YES BANK !പീെപ%& ഉപകരണ+ൾ-് ഏ0വും !പധാനെ78 "നിബ;നകള=ം
വ>വ?കള=ം"
1. നിർവചന+ൾ:
!പീെപ%& ഇൻD!ടുെമGH (പിപിഐകൾ): പിപിഐകൾ (കാർ& / വാല0്)
എLിവയാN ഇൻഫർേമഷൻ െസക>ൂരി0ികളിൽ സൂUിVിരി-ുLW.
നി+ള=െട ഉപേഭാYാവിെന അറിയുക (KYC): ഉപേഭാYാവിെന
തിരിVറിയുLതിനും ഉപേഭാYാവിGെറ വ>Yിത]ം തിരിVറിയുLതിനും
ബാ^് സ]ീകരിV മാർഗനിർേദശ+ൾ.
വ>Yിഗത ഐഡGറിഫിേ-ഷൻ നcർ (PIN): പിപിഐ നൽകുL സമയd്
ബാ^ിGെറ ഉപേഭാYാവിGെറ ൈകയിൽ കി8ിയതിGെറ ഒരു സംഖ>ാ
പാസ]ാണിW.
േഹാiഡj: ബാ^ിk നിLും പിപിഐകi വാ+ുകയും വാ+ുകയും െചl=L
വ>Yികi / സംഘടനകi, അdരം ഉപകരണ+ളിk സൂUിVി8=n
മൂല>െd-ാi സാcdിക േസവന+i, പണമിടപാടുകi മുതലായവ
ഉiെ7െടയുn സാധന+ള=ം േസവന+ള=ം വാ+ുLതിനു സമാനമായി
ഉപേയാഗി-ുLു.
2. !പീെപ%& കoമർമാരുെട െപ%െമൻH ബാ^ിൽ നിLും !പീെപ%&
ഇൻD!ടുെമGH വാ+ുക:
a. !പീെപ%& ഇൻD!ടുെമGH (പിപിഐ) ഒരു കoമർ-് "നി+ള=െട കoമർ
അറിയുക" മാർpനിർേqശ+ൾ അനുസരിV=n ബാ^് േപാoിൻെറ
വിേവചനാധികാരdിG നൽകും.
b. ബാ^് / പാർrണർ െവsൈസ0ിൽ !പദർശി7ിVിരി-ുL ചാർt ചാർt
അനുസരിV് !പീെപ%& ഇൻD!ടുെമGH നൽകുLതും, "നിബ;നകൾ &
വ>വ?കൾ" എL െവsൈസ0ിലും ലഭ>മാN.
സി. PPI ഉപേയാഗി-ുL ബാ^ിG കoമർ-് ഒരു പിൻ നൽകും. പിൻ
ദുരുപേയാഗം തടയുLതിG ഉപേഭാYാu ന>ായമായ മുൻകരുതൽ എടു-ും.
ന>ായമായ സംരUണവും മുൻകരുതലുകള=ം ആവശ>െ7ടുLതിനുn
ദുരുപേയാഗdിൻെറ ഫലമായി പിപിഐ െവളിെ7ടുdലിൽ നിLും േനരിേ8ാ
പേരാUമാേയാ ഉwാകുL ഏെത^ിലും അനxരഫല+ൾ ഉപേഭാYാവിG
മാ!തമായിരി-ും. !പീെപ%& ഇൻD!ടുെമGറിGെറ അനധികൃത
ഉപേയാഗdിG ബാ^ിGെറ ബാz>ത നിരാകരി-ുLു, അdരം
ദുരുപേയാഗdിGെറ ഫലമായി േനരിേ8ാ അല{ാെതേയാ ഉwാകുL ന|വും
നാശവും.

d. !പീെപ%& ഇൻD!ടുെമGH സുരUിത കoഡിയിൽ കoമർ
ചുമതലെ78ിരി-ും. !പീൈ!പ& ഇൻD!ടുെമGH ന|െ7ടുകേയാ
േമാ|ി-ുകേയാ െച%താൽ ഇൻD!ടുമറിGെറ ദുരുപേയാഗം കണ-ിെലടുd്
ഉപേഭാYാu ഉടൻ ബാ^് ശാഖകളിൽ ഏെത^ിലും േക!}dിൽ
ബ;െ7േടwതാN. ഉപേഭാYാവിG അനധികൃത ഇടപാടുകi ബാ^ുമായുn
അനധികൃത ഇടപാടിെന റിേ7ാj8് െചl=Lതുവെര ഉdരവാദിdവും
ബാധ>തയുമായിരി-ും. ചാർജുകള=െട െഷഡ>ൂൾ അനുസരിV് ഉപേഭാYാവിG
ഒരു പുതിയ ഇൻD!ടുെമGH നൽകണം, അേപU%-ിെട ന|െ78 /
പേരാUമായ പിപി.ഐ-് പകരം ഫീD നൽകണം.
e. PPI Gെറ തരവും സവിേശഷതകള=ം അനുസരിV് ഏെത^ിലും യുെക ബാ^്
എടിഎ•ുകളിേലാ അെല{^ിൽ െന0]ർ-് എടിഎ•ുകളിേലാ പിപിഐ
ഉപേയാഗി-ാൻ കഴിയും. പിപിഐയുെട ഉപേയാഗdിൽ എടിഎ•ുകൾ
വിതരണം െച%ത •ി7് •ി7് ഇടപാടിGെറ ഒരു െതളിവായി
കണ-ാ-െ7ടുLതല{. ബാ^് ൈകകാര>ം െചl=L ഇടപാടുകൾ സംബ;ിV
േരഖകൾ തീർdും േബാധപൂർ‚മുnതും എല{ാ കാര>+ൾ-ുമായി
ബ;ി7ിേ-wതുമാN.
f. ഏതു സമയdും !പീെപ%& ഇൻD!ടുെമGറിൽ അട%േ-w ബാലൻസിനു
പലിശെയാLും പലിശയും നൽകില{.
g. രജിoറിൽ ഒരു എDഎംഎസിലൂെട ബാ^് ഉപേഭാYാവിെന അറിയി-ുLു.
െമാൈബൽ നcർ, പിപിഐ കാലാവധി കാലാവധി 45 ദിവസം മുc്.
ഉപേഭാYാവിG ഉപകരണdിGെറ കാലാവധി തീരുLതിG മുc് ബാലൻD തുക
ഉപേയാഗിേ-wതുw്. സാധുതയുn കാലാവധി-ുnിെല ബാലൻD തുക
ഉപേഭാYാവിG !പേയാജനെ7ടുdുLിെല{^ിൽ, കoമർ ബാലൻD റീഫw് /
ൈകമാ0ം െചlാനായി ബാ^ിെന സമീപി-ാൻ കഴിയും. െറഗുേല0ർ നിർേqശിV
!പകാരം ഒരു നിƒിത കാലാവധി-നുസരിV് ഉപേഭാYാവിെന ബാ^ിേല-്
സമീപി-ുLിെല{^ിൽ, ബാ-ി തുക ഒരു റഗുേല0റി മാർpനിർേqശ+ൾ-്
അനുസൃതമായി ൈകമാറും.
മ. ഉപേഭാYാവിGെറ ന|പരിഹാരdിനായുn ഏെതാരു െ„യിമും
ബാ^ിGെറ ന|പരിഹാര നയdിGെറ പരിധിയിൽ തീർ7ാ-െ7ടും.
i. എല{ാ കാർഡുടമകള=ം YES ബാ^ിGെറ ഉപേഭാYൃ ബാധ>ത നയdിൽ
ഉൾെ7ടും. ഉപേഭാYൃ ബാധ>ത നയെd-ുറിV=n കൂടുതൽ വിവര+ൾ-്
www.yesbank.in എL െവsൈസ0ിെല ബാ^് െവsൈസ0് സ}ർശി-ുക
3. രഹസ>ാ…കത: കoമർമാർ ഈ കർശനമായി േ!കാഡീകരിVി8=n എല{ാ
വിവര+ള=ം കർശനമായി രഹസ>ാ…കമായി സൂUി-ും, എLാൽ ഈ
"നിബ;നകൾ-ും വ>വ?കൾ-ുമനുസരിV്" ഉdരവുകൾ

നട7ിലാ-ുLതിനിടയിൽ മെ0ാരു തരdിൽ െവളിെ7ടുdുകേയാ അെല{^ിൽ
അവയിൽ മാ!തം പരിമിതെ7ടുdുകേയാ െചlരുW. മെ0ാരു കUിയുെട
മുൻകൂർ അനുമതിയില{ാെത ഏെത^ിലും മൂLാം കUിേയാ അെല{^ിൽ കoമർ
അെല{^ിൽ യൂD ബാ^് അW െവളിെ7ടുdും. ഈ നിയമം YES BANK നൽകിയ
പിപി.ഐ അവസാനി7ി-ുLW അതിജീവി-ും. ഈ അനുേ‡ദdിെല
ഒഴിവാ-ലുകൾ ചുവെട േചർ-ുLു:
a. െപാതുസˆയdിൽ ഇതിനകം ഉn വിവര+ൾ;
b. ഏെത^ിലും േകാടതി, അധികാരം, ൈ!ടബ>ൂണൽ അെല{^ിൽ േഫാറം
എLിവയുെട ഏെത^ിലും നിയമ+ൾ, ച8+ൾ അെല{^ിൽ നിയ!xണ+ൾ
അെല{^ിൽ !കമം അെല{^ിൽ ദിശ%-് അനുസൃതമായി െവളിെ7ടുdൽ പാർടി
െവളിെ7ടുേdwതാN.
4. വിവര+ള=െട മാ0ം: ഉപേഭാYാu െമയിലിം‰ വിലാസdിൽ ഏെത^ിലും
മാ0dിGെറ YES BANK / പാർrണേറയും അറിയി-ും. കൂടാെത, േപj, െടലിേഫാൺ
നcർ അെല{^ിൽ െമാൈബൽ നcർ േപാലുn വിശദാംശ+ളിൽ ഏെത^ിലും
മാ0െd കുറിV് ഉപേഭാYൃ യ‹ ബാ^് വിവരവും അറിയി-ും.
5. അൈസൻെമGറിെനതിെരയുn നിേരാധനം: ഈ "നിബ;നകൾ-ും
വ>വ?കൾ-ുമനുസരിV്" !പവർdികൾ, അവകാശ+ൾ അെല{^ിൽ
ഉdരവാദിd+ൾ, YES ബാ^ിGെറ േരഖാമൂലമുn മുൻകൂർ സ•തമില{ാെത
കoമർമാർ-് ഏെത^ിലും പാർ8ി അെല{^ിൽ വ>Yി-് നിേയാഗി-ാേനാ
ഏൽ7ി-ാേനാ പാടില{. "നിബ;നകള=ം വ>വ?കള=ം" എLതിGെറ
ലംഘന+ളില{ാെത ഏെത^ിലും തരdിലുn നിയമനം അെല{^ിൽ
!പതിനിധിസംഘം അസാധുവായും അസാധുവാകും.
6. സDെപൻഷൻ അെല{^ിൽ നിർdലാ-ൽ അെല{^ിൽ പിപിഐയുെട റqാ-ൽ
അെല{^ിൽ നിർdലാ-ൽ: YES BANK, അW െചേlwW അത>ാവശ>മാെണ^ിൽ,
എേ7ാൾ േവണെമ^ിലും അെല{^ിൽ അW താെഴ7റയുL സാഹചര>+ൾ:
(i) കoമർ മരണം സംഭവിVാേലാ, അെല{^ിൽ ഉപേഭാYാവിൻെറ
മരണെd-ുറിV് ഏെത^ിലും േനാ8ീD / അറിയി7് ലഭി-ുേcാേഴാ,
(ii) ഈ നിബ;നകളിെല വ>വ?കൾ, വ>വ?കൾ, വ>വ?കൾ അെല{^ിൽ
അതിGെറ ഉdരവാദിd+ൾ എLിവയുെട ലംഘനം കoമർ െച%ത
സാഹചര>dിൽ,
(iii) ഏെത^ിലും െറഗുേല0റി അേതാറി0ിയുെടേയാ അെല{^ിൽ ഒരു േകാടതിയിൽ
നിേLാ ഏെത^ിലും അേന]ഷണ ഏജൻസിയിൽ പുറെ7ടുവിVി8=n
ഉdരവിലൂെട ഉപേഭാYാവിേŒൽ ചുമdെ7ടുL ഏെത^ിലും നിയ!xണം
ഉwാകുേcാേഴാ.

7. ന|പരിഹാരം: ഉപേഭാYാവിG അdരെമാരു അവകാശവാദം
ഉLയി-ാേനാ ന|പരിഹാരം നൽകാേനാ ഉn ബാ^ിൽ ഏെത^ിലും തുക,
െചലവുകൾ, ചാർജുകൾ എLിവ%െ-തിരായി, ന|പരിഹാരമായി, YES BANK,
അതിGെറ ഡയറ•ടർമാർ, ഓഫീസർമാർ, ജീവന-ാർ, പിഡിഐയുെട ഉടമ?ൻ
എL നിലയിൽ കoമർമാരുെട ഭാഗd് ഏെത^ിലും ത8ി7് അെല{^ിൽ ക•ീഷൻ,
വˆന, അ!ശz അെല{^ിൽ സ]േമധയാ ഉnതുമൂലം േകD, േ!പാസിക>ൂഷൻ,
നടപടികൾ തുട+ി.
8. േഫാ•D മാജീർ: എxും ഉെw^ിൽ, ൈവ0് ബാ^്, െകാടു^ാ0്, ചുഴലി-ാ0്,
!പളയം, മിLൽ, ഭൂകcം, അ•ിപർ‚തം തുട+ിയ നിയ!xണ+ളില{ാd
കാരണ+ളാൽ ഉwാകുL എെx^ിലും േദാഷവും ന|വും ന|വും പരിധിയും
കoമർ-് ബാധകമല{. യുzം, വി‘വം, വി‘വം, കലാപം, ഉപേരാധം അെല{^ിൽ
ഉപേരാധം, ഉപേരാധം, കലാപം, സിവിൽ !പേUാഭം, െതാഴിലാളി !പവർdനം,
സമരം, േലാ-് ഔ8് അെല{^ിൽ ബഹി“കരി-ൽ, തട”െ7ടുdൽ അെല{^ിൽ
ഏെത^ിലും !പേയാജനകരമായ േസവനdിGെറ പരാജയം മുതലായവ
ഭീകരവാദം അെല{^ിൽ നശീകരണ !പവർdന+ൾ, അ8ിമറി, ഹാ-ി‹,
അനിƒിതത] സാേ^തികവിദ> അെല{^ിൽ !പകൃതിദd ഇടെപടൽ അെല{^ിൽ
നുഴ•ുകയ0ം, ഉപ!ഗഹ+ൾ-ുn ന|ം, സാ0ൈല0് ബ;ം ന|െ7ടുക,
മേ0െത^ിലും ഡാ0ാ ക•>ൂണിേ-ഷൻ ബ;ം, കണ•0ിവി0ി ന|ം അെല{^ിൽ
മേ0െത^ിലും അ!പധാനശYി അെല{^ിൽ നിർബ;ിതം.
9. േനാ8ീD സർവീD: ഈ "േരഖകൾ-ും വ>വ?കൾ-ുമനുസരിV്" നൽേകw
ഏെത^ിലും േനാ8ീD അെല{^ിൽ ആശയവിനിമയം "അേത േരഖയിൽ ഇെല{^ിൽ
സ]ീകരി-ാൻ പാടില{, കൂടാെത റാൻ& രജിD!ടിയിൽ റജിoർ െച%ത
രജിേoർ& േപാo് വഴി ഹാൻ& െഡലിവറി വഴി വിതരണം െചlെ7ടുകയും
െചl=ം. YES BANK ലിമി0ഡിGെറ ഓഫീD വിലാസം (YES BANK നായി ഒരു േനാ8ീD
ഉwായിരി-ുകയും, ഉപേഭാYൃ േസവനdിG YES BANK ൽ േരഖാമൂലം
അറിയി-ുക)
10. ബ;െ7ടാനുn െസGററിGെറ വിശദാംശ+ൾ: ഏെത^ിലും
അേന]ഷണ+ള=െട കാര>dിൽ, േടാൾ !ഫീ നcറായ 1800 3000 1113 എL നcറിൽ
വിളി-ുക. നി+ൾ-് techmojo.support@yesbank.in എL വിലാസdിൽ എഴുതാം.
വിശദാംശ+ൾ www.yesbank.in- ൽ കാണാം
11. പരാതി പരിഹാര പരിഹാരം: ബാ^ുകൾ പരാതി പരിഹാര നയdിG
അനുസരിV് ഏെത^ിലും പരാതി, തർ-ം, പരാതി പരിഹാരം നൽകും.
* നൽകിയിരി-ുL പരിഹാര+ൾ നി+ള=െട !പതീUകൾ പാലി-ുLിെല{^ിൽ,
ഉപേയാYാവിG പരാതി പരിഹാര ഓഫീസർ head.grievanceredressal@yesbank.in ൽ
ബ;െ7ടാം. പരാതി പരിഹാര ഓഫീസർ നൽകിയ !പേമയം

തൃ–തികരമെല{^ിൽ !പിൻസി7ൽ േനാഡൽ ഓഫീസർ
!പിൻസി7ൽ.നേഡാേലാഫിസർ@yesbank.in എL വിലാസdിൽ സമീപി-ാൻ
കഴിയും. പരാതി പരിഹാര നയെd-ുറിV=n കൂടുതൽ വിവര+ൾ-്,
ദയവായി YES BANK െവsൈസ0് - https://www.yesbank.in/pdf / grievanceredressal_pdf
റിസർu ബാ^് ഓ— ഇx>യുെട 2006 ബാ^ി+് ഓംകു&Dമാൻ Dകീമിനു
കീഴിലാN YES BANK ഉൾെ7ടുLW എL് ഉപേയാYാu പിLീr അറിയിVി8=w്.
ഈ Dകീം അനുസരിV്, 30 ദിവസdിനുnിൽ അഭിസംേബാധന െചlാതിരുLാൽ
ബാ^ിG എതിരായ പരാതികൾ ബ;െ78 നഗരdിെല ബാ^ി+്
ഓംബു&DമാG േനരിടാവുLതാN. ബ;െ7ടാനുn വിശദാംശ+ൾ-്
ദയവായി ചുവെടയുn ലി^് പിxുടരുക:
https://www.rbi.org.in/books/bs_viewcontent.aspx?Id=164
12. ഭരണാധികാരം ഭാഷ: നട7ാ-ാവുL എല{ാ !പവൃdികള=ം േരഖകള=ം
എഴുdുകള=ം ഈ കoമറുെടയും ഇഎ•D ബാൻകിGെറയും
ആശയവിനിമയdിG !പാബല>dിൽ വേL-ാവുL എല{ാ കdിടപാടുകള=ം
"ഈ നിബ;നകള=ം വ>വ?കള=ം" എL വിഷയവുമായി ബ;െ78താN.
കoമർമാർ-ും YES BANK നും ഇടയിലുn ഭരണസംവിധാനമായിരി-ും ഇW.
13. ഭരണനിർ‚ഹണ നിയമവും അധികാരപരിധിയും: ഉപേഭാYാവിG PPI
ഉപേയാഗം എല{ാ വികാര+ളിലും നിയ!xി-െ7ടുLതാN. മുംൈബയിെല
േകാടതികള=െട സcൂർണ ജൂറിDഡിUG സമർ7ി-ാൻ കoമർ സ•തി-ുLു.
YES BANK ഇഷ>ു െചl=L സർ-ാർ വി˜ാപന+ൾ, ഏെത^ിലും ച8+ൾ,
ച8+ൾ, മാർpനിർേqശ+ൾ, സർ-ുലറുകൾ / േനാ8ീസുകൾ, ച8+ൾ, ച8+ൾ,
ൈബബുകൾ, ഓ7േറഷൻ നിർേദശ+ൾ, റഗുേല0ർ വിതരണം െച%ത
വാർdകൾ / കമ>ൂണി-ുകൾ / അറിയി7=കൾ എLിവ%-്
വിേധയമായിരി-ും ഈ നിബ;നകള=ം വ>വ?കള=ം.
14. "നിബ;നകള=ം വ>വ?കള=ം" മാ0ം: എല{ാ%േ7ാഴും "നിബ;നകള=ം
വ>വ?കള=ം" ഏെത^ിലും േഭദഗതികൾ പരി“-രി-ുകേയാ,
ഇല{ാതാ-ുകേയാ, മാ0ം വരുdുകേയാ, മാ0ം വരുdുകേയാ, അെല{^ിൽ
അനുബ;മായി സമർ7ി-ുകേയാ, മുൻകൂ8ി നൽകുLതിG പരി!ശമി-ുകേയാ
െചlാൻ, YES BANK, അതിGെറ പൂർ™മായ വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി-ുLു
അdരം മാ0+ൾ-് ഏഴു ദിവസെd േനാ8ീD.
15. ഏ0വും സമകാലികമായ ബാധകമായ "നിബ;നകള=ം വ>വ?കള=ം"
എLതിനായി YES BANK െവsൈസ0ിൽ !പദർശി7ിVിരി-ുL സcൂർണ
"നിബ;നകള=ം വ>വ?കള=ം" ദയവായി കാണുക. YES BANK- ൽ ൈകകാര>ം
െചl=േcാൾ സcൂർ™ "നിബ;നകള=ം വ>വ?കള=ം" വായി-ുകയും
മനസിലാ-ുകയും െചl=Lതായി കരുതെ7ടുLു.

