
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

DEPOSIT POLICY 
( ठेव पॉिलसी) 
सन २०१६-२०१७ 

 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

प्र तावना- 
 

 बँिकंग यवसायात ठेवसकंलन हा एक आव यक घटक असनू, यवसायवदृ्धीसाठी यास 
अन यसाधारण मह व आहे. बँिकंग या मळू सकं पनेनुसार ग्राहकांकडून ठेवसकंिलत क न याचा 
िविवध प्रकारची कज िवतरणासाठी िविनयोग करणे आिण यामा यमातून नफा कमावणे हा 
मखु्य उ ेश आहे. बँकांनी यांचे यवसाय उि ट सा य करणेसाठी प्रितवषीर् िनि चत धोरण 
ठरिवणे अपेिक्षत आहे. यासाठी कायर्पद्धतीत नेमकेपणा आिण ठरािवक साचेबद्धता असणे 
आव यक आहे. 
 

 िरझ हर् बँक ऑफ इंिडयाने सवर् बँकांना ठेवींवरील याजदर ठरिवणेबाबत वाय तता 
िदलेली आहे. बँका आप या ग्राहकांना आकिषर्त करणेसाठी अिधकािधक सेवा पुरिवताना अ य 
बँकांबरोबर पधार् मक यवसाय करीत, बँकेमधील ठेवी व कज यांचा समतोल राखून नफा 
कमिवत असतात. 
 
 बँक ठेवींवरील याजदर ठरिवताना ठेव कालावधीिनहाय तसेच ठेवप्रकार व 
ठेवयोजनािनहाय सवर्साधारण ठेवीदार, सहकारी सं था, ये ठ नागिरक, सेवकवगर्, तसेच रक्कम 
.१५लाख व यावरील मो या रकमे या ( Bulk Deposit ) ठेवी इ यादी िनकष िवचारात घेत 
असते. बँकेने ठेव सकंलन करणेसाठी शाखांना दैनंिदन कामकाजाचे मा यमातून पुढीलप्रमाणे 
मागर्दशर्क िनयमावली ठरवून िदली आहे. 
 

१) कोठ याही प्रकारातील ठेव वीकारताना ग्राहकांकडून केवायसी पॉिलसीनुसार प्रथमपूतर्ता क न   
घेणे अिनवायर् आहे. 
 

२) लो कॉ ट ठेवी / CASA DEPOSIT वाढिव याचे बँकेचे धोरण असनू , तदनुषिंगक 
   ग्राहकसंख्या व छोटे ठेवीदार यांची सखं्या वाढिव यावरही भर देणे आव यक आहे. 
   
३) िविवध मुदतीत ठेव वीकारताना बँकेने या या योजनेसाठी ठरिवले या िनयमांचा अवलंब करणे          
आव यक आहे. 
 
४) निवन यिक्तगत व पात मोठया रकमे या ठेवी (Bulk Deposit) वीकारताना Prevention of 

Money Laundering Act मधील तरतुदींनुसार Sources of Funds ची योग्य ती खातरजमा   
करणे आव यक आहे. 

 
 



५) ठेवीदाराने ठेवले या कोण याही प्रकारातील ठेवींचे नूतनीकरण हे िकमान तीन वेळा वयंचिलत 
पद्धतीने (Auto Renewal) करणेत येईल असे ठेवपावतीवर नमूद करणे आव यक राहील. यापुढील 
नुतनीकरणास ठेवीदाराची लेखी सुचना घेणे आव यक राहील. ( अपवाद – (१) बँकेने आव यकतेनुसार 
जाहीर केले या िवशषे योजनेअंतगर्त अशा वयंचिलत पद्धतीने (Auto Renewal) होवू शकणार नाही. 
(२) मुख्यकचेरी अिधकारपर वे अदा के या गेले या िवशषे याजदरां या ठेवीस.) 

 
६) ठेवींचे मुदत संप यानंतर िकमान १४ िदवसांचे कालावधीत नुतनीकरण के यास मुदत संपले या            
िदनांकापासून नुतनीकरण होईल. सदर १४ िदवसांचे कालावधीनंतर नुतनीकरण मूळ मुदत संप या या 
िदनांकापासून करावयाचे झा यास, यावर सेि हंग्ज ठेवदराने याज िदले जाईल. ठेवींचे उपरोक्त 
कालावधीनंतर नुतनीकरण के यास याची िवलंबाची कारणे िवचारात घेऊन सेि हंग्ज ठेव याज  दरापेक्षा 
अिधक दराने याज देणेबाबतचे अिधकार मा.मुख्य कायर्कारी अिधकारी यांना असतील.   
  
७) ७ ते १८० िदवस या कालावधीतील प्र तािवत याजदरानुसार वीकारले या ठेवी मुदतपूवर् बंद करताना  
दंड याज आकार यात येऊ नये. ( उदा.१८० िदवसांसाठी ठेव ठेवली आिण ५० या िदवशी मुदतपूवर् बंद 
के यास यास संबंिधत कालावधीस असले या दराने याज अदा करावे. तसेच ९५ या िदवशी 
मुदतपूवर् बंद के यास या कालावधीसाठी असले या दराने याज अदा करावे. ) 
 
८) १८१ िदवसांपासून पुढे िनयमानुसार मुदतपूवर् खात ेबंद के यास दंड याज १% सवार्ंसाठी लागू राहील. 
 
९) बँके या सेवक वगार्स ( प्रोबेशनरी सेवकांसिहत ) सवर्साधारण ठेवीदारांना देत असले या प्रचिलत 
   याजदरापेक्षा १% जादा याजदर लागू राहील. 
 
१०) या सेवकांनी यांचा सेवाकायर्काल िवनाखंडीत वीस वष पूणर् क न राजीनामा िदलेला आहे अशा   
माजी सेवकांना सवर्साधारण ठेवीदारांना देत असले या प्रचिलत याजदरापेक्षा १% जादा याजदर लागू 
राहील. 
 
११) सेवकांची सोसायटी / वे फेअर असोिसएशन यांनाही सेवकांसाठी दे यात येत असलेला १% जादा 
    याजदर लाग ूराहील. 
 
१२) वरील मु ा क्र.६,७ आिण ८ म ये नमूद केले या सवर्साधारण िनयमात सवलत मा य कर याचे , 
तसेच  रक्कम .१५लाखावरील एकरकमी ठेवींसाठी अितिरक्त याजदर मा य कर याचे अिधकार 
मा.मुख्य कायर्कारी अिधकारी यांना राहतील. 
 
 
 
 
 



१३) बँके या कायम सेवेतून िनवृ त झाले या माजी सेवकांना तसेच ये ठ नागिरक असले या बँके या 
सेवेतील सेवकांना ये ठ नागिरक व सेवक यांना देत असलेला याजदर अशा दो ही याजदर      
सवलतींचा एकित्रत िवचार क न, सवर्साधारण ठेवींना लागू असले या याजदरापेक्षा जा तीतजा त 
१.५०% जादा याजदर  यावा. सदर िनयमात सवलत/बदल मा य कर याचे अिधकार 
मा.संचालक मंडळास राहतील. 

 
१४) बँके या मयत ( आजी / माजी ) सेवकांचे पती अथवा प नी यांना सेवकांसाठी दे यात येत असलेला   
१% जादा याजदर दे यात येईल. मात्र अशा ठेवीसंाठी जादा याजदर देताना संबंिधतांकडून (मयत 
सेवकाचे पती अथवा प नी ) सदरची रक्कम ही मयत सेवकाचीच अस याबाबत लेखी पत्र रेकॉडर्वर 
घे यात यावे. 
 
१५)   कोण याही यक्तीस वा सं थेस ( उदा. ये ठ नागिरक,आजी/माजी सेवक ) एकाच वेळी दोन 
      याजदरांचा फायदा घेता येणार नाही. ( अपवाद िनयम क्र.१० ) 
 
१६) िरकिरगं , जनिहत ठेव या योजनांचे शाखा तरावर अिधकािधक माकिटगं होणे आव यक आहे. 
 
१७) वधन ठेव, िप्रिमयम वधन ठेव या मुख्य वेक न यावसाियकांसाठी असले या योजनांचे 
       शाखा तरावर  माकिटगं प्रभावीपणे होणे गरजेचे आहे. यातून Low cost deposit िमळणेस        

मदत होईल. 
 
१८) सवर्प्रकार या ठेवींवरील याजासाठी आयकर काय यानुसार आयकर कपात लागू राहील. 
 
१९) बँकेने वेळोवेळी न याने ठेव यात येणा-या वा नुतनीकरण कर यात येणा-या ठेवींना यावेळचे  

प्रचिलत याजदर लागू  राहतील. 
 
२०) याजदर वाढीचा फायदा घे यासाठी जे ठेवीदार आप या मुदत ठेवी मुदतपूवर् बंद क न पुन: च 

ठेवींम ये रक्कम गुंतवतील यांना मुदतपूवर् ठेव बंदसाठी, मुदत ठेवी या झाले या कालावधीसाठी 
लागू असले या ( ठेव ठेवते वेळीचा ) याजदरानुसार ( applicable rate ) िकंवा मूळ ठेवीचा 
याजदर ( contractual rate ) यापेक्षा कमीत कमी दराने याज आकारणी कर यात येईल. मात्र 
पुनः च गुंतवणूक कर यात येणारा ठेव कालावधी हा िव यमान ठेवी या ( मुदतपूरव् बंद होणा-या ) 
उवर्िरत कालावधीपेक्षा जा त असेल अशावेळीसच मुदतपूवर् बंद करणेसाठीच ेदंड याज आकार यात येऊ 
नये. 

२१) संयुक्त खा यातील एक यक्ती ये ठ अस यासही ये ठ नागिरकांना दे यात येणारा याजदर सदर 
    ठेवीस देणेत येईल. 
 
 
 
 



२२)   सेवकांसाठी लाग ूअसले या जादा याजदराचा फायदा घेणेसाठी संयुक्त नावाने असले या ठेवींम ये 
      सेवकाचे नाव कोण याही क्रमाने असले तरी यास सदर सवलत यावी. मात्र यामधे सेवक आिण 
      सेवकाचे कुटंुिबय ( पती / प नी,मुलगा,मुलगी व आई वडील ) यांचाच केवळ समावेश असावा. 
      मात्र संबंिधत सेवकांकडून ( आजी / माजी सेवक, ये ठ नागिरक असलेले िनवृ त सेवक ) सदरची 
      ठेवरक्कम ही सेवकाची वतःची / मालकीची अस याबाबत लेखीपत्र रेकॉडर्वर घे यात यावे. 
  
२३) मयत ठेवीदारां या संदभार्तील प्रकरणे बँके या िवधी िवभागाने िनि चत केले या  अ ययावत 
       कायर्पद्धतीनुसार करावयाची आहेत. 
 
२४) बँकेचे आयकर बचत मुदत ठेवयोजनेअंतगर्त ठेवी मािसक आिण ितमाही याज ठेव या प्रकारात 
 ग्राहकांकडून ि वकारणे आव यक आहे.  
    
२५)  आप या बँकेस अ य नॉनशे यू ड अबर्न को.ऑप.बँकांकडून ठेवी ि वकारणेस िरझ हर् बँकेने 

परवानगी  िदलेली अस यामुळे आपण अशा ठेवी वीकारत आहोत. मात्र िरझ हर् बँकेचे 
िनयमानुसार असे एकूण  डीपॉिझट मागील वषीर् या वषर्अखेरी या बँके या एकूण डीपॉिझट या १०% 
पयर्ंत वीकारता येईल. 

     यामुळे असे डीपॉिझट घेणेपुवीर् िवभागप्रमुख िनयोजन िवभागाची पूवर्मा यता घेणे आव यक आहे. 
 
२६) नॉनशे यू ड अबर्न को.ऑप.बँकां या डीपॉिझटसाठी वतंत्र PRODUCT CODE कर यात आलेला 
 आहे.नॉनशे यू ड अबर्न को.ऑप.बँकां या डीपॉिझटची खाती सदर PRODUCT CODE मधेच 
 उघडावी. यामुळे अशा डीपॉिझटची रक्कम वरील नमूद िनयम क्र.२० मधील प्रमाणानुसार िनयंित्रत 
 करणे सोईचे होईल. 
 
२७) बँकेने िकमान िश लक रकमेवर चाजस र  केले आहेत. यामुळे खातेदारांकरवी खा यांवर 
 जा तीतजा त िश लक राहील यासाठी प्रय न करावेत. 
 
२८)   खाते inoperative / dormant करणेपूवीर् याबाबतची पूवर्सूचना िकमान ३ मिहने आधी संबंिधत 
      खातेदारास देणे आव यक राहील. 
 
२९)   खाते inoperative / dormant झा यामुळे यापोटी बँक कोणतेही चाजस आकारणार नाही. 
 
३०)  सही असणा-या खातदेारांसाठी नॉिमनीचे नाव खा यास रिज टडर् करणेसाठी साक्षीदारांची आव यकता 
 नाही.मात्र अंगठा असणा-या खातेदारांसाठी दोन साक्षीदारांची आव यकता आहे. 
 
 
 



३१) बचत ठेव खात े हे बँकेतील ग्राहकाचे मुलभूत खाते ( BASE ACCOUNT ) हणून गहृीत 
धर यात यावे. यामुळे उपरोक्त खा याची मािहती(उदा.नाव, प ता, फोन नं.वय, नोकरीतील बदल, 
मृ यू इ.) सतत अ ययावत क न िस टीममधे आव यक ते व वेळोवेळी बदल करावे. 

 
३२) बँकेमधील स या अि त वात असलेली शू य जमाबाकीची खाती (No Frill Accounts) िरझ हर् 

बँके या पिरपत्रकानुसार Basic Savings Bank Deposit Account (BSBDA) खा याम ये वगर्  
क न घेणे बंधनकारक केले आहे. 

 
३३)  बँक पुढीलप्रकारची खाती उघडून घेणार नाही. 
      १) शासकीय िवभागांची खाती 

२) महानगरपािलका / युिनिसपल किमटी/पंचायत सिमती / टेट हौिसगं बोडर् / पा यपु तक   
महामंडळ मेट्रोपॉिलटन डे हलपमट ऑथािरटी/रा य अथवा िज हा तरीय हौिसगं कोऑप.सोसा. / 
राजकीय पक्ष 

      ३) न दणीकृत न झाले या सं था/कंपनी 
 
३४)  बँकेने वेळोवेळी जाहीर केले या ठेवयोजना या सदर योजनेचे उि ट पूणर् झा यावर ठरािवक 

काळानंतर बंद कर यात येतात.तसेच काही योजना ता कािलक आव यकतेनुसार जाहीर केले या 
असतात.अशा मुदत संपले या ठेवींबाबत शाखेकडून / डटेा सटरकडून िनयोजन िवभागाकड े
पूवर्मा यता िमळणेसाठी पाठपुरावा केला जातो. यामधे बंद झाले या ठेवयोजनां या Account 
master मधे नाव वाढिवणे,कमी करणे अथवा कोणताही बदल करणेसाठी शाखा यव थापक यांचे 
अिधकारानुसार  डटेासटरमाफर् त क न घ्यावे. यासाठी िनयोजन िवभागा या पूवर्मा यतेची 
आव यकता नाही. 

 
३५) ठेवींवरील याज आयकरपात्र झा याने कॉ युटर िस टीममधुन उदगम करकपात ( टी.डी.एस. ) 

होते. बँकेचे सभासद व / आयकर फॉमर् क्र.१५जी / एच याकारणा तव कपात लागू होत नस याने 
अशा  रकमा ( संबंिधत ) ठेवीदारास याचे ठेवखाती अथवा सेि हंग्ज खाती परत जमा देणेसाठी 
िनयोजन िवभागा या पूवर्मा यतेची आव यकता नाही. तरी शाखांनी सदर कामकाज शाखा तरावर 
व डटेासटरमाफर् त क न घ्यावे. 

 
३६)   निवन ठेव योजना सु  करणे अथवा बंद करणे,वेळोवेळी यात बदल करणे, याबाबतचा धोरणा मक 
 िनणर्य घेऊन,सदर िनणर्य सवर् शाखांना कळिवणे, याजदरात,सेवाशु कात बदल करणे इ.कामकाज 
 ठेवीं या संदभार्त िनयोजन िवभागामाफर् त केले जाईल.तसेच बँके या िविवध ठेवयोजनांची 
 मािहतीपत्रके,Flex/Baners इ.मा यमातून प्रिसद्धीचे कामकाज माकिटगं िवभागामाफर् त केले जाईल. 
 
३७)  बँकेतील ठेवीदारांसाठी प्रती खातेदार एक लाखापयर्ंतचे ठेवरकमेस िवमासंरक्षण (D.I.C.G.C.) दे यात 
 येते.शाखेत याची योग्य ती प्रिसद्धी करावी. 


