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வணிக வங்கிகளின் பணிகள்:   
FUNCTIONS OF COMMERCIAL BANKS 

 1. முதன்மை 
பணிகள் அல்லது 
வங்கி பணிகள் 
 

 2. இரண்டாம்தர 
பணிகள் அல்லது 
துமணப் பணிகள் 
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1. முதன்மை பணிகள் அல்லது வங்கி பணிகள்   

Primary or Banking Functions 

 1. மவப்புகமள ஏற்றல்:  

           (Accepting Deposits) 

 பபாது ைக்களிடைிருந்து 
வங்கிகள் மவப்மப 
பபறுகின்றன.  

 இந்த மவப்புகளுக்கு 
வட்டியுண்டு.   

 பணத்திற்கு பாதுகாப்பும் 
கிமடக்கிறது.  
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1. மவப்புகமள ஏற்றல்:  

  (Accepting Deposits) 
 பலதரப்பட்ட 
வாடிக்மகயாளர்களின் 
ததமவகமள பூர்த்தி 
பெய்வதற்காக 
வங்கிகள் பல்தவறு 
வமகயான 
மவப்புகமள ஏற்றுக் 
பகாள்கின்றன.   

 மவப்புகள் நான்கு 
வமகப்படும். 
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அ. நிமல மவப்பு அல்லது காலமவப்பு கணக்கு  

Fixed or Time Deposit Account 

 ஒரு குறிப்பிட்ட 
காலத்திற்கு பணம் இட்டு 
மவப்பில் 
மவக்கப்பட்டால், 
அவற்மற நிமல மவப்பு 
என்கிதறாம்.   

 காலம் அதிகைாகும் 
தபாது வட்டி வதீமும் 
அதிகைாகிறது.   
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அ. நிமல மவப்பு அல்லது காலமவப்பு கணக்கு  

Fixed or Time Deposit Account 

 நிமல மவப்பிற்கான 
பணம் பபற்றபின் 
வங்கி அதற்கான 
நிமல மவப்பு ரெீது 
வழங்குகிறது   

 நிமல மவப்பாளர் 
இதமன பிமணயைாக 
மவத்து கடன் 
பபறலாம்.  
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ஆ. தெைிப்பு மவப்பு கணக்கு: 
Savings Bank Deposits Account 

 இக்கணக்கில் எத்தமன 
முமற 
தவண்டுைானாலும் 
பணத்மத பெலுத்தலாம்.   

 ஆனால் வாரத்தில் ஒரு 
முமறதயா அல்லது இரு 
முமறதயா தான் 
பணத்மத திரும்ப எடுக்க 
முடியும்.   
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ஆ. தெைிப்பு மவப்பு கணக்கு: 
Savings Bank Deposits Account 

 இவ்வமக 
கட்டுப்பாடுகள் 
அடிக்கடி பணத்மத 
திரும்ப எடுக்கும் 
பழக்கத்மத 
முறியடிப்பதற்காக 
உள்ளன.  

 எந்த ஒரு நபரும் 
தெைிப்பு மவப்பு 
கணக்மக 
பதாடங்கலாம். 
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இ.  நடப்பு மவப்பு கணக்கு: 
Current Deposits Account 

 இதமன வரம்புள்ள 
கணக்கு என்றும் 
கூறலாம்.  

 இக்கணக்கில் 
வங்கி தநரத்தில் 
எப்தபாது 
தவண்டுைானாலும் 
பணத்மத இட்டு 
மவக்கதவா, 
திரும்ப எடுக்கதவா 
முடியும்.   
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இ.  நடப்பு மவப்பு கணக்கு: 
Current Deposits Account 

 இவ்வமக 
கணக்கில் தகட்கும் 
தபாது பணம் தர 

தவண்டியுள்ளதால் 
வங்கி வட்டி 
எதுவும் 
தருவதில்மல.  
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இ.  நடப்பு மவப்பு கணக்கு: 
Current Deposits Account 

 இவ்வமக 
கணக்குகள் 
வியாபாரிகள், 
நிறுைங்கள் 
ைற்றும் பபாது 
அமைப்புகளுக்கு 
ைிகவும் 
உபதயாகைாக 
உள்ளது. 
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ஈ.பதாடர்மவப்பு  கணக்கு:     
Recurring deposits Accounts 

 இவ்வமக கணக்கில் இட்டு 
மவப்பாளர் ஒரு 
குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு, 
ஒரு குறிப்பிட்ட 
பதாமகமய ஒவ்பவாரு 
ைாதமும் இட்டு 
மவக்கிறார்.   

 குறிப்பிட்ட காலபகடு 
முடிந்தபின் அவர் தான் 
இட்டு மவத்த பணத்துடன், 
அதன் ைீதான வட்டிமயயும் 
திரும்ப பபறுகிறார்.   
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ஈ.பதாடர்மவப்பு  கணக்கு:     
Recurring deposits Accounts 

 ைற்ற கணக்குகமளவிட 
இக்கணக்கில் வட்டிவதீம் 
அதிகைாக உள்ளது.   

 இட்டு மவப்பாளருக்கு 
காலக்பகடுவிற்கு முன் 
பணம் ததமவப்பட்டால், 
அவர் இட்டு மவத்த 
பணத்மத திரும்ப பபறலாம்,  
அல்லது  இந்த பதாடர் 
இட்டு மவப்பின் ைீது கடன் 
பபறலாம். 
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2.  கடன் ைற்றும் முன்பணம் வழங்குதல் 

Making loans and advances  

 
 ததமவப்படுதவாருக்கு 
வங்கிகள் கடன் 
ைற்றும் முன்பணம் 
வழங்குகின்றன.   

 

 இவற்றின் ைீது வட்டி 
வசூலிக்கப்படுகிறது.   
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2.  கடன் ைற்றும் முன்பணம் வழங்குதல் 

Making loans and advances  

 பதாழிற்ொமலகளுக்கும் 
வியாபாரத்திற்கும் 
இவ்வமகயில் 
உதவுவதன் மூலம் ஒரு 
நாட்டின் 
பபாருளாதாரத்மத 
தைம்பாடு அமடய 
பெய்கிறது. 

 இவ்வமக கடன் 
ைற்றும் முன்பணத்தின் 
வமககளாவன :  
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அ. கடன்கள் :   Loans  

 வங்கிகள்   குறுகிய,  
ைத்திய ைற்றும் நீண்ட 
கால கடன்கமள 
வழங்குகிறது.   

 இக்கடன்கள் 
பிமணயங்களின் 
அடிப்பமடயில் 
வழங்கப்படுகிறது.   

 குறுகிய கால கடன்கள் 
ஓராண்டிற்குள்  திருப்பி  
பெலுத்தப்பட்ட  
தவண்டியமவ.   
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அ. கடன்கள் :   Loans  

 ைத்திய கால 
கடன்கள்  
ஐந்தாண்டுகளுக்குள் 
திருப்பி பெலுத்தப்பட 
தவண்டியமவ.   

 நீண்ட கால கடன்கள் 
ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 
தைல் திருப்பி 
பெலுத்தப்பட 
தவண்டியமவ. 
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ஆ. பராக்கக் கடன்கள் :    
Cash Credits 
 இவ்வமக ஏற்பாட்டில் 
வங்கி தனது 
வாடிக்மகயாளருக்கு ஒரு 
குறிப்பிட்ட அளவு வமர 
பணம் கடன் பபற 
அனுைதிக்கிறது.  

 பயன்படுத்தப்பட்ட கடன் 
பதாமகக்கு ைட்டுதை 
வட்டி 
சுைத்தப்படுவததயன்றி, 
பைாத்த கடனுக்கும் வட்டி 
வசூலிக்கப்படுவதில்மல. 
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இ. தைல்வமரப்பற்று    

Overdrafts 
 நடப்பு கணக்கு 
மவத்திருப்தபார், 
தங்கள் கணக்கிலுள்ள 
பணத்திற்கு  தைல்  
ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு 
வமர பணத்மத 
ைிமகப்பற்றாக 
எடுத்துக் 
பகாள்வதற்கான ஒரு 
உடன்பாடாகும்.  
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இ. தைல்வமரப்பற்று    

Overdrafts 
 ைிமகப்பற்று 
பதாமகக்கு ைட்டுதை 
வட்டி சுைத்தப்படுகிறது.  

 

 ைிமகப்பற்றானது ஒரு 
குறுகிய காலத்திற்கு 
ைட்டுதை 
அனுைதிக்கப்படுகின்ற 
ஒரு தற்காலிக 
கடனாகும். 
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ஈ. உண்டியல்கமள வாங்குதல் ைற்றும் கழிவு பெய்தல் :   
Purchasing and Discounting of Bills 

 வங்கிகள் தனது 
வாடிக்மகயாளர்களிடைிருந்து 
உண்டியல்கமள பகாள்முதல் 
பெய்து, உண்டியல்களின் 
பதாமககளிலிருந்து 
கழிவுகமள கழித்தபின் வரும் 
நிகரத்பதாமக 
வாடிக்மகயாளரின் கணக்கில் 
வரமவக்கிறது.   

 உண்டியல்கமள 
வாடிக்மகயாளரின் ொர்பாக 
பபற்று வசூலுக்கு 
அனுப்புகிறது.  
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ஈ. உண்டியல்கமள வாங்குதல் ைற்றும் கழிவு பெய்தல் :   
Purchasing and Discounting of Bills 

 உண்டியல்களின் 
காலநிமறவின் தபாது 
வங்கி 
அவ்வுண்டியல்களின் 
ைீது பணம் 
பபறுவதற்காக 
அவற்மற, அவற்றின் 
ஏற்பாளர்களுக்கு 
அனுப்புகிறது.  
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ஈ. உண்டியல்கமள வாங்குதல் ைற்றும் கழிவு பெய்தல் :   
Purchasing and Discounting of Bills 

 உண்டியல் ைறுப்பு 
ஏற்படும் தபாது 
வங்கியானது 
உண்டியல் 
பதாமகயுடன் 
பெலவுத் 
பதாமகமயயும் 
தெர்த்து 
வாடிக்மகயாளரிடம் 
இருந்து  
வசூலிக்கிறது. 
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துமணப் பணிகள்:  
 SECONDARY FUNCTIONS 

  துமணப் 
பணிகமள 
முகமை பணிகள் 
என்றும், 
பயன்பாட்டு 
பணிகள் என்றும் 
இரு வமகயாகப் 
பிரிக்கலாம்.  
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1.முகமை பணிகள்: Agency functions 
அ.  காதொமல, உண்டியல் ைற்றும் வட்டி வசூலித்தல்:  

Collection of cheque, bill, and interest 
 

 காதொமலகள், 
உண்டியல்கள், கடன் 
வாக்குறுதிப் பத்திரம், லாப 
ஈவு ொன்றாமன ைற்றும் 
வட்டி தபான்றவற்மற 
வாடிக்மகயாளர்கள் ொர்பாக, 
வங்கிகள் வசூலிக்கும் 
தெமவகமள 
தைற்பகாள்கின்றன.   

 இச்தெமவக்கு வங்கி ஒரு 
ெிறு பதாமகமய தெமவக் 
கட்டணைாக வசூலிக்கிறது. 
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ஆ. நிமல ஆமணகமள நிமறதவற்றுதல்:  

Executing standing instructions 

 வாடிக்மகயாளரிடைிருந்து 
நிமல ஆமணகமள பபற்ற 
பின்பு வங்கி காப்படீ்டு 
கட்டணத்பதாமக, ெந்தா 
பதாமக ைற்றும் பதாடர் 
கட்டணத் பதாமககமளயும் 
பெலுத்துகிறது.  

 இச்தெமவக்கு ஒரு ெிறிய 
பதாமகமய தெமவக் 
கட்டணைாக வசூலிக்கிறது. 
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இ.பிமணயங்கமள வாங்குதல் ைற்றும் விற்றல்:  
Purchase and sale of securities 

 

 வாடிக்மகயாளரிடைிருந்து 
கட்டமளகமளப் பபற்ற 
பின்பு, வங்கியின் 
வாடிக்மகயாளர் ொர்பாக 
பத்திரங்கமள வாங்கவும் 
ைற்றும் விற்கவும் 
பெய்கிறது.   

 இதற்காக வங்கி ெிறிய 
கட்டணத்மத தரகாக 
பபறுகிறது. 
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ஈ.  நிதி ைாற்றம் பெய்தல் :                
Transfer of funds   

 வாடிக்மகயாளர்களின் 
ொர்பாக வங்கிகள் 
பணத்மத ஒர் 
இடத்திலிருநது 
ைற்தறார் இடத்திற்கு 
பணவிமட (Draft), 
தந்தி ைற்றும் 
இமணயம் (Internet), 

மூலைாக ைாற்றம் 
பெய்கிறது. 
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2.பயன்பாட்டு பணிகள் ைற்றும் தெமவகள்:      
Utility Functions or services                                                     

அ.விமலயுயர்ந்த பபாருள்கமள பாதுகாத்தல்:   
Safe custody of valuables 

 
 வங்கிகள் 
வாடிக்மகயாளருமடய 
ஆபரணங்கள், 
நமககள், ைற்றும் 
ஆவணங்கள் 
ஆகியவற்மற தங்கள் 
பாதுகாப்பின் கீழ் 
மவக்கிறது.  
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அ.விமலயுயர்ந்த பபாருள்கமளபாதுகாத்தல்:    
Safe custody of valuables 

 வங்கிகள் தங்களிடம் 
ஒப்பமடக்கப்பட்ட 
தைற்கூறிய 
பபாருட்களுக்கு 
அத்தாட்ெி 
வழங்குகிறது.   

 இச்தெமவக்காக ஒரு 
நியாயைான 
கட்டணத்மத வங்கி 
வசூலிக்கிறது. 
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ஆ. பாதுகாப்பு பபட்டக வெதி :      
Safety locker facility  

 இவ்வமக தெமவயில் 
வாடிக்மகயாளருக்கு 
ஒதுக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு 
பபட்டகத்தில் 
எல்லாவிதைான விமல 
உயர்ந்த பபாருட்கமளயும் 
மவத்து பாதுகாக்க 
அனுைதிக்கிறது.  

 வாடிக்மகயாளர் இதற்காக 
ஒரு குறிப்பிட்ட பதாமக 
வாடமக 
தரதவண்டியுள்ளது.  
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ஆ. பாதுகாப்பு பபட்டக வெதி :      
Safety locker facility  

 வாடிக்மகயாளர் 
விமலயுயர்ந்த 
ஆபரணங்கள், 
நமககள், 
ஆவணங்கள் 
தபான்றவற்மற 
பாதுகாப்பு 
பபட்டகத்தில் 
மவத்துக் 
பகாள்கிறார். 
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இ  உண்டியல்கமள ஏற்றல் : 
Accepting bills 

 வங்கிகள் 

வாடிக்மகயாளர்கள் 
ொர்பாக 
உண்டியல்கமள 
ஏற்பு பெய்கின்றன.   

 இதன் மூலம் 
வியாபாரத் 
பதாடர்புகமள 
ஊக்குவிக்கிறது.  

 இச்தெமவக்காக 
ஒரு ெிறுகட்டணம் 
வசூலிக்கப்படுகிறது. 
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ஈ.  மூலதன பவளியடீ்டில் பபாறுப்புறுதி ஏற்றல்  

Underwriting of Capital issues 

 பபாறுப்புறுதி ஏற்றல் என்பது, 
வங்கிகள் நிறுைங்களுக்கு 
வழங்கும் ஒரு 
தெமவயாகும்.   

 நிறுைங்களின் பங்குகள் 
ைற்றும் கடன்பத்திரங்கமள 
பபாதுைக்களுக்கு விற்பதற்கு 
பபாறுப்பு ஏற்கிறது.   

 இச்தெமவக்காக ஒரு 
குறிப்பிட்ட தரகு வதீத்மத 
பபறுகிறது. 
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உ.  வியாபாரம் ைற்றும் வாடிக்மகயாளர்கமளப் 
பற்றி தகவல்கமள வழங்குதல்:                       

Providing informations about customers and trade 

 தங்கள் 
வாடிக்மகயாளர்களின் 
நாணயத்தன்மைமயப் 
பற்றி ததமவப்படும் 
நபர்களுக்கு அவ்வப்தபாது 
தகவல்கமள தருகிறது.   

 இதனால் 
வாடிக்மகயாளர்கள் 
பல்தவறு 
நபர்களிடைிருந்து கடன் 
வெதி பபற முடிகிறது.   
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உ.  வியாபாரம் ைற்றும் வாடிக்மகயாளர்கமளப் 
பற்றி தகவல்கமள வழங்குதல்:                       

Providing informations about customers and trade 

 வங்கிகள் 
வாடிக்மகயாளர்களுக்கு 
உதவுவதற்காக 
வியாபாரம் 
பதாழிற்ொமலகள் 
ைற்றும் நாட்டின் 
பபாருளாதார நிமல 
பற்றிய புள்ளி 
விவரங்கமள 
அவ்வப்தபாது பிரசுரம் 
பெய்கிறது. 
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ஊ.அயல்நாட்டுவியாபாரத்தில்உதவிபெய்தல் 

Helps in foreign trade 

 நாணயக்கடிதம் (Letter 

of Credit) வழங்குதல் 
மூலைாகவும், 
உண்டியல்கமள 
வட்டம் பெய்வதாலும் 
அயல்நாட்டு 
வியாபார 
தைம்பாட்டிற்கு 
துமண புரிகிறது. 
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எ.பயணிகள் காதொமல பவயிடுதல்  

Issues Travellers cheque 

 இக்காதொமல ஒரு 
வங்கியின் பல்தவறு 
இடங்களில் உள்ள 
கிமளகளின் பணம் 
பபறுவதற்காக 
வழங்கப்படும் 
காதொமலயாகும்.  

 இது பல்தவறு 
முகைதிப்பில் 
பவளியிடப்படுகிறது.   
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எ.பயணிகள் காதொமல பவயிடுதல்  

Issues Travellers cheque 

 பணத்மத பல்தவறு 
இடங்களுக்கு எடுத்துச் 
பெல்வதில் உள்ள 
இமடயூமற குமறக்கிறது.   

 வங்கிகள் வாடிக்மகயாளரின் 
ைாதிரி மகபயாப்பம் (Specimen 

Signature) பபற்றபின், 
பயணிகள் காதொமலமய 
வழங்குகிறது.   

 இக்காதொமல வங்கியரால் 
தைல்ஒப்பம் இடப்படுகிறது. 
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ஏ.பரிசு காதொமல பவளியிடுதல்  

Issues Gift Cheques  

 திருைணம், பிறந்த நாள் 
ைற்றும் பண்டிமக 
நாட்களில் ஒரு 
வாடிக்மகயாளர் தனது 
பொந்தக்காரர்கள்  ைற்றும்  
நண்பர்களுக்கு   பரிொக  
வழங்கும்  
காதொமலயாகும்.   

 பல்தவறு  முகைதிப்பில் 
வங்கிகள்  இம்ைாதிரியான  
பரிசு காதொமலகமள 
பவளியிடுகின்றன. 

11/11/2017 41 MMS 



 ஒ.பங்கு பத்திர முதலீட்டுக்கான  (Stock Invest)  
காதொமல பவளியிடுதல் : 

  
 பங்குகள் ைற்றும் கடன் 
பத்திரங்கமள பபற 
விண்ணப்பிப்பதற்கான ஒரு 
வங்கி தனது 
வாடிக்மகயாளருக்கு 
பவளியிடும் ஒரு 
காதொமலயாகும்.  

 இத்திட்டத்தின் கீழ் பங்குகள் 
வாடிக்மகயாளருக்கு 
ஒதுக்கீடு பெய்யப்படும் 
தததி  வமர அவருக்கு 
வட்டி கிமடக்கிறது.   
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ஒ.பங்கு பத்திர முதலீட்டுக்கான  (Stock Invest)  
காதொமல பவளியிடுதல் : 

 பங்குகதளா அல்லது 
கடன் பத்திரங்கதளா 
வாடிக்மகயாளருக்கு 
ஒதுக்கீடு 
பெய்யப்பட்டது 
உறுதியான பின்தப 
வாடிக்மகயாளரின் 
கணக்கிலிருந்து, 
நிறுைத்தின் கணக்கிற்கு 
பணம் ைாற்றம் 
பெய்யப்படுகிறது.   
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ஒ.பங்கு பத்திர முதலீட்டுக்கான  (Stock Invest)  
காதொமல பவளியிடுதல் : 

 ததமவயான 
அளவு இட்டு 
மவப்பு பபற்ற 
பின்தப வங்கி 
இவ்வமக 
காதொமலகமள 
வழங்குகிறது. 
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ஓ.  கடன் அட்மட தெமவ புரிதல்:   
Provides credit card services 

 பல இடங்களுக்கு 
பணத்மத எடுத்து 
பெல்வதில் ஏற்படும் 
இமடயூமற 
தடுப்பதற்காக வங்கிகள் 
கடன்அட்மடகமள 
பவளியிடுகிறது.   

 இவ்வட்மட கடன் 
பபறுவதற்கான ஒரு 
ொதனைாக 
பயன்படுகிறது.   
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ஓ.  கடன் அட்மட தெமவ புரிதல்:   
Provides credit card services 

 கடன் அட்மட 
மவத்திருப்பவர் 
தானியங்கி இயந்திரத்தில்  
(ATM) ஒரு குறிப்பிட்ட 
அளவு வமர பணம் 
எடுக்கலாம்.   

 தைலும், இவ்வட்மடமய 
பகாண்டு பபாருட்கள் 
ைற்றும் தெமவகமள 
பபறுவதற்கு 
உபதயாகிக்கலாம். 
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ஓள. தானியங்கி பணம் வழங்கும் இயந்திரம் 
(ATM) : 

 வங்கிகளில் 
பெலவாகும் தநரத்மத 
குமறப்பதற்காக 
தானியங்கி பணம் 
வழங்கும் 
இயந்திரங்கள் 
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.   

 இதன் மூலம் எந்த 
தநரத்திலும் பணம் 
பபறலாம். 

11/11/2017 47 MMS 


