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అంతర్ గత ఫిరా్య దుల పరిషా్క ర్ యంత్రంగం

ఫిరాా దుల ప్రిష్కక ర్ంయొకక

3వసూచన

 త్బ్ంచ్ / ఎట్టఎం

 తక్షణమే చాట్ / ఏజంట్తో చాట్

చేయండి

 మ్నతోమ్నట్లు డండి / క్నల్ సంటర్

 ఇమెయిల్ దావ ర్య కనెక్ట ిఅవవ ండి

 బ్ా ంక్ట నోడల్ అధిక్నరిక త్ాయండి

 ఫిరా్య దు పత్తమున్ల డౌన్లోడ్

చేసి, దానిపైపేరా్క నా

చిరునామ్నకు పంపండి

 త్బ్ంచ్ సంబంధిత ఫిరా్య దుల

కోసం, సరాి ల్ నోడల్ అధిక్నరిని

సంత్పదంచండి

 త్పధాన నోడల్ అధిక్నరిక సమసా

పంపండి

 పిఎన్ఓక ఇమెయిల్ పంపడానిక

వెబ్సైట్పై క్లక ుక్ట చేయడం దావ ర్య

 ఫిరా్య దు ద్సా్తవేజున్ల డౌన్లోడ్

చేసి, దానిపైపేరా్క నా

చిరునామ్నకు పంపండి

ఫిరాా దుల ప్రిష్కక రానికి

సంబంధించిన 1వసూచన

ఫిరాా దుల ప్రిష్కక ర్ంయొకక

2వసూచన
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బా్ ంకింగ్లోథర్వ్అంపైర్వ –ఆర్వబిఐయొకక

బా్ ంకింగ్ అంబు్్ మన్నసంప్ప్దంచండి

1. బా్ ంకుమీఫిరా్య దున్లఒక నెలలోపు
సంత పికార్ంగాపరిషా రించకపోతే, ఆర్ బిఐ

యొకా బా్ ంకంగ్ అంబుడ్్ మన్న్ల

సంత్పదంచండి.

2. బా్ ంకంగ్ అంబుడ్్ మన్ పథకం అనేదమీ

బా్ ంకంగ్ ఫిరా్య దులన్లపరిషా రించడానిక
ఖరుు -ర్హితమరియుఅాంతర్యలులేనిమ్నర్గం

3. బా్ ంకంగ్ అంబుడ్్ మన్ పథకం బా్ ంకంగ్

సేవలోు నిలోపాలన్ల కవర్ చేసాుంద
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త్పరా మ్నా యఫిర్యా దుల పరిష్కా ర్యంత్రంగం రిజర్వ బా్ ంక్ట- ఇంట్టత్ేటెడ్
అంబుడ్్ మన్ సీా మ్, 2021

మీకుఏదైన్నబ్ా ంక్లేదాఎన్బిఎఫ్సి కివా తిరేకంగాఫిరాా దుఉంటేప్రిష్కక రానాి పందడానికిచర్ా లు?

బ్ా ంకులు / ఎన్బిఎఫ్సిలు ఆర్వబి ఐ అంబు్్ మన్కారాా లయం

దశ 1
• బా్ ంకులు/ఎన్బిఎఫ్సి లశాఖలులేదా
వెబ్సైట్లోత్ాతపూర్వ క ఫిరా్య దుచేయండి

• బా్ ంకులు/ఎన్బిఎఫ్సిలుమీఫిరా్య దున్ల
పరిషా రించడానికకోసం 30 రోజులువేచి

ఉండండి.
• బా్ ంకులు/ ఎన్ బిఎఫ్సిలుఇచిు న
పరిషా్క ర్యనికసంత పి ాచంద్కపోతే, 2వ

ద్శకువెళ్ుండి

ఎసక లేషన్మా్య ప్టిక్్
ప్బ్ంచ్మేనేజర్వ→ జోనల్ఆఫీస్→
ప్ప్ధానకారాా లయం

దశ 2
• https://cms.rbi.org.inలో

కంప్ ుంట్మేనేజ్మెంట్సిసమి్

పోర్లి్లోబా్ ంకులు/ ఎన్ బిఎఫ్
సిలకు వా తిరేకంగా ఫిరా్య దు

చేయండి. లేదా;
• రిజర్వ బా్ ంక్ట ఆఫ్

ఇండియాలోనిసంత్టలైజ్్రిసిప్టి

& త్పాససింగ్సంటర్కుచేతితో
ర్యసినఫిరా్య దులు

• ఫిరా్య దుసంబంధితసందేహాల
కోసం, టోల్ త్ీ నంబర్ 14448క
క్నల్చేయండి

ఒకనలలోపు ప్రిష్కక ర్ం
రాకపోత్య లేదా

అసంతృప్తతకర్ంగాఉంటే

అపీ్ప లేట్అథారిటీ

దశ 3
• కసమిర్ 30 రోజులలోపు

అప్పీ లేట్అథారిటీ

ముందుఅప్పీ ల్ఫైల్
చేయవచ్చు . 

అంబుడ్్ మెన్
అందంచిన
పరిషా్క ర్ంతో

సంతోషంగాలేకుంటే
• అప్పీ లేట్అథారిటీ

రిజర్వ బా్ ంక్ట ఆఫ్
ఇండియా (ఆర్బిఐ)
డిపాూ టీగవర్ా ర్.

ఒకనలలోపు ప్రిష్కక ర్ం
రాకపోత్య లేదా

అసంతృప్తతకర్ంగాఉంటే
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• మీపాస్వర్ల్ు, పిన్, ఓట్టపి, సివివి మొద్లైన
ాట్టని ఆన్లైన్లో లేదా ఫోన్ దావ ర్య ఎవరితోనూ
పంచ్చకోవదుద

• మీరు ఎస్ ఎం ఎస్, ఇమెయిల్ లేదా సోషల్
మీడియా క్లపాుట్ఫార్మ్ల దావ ర్య సీవ కరించే
అన్లమ్ననాసీ ద్ లంక్టలపై ఎపీు డూ క్లక ుక్ట
చేయవదుద

సుర్క్షితడిజిటల్బా్ ంకంగ్
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సుర్క్షిత డిజిటల్ బా్ ంకంగ్ పద్ధతులు

సుర్క్షితబ్ా ంకింగ్ప్దధతులకోసంచేయవలసినవి

 ఎలుపీు డూ బ్ా ంకులు/సర్వవ స్ త్ొవైడర్ యొకా అధిక్నరిక వెబ్సైట్లకు వెళ్ుండి మరియు ఉదా., https:// ఉండాల సుర్క్షితమైన వెబ్సైట్లన్ల ఉపయోగంచండి - ఇకా డ 's' అంటే

సుర్క్షితవెబ్సైట్

 మీ మొబైల్/లా ప్టట్లప్ట/కంపాూ టర్న్లండి అనిా చలుంపు/ఫైనానిియల్యాప్టలు స్తంకేతిక లోపాలన్లఎదురా్క ంటునా టుయితేలేదాయాప్టలన్ల డౌన్లోడ్ చేసాునా పీు డుాట్ట న్లండి లగ్

అవుట్అవవ ండి.

 బ్ా ంకులు లేదా ఇ-క్నమర్్ క్లపాు ట్ఫార్మ్ల మ్నదరిగానే మోసపూరితమైన, నకలీ మరియు లుక్ట-అలైక్ట వెబ్సైట్లన్ల నిారించడానిక యాక్్స స్ చేయబడిన వెబ్సైట్లు/యు ఆర్ ఎల్
యొకా సీ లుంగ్లన్లతనిఖీచేయండి

 ఇమెయిల్లు త్పామ్నణికమైనచిరునామ్నలన్లండివచిు నవేఅనినిర్యధ రించ్చకోవడానికసీవ కరించినఇమెయిల్లసీ లుంగ్లుమరియుహెడర్లన్లతనిఖీచేయండి.

 ఎస్ఎం ఎస్/ ాట్ ప్ట/ఇమెయిల్మొద్లైనాట్టదావ ర్యసంక్షిప్పకారించబడినయుఆర్ఎల్ /గూగుల్ఫార్మ్లన్లక్లక ుక్టచేసేటపీు డుజాత్గతగాాఉండండి.

 బ్ా ంక్టలు/ఇక్నమర్్ /సర్ు ఇంజన్వెబ్సైట్లకులంక్టలన్లఅందంచేసీ్త మ్మెయిల్లుగాక్లబ్ు క్ట/అన్సబ్స్క్సాై బ్/రిపోర్ ిచేయండి

 ఆన్లైన్లో త్పాడకిులన్లకొన్లగోలుచేసేటపీు డు/అమేే టపీు డుజాత్గతగాాఉండండి.యుపిఐదావ ర్యడబుు న్లసీవ కరించడానికపిన్/పాస్వర్న్్లనమోదుచేయవలసినఅవసర్ంలేదు.

 స్తధార్ణారవర్ణంలోగణనీయమైనసమయంవర్కుమీఫోన్లోమొబైల్నెట్వరా్ లేనటుయితేవెంటనేమీమొబైల్ఆపరేటర్న్లసంత్పదంచండి

 మీకుముంద్సాుసమ్నచార్ంలేకుండాఓట్టపిర్యలేద్నినిర్యధ రించ్చకోవడానికఎస్ఎంఎస్/ఇమెయిల్లన్లత్కమంతపీ కుండాతనిఖీచేయండి

 ఏదైనా కంపనీతోలాదేవీలుచేసేముందు,ారురిజిసరి్చేయబడిఉనాా ర్యమరియులైసన్్ ొందనసంసథగాఉందాఅనిధ వీకరించండి

 అటువంట్టసదుపాయంఅందుబ్టులోఉనా త్పతిచోట్లరండుక్నర్క్నల త్పమ్నణీకర్ణన్లఆన్చేయండి

 ఎట్టఎంనిఉపయోగసాునా పీు డు,పిన్నినమోదుచేసాునా పీు డుమీమరోచేతాో కీపాా డ్న్లకవర్చేయండి

 నగదుర్యకపోతే,ఎట్టఎంలో ‘కా్న న్ ల్’నొకా ండిమరియుహోమ్త్సాీ న్ కనిపించినతర్యవ తమ్నత్తమేవదలవేయండి

 కసమిర్కేర్నంబర్లుఎపీు డూమొబైల్నంబర్లరూపంలోఉండవనిగమనించండి.

 సిడిఎంలో నగదుజమచేసాునా పీు డు, త్పాంగణంన్లండిబయలుదేరేముందుమెషిన్దావ ర్యనగదుతీసుకోబడింద్నినిర్యధ రించ్చకోండి

 క్నర్ ్పటేి క్లస్తుట్ లేదాఎట్టఎంమెషీన్ కీపాా డ్ద్గ గర్ఏదైనాఅద్నపుపరికర్ంఅతికంచబడిందోలేదోఎలుపీు డూతనిఖీచేయండి
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సుర్క్షిత డిజిటల్ బా్ ంకంగ్ పద్ధతులు

సుర్క్షిత బా్ ంకింగ్ ప్దధతుల కోసం చేయకూడనివి

అపరిచిత వా కాులన్ల నమే వదుద మరియుఎట్టఎంలలోఎవరిన్లండికూడా సహాయంతీసుకోకండి, ఎందుకంటేమీవివర్యలుదంగలంచబడవచ్చు

సిమ్ క్నర్ ్ మరియు మొబైల్ నంబర్ వివర్యలన్ల పంచ్చకోవదుద లేదా ఎట్టఎం క్నర్ప్ై పిన్ త్ాయవదుద లేదా వెబ్సైట్లు/పరికర్యలు/పబిుక్ట లా ప్టట్లప్టలు/డెస్ా ట్లప్టలలో

వివర్యలన్లసేవ్ చేయవదుద

 బా్ ంకులు, ఇన్ూ రన్్ , త్పభుతవ ంమొద్లైనాట్ట న్లండిక్నల్ సంటర్ ఏజంటుుగా ఉనా వా కాులన్లండివచేు ఆఫర్లకు ఆశపడిచికుా కోవదుద మరియువినియోగదారు

పేరు, పాస్వర్,్ క్నర్ ్ వివర్యలు/పిన్/సివివి/ఓట్టపి, పుటి్టన తేదీ, ఆధార్, సంఖా , కుటుంబ సభుా ల పేరుు మొద్లైనవి పంపించమని వచేు ఒతిడాి/మ్నయలకు గురిక్నవదుద.

సర్ు ఇంజన్లు,ఎస్ ఎం ఎస్, సోషల్ మీడియా, ఇమెయిల్లుమొద్లైనాట్ట న్లండిసర్వవ స్ త్ొవైడర్ ుసంత్పదంపువివర్యల కోసం శోధించవదుద.

తెలయని/ధ వీకరించబడని లంక్టలపై క్లక ుక్ట చేయవదుదమరియుతెలయనివా కాుల సలహాపైధ వీకరించబడనిమూలల న్లండియాప్టలన్ల డౌన్లోడ్ చేయవదుద

మీ బా్ ంక్ట ఖారలు/ఎట్టఎం క్నర్ల్న్ల ఇతరులు కమీషన్ కోసం లేదా మరేదైనా ఉపయోగంచేందుకు అన్లమతించవదుద, డబుు రూట్టంగ్ కోసం బా్ ంక్ట ఖారన్ల

దురివ నియోగంచేయడం వలు పోలీసు విచార్ణకుదారితీయవచ్చు .

మీక్సవైసివివర్యలు/ఖార వివర్యలు/ఎట్టఎం క్నర్ ్వివర్యలు/పిన్/సివివి/ ఓట్టపి వివర్యలన్లకోరే క్నల్లు/ఇమెయిల్లు/ఎస్ఎంఎస్లకు త్పతిసీ ందంచవదుద

నమే శకా ం క్ననిలటర్వ ఆఫర్లన్లవిశవ సించవదుద మరియుఅటువంట్ట ఇమెయిల్లు/క్నల్్ కు త్పతిసీ ంద్నగామీయొకా వివర్యలన్లషేర్చేయవదుద.

భార్వమొతంా ఆర్బీఐ వద్దఉంద్ని, దానిని విడుద్ల చేయడానికకొంతమొరానిా బదలీచేయాల్ ఉంద్ని సందేశాలకుత్పతిసీ ందంచవదుద.

లోన్ముంద్సాు త్పాససింగ్ ీజున్ల నగదురూపంలోచలుంచిమోసపోకండి.

నగదున్ల సీవ కరించడానిక/మొబైల్ బ్ా లెన్్ ర్వఛార్ ్ చేయడానిక/ఉదాో గం ొంద్డానిక స్క్పైజ్ మనీ, త్పభుతవ సహాయం మరియు క్సవైసి అప్టడేషన్న్ల అందంచే/ాగాదనం

చేసేసందేశాలకుత్పతిసీ ందంచవదుద

తకాు వ వడ్డ్ రేటు/సుర్క్షిత తక్షణ రుణంయొకా ఆన్లైన్ ఆఫర్లకువా తిరేకంగా చలుంపులుచేయవదుదలేదాసుర్క్షిత వివర్యలన్లనమోదు చేయవదుద

ఆరి థకయాప్టలు ఉపయోగంచబడుతునా అదే పరికర్ంలో త్సీా న్ షేరింగ్యాప్టలన్లఉపయోగంచవదుద.

యుపిఐపిన్ తోడబుు న్ల బదలీ చేయడానికఉపయోగంచబడేతెలయనిచలుంపుయాప్టలన్లఉపయోగంచి కూా ఆర్కోడ్లన్ల సా్త న్ చేయవదుద

పబిుక్ట ఛారిం్గ్పాయింట్లులేదాఅసుర్క్షిత Wi-Fiని ఉపయోగంచవదుద ఎందుకంటే అవిమ్నల్వేర్న్లబదలీ చేయడానికమరియుఫోన్న్లండిడేట్లన్లదంగలంచవచ్చు .
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ఎలస్క్కి్ననిక్ట బా్ ంకంగ్

• చలుంపుల కోసం ధ వీకరించబడినమరియునమే కమైన త్ౌజర్లుమరియు HTTPS కలగనసుర్క్షిత వెబ్సైట్లన్లమ్నత్తమే ఉపయోగంచి ఎలుపీు డూ
మీబా్ ంక్ట URLని టైప్ట చేయండి (S అంటేసకూా ర్). URL విండోలో (చిత్తం) సుర్క్షిత గురాు (లక్ట) కోసంచూడండి

• ఆలా నాూ మరిక్ట మరియు త్పతాే క అక్షర్యలన్లఉపయోగంచడం దావ ర్యమీ పాస్వర్ల్న్లఊహించడంకషతిర్ం అవుతుంద, అవే ఉపయోగంచండి(#.", 
@. $ మొద్లైనవి.)

• మీరుమీ పాస్వర్న్్లతర్చ్చగామ్నరుసా్తఉండండి

• ఎలుపీు డూ మీచలుంపులాదేవీ యాప్టలన్ల (బ్ా ంకులు, నాన్-బ్ా ంకులు, ాలెట్లు మొద్లైనవి) రజా వెర్ని్తోఅప్టడేట్ చేసా్త ఉండండి

• మీబా్ ంక్ట ఖారతో మీమొబైల్ నంబర్మరియుఇమెయిల్ఐడి ని లంక్ట చేయండిమరియుఎస్ఎం ఎస్/ఇ-మెయిల్హెచు రిక సేవన్ల ఎంచ్చకోండి

• ఏదైనాఅస్తధార్ణ/అనధిక్నరిక లాదేవీ జరిగతే, వెంటనేబా్ ంకుకు తెలయజేయండి

• ఆన్లైన్సర్ు దావ ర్య మీ బ్ా ంక్ట వెబ్సైట్న్లఎపీు డూ యాక్స్ స్ చేయవదుద.

• లగన్ విార్యలన్లఫోన్లో ఎపీు డూ నిలవ చేయవదుద, అవిశవ సనీయపోర్లి్లు/సర్వవ స్ త్ొవైడర్లలోవివర్యలునమోదు/భత్ద్పర్చవదుద

• పబిుక్ట పరికర్యలు, సైబర్కేఫ్లుమరియుపబిుక్ట/ఉచిత వైఫైలవంట్టఅసుర్క్షిత/ఓపన్ నెట్వర్ా లదావ ర్యలాదేవీలన్ల చేయకూడదు

• మీమొబైల్ బా్ ంకంగ్ పిన్ లేదాఇంటరా ట్ బా్ ంకంగ్ ఐడి, పాస్వర్ ్మరియుఓట్టపిని ఎవరితోనూ (బా్ ంక్ట సిబు ందతోసహా) ఎపీు డూ షేర్చేయవదుద

చేయవలసినవి

చేయకూడనివి
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యూనిఫైడ్పేమెంట్ఇంటర్ఫేస్(యుపిఐ)

• యుపిఐ యాప్టన్ల అప్టడేట్గా ఉంచండి

• ాా పారి/వా క ాయొకా సేకర్ణ అభా ర్ థనన్ల ఆమోదంచే ముందు ఎలుపీు డూ సమీక్షించండి

• బదలీని త్పభావితం చేసేముందు మొరానిా మరియు లబిధదారుని మళ్లుతనిఖీ చేసి, మక్లళ్లు నిర్యధ రించండి

• మీపిన్న్ల ఎవరితోనూ షేర్ చేయవదుద

• ముందుగా డబుు ొందే ారిని ధ వీకరించకుండా/నిర్యధ రించకుండా డబుు న్ల బదలీ చేయకుండా ఉండండి

చేయవలసినవి

చేయకూడనివి
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వినియోగదారుల అవగాహన - సైబర్ బెదరింపులు మరియు మోస్తలు

విషంగ్ – ఖాతా/ కెవైసి
అప్డేషన్, సిమ్-కార్వన్
అన్స్బ్డ క్ చేయడం,డెబిట్
చేసిన మొతాతనిా ప్కెడిట్
చేయడం వంటి
సాకులతో కసటమర్వలన
ర్హసా వివరాలన
పందేలా చేయడానికి
బ్ా ంక్ / న్నన్-బా్ ంక్ ఇ-
వ్యలెట్ ప్పవైడరుడ /
టెలికాం సర్్జ స్ ప్పవైడర్డ
నండి ఫోన్ కాల్ల వలే
నటిసూత ఉంటాయి.

ఫిషంగ్ - కమా్య నికేషన్
వ్యరి బ్ా ంక్ / ఇ-వ్యలెట్
ప్పవైడర్వ నండి
ఉదభ వించిందని
మరియు ర్హసా
వివరాలన
సేకరించేందుకు
లింక్లన కలిగి ఉందని
కసటమర్వలన
మోసగించడానికి
రూపందంచిన
మోసపూరిత
ఇమెయిల్లు
మరియు/లేదా ఎస్ ఎం
ఎస్లు.

రిమోట్ యాక్ె స్ -
కసటమర్వని వ్యరి మొబైల్
ఫోన్ / కంపాూ టర్వలో
అప్తడకేషన్న డౌన్లో్
చేసుకునేలా ఆకరిషంచడం
దా్ రా ఆ కసటమర్వ
ప్రికర్ంలోని కసటమర్డ
డేటా మొతాతనిా యాకె్ స్
చేయగలరు.

డబుు న్ల సీవ కరించడానిక
‘మీ యుపిఐ పిన్ని నమోదు
చేయండి’ వంట్ట
సందేశాలతో నకలీ చలుంపు
రిక్సవ స్ి లన్ల పంపడం
దావ ర్య యుపిఐ యొకా
‘కలెక్ట ి రిక్సవ స్’ి ీచర్న్ల
దురివ నియోగంచేయండి.

వెబ్పేజీలు / సోషల్
మీడియాలో బ్ా ంకులు / ఇ-
ాలెట్ త్ వైడర్ ు నకలీ
సంఖా లు మరియు శోధన
ఇంజిన్లు మొద్లైనవి
త్పద్రిశ ంచబడరయి.

మోసగాళ్లు యూజర్ ఐడి, లగన్ / లాదేవీ పాస్వర్,్ ఓట్టపి (వన్ టైమ్ పాస్వర్)్, డెబిట్ / త్క్సడిట్ క్నర్ ్ వివర్యలైన పిన్, 

సివివి, గడువు తేదీ మరియు ఇతర్ వా కగాత సమ్నచార్ం వంట్ట ర్హసా వివర్యలన్ల ొంద్డానిక త్పయతిా సా్తరు. మోసగాళ్లు

ఉపయోగంచే స్తధార్ణ క్నరా్ నిర్వ హణలో కొనిా –
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మోసంజరిగతేతీసుకోాల్ నచర్ా లు

మీబా్ ంక్ట/ఎన్ బి ఎఫ్సినిసంత్పదంచండిమరియువెంటనేమీఅకంట్/క్నర్న్ి క్లబ్ు క్ట చేయండిమరియుత్ాతపూర్వ కఫిరా్య దున్లసమరిీ ంచండి

ఇండియన్సైబర్ స్క్ైమ్కోఆరిన్ేషన్సంటర్తోఫిరా్య దు/ఎఫ్ఐఆర్నమోదుచేయండిలేదాసైబర్ స్క్ైమ్హెల్ీ లైన్నంబర్ 1930కక్నల్చేయండి

లబిధదారులఖార(ల)లోనిధులన్లక్లబ్ు క్ట చేయడంకోసంమీ త్బ్ంచ్న్లసంత్పదంచండి

మీఫిరా్య దున్లపరిషా రించడంలోబా్ ంక్ట/ ఎన్ బి ఎఫ్ సివిఫలమైతే, విషయానాి ఆర్బిఐఅంబుడ్్ మన్కతెలయజేయండి.
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డిజిటల్/ఆన్లైన్మోస్తల
నిార్ణ

• తక్షణహెచు రికలన్లొంద్డానికమీ బా్ ంక్టతోమీ
మొబైల్నంబర్మరియుఇమెయిల్న్లనమోదు
చేయండి

• ముఖా మైనబా్ ంకంగ్ డేట్లన్లమొబైల్, ఇమెయిల్
లేదాపర్్ లో ఎపీు డూనిలవ చేయవదుద

• ఆన్లైన్బా్ ంకంగ్ కోసం ధ వీకరించబడిన, 
సుర్క్షితమైనమరియువిశవ సనీయవెబ్సైట్లన్ల
మ్నత్తమేఉపయోగంచండి

• పబిుక్ట, ఓపన్లేదాఉచితనెట్వర్ా లదావ ర్య
బా్ ంకంగ్న్లచేయకూడదు

• మీఆన్లైన్బా్ ంకంగ్పాస్వర్్మరియుపిన్ని
త్కమం తపీ కుండామ్నర్ు ండి

• మీఎట్టఎం క్నర్,్ డెబిట్క్నర్,్ త్క్సడిట్ క్నక్లర్,్ త్ప్పపయిడ్
క్నర్్పోయినాలేదాదంగలంచబడినావెంటనేక్లబ్ు క్ట
చేయండి
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కసమిర్ ర్క్షణ విధానం

 బలమైనమరియుడైనమిక్టమోసంగురింాపుమరియునిార్ణయంత్రంగం;

 అనధిక్నర్లాదేవీలఫలతంగావచేు నషి్కలన్ల (ఉదాహర్ణకు, బా్ ంకుయొకా త్పసాుత వా వసథలోు నిఖాళ్లలు) అంచనావేయడానిక
మరియుఅటువంట్టసంఘటనలన్లండిఉతీ నా మయా్య బ్ధా తలన్లఅంచనావేయడానికయంత్రంగం;

 నషి్కలన్లతగ గంచడానికమరియుాట్టన్లండిఉతీ నా మయా్య బ్ధా తలన్లండితమన్లరముర్క్షించ్చకోవడానికతగనచర్ా లు;

 ఎలస్క్కి్ననిక్ట బా్ ంకంగ్మరియుచలుంపులకుసంబంధించినమోసంన్లండితమన్లరముఎలర్క్షించ్చకోాలోవినియోగదారులకు
నిర్ంతర్ంమరియుపదేపదేసలహాఇచేు వా వసథ

 అనధిక్నరికఎలస్క్కి్ననిక్ట బా్ ంకంగ్లాదేవీలకోసం కసమిర్లకుపరిహార్ంచలుంచడానికపార్ద్ర్శ క, వివక్షతలేని
మరియునిరేదశంచిన యంత్రంగం

వా వసథలు మరియువిధాన్నలన బలోపేతం చేయడం- ఎలక్ట్కాటనిక్ బా్ ంకింగ్ లావ్యదేవీలన నిర్్ హంచడం

గ్యరించి కసటమర్వలుసుర్క్షితంగా భావించేలా బా్ ంకులోడ ని వా వసథలు మరియువిధాన్నలు
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బ్ా ంకింగ్లో టెకాా లజీ
ఉప్యోగించడం

• ఇకపైఎపుీ డైన్న, ఎకక డైన్న, లావ్యదేవీ
'సౌకర్ా వంతమనద' మరియు
'సుర్క్షితమనద' డిజిటల్బ్ా ంకింగ్తో.

• మీఇంట్టవద్ద న్లండిమీచిట్టక్సలలోబా్ ంకంగ్

• తవ రితమరియుసుర్క్షితమైనచలుంపులదావ ర్య
సమయానాి ఆదాచేసాుంద

• వివిధలాదేవీలకోసం బహుళ్డిజిటల్చక్లలుంపు
ఎంపికలు

• NEFT, IMPS, UPI మరియు BBPS 24x7 
అందుబ్టులోఉంట్లయి
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*99# డయల్

చేసి, భాషన్ల
ఎంచ్చకోండి

మీబ్ా ంక్ట

IFS కోడ్లోని
మొద్ట్ట 4 
అంక్సలన్ల
నమోదు

చేయండి

బ్ా ంక్ట

ఖారన్ల
ఎంచ్చకోండి

మీవరుు వల్

చలుంపు
చిరునామ్న (VPA) 

లేదాUPI ID 
మొబైల్ @upiగా

ఉంటుంద

*99*7*1# డయల్చేసి, 

కీఇన్చేయడందావ ర్య
UPI పిన్నిస షింిచండి

ఎట్టఎం క్నర్్యొకా
చివరి 6 అంక్సలు
మరియు

ఎట్టఎం క్నర్్ గడువు
ముగసిననెల & 
సంవత్ ర్ం

• మీ UPI పిన్ని ఉపయోగంచి, మీరు

లబిధదారుని వరుు వల్ చిరునామ్నన్ల

తెలుసుకోవడం దావ ర్య ఏ లబిధదారునిక

అయినా నిధులన్ల సజావుగా బదలీ

చేయవచ్చు .

• లబిధదారునిక వరుు వల్ చిరునామ్న లేకుంటే, 

IFSC మరియు ఖార నంబర్లేదా బ్ా ంక్ట

ఖార లేదామొబైల్ నంబర్కు లంక్ట

చేయబడిన ఆధార్ నంబర్ దావ ర్య

లబిధదారునిక నిధులన్ల బదలీ చేసే ఎంపిక

కూడా అందుబ్టులోఉంద.

• "998తో, UPl మరియు #998లో రిజిసరి్

చేయబడిన త్గహీతకు నిధులన్ల బదలీ

చేయవచ్చు

BHIM 
యాప్టని
డౌన్లోడ్

చేసుకోండి

సాా ర్వటఫోన్లేదాఇంటరెా ట్కుయాకె్ స్లేదా?
*99# ఉప్యోగించిడిజిటల్కి వెళ్డండి

USSD కోడ్ (*99#) డయల్చేయడందావ ర్య ఇంటరా ట్ కనెక్షన్ లేకుండాీచర్ఫోన్/స్తే ర్ ి ఫోన్నిఉపయోగంచి
రండుబ్ా ంక్టఖారల మధా డబుు బదలీని అన్లమతించే క్లపాుట్ఫార్మ్

మీకుఇంటరెా ట్యాకె్ స్ఉనా సాా ర్వ టఫోన్ఉందా?
యూనిఫై్ పేమెంట్్ ఇంటర్వఫేస్ (UPI) స్ డ ట్ఫార్మ్లో ఉప్యోగించి డిజిటల్కి వెళ్డండి
ఇంటరా ట్యాక్స్ స్ ఉనా మొబైల్ ఫోన్నిఉపయోగంచి రండు బ్ా ంక్టఖారలమధా డబుు బదలీని

అన్లమతించేక్లపాుట్ఫార్మ్

యాప్టన్ల

తెర్వండి, 
పరికర్యనాి

నమోదు
చేయడానిక
బ్హా SMS

పంపబడు
తుంద

లగన్పాస్కోడ్న్ల

స షింిచండి
మరియుమీరు

లగన్అయిన
తర్యవ తబ్ా ంక్ట
ఖారన్ల

ఎంచ్చకోండి

మీవరుు వల్

చలుంపు
చిరునామ్న (VPA) 

లేదాUPI ID 
మొబైల్ @upiగా

ఉంటుంద

కీఇన్చేయడం

దావ ర్యUPI పిన్ని
స షింిచండి

ఎట్టఎం క్నర్్చివరి 6
అంక్సలు
ఎట్టఎం క్నర్్ గడువు

ముగసిననెల & 
సంవత్ ర్ం&
మీమొబైల్
నంబర్కు OTP 

వచిు ంద

• మీ UPI పిన్నిఉపయోగంచి, మీరు

లబిధదారుని వరుు వల్ చిరునామ్నన్ల

తెలుసుకోవడం దావ ర్య ఏలబిధదారునిక

అయినా నిధులన్ల సజావుగాబదలీ

చేయవచ్చు . లబిధదారునిక వరుు వల్

చిరునామ్న లేకుంటే, IFSC మరియు

ఖార నంబర్దావ ర్య లబిధదారునిక

నిధులన్ల బదలీ చేసేఎంపికకూడా

అందుబ్టులో ఉంద..

వన్టైమ్ రిజిక్ట్సేటషన్ ప్ప్ప్కియ వన్టైమ్ రిజిక్ట్సేటషన్ ప్ప్ప్కియ

1 2 3 4

5

1 2 3 4

5
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సీనియర్ సిట్టజన్లు మరియు వికలంగులైన
పౌరులకు డోర్క్లసపి్ట బ్ా ంకంగ్ సేవలు

సీనియర్వ సిటిజనడకు బా్ ంకింగ్ సౌకర్ా ం
కలీి ంచాలని ఆర్జీ ఐ బా్ ంకులన కోరింద

• మీరు 70 ఏళ్లు పైబడిన ారైతే, మీరు మీఇంట్ట
వద్ద కొనిా త్పాథమిక బ్ా ంకంగ్ సౌకరా్య లన్ల
ొంద్వచ్చు

• బ్ా ంకుల రిక్నర్ులలో అందుబ్టులో ఉనా
పుట్టిన తేదీ ఆధార్ంగా బ్ా ంకులు పూక్లరిగాా KYC 
కంప్ుంట్ ఖారన్ల 'సీనియర్ సిట్టజన్ ఖార'గా
సవ యంచాలకంగా మ్నరుసా్తయి

• సీనియర్ సిట్టజన్లు బ్ా ంకంగ్ అవసర్యలకు
త్పాధానా త ఇవవ డానిక త్బ్ంచ్లలో బ్ా ంకులు
త్పతేా క కంటర్ ున్ల అందసా్తయి
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 థర్ ్ పార్వ ి చకుా లు, ఎట్టఎం సౌకరా్ ం,

నెట్ బ్ా ంకంగ్ సదుపాయం, లకర్

సౌకరా్ ం, రిటైల్ లోన్లు, త్క్సడిట్ క్నర్ల్ు

వంట్ట చక్టబుక్ట సదుపాయంవంట్ట అనిా

బ్ా ంకంగ్ సౌకరా్య లు ఎటువంట్ట వివక్ష

లేకుండా ద్ షిలిోపం ఉనా ారిక

నిర్ంతర్ం అందంచబడుతునాా యని

బ్ా ంకులు నిర్యధ రిసా్తయి.

 త్బెయిలీ కీపాా డ్తో కనీసం మ్నక్లట్లు డే

ఎట్టఎం స్తధార్ణంగా త్పతి త్పాంతంలో

ద్ షిి లోపం ఉనా వా కాుల

అవసర్యలన్ల తీర్ు డానిక

అందుబ్టులో ఉంటుంద.

 వీల్చైర్ వినియోగదారులు / వికలంగులు

ాట్టని సులభంగా యాక్్స స్

చేయగలగడానిక మరియు వీల్చైర్

వినియోగదారు వినియోగానిక ఏటీఎం

ఎతాుగా ఉండడం వలు ఇబు ంద

కలగకుండా ఉండేల అనిా త్పసాుత

ఎట్టఎంలు / భవిషా త్ ఎట్టఎం లన్ల

రా్య ంప్టలతో ఉండేల బ్ా ంకులు

నిర్యధ రిసా్తయి. 

 వికలంగులు / వీల్చైర్ వినియోగదారులు

బ్ా ంకు శాఖలోు క త్పవేశంచి పక్లద్దగా

ఇబు ందులు లేకుండా పని

నిర్వ హించేందుకు వీలుగా బ్ా ంకు శాఖల

త్పవేశ దావ ర్ం వద్ద రా్య ంప్టలన్ల ఏరీ్య టు

చేయడం దావ ర్య బ్ా ంకులు తగన చరా్ లు

తీసుకుంట్లయి.

వికలంగుల పౌరులకు బ్ా ంకంగ్ సేవలు
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ఎంఎస్ఎంఈలు/సవ యంసహాయకబ ందాలకుఅందుబ్టులోఉనా బ్ా ంకంగ్సేవలు

ఎస్హెచ్జిపదుపుఖాతాల కోసం కెవైసి :

• ఎస్హెచ్ జియొకా సేవింగ్్ బా్ ంక్ట

ఖారన్లతెరిచేటపీు డు ఎస్హెచ్ జిలోని

సభుా లంద్రిక్సవైసిధ వీకర్ణ

చేయవలసినఅవసర్ంలేదు.

• ఆీస్బేర్ర్ ుంద్రి క్సవైసిధ వీకర్ణ

సరిపోతుంద.

• అయితే, ఎస్హెచ్ జి తర్పున ఖారన్ల

తెర్వడానికఅధిక్నర్ం కలగన ఆీస్బేర్ర్ ు

ఆటన్లస్తచించే ఎస్హెచ్జియొకా

తీరే్య నానిా సమరిీ ంచడంఅవసర్ం.

మ్యరినీ్మరియుభప్దతా ప్ప్మ్యణాలు

• రుణాలన్లొంద్డం కోసంఎస్హెచ్ జిS 

న్లండిఎటువంట్టకొలేటర్ల్సకూా రిటీని

ొంద్వలసిన అవసర్ంలేదు

• ఒకవేళ్ క్నరీ్ స్కనాలుగు రటు కంటే ఎకాు వ

రుణమొతంాస్తధా మవుతుంద

• సవ యంసహాయక సంఘాలుచాల

సంవత్ ర్యలుగావిజయవంతంగా

పనిచేసాునాా యి.

• ఎస్హెచ్ జిS గత రుణాలన్లసక్నలంలో

చలుంచింద.

• ఎస్హెచ్ జిS త్క్సడిట్ సౌకరా్య నిా

బ్ధా రయుతంగాఉపయోగంచ్చకుంద.

వ్యలంటీర్వసేవింగ్్

• ాలంటీర్సేవింగ్్ లన్ల రండు విధాలుగా

లెకా ంచవచ్చు :

 త్గూప్ట క్నరీ్ స్లోభాగం క్ననివి

 త్గూప్ట క్నరీ్ స్లోభాగంగామరియు

ఇంత్ట్ల-త్గూప్ట తీసుకోవడం కోసం

ఉపయోగంచబడుతుంద

• బా్ ంకున్లండి త్గూప్టకు వచేు ఋణంఅంచనా

వేయడానికాలంటీర్సేవిగ్్ కూడా

లెకా ంచబడరయి, ఇదమీ ఎస్హెచ్జి క

త్పయోజనంచేకూర్ు వచ్చు , ఎందుకంటే ఎస్

హెచ్ జి బా్ ంక్ట న్లండిఎకాు వ మొతంాలో

రుణానిా ొంద్వచ్చు . త్గూప్ట లోని సభుా ల

ాలంటీర్సేవింగ్్ వడ్డ్ ఆదాయంలేదా త్గూప్ట

న్లండివచేు డివిడెండ్లోనిషీ తిాాట్లకు

అర్ హమైనదా అని ఎస్హెచ్ జి సభుా లు

సంయుకంాగానిర్ ణయిసా్తరు..
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ధనా ాదాలు
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