कॅनरा बँकेत स िंसिकेट बँकेचे एकत्रीकरण
नेहमी सिचारले जाणारे प्रश्न ( ामान्य प्रश्न)
अ

ामान्य प्रश्न

१

एकत्रीकरण करण्याचे उद्दिष्टे काय आहे त?

२

एकद्दत्रत बँकेचे नाि काय आहे

३

मला आता ग्राहक म्हणून काही करािे
लागेल का?

४

एकद्दत्रत झाल् यानं तर काही शाखा बंद
होतील काय?

५

माझ्या भागात दोन्ही बँकां च्या शाखा
आहे त.
माझ्या
बँद्दकंग
संबंद्दधत
द्दिनं तीसाठी कोणती शाखा काम करे ल?

६

माझ्या शाखे त कालां तराने द्दिकद्दसत
झाले ल् या परस्पर संबंधां चे काय होते

७

माझ्या
द्दसंद्दडकेर
बँकेच्या
समभागां चे काय होईल?

८

एकद्दत्रकरणा नं तर या बँद्दकंग सेिां बिल
मला पुढील / ताज्या बातम्या कुठे द्दमळू
शकतील?

९
१०

द्दिद्यमान

कोणत्या बँकेत कोणती बँक एकद्दत्रत
होईल?
द्दसंद्दडकेर बँक खाजगी आहे की सरकारी
?

सन्माननीय द्दित्त मंत्र्यानी एकत्रीकरणाची घोषणा पुढील
उिीष्टाने केली होती:
 एकत्रीकरणाद्वारे निीन द्दपढीच्या महान बँकां ची द्दनद्दमिती
करणे
 पाच द्दरिद्दलयन डॉलरच्या अर्ि व्यिस्र्े साठी पीएसबी
बदलणे
 िाढीि क्षमता असले ल् या मोठ्या बँकां मध्ये रूपां तरण
करणे
 मजबूत राष्टिीय उपस्स्र्ती आद्दण आं तरराष्टिीय पोहोच
असले ल् या बँकां ची द्दनद्दमिती
 कायिक्षमता सुधारूण कजाि ची द्दकंमत कमी करणे
 बाजारातून संसाधने िाढिण्याची चां गली क्षमता
एकद्दत्रत बँकेचे नाि कॅनरा बँक असेल.
ग्राहक म्हणून आपल् याला सध्याच्या शाखे त ने हमीप्रमाणे
व्यिसाय करता येईल.
दोन्ही बँकां च्या सिि शाखा आपल् यासाठी उत्कृष्ट सेिा सुद्दनस्चचत
करतील.
नाही. आता कोणतीही शाखा बंद करण्याची आमची योजना
नाही.
जिळ - जिळ असले ल् या शाखा द्दिलीन करण्याचा द्दनणिय
घेतल् यास आपणास अगोदरच सूद्दचत केले जाईल.
सिि शाखां मध्ये ने हमीप्रमाणे व्यिसाय चालू आहे .
आपल् यास आपल् या सध्याच्या बँकेच्या शाखे तून सेिा द्ददली
जाईल. यापुढे या दोन्ही बँकां मधील सुमारे 12 सेिा सिि
ग्राहकां ना उपलब्ध करुन द्ददल् या जातील.
आपल् या शाखे शी आपण समान द्दकंिा सध्या हून चां गल् या
संबंधां चा आनं द घेत राहू शकता.
दोन्ही बँकां च्या संचालक मं डळाने ठरद्दिले ल् या शे असि एक्सचेंज
रे शोच्या माध्यमातून कॅनरा बँकेचे शे असि ठरले ल् या तारखे
(23/03/2020)
नु सार
द्दसंद्दडकेर
बँकेच्या
द्दिद्यमान
भागधारकां ना द्दमळणार आहेत
कॅनरा बँक आद्दण द्दसंद्दडकेर बँक या दोन्ही बँकेच्या िे ळोिेळी
अद्ययाित केल् या जातील. कोणत्याही सहकायाि साठी कृपया
रोल फ्री क्रमां कािर बँकेशी संपकि साधा द्दकंिा सोशल
मीद्दडयािर संपकि साधा द्दकंिा आपल् या शाखे ला भे र द्या.
द्दसंद्दडकेर बँक कॅनरा बँकेमध्ये एकद्दत्रत होत आहे . एकद्दत्रत
अस्ित्व द्दकंिा बँकेचे नाि कॅनरा बँक असेल.
द्दसंद्दडकेर बँक ही एक साििजद्दनक क्षेत्रातील बँक आहे. म्हणजे च
अशा बँका ज्यामध्ये भारत सरकारचा बहुमताचा द्दहस्सा आहे .

११

१२

१३

१४

द्दसंद्दडकेर बँकेला जागद्दतक िरािरील स्पधाि त्मक कजि दार
बनद्दिण्यासाठी भारत सरकारने कॅनरा बँकेत एकद्दत्रत होण्यास
मान्यता द्ददली.
एकद्दत्रतपणे, निीन बँक स्टे र बँक ऑफ इं द्दडया, पीएनबी +
ओबीसी + युनायरे ड बँक ऑफ इं द्दडया आद्दण बँक ऑफ
बडोदा (द्दडसेंबर 2019 पयंत) नं तर चौथ्या क्रमां काची बँक
बने ल.
द्दिलीनीकरण का होते?
एक द्दकंिा अद्दधक बँकां चे कोणतेही एकद्दत्रकरण व्यापक
भौगोद्दलक पदद्दचन्ह प्रदान करते आद्दण आकार, स्केल, सामथ्यि
याचा लाभ घेण्यास मदत करते. आता, एकद्दत्रत संस्र्ेचे संपूणि
भारतभरात जिळपास 10,396 शाखा आद्दण जिळजिळ
13,408 एरीएमचे ने रिकि आहे . (कॅनरा बँक - 8,837
एरीएम आद्दण 6,333 शाखा, द्दसंद्दडकेर बँक - 4,571 एरीएम
आद्दण 4,063 शाखा)
ग्राहक कॅनरा बँक नािाच्या मोठ्या संस्र्े चा द्दकंिा बँकेचा भाग
होईल म्हणजे च कॅनरा बँक. निीन घरकाचा बाजारात िारा
िाढे ल, जो अर्िव्यिस्र्े चे प्रमाण सुधारण्यास आद्दण अद्दधक
फायदे शीर होण्यास मदत करे ल.
प्रत्येक बँकेच्या ग्राहकां ना मोठ्या संख्येने शाखा आद्दण एरीएम
ने रिकिच्या माध्यमातून फायदा होईल, प्रिेश, पत सुद्दिधा
आद्दण उत्पादने आद्दण सेिां चा द्दििृ त समािेश असेल.
एकद्दत्रत अस्ित्वाचे संपूणि भारतभर 10,396 शाखा ि
जिळजिळ 13408 एरीएम आहे त पुनि भारतभर.
ग्राहक उत्पादने आद्दण सेिा द्दििृ त ष्रे णी मधून द्दनिडू
कॅनरा बँक आद्दण द्दसंद्दडकेर बँक शकतात. एकद्दत्रत संस्र्ा आता दे शातील चौथ्या क्रमां काची
एकद्दत्रकरणामु ळे ग्राहकां िर कसा पररणाम साििजद्दनक क्षेत्रातील बँक आहे . एक द्दकंिा अद्दधक बँकां चे
होईल
कोणतेही द्दिलीनीकरण द्दकंिा एकद्दत्रकरण व्यापक भौगोद्दलक
पदद्दचन्ह प्रदान करते आद्दण आकार, स्केल आद्दण सामथ्याि चा
लाभ द्दमळद्दिण्यात मदत करते.
पुढे याचा पररणाम खद्दलल प्रमाने होईलः
- उत्कृष्ट द्दकंमतीसह उत्पादनां चा आद्दण ऑफरचा
द्दििीणि संच
- द्दििृ त ने रिकि कव्हरे जमु ळे मोठी प्रिेशयोग्यता
- समोरच्या कमि चायाि द्दन ग्राहकां ना अद्दधकाद्दधक सेिेंचे
िारप केल् यामु ळे ग्राहकां ची सेिा सुधारे ल.
- अद्दधक संपत्ती व्यिस्र्ापनाची संधी / सेिां मध्ये भर
कॅनरा बँकेची भारतात 6,328 शाखा आहे त आद्दण परदे शी
कॅनरा बँक / द्दसंद्दडकेर बँकेच्या द्दकती द्दठकाणी 5 शाखा आहे त.
शाखा आहे त
द्दसंद्दडकेर बँकेची भारतात 4,062 शाखा आहे त आद्दण परदे शी

द्दसंद्दडकेर बँक बंद होत आहे का?

द्दठकाणी 1 (यूके).
नाही. द्दसंद्दडकेर बँक कॅनरा बँकेत एकद्दत्रत केली जात आहे
आद्दण एकद्दत्रत संस्र्ा / बँकेचे नाि कॅनरा बँक आहे
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ामान्य बँसकिंग

िंबिंसित प्रश्न

मला द्दसंद्दडकेर बँकेत माझे खाते बंद आपले खाते बंद करण्याची आिचयकता नाही. द्दसंद्दडकेर बँकेत
करािे लागेल का?
द्दिद्यमान खाते सुरू राहील.
नाही. अस्ित्वातील खाते क्रमां क जसा आहे तसाच चालू
माझा खाते क्रमां क बदले ल का?
राहील. कोणताही बदल पुरेसा आगाऊ सूचना दे ऊन करण्यात
येईल
नाही. आयएफएससी, एमआयसीआर िगैरे खात्याचा तपशील
माझे अन्य खाते तपशील बदले ल का?
जसे आहे तसाच चालू राहील. या संदभाि तील कोणताही बदल
आगाऊ माद्दहती दे ऊन करण्यात येईल
आपले केिायसी आपल् या शाखे च्या रे कॉडि मध्ये आधीपासून
मला केिायसी कागदपत्रे पुन्हा जमा
अद्ययाित केले असल् यास आपल् याला आपले केिायसी
करण्याची आिचयकता आहे का?
कागदपत्र पुन्हा जमा करण्याची आिचयकता नाही.
द्दिद्यमान खाते क्रमां क, आयएफएससी कोड, एमआयसीआर कोड
द्दिद्यमान ग्राहकां साठी खाते क्रमां क आद्दण आद्दण खाते आद्दण शाखे ची इतर माद्दहती, जोपयंत बदल सूद्दचत
आयएफएससी कोड बदलला जाईल का? केला जात नाही आद्दण घोद्दषत केला जात नाही, तोपयंत सुरू
राहील
नाही. दोन्ही बँकां मधील खाती सुरू राहतील. तर्ाद्दप,
दोन्ही बँकां मध्ये माझी खाती आहे त. मला आरबीआयच्या मागिदशि क सूचनां नुसार, ग्राहकां कडे द्दकतीही खाती
एखादे खाते बंद करण्याची गरज आहे असली तरीसुद्धा ग्राहकाकडे एकच ग्राहक आयडी (कस्टमर
का?
- आयडी) असािा. या संदभाि तील कोणताही बदल आगाऊ
माद्दहती दे ऊन करण्यात येईल.
मला निीन चेकबुक / एरीएम काडि अस्ित्त्वात असले ले एरीएम काडि आद्दण चेक बुक िापरले
द्दमळे ल की नाही आद्दण द्दिद्यमान चेकबुक जाऊ शकतात या संदभाि तील कोणताही बदल आगाऊ माद्दहती
दे ऊन करण्यात येईल
/ एरीएम काडि चे काय होईल?
माझे पासबुक कॅनरा बँक / द्दसंद्दडकेर सध्या संबंद्दधत बँक शाखां कडून पासबुक अद्ययाित केले जाऊ
बँकेच्या
कोणत्याही शाखे त अद्ययाित शकते. तर्ाद्दप, खाते द्दििरण दोन्ही बॅंकेच्या कोणत्याही शाखे त
करता येईल का?
उपलब्ध असेल.
द्दसंद्दडकेर बँकेचा ग्राहक चेक न िापरता नाही.
कॅनरा बँक शाखे त द्दकंिा याउलर पैसे पैसे काढण्यासाठी ग्राहकां नी धनादे शां चा िापर केला पाद्दहजे .
काढू शकतो का?
ते कोणत्याही बँकेच्या एरीएममध्ये डे द्दबर काडि िापरू शकतात
मी कॅनरा बँक आद्दण द्दसंद्दडकेर बँकेत
कोणत्याही शाखे त पैसे जमा करू शकतो होय
का ?
होय, ०१.०4.२०२० पासून खालील सेिा दोन्ही बँकेत द्ददल् या
जातील
1
7
पैसे काढणे
धनादे श र्ां बिणे
डे द्दबर / क्रेद्दडर काडि
माझे खाते द्दसंद्दडकेर बँकेत आहे . मी
2
8
पैसे जमा करणे
हॉर द्दलस्स्टं ग
कॅनरा बँक
शाखे त द्दकंिा याउलर
3
9
व्यिहार करू शकेन का?
द्दनधी हिां तरण
तक्रार नोंदणी
4
10
कजि परतफेड
खाते द्दििरण
5
11
बचत खाते उघडणे
कजि खाते द्दििरण
6
12
चेक बुक द्दिनं ती
द्दशल् लक चौकशी
द्दिलीनीकरणामु ळे ग्राहकां साठी सेिा शु ल्काचे एकत्रीकरण झाले
माझ्या खात्यािर निीन शुल्क आकारले
आहे . सुधाररत सेिा शु ल्क संबंद्दधत बँकां च्या िेबसाइरिर
जाईल का?
यापूिीच अपलोड केले गेले आहे त
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होय तर्ाद्दप, आरबीआयच्या मागिदशि क सूचनां नुसार, ग्राहकां कडे
माझा ग्राहक आयडी समान राहील की द्दकतीही खाती असली तरीसुद्धा ग्राहकाकडे एकच ग्राहक
नाही
आयडी (कस्टमर - आयडी) असािा.
कोणताही बदल पुरेशी आगाऊ सूचना दे ऊन करण्यात येईल
नाही. द्दिद्यमान एसबी / आरडी / मु दत ठे िींसाठी सध्याचे
माझ्या ठे िींिरील व्याज दरात बदल होईल व्याज दर पररपक्व होईपयंत सुरू राहतील. एकद्दत्रकरणा नं तर
का?
व्याज दरामधील कोणताही बदल बँकेच्या संकेतस्र्ळािर आद्दण
शाखां मध्ये दशि द्दिला जाईल
द्दसंद्दडकेर बँकेच्या शाखा कॅनरा बँकेत आतापयंत शाखां च्या जागी बदल झाले ला नाही. जर काही
द्दिलीन होिून शाखां चे स्र्ान बदलले बदल होणार असेल तर आपल् याला आधीपासूनच सूद्दचत केले
जाईल का?
जाईल
आम्ही जिळ जिळ असले ल् या शाखां चे द्दिलीनीकरण करण्याचे
कॅनरा बँक शाखा द्दिलीन होत असल् यास
ठरद्दिल् यास निीन शाखां मध्ये सिि लॉकर धारकां ना लॉकरचे
लॉकर हलद्दिण्यात येतील काय?
िारप केले जाईल
कोणत्या बँकेच्या शाखे तून माचि २०१०
कृपया फॉमि 16 ए साठी आपल् या मू ळ शाखे त भे र द्या.
साठीचा फॉमि १६ ए उपलब्ध असेल
रू. 2 कोरी पयंतच्या द्दकरकोळ मु दत
ठे िींच्या अकाली पैसे काढण्यासाठी दं ड होय
कपात आहे की नाही.
एकद्दत्रत बँकेत र्कीत ठे िींसाठी द्दकती
प्रचद्दलत बचत बँकेच्या दरानु सार .
व्याज द्ददले जाते?
मी कोणत्या बँकेच्या शाखे तून बँकेच्या
हक्क न सां द्दगतले ल् या ठे िींिर दािा करु असे दािे फक्त मू ळ शाखेतच करािे लागतात.
शकतो का?
होय, कर बचत ठे िी, भां डिली लाभ खाते ठे िी, बँकां नी मागे
एकद्दत्रत बँकेत ठे िीचे नू तनीकरण उपलब्ध घेतले ली कोणतीही ठे िी उत्पादने, एफसीएनआर िगैरे िगळता
केले ल् या कराराच्या अनु सार मू ळ शाखे त ठे िींचे स्वयंचद्दलतपणे
आहे का?
नू तनीकरण केले जाईल.
एकद्दत्रत बँकेत रुपये 2 कोरी पेक्षा जाि
रक्कम अकाली काढण्यासाठी दं ड कपात नाही, लागू नाही
आहे की नाही.
कोणत्याही बँकां च्या व्याजदराबाबत
कृपया मु ळ ब्रँच द्दकंिा कॉल सेंररशी संपकि साधा द्दकंिा तक्रार
कोणत्याही िादासंदभि त कोणाशी संपकि
द्दनिारण पोरि लमध्ये आपली तक्रार नोंदिा
साधािा?
मला माझे
खाते
संयुक्त खात्यात
रूपां तररत करायचे आहे . मी एकद्दत्रत
कृपया आपल् या मु ळ शाखेत भे र द्या.
बँकेच्या कोणत्याही शाखे त करू शकतो
का?
निीन खाती उघडण्यासाठी केिायसी
नाही, प्रचद्दलत मागिदशि कतत्त्वे शासनाने अंमलात आणले ल् या
कागदपत्रां ची आिचयकता बदलली जाईल
बदलां च्या अधीन राहतील.
का?
होय, द्दिलीनीकरणानं तर रोल फ्री क्रमां क समान राहतील.
द्दिलीनीकरणानं तर रोल फ्री क्रमां क
आम्ही एकद्दत्रत करण्यासाठी एक समद्दपित कॉल सेंरर स्र्ाद्दपत
समान राहतील काय?
करण्याच्या प्रद्दक्रयेत आहोत.
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द्दसंद्दडकेर बँकेसाठी ग्राहक सेिा क्रमां क
िेगळा आहे की मी त्याच रोल फ्री आपण दोन्ही नं बरिर कॉल करू शकता.
क्रमां कािर कॉल करू शकतो?
द्दिद्यमान खाते क्रमां क, आयएफएससी कोड, एमआयसीआर कोड
खाते क्रमां क बदलल् यानंतर आयकर आद्दण खाते आद्दण शाखां चे इतर माद्दहती , बदल असल् यास,
परतािा इत्यादी द्दिद्दिध द्दिभागां कडून पैसे जोपयंत सूद्दचत केले जाईल आद्दण जाहीर केले जात नाही,
परत आल् यास काय होईल?
तोपयंत सुरू राहील. परतािा केिळ आपल् या द्दिद्यमान खात्यात
जमा केले जाईल.
मी पैसे काढण्यासाठी द्दकंिा हिां तररत
होय
करण्यासाठी द्दिद्यमान द्दपन नं बर िापरू
शकतो की नाही?
मी माझा द्दपन क्रमां क द्दसंद्दडकेर बँकेच्या
होय, आिचयक असल् यास आपण बदलू शकता.
एरीएममध्ये बदलू शकतो?
मी द्दसंद्दडकेर बँकेत खाते द्दशल् लक बिल
होय
शकतो?
मी द्दसंद्दडकेर बँकेचा ग्राहक आहे , मी
कॅनरा बँकेत द्दकंिा या उलर मोबाइल होय
नं बर नोंदिू शकतो का?
मी द्दसंद्दडकेर बँकेचा ग्राहक आहे , मला
द्दसंद्दडकेर बँकेकडे असले ले कजि खाते
होय
तपशील कॅनरा बँकेत द्दकंिा या उलर
द्दमळू शकेल काय?
माझ्या द्दसंद्दडकेर बँकेत नोंदणीकृत मे ल
आयडीिर तुम्ही मला खाते तपशील पाठिू होय
शकता का?
मी द्दसंद्दडकेर बँकेचा ग्राहक आहे , मी
कृपया मु ळ शाखेशी संपकि साधा.
कॅनरा बँकेकडून चेक बुक घेऊ शकतो
कोणतेही बदल योग्य िेळी कळद्दिले जातील
की नाही? मी द्दसंद्दडकेर बँकेचा ग्राहक आहे , माझ्या
होय, ग्राहकाने द्दनस्चचत केले ल् या डे द्दबर व्यिहाराच्या मयाि देिर
डे द्दबर व्यिहारासाठी माला एसएमएस
आधाररत.
द्दमळतील की नाही?
मी द्दसंद्दडकेर बँकेचा ग्राहक आहे . माझे
खाते ब्लोक आहे मला कॉल सेंररद्वारे नाही. कृपया मु ळ शाखे त भे र द्या.
अनब्लोकची सुद्दिधा द्दमळू शकते का?
माझे द्दसंद्दडकेर बँक काडि हरिले आहे .
आपण माझे काडि हॉरद्दलस्ट करू शकता होय
का?
मी माझी तक्रार सीपीजीआरएस माफित होय, आपण नोंदिू शकता आद्दण सीपीजीआरएस पॅकेज दोन्ही
द्दसंद्दडकेर बँकेत खाते नोंदिू शकतो का? बँकां साठी सुरू राहील.
माझ्याकडे माझ्या ठे िी - यापूिी द्दसंद्दडकेर
बँकेत असले ल् या बचत / चालू / ठे ि
नाही. कृपया आपल् या मूळ शाखे त भे र द्या.
खात्यां साठी मी कॅनरा बँकेत नामद्दनदे शन
बदलू शकतो का ??
द्दिलीनीकरणानं तर मी ऑनलाइन बचत
होय
खाते उघडू शकतो?
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माझे द्दसंद्दडकेर बँकेत गृह कजि आहे .
मला कॅनरा बँकेकडून व्याज प्रमाणपत्र नाही. कृपया आपल् या मूळ शाखे त भे र द्या
द्दमळू शकते?
यापूिी द्दसंद्दडकेर बँकेत ठे िी असल् यास
मी कॅनरा बँकेत फॉमि 15 जी / एच नाही. कृपया आपल् या मूळ शाखे त भे र द्या.
सादर करू शकतो का ?
माझे लॉकर सुद्दिधेसह द्दसंद्दडकेर बँकेत
खाते आहे . माझ्या घराजिळील कॅनरा होय, शाखे त लॉकर उपलब्ध असतील तर.
बँकेत मला लॉकर सुद्दिधा द्दमळू शकेल?

सिसजटल चॅनेल आसण कािड

िंबिंसित

मस्या

मी निीन डे द्दबर काडि साठी अजि केल् यास
द्दकंिा माझ्या द्दिद्यमान द्दसंद्दडकेर बँकेचे 1 एद्दप्रल 2020 पासून जारी केले ली सिि काडे एकद्दत्रत बँकेची
काडि पुन्हा जारी केल् यास मला कोणते असतील
काडि ि प्रकार द्दमळे ल?
कोणतीही र्कबाकी नसले ली द्दसंद्दडकेर बँक क्रेद्दडर काडि (दे य
दे य र्कबाकी नसल् यास) पुन्हा काडि केली जाईल आद्दण योग्य
द्दसंद्दडकेर बँकेतून घेतले ल् या क्रेद्दडर
आगाऊ सूचना द्ददल् यानं तर कॅनरा बँक काडे सध्याची काडि
काडि चे काय होईल?
मयाि दा दे ऊन बदलली जातील. कॅनरा बँक क्रेद्दडर काडि िर
चालत असले ल् या अरी ि शती यािर लागू होतील.
डे द्दबर काडि ः द्दसंद्दडकेर बँकेत डे द्दबर काडि साठी ररिॉडि पॉईंर
सुद्दिधा उपलब्ध नाही.
काडां मध्ये जमा झाले ल् या गुणां चे आद्दण क्रेद्दडर काडि ः जमा झाले ल् या बद्दक्षसेची पूतिता केली जाईल
आद्दण पुन्हा काद्दडंग प्रद्दक्रये दरम्यान काडि धारकास योग्य
द्दनष्ठा पुरस्कारां चे काय?
प्रकारे माद्दहती दे ताना क्रेद्दडर काडि खात्यात जमा केली
जाईल.
अॅडव्हान्स नोरीस द्ददल् यानं तर आद्दण ग्राहकां कडून संमती
द्दसंद्दडकेर बँकेतून घेतले ल् या प्रीपेड काडि चे
घेतल् यानं तर द्दसंद्दडकेर बँकेतून घेतले ले प्रीपेड काडि कॅनरा बँक
काय होईल
काडि द्वारे पुन्हा द्ददले जाईल .
अॅडव्हान्स नोरीस द्ददल् यानं तर आद्दण ग्राहकां कडून संमती
द्दसंद्दडकेर बँकेतून द्दमळाले ल् या आं तरराष्टिीय घेतल् यानं तर द्दसंद्दडकेर बँकेकडून घेतले ली आं तरराष्टिीय रि ॅ व्हल
प्रीपेड काडि कॅनरा बँकेच्या आं तरराष्टिीय रि ॅ व्हल प्रीपेड काडि िर
रि ॅ व्हल द्दप्रपेड काडि चे काय होईल
पुन्हा द्ददली जातील.
द्दसंद्दडकेर बँक आद्दण कॅनरा बँक या दोन्ही
ग्राहकां चे ग्राहक या दोन्ही बँकां च्या द्दसंद्दडकेर बँक आद्दण कॅनरा बँक या दोन्ही ग्राहकां चे लागू
शाखां मध्ये
कोणत्याही
अद्दतररक्त असले ल् या अरी ि शतींनु सार फंड रि ान्सफर सस्व्हि सेस एकल
द्दकंमतीद्दशिाय
फंड
रि ान्सफर
सेिा घरक म्हणून िापरण्यास सक्षम असतील
िापरण्यास मोकळे आहे त का?
एसएमएस / स्टे रमें र इत्यादींचा लाभ
नाही, द्दसंद्दडकेर बँकेच्या ग्राहकां ना त्यां चा मोबाइल नं बर आद्दण
घेण्यासाठी द्दसंद्दडकेर बँकेच्या ग्राहकां ना
ईमे ल आयडी पुन्हा नोंदद्दिण्याची गरज नाही कारण सिि सूचना
कॅनरा बँकेत मोबाईल क्रमां क द्दकंिा ईमे ल
ने हमीच त्यां च्यापयंत पोहोचत राहतील
पुन्हा नोंदिािा लागेल का?
कॅनरा बँकेकडून द्दसंद्दडकेर बँकेकडे आद्दण एकद्दत्रकरणानं तर, आररीजीएस
एनईएफरी
व्यिहारासाठी
त्याउलर एनईएफरी / आररीजीएसच्या द्दसंद्दडकेर बँकेकडून कॅनरा बँकेकडे शु ल्क आकारले जाणार
शु ल्काचे काय ?
नाही उलर ते इं रिा-बँक व्यिहार आहे त.
मी कोणत्याही शु ल्काद्दशिाय कुठे ही आपण 2 बँकां पैकी कोणत्याही बँकेचे एरीएम िापरू शकता,
एरीएम िापरण्यास सक्षम आहे का?
एरीएम व्यिहार शु ल्क आकारले जाणार नाही
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मी माझे द्दिद्यमान डे द्दबर / क्रेद्दडर काडि
एकत्रीकरणाच्या
नं तरच्या
पररस्स्र्तीत
िापरणे सुरू ठे िू शकतो?
मी द्दसंद्दडकेर बँकेचा ग्राहक असल् यास,
कॅनरा बँकेच्या बाजू ने द्दिद्यमान ईसीएस
आदे श / धनादे श बदलणे आिचयक आहे
का?
माझ्या द्दडद्दजरल बँद्दकंग चॅनेल्स जसे
मोबाइल बँद्दकंग / इं ररने र बँद्दकंग /
यूपीआय / बीबीपीएस / भीम / प्रीपेड
काडि चे काय
कॅनरा बँक आद्दण द्दसंद्दडकेर बँकेच्या
खात्यात द्दनधी हिां तरणासाठी ग्राहक
आररीजीएस द्दकंिा एनईएफरी िापरतील
काय ?

कजाड िंबिंसित

होय काड्ि स जशी चालत असतील तसतशी चालू राहतील आद्दण
कोणतेही बदल आधीपासूनच कळद्दिले जातील.
नाही, ग्राहकां ना द्दिद्यमान ईसीएस आदे श द्दकंिा पोस्ट-डे डेड
धनादे श बदलण्याची आिचयकता नाही. कोणताही बदल,
आिचयक असल् यास आगाऊ सूचना दे ऊन केला जाईल.
कोणत्याही प्रद्दक्रयेत कोणताही बदल होणार नाही. दोन्ही बँकां चे
सिि अनु प्रयोग जसे आहे तसेच कायिरत राहतील. बँकां चे सिि
अनु प्रयोग ग्राहकां च्या सेिेसाठी कायिरत राहतील.
काही बदल झाल् यास आम्ही ग्राहकां ना आगाऊ सूचना दे ऊ.
नाही. कॅनरा बँक आद्दण द्दसंद्दडकेर बँक खात्यां मधील द्दनधी
हिां तरण इं रिा-बँक द्दनधी हिां तरण मानले जाईल.

मस्या

कॅनरा बँके ग्राहक द्दसंद्दडकेर बँक शाखां ना
नाही. ओडी / ओसीसी खात्यातून रोख पैसे काढणे केिळ
भे र दे ऊन त्यां च्या ओडी / ओसीसी
मू ळ शाखे त मयाि द्ददत आहे.
खात्यां मधून पैसे काढू शकतात का?
द्दिद्यमान पत सुद्दिधां च्या कोणत्याही अरी ि शतीत त्वररत बदल
होणार नाहीत. तर्ाद्दप, सुद्दिधा एकद्दत्रत बँकेच्या मागिदशि क तत्त्वे
/ धोरणानु सार चालद्दिल् या जातात. अरी ि शतीतील कोणत्याही
दोन बँकां चे एकद्दत्रकरण माझ्या सध्याच्या
बदलां ची माद्दहती अगोदर दे ण्यात येईल. तर्ाद्दप, व्याजदराच्या
अरी ि कजि खात्याच्या अरींिर पररणाम
संदभाि त, रीसेर क्लॉजसह मु दत कजाि च्या बाबतीत, द्दिद्यमान
करे ल काय?
व्याजदर रीसेर तारखे पयंत चालू राहील. िद्दकंग कॅद्दपरल
कजाि च्या बाबतीत, सध्याचा दर पुढील नू तनीकरण होईपयंत
राहील.
सध्याच्या दोन्ही सुद्दिधा सध्याच्या द्दनयम ि शतीनु सार सुरू
जर द्दसंद्दडकेर बँक आद्दण कॅनरा बँक या राहतील. एकद्दत्रकरणा नं तर, दोन्ही कजि एकाच द्दठकाणी द्ददले
दोन्हीकडून कजि असेल तर काय होईल? जातील. या संदभाि तील बदल आगाऊ माद्दहती दे उन करण्यात
येईल.
द्दसंद्दडकेर बँक द्दकंिा कॅनरा बँकेकडे तारण ठे िले ली कागदपत्रे
मला द्दसंद्दडकेर बँक / कॅनरा बँकेत जमा
सुरद्दक्षत असतील आद्दण आपण सहजपणे पुनप्राि प्त करू
केले ले माझे तारण कागदपत्रे सहज
शकाल.
द्दमळतील का?
एकद्दत्रत झाल् यानं तर माझ्या ओडी / कजि लागू मागिदशि क सूचनां नुसार ओडी / कजाि चे नू तनीकरण /
नू तनीकरणचे काय होईल?
संिधिन सामान्यपणे होईल
द्दसंद्दडकेर बँके द्वारे ग्राहक कॅनरा बँकेच्या
कजि खात्यात ईएमआय भरू शकतील नाही
की नाही
होय, व्याज सूर घेण्यास पात्र असणा सिाि ना भारत सरकारने
पीक कजाि च्या बाबतीत व्याज सूर द्दमळणे
जारी केले ल् या मागिदशि क सूचनां नुसार लाभ द्दमळिून दे ण्यात
सुरूच राहील काअ ?
येतील
द्दिद्दशष्ट एमएसएमई योजना ज्या अंतगित
नाही. पुढील नू तनीकरण / आढािा होईपयंत मं जूर केले ल् या
द्दसंद्दडकेर बँकेकडून कजि घेतले गेले आहे
अरी ि शतींनु सार कजि चालू ठे िले जाईल.
ते कॅनरा बँकेत उपलब्ध नसले तर
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कजाि ची स्स्र्ती काय असेल. कजाि चे
रूपां तर कॅनरा बँकेच्या इतर काही
योजनां मध्ये केले जाईल की नाही.
एकद्दत्रत कॅनरा बँकेत द्दसंद्दडकेर बँकेने
परिानगी द्ददले ला सूर दर द्दकंिा अन्य
शु ल्काचा दर चालू राहील का
पीएमईजीपी अनु दान. पीएमईजीपी कजे
द्दसंद्दडकेर बँकेकडून घेतली आहे त.
द्दिलीनीकरणानं तर आतापयंत द्दमळाले ल् या
अनु दानाची स्स्र्ती काय असेल?
एकद्दत्रकरणा नं तर अॅडहॉक द्दलद्दमर,
अस्र्ायी ओव्हरलाईन, स्टँ डबाय मयाि दा
इत्यादीसारख्या अल् प मु दतीच्या क्रेद्दडर
सुद्दिधां चा द्दििार केला जाईल का?
मी कॅनरा बँकेत माझ्या द्दसंद्दडकेरच्या कजि
खात्याचे चेक कले क्शन ठे िू शकतो की
नाही
माझ्याकडे दोन्ही बँकां मध्ये कजि खाती
आहे त - मला काय करािे लागेल
एका शाखे तून दु सरया शाखे त
खात्याचे हिां तरण होईल का?

कजि

एखाद्या द्दिद्दिष्ट पत सुद्दिधेसाठी कॅनरा
बँकेकडे िु ल्क जाि असल्यास द्दिद्यमान
द्दसंद्दडकेर बँक कजि दार / ग्राहकां ना
अद्दधक सेिा िुल्क (प्रोसेद्दसंग िुल्क,
कद्दमिन इत्यादी) द्यािे लागेल का ?
द्दसंद्दडकेर बँकेचे ग्राहक रररे ल लोनसाठी
एकद्दत्रतपणे उलर कोणाकडे संपकि
साधतील?
द्दसंद्दडकेर बँकेने मं जूर केलेल्या प्रकल्ां च्या
प्रिािां ना कॅनरा बँक द्दित्तपुरिठा करे ल
का?
एका बँकेत खाते प्रमाद्दणत असेल तर
दु सरया बँकेत एनपीए असेल तर काय
होईल?
द्दिद्दिध बँकां कडून द्दमळणारया ले रर ऑफ
क्रेद्दडर आद्दण द्दनयाि त सुद्दिधां ची स्स्र्ती
काय असेल? आम्हाला निीन एलसीसाठी
द्दिनं ती करािी लागेल की ती सुरूच ठे िली
जाईल?

िंबिंसित

होय, द्दसंद्दडकेर बँकेद्वारे परिानगी असले ल् या सिलती सध्याच्या
मं जुरीनु सार पुढील नू तनीकरणापयंत चालू राहतील.
एकद्दत्रकरणानं तर पुढील द्दिचार केला जाईल
पीएमईजीपी
अनु दान शासकीय
मागिदशि क
एकद्दत्रकरणाने उपलब्ध करुन द्ददले जाईल

तत्त्वां नुसार,

होय, एकद्दत्रकरणाने गुणित्ते िर आधारीत आद्दर्िक गरजे चा द्दिचार
केला जाईल.

कृपया धनादे श संबंद्दधत बँकां च्या मू ळ शाखे त जमा करा
मं जुरीच्या अरी ि शतींनु सार दोन्ही कजे परतफेड करािीत
नाही.
ग्राहकाकडून द्दिद्दशष्ट द्दिनं ती आद्दण सक्षम अद्दधकायाि ची परिानगी
आिचयक असेल .
नाही, अस्ित्त्वात असले ल्या पत सुद्दिध्यां साठी सध्याचे िु ल्क
भाडे ि मु दतीसाठी / कालािधीपयंत चालू राहील. नव्या
मयाि दां साठी, एकद्दत्रत बँकेच्या मागिदिि क सूचनां नुसार िु ल्क
आकारले जाईल.

ग्राहक दोन्ही बँकां च्या िाखा / कायाि लयां कडे जाऊ िकतात.

होय

प्रमाद्दणत खात्यास डीम्ड एनपीए मानले जाईल
द्दिद्यमान एलसीची मु दत संपण्यापयंत सुरू ठे िणे आिश्यक
आहे , निीन एलसी दे ण्याची गरज नाही. एकद्दत्रत संस्र्ा दोन्ही
बँकां च्या िचनबद्धतेचा सन्मान करे ल

इ

पे न्शन

मस्या

९१

द्दिद्यमान द्दसंद्दडकेर बँकेच्या द्दनिृत्तीिेतन नाही. द्दनिृत्तीिेतन धारकाला कॅनरा बँकेत निीन पेन्िन खाते
धारकाला पेन्िन द्दमळण्यासाठी कॅनरा बँक उघडण्याची आिश्यकता नाही. द्दिद्यमान द्दसंद्दडकेर बँक खाते
िाखे त निीन खाते उघडािे लागेल का? एकद्दत्रकरणानं तर दे खील चालू ठे िू िकतो.
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९२

९३

९४

९५

९६

फ
९७
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१००

द्दसंद्दडकेर
बँक
द्दनिृत्तीिेतनधारक
कोणत्याही कॅनरा बँक िाखे तून पेन्िन
घेऊ िकेल का?.
द्दनिृत्तीिेतनधारक
पूिीच्या
द्दसंद्दडकेर
बँकेच्या िाखे तून जिळच्या कॅनरा बँक
िाखे त द्दनिृत्तीिेतन खाते हिां तररत करू
िकतो.
द्दसंद्दडकेर बँक पेन्िनधारक कॅनरा बँक
िाखां मध्ये द्दकंिा त्याउलर हयातीचा
दाखला भौद्दतक / द्दडद्दजरल स्वरूपात
सादर करू िकतो का .
द्दसंद्दडकेर बँकेच्या द्दनिृत्तीिेतनाला कॅनरा
बँक िाखां कडून पेन्िन स्िप द्दमळू
िकते?
कॅनरा बँक िाखां कडून द्दसंद्दडकेर बँकेचा
पेन्िनधारक फॉमि १६ चा लाभ घेऊ
िकेल का?

सिमा

िंबिंसित

होय द्दनिृत्तीिेतनधारक कोणत्याही कॅनरा
द्दनिृत्तीिेतन काढू िकतो आद्दण त्याउलर.

बँक

िाखे तून

होय द्दनिृत्तीिेतनधारक द्दनिृत्तीिेतन खाते पूिीच्या द्दसंद्दडकेर बँ क
िाखे तून जिळच्या कॅनरा बँक िाखे त द्दकंिा त्याउलर हिां तररत
करू िकते.
होय द्दसंद्दडकेर बँक द्दनिृत्तीिेतनधारक कॅनरा बँक िाखां मध्ये
द्दकंिा त्याउलर भौद्दतक / द्दडद्दजरल स्वरूपात हयातीचा दाखला
सादर करू िकतात.
होय द्दनिृत्तीिेतन स्िप कोणत्याही कॅनरा बँकेच्या िाखे तून द्दमळू
िकते.
कृपया चालू िषाि साठी फॉमि १६ साठी आपल्या मू ळ िाखे त
भे र द्या

मस्या

पॉद्दलसीधारक
/
म्युच्युअल
गुंतिणूकदार म्हणून एकद्दत्रत
माझ्यािर कसा पररणाम करे ल?

फंड
आपल्या गरजा पूणि करण्यासाठी पॅन इं द्दडया ने रिकिची उपस्स्र्ती
बँक,
द्दमळिून ग्राहकाला फायदा होईल.

द्दिमा पॉद्दलसी सुरू ठे िण्यासाठी ग्राहकाला एक ग्राहक म्हणून, एकद्दत्रत बँकात व्यिसाय आपल्यासाठी
काही करायचे आहे का?
ने हमीप्रमाणे असेल.
एकीकरणानं तरच्या पररस्स्र्तीत द्दसंद्दडकेर आपण आपल्या द्दिमाधारकास नू तनीकरण प्रीद्दमयम िेळेत
बँकेने द्दिकले ल्या माझ्या द्दिद्यमान जीिन भरल्यास आपली पॉद्दलसी एकत्रीकरणाच्या नं तरही अंमलात
द्दिमा पॉद्दलसीचे काय होईल?
आणली जातील.
एकद्दत्रकरणा नं तर आपली पॉद्दलसी आपल्या िाखे त दे खील
सव्हि केली जातील. तुमच्या द्दिमा पॉद्दलसीमु ळे उद्भिणायाि
द्दसंद्दडकेर बँकेने द्दिकले ल्या माझ्या जीिन
सेिेसंबंद्दधत
कोणत्याही
तक्रारींसाठी
तुम्ही
आम्हाला
द्दिमा पॉद्दलसी / पॉद्दलसीची सेिा कोण
insurancecomplaints@canarabank.com
ईमे ल
दे ईल?
करू िकता.

१०१

द्दसंद्दडकेर बँकेच्या सध्याच्या आयुद्दििमा
द्दनयामकाने सुचद्दिलेल्या द्दिद्यमान मागिदिि क
पतसंबंद्दधत कंम्पद्दनद्दि संबंध तोडल्यास
द्दसंद्दडकेर
बँकेचा
कोणताही
द्दिमा
रि
पॉद्दलसीधारकास सूद्दचत केले जाईल का?
पॉद्दलसीधारकास अगोदरच सूद्दचत केले जाईल.

१०२

माझ्या द्दसंद्दडकेर बँक खात्यातून दरमहा आपण ते सुरू ठे िू िकता.
िजा केले ल्या एसआयपी हप्त्ां चे काय?

१०३

एकद्दत्रत बॅंकेमधील निीन जीिन द्दिमा पॉद्दलसी कॅनरा
एकद्दत्रकरणा नं तर कॅनरा बँकेत जीिन
एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इन्िु रन्स कंपनी द्दलद्दमरे ड दे ईल
द्दिमा सेिा दे णारे कोण असतील?
आद्दण सस्व्हि स करे ल.

सूचनां नुसार
करण्यापूिी
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माझे जीिन द्दिमा पॉद्दलसी कॅनरा बँक
जीिन द्दिमा पॉद्दलसीच्या पोरे द्दबद्दलरीबाबत द्दनयामकाने अद्याप /
जीिन द्दिमा पॉद्दलसीिर पोरि केली जाऊ
परिानगी माद्दगतले ली नाही.
िकतात का ?
माझ्या द्दिद्यमान द्दसंद्दडकेर बँकेने द्दिकले ले
आरोग्य द्दिमा पॉद्दलसी / पॉद्दलसींचे (द्दसंड
आरोग्य) बॅंकां च्या एकद्दत्रकरणा नं तर काय
होईल?

एकद्दत्रकरणा नं तर आपली आरोग्य धोरणे द्दिद्यमान द्दिमा
कंपनीच्या ितिमान मु दतीसाठी लागू होतील. नू तनीकरणाच्या
िेळी, पॉद्दलसी पूणि सातत्यपूणि फायद्यां सह िैकस्ल्क सेिा
प्रदात्यास पोरि केली जातील.
आपल्या पॉद्दलसी आपल्या िाखे मधे सामान्यत: सव्हि केल्या
द्दसंद्दडकेर बँकेने द्दिकलेल्या माझ्या आरोग्य जातील. तुमच्या द्दिमा पॉद्दलसीमु ळे उद्भिणायाि
सेिेसंबंद्दधत
द्दिमा पॉद्दलसीची सेिा / नू तनीकरण कोण कोणत्याही
तक्रारींसाठी
तुम्ही
आम्हाला
करे ल?
insurancecomplaints@canarabank.com िर ईमे ल
करू िकता.
कॅनरा बँक पोस्ट एकद्दत्रकेत आरोग्य द्दिमा एचडीएफसी एगो हे ल्थ इन्िु रन्स द्दलद्दमरे ड सध्या कॅनरा बँकेसाठी
आरोग्य द्दिमा सेिा प्रदान करीत आहे . या संदभाि तील कोणत्याही
सेिा प्रदाता कोण असतील?
बदलां ची माद्दहती योग्य िेळी द्ददली जाईल.
एकद्दत्रकरणा नं तर द्दसंद्दडकेर बँकेने मला
पॉद्दलसीची मु दत होईपयंत तुमची पॉद्दलसी सध्याच्या द्दिमा
द्दिकले ल्या माझ्या द्दिद्यमान सििसाधारण
कंपनीद्वारे सेिा द्ददली जातील. कॅनरा बँकेिी संबंद्दधत द्दिमा
द्दिमा पॉद्दलसींचे काय होईल?
कंपन्या नू तनीकरणाची ऑफर दे तील.
द्दसंद्दडकेर बँकेच्या सध्याच्या सििसाधारण
द्दिमा
कंम्पद्दनद्दि
संबंध
तोडल्यास द्दनयामकाने द्दिद्दहत केले ल्या मागिदिि क सूचनां नुसार द्दसंद्दडकेर
पॉद्दलसीधारकास सूद्दचत केले जाईल का बँकेचा कोणताही द्दिमा करार संपुष्टात येण्यापूिी द्दसंद्दडकेर
?
बँकेच्या पॉद्दलसीधारकास अगोदरच सूद्दचत केले जाईल.
सामान्य द्दिमा सेिा यां द्वारे प्रदान केल्या जातीलः
कॅनरा बँक एकद्दत्रकरना नं तर सामान्य
- द न्यू इं द्दडया अॅश्युरन्स को. द्दल
द्दिमा सेिा प्रदाता कोण असतील?
- मे ससि बजाज अद्दलयान्झ जनरल इन्िु रन्स को . द्दल
मे ससि रारा एआयजी जनरल द्दिमा को. द्दल
नू तनीकरणािर द्दिमा भागीदाराच्या नू तनीकरणाद्वारे आद्दण द्दिद्दहत
माझ्या सामान्य द्दिमा पॉद्दलसी कॅनरा बँकेने
भागीदारां च्या अंडररायद्दरंग द्दनणियानु सार आपण कॅनरा बँकेच्या
ऑफर केले ल्या सामान्य द्दिमा पॉद्दलसीिर
द्दिमा भागीदारां द्वारे आपली सामान्य द्दिमा पॉद्दलसी पोरि करू
पोरि केले जाऊ िकतात का?
िकता.
माझ्या
द्दिद्यमान
म्यु च्युअल
फंडाचे
आपला द्दिद्यमान म्यु च्युअल फंड (एसआयपी / एसरीपीसह)
(एसआयपी / एसरीपी समािेिासह)
जोपयंत आपण ठे िू इद्दिता तोपयंत द्दिद्यमान फंड हाऊससह
द्दसंद्दडकेर बँकेने बँकां च्या एकद्दत्रकरणाने
सुरू राहील.
द्दिकले ले काय होईल?
द्दसंद्दडकेर बँकेद्वारे म्यु च्युअल फंडामध्ये
गुंतिणूकीसाठी कोण काम करे ल?
कोणती मालमत्ता व्यिस्र्ापन कंपनी
गुंतिणूकीनं तर एकद्दत्रकरणासाठी कॅनरा
बँकेत उपलब्ध असेल?
द्दसंद्दडकेर बँकेने द्दिकल्या गेलेल्या पॉद्दलसी
/ म्यु च्युअल फंडाच्या युद्दनरसंदभाि तील
तक्रारींसाठी मी कोणाकडे संपकि साधू?

म्यु च्युअल फंडामध्ये गुंतिणूकीची सेिा संबंद्दधत फंड हाऊसद्वारे
केली जाईल.
कॅनरा रोबेको म्यु च्युअल फंड
द्दिमा आद्दण म्यु च्युअल फंड या दोन्ही सेिेसंबंद्दधत कोणत्याही
सेिेसंबंद्दधत
मु द्द्ां साठी
तुम्ही
आम्हाला
इन्िु रन्स
insurancecomplaints@canarabank.com िर द्दलहा.
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आधीच जारी केलेली पॉलीसी लागू होतील आद्दण द्दिमा कंपनीद्वारे
31 माचि 2020 नं तर नूतनीकरणासाठी
दे य तारखे पयंत त्याची सेिा द्ददली जाईल. ०1.०4.२०२० च्या
द्दसंड आरोग्य पॉद्दलसीसाठी पयाि यी व्यिस्र्ा
पलीकडे निीन धोरणे ि नूतनीकरण िैकस्ल्क सेिा प्रदात्याद्वारे
आहे का?
द्ददले जाईल.
एकत्रीकरणानं तर कॅनरा बँकेने दे ऊ केले ले
द्दिमा आद्दण म्यु च्युअल फंडाच्या अंतगित कॅनरा बँकेने द्ददलेली
जीिन द्दिमा उत्पादने द्दसंद्दडकेर बँकेच्या
सिि उत्पादने एकद्दत्रत बँकेच्या सिि ग्राहकां ना उपलब्ध असतील.
ग्राहकां साठी उपलब्ध असतील का?
एकत्रीकरणानं तर कॅनरा बँकेने दे ऊ केले ले
आरोग्य द्दिमा उत्पादने द्दसंद्दडकेर बँकेच्या द्दिमा आद्दण म्यु च्युअल फंडाच्या अंतगित कॅनरा बँकेने द्ददलेली
सिि उत्पादने एकद्दत्रत बँकेच्या सिि ग्राहकां ना उपलब्ध असतील.
ग्राहकां साठी उपलब्ध असतील का?
एकत्रीकरणानं तर कॅनरा बँकेने दे ऊ
केले ली सामान्य द्दिमा उत्पादने द्दसंद्दडकेर
द्दिमा आद्दण म्यु च्युअल फंडाच्या अंतगित कॅनरा बँकेने द्ददलेली
बँकेच्या ग्राहकां साठी उपलब्ध असतील
सिि उत्पादने एकद्दत्रत बँकेच्या सिि ग्राहकां ना उपलब्ध असतील.
का?
एकत्रीकरणानं तर कॅनरा बँकेने द्ददले ली
म्यु च्युअल फंड उत्पादने द्दसंद्दडकेर बँकेच्या द्दिमा आद्दण म्यु च्युअल फंडाच्या अंतगित कॅनरा बँकेने द्ददलेली
सिि उत्पादने एकद्दत्रत बँकेच्या सिि ग्राहकां ना उपलब्ध असतील.
ग्राहकां साठी उपलब्ध असतील का?
मी द्दसंद्दडकेर बँकेत माझ्या िै क्षद्दणक
कजाि साठी ग्रुप लाइफ पॉद्दलसी खरे दी द्दिद्यमान गर धोरणे िैधतेपयंत सुरू राहतील आद्दण संबंद्दधत
केली आहे , एकद्दत्रतकरन झाल्यानं तर द्दिमा कंपनीद्वारे त्याची सेिा द्ददली जाईल. एकद्दत्रत बँकेच्या
सहयोगी भागीदाराद्वारे निीन धोरण प्रदान केले जाईल
पॉद्दलसीचे काय होईल?
रारा एआयजी जनरल इन्िुरन्स कम्पद्दनद्दच
जनरल इन्िुरन्स पॉद्दलसी
माझ्याकडे
आहे त, ती नव्या एकद्दत्रत बँकेकडे सुरू होय
राहतील का?
एकद्दत्रकरणा
नं तर
कॅनरा
बँकेिी
करारबद्ध द्दिमा आद्दण म्यु च्युअल फंड
आिश्यक नाही. द्दिद्यमान खाते उिे ि पूणि करे ल.
कंपन्याची उत्पदने
खरे दीसाठी मला
स्वतंत्र बँक खाते करािे लागेल का?
संबंद्दधत द्दिमा सेिा प्रदाता अिा दाव्यां ची पूतिता करे ल. आम्ही
द्दसंद्दडकेर बँकेच्या एकद्दत्रकरणापूिी खरे दी
एकद्दत्रतपणे पोस्ट केले ल्या द्दसंद्दडकेर बँकेच्या ग्राहकां च्या तक्रारी
केले ल्या जीिन ि आरोग्य द्दिमा
/ समस्ां ना मदत करू. आपणास आपली तक्रार / द्दचंता /
उत्पादनां िी
संबंद्दधत
दाव्यां साठी
समस्े चे द्दनराकरण करण्यात काही अडचणी येत असल्यास
द्दसंद्दडकेर बँकेच्या ग्राहकां ना कोण मदत
कृपया
आम्हाला
करे ल?
insurancecomplaints@canarabank.com िर द्दलहा.
मे 2020 मध्ये सोिल द्दसक्युरररी
स्कीमसाठी)
पीएमजे जेबीिाय
आद्दण
होय तुम्ही पात्र असाल तर
पीएमएसबीिाय (ऑरो डे द्दबर आमच्या
द्दिद्यमान खात्यात होईल का?

१२६

पीएमजे जेबीिाय आद्दण पीएमएसबीिायच्या डीएफएस मागिदशि क सूचनां नुसार, नोंदणीक्रुत कन्यि त अले ल् या
द्दिमा कंपन्या दािे द्दनकाली काढतील.
दाव्याची पुतिता कशी होईल?

१२७

दाव्यां चा तोडगा न-द्दनघाल्यास
कोठे संपकि साधािा?

ग्राहकाने

ग्राहकां ना गरज भासल्यास बँकेच्या जिळच्या कोणत्याही
िाखे त जाणे आिश्यक आहे . कोणत्याही तक्रारी द्दकंिा
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१२८

१२९

तक्रारीसाठी ग्राहक sssclaims@canarabank.com िर
मे ल पाठिू िकतात
ग्राहकाला एकद्दत्रत बँकेच्या सिाि त जिळच्या शाखे त संपकि
पीएमजे जेबीिाय आद्दण पीएमएसबीिाय साधािा लागेल. पीएमजे जेबीिाय आद्दण पीएमएसबीिाय
संबंद्दधत तक्रारीसाठी कोणास संपकि संबंधीच्या कोणत्याही तक्रारींसाठी तो
insurancecomplaints@canarabank.com
साधण्याची आिचयकता आहे ?
मे ल पाठिू शकतो.
सध्या कॅनरा बँक पीएमजे जेबीिाय पीएमएसबीिायसाठी मे ससि
कॅनरा एचएसबीसीबीसी लाइफ इन्शु रन्स को. आद्दण मे ससि
पीएमजे जेबीिाय आद्दण पीएमएसबीिाय
बजाज अलायन्झ जनरल द्दिमा कंपनीशी करारबद्ध आहे .
सेिा दे णारया द्दिमा कंपन्या कोण आहे त?
या कंपन्या एकद्दत्रत बँकेच्या ग्राहकां साठी पीएमजे जेबीिाय आद्दण
पीएमएसबीिाय अंतगित सेिा प्रदान करत राहतील
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