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DBOD.No.Leg.BC.34/09.07.005/2008-09
ஆகஸ்ட் 22, 2008
அைனத் பட் ய டப்பட்ட வணிக வங்கிகள்
(பிராந்திய ஊரக வங்கிகள் நீங்கலாக)
அன் ைடயீர்
வங்கியில் உள்ள ேகாரப்படாத ைவப் கள் / ெசயலற்ற கணக்குகள்
அக்ேடாபர் 1, 1977 ேததியிட்ட எங்களின் சுற்றறிக்ைக எண்.DBOD. No.
Com.BC.109/C.408/A-77-ஐப் பார்க்க ம். இதில் உள்ளப
இரண்டாண் க்கும்
ேமலாக பாிவர்த்தைனகள் ஏ ம் இல்லாத ைவப் க் கணக்குகைள தனியாகப் பிாித்
அவற்ைற தனியானெதா
ேபேரட் ல் பராமாிக்க ேவண் ெமன்
வங்கிகள்
அறி
த்தப்ப கின்றன.
ேம ம்
நவம்பர்
15,
1989
ேததியிட்ட
DBOD.No.Leg.BC.45/ C.466(IV)/89 சுற்றறிக்ைகைய ம் பார்க்க ம்.
இதன்ப
ஓராண் காலத்திற்கு பாிவர்த்தைனகள் ஏ ம் இல்லாத கணக்குகள் குறித் ஆய்
ெசய்
ெதாடர்ந்
தகவல் ெப ம்ெபா ட்
வா க்ைகயாளர்க க்கு க தங்கள்
அ ப்பலாம். அந்தக் க தங்கள் பட் வாடா ெசய்யப்படாமல் தி ம்பி வந் விட்டால்
அைவ குறித்
விசாாிக்க ேவண் ம்.
அந்த வா க்ைகயாளர் எங்கி க்கிறார்,
ஒ ேவைள இறந் விட்டாரா அப்ப யானால் அவ ைடய வாாிசுதாரர்கள் யார்
என்பன ேபான்ற தகவல்கைள வங்கி விசாாித் அறிந்திட ேவண் ம்.
2.
ஒவ்ெவா
ஆண் ம் வங்கிகள் வசம் உள்ள இத்தகு ேகாரப்படாத
ைவப் களின் எண்ணிக்ைக அதிகாித் க்ெகாண்ேட ேபாகிற .
அவற்ேறா
ெதாடர் ைடய இடர்வர ம் இதனால் அதிகாிக்கிற . இைத உணர்ந்
இத்தகு
வா க்ைகயாளர் இ க்கும் இடத்ைத ேத யறிந்திட வங்கிகள்
சாதகமான
நடவ க்ைககைள எ த்திட ேவண் ம்.
கணக்குகள் ெசயலற்றைவ என்
வைகப்ப த்தப்பட் விட்டதால் வா க்ைகயாளர்க க்கு ஏற்ப ம் பிரச்சைனகள்
குறித்
நிைறய
கார்கள் வந் ள்ளன.
தகுதியின்றிேய இத்தகு ேகாரப்படாத
ைவப் கைள வட் ஏ ம் ெகா க்காமல் வங்கிகள் அ பவித் வ வதாக ஒ க த்
நில கிற . இைவயைனத்ைத ம் க த்தில் ெகாண் எங்களால் ெவளியிடப்பட்ட
ேமற்குறிப்பிட்ட வழிகாட் தல்கைள
நாங்கள் ம
ஆய்
ெசய் , ெசயலற்ற
கணக்குகைள
ைகயா ம்ேபா ,
கீேழ
விவரமாகக்
குறிப்பிடப்பட் ள்ள
அறி
த்தல்கைள பின்பற் மா வங்கிக க்கு அறி
த் கிேறாம்.
(i)
பாிவர்த்தைனகள் ஏ மில்லாத (அவ்வப்ேபா
வட்
மட் ேம வரவில்
ைவக்கப்பட் ேசைவக் கட்டணங்கள் தவிர ேவ எந்த பற் ம் இல்லாத) ெசயலற்ற
கணக்குகள் வங்கிகள் ஒவ்ெவா ஆண் ம் ம ஆய் ெசய்திடேவண் ம். வங்கிகள்
அத்தைகய வா க்ைகயாளர்கைள அ கி, அவர்கள் கணக்குகளில் பாிவர்த்தைனகள்
ஏ மில்லாததன் காரணத்ைதக் கண்டறிய எ த்
லம் தகவல் அ ப்ப ேவண் ம்.
அவர்கள் இ ப்பிட மாற்றத்தின் காரணமாக பாிவர்த்தைனகள் இல்லாம
ந்தால்,
அவர்கள் திதாக கு ேயறிய உள்ள இடத்தில் எங்ேக கணக்குகள் ைவத் ள்ளனர்,
அவற்றின்
கவாி இவற்ைறக் கண்டறிந் , இவ் வங்கிக் கிைளயில் கணக்கி ள்ள
நி ைவத் ெதாைகைய அங்கு மாற்றிக் ெகாள்ள வசதி ெசய் தரலாம்.

(ii)
அந்த வா க்ைகயாள க்கு அ ப்பப்ப ம் க தங்கள் தி ம்பி வந் விட்டால்,
அவர்கள் இ ப்பிடம் குறித்த விசாரைணையத் ெதாடங்கி, ஒ ேவைள அவர்
இறந்த்தி ந்தால், அவர்களின் சட்ட ர்வ வாாிசுதாரர்கைள கண்டறிய ேவண் ம்.
(iii)
ஒ ேவைள அந்த வா க்ைகயாளர்கள் குறித்த ேநர தகவல் ெபற
யா
ேபானால், அவர்கைள அறி கம் ெசய்தவர்கைள வங்கிகள் ெதாடர் ெகாள்ளலாம்
அல்ல அவர்களின் தலாளி அல்ல அவ டன் சம்பந்த ைடய யா ைடய தகவல்
உள்ளேதா அவைரத் ெதாடர் ெகாண்
தகவல் ெபறலாம். வா க்ைகயாளாின்
ெதாைலேபசி / ைகேபசி எண் இ ந்தால் அதன் ல ம் அவைரத் ெதாடர் ெகாள்ள
யற்சி ெசய்யலாம். வா க்ைகயாளர் கு யி ப்பாளரல்லாத இந்தியராயின் அவைர
மின்னஞ்சல் கவாி லம் ெதாடர் ெகாண் கணக்கு குறித்த தகவைலத் ெதாிவித்
அவாின் ஒப் தைலப் ெபறலாம்.
(iv)
ேசமிப்
அல்ல
நடப் க்
கணக்கில்
இரண்டாண்
காலத்திற்கு
பாிவர்த்தைனகள் ஏ மில்ைலெயன்றால் அவற்ைற ெசயலற்ற / ேதங்கிய கணக்காக
வைகப்ப த்தலாம்.
(v)
வங்கி ெதாடர் ெகாண்
ேகட்கும்ேபா
, வா க்ைகயாளர் கணக்கில்
பாிவர்த்தைன இல்லாம
ப்பதற்கு சாியான காரணம் த வாராயின், அந்தக்
கணக்ைக ேம ம் ஓராண் ற்கு நைட ைறயி ள்ள கணக்காகேவ வைகப்ப த்தி,
அந்த காலகட்டத்திற்குள் பாிவர்த்தைனகள் ெசய் ம்ப
வங்கி வா க்ைகயாளைர
ேவண் டலாம். அவ்வா
நீட் க்கப்பட்ட காலகட்டத்திற்குள், வா க்ைகயாளர்
பாிவர்த்தைன ஏ ம் நடத்தாவிட்டால், வங்கி அந்த கணக்ைக ெசயலற்ற கணக்காக
வைகப்ப த்தலாம்.
(vi)
ஒ
கணக்ைக
ெசயலாற்ற
கணக்காக
வைகப்ப த் ம்ேபா ,
வா க்ைகயாளர்தாரராகேவா
ன்றாம் நபர்
லமாகேவா நடத் ம் பற் , வர
பாிவர்த்தைனகள் க த்தில் எ த் க்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். வங்கி பற் ைவக்கும்
ேசைவக் கட்டணம் அல்ல
வர
ைவக்கும் வட்
கணக்கில் எ த் க்
ெகாள்ளப்படமாட்டா .
(vii)
இவ்வா
ெசயலற்ற கணக்குகைளத் தனியாகப் பிாித்
ைவப்பதற்கு சில
காரணங்கள் உண் . குறிப்பாக ேமாச கள் நடக்கும் வாய்ப்பிைனத் த ப்ப ம் ஒ
காரணாமாகும். ஆனால் ஒ கணக்ைக இவ்வா ெசயலற்ற கணக்காக அறிவிப்ப ,
வா க்ைகயாள க்கு எவ்வைகயி ம் அெசௗகாியம் ஏற்ப த்திவிடக் கூடா . இத்தகு
கணக்குகளில் உள்ள அதிகமான இடர்வரைவ, அந்த கணக்கிைணக் ைகயா ம்
வங்கிப் பணியாள க்கு குறிப்பாக உணர்த்திட ம் அவாின் கவனத்திைன அதன்பால்
ஈர்க்க ம் இவ்வா
கணக்குகள் பிாித்
வைகப்ப த்தப்ப கின்றன. ேமாச கள்
நடப்பைதத் தவிர்க்கும்ெபா ட்
ேம டத்தி
ந்
அதன் பாிவர்த்தைனைய
கவனிக்கலாம்.
சந்ேதகத்திற்கு
இடமளிக்கும்
பாிவர்த்தைனகள்
குறித்த
அறிக்ைகைய ம் தயாாிக்கலாம்.
ஆனால் இைவ அைனத் ம், வா க்ைகயாளர்
அறியாவண்ணம் ெசயல்ப த்தப்பட ேவண் ம்.
(viii) இத்தகு கணக்குகள் மீதான ெசயல்பாட்ைட மிகுந்த கவனத்ேதா , அந்த
வா க்ைகயாளர் குறித்த இடர்வர
வைகக்ேகற்ப வங்கி அ மதிக்கலாம். அந்த
கணக்கில் நடக்கும் பாிவர்த்தைன உண்ைமயானதா?
வா க்ைகயாளாின்
ைகெயாப்பம் ெமய்யானதா? அவர
அைடயாளங்கைளக் கண்டறிய
கிறதா

ேபான்ற ேகள்விகைள க த்தில் ெகாண் ெசயல்ப வைதேய மிகுந்த கவனத்ேதா
ெசயல்ப வ
என்
இங்ேக குறிப்பி கிேறாம்.
இவ்வா
வங்கி கூ தல்
அக்கைறேயா
இவற்ைற கவனிப்பதால் வா க்ைகயாள க்கு அெசௗகாியம்
ஏற்படாதி ப்பைத வங்கிகள் உ தி ெசய் ெகாள்ள ேவண் ம்.
(ix)
இத்தைகய ெசயலற்ற கணக்குகள் ெசயலாக்க ைடயதாக மாற்றப்ப வதற்கு
கட்டணம் எ
ம் விதிக்கப்படக்கூடா .
(x)
ெசயலற்ற இத்தகு கணக்குகள் உள்ள ேபேர கள் காட்டப்ப ம் நி ைவத்
ெதாைக உள்ளக தணிக்ைகயாளர் / சட்டாீதியான தணிக்ைகயாளர் ஆகிேயாரால்
தணிக்ைக ெசய்யப்ப வைத வங்கிகள் உ திெசய்திட ேவண் ம்.
(xi)
கணக்குகள் ெசயலற்றைவயாக இ ந்தேபாதி ம், ேசமிப் க் கணக்குக க்கு
உாிய வட் ெதாைக சீரான கால இைடெவளியில் வர
ைவக்கப்படேவண் ம்.
குறித்தகால ைவப்
திர்வைடந்
அதன்
திர் த் ெதாைக ெகா க்கப்படாமல்
நி ைவயில் இ ந்தால், அதன்மீ ேசமிப் க் கணக்குக்கு உாிய வட் விகிதத்தில்
வட் அளிக்கப்ப ம்.
3. 'ெசயலற்ற கணக்குகள்' ேபேரட் க்கு மாற்றப்பட்ட கணக்குக க்கு உாிய
வா க்ைகயாளர் அல்ல அவர்களின் சட்ட ர்வ வாாிசுதாரர்கைளக் கண்டறிய சிறப்
நடவ க்ைககைள வங்கிகள் ேமற்ெகாள்ளலாம்.
தங்கள் உண்ைம ள்ள

தைலைமப் ெபா

(பிரசாந்த் சரன்)
ேமலாளர் (ெபா ப் )

