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ಆಂತರಿಕ ಕಂದುಕರತೆ ಪರಿಹಾರಕಾಯಯವಿಧಾನ

ಕೊಂದುಕೊರತೆಪರಿಹಾರದ 3 ನೇ

ಸಾಲು

 ಶಾಖೆ / ಎಟಿಎಂ

 ತವ ರಿತ ಚಾಟ್ / ಏಜಂಟ್ನಂದಿಗೆ

ಚಾಟ್

 ನಮ್ಮ ಂದಿಗೆಮಾತನಾಡಿ /ಕಾಲ್

ಸಂಟರ್

 ಇಮೇಲ್ಮೂಲಕ ಸಂಪಕ್ಷಯಸಿ

 ಬ್ಯ ಂಕ್ಷನನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ

ಬರೆಯಿರಿ

 ಕಂದುಕರತೆ ನಮೂನೆಯನ್ನು

ಡೌನ್ಲೋಡ್ಮಾಡಿಮತ್ತು

ಅದರಲಿ್ಲ ನಮೂದಿಸಿರುವ ವಿಳಾಸಕೆೆ

ಕಳುಹಿಸಿ

 ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ದೂರುಗಳಿಗ್ರಗಿ, ವೃತು ನೋಡಲ್

ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪಕ್ಷಯಸಿ

 ಪರ ಧಾನನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ

ಎಸೆಲೇಟ್ಮಾಡಿ

 PNO ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಲು

ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲಿ್ಲ ಕಿ್ಷಕ್ಮಾಡುವ

ಮೂಲಕ

 ಕಂದುಕರತೆ ನಮೂನೆಯನ್ನು

ಡೌನ್ಲೋಡ್ಮಾಡಿಮತ್ತು

ಅದರಲಿ್ಲ ನಮೂದಿಸಿರುವ ವಿಳಾಸಕೆೆ

ಕಳುಹಿಸಿ

ಕೊಂದುಕೊರತೆಪರಿಹಾರದ 1ನೇ

ಸಾಲು

ಕೊಂದುಕೊರತೆಪರಿಹಾರದ 2ನೇ

ಸಾಲು
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ಬ್ಾ ೊಂಕೊಂಗ್ನಲಿಲ ಮೂರನೇಅೊಂಪೈರ್ -

ಆರ್ಬಿಐನಬ್ಾ ೊಂಕೊಂಗ್ಓೊಂಬುಡ್್ಮನ್

ಅವ್ರನ್ನು ಸಂಪಕಯಸಿ

1. ಒಂದುತಿಂಗಳೊಳಗೆಬ್ಯ ಂಕ್ ನಮಮ ದೂರನ್ನು
ನಮಗೆತೃಪ್ತು ಕರವಾಗಿ ಪರಿಹಸದಿದದ ಲಿ್ಲ , RBI ಯ

ಬ್ಯ ಂಕ್ಷಂಗ್ಒಂಬುಡ್್ಮನ್ಅನ್ನು ಸಂಪಕ್ಷಯಸಿ

2. ಬ್ಯ ಂಕ್ಷಂಗ್ಒಂಬುಡ್್ಮನ್ಯೋಜನೆಯುನಮಮ

ಬ್ಯ ಂಕ್ಷಂಗ್ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲುವೆಚಚ -

ಮುಕು ಮತ್ತು ಜಗಳ-ಮುಕು ಮಾಗಯವಾಗಿದೆ

3. ಬ್ಯ ಂಕ್ಷಂಗ್ಓಂಬುಡ್್ಮನ್ಯೋಜನೆಯು

ಬ್ಯ ಂಕ್ಷಂಗ್ಸೇವೆಗಳಲಿ್ಲನ ಹಲವಾರು

ನ್ಯಯ ನತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗಂಡಿದೆ
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ಪರ್ಯಯಯಕಂದುಕರತೆ ಪರಿಹಾರಕಾಯಯವಿಧಾನ, ರಿಸರ್ವಯ
ಬ್ಯ ಂಕ್- ಇಂಟಿಗೆರ ೋಟೆಡ್ ಒಂಬುಡ್್ಮನ್ಯೋಜನೆ, 2021
ನಿೀವುಯಾವುದೇಬ್ಾ ೊಂಕ್ ಅಥವ್ಯ NBFC ವಿರುದಧ ದೂರುಹೊಂದಿದದ ಲಿಲ ಪರಿಹಾರವ್ನ್ನು

ಪಡೆಯುವ್ ಕ್ರ ಮಗಳು?

ಬ್ಾ ೊಂಕಗಳು /

NBFCಗಳು

ಆರ್ಬಿಐ ಒೊಂಬುಡ್್ಮನ್

ಕ್ಚೇರಿ

ಹಂತ 1
• ಬ್ಯ ಂಕ್ಗಳು/ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಶಾಖೆಗಳು

ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲಿ್ಲ ಲ್ಲಖಿತದೂರನ್ನು

ಸಲಿ್ಲಸಿ

• ನಮಮ ದೂರನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು

ಬ್ಯ ಂಕ್ಗಳು/ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಗಳಿಗೆ 30

ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಿ

• ಬ್ಯ ಂಕ್ಗಳು/ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಗಳು ನೋಡಿದ

ನರ್ಯಯದಿಂದ ಅತೃಪು ರಾಗಿದದ ಲಿ್ಲ , ಹಂತ

2ಕೆೆ ಹೋಗಿ

ಎಸಕ ಲೇಶನ್ಮಾಾ ಟಿರ ಕ್್

ಬ್ರ ೊಂಚ್ಮಾಾ ನೇಜರ್ → ಝೀನಲ್

ಆಫೀಸ್→ 

ಹೆಡ್ಆಫೀಸ್

ಹಂತ 2
• https://cms.rbi.org.in ಮೂಲಕ

ಕಂಪಿೋಂಟ್ಮಾಯ ನೇಜ್ಮಂಟ್ಸಿಸಟ ಮ್

ಪೋಟಯಲ್ನಲಿ್ಲ

ಬ್ಯ ಂಕ್ಗಳು/ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಗಳವಿರುದಧ

ದೂರುಸಲಿ್ಲಸಿ. ಅಥವಾ;

• ಭ್ಯರತಿೋಯರಿಸರ್ವಯಬ್ಯ ಂಕ್, 

ಕಂದಿರ ೋಕೃತ ರಸಿೋದಿಮತ್ತು ಸಂಸೆ ರಣಾ

ಕಂದರ ಕೆೆ ಕೈಬರಹದದೂರುಗಳನ್ನು

ಸಲಿ್ಲಸಿ

• ದೂರುಸಂಬಂಧಿತ ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ, ಟೋಲ್

ಫ್ರ ೋಸಂಖೆಯ 14448 ಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ

ಒೊಂದುತೊಂಗಳೊಳಗೆ

ಯಾವುದೇಪರಿಹಾರ
ಒದಗಿಸದಿದದ ಲಿಲ ಅಥವ್ಯ

ಅತೃಪಿಿಕ್ರನಿರ್ಯರ್ವ್ನ್ನು

ಒದಗಿಸಲಾಗಿದದ ಲಿಲ

ಮೇಲ್ಮ ನವಿ

ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ

ಹಂತ 3
• ಗ್ರರ ಹಕರು 30 ದಿನಗಳಲಿ್ಲ

ಮೇಲಮ ನವಿಪ್ರರ ಧಿಕಾರದಮುಂದೆ

ಮೇಲಮ ನವಿ ಸಲಿ್ಲಸಬಹುದು. 

ಒಂಬುಡ್್ಮನ್ಗಳುಒದಗಿಸಿದ

ಪರಿಹಾರದಿಂದ

ಸಂತೋಷವಾಗದಿದದ ಲಿ್ಲ

• ಮೇಲಮ ನವಿಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು

ಭ್ಯರತಿೋಯರಿಸರ್ವಯಬ್ಯ ಂಕ್

(RBI) ನ ಡೆಪುಯ ಟಿ ಗವನಯರ್

ಆಗಿರುತ್ತು ರೆ.

ಒೊಂದುತೊಂಗಳೊಳಗೆ

ಯಾವುದೇಪರಿಹಾರ
ಒದಗಿಸಲಾಗದಿದದ ಲಿಲ

ಅಥವ್ಯಅತೃಪಿಿಕ್ರ

ನಿರ್ಯರ್ವ್ನ್ನು
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದದ ಲಿಲ
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• ನಮಮ ಪ್ರಸ್ವಡ್ಯಗಳು, ಪ್ತನ್, ಒಟಿಪ್ತ, 
ಸಿವಿವಿ ಇತ್ತಯ ದಿಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ
ಫೋನ್ಮೂಲಕರ್ಯರಂದಿಗೂ
ಹಂಚಿಕಳಳ ಬೇಡಿ

• ನೋವು SMS, ಇಮೇಲ್ಅಥವಾಸಾಮಾಜಿಕ
ಮಾಧ್ಯ ಮ ಪಿ್ರಟ್ಫಾಮ್ಯಗಳಮೂಲಕ
ಸಿವ ೋಕರಿಸುವಅನ್ನಮಾನಾಸಪ ದ ಲ್ಲಂಕ್ಗಳ
ಮೇಲೆಎಂದಿಗೂಕಿ್ಷಕ್ಮಾಡಬೇಡಿ

ಸುರಕಿ್ಷತ ಡಿಜಿಟಲ್

ಬ್ಯ ಂಕ್ಷಂಗ್

8

ಸುರಕಿ್ಷತ ಡಿಜಿಟಲ್ಬ್ಯ ಂಕ್ಷಂಗ್

ನಮ್ಮ ಂದಿಗೆ

ಪ್ರರ ರಂಭ್ವಾಗತು ದೆ. 

ಸುರಕಿ್ಷತವಾಗಿ ವಹಿವಾಟ್ಟನಡೆಸಿ

ಆರ್ಬಿಐಹೇಳುತು ದೆ ---
ವಿಷಯತಿಳಿದುಕಳಿಳ ,
ಹುಷಾರಾಗಿಇರಿ



ಸುರಕಿ್ಷತ ಡಿಜಿಟಲ್ಬ್ಯ ಂಕ್ಷಂಗ್ ಅಭ್ಯಯ ಸಗಳು

ಸುರಕಿತಬ್ಾ ೊಂಕೊಂಗ್ಅಭಾಾ ಸಗಳಿಗಾಗಿ

ಮಾಡಬೇಕಾದಕಲ್ಸಗಳು

ರ್ಯವಾಗಲೂ ಬ್ಯ ಂಕ್ಗಳು/ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕಿ್ಷತವಾಗಿರುವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಉದಾ.

https:// -ಅಲಿ್ಲ 's'ಎಂದರೆಸುರಕಿ್ಷತವೆಬ್ಸೈಟ್

ಎಲಿ್ಲ ಪ್ರವತಿ/ಹರ್ಕಾಸು ಆಯ ಪ್ಗಳು ತ್ತಂತಿರ ಕ ದೋಷಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತಿು ದದ ಲಿ್ಲ ಅಥವಾ ಆಯ ಪ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವಾಗ ನಮಮ
ಮ್ಬೈಲ್/ಲ್ಲಯ ಪ್ಟಾಪ್/ಪ್ತಸಿಯಿಂದಲ್ಲಗ್ಔಟ್ಮಾಡಿ

ಬ್ಯ ಂಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇ-ಕಾಮಸ್ಯ ಪಿ್ರಟ್ಫಾಮ್ಯಗಳಂತೆಯೇ ಮ್ೋಸದ, ನಕಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ರಿೋತಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ತಪ ಸಲು
ಪರ ವೇಶಿಸಲ್ಲಗತಿು ರುವವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು/URLಗಳ ಸಪ ಲಿ್ಲಂಗಗಳನ್ನು ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ

ಸಂಕಿ್ಷಪು URLಗಳು / SMS/ Whatsapp/ಇಮೇಲ್ಮೂಲಕಸಿವ ೋಕರಿಸಿದGoogleಫಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಕಿ್ಷಕ್ಮಾಡುವಾಗಜ್ಞಗರೂಕರಾಗಿರಿ.

ಬ್ಯ ಂಕ್ಗಳು/ಇಕಾಮಸ್ಯ/ಸರ್ಚಯ ಇಂಜಿನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಂಕ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಪ ಯ ಮ್ ಮೇಲ್ಗಳಂತೆ ನಬಯಂಧಿಸಿ/ಅನ್ಸಬ್ಸೆ ರೈಬ್/ವರದಿ
ಮಾಡಿ

ಆನ್ಲೈನ್ನಲಿ್ಲ ಉತಪ ನು ಗಳನ್ನು ಖರಿೋದಿಸುವಾಗ/ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಜ್ಞಗರೂಕರಾಗಿರಿ. UPI ಮೂಲಕ ಹರ್ವನ್ನು ಸಿವ ೋಕರಿಸಲು PIN/password
ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸುವಅಗತಯ ವಿಲಿ

ನಯಮಿತ ಪರಿಸರದಲಿ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟಟ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಮಮ ಫೋನ್ನಲಿ್ಲ ರ್ಯವುದೇ ಮ್ಬೈಲ್ ನೆಟ್ವಕ್ಯ ಇಲಿದಿದದ ಲಿ್ಲ ತಕ್ಷರ್ವೇ ನಮಮ ಮ್ಬೈಲ್
ಆಪರೇಟರ್ಅನ್ನು ಸಂಪಕ್ಷಯಸಿ

ನಮಮ ಪೂವಯಜ್ಞಾ ನವಿಲಿದೆ ರ್ಯವುದೇ OTP ರಚಿತವಾಗವುದಿಲಿ ಎನ್ನು ವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕಳಳ ಲು ನಯಮಿತವಾಗಿ SMS/ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು

ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ

ರ್ಯವುದೇ ಕಂಪನಯಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟ್ಟ ನಡೆಸುವ ಮ್ದಲು, ಆ ಕಂಪನಯು ನೋಂದಾಯಿಸಲಪ ಟಿಟ ದೆಯೇ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ

ಘಟಕವಾಗಿದೆಯೇಎನ್ನು ವುದನ್ನು ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ

ಅಂತಹಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯ ವಿರುವಲಿ್ಲ ಎರಡುಅಂಶದೃಢೋಕರರ್ವನ್ನು ಆನ್ಮಾಡಿ

ಎಟಿಎಂಬಳಸುವಾಗ,ಪ್ತನ್ನಮೂದಿಸುವಾಗನಮಮ ಇನು ಂದುಕೈಯಿಂದಕ್ಷೋಪ್ರಯ ಡ್ಅನ್ನು ಕವರ್ಮಾಡಿ

ಹರ್ಬ್ರದಿದದ ಲಿ್ಲ ,ಎಟಿಎಂನಲಿ್ಲ ‘ರದುದ ಮಾಡಿ’ಒತಿು ಮತ್ತು ಮುಖಪುಟಪರದೆಕಾಣಿಸಿಕಂಡನಂತರವೇಹರಡಿ

ಕಸಟ ಮರ್ಕರ್ಸಂಖೆಯ ಗಳುಎಂದಿಗೂಮ್ಬೈಲ್ಸಂಖೆಯ ಗಳರೂಪದಲಿ್ಲರುವುದಿಲಿ ಎನ್ನು ವುದನ್ನು ಗಮನಸಿ

CDM ನಲಿ್ಲ ಹರ್ವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಆವರರ್ದಿಂದ ಹರಡುವ ಮ್ದಲು ಹರ್ವನ್ನು ಯಂತರ ವು ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದೆ ಎನ್ನು ವುದನ್ನು
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕಳಿಳ

9



ಸುರಕಿ್ಷತ ಡಿಜಿಟಲ್ಬ್ಯ ಂಕ್ಷಂಗ್ ಅಭ್ಯಯ ಸಗಳು

ಸುರಕಿತಬ್ಾ ೊಂಕೊಂಗ್ಅಭಾಾ ಸಗಳಿಗಾಗಿ
ಮಾಡಬ್ರದಕಲ್ಸಗಳು

ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂಗಳಲಿ್ಲ ಅವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕಳಳ ಬೇಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ನೋವು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಆಧಾರಗಳು

ಕಳಳ ತನಕೆೆ ಕಾರರ್ವಾಗಬಹುದು

SIM ಕಾಡ್ಯ ಮತ್ತು ಮ್ಬೈಲ್ ಸಂಖೆಯ ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕಳಳ ಬೇಡಿ ಅಥವಾ ATM ಕಾಡ್ಯನಲಿ್ಲ PIN ಬರೆಯಬೇಡಿ ಅಥವಾ
ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು/ಸಾಧ್ನಗಳು/ಸಾವಯಜನಕಲ್ಲಯ ಪ್ಟಾಪ್ಗಳು/ಡೆಸೆ್ಟಾಪ್ಗಳಲಿ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಡಿ

ಬ್ಯ ಂಕ್ಗಳು, ವಿಮ, ಸಕಾಯರ ಇತ್ತಯ ದಿಗಳಿಂದಕಾಲ್ಸಂಟರ್ಏಜಂಟ್ಗಳಂತೆ ನಟಿಸುವವಯ ಕ್ಷು ಗಳಿಂದ ಆಫರ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಕೆ್ಷಬಿೋಳಬೇಡಿಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ
ಹೆಸರು, ಪ್ರಸ್ವಡ್ಯ, ಕಾಡ್ಯ ವಿವರಗಳು/ಪ್ತನ್/ಸಿವಿವಿ/ಒಟಿಪ್ತ, ಜನಮ ದಿನಾಂಕ, ಆಧಾರ್ ಹಂಚಿಕಳಳ ಲು ಒತು ಡಕೆಳಗ್ರಗಬೇಡಿ/ಮ್ೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ.

ಸಂಖೆಯ ,ಕಟ್ಟಂಬದಸದಸಯ ರಹೆಸರುಗಳು,ಇತ್ತಯ ದಿ.

ಸರ್ಚಯಇಂಜಿನ್ಗಳು, SMS,ಸಾಮಾಜಿಕಮಾಧ್ಯ ಮ,ಇಮೇಲ್ಗಳುಇತ್ತಯ ದಿಗಳಿಂದಸೇವಾಪೂರೈಕೆದಾರರಸಂಪಕಯವಿವರಗಳಿಗ್ರಗಿಹುಡುಕಬೇಡಿ.

ಅಪರಿಚಿತ/ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸದ ಲ್ಲಂಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಿ್ಷಕ್ಮಾಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತ ಜನರ ಸಲಹೆಯಮೇರೆಗೆ ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸದಮೂಲಗಳಿಂದ ಆಯ ಪ್ಗಳನ್ನು

ಡೌನ್ಲೋಡ್ಮಾಡಬೇಡಿ

ನಮಮ ಬ್ಯ ಂಕ್ಖಾತೆಗಳು/ಎಟಿಎಂ ಕಾಡ್ಯಗಳನ್ನು ಇತರರು, ಕಮಿಷನ್ಗ್ರಗಿ ಅಥವಾಬೇರೆ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ ಬಳಸಲು ಅನ್ನಮತಿಸಬೇಡಿ, ಇದು ಹರ್ವನ್ನು

ರೂಟಿಂಗ್ಮಾಡಲುಬ್ಯ ಂಕ್ಖಾತೆಯದುರುಪಯೋಗದಿಂದಾಗಿಪಲ್ಲೋಸ್ತನಖೆಗೆಕಾರರ್ವಾಗಬಹುದು

ನಮಮ KYC ವಿವರಗಳು/ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು/ATM ಕಾಡ್ಯ ವಿವರಗಳು/PIN/CVV/ OTP ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೋರಿ ಕರೆಗಳು/ಇಮೇಲ್ಗಳು/SMS ಬಂದಲಿ್ಲ
ಪರ ತಿಕ್ಷರ ಯಿಸಬೇಡಿ

ನಂಬಲ್ಲಗದ ಲ್ಲಟರಿ ಕಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಇಮೇಲ್ಗಳು/ಕರೆಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿಕ್ಷರ ಯೆರ್ಯಗಿ ಸುರಕಿ್ಷತ ರುಜುವಾತ್ತಗಳನ್ನು
ಹಂಚಿಕಳಳ ಬೇಡಿ

ದಡಡ ಮ್ತು ವು RBI ಬಳಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸವ ಲಪ ಮ್ತು ವನ್ನು ವಗ್ರಯಯಿಸಬೇಕ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ
ಪರ ತಿಕ್ಷರ ಯಿಸಬೇಡಿ

ಮುಂಗಡಸಾಲಪರ ಕ್ಷರ ಯೆಶುಲೆವನ್ನು ನಗದುರೂಪದಲಿ್ಲ ಪ್ರವತಿಸಿಎನ್ನು ವವಂಚನೆಗೆಒಳಗ್ರಗಬೇಡಿ

ಹರ್ವನ್ನು ಸಿವ ೋಕರಿಸಲು/ಮ್ಬೈಲ್ ಬ್ಯ ಲೆನ್್ ರಿೋಚಾಜ್ಯ ಮಾಡಲು/ಉದಯ ೋಗ ಪಡೆಯಲು ಬಹುಮಾನದ ಹರ್, ಸಕಾಯರಿ ನೆರವು ಮತ್ತು KYC
ಅಪ್ಡೇಟ್ನೋಡುವ/ಭ್ರವಸನೋಡುವಸಂದೇಶಗಳಿಗೆಪರ ತಿಕ್ಷರ ಯಿಸಬೇಡಿ

ಪ್ರವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮ ಬಡಿಡ ದರ/ಸುರಕಿ್ಷತ ತವ ರಿತ ಸಾಲದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಡುಗೆಗಳ ವಿರುದಧ ಸುರಕಿ್ಷತ ರುಜುವಾತ್ತಗಳನ್ನು
ನಮೂದಿಸಬೇಡಿ

ಹರ್ಕಾಸುಆಯ ಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತಿು ರುವಅದೇಸಾಧ್ನದಲಿ್ಲ ಸೆಿ ರೋನ್ಹಂಚಿಕೆಆಯ ಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ
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ಎಲೆಕಾಟ ರನಕ್ ಬ್ಯ ಂಕ್ಷಂಗ್

• ಪ್ರವತಿಗಳಿಗ್ರಗಿರ್ಯವಾಗಲೂ ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿದ ಮತ್ತು ವಿಶಾವ ಸಾಹಯ ಬ್ರರ ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು HTTPS ಸುರಕಿ್ಷತ
ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕಂಡು ನಮಮ ಬ್ಯ ಂಕ್ಷನURL ಅನ್ನು ಟೈಪ್ಮಾಡಿ (S ಎಂದರೆಸುರಕಿ್ಷತ). URL ವಿಂಡೋದಲಿ್ಲ (ಚಿತರ ) 
ಸುರಕಿ್ಷತಚಿಹೆು ಯನ್ನು (ಲ್ಲಕ್) ನೋಡಿ

• ಆಲ್ಲಾ ನ್ಯಯ ಮರಿಕ್ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕಂಡುನಮಮ ಪ್ರಸ್ವಡ್ಯಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಲುಕಷಟ ವಾಗವಂತೆಮಾಡಿ (#.", 
@. $ ಇತ್ತಯ ದಿ)

• ನಮಮ ಪ್ರಸ್ವಡ್ಯಅನ್ನು ಆಗ್ರಗೆೆ ಬದಲ್ಲಯಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕಳಿಳ

• ರ್ಯವಾಗಲೂನಮಮ ಪ್ರವತಿವಹಿವಾಟಿನಆಯ ಪ್ಗಳನ್ನು (ಬ್ಯ ಂಕ್ಗಳು, ಬ್ಯ ಂಕ್ಗಳಲಿದವು, ವಾಯ ಲೆಟ್ಗಳುಇತ್ತಯ ದಿ) ಇತಿು ೋಚಿನ
ಆವೃತಿು ಯಂದಿಗೆನವಿೋಕರಿಸಿ

• ನಮಮ ಬ್ಯ ಂಕ್ಖಾತೆಯಂದಿಗೆನಮಮ ಮ್ಬೈಲ್ಸಂಖೆಯ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ಐಡಿಯನ್ನು ಲ್ಲಂಕ್ಮಾಡಿಮತ್ತು SMS/ಇ-ಮೇಲ್ಎಚಚ ರಿಕೆ
ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕಳಿಳ

• ರ್ಯವುದೇಅಸಾಮಾನಯ /ಅನಧಿಕೃತವಹಿವಾಟಿನಸಂದಭ್ಯದಲಿ್ಲ , ತಕ್ಷರ್ವೇಬ್ಯ ಂಕ್ಗೆಮಾಹಿತಿನೋಡಿ

• ಆನ್ಲೈನ್ ಹುಡುಕಾಟದಮೂಲಕ ನಮಮ ಬ್ಯ ಂಕ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪರ ವೇಶಿಸಬೇಡಿ.

• ಆಧಾರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಡಿ/ಶೇಖರಿಸಬೇಡಿ

• ಸಾವಯಜನಕ ಸಾಧ್ನಗಳು, ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಯಜನಕ/ಉಚಿತ ವೈಫೈಗಳಂತಹ ಅಸುರಕಿ್ಷತ/ಮುಕು

ನೆಟ್ವಕ್ಯಗಳಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟ್ಟಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ತಪ ಸಿ

• ನಮಮ ಮ್ಬೈಲ್ಬ್ಯ ಂಕ್ಷಂಗ್ ಪ್ತನ್ಅಥವಾ ಇಂಟನೆಯಟ್ ಬ್ಯ ಂಕ್ಷಂಗ್ ಐಡಿ, ಪ್ರಸ್ವಡ್ಯಮತ್ತು OTP ಯನ್ನು

ರ್ಯರಂದಿಗೂ (ಬ್ಯ ಂಕ್ ಸಿಬಬ ಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ) ಹಂಚಿಕಳಳ ಬೇಡಿ

ಮಾಡಬೇಕಾದು

ದು

ಮಾಡಬ್ರದು

ದು
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ಏಕ್ಷೋಕೃತಪ್ರವತಿ ಇಂಟರ್ಫಯಸ್
(UPI)

• UPI ಆಯ ಪ್ ಅನ್ನು ನವಿೋಕರಿಸಿ

• ಅದನ್ನು ಸಿವ ೋಕರಿಸುವಮ್ದಲುವಾಯ ಪ್ರರಿ/ವಯ ಕ್ಷು ಯ ಸಂಗರ ಹಣೆಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ರ್ಯವಾಗಲೂ ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ

• ವಗ್ರಯವಣೆಯನ್ನು ಜ್ಞರಿಗಳಿಸುವ ಮ್ದಲುಮ್ತು ಮತ್ತು ಫಲ್ಲನ್ನಭ್ವಿಯನ್ನು ಮರುಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ ಮತ್ತು ಮರು-
ದೃಢೋಕರಿಸಿ

• ನಮಮ ಪ್ತನ್ ಅನ್ನು ರ್ಯರಂದಿಗೂಹಂಚಿಕಳಳ ಬೇಡಿ

• ಸಿವ ೋಕರಿಸುವವರನ್ನು ಮ್ದಲು ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸದೆ/ಮರುದೃಢೋಕರಿಸದೆ ಹರ್ವನ್ನು ವಗ್ರಯಯಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಿರಿ

ಮಾಡಬಹುದಾದು

ದು

ಮಾಡಬ್ರದು

ದು
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ಗ್ರರ ಹಕರ ಜ್ಞಗೃತಿ -ಸೈಬರ್ಬೆದರಿಕೆಗಳುಮತ್ತು ವಂಚನೆಗಳು

ವಿಶಿಂಗ್ - KYC-
ಅಪ್ಡೇಟ್,ಖಾತೆ / ಸಿಮ್-
ಕಾಡ್ಯನ ನಬಯಂಧ್ವನ್ನು
ತೆಗೆದುಹಾಕವುದು,
ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ
ಮ್ತು ವನ್ನು ಕೆರ ಡಿಟ್
ಮಾಡುವುದು, ಇತ್ತಯ ದಿ
ನೆಪದಲಿ್ಲ ಗೌಪಯ
ವಿವರಗಳನ್ನು
ಹಂಚಿಕಳಳ ಲು
ಗ್ರರ ಹಕರನ್ನು
ಆಕರ್ಷಯಸಲು ಬ್ಯ ಂಕ್ /
ಬ್ಯ ಂಕತರ ಇ-ವಾಯ ಲೆಟ್
ಪೂರೈಕೆದಾರರು /
ಟೆಲ್ಲಕಾಂ ಸೇವಾ
ಪೂರೈಕೆದಾರರಂತೆ ನಟಿಸಿ
ಮಾಡುವ ಫೋನ್
ಕರೆಗಳು,

ಫ್ಶಿಂಗ್ - ವಂಚನೆಯ
ಇಮೇಲ್ಗಳು
ಮತ್ತು /ಅಥವಾ
ಎಸ್ಎಂಎಸ್ಗಳು
ಗ್ರರ ಹಕರನ್ನು ವಂಚಿಸಲು
ವಿನಾಯ ಸಗಳಿಸಿದ
ಸಂವಹನವು ಅವರ
ಬ್ಯ ಂಕ್ / ಇ-ವಾಯ ಲೆಟ್
ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ
ಬಂದಿದುದ ಹಾಗೂ ಗೌಪಯ
ವಿವರಗಳನ್ನು
ಹರತೆಗೆಯಲು
ಲ್ಲಂಕ್ಗಳನ್ನು
ಒಳಗಂಡಿರುತು ದೆ

ರಿಮ್ೋಟ್ ಪರ ವೇಶ -
ಗ್ರರ ಹಕರು ತಮಮ
ಮ್ಬೈಲ್ ಫೋನ್ /
ಕಂಪೂಯ ಟರ್ನಲಿ್ಲ ಆಯ ಪ್
ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮಾಡಲು
ಆಮಿಷವೊಡುಡ ವ
ಮೂಲಕ ಆ ಗ್ರರ ಹಕ
ಸಾಧ್ನದಲಿ್ಲ ಗ್ರರ ಹಕರ
ಎಲಿ್ಲ ಡೇಟಾಗಳಿಗೂ
ಪರ ವೇಶ ಪಡೆಯಲು
ಸಾಧ್ಯ ವಾಗತು ದೆ.

ಹರ್ವನ್ನು ಸಿವ ೋಕರಿಸಲು
'ನಮಮ UPI ಪ್ತನ್ ಅನ್ನು
ನಮೂದಿಸಿ' ನಂತಹ
ಸಂದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ನಕಲ್ಲ
ಪ್ರವತಿ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು
ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ
UPI ನ 'ಕಲೆಕ್ಟ ವಿನಂತಿ'
ವೈಶಿಷಟ ಯ ವನ್ನು
ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕ
ಳುಳ ವುದು

ವೆಬ್ಪುಟಗಳು /
ಸಾಮಾಜಿಕ
ಮಾಧ್ಯ ಮಗಳಲಿ್ಲ
ಬ್ಯ ಂಕ್ಗಳು / ಇ-
ವಾಯ ಲೆಟ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರ
ನಕಲ್ಲ ಸಂಖೆಯ ಗಳು ಮತ್ತು
ಸರ್ಚಯ ಇಂಜಿನ್ಗಳು
ಇತ್ತಯ ದಿಗಳಿಂದ
ಪರ ದಶಿಯಸಲ್ಲಗತು ದೆ.

ವಂಚಕರುಯೂಸರ್ಐಡಿ, ಲ್ಲಗಿನ್ / ವಹಿವಾಟ್ಟಪ್ರಸ್ವಡ್ಯ, ಒಟಿಪ್ತ (ಒಂದುಬ್ರಿಯಪ್ರಸ್ವಡ್ಯ), ಡೆಬಿಟ್

/ ಕೆರ ಡಿಟ್ಕಾಡ್ಯ ವಿವರಗಳಾದ ಪ್ತನ್, ಸಿವಿವಿ, ಮುಕಾು ಯ ದಿನಾಂಕಮತ್ತು ಇತರವೈಯಕ್ಷು ಕಮಾಹಿತಿಯಂತಹ

ಗೌಪಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲುಪರ ಯತಿು ಸುತ್ತು ರೆ. ವಂಚಕರುಬಳಸುತಿು ರುವಕೆಲವುವಿಶಿಷಟ ವಿಧಾನಗಳು -
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ವಂಚನೆ ನಡೆದಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕಾದ ಕರ ಮಗಳು

ನಮಮ ಬ್ಯ ಂಕ್/NBFC ಅನ್ನು ಸಂಪಕ್ಷಯಸಿಮತ್ತು ನಮಮ ಖಾತೆ/ಕಾಡ್ಯಅನ್ನು ತಕ್ಷರ್ವೇ ಬಿ್ಕ್ಮಾಡಿಹಾಗೂಲ್ಲಖಿತ

ದೂರನ್ನು ಸಲಿ್ಲಸಿ

ಭ್ಯರತಿೋಯಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ್ ಸಮನವ ಯಕಂದರ ದಲಿ್ಲ ದೂರು/ಎಫ್ಐಆರ್ದಾಖಲ್ಲಸಿಅಥವಾಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ್

ಸಹಾಯವಾಣಿಸಂಖೆಯ 1930 ಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ

ಫಲ್ಲನ್ನಭ್ವಿಖಾತೆ(ಗಳಲಿ್ಲ ) ಹರ್ದ ವಹಿವಾಟನ್ನು ನಬಯಂಧಿಸಲು ನಮಮ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪಕ್ಷಯಸಿ

ಬ್ಯ ಂಕ್/NBFC ನಮಮ ದೂರನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲುವಿಫಲವಾದಲಿ್ಲ RBI ಓಂಬುಡ್್ಮನ್ಗೆವಿಷಯವನ್ನು ಎಸೆಲೇಟ್
ಮಾಡಿ.
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ಡಿಜಿಟಲ್/ಆನ್ಲೈನ್
ಮೂಲಕವಂಚನೆ
ತಡೆಗಟ್ಟಟ ವಿಕೆ
• ತವ ರಿತ ಎಚಚ ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಮಮ
ಬ್ಯ ಂಕ್ನಂದಿಗೆ ನಮಮ ಮ್ಬೈಲ್ಸಂಖೆಯ
ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ

• ಮ್ಬೈಲ್, ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಪಸ್ಯನಲಿ್ಲ
ಪರ ಮುಖ ಬ್ಯ ಂಕ್ಷಂಗ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ
ಸಂಗರ ಹಿಸಬೇಡಿ

• ಆನ್ಲೈನ್ಬ್ಯ ಂಕ್ಷಂಗ್ಗ್ರಗಿ ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿದ, 
ಸುರಕಿ್ಷತ ಮತ್ತು ವಿಶಾವ ಸಾಹಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು
ಮಾತರ ವೇ ಬಳಸಿ

• ಸಾವಯಜನಕ, ಮುಕು ಅಥವಾ ಉಚಿತ
ನೆಟ್ವಕ್ಯಗಳಮೂಲಕ ಬ್ಯ ಂಕ್ಷಂಗ್
ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ತಪ ಸಿ

• ನಮಮ ಆನ್ಲೈನ್ಬ್ಯ ಂಕ್ಷಂಗ್ ಪ್ರಸ್ವಡ್ಯ
ಮತ್ತು ಪ್ತನ್ ಅನ್ನು ನಯಮಿತವಾಗಿ
ಬದಲ್ಲಯಿಸಿ

• ನಮಮ ಎಟಿಎಂ ಕಾಡ್ಯ, ಡೆಬಿಟ್ಕಾಡ್ಯ, 
ಕೆರ ಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಯ, ಪ್ತರ ೋಪೇಯ್ಡಡ ಕಾಡ್ಯ ಕಳೆದು
ಹೋದಲಿ್ಲ ಅಥವಾ ಕಳುವಾದಲಿ್ಲ ತಕ್ಷರ್ವೇ
ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿ್ಕ್ಮಾಡಿ
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ನಮಮ ವಿರುದಧ ಸೆ್ ೋರ್ಮಾಡಲುರ್ಯರಿಗೂ

ಬಿಡಬೇಡಿ

ನಮಮ ಪ್ರಸ್ವಡ್ಯ, ಪ್ತನ್, ಒಟಿಪ್ತ, ಸಿವಿವಿ, ಯುಪ್ತಐ-

ಪ್ತನ್ಇತ್ತಯ ದಿಗಳನ್ನು ರ್ಯರಂದಿಗೂ
ಹಂಚಿಕಳಳ ಬೇಡಿ



ಗ್ರರ ಹಕಸಂರಕ್ಷಣಾನೋತಿ

ದೃಢವಾದಮತ್ತು ಕ್ಷರ ರ್ಯತಮ ಕ ವಂಚನೆ ಪತೆು ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟಟ ವ ಕಾಯಯವಿಧಾನ;

 ಅನಧಿಕೃತ ವಹಿವಾಟ್ಟಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗವ ಅಪ್ರಯಗಳನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬ್ಯ ಂಕ್ಷನ ಅಸಿು ತವ ದಲಿ್ಲರುವ
ವಯ ವಸೆ ಗಳಲಿ್ಲನ ಅಂತರಗಳು) ನರ್ಯಯಿಸಲುಮತ್ತು ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗವಹಣೆಗ್ರರಿಕೆಗಳನ್ನು
ಅಳೆಯುವ ಕಾಯಯವಿಧಾನ;

 ಅಪ್ರಯಗಳನ್ನು ತಗೆಿ ಸಲುಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗವಹಣೆಗ್ರರಿಕೆಗಳ ವಿರುದಧ ತಮಮ ನ್ನು ತ್ತವು ರಕಿ್ಷ ಸಿಕಳಳ ಲು
ಸೂಕು ಕರ ಮಗಳು;

 ಎಲೆಕಾಟ ರನಕ್ ಬ್ಯ ಂಕ್ಷಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವಂಚನೆಯಿಂದ ತಮಮ ನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕಿ್ಷ ಸಿಕಳುಳ ವುದು
ಎಂಬುದರ ಕರಿತ್ತ ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ನರಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಸಲಹೆ ನೋಡುವವಯ ವಸೆ

 ಅನಧಿಕೃತ ಎಲೆಕಾಟ ರನಕ್ ಬ್ಯ ಂಕ್ಷಂಗ್ ವಹಿವಾಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೋಡಲುಪ್ರರದಶಯಕ, ತ್ತರತಮಯ ರಹಿತ
ಮತ್ತು ನಗದಿತ ಕಾಯಯವಿಧಾನ

ವ್ಾ ವ್ಸೆ್ ಗಳುಮತಿ್ತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಬಲ್ವ್ಧ್ಯನೆ-ವಿದುಾ ನ್ಮಮ ನಬ್ಾ ೊಂಕೊಂಗ್ ವ್ಹಿವ್ಯಟುಗಳನ್ನು

ನಡೆಸುವ್ಬಗೆೆ ಗಾರ ಹಕ್ರಿಗೆಸುರಕಿತಭಾವ್ನೆಮೂಡಿಸಲುಬ್ಾ ೊಂಕಗಳಲಿಲ ಇರುವ್ವ್ಾ ವ್ಸೆ್ ಗಳುಮತಿ್ತ

ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು
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ಬ್ಾ ೊಂಕೊಂಗ್ನಲಿಲ
ತಂತರ ಜಾಾ ನದ
ಬಳಕ

• ಡಿಜಿಟಲ್ಬ್ಾ ೊಂಕೊಂಗ್ 'ಅನ್ನಕೂಲ್ಕ್ರ' 
ಮತಿ್ತ 'ಸುರಕಿತ' ಕೂಡ. ಯಾವುದೇ
ಸಮರ್ದಲಿಲ , ಎಲಿಲಯಾದರೂ ವ್ಹಿವ್ಯಟು
ಮಾಡಿ.

• ನಮಮ ಮನೆಯಸೌಕಯಯದಿಂದ ನಮಮ
ಬೆರಳ ತ್ತದಿಯಲಿ್ಲ ಬ್ಯ ಂಕ್ಷಂಗ್

• ತವ ರಿತ ಮತ್ತು ಸುರಕಿ್ಷತ ಪ್ರವತಿಗಳಮೂಲಕ
ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತು ದೆ

• ವಿವಿಧ್ ವಹಿವಾಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಬಹು ಡಿಜಿಟಲ್
ಪ್ರವತಿ ಆಯೆೆ ಗಳು

• NEFT, IMPS, UPI ಮತ್ತು BBPS 24x7 
ಲಭ್ಯ ವಿದೆ
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*99# ಅನ್ನು
ಡಯಲ್

ಮಾಡಿ

ಹಾಗೂ

ಭ್ಯಷೆಯ

ನ್ನು

ಆರಿಸಿಕಳಿಳ

ನಮಮ

ಬ್ಯ ಂಕ್ನ

IFS 

ಕೋಡ್ನ

ಮ್ದಲ 4 
ಅಂಕೆಗಳ

ನ್ನು

ನಮೂದಿಸಿ

ಬ್ಯ ಂಕ್

ಖಾತೆಯ

ನ್ನು

ಆಯೆೆಮಾ

ಡಿ

ನಮಮ

ವರ್ಚಯವಲ್

ಪ್ರವತಿವಿಳಾಸ

(VPA) ಅಥವಾ

UPI ಐಡಿ

ಮ್ಬೈಲ್ @upi

ಆಗಿರುತು ದೆ

*99*7*1 ಅನ್ನು
ಡಯಲ್ಮಾಡುವ

ಮೂಲಕ UPI ಪ್ತನ್

ರಚಿಸಿ. ಮತ್ತು
ಎಟಿಎಂಕಾಡ್ಯನ

ಕನೆಯ 6
ಅಂಕೆಗಳುಮತ್ತು

ಎಟಿಎಂಕಾಡ್ಯನ

ಅವಧಿಮುಗಿಯುವ

ತಿಂಗಳುಮತ್ತು

ವಷಯವನ್ನು

ನಮೂದಿಸಿ

• ನಮಮ UPI ಪ್ತನ್ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕಂಡು, 

ಫಲ್ಲನ್ನಭ್ವಿಯವರ್ಚಯವಲ್
ವಿಳಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕಳುಳ ವಮೂಲಕ

ನೋವುರ್ಯವುದೇಫಲ್ಲನ್ನಭ್ವಿಗೆ

ಮನಬಂದಂತೆಹರ್ವನ್ನು
ವಗ್ರಯಯಿಸಬಹುದು.

• ಫಲ್ಲನ್ನಭ್ವಿಯುವರ್ಚಯವಲ್
ವಿಳಾಸವನ್ನು ಹಂದಿಲಿದಿದದ ಲಿ್ಲ , IFSC 

ಮತ್ತು ಖಾತೆಸಂಖೆಯ ಅಥವಾಬ್ಯ ಂಕ್ಖಾತೆ

ಅಥವಾಮ್ಬೈಲ್ಸಂಖೆಯ ಗೆಲ್ಲಂಕ್
ಮಾಡಲ್ಲದಆಧಾರ್ಸಂಖೆಯ ಮೂಲಕ

ಫಲ್ಲನ್ನಭ್ವಿಗೆಹರ್ವನ್ನು ವಗ್ರಯಯಿಸುವ
ಆಯೆೆಯೂಲಭ್ಯ ವಿದೆ.

• "998# ನಂದಿಗೆ,  UPlನಲಿ್ಲ

ನೋಂದಾಯಿಸಿದರ್ಯರಿಗೆಆಗಲ್ಲೋ
ಸಿವ ೋಕರಿಸುವವರಿಗೆಹರ್ವನ್ನು

ವಗ್ರಯಯಿಸಬಹುದು ಭೋಮ್

ಆಯ ಪ್

ಅನ್ನು

ಡೌನ್ಲೋ

ಡ್

ಮಾಡಿಕ

ಳಿಳ

ಸಾಮ ರ್ಟಯಫೀನ್ ಇಲ್ಲ ವೇ ಅಥವ್ಯ ಇೊಂಟನೆಯರ್ಟಗೆ

ಪರ ವೇಶವಿಲ್ಲ ವೇ?
*99# ಬಳಸಿಡಿಜಿಟಲ್ಆಗಿ

USSD ಕೋಡ್ (*99#) ಡಯಲ್ಮಾಡುವಮೂಲಕ ಇಂಟನೆಯಟ್ ಸಂಪಕಯವಿಲಿದೆಯೇ ಫ್ೋಚರ್

ಫೋನ್/ಸಾಮ ಟ್ಯ ಫೋನ್ ಬಳಸಿ ಎರಡುಬ್ಯ ಂಕ್ಖಾತೆಗಳ ನಡುವೆ ಹರ್ವನ್ನು ವಗ್ರಯಯಿಸಲು

ಅನ್ನಮತಿಸುವ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ

ನಿೀವು ಇೊಂಟನೆಯರ್ಟಗೆ ಪರ ವೇಶಹೊಂದಿರುವ್ಸಾಮ ರ್ಟಯಫೀನ್

ಹೊಂದಿದಿದ ೀರಾ?
ಯುನಿಫೈಡ್ಪೇಮೆೊಂರ್್ಟ ಇೊಂಟರ್ಫೇಸ್ (UPI) ಪ್ರಲ ರ್ಟಫಾರ್ಮಯನಲಿಲ ಬಳಸಿಡಿಜಿಟಲ್

ಆಗಿ

ಇಂಟನೆಯಟ್ಪರ ವೇಶವನ್ನು ಹಂದಿರುವಮ್ಬೈಲ್ಫೋನ್ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕಂಡುಎರಡು
ಬ್ಯ ಂಕ್ಖಾತೆಗಳನಡುವೆಹರ್ವನ್ನು ವಗ್ರಯಯಿಸಲುಅನ್ನಮತಿಸುವಒಂದುವೇದಿಕೆ

ಆಯ ಪ್

ತೆರೆಯಿರಿ, 
ಸಾಧ್ನವನ್ನು

ನೋಂದಾಯಿ

ಸಲುಬ್ಹಯ

SMS ಅನ್ನು

ಕಳುಹಿಸಲ್ಲ

ಗತು ದೆ

ಲ್ಲಗಿನ್

ಪ್ರಸ್ಕೋಡ್

ಅನ್ನು ರಚಿಸಿ

ಮತ್ತು ನೋವು

ಲ್ಲಗಿನ್

ಮಾಡಿದ

ನಂತರ

ಬ್ಯ ಂಕ್

ಖಾತೆಯನ್ನು

ಆಯೆೆಮಾಡಿ

ನಮಮ

ವರ್ಚಯವಲ್

ಪ್ರವತಿವಿಳಾಸ

(VPA) ಅಥವಾ

UPI ಐಡಿ

ಮ್ಬೈಲ್ @upi

ಆಗಿರುತು ದೆ

ಎಟಿಎಂಕಾಡ್ಯನ

ಕನೆಯ 6
ಅಂಕೆಗಳು,ತಿಂಗಳು
ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂ

ಕಾಡ್ಯನ

ಮುಕಾು ಯದ ವಷಯ

ಮತ್ತು ನಮಮ

ಮ್ಬೈಲ್ಸಂಖೆಯ ಗೆ

ಒಟಿಪ್ತಯನ್ನು

ಸಿವ ೋಕರಿಸುವ

ಮೂಲಕ UPI ಪ್ತನ್

ಅನ್ನು ರಚಿಸಿಕಳಿಳ

• ನಮಮ UPI ಪ್ತನ್ಅನ್ನು
ಬಳಸಿಕಂಡು, ಫಲ್ಲನ್ನಭ್ವಿಯ
ವರ್ಚಯವಲ್ವಿಳಾಸವನ್ನು

ತಿಳಿದುಕಳುಳ ವಮೂಲಕನೋವು
ರ್ಯವುದೇಫಲ್ಲನ್ನಭ್ವಿಗೆ

ಮನಬಂದಂತೆಹರ್ವನ್ನು
ವಗ್ರಯಯಿಸಬಹುದು. 
ಫಲ್ಲನ್ನಭ್ವಿಯುವರ್ಚಯವಲ್

ವಿಳಾಸವನ್ನು ಹಂದಿಲಿದಿದದ ಲಿ್ಲ , 
IFSC ಮತ್ತು ಖಾತೆಸಂಖೆಯ ಯ

ಮೂಲಕಫಲ್ಲನ್ನಭ್ವಿಗೆಹರ್ವನ್ನು
ವಗ್ರಯಯಿಸುವಆಯೆೆಯೂ

ಲಭ್ಯ ವಿದೆ.ಒೊಂದುಬ್ರಿರ್ನೀೊಂದಣಿ

ಪರ ಕರ ಯೆ

One Time Registration Process

1 2 3 4

5

1 2 3 4

5
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ಹಿರಿಯನಾಗರಿಕರುಮತ್ತು
ವಿಕಲಚೇತನನಾಗರಿಕರಿಗೆಮನೆ
ಬ್ಗಿಲ್ಲಗೆಬ್ಯ ಂಕ್ಷಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು

ಹಿರಿರ್ನ್ಮಗರಿಕ್ರಿಗೆಬ್ಾ ೊಂಕೊಂಗ್ಮಾಡಲು
ಅನ್ನಕೂಲ್ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆಆರ್ಬಿಐ, 
ಬ್ಾ ೊಂಕ್ಗಳಿಗೆಸೂಚಿಸಿದೆ

• ನೋವು 70ವಷಯಕೆ್ಷಂತಮೇಲಪ ಟಟ ವರಾಗಿದದ ಲಿ್ಲ , 
ನಮಮ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇಕೆಲವುಮೂಲಭೂತ
ಬ್ಯ ಂಕ್ಷಂಗ್ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳನ್ನು ನೋವು
ಪಡೆಯಬಹುದು

• ಬ್ಯ ಂಕ್ಗಳದಾಖಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಲಭ್ಯ ವಿರುವಜನಮ
ದಿನಾಂಕದಆಧಾರದಮೇಲೆಬ್ಯ ಂಕ್ಗಳು
ಸಂಪೂರ್ಯ KYC ಕಾಂಪಿಯೆಂಟ್ಖಾತೆಯನ್ನು
'ಹಿರಿಯನಾಗರಿಕಖಾತೆ' ಆಗಿ
ಸವ ಯಂಚಾಲ್ಲತವಾಗಿಪರಿವತಿಯಸುತು ವೆ

• ಬ್ಯ ಂಕ್ಗಳುತಮಮ ಶಾಖೆಗಳಲಿ್ಲ ಮಿೋಸಲ್ಲದ
ಕಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತು ವೆ, ಅಲಿ್ಲ ಹಿರಿಯ
ನಾಗರಿಕರುತಮಮ ಬ್ಯ ಂಕ್ಷಂಗ್ ಅಗತಯ ಗಳಿಗ್ರಗಿ
ಆದಯ ತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತು ರೆ
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 ಥಡ್ಯ ಪ್ರಟಿಯ ಚೆಕ್ಗಳು, ಎಟಿಎಂ

ಸೌಲಭ್ಯ , ನೆಟ್ ಬ್ಯ ಂಕ್ಷಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ,

ಲ್ಲಕರ್ ಸೌಲಭ್ಯ , ಚಿಲಿರೆ ಸಾಲಗಳು,

ಕೆರ ಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಯಗಳು ಇತ್ತಯ ದಿ ಸೇರಿದಂತೆ

ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಸೌಲಭ್ಯ ದಂತಹ ಎಲಿ್ಲ

ಬ್ಯ ಂಕ್ಷಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳನ್ನು ರ್ಯವುದೇ

ತ್ತರತಮಯ ವಿಲಿದೆ ದೃರ್ಷಟ

ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಏಕರೂಪವಾಗಿ

ನೋಡಲ್ಲಗತು ದೆ ಎಂದು ಬ್ಯ ಂಕ್ಗಳು

ಖಚಿತಪಡಿಸುತು ವೆ

 ದೃರ್ಷಟ ಹಿೋನ ವಯ ಕ್ಷು ಗಳ ಅಗತಯ ಗಳನ್ನು

ಪೂರೈಸಲು ಬೆರ ೈಲ್ ಕ್ಷೋಪ್ರಯ ಡ್ನಂದಿಗೆ

ಕನಷಠ ಒಂದು ಮಾತನಾಡುವ ಎಟಿಎಂ

ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಪರ ತಿ ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ

ಲಭ್ಯ ವಿದೆ

 ಅಸಿು ತವ ದಲಿ್ಲರುವ ಎಲಿ್ಲ

ಎಟಿಎಂಗಳು/ಭ್ವಿಷಯ ದ ಎಟಿಎಂಗಳು

ಇಳಿಜ್ಞರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದನ್ನು

ಬ್ಯ ಂಕ್ಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕಳುಳ ತು ವೆ, 

ಇದರಿಂದ ಗ್ರಲ್ಲಕಚಿಯ ಬಳಕೆದಾರರು / 

ವಿಕಲಚೇತನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭ್ವಾಗಿ

ಪರ ವೇಶಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂಎಟಿಎಂನ

ಎತು ರವು ಗ್ರಲ್ಲಕಚಿಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ

ಅದನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು

ಉಂಟ್ಟಮಾಡದ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ ವಯ ವಸೆ ಗಳನ್ನು

ಮಾಡಲ್ಲಗಿದೆ.

 ಬ್ಾ ೊಂಕ್ಶಾಖೆಗಳ ಪರ ವೇಶದಾಾ ರದಲಿಲ

ಇಳಿಜಾರುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ್ಮೂಲ್ಕ್

ಬ್ಾ ೊಂಕ್ಗಳುಸೂಕಿ್ ಕ್ರ ಮಗಳನ್ನು

ತೆಗೆದುಕೊಳುು ತಿವ. ಇದರಿಂದ

ವಿಕಲಚೇತನರು / ಗ್ರಲ್ಲಕಚಿಯ ಬಳಕೆದಾರರು

ಬ್ಯ ಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಪರ ವೇಶಿಸಬಹುದು

ಮತ್ತು ಹೆಚಿಚ ನ ತಂದರೆಯಿಲಿದೆ

ವಯ ವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು.

ವಿಕಲಚೇತನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆಬ್ಯ ಂಕ್ಷಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು
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MSMEಗಳು/ಸವ ಸಹಾಯ ಗಂಪುಗಳಿಗೆಬ್ಯ ಂಕ್ಷಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು
ಲಭ್ಯ ವಿದೆ

SHG ಉಳಿತಾರ್ಖಾತೆಗಳಿಗೆ KYC 

:

• SHG ಯಉಳಿತ್ತಯಬ್ಯ ಂಕ್
ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವಾಗSHGಯ

ಎಲಿ್ಲ ಸದಸಯ ರKYC 
ಪರಿಶಿೋಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲಿ .

• ಎಲಿ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ KYC 
ಪರಿಶಿೋಲನೆಸಾಕಾಗತು ದೆ.

• ಆದಾಗೂಯ , SHG ಪರವಾಗಿ

ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲುಅಧಿಕಾರ
ಹಂದಿರುವಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ

ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವSHG ಯ
ನರ್ಯಯವನ್ನು ಸಲಿ್ಲಸುವಅಗತಯ ವಿದೆ.

ಮಾಜಿಯನ್ಹಾಗೂಭದರ ತಾ

ಮಾನದಂಡಗಳು

• ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲುSHGS ನಂದ

ರ್ಯವುದೇಮೇಲ್ಲಧಾರಭ್ದರ ತೆಯನ್ನು
ಪಡೆಯಲ್ಲಗವುದಿಲಿ

• SHGS ಹಲವುವಷಯಗಳವರೆಗೆ
ಯಶಸಿವ ರ್ಯಗಿ
ಕಾಯಯನವಯಹಿಸುತಿು ದದ ಲಿ್ಲ , SHGS 

ಹಿಂದಿನಸಾಲಗಳನ್ನು ಸಮಯಕೆೆ
ಮರುಪ್ರವತಿಮಾಡಿದದ ಲಿ್ಲ ,

SGHS ಸಾಲಸೌಲಭ್ಯ ವನ್ನು
ಜವಾಬ್ದ ರಿಯುತವಾಗಿಬಳಸಿಕಂಡಿದದ ಲಿ್ಲ .
ಸಾಲದಮ್ತು ವುಕಾಪಯಸ್ನನಾಲೆು

ಪಟ್ಟಟ ಹೆರ್ಚಚ ಇರುವಸಾಧ್ಯ ತೆ

ಸಾ ಯಂಪ್ರ ೀರಿತ ಉಳಿತಾರ್

• ಸವ ಯಂಪರ ೋರಿತಉಳಿತ್ತಯವನ್ನು ಎರಡು

ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ ಲೆಕೆ ಹಾಕಬಹುದು:
 ಅದುಗಂಪ್ತನಕಾಪಯಸ್ನ
ಭ್ಯಗವಾಗವುದಿಲಿ

 ಗಂಪ್ತನಕಾಪಯಸ್ನಒಂದು
ಭ್ಯಗವಾಗಿಮತ್ತು ಗಂಪ್ತನಳಗಿನ

ಸಾಲಕೆಾ ಗಿಬಳಸಬಹುದು
• ಸವ ಯಂಪರ ೋರಿತಉಳಿತ್ತಯವು
ಬ್ಯ ಂಕ್ಷನಂದಗಂಪ್ತಗೆಸಾಲದ

ಪರ ಮಾರ್ವನ್ನು ನರ್ಯಯಿಸಲುಸಹ
ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲಗತು ದೆ, ಇದುನಮಮ SHG ಗೆ

ಪರ ಯೋಜನವನ್ನು ನೋಡುತು ದೆಏಕೆಂದರೆ
SHG ಬ್ಯ ಂಕ್ಷನಂದಹೆಚಿಚ ನಪರ ಮಾರ್ದ
ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಗಂಪ್ತನ

ಸದಸಯ ರಿಂದಸವ ಯಂಪರ ೋರಿತ
ಉಳಿತ್ತಯವುಗಂಪ್ತನಂದಬರುವಬಡಿಡ

ಆದಾಯಅಥವಾಲ್ಲಭ್ಯಂಶದಲಿ್ಲ
ಅನ್ನಪ್ರತದಪ್ರಲುಪಡೆಯಲು
ಅಹಯವಾಗಿದೆಯೇಎನ್ನು ವುದನ್ನು SHG 

ಸದಸಯ ರುಜಂಟಿರ್ಯಗಿನಧ್ಯರಿಸುತ್ತು ರೆ.
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ಧ್ನಯ ವಾದಗ

ಳು

22


