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ആധാർ ഹൗസ ിംഗ് ഫ നാർസ് ല മ ററ്ഡ ്

ന ങ്ങളുടെ ഉപഭോകത്ാവ നെ അറ യുക [KYC] & 

കള്ളപ്പണിം വെളുപപ് ക്കർ വ രുദ്ധ (AML) നയിം - (പര ഷ്കര ച്ചത്) 

 

           1. ആമുഖിം 
ആധാർ ഹൗസ ിംഗ് ഫ നാർസ് ല മ റ്റഡ് കമ്പന , (AHFL- മുമ്പ് DHFL വൈശ്യ ഹൗസ ിംഗ് ഫ നാർസ് ല മ റ്റഡ് 

എന്നറ യപ്പെട്ട രുന്നു) 1990-ർ സിംയോജ പ്പ ക്കുകയുിം നാഷണർ ഹൗസ ിംഗ് ബാങ്ക ർ (NHB) രജ സ്റ്റർ 

ചെയ്യുകയുിം ചെയ്തു. കമ്പന  NHB യുടെ ആവശ്യകതകർകക്നുസര ച്ച് KYC & AML പോള സ  (നയിം) 

സ്വീകര ച്ചു, കൂടാതെ കമ്പന യുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ ന്റെ അിംഗീകാരതത്ോടെ ഈ നയിം കാലാകാലങ്ങള ർ 

പര ഷ്ക്കര ക്കുകയുിം പുനപര ശോധ ക്കുകയുിം ചെയ്തു. 

 

മ കച്ച കോർപ്പറേറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായ , 2006 ഏപ്ര ർ 10-ന് NHB (ND)/DRS/Pol-No.13/2006 എന്ന 

റഫറർസ് അനുസര ച്ച് ന ങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവ നെ അറ യുക (KYC) മാർഗ്ഗന ർദ്ദേശങ്ങളുിം കള്ളപ്പണിം 

വെളുപ്പ ക്കർ വ രുദ്ധ മാനദണ്ഡങ്ങളുിം സിംബന്ധ ച്ച് NHB പുറപ്പെടുവ ച്ച വ ജ്ഞാപനത്ത ന ്

അനുസര ച്ചാണ് ഈ നയിം ആദ്യിം രൂപീകര ച്ചത്. NHB അത ന്റെ സർക്കുലർ നമ്പർ NHB/ND/DRS/Pol No. 

പ്രകാരിം പുറപ്പെടുവ ച്ച മാർഗ്ഗന ർദ്ദേശങ്ങള ലെ ഭേദഗത കക്് അനുസൃതമായ  നയിം പര ഷ്ക്കര ക്കുകയുിം 

അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയുിം ചെയ്തു. 33/2010 -11 തീയത  11 ഒക്ടോബർ, 2010 കൂടാതെ മാസ്ററ്ർ സർകക്ുലർ 

NHB(ND)/DRS/REG/MC-04/2018 ജൂലായ ് 2, KYC മാർഗ്ഗന ർദ്ദേശങ്ങളെയുിം കള്ളപ്പണിം വെളുപ്പ ക്കർ വ രുദധ് 

മാനദണ്ഡങ്ങളെയുിം കുറ ച്ചുള്ള സർക്കുലർ പ്രകാരിം കാലാകാലങ്ങള ർ കൂടുതർ ഭേദഗത കർ NHB വഴ  

പുറത്ത റകക് യ സർക്കുലർ നമ്പർ NHB/ND/DRS/നയ സർക്കുലർ നമ്പർ 94/ 2018-19, മാർച്ച് 11, 2019. 

ഈ നയിം 2018 ഏപ്ര ർ 24-ന് നടന്ന യോഗതത് ർ ബോർഡ് കൂടുതർ അവലോകനിം ചെയ്യുകയുിം 

പര ഷ് ക്കര ക്കുകയുിം അിംഗീകര ക്കുകയുിം ചെയ് തു, കൂടാതെ 2019 ഏപ്ര ർ 30-ന് നടന്ന ബോർഡ് യോഗത്ത ർ 

അവലോകനിം ചെയ്യുകയുിം പര ഷ് ക്കര ക്കുകയുിം യഥാസമയിം അിംഗീകര കക്ുകയുിം ചെയ് തു, തുടർന്ന് ഡയറകട്ർ 

ബോർഡ് അവലോകനിം ചെയ് ത RBI/2019-20/235, DOR NBFC (HFC) CC No111/03.10.136/2019-20 തീയത  2020 മെയ ് 19 

കൂടാതെ നമ്പർ RBI/DBR/2015-16/18-ലെ സർക്കുലർ പ്രകാരിം 2020 ഓഗസ്റ്റ ് 18-ന് നടന്ന അവരുടെ യോഗത്ത ർ 

നയിം പര ഷ ്ക്കര ക്കുകയുിം യഥാവ ധ  അിംഗീകര ക്കുകയുിം ചെയ്തു. 

ന ങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവ നെ അറ യാനുള്ള (KYC) ന ർദ്ദേശിം, 2016 (“KYC ലെ മാസ്റ്റര ് ഡയറക്ഷർ/ ഡയറകഷ്ർ”) 

സിംബന്ധ ച്ച RBI മാസ്റ്റർ ഡയറക്ഷനുകളുടെ വ്യവസ്ഥകർ സ്വീകര ക്കുനന്ത നായ  2020 ഏപ്ര ർ 20-ലെ 

മാസ്റ്റർ ഡയറക്ഷർ DBR.AML.BC.No.81/14.01.001/2015-16. 

കൂടാതെ, ഇന്ത്യാ ഗവർമെന്റ് വ ജ്ഞാപനിം ചെയ്ത കള്ളപ്പണിം വെളുപ്പ ക്കർ തടയർ ന യമിം, 2002, കള്ളപ്പണിം 

വെളുപ്പ ക്കർ തടയർ (രേഖകളുടെ പര പാലനിം) റൂർസ്, 2005 (കാലാകാലങങ്ള ർ ഭേദഗത  ചെയ്ത പ്രകാരിം) 

എന്ന വയുടെ വ്യവസ്ഥകർ അനുസര ച്ച്, കമ്പന  അക്കൗണ്ട് അധ ഷ ്ഠ ത ബന്ധിം സ്ഥാപ ച്ചോ 

അല്ലെങ്ക ർ മററ്െന്തെങക് ലുിം വഴ യോ ഇടപാടുകർ നടത്തുമ്പോഴുിം സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്താന ് ച ല 

ഉപഭോക്തൃ ത ര ച്ചറ യർ നടപട ക്രമങ്ങർ പാല ക്കണിം. AHFL, 2002ലെ കള്ളപ്പണിം വെളുപ്പ ക്കർ തടയർ 

ന യമിം, 2005ലെ കള്ളപ്പണിം വെളുപ്പ ക്കർ തടയർ (രേഖകളുടെ പര പാലനിം) ചട്ടങ്ങർ, ബാധകമായതുിം 

കാലാകാലങ്ങള ർ ഭേദഗത  ചെയ്യുന്നതുമായ വ്യവസ്ഥകർ നടപ്പ ലാക്കാർ നടപട കർ 

കൈക്കൊള്ളുിംന്നതാണ്. അത നാർ, ഉപഭോക്താക്കളെയുിം അവരുടെ സാമ്പത്ത ക ഇടപാടുകളെയുിം നനന്ായ  

അറ യാനുിം മനസ്സ ലാകക്ാനുിം ഈ നയിം രൂപപ്പെടുത്ത യ ര ക്കുന്നു, ഇത് കമ്പന യെ അവരുടെ 

അപകടസാധ്യതകർ വ വേകത്തോടെ കൈകാരയ്ിം ചെയ്യാനുിം കള്ളപ്പണിം വെളുപ്പ ക്കർ 

പ്രവർത്തനങ്ങർക്കായ  ക്ര മ നർ സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്ത കള്  ഉപയോഗ ക്കുനന്ത് ഒഴ വാക്കാനുിം സഹായ കക്ുിം. 

2021 മെയ ് 10-ന് പുതുകക് യ സർക്കുലർ നമ്പർ DBR.AML.BC.No.81/ 14.01.001/2015-16 പ്രകാരിം ന ങ്ങളുടെ 

ഉപഭോക്താവ നെ അറ യുക (KYC) ന ർദ്ദേശിം, 2016 (“KYC/ ദ ശകള ലെ മാസ്റ്റർ ദ ശകർ”) സിംബന്ധ ച്ച RBI 

മാസ്റ്റർ ഡയറക്ഷനുകള ലെ മുർ പറഞഞ് വ്യവസ്ഥകർ ക്കനുസൃതമായ  ആവശ്യമായ അപ് ഡേറ്റുകർ  

നടത്തുന്നത ന,് അത്തരിം ഭേദഗത (കർ ) അനുസര ച്ച് പുറപ്പെടുവ ച്ച പ്രവർത്തന ന ർദ്ദേശങ്ങർ 

ഉർപ്പെടെ റ സർവ് ബാങ്ക് ഓഫ ് ഇന്ത്യ (RBI) ഇറകക് യ ഏറ്റവുിം പുത യ ഭേദഗത കർക്ക് അനുസൃതമായ  ഈ 

നയിം ഇപ്പോർ പര ഷ ്ക്കര ക്കപ്പെടുന്നു. ബോർഡ ന്റെ അിംഗീകാരിം ലഭ ച്ച തീയത  മുതർ ഈ നയിം 

പ്രാബല്യത്ത ർ വരുിം. 
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                                           അധയ്ായിം I  

                         പര്യോഗ കതയുിം ന ർവചനങങ്ളുിം 

 

2 പര്യോഗ കത 

 
കൂടുതർ വ്യക്തമായ  KYC-യ ലെ മാസ്റ്റർ ഡയറക്ഷനുകള ർ 3 (b) (xiii) ന ർവച ച്ച ര ക്കുന്നത്  പോലെ,     

മറ്റുവ ധത്ത ർ പ്രത്യേകിം പരാമർശ ച്ച ട്ടുള്ളതൊഴ കെ ഈ നയിം റ സർവ് ബാങ്ക് ഓഫ ് ഇന്ത്യ 

ന യന്ത്ര ക്കുന്ന      എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങർക്കുിം ബാധകമായ ര ക്കുിം. 

ആത ഥേയ രാജ്യത്തെ പ്രാദേശ ക ന യമങ്ങർക്ക ്വ രുദ്ധമല്ലാത്ത പര ധ  വരെ, വ ദേശത്ത് സ്ഥ ത  ചെയ്യുന്ന  

കമ്പന യുടെ ശാഖകർകക്ുിം ഭൂര പക്ഷ ഉടമസ്ഥതയ ലുള്ള അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങർക്കുിം ഈ 

    നയിം ബാധകമാകുിം: 

i. ബാധകമായ ന യമങ്ങളുിം ചട്ടങ്ങളുിം ഈ മാർഗ്ഗന ർദ്ദേശങ്ങർ നടപ്പ ലാക്കുന്നത് തടയുമ്പോർ, അത ്

RBIയുടെ ശ്രദ്ധയ ർപ്പെടുത്തുിം. 

 

ii. RBIയുിം ആത ഥേയ രാജ്യത്തെ ന യമസ്ഥാപനങ്ങളുിം ന ർദ്ദേശ കക്ുന്ന KYC/AML മാനദണ്ഡങ്ങള ർ 

വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്ക ർ, കമ്പന യുടെ ശാഖകർ / അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങർ രണ്ട ന്റെയുിം കൂടുതർ 

കർശനമായ ന യന്ത്രണിം സ്വീകര ക്കേണ്ടതുണ്ട്. 

 

iii.  വ ദേശ ഇർകോർപ്പറേറ്റഡ് ബാങ്കുകളുടെ ശാഖകളുിം/സബ് സ ഡ യറ കളുിം റ സർവ് ബാങ്ക് ഓഫ ്ഇന്ത്യയുിം 

അവരുടെ മാതൃരാജ്യത്തെ ന യമസ്ഥാപനങ്ങളുിം ന ർദ്ദേശ ക്കുന്ന രണ്ട് മാനദണ്ഡങ്ങളുടെയുിം കൂടുതർ 

കർശനമായ ന യന്ത്രണിം സ്വീകര ച്ചേക്കാിം.. 

 

ഈ പോള സ യ ലെ അക്കൗണ്ട നെ കുറ ച്ചുള്ള ഏതൊരു സൂചനയുിം ഒരു ലോർ അക്കൌണ്ട നെയോ വായ്പാ 

ഇടപാട നെയോ പരാമർശ ക്കുന്നതായ  മനസ്സ ലാക്കണിം. കമ്പന ക്ക് ഇന  ന ക്ഷേപങ്ങർ സ്വീകര ക്കാർ 

കഴ യ ല്ല, എന്ന രുന്നാലുിം, പ്രസക്തമായ കാലയളവ ർ മാത്രിം ആവശ്യകതകർ ന ലവ ലുള്ള 

ന ക്ഷേപങ്ങർക്കുിം ബാധകമാകുിം. 

 

      3. ന ർവചനങങ്ർ 
നയത്ത ന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങർക്കായ , സന്ദർഭിം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ല്ലെങ്ക ർ, ഇത ലെ ന ബന്ധനകർ, 2005-ലെ 

കള്ളപ്പണിം വെളുപ്പ ക്കർ ന രോധന ന യമങ്ങർക്കൊപ്പിം വായ ച്ച, 2002-ലെ കള്ളപ്പണിം വെളുപ്പ ക്കർ 

തടയർ ന യമത്ത ലുിം അവയ്ക്ക് നർക യ ട്ടുള്ള അർത്ഥങ്ങർ ഉർകക്ൊള്ളുന്നതാണ് ( റെക്കോർഡുകളുടെ 

പര പാലനിം). ദൃഷ്ടാന്തമായ , ഈ നയത്ത ന്റെ പശ്ചാത്തലത്ത ർ, ഇന പ്പറയുന്ന ന ബന്ധനകർക്ക് ന യുക്ത 

അർത്ഥങ്ങർ ഉണ്ടായ ര ക്കുിം (ന ർദ്ദേശങ്ങർ, ന യമിം, ചട്ടങ്ങർ എന്ന വയുടെ വ്യവസ്ഥകർകക് ്

വ ധേയമായ ): 

 

i. 2016 (2016ലെ 18) ആധാറ ന്റെ (സാമ്പത്ത കവുിം മററ്് സബ ്സ ഡ കളുിം, ആനുകൂല്യങ്ങളുിം സേവനങ്ങളുിം 

ലക്ഷ്യമ ട്ടുള്ള ഡെല വറ ) സെക്ഷർ 2-ലെ ന ബന്ധന (a)-ർ "ആധാർ നമ്പറ ന്" നർക യ ര ക്കുന്ന അർതഥ്ിം 

ഉണ്ടായ ര ക്കുിം; 

 

ii. "ആക്റ്റ്", "റൂർസ്" എന്ന വാക്കുകളുടെ അര് ത്ഥിം യഥാക്രമിം കള്ളപ്പണിം വെളുപ്പ ക്കർ തടയർ ന യമിം 2002, 

കള്ളപ്പണിം വെളുപ്പ ക്കർ തടയർ (രേഖകളുടെ പര പാലനിം) ചട്ടങ്ങർ 2005, അത ലെ ഭേദഗത കർ 

എന്ന വയാണ്. 

 

iii. ആധാർ ആധ കാര കതയുടെ പശ്ചാത്തലത്ത ർ "ആധ കാര കത" എന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത,് ആധാറ ന്റെ 

(സാമ്പത്ത കവുിം മറ്റ ് സബ് സ ഡ കളുിം, ആനുകൂല്യങ്ങളുിം സേവനങ്ങളുിം ലക്ഷ്യമ ട്ടുള്ള ഡെല വറ ) 

ആക്ട ന്റെ 2016-ലെ ഉപവകുപ്പ് (c) പ്രകാരിം ന ർവ്വച ച്ച ര ക്കുന്ന പ്രക്ര യയെ ആണ്. 
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iv. ഗുണഭോക്താവായ ഉടമ (BO):- 

ഉപഭോകത്ാവ് ഒരു കമപ്ന യാണെങക് ർ, ഒറ്റയ ്ക്കോ ഒന്ന ച്ചോ അല്ലെങ്ക ർ ഒന്നോ അത ലധ കമോ 

ന യമപരമായ  അിംഗീകാരമുള്ള വ്യക്ത കർ മുഖേനയോ, ഒരു ന യന്ത്രണ ഉടമസ്ഥതയുള്ള താർപ്പര്യമുള്ള 

അല്ലെങ്ക ർ മറ്റ് മാർഗങ്ങള ലൂടെ ന യന്ത്രണിം പ്രയോഗ ക്കുന്ന സ്വാഭാവ ക വ്യക്ത (കർ) ആണ ്

ഗുണഭോക്താവ.് 

              വ ശദീകരണിം- ഈ ഉപ വ്യവസ്ഥയുടെ ഉദ്ദേശ്യത്ത നായ - 

 

1. “ഉടമസ്ഥാവകാശ ഇന ്ററസ്ററ്് ന യന്ത്ര ക്കർ” എന്നാർ കമ്പന യുടെ 25 ശതമാനത്ത ലധ കിം ഓഹര കളുടെയോ 

മൂലധനത്ത ന്റെയോ ലാഭതത് ന്റെയോ ഉടമസ്ഥാവകാശിം/അവകാശിം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത.് 

 

2. “ന യന്ത്രണിം" എന്നത ർ ഭൂര ഭാഗിം ഡയറക്ടർമാരെയുിം ന യമ ക്കാനുള്ള അവകാശിം ഉർപ്പെടുനന്ു 

അല്ലെങ്ക ർ അവരുടെ ഓഹര മൂല്യിം അല്ലെങ്ക ർ മാനേജ്മെന്റ് അവകാശങ്ങർ അല്ലെങക് ർ 

ഷെയർഹോർഡർമാരുടെ കരാറുകർ അലല്െങ്ക ർ വോട്ട ിംഗ് കരാറുകർ ഉർപ്പെടെയുള്ള ന യന്ത്രണിം 

അല്ലെങ്ക ർ നയ തീരുമാനങ്ങർ ന യന്ത്ര ക്കാനുള്ള അവകാശിം എന്ന വ ഉർപ്പെടുന്നു. 

 

b. ഉപഭോക്താവ് ഒരു പങ്കാള ത്ത സ്ഥാപനമാണെങ്ക ർ, ഒറ്റയ് ക്കോ ഒന്ന ച്ചോ അല്ലെങ്ക ർ ഒന്നോ 

അത ലധ കമോ ന യമാനുസൃത വ്യക്ത കർ മുഖേനയോ, മൂലധനത്ത ന്റെ 15 ശതമാനത്ത ർ കൂടുതർ 

ഉടമസ്ഥാവകാശമോ ലാഭമോ എടുക്കുന്ന/അവകാശമുള്ള സ്വാഭാവ ക വ്യക്ത (കർ) ആണ് ഗുണഭോക്താവ്. 

 

c.  ഉപഭോക്താവ ് ഒരു ഇർകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാതത് അസോസ യേഷനോ വ്യക്ത കളുടെ സിംഘടനയോ 

ആണെങ്ക ർ, ഒറ്റയ ്ക്കോ ഒന്ന ച്ചോ പ്രവർത്ത ക്കുന്നവരോ ഒന്നോ അത ലധ കമോ ന യമപരമായ 

വ്യക്ത കർ മുഖേനയോ 15 ശതമാനത്ത ർ കൂടുതർ ഉടമസ്ഥാവകാശിം/അവകാശിം ഉള്ള ഇർകോർപ്പറേറ്റ ്

ചെയ്യാത്ത അസോസ യേഷന്റെ അല്ലെങക് ർ ഒരു കൂട്ടിം വ്യക്ത കളുടെ സ്വത്ത് അല്ലെങക് ർ മൂലധനിം 

അല്ലെങ്ക ർ ലാഭിം എടുക്കുന്ന സ്വാഭാവ ക വ്യക്ത (കർ) ആണ ്ഗുണഭോകത്ാവ്. 

 

വ ശദീകരണിം: 'വ്യക്ത കളുടെ സിംഘിം' എന്ന പദത്ത ർ സമൂഹങ്ങർ ഉർപ്പെടുനന്ു. മുകള ർ (a), (b) അല്ലെങ്ക ർ 

(c) പ്രകാരിം ഒരു സ്വാഭാവ ക വ്യകത് യെയുിം ത ര ച്ചറ യാത്ത സാഹചര്യത്ത ർ, ന യന്ത്ര ക്കാർ അധ കാരമുള്ള 

മുത ർന്ന  ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സ്ഥാനിം വഹ ക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വാഭാവ ക വ്യക്ത യാണ് ഗുണഭോക്താവായ 

ഉടമ. 

 

C. ഉപഭോക്താവ ് ഒരു ട്രസ്റ്റ് ആണെങ്ക ർ, ഗുണഭോക്താവായ ഉടമയെ(കളുടെ) ത ര ച്ചറ യല ർ ട്രസ്റ്റ ന്റെ 

തുടങ്ങ യ ആള് , ട്രസ്റ്റ , ട്രസ്റ്റ ർ 15% അല്ലെങക് ർ അത ർ കൂടുതർ പല ശ ലഭ ക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കർ, 

ആത്യന്ത കമായ  ഫലപ്രദമായ ന യന്ത്രണിം ചെലുത്തുന്ന മറ്റേതെങ്ക ലുിം സ്വാഭാവ ക വ്യകത് , 

ഉടമസ്ഥതയുടെ ഒരു ശൃിംഖലയ ലൂടെ ന യന്ത്ര ക്കുന്ന ആള്  എന്ന വരുടെ ത ര ച്ചറ യർ ഉർപ്പെടുന്നു. 

 

v “സാക്ഷ്യപ്പെടുത്ത യ പകര് പ്പ്” - കമ്പന  സാക്ഷ്യപ്പെടുത്ത യ ഒരു പകർപ്പ് നേടുക എന്നത നർത്ഥിം, 

ഓഫ് ലൈർ വെര ഫ ക്കേഷർ നടത്താർ കഴ യാത്ത ആധാർ നമ്പർ കൈവശിം വചച്ത ന്റെ തെള വ ന്റെ പകർപ്പ് 

അല്ലെങ്ക ർ ഉപഭോക്താവ് ഹാജരാക്ക യ ഔദ്യോഗ ക സാധുതയുള്ള രേഖ ഒറ ജ നലുമായ  താരതമ്യിം ചെയ്യുകയുിം 

അത് രേഖപ്പെടുത്തുകയുിം ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ആക്ട ർ അടങ്ങ യ ര ക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകർ പ്രകാരിം ഇവ  

കമ്പന യുടെ അിംഗീകൃത ഉദയ്ോഗസ്ഥന്  പകർപ്പ ല്  സൂക്ഷ ക്കുകയുിം ചെയ്യണിം. 

 

• 2016 ലെ ഫോറ ർ എക ്സ് ചേഞ്ച് മാനേജ് മെന്റ് (ന ക്ഷേപിം) റെഗുലേഷനുകള ർ ന ർവച ച്ച ര ക്കുന്നത് പോലെ, 

പ്രവാസ  ഇന്ത്യക്കാരുടെയുിം (NRIs) ഇന്ത്യർ വിംശജരുടെയുിം (PIOs) കാര്യത്ത ർ, ഇന പ്പറയുന്നവയ ർ 

ഏതെങ്ക ലുിം ഒന്ന് സാക്ഷയ്പ്പെടുത്ത യ യഥാർത്ഥ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്ത യ പകർപ്പ്, ലഭ ക്കുിം: 

• ഇന്ത്യയ ർ രജ സ്റ്റർ ചെയ്ത ട്ടുള്ള അിംഗീകൃത വാണ ജ്യ ബാങ്കുകളുടെ വ ദേശ ശാഖകള ലെ അിംഗീകൃത 

ഉദ്യോഗസ്ഥർ, 

• ഇന്ത്യർ ബാങ്കുകളുമായ  ബന്ധമുള്ള വ ദേശ ബാങ്കുകളുടെ ശാഖകർ, 

• വ ദേശത്തുള്ള നോട്ടറ  പബ്ല ക്, 

• കോടത  മജ സ് ട്രേറ്റ്, 

• ജഡ്ജ , 

• പ്രവാസ  ഉപഭോക്താവ് താമസ ക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ഇനത്്യർ എിംബസ /കോർസുലേറ്റ് ജനറർ. 

 

vi “സെർട്രർ KYC റെക്കോർഡ്സ് രജ സ് ട്ര ” (CKYCR) എന്നാർ ഒരു ഉപഭോക്താവ ന്റെ ഡ ജ റ്റർ രൂപത്ത ർ 

കെ വൈ സ  റെക്കോർഡുകർ സ്വീകര ക്കാനുിം സിംഭര ക്കാനുിം സിംരക്ഷ ക്കാനുിം വീണ്ടെടുക്കാനുിം ന യമങങ്ളുടെ 

റൂർ 2(1) പ്രകാരിം ന ർവച ച്ച ര ക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. 
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       “ന യോഗ ക്കപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ” എന്നാർ PML ന യമത്ത ന്റെയുിം ചട്ടങ്ങളുടെയുിം നാലാിം അധ്യായതത് ന ്

കീഴ ലുള്ള ബാധ്യതകർ മൊത്തത്ത ർ പാല ക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാർ കമ്പന  ന യുക്തമാക്ക യ 

വ്യക്ത യാണ്, കൂടാതെ ബോർഡ് ഓഫ ് ഡയറക ്ടേഴ് സ് വ ശദീകരണിം കൃത്യമായ  അധ കാരപ്പെടുത്ത യ 

മാനേജ ിംഗ് ഡയറക്ടറോ മുഴുവർ സമയ ഡയറക്ടറോ ആയ ര ക്കുിം. - ഈ വ്യവസ്ഥയുടെ ഉദ്ദേശത്ത നായ , 

"മാനേജ ിംഗ് ഡയറക്ടർ", "മുഴുവർ സമയ ഡയറക്ടർ" എന്നീ പദങ്ങർക്ക് കമ്പന  ആക്ട് 2013-ർ 

നർക യ ര ക്കുന്ന അർതഥ്ിം ആയ ര ക്കുിം വ വക്ഷ കക്ുക 

 

viii. "ഡ ജ റ്റർ KYC" എന്നാർ ഉപഭോക്താവ ന്റെ തതസ്മയ ഫോട്ടോയുിം ഔദ്യോഗ കമായ  സാധുതയുള്ള രേഖയുിം 

അല്ലെങ്ക ർ അദേഹത്ത ന്റെ വ ലാസിം സഹ തമുള്ള ആധാർ തെള വുിം, അത്തരിം തത്സമയ ഫോട്ടോ 

എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത ന്റെ കൃത്യമായ സ്ഥാനിം സഹ തിം ന യമാനുസൃത വ്യവസ്ഥകർ അനുസര ച്ച് 

കമ്പന യുടെ അിംഗീകൃത ഉദയ്ോഗസ്ഥർ ഓഫ ്ലൈർ പര ശോധന നടത്താർ കഴ യ ല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങള ല ് 

നടത്തുന്ന പര ശോധനയാണ്. 

 

xi. "ഡ ജ റ്റർ സ ഗ്നേച്ചർ" എന്നത ന് 2000-ലെ ഇർഫർമേഷർ ടെക്നോളജ  ആക്ട ന്റെ (2000-ലെ 21) സെക്ഷർ 

(2)-ലെ ഉപവകുപ്പ ന്റെ (1) ക്ലോസ് (p)-ർ നർക യ ര ക്കുന്ന അതേ അർത്ഥിം ഉണട്ായ ര ക്കുിം. 

x. "തുല്യമായ ഇ-ഡോക്യുമെന്റ്" എന്നാർ, 2016 ലെ ഇർഫർമേഷർ ടെക്നോളജ  ന യമത്ത ലെ റൂർ 9 അനുസര ച്ച് 

ഉപഭോക്താവ ന്റെ ഡ ജ റ്റർ ലോക്കർ അകക്ൗണ്ട ലേക്ക് നർക യ രേഖകർ ഉർപ്പെടെ, സാധുവായ 

ഡ ജ റ്റർ സ ഗ്നേച്ചർ ഉപയോഗ ച്ച് അത്തരിം രേഖകർ പുറത്ത റക്കുന്ന അധ കാര സ്ഥാപനിം നർകുന്ന ഒരു 

രേഖയുടെ ഇലക്ട്രോണ ക് രൂപമാണ്. (ഡ ജ റ്റർ ലോക്കർ സൗകര്യങ്ങർ നർകുനന് ഇടന ലക്കാർ നല ്കുനന് 

വ വരങ്ങളുടെ സിംരക്ഷണവുിം ന ലന ർത്തലുിം) 

 

xi. “ന ങ്ങളുടെ ക്ലയനറ്് (KYC) ഐഡന്റ ഫയർ അറ യുക” എന്നാർ സെർട്രർ KYC റെകക്ോർഡ് സ് രജ സ് ട്ര  ഒരു 

ഉപഭോക്താവ ന് ന യമ ച്ചു നല് ക യ അദ്വ തീയ നമ്പർ അല്ലെങ്ക ർ കോഡ് എന്നാണ ്

അർത്ഥമാക്കുന്നത.് 

 

xii. "ലാഭരഹ ത സിംഘടനകർ" (NPO) എന്നാർ 1860-ലെ സൊസൈറ്റീസ് രജ സ്ട്രേഷർ ആക്ട് പ്രകാരിം ട്രസ്റ്റ് 

അല്ലെങ്ക ർ സൊസൈററ്  ആയ  രജ സ്റ്റർ ചെയ്ത ട്ടുള്ള ഏതെങ്ക ലുിം പ്രസ്ഥാനിം അല്ലെങ്ക ർ 

സ്ഥാപനിം അല്ലെങ്ക ർ സമാനമായ ഏതെങ്ക ലുിം സിംസ്ഥാന ന യമന ർമ്മാണിം അല്ലെങക് ർ കമ്പന  

ആക്റ്റ,് 2013-ലെ സെക്ഷർ 8 പ്രകാരിം രജ സ്റ്റർ ചെയ്ത ട്ടുള്ള കമ്പന  എന്നാണ് അര് ത്ഥിം. 

 

xiii. "ഔദ്യോഗ കമായ  സാധുതയുള്ള രേഖ" (OVD) എന്നാർ പാസ് പോർട്ട്, ഡ്രൈവ ിംഗ് ലൈസർസ്, വ ലാസിം 

സഹ തമുള്ള സാടുതയുള്ള ആധാർ നമ്പർ , ഇന്ത്യർ ത രഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷർ നർക യ വോട്ടേഴ് സ് 

ഐഡന്റ റ്റ  കാർഡ്, സിംസ്ഥാന ഗവർമെന്റ ലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൃത്യമായ  ഒപ്പ ട്ട NREGA നർക യ 

തൊഴ ർ കാർഡ്, പേരുിം വ ലാസവുിം സിംബന്ധ ച്ച വ ശദാിംശങ്ങർ അടങ്ങ യ ദേശീയ ജനസിംഖ്യാ രജ സ്റ്റർ 

നർക യ കത്ത് എന്നാണ് അര ്ത്ഥിം. 

Provided that, 

a. ഉപഭോക്താവ് സാധുവായ ആധാർ നമ്പർ OVD ആയ  സമർപ്പ ക്കുമ്പോർ, യുണീക്ക് ഐഡന്റ ഫ ക്കേഷർ 

അതോറ റ്റ  ഓഫ ്ഇന്ത്യ നർകുന്ന ഫോമ ർ അയാർകക്് അത് സമർപ്പ ക്കാിം. 

b.  ഉപഭോക്താവ് നർക യ OVDക്ക് പുതുക്ക യ വ ലാസിം ഇല്ലെങക് ർ, ഇന പ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റുകളോ 

അത ന്റെ തത്തുല്യമായ ഇ-ഡോക്യുമെന്റുകളോ വ ലാസത്ത ന്റെ തെള വ ന്റെ പര മ തമായ 

ആവശ്യത്ത നായ  OVD-കളായ  കണക്കാകക്ുിം:- 

i. ഏതെങ്ക ലുിം സേവന ദാതാവ ന്റെ രണ്ട് മാസത്ത ർ കൂടുതർ പഴക്കമ ലല്ാത്ത യൂട്ട ല റ്റ  ബ ർ 

(വൈദ്യുത , ടെല ഫോർ, പോസ്റ്റ്-പെയഡ്് മൊബൈർ ഫോർ, പൈപ്പ് ഗ്യാസ്, വാട്ടർ ബ ർ); 

 

ii. വസ്തു അല്ലെങ്ക ർ മുന സ പ്പർ ന കുത യുടെ രസീത്; 

 

iii. സർക്കാർ വകുപ്പുകളോ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളോ വ രമ ച്ച ജീവനക്കാർകക്് നർകുന്ന പെർഷർ 

അല്ലെങ്ക ർ ഫാമ ല   പെർഷർ പേയ ്മെന്റ് ഓർഡറുകർ (PPOs) എന്ന വയ ല്  വ ലാസിം 

അടങ്ങ യ ട്ടുണ്ടെങ്ക ർ; 

 

iv. സിംസ്ഥാന ഗവർമെന്റ് അല്ലെങ്ക ർ കേന്ദ്ര ഗവർമെന്റ് വകുപ്പുകർ, ന യമപരമായ അല്ലെങ്ക ർ 

റെഗുലേറ്ററ  ബോഡ കർ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങർ, ന യമാനുസൃത വാണ ജ്യ ബാങ്കുകർ, ധനകാരയ് 

സ്ഥാപനങ്ങർ, പട്ട കപ്പെടുത്ത യ ര ക്കുന്ന കമ്പന കർ എന്ന വ നർകുന്ന തൊഴ ലുടമയ ർ ന ന്നുള്ള 

താമസിം അനുവദ കക്ുന്നത നുള്ള കത്ത,് ഔദ്യോഗ ക വസത  അനുവദ ക്കുന്ന അതത്രിം തൊഴ ലുടമകളുമായുള്ള 

അവധ , ലൈസർസ് കരാറുകർ; 
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c. ഉപഭോക്താവ് മുകള ർ പറഞ്ഞ ര ക്കുന്ന 'b' ർ വ്യക്തമാകക് യ രേഖകർ സമർപ്പ ച്ച ് മൂന്ന് 

മാസത്ത നുള്ള ർ ന ലവ ലെ വ ലാസിം സഹ തിം OVD സമർപ്പ ക്കണിം. 

 

d. ഒരു വ ദേശ പൗരർ ഹാജരാക്കുന്ന OVDയ ർ വ ലാസത്ത ന്റെ വ ശദാിംശങങ്ർ അടങ്ങ യ ട്ട ല്ലാത്ത 

സാഹചര്യത്ത ർ, വ ദേശ അധ കാരപര ധ യ ലുള്ള സർക്കാർ വകുപ്പുകർ നർകുന്ന രേഖകളുിം ഇന്ത്യയ ലെ 

വ ദേശ എിംബസ യോ മ ഷനോ നർകുന്ന കത്തുിം വ ലാസത്ത ന്റെ തെള വായ  സ്വീകര ക്കുിം. 

 

        വ ശദീകരണിം: ഈ വ്യവസ്ഥയുടെ ഉദ്ദേശ്യത്ത നായ , പേര ് മാറ്റത്ത നായ  സിംസ്ഥാന സർക്കാർ 

പുറപ്പെടുവ ച്ച വ വാഹ സർട്ട ഫ ക്കറ്റ് അല്ലെങ്ക ർ ഗസററ്് വ ജ്ഞാപനത്ത ന്റെ പ ന്തുണയോടെ, 

ഇഷ്യൂ ചെയ്തത ന് ശേഷിം പേര ർ എന്തെങ്ക ലുിം മാററ്മുണ്ടായാർ പോലുിം ഒരു രേഖ OVD ആയ  കണക്കാക്കുിം. 

 

xiv. "ഓഫ ്ലൈർ പര ശോധന" എന്നത ന് ആധാറ ന്റെ (സാമ്പത്ത കവുിം മറ്റ ് സബ ്സ ഡ കളുിം, ആനുകൂല്യങങ്ളുിം 

സേവനങ്ങളുിം ലക്ഷ്യമ ട്ടുള്ള ഡെല വറ ) ആക്ട ന്റെ 2016 (18-ലെ 2016) സെകഷ്ർ 2-ലെ ക്ലോസ് (pa)-ർ 

നർക യ ര ക്കുന്ന അതേ അർത്ഥിം ഉണ്ടായ ര ക്കുിം. 

                xv. "വ്യക്ത " എന്നത ന് ന യമത്ത ല്  നർക യ ര ക്കുന്ന അതേ അർത്ഥമുണ്ട് കൂടാതെ ഇവ ഉർപ്പെടുന്നു: 

a.  ഒരു വ്യക്ത , 

b. ഒരു അവ ഭക്ത ഹ ന്ദു കുടുിംബിം, 

c. ഒരു കമ്പന , 

d. ഒരു സ്ഥാപനിം, 

e. സിംയോജ പ്പ ച്ചാലുിം ഇലല്െങ്ക ലുിം, ആളുകളുടെ അല്ലെങ്ക ർ വ്യക്ത കളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ 

f. ഓരോ സ്വാഭാവ കമല്ലാതത് ന യമ വ്യക്ത യുിം, മുകള ർ പറഞ്ഞ ര ക്കുന്ന ഏതെങ്ക ലുിം വ്യക്ത കള ർ (a 

മുതർ e വരെ) ഉർപ്പെടുന്ന ല്ല, കൂടാതെ 

g. മേർപ്പറഞ്ഞ ഏതെങ്ക ലുിം വ്യക്ത കളുടെ ഉടമസ്ഥതയ ലുള്ളതോ ന യന്ത്ര ക്കുന്നതോ ആയ ഏതെങ്ക ലുിം 

ഏജർസ , ഓഫീസ് അല്ലെങ്ക ർ ബ്രാഞ്ച ്(a മുതർ f വരെ). 

 

xvi. "പ്ര ർസ പ്പർ ഓഫീസർ" എന്നാർ ചട്ടങ്ങളുടെ 8-ാിം ചട്ടിം അനുസര ച്ച് വ വരങ്ങർ നർകുന്നത ന ്

ഉത്തരവാദ ത്തമുള്ള കമ്പന  നാമന ർദ്ദേശിം ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് 

 

xvii.  "സിംശയാസ് പദമായ ഇടപാട്" എന്നാർ താഴെ ന ർവച ച്ച ര ക്കുന്നതുപോലെ ഒരു "ഇടപാട്" എന്നാണ് 

അർത്ഥമാക്കുന്നത,് പണമായോ അല്ലാത്തതോ ആയ ഇടപാട് ഉർപ്പെടെ, നല്ല വ ശ്വാസത്തോടെ 

പ്രവർത്ത ക്കുന്ന ഒരു വയ്ക്ത ക്ക്: 

a. ഉർപ്പെട്ട മൂല്യിം പര ഗണ ക്കാതെ തന്നെ, ആക്ട ലെ ഷെഡ്യൂള ർ വ്യക്തമാക്ക യ ട്ടുള്ള ഒരു 

കുററ്കൃത്യത്ത ല്  ന ന്നുള്ള വരുമാനിം അത ർ ഉർപ്പെട്ടേക്കാിം എന്ന ന്യായമായ സിംശയത്ത ന് 

കാരണമാകുന്നു; അഥവാ 

b. അസാധാരണമോ നയ്ായീകര ക്കപ്പെടാത്തതോ ആയ സങ്കീർണ്ണതയുടെ സാഹചര്യങ്ങള ർ 

ഉണ്ടാക്ക യതായ  തോന്നുന്നു; അഥവാ 

c. സാമ്പത്ത ക യുക്ത യോ സത്യസന്ധമായ ലക്ഷ്യമോ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു; അഥവാ 

d. തീവ്രവാദവുമായ  ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങർക്ക ്ധനസഹായിം നർകുനന്ത ർ ഉർപ്പെട്ട ര ക്കാിം എന്ന 

ന്യായമായ സിംശയത്ത ന് കാരണമാകുന്നു. 

 

       വ ശദീകരണിം: തീവ്രവാദവുമായ  ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങർക്ക ് ധനസഹായിം നർകുന്ന ഇടപാട ർ, 

തീവ്രവാദിം, തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങർ അല്ലെങക് ർ തീവ്രവാദ , തീവ്രവാദ സിംഘടന അല്ലെങക് ർ 

തീവ്രവാദത്ത ന ് ധനസഹായിം നർകുന്ന അല്ലെങക് ർ ധനസഹായിം നർകാർ ശ്രമ ക്കുന്നവരുമായ  

ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സിംശയ ക്കുന്നതോ അല്ലെങ്ക ർ ബന്ധപ്പെട്ടതോ ആയ ഫണ്ടുകർ ഉർപ്പെടുന്ന 

ഇടപാട് ഉർപ്പെടുന്നു. 

 

 xviii. ഒരു 'ചെറ യ അക്കൗണ്ട്' എന്നാർ PML റൂർസ്, 2005-ലെ (5) സബ്-റൂർ പ്രകാരിം തുറന്ന ഒരു  സേവ ിംഗ്സ് 

അക്കൗണ്ട് എന്നാണ ്അർത്ഥമാക്കുന്നത.് ഒരു ചെറ യ അക്കൗണ്ട ന്റെ പ്രവർത്തനത്ത ന്റെ വ ശദാിംശങങ്ളുിം 

അത്തരിം അക്കൗണ്ട ന് വേണ്ട  പ്രയോഗ ക്കേണ്ട ന യന്ത്രണങ്ങളുിം RBI മാസ്റ്റർ ന ർദ്ദേശങ്ങളുടെ 23 

വ ഭാഗത്ത ർ വ്യക്തമാക്ക യ ട്ടുണ്ട്. 

xix.  "ഇടപാട്" എന്നാർ വാങ്ങർ, വ ർപ്പന, വായ്പ, പണയിം, സമ്മാനിം, കൈമാറ്റിം, ഡെല വറ  അല്ലെങ്ക ർ 

അത ന്റെ ക്രമീകരണിം എനന് വയുിം ഉർപ്പെടുന്നു: 

a. ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കർ; 

b. പണമായോ ചെക്ക് വഴ യോ പേയ ്മെന്റ് ഓർഡർ വഴ യോ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങർ വഴ യോ ഇലക്ട്രോണ ക ്

അല്ലെങ്ക ർ മററ്് ഭൗത കമല്ലാത്ത മാർഗങ്ങള ലൂടെയോ ഏത് കറർസ യ ലുിം പണിം ന ക്ഷേപ ക്കുക, 

പ ർവല ക്കർ, കൈമാറ്റിം ചെയ്യുക അല്ലെങ്ക ർ കൈമാറ്റിം ചെയ്യുക; 

c. ഒരു സേഫ്റ്റ  ഡെപ്പോസ റ്റ് ബോക് സ് അലല്െങ്ക ർ മററ്േതെങക് ലുിം തരത്ത ലുള്ള സുരക്ഷ ത 

ന ക്ഷേപത്ത ന്റെ ഉപയോഗിം; 
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d. ഏതെങ്ക ലുിം രക്ഷാധ കാര യുമായുള്ള ബന്ധത്ത ലേകക്് പ്രവേശ ക്കുന്നു; 

e. ഏതെങ്ക ലുിം കരാർ അലല്െങ്ക ർ മററ്് ന യമപരമായ ബാധ്യതകർക്കായ  പൂർണ്ണമായോ ഭാഗ കമായോ 

നർക യതോ സ്വീകര ച്ചതോ ആയ ഏതെങ്ക ലുിം പേയ്മെന്റ്; അഥവാ 

f. ഒരു ന യമാഗീകാരമുള്ള വയ്ക്ത  അല്ലെങ്ക ർ ന യമപരമായ ക്രമീകരണിം സ്ഥാപ ക്കുകയോ സൃഷ്ട ക്കുകയോ 

ചെയ്യുക.. 

 

xx. “വീഡ യോ അട സ്ഥാനമാക്ക യുള്ള ഉപഭോക്തൃ ഐഡന്റ ഫ ക്കേഷർ പ്രോസസ് (V-CIP)”: 

രേഖകളുർപ്പെടെയുള്ള ത ര ച്ചറ യർ വ വരങ്ങർ നേടുന്നത ന് ഉപഭോക്താവുമായ  തടസ്സമ ല്ലാത്തതുിം 

സുരക്ഷ തവുിം തത്സമയവുിം അദേഹത്ത ന്റെ സമ്മതവുിം അട സ്ഥാനമാക്ക യുള്ള ഓഡ യോ വ ഷ്വർ 

ഇടപെടർ നടത്ത  കമ്പന യ ലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉപഭോക്തൃ ത ര ച്ചറ യർ നടത്തുന്ന രീത . CDD 

ആവശ്യത്ത നുിം ഉപഭോക്താവ് നർകുന്ന വ വരങ്ങളുടെ ആധ കാര കത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത നുിം 

ആവശ്യമാണ.് ഈ മാസ്റ്റർ ന ർദ്ദേശത്ത ന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്ത നായ  അത്തരിം പ്രക്ര യ മുഖാമുഖ പ്രക്ര യയായ  

പര ഗണ ക്കപ്പെടുിം. 

 

     KYCയ ലെ മാസ്റ്റർ ന ർദ്ദേശത്ത ർ നർക യ ര ക്കുന്ന അർത്ഥിം ഉർക്കൊള്ളുന്ന ന ബന്ധനകർ, സന്ദർഭിം 

ആവശ്യപ്പെടുന്ന ല്ലെങ്ക ർ, അവയ്ക്ക് താഴെ നർക യ ര ക്കുന്ന അർത്ഥങ്ങർ ആയ ര ക്കുിം: 

i. "കോമർ റ പ്പോർട്ട ിംഗ് സ്റ്റാർഡേർഡ്സ്" (CRS) എന്നാർ, ന കുത  കാര്യങങ്ള ർ പരസ്പര ഭരണപരമായ 

സഹായിം സിംബന്ധ ച്ച കർവെർഷന്റെ ആർട്ട ക്ക ർ 6-ന്റെ അട സ്ഥാനത്ത ർ വ വരങ്ങർ സ്വയമേവ 

കൈമാറ്റിം ചെയ്യുന്നത നായ  ഒപ്പുവെച്ച ബഹുമുഖ കരാർ നടപ്പ ലാക്കുന്നത നായ  

സജ്ജീകര ച്ച ട്ടുള്ള റ പ്പോർട്ട ിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങർ എന്നാണ് അർത്ഥമാകക്ുനന്ത്. 

ii. "ഉപഭോക്താവ്" എന്നാർ കമ്പന യുമായ  ഒരു സാമ്പത്ത ക ഇടപാട ലോ പ്രവർത്തനത്ത ലോ 

ഏർപ്പെട്ട ര ക്കുന്ന ഒരു വ്യക്ത യെ അർത്ഥമാക്കുന്നു, കൂടാതെ ഇടപാട ലോ പ്രവർത്തനത്ത ലോ 

ഏർപ്പെട്ട ര ക്കുന്ന വ്യക്ത  പ്രവർത്ത ക്കുന്നത ്ആരുടെ പേര ലാണോ ആ വ്യക്ത  ഉർപ്പെടുന്നു. 

 

iii. "വാകക്-്ഇർ കസ്റ്റമർ" എന്നാർ കമ്പന യുമായ  അക്കൗണ്ട് അധ ഷ ്ഠ ത ബന്ധിം ഇല്ലാത്ത, എന്നാർ 

കമ്പന യുമായ  ഇടപാടുകർ നടത്തുന്ന വ്യകത്  എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. 

 

iv.  “കസ്റ്റമർ ഡ്യൂ ഡ ല ജർസ് (സ ഡ ഡ )” എന്നാർ ഉപഭോക്താവ നെയുിം പ്രയോജനകരമായ ഉടമയെയുിം 

ത ര ച്ചറ യുകയുിം സ്ഥ രീകര ക്കുകയുിം ചെയ്യുക എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത.് 

v. "ഉപഭോക്തൃ ഐഡന്റ ഫ ക്കേഷർ" എന്നാർ CDD യുടെ പ്രക്ര യ ഏറ്റെടുക്കുക എന്നാണ്. 

 

vi. “FATCA” "FATCA" എന്നാർ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേര ക്കയുടെ (USA) ഫോറ ർ അക്കൗണ്ട് ടാക്സ് 

കിംപ്ലയർസ് ആക്ട് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുനന്ത്, വ ദേശ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങർ കൈവശിം 

വച്ച ര ക്കുന്ന സാമ്പത്ത ക അകക്ൗണ്ടുകളെക്കുറ ച്ച് റ പ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ.് U.S. 

ന കുത ദായകർ അലല്െങ്ക ർ U.S. ന കുത ദായകർകക് ്ഗണ്യമായ ഉടമസ്ഥാവകാശ താർപ്പര്യമുള്ള വ ദേശ 

സ്ഥാപനങ്ങർ. 

vii. "IGA" എന്നാർ അന്തർദദ്േശീയ ന കുത  പാല കക്ർ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത നുിം USAയുടെ FATCA  

നടപ്പ ലാക്കുന്നത നുമായ  ഇന്ത്യയുിം USA യുിം തമ്മ ലുള്ള ഗവർമെർറ്തല ഉടമ്പട  എന്നാണ ്

അർത്ഥമാക്കുന്നത.് 

viii. "KYC ടെിംപ്ലേറ്റുകർ" എനന്ാർ വ്യക്ത കർക്കുിം ന യമപരമായ സ്ഥാപനങ്ങർക്കുമായ  CKYCR-ലേക്ക് 

KYC ഡാറ്റ സിംയോജ പ്പ ക്കുന്നത നുിം റ പ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നത നുിം സഹായ ക്കുന്ന ടെിംപ്ലേററ്ുകർ 

എന്നാണ് അർത്ഥമാകക്ുനന്ത്. 

 

ix.  “മുഖാമുഖിം കാണാത്ത ഉപഭോക്താക്കർ” എന്നാർ കമ്പന യുടെ ബ്രാഞ്ച/്ഓഫീസുകർ 

സന്ദർശ ക്കാതെയോ കമ്പന യുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കാണാതെയോ ലോർ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്ന 

ഉപഭോക്താക്കർ എന്നാണ ്അർത്ഥമാക്കുന്നത.് 

 

x. "ഓർ-ഗോയ ിംഗ് ഡ്യൂ ഡ ല ജർസ്" എന്നാർ ലോർ അക്കൗണ്ടുകള ലെ ഇടപാടുകർ ഉപഭോക്താകക്ളുടെ 

പ്രൊഫൈല നോടുിം ഫണ്ടുകളുടെ ഉറവ ടത്തോടുിം പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെനന്് ഉറപ്പാക്കാർ പത വായ  

ന രീക്ഷ ക്കുന്നതാണ.് 

 

xi. "ആനുകാല ക അപ് ഡേറ്റ്" എന്നാർ CDD പ്രക്ര യയ്ക്ക് കീഴ ർ ശേഖര ക്കുന്ന രേഖകളോ ഡാറ്റയോ 

വ വരങ്ങളോ കാല കവുിം പ്രസക്തവുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാർ റ സർവ് ബാങ്ക് ന ർദ്ദേശ ച്ച ട്ടുള്ള 

ആനുകാല കങ്ങള ർ ന ലവ ലുള്ള രേഖകളുടെ അവലോകനങ്ങർ ഏററ്െടുത്ത് നടത്തുന്നതാണ ്

 

xii. "രാഷ്ട്രീയമായ  പ്രാധാന്യമുള്ള വ്യക്ത കർ" (PEP-കർ) ഒരു വ ദേശരാജ്യത്തെ പ്രമുഖ 

പൊതുചടങ്ങുകള ർ ഏർപ്പ ക്കപ്പെട്ട ട്ടുള്ള വ്യക്ത കളാണ്, ഉദാ., സിംസ്ഥാനങ്ങളുടെ/സർക്കാർ 

മേധാവ കർ, മുത ർന്നവർ രാഷ്ട്രീയക്കാർ, മുത ർനന് സർക്കാർ/ജുഡീഷ്യർ/സൈന ക ഉദ്യോഗസ്ഥർ, 

സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയ ലുള്ള കോർപ്പറേഷനുകളുടെ മുത ർന്ന എക്സ ക്യൂട്ടീവുകർ, പ്രധാനപ്പെട്ട 

രാഷ്ട്രീയ പാർട്ട  ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങ യവർ. 
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xiv. "ഷെർ ബാങ്ക്" എന്നാർ പ്രത്യക്ഷത്ത ല ് ന ലവ ല്  ഇല്ലാത്തതുിം ന യന്ത്ര ത സാമ്പത്ത ക 

ഗ്രൂപ്പുമായ  ബന്ധമ ല്ലാത്തതുമായ ഒരു രാജ്യത്ത് സിംയോജ പ്പ ച്ച ട്ടുള്ള ബാങ്ക് എന്നാണ ്

അർത്ഥമാക്കുന്നത.് 

xv. "വയർ ട്രാർസ്ഫർ" എന്നാർ, ഒരു ഗുണഭോക്താവ ന് ഒരു തുക ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 

ഇലക്ട്രോണ ക് മാർഗങ്ങള ലൂടെ ഒരു ബാങ്ക് മുഖേന നല് കുന്ന വ്യക്ത കക്് വേണ്ട  (സ്വാഭാവ കവുിം 

ന യമപരവുമായ) നേര ട്ടോ കൈമാറ്റ ശൃിംഖലയ ലൂടെയോ നടത്തുന്ന ഇടപാട് എന്നാണ ്

അർത്ഥമാക്കുന്നത.് കൂടാതെ ബാങക് ർ, KYCയ ലെ പ്രധാന ന ർദ്ദേശങ്ങളുടെ ഖണ്ഡ ക 64 കമ്പന  

പാല ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുിം. 

 

xvi. “ആഭ്യന്തര, അത ർത്ത  കടന്നുള്ള വയർ ട്രാർസഫ്ർ”: പണിം കൊടുകക്ുനന് ബാങക്ുിം ഗുണഭോക്തൃ 

ബാങ്കുിം ഒന്നോ അല്ലെങ്ക ർ ഒരേ രാജ്യത്ത് സ്ഥ ത  ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്ത വ്യക്ത യോ 

ആണെങ്ക ർ, അത്തരമൊരു ഇടപാട് ആഭ്യന്തര വയർ ട്രാർസ്ഫർ ആണ,് കൂടാതെ 'പണിം കൊടുകക്ുനന് 

ബാങ്ക'് അല്ലെങ്ക ർ 'ഗുണഭോക്താവായ ബാങ്ക'് വ വ ധ രാജ്യങ്ങള ർ സ്ഥ ത  ചെയ്യുന്നുവെങ്ക ല ് 

അത്തരിം ഒരു ഇടപാട് ക്രോസ്-ബോർഡർ വയർ ട്രാർസ്ഫർ ആണ.് 

 

ഇവ ടെ ന ർവച ച്ച ട്ട ല്ലാത്ത മറ്റെലല്ാ പദപ്രയോഗങ്ങർക്കുിം ബാങക് ിംഗ് റെഗുലേഷർ ആക്ററ്,് 1949, 

റ സർവ് ബാങ്ക് ഓഫ ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റ,് 1935, കള്ളപ്പണിം വെളുപ്പ ക്കർ തടയർ ന യമിം, 2002, കള്ളപ്പണിം 

വെളുപ്പ ക്കർ തടയർ (മെയ ന്റനർസ്) രേഖകർ) റൂർസ്, 2005, ആധാർ (സാമ്പത്ത ക, മറ്റ് സബ ്സ ഡ  

ആനുകൂല്യങങ്ളുിം സേവനങ്ങളുിം ലക്ഷ്യമ ട്ടുള്ള ഡെല വറ ) ആക്റ്റ,് 2016, കൂടാതെ ഏതെങ്ക ലുിം ന യമപരമായ 

പര ഷ് ക്കരണമോ പുനർന ർമ്മാണമോ അല്ലെങ്ക ർ വാണ ജ്യ ഭാഷയ ർ ഉപയോഗ ക്കുന്നതോ ആയ 

ചട്ടങ്ങർ എന്ന വ പ്രകാരിം നർക യ ട്ടുള്ള അതേ അർത്ഥിം ഉണ്ടായ ര ക്കുിം. 

 
 

അധയ്ായിം – II  

പൊതുവായ

ത ്

4. ഏതെങ്ക ലുിം ഭേദഗത കളുിം പുനരവലോകനങ്ങളുിം ഉർപ്പെടെയുള്ള നയിം, കമ്പന യുടെ ഡയറക്ടർമാരുടെ 

ബോർഡ് അല്ലെങ്ക ർ അധ കാരിം ഏർപ്പ ച്ച ര ക്കുന്ന ബോർഡ ന്റെ ഏതെങ്ക ലുിം കമ്മ റ്റ  

യഥാവ ധ  അിംഗീകര ക്കുനന്താണ്. 

 

നയതത് ർ ഇന പപ്റയുനന് നാല ്പര്ധാന ഘടകങങ്ർ ഉർപ്പെടുനന്ു: 

 

(a) ഉപഭോക്തൃ സ്വീകാര്യത നയിം; 

(b) റ സ്ക് കാറ്റഗറൈസേഷർ & മാനേജ്മെന്റ്; 

(c) ഉപഭോക്തൃ ത ര ച്ചറ യർ നടപട ക്രമങ്ങർ (CIP); ഒപ്പിം 

(d) ഇടപാടുകളുടെ ന രീക്ഷണിം 

 

5. കമപ്ന  മുഖേന കളള്പപ്ണിം വെളുപപ് കക്ലുിം തീവര്വാദ ധനസഹായവുിം അപകട സാധയ്ത പര ശോധ കക്ല ് 

 

(a) ഇടപാടുകാർകക്ോ രാജ്യങ്ങർക്കോ ഭൂമ ശാസ്ത്രപരമായ പ്രദേശങ്ങർക്കോ ഉള്ള കള്ളപ്പണിം 

വെളുപ്പ ക്കർ, തീവ്രവാദ ധനസഹായിം എന്ന വ കണ്ടുപ ട ക്കുന്നത ന ് ഫലപ്രദമായ നടപട കർ 

കൈക്കൊള്ളാനുിം വ ലയ രുത്താനുിം ഫലപ്രദമായ നടപട കർ കൈക്കൊള്ളാനുിം കമ്പന  ഇടയ് ക്ക ടെ 'മണ  

ലോണ്ടറ ിംഗുിം (ML) തീവ്രവാദ ധനസഹായവുിം (TF) ഉർപ്പന്നങ്ങർ, സേവനങ്ങർ, ഇടപാടുകർ 

അല്ലെങ്ക ർ ഡെല വറ  ചാനലുകർ മുതലായവയുടെ അപകട സാധ്യത പര ശോധ ക്കുിം. 

 

ആകമാന അപകടസാധ്യതയുടെ തോതുിം പ്രയോഗ ക്കേണ്ട ഉച തമായ ലെവലുിം തരവുിം ന ർണ്ണയ ക്കുന്നത ന് 

മുമ്പ്, മൂല്യന ർണ്ണയ പ്രക്ര യ പ്രസക്തമായ എല്ലാ അപകട ഘടകങ്ങളുിം പര ഗണ ക്കണിം. അകത്തെ 

അപകടസാധ്യത പര ശോധന നടത്തുമ്പോർ, റെഗുലേറ്റർ/സൂപ്പർവൈസർ കാലാകാലങങ്ള ർ 

കമ്പന യുമായ  പങ്ക ട്ടേക്കാവുന്ന മൊത്തത്ത ലുള്ള സെക്ടർ-ന ർദ്ദ ഷ് ട കേടുപാടുകർ കമ്പന  

പര ശോധ ക്കേണ്ടതാണ്. 

 

(b) കമ്പന യുടെ അപകടസാധ്യത വ ലയ രുത്തർ ശര യായ  രേഖപ്പെടുത്തുകയുിം കമ്പന യുടെ സ്വഭാവിം, 

വല പ്പിം, ഭൂമ ശാസ്ത്രപരമായ സാന്ന ധ്യിം, പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സങക്ീർണ്ണത/ഘടന മുതലായവയ്കക് ്

ആനുപാത കവുമായ ര ക്കണിം. 
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കൂടാതെ, റ സ് ക് അസസ് മെന്റ് പര ശോധനയുടെ ഫലവുമായ  ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്പന യുടെ ബോർഡ് റ സ് ക് 

അസസ് മെന്റ് പര ശോധനയുടെ ആനുകാല കത ന ർണ്ണയ ക്കുിം. എന്ന രുനന്ാലുിം, ഇത് കുറഞ്ഞത് വർഷിം 

തോറുിം അവലോകനിം ചെയ്യണിം. ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള ഉപഭോക്താക്കർകക്,് എന്തെങ്ക ലുിം 

ഉണ്ടെങ്ക ർ, അപകടസാധ്യത വ ലയ രുത്തർ പര ശോധന അർദ്ധവാർഷ ക അട സ്ഥാനത്ത ർ 

നടത്തപ്പെടുിം. 

c) പര ശോധനയുടെ ഫലിം പര ശോധ ക്കാന്  ബോർഡ നോ അല്ലെങ്ക ർ ബോർഡ ന്റെ ഏതെങ്ക ലുിം 

കമ്മ റ്റ ക്കോ ഇത ്സിംബനധ് ച്ച് അധ കാരിം നർക യ ര ക്കുന്നു, അത് യോഗ്യതയുള്ള അധ കാര കർക്കുിം 

സ്വയിം ന യന്ത്ര ത സ്ഥാപനങ്ങർക്കുിം ലഭ്യമായ ര ക്കണിം. 

d) ത ര ച്ചറ ഞ്ഞ അപകടസാധ്യത ലഘൂകര ക്കുന്നത നുിം കൈകാര്യിം ചെയ്യുനന്ത നുമായ  കമ്പന  ഒരു 

റ സ്ക് ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ച് (RBA) പ്രയോഗ ക്കുിം, അതനുസര ച്ച്, ബോർഡ് അിംഗീകര ച്ച നയങ്ങളുിം 

ന യന്ത്രണങ്ങളുിം നടപട ക്രമങ്ങളുിം ഇക്കാര്യത്ത ർ ഉണ്ടായ ര ക്കുിം. കൂടാതെ, കമ്പന  ന യന്ത്രണങ്ങർ 

നടപ്പ ലാക്കുന്നത് ന രീകഷ് ക്കുകയുിം ആവശ്യമെങക് ർ അവ വർദധ് പ്പ ക്കുകയുിം ചെയ്യുിം. 

 

               6.ന യുകത് ഡയറകട്ർ 

(a) “ന യോഗ ക്കപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ” എന്നാർ PML ന യമത്ത ന്റെയുിം ചട്ടങ്ങളുടെയുിം നാലാിം അധ്യായത്ത ന ്

കീഴ ലുള്ള ബാധ്യതകർ മൊത്തത്ത ർ പാല ക്കുനന്ുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാകക്ാർ കമ്പന  ന യുക്തമാക്ക യ 

വ്യക്ത യെ അർത്ഥമാക്കുന്നു, കൂടാതെ ബോർഡ് നാമന ർദ്ദേശിം ചെയ്യപ്പെടുകയുിം ചെയ്യുിം. ഈ 

നയത്ത ന ് കീഴ ർ കമ്പന  മാനേജ ിംഗ് ഡയറക്ടർ / ചീഫ് എക്സ ക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ എന്ന വരെ അത ന്റെ 

"ന യോഗ ക്കപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ" ആയ  നാമന ർദ്ദേശിം ചെയ്യുകയുിം NHB/RBI, FIU-IND എന്ന വയെ 

അറ യ ക്കുകയുിം ചെയ്തു. 

 

(b) ന യുക്ത ഡയറക്ടറുടെ പേര്, പദവ , വ ലാസിം എന്ന വ മുമ്പ് സമർപ്പ ച്ച വ വരങ്ങള ലെ മാറ്റങ്ങർ 

ഉർപ്പെടെ, NHB/RBI, FIU-IND എന്ന വയെ അറ യ ക്കുിം. 

 

(c) ഒരു കാരണവശാലുിം, പ്ര ർസ പ്പർ ഓഫീസറെ 'ന യോഗ ക്കപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ' ആയ  നാമന ർദ്ദേശിം ചെയ്യ ല്ല. 

 

               7.പര് ർസ പപ്ർ ഓഫീസർ 

 

(a) കമ്പന  ഒരു "പ്ര ർസ പ്പർ ഓഫീസറെ" ന യമ ക്കുിം (ജനറർ മാനേജരുടെ തലത്ത ർ അല്ലെങ്ക ർ 

കമ്പന യുടെ CMD/MD ലെവല ന് തൊട്ടുതാഴെ ആയ ര ക്കാന ് പ്രതീക്ഷ ക്കുനന്ു). ഈ നയത്ത ന ് കീഴ ർ 

കമ്പന  അത ന്റെ കമ്പന  സെക്രട്ടറ യെ പ്ര ർസ പ്പർ ഓഫീസറായ  ന യമ കക്ുകയുിം NHB/RBI, FIU-IND 

എന്ന വയെ അറ യ ക്കുകയുിം ചെയ്തു. 

 

(b) ന യമിം/ന യമപ്രകാരിം ആവശ്യാനുസൃതമായ പാല ക്കർ ഉറപ്പാക്കുന്നത നുിം ഇടപാടുകർ 

ന രീക്ഷ ക്കുന്നത നുിം വ വരങ്ങർ പങ്ക ടുന്നത നുിം റ പ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നത നുിം പ്ര ർസ പ്പർ 

ഓഫീസർ ഉത്തരവാദ യായ ര ക്കുിം. 

 

(c) പ്ര ർസ പ്പർ ഓഫീസറുടെ പേരുിം പദവ യുിം വ ലാസവുിം മുമ്പ് സമർപ്പ ച്ച വ വരങ്ങള ർ 

എന്തെങ്ക ലുിം മാററ്ങ്ങർ ഉർപ്പെടെ, NHB/RBI, FIU-IND എന്ന വയെ അറ യ ക്കേണ്ടതാണ്. 

 

8. നയിം പാല കക്ർ 

(i) കമ്പന  ഇന പ്പറയുന്നവയ ലൂടെ ഈ നയിം പാല ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുിം: 

(ii) KYC പാല ക്കുന്നത ന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്ത നായ  'സീന യർ മാനേജ് മെന്റ്' ആരൊക്കെയാണ് രൂപീകര ക്കുന്നത ്

എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 

(iii) നയങ്ങളുിം നടപട ക്രമങ്ങളുിം ഫലപ്രദമായ  നടപ്പ ലാക്കുന്നത നുള്ള ഉത്തരവാദ ത്തിം അനുവദ ക്കർ. 

(iv) ന യമപരവുിം ന യന്ത്രണപരവുമായ ആവശ്യകതകർ ഉർപ്പെടെ, കമ്പന യുടെ നയങ്ങളുടെയുിം 

നടപട ക്രമങ്ങളുിം പാല കക്ുന്ന പ്രവർത്തനങങ്ളുടെ സ്വതന്ത്രമായ വ ലയ രുത്തർ. 

(v)  KYC/AML നയങ്ങളുിം നടപട ക്രമങ്ങളുിം പാല ക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് പര ശോധ ക്കുന്നത നുള്ള 

ഏകകാല/ഇന്റണർ ഓഡ റ്റ് സിംവ ധാനിം. 

(a) ത്രൈമാസ ഓഡ റ്റ് നോട്ടുകളുടെ സമർപ്പണവുിം ഓഡ റ്റ് കമ്മ റ്റ യോടുള്ള അനുവര് ത്തനവുിം. 

(b) KYC മാനദണ്ഡങ്ങർ പാല ക്കുന്നത ് ന ർണ്ണയ ക്കുന്നത നുള്ള തീരുമാനമെടുക്കർ പ്രവർത്തനങങ്ർ 

ഔട്ട് സോഴ് സ് ചെയ്യുന്ന ല്ലെന്ന് കമ്പന  ഉറപ്പാകക്ുിം. 
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അധയ്ായിം– III 

 

ഉപഭോകത്ൃ സവ്ീകാരയ്ത നയിം 

9. കമ്പന യുടെ ക്രെഡ റ്റ് പോള സ യുടെ രൂപത്ത ർ ഒരു ഉപഭോക്തൃ സ്വീകാര്യത നയിം കമ്പന  

രൂപപ്പെടുത്ത യ ട്ടുണ്ട്. 

 

                10. ഉപഭോക്തൃ സ്വീകാര്യത നയത്ത ർ ഉർപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന വശങ്ങളുടെ സാമാന്യതയെ  

                    മുർവ ധ കള ല്ലാതെ,  AHFL ഉറപ്പാക്കുിം: 

(a) അജ്ഞാതമായോ സാങ്കർപ്പ ക/ബ നാമ  പേര ലോ ഒരു ഉപഭോക്താവ നെ സ്വീകര ക്കുകയോ ലോർ 

അക്കൗണ്ട് തുറക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ല്ല. 

(b)  ഉപഭോക്താവ ന്റെ ന സ്സഹകരണിം അല്ലെങ്ക ർ ഉപഭോക്താവ ് നർകുനന് രേഖകർ/വ വരങ്ങളുടെ 

വ ശ്വാസ്യത എന്ന വ കാരണിം ഉച തമായ CDD നടപട കർ പ്രയോഗ ക്കാർ AHFL-ന ് സാധ ക്കാത്ത 

സാഹചര്യത്ത ർ ഒരു ഉപഭോക്താവ നെ സ്വീകര ക്കുകയോ ലോർ അക്കൗണ്ട് തുറകക്ുകയോ 

ചെയ്യുന്ന ല്ല. 

(c)  CDD നടപട ക്രമിം പാല ക്കാതെ ഇടപാടുകളോ ലോർ അക്കൗണ്ട് അധ ഷ്ഠ ത ബന്ധമോ ഏറ്റെടുക്ക ല്ല. 

(d)  ഒരു ലോർ അക്കൗണ്ട് തുറകക്ുമ്പോഴുിം ആനുകാല ക അപ് ഡേറ്റ് സമയത്തുിം KYC ആവശ്യത്ത നായ  

അന്വേഷ ക്കേണ്ട ന ർബന്ധ ത വ വരങ്ങർ വ്യക്തമാക്ക യ ട്ടുണ്ട്. 

(e)  ലോണ ് അക്കൗണ്ട് തുറനന്ത ന് ശേഷിം ഉപഭോക്താവ ന്റെ വ്യക്തമായ സമ്മതത്തോടെയാണ് ക്രെഡ റ്റ ്

പോള സ  പ്രകാരിം 'ഓപ്ഷണർ'/അധ ക വ വരങ്ങർ ലഭ ക്കുന്നത.് 

(f) കമ്പന  ബ്രാഞ്ച/്UCIC തലത്ത ർ CDD നടപട ക്രമിം പ്രയോഗ ക്കുിം. അത നാർ, ഒരു കമ്പന യുടെ 

ന ലവ ലുള്ള KYC കിംപ്ലയ ന്റ് ഉപഭോക്താവ് അതേ കമ്പന യ ർ ന ന്ന് മറ്റൊരു ലോർ സൗകര്യിം നേടാർ 

ആഗ്രഹ ക്കുന്നുവെങക് ർ, ഒരു പുത യ CDD നടപട യുടെ ആവശ്യമ ല്ല. 

(g) എല്ലാ സിംയുക്ത അപേക്ഷകരുിം CDD നടപട ക്രമിം പ ന്തുടരുന്നു. 

(h) ഒ രു  ഉ പ ഭോ ക് താ വ ന്  മ റ് റൊ രു  വ് യ ക് ത യു ടെ / സ് ഥാ പ ന ത് ത ന്  വേ ണ് ട  പ് ര വ ർ ത് ത ക് കാ ർ  

അ നു വാ ദ മു ള് ള  സാ ഹ ച ര് യ ങ് ങ ർ ,  വ് യ ക് ത മാ യ  പ റ ഞ് ഞ ര ക് കു ന് നു .  

(i)  ഉപഭോക്താവ ന്റെ ഐഡന്റ റ്റ  RBI പ്രചര പ്പ ച്ച ഉപരോധ പട്ട കയ ർ പേരുള്ള ഏതെങ്ക ലുിം 

വ്യക്ത യുമായോ സ്ഥാപനവുമായോ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാർ അനുയോജ്യമായ 

സിംവ ധാനിം ഏർപ്പെടുത്ത യ ട്ടുണ്ട്. 

(j)  R B I  നർകുന്ന  ഏതെങ്ക ലുിം  നെഗറ് റീവ്  ല സ്റ് റ ർ  പേര്  ദൃശ്യമാകുന്ന  ഏതെങ്ക ലുിം  

വ്യക്ത യുമായോ  സ്ഥാപനവുമായോ  ബന്ധപ്പെ ട്ട  ഒരു  ഉപഭോക്താവ നെ  സ്വീകര ക്കുകയോ  

ലോർ  അക്കൗണ് ട്  തുറക്കുകയോ  ചെയ്യരുത് .  

(k) പെർമനന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ (PAN) ലഭ ക്കുന്ന ടതത്് ന ന്നു തന്നെ, ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന അതോറ റ്റ യുടെ 

വെര ഫ ക്കേഷർ ഫെസ ല റ്റ യ ർ ന ന്നുിം ഇതുിം പര ശോധ ക്കേണ്ടതാണ്. 

(l) ഉപഭോക്താവ ർ  ന ന്ന്  തത്തുല്യമായ  ഇ -ഡോക്യുമെന്റ്  ലഭ ച്ചാർ ,  2 000 -ലെ  ഇർഫർമേഷർ  

ടെക്നോളജ  ആക്ട്  (2 00 0-ലെ  2 1 )  വ്യവസ്ഥകർ  അനുസര ച്ച്  കമ്പന  ഡ ജ റ്റർ  ഒപ്പ്  

പര ശോധ ക്കുിം .  

1 1 .  ഉ പ ഭോ ക് തൃ  സ് വീ കാ ര് യ ത  ന യിം  പൊ തു ജ ന ങ് ങ ള ലെ  അിം ഗ ങ് ങ ർ ക് ക് ,  പ് ര ത് യേ ക ച് ച്  

സാ മ് പ ത് ത ക മാ യോ  സാ മൂ ഹ ക മാ യോ  പ ന് നാ ക് കിം  ന ർ ക് കു ന് ന വ ർ ക് ക്  സാ മ് പ ത് ത ക  

സൗ ക ര് യിം  ന ഷേ ധ ക് കു ന് ന ത ന്  കാ ര ണ മാ ക ല് ല .  
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അധയ്ായിം - IV 

നഷ്ട സാധയ്താ വർഗ്ഗീകരണവുിം ന യനത്ര്ണവുിം 

12. നഷ്ട സാധ്യതാ വര ്ഗ്ഗീകരണത്ത നുിം ന യന്ത്രണത്ത നുിം, AHFL-ന് ഇന പ്പറയുന്നവ ഉർപ്പെടുന്ന 

അപകടസാധ്യത അട സ്ഥാനമാക്ക യുള്ള സമീപനിം ഉണട്ായ ര ക്കുിം. 
 

(a)  കമ്പന യുടെ വ ലയ രുത്തല ന്റെയുിം അപകടസാധ്യതയുടെയുിം അട സ്ഥാനത്ത ർ 

ഉപഭോക്താക്കളെകുറഞ്ഞ, മീഡ യിം നഷ്ട സാധ്യത, വല യ നഷ്ട സാധ്യതഎന്നീ വ ഭാഗങ്ങളായ  

തരിംത ര ക്കുിം. 
 

(b) ഉപഭോക്താവ ന്റെ ഐഡന്റ റ്റ , സാമൂഹ ക/സാമ്പത്ത ക ന ല, ബ സ നസ്സ് പ്രവർത്തനത്ത ന്റെ 

സ്വഭാവിം, ക്ലയന്റുകളുടെ ബ സ നസ്സ്, അവരുടെ സ്ഥാനിം എന്ന വയെ കുറ ച്ചുള്ള വ വരങ്ങർ 

തുടങ്ങ യ പാരാമീറ്ററുകർ അട സ്ഥാനമാക്ക യാണ് നഷ്ട സാധ്യതാ വർഗ്ഗീകരണിം നടത്തുന്നത്. ഇഷ്യു 

ചെയ്യുന്ന അധ കാര കർ വാഗ്ദാനിം ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളുിം താഴെ കൊടുത്ത ര ക്കുന്നതു പോലെ 

ഘടകങ്ങളായ  കണക്കാക്കാിം: 
 

ഒരു ഉപഭോക്താവ ന്റെ ഈ AML/ നഷ്ട സാധ്യത അട സ്ഥാനമാക്ക യുള്ള വർഗ്ഗീകരണിം, കാലാകാലങങ്ള ർ 

വ്യക്തമാക്ക യേക്കാവുന്ന ഏതെങ്ക ലുിം റെഗുലേറ്ററ  ആവശ്യകതകർക്ക ്   വ ധേയമായ  ചുവടെ 

സൂച പ്പ ച്ച ര ക്കുന്നു: 

കുറഞ്ഞ നഷ്ടിം 
1. കുറഞ്ഞ നഷ്ടസാധ്യതയുള്ള വ്യക്ത ഗത ഉപഭോക്താക്കർ വ്യക്ത കളുിം 

(ഉയർന്ന ആസ്ത  ഒഴ കെയുള്ളവ) വ്യക്ത ത്വങ്ങളുിം സമ്പത്ത ന്റെ 

ഐഡന്റ റ്റ കളുിം സ്രോതസ്സുകളുിം എളുപ്പത്ത ർ ത ര ച്ചറ യാർ 

കഴ യുന്നതുിം അവരുമായുള്ള ഇടപാടുകർ അറ യപ്പെടുന്ന പ്രൊഫൈലുമായ  

പൊരുത്തപ്പെടുന്നതുമായ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. ഇവയ ർ ഇന പ്പറയുന്നവ 

ഉർപ്പെടുന്നു: 

2. ശമ്പളിം പറ്റുന്ന ജീവനക്കാരർ 

3. സ്വയിം തൊഴ ർ ചെയ്യുന്ന വ്യക്ത കർ/പ്രോപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങർ 

4. ഗവ. വകുപ്പ് & ഗവ. ഉടമസ്ഥതയ ലുള്ള കമ്പന കർ 

5. പര മ ത കമ്പന കർ (പൊതുവായതുിം സ്വകാര്യവുിം) 

6. പങ്കാള ത്ത സ്ഥാപനിം (റജ സ്റ്റേഡ്. ഡീഡ്). 

7. NRO അക്കൗണ്ട് വഴ യാണ് ത ര ച്ചടവ് എങ്ക ല്  NRI കർക്ക്  25 ലക്ഷിം രൂപ 

വരെ വായ്പയുണ്ട്, കൂടാതെ വ ദേശതത്ുന നന്ുള്ള പണമടയ്ക്കർ 

ആണെങ്ക ർ പര ധ യുമ ല്ല. 

8. 25 ലക്ഷിം രൂപ വരെയുള്ള എല്ലാ വായ്പ കേസുകളുിം. , ഔപചാര ക വരുമാന 

തെള വ് രേഖകളോ ഉപയോഗ ച്ച ര ക്കുന്ന വാടക രീത കളോ ഇല്ലാതെ 

വരുമാനിം വ ലയ രുത്തുന്നു. ഉദാ: ശമ്പളിം കാഷ ് ആയ , നോ-ഇർകിം പ്രൂഫ ്

ലോണുകർ, അനൗപചാര ക സ്വയിം തൊഴ ർ ചെയ്യുന്ന ഉപഭോക്താകക്ർ. 

9. 25 ലക്ഷിം രൂപ വരെയുള്ള എല്ലാ വായ്പകളുിം/ന ക്ഷേപങ്ങളുിം. 

മീഡ യിം നഷ്ട സാധ്യത 1. സിംഭാവന സ്വീകര കക്ുന്ന NGO ട്രസ്റ്റുകളുിം ചാര ററ് കളുിം പ ന്നെ സിംഘടനകളുിം 

2. ട്രസ്റ്റ്/സമൂഹങ്ങർ 

3. ഉ യ ർ ന് ന  ആ സ് ത യു ള് ള  വ് യ ക് ത ക ർ  ( ന ക് ഷേ പ ക് കാ വു ന് ന  

മ ച് ചിം  രൂ പ 1  കോ ട യ ർ  കൂ ടു ത ർ . )  

4. അ ടു ത് ത  കു ടുിം ബ  ഓ ഹ ര  പ ങ് കാ ള ത് ത മോ  പ് ര യോ ജ ന ക ര മാ യ  

ഉ ട മ സ് ഥ ത യോ  ഉ ള് ള  ക മ് പ ന ക ർ .  

5. 25 ലക്ഷിം രൂപയ്ക്ക് മുകള ലുള്ള എല്ലാ വായ്പകളുിം ഔപചാര ക വരുമാനിം 

തെള യ ക്കുന്ന രേഖകർ ഇല്ലാതെയോ, വാടക രീത കളുടെ 

അട സ്ഥാനത്ത ലോ വ ലയ രുത്ത . 

6. NRI-കർക്ക് 25 ലക്ഷിം രൂപയ്ക്ക് മുകള ലുള്ള വായ്പകളുിം, വായ്പയുടെ 

ത ര ച്ചടവ്  NRO അക്കൗണ്ട് വഴ യുമാണ്.  

7. വ്യക്ത കള ർ ന ന്നുിം രജ സ്റ്റർ ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങള ർ ന ന്നുിം 25 

ലക്ഷിം രൂപയ്ക്ക് മുകള ലുള്ള എല്ലാ വായ്പകളുിം/ന ക്ഷേപങ്ങളുിം. 

വല യ നഷ്ട സാധ്യത 1. രാഷ്ട്രീയമായ  തുറന്നുകാട്ടപ്പെട്ട വ്യക്ത കർ (PEP) 

2. PEP യുടെ കുടുിംബാിംഗങ്ങളുിം അടുത്ത ബന്ധുക്കളുിം 

3. വളരെ ഉയർന്ന പണമ ടപാടുകളുിം (10 ലക്ഷിം രൂപ)  FIU-IND-ലേക്ക ്

റ പ്പോർട്ട് ചെയ്ത സിംശയാസ്പദമായ ഇടപാടുകളുിം 
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 4. ലഭ്യമായ പൊതുവ വരങങ്ർ പ്രകാരിം  പ്രശസ്ത യുള്ള 

അവ്യക്തമായ വ്യക്ത കർ. 

5. വരുമാന സ്രോതസ്സുകർ വ്യക്തമാകക്ാന ് കഴ യാതത് വ്യക്ത കർ. 

6. മുഖാമുഖിം കാണാതത് ഉപഭോക്താകക്ർ 

 
 

വ്യത്യസ് ത വ ഭാഗത്ത ലുള്ള ഉപഭോക്താക്കള ർ ന ന്ന്, ത ര ച്ചറ ഞ്ഞ നഷ്ടസാധ്യതയുമായ  ബന്ധപ്പെട്ട് 

ശേഖര ക്കുന്ന മററ്് വ വ ധ വ വരങ്ങർ, കടക്കെണ യ ലാകാത്തതുിം ക്രെഡ റ്റ ് പോള സ യ ർ 

വ്യക്തമാക്ക യേക്കാിം. 

കള്ളപ്പണിം വെളുപ്പ ക്കർ വ രുദ്ധ (AML) മാനദണ്ഡങ്ങള ലുിം തീവ്രവാദത്ത ന് ധനസഹായിം നർകുന്നത നുള്ള 

(CFT) മാനദണ്ഡങ്ങള ലുിം ഫ നാർഷ്യർ ആക്ഷർ ടാസ് ക് ഫോഴ് സ് (FATF) നർക യ ശുപാർശകളുിം നഷ്ടസാധ്യത 

വ ലയ രുത്തല ർ ഉപയോഗ ക്കണിം. 

 

 

അധയ്ായിം V 

കസറ്റ്മർ ഐഡനറ് ഫ കക്േഷർ നടപട കര്മിം(CIF) 

13. താഴെ കൊടുത്ത ര ക്കുന്ന സന്ദർഭങങ്ള ർ കമ്പന  ഉപഭോക്താകക്ളെ ത ര ച്ചറ യുന്നത ്ഏറ്റെടുക്കുിം: 

(a)  ഉപഭോക്താവുമായ  ഒരു ലോർ അക്കൗണ്ട് അധ ഷ്ഠ ത ബനധ്ത്ത ന്റെ തുടക്കിം. 

(b)  ലഭ ച്ച ഉപഭോക്തൃ ഐഡന്റ ഫ ക്കേഷർ ഡേറ്റയുടെ ആധ കാര കതയെക്കുറ ച്ചോ 

പര്യാപ്തതയെക്കുറ ച്ചോ സിംശയമുണ്ടെങ്ക ർ. 

(c) ഏജന്റുമാരായ  മൂന്നാിം കകഷ്  ഉർപ്പന്നങ്ങർ വ ർക്കുക, സ്വന്തിം ഉർപ്പന്നങ്ങർ വ ർക്കുക, ക്രെഡ റ്റ് 

കാർഡുകളുടെ കുട ശ്ശ ക അടക്കാത ര ക്കുക/പ്രീപെയ്ഡ്/ ട്രാവർ കാർഡുകർ റീലോഡ് ചെയ്തുവ ല് ക്കുക, 

കൂടാതെ അമ്പത നായ രത്ത ലധ കിം രൂപയ്ക്ക് മറ്റേതെങ്ക ലുിം ഉർപ്പന്നിം വ ല ്ക്കുക. 

(d) അക്കൗണ്ട് അധ ഷ്ഠ തമല്ലാത്ത ഒരു ഉപഭോക്താവ നായ  ഇടപാടുകർ നടത്തുന്നു, അതായത് വോക്ക-്ഇർ 

ഉപഭോക്താവ,് ഉർപ്പെടുന്ന തുക അമ്പത നായ രിം രൂപയ്ക്ക് തുല്യമോ അത ർ കൂടുതലോ ആണ,് ഒറ്റ 

ഇടപാടായോ അല്ലെങ്ക ർ ബന്ധ പ്പ ച്ചതായ  തോന്നുന്ന ന രവധ  ഇടപാടുകളോ ആയ  കാണുന്നു. 

(e) ഒരു ഉപഭോക്താവ് മനഃപൂർവ്വിം ഒരു ഇടപാട നെ അമ്പത നായ രിം രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഇടപാടുകളുടെ ഒരു 

പരമ്പരയായ  രൂപപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് വ ശ്വസ ക്കാനോ സിംശയിം തോന്നാനോ കമ്പന ക്ക് 

കാരണമുണ്ടെങ്ക ർ. 

(f)  AFHL-ർ ന ന്ന് വായ്പ ലഭ ക്കാനായ  ശുപാര ്ശ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ല്ലെന്ന് കമ്പന  ഉറപ്പാക്കുിം. 

 

14. ഒരു ലോർ അക്കൗണ്ട് അധ ഷ ്ഠ ത ബന്ധിം ആരിംഭ ക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപഭോകത്ാക്കളുടെ ഐഡന്റ റ്റ  

പര ശോധ ക്കുന്നത നുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്ത നായ , കമ്പന , അവരുടെ ഇച്ഛാനുസരണിം, ഇന പ്പറയുന്ന 

വ്യവസ്ഥകർക്ക് വ ധേയമായ  ഒരു മൂന്നാിം കക്ഷ  നടതത്ുന്ന ഉപഭോക്തൃ ജാഗ്രതയെ ആശ്രയ ക്കുിം: 

(a) രേഖകർ അല്ലെങക് ർ മൂനന്ാിം കക്ഷ  നടത്തുന്ന ഉപഭോക്തൃ ജാഗ്രതയുടെ വ വരങ്ങർ മൂന്നാിം കക്ഷ യ ർ 

ന ന്നോ സെർട്രർ KYC റെക്കോർഡ്സ് രജ സ്ട്ര യ ർ ന ന്നോ രണ്ട് ദ വസത്ത നുള്ള ർ ലഭ ക്കുിം. 

(b) ഉപഭോക്താവ ന്റെ ശ്രദ്ധാപരമായ ആവശ്യകതകളുമായ  ബന്ധപ്പെട്ട ത ര ച്ചറ യർ ഡേറ്റയുടെയുിം മററ്് 

പ്രസക്തമായ പ്രമാണങ്ങളുടെയുിം പകർപ്പുകർ മൂന്നാിം കക്ഷ യ ർ ന ന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോർ 

കാലതാമസമ ല്ലാതെ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന ് കമ്പന  മത യായ നടപട കർ കൈകക്ൊള്ളുന്നു. 

(c) മൂന്നാിം കക്ഷ  ന യന്ത്ര ക്കപ്പെടുന്നതുിം, മേർനോട്ടിം വഹ ക്കുന്നതുിം അലല്െങ്ക ർ 

ന രീക്ഷ ക്കപ്പെടുന്നതുിം ആയതുിം കൂടാതെ PML ന യമത്ത ന് കീഴ ലുള്ള ആവശ്യകതകർക്കുിം 

ബാധ്യതകർകക്ുിം അനുസൃതമായ  ഉപഭോക്തൃ ജാഗ്രതയുിം റെക്കോർഡ് സൂകഷ് ക്കർ ആവശ്യകതകളുിം 

പാല ക്കുന്നത നുള്ള നടപട കളുിം ഉണ്ട്. 

 

(d) മൂന്നാിം കക്ഷ  ഉയർനന് നഷ്ടസാധ്യതയുള്ളതായ  വ ലയ രുതത്പ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത ലോ 

അധ കാരപര ധ യ ലോ അധ ഷ്ഠ തമാകരുത്. 

(e) ഉപഭോക്താവ ന്റെ ജാഗ്രതയുടെ ആത്യന്ത ക ഉത്തരവാദ ത്തവുിം കൂടാതെ, ബാധകമായ, വർദ്ധ പ്പ ച്ച 

ജാഗ്രതാ നടപട കർ ഏറ്റെടുക്കുന്നതുിം കമ്പന യായ ര ക്കുിം. 
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അധയ്ായിം VI 

കസറ്റ്മർ ഡയ്ൂ ഡ ല ജർസ് (CDD) നടപട ക്രമിം 

ഭാഗിം I - വയ്കത് കത കസറ്റ്മർ ഡയ്ൂ ഡ ല ജർസ് (CDD) നടപട കര്മിം 

 

15. CDD ഏറ്റെടുകക്ുന്നത ന,് ഒരു ലോർ അക്കൗണട്് അധ ഷ്ഠ ത ബന്ധിം സ്ഥാപ ക്കുമ്പോഴോ 

അല്ലെങ്ക ർ ഏതെങ്ക ലുിം ന യമപരമായ സ്ഥാപനവുമായ  ബന്ധപ്പെട്ട ഗുണഭോക്തൃ ഉടമയായ, 

അിംഗീകൃത ഒപ്പ ട്ട വ്യക്ത യോ അല്ലെങ്ക ർ പവർ ഓഫ ്അറ്റോർണ  ഉടമയോ ആയ വ്യക്ത യുമായ  

ഇടപാട് നടത്തുമ്പോർ കമ്പന  ഒരു വ്യക്ത യ ർ ന ന്ന് ഇന പ്പറയുന്നവ ആവശ്യപ്പെടുിം: 

(a)  ആധാർ നമ്പർ , 

(i)  2016 (2016ലെ 18) ആധാര്  (സാമ്പത്ത കവുിം മറ്റ ് സബ ്സ ഡ കളുടെ ലക്ഷ്യവുിം, ആനുകൂല്യങ്ങളുിം 

സേവനങ്ങളുിം) ആക്ട ന്റെ സെക്ഷർ 7 പ്രകാരിം വ ജ്ഞാപനിം ചെയ്ത ട്ടുള്ള ഏതെങ്ക ലുിം സ്കീമ ന് കീഴ ലുള്ള 

എന്തെങ്ക ലുിം ആനുകൂല്യമോ സബ ്സ ഡ യോ ലഭ ക്കാർ അദ്ദേഹിം ആഗ്രഹ ക്കുന്നു; അഥവാ 

(ii)  PML ആക്ട ലെ സെക്ഷർ 11 എയ ലെ ഉപവകുപ്പ് (1)-ലെ ആദ്യ വ്യവസ്ഥയുടെ അട സ്ഥാനത്ത ർ തന്റെ 

ആധാർ നമ്പർ സ്വമേധയാ സമർപ്പ ക്കാർ അദ്ദേഹിം തീരുമാന ക്കുന്നു; അഥവാ 

(b) ഓഫ ്ലൈർ സ്ഥ രീകരണിം നടത്താവുന്ന ആധാർ നമ്പർ കൈവശിം ഉള്ളത ന് റെ തെള വ്; അഥവാ 

(c) ഓഫ ്ലൈർ പര ശോധന നടത്താർ കഴ യാത്ത ആധാർ നമ്പർ കൈവശിം വച്ചത ന്റെ തെള വ് അല്ലെങ്ക ർ 

ഏതെങ്ക ലുിം OVD അല്ലെങ്ക ർ അദ്ദേഹത്ത ന്റെ ഐഡന്റ റ്റ യുടെയുിം വ ലാസത്ത ന്റെയുിം 

വ ശദാിംശങ്ങർ അടങ്ങ യ തത്തുല്യമായ ഇ-രേഖ; കൂടാതെ 

(d) 1962-ലെ ആദായന കുത  ചട്ടങ്ങള ർ ന ർവച ച്ച ര ക്കുന്ന പെർമനന്റ ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ (PAN) 

അല്ലെങ്ക ർ അത ന് തുലയ്മായ ഇ-ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെങ്ക ർ ഫോിം നമ്പർ 60; കൂടാതെ 

(e) ബ സ നസ ന്റെ സ്വഭാവവുിം ഉപഭോക്താവ ന്റെ സാമ്പത്ത ക ന ലയുിം ഉർപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ത ര ച്ചറ യർ 

രേഖകർ, അല്ലെങ്ക ർ കമ്പന യുടെ ക്രെഡ റ്റ് പോള സ  പ്രകാരിം കമ്പന  ആവശ്യപ്പെടുന്ന 

തത്തുല്യമായ ഇ-രേഖകർ: 

 

 

      ഉപഭോക്താവ് സമർപ്പ ച്ച ടത്ത്: 

 

i) PML ആക്ട ന്റെ സെക്ഷർ 11 എയുടെ ഉപവകുപ്പ് (1)-ലെ ആദ്യ വ്യവസ്ഥയുടെ വര യ ലുള്ള ആധാർ നമ്പർ, 

യുണീക്ക ് ഐഡന്റ ഫ ക്കേഷർ അതോറ ററ്  ഓഫ ് ഇന്ത്യ നർകുന്ന ഇ-KYC പ്രാമാണീകരണ സൗകര്യിം 

ഉപയോഗ ച്ച് കമ്പന  ഉപഭോക്താവ ന്റെ ആധാർ നമ്പറ ന്റെ പ്രാമാണീകരണിം നടത്തുിം. കൂടാതെ, 

അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്ത ർ, സെർട്രർ ഐഡന്റ റ്റ  ഡേറ്റാ ശേഖരണത്ത ർ ലഭ്യമായ ഐഡന്റ റ്റ  

വ വരങ്ങർ അനുസര ച്ച് വ ലാസത്ത ർ ന ന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ന ലവ ലെ വ ലാസിം നർകാർ ഉപഭോക്താവ ്

ആഗ്രഹ ക്കുന്നുവെങക് ർ, അയാർക്ക ്കമ്പന ക്ക് അത് സിംബന്ധ ച്ച് ഒരു സ്വയ പ്രഖ്യാപനിം നർകാിം. 

ii)  ഓഫ ്ലൈർ പര ശോധന നടത്താർ കഴ യുന്ന ആധാർ കൈവശിം ഉണ്ടെന്നത ന്റെ തെള വായ  കമ്പന    

ഓഫ ്ലൈർ പര ശോധന നടത്തുിം. 

iii) ഏതെങ്ക ലുിം OVD-യുടെ തത്തുല്യമായ ഇ-ഡോക്യുമെന്റ്, 2000-ലെ ഇർഫർമേഷർ ടെക് നോളജ  ആക് ട് (2000-

ലെ 21) വ്യവസ്ഥകർ അനുസര ച്ച് കമ്പന  ഡ ജ റ്റർ സ ഗ്നേച്ചർ പര ശോധ ക്കുകയുിം അനുബനധ്ിം I-ന ്

കീഴ ർ വ്യക്തമാക്ക യ ട്ടുള്ള തത്സമയ ഫോട്ടോ എടുക്കുക്കുകയുിം ചെയ്യുിം. 

iv) OVD അല്ലെങ്ക ർ ഓഫ ്ലൈർ വെര ഫ ക്കേഷർ നടത്താർ കഴ യാത്ത ആധാർ നമ്പർ കൈവശിം ഉള്ളത ന്റെ 

തെള വ്, കൈവശാവകാശ രേഖയുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്ത യ പകർപ്പ് ലഭ ക്കുന്നത ന് സർകക്ാർ 

അനുവദ ക്കുന്ന ഏതെങ്ക ലുിം അറ യ പ്പുകർക്ക് വ ധേയമായ , അനക്സ് I-ന ് കീഴ ർ വ്യക്തമാക്ക യ ട്ടുള്ള 

ഡ ജ റ്റർ KYC മുഖേന കമ്പന  സ്ഥ രീകരണിം നടത്തുിം കൂടാതെ ആധാർ നമപ്റ ന്റെയോ OVDയുടെയോ 

തത്തുല്യമായ ഇ-രേഖ സമർപ്പ ക്കാത്ത സമീപകാല ഫോട്ടോയുടെയുിം. 
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കൂടാതെ, 2016 ലെ ആധാര ് (സാമ്പത്ത ക, മറ്റ് സബ ്സ ഡ കളുടെ ടാർഗെറ്റഡ് ഡെല വറ , ആനുകൂല്യങങ്ളുിം 

സേവനങ്ങളുിം) ന യമത്ത ന്റെ 7-ാിം വകുപ്പ ന് കീഴ ർ വ ജ്ഞാപനിം ചെയ്ത ഏതെങ്ക ലുിം സ്കീമ ന് കീഴ ർ 

എന്തെങ്ക ലുിം ആനുകൂലയ്മോ സബ ്സ ഡ യോ ലഭ ക്കാർ ആഗ്രഹ ക്കുനന് ഒരു വ്യക്ത കക്് ഇ-KYC 

പ്രാമാണീകരണിം നടത്താർ കഴ യ ല്ലെങ്ക ർ വാർദ്ധക്യിം മൂലമോ മറ്റുതരത്ത ലോ ഉള്ള പര ക്കുകർ, അസുഖിം 

അല്ലെങ്ക ർ ബലഹീനത, സമാനമായ കാരണങങ്ളാർ, കമ്പന , ആധാർ നമ്പർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത ന് പുറമെ, 

ഓഫ് ലൈർ പര ശോധന നടത്ത  അല്ലെങ്ക ർ മറ്റേതെങ്ക ലുിം OVD യുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്ത യ പകർപ്പ് 

അല്ലെങ്ക ർ തത്തുല്യമായ ഇ-പ്രമാണത്ത ന ്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്ത യ രേഖയുടെ പകർപ്പ് ഉപഭോക്താവ ർ 

ന ന്ന്  നേട ക്കൊണ്ട് ത ര ച്ചറ യർ നടത്തേണ്ടതാണ്. ഈ രീത യ ർ ചെയ്യുന്ന സ ഡ ഡ  സ്ഥ രമായ  

കമ്പന യുടെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥർ ന ർവഹ ക്കുിം, അത്തരിം ഒഴ വാക്കലുകർ കൈകാര്യിം ചെയ്യലുിം കർകറനറ് ്

ഓഡ റ്റ ന്റെ ഭാഗമായ ര ക്കുിം. ഒരു കേനദ്്രീകൃത ഒഴ വാക്കർ ഡാറ്റാബേസ ർ ഒഴ വാക്കർ കൈകാര്യിം ചെയ്യുന്ന 

കേസുകർ കൃത്യമായ  രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന ് കമ്പന  ഉറപ്പാക്കുിം.ഡാറ്റാബേസ ർ ഒഴ വാകക്ർ 

അനുവദ ക്കുന്നത നുള്ള കാരണങ്ങളുടെ വ ശദാിംശങ്ങർ, ഉപഭോക്തൃ വ ശദാിംശങ്ങർ, ഒഴ വാക്കർ 

അിംഗീകര ക്കുന്ന ന യുക്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര ് എന്ന വ ഉണ്ടെങ്ക ല്  അവ കൂട  അധ ക വ ശദാിംശങ്ങള ല്   

അടങ്ങ യ ര ക്കണിം. ഡാറ്റാബേസ് കമ്പന യുടെ ആനുകാല ക ഇനറ്േണർ ഓഡ റ്റ ന്/പര ശോധനയ്കക് ്

വ ധേയമാക്കുകയുിം സൂപ്പർവൈസറ  അവലോകനത്ത നായ  ലഭ്യമാക്കുകയുിം ചെയ്യുിം. 

 

               വ ശദീകരണിം 1: കമ്പന , ഉപഭോക്താവ് ആധാർ നമ്പർ അടങ്ങ യ ആധാർ നമ്പർ കൈവശിം 

               വച്ചത ന്റെ തെള വ് സമർപ്പ ക്കുന്ന ടത്ത്, മുകള ലെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരിം ആധാർ നമ്പറ ന്റെ   

               ആധ കാര കത ആവശ്യമ ല്ലാത്ത സാഹചര്യത്ത ർ, അത്തരിം ഉപഭോക്താവ് ഉച തമായ   

               മാർഗഗ്ങ്ങള ലൂടെ തന്റെ ആധാർ നമ്പർ ത രുത്തുകയോ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുകയോ  

               ചെയ്യുന്നുണ്ടെനന്്  ഉറപ്പാകക്ണിം. 

 

              വ ശദീകരണിം 2: ബയോമെട്ര ക് അട സ്ഥാനമാക്ക യുള്ള ഇ-KYC പ്രമാണീകരണിം  

              കമ്പന ക്ക് ബാധകമായ ന യമത്ത ന് വ ധേയമായ  നടത്താവുന്നതാണ്. 

 

 വ ശദീകരണിം 3: ആധാറ ന്റെ ഉപയോഗിം, ആധാർ കൈവശിം വച്ചത ന്റെ തെള വ് മുതലായവ, ആധാർ 

(സാമ്പത്ത ക, മറ്റ് സബ ്സ ഡ  ആനുകൂല്യങ്ങളുിം സേവനങ്ങളുിം ലക്ഷ്യമ ട്ടുള്ള ഡെല വറ ) ആക് ട്, 2016-നുിം 

അത ന് കീഴ ലുള്ള ചട്ടങ്ങർക്കുിം അനുസര ച്ചായ ര ക്കുിം. 

 

16. മുഖാമുഖമല്ലാത്ത മോഡ ർ OTP അട സ്ഥാനമാക്ക യുള്ള e-KYC ഉപയോഗ ച്ച് തുറക്കുന്ന ലോർ 

അക്കൗണ്ടുകർ ഇന പ്പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകർക്ക് വ ധേയമാണ്. കമ്പന ക്ക് കൂടുതർ ന ക്ഷേപങ്ങർ 

സ്വീകര ക്കാർ കഴ യാത്തത നാർ, ഇവ വായ്പാ സൗകര്യങ്ങർക്ക് മാത്രിം പ്രസകത്മാണ്: 

 

i.  OTP വഴ യുള്ള പ്രമാണീകരണത്ത ന് ഉപഭോക്താവ ർ ന ന്ന് ഒരു പ്രത്യേക സമ്മതിം ഉണ്ടായ ര കക്ണിം. 

ii. ടേിം ലോണുകർ മാത്രമേ അനുവദ ക്കൂ. അനുവദ ച്ച ടേിം ലോണുകളുടെ ആകെ തുക ഒരു വർഷത്ത ർ 

അറുപത നായ രിം രൂപയ ർ കൂടരുത്. 

iii. അധ ഷ ്ഠ ത ഇ-KYC ഉപയോഗ ച്ച് തുറകക്ുന്ന ലോർ അക്കൗണ്ടുകർ ഒരു വർഷത്ത ർ കൂടുതർ 

അനുവദ ക്ക ല്ല, ഈ നയിം ത ര ച്ചറ യണിം. 

iv.  മുകള ർ സൂച പ്പ ച്ചതുപോലെ CDD നടപട ക്രമിം ഒരു വർഷത്ത നുള്ള ർ പൂർത്ത യാക്ക യ ല്ലെങ്ക ർ, 

കൂടുതർ ഡെബ റ്റുകർ അനുവദ ക്ക ല്ല. 

v. മറ്റേതെങ്ക ലുിം റ പ്പോർട്ട ിംഗ് സ്ഥാപനവുമായ  മുഖാമുഖമല്ലാത്ത മോഡ ർ OTP അട സ്ഥാനമാക്ക യുള്ള 

KYC ഉപയോഗ ച്ച് മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടുിം തുറനന് ട്ട ല്ലെന്നോ തുറക്കുന്ന ല്ലെന്നോ ഉള്ള ഒരു 

പ്രഖ്യാപനിം ഉപഭോക്താവ ർ ന ന്ന് ലഭ ക്കുിം. കൂടാതെ, KYC വ വരങ്ങർ CKYCR-ലേക്ക് അപ് ലോഡ് 

ചെയ്യുമ്പോർ, OTP അട സ്ഥാനമാക്ക യുള്ള e-KYC ഉപയോഗ ച്ചാണ് അത്തരിം അകക്ൗണ്ടുകർ 

തുറകക്ുന്നതെന്ന് കമ്പന  വ്യക്തമായ  സൂച പ്പ ക്കുിം. മറ്റ് റ പ്പോർട്ട ിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങള്  

മുഖാമുഖമല്ലാത്ത മോഡ ർ OTP അട സ്ഥാനമാക്ക യുള്ള e-KYC നടപട ക്രമിം ഉപയോഗ ച്ച് തുറനന് 

അക്കൗണ്ടുകളുടെ KYC വ വരങ്ങളെ അട സ്ഥാനമാക്ക  കമ്പന  അക്കൗണ്ടുകർ തുറക്ക ല്ല. 

vi. മേർപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകർ പാല ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാകക്ുനന്ത ന്, എന്തെങ്ക ലുിം 

പാല ക്കാത്ത/ലിംഘനമുണ്ടായാർ അലേർട്ടുകർ സൃഷ്ട ക്കുന്നത നുള്ള സിംവ ധാനങ്ങർ ഉർപ്പെടെയുള്ള 

കർശനമായ ന രീക്ഷണ നടപട ക്രമങ്ങർ കമ്പന ക്ക് ഉണ്ടായ ര ക്കുിം. 

 

17. ഒരു വ്യക്ത ഗത ഉപഭോക്താവുമായ  ലോർ അക്കൗണ്ട് അധ ഷ ്ഠ ത ബന്ധിം സ്ഥാപ ക്കുന്നത നായ  

കമ്പന യുടെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപ്പ ലാക്കുന്ന, ബാധകമായ ന യമങ്ങർക്ക ്വ ധേയമായ  കമ്പന  

തതസ്മയ V-CIP ഏറ്റെടുകക്ാിം, അദ്ദേഹത്ത ന്റെ അറ വോടെയുള്ള സമ്മതിം നേട യ ശേഷിം ഇന പ്പറയുന്ന 

ന ബന്ധനകർ പാല ക്കുിം: 
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i.        V-CIP നടത്തുന്ന കമ്പന യുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ത ര ച്ചറ യല നായ  ഹാജരായ ഉപഭോക്താവ ന്റെ 

വീഡ യോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയുിം ഫോട്ടോ എടുക്കുകയുിം ചെയ്യുിം. ത ര ച്ചറ യല നായ  ആധാറ ന്റെ 

ഓഫ ്ലൈർ വെര ഫ ക്കേഷർ വഴ  മാത്രമേ ത ര ച്ചറ യർ വ വരങ്ങർ നേടൂ. 

ii. ഉപഭോക്താവ് e-PAN നർകുന്ന സന്ദർഭങ്ങള ലൊഴ കെ, പ്രോസസ്സ ന ടെ ഉപഭോക്താവ ന് 

പ്രദർശ പ്പ ക്കാർ പാർ കാർഡ ന്റെ വ്യക്തമായ ച ത്രിം കമ്പന  പകർതത്ുിം. ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന 

അതോറ റ്റ യുടെ ഡേറ്റാബേസ ർ ന ന്ന് പാർ വ ശദാിംശങ്ങർ പര ശോധ ക്കേണ്ടതാണ്. 

 

iii. ഉപഭോക്താവ് ശാരീര കമായ  ഇന്ത്യയ ർ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാകക്ാർ ഉപഭോക്താവ ന്റെ തത്സമയ 

ലൊക്കേഷർ (ജ യോടാഗ ിംഗ്) പ ട ച്ചെടുക്കുിം 

iv. ആധാർ/പാർ വ ശദാിംശങ്ങള ലെ ഉപഭോക്താവ ന്റെ ഫോട്ടോ V-CIP ഏറ്റെടുകക്ുന്ന ഉപഭോക്താവുമായ  

പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നുിം ആധാർ/പാന ലെ ത ര ച്ചറ യർ വ ശദാിംശങ്ങർ ഉപഭോക്താവ് നർകുനന് 

വ ശദാിംശങ്ങളുമായ  പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നുിം കമ്പന യുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉറപ്പാക്കണിം. 

v.ആശയവ ന മയങ്ങർ തത്സമയമാണെന്നുിം മുർകൂട്ട  റെക്കോർഡ് ചെയ് ത ട്ട ല്ലെന്നുിം 

സ്ഥാപ ക്കുന്നത ന്, വീഡ യോ ഇടപെടലുകർക്ക ടയ ലെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ക്രമിം കൂടാതെ/അല്ലെങ്ക ർ 

തരത്ത ർ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് കമ്പന യുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉറപ്പാക്കണിം. 

vi. XML ഫയലോ ആധാർ സുരക്ഷ ത QR കോഡോ ഉപയോഗ ച്ച് ആധാറ ന്റെ ഓഫ ്ലൈർ 

സ്ഥ രീകരണത്ത ന്റെ കാര്യത്ത ർ, XML ഫയർ അല്ലെങ്ക ർ QR കോഡ് ജനറേഷർ തീയത  V-CIP 

നടപ്പ ലാക്കുന്ന തീയത  മുതർ 3 ദ വസത്ത ർ കൂടുതർ പഴയതല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണിം. 

vii. V-CIP വഴ  തുറക്കുന്ന എലല്ാ ലോർ അക്കൗണ്ടുകളുിം സമകാല ക ഓഡ റ്റ ന് വ ധേയമായത ന് ശേഷിം മാത്രമേ 

പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കൂ, പ്രക്ര യയുടെ സമഗ്രത ഉറപ്പാക്കുിം. 

viii. ഈ പ്രക്ര യ തടസ്സമ ല്ലാത്തതുിം തത്സമയവുിം സുരക്ഷ തവുിം ഉപഭോക്താവുമായുള്ള എർഡ്-ടു-എർഡ ്

എർക്ര പ്റ്റഡ് ഓഡ യോവ ഷ്വർ ഇന്ററാക്ഷനാണെന്നുിം ആശയവ ന മയത്ത ന്റെ ഗുണന ലവാരിം 

ഉപഭോക്താവ നെ സിംശയാതീതമായ  ത ര ച്ചറ യാർ പര്യാപ്തമാണെന്നുിം കമ്പന  ഉറപ്പാക്കുിം. 

കബള പ്പ ക്കല നുിം മറ്റ് വഞ്ചനാപരമായ കൃത്ര മത്വങ്ങർക്കുിം എത രെ പര രക്ഷ ക്കുന്നത ന് കമ്പന  

ശ്രദ്ധാപൂര ്വ്വിം പര ശോധന നടത്തുിം. 

ix. സുരക്ഷ, കരുത്ത,് എർഡ് ടു എർഡ ് എർക്ര പ്ഷർ എന്ന വ ഉറപ്പാകക്ുന്നത ന്, V-CIP ആപ്ല ക്കേഷർ 

പുറത്ത റകക്ുന്നത ന് മുമ്പ് കമ്പന  സോഫ്റ്റ് വെയറുിം സുരക്ഷാ ഓഡ റ്റുിം മൂല്യന ർണ്ണയവുിം നടത്തുിം. 

x. ഓഡ യോവ ഷ്വർ ഇടപെടർ കമ്പന യുടെ തന്നെ ഡൊമെയ് ന ർ ന ന്നാണ് ആരിംഭ ക്കേണ്ടത,് അല്ലാതെ 

ഏതെങ്ക ലുിം മൂന്നാിം കകഷ്  സേവന ദാതാവ ർ ന ന്നല്ല. ഇത നായ  പ്രതയ്േകിം പര ശീലനിം ലഭ ച്ച 

ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്  V-CIP പ്രക്ര യ നടത്തുന്നത്. V-CIP  നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 

ക്രെഡർഷ്യലുകർക്കൊപ്പിം പ്രവർത്തനരേഖയുിം സിംരക്ഷ ക്കപ്പെടുിം. 

xi. വീഡ യോ റെക്കോർഡ ിംഗ ്സുരക്ഷ തവുിം സുരക്ഷ തവുമായ രീത യ ർ സിംഭര ച്ച ട്ടുണ്ടെന്നുിം അത ല ് 

തീയത യുിം സമയവുമടങ്ങ യ സ്റ്റാമ്പുിം ഉണ്ടെന്നുിം കമ്പന  ഉറപ്പാക്കുിം. 

xii.  പ്രക്ര യയുടെ സമഗ്രതയുിം ഉപഭോക്താവ് നർകുനന് വ വരങ്ങളുിം ഉറപ്പാക്കാർ ആർട്ട ഫ ഷ്യർ 

ഇന്റല ജർസ് (AI), ഫെയ് സ് മാച്ച ിംഗ് ടെക ്നോളജ കർ എന്ന വയുർപ്പെടെ ലഭ്യമായ ഏററ്വുിം പുത യ 

സാങ്കേത കവ ദ്യയുടെ സഹായിം സ്വീകര ക്കാർ കമ്പന യെ പ്രോത്സാഹ പ്പ ക്കുന്നു. എന്ന രുന്നാലുിം, 

ഉപഭോക്താവ നെ ത ര ച്ചറ യുന്നത നുള്ള ഉത്തരവാദ ത്തിം കമ്പന യ ർ ന ക്ഷ പ്തമായ ര ക്കുിം. 

xiii. ബാധകമായ ന യമത്ത ന്റെ അട സ്ഥാനത്ത ർ ആധാർ നമ്പർ ത രുത്തുകയോ ബ്ലാകക്്ഔട്ട് ചെയ്യുകയോ 

ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന ്കമ്പന  ഉറപ്പാക്കുിം. 

18. നോർ-ബാങക് ിംഗ ് ഫ നാർസ് കമപ്ന കർകക്ായുളള് (NBFC-കർ) ലള തമായ നടപട കര്മിം: വായപ് 

ലഭ ക്കാർ ആഗ്രഹ ക്കുനന് ഒരാർക്ക് ന ർദ്ദ ഷ്ട രേഖകർ ഹാജരാക്കാർ കഴ യുന്ന ല്ലെങ്ക ർ, 

കമ്പന യുടെ വ വേചനാധ കാരത്ത ർ ഇന പ്പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകർക്ക് വ ധേയമായ  ലോർ 

അക്കൗണ്ടുകർ തുറകക്ാിം: 
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(a) കമ്പന  ഉപഭോക്താവ ർ ന ന്ന് സ്വയിം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്ത യ ഫോട്ടോ വാങ്ങണിം. 

 

(b) ലോർ  അക്കൗണ് ട്  തുറക്കുന്ന  വ്യക്ത  തന്റെ  സാന്ന ധ്യത്ത ർ  തന്റെ  ഒപ്പോ  വ രലടയാളമോ  

പത ച്ച ട്ടുണ്ടെന്ന്  കമ്പന യുടെ  ന യുക്ത  ഉദ്യോഗസ്ഥർ  തന്റെ  ഒപ്പ ന്  കീഴ ർ  

സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു .  

(c) ലോർ അക്കൗണ്ട് തുടക്കത്ത ർ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്ക ് പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ര ക്കുിം, അത നുള്ള ർ CDD 

നടപ്പ ലാക്കുിം.. 

 

(d) അനുവദ ച്ച ട് ടു ള് ള  ലോർ /  അവരുടെ  എല്ലാ  അക്കൗണ്ടുകള ലെയുിം  ബാലർസുകർ  ഒരുമ ച്ച്  

എടുത്തത്  ഒരു  ഘട്ടത്ത ലുിം  അമ്പത നായ രിം  രൂപയ ർ  കൂടാർ  പാട ല്ല .  

(e) എല്ലാ അകക്ൗണ്ടുകളുടെയുിം മൊതത്ിം ക്രെഡ റ്റ് ഒരു വർഷത്ത ർ ഒരു ലക്ഷിം രൂപയ ർ കൂടരുത.് 

 

(f)  ഉപഭോക്താവ് മുകള ലെ (d) ലിംഘ ക്കുന്ന സാഹചര്യത്ത ർ മുഴുവർ KYC നടപട ക്രമവുിം 

പൂർത്ത യാകുന്നതുവരെ കൂടുതർ ഇടപാടുകർ അനുവദ ക്ക ല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തണിം. 

(g) ബാലർസ ് നാർപ്പത നായ രിം രൂപയ ർ എത്തുമ്പോർ അല്ലെങ്ക ർ ഒരു വർഷത്തെ മൊത്തിം ക്രെഡ റ്റ ്

എർപത നായ രിം രൂപയ ർ എത്തുമ്പോർ, KYC നടത്തുന്നത ന് ഉച തമായ രേഖകർ സമർപ്പ ക്കണമെന്ന് 

ഉപഭോക്താവ നെ അറ യ ക്കുിം, അല്ലാത്തപക്ഷിം എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകള ലെയുിം മൊത്തിം ബാലർസ ്

ആകുമ്പോർ അക്കൗണ്ട ലെ പ്രവർത്തനങ്ങർ ന ർത്തുിം. ഒരുമ ച്ചെടുത്താർ മുകള ലെ വര യ ല്  (d)യ ലുിം 

(എ)ലുിം ന ർദ്ദേശ ച്ച ര ക്കുന്ന പര ധ കർ കവ യുനന്ു. 

 

(h) ഉപഭോക്താവ നെ അറ യ ക്കാനുിം  KYC പ്രക്ര യ പൂർത്ത യാക്കാനുിം  കമ്പന  ഉച തമായ നടപട കർ  

കൈക്കൊള്ളുിം, പരാജയപ്പെട്ടാർ  കൂടുതർ ഡെബ റ്റുകർ  അനുവദ ക്ക ല്ല . 

 

19. കമ്പന യുടെ ഒരു ബ്രാഞച്്/ഓഫീസ് ഒര ക്കർ നടത്ത യ KYC സ്ഥ രീകരണിം, അതേ കമ്പന യുടെ 

മറ്റേതെങ്ക ലുിം ബ്രാഞച്്/ഓഫീസ ലേക്ക് ലോർ അക്കൗണ്ട് ട്രാർസഫ്ർ ചെയ്യുന്നത ന് 

സാധുതയുള്ളതാണ,് ബന്ധപ്പെട്ട ലോർ അക്കൌണ്ട നായ  പൂർണ്ണ KYC വെര ഫ ക്കേഷർ ഇത നകിം 

തന്നെ നടത്ത യ ട്ടുണ്ടെങ്ക ലുിം അത ്ആനുകാല ക അപ് ഡേറ്റ ന് ബാധകമല്ല. 

ഭാഗിം II- സോർ പര്ൊപ്രൈററ്റ  സ്ഥാപനങങ്ർകക്ുളള് CDD നടപട കർ 

20. ഒരു സോർ പ്രൊപ്രൈറ്ററ  സ്ഥാപനത്ത ന്റെ പേര ർ ഒരു ലോർ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നത ന്, 

വ്യക്ത യുടെ (ഉടമസ്ഥർ) CDD നടപ്പ ലാക്കുിം. 

21. മേർപ്പറഞ്ഞവയ ്ക്ക് പുറമേ, കുത്തക സ്ഥാപനത്ത ന്റെ പേര ലുള്ള ബ സ നസ് / പ്രവർത്തനത്ത ന്റെ 

തെള വായ  ഇന പ്പറയുന്ന ഏതെങ്ക ലുിം രണ്ട് പ്രമാണങ്ങള്  അല്ലെങ്ക ർ തത്തുല്യമായ ഇ-

പ്രമാണങ്ങളുിം ലഭ കക്ുിം: 

 

(a) രജ സ്ട്രേഷർ സർട്ട ഫ ക്കറ്റ ്

 

(b) ഷോപ്പ് ആർഡ് എസ്റ്റാബ്ല ഷ് മെന്റ് ആക ്ട് പ്രകാരിം മുന സ പ്പർ അധ കാര കർ നർകുനന് 

സർട്ട ഫ ക്കറ്റ്/ലൈസർസ്. 

 

(c) വ ർപ്പനയുിം ആദായ ന കുത  റ ട്ടേണുകളുിം. 

 

(d) CST/VAT/ GST സർട്ട ഫ ക്കറ്റ ്(പ്രോവ ഷണല് /ഫൈനല് ) 

 

(e) സെയ ർസ് ടാക് സ്/സേവന ന കുത /പ്രൊഫഷണർ ടാക്സ് അധ കാര കർ നർകുന്ന 

സർട്ട ഫ ക്കറ്റ്/രജ സ് ട്രേഷർ ഡോക്യുമെന്റ്. 

 

(f) IEC (ഇമ്പോർട്ടർ എക് സ് പോർട്ടർ കോഡ്) DGFT ഓഫീസ് മുഖേനയുള്ള പ്രൊപ്രൈറ്ററ  ആശങ്കയ ്ക്ക് 

നർക യ ട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്ക ർ ഒരു ചട്ടത്ത ന് കീഴ ർ സിംയോജ പ്പ ച്ച ട്ടുള്ള ഏതെങ്ക ലുിം 

പ്രൊഫഷണർ ബോഡ  പ്രൊപ്രൈറ്ററ  ആശങ്കയുടെ പേര ർ നർക യ ട്ടുള്ള ലൈസർസ് / പ്രാക്ടീസ് 

സർട്ട ഫ ക്കറ്റ്. 
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(g) സ്ഥാപനത്ത ന്റെ വരുമാനിം പ്രത ഫല പ്പ ക്കുന്ന, ആദായന കുത  അധ കാര കർ യഥാവ ധ  

പ്രാമാണീകര ച്ച/അിംഗീകര ക്കുന്ന ഏക ഉടമസ്ഥന്റെ പേര ർ സമ്പൂർണ്ണ ആദായ ന കുത  റ ട്ടേർ 

(അിംഗീകാരിം മാത്രമല്ല). 

 

(h)  വൈദ്യുത , വെള്ളിം, ലാർഡ് ലൈർ ടെല ഫോർ ബ ല്ലുകർ തുടങ്ങ യ യൂട്ട ല റ്റ  ബ ല്ലുകർ. 

 

22. അത്തരിം രണ്ട് രേഖകർ നർകാർ കഴ യ ല്ലെന്ന് കമ്പന ക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യത്ത ർ, 

കമ്പന ക്ക് അവരുടെ വ വേചനാധ കാരത്ത ർ, ബ സ നസ/്പ്രവർത്തനത്ത ന്റെ തെള വായ  ആ 

രേഖകള ർ ഒന്ന് മാത്രമേ സ്വീകര ക്കാവൂ. 

 

            കമ്പന  കോർടാക്റ്റ് പോയ ന്റ് പര ശോധന ഏറ്റെടുക്കുകയുിം അത്തരിം സ്ഥാപനത്ത ന്റെ  

           അസ്ത ത്വിം സ്ഥാപ ക്കുന്നത ന് ആവശ്യമായ മറ്റ് വ വരങ്ങളുിം വ്യക്തതകളുിം ശേഖര കക്ുകയുിം ചെയ്താർ, 

           ഉടമസ്ഥാവകാശത്ത ന്റെ വ ലാസത്ത ർ ന ന്ന് ബ സ നസ്സ് പ്രവർത്തനിം പര ശോധ ച്ചുവെന്ന്     

           സ്ഥ രീകര ക്കുകയുിം തൃപ്ത പ്പെടുകയുിം ചെയ്യുിം. 

                        ഭാഗിം III- ന യമപരമായ സഥ്ാപനങങ്ർകക്ുള്ള CDD നടപട കർ 

 

23. ഒരു കമ്പന യുടെ ലോർ അക്കൗണ്ട് തുറകക്ുന്നത ന്, ഇന പ്പറയുന്ന ഓരോ രേഖകളുടെയുിം 

സാക്ഷ്യപ്പെടുത്ത യ പകർപ്പുകർ അല്ലെങക് ർ അത ന് തുല്യമായ ഇ-ഡോക്യുമെന്റുകർ 

ലഭ ക്കുിം: 

 

(a) ഇർകോർപ്പറേഷർ സർട്ട ഫ ക്കറ്റ ്

 

(b) മെമോരണ്ടുിം അസോസ യേഷന്റെ ലേഖനങ്ങളുിം 

 

(c) കമ്പന യുടെ പെര ്മനന് റ് അക്കൌണ്ട്  നമ്പര ് 

 

(d) ഡയറക്ടർ ബോർഡ ർ ന ന്നുള്ള ഒരു പ്രമേയവുിം അത ന്റെ മാനേജർമാർക്കോ ഓഫീസർമാർക്കോ 

ജീവനക്കാർകക്ോ അത ന്റെ പേര ർ ഇടപാട് നടത്താർ അനുവദ ച്ച പവർ ഓഫ ്അറ്റോർണ  
 

(e) ഗുണഭോക്താവായ ഉടമ, മാനേജർമാർ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ അല്ലെങ്ക ർ ജീവനക്കാർ എന്ന വരുമായ  

ബന്ധപ്പെട്ട CDD രേഖകർ, സാഹചര്യിം പോലെ, കമ്പന യുടെ പേര ർ ഇടപാട് നടത്താർ ഒരു അഭ ഭാഷകനെ 

ഏര് പ്പെടുത്തുക 

24. ഒരു പങ്കാള ത്ത സ്ഥാപനത്ത ന്റെ ലോർ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നത ന്, ഇന പ്പറയുന്ന ഓരോ 

ഡോക്യുമെന്റുകളുടെയുിം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്ത യ പകർപ്പുകർ അല്ലെങക് ർ അത ന് തുല്യമായ ഇ-

ഡോക്യുമെന്റുകർ ലഭ ക്കുിം: 
 

(a) രെജ സ്ട്രേഷന്  സര ്ട്ട ഫ ക്കറ്റ ്
 

(b) പങ്കാള ത്ത കരാർ 
 

(c) പങ്കാള ത്ത സ്ഥാപനത്ത ന്റെ പെര ്മനെന് റ് അകക്ൗണ്ട് നമ്പർ 
 

(d) ഗുണഭോക്താവായ ഉടമ, മാനേജർമാർ, ഓഫീസർമാർ അല്ലെങ്ക ർ ജീവനക്കാർ എന്ന വരുമായ  

ബന്ധപ്പെട്ട, സെക്ഷർ 16-ർ വ്യക്തമാക്ക യ ട്ടുള്ള രേഖകർ,സാഹചര്യിം പോലെ, അത ന്റെ പേര ർ 

ഇടപാട് നടത്താർ ഒരു അഭ ഭാഷകനെ ഏര് പ്പെടുത്തുക 

 

25. ഒരു ട്രസ്റ്റ ന്റെ ലോർ അക്കൗണ്ട് തുറകക്ുന്നത ന,് ഇന പ്പറയുന്ന ഓരോ ഡോക്യുമെന്റുകളുടെയുിം 

സാക്ഷ്യപ്പെടുത്ത യ പകർപ്പുകർ അല്ലെങക് ർ അത ന് തുല്യമായ ഇ-ഡോക്യുമെന്റുകർ 

ലഭ ക്കുിം: 

 

(a) രെജ സ്ട്രേഷന്  സര ്ട്ട ഫ ക്കറ്റ ്
 

(b) ട്രസ്റ്റ ന് റെ കരാര ് 
 

(c) ട്രസ്റ്റ ന്റെ പെര ്മനന ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അല്ലെങക് ർ ഫോിം നമ്പർ.60 
 

(d) ഗുണഭോക്താവായ ഉടമ, മാനേജർമാർ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ അല്ലെങ്ക ർ ജീവനക്കാർ എന്ന വരുമായ  

ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷർ 16-ർ വ്യക്തമാക്ക യ ട്ടുള്ള രേഖകർ,സാഹചര്യിം പോലെ, അത ന്റെ പേര ർ 

ഇടപാട് നടത്താർ ഒരു അഭ ഭാഷകനെ ഏര ്പ്പെടുത്തുക
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26. ഒരു അർ ഇർകോർപ്പറേററ്ഡ് അസോസ യേഷന്റെയോ വ്യക്ത കളുടെ ഒരു കൂട്ടത്ത ന് റെയോ ലോർ 

അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നത ന്, ഇന പ്പറയുന്ന ഓരോ ഡോക്യുമെന്റുകളുടെയുിം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്ത യ 

പകർപ്പുകർ അല്ലെങ്ക ർ അത ന് തുല്യമായ ഇ-ഡോക്യുമെന്റുകർ ലഭ ക്കുിം: 

 

(a) അത്തരിം അസോസ യേഷന്റെ അല്ലെങ്ക ർ വ്യക്ത കളുടെ സിംഘത്ത ന ്റെ മാനേജ ിംഗ് ബോഡ യുടെ തീരുമാനിം 

 

(b) ഇർകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാത്ത അസോസ യേഷന്റെ അല്ലെങക് ർ വ്യകത് കളുടെ സിംഘതത് ന് റെ 

പെർമനെന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അല്ലെങ്ക ർ ഫോിം നമ്പർ 60 

 

(c) അത ന്റെ പേര ർ ഇടപാട് നടത്താർ അനുവദ ച്ച പവർ ഓഫ ്അറ്റോർണ  

 

(d) CDD ഡോക്യുമെന്റുകർ, ബെനെഫ ഷ യല ് ഉടമ, മാനേജർമാർ, ഓഫീസർമാർ അല്ലെങ്ക ർ ജീവനക്കാർ 

എന്ന വരെ സിംബന്ധ ക്കുന്ന, അത ന്റെ പേര ർ ഇടപാട് നടത്താർ ഒരു അഭ ഭാഷകനെ കൈവശിം വയക്്കുകയുിം 

 

(e) അത്തരിം ഒരു അസോസ യേഷന്റെയോ വ്യക്ത കളുടെ സിംഘത്ത ന് റെയോ ന യമപരമായ ന ലന ല് പ്പ് കൂട്ടായ  

സ്ഥാപ ക്കുന്നത ന് കമ്പന ക്ക് ആവശ്യമായേക്കാവുന്ന അത്തരിം വ വരങ്ങർ. 

 

വ ശദീകരണിം: രജ സ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ട്രസ്റ്റുകർ/പങ്കാള ത്ത സ്ഥാപനങ്ങർ 'അർ ഇർകോർപ്പറേറ്റഡ് 

അസോസ യേഷർ' എന്ന പദത്ത ന് കീഴ ർ ഉർപ്പെടുത്തുിം. 

 

വ ശദീകരണിം: 'വ്യക്ത കളുടെ സിംഘിം' എന്ന പദത്ത ർ സൊസൈറ്റ കർ ഉർപ്പെടുന്നു. 

27. സൊസൈറ്റ കർ, സർവ്വകലാശാലകർ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകർ പോലുള്ള തദദ്േശ സ്ഥാപനങ്ങർ 

തുടങ്ങ യ മുർഭാഗങ്ങള ർ പ്രത്യേകമായ  ഉർപ്പെടാത്ത ന യമവ്യക്ത കളുടെ ലോർ അക്കൗണ്ട് 

തുറകക്ുന്നത ന്, ഇന പ്പറയുന്ന രേഖകളുടെ സാകഷ്്യപ്പെടുത്ത യ പകർപ്പുകളോ അവയുടെ 

തത്തുല്യമായ ഇ-ഡോക്യുമെന്റുകളോ ലഭ ക്കുിം: 

 

(a) സ്ഥാപനത്ത ന ്വേണ്ട  പ്രവർത്ത ക്കാർ അധ കാരമുള്ള വ്യകത് യുടെ പേര ്കാണ ക്കുന്ന രേഖ; 

 

(b) സെക്ഷർ 16-ർ വ്യക്തമാകക് യ ട്ടുള്ള രേഖകർ, ഒരു അറ്റോർണ  കൈവശമുള്ള വ്യക്ത ക്ക് വേണ്ട  ഇടപാട് 

നടത്താനുിം 

 

(c) അത്തരിം ഒരു സ്ഥാപനത്ത ന്റെ/ന യമപരമായ വ്യക്ത യുടെ ന യമപരമായ ന ലന ല് പ്പ് സ്ഥാപ ക്കുന്നത ന് 

കമ്പന ക്ക് ആവശ്യമായേകക്ാവുന്ന അത്തരിം രേഖകർ. 

 

                             ഭാഗിം IV - ഗുണഭോകത്ാവായ ഉടമയെ ത ര ചച്റ യർ 

28. ഒരു സ്വാഭാവ ക വ്യക്ത  അല്ലാത്ത ഒരു ന യമപരമായ വ്യക്ത യുടെ ലോർ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നത ന,് 

ഗുണഭോക്താവായ ഉടമയെ(കളെ) ത ര ച്ചറ യുകയുിം അവന്റെ/അവളുടെ ഐഡന്റ റ്റ  

സ്ഥ രീകര ക്കുന്നത നുള്ള ന യമങ്ങള ലെ റൂർ 9-ലെ സബ-്റൂർ (3) അനുസര ച്ച് ന്യായമായ എല്ലാ 

നടപട കളുിം സ്വീകര ക്കുകയുിം ചെയ്യുിം. ഇന പ്പറയുന്ന കാര്യങങ്ർ കണകക് ലെടുതത് ്

ഏറ്റെടുകക്ുന്നതാണ്: 

 

(a) ഒരു സ്റ്റോക്ക് എക് സ് ചേഞ്ച ർ ല സ് റ്റ് ചെയ് ത ര ക്കുന്ന ഒരു കമ്പന യാണ് അല്ലെങ്ക ർ അത്തരിം ഒരു 

കമ്പന യുടെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമാണ് ഉപഭോക്താവ് അല്ലെങ്ക ർ ന യന്ത്ര ത പല ശ ഉടമയ് ക്ക്, അത്തരിം 

കമ്പന കളുടെ ഏതെങ്ക ലുിം ഷെയർഹോർഡറുടെയോ ഗുണഭോക്തൃ ഉടമയുടെയോ ഐഡന്റ റ്റ  

ത ര ച്ചറ യുകയുിം സ്ഥ രീകര ക്കുകയുിം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമ ല്ല. 

 

(b) ട്രസ്റ്റ്/നോമ ന  അല്ലെങ്ക ർ വ ശ്വസ്ത അക്കൗണ്ടുകളുടെ കാര്യത്ത ർ, ഉപഭോക്താവ് മറ്റൊരു 

വ്യക്ത ക്ക് വേണ്ട  ട്രസ്റ്റ /നോമ ന  അല്ലെങ്ക ർ മറ്റേതെങ്ക ലുിം ഇടന ലക്കാരനായ  

പ്രവർത്ത ക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ന ർണ്ണയ ക്കപ്പെടുന്നു. അത്തരിം സന്ദർഭങങ്ള ർ, ഇടന ലക്കാരുടെയുിം 

അവർ പ്രവർത്ത ക്കുന്ന വ്യക്ത കളുടെയുിം ഐഡന്റ റ്റ യുടെയുിം പേര ർ തൃപ്ത കരമായ തെള വുകളുിം 

ട്രസ്റ്റ ന്റെ സ്വഭാവത്ത ന്റെയോ അല്ലെങ്ക ർ ന ലവ ലുള്ള മറ്റ് ക്രമീകരണങങ്ളുടെയോ വ ശദാിംശങ്ങളുിം 

ലഭ ക്കുിം. 
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അധയ്ായിം V – തുടരുനന് ഡയ്ൂ ഡ ല ജെന ്സ ്
 

29. ഉപഭോക്താക്കർ, ഉപഭോക്തൃ ബ സ നസ്സ്, റ സ്ക് പ്രൊഫൈർ, ഫണ്ടുകളുടെ ഉറവ ടിം 

എന്ന വയെക്കുറ ച്ചുള്ള അവരുടെ അറ വ് സ്ഥ രതയുള്ളതാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാർ കമ്പന  

ഉപഭോക്താക്കർക്ക് തുടർന്നുിം ജാഗ്രത പാല ക്കണിം;    

 

30. സൂക്ഷ്മ ന രീക്ഷണിം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഘടകങ്ങളുടെ പൊതുതയെ മുർവ ധ കള ല്ലാതെ, 

ഇന പ്പറയുന്ന തരത്ത ലുള്ള ഇടപാടുകർ ന ർബന്ധമായുിം ന രീക്ഷ കക്േണ്ടതാണ്: 

 

(a) വലുതുിം സങ്കീർണ്ണവുമായ ഇടപാടുകർ, അസാധാരണമായ പാറ്റേണുകർ ഉള്ളവ, ഉപഭോക്താവ ന്റെ 

സാധാരണവുിം പ്രതീക്ഷ ക്കുന്നതുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായ  പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ല്ല, അവയ്ക്ക ്

പ്രത്യക്ഷമായ സാമ്പത്ത ക യുകത് യോ ന യമാനുസൃതമായ ലക്ഷ്യമോ ഇല്ല. 

 

(b) ന ശ്ച ത പര ധ  കവ യുന്ന ഇടപാടുകർ. 

 

(c) ഉപഭോക്താവ ന്റെ പ്രൊഫൈലുമായ  പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഉയർന്ന അക്കൗണ്ട് വ റ്റുവരവ്. 

 

(d) മൂന്നാിം കക്ഷ  ചെകക്ുകർ, ഡ്രാഫ്റ്റുകർ മുതലായവ നർകുന്നു. 

 

31. ന രീക്ഷണത്ത ന്റെ വ്യാപ്ത  ഉപഭോക്താവ ന്റെ നഷ്ടസാധ്യതയുള്ള വ ഭാഗവുമായ  

യോജ പ്പ ച്ച ര ക്കുന്നു. 

 

വ ശദീകരണിം: ഉയർന്ന നഷ്ടസാധ്യതയുള്ള അക്കൗണ്ടുകർ കൂടുതർ തീവര്മായ ന രീക്ഷണത്ത ന ്

വ ധേയമാകക്േണ്ടതുണ്ട്. 

 

(a) അക്കൌണ്ടുകളുടെ നഷ്ടസാധ്യത വർഗ്ഗീകരണത്ത ന്റെ ആനുകാല ക അവലോകന സിംവ ധാനിം, അത്തരിം 

ആനുകാല കങ്ങർ കുറഞഞ്ത് ആറ് മാസതത് ലൊര കക്ലെങക് ലുിം, കൂടാതെ കൂടുതർ ജാഗ്രതാ നടപട കർ 

പ്രയോഗ ക്കേണ്ടത ന്റെ ആവശ്യകതയുിം ന ലവ ർ വരുിം. 

 

32. കാലാനുസൃതമായ പുതുകക്ല ് 

 

ഉയർനന് നഷ്ടസാധ്യതയുള്ള ഉപഭോക്താക്കർക്ക് രണട്് വർഷതത് ലൊര കക്ലെങക് ലുിം ഇടതത്രിം 

നഷ്ടസാധ്യതയുള്ള ഉപഭോക്താക്കർക്ക് എടട്് വർഷതത് ലൊര കക്ർ, കുറഞഞ് നഷ്ടസാധ്യതയുള്ള 

ഉപഭോക്താക്കർക്ക് പതത് ് വർഷതത് ലൊര കക്ർ ഇന പ്പറയുന്ന നടപട ക്രമിം അനുസര ച്ച് കാലാനുസൃത 

പുതുക്കല്  നടത്തണിം:` 

 

(a) കമപ്ന  ന ർവവ്ഹ കക്ുനന്ത്:- 

 

i. കാലാനുസൃത പുതുക്കല ് സമയത്ത് CDD എന്തായാലുിം, നഷ്ടസാധ്യത കുറഞ്ഞ ഉപഭോക്താക്കളുടെ 

കാര്യത്ത ർ, അവരുടെ ഐഡന്റ റ്റ കളുിം വ ലാസങ്ങളുിം സിംബന്ധ ച്ച് സ്റ്റാററ്സ ർ 

മാറ്റമൊന്നുമ ല്ലെങ്ക ർ, KYC യ ലെ മീറ്റര്  ഡയറക്ഷന ലെ ഖണ്ഡ ക 38 അനുസര ച്ച് അത നുള്ള ഒരു 

സ്വയിം സാക്ഷ്യപത്രിം ലഭ ക്കുിം. 

ii. ന യമപരമായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കാര്യത്ത ർ, ലോർ അക്കൗണ്ട് തുറകക്ുന്ന സമയത്ത് കമ്പന  

ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകർ അവലോകനിം ചെയ്യുകയുിം KYC-യെക്കുറ ച്ചുള്ള മീറ്റര ് ഡയറക്ഷർസ ന്റെ 

ഖണ്ഡ ക 38 പ്രകാരിം പുത യ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്ത യ പകർപ്പുകർ നേടുകയുിം ചെയ്യുിം. 

 

KYC-യെക്കുറ ച്ചുള്ള മാസ്റ്റർ ഡയറക്ഷന്റെ ന ലവ ലുള്ള ആവശ്യകതകർ അനുസര ച്ച് KYC രേഖകർ 

നർക യ ട്ടുണ്ടെങ്ക ർ, അവരുടെ അത് പക്കർ ലഭ്യമാണെന്ന് കമ്പന  ഉറപ്പാക്കണിം. 

 

(b) OVD അല്ലെങ്ക ർ ആധാർ പ്രാമാണീകരണത്ത ന്/ഓഫ് ലൈർ പര ശോധനയ ്ക്കായ  സമ്മതിം നർകുന്നത ന ്

വേണ്ട  ഉപഭോക്താവ ന്റെ ഭൗത ക സാന്ന ധ്യിം, അക്കൗണ്ട് ഉടമയുടെ/ഉടമകളുടെ ഭൗത ക സാന്ന ധ്യിം 

ആവശ്യമായ  വരുന്നത ന് മത യായ കാരണങ്ങളുണ്ടെങ്ക ർ ഉർപ്പെടെ, അവരുടെ വ ശ്വസ്തത 

സ്ഥാപ ക്കാർ കമ്പന   ഓപ്ഷന ർ ന ർബന്ധ ച്ചേക്കാിം. സാധാരണയായ , മെയ ർ/തപാർ വഴ  

ഉപഭോക്താവ് കൈമാറുന്ന OVD/സമ്മതിം സ്വീകാര്യമായ ര ക്കുിം.. 
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(c) KYC അപ് ഡേറ്റ് നടത്ത യ തീയത  സഹ തിം അിംഗീകാരിം നർകുമെന്ന് കമ്പന  ഉറപ്പാക്കുിം. 

 

(d) മുകള ർ പറഞ്ഞ ര ക്കുനന് സമയ പര ധ കർ ലോർ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്ന തീയത  മുതർ/ KYC യുടെ 

അവസാന സ്ഥ രീകരണിം മുതർ ബാധകമാകുിം. 

 

33. ന ലവ ലുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുടെ കാര്യത്ത ർ, കമ്പന  സ്ഥ രിം അക്കൗണ്ട് നമ്പറോ അത ന്റെ 

തത്തുല്യമായ ഇ-ഡോക്യുമെന്റോ അല്ലെങ്ക ർ ഫോിം നമ്പർ.60, കേന്ദ്ര ഗവർമെന്റ് അറ യ ക്കുന്ന 

തീയത യ ർ നേടേണ്ടതാണ്, ഉപഭോക്താവ് പെർമനന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അല്ലെങ്ക ർ അത ന് 

തുല്യമായ ഇ-ഡോക്യുമെന്റുകർ അല്ലെങ്ക ർ ഫോിം നമ്പർ 60 സമർപ്പ ക്കുന്നതുവരെ  കമ്പന  

അക്കൗണ്ട ലെ പ്രവർത്തനങ്ങർ താർക്കാല കമായ  ന ർത്ത വെക്കുിം. 

 

 എന്നാർ, ഒരു ലോർ അകക്ൗണ്ട ന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങർ താർക്കാല കമായ  ന ർത്തുന്നത ന് മുമ്പ്  (അതായത,് 

കൂടുതർ ഡെബ റ്റുകർ താർക്കാല കമായ  ന ർതത് വയ്ക്കുന്നത്), കമ്പന  ഉപഭോക്താവ ന് ആക്സസ് 

ചെയ്യാവുന്ന ഒരു അറ യ പ്പുിം കേർകക്ാനുള്ള ന്യായമായ അവസരവുിം നർകുിം.       കൂടാതെ, കമ്പന  അത ന്റെ 

ആന്തര ക നയത്ത ർ, സ്ഥ രമായ അക്കൗണ്ട് നമ്പറോ അത ന്റെ       തത്തുല്യമായ ഇ-ഡോക്യുമെന്റോ നർകാർ 

കഴ യാത്ത ഉപഭോക്താകക്ർക്കുള്ള തുടർ സേവനങങ്ർക്കായ         ഉച തമായ ഇളവ്(കർ) ഉർപ്പെടുത്തുിം. 

വാർദ്ധക്യിം അല്ലെങ്ക ർ മറ്റെന്തെങക് ലുിം, അത്തരിം കാരണങ്ങർ. എന്ന രുന്നാലുിം, അത്തരിം ഉപഭോക്തൃ 

ബന്ധങ്ങർ മെച്ചപ്പെടുത്ത യ ന രീക്ഷണത്ത ന് വ ധേയമായ ര ക്കുിം. 

 

കൂടാതെ, കമ്പന യുമായ  ന ലവ ലുള്ള ലോർ അധ ഷ്ഠ ത ബന്ധമുള്ള ഒരു ഉപഭോകത്ാവ് തന്റെ സ്ഥ രിം അകക്ൗണ്ട് 

നമ്പറോ തത്തുല്യമായ ഇ-ഡോക്യുമെന്റോ അല്ലെങ്ക ർ ഫോിം നമ്പർ 60 സമർപ്പ ക്കാർ 

ആഗ്രഹ ക്കുന്ന ല്ലെന്ന ് കമ്പന ക്ക് രേഖാമൂലിം നർക യാർ, ലോർ അക്കൗണ്ട് (അതായത്, കൂടുതർ 

ഡെബ റ്റുകർ താർകക്ാല കമായ  ന ർത്തുക) കൂടാതെ ഉപഭോക്താവ ന് ബാധകമായ ത ര ച്ചറ യർ രേഖകർ നേട  

ഉപഭോക്താവ ന്റെ ഐഡന്റ റ്റ  സ്ഥാപ ച്ചത ന് ശേഷിം എല്ലാ ബാധ്യതകളുിം ഉച തമായ   കമ്പന  

അവസാന പ്പ ക്കുിം. 

  

വ ശദീകരണിം - ഈ വ ഭാഗത്ത ന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്ത നായ , ഒരു അക്കൗണ്ടുമായ  ബന്ധപ്പെട്ട് "പ്രവർത്തനങ്ങർ 

താർക്കാല കമായ  ന ർത്തുക" എന്നത നർത്ഥിം, ഉപഭോക്താവ് ഈ വ ഭാഗത്ത ലെ വ്യവസ്ഥകർ 

പാല ക്കുന്നത് വരെ കമ്പന  ആ അക്കൗണ്ടുമായ  ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഇടപാടുകളുിം പ്രവർത്തനങ്ങളുിം 

താർക്കാല കമായ  ന ർത്ത വയ്ക്കുന്നതാണ്. ലോർ അക്കൗണ്ടുകർ പോലെയുള്ള അസറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളുടെ 

കാര്യത്ത ർ, അക്കൗണ്ട ലെ പ്രവർത്തനിം അവസാന പ്പ ക്കുന്നത ന്, ക്രെഡ റ്റുകർ മാത്രമേ അനുവദ ക്കൂ. 

 

ഭാഗിം VI - മെചച്പപ്െടുതത് യതുിം ലള തവുമായ ഡയ്ൂ ഡ ല ജെന ്സ് നടപട കര്മിം 

 

A. മെചച്പപ്െടുതത് യ ഡയ്ൂ ഡ ല ജെന ്സ ്
 

34. മുഖാമുഖിം കാണാതത് ഉപഭോകത്ാകക്ളുടെ ലോർ അകക്ൗണട്് (ബോർഡ ിംഗ ് അട സ്ഥാനമാകക് യുളള് 

ആധാർ OTP ഒഴ കെ): മുഖാമുഖിം കാണാത്ത ഉപഭോക്താകക്ർകക്് കൃത്യമായ ശ്രദ്ധ നർകുന്നത ന,് 

മറ്റൊരു കമ്പന യുമായുള്ള ഉപഭോക്താവ ന്റെ KYC-അനുസര ച്ചുള്ള അക്കൗണ്ട് വഴ യാണ് ആദ്യ 

പേയ ്മെന്റ്/വ തരണിം നടപ്പ ലാക്കുന്നതെന്ന് കമ്പന  ഉറപ്പാക്കുിം. 

 

35. രാഷട്ര്ീയമായ  കുപര്സ ദധ്രായവരുടെ  (PEP) ലോർ അകക്ൗണട്ുകർ 

 

A. ഇന പ്പറയുന്നവ നർക യാർ PEP-കളുമായ  ഒരു ബന്ധിം സ്ഥാപ ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷർ കമ്പന കക്് ഉണ്ടായ ര ക്കുിം: 

   

(a) കുടുിംബാിംഗങ്ങളുടെയുിം അടുത്ത ബന്ധുകക്ളുടെയുിം ഫണ്ടുകളുടെ ഉറവ ടങ്ങളെക്കുറ ച്ചുള്ള വ വരങ്ങർ 

ഉർപ്പെടെ മത യായ വ വരങ്ങർ PEP-യ ർ ശേഖര ക്കുന്നു; 

(b) ഒരു ഉപഭോക്താവായ   PEP യെ സ്വീകര ക്കുന്നത ന് മുമ്പ് വ്യക്ത യുടെ ഐഡന്റ റ്റ  പര ശോധ ച്ച ര ക്കണിം; 

 

(c) ഉപഭോക്തൃ സ്വീകാര്യത നയത്ത ന ് അനുസൃതമായ  ഒരു PEP-യ് ക്കായ  ഒരു ലോർ അക്കൗണ്ട് 

തുറകക്ുന്നത നുള്ള തീരുമാനിം ഒരു മുത ർന്ന തലത്ത ലാണ് എടുകക്ുന്നത;് 

(d) അത്തരിം എല്ലാ ലോർ അകക്ൗണ്ടുകളുിം തുടർച്ചയായ  മെച്ചപ്പെടുത്ത യ ന രീക്ഷണത്ത ന ്വ ധേയമാണ;്
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(e) ന ലവ ലുള്ള ഒരു ഉപഭോക്താവോ ന ലവ ലുള്ള ലോർ അക്കൗണ്ട ന്റെ ഗുണഭോക്താവായ ഉടമയോ പ ന്നീട് 

PEP ആയ  മാറുന്ന സാഹചര്യത്ത ർ, ബ സ നസ് ബന്ധിം തുടരുന്നത ന് മുത ർന്ന മാനേജ് മെന്റ ന്റെ 

അിംഗീകാരിം ലഭ ക്കണിം; 

(f) PEP-കർക്ക ് ബാധകമായ CDD നടപട കർ, തുടർച്ചയായ  മെച്ചപ്പെടുത്ത യ ന രീക്ഷണിം ഉർപ്പെടെ 

ബാധകമാണ്. 

 

B. ഈ ന ർദ്ദേശങ്ങർ PEP ഗുണഭോക്തൃ ഉടമയായ ലോർ അക്കൗണ്ടുകർക്കുിം ബാധകമായ ര ക്കുിം. 

 

36. പര്ൊഫഷണർ ഇടന ലകക്ാർ തുറനന് കല്യനറ്് ലോർ അകക്ൗണട്ുകർ: 

 
പ്രൊഫഷണർ ഇടന ലക്കാർ മുഖേന ലോർ അക്കൗണ്ടുകർ തുറക്കുമ്പോർ ന യമപ്രകാരിം 

അനുവദ ച്ചതാണെന്ന് കമ്പന  ഉറപ്പാക്കുിം: 

 

(a) ഒരു സ ിംഗ ള്  ക്ലായ ന ്റ ന് വേണ്ട  ഒരു പ്രൊഫഷണർ ഇടന ലക്കാരർ ലോർ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുമ്പോർ 

ക്ലയന്റുകളെ ത ര ച്ചറ യുിം. 

(b) മ്യൂച്വർ ഫണ്ടുകർ, പെർഷർ ഫണ്ടുകർ അല്ലെങ്ക ർ മറ്റ ് തരത്ത ലുള്ള ഫണ്ടുകർ എന്ന വയെ 

പ്രത ന ധീകര ച്ച ്പ്രൊഫഷണർ ഇടന ലക്കാർ കൈകാര്യിം ചെയ്യുന്ന 'പൂർഡ്' അക്കൗണ്ടുകർ കൈവശിം 

വയ്ക്കാർ കമ്പന ക്ക് ഓപ്ഷർ ഉണ്ടായ ര ക്കുിം. 

(c) ക്ലയന്റ് വ ശദാിംശങങ്ർ കമ്പന ക്ക് വെള പ്പെടുത്തുന്നത് ന രോധ ക്കുന്ന ഏതെങ്ക ലുിം ക്ലയന്റ ്

രഹസ്യാത്മകതയ്ക്ക് വ ധേയരായവരുടെ  പ്രൊഫഷണർ ഇടന ലക്കാരുടെ ലോർ അക്കൗണ്ടുകർ കമ്പന  

തുറകക് ല്ല 

(d) കമ്പന യുടെ തലത്ത ർ ഇടന ലക്കാർ കൈവശിം വചച് ര ക്കുന്ന ഫണ്ടുകർ സിംയോജ പ്പ ക്കാത്ത ടതത് ്

എല്ലാ ഗുണഭോക്തൃ ഉടമകളെയുിം ത ര ച്ചറ യുിം, കൂടാതെ അവയ ർ ഓരോന്നുിം ഗുണഭോകത്ാവ നെ 

ബന്ധ പ്പ ക്കാവുന്ന 'ഉപ-അക്കൗണ്ടുകർ' ആണ,് അല്ലെങ്ക ർ അത്തരിം ഫണട്ുകർ സഹ- കമ്പന യുടെ 

തലത്ത ർ കൂട ച്ചേർന്ന,് കമ്പന  പ്രയോജനകരമായ ഉടമകളെ അന്വേഷ ക്കുിം. 

(e) ഇടന ലക്കാരർ ഒരു ന യന്ത്ര തവുിം മേർനോട്ടിം വഹ ക്കുന്നതുമായ സ്ഥാപനമാണെന്നുിം 

ഉപഭോക്താക്കളുടെ KYC ആവശ്യകതകർക്ക ് അനുസൃതമായ  മത യായ സിംവ ധാനങ്ങർ 

ന ലവ ലുണ്ടെങ്ക ർ കമ്പന , അവരുടെ വ വേചനാധ കാരത്ത ർ, ഒരു ഇടന ലകക്ാരർ നടത്തുന്ന 'കസ്റ്റമർ 

ഡ്യൂ ഡ ല ജർസ്' (CDD)നെ ആശ്രയ ക്കുിം. 

(f)  ഉപഭോക്താവ നെ അറ യാനുള്ള ആത്യന്ത ക ഉത്തരവാദ ത്തിം കമ്പന ക്കാണ്. 

B. ലള തമാക്ക യ ഡയ്ൂ ഡ ല ജർസ ്
 

37. സ്വയിം സഹായ ഗ്രൂപ്പുകർക്കുള്ള മാനദണ്ഡങങ്ർ (SHGs) ലള തമാകക് . 

 

(a) SHG യുടെ ലോർ അക്കൗണ്ട് തുറകക്ുമ്പോർ SHG യ ലെ എല്ലാ അിംഗങ്ങളുടെയുിം CDD ആവശ്യമ ല്ല. 

 

 

(b) എല്ലാ ഭാരവാഹ കളുടെയുിം CDD മത യാകുിം. 

 

(c) അിംഗങ്ങളുടെയോ ഭാരവാഹ കളുടെയോ MDയുടെ ഈ നയത്ത ർ സൂച പ്പ ച്ച ര ക്കുന്ന CDD 

നടപട ക്രമമനുസര ച്ച് പ്രത്യേക CDD യൊന്നുിം SHG കളുടെ ക്രെഡ റ്റ് ല ങക് ിംഗ ്സമയത്ത് ആവശ്യമ ല്ല. 

 

     38.വ ദേശ പോർടട്്ഫോള യോ ന കഷ്േപകർകക്് ലള തമാകക് യ KYC മാനദണഡ്ങങ്ർ 

(FPIs) 

 
ആദായന കുത  (FATCA/CRS) ന യമങ്ങർക്ക ് വ ധേയമായ , അനക്സ് II-ർ വ ശദമാക്ക യ ട്ടുള്ള  രേഖകർ 

പോർട്ട് ഫോള യോ ഇർവെസ്റ്റ് മെന്റ് സ് കീമ ന് (PIS) കീഴ ലുള്ള ന ക്ഷേപത്ത ന്റെ ആവശ്യത്ത നായ  

സർക്കാർ, RBI, SEBI (അനുയോജ്യമായത്) പുറപ്പെടുവ ച്ച, ബാധകമായ വ ദേശനാണ്യ, സെക്യൂര റ്റീസ് 

മാർക്കർ മാർഗ്ഗന ർദ്ദേശങ്ങർ അനുസര ച്ച് യോഗ്യമായ 

                     FPI കളുമായുള്ള ഇടപാടുകർ/ബന്ധങ്ങർ KYC സ്വീകര ച്ച് ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ്. .FPI യ ർ  

ന ന്നോ FPI ക്ക് വേണ്ട  പ്രവർത്ത ക്കുന്ന ഗ്ലോബർ കസ് റ്റോഡ യന ർ  ന ന്നോ കമ്പന  

വാഗ്ദാനിം  സ്വീകര ക്കണിം . 

 

39 .കുറഞ്ഞ നഷ്ടസാധ്യതയുള്ള വ ഭാഗത്ത ലെ കല്യനറ്ുകളുടെ ഡോക്യുമെന്റ ന ്റെ ഒരു ല സ്റ്റ ്Annex III-ർ 

സജ്ജീകര ച്ച ര ക്കുന്നു. 
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അധയ്ായിം VII  

                                                റ കക്ോര ്ഡ് ന യനത്്രണിം 

            40.  PML ആക്ട ന്റെയുിം ന യമങ്ങളുടെയുിം വ്യവസ്ഥകളെ പരാമർശ ച്ച ്ഉപഭോക്തൃ അക്കൗണ്ട്  വ വരങ്ങളുടെ 

                    പര പാലനിം, സിംരക്ഷണിം, റ പ്പോർട്ട ിംഗ് എന്ന വ സിംബന്ധ ച്ച് ഇന പ്പറയുന്ന നടപട കർ  

                     കമ്പന  കൈക്കൊള്ളുിം., 

(a) ഇടപാട് തീയത  മുതർ കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് വർഷത്തേകക്് കമ്പന യുിം ഉപഭോക്താവുിം തമ്മ ലുള്ള ആഭ്യന്തരവുിം 

അന്തർദേശീയവുമായ ഇടപാടുകളുടെ ആവശ്യമായ എലല്ാ രേഖകളുിം സൂക്ഷ ക്കുക; 

(b) ലോർ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുമ്പോർ/ ബന്ധത്ത ന്റെ തുടക്കത്ത ലുിം ബ സ നസ്സ് ബന്ധത്ത ന ടയ ലുിം 

ലഭ ച്ച ഇടപാടുകാരെയുിം അവരുടെ വ ലാസങ്ങളെയുിം ത ര ച്ചറ യുന്നതുമായ  ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകർ, 

ബ സ നസ ്ബന്ധിം അവസാന പ്പ ച്ച് കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് വർഷമെങ്ക ലുിം സൂകഷ് ക്കുക; 

(c) അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരിം യോഗ്യതയുള്ള അധ കാര കർക്ക് ത ര ച്ചറ യർ രേഖകളുിം ഇടപാട് ഡേററ്യുിം 

ലഭ്യമാക്കുക; 

(d) കള്ളപ്പണിം വെളുപ്പ ക്കർ തടയർ (രേഖകളുടെ പര പാലനിം) ന യമങ്ങള് , 2005 (PML rules, 2005) റൂർ 3 

പ്രകാരിം ന ർദ്ദേശ ച്ച ട്ടുള്ള ഇടപാടുകളുടെ ശര യായ റെക്കോർഡ് സൂക്ഷ ക്കുന്നത നുള്ള ഒരു 

സിംവ ധാനിം അവതര പ്പ ക്കുക; 

(e) ഇന പ്പറയുന്നവ ഉർപ്പെടെ വ്യക്ത ഗത ഇടപാട ന്റെ പുനർന ർമ്മാണിം അനുവദ ക്കുന്നത ന് PML റൂർ 3 

പ്രകാരിം ന ർദ്ദേശ ച്ച ട്ടുള്ള ഇടപാടുകളെ സിംബന്ധ ച്ച് ആവശ്യമായ എല്ലാ വ വരങ്ങളുിം സൂക്ഷ കക്ുക: 

(f) ഇടപാടുകളുടെ സ്വഭാവിം; 

 

(i)  ഇടപാട ന്റെ തുകയുിം അത് നാമന ർദ്ദേശിം ചെയ്ത കറർസ യുിം 

 

(ii) ഇടപാട് നടത്ത യ തീയത ; കൂടാതെ 

 

(iii) ഇടപാട ലെ കക്ഷ കർ. 

 

(g) ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാിം അല്ലെങക് ർ യോഗ്യതയുള്ള അധ കാര കർ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോർ ഡാറ്റ 

എളുപ്പത്ത ലുിം വേഗത്ത ലുിം വീണ്ടെടുകക്ാർ അനുവദ ക്കുന്ന രീത യ ർ ശര യായ പര പാലനത്ത നുിം 

വ വരങ്ങർ സിംരക്ഷ ക്കുന്നത നുമുള്ള ഒരു സിംവ ധാനിം വ കസ പ്പ ക്കുക; 

 

(h)  അവരുടെ ഉപഭോക്താവ ന്റെ ഐഡന്റ റ്റ യുടെയുിം വ ലാസത്ത ന്റെയുിം രേഖകർ, റൂർ 3-ർ 

പരാമർശ ച്ച ര ക്കുന്ന ഇടപാടുകളുടെ രേഖകളുിം ഹാർഡ് അല്ലെങ്ക ർ സോഫ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ ർ 

സൂക്ഷ ക്കുക. 

അധയ്ായിം VIII 

 

                     ഫ നാർഷയ്ർ ഇനറ്ല ജർസ് യൂണ ററ് ലേകക്് ആവശയ്മായത് റ പപ്ോര ്ട്ട് 

ചെയയ്ുനന്ത്  - ഇനത്യ് 

41. കമ്പന  അത ന്റെ റൂർ 7 പ്രകാരിം 2005 ലെ PML (റെക്കോർഡ് സ് മെയ ന്റനർസ്) റൂർ 3-ർ 

പരാമർശ ച്ച ര ക്കുന്ന വ വരങ്ങർ ഫ നാർഷ്യർ ഇന്റല ജർസ് യൂണ റ്റ്-ഇന്ത്യ (FIU-IND) 

ഡയറക്ടർക്ക് നർകണിം. 

വ ശദീകരണിം: 1) റൂർ 3 ന്റെ, വ വരങ്ങളുടെ ഫർണ ഷ ിംഗ് രൂപത്തെക്കുറ ച്ച് അവർക്ക് ന ർദ്ദേശിം നർകാനുിം 

വ വരങ്ങർ നർകുനന്ത നുള്ള നടപട ക്രമവുിം രീത യുിം വ്യക്തമാക്കാനുിം റൂർ 7-ലെ സബ് റൂർ 3, 4 എന്ന വയ ലെ 

ഭേദഗത  സിംബന്ധ ച്ച് 2015 സെപ്തിംബർ 22-ന് വ ജ്ഞാപനിം ചെയ്ത മൂന്നാിം ഭേദഗത  ചട്ടങ്ങർ അനുസര ച്ച്, 

സബ്-റൂള ന്റെ വ വ ധ ക്ലോസുകള ർ പരാമർശ ച്ച ര ക്കുന്ന ഇടപാടുകർ കണ്ടെത്തുന്നത ന ്

റ പ്പോർട്ട ിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങർക്ക് മാർഗഗ്ന ർദ്ദേശങ്ങർ പുറപ്പെടുവ ക്കാർ FIU-IND ഡയറക്ടർകക് ്

അധ കാരമുണ്ട്. 

 

42. FIU-IND ന ർദ്ദേശ ച്ച/ പുറത്ത റക്ക യ റ പ്പോർട്ട ിംഗ് ഫോർമാറ്റുകളുിം സമഗ്രമായ 

റ പ്പോർട്ട ിംഗ് ഫോർമാറ്റ് ഗൈഡുിം റ പ്പോർട്ട് ജനറേഷർ യൂട്ട ല റ്റ യുിം റ പ്പോർട്ട ിംഗ് 

എന്റ റ്റ കളെ ന ർദ്ദ ഷ്ട റ പ്പോർട്ടുകർ തയ്യാറാക്കുന്നത ർ സഹായ കക്ുന്നത നായ  

വ കസ പ്പ ച്ച റ പ്പോർട്ട് മൂല്യന ർണ്ണയ യൂട്ട ല റ്റ യുിം ശ്രദ്ധ ക്കേണ്ടതാണ്. FIU-IND 

അത ന്റെ വെബ് സൈറ്റ ർ സ്ഥാപ ച്ച ട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണ ക് ക്യാഷ് ട്രാർസാക്ഷർ 

റ പ്പോർട്ടുകർ (CTR) / സിംശയാസ്പദമായ ഇടപാട് റ പ്പോർട്ടുകർ (STR) ഫയർ 

ചെയ്യുന്നത നായ  എഡ റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഇലക്ട്രോണ ക് യൂട്ട ല റ്റ കർ CTR/ 

എക ്സ് ട്രാക്റ്റുചെയ്യുന്നത ന് അനുയോജ്യമായ സാങ്കേത ക ഉപകരണങങ്ർ ഇർസ്റ്റാർ 
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ചെയ്യുകയോ സ്വീകര ക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത കമ്പന  ഉപയോഗ ക്കുിം. അവരുടെ തത്സമയ 

ഇടപാട് ഡേറ്റയ ർ ന ന്നുള്ള STR. എല്ലാ ശാഖകളുിം പൂർണ്ണമായുിം 

കമ്പ്യൂട്ടർവത്കര ക്കപ്പെടാത്ത കമ്പന യുടെ പ്ര ർസ പ്പർ ഓഫീസർമാർക്ക,് ഇതുവരെ 

കിംപ്യൂട്ടറൈസ് ചെയ്യാതത് ശാഖകള ർ ന ന്ന് ഇടപാട് വ ശദാിംശങ്ങർ ശേഖര കക്ാനുിം എഡ റ്റ ്

ചെയ്യാവുന്ന ഇലക്ട്രോണ ക് യൂട്ട ല റ്റ കളുടെ സഹായത്തോടെ ഡേറ്റ ഒരു ഇലക്ട്രോണ ക് 

ഫയല ലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാനുിം ഉച തമായ ക്രമീകരണിം ഉണ്ടായ ര ക്കുിം. CTR/STR FIU-IND 

അത ന്റെ വെബ ്സൈറ്റ ർ http://fiuindia.gov.in ലഭ്യമാക്ക യ ട്ടുണ്ട്. റ പ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട 

STR/CTR-ന്റെ സാമ്പ ർ ല സ്റ്റ ് ത ര ച്ചറ യല നായ  അനുബന്ധിം - IV-ർ 

ഉർപ്പെടുത്ത യ ട്ടുണ്ട്. 

43. FIU-IND ഡയറക് ടർക്ക് വ വരങ്ങർ നർകർ, ഒരു ഇടപാട് റ പ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തത ന്റെ ഓരോ 

ദ വസത്തെയുിം കാലതാമസിം അല്ലെങ്ക ർ റൂള ർ വ്യക്തമാകക് യ ട്ടുള്ള സമയപര ധ ക്കപ്പുറിം 

തെറ്റായ  പ്രത ന ധീകര ക്കപ്പെട്ട ഇടപാട് ശര യാക്കുന്നത നുള്ള ഓരോ ദ വസത്തെ 

കാലതാമസവുിം ഒരു പ്രത്യേക ലിംഘനമായ  രൂപീകര ക്കുിം. ഒരു STR ഫയർ ചെയ്ത ലോർ 

അക്കൗണ്ടുകള ലെ പ്രവർത്തനങ്ങള ർ കമ്പന  ഒരു ന യന്ത്രണവുിം ഏർപ്പെടുത്ത ല്ല. 

കമ്പന  STR ഫർണ ഷ ിംഗ് വസ്തുത കർശനമായ  രഹസ്യമായ  സൂക്ഷ ക്കുിം. ഒരു തലത്ത ലുിം 

ഉപഭോക്താവ ന് ഒരു സൂചനയുിം ഇല്ലെന്ന ്ഉറപ്പാക്കണിം. 

44. സിംശയാസ്പദമായ ഇടപാടുകർ ഫലപ്രദമായ  ത ര ച്ചറ യുന്നത നുിം 

റ പ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നത നുിം ബ സ നസ ന്റെ ആവശ്യകതകർക്കനുസര ച്ച് ഇലക്ട്രോണ ക് 

മാർഗങ്ങള ലൂടെ ഉർപ്പെടെ, കമ്പന ക്ക് മത യായ സിംവ ധാനങ്ങളുിം പ്രക്ര യകളുിം 

നടപട ക്രമങ്ങളുിം ഉണ്ടായ ര ക്കണിം. 

 

 

അധയ്ായിം IX   

അനത്രാഷട്ര്ന യമങങ്ള ്കക്ക്ീഴ ർആവശയ്കതകർ/ബാധയ്തകർ 

കരാറുകള ് 

                              അനത്ാരാഷ്ടര് ഏജർസ കള ർ ന നന്ുളള് ആശയവ ന മയങങ്ർ - 

 
45. ന യമവ രുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങർ (പ്ര വർഷർ) (UAPA) ആക്റ്റ,് 1967-ലെ സെക്ഷർ 51 എ 

പ്രകാരവുിം  അത ലെ ഭേദഗത കർ പ്രകാരവുിം, വ്യക്ത കളുടെയുിം സ്ഥാപനങ്ങളുടെയുിം ല സ്റ്റ ർ 

പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന വ്യക്ത കളുടെ/ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേര ർ അവർക്ക് വായപ്ാ അക്കൗണ്ട് 

ഇല്ലെന്ന് കമ്പന  ഉറപ്പാക്കുിം. യുഎർ സെക്യൂര ററ്  കൗർസ ർ (UNSC) അിംഗീകര ക്കുകയുിം 

ആനുകാല കമായ  പ്രചര പ്പ ക്കുകയുിം ചെയ്യുന്ന തീവ്രവാദ ബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്ന് 

സിംശയ ക്കുന്നു. രണ്ട് ല സ്റ്റുകളുടെയുിം വ ശദാിംശങങ്ർ താഴെ കൊടുകക്ുന്നു: 

 

(a) "ISIL (ദാഇഷ്) & അർ-ഖ്വയ്ദ ഉപരോധ പട്ട ക", അത ർ അർ-ഖ്വയ്ദയുമായ  ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്ത കളുടെയുിം 

സ്ഥാപനങ്ങളുടെയുിം പേരുകർ ഉർപ്പെടുന്നു. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ISIL ന്റ്റെയുിം അർ-ഖ്വയ്ദയുടെയുിം 

ഉപരോധ പട്ട ക ഇവ ടെ ലഭ്യമാണ് 

 

https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resour ces/xsl/en/al-qaida-r.xsl 

 

 

(b) താ ല ബാ നു മാ യ  ബ ന്ധ പ്പെ ട് ട  വ് യ ക് ത ക ളുിം  ( ഏകീ കൃത  പ ട് ട ക യു ടെ  വ ഭാ ഗിം  എ )  

എ ന് റ റ് റ ക ളുിം  ( വ ഭാ ഗിം  ബ )  അ ടങ് ങു ന് ന  " 1 9 8 8  ഉ പരോധ  പ ട് ട ക "  ഇ വ ടെ  ല ഭ് യ മാ ണ് .   

 

https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/re sources/xsl/en/taliban-r.xsl. 

 

46.  മാർച്ച് 14, 2019/ ഫെബ്രുവര  2, 2021 തീയത യ ലെ യുഎപ എ വ ജ്ഞാപനത്ത ന്    

കീഴ ലുള്ള   ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്ത ന് ഉപദേശിം നർകുന്നത ന് പുറമെ, ല സ്റ്റുകള ലെ 

ഏതെങ്ക ലുിം വ്യക്ത കർ/സ്ഥാപനങ്ങളുമായ  സാമ്യമുള്ള ലോർ അക്കൗണ്ടുകളുടെ 

വ ശദാിംശങ്ങർ സമയാസമയിം FIU-IND-ന ്റ പ്പോർട്ട് ചെയ്യുിം 

 

47.  മേർപ്പറഞ്ഞവ കൂടാതെ, കാലാകാലങ്ങള ർ മറ്റേതെങ്ക ലുിം അധ കാരപര ധ  /   സ്ഥാപനങ്ങർ 

സിംബന്ധ ച്ച് റ സർവ് ബാങ്ക് വ തരണിം ചെയ്യുന്ന മറ്റ് UNSCR-കളുിം  ശ്രദ്ധ കക്േണ്ടതാണ്.

https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resour%20ces/xsl/en/al-qaida-r.xsl


Aadhar Housing Finance Limited 

27 | P a g e 

 

 

 

 

 

48. 1967 ലെ ന യമവ രുദധ് പര്വർതത്നങങ്ർ (പ്ര വർഷർ) ന യമതത് ലെ സെകഷ്ർ 

51 എ പ്രകാരിം ലോർ അകക്ൗണട്് മരവ പപ് കക്ർ 
UAPA പ്രകാരിം ഗവർമെനറ്് ന ഷ്കർഷ ച്ച ട്ടുള്ള നടപട ക്രമങ്ങർ കർശനമായ   

പാല ക്കുകയുിം ബാധകമായ ടത്തോളിം അത് കൃത്യമായ  പാല ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയുിം ചെയ്യുിം. 

 

പ്രത്യേക ച്ചുിം, കമ്പന  ആവശ്യപ്പെടുന്ന ബാധകമായ മാർഗ്ഗന ർദ്ദേശങ്ങർ  

പാല ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണിം: 

 

(i) ഇലക ്ട്രോണ ക് ഫോമ ർ അപ് ഡേറ്റ് ചെയ് ത ന യുക്ത ല സ്റ്റുകർ പര പാല ക്കുകയുിം, ഓർഡറ ലെ 

ഷെഡ്യൂള ർ ല സ് റ്റ് ചെയ് ത ര ക്കുന്ന വ്യകത് കളോ എന്റ റ്റ കളോ, ഇത നുശേഷിം, ന യുക്ത 

വ്യക്ത കർ/എന്റ ററ് കർ എന്ന് വ ള ക്കപ്പെടുന്ന ഏതെങ്ക ലുിം ഫണ്ടുകർ കൈവശിം വച്ച ട്ടുണ്ടോ 

എന്ന് സ്ഥ രീകര ക്കുന്നത ന്, നർക യ ര ക്കുന്ന പാരാമീറ്ററുകർ പത വായ  പര ശോധ ക്കുക. , ബാങക്് 

അക്കൗണ്ടുകർ, സ്റ്റോക്കുകർ അല്ലെങക് ർ ഇർഷുറർസ് പോള സ കർ മുതലായവയുടെ രൂപത്ത ർ 

കൈവശിം വച്ച ര ക്കുന്ന സാമ്പത്ത ക ആസ്ത കർ അല്ലെങ്ക ർ സാമ്പത്ത ക ഉറവ ടങ്ങർ അല്ലെങ്ക ർ 

അനുബന്ധ സേവനങ്ങർ. 

(ii) അവരുടെ ഏതെങ്ക ലുിം ഉപഭോക്താവ ന്റെ വ ശദാിംശങ്ങർ ന യുക്ത വ്യക്ത കളുടെ/സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 

വ ശദാിംശങ്ങളുമായ  പൊരുത്തപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്ത ർ, അത്തരിം ഉപഭോക്താവ നെ കണ്ടെത്ത യ സമയിം 

മുതർ 24 മണ ക്കൂറ നുള്ള ർ കമ്പന  ഉടർ തന്നെ ഫണ്ടുകർ, സാമ്പത്ത ക ആസ്ത കർ അല്ലെങ്ക ർ 

സാമ്പത്ത കിം എന്ന വയുടെ മുഴുവർ വ വരങ്ങളുിം അറ യ ക്കേണ്ടതാണ്. അത്തരിം ഉപഭോക്താക്കർ 

സിംയുക്തമായ  അവരുടെ പുസ്തകങ്ങള ർ കൈവശിം വച്ച ര ക്കുന്ന വ ഭവങ്ങർ അല്ലെങ്ക ർ അനുബന്ധ 

സേവനങ്ങർ. സെക്രട്ടറ  (CTCR), ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയിം, ഫാക്സ് നമ്പർ.011-23092569 എന്ന വ ലാസത്ത ർ, 

കൂടാതെ ടെല ഫോണ ലൂടെയോ 011- 23092736 എന്ന നമ്പര ലൂടെയോ അറ യ ക്കുക. തപാർ വഴ  

അയയ് ക്കുന്നത ന് പുറമെ, വ വരങ്ങർ ഇ-മെയ ർ ഐഡ യ ർ അറ യ ക്കേണ്ടതാണ്: jsctcr-mha@ gov.in. 

(iii) മുകള ർ (ii)-ർ സൂച പ്പ ച്ച ര ക്കുന്ന ആശയവ ന മയത്ത ന്റെ ഒരു പകർപ്പ്, ലോർ അക്കൗണ്ട് 

കൈവശമുള്ള സിംസ്ഥാനതത് ന്റെ/UTയുടെ UAPAനോഡർ ഓഫീസർക്കുിം, റെഗുലേറ്റർമാർക്കുിം FIU-IND-നുിം 

കമ്പന  അയയ ്ക്കുിം. 

(iv) ന യുക്ത വ്യക്ത കളുടെയോ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ വ ശദാിംശങ്ങളുമായ  ഏതെങ്ക ലുിം ഉപഭോക്താവ ന്റെ 

പൊരുത്തക്കേട് സിംശയാതീതമാണെങ്ക ർ, ഫാക ്സ ർ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയിം ജോയ ന്റ് സെക്രട്ടറ യെ 

(CTCR) അറ യ ച്ചത ന് കീഴ ർ ന യുക്ത വ്യക്ത കളെ സാമ്പത്ത ക ഇടപാടുകർ നടത്തുന്നത ർ ന നന്് 

കമ്പന  തടയുിം. നമ്പർ.011-23092569 കൂടാതെ 011-23092736 എന്ന നമ്പറ ർ ടെല ഫോണ ലൂടെയുിം 

അറ യ ക്കുക. തപാർ വഴ  അയയ ്ക്കുന്നത ന ് പുറമെയുള്ള വ ശദാിംശങങ്ർ ഇ-മെയ ർ ഐഡ യ ർ 

അറ യ ക്കേണ്ടതാണ്: jsctcr-mha@gov.in. 

(v) മുകള ലുള്ള (ii) ഖണ്ഡ കയ ർ ഉർപ്പെടുത്ത യ ട്ടുള്ള, ന ർദ്ദ ഷ് ട ഫോർമാറ്റ് അനുസര ച്ച് 

നടപ്പ ലാക്ക യതോ ശ്രമ ച്ചതോ ആയ അക്കൗണ്ടുകള ലെ എല്ലാ ഇടപാടുകളുിം ഉർക്കൊള്ളുന്ന ഒരു 

സിംശയാസ്പദമായ ഇടപാട് റ പ്പോർട്ട് (STR) കമ്പന  FIU-IND-യ ർ ഫയർ ചെയ്യുിം. 

(vi) മരവ പ്പ ക്കല്  ഉച തമായ രീത യ ർ ബാധകമാകുിം. ലോർ അക്കൗണ്ടുകളുടെ കാര്യത്ത ർ, കൂടുതർ 

ഡെബ റ്റുകർ അനുവദ ക്ക ല്ല. ന ലവ ലുള്ള ന ക്ഷേപങ്ങളുടെ കാര്യത്ത ർ, ഫണ്ടുകർ മരവ പ്പ ക്കുിം. 

 

 വയ്കത് യോ സഥ്ാപനമോ ഒരു ന യുകത് വയ്കത് യല്ലെനന് ്

പര ശോധ ചച്ുറപപ് കക്ുമപ്ോർ,                             ഫ്രീസ ിംഗ് മെകക്ാന സിം 

അശര്ദധ്മായ  ബാധ ചച് വയ്കത് കളുടെ/സഥ്ാപനങങ്ളുടെ ഫണട്ുകർ,  

സാമപ്തത് ക ആസത് കർ അല്ലെങക് ർ സാമപ്തത് ക ഉറവ ടങങ്ർ അല്ലെങക് ർ                                

അനുബനധ് സേവനങങ്ർ എനന് വ മരവ പപ് കക്ുനന്ത നുളള് നടപട കര്മിം 
 

(a) ഏതെങ്ക ലുിം വ്യക്ത യോ സ്ഥാപനമോ, ന ലവ ലുള്ള ന ക്ഷേപത്ത ന്റെ മരവ പ്പ ക്കുന്നതോ അവരുടെ 

ഉടമസ്ഥതയ ലുള്ള/ഉടമസ്ഥതയ ലുള്ള ലോർ അക്കൗണ്ടോ അശ്രദ്ധമായ  മരവ പ്പ ച്ചുവെന്നത ന് 

തെള വുണ്ടെങ്ക ർ, ആവശ്യമായ തെള വുകർ നർക  അവർ ഒരു അപേക്ഷ  രേഖാമൂലിം സമർപ്പ ക്കുിം. 

(b) കമ്പന ക്ക് അത്തരത്ത ലുള്ള ഒരു അപേക്ഷ ലഭ ച്ചാർ, അത് ഏതെങ്ക ലുിം വയ്ക്ത യോ സ്ഥാപനമോ 

നർക യ ഫണ്ടുകർ, സാമ്പത്ത ക ആസ്ത കർ, സാമ്പത്ത ക സ്രോതസ്സുകർ അല്ലെങ്ക ർ അനുബനധ് 

സേവനങ്ങർ എന്ന വ അശ്രദ്ധമായ  മരവ പ്പ ച്ചതായ  അറ യ ക്കുന്ന പ്രസക്തമായ ആസ്ത കളുടെ 

മുഴുവർ വ വരങ്ങളുിം സഹ തിം MHA യുടെ CTCR ഡ വ ഷന ലെ നോഡർ ഓഫീസർക്ക് രണ്ട് പ്രവൃത്ത  

ദ വസങ്ങർക്കുള്ള ർ അപേക്ഷയുടെ ഒരു പകർപ്പ് അറ യ ക്കുകയുിം കൈമാറുകയുിം ചെയ്യുിം. 
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(c) ജോയ ന്റ് സെക്രട്ടറ യ ർ (CTCR), MHA യുടെ CTCR ഡ വ ഷന്റെ UAPA നോഡർ ഓഫീസറായ ര ക്കുനന് 

MHA, വ്യക്ത /സ്ഥാപനിം നർക യ തെള വുകളുടെ അട സ്ഥാനത്ത ർ ആവശ്യമായ പര ശോധനയ്ക്ക ്

കാരണമാകുിം, തൃപ്ത കരമാണെങ്ക ർ, അവർ ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവ ക്കുിം. 15 പ്രവൃത്ത  

ദ വസങ്ങർക്കുള്ള ർ, അത്തരിം അപേക്ഷകനറ്െ ഉടമസ്ഥതയ ലുള്ള/ഉടമസ്ഥതയ ലുള്ള ഫണ്ടുകർ, 

സാമ്പത്ത ക ആസ്ത കർ അല്ലെങ്ക ർ സാമ്പത്ത ക സ്രോതസ്സുകർ അല്ലെങ്ക ർ അനുബന്ധ 

സേവനങ്ങർ, കമ്പന  ഉർപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് കകഷ് കളെ അറ യ ച്ചുകൊണ്ട് അർഫ്രീസ് ചെയ്യുക. 

എന്ന രുന്നാലുിം, 15 പ്രവൃത്ത  ദ വസങ്ങർക്കുള്ള ർ ആസ്ത കർ മരവ പ്പ ക്കുന്ന ഉത്തരവ ്

പുറപ്പെടുവ ക്കാർ ഒരു കാരണവശാലുിം സാധ്യമല്ലെങ്ക ർ, CTCR ഡ വ ഷന ലെ UAPA നോഡർ ഓഫീസർ 

അപേക്ഷകനെ അറ യ ക്കുിം. 

49. FATF ശുപാർശകർ ബാധകമാകക്ാതത്തോ അപരയ്ാപത്മായതോ ആയ 

അധ കാരപര ധ കർ 
 

(a) FATF ശുപാർശകർ പാല ക്കാത്തതോ അപര്യാപ്തമായതോ ആയ രാജ്യങ്ങളെ ത ര ച്ചറ യുന്നത നായ  

റ സർവ് ബാങ്ക ്ഓഫ ്ഇനത്യ് കാലാകാലങ്ങള ർ വ തരണിം ചെയ്യുന്ന FATF പ്രസ്താവനകളുിം പൊതുവായ  

ലഭ്യമായ വ വരങ്ങളുിം പര ഗണ ക്കുിം. FATF പ്രസ്താവനയ ർ ഉർപ്പെടുത്ത യ ട്ടുള്ള അധ കാരപര ധ യ ലെ 

AML/CFT ഭരണത്ത ലെ പോരായ്മകള ർ ന ന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അപകടസാധ്യതകർ കണക്ക ലെടുകക്ുിം. 

(b) FATF ന ർദ്ദേശങ്ങളുിം അധ കാരപര ധ കളുിം FATF പ്രസ്താവനകള ർ ഉർപ്പെടുത്ത യ ട്ടുള്ള FATF 

ന ർദ്ദേശങ്ങളുിം അധ കാരപര ധ കളുിം ബാധകമാകക്ാത്തതോ അപര്യാപ്തമായതോ ആയ രാജ്യങ്ങള ർ 

ന ന്നുള്ള വ്യക്ത കളുമായുള്ള (ന യമപരമായ വ്യക്ത കളുിം മറ്റ ് സാമ്പത്ത ക സ്ഥാപനങ്ങളുിം ഉർപ്പെടെ) 

ബ സ നസ ്ബന്ധങ്ങളുിം ഇടപാടുകളുിം പ്രത്യേകിം ശ്രദധ് ക്കേണ്ടതാണ്. 

 

വ ശദീകരണിം: FATF പ്രസ്താവനയ ർ പറഞ്ഞ ര ക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുിം അധ കാരപര ധ കളുമായ  

ന യമാനുസൃതമായ വ്യാപാര, ബ സ നസ ് ഇടപാടുകർ നടത്തുന്നത ർ ന ന്ന് മുകള ലുള്ള പ്രവര് ത്തനിം 

കമ്പന യെ തടയുന്ന ല്ല. 

 

FATF പ്രസ്താവനകള ർ ഉർപ്പെടുത്ത യ ട്ടുള്ള അധ കാരപര ധ യ ർ ന ന്നുള്ള വ്യക്ത കളുമായുള്ള 

(ന യമപരമായ വ്യക്ത കളുിം മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുിം ഉർപ്പെടെ) ഇടപാടുകളുടെ പശ്ചാത്തലവുിം 

ഉദ്ദേശ്യവുിം FATF ന ർദ്ദേശങ്ങർ ബാധകമാകക്ാത്തതോ അപര്യാപ്തമായതോ ആയ രാജ്യങ്ങളുിം 

പര ശോധ ക്കുകയുിം എലല്ാ രേഖകളുിം സഹ തിം രേഖാമൂലമുള്ള കണ്ടെത്തലുകർ ന ലന ർത്തുകയുിം ചെയ്യുിം. 

അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരിം റ സർവ് ബാങ്ക്/മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട അധ കാര കർ എന്ന വയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കണിം. 

 

അധയ്ായിം X 
 

മററ്ു ന ര ്ദദ്േശങങ്ള ് 
 

50.  രഹസയ് ബാധയ്തകളുിം വ വരങങ്ളുടെ പങക്ുവയക്ക്ലുിം: 
 

(a) കമ്പന യുിം ഉപഭോക്താവുിം തമ്മ ലുള്ള കരാർ ബന്ധത്ത ർ ന ന്ന് ഉടലെടുക്കുന്ന ഉപഭോക്തൃ 

വ വരങ്ങളെക്കുറ ച്ച് കമ്പന  രഹസ്യമായ  സൂക്ഷ ക്കുിം. 

 

(b) ലോർ അക്കൗണ്ട് തുറകക്ുനന്ത നായ  ഉപഭോക്താകക്ള ർ ന ന്ന് ശേഖര ക്കുന്നത ്

രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ളതായ  കണക്കാക്കുകയുിം ഉപഭോക്താവ ന്റെ പ്രത്യേക അനുമത  വാങങ്ാതെ ക്രോസ് 

സെല്ല ിംഗ നോ മറ്റേതെങ്ക ലുിം ആവശ്യങ്ങർക്കോ വേണ്ട യോ അത ന്റെ വ ശദാിംശങ്ങർ 

വെള പ്പെടുത്തരുത്. 

(c)  ഗവർമെന്റ ർ ന ന്നുിം മറ്റ് ഏജർസ കള ർ ന ന്നുമുള്ള ഡേറ്റ/വ വരങ്ങർക്കായുള്ള അഭ്യർത്ഥനകർ 

പര ഗണ ക്കുമ്പോർ, കമ്പന യുടെ ഇടപാടുകള ലെ രഹസ്യസ്വഭാവിം സിംബന്ധ ച്ച ന യമങ്ങള ലെ 

വ്യവസ്ഥകർ ലിംഘ ക്കുന്ന തരത്ത ലുള്ള വ വരങ്ങർ അന്വേഷ ക്കുന്നതല്ലെന്ന് കമ്പന  

സ്വയിംബോധ്യപ്പെടുത്തുിം. 

(d) പ്രസ്തുത ന യമത്ത ലെ ഒഴ വാകക്ലുകർ താഴെ പറയുനന്തായ ര ക്കുിം: 
 

i. എവ ടെയാണ് വെള പ്പെടുത്തർ ന യമത്ത ന്റെ ന ർബന്ധത്ത ന് കീഴ ലുള്ളത് 

ii. പൊതുജനങ്ങർക്ക് വെള പ്പെടുത്താർ ബാധ്യതയുള്ള ടത്ത്, 

iii. കമ്പന യുടെ താർപ്പര്യിം വെള പ്പെടുത്തർ ആവശ്യമാണ് ഒപ്പിം, 
 

iv. ഉപഭോക്താവ ന്റെ വ്യക്തമായ അല്ലെങ്ക ർ പരോകഷ്മായ സമ്മതത്തോടെയാണ് വെള പ്പെടുത്തർ നടത്തുന്നത്. 

 

 
 

 

 

(e) RBI ആക്ട് 1934-ന്റെ സെക്ഷർ 45NB-ർ നർക യ ര ക്കുന്ന വ വരങ്ങളുടെ രഹസ്യസ്വഭാവിം NBFC-കർ 

സൂക്ഷ ക്കുിം. 
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51. CDD നടപട കര്മവുിം സെർട്രർ KYC റെകക്ോർഡസ്് രജ സട്്ര യുമായ  

(CKYCR) KYC വ വരങങ്ർ പങക് ടലുിം 

 
'വ്യക്ത കർ', 'ന യമപരമായ സ്ഥാപനങ്ങർ' എന്ന വയ് ക്കായ  തയ്യാറാക്ക യ പര ഷ ്കര ച്ച KYC 

ടെിം പ്ലേറ്റുകർ  പ്രകാരിം, ബാധകമായ ടത്തോളിം, ന യമങ്ങള ർ  സൂച പ്പ ച്ച ര ക്കുന്ന രീത യ ർ CKYCR-

മായ  പങ്ക ടുന്നത ന് കമ്പന  KYC വ വരങ്ങർ  പ ട ച്ചെടുക്കുിം. CKYCR-ന്റെ ഗസറ്റ് നോട്ട ഫ ക്കേഷർ 

നമ്പർ S.O. പ്രകാരിം പ്രവർത്ത ക്കാനുിം അത ന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങർ ന ർവഹ ക്കാനുിം സെക്യൂര റ്റൈസേഷർ 

അസറ്റ് റീകർസ്ട്രക്ഷർ ആർഡ് സെക്യൂര റ്റ  ഇന്ററസ്റ്റ് ഓഫ ്ഇന്ത്യയുടെ (CERSAI) സെർട്രർ രജ സ് ട്ര  ഓഫ് 

ഇന്ത്യ ഗവർമെന്റ് അധ കാരപ്പെടുത്ത യ ട്ടുണ്ട്. 3183(E) തീയത  നവിംബർ 26, 2015. കമ്പന  ന യമപ്രകാരിം 

ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപട കളുിം സ്വീകര ക്കുിം. 

 

 

PML ന യമങ്ങളുടെ റൂർ 9(1എ) വ്യവസ്ഥയുടെ ന ബന്ധനകർ, കമ്പന  ഉപഭോക്താവ ന്റെ KYC റെക്കോർഡുകർ 

ക്യാപ് ചർ ചെയ്യുകയുിം ഉപഭോക്താവുമായ  അകക്ൗണ്ട് അധ ഷ ്ഠ ത ബന്ധിം ആരിംഭ ച്ച് 10 ദ വസത്ത നുള്ള ർ 

CKYCRലേക്ക് അപ് ലോഡ് ചെയ്യുകയുിം ചെയ്യുിം. 

 

കാലാനുസൃതമായ അപ് ഡേറ്റ് സമയത്ത്, ഉപഭോക്താകക്ർ ന ലവ ലെ സ ഡ ഡ  ന ലവാരത്ത ലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ ്

ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന് കമ്പന  ഉറപ്പാക്കുിം 

 

ഒരു അക്കൗണ്ട് അധ ഷ ്ഠ ത ബന്ധിം സ്ഥാപ ക്കുനന്ത നായ  ഒരു ഉപഭോക്താവ്, CKYCR-ർ ന ന്ന് രേഖകർ 

ഡൗർലോഡ് ചെയ്യുന്നത നുള്ള വ്യക്തമായ സമ്മതത്തോടെ കമ്പന ക്ക് ഒരു KYC ഐഡന്റ ഫയർ 

സമർപ്പ ക്കുമ്പോർ, കമ്പന  KYC ഐഡന്റ ഫയർ ഉപയോഗ ച്ച് CKYCR-ർ ന ന്ന് KYC രേഖകർ 

ഓർലൈനായ  വീണ്ടെടുകക്ുിം. ഉപഭോക്താവ ് സമാന KYC രേഖകളോ വ വരങ്ങളോ മറ്റേതെങ്ക ലുിം അധ ക 

ത ര ച്ചറ യർ രേഖകളോ വ ശദാിംശങ്ങളോ സമർപ്പ ക്കേണ്ടത ല്ല. 

(i)  CKYCR-ന്റെ രേഖകള ർ ന ലവ ലുള്ളതുപോലെ ഉപഭോക്താവ ന്റെ വ വരങ്ങള ർ ഒരു മാറ്റമുണ്ട്; 

(ii)  ഉപഭോക്താവ ന്റെ ന ലവ ലെ വ ലാസിം പര ശോധ ക്കേണ്ടതുണ്ട്; 

(iii) ഉപഭോക്താവ ന്റെ ഐഡനറ് റ്റ യോ വ ലാസമോ സ്ഥ രീകര ക്കുന്നത നോ അലല്െങ്ക ർ മെച്ചപ്പെട്ട 

ജാഗ്രത പുലർതത്ുന്നത നോ ക്ലയന്റ ർറെ ഉച തമായ റ സ്ക് പ്രൊഫൈർ ന ർമ്മ ക്കുന്നത നോ അത ്

ആവശ്യമാണെന്ന് RE പര ഗണ ക്കുന്നു. 

 
 

52. ഫോറ ർ അകക്ൗണട്് ടാകസ്് കിംപ്ലയർസ് ആക്ട് (FATCA), കോമർ 

റ പപ്ോർടട് ിംഗ് സറ്റ്ാർഡേർഡസ്് (CRS) എനന് വയക്ക്് കീഴ ലുളള് 

റ പപ്ോർടട് ിംഗ് ആവശയ്കത 

  
                          FATCA, CRS എന്ന വയ്ക്ക് കീഴ ർ, കമ്പന  ആദായന കുത  ചട്ടങ്ങർ 114F, 114G, 114H  

                        എന്ന വയുടെ വ്യവസ്ഥകർ പാല ക്കുകയുിം ആദായന കുത  ചട്ടിം 114F-ർ ന ർവച ച്ച ര ക്കുനന്  

                        പ്രകാരിം അവ ഒരു റ പ്പോർട്ട ിംഗ് ഫ നാർഷ്യർ സ്ഥാപനമാണോ എന്ന് ന ർണ്ണയ ക്കുകയുിം  

                        ചെയ്യുിം.അങ്ങനെയാണെങ്ക ർ, റ പ്പോർട്ട ിംഗ് ആവശ്യകതകർ പാല ക്കുന്നത ന് ഇന പ്പറയുന്ന 

                        നടപട കർ കൈക്കൊള്ളുിം: 

(a)  ആദായന കുത  വകുപ്പ ന്റെ അനുബന്ധ ഇ-ഫ ല്ല ിംഗ് പോർട്ടല ർ https://incometaxindiaefiling.gov.in/ post 

login --> My Account --> റ പ്പോർട്ട ിംഗ് ഫ നാർഷ്യർ സ്ഥാപനമായ  രജ സ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്ന ല ങ്ക ർ 

സാമ്പത്ത ക സ്ഥാപനങ്ങർ റ പ്പോർട്ടുചെയ്യുക എന്ന ഭാഗത്ത് രജ സ്റ്റർ ചെയ്യുക. 

(b) ഫോിം 61 ബ  അല്ലെങക് ർ 'NIL' റ പ്പോർട്ട് അപ് ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് 'ന യോഗ ക്കപ്പെട്ട 

ഡയറക്ടറുടെ' ഡ ജ റ്റർ സ ഗ്നേച്ചർ ഉപയോഗ ച്ച് ഓർലൈർ റ പ്പോർട്ടുകർ, അത നായ  സെർട്രർ 

ബോർഡ് ഓഫ ്ഡയറക്ട് ടാക് സസ് (CBDT) തയ്യാറാക്ക യ സ്കീമയെ പരാമർശ ക്കുിം. 

 

വ ശദീകരണിം: ഫോറ ർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഡീലേഴ്സ് അസോസ യേഷർ ഓഫ ് ഇന്ത്യ (FEDAI) അവരുടെ 

വെബ്സൈറ്റ ർ http://www.fedai.org.in/ ർ പ്രസ ദ്ധീകര ച്ച സ്പോട്ട് റഫറർസ് ന രക്കുകർ കമ്പന  റഫർ 

ചെയ്യുിം. 

 

 

 

 
 

 

 

                     റ വാല്വെഷന ് റേറ്റുകള് .aspx റൂർ 114H അനുസര ച്ച് റ പ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന അക്കൗണ്ടുകർ   

                      ത ര ച്ചറ യുന്നത നുള്ള ഡ്യൂ ഡ ല ജർസ് നടപട ക്രമങ്ങർ നടപ്പ ലാക്കുന്നത ന്. 

(c)  റൂർ 114H-ർ നർക യ ര ക്കുന്നത് പോലെ, സൂകഷ്്മതയോടെയുള്ള നടപട ക്രമങ്ങർ നടത്തുന്നത നുിം 
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റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത നുിം പര പാല ക്കുന്നത നുമായ  ഇർഫർമേഷർ ടെക്നോളജ  (IT) ചട്ടക്കൂട് 

വ കസ പ്പ ക്കുക. 

(d)  IT ചട്ടക്കൂട നായ  ഒരു ഓഡ റ്റ് സിംവ ധാനിം വ കസ പ്പ ക്കുകയുിം ആദായന കുത  ചട്ടങ്ങളുടെ 114F, 114G, 

114H എന്ന വ പാല ക്കുകയുിം ചെയ്യുക. 

(e) നടപ്പാക്കല ് ഉറപ്പാക്കാർ ന യുക്ത ഡയറക്ടറുടെയോ മറ്റേതെങ്ക ലുിം തത്തുല്യ പ്രവർത്തകന്റെയോ 

കീഴ ർ ഒരു "ഉന്നത തല ന രീക്ഷണ സമ ത " അല്ലെങ്ക ർ ഒരു റ സ്ക് കമ്മ റ്റ  രൂപീകര ക്കുക. 

 

(f)  കാലാകാലങ്ങള ർ സെർട്രർ ബോർഡ് ഓഫ ്ഡയറക്ട് ടാക ്സസ് (CBDT) ഈ വ ഷയത്ത ർ പുറപ്പെടുവ ച്ച 

അപ് ഡേറ്റ് ചെയ്ത ന ർദ്ദേശങ്ങർ/ ന യമങ്ങർ/ മാർഗ്ഗന ർദ്ദേശ കുറ പ്പുകർ/ പ്രസ് റ ലീസുകർ/  

എന്ന വ പാല ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക, കൂടാതെ http://www.incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx. എന്ന 

വെബ ്സൈറ്റ ലുിം ലഭ്യമാണ്. കമ്പന  ഇന പ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങർ ശ്രദ്ധ ച്ചേക്കാിം: 

 

i. FATCA, CRS എന്ന വയെക്കുറ ച്ചുള്ള മാർഗഗ്ന ർദ്ദേശ കുറ പ്പ് അപ്ഡേററ്് ചെയ്തു 

ii. റൂർ 114 എച്ച് (8) പ്രകാരിം 'ഫ നാർഷ്യർ അക്കൗണ്ടുകളുടെ ക്ലോഷർ' എന്നത നെക്കുറ ച്ചുള്ള ഒരു 

പത്രക്കുറ പ്പ്. 

 

53. പേയ്മെനറ്് ഉപകരണങങ്ർ അവതര പപ് കക്ുനന്ത നുളള് കാലയളവ ്

 
ചെക്കുകർ/ഡ്രാഫ്റ്റുകർ/പേ ഓർഡറുകർ/ബാങക്റുടെ ചെക്കുകർ എന്ന വയുടെ പേയ ്മെന്റ്, അത്തരിം 

ഉപകരണങ്ങളുടെ തീയത  മുതർ മൂന്ന് മാസത്ത നുള്ള ർ അവ ഹാജരാക്ക യാർ, എടുക്കുന്നതല്ല. 

 

54. അകക്ൗണട്ുകളുടെയുിം മണ  മയ്ൂളുകളുടെയുിം പര്വർതത്നിം 

 
ഇത് ന യമവ രുദ്ധമായ  സമ്പാദ ക്കുന്ന കുററ്വാള കളുടെ തട്ട പ്പ് പദ്ധത കള ർ ന ന്നുള്ള വരുമാനിം (ഉദാ, 

ഫ ഷ ിംഗ്, ഐഡന്റ റ്റ  മോഷണിം) വെളുപ്പ ക്കുന്നത ന് ഉപയോഗ ക്കുന്ന "അനധ കൃത പണമ ടപാടുകാരുടെ" 

പ്രവർത്തനങ്ങർ കുറയ്കക്ുന്നത ന് "അനധ കൃത പണമ ടപാടുകാരായ " പ്രവർത്ത ക്കുന്ന മൂന്നാിം കക്ഷ കളെ 

റ ക്രൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡെപ്പോസ റ്റ് അക്കൗണ്ടുകള ലേക്കുള്ള പ്രവേശനിം, ഒരു HFC ആയ  കമ്പന കക് ്

പ്രസക്തമായ പര ധ  വരെ അക്കൌണ്ടുകർ തുറക്കുന്നത നുിം ഇടപാടുകർ ന രീക്ഷ ക്കുന്നത നുമുള്ള 

ന ർദ്ദേശങ്ങർ കർശനമായ  പാല ക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമായതുിം ബാധകവുമായ എല്ലാ പ്രസക്തമായ 

മുർകരുതലുകളുിം ഉറപ്പായുിം നടപ്പാക്കണിം. 

 

54. അകക്ൗണട്് പേയീ ചെകക്ുകളുടെ ശേഖരണിം 
 

 ലോർ അക്കൗണ്ടുകർകക്ായ , പണമടയ്ക്കുന്ന ഘടകത്ത നല്ലാതെ മറ്റാരുടെയുിം   അക്കൗണ്ട്  പേയീ 

ചെക്കുകർ ശേഖര കക് ലല്. അത്തരിം ചെക്കുകർ അടയ്ക്കുന്നവർ അത്തരിം സഹകരണ ക്രെഡ റ്റ ന്റെ 

ഘടകങ്ങളാണെങക് ർ  കമ്പന  അവരുടെ ഓപ് ഷന ർ,                              അമ്പത നായ രിം രൂപയ ർ കവ യാത്ത 

തുകയ ്ക്കായ  എടുത്ത അക്കൗണ്ട് പേയീ ചെക്കുകർ   സഹകരണ ക്രെഡ ററ്് സൊസൈററ് കളായ അവരുടെ 

ഉപഭോക്താക്കളുടെ   അക്കൗണ്ട ലേക്ക് ശേഖര ക്കുിം. 

 

55.  വ്യക്ത ഗത ഉപഭോക്താക്കളുമായുിം ന ലവ ലുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുമായുിം കമ്പന യുിം NBFC- കളുിം                                          

പുത യ ബന്ധത്ത ർ ഏർപ്പെടുമ്പോർ ഒരു യുണീക് കസ്റ്റമർ ഐഡന്റ ഫ ക്കേഷർ  കോഡ് (UCIC)  

അനുവദ ക്കുിം. 

 

56. HFC ആയ  ബാധകമാകുന്ന പര ധ  വരെ ലോർ അക്കൗണ്ടുകളുമായ  ബന്ധപ്പെട്ട പുത യ 

സാങ്കേത കവ ദ്യകളുടെ ആമുഖിം – 

 

ഉർപ്പന്നങ്ങർ/സേവനങ്ങർ/സാങ്കേത കവ ദ്യകർ അവതര പ്പ ക്കുന്നത ന് മുമ്പ്, ഒരു HFC എന്ന ന ലയ ർ 

കമ്പന ക്ക് പ്രസക്തമായ പര ധ  വരെ പുത യതോ വ കസ ച്ചുകൊണ്ട ര ക്കുന്നതോ ആയ 

സാങ്കേത കവ ദ്യകള ർ   ന ന്ന് ഉയർന്നുവന്നേക്കാവുന്ന ഭീകരവാദ ഭീഷണ കർക്ക് പണിം 

വെളുപ്പ ക്കുന്നത നുിം ധനസഹായിം  നർകുന്നത നുിം മത യായ ശ്രദ്ധ നർകുകയുിം കാലാകാലങ്ങള ർ 

പുറപ്പെടുവ ക്കുന്ന ഉച തമായ KYC   നടപട ക്രമങ്ങർ കൃത്യമായ  പ്രയോഗ ക്കുകയുിം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന ്

ഉറപ്പാക്കുകയുിം വേണിം. 

 

 

 

   
 

 

58. ഡ മാർഡ ്ഡര്ാഫറ്റ്ുകർ മുതലായവയുടെ ഇഷയ്ൂവുിം പേയ ്മെനറ്ുിം 

ഡ മാർഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ,് മെയ ർ/ടെല ഗ്രാഫ ക് ട്രാർസ്ഫർ/NEFT/IMPS അല്ലെങക് ർ മററ്േതെങ്ക ലുിം മോഡ് 
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വഴ  പണിം അയയ ്ക്കുനന്തുിം അമ്പത നായ രിം രൂപയോ അത ർ കൂടുതലോ മൂല്യമുള്ള ട്രാവലേഴ് സ് ചെകക്ുകർ 

ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതുിം പണിം നർകുന്നത ന ്പകരിം ഉപഭോക്താവ ന്റെ അക്കൗണ്ട ലേക്ക ്ഡെബ റ്റ ്ചെയ ്തോ 

ചെക്കുകർ വഴ യോ നടതത്പ്പെടുിം.  

കൂടാതെ, ഇഷ്യൂ ചെയ്യുനന് ബാങ്ക ് ഡ മാർഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ,് പേ ഓർഡർ, ബാങക്റുടെ ചെക്ക ് മുതലായവ   

വാങ്ങുന്നയാളുടെ പേര ് ഉർപ്പെടുത്തുിം. 2018 സെപ്തിംബർ 15-നോ അത ന ് ശേഷമോ  പുറപ്പെടുവ ചച്  

അത്തരിം ഉപകരണങങ്ർകക്് ഈ ന ർദ്ദേശങ്ങർ പ്രാബല്യത്ത ർ വരുിം. 

 

             59. PAN-നറ്െ ഉദധ്രണ  

 
കമ്പന ക്ക് ബാധകമായ ആദായന കുത  ചട്ടിം 114B യുടെ വ്യവസ്ഥകർ അനുസര ച്ച്  ഇടപാടുകർ  

നടത്തുമ്പോർ ഉപഭോക്താക്കളുടെ പെർമനന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ (PAN)  അല്ലെങ്ക ർ അത ന് തുല്യമായ 

ഇ-രേഖകർ ലഭ ക്കുകയുിം സ്ഥ രീകര ക്കുകയുിം ചെയ്യുിം. പാർ നമ്പറോ തത്തുല്യമായ ഇ-ഡോക്യുമെന്റോ 

ഇല്ലാത്ത വ്യക്ത കള ർ ന ന്ന് ഫോിം 60 ലഭ ക്കുിം. 

 

              60. മൂന്നാിം കക്ഷ  ഉർപ്പന്നങ്ങർ വ ർക്കുമ്പോള് - 

 

 കാലാകാലങ്ങള ർ പ്രാബല്യത്ത ർ വരുന്ന ന യന്ത്രണങ്ങർ അനുസര ച്ച് മൂന്നാിം കക്ഷ    

ഉർപ്പന്നങ്ങർ വ ർകക്ുമ്പോർ ഏജന്റുമാരായ  പ്രവർത്ത ക്കുന്ന കമ്പന  ഈ നയത്ത ന്റെ   

ഉദ്ദേശ്യത്ത നായ  ഇന പ്പറയുന്ന വശങ്ങർ പാല ക്കുിം: 

 

(a) ഈ നയത്ത ന്റെ ആവശ്യകത അനുസര ച്ച് അർപത നായ രിം രൂപയ്ക്ക് മുകള ലുള്ള ഇടപാടുകർക്ക് വോക്ക-്

ഇർ ഉപഭോക്താവ ന്റെ ഐഡന്റ റ്റ യുിം വ ലാസവുിം പര ശോധ ക്കേണ്ടതാണ്. 

 

(b) മൂന്നാിം കക്ഷ  ഉർപ്പനന്ങ്ങളുടെ വ ർപ്പനയുടെ ഇടപാട് വ ശദാിംശങങ്ളുിം അനുബന്ധ രേഖകളുിം ഈ 

നയത്ത ന്റെ ആവശ്യകത അനുസര ച്ച് പര പാല ക്കേണ്ടതാണ്. 

 

(c) വോക്ക-്ഇർ ഉപഭോക്താകക്ർ ഉർപ്പെടെയുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുമായ  മൂന്നാിം കക്ഷ  ഉർപ്പന്നങ്ങളുമായ  

ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകളുമായ  ബന്ധപ്പെട്ട് CTR/STR ഫയർ ചെയ്യുന്നത നുള്ള അലേർട്ടുകർ 

പ ട ച്ചെടുക്കാനുിം ജനറേററ്് ചെയ്യാനുിം വ ശകലനിം ചെയ്യാനുിം കഴ വുള്ള AML സോഫ്റ്റ് വെയർ ലഭ്യമാണ.് 

 

(d) അർപത നായ രവുിം അത നുമുകള ലുിം ഉർപ്പെടുന്ന ഇടപാടുകർ ഇന പ്പറയുന്നവർ മാത്രമേ ഏറ്റെടുക്കാവൂ: 

    

•    ഉപഭോക്താവ ന്റെ അകക്ൗണ്ട ലേക്കോ ചെക്കുകള ലേക്കോ ഡെബ റ്റ് ചെയ്യുക; കൂടാതെ 

  

•    ഉപഭോക്താക്കർ നർകുന്ന പാർ നേടുകയുിം സ്ഥ രീകര ക്കുകയുിം ചെയ്യുന്നു. 

 

(e) കമ്പന യുടെ സ്വന്തിം ഉർപ്പന്നങ്ങളുടെ വ ർപ്പന, ക്രെഡ റ്റ് കാർഡുകളുടെ കുട ശ്ശ ക  

അടയ്ക്കർ/വ ർപ്പന, പ്രീപെയ്ഡ്/ട്രാവർ കാർഡുകർ റീലോഡ് ചെയ്യർ, അമ്പത നായ രിം രൂപയോ 

അത നുമുകള ലുള്ള മറ്റേതെങ്ക ലുിം ഉർപ്പന്നങങ്ർ എന്ന വയ ്ക്കുമുകള ലുള്ള 'd'-ലെ ന ർദ്ദേശിം    

ബാധകമാണ്. 

   61. ജീവനക്കാരുടെ ന യമനവുിം ജീവനകക്ാരുടെ പര ശീലനവുിം 

 

(a) അവരുടെ പേഴ് സണർ റ ക്രൂട്ട് മെന്റ് / റ ക്രൂട്ട് മെന്റ് പ്രക്ര യയുടെ അവ ഭാജ്യ ഘടകമെന്ന ന ലയ ർ  

മത യായ  സ് ക്രീന ിംഗ് സിംവ ധാനിം ഏർപ്പെടുത്തുിം. 

 

(b) ജീവനക്കാരുടെ അിംഗങ്ങർക്ക ് AML/CFT പോള സ യ ർ വേണ്ടത്ര പര ശീലനിം ലഭ ക്കുന്ന തരത്ത ർ 

ന ലവ ലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ പര ശീലന പര പാട  ന ലവ ർ വരുിം. ഫ്രണ്ട് ലൈർ സ്റ്റാഫ,് കിംപ്ലയർസ് 

സ്റ്റാഫ,് പുത യ ഉപഭോക്താകക്ളുമായ  ഇടപെടുനന് സ്റ്റാഫ ് എന്ന വർകക് ് പര ശീലനത്ത ന്റെ ശ്രദ്ധ 

വ്യത്യസ്തമായ ര ക്കുിം. ഉപഭോക്തൃ വ ദ്യാഭ്യാസത്ത ന്റെ അഭാവത്ത ർ ന ന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങർ 

കൈകാര്യിം ചെയ്യാർ ഫ്രണ്ട് ഡെസ്ക് ജീവനക്കാർകക്് പ്രത്യേകിം പര ശീലനിം നർകുിം. കമ്പന യുടെ AML/CFT 

നയങ്ങർ, ന യന്ത്രണങ്ങർ, അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങർ എന്ന വയ ർ  

വേണ്ടത്ര പര ശീലനിം ലഭ ച്ചവരുിം നല്ല പര ചയമുള്ളവരുമായ വ്യക്ത കളുമായുള്ള ഓഡ റ്റ് ഫിംഗ്ഷന്റെ 

ശര യായ ജീവനക്കാരുടെ ന യമനിം ഉറപ്പാകക്ണിം. 

 

 

 

 

 
 

 

 

62. ന ങങ്ളുടെ ഉപഭോകത്ാവ നെ അറ യാനുളള് (KYC) മാർഗഗ്ന ർദ്ദേശങങ്ർ 

ബ്രോകക്ർമാർ/ 
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ഏജർറമ്ാർ ഉർപപ്െടെ കമപ്ന  അധ കാരപപ്െടുതത് യ വയ്കത് കർ പാല കക്ുനന്ു. 
 

(a) ഏതെങ്ക ലുിം തുകകർ ശേഖര ക്കാർ അധ കാരമുള്ള വ്യക്ത കളുിം അവരുടെ  

ബ്രോക്കർമാർ/ഏജർറുമാരുിം അല്ലെങ്ക ർ അതുപോലെയുള്ളവരുിം, NBFC/RNBC-കർക്ക് ബാധകമായ KYC 

മാർഗ്ഗന ർദ്ദേശങങ്ർ പൂർണ്ണമായുിം അനുസര ക്കേണ്ടതാണ്. 

 

(b) KYC മാർഗ്ഗന ർദ്ദേശങ്ങർ പാല ക്കുനന്ുണ്ടോയെന്ന് പര ശോധ ക്കുന്നത നുിം അവരുടെ  

പേര ർ പ്രവർത്ത ക്കുന്ന ബ്രോക്കർമാർ / ഏജന്റുമാർ തുടങ്ങ യവർ ഉർപ്പെടെ കമ്പന  

അധ കാരപ്പെടുത്ത യ വ്യക്ത കളുടെ ഏതെങ്ക ലുിം ലിംഘനത്ത ന്റെ പൂർണണ്മായ അനന്തരഫലങ്ങർ 

സ്വീകര ക്കുന്നത നുിം എലല്ാ വ വരങ്ങളുിം RBI-ക്ക് ലഭയ്മാക്കുിം. 

 

(c) കമ്പന യുടെ ബ്രോക്കറേജ് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായ  ബന്ധപ്പെട്ട ബ്രോക്കർമാർ / ഏജന്റുമാർ   

അല്ലെങ്ക ർ മറ്റെന്തെങക് ലുിം ഉർപ്പെടെ കമ്പന  അധ കാരപ്പെടുത്ത യ വ്യക്ത കളുടെ അക്കൗണ്ട് 

ബുക്കുകർ ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാിം ഓഡ റ്റ നുിം പര ശോധനയ്ക്കുിം ലഭ്യമാകക്ുിം. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

അനുബനധ്ിം I 

  ഡ ജ ററ്ർ കെ.വൈ.സ  പര്ോസസ്സ ്

 
A. ഡ ജ റ്റർ കെ .വൈ .സ  (KYC) സ്ഥ രീകരണ പ്രക്ര യയ് ക്കായ  കമ്പന  ഒരു ആപ്ല ക്കേഷർ 

വ കസ പ്പ ക്കുിം, അത് അവരുടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ കെ .വൈ .സ  ഏറ്റെടുക്കുന്നത ന് കസ്റ്റമർ 

ടച്ച് പോയ ന്റുകള ർ ലഭ്യമാക്കുിം. കെ .വൈ .സ  പ്രക്ര യ കമ്പന യുടെ ഈ ആധ കാര കതയുള്ള 

അപേക്ഷയ ലൂടെ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ.കമ്പന യുടെ ബോർഡ് അിംഗീകൃത ക്രെഡ റ്റ് പോള സ  
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പ്രകാരിം എല്ലാത്തരിം ഉപഭോക്താക്കള ർ ന ന്നുിം ശേഖര ക്കുന്ന കെ.വൈ.സ  രേഖകർ RBI / NHB 

വ ജ്ഞാപനിം ചെയ്യുകയുിം വ തരണിം ചെയ്യുകയുിം ചെയ്യുന്ന റെഗുലേറ്ററ  വ്യവസ്ഥകർ 

പാല ക്കുന്നത ന് വ ധേയമായ  സാധുതയുള്ളതുിം ബൈർഡ ിംഗുിം ആയ  കണക്കാക്കുിം. 
 

B. ആപ്ല ക്കേഷന്റെ ആക് സസ്സ് കമ്പന  ന യന്ത്ര ക്കുിം, അത് അനധ കൃത വ്യക്ത കർ 

ഉപയോഗ ക്കുന്ന ല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയുിം വേണിം. കമ്പന  അത ന്റെ അിംഗീകൃത 

ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നർകുന്ന ലോഗ ർ-ഐ.ഡ , പാസ് വേഡ് അല്ലെങ്ക ർ ലൈവ് ഒ.ട .പ  

അല്ലെങ്ക ർ ടൈിം ഒ.ട .പ  ന യന്ത്ര ത സിംവ ധാനിം എന്ന വയ ലൂടെ മാത്രമേ അപേക്ഷ ആക് സസ് 

ചെയ്യാർ സാധ ക്കുകയുള്ളൂ. 

 

C. കെ.വൈ.സ യുടെ ആവശ്യത്ത നായ  ഉപഭോക്താവ്, കമ്പന യുടെ അിംഗീകൃത ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 

സ്ഥലിം സന്ദർശ ക്കുകയോ കമ്പന  ഉപഭോക്താവ ന്റെ സ്ഥലിം സന്ദർശ ക്കുകയോ ചെയ്ത് 

രേഖകർ ശേഖര ക്കുിം. യഥാർത്ഥ (ഒ.വ .ഡ ) OVD ഉപഭോക്താവ ന്റെ കൈവശമായ ര ക്കുിം. 

 

D. അിംഗീകൃത ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഉപഭോക്താവ ന്റെ തത്സമയ ഫോട്ടോ എടുത്തതെന്നുിം അതേ 

ഫോട്ടോ കസ്റ്റമർ അപേക്ഷാ ഫോമ ർ (CAF) ഉർപ്പെടുത്ത യ ട്ടുണ്ടെന്നുിം കമ്പന  

ഉറപ്പാക്കണിം. കൂടാതെ, ഉപഭോക്താവ ന്റെ പകർത്ത യ തത്സമയ ഫോട്ടോയ ർ, കമ്പന യുടെ 

സ സ്റ്റിം ആപ്ല ക്കേഷർ സ .എ.എഫ ് (CAF) നമ്പർ, ജ .പ .എസ് (GPS) കോർഡ നേറ്റുകർ, 

അിംഗീകൃത ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്, യുണീക്ക് എിംപ്ലോയീ കോഡ് (കമ്പന  ന യുക്തമാക്ക യത്), 

തീയത  (DD:MM:YYYY), സമയ സ്റ്റാമ്പ് (HH:MM:SS) എന്ന വ അടങ്ങ യ റീഡബ ർ ഫോമ ർ 

വാട്ടർ മാർക്ക് ഇടുിം.  
 

E. കമ്പന യുടെ ആപ്ല ക്കേഷന ർ ഉപഭോക്താവ ന്റെ തത്സമയ ഫോട്ടോ മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ, 

ഉപഭോക്താവ ന്റെ പ്ര ന്റ് ചെയ്തതോ വീഡ യോഗ്രാഫ് ചെയ്തതോ ആയ ഫോട്ടോ 

എടുക്കുന്ന ല്ല എന്ന സവ ശേഷത ഉണ്ടായ ര ക്കുിം. തത്സമയ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോർ 

ഉപഭോക്താവ ന്റെ പ ന്ന ലെ പശ്ചാത്തലിം വെള്ള ന റത്ത ലായ ര ക്കണിം കൂടാതെ 

ഉപഭോക്താവ ന്റെ തത്സമയ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോർ മറ്റാരുിം ഫ്രെയ മ ലേക്ക് വരരുത.് 

 

F. അതുപോലെ, ഒറ ജ നർ ഒ.വ .ഡ  (OVD) യുടെ തത്സമയ ഫോട്ടോ അല്ലെങ്ക ർ ഓഫ് ലൈർ 

വെര ഫ ക്കേഷർ നടത്താർ കഴ യാത്ത ആധാർ കൈവശിം വച്ചത ന്റെ തെള വ് (ത രശ്ചീനമായ  

സ്ഥാപ ക്കുക), മുകള ർ ന ന്ന് ലിംബമായ  ക്യാപ് ചർ ചെയ്യുകയുിം മുകള ർ 

സൂച പ്പ ച്ചതുപോലെ റീഡബ ർ ഫോമ ർ വാട്ടർ മാർക്ക ിംഗ് നടത്തുകയുിം ചെയ്യുിം. ഒറ ജ നർ 

ഡോക്യുമെന്റുകളുടെ തത്സമയ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോർ മൊബൈർ ഉപകരണത്ത ർ ചര വോ 

വ ടവോ ഉണ്ടാകരുത്. 

 

G. ഉപഭോക്താവ ന്റെ തത്സമയ ഫോട്ടോയുിം അദ്ദേഹത്ത ന്റെ ഒറ ജ നർ ഡോക്യുമെന്റുകളുിം 

ശര യായ വെള ച്ചത്ത ർ പ ട ച്ചെടുക്കണിം, അതുവഴ  അവ വ്യക്തമായ  വായ ക്കാനുിം 

ത ര ച്ചറ യാനുിം കഴ യുിം. 
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H. അത നുശേഷിം, ഉപഭോക്താവ് നർക യ രേഖകളുിം വ വരങ്ങളുിം അനുസര ച്ച് CAF-ലെ എല്ലാ 

എർട്ര കളുിം പൂര പ്പ ക്കേണ്ടതാണ്. ക്വ ക്ക് റെസ് പോർസ് (ക്യു.ആർ) കോഡ് ലഭ്യമായ 

ഡോക്യുമെന്റുകള ർ, വ ശദാിംശങ്ങർ സ്വമേധയാ ഫയർ ചെയ്യുന്നത ന് പകരിം ക്യു.ആർ കോഡ് 

സ് കാർ ചെയ് ത് അത്തരിം വ ശദാിംശങ്ങർ സ്വയമേവ പോപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാർ കഴ യുിം. 

ഉദാഹരണത്ത ന്, യു.ഐ.ഡ .എ.ഐയ ർ ന ന്ന് ഡൗർലോഡ് ചെയ് ത ഫ സ ക്കർ ആധാർ/ഇ-

ആധാറ ന്റെ കാര്യത്ത ർ ക്യു.ആർ കോഡ് ലഭ്യമാണ്, ആധാർ/ഇ-ആധാറ ർ ലഭ്യമായ ക്യു.ആർ 

സ്കാർ ചെയ് ത് പേര്, ല ിംഗഭേദിം, ജനനത്തീയത , വ ലാസിം തുടങ്ങ യ വ ശദാിംശങ്ങർ സ്വയമേവ 

പോപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാർ കഴ യുിം. 
 

I. മുകള ർ സൂച പ്പ ച്ച പ്രക്ര യ പൂർത്ത യായ ക്കഴ ഞ്ഞാർ, 'ഒ.ട .പ ' പങ്ക ടുന്നത ന് 

മുമ്പ് ഫോമ ർ പൂര പ്പ ച്ച വ ശദാിംശങ്ങർ പര ശോധ ക്കുക' എന്ന വാചകിം അടങ്ങുന്ന 

ഒരു ഒറ്റത്തവണ പാസ് വേഡ് (OTP) സന്ദേശിം ഉപഭോക്താവ ന്റെ സ്വന്തിം മൊബൈർ 

നമ്പറ ലേക്ക് അയയ്ക്കുിം. ഒ.ട .പ  (OTP) വ ജയകരമായ സാധൂകരണത്ത ന് ശേഷിം, അത ്

സ .എ.എഫ ് (CAF)-ർ ഉപഭോക്തൃ ഒപ്പായ  കണക്കാക്കുിം. എന്ന രുന്നാലുിം, ഉപഭോക്താവ ന് 

സ്വന്തിം മൊബൈർ നമ്പർ ഇല്ലെങ്ക ർ, അവന്റെ/അവളുടെ 

കുടുിംബിം/ബന്ധുക്കർ/അറ യപ്പെടുന്ന വ്യക്ത കളുടെ മൊബൈർ നമ്പർ ഈ 

ആവശ്യത്ത നായ  ഉപയോഗ ക്കുകയുിം CAF-ർ വ്യക്തമായ  പരാമർശ ക്കുകയുിം ചെയ്യാിം. 

ഏത് സാഹചര്യത്ത ലുിം, കമ്പന യ ർ രജ സ്റ്റർ ചെയ്ത അിംഗീകൃത ഓഫീസറുടെ മൊബൈർ 

നമ്പർ ഉപഭോക്തൃ ഒപ്പ നായ  ഉപയോഗ ക്കരുത്. ഉപഭോക്തൃ ഒപ്പ ർ ഉപയോഗ ക്കുന്ന 

മൊബൈർ നമ്പർ അിംഗീകൃത ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മൊബൈർ നമ്പർ ആയ ര ക്ക ല്ലെന്ന് 

കമ്പന  പര ശോധ ക്കണിം. 
 

J. അിംഗീകൃത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉപഭോക്താവ ന്റെ തത്സമയ ഫോട്ടോയുിം ഒറ ജ നർ 

ഡോക്യുമെന്റുിം ലഭ്യമാക്കുന്നത നെ കുറ ച്ചുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനിം നർകുിം. ഈ 

ആവശ്യത്ത നായ , അിംഗീകൃത ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വർ ടൈിം പാസ് വേഡ് (OTP) ഉപയോഗ ച്ച് 

പര ശോധ ച്ചുറപ്പ ക്കുിം, അത് കമ്പന യ ർ രജ സ്റ്റർ ചെയ്ത അദ്ദേഹത്ത ന്റെ മൊബൈർ 

നമ്പറ ലേക്ക് അയയ്ക്കുിം. വ ജയകരമായ ഒ.ട .പ  (OTP) മൂല്യന ർണ്ണയിം കഴ ഞ്ഞാർ, അത് 

ഡ ക്ലറേഷന ലെ അിംഗീകൃത ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഒപ്പായ  കണക്കാക്കുിം. ഈ അിംഗീകൃത 

ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഡ ക്ലറേഷന ർ അിംഗീകൃത ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ തത്സമയ ഫോട്ടോയുിം 

പകർത്തുിം. 

 

K. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങർക്കെല്ലാിം ശേഷിം, ആപ്ല ക്കേഷർ, കമ്പന യുടെ ആക്ട വേഷർ 

ഓഫീസർക്ക് പ്രോസസ് പൂർത്ത യാക്ക യത നെക്കുറ ച്ചുിം ആക്ട വേഷർ അഭ്യർത്ഥന 

സമർപ്പ ക്കുന്നത നെക്കുറ ച്ചുിം വ വരങ്ങർ നർകുിം, കൂടാതെ പ്രക്ര യയുടെ 

ട്രാർസാക്ഷർ-ഐ.ഡ /റഫറർസ്-ഐ.ഡ  നമ്പർ ജനറേറ്റുചെയ്യുകയുിം ചെയ്യുിം. അിംഗീകൃത 

ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇടപാട്-ഐ.ഡ /റഫറർസ്-ഐ.ഡ  നമ്പർ സിംബന്ധ ച്ച വ ശദാിംശങ്ങർ 

ഭാവ യ ലെ റഫറർസ നായ  ഉപഭോക്താവ നെ അറ യ ക്കുിം. 

 

L. കമ്പന യുടെ അിംഗീകൃത ഓഫീസർ ഇത് പര ശോധ ച്ച് സ്ഥ രീകര ക്കേണ്ടതാണ്:- (i) 

ഡോക്യൂമെന്റ ന്റെ ച ത്രത്ത ർ ലഭ്യമായ വ വരങ്ങർ സ .എ.എഫ-്ർ അിംഗീകൃത ഓഫീസർ 

നർക യ വ വരങ്ങളുമായ  പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. (ii) ഉപഭോക്താവ ന്റെ തത്സമയ ഫോട്ടോ 

ഡോക്യൂമെന്റ ർ ലഭ്യമായ ഫോട്ടോയുമായ  പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.; കൂടാതെ (iii) 

ന ർബന്ധ ത ഫീർഡ് ഉർപ്പെടെ സ .എ.എഫ്-ർ ആവശ്യമായ എല്ലാ വ ശദാിംശങ്ങളുിം 

ശര യായ  പൂര പ്പ ച്ച ര ക്കുന്നു.; 

M. വ ജയകരമായ സ്ഥ രീകരണത്ത ന് ശേഷിം, സ .എ.എഫ-്ർ കമ്പന യുടെ അിംഗീകൃത 

ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഡ ജ റ്റർ ഒപ്പ ടുിം, അദ്ദേഹിം സ .എ.എഫ-്ന്റെ പ്ര ന്റ് എടുക്കുകയുിം 

ഉച തമായ സ്ഥലത്ത് ഉപഭോക്താവ ന്റെ ഒപ്പ്/വ രലടയാളിം നേടുകയുിം തുടർന്ന് അത് സ്കാർ 

ചെയ്യുകയുിം സ സ്റ്റത്ത ർ അപ് ലോഡ് ചെയ്യുകയുിം ചെയ്യുിം. ഒറ ജ നർ ഹാർഡ് കോപ്പ  

ഉപഭോക്താവ ന് ത ര കെ നർകാിം. 
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അനുബനധ്ിം II 

പ .ഐ.എസ ന ്കീഴ ർ യോഗയ്തയുളള് എഫ.്പ .ഐകർകക്ുളള് കെ. വൈ. സ  രേഖകർ 

 
1) വ ഭാഗിം എഫ്.പ .ഐ (FPI) തരിം  

ഡോകയ്ുമെനറ്് തരിം വ ഭാഗിം I വ ഭാഗിം II വ ഭാഗിം III 

 

 

 

 

 

 

 

സ്ഥാപ

നിം/കമ്പ

ന  ന ല 

ഭരണഘടനാ 

രേഖകർ 

(മെമ്മോറാണ്ട

വുിം 

ആർട്ട ക്ക ർ

ഡ് ഓഫ് 

അസോസ യേഷ

ർ,ഇർകോർപ്

പറേഷർ 

സർട്ട ഫ ക്കറ്റ് 

മുതലായവ) 

ന ർബന്ധ തിം ന ർബന്ധ തിം ന ർബന്ധ തിം 

വ ലാസിം 

തെള യ ക്കുന്ന 

രേഖ 

ന ർബന്ധ തിം 

(വ ലാസിം 

പരാമർശ ക്കുന്ന 

പവർ ഓഫ് 

അറ്റോർണ  {POA} 

വ ലാസ തെള വായ  

സ്വീകാര്യമാണ്) 

ന ർബന്ധ തിം 

(വ ലാസിം 

പരാമർശ ക്കുന്ന 

പവർ ഓഫ് 

അറ്റോർണ  {POA} 

വ ലാസ 

തെള വായ  

സ്വീകാര്യമാണ്) 

പവർ ഓഫ് 

അറ്റോണ  

അല്ലാതെ 

മറ്റൊരു രേഖ 

ന ർബന്ധിം 

പാർ ന ർബന്ധ തിം ന ർബന്ധ തിം ന ർബന്ധ തിം 

സാമ്പത്ത ക 

വ വരങ്ങർ 

ഒഴ വാക്ക  * ഒഴ വാക്ക  * ന ർബന്ധ തിം 

എസ്.ഇ.ബ .ഐ 

(SEBI) രജ സ്ട്രേഷർ 

സർട്ട ഫ ക്കറ്റ് 

ന ർബന്ധ തിം ന ർബന്ധ തിം ന ർബന്ധ തിം 

ബോർഡ് 

റെസല്യൂഷർ@@ 

ഒഴ വാക്ക * ന ർബന്ധ തിം ന ർബന്ധ തിം 

 

സീന യർ 

മാനേജ് മെന്

റ് (സ്ഥ ര 

ഡയറക്ടർ

മാർ/ 

പങ്കാള ക

ർ/ 

ട്രസ്റ്റ ക

ർ/ 

മുതലായവ) 

ല സ്റ്റ് ന ർബന്ധ തിം ന ർബന്ധ തിം ന ർബന്ധ തിം 

ത ര ച്ചറ യർ രേഖ ഒഴ വാക്ക * ഒഴ വാക്ക * കമ്പന   ലെറ്റർ 

*ഹെഡ ർ 

പൂർണ്ണമായ 

പേര്, ദേശീയത, 

ജനനത്തീയത  

എന്ന വ 

പ്രഖ്യാപ ക്കുന്

നു അല്ലെങ്ക ർ 

ഫോട്ടോ 

ഐഡന്റ റ്റ  

പ്രൂഫ് 

സമർപ്പ ക്കുന്

നു 

വ ലാസിം 

തെള യ ക്കുന്ന 

രേഖ 

ഒഴ വാക്ക * ഒഴ വാക്ക * ലെറ്റർ 

ഹെഡ ലെ 

പ്രഖ്യാപനിം* 

ഫോട്ടോഗ്രാഫുക
ർ 

ഒഴ വാക്ക  ഒഴ വാക്ക  ഒഴ വാക്ക * 

 

 

 

അിംഗീകൃ

ത 

കയ്യൊ

പ്പ് 

ല സ്റ്റുിം ഒപ്പുകളുിം ന ർബന്ധ തിം – 

പ .ഒ.എ മുതർ 

ഗ്ലോബർ 

കസ്റ്റോഡ യർ 

വരെയുള്ളവരുടെ 

കാര്യത്ത ർ 

ഗ്ലോബർ 

കസ്റ്റോഡ യരുടെ 

ന ർബന്ധ തിം - 

പ .ഒ.എ മുതർ 

ഗ്ലോബർ 

കസ്റ്റോഡ യർ 

വരെയുള്ളവരുടെ 

കാര്യത്ത ർ 

ഗ്ലോബർ 

കസ്റ്റോഡ യരുടെ 

ന ർബന്ധ തിം 
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ഒപ്പ ന്റെ ല സ്റ്റ് 

നർകാിം. 

ഒപ്പ ന്റെ ല സ്റ്റ് 

നർകാിം. 

ത ര ച്ചറ യർ രേഖ ഒഴ വാക്ക * ഒഴ വാക്ക * ന ർബന്ധ തിം 

വ ലാസത്ത ന്റെ 

തെള വ് 

ഒഴ വാക്ക * ഒഴ വാക്ക * ലെറ്റർ 

ഹെഡ ലെ 

പ്രഖ്യാപനിം* 

ഫോട്ടോഗ്രാഫുക
ർ 

ഒഴ വാക്ക  ഒഴ വാക്ക  ഒഴ വാക്ക * 
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ആത്യന്

ത ക 

ഗുണഭോ

ക്ത്യ 

ഉടമ 

(UBO) 

ല സ്റ്റ് ഒഴ വാക്ക * ന ർബന്ധ 

തിം ("25% ർ 

കൂടുതർ UBO 

ഇല്ല" എന്ന് 

പ്രഖ്യാപ ക്കാ

ർ കഴ യുിം) 

ന ർബന്ധ തിം 

ത ര ച്ചറ യർ 

രേഖ 

ഒഴ വാക്ക * ഒഴ വാക്ക * ന ർബന്ധ തിം 

വ ലാസത്ത ന്റെ 

തെള വ് 

ഒഴ വാക്ക * ഒഴ വാക്ക * ലെറ്റർ 

ഹെഡ ലെ 

പ്രഖ്യാപനിം* 

ഫോട്ടോഗ്രാ

ഫുകർ 

ഒഴ വാക്ക  ഒഴ വാക്ക  ഒഴ വാക്ക * 

ശ്രദ്ധ ക്കുക:- * ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുമ്പോർ ആവശ്യമ ല്ല. എനന് രുന്നാലുിം, 

ബനധ്പ്പെടട് എഫ.്പ .ഐകർ റെഗുലേറ്റർമാർ/ന യമ ന ർവ്വഹണ ഏജർസ കർ 

ആവശ്യപ്പെടുമ്പോർ ആപേക്ഷ ക രേഖ/കർ കമ്പന ക്ക് സമർപ്പ ക്കുമെന്ന ് ഒരു 

അണ്ടർടേക്ക ിംഗ് സമർപ്പ ക്കാിം.  

 

@@ ബാങ്ക ് അക്കൗണട്ുകർ തുടങ്ങുന്നത നുമായ  ബോർഡ ് റെസല്യൂഷർ പാസാക്കുനന് 

രീത  പ്രചാരതത് ല ല്ലാത്ത ച ല അധ കാരപര ധ കള ർ ന ന്നുള്ള എഫ.്പ .ഐകർകക്,് 

ബോർഡ ്പ്രമേയതത് ന് പകരമായ  ഗ്ലോബർ കസറ്്റോഡ യർ/ലോക്കർ കസ്ററ്ോഡ യന ്

അനുവദ ച്ച പവർ ഓഫ് അറ്റോർണ  സമർപ്പ ക്കാിം. 
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2) 

വ ഭാഗിം 
യോഗയ്രായ വ ദേശ ന കഷ്േപകർ 

I. വ ദേശ സെർട്രർ ബാങക്ുകർ, ഗവർമെന്റ് ഏജർസ കർ, സോവറ ർ 

വെർതത്് ഫണ്ടുകർ, ഇന്റർനാഷണർ/ ബഹുമുഖ സിംഘടനകർ/ ഏജർസ കർ 

എന്ന ങ്ങനെ സർക്കാരുിം സർകക്ാരുമായ  ബന്ധപ്പെട്ട വ ദേശ 

ന ക്ഷേപകരുിം. 

II. a. മ്യൂച്വർ ഫണട്ുകർ, ഇർവെസ്റ്റ ്മെന്റ് ടര്സ്റ്റുകർ, ഇർഷുറർസ ്

/ റീഇർഷുറർസ് കമ്പന കർ, മറ്റ് ബ്രോഡ് അധ ഷ ്ഠ ത ഫണ്ടുകർ 

തുടങ്ങ യ ഉച തമായ ന യന്ത്ര ത വ ശാലമായ ഫണട്ുകർ. 

 

b. ബാങക്ുകർ, അസറ്റ ് മാനേജ ്മെന്റ് കമ്പന കർ, ഇർവെസറ്്റ് മെന്റ ്

മാനേജർമാർ / അഡ്വൈസർമാർ, പോർടട് ്ഫോള യോ 

മാനേജർമാർ തുടങങ് യ ഉച തമായ ന യന്തര് ത സഥ്ാപനങ്ങർ. 

 

c. ഇർവെസ്റ്റ ്മെന്റ് മാനേജർ ഉച തമായ  ന യന്ത്ര ക്കപപ്െടുന്ന 

വ ശാലമായ ഫണ്ടുകർ. 

 

d. യൂണ വേഴസ് റ്റ  ഫണട്ുകളുിം പെർഷർ ഫണട്ുകളുിം. 

 

e. സർവ്വകലാശാലയുമായ  ബനധ്പപ്െടട് എർഡോവ ്മെന്റുകർ ഇത നകിം 

എഫ.്ഐ.ഐ/അക്കൗണ്ടായ  സെബ  (SEBI) യ ർ രജ സ്റ്റർ 

ചെയ്ത ട്ടുണ്ട്. 

III. എർഡോവ ്മെന്റുകർ, ചാര റ്റബ ർ സൊസൈറ്റ കർ/ട്രസ്ററ്,് 

ഫൗണട്േഷനുകർ, കോർപപ്റേററ്് ബോഡ കർ, ട്രസ്റ്റുകർ, വ്യക്ത കർ, 

ഫാമ ല  ഓഫീസുകർ തുടങങ് യ വ ഭാഗിം I, II എന്ന വയ്ക്ക് കീഴ ർ 

പ .ഐ.എസ് റൂട്ട ന് കീഴ ർ ഇനത്്യയ ർ ന ക്ഷേപ ക്കുന്ന യോഗ്യരായ 

മറ്റെല്ലാ വ ദേശ ന കഷ്േപകരുിം യോഗ്യരലല്. 
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അനുബനധ്ിം  III 

 

കുറഞഞ് അപകടസാധയ്ത വ ഭാഗതത് ലുളള് ഉപഭോകത്ാകക്ർകക്ായ  പര ഗണ കക്ാവുനന് 

അധ ക കെ.വൈ.സ  ഡോകയ്ുമെനറ്ുകളുടെ ല സറ്റ്:് 

 

കുറഞഞ് അപകടസാധയ്തയുളള് വ ഭാഗതത് ലുളള് ഉപഭോകത്ാകക്ള ർ ന നന് ്

ലഭ ച്ചേകക്ാവുനന് രേഖകളുടെ ഒരു സൂചക പടട് കയാണ ത.് കൂടുതർ 

മാർഗഗ്ന ർദദ്േശതത് നായ  ഈ നയതത് നറ്െ പര്സകത്മായ വ ഭാഗങങ്ളുിം കര്െഡ ററ് ്

പോള സ യുിം പര ശോധ കക്ുക. 

 
3) വയ്കത് ഗത ഉപഭോകത്ാകക്ർകക്ുളള് കെ.വൈ.സ  രേഖകർ: 

 

 സീര 

യർ 

നമപ്

ർ  

സവ്ീകാരയ്മായ രേഖകർ  

ഐഡനറ് റ്

റ  

റെസ 

ഡർസ ്

വ ലാ

സിം 

 

ഒപപ് ്

ജനനതത്ീ

യത  

 

1 പാർ കാർഡ ് അതെ ഇല്ല അതെ അതെ  

2 ആധാർ യു.ഐ.ഡ  കാർഡ ് അതെ അതെ ഇല്ല അതെ  

3 വോടട്റുടെ ത ര ചച്റ യർ കാർഡ ് അതെ അതെ ഇല്ല അതെ  

4 ഡര്ൈവ ങ് ലൈസർസ ് അതെ അതെ ഇല്ല അതെ  

5 സാധുവായ പാസ്പോർട്ട ് അതെ അതെ അതെ അതെ  

 
6 

സിംസ്ഥാന ഗവർമെന്റ് അല്ലെങ്ക ർ 

ഗവർമെന്റ ് വകുപ്പുകർ, 

സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറ  അല്ലെങ്ക ർ 

റെഗുലേറ്ററ  അതോറ ററ് കർ, 

പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങങ്ർ, 

ഷെഡ്യൂർഡ് വാണ ജ്യ ബാങക്ുകർ, 

പൊതു ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങർ 

എന്ന വ നർക യ അപേക്ഷകന്റെ 

ഫോടട്ോകർ അടങങ് യ ത ര ച്ചറ യർ 

കാർഡ്. 

 
അതെ 

 
ഇല്ല 

 
ഇല്ല 

 
അതെ 

 

7 NREGA/സർക്കാർ 
ഏജർസ /അണ്ടർടേകക് ിംഗുകർ 
നർകുന്ന ജോബ് കാർഡ ്

അതെ ഇല്ല ഇല്ല അതെ  

8 വ്യക്ത യുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുതത് യ 

ഫോടട്ോ സഹ തിം ഒരു ഗസറ്റഡ ്

ഓഫീസർ നർക യ കത്ത ്

അതെ 
ഇല്ല 

ഇല്ല 
ഇല്ല  

9 ഉപഭോക്താവ ന്റെ 

ഐഡന്റ റ്റ /ഫോട്ടോ 

സ്ഥ രീകര ക്കുന്ന അിംഗീകൃത പൊതു 

അതോറ റ്റ യുടെയോ ഗസറ്റഡ ്

ഓഫീസറുടെയോ കതത് ്

അതെ 
ഇല്ല 

ഇല്ല 
ഇല്ല  

10 ബാങക് ്അക്കൗണ്ട ്സറ്്റേറ്റ ്മെന്റ് ഒന്നാിം 

പേജ് /ഫോടട്ോയുിം ബാങക് ് സറ്റ്ാമപ്ുിം 

ഉളള് പാസ ്ബുകക് ്

അതെ 
അതെ 

ഇല്ല 
ഇല്ല  

11 യൂട്ട ല റ്റ  ബ ല്ലുകർ (വൈദ്യുത , 

ലാർഡ ്ലൈർ ടെല ഫോർ, പോസ്റ്റ ്

പെയ്ഡ് മൊബൈർ, പൈപപ്് ഗ്യാസ ്

ലൈർ, വെള്ളിം) 2 മാസത്ത ർ 

കൂടാതത്താണ.് 

ഇല്ല 
അതെ 

ഇല്ല 
ഇല്ല  
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12 

ഉപഭോക്താവ ന്റെ പേര ർ യഥാവ ധ  

രജ സ്റ്റർ ചെയത് ട്ടുള്ള 

ഒറ ജ നർ/അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത സെയ ർ 

ഡീഡ്/എഗ്ര മെന്റ,് ബാധകമായ 

പോള സ /പ്രക്ര യ പ്രകാരിം 

ശേഖര ക്കുിം 

 

സ്വീകാര്യമായ ഒ.വ .ഡ  രേഖ പ്രകാരിം 
സമർപ്പ ച്ച അഡ്രസ് പ്രൂഫ ന ്
ന ലവ ലെ വ ലാസതത് ർ ന നന് ്
വ്യത്യസത്മായ വ ലാസമുണട്െങ്ക ർ, 

അത്തരിം ഒ.വ .ഡ  വ ലാസ തെള വ ്
ഒറ ജ നല ർ 
പര ശോധ ച്ചുറപ്പ ക്കുകയുിം മ കച്ച 
ശ്രമത്ത ന്റെ അട സ്ഥാനത്ത ർ 
എഫ.്ഐ/പര ശോധന നടത്തുകയുിം 
വേണിം. ന ലവ ലെ വ ലാസ 
തെള വ നായ , ഉപഭോക്താവ ന് വാടക 
ഉടമ്പട / ലീവ,് ലൈസർസ് ഉടമ്പട  
അല്ലെങ്ക ർ ഒരു സവ്യിം പ്രഖ്യാപനിം 
എന്ന വയുടെ ഒരു പകർപപ് ്
സമർപ്പ ക്കാർ കഴ യുിം, അത്തരിം 
ന ലവ ലെ വ ലാസിം എഫ.്ഐ ഏജർസ  
മുഖേന / കമ്പന /ബ്രാഞച്് 
ഉദ്യോഗസഥ്ർ മുഖേന 
പര ശോധ ക്കേണ്ടതുണ്ട്. 

 

 

 

 

ഇല്ല 

 

 

 

 

അതെ 

 

 

 

 

ഇല്ല 

 

 

 

 

ഇല്ല 

 

13 ഏറ്റവുിം പുത യ വസ്തു അല്ലെങ്ക ർ 
മുന സ പ്പർ ന കുത  രസീത ്

ഇല്ല അതെ ഇല്ല ഇല്ല  

 
 

14 

സിംസ്ഥാന സർക്കാർ അല്ലെങക് ർ 

കേന്ദ്ര ഗവർമെന്റ ് വകുപ്പുകർ, 

ന യമപരമായ അല്ലെങക് ർ 

റെഗുലേറ്ററ  ബോഡ കർ, 

പൊതുമേഖലാ സഥ്ാപനങങ്ർ, 

ഷെഡ്യൂർഡ ് വാണ ജ്യ ബാങ്കുകർ, 

ധനകാര്യ സഥ്ാപനങ്ങർ, ല സ ്റ്റഡ ്

കമ്പന കർ എന്ന വ നർകുന്ന 

തൊഴ ലുടമയ ർ ന ന്നുളള് 

താമസസൗകര്യിം 

അനുവദ ക്കുന്നത നുള്ള കത്ത,് 

ഔദ്യോഗ ക താമസസൗകര്യിം 

അനുവദ ക്കുന്ന അത്തരിം 

തൊഴ ലുടമകളുമായുളള് അവധ യുിം 

ലൈസർസ് കരാറുിം. 

 
 

ഇല്ല 

 
 

അതെ 

 
 

ഇല്ല 

 
 

ഇല്ല 
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15 
വ രമ ച്ച ജീവനക്കാർകക്് സർക്കാർ 

വകുപ്പുകളോ പൊതുമേഖലാ സഥ്ാപനങ്ങളോ 

നർകുന്ന പെർഷർ അല്ലെങ്ക ർ കുടുിംബ 

പെർഷർ പേയ്മെന്റ് ഓർഡർ, അവയ ർ വ ലാസിം 

ഉണ്ടെങക് ർ 

 

ഇല്ല 

 

അതെ 

 

ഇല്ല 

 

ഇല്ല 

16 പേര,് വ ലാസിം, ആധാർ നമപ്ർ എനന് വയുടെ 

വ ശദാിംശങങ്ർ അടങ്ങ യ യുണീകക് ്

ഐഡന്റ ഫ ക്കേഷർ അതോറ റ്റ  ഓഫ ് ഇന്ത്യ 

നർക യ കതത് ്

ഇല്ല അതെ ഇല്ല ഇല്ല 

17 ജനന സർടട് ഫ ക്കറ്റ് (സർക്കാർ ഏജർസ ) ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല അതെ 

18 സ്കൂർ ലീവ ിംഗ ്സർടട് ഫ ക്കറ്റ് (10th/12th) ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല അതെ 

19 വായ്പയെടുക്കുന്നയാർ അക്കൗണട്് 

പ്രവർതത് പപ് ക്കുന്ന ബാങ്ക ർ ന ന്നുള്ള ഒപ്പ ്

സ്ഥ രീകരണ സർടട് ഫ ക്കറ്റ് 

ഇല്ല ഇല്ല അതെ ഇല്ല 
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3.1. സഥ്ാപനതത് ർ / കമപ്ന യ ർ വ ലാസ തെള വായ  ലഭ കക്േണട് രേഖകളുടെ ല സറ്റ് ്

(ഏതെങക് ലുിം ഒനന്)് 

 

 

 സീര 
യർ 
നമപ്
ർ 

രേഖകർ  സഥ്ാപനിം  കമപ്ന    

 

1 
സ്ഥാപനതത് ന്റെ ഏറ്റവുിം പുത യ വൈദ്യുത  

അല്ലെങ്ക ർ ടെല ഫോർ ബ ർ (2 മാസത്ത ർ കൂടുതർ 

പഴയതല്ല 

 

അതെ 

 

അതെ 

 

2 ബ സ നസ ്രജ സട്്രേഷർ സർട്ട ഫ ക്കറ്റ,് എന്തെങ്ക ലുിം 
ഉണ്ടെങക് ർ (ജ .എസ.്ട ) 

അതെ അതെ  

3 ദേശസാർകൃത / ഷെഡ്യൂർഡ് വാണ ജ്യ ബാങ്ക ന്റെ 
ബാങക് ്സറ്്റേറ്റ്മെന്റ ്

അതെ അതെ  

4 ഏറ്റവുിം പുത യ ഭേദഗത  വരുത്ത യ പാർട്ണർഷ പപ്് 
ഡീഡ ന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്ത യ പകർപപ്് 

അതെ ഇല്ല  

5 പാർ കാർഡ് അലോടട്മ്െന്റ് കത്ത ന്റെ പകർപ്പ ് അതെ അതെ  

 

അനുബനധ്ിം-IV 

 

A. ബ ർഡർ / പര്ോജകറ്റ്് / കോർപപ്റേററ്് കല്യനറ്ുകളെ സിംബനധ് കക്ുനന് എസ.്ആർ.ട -

കളുടെ വ വരണ പടട് ക: 

 

1. ഉപഭോക്താവ ന്റെ ന യമപരമായ ഘടന ന രവധ  തവണ മാറ്റ യ ട്ടുണ്ട് (പേര ് മാറ്റങങ്ർ, 

ഉടമസഥ്ാവകാശിം കൈമാറ്റിം, കോർപ്പറേറ്റ് സീററ്് മാറ്റിം); 

2. പ്രോജക്റ്റ നറ്െ മൊതത്ിം ചെലവുമായ  താരതമ്യിം ചെയയ്ുമ്പോർ ഒരു ചെറ യ 

വായ്പയ്ക്കായ  ബ ർഡർ എ.എച്ച്.എഫ.്എർ (AHFL) നെ സമീപ ക്കുന്നു; 

3. പദ്ധത ക്കായുള്ള ഫണ്ട ന്റെ ഉറവ ടങ്ങർ വ ശദീകര ക്കാർ ബ ർഡർകക്് കഴ യുന്ന ല്ല; 

4. വ വ ധ അധ കാര കള ർ ന ന്നുള്ള അിംഗീകാരങ്ങർ / ഉപരോധങ്ങർ വ്യാജമാണെന്ന ്

തെള യ ക്കപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്ക ർ ആവശ്യമായ സർക്കാർ അനുമത കർ / 

ഫയല ിംഗുകർ മുതലായവ ലഭ ക്കാർ ക്ലയന്റ് ആഗ്രഹ ക്കുനന് ല്ലെന്ന് തോന്നുകയോ 

ചെയ്താർ; 

5. അജ്ഞാത അലല്െങ്ക ർ അനുച തമായ വ്യക്ത (കളുടെ) ന ർദ്ദേശങ്ങർക്കനുസൃതമായ  

മാനേജ്മെന്റ് പ്രവർതത് ക്കുന്നതായ  തോനന്ുന്നു; 

6. ബ സ നസസ് ന്റെ വലുപ്പത്ത നോ സ്വഭാവത്ത നോ ന രക്കാത്ത ജീവനകക്ാരുടെ 

നമ്പറുകളോ ഘടനയോ (ഉദാഹരണത്ത ന,് ഉപയോഗ ച്ച ജീവനക്കാരുടെയുിം 

ആസത് കളുടെയുിം എണണ്ിം കണക്ക ലെടുക്കുമ്പോർ ഒരു കമ്പന യുടെ വ റ്റുവരവ് 

യുക്ത രഹ തമായ  ഉയർന്നതാണ്); 

7. മത യായ കേന്ദ്രീകൃത കോർപപ്റേറ്റ ് മേർനോടട്ിം ഇല്ലാത്ത മർടട് ജൂറ സ് ഡ ക്ഷണർ 

പ്രവർതത്നങ്ങളുള്ള ക്ലയന്റുകർ; 

8. ഉടമസഥ്ാവകാശിം അലല്െങ്ക ർ യഥാർത്ഥ സാമപ്തത് ക ഉദ്ദേശിം (ട്രസ്റ്റുകർ, കമ്പന കർ 

എന്ന വയുടെ സജ്ജീകരണിം അല്ലെങ്ക ർ പേര/്കോർപപ്റേററ് ് സീറ്റ് അലല്െങ്ക ർ മറ്റ് 

സങ്കീർണ്ണമായ ഗ്രൂപ്പ് ഘടനകർ എന്ന വ സ്ഥാപ ക്കുന്നത ് ഉർപപ്െടെ) 

അവ്യക്തമാക്കാർ ഉപയോഗ ച്ചേക്കാവുന്ന ന യമപരമായ ക്രമീകരണങ്ങർ 

സജ്ജീകര ക്കുനന്ത നുള്ള ഉപദേശിം; 

9. പണമായോ എളുപ്പതത് ർ കൈമാറ്റിം ചെയ്യാവുന്ന ആസ്ത കള ലോ ഉയർന്ന തലതത് ലുള്ള 

ഇടപാടുകളുള്ള സ്ഥാപനങ്ങർ, അവയ ർ ന യമവ രുദ്ധമായ ഫണ്ടുകർ മറഞഞ് ര ക്കാിം. 

10. ബെയറർ ഷെയറുകർ അനുവദ ക്കുന്ന രാജ്യങങ്ള ർ ക്ലയന്റുകർ 

സിംയോജ പ്പ ച്ച ര ക്കുന്നു. 
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B. റ പപ്ോർടട് ് ചെയയ്േണട് സ .ട .ആർ/എസ.്ആർ.ട  ഇടപാടുകളുടെ വ വരണ പടട് ക 

(വയ്കത് ഗത ഉപഭോകത്ാകക്ർ) 
 

1. ക്ലയന്റുമായ  ബന്ധപ്പെട്ട വ ശദാിംശങ്ങർ ന രവധ  തവണ മാറ്റ യ ട്ടുണ്ട് (പേര ് മാറ്റങ്ങർ, പത വ് 

ത രുത്തലുകർ മുതലായവ); 

2. അനാവശ്യമായ  സങ്കീർണ്ണമായ ക്ലയന്റ് ഘടന; 

3. സ്ഥാപ തമായ ബ സ നസ്സ് പ്രൊഫൈല ന് പുറത്ത് നടക്കുന്ന ഇടപാടുകളുടെ വ്യക്ത ഗത അല്ലെങക് ർ 

ക്ലാസുകർ, പ്രതീക്ഷ ക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങർ/ ഇടപാട് വ്യക്തമല്ല; 

4. വ വരങ്ങർ, ഡാറ്റ, രേഖകർ എന്ന വ നർകാർ ഉപഭോക്താവ് വ മുഖത കാണ കക്ുന്നു; 

5. തെറ്റായ രേഖകളുടെ സമർപ്പണിം, ഡാറ്റ, വായ്പയുടെ ഉദ്ദേശ്യിം, അക്കൗണ്ടുകളുടെ വ ശദാിംശങ്ങർ; 

6. പ്രാരിംഭ സിംഭാവന നർക യ ഫണ്ടുകളുടെ ഉറവ ടിം, ഫണ്ടുകളുടെ ഉറവ ടങ്ങർ സിംശയാസ്പദമാണ് 

തുടങ്ങ യവയുടെ വ ശദാിംശങ്ങർ നർകാർ വ സമ്മത ക്കുന്നു; 

7. വ്യക്ത പരമായ  കണ്ടുമുട്ടാർ വ മുഖത കാണ കക്ുന്നു, മത യായ കാരണങങ്ള ല്ലാതെ ഒരു മൂന്നാിം 

കക്ഷ /പവർ ഓഫ ്അററ്ോർണ  ഹോർഡർ മുഖേന പ്രത ന ധീകര ക്കുന്നു; 

8. നർക യ ര ക്കുന്ന വ ലാസത്ത ന് അടുത്തുള്ള AHFL ബ്രാഞ്ച്/ഓഫീസ് ഉള്ളപ്പോർ, വായ്പ അപേക്ഷയ ർ 

നർക യ ര ക്കുന്ന ഉപഭോക്താവ ന്റെ റെസ ഡർഷ്യർ അല്ലെങ്ക ർ ബ സ നസ് വ ലാസത്ത ർ ന ന്ന് 

അകലെയുള്ള AHFL-ന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച/്ഓഫീസ നെ സമീപ ക്കുന്നു; 

9. അക്കൗണ്ട്/ ഒന്ന ലധ കിം അക്കൗണ്ടുകളുടെ പ്രസ്താവനയ ലെ ന രവധ  കൈമാററ്ങ്ങർ വ ശദീകര ക്കാനോ 

തൃപ്ത പ്പെടുത്താനോ കഴ യുന്ന ല്ല; 

10. ശര യായ ന്യായീകരണമ ല്ലാതെ ബന്ധമ ല്ലാത്ത മൂന്നാിം കക്ഷ  അക്കൗണ്ടുകള ലൂടെയുള്ള പ്രാരിംഭ 

സിംഭാവന; 

11. വായ്പാ തുകയുടെ അന്ത മ ഉപയോഗത്ത ന്റെ ശര യായ ന്യായീകരണമ ല്ലാതെ, ഒരു ടോപ്പ്-അപ്പ് ലോർ 

കൂടാതെ/അലല്െങ്ക ർ ഇകവ് റ്റ  ലോർ ലഭ്യമാക്കർ; 

12. വായ്പ അനുവദ ക്കുന്നത ന് സിംശയാസ്പദമായ മാർഗങ്ങർ ന ർദ്ദേശ ക്കുന്നു; 

13. ഇടപാടുകർക്ക ്സാമ്പത്ത ക അർത്ഥിം ഇല്ലാത്ത ടത്ത;് 

14. തട്ട പ്പുകർ കണ്ടെത്ത ; NHB/RBI സർക്കുലർ/അറ യ പ്പുകർ പ്രകാരിം റ പ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട 

ഉപഭോക്താവ ർ ന ന്ന് ഏതെങ്ക ലുിം ബ്രാഞ്ച ന് ലഭ ച്ച വ്യാജ കറർസ  നോട്ടുകർ; 

15. അജ്ഞാത സ്രോതസ്സുകളുമായുള്ള അസാധാരണ സാമ്പത്ത ക ഇടപാടുകർ; 

16. ബന്ധമ ല്ലാത്തതോ അജ്ഞാതമായതോ ആയ മൂന്നാിം കക്ഷ കള ർ ന ന്ന് ലഭ ച്ച പേയ ്മെന്റുകളുിം 

പണമായ  ഫീസ നുള്ള പേയ് മെന്റുകളുിം ഒരു സാധാരണ പേയ ്മെന്റ് രീത  ആയ ര ക്ക ല്ല; 

17. വായ ്പയുടെ യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താവ നെയുിം വാങങ്ാർ പോകുന്ന ഫ്ലാറ്റ നെയുിം കുറ ച്ച് ന്യായമായ 

സിംശയങ്ങളുണ്ട്; 

18. ഒരു സാങ്കർപ്പ ക ബാങക് ്അക്കൗണ്ട് തുറനന്് വായ്പ തുകയുടെ എർക്യാഷ്മെന്റ;് 

19. ധനസഹായിം നർകേണ്ട വസ ്തു/താമസ യൂണ റ്റ ന ് മുമ്പ് ധനസഹായിം ലഭ ച്ച ട്ടുണ്ടെന്നുിം അത് 

കുട ശ്ശ കയാണെന്നുിം അറ ഞ്ഞുകൊണ്ട് വായ്പയ്കക്് അപേക്ഷ ക്കുന്നു; 

20. വ ർപ്പനയ്ക്കുള്ള കരാറ ർ പറഞ്ഞ ര ക്കുന്ന വ ർപ്പന പര ഗണന, വാങ്ങുന്ന മേഖലയ ർ 

ന ലവ ലുള്ളത നേക്കാർ അസാധാരണമായ  ഉയർന്നതോ താഴ്ന്നതോ ആണ;് 

21. ഒരേ പ്രോപ്പർട്ട /വാസ യൂണ റ്റ ന്റെ ഒന്ന ലധ കിം ഫണ്ട ിംഗ്; 

22. ഇടപാടുമായ  യാതൊരു ബന്ധവുമ ല്ലാത്ത ഒരു മൂന്നാിം കക്ഷ ക്ക് അനുകൂലമായ  പണമടയ്ക്കാനുള്ള 

അഭ്യർത്ഥന; 

 

23. വെണ്ടർ/ബ ർഡർ/ഡെവലപ്പർ/ബ്രോക്കർ/ഏജർറ് തുടങ്ങ യവരുമായ  സഹകര ച്ച് ഉപഭോക്താവ് 

ലോർ തുകയുടെ വ ന യോഗിം, വ്യവസ്ഥ ചെയ്ത ട്ടുള്ളതല്ലാതെ മറ്റെനത്െങ്ക ലുിം ആവശ്യത്ത നായ  അത് 

ഉപയോഗ ക്കുന്നു. 

24. എർ .ജ  .ഒ / ചാര റ്റബ ർ ഓർഗനൈസേഷർ / ചെറുക ട / ഇടത്തരിം സ്ഥാപനങ്ങർ (എസ.്എിം.ഇകർ) / സ്വയിം 

സഹായ ഗ്രൂപ്പുകർ (എസ.്എച്ച്.ജ കർ) / മൈക്രോ ഫ നാർസ് ഗ്രൂപ്പുകർ (എിം.എഫ്.ജ കർ) 

ഉർപ്പെടുന്ന ഒന്ന ലധ കിം ധനസഹായിം / ധനസഹായിം 

25. വ ലാസിം മാറ്റുന്നത നുള്ള പത വ ്അഭ്യർത്ഥനകർ; 

26. ഓവർപെയ്ഡ് തുക ത ര കെ നർകാനുള്ള അഭ്യർത്ഥനയോടെ തവണകളുടെ ഓവർപേയ്മെന്റ്. 

27. പ്രതീക്ഷ ച്ചത ലുിം കൂടുതർ / കുറഞ്ഞ വ ലയ ർ റ യർ എസ്റ്റേററ് ലെ ന ക്ഷേപിം. 

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