
सूचना
आप�ा बँके�ा सवर् कजर्दार, �ाहक व जामीनदार यांना सू�चत कर�ात येत आह ेक�, भारतीय �रझ�र् बँके�ा मागर्दशर्क 
सूचने�माणे सवर् �काराची मुदत कजर्/सीसी/ओ�र�ा� ��पाची कजर् खाती पूणर् �क�वा अंशतः थक�त, अ�नय�मत 
(Out of Order) झा�ांनतर अशा कजर् खा�ांची Special Mention Account (SMA) आ�ण Non Performing 
Account (NPA) म�े खालील�माणे वगर्वारी कर�ात येईल.

- कजर् खाते ९० �दवस (SMA2) थक�त अस�ास �ाच �दवशी ड-ेऐंड �ोसेस नंतर NPA  म�े समा�व� होईल. कजर् खाते NPA 
झा�ास थकबाक�ची र�म पूणर् भर�ा नंतरच �णजे ० (शू�) थकबाक� झा�ा�शवाय कजर् खाते NPA मधून बाहरे �नघणार 
नाही.

- कजर् खाते SMA �क�वा NPA झा�ास कजर्दार व जामीनदार यांचे �ेडीट इ�ोम�शन कंपनी (जसे �सबील व इतर कंपनी) कडील 
�ोअर कमी होऊन �ांचा पतमु�ांकनावर प�रणाम होईल. तरी सवर् कजर्दार/जामीनदार/�ाहकांना �वनंती कर�ात येते क�, आपले 
कजर् खाते SMA �क�वा NPA होणार नाही याची दक्षता �ावी.

- जर, येणेबाक� र�म, मंजूर CC/OD मय�दा/�ॉईग पॉवर पेक्षा  सलग ९० �दवस जा� असेल �क�वा सलग ९० �दवस कोणतेही 
�ेडीट आले नसेल �क�वा �ाच कालावधीत ड�ेबट केलेले �ाज वसूल कर�ासाठी पुरेसे �ेडीटस् आले नसतील तर खाते Out of 
Order  मानले जाईल.

- CC/OD मय�दा नुतनीकरण ९० �दवसांत न के�ास �क�वा जर कजर्दाराने �ॉक �ेटम�ट �व�हत मुदतीत मंजुरी प�ात नमूद 
के�ानुसार बँकेत जमा न के�ास :

- ३ म�हने जुने - अ�नय�मत खाते

- Out of Order : CC/OD खाते वर दशर्�वले�ा  तपशीलानुसार  Out of Order/SMA �णून  वग�कृत केले जाते.

- एका पेक्षा जा� कजर्खाती अस�ास सदरील सवर् खाती संपूणर् थक�त मु�ल आ�ण �ाज वसूल झा�ा नंतरच सवर् खाती NPA 
वगर्वारीतून बाहरे पडतील.  

- वर नमूद सवर् बाब�चा प�रणाम हा कजर्दार, कजर्दार फमर् व �ांचे संचालक भागीदार/��ी /Beneficial Owner तसेच 
जामीनदार, जामीनदार कंपनी व �ांचे भागीदार संचालक ��ी यांचे Cibil Record, (Credit Information कंप�ांकड)े 
Down Grade हो�ावर होईल व �ास बँक जबाबदार असणार नाही. 

मुदत कजर् खाते संबधी
अ. �.        वगर्वारी     थक�त कालावधी

1.    SMA - 0    ० ते ३० �दवसांपय�त

2.    SMA - 1    ३० �दवसांपेक्षा जा� ते ६० �दवसांपय�त

3.    SMA - 2    ६० �दवसांपेक्षा जा� ते ९० �दवसांपय�त

3.    NPA     ९० �दवसांपेक्षा जा�

कॅश �ेडीट/ओ�र�ा� कजर् खाते संबधी
अ. �.        वगर्वारी    अ�नय�मत(Out ofOrder)

1.    SMA - 1    ३० �दवसांपेक्षा जा� ते ६० �दवसांपय�त

2.    SMA - 2    ६० �दवसांपेक्षा जा� ते ९० �दवसांपय�त

3.    NPA     ९० �दवसांपेक्षा जा�


