
ONLINE TGB / MOBILE BANKING / MISSED CALL ALERT 
REGISTRATION FORM 

To 
The Branch Manager  
Telangana Grameena Bank 
 

…………………………. 
 

I wish to register as a user of below opted services. 
 
 

[ ] Internet Banking                             [ ] Mobile Banking                              [ ] Missed Call Alert 

Name of the 
Customer: 

 

                         

Mobile No. * :  +91           
 

Date of Birth: 
 

 /  /  
  DD             MM                 YYYY 

E-Mail: 
 

 

Present 
Address *: 
 

 

Note: In case of change in Address, Photocopy of Proof of Address to be enclosed. 
 

  
 

 

My Account Numbers * Single/ Joint**  Accounts 

            

            

            

Fields marked * are Mandatory. 
 **Rights on the OnlineTGB / Mobile Banking / Missed Call Alert Services will be same as that in 
your account at the branch.  
 
I have read the provisions contained in the “Terms of service document” of “OnlineTGB / 
Mobile Banking / Missed Call Alert” and accept them. I agree that the transactions executed 
over OnlineTGB / Mobile Banking under my Username and Password/ MPIN will be binding on 
me. 
 

Customer’s Signature     Date: 
___________________________________________________________________________________________________________ 

For Office Use only 
 

 
 I do hereby confirm that, I have verified/updated the Customer Name, Mobile No., Date of Birth, 
Present Address, A/c Nos, etc., and Internet Banking/Mobile Banking Access Channel is enabled 
for Issuing “OnlineTGB / Mobile Banking / Missed Call Alert” 

 
Date: _________________                         BRANCH MANAGER 
 
 

__________________________Branch ( ________ ) 
 



 

 
 

Terms of Service : OnlineTGB / Mobile Banking 

Terms of Service : OnlineTGB / Mobile Banking/ Missed Call 
Alert  
General Information:  
1. You should register for “OnlineTGB / Mobile Banking/ 

Missed Call Alert” with the branch where you maintain the 
account.  

2. We invite you to visit your account on the site frequently for 
transacting business or viewing account balances. If you 
believe that any information relating to your account has a 
discrepancy, please bring it to the notice of the home branch.  

3. All accounts at the branch whether or not listed in the 
registration form, will be available on the “OnlineTGB / 
Mobile Banking”. However the applicant has the option to 
selectively view the accounts on the “OnlineTGB / Mobile 
Banking”.  
 

Security:  
4. The Branch where the customer maintains his/her account 

will assign: User-id & Password/MPIN  
5. The User-id and Password given by the branch must be 

replaced by UserName and Password of customer’s choice at 
the time of first log-on. This is mandatory.  

6. Bank will make reasonable use of available technology to 
ensure security and to prevent unauthorized access to any 
of these services.  

7. The OnlineTGB service is ENTRUST certified which 
guarantees, that it is a secure site. It means that You are 
dealing with TGB at that moment.  The two-way 
communication is secured with 128-bit SSL encryption 
technology, which ensures the confidentiality of the data 
during transmission.  

8. You are welcome to access “OnlineTGB” from anywhere 
anytime. However, as a matter of precaution, customers may 
avoid using PCs with public access.  

9. For any queries please mail to inb_mb@tgbhyd.in  
 

Bank’s terms:  
10. The OnlineTGB / Mobile Banking services cannot be claimed 

as a right. The bank may also convert this into a 
discretionary service anytime.  

11. Dispute between the customer and the Bank in this service 
is subject to the jurisdiction of the courts in the districts as 
per the Bank’s area of operation and governed by the laws 
prevailing in India.  

12. The Bank reserves the right to modify the services offered or 
the Terms of service of “OnlineTGB / Mobile Banking”. The 
changes will be notified to the customers through a 
notification on the Site.  
 

Customer’s obligations:  
13. The customer has an obligation to maintain secrecy in 

regard to Username & Password/MPIN registered with the 
Bank. The bank presupposes that login using valid 
Username and Password/MPIN is a valid session initiated by 
none other than the customer.  

14. Transaction executed through a valid session will be 
construed by TGB to have emanated from the registered 
customer and will be binding on him/her.  

15. The customer will not attempt or permit others to attempt 
accessing “OnlineTGB / Mobile Banking/ Missed Call Alert” 
through any unlawful means.  

16. To stop – payment, submit the duly filled-in request form    
for disabling INB Services either by visiting the branch in 
person or by mail to inb_mb@tgbhyd.in. 

 
 

Customer’s Signature 

సేవా నిబంధనలు: OnlineTGB / మొబైల్ బ్య ంకంగ్ / మిస్్డ కాల్ 

హెచ్చ రిక 

సాధారణ సమాచారం: 

1. మీరు "OnlineTGB / మొబైల్ బ్య ాంకాంగ్ / మిస్డ ్కాల్ హెచ్చ రిక" కోసాం 

నమోదు చేయాలి మీరు ఖాతా నిర్వ హాంచ్డానిక ఇకక డ మీరు మేము 

శాఖ తో. 

2. మేము మీరు వ్యయ పార్ లావ్యదేవీ లేదా ఖాతా నిల్వ లు చూసే తర్చుగా 

సైట్పై  మీ ఖాతాను సాందరిశ ాంచ్ాంి మిమ్మ లిి  ఆహ్వవ నిస్తుని్ ాం. 

మీరు మీ ఖాతాకు సాంబాంధాంచిన ఏ సమాచార్ాం వ్య తాయ సాలు కలిగి 

ఉాందని, హోమ్ శాఖ దృష్టకి తీస్తకుని దయచేసి. 

3. శాఖ వ్దద అనిి  ఖాతాలు నమోదు రూపాంలో జాబితా లేదో, 

"OnlineTGB / మొబైల్ బ్య ాంకాంగ్" అాందుబ్టులో ఉాంటుాంది. 

అయితే అభ్య రి ి ఎాంపిక చేసినటుుగా "OnlineTGB / మొబైల్ 

బ్య ాంకాంగ్" ఖాతాల్ వీక్షాంచ్డానిక అవ్కాశాం ఉాంది. 
 

సెక్యయ రిటీ: 

4. వినియోగదారుడు అతని / ఆమె ఖాతా కొనసాగిస్ుాంది కేటాయిస్తుాంది 

బ్బ్ాంచ్: యూజర్ ఐి మ్రియు పాస్డ వ్ర్ ్/ పిన్ 

5. శాఖ ఇచిచ న 2. యూజర్ ఐి మ్రియు పాసవ ర్ ్మొదటి లాగ్ ఆన్ 

సమ్యాంలో సభ్య న్మ్ాం మ్రియు వినియోగదారు నచిచ న పాసవ ర్ ్

భ్ర్త ు చేయాలి. ఈ తపై నిసరి. 

6. బ్య ాంక్ భ్బ్దతా నిరా్ధరిాంచ్డానిక మ్రియు మీరు ఈ సేవ్ల్ను ఏ 

అనధకార్ యాక్సె స్డ నివ్యరిాంచ్డానిక అాందుబ్టులో టెకిా ల్జీ 

సహేతుకమైన నిబాంధనల్ను ఉపయోగిాంచ్డానిక చేస్తుాంది. 

7. OnlineTGB సేవ్, హ్వమీనిచేచ  ఒక స్తర్క్షత సైట్ అని సరిఫిికేట్ 

అపై గిాంచు ఉాంది. దాని అర్ాిం ఏమిటాంటే మీరు ఆ సమ్యాంలో 

TGB వ్య వ్హరిాంచే ఉాంటాయి. రాండు వైపులా సమాచార్ బ్పసార్ 

సమ్యాంలో డేటా గోపయ త నిరా్ధరిస్తుాంది ఇది 128-బిట్ SSL 

ఎబ్నిక పషన్ సాాంకేతిక, తో స్తర్క్షతాం. 

8. మీరు ఎకక డైన్ ఎపుై డైన్ నుాంి "OnlineTGB" యాక్సె స్డ 

చేయడానిక సాంతోషానిి స్తుాంది. అయితే, జాబ్గతుగా ఒక పదార్ాిం, 

వినియోగదారులు పబిుక్ యాక్సె స్డ తో PC లు ఉపయోగిాంచి 

దూర్ాంగా ఉాండవ్చుచ . 

9. inb_mb@tgbhyd.in~V కు మెయిల్ చెయయ ాంి ఏ బ్పశి లు కోసాం 
 

బ్య ంకు యొకక  పదాలు: 

10. OnlineTGB / మొబైల్ బ్య ాంకాంగ్ సేవ్లు హకుక గా పేర్కక ని్ రు 

సాధయ ాం కాదు. బ్య ాంకు కూడా విచ్క్షణ సేవ్ ఎపుై డైన్ ఈ మ్తానిక. 

11. ఈ సేవ్లో కసమి్ర్ మ్రియు బ్య ాంక్ మ్ధయ  వివ్యదాం బ్య ాంక్ యొకక  

కార్ధయ చ్ర్ణ  బ్పాతాం బ్పకార్ాం జిలాు లోు ని న్య యసిాన్ల్ పరిధక 

లోబి భార్తదేశాంలో ఉని  చ్టిాల్చే నిర్వ హాంచ్బడుతుాంది. 

12. బ్య ాంక్ అాందిాంచే సేవ్లు లేదా "OnlineTGB / మొబైల్ బ్య ాంకాంగ్" 

సేవ్య నిబాంధనలు సవ్రిాంచ్డానిక హకుక . మారుై లు సైట్ 

నోటిఫికేషనుక  దావ ర్ధ వినియోగదారుల్కు తెలియజేయబడుతుాంది. 
 

కసటమర్ బ్ధయ తలను: 

13. కసమి్ర్ యూజర్ పేరు మ్రియు పాస్డ వ్ర్ ్ / పిన్ సాంబాంధాంచి 

బ్య ాంక్ తో నమోదు గోపయ త నిర్వ హాంచ్డానిక ఒక బ్ధయ త ఉాంది. 

బ్య ాంకు చెలుుబ్టులో యూజర్పై రు మ్రియు పాసవ ర్ ్ఉపయోగిాంచి 

లాగిన్ / పిన్ కసమి్ర్ కాంటే ఇతర్ none బ్పార్ాంభాంచ్బిన ఒక 

చెలుుబ్టు అయ్యయ  సెషన్ అని ముాందుగానే ఊహస్తుాంది. 

14. లావ్యదేవీ చెలుుబ్టు అయ్యయ  సెషన్ దావ ర్ధ అమ్లు TGB దావ ర్ధ 

పరిభాష్టాంపబడతాయి నమోదిత వినియోగదారు నుాంి వెలువ్ిన 

చేశారు మ్రియు అతని / ఆమె దగ గర్ అనుసాంధానిాంచ్బినవ్నీ 

ఉాంటుాంది. 

15. కసమి్ర్ బ్పయతి ాం లేదా ఏ అశాస్త్రుయ మార్ధగల్ దావ ర్ధ 

"OnlineTGB / మొబైల్ బ్య ాంకాంగ్ / మిస్డ ్ కాల్ హెచ్చ రిక" బ్పాపిు 

బ్పయతిి ాంచిన ఇతరులు అనుమ్తిాంచ్డానిక కాదు. 

16. చెల్లింపు - ఆపడానికి, INB సేవలను నిల్పివేయడానికి సరిగా నిింపిన 

అభ్య ర్ థన ఫార్మ్ను బ్రించ్ను వయ కిగితింగా సిందరిశ ించడిం దా్వ రా 

లేద్వ inb_mb@tgbhyd.in కు మెయిల్ దా్వ రా సమరిప ించిండి. 
 

కసమి్ర్ యొకక  సాంతకాం 

mailto:inb_mb@tgbhyd.in

