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கணக்கு

முதிர்வுே்போ
றகபபை

முடியவில்றல??

ஏடிஎம்

பரிமாை்ைம்

தோல்வி?? 

அறிவிப்பின்றி

கட்டணங்கள்??

வங்கியால்

உங்கள்
புகாறரே்

தீர்க்க

முடியவில்றல

உங்களுக்குே்

பேரியாமல்
அங்கீகாரமை்ை

பரிமாை்ைங்கள்?

?

என்னபசய்ய தவண்டும்என்பதுபேரியவில்றலயா?

தேசிய அளவிலான தீவிரவிழிப்புணரவ்ு திட்டம்
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உட்புறகுறறதீரக்்கும்உத்தி

மூன்றொம்கட்டகுறறதீரத்்தல்

 கிறள / ஏடிஎம்

 உடனடி அரட்றட/ முகவருடன் அரட்றட

 எங்களுடன் ம சுங்கள்/ அறை ்பு றமயம்

 மின்னஞ்சல் மூலம் பதொடரப்ு

 இறை ்பு அதிகொரிக்கு எழுதவும்

 குறறதீரக்்கும்  டிவத்றத ்  திவிறக்கி

அதில் உள்ளமுகவரிக்கு அனு ் வும்

 கிறள சம் ந்த ் ட்ட புகொரக்றள வட்ட

இறை ்பு அதிகொரியின்  ொரற்வக்குக்

பகொை்டுபசல்லவும்

 முதன்றம இறை ்பு அதிகொரியிடம்

பகொை்டுபசல்லவும்

 பிஎன்ஓ-வுக்கு ஒரு மின்னஞ்சல் அனு ் 

வறலத்தளத்தில் கிளிக் பசய்யவும்

 குறறதீரக்்கும்  டிவத்றத ்  திவிறக்கி

அதில் உள்ளமுகவரிக்கு அனு  ்வும்

முேல்கட்டகுறைதீர்ே்ேல் இரண்டாம்கட்டகுறைதீர்ே்ேல்
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ரிசரவ்் வங்கியின் வங்கிநறடமுறை ஒம்புட்ஸ்தமறன

அணுகவும் -வங்கிநறடமுறையின் மூன்ைாவது நடுவர்

1. ஒருமொதத்திற்குள்உங்கள்புகொறரவங்கி

திரு ்திகரமொகதீரக்்கவில்றலஎன்றொல், ரிசரவ்்
வங்கியின்வங்கிகுறறதீர ்் ொளறரஅணுகவும்

2. வங்கிகுறறதீர ்்புத்திட்டம்என் துஉங்கள்வங்கி
புகொரக்றளத்தீர ்் தற்கொனபசலவில்லொதமற்றும்
பதொந்தரவுஇல்லொதவழியொகும்

3. வங்கிஒம்புட்ஸ்மமன்திட்டத்தில்வங்கி
மசறவகளின் லகுறற ொடுகள்அடங்குகின்றன
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மொற்றுகுறற தீரக்்கும் உத்தி
ரிசரவ்் வங்கி–ஒருங்கிறைந்த ஒம்புட்ஸ்மமன் திட்டம், 2021

ஒருவங்கிஅல்லதுஎன்பிஎஃப்சி-க்குஎதிராகஉங்களுக்குஒருபுகார்இருந்ோல்தீர்றவப்பபறும்நறடமுறைகள் ?

வங்கிகள் / என்பிஎஃப்சி-கள் ஆர்பிஐஒம்புடஸ்்தமன் அலுவலகம்

படி 1
• வங்கிகள்/என்பிஎஃ ்சிகிறளகள்அல்லது

இறையதளத்தில் எழுத்து ்பூரவ்மொக
புகொர்அளிக்கவும்

• உங்கள்புகொறர வங்கிகள்/ 
என்பிஎஃ ்சிகள்தீர ்் தற்கொக 30 நொட்கள்
கொத்திருக்கவும்.

• வங்கிகள்/ என்பிஎஃ ்சிகள்வைங்கிய
தீரவ்ில் திரு ்திஇல்றலஎன்றொல்,  டி 2 
க்குச் பசல்லவும்

எஸ்கதலஷன்தமட்ரிக்ஸ்

கிறளதமலாளர்→ மண்டலஅலுவலகம்→ 
ேறலறமஅலுவலகம்

படி 2
• https://cms.rbi.org.in இல்உள்ளபுகொர்
மமலொை்றமஅறம ்பு ம ொரட்்டலில்
வங்கிகள்/என்பிஎஃ ்சி-களுக்கு

எதிரொக ் புகொர்அளிக்கவும்.
அல்லது;

• இந்தியரிசரவ்் வங்கியின்

றமய ் டுத்த ் ட்ட பரசி ்ட்
மற்றும் பசயலொக்க றமயத்திற்கு

றகயொல் எழுத ் ட்ட புகொரக்ள்

• புகொர்பதொடர ்ொன

சந்மதகங்களுக்கு, 14448 என்றஇலவச

எை்ைில்அறைக்கவும்

ஒருமாேே்திை்குள்தீர்வு

கிறடக்கவில்றலஅல்லது

திருப்தியை்ைதீர்வு

வைங்கப்பட்டது

தமல்முறையீட்டு ஆறணயம்

படி 3
• வொடிக்றகயொளர் 30 
நொட்களுக்குள்
மமல்முறறயீட்டு

அதிகொரியிடம் மமல்முறறயீடு

பசய்யலொம். ஒம்புட்ஸ்மமன்

வைங்கியதீரவ்ில் திரு ்தி

இல்றலஎன்றொல்
• மமல்முறறயீட்டு அதிகொரி

இந்தியரிசரவ்் வங்கியின்

(ஆரப்ிஐ) துறைஆளுநர்

ஆவொர.்

ஒருமாேே்திை்குள்தீர்வு

கிறடக்கவில்றலஅல்லது

திருப்தியை்ைதீர்வு

வைங்கப்பட்டது
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• உங்கள் கடவுசப்சொற்கள், குறிபயை், 
ஓடிபி, சிவிவிம ொன்றவற்றற
ஆன்றலனில் அல்லது பதொறலம சி
மூலமொக யொருடனும்  கிர மவை்டொம்

• எஸ்எம்எஸ், மின்னஞ்சல் அல்லது சமூக
ஊடகத் தளங்கள் வழியொக நீங்கள்
ப றும் சந்மதகத்திற்கிடமொன
இறை ்புகறள ஒரும ொதும் கிளிக்
பசய்ய மவை்டொம்

 ொதுகொ ் ொனடிஜிட்டல்

வங்கியியல்
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 ொதுகொ ் ொனடிஜிட்டல் வங்கி நறடமுறறகள்

பாதுகாப்பானவங்கிநடமுறைகளுக்குச்பசய்ய தவண்டியறவ

 எ ்ம ொதும்வங்கிகள்/மசறவவைங்குநரின்அதிகொர ்பூரவ்இறையதளங்களுக்குச்பசன்று,  ொதுகொக்க ் டட்இறையதளங்கறள ் யன் டுதத்வும். 
உ.ம்., https://-இதில் 's' என் து ொதுகொ ் ொனஇறையதளத்றதக்குறிக்கிறது

 உங்கள்பமொற ல்/மல ்டொ ்/பிசிஆகியவற்றில்இருந்துஅறனத்துகட்டை/நிதி யன் ொடுகளும்பதொழில்நுட் க்மகொளொறுகறளஎதிரப்கொள்ளும்

ம ொதும்அல்லதுபசயலிறய ் திவிறக்கும்ம ொதும்பவளிமயறவும்
 வங்கிகள்அல்லதுஇ-கொமரஸ்்தளங்கறள ்ம ொன்றுமதொற்றமளிக்கும்மமொசடியொன, ம ொலியொனஇறையதளங்கறளத்தவிரக்்க,  அணுக ் டும்

இறையதளங்கள்/யுஆரஎ்ல்-களின்எழுத்து ்பிறைகறளச்சரி ொரக்்கவும்.
 ப ற ் ட்டமின்னஞ்சல்களின்எழுத்து ்பிறைகள்மற்றும்தறல ்புகறளச்சரி ொரத்்து, மின்னஞ்சல்கள்உை்றமயொனமுகவரிகளிலிருநத்ுவந்தறவ

என் றதஉறுதி ் டுதத்வும்

 சுருக்க ் ட்ட யுஆரஎ்ல்-கள்எஸ்எம்எஸ்/ வொடஸ்்ஆ ்/ மின்னஞ்சல்ம ொன்றவற்றின்மூலம்ப ற ் டும்கூகுள் டிவங்கறளக்கிளிக்பசய்யும்ம ொது
கவனமொகஇருக்கவும்.

 வங்கிகள்/இ-கொமரஸ்்/மதடுப ொறிவறலத்தளங்களுக்கொனஇறை ்புகறளவைங்கும்அஞ்சல்கறளத்தடுக்கவும்/குழுவிலகவும்/ஸ்ம மொக
அறிவிக்கவும்

 ஆன்றலனில்ப ொருட்கறளவொங்கும்ம ொது/விற்கும்ம ொதும்கவனமொகஇருக்கவும். யுபிஐமூலம் ைத்றத ்ப றபின்/கடவுசப்சொல்றலஉள்ளிட
மவை்டியஅவசியமில்றல

 வைக்கமொனசூைலில்கைிசமொனமநரத்திற்குஉங்கள்பமொற லில்பமொற ல்பநடப்வொரக்்இல்றலஎன்றொல்உடனடியொகஉங்கள்பமொற ல்

ஆ மரட்டறரத்பதொடரப்ுபகொள்ளவும்
 உங்களுக்குத்பதரியொமல்ஓடிபிஉருவொக்க ் டவில்றலஎன் றதஉறுதி ் டுத்த, எஸ்எம்எஸ்/மின்னஞ்சல்கறளத்தவறொமல்சரி ொரக்்கவும்
 எந்தபவொருநிறுவனத்துடனும் ரிவரத்்தறனபசய்வதற்குமுன், அறவ திவுபசய்ய ் ட்டமற்றும்உரிமம்ப ற்றநிறுவனமொஎன் றதச்சரி ொரக்்கவும்
 அத்தறகயவசதிகிறடக்கும்இடங்களில்டூஃம க்டர்அங்கீகொரதற்தஇயக்கவும்
 ஏடிஎம்-ஐ ் யன் டுத்தும்ம ொது, குறிபயை்றைஉள்ளிடும்ம ொதுஉங்கள்மற்பறொருறகயொல்கீம றடமூடிறவக்கவும்

  ைம்வைங்க ் டொவிட்டொல், ஏடிஎம்மில் ‘ரத்துபசய்’ என் றதஅழுத்தி, முக ்புத்திறரமதொன்றியபிறமகபவளிமயறவும்
 வொடிக்றகயொளர்மசறவஎை்கள்பமொற ல்எை்களின்வடிவத்தில்இல்றலஎன் றதநிறனவில்பகொள்ளவும்

 சிடிஎம்-மில் ைத்றதபட ொசிட்பசய்யும்ம ொது, வளொகத்றதவிட்டுபவளிமயறும்முன், இயந்திரத்தொல் ைம்ஏற்றுக்பகொள்ள ் டட்தொஎன் றத

உறுதி ் டுத்தவும்
 கொரட்ுபசருகும்ஸ்லொட்அல்லதுஏடிஎம்இயந்திரத்தின்கீம டுக்குஅருகில்ஏமதனும்கூடுதல்சொதனம்இறைக்க ் டட்ுள்ளதொஎன் றதஎ ்ம ொதும்

சரி ொரக்்கவும்
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 ொதுகொ ் ொனடிஜிட்டல் வங்கி நறடமுறறகள்

பாதுகாப்பானவங்கிநடமுறைகளுக்குச்பசய்யக்கூடாேறவ

 சொன்றுகள்திருட ் டக்கூடுமொதலொல்முன்பின்அறிமுகம்இல்லொதவரக்ளிடம்ஏடிஎம்களில்உதவிமகடட்ு ்ப றொதீரக்ள்
சிம்கொரட்ுமற்றும்பமொற ல்எை்ைின்விவரங்கறள ் கிரொதீரக்ள்அல்லதுஏடிஎம்கொரட்ில்குறிபயை்றைஎழுதொதீரக்ள்அல்லது

இறையதளங்கள்/சொதனங்கள்/ப ொதுமடிக்கைினிகள்/படஸ்க்டொ ்களில்விவரங்கறளச்மசமிக்கொதீரக்ள்

வங்கிகள், கொ ்பீடு, அரசும ொன்றவற்றின்கொல்பசன்டர்ஏபெை்டுகள்ம ொலகொட்டிக்பகொள்ளும்ந ரக்ளின்சலுறககளில்சிக்கிக்பகொள்ளொதீரக்ள், 
மமலும் யனர்ப யர,் கடவுசப்சொல், அடற்டவிவரங்கள்/குறிபயை்/சிவிவி/ஓடிபி, பிறந்தமததி, ஆதொரஎ்ை், குடும் உறு ்பினரக்ளின்ப யரக்ள்

ம ொன்றவற்றற ் கிரசப்சொல்லிவலியுறுத்த ் டும்ம ொதும்/ பிறவறகயிலும்ஏமொறொதீரக்ள்.,. 
 மதடுப ொறிகள், எஸ்எம்எஸ், சமூகஊடகங்கள், மின்னஞ்சல்கள்ம ொன்றவற்றிலிருந்துமசறவவைங்குநரக்ளின்பதொடரப்ுவிவரங்கறளத்மதட

மவை்டொம்.
அறியொத/சரி ொரக்்க ் டொதஇறை ்புகறளக்கிளிக்பசய்யொதீரக்ள்மற்றும்அறிமுகமற்றந ரக்ளின்ஆமலொசறனயின்ம ரில்சரி ொரக்்க ் டொத
மூலங்களிலிருந்துபசயலிகறள ் திவிறக்கமவை்டொம்

 கமிஷனுக்கொகமவொஅல்லதுமவறுஒன்றிற்கொகமவொஉங்கள்வங்கிக்கைக்குகள்/ஏடிஎம்கொரட்ுகறளமற்றவரக்ள்,  யன் டுத்தஅனுமதிக்கொதீரக்ள், 
இது ைத்றத ் ரிமொற்றம்பசய்யவங்கிக்கைக்றகதவறொக ் யன் டுத்துவதற்கொகம ொலீஸ்விசொரறைக்குவழிவகுக்கலொம். 

உங்கள்மகஒய்சிவிவரங்கள்/கைக்குவிவரங்கள்/ஏடிஎம்கொரட்ுவிவரங்கள்/குறிபயை்/சிவிவி/ஓடிபிவிவரங்கறளக்மகொரும்
அறை ்புகள்/மின்னஞ்சல்கள்/எஸ்எம்எஸ்-களுக்கு ் திலளிக்கமவை்டொம்.

 நம் முடியொதலொட்டரிசலுறககறளநம் ொதீரக்ள்மற்றும்அத்தறகயமின்னஞ்சல்கள்/அறை ்புகளுக்கு ் திலளிக்கும்ம ொது ொதுகொ ் ொன

ஆவைங்கறள ் கிரவும்
 ரிசரவ்்வங்கியிடம்ப ரும்பதொறகஇரு ் தொகவும், அறதவிடுவிக்கபகொஞ்சம்பதொறகபசலுத்த்மவை்டும் என் தும ொன்றபசய்திகளுக்கு

 திலளிக்கமவை்டொம்.
 கடன்பசயலொக்ககட்டைத்றத முன் ைமொகச்பசலுத்திஏமொறொதீரக்ள்
 சலுறககள்/  ரிசுத்பதொறக, அரசொங்கஉதவிவொங்கிதத்ரும்வொக்குறுதி/ ைம்ப றமகஒய்சிஅ ்மடட் /பமொற ல்ரசீொரெ்்பசய்ய/மவறலவொய் ்பு
ம ொன்றபசய்திகளுக்கு ் திலளிக்கமவை்டொம்.

குறறந்தவட்டிவிகிதத்தில்/ ொதுகொ ் ொனஉடனடிகடனுக்கொனஆன்றலன்சலுறககளுக்கொக ் ைம்பசலுத்தமவொஅல்லது ொதுகொ ் ொன

ஆவைங்கறளஉள்ளிடமவொமவை்டொம்

 நிதிபசயலிகள் யன் டுத்த ் டும்அமதசொதனத்தில்ஸ்கிரன்ீமஷரிங்பசயலிகறள ் யன் டுத்தமவை்டொம்
 யுபிஐகுறிபயை்றைஅழுத்தியபின் ைத்றதமொற்றுவதற்கு ் யன் டுத்த ் டும்அறியொதகட்டைச்பசயலிகறள ் யன் டுத்திகியூஆர்

குறியீடுகறள ஸ்மகன்பசய்யமவை்டொம்.
 ப ொதுசொரஜ்ிங்புள்ளிகள்அல்லது ொதுகொ ் ற்றறவஃற றய ் யன் டுத்தமவை்டொம், ஏபனனில்அறவமொல்மவறரமொற்றவும், பமொற லில்
இருந்துதரறவக்கட்டு ் ொடட்ுக்குள்பகொை்டுவரவும்  யன் டுத்த ் டலொம்.
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எலக்ட்ரொனிக் ம ங்கிங்

•  ைம் பசலுத்துவதற்கொக சரி ொரக்்க ் ட்ட மற்றும் நம் கமொன உலொவிகள் மற்றும் HTTPS ஆல்  ொதுகொக்க  ்ட்ட இறையதளங்கறள மட்டுமம
 யன் டுத்தி உங்கள்வங்கியின் URL ஐ எ ்ம ொதும் தட்டச்சுபசய்யவும் (S என் து  ொதுகொ ் ொனது). URL சொளரத்தில் ( டம்)  ொதுகொ ் ொன
அறடயொளத்றத (லொக்) மதடவும்

• எை்பைழுத்து மற்றும் சிற ்பு எழுத்துருக்கறள (#.", @. $ ம ொன்றறவ)  யன் டுத்தி, உங்கள்கடவுச்பசொற்கறள யூகி ் தற்குக் கடினமொனறவகளொக
மொற்றவும்.

• உங்கள்கடவுச்பசொல்றல அடிக்கடிமொற்றி அறமயுங்கள்

• உங்கள்கட்டை  ரிவரத்்தறன  யன் ொடுகறள (வங்கிகள், வங்கிகள் அல்லொதறவ, வொலட்டுகள் ம ொன்றறவ) எ ்ம ொதும் சமீ த்திய  தி ்பிற்கு ்
புது ்பிக்கவும்

• உங்கள்பமொற ல் எை் மற்றும் மின்னஞ்சல் ஐடிறயஉங்கள் வங்கிக் கைக்குடன் இறைத்து எஸ்எம்எஸ்/மின்னஞ்சல் எச்சரிக்றக மசறவறயத்
மதரவ்ுபசய்யவும்

• ஏமதனும் அசொதொரை/அங்கீகரிக்க ் டொத  ரிவரத்்தறன நடந்தொல், உடனடியொக வங்கிக்குத் பதரிவிக்கவும்

• ஆன்றலன் மதடல் மூலம் உங்கள் வங்கியின் வறலத்தளத்றத அணுகமவை்டொம்.
• உள்நுறைவு ஆவைங்கறள பதொறலம சியில் ஒரும ொதும் மசமிக்க மவை்டொம், மமலும் நம் த்தகொத ம ொரட்ல்கள்/மசறவ வைங்குநரக்ள் வசம்

ஆவைங்கறள உள்ளிடவும்/மசமிக்கவும் மவை்டொம்

• ப ொது சொதனங்கள், றச ர் கஃம க்கள் மற்றும் ப ொது/இலவச றவஃற ம ொன்ற  ொதுகொ ் ற்ற/திறந்த பநட்பவொரக்்குகள் மூலம்  ரிவரத்்தறன

பசய்வறதத் தவிரக்்கவும்

• உங்கள்பமொற ல் ம ங்கிங் குறிபயை் அல்லது இன்டரப்நட் ம ங்கிங் ஐடி, கடவுச்பசொல் மற்றும் ஓடிபிஆகியவற்றற யொருடனும் (வங்கிஊழியரக்ள்

உட் ட)  கிர மவை்டொம்

பசய்க

பசய்யாதீர்
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யூனிஃற ட்ம பமை்ட்இன்படரஃ்ம ஸ் (யுபிஐ)

• யுபிஐபசயலிறய ்புது ்பித்தநிறலயில்றவத்திருங்கள்

• வைிகர/்ந ரின்மசகரி ்புமகொரிக்றகறயஏற்கும்முன்எ ்ம ொதும்மதி ் ொய்வுபசய்யவும்

•  ரிமொற்றத்றதபசயல் டுத்தும்முன்பதொறகமற்றும் யனறரமீை்டும்சரி ொரத்்துமீை்டும்
உறுதி ் டுத்தவும்

• உங்கள்குறிபயை்றையொருடனும் கிரமவை்டொம்
• ப றுநறரச்சரி ொரக்்கொமல்/உறுதி ் டுத்தொமல் ை ் ரிமொற்றம்பசய்வறதத்தவிரக்்கவும்

பசய்க

பசய்யாதீர்
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நுகரம்வொர்விழி ்புைரவ்ு –றச ர்அ ொயங்களும்மமொசடிகளும்

விஷிங் – தகஒய்சி
புதுப்பிே்ேல்,
கணக்கு/சிம் அன்பிளாக்,
படபிட் பசய்யப்பட்ட
போறக வரவு தபான்ை
சாக்குப்தபாக்கில்
வாடிக்றகயாளறரக்
கவர வங்கி /
வங்கியல்லாே இ-வாலட்
வைங்குநர்கள் / போறலே்
போடர்பு தசறவ
வைங்குபவர்களிடம்
இருந்து வரும்
அறைப்புகள்
தபான்ைறவ

ஃபிஷிங் -
வொடிக்றகயொளரக்றளத்
தங்கள் வங்கி / இ-வொலட்
வைங்குநரிடம் இருந்து
வந்ததொக எை்ை
றவக்கும், அந்தரங்க
விவரங்கறள
கவர்ந்பதடுக்கும்
இறை ்புகளுடன் கூடிய
ஸ்பூஃ ் பசய்ய ் ட்ட
மின்னஞ்சல்கள்
மற்றும்/அல்லது
எஸ்எம்எஸ்-கள்.

ரிதமாட் அணுகல்-
வொடிக்றகயொளரின்
பமொற ல் / கைினியில்
ஒரு பசயலிறய ்
 திவிறக்கம் பசய்வதன்
மூலம் வொடிக்றகயொளரின்
அறனத்துத் தரறவயும்
அவரது சொதனத்தில்
அணுகமுடியும்.

 ைத்றத ் ப ற ‘உங்கள்
யுபிஐ குறிபயை்றை
உள்ளிடவும்’ ம ொன்ற
ம ொலியொன கட்டைக்
மகொரிக்றககறள
அனு ்புவதன் மூலம் யுபிஐ-
யின் மசகரி ்புக்
மகொரிக்றக அம்சத்றதத்
தவறொகப ொ
 யன் டுத்துதல்.

மதடுப ொறிகள் மூலம்
வறல ் க்கங்கள்/
சமூகஊடகங்களில்
வங்கிகள்/ மின்வொலட்
வைங்குநரக்ளின் ம ொலி
எை்கறளக்
கொட்சி ் டுத்தல்
ம ொன்றறவ

 யனர்ஐடி, உள்நுறைவு /  ரிவரத்்தறனகடவுசப்சொல், ஓடிபி (ஒருமுறறகடவுசப்சொல்), படபிட் / கிபரடிட்கொரட்ுவிவரங்களொன

குறிபயை், சிவிவி, முடிவுத் மததிமற்றும் பிறதனி ் ட்டதகவல்கள் ம ொன்றரகசியவிவரங்கறள ்ப றமமொசடிபசய் வரக்ள்

முயற்சிக்கின்றனர.் மமொசடி பசய் வரக்ளொல்  யன் டுத்த ் டும்ப ொதுவொனபசயல் ொடுகளில் சில -
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ஒருமமொசடிநடந்தொல்எடுக்க மவை்டியநடவடிகறககள்

உங்கள்வங்கி/என்பிஎஃ ்சிறயத்பதொடரப்ுபகொை்டுஉங்கள்கைக்கு/கொரற்டஉடனடியொகபிளொக்பசய்யவும்மமலும்

ஒருஎழுத்துபூரவ்மொனபுகொறரசமர ்்பிக்கவும்

இந்தியறச ர்கிறரம் ஒருங்கிறை ்புறமயத்தில்ஒருபுகொர/்எஃ ்ஐஆறர ் திவுபசய்யவும்அல்லதுறச ர்குற்றம்

உதவிஎை் 1930 ஐஅறைக்கவும்

 யனர்கைக்கில்நிதிறயபிளொக்பசய்யஉங்கள்கிறளறயத்பதொடரப்ுபகொள்ளவும்

வங்கி/என்பிஎஃ ்சிஉங்கள்புகொறரத்தீரக்்கொவிட்டொல்விஷயத்றதஆரப்ிஐஒம்புட்ஸ்மமன்கவனத்துக்குக்பகொை்டு

பசல்லவும்
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டிஜிட்டல்/ஆன்றலன்
மமொசடிதடு ்பு

• உடனடிவிழி ்பூட்டல்கறள ்ப ற, உங்கள்
பமொற ல் எை்மற்றும் மின்னஞ்சறலஉங்கள்
வங்கியில் திவுபசய்யவும்

• பமொற ல், மின்னஞ்சல்அல்லது வொலட்டில்
முக்கியமொனவங்கித்தரறவஒரும ொதும்மசமிக்க
மவை்டொம்

• ஆன்றலன்வங்கிச்மசறவக்குசரி ொரக்்க ் ட்ட, 
 ொதுகொ ் ொனமற்றும் நம் கமொன
இறையதளங்கறளமட்டுமம யன் டுத்தவும்

• ப ொது, திறந்தஅல்லதுஇலவசபநடப்வொரக்்குகள்
மூலம்வங்கிச்மசறவப றுவறதத் தவிரக்்கவும்

• உங்கள்ஆன்றலன் ம ங்கிங்கடவுசப்சொல்மற்றும்
குறிபயை்றைஅடிக்கடிமொற்றவும்

• உங்கள் ஏடிஎம்கொரட்ு, படபிட்கொரட்ு, கிபரடிட்
கொரட்ு,  ்ரீப ய்ட் கொரட்ு பதொறலந்துவிட்டொமலொ
அல்லதுதிருட ் ட்டொமலொஉடனடியொகபிளொக்
பசய்யுங்கள்
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வொடிக்கயொளர்  ொதுகொ ்புக் பகொள்றக

  லமொனமற்றும் றடனமிக் மமொசடிகை்டறியும்மற்றும் தடு ்புவழிமுறற;

 அங்கீகரிக்க ் டொத  ரிவரத்்தறனகளின்விறளவொகஏற் டும்அ ொயங்கறள (உதொரைமொக, வங்கியின்தற்ம ொறதய
அறம ்புகளில் உள்ள குறற ொடுகள்) மதி ்பிடுவதற்கொன ப ொறிமுறறமற்றும் அத்தறகயநிகை்வுகளிலிருந்துஎழும்
ப ொறு ்புகறளஅளவிடுதல்;

 அ ொயங்கறளக்குறற ் தற்கும், அதனொல் ஏற் டும்ப ொறு ்புகளிலிருந்துதங்கறள ் ொதுகொத்துக் பகொள்வதற்கும்
ப ொருத்தமொனநடவடிக்றககள்;

 எலக்ட்ரொனிக் வங்கிமற்றும் ைம்பசலுத்துதல்பதொடர ்ொன மமொசடிகளில் இருந்துதங்கறளஎவ்வொறு
 ொதுகொத்துக்பகொள்வதுஎன் துகுறித்துவொடிக்றகயொளரக்ளுக்கு பதொடரந்்துமற்றும் மீை்டும்மீை்டும்ஆமலொசறன
வைங்கும்அறம ்பு

 அங்கீகரிக்க ் டொத எலக்ட்ரொனிக் வங்கி ் ரிவரத்்தறனகளுக்குவொடிக்றகயொளரக்ளுக்கு இை ்பீடுவைங்க
பவளி ் றடயொன,  ொர ட்சமற்ற மற்றும் ஸ்டி ்புமலட்டட் ப ொறிமுறற

அறமப்புகள்மை்றும்பசயல்முறைகறளபலப்படுே்துேல்-எலக்ட்ரானிக்வங்கிபரிவர்ே்ேறனகறள
தமை்பகாள்வதில்வாடிக்றகயாளர்களுக்குபாதுகாப்பானஉணர்றவஏை்படுே்ேவங்கிகளில்உள்ள
அறமப்புகள்மை்றும்பசயல்முறைகள்
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வங்கியியலில்போழி
ல்நுட்பபயன்பாடு

• டிஜிட்டல்தபங்கிங் 'வசதியானது' 
மை்றும் 'பாதுகாப்பானது'. எந்ே
தநரே்திலும், எங்கும்பரிவர்ே்ேறன
பசய்யலாம்

• உங்கள்வீட்டில்இருந்தவை்னமம
உங்கள்விரல்நுனியில்வங்கிச்மசறவ

• விறரவொனமற்றும் ொதுகொ ் ொக ைம்
பசலுத்துவதன்மூலம்மநரத்றத
மிசச் ் டுத்துகிறது

•  ல்மவறு ரிவரத்்தறனகளுக்கு ல
டிஜிட்டல்கட்டைஆ ்ஷன்கள்

• என்இஎஃ ்டி, ஐஎம்பிஎஸ், யுபிஐமற்றும்
பிபிபிஎஸ்ஆகியறவ 24x7 மைிமநரமும்
கிறடக்கும்

17



*99# க்கு

டயல்

பசய்து

பமொழிறய

த்
மதர்ந்பதடு

க்கவும்

உங்கள்

வங்கி

ஐஎஃ ்எஸ்

மகொடின்

முதல்
நொன்கு

எை்கறள

உள்ளிடவும்

வங்கிக்

கைக்றக

த்

மதர்ந்பதடு

க்கவும்

உங்கள்

பமய்நிகர்

ம பமை்ட்
முகவரி (விபிஏ) 
அல்லதுயுபிஐ

ஐடி-தொன்
பமொற ல்@யுபி
ஐ

*99*7*1# க்குடயல்

பசய்து, 
பின்வருவறதகீ-
இன்பசய்துயுபிஐ

குறிபயை்றை

உருவொக்கவும்

ஏடிஎம்கொர்டின்

கறடசி6 
இலக்கங்கள்

மற்றும்

ஏடிஎம்கொர்டு

கொலொவதியொகும்

மொதம் & வருடம்

• உங்கள்யுபிஐகுறிபயை்றை ்

 யன் டுத்தி,  யனரின் பமய்நிகர்
முகவரிறயத்பதரிந்துபகொள்வதன்

மூலம், எந்தபவொரு யனருக்கும்
தறடயின்றி ைத்றத மொற்றலொம்.

•  யனரிடம்பமய்நிகர்முகவரி

இல்றலபயன்றொல், ஐஎஃ ்எஸ்ஸிமற்றும்
கைக்குஎை்அல்லதுவங்கிகைக்கு

அல்லதுபமொற ல்எை்ணுடன்
இறைக்க ் ட்டஆதொர் எை்மூலம்
 யனருக்குநிதிறயமொற்றுவதற்கொன

ஆ ்ஷனும்உள்ளது.

பிஎசஐ்எம்

பசயலி

றய ்

 திவிறக்க

வும்

ஸ்மார்ட்தபான் அல்லது இறணயஅணுகல் இல்றலயா?
*99# ஐப்பயன்படுே்தி டிஜிட்டலுக்குள் பசல்லவும்

யுஎஸ்எஸ்டிகுறியீட்றடடயல்பசய்வதன்மூலம்இறையஇறை ்புஇல்லொமல்ஃபீசச்ர்

ஃம ொன்/ஸ்மொர்ட்ஃம ொறன ் யன் டுதத்ிஇரை்டுவங்கிக்கைக்குகளுகக்ுஇறடயில் ை ்

 ரிமொற்றதற்தஅனுமதிகக்ும்இயங்குதளம் (*99#)

இறணய அணுகலுடன் கூடிய ஸ்மார்ட்தபான் உங்களிடம் உள்ளோ?
யூனிஃறபட் தபபமண்ட்ஸ் இன்டரஃ்தபஸ் (யுபிஐ) ேளே்றேப் பயன்படுே்தி

டிஜிட்டலுக்குள் பசல்லவும்
இறையஅணுகறலக்பகொை்டபமொற றல ் யன் டுதத்ிஇரை்டுவங்கிக்கைக்குகளுகக்ு

இறடமய ை ் ரிமொற்றதற்தஅனுமதிக்கும்தளம்

பசயலிறய

த்திறக்கவும், 
சொதனத்றத ்

 திவு பசய்ய

அவுட்மவரட்்

எஸ்எம்எஸ்

அனு ்  ் டு

ம்

உள்நுறைவு

கடவுக்குறியீட்

றடஉருவொக்கி, 
உள்நுறைந்த

பிறகுவங்கிக்

கைக்றகத்

மதர்ந்பதடுகக்

வும்

உங்கள்

பமய்நிகர்

கட்டைமுகவரி
(விபிஏ) அல்லது
யுபிஐஐடி

பமொற ல்@யுபி
ஐஆகஇருக்கும்

பின்வரு வற்றறக்

கீயிங்இன்பசய்து

யுபிஐ
குறிபயை்றை

உருவொக்கவும்

ஏடிஎம்கொர்டின்

கறடசி6 
இலக்கங்கள்
ஏடிஎம்கொர்டு

கொலொவதியொகும்

மொதம் & வருடம் &
உங்கள்பமொற ல்

எை்ைில்
ப ற ் ட்டஓடிபி

• உங்கள்யுபிஐகுறிபயை்றை ்

 யன் டுத்தி,  யனரின் பமய்நிகர்
முகவரிறயத்பதரிந்துபகொள்வதன்

மூலம், எந்தபவொரு யனருக்கும்
தறடயின்றி ைத்றத மொற்றலொம். 
 யனரிடம்பமய்நிகர்முகவரி

இல்றலபயன்றொல், ஐஎஃ ்எஸ்ஸி
மற்றும்கைக்குஎை்மூலம்

 யனருக்குநிதிறயமொற்றும்
ஆ ்ஷனும்உள்ளது.

ஒருமுறைப்பதிவுச்பசயல்முறை ஒருமுறைப்பதிவுச்பசயல்முறை

1 2 3 4

5

1 2 3 4

5
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மூத்த மற்றும் மொற்றுத்திறனொளி குடிமக்களுக்கு
வீடட்ு வொசலில் வங்கி மசறவகள்

மூே்ேகுடிமக்களுக்குவசதியானமுறையில்
வங்கிச்தசறவறயவைங்குமாறுவங்கிகறள
ரிசர்வ்வங்கிதகட்டுக்பகாண்டுள்ளது

• நீங்கள் 70 வயதுக்கு மமற் ட்டவரொகஇருந்தொல், சில
அடி ் றடவங்கிவசதிகறளஉங்கள்வீட்டில்இருந்மத
ப றலொம்

• வங்கிகளின்  திமவடுகளில்இருக்கும்பிறந்த
மததியின்அடி ் றடயில், வங்கிகள்தொனொகமவமுழு
மகஒய்சிஇைக்கக் கைக்றக ‘மூத்தகுடிமக்கள்
கைக்கொக’ மொற்றும்.

• மூத்தகுடிமக்கள் தங்கள்வங்கித் மதறவகளுக்கு
முன்னுரிறமப றும்கிறளகளில் வங்கிகள்பிரத்மயக
கவுை்டரக்றளவைங்குகின்றன.
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• மூன்றொம் தர ்புகொமசொறலகள், ஏடிஎம்
வசதி, பநட் ம ங்கிங்வசதி, லொக்கர் வசதி, 

சில்லறறகடன்கள், கிபரடிட்கொரட்ுகள்
ம ொன்றஅறனத்துவங்கிவசதிகளும்

எந்தவித ொகு ொடுமின்றி

 ொரற்வயற்றவரக்ளுக்குவைங்க ் டுவறத

வங்கிகள்உறுதி பசய்கின்றன.

•  ொரற்வயற்றவரக்ளின் மதறவகறள ்

பூரத்்திபசய்வதற்கொக ஒவ்பவொரு

வட்டொரத்திலும்பிபரய்லிகீம டுடன்கூடிய

குறறந்த ட்சம்ஒரும சும்ஏடிஎம்

ப ொதுவொகக்கிறடக்கும்.

• சக்கர நொற்கொலி யன் டுத்து வரக்ள் / 
மொற்றுத்திறனொளிகள் எளிதொக அணுகும்

வறகயில், தற்ம ொதுள்ளஅறனத்துஏடிஎம்கள் / 
எதிரக்ொல ஏடிஎம்கள் சரிவுஅறம ்புடன்

இரு ் றதவங்கிகள்உறுதிபசய்கின்றன. 
மமலும்ஏடிஎம்-இன் உயரம் சக்கரநொற்கொலியில்

 யைி ் வர் யன் டுத்துவதில்தறடறய

ஏற் டுத்தொதவறகயில்ஏற் ொடுகள்

பசய்ய ் ட்டுள்ளன.
• மொற்றுத்திறனொளிகள் / சக்கர நொற்கொலிறய ்
 யன் டுத்து வரக்ள்வங்கிக்கிறளகளுக்குள்

நுறைந்துஅதிக சிரமமின்றிவைிகத்றத

நடத்துவதற்கு, வங்கிக்கிறளகளின்
நுறைவொயிலில்சொய்வு ்  ொறதகறள

அறமத்துவங்கிகளும்தகுந்த

நடவடிக்றககறளஎடுக்கின்றன.

மொற்றுத் திறனொளிகளுக்குவங்கிச் மசறவகள்
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எம்எஸ்எம்இ-கள்/சுயஉதவிகுழுக்களுக்குகிறடக்கும்வங்கிமசறவகள்

எஸ்எசஜ்ி தசமிப்பு கணக்குகளுக்கான தகஒய்சி:

• எஸ்எச்ஜி-யின் மசமி ்பு வங்கிக் கைக்றகத்

திறக்கும் ம ொது எஸ்எச்ஜி -யின்அறனத்து

உறு ்பினரக்ளின் மகஒய்சி-றயயும்
சரி ொரக்்க மவை்டியதில்றல.

• அறனத்து அலுவலக  ைியொளரக்ளின்

மகஒய்சி சரி ொர ்்பு ம ொதுமொனதொக

இருக்கும்.
• எவ்வொறொயினும், சுயஉதவிக்குழுவின்

சொர ்ொக கைக்றகத் திறக்க

அங்கீகரிக்க ் ட்ட அலுவலக ்

 ைியொளரக்ளின் மகறமக் குறிக்கும் சுய

உதவிக்குழுவின் தீரம்ொனம்

சமர ்்பிக்க ் ட மவை்டும்.

மார்ஜின் மை்றும் பாதுகாப்பு விதிமுறைகள்

• கடன்கறள ் ப றுவதற்கு எஸ்எச்ஜிஎஸ்-

இல் இருந்து பிறையம் எதுவும்

ப றுவதில்றல

• சுய உதவிக் குழுக்கள்  லஆை்டுகளொக

பவற்றிகரமொகச் பசயல் ட்டு வந்தொல்

• எஸ்எச்ஜிஎஸ் கடந்த கொல கடன்கறளச்

சரியொன மநரத்தில் திரு ்பிச்

பசலுத்தியிருந்தொல்

• எஸ்எச்ஜிஎஸ் கடன் வசதிறய

ப ொறு ்புடன்  யன் டுத்தி இருந்தொல்

• கொர ்ஸின் நொன்கு மடங்குக்கும்

அதிகமொன கடன் பதொறகறய ் ப றலொம்.

ேன்னாரவ் தசமிப்பு

• தன்னொரவ் மசமி ்ற இரை்டு

வழிகளில் கைக்கிடலொம்:
 குழுகொர ்ஸின் ஒரு  குதியொக

இல்றல

 குழுகொர ்ஸின் ஒரு  குதியொக

மற்றும் குழுவிற்குள் கடன்

வைங்குவதற்கு ்

 யன் டுத்த ் டுகிறது

• வங்கியிடமிருந்து குழுவிற்குக்

பகொடுக்க ் டும் கடனின் அளறவ

மதி ்பிடுவதற்கு தன்னொரவ் மசமி ்பு

கைக்கிட ் டும். குழுவின்
உறு ்பினரக்ளின் தன்னொரவ்ச்

மசமி ்புகள், குழுவிலிருந்து வரும்

வட்டி வருமொனம் அல்லது

ஈவுத்பதொறகயில் விகிதொசொர ்

 ங்குக்கு தகுதியொனதொ என் றத சுய

உதவிக்குழுஉறு ்பினரக்ள் கூட்டொக

முடிவுபசய்வொரக்ள்.
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நன்றி
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