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COMPENSATION POLICY
नक
ु सानभरपाईची पॉिलसी
सन २०१६-२०१७

नुकसानभरपाईची पॉिलसी

नुकसान भरपाईची पॉिलसी तयार करणे मागचा बँकेचा हे तू (Object) :ठे व व कजर् खा यासाठी िनयमांनुसार ( मंजुरीनुसार ) लागू असणारा याजदराचा बदल खा यावर न करणे, चाजस

चुकीचे नावे पडणे, कमी

याज िदले जाणे,

याज उिशरा जमा होणे, डीमॅट खातेसंदभार्त ग्राहकांनी िदले या Delivery

Instruction Slip चे पोि टं ग/पािसंग करताना झाले या चुकीमुळे ग्राहकास भरावी लागणारी Auction Penalty इ. प्रकार या

बँकेचे सेवेतील कमतरतेमळ
ु े अथवा सेवकां या चुकीमुळे ग्राहकांना आिथर्क नुकसान झा यास

यापोटी ग्राहकास िवनािवलंब

भरपाई बँकेने

वतःहून क न दे णे हे चांग या ग्राहक सेवेचे
टीने आव यक आहे . आपण Banking Codes and
Standards Board of India चे सभासद असलेने सदर सं थेने तयार केलेले Code of Bank’s Commitment to
Customers हे आप या बँकेस बंधनकारक आहे त.
शकते अशी नक
ु सान भरपाई

सदर कोडनुसारदे खील ग्राहकास बँकेकडून

विरत िदली जाणेसाठी बँकेने पॉिलसी तयार करणेची अपेक्षा

याचे मु यांकन केले जावू

यक्त केलेली आहे .
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सदरची

नुकसान भरपाई बँकेने

वतःहून क न यावयाची असन
यासाठी ग्राहकाने अजर् / िवनंती करणेची आव यकता नाही.
ू
यासंदभार्त शाखा तरावर नक्की कशी कायर्वाही करावी याबाबत िनि चत धोरण ठरिवणे आव यक आहे .
बँकेचे नक
ु सानभरपाईचे धोरणात पुढील नक
ु सानाचा अंतभार्व करणेत आलेला असून

यात नमद
ू के याप्रमाणे शाखांनी

ग्राहकांना याची भरपाई करावयाची आहे :-

पॉिलसीत अंतभत
ूर् केलेले मु े :ग्राहकाचे खा यास रक्कम नांवे पडणे –

बँके या चुकीमळ
ु े ग्राहका या खा यास कोण याही प्रकारे चुकीची रक्कम नावे पड यास, बँके या लक्षात सदर
बाब आ यास आव यक ती खातरजमा क न

विरत

याची द ु

ती करणेत यावी. सदर या चुकी या नावे

पडले या रकमेमुळे खा यातील िकमान िश लक राख या न गे यास
याची

विरत द ु

ती करावी. अशी चूक द ु

याजदराने सदर रकमेवर दे यात यावे.

यापोटी काही चाजस नावे पड यास

त होईपयर्ंतचे झाले या कालावधीचे

केवळ खातेदारच चुकीचे नावे पडले या रकमेबाबत बँकेकडे तक्रार क

शकतो. त्रय थ

तक्रारीची दखल घे यात येणार नाही.

टॉप पेमटची सच
ू ना असले या चेकचे पेमट करणे –

ग्राहकाने चेक या

टॉप पेमटची सूचना िदलेली असताना व

याज प्रचिलत बचत ठे व

यक्तीने केले या

याची न द बँके या रे कोडर्वर असताना जर सदर

चेकचे पेमट बँकेकडून केले गेले तर या रकमेची भरपाई विरत करणेत यावी.

िवदे शी चलन िविनयम सेवा –

ग्राहकाने िवदे शातील बँकांचे भरले या चेकची वसल
ु ीसाठी आपली बँक सवर्तोपरी प्रय न करील. मात्र िविवध

दे शांमधील बँकां या कायर्पद्धती या िनरिनरा या असून याम ये एकसारखेपणा नसलेने ग्राहकांचे चेकची रक्कम
जमा होणे या कालावधीची हमी दे वू शकत नाही. मात्र खातेदाराने भरलेले असे चेक्स शाखेतून विरत

हणजेच

आव यक ती सवर् पूतत
र् ा क न चेक भरलेपासून २४ तासांचे आत वसल
ु ीसाठी पाठिवणे आव यक आहे . असे
चेक्स वसल
ु ीस पाठिवणेसाठी जर शाखेकडून िवलंब झाला तर िवलंब झाले या कालावधीचे

खा या या याजदराने ग्राहकास

यावे.

बाहे रगाव या चेक या वसल
ु ीस उशीर झा यास

याज बचत

यावया या याजाबाबत –

बाहे रगाव या चेक या वसुलीस िठकाणपर वे वेळ कमी-जा त लागू शकतो. चेक टपालाने पाठिवणेसाठी िकमान
१५ िदवसाचा कालावधी गहृ ीत धरणेत आलेला आहे . मात्र शाखेने असा चेक / कोणताही चेक वसुलीस प्रा त
झालेनंतर २४ तासांचे आत तो वसुलीसाठी पाठिवणे आव यक आहे . तसेच

यापोटी शाखेस िमळालेले प्रोिसडस

िमळालेपासन
ू २४ तासांचे आत संबंिधत खातेदारांचे खा यात जमा/नावे करणे अथवा योग्य
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याचा योग्य तो

जमा-खचर् करणे आव यक आहे . सदर पद्धत न पाळ यामुळे उशीर झा यास बँकेस
करणे आव यक राहणार आहे :-

यासाठी नक
ु सान भरपाई

(ए) िविहत मद
ु तीपेक्षा १५ िदवसांपयर्ंत जादा वेळ लाग यास – जादा लागले या कालावधीस बचत ठे व
याजदरानुसार याज दे णेत यावे.

(बी) िविहत मुदतीपेक्षा १५ िदवसांपेक्षा जादा परं तु ९० िदवसांपयर्ंत वेळ लाग यास – जादा लागले या

कालावधीस बचत ठे व

याजदरानस
ु ार अथवा

या कालावधीसाठी मद
ु त ठे वींना लागू असले या

यापैकी जे जादा असेल यानस
ु ार याज दे णेत यावे.

याजदराने,

(सी) िविहत मद
ु तीपेक्षा ९० िदवसांपेक्षा जादा वेळ लाग यास – या कालावधीसाठी मद
ु त ठे वींना लागू असले या
याजदरापेक्षा अिधक २%, याज दे णेत यावे.

(डी) सदरील चेक कजर् खा यात अथवा कॅशक्रेडीट खा यात जर भरलेला असेल, हणजेच जमा चलन सदर पैकी
खा याचे असेल तर वर नमद
ू केले या कालावधीनस
ु ार कजर् खा याचे याजदराने याज परत दे णेत यावे.

ग्राहकाने भरलेला चेक हरिव यास –
ग्राहकाने भरलेला चेक हरिव यास
चेकचे

याची सच
ू ना

विरत संबंिधत खातेदारास दे यात येवन
ू

यांचेमाफर्त सदर

टॉप पेमट संबंिधत बँकेकडे ग्राहकाचे मदतीने करणेत यावे. याचप्रमाणे डु लीकेट चेक घे यासाठी

बँकेमाफर्त ग्राहकास सवर् प्रकारचे सहकायर् करणेत यावे. बँकेस
आव यक राहणार आहे :-

यासाठी पुढीलप्रमाणे नुकसान भरपाई करणे

(ए) ग्राहकास चेक हरिव याची मािहती बँकेकडून िनधार्िरत वेळेत कळिवणेस उशीर झा यास, असा कालावधी
जर िनधार्िरत वेळेपेक्षा १४ िदवसांपयर्ंत असेल तर जादा लागले या कालावधीस बचत ठे व याजदरानस
ु ार याज
दे णेत यावे.

(बी) यािशवाय डु लीकेट चेक िमळिवणेसाठी लागणार्या कालावधीस जा तीत जा त १५ िदवसांचे याज चेक या
रकमेवर दे णेत यावे.

(सी) यािशवाय ग्राहकास डु लीकेट चेक िमळिवणेसाठी येणारा आव यक खचर्देखील बँकेने िदला पािहजे.

ग्राहकास डुि लकेट ड्रा ट दे णेस उशीर झा यास –

ग्राहकाने सवर् बाबींची पत
र् ा क नदे खील शाखेमाफर्त डुि लकेट ड्रा ट दे णेस ३० िदवसांपेक्षा अिधक उशीर
ू त
झा यास या कालावधीसाठी मुदत ठे वींना लागू असले या याजदराने याज दे णेत यावे.

ग्राहकाची पे शन जमा करणेस उशीर झा यास -

ग्राहकाची पे शनची रक्कम अथवा पे शनचे अॅरीअसर् जमा करणेसाठी यादी शाखेत आ यानंतर

याचा जमा-

खचर् विरत करणेत यावा. शाखा कामकाज बंद होणेचे वेळेस शाखेस जर सदर यादी िमळाली असेल तर पुढील

शाखा कामकाजाचे िदवशी ती जमा करणेत यावी. याप्रमाणे जर शाखेमाफर्त कामकाज झाले नाही तर िनधार्िरत

वेळेपेक्षा जादा झाले या कालावधीस बँक रे टपेक्षा अिधक दोन टक्के अशा याजदराने दं ड याज ग्राहकांना दे णेत

यावे.

ग्राहकांचे पगार / अ य सं थांकडून येणार्या रकमा जमा करणेस उशीर झा यास –
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ग्राहकांचे पगार / अ य सं थांकडून येणार्या रकमा (ठे वींवरील
झालेनंतर

याच िदवशी, अगर

याज वगैरे) यापोटी भरलेले चेक्सची वसुली

या िदवशीची ग्राहक कामकाजाची वेळ संपलेली अस यास

कामकाजाचे िदवशी सदर रकमा संबंिधत खातेदारांचे खा यात जमा करणेत या यात.
जर ग्राहकाने

यापोटी भरलेला चेक आप याच बँकेचा असेल (Transfer Entry असेल) तर

यापढ
ु ील बँिकं ग
यानुसार

विरत

आव यक जमा-खचर् करावा. अशा रकमा नावे टाकणेसाठी जर काही कारणाने खा याम ये िश लक नस यास
(भरलेले चेकची रक्कम जमा न झा यामळ
ु े , अ य चेक्स पास होवून गे यामुळे वगैरे) तर जे हा खा यास रक्कम

जमा होईल ते हा अथवा खातेदाराचे सच
ु नेनस
ु ार कायर्वाही करावी. मात्र अशा वेळी खातेदाराची लेखी सच
ू ना
रे कोडर्वर घेणेत यावी. मात्र वरील बाबी करताना शाखेकडूनच उशीर झाला असेल तर जादा लागले या

कालावधीस बचत ठे व याजदरानुसार याज दे णेत यावे.

NEFT रक्कम िविहत मद
ु तीपेक्षा उिशरा जमा के यास –

ग्राहकाचे खा यावर जमा होणेसाठी NEFT ची रक्कम बँकेकडे जमा होवन
ू ही ती संबंिधत ग्राहकाचे खा यावर
बँकेने जमा न के यास रे पो रे ट पेक्षा २% अिधक

याज ग्राहकास दे णेत यावे. ग्राहकाने अशा प्रकारे उशीर

झाले या कालावधीसाठी दं ड याजाची मागणी न करतादे खील बँकेने
िदली पािहजे.

वत:हून उपरोक्त प्रमाणे ग्राहकास भरपाई

होम सेि हं ग कलेक्शन एजंट अथवा बँकेने िनयुक्त केले या प्रितिनधीचे वतर्णक
ु ीमुळे
नुकसान झा यास –

होम सेि हं ग कलेक्शन एजंट अथवा बँकेने िनयक्
ु त केले या एज सी या कमर्चा-यार्ंचे वतर्णक
ु ीमळ
ु े ग्राहकास
कोण याही प्रकारचे नक
ु सान सोसावे लाग यास व

याबाबतची तक्रार ग्राहकाने बँकेकडे के यास

याची

विरत

दखल घे यात येवून संबंिधत होम सेि हंग कलेक्शन एजंट अथवा बँकेने िनयक्
ु त केले या एज सी या

कमर्चा-यार्ंची सखोल चौकशी करणेत यावी. सदर कायर्वाही ७ िदवसांचे आत पूणर् क न याची मािहती संबंिधत

ग्राहकास लेखी

यावी.

वसल
ू करणेत यावा.

यापोटी ग्राहकास झाले या नुकसानीची भरपाई करणेत येवून सदर खचर् संबंिधतांकडून

ग्राहकास कजर् कागदपत्रे परत करणेस बँकेस उशीर झा यास –

ग्राहकाने बँकेकडून घेतलेले कजर् पूणर् के यानंतर सदर कजार्पोटी तारण घेतले या मालम तेची कागदपत्रे,

गहाणखत, टायटल डीड इ. कागदपत्रे १५ िदवसांचे आत परत करणे बंधनकारक आहे . सदर मद
ु तीम ये ग्राहकास
सदर कागदपत्रे परत न के यामुळे ग्राहकास काही नक
ु सान झा यास

याची जबाबदारी बँकेवर येणार आहे .

यानुसार सदर १५ िदवसांचे मद
ु तीत दे ता न आ यास खातेदारास आिथर्क नुकसान भरपाईपोटी प्रितिदन
.१००/- व जा तीतजा त

.१०००/- इतकी भरपाईची रक्कम

यावयाची आहे . तसेच सदर कागदपत्रे बँके या

ता यातून हरिव यास नवीन / डुि लकेट कागदपत्रे बनिवणेसाठी येणारा सवर् खचर् हा बँकेने करावयाचा आहे .
याचप्रमाणे सदर कायर्वाहीस लागणा-या कालावधीसाठी प्रितिदन

रक्कम खातेदारास

वतंत्रपणे नुकसानभरपाईपोटी

यावयाची आहे .

.१००/- व जा तीतजा त

.१०००/- याप्रमाणे

मद
ु त ठे वींवरील याजाची रक्कम खातेदारास दे णेस उशीर झा यास –
ग्राहकांनी बँकेकडे ठे वले या मुदत ठे वींवरील

याज खातेदारास मुदतीतच दे णे आव यक आहे . याज अदा

करणेचे िदवशी सट्ट
ु ी आ यास यापढ
ु ील बँिकं ग कामकाजाचे िदवशी सदर याज जमा केलेच पािहजे. सदर याज
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जमा करणेस उशीर झा यास या कालावधीसाठी मुदत ठे वींना लागू असले या याजदराने सदर रकमेवर याज
यावयाचे आहे .

मुदत ठे वींवरील

िदवशी

याज खातेदाराचे अ य बँकेतील खा यात जमा करावयाचे अस यास

याज अदा करणेचे

विरत सदर रक्कम NEFT / RTGS , ECS / PAY ORDER अथवा ग्राहकाचे अ य सच
ू नेनुसार

पाठिव यात यावी. याचे आव यक रे कोडर् शाखा द तरी ठे वावे. जर संबंिधत

याजाची रक्कम ECS / PAY

ORDER अथवा ग्राहकाचे अ य सच
ू नेनुसार पाठिव यास आप या बँकेकडूनच उशीर झाला तर उशीर झाले या
कालावधीसाठी संबंिधत मद
ु त ठे वींस लागू असले या
यावयाचे आहे .

याजदराने उिशरा िद या गेले या रकमेवर

याज

ATM सेवेतील कमतरतेबाबत –

बँके या ATM म ये काही दोष उ प न होवून खातेदारा या खा यास रक्कम नावे पडूनही प्र यक्षात ती

खातेदारास न िमळा यास, खातेदाराने

याबाबतचा अजर् के यानंतर बँिकं ग कामकाजा या १५ िदवसांचे आत

सदर रक्कम ग्राहकाचे खा यास परत जमा केली गेली पािहजे. िविहत मुदतीत सदर रक्कम ग्राहकाचे खा यास
जमा न के यास संबंिधत ग्राहकास प्रती िदवस

.१००/- याप्रमाणे झाले या िवलंब कालावधीचे याज दे णेत यावे.

ग्राहकाने घटना घडलेचे िदनांकापासन
ू ३० िदवसांचे आतम येच बँकेकडे तसा अजर् करणे बंधनकारक असन
ू
केवळ असेच ग्राहक िवलंब कालावधीचे याज घेणेसाठी पात्र राहतील.

िडली हरी इ

ट्रक्शन

लीपचे चक
ु ीचे पोि टं ग अथवा पािसंग झा यास-

िडपॉिझटरी िवभागातील डीमॅट खातेदारांनी यांचे खा यातील शेअसर् िवक यानंतर सदर शेअसर् ब्रोकरचे खा यात

ट्रा सफर करणेसाठी िविहत मुदतीत Delivery Instruction Slip िवभागाम ये आणून दे णे आव यक असते.
सदर Delivery Instruction Slip या एन ्.एस.डी.एल.िवभागाम ये प्रा त झा यानंतर सदर

लीपचे पोि टं ग व

पािसंग केले जाते व यानस
ु ार शेअसर् ब्रोकरचे खा यात ट्रा सफर केले जातात. सदरहू लीपचे पोि टं ग करताना
काही चूक होवन
ू ती संबंिधत अिधकार्यानेही पास के यास शेअसर् ट्रा सफर होवू शकत नाहीत व यामुळे सदर

खातेदारास Auction Penalty (शेअसर् या भावामधील फरका या जा तीत जा त २०%) भरावी लागते. जर
अशा प्रकारे बँकेकडून काही चूक झा यास संबंिधत खातेदारास प्र यक्ष भरा या लागले या रकमेइतकी भरपाई
दे णेत यावी.

बँके या िनयंत्रणाबाहे रील गो टींबाबत –

बँके या िनयंत्रणाबाहे र असले या बाबींमळ
ु े ग्राहकास जर काही नुकसान सोसावे लागले तर

यासाठी बँक

कोण याही प्रकारे जबाबदार राहणार नाही. याम ये यादवी युद्ध, सिवनय कायदे भंग, अचानक केलेले आंदोलन,
कामगारांम ये उ प न झालेले तंटे, अपघात, आग, नैसिगर्क आप ती, अथवा “Act of God” इ.बाबींचा समावेश
होतो. सामा य पिरि थतीत उपल ध व कायर्रत असले या बँिकं ग मिशनरीज ्

याचप्रमाणे means of

communication / all types of transportation वर असामा य पिरि थतीमळ
ु े बँकेचे िनयंत्रण न रािह यामळ
ु े

ग्राहकांचे काही नुकसान झा यास अशा पिरि थतीत वर नमद
ू केलेली नक
ु सानभरपाई बँक दे णार नाही.

ग्राहकास नक
ु सान भरपाई िदले या बाबींचा तपशील मख्
ु यकचेरीस कळिवणेबाबत –
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वर नमद
ू केले या बाबींस अनुस न शाखा तराव न ग्राहकास नक
ु सान भरपाई िद यानंतर
सिव तर खल
ु ासा तसेच शाखा िशफारशीसह

याची मािहती

विरत प्रशासन /पस नेल िवभागाकडे पाठिव यात यावी. प्रशासन

िवभागाकडे उपल ध झालेली मािहती, शाखा िशफारस, सेवकाची चूक इ. बाबींचा िवचार क न शाखेस प्रशासन
िवभागामाफर्त आव यक िनदश दे णेत येतील.

पॉिलसीम ये बदल / सध
ु ारणा करणेचे अिधकार –
सदर नुकसानभरपाईचे पॉिलसीम ये आव यकता वाटे ल

यावेळेस बदल / सुधारणा करणेचे अिधकार बँकेने

राखून ठे वलेले असून कोणतीही पूवस
र् ूचना न दे ता बँक ते बदलू शकते.

Right to defend Bank before any Forum :

सदर नुकसानभरपाईचे पॉिलसीनुसार शाखांनी कायर्वाही के यामुळे अथवा न के यामुळे ग्राहक समाधानी

नस यास तो िवभाग प्रमख
ु – क टमर केअर िवभाग यांचेकडे याबाबत दाद मागू शकतो.

िवभाग प्रमख
ु –

क टमर केअर िवभाग यांनी िदले या िनणर्यास तो बँकेचे मुख्य कायर्कारी अिधकारी यांचेकडे अपील क

शकतो. सदर अिपलात िमळालेला िनणर्य दे खील ग्राहकास अमा य अस यास तो बँिकं ग लोकपाल कायार्लयाकडे

दाद मागू शकतो.

#*#*#*#*#*#*#*#
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