સિસડિકેટ બેંકનું કેનરે ા બેંકમાું એકીકરણ
વારુંવાર પૂછાયેલા પ્રશ્નો (એફએક્યૂ)
ક્રમ નું.
એ

વારુંવાર પૂછાયેલા પ્રશ્ન
િવવિામાડય બાબતો

ઉત્તર
માનનીય નાણાું મુંત્રી દ્વારા અહીં જણાવેલ ઉદ્દેશ્યોની િાથે આ એકીકરણની જાહેરાત
કરવામાું આવી છે ેઃ
 નવી પેઢીની બેંકોના િજવ ન- એકીકરણ મારફતે ક્ષમતાઓને ઉજાગર કરવી
 5 ટ્રિસલયન યએિ િૉલરના અથવતુંત્રના સનમાવણના ધોરણને અનરૂપ પીએિબીની
સથથસતને ફરીથી સનધાવટ્રરત કરવી
 ક્રેટ્રિટમાું વધારો કરવા માટે વધ ક્ષમતા ધરાવતી મોટી બેંકો
 િદ્રઢ રાષ્ટ્રીય ઉપસથથસત અને આુંતરરાષ્ટ્રીય પહોંચ ધરાવતી બેંકોનું િજવ ન કરવું
 ધીરાણ પાછળ થતાું ખચવને ઘટાિવા માટે િુંચાલનની કાયવક્ષમતા વધારવી
 જોખમ લેવાની ક્ષમતામાું વધારો કરવો
 વધારેલા અનકૂલનની િાથે વ્યાપક િસવધાઓ પૂરી પાિવી
 બજારમાુંથી િુંિાધનો ઊભા કરવાની વધ િારી ક્ષમતાનું િજવ ન કરવું

1

આ એકીકરણના ઉદ્દેશ્યો શું છે ?

2

એકીકરણ પામેલી બેંકનું નામ શું હશે?

એકીકરણ પામેલી બેંકને કેનરે ા બેંક નામ આપવામાું આવશે.

એક ગ્રાહક તરીકે મારે હાલમાું કોઈ પગલાું

એક ગ્રાહક તરીકે આપે આપની શાખા ખાતે હુંમેશની જે મ જ કામગીરી કરવાની રહે છે .
બુંને બેંકોની તમામ શાખાઓ આપને શ્રેષ્ઠ િેવા પૂરી પાિવાનું િસનસશ્ચત કરશે.

3

4

5

લેવાના રહે છે ?

જશે?

ના. હાલમાું કોઇપણ શાખાને બુંધ કરવાનું અમારું કોઈ આયોજન નથી. આપની નજીકમાું
આવેલી કોઈ શાખાનું એકીકરણ કરવાનો અમે સનણવય લઇશું તો, આ અુંગે આપને ઘણી
પહેલેથી જાણ કરવામાું આવશે.

મારા સવથતારમાું આ બુંને બેંકની શાખાઓ
આવેલી છે . તો આ બેમાુંથી કઈ શાખા મારી
બેંકકગ િુંબુંસધત સવનુંતીઓની િેવા પૂરી

તમામ શાખાઓમાું હુંમેશની જે મ જ કામગીરી ચાલશે. આપને આપની વતવમાન બૈંકની
શાખા દ્વારા િેવા પૂરી પાિવાનું ચાલ રહેશે. ભસવષ્યમાું લગભગ 12 આુંતરિુંચાસલત
િેવાઓ આ બુંને બેંકના તમામ ગ્રાહકોને ઉપલબ્ધ કરાવવામાું આવશે.

શું એકીકરણ બાદ કેટલીક શાખાઓ બુંધ થઈ

પાિશે?
6
7

8

િમય જતાું મારી શાખા િાથે સવકસિત થતાું
આુંતરવૈયસક્તક િુંબુંધ કેવો હશે?
મારા િીસડિકેટ બેંકના વતવમાન શૅરોનું શું
થશે?
એકીકરણ થઈ ગયાું બાદ મને આ એકીકરણ
/બેંકકગ
િેવાઓના
િુંબુંધે
આગળનો/તાજે તરનો િુંદેશાવ્યવહાર ક્યાુંથી
પ્રાપ્ત થશે?

9

કઈ બેંકનું એકીકરણ કઈ બેંક િાથે થશે?
િીસડિકેટ બેંક એ ખાનગી બેંક છે કે િરકારી?

10

આપને આપની શાખામાું પ્રાપ્ત થતાું આુંતરવૈયસક્તક િુંબુંધ જે વા જ અથવા તેનાથી વધ
િારા આુંતરવૈયસક્તક િુંબુંધની િેવા પૂરી પાિવામાું આવશે.
રેકોિવ પરની તારીખ (23/03/2020) િધીના િીસડિકેટ બેંકના વતવમાન શૅરધારકો બુંને
બેંકના બૉિવ ઑફ ટ્રિરેક્ટિવ દ્વારા નક્કી કરવામાું આવતાું શૅર સવસનમય ગણોત્તર મારફતે
કેનેરા બેંકના શૅરો પ્રાપ્ત થશે.
કેનેરા બેંક અને િીસડિકેટ બેંક એમ બુંને બેંકોની વેબિાઇટને િમયાુંતરે તાજે તરની માસહતી
િાથે અપિેટ કરવામાું આવશે. કોઇપણ પ્રકારની િહાય માટે કૃપા કરીને બેંકના ટૉલ ફ્રી
નુંબર પર િુંપકવ કરો અથવા તો િોસશયલ મીટ્રિયા િાથે જોિાઓ અથવા અમારી શાખાની
મલાકાત લો.
િીસડિકેટ બેંકનું એકીકરણ કેનેરા બેંકમાું થશે. એકીકરણ પામેલી એસડટટી કે બેંકનું નામ
કેનેરા બેંક હશે.
િીસડિકેટ બેંક એ જાહેર ક્ષેત્રની બેંક છે , એટલે કે, એવી બેંક જે માું ભારત િરકાર બહમતી
સહથિો ધરાવે છે .
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ક્રમ નું.

11

12

13

વારુંવાર પૂછાયેલા પ્રશ્ન

આ પ્રકારના એકીકરણ શા માટે થાય છે ?

કેનરે ા બેંક અને િીસડિકેટ બેંકના એકીકરણનો
ગ્રાહકો પર કેવો પ્રભાવ પિશે?

કેનેરા બેંક/િીસડિકેટ બેંક કેટલી શાખાઓ
ધરાવે છે ?

ઉત્તર
ભારત િરકારે િીસડિકેટ બેંક અને કેનેરા બેંકના એકીકરણને મુંજૂર કયું છે , જે થી કરીને તેને
વૈસશ્વક રીતે થપધાવત્મક ઋણદાતા બનાવી શકાય. આ એકીકરણ થવાની િાથે જ, નવી
રચાયેલી બેંક થટેટ બેંક ઑફ ઇસડિયા, પીએનબી+ઓબીિી+યનાઇટેિ બેંક ઑફ ઇસડિયા
અને બેંક ઑફ બરોિા બાદ દેશની ચોથી િૌથી મોટી બેંક બની જશે (ટ્રિિે. 2019 િધી
મજબ). એક કે તેનાથી વધ બેંકોનું કોઇપણ એકીકરણ વ્યાપક ભૌગોસલક ઉપસથથસત પૂરી
પાિે છે અને તે કદ, વ્યાપ, િામર્થયવનો લાભ મેળવવામાું મદદરૂપ થાય છે . હવે, આ
િુંસમસલત એસડટટી િમગ્ર ભારતમાું લગભગ 10,396 શાખાઓ અને અુંદાજે 13,408
એટીએમનું નેટવકવ ધરાવે છે . (કેનેરા બેંક - 8,837 એટીએમ અને 6,333 શાખાઓ,
િીસડિકેટ બેંક - 4,571 એટીએમ અને 4,063 શાખાઓ).
ગ્રાહકો કેનેરા બેંક નામના વધ મોટા િુંગઠન કે બેંકનો સહથિો બની જશે . આ નવી
રચાયેલી એસડટટીની માકેટમાું સહથિેદારી વધેલી હશે, જે અથવતુંત્રોના વ્યાપને િધારવામાું
મદદરૂપ થશે અને વધ નફાકારક બની જશે.
પ્રત્યેક બેંકના ગ્રાહકોને શાખાઓની વધ િુંખ્યા અને એટીએમના બહોળા નેટવકવનો લાભ
પ્રાપ્ત થશે, ક્રેટ્રિટની િસવધા િધીની પહોંચ તથા ઉત્પાદનો અને િેવાઓની વ્યાપક શ્રેણી
પ્રાપ્ત થશે.
આ િુંસમસલત થયેલી એસડટટી િમગ્ર ભારતમાું લગભગ 10,396 જે ટલી શાખાઓ,
અુંદાજે 13,408 એટીએમનું નેટવકવ ધરાવે છે . ગ્રાહકો ઉત્પાદનો અને િેવાઓના વ્યાપક
િમહમાુંથી પિુંદગી પણ કરી શકે છે . આ િુંસમસલત થયેલી એસડટટી હવે દેશમાું ચોથી
િૌથી મોટી જાહેર ક્ષેત્રની બેંક છે . એક કે તેનાથી વધ બેંકોનું કોઇપણ એકીકરણ વ્યાપક
ભૌગોસલક ઉપસથથસત પૂરી પાિે છે અને તે કદ, વ્યાપ, િામર્થયવનો લાભ મેળવવામાું
મદદરૂપ થાય છે .
આથી સવશેષ, તેના પટ્રરણામથવરૂપેઃ
 વધ િારી કકમતે ઉત્પાદનો અને િસવધાઓનો વ્યાપક િમહ પ્રાપ્ત થશે
 વ્યાપક નેટવકવના કવરેજને પગલે વધ િારી િલભતા પ્રાપ્ત થશે
 ગ્રાહકિેવાની અગ્રણી ભૂસમકામાું રહેલા થટાફની વધ ફાળવણી થવાને કારણે
ગ્રાહકિેવામાું િધારો થશે
 િુંપસત્ત વ્યવથથાપનના વધ િારા અવિર / વધ િારી િેવાઓ મેળવવાની તક
પ્રાપ્ત થશે.
કેનેરા બેંક ભારતમાું 6,328 શાખા અને સવદેશોમાું 5 શાખા ધરાવે છે .
િીસડિકેટ બેંક ભારતમાું 4,062 શાખા અને સવદેશ (યકે)માું 1 શાખા ધરાવે છે .
ના. િીસડિકેટ બેંકનું કેનેરા બેંક િાથે એકીકરણ થઈ રહ્ું છે અને આ એકીકરણ પામેલી
એસડટટી/બેંકનું નામ કેનેરા બેંક છે .

14

શું િીસડિકેટ બેંક બુંધ થવા જઈ રહી છે ?

બી.

બેંકકગની િવવિામાડય કામગીરી િુંબસું ધત પ્રશ્નો
શું મારે િીસડિકેટ બેંકમાું રહેલું મારું ખાતું બુંધ તમારે તમારા ખાતાને બુંધ કરાવવાની કોઈ જરૂર નથી. િીસડિકેટ બેંકમાું રહેલું વતવમાન
કરાવવું પિશે?
ખાતું ચાલ રહેશે.

15
16

શું મારો ખાતાનુંબર બદલાઈ જશે?

17

શું મારા ખાતાની અડય સવગતો બદલાશે?

18

શું મારે મારા કેવાયિીના દથતાવેજો ફરીથી
જમા કરાવવાના રહેશે?
વતવમાન ગ્રાહકો માટે ખાતાનો નુંબર અને

19

આઇએફએિિી કૉિ બદલાઈ જશે?

ના. તમારા ખાતાનો હાલનો નુંબર જે મ છે તેમ જ રહેશે. કોઇપણ પ્રકારનો ફેરફાર હશે
તો તે અુંગે ઘણી અગાઉથી જાણ કરવામાું આવશે.
ના. આઇએફએિિી, એમઆઇિીઆર વગેરે જે વી ખાતાની સવગતો જે મ છે તેમ જ
રહેશે. આ િુંબુંધે પણ જો કોઈ ફેરફાર હશે તો તે અુંગે ઘણી અગાઉથી જાણ કરવામાું
આવશે.
જો આપના શાખાના રેકોિવમાું આપનું કેવાયિી પહેલેથી જ અપિેટ થયેલું હોય તો, આપે
આપના કેવાયિીના દથતાવેજો ફરીથી જમા કરાવવાની કોઈ જરૂર રહેતી નથી.
જયાું િધી કોઇપણ પ્રકારના ફેરફાર અુંગે જણાવવામાું અને જાહેર કરવામાું ન આવે ત્યાું
િધી ખાતાનો નુંબર, આઇએફએિિી કૉિ, એમઆઇિીઆર કૉિ તથા ખાતા અને
શાખાની ઓળખ જે મ છે તેમ જ રહેશે.
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20

21

વારુંવાર પૂછાયેલા પ્રશ્ન
હું બુંને બેંકમાું ખાતું ધરાવું છું . તો શું મારે
બેમાુંથી કોઈ એક ખાતું બુંધ કરાવવું પિશે?
શું મને નવી ચેક બૂક / એટીએમ કાિવ પ્રાપ્ત
થશે અને હાલની ચેક બૂક અને એટીએમ
કાિવનું શું થશે?

22

શું હું મારી પાિબૂકને કેનેરા બેંક/િીસડિકેટ
બેંકની કોઇપણ શાખા ખાતે અપિેટ કરાવી
શકું?

23

શું િીસડિકેટ બેંકના ગ્રાહકો ચેકનો ઉપયોગ
કયાવ વગર કેનેરા બેંકની કોઇપણ શાખામાુંથી
નાણાું ઉપાિી શકે છે અને તેનાથી સવપટ્રરત
કેનેરા બેંકના ગ્રાહકો ચેકનો ઉપયોગ કયાવ વગર
િીસડિકેટ બેંકની શાખામાુંથી નાણાું ઉપાિી

ઉત્તર
ના. બુંને બેંકના ખાતા ચાલ રહેશે. જોકે, આરબીઆઈની માગવદર્શશકા મજબ, ગ્રાહક ગમે
તેટલા ખાતા ધરાવતા હોય તેમનો કથટમર આઇિી (Cust - ID) એક જ હોવો જોઇએ.
આ િુંબુંધે કોઇપણ ફેરફાર અુંગે ઘણી અગાઉથી જાણ કરવામાું આવશે.
જયાું િધી અગાઉથી જાણ કરવામાું ન આવે ત્યાું િધી વતવમાન એટીએમ કાિવ અને ચેક
બૂકનો ઉપયોગ કરી શકાશે.
પાિબૂકને હાલ પૂરતી િુંબુંસધત બેંકની જે -તે શાખા ખાતે જ અપિેટ કરાવી શકાશે. જોકે,
ખાતાના થટેટમેડટને એકીકરણ પામેલી બેંકની કોઇપણ શાખાએથી ઉપલબ્ધ થઈ શકશે.

ના. ગ્રાહકોએ નાણાું ઉપાિવા માટે ચેકનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ. તેઓ કોઇપણ બેંકના
એટીએમ ખાતે િેસબટ કાિવનો ઉપયોગ કરી શકે છે .

શકે છે ?
24

25

શું હું કેનેરા બેંક કે િીસડિકેટ બેંકની કોઇપણ
શાખા ખાતે નાણાું જમા કરાવી શકું?
હું િીસડિકેટ બેંકમાું ખાતું ધરાવું છું . શું મારાથી
કેનેરા બેંકની શાખા ખાતે લેવિદેવિ કરી
શકાશે અને તેનાથી સવપટ્રરત જો હું કેનેરા
બેંકમાું ખાતું ધરાવતો હોઉં તો મારાથી
િીસડિકેટ બેંકની શાખા ખાતે લેવિદેવિ કરી
શકાશે?

26

27

28

29

શું મારા ખાતા પર કોઈ નવા િર્શવિ ચાજવ
વિૂલવામાું આવશે?

હા.
હા, તારીખ 01.04.2020થી અહીં નીચે જણાવેલ આુંતર િુંચાસલત િેવાઓ પૂરી
પાિવામાું આવશે.
1
રોકિ ઉપાિ
7
ચેકની ચૂકવણી અટકાવવી
2
રોકિ જમા કરાવવા
8
હોટ સલસ્થટગ િેસબટ / ક્રેટ્રિટ કાર્ડિવ
3
ફુંર્ડિ િાડિફર કરવા
9
ફટ્રરયાદ નોંધાવવી
4
લૉનની પનેઃચૂકવણી
10 ખાતાનું થટેટમેડટ મેળવવું
5
બચત ખાતું ખોલાવવું
11 લૉન ખાતાનું થટેટમેડટ મેળવવું
6
ચેક બૂક મેળવવાની સવનુંતી
12 બેલેડિ િુંબુંસધત પૂછપરછ કરવી
કરવી
આ એકીકરણના પટ્રરણામે ગ્રાહકો પાિેથી વિૂલવામાું આવતા િર્શવિ ચાર્શજિનું
એકીકરણ થઈ જશે. આ પ્રકારના િધારેલા િર્શવિ ચાર્શજિને જે -તે બેંકની વેબિાઇટ પર
પહેલેથી જ અપલૉિ કરી દેવામાું આવ્યાું છે .
હા. જોકે, આરબીઆઈની માગવદર્શશકા મજબ, ગ્રાહક ગમે તેટલા ખાતા ધરાવતા હોય

શું મારો કથટમર આઇિી જે છે તે જ રહેશે?

તેમનો કથટમર આઇિી (Cust - ID) એક જ હોવો જોઇએ. આ િુંબુંધે કોઇપણ ફેરફાર

શું મારા થાપણ ખાતાના વ્યાજદરોમાું કોઈ

અુંગે ઘણી અગાઉથી જાણ કરવામાું આવશે.
ના. એિબી/આરિી/બાુંધી મદતની થાપણો માટેના વતવમાન વ્યાજદરો પાકતી મદત િધી
જે મ છે તેમ જ રહેશે. એકીકરણ બાદ વ્યાજદરમાું થતાું કોઇપણ ફેરફાર અુંગે બેંકની
વેબિાઇટ અને શાખા ખાતે દશાવવવામાું આવશે.

ફેરફાર થશે?
શું િીસડિકેટ બેંકની શાખાઓનું કેનેરા બેંકની
શાખાઓમાું સવસલનીકરણ થઈ જશે અને
આમ થવાને પટ્રરણામે શું શાખાઓના થથળ

હાલ પૂરતું શાખાઓના થથળમાું કોઈ ફેરફાર કરવામાું આવ્યો નથી. જો આ પ્રકારનો
કોઇપણ ફેરફાર હશે તો તેના અુંગે ઘણી અગાઉથી જાણ કરવામાું આવશે.

બદલાઈ જશે?
કેનેરા બેંકની શાખાનું સવસલનીકરણ થવાના
30

ટ્રકથિામાું લૉકરો થથળાુંતટ્રરત થશે?

જો અમે નજીકમાું આવેલી શાખાઓનું સવસલનીકરણ કરવાનો સનણવય લઇશું તો, આવી
શાખાઓમાું લૉકર ધરાવનારા તમામ ગ્રાહકોને નજીકમાું આવેલી શાખામાું લૉકરો
ફાળવવામાું આવશે.
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31

32
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માચવ’20 માટેના ફૉમવ 16A બેંકની કઈ
શાખાઓમાુંથી ઉપલબ્ધ થશે?
એકીકરણ થયાું બાદ રૂ. 2 કરોિ િધીની બાુંધી
મદતની રીટેઇલ થાપણને સનયત િમય કરતાું

ઉત્તર
ફૉમવ 16A માટે આપની મૂળભૂત શાખાની મલાકાત લો.

હા

વહેલી ઉપાિી લેવા પર કોઈ દુંિ કપાય છે ?
33

34

એકીકરણ પામેલી બેંકમાું મદત વીતી થાપણો
માટે કેટલો વ્યાજદર ચૂકવવામાું આવે છે ?
હું કઈ બેંકની શાખાએથી બેમાુંથી કોઈ એક
બેંકની દાવો નહીં કરવામાું આવેલી થાપણને

લાગ થતાું બચત બેંકના દરે.

આ પ્રકારનો દાવો બેંકની મૂળભૂત શાખાએ જ કરવાનો રહેશે.

મેળવવાનો દાવો કરી શકું?
35

36

એકીકરણ પામેલી બેંકમાું થાપણ આપમેળે
રીડયૂ થઈ જવાની િેવા ઉપલબ્ધ છે ?
એકીકરણ થયાું બાદ રૂ. 2 કરોિ થી વધ બાુંધી
મદતની જર્થથાબુંધ થાપણોને સનયત િમય
કરતાું વહેલી ઉપાિી લેવા પર કોઈ દુંિ કપાય

હા, કરવામાું આવેલા કરાર મજબ મૂળ શાખાએ થાપણો આપમેળે રીડયૂ થઈ જશે ,
સિવાય કે, ટેક્િ િેવર િીપોસિટ, કેસપટલ ગેઇન એકાઉડટ િીપોસિટ, બેંક દ્વારા પાછી
ખેંચી લેવામાું આવેલ અડય કોઇપણ િીપોસિટ પ્રોિક્ટ, એફિીએનઆર થાપણો વગરે.
ના, લાગ થતું નથી

છે ?
37

બેમાુંથી કોઇપણ બેંકના વ્યાજદર િુંબુંસધત
કોઈ સવવાદ િજાવવા પર કોનો િુંપકવ કરવાનો
રહેશ?
ે

38

હું મારા ખાતાને િુંયક્ત ખાતા (જોઇડટ
એકાઉડટ)માું ફેરવવા માુંગું છું . શું હું તેને
એકીકરણ પામેલી બેંકની કોઇપણ શાખા

કૃપા કરીને આપની મૂળભૂત શાખા અથવા કૉલ િેડટરનો િુંપકવ કરો અથવા ફટ્રરયાદ
સનવારણ પોટવલ પર આપની ફટ્રરયાદ નોંધાવો.

કૃપા કરીને આપની મૂળભૂત શાખાની મલાકાત લો

ખાતે તેને કરાવી શકું?
39
40

41

નવું ખાતું ખોલાવવા માટે કેવાયિીના
દથતાવેજોની જરૂટ્રરયાતો બદલાઈ જશે?
સવસલનીકરણ બાદ ટૉલ ફ્રી નુંબરો િમાન જ

ના, સનયામક/િરકાર દ્વારા કરવામાું આવેલા ફેરફારોને આસધન રહીને પ્રવતવમાન
માગવદર્શશકા જે મ છે તેમ ચાલ રહેશે.

રહેશ?
ે

હા, સવસલનીકરણ બાદ ટૉલ ફ્રી નુંબરો જે છે તે જ રહેશે. અમે એકીકરણ માટે એક
િમર્શપત કૉલ િેડટર થથાપવાની પણ પ્રટ્રક્રયા હાથ ધરી રહ્ાું છીએ.

િીસડિકેટ બેંક માટેનો કથટમર કૅર નુંબર અલગ
છે કે હું િમાન ટૉલ ફ્રી નુંબર પર કૉલ કરી

આપ બુંને નુંબરો પર કૉલ કરી શકો છો.

શકું?
42

ખાતા નુંબર વગેરેમાું ફેરફાર થયાું બાદ ઇડકમ
ટેક્િ રીફડિ વગેરે જે વા સવસવધ સવભાગોમાુંથી
આવતાું રીફડિના ટ્રકથિામાું શું થશે?

43

શું હું નાણાું ઉપાિવા કે ભુંિોળને િાડિફર
કરવા માટે વતવમાન સપન નુંબરનો ઉપયોગ કરી

જયાું િધી કોઇપણ પ્રકારના ફેરફાર અુંગે જણાવવામાું અને જાહેર કરવામાું ન આવે ત્યાું
િધી ખાતાનો નુંબર, આઇએફએિિી કૉિ, એમઆઇિીઆર કૉિ તથા ખાતા અને
શાખાની અડય ઓળખ જે મ છે તેમ જ ચાલ રહેશે. રીફડિ વગેરે ફક્ત આપના વતવમાન
ખાતામાું જમા થશે.
હા

શકું?
44
45

શું હું િીસડિકેટ બેંકના એટીએમમાું મારો સપન
નુંબર બદલી શકું?
શું હું િીસડિકેટ બેંકમાું ખાતાનું બેલેડિ મેળવી
શકું?

હા, જો જરૂર જણાય તો આપ તેમ કરી શકો છો.
હા
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46

વારુંવાર પૂછાયેલા પ્રશ્ન
હું િીસડિકેટ બેંકનો ગ્રાહક છું , તો શું હું કેનેરા
બેંકમાું મોબાઇલ નુંબર નોંધાવી શકું તથા
તેનાથી સવપટ્રરત જો હું કેનેરા બેંકનો ગ્રાહક
હોઉં તો શું હું િીસડિકેટ બેંકમાું મોબાઇલ

ઉત્તર

હા

નુંબર નોંધાવી શકું?

47

હું િીસડિકેટ બેંકનો ગ્રાહક છું , તો શું હું
િીસડિકેટ બેંકમાું રહેલા મારા લૉન ખાતાની
સવગતો મેળવી શકું તથા તેનાથી સવપટ્રરત જો
હું કેનેરા બેંકનો ગ્રાહક હોઉં તો શું હું કેનેરા
બેંકમાું રહેલા મારા લૉન ખાતાની સવગતો

હા

મેળવી શકું?
48

શું આપ િીસડિકેટ બેંકમાું નોંધાયેલા મારા
મેઇલ આઇિી પર મને થટેટમેડટ મોકલાવી

હા

શકો?
49

50

51

52

53

હું િીસડિકેટ બેંકનો ગ્રાહક છું , તો શું હું કેનેરા
બેંકમાુંથી ચેકબૂક મેળવી શકું?
હું િીસડિકેટ બેંકનો ગ્રાહક છું , તો શું મને મારી
િેસબટ લેવિદેવિ માટેના એિએમએિ
મળવાનું ચાલું રહેશે?
હું િીસડિકેટની બેંકનો ગ્રાહક છું . મારું ખાતું
બ્લૉક થઈ ગયું છે , તો શું હું તેને કૉલ િેડટર
મારફતે અનબ્લૉક કરાવી શકું?
મારું િીસડિકેટ બેંકનું કાિવ ખોવાઈ ગયું છે . શું
આપ મારા કાિવને હોટસલથટ કરી શકો છો?
શું હું િીસડિકેટ બેંકમાું રહેલા ખાતા માટે
િીપીજીઆરએિ મારફતે ફટ્રરયાદ નોંધાવી
શકું છું ?

54

શું હું કેનેરા બેંક ખાતે િીસડિકેટ બેંકમાું રહેલા
મારા અગાઉના થાપણ ખાતાઓ એિબી/આરિી/ટીિી માટેના નોસમનેશનને

કૃપા કરીને આપની મૂળભૂત શાખાનો િુંપકવ કરો અને યોગ્ય િમયે કોઇપણ ફેરફારોની
જાણ કરવામાું આવશે.

હા, ગ્રાહક દ્વારા સનસશ્ચત કરવામાું આવેલ િેસબટ લેવિદેવિની મયાવદાના આધારે .

ના. કૃપા કરીને આપની હૉમ બ્રાડચનો િુંપકવ કરો.

હા
હા, આપ ફટ્રરયાદ નોંધાવી શકો છો અને િીપીજીઆરએિ પૅકેજ બુંને બેંક માટે ચાલ
રહેશે.

ના. કૃપા કરીને આપની હૉમ બ્રાડચનો િુંપકવ કરો.

બદલાવી શકું?

55

56

એકીકરણ બાદ શું હું ઓનલાઇન બચત ખાતું
ખોલાવી શકું?
હું િીસડિકેટ બેંકમાું હાઉસ્િગ લૉન ધરાવું છું .
તો શું મને કેનેરા બેંકમાુંથી વ્યાજનું પ્રમાણપત્ર

હા

ના. કૃપા કરીને આપની હૉમ બ્રાડચનો િુંપકવ કરો.

પ્રાપ્ત થશે?
57

શું હું કેનેરા બેંક ખાતેથી િીસડિકેટ બેંકમાું
રહેલી મારી અગાઉની થાપણ માટે ફૉમવ

ના. કૃપા કરીને આપની હૉમ બ્રાડચનો િુંપકવ કરો.

15G/H જમા કરાવી શકું?
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58

વારુંવાર પૂછાયેલા પ્રશ્ન
હું િીસડિકેટ બેંકમાું લૉકરની િસવધાની િાથે
ખાતું ધરાવું છું . શું હું મારા ઘરની નજીક
આવેલી કેનેરા બેંકમાું લૉકરની િસવધા મેળવી

ઉત્તર
હા, શાખામાું લૉકર ઉપલબ્ધ હોવાની શરતે.

શકું?
િી
59

ટ્રિસજટલ માધ્યમ અને કાિવ િુંબસું ધત પ્રશ્નો
જો હું નવા િેસબટ કાિવ માટે અથવા તો મારા
િીસડિકેટ બેંકના વતવમાન કાિવને ફરીથી ઇશ્યૂ
કરવાની અરજી કરું તો કયું કાિવ અને કયા

1 એસપ્રલ, 2020થી લાગ કરીને ઇશ્યૂ/ફરીથી ઇશ્યૂ કરવામાું આવનારા તમામ કાિવ
એકીકરણ પામેલી બેંકના હશે.

પ્રકારનું કાિવ મને પ્રાપ્ત થશે?

60

61

62

63

64

િીસડિકેટ બેંકમાુંથી પ્રાપ્ત કરેલા ક્રેટ્રિટ કાિવનું
શું થશે?

કાર્ડિવ પર મેળવવામાું આવેલા પોઇડ્િ અને
લૉયાસલટી રીવૉર્ડિવનું શું?

િીસડિકેટ બેંક પાિેથી મેળવવામાું આવેલા
પ્રીપેઇિ કાિવનું શું થશે?
િીસડિકેટ બેંક પાિેથી મેળવવામાું આવેલ
ઇડટરનેશનલ િાવેલ પ્રીપેઇિ કાિવનું શું થશે?
શું િીસડિકેટ બેંક અને કેનેરા બેંક એમ બુંનેના
ગ્રાહકો આ બે બેંકોની કોઇપણ શાખા ખાતે
કોઇપણ વધારાની કકમત ચૂકવ્યાું વગર
યપીઆઈ, એઇપીએિ, આઇએમપીએિ
વગેરે જે વી ફુંિ િાડિફરની િેવાઓને

ફરજચૂક (ચૂકવણી બાકી હોય તેવા ઋણ) વગરના િીસડિકેટ બેંકના તમામ ક્રેટ્રિટ કાર્ડિવને
ઘણી અગાઉથી જાણકારી પૂરી પાિીને ફરીથી બનાવવામાું આવશે અને કાિવની વતવ માન
મયાવદા પૂરી પાિી કેનેરા બેંકના કાિવ વિે તેને બદલવામાું આવશે . ત્યારપછીથી કેનેરા બેંકના
ક્રેટ્રિટ કાર્ડિવ િુંચાસલત સનયમો અને શરતો લાગ થશે. ફરજચૂક (ચૂકવણી બાકી હોય તેવા
ઋણ) ધરાવતા કાર્ડિવને એકવાર પાછલી બાકી ચૂકવણીઓ થઈ જાય તે પછી તેને કેનેરા
બેંકના કાિવમાું બદલી નાુંખવામાું આવશે.
િેસબટ કાિવેઃ િીસડિકેટ બેંકમાું િેસબટ કાર્ડિવ પર રીવૉિવ પોઇડટની િસવધા ઉપલબ્ધ નથી.
ક્રેટ્રિટ કાિવેઃ પ્રાપ્ત કરવામાું આવેલા રીવૉિવ પોઇડ્િને કાિવને ફરીથી તૈયાર કરવામાું
આવનારી પ્રટ્રક્રયા દરસમયાન યોગ્ય રીતે જાણ કરીને ઉપયોગમાું લઈ શકાશે અને તે ક્રેટ્રિટ
કાિવ ખાતામાું જમા થઈ જશે.
િીસડિકેટ બેંકમાુંથી પ્રાપ્ત કરવામાું આવેલા પ્રીપેઇિ કાિવને અગાઉથી જાણ કરીને અને
ગ્રાહક પાિેથી િુંમસત મેળવીને કેનેરા બેંકમાુંથી ફરી ઇશ્યૂ કરવામાું આવશે .
િીસડિકેટ બેંકમાુંથી પ્રાપ્ત કરવામાું આવેલા ઇડટરનેશનલ િાવેલ પ્રીપેઇિ કાિવને અગાઉથી
જાણ કરીને અને ગ્રાહક પાિેથી િુંમસત મેળવીને કેનેરા બેંકમાુંથી ફરી ઇશ્યૂ કરવામાું
આવશે.

િીસડિકેટ બેંક અને કેનેરા બેંક એમ બુંનેના ગ્રાહકો લાગ થતાું સનયમો અને શરતો મજબ,
એક એસડટટી તરીકે ફુંિ િાડિફરની િેવાઓને ઉપયોગમાું લઈ શકે છે .

ઉપયોગમાું લેવા માટે મક્ત છે ?

65

શું
િીસડિકેટ
બેંકના
ગ્રાહકોએ
એિએમએિ/થટેટમેડટ વગેરે જે વી િેવાઓ
મેળવવા માટે કેનેરા બેંકમાું મોબાઇલ નુંબર

ના, િીસડિકેટ બેંકના ગ્રાહકોએ તેમના મોબાઇલ નુંબર અને ઈ-મેઇલ આઇિીને ફરીથી
નોંધાવાની જરૂર નથી, તેમને એલ્િવ હુંમેશાની જે મ જ મળતાું રહેશે.

અને ઈ-મેઇલને ફરીથી નોંધાવાના રહેશે?

66

િીસડિકેટ બેંકમાુંથી કેનેરા બેંકમાું તથા તેનાથી
સવપટ્રરત કેનેરા બેંકમાુંથી િીસડિકેટ બેંકમાું થતાું
િાડિેક્શન
માટે
એનઇએફટી
/
આરટીજીએિના ચાર્શજિ કેવા હશે?

એકીકરણ બાદ િીસડિકેટ બેંકમાુંથી કેનેરા બેંકમાું અને તેનાથી સવપટ્રરત કેનેરા બેંકમાુંથી
િીસડિકેટ બેંકમાું થતાું આરટીજીએિ / એનઇએફટી િાડિેક્શન માટેના કોઈ ચાજવ
વિૂલવામાું આવશે નહીં, કારણ કે, તે ઇડિા-બેંક િાડિેક્શન છે .
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67

68

વારુંવાર પૂછાયેલા પ્રશ્ન
શું હું હજ પણ કોઇપણ ફી ચૂકવ્યાું વગર ક્યાુંય
પણ એટીએમનો ઉપયોગ કરી શકું?
એકીકરણ થયાું બાદની પટ્રરસથથસતમાું શું હું
મારા વતવમાન િેસબટ/ક્રેટ્રિટ કાિવનો ઉપયોગ

ઉત્તર
આપ બેમાુંથી કોઇપણ એક બેંકના એટીએમનો ઉપયોગ કરી શકો છો, એટીએમ
િાડિેક્શનના કોઈ ચાજવ વિૂલવામાું આવશે નહીં.
હા. આ કાર્ડિવનું િુંચાલન જે મ છે તેમ જ ચાલ રહેશે અને કોઇપણ પ્રકારના ફેરફાર અુંગે
ઘણી અગાઉથી જાણ કરવામાું આવશે.

ચાલ રાખી શકું?

69

જો હું િીસડિકેટ બેંકનો ગ્રાહક હોઉં તો મારે
વતવમાન ઇિીએિ મેડિેટ / ચેકને કેનેરા બેંકના
નામે તથા તેનાથી સવપટ્રરત જો હું કેનેરા
બેંકનો ગ્રાહક હોઉં તો મારે વતવમાન ઇિીએિ
મેડિેટ / ચેકને િીસડિકેટ બેંકના નામે

ના, ગ્રાહકોએ વતવમાન ઇિીએિ મેડિેટને કે પાછલી તારીખના ચેકેને બદલવાની જરૂર
રહેતી નથી. જો ફેરફારની જરૂર જણાશે તો તે અુંગે ઘણી અગાઉથી જાણ કરવામાું
આવશે.

બદલવાની જરૂર રહેશે?

70

મારી ટ્રિસજટલ બેંકકગ ચેનલો એટલે કે,
મોબાઇલ બેંકકગ / ઇડટરનેટ બેંકકગ /
યપીઆઈ / બીબીપીએિ / ભીમ / પ્રીપેઇિ
કાર્ડિવનું શું?

71

શું ગ્રાહકો કેનેરા બેંક અને િીસડિકેટ બેંકના
ખાતાઓની વચ્ચે ફુંર્ડિ િાડિફર કરવા માટે
આરટીજીએિ કે એનઇએફટીનો ઉપયોગ

કોઇપણ પ્રટ્રક્રયામાું ફેરફાર નથી. બુંને બેંકોની તમામ કામગીરીઓ જે મ છે તેમ જ ચાલ
રહેશે. ગ્રાહકોને િેવા પૂરી પાિવા માટે બેંકોની તમામ કામગીરીઓનું િુંચાલન ચાલ રહેશે .
કોઇપણ પ્રકારના ફેરફાર થવાના ટ્રકથિામાું ગ્રાહકને ઘણી અગાઉથી જાણ કરવામાું આવશે .

ના. કેનેરા બેંક અને િીસડિકેટ બેંકના ખાતાઓ વચ્ચે થતાું ફુંર્ડિ િાડિફરને ઇડિા-બેંક ફુંર્ડિ
િાડિફર ગણવામાું આવશે.

કરવાનો રહેશે?
િી
72

લૉન િુંબસું ધત મદ્દાઓ
શું ગ્રાહકો િીસડિકેટ બેંકની શાખાની મલાકાત
લઇને તેમના કેનેરા બેંકના ઓિી/ઓિીિી

ના. ઓિી/ઓિીિી ખાતામાુંથી રોકિ ઉપાિવાનું ફક્ત હૉમ-બ્રાડચ પૂરતું જ મયાવટ્રદત છે .

ખાતામાુંથી રોકિ ઉપાિી શકે છે ?

73

બુંને બેંકોનું એકીકરણ મારા લૉન ખાતાના
વતવમાન સનયમો અને શરતોને પ્રભાસવત
કરશે?

74

75

જો ગ્રાહક િીસડિકેટ બેંક અને કેનેરા બેંક
બુંનેમાું ખાતું ધરાવતા હોય તો શું થશે?
શું હું િીસડિકેટ બેંક/કેનેરા બેંકમાું જમા
કરાવેલા મારા જામીનગીરીના દથતાવેજો
િરળતાથી પાછા મેળવી શકીશ?

76

77

એકીકરણ બાદ મારા ઓિી / લૉનના

વતવમાન ઋણ િસવધાઓના સનયમો અને શરતોમાું તાત્કાસલક કોઈ ફે રફાર થશે નહીં. જોકે,
એકીકરણ થયાું બાદ આ િસવધાઓનું િુંચાલન જે બેંકમાું એકીકરણ થયું છે તે બેંકની
માગવદર્શશકા / નીસતઓ દ્વારા થશે. સનયમો અને શરતોમાું થતાું કોઇપણ ફેરફાર અુંગે ઘણી
અગાઉથી જાણ કરવામાું આવશે. જોકે, વ્યાજદરોના િુંબુંધે રીિેટ કલમ ધરાવતી બાુંધી
મદતના લૉનના ટ્રકથિામાું વતવમાન આરઓઆઈ તે તારીખ િધી ચાલ રહેશે . ચાલ
મૂિીની લૉનના ટ્રકથિામાું વતવમાન દર આગામી રીડયૂઅલ િધી જળવાઈ રહેશે .
હાલમાું બુંને લૉનની િસવધા વતવમાન સનયમો અને શરતો મજબ જ, ચાલ રહેશે.
એકીકરણ થયાું બાદ બુંને લૉન ગ્રાહકોના અનભવને િધારીને સ્િગલ સવડિો મારફતે પૂરી
પાિવામાું આવશે.
િીસડિકેટ બેંક અથવા કેનેરા બેંકને િોંપેલા માસલકી હક-ખત અને અડય દથતાવેજો
િરસક્ષત રહેશે અને આપ તેને િરળતાથી પાછા મેળવી શકશો.

રીડયૂઅલનું શું થશે?

ઓિી / લૉન રીડયૂઅલ / એડહાડિમેડટ લાગ માગવદર્શશકા મજબ િામાડય કાયવવાહી
પ્રમાણે જ થશે.

શું ગ્રાહકો કેનેરા બેંકના લૉન ખાતા માટે
િીસડિકેટ
બેંકની
વેબિાઇટ/મોબાઇલ
એસપ્લકેશન મારફતે ઇએમઆઈની ચૂકવણી

ના

કરી શકશે?

Page 7 of 12

ક્રમ નું.
78

વારુંવાર પૂછાયેલા પ્રશ્ન
શું ખેિૂતોને પાક લૉનના િુંબુંધમાું વ્યાજ
િહાય મળવાની ચાલ રહેશે?
એક ખાિ એમએિએમઈ યોજના કે જે ના
હેઠળ િીસડિકેટ બેંક પાિેથી મેળવવામાું
આવેલ લૉન કેનેરા બેંક પાિે ઉપલબ્ધ નથી.

79

આવી લૉનની સથથસત શું હશે? શું આ લૉન
કેનેરા બેંકની અડય કોઈ યોજનામાું પટ્રરવર્શતત

ઉત્તર
હા, વ્યાજ િહાય મેળવવાને પાત્ર ખેિૂતોને એકીકરણ પામેલી એસડટટીમાું તેમજ ભારત
િરકાર દ્વારા જારી કરવામાું આવેલી માગવદર્શશકા મજબ, લાભ મળવાનો ચાલ રહેશે.

ના. આ લૉન આગામી રીડયૂઅલ/િમીક્ષા િધી મુંજૂર કરવામાું આવેલ સનયમો અને શરતો
મજબ ચાલ રહેશે.

કરવામાું આવશે?

80

િીસડિકેટ બેંક દ્વારા મુંજૂર કરવામાું આવેલ
વ્યાજદર/અડય ચાર્શજિ પરની રાહત
એકીકરણ પામેલી કેનેરા બેંકમાું પણ ચાલ
રહેશ?
ે

81

પીએમઇજીપી િબસિિી. િીસડિકેટ બેંકમાુંથી
મેળવવામાું આવેલ પીએમઇજીપી લૉન.
સવસલનીકરણ બાદ અત્યાર િધીમાું પ્રાપ્ત

હા, એકીકરણ થયાું બાદ આગામી રીડયૂઅલ/િમીક્ષા િધી હાલમાું આપેલી મુંજૂરી મજબ
જ િીસડિકેટ બેંક દ્વારા મુંજૂર કરવામાું આવેલ રાહત ચાલ રહેશે . એકીકરણ થયાું બાદ
અનગામી રીડયૂઅલ / િમીક્ષા દરસમયાન આ અુંગે આગળની સવચારણા કરવામાું આવશે .

એકીકરણ થયાું બાદ િરકારની માગવદર્શશકા મજબ, પીએમઇજીપી િબસિિી પૂરી
પાિવામાું આવશે.

નહીં થયેલી િબસિિીની સથથસત શું હશે?

82

એિહોક મયાવદા, કામચલાઉ ઓવરલાઇન,
થટેડિબાય મયાવદા વગેરે જે વી ટૂુંકા ગાળાની
ધીરાણ િસવધા એકીકરણ થયાું બાદ

હા, એકીકરણ થયાું બાદ જરૂટ્રરયાત આધાટ્રરત નાણાકીય આવશ્યકતાઓને પાત્રતાને
આધારે ધ્યાન પર લેવામાું આવશે.

સવથતારવામાું આવશે?
83

શું હું કેનેરા બેંકમાું મારા િીસડિકેટ બેંકના
બચત / લૉન ખાતાના કલેક્શન ચેકોને જમા

કૃપા કરીને ચેકોને િુંબુંસધત હૉમ બેંકની શાખાઓમાું જમા કરાવો.

કરાવી શકું?
84

હું બુંને બેંકોમાું લૉન ખાતું ધરાવું છું - આ
સથથસતમાું મારે શું કરવું જોઇએ?
શું લૉન ખાતાને એક શાખામાુંથી અડય કોઈ

85

86

શાખામાું િાડિફર કરવામાું આવશે?
કેનેરા બેંકમાું કોઈ ચોક્કિ ક્રેટ્રિટ િસવધા
માટેના ચાર્શજિ વધ હોય તો િીસડિકેટ બેંકના
વતવમાન ઋણકતાવ/ગ્રાહકોએ પૂરી પાિવામાું
આવતી િેવાઓ માટે વધ ચાર્શજિ
(પ્રોિેસ્િગ ચાર્શજિ, કસમશન વગેરે) ચૂકવવા

બુંને લૉનો મુંજૂર કરવામાું આવેલ સનયમો અને શરતો મજબ પનેઃચૂકવણીને પાત્ર ગણાશે .
ના, ગ્રાહક દ્વારા આ પ્રકારની ચોક્કિ સવનુંતી કરવામાું ન આવે અને િક્ષમ િત્તા દ્વારા
જયાું િધી મુંજૂરી આપવામાું ન આવે ત્યાું િધી.

ના, વતવમાન ક્રેટ્રિટ િસવધા માટેના વતવમાન ચાર્શજિ સનયત મદત િધી ચાલ રહેશે .
એકીકરણ થઈ ગયાું બાદ એકીકરણ પામેલી બેંકની માગવદર્શશકા મજબ નવી મયાવદાઓ,
ચાર્શજિ લાગ થશે.

પિશે?

87

એકીકરણ થયાું બાદ િીસડિકેટ બેંકના
ગ્રાહકોએ રીટેઇલ લૉન માટે કોનો િુંપકવ
કરવાનો રહેશે અને તેનાથી સવપટ્રરત કેનેરા
બેંકના ગ્રાહકોએ રીટેઇલ લૉન માટે કોનો

ગ્રાહક બુંને બેંકની શાખાઓ/કાયાવલયોનો િુંપકવ કરી શકે છે .

િુંપકવ કરવાનો રહેશે?
88

િીસડિકેટ બેંક દ્વારા મુંજૂર કરવામાું આવેલા
પ્રોજે ક્્િ માટે પ્રાપ્ત થયેલા પ્રથતાવોને શું

હા

કેનેરા બેંક ધીરાણ પૂરું પાિશે?
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89

વારુંવાર પૂછાયેલા પ્રશ્ન
જો એક બેંકમાું ખાતું થટાડિિવ હોય અને અડય
બેંકમાું એનપીએ હોય તો આવા ટ્રકથિામાું શું

ઉત્તર
થટાડિિવ ખાતાને િીમ્િ એનપીએ માની લેવામાું આવશે

પટ્રરસથથસત િજાવશે?
સવસવધ બેંકોમાુંથી પ્રાપ્ત કરવામાું આવેલ લેટર
ઑફ ક્રેટ્રિટ (શાખ-પત્ર) અને એક્િપોટવ
90

િસવધાઓની સથથસત શું હશે?
શું અમારે નવા એલિીની સવનુંતી કરવાની
રહેશે કે આ જ ચાલ રહેશે?

ઈ
91

પેડશન િુંબસું ધત મદ્દાઓ
િીસડિકેટ બેંકના વતવમાન પેડશનરોએ પેડશન
મેળવવા માટે કેનેરા બેંકની શાખામાું નવું
ખાતું ખોલાવવું પિશે?

92

93

94

િીસડિકેટ બેંકના પેડશનરો કેનેરા બેંકની
કોઇપણ શાખામાુંથી પેડશન ઉપાિી શકે છે ?
શું પેડશનરો અગાઉની િીસડિકેટ બેંકની
શાખામાુંથી નજીકમાું આવેલી કેનેરા બેંકની
શાખામાું પેડશન ખાતું િાડિફર કરી શકે છે ?
શું િીસડિકેટ બેંકના પેડશનરો કેનેરા બેંકની
શાખાઓ ખાતે જીવનનું પ્રમાણપત્ર
ફીસિકલ/ટ્રિસજટલ થવરૂપે જમા કરાવી શકે છે
અને તેનાથી સવપટ્રરત કેનેરા બેંકના પેડશનરો
િીસડિકેટ બેંકની શાખાઓ ખાતે જીવનનું
પ્રમાણપત્ર ફીસિકલ/ટ્રિસજટલ થવરૂપે જમા

જયાું િધી વતવમાન એલિીની િમયમયાવદા પૂણવ ન થાય ત્યાું િધી તે ચાલ રહેશે , નવી
એલિીને ઇથય કરવાની કોઈ જરૂર નથી. જે માું એકીકરણ થયું છે તે એસડટટી બુંને બેંકોની
પ્રસતબદ્ધતાઓ પાળશે.

ના. પેડશનરોએ કેનેરા બેંકમાું નવું પેડશન ખાતું ખોલાવવાની જરૂર નથી. િીસડિકેટ બેંકનું
વતવમાન ખાતું એકીકરણ બાદ પણ ચાલ રહી શકશે.
હા. િીસડિકેટ બેંકના પેડશનરો કેનેરા બેંકની કોઇપણ શાખામાુંથી પેડશન ઉપાિી શકે છે
અને તેનાથી સવપટ્રરત કેનેરા બેંકના પેડશનરો િીસડિકેટ બેંકની કોઇપણ શાખામાુંથી પેડશન
ઉપાિી શકે છે .
હા. પેડશનરો અગાઉની િીસડિકેટ બેંકની શાખામાુંથી પેડશન ખાતું નજીકમાું આવેલી
કેનેરા બેંકની શાખામાું િાડિફર કરી શકે છે અને તેનાથી સવપટ્રરત પેડશનરો કેનેરા બેંકની
શાખામાુંથી પેડશન ખાતું નજીકમાું આવેલી િીસડિકેટ બેંકની શાખામાું િાડિફર કરી શકે
છે .

હા. િીસડિકેટ બેંકના પેડશનરો જીવનનું પ્રમાણપત્ર ફીસિકલ/ટ્રિસજટલ થવરૂપે કેનેરા બેંકની
શાખા ખાતે જમા કરાવી શકે છે અને તેનાથી સવપટ્રરત કેનેરા બેંકના પેડશનરો જીવનનું
પ્રમાણપત્ર ફીસિકલ/ટ્રિસજટલ થવરૂપે િીસડિકેટ બેંકની શાખા ખાતે જમા કરાવી શકે છે .

કરાવી શકે છે ?
શું િીસડિકેટ બેંકના પેડશનરો કેનેરા બેંકની
95

96
એફ
97

શાખાઓમાુંથી પેડશન સથલપ મેળવી શકે છે ?
શું િીસડિકેટ બેંકના પેડશનરો કેનેરા બેંકની
શાખાઓમાુંથી ફૉમવ 16 મેળવી શકે છે ?
વીમા િુંબસું ધત મદ્દાઓ
એક પૉસલિીધારક / મ્યચ્યઅલ ફુંિમાું
રોકાણકતાવ તરીકે એકીકરણ જે માું કરવામાું
આવ્યું છે , તે બેંક મને કેવી રીતે પ્રભાસવત

હા. પેડશનરો કેનેરા બેંકની કોઇપણ શાખામાુંથી પેડશન સથલપ મેળવી શકે છે .

વતવમાન વષવ માટેનું ફૉમવ 16 મેળવવા કૃપા કરીને આપની મૂળભૂત શાખાની મલાકાત લો.

ગ્રાહકને તેમની િેવા િુંબુંસધત જરૂટ્રરયાતો માટે બેંકના ભારતવ્યાપી નેટવકવનો લાભ પ્રાપ્ત
થશે.

કરશે?
98

99

ગ્રાહકે વીમાપૉસલિી ચાલ રાખવા માટે કોઈ
બાબત આરુંભવાની રહેશે?
એકીકરણ થયા બાદની પટ્રરસથથસતમાું
િીસડિકેટ બેંક દ્વારા વેચવામાું આવેલી મારી
વતવમાન જીવન વીમાપૉસલિીઓનું શું થશે?

ગ્રાહક તરીકે, જે બેંકમાું એકીકરણ થયું છે તેમાું આપના માટે કામગીરી જે મ છે તેમ જ
ચાલ રહેશે.
આપ આપના વીમાપ્રદાતાને િમયિર આપના રીડયૂઅલ પ્રીસમયમ ચૂકવો તે શરતે આપની
પૉસલિીઓ એકીકરણ થયાું પછી પણ ચાલ જ રહેશે.
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100

101

વારુંવાર પૂછાયેલા પ્રશ્ન
િીસડિકેટ બેંક દ્વારા વેચવામાું આવેલી મારી
જીવન વીમાપૉસલિી/પૉસલિીઓની િેવા
કોણ પૂરી પાિશે?
િીસડિકેટ બેંકના વતવમાન જીવન વીમા
જોિાણ િાથેનો િુંબુંધ સવચ્છે દ થવાના
ટ્રકથિામાું પૉસલિીધારકને િૂસચત કરવામાું
આવશે?

102

103

િીસડિકેટ બેંકના મારા ખાતામાુંથી દર મસહને
કપાતા મારા એિઆઇપીના હપ્તાઓનું શું ?
એકીકરણ થયાું બાદ કેનેરા બેંકમાું જીવન
વીમાની િેવા કોના દ્વારા પૂરી પાિવામાું
આવશે?

104

શું મારી જીવન વીમાપૉસલિીઓને કેનેરા બેંક
લાઇફ ઇડશ્યોરેડિ પૉસલિીમાું રૂપાુંતટ્રરત થઈ
શકશે?

105

િીસડિકેટ બેંક દ્વારા વેચવામાું આવેલી મારી
વતવમાન થવાથર્થય વીમાપૉસલિી/પૉસલિીઓ
(િીડિ આરોગ્ય)નું બેંકોનું એકીકરણ થયાું બાદ
શું થશે?

106

િીસડિકેટ બેંક દ્વારા વેચવામાું આવેલ મારી
થવાથર્થય વીમા પૉસલિીની િેવા કોણ પૂરી
પાિશે/તેને રીડયૂ કોણ કરશે?
એકીકરણ થયાું બાદ કેનેરા બેંકમાું થવાથર્થય

107

વીમાની િેવા કોણ પૂરી પાિશે?

108

િીસડિકેટ બેંક દ્વારા વેચવામાું આવેલી મારી
વતવમાન જનરલ ઇડશ્યોરેડિ પૉસલિીઓનું
બેંકોના એકીકરણ થયાું બાદ શું થશે?

109

િીસડિકેટ બેંકના વતવમાન જનરલ ઇડશ્યોરડિ
જોિાણ િાથેનો િુંબુંધ સવચ્છે દ થવાના
ટ્રકથિામાું પૉસલિીધારકને િૂસચત કરવામાું
આવશે?

110

111

એકીકરણ થયાું બાદ કેનેરા બેંકમાું જનરલ
ઇડશ્યોરેડિની િેવા કોણ પૂરી પાિશે?
શું મારી જનરલ ઇડશ્યોરેડિ પૉસલિીઓને
કેનેરા બેંક દ્વારા પૂરી પાિવામાું આવતી
જનરલ ઇડશ્યોરેડિ પૉસલિીમાું રૂપાુંતટ્રરત
થઈ શકશે?

ઉત્તર
એકીકરણ થયા પછી પણ આપની શાખા દ્વારા આપની પૉસલિીઓની િેવા પૂરી
પાિવાનું ચાલું રહેશે. આપની વીમાપૉસલિીમાુંથી ઉદ્ભવતી કોઇપણ િેવા િુંબુંસધત
ફટ્રરયાદ માટે આપ અમને insurancecomplaints@canarabank.com પર
ઈ-મેઇલ કરી શકો છો.
સનયામક દ્વારા સનધાવટ્રરત કરવામાું આવેલ હાલની માગવદર્શશકા મજબ, િીસડિકેટ બેંકનું
કોઇપણ વીમાજોિાણ િમાપ્ત થતાું પહેલાું તેના અુંગે પૉસલિીધારકને ઘણી અગાઉથી
જાણ કરવામાું આવશે.

આપ તેને ચાલ રાખી શકો છો.
જે માું એકીકરણ થયું છે તે બેંકમાું નવી જીવન વીમાપૉસલિી આપવામાું આવશે અને આ
િુંબુંસધત િેવા કેનેરા એચએિબીિી ઓબીિી લાઇફ ઇડશ્યોરેડિ કું. સલ. દ્વારા પૂરી
પાિવામાું આવશે.
સનયામકે જીવન વીમાપૉસલિીઓની પોટેસબસલટીની હજ િધી કોઈ મુંજૂરી આપી
નથી/કોઈ માગવદર્શશકા જાહેર કરી નથી.
આપની થવાથર્થય પૉસલિીઓ એકીકરણ થયાું પછી પણ વતવમાન વીમાપ્રદાતાની િાથે
વતવમાન મદત િધી ચાલ રહેશે. રીડયૂઅલના િમયે પૉસલિીઓને તેના િુંપૂણવ ફાયદાઓ
ચાલ રહેવાની િાથે વૈકસપપક િેવાપ્રદાતા પર પટ્રરવર્શતત કરવામાું આવશે .
એકીકરણ થયાું પછી પણ આપની શાખા દ્વારા આપની પૉસલિીઓને જે મ િામાડય રીતે
િેવા પૂરી પાિવામાું આવતી તેમ જ િેવા પૂરી પાિવાનું ચાલું રહેશે . આપની
વીમાપૉસલિીમાુંથી ઉદ્ભવતી કોઇપણ િેવા િુંબુંસધત ફટ્રરયાદ માટે આપ અમને
insurancecomplaints@canarabank.com પર ઈ-મેઇલ કરી શકો છો.
એચિીએફિી અગો હેપથ ઇડશ્યોરેડિ સલ. એ હાલમાું કેનેરા બેંક માટે થવાથર્થય વીમાિેવા
પૂરી પાિી રહી છે . આ િુંબુંધે કોઇપણ ફેરફાર અુંગે િમયિર જાણ કરવામાું આવશે.
આપની પૉસલિીઓને પૉસલિીની મદત પૂરી થાય ત્યાું િધી વતવમાન વીમાપ્રદાતા દ્વારા
િેવા પૂરી પાિવાનું ચાલું રહેશે. ત્યારબાદ કેનેરા બેંક િાથે િુંકળાયેલ વીમાકુંપનીઓ દ્વારા
પૉસલિીને રીડયૂ કરવામાું આવશે.
સનયામક દ્વારા સનધાવટ્રરત કરવામાું આવેલ હાલની માગવદર્શશકા મજબ, િીસડિકેટ બેંકનું
કોઇપણ વીમાજોિાણ િમાપ્ત થતાું પહેલાું તેના અુંગે પૉસલિીધારકને ઘણી અગાઉથી
જાણ કરવામાું આવશે.
જનરલ ઇડશ્યોરેડિની િેવા અહીં નીચે જણાવેલ કુંપનીઓ દ્વારા પૂરી પાિવામાું આવશેેઃ

ધી ડયૂ ઇસડિયા એશ્યોરેડિ કું. સલ.

મેિિવ બજાજ આસલયાડિ જનરલ ઇડશ્યોરેડિ કું. સલ.

મેિિવ તાતા એઆઇજી જનરલ ઇડશ્યોરેડિ કું. સલ.
આપ આપની જનરલ ઇડશ્યોરેડિ પૉસલિીઓને સનયામક દ્વારા સનધાવટ્રરત કરવામાું
આવેલ પોર્ટટગની માગવદર્શશકા અને રીડયૂઅલ વખતે અુંિરરાઇકટગના સનણવય મજબ કેનેરા
બેંકના વીમા ભાગીદારો િાથે પટ્રરવર્શતત કરી શકશો.
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112

વારુંવાર પૂછાયેલા પ્રશ્ન
િીસડિકેટ બેંક દ્વારા વેચવામાું આવેલ મારા
વતવમાન
મ્યચ્યઅલ
ફુંિ
(એિઆઇપી/એિટીપી િસહત)નું બેંકોના

ઉત્તર
આપ જયાું િધી જાળવી રાખવા માુંગતા હો ત્યાું િધી આપના વતવમાન મ્યચ્યઅલ ફુંિ
(એિઆઇપી/એિટીપી િસહત) વતવમાન ફુંિ હાઉિ િાથે ચાલ રહેશે.

એકીકરણ બાદ શું થશે?
113

િીસડિકેટ બેંક મારફતે કરવામાું આવેલા
મ્યચ્યઅલ ફુંિમાું રોકાણની િેવા કોણ પૂરી

મ્યચ્યઅલ ફુંિમાું રોકાણની િેવા િુંબુંસધત ફુંિ હાઉિ દ્વારા પૂરી પાિવામાું આવશે .

પાિશે?
114

એકીકરણ થયાું બાદ રોકાણ કરવા માટે કેનેરા
બેંકમાું કઈ એિેટ મેનેજમેડટ કુંપની ઉપલબ્ધ

કેનેરા રોબેકો મ્યચ્યઅલ ફુંિ

હશે?

115

િીસડિકેટ બેંક દ્વારા વેચવામાું આવેલ
પૉસલિીઓ/મ્યચ્યઅલ ફુંિ યસનટો અુંગે કોઈ
ફટ્રરયાદો માટે મારે કોનો િુંપકવ કરવો

વીમા અને મ્યચ્યઅલ ફુંિ એમ બુંને િેવા િુંબુંસધત કોઇપણ િમથયા માટે આપ અમને
insurancecomplaints@canarabank.com પર લખીને જણાવી શકો છો.

જોઇએ?
116

31 માચવ 2020 પછી રીડયૂઅલ માટે ‘િીડિ
આરોગ્ય’ પૉસલિી માટે કોઈ વૈકસપપક
વ્યવથથા કરવામાું આવી છે ?

117

કેનેરા બેંક દ્વારા પૂરાું પાિવામાું આવતાું
જીવન વીમા ઉત્પાદનો બેંકોના એકીકરણ
બાદ િીસડિકેટ બેંકના ગ્રાહકોને ઉપલબ્ધ
થશે?

118

કેનેરા બેંક દ્વારા પૂરાું પાિવામાું આવતાું
થવાથર્થય વીમા ઉત્પાદનો બેંકોનું એકીકરણ
થયાું બાદ િીસડિકેટ બેંકના ગ્રાહકોને ઉપલબ્ધ
થશે?

119

કેનેરા બેંક દ્વારા પૂરાું પાિવામાું આવતાું
જનરલ ઇડશ્યોરેડિ ઉત્પાદનો એકીકરણ બાદ
િીસડિકેટ બેંકના ગ્રાહકો માટે ઉપલબ્ધ થશે?

120

કેનેરા બેંક દ્વારા પૂરાું પાિવામાું આવતાું
મ્યચ્યઅલ ફુંિ ઉત્પાદનો એકીકરણ બાદ
િીસડિકેટ બેંકના ગ્રાહકો માટે ઉપલબ્ધ થશે?

121

122

મેં િીસડિકેટ બેંકમાુંથી મારી શૈક્ષસણક લૉન
માટે ગ્રૂપ લાઇફ પૉસલિી ખરીદી છે ,

પહેલેથી ઇશ્યૂ કરવામાું આવેલી પૉસલિીઓ ચાલ રહેશે અને તેની સનયત તારીખ િધી
વીમાપ્રદાતા દ્વારા તેની િેવા પૂરી પાિવામાું આવશે. 01.04.2020 બાદ નવી
પૉસલિીઓ અને રીડયૂઅલની િેવા વૈકસપપક િેવાપ્રદાતા દ્વારા પૂરી પાિવામાું આવશે.
વીમા અને મ્યચ્યઅલ ફુંિ હેઠળના ઉત્પાદનો િસહત કેનેરા બેંક દ્વારા પૂરાું પાિવામાું
આવતાું તમામ ઉત્પાદનો એકીકરણ પામેલી બેંકના તમામ ગ્રાહકોને ઉપલબ્ધ કરાવવામાું
આવશે.
વીમા અને મ્યચ્યઅલ ફુંિ હેઠળના ઉત્પાદનો િસહત કેનેરા બેંક દ્વારા પૂરાું પાિવામાું
આવતાું તમામ ઉત્પાદનો એકીકરણ પામેલી બેંકના તમામ ગ્રાહકોને ઉપલબ્ધ કરાવવામાું
આવશે.
વીમા અને મ્યચ્યઅલ ફુંિ હેઠળના ઉત્પાદનો િસહત કેનેરા બેંક દ્વારા પૂરાું પાિવામાું
આવતાું તમામ ઉત્પાદનો એકીકરણ પામેલી બેંકના તમામ ગ્રાહકોને ઉપલબ્ધ કરાવવામાું
આવશે.
વીમા અને મ્યચ્યઅલ ફુંિ હેઠળના ઉત્પાદનો િસહત કેનેરા બેંક દ્વારા પૂરાું પાિવામાું
આવતાું તમામ ઉત્પાદનો એકીકરણ પામેલી બેંકના તમામ ગ્રાહકોને ઉપલબ્ધ કરાવવામાું
આવશે.

એકીકરણ બાદ આ પૉસલિીનું શું થશે?

વતવમાન ગ્રૂપ પૉસલિીઓ તેની માડયતાની તારીખ િધી ચાલ રહેશે અને િુંબુંસધત
વીમાપ્રદાતા દ્વારા તેની િેવા પૂરી પાિવામાું આવશે . નવી પૉસલિી જે બેંકમાું એકીકરણ
થયું છે તેમના િહયોગી ભાગીદાર દ્વારા પૂરી પાિવામાું આવશે.

મેં તાતા એઆઇજી જનરલ ઇડશ્યોરેડિ
પાિેથી જનરલ ઇડશ્યોરેડિ પૉસલિી
ખરીદેલી છે , શું નવી એકીકરણ પામેલી બેંક

હા.

િાથે તે ચાલ રહેશે?

123

એકીકરણ બાદ કેનેરા બેંક િાથે જોિાયેલ
વીમા અને મ્યચ્યઅલ ફુંિ કુંપનીઓ પાિેથી
ખરીદી કરવા માટે શું મારે અલગ ખાતું

કોઈ જરૂર નથી. વતવમાન ખાતું આ હેત પાર પાિવા માટે પૂરતું છે .

ખોલાવવું પિશે?
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124

125

વારુંવાર પૂછાયેલા પ્રશ્ન
એકીકરણ પહેલાું િીસડિકેટ બેંક પાિેથી
ખરીદવામાું આવેલા જીવન અને થવાથર્થય
વીમા ઉત્પાદનો િુંબુંસધત ક્લેઇમ (દાવાઓ)
માટે િીસડિકેટ બેંકના ગ્રાહકોએને કોણ હેડિલ

ઉત્તર

કરશે/િહાયરૂપ થશે?

િુંબુંસધત વીમાિેવાપ્રદાતા આ પ્રકારના ક્લેઇમ (દાવાઓ)ની િેવા પૂરી પાિશે. એકીકરણ
બાદ અમે િીસડિકેટ બેંકના ગ્રાહકો િસહતના ગ્રાહકોની ફટ્રરયાદો/િમથયાઓને ઉકેલવા
માટે િહાયરૂપ થઇશું. આપને જો આપની ફટ્રરયાદ/સનથબત/િમથયાને ઉકેલવામાું કોઇપણ
અવરોધનો
િામનો
કરવો
પિે
તો,
કૃપા
કરીને
અમને
insurancecomplaints@canarabank.com પર લખી જણાવો.

મે 2020માું અમારા વતવમાન ખાતાઓમાુંથી
િામાસજક
િરક્ષા
યોજના
(પીએમજે જેબીવાય અને પીએમએિબીવાય)

હા, શરત એ છે કે આપ પાત્રતા ધરાવતા હોવા જોઇએ.

માટે ઑટો િેસબટ થશે?
126

પીએમજે જેબીવાય
અને
પીએમએિબીવાયના દાવાઓનું િમાધાન

િીએફએિની માગવદર્શશકા મજબ, વીમો આપનારી કુંપનીઓ દાવાઓનું િમાધાન કરશે.

કેવી રીતે થશે?
127

128

િમાધાન નહીં થયેલા દાવાઓ માટે ગ્રાહકોએ
કોનો િુંપકવ કરવાનો રહેશે?
પીએમજે જેબીવાય અને પીએમએિબીવાય
િુંબુંસધત કોઇપણ ફટ્રરયાદ માટે ગ્રાહકોએ
કોનો િુંપકવ કરવાનો રહેશે?

129

કઈ વીમાકુંપનીઓ પીએમજે જેબીવાય અને
પીએમએિબીવાયની િેવાઓ પૂરી પાિે છે ?

આ પ્રકારની જરૂટ્રરયાત પેદા થતાું ગ્રાહકોએ નજીકમાું આવેલી શાખાનો િુંપકવ કરવાનો
રહેશે. ગ્રાહકો કોઇપણ પ્રકારની ફટ્રરયાદ માટે sssclaims@canarabank.com
પર ઈ-મેઇલ પણ કરી શકે છે .
ગ્રાહકોએ એકીકરણ પામેલી બેંકની નજીકમાું આવેલી શાખાનો િુંપકવ કરવાનો રહેશે . આ
ઉપરાુંત તેઓ પીએમજે જેબીવાય અને પીએમએિબીવાય િુંબુંસધત કોઇપણ ફટ્રરયાદ માટે
insurancecomplaints@canarabank.com પર ઈ-મેઇલ પણ કરી શકે છે .
હાલમાું કેનેરા બેંકએ પીએમજે જેબીવાય માટે મેિિવ કેનેરા એચએિબી ઓબીિી લાઇફ
ઇડશ્યોરેડિ કુંપની િાથે અને પીએમએિબીવાય માટે મેિિવ બજાજ આસલયાડિ જનરલ
ઇડશ્યોરેડિ કું. િાથે જોિાણ કયું છે . આ કુંપનીઓ એકીકરણ પામેલી બેંકોના ગ્રાહકોને
પીએમજે જેબીવાય અને પીએમએિબીવાય િુંબુંસધત િેવાઓ પૂરી પાિવાનું ચાલું રાખશે .
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