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அக்ேடாபர் 8, 2008

தைலவர் மற் ம் நிர்வாக இயக்குநர் / க்கிய நிர்வாக அதிகாாி
அைனத் பட் ய டப்பட்ட வணிக வங்கிகள் பிராந்திய கிராமப் ற வங்கிகள்
உட்பட / நகர்ப் ற கூட் ற வங்கிகள் / மாநில கூட் ற வங்கிகள் /
மாவட்ட மத்திய கூட் ற வங்கிகள்
அன் ைடயீர்
மின் டக பண அளிப் சாதனங்கள் மற் ம்
ெவளி ர் காேசாைல ேசகாிப் இவற்றிற்கு
விதிக்கப்ப ம் ேசைவ கட்டணங்கள்
மின் டகம் வாயிலாக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் பண அளிப் ேசைவகள் மற்
ெவளி ர் காேசாைல ேசகாிப் ஆகியவற்றிற்காக வங்கிகள் விதிக்கும் கட்டணங்களின்
வ வைமப் உடன ெசயல்பாட் ற்கு பின்வ மா நிர்ணயிக்கப்ப கிற .
1. மின்

டக பண அளிப் சாதனங்கள்

a)
உள் க உட க்குடனான ெமாத்தத் தீர் (RTGS) / ேதசிய மின்ன
நிதிமாற்றம் (NEFT) / மின்ன
தீர் ச் ேசைவ (ECS) பாிவர்த்தைனகள் - இலவசமாக
கட்டணம் ஏ மின்றி.
b)

ெவளி க பாிவர்த்தைனகள்
உட க்குடனான ெமாத்தத் தீர்
.1 தல் 5 லட்சம் வைர
.5 லட்சத்திற்கு ேமல்

(RTGS) -

(ii) ேதசிய மின்ன
நிதிமாற்றம் வைர
.1 லட்சத்திற்கு ேமல்

.1 லட்சம்

(i)

ஒ பாிவர்த்தைனக்கு
மிகாமல்
ஒ பாிவர்த்தைனக்கு
மிகாமல்
ஒ பாிவர்த்தைனக்கு
மிகாமல்
ஒ பாிவர்த்தைனக்கு
மிகாமல்

.25-ற்கு
.50-ற்கு
.5-ற்கு
.25-ற்கு

c)
காேசாைல பணமளிக்கப்படாமல் தி ப்பிய ப்பப்ப ம்ேபா விதிக்கப்ப ம்
கட்டணத்திற்கு மிகாமல், வங்கிகள் மின்ன த் தீர் ேசைவ பற் கள் தவறினால்
கட்டணங்கள் விதிக்கலாம்.
d)
இத்தகு கட்டணங்கள் வங்கிக க்கிைடேயயான நிதிமாற்றங்கள் உட்பட
எல்லாவைகயான பாிவர்த்தைனக க்கும் ெபா ந் ம்.
2. ெவளி ர் காேசாைல ேசகாிப்
a)

.10,000/- வைர
.10,000/- தல்

.1,00,000/- வைர

.1,00,000/-ற்கு ேமல்

ஒ உபகரணத்திற்கு
ஒ உபகரணத்திற்கு
மிகாமல்
ஒ உபகரணத்திற்கு
மிகாமல்

.50-ற்கு மிகாமல்
.100-க்கு
.150-ற்கு

b)
ேமற்குறிப்பிட்ட கட்டணங்கள் அைனத்ைத ம் உள்ளடக்கியைவயாகும். இ
தவிர கூாியர் கட்டணம், இதர சி ெசலவினங்கள் ேபான்ற கூ தல் கட்டணங்கைள
வா க்ைகயாளாிடமி ந் வசூ க்கக்கூடா .
c)
தீர்
ைற சுழற்சி ேநரத்ைதக் குைறக்க ம், மின் டக பண அளிப்
சாதனங்கைள ஊக்குவிக்க ம், கணக்கு ைவத்தி க்கும் வங்கிகள் (Drawee bank)
உட க்குடனான ெமாத்தத் தீர்
(RTGS), ேதசிய மின்ன
நிதிமாற்றம் (NEFT)
ஆகியவற்ைற பயன்ப த்தி ேசகாிக்கும் வங்கிக் கிைளக்கு (collecting bank branch)
பணம் அ ப்பலாம்.
d)
தீர்

சிறந்த ைறயில் ேசைவ அளிக்க வங்கிகள் விைர த் தீர்
ைறைம வசதிகைள அதிகளவில் பயன்ப த்தலாம்.

மற் ம் ேதசியத்

3.
இந்தியாவில் ஆரம்பிக்கப்பட்
இந்தியாவிற்குள் பணம் அளிக்கப்ப ம்
பாிவர்த்தைனக க்கு மட் ேம ேமற்குறிப்பிட்ட கட்டணங்கள் ெபா ந் ம்.
4.
மிகப்ெபாிய ெதாைகக்கான பாிவர்த்தைனகைள ைகயா ம்ேபா , வங்கிகள்
விதிக்கும், 'பணம் ைகயா ம் கட்டணங்க' க்கு இந்தச் சுற்றறிக்ைகயின் க த் க்கள்
ெபா ந்தா .
5.
எந்தெவா
வங்கி ம் தன
வா க்ைகயாள க்கு பண் அ ப்பீட் க்குாிய
எந்தெவா சாதணம் / உபகரணம் / ேசைவைய அளிக்க ம க்கக்கூடா . ெவளி ர்
காேசாைலைய ேசகரத்தின்ெபா ட் ஏற்பதற்கு ம ப் ெதாிவிக்கக்கூடா .
6.
ெகா ப் மற் ம் தீர்
ைறைமகள் சட்டம், 2007 (2007ன் சட்டம் 51)-ன்
பிாி 18-ன் கீ ள்ள அதிகாரங்கைள ெச த் ம்
கமாக இந்த வழிகாட் தல்கள்
ெவளியிடப்பட் ள்ளன.
இைவ ேவ
ஏதாவ
சட்டத்தின் கீழ் ேதைவப்ப ம்
அ மதி / ஒப் தல்க க்கு பங்கமின்றி ெவளியிடப்ப கின்றன.
தங்கள் உண்ைம ள்ள
(G. பத்மநாபன்)
தைலைமப் ெபா ேமலாளர்

