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पररचयः
EbixCash आपल्या सवा ग्राहकांना उत्कृ ष्ट आधण सुरधक्षत ग्राहक सेवा अनुभव प्रदान करण्यासाठी वचनबद्ध आहे . वरील सक्षम
करण्यासाठी, EbixCash ने तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक के ली गेली आहे आधण धतच्या ग्राहकांना सुरधक्षत आधण सुरधक्षत बँककग अनुभव
सुधनधित करण्यासाठी मजबूत सुरक्षा धसस्र्टीम आधण फसवणूक शोध आधण प्रधतबंध यंत्रणे आहेत . आर्थथक समावेशन आधण ग्राहक
संरक्षणावरील वाढत्या जोर लक्षात घेऊन भारतीय ररझवा बँकेने अनधधकृ त इलेक्ट्रॉधनक बँककग व्यवहारांमध्ये ग्राहकांच्या संरक्षणमयााद्ददत दाधयत्वाची जबाबदारी घेतली आहे. (आरबीआय / 2018-19 / 101 DPSS.CO.PD.No.1417 / 02.14.006 / 201819 द्ददनांक 04 जानेवारी, 201 9) ज्यामध्ये पीपीआयने ग्राहक संरक्षण आधण मुदतपूतीच्या संदभाात बोर्ा मंजूर पॉधलसी तयार करणे
आवश्यक आहे. अनधधकृ त इलेक्ट्रॉधनक बँककग व्यवहार
उिेशः
हे धोरण EbixCash चे धोरण नीर्ट आधण पारदशाक पद्धतीने संप्रेषण साधण्याचा प्रयत्न करीत आहे:
अ) ग्राहक संरक्षण (इलेक्ट्रॉधनक बँककग व्यवहारामध्ये जोखीम आधण जबाबदायाांवरील ग्राहक जागरुकता धनमााण करण्याच्या
पद्धतीसह)
ब) अनधधकृ त इलेक्ट्रॉधनक बँककग व्यवहारांच्या बाबतीत ग्राहक दाधयत्व
सी) अनधधकृ त इलेक्ट्रॉधनक बँककग व्यवहारांमुळे ग्राहकांना भरपाई (धनधााररत र्टाइमलाइनमध्ये)
व्याप्ीः
इलेक्ट्रॉधनक बँककग व्यवहारांमध्ये सामायतयतः खालील पद्धतद्वारारे व्यवहार समाधवष्ट करतात:
अ) ररमोर्ट / ऑनलाईन पेमेंर्ट रायतझॅक्ट्शन (ज्या व्यवहारासाठी भौधतक पेमेंर्ट उपकरणांची आवश्यकता नसते अशा व्यवहारांसाठी
इं र्टरनेर्ट बँककग, मोबाइल बँककग, कार्ा न उपधस्थत (सीएनपी) व्यवहार, प्रीपेर् पेमेंर्ट इयतस्ुमेंसस (पीपीआय) इ. )
ब) फे स-र्टू -फे स / प्रॉक्ट्सीधमर्टी पेमेंर्ट रायतझॅक्ट्शन (ज्या व्यवहारासाठी कार्ा ककवा मोबाइल फोन रायतसफरच्या वेळी उपधस्थत आहे अशा
प्रकारच्या भौधतक पेमेंर्ट इयतस्ुमेंर्टची आवश्यकता आहे उदा. एर्टीएम, पीओएस इ.)
या पॉधलसीमध्ये के वळ वरील पद्धतद्नुसार व्यवहार समाधवष्ट आहे. पॉधलसीवारारे ग्राहकाने त्रुर्टी (उदा. चुकीच्या दात्याकर्े ककवा
चुकीच्या रकमेसाठी के लेल्या एनईएफर्टी), चुकीच्या घर्टनेत के लेले व्यवहार, संधी गमावणे, प्रधतष्ठा गमावणे, इतर आकधस्मक खचा
ककवा दुय्यम नुकसान यामुळे झालेल्या दाव्यांमुळे प्रभाधवत इलेक्ट्रॉधनक बँककग व्यवहार वगळले जातात.
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पीपीआय-एमर्टीएस (मास रांधझर्ट धसस्र्टीम्ससाठी पीपीआय) च्या व्यवस्था अंतगात जारी के लेल्या पीपीआय पीपीआय-एमर्टीएस
जारीकत्यााच्या भागभांर्वल फसव्या / लापरवाही / कमतरतेच्या प्रकरणांधशवाय या द्ददशाधनदेशांच्या बाहेर असतील.
उपयुक्तताः
अ. ही पॉधलसी बँकांशी संबंध राखणायाा संस्थांसाठी लागू आहे उदा .:
i) वैयधक्तक आधण वैयधक्तक नसलेले ग्राहक जे सध्याचे ककवा बचत खाते धारण करतात.
ii) वैयधक्तक / वैयधक्तक नसलेली संस्था जे क्रेधर्र्ट कार्ा आधण / ककवा प्रीपेर् कार्ा धारण करतात.
iii) वैयधक्तक / धबगर-वैयधक्तक संस्था जे इं र्टरनेर्ट बँककग, नेर्ट बँककग आधण वॉलेर्टसारख्या इतर इलेक्ट्रॉधनक प्लॅर्टफॉमाचा वापर
करतात.
बी. हे धोरण यावर लागू होत नाहीः
i) नॉन-ग्राहक जे एधबक्ट्सकॅ श / बँकच्या पायाभूत सुधवधांचा वापर करतात उदा. एर्टीएम, इलेक्ट्रॉधनक वॉलेर्ट
ii) इं र्टरचेंज संस्था, फ्रेंचाइजीज, इं र्टरमीधर्अरीज, एजयतसीज, सर्थहहस पार्टानर, धवक्रेते, व्यापारी इत्यादीसारख्या पयाावरणाचा भाग
असलेल्या संस्था.
व्याख्या आधण स्पष्टीकरणः (या धोरणाच्या उिेशासाठी)
अ. वास्तधवक नुकसानास ग्राहकाच्या खात्यातून आर्थथक नुकसान म्हणून पररभाधषत के ले जाते उदा. ग्राहकाच्या वॉलेर्ट / खाते /
कार्ाावरील र्ेधबर्ट.
बी. कार्ा न उपधस्थत (सीएनपी) व्यवहारांची पररभाषा अशी पररभाषा आहे जी कार्ा वापरल्याधशवाय कार्ा वापरली जात नाही
उदा. ई-कॉमसा व्यवहार
सी. कार्ाचे वतामान (सीपी) व्यवहार पररभाधषत के ले जातात ज्यायोगे भौधतक कार्ााचा वापर करावा लागतो. एर्टीएम ककवा दुकाने
(पीओएस)
र्ी. पेमेंर्ट रायतझॅक्ट्शयतसची पररभाषा म्हणजे एका खात्यातून / वॉलेर्टमधून दुसयाा इलेक्ट्रॉधनक पद्धतीने धनधी हस्तांतरण करणे आधण
कार्ा माधहतीची आवश्यकता नाही अशा व्यवहारांप्रमाणे पररभाधषत के ली आहे. एनईएफर्टी
इ. ग्राहकांच्या परवानगीधशवाय अनधधकृ त व्यवहार ग्राहकाच्या खात्यात र्ेधबर्ट म्हणून पररभाधषत के ले आहे
एफ. मंजूरीमध्ये खाते उघर्ण्याची प्रद्दक्रया आधण संबंधधत बाबद्च्या आधारावर ककवा ईधबक्ट्सशॅश / बँकेच्या सुरक्षा संकेतशबदांच्या
वापरासारख्या अधतररक्त प्रमाणीकरणाच्या आधारावर स्वीकारलेल्या बँककग सराव आधण धनयमांनस
ु ार स्थायी सूचनांवारारे एका
व्यवहाराच्या र्ेधबर्टची अधधकृ तता समाधवष्ट असते. (ओर्टीपी) ककवा कार्ा तपशीलांचा वापर (सीहहीहही / कालबाह्यता तारीख) ककवा
ईधबक्ट्सकॅ शवारारे प्रदान के लेल्या कोणत्याही इतर इलेक्ट्रॉधनक प्रमाणीकरणाचा पयााय .
जी. अहवाल देण्याची तारीख आधण वेळ अशी तारीख आधण वेळ म्हणून द्ददली आहे ज्यावर ग्राहकाने एक अनयतय तक्रार सबधमर्ट के ली
आहे. एधबक्ट्स कॅ श / बँकांकर्ू न संप्रेषण धमळाण्याची तारीख आहे
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या पॉधलसीमध्ये धनर्ददष्ट के लेल्या सवा कृ तद्साठी कामकाजाच्या द्ददवसाची गणना करण्याच्या उिेशासाठी वगळण्यात आले आहे .
ग्राहकांच्या अहवालासाठी कामकाजी द्ददवसांची गणना करण्यासाठी होम ब्रांचचे कायासूची धवचारात घेतले जाईल. ररपोर्टर्टगचा वेळ
भारतीय मानक वेळेनुसार असेल.
एच. अधधसूचना म्हणजे ग्राहकाने एधबक्ट्सकॅ श / बँकेच्या अनधधकृ त इलेक्ट्रॉधनक बँककग व्यवहाराची तक्रार नोंदधवण्याचे काया
मी काया द्ददवसांवर आधाररत द्ददवसांची संख्या मोजली जाईल
जे. ररपोर्टर्टगचा मागा हा असा चॅनेल असेल ज्यावारारे ग्राहकाच्या तक्रारी प्रथमच अनधधकृ त व्यवहाराच्या एकाधधक अहवालावरुन
एधबक्ट्स कॅ श / बँकांनी प्राप् के ली असेल.
ग्राहकांची मयााद्ददत दाधयत्व
(ए) ग्राहकांची शूयतय जबाबदारी
ग्राहकाच्या शूयतय दाधयत्वाची हमी उद्भवू शकते धजथे अनधधकृ त व्यवहार खालील घर्टनेत होते :
मी EbixCash / बँकेच्या (भागधारकावारारे व्यवहार नोंदवला आहे की नाही याकर्े दुलाक्ष करून) भागभांर्वल फसवणूक / लापरवाही
/ कमतरता.
ii. तृतीय पक्षाचा तोर्टा जेथे इधबक्ट्सशॅश / बँकेचा ककवा ग्राहकांशी नाही, तर धसस्र्टममध्ये इतर रठकाणी धनधहत आहे आधण ग्राहकास
एधबक्ट्स कॅ श / बँकेच्या अनधधकृ त व्यवहारासंबंधीच्या व्यवहारासंदभाात तीन द्ददवसांच्या आत इधबक्ट्स कॅ श / बँकेस सूधचत करते.
(बी) ग्राहकांची मयााद्ददत दाधयत्व
खालील प्रकरणांमध्ये अनधधकृ त व्यवहारांमुळे होणायाा नुकसानीसाठी ग्राहक जबाबदार असेल :
मी ज्या रठकाणी ग्राहकाने नुकसान भरपाई के ली आहे, जसे की त्याने पेमेंर्ट क्रेर्ेंधशयल कु ठे शेअर के ले आहेत, तोपयांत ग्राहकाने संपूणा
तोर्टा सहन करे पयांत जोपयांत अनधधकृ त व्यवहार EbixCash / Bank च्याकर्े नोंदधवते तोपयांत. अनधधकृ त व्यवहाराची नोंद
झाल्यानंतर होणायाा कोणत्याही नुकसानीस एधबक्ट्सकॅ श / बँकांनी घ्यावी.
ii. अनधधकृ त इलेक्ट्रॉधनक बँककग व्यवहाराची जबाबदारी इधबक्ट्सशॅश / बँकेच्या ककवा ग्राहकांसह नाही तर प्रणालीमध्ये इतरत्र
धनधहत आहे आधण धवलंब झाल्यानंतर (EbixCash / बँकेचे) इधबक्ट्सशॅश / बँकेच्या अशा व्यवहाराचे सूधचत करण्यात ग्राहकांच्या
हक्कावर, ग्राहकाची प्रत्येक व्यवहाराची जबाबदारी व्यवहाराचे मूल्य ककवा अॅनेक्ट्शर -1 मधील उल्लेधखत रकमेपयांत मयााद्ददत असेल,
जे कमी असेल ते.
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थर्ा पार्टी खंर्
खालील गोष्टी तृतीय पक्षाच्या उल्लंघनास मानल्या जातील जेथे कमीतकमी बँक ककवा ग्राहक नसून धसस्र्टममध्ये इतरत्रही कमी आहे:
ए) अॅधप्लके शन फसवणूक
बी) खाते अधधग्रहण
क) धस्कममग / क्ट्लोमनग
र्ी) बाह्य फसवणूक / इतर प्रणाल्यांची तर्जोर्, उदा. एर्टीएम / मेल सहहार इत्यादीशी तर्जोर् के ली जात आहे
ग्राहक भूधमका आधण जबाबदारी
ग्राहकास खाली बांधायचा आहेः
i) ग्राहकाला वैध मोबाइल नंबरसह नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
ii) ग्राहकाने ओहहीर्ीनुसार सही नावाने नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
iii) ग्राहकाला एसएमएस अलर्टासाठी अधनवायापणे नोंदणी करणे आवश्यक आहे आधण इलेक्ट्रॉधनक पेमेंर्ट व्यवहारांसाठी ई-मेल
अलर्टासाठी कोठे ही उपलबध आहे.
iv) ग्राहक एबीपी / पासवर्ा / र्टीपीआयएन सारख्या संवेदनशील माधहती सामाधयक करू शकत नाही ज्यांना एधबक्ट्स कॅ श कमाचारी
ककवा भागीदारांसधहत कोणत्याही व्यक्तीसह
v) ग्राहकाने त्याच्या धर्हहाइसला नवीनतम अँर्टीहहायरस सॉफ्र्टवेअरसह संरधक्षत करणे आवश्यक आहे (धर्हहाइसेसमध्ये समाधवष्ट
आहे: -समथा फोन, लॅपर्टॉप, र्ेस्कर्टॉप, र्टॅब)
vi) एक्ट्सपोजर मयाादा घालण्यासाठी ग्राहकाने व्यवहार मयाादा धनधित करणे आवश्यक आहे.
vii) ग्राहकाने धवलीनीकरणाच्या बाबतीत शक्ट्य धततक्ट्या लवकर व्यवहाराचे तपशील सत्याधपत करावे आधण शक्ट्य धततक्ट्या लवकर
एधबक्ट्स कॅ शमध्ये क्वायरी वाढवावी.
viii) अशा प्रकारच्या व्यवहारानंतर ग्राहकांनी कोणत्याही अनधधकृ त इलेक्ट्रॉधनक बँककग व्यवहाराच्या एधबक्ट्स कॅ शला सूधचत करणे
आवश्यक आहे. एधबक्ट्स कॅ शला सूधचत करण्यास अधधक वेळ लागल्यास, एधबक्ट्स कॅ श / ग्राहकांना जोखीम कमी होण्याची शक्ट्यता
आहे.
ix) ग्राहक तपासणीसाठी ककवा धवमा दाव्यासाठी आवश्यक संबंधधत कागदपत्रे सामाधयक करे ल उदा. कार्ाधारक धववाद फॉमा,
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आंतरराष्ट्रीय व्यवहार आधण पोधलस तक्रारीच्या बाबतीत पासपोर्टाची प्रत.
x) तपासणीसाठी बँकेच्या वाजवी आवश्यकता पूणातः सहकाया करा आधण त्यांचे पालन करा आधण व्यवहाराचा तपशील, ग्राहकांची
उपधस्थती इ. प्रदान करा.
ग्राहक हक्कदार आहेः
i) खात्यातील सवा र्ेधबर्ट व्यवहारांसाठी नोंदणीकृ त मोबाइल नंबरवर एसएमएस अलर्टा प्राप् करा
ii) EbixCash सह नोंदणीकृ त वैध ईमेल आयर्ी ईमेल अलर्टा प्राप् करा
iii) प्रदान के लेल्या मोड्सवारारे तक्रार नोंदवा.
iv) एनेक्ट्शर -1 मध्ये नमूद के ल्यानुसार भरपाई धमळवा
EbixCash ची भूधमका आधण जबाबदारी
मी अनधधकृ त व्यवहारांची नोंद होण्यासाठी ग्राहकांना एकाधधक चॅनेलवारारे 24x7 प्रवेशासह (कमीतकमी, वेबसाइर्ट, फोन बँककग,
एसएमएस, ई-मेल, आयहहीआर, समर्थपत र्टोल-फ्री हेल्पलाइन, होम ब्रॅंचवर अहवाल इत्यादीवारारे ) प्रदान करा. आधण / ककवा कार्ा,
इत्यादीसारख्या नुकसान भरपाई उपकरणांची चोरी ककवा चोरी.
ii. EbixCash ग्राहकांना एसएमएस आधण ई-मेल अलर्टावर "प्रत्युत्तर" वारारे त्वररत प्रत्युत्तर देण्यास सक्षम करे ल आधण ग्राहकास
आपणास, असल्यास असल्यास, आक्षेप सूधचत करण्यासाठी वेब पृष्ठ ककवा ई-मेल पत्ता शोधणे आवश्यक नसते.
iii. अनधधकृ त इलेक्ट्रॉधनक व्यवहारांची तक्रार करण्यासाठी धवधशष्ट पयाायासह तक्रारी नोंदधवण्यासाठी थेर्ट दुवा वेबसाइर्टच्या होम
पेजवर एधबक्ट्सकॅ श वारारे प्रदान के ला जाईल.
iv. नुकसान / फसवणूक अहवाल प्रणाली देखील याची खात्री करे ल की नोंदणीकृ त तक्रारी क्रमांकासह तक्रार मायतय करणायाा ग्राहकांना
तात्काळ प्रधतसाद (स्वयं प्रधतसादांसह) पाठधवला जातो.
v. इधबक्ट्सकॅ शवारारे वापरल्या जाणा-या संप्रेषण यंत्रणेला अलर्टा पाठधवण्यासाठी आधण त्यांचे प्रधतसाद धमळावे यासाठी संदश
े ाचा वेळ
आधण तारीख आधण ग्राहकाच्या प्रधतसादाची पावती, जर असेल तर त्यांना रे कॉर्ा करणे आवश्यक आहे. ग्राहकाच्या दाधयत्वाची
मयाादा धनधित करण्यासाठी हे महत्त्वपूणा असेल.
vi तपासणी दरम्यान, ग्राहकाने वैध व्यवहार के ल्याबिल चुकीचा दावा के ला आहे ककवा धववाद के ला आहे असे आढळल्यास, खाते बंद
करणे ककवा कार्ा मयाादा अवरोधधत करणे यासारख्या धवरूद्ध प्रधतबंधक कारवाई करण्याचा अधधकार एधबक्ट्सकॅ शने राखून ठे वला
आहे.
vii. ग्राहकावारारे अधधसूधचत के ल्यावर, एधबक्ट्सकॅ श ग्राहकांच्या PPI ला अनधधकृ त इलेक्ट्रॉधनक पेमेंर्ट व्यवहारात समाधवष्ट असलेल्या
रकमेचे क्रेधर्र्ट (मूळ उलर्टा) करे ल
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ग्राहकाने अशा सूचनेच्या तारखेपासून 10 द्ददवसांच्या आत (धवम्याच्या दाव्याची पुताता करण्याच्या प्रतीक्षेत), जरी अशा उलट्या PPI
च्या त्या प्रकार / श्रेणीस लागू असलेल्या जास्तीत जास्त परवानगी असलेल्या मयाादच
े ा भंग करतात. अनधधकृ त व्यवहाराच्या
तारखेनुसार क्रेधर्र्ट मूल्य-तारीख असेल.
viii. हे धोरण तक्रार धनवारण धोरणाच्या संबंधात वाचले जावे. बँकेच्या तक्रार धनवारण धोरणातील कलम या धोरणाचा एक भाग
बनतील धजथे धवशेषतः या धोरणात संबोधधत के ले जात नाही. खालील मलकवर पॉधलसी उपलबध आहे:
https://ebixcash.com/
ग्राहक दाधयत्वाचा पुरावा
भारतीय ररझहहा बँकेने धनयमन के लेल्या इलेक्ट्रॉधनक व्यवहारांसाठी एधबक्ट्सकॅ शकर्े धवारतीय घर्टक प्रमाधणकरणाची प्रद्दक्रया आहे. दोन
घर्टक प्रमाणीकरणाची पुष्टी करण्यासाठी सवा नोंदी / पुरावे / अहवाल उपलबध आहेत हे धसद्ध करण्यासाठी एधबक्ट्स कॅ श ऑन आहे.
कोणत्याही अनधधकृ त इलेक्ट्रॉधनक बँककग व्यवहारावर प्रद्दक्रया के ली गेली आहे जी ग्राहकाला के वळ ओळखली जाणारी धवारतीय घर्टक
प्रमाधणकरणाची जबाबदारी व्यवहारासंदभाात ग्राहकाच्या गुंतवणूकीची / संमतीची पुरेशी पुरावा मानली जाईल.
फोसा मॅजेर
काही अपररधचत घर्टना (धसधहहल प्रमोशन, सॅबोर्ट, लॉकआउर्ट, स्राइक ककवा इतर श्रम व्यत्यय, अपघात, आग, नैसर्थगक आपत्ती ककवा
इतर "देवतेचे काया", युद्ध, यासह परं तु इतके च मयााद्ददत नाही तर, मयााद्ददत क्रेधर्र्टसाठी ग्राहकांना भरपाई करण्यास जबाबदार नाही)
बँकेच्या धनयंत्रणास ककवा त्याच्या प्रधतधनधी बँकेस (ओं) नुकसान, संपकााच्या नेहमीच्या माध्यमांचे ककवा सवा प्रकारचे वाहतूक इ. चे
धनयंत्रण बँकच्या धनयंत्रणाबाहेर आहे, धवधशष्ट सेवा धवतरण मापदंर्ामध्ये त्याचे कताव्ये पार पार्ण्यापासून प्रधतबंध करते.
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एनेक्ट्शर -1
पीपीआयवारारे अनधधकृ त इलेक्ट्रॉधनक पेमेंर्ट व्यवहारांच्या बाबतीत ग्राहक दाधयत्व
एस. क्रमांक तपशील ग्राहकांची कमाल दाधयत्वे
(ए) पीपीआय-एमर्टीएस जारीकताा (ग्राहकाने रायतझॅक्ट्शनचा अहवाल द्ददला आहे ककवा नाही याकर्े दुलाक्ष करुन) धनधीसह पीपीआय
जारीकत्यााच्या भागभांर्वल फसवणूक / लापरवाही / कमतरता
(बी) तृतीय पक्षाचा तोर्टा धजथे कमीतकमी पीपीआय जारीकताा ककवा ग्राहकांशी नाही परं तु प्रणालीमध्ये इतर रठकाणी धनधहत आहे
आधण ग्राहक अनधधकृ त देय व्यवहारांबिल पीपीआय जारीकताा सूधचत करतो. अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये प्रधत व्यवहार ग्राहक
उत्तरदाधयत्व पीपीआय जारीकत्यााकर्ू न ग्राहकाकर्ू न व्यवहार संप्रेषण धमळाल्यानंतर द्ददवसांच्या संख्येवर अवलंबून असेल आधण
ग्राहकाने पीपीआय जारीकत्याास अनधधकृ त व्यवहारांच्या अहवालावर अवलंबून असेल मी तीन द्ददवसांत # शूयतय
ii. चार ते सात द्ददवसांच्या आत हस्तांतरण मूल्य ककवा ₹ 10,000 / - प्रत्येक व्यवहारासाठी, जे कमी असेल ते
iii. सात द्ददवसांपेक्षा जास्त # पीपीआय जारीकत्यााच्या मंर्ळाच्या मायतयतेनुसार
(सी) ग्राहकाने गमावलेली हानी झाल्यास ग्राहकाने पेमेंर्ट क्रेर्ेंधशअल शेअर के ले असल्यास, तोपयांत तो संपूणा नुकसान सहन करे ल
जोपयांत तो पीपीआय जारीकत्याास अनधधकृ त व्यवहार अहवाल देत नाही. अनधधकृ त व्यवहाराची नोंद झाल्यानंतर झालेले कोणतेही
नुकसान पीपीआय जारीकत्याावारारे के ले जाईल.
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(र्ी) पीपीआय जारीकताा देखील, त्यांच्या धववेकानुसार, ग्राहक लापरवाही बाबतीत देखील अनधधकृ त इलेक्ट्रॉधनक पेमेंर्ट व्यवहार
प्रकरणात कोणत्याही ग्राहक उत्तरदाधयत्व माफ करण्याचा धनणाय घेऊ शकतात.
# उपरोक्त वर्थणत द्ददवसांची संख्या पीपीआय जारीकत्यााकर्ू न संप्रेषणाची तारीख वगळता गणली जाईल.
7 कामकाजी द्ददवसांनंतर नोंदधवलेले कोणतेही अनधधकृ त इलेक्ट्रॉधनक बँककग व्यवहार 100% ग्राहक उत्तरदाधयत्व मानले जाईल.

