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आधार हाऊसिंग फायनान्िं लिलिटेड 

तुिच्या ग्राहकािा जाणून घ्या (केवायिंी) आलण 

काळे पैिं ेपाांढरे करण्याच्या लवरोधातीि (एएिएि) उपाययोजनाांचे धोरण 

– (िंुधाररत) 

 

१  पररचय 

 

आधार हाऊसिंग फायनान्िं लिलिटेड (एएचएफएि - पूवी डीएचएफएि वैश्य हाऊसिंग फायनान्िं लि. या 

नावान ेओळखिी जाणारी) ही कां पनी १९९० िंािी स्थापन करण्यात आिी होती आलण नॅशनि हाऊसिंग 

बँकेकड े(एनएचबी) लतची नोंदणी करण्यात आिेिी आह.े एनएचबीच्या आवश्यकताांनुिंार कां पनीन े केवािंी 

आलण एएिएि पॉलििंी (पॉलििंी) स्वीकारिेिी आह,े तिंेच ह्या कां पनीच्या िंांचािक िांडळाच्या िान्यतेन े

पॉलििंीत वेळोवेळी योग्य त्या िंुधारणा केिेल्या आहते. 

एनएचबीने तुिच्या ग्राहकािा जाणून घ्या (केवायिंी) िागवदशवक िंूचना आलण काळा पैिंा पाांढरा करण्याच्या 

लवरोधातीि िानके यािंाठीच्या ददनाांक १० एलप्रि २००६च्या िंांदभव क्रिाांक NHB (ND)/DRS/Pol-

No.13/2006 अिंिेल्या अलधिंूचननेुिंार व िंवोत्ति कॉपोरेट आचरणाचा एक भाग र्महणून िंुरुवातीिा ही 

पॉलििंी तयार करण्यात आिेिी होती. ह्या पॉलििंीत एनएचबीने ददनाांक ११ ऑक्टोबर २०१० च्या 

पररपत्रक क्र. NHB/ND/DRS/Pol. No. 33/2010 -11 अनुिंार िंुधारणा करण्यात आिी होती व ती 

अद्ययावत करण्यात आिी होती आलण त्यानांतर २ जिुै २०१८ च्या िास्टर िंक्युविर क्र. अनुिंार आलण 

केवायिंीवरीि िागवदशवक िंचूना व काळा पैिंा पाांढरा करण्यालवरोधी िानकाांिंांबांधीचे एनएचबीच े ददनाांक 

११ िाचव २०१९ चे पररपत्रक क्र. NHB/ND/DRS/Policy Circular No. 94/ 2018-19 याांनुिंार 

वेळोवेळी िंुधारणा करण्यात आिी होती.  

त्यानांतर ह्या पॉलििंीचे पुनराविोकन िंांचािक िांडळान े त्याांच्या ददनाांक २४ एलप्रि २०१८ रोजी पुनराविोकन व 

िुंधारणा करून तीिं िान्यता ददिी होती आलण त्यालशवाय िंांचािक िांडळान ेत्याांच्या ददनाांक ३० एलप्रि २०१९ रोजी 

आयोलजत केिले्या िंभेत लतच े पुनराविोकन आलण िुंधारणा करून तीिं िान्यता ददिी होती व त्यानांतर िंांचािक 

िांडळाने त्याांच्या ददनाांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी झािले्या िंभेत, ददनाांक १९ ि े२०२०चे पररपत्रक क्र. RBI/2019-

20/235, DOR.NBFC (HFC).CC.No.111/03.10.136/2019-20 व त्यालशवाय ददनाांक २० एलप्रि २०२०चे 

RBI/DBR/2015-16/18 Master Direction DBR.AML.BC.No.81/ 14.01.001/2015-16 याांच्या अनुिंार 
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लतचे पुनराविोकन आलण िुंधारणा करून, आरबीआयच्या नो युवर कस्टिर (केवायिंी) डायरेक्शन्िं, २०१६ (िास्टर 

डायरेक्शन्िं ऑन केवायिंी/डायरेक्शन्िं) चा स्वीकार करण्यािंाठी तीिं िान्यता ददिी होती.  

त्यानांतर, िंरकारने अलधिंूलचत केिेिे काळ्या पैशािा आळा घािणारा कायदा, २००२च्या व काळ्या 

पैशािा आळा घािणे (नोंदी ठेवणे) लनयि, २००५ (वेळोवेळी िंुधारणा केल्यानुिंार), खात्याशी िंांबांलधत 

िंांबांध स्थापन करून ककवा अन्यथा ग्राहकाांच्या व्यवहाराांवर दखेभाि करण्यािंाठी कां पनीिा ग्राहकाची ओळख 

पटलवण्यािंाठी काही कायवप्रणािीचे पािन करण्याची आवश्यकता होती. काळा पैिंा पाांढरा 

करण्यालवरोधातीि कायदा, २००२ व काळ्या पैशािा आळा घािणे (नोंदी ठेवणे) लनयि, २००५ ची िाग ू

अिंल्यानुिंार व वेळोवेळी िंुधारणा केल्यानुिंार अांििबजावणी करण्यािंाठी एएचएफएि पाविे उचिीि. 

ही पॉलििंी अशा प्रकारे ग्राहकािा व त्याच्या आर्थथक व्यवहाराांना अलधक चाांगल्या प्रकारे जाणून घेणे/िंिजून 

घेणे यािंाठी तयार करण्यात आिेिी आह,े ज्यािुळे पयावयाने कां पनीिा लतची जोखीि लववेकाने हाताळण्यािं 

व गुन्हगेारी प्रवृत्तीच्या िोकाांनी त्याचा वापर काळा पैिंा पाांढरा करण्यािंाठी करणे टाळण्यािं िदत होईि. 

भारतीय ररझर्वहव बँकेने ददनाांक १० िे २०२१ रोजी अपडटे केिेल्या पररपत्रक क्र. Master Direction 

DBR.AML.BC.No.81/ 14.01.001/2015-16 अनुिंार अिीकडचे केिेल्या िंधुारणेच्या अनुषांगाने ह्या 

पॉलििंीतही आता, आरबीआयच्या उपरोक्त तरतुदींच्या अनुिंार तुिच्या ग्राहकािा जाणून घ्या (केवायिंी) 

लनदशे, २०१६ (‘‘िास्टर डायरेक्शन्िं ऑन केवायिंी/डायरेक्शन्िं’’) आवश्यक ती आद्यतन े करण्यािंाठी, 

ज्यात अशा िंुधारणाांच्या अनुषांगाने प्रस्तुत करण्यात आिेल्या प्रचािनात्िक िंूचनाांचाही िंिावेश आहे, 

त्याांच्यािंह त्यािध्ये िंुधारणा करण्यात येत आह.े ही पॉलििंी िंांचािक िांडळाने िंांित केल्यानांतर ती 

तात्काळ अििात येईि. 

 

 

 

 

 

प्रकरण १ 

कोणािा िाग ूआह ेआलण व्याख्या 

२  कोणािा िाग ू

 

ही पॉलििंी ज्या िंांस्थाांना भारतीय ररझर्वहव बँकेच ेलनयिन िागू आहे, त्या िंगळ्ाांना, लवशेषत: केवायिंीवरीि 

िास्टर डायरेक्शन्िंच्या 3 (बी) (xiii) िध्ये व्याख्या ददल्यानुिंार िागू अिंेि, िात्र जेथे अन्यथा खािं उल्िेख 

केिा अिंेि त्याचा अपवाद वगळून.  

 

ही पॉलििंी कां पनीच्या ज्या शाखा परदशेात आहते आलण कां पनीच्या बहुिंांख्येने िंबलिंलडअररज  च्या 

िािकीच्या आहते, त्याांनाही िागू आह,े जोपयंत त्या त्या त्या दशेाच्या कायद्याच्या लवरोधात नाहीएत, िात्र 
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त्यािंाठी पुढीि बाबी आवश्यक अिंतीि: 

 

१  जेथे ह्या िागवदशवक िंूचनाांच्या अांििबजावणीिा िागू अिंिेल्या कायद्यान े आलण लनयिाविीन े

प्रलतबांध केिा जात अिंेि, तथेे ते आरबीआयच्या िक्षात आणून ददिे जाईि. 

 

२  जर आरबीआयने लवलहत केिेल्या केवायिंी/एएिएि िानकाांिध्ये आलण यजिान दशेाच्या 

िानकाांिध्ये तफावत अिंेि, तर शाखाांनी/िंबलिंलडअररज  ने त्या दोहोंपैकी जी लनयिाविी अलधक 

कडक अिंेि, ती स्वीकारिी पालहजे. 

 

३  परदशेात नोंदणी झािेल्या बँकाांच्या शाखा/िंबलिंलडअररज   या दोहोंपैकी, र्महणजेच भारतीय ररझर्वहव 

बँकेने लवलहत केिेल्या आलण त्या दशेाने लवलहत केिेल्या लनयिाविींपैकी अलधक कडक अिंिेल्या 

लनयिाविीचा स्वीकार करू शकतात.  

 

ह्या पॉलििंीच्या बाबतीतीि िंव िंांदभव ह ेकजवखात्याशी ककवा पैिंे कजावऊ दणे्याच्या बाबतीतीि आहते अिं े

िंिजाव.े कां पनी यापुढे ठेवी स्वीकारू शकणार नाही, परांतु िंध्या अिंिेल्या ठेवींनाही, जोपयंत िंांबांलधत आह े

तोपयंत, ही आवश्यकता िागू राहीि. 

 

३  व्याख्या 

 

ह्या पॉलििंीच्या उद्दशेाांिंाठी, या िंांदभावत अन्यथा आवश्यक अिंल्याचा अपवाद वगळून, यातीि 

शब्दप्रयोगाांना डायरेक्शन्िंिध्ये तिंेच काळा पैिंा पाांढरा करण्याच्या लवरोधातीि २००२ च्या कायद्यात व 

त्यािंोबत वाचल्या जाणाऱ्या काळा पैिंा पाांढरा करण्याच्या लवरोधातीि (नोंदी ठेवणे) लनयि, २००५ िध्य े

अिंिेिा अथव अिंेि. उदाहरणादाखि, ह्या पॉलििंीच्या िंांदभावत, पुढीि शब्दाांना त्याांना ददिेिा अथव अिंिे 

(डायरेक्शन्िं, हा कायदा आलण लनयि याांिधीि तरतुदींच्या अधीन राहून):  

 

 

i. ‘‘आधार नांबर’’ चा अथव अिंेि त्यािा आधार (टागेटेड लडलिर्वहरी ऑफ फायनालन्शअि अँड अदर िंबलिंलडज  , 

बेलनदफट  िं अँड िंर्थर्वहिंेिं) ॲक्ट, २०१६ (२०१६चा १८) च्या किि २ िधीि पोटकिि (अ) िध्ये ददिेिा अथव. 

  

ii. ‘‘कायदा’’ आलण ‘‘लनयि’’ र्महणजे अनुक्रिे काळा पैिंा पाांढरा करण्यालवरोधातीि कायदा, २००२ आलण काळा पैिंा 

पाांढरा करण्यालवरोधातीि (नोंदी ठेवणे) लनयि, २००५ व त्यािध्ये केिेल्या िंुधारणा होत. 

 

 

iii. ‘‘अलधकृत करणे’’ र्महणज ेआधार अलधकृत करण्याच्या िंांदभावत, आधार (टागेटेड लडलिर्वहरी ऑफ फायनालन्शअि अँड 

अदर िंबलिंलडज  , बेलनदफट  िं अँड िंर्थर्वहिंेिं) ॲक्ट, २०१६ (२०१६चा १८) च्या किि २ िधीि पोटकिि (अ) िध्ये 

व्याख्या ददिेिी प्रदक्रया. 

 

iv. िाभाथी िािक (बीओ):- 
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क  ग्राहक जर कां पनी अिंेि, तर िाभाथी िािक ह ेनैिंर्थगक व्यक्ती अिंते/अिंतात, जे एकट्याने ककवा 

िंांयुक्तपणे काि करून ककवा एका ककवा एकापेक्षा अलधक कायदशेीर व्यक्तींच्या िाध्यिातून लनयांत्रण 

ठेवणाऱ्या िािकीिंांबांधीचे लहतिंांबांध अिंतात ककवा इतर िाध्यिातून लनयांत्रण ठेवीत अिंते/अिंतात.  

 

स्पष्टीकरण - ह्या पोट-कििािंाठी -  

 

१  ‘‘लनयांत्रण ठेवणारे िािकीिंांबांधीचे लहतिंांबांध’’ र्महणजे कां पनीच्या भागाांची ककवा भाांडविाची ककवा 

नफ्याची २५ टक्क्याांपेक्षा अलधक िािकी/हक्क. 

 

२  ‘‘लनयांत्रण’’ र्महणज ेत्यात बहुिंांख्य िंांचािक लनयुक्त करण्याचा अलधकार ककवा व्यवस्थापनावर ककवा 

धोरणात्िक लनणवयाांवर लनयांत्रण ठेवणे याचा िंिावेश होतो, ज्यात त्याांच्या भागधारणेिधीि 

प्रभावािुळे ककवा व्यवस्थापनातीि अलधकाराांिुळे ककवा भागधारकाांच े करार ककवा ितदानाची 

व्यवस्था याांचाही िंिावेश आह.े  

 

ख  ग्राहक जर पाटवनरलशप फिव अिंिे, तर िाभाथी िािक निैंर्थगक व्यक्ती अिंत/ेअिंतात, जी/जे 

एकट्याने ककवा एकलत्रतरीत्या काि करून ककवा एका ककवा अलधक कायदशेीर व्यक्तीच्या/व्यक्तींच्या 

िाध्यिातून काि करून लतच्याकड/ेत्याांच्याकड े भागीदारीच्या १५ टके्क भाांडवि ककवा नफ्याची 

िािकी अिंत/ेहक्क अिंतात.  

 

ग  ग्राहक जर अनइनकॉपोरेटेड अिंोलिंएशन ककवा बॉडी ऑफ इांलडर्व्यजु्वल्िं अिंिे, तर िाभाथी 

िािक नैिंर्थगक व्यक्ती अिंते/अिंतात, जी/जे एकट्यान े ककवा एकलत्रतपणे काि करून ककवा एका 

ककवा अलधक कायदशेीर व्यक्तीच्या िाध्यिातून काि करून लतच्याकडे/त्याांच्याकड ेअनइनकॉपोरेटेड 

अिंोलिंएशनच्या ककवा बॉडी ऑफ इांलडर्व्युज्वल्िंच्या १५ टके्क भाांडवि ककवा नफ्याची िािकी 

अिंत/ेहक्क अिंतात.  

 

 

स्पष्टीकरण: ‘बॉडी ऑफ इांलडर्व्युज्वल्िं’ या शब्दप्रयोगािध्ये िंांस्थाांचा (िंोिंायटीज  ) िंिावेश होतो. जर 

वरीि (क), (ख) ककवा (ग) िध्ये कोणतीही नैिंर्थगक व्यक्ती लनलित केिेिी निंिे, तर वररष्ठ व्यवस्थापकीय 

किवचाऱ्याच्या हुद्द्द्यावर अिंिेिी िंांबांलधत व्यक्ती ही िाभाथी िािक अिंते.  
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घ  ग्राहक जर न्यािं (ट्रस्ट) अिंेि, तर िाभाथी िािकाांना ओळखण्यािध्ये, न्यािंाचे लनिावते (ऑथर), 

लवश्वस्त, न्यािंात १५% ककवा त्यापेक्षा अलधक लहतिंांबांध अिंिेिे िाभाथी आलण लनयांत्रणाच्या ककवा 

िािकीच्या िंाखळीतनू न्यािंावर अांलति पररणािकारक लनयांत्रण ठेवणारी अन्य कोणतीही निैंर्थगक 

व्यक्ती याांचा िंिावेश होतो.  

 

v.  ‘‘प्रिालणत प्रत’’- कां पनीद्वारे प्रिालणत प्रत प्राप्त करणे र्महणजे जेथे पडताळणी केिी जाऊ शकत नाही तेथ े

आधार क्रिाांकाच्या पुराव्याच्या प्रतीची ककवा ग्राहकाने अशा प्रकारे िंादर केिेल्या अलधकृत दस्तऐवजाची िूळ 

प्रतीबरोबर तुिना करणे आलण या कायद्यातीि तरतुदीनिुंार कां पनीच्या अलधकृत अलधकाऱ्याद्वारे त्याची अशा 

प्रतीवर नोंद करणे. 

 

िात्र त्यािंाठी अशी तरतूद आह ेकी, परकीय चिन व्यवस्थापन (ठेव) लनयिाविी, २०१६ िध्ये व्याख्या 

ददल्यानुिंार अलनवािंी भारतीयाांच्या (एनआरआय) बाबतीत आलण भारतीय िूळ अिंिेल्या व्यक्ती 

(पीओआय) पयावयाने खािीिपैकी कोणाही एकाने प्रिालणत केिेिी प्रत प्राप्त केिी जाऊ शकते: 

 

• भारतात नोंदणी झािेल्या शेडु्यल्ड किर्थशअि बँकाांच्या परदशेातीि शाखाांचे अलधकृत अलधकारी, 

• ज्या परदशेातीि बँकाांशी भारतीय बँकाांचे िंांबांध आहते, अशा परदशेातीि बँकाांच्या शाखा, 

• परदशेातीि नोटरी पलब्िक, 

• न्यायाियाचे दांडालधकारी, 

• न्यायाधीश, 

• ज्या दशेात अलनवािंी ग्राहक राहतात, त्या दशेातीि इांलडयन एांबिंी/कॉन्िंुिेट जनरि. 

 

vi. ‘‘िंेंट्रि केवािंी रेकॉर्डिंव रलजस्ट्री’’ (िंीकेवायिंीआर) र्महणजे अशी िंांस्था (एांरटटी) लजची व्याख्या या लनयिाांिधीि 

लनयि २(१) िध्ये ददिेिी आह े त्यानिुंार ग्राहकाच े केवायिंी रेकॉड  विं लडलजटि स्वरूपात प्राप्त करणे, िंाठवणे, 

िंुरलक्षत ठेवणे आलण पुन्हा प्राप्त करणे.  

 

vii. ‘‘डलेिंग्नटेेड डायरेक्टर’’ र्महणजे पीएिएि कायद्याच्या प्रकरण ४ अांतगवत आलण लनयिाांच्या अांतगवत अिंिेल्या 

जबाबदाऱ्याांची पूतवता करण्यािंाठी कां पनीने ठरवनू ददिेिी व्यक्ती आलण ती िंांचािक िांडळाने अलधकृत केििी 

व्यवस्थापकीय िंांचािक ककवा पूणववेळ िंांचािक अिंिी पालहज.े 

स्पष्टीकरण - ह्या पोटकििािंाठी ‘‘व्यवस्थापकीय िंांचािक’’ आलण ‘‘पूणववेळ िंांचािक’’ या शब्दप्रयोगाांचा अथव 

र्महणजे त्याांना कां पनी कायदा, २०१३ िध्ये ददिेिा अथव होय.  

 

viii. ‘‘लडलजटि केवायिंी’’ र्महणजे जेथे ऑफिाईन पडताळणी केिी जाऊ शकत नाही, तेथे ग्राहकाांचे ककवा 

अलधकृतरीत्या वैध दस्तऐवजाांचे ककवा आधार काडवच्या पुराव्याचे िाईर्वह फोटो खेचणे व त्यािंोबत या 

कायद्यातीि तरतुदींनुिंार जेथे कां पनीच्या अलधकृत अलधकाऱ्याकडून अशा प्रकारच ेिाईर्वह फोटो घेति ेजात 

आहते त्या रठकाणाचे रेखावतृ्त व लवषुववृत्ताची नोंद करणे. 
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ix. ‘‘लडलजटि लिंग्नेचर’’ र्महणज ेइन्फॉिेशन टेक्नॉिॉजी कायदा, २००० (२०००चा २१) किि (२) िधीि उप 

किि (१) च्या पोटकिि (पी)िध्ये जो अथव ददिाय तो होय.  

 

 

x. ‘‘इदिर्वहिॅांट ई-डॉक्युिेंट’’ र्महणजे प्रालधकरणाांनी प्रिंृत केिेिे दस्तऐवजाच्या िंिान दजावची इिेक्ट्रॉलनक प्रत, 

लजच्यावर वैध लडलजटि िंही अिंते, ज्यात िालहती तांत्रज्ञान कायदा (लडलजटि िॉकर पुरवून िध्यस्थाांद्वारे 

िालहती जतन करून ठेवणे व स्वत:कड ेठेवणे) लनयि, २०१६ िधीि लनयि ९ अनिुंार ग्राहकाच्या लडलजटि 

िॉकर खात्यािंाठी जारी केिेिे दस्तऐवज याांचाही िंिावेश आह.े  

 

xi. ‘‘नो युवर क्िायांट (केवायिंी) आयडेंरटफायर’’ र्महणजे िंेंट्रि केवायिंी रेकॉड  विं रलजस्ट्री याांच्याद्वारे ग्राहकािा 

ददिेिा लवलशष्ट क्रिाांक ककवा िंांकेताांक होय.  

 

 

xii. ‘‘नॉन प्रॉदफट ऑगवनायझेशन’’ (एनपीओ) र्महणजे कोणतीही िंांस्था (एांरटटी) ककवा िंांगठन (ऑगवनायझेशन) 

ज्याांची नोंदणी िंांस्था नोंदणी कायदा, १८६० अनुिंार ककवा तशाच प्रकारच्या राज्याच्या कायद्यान्वेय 

झािेिी आह ेककवा कां पनी कायदा, २०१३ च्या किि ८ अांतगवत स्थापन झािेिी कां पनी.  

 

xiii. ‘‘ऑदफलशअिी र्वहलॅिड डॉक्युिेंट’’ (ओर्वहीडी) र्महणजे पािंपोटव, ड्रायसर्वहग िायिंन्िं, आधार क्रिाांक 

अिंल्याचा पुरावा, लनवडणूक आयुक्ताांनी प्रिंृत केिेि ेितदार ओळखपत्र, नरेगान े ददिेिे जॉब काडव, ज्यावर 

राज्य िंरकारच्या अलधकाऱ्याची योग्य प्रकारे िंही केिेिी अिंेि आलण नावाचे आलण पत्त्याचे तपशीि अिंिेिे 

नॅशनि पॉप्युिेशन रलजस्टरद्वारे प्रस्तुत करण्यात आिेिे पत्र.  

 

 

िात्र यािंाठी तरतूद अशी आह ेकी, 

क  ग्राहकाने ओर्वहीडी र्महणून जर त्याच्याकड ेआधार क्रिाांक अिंल्याचा पुरावा िंादर केिा, तर त्याने तो 

भारतीय लवलशष्ट ओळख प्रालधकरणान े(यूआडी) ददिेल्या स्वरूपात अिंिा पालहज.े 

 

ख  जर ग्राहकाने िंादर केिेल्या ओर्वहीडीवर अद्ययावत केिेिा पत्ता निंेि, तर पुढीि कागदपत्राांना ककवा 

त्याच्यािंिान अिंिेल्या ई-डॉक्युिेंट  िंना फक्त पत्त्याच्या पुराव्याच्या ियावददत उद्दशेािंाठी ओर्वहीडी 

िंिजण्यात येईि:- 

 

i. कोणत्याही िंेवाप्रदात्यान ेददिेिे उपयुक्त िंेवाांचे (वीज, दरूध्वनी, पोस्ट-पेड िोबाईि फोन, 

पाईप्ड गॅिं, पाणी याांचे लबि) दोन िलहन्याांपेक्षा जुने निंिेिे लबि; 

 

ii. िािित्ता ककवा िहानगरपालिका कराची पावती;  
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iii. िंरकारी खात्यातीि ककवा िंाववजलनक क्षेत्रातीि िंेवालनवृत्त किवचाऱ्याांना पेन्शन ककवा 

फॅलििी पेन्शन ऑडविंव (पीपीओज  ), त्याांच्यावर पत्ता अिंिे तर; 

 

iv. राज्य िंरकारच्या ककवा कें द्र िंरकारच्या खात्याांनी, वैधालनक ककवा लनयािक िंांस्था, 

िंाववजलनक क्षेत्रातीि उपक्रि, शेडु्यल्ड किर्थशअि बँका, लवत्तीय िंांस्था आलण िंूचीकृत 

कां पन्या ददिेिे लनवािंाच्या व्यवस्थेचे पत्र व अशा लनयोक्त्याांबरोबर केिेिा अलधकृत 

लनवािंव्यवस्थेिंाठीचा िीर्वह अँड िायिंन्िं करार; 

 
 

 

ग  ग्राहकाने वरीि ‘ख’िध्ये निूद केिेिी कागदपत्रे िंादर केल्यानांतर, िंध्याचा पत्ता अिंिेिे ओर्वहीडी तीन 

िलहन्याांच्या कािावधीत िंादर केिे पालहजे. 

 

घ  जर परदशेातीि नागररकान ेिंादर केिेल्या ओर्वहीडीिध्ये पत्त्याचे तपशीि निंतीि, तर अशा बाबतीत 

परदशेातीि कायवक्षेत्र अिंिले्या िंरकारी खात्याांनी ददिेिे दस्तऐवज आलण परदशेातीि दतूावािंान े

ककवा लिशन इन इांलडयाने ददिेिे पत्र पत्त्याचा पुरावा र्महणून स्वीकारिे जाईि.  

 

स्पष्टीकरण: ह्या पोटकििािंाठी, ओर्वहीडी प्रिंृत केल्यानांतर जरी नावात बदि झािेिा अिंेि आलण 

त्यािंाठी राज्य िंरकारने प्रिंृत केिेि े लववाह प्रिाणपत्र ककवा राजपत्र अलधिंूचना जोडिेिी अिंेि, 

ज्यात अशा नावातीि बदि दशवलविेिा अिंेि, तर अिंा दस्तऐवजिंुद्धा ओर्वहीडी िंिजिा जाईि.  

 

xiv.  ‘‘ऑफिाईन र्वहरेरदफकेशन’’ या शब्दािा तोच अथव अिंेि, जो आधार (टागेटेड लडलिर्वहरी ऑफ 

फायनालन्शअि अँड अदर िंबलिंलडज  , बेलनदफट  िं अँड िंर्थर्वहिंेिं) ॲक्ट, २०१६ (२०१६चा १८) च्या किि २ िधीि 

पोटकिि (अ) िध्ये ददिेिा आह.े   

 

xv.  ‘‘व्यक्ती’’ ह्या शब्दािा कायद्यात जो अथव ददिाय तोच अिंेि आलण त्यात िंिालवष्ट अिंतीि: 

क  व्यक्ती, 

ख  अलवभक्त सहद ूकुटुांब, 

ग  कां पनी, 

घ  फिव,  

ङ  नोंदणी झािेिी ककवा न झािेिी अिंोलिंएशन ऑफ पिंवन्िं ककवा बॉडी ऑफ इांलडर्व्यजु्वल्िं, 

च  प्रत्येक कृलत्रि न्यालयक व्यक्ती, जी उपरोक्त (क त ेङ िध्ये) िध्ये येत नाही आलण, 

छ  वरीिपैकी कोणत्याही व्यक्तीच्या (क ते च) िािकीची व लतच्याद्वारे लनयांत्रण केिी जात अिंिेिी कोणतीही 

एजन्िंी, कायाविय ककवा शाखा.  
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xvi. ‘‘लप्रलन्िंपि ऑदफिंर’’ र्महणजे कां पनीने नािलनदलेशत केिेिा अलधकारी जो या लनयिाांिधीि लनयि ८ 

अनुिंार िालहती दणे्यािंाठी जबाबदार अिंेि.  

 

xvii.  ‘‘िंलस्पलशअिं टँ्रझॅक्शन - िंांशयास्पद व्यवहार’’ र्महणजे खािी व्याख्या ददल्यानुिंार, िंद्भावनेने कृती 

करणाऱ्या व्यक्तीशी केिेिे ‘‘टँ्रझॅक्शन’’, ज्यात टँ्रझॅक्शन करण्याचा प्रयत्न करण्याचाही िंिावेश आहे, 

िग रोख रकिेच्या स्वरूपात अिंो वा निंो: 

क  त्यातून पुरेशा प्रिाणात अिंा िंांशय लनिावण होतो की, तो दकती रकिेिंाठी आह,े ह्याचा लवचार न करता त्यात या 

कायद्यातीि पररलशष्टात निूद केिेिा गुन्हा ददिंून यतेो; ककवा 

ख  अिंाधारण आलण ज्याचे िंिथवन करता येणार नाही अशा गुांतागुांतीच्या पररलस्थतीत तो केिा गेिाय; ककवा 

ग  त्यात आर्थथक िंारािंार लवचार ककवा िंद  हतेू ददिंनू यते निंेि; ककवा  

घ  त्यातून पुरेशा प्रिाणात अिंा िंांशय लनिावण होतो की, त्यात दहशतवादािा अथवपुरवठा करण्याच्या कृतींचा 

िंिावेश आह.े 

 

स्पष्टीकरण: ज्या व्यवहारात दहशतवादाशी िंांबांलधत कृतींना अथवपुरवठा केिा जातो त्यात दहशतवाद्याांनी, 

दहशतवादी िंांघटनाांनी ककवा जे दहशतवादािा पैिंे पुरवतात ककवा दहशतवाद्याांना पैिंे पुरवण्याचा प्रयत्न 

करतात अशाांशी जोडिेिा ककवा िंांबांलधत लनधीचा िंिावेश अिंतो. 

 

xviii. ‘‘स्िॉि अकाऊां ट’’ र्महणजे बचत खात ेजे पीएिएि लनयि, २००५ िधीि उप-लनयि (५) 

िध्ये र्महटल्यानुिंार उघडिेिे आह.े स्िॉि अकाऊां टच्या प्रचािनाबद्दिचे तपशीि आलण अशा 

अकाऊां टिंाठी कोणी लनयांत्रण ठेवायचे याांिंांबांधी आरबीआय िास्टर डायरेक्शन्िंच्या किि २३ िध्य े

निूद केिेिे आह.े  

 

xix. ‘‘टँ्रझॅक्शन’’ र्महणजे खरेदी, लवक्री, कजव, गहाण, दान, हस्ताांतरण, लडलिर्वहरी ककवा त्यािंाठी 

केिेिी व्यवस्था व त्यािध्ये याांचा िंिावेश अिंतो: 

क  खाते उघडणे; 

ख  कोणत्याही चिनात रोख रकिेद्वारे ककवा धनादशेाद्वारे, पेिेंट ऑडवर ककवा इतर इन्स्ुिेंट्िं ककवा इिेक्ट्रॉलनक 

ककवा इतर लबगर-भौलतक िंाधनाांनी लनधी ठेवणे, काढणे, बदिणे ककवा हस्ताांतररत करणे.  

ग  िंेफ्टी लडपॉलझट बॉक्िंचा ककवा इतर कोणत्याही िंरुलक्षत ठेवीचा वापर; 

घ  कोणतेही लवश्वािंू (दफडु्यलिंअरी) िंांबांध प्रस्थालपत करणे 

ङ  कोणत्याही कां त्राटािुळे ककवा इतर कायदशेीर दालयत्वािुळे पूणवत: ककवा काही अांशी प्राप्त झािेि ेकोणतेही 

पेिेंट; 

च  कायदशेीर व्यक्ती ककवा कायदशेीर व्यवस्था स्थापन करणे ककवा लनिावण करणे; 
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xx. ‘‘लर्वहलडओ बेस्ड कस्टिर आयडेंरटदफकेशन प्रोिंेिं (र्वही-िंीआयपी)’’ र्महणजे ग्राहकाची ओळख 

पणलवण्याची एक पद्धत लजच्यािध्ये कां पनीचे किवचारी ग्राहकाची ओळख प्राप्त करण्यािंाठी एकिंांध, 

िंुरलक्षत, त्याच वेळी, िंांितीवर आधाररत ऑलडओ-लर्वहज्युअि िंांवाद िंाधण,े ज्यात िंीडीडीिंाठी आवश्यक 

अिंिेल्या दस्तऐवजाांचा आलण ग्राहकान ेिंादर केिेल्या िालहतीची िंत्यता पडताळून पाहण्याचा िंिावेश 

होतो. अशा प्रकारच्या प्रदक्रयेिा ह्या िास्टर डायरेक्शन्िंिंाठी िंिोरािंिोर केिेिी प्रदक्रया िंिजण्यात 

येईि.  

 

केवायिंीच्या िास्टर डायरेक्शन्िंिध्ये अिंिेल्या शब्दाांचा अथव, जर तो त्यािंांदभावत अन्यथा आवश्यक 

अिंल्याचा अपवाद वगळून, त्याांना खािी ददल्यानिुंार अिंेि: 

 

i. ‘‘कॉिन ररपोर्टटग स्टँडर्डिंव’’ (िंीआरएिं) र्महणजे कन्र्वहने्शन ऑन र्मयुच्युअि ॲडलिलनस्टे्ररटर्वह अलिंस्टन्िं इन टॅक्िं 
िॅटिंवच्या किि ६ वर आधाररत िालहतीची दवेाणघेवाण आपोआप करण्यािंाठी िंही करण्यात आिेल्या बहुपक्षीय 

कराराची अांििबजावणी करण्यािंाठी तयार करण्यात आिेल्या ररपोर्टटग स्टँडड  विं.  

 

ii. ‘‘कस्टिर - ग्राहक’’ र्महणजे अशी व्यक्ती जी कां पनीिंोबत आर्थथक व्यवहार ककवा कृती करते ती व्यक्ती आलण त्यात 

लजच्या वतीने अशी व्यक्ती अिंे व्यवहार करते ककवा कृती करते लतचाही िंिावेश होतो.  

 

 

iii. ‘‘वॉक-इन कस्टिर’’ र्महणजे अशी व्यक्ती लजचा कां पनीशी खात्यावर आधाररत िंांबांध नाहीए, पण कां पनीिंोबत ती 

व्यवहार करत.े  

 

iv. ‘‘कस्टिर डू्य लडलिजन्िं’’ र्महणजे ग्राहकािा आलण िाभाथी िािकािा ओळखणे आलण त्याांची पडताळणी करणे.  

 

 

v. ‘‘कस्टिर आयडेंरटदफकेशन’’ र्महणजे िंीडीडीची प्रदक्रया हाती घेण.े  

 

vi. ‘‘एफएटीिंीए’’ र्महणजे यनुायटेड स्टेट  िं ऑफ अिेररकाचा (यूएिंए) फॉररन अकाऊां ट टॅक्िं कां प्िायन्िं 

ॲक्ट, ज्यािंाठी इतर बाबींबरोबरच परदशेातीि लवत्तीय िंांस्थाांिध्ये अिेररकन करदात्याांनी ककवा ज्या 

परदशेातीि िंांस्थाांिध्ये अिेररकन करदात्याांचा िोठ्या प्रिाणावर िािकीहक्क लहतिंांबांध अिंतो त्याांनी 

धारण केिेल्या आर्थथक खात्याांची िालहती दणे्याची आवश्यकता अिंते. 

 

vii. ‘‘आयजीए’’ र्महणजे इांटर गर्वहनविेंटि ॲग्रीिेंट  िं, जे आांतरराष्ट्रीय कराचे अनुपािन करण्यािंाठी आलण 

अिेररकेच्या एफएटीिंीएची अांििबजावणी करण्यािंाठी भारत िंरकार आलण अिेररका याांच्यािध्ये केि े

जातात.  

viii. ‘‘केवायिंी टेंप्िेट  िं’’ र्महणज े िंीकेवायिंीआरिा व्यक्तींचा आलण कायद्याने अलस्तत्वात आिेल्या 
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िंांस्थाांचा डटेा पडताळून पाहण्यािंाठी आलण िालहती दणे्यािंाठी िंुलवधाजनक र्वहावे र्महणून तयार करण्यात 

आिेल्या टेंप्िेट  िं. 

 

ix. ‘िंिोरािंिोर न येणारे (नॉन-फेिं-टू-फेिं) ग्राहक’ र्महणजे कां पनीच्या शाखा कायावियािा भेट न तेता ककवा 

कां पनीच्या किवचाऱ्याांना न भटेता खाते उघडणारे ग्राहक. 

 

x. ‘‘ऑन-गोईंग डू्य लडलिजन्िं’’ र्महणज ेकजवखात्यातीि व्यवहाराांवर लनयलितपणे दखेरेख ठेवणे, ज्यायोगे ती 

ग्राहकाच्या प्रोफाईिशी आलण लनधीच्या स्रोताांशी िंिुंांगत अिंतीि.  

 

xi. ‘‘लपररऑलडक अपडेशन’’ र्महणजे ररझर्वहव बँकेने लनधावररत केिेल्या ठरावीक कािावधीनांतर लवद्यिान 

नोंदींचे पुनराविोकन करून, िंीडीडी प्रदक्रयेच्या अांतगवत गोळा केिेिे दस्तऐवज, डटेा ककवा िालहती 

अद्ययावत व िंांबांलधत ठेवण्यािंाठी उचििेिी पाविे.  

 

xii. ‘‘पॉलिरटकिी एक्िंपोज्ड पिंवन्िं’’ (पीपीईज  ) र्महणज ेअशा व्यक्ती ज्या ककवा ज्याांच्याकड ेपरकीय दशेातीि 

िहत्त्वाची िंाववजलनक काय े िंोपविेिी अिंतात, उदा. राज्याांच/ेिंरकारच े प्रिुख, ज्येष्ठ राजकारणी, ज्येष्ठ 

िंरकारी/न्यायाियीन/िैंलनकी अलधकारी, राज्याच्या िहािांडळाांचे वररष्ठ कायवकारी अलधकारी, िहत्त्वाच्या राजकीय 

पक्षाांचे अलधकारी, इत्यादी.  

 
 

 

 

 

xiv.  ‘‘शेि बॅंक’’ र्महणजे अशी बँक जी अशा दशेात स्थापन केिेिी अिंत ेजेथे लतचे प्रत्यक्ष अलस्तत्व निंत ेआलण 

ती कोणत्याही लनयिन केिे जाणाऱ्या आर्थथक िंिूहाशी िंांिग्न निंते.  

 

xv. ‘‘वायर ट्रान्िंफर’’ र्महणजे अिंे टँ्रझॅक्शन जे थेट ककवा हस्ताांतरणाच्या िंाखळीच्या िाध्यिातून, ते िूित: 

करणाऱ्या व्यक्तीच्या वतीने (नैिंर्थगक आलण कायदशेीर व्यक्ती अिं े दोन्हीही) बँकेच्या िाध्यिातून 

इिेक्ट्रॉलनक िाध्यिाने, बँकेतीि िाभाथी व्यक्तीिा पैशाांची रक्कि उपिब्ध करून दणे्यािंाठी केिे जात े

आलण कां पनी त्याची पूतवता िास्टर डायरेक्शन्िं ऑन केवायिंीिधीि पॅरा ६४ अनुिंार करीि.  

 

xvi. ‘‘डोिेलस्टक अँड क्रॉिं-बॉडवर वायर ट्रान्िंफर’’: जेर्वहा ओररलजनेटर बँक आलण बेलनदफलशअरी बँक ही एकच 

व्यक्ती अिंते ककवा एकाच दशेातीि वेगवेगळ्या जागी राहणाऱ्या व्यक्ती अिंते, तेर्वहा अिंे टँ्रझॅक्शन ह े

डोिेलस्टक वायर ट्रान्िंफर अिंते आलण जर ‘ओररलजनटेर बँक’ ककवा ‘बेलनदफलशअरी बँक’ वेगवेगळ्या 

दशेाांिध्ये लस्थत अिंतात तेर्वहा अशा टँ्रझॅक्शनिा क्रॉिं-बॉडवर वायर ट्रान्िंफर अिं ेर्महणतात. 

 

इतर िंवव शब्दप्रयोग, इथे त्याांची वेगळी व्याख्या ददिी निंेि, तर त्याांना बँककग रेग्यिुेशन ॲक्ट, १९४९, ररझर्वहव 

बँक ऑफ इांलडया ॲक्ट, १९३५, लप्रर्वहने्शन ऑफ िनी िाँडररग ॲक्ट, २००२, लप्रर्वहने्शन ऑफ िनी िाँडररग 

(िेंटेनन्िं ऑफ रेकॉड  विं) रूल्िं, २००५, आधार (टागेटेड लडलिर्वहरी ऑफ फायनालन्शअि अँड अदर िंबलिंलडज  , 
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बेलनदफट  िं अँड िंर्थर्वहिंेिं) ॲक्ट, २०१६ आलण त्याअांतगवत करण्यात आिेिी लनयिाविी, त्यात केिेिी कोणतीही 

वैधालनक िंुधारणा ककवा पुन्हा करण्यात आिेि ेकायद ेककवा व्याविंालयक लवश्वात जिंा वापर होतो, त्यानुिंार 

अथव अिंेि.  

 

 

प्र क र ण  -  २ 

िंवविंाधारण 

४. ह्या पॉलििंीिा, लतच्याच केिेल्या कोणत्याही िंुधारणा आलण दरुुस्त्याांिंह कां पनीच्या िंांचािक 

िांडळाकडून ककवा लजिा अलधकार दणे्यात आिेि ेआहते अशी िंांचािक िांडळाची कोणती तरी िंलितीद्वारे 

िान्यता ददिी जाईि.  

 

या पॉलििंीत पढुीि चार िहत्त्वाच ेघटक अिंतीि: 

 

(क) ग्राहक स्वीकारण्याच ेधोरण; 

(ख) जोखीि िंांवगीकरण आलण व्यवस्थापन; 

(ग) ग्राहक ओळख कायवप्रणािी (िंीआयपी); आलण 

(घ) टँ्रझॅक्शनवर दखेरेख करणे. 

 

५. काळा पिैंा पाांढरा करण्यालषयीच्या आलण दहशतवाद्याांना अथवपरुवठा करण्याच्या जोखिीच े कां पनीद्वारे 

िलू्यिापन 

 

(क) ग्राहकाांिंाठी, दशेाांिंाठी ककवा भौगोलिक प्रदशेाांिंाठी, उत्पादनाांिंाठ, िंेवाांिंाठी, टँ्रझॅक्शन्िंिंाठी ककवा 

लडलिर्वहरी चनॅेल्िं, इत्यादींिंाठी काळा पैिंा पाांढरा करण्याची आलण दहशतवाद्याांना अथवपुरवठा 

करण्याची जोखीि ओळखण्यािंाठी, लतचे िूल्यिापन करण्यािंाठी आलण दरू करण्यािंाठी पररणािकारक 

पाविे उचिण्याकररता कां पनी िनी िाँडररग (एिएि) आलण टेरररस्ट फायनासन्िंग (टीएफ) ररस्क 

अिंेिंिेंटची कृती ठरावीक कािावधीनांतर करीि.  

 

िूल्यिापनाच्या ह्या प्रदक्रयेत एकूणच जोखिीची पातळी लनलित करण्यापूवी जोखिीशी िंांबांलधत िंवव िंांबांलधत 

घटक लवचारात घेतिे जातीि आलण त्या दरू करण्यािंाठी योग्य पातळी आलण प्रकार वापरिे जातीि. अांतगवत 

जोखीि िूल्यिापन तयार करताना, लनयािक/पयववेक्षक कां पनीिा ज्याांची िालहती, काही अिंिीच तर वेळोवेळी 

दतेीि त्यावर कां पनी एकूणच लवलशष्ट क्षेत्राशी िंांबांलधत बळी पडण्याची शक्यता, काही अिंिीच, तर ती लवचारात 

घेईि.   

 

(ख) कां पनीने केिेल्या जोखिीच्या िूल्यिापनाचे योग्य प्रकारे दस्तऐवजीकरण केिे जाईि आलण ते स्वरूप, 

आकार, भौगोलिक अलस्तत्व, कृती/रचना, इत्यादींच्या गुांतागुांती याांच्या प्रिाणात अिंेि.  
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त्यानांतर, जोखिींच्या िूल्यिापनाची आवर्थतता (लपररऑलडलिंटी), जोखिींचे िूल्यिापन करतानाच े ज े

लनष्कषव लनघतीि त्याांच्यानिुंार कां पनीच्या िंांचािक िांडळाद्वारे ठरलविी जाईि. परांतु त्याांचे पुनराविोकन 

दकिान एका वषावतनू केि ेगेिे पालहज.े उच्च जोखीि अिंिेिे ग्राहक काही अिंतीिच, तर त्याांच्या बाबतीत 

जोखिीचे िूल्यिापन करण्याचे काि िंहािाही तत्त्वावर केिे जाईि.  

ग) या कृतीचा लनष्कषव िंांचािक िांडळाकड े ककवा लजिा अिंे अलधकार ददिेिे अिंतीि अशा कोणत्याही 

िंलितीिंिोर िंादर केिे जातीि आलण ते िंक्षि प्रालधकरणाांना आलण स्वयांलनयिन करणाऱ्या िंांस्थाांना 

उपिब्ध अिंतीि.  

घ) लनलित ओळख पटिेल्या जोखिी दरू करण्यािंाठी व त्याांचे व्यवस्थापन करण्यािंाठी कां पनी ररस्क बेस्ड 

ॲप्रोच (आरबीए) वापरात आणीि व त्यानुिंार याबाबतीत िंांचािक िांडळाने िान्यता ददिेिी धोरणे, 

लनयांत्रणे व कायवप्रणािी अिंतीि. त्यानांतर, कां पनी लनयांत्रणाांची अांििबजावणी करण्यावर दखेरेख ठेवीि 

आलण आवश्यकता अिंल्यािं त्यात वाढ करीि.  

 

६  डलेिंग्नटेेड डायरेक्टर - खािं निेणकू केििे ेिंांचािक 

 

 क  ‘‘डलेिंग्नेटेड डायरेक्टर’’ र्महणजे पीएिएि कायद्याच्या प्रकरण ४ अांतगवत आलण लनयिाांच्या अांतगवत अिंिेल्या 

जबाबदाऱ्याांची पूतवता करण्यािंाठी कां पनीने ठरवनू ददिेिी व्यक्ती आलण ती िंांचािक िांडळाने नािलनदलेशत 

केिेिी अिंिी पालहज.े कां पनीन ेलतच ेव्यवस्थापकीय िंांचािक / िुख्य कायवकारी अलधकारी याांना ‘‘डलेिंग्नेटेड 

डायरेक्टर’’ र्महणून ह्या पॉलििंीअांतगवत नािलनदलेशत केिेिे आह ेआलण त्यालवषयी एनएचबी/आरबीआय व 

एफआयय-ूआयएनडी याांना कळलविेिे आह.े  

 

 ख  डलेिंग्नेटेड डायरेक्टरचे नाव, हुद्दा आलण पत्ता, पूवी िंादर केिेल्या िालहतीत काही बदि झाल्यािं त्याांच्यािंह 

एनएचबी/आरबीआय व एफआययू-आयएनडी याांना कळलविे जाईि.  

 

 ग  कोणत्याही पररलस्थतीत िुख्य अलधकाऱ्याांना ‘डलेिंग्नेटेड डायरेक्टर’ र्महणून नािलनदलेशत केिे जाणार नाही.  

 

७  िखु्य अलधकारी 

 

(क) कां पनी ‘‘िुख्य अलधकाऱ्याांची’’ लनयुक्ती करीि (शक्यतो जनरि िॅनजेरच्या पातळीवरीि ककवा कां पनीच्या 

िंीएिडी/एिडीच्या खािच्या िगेचचा अलधकारी). कां पनीने ह्या पॉलििंीअांतगवत कां पनी िंेके्रटरींना 

कां पनीचे िुख्य अलधकारी र्महणून लनयुक्ती केिेिी आह े आलण त्यालवषयी एनएचबी/आरबीआय व 

एफआयय-ूआयएनडी याांना कळलविेिे आह.े  

 

(ख) िुख्य अलधकारी ह े अनुपािन करण्यािंाठी, टँ्रझॅक्शन्िंवर दखेरेख करण्यािंाठी आलण या 

कायद्याांतगवत/लनयिाविीअांतगवत आवश्यक अिंिेिी िालहती दणे्यािंाठी व कळलवण्यािंाठी जबाबदार 
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अिंतीि.  

 

 

(ग) िुख्य अलधकाऱ्याांचे नाव, हुद्दा आलण पत्ता, पूवी िंादर केिेल्या िालहतीत काही बदि झाल्यािं 

त्याांच्यािंह एनएचबी/आरबीआय व एफआययू-आयएनडी याांना कळलविे जाईि.  

 

८  पॉलििंीच ेअनपुािन / धोरणाची अांििबजावणी 

(क) कां पनी ह्या पॉलििंीचे अनुपािन पुढीि िाध्यिातून करीि: 

(i) केवायिंीचे अनुपािन करण्यािंाठी ‘वररष्ठ व्यवस्थापनात’ कोणकोण अिंेि ह ेनिूद करीि. 

(ii) धोरणाांची (पॉलििंी) आलण कायवप्रणािीची पररणािकाराक अांििबजावणी करण्यािंाठी 

जबाबदारीचे वाटप. 

(iii) कां पनीच्या धोरणाांच्या आलण कायवप्रणािींच्या व त्यािंोबत कायदशेीर व लनयािक 

आवश्यकताांच्या अनुपािनाच्या कायावचे स्वतांत्रपणे िूल्यिापन. 

(iv) केवायिंी/एएिएि धोरणाांच्या व कायवप्रणािींच्या अनुपािनाची पडताळणी करण्यािंाठी 

एकिंांपाती/अांतगवत िेखापरीक्षण.  

(v) िेखी िंलितीिा लतिाही िेखा रटप्पण्या व अनुपािन िंादर करणे.  

(ख) कां पनी अशी खातरजिा करीि की, केवायिंी िापदांडाांचे अनुपािन लनलित करण्यािंाठी लनणवय घेण्याच े

काि बाहरेच्या व्यक्तींना दणे्यात येणार नाही (आऊटिंोिंव केिे जाणार नाही).  
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प्रकरण - ३ 

 

ग्राहकस्वीकार धोरण 
 

९  कां पनीच्या के्रलडट पॉलििंीच्या रूपाने कां पनीने ग्राहकस्वीकार धोरण तयार केिेिे आहे.  

 

१०  ग्राहकस्वीकार धोरणात जे िंवविंाधारण पैिू अिंतीि त्याांना बाधा येऊ न दतेा, एएचएफएि अशी 
खातरजिा करीि की: 

(क) कोणत्याही ग्राहकाचा स्वीकार ककवा कजवखात ेउघडणे ह ेलननावी ककवा काल्पलनक/बेनािी नावान ेउघडिे जाणार 

नाही. 

(ख) ग्राहकाच्या अिंहकायाविुळे ककवा ग्राहकाने िंादर केिेिे दस्तऐवज/िालहती लवश्वािंाहव निंतीि, तर जर 

एएचएफएििा योग्य त्या िंीडीडी उपाययोजना िागू करता आल्या नाहीत, तर कोणत्याही ग्राहकाचा स्वीकार 

केिा जाणार नाही ककवा कजवखाते उघडिे जाणार नाही. 

(ग) िंीडीडी कायवप्रणािी पूणव केल्यालशवाय कोणतेही टँ्रझकॅ्शन ककवा कजवखात्यावर आधाररत िंांबांध प्रस्थालपत 

करण्यात येणार नाहीत. 

(घ) कजवखाते उघडताना आलण ठरावीक कािावधीनांतर त्याचे अद्यतन करताना केवािंीिंाठी प्राप्त करावयाची 

अलनवायव िालहती लनधावररत केिी जाईि.  

(ङ) कजवखाते उघडल्यानांतर के्रलडट पॉलििंीनुिंार ग्राहकाच्या स्पष्ट िंांितीिंह ‘ऐलच्छक’/अलतररक्त िालहती प्राप्त केिी 

जाईि.  

(च) कां पनी शाखास्तरावर/यूिंीआयिंीस्तरावर िंीडीडी पॉलििंी िागू करीि. अशा प्रकारे, केवायिंीची पूतवता केिेल्या 

कां पनीच्या एखाद्या ग्राहकािा जर त्याच कां पनीकडून दिुंरे कजव हवे अिंेि, तर त्यािंाठी पुन्हा नव्याने िंीडीडी 

करण्याची आवश्यकता निंेि.  

(छ) िंवव िंांयुक्त अजांिंाठी िंीडीडी कायवप्रणािी पूणव केिी जाईि. 

(ज) कोणत्या पररलस्थतींिध्ये ग्राहकािा दिुंऱ्या व्यक्तीच्या/िंांस्थेच्या वतीने कृती करण्यािं परवानगी ददिेिी अिंेि त े

स्पष्टपणे ठरवून ददिे जाईि. 

(झ) आरबीआयने पररचालित केिेल्या लनबंध घातिेल्या ज्या व्यक्तीचे नाव अिंेि, त्याची ओळख इतर कोणत्याही 

व्यक्तीशी ककवा िंांस्थेशी लिळतीजुळती निंेि ह्याची खातरजिा करण्यािंाठी योग्य ती प्रणािी उपयोगात आणिी 

जाईि.  

(ञ) आरबीआयने प्रिंृत केिेल्या कोणत्याही नकरात्िक यादीत ज्या व्यक्तीचे ककवा िंांस्थेचे नाव अिंेि, त्याांच्याशी 

िंांबांलधत कोणताही ग्राहक स्वीकारिा जाणार नाही ककवा कजवखाते उघडिे जाणार नाही. 

(ट) जर परिनांट अकाऊां ट नांबर (पॅन) प्राप्त केिेिे अिंेि तर त्याची पडताळणी ते जारी करणाऱ्या प्रालधकरणाकडून 
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केिी जाईि.  

(ठ) ग्राहकाकडून जेर्वहा िंिान दजावचे ई-डॉक्युिेंट प्राप्त केिेिे अिंेि, तेर्वहा िालहती तांत्रज्ञान, कायदा २००० च्या 

(२०००चा २१) तरतुदींनिुंार लडलजटि लिंग्नचेरची पडताळणी कां पनी करीि.  

 

११  ग्राहकस्वीकृती पॉलििंीच्या पररणािस्वरूपी िंवविंाधारण जनततेीि कोणािाही, लवशेषत: जे 

आर्थथकदषृ्ट्या ककवा िंािालजकदषृ्ट्या दबुवि अिंतीि त्याांना आर्थथक िंुलवधा नाकारल्या जाणार नाहीत.  

 

 
 

 

प्रकरण - ४ 

 

जोखिीच ेिंांवगीकरण आलण व्यवस्थापन 
 

१२   जोखिीचे िंांवगीकरण आलण व्यवस्थापन करण्यािंाठी एचएफएिकड े जोखिीवर आधाररत दलृष्टकोन 

अिंेि, ज्यात खािीि बाबींचा िंिावेश आह:े 

 

(क) कां पनीच्या िूल्यिापनानुिंार लतिा जाणवेि त्यानिुंार ग्राहकाांचे िंांवगीकरण, किी, िध्यि आलण उच्च 

जोखीि अिंिेिे अशा िंांवगांिध्ये केिे जाईि.  

 

(ख) ग्राहकाची ओळख, िंािालजक/आर्थथक लस्थती, व्यविंायाचे स्वरूप आलण ग्राहकाच्या व्यविंायाबद्दिची 

िालहती आलण त्याच े रठकाण, इत्यादींवर आधाररत जोखिीचे िंांवगीकरण केिे जाईि. ग्राहकाची 

ओळख लवचारात घेताना, ओळखीिंाठी ददिेिी कागदपत्रे ज्या प्रालधकरणाांनी ऑनिाईन ककवा इतर 

िंेवाांच्या िाध्यिातून ददिेिी आहते त्याांचाही पुढीिप्रिाणे लवचार केिा जाईि:  

खािी उल्िेख केििे ग्राहकाचे एएिएि/जोखिीवर आधाररत िंांवगीकरण ह ेवेळोवेळी लवलहत केल्या जाऊ 

शकणाऱ्या लनयािक प्रालधकरणाांच्या आवश्यकताांच्या अधीन अिंेि: 
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किी जोखीि किी जोखीि अिंिेिे वैयलक्तक ग्राहक र्महणजे अशा व्यक्ती (उच्च नेट वथव अिंिेल्याांचा 

अपवाद िंोडून) आलण िंांस्था अिंतात, ज्याांची ओळख आलण िंांपत्तीचे स्रोत िंहजपणे 

ओळखिे जाऊ शकतात आलण त्याांच्यािंोबत केिेिे एकूणच व्यवहार ह े ज्ञात अिंिेल्या 

प्रोफाईिशी जुळत अिंतात. याांिध्ये याांचा िंिावेश होतो: 

१  पगारदार नोकर 

२  स्वयांरोजगार अिंिेल्या व्यक्ती/प्रोप्रायटरी फर्मिंव 

३  िंरकारी खाती आलण िंरकारच्या िािकीच्या कां पन्या 

४  लिलिटेड कां पन्या (पलब्िक आलण प्रायर्वहटे) 

५  पाटवनरलशप फिव (नोंदणीकृत डीड) 

६  एनआरआयना २५ िाख रुपयाांपयंतचे कजव,ज्यात एनआरओ अकाऊां टच्या िाध्यिातून 

परतफेड केिी जाते आलण परतफेड जर परदशेातीि रेलिटन्िंिधून होणार अिंेि, तर 

कोणतीही ियावदा नाही. 

७  २५ िाख रुपयाांपयंतची िंवव कजवप्रकरणे, ज्याांिध्ये उत्पन्नाच्या औपचाररक 

कागदपत्राांच्या पुराव्यालशवाय उत्पन्नाचे लनधावरण केिेिे अिंते ककवा िंरोगेट पद्धतीचा 

वापर केिेिा अिंतो, उदा. रोख रकिेच्या रूपात पगार लिळणारे, उत्पन्नाचा पुरावा न 

घेता ददिेिी कजे आलण अनौपचाररक स्वयांरोजगार अिंिेिे ग्राहक.  

८  २५ िाख रुपयाांपयंतची िंवव कजे/ठेवी 

िध्यि जोखीि १  एनजीओज  , न्यािं, धिावदाय िंांस्था आलण दणेग्या प्राप्त करणाऱ्या िंांस्था. 

२  न्यािं/िंांस्था 

३  नेट वथव उच्च अिंिेल्या व्यक्ती (गुांतवणूक करण्याजोगी अलधकची रक्कि १.०० कोटी 

रुपयाांहून अलधक). 

४  कुटुांबातीि जवळच्या नातेवाइकाांची भागधारणा ककवा िाभाथी िािक अिंिेिी 

कां पनी. 

५  २५ िाख रुपयाांच्या वर अिंिेिी िूल्याांकन िंरोगेट पद्धतीने केिेिी िंवव कजे ककवा 

उत्पन्नाचा पुरावा अिंिेल्या औपचाररक कागदपत्राांलशवाय अिंिेिी कजे. 

६  ज्यात कजावची परतफेड एनआरओ खात्यात्या िाध्यिातून होणार अिंेि अशा 

अलनवािंी भारतीयाांना ददिेिे २५ िाख रुपयाांवरीि रकिेचे कजव. 

७  व्यक्तींकडीि आलण नोंदणीकृत िंांस्थाांकडीि २५ िाख रुपयाांवरीि िंवव कजे/ठेवी 

उच्च जोखीि १  पॉलिरटकिी एक्िंपोज्ड पिंवन्िं (पीईपी)/राजकारणाशी िंांबांलधत व्यक्ती 

२  राजकारणाशी िंांबांलधत व्यक्तींच्या कुटुांबातीि िंभािंद आलण जवळचे 

नातेवाईक. 

३  खूप िोठ्या रकिेचे व्यवहार (रु.१० िाख) आलण एफआयू-आयएनडी याांना 

िालहती कळलविेिे िंांशयास्पद व्यवहार.  

 
 

 

 ४  उपिब्ध अिंिेल्या िंाववजलनक िालहतीनुिंार दषु्कीती अिंिेल्या व्यक्ती 

५  ज्याांच्या उत्पन्नाचे स्रोत स्पष्ट नाहीएत अशा व्यक्ती 

६  िंिोरािंिोर भेट होऊ शकत नाही अिंे ग्राहक 

 

 

िात्र त्यािंाठी तरतूद अशी आह ेकी, िंांभाव्य जोखिीच्या बाबतीत ग्राहकाांच्या वेगवेगळ्या िंांवगांकडून प्राप्त 

केिेिी िालहती ही अांतभेदी निंते (नॉन-इांुलजर्वह) आलण ती के्रलडट पॉलििंीिध्ये निूद केिी जाऊ शकते.  

काळे पैिंे पाांढरे करण्याच्या लवरोधातीि (एएिएि) िानकाांलवषयी आलण काँबॅरटग फायनासन्िंग टेरररझि 
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(िंीएफटी) िानकाांलवषयी फायनालन्शअि ॲक्शन टास्क फोिंवने (एफएटीएफ) केिेल्या लशफारशींचाही उपयोग 

जोखिीचे लनधावरण करताना केिे गेिा पालहजे.  

 

प्रकरण ५ 

 

ग्राहकाची ओळख पटलवण्याची कायवप्रणािी (िंीआयपी) 

 

१३  कां पनी पुढीि प्रकरणाांच्या बाबतीत ग्राहकाांची ओळख पटलवण्याचे काि हाती घेईि: 

(क) ग्राहकािंोबत कजवखात्यावर आधाररत िंांबांधाांची िंुरुवात. 

(ख) जेर्वहा ग्राहकाच्या प्राप्त केिेल्या ओळखीच्या डटेालवषयीच्या अलधकृततेलवषयी िंांशय अिंेि ककवा ती पुरेशी निंेि 

तेर्वहा. 

(ग) एजांट र्महणून ततृीय पक्षाांच्या उत्पादनाांची लवक्री केिी जात अिंेि, त्याांच्या स्वत:च्या उत्पादनाांची लवक्री केिी 

जात अिंेि, के्रलडट काडवच ेदये अिंिेिे पेिेंट/प्रीपेड/टॅ्रर्वहि काड  विंची लवक्री आलण ररिोसडग आलण इतर कोणतीही 

पन्नािं हजार रुपयाांपेक्षा अलधक दकितीची उत्पादने. 

(घ) खात्यावर आधाररत निंिेल्या ग्राहकाांचे, र्महणजेच थेट यणेाऱ्या ग्राहकाांचे व्यवहार करणे, ज्याांिध्ये पन्नािं हजार 

रुपये ककवा त्यापेक्षा अलधक रक्कि िंिालवष्ट अिंेि, िग तो एकदाच केिेिा व्यवहार अिंो वा एकिेकाांशी 

जोडिेिे आहते अिं ेवाटणारे व्यवहार अिंोत.  

(ङ) जेर्वहा कां पनीिा िंकारण अिंे वाटत अिंेि ककवा अिंा िंांशय अिंेि की ग्राहक पन्नािं हजार रुपयाांच्या दकिान 

रकिेपेक्षा किीच े व्यवहार आहते अिंे दाखलवण्यािंाठी िुद्दाि छोट्या छोट्या रकिेचे व्यवहार (टँ्रझॅक्शन्िं) 

एकािागोिाग करीत अिंेि तेर्वहा.  

(च) एएफएचएिकडून कजव घतेाना कां पनी ग्राहकाकडून (दिुंऱ्याांनी ग्राहकाचा ददिेिा पररचय) पररचय िागणार 

नाही.  

१४  कजाववर आधाररत िंांबांध िंरुू होण्याच्या वेळी ग्राहकाच्या ओळखीची पडताळणी करण्यािंाठी 

कां पनी लतिा स्वत:िा वाटेि त्यानुिंार, तृतीय पक्षाांनी केिेल्या डू्य लडलिजन्िंवर अविांबून राहीि, िात्र 

त्यािंाठी खािीि अटी आहते: 

 

(क) तृतीय पक्षाांने कस्टिर डू्य लडलिजन्िंच्या िालहतीच्या नोंदी तृतीय पक्षाकडून ककवा िंेंट्रि केवायिंी रेकॉडव 

रलजस्ट्रीकडून दोन ददविंाांच्या आत प्राप्त केल्या पालहजेत.  

(ख) कस्टिर डू्य लडलिजन्िंच्या आवश्यकतेशी िंांबांलधत ओळखीच्या िालहतीच्या प्रती आलण इतर िंांबांलधत 

दस्तऐवज लवनांती केल्यािं ततृीय पक्षाकडून लवनालविांब उपिब्ध केल्या पालहजेत, यािंाठी कां पनी पुरेशी 

पाविे उचिीि. 

(ग) पीएिएि ॲक्ट अांतगवत अिंिेल्या आवश्यकता आलण दालयत्व ेिक्षात घेऊन कस्टिर डू्य लडलिजन्िं आलण 

पीएिएि कायद्याांतगवतच्या आवश्यकता आलण दालयत्वे िक्षात घेऊन अनुपािनािंाठी तृतीय पक्षाांच े

लनयिन केिे जाईि, पयववेक्षण ककवा दखेरेख केिी जाईि. 
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(घ) तृतीय पक्ष ह ेपरदशेातीि अिंू नयेत ककवा त्याांच ेकायवक्षते्र ह ेउच्च जोखीि र्महणून गणिेिे निंावे.  

(ङ) कस्टिर डू्य लडलिजन्िंची अांलति जबाबदारी आलण िागू अिंल्यािं, डू्य लडलिजन्िंिंाठी वाढीव 

उपाययोजना करणे ही कां पनीकड ेअिंेि.  

 
 

 

 

 

प्रकरण ६ 

 

कस्टिर ड्य ूलडलिजन्िं (िंीडीडी) कायवप्रणािी 

 

भाग १ - व्यक्तींच्या बाबतीतीि कस्टिर ड्य ूलडलिजन्िं (िंीडीडी) कायवप्रणािी 

 

१५  िंीडीडी हाती घेण्यािंाठी, कजवखात्यावर आधाररत िंांबांध प्रस्थालपत करताना ककवा िाभाथी 

िािक अिंिेल्या व्यक्तींशी, अलधकृत हस्ताक्षर करणाऱ्याांशी ककवा िुखत्यारपत्रधारकाांशी ककवा 

कायदशेीर अलस्तत्व अिंिेल्या िंांस्थाांशी व्यवहार करताना, व्यक्तींकडून खािीि बाबी प्राप्त करीि: 

 

(क) आधार क्रिाांक जेर्वहा, 

(i) आधार (टागेटेड लडलिर्वहरी ऑफ फायनालन्शअि अँड अदर िंबलिंडी, बेलनफीट  िं अँड िंर्थर्वहिंिें) 

ॲक्ट, २०१६(२०१६चा १८) च्या किि ७ अांतगवत अलधिंूलचत केल्यानुिंार काणत्याही 

योजनेंतगवत कोणताही फायदा ककवा अनुदान घेण्यािं इच्छुक अिंेि; ककवा 

(ii) पीएिएि कायद्याच्या किि ११ए िधीि उप-किि (१) िधीि पलहल्या तरतुदी    िंांदभावत 

त्याने त्याचे आधार काडव स्वचे्छेने िंादर करण्याचा लनणवय घेतिा; ककवा 

(ख) आधार क्रिाांक अिंल्याचा पुरावा, जेथे ऑफिाईन पडताळणी केिी जाऊ शकेि; ककवा 

(ग) जेथे ऑफिाईन पडताळणी केिी जाऊ शकत नाही तथेे आधार क्रिाांक अिंल्याचा पुरावा दकवा ओर्वहीडी 

ककवा तत्िंि ई-डॉक्युिेंट ज्यात त्याच्या ओळखीचे आलण पत्त्याचे तपशीि अिंतीि; आलण  

(घ) परिनांट अकाऊां ट नांबर (पॅन) ककवा तत्िंि ई-डॉक्युिेंट ककवा आयकर लनयि, १९६२ िध्ये व्याख्या 

ददल्यानुिंार फॉिव क्र. ६०; आलण 

(ङ) अिंे ओळखीचे इतर दस्तऐवज, ज्यात ग्राहकाच्या व्यविंायाचे स्वरूप आलण आर्थथक लस्थती ककवा त्याांच े

तत्िंि ई-डॉक्युिेंट  िं, जे कां पनीिा के्रलडट पॉलििंीनिुंार आवश्यक अिंतीि ते;  

 

परांतु त्यािंाठी अशी अट आह ेकी, ग्राहकाने पुढीि गोष्टी िंादर केिेल्या अिंतीि: 

 

i) आधार काडव ह ेपीएिएि कायद्याच्या किि ११एच्या उप-किि (१) िध्ये ददिेल्या परांतुकानिुंार 

अिंेि तर, युलनक आयडेंरटदफकेशन ऑथॉररटी ऑफ इांलडया याांनी पुरलविेल्या ई-केवायिंी िंुलवधेचा 

वापर करून कां पनी ग्राहकाच्या आधार क्रिाांकाची अलधकृतता तपािंून पाहीि. त्यानांतर, अशा 
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बाबतीत ग्राहकािा जर िंेंट्रि आयडेंरटरटज   डटेा ररपॉलझटरीिध्ये उपिब्ध अिंिेल्या ओळखीच्या 

िालहतीपेक्षा  िंध्याचा वेगळा पत्ता दणे्याची इच्छा अिंेि, तर तो तशा प्रकारचे घोषणापत्र स्वत:च 

कां पनीिा दऊे शकतो. 

ii) जेथे आधार क्रिाांकाच्या पुराव्याची ऑफिाईन पडताळणी केिी जाऊ शकते, तेथे कां पनी ऑफिाईन 

पडताळणी करीि.  

iii) कोणत्याही ओर्वहीडीच्या िंिान दजावचे अिंिेिे ई-डॉक्युिेंट अिंल्यािं, कां पनी िालहती तांत्रज्ञान, 

कायदा, २००० (२०००चा २१) व त्याअांतगवत जारी करण्यात आिेल्या कोणत्याही लनयिाांच्या 

अनुिंार लडलजटि लिंग्नेचरची पडताळणी करीि आलण जोडपत्र १ िध्ये निूद केल्यानुिंार िाईर्वह 

फोटो घेईि.  

iv) कोणतेही ओर्वहीडी ककवा आधार क्रिाांक अिंल्याचा पुरावा, जेथे ऑफिाईन पडताळणी करता यणेे 

शक्य निंल्यािं कां पनी, जोडपत्र १ अांतगवत निूद केल्यानुिंार, जर िंिान दजावचे ई-डॉक्युिेंट िंादर 

केिेिे निंेि तर आधार क्रिाांक अिंल्याच्या पुराव्याची ककवा ओर्वहीडीची प्रिालणत प्रत व 

अिीकडीि छायालचत्र प्राप्त करण्यािंाठी िंरकारन ेजारी केिेल्या कोणत्याही अलधिंचूनेच्या अधीन 

राहून लडलजटि केवायिंीच्या िाध्यिातून पडताळणी करीि.  

 

 
 

 

त्याहीपुढे अशी तरतूद आह े की, आधार (टागेटेड लडलिर्वहरी ऑफ फायनालन्शअि अँड अदर 

िंबलिंडी, बेलनफीट  िं अँड िंर्थर्वहिंेिं) ॲक्ट, २०१६ च्या किि ७ अांतगवत अलधिंूलचत केल्यानुिंार 

कोणत्याही योजनेंतगवत कोणताही फायदा ककवा अनुदान घेण्यािं इच्छुक अिंिेल्या व्यक्तीचे ई-

केवायिंी ऑथेंरटकेशन, तो जखिी झाल्याने, आजारी अिंल्याने ककवा वृद्धत्वािुळे ककवा अन्यथा 

बुद्धी काि करीत निंेि आलण अशाच प्रकारच्या काही कारणाांिुळे जर केिे जाऊ शकत निंेि, 

तर कां पनी आधार क्रिाांक प्राप्त करण्याबरोबरच, कांपनी शक्यतो ओळखीची ऑफिाईन 

पडताळणी करून ककवा पयावयाने ग्राहकाकडून दिुंऱ्या ओर्वहीडीची ककवा त्याच्या िंिान 

दजावच्या ई-डॉक्युिेंटची प्रिालणत प्रत प्राप्त करीि. अशा प्रकारे करण्यात येणारे िंीडीडी ह ेन 

चुकता फक्त कां पनीच्या किवचाऱ्याांकडून करण्यात येतीि आलण अशा प्रकारचे अपवाद हाताळणे 

ह ेिंुद  धा िंिवती (काँकरांट) िेखापरीक्षणाचा भाग अिंिे. अपवादात्िक हाताळणीची प्रकरणे 

कां पनी िंेंट्रिाईझ्ड एक्िंेप्शन डटेाबेिंिध्ये योग्यपणे नोंदवण्याची काळजी घेईि. ह्या 

डटेाबेिंिध्ये अपवाद र्महणून िान्यता दणे्याची कारणे, ग्राहकाच ेतपशीि, अपवादािा िान्यता 

दणेाऱ्या डलेिंग्नेटेड किवचाऱ्याचे नाव आलण काही अलतररक्त तपशीि अिंिेच तर त े िंिालवष्ट 

अिंतीि. ह्या डटेाबेिंची ठरावीक कािावधीनांतर कां पनीद्वारे िेखापरीक्षण/तपािंणी केिी जाईि 

आलण तो पयववेक्षणीय पुनराविोकनािंाठी उपिब्ध अिंिे.  

 

स्पष्टीकरण १ : जेर्वहा कां पनीचा ग्राहक आधार क्रिाांक अिंिेिा आधार क्रिाांकाचा पुरावा िंादर करीि, तेर्वहा 

कां पनी ह्याची खातरजिा करीि की, जर आधार क्रिाांकाच्या अलधकृततेची आवश्यकता निंेि, तर उपरोक्त परांत ु

(१) नुिंार अिंा ग्राहक योग्य त्या िंाधनाच्या िाध्यिातनू आधार क्रिाांक ददिंून येणार नाही अशा प्रकारे झाकीि 

ककवा त्यावर काळी शाई िावीि.  
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स्पष्टीकरण २: िागू अिंिेल्या कायद्याच्या अनुपािनाच्या अधीन राहून कां पनीद्वारे बायोिेरट्रकवर आधाररत ई-

केवायिंी ऑथेंरटकेशन केिे जाऊ शकेि.  

 

स्पष्टीकरण ३: आधारचा उपयोग, आधार अिंल्याचा पुरावा, इत्यादी आधार (टागेटेड लडलिर्वहरी ऑफ 

फायनालन्शअि अँड अदर िंबलिंडी, बेलनफीट  िं अँड िंर्थर्वहिंेिं) ॲक्ट, २०१६ आलण त्याअांतगवत करण्यात आिेल्या 

लनयिाांनुिंार अिंेि.  

 

१६  िंिोरािंिोर बिंनू (फेिं-टू-फेिं) ओटीपीवर आधाररत ई-केवायिंीचा उपयोग करून उघडिेिी 

कजवखाती खािीि अटींच्या अधीन अिंतीि. यानांतर कां पनी ठेवी स्वीकारू शकत निंल्याने ह्या अटी फक्त 

कजव दणे्याच्या िंुलवधेशी िंांबांलधत आहते: 

 

i. ओटीपीच्या िाध्यिातून अलधकृतता तपािंण्यािंाठी ग्राहकाकडून लवशेष िंांिती अिंिी पालहजे. 

ii. फक्त िुदतीच्या कजांना िांजुरी ददिी जाईि. िांजूर केिेल्या िुदतीच्या कजावची एकलत्रत रक्कि एका वषावत ६० 

हजार रुपयाांपेक्षा अलधक अिं ूनय.े 

iii. ओटीपीवर आधाररत ई-केवायिंीचा उपयोग करून उघडिेल्या कजवखात्याांना एका वषावपेक्षा अलधक काळ 

परवानगी दणे्यात येणार नाही आलण ह्या काळात ह्या पॉलििंीनुिंार ओळख पटवण्याचे काि केिे जाईि.  

iv. वर उल्िेख केिेिी िंीडीडी कायवप्रणािी जर एका वषावत पूणव केिी गेिी नाही, तर त्यानांतर कोणत्याही 

तपलशिाांना परवानगी ददिी जाणार नाही. 

v. इतर कोणत्याही ररपोर्टटग एांरटटीिंोबत, िंिोरािंिोर बिंून ओटीपीवर आधाररत केवािंीचा उपयोग करून 

इतर कोणतेही खाते उघडिेिे नाही ककवा उघडिे जाणार नाही. त्यानांतर, िंीकेवायिंीआरकड े

केवािंीिंांबांधी कोणतीही िालहती अपिोड करताना कां पनी अिंे स्पष्टपणे दशववीि की, अशी खाती 

ओटीपीवर आधाररत ई-केवायिंीचा उपयोग करून उघडिेिी आहते. इतर ररपोर्टटग एांरटटीज  िंोबत 

िंिोरािंिोर बिंून ओटीपीवर आधाररत ई-केवायिंी कायवप्रणािीच्या िंाह्याने उघडिेल्या खात्याांच्या 

केवायिंी िालहतीचा उपयोग करून कां पनी खाती उघडणार नाही.  

vi. उपरोक्त अटींची पूतवता करण्यािंाठी कां पनीकड े कठोर दखेरेखीची कायवप्रणािी अिंेि, ज्यात पूतवता न 

झाल्यािं/उल्िांघन झाल्यािं अिटव लिंस्टीिचाही िंिावेश आह.े  

 

१७  िागू अिंिेल्या कायद्याांच्या अधीन राहून कां पनी कदालचत िाईर्वह र्वही-िंीआयपीही हाती घेऊ 

शकेि, जे वैयलक्तक ग्राहकािंोबत, त्याची िंांिती प्राप्त केल्यानांतर, कजवखात्यावर आधाररत िंांबांध 

प्रस्थालपत करण्यािंाठी कां पनीच्या किवचाऱ्याद्वारे केिे जाईि आलण त्यात खािी निूद केिेल्या गोष्टींच े

पािन केिे जाईि:  
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१  र्वही-िंीआयपी करणारा कां पनीचा किवचारी, ओळखीिंाठी आिेल्या ग्राहकाचा लर्वहलडओ रेकॉडव करीि 

तिंेच फोटो काढीि आलण ओळखीिंाठी आधारची फक्त ऑफिाईन पडताळणी करून ओळखीची 

िालहती प्राप्त करीि.  

२  ग्राहकाने जर ई-पॅन िंादर केिेिे अिंेि तर त्याचा अपवाद वगळता या प्रदक्रयेदरर्मयान ग्राहकान े

प्रदर्थशत करावयाच्या पॅन काडवची स्पष्ट प्रलतिा कां पनी घेईि. पॅनचे तपशीि, ते जारी करणाऱ्या 

प्रालधकरणाच्या डटेाबेिंिधून पडताळून पालहिे जातीि.  

३  ग्राहक भारतात प्रत्यक्ष उपलस्थत आह े ह्याची खातरजिा करण्यािंाठी ग्राहकाचे िाईर्वह िोकेशन 

(लजओटॅसगग) घेण्यात  येईि. 

४  कां पनीचा किवचारी अशी खातरजिा करीि की, आधारवर अिंिेि े ग्राहकाच े छायालचत्र/पॅनच े

तपशीि र्वही-िंीआयपी प्रदक्रयेतून जाणाऱ्या ग्राहकाशी जुळत आहते आलण ग्राहकाने ददिेल्या 

आधार/पॅनशी ओळखीचे तपशीि जुळत आहते.  

५  कां पनीचा किवचारी अशी खातरजिा करीि की, ग्राहकाशी िंाधिेिा िंांवात त्याचवेळी िंाधिेिा आह े

आलण आधी रेकॉडव केिेिा नाही ह े प्रस्थालपत करण्यािंाठी लर्वहलडओ िंांवादाच्या दरर्मयान प्रश्ाांची 

क्रिवारी वेगवेगळी आह ेककवा प्रश्ाांचा प्रकार वेगळा आहे.  

६  एक्िंएिएि फाईि ककवा आधार िंेक्युअर क्यूआर कोडचा वापर करून केल्या जाणाऱ्या ऑफिाईन 

पडताळणीच्या बाबतीत, ह्या बाबीची खातरजिा केिी गेिी पालहजे की, एक्िंएिएि फाईि ककवा 

क्यूआर कोड जनरेशनी तारीख ही र्वही-िंीआयपी करण्याच्या तारखेच्या ३ ददविंाांपेक्षा आधीची 

निंेि.  

७  र्वही-िंीआयपीच्या िाध्यिातून उघडिेिी िंवव कजवखाती ही या प्रदक्रयेत्या प्रािालणकपणाची 

खातरजिा करण्यािंाठी, िंिवती िेखापरीक्षण केल्यानांतरच िंदक्रय केिी जातीि.  

८  कां पनी अशी खातरजिा करीि की, ही प्रदक्रया एकिंांध, त्याचवेळी केिेिी, िंुरलक्षत, दोन्ही बाजूांनी 

गुप्त (एांड-टू-एांड एलन्क्रप्शन) अिंिेिी, ग्राहकािंोबत िंाधिेिा दकृ  श्राव्य िंांवाद अिंेि आलण या 

िंांवादाची गुणवत्ता ही कोणत्याही िंांशयालशवाय ग्राहकाची ओळख पणलवण्यािंाठी पुरेशी िंुस्पष्ट 

अिंेि. कोणत्याही फिंवेलगरीपािंून (स्पूकफग) िंांरक्षण लिळलवण्यािंाठी आलण अशाच प्रकारच्या 

फिंव्या िालहतीपािंून िंुरलक्षत राहण्यािंाठी कां पनी ह्या प्रत्यक्ष भेटीवर लनयांत्रण ठेवीि.  

९  िंुरलक्षतता, िजबुती आलण दोन्ही बाजूांनी गुप्तता राखण्याची खातरजिा करण्यािंाठी कां पनी रोसिग आऊट 

करण्यापूवी िंॉफ्टवेआर आलण िंेक्युररटी ऑलडट व र्वही-िंीआयपीची वैधता हाती घईेि.  

१०  दकृ  श्राव्य िंांवाद हा कां पनीच्या स्वत:च्या डोिेनिधून रट्रगर केिा जाईि, िंेवा पुरलवणाऱ्या (काही अिंिेच 

तर) तृतीय पक्षाांच्या िंर्वहवरिधून नाही. र्वही-िंीआयपी प्रदक्रया ह्या प्रदक्रयेिंाठी खािं प्रलशलक्षत केल्या गेिेल्या 

किवचाऱ्याांद्वारे पार पाडिी जाईि. ॲलक्टलर्वहटी िॉग व त्यािंोबत र्वही-िंीआयपी पार पाडणाऱ्या किवचाऱ्याचे 

दक्रडलेन्शअल्िं जतन करून ठेविे जातीि.  

११  कां पनी अशी खातरजिा करीि की, लर्वहलडओ रेकॉर्डडग िंरुलक्षत आलण लनधोक पद्धतीने िंाठवून ठेवीिआलण 

त्यावर तारीख आलण वेळेचा लशक्का अिंेि.  

१२  या प्रदक्रयेच्या तिंेच ग्राहकाने िंादर केिेल्या िालहतीच्या प्रािालणकपणाची खातरजिा करण्यािंाठी 

अिीकडीि उपिब्ध तांत्रज्ञानाचे िंाह्य घेण्यािंाठी कां पनीिा प्रोत्िंालहत करण्यात येत आह,े ज्यात कृलत्रि 
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बुलद्धित्ता (एआय) आलण फेिं िॅसचग टेक्नॉिॉजीज  चाही िंिावेश आह.े परांतु ग्राहकाची ओळख पटलवण्याची 

जबाबदारी कां पनीची अिंेि.  

१३  िागू अिंिेल्या कायद्याच्या अनुषांगाने, आधार क्रिाांक पुिंून टाकल्याची ककवा त्यावर काळी शाई िावल्याची 

खातरजिा कां पनी करीि.  

 

१८  नॉन-बकँकग फायनान्िं कां पन्याांिंाठी (एनबीएफिंीज  ) िंिुभ केििेी कायवप्रणािी: ज्या 

व्यक्तीिा कजव घेण्याची इच्छा आह े ती जर लवलहत दस्तऐवज िंादर करू शकत निंेि, तर कां पनी 

स्वत:च्या लववेकालधकारात, खािीि अटींच्या अधीन राहून कजवखात ेउघडू शकेि: 

 
 

 

(क) कां पनी ग्राहकाकडून स्व-िंाक्षयाांदकत छायालचत्रे प्राप्त करीि. 

(ख) कां पनीचा डलेिंग्नेटेड अलधकारी त्याच्या िंहीलनशी प्रिालणत करीि की, खाते उघडणाऱ्या व्यक्तीने त्याच्या 

उपलस्थतीत लतची िंही केििेी आह ेककवा अांगठ्याचा ठिंा उिटविेिा आहे. 

(ग) कजवखाते िंुरुवातीिा १२ िलहने िंदक्रय राहीि, ज्या कािावधीिध्ये िंीडीडी केिे गेिे पालहजे.  

(घ) िांजूर केिेिे कजव/त्याांच्या खात्यातीि लशल्िक याांची बरेीज एकलत्रतरीत्या कोणत्याही वेळी पन्नािं हजार 

रुपयाांहून अलधक निंावी.  

(ङ) िंवव खात्याांतीि के्रलडटची एकूण बेरीज एका वषावत एक िाख रुपयाांहून अलधक निंावी.  

 

(च) ग्राहकािा ह्यालवषयी जागरूक केि ेपालहजे की, त्यान ेवरीि (घ) चे उल्िांघन केल्यािं पूणव केवायिंी 

प्रदक्रया पूणव करीपयंत पुढीि कोणत्याही व्यवहारािं परवानगी ददिी जाणार नाही.  

(छ) जेर्वहा लशल्िक रक्कि ४० हजार रुपयाांपयंत पोहोचेि ककवा एका वषावतीि एकूण के्रलडट ऐंशी हजार 

रुपयाांपयंत पहोचेि तेर्वहा ग्राहकािा कळलवण्यात येईि की, केवायिंी करण्यािंाठी योग्य त ेदस्तऐवज 

िंादर केिचे पालहजते, अन्यथा, जेर्वहा उपरोक्त (घ) व (ङ) लनदशेाांिध्ये निूद केिेल्या िंवव खात्यातीि 

एकलत्रत लशिकेच्या ियावदा ओिाांडल्या जातीि तेर्वहा खात्यातीि व्यवहार थाांबवण्यात येतीि. 

(ज) ग्राहकािा कळलवण्यािंाठी आलण केवायिंी प्रदक्रया पूणव करण्यािंाठी कां पनी योग्य ती पाविे उचिीि, 

अिंे न केल्यािं त्यानांतर कोणत्याही डलेबट व्यवहारािं परवानगी दणे्यात येणार नाही.   

 

१९  शाखेद्वारे/कां पनीच्या कायावियाद्वारे एकदा केवायिंी पडताळणी केिी गेल्यानांतर, िंांबांलधत 

कजवखात्यािंाठी पूणव केवायिंी पडताळणी केिी गेिी अिंेि आलण ती आवती अद्यतन करण्यायोग्य 

निंेि, तर ती त्याच कां पनीच्या इतर कोणत्याही शाखेत/कायावियात कजवखाते हस्ताांतररत करण्यािंाठी 

वैध अिंेि. 

 

भाग २ - िंोि प्रोप्रायटरी फिविंाठी िंीडीडी उपाययोजना 

 

२०  िंोि प्रोप्रायटरी फिवच्या नावाने कजवखाते उघडण्यािंाठी त्या व्यक्तीच े(प्रोप्रायटरचे) िंीडीडी 
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केिे जाईि.  

 

२१  वरीि बाबींच्या व्यलतररक्त, खािीिपैकी कोणतहेी दोन दस्तऐवज ककवा त्याची तत्िंि  

ई-डॉक्युिेंट  िं, प्रोप्रायटर फिवच्या नावाने अिंिेल्या व्यविंायाच्या/कृतींच्या पुराव्यादाखि प्राप्त केिी 

जातीि.  

 

(क) नोंदणी प्रिाणपत्र 

(ख) दकुाने आलण आस्थापना कायद्याांतगवत िहानगरपालिकेच्या अलधकाऱ्याांनी ददिेिे प्रिाणपत्र/परवाना 

(ग) लवक्रीकराचे आलण आयकराच ेलववरण 

(घ) िंीएिंटी/र्वहटॅ/जीएिंटी प्रिाणपत्र (तात्पुरत/ेअांलति) 

(ङ) लवक्रीकर/िंेवाकर/व्यविंायकर अलधकाऱ्याांनी जारी केिेिे प्रिाणपत्र/नोंदणीचे दस्तऐवज 

(च) डीजीएफटी कायावियाने प्रोप्रायटरी कन्िंनविा जारी केिेिा आयईिंी (इांपोटव एक्िंपोटव कोड) ककवा 

कायद्यान्वये स्थालपत करण्यात आिेल्या कोणत्याही व्याविंालयक िंांस्थनेे प्रोप्रायटरी कन्िंनवच्या नावे ददिेिा 

परवाना/िंर्टटदफकेट ऑफ पॅ्रलक्टिं.  

 

 

 

 
 

 

(छ) ज्यात फिवचे उत्पन्न प्रलतसबलबत होईि अिंे िंोि प्रोप्रायटरच्या नावे अिंिेिे, आयकर अलधकाऱ्याांनी योग्यपणे 

अलधकृत केिेि/ेपोच ददिेिे िंांपूणव आयकर लववरण (फक्त पोचपावती नाही). 

(ज) वीज, पाणी, िँडिाईन फोन, इत्यादींिंारखी उपयुक्त िंेवाांची लबि.े  

 

२२  कां पनीिा जर अशी खात्री पटिी की, अशा प्रकारचे दोन दस्तऐवज िंादर करणे शक्य नाहीए, 

तर कां पनी स्वत:च्या लववेकालधकारात फक्त एकाच दस्तऐवजाचा स्वीकार व्यविंायाचा/कृतीचा 

पुरावा र्महणून करीि.  

 

िात्र त्यािंाठी अशी तरतूद आह े की, कां पनी िंांपकावच्या रठकाणी पडताळणी करून अशा फिवचे अलस्तत्व 

स्थालपत करण्यािंाठी अशी इतर िालहती गोळा करू शकेि आलण प्रोप्रायटरी फिवच्या पत्त्याच्या आधारे 

व्यविंायाच्या कािाांची पुष्टी आलण पडताळणी करीि.  

 

भाग ३ - कायदशेीर अलस्तत्व अिंिले्या िंांस्थाांिंाठी िंीडीडी उपाययोजना 

 

२३  कां पनीचे कजवखाते उघडण्यािंाठी खािीिपैकी प्रत्येक दस्तऐवजाच्या प्रिालणत प्रती ककवा 

त्याांची तत्िंि ई-डॉक्युिेंट  िं प्राप्त केिी जातीि: 
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(क) िंांस्थापना प्रिाणपत्र 

(ख) िंांस्थापना िंियिेख आलण िंांस्थेची लनयिाविी 

(ग) कां पनीचा परिनांट अकाऊां ट नांबर 

(घ) िंांचािक िांडळाचा ठराव आलण कां पनीच्या वतीन े व्यवहार करण्यािंाठी लतच्या व्यवस्थापकाांना, 

अलधकाऱ्याांना ककवा किवचाऱ्याांना ददिेिे िुखत्यारपत्र. 

(ङ) कां पनीच्या वतीने व्यवहार करण्यािंाठी िुखत्यारपत्र धारण करणारे िाभाथी िािक, व्यवस्थापक, 

अलधकारी ककवा किवचारी याांच्यापैकी जे अिंतीि त्याांच्याशी िंांबांलधत िंीडीडी दस्तऐवज. 

२४  पाटवनरलशप फिवचे कजवखात ेउघडण्यािंाठी खािीिपैकी प्रत्येक दस्तऐवजाच्या प्रिालणत प्रती 

ककवा त्याांची तत्िंि ई-डॉक्युिेंट  िं प्राप्त केिी जातीि: 

 

(क) नोंदणी प्रिाणपत्र 

(ख) पाटवनरलशप डीड 

(ग) पाटवनरलशप फिवचा परिनांट अकाऊां ट नांबर 

(घ) पाटवनरलशपच्या वतीने व्यवहार करण्यािंाठी िुखत्यारपत्र धारण करणारे िाभाथी िािक, 

व्यवस्थापक, अलधकारी ककवा किवचारी याांच्यापैकी जे अिंतीि त्याांच्याशी िंांबांलधति किि १६ िध्य े

निूद केिेिे दस्तऐवज. 

 

 

२५  न्यािंाचे कजवखात े उघडण्यािंाठी खािीिपैकी प्रत्येक दस्तऐवजाच्या प्रिालणत प्रती ककवा त्याांची तत्िंि ई-

डॉक्युिेंट  िं प्राप्त केिी जातीि: 

 

(क) नोंदणी प्रिाणपत्र 

(ख) ट्रस्ट डीड 

(ग) पाटवनरलशप फिवचा परिनांट अकाऊां ट नांबर 

(घ) न्यािंाच्या वतीन ेव्यवहार करण्यािंाठी िुखत्यारपत्र धारण करणारे िाभाथी िािक, व्यवस्थापक, 

अलधकारी ककवा किवचारी याांच्यापैकी जे अिंतीि त्याांच्याशी िंांबांलधति किि १६ िध्ये निूद केिेि े

दस्तऐवज. 

 
 

 

 

२६  अनइनकॉपोरेटेड अिंोलिंएशन ककवा बॉडी ऑफ इांलडलर्वहज्युल्िं याांचे खाते उघडण्यािंाठी खािीिपैकी प्रत्येक 

दस्तऐवजाच्या प्रिालणत प्रती ककवा त्याांची तत्िंि ई-डॉक्युिेंट  िं प्राप्त केिी जातीि: 

 

(क) अशा अिंोलिंएशच्या ककवा बॉडी ऑफ इांलडलर्वहज्युअल्िंच्या व्यवस्थापकीय िंलितीचा ठराव 

(ख) अनइनकॉपोरेटेड अिंोलिंएशनचा ककवा बॉडी ऑफ इांलडलर्वहज्युअल्िंचा परिनांट अकाऊां ट नांबर ककवा 

फॉिव नां. ६०. 

(ग) लतच्यावतीने व्यवहार करण्यािंाठी ददिेिे िुखत्यारपत्र 
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(घ) लतच्यावतीने व्यवहार करण्यािंाठी िुखत्यारपत्र धारण करणारे िाभाथी िािक, व्यवस्थापक, 

अलधकारी ककवा किवचारी याांपैकी जे अिंतीि त्याांचे िंीडीडी दस्तऐवज आलण 

(ङ) अशा अिंोलिंएशनचे ककवा बॉडी ऑफ इांलडलर्वहज्युअल्िंचे कायदशेीर अलस्तत्व लिंद्ध करण्यािंाठी 

कां पनीिा आवश्यक वाटेि अशी िालहती.  

 

 

स्पष्टीकरण: नोंदणी न झाििेे न्यािं/पाटवनरलशप फर्मिंव याांचा िंिावेश ‘अनइन्कॉपोरेटेड अिंोलिंएशन’ या शब्दप्रयोगात 

करण्यात येईि. 

 

स्पष्टीकरण: ‘बॉडी ऑफ इांलडलर्वहज्युल्िं’ या शब्दप्रयोगात िंांस्थाांचा िंिावेश होतो.  

२७  आधीच्या भागात लवलशष्ट प्रकारे िोडत निंिेल्या, िंांस्था, लवद्यापीठे आलण ग्रािपांचायतीिंारख्या स्थालनक 

िंांस्था याांच्यािंारख्या कायदशेीर व्यक्तींच्या नावे खाते उघडताना, खािीिपैकी प्रत्येक दस्तऐवजाच्या प्रिालणत 

प्रती ककवा त्याांची तत्िंि ई-डॉक्युिेंट  िं प्राप्त केिी जातीि: 

 

 

(क) अशा एांरटटीच्या वतीने कृती करण्यािंाठी अलधकृत करण्यात आिेल्या व्यक्तीच े नाव दशवलवणारा 

दस्तऐवज; 

(ख) त्याांच्यावतीने व्यवहार करण्यािंाठी िुखत्यारपत्र धारण करणाऱ्या व्यक्तीचे, किि १६ िध्ये निूद 

केिेिे दस्तऐवज 

(ग) अशा एांरटटीज  चे/कायदशेीर व्यक्तींचे अलस्तत्व लिंद्ध करण्यािंाठी कां पनीिा आवश्यक वाटतीि अिं े

दस्तऐवज.  

 

भाग ४ - िाभाथी िािकाची ओळख पटलवण े

२८  नैिंर्थगक व्यक्ती निंिेल्या कायदशेीर व्यक्तीचे कजवखात ेउघडण्यािंाठी िाभाथी िािकाांची ओळख पटविी 

जाईि आलण या लनयिाांिधीि लनयि ९ िधीि उप-लनयि (३) च्या अनुषांगाने त्याची/लतची ओळख पडताळून 

पाहण्यािंाठी खािीि बाबी िक्षात ठेवून िंवव रास्त पाविे उचििी जातीि: 

 

 

(क) जेर्वहा ग्राहक ककवा लनयांत्रण ठेवणाऱ्या लहतिंांबांधाचा िािक ही स्टॉक एक्िंचेंजिध्ये िंूचीकृत अिंिेिी 

कां पनी अिंेि ककवा अशा कां पनीची दयु्यि अांगभूत कां पनी अिंेि, तर अशा कां पनीच्या भागधारकाची 

ककवा िाभाथी िािकाची ओळख पटवून लतची पडताळणी करण्याची आवश्यकता नाही. 

(ख) न्यािं/नािलनदलेशत व्यक्ती ककवा लवश्वािंू खाते, जेथे ग्राहक दिुंऱ्या व्यक्तीच्या वतीन े

लवश्वस्त/नािलनदलेशत व्यक्ती र्महणून कृती करीत अिंतो ककवा अन्य कोणी िध्यस्थ लनलित केिेिा 

अिंतो. अशा बाबतीत, िध्यस्थाांच्या आलण ज्या व्यक्तींच्या वतीने ते काि करीत अिंतात त्या 

व्यक्तींच्या ओळखीचे िंिाधानकारक पुरावे, तिंेच न्यािंाच्या स्वरूपाचे तपशीि ककवा अिंिेिी इतर 

व्यवस्था याांलवषयीची िालहती प्राप्त केिी जाईि.  
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प्रकरण ५ - िंध्याच े(ऑन-गोईंग) ड्य ूलडलिजन्िं 

 

२९  ग्राहकाांचे व्यवहार ह े कां पनीिा ग्राहकाांलवषयी, ग्राहकाांच्या व्यविंायालवषयी आलण जोखिीच्या 

प्रोफाईिलवषयी आलण लनधीच्या स्रोतालवषयी अिंिेल्या ज्ञानाशी िंुिंांगत अिंेि ह्याची खातरजिा करण्यािंाठी 

कां पनी ग्राहकाांच ेऑन-गोईंग डू्य लडलिजन्िं करीि.  

 

३०  ज्याांच्यािंाठी जवळून दखेरेख करण्याची आवश्यकता आह ेअशा िंवविंाधारण घटकाांना बाधा न आणता, 

पुढीि प्रकारच्या व्यवहाराांवर दखेरेख अवश्य केिी पालहजे:  

 

(क) िोठे आलण गुांतागुांतीचे व्यवहार आलण ज्याांची पठडी नेहिीपेक्षा वेगळी अिंतते, ग्राहकाच्या नहेिीच्या आलण अपेलक्षत 

कृतीशी लविंांगत कृती, ज्यािध्ये आर्थथक िंारािंार लवचार ददिंून येत नाही ककवा कायदशेीर हतेू ददिंनू येत नाही.  

(ख) लवलहत दकिान ियावदा ओिाांडणारे व्यवहार 

(ग) खात्यािध्ये खूप िोठी उिाढाि, जी ग्राहकाच्या प्रोफाईिशी लविंांगत अिंेि.  

(घ) तृतीय पक्षाांच ेचेक्िं, ड्राफ्ट  िं, इत्यादी पुरलवणे 

 

३१  दखेरेखीचे प्रिाण ह ेग्राहकाच्या जोखिीच्या िंांवगावनिुंार अिंेि.  

 

स्पष्टीकरण: उच्च जोखीि अिंिेल्या खात्याांना अलधक कठोर दखेरेखीखािून जावे िागिे.  

 

(क) खात्याांच्या जोखिीचे िंांवगीकरणाचे ठरावीक कािावधीनांतर पुनराविोकनाची प्रणािी, अिंा 

कािावधी हा िंहा िलहन्याांतनू दकिान एकदा अिंेि आलण वाढीव डू्य लडलिजन्िंच्या उपाययोजना 

िागू करण्याच्या आवश्यकतचेा वापर करण्यात येईि. 

 

३२  ठरावीक कािावधीनांतर अद्यतन 

 

उच्च जोखीि अिंिेल्या ग्राहकाांिंाठी दोन वषावतनू दकिान एकदा, िध्यि जोखीि अिंिेल्या ग्राहकाांिंाठी दर आठ 

वषातंनू दकिान एकदा आलण किी जोखीि अिंिेल्या ग्राहकाांिंाठी दर दहा वषातंनू एकदा आवती अद्यतन, खािीि 

कायवप्रणािीनुिंार केिे जाईि: 
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 क  कां पनी ह ेकरीि:- 

 

१  आवती अद्यतनाच्या वेळी िंीडीडी. परांतु किी जोखीि अिंिेल्या ग्राहकाांच्या बाबतीत, जर त्याांच्या 

ओळखीच्या आलण पत्त्याच्या लस्थतीत काहीच बदि झािेिा निंेि, तर केवायिंीवरीि िास्टर 

डायरेक्शन्िंिधीि पॅरा ३८ अनुिंार त्याप्रकारचे स्वयां-प्रिाणपत्र प्राप्त केिे जाऊ शकेि. 

२  कायदशेीर अलस्तत्व अिंिेल्या िंांस्थाांच्या (एांरटटीज  ) बाबतीत कजवखाते उघडण्याच्या वेळी िंादर 

केिेल्या दस्तऐवजाांचे पुनराविोकन कां पनी करीि आलण केवायिंीवरीि िास्टर डायरेक्शन्िंिधीि 

पॅरा ३८ अनुिंार ताज्या प्रिालणत प्रती प्राप्त करीि. 

 

िात्र त्यािंाठी, केवायिंीवरीि िास्टर डायरेक्शनच्या आवश्यकतेनुिंार आवश्यक अिंिेिे केवायिंी दस्तऐवज 

कां पनीकड ेअिंल्याची खातरजिा कां पनी करीि.  

 

 ख  कां पनी लतिा वाटेि त्यानुिंार ग्राहकािा ओर्वहीडीिंाठी ककवा आधारच्या वापरािंाठी िंांिती 

दणे्यािंाठी/ऑफिाईन पडताळणीिंाठी ग्राहकाने प्रत्यक्ष उपलस्थत राहण्याचा आग्रह धरू शकेि, 

ज्यात खातेधारकाने िंद्भावनेने िंादर केिेल्या िालहती जाणून घेण्यािंाठी त्याने प्रत्यक्ष उपलस्थत 

रालहिे पालहजे अिं े िानण्यािं पुरेशी कारणे अिंिी, तर त्याांचाही िंिावेश आह.े िंािान्यत:, 

ओर्वहीडी/ग्राहकाने िेिद्वारे/टापािाद्वारे, इत्यादी पाठविेिी िंांिती स्वीकाराहव अिंेि.  

 

 

 
 

 

 

 ग  कां पनी केवायिंी केल्याची तारीख अिंिेिी पोचपावती दणे्याची काळजी घेईि. 

 घ  वर उल्िेख केिेल्या कािियावदा कजवखाते उघडल्याच्या तारखेपािंून/केवायिंीची अखेरची 

पडताळणी केल्यापािंून िागू होईि.  

 

३३  लवद्यिान ग्राहकाांच्या बाबतीत, कां पनी कें द्र िंरकारने अलधिंूलचत केिेल्या तारखेपयतं परिनांट अकाऊां ट 

नांबर ककवा त्यािंाठीचे तत्िंि ई-डॉक्युिेंट  िं ककवा फॉिव क्र. ६० प्राप्त करीि, अिंे न केल्यािं, परिनांट अकाऊां ट 

नांबर ककवा त्यािंाठीच े तत्िंि ई-डॉक्युिेंट  िं ककवा फॉिव क्र. ६० िंादर केि े जाईपयंत कां पनी तात्पुरत्या 

स्वरूपात खात्यातीि व्यवहार थाांबवीि. 

 

िात्र, कजवखात्यािंाठी तात्पुरत्या स्वरूपात व्यवहार थाांबवण्यापूवी (र्महणजेच त्यानांतर कोणतीही रक्कि डलेबट 

करण्यापूवी) कां पनी ग्राहकािा प्राप्त होऊ शकेि अशी िंूचना दईेि आलण त्याची बाजू ऐकून घेण्याची रास्त 

िंांधी दईेि. त्यानांतर, जे ग्राहक इजा, आजारपण ककवा वृद्धापकाळाने ककवा अन्यथा बुद्धी काि करीत निंेल्यान े

ककवा अशाच काही इतर कारणाांिुळे परिनांट अकाऊां ट नांबर ककवा त्याच ेतत्िंि ई-डॉक्युिेंट ककवा फॉिव क्र. 

६० दऊे शकणार नाहीत, त्याांच्यािंाठी कां पनी लतच्या अांतगवत धोरणात ग्राहकाांच्या िंेवा पुढे चािू ठेवण्यािंाठी 
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योग्य ते लनयिलशलथिीकरण करीि. अशा ग्राहकाांशी अिंिेिे िंांबांध िात्र वाढीव दखेरेखीच्या अधीन अिंतीि.  

 

त्याहीपुढे अशी तरतूद आह ेकी, िंध्या कां पनीिंोबत कजाववर आधाररत िंांबांध अिंिेल्या ग्राहकाने कां पनीि अिं े

लिहून ददिे की, त्याची परिनांट अकाऊां ट नांबर ककवा तत्िंि ई-डॉक्युिेंट ककवा फॉिव ६० दणे्याची इच्छा 

नाहीए, तर कां पनी कजवखात ेबांद करीि (र्महणजचे त्यानांतर कोणतेही डलेबट दणेे थाांबवीि) आलण ग्राहकािा 

िागू अिंिेिे ओळखीचे िंवव दस्तऐवज प्राप्तक करून ग्राहकाची ओळख पटल्यानांतरच िंवव दालयत्वे योग्य त्या 

प्रकारे लनकािी काढिी जातीि.  

 

स्पष्टीकरण - ह्या कििािंाठी, खात्याच्या बाबतीत ‘‘व्यवहार तात्पुरत्या स्वरूपात थाांबवणे’’ याचा अथव अिंा 

अिंेि की, जोपयंत ग्राहक ह्या कििाच्या तरतुदींचे अनुपािन करीपयंत त्या खात्याच्या बाबतीतीि िंवव 

व्यवहार ककवा कृती कां पनीद्वारे तात्पुरत्या स्वरूपात थाांबविे जातीि. अशा कजवखात्याांच्या 

िािित्ताखात्याांच्या बाबतीत, खात्याचे प्रचािन थाांबलवण्यािंाठी, फक्त रक्कि जिा करण्यािं (के्रलडट) 

परवानगी ददिी जाईि.  

 

भाग ६ - वाढीव आलण िंोपी केििेी ड्य ूलडलिजन्िं कायवप्रणािी 

 

क  वाढीव ड्य ूलडलिजन्िं 

 

३४  िंिोरािंिोर न येणाऱ्या ग्राहकाांजी कजवखाती (आधार ओटीपीवर आधाररत ऑन-बोर्डडग वगळून):  

 िंिोरािंिोर न येणाऱ्या (नॉन-फेिं-टू-फेिं) ग्राहकाांच्या वाढीव डू्य लडलिजन्िंिंाठी कां पनी अशी 

खातरजिा करीि की, पलहिे पेिेंट/कजववाटप दिुंऱ्या कां पनीिंोबत ग्राहकाच्या केवायिंीची पूतवता केिेल्या खात्यातून 

केिे जाईि.  

 

३५  राजकीयदषृ्ट्या िंांवदेनशीि (पॉलिरटकिी एक्िंपोज्ड) व्यक्तींची (पीईपीज  ) कजवखाती 
क  खािीि अटींच्या अधीन राहून कां पनीकड ेपीपीईज  िंोबत िंांबांध प्रस्थालपत करण्याचा पयावय उपिब्ध अिंेि: 

 
 

 

(क) पीईपीज  च्या कुटुांबाच्या आलण जवळच्या नातेवाइकाांच्या लनधीच्या स्रोताांच्या िालहतीिंह पुरेशी िालहती गोळा 

केिी गेिेिी आह.े 

(ख) पीईपीिा ग्राहक र्महणून स्वीकृती दणे्यापूवी त्या व्यक्तीच्या ओळखीची पडताळणी केिी गेिेिी आहे. 

(ग) ग्राहकस्वीकृती धोरणानुिंार, पीईपीिंाठी खाते उघडण्याचा लनणवय वररष्ठ पातळीवर घेतिा गेिेिा आह.े 

(घ) अशी िंवव खाती ऑन-गोईंग आधारावर वाढीव दखेरेखीखािी आहते. 

(ङ) लवद्यिान कजवखात्याचा लवद्यिान ग्राहक ककवा िाभाथी िािक, नांतरच्या काळात पीईपी बनिा, तर 

व्याविंालयक िंांबांध चािू ठेवण्यािंाठी वररष्ठ व्यवस्थापनाची परवानगी प्राप्त केिेिी आहे.  
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(च) पीईपीज  िा िागू अिंिेल्या िंीडीडी उपाययोजना, ऑन-गोईंग आधारावर करावयाच्या वाढीव दखेरेखीिंलहत 

िागू केिेल्या आहते.  

 

ख  जेथे पीईपी हा िाभाथी िािक अिंेि, त्या कजवखात्याांनाही ह्या िंूचना िागू होतीि.  

 

३६  व्याविंालयक िध्यस्थाांद्वरे उघडिी गेििेी ग्राहकाांची कजवखाती: 

व्याविंालयक िध्यस्थाांच्या िाध्यिातून कजवखाती उघडताना, कायद्याद्वारे जे िान्य अिंेि त्यानुिंार कां पनी 

पुढीि बाबींची खातरजिा करीि:  

 

(क) एका ग्राहकाच्या वतीने जेर्वहा व्याविंालयक िध्यस्थाद्वारे कजवखाते उघडिे जाईि तेर्वहा ग्राहकाची ओळख 

पटविी पालहजे. 

(ख) र्मयुच्युअि फां ड  िं, पेन्शन फां र्डिं ककवा इतर प्रकारच े फां र्डिं याांच्यािंाख्या एांरटटीज  च्या वतीन े व्याविंालयक 

िध्यस्थाांद्वारे व्यवस्थापन केिे जात अिंिेिी ‘पूल्ड’ खाती धारण करण्याचा पयावय कां पनीकड ेआह.े  

(ग) ज्या व्याविंालयक िध्यस्थ िंांस्था (प्रोफेशनि इांटरलिलडएटररज  ) ग्राहकाची गोपनीयता राखण्यािं बाांधीि 

अिंतीि, ज्यािुिे त्याांना ग्राहकाचे तपशीि कां पनीकड ेउघड करता येत निंतीि, तर कां पनी अशा िंांस्थाांची 

खाती उघडणार नाही. 

(घ) जर िध्यस्थ िंांस्थाांनी धारण केिेिे फां ड  िं कां पनीच्या पातळीवर जर एकत्र केिे जात निंतीि तर िंवव िाभाथी 

िािकाांची ओळख पटविी जाईि. आलण जर काही उप-खाती अिंतीि, ज्यातीि प्रत्येक खाते ह े िाभाथी 

िािकाशी जोडता येत अिंेि, ककवा जर अिंे फां ड  िं कां पनीच्या पातळीवर एकत्र केिे जात अिंतीि, तर कां पनी 

िाभाथी िािकाांचा शोध घईेि.   

(ङ) िध्यस्थ िंांस्था ही लनयिन व पयववेक्षण केिे जात अिंिेिी िंांस्था अिंेि आलण लतच्याकड ेग्राहकाांच्या केवायिंी 

आवश्यकताांची पूतवता करण्यािंाठी पुरेशा प्रिाणात प्रणािी अिंेि, तर कां पनी स्वत:च्या लववेकालधकारात 

िध्यस्थ िंांस्थेने केिेल्या ‘कस्टिर डू्य लडलिजन्िंवर’ अविांबून राहीि. 

(च) ग्राहकािा जाणून घेण्याची अांलति जबाबदारी ही कां पनीचीच आह.े  

ख. िंोप ेकेििे ेड्य ूलडलिजन्िं 

 

३७  स्वयांिंहायता गटाांिंाठी (एचएचजीज  ) िंोप ेकेििे ेिापदांड 

(क) एिंएचजीची कजवखाती उघडताना एचएचजीच्या िंवव िंभािंदाांच्या िंीडीडीची आवश्यकता आवश्यक 

निंेि. 

(ख) िंवव पदालधकाऱ्याांचे िंीडीडी पुरेिंे अिंेि. 

(ग) एिंएचजीिा के्रलडट सिककग करताना, या पॉलििंीच्या िंीडीडी कायवप्रणािीिध्ये उल्िेख केिेि े

िंभािंदाांचे एिडी ककवा पदालधकारी याांच ेिंीडीडी पुन्हा करण्याची आवश्यकता नाही. 

 

 

३८  फॉररन पोटवफोलिओ इन्र्वहसे्टिंविंाठी (एफपीआयज  ) िंोप ेकेििे ेकेवायिंी िापदांड 

ज्या एफपीआयज  चे व्यवहार/िंांबांध, िागू अिंिेल्या परकीय चिन आलण िंरकारच्या, आरबीआयच्या आलण 

िंेबीच्या (यापैकी जे योग्य अिंेि त्यानिुंार) िंेक्युरररटज   िाकेट िागवदशवक िंूचनाांनुिंार पोटवफोलिओ 

इन्र्वहसे्टिेंट अांतगवत (पीआयएिं) गुांतवणुकीिंाठी पात्र अिंतीि, ते आयकर (एफएटीिंीए/िंीआरएिं) 
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लनयिाांच्या अधीन राहून, जोडपत्र २ िध्ये उल्िेख केिेिे केवायिंी दस्तऐवज स्वीकारून केिे जाऊ शकतीि. 

 

िात्र त्यािंाठी अशी तरतूद आह ेकी, कां पनी एफपीआयज  कडून ककवा त्याांच्यावतीन ेकाि करणाऱ्या ग्िोबि 

कस्टोलडयनकडून आवश्यक अिंेि तेर्वहा अशी हिी घेईि की, जोडपत्र २ िध्ये तपशीि ददिेिे दस्तऐवज िंादर 

केिे जातीि.  

 

 

३९  किी जोखीि अिंिेल्या ग्राहकाांची लनदशवक यादी जोडपत्र ३ िध्ये दणे्यात आिेिी आह.े  

 
 

 

प्रकरण ७  

नोंदींच े वस्थापन 

४०  पीएिएि कायदा आलण लनयि याांच्या िंांदभावत ग्राहकाच्या खात्याची िालहती ठेवण्यािंाठी, जतन 

करण्यािंाठी आलण िालहती दणे्यािंाठी पुढीि पाविे उचििी जातीि. कां पनी ह ेकरीि -  

 

(क) कां पनी आलण ग्राहक याांच्यािधीि, दशेाांतगवत आलण आांतरराष्ट्रीय अशा दोन्ही व्यवहाराांच े िंवव 

आवश्यक ते तपशीि, व्यवहार केल्याच्या तारखेपािंून दकिान पाच वषे ठेवीि; 

(ख) कजवखाते उघडताना/िंांबांध िंुरू होताना आलण व्याविंालयक िंांबांधाांच्या दरर्मयान प्राप्त केिेल्या 

ग्राहकाांच्या ओळखीशी आलण पत्त्याशी िंांबांलधत नोंदी, व्याविंालयक िंांबांध िंांपल्यानांतर दकिान पाच 

वष ेठेवीि; 

(ग) लवनांती केल्यािं ओळखीच्या आलण व्यवहाराांच्या नोंदी िंक्षि प्रालधकरणाांना उपिब्ध करून दईेि;  

(घ) काळ्या पैशािा आळा घािणे (नोंदी ठेवण)े लनयि, २००५ (पीएिएि रूल्िं, २००५) िधीि लनयि ३च्या 

अांतगवत निूद केिले्या व्यवहाराांच्या योग्य नोंदी ठेवण्यािंाठी प्रणािी िुंरू करीि;  

(ङ) पीएिएि लनयि ३च्या अांतगवत निूद केिेल्या व्यवहाराांच्या बाबतीतीि आवश्यक ती िंवव िालहती 

ठेवीि, ज्यािुळे वैयलक्तक व्यवहाराांची पुनरवचना करता यईेि, ज्यात खािीि बाबींचा िंिावेश आह:े 

(i) व्यवहाराच ेस्वरूप; 

(ii) व्यवहाराची रक्कि आलण तो कोणत्याही चिनात केिा गिेा होता; 

(iii) अिंा व्यवहार कोणत्या तारखेिं केिा होता; आलण 

(iv) या व्यवहाराचे पक्षकार 

 

(च) िालहती राखण्यािंाठी आलण जतन करण्यािंाठी अशा प्रकारची प्रणािी लनिावण करीि, ज्यातून 

आवश्यक अिंेि तेर्वहा ककवा िंक्षि प्रालधकरणाने लवनांती केल्यािं डटेा िंहजपणे आलण जिदपणे पुन्हा 

प्राप्त करता येईि; 

(छ) त्याांच्या ग्राहकाांच्या ओळखीच्या आलण पत्त्याच्या व लनयि ३ िध्ये उल्िेख केिेल्या  व्यवहाराांच्या 
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नोंदी हाडव आलण िंॉफ्ट रूपात ठेवीि. 

 

प्रकरण ८ 

फायनालन्शअि इांटेलिजन्िं यलुनटिा िालहती दणे्यािंाठीच्या आवश्यकता - भारत 

 

४१  पीएिएि (नोंदी ठेवणे) लनयि, २००५च्या लनयि ३ िध्ये उल्िेख केिेिी िालहती फायनालन्शअि 

इांटेलिजन्िं युलनट-इांलडया (एफआययू-आयएनडी)च्या िंांचािकाांना यातीि लनयि ७ निुंार दतेीि. 

 

स्पष्टीकरण: या लनयिाांिध्य े ददनाांक २२ िंप्टेंबर २०१५ रोजी अलधिंूलचत केिेल्या लतिंऱ्या िंुधारणेच्या 

िंांदभावत लनयि ७च्या उप-लनयि ३ व ४ िध्ये केिेल्या िंुधारणेनुिंार, लनयि ३च्या उप-लनयि (१) िधीि 

लवलवध पोटकििाांिध्ये उल्िेख केिेिे व्यवहार शोधून काढण्यािंाठी ररपोर्टटग एांरटटीज  ना िागवदशवक िंूचना 

दणे्याचे, त्याांना िालहती दणे्याच्या प्रकाराचे आलण त्यािंाठी कायवप्रणािी निूद करण्याचे व िालहती दणे्याची 

पद्धत याबद्दि िंाांगण्याचे अलधकार एफआयय-ूआयएनडीच्या िंांचािकाांना अिंतीि. 

 

४२  एफआययू-आयएनडी याांनी लनधावररत केिेि/ेप्रिृंत केििे े ररपोर्टटगचे फॉरिॅट्िं आलण िंवंकष ररपोर्टटग फॉरिॅट गाईड 

आलण ररपोर्टटग एांरटटीज  ना लवलहत ररपोट  विं तयार करण्यािंाठी िदत र्वहावी र्महणून तयार करण्यात आििेी ररपोटव 

जनरेशन युरटलिटी आलण ररपोटव र्वहलॅिडेशन युरटलिटी याांची नोंद घेतिी जाईि. एफआयय-ूआयएनडी याांनी त्याांच्या 

िंांकेतस्थळावर प्रदर्थशत केििेे, इिेक्ट्रॉलनक कॅश टँ्रझॅक्शन ररपोट  विं (िंीटीआर)/िंलस्पलशअिं टँ्रझॅक्शन ररपोट  विं 

(एिंटीआर) फाईि करण्यािंाठी अिंिले्या एलडटेबि इिेक्ट्रॉलनक युरटलिरटज  चा उपयोग कां पनी करून घेईि, ज्यािध्ये 

त्याांच्या िाईर्वह टँ्रझॅक्शन डेटािधून िंीटीआर/एिंटीआर काढून घणे्यािंाठीची योग्य ती ताांलत्रक उपकरणे अजूनही 

उभारिेि/ेस्वीकारिेि े नाहीत. कां पनीचे िुख्य अलधकारी, ज्याांच्या िंवव शाखाांचे अजूनही िंांगणकीकरण झाििेे नाही, 

त्याांच्याकडे, ज्या शाखाांचे अजून िंांगणकीकरण झाििेे नाही, त्याांच्याकडीि व्यवहाराांचे तपशीि िागवता यणे्याची व 

एफआययू-आयएनडी याांच्या http://fiuindia.gov.in या िंांकेतस्थळावर उपिब्ध करून ददिेि ेिंीटीआर/एिंटीआरच्या 

एलडटेबि इिेक्ट्रॉलनक युरटलिरटज  च्या िंाह्याने हा डेटा इिेक्ट्रॉलनक फाईििध्य ेफीड करण्याची व्यवस्था अिंिे. ररपोटव 

करावयाची एिंटीआर/िंीटीआरची निुना यादी िंिजण्यािंाठी जोडपत्र-४ िध्य ेिंांिग्न केिेिी आह.े  

 

 

४३  एफआयय-ूआयएनडीच्या िंांचािकाांना िालहती दतेाना, व्यवहाराबद्दि िालहती दणे्यात लविांब झािेिा 

प्रत्येक ददविं ककवा चुकीचे प्रलतलनलधत्व केिेल्या व्यवहारात दरुुस्ती करण्यातीि, लनयिाांिधीि निूद केिेल्या 

वेळेच्या ियावदपेेक्षा झािेिा प्रत्येक ददविंाचा लविांब र्महणजे एक स्वतांत्र उल्िांघन िंिजिे जाईि. ज्यात 

एिंटीआर फाईि केिेि ेअिंिे, त्या कजवखात्याचे व्यवहार करण्यावर कां पनी कोणतीही बांधने घािणार नाही. 

एिंटीआर िंादर करण्याची वस्तुलस्थती कां पनी िंक्तपणे गोपनीय ठेवीि. कोणत्याही पातळीवर ग्राहकािा 

गोपनीय बातिी (रटप ऑफ) ददिी जाणार नाही ह्याची काळजी घेतिी जाईि.  

 

४४  िंांशयास्पद व्यवहार पररणािकारकपणे ओळखून त्याांची िालहती दणेे शक्य र्वहावे र्महणून कां पनीकड ेपुरेशी 

प्रणािी, प्रदक्रया आलण कायवप्रणािी अिंिी पालहजे, ज्यात व्यविंायाची आवश्यकता अिंेि त्यानिुंार योग्यपणे 

इिेक्ट्रॉलनक िाध्यिाांचाही िंिावेश अिंेि.  

http://fiuindia.gov.in/
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प्रकरण ९  

आांतरराष्ट्रीय कराराांतगवत आवश्यकता/दालयत्व े

आांतरराष्ट्रीय एजन्िंीजकडून िंांज्ञापन (कर्मयलुनकेशन) 

 

४५  कां पनी ह्या बाबीची खातरजिा करीि की, बेकायदशेीर कृती (प्रलतबांधक) कायदा (यूएपीए) कायदा, १९६७ 

च्या किि ५१ए नुिंार आलण त्यात केिेल्या िंुधारणा याांच्या िंांदभावत, त्याांच्याकड े ज्या व्यक्तींच/ेिंांस्थाांच े

दहशतवाद्याांशी िंांबांध आहते अिंा िंांशय आह ेअशा, युनायटेड नेशन्िं िंेक्युररटी काऊलन्िंि (यूएनएिंिंी) याांनी 

िान्यता ददिेिी आह ेआलण ठरावीक कािावधीिध्ये पररचालित केल्या जाणाऱ्या यादीिध्ये नावे अिंणाऱ्या 

व्यक्तींच्या/िंांस्थाांच्या नावे कोणतेही खाते अिंणार नाही. ह्या दोन याद्याांचे तपशीिि खािीिप्रिाणे आहते: 

 

 क   ज्या “ISIL (Da’esh) &Al-Qaida Sanctions List” ह्या नावाच्या यादीिध्ये अि  -कायदाशी िंांबांलधत 

अिंिेल्या व्यक्तींची नावे अिंतात. ही ISIL &Al-Qaida Sanctions List यादी 

https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&x

slt=htdocs/resour ces/xsl/en/al-qaida-r.xsl 

   वर उपिब्ध आह.े  

 

 ख   “1988 Sanctions List” या यादीत तालिबानशी िंांबांलधत अिंिेल्या व्यक्तींची (एकलत्रत यादीतीि 

भाग अ) आलण िंांस्थाांची (भाग ब) यादी ददिेिी आह,े जी 

https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&x

slt=htdocs/re sources/xsl/en/taliban-r.xsl वर उपिब्ध आह.े  

 

४६  या यादीतीि नावाांशी/िंांस्थाांशी िंार्मय अिंिेल्या कजवखात्याांचे तपशीि एफआययू-आयएनडी याांना 

कळलविी जाईि व त्याचबरोबर यूएपीएच्या ददनाांक १४ िाचव २०१९/२ फेब्रुवारी २०२१ च्या 

अलधिंूचनेप्रिाणे व त्यात वळेोवेळी िंुधारणा केल्यानुिंार आवश्यक अिंल्यानिुंार गहृिांत्राियािा िंल्िा ददिा 

जाईि.  

 

४७  वर र्महटल्याच्या व्यलतररक्त, भारतीय ररझर्वहव बँकेन े इतर कोणत्याही कायवक्षेत्राच्या/िंांस्थाांच्या बाबतीत 

वेळोवेळी पररचालित केिेल्या इतर यूएनएिंिंीआरज  ची नोंद घेतिी जाईि.  

 
 

 

 

४८  बकेायदशेीर कृती (प्रलतबांधक) कायदा, १९६७च्या किि ५१ए अनिुंार कजवखात ेगोठवणे 
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िंरकारने यूएपीए अांतगवत ठरवून ददिेिी कायवप्रणािीचे िंक्तपणे पािन केिे जाईि आलण शक्य होईि तेवढे त्याच े

बारकाईने अनुपािन केिे जाईि. 

 

लवशेषत:, खािीि बाबीिंाठी िागू अिंिेल्या िागवदशवक िंूचनाांच ेपािन करण्याची काळजी घेईि :  

 

(i) अद्ययावत ठरवून ददिेिी यादी इिेक्ट्रॉलनक रूपात ठेवीि आलण या आदशेाच्या पररलशष्टात यादी 

ददिेल्या व्यक्तींची आलण िंांस्थाांची यादी, यानांतर ज्याांचा उल्िेख डलेिंग्नेटेड व्यक्ती/िंांस्था अिंा केिेिा आह,े 

बँकेचे खात,े स्टॉक्िं ककवा लविा पॉलििंीज  , इत्यादींच्या स्वरूपात बँकड ेकोणतेही फां ड, आर्थथक िािित्ता 

ककवा आर्थथक स्रोत धारण करीत आह ेककवा काय ह्याची पडताळणी करीि.   

 

(ii) जर लतच्या कोणत्याही लवलशष्ट व्यक्तीचे तपशीि डेलिंग्नेटेड व्यक्ती/िंांस्थाांच्या तपशीिाांशी लिळतेजुळत े

अिंतीि, तर कां पनी अिंा ग्राहक आढळून आल्यापािूंन २४ तािंाांच्या आत तात्काळ अशा फां डाांचे, आर्थथक 

िािित्ताांचे ककवा आर्थथक स्रोताांचे ककवा िंांबांलधत िेंवाांचे तपशीि, िंांयुक्त िंलचव, (िंीटीिंीआर), गृहिांत्रािय, याांना 

फॅक्िं क्र. ०११-२३०९२५६९ वर आलण ०११-२३०९२७३६ या क्रिाांकावरही कळवीि. ह ेतपशीि टपािाद्वारे 

पाठवण्याव्यलतररक्त, jsctcr-mha@gov.in ह्या ई-िेि आयडीवरही न चुकता पाठविे जातीि. 

 

(iii) वर (ii) िध्ये उल्िेख केिेल्या िंांज्ञापनाची प्रत कां पनी, जेथे ह ेखाते धारण केिेिे अिंेि त्या 

राज्याांच्या/कें द्रशालिंत प्रदशेाांच्या यूएपीए नोडि ऑदफिंरना, लनयािकाांना आलण एफआय-ूआयएनडी 

याांना कळलविे जातीि.   

 

(iv) जर कोणत्याही ग्राहकाचे तपशीि डेलिंग्नेटेड व्यक्तींशी/िंांस्थाांशी लन:िंांशय जुळत अिंतीि, तेर्वहा कां पनी 

अशा डेलिंग्नेटेड व्यक्तींना आर्थथक व्यवहार करण्यािं प्रलतबांध करीि व त्याची िालहती, िंांयुक्त िंलचव, (िंीटीिंीआर), 

गृहिांत्रािय, याांना फॅक्िं क्र. ०११-२३०९२५६९ वर आलण ०११-२३०९२७३६ या क्रिाांकावरही कळवीि. ह े

तपशीि टपािाद्वारे पाठवण्याव्यलतररक्त, jsctcr-mha@gov.in ह्या ई-िेि आयडीवरही न चुकता पाठवि े

जातीि. 

(v) कां पनी वरीि (ii) िध्ये वणवन केिेल्या व्यवहाराांबद्दि ककवा व्यवहार करण्याचा प्रयत्न केिेल्या 

व्यवहाराांबद्दि एफआयय-ूआयएनडी याांना िंलप्िंलशअिं टँ्रझॅक्शन ररपोटव (एिंटीआर) द्वारे पाठवीि.  

 

(vi) योग्य अिंेि त्यानुिंार गोठवण्याचे काि केि ेजाईि. खात्याांच्या बाबतीत त्यानांतर कोणत्याही 

डलेबट व्यवहाराांना परवानगी ददिी जाणार नाही. ठेवींच्या बाबतीत लनधी गोठविा जाईि.  

 

ज्या व्यक्ती ककवा िंांस्था डलेिंग्नटेेड नाहीएत अिं े पडताळणीनांतर िंिजल्यानांतर अशा व्यक्तींच्या/िंांस्थाांच्या 

चकूुन गोठवििेे लनधी, आर्थथक िािित्ता ककवा आर्थथक स्रोत ककवा िंांबांलधत िंवेा िकु्त करण्यािंाठीची 

कायवप्रणािी: 
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(क) कोणत्याही व्यक्तीकड ेककवा िंांस्थेकड ेलिंद्ध करण्यािंाठी अिंा पुरावा अिंेि की, त्याांची लवद्यिान ठेव 

ककवा कजवखाते ह ेचकूुन गोठविेिे आह,े त्याांनी योग्य तो पुरावा दऊेन िेखी अजव करावा. 

(ख) कां पनीकड े जर अिंा अजव प्राप्त झािा, तर कोणत्याही व्यक्तीने ककवा िंांस्थनेे ददिेल्या िंांबांलधत 

िािित्तेचे व त्यािंोबत फां ड  िं, आर्थथक िािित्ता ककवा आर्थथक स्रोत ककवा िंांबांलधत िंेवा चुकून 

गोठविेल्या आहते अशी िालहती िहाराष्ट्राच्या िंीटीिंीआर लडलर्वहजनच्या नोडि ऑदफिंरना 

कािकाजाच्या दोन ददविंाांिध्ये दईेि.  

 

 
 

 

(क) िहाराष्ट्राचे िंांयुक्त िंलचव (िंीटीिंीआर) ह े िहाराष्ट्राच्या िंीटीिंीआर लवभागाचे नोडि अलधकारी 

अिंल्याने ते व्यक्तीन/ेिंलचवाने िंादर केिेल्या पुराव्याच्या आधारे पडताळणी करण्यािं िंागू शकतात 

आलण जर त्याांचे िंिाधान झािे, तर ते अशा अजवदाराांच्या िािकीचे फां ड  िं, आर्थथक िािित्ता ककवा 

आर्थथक स्रोत ककवा िंांबांलधत िंेवा िुक्त करण्याचे आदशे दऊे शकतीि व त्याची िालहती कां पनीिंह 

पक्षकाराांना दतेीि. परांतु कोणत्याही कारणास्तव जर अशा िािित्ता िुक्त करण्याचा आदशे 

कािकाजाच्या १५ ददविंाांच्या आत पाररत करणे शक्य झािे नाही, तर िंीटीिंीआर लवभागाच े

यूएपीए नोडि अलधकारी अजवदारािा तिंे कळवतीि.  

 

४९   एफएटीएफच्या लशफारशींशी न जळुणारी ककवा परेुशी निंििेी कायवक्षते्र े

 

(क) दशे लनलित करण्यािंाठी भारतीय ररझर्वहव बँकेन ेवेळोवेळी पररचालित केिेिी एफएटीएफ स्टेटिेंट 

आलण िंाववजलनकरीत्या उपिब्ध अिंिेिी िालहती, जी एफएटीएफ लशफारशी िागू होत नाहीत ककवा 

पुरेशा प्रिाणात िागू होत नाही ती लवचारात घेतिी पालहजे. एफएटीएफ स्टेटिेंटिधीि 

कायवक्षेत्राच्या बाबतीतीि एएिएि/िंीएफटी लनयिाांिधीि त्रुटी लवचारात घतेल्या जातीि.  

 

(ख) ज्या दशेाांना एफएटीएफ लशफारशी आलण एफएटीएफ स्टेटिेंट  िंिधीि कायवक्षेत्रे पुरेशा प्रिाणात िाग ू

होत नाहीत त्याांिधीि व्यक्तींच्या (ज्यात कायदशेीर  व्यक्ती आलण इतर लवत्तीय िंांस्थाांचाही िंिावेश 

आह)े बरोबरचे व्याविंालयक िंांबांध आलण व्यवहार याांच्याकड ेखािं िक्ष पुरलविे जाईि.  

 

स्पष्टीकरण: वरीि प्रदक्रयेत, एफएटीएफ स्टेटिेंटिध्ये उल्िेख केिेल्या दशेाांच्या आलण कायवक्षेत्राांच्या िंोबत 

अिंिेल्या कायदशेीर व्यापार आलण व्यविंायाांना वगळिे जाणार नाही.  

 (ग) ज्या दशेाांना एफएटीएफ लशफारशी आलण एफएटीएफ स्टेटिेंट  िंिधीि कायवक्षेत्रे पुरेशा प्रिाणात िाग ू

होत नाहीत त्याांिधीि व्यक्तींच्या (ज्यात कायदशेीर व्यक्ती आलण इतर लवत्तीय िंांस्थाांचाही िंिावेश आहे) 

त्याांच्यािंोबतच्या व्यवहाराांची पाश्ववभूिी आलण हतेू याांची शहालनशा केिी जाईि आलण त्याबद्दिचे िेखी 

लनष्कषव व त्यािंोबतचे दस्तऐवज ठेवून घतेिे जातीि आलण ते ररझर्वहव बँकेिा/इतर िंांबांलधत प्रालधकरणाांना 

लवनांती केल्यािं उपिब्ध करून ददिे जातीि.  
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प्रकरण १० 

 

इतर िंचूना 

 

५०  िालहतीची गपु्तता आलण ती इतराांना दणेे:  

 

(क) कां पनी आलण ग्राहक याांच्यािध्ये कराराांतगवत उघड झािेल्या ग्राहकािंांबांधीच्या िालहतीच्या बाबतीत कां पनी 

गुप्तता पाळीि. 

(ख) कजवखाते उघडण्यािंाठी ग्राहकाकडून गोळा केिेिी िालहती गुप्त िंिजिी जाईि आलण लतचे तपशीि 

ग्राहकाची स्पष्ट परवानगी अिंल्याखेरीज, क्रॉिं िंेसिगिंाठी ककवा इतर कोणत्याही उद्देशािंाठी उघड केिी 

जाणार नाही. 

(ग) िंरकार आलण इतर एजन्िंीज  कडून डटेा/िालहतीिंाठी केिेिी लवनांती लवचारात घतेाना, िालगतिेिी ही 

िालहती अशा स्वरूपाची नाही की, त्यािुळे कां पनीच्या व्यवहाराांच्या गुप्ततेशी िंांबांलधत कायद्याांचे उल्िांघन 

होणार नाही याबद्दि कां पनी स्वत:चे िंिाधान करून घेईि.  

(घ) या लनयिािा अपवाद अिंिेल्या बाबी खािीिप्रिाणे आहते: 

 

i. जेर्वहा अशी िालहती उघड करणे कायद्याने अलनवायव अिंेि; 

ii. जेर्वहा िालहती उघड करणे ही िंाववजलनक जबाबदारी अिंेि; 

iii. कां पनीच्या लहतािंाठी िालहती उघड करणे आवश्यक अिंिे; 

iv. जेर्वहा ग्राहकाच्या स्पष्ट ककवा लनलहत िंांितीने िालहती उघड केिेिी अिंेि; 

 

 

 

(ङ) एनबीएफिंीज  िालहतीची गोपनीयता आरबीआय कायदा, १९३४च्या किि ४५ एनबी िधीि 

तरतुदीनुिंार राखतीि.  

 

५१  िंीडीडी कायवप्रणािी आलण िंेंट्रि केवायिंी रेकॉड  विं रलजस्ट्रीिा (िंीकेवायिंीआर) िालहती दणे े

 

‘व्यक्ती’ आलण ‘कायद्याने अलस्तत्वात आिेल्या िंांस्था’ याांच्यािंाठी, जे अिंेि त्यािंाठी तयार करण्यात आिेल्या 

िंुधाररत केवायिंी टेंप्िेट  िंनिुंार आवश्यक अिंल्याप्रिाणे िंीकेवायिंीआरिा दणे्यािंाठी कां पनी केवायिंीच्या 

िंांबांधातीि िालहती, शक्यतो लनयिाांिध्ये उल्िेख केिेल्या पद्धतीने गोळा करीि. भारत िंरकारन े िंेंट्रि 

रलजस्ट्री ऑफ िंेक्युररटायझेशन अिंेट ररकन्स्ट्रक्शन अँड िंेक्युररटी इांटरेस्ट ऑफ इांलडया (िंेरिंाई) 

िंीकेवायिंीआर र्महणून कृती करण्यािं आलण त्याांची काये करण्यािं, ददनाांक २६ नोर्वहेंबर २०१५ रोजीच्या 

राजपत्रातीि अलधिंूचना क्र. एिं.ओ. ३१८३(ई) अनुिंार अलधकार ददिेिे आहते. कायद्यानिुंार आवश्यक 

अिंिेिी आवश्यक ती पावि ेकां पनी उचिीि.  
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पीएिएि लनयिाांिधीि लनयि ९(१ए) िधीि तरतुदींच्या अनुषांगाने कां पनी ग्राहकाांचे केवायिंी नोंदी प्राप्त 

करीि आलण ग्राहकािंोबत खात्यावर आधाररत िंांबांध िंुरू झाल्यापािंून कािकाजाच्या १० ददविंाांच्या आत 

िंीकेवायिंीआरवर अपिोड करीि. 

 

कां पनी ह्या गोष्टीची खातरजिा करीि की, आवती अद्यतनाच्या कािावधीत ग्राहकाांच ेिायग्रेशन चाि ूिंीडीडी 

स्टँडडविध्ये करीि.  

 

ग्राहकाने खात्यावर आधाररत िंांबांध प्रस्थालपत करण्यािंाठी िंीकेवायिंीआरकडून डाऊनिोड करण्याची स्पष्ट 

परवानगी घेऊन कां पनीकड ेकेवायिंी आयडेंरटफायर िंादर केिे, तर कां पनी केवायिंी आयडेंरटफायरचा वापर 

करून िंीकेवायिंीआरकडून केवायिंी रेकॉड  विं ऑनिाईन प्राप्त करीि आलण ग्राहकािा तेच केवायिंी रेकॉड  विं 

ककवा िालहती ककवा िालहतीचे इतर कोणतहेी अलतररक्त दस्तऐवज ककवा तपशीि िंादर करण्याची 

आवश्यकता निंेि, जर पुढीि बाबी घडल्या निंतीि तर: 

 (i) िंीकेवायिंीआरच्या नोंदींिध्ये अिंिेल्या ग्राहकाच्या िालहतीत बदि झािा अिंेि; 

(ii) ग्राहकाचा िंध्याचा पत्ता पडताळून पहायचा अिंेि; 

(iii) ग्राहकाच्या ओळखीची ककवा पत्त्याची पडताळणी करण्याचे आदशे दणे्याची आवश्यकता आह ेअिं े

आरईिा वाटिे ककवा वाढीव डू्य लडलिजन्िं करण्यािंाठी ककवा ग्राहकाचे योग्य ते ररस्क प्रोफाईि तयार 

करण्यािंाठी.  

 

 

५२. फॉररन अकाऊां ट टॅक्िं कां प्िायन्िं ॲक्ट (एफएटीिंीए) आलण कॉिन ररपोर्टटग स्टँडड  विं (िंीआरएिं) 

अांतगवत ररपोर्टटगच्या आवश्यकता 

 

एफएटीिंीए आलण िंीआरएिं अांतगवत कां पनी आयकर कायद्याच्या किि ११४एफ, ११४जी आलण ११४एच 

याांचे पािन करीि आलण आयकर कायद्याच्या किि ११४एफ िध्ये व्याख्या ददल्यानुिंार, त्या ररपोर्टटग 

फायनालन्शअि इलन्स्टट्यूट  िं आहते ककवा काय ह े लनलित करीि आलण तिं े अिंेि, तर ररपोर्टटगच्या 

आवश्यकता पूणव करण्यािंाठी पुढीि पाविे उचिीि: 

 

(क) आयकर लवभागाच्या िंांबांलधत ई-फायसिग पोटविवरीि https://incometaxindiaefiling.gov.in/ post 

login --> My Account --> Register as Reporting Financial Institution या सिकवर ररपोर्टटग 

फायनालन्शअि इलन्स्टट्यूशन्िं र्महणून नोंदणी करीि.  

(ख) फॉिव ६१बी ककवा ‘लनि’ ररपोटव अपिोड करून ‘डलेिंग्नेटेड डायरेक्टरच्या’ िंहीचा वापर करून ऑनिाईन 

ररपोट  विं िंबलिट करीि, ज्यािंाठी िंेंट्रि बोडव ऑफ डायरेक्ट टॅक्िंेिं (िंीबीडीटी) याांनी तयार केिेिा स्कीिाचा 

िंांदभव घेतिा जाईि.  

 

 

 

https://incometaxindiaefiling.gov.in/
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स्पष्टीकरण: लनयि ११४एच च्या अनषुांगान े ररपोटेबेि अकाऊां ट  िं शोधून काढण्यािंाठी ड्य ू लडलिजन्िं कायवप्रणािी पार 

पाडण्याकररता कां पनी फॉररन एक्िंचेंज डीििंव अिंोलिंएशन ऑफ इांलडया (फेडाई) याांनी त्याांच्या 

http://www.fedai.org.in/ RevaluationRates.aspx ह्या िंांकेतस्थळावर प्रकालशत केिेल्या स्पॉट रेफरन्िं रेटचा 

िंांदभव घेईि.  

 

(ग) लनयि ११४एच िध्य ेतरतूद अिंल्यानिुंार, डू्य लडलिजन्िं कायवप्रणािी पार पाडण्यािंाठी आलण लतची नोंद ठेवून 

ती राखण्यािंाठी िालहती तांत्रज्ञान (आयटी) चौकट लवकलिंत करीि. 

(घ) आयकर कायद्यातीि लनयि ११४एफ, ११४जी आलण ११४एच चे पािन करण्यािंाठी आयटी फे्रिवकविंाठी 

िेखापरीक्षण प्रणािी लवकलिंत करीि.  

(ङ) अनुपािन करण्यािंाठी डलेिंग्नेटेड डायरेक्टरच्या ककवा इतर कोणत्याही तत्िंि फां क्शनरीच्या अखत्यारीत ‘‘हाय 

िेर्वहि िॉलनटररग कलिटी’’ ककवा ररस्क कलिटी स्थापन करीि.  

(च) या लवषयावर िंेंट्रि बोडव ऑफ डायरेक्ट टॅक्िंेिं (िंीबीडीटी) याांनी वेळोवेळी अद्ययावत केिेल्या 

http://www.incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx या िंांकेतस्थळावर उपिब्ध अिंिेल्या 

िंूचना/लनयि/िागवदशवक रटप्पण्या/प्रलिंद्धीपत्रके याांचे अनुपािन करीि. कां पनी खािीि बाबींची नोंद घेईि: 

 

१  एफएटीिंीए आलण िंीआरएिंवरीि अद्ययावत केिेल्या िागवदशवक रटप्पण्या 

२  लनयि ११४एच (८) अांतगवत ‘क्िोजर ऑफ फायनालन्शअि अकाऊां ट  िं’ वरीि प्रलिंद्धीपत्रक.  

 

५३  पेिेंटिंांबांधीच्या िंचूना िंादर करण्यािंाठी कािावधी 
 

धनादशे/ड्राफ्ट्िं/पे ऑडविंव/बँकिंव चेक्िं, ह े त्या-त्या इन्स्ुिेंटच्या तारखेपािंून तीन िलहन्याांनांतर िंादर करण्यात 

आिे तर त्याांचे पेिेंट केिे जाणार नाही.  

 

५४  खात्याांच ेप्रचािन आलण िनी र्मयलू्िं (फिंवल्या गिेले्या व्यक्ती) 

 

खाती उघडण्यािंांबांधीच्या आलण व्यवहाराांवर दखेरेख ठेवण्यािंांबांधीच्या िंचूनाांच े पािन कठोरपणे केि े गेिेच 

पालहजे, ज्यािुळे जे गुन्हगेार, ‘िनी र्मयूल्िं’ र्महणून काि करण्यािंाठी ततृीय पक्षाांची भरती करतात आलण 

त्याांच्याद्वारे बेकायदशेीरपणे ठेवखात्यापयंत पोहोचतात व फिंवणुकीतून लिळविेिा पैिंा (उदा. दफसशग करून 

आलण ओळख चोरून) पाांढरा करण्यािंाठी अशा ‘िनी र्मयूल्िं’चा वापर करतात, त्याांचे व्यवहार, कां पनीशी एक 

एचएफिंी र्महणून िंांबांलधत अिंेपयंत किीतकिी करणे शक्य होईि. ह्याचे अनुपािन करण्यािंाठी आवश्यक आलण 

िागू अिंतीि त्या िंवव िंावधानतेचे उपाय केि ेजातीि.  

 

५५  अकाऊां ट पयेी चके्िं गोळा करणे 

 

कजवखात्याांिंाठी पेयी (कजवदार) वगळता अन्य कोणत्याही व्यक्तीकडून धनादशे गोळा करण्यात येणार नाहीत. 

http://www.fedai.org.in/
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कां पनी स्वत:च्या इच्छेन,े लतचे ज ेग्राहक को-ऑपरेरटर्वह के्रलडट िंोिंायटी अिंतीि, त्याांचे पन्नािं हजार रुपयाांहून 

किी रकिेचे अकाऊां ट पेयी चेक्िं गोळा करीि, िात्र त्यािंाठी अिंे आदाता (पेयी) अशा को-ऑपरेरटर्वह के्रलडट 

िंोिंायटीचे घटक (कां लन्स्टट्यूअांट  िं) अिंिे पालहजेत.  

 

५६  नवीन वैयलक्तक ग्राहकाांिंोबत, तिंेच लवद्यिान ग्राहकाांिंोबतही िंांबांध प्रस्थालपत करताना 

कां पनीद्वारे आलण एनबीएफिंीद्वारे युलनक कस्टिर आयडेंरटदफकेशन कोड (यूिंीआयिंी) दणे्यात येईि.  

 

५७  एचएफिंी र्महणून िागू अिंिे तोपयंत कजवखात्याांशी िंांबांलधत नवीन तांत्रज्ञान उपयोगात आणण े-  

 

नवीन ककवा लवकिंनशीि तांत्रज्ञानातून उद्भवू शकणाऱ्या काळे पैिंे पाांढरे करण्याच्या ककवा दहशतवाद्याांना पैिं े

पुरलवण्याच्या प्रकरणाांकड ेपुरेिंे िक्ष पुरलवण्यात येईि आलण कां पनी एक एचएफिंी र्महणून जोपयंत िंांबांलधत आह,े 

तोपयंत नवीन उत्पादन/ेिंेवा/तांत्रज्ञान िंुरू करण्यापूवी योग्य त्या केवायिंी कायवप्रणािी वेळोवेळी जारी करण्यात 

आल्याची खातरजिा केिी जाईि.  

 

 

 

 

 
 

 

५८  लडिाांड ड्राफ्ट  िं, इत्यादी जारी करण ेआलण त्याांच ेपिेेंट 

 

लडिाांड ड्राफ्ट/िेि/टेलिग्रादफक ट्रान्िंफर/एनईएफटी/आयएिपीएिं ककवा इतर कोणत्याही िागावने लनधी पाठवणे 

आलण पन्नािं हजार रुपये व त्यावरीि रकिेचे टॅ्रर्वहििंव चके्िं जारी करणे ह ेग्राहकाच्या खात्यातनू पैिं ेवजा करून 

ककवा चेक जारी करून केिे जाईि, रोख रक्कि भरून नाही.  

त्यालशवाय, लडिाांड ड्राफ्ट, पे ऑडवर, बँकिंव चेक्िं, इत्यादींच्या दशवनी भागावर, ते दणेाऱ्या बँकेन े खरेदी 

करणाऱ्याच ेनाव नोंदविे पालहजे. १५ िंप्टेंबर २०१८ ककवा त्यानांतर जारी करण्यात आिेल्या इन्स्ुिेंट  िंिंाठी 

ह्या िंूचना िागू अिंतीि.  

 

 

५९  पनॅचा उल्िखे करण े

 

ग्राहकािंोबत व्यवहार करताना, वेळोवेळी िंुधाररत करण्यात आिेल्या आयकर कायद्यातीि कां पनीिा िाग ू

अिंिेल्या लनयि ११४बी िधीि तरतुदीनिुंार ग्राहकाचा परिनांट अकाऊां ट नांबर (पॅन) ककवा त्याचे तत्िंि ई-

डॉक्युिेंट प्राप्त केिे पालहजे. ज्या व्यक्तींकड े पॅन ककवा त्याचे तत्िंि ई-डॉक्युिेंट निंेि, त्याांच्याकडून फॉिव ६० 

प्राप्त केिा पालहज.े  

 



आधार हाऊस िंग फायनान्  सिसिटेड 

१  | पषृ्ठ 

 

 

६०  ततृीय पक्षाांची उत्पादन ेलवकणे- 
 

तृतीय पक्षाांची उत्पादने लवकताना, वेळोवेळी िागू अिंिेल्या लनयिाविींनिुंार एजांट र्महणून काि करीत 

अिंताना कां पनी ह्या पॉलििंीच्या अनुषांगाने पुढीि बाबींच ेपािन करीि: 

 

(क) ह्या पॉलििंीनुिंार आवश्यक अिंल्याप्रिाणे पन्नािं हजार रुपयाांवरीि व्यवहाराांकररता, येणाऱ्या ग्राहकाांची 

(वॉक-ईन कस्टििंव) ओळख आलण पत्ता पडताळून पालहिे जातीि. 

(ख) ह्या पॉलििंीनुिंार आवश्यक अिंल्याप्रिाणे तृतीय पक्षाांच्या उत्पादनाांच्या नोंदी आलण इतर िंांबांलधत नोंदीं 

ठेवल्या जातीि. 

(ग) तृतीय पक्षाांच्या उत्पादनाांशी िंांबांलधत, ज्यात वॉक-ईन ग्राहकाांचाही िंिावेश आहे, त्याांच्याशी िंांबांलधत 

व्यवहाराांचे िंीटीआर/एिंटीआर फायसिग करण्यािंाठी अिट  विं पकडणारे, लनिावण करणारे आलण त्याांचे लवशे्लषण 

करणारे एएिएि िंॉफ्टवेअर उपिब्ध अिंेि. 

(घ) पन्नािं हजार रुपये ककवा त्यावरीि रकिेचे व्यवहार फक्त खािीि बाबतीत केि ेजातीि:   

 

• ग्राहकाांच्या खात्यात डलेबट ककवा चेक्िंिंाठी; आलण 

 

• ग्राहकाने ददिेिे पॅन प्राप्त करणे आलण त्याची पडताळणी करणे. 

 

(ङ) वरीि (घ) िधीि िंूचना कां पनीच्या स्वत:च्या उत्पादनाांना, के्रलडट काड  विंची येणे रक्कि/प्रीपेड 

काड  विंची/टॅ्रर्वहि काड  विंची लवक्री आलण ररिोड करणे आलण इतर कोणतेही पन्नािं हजार रुपये ककवा 

त्यापेक्षा अलधक दकितीची उत्पादने याांनाही िागू अिंतीि.  

६१  किवचाऱ्याांना नोकरी दणे ेआलण किवचारी प्रलशक्षण 

 

(क) त्याांच्या किवचाऱ्याांची भरती करण्यािंाठी/नोकऱ्या दणे्यािंाठी पुरेशी स्क्रीसनग यांत्रणा हा एक अांतगवत 

भाग र्महणून उपयोगात आणिा जाईि. 

 

(ख) कािावर अिंिेल्या किवचाऱ्याांिंाठी प्रलशक्षणकायवक्रि राबविे जातीि, ज्यािुळे किवचाऱ्याांना 

एएिएि/िंीएफटी पॉलििंीलवषयी पुरेिंे प्रलशक्षण लिळेि. फ्रां टिाईन स्टाफ, कां प्िायन्िं स्टाफ आलण 

नवीन ग्राहकाांिंोबत व्यवहार करणाऱ्या किवचाऱ्याांिंाठी प्रलशक्षणाचा कें द्रसबद ू वेगवेगळा अिंेि. 

ग्राहकाांिधीि लशक्षणाच्या अभावािा हाताळण्यािंाठी फ्रां ट डसे्क स्टाफिा लवशेष प्रलशक्षण ददिे जाईि. 

पुरेशा प्रिाणात प्रलशक्षण ददिेल्या आलण कां पनीच्या एएिएि/िंीएफएि पॉलििंीज  चे, लनयिाविींच े

आलण िंांबांलधत िंिस्याांचे उत्ति ज्ञान अिंिेल्या किवचाऱ्याांना िेखा कायाविंाठी वापरिे जाईि.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

६२  ब्रोकिंव/एजांट  िं याांच्यािंलहत कां पनीन ेअलधकृत केिले्या व्यक्तींद्वारे तिुच्या ग्राहकािा जाणनू घ्या 

(केवायिंी) िागवदशवक िंचूनाांच ेपािन 

 

(क) कोणत्याही रकिा गोळा करण्यािंाठी अलधकृत केिेल्या व्यक्ती आलण त्याांच ेब्रोकर/एजांट  िं ककवा तत्िंिान 

व्यक्ती ह्या एनबीएफिंीज  /आरएनबीिंीज  िा िाग ू अिंिेल्या केवायिंी िागवदशवक िंचूनाांची पूतवता 

करणाऱ्या अिंाव्यात.  

(ख) केवायिंी िागवदशवक िंूचनाांचे पािन केल्याबद्दिची पडताळणी करण्यािंाठी आरबीआयिा िंवव िालहती 

उपिब्ध करून ददिी जाईि आलण कां पनीने अलधकृत केिेल्या व्यक्तींनी, त्याांच्या ब्रोकिंव/एजांट  िं 

इत्यादींनी, जे त्याांच्या वतीन ेकाि करीत अिंतात, त्याांनी जर उल्िांघन केिे तर त्याची पूणव जबाबदारी 

स्वीकारीि.  

(ग) कां पनीने अलधकृत केिेल्या अलधकृत व्यक्तींच्या लहशेबाची पुस्तके, ज्यात ब्रोकिंव/एजांट  िं ककवा तत्िंि 

व्यक्ती याांचाही िंिावेश आहे, ती जेथपयंत कां पनीच्या कािकाजाशी िंांबांलधत अिंतीि, ती जेर्वहा 

आवश्यक अिंतीि तेर्वहा िेखापरीक्षणािंाठी आलण तपािंणीिंाठी उपिब्ध केिी जातीि.  

 

 

 
 

 

प्रकरण १ 

लडलजटि केवायिंीची 

प्रदक्रया 

 

क  कां पनी लडलजटि केवायिंीिंाठी शक्यतो ॲलप्िकेशन लवकलिंत करीि, जे त्याांच्या ग्राहकाांचे केवायिंी 

करण्यािंाठी ग्राहकाांच्या टच पॉईंट  िंवर उपिब्ध करून ददिे जाईि आलण केवायिंीची प्रदक्रया शक्यतो फक्त 

कां पनीच्या ह्या अलधकृत ॲलप्िकेशनच्या िाध्यिातनू पार पाडिी जाईि. कां पनीच्या िंांचािक िांडळान े

िान्यता ददिेल्या के्रलडट पॉलििंीनुिंार िंवव ग्राहकाांकडून प्राप्त करण्यात आिेिे केवायिंी दस्तऐवज वैध आलण 

बांधनकारक िंिजि ेजातीि, जे आरबीआय/एनएचबी याांनी अलधिंूलचत आलण पररचालित केिेल्या लनयािक 

तरतुदींच ेपािन करण्याच्या अधीन अिंतीि.  

 

ख  ॲलप्िकेशनच्या वापरावर कां पनीचे लनयांत्रण अिंेि आलण त्याचा वापर अनलधकृत व्यक्ती करणार नाहीत ह्याची 

काळजी घतेिी जाईि. ह्या ॲलप्िकेशनिा फक्त कां पनीने लतच्या अलधकृत किवचाऱ्याांना ददिेल्या लनयांलत्रत 
यांत्रणेच्या िाध्यिातून िॉलगन-आयडी आलण पािंवडव ककवा िाईर्वह ओटीपी ककवा टाईि ओटीपीच्या 

िाध्यिातूनच ॲक्िंेिं करता येईि. 

 

ग  ग्राहकाने केवायिंीिंाठी कां पनीच्या अलधकृत किवचाऱ्याच्या रठकाणावर भेट ददिी पालहजे ककवा ह्याच्या उिट 



 

 

किवचारी ग्राहकाकड ेजाईि. िूळ ओर्वहीडी ग्राहकाच्या ताब्यात अिंेि.  

 

घ  कां पनीने ह्याची काळजी घेतिीच पालहज ेकी, ग्राहकाचा िाईर्वह फोटोग्राफ कां पनीच्या अलधकृत किवचाऱ्याद्वारे 

घेतिा जाईि आलण तो फोटोग्राफ ग्राहकाच्या अजाववर (िंीएएफ) लचकटविा जाईि. त्यानांतर, कां पनीच्या 

लिंस्टीि ॲलप्िकेशनद्वारे िंीएएफ क्रिाांक, जीपीएिं कोऑर्थडनेट  िं, अलधकृत अलधकाऱ्याचे नाव, युलनक 

एांप्िॉयी कोड (कां पनीने ददिेिा) आलण तारेखेचा (दददद:िि:वव) आलण वेळेचा (तािं:लिलनट:िंेकां द) स्टॅंप 

अिंिेिा वॉटर िाकव , वाचता येईि अशा पद्धतीने िाविा पालहजे.  

 

ङ  कां पनीच्या ॲलप्िकेशनिध्ये अिंे वैलशष्ट्य अिंेि की, फक्त िाईर्वह फोटोग्राफच घेता येतीि आलण ग्राहकाच े

छापीि ककवा लर्वहलडओ-ग्राफ्ड फोटोग्राफ्िं घेता येणार नाहीत. ग्राहकाचा फोटोग्राफ घेताना त्याच्या 

पाश्ववभूिीचा रांग पाांढरा अिंिा पालहज े आलण ग्राहकाचा फोटोग्राफ घतेाना इतर कोणतीही  व्यक्ती त्या 

चौकटीत येणार नाही ह्याची काळजी घ्यावी.  

 

च  त्याचप्रिाणे, जर ऑफिाईन पडताळणी केिी जाऊ शकत नाही िूळ ओर्वहीडीचा ककवा आधार अिंल्याच्या 

पुराव्याचा िाईर्वह फोटोग्राफ (लक्षलतजिंिाांतर ठेवून) वरून उभा घेतिा पालहजे व वर उल्िेख केल्याप्रिाणे 

वाचता येण्याजोगे वॉटर-िार्ककग केिे पालहज.े िूळ दस्तऐवजाचा िाईर्वह फोटोग्राफ घेताना िोबाईि 

लडर्वहाईिं अिंिंिलिती ककवा लतरपे करू नये.  

छ  ग्राहकाचा आलण िूळ दस्तऐवजाचा िाईर्वह फोटोग्राफ योग्य त्या प्रकाशात घ्यावा, ज्यािुळे ते स्पष्टपणे वाचता 

आलण ओळखता येतीि.  

 

ज  त्यानांतर, ग्राहकाच्या अजावतीि िंवव जागा दस्तऐवजाांप्रिाणे आलण ग्राहकान े ददिेल्या िालहतीनुिंार भरल्या 

पालहजेत. ज्या दस्तऐवजाांिध्ये दिक ररस्पॉन्िं (क्यूआर) कोड उपिब्ध अिंेि, त्याांच्यातीि तपशीि हातान े

भरण्याऐवजी क्यूआर कोड स्कॅन करून आपोआप भरिे जातीि. उदाहरणाथव, यूआयडीएआयिधून 

डाऊनिोड केिेल्या आधार काडविध्ये/ई-आधारिध्ये जथेे क्यूआर कोड उपिब्ध अिंतो, तेथे नाव, सिग, 

जन्ितारीख आलण पत्ता याांिंारखे तपशीि आधारवर/ई-आधारवर अिंिेिा क्यूआर कोड स्कॅन करून 

आपोआप भरिे जातीि.  

 

झ  वर उल्िेख केिेिी प्रदक्रया एकदा पूणव झािी, की ‘ओटीपी शेअर करण्यापूवी कृतया फॉिविध्ये भरिेिे तपशीि 

पडताळून पहा’ अिंा िजकूर अिंिेिा वन टाईि पािंवडव (ओटीपी) िेिंेज ग्राहकाच्या िोबाईि क्रिाांकावर 

पाठलवण्यात येईि. ओटीपी यशस्वीपणे र्वहलॅिडटे केिा गेल्यानांतर त्यािा अजाववरीि ग्राहकाचे हस्ताक्षर 

िंिजिे जाईि. परांत ु ग्राहकाकड े स्वत:चा िोबाईि क्रिाांक निंेि, तर त्याच्या/लतच्या 

कुटुांबातीि/नातेवाइकाांचा/ओळखीच्या व्यक्तींचा िोबाईि क्रिाांक यािंाठी वापरता यऊे शकेि आलण त्याचा 

तिंा स्पष्ट उल्िेख ग्राहकाच्या अजावत केिा पालहजे. कोणत्याही पररलस्थतीत, कां पनीकड ेनोंदणीकृत अिंिेल्या 

अलधकृत अलधकाऱ्याचा िोबाईि क्रिाांक ग्राहकाच्या हस्ताक्षरािंाठी वापरिा जाणार नाही. कां पनीन े ह े

तपािंून पालहिेच पालहज े की, ग्राहकाच्या हस्ताक्षरािंाठी वापरिेिा िोबाईि क्रिाांक हा अलधकृत 

अलधकाऱ्याचा िोबाईि क्रिाांक नाहीए.  

 

ञ  ग्राहकाचा आलण िूळ दस्तऐवजाांचा िाईर्वह फोटोग्राफ घेतल्याचे घोषणापत्र अलधकृत अलधकाऱ्याने ददि े

पालहजे. यािंाठी अलधकृत किवचाऱ्याची पडताळणी वन टाईि पािंवडव (ओटीपी) द्वारे केिी जाईि, जो 

कां पनीकड ेनोंदविेल्या िोबाईि क्रिाांकावर पाठविा जाईि. ओटीपी यशस्वीपणे र्वहलॅिडटे केल्यानांतर, त्यािा 



 

 

ह्या घोषणापत्रावरीि अलधकृत अलधकाऱ्याच ेहस्ताक्षर िंिजिे जाईि. 

 

ट  ह्या िंगळ्या कृतींनांतर ही प्रदक्रया पूणव झाल्याची आलण कां पनीच्या ॲलक्टर्वहशेन ऑदफिंरिा ॲलक्टर्वहशेनची 
लवनांती िंादर केल्याची िालहती ॲलप्िकेशन दईेि व या प्रदक्रयेचा टँ्रझॅक्शन आयडी/रेफरन्िं आयडी 

क्रिाांकिंुद  धा जनरेट करीि. अलधकृत अलधकारी ग्राहकािा भलवष्यातीि िंांदभांिंाठी टँ्रझॅक्शन 

आयडी/रेफरन्िं आयडी क्रिाांकाचे तपशीि कळवीि.  

 

ठ  कां पनीचे अलधकृत अलधकारी ह ेतपािंनू आलण पडताळून पाहतीि:- (१) दस्तऐवजाच्या छायालचत्रात उपिब्ध 

अिंिेिी िालहती ग्राहकाच्या अजावत अलधकृत अलधकाऱ्याने भरिेल्या िालहतीशी जुळत आहे. (२) ग्राहकाचा 

िाईर्वह फोटोग्राफ दस्तऐवजात उपिब्ध अिंिेल्या फोटोग्राफशी जुळत आह;े आलण (३) ग्राहकाच्या अजावतीि 

आवश्यक ते िंवव तपशीि योग्यपणे भरिेिे आहते. 

 

ड  यशस्वीपणे पडताळणी केल्यानांतर, ग्राहकाच्या अजाववर कां पनीचे अलधकृत अलधकारी लडलजटि हस्ताक्षर 

करतीि, जे ग्राहकाच्या अजावची सप्रट घतेीि, त्यावर योग्य जागी ग्राहकाची िंही/अांगठ्याचा ठिंा घतेीि, 

त्यानांतर तो स्कॅन करून लिंस्टीििध्ये अपिोड करतीि. िूळ हाडव कॉपी ग्राहकािा परत ददिी जाऊ शकते.  

 

 

 
 

 

जोडपत्र २ 

पीआयएिं अांतगवत एफपीआयिंाठी पात्र अिंििे ेकेवायिंी दस्तऐवज 

 

१) िंांवगव एफपीआय 

प्रकार 

दस्तऐवजाचा प्रकार िंांवगव १ िंांवगव २  िंांवगव ३  

 

 

 

 

 

 

 

एांरटटीच्या/कां

पनीच्या 

पातळीवर 

स्थापनेिंांबांधीचे 

दस्तऐवज 

(िेिोरांडि आलण 

आर्टटकल्िं ऑफ 

अिंोलिंएशन, 

िंर्टटदफकेट ऑफ 

इन्कॉपोरेशन, इ.) 

अलनवायव अलनवायव अलनवायव 

पत्त्याचा पुरावा अलनवायव (िुखत्यारपत्र) 

(पीओए), ज्यात स्वीकाराहव 

पत्त्याची उल्िेख अिंेि. 

अलनवायव (िुखत्यारपत्र) 

(पीओए), ज्यात 

स्वीकाराहव पत्त्याची 

उल्िेख अिंेि.) 

अलनवायव - 

िुखत्यारपत्र 

वगळता इतर 

पॅन अलनवायव अलनवायव अलनवायव 

आर्थथक िालहती िंूट ददिेिी आहे* िंूट ददिेिी आहे* अलनवायव 

िंेबी नोंदणीप्रिाणपत्र अलनवायव अलनवायव अलनवायव 

िंांचािक िांडळाचा ठराव 

@@ 

िंूट ददिेिी आहे* अलनवायव अलनवायव 

 यादी अलनवायव अलनवायव अलनवायव 



 

 

वररष्ठ 

व्यवस्थापन 

(पूणववेळ 

िंांचािक/भागी

दार/लवश्वस्त/इ

त्यादी) 

पत्त्याचा पुरावा िंूट ददिेिी आहे* िंूट ददिेिी आहे* एांरटटी िेटरहडेवर 

पूणव नाव, राष्ट्रीयत्व, 

जन्ितारीख जाहीर 

करते ककवा फोटो 

आयडेंरटटी पुरावा 

दतेे 

पत्त्याचा पुरावा िंूट ददिेिी आहे* िंूट ददिेिी आहे* िेटरहडेवर 

घोषणापत्र* 

 

फोटोग्राफ्िं 

िंूट ददिेिी आहे िंूट ददिेिी आहे िंूट ददिेिी आहे* 

 

 

 

अलधकृत 

हस्ताक्षरकते 

यादी आलण िंही अलनवायव - िुखत्यारपत्र जर 

ग्िोबि कस्टोलडयन्िंच्या नावे 

अिंेि, तर ग्िोबि कस्टोलडयन 

लिंगे्नटररज  ची यादी ददिी जाऊ 

शकते.  

अलनवायव - िुखत्यारपत्र 

जर ग्िोबि 

कस्टोलडयन्िंच्या नावे 

अिंेि, तर ग्िोबि 

कस्टोलडयन लिंगे्नटररज  ची 

यादी ददिी जाऊ शकते. 

अलनवायव 

ओळखीचा पुरावा िंूट ददिेिी आहे* िंूट ददिेिी आहे* अलनवायव 

पत्त्याचा पुरावा िंूट ददिेिी आहे* िंूट ददिेिी आहे* िेटरहडेवर 

घोषणापत्र* 

फोटोग्राफ्िं िंूट ददिेिी आहे िंूट ददिेिी आहे िंूट ददिेिी आहे* 

 

 

अांलति 

िाभाथी 

िािक 

(यूबीओ) 

यादी िंूट ददिेिी आहे* अलनवायव 

(‘‘२५% पेक्षा अलधक 

यूबीओ नाही’’ अिंे 

जाहीर करू शकतात) 

अलनवायव 

ओळखीचा पुरावा िंूट ददिेिी आहे* िंूट ददिेिी आहे* अलनवायव 

पत्त्याचा पुरावा िंूट ददिेिी आहे* िंूट ददिेिी आहे* िेटरहडेवर 

घोषणापत्र* 

फोटोग्राफ्िं िंूट ददिेिी आहे िंूट ददिेिी आहे िंूट ददिेिी आहे* 

 

टीप:- *बँकखाते उघडताना आवश्यक नाही. परांतु िंांबांलधत एफपीआयज   अशी हिी देऊ शकतात की, लनयािकाांनी/कायद्याच्या 

अांििबजावणी करणाऱ्याांनी िंांबांलधत दस्तऐवजाांची िागणी केल्यािं ते कां पनीकडे िंादर केिे जातीि.  

 

@@ लवलशष्ट कायवक्षेत्रातीि एफपीआयज  , जेथे बँकखाते उघडण्यािंाठी िंांचािक िांडळाने ठराव पाररत करण्याची पद्धत निंेि, तेथे 

िंांचािक िांडळाच्या ठरावाच्या बदल्यात ग्िोबि कस्टोलडयनिा/िोकि कस्टोलडयनिा ददिेिे िुखत्यारपत्र िंादर केिे जाऊ शकते.  
 

 

 

 

२) 
िंांवगव 

परदेशातीि पात्र गुांतवणकूदार 

I. फॉररन िंेंट्रि बँक्िं, िंरकारी एजन्िंीज, िंॉर्वहररन वेल्थ फां ड  िं, आांतरराष्ट्रीय/िलल्टिॅटरि िंांस्था/एजन्िंीज 

याांच्यािंारख्या िंरकारी आलण िंरकारशी िंांबांलधत परदेशातीि गुांतवणूकदार. 



 

 

II.  

क) र्मयुच्युअि फां ड  िं, इन्र्वहसे्टिेंट ट्रस्ट  िं, इन्शुरन्िं/ररइन्शरुन्िं कां पन्या, इतर ब्रॉड बेस्ड फां ड  िं, इत्यादींिंारखे 

योग्यपणे लनयिन केि ेजात अिंिेि ेब्रॉड बेस्ड फां ड  िं. 

ख) बँका, अिंेट िॅनेजिेंट कां पन्या, गुांतवणूक व्यवस्थापक/िंल्िागार, पोटवफोलिओ व्यवस्थापक, 

इत्यादींिंारख्या योग्यपणे लनयिन केल्या जाणाऱ्या एांरटटीज  . 

ग) ज्या ब्रॉड बेस्ड गुांतवणूक व्यवस्थापकाांचे योग्यपण ेलनयिन केिे जात अिंतीि अिंे ब्रॉड बेस्ड फां ड  िं. 

घ) युलनर्वहर्थिंटी फां ड  िं आलण पेन्शन फां ड  िं. 

ङ) आधीच िेंबीकडे एफआयआय र्महणून/िंब अकाऊां ट र्महणनू नोंदणीकृत झािले्या युलनर्वहर्थिंटीशी िंांबांलधत 

एांडोिेंट  िं.  

III. भारतात पीआयएिं रूटने गुांतवणूक करणारे इतर िंवव पात्र परदेशातीि गुांतवणूकदार िंांवगव १ आलण २ 

अांतगवत पात्र नाहीत, जिें एांडोिेंट  िं, धिावदाय िंांस्था/न्यािं, फाऊां डेशन्िं, कॉपोरेट बॉलडज  , न्यािं, 

व्यक्ती, फॅलििी ऑदफिंिंव, इत्यादी.  

 

 

 

 

 

 

आधार हाऊसिंग फायनान्िं लिलिटेड 

 
 

 

जोडपत्र ३ 

 

किी जोखीि अिंिले्या िंांवगावतीि ग्राहकाांकडून लवचारात घतेि ेजाऊ शकणारे अलतररक्त केवायिंी दस्तऐवज: 

 

ही दस्तऐवजाांची दशवक यादी आह,े ज े किी जोखीि अिंिले्या िंांवगावतीि ग्राहकाांकडून प्राप्त केि े जाऊ शकतात. अलधक 

िागवदशवनािंाठी कृपया ह्या पॉलििंीतीि िंांबांलधत किि,े तिंचे के्रलडट पॉलििंी पहा. 

 

३) वयैलक्तक ग्राहकाांिंाठी केवायिंी दस्तऐवज: 
 

 

 अ.क्र. स्वीकाराहव दस्तऐवज   

ओळख 
लनवािंाचा 

पत्ता 

 

िंही 

जन्ि

तारी

ख 

 

१ पॅन काडव होय ना
ही 

होय होय  

२ आधार यूआयडी काडव होय होय नाही होय  

३ ितदार ओळखपत्र होय होय नाही होय  

४ ड्रायसर्वहग िायिंन्िं होय होय नाही होय  

५ वैध पािंपोटव होय होय होय होय  

 

६ 

राज्य िंरकार, कें द्र िंरकारचे लवभाग, वैधालनक ककवा लनयािक प्रालधकरणे, 

िंाववजलनक क्षेत्रातीि उपक्रि, शेड्युल्ड किर्थशअि बकँा आलण िंाववजलनक 

लवत्तीय िंांस्था याांनी ददिेिे अजवदाराच्या छायालचत्रािंह अिंििेे ओळखपत्र 

होय नाही नाही होय  

७ नरेगा/िंरकारी अलभकरण/ेउपक्रि याांनी ददििेे जॉब काडव होय नाही नाही होय  



 

 

८ 
व्यक्तीचे छायालचत्र यथायोग्यपण ेिंाक्षयाांदकत केििेे अिंिेिे राजपलत्रत 

अलधकाऱ्याांनी जारी केिेिे पत्र 

होय नाही नाही नाही  

९ 
िान्यताप्राप्त िंाववजलनक प्रालधकरण ककवा राजपलत्रत अलधकारी याांनी 

ग्राहकाची ओळख/छायालचत्र पडताळणी केििेे पत्र 

होय नाही नाही नाही  

१० 
बँकेच्या अकाऊां ट स्टेटिेंटचे पलहिे पान / फोटोिंह पािं बुक आलण फोटोवर 

बकेँचा लशक्का 

होय होय नाही नाही  

११ २ िलहन्याांपके्षा जनुी निंििेी उपयुक्त िंेवाांची लबिे (वीज, िँडिाईन 

टेलिफोन, पोस्ट पेड िोबाईि, पाईप्ड गॅिं िाईन, पाणी) 

नाही 
होय नाही नाही  

 

 

 

 

१२ 

ग्राहकाच्या नावे नोंदणीकृत अिंिेिा िूळ/िंाक्षयाांदकत 

लवक्रीकरार/करारनािा पॉलििंीनुिंार/प्रदक्रयनेुिंार िागू अिंेि त्यानिुंार 

गोळा करण.े 

 
पत्त्याचा परुावा र्महणून िंादर केिेल्या स्वीकाराहव ओर्वहीडीवरीि पत्ता जर 
िंध्याच्या पत्त्यापेक्षा वेगळा अिंेि, तर अशा प्रकारच्या ओर्वहीडीवरीि 
पत्ता िूळ दस्तऐवजावरून पडताळून पालहिा पालहजे आलण 
एफआय/पडताळणी िंववतोपरी प्रयत्न करून केि े पालहजे. िंध्याच्या 
पत्त्याच्या पुराव्यािंाठी ग्राहक भाडकेरार/िीर्वह अँड िायिंन्िं करार ककवा 
स्वयांघोषणापत्र िंादर करू शकतीि आलण अशा प्रकारचा िंध्याच्या 
पत्त्याची पडताळणी एफआय एजन्िंीच्या िाध्यिातून/कां पनीद्वारे/शाखेच्या 
किवचाऱ्याद्वारे वैयलक्तक भेट दऊेन केिे जाणे आवश्यक अिंते.  

 

 

 

 

नाही 

होय नाही  

 

 

 

नाही 

 

१३ िहानगरपालिका कराची अिीकडीि पावती नाही होय नाही नाही  

 

 

१४ 

राज्य िंरकार ककवा कें द्र िंरकारचे खाते, वैधालनक ककवा लनयािक िंांस्था, 

िंाववजलनक क्षेत्रातीि उपक्रि, शेड्यलु्ड किर्थशअि बकँा, लवत्तीय िंांस्था 

आलण िंचूीकृत कां पन्या याांनी ददिेि े लनवािंव्यवस्थेच े पत्र आलण अशा 

लनयोक्त्याांिंोबत केििेे िीर्वह अँड िायिंन्िं करार, ज्याद्वारे अलधकृत 

लनवािंस्थान ददििेे अिंिे.  

नाही होय नाही नाही  

 
 

१ | पृष्ठ 

 

 

आधार हाऊसिंग फायनान्िं लिलिटेड 

 

 

  

१

५ 

िंरकारी लवभाग ककवा िंाववजलनक क्षेत्रातीि उपक्रिाांद्वारे िंवेालनवतृ्त 

किवचाऱ्याांना लनवृत्ती वतेन ककवा कौटुांलबक पेन्शन पेिेंट ऑडवर, जर त्यात 

पत्ता अिंेि तर 

नाही  

होय 

नाही  

नाही 

१

६ 

यूलनक आयडेंरटदफकेशन अथॉररटी ऑफ इांलडयाने ददििेे पत्र, ज्यात नाव, 

पत्ता आलण आधार क्रिाांक याांचे तपशीि अिंतीि.  

नाही 
होय 

नाही 
नाही  

१
७ 

जन्िप्रिाणपत्र (िंरकारी अलभकरणाांनी ददििे)े नाही नाही नाही होय  

१
८ 

शाळा िंोडल्याचा दाखिा (१०वी/१२वी) नाही नाही नाही होय  

१

९ 

कजवदाराचे जेथे खाते अिंेि त्या बँकेकडून हस्ताक्षर पडताळणी केल्याचे पत्र नाही नाही 
होय नाही  

 

 

३.१.  पत्त्याचा परुावा र्महणनू फिवकडून/कां पनीकडून प्राप्त करावाच्या दस्तऐवजाांची यादी (कोणताही एक) 

 

 अ.क्र. दस्तऐवज फिव कां पनी  

 

१ 

फिवचे  अिीकडीि लवजेचे ककवा दरूध्वनीचे लबि (२ िलहन्याांपके्षा जनुे निंििे)े होय होय  

२ लबलझनेिं रलजस्टे्रशन िंर्टटदफकेट, अिंल्यािं (जीएिंटी) होय होय  



 

 

३ राष्ट्रीयीकृत/शेड्यलु्ड किर्थशअि बँकेचे बँक स्टेटिेंट होय होय  

४ अिीकड ेिंुधारणा केिले्या पाटवनरशीप डीडची प्रिालणत प्रत होय नाही  

५ पॅन काडव अिॉटिेंट पत्राची प्रत होय होय  

 

जोडपत्र - ४ 

 

क  लबल्डर/प्रोजके्ट/कॉपोरेट ग्राहकाांच्या एिंटीआरज  ची उदाहरणादाखि यादी  

 

१  ग्राहकाची िीगि स्ट्रक्चर अगलणत वेळा बदिििेी आह े(नावातीि बदि, िािकी हक्काांचे हस्ताांतरण, कॉपोरेट िंीििधीि 

बदि); 

२  प्रकल्पाच्या एकूण खचावच्या तुिनेत लबल्डर किी कजाविंाठी एएचएफएिशी िंांपकव  िंाधीत आहे.  

३  प्रकल्पािंाठीच्या लनधीच्या स्रोताांचे स्पष्टीकरण देण्यािं लबल्डर अिंिथव आह.े 

४  लवलवध प्रालधकरणाांकडूनच्या परवानग्या/िांजुरी खोट्या आहते अिं े लिंद्ध झाि े ककवा  

ग्राहकािं आवश्यक त्या िंरकारी परवानग्या /फायसिग्ज, इत्यादी प्राप्त करण्याची इच्छा नाही अिंे ददिूंन आल्यािं. 

५  अज्ञात ककवा अयोग्य व्यक्तीचा िूंचनाांनुिंार व्यवस्थापन काि करीत आह ेअिं ेददिूंन आल्यािं. 

६  किवचाऱ्याांची िंांख्या ककवा रचना ही व्यविंायाच्या स्वरूपापेक्षा वेगळी अिंण े (उदाहरणाथव, किवचाऱ्याांची िंांख्या आलण 

वापरिेल्या िािित्ता याांच्या तिुनेत कां पनीची उिाढाि खूप िोठ्या प्रिाणात आह)े 

७  एकापेक्षा अलधक कायवक्षेते्र अिंिेि ेग्राहक, ज्याांच्याकडे परेुशा प्रिाणात कें द्रीकृत कॉपोरेट ओर्वहरिंाईट नाही. 

८  कायदेशीर व्यवस्था िुंरू करण्याचा िंल्िा, लजचा उपयोग अस्पष्ट िािकी ककवा खरा आर्थथक हते ूशोधून काढण्यािंाठी 

केिा जाऊ शकतो (ज्यात न्यािं, कपन्या िुंरू करण ेककवा नावातीि/कॉपोरेट िंीटिधीि बदि ककवा इतर गुांतागुांतीच्या 

रचना याांचाही िंिावेश आह)े; 

९  िोठ्या प्रिाणावर रोख रकिेचे व्यवहार करणाऱ्या ककवा हस्ताांतरािं तयार अिंिले्या ित्ताांचे व्यवहार करणाऱ्या एांरटटीज  , 

ज्याांच्यािधे बेकायदेशीर लनधी अस्पष्टपण ेअिं ूशकतो. 

१०  ज्या देशाांिध्ये लबअरर शअेिंविा परवानगी आह ेअशा देशाांिध्य ेस्थापना झाििेे ग्राहक. 
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 आधार हाऊसिंग फायनान्िं लिलिटेड 

 

 

ख  ज्याांची िालहती दणे ेआवश्यक आह ेअशा िंीटीआर/एिंटीआर टँ्रझकॅ्शन्िंची उदाहरणादाखिची यादी (वयैलक्तक ग्राहक) 

 

१  ग्राहकाशी िंांबांलधत तपशीि अनेक वेळा बदििेिे आहते (नावातीि बदि, वारांवार केिेल्या दरुुस्त्या, 

इ.) 

२  ग्राहकाची अनावश्यक गुांतागुांतीची रचना. 

३  लनलित केिेल्या लबलझनिें प्रोफाईिच्या बाहरेची ककवा अपेलक्षत कृतीपेक्षा वेगळी वैयलक्तक ककवा 

गटातीि टँ्रझॅक्शन्िं आलण व्यवहार अस्पष्ट अिंणे; 

४  ग्राहक िालहती, डटेा, दस्तऐवज दणे्यािं अनुत्िंकु आह;े 

५  खोटे दस्तऐवज, डटेा, कजावचा हते,ू खात्याचे तपशीि िंादर करणे; 

६  ज्याद्वारे िंुरुवातीच े पैिंे भरिे गेिे आहते त्याच्या स्रोताचे तपशीि दणे्यािं नकार दणेे, लनधीचे स्रोत 

िंांशयास्पद अिंणे, इ.; 

७  व्यलक्तश: भेटण्यािं अनतु्िंुक, पुरेशा कारणालशवाय तृतीय पक्षाच्या/िुखत्यारपत्रधारकाच्या िाध्यिातनू 

प्रलतलनलधत्व करतो; 

८  ददिेल्या पत्त्याच्या जवळ एचएएफएिची शाखा/कायाविय अिंूनही कजावच्या अजावत ददिेल्या 

ग्राहकाच्या लनवािंापािंून/व्यविंायाच्या पत्त्यापािंून दरू अिंिेल्या शाखाांशी/एएचएफएिच्या 

कायावियाांशी िंांपकव  िंाधतो. 

९  खात्याच्या लववरणात अगलणत हस्ताांतरणाबद्दि स्पष्टीकरण दणे्यािं ककवा िंिाधानकारक उत्तर दणे्यािं 

अिंिथव / एकापेक्षा अलधक खाती. 

१०  योग्य ते िंिथवन न दतेा तृतीय पक्षाच्या खात्यातनू िंुरुवातीचे पैिंे भरि;े 

११  कजावची रक्कि शेवटी कशािंाठी वापरिी जाणार आह ेह्याचे योग्य ते िंिथवन न दतेा टॉप-अप िोन आलण/ककवा 

इदिटी िोन घेत आह.े  

१२  कजव िांजूर करण्यािंाठी िंांशयास्पद िागव िंुचवीत आह;े 

१३  व्यवहाराांिध्ये आर्थथक शहाणपण नाही; 

१४  फिंवेलगरी शोधून काढिेिी आह;े ग्राहकाकडून कोणत्याही शाखेत खोट्या चिनी नोटा प्राप्त झाल्यािं 

त्यालवषयी एनएचबी/आरबीआयच्या पररपत्रकानुिंार िालहती दणेे; 

१५  अज्ञात स्रोतापािंून अिंाधारण आर्थथक व्यवहार; 

१६  अिंांबांलधत ककवा अज्ञात तृतीय पक्षाांकडून प्राप्त झािेिे पैिंे आलण शुल्कािंाठीचे पेिेंट रोख रकिेत, ज्यात पेिेंट 

करण्याची ही नहेिीची पद्धत निंते; 

१७  कजावच्या खऱ्या िाभार्थयावलवषयी आलण खरेदी करावयाच्या िंदलनकेलवषयी रास्त शांका अिंेि; 

१८  खोटे बँकखाते उघडून कजावच्या रकिेचे रोखीकरण; 

१९  ज्यािंाठी अथवपुरवठा घ्यायचा आह े त्या िािित्तेिंाठी/राहत्या घरािंाठी आधीच कजव घेतिेिे आह ेआलण ते 

अजूनही भरणे बाकी आह;े 

२०  करारात उल्िेख केिेिी लवक्रीची रक्कि ही त्या भागात प्रचलित अिंिेल्या दकितीपेक्षा अिंाधारणपणे खूप 

जास्त/किी आह;े 

२१  त्याच िािित्तेवर/राहत्या घरावर एकापेक्षा अलधक कजे घेणे; 



 

 

२२  ज्याचा व्यवहाराशी िंांबांध नाही अशा तृतीय पक्षािं पेिेंट करण्याची लवनांती; 

२३  ग्राहकाद्वारे र्वहेंडर/लबल्डर/डरे्वहिपर/ब्रोकर/एजांट, इत्यादींिंोबत हातलिळवणी करून कजावच्या रकिेचा वापर 

करणे आलण त्या रकिेचा वापर, ती ज्यािंाठी ददिी होती, त्यापेक्षा वेगळ्या कारणािंाठी करणे; 

२४  एकापेक्षा अलधक कजे/अथवपुरवठा, ज्यात एनजीओ/धिावदाय िंांस्था/िघु/िध्यि आस्थापना 

(एिंएिईज  )/स्वयांिंहायता गट (एिंएचजीज  )/ िंूक्षि अथविंाह्य गट (एिएफजीज ) याांचा िंिावेश अिंेि; 

२५  पत्त्यात बदि करण्यािंाठी वारांवार लवनांती; 

२६  हप्तयाांपेक्षा जास्त रक्कि भरणे व त्यािंोबत जास्त भरिेिी रक्कि परत करण्यािंाठी लवनांती करणे; 

२७  अपेक्षेपेक्षा जास्त/किी दकितीने स्थावर िािित्तेत गुांतवणूक करणे.  

 

***************************** 
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