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नुकसान भरपाईची पॉलिसी तयार करणे मागचा बँकेचा हेतू (Object) :- 
 
 ठेव व कर्ज खात्यासाठी नियमाांिुसार ( मांर्ुरीिुसार ) लागू असणारा व्यार्दराचा बदल खात्यावर ि करणे, चार्ेस 
चुकीच े िावे पडणे, कमी व्यार् ददले र्ाणे, व्यार् उशिरा र्मा होणे, डीमॅट खातसेांदर्ाजत ग्राहकाांिी ददलेल्या Delivery 
Instruction Slip च ेपोस्टांग/पाशसांग करतािा झालेल्या चुकीमुळे ग्राहकास र्रावी लागणारी Auction Penalty इ. प्रकारच्या 
बँकेच े सेवेतील कमतरतमेुळे अथवा सेवकाांच्या चुकीमुळे ग्राहकाांिा आर्थजक िुकसाि झाल्यास त्यापोटी ग्राहकास वविाववलांब 
र्रपाई बँकेिे ्वतःहूि करूि देणे हे चाांगल्या ग्राहक सेवेच े दृष्टीिे आवश्यक आहे.  आपण Banking Codes and 
Standards Board of India च े सर्ासद असलेिे सदर सां्थेिे तयार केलेले Code of Bank’s Commitment to 
Customers हे आपल्या बँकेस बांधिकारक आहेत.  सदर कोडिुसारदेखील ग्राहकास बँकेकडूि ज्याच ेमुल्याांकि केले र्ाव ू
िकत ेअिी िुकसाि र्रपाई त्वररत ददली र्ाणेसाठी बँकेिे पॉशलसी तयार करणेची अपेक्षा व्यक्त केलेली आहे.  सदरची 
िुकसाि र्रपाई बँकेिे ्वतःहूि करूि द्यावयाची असूि त्यासाठी ग्राहकािे अर्ज / वविांती करणेची आवश्यकता िाही. 
यासांदर्ाजत िाखा्तरावर िक्की किी कायजवाही करावी याबाबत निसश्चत धोरण ठरववणे आवश्यक आहे. 
 

बँकेच े िुकसािर्रपाईच ेधोरणात पुढील िुकसािाचा अांतर्ाजव करणेत आलेला असूि त्यात िमूद केल्याप्रमाणे िाखाांिी 
ग्राहकाांिा त्याची र्रपाई करावयाची आहे :- 
 
 
पॉलिसीत अतंभूतू केिेिे मुदे्द :-  
 

ग्राहकाच ेखात्यास रक्कम नांवे पडणे –  
बँकेच्या चुकीमुळे ग्राहकाच्या खात्यास कोणत्याही प्रकारे चुकीची रक्कम िावे पडल्यास, बँकेच्या लक्षात सदर 
बाब आल्यास आवश्यक ती खातरर्मा करूि त्वररत त्याची दरुु्ती करणेत यावी. सदरच्या चुकीच्या िावे 
पडलेल्या रकमेमुळे खात्यातील ककमाि शिल्लक राखल्या ि गेल्यास त्यापोटी काही चार्ेस िावे पडल्यास 
त्याची त्वररत दरुु्ती करावी.  अिी चूक दरुु्त होईपयंतच ेझालेल्या कालावधीच े व्यार् प्रचशलत बचत ठेव 
व्यार्दरािे सदर रकमेवर देण्यात यावे. 
 

 केवळ खातदेारच चुकीच ेिावे पडलेल्या रकमेबाबत बँकेकडे तक्रार करू िकतो. त्रय्थ व्यक्तीिे केलेल्या 
तक्रारीची दखल घेण्यात येणार िाही.   
 

 

स्टॉप पेमेंटची सूचना असिेल्या चकेच ेपेमेंट करणे – 
ग्राहकािे चेकच्या ्टॉप पेमेंटची सूचिा ददलेली असतािा व त्याची िोंद बँकेच्या रेकोडजवर असतािा र्र सदर 
चकेच ेपेमेंट बँकेकडूि केले गेले तर त्या रकमेची र्रपाई त्वररत करणेत यावी.  
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ववदेशी चिन ववननयम सेवा – 
ग्राहकािे ववदेिातील बँकाांच े र्रलेल्या चकेची वसुलीसाठी आपली बँक सवजतोपरी प्रयत्ि करील. मात्र ववववध 
देिाांमधील बँकाांच्या कायजपद्धती या निरनिराळ्या असूि त्यामध्ये एकसारखेपणा िसलेिे ग्राहकाांच ेचकेची रक्कम 
र्मा होणेच्या कालावधीची हमी देव ूिकत िाही.  मात्र खातदेारािे र्रलेले असे चके्स िाखेतूि त्वररत म्हणर्ेच 
आवश्यक ती सवज पूतजता करूि चके र्रलेपासूि २४ तासाांच ेआत वसुलीसाठी पाठववणे आवश्यक आहे.  असे 
चके्स वसुलीस पाठववणेसाठी र्र िाखेकडूि ववलांब झाला तर ववलांब झालेल्या कालावधीच े व्यार् बचत 
खात्याच्या व्यार्दरािे ग्राहकास द्यावे.  
 

बाहेरगावच्या चकेच्या वसिुीस उशीर झाल्यास द्यावयाच्या व्याजाबाबत – 
बाहेरगावच्या चकेच्या वसुलीस दठकाणपरत्वे वेळ कमी-र्ा्त लागू िकतो. चके टपालािे पाठववणेसाठी ककमाि 
१५ ददवसाचा कालावधी गहृीत धरणेत आलेला आहे.  मात्र िाखेिे असा चके / कोणताही चके वसुलीस प्राप्त 
झालेिांतर २४ तासाांच ेआत तो वसुलीसाठी पाठववणे आवश्यक आहे. तसेच त्यापोटी िाखसे शमळालेले प्रोशसडस 
शमळालेपासूि २४ तासाांच ेआत सांबांर्धत खातदेाराांच ेखात्यात र्मा/िावे करणे अथवा योग्य त्याचा योग्य तो 
र्मा-खचज करणे आवश्यक आहे.  सदर पद्धत ि पाळल्यामुळे उिीर झाल्यास बँकेस त्यासाठी िुकसाि र्रपाई 
करणे आवश्यक राहणार आहे :- 

(ए) ववदहत मुदतीपेक्षा १५ ददवसाांपयतं र्ादा वेळ लागल्यास – र्ादा लागलेल्या कालावधीस बचत ठेव 
व्यार्दरािुसार व्यार् देणेत यावे. 
(बी) ववदहत मुदतीपेक्षा १५ ददवसाांपेक्षा र्ादा परांतु ९० ददवसाांपयतं वेळ लागल्यास – र्ादा लागलेल्या 
कालावधीस बचत ठेव व्यार्दरािुसार अथवा त्या कालावधीसाठी मुदत ठेवीांिा लागू असलेल्या व्यार्दरािे, 

यापैकी र्े र्ादा असेल त्यािुसार व्यार् देणेत यावे. 
(सी) ववदहत मुदतीपेक्षा ९० ददवसाांपेक्षा र्ादा वेळ लागल्यास – त्या कालावधीसाठी मुदत ठेवीांिा लागू असलेल्या 
व्यार्दरापेक्षा अर्धक २%, व्यार् देणेत यावे. 
(डी) सदरील चके कर्ज खात्यात अथवा कॅिके्रडीट खात्यात र्र र्रलेला असेल, म्हणर्ेच र्मा चलि सदर पैकी 
खात्याच ेअसेल तर वर िमूद केलेल्या कालावधीिुसार कर्ज खात्याच ेव्यार्दरािे व्यार् परत देणेत यावे. 
 

ग्राहकाने भरिेिा चके हरववल्यास –  
ग्राहकािे र्रलेला चके हरववल्यास त्याची सूचिा त्वररत सांबांर्धत खातदेारास देण्यात येवूि त्याांचमेार्ज त सदर 
चकेच े ्टॉप पेमेंट सांबांर्धत बँकेकड े ग्राहकाच े मदतीिे करणेत यावे. त्याचप्रमाणे डुप्लीकेट चके घेण्यासाठी 
बँकेमार्ज त ग्राहकास सवज प्रकारच ेसहकायज करणेत यावे.  बँकेस त्यासाठी पुढीलप्रमाणे िुकसाि र्रपाई करणे 
आवश्यक राहणार आहे :- 

(ए) ग्राहकास चके हरववल्याची मादहती बँकेकडूि निधाजररत वेळेत कळववणेस उिीर झाल्यास,  असा कालावधी 
र्र निधाजररत वेळेपेक्षा १४ ददवसाांपयतं असेल तर र्ादा लागलेल्या कालावधीस बचत ठेव व्यार्दरािुसार व्यार् 
देणेत यावे. 
(बी) याशिवाय डुप्लीकेट चके शमळववणेसाठी लागणाऱ्या कालावधीस र्ा्तीत र्ा्त १५ ददवसाांच ेव्यार् चकेच्या 
रकमेवर देणेत यावे.  
(सी) याशिवाय ग्राहकास डुप्लीकेट चके शमळववणेसाठी येणारा आवश्यक खचजदेखील बँकेिे ददला पादहर्े.  
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ग्राहकास डुप्लिकेट ड्राफ्ट देणेस उशीर झाल्यास – 
ग्राहकािे सवज बाबीांची पूतजता करूिदेखील िाखेमार्ज त डुसप्लकेट ड्राफ्ट देणेस ३० ददवसाांपेक्षा अर्धक उिीर 
झाल्यास त्या कालावधीसाठी मुदत ठेवीांिा लागू असलेल्या व्यार्दरािे व्यार् देणेत यावे.  
 

ग्राहकाची पेन्शन जमा करणेस उशीर झाल्यास - 

ग्राहकाची पेन्ििची रक्कम अथवा पेन्ििच ेअॅरीअसज र्मा करणेसाठी यादी िाखेत आल्यािांतर त्याचा र्मा-
खचज त्वररत करणेत यावा. िाखा कामकार् बांद होणेच ेवेळेस िाखेस र्र सदर यादी शमळाली असेल तर पुढील 
िाखा कामकार्ाच ेददविी ती र्मा करणेत यावी. त्याप्रमाणे र्र िाखेमार्ज त कामकार् झाले िाही तर निधाजररत 
वेळेपेक्षा र्ादा झालेल्या कालावधीस बँक रेटपेक्षा अर्धक दोि टक्के अिा व्यार्दरािे दांड व्यार् ग्राहकाांिा देणेत 
यावे. 
 

ग्राहकांच ेपगार / अन्य संस््ांकडून येणाऱ्या रकमा जमा करणेस उशीर झाल्यास – 
ग्राहकाांच े पगार / अन्य सां्थाांकडूि येणाऱ्या रकमा (ठेवीांवरील व्यार् वगैरे) यापोटी र्रलेले चके्सची वसुली 
झालेिांतर त्याच ददविी, अगर त्या ददविीची ग्राहक कामकार्ाची वेळ सांपलेली असल्यास त्यापुढील बँककां ग 
कामकार्ाच ेददविी सदर रकमा सांबांर्धत खातदेाराांच ेखात्यात र्मा करणेत याव्यात.   

र्र ग्राहकािे त्यापोटी र्रलेला चके आपल्याच बँकेचा असेल (Transfer Entry असेल) तर त्यािुसार त्वररत 
आवश्यक र्मा-खचज करावा. अिा रकमा िावे टाकणेसाठी र्र काही कारणािे खात्यामध्ये शिल्लक िसल्यास 
(र्रलेले चकेची रक्कम र्मा ि झाल्यामुळे, अन्य चके्स पास होवूि गेल्यामुळे वगैरे) तर र्ेव्हा खात्यास रक्कम 
र्मा होईल तवे्हा अथवा खातदेाराच े सुचिेिुसार कायजवाही करावी. मात्र अिा वेळी खातदेाराची लेखी सूचिा 
रेकोडजवर घेणेत यावी. मात्र वरील बाबी करतािा िाखेकडूिच उिीर झाला असेल तर र्ादा लागलेल्या 
कालावधीस बचत ठेव व्यार्दरािुसार व्यार् देणेत यावे. 
 

 

NEFT रक्कम ववहहत मदुतीपेक्षा उलशरा जमा केल्यास – 
ग्राहकाच ेखात्यावर र्मा होणेसाठी NEFT ची रक्कम बँकेकड ेर्मा होवूिही ती सांबांर्धत ग्राहकाच ेखात्यावर 
बँकेिे र्मा ि केल्यास रेपो रेट पेक्षा २% अर्धक व्यार् ग्राहकास देणेत यावे.  ग्राहकािे अिा प्रकारे उिीर 
झालेल्या कालावधीसाठी दांड व्यार्ाची मागणी ि करतादेखील बँकेिे ्वत:हूि उपरोक्त प्रमाणे ग्राहकास र्रपाई 
ददली पादहर्े.  

 

 

होम सेप्व्हंग किेक्शन एजंट अ्वा बँकेने ननयुक्त केिेल्या प्रनतननधीच े वतणुूकीमुळे 
नुकसान झाल्यास – 
होम सेसव्हांग कलेक्िि एर्ांट अथवा बँकेिे नियुक्त केलेल्या एर्न्सीच्या कमजचा-यांच े वतजणुकीमुळे ग्राहकास 
कोणत्याही प्रकारच ेिुकसाि सोसावे लागल्यास व त्याबाबतची तक्रार ग्राहकािे बँकेकड ेकेल्यास त्याची त्वररत 
दखल घेण्यात येवूि सांबांर्धत होम सेसव्हांग कलेक्िि एर्ांट अथवा बँकेिे नियुक्त केलेल्या एर्न्सीच्या   
कमजचा-यांची सखोल चौकिी करणेत यावी.  सदर कायजवाही ७ ददवसाांच ेआत पूणज करूि त्याची मादहती सांबांर्धत 
ग्राहकास लेखी द्यावी.  त्यापोटी ग्राहकास झालेल्या िुकसािीची र्रपाई करणेत येवूि सदर खचज सांबांर्धताांकडूि 
वसूल करणेत यावा. 
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ग्राहकास कज ूकागदपत्र ेपरत करणेस बँकेस उशीर झाल्यास – 
ग्राहकािे बँकेकडूि घेतलेले कर्ज पूणज केल्यािांतर सदर कर्ाजपोटी तारण घेतलेल्या मालमत्तचेी कागदपत्रे, 
गहाणखत, टायटल डीड इ. कागदपत्रे १५ ददवसाांच ेआत परत करणे बांधिकारक आहे. सदर मुदतीमध्ये ग्राहकास 
सदर कागदपत्रे परत ि केल्यामुळे ग्राहकास काही िुकसाि झाल्यास त्याची र्बाबदारी बँकेवर येणार आहे. 

त्यानुसार सदर १५ हदवसांच े मुदतीत देता न आल्यास खातदेारास आर््कू नुकसान भरपाईपोटी प्रनतहदन 
रु.१००/-  व जास्तीतजास्त रु.१०००/- इतकी भरपाईची रक्कम द्यावयाची आहे. तसेच सदर कागदपत्रे बँकेच्या 
ताब्यातून हरववल्यास नवीन / डुप्लिकेट कागदपत्र े बनववणेसाठी येणारा सव ूखच ू हा बँकेने करावयाचा आहे. 

त्याचप्रमाणे सदर कायवूाहीस िागणा-या कािावधीसाठी प्रनतहदन रु.१००/- व जास्तीतजास्त रु.१०००/- याप्रमाणे 
रक्कम खातदेारास स्वतंत्रपणे नुकसानभरपाईपोटी द्यावयाची आहे.  

 

मुदत ठेवींवरीि व्याजाची रक्कम खातेदारास देणेस उशीर झाल्यास – 
ग्राहकाांिी बँकेकड े ठेवलेल्या मुदत ठेवीांवरील व्यार् खातदेारास मुदतीतच देणे आवश्यक आहे. व्यार् अदा 
करणेच ेददविी सुट्टी आल्यास त्यापुढील बँककां ग कामकार्ाच ेददविी सदर व्यार् र्मा केलेच पादहर्े. सदर व्यार् 
र्मा करणेस उिीर झाल्यास त्या कालावधीसाठी मदुत ठेवीांिा लाग ूअसलेल्या व्यार्दरािे सदर रकमेवर व्यार् 
द्यावयाच ेआहे. 

 

 मुदत ठेवीांवरील व्यार् खातदेाराच ेअन्य बँकेतील खात्यात र्मा करावयाच ेअसल्यास व्यार् अदा करणेच े
ददविी त्वररत सदर रक्कम NEFT / RTGS , ECS / PAY ORDER अथवा ग्राहकाच े अन्य सूचिेिुसार 
पाठववण्यात यावी. त्याच ेआवश्यक रेकोडज िाखा दप्तरी ठेवावे.  र्र सांबांर्धत व्यार्ाची रक्कम ECS / PAY 

ORDER अथवा ग्राहकाच ेअन्य सूचिेिुसार पाठववण्यास आपल्या बँकेकडूिच उिीर झाला तर उिीर झालेल्या 
कालावधीसाठी सांबांर्धत मुदत ठेवीांस लाग ू असलेल्या व्यार्दरािे उशिरा ददल्या गेलेल्या रकमेवर व्यार् 
द्यावयाच ेआहे. 

 

ATM सेवेतीि कमतरतेबाबत – 
बँकेच्या ATM मध्ये काही दोष उत्पन्ि होवूि खातदेाराच्या खात्यास रक्कम िावे पडूिही प्रत्यक्षात ती 
खातदेारास ि शमळाल्यास, खातदेारािे त्याबाबतचा अर्ज केल्यािांतर बँककां ग कामकार्ाच्या ७ ददवसाांच ेआत सदर 
रक्कम ग्राहकाच ेखात्यास परत र्मा केली गेली पादहर्े.  ववदहत मुदतीत सदर रक्कम ग्राहकाच ेखात्यास र्मा 
ि केल्यास सांबांर्धत ग्राहकास प्रती ददवस रु.१००/- याप्रमाणे झालेल्या ववलांब कालावधीच े व्यार् देणेत यावे.  
ग्राहकािे घटिा घडलेचे ददिाांकापासूि ३० ददवसाांच ेआतमध्येच बँकेकड े तसा अर्ज करणे बांधिकारक असूि 
केवळ असेच ग्राहक ववलांब कालावधीच ेव्यार् घेणेसाठी पात्र राहतील. 

 

डडिीव्हरी इन्स्रक्शन स्िीपच ेचकुीच ेपोप्स्टंग अ्वा पालसगं झाल्यास-  

डडपॉझझटरी ववर्ागातील डीमॅट खातदेाराांिी त्याांच ेखात्यातील िेअसज ववकल्यािांतर सदर िअेसज ब्रोकरच ेखात्यात 
ट्रान्सर्र करणेसाठी ववदहत मुदतीत Delivery Instruction Slip ववर्ागामध्ये आणूि देणे आवश्यक असत.े  
सदर Delivery Instruction Slip या एि.्एस.डी.एल.ववर्ागामध्ये प्राप्त झाल्यािांतर सदर ्लीपच ेपोस्टांग व 
पाशसांग केले र्ात ेव त्यािुसार िेअसज ब्रोकरच ेखात्यात ट्रान्सर्र केले र्ातात. सदरहू ्लीपच ेपोस्टांग करतािा 
काही चूक होवूि ती सांबांर्धत अर्धकाऱ्यािेही पास केल्यास िेअसज ट्रान्सर्र होवू िकत िाहीत व त्यामुळे सदर 
खातदेारास Auction Penalty (िेअसजच्या र्ावामधील र्रकाच्या र्ा्तीत र्ा्त २०%) र्रावी लागत.े र्र 
अिा प्रकारे बँकेकडूि काही चूक झाल्यास सांबांर्धत खातदेारास प्रत्यक्ष र्राव्या लागलेल्या रकमेइतकी र्रपाई 
देणेत यावी. 
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बँकेच्या ननयंत्रणाबाहेरीि गोषटींबाबत – 
बँकेच्या नियांत्रणाबाहेर असलेल्या बाबीांमुळे ग्राहकास र्र काही िुकसाि सोसावे लागले तर त्यासाठी बँक 
कोणत्याही प्रकारे र्बाबदार राहणार िाही.  यामध्ये यादवी युद्ध, सवविय कायदेर्ांग, अचािक केलेले आांदोलि, 

कामगाराांमध्ये उत्पन्ि झालेले तांटे, अपघात, आग, िैसर्गजक आपत्ती, अथवा “Act of God” इ.बाबीांचा समावेि 
होतो. सामान्य पररस्थतीत उपलब्ध व कायजरत असलेल्या बँककां ग मशििरीर् ् त्याचप्रमाणे means of 

communication / all types of transportation वर असामान्य पररस्थतीमुळे बँकेच े नियांत्रण ि रादहल्यामुळे 
ग्राहकाांच ेकाही िुकसाि झाल्यास अिा पररस्थतीत वर िमूद केलेली िुकसािर्रपाई बँक देणार िाही. 
 

ग्राहकास नुकसान भरपाई हदिेल्या बाबींचा तपशीि मुख्यकचरेीस कळववणेबाबत – 
वर िमूद केलेल्या बाबीांस अिुसरूि िाखा्तरावरूि ग्राहकास िुकसाि र्रपाई ददल्यािांतर त्याची मादहती 
सवव्तर खुलासा तसेच िाखा शिर्ारिीसह त्वररत प्रिासि /पसोिेल ववर्ागाकड ेपाठववण्यात यावी.  प्रिासि 
ववर्ागाकड ेउपलब्ध झालेली मादहती, िाखा शिर्ारस, सेवकाची चूक इ. बाबीांचा ववचार करूि िाखेस प्रिासि 
ववर्ागामार्ज त आवश्यक निदेि देणेत येतील.  

 

पॉलिसीमध्ये बदि / सुधारणा करणेच ेअर्धकार – 
सदर िुकसािर्रपाईच े पॉशलसीमध्ये आवश्यकता वाटेल त्यावेळेस बदल / सुधारणा करणेच े अर्धकार बँकेिे 
राखूि ठेवलेले असूि कोणतीही पूवजसूचिा ि देता बँक त ेबदलू िकत.े 

 

 

Right to defend Bank before any Forum : 

सदर िुकसािर्रपाईच े पॉशलसीिुसार िाखाांिी कायजवाही केल्यामुळे अथवा ि केल्यामुळे ग्राहक समाधािी 
िसल्यास तो ववर्ाग प्रमुख – क्टमर केअर ववर्ाग याांचकेड ेयाबाबत दाद मागू िकतो.   ववर्ाग प्रमुख – 
क्टमर केअर ववर्ाग याांिी ददलेल्या निणजयास तो बँकेच े मुख्य कायजकारी अर्धकारी याांचकेड े अपील करू 
िकतो.  सदर अवपलात शमळालेला निणजय देखील ग्राहकास अमान्य असल्यास तो बँककां ग लोकपाल कायाजलयाकड े
दाद माग ूिकतो.  

 

 

  

 

 

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


