାେ କୋଯିବ ନାହିଁ|  
ଫ୍ ତ 
ମଫ୍ ା ମ ାଷଣା (ମ ାଷଣା--ପ୍ରତିଶୁତ)ି 
[ଧାରା 10 (5) ଅଧୀନରର, ବ Foreign ରେଶିକ ବିନିମୟ ପରିଚାଳନା ଆକଟ, 1999 ର ଅଧ୍ୟାୟ ତୃତୀୟ|] 
ମ ୁ / ଆରମ ଏତଦ୍ୱାୋ ର ାଷଣା କେୁଛୁ ରଯ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ ବିବେଣୀ ନିଦିଷ୍ଟ୍ ର୍ାବରେ ଏହା ଅଧୀନରେ ଥିବା କାଯତୟସୂଚୀରେ ଉରେ  କୋଯାଇଛ ି

ଏବଂ ଉକ୍ତ ଅଧିନୟିମ କିମବା ରକୌଣସି ନୟିମ କିମବା ରକୌଣସି ନୟିମ, ନିୟମ, ବଜି୍ଞପି୍ତ, ନରିଦତଶ କିମବା ଅଡତେେ ବୟବସ୍ଥାଉେଂ ନ କିମବା ଫାଙି୍କବା 
ଉରଦଶୟରେ ଡିଜାଇନ୍ କୋଯାଇ ନାହିଁ| 
ମ  ୁମଧ୍ୟ ଏହା ସହତି ସହମତ ଏବଂ ଏହପିେି ସୂଚନା / ସୂଚନା ବୟବହାେ କରେ| ମ  ୁଡକୁୟରମଣ୍ଟପ୍ରଦାନ କେିବାକୁ ପ୍ରତଶିତୃି କେୁଛ ିଯାହା ଉପରୋକ୍ତ 

ର ାଷଣାନାମା ଦୃଷି୍ଟ୍େୁ ଆପଣଙୁ୍କ ଏହ ିକାେବାେ ସହତି ଯରଥଷ୍ଟ୍ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ୍ କେିବ| 
ମ ୁ / ଆରମ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛୁ ରଯ ଯଦ ିମ ୁ / ଆରମ ଏପେି ରକୌଣସି ଆବଶୟକତା ପାଳନ କେିବାକୁ ମନା କେୁ କିମବା ଅସରନ୍ତାଷଜନକ ଅନୁପାଳନ 

ପାଳନ କେିବାକୁ ମନା କେିଥାଉ, ରତରବ ବୟାଙ୍କ ଲିଖିତ ର୍ାବରେ କାେବାେ କେିବାକୁ ମନା କେିରଦବ ଏବଂ ଯଦ ିବଶି୍ୱାସ କେିବାେ ରକୌଣସି 

କାେଣ ଅଛ ିରଯ ରମା ଦ୍ୱାୋ ରକୌଣସି ଉେଂ ନ / ଉେଂ ନ ଅନୁପାଳନ କେୁନାହିଁ| ଯଦ ିରଚାେି ବଷିୟରେ ବଚିାେ କୋଯାଇଛ,ି ରତରବ ଏହାକୁ 

ର୍ାେତୀୟ େିଜର୍ତ ବୟାଙ୍କକୁ େିରପାଟତ କେନୁ୍ତ|  
ଆରମ ଆହୁେି ମଧ୍ୟ ର ାଷଣା କେୁଛୁ ରଯ ଅଣ୍ଡେସାଇନ୍ ଫାମତ / ଫାମତ ର୍ାବରେ ନଯିୁକ୍ତ ରହବ| ଏହ ିର ାଷଣା ଏବଂ ର୍ୟାରେଣ୍ଟ ିରଦବାେ କମ୍ପାନୀେ 

ଅଧିକାେ ଅଛ|ି  
 ରବୈରଦଶିକ ମୁଦ୍ରା ପାଇ  ଆରବଦନକାେୀଙ୍କ ଦସ୍ତ ତ 
* ଏହା ପ୍ରଯୁଜୟ ରଯରତରବରଳ ଫାମତ / ଫାମତକୁ ଏହା କେିବାକୁ ଅନୁମତ ିଦଆିଯାଏ ନାହିଁ| କମ୍ପାନୀେୁ ଏକ ର ାଷଣା / ର ାଷଣା| ଇସ୍ତାହାେରେ 

ସ୍ୱାକ୍ଷେିତ ରହାଇଛ|ି 
ନରି୍ଦ୍ତାରଣ 
ଆମଠାେୁ ସମସ୍ତ ରବୈରଦଶିକ ମୁଦ୍ରା କାେବାେ ସମୟ ସମୟରେ ବୟାଙ୍କକୁ ହସ୍ତାନ୍ତେ କୋଯାଏ| 

 A. ସ ସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟ / ଆକାଉଣ୍ଟ ମସବାଗୁଡିକ ପାଇଁ ପ୍ର ୁଜୟ 
1. ଆରମ ପ୍ରଯୁଜୟ ବୟାଙ୍କଏବଂ ରମା େ ପେିବାେ ସଦସୟଙ୍କ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ନୟିମାବଳୀ ପାଳନ କେିବାକୁ ୋଜ ିଅଛୁ| ଆମ େ 

ଆକାଉଣ୍ଟ ସମବନ୍ଧୀୟ ନୟିମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ସମୟସମୟରେ ପେିବର୍ତ୍ତନ କେିବାକୁ ୋଜ ିହୁଅନୁ୍ତ| 
2. ଆରମ ସହମତ ରଯ ଆକାଉଣ୍ଟ ର ାଲିବା ଏବଂ େକ୍ଷଣାରବକ୍ଷଣ ର୍ାେତୀୟ େିଜର୍ତ ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ସମୟ ସମୟରେ ପ୍ରଣୟନ 

କିମବା ସଂରଶାଧିତ ନୟିମ ାାବଳୀ ଉପରେ ନରି୍ତେ କରେ| 
3. ଆରମ ସହମତ ରଯ ରକୌଣସି କାେଣ ନ ଦଶତାଇ ରଯ ରକୌଣସି ସମୟରେ ରମା ଆକାଉଣ୍ଟବନ୍ଦ କେିବାକୁ ବୟାଙ୍କେ ସ୍ୱାଧୀନତା 

େହବି| 
4. ମ ୁ / ଆରମ ୋଜ ିରଯ ବୟାଙ୍କ ତା'େ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ ବରିବଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ମାସେ ରନାଟିସ୍ ସହତି ରଯରକୌଣସି ସମୟରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ 

ର୍ାବରେ କିମବା ଆଂଶିକ ର୍ାବରେ ରମା / ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଥିବା ରକୌଣସି ରସବା / ସୁବଧିା ପ୍ରତୟାହାେ 

କେିପାେିବ| 
5. ମ ୁ / ଆରମ ୋଜ ିରଯ ରମା ଆକାଉଣ୍ଟେ ସ୍ଥିତରିେ ରକୌଣସି ପେିବର୍ତ୍ତନ କିମବା ଠିକଣା ପେିବର୍ତ୍ତନ ତୁେନ୍ତ ବୟାଙ୍କକୁ େିରପାଟତ 

କୋଯିବ| 
6. ମ ୁ / ଆରମ ୋଜି ରଯ ରମା / ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟ ସମବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ନରିଦତଶାବଳୀ ଫମତ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀରେ ଲିଖିତ ର୍ାବରେ ବୟାଙ୍କକୁ 

ପ୍ରଦାନ କୋଯିବ| 
7. ମ ୁ ସହମତ ଏବଂ ସହମତ ରଯ ରଚକ୍ ବୁକ୍, ରଫାନ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ରଟଲିରଫାନ୍ ପେିଚୟ ନମବେ (ଟଆିଇଏନ୍), ରମାବାଇଲ୍ ଏବଂ 

ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ପାସୱାଡତ, ରଡବଟି୍ / ରଡବଟି୍ କାଡତ ଇତୟାଦ|ି ଏଟଏିମ୍ କାଡତ ଏବଂ ବୟକି୍ତର୍ତ ପେିଚୟ ନମବେ (ପିନ୍) ରମା 
ବପିଦରେ ରକାେିଅର୍ (କିମବା ବୟାଙ୍କେ ବରିବକ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୟ ରକୌଣସି ରମାଡ୍) ଦ୍ୱାୋ ପଠାଯିବ ଏବଂ ଆମ ବପିଦରେ ଚଠିି 

ଏବଂ ଚଠିିରଲ ା ପାଇ  ଆମ ଦ୍ୱାୋ ସୂଚତି ଠିକଣାକୁ ପଠାଯିବ| 

  



 
8. ଆରମ ସ୍ୱୀକାେ କେୁଛୁ ରଯ ରଚକ୍ ଡ୍ରପ୍ ବକ୍ସରେ ରକୌଣସି ରଚକ୍ ଜମା ପାଇ  ରକୌଣସି େସିଦ ପ୍ରଦାନ କୋଯିବ ନାହିଁ| 
9. ମ ୁ / ଆରମ ବୁଝିପାେୁଛୁ ରଯ ବୟାଙ୍କ ରମା ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଆଧାେରେ ରଚକ୍ ଡ୍ରପ୍ ବକ୍ସରେ ଜମା ରହାଇଥିବା 

ରଚକ୍ ରୁ୍ଡିକୁ ରପ-ଇନ୍-ସିଲପ୍ ରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରେିୟା କେିବ| ଏ ସଂୋନ୍ତରେ ରମା / ଆମ ଦ୍ୱାୋ ରକୌଣସି ରୁ୍ଲ ତଥୟ ପାଇ  
ବୟାଙ୍କ ଦାୟୀ େହବି ନାହିଁ| ମ ୁ / ଆରମ ବୟାଙ୍କକୁ ଏହା ଦ୍ୱାୋ ଉପୁଜଥିିବା ରକୌଣସି ପେିଣାମ ପାଇ  କ୍ଷତକିାେକ ରବାଲି ବରିବଚନା 
କେିବୁ| 

10. ମ ୁ / ଆରମ ଆମେ ରଚକ୍ ବୁକ୍ / ଏଟଏିମ୍ / ରଡବଟି୍ କାଡତକୁ ସତକତତାେ ସହ ସଂେକି୍ଷତ କେିବାକୁ ୋଜ|ି କ୍ଷତ ି/ ରଚାେି 

ରହରଲ ମ ୁ ତୁେନ୍ତ ବୟାଙ୍କକୁ ଲିଖିତ ର୍ାରବ ଜଣାଇବୁ| 
11. ମ ୁ / ଆରମ ୋଜ ିରଯ ମ ୁ / ଆରମ ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଧାଯତୟ ସବତନମିନ ବାଲାନସ ରମା ଆକାଉଣ୍ଟରେ େଖିବୁ| 
12. ମ ୁ / ଆରମ ୋଜି ରଯ ମ ୁ / ଆରମ ସମସ୍ତ ଶୁଳ୍କ, ଶୁଳ୍କ, ସୁଧ,  ର୍ଚ୍ତ ପ୍ରଦାନ କେିବାକୁ ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ େହବୁି ଯାହା ବୟାଙ୍କ ରମା / 

ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିମବା ରକୌଣସି କାେବାେ ସମବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ ଏକକ ବରିବଚନାରେ ଆଦାୟ କେିପାେିବ ଏବଂ ଏହା ବୟାଙ୍କ 

ଦ୍ୱାୋ ରମା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ରଡବଟି୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦାୟ କୋଯାଇପାରେ| 
13. ମ ୁ / ଆରମ ୋଜ ିରଯ ମ ୁ / ଆରମ ଆକାଉଣ୍ଟ ର ାଲିବା ସମୟରେ ବୟାଙ୍କେ ରକୌଣସି ବେିୟ ପ୍ରତିନଧିିଙୁ୍କ ନର୍ଦ କିମବା ସାଧାେଣ 

ବୟବସାୟରେ ରକୌଣସି କାେବାେ ରେ ରକୌଣସି ୋଶି ପ୍ରଦାନ କେିବୁ ନାହିଁ| ମ  ୁ/ ଆରମ ରକବଳ ରଟଲେ କାଉଣ୍ଟେରେ କିମବା 
ଏଟଏିମରେ ନର୍ଦ ଟଙ୍କା ଜମା କେିବାକୁ ୋଜ|ି 

14. ମ ୁ / ଆରମ ସହମତ ରଯ ବୟାଙ୍କ ରମାରତ / ଆରମେିକୀୟ ରଯାର୍ାରଯାର୍ / ଚଠିି / ରଚକ୍ ବୁକ୍ ଇତୟାଦ ିପଠାଇବ| ରକାେିଅର୍ 

/ ରମରସଞ୍ଜର୍ / ଇ-ରମଲ୍ / ଏସ୍ ଏମ୍ ଏସ୍ / କିମବା ଏହାେ ବରିବକ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୟ ରକୌଣସି ଉପାୟେୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ରକୌଣସି 

ଉପାୟରେ ବୟାଙ୍୍କ କ୍ଷତ ିକିମବା ବଳିମବ ପାଇ  ଦାୟୀ ରହବ ନାହିଁ| 
15. ମ ୁ / ଆରମ ସହମତ ରଯ ମ ୁ / ଆରମ ଏକ ଲିଖିତ ଅନୁରୋଧ ନକେିବା ପଯତୟନ୍ତ ବୟାଙ୍କ ରମା ଆକାଉଣ୍ଟ ର ାଲିବା ଉପରେ 

ଏକ ରଚକ୍ ବୁକ୍ ଜାେି କେିବ| ରଚକ୍ ବୁକ୍ େ ପେବର୍ତ୍ତୀ ବନୁି୍ଦ ରକବଳ ରମାେ ଲିଖିତ ଚାହଦିା କିମବା ଏଟଏିମ୍, ରଫାନ୍ ବୟାଙି୍କଂ 
କିମବା ରମାବାଇଲ୍ / ରମାବାଇଲ୍ ରଫାନ୍ ବେୁିଦ୍ଧରେ ରହବ| ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଂ ମାଧ୍ୟମରେ ରବୈଧ ଲର୍ଇନ୍ ବୟବହାେ କେିବ| 

16. ମ ୁ / ଆରମ ସହମତ ରଯ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟେ ଅତୟଧିକ ପ୍ରତୟାହାେ ରକ୍ଷତ୍ରରେ, ବୟାଙ୍କ ରମାରତ / ଆମକୁ ରକୌଣସି ବଜି୍ଞପି୍ତ ନରଦଇ 

ରମାେ ରକୌଣସି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଡିଥିବା ରକୌଣସି ରେଡିଟ୍ ବେୁିଦ୍ଧରେ ଏପେି ଅତେିିକ୍ତ ପେିମାଣ ପ୍ରତୟାହାେ କେିବାେ ଅଧିକାେ 

ସଂେକି୍ଷତ େଖିଛ|ି 
 ଉଦାରୀକରଣ ମହାଇଥିବା ଅର୍ତ ମପ୍ରରଣ ମ ାଜନା ଅଧୀନମର ମ ାଷଣାନା ା: 
ମ ୁ ଏତଦ୍ୱାୋ ତାହା ର ାଷଣା କେୁଛ:ି 
1. ଏହ ିଆରବଦନ ସହତି, ଏହ ିଆଥକି ବଷତରେ ର୍ାେତେ ସମସ୍ତ ଉତ୍ସେୁ େୟ କିମବା ପଠାଯାଇଥିବା ବରିଦଶୀ ମୁଦ୍ରାେ ରମାଟ ପେିମାଣ ର୍ାେତୀୟ 

େିଜର୍ତ ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ନଦି୍ଧତାେିତ USD 2,50,000 ଆରମେିକୀୟ ଡଲାେ କିମବା ସମକକ୍ଷ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅଛ|ି 
2. ମ ୁ ଏଠାରେ ପ୍ରମାଣିତ କେୁଛ ିରଯ ଏହପିେି େୟ / ରପ୍ରେଣ କେିବା ପାଇ  ରମାେ ପାଣ୍ଠେି ଉତ୍ସ ଅଛ ିଏବଂ ମ ୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କେୁଛ ିରଯ ବରିଦଶୀ ମୁଦ୍ରା 

ନରିଷଧ ଉରଦଶୟରେ ବୟବହୃତ ରହବ ନାହିଁ| 
3. ମ ୁ ର୍ାେତରେ େହୁଥିବା ଜରଣ ବୟକି୍ତ| ମ ୁ ଜରଣ ବିରଦଶୀ ନାର୍େିକ / ଅଣ-ବାସିନ୍ଦା ର୍ାେତୀୟ (ଏନଆେଆଇ) / ପସତନ ଅଫ୍ ଇଣି୍ଡଆନ୍ 

ଓେିଜନି୍ (ପିଆଇଓ) କିମବା ଓର୍େସିଜ୍ ସିଟରିଜନ୍ ଅଫ୍ ଇଣି୍ଡଆ (ଓସିଆଇ) ନୁରହ | 
4. ପୁଞି୍ଜ ଆକାଉଣ୍ଟ କାେବାେ ପାଇ  ଉଦାେୀକେଣ ରପ୍ରେଣ ରଯାଜନା ଅଧୀନରେ ପଠାଯିବାକୁ ମ  ୁରକୌଣସି ଋଣ / ରେଡିଟ୍ ରନଇନାହିଁ| 
5. ଯଦ ିଆପଣ ଏକ ନିରବଶ / ସମ୍ପର୍ତ୍ି / ବରିଦଶୀ ବୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟେ ସହ-ମାଲିକ / ସହ-ଅଂଶୀଦାେ ନୁହ ନ୍ତ,ି ରତରବ ମ ୁ ରମାେ ପେିବାେେ 

ରକୌଣସି ସଦସୟଙ୍କ ସହ ରପ୍ରେଣ ମୂଲୟ ରଯାଡି ନାହିଁ| 
ଓଏଫ୍ଏସି ମ ାଷଣା 

I. ଆରମ ର ାଷଣା କେୁଛୁ ରଯ କାେବାେ ରମାେ / ରମାେ ରହବ| ଆମେ ଉର୍ତ୍େଦାତା ଦଳ ରଯରକୌଣସି ମଞ୍ଜେୁୀ / ମଞ୍ଜେୁୀେୁ 

ମୁକ୍ତ| ରମାେ / ଆମେ ସରବତାର୍ତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ପାଇ , ଏବଂ ଯଦ ିଏହା ପରେ ରୁ୍ଲ୍ ରବାଲି ଜଣାପରଡ, ରତରବ ମ  ୁ/ ଆରମ ରକବଳ 

ଦାୟୀ େହବୁି| 
II. ମ ୁ / ମ  ୁଆରମ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଲିମିରଟଡ ରକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ ନ ରହବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ରନଇଛୁ, ଏବଂ କାେବାେ 

ଅଧୀନରେ ପଠାଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ରକୌଣସି କର୍ତ୍ତୃ ପକ୍ଷ / କର୍ତ୍ତୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅରଟ| ସେକାେ / ଏରଜନିସ / ବୟାଙ୍କକୁ ଜବତ 

କେିବା କିମବା ଅବରୋଧ କେିବା କିମବା ଜବତ କେିବାେ କାେଣ େହଛି|ି ରମାେ ସମସ୍ତ କ୍ଷତ ିଏବଂ କ୍ଷତ ିପାଇ  ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କକୁ 

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ କ୍ଷତପୂିେଣ ରଦବ| 
III. ଯଦ ିବୟାଙ୍କକୁ ରପ୍ରେଣ ପେିମାଣକୁ ଅନୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପେିବର୍ତ୍ତନ କେିବାକୁ ଆବଶୟକ ହୁଏ କିମବା ଏହାେ ବପିେୀତ କିମବା 

ପ୍ରକୃତରିେ, ମ ୁ ମୁଦ୍ରା କିମବା େସ୍ ମୁଦ୍ରାେ ବିପଦ ବହନ କେିବାକୁ ପ୍ରତଶିୁତ ିରଦଉଛ|ି 
IV. ବର୍ତ୍ତମାନ କିମବା ର୍ବଷିୟତରେ ଆରମ ବୟାଙ୍କକୁ ବରିଦଶରେ ଏହ ିକାେବାେ ସମବନ୍ଧୀୟ ରକୌଣସି ରର୍ୌତକି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ 

କେିଥାଉ, ରକୌଣସି ଅନୁରମାଦନ / ଅନୁରମାଦନ ସହତି| ସେକାେ / ଏରଜନିସ / ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିିମାରନ ବୟାଙ୍କକୁ ଆବଶୟକ 

ଅନୁଯାୟୀ ଦା ଲ କେିବାେ ଅଧିକାେ ଦିଅନ୍ତ|ି  
V. ରମାରତ ନ ଜଣାଇ ବରିଦଶରେ ଥିବା ରକୌଣସି ସେକାେୀ / ଏରଜନିସ / ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିି ବୟାଙ୍କ ସହ ରମାେ / ରମାେ କାେବାେ 

ଅଛ|ି ରମା / ଆମ ସମବନ୍ଧୀୟ ରଯରକୌଣସି ଶାେୀେିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କେିବାକୁ ବୟାଙ୍କକୁ ଅଧିକାେ ଦଏି|  
B. ପ ୋନ୍ େୟୋଙି୍କଙ୍୍ଗ 
1. ମ ୁ / ଆରମ ସହମତ ରଯ ରମାଅନୁରୋଧରେ ବୟାଙ୍କ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟେଆକିଟଭ୍ ର୍ଏସ୍ ରେସପନସ ସିଷ୍ଟ୍ମ୍ (ଆଇରି୍ଆଏତସ୍) ଏବଂ / 

କିମବା ରଫାନ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଅଫିସେ (ଏରଜଣ୍ଟ) ମାଧ୍ୟମରେ ନରିଦତଶ ରଦଇ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ କାେବାେ କେିବାକୁ ସୁବଧିା ରଦବାକୁ ୋଜ ି

ରହାଇଛ|ି| 
2. ଆରମ ଜାଣୁ ରଯ ଏର୍ଳି ଏକ ରବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମବନ୍ଧରେ ରମାରତ ରମାେ ଗ୍ରାହକ ପେିଚୟ ନମବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ / ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାହକ 

ପେିଚୟ ନମବେ ବୟବହାେ କେିବାକୁ ପଡିବ| ଆମେ ରଟଲିରଫାନ୍ ପେିଚୟ ନମବେ (ଟଣି) ଏବଂ / କିମବା ରଟଲିରଫାନ୍ ପେିଚୟ 

ନମବେ (ଟଣି) ବୟବହାେ କେନୁ୍ତ| କିମବା ମାନୁଆଲ ରର୍େିଫିରକସନ୍ ରଚକ୍ ବୟବହାେ କେି ରଫାନ୍ ବୟାଙି୍କଂ ସିଷ୍ଟ୍ମରେ ନଜିକୁ 

ଚହି୍ନଟ କେିବା ଆବଶୟକ| 
3.  ରମା ନ ାରେ ରଟଲିରଫାନ୍ ରନାଟସି୍ ଜାେି କେୁଥିବା ବୟକି୍ତଙ୍କ ପେିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କେିବା ପାଇ  ବୟାଙ୍କ ପା ରେ ରକୌଣସି ଉପାୟ 

ନାହିଁ| ଏବଂ ମ ୁ / ଆରମ ବୟାଙ୍କକୁ ଆରର୍ଇ ନ େଖିବାକୁ ୋଜ|ି ରଫାନ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ରସବା ପ୍ରଦାନ ରଯାର୍ ୁ ଉପୁଜଥିିବା ରକୌଣସି 

ତୁଟ,ି ତୁଟ,ି ବଫିଳତା କିମବା ବାଧା କାେଣେୁ ରମାେ ରକୌଣସି କ୍ଷତି କିମବା କ୍ଷତ ିପାଇ  ଆରମ ଦାୟୀ 
4. ଆରମ ସହମତ ରଯ ରଫାନ୍ ବୟାଙି୍କଂ ସୁବଧିା ଉପଲବ୍ଧ ରହବ ଏବଂ ରମା / ତାଙ୍କ ରଫାନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହବ| ଏହା ଆମେ ସମସ୍ତ 

ବଦିୟମାନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନୟ ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟପାଇ  ପ୍ରଯୁଜୟ ରହବ ଯାହା ସମୟ ସମୟରେ ର ାଲାଯାଇପାରେ| 
5. ମ ୁ / ମ ୁ ନିିଃସର୍ତ୍ତ ର୍ାବରେ ସହମତ ରଯ ମ ୁ / ଆରମ ଏଥିପାଇ  ବୟାଙ୍କକୁ ଦାୟୀ କେିବୁ ନାହିଁ| 

  



 
a. ଆମେ ରଟଲିରଫାନ୍ ନରିଦତଶାବଳୀକୁ ର୍ଲ ବଶି୍ୱାସ ଅନୁପାଳନ ଦ୍ୱାୋ ରହାଇଥିବା କାେବାେ ରକୌଣସି ରଟଲିରଫାନ୍ ନରିଦତଶାବଳୀ 

ଅନୁସେଣ କେିବାରେ ବଳିମବ କିମବା ଅସମଥତତାକୁ ସୂଚତି କରେ| 

b. ରବଆଇନ କିମବା ଅନୟଥା ରମା / ଆମେ ରର୍ାପନୀୟ ଟଣିକୁ ପ୍ରରବଶ କେିଥିବା ଅନଧିକୃତ ବୟକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଦଆିଯାଇଥିବା 
ରଟଲିରଫାନ୍ ନରିଦତଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ କୋଯାଉଥିବା କାେବାେ| 

c. ରଯଉ ଠାରେ ବୟାଙ୍କନରିଦତଶକୁ ବଶି୍ୱାସ କେିବାେ କାେଣ ଅଛ,ି ଏହପିେି ନରିଦତଶାବଳୀେ କାଯତୟକାେିତା ପ୍ରକୃତ ନୁରହ  କିମବା 
ଅନୟଥା ଅସ୍ପଷ୍ଟ୍, ଅନୁପଯୁକ୍ତ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ୍ କିମବା ମିଳତି ଆକାଉଣ୍ଟ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଆମ ମଧ୍ୟେୁ କାହା ଦ୍ୱାୋ ଦଆିଯାଇଥିବା ରକୌଣସି 

ସନ୍ଦଗି୍ଧଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କେିବାକୁ ପୋମଶତ ଦଆିଯାଇଛ|ି 
6. ଆରମ ୋଜ ିରଯ ରଫାନ୍ ରେ ଦଆିଯାଇଥିବା କାେବାେେ ନରିଦତଶାବଳୀ ଏବଂ ରେକଡତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରମାଣ ରହବ ଏବଂ ସମସ୍ତ 

ଉରଦଶୟ ପାଇ  ଏବଂ ରଯରକୌଣସି ପ୍ରେିୟାରେ ପ୍ରମାଣ ର୍ାବରେ ବୟବହୃତ ରହାଇପାରେ| 
C. େଲି୍ ପ   ୟୋସଲିିଟ ି
1.  ରଫାନ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ / ଏଟଏିମ୍ / ରନଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରମାେ ବଲି୍ ରପୈଠ କେିବାକୁ ଏବଂ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ / ରମାବାଇଲ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ବଲି୍ ରଦୟ 

ରନାଟସି୍ ଗ୍ରହଣ କେିବାକୁ ରମାେ ଅନୁରୋଧ େରମ ମ ୁ / ଆରମ ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଥିବା ରସବାରୁ୍ଡିକ ଗ୍ରହଣ କେୁଛୁ ଏବଂ 
ଗ୍ରହଣ କେୁଛୁ ଯାହା ରମା ଦ୍ୱାୋ ସମୟ ସମୟରେ ଜାେି କୋଯିବ| 

2. ଆରମ ବଲିିଂ କମ୍ପାନୀରେ ପଞି୍ଜକୃତ ଆପଣଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ପେିଚୟ ବବିେଣୀ ପ୍ରଦାନ କେିବାକୁ ୋଜ|ି ଏ ସଂୋନ୍ତରେ ରମା ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଦାନ 

କୋଯାଇଥିବା ରୁ୍ଲ ସୂଚନା ପାଇ  ଆରମ ବୟାଙ୍କକୁ ରକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ରଦବାକୁ ୋଜ|ି 
3. ଆରମ ସହମତ ରଯ ଯଦ ିରମାେ ପେିଚୟ ବବିେଣୀରେ ରକୌଣସି ପେିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ରତରବ ବଲିିଂ କମ୍ପାନୀରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଏହ ି

ପେିବର୍ତ୍ତନରୁ୍ଡିକ ବଷିୟରେ ବୟାଙ୍କକୁ ତୁେନ୍ତ ଜଣାଇବା ରମାେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହବ| 
4. ମ ୁ / ଆରମ ସହମତ ରଯ ରମା ଦ୍ୱାୋ ଦା ଲ କୋଯାଇଥିବା ବିବେଣୀେ ବଲିିଂ କମ୍ପାନୀ ନଶିି୍ଚତକେଣ ପ୍ରାପ୍ତ ରହବା ପରେ ଏହ ି

ରବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରମା ପାଇ  / ଆମ ପାଇ  ଉପଲବ୍ଧ ରହବ| 
5.  ବୟାଙ୍କକୁ ରମାେ / ଆମେ ବଲିିଂ ବବିେଣୀ ପ୍ରଦାନ କେୁଥିବା ବଲିିଂ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ରମାେ ରକୌଣସି ଆପର୍ତ୍ ିନାହିଁ| 
6. ମ ୁ / ଆରମ ସହମତ ରଯ ସମସ୍ତ ବଲିିଂ ଏବଂ ରଦୟ ବବିେଣୀ ଇରଲରକଟରାନକି୍ ର୍ାବରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ରହବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ସୂଚନା 

ଯଥାେରମ ବଲିିଂ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ସଷୃ୍ଟ୍ି ରହାଇଥିବା କମ୍ପୁୟଟେୀକେଣ ସିଷ୍ଟ୍ମେୁ ବାହାେ କୋଯିବ| ବବୃିର୍ତ୍ରିେ ରକୌଣସି ରୁ୍ଲ 

ପାଇ  ବୟାଙ୍କ ଦାୟୀ ନୁରହ  ଏବଂ ମ ୁ / ଆରମ ସବତଦା ରକୌଣସି କ୍ଷତ,ି କ୍ଷତ ିଇତୟାଦ ିବେୁିଦ୍ଧରେ ବୟାଙ୍କକୁ କ୍ଷତକିାେକ କେିବୁ| ଯଦି 
ଅନ୍ତର୍ତୁ କ୍ତ ସୂଚନା ରୁ୍ଲ୍ / ରୁ୍ଲ୍ ଅରଟ| ରୁ୍ଲ୍ ମିଳଲିା| ରସଥିପାଇ  ଏହା ରମାେ / ମ ୁ| ଆମ ଦ୍ୱାୋ କୋଯାଇପାେିବ କିମବା ସହୟ 
କୋଯାଇପାେିବ| 

7. ମ ୁ / ଆରମ ସହମତ ରଯ ବଲି୍ େ ବବିେଣୀ କୁ ରନଇ ରକୌଣସି ବିବାଦ ମ ୁ / ଆମ ଦ୍ୱାୋ ସିଧାସଳ  ବଲିିଂ କମ୍ପାନୀ ସହତି ସମାଧାନ 

ରହବ ଏବଂ ବୟାଙ୍କେ ଦାୟିତ୍ୱ ରକବଳ ସୂଚନା େ ବୟବସ୍ଥାରେ ସୀମିତ| 
8. ଆରମ ଏହାେ ଧାଯତୟ ତାେି  ସମାପ୍ତ ରହବା ପୂବତେୁ ୟୁଟଲିିଟ ିକମ୍ପାନୀେ ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ରଦୟ ୋଶ ିରଦବାକୁ ୋଜ ିଏବଂ ଯଦ ିଏହା 

ନ କରେ, ରତରବ ମ ୁ / ମ ୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପେିମାଣ ରଦବାକୁ ସମଥତ ରହବି ନାହିଁ| ବରିଶଷ କେି ବୟାଙ୍କକୁ ଅନ୍ତର୍ତୁ କ୍ତ କେିବାେ ପେିଣାମ 

ବେୁିଦ୍ଧରେ ଆରମ କ୍ଷତକିାେକ ରହବୁ| 
9. ଆରମ ନିିଃସର୍ତ୍ତ ର୍ାବରେ ସହମତ ରଯ ମ ୁ / ମ ୁ ଏଥିପାଇ  ଆରମ ବୟାଙ୍କକୁ ଦାୟୀ କେିବୁ ନାହିଁ: 
a. କାେବାେ ଯାହା ରମାେ / ଆମେ ନିରଦତଶାବଳୀ ଉପରେ ର୍ଲ ବିଶ୍ୱାସରେ କୋଯାଏ| 
b. ନରିଦତଶାବଳୀ ଅନୁପାଳନ ନକେିବା ରଯଉ ଠାରେ ବୟାଙ୍କବଶି୍ୱାସ କେିବାେ କାେଣ ଅଛ ି(ବୟାଙ୍କେ ରକଉ  ନଷି୍ପର୍ତ୍ି ଉପରେ)| ମ ୁ / 

ଆରମ ପ୍ରଶନ ପଚାେିବୁ ନାହିଁ ରଯ ନରିଦତଶାବଳୀ ପ୍ରକୃତ ନୁରହ  କି ଅନୟ ଜ୍ଞାନୀମାରନ ଅସ୍ପଷ୍ଟ୍, ଅନୁପଯୁକ୍ତ କିମବା ସରନ୍ଦହଜନକ କି| 
c. ଆମ ମଧ୍ୟେୁ ରକହ ିରଦଇଥିବା ପୋମଶତକୁ ଗ୍ରହଣ କେିବା (ଯୁର୍ମ ଆକାଉଣ୍ଟ ରକ୍ଷତ୍ରରେ)| 
d. ରକୌଣସି କାେଣେୁ କିମବା ରକୌଣସି କାେଣେୁ ବଲି୍ ରପୈଠ ରସବା ପ୍ରଦାନରେ ରକୌଣସି ତୁଟ,ି ତୁଟ,ି ତୁଟି ଏବଂମିଥୟା ବା ବାଧା 

ସଷୃ୍ଟ୍ ିରହବା କାେଣେୁ| ଆମେ ରକୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତ ିପାଇ | 
e.  ପ୍ରତୟାହାେ / ଆଂଶିକ ପ୍ରତୟାହାେ / ରମା'କୁ ବନିା ପୂବତ ସୂଚନାରେ ସୁବଧିା ସ୍ଥରି୍ତ େଖିବା 
f. ଆରମ ସହମତ ରଯ ଦଆିଯାଇଥିବା ନରିଦତଶନାମାେ ରେକଡତ ଏବଂ ବୟାଙ୍କ ସହତି କାେବାେରେକଡତ ସମସ୍ତ ଉରଦଶୟ ପାଇ  

ନରି୍ଣ୍ତାୟକ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହବ ଏବଂ ରଯରକୌଣସି ପ୍ରେିୟାରେ ପ୍ରମାଣ ର୍ାବରେ ବୟବହୃତ ରହାଇପାରେ| 
10. ଆରମ ୋଜ ିରଯ ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ତୁେନ୍ତ ସମ୍ପାଦତି କାେବାେ ବୟତୀତ, ଅଥତାତ୍ ବୟାଙ୍କ / ବୟାଙ୍କ ତୁେନ୍ତ କାେବାେ କେିବାକୁ ସମଥତ 

ରହାଇପାେିବ ନାହିଁ| ବଲିିଂ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାୋ ରକବଳ ବୟବସାୟ ସମୟରେ ପ୍ରେିୟା କୋଯିବା ଉଚତି ଏବଂ ଯଦ ିମୂଲୟ ତାେି  ଅରଟ, 

ରତରବ ବୟାଙ୍କ / ବୟାଙ୍କ ମୂଲୟ ରଦବାକୁ ସକ୍ଷମ ରହବା ଉଚତି୍| ବଲିିଂ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାୋ ନଦି୍ଧତାେିତ  ଣ୍ଟା /  ଣ୍ଟା କାଯତୟ କେିବା| ଦନିରୁ୍ଡିକ 

ଅନୁସେଣ କେିବାକୁ ପଡିବ| 
11. ଆରମ ସହମତ ରଯ ବୟାଙ୍କେ ରଯରକୌଣସି ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛ,ି ବଲି୍ ରପୈଠ ସୁବଧିା, କିମବା ଏହା ଅଧୀନରେ 

ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଥିବା ରକୌଣସି ରସବା, କିମବା ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ରକ୍ଷତ୍ରରେ, ଆମକୁ ରକୌଣସି ରନାଟସି୍ କାେଣ ନ ଦଶତାଇ| 
12. ମ ୁ / ଆରମ ବୟାଙ୍କକୁ ଲିଖିତ ର୍ାରବ 15 ଦନିେ ରନାଟସି୍ ରଦବାକୁ ୋଜ ିଏବଂ ରମା ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରାପ୍ତ ବଲି୍ ରଦୟ ସୁବଧିାକୁ ବନ୍ଦ କେିବା 

ପାଇ  ଏହାେ େସିଦ ପାଇବାକୁ ୋଜ|ି 
13. ଆରମ ସହମତ ରଯ ଏଟଏିମ୍ ରସବା ଏବଂ ରଫାନ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ରସବା ପାଇ  ଲାରୁ୍ ରହଉଥିବା ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଏହ ିପେିରପ୍ରକ୍ଷୀରେ ରମା 

ପାଇ  ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅରଟ| 
 

D. ପମୋେୋଇଲ୍ େୟୋଙି୍କଙ୍୍ଗ 
1. ସଂଜ୍ଞୋ: 

ଏହ ିବରି୍ାର୍ରେ, ନମିନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ବାକୟରୁ୍ଡିକେ ଅଥତ ରସମାନଙ୍କ େ ବପିେୀତ ରେ େ ାଯାଇଛ ିଯଦ ିପେିରପ୍ରକ୍ଷୀ 
ଅନୟତ୍ର ସୂଚତି କରେ ନାହିଁ: 

a. "ରମାବାଇଲ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ"େ ଅଥତ ରହଉଛ ିଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ / ସଞ୍ଚୟ| ଚତୁେ / ଋଣ  ାତା / ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ଏବଂ 
ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ / କିମବା ରସବା ସମବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଆକରସସ୍| କିମବା ଅନୟାନୟ ରସବା ରଯପେିକି ରମାବାଇଲ ା୍ 

ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ / ରମାବାଇଲ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ େ ବୟାଙ୍କ ବୟବହାେ| ସମୟ ସମୟରେ ରମାବାଇଲରଫାନରେ ଉପଲବ୍ଧ 

ରହାଇପାେିବ| ରମାବାଇଲ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଏବଂ ରମାବାଇଲ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ରସବାରୁ୍ଡିକ ଏହ ିଦସ୍ତାବଜିରେ ରି୍ନ୍ନ ରି୍ନ୍ନ 

ର୍ାବରେ ବୟବହୃତ ରହାଇଛ|ି   



 

b. "ରମାବାଇଲ୍ ରଫାନ୍" ଅଥତାତ୍ ଆବଶୟକ ଉପକେଣ, ଉପକେଣ, ଆଟାରଚମଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ସଫଟରୱୟାର୍ ଥିବା 
ହୟାଣ୍ଡରସଟ୍ ଯାହା ଗ୍ରାହକ / ଗ୍ରାହକ ବୟବହାେ କେିପାେିରବ| ରସଲୁଲାେ ରସବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ େହଛି|ି 

c. "ଉପରର୍ାକ୍ତା" ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଉଥିବା ରମାବାଇଲ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ରସବା ବୟବହାେ କେିବାକୁ 

ଅନୁରମାଦତି ବୟାଙ୍କେ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ବୁଝାଏ| 

d. "ବୟକି୍ତର୍ତ ସୂଚନା " ରମାବାଇଲ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ରସବା ପେିରପ୍ରକ୍ଷୀରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଉପରର୍ାକ୍ତାଙ୍କ ବଷିୟରେ ସୂଚନାକୁ 

ବୁଝାଏ| 

e. "ରସଲୁଲାେ ରସବା ପ୍ରଦାନକାେୀ" ବା "ସଏିସପି"େ ଅଥତ ରହଉଛ ି ଏକ ଜଏିସଏମ / ଜଏିସଏମ 

ପ୍ରଦାନକାେୀ| ସଡିଏିମଏ ରସବା ପ୍ରଦାନକାେୀ (ରମାବାଇଲ୍ ରଫାନ୍ ପେିଚାଳନା ପାଇ ) ଯାହା ଏହାେ 

ଗ୍ରାହକମାନଙୁ୍କ ରମାବାଇଲ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ରସବା ପ୍ରଦାନ କେିବା ପାଇ  ବୟାଙ୍କ ସହତି ଏକ ଚୁକି୍ତ କେିଛ|ି 

2. ସର୍ତ୍ପୋେଳୀ ଏେଂ ସର୍ତ୍ପଗୁଡକିେ ପ୍ରଯୁଜୟତୋ: ଏହ ିସର୍ତ୍ତାବଳୀ ରୁ୍ଡିକ ଉପରର୍ାକ୍ତା, ବୟାଙ୍କ ଏବଂ ରସଲୁଲାେ ରସବା ପ୍ରଦାନକାେୀ ଏବଂ 
ଉପରର୍ାକ୍ତା / ଉପରର୍ାକ୍ତା Interface.com ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକି୍ତନାମା ସଷୃ୍ଟ୍ି କରେ| କମିବା ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ / କମିବା ସମ୍ପକୃ୍ତ ଉତ୍ପାଦେ 

ରଯରକୌଣସ ିଆକାଉଣ୍ଟ ସମବନ୍ଧୀୟ ନୟିମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀେ ଅବମାନନା ର୍ଠନ କେନୁ୍ତ ଏବଂ ଏହା ବୟତୀତ ବୟାଙ୍କ କିମବା ସିଏସପି ଦ୍ୱାୋ 
ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଥିବା ରସବା ପ୍ରଦାନ କେନୁ୍ତ| 

3. ପଯୋଗୟତୋ: ବୟାଙ୍କେ ରଯ ରକୌଣସି ଗ୍ରାହକ ସଞ୍ଚୟ / ଚଳନ୍ତା / ଋଣ ଆକାଉଣ୍ଟ / ଫିକ୍ସଡ ଡିରପାଜଟି୍ କୁ ଏକାକୀ କିମବା ପଠନ ରି୍ର୍ତ୍ିରେ 

ପେିଚାଳନା କେିବାକୁ ଅଧିକାେ ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଯିଏ ସିଏସପିେ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଗ୍ରାହକ ଅଟନ୍ତ|ି ଉପରର୍ାକ୍ତାଙ୍କ ରମାବାଇଲ୍ ରଫାନ୍ ଆକରସସ୍ 

ରହବା ଆବଶୟକ ଏବଂ ରମାବାଇଲ୍ ରଫାନ୍ କିପେି କାଯତୟ କରେ ରସ ବଷିୟରେ ଜ୍ଞାନ େହବିା ଉଚତି୍| ଉପରର୍ାକ୍ତାଙ୍କ ପା ରେ ସବତଦା 
ରମାବାଇଲ୍ ରଫାନ୍ ସଫଟରୱୟାର୍ େହବିା ଆବଶୟକ, ଯାହା ରମାବାଇଲ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ବୟବହାେ କେିବା ପାଇ  ଆବଶୟକ|  ଚୁୁୋ ଆକାଉଣ୍ଟ 

ରକ୍ଷତ୍ରରେ ରକବଳ ନାବାଳକ ଶିଶୁେ ପ୍ରାକୃତକି ପିତାମାତା ହିଁ ଏହ ିରସବା ପାଇପାେିରବ| 
4.  ଞ୍ଜୀକେଣ: ମ ୁ / ଆରମ ୋଜ ିରଯ ରମାେ / ଆମେ ଆରବଦନ ରକବଳ ରସରତରବରଳ ସଠିକ୍ ରବାଲି ଜଣାପଡିଛ ିଯଦି ମ ୁ / ଆରମ 

ରମାବାଇଲ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ରସବା ବୟବହାେ କେିବାେ ଅଧିକାେ ଅଛ ିଏବଂ ସମ୍ପକୃ୍ତ ବବିେଣୀ ବୟାଙ୍କ ଏବଂ ସିଏସ ି ଦ୍ୱାୋ ପଞ୍ଜୀକୃତ ରହାଇଛ|ି 
5. ମ ାବାଇଲ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ : ରମାବାଇଲ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଜେିଆରେ ବୟାଙ୍କ ଉପରର୍ାକ୍ତାଙୁ୍କ ଏର୍ଳ ିରସବା ପ୍ରଦାନ କେିବାକୁ ରଚଷ୍ଟ୍ା କେିବ, ଯାହା 
ବୟାଙ୍କ ସମୟ ସମୟରେ ସି୍ଥେ କେିପାେିବ| ପ୍ରରତୟକ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଉପରର୍ାକ୍ତାଙୁ୍କ ରକଉ  ପ୍ରକାେେ ରସବା ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇପାେିବ ତାହା 
ସି୍ଥେ କେିବାେ ଅଧିକାେ ବୟାଙ୍କ ସଂେକି୍ଷତ େଖିଛ ିଏବଂ ଉପରର୍ାକ୍ତା ପିଛା ରି୍ନ୍ନ ରହାଇପାରେ| ବୟାଙ୍କ ତା'େ ବରିବକ ଅନୁଯାୟୀ, ରମାବାଇଲ୍ 

ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଉଥିବା ରସବାରୁ୍ଡକୁି ରଯାଡ ି/ ହଟାଇପାେବି| 
6. ରକବଳ ବୟାଙ୍କରେ ର ାଲାଯାଇଥିବା ଏବଂ ସଂପକୃ୍ତ ୟୁଜେଙ୍କ ଆଇଡ ିସହ ଲିଙ୍କ ରହାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ରମାବାଇଲ ବୟାଙି୍କଙ୍ଗ 

ଜେଆିରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହବ| 
 7. ଏହ ିରମାବାଇଲ୍ ରଫାନ୍ ସଫଟରୱୟାର୍ େ ସମସ୍ତ ସଂସ୍କେଣସମଥତନ କେିବାକୁ ବୟାଙ୍କଉପରେ ରକୌଣସି ବାଧ୍ୟତା େହବି ନାହିଁ| 
 8. ମ ାବାଇଲ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଆକମସସ୍: ଆରମ ସହମତ ରଯ ମ  ୁ/ ମ  ୁଆରମ ରକବଳ ବୟାଙ୍କେ ରମାବାଇଲ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ରସବା ଆକରସସ୍ 

କେିବା ପାଇ  ଆମେ ରମାବାଇଲ୍ ରଫାନ୍ ବୟବହାେ କେିବୁ| ବୟାଙ୍କ ଫର୍ ରମାବାଇଲ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଏକ ନଦିଷି୍ଟ୍ ରମାବାଇଲ୍ 

ରଫାନ୍ ନମବେ ରମା ପାଇ  ସୀମିତ| ଆରମ ରକୌଣସି ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ରମାବାଇଲ ା୍ ରଫାନ୍ ସମବନ୍ଧୀୟ ଆମେ ଏମ୍ପଆିଇଏନ୍ ନମବେ / ରମାବାଇଲ୍ 

ରଫାନ୍ ପ୍ରକାଶ କେିବୁ ନାହିଁ କିମବା ଏହାକୁ ରକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରଲଖିବୁ / ରେକଡତ କେିବୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାୋ ଅନୟ ରକୌଣସି ବୟକି୍ତ ରମା 
ଏମ୍ପଆିଇଏନ୍ ନମବେ ଜାଣିପାେିରବ| ମ ୁ / ଆରମ ବୁଝିପାେିଲି ରଯ ଯଦ ିମ ୁ / ଆରମ ଏହାକୁ ପାଳନ କେିବା / ପାଳନ କେିବାରେ ବଫିଳ 

ହୁଅନ୍ତ,ି ରତରବ ରସଠାେୁ ଉପୁଜଥିିବା ପେିଣାମ ପାଇ  ମ ୁ / ତୁରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ ର୍ାରବ ଦାୟୀ େହବି|ି ରକୌଣସି ଅନଧିକୃତ ମାଧ୍ୟମରେ ବୟାଙ୍କେ 

କମ୍ପୁୟଟେରେ ରଷ୍ଟ୍ାର୍ ରହାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ସୂଚନା ହାସଲ କେିବାକୁ ଆରମ ଅନୟମାନଙୁ୍କ ରଚଷ୍ଟ୍ା କେିବୁ ନାହିଁ କିମବା ଅନୁମତ ିରଦବୁ ନାହିଁ| 
ଆରମ ଅନୟ ଜଣକୁ ରମାେ ପୁଅ ରବାଲି କହଥିାଉ| ଆମେ ରମାବାଇଲ୍ ରଫାନ୍ ଆକରସସ୍ କେିବାକୁ ଅନୁମତ ିରଦରବ ନାହିଁ କିମବା 
ରମାବାଇଲ୍ ରଫାନ୍ କୁ ଅଣରଦ ା କେିରବ ନାହିଁ| 

 9. ବୟାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃ ପକ୍ଷ: ମ ୁ / ରମାବାଇଲ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଜେିଆରେ ରମା ଦ୍ୱାୋ କୋଯାଇଥିବା କାେବାେ କେିବା ପାଇ  ଆରମ ବୟାଙ୍କକୁ 

ସ୍ପଷ୍ଟ୍ କ୍ଷମତା ରଦଇଥାଉ| ରମାବାଇଲ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ କିମବା ରମାବାଇଲ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ରମାଠାେୁ ମିଳଥିିବା ରକୌଣସି 

କାେବାେେ ସତୟତା ଯାଞ୍ଚ କେିବାକୁ ରହରଲ ରମାବାଇଲ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଜେିଆରେ ରମା ଠାେୁ ମିଳଥିିବା ରକୌଣସି କାେବାେେ ସତୟତା ଯାଞ୍ଚ 

କେିବାକୁ ପଡିବ| ଆମ ଦ୍ୱାୋ ପଠାଯିବାେ ଉରଦଶୟ ନିଦ୍ଧତାେଣ କେିବା ପାଇ  ବୟାଙ୍କେ ରକୌଣସି ବାଧ୍ୟତା େହବି ନାହିଁ| ରମାବାଇଲ୍ ରଫାନ୍ 

ନମବେ ଯାଞ୍ଚ| ରମାବାଇଲ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ରମାେ ରମାବାଇଲ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ କାଯତୟ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ| ଆରମ ତଆିେି କେିଥିବା 
ଡିସରପଲ ରହଉଛ ିରମାବାଇଲ୍ ଆକରସସ୍ ପେିଚାଳନାେ ଏକ ରେକଡତ ଏବଂ ପ୍ରାସଙି୍ଗକ କାେବାେେ ବୟାଙ୍କ ରେକଡତ ର୍ାବରେ ବରିବଚନା 
କୋଯିବ ନାହିଁ| ଯଦ ିମ ୁ ତାେି ଠାେୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରକୌଣସି ଅସଙ୍ଗତ ିରଦ ାଇବ ିନାହିଁ, ରତରବ କମ୍ପୁୟଟେ ସିଷ୍ଟ୍ମ ଦ୍ୱାୋ କିମବା 
ଅନୟ ରକୌଣସି ପ୍ରକାେେ କାେବାେେ ନଜିସ୍ୱ ରେକଡତ ଦ୍ୱାୋ ସମସ୍ତ ଉରଦଶୟ ପାଇ  ନରି୍ଣ୍ତାୟକ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ର୍ାବରେ ଗ୍ରହଣ 

କୋଯିବ| ମିଳତି ଆକାଉଣ୍ଟ ଚଳାଇବା ପାଇ  ରମାବାଇଲ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ବୟବହାେେୁ ରହଉଥିବା ସମସ୍ତ କାେବାେ, ମିଳତି ଏବଂ ବରିି୍ନ୍ନ 

ଉପାୟରେ ସମସ୍ତ ଯୁର୍ମ ଆକାଉଣ୍ଟଧାେୀଙ୍କ ପାଇ  ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହବ|  
10. ସୂଚନୋେ ସଠକିତୋ: ଇରଲରକଟରାନକି୍ ରମଲ୍ କିମବା ଲିଖିତ ରଯାର୍ାରଯାର୍ ର୍ଳ ିଅନୟ ରକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ କିମବା ମାଧ୍ୟମରେ ବୟାଙ୍କକୁ 

ଆମ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଥିବା ସୂଚନାେ ସଠିକତା ପାଇ  ମ ୁ / ଆରମ / ମ  ୁ/ ମ ୁ / ମ  ୁଦାୟୀ| ରମା ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଥିବା ରୁ୍ଲ 

ସୂଚନାେ ପେିଣାମ ପାଇ  ବୟାଙ୍କ କିମବା ସିଏସପି ରକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ| ଆରମ ପ୍ରଦାନ କେିଛୁ| ଯଦି ମ ୁ ସରନ୍ଦହ କରେ ରଯ 

ରମା ଦ୍ୱାୋ ବୟାଙ୍କକୁ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଥିବା ସୂଚନାରେ ତୁଟି ଅଛ,ି ରତରବ ମ ୁ / ଆରମ ରଯରତ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ବୟାଙ୍କକୁ ପୋମଶତ ରଦବୁ| 

'ସରବତାର୍ତ୍ମ ପ୍ରୟାସ' ଆଧାେରେ ବୟାଙ୍କ ରଯଉ ଠାରେ ସମ୍ଭବ ତୁଟକୁି ସୁଧାେିବାକୁ ରଚଷ୍ଟ୍ା କେିବ| ଯଦ ିମ ୁ / ଆରମ ରକୌଣସି ରମାବାଇଲ୍ 

ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ରସବା କିମବା ବୟବହାେ ମାଧ୍ୟମରେ ରମା ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍୍ଟ ସୂଚନାରେ ରକୌଣସି ତୁଟି ପାଇଥାଉ, ରତରବ 

ମ ୁ / ଆରମ ରଯରତ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ବୟାଙ୍କକୁ ପୋମଶତ ରଦବୁ| ବୟାଙ୍କ ତୁେନ୍ତ ତୁଟକୁି ସୁଧାେିବାକୁ ରଚଷ୍ଟ୍ା କେିବ ଏବଂ ତୁଟେୁି ଉପୁଜଥିିବା 
ରକୌଣସି ସୁଧ କିମବା ଚାଜତକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ୍ କେିବ| ରଷ୍ଟ୍ଟରମଣ୍ଟେ ସମସ୍ତ ଆଉଟପୁଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟେ ନକଲି ରଷ୍ଟ୍ଟରମଣ୍ଟ ଏବଂ ଇରଲରକଟରାନକି୍ 

ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ରହବ ଏବଂ ରସଥିରେ ଥିବା ସୂଚନାବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ତଆିେି ରହାଇଥିବା କମ୍ପୁୟଟେୀକୃତ ବୟାକଅପ୍ ସିଷ୍ଟ୍ମେୁ ବାହାେ କୋଯିବ| 

ବବୃିତେି ସଠିକତା ସୁନଶିି୍ଚତ କେିବା ପାଇ  ବୟାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୁକି୍ତଯୁକ୍ତ ପଦରକ୍ଷପ ରନବ, କିନୁ୍ତ ରକୌଣସି ରୁ୍ଲ ପାଇ  ବୟାଙ୍କ ଦାୟୀ ନୁରହ | ମ ୁ / 
ରଯରକୌଣସି ପ୍ରକାେେ କ୍ଷତ,ି କ୍ଷତ ିଇତୟାଦ ିବରିୋଧରେ ଆରମ ବୟାଙ୍କକୁ ହାନକିାେକ କେିବୁ| 
ଯଦ ି ଉପରୋକ୍ତ ଆଉଟପୁଟରେ ଥିବା ସୂଚନା ରୁ୍ଲ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ରତରବ ଏହା ରମା / ଆରମ ବହନ କେିବାକୁ ପଡିପାରେ|
 11. ଉପମଭାକ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱ: ରମାବାଇଲ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ବୟବହାେ ମାଧ୍ୟମରେ ରହଉଥିବା ରକୌଣସି ଅନଧିକୃତ କାେବାେ ପାଇ  ଆରମ ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ 
େହବୁି ନାହିଁ, ଯାହା ବୟାଙ୍କେ କମତଚାେୀ କିମବା ଏରଜଣ୍ଟଙ୍କ ଠରକଇ କିମବା ଅବରହଳା ପାଇ  ଦାୟୀ ରହାଇପାରେ| ଯଦ ିମ ୁ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଳନ 

କେିଛ ିଏବଂ ମ ୁ / ଆରମ ସରନ୍ଦହ କେୁଛୁ ରଯ ରମାେ / ଆମେ ରମାବାଇଲ୍ ରଫାନ୍ ନମବେ ଅନୟ ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ଆବଣ୍ଟନ କୋଯାଇଛ ି/ କିମବା ରମା  
  



ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଅନଧିକୃତ କାେବାେ କୋଯାଇଛ ି/ କିମବା ରମା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଅନଧିକୃତ କାେବାେ ରଦଖିବା େ ତୁେନ୍ତ ପରେ, ମ ୁ 
ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଳନ କେିଛ ିଏବଂ େସିଦ ଅଧୀନରେ ବୟାଙ୍କକୁ ଲିଖିତ ପୋମଶତ ରଦଇଛ,ି ରତଣୁ ରମା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅନଧିକୃତ କାେବାେେୁ 

ଉପୁଜଥିିବା କ୍ଷତି ପାଇ  ମ ୁ ଦାୟୀ େହବିି ନାହିଁ| ବୟାଙ୍କ ପକ୍ଷେୁ ଏର୍ଳି ପୋମଶତ ମିଳବିା ତାେି ଠାେୁ ସବତାଧିକ ଦୁଇ ଦନି| ମ ୁ / ଆରମ ସହମତ 

ରଯ ରମାବାଇଲ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଆକରସସ୍ ରମାେ / ଆମେ ରମାବାଇଲ୍ ରଫାନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଏଥିେୁ ଉପୁଜଥିିବା ରକୌଣସି କାେବାେ, ଯାହା 
ମ ୁ ଆେମ୍ଭ କେିଛ ିକି ନାହିଁ, ଯାହା ରମା ଦ୍ୱାୋ ଆେମ୍ଭ ରହାଇଛ ିରବାଲି ବରିବଚନା କୋଯିବ| ଯଦି ମ  ୁସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉେଂ ନ କେିଛ ିକିମବା 
ଅବରହଳା ଦ୍ୱାୋ କ୍ଷତ ିପହଞ୍ଚାଇଛ,ି ରତରବ ଅବରହଳା ଦ୍ୱାୋ ମ  ୁ/ ମ  ୁକ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ ରହବ|ି ଆରମ ଆମେ / ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅନଧିକୃତ 

କାେବାେେ ସମସ୍ତ କ୍ଷତ ିପାଇ  ଦାୟୀ େହରିବ| 

a.  ଠିକ୍ ସମୟରେ ରମାବାଇଲ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅନଧିକୃତ ଆରକ୍ସସ୍ କିମବା ରୁ୍ଲ୍ କାେବାେ ବଷିୟରେ ବୟାଙ୍କକୁ ପୋମଶତ 
ନରଦବା| 

b. ସିମ୍ କାଡତ ପେିବର୍ତ୍ତନ କିମବା ଅବଧି ରଶଷ ରହରଲ, ରସଲୁୟଲାେ ରସବା ପ୍ରଦାନକାେୀ ଏବଂ ବୟାଙ୍କକୁ ସିମ୍ କାଡତ ପେିବର୍ତ୍ତନ / ପେିବର୍ତ୍ତନ 

କେିବାକୁ ପଡିବ| ସମାପି୍ତ େିରପାଟତ କୋଯିବା ଉଚତି୍ ନୁରହ | 
c. ମ ୁ ବୁଝିପାେୁଛ ିରଯ ଯଦ ିରମା ରମାବାଇଲ୍ ରଫାନ୍ ହଜଯିାଇଛ ିକିମବା ରୁ୍ଲ୍ ହାତରେ ପଡିଛ,ି ରତରବ ଏହାେ ଅପବୟବହାେ ରହାଇପାରେ| 

ଏର୍ଳ ିରକୌଣସି ଅପବୟବହାେ ପାଇ  ମ ୁ / ଆରମ ବୟାଙ୍କକୁ କ୍ଷତପୂିେଣ ରଦବାକୁ ୋଜ|ି 
 12. େୟୋଙ୍କେ େୋୟିତ୍: ପ୍ରାକୃତକି ବପିଯତୟୟ, ବନୟା, ନଆି  ଓ ଅନୟ ପ୍ରାକୃତକି ବିପଯତୟୟ, ଆଇନର୍ତ ପ୍ରତବିନ୍ଧକ, ରଟଲିରଯାର୍ାରଯାର୍ 

ରନଟୱାକତ କିମବା ରନଟୱାକତ ବଫିଳତା, ସଫଟରୱୟାେ କିମବା ହାଡତରୱୟାେ ତୁଟ ିକିମବା ଆବଶୟକ ଉପାୟରେ ବୟାଙ୍କେ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ବୟତୀତ ଅନୟ 
ରକୌଣସି କାେଣ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିରଲ ବୟାଙ୍କ ରଯରକୌଣସି ପେିସ୍ଥିତରିେ ରମା ଦ୍ୱାୋ ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ େହବି| ଉପରର୍ାକ୍ତା କମିବା ଅନୟ ରକୌଣସି 
ବୟକ୍ତିଙ୍କ ରକୌଣସି ଚେତି୍ର କମିବା ପ୍ରକୃତେି ୋଜସ୍ୱ, ନରିବଶ, ଉତ୍ପାଦନ, ସଦ୍ଭାବନା, ଲାର୍, ବୟବସାୟିକ ବୟା ାତ କମିବା କ୍ଷତ ିଉପରେ 

ଆଧାେତି ରକୌଣସ ିଦାବ ିଉପରେ ଆଧାେିତ ଥିରଲ ମଧ୍ୟ ବୟାଙ୍କ ରକୌଣସ ିପେସି୍ଥିତରିେ ରକୌଣସ ିକ୍ଷତ ିପାଇ  ଦାୟୀ େହବି ନାହିଁ| 
ରମାବାଇଲ୍ ରଫାନ୍ ସମବନ୍ଧରେ ସିଏସପି ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଉଥିବା ରସବା ପାଇ  ବୟାଙ୍କ ରକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ ନୁରହ | ରମାବାଇଲ୍ 

ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ କାେବାେ ସମବନ୍ଧରେ ସଏିସପି ଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଆଦାୟ କୋଯାଉଥିବା ଚାଜତ ପାଇ  ବୟାଙ୍କ ରଯରକୌଣସି ଉପାୟରେ ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ ଏବଂ 
/ କିମବା ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ ରହବ| କିମବା ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ ନୁରହ | 
13. ସଏିସପିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ: ସିଏସପି ଏବଂ ବୟାଙ୍କରୁ୍ଡିକ ରମାବାଇଲ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ରସବା ମାଧ୍ୟମରେ ବୟକି୍ତର୍ତ ର୍ାବରେ କିମବା ଅନୟରକୌଣସି 

ର୍ାବରେ ପ୍ରସାେିତ ବାର୍ତ୍ତାରୁ୍ଡିକେ ରର୍ାପନୀୟତା କିମବା ସୁେକ୍ଷାେ ର୍ୟାରେଣ୍ଟ ିଦଅିନ୍ତ ିନାହିଁ| ସିଏସପି ସିଷ୍ଟ୍ମ୍ ଏବଂ ରନଟୱାକତ ଦ୍ୱାୋ କିମବା 
ଉପରର୍ାକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ କିମବା ରମାବାଇଲ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ରସବା କିମବା ସିଏସପି ରନଟୱାକତ ସମବନ୍ଧରେ କିମବା ସିଏସପି ରନଟୱାକତ ସମବନ୍ଧରେ କିମବା 
ସିଏସପି ରନଟୱାକତ ସମବନ୍ଧରେ କିମବା ସିଏସପି ରନଟୱାକତେ ଫଳସ୍ୱେୂପ କିମବା ସିଏସପି ରନଟୱାକତେ ଫଳସ୍ୱେୂପ କିମବା କ୍ଷତ ିକିମବା କ୍ଷତ ିକିମବା 
କ୍ଷତ ିପାଇ  ରକୌଣସି ପ୍ରକାେେ ର୍ୟାରେଣ୍ଟି କିମବା ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରେ ନାହିଁ| ଏହ ିଚୁକି୍ତନାମାେ ଅନୟ ାାନୟ ବୟବସ୍ଥାକୁ ସୀମିତ ନ କେି, ସିଏସପି 

ପ୍ରତୟକ୍ଷ, ପରୋକ୍ଷ କିମବା ଫଳସ୍ୱେୂପ, ୋଜସ୍ୱ, ଲାର୍, ବୟବସାୟ, ଚୁକି୍ତ, ଆବଶୟକ ସଞ୍ଚୟ କିମବା ସଦ୍ଭାବନା, ସଫଟରୱୟାେ ସରମତ ରଯରକୌଣସି 

ଉପକେଣେ ବୟବହାେ କିମବା ମୂଲୟ, ଉପରର୍ାକ୍ତା କିମବା ଅନୟ ରକୌଣସି ବୟକି୍ତଙ୍କ ପାଇ  ରକୌଣସି ବଳିମବ ପାଇ  ଦାୟୀ େହବି ନାହିଁ| 
ଉପରର୍ାକ୍ତାଙ୍କ ରଟଲିରଯାର୍ାରଯାର୍ ଉପକେଣ ଏବଂ ସିଏସପି ରନଟୱାକତ ଏବଂ ବୟାଙ୍କେ ସିଷ୍ଟ୍ମ ରେ କିମବା ଉପରର୍ାକ୍ତାଙ୍କ ରଟଲିକମ୍ 

ଉପକେଣରେ କିମବା ଉପରର୍ାକ୍ତାଙ୍କ ରଟଲିକମ୍ ଉପକେଣରେ କିମବା ବୟାଙ୍କ କିମବା ସିଏସପି ରନଟୱାକତ, ସିଏସପି ବୟାଙ୍କ ଏବଂ ଉପରର୍ାକ୍ତାଙ୍କ 

ସିଷ୍ଟ୍ମରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ନଲିମବନ, ସମାଧାନ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ପ୍ରସୁ୍ତତ ପ୍ରତେିିୟା କିମବା ରକୌଣସି ବଭି୍ରାଟ ପ୍ରାପ୍ତ କେିବା ଏବଂ ପ୍ରେିୟା 
କେିବା, ବାଧା, ନଲିମବନ କିମବା ବିଫଳତା| ଉପରର୍ାକ୍ତା ରକୌଣସି ଉପାୟରେ କିମବା ରକୌଣସି ଉପାୟରେ ରକୌଣସି ବବିାଦ ପାଇ  ଦାୟୀ େହରିବ 

ନାହିଁ| 
14. କ୍ଷତପିୂରଣ: ମ ୁ / ମ ୁ ଆରମ ବୟାଙ୍କ, ଏହାେ ଗ୍ରାହକ କିମବା ତୃତୀୟ ପକ୍ଷେ ରକୌଣସି କ୍ଷତ ିକିମବା ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାୋ ନଆିଯାଇଥିବା 
ରକୌଣସି ଦାବ ିକିମବା କାଯତୟାନୁଷ୍ଠାନ ବରିୋଧରେ ବୟାଙ୍କ ଏବଂ ସିଏସପିକୁ ହାନକିାେକ କେିବୁ ଯାହା ରକୌଣସି ଉପାୟରେ ରମା େ କଲାଏଣ୍ଟଙୁ୍କ 

ପ୍ରର୍ାବତି କେିପାରେ| ଆମ ଦ୍ୱାୋ ରମାବାଇଲ ବୟାଙି୍କଙ୍ଗେ ଫଳାଫଳ| ମ ୁ / ମ ୁ ଆରମ ୋଜି ରଯ ରମାବାଇଲ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ରସବା ସିଏସପି ଦ୍ୱାୋ 
ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଥିବା ରନଟୱାକ୍ତ ବୟବହାେ କରେ| ମ ୁ / ମ ୁ ଏହ ିରନଟୱାକତେ ବଫିଳତାେୁ ଆରମ ବୟାଙ୍କ ସହ ରଯାର୍ାରଯାର୍ କେିପାେିବା| 
ରଯରକୌଣସି କ୍ଷତ ିବିେୁଦ୍ଧରେ ଆମକୁ ହାନକିାେକ ର୍ାବନୁ୍ତ| 
15. ବୟକି୍ତଗତ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ: ଆରମ ୋଜି ରଯ ବୟାଙ୍କ କିମବା ଏହାେ ଠିକାଦାେମାରନ ରମାବାଇଲ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ରସବା ସହତି ପେିସଂ ୟାନ 

ବରିେଷଣ ଏବଂ ରେଡିଟ୍ ରସ୍କାେିଂ ରକ୍ଷତ୍ରରେ କମ୍ପୁୟଟେ କିମବା ଅନୟରକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରମାେ ବୟକି୍ତର୍ତ ସୂଚନା େଖିପାେିରବ ଏବଂ ପ୍ରେିୟା 
କେିପାେିରବ| 
16. ମ ାବାଇଲ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ମସବା ବନ୍ଦ: ମ ୁ / ଆରମ ବୟାଙ୍କକୁ ଅନୁରୋଧ କେିପାେିବା ରଯ ଅତି କମରେ 15 ଦନିେ ଲିଖିତ ରନାଟସି୍ 

ରଦଇ ରଯ ରକୌଣସି ସମୟରେ ରମାବାଇଲ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ସୁବଧିା ବନ୍ଦ କେନୁ୍ତ| ମ  ୁ/ ଆରମ ସହମତ ରଯ ରମାବାଇଲ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ 

ରମାେ ରମାବାଇଲ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରହାଇଥିବା ରକୌଣସି କାେବାେ ପାଇ  ମ  ୁଦାୟୀ େହବି ିଯଦ ିରମାେ ରମାବାଇଲ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ 

ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇ  ମ ୁ ଦାୟୀ ନୁରହ | ଆମେ ରମାବାଇଲ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ରସବା ବାତଲି୍ ରହାଇନାହିଁ| ବୟାଙ୍କ ରଯ ରକୌଣସି ସମୟରେ ରମାବାଇଲ୍ 

ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ସୁବଧିା ପ୍ରତୟାହାେ କେିପାରେ ଏବଂ ଏହ ିପେିସ୍ଥିତରିେ ଉପଯୁକ୍ତ ନରିଦତଶ ରଦବାକୁ ରଚଷ୍ଟ୍ା କେିବ| ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ରହବା 
ପରେ ରମାବାଇଲ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ରସବା ଆରପ ଆରପ ରଶଷ ରହାଇଯିବ| ରସହରି୍ଳ ିଯଦି ମ  ୁଏହ ିସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉେଂ ନ କେିଛ,ି ରତରବ ବୟାଙ୍କ 

ବନିା ରକୌଣସି ଆରୁ୍ଆ ସୂଚନାରେ ରମାବାଇଲ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ସୁବଧିା / ସୁବଧିା ପ୍ରଦାନ କେିବ| ରସବା ସ୍ଥରି୍ତ କିମବା ରଶଷ ରହାଇପାରେ| 
1. 17. େଜି୍ଞପି୍ତଗୁଡକି: ମ ୁ / ଆରମ ଜାଣିଛୁ ରଯ ଏହ ିସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ବୟାଙ୍କ ରମାରତ / ଆମେ ରମଲ୍ ବକ୍ସ 

(ଯାହାଲିଖିତ ର୍ାବରେ ବଚିାେ କୋଯିବ) କିମବା ହାତ ବତିେଣ ମାଧ୍ୟମରେ କିମବା ବୟାଙ୍କ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ରମା ଦ୍ୱାୋ ଦଆିଯାଇଥିବା ରଶଷ ଠିକଣା 
ଏବଂ ରସମାନଙ୍କ ପଞି୍ଜକୃତ କାଯତୟାଳୟକୁ ଡାକ ମାଧ୍ୟମରେ ରନାଟସି୍ ଜାେି କେିପାରେ| ଏହାବୟତୀତ ବୟାଙ୍କ ସାଧାେଣ ପ୍ରକୃତେି ବଜି୍ଞପି୍ତ ମଧ୍ୟ 

ପ୍ରକାଶ କେିପାରେ| ବୟାଙ୍କେ ରୱବସାଇଟରେ ଲାରୁ୍ ରହଉଥିବା ସମସ୍ତ ରମାବାଇଲ ବୟାଙି୍କଙ୍ଗ ବୟବହାେକାେୀଙ୍କ ପାଇ  ଏର୍ଳି ରନାଟିସ େ 

ସମାନ ପ୍ରର୍ାବ େହବି ଯାହା ମ ୁ ଆରବଦନ କେିପାେିବ|ି ବୟକି୍ତର୍ତ ର୍ାରବ ଆମକୁ ଜାେି କୋଯାଇଥିବା ରନାଟସିେ ପ୍ରର୍ାବ ପଡିବ|  
2. ଉ ଲବ୍ଧତୋ: 
a. ଗ୍ରାହକ ଏହ ିସୁବଧିା ପାଇ  ଅନୁରୋଧ କେିଛନ୍ତ ିଯାହାକୁ ବୟାଙ୍କ ନଜି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବନିା ରକୌଣସି ଆରୁ୍ଆ ରନାଟସିରେ ରଯରକୌଣସି 

ସମୟରେ ବନ୍ଦ କେିପାେିବ| 
b. ଏହ ିଆଲଟତରକବଳ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ପଠାଯିବ ଯଦ ିଗ୍ରାହକ ସିଏସପିେ ରସଲୁଲାେ ସକତଲରେ କିମବା ସକତଲରେ ଥାଆନ୍ତ ିଯାହା କି ଏର୍ଳି 

ସିଏସପିରେ ରୋମିଂ ଜଏିସଏମ ରନଟୱାକତ ଚୁକି୍ତେ ଅଂଶ ଅରଟ| 
c. ରଯଉ ଠାରେ ସମ୍ଭବ, ବୟାଙ୍କ ଅନୟ ରସଲୁଲାେ ସକତଲ ଏବଂ ଅନୟ ରସଲୁଲାେ ରସବା ପ୍ରଦାନକାେୀମାନଙ୍କେ ଗ୍ରାହକମାନଙୁ୍କ ସୁବଧିା ପ୍ରଦାନ 

କେିପାେିବ, ଯାହା କ ିବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ସମୟ ସମୟରେ ସୂଚତି କୋଯାଇପାରେ| 
d. ଯଦ ିରକୌଣସି କାେଣେୁ ଆକାଉଣ୍ଟ କାଯତୟ ବନ୍ଦ ରହାଇଛ ିରତରବ ଗ୍ରାହକ କିମବା ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ରମାବାଇଲ୍ ରଫାନ୍ ଟ୍ରିର୍ର୍ ସଷୃ୍ଟ୍ି କୋଯାଇପାେିବ 

ନାହିଁ| 
e. ଗ୍ରାହକମାରନ ରସମାନଙ୍କ ରମାବାଇଲ୍ ରଫାନ୍ ବୟବହାେ ମାଧ୍ୟମରେ ରସମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆକରସସ୍ କେିବା ପାଇ  ପ୍ରାେମି୍ଭକ ର୍ାରବ 

ବୟବହୃତ ରମାବାଇଲ୍ ରଫାନ୍ / ରଫାନ୍ ବୟବହାେ କେିପାେିରବ| ରମାବାଇଲ୍ ରଫାନ୍ ନମବେ ଏବଂ ରମାବାଇଲ୍ ରଫାନ୍ ପେିଚୟ ନମବେେ 

ସୁେକ୍ଷା ଏବଂ ରର୍ାପନୀୟତା ପାଇ  ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନଅିନ୍ତ|ି 
3. ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କି ବା ସ ାପି୍ତ: 

a. ବୟାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହ ି ସୁବଧିାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ର୍ାବରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ କିମବା ଆଂଶିକ ର୍ାବରେ ପ୍ରତୟାହାେ କିମବା ବନ୍ଦ 

କେିପାେିବ| ବୟାଙ୍କ ବନିା ରକୌଣସି ଆରୁ୍ଆ ରନାଟସିରେ ଏହ ିଅସ୍ଥାୟୀ ସୁବଧିାକୁ ରଯରକୌଣସି ସମୟରେ ସ୍ଥରି୍ତ େଖିପାେିବ,  

  



ରଯଉ  ସମୟରେ ରକୌଣସି େକ୍ଷଣାରବକ୍ଷଣ କାଯତୟ କିମବା ମୋମତି କେିବାକୁ ପଡିବ କିମବା ରକୌଣସି ଜେୁେୀକାଳୀନ କିମବା ସୁେକ୍ଷା 
କାେଣେୁ ଏହ ିସୁବଧିାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ର୍ାରବ ସ୍ଥରି୍ତ େଖିବାକୁ ପଡିବ| 

b. ଏଠାରେ ଦଶତାଯାଇଥିବା ସର୍ତ୍ତ ସରେ, ଗ୍ରାହକ କିମବା ବୟାଙ୍କ ରଯରକୌଣସି କାେଣେୁ ପୂବତ ଲିଖିତ ରନାଟସି୍ ପରେ ରଯରକୌଣସି 

ସମୟରେ ଚୁକି୍ତକୁ େଦ କେିପାେିରବ| ରତରବ କଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ରହାଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଏହ ିଚୁକି୍ତେ ଅବଧି ରଶଷ ରହବା ପଯତୟନ୍ତ 

େହବି| 
4. ଚାଜତ: 
a. ପେିଚୟ ଅଫେ ର୍ାବରେ ବୟାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ମାର୍ଣା ରସବା ର୍ାବରେ ଏହ ିସୁବଧିା ପ୍ରଦାନ କେୁଛ|ି ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୟାଙ୍କ ଏକ 

ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କେିବାକୁ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ରନଇପାରେ ଯାହାଗ୍ରାହକ ବୟାଙ୍କକୁ ରଦୟ କେିବାକୁ ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ େହରିବ| ସତକତସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ କେିବା 
ସଂୋନ୍ତରେ ସିଏସପି ଦ୍ୱାୋ ଆଦାୟ କୋଯାଉଥିବା ଏୟାେଟାଇମ୍ କିମବା ଅନୟାନୟ ଶୁଳ୍କ ରଦୟ ପାଇ  ଗ୍ରାହକ ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ େହରିବ, ଯାହା 
ସିଏସପିେ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ସିଏସପି ଦ୍ୱାୋ ଆଦାୟ କୋଯାଇପାରେ ଏବଂ ବୟାଙ୍କ ଏହା ସହତି ରକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସମ୍ପକୃ୍ତ ନୁରହ | 

b. ଯଦ ିବୟାଙ୍କ େିହାତ ିପ୍ରଦାନ ନ କରେ, ରତରବ ଗ୍ରାହକ ବୟାଙ୍କ, ଏହାେ ଷ୍ଟ୍ାଣ୍ଡାଡତ ଫି ଏବଂ ରସବାବୟବହାେ ପାଇ  ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରେ| ଏହ ି

ପେରିପ୍ରକ୍ଷୀରେ ଗ୍ରାହକ ଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ବୟାଙ୍କରେ ଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ବୟାଙ୍କରେ ଥିବା ରକୌଣସି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ରଡବଟି୍ କେବିାେ ଅଧିକାେ 

େହଛି|ି 
5. ପ୍ରତୟାଖୟାନ: 

a. ନମିନଲିଖିତ ପାଇ  ବୟାଙ୍କ ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ ରହବ ନାହିଁ: 
(iଗ୍ରାହକଙ୍କ ପେିଚୟ ନମବେେ ରକୌଣସି ଅନଧିକୃତ ବୟବହାେ କିମବା; (ii) ରମାବାଇଲ୍ ରଫାନ୍ ନମବେ / ରକୌଣସି ଠରକଇ, 

ନକଲି କିମବା ରୁ୍ଲ ବୟା ୟା / ଟ୍ରିର୍ର୍ ପାଇ  ଦଆିଯାଇଥିବା ରକୌଣସି ଠରକଇ, ନକଲି କିମବା ରୁ୍ଲ ବୟା ୟା / ଟ୍ରିର୍େ ପାଇ  
ଦଆିଯାଇଥିବା ଉପକେଣ କିମବା ଏହାେ ବଜି୍ଞାପିତ ଇରମଲ୍ ଠିକଣାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଇ-ରମଲ୍ େ ଅନଧିକୃତ ଆକରସସ୍; (iii) ବୟାଙ୍କକୁ 

ମିଳଥିିବା ରକୌଣସି ପୋମଶତ / ଟ୍ରିର୍ର୍ ଉପରେ ସଦ୍ ର୍ାବନାରେ କାଯତୟ କେନୁ୍ତ; (iv) ତୁଟ,ି ତୁଟ,ି ବଳିମବ କିମବା ବୟାଙ୍କେ ସମସ୍ତ 

ନରିଦତଶାବଳୀ / ଟ୍ରିର୍ର୍ ପ୍ରେିୟା କେିବାରେ ଅସମଥତତା; (v) ପ୍ରସାେଣରେ ରକୌଣସି ସୂଚନା / ସୂଚନା / ରଚତାବନୀ ହଜଯିାଉଛ;ି 

(vi) ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଦଆିଯାଇଥିବା ରକୌଣସି ରନାଟିସ୍ / ରନାଟିସ୍ / ଟ୍ରିର୍ର୍ ଅନୟ ରକୌଣସି ବୟକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଅନଧିକୃତ 

ଆକରସସ୍ କିମବା ରର୍ାପନୀୟତା ଉେଂ ନ କରେ| 
b. ବୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ସିଏସପି ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜଥିିବା ରକୌଣସି ବବିାଦ ସହତି ସମବନ୍ଧତି ରହବ ନାହିଁ ଏବଂ ସିଏସପି ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଦାନ 

କୋଯାଇଥିବା ରସବାେ ରୁ୍ଣବର୍ତ୍ା, ର୍ୟାରେଣ୍ଟ ିକିମବା ସିଏସପି ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଥିବା ରସବାେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବତିେଣ 

କିମବା ପ୍ରରତୟକ ସତକତ ବଷିୟବସୁ୍ତେ ସଠିକତା ଦୃଷି୍ଟ୍େୁ ରକୌଣସି ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କିମବା ରକୌଣସି ର୍ୟାରେଣ୍ଟ ିରଦବ ନାହିଁ| 
c. ଯଦ ିରକୌଣସି କାେଣେୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପି୍ରରପଡ୍ ଏୟାେଟାଇମ୍ ପୁନିଃରଲାଡ୍ କେିବାରେ ବଫିଳ ହୁଅନ୍ତ ିରତରବ ରମାବାଇଲ୍ ରଫାନ୍ 

କମ୍ପାନ ି/ ରମାବାଇଲ୍ ରଫାନ୍ ରସବା ପ୍ରଦାନକାେୀ ବୟାଙ୍କକୁ ଦାୟୀ କେିରବ ନାହିଁ| ଗ୍ରାହକ ୋଜି ହୁଅନ୍ତ ିରଯ େିରଲାଡ୍ ରହାଇଥିବା 
ରସବା ସମବନ୍ଧରେ ରକୌଣସି ଅରି୍ରଯାର୍ ରମାବାଇଲ୍ ରଫାନ୍ କମ୍ପାନୀ / କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାୋ କୋଯିବା ଉଚତି୍| ରସବା ପ୍ରଦାନକାେୀ ଙ୍କ 

ଦ୍ୱାୋ ରେଫରେନସ ଏବଂ ସମାଧାନ କୋଯିବ| 
6. ପ୍ରକାଶ: କଲାଏଣ୍ଟ ୋଜ ିରହାଇଛନ୍ତ ିରଯ ସମସ୍ତ ସୂଚନା / ସୂଚନା ଆବଶୟକ| ବଜି୍ଞପି୍ତ / ଟ୍ରିର୍ର୍ ଟ୍ରାନସମିଟ୍ ଏବଂ / କିମବା ବରିି୍ନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଟ୍ରାନସମିଟ୍ 

ରହାଇଛ|ି କିମବା ବୟାଙ୍କେ କମତଚାେୀଙ୍କ (ଏବଂ ଏହାେ ସହରଯାର୍ୀ / କମତଚାେୀ) ଦ୍ୱାୋ ରଷ୍ଟ୍ାର୍ ଏବଂ ରଷ୍ଟ୍ାର୍ ଏବଂ ରଷ୍ଟ୍ାର୍ କୋଯିବ| 

ଏରଜଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଆକରସସ୍ କୋଯିବ)| ରଯପଯତୟନ୍ତ ରକୌଣସି ବଜି୍ଞପି୍ତ / ବଜି୍ଞପି୍ତ ଜାେି ରହାଇଛ,ି ବୟାଙ୍୍କ ସିଏସପି କିମବା ରକୌଣସି ରସବା 
ପ୍ରଦାନକାେୀଙୁ୍କ ଗ୍ରାହକ କିମବା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସମବନ୍ଧୀୟ ରକୌଣସି ସୂଚନା କିମବା ବବିେଣୀ ପ୍ରଦାନ କେିବାକୁ ଅଧିକୃତ| ଟି୍ରର୍େକୁ ପ୍ରର୍ାବଶାଳୀ 
କେିବା ଆବଶୟକ|  

7. ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କ୍ଷତପୂିେଣ: ଅବରହଳା, ଠରକଇ, ମିଳନ କିମବା ଉେଂ ନେୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ, କ୍ଷତ,ି ଦାବି ଏବଂ କ୍ଷତ ିସହତି ଗ୍ରାହକ 

ବୟାଙ୍କକୁ କ୍ଷତପୂିେଣ ରଦବ| ଗ୍ରାହକ ଏବଂ / କିମବା କିମବା ଯଦ ିବୟାଙ୍କ ତେଫେୁ ରକୌଣସି ର୍ମ୍ଭୀେ ଅବରହଳା ନହୁଏ ରତରବ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷେ 

ଏହ ିସର୍ତ୍ତରୁ୍ଡିକ| ଏହା ବୟତୀତ ଯୁଦ୍ଧ, ବରିଦ୍ରାହ,  ୂର୍ଣ୍ିବଳୟ, ରୂ୍କମ୍ପ, ବଜ୍ରପାତ, କମ୍ପୁୟଟେ କିମବା ବୟାଙ୍କ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଫଳତା ସରମତ ଏହ ିଚୁକି୍ତ 

ପେିରପ୍ରକ୍ଷୀରେ ଉପୁଜଥିିବା ରକୌଣସି  ର୍ଚ୍ତ, ଦାବ,ି କ୍ଷତ ିକିମବା କ୍ଷତ ିପାଇ  ବୟାଙ୍କ ଦାୟୀ ରହବ ନାହିଁ|| 
8. ସଂପଶୋଧନ: ଏହା ଦ୍ୱାୋ, ଗ୍ରାହକ, ବିନା ରନାଟସିରେ, ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ କୋଯାଇଥିବା ଏହ ିସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ କୋଯାଇଥିବା ର୍ବଷିୟତେ ରକୌଣସି 

ପେିବର୍ତ୍ତନ, ଉଦ୍ଭାବନ, ଉନ୍ନତ ିକିମବା ପେିବର୍ତ୍ତନକୁ ପାଳନ କେିବାକୁ ୋଜି ହୁଅନ୍ତ|ି 
9. ବବିଧି: ଉପରୋକ୍ତ ନୟିମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ୋଜି ରହାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ୍ଡିକ ପାଇ  ପ୍ରଯୁଜୟ ନୟିମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ 

ବୟତୀତ ଅରଟ| ସମସ୍ତ ବିବାଦ ରକବଳ ମୁମବାଇେ ଦକ୍ଷ ଅଦାଲତଙ୍କ ସବତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାେ ଅଧୀନରେ େହଛି|ି ବୟାଙ୍କ ସହତି ପ୍ରଚଳତି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ 
ଚୁକି୍ତନାମାରେ ପ୍ରକାଶିତ କମିବା ଅନ୍ତର୍ତୁ କ୍ତ ରକୌଣସ ିସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ଡିସିବ ିରକୌଣସି ପ୍ରକାେରେ ଛାଡ କିମବା ସଂରଶାଧନ କେିବ ନାହିଁ| 

F. ମନଟ୍ ବୟାଙି୍କଂ 
1. ବୟାଖୟା ଓ ବୟାଖୟା : 
a. "ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଂ ନୟିମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ" ଅଥତ ରହଉଛ ିରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍ଗରେ ଲାରୁ୍ ରହବାକୁ ଥିବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଯାହା ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ସମୟ 

ସମୟରେ ସଂରଶାଧନ ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଛ|ି 
b. "ରର୍ାପନୀୟ ସୂଚନା" ରହଉଛ ିରସବା କିମବା ରଦୟ ନିରଦତଶ ରସବା କିମବା ଇଣ୍ଟେରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଂ ରସବା ପ୍ରାପ୍ତ କେିବା ପାଇ  ବୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ 

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନାକୁ ବୁଝାଏ| 
c. "ରଦୟ ନରିଦତଶାବଳୀ" ଅଥତ ରହଉଛ ିଗ୍ରାହକଙ୍କ ପା ରେ ଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟେୁ ବୟାଙ୍କ ଏବଂ / କିମବା ବୟାଙ୍କ| କିମବା ବୟାଙ୍କ ବାହାରେ ଅନୟ 

ଅନୁରମାଦତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତେ ପାଇ  ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଦଆିଯାଇଥିବା ରନାଟିସ୍ ଏବଂ / କିମବା ରନାଟସି୍| କିମବା ଡିମାଣ୍ଡ 

ଜାେି କେିବା ପାଇ  ଅନୁରୋଧ ହତିାଧିକାେୀଙ୍କ ନାମରେ ଡ୍ରାଫଟ (ଡିଡି) ଅରଟ, ରଯଉ ମାନଙ୍କେ ବୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥାଇପାରେ କିମବା 
ନଥାଇପାରେ| 

d. "ଇଣ୍ଟେରନଟ୍" ଅଥତ କମ୍ପୁୟଟେ / କମ୍ପୁୟଟେ| ରମାବାଇଲ୍ ରଫାନ୍ / ରମାବାଇଲ୍ ରଫାନ୍ ଅନୟ ଇରଲରକଟରାନକି୍ ଡିର୍ାଇସେ ଏକ ରନଟୱାକତ 
ଅଛ ିଯାହା ସୂଚନା ଅଂଶୀଦାେ ଏବଂ ବିନମିୟ କରେ| ଇଣ୍ଟେରନଟ୍ ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତେୀୟ ପ୍ରସାେଣ କ୍ଷମତା, ସଚୂନା ପ୍ରସାେଣେ 

ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ରର୍ୌରର୍ାଳକି ଅବସ୍ଥିତ ିନବିରିଶଷରେ ବୟକି୍ତ ବରିଶଷ ଏବଂ ରସମାନଙ୍କ େ କମ୍ପୁୟଟେ / କମ୍ପୁୟଟେକୁ ସୁେକି୍ଷତ େଖିବା 
ପାଇ | ରମାବାଇଲ ରଫାନ / ଅନୟ ଇରଲରକଟରାନକି୍ ଡିର୍ାଇସ୍ ମଧ୍ୟରେ ସହରଯାର୍ ଏବଂ ପାେସ୍ପେିକ ରଯାର୍ାରଯାର୍ ପାଇ  ଏକ ମାଧ୍ୟମ| 

e. "ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଂ ରସବା" ଏକ ବୟାଙ୍କେ ରସବାକୁ ବୁଝାଏ ଯାହା ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଇଣ୍ଟେରନଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୟାଙ୍କେ ପୋମଶତ େରମ ସମୟ ସମୟରେ 

ଆକାଉଣ୍ଟ ସୂଚନା, ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ରସବାଉପଲବ୍ଧ କୋଇଥାଏ| ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଂ ଏବଂ ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଂ ରସବା ରବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରୁ୍ଡିକ ରି୍ନ୍ନ 

ରି୍ନ୍ନ ର୍ାବରେ ବୟବହାେ କୋଯାଇପାେିବ| 
f. "ଆକାଉଣ୍ଟ" ଅଥତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ / କିମବା ସଞ୍ଚୟ| କିମବା ସାମ୍ପ୍ରତକି ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ / କିମବା କିମବା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା କିମବା ଅନୟ 

ରକୌଣସ ିପ୍ରକାେେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାହାକୁ ବୟାଙ୍କ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ (ଆକାଉଣ୍ଟ) ର୍ାବରେ ନାମିତ କେଛି ିତାହା ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ବୟବହାେ 

ମାଧ୍ୟମରେ ପେିଚାଳନା ପାଇ  ରଯାର୍ୟ ଅରଟ| 
g. "ବୟକି୍ତର୍ତ ସୂଚନା" ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍ଗ ରସବା ପେିରପ୍ରକ୍ଷୀରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବଷିୟରେ ସୂଚନାକୁ ବୁଝାଏ| 
2. ମନଟ୍ ବୟାଙି୍କଂ ପାଇ ଁଆମବଦନ କରନୁ୍ତ: ବୟାଙ୍କ ଏହାେ ବିରବକ ଅନୁଯାୟୀ ମରନାନୀତ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଂ ପ୍ରଦାନ କେିପାରେ| 

ଆରମ ସହମତ ରଯ ମ ୁ / ମ ୁ ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ପାଇ  ରଯାର୍ୟ ରହବା ଆବଶୟକ| ଆରମ ଜରଣ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଇଣ୍ଟେରନଟ୍ ଉପରର୍ାକ୍ତା ରହବା  
  



ଆବଶୟକ କିମବା ଆପଣଙ୍କେ ଇଣ୍ଟେରନଟ୍ ଆକରସସ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟେରନଟ୍ କିପେି କାଯତୟ କରେ ରସ ବଷିୟରେ ଜ୍ଞାନ େହବିା ଆବଶୟକ| ଆରମ 

ୋଜ ିରଯ ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ପାଇ  ଆପିଲରକସନ୍ ସ୍ୱତିଃସ୍ପତୃ ର୍ାରବ ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଗ୍ରହଣୀୟତା ରଦ ାଏ| 
3. ସଫ୍ଟମେୟାର୍: ସମୟ ସମୟରେ ବୟାଙ୍କ ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ବୟବହାେ କେିବା ପାଇ  ଆବଶୟକ ବ୍ରାଉଜର୍ ର୍ଳି ଇଣ୍ଟେରନଟ୍ ସଫଟରୱୟାର୍ 

ସୁପାେିସ କେିବ| ଏହ ିଇଣ୍ଟରନତଟ୍ ସଫଟରୱୟାର୍ େ ସମସ୍ତ ସଂସ୍କେଣକୁ ସମଥତନ କେିବା ପାଇ  ବୟାଙ୍କେ ରକୌଣସି ବାଧ୍ୟତା େହବି ନାହିଁ| ମ ୁ /  
ଆରମ ସହମତ ରଯ ମ ୁ / ମ ୁ ଆରମ ଆମେ ସଫଟରୱୟାର୍, ହାଡତରୱର୍ ଏବଂ ଅପରେଟଂି ସିଷ୍ଟ୍ମ୍ କୁ ସମୟ ସମୟରେ ଅପରଗ୍ରଡ୍ କେିବା ପାଇ  
ଦାୟୀ େହବୁି ଯାହା ଦ୍ୱାୋ ମ ୁ / ମ ୁ ଏହାକୁ ବୟବହାେ କେିପାେିବ|ି ସମୟ ସମୟରେ ଆମେ ଅପରେଟଂି ସିଷ୍ଟ୍ମେ ଉନ୍ନତକିେଣ ପାଇ  ଆରମ 

ଦାୟୀ େହପିାେିବା| ବୟାଙ୍କ ସହତି ସୁସଙ୍ଗତ େହରିବ| ବୟାଙ୍କେ ସମୟ ସମୟରେ ଏହାେ ସଫଟରୱୟାର୍, ହାଡତରୱର୍, ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟ୍ମ୍ 

ଇତୟାଦରିେ ପେିବର୍ତ୍ତନ, ପେିବର୍ତ୍ତନ କିମବା ଅପରଗ୍ରଡ୍ କେିବାେ ସ୍ୱାଧୀନତା େହବି ଏବଂ ଏହପିେି ବୟବହୃତ ସଫଟରୱୟାର୍, ହାଡତରୱର୍, 

ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟ୍ମ୍ କୁ ସମଥତନ କେିବାପାଇ  ବୟାଙ୍କେ ରକୌଣସି ବାଧ୍ୟତା େହବି ନାହିଁ ଏବଂ ରମା େ ରସବାରୁ୍ଡିକ ଦ୍ୱାୋ ମରନାେଞ୍ଜନ କୋଯିବ 

ନାହିଁ| ଏହା ଆପଣଙ୍କ େ ଏକମାତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ରହବ| 

4. ମନଟ୍ ବୟାଙି୍କଂ ମସବା: ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଂ ଜେିଆରେ ବୟାଙ୍କ ଏର୍ଳି ରସବା ପ୍ରଦାନ କେିବାକୁ ରଚଷ୍ଟ୍ା କେିବ ଯାହା ବୟାଙ୍କ ସମୟ ସମୟରେ 

ସି୍ଥେ କେିପାେିବ| ପ୍ରରତୟକ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରକଉ  ପ୍ରକାେେ ରସବା ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇପାେିବ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରି୍ନ୍ନ ରହାଇପାରେ 

ତାହା ସି୍ଥେ କେିବାେ ଅଧିକାେ ବୟାଙ୍କ ସଂେକି୍ଷତ େଖିଛ|ି ଏହ ି ସୁବଧିାରୁ୍ଡିକ ପଯତୟାୟେରମ ଏବଂ ବୟାଙ୍କେ ବରିବଚନା େରମ ପ୍ରଦାନ 

କୋଯିବ| ବୟାଙ୍କ ନଜିେ ଏକମାତ୍ର ବରିବକ ଅନୁସାରେ ରନଟ ବୟାଙି୍କଙ୍ଗଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଉଥିବା ରସବାରୁ୍ଡିକୁ ରଯାଡି / ଅପସାେଣ 

କେିପାେିବ| ରକୌଣସି ନଦିଷି୍ଟ୍ ରସବାେ ଉପଲବ୍ଧତା / ଅନୁପଲବ୍ଧତା ବୟାଙ୍କେ ଇ-ରମଲ୍ କିମବା ରୱବ୍ ପଷୃ୍ଠା କିମବା ଲିଖିତ ରଯାର୍ାରଯାର୍ ଦ୍ୱାୋ 
ସୂଚତି କୋଯିବ| ସମାନ ଗ୍ରାହକ ପେିଚୟ ନମବେ ସହ ଲିଙ୍୍କ ରହାଇଥିବା ବୟାଙ୍କରେ ର ାଲାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଂ 
ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହବ| ଦୁଇ କିମବା ଅଧିକ ଦସ୍ତ ତ ଥିବା ଯୁର୍ମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ରକ୍ଷତ୍ରରେ, ବୟାଙ୍କ ଏପେି ରସବା ପ୍ରଦାନ କେିବ, 

ଯାହା କି ରସହ ିଆକାଉଣ୍ଟରୁ୍ଡକିେ କାଯତୟକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କେୁଥିବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଦ୍ୱାୋ ନଷିିଦ୍ଧ ଅରଟ|  ଚୁୁୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରାକୃତକି 

ଅରି୍ର୍ାବକ ଆକାଉଣ୍ଟେ କାଯତୟକାେିତା ସମବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ନରିଦତଶନାମା ଜାେି କେିବାକୁ ପ୍ରତଶିୁତ ିଦିଅନ୍ତ ିଏବଂ ନାବାଳକେ ଗ୍ରାହକ ଆଇଡି 
ଏବଂ ପାସୱାଡତ ପ୍ରକାଶ କେିରବ ନାହିଁ ରବାଲି ପ୍ରତଶିୁତି ଦଅିନ୍ତ|ି ବୟାଙ୍କ ନକିଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନରକୌଶଳବୟବହାେ କେି ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ 

ରସବାରେ ଅନଧିକୃତ ପ୍ରରବଶ ସୁନଶିି୍ଚତ କେିବା ଏବଂ ରୋକିବା ପାଇ  ବୟାଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ରନବ| ଗ୍ରାହକ ୋଜ ିହୁଅନ୍ତି ରଯ ରକୌଣସି 

ସମବନ୍ଧୀୟ ରସବା ବୟବହାେ କେି ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ କିମବା ରକୌଣସି ସମବନ୍ଧୀୟ ରସବାରେ ଅନଧିକୃତ ଆକରସସ୍ ସୁନଶିି୍ଚତ କେିବା ଏବଂ 
ରୋକିବା ପାଇ  ଗ୍ରାହକ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ରନରବ| ରବଆଇନ କିମବା ଅଯଥା କାେଣ ପାଇ  ଏହା କେିପାେିରବ ନାହିଁ କିମବା ଅନୁମତ ି

ରଦଇପାେିରବ ନାହିଁ| ଗ୍ରାହକ ଆହୁେି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତଶିୁତ ିରଦଇଛନ୍ତି ରଯ ରସ ବୟାଙ୍କକୁ ଆବଶୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପାକି୍ଷକ ବବିେଣୀ ପଠାଇବାେୁ 

ମୁକ୍ତ କେିରବ| ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ ଏବଂ ସୂଚନା େଖିବା ପାଇ  ଗ୍ରାହକ ରନଟ୍ ରେ ପଚୋଉଚୋ କେିରବ| କଲାଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ୋଜ ିହୁଅନ୍ତ ିରଯ ରସ 

ଇଣ୍ଟେରନଟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ରହାଇଥିରଲ| ଦଆିଯାଇଥିବା ପ୍ରଶନେ ଫଳାଫଳ ଏର୍ଳି ବବୃିର୍ତ୍େି ସ୍ଥାନ ରନବ ଏବଂ ବୟାଙ୍କେ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ 
ରସବାରୁ୍ଡିକେ ବକିାଶ ଏକ ନେିନ୍ତେ ପ୍ରେିୟା ଏବଂ ଇଣ୍ଟେରନଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ସୂଚନା ଅପ ଟୁ ରଡଟ୍ ରହାଇନପାରେ| ସୂଚନାେ ପ୍ରକୃତ,ି 

ଅପରଡଟ୍ ଫି୍ରରକ୍ୱନିସ ଏବଂ େିରଟନସନ୍ ଅବଧି ବୟାଙ୍କେ ଏକମାତ୍ର ବରିବକ ଦ୍ୱାୋ ନଦି୍ଧତାେଣ କୋଯିବ| ଗ୍ରାହକ ବୁଝିପାେୁଛନ୍ତ ିରଯ ବୟାଙ୍କେ ସମ୍ପକୃ୍ତ 

ଶା ା ସହତି ସାମ୍ପ୍ରତକି ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କେିବା ଜେୁେୀ| ବନିା ୱାରେଣ୍ଟରିେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା 'ରଯମିତ ିଅଛ'ି ଆଧାେରେ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଏ| ବୟାଙ୍କ 

ଉପରର୍ାକ୍ତା ଏବଂ / କିମବା ଉପରର୍ାକ୍ତା କିମବା ସଠିକତା, ସମରୟାପରଯାର୍ୀତା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତତା, ବୟାବସାୟିକ ରଯାର୍ୟତା କିମବା ଫିଟରନସ୍ ଏବଂ / 
କିମବା ଫିଟରନସ୍ େ ୱାରେଣ୍ଟି ସହତି ରକୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷକୁ ରକୌଣସି ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ଏବଂ ଅସ୍ୱୀକାେ କରେ ନାହିଁ| କିମବା ରକୌଣସି ପ୍ରକାେେ 

ସମସ୍ତ ଅରି୍ବୟକି୍ତ, ଅନ୍ତର୍ତୁ କ୍ତ ଏବଂ ରବୈଧାନକି ର୍ୟାରେଣ୍ଟ ିଏକ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷକୁ ଦଅିନ୍ତ|ି ଏକ ନଦିଷି୍ଟ୍ ଉରଦଶୟ ପାଇ  ସୂଚନା| ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନାରେ 

ସମସ୍ତ ମାଲିକାନା ଅଧିକାେ ବୟାଙ୍କେ ସମ୍ପର୍ତ୍ ିେହବି| ରକୌଣସି ତଥୟେ ପ୍ରଜନନ, ପୁନିଃବଣ୍ଟନ ଏବଂ ପ୍ରସାେଣ କୁ କଡାକଡି ର୍ାରବ ନରିଷଧ 

କୋଯାଇଛ|ି ଏହ ିରୱବସାଇଟକୁ ଆକରସସ୍ ରହଉଛ ିଗ୍ରାହକ ଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଦଆିଯାଇଥିବା ନଶିି୍ଚତତା ଯାହା କଲାଏଣ୍ଟ ଦ୍ୱାୋ ବୁଝିଥାଏ ଏବଂ ଏହ ି

ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ|  
5. ମନଟ୍ ବୟାଙି୍କଂ ଆକମସସ୍: ମ  ୁ/ ଆରମ ବୁଝିପାେୁଛୁ ରଯ ବୟାଙ୍କ ପ୍ରଥରମ ରମାରତ ଗ୍ରାହକ ପେିଚୟ ପତ୍ର ଏବଂ ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍ଗ ପାସୱାଡତ ରଦବ| 

ପ୍ରଥମ ଥେ ପାଇ  ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍ଗରେ ପ୍ରରବଶ କେିବା ପରେ ଆମକୁ ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାସୱାଡତ ପେିବର୍ତ୍ତନ କେିବାକୁ ପଡିବ| 

ଏକ ନେିାପର୍ତ୍ା ପଦରକ୍ଷପ ର୍ାବରେ, ମ ୁ / ଆରମ ଏହା ପରେ ରଯରତ ସମ୍ଭବ ପାସୱାଡ୍ତ ପେିବର୍ତ୍ତନ କେିବୁ| ମ  ୁ/ ଆରମ ୋଜ ିରଯ ରମା 
ଦ୍ୱାୋ ସୂଚତି ରଯାର୍ାରଯାର୍ ସୂଚନା କିମବା ଠିକଣାରେ ରମା ସହତି ରଯାର୍ାରଯାର୍ ପାଇ  ଆମକୁ ଏକ ପାସୱାଡ୍ତ ପ୍ରଦାନ କୋଯିବ| ଆମେ 

ବପିଦ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ରେ ଆମକୁ ରକାେିଅେ କିମବା ଇରଲରକଟରାନକି୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯିବ ଏବଂ ବୟାଙ୍କରେ ତାହା େହବି ଯଦି ରକୌଣସି 

ଅନଧିକୃତ ବୟକି୍ତ / ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ପାସୱାଡତ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଏ| ରଯରତରବରଳ ଏହା ବୟକି୍ତଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଥାଏ, ରସରତରବରଳ ତାଙୁ୍କ ରକୌଣସି 

ପ୍ରକାରେ ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ କିମବା ଦାୟୀ କୋଯାଏ ନାହିଁ| ଗ୍ରାହକ ପେିଚୟ ପତ୍ର ଓ ପାସୱାଡତ ବୟତୀତ ବୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ରମାରତ 

ଡିଜଟିାଲ ସାଟଫିିରକଟ ଓ / କିମବା ସାଟଫିିରକଟ ରଦବ| କିମବା ସ୍ମାଟତ କାଡତ ସରମତ ପ୍ରମାଣୀକେଣେ ଅନୟ ାାନୟ ଉପାୟ ଅବଲମବନ କେିବା 
ଆବଶୟକ| ଆରମ ୋଜି ରଯ ମ ୁ / ଆରମ ବୟାଙ୍କେ କମ୍ପୁୟଟେରେ ରଷ୍ଟ୍ାର୍ ରହାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ବଷିୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ କେିବାକୁ ରଚଷ୍ଟ୍ା 
କେିବୁ ନାହିଁ କିମବା ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଂ ରସବା ବୟତୀତ ଅନୟ ରକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୟମାନଙୁ୍କ ଏହା କେିବାକୁ ଅନୁମତି ରଦବୁ ନାହିଁ| ମ  ୁ/ ଆରମ 

ଜାଣିଛୁ ରଯ ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଂ ଜେିଆରେ କାେବାେ ରକବଳ ରମା ପାସୱାଡତ ବୟବହାେ କେି କୋଯାଇପାେିବ| ରନଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରହାଇଥିବା 
କାେବାେ ପାଇ  ମ ୁ ରକୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଅନୁରୋଧ / ଅନୁରୋଧ କେୁଛ|ି ଦାବ ିକେିରବ ନାହିଁ ଏବଂ ଲର୍ଇନ୍ େ ଅଡିଟ୍ ରଟ୍ରଲ୍ କାେବାେ ଅସଲି 

ରବାଲି ପ୍ରମାଣିତ କେିବା ପାଇ  ନରି୍ଣ୍ତାୟକ ପ୍ରମାଣ ରହବ|  
6.  ୋସୱୋଡପ: 
ମ ୁ / ମ  ୁଆରମ ବୁଝିପାେୁଛୁ ଏବଂ ସହମତ ରଯ ମ  ୁ/ ମ  ୁଆରମମାରନ ରହବୁ: 

a. ପାସୱାଡ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ ରର୍ାପନୀୟ େ ନୁ୍ତ ଏବଂ ରକୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷକୁ ପାସୱାଡ୍ତ ପ୍ରକାଶ କେନୁ୍ତ ନାହିଁ| 
b. ଏକ ପାସୱାଡ୍ତ ଚୟନ କେନୁ୍ତ ଯାହା ଅତ ିକମରେ ଛଅଟ ିଅକ୍ଷେ ଲମବା ଏବଂ ଏଥିରେ ଅକ୍ଷେ, ସଂ ୟା, ପୁଞି୍ଜ ଏବଂ ରଛାଟ 

ଅକ୍ଷେ ଏବଂ ବରିଶଷ ଅକ୍ଷେେ ମିଶ୍ରଣ େହବି ରଯଉ ଥିରେ ରମା େ ନାମ, ଠିକଣା, ରଟଲିରଫାନ୍ ନମବେ, ଡ୍ରାଇରି୍ଂ ଲାଇରସନସ 
ଇତୟାଦ ିଅନ୍ତର୍ତୁ କ୍ତ| ଏହ ିଉପାୟ ରକୌଣସି ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ବୟକ୍ତିର୍ତ ଡାଟା ସହତି ସମବନ୍ଧତି ରହବା ଉଚତି୍ ନୁରହ | କିମବା 
ଅକ୍ଷେ ଏବଂ ସଂ ୟାେ ଏକ ସହଜ ଆନୁମାନକି ମିଶ୍ରଣ| 

c. ରମରମାେୀରେ ପାସୱାଡତ େ ନୁ୍ତ ଏବଂ ଏହାକୁ ଲିଖିତ କିମବା ଇରଲରକଟରାନକି୍ ଆକାେରେ ରେକଡତ କେନୁ୍ତ ନାହିଁ ଏବଂ ରନଟ୍ 

ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ପ୍ରରବଶ କେିବା ସମୟରେ ରକୌଣସି ଅନଧିକୃତ ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ରମା କମ୍ପୁୟଟେ ଆକରସସ୍ କେିବାକୁ କିମବା କମ୍ପୁୟଟେକୁ 

ଅଣରଦ ା କେିବାକୁ ଅନୁମତି ଦଅିନୁ୍ତ ନାହିଁ| ଯଦ ିମ ୁ ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଂ ପାସୱାଡତ ରୁ୍ଲିଯାଏ, ରତରବ ମ  ୁରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଂ ପାସୱାଡତ 
ବୟବହାେ କେିବ|ି ଆରମ ପାସୱାଡ୍ତ ପେିବର୍ତ୍ତନ କେିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କେିପାେିବା| 

ଏପେି ସ୍ଥାନାନ୍ତେକୁ ବୟା ୟା କୋଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ / କିମବା ବର୍ଣ୍ତନା କୋଯିବ ନାହିଁ| କମିବା ଏକ ନୂତନ ଚୁକି୍ତେ ଆେମ୍ଭ ର୍ାବରେ ବରିବଚନା 
କୋଯିବ| 

7. ଶୁଳ୍କ: ସମୟ ସମୟରେ ରମା ଆକାଉଣ୍ଟ ରଡବଟି୍ କେି ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ନଦି୍ଧତାେିତ ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ସମବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କେିବାକୁ 

ଆରମ ବୟାଙ୍କକୁ କ୍ଷମତା ରଦଇଛୁ| 
8. ମ େିଂ ଠକିଣା: ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ସମସ୍ତ ଚଠିିପତ୍ର / ଚଠିିପତ୍ର| ରକବଳ ବୟାଙ୍କରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଠିକଣା ଏବଂ / କିମବା ଠିକଣାରେ ବତିେଣ ବତିେଣ 

ବତିେଣ କୋଯାଇପାେିବ| କିମବା ଇ-ରମଲ୍ ଠିକଣା ଏବଂ / କିମବା କିମବା ଏହା ରମାବାଇଲ ନମବେରେ କୋଯିବ|  
9.  କାରବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା: 

a. ତୁେନ୍ତ କାେବାେ ପାଇ  ସମସ୍ତ ଅନୁରୋଧକୁ ତୁେନ୍ତ କାଯତୟକାେୀ କୋଯିବ| ରଡବଟି୍ ପାଇ  ଅଫିସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ୍ ପାଣ୍ଠ ି

ଉପଲବ୍ଧ ରହବା ସରେ ପ୍ରଥମ ଦନି ରଶଷରେ ଡିଡି ଅନୁରୋଧ ଇତୟାଦ ିଅଣ-ତତ୍କାଳ କାେବାେ ପାଇ  ସମସ୍ତ ଅନୁରୋଧ ପ୍ରଥମ 

  



ଆଧାେରେ କୋଯିବ| ଯଦ ିସାପ୍ତାହକି ଛୁଟ ି/ ଛୁଟ ି/ ସେକାେୀ ଛୁଟ ିଦିନରେ କାେବାେ ଉପରେ ପ୍ରର୍ାବଶାଳୀ ଅନୁରୋଧ ପ୍ରାପ୍ତ 

ହୁଏ, ରତରବ ଏହାକୁ କାଯତୟ ଦବିସରେ କାଯତୟକାେୀ କୋଯିବ ଯାହା ତୁେନ୍ତ ସଫଳ ରହବ| ଯଦ ିବୟାଙ୍କ ଏ ସଂୋନ୍ତରେ 

ନରିଦତଶାବଳୀ ପାଇନାହିଁ, ଯଦଓି ମ ୁ / ଆରମ ଏହାକୁ ଫେୱାଡତ କେିଥିଲୁ, ରତରବ ରକୌଣସି କାେବାେ ପ୍ରେିୟାକେଣ / 

କାଯତୟକାେୀ ନ କେିବା ପାଇ  ବୟାଙ୍କ ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ େହବି ନାହିଁ| 
b. ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ପାଇ  ପ୍ରଯୁଜୟ ନୟିମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ବୟତୀତ ଆରମ ନମିନଲିଖିତ ନୟିମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଳନ କେିବାକୁ 

ୋଜ ିଅଛୁ| 
(i) ମ ୁ / ମ ୁ ଆରମ ଏର୍ଳ ିଉରଦଶୟରେ ପାଣ୍ଠ ିସ୍ଥାନାନ୍ତେ କେିବା ଉରଦଶୟରେ ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ରଦୟ ନିରଦତଶ ରସବା 

ବୟବହାେ କେିବାକୁ ମୁକ୍ତ, ଯାହା ମ ୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମରନ କରେ| ଏହା ବୟତୀତ ମ ୁ / ମ ୁ ଆରମ ବୁଝିପାେୁଛୁ ଏବଂ ସହମତ ରଯ 

ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ରଦୟ ନିରଦତଶ ରସବାେ ଏହ ି ସୁବଧିା ରକବଳ ଏହାେ ଏକମାତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବରିବକରେ ଅଛ|ି ଏହା କିଛ ି

ଅନୁମତପି୍ରାପ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହାଇପାରେ କିମବା ସାଧାେଣର୍ାବରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇ  ଉପଲବ୍ଧ ରହବା ପାଇ  
ଏହାକୁ ସମୟ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି କେିପାରେ| 

(ii) ତଥାପି, ଆରମ ରକୌଣସି ରବଆଇନ କିମବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଉରଦଶୟ ପାଇ  ରଦୟ ନରିଦତଶ ରସବା କିମବା ରକୌଣସି ସମବନ୍ଧୀୟ 

ରସବାରୁ୍ଡିକେ ବୟବହାେ କିମବା ବୟବହାେକୁ ଅନୁମତ ି ରଦବାକୁ ୋଜି ନୁହ | ଅନଲାଇନ୍ କିମବା ଅନୟାନୟ ର୍ାବରେ େୟ 

କୋଯାଇଥିବା ରକୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ପାଇ  କିମବା ଅନୟରକୌଣସି ର୍ାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ରକୌଣସି ରସବା ପାଇ  ରକୌଣସି ରଦୟ କେିବାକୁ 

ରଦୟ ନରିଦତଶ ରସବାବୟବହାେ କେିବା ସମୟରେ, ମ ୁ / ମ ୁ ରକୌଣସି ରଦୟ କେିବାକୁ ସମଥତ ରହବ ନାହିଁ| ଆରମ ସୁନଶିି୍ଚତ 

କେିବୁ ରଯ ପ୍ରାପ୍ତ ରସବା ଏବଂ େୟ କୋଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀେ ଲାର୍ ପାଇବା ଏବଂ ଲାର୍ ଉଠାଇବା ଏବଂ ପ୍ରରତୟକ ଅଦାଲତରେ 

ପ୍ରଯୁଜୟ ଆଇନ ଏବଂ ନୟିମାବଳୀ ପାଳନ କେିବାକୁ ରମାେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ ଅଧିକାେ ଅଛ ିଯାହା ମ  ୁ/ ରମାରତ ବୟବହାେ କେିବାକୁ 

ପଡିବ| ଆରମ କାଯତୟକାେୀ କେୁଛୁ| ଚାଲନୁ୍ତ ଆରମ ଏହା କେିବା 
(iii) ଏର୍ଳ ିକାେବାେରେ ଆରମ ବୟାଙ୍କକୁ ଏକ ପକ୍ଷ ର୍ାବରେ ସାମିଲ କେିବୁ ନାହିଁ| 
(iv)  ଏହ ିଚୁକି୍ତନାମା ଅଧୀନରେ ବୟାଙ୍କେ ରସବା ଏବଂ / କିମବା ଅନୟ ରକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱେ ପ୍ରଦଶତନ ପାଇ  ଆରମ ବୟାଙ୍କକୁ ଆବଶୟକ 

ସୂଚନା ଏବଂ / କିମବା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କେିବୁ| 
(v) ପାସୱାଡତ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମବେ, କାଡତ, ନମବେ, ନମବେ ଏବଂ ପିନ୍ ସରମତ ବୟାଙ୍କରେ ରମା ଆକାଉଣ୍ଟ ସରମତ ଆରମ ରକୌଣସି 

ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ରକୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କେିବୁ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ମ  ୁ/ ମ ୁ ବୟବହାେ କେିପାେିବ|ି ଆମକୁ ସମୟ ସମୟରେ ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ 
ନଯିୁକ୍ତ କୋଯାଇପାରେ| 

10. ବପିଦ: ମ ୁ / ଆରମ ଏହା ଦ୍ୱାୋ ସ୍ୱୀକାେ କେୁ ରଯ ମ ୁ / ମ ୁ ଆରମ ଆମେ ନଜି ବିପଦରେ ରଦୟ ବଜି୍ଞପି୍ତ ରସବା େ ଲାର୍ ରନଉଛୁ| ଏହ ି

ବପିଦରୁ୍ଡିକ ଅନ୍ତର୍ତୁ କ୍ତ ରହବ କିନୁ୍ତ ନଦି୍ଧତାେିତ ବପିଦମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ େହବି ନାହିଁ|| 
a. ପାସୋଡତର ଅପବୟବହାର : 

i) ଯଦ ିତୃତୀୟ ବୟକି୍ତ ରମାେ / ସ୍ତ୍ରୀେ ସଦସୟ ହୁଅନ୍ତ ିରତରବ ଆରମ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କେିଥାଉ| ଯଦି ରକହ ି

ଆମ ପାସୱାଡତ କୁ ଆକରସସ୍ କେନ୍ତ,ି ରତରବ ରସହ ିତୃତୀୟ ବୟକି୍ତ ବୟାଙ୍କକୁ ରପରମଣ୍ଟ ରନାଟସି୍ ପ୍ରଦାନ 

କେିବାକୁ ସକ୍ଷମ ରହରବ| 
ii) ଆରମ ସୁନଶିି୍ଚତ କେିବୁ ରଯ ପାସୱାଡତ ବୟବହାେ ପାଇ  ପ୍ରଯୁଜୟ ନୟିମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଂ 

ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ନଦିଷି୍ଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପାଳନ ରହାଇଛ|ି 

b. ଇଣ୍ଟରମନଟ୍ ଠମକଇ: ଇଣ୍ଟେରନଟ୍ ଅରନକ ଠରକଇ, ଅପବୟବହାେ, ହୟାକିଂ ଏବଂ ଅନୟାନୟ କାଯତୟକଳାପେ ବପିଦ 

ସଷୃ୍ଟ୍ ିକରେ ଯାହା ବୟାଙ୍କେ ରଦୟ ନରିଦତଶାବଳୀକୁ ପ୍ରର୍ାବତି କେିପାରେ| ଏହାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇ  ସୁେକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କେିବା 
ବୟାଙ୍କେ ଲକ୍ଷୟ ରହାଇଥିବା ରବରଳ ଏର୍ଳ ିଇଣ୍ଟେରନଟ୍ ଠରକଇ, ହୟାକିଂ ଏବଂ ଅନୟାନୟ କାଯତୟେୁ ରକୌଣସି ର୍ୟାରେଣ୍ଟ ି

ଦଆିଯାଇପାେିବ ନାହିଁ ଯାହା ବୟାଙ୍କକୁ ରପରମଣ୍ଟ ରନାଟସି୍କ ୁପ୍ରର୍ାବତି କେିପାରେ| ମ ୁ / ଆରମ ସ୍ୱାଧୀନ ର୍ାବରେ ବକିାଶ 

/ ବକିଶିତ କେିବୁ| ଏଥିେୁ ଉପୁଜିଥିବା ସମସ୍ତ ବିପଦେ ଆକଳନ କେନୁ୍ତ| 

c. ରୁ୍ଲ ଓ ତୁଟ:ି ପାଣ୍ଠ ିସ୍ଥାନାନ୍ତେ ଏବଂ / କିମବା ଡିଡି ଜାେି କେିବା ପାଇ  ପ୍ରଯୁଜୟ ଡାଟା ପୂେଣ କେିବା ପାଇ  ଉପଯୁକ୍ତ, ସଠିକ 

ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ ବବିେଣୀ ଆବଶୟକ| ଉଦାହେଣ ସ୍ୱେୂପ, ମ ୁ / ଆରମ ଜାଣୁ ରଯ ମ ୁ / ଆରମ ଜାଣୁ ରଯ ରଯଉ  ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ଟଙ୍କା 
ଟ୍ରାନସଫେ କୋଯିବ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମବେ ପୂେଣ କେିବା ଆବଶୟକ| ରସହରି୍ଳ ିଡିଡି ପାଇ  ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷତ୍ରରେ, ରମାରତ 

/ ଆମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଣୀ ପୂେଣ କେିବାକୁ ପଡିବ ରଯପେିକି ରଦୟଦାତାଙ୍କ ନାମ (ଯାହାେ ବୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ 

ଥାଇପାରେ କିମବା ନଥାଇପାରେ), ରମଲିଂ ଠିକଣା, ଡିଡିେ ପେିମାଣ ଏବଂ ଡିଡି ରଦୟ ରଯାର୍ୟ ସହେ / ୋଜୟ| ତାହା 
ରହଉଛ|ି ଯଦ ିଏ ସଂୋନ୍ତରେ ରକୌଣସି ତୁଟ ିରଦ ାଯାଏ, ରତରବ ପାଣ୍ଠିକୁ ରୁ୍ଲ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନସଫେ କୋଯାଇପାେିବ 

କିମବା ଡିଡି ରୁ୍ଲ ର୍ାବରେ ଜାେି କୋଯାଇପାରେ କିମବା ରୁ୍ଲ ଠିକଣାକୁ ପଠାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ପରେ ପୁନେୁଦ୍ଧାେେ 

ରକୌଣସି ର୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ| ରତଣୁ ମ ୁ / ମ ୁ ଆରମ ସୁନଶିି୍ଚତ କେୁଛୁ ରଯ ରକୌଣସି ରୁ୍ଲ୍ ଏବଂ ତୁଟି ବାକି ନାହିଁ| 
ଏହ ିସମ୍ପକତ ସବୁରବରଳ ତୁଟମିୁକ୍ତ, ସଠିକ, ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ ରବାଲି ବୟାଙ୍କକୁ ଦଆିଯାଇଥିବା ସୂଚନାେ ଆରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ 
ଯତ୍ନ ରନବୁ| ମ ୁ / ଆରମ ସହମତ ରଯ ବୟାଙ୍କ ରମାେ ଏକମାତ୍ର ବପିଦରେ ରସବା ପ୍ରଦାନ କେୁଛ|ି 
ମ ୁ / ଆରମ ସହମତ ରଯ ରକୌଣସି ରୁ୍ଲ୍ କିମବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ ସୂଚନା କିମବା କାଯତୟକାେୀ କେିବାରେ ବଳିମବ ରହତୁ ସଷୃ୍ଟ୍ି 
ରହାଇଥିବା ରକୌଣସି କ୍ଷତ,ି କ୍ଷତ ିକିମବା ପେିଣାମ ପାଇ  ବୟାଙ୍କ ଦାୟୀ େହବି ନାହିଁ| ବୟାଙ୍କ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଥିବା କାେଣ 

ପାଇ  ରନାଟିସ୍| ଅପେପକ୍ଷରେ ଯଦ ିଅନୟ ଜରଣ ବୟକି୍ତଙ୍କ ରୁ୍ଲ କାେଣେୁ ରମା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରୁ୍ଲ ରେଡିଟ୍ ଆରସ, ରତରବ 

ବୟାଙ୍କ ରମାେ ବନିା ସମ୍ମତରିେ ରଯ ରକୌଣସି ସମୟରେ ରୁ୍ଲ ରେଡିଟ୍ କୁ ପ୍ରତୟାହାେ କେିବାେ ଅଧିକାେ େହବି| 
ମ ୁ / ଆରମ ବୟାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଉର୍ତ୍େଦାୟୀ ଏବଂ ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ େହବୁି ଏବଂ ଫଳସ୍ୱେୂପ ଆରମ ଆମ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରାପ୍ତ ରକୌଣସି ଅଯଥା 
କିମବା ଅଯଥା ଲାର୍ ପାଇ  ବନିା ପ୍ରଶନରେ ବୟାଙ୍କେ ପୋମଶତଗ୍ରହଣ କେିବୁ| 

d. କାରବାର : ଆରମ ଆମ େ ଆବଶୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଡିଡି ପାଣ୍ଠ ିସ୍ଥାନାନ୍ତେ କିମବା ମୁକ୍ତ କେିବାରେ ସଫଳ ରହାଇପାେିବୁ 

ନାହିଁ, କିମବା ରଯଉ  ପକ୍ଷମାନଙୁ୍କ ମ ୁ / ଆରମ ବୟାଙ୍କକୁ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ କେିପାେିବୁ ନାହିଁ କିମବା ଏକ ଡିଡି ଜାେି 

କେିପାେିବୁ ନାହିଁ| ବୟାଙ୍କ ଏହ ିକାେବାେ ଏବଂ ଚୁକି୍ତନାମାରେ ରକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସମ୍ପକୃ୍ତ ନୁରହ  ଏବଂ ଏ ସଂୋନ୍ତରେ ରମାେ 

/ ଆମେ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ରସହ ିପକ୍ଷ ସହତି ରହବ ଯାହା ସହତି ମ ୁ / ଆମେ ଏକ କାେବାେ ଅଛ|ି ବୟାଙ୍କ ରକବଳ 

ରମାରତ / ଆମକୁ ରସବା ପ୍ରଦାନ କେୁଛ ିରଯଉ ଥିେୁ ଏହ ିପାଣ୍ଠି ରମା / ଆମ ନରିଦତଶ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତେ କୋଯିବ| ରଯଉ  
ରକ୍ଷତ୍ରରେ ରମା / ଆମ ନିରଦତଶ ଅନୁଯାୟୀ ରକୌଣସି କାେଣେୁ ପାଣ୍ଠି ହସ୍ତାନ୍ତେ ପାଇ  କାେବାେ ଫଳପ୍ରଦ କିମବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ 
ରହାଇପାେିବ ନାହିଁ, ମ ୁ / ଆରମ ବୟାଙ୍କକୁ ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ କେିବୁ ନାହିଁ କିମବା ଏହ ିକାେବାେରେ ରକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସମ୍ପକୃ୍ତ 

େହବୁି ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ସଂୋନ୍ତରେ ଚୁକି୍ତନାମା ଏବଂ ରମାେ / ଆମେ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ରସହ ିପକ୍ଷ ସହତି ରହବ ଯାହାକୁ 

ରମାେ / ଆମେ ପୋମଶତ ପାଣ୍ଠ ିହସ୍ତାନ୍ତେ ପାଇ  ଅନୁକୂଳ ଥିଲା| ବୟାଙ୍କ ରକବଳ ରମାରତ ରସବା ପ୍ରଦାନ କେୁଛ ିଯାହାଦ୍ୱାୋ 
ଏହ ିପାଣ୍ଠ ିରମା / ଆମ ନରିଦତଶ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତେିତ ରହବ| 

e. ପଟପକନୋପଲୋଜି େି େ : ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଉଥିବା ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ଅନୟାନୟ ରସବାରୁ୍ଡିକେ ସ୍ଥାନାନ୍ତେକୁ ସକ୍ଷମ 

କେିବାେ ରଟରକନାରଲାଜ ିରୂ୍ତାଣ ୁକିମବା ଅନୟାନୟ ଦୂଷିତ, ବନିାଶକାେୀ କିମବା ଦୁନତୀତଗି୍ରସ୍ତ ରକାଡ୍, ରପ୍ରାଗ୍ରାମକିମବା ମାରୋ 
ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରର୍ାବତି ରହାଇପାରେ| ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ରଯ ବୟାଙ୍କ ସାଇଟ୍ ରୁ୍ଡିକେ େକ୍ଷଣାରବକ୍ଷଣ ଆବଶୟକ ରହାଇପାରେ 

ଏବଂ ଏର୍ଳି ସମୟରେ ଗ୍ରାହକ ଅନୁରୋଧ ପ୍ରେିୟା କେିବା ସମ୍ଭବ ରହାଇନପାରେ| ଏହା ଦ୍ୱାୋ ନରିଦତଶାବଳୀ 
ପ୍ରେିୟାକେଣରେ ବିଳମବ ରହାଇପାରେ କିମବା ନରିଦତଶାବଳୀ ପ୍ରେିୟାକେଣରେ ବଫିଳତା ରହାଇପାରେ ଏବଂ ଏହପିେି 

ଅନୟବଫିଳତା ଏବଂ ଅପାେର୍ତା ସଷୃ୍ଟ୍ ିକେିପାରେ| ମ  ୁ/ ଆରମ ବୁଝିପାେୁଛୁ ରଯ ବୟାଙ୍କେ ସମସ୍ତ ଏବଂ ରକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ  

  



ରହାଇପାରେ, ପ୍ରତୟକ୍ଷ କିମବା ପରୋକ୍ଷ ର୍ାବରେ, ଲାର୍ ହୋଇବା କାେଣେୁ ରହଉ କିମବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ରକୌଣସି ସୂଚନାକୁ ସମ୍ମାନ 

ରଦବାରେ ବୟାଙ୍କେ ରକୌଣସି ବିଫଳତା କିମବା ଅସମଥତତା କାେଣେୁ ସଷୃ୍ଟ୍ ିରହାଇପାରେ| ରଯରକୌଣସି କାେଣେୁ| ମ  ୁ/ ଆରମ 

ବୁଝିପାେୁଛୁ ଏବଂ ମ ୁ / ଆରମ ସହମତ ରଯ ଉପରୋକ୍ତ ରକୌଣସି ବିପଦ ପାଇ  ବୟାଙ୍କ ଦାୟୀ େହବି ନାହିଁ| ମ ୁ / ଆରମ ଏହା 
ମଧ୍ୟ ସହମତ ରଯ ବୟାଙ୍କ ଏହ ିବପିଦ ସମବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପ୍ରତୟା ୟାନ କେିବ|  

11. ସୀମୋ: ମ ୁ / ଆରମ ଜାଣୁ ରଯ ବୟାଙ୍କ ସମୟ ସମୟରେ ଟ୍ରାନସଫେ ରହାଇଥିବା ପାଣ୍ଠି କିମବା ଡିଡି ପେିମାଣ ଉପରେ ସବତାଧିକ ଏବଂ ସବତନମିନ 
ସୀମା ଲାରୁ୍ କେିପାରେ ଯାହା ଆମକୁ ରଦୟ ରଯାର୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତେ ରସବା ଆଧାେରେ କିମବା କାେବାେ ପ୍ରତବିନ୍ଧକ କିମବା ଆର୍ୟନ୍ତେୀଣ ୋଶ ି

ଉପରେ ଜାେି କୋଯାଏ| ଏକ ନଦିଷି୍ଟ୍ ଅବଧି କିମବା ଏପେିକି ପ୍ରରତୟକ କାେବାେ ସୀମା ଅତେିମ କେିପାରେ| ମ ୁ ରମା ଦ୍ୱାୋ ଲର୍ାଯାଇଥିବା 
ଏର୍ଳ ିକଟକଣା ପ୍ରତ ିପ୍ରତଶିୁତିବଦ୍ଧ େହବି ିଏବଂ ଏହାକୁ କଡାକଡି ର୍ାରବ ପାଳନ କେିବ|ି ମ ୁ / ଆରମ ଜାଣିଛୁ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କେୁଛୁ ଏବଂ 
ସହମତ ରଯ ରମା ଉପରେ ବିପଦ ହ୍ରାସ ସମାନ| ମ ୁ / ଆରମ ଲର୍ାଯାଇଥିବା ଏର୍ଳ ିସୀମାକୁ ମାନବିାକୁ ବାଧ୍ୟ ରହାଇବୁ ଏବଂ ଏହାକୁ କଡାକଡି 
ର୍ାରବ ପାଳନ କେିବୁ| 

12. କ୍ଷତପିୂରଣ: ରଯରକୌଣସି ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉେଂ ନ ରଯାର୍  ୁଆରମ ବୟାଙ୍କକୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷତି ଏବଂ କ୍ଷତ ି

ସହବୁି| 
13. ସୁେିଧୋ ପ୍ରତୟୋହୋେ: ରଯ ରକୌଣସି ସମୟରେ ଏହ ିରସବା ପ୍ରତୟାହାେ କେିବାେ ଅଧିକାେ ବୟାଙ୍କେ େହବି| 
14. ଚୋଜପ: ଏହ ିରସବାରୁ୍ଡିକ େ ଲାର୍ ଉଠାଇବା ପାଇ  ମ ୁ / ଆରମ ସମୟ ସମୟରେ ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ନଦି୍ଧତାେିତ ଶୁଳ୍କ ବହନ କେିବାକୁ ୋଜି|  
15. ସର୍ତ୍ପୋେଳୀ ଏେଂ ସର୍ତ୍ପଗୁଡକିେ େୋନ୍ଧେିୋ ପ୍ରକୃତ:ି ମ ୁ / ଆରମ ୋଜ ିରଯ ଏହ ିରବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବୟବହାେ କେ,ି ମ ୁ / ଆପଣ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ 

ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ରେ ୋଜ ିବରିବଚତି ରହରବ ଏବଂ ଏପେି ନୟିମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇ  ମ ୁ / ସମାନ ର୍ାବରେ 

ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହବ ଆରମ ଲିଖିତ ର୍ାରବ ୋଜି ରହାଇଛୁ| 
16. େୟୋଙ୍କକୁ ପ୍ରୋଧିକେଣ: ଗ୍ରାହକ ପେିଚୟ ପତ୍ର ଏବଂ ପାସୱାଡତେ ପ୍ରମାଣୀକେଣ ପରେ ହିଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଆରକ୍ସସ୍ 

କୁ ଅନୁମତ ିଦଆିଯାଇଥାଏ| ମ ୁ / ଆରମ ସହମତ ରଯ ମ ୁ / ଆରମ ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବୟାଙି୍କଙ୍ଗ କାେବାେ କେିବା ପାଇ  ବୟାଙ୍କକୁ 

ସ୍ପଷ୍ଟ୍ କ୍ଷମତା ରଦଇଥାଉ| ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଂ ମାଧ୍ୟମରେ କିମବା ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ କିମବା ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ କିମବା ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ 

ମାଧ୍ୟମରେ ରମା ଦ୍ୱାୋ ପଠାଯାଇଥିବା ଉରଦଶୟ ପାଇ , ରମା େ କଲାଏଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତେ କୋଯାଇପାେିବ| ଆମେ ଗ୍ରାହକ ପେିଚୟ ପତ୍ର ଏବଂ 
ପାସୱାଡତ ଯାଞ୍ଚ ବୟତୀତ ରମା ଦ୍ୱାୋ ପଠାଯାଇଥିବା ରକୌଣସି କାେବାେେ ସତୟତା ଯାଞ୍ଚ କେିବାକୁ ବୟାଙ୍କ ଉପରେ ରକୌଣସି ପ୍ରତବିନ୍ଧକ 

େହବି ନାହିଁ| ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ କାଯତୟ କେିବା ସମୟରେ ରମା ଦ୍ୱାୋ ସଷିୃ୍ଟ୍ ରହାଇଥିବା ପ୍ରଦଶତନ କିମବା ମୁଦି୍ରତ ଆଉଟପୁଟ୍ ରହଉଛ ିଇଣ୍ଟେରନଟ୍ 

ଆକରସସ୍ ପେିଚାଳନାେ ଏକ ରେକଡତ ଏବଂ ଏହାକୁ ବୟାଙ୍କ ସମ୍ପକତୀୟ କାେବାେେ ରେକଡତ ର୍ାବରେ ବରିବଚନା କୋଯିବ ନାହିଁ| କମ୍ପୁୟଟେ 

ସିଷ୍ଟ୍ମ ଦ୍ୱାୋ ରହାଇଥିବା ରନଣରଦଣେ ବୟାଙ୍କେ ନଜିସ୍ୱ ରେକଡତ କିମବା ଅନୟରକୌଣସି କାେଣେୁ ନରି୍ଣ୍ତାୟକ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ର୍ାବରେ 

ଗ୍ରହଣ କୋଯିବ ଯଦ ିଏହା ପ୍ରରବଶ ତାେି ଠାେୁ 15 ଦନି ମଧ୍ୟରେ କିମବା ରପ୍ରେଣ ତାେି ଠାେୁ 15 ଦନି ମଧ୍ୟରେ ନଥାଏ| ପିେିୟଡିକ୍ 

ବବୃିର୍ତ୍ରିେ ରକୌଣସି ଅସଙ୍ଗତି ରଦ ାଯାଇନାହିଁ, ଯାହା ପୂବତେୁ ଅଛ|ି ଯୁର୍ମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚଳାଇବା ପାଇ  ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ବୟବହାେେୁ ଉତ୍ପନ୍ନ 

ରହଉଥିବା ସମସ୍ତ କାେବାେ ସମସ୍ତ ଯୁର୍ମ  ାତାଧାେୀଙ୍କ ଉପରେ ମିଳତି ର୍ାରବ ରହବ| 

17. ସୂଚନାର ସଠକିତା: ମ ୁ / ଆରମ ସହମତ ରଯ ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ କିମବା ଇରଲରକଟରାନକି୍ ରମଲ୍ କିମବା ଲିଖିତ ରଯାର୍ାରଯାର୍ ର୍ଳି ଅନୟ 
ରକୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ବୟାଙ୍କକୁ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଥିବା ସୂଚନାେ ସଠିକତା ପାଇ  ମ  ୁ/ ଆରମ ଦାୟୀ / ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ| ରମା ଦ୍ୱାୋ 
ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଥିବା ରୁ୍ଲ ସୂଚନାେ ପେିଣାମ ପାଇ  ବୟାଙ୍କ ରକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ| ମ ୁ / ଆରମ ସହମତ ରଯ ଯଦ ିମ ୁ ରନଟ୍ 

ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ କିମବା ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ରସବା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ସୂଚନାରେ ରକୌଣସି ତୁଟି ପାଇବ,ି ଆରମ ରଯରତ 

ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ବୟାଙ୍କକୁ ପୋମଶତ ରଦବୁ| ବୟାଙ୍କ ତୁେନ୍ତ ତୁଟକୁି ସୁଧାେିବାକୁ ରଚଷ୍ଟ୍ା କେିବ ଏବଂ ତୁଟେୁି ଉପୁଜଥିିବା ରକୌଣସି ସୁଧ କିମବା ଚାଜତକୁ 

ଆଡଜଷ୍ଟ୍ କେିବ| ବବୃିତେି ସମସ୍ତ ଆଉଟପୁଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟେ ନକଲି ବବୃିର୍ତ୍ି ଅରଟ| ଏବଂ ରସରୁ୍ଡିକ ଇରଲରକଟରାନକି୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ରହବ 

ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ସୂଚନା ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ତଆିେି ରହାଇଥିବା କମ୍ପୁୟଟେୀକୃତ ବୟାକଅପ୍ ସିଷ୍ଟ୍ମେୁ ବାହାେ କୋଯିବ| ଏହାପରେ ବବୃିତିେ 

ସଠିକତା ସୁନଶିି୍ଚତ କେିବା ପାଇ  ବୟାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୁକି୍ତଯୁକ୍ତ ପଦରକ୍ଷପ ରନବ, ରକୌଣସି ତୁଟ ିପାଇ  ବୟାଙ୍କ ଦାୟୀ ନୁରହ | ମ ୁ / ମ ୁ ଆରମ ସହମତ 

ରଯ ମ ୁ / ମ ୁ ରକୌଣସି କ୍ଷତ,ି କ୍ଷତ ିଇତୟାଦି ରେ ଆରମ ବୟାଙ୍କକୁ ନେିାପଦ େଖିବୁ| ଯଦ ିଉପରୋକ୍ତ ଆଉଟପୁଟ୍ ରେ ଥିବା ସୂଚନା ରୁ୍ଲ୍ / 

ରୁ୍ଲ୍ ଅରଟ| ଏହା ରୁ୍ଲ ପ୍ରମାଣିତ ରହାଇଛ|ି ରତଣୁ ତାଙୁ୍କ ରମା ପାଇ  / ଆମ ପାଇ  କଷ୍ଟ୍ ରର୍ାରି୍ବାକୁ ପଡିପାରେ|  
18. େୋୟିତ୍: 
a. ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ବୟବହାେ େୁ ଉପୁଜଥିିବା ରକୌଣସି ଅନଧିକୃତ କାେବାେ ପାଇ  ଆରମ ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ େହବୁି ନାହିଁ ଯାହା ବୟାଙ୍କେ କମତଚାେୀଙ୍କ 

ଜାଲିଆତ ିକିମବା ଅବରହଳା ଆଚେଣ ପାଇ  ଦାୟୀ ରହାଇପାରେ| ଯଦ ିମ ୁ / ଆରମ ନୟିମାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଳନ କେୁ ଏବଂ େସିଦ 

ଅଧୀନରେ ବୟାଙ୍କକୁ ଲିଖିତ ପୋମଶତ ରଦଇଥାଉ, ରତରବ ମ ୁ ସରନ୍ଦହ କରେ ରଯ ରମାେ ସରବତାର୍ଚ୍ ଅନୁପାଳନ ରହାଇପାରେ| ଆମେ ଗ୍ରାହକ 

ଆଇଡି କିମବା ପାସୱାଡତ ଅନୟ ବୟକି୍ତକୁ ଜଣାଅଛ ି/ କିମବା ମ ୁ / ମ ୁ| ଆମେ ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅନଧିକୃତ କାେବାେ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ 

ଦଅିନୁ୍ତ| ବୟାଙ୍କପକ୍ଷେୁ ଏର୍ଳ ିପୋମଶତ ମିଳିବା ପରେ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଆକାଉଣ୍୍ଟ| ମ ୁ / ଆରମ ସହମତ ରଯ ଯଦି ମ ୁ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉେଂ ନ କେିଛ ି

କିମବା ଅବରହଳା କାଯତୟ ଦ୍ୱାୋ ରଯାର୍ଦାନ କେିଛ ିକିମବା କ୍ଷତ ିପହଞ୍ଚାଇଛ ିରତରବ ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଂ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ୍ଡିକରେ ଅନଧିକୃତ କାେବାେ 

ଦ୍ୱାୋ ରହାଇଥିବା କିଛ ିକିମବା ସମସ୍ତ କ୍ଷତ ିପାଇ  ମ ୁ / ଆରମ ଦାୟୀ େହବୁି:  
i. ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଂ ପାସୱାଡତେ ଏକ ଲିଖିତ କିମବା ଇରଲରକଟରାନକି୍ ରେକଡତ େ ନୁ୍ତ| 
ii. ସମସ୍ତ ଯୁକି୍ତଯୁକ୍ତ ପଦରକ୍ଷପ ରନବା କମିବା ବଫିଳ ରହବାକୁ ନଷି୍ପର୍ତ୍ି ରନବା ଯାହା ଦ୍ୱାୋ ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ପାସୱାଡତ ପ୍ରକାଶ ନ 

ହୁଏ ଏବଂ / କିମବା ବୟାଙ୍କ କମତଚାେୀଙ୍କ ସରମତ କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କୋନଯାଏ| କିମବା ଠିକ୍ ସମୟରେ ବୟାଙ୍କକୁ ଏର୍ଳ ିପ୍ରକାଶ 

ଉପରେ ପୋମଶତ ରଦବାରେ ବିଫଳ ରହାଇଥିରଲ| 
iii. ରନଟ ବୟାଙି୍କଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅନଧିକୃତ ଆକରସସ୍ କିମବା ରୁ୍ଲ କାେବାେ ବିଷୟରେ ବୟାଙ୍କକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୋମଶତ ନରଦବା| 

b.  ପ୍ରାକୃତକି ବିପଯତୟୟ, ବନୟା, ନଆି  ଏବଂ ଅନୟାନୟ ପ୍ରାକୃତକି ବିପଯତୟୟ, ଆଇନର୍ତ ପ୍ରତବିନ୍ଧକ, ତୁଟ ିଇତୟାଦ ିକାେଣେୁ ଯଦ ିରନଟ୍ 

ବୟାଙି୍କଂ ସୁବଧିା ଆଶାନୁେୂପ ର୍ାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ନହୁଏ, ରତରବ ରଟଲିକମ୍ ରନଟୱାକତ କିମବା ଇଣ୍ଟେରନଟ୍ କିମବା ରନଟୱାକତ ବଫିଳତା, 
ସଫଟରୱୟାେ କିମବା ହାଡତରୱୟାେ ତୁଟ ିକିମବା ବୟାଙ୍କେ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଥିବା ଅନୟ ରକୌଣସି କାେଣ ଦୃଷି୍ଟ୍େୁ ବୟାଙ୍କ ରକୌଣସି ପେିସ୍ଥିତରିେ 

ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଦାୟୀ କେିବ ନାହିଁ| ରକୌଣସି ପେସି୍ଥିତରିେ, ବୟାଙ୍କ ରକୌଣସି ପେସି୍ଥିତରିେ ରକୌଣସ ିକ୍ଷତ ିପାଇ  ଦାୟୀ େହବି ନାହିଁ, ତାହା 
ପ୍ରତୟକ୍ଷ, ପରୋକ୍ଷ, ଆନୁଷଙି୍ଗକ, ଫଳାଫଳ ଏବଂ ରକୌଣସ ିଦାବ ିୋଜସ୍ୱ, ନରିବଶ, ଉତ୍ପାଦନ, ସଦ୍ଭାବନା, ଲାର୍ଦାୟକତା, ବୟବସାୟରେ 

ବାଧା ସଷୃ୍ଟ୍ି କିମବା ରକୌଣସି ଚେିତ୍ର କିମବା ପ୍ରକୃତେି ଅନୟ ରକୌଣସି କ୍ଷତ ିଉପରେ ଆଧାେିତ କି ନାହିଁ| 
19. େୟକି୍ତଗତ ସୂଚନୋ ପ୍ରକୋଶ: ମ ୁ / ଆରମ ସହମତ ରଯ ବୟାଙ୍କ କିମବା ଏହାେ ଠିକାଦାେମାରନ ପେିସଂ ୟାନ ବିରେଷଣ ଏବଂ ରେଡିଟ୍ ରସ୍କାେିଂ 

ପାଇ  ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ରସବା ପେିରପ୍ରକ୍ଷୀରେ କମ୍ପୁୟଟେ କିମବା ଅନୟରକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରମାେ ବୟକି୍ତର୍ତ ସୂଚନା େଖିପାେିରବ ଏବଂ ପ୍ରେିୟା 
କେିପାେିରବ| ମ ୁ / ଆରମ ଏହା ମଧ୍ୟ ସହମତ ରଯ ବୟାଙ୍କ ଅନୟ ସଂସ୍ଥା, ରଯପେିକି ବୟକି୍ତର୍ତ ସୂଚନା, ଯାହା ନମିନଲିଖିତ କାେଣପାଇ  
ଆବଶୟକ ରହାଇପାରେ: କିନୁ୍ତ ଏଥିରେ ସୀମିତ ନୁରହ : 
i. ରଟଲିକମୁୟନରିକସନ୍ କିମବା ଇରଲରକଟରାନକି୍ କିଲୟେିଂ ରନଟୱାକତରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେନୁ୍ତ ନାହିଁ| 
ii. ଆଇନର୍ତ ନିରଦତଶାବଳୀ କୁ ପାଳନ କେି| 
iii. ସ୍ୱୀକୃତପି୍ରାପ୍ତ ରେଡିଟ୍ ରସ୍କାେିଂ ଏରଜନିସ ଦ୍ୱାୋ ରେଡିଟ୍ ରେଟଂି ପାଇ | 
iv. ଠରକଇ ରୋକିବା ଉରଦଶୟରେ| 

  



 
20. େୟୋଙ୍କେ ଲିଏନ୍: ବୟାଙ୍କ, ରମା / ରମା ବୟାଙ୍କ ରହଉ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା ଜମା ଉପରେ ଅନୟ ରକୌଣସି ଚାଜତ କିମବା ଚାଜତ ରହଉ ନା 

କାହିଁକି - ତାହା ସମାନ ନାମେ ରହଉ କିମବା ଯୁର୍ମ ନାମେ ରହଉ, ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଂ ରସବା େ ଫଳସ୍ୱେୂପ ଉପୁଜଥିିବା ବରକୟା ୋଶ,ି ଯାହା 
ରହଉ ନା କାହିଁକି, ରମା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କୋଯାଇପାେିବ| ଆରମ ବୟବହାେ କେୁଥିବା ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ରସବା େ ଫଳସ୍ୱେୂପ ରଯଉ  
ବରକୟା ଅଥତ ଆଦାୟ ରହଉଛ ିତାହା ରସଟ୍-ଅଫ୍ ଏବଂ ଲିନ୍ ପାଇ  ହକଦାେ ରହବ| 

21. ମୋଲିକୋନୋ ଅଧିକୋେ: ମ ୁ / ମ ୁ ଆରମ ସ୍ୱୀକାେ କେୁଛୁ ରଯ ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଂ ରସବା ଅଧୀନରେ ଥିବା ସଫଟରୱୟାର୍ ଏବଂ ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଆକରସସ୍ 

କେିବା ପାଇ  ଆବଶୟକ ଅନୟ ଇଣ୍ଟରନତଟ୍ ସମବନ୍ଧୀୟ ସଫଟରୱୟାର୍ ସମ୍ପକୃ୍ତ ବରିେତାଙ୍କ ଆଇନର୍ତ ସମ୍ପର୍ତ୍ି ଅରଟ| ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ବୟବହାେ 

କେିବାକୁ ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଦଆିଯାଇଥିବା ଅନୁମତ ିଉପରୋକ୍ତ ସଫଟରୱୟାର୍ ରେ ରକୌଣସି ମାଲିକାନା ଅଧିକାେ କିମବା ମାଲିକାନା ଅଧିକାେ 

ପ୍ରକାଶ କେିବ ନାହିଁ| ମ ୁ / ଆରମ ୋଜ ିରଯ ମ ୁ / ଆରମ ଉପରୋକ୍ତ ସଫଟରୱୟାର୍ ରେ ରକୌଣସି ମାଲିକାନା ଅଧିକାେ କିମବା ମାଲିକାନା 
ଅଧିକାେ ଜାଣିପାେିବୁ ନାହିଁ| ମ ୁ / ମ ୁ ଆରମ ସହମତ ରଯ ମ  ୁ/ ମ ୁ ଆରମ ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଂ ଅଧୀନରେ ଅଛୁ| ସଫଟରୱୟାର୍ ସଫଟରୱୟାର୍ 

ସଫଟରୱୟାର୍ ଉପରେ ଆଧାେିତ ରକୌଣସି ରଡେିରର୍ଟଭି୍ ଉତ୍ପାଦ ସଷିୃ୍ଟ୍ କେିବାକୁ ରଚଷ୍ଟ୍ା କେିବ ନାହିଁ, ଅନୁବାଦ କେିବ ନାହିଁ, ବରି୍ାଜତି 

ରହବ ନାହିଁ, ବରି୍ାଜତି ରହବ ନାହିଁ, ବରି୍ାଜତି ରହବ ନାହିଁ କିମବା େିର୍ସତ ଇଞି୍ଜନୟିେ ରହବ ନାହିଁ|  
22. ଅଣ-ସ୍ଥୋନୋନ୍ତେଣ: ରମାରତ ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଂ ସବୁିଧା ପ୍ରଦାନ କେିବା ରକୌଣସି ପେିସ୍ଥିତରିେ ସ୍ଥାନାନ୍ତେରଯାର୍ୟ ନୁରହ  ଏବଂ ଏହାେ ବୟବହାେ ରକବଳ 

ରମା ପାଇ | ଆମ ଦ୍ୱାୋ କୋଯିବ| 
23. ମନଟ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ମସବା ବନ୍ଦ:  

ଅତ ିକମରେ 15 ଦନିେ ଲିଖିତ ରନାଟସି ସହତି ରଯରକୌଣସି ସମୟରେ ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଂ ସୁବଧିା ବନ୍ଦ କେିବାକୁ ଆରମ ବୟାଙ୍କକୁ 

ଅନୁରୋଧ କେିପାେିବା| ମ ୁ / ଆରମ ୋଜ ିରଯ ମ  ୁ/ ରମା ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଂ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଯାଇଥିବା 
ରକୌଣସି କାେବାେ ପାଇ  ମ ୁ / ଆରମ ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ େହବୁି| ରମାେ ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ରହବା ସହତି ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଂ ରସବା 
ସ୍ୱତିଃସ୍ପତୃ ର୍ାବରେ ରଶଷ ରହାଇଯିବ| ଏହ ିସର୍ତ୍ତାବଳୀ େ ଉେଂ ନ ରହରଲ ବୟାଙ୍କ ବନିା ପୂବତ ସୂଚନାରେ ରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ 

ରସବାକୁ ସ୍ଥରି୍ତ କିମବା ବନ୍ଦ କେିପାରେ| 
24. େିଜ୍ଞପି୍ତଗୁଡିକ: ଏହ ିସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ବୟାଙ୍କ ଏବଂ ମ ୁ / ଆରମ ରନାଟିସ୍ ଜାେି କେିପାେିବା: 
a. ରଯରକୌଣସି ପାଟେି ରମଲବକ୍ସରେ ଇରଲରକଟରାନକି୍ ମାଧ୍ୟମରେ| ଏର୍ଳ ିରନାଟସିକୁ ଲିଖିତ ର୍ାରବ ଗ୍ରହଣ କୋଯିବ| 
b. ରସରୁ୍ଡିକୁ ହାତରେ କିମବା ଡାକ ମାଧ୍ୟମରେ ରମା ଦ୍ୱାୋ ଦଆିଯାଇଥିବା ରଶଷ ଠିକଣାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ବୟାଙ୍କ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ନମିନଲିଖିତ 

ଠିକଣାକୁ ଲିଖିତ ର୍ାରବ ପଠାଇବା: ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ, ଷଷ୍ଠ ମହଲା, ଟାୱାେ ଏ, ରପନନିସୁଲା ବଜିରନସ୍ ପାକତ, ରଲାୟେ ପରେଲ, ମୁମବାଇ - 
400013| 

c. ଏହାବୟତୀତ ରନଟ ବୟାଙି୍କଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇ  ଲାରୁ୍ ରହଉଥିବା ସାଧାେଣ ପ୍ରକୃତେି ରନାଟସି ମଧ୍ୟ ବୟାଙ୍କ ନଜି ରୱବସାଇଟରେ 
ପ୍ରକାଶ କେିପାରେ| ଏର୍ଳି ରନାଟିସ୍ ରମା / ରମା ର୍ଳ ିପ୍ରର୍ାବ ପକାଇବ| ଆରମ ବୟକି୍ତର୍ତ ର୍ାରବ ଏକ ବଜି୍ଞପି୍ତ ଜାେି କେିବୁ|  
 

 ଡସିେି ିେୟେସୋୟ ଇଣ୍ଟେପନଟ୍ େୟୋଙି୍କଙ୍୍ଗ  ୋଇଁ ସର୍ତ୍ପ ଏେଂ ସର୍ତ୍ପ 
ସଂଜ୍ଞୋ 
ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଅଥତାତ୍ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଲିମିରଟଡ୍ ରହଉଛ ିକମ୍ପାନୀ ଅଧିନୟିମ 1956 (ସିଆଇଏନ: L9999MH1995PLC089008) ଅଧୀନରେ 

ର୍ଠିତ ଏକ ବୟାଙି୍କଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଏହାେ ଅଥତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବରିବଚନା କୋଯାଏ| 
କମ୍ପାନ ିଅଧିନୟିମ, 2013, ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ରେରୁ୍ରଲସନ୍ ଆକଟ, 1949 ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ମହଲାରେ ଏହାେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କାଯତୟାଳୟ, ରପନନିସୁଲା ବିଜରନସ୍ 

ପାକତ, ଟାୱାେ ଏ, ରସନାପତି ବାପଟ ମାର୍ତ, ରଲାୟେ ପରେଲ, ମୁମବାଇ - 400013 ଅଧୀନରେ ଏକ ବୟାଙ୍କ ର୍ାବରେ ଲାଇରସନସପ୍ରାପ୍ତ ଏହ ି

ଅବଧିରେ ଏହାେ ଉର୍ତ୍ୋଧିକାେୀ ଏବଂ ନଯିୁକି୍ତ ଅନ୍ତର୍ତୁ କ୍ତ ରହବ| 
ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହଉଛ ିଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରତି ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ / କିମବା କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ| କିମବା ଅନୟ ରକୌଣସି ପ୍ରକାେେ ଡିସିବି ବୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ 

ଯାହା ବୟବସାୟଇଣ୍ଟେରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଂ ସୁବଧିା ପେିଚାଳନା ପାଇ  ଉପଲବ୍ଧ| 
ବଜିରନସ୍ ଇଣ୍ଟେରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ (ବିଆଇବ)ି ସୁବଧିା େ ଅଥତ ରହଉଛ ିବଜିରନସ୍ ଇଣ୍ଟେରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ, ରଡଟ୍ ଅନ୍ ଲାଇନ୍, ରଫାରେକ୍ସ ଅନ୍ ଲାଇନ୍, 

ରପରମଣ୍ଟ ରର୍ଟ୍ ରୱ ସୁବଧିା, ରଡେିରର୍ଟରି୍ସ୍ ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ରସବା| 
ଡସିବି ିବୟାଙ୍କ ଅଥତାତ୍ ଡସିିବ ିବୟାଙ୍କେ କରପତାରେଟ ଗ୍ରାହକ ର୍ବଷିୟତରେ ବଜିରନସ ଇଣ୍ଟେରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଂ ଏବଂ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ ରସବା / ରସବା 
ପ୍ରଦାନ କେିବାକୁ ନଷି୍ପର୍ତ୍ି ରନଇଛନ୍ତ|ି ସୁବଧିା ପାଇଛନ୍ତ|ି 
ଉପରର୍ାକ୍ତା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଅନୁରମାଦତି ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ବୁଝାଏ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ବଆିଇବ ିସୁବଧିା କୁ କଲାଏଣ୍ଟେ ଏରଜଣ୍ଟ ର୍ାବରେ ପେିଚାଳନା କେିରବ| 
ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଉପରର୍ାକ୍ତାଙୁ୍କ ସରମବାଧିତ ରକୌଣସି ରଯାର୍ାରଯାର୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ସରମବାଧିତ କୋଯିବ| 

ଅନଲୋଇନ୍ ପସେୋଗୁଡକି ଗ୍ରହଣ କେିେୋ 
ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଏହାେ ବରିବକ ଅନୁସାରେ ମରନାନୀତ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ବଆିଇବି ସୁବଧିା ପ୍ରଦାନ କେିପାରେ| ଗ୍ରାହକ ଜରଣ ଇଣ୍ଟେରନଟ୍ ଉପରର୍ାକ୍ତା 
ରହରବ କିମବା ତାଙ୍କେ ଇଣ୍ଟେରନଟ୍ ବୟବହାେ ଏବଂ ଇଣ୍ଟେରନଟ୍ କିପେି କାଯତୟ କରେ ରସ ବଷିୟରେ ଜ୍ଞାନ େହବି|  
ପ୍ରୋଧିକେଣ ପ୍ରକି୍ରୟୋ 
କଲାଏଣ୍ଟ ସୁନଶିି୍ଚତ କେିବାକୁ ୋଜି ହୁଅନ୍ତି ରଯ ପାସୱାଡତ ରକୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷକୁ ପ୍ରକାଶ କୋଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯୁକି୍ତଯୁକ୍ତ ପଦରକ୍ଷପ ରନବାକୁ 

ପ୍ରତଶିୁତ ିଦଅିନ୍ତ|ି| 
ପ୍ରଥମ ଥେ ପାଇ  ଡସିବି ିବୟାଙ୍କ ସିଲ୍ ରହାଇଥିବା ଲିଫାରେ ରକାେଅିର୍ / ରପାଷ୍ଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ପାସୱାଡତ ପଠାଇବ| ଗ୍ରାହକଙ୍କ ରମଲିଂ 
ଠିକଣାରେ ରକାେିଅର୍ ରଡଲିର୍େି ରହବା ପରେ ଏହ ିପାସୱାଡତ ପାଇ  ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କେ ଦାୟିତ୍ୱ ବନ୍ଦ ରହାଇଯିବ| ଉପରର୍ାକ୍ତାଙୁ୍କ ପ୍ରଥମ ଥେ ପାଇ  
ପାସୱାଡ୍ତ ପେିବର୍ତ୍ତନ କେିବାକୁ ପଡିବ| ଏକ ସୁେକ୍ଷା ପଦରକ୍ଷପ ର୍ାବରେ, ଉପରର୍ାକ୍ତା ବାେମବାେ ପାସୱାଡ୍ତ ପେିବର୍ତ୍ତନ କେନ୍ତି|  
ଗ୍ରାହକ ପେିଚୟ ପତ୍ର ଏବଂ ପାସୱାଡତ ପାଇ  ଏବଂ ରସମାନଙ୍କେ ରକୌଣସି କ୍ଷତ ିଏବଂ ଅନୟାନୟ ପେିଣାମ ପାଇ  ରଯଉ ଠାରେ ଲାରୁ୍ ରହବ, ଗ୍ରାହକ 

ସୁେକି୍ଷତ ଏବଂ ବୟବହାେ ପାଇ  ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ େହରିବ| 
ଗ୍ରାହକ ପେିଚୟ ପତ୍ର ଏବଂ / କିମବା ରକୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାୋ କାଡତ| ପାସୱାଡତ ରର୍ାପନୀୟତା ଉେଂ ନ ଏବଂ ବୟବହାେ ରକ୍ଷତ୍ରରେ, ଗ୍ରାହକ 

ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କକୁ ଏର୍ଳ ିରକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ,  ର୍ଚ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କ୍ଷତେୁି କ୍ଷତପୂିେଣ ରଦରବ| ଯଦ ିଗ୍ରାହକଙ୍କେ ଏକ ଗ୍ରାହକ ଆଇଡି ଏବଂ / କିମବା 
ଆଇଡି ଅଛ|ି ଯଦି ରସ ପାସୱାଡତ ହଜଯିାଏ କିମବା ରୁ୍ଲିଯାଏ, ରତରବ ରସ ଡସିବି ିବୟାଙ୍କକୁ ଏକ ଲିଖିତ ଅନୁରୋଧ ପଠାଇ ଏକ ପେିବର୍ତ୍ତନ 

ଏବଂ ନୂତନ ପାସୱାଡତ ଅନୁରୋଧ କେିପାେିରବ| 
ମପମ ଣ୍ଟ ମଗଟ୍ ମେ 
ମରଚତଣ୍ଟ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଯାହା ଡିସିବି ବୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଟେରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଉପରର୍ାକ୍ତାଙୁ୍କ ରସମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦେ ରସବା ଏବଂ / କିମବା ରସବା ପ୍ରଦାନ କରେ| 

କିମବା ଉତ୍ପାଦ / ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦାନ କରେ| ବେିୟ[ସମ୍ପାଦନା]| 
ଆଗି୍ରରର୍ଟେ ରହଉଛ ିଏକ ସଂସ୍ଥା ଯାହା ଇରଲରକଟରାନକି ରଦୟ / ରଦୟ କେିପାେିବ| କାେବାେ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହ ବୟବସାୟରେ ନରିୟାଜତି|  
1. ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରପରମଣ୍ଟ ରର୍ଟ୍ ରୱ ନରିଦତଶାବଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ ରଦୟ କେିବାକୁ ରମାେ ଅନୁରୋଧ େରମ ଆରମ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ 

ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଥିବା ଅନଲାଇନ୍ ରଦୟ ରସବା ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କେୁଛୁ| 
2. ଆରମ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଟେରନଟ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବୟବସାୟୀ / ଏଗି୍ରରର୍ଟେଙୁ୍କ ଉପରୋକ୍ତ ୋଶି ପ୍ରଦାନ କେିବାକୁ ଗ୍ରହଣ କେୁ| 

  



 
3. ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କକୁ ବଲିିଂ ବିବେଣୀ ପ୍ରଦାନ କେୁଥିବା ବୟବସାୟୀ / ଆଗି୍ରରର୍ଟେ / ରସବା ପ୍ରଦାନକାେୀ ଙ୍କ ସହତି ଆମେ ରକୌଣସି ପ୍ରକାେେ 

ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନାହିଁ| 
4. ମ ୁ / ଆରମ ଏହା ଦ୍ୱାୋ ସ୍ୱୀକାେ କେୁ ରଯ ମ ୁ / ମ ୁ ଆରମ ଆପଣଙ୍କନଜି ବପିଦ, ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଉର୍ତ୍େଦାୟିତ୍ୱ ରେ ଏହ ିରସବା / ରସବା ପ୍ରଦାନ 

କେୁ| ରବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବୟବହାେ କେି| 
5. ଆରମ ସହମତ ରଯ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଏଥିପାଇ  ରକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କେିବ ନାହିଁ|: 

5.1.  ରସବା / ସୁବଧିା ଅଧୀନରେ ସଦ୍ ଉରଦଶୟରେ କୋଯାଇଥିବା କାେବାେ ରମା / ଆମ େ ନରିଦତଶାବଳୀ ଉପରେ ନରି୍ତେ କରେ| 
5.2. ଅଣ-କାେବାେ ରଯଉ ଠାରେ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କେ ବଶି୍ୱାସ କେିବାେ କାେଣ ଅଛ ିରଯ ନରିଦତଶାବଳୀ ସଠିକ୍ କିମବା ଅନୟଥା ଅସ୍ପଷ୍ଟ୍, 

ଅନୁପଯୁକ୍ତ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ୍ କମିବା ସରନ୍ଦହଜନକ ନୁରହ | 
5.3. ଏହ ିପ୍ରେିୟାରେ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଅନୟ ଏକ ସଂସ୍ଥାେ କାଯତୟଦକ୍ଷତା ପାଇ ; ଏବଂ ରକୌଣସି ତୁଟ,ି ତୁଟ,ି ବଫିଳତା କିମବା ରସବା / ରସବା| 

ରବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବଭି୍ରାଟ କିମବା ବଳିମି୍ବତ ରଦୟ କିମବା ଅଣ-ରଦୟ କାେଣେୁ ଫଳାଫଳ ପାଇ , ରମାରତ ଏଥିପାଇ  ରଦୟ ରଦବାକୁ ପଡିବ| 

ଆମେ ରକୌଣସି କ୍ଷତ ିକିମବା କ୍ଷତ ିପାଇ | 
5.4. ରକୌଣସି କାେଣେୁ କିମବା ଇରଲରକଟରାନକି୍ ନିରଦତଶାବଳୀେ ଅପବୟବହାେ କିମବା ରକୌଣସି ବିଳମବ କିମବା ରଡଲିର୍େି ନ ରହବା କିମବା 

ଏହାେ ବତିେଣରେ ରକୌଣସି ତୁଟ,ି ତୁଟି କିମବା ତୁଟି କିମବା ରକୌଣସି କାେଣେୁ କିମବା ଏହାେ ରୁ୍ଲ ବୟା ୟା କିମବା ର୍ନ୍ତବୟ ବୟାଙ୍କେ 

କାଯତୟ କିମବା ତୁଟ ିକିମବା ଅନୟ ରକୌଣସି କାଯତୟ କିମବା ତୁଟି ଦ୍ୱାୋ ରକୌଣସି କ୍ଷତ ିଦ୍ୱାୋ ନରିଦତଶାବଳୀ ସ୍ପଷ୍ଟ୍ କେିବା|  
6. ଅନଲାଇନ୍ ରଦୟ ରସବା ବୟବହାେ କେି େୟ କୋଯାଇଥିବା ରକୌଣସ ିଆଇଟମ୍ କମିବା ପ୍ରାପ୍ତ ରକୌଣସ ିରସବା ପାଇ  ରଯରତରବରଳ 

ରକୌଣସି ରଦୟ କୋଯାଏ, ମ ୁ / ମ ୁ େୟ କୋଯାଇଥିବା ରଯରକୌଣସି ରସବା ପାଇ  ରଦୟ କେିବାକୁ ସମଥତ ରହବ|ି ଆରମ ଏହା ସନୁଶିି୍ଚତ 

କେିବୁ:  
6.1. ଆରମ ପ୍ରଯୁଜୟ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରରତୟକ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁଜୟ ଆଇନ ଏବଂ ନୟିମାବଳୀପାଳନ କେିବୁ ଏବଂ ପାଳନ କେିବୁ| 
6.2. ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ପାଇ  ଆବଶୟକ ସମସ୍ତ ସୂଚନା, ଦସ୍ତାବଜି ଏବଂ / କିମବା ଦସ୍ତାବଜି ଆରମ ସମୟ ସମୟରେ ପ୍ରଦାନ କେିବୁ| 

କିମବା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କେିରବ| 
7. ଆରମ ସହମତ ରଯ ରଦୟ ବବିେଣୀ କୁ ରନଇ ରକୌଣସି ବିବାଦ ସିଧାସଳ  ବୟବସାୟୀଙ୍କ ସହତି ସମାଧାନ ରହବ ଏବଂ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କେ 

ଦାୟିତ୍ୱ ରକବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ରେ ସୀମିତ| 
8. ଆରମ ସହମତ ରଯ ମ ୁ / ମ ୁ ଆରମ ବୟବସାୟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଆବଶୟକ ବିଲ୍ ୋଶ ିରପୈଠ କେିବୁ| ରୁ୍ଲ୍ କମିବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ ରେକଡତ କାେଣେୁ 

ବୟବସାୟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ରଦୟ ୋଶ ିମନା କେିବା ପାଇ  ଆରମ ଡସିିବ ିବୟାଙ୍କକୁ ଦାୟୀ ଏବଂ ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ କେିବୁ ନାହିଁ| 
9. ଆରମ ସହମତ ରଯ ବୟବସାୟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଦ୍ରବୟ ଏବଂ ରସବା ବିତେଣ େ ବୟବସ୍ଥା କିମବା ସାମଗ୍ରୀ ବତିେଣ କିମବା ଦ୍ରବୟ ବତିେଣ କିମବା 

ବୟବସାୟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଅଜାଣତରେ ଅନୟ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ବତିେଣ କେିବା ପାଇ  ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ େହବି ନାହିଁ| ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କେ 

ରୂ୍ମିକା ରକବଳ ସୂଚନା ଏବଂ ରଦୟ ପ୍ରରବଶ ପଥ ରସବା / ରସବା ପ୍ରଦାନ କେିବା| ସୁବଧିା ବୟବସ୍ଥାରେ ସୀମିତ| ଦ୍ରବୟ ଏବଂ ରସବାେ 

ରଡଲିର୍େୀ / ସ୍ଥିତ ି/ ରୁ୍ଣବର୍ତ୍ା ସମବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ବିବାଦ ସିଧାସଳ  ବୟବସାୟୀଙ୍କ ନକିଟରେ ଉଠାଇବା ଉଚତି୍| 
10. ଆରମ ସହମତ ରଯ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ରଦୟ ରସବା / ସୁବଧିା ପାଇ  ରକୌଣସି ଚାଜତ ରକବଳ ଡିସିବି ବୟାଙ୍କ ଏବଂ ଡିସିବି ବୟାଙ୍କେ ବରିବଚନା 

ଅନୁଯାୟୀ ଅରଟ, ରତରବ ବନିା ରନାଟସିରେ ସମୟ ସମୟରେ ସମାନ ପେିବର୍ତ୍ତନ କେିବାକୁ ରମାେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛ|ି 
11. ମ ୁ / ଆରମ ସହମତ ରଯ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କେ ରକବଳ ରମାେ ସାମଗ୍ରୀ / ରସବାଉପରେ ରମା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରକୌଣସି ରଡବଟି୍ ପେିବର୍ତ୍ତନ 

କେିବାେ ଅଧିକାେ ଅଛ ି(କିନୁ୍ତ ଶୁଳ୍କ ର୍ାବରେ ନୁରହ )| ରସବା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ବଣ୍ଟନ କାେଣେୁ / ଦ୍ରବୟ / ରସବା େ ଅନୁପଲବ୍ଧତା ବଣ୍ଟନେ 

କାେଣ କିମବା ଅନୟ ରକୌଣସି କାେଣ ପାଇ  ନଦିଷି୍ଟ୍ କାେଣ ନଦି୍ଧତାେଣ କରେ (କିନୁ୍ତ ଶୁଳ୍କ ର୍ାବରେ ନୁରହ )| ଏବଂ ବୟବସାୟୀ / ବୟବସାୟୀ| 
ରସବା ପ୍ରଦାନକାେୀ ଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ନିଶି୍ଚତ ରହବା ପରେ| ଏର୍ଳ ିରଡବଟି୍ ଏଣ୍ଟି ି(ଆଇଇଏସ୍ ) ଉଠାଣରେ ବିଳମବ ରହରଲ ଆରମ ବୟାଙ୍କକୁ 

ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ କେିବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ େହବୁି ନାହିଁ| 
12. ଆରମ ୋଜ ିରଯ ସାମଗ୍ରୀ ବତିେଣ ନ କେିବା / ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରତୟା ୟାନ କାେଣେୁ ସମସ୍ତ େିଫଣ୍ଡ ବୟବସାୟୀ / ରଯାର୍ାଣକାେୀଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଜାେି 

କୋଯାଏ| ଏଗି୍ରରର୍ଟେଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଅନୁଯାୟୀ କୋଯିବ| 
13. ଆରମ ରକୌଣସି ରବଆଇନ କିମବା ଅନୟାୟ କିମବା ରବଆଇନ ଉରଦଶୟ ପାଇ  ରପରମଣ୍ଟ ରର୍ଟ୍ ରୱ ରସବା / ରସବା ପ୍ରଦାନ କେୁ| ରବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ 

କିମବା ରକୌଣସି ସମବନ୍ଧୀୟ ରସବା / ରସବା ରବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରୁ୍ଡିକେ ବୟବହାେକୁ ଅନୁମତ ିକିମବା ଅନୁମତ ିନରଦବାକୁ ୋଜି ହୁଅନୁ୍ତ| 
14. ଆରମ ବୁଝିପାେୁଛୁ, ସ୍ୱୀକାେ କେୁଛୁ ଏବଂ ସହମତ ରଯ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ରକବଳ ଏହ ିରସବା ପାଇ  ଏକ ସହାୟକ ଏବଂ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ସମାନ 

ରସବା / ରସବା ପ୍ରଦାନ କେୁଛ|ି ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଏହ ିସୁବଧିା ପାଇ  ରକୌଣସି ର୍ୟାରେଣ୍ଟ ିକିମବା ରକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଦାବ ିକରେ ନାହିଁ 
କିମବା ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଏପେି ରକୌଣସି ରସବା / ରସବା ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ| ରବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ / କିମବା ରବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ / କିମବା ଏହାେ ସ୍ଥିତ ି

କିମବା ପ୍ରତଷି୍ଠାକୁ ସମଥତନ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଡିସିବି ବୟାଙ୍କ ରକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦାୟୀ ଏବଂ ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ ନୁରହ  ଏବଂ ଦାୟୀ ଏବଂ ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ 
ନୁରହ | ରଯରକୌଣସି ଉପାୟରେ ଏବଂ ରକୌଣସି କ୍ଷତି ପାଇ , ମ ୁ ରକୌଣସି ଅସୁବଧିାେ ସମ୍ମ ୁୀନ ରହାଇପାରେ| ଏ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ବପିଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ 
ର୍ାରବ ରମା ଉପରେ େହଛି|ି 

15. ଆରମ ସହମତ ରଯ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କେ ରଯରକୌଣସି ସମୟରେ, ବନିା ରନାଟସିରେ, ରକୌଣସି କିମବା ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାେ 

ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛ|ି 

16. ଆରମ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କକୁ ଅନୁରୋଧ କେିପାେିବା ରଯ ଅତ ିକମରେ 3 କାଯତୟଦବିସେ ଲିଖିତ ରନାଟସି୍ ରଦଇ ରଯ ରକୌଣସି ସମୟରେ ରସବା 
/ ସୁବଧିା ବନ୍ଦ କେନୁ୍ତ| ତୃତୀୟ କାଯତୟଦବିସ ରଶଷ ରହବ| ରସବା / ସୁବଧିା ଦ୍ୱାୋ କୋଯାଇଥିବା ରକୌଣସି କାେବାେ ପାଇ  ମ  ୁ/ ଆରମ 

ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ ଏବଂ ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ େହବୁି| ଡିସିବି ବୟାଙ୍କ ରଯରକୌଣସି ସମୟରେ ରକୌଣସି ନିଦଷି୍ଟ୍ ବୟବସାୟୀ କିମବା ଉପରର୍ାକ୍ତାଙ୍କ ସମ୍ପକତରେ 

ଅନଲାଇନ୍ ରଦୟ ରସବା / ସୁବଧିାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ କିମବା ବନ୍ଦ କେିପାରେ; କିମବା ଯଦ ିମ  ୁ/ ମ ୁ ଅନଲାଇନ୍ ରଦୟ ରସବା  / ସୁବଧିା ବୟବହାେ 

କେିପାେିବ|ି ଆମ ଦ୍ୱାୋ ବନିା ପୂବତ ସୂଚନାରେ ନୟିମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉେଂ ନ କେନୁ୍ତ| 
17. ମ ୁ / ଆରମ ୋଜି ରଯ ଏହ ିଅନଲାଇନ୍ ରଦୟ ରସବା / ରବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବୟବହାେ କେି, ମ ୁ / ଆରମ ଏଠାରେ ଦଶତାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ 

ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ରେ ୋଜ ିରହବ ିଏବଂ ଏର୍ଳ ିନୟିମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ରମା ପାଇ  ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହବ ରଯପେି ମ ୁ / ଆରମ 

ଲିଖିତ ର୍ାରବ ୋଜ ିରହାଇଛୁ| 

ଶୋସନ ନୟିମ ଏେଂ ଅଧିକୋେ 
 ଏହ ିଫମତରୁ୍ଡିକ ଅଧୀନରେ ଏବଂ ର୍ାେତୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ବୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାୋ ପେିଚାଳତି ରହବ 
ଏହାେ ବୟା ୟା କୋଯିବ ଏବଂ ରକୌଣସି ବବିାଦ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ବରମବେ ଅଦାଲତମାନଙ୍କେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାେ େହବି| 
ଟମିପନସନ୍ ଇପେଣ୍ଟସ୍ 
ସମାପି୍ତ ରକ୍ଷତ୍ରରେ, ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଏହ ିଅବଧି ରଶଷ ତାେି  ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ରଦୟ ପ୍ରାପ୍ତ କେିବାକୁ ହକଦାେ ରହବ| ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ 

ରଯରକୌଣସି ୋଶ ିକାଟବିାକୁ ରଯାର୍ୟ ରହବ| 
ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କେ ରସବା / ରସବା ରଯରକୌଣସି ପେିମାଣରେ ରଦୟ ରଯାର୍ୟ| ରବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରଶଷ ରହବା ପରେ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ରପ୍ରେଣ କେିବାକୁ ପଡିପାରେ| 
ମସବା / ସୁବଧିା ଏବଂ ମସବା / ସୁବଧିାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସଂମଶାଧନ କରବିାର ଅଧିକାର 
ଡିସିବି ବୟାଙ୍କ ରଯରକୌଣସି ରସବା / ରସବା ପ୍ରଦାନ କେିଥାଏ| ରବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରୁ୍ଡିକ ରଯାଡିବା, ସଂରଶାଧନ କେିବା, ନଲିମି୍ବତ କେିବା କିମବା ବାତଲି କେିବା 
ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସଂରଶାଧନ କେିବାେ ଅଧିକାେ ସଂେକି୍ଷତ େର |    



 
ଅନୟ ମେବସାଇଟ ଗୁଡକିର େିଙ୍୍କ 
ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କେ ରୱବସାଇଟରେ ଅନୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାୋ ପେିଚାଳତି ଅନୟ ରୱବସାଇଟେ ଲିଙ୍୍କ ଥାଇପାରେ| ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବଧିା ପାଇ  ଏର୍ଳି ଲିଙ୍କପ୍ରଦାନ 

କୋଯାଏ ଏବଂ ଡିସିବି ବୟାଙ୍କ ଏର୍ଳ ିରୱବସାଇଟରୁ୍ଡିକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କିମବା ସମଥତନ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଏର୍ଳ ିରୱବସାଇଟ ଏବଂ 
ରସହ ିରୱବସାଇଟରୁ୍ଡିକ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରାପ୍ତ ରସମାନଙ୍କ ବଷିୟବସୁ୍ତ ଏବଂ ରବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ / ରବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରୁ୍ଡିକନୟିନ୍ତ୍ରଣ କମିବା ସମଥତନ କରେ ନାହିଁ| ରସବାରୁ୍ଡିକ 

ପାଇ  ଦାୟୀ ହୁଅନୁ୍ତ ଏବଂ ଦାୟୀ ହୁଅନୁ୍ତ ନାହିଁ| 
 

G. ମଡବଟି୍ କାଡତ 
 ସଂଜ୍ଞୋ 

• "ଦ ବୟାଙ୍କ", ଅଥତାତ୍ ଡସିିବ ିବୟାଙ୍କ ଏବଂ ଏହାେ ଉର୍ତ୍ୋଧିକାେୀ ଏବଂ ନଯିୁକି୍ତ| 
• ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ କାଡତଧାେକଙୁ୍କ "କାଡତ" କିମବା "ରଡବଟି୍ କାଡତ" ଅଥତାତ୍ ଡିସିବ ିରଡବଟି୍ କାଡତ ଏବଂ ଜୁନୟିେ ରସର୍େ 

ରଡବଟି୍ କାଡତ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଛ|ି 
• "କାଡତଧାେକ," ତୁରମ, "ତାଙୁ୍କ କମିବା ସମାନ ସବତନାମକୁ ଉରେ  କେବିା ଉଚତି୍, ରଯଉ ଠାରେ ଏହାକୁ ଏକ ରେଫରେନସ 

ର୍ାବରେ ଗ୍ରହଣ କୋଯିବ| ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କେ ଜରଣ ଗ୍ରାହକ ଯାହାଙୁ୍କ ଡସିବି ିରଡବଟି୍ କାଡତ କିମବା ଜୁନୟିେ ରସର୍େ 

ରଡବଟି୍ କାଡତ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଛ|ି ଡସିିବ ିବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଏକ ନଦିିଷ୍ଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅପରେସନରେ କାଡତଧାେୀଙ୍କ 

ସମସ୍ତ ରେଫରେନସରେ ନାେୀ ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ତୁ କ୍ତ ରହବ| 
• "ଆକାଉଣ୍ଟ" ରହଉଛ ିକାଡତଧାେକ କିମବା ଅନୟ ରକୌଣସି ପ୍ରଯୁଜୟ ଆକାଉଣ୍ଟେ ସଞ୍ଚୟ କିମବା ଚାଲୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାହାକୁ ଡିସିବ ି

ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ରଡବଟି୍ କାଡତେ ରବୈଧ ପେିଚାଳନା ପାଇ  ରଯାର୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ର୍ାବରେ ମରନାନୀତ କୋଯାଇଛ|ି କାଡତଧାେକ 

ଯଦ ି ାତାଧାେକ କିମବା ଏକମାତ୍ର ଦସ୍ତ ତକାେୀ ଅଟନ୍ତ ିକିମବା ଏକେୁ ଅଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟଧାେୀ / ଆକାଉଣ୍ଟ ଧାେକ ଅଟନ୍ତ ି

ରତରବ ତାଙୁ୍କ ଏକାକୀ କାଯତୟ କେିବାକୁ ଅଧିକାେ ଦଆିଯିବା ଆବଶୟକ| ଜରଣ ଦସ୍ତ ତକାେୀ ଅଟନ୍ତ|ି  
• "ପ୍ରାଥମିକ ଆକାଉଣ୍ଟ", ଅଥତାତ୍ କାଡତ ସହତି ଲିଙ୍୍କ ରହାଇଥିବା ଏକାଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ରକ୍ଷତ୍ରରେ, ଆକାଉଣ୍ଟ ଅପରେସନେ ମୁ ୟ 

/ ମୁ ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ| ପ୍ରଥମ ଆକାଉଣ୍ଟ ନିଦ୍ଧତାେିତ ରହାଇଛ|ି ଅଥତାତ୍ ରଯଉ  ଆକାଉଣ୍ଟେୁ େୟ କାେବାେ, ନର୍ଦ 

ଉଠାଣ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ କାଡତ ସମବନ୍ଧୀୟ ଶୁଳ୍କ ରଡବଟି୍ ରହାଇଥାଏ| 
• ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଣ୍ତନା ଅନୁଯାୟୀ "ରନାମିନି ଆକାଉଣ୍ଟ"ରେ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ତୁ କ୍ତ, ଏବଂ ଏହା କାଡତଧାେକଙ୍କ 

ରଡବଟି୍ କାଡତ ଏବଂ ପିନ୍ ଆକରସସ୍ ପାଇ  ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ନଦି୍ଧତାେିତ କାଡତଧାେକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆକରସସ୍ ସୂଚତି କରେ| 
• "ଏଟଏିମ" ରହଉଛ ିଏକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ରଟଲେ ରମସିନ ଯାହା ର୍ାେତରେ ରହଉ କିମବା ବରିଦଶରେ ରହଉ, ଏହା ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ 

ରହଉ କିମବା ଅଂଶୀଦାେ ରନଟୱାକତରେ ଥିବା ଅନୟ ରକୌଣସି ବୟାଙ୍କ, ରଯଉ ଥିରେ କାଡତଧାେୀ ଅନୟାନୟ ଜନିଷି ସହତି ତାଙ୍କେ 

ରଡବଟି୍ କାଡତ ବୟବହାେ କେି ନଜିେ ପାଣ୍ଠି ଆକରସସ୍ କେିପାେିରବ| 
• "ପିନ୍", ଯାହାେ ଅଥତ ରହଉଛ ିବୟକି୍ତର୍ତ ପେିଚୟ ନମବେ (ଏଟଏିମ୍ ଆକରସସ୍ କେିବା ପାଇ  ଆବଶୟକ) ଯାହାକୁ ରସ 

ସମୟ ସମୟରେ ଚୟନ କେିଛନ୍ତ|ି 
• "ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ" ଅଥତ ରହଉଛ ିକାଡତଧାେକ ଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ସିଧାସଳ  କିମବା ପରୋକ୍ଷ ର୍ାବରେ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କକୁ ଦଆିଯାଇଥିବା 

ରକୌଣସି ରନାଟସି ଯାହା ତାଙ୍କ କାଡତ ବୟବହାେ କେି ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ କାଯତୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କେିବାକୁ ରଦଇଥାଏ| 

(କାେବାେ) ଉଦାହେଣ ସ୍ୱେୂପ  ଚୁୁୋ େୟ, ନର୍ଦ ଉଠାଣ, ନର୍ଦ / ନର୍ଦ ଉଠାଣ ଇତୟାଦି ଅନ୍ତର୍ତୁ କ୍ତ| ରଚକ୍ ଇତୟାଦ ି

ଜମା କେିପାେିରବ| 
• "ଅନ୍ତଜତାତୀୟ କାେବାେ" ରହଉଛ ି ର୍ାେତ, ରନପାଳ ଏବଂ ରୁ୍ଟାନ ବାହାରେ ଥିବା କାଡତଧାେୀମାରନ ରସମାନଙ୍କେ 

ଅନ୍ତଜତାତୀୟ ରବୈଧ ରଡବଟି୍ କାଡତ ମାଧ୍ୟମରେ କେିଥିବା କାେବାେକୁ ବୁଝାଏ| 
• "ରଷ୍ଟ୍ଟରମଣ୍ଟ"େ ଅଥତ ରହଉଛ ିଡିସିବି ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ କାଡତଧାେକଙୁ୍କ ପଠାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟେ ନୟିମିତ ବବିେଣୀ ଯାହା 

ନଦିଷି୍ଟ୍ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ କାଡତଧାେୀଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ କୋଯାଇଥିବା କାେବାେ ଏବଂ ବାଲାନସ ନଦି୍ଧତାେଣ କରେ| ଏଥିରେ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ 

ଅନ୍ତର୍ତୁ କ୍ତ କେିବା ଉଚତି ମରନ କେୁଥିବା ଅନୟ ରକୌଣସି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ତୁ କ୍ତ ରହାଇପାରେ| 
• "ବୟବସାୟୀ" ବା "ମଚତଣ୍ଟ ଏଷ୍ଟ୍ାବିଲସରମଣ୍ଟ", ଯାହାେ ଅଥତ ରହଉଛ ିରଯ ଏହା ରଯଉ ଠାରେ ଅଛ,ି ପ୍ରତଷି୍ଠାନରୁ୍ଡିକ ଗ୍ରହଣ 

କେିରବ / କାଯତୟ କେିରବ| ଅନେ କାଡତ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଅନ୍ତର୍ତୁ କ୍ତ ରହବ: ରଷ୍ଟ୍ାେ, ରଦାକାନ, ରେଷୁ୍ଟ୍ୋଣ୍ଟ, ବମିାନ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ 

ଇତୟାଦ|ି ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ କିମବା ରି୍ସା ଇଣ୍ଟେନୟାସନାଲ ଦ୍ୱାୋ ବଜି୍ଞାପନ| 
• "ଇଡିସି" ବା ଇରଲରକଟରାନକି୍ ଡାଟା କୟାପଚେ", ଇରଲରକଟରାନକି ପଏଣ୍ଟ-ଅଫ୍-ରସଲ୍ ସ୍ୱାଇପ୍ ଟମିନାଲକୁ ବୁଝାଏ, ର୍ାେତରେ 

ରହଉ କିମବା ବିରଦଶରେ, ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ କିମବା ଅନୟ ରକୌଣସି ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଅଂଶୀଦାେ ରହାଇଥିବା ରନଟୱାକତରେ ଚୁକି୍ତବଦ୍ଧ, 

ଯାହା ବୟବସାୟୀ ପ୍ରତଷି୍ଠାନେୁ େୟ କାେବାେ ପାଇ  ରଡବଟି୍ ଆକାଉଣ୍ଟ (ଆକାଉଣ୍ଟ) କୁ ଅନୁମତି ଦଏି| 
• "ରି୍ସା", ଅଥତାତ୍ ରି୍ସା ଆନ୍ତଜତାତକି ମାଲିକାନାରେ ଅଛ ିଏବଂ ଏହା ସାଧାେଣତିଃ ସମବନ୍ଧତି ରଟ୍ରଡମାକତ ଅରଟ| 
• "ରି୍ସା / ରି୍ସା " ପଲସ ଏଟଏିମ ରନଟୱାକତ", ଅଥତାତ୍ ଏକ ଏଟଏିମ ଅଛ ିଯାହା ରଡବଟି୍ କାଡତ ଏବଂ ରି୍ସା / ରଡବଟି୍ କାଡତକୁ 

ସମ୍ମାନ ଦଏି| ପଲସ୍ କିମବା ଇରଲରକଟରାନ୍ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରଦଶତନ କରେ| 
•  ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଜାେି କୋଯାଇଥିବା ରଡବଟି୍ କାଡତ ("କାଡତ") େ ଷଷ୍ଠ ମହଲାରେ ଏକ ପଞ୍ଜୀକୃତ କାଯତୟାଳୟ ଅଛ,ି 

ଟାୱାେ ଏ, ରପନନିସୁଲା ବଜିରନସ୍ ପାକତ, ରଲାୟେ ପରେଲ, ମୁମବାଇ - 400013, ଷଷ୍ଠ ମହଲାରେ, ଏଠାରେ ଉରେ  

କୋଯାଇଥିବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ|| 
 କାଡତ ସା ନାମର 

• କାଡତ ନମବେ: ଏହା ରହଉଛ ିଆପଣଙ୍କେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 16 ଅଙ୍କ ବଶିଷି୍ଟ୍ କାଡତ ନମବେ| ଦୟାକେ ି ବୟାଙ୍କ ସହତି ସମସ୍ତ 

ରଯାର୍ାରଯାର୍ / ରଯାର୍ାରଯାର୍ ରପ୍ରେଣ କେନୁ୍ତ| ଚଠିିରେ ଏହ ିସଂ ୟାକୁ ଉରେ  କେନୁ୍ତ| 
• ଗ୍ରାହକ ଆଇଡି : ରକବଳ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରଡବଟି୍ କାଡତ ବୟବହାେ କେିବାକୁ ଅଧିକାେପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି| 
• ମାଧ୍ୟମରେ ରବୈଧ (MM-YY format): ଆପଣଙ୍କ ରଡବଟି୍ କାଡ୍ତ କାଡତରେ ଦଶତାଯାଇଥିବା ବଷତେ ରଶଷ ଦିନ ପଯତୟନ୍ତ 

ରବୈଧ ଅରଟ| 
• ରି୍ସା ରଲାରର୍ା ଏବଂ ରହାରଲାଗ୍ରାମ: ଏହ ିରଲାରର୍ା ପ୍ରଦଶିତ କେୁଥିବା ରକୌଣସି ବୟବସାୟ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ବଶି୍ୱବୟାପୀ ଆପଣଙ୍କ 

ରଡବଟି୍ କାଡତ ଗ୍ରହଣ କେିଥାଏ| 
• ଇରଲରକଟରାନକି୍ ବୟବହାେ ସରଙ୍କତ: େୟ କାେବାେ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ରଡବଟି୍ କାଡତକୁ ଇରଲରକଟରାନକି୍ ପଏଣ୍ଟ ା୍ ଅଫ୍ ରସଲ୍ ସ୍ୱାଇପ୍  

  



ଟମିନାଲ୍ ଥିବା ବୟବସାୟୀ ଆଉଟରଲଟ୍ ରେ ବୟବହାେ କୋଯାଇପାେିବ| ଦୟାକେି "କାର୍ଜ ପି୍ରଣ୍ଟେ" ଥିବା ବୟବସାୟୀଙୁ୍କ କିମବା 
ରମଲ୍ / ରମଲ୍ କୁ ରଦ ନୁ୍ତ| ରଟଲିରଫାନ୍ ଅଡତେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ ପାଇ  ଆପଣଙ୍କ କାଡ୍ତ ବୟବହାେ କେିବାକୁ ରଚଷ୍ଟ୍ା କେନୁ୍ତ ନାହିଁ|  

 କାଡତ ପ ମର 
• ଚୁମବକୀୟ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍: ଆପଣଙ୍କ ରଡବିଟ୍ କାଡତ ସମବନ୍ଧୀୟ ରୁ୍େୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ସୂଚନା ଏଠାରେ ଏନରକାଡ୍ କୋଯାଇଛ|ି ଦୟାକେି ଆପଣଙ୍କ 

କାଡ୍ତ କୁ ଚୁମବକ ଏବଂ ଚୁମବକୀୟ ରକ୍ଷତ୍ର ସହତି ସ୍କାିଚ୍ କିମବା ସଂସ୍ପଶତେୁ ସୁେକି୍ଷତ େ ନୁ୍ତ କାେଣ ରସରୁ୍ଡିକ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ କୁ କ୍ଷତ ି

ପହଞ୍ଚାଇପାରେ| 
• ଦସ୍ତ ତ ପୟାରନଲ: ଦୟାକେି ଆପଣଙ୍କ କାଡତ ପ୍ରାପ୍ତ କେିବା େ ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ ପଛ ପୟାରନଲରେ ଏକ ଅଣ-ବବିଧି ବଲ୍ 

ପଏଣ୍ଟ ରପନ୍ (ପ୍ରାଥମିକତିଃ କଳା କାଳରିେ) ସ୍ୱାକ୍ଷେ କେନୁ୍ତ| ଏକ ଚାଜତ ସିଲପ୍ ପ୍ରରବଶକାେୀ ଆଉଟରଲଟରେ ଦସ୍ତ ତ କେିବାକୁ 

ଆପଣ ବୟବହାେ କେୁଥିବା ଦସ୍ତ ତ କାଡତରେ ଥିବା ଦସ୍ତ ତ ସହତି ସମାନ ରହବା ଆବଶୟକ| 
• ଡିସିବି ଗ୍ରାହକ ରସବା: ଆପଣ ଆମେ ରହଲପଲାଇନ ନମବେକୁ ଯାଇପାେିରବ| ଆପଣ ଆମକୁ ଉପରୋକ୍ତ ରଯରକୌଣସି ସମୟରେ 

କଲ୍ କେିପାେିରବ| (022) 6899 7777 / (040) 6815 7777 ରକୌଣସି ପ୍ରଶନ ପାଇ  କିମବା ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ 

ରଡବଟି୍ କାଡତରେ ସାହାଯୟ ଆବଶୟକ କେନ୍ତି| 
• ବୟକି୍ତର୍ତ ପେିଚୟ ନମବେ (ପିନ୍): ଏଟଏିମରେ ଆପଣଙ୍କ କାଡତ ବୟବହାେ କେିବା ପାଇ  ଆପଣଙୁ୍କ ଏକ ରର୍ାପନୀୟ ପିନ୍ 

ମିଳବି| 
ଆପଣଙ୍କ ମଡବଟି୍ କାଡତ ସକ୍ରୟିକରଣ ଜାଣନୁ୍ତ  

• ଏଟଏିମରେ ଆପଣଙ୍କ ରଡବଟି୍ କାଡତ ବୟବହାେ କେିବାକୁ ଆପଣଙୁ୍କ ଏକ ବୟକି୍ତର୍ତ ପେିଚୟ ନମବେ (ପିନ୍) ପଥୃକ ର୍ାରବ 

ପଠାଯିବ| 
• ଯଦ ିରକୌଣସି ସମସୟା ହୁଏ ରତରବ ଦୟାକେି ଆମେ ଗ୍ରାହକ ରସବା ରକନ୍ଦ୍ର (022) 6899 7777 / (040) 6815 

7777 ସହ ରଯାର୍ାରଯାର୍ କେନୁ୍ତ| ଆପଣଙୁ୍କ ସାହାଯୟ କେିବାକୁ ଆରମ ଆନନ୍ଦତି ରହବୁ| 
• କାଡ୍ତ ବୟବହାେ ଡିସିବ ିରଡବଟି୍ କାଡତେ ନୟିମାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀଅନୁଗ୍ରହଣ ର୍ାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ବରିବଚନା କୋଯିବ| 

ବୟବହାର ନମିର୍ଦ୍ଦତଶାବଳୀ 
• ଡସିବି ିବୟାଙ୍କେ ନଜିସ୍ୱ ରଡବଟି୍ କାଡତ ବୟବହାେ କେିବା ଅତୟନ୍ତ ସହଜ ଏବଂ ବୟବହାେ କେିବା ରେ ସହଜ, ଯାହା କି 

ର୍ାେତ ଏବଂ ବରିଦଶରେ ମଧ୍ୟ ରବୈଧ ଅରଟ| 
ଅନ୍ତଜତାତୀୟ ବୟବହାର 

• ଆପଣଙ୍କ ରଡବଟି୍ କାଡତ ମଧ୍ୟ ର୍ାେତ ଏବଂ ବରିଦଶରେ ରବୈଧ ଅରଟ| ରତରବ ରନପାଳ ଓ ରୁ୍ଟାନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ 

ର୍ାେତ, ରନପାଳ ଓ ରୁ୍ଟାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଦ୍ରା ବୟତୀତ ଅନୟ ମୁଦ୍ରାରେ କାେବାେ କେିବା ଆଇନର୍ତ ନୁରହ | ରତରବ ଯଦ ି

ଆପଣଙ୍କ କାଡତ ଏକ େୁରପ କାଡତ ରତରବ ରସହ ିକାଡତ କୁ ବୟବହାେ କେି ରୁ୍ଟାନରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ କୋଯାଇପାେିବ| 
•  ବରିଦଶରେ ଆପଣଙ୍କସମସ୍ତ ରଡବଟି୍ କାଡତ କାେବାେ (େୟ ଏବଂ ନର୍ଦ ଉଠାଣ) େିଜର୍ତ ବୟାଙ୍କେ ବନିମିୟ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ନୟିମ 

କିମବା ସମୟ ସମୟରେ ଲାରୁ୍ ରହଉଥିବା ଅନୟ ରକୌଣସି ନୟିମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ କଡାକଡି ର୍ାବରେ ସମ୍ପାଦିତ ରହବା ଜେୁେୀ| 
େିଜର୍ତ ବୟାଙ୍କର୍ାଇଡଲାଇନ କିମବା ଅନୟ ରକୌଣସି ନୟିମ ପାଳନ କେିବାରେ ବଫିଳ ରହରଲ ଆପଣ ରବୈରଦଶିକ ମୁଦ୍ରା 
ପେିଚାଳନା ଆଇନ 19 ଅନୁଯାୟୀ କାଯତୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇ  ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ ରହରବ| 

• ରଯରତରବରଳ ଆପଣ ରବସ୍ ଟ୍ରାରର୍ଲ୍ ରକାଟା (ବଟିକୁିୟ) ଅଧୀନରେ ବିରଦଶୀ ମୁଦ୍ରା ଲାର୍ ପ୍ରାପ୍ତ କେନ୍ତ,ି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ 

ପାସରପାଟତକୁ ଏକ ଅଧିକୃତ ଡିଲେଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଅନୁରମାଦନ କେିପାେିରବ| ଆପଣ ଚାହିଁରଲ, ଆପଣ ଡିସିବି ବୟାଙ୍କକୁ ଆପଣଙ୍କ 

ଅଧିକୃତ ଡଲିେ ର୍ାବରେ ଚୟନ କେିପାେିରବ| 
• ବରିଦଶରେ ଆପଣଙ୍କ ରଡବଟି୍ କାଡତ େ ବୟବହାେ ବଷିୟରେ ବସୃି୍ତତ ନରିଦତଶାବଳୀ "ବରିଦଶରେ ଆପଣଙ୍କ ରଡବଟି୍ କାଡତ 

ବୟବହାେ" ବରି୍ାର୍ରେ ମିଳପିାେିବ| 
• ଆପଣଙ୍କ ଡସିିବ ିବୟାଙ୍କ କାଡତରେ ଅନ୍ତଜତାତୀୟ କାେବାେ ଚୟନ କେିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାନ୍ ବୟାଙ୍କ ରେକଡତରେ ଉପଯୁକ୍ତ ର୍ାରବ 

ଅପରଡଟ୍ ରହବା ଆବଶୟକ| 
ବୟବସାୟୀ ଆଉଟମେଟ୍ କାରବାର 

• ଆପଣଙ୍କ ରଡବଟି୍ କାଡତ ବୟବହାେ କେି ର୍ାେତ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱେ ରଯରକୌଣସି ବୟବସାୟୀ ଆଉଟରଲଟରେ ସପିଂ କେନୁ୍ତ 

(ରଯଉ ଠାରେ ରି୍ସା / ରି୍ସା ଉପଲବ୍ଧ) େୁରପ କାଡତରୁ୍ଡିକ ଗ୍ରହଣ କୋଯାଏ), ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ େୟ ସରନ୍ତାଷ ସୁନଶିି୍ଚତ କେିବା ପାଇ  
ସେଳ ପଦରକ୍ଷପ ରୁ୍ଡିକ ଅନୁସେଣ କେନୁ୍ତ| 

• ଦୟାକେି ଧ୍ୟାନ ଦଅିନୁ୍ତ ରଯ ରଯରହତୁ ରଡବଟି୍ କାଡ୍ତ କାେବାେ ପାଇ  ଦସ୍ତ ତ ଯାଞ୍ଚ ଆବଶୟକ, ଆପଣ େୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ 

କାଡ୍ତ ସହତି ଶାେୀେିକ ର୍ାବରେ ଉପସ୍ଥିତ େହବିା ଆବଶୟକ| ଦୟାକେି ରମଲ୍ ଅଡତେ ଏବଂ ରଟଲିରଫାନ୍ ଅଡତେ ଏବଂ 
ଇଣ୍ଟେରନଟ୍ େୟ କାେବାେ ପାଇ  ରଡବଟି୍ କାଡ୍ତ ବୟବହାେ କେନୁ୍ତ ନାହିଁ| 

• ପଏଣ୍ଟ-ଅଫ୍-ରସଲ୍ ବୟବସାୟୀ ପ୍ରତଷି୍ଠାନରେ ରି୍ସା / ରି୍ସା ଭିସା ଇରେରକଟରା / ଭିସା ଟଙ୍କା ଆଇକନ୍ ସନ୍ଧାନ କେନୁ୍ତ| 

ବୟବସାୟୀଙ୍କ ପା ରେ ଏକ ଇରଲରକଟରାନକି୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରସଲ୍ କାଡତ ସ୍ୱାଇପ୍ ଟମିନାଲ େହବିା ଆବଶୟକ| 
• ଆପଣଙ୍କ େୟ କେିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରଡବଟି୍ କାଡ୍ତ ଦା ଲ କେନୁ୍ତ| 
• କାଡତକୁ ଅନୁମତ ିପାଇ  ଇରଲରକଟରାନକି୍ ଡାଟା କୟାପଚେ ଟମିନାଲ (ପିଓଏସ / ପିଓଏସ) ବୟବହାେ କେିବାକୁ ପଡିବ| ସ୍ୱାଇପ୍ 

/ ସ୍ୱାଇପ୍ ରେ ବୟବସାୟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଇଡିସି ରମସିନ୍) ଜମା କୋଯିବ| 
• ସଫଳ ଅନୁରମାଦନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କାେବାେ ରହାଇଥିବା ୋଶି ପାଇ  ରଡବଟି୍ ରହବ| ରବରଳରବରଳ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ 

ୋଶ ିଏବଂ / କିମବା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ ୋଶ|ି କିମବା ରନାଟ୍, ସେଚାଜତ କିମବା ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅସାଧାେଣ କାେବାେ ପେିମାଣ| 

ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ରଡବଟି୍ ରହାଇଯାଏ| ରଦୈନକି କାେବାେ ସୀମା ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କ ସୀମା 
ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା ବାଲାନସ ସହତି ସମାନ ଅରଟ| ରଦୈନକି ପିଓଏସ୍ କାେବାେ ସୀମା ଲାରୁ୍ ରହବ| 

• ବେିୟ ସିଲପ୍ ସଷୃ୍ଟ୍ ିରହବ| 
•  ବେିୟ ସିଲପ୍ ଯାଞ୍ଚ କେନୁ୍ତ ଏବଂ ଦସ୍ତ ତ କେନୁ୍ତ*| ଆପଣଙ୍କ ଦସ୍ତ ତ କାଡ୍ତ ବପିେୀତ ଦରି୍ରେ ରମଳ ରହବା ଆବଶୟକ|  

(* ଦିବତୀୟ) ଏହ ିଉପାଦାନ ରବୈଧତା ରକ୍ଷତ୍ରରେ [ଅଥତାତ୍ 4 ଅଙ୍କ ବଶିିଷ୍ଟ୍ ପିନ୍, ଇତୟାଦ)ି, ରର୍ୌତକି ଚହି୍ନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁରହ )| 
• ନଶିି୍ଚତ କେନୁ୍ତ ରଯ ଆପଣଙ୍କ କାଡତ ଆପଣଙୁ୍କ ରଫେସ୍ତ ରହାଇଛ|ି 
• ର୍ବଷିୟତ ରେଫରେନସ ପାଇ  ବେିୟ ସିଲପ୍ େ ଆପଣଙ୍କ କପି ସଞ୍ଚୟ କେନୁ୍ତ| 
• ଏକ ବୟବସାୟୀ ପ୍ରତଷି୍ଠାନରେ କାଡତ ବୟବହାେ କେିବା ସମୟରେ, େୟ ୋଶି ସବତଦା ରଡବଟି୍ କାଡତେ ନଦି୍ଧତାେିତ ପ୍ରାଥମିକ 

ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ରଡବଟି୍ ରହବ| ଦୟାକେି ନିଶି୍ଚତ କେନୁ୍ତ ରଯ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରଡବଟି୍, ରପରଟ୍ରାଲ୍ / ରେଲରୱ ସେଚାଜତ 
କିମବା ଅନୟ ରକୌଣସି ବୟତେିମିକ କାେବାେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ କେିବାକୁ ଯରଥଷ୍ଟ୍ ଅଥତ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଛ ିଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 

ବଳିମବରେ ରଡବଟି୍ ରହାଇଛ|ି 
  



 

ଅନଲୋଇନ୍ କୋେେୋେ ((ଇ-େୋଣିଜୟ / କୋଡପ ଉ ସ୍ଥିତ ନୋହିଁ): 
• ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ସପିଂ / ସପିଂ ଆପଣଙ୍କ ରଡବଟି୍ କାଡତ ବୟବହାେ କେି ର୍ାେତ ଏବଂ ବରିଦଶରେ ରଦୟ କେିପାେିରବ * 
• ଅନଲାଇନ୍ ରଦୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ କେିବା ପାଇ  ଦିବତୀୟ ଉପାଦାନ ପ୍ରମାଣୀକେଣ ଆବଶୟକ, ଦିବତୀୟ ଉପାଦାନ ପ୍ରମାଣୀକେଣକୁ 

କୁହାଯାଏ "କାଡତରେ ବବିେଣୀ ବଦିୟମାନ ନାହିଁ ଏବଂ ରକବଳ କାଡ୍ତ ଜଣାଅଛ"ି| 
• ଡିସିବି ରଡବଟି୍ କାଡତ ରୱବସାଇଟ୍ / ରଡବଟି୍ କାଡତ ରୱବସାଇଟ୍ ରମାବାଇଲ୍ ଆପିଲରକସନ୍ ରେ କାମ କେିବ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ 

ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ / ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ ପେିବର୍ତ୍ତନ କେିପାେିବ ନାହିଁ| ଦିବତୀୟ ଉପାଦାନ ପ୍ରମାଣୀକେଣ (ଓଟପିି - ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପାସୱାଡ୍ତ) 
ରଦୟକୁ ସମ୍ମାନ ରଦବା ପାଇ  ପ୍ରମାଣୀକେଣ ପାଇ  କହନିଥାଏ| 

• କାଡତଧାେୀ ୋଜ ିହୁଅନ୍ତ,ି ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ନଶିି୍ଚତ କେନ୍ତ ିରଯ ଇଣ୍ଟେରନଟରେ ପ୍ରସାେିତ ରଡବଟି୍ କାଡତ ସହତି ଜଡିତ ସୀମା, 
ହୟାକିଂ, ରଚାେି ଏବଂ / କିମବା ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କେ ରଚାେି ସହତି ଜଡିତ ସୀମା ବନିା ତାଙ୍କ ବୟକି୍ତର୍ତ ଡାଟାେ ଅପବୟବହାେ 

ରହବାେ ସମ୍ଭାବନା ଥାଇପାରେ| କିମବା ଠରକଇ ଓ ଏର୍ଳି ମାମଲା ଉପରେ ରକୌଣସି ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ| କାଡତଧାେୀ ରକବଳ 

କାେବାେ / କାେବାେ ପାଇ  ଡିସବି ିରଡବଟି୍ କାଡତ ବୟବହାେ କେିପାେିରବ| ରପରମଣ୍ଟ କେିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ସତକତ 
େହବିା ଉଚତି୍| 

• କାଡତଧାେୀଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରସାେିତ ରକୌଣସି ସୂଚନାେ ଅନଧିକୃତ ବୟବହାେେୁ େକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇ  ସମସ୍ତ ଯୁକି୍ତଯୁକ୍ତ ସତକତତା 
ଅବଲମବନ କୋଯାଇଥିବା ରବରଳ, ଡିସିବି ବୟାଙ୍କ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଥିବା ରସବାରୁ୍ଡିକେ ବୟବହାେକୁ ପ୍ରତିନଧିିତ୍ୱ କରେ ନାହିଁ 
କିମବା ର୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଏି ନାହିଁ| ଯାହା ଦ୍ୱାୋ ଇଣ୍ଟେରନଟରେ ଡାଟା ରଚାେି ଏବଂ / କିମବା ରଚାେି ରହାଇଥାଏ| କିମବା ରକୌଣସି 

ଅନଧିକୃତ ବୟବହାେ ରହବ ନାହିଁ| 
• ଡସିବି ି ବୟାଙ୍କ, ରଯରକୌଣସ ି ସମୟରେ, କାଯତୟଦକ୍ଷତା, ତୁଟ,ି ତୁଟ,ି ବାଧା, ବରିଲାପ, ତୁଟ,ି ଅପରେସନ୍ କମିବା 

ଟ୍ରାନସମିସନରେ ବଳିମବ, କମ୍ପୁୟଟେ ର୍ାଇେସ୍, ରଯାର୍ାରଯାର୍ ଲାଇନ୍ ବିଫଳତା, ରଚାେି କିମବା ବନିାଶ କିମବା ରୱବସାଇଟରେ 

ଥିବା ସୂଚନାେ ଅନଧିକୃତ ଆକରସସ୍, ପେିବର୍ତ୍ତନ କିମବା ବୟବହାେ ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ ରହବ ନାହିଁ| 
 ଏଟଏିମ୍ ର ବୟବହାର 

• ର୍ାେତେ ରଯରକୌଣସି ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଏଟଏିମରେ ନର୍ଦ ଉଠାଣ, ବାଲାନସ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ମିନି ରଷ୍ଟ୍ଟରମଣ୍ଟ ଅନୁରୋଧ, ପିନ୍ 

ପେିବର୍ତ୍ତନ, ରଚକ୍ ବୁକ୍ ଅନୁରୋଧ, ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତେ, ପି୍ର-ରପଡ୍ ରମାବାଇଲ୍ େିଚାଜତ ଏବଂ ଅନୟ ରକୌଣସି କାେବାେ ପାଇ  
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରଡବଟି୍ କାଡତ ବୟବହାେ କେିପାେିରବ| 

• ଏହାବୟତୀତ, ଆପଣ ର୍ାେତ ଏବଂ ବିରଦଶେ ରଯରକୌଣସି ରି୍ସା ଏଟଏିମରେ ନର୍ଦ ଉଠାଣ ଏବଂ ବାଲାନସ ପଚୋଉଚୋ 
ପାଇ  ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆକରସସ୍ କେିବା ପାଇ  ଆପଣଙ୍କ ରଡବଟି୍ କାଡତ ବୟବହାେ କେିପାେିରବ| 

• ଆରମ ଅନୟ ରକୌଣସି ଏଟଏିମ୍ ଇଣ୍ଟରିଗ୍ରସନ୍ ସିଷ୍ଟ୍ମ୍ ସହତି ରଯାର୍ାରଯାର୍ କେିବୁ ଯାହା ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ସମୟ ସମୟରେ ପ୍ରରବଶ 

କେିପାେିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାୋ ଆମ ସହତି ଆମେ ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରରବଶ କେିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପହଞ୍ଚବୃଦ୍ଧି କେିବା ସହଜ ରହବ| 
• ଏହ ିକାଡତକୁ ର୍ାେତ ବାହାରେ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବୟବହାେ କୋଯାଇପାେିବ ଏବଂ ଅଧିଗ୍ରହଣକାେୀ ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଆଦାୟ 

କୋଯାଉଥିବା ରକୌଣସି ଚାଜତ ରସହ ିଆକାଉଣ୍ଟେୁ ଆଦାୟ କୋଯିବ ଯାହାକୁ କାଡତ ଲିଙ୍୍କ କୋଯାଇଛ|ି 
 ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦଅିନୁ୍ତ: 

• ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଏଟଏିମ୍ କିମବା ରି୍ସା ଏଟଏିମ୍ ରେ ନର୍ଦ ଉଠାଣ / ବାଲାନସ ଅନୁସନ୍ଧାନ / ଅନୟାନୟ କାେବାେ ପାଇ  ସରି୍ସ୍ 

ଚାଜତ ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଶୁଳ୍କ ଲାରୁ୍ ରହବ| ଦୟାକେି ଆପଣଙ୍କ ନକିଟସ୍ଥ ଡିସିବି ବୟାଙ୍କ ଶା ାସହ ରଯାର୍ାରଯାର୍ କେନୁ୍ତ କିମବା 
www.dcbbank.com ଆମେ ରୱବସାଇଟ୍ ପେିଦଶତନ କେନୁ୍ତ| 

• ଦୟାକେ ିଧ୍ୟାନ ଦଅିନୁ୍ତ ରଯ ଡସିିବ ିବୟାଙ୍କ ଏଟଏିମ ବୟତୀତ ଅନୟ ସମସ୍ତ କାେବାେ (ଅନୁରମାଦତି କମିବା ପ୍ରତୟା ୟାନ) 

ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ନଦି୍ଧତାେିତ ଏକ କାେବାେ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କୋଯାଏ ଏବଂ ବନିା ପୂବତ ସୂଚନାରେ ସମୟ ସମୟରେ ପେିବର୍ତ୍ତନ 

ରହାଇଥାଏ| 
• ବୟାଙ୍କ ରେକଡତ ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ ରମାବାଇଲ୍ ନମବେ (ଆଏତମ୍ଏନ୍) ଏବଂ / କିମବା ରଡବଟି୍ କାଡତ ଦ୍ୱାୋ 

ରଯରକୌଣସି ବୟବହାେ ସୂଚନା ଆକରସସ୍ କୋଯାଇପାେିବ| କିମବା ଇରମଲ ଆଇଡି (ଏନଆେଆଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ରକ୍ଷତ୍ରରେ 

ଇରମଲ ଆଇଡି)କୁ ପଠାଯିବ| ବୟାଙ୍କ ରେକଡତରେ ପେିବର୍ତ୍ତନ କେିବା ପାଇ  କାଡତଧାେୀଙ୍କ ରକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ େହବି| 
• େିଜର୍ତ ବୟାଙ୍କେ ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ, କାଡତ ଜାେି / ସେିୟ କେିବା ସମୟରେ ଅନ୍ତଜତାତୀୟ କାେବାେ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ କାେବାେ 

'ଅକ୍ଷମ' ଅବସ୍ଥାରେ େହଛି|ି ଥରେ କାଡତଧାେକ କାଡ୍ତ ସେିୟ କେିବା ପରେ, ଗ୍ରାହକମାରନ ଏହାକୁ ସକ୍ଷମ କେିବାକୁ 

ଅନୁରୋଧ କେିବା ଆବଶୟକ| 
ଆପଣଙ୍କ ମଡବଟି୍ କାଡତର ଫ୍ାଇଦା  
ଅତିରିକ୍ତ କାଡତ 

• ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯୁର୍ମ  ାତାଧାେୀଙୁ୍କ ଅତେିିକ୍ତ କାଡତ ପ୍ରଦାନ କୋଯିବ, ଯଦ ିଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇ  କାଯତୟକାେୀ ନିରଦତଶାବଳୀ "ରସଲଫ", 
"କିମବା ସର୍ତାଇର୍େ", "ରକୌଣସି ଜରଣ କିମବା ବଞ୍ଚଥିିବା"| ସମୟ ସମୟରେ ଲାରୁ୍ ରହଉଥିବା ଦେ ଅନୁଯାୟୀ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ 

କୋଯିବ| 
ବୀ ା 
ଜମିରା ହଜି ାଇଥିବା କାଡତ ଦାୟିତ୍ୱ 
ଯଦ ିଆପଣଙ୍କ େ ଡିସିବି ବୟାଙ୍କେ ରଡବଟି୍ କାଡତ ରକରବ ହଜଯିାଏ କିମବା ରଚାେି ହୁଏ, ରତରବ ଆପଣ ଜାଲିଆତ ିେୟ କାେବାେେୁ ସୁେକି୍ଷତ 

େହଥିାନ୍ତ ିକାେଣ ଆପଣଙୁ୍କ ର୍ାେତରେ ଡିସିବି ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ରହାଇଥିବା କ୍ଷତ ିବଷିୟରେ ସୂଚନା ଦଆିଯାଇଥିଲା| (ଆମେ ଗ୍ରାହକ ରସବା ରକନ୍ଦ୍ର 
022 - 6899 7777 / 040 - 6815 7777 କୁ କଲ୍ କେନୁ୍ତ)| ଦୟାକେି ଲିଖିତ ର୍ାରବ କ୍ଷୟକ୍ଷତ ିନଶିି୍ଚତ କେନୁ୍ତ: ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ, 

ଏନପିସି, ସଂଖ୍ୟା. 2, ଥାନକିାଚାଲମ୍ ରୋଡ୍, ଟ ିନର୍େ, ରଚନ୍ନାଇ - 600017| 
ଦୟାକେି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନୁ୍ତ ରଯ ଏହ ିକର୍େ ରକବଳ ରଦାକାନ, ଏମଇ ଏବଂ ପିଓଏସ ମଧ୍ୟରେ ଜାଲିଆତ ିରଦୟ କାେବାେ ପାଇ  ରବୈଧ ଅରଟ| ଏଟଏିମ୍ 

ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ ପାଇ  ବୀମା ରବୈଧ ନୁରହ , କାେଣ ରକବଳ ଆପଣଙ୍କ ପେିଚିତ ପିନ୍ ଆବଶୟକ| ତୁରମ ହୋଇଛ / ହାେିଯାଇଛ| ରଚାେି ରହାଇଥିବା 
କାଡତ ପାଇ  ପୁଲିସରେ ଅରି୍ରଯାର୍ କେିବାକୁ ପଡିବ| ଲିଖିତ ରନାଟସି୍ ମିଳବିା ମାରତ୍ର ଡିସିବି ବୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ କାଡତ ବଦଳାଇବାେ ବୟବସ୍ଥା କେିବ| 

ଏହ ିକର୍େ ରକବଳ ରକୌଣସି ଅପବୟବହାେ ପାଇ  ରବୈଧ ଅରଟ ଯାହା େିରପାଟତ ରହାଇଥିବା କ୍ଷତେି 3 ଦନି ପୂବତେୁ ଏବଂ ନିର ାଜ େିରପାଟତ େ 5 

ଦନି ପରେ ଆଥକି କ୍ଷତ ିରେ ପେିଣତ ହୁଏ| ଯଦ ିଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାଡତ ହଜଯିାଇଛ ିରବାଲି େିରପାଟତ କେିବା ପରେ ପୁନେୁଦ୍ଧାେ କେନ୍ତ,ି ଦୟାକେି 

ଏହାକୁ ବୟବହାେ କେିବାକୁ ରଚଷ୍ଟ୍ା କେନୁ୍ତ ନାହିଁ| ଏହା ପେିବରର୍ତ୍ତ, ଦୟାକେି କାଡତକୁ ଏକ ଚୁମବକୀୟ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅରନକ  ଣ୍ଡ କେି ନଷ୍ଟ୍ 

କେନୁ୍ତ|  
ଗ୍ରାହକ ମସବା ମକନ୍ଦ୍ର 

• ଆପଣଙ୍କ ରଡବଟି୍ କାଡତ ସମବନ୍ଧରେ ରକୌଣସି ପ୍ରଶନ ପାଇ , ଦୟାକେି ଡିସିବି ବୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକ ରସବା ରକନ୍ଦ୍ର (022) ରସଠାେୁ 6899 

7777 / (040) 6815 7777 ରଯାର୍ାରଯାର୍ କେନୁ୍ତ| 
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ଆକାଉଣ୍ଟ ବବିରଣୀ  

• ଅତେିିକ୍ତ କାଡତ ସହତି ଆପଣଙ୍କ ରଡବଟି୍ କାଡତରେ କାେବାେ ସମୟ ସମୟରେ ପଠାଯାଇଥିବା ଆପଣଙ୍କ ନୟିମିତ ବୟାଙ୍କ 

ଆକାଉଣ୍ଟ ବବିେଣୀରେ ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ବବିେଣୀ ସହତି ରଦ ାଯିବ| ଅତେିିକ୍ତ କାଡତଧାେୀମାରନ ପଥୃକ ଆକାଉଣ୍ଟ ବବିେଣୀ ପାଇରବ 

ନାହିଁ| 
 ଆପଣଙ୍କ ମଡବଟି୍ କାଡତର  ତ୍ନ ନଅିନୁ୍ତ 

ଏହ ିସେଳ ମାର୍ତଦଶିକା ଅନୁସେଣ କେିବା ନଶିି୍ଚତ କେିବ ରଯ ଡସିିବ ିବୟାଙ୍କେୁ ଆପଣଙ୍କ ରଡବଟି୍ କାଡତ ବୟବହାେ କେିବା ଏକ 

ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅନୁରୂ୍ତ ିଅରଟ| 
• ଆପଣଙ୍କ ରଡବଟି୍ କାଡତକୁ ଆପଣ ରଯପେି ନର୍ଦ ବୟବହାେ କେନ୍ତି ରସହରି୍ଳି ବୟବହାେ କେନୁ୍ତ| ଏହାକୁ ସବତଦା ନଜି ପା ରେ 

େ ନୁ୍ତ ଏବଂ ଏହାକୁ ରକରବ ବ ିଅଣରଦ ା କେନୁ୍ତ ନାହିଁ| 
• ଆପଣଙ୍କ ରଡବଟି୍ କାଡତ ରକବଳ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୟବହାେ ପାଇ  ଅରଟ| ଏହା ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କେ ଏକ ଶା ାରେ ନଯିୁକ୍ତ ବୟାଙ୍କ 

ଅଧିକାେୀଙ୍କ ବୟତୀତ ଅନୟ କାହାକୁ ଉତ୍ସର୍ତ କୋଯିବା ଉଚତି ା୍ ନୁରହ  ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ରକବଳ ଅରନକ ଚୁମବକୀୟ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ 

କାଟବିା ପରେ| 
• ନଜିେ ବୟକି୍ତର୍ତ ପେିଚୟ ନମବେ (ପିନ୍) ରକରବ ବି କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କିମବା ଉପସ୍ଥାପନ କେନୁ୍ତ ନାହିଁ| ଦୟାକେି ପିନ୍ ମରନ 

େଖିବା ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ବରିଲାପ କେନୁ୍ତ| ଏହାକୁ ରଡବଟି୍ କାଡତରେ ରଲ ନୁ୍ତ ନାହିଁ କିମବା ଏହାେ ଲିଖିତ କପି ଆପଣଙ୍କ 

ରଡବଟି୍ କାଡତ ସହତି େ ନୁ୍ତ ନାହିଁ| ଏହା ମଧ୍ୟ ସୁପାେିସ କୋଯାଏ ରଯ ଆପଣ ରଯରତ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଏବଂ ନୟିମିତ 

ବୟବଧାନରେ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦେ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନକୁ ପିନ୍ ପେିବର୍ତ୍ତନ କେନୁ୍ତ| (ତା'ପରେ ତନିି ମାସରେ ଅତ ିକମରେ ଥରେ| 
• ଯଦ ିଆପଣଙ୍କ କାଡତ ହଜଯିାଇଛ ି/ ଯଦ ିଏହା ରଚାେି ରହାଇଛ,ି କିମବା ଯଦ ିଆପଣ ସରନ୍ଦହ କେନ୍ତ ିରଯ ଆପଣଙ୍କ କାଡତ ଜାଲିଆତ ି

ର୍ାବରେ ବୟବହାେ କୋଯାଇଛ,ି ରତରବ ତୁେନ୍ତ ଗ୍ରାହକ ରସବା ରକନ୍ଦ୍ର (022) 6899 7777 / 7777 କୁ କ୍ଷତ ିବଷିୟରେ 

େିରପାଟତ କେନୁ୍ତ| କଲ୍ (040) 6815 7777| 
• ଯଦ ିଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାଡତପୁନିଃ ଜାେି କେିବାକୁ କିମବା ରଶଷ କେିବାକୁ ଆବଶୟକ କେନ୍ତ,ି ଦୟାକେି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ 

ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଶା ାକୁ ଲିଖିତ ର୍ାବରେ ରପ୍ରେଣ କେନୁ୍ତ ରଯଉ ଠାରେ ଆପଣଙ୍କେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛ|ି ଆପଣଙୁ୍କ ପ୍ରଯୁଜୟ 
ହାେରେ ଏକ ବଦଳ କାଡତ ପ୍ରଦାନ କୋଯିବ| କାଡ୍ତ େ ଅବଧି ସମାପ୍ତ ରହବା ପରେ କିମବା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ରହବା 
ପରେ, ଦୟାକେି ଏକ ଚୁମବକୀୟ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ସହତି ଆପଣଙ୍କ ରଡବଟି୍ କାଡତକୁ ଅରନକ  ଣ୍ଡରେ କାଟି ଦଅିନୁ୍ତ| 

• ସବତଦା ନଶିି୍ଚତ କେନୁ୍ତ ରଯ ବୟବସାୟୀ ପ୍ରତଷି୍ଠାନରେ କାେବାେ କେିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରଡବିଟ୍ କାଡତ ସ୍ୱାଇପ୍ 

ରହାଇଛ|ି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ ବେିୟ ସିଲପ୍ ରେ ରକରବ ବ ିଦସ୍ତ ତ କେନୁ୍ତ ନାହିଁ| 
• ଇରଲରକଟରାନକି୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରସଲ୍ ସ୍ୱାଇପ୍ ଟମିନାଲ ନଥିବା ବୟବସାୟପ୍ରତଷି୍ଠାନରେ ଆପଣଙ୍କ ରଡବଟି୍ କାଡତ ବୟବହାେ 

କେିବାକୁ ରଚଷ୍ଟ୍ା କେନୁ୍ତ ନାହିଁ| 
• ରଟଲିରଫାନ୍ / ରଟଲିରଫାନ୍ ରମଲ୍ / ଇଣ୍ଟେରନଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ େୟ କେିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ରଡବଟି୍ କାଡତ ବୟବହାେ କେିବାକୁ 

ରଚଷ୍ଟ୍ା କେନୁ୍ତ ନାହିଁ| 
• ଦୟାକେି ଆପଣଙ୍କ ରଟଲିରଫାନ୍ ନମବର୍ କିମବା ରମଲିଂ ଠିକଣାରେ ରକୌଣସି ପେିବର୍ତ୍ତନ ବଷିୟରେ ତୁେନ୍ତ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କକୁ ସୂଚନା 

ଦଅିନୁ୍ତ| 
ବମିଦଶମର ଆପଣଙ୍କ ମଡବିଟ୍ କାଡତ ବୟବହାର କରୁ ନ୍ତ ି

• ବରିଦଶରେ ରହଉଥିବା ସମସ୍ତ  ର୍ଚ୍ତ ର୍ାେତୀୟ େିଜର୍ତ ବୟାଙ୍କ (ଆେବଆିଇ)େ ବନିମିୟ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ କଡାକଡ ି

ର୍ାରବ କୋଯିବା ଉଚତି| ଦୟାକେି ଧ୍ୟାନ ଦଅିନୁ୍ତ ରଯ ଆପଣ ବରିଦଶରେ କେୁଥିବା ରମାଟ  ର୍ଚ୍ତ (ଉଦାହେଣ ସ୍ୱେୂପ ନର୍ଦ / 

ନର୍ଦ) ରହାଇଥାଏ| ଯାତ୍ରୀ ଯାଞ୍ଚ / ଯାଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ବୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ / ଆକାଉଣ୍ଟ ରଡବଟି୍ କାଡତ / ରଡବଟି୍ କାଡତ ଏହା େିଜର୍ତ 
ବୟାଙ୍କ (ରେଡିଟ୍ କାଡତ ଜେିଆରେ) ଦ୍ୱାୋ ଧାଯତୟ ସୀମାଅତେିମ କେିବା ଉଚତି୍ ନୁରହ , ରଯପେି କି ସମୟ ସମୟରେ ଅର୍ୟାସ 

କୋଯାଏ| 
• ରବୈରଦଶିକ ମୁଦ୍ରା ଅଧିକାେ (ମୁଦ୍ରଣ ତାେି େ ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ)| ରବସିକ୍ ଟ୍ରାରର୍ଲ୍ ରକାଟା (ବଟିକୁିୟ): ନବିାସୀ 

ର୍ାେତୀୟମାନଙୁ୍କ ଏକ କୟାରଲଣ୍ଡେ ବଷତରେ ବୟକି୍ତ ପିଛା USD 10,000 କିମବା USD 10,000 େେୁ ଅଧିକ ବଟିକୁିୟ 
ରଯାର୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଛ ି(ରନପାଳ କିମବା ରୁ୍ଟାନ ବୟତୀତ) ରକୌଣସି ରଦଶେୁ ଅଧିକ କିମବା ସମକକ୍ଷ ରକୌଣସି  ରୋଇ 

ଯାତ୍ରା ପାଇ |  
ବୟାବସାୟିକ ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ମରନାେଞ୍ଜନ ର୍ର୍ତ୍ା: ରବୈରଦଶିକ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରତି ଯାତ୍ରା ପିଛା USD 25,000 ଅଧିକ ନୁରହ , େହବିାେ 

ଅବଧି ନବିିରଶଷରେ, ବୟବସାୟିକ ଉରଦଶୟରେ କିମବା ସମି୍ମଳନୀରେ ରଯାର୍ ରଦବା ପାଇ  କିମବା ରସମିନାେ ପାଇ || 
• ବନିମିୟ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ନୟିମପାଳନ କେିବାକୁ, ରଯରତରବରଳ ଆପଣ ରବୈରଦଶିକ ମୁଦ୍ରାେ ଲାର୍ ଉଠାଇରବ ରସରତରବରଳ 

ଆପଣଙ୍କେ ପାସରପାଟତ ଅନୁରମାଦତି ଡିଲେ ବିଟିକୟୟ ଦ୍ୱାୋ ଅନୁରମାଦିତ ରହବା ଆବଶୟକ| ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକୃତ ଡିଲେ 

ରହବା ପାଇ  ଡିସିବି ବୟାଙ୍କ ଚୟନ କେିପାେିରବ| 
• ଦୟାକେି ଧ୍ୟାନ ଦଅିନୁ୍ତ ରଯ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବେଣୀ ଉର୍ୟ  ରୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ତଜତାତୀୟ ରଡବଟି୍ କାଡତ କାେବାେକୁ 

ପ୍ରତଫିଳତି କରେ| 
•  ଆପଣଙ୍କ ବରିଦଶୀ  ର୍ଚ୍ତ କୁ ଟ୍ରାକ୍ କେିବା ପାଇ , ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ କେିବା ପାଇ  ରଯ ରସମାରନ େିଜର୍ତ ବୟାଙ୍କେ ଅନୁରମାଦତି 

ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତ,ି ଆପଣଙୁ୍କ ଦନିେ ଟଟିି ବେିୟ ହାେ ବୟବହାେ କେି ପ୍ରରତୟକ ବରିଦଶୀ କାେବାେ ପାଇ  ଆପଣଙ୍କ 

ବବୃିତରିେ ଦଶତାଯାଇଥିବା ସମାନ ପେିମାଣେ ଟଙ୍କାକୁ ଆରମେିକୀୟ ଡଲାେରେ ପେିବର୍ତ୍ତନ କେିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା କି ଆପଣଙ୍କ 

ଅଧିକୃତ ଡିଲେଙ୍କଠାେୁ ମିଳପିାେିବ| 
• ଆପଣଙ୍କ ଅତେିିକ୍ତ କାଡତଧାେୀ ( ରୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ତଜତାତୀୟ) ଦ୍ୱାୋ କୋଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାେବାେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ 

ବବିେଣୀରେ ରଦ ାଯିବ| ଅତେିିକ୍ତ କାଡତଧାେୀମାରନ ବଟିକୁିୟ ଅଧୀନରେ ନଆିଯାଇଥିବା ବରିଦଶୀ ମୁଦ୍ରା ପାଇ  ରସମାନଙ୍କେ 

ପାସରପାଟତ ପ୍ରଦାନ କେିପାେିରବ ଏବଂ ଆେବିଆଇେ ବିନମିୟ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ରସମାରନ ବରିଦଶରେ  ର୍ଚ୍ତ କେିବା 
ସୁନଶିି୍ଚତ କେିବା ଆବଶୟକ| 

• ଦୟାକେି ସମସ୍ତ ରି୍ସା ଏଟଏିମେ ଏକ ବସୃି୍ତତ ତାଲିକା ପାଇ  ରି୍ସା ରୱବସାଇଟକୁ ଯାଆନୁ୍ତ  www.visa.com 
• ଯଦ ିଆପଣ ରକୌଣସି ରି୍ସା ଏଟଏିମେୁ ନର୍ଦ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାେିରବ ନାହିଁ, କମ୍ ଉଠାଇବାକୁ ରଚଷ୍ଟ୍ା କେନୁ୍ତ (କାେଣ କିଛ ି

ଏଟଏିମରେ ନର୍ଦ ବତିେଣ ସୀମା ଅଛ)ି କିମବା କିଛ ି ମିନଟି୍ ପରେ ରଚଷ୍ଟ୍ା କେନୁ୍ତ (କାେଣ ରନଟୱାକ୍ତ ସର୍ତେ ଡାଉନ୍ 

ରହାଇପାରେ)| 
• ସମସ୍ତ ଏଟଏିମରେ ବାଲାନସ ଯାଞ୍ଚେ ବକିଳ୍ପ ନାହିଁ| 
• ବରିଦଶରେ ରି୍ସା ଏଟଏିମ୍ ରେ ନର୍ଦ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ସମୟରେ, ସି୍କନି୍ ଆପଣ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନକୁ ପ୍ରର୍ାବତି କେିପାେୁଥିବା 

ଆକାଉଣ୍ଟରୁ୍ଡିକ ପାଇ  3 ଟ ିବକିଳ୍ପ ରଦ ାଏ: 1) ରେଡିଟ୍ 2) ସଞ୍ଚୟ 3) ଯାଞ୍ଚ କେନୁ୍ତ ଦୟାକେି ରେଡିଟ୍ ବକିଳ୍ପ ଚୟନ କେନୁ୍ତ, 

କାେଣ ଅନୟ ବକିଳ୍ପରୁ୍ଡିକ ରି୍ସା ରନଟୱାକତକୁ ଧକ୍କା ଦଏି ନାହିଁ|| 
• ବରିଦଶରେ ଥିବା କିଛ ିବୟବସାୟିକ ପ୍ରତଷି୍ଠାନରେ, ଆପଣଙୁ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଡିସିବ ିରଡବଟି୍ କାଡତକୁ ରେଡିଟ୍ କାଡତ ର୍ାବରେ ସ୍ୱାଇପ୍ 

କେିବାକୁ କୟାସିୟେଙୁ୍କ କହବିାକୁ ପଡିପାରେ| ଏହାେ କାେଣ ରହଉଛ ିରକରତକ ରଦଶରେ "ରଡବଟି୍" ରକବଳ ସ୍ଥାନୀୟ 

  

http://www.visa.com/


ରନଟୱାକତ ସହତି ସଂରଯାଜତି ରହାଇଥାଏ ଏବଂ କାେବାେ ପ୍ରତୟା ୟାନ ରହାଇପାରେ, କାେଣ ଏହା ରି୍ସା ରନଟୱାକତରେ ପହଞ୍ଚବି 

ନାହିଁ| ଆପଣଙ୍କ କାଡ୍ତ ଏକ ରଡବଟି୍ କାଡତ ର୍ାବରେ କାଯତୟ କେିବା ଜାେି େଖିବ| 
• କାଡତେ ରବୈଧତା ଯାଞ୍ଚ କେିବା ପାଇ , କିଛ ିପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରସଲ୍ କାେବାେ ସାଧାେଣତିଃ ନାମମାତ୍ର ୋଶିରେ ରହାଇଥାଏ| ଆପଣଙ୍କ 

ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରଥରମ ରକବଳ ଏରତ ନାମମାତ୍ର ଟଙ୍କାରେ ରଡବଟି୍ ରହବ| ରତରବ ପ୍ରକୃତ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ ୋଶ ିପରେ ଏବଂ ପଥୃକ 

ର୍ାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ରଡବଟି୍ ରହବ| ଦୟାକେି ଏପେି ବଳିମି୍ବତ ରଡବଟି୍ ରୁ୍ଡକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ କେବିାକୁ ଆପଣଙ୍କ 

ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଯତୟାପ୍ତ ବାଲାନସ େଖିବାନଶିି୍ଚତ କେନୁ୍ତ| 
• ଯଦ ିରଡବଟି୍ କାଡତ ଉର୍ୟ ବୟବସାୟିକ ଏବଂ ବୟକ୍ତିର୍ତ  ର୍ଚ୍ତ ପାଇ  ବୟବହୃତ ରହଉଛ,ି ରତରବ ଆପଣ ଉର୍ୟ ମୂଳ ଯାତ୍ରା 

ରକାଟା ଏବଂ ବୟବସାୟ ଯାତ୍ରା ଅନୁମତ ିସୀମା ଅନୁସେଣ କେୁଛନ୍ତ ିକି ନାହିଁ ତାହା ସୁନଶିି୍ଚତ କେିବା ପାଇ  ଉର୍ୟଙୁ୍କ ପଥୃକ 

ର୍ାରବ ଟ୍ରାକ୍ କେିବା ଆବଶୟକ| 
• ଏହ ିରଡବଟି୍ କାଡତେ ବୟବହାେ ଦ୍ୱାୋ ସଷୃ୍ଟ୍ି ରହଉଥିବା ବନିମିୟ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ନୟିମେ ଉେଂ ନ ବୟକି୍ତର୍ତ କାଡତଧାେୀ (ପ୍ରାଥମିକ 

/ ଅତେିିକ୍ତ)ଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ରସ ରବୈରଦଶିକ ବନିମିୟ ପେିଚାଳନା ଆଇନ (ରଫମା) 19 ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ଲାରୁ୍ 

ରହଉଥିବା ଅନୟ ରକୌଣସି ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ କାଯତୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇ  ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ େହରିବ| ଦୟାକେି ଧ୍ୟାନ ଦଅିନୁ୍ତ ରଯ ଅନ୍ତଜତାତୀୟ 

ସ୍ତେରେ ରବୈଧ ରଡବଟି୍ କାଡତ ଧାେକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ରହଉଛ ିନୟିମ ପାଳନ ସୁନଶିି୍ଚତ କେିବା| 
• ଉଦାେ ରେମିଟାନସ ସି୍କମ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ  ର୍ଚ୍ତ ଆଧାେରେ ରକୌଣସି ବରିଦଶୀ  ର୍ଚ୍ତ େିରପାଟତ କେିବ ଏବଂ ଯଦ ିଗ୍ରାହକ ସୀମା 

ଅତେିମ କେିଛନ୍ତ,ି ରତରବ ରସ ରଫମା ନରିଦତଶାବଳୀ / ନରିଦତଶାବଳୀ ଅଧୀନରେ େହରିବ| ନିଦ୍ଧତାେିତ ପ୍ରେିୟା ଅନୁଯାୟୀ ବୟାଙ୍କ 

ପ୍ରଯୁଜୟ ନୟିମ ପାଳନ କେିବ| 
• ଅନ୍ତଜତାତୀୟ ରଡବଟି୍ କାଡତ କାେବାେ ପାଇ  ଟୟାକ୍ସ ଆଟ୍ ରସାସତ (ଟସିିଏସ୍) ଚାଜଂି ଧାୋ ନମିନଲିଖିତ ର୍ାବରେ ଅନ୍ତର୍ତୁ କ୍ତ ରହବ: 

ଦୟାକେି ଧ୍ୟାନ ଦଅିନୁ୍ତ ରଯ ଅରକଟାବେ 1, 2020 େୁ ଉଦାେ ରେମିଟାନସ ସି୍କମ୍ (ଏଲ୍ଆଏତସ୍) ଅଧୀନରେ ରଡବଟି୍ କାଡତ କାେବାେ 

ସରମତ ସମସ୍ତ ବରିଦଶୀ ରପ୍ରେଣ କାେବାେ ଏଠାରେ ଟକିସ ଆଦାୟ ଅଧୀନରେ େହବି ନାହିଁ| 
ଆୟକେ ଆଇନ, 1961 େ ଧାୋ 206ସି ଅଧୀନରେ ଏକ ଆଥକି ବଷତରେ ₹ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାେୁ ଅଧିକ ଏଲଆେଏସ 

ଅଧୀନରେ ୫% ଟସିିଏସ୍ ରମାଟ ବରିଦଶୀ ରେମିଟାନସ / ରେମିରଟନସ ଉପରେ ଟସିିଏସ୍ ଲାରୁ୍ ରହବ| ଏହା ଅନ୍ତଜତାତୀୟ 

ରଡବଟି୍ କାଡତ କାେବାେ ଉପରେ ଲାରୁ୍ ରହବ|  
 

 କୋେେୋେେ ପ୍ରକୋେ ଟସିଏିସ୍ ପ୍ର ୁଜୟ 
ଡିସିବ ିରଡବଟି୍ କାଡତ ଏବଂ ଡିସିବ ିନଓି ରର୍ଲାବାଲ କାଡତରେ 

ଅନ୍ତଜତାତୀୟ କାେବାେ (ର୍ତଶିୀଳ ମୁଦ୍ରା େୂପାନ୍ତେଣ ସହତି 

- ଡିସିସି ଆଚେଣ) 

ପ୍ରରତୟକ କାଡତ ଆଧାେିତ ବରିଦଶୀ କାେବାେ ଉପରେ 5% ଟକିସ 

ଲାରୁ୍ ରହବ| 
ଯଦ ି ରକୌଣସି ଆଥକି ବଷତରେ ରକୌଣସି ବରିଦଶୀ କାେବାେେ 

ସମୁଦାୟ ମୂଲୟ ₹7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାେୁ ଅଧିକ ନ ହୁଏ, ରତରବ ଟସିିଏସ୍ 

ୋଶି ରସହ ିଆକାଉଣ୍ଟକୁ ରଫେସ୍ତ ରହାଇଯିବ ରଯଉ ଠାେୁ ଏହାକୁ 

ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ତାେି ଠାେୁ 12 ଦନି ମଧ୍ୟରେ ରଡବିଟ୍ କୋଯାଇଛ|ି 
ଯଦ ିରକୌଣସି ଆଥକି ଅନୁଷ୍ଠାନେୁ ଋଣ ଜେିଆରେ ପଠାଯାଇଥିବା 
ୋଶିକୁ ଶିକ୍ଷା ରଦବାକୁ ଚାହ ୁଛନ୍ତ,ି ରତରବ କାେବାେ ସମୟରେ 

ଟସିଏିସ୍ ଉପରେ 5% ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କୋଯିବ| ନମିନ ଲିଖିତ 

ଦସ୍ତାବଜିେ ଇ-ରମଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାେବାେ ତାେି ଠାେୁ 12 ଦନି 

ମଧ୍ୟରେ େିଫଣ୍ଡ ଲାରୁ୍ ରହବ  
customercare@dcbbank.com 
a. ଶିକ୍ଷାର୍ତ ଉରଦଶୟରେ ମଞ୍ଜେୁ ରହାଇଥିବା ଋଣ 

ମଞ୍ଜେୁୀ ପତ୍ର ଏବଂ 
b. ପାଣ୍ଠେି ଉତ୍ସ ନଦି୍ଧତାେଣ କେିବାକୁ ଡିସିବି ବୟାଙ୍କ 

କାଡତ / ଋଣ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପାଣ୍ଠ ିସ୍ଥାନାନ୍ତେ ପାଇ  
ବବିେଣୀ 

ଯଦ ିସମସ୍ତ ଉତ୍ସେୁ ₹7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଠାଇବାେ ନୟିାମକ ସୀମା 
ଅତେିମ କୋଯାଏ, ରତରବ ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଜପତ୍ର ବୟାଙ୍କକୁ 

ଇରମଲ କୋର୍ରଲ ରବୈରଦଶିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଟସିିଏସ୍ ପାଇ  
0.5% ରପୈଠ କେିବା ପରେ ଟସିିଏେ େିଟର୍ଣ୍ତ ମାତ୍ର 4.5% ହାେରେ 

ପ୍ରର୍ାବତି ରହବ|  
 

ଦୟାକେି ଅନ୍ତଜତାତୀୟ କାଡତ କାେବାେ, ଟସିିଏସ୍ ୋଶ,ି ରେମିରଟନସ ଫି, ସମବାଦଦାତା ବୟାଙ୍କ ଫି ଏବଂ ଅନୟ ାାନୟ ଟକିସ / ଟକିସ ପାଇ  
ରଦୟ କେନୁ୍ତ| ଚାଜତ ସରମତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଯତୟାପ୍ତ ପାଣ୍ଠି ରଯାର୍ାଇବା ନିଶି୍ଚତ କେନୁ୍ତ| ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଯତୟାପ୍ତ ପାଣ୍ଠ ିନଥିରଲ କାେବାେ / 

କାେବାେ| ରନଣରଦଣ ପ୍ରେିୟାକୋଯିବ ନାହିଁ|  
ଦୟାକେି ଧ୍ୟାନ ଦଅିନୁ୍ତ ରଯ କଟା ଯାଇଥିବା ଟସିିଏସ୍ େିଫଣ୍ଡ ବୟାଙ୍କ େିଫଣ୍ଡ ଦୃଷି୍ଟ୍େୁ ରଫେସ୍ତ କେିପାେିବ ନାହିଁ| କାଡତ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ 

ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଥରେ ଆଦାୟ ରହାଇଥିବା ଟସିିଏସ୍ କୁ ବୟାଙ୍କ ରକବଳ ରସରତରବରଳ ରଫେସ୍ତ କେିପାେିବ ଯଦ ିଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ ତାେି ରେ 

ହିଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ କୁ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଏ କିମବା ବାତଲି କୋଯାଏ| 
ଉରେ ରଯାର୍ୟ ରଯ, ପ୍ରଯୁଜୟ ଆୟକେ ବୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆୟକେ େିଟର୍ଣ୍ତ ଦା ଲ କେି ଟସିିଏସ୍ ରେଡିଟ୍ ଦାବ ିକୋଯାଇପାେିବ| 
ସମସ୍ତ ବରିଦଶୀ  ର୍ଚ୍ତକୁ ରି୍ସା ବନିମିୟ ହାେରେ ପେିଣତ କୋଯାଏ ଏବଂ ଡିସବି ିବୟାଙ୍କେ ସୀମିତ ସରୁଯାର୍ ଅଛ|ି ଚାଜତେ 

କାଯତୟସଚୂୀ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଯୁଜୟ ହାେରେ ସମ୍ପକୃ୍ତ ମାକତ ଉଠାଇବାକୁ ବୟାଙ୍କ ନଷି୍ପର୍ତ୍ି ରନଇପାରେ| 
 ଚୁକି୍ତ, ଚୁକି୍ତନା ା 
 ଡିସିେି ମଡବିଟ୍ କାଡତ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ନିୟ ାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ 

ରୁ୍େୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ- ଦୟାକେି ନଶିି୍ଚତ କେନୁ୍ତ ରଯ ଆପଣ ଡିସିବି ରଡବଟି୍ କାଡତ ବୟବହାେ କେିବା ପୂବତେୁ ଏହ ିରଡବଟି୍ କାଡତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ 

ଧ୍ୟାନେ ସହ ପଢଛିନ୍ତ|ି ରଡବଟି୍ କାଡତ ବୟବହାେ କେି ଆପଣ ନିିଃସର୍ତ୍ତ ର୍ାବରେ ଗ୍ରହଣ କେୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ଦଶତାଯାଇଥିବା 
ନୟିମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଦ୍ୱାୋ ବାଧ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣ ସମ୍ପକୃ୍ତ ର୍ାେତୀୟ େିଜର୍ତ ବୟାଙ୍କ (ଆେବିଆଇ) ନୟିମାବଳୀ, ବନିମିୟ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 

ନୟିମାବଳୀ, ରବୈରଦଶିକ ମୁଦ୍ରା ପେିଚାଳନା ଆଇନ 1999 ('ଆକଟ') ଦ୍ୱାୋ ବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତ|ି ଅନୁପାଳନ ସୁନଶିି୍ଚତ କେିବା, ଏହ ି

ଆଇନ ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ନୟିମ ାାବଳୀ ପ୍ରଣୟନ କେିବା ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ଲାରୁ୍ ରହଉଥିବା 
ଅନୟ ରକୌଣସି ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସଂରଶାଧନ / କାଯତୟକାେୀ କେିବା ପାଇ  ଦାୟିତ୍ୱ ନଅିନୁ୍ତ| ସଂରଶାଧିତ / ପ୍ରରୟାର୍ 

କେନୁ୍ତ| ଆପଣ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ବୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ / ଆକାଉଣ୍ଟ ବୟବହାେ କେିପାେିରବ| ଚଳନ୍ତା ଆକାଉଣ୍ଟ 

କିମବା ଅନୟ ରକୌଣସି ପ୍ରଯୁଜୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ପେିଚାଳନାେ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ରେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ରହରବ|  
କାଡତ ମବୈଧତା ଏବଂ କାଡତଧାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ 

•  ର୍ାେତୀୟ େିଜର୍ତ ବୟାଙ୍କ ଏବଂ ରଫମା 19 ଦ୍ୱାୋ ସମୟ ସମୟରେ ଜାେି କୋଯାଇଥିବା ନୟିମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହ ିକାଡତ  
  



ଜାେି ଏବଂ ବୟବହାେ କୋଯିବ| ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ବୟବହାେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଥିବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଦ୍ୱାୋ ନୟିନ୍ତ୍ରିତ ରହବ ଏବଂ ସମୟ 

ସମୟରେ ସଂରଶାଧନ କୋଯିବ| 
• ଏହ ିକାଡତ ରକବଳ ଡିସିବି ବୟାଙ୍କ ଏଟଏିମ୍ ଏବଂ ରି୍ସା ଏଟଏିମ୍ ପାଇ  ରବୈଧ ରହବ, ର୍ାେତ ଏବଂ ବରିଦଶରେ ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ 

ସମୟ ସମୟରେ ଅନୁମତ ିପ୍ରାପ୍ତ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ ବକିଳ୍ପ| 
• ଏହ ିକାଡତ ସବୁରବରଳ ଡିସିବି ବୟାଙ୍କେ ସମ୍ପର୍ତ୍ି ରହବ ଏବଂ ଡିସିବି ବୟାଙ୍କେ ଅନୁରୋଧ ଅନୁଯାୟୀ ନିିଃସର୍ତ୍ତ ଏବଂ ତୁେନ୍ତ ଡିସିବି 

ବୟାଙ୍କକୁ ରଫୋଇ ଦଆିଯିବ| କାଡତ ଜାେି କେିବା ପୂବତେୁ ବୟାଙ୍କ ଅଧିକାେୀଙ୍କ ପେିଚୟ ଜାଣିବାକୁ କାଡତଧାେୀଙୁ୍କ ଅନୁରୋଧ 

କୋଯାଇଛ|ି 
• ରଡବଟି୍ କାଡତ ରକୌଣସି ପେିସ୍ଥିତରିେ କାଡତଧାେକଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ସ୍ଥାନାନ୍ତେରଯାର୍ୟ କିମବା ନଦିଷି୍ଟ୍ ନୁରହ | 
• େସିଦ ପାଇବା େ ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ କାଡତରେ ଦସ୍ତ ତ କେିବାକୁ ପଡିବ| ଆପଣ ଅନୟ ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ଏହାକୁ ବୟବହାେ କେିବାକୁ ଅନୁମତ ି

ରଦବା ଉଚତି୍ ନୁରହ  ଏବଂ କାଡତକୁ ସବତଦା ଆପଣଙ୍କ ବୟକି୍ତର୍ତ ନୟିନ୍ତ୍ରଣରେ େଖି ଅପବୟବହାେେୁ େକ୍ଷା କେିବା ଉଚତି୍| 

•  କାଡତଧାେୀଙ୍କ ସହ କାଡତଧାେୀଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ବୟବହୃତ ବୟକି୍ତର୍ତ ପେିଚୟ ନମବେ (ପିନ୍) କାଡତଧାେକଙ୍କ ସହତି କାଡତଧାେୀଙ୍କ 

ଦ୍ୱାୋ ବୟବହୃତ ବୟକି୍ତର୍ତ ପେିଚୟ ନମବେ (ପିନ୍) କିମବା କାଡତଧାେକଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପିନ୍ ର୍ାବରେ ଚୟନ କୋଯାଇଥିବା ରକୌଣସି 

ନମବେ ରକବଳ କାଡତଧାେୀଙୁ୍କ ଜଣାଥିବ ଏବଂ କାଡତଧାେୀଙ୍କ ବୟକି୍ତର୍ତ ବୟବହାେ ପାଇ  ଏବଂ ଅଣ-ସ୍ଥାନାନ୍ତେରଯାର୍ୟ ଏବଂ 
କରଠାେ ର୍ାବରେ ରର୍ାପନୀୟ ଅରଟ| ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାୋ ଏହାେ ବୟବହାେକୁ ସହଜ କେିବା ପାଇ  ପିନ୍ ନମବେେ ଲିଖିତ 

ରେକଡତକୁ ରକୌଣସି ଫମତ, ଅବସ୍ଥାନ କିମବା ଉପାୟରେ େଖିବା ଉଚତି୍ ନୁରହ | ରଯରକୌଣସି ରକ୍ଷତ୍ରରେ କିମବା ରଯରକୌଣସି 

ଉପାୟରେ ବୟାଙ୍କ କମତଚାେୀ କିମବା ବାଣିଜୟିକ ପ୍ରତଷି୍ଠାନକୁ ପ୍ରକାଶ କେିବାକୁ ପଡିବ| 
• କାଡତ ବୟବହାେ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରର୍ାବତି ରକୌଣସି ଉଠାଣ, ସ୍ଥାନାନ୍ତେ ଏବଂ ଅନୟାନୟ କାେବାେେ ପେିମାଣ ସହତି କାଡତଧାେୀଙ୍କ 

ଆକାଉଣ୍ଟ ତୁେନ୍ତ ରଡବଟି୍ ରହାଇଯିବ| ରବରଳରବରଳ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ ୋଶ ିଏବଂ / କିମବା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ ୋଶ|ି କିମବା ରନାଟ୍, 

ସେଚାଜତ କିମବା ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅସାଧାେଣ କାେବାେ ପେିମାଣ| ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ରଡବଟି୍ 

ରହାଇଯାଏ| ଏର୍ଳ ିରକୌଣସି କାେବାେ କେିବା ପାଇ  ଜରଣ ରେଡଧାେକ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଯତୟାପ୍ତ ପାଣ୍ଠି େଖିରବ| 
• କାଡତଧାେୀଙ୍କ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ (ଆକାଉଣ୍ଟ) କୁ ଓର୍େଡ୍ରାଫଟ କେିବା କିମବା ରକୌଣସି ଅନୁରମାଦତି ଓର୍େଡ୍ରାଫଟଠାେୁ ଅଧିକ 

ରଡବଟି୍ କାଡତ ବୟବହାେ କେି ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କେିବାେ ଅଧିକାେ କାଡତଧାେୀଙ୍କ େହବି ନାହିଁ| 
• କାଡତଧାେକ କାଡତେ ବୟବହାେେୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ରହଉଥିବା କାେବାେ ପାଇ  ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ େହରିବ, କାଡତଧାେକଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଅନୁରମାଦତି 

ରହଉ କିମବା ନ ରହଉ ଏବଂ ରବୈରଦଶିକ ବନିମିୟ ପେିଚାଳନା ଅଧିନୟିମ, 1999 ଅଧୀନରେ େିଜର୍ତ ବୟାଙ୍କର୍ାଇଡଲାଇନ 

କିମବା ନୟିମାବଳୀ ଅଧୀନରେ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ସରମତ କାଡତ କିମବା ସମବନ୍ଧୀୟ ପିନ୍ େ ରକୌଣସି ଅନଧିକୃତ ବୟବହାେ ଦ୍ୱାୋ 
ରହାଇଥିବା ରକୌଣସି କ୍ଷତି କିମବା କ୍ଷତ ିପାଇ  କାଡତଧାେୀ ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ େହରିବ| 1999 ଅଧୀନରେ ଉପୁଜିଥିବା ରକୌଣସି 

ଦଣ୍ଡମୂଳକ କାଯତୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହତି କ୍ଷତପୂିେଣ ପ୍ରଦାନ କୋଯିବ| ଉେଂ ନେ ପେିଣାମ ସ୍ୱେୂପ କିମବା ର୍ାେତରେ ଏବଂ / କିମବା 
ଅନୟ ରକୌଣସି ରଦଶରେ / ପ୍ରଯୁଜୟ ଏବଂ / କିମବା ଅନୟ ରକୌଣସି ରଦଶରେ / ରଯଉ ଠାରେ ଚୁକି୍ତେ ଅବଧି ରଶଷ ରହାଇଛ,ି 

ରସହ ିସମୟରେ ପଥୃିବୀେ ରଯରକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ରଷ୍ଟ୍ଟ ବଲକ / ରଟେିରଟାେି େହବି| 
• ଆପଣଙୁ୍କ ଅନୁରୋଧ କୋଯାଇଛ ିରଯ ରଡବଟି୍ କାଡତ ସମସୟା ବଜି୍ଞପି୍ତପ୍ରାପ୍ତ ମାସ / ବଷତେ ରଶଷ ଦନି ପଯତୟନ୍ତ ରବୈଧ 

ଅରଟ| ଏହା ଦ୍ୱାୋ ଆପଣ ରଡବଟି୍ କାଡତେ ଅବଧି ସେିବା ପରେ ଏହାକୁ ଅରନକ  ଣ୍ଡ କେି ନଷ୍ଟ୍ କେିରଦରବ ରବାଲି 

ପ୍ରତଶିୁତ ିରଦଇଥାନ୍ତ|ି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟେ ପେିଚାଳନାେ ମୂଲୟାଙ୍କନ କେିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ନବୀକେଣ ରହାଇଥିବା ରଡବଟି୍ 

କାଡତ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କେ ବରିବକ ଅନୁସାରେ କାଡତେ ଅବଧି ରଶଷ ରହବା ପୂବତେୁ ଆପଣଙୁ୍କ ପଠାଯିବ| ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ 

କାଡତ ଆକାଉଣ୍ଟେ ଅବଧି ସମାପ୍ତ ରହବା ପରେ ନବୀକେଣ କେବିାେ ଏକମାତ୍ର ଅଧିକାେ ସଂେକି୍ଷତ େଖିଥାଏ| 
• ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପଠାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ବବିେଣୀଉପରେ କାଡତଧାେୀ ଏଟଏିମ୍ / ଏଟଏିମ୍ କାଡତକୁ ଯାଇପାେିରବ| ଡିସିବି 

ବୟବସାୟୀ ପ୍ରତଷି୍ଠାନରେ କାେବାେ ବିବେଣୀରେ ରକୌଣସି ଅନୟିମିତତା କିମବା ଅସଙ୍ଗତ ିଥିବା ବଷିୟରେ ବବୃିତି ରଦବାେ 15 

ଦନି ମଧ୍ୟରେ ବୟାଙ୍କକୁ ଲିଖିତ ର୍ାରବ ଜଣାଇବ| ଏହ ିସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏର୍ଳ ିରକୌଣସି ରନାଟସି୍ ନଥିରଲ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଏହ ି

ଦୁଇଟ ିକାେବାେେ ସଠିକତା ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ବବିେଣୀ ଗ୍ରହଣ କେିବ| 
ଆନ୍ତଜତାତକି ବୟବହାର 

•  ର୍ାେତୀୟ େିଜର୍ତ ବୟାଙ୍କ (ଆେବଆିଇ)େ ବନିମିୟ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହ ିକାଡତକୁ କଡାକଡି ର୍ାରବ ବୟବହାେ 

କୋଯିବା ଉଚତି| ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ପାଳନ କେିବାରେ ବଫିଳ ହୁଅନ୍ତ,ି ରତରବ ଆପଣ ରବୈରଦଶିକ ମୁଦ୍ରା ପେିଚାଳନା ଆଇନ 

୧୯ ଅନୁଯାୟୀ କାଯତୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇ  ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଡସିିବ ିବୟାଙ୍କ କମିବା ଆେବଆିଇେ ନରିଦତଶରେ ଡିସବି ିବୟାଙ୍କ 

କମିବା ଆେବଆିଇେ ରଡବଟି୍ କାଡତ ରନବା ଉପରେ ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ଲର୍ାଯାଇପାରେ| େିଜର୍ତ ବୟାଙ୍କେ ବନିମିୟ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ନୟିମ କୁ 

ପାଳନ ନ କେିବା କାେଣେୁ ଉପୁଜଥିିବା ରକୌଣସି ଅପୋଧ ବରିୋଧରେ ଆପଣ କାଯତୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କେିପାେିରବ| ସମସ୍ତ 

ପେିଣାମେୁ କ୍ଷତପୂିେଣ ଏବଂ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଉପରେ ଦ ଲ| 
• ଏହ ିରଡବଟି୍ କାଡତ ରନପାଳ ଏବଂ ରୁ୍ଟାନରେ ବିରଦଶୀ ମୁଦ୍ରା କାେବାେ ପାଇ  ରବୈଧ ନୁରହ  (ଅଥତାତ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଦ୍ରା କମିବା 

ର୍ାେତୀୟ ଟଙ୍କା ବନିା ରକୌଣସ ିମୁଦ୍ରାରେ)| 
•  ବରିଦଶୀ କାେବାେ ସହତି ଜଡିତ ଅନ୍ତଜତାତୀୟ ବୟବହାେ କୁ ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ସମୟ ସମୟରେ ସି୍ଥେ କୋଯାଇଥିବା କାେବାେ 

ୋଶ ି କିମବା ଅନୟ ରକୌଣସି ହାେେ 3% ଦ୍ୱାୋ ଚହି୍ନତି କୋଯିବ| ଦୟାକେି ଧ୍ୟାନ ଦଅିନୁ୍ତ ରଯ କାଡତଧାେୀଙୁ୍କ ରି୍ସା 
ଇଣ୍ଟେନୟାସନାଲେୁ ମାକତ-ଅପ୍ ଆଦାୟ କୋଯାଏ ନାହିଁ| 

• ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ରକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଧୀନରେ େହବି ନାହିଁ ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ କାଡତଧାେକଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଜାେି କୋଯାଇଥିବା 
ରବୈରଦଶିକ ମୁଦ୍ରା ଅଧିକାେକୁ ଅତେିମ କେିବା କାେଣେୁ ଫି ହ୍ରାସ ରଯାର୍ ୁ ରହାଇଥିବା କ୍ଷତି କିମବା କ୍ଷତ ିସମବନ୍ଧରେ କ୍ଷତପୂିେଣ 

ରବାଲି ବରିବଚନା କୋଯିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାୋ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଜାଣିପାେିବ ରଯ ଏହା କାଡତଧାେୀଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଏହାେ ରଯାର୍ୟତାଠାେୁ 

ଅଧିକ| 
• ପ୍ରବାସୀ ର୍ାେତୀୟମାରନ ଏକ ଅନ୍ତଜତାତୀୟ ରବୈଧ ରଡବଟି୍ କାଡତ େଖିପାେିରବ, ଯଦ ିର୍ାେତ / ବରିଦଶରେ ଏହାେ ବୟବହାେ 

େୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ରହଉଥିବା ସମସ୍ତ ବରକୟା ୋଶ ିଡିସିବି ପା ରେ ଥିବା ଏନଆେଇ ଆକାଉଣ୍ଟେୁ ପୂେଣ କୋଯାଏ| 
• ରକୌଣସି ରବଆଇନ େୟ ପାଇ  ରଦୟ ରଦବାକୁ ଆପଣ କାଡତ ବୟବହାେ କେିରବ ନାହିଁ ରବାଲି ନଶିି୍ଚତ, ଉଦାହେଣ ସ୍ୱେୂପ| 

ଆେବଆିଇ ଦ୍ୱାୋ ଅନୁମତପି୍ରାପ୍ତ ଦ୍ରବୟ / ରସବା େୟ ପାଇ  / ଅନୟ ରକୌଣସି ବଦିୟମାନ ରବୈଧାନକି ନୟିମାବଳୀ| 
ବୟବସାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ବୟବହାର 

• ଏହ ିକାଡତ କୁ ର୍ାେତ ଏବଂ ବରିଦଶରେ ଥିବା ବୟବସାୟୀ ପ୍ରତଷି୍ଠାନେ ସମସ୍ତ ଇରଲରକଟରାନକି୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରସଲ୍ 

ଟମିନାଲରେ ରି୍ସା / ରି୍ସାରେ ବୟବହାେ କୋଯାଇପାେିବ| ଇରଲରକଟରାନ ରଲାରର୍ା ପ୍ରଦଶତନ ସ୍ୱୀକୃତ ରହାଇଛ|ି 
• ଏହ ିକାଡତ ରକବଳ ଇରଲରକଟରାନକି୍ ବୟବହାେ ପାଇ  ଏବଂ ରକବଳ ଇରଲରକଟରାନକି୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରସଲ୍ ସ୍ୱାଇପ୍ ଟମିନାଲ ଥିବା 

ବାଣିଜୟିକ ପ୍ରତଷି୍ଠାନରେ ଗ୍ରହଣ କୋଯିବ| ରମଲ୍ ଅଡତେ କିମବା ରଟଲିରଫାନ୍ ଅଡତେ କାେବାେରେ କାଡତେ ରକୌଣସି ବୟବହାେ 

ଅନଧିକୃତ ରବାଲି ବରିବଚନା କୋଯିବ ଏବଂ ଏର୍ଳି କାେବାେ ପାଇ  କାଡତଧାେୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ ର୍ାରବ ଦାୟୀ େହରିବ| ଦୟାକେି ଧ୍ୟାନ 

ଦଅିନୁ୍ତ ରଯ ବୟବସାୟୀ ପ୍ରତଷି୍ଠାନରୁ୍ଡିକରେ ଇରଲରକଟରାନକି୍ ପଏଣ୍ଟ-ଅଫ୍-ରସଲ୍ ସ୍ୱାଇପ୍ ଟମିନାଲରେ ରଡବଟି୍ କାଡତ ବୟବହାେ 

କେିବାକୁ ଏକ ପିନ୍ ଆବଶୟକ ନାହିଁ| 
• ଯଦ ିକାଡତଧାେୀଙ୍କ ପା ରେ ପୂବତେୁ ଡିସିବ ିଏଟଏିମ୍ କାଡତ ଅଛ,ି ରତରବ ରଡବଟି୍ କାଡତ ଜାେି ରହବା ପରେ ଏଟଏିମ୍ କାଡତ 

ନଷିି୍କ୍ରୟ ରହାଇଯିବ| 
  



 
• ରଯରତରବରଳ ବ ିକାଡତ ବୟବସାୟପ୍ରତଷି୍ଠାନରେ ବୟବହୃତ ହୁଏ, ଆପଣଙୁ୍କ ବେିୟ ସିଲପ୍ ରେ ଦସ୍ତ ତ କେିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ 

ବେିୟ ସିଲପ୍ େ ଆପଣଙ୍କ କପି େଖିବାକୁ ପଡିବ| ଡିସିବି ବୟାଙ୍କ ବେିି ସିଲପ୍ େ କପି ରଦବ ନାହିଁ| ରକୌଣସି ବେିୟ ସିଲପ୍ ଆପଣଙ୍କ 

ଦ୍ୱାୋ ବୟକି୍ତର୍ତ ର୍ାବରେ ସ୍ୱାକ୍ଷେିତ ରହାଇନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ ରହାଇପାେିବ, କାେଣ ଆପଣଙୁ୍କ ଅଧିକାେପ୍ରାପ୍ତ ରବାଲି 

ବରିବଚନା କୋଯିବ| 
• ବଶି୍ୱେ ରଯରକୌଣସି ରି୍ସା କାଡତ ବୟବସାୟୀ ଆଉଟରଲଟରେ ରଡବଟି୍ କାଡତ ଗ୍ରହଣ କୋଯାଏ| ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଆମ ସହତି 

ବୟବସାୟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ କୋଯାଇଥିବା ରକୌଣସି କାେବାେ ପାଇ  ରକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କେିବ ନାହିଁ, ରଯଉ ଥିରେ ଏହ ିଉପାୟରେ 

ପ୍ରାପ୍ତ କିମବା ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ରସବା ରଯାର୍ାଣ ରେ ସୀମିତ ନୁରହ | ଯଦି ଆପଣଙ୍କେ ରକୌଣସି ରି୍ସା କାଡତ 
ବୟବସାୟୀ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ସମବନ୍ଧୀୟ ରକୌଣସି ଅରି୍ରଯାର୍ ଅଛ,ି ରତରବ ଆପଣ ଏହ ିମାମଲାକୁ ବୟବସାୟୀ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ସହତି 

ସମାଧାନ କେନୁ୍ତ ଏବଂ ଯଦ ିନାହିଁ, ରତରବ ଆପଣଙୁ୍କ ଡିସିବି ବୟାଙ୍କେ ରକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱେୁ ମୁକ୍ତ କୋଯିବ ନାହିଁ| 
• ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ରକୌଣସି ବୟବସାୟୀ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ଦ୍ୱାୋ ନଆିଯାଇଥିବା କାେବାେ ୋଶ ିସହତି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଡବଟି୍ 

ରହାଇଥିବା କାେବାେେ ମୂଲୟଠାେୁ ଅଧିକ ଚାଜତେ ରକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ| 
•  ଦ୍ରବୟ / ରସବା ବାତଲି ପାଇ  େୟ ଏବଂ ପେବର୍ତ୍ତୀ ଋଣ ଦୁଇଟ ିପଥୃକ କାେବାେ| ରଫେସ୍ତ ରକବଳ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 

ଜମା ରହବ (କମ୍ ବାତଲି ଶୁଳ୍କ) ରଯରତରବରଳ ଏହା ବୟବସାୟୀଙ୍କଠାେୁ ପ୍ରାପ୍ତ ରହବ| ଯଦ ିରଫେସ୍ତ ତାେି ଠାେୁ ୩୦ ଦିନ 

ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାଡତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରେଡିଟ୍ ରପାଷ୍ଟ୍ ରହାଇନଥାଏ, ରତରବ ଆପଣ ଙୁ୍କ ରେଡିଟ୍ େ ଏକ କପି ସହତି ଡିସିବ ି

ବୟାଙ୍କକୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡିବ| 
• ଏକାଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଲିଙ୍୍କ ରହାଇଥିବା କାଡତ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ବୟବସାୟିକ ପ୍ରତଷି୍ଠାନରେ କାେବାେ ରକବଳ ପ୍ରାଥମିକ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 

ରହବ| ଯଦି ଏହ ିଆକାଉଣ୍ଟରୁ୍ଡିକରେ ପଯତୟାପ୍ତ ପାଣ୍ଠି ନଥାଏ, ରତରବ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଏହ ିକାେବାେକୁ ସମ୍ମାନ ରଦବ ନାହିଁ, 
ଯଦଓି କାଡତ ସହତି ଲିଙ୍୍କ ରହାଇଥିବା ଅନୟ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ୍ଡିକରେ ଆବଶୟକ ପାଣ୍ଠି ଏକତ୍ରିତ କିମବା ଏକାଧିକ ଥେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ| 

•  େୟ କାେବାେ କିମବା ରସବା ସମାପ୍ତ ରହବା ପୂବତେୁ ରହାରଟଲ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ସ୍ଥାନରେ ରଚକ୍-ଇନ୍ ସମୟରେ ଏହ ିକାଡତ 
ବୟବହାେ କୋଯାଇପାେିବ ନାହିଁ| 

• ଏହ ିକାଡ୍ତ ରଯରକୌଣସି ରମଲ୍ ଅଡତର୍ / ଅଡତେ ପାଇ  ବୟବହାେ କୋଯାଇପାେିବ| ରଫାନ୍ େୟ ପାଇ  ବୟବହାେ କୋଯିବା 
ଉଚତି୍ ନୁରହ  ଏବଂ ଏର୍ଳ ିରକୌଣସି ବୟବହାେ ଅନଧିକୃତ ରବାଲି ବରିବଚନା କୋଯିବ| 

• ବରିଦଶୀ ପତ୍ରିକା / ପତି୍ରକାରୁ୍ଡିକୁ କାଡତ ଆକରସସ୍ ଜର୍ଣ୍ତାଲରୁ୍ଡିକେ ସବିସରରପ୍ସନ୍ ପୂେଣ କେିବା ପାଇ  ବୟବହାେ କୋଯିବା ଉଚତି୍ 

ନୁରହ  ଏବଂ ଏପେି ରକୌଣସି ବୟବହାେ ଅନଧିକୃତ ରବାଲି ବରିବଚନା କୋଯିବ| 
• ସମସ୍ତ ଅନଧିକୃତ କାଯତୟ ଏବଂ କାେବାେ ପାଇ  କାଡତଧାେୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ ର୍ାରବ ଦାୟୀ େହରିବ| 
• ରବରଳରବରଳ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ ୋଶି ଏବଂ / କିମବା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ ୋଶ|ି କିମବା ରନାଟ୍, ସେଚାଜତ କିମବା ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 

ଅସାଧାେଣ କାେବାେ ପେମିାଣ| ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ରଡବଟି୍ ରହାଇଛ|ି 
• ଦୟାକେି ନିଶି୍ଚତ କେନୁ୍ତ ରଯ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋମଶତ, ରପରଟ୍ରାଲ ସମବନ୍ଧୀୟ ରଡବଟି୍ / ରଡବଟି୍ କାଡତ ରେ ରେଡିଟ୍ 

ରହାଇଛ|ି ରେଳ ସେଚାଜତ କିମବା ଅନୟ ରକୌଣସି ବୟତେିମିକ କାେବାେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ କେିବା ପାଇ  ଯରଥଷ୍ଟ୍ ପାଣ୍ଠ ିପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଛ ି

ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବଳିମବରେ ରଡବଟି୍ ରହାଇଛ|ି 
• ଯଦ ିଆପଣଙ୍କ କାଡତ ଗ୍ରହଣ ାୀୟ ନୁରହ  କିମବା ପିଓଏସ୍ (ସଦସୟ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ / ପ୍ରତଷି୍ଠାନ) ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁରହ | ଯଦ ିମରଚତଣ୍ଟ ରପଲସ୍ 

ରେ ରକୌଣସି କାେଣେୁ ରକୌଣସି କାେବାେ ପ୍ରତୟା ୟାନ ହୁଏ ରତରବ ବୟାଙ୍କ ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ ରହବ ନାହିଁ| 
 ଏଟଏିମ୍ ର ବୟବହାର 

• ଏହ ିକାଡତ ସାୋ ବଶି୍ୱରେ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଏଟଏିମ୍ ଏବଂ ରି୍ସା / ରି୍ସାରେ ଉପଲବ୍ଧ| ଏଟଏିମରେ ପଲସ୍ ଗ୍ରହଣ କୋଯାଏ| 
•  ଡିସିବ ିରଡବଟି୍ କାଡତକୁ ର୍ାେତ ଏବଂ ବିରଦଶେ ରଯରକୌଣସି ରି୍ସା ଏଟିଏମରେ ନର୍ଦ ଉଠାଣ ଏବଂ ବାଲାନସ ପଚୋଉଚୋ 

ପାଇ  ମଧ୍ୟ ବୟବହାେ କୋଯାଇପାେିବ| 
• ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଏଟଏିମ୍ କିମବା ର୍ାେତ ତଥା ବିରଦଶରେ ଥିବା ରକୌଣସି ରି୍ସା ଏଟଏିମରେ ନର୍ଦ ଉଠାଣ / ବାଲାନସ ଅନୁସନ୍ଧାନ 

/ ଅନୟାନୟ କାେବାେ ପାଇ  ଶୁଳ୍କ ସରି୍ସ୍ ଚାଜତ ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ରହବ| ସମ୍ପ୍ରତ ିପ୍ରଯୁଜୟ ହାେ ପାଇ , ଦୟାକେି ଏହ ିପୁସ୍ତକେ 

ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ବରି୍ାର୍କୁ ରଦ ନୁ୍ତ| ଦୟାକେି ଆପଣଙ୍କ ନକିଟତମ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଶା ାସହ ରଯାର୍ାରଯାର୍ କେନୁ୍ତ କିମବା ଅଧିକ 

ସଚୂନା ପାଇ  ଆମ ରୱବସାଇଟ୍ ପେିଦଶତନ କେନୁ୍ତ| 
• ସମସ୍ତ ନର୍ଦ ଟଙ୍କା, ରଚକ୍ / ନର୍ଦ ଜମା, ଜମା କିମବା ଉଠାଣ ସମୟରେ ଏଟଏିମ ଦ୍ୱାୋ ଜାେି କୋଯାଇଥିବା ରକୌଣସି 

ବବିେଣୀ / େସିଦ ନରି୍ଣ୍ତାୟକ ରବାଲି ବରିବଚନା କୋଯିବ, ଯଦ ିଅନୟଥା ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ବଜି୍ଞପି୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ନ 

ହୁଏ| ଏପେି ରକୌଣସି ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଚୂଡାନ୍ତ ଏବଂ ନରି୍ଣ୍ତାୟକ ରହବ ଏବଂ ଏହ ିପ୍ରମାଣିତ ୋଶ ିକାଡତଧାେୀଙ୍କ ପାଇ  ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ 

ରହବ| 
• ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରକୌଣସି ରସବା ପ୍ରଦାନ କେିବାରେ ବିଫଳ ରହବା କିମବା ରକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନିବତାହ କେିବାରେ 

ବଫିଳ ରହରଲ ଦାୟୀ େହବି ନାହିଁ, ରଯଉ ଠାରେ ରସ ଏଟଏିମ କିମବା କାଡତେ ରକୌଣସି ତୁଟି (ପ୍ରତୟକ୍ଷ କିମବା ପରୋକ୍ଷ) ପାଇ  
ଦାୟୀ େହବି ନାହିଁ, ପାଣ୍ଠେି ଅସ୍ଥାୟୀ ଅର୍ାବ, ରକୌଣସି ବିବାଦ କିମବା ପେିସ୍ଥିତ ିଏହାେ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ େହବି ନାହିଁ| 

• ରକୌଣସି କାେଣେୁ କାଡତ ଏବଂ ଆନୁସଙି୍ଗକ ପିନ୍ େ କ୍ଷତ ିକିମବା ବୟବହାେ ରଯାର୍ ୁ କମିବା ସମ୍ପକୃ୍ତ ରକୌଣସି ପେିଣାମର୍ତ କମିବା 
ପରୋକ୍ଷ କ୍ଷତ ିପାଇ  ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ େହବି ନାହିଁ| 

•  ରଯଉ  ରଦଶରେ କାଡତ ଜାେି କୋଯାଇଥିଲା ରସହ ିରଦଶ ବୟତୀତ ଅନୟ ରକୌଣସି ରଦଶରେ ଏଟଏିମ ରସବାେ ଉପଲବ୍ଧତା 
ମଧ୍ୟ ରସହ ିରଦଶରେ ଲାରୁ୍ ରହଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ନୟିମଦ୍ୱାୋ ନୟିନ୍ତ୍ରିତ ରହାଇଥାଏ| ବନିା ରନାଟସିରେ ଏହ ିରସବା ପ୍ରତୟାହାେ 

କୋର୍ରଲ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଦାୟୀ େହବି ନାହିଁ| 
• ଯଦ ିଆପଣଙ୍କ କାଡତ ଗ୍ରହଣ କୋନଯାଏ କିମବା ରକୌଣସି କାେଣେୁ ରକୌଣସି ଏଟଏିମରେ ରକୌଣସି କାେବାେ ପ୍ରତୟା ୟାନ ହୁଏ 

ରତରବ ବୟାଙ୍କ ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ ରହବ ନାହିଁ| 
ଶୁଳ୍କ 

• ବାଷିକ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଯୁଜୟ ହାେରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ରଡବଟି୍ ରହବ| ଏହ ିଶୁଳ୍କ ରଫେସ୍ତରଯାର୍ୟ ନୁରହ | ପ୍ରାଥମିକ 

ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରଚଳତି ହାେରେ ଅନୟାନୟ ରସବା ପାଇ  ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କୋଯିବ| 
•  ରଯଉ ଠାରେ ନର୍ଦ ଉଠାଣ / ଉଠାଣ ଅବଶିଷ୍ଟ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ / କିମବା ଅନୁସନ୍ଧାନ| ରଡବଟି୍ ଏବଂ / କିମବା ଅନୟ ାାନୟ 

କାେବାେ ପାଇ  ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଶୁଳ୍କ ଲାରୁ୍ ରହବ, ରଡବଟି୍ ଏଣ୍ଟି ିରପାଷ୍ଟ୍ କେିବା ସମୟରେ କିମବା ଦିନ ରଶଷରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ ୋଶ ି

ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ରଡବଟି୍ ରହବ| 
• କାଡତଧାେୀଙ୍କ ବୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବବିେଣୀରେ ବରିଦଶୀ ମୁଦ୍ରାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଚାଜତ ର୍ାେତୀୟ ଟଙ୍କାରେ ବଲି୍ କୋଯିବ| 

ଆପଣ ସମୟ ସମୟରେ ବରିଦଶୀ ମୁଦ୍ରାରେ କୋଯାଇଥିବା ଶୁଳ୍କ ସହତି ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଏବଂ ଡିସିବି ବୟାଙ୍କ / ବୟାଙ୍କକୁ ରଦୟ 

କେିପାେିରବ| ଆପଣ ଏକ ରି୍ସାକୁ ରି୍ସା ପ୍ରଦାନ କେିପାେିରବ| 

  



 
• ରଡବଟି୍ କାଡତ ବୟବହାେ ଉପରେ ଲାରୁ୍ ରହଉଥିବା ଶୁଳ୍କ କୁ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ କାଡତଧାେୀଙୁ୍କ ବନିା ପୂବତ ସୂଚନାରେ ସମୟ 

ସମୟରେ ପେିବର୍ତ୍ତନ କୋଯାଇପାରେ| 
•  ଏହ ିନୟିମାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ରଦ ାଯାଉଥିବା ରକୌଣସି ରଦୟ / ଶୁଳ୍କ| ରସବା ଟକିସ ଏବଂ / କିମବା ରସବା ଟକିସ 

ଶୁଳ୍କ କିମବା ସମୟ ସମୟରେ ଲାରୁ୍ ରହଉଥିବା ଅନୟ ରକୌଣସି ରସସ୍ / ରସସ୍| ରସଠାରେ ରକୌଣସି କାର୍ ନାହିଁ| 
 ମଡବଟି୍ କାଡତର ମବୈଶଷି୍ଟୟ 

• ବୟାଙ୍କ, ଆପଣଙ୍କ ରଡବଟି୍ କାଡତରେ ବରିି୍ନ୍ନ ରବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କେିବା ପାଇ , ସମୟ ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ବରିବକ ଅନୁଯାୟୀ, 
ବରିି୍ନ୍ନ ଏରଜନିସ ସହତି ଚୁକି୍ତ କେିପାରେ| ଏହ ିସମସ୍ତ ରବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରୁ୍ଡିକ ରକବଳ ସରବତାର୍ତ୍ମ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଆଧାେିତ ରହବ 

ଏବଂ ବୟାଙ୍କ ରକୌଣସି ରସବା ପ୍ରଦାନକାେୀ / ବୟବସାୟୀ / ଆଉଟରଲଟ୍ / ଏରଜନିସ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଉଥିବା ରସବାେ 

ରକୌଣସି ଉତ୍ପାଦେ କାଯତୟକାେିତା, ଉପରଯାରି୍ତାେ ର୍ୟାରେଣ୍ଟ ିକିମବା ର୍ୟାରେଣ୍ଟ ିଦଏି ନାହିଁ| ବିବାଦ (ଯଦ ିଅଛ)ି ବୟାଙ୍କସହ ଜଡିତ 

ନ ରହାଇ ବୟବସାୟୀ / ଏରଜନିସ ଇତୟାଦ ିଦ୍ୱାୋ ସିଧାସଳ  ରଯାର୍ାରଯାର୍ କୋଯିବା ଉଚତି୍| 

 ମଖାୋ ସୂଚନା 
• ଏହ ିସର୍ତ୍ତାବଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ କାଡତଧାେୀ ଡିସିବି ବୟାଙ୍କ ଲିମିରଟଡକୁ ଏହ ିବୟବସ୍ଥା ପାଇ  ରବୈଷୟିକ / ରବୈଷୟିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ 

କେିବାକୁ ପଡିବ| ରବୈଷୟିକ ରସବା ପ୍ରଦାନକାେୀ ଙ୍କ ସହ କାଡତ / କାଡତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଧାେକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅପରେସନେ ଡାଟା 
ଅଂଶୀଦାେ କେିବା ପାଇ  ଅନୁରମାଦନ ପ୍ରଦାନ କରେ| 

• ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଏବଂ / କିମବା ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଏବଂ / କିମବା ଏହାେ ସହରଯାର୍ୀ ସଂସ୍ଥାେ ଅନୁରୋଧେରମ, ଆପଣ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ 

ଏବଂ / କିମବା ଏହାେ ଅନୁବନ୍ଧତି ପାଇ  ଆବଶୟକ ମରନ ରହଉଥିବା ରକୌଣସି ବଷିୟ ସମବନ୍ଧୀୟ ରକୌଣସି ସୂଚନା, ରେକଡତ କିମବା 
ସାଟଫିିରକଟ୍ ପ୍ରଦାନ କେିରବ| ଆପଣ ଡିସିବି ବୟାଙ୍କ ଏବଂ / କିମବା ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ବୟବହାେ କେିପାେିରବ| କିମବା ରକୌଣସି 

ଉପାୟ କିମବା ରକୌଣସି ଉତ୍ସ ଦ୍ୱାୋ ଦା ଲ କୋଯାଇଥିବା ସୂଚନାେ ସତୟତା ଯାଞ୍ଚ କେିବାକୁ ତାଙ୍କ ସହରଯାର୍ୀଙୁ୍କ ଅଧିକାେ 

ଦଅିନୁ୍ତ| ଯଦ ିଡାଟା ପ୍ରଦାନ କୋଯାଏ ନାହିଁ କିମବା ଏହାେ ରକୌଣସି ସହରଯାର୍ୀଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଏ ନାହିଁ| ଯଦ ିରୁ୍ଲ୍ ହୁଏ, 

ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଏବଂ / କିମବା ନରଚତ୍ ତାଙ୍କ ସହରଯାର୍ୀମାରନ ନଜି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାଡତ ନବୀକେଣ କେିବାକୁ ମନା କେିପାେନ୍ତ ି

କିମବା ତୁେନ୍ତ କାଡତ େଦ କେିପାେିରବ| 
• ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଏବଂ / କିମବା ଏହାେ ସହରଯାର୍ୀ ମାରନ ରସମାନଙ୍କେ ସୂଚନା ଏବଂ / କିମବା ଦସ୍ତାବଜିକୁ ରଯରକୌଣସି ଅଦାଲତ, 

ଅଦ୍ଧତ-ନୟାୟିକ / ରବୈଧାନକି / ନୟିାମକ କର୍ତ୍ତୃ ପକ୍ଷ, ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କାେୀ ଏରଜନିସ ଏବଂ ରକନ୍ଦ୍ର ସେକାେ କିମବା ୋଜୟ 
ସେକାେଙ୍କ ଅନୟ ରକୌଣସି ଶା ାକୁ ସକ୍ଷମ ରକ୍ଷତ୍ରେ ଅନୟ ରକୌଣସି ଶା ାକୁ ପ୍ରକାଶ କେିବାେ ଅଧିକାେ ସଂେକି୍ଷତ େଖିଛନ୍ତ|ି 

• ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଏବଂ / କିମବା ଏହାେ ସହରଯାର୍ୀ ମାରନ ରକୌଣସି ଇରଲରକଟରାନକି୍ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତେ ରନଟୱାକତରେ ତାଙ୍କ 

ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସମ୍ପକତରେ ଆବଶୟକ କିମବା ଉପଯୁକ୍ତ କାଡତଧାେକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସମବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କେିବାେ ଅଧିକାେ େହଛି|ି 
• ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଏବଂ / କିମବା ଏହାେ ସହରଯାର୍ୀ ମାରନ ବରିଦଶୀ ମୁଦ୍ରାରେ କାଡତଧାେୀଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ରହାଇଥିବା  ର୍ଚ୍ତ ବଷିୟରେ 

ଆେବଆିଇ କିମବା ଅନୟ ରକୌଣସି ରବୈଧାନକି / ନୟିାମକ କର୍ତ୍ତୃ ପକ୍ଷଙୁ୍କ େିରପାଟତ କେିବାେ ଅଧିକାେ ସଂେକି୍ଷତ େଖିବା କୁ 

ସୁନଶିି୍ଚତ କେିବା ପାଇ , କାଡତଧାେୀ (କାଡତଧାେୀ) ଦ୍ୱାୋ ଗ୍ରହଣୀୟ ଅଧିକାେଉେଂ ନ ରହବ ନାହିଁ ଏବଂ ରବୈରଦଶିକ ମୁଦ୍ରା 
ପେିଚାଳନା ଆଇନ, 1999 ଉେଂ ନ ରହବ ନାହିଁ|| 

• କାଡତଧାେୀ ୋଜ ିହୁଅନ୍ତି ରଯ ବୟାଙ୍କ ଏବଂ / କିମବା କିମବା ତାଙ୍କ ସହରଯାର୍ୀମାରନ କରଠାେ ବଶି୍ୱାସରେ, ବୟକି୍ତର୍ତ ସୂଚନା ଅନୟ 
ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କେିପାେନ୍ତ,ି ଯାହା ସମ୍ପକୃ୍ତ କାେଣପାଇ  ଯଥାଥତ ର୍ାବରେ ଆବଶୟକ ରହାଇପାରେ, କିନୁ୍ତ ନମିନଲିଖିତ ରେ ସୀମିତ 

ନୁରହ |: 
a. ରଯରକୌଣସି ରଟଲିରଯାର୍ାରଯାର୍ କିମବା ଇରଲରକଟରାନକି୍ କିଲୟେିଂ ରନଟୱାକତରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇ , 
b. ଆଇନର୍ତ ନିରଦତଶାବଳୀ କୁ ପାଳନ କେି, 
c. ସ୍ୱୀକୃତପି୍ରାପ୍ତ ରେଡିଟ୍ ରସ୍କାେିଂ ଏରଜନିସ ଦ୍ୱାୋ ରେଡିଟ୍ ରେଟିଂ ପାଇ , 
d. ଠରକଇ ରୋକିବା ଉରଦଶୟରେ, ଏବଂ 
e. ସୂଚନା ବୁୟରୋକୁ ରଶ୍ରୟ ରଦବା ପାଇ | 

• କାଡତଧାେୀ ଆହୁେି ୋଜ ିହୁଅନ୍ତି ରଯ ରକୌଣସି ମାରକତଟଂି ଏରଜଣ୍ଟ (ଏରଜଣ୍ଟ) ଏବଂ / କିମବା ଠିକାଦାେଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ େସ୍ ରସଲିଂ 
ଉରଦଶୟରେ ବୟାଙ୍କ ଏବଂ / କିମବା ଏହାେ ସହରଯାର୍ୀମାରନ ଆକାଉଣ୍ଟ ର ାଲିବା ଫମତରେ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଥିବା ସୂଚନା 
ପ୍ରକାଶ କେିପାେିରବ ରଯଉ ମାନଙ୍କ ସହତି ବୟାଙ୍କ ଏବଂ / କିମବା ଏହାେ ସହରଯାର୍ୀମାରନ ଆକାଉଣ୍ଟ ର ାଲିବା ଫମତରେ 

ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଥିବା ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କେିପାେିରବ| କିମବା ଏହାେ ଅନୁବନ୍ଧତି କିମବା ଅନୟ ରକୌଣସି ବୟକି୍ତଙ୍କ ସହ ଆକରସସ୍ 

ଅଛ ିରଯଉ ମାନଙ୍କ ସହତି ରସବା / ରସବା ପ୍ରଦାନ କୋଯାଏ| ବରିି୍ନ୍ନ ଆଥକି ଉତ୍ପାଦେ େସ୍ ରସଲିଂ ସରମତ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦାନ 

ସମବନ୍ଧୀୟ ବୟବସ୍ଥାକୁ ରକୌଣସି ସୀମା ବିନା ଅନ୍ତର୍ତୁ କ୍ତ କୋଯାଇଛ|ି 
 ହଜ ିାଇଥିବା କ ିବା ମଚାରି ମହାଇଥିବା କାଡତ 

• ଯଦ ିକାଡତ ହଜଯିାଏ କିମବା ରଚାେି ରହାଇଯାଏ, ରତରବ ତୁେନ୍ତ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଶା ା କିମବା ରହଲପଲାଇନକୁ ଲିଖିତ ରଯାର୍ାରଯାର୍ 

ମାଧ୍ୟମରେ  ଟଣା ବଷିୟରେ ଜଣାଇବା ଉଚତି୍| ଏହ ିଲିଖିତ ନଶିି୍ଚତତା ସହତି ସ୍ୱୀକାେ କୋଯାଇଥିବା ରପାଲିସ ଅରି୍ରଯାର୍େ 

ଏକ ନକଲ େହବିା ଜେୁେୀ 
• ଯଦ ିକାଡତ ହଜବିା କିମବା ରଚାେି ରହବା ପରେ ଡିସିବି ବୟାଙ୍କ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କେିଛ,ି କିନୁ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲିଖିତ ନଶିି୍ଚତତା 

ପ୍ରାପ୍ତ କେିବା ପୂବତେୁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ରଡବଟି୍ ରହାଇଥିବା ସମସ୍ତ ୋଶ ିପାଇ  ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ େହରିବ| ରତରବ ଯଦ ିରକୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତ ି

/ କ୍ଷତ ିରହାଇଥାଏ| ଯଦ ିରଚାେି ବଷିୟରେ ତୁେନ୍ତ ଲିଖିତ ର୍ାବରେ େିରପାଟତ କୋଯାଏ ଏବଂ ଆପଣ ର୍ଲ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏବଂ 
ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ଏବଂ ପେିଶ୍ରମ ସହତି କାଯତୟ କେିଛନ୍ତ,ି େୟ କାେବାେ ପାଇ  ଆପଣଙ୍କେ ହଜଯିାଇଥିବା କାଡତ ଦାୟିତ୍ୱ ଶୂନ ରହବ 

(ଥରେ କ୍ଷତ ିଲିଖିତ ର୍ାବରେ େିରପାଟତ ରହବା ପରେ)| ଏଟଏିମ୍ ଜେିଆରେ ନର୍ଦ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ଉପରେ ଏର୍ଳି ରକୌଣସି 

କର୍ରେଜ୍ ଦଆିଯିବ ନାହିଁ, କାେଣ ଏର୍ଳ ିକାେବାେ ପାଇ  ପିନ୍ ବୟବହାେ କେିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ରର୍ାପନୀୟ ଏବଂ ରକବଳ 

ଆପଣ ଜାଣନ୍ତ|ି 
• ଏହା ଦ୍ୱାୋ ଆପଣ କାଡତେ କ୍ଷତି କିମବା ଅପବୟବହାେ କାେଣେୁ ଉପୁଜଥିିବା ରକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ / ଦାୟିତ୍ୱ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କକୁ ପ୍ରଦାନ 

କେିପାେିରବ| (ସିରି୍ଲ୍ କିମବା େିମିନାଲ), ଯଦ ିକ୍ଷତ,ି  ର୍ଚ୍ତ,  ର୍ଚ୍ତ କିମବା କ୍ଷତ ିଅନୁପସି୍ଥତ ଅଛ ିଏବଂ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କକୁ େିରପାଟତ 
କୋଯାଇନାହିଁ, କିମବା ଯଦ ିଡିସିବ ିହଜି ଯାଇଛ ିଏବଂ ବୟାଙ୍କକୁ ସୂଚନା ରଦବା ପୂବତେୁ ଏହାେ ଅପବୟବହାେ ରହାଇଛ ିରତରବ 

ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ ର୍େଣା କେିବାକୁ ପ୍ରତଶିୁତି ଦଅିନୁ୍ତ| ଯଦ ିଆପଣ ସମସ୍ତ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଳନ କେିଛନ୍ତ,ି ରତରବ ପ୍ରଯୁଜୟ 
ଶୁଳ୍କରେ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କେ ବରିବକ ଅନୁଯାୟୀ ବଦଳ କାଡତ ଜାେି କୋଯାଇପାେିବ| 

• ଯଦ ିଆପଣ କାଡତ ପେିଚାଳନାରେ ଅତୟନ୍ତ ରବପେୁଆ କିମବା ଠରକଇ କେୁଥିବା ଜଣାପରଡ, ରତରବ ବୟାଙ୍କ ହଜଯିାଇଥିବା କାଡତ 
/ କାଡତକୁ ବୟବହାେ କେିବ| ରଚାେି ରହାଇଥିବା କାଡତ ବୟବହାେ କେି ଜାଲିଆତ ିେିଫଣ୍ଡ / ରଫେସ୍ତ ପେିରଶାଧ ପାଇ  ରକୌଣସି 

ଅନୁରୋଧ ଗ୍ରହଣ କେିରବ ନାହିଁ| ଯଦ ିଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ଏବଂ / କିମବା କିମବା ଯଦ ିଆପଣ ପ୍ରଦାନ କେୁଥିବା ରକୌଣସି ସୂଚନା 
ଆଧାେରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା କୋଯାଏ, ରତରବ ବୟାଙ୍କ ଜାଲିଆତି େିଟର୍ଣ୍ତ / େିଟର୍ଣ୍ତ ଦା ଲ କେିପାରେ| 

ପେିରଶାଧ ପାଇ  ରକହ ିଆପଣଙ୍କ ଠାେୁ ରକୌଣସି ଅନୁରୋଧ ଗ୍ରହଣ କେିରବ ନାହିଁ| ଆରମ ପୂବତ ସୂଚନା ପୁନେୁଦ୍ଧାେ କେିବୁ| 

ଆପଣ ଡିସିବି ବୟାଙ୍କକୁ ପ୍ରତଶିୁତ ିଦିଅନ୍ତ ିରଯ ଆପଣଙ୍କ ଅବରହଳା କିମବା ନକଲି କାଡତ ପେିଚାଳନା ରଯାର୍ ୁ ରହାଇଥିବା ରକୌଣସି 

ଦାୟିତ୍ୱ, କ୍ଷତ,ି କ୍ଷତ,ି କ୍ଷତକୁି ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ତ ର୍େଣା କେନୁ୍ତ| 
  



 
• ଯଦ ିଆପଣ ପରେ କାଡ୍ତ ପୁନେୁଦ୍ଧାେ କେନ୍ତି, ରତରବ ଏହା ବୟବହାେ କୋଯାଇପାେିବ ନାହିଁ| ଦୟାକେ ିକାଡତକୁ ଏକ 

ଚୁମବକୀୟ ଷି୍ଟ୍ରପ୍ ସହତି ଅରନକ  ଣ୍ଡ କେ ିନଷ୍ଟ୍ କେନୁ୍ତ| 
ବୀ ା 

• ଆପଣ ୋଜି ହୁଅନ୍ତ ିରଯ କାଡତରେ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଥିବା ବୀମା ସୁବଧିା ଆପଣଙ୍କ ପାଇ  ପ୍ରଯୁଜୟ ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ବୀମା ପଲିସିେ 

ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙୁ୍କ ଉପଲବ୍ଧ ରହବ ଏବଂ ରକବଳ ରଯପଯତୟନ୍ତ ଆପଣ ଡିସବି ିବୟାଙ୍କେ ସେିୟ କାଡତଧାେୀ ଅଛନ୍ତ ି

ଏବଂ େହରିବ| 
• ଜରିୋ ଲଷ୍ଟ୍ କାଡତ ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ରେଜ ଏଚଡଏିଫସି ଇରର୍ତା ରଜରନୋଲ ଇନସୁୟୋନସ କମ୍ପାନୀ ଲିମିରଟଡ (କିମବା ଅନୟ 

ରକୌଣସି ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ବୟାଙ୍କ ସମୟ ସମୟରେ ଚୁକି୍ତ କେିପାେିବ) କାଡତଧାେୀମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଏ, 

ରଯଉ ମାନଙ୍କେ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ, ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ନଷି୍ପର୍ତ୍,ି ରଯଉ ଥିପାଇ  ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ ନୁରହ , ପ୍ରଯୁଜୟ ରହବ| 
• ମାମଲାେ ଆବଶୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙୁ୍କ ଅତେିିକ୍ତ ଦସ୍ତାବଜି୍ ଦା ଲ କେିବାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ| 
•  ଦାବେି ବିଳମି୍ବତ ସମାଧାନ ପାଇ  ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଦାୟୀ େହବି ନାହିଁ| 

ବବୃିତ ିଏବଂ ମରକଡତ 
• କାଡତ କାେବାେେ ରେକଡତ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପଠାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ବବିେଣୀରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହବ| ଏର୍ଳ ିଆକାଉଣ୍ଟ 

ବବିେଣୀ କାଡତଧାେକଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଦଶତାଯାଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହତି ସମ୍ପକୃ୍ତ ରମଲିଂ ଠିକଣାରେ ସମୟ ସମୟରେ 

କାଡତଧାେୀଙୁ୍କ ରମଲ୍ କୋଯିବ| କାଡତଧାେୀ ରଯ ରକୌଣସି ସମୟରେ ଡିସିବ ିରଫାନ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ରସବାକୁ କଲ୍ କେି କିମବା ଡିସିବି 
ବୟାଙ୍କ ଏଟଏିମ୍ ରେ ମିନ ିରଷ୍ଟ୍ଟରମଣ୍ଟ ସୁବଧିା ବୟବହାେ କେି ରସମାନଙ୍କ କାେବାେ ବବିେଣୀ ପାଇପାେିରବ| 

• କାଡତ େ ବୟବହାେ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିସବି ିବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରେିୟା କୋଯାଇଥିବା କାେବାେେ ରେକଡତ ନରି୍ଣ୍ତାୟକ ଏବଂ ସମସ୍ତ 

କାେଣ ପାଇ  ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହବ| 
ବବିାଦ 

• େୟ କାେବାେ ରକ୍ଷତ୍ରରେ, କାଡତଧାେକଙ୍କ ଦସ୍ତ ତ ସହତି ବେିୟ ସିଲପ୍ ଏବଂ ଏଥିରେ ଉରେ  କୋଯାଇଥିବା କାଡତ ନମବେ 

ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଏବଂ / କିମବା ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଜାେି କୋଯାଇପାେିବ| ନରଚତ୍ ସହରଯାର୍ୀ ଏବଂ / କିମବା ଏହାେ ସହରଯାର୍ୀ ଙ୍କ 

ମଧ୍ୟରେ ନରି୍ଣ୍ତାୟକ ପ୍ରମାଣ େହବି ଏବଂ କାଡତଧାେୀଙୁ୍କ କାଡତଧାେୀ ଏବଂ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଏବଂ / କିମବା କାଡତଧାେୀଙୁ୍କ ଦଆିଯିବ| 

କାଡତଧାେୀ ଏବଂ / କିମବା ତାଙ୍କ ସହରଯାର୍ୀଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ରହାଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇ  କାଡତଧାେକ ଏହ ିରସବାେୁ େୟ / େୟ କେିବା 
ଆବଶୟକ ରହବ ନାହିଁ| ପ୍ରାପ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ କାଡତଧାେକଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇଛ|ି 

• ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଏବଂ / କିମବା ଏହାେ ସହରଯାର୍ୀ ମାରନ ରକୌଣସି ବପିଯତୟସ୍ତ କାଡତଧାେୀଙ୍କ ମତରର୍ଦେ ସମାଧାନ ପାଇ  ଆନ୍ତେିକ 

ଏବଂ ଯୁକି୍ତଯୁକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କେିରବ, ଯାହା ଆକାଉଣ୍ଟ ବବିେଣୀରେ ଉରେଖିତ ମତରର୍ଦ େ ରନାଟସି୍ ପ୍ରାପ୍ତ ରହବାେ ଦୁଇ ମାସ 

ମଧ୍ୟରେ କିମବା କାଡତଧାେୀଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ନଦି୍ଧତାେିତ ରହାଇଥାଏ| ଯଦ ିଏର୍ଳି ପ୍ରୟାସ କୁ ଡିସିବି ବୟାଙ୍କ ଅନୁସେଣ କରେ ଏବଂ / କିମବା 
ଯଦ ିତାଙ୍କ ସହରଯାର୍ୀମାରନ ଫି' ଯୁକି୍ତଯୁକ୍ତ ରବାଲି ନଦି୍ଧତାେଣ କେନ୍ତ,ି ରତରବ ଏହା କାଡତଧାେୀଙୁ୍କ ଜଣାଇବ| 

• ଅଂଶୀଦାେ ରନଟୱାକତ ଏଟଏିମ୍ କାେବାେ କୁ ରନଇ ରକୌଣସି ବବିାଦ ରି୍ସା ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ସମାଧାନ ରହବ| ଅଂଶୀଦାେ 

ରନଟୱାକତ ସହତି କୋଯାଇଥିବା ରକୌଣସି କାେବାେ ପାଇ  ବୟାଙ୍କ ଏବଂ ଏହାେ ସହରଯାର୍ୀ କାଡତଧାେୀମାରନ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ 
ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ତ ିନାହିଁ| ଯଦ ିକାଡତଧାେୀଙ୍କେ ରକୌଣସି ଅଂଶୀଦାେ ରନଟୱାକତ ଏଟଏିମ ସମବନ୍ଧୀୟ ରକୌଣସି ଅରି୍ରଯାର୍ 

ଥାଏ, ରତରବ ଅଂଶୀଦାେ ରନଟୱାକତ ସହତି କାଡତଧାେକ ଏହ ିମାମଲାେ ସମାଧାନ କେନୁ୍ତ ଏବଂ ଏହା କେିବାରେ ବିଫଳ ରହରଲ 

ତାଙୁ୍କ ବୟାଙ୍କ ଏବଂ ଏହାେ ଅନୁବନ୍ଧତି ଉପରେ ରକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱେୁ ମୁକ୍ତ କୋଯିବ ନାହିଁ| ରତରବ କାଡତଧାେୀ ତୁେନ୍ତ ବୟାଙ୍କ ଓ 
ତାଙ୍କ ସହରଯାର୍ୀଙୁ୍କ ଅରି୍ରଯାର୍ ସମ୍ପକତରେ ଜଣାଇରବ| 

• ଡସିବି ିବୟାଙ୍କ ଏବଂ / କମିବା କମିବା କାଡତକୁ ସମ୍ମାନ ରଦବା ପାଇ  ରକୌଣସି ବୟବସାୟୀ ପ୍ରତଷି୍ଠାନକୁ ପ୍ରତୟା ୟାନ କେିବା ପାଇ  
ଏହାେ ସହରଯାର୍ୀମାରନ ରକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ତ ିନାହିଁ| 

• ଏହ ିସର୍ତ୍ତାବଳୀ ରୁ୍ଡିକ ର୍ାେତେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ଅନୁଯାୟୀ ବରିବଚନା କୋଯିବ| ଏହ ିମାମଲାରେ ଅନୟ ଅଦାଲତେ 

ସମାନ୍ତୋଳ ଅଧିକାେ ଥିରଲ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବବିାଦ ର୍ାେତରେ ବରମବେ ଅଦାଲତମାନଙ୍କେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାେ ଅଧୀନରେ େହଛି|ି 
• କାଡତଧାେୀ ବରକୟା ଆଦାୟ, ଆଇନର୍ତ  ର୍ଚ୍ତ (ମାମଲାକୁ ଏରଜଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବା ଜେୁେୀ ରହାଇପଡିଛ ିକି ନାହିଁ) କିମବା ବବିାଦେ 

ସମାଧାନ ପାଇ  ଆଇନର୍ତ ସମବଳ ବୟବହାେ କୋଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ  ର୍ଚ୍ତ ପାଇ  ଦାୟୀ େହରିବ| 
• ବୟାଙ୍କ ଏବଂ / କିମବା କିମବା ଏହାେ ସହରଯାର୍ୀ ମାରନ ପ୍ରତୟକ୍ଷ କିମବା ପରୋକ୍ଷ ର୍ାବରେ ର୍ାେତ ର୍ଣତନ୍ତ୍ର ବୟତୀତ ଅନୟ 

ରକୌଣସି ରଦଶେ ଆଇନ କୁ ପାଳନ ନ କେିବା ପାଇ  ରକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ତ ିନାହିଁ| ର୍ାେତ ବୟତୀତ ଅନୟ ରକୌଣସି 

ରଦଶେୁ ଇଣ୍ଟେରନଟ୍, ରମାବାଇଲ୍ କିମବା ରଫାନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାଡତଧାେକ ରଯରକୌଣସି ରସବା ପାଇପାେିରବ, ଏହା ସତୟ ର୍ାବରେ 

ବରିବଚନା କୋଯିବ ନାହିଁ ରଯ ରସହ ିରଦଶେ ଆଇନ ଏହ ିସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ / କିମବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ପ୍ରର୍ାବତି କେିପାରେ| କିମବା 
କାଡତଧାେୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ / କିମବା କିମବା ଅପରେସନ୍ ଏବଂ / କିମବା ଅପରେସନ୍| କିମବା ଏହ ିରସବାରୁ୍ଡିକ ମଧ୍ୟେୁ 

ରଯରକୌଣସି େ ବୟବହାେ କୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କେନୁ୍ତ| 
ସାଧାରଣ 

• ଆପଣ ତୁେନ୍ତ ଡିସିବି ବୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ନଜିେ ରୋଜର୍ାେ ଏବଂ / କିମବା ରୋଜର୍ାେ ପ୍ରଦାନ କେିପାେିରବ| କିମବା ଅଫିସ୍ ଏବଂ / 
କିମବା ଅଫିସ୍| କିମବା ଆବାସିକ ଠିକଣା ଏବଂ ରଟଲିରଫାନ୍ ନମବେରେ ରକୌଣସି ପେିବର୍ତ୍ତନ ବଷିୟରେ ଲିଖିତ ର୍ାରବ ସୂଚନା 
ଦଅିନୁ୍ତ|| 

• ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ରକୌଣସି ନୟିମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ରଯାଡିବା, ଅପସାେଣ କେିବା କିମବା ପେିବର୍ତ୍ତନ କେିବାେ ଅଧିକାେ ସଂେକି୍ଷତ 

େଖିଛ|ି ରଯଉ  ତାେି ରେ ଏହ ିସବୁ ପେିବର୍ତ୍ତନ କାଯତୟକାେୀ ରହବ, ରସହ ିତାେି  ପରେ ରଡବଟି୍ କାଡତେ ବୟବହାେକୁ ବନିା 
ସଂେକ୍ଷଣରେ ଗ୍ରହଣୀୟତାେ ପ୍ରମାଣ ର୍ାରବ ଗ୍ରହଣ କୋଯିବ| 

• ଏଠାରେ ଡାକ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯାଇଥିବା ରକୌଣସି ରନାଟସି୍ ଡିସିବକୁି ଦଆିଯାଇଥିବା ରଶଷ ଠିକଣାରେ ବଜି୍ଞପି୍ତ ରପାଷ୍ଟ୍ କେିବାେ 

୭ ଦନି ମଧ୍ୟରେ କାଡତଧାେୀଙୁ୍କ ମିଳଛି ିରବାଲି ବରିବଚନା କୋଯିବ| କାଡତଧାେୀ ଏହ ିପେିବର୍ତ୍ତନରୁ୍ଡିକୁ ବୟାଙ୍କକୁ ଲିଖିତ ର୍ାରବ 

ପ୍ରକାଶ କେିରବ| ଏହ ିଉପାୟରେ କାଡତଧାେୀଙ୍କ ପାଇ  ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଏକ ପ୍ରର୍ାବଶାଳୀ ପୋମଶତ ରହବ| 
•  ଯଦ ିରକୌଣସି ଆକାଉଣ୍ଟଧାେୀ କାଡତ ବୟବହାେ କେି ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଅନୁମତ ିପ୍ରାପ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ବାଲାନସ କିମବା ଓର୍େଡ୍ରାଫଟ 

ସୀମାଠାେୁ ଅଧିକ ଉଠାଣ କେନ୍ତ,ି ରତରବ ଆକାଉଣ୍ଟ ଧାେକ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କକୁ ସୁଧ ସହତି ଓର୍େ-ଡ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ ୋଶ ିଏବଂ ଡିସିବି 
ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ନଦି୍ଧତାେିତ ହାେରେ ଜେିମାନା ପ୍ରଦାନ କେିରବ| ତଥାପି, ଏହାକୁ ଏକ ଚୁକି୍ତ ର୍ାବରେ ବରିବଚନା କୋଯିବା ଉଚତି୍ 

ନୁରହ , କିମବା ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ରକୌଣସି ଓର୍େଡ୍ରାଫଟ ସୁବଧିା ପ୍ରଦାନ କେିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ରବାଲି ଦଶତାଯାଇଛ ିକିମବା ସୂଚତି କୋଯାଇଛ|ି 
•  ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ କାଡତଧାେୀମାନଙୁ୍କ େିହାତ ିର୍ଳ ିସୁବଧିା ପ୍ରଦାନ କେୁଥିବା ତୃତୀୟ ପକ୍ଷଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଉଥିବା ଦ୍ରବୟ ଏବଂ 

ରସବାେ ରୁ୍ଣବର୍ତ୍ା ବଷିୟରେ ରକୌଣସି ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରେ ନାହିଁ|  
ସ ାପି୍ତ 

•  ବନିା ଆରୁ୍ଆ ସୂଚନାରେ ଏବଂ ରକୌଣସି କାେଣ ନ ଦଶତାଇ ରଯ ରକୌଣସି ସମୟରେ ଦଆିଯାଇଥିବା ବୟାଙ୍କ କାଡତ କିମବା ଅନୟ 
ରକୌଣସି ରସବାକୁ ବାତଲି / ପ୍ରତୟାହାେ କେିବାେ ଅଧିକାେ ଡିସିବ ିସଂେକି୍ଷତ େଖିଛ|ି 

• ଯଦ ିକାଡତଧାେୀ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କରେ ତାଙ୍କେ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କେିବାକୁ ନଷି୍ପର୍ତ୍ି ନଅିନ୍ତ,ି ରତରବ ଏହ ିଆକାଉଣ୍ଟ (କାଡତ) ସହତି ଜାେି 

ରହାଇଥିବା କାଡତ ସ୍ୱତିଃସ୍ପତୃ ର୍ାରବ ବାତଲି ରହାଇଯିବ| କାଡତଧାେୀ ତୁେନ୍ତ ତାଙ୍କ କାଡତ ବୟବହାେ କେିବା ବନ୍ଦ କେନୁ୍ତ ଏବଂ ଏହ ି 

  



ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଲିଙ୍୍କ ରହାଇଥିବା ତାଙ୍କ କାଡତକୁ ନଷ୍ଟ୍ କେି ରଫୋଇ ଦଆିଯାଉ| ଯଦ ିରକୌଣସି ବରକୟା କାଡତ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ ହୁଏ 

ଯାହା ଏପଯତୟନ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ରଡବଟି୍ ରହାଇନାହିଁ| ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଏହାେ ପାଣ୍ଠି ରଫୋଇବା ପୂବତେୁ ବଳକା ଟଙ୍କା ଉଠାଇ 

ନଆିଯିବ| 
• ଯଦ ିକାଡତଧାେୀ ରଡବଟି୍ କାଡତ ବୟବହାେ ବନ୍ଦ କେିବାକୁ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିନିଅନ୍ତ,ି ରତରବ କାଡତଧାେୀ ଡସିିବ ିବୟାଙ୍କକୁ ଲିଖିତ ର୍ାରବ 

ଜଣାଇରବ ଏବଂ ତୁେନ୍ତ କାଡତ ରଫେସ୍ତ କେିରବ ଏବଂ ତୁେନ୍ତ କାଡତ ଏବଂ ରକୌଣସ ିଅତେିିକ୍ତ କାଡତଧାେୀଙ୍କ କାଡତ (ଯଦ ି

ଆବଶୟକ ନୁରହ ) ମୟାରେଟକି ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରଫୋଇରଦରବ, ରତରବ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଅରନକ  ଣ୍ଡରେ କାଟଯିିବ| କାଡତକୁ 

ଡିଲିଟ୍ କେିରଦଇଥିବା ଦାବ ିକେିବା ପରେ କାଡତଧାେୀ ରଡବଟି୍ କାଡତରେ ଲାରି୍ଥିବା ସମସ୍ତ କାଡତ ଫିଚେ ଏବଂ ଆନୁଷଙି୍ଗକ ଶୁଳ୍କ 

ପାଇ  ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ େହରିବ| ଏହ ିନୟିମାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀେ କାଯତୟକାେିତା ରଶଷ ସହତି ରକୌଣସି ସମ୍ପକତ ନାହିଁ| ରଡବଟି୍ 

କାଡତରେ ରହଉଥିବା ସମସ୍ତ ଚାଜତ, ଅପବୟବହାେ / ଅପବୟବହାେ ପାଇ  କାଡତଧାେୀ ଦାୟୀ େହରିବ କି ନାହିଁ ବୟାଙ୍କକୁ ଅବର୍ତ 

କୋଯାଇଛ|ି ଜାଲିଆତ ିବୟବହାେ େ ଫଳାଫଳ ଏବଂ କାଡତ ନଷ୍ଟ୍ ରହାଇଯାଏ| 
• ଏହ ିକାଡତ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କେ ସମ୍ପର୍ତ୍ ିଅରଟ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ ପରେ ତୁେନ୍ତ ଏବଂ ନିିଃସର୍ତ୍ତ ର୍ାରବ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଅଧିକାେୀଙୁ୍କ 

ରଫେସ୍ତ କେିବା ଆବଶୟକ| ଦୟାକେି ନଶିି୍ଚତ କେନୁ୍ତ ରଯ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାଡତ ପେିଚାଳନା କେିବା ପୂବତେୁ ବୟାଙ୍କ 

ଅଧିକାେୀଙ୍କ ପେିଚୟ ସ୍ଥାପିତ କେିଛନ୍ତ|ି 
•  ନମିନଲିଖିତ ରକୌଣସି  ଟଣା  ଟବିା ପରେ ଡିସିବି ବୟାଙ୍କ ରଡବଟି୍ କାଡତ ସୁବଧିାକୁ ତୁେନ୍ତ ବନ୍ଦ କେିବାେ କ୍ଷମତା େଖିବ ଏବଂ 

କାଡତ ରଫେସ୍ତ କୋଯିବ| 
i) ଏଠାରେ ନିଦ୍ଧତାେିତ ନୟିମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଳନ କେିବାରେ ବଫିଳତା| 
ii) ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ସହତି ରହାଇଥିବା ଚୁକି୍ତ କିମବା ପ୍ରତଶିୁତି (ଆକସି୍ମକ କିମବା ଅନୟାନୟ) ଅଧୀନରେ ଡିଫଲଟ ରହବା 
iii) କାଡତଧାେୀ ରକୌଣସି ରଦବାଳିଆ, ରଦବାଳିଆ ପ୍ରେିୟା କିମବା ସମାନ ପ୍ରେିୟାେ ବଷିୟ ପାଲଟଯିାଆନ୍ତ|ି 
iv) କାଡତଧାେୀଙ୍କ ମତୁୃୟ| 
v)  କାଡତଧାେୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କୁ ବନ୍ଦ କେିବାରେ କିମବା ଉକ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସବତନମିନ ହାୋହାେି ବାଲାନସ ବଜାୟ େଖିବାରେ ବିଫଳ| 
•  ଯଦ ିକାଡତଧାେୀ ପ୍ରସ୍ତାବତି ରକୌଣସି ପେିବର୍ତ୍ତନ କେିବାକୁ ମନା କେନ୍ତ ିରତରବ ରକୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଲାରୁ୍ ରହବାକୁ ଥିବା ରକୌଣସି 

ତାେି  ପୂବତେୁ ରଡବଟି୍ କାଡତ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କକୁ ରଫୋଇବା ଆବଶୟକ|  
ଟପି୍ପଣୀ 

•  ସୂଚନାରଯାର୍ୟ ରଯ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ବାଣିଜୟିକ ପ୍ରତଷି୍ଠାନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାେୁ ରକୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରେ ନାହିଁ| ରତରବ ରେଳବାଇ 

ଓ ରପରଟ୍ରାଲ ପମ୍ପ ର୍ଳି କିଛ ିବାଣିଜୟିକ ବର୍ତରେ କାଡତ ବୟବହାେ ପାଇ  ସେଚାଜତ େହଛି|ି ରପରଟ୍ରାଲ ପମ୍ପରେ ସେଚାଜତ େୟ ବଲିେ 

2.5% କିମବା ₹10 / - ଟଙ୍କା ଅଧିକ, ଯାହା ଅଧିକ ଥିବ ଏବଂ ରେଳବାଇରେ କାେବାେ ପିଛା ₹30 ଅତେିିକ୍ତ| ଏରୁ୍ଡିକ ଆପଣଙ୍କ 

ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଥୃକ ର୍ାବରେ ରଡବଟି୍ ରହବ ଏବଂ ପଥୃକ ଏଣ୍ଟି ିର୍ାବରେ ରଦ ାଯିବ| 

• ଏହ ିଚାଜତରୁ୍ଡକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳବର୍ତ୍େ ଅଛ ିଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ପେବିର୍ତ୍ତନ ରହାଇପାରେ| ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ , 
ଦୟାକେ ିଆପଣଙ୍କ ନକିଟସ୍ଥ ଡିସବି ିବୟାଙ୍କ ଶା ାସହ ରଯାର୍ାରଯାର୍ କେନୁ୍ତ| 

• ଉପରୋକ୍ତ ଶୁଳ୍କ / ଶୁଳ୍କରେ ରସବା ଟକିସ ଏବଂ / କିମବା ଅନୟ ରକୌଣସି ରସସ୍ / ଟକିସ ସମୟ ସମୟରେ ଲାରୁ୍ ରହବ ନାହିଁ| 
ମହେପ ୋଇନ 

• ଆମ ଗ୍ରାହକ ରକୟାର ରସଣ୍ଟର ନମବର (022) 6899 7777 / (040) 6815 7777 ରର ଆମକୟ କେ କରନ୍ତୟ  କିମବା 
ଆମକୟ ଇ-ରମେ କରନ୍ତୟ | customercare@dcbbank.com କମିବା ଆମକୟ ଡସିିବ ିବୟାଙ୍କ, ନପିସି, ନମବର 2, 

ଥାନକିାଚାେମ୍ ରରାଡ୍, ଟ ି ରର ରେଖ୍ନ୍ତୟ | ନାଗର, ରଚନ୍ନାଇ- 600017. ଆମକୟ www.dcbbank.com ରର 

ପରିେଶଶନ କରନ୍ତୟ |  
ସୋଧୋେଣ ଅେିପଯୋଗ 
ସମସ୍ତ ଆକୋଉଣ୍୍ଟ / ପସେୋଗୁଡିକ  ୋଇଁ ପ୍ରଯୁଜୟ:  

1. େୋୟିତ୍: 
a. ମ ୁ ୋଜି ଏବଂ ନଶିି୍ଚତ କେିବାକୁ ପ୍ରତଶିୁତ ିରଦଉଛ ିରଯ କାେବାେକୁ ପ୍ରର୍ାବତି କେିବା ପାଇ  ରମା େ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଯତୟାପ୍ତ ପାଣ୍ଠି / 

ମଞ୍ଜେୁୀପ୍ରାପ୍ତ ବାଲାନସ / ପୂବତ-ବୟବସ୍ଥିତ ରେଡିଟ୍ ସୁବଧିା ଅଛ|ି ମ ୁ / ଆରମ ସହମତ ରଯ ପାଣ୍ଠିେ ଅର୍ାବ ରହତୁ ରମାେ / ଆମେ 

ନରିଦତଶାବଳୀ ପାଳନ ନ କେିବା ଦ୍ୱାୋ ଉପୁଜଥିିବା ରକୌଣସି ପେିଣାମ ପାଇ  ବୟାଙ୍କ ଦାୟୀ େହବି ନାହିଁ ଏବଂ ବୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ 

ବରିବକ ଅନୁଯାୟୀ ପାଣ୍ଠି ଉପରେ ନଷି୍ପର୍ତ୍ି ରନଇପାେିବ| ଅପାେର୍ତା ସରେ ନଜେକୁ ଆସିନାହାନ୍ତ|ି ବୟାଙ୍କ ରମାେ ପୂବତ ଅନୁମତ ି

କିମବା ରନାଟସି୍ ବନିା ଉପରୋକ୍ତ କାଯତୟ କେିପାେିବ ଏବଂ ମ ୁ / ଆରମ / ଆରମ ଏହା ଦ୍ୱାୋ କୋଯାଇଥିବା ଆରୁ୍ଆ ସୁଧ, 

ଓର୍େଡ୍ରାଫଟ କିମବା ରେଡିଟ୍ ଏବଂ ଏଥିରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ରହାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ଶୁଳ୍କ @Prime ବାଷିକ 5% ସୁଧ ସହତି 

ପେିରଶାଧ କେିବାକୁ ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ େହବୁି| ମିଳତି ମାସିକ| 
b. ରବୈଷୟିକ ତୁଟ ି / ତୁଟ ିକିମବା ରଟଲିକମ୍ ରନଟୱାକତରେ ରକୌଣସି ବିଫଳତା କିମବା ରକୌଣସି ରସବା / ସୁବଧିାେ ବାଧା କିମବା 

ଅନୁପଲବ୍ଧତା କାେଣେୁ ରକୌଣସି ସଫଟରୱୟାର୍ କିମବା ହାଡତରୱୟାେ ସିଷ୍ଟ୍ମରେ ରକୌଣସି ତୁଟ ିରଯାର୍ ୁ ସଷୃ୍ଟ୍ ିରହାଇଥିବା ରକୌଣସି 

କ୍ଷତ,ି କ୍ଷତ ି(ପ୍ରତୟକ୍ଷ କିମବା ପରୋକ୍ଷ) ପାଇ  ବୟାଙ୍କ ଦାୟୀ େହବି ନାହିଁ ରବାଲି ମ ୁ / ଆରମ ୋଜ|ି|  
2. ପ୍ରକାଶ: 

ଆରମ ସହମତ ରଯ ବୟାଙ୍କ, କରଠାେ ବଶି୍ୱାସରେ, ଏପେି ବୟକି୍ତର୍ତ ସୂଚନା ଅନୟ ସଂସ୍ଥାରୁ୍ଡିକୁ ପ୍ରକାଶ କେିପାରେ, ଯାହା 
ସମ୍ପକୃ୍ତ କାେଣପାଇ  ଆବଶୟକ ରହାଇପାରେ, କିନୁ୍ତ ନମିନଲିଖିତ ରେ ସୀମିତ ନୁରହ  : 

i) ରଯରକୌଣସି ରଟଲିରଯାର୍ାରଯାର୍ କିମବା ଇରଲରକଟରାନକି୍ କିଲୟେିଂ ରନଟୱାକତରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇ | 
ii) ଆଇନର୍ତ ନିରଦତଶାବଳୀ କୁ ପାଳନ କେି| 
iii) ସ୍ୱୀକୃତପି୍ରାପ୍ତ ରେଡିଟ୍ ରସ୍କାେିଂ ଏରଜନିସ ଦ୍ୱାୋ ରେଡିଟ୍ ରେଟଂି ପାଇ | 
iv) ଠରକଇ ରୋକିବା ଉରଦଶୟରେ ଏବଂ 
v) ସୂଚନା ବୁୟରୋକୁ ରଶ୍ରୟ ରଦବା ପାଇ | 

ଆରମ ବୟାଙ୍କକୁ ରକୌଣସି ମାରକତଟିଂ ଏରଜଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ େସ୍ ରସଲିଂ ଉରଦଶୟରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ର ାଲିବା ଫମତରେ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଥିବା ସୂଚନା 
ପ୍ରକାଶ କେିବା ଏବଂ / କିମବା ପ୍ରକାଶ କେିବାକୁ କହୁଛୁ| କିମବା ରଯଉ  ଠିକାଦାେଙ୍କ ସହ ବୟାଙ୍କ ପହଞ୍ଚଥିାଏ, କିମବା ରସବା / ରସବା ସମ୍ପକତରେ 

ରକୌଣସି ବୟବସ୍ଥା କେିବାକୁ ରସମାନଙ୍କ ସମ୍ମତି ଦଅିନୁ୍ତ| ବରିି୍ନ୍ନ ଆଥକି ଉତ୍ପାଦରୁ୍ଡିକେ େସ୍-ରସଲ୍ ସରମତ ଉତ୍ପାଦ ରୁ୍ଡିକ ପ୍ରଦାନ କରେ, 

ରଯଉ ଥିରେ ରକୌଣସି ସୀମା ବନିା| 
3. ସେିଲି୍ କୁ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରନୁ୍ତ: 
ମ ୁ / ଆରମ ବୁଝିପାେୁଛୁ ରଯ ଏକ ପୂବତ ସର୍ତ୍ତ ର୍ାବରେ, ମ ୁ / ଆରମ / ଆରମ, ବୟାଙ୍କକୁ ଋଣ / ଅଗ୍ରୀମ| ଅନୟରୁ୍ଡିକ ପାଣ୍ଠ ିରି୍ର୍ତ୍କି ଏବଂ ଅଣ-

ପାଣ୍ଠ ିରି୍ର୍ତ୍କି ଋଣ ସୁବଧିା ପ୍ରଦାନ ସହତି ଜଡିତ| 
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ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ସୂଚନା ଏବଂ ଡାଟା, ରମା ରେଡିଟ୍ ସୁବଧିା ପାଇ  ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରକାଶ ପାଇ  ରେଡିଟ୍ ସୁବଧିା| ଏହ ିପେିରପ୍ରକ୍ଷୀରେ ଆମେ ସମ୍ମତ ି

ଆବଶୟକ, ରମାେ / କେିବାକୁ ଥିବା ସମ୍ମତ|ି ଆମେ ସହମତ ିଆବଶୟକ| ମ ୁ / ଆମ ଦ୍ୱାୋ, ରମାେ / ରସ ଆମ ଦ୍ୱାୋ, ରମା ଦ୍ୱାୋ, ରମା ଦ୍ୱାୋ 
/ ରମା ଦ୍ୱାୋ| ଆମ ଦ୍ୱାୋ ଅନୁମାନତି ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଡିଫଲଟ ର୍ାବରେ, ଯଦ ିରମା ଦ୍ୱାୋ ଅଛ,ି ତା' ପା ରେ ଅଛ|ି ତଦନୁଯାୟୀ, ମ  ୁ/ ମ ୁ ଏଥିରେ 

ଆରମ ସହମତ| ଏବଂ ବୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସମ୍ମତ ିପ୍ରଦାନ କରେ କିମବା ଏପେି ରକୌଣସି ପ୍ରକାଶ ନ କରେ| 
- ରମା ସହତି ସମ୍ପକିତ ସୂଚନା ଏବଂ ଡାଟା| 
- ମ ୁ ପ୍ରାପ୍ତ କେିଥିବା ରକୌଣସି ରେଡିଟ୍ ସୁବଧିା ସମବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା କିମବା ଡାଟା ଏବଂ  
- ଯଦ ିରକୌଣସି ତୁଟ ିେହଛି,ି ରତରବ ମ ୁ ରମାେ କର୍ତ୍ତବୟ ନବିତାହ କେିବାକୁ ପ୍ରତଶିୁତବିଦ୍ଧ, ଯାହାକୁ ବୟାଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଆବଶୟକ ମରନ 

କରେ, ତାହା ପ୍ରକାଶ କେି ରେଡିଟ୍ ଇନଫରମତସନ୍ ବୁୟରୋ (ଇଣି୍ଡଆ) ଲିମିରଟଡ୍ କୁ ଦା ଲ କେିବ|ି ଏବଂ ଆେବଆିଇ ଏ ରନଇ ଅନୁମତ ି

ରଦଇଛ|ି 
ମ ୁ / ଆରମ ର ାଷଣା କେୁଛୁ ରଯ ମ ୁ / ଆରମ ବୟାଙ୍କରେ ଦା ଲ କେିଥିବା ସୂଚନା ଏବଂ ଡାଟା ସତୟ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଅରଟ| 
ମ ୁ / ଆସନୁ୍ତ, ଏହାକୁ ଆମ ହାତରେ ରନବା 

a.  ରେଡିଟ୍ ଇନଫରମତସନ୍ ବୁୟରୋ (ଇଣି୍ଡଆ) ଲିମିରଟଡ୍ ଏବଂ ଏହପିେି ଅଧିକୃତ ଅନୟ ରକୌଣସି 

ଏରଜନିସ ରସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଉପଯୁକ୍ତ ମରନ କେୁଥିବା ରଯରକୌଣସି ଉପାୟରେ, ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ 
ପ୍ରକାଶିତ ସୂଚନା ଏବଂ ଡାଟା ବୟବହାେ କେିପାେିରବ, ପ୍ରେିୟା କେିପାେିରବ; ଏବଂ 

b. ରେଡିଟ୍ ଇନଫେରମସନ୍ ବୁୟରୋ (ଇଣି୍ଡଆ) ଲିମିରଟଡ୍ ଏବଂ ଅନୟ ରକୌଣସି ଏରଜନିସ ବୟାଙ୍କ / 

ଏରଜନିସକୁ ସହାୟତା କେିବା ପାଇ  ଅଧିକୃତ| ଆଥକି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ରେଡିଟ୍ ସବିସଡି 
ପଞ୍ଜୀକୃତ ଉପରର୍ାକ୍ତାଙ୍କ ନକିଟରେ ରସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଉତ୍ପାଦତି ଧାେଣା, ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରେିୟାକୃତ 

ଡାଟା କିମବା ଉତ୍ପାଦ ରୁ୍ଡିକ ଦା ଲ କେିପାେିରବ, ରଯପେି କି ର୍ାେତୀୟ େିଜର୍ତ ବୟାଙ୍କ ଏ ସମ୍ପକତରେ 

ନଦିଷି୍ଟ୍ କେିବା ଉଚତି୍|  
3. ଅପମରଟଭି ଆକଟ: 
ଏହ ିସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ / କିମବା ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପେିଚାଳିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କାଯତୟେ ବୟବହାେ ଏବଂ / କିମବା ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଦାନ 

କୋଯାଇଥିବା ରସବାରୁ୍ଡିକେ ବୟବହାେ ର୍ାେତ ର୍ଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନୟ ରକୌଣସି ୋଷ୍ଟ୍ରେ ଆଇନ ଦ୍ୱାୋ ନୟିନ୍ତ୍ରିତ ରହବ ନାହିଁ| କଲାଏଣ୍ଟ ଏବଂ 
ବୟାଙ୍କ ର୍ାେତେ ମୁମବାଇରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଦାଲତମାନଙ୍କେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାେ ମଧ୍ୟରେ ଏହ ିନୟିମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଉପୁଜଥିିବା 
ରକୌଣସି ଦାବ ିକିମବା ମାମଲା ଦା ଲ କେିବାକୁ ୋଜ ିହୁଅନ୍ତ|ି ର୍ାେତୀୟ ର୍ଣତନ୍ତ୍ର ବୟତୀତ ଅନୟ ରକୌଣସି ରଦଶେ ଆଇନ କୁ ପାଳନ ନ 

କେିବା ପାଇ  ବୟାଙ୍କରୁ୍ଡିକ ପ୍ରତୟକ୍ଷ କିମବା ପରୋକ୍ଷ ର୍ାରବ ରକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ତି ନାହିଁ| ର୍ାେତ ବୟତୀତ ଅନୟ ରକୌଣସି ରଦଶରେ 

ଗ୍ରାହକ ଇଣ୍ଟେରନଟ୍, ରମାବାଇଲ୍ କିମବା ରଫାନ୍ ଜେିଆରେ ରଯରକୌଣସି ରସବା ପାଇପାେିରବ, ତାହାକୁ ଏକୁଟଆି ବୁଝାଯାଇପାେିବ ନାହିଁ| 
ଏହାେ ଅଥତ ରହଉଛ ିରସହ ିରଦଶେ ଆଇନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବର୍ଣ୍ିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ / କିମବା ଆକାଉଣ୍ଟ ସହତି ସମବନ୍ଧତି ଅରଟ| କିମବା ଏହ ିସର୍ତ୍ତାବଳୀ 
ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ / କିମବା ରସବାରୁ୍ଡିକ ମଧ୍ୟେୁ ରଯରକୌଣସି େ ବୟବହାେ| କିମବା ଅପରେସନ୍ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କେନୁ୍ତ| 
4. ସାଧାରଣ: 
a.  ଏହ ିଚୁକି୍ତନାମାେ ଧାୋରୁ୍ଡିକ ରକବଳ ସୁବଧିା ପାଇ  ଏବଂ ଆରପକି୍ଷକ ଧାୋେ ଅଥତକୁ ପ୍ରର୍ାବତି କରେ ନାହିଁ| ମ ୁ / ଆରମ 

ଏହ ିଚୁକି୍ତନାମା ଅନୟ କାହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତେ କେିବୁ ନାହିଁ| ଏହ ିଚୁକି୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ବୟାଙ୍କ ଏହାେ ରକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ପୂେଣ କେିବା 
ପାଇ  ସବ୍ କଣ୍ଟାିକଟ କେିପାେିବ ଏବଂ ଏରଜଣ୍ଟ ନଯିୁକ୍ତ କେିପାେିବ| 

b. ଆରମ ବୟାଙ୍କେ ରୱବସାଇଟରେ ଥିବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ (ସାଧାେଣ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ନଦିଷି୍ଟ୍) ବଷିୟରେ ନଜିକୁ ସରଚତନ କେିବୁ| ସମୟ 

ସମୟରେ କୋଯାଇଥିବା ରକୌଣସି ପେିବର୍ତ୍ତନ / ଅପରଡଟ୍ ବଷିୟରେ ବୟାଙ୍କ ରମାରତ ଜଣାଇବା ଏବଂ ଜଣାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ 

ରହବ ନାହିଁ| 
c. ଆରମ ବୁଝିପାେୁଛୁ ରଯ ବୟାଙ୍କ ଏଫଏଟସିିଏ (ଫରେନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟୟାକ୍ସ କମ୍ପଲାଏନସ ଆକଟ) / ସିଆେଏସ (ରଜରନୋଲ େିରପାଟଂି 

ଷ୍ଟ୍ାଣ୍ଡାଡତ) ଅନୁସେଣ କେି ଆରବଦନକାେୀଙ୍କ ସ୍ଥିତ ି ନଦି୍ଧତାେଣ କେିବା ଉରଦଶୟରେ ଏହ ି ସୂଚନା ଉପରେ ନରି୍ତେ କରେ| 

ସିଆେଏସ କିମବା ଏଫଏଟସିିଏ କିମବା ଆରବଦନକାେୀଙ୍କ ଉପରେ ଏହାେ ପ୍ରର୍ାବ ଉପରେ ବୟାଙ୍କ ରକୌଣସି ଟକିସ ପୋମଶତ 
ରଦଇପାେିବ ନାହିଁ| ମ ୁ / ରଯରକୌଣସ ିଟକିସ ପ୍ରଶନ ପାଇ  ଆରମ ଜରଣ ବୃର୍ତ୍ିର୍ତ ଟକିସ ପୋମଶତଦାତାଙ୍କ ସହ ପୋମଶତ 
କେିବୁ| 

d. ମ ୁ ୋଜ ିରଯ ରମାେ ବୟକି୍ତର୍ତ ରନା ରୟାେ ଗ୍ରାହକ (ରକୱାଇସି) ସୂଚନା ରକନ୍ଦ୍ର ସହତି ଅଂଶୀଦାେ ରହାଇପାରେ 

e. ରକୱାଇସି ରେଜଷି୍ଟ୍ର ିକିମବା ଅନୟ ରକୌଣସି ଦକ୍ଷ କର୍ତ୍ତୃ ପକ୍ଷ| ମ ୁ ରମାେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପେିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ନମବେ / ଇରମଲ୍ ଠିକଣା େମରେ 

ବୟାଙ୍କ / ବୟାଙ୍କକୁ ଯିବାକୁ ଚାହ ୁଛ|ି (CKYC) ରରଜିଷି୍ଟ୍ର ସେକାେ / ର୍ାେତୀୟ େିଜର୍ତ ବୟାଙ୍କ କିମବା ଏସଏମଏସ ନାମ / 

ଏସଏମଏସ ମ ୁ ଇରମଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୟ ରକୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ କେିବାକୁ ୋଜ|ି ମ ୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ୋଜି ରଯ ଏର୍ଳି ରକୌଣସି 

ଏସଏମଏସ / ଏସଏମଏସ ପଠାଯାଇପାେିବ| ଇରମଲ୍ ନ ମିଳରିଲ ବୟାଙ୍କ ରକୌଣସି କ୍ଷତ ିପାଇ  ଦାୟୀ େହବି ନାହିଁ| 
f. ଅବଶୟ, ରକୌଣସି କାେଣେୁ, ଆମେ ଗ୍ରାହକ ରସବା ଦଳ କିମବା ଶା ା ଆପଣଙ୍କ ଚନି୍ତାରୁ୍ଡିକେ ସମାଧାନ କେିବାକୁ ଅସମଥତ, 

କିମବା ଯଦ ିଆପଣ 10 କାଯତୟଦବିସ ମଧ୍ୟରେ ରସମାନଙ୍କଠାେୁ ରଯାର୍ାରଯାର୍ ପ୍ରାପ୍ତ କେନ୍ତ ିନାହିଁ, ରତରବ ଆପଣ କରପତାରେଟ୍ 

ଏବଂ କରପତାରେଟ୍ ରହରବ; ପଞ୍ଜୀକୃତ କାଯତୟାଳୟ: ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରୀତ ିଧେ ଡିସିବ ିବୟାଙ୍କ ଲିମିରଟଡ, ଷଷ୍ଠ ମହଲା, ରପନନିସୁଲା 
ବଜିରନସ୍ ପାକତ, ଟାୱାେ ଏ, ରସନାପତିବାପାଟ ମାର୍ତ, ରଲାୟେ ପରେଲ, ମୁମବାଇ - 400013| ରଫାନ୍: +91 22 6618 

7031 ଇ-ରମଲ୍: nodal.officer@dcbbank.com 
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ଇରମଲ୍ : customercare@dcbbank.com 
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