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ಈ ದಾಖಲೆಯು ಬಾಯಾಂಕ್ ಒದಗಿಸುವ ವಿವಿಧ ಠೆೇವಣಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ುು ಸಾಂಬಾಂಧಿತ್ ಬಾಯಾಂಕಾಂಗ್ ಸೆೇವೆಗಳಿಗೆ 
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ ಮಾಗಗದರ್ಶಗ ತ್ತ್ವಗಳ ಬಗೆ ೆಒಳನೆ ೇಟವನ್ುನ ಒದಗಿಸುತ್ುದೆ. ಈ ದಸಾುವೆೇಜು ಠೆೇವಣಿದಾರರ ಹಕ್ುುಗಳನ್ುನ 
ಗುರುತಿಸುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಗಾಾಹಕ್ರ ಅನ್ುಕ್ ಲಕ್ಾುಗಿ ಸಾವಗಜನಿಕ್ರ ಸದಸಯರಾಂದ ಠೆೇವಣಿಗಳನ್ುನ ಸಿವೇಕ್ರಸುವುದು, ವಿವಿಧ 

ಠೆೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳ ನ್ಡವಳಿಕ್ೆ ಮತ್ುು ಕ್ಾರ್ಾಗಚರಣೆಗಳು, ವಿವಿಧ ಠೆೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲಿನ್ ಬಡ್ಡ ಿ ಪಾವತಿ, ಠೆೇವಣಿ 

ಖಾತೆಗಳನ್ುನ ಮುಚುುವುದು, ಮೃತ್ ಠೆೇವಣಿದಾರರ ಠೆೇವಣಿಗಳ ವಿಲೆೇವಾರಯ ವಿಧಾನ್, ಇತಾಯದಿಗಳ ವಿವಿಧ ಅಾಂಶಗಳ ಬಗೆ ೆ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ುನ ಪ್ಾಸಾರ ಮಾಡುವ ಗುರಯನ್ುನ ಹೆ ಾಂದಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಯು ಗಾಾಹಕ್ರೆ ಾಂದಿಗೆ ವಯವಹರಸುವಲಿಿ ಹೆಚ್ಚುನ್ 

ಪಾರದಶಗಕ್ತೆಯನ್ುನ ನಿೇಡುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಗಾಾಹಕ್ರಲಿಿ ಜಾಗೃತಿ ಮ ಡ್ಡಸುತ್ುದೆ ಎಾಂದು ನಿರೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ನಿೇತಿಯನ್ುನ ಅಳವಡ್ಡಸಿಕ್ೆ ಳುುವಾಗ, ಭಾರತಿೇಯ ಬಾಯಾಂಕ್ುಗಳ ಸಾಂಘದ ಗಾಾಹಕ್ರಗೆ ಬಾಯಾಂಕ್ುಗಳ ಸಾಂಹಿತೆಯಲಿ ಿ

ವಿವರಸಲಾದ ಗಾಾಹಕ್ರಗೆ ಬಾಯಾಂಕ್ ತ್ನ್ನ ಬದಧತೆಗಳನ್ುನ ಬಾಯಾಂಕ್ ಪ್ುನ್ರುಚುರಸುತ್ುದೆ. 

ಡ್ಡಬಿಎಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ ಇಾಂಡ್ಡರ್ಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಡ್ಡಬಿಐಎಲ್) ಸಿಾಂಗಾಪ್ುರದಲಿಿ ಪ್ಾಧಾನ್ ಕ್ಚೆೇರಯನ್ುನ ಹೆ ಾಂದಿರುವ ಡ್ಡಬಿಎಸ್ 

ಬಾಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಡ್ಡಬಿಎಲ್) ನ್ ಸಾಂಪ್ೂರ್ಗ ಮಾಲಿೇಕ್ತ್ವದ ಅಾಂಗಸಾಂಸೆರೆ್ಾಗಿದೆ (ಡಬುಿುಒಎಸ್). ಉತ್ುಮ ಅಭಾಯಸಗಳನ್ುನ 
ಹಾಂಚ್ಚಕ್ೆ ಳುುವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಡ್ಡಬಿಐಎಲ್ ಸಾಂಕೇರ್ಗ, ದಿೇಘಗ ಅವಧಿ, ದೆ ಡಿ ಅಥವಾ ಪ್ಾಮುಖ ವಹಿವಾಟುಗಳ ೆಾಂದಿಗೆ 
ವಯವಹರಸುವಾಗ ಡ್ಡಬಿಎಲ್ ನ್ ಅನ್ುಭವ ಮತ್ುು ಪ್ರರ್ತಿಯನ್ುನ ಸೆಳೆಯುತ್ುದೆ, ಇದು ಗುಾಂಪಿನ್ ಕ್ನಿಷಠ ಸಿವೇಕ್ಾರ 

ಮಾನ್ದಾಂಡವನ್ುನ ಪ್ೂರೆೈಸಲಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ಖಚ್ಚತ್ಪ್ಡ್ಡಸುತ್ುದೆ. ಇದಲಿದೆ ಡ್ಡಬಿಐಎಲ್ ಯು ಡ್ಡಬಿಎಲ್ ಸ ಚ್ಚಸಿದ ಕ್ೆಲವು 
ನಿೇತಿಗಳು ಮತ್ುು ಮಾನ್ದಾಂಡಗಳನ್ುನ ಲೆಕ್ುಕ್ೆು ತೆಗೆದುಕ್ೆ ಳುುತ್ುದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಗಣಿಸುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಕ್ಾರ್ಾಗಚರಣೆಗಳು 
ಗುಾಂಪಿನ್ ಕ್ನಿಷಠ ಸಿವೇಕ್ಾರ ಮಾನ್ದಾಂಡಗಳನ್ುನ ಪ್ೂರೆೈಸುತ್ುವೆ ಎಾಂದು ಖಚ್ಚತ್ಪ್ಡ್ಡಸಿಕ್ೆ ಳುಲು ಭಾರತಿೇಯ ನಿಬಾಂಧನೆಗಳನ್ುನ 
ಅಳವಡ್ಡಸಿಕ್ೆ ಳುುತ್ುವೆ. 

 

ಈ ದಾಖಲೆಯು ಠೆೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಸಿುತ್ವದಲಿರಿುವ ನಿಬಾಂಧನೆಗಳನ್ುನ ಆಧರಸಿದೆ. ವಿವಿಧ ಠೆೇವಣಿ ಯೇಜನೆಗಳು ಮತ್ುು 
ಸಾಂಬಾಂಧಿತ್ ಸೆೇವೆಗಳ ಬಗೆ ೆವಿವರವಾದ ಕ್ಾರ್ಾಗಚರಣೆಯ ಸ ಚನೆಗಳನ್ುನ ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆು ನಿೇಡಲಾಗುವುದು. 

1. ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವಿಕೆ - ಬಾಯಾಂಕ್ ತ್ನ್ನ ಗಾಾಹಕ್ರಗೆ ಖಾತೆಯ ಉದೆದೇಶವನ್ುನ ಅವಲಾಂಬಿಸಿ ಬಾಯಾಂಕನೆ ಾಂದಿಗೆ 

ತೆರೆಯಬಹುದಾದ ವಿವಿಧ ರೇತಿಯ ಖಾತೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ುನ ಒದಗಿಸುತ್ುದೆ. ಗಾಾಹಕ್ರು ತ್ಮಮ ಅಗತ್ಯಗಳು, ಅವಶಯಕ್ತೆಗಳು 
ಮತ್ುು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಮಾಗಗಸ ಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಸ ಕ್ುವಾದ ಖಾತೆಯ ಪ್ಾಕ್ಾರದ ಆಯ್ಕುಯನ್ುನ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಖಾತೆಯನ್ುನ ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲು, ಬಾಯಾಂಕನ್ "ನಿಮಮ ಗಾಾಹಕ್ರನ್ುನ ತಿಳಿಯಿರ" (KYC) ನಿೇತಿ ಮತ್ುು ಆಬಿಗಐ ಹೆ ರಡ್ಡಸಿದ KYC 

ಮಾಗಗಸ ಚ್ಚಗಳು ಮತ್ುು ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆು ಇತ್ರ ನಿಯಾಂತ್ಾಕ್ ಸಾಂಸೆೆಗಳು ಹೆ ರಡ್ಡಸುವ ಸಾಂಬಾಂಧಿತ್ ಮಾಗಗಸ ಚ್ಚಗಳು 
ಸ ಚ್ಚಸಿದಾಂತೆ ದಾಖಲೆ ಮತ್ುು ಮಾಹಿತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ುದೆ. ಬಾಯಾಂಕ್ ಅನ್ುಸರಸುವ ಸ ಕ್ು ಶಾದೆಧಯ ಪ್ಾಕಾಯ್ಕಯು, ಗಾಾಹಕ್ರ 

ಗುರುತ್ು, ವಿಳಾಸ, ಉದೆ ಯೇಗ ಅಥವಾ ವಯವಹಾರದ ಬಗೆ ೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ುು ಹರ್ದ ಮ ಲವನ್ುನ ಪ್ರರ್ಶೇಲಿಸುವ 

ದಸಾುವೆೇಜುಗಳನ್ುನ ಪ್ರರ್ಶೇಲಿಸುವುದನ್ುನ ಒಳಗೆ ಾಂಡ್ಡರುತ್ುದೆ. ಸ ಕ್ು ಶಾದೆಧಯ ಪ್ಾಕಾಯ್ಕಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಬಾಯಾಂಕಗೆ ಎಲಾಿ ಠೆೇವಣಿ 

/ ಖಾತೆದಾರರು ಮತ್ುು ಅಧಿಕ್ೃತ್ ಸಹಿದಾರರ ಇತಿುೇಚ್ಚನ್ ಬರ್ಣದ ಛಾರ್ಾಚ್ಚತ್ಾದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ುದೆ. ಬಾಯಾಂಕ್ ಪಿಎಾಂಎಲ್ಎ (ಮನಿ 

ಲಾಾಂಡರಾಂಗ್ ತ್ಡೆ ಕ್ಾಯ್ಕದ) ಮಾಗಗಸ ಚ್ಚಗಳನ್ುನ ಅನ್ುಸರಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಇದನ್ುನ ಭಾರತ್ ಸಕ್ಾಗರವು ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆು 
ತಿದುದಪ್ಡ್ಡ ಮಾಡುತ್ುದೆ.  

1 ಮ್ರ್ಗದರ್ಶಗ ತತವ 

2 ನೀತಿ 
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ಬಾಯಾಂಕ್ ಗಾಾಹಕ್ರಾಂದ ಶಾಶವತ್ ಖಾತೆ ಸಾಂಖೆಯಯನ್ುನ (ಪಾಯನ್) ಪ್ಡೆಯಬೆೇಕ್ು ಅಥವಾ ಆದಾಯ ತೆರಗೆ ಕ್ಾಯ್ಕದ / ನಿಯಮಗಳ 

ಅಡ್ಡಯಲಿಿ ನಿದಿಗಷಟಪ್ಡ್ಡಸಿದಾಂತೆ ಫಾರ್ಮಗ ಸಾಂಖೆಯ 60 ಅಥವಾ 61 ರಲಿಿ ಪ್ರ್ಾಗಯವಾಗಿ ಘ ೇಷಣೆ ಮಾಡಬೆೇಕ್ಾಗುತ್ುದೆ. 

ಖಾತೆಗಳಲಿಿನ್ ಕ್ೆವೆೈಸಿ ವಿವರಗಳನ್ುನ ಗಾಾಹಕ್ರ ಅಪಾಯದ ವಗಗವನ್ುನ ಅವಲಾಂಬಿಸಿ ನಿಯತ್ಕ್ಾಲಿಕ್ವಾಗಿ 

ನ್ವಿೇಕ್ರಸಲಾಗುತ್ುದೆ. 

ಕ್ಸಟಮರ್ ಕ್ೆೇರ್ ನ್ಾಂಬರ್, ಇಮೇಲ್ ಮತ್ುು ಬಾಾಾಂಚ್ ಗಳು ಇತಾಯದಿಗಳಾಂತ್ಹ ವಿವಿಧ ಚಾನೆಲ್ ಗಳ ಮ ಲಕ್ ಗಾಾಹಕ್ರು 
ಹೆ ಾಂದಬಹುದಾದ ರ್ಾವುದೆೇ ಪ್ಾಶೆನಗಳಿಗಾಗಿ ಬಾಯಾಂಕ್ ಅನ್ುನ ಸಾಂಪ್ಕಗಸಬಹುದು, ಅದು ಬಾಯಾಂಕ್ ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆು 
ಲಭಯವಾಗುವಾಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಾಯಾಂಕ್ ಆದಷುಟ ಬೆೇಗ ಪ್ಾಶೆನಯನ್ುನ ಪ್ರಹರಸಲು/ ಹಿಾಂತಿರುಗಿಸಲು ಪ್ಾಯತಿನಸಬೆೇಕ್ು. 

ಖಾತೆಯನ್ುನ ತೆರೆಯಲು ಅನ್ುವು ಮಾಡ್ಡಕ್ೆ ಡಲು ಬಾಯಾಂಕ್ ಗಾಾಹಕ್ರಗೆ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ನ್ಮ ನೆಗಳು ಮತ್ುು ಇತ್ರ 

ಸಾಂಬಾಂಧಿತ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ುನ ಒದಗಿಸುತ್ುದೆ. ಪ್ರರ್ಶೇಲನಾ ಪ್ಾಕಾಯ್ಕಗಾಗಿ ಬಾಯಾಂಕ್ ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಾಂಪ್ೂರ್ಗ 

ವಿವರಗಳ ಬಗೆ ೆಬಾಯಾಂಕ್ ಗಾಾಹಕ್ರಗೆ ಸಲಹೆ ನಿೇಡುತ್ುದೆ. 

ಗಾಾಹಕ್ರು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಅಪಿಕಿ್ೆೇಶನ್ ಸೆ ಟೇರ್ ಗಳಿಾಂದ ಡ್ಡಬಿಎಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ ಅಪಿಿಕ್ೆೇಶನ್ ನಿಾಂದ ಡ್ಡಜಿಬಾಯಾಂಕ್ ಅನ್ುನ ಡೌನ್ 

ಲೆ ೇಡ್ ಮಾಡುವ ಮ ಲಕ್ ಮತ್ುು ಬಾಯಾಂಕಗೆ ಬಯೇಮಟ್ರಾಕ್ ದೃಢೇಕ್ರರ್ವನ್ುನ ಒದಗಿಸುವ ಮ ಲಕ್ ಅಥವಾ ವಿೇಡ್ಡಯ 

ಆಧಾರತ್ ಕ್ಸಟಮರ್ ಐಡೆಾಂಟ್ರಫಿಕ್ೆೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ (ವಿ- ಸಿಐಪಿ) ಮ ಲಕ್ ಡ್ಡಜಿಟಲ್ ಉಳಿತಾಯ ಬಾಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ುನ 
ತೆರೆಯಬಹುದು. ಗಾಾಹಕ್ರು ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆು ಬಾಯಾಂಕ್ ನಿೇಡುವ ಮತ್ುು ಡ್ಡಬಿಎಸ್ ಮೊಬೆೈಲ್ ಮತ್ುು ಇಾಂಟನೆಗಟ್ ಬಾಯಾಂಕಾಂಗ್ 

ಪಾಿಟ್್ಫಾರ್ಮ್ಗಗಳಿಾಂದ ಡ್ಡಜಿಬಾಯಾಂಕ್್ನ್ಲಿಿ ಲಭಯವಿರುವ ಇತ್ರ ಬಾಯಾಂಕಾಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಸೆೇವೆಗಳನ್ುನ ಸಹ ಪ್ಡೆಯಬಹುದು. 

ಮನಿ ಲಾಾಂಡರಾಂಗ್ ತ್ಡೆಗಟುಟವಿಕ್ೆ (ದಾಖಲೆಗಳ ನಿವಗಹಣೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2005 ರ ನಿಬಾಂಧನೆಗಳ ಪ್ಾಕ್ಾರ ಸಿಇಆಎಗಸ್ಎಐ 

(ಸಿಕ್ೆವೆೈಸಿಆರ್) ಯಾಂದಿಗೆ ಹೆ ಸ ವೆೈಯಕುಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಪಿಒಎ ಮತ್ುು ಪಿಒಐ ಜೆ ತೆಗೆ ಗಾಾಹಕ್ರ ಕ್ೆವೆೈಸಿ 

ಡೆೇಟಾವನ್ುನ ಬಾಯಾಂಕ್ ಅಪ್ರೇಿಡ್ ಮಾಡಲಿದೆ. ಸಿಕ್ೆವೆೈಸಿ ಸಾಂಖೆಯ ಅಥವಾ ಪಿಐಡ್ಡ ವಿವರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿಇಆಎಗಸ್ಎಐ 

(ಸಿಕ್ೆವೆೈಸಿಆರ್) ನಿಾಂದ ಪಿಒಎ ಮತ್ುು ಪಿಒಐ ಜೆ ತೆಗೆ ಗಾಾಹಕ್ರ ಕ್ೆವೆೈಸಿ ಡೆೇಟಾವನ್ುನ ಬಾಯಾಂಕ್ ಡೌನೆ ೇಿಡ್ ಮಾಡುತಿುರಬಹುದು.  

ಬಾಯಾಂಕ್ ರ್ಾವುದೆೇ ಖಾತೆಯನ್ುನ ತೆರೆಯುವ ತ್ನ್ನ ಸವಾಂತ್ ವಿವೆೇಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮತ್ುು ಬಾಯಾಂಕ್ ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆು 
ಸ ಚ್ಚಸಬಹುದಾದ ಅಾಂತ್ಹ ನಿಬಾಂಧನೆಗಳಲಿ ಿಹಕ್ುನ್ುನ ಕ್ಾಯಿದರಸುತ್ುದೆ. 

2. ಠೆೀವಣಿ ಖಾತೆಗಳ ವಿಧಗಳು - ಠೆೇವಣಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ುನ ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ್ ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ವಗಿೇಗಕ್ರಸಬಹುದು: 

2.1 ಉಳಿತಾಯ ಬಾಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ - ಭಾರತಿೇಯ ರಸರ್ವಗ ಬಾಯಾಂಕ್ ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆು ಸ ಚ್ಚಸಿದಾಂತೆ ಅಹಗ ವಯಕು / ವಯಕುಗಳು ಮತ್ುು 
ಕ್ೆಲವು ಸಾಂಸೆಗೆಳು / ಏಜೆನಿಿಗಳಿಾಂದ ತೆರೆಯಬಹುದು. ನಿವಾಸಿ / ಎನ್ ಆರ್ ಓ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ುನ ತೆರೆಯಬಲಿ ಹೆಚ್ ಯು 
ಎಫ್ (ಹಿಾಂದ  ಅವಿಭಜಿತ್ ಕ್ುಟುಾಂಬ) ಸಹ ಇದರಲಿಿ ಸೆೇರದೆ. ಡ್ಡಬಿಐಎಲ್ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯ ಅನೆೇಕ್ ರ ಪಾಾಂತ್ರಗಳನ್ುನ 
ಒದಗಿಸುತ್ುದೆ, ಅವುಗಳನ್ುನ ಈ ದಾಖಲೆಯಲಿಿ ಮತ್ುಷುಟ ವಿವರಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಚಾಲಿುಯಲಿಿರುವ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ುನ ಬಾಯಾಂಕ್ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ನ್ಲಿ ಿಅಪ್ ಡೆೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ುದೆ. ಉಳಿತಾಯ 

ಠೆೇವಣಿಯ ಮೇಲಿನ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ುನ ತೆೈಮಾಸಿಕ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ುದೆ. 
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ವೆೈಯಕುಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ುನ ಗಾಾಹಕ್ರು ತ್ಮಮ ಸವಾಂತ್ ಹೆಸರನ್ಲಿ ಿ (ಒಾಂದೆೇ ಹೆಸರು) ಅಥವಾ ಗಾಾಹಕ್ರು ಇತ್ರರೆ ಾಂದಿಗೆ 
ಜಾಂಟ್ರರ್ಾಗಿ (ಜಾಂಟ್ರ ಖಾತೆ) ತೆರೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ ಯ, ಡ್ಡಜಿಟಲ್ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ುನ ಏಕ್ಾಾಂಗಿರ್ಾಗಿ 

ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ುದೆ.  

ಒಾಂದಕುಾಂತ್ ಹೆಚುು ವಯಕುಗಳ ೆಾಂದಿಗೆ ತೆರೆಯಲಾದ ಜಾಂಟ್ರ ಖಾತೆಯನ್ುನ ಒಬಬ ವಯಕುಯಿಾಂದ ಅಥವಾ ಗಾಾಹಕ್ರು ನಿದಿಗಷಟಪ್ಡ್ಡಸಿದ 

ಸಹಿ ಆದೆೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಾಂದಕುಾಂತ್ ಹೆಚುು ವಯಕುಗಳು ಜಾಂಟ್ರರ್ಾಗಿ ನಿವಗಹಿಸಬಹುದು. ಖಾತೆಯನ್ುನ ನಿವಗಹಿಸಲು ಸಹಿ 

ಆದೆೇಶವನ್ುನ ಎಲಾಿ ಖಾತೆದಾರರ ಒಪಿಪಗೆಯಾಂದಿಗೆ ಮಾಪ್ಗಡ್ಡಸಬಹುದು. ಎನ್ಆಐಗ ನಿಕ್ಟ ಸಾಂಬಾಂಧಿಯನ್ುನ ಅಸಿುತ್ವದಲಿಿರುವ 

/ ಹೆ ಸ ನಿವಾಸಿ ಬಾಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲಿಿ "ಒಾಂದೆ ೇ ಅಥವಾ ಸವೆೈಗವರ್" ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿವಾಸಿ ಖಾತೆದಾರನೆ ಾಂದಿಗೆ ಜಾಂಟ್ರ 

ಹೆ ೇಲಿರ್ ಆಗಿ ಸೆೇರಸಬಹುದು. ಎನ್್ಆರ್್ಇ/ಎನ್್ಆರ್್ಒ ಜಾಂಟ್ರ ಖಾತೆಗಳ ಸಾಂದಭಗದಲಿಿ ದೆೇರ್ಶೇಯ ನಿಕ್ಟ ಸಾಂಬಾಂಧಿಗಳನ್ುನ 
ಅಸಿುತ್ವದಲಿಿರುವ / ಹೆ ಸ ನಿವಾಸಿ ಬಾಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲಿಿ "ಮಾಜಿ ಅಥವಾ ಬದುಕ್ುಳಿದವರು" ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 
ನಿವಾಸಿಗಳ ೆಾಂದಿಗೆ ಜಾಂಟ್ರ ಹೆ ೇಲಿರ್ ಆಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಿಯಾಂತ್ಾಕ್ ಷರತ್ುುಗಳನ್ುನ ಪ್ೂರೆೈಸಬಹುದು. ಹರ್ಕ್ಾಸು ವಷಗದಲಿ ಿ

182 ದಿನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕುಾಂತ್ ಹೆಚುು ಕ್ಾಲ ಭಾರತ್ದಲಿಿ ವಾಸಿಸುವ ಪಿಐಒ / ಒಸಿಐ ಕ್ಾಡ್ಗ ಹೆ ಾಂದಿರುವವರು ಪ್ಾಕಾಯ್ಕಯ 

ಪ್ಾಕ್ಾರ ಅಗತ್ಯ ಕ್ೆವೆೈಸಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ುನ ಸಲಿಿಸುವ ಮ ಲಕ್ ನಿವಾಸಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳನ್ುನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಗಾಾಹಕ್ರ 

ರೆಸಿಡೆನಿಿ ಸಿೆತಿಯ ಮೇಲೆ ಬಾಯಾಂಕ್ ನಿಯತ್ಕ್ಾಲಿಕ್ವಾಗಿ ಸ ಕ್ು ಶಾದೆಧಯನ್ುನ ತೆ ೇರುತ್ುದೆ. 

ಗಾಾಹಕ್ರು ಭಾರತ್ದ ನಾಗರಕ್ರು ಮತ್ುು ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದದರೆ ಬಯೇಮಟ್ರಾಕ್ ಅಥವಾ ಒಟ್ರಪಿ ಆಧಾರತ್ ಇ-ಕ್ೆವೆೈಸಿ 

ದೃಢೇಕ್ರರ್ದ ಮ ಲಕ್ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರತ್ ಡ್ಡಜಿಟಲ್ ಖಾತೆಯನ್ುನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಗಾಾಹಕ್ರು ಸವಯಾಂಪೆಾೇರಣೆಯಿಾಂದ 

ಆಧಾರ್ ಸಾಂಖೆಯಯನ್ುನ ಒದಗಿಸುತಾುರೆ ಎಾಂಬುದನ್ುನ ಗಮನಿಸಬಹುದು. 

ಕ್ೆವೆೈಸಿ ಒಟ್ರಪಿ ಆಧಾರತ್ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲಿನ್ ಆಬಿಗಐ ಮಾಸಟರ್ ನಿದೆೇಗಶನ್ಗಳ ಪ್ಾಕ್ಾರ ವಹಿವಾಟು ಮತ್ುು ಬಾಯಲೆನ್ಿ ಮಿತಿಗಳ 

ಮೇಲಿನ್ ಅವಶಯಕ್ತೆಗಳ ಅನ್ುಸರಣೆಯನ್ುನ ಒಳಗೆ ಾಂಡ್ಡದೆ; ಮತ್ುು ತೆರೆದ ಒಾಂದು ವಷಗದೆ ಳಗೆ ಸಾಂಪ್ೂರ್ಗ ಕ್ೆವೆೈಸಿಯನ್ುನ 
ಪ್ೂರ್ಗಗೆ ಳಿಸುವುದು ತ್ಪಿಪದರೆ ಖಾತೆಗಳನ್ುನ ಮುಚುಲಾಗುತ್ುದೆ. 

ಬಾಯಾಂಕ್ ಬಾಯಾಂಕನ್ ಕ್ೆ ವೆೈ ಸಿ  ಮತ್ುು ಕ್ೆ ವೆೈ ಸಿ   ನಿೇತಿಯ ಮೇಲಿನ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಮಾಸಟರ್ ನಿದೆೇಗಶನ್ದ ಪ್ಾಕ್ಾರ ಬಾಯಾಂಕ್ 

ಖಾತೆಯನ್ುನ ತೆರೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಗಾಾಹಕ್ರ ಮರು- ಕ್ೆ ವೆೈ ಸಿ   ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿೇಡ್ಡಯ ಆಧಾರತ್ ಗಾಾಹಕ್ 

ಗುರುತಿಸುವಿಕ್ೆಯ ಕ್ಾಯಗವಿಧಾನ್ದ ಮ ಲಕ್ ಓ ಟ್ರ ಪಿ ಆಧಾರತ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಖಾತೆಯನ್ುನ ಅಪ್್ಗೆಾೇಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. 

2.1.1 ಮೂಲ ಉಳಿತಾಯ ಬಾಯಾಂಕ್ ಠೆೀವಣಿ ಖಾತೆ (ಬಿಎಸ್ಬಿಡಿಎ) 

"ಮ ಲ ಉಳಿತಾಯ ಬಾಯಾಂಕ್ ಠೆೇವಣಿ ಖಾತೆ" ಎಾಂದರೆ ಹೆಚ್ಚುನ್ ಆರ್ಥಗಕ್ ಸೆೇಪ್ಗಡೆಗಾಗಿ ತೆರೆಯಲಾದ ಬೆೇಡ್ಡಕ್ೆ ಠೆೇವಣಿ ಖಾತೆ. 
ಅಾಂತ್ಹ ಖಾತೆಗಳು ನಿಮಮ ಗಾಾಹಕ್ರನ್ುನ ತಿಳಿದುಕ್ೆ ಳಿು (KYC)/ಆಾಂಟ್ರ-ಮನಿ ಲಾಾಂಡರಾಂಗ್ (AML) ಮಾನ್ದಾಂಡಗಳ ಮೇಲಿನ್ 

RBI ಸ ಚನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ರಟರುತ್ುವೆ. ಅಾಂತ್ಹ ಖಾತೆಯನ್ುನ ಸರಳಿೇಕ್ೃತ್ KYC ಮಾನ್ದಾಂಡಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆರೆದರೆ 
ಅಥವಾ KYC ಇಲದಿಿದದರೆ, ಖಾತೆಯನ್ುನ ಹೆಚುುವರರ್ಾಗಿ 'ಸರ್ಣ ಖಾತೆ' ಎಾಂದು ಪ್ರಗಣಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ. 

 

ಖಾತೆಯ ವೆೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು - ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಗಳು ಬಾಯಾಂಕ್ ವೆಬ್ಸೆೈಟ್ನ್ಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ 

• ಇನ್-ಆಪ್ರೆೇಟ್ರರ್ವ BSBDA ಖಾತೆಯ ನಿಷ್ಕ್ುಿಯತೆ / ಸಕಾಯಗೆ ಳಿಸುವಿಕ್ೆಗೆ ರ್ಾವುದೆೇ ಶುಲುಗಳನ್ುನ 
ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ ಿ
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ಕೆ ವೆೈ ಸಿ 

• ಬಿಎಸಿಬಡ್ಡಎ ಖಾತೆಯು ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆು ತಿದುದಪ್ಡ್ಡ ಮಾಡ್ಡದಾಂತೆ ಬಾಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ುನ ತೆರೆಯಲು ಕ್ೆವೆೈಸಿ / ಎಎಾಂಎಲ್ 

ಬಗೆ ೆಆಬಿಗಐ ಸ ಚನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ರಟರುತ್ುದೆ. 
• BSBDA ಅನ್ುನ ತೆರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಆಬಿಗಐ ಮಾಸಟರ್ ಡೆೈರೆಕ್ಷನಿನಾಂದ ನಿದಿಗಷಟಪ್ಡ್ಡಸಿದಾಂತೆ ಅಧಿಕ್ೃತ್ ಮಾನ್ಯ 

ದಾಖಲೆಗಳು (OVD) ಅಥವಾ ಡ್ಡೇರಿ್ಮ OVD ನ್ಾಂತ್ಹ ಸಾಂಪ್ೂರ್ಗ KYC ದಾಖಲೆಗಳನ್ುನ ಪ್ಡೆಯುತೆುೇವೆ. 

‘'ಸಣ್ಣ ಖಾತೆ' 

KYC ಯಾಂತೆ ರ್ಾವುದೆೇ ಅಧಿಕ್ೃತ್ವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಯನ್ುನ (OVD) ಹೆ ಾಂದಿರದ ಮತ್ುು ಬಾಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ುನ 
ತೆರೆಯಲು ಬಯಸುವ ವೆೈಯಕುಕ್ ಗಾಾಹಕ್ರು ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ್ವುಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟುಟ 'ಸರ್ಣ ಖಾತೆ'ಯನ್ುನ ತೆರೆಯಬೆೇಕ್ು: 

• ಬಾಯಾಂಕ್ ಗಾಾಹಕ್ರಾಂದ ಸವಯಾಂ-ದೃಢೇಕ್ರಸಿದ ಛಾರ್ಾಚ್ಚತ್ಾವನ್ುನ ಪ್ಡೆಯಬೆೇಕ್ು.  
• ಬಾಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯ ನಿಯೇಜಿತ್ ಅಧಿಕ್ಾರಯು ಖಾತೆಯನ್ುನ ತೆರೆಯುವ ವಯಕುಯು ತ್ನ್ನ ಉಪ್ಸಿೆತಿಯಲಿಿ ತ್ನ್ನ ಸಹಿ 

ಅಥವಾ ಹೆಬೆಬರಳಿನ್ ಗುರುತ್ನ್ುನ ಅಾಂಟ್ರಸಿದಾದನೆ ಎಾಂದು ತ್ನ್ನ ಸಹಿಯ ಅಡ್ಡಯಲಿಿ ಪ್ಾಮಾಣಿೇಕ್ರಸುತಾುನೆ. 
• ಒಾಂದು ವಹಿವಾಟನ್ುನ ನ್ಡೆಸಲು ಅನ್ುಮತಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅಾಂತ್ಹ ಖಾತೆಗಳಲಿಿನ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಒಟುಟ ಮೊತ್ು ಮತ್ುು 

ಬಾಕ ಅವಶಯಕ್ತೆಗಳ ಮೇಲಿನ್ ನಿಗದಿತ್ ಮಾಸಿಕ್ ಮತ್ುು ವಾಷ್ಕ್ಗಕ್ ಮಿತಿಗಳನ್ುನ ಉಲಿಾಂಘಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ. 
• ಈ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವಿದೆೇರ್ಶ ಆಾಂತ್ರಕ್ ಹರ್ ರವಾನೆಯನ್ುನ ಅನ್ುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ. 
• ಈ ಖಾತೆಯು ಆರಾಂಭದಲಿಿ ಹನೆನರಡು ತಿಾಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಕ್ಾಯಗನಿವಗಹಿಸುತ್ುದೆ, ಖಾತೆದಾರನ್ು ಸದರ ಖಾತೆಯನ್ುನ 

ತೆರೆದ ಮೊದಲ ಹನೆನರಡು ತಿಾಂಗಳುಗಳಲಿ ಿರ್ಾವುದೆೇ ಒವಿಡ್ಡಗಳಿಗೆ ಅಜಿಗ ಸಲಿಿಸಿದ ಬಗೆ ೆಪ್ುರಾವೆಗಳನ್ುನ ಒದಗಿಸಿದರೆ, 
ಅದನ್ುನ ಇನ್ ನ ಹನೆನರಡು ತಿಾಂಗಳುಗಳ ಅವಧಿಗೆ ವಿಸುರಸಬಹುದು. 

• ಇಪ್ಪತಾನಲುು ತಿಾಂಗಳ ನ್ಾಂತ್ರ ಸಾಂಪ್ೂರ್ಗ ಸಡ್ಡಲಿಕ್ೆ ನಿಬಾಂಧನೆಗಳನ್ುನ ಪ್ರರ್ಶೇಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಪ್ಪತಾನಲುು 
ತಿಾಂಗಳ ೆಳಗೆ ಒವಿಡ್ಡಯನ್ುನ ಸಲಿಿಸದಿದದರೆ, ಖಾತೆಯನ್ುನ ಟೆ ೇಟಲ್ ಫಿಾೇಜ್ ಅಡ್ಡಯಲಿಿ ಇರಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ುು 
ರ್ಾವುದೆೇ ಹೆಚ್ಚುನ್ ವಹಿವಾಟ್ರಗೆ ಅನ್ುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ. 

ಇತ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಅಾಂಶಗಳು 

• ನಿಯಾಂತ್ಾಕ್ ಮಾಗಗಸ ಚ್ಚಗಳ ಪ್ಾಕ್ಾರ BSBDA ಹೆ ಾಂದಿರುವವರು DBIL ನೆ ಾಂದಿಗೆ ರ್ಾವುದೆೇ ಇತ್ರ ಉಳಿತಾಯ 

ಖಾತೆಯನ್ುನ ತೆರೆಯಲು ಅಹಗರಾಗಿರುವುದಿಲಿ. 
• ಗಾಾಹಕ್ರು ಡ್ಡಬಿಐಎಲ್ ನ್ಲಿಿ ರ್ಾವುದೆೇ ಇತ್ರ ಅಸಿುತ್ವದಲಿಿರುವ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ(ಗಳನ್ುನ) ಹೆ ಾಂದಿದದರೆ, ಗಾಾಹಕ್ರು 

ಬಿಎಸ್ ಬಿಡ್ಡಎ ತೆರೆದ 30 ದಿನ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಅಾಂತ್ಹ ಖಾತೆ(ಗಳನ್ುನ) ಮುಚುಬೆೇಕ್ಾಗುತ್ುದೆ. 
• BSBDA ಅನ್ುನ ತೆರೆದ 30 ದಿನ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಅಾಂತ್ಹ ಖಾತೆ(ಗಳು) ಗಾಾಹಕ್ರಾಂದ ಮುಚುಲಪಡದಿದದರೆ/ಮುಚುದಿದದರೆ 

ನಿಯಾಂತ್ಾಕ್ ಮಾಗಗಸ ಚ್ಚಗಳ ಅಡ್ಡಯಲಿಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವಾಂತೆ ಇತ್ರ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ(ಗಳು) (ಗಳು) 
(ರ್ಾವುದಾದರ  ಇದದಲಿ)ಿ ಮುಚುುವ ಹಕ್ುನ್ುನ ಬಾಯಾಂಕ್ ಕ್ಾಯಿದರಸಿರುತ್ುದೆ. 

• ಒಬಬ ವಯಕುಯು ಕ್ೆೇವಲ ಒಾಂದು BSBDA ಖಾತೆಯನ್ುನ ಮಾತ್ಾ ಹೆ ಾಂದಬಹುದು 

2.2 ಚಾಲ್ಲಿ ಖಾತೆ - ವಯಕುಗಳು, ಏಕ್ೆೈಕ್ ಮಾಲಿೇಕ್ತ್ವಗಳು / ಪಾಲುದಾರಕ್ೆ ಸಾಂಸೆೆಗಳು / ಖಾಸಗಿ ಮತ್ುು ಸಾವಗಜನಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 

ಕ್ಾಂಪ್ನಿಗಳು / ಎಚುಯಎಫ್ಗಳು / ಸೆ ಸೆೈಟ್ರಗಳು / ಟಾಸಟಗಳು, ಇತಾಯದಿಗಳಿಾಂದ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಚಾಲಿು ಖಾತೆಗಳಲಿಿ ಹೆ ಾಂದಿರುವ 

ಠೆೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ರ್ಾವುದೆೇ ಬಡ್ಡಿಯನ್ುನ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ. 
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2.3 ವಿದೆೀಶಿ ಕರೆನಿ ಖಾತೆ – ಆರ್ ಬಿ ಐ ನಿದಿಗಷಟಪ್ಡ್ಡಸಿದಾಂತೆ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗಾಗಿ ನಿವಾಸಿ ಭಾರತಿೇಯ ಗಾಾಹಕ್ನಿಾಂದ 

ತೆರೆಯಬಹುದು 

2.4 ವಿಶೆೀಷ್ಟ ರೂಪಾಯಿ ಖಾತೆಗಳು – ಆರ್ ಬಿ ಐ ನಿದಿಗಷಟಪ್ಡ್ಡಸಿದ ನಿಗದಿತ್ ನಿಬಾಂಧನೆಗಳ ಪ್ಾಕ್ಾರ ಭಾರತ್ದಲಿ ಿವಾಸಿಸದ 

ಸಾಗರೆ ೇತ್ುರ ವಯಕುಯಿಾಂದ ತೆರೆಯಬಹುದು. 

2.5 ಸಿಿರ ಠೆೀವಣಿ - ಇದು ನಿದಿಗಷಟ ಅವಧಿ ಮತ್ುು ಮೊತ್ುಕ್ಾುಗಿ ಕ್ಾಯಿದರಸಿದ ಏಕ್ೆೈಕ್ ಠೆೇವಣಿರ್ಾಗಿದೆ. ಠೆೇವಣಿಯನ್ುನ ಉಳಿತಾಯ 

/ ಚಾಲಿು ಖಾತೆಗೆ ಲಿಾಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸವತ್ಾಂತ್ಾವಾಗಿ ಕ್ಾಯಿದರಸಬಹುದು. 

ಸಿೆರ ಠೆೇವಣಿಯನ್ುನ ವಯಕುಗಳು / ಏಕ್ೆೈಕ್ ಮಾಲಿೇಕ್ತ್ವಗಳು / ಪಾಲುದಾರಕ್ೆ ಸಾಂಸೆೆಗಳು / ಖಾಸಗಿ ಮತ್ುು ಸಾವಗಜನಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 

ಕ್ಾಂಪ್ನಿಗಳು / ಹೆಚ್ ಯು ಎಫ್ ಗಳು / ಸೆ ಸೆೈಟ್ರಗಳು / ಟಾಸಟಗಳು, ಇತಾಯದಿಗಳು ಶಾಖೆಗಳಲಿ ಿಅಥವಾ ಆನೆಿೈನ್ ಬಾಯಾಂಕಾಂಗ್ 

ಮ ಲಕ್ ಡ್ಡಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಠೆೇವಣಿ ಪೆಿೇಸೆಮಾಂಟ್ ವಿನ್ಾಂತಿಯನ್ುನ ಇರಸುವ ಮ ಲಕ್ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಗಾಾಹಕ್ರು ಠೆೇವಣಿಯನ್ುನ 
ಕ್ಾಯಿದರಸುವ ಸಮಯದಲಿಿ ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ್ವುಗಳನ್ುನ ಆಯ್ಕು ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕುಯನ್ುನ ಹೆ ಾಂದಿರುತಾುರೆ. 

ಅವಧಿ: ಕ್ನಿಷಠ 7 ದಿನ್ಗಳಿಾಂದ ಪಾಾರಾಂಭವಾಗುತ್ುದೆ (ಡ್ಡಜಿಬಾಯಾಂಕ್ ಮೊಬೆೈಲ್ / ಇಾಂಟನೆಗಟ್ ಬಾಯಾಂಕಾಂಗ್ ಪಾಿಟಾಾರ್ಮಗ ಮ ಲಕ್ 

ಕ್ಾಯಿದರಸಿದ ಠೆೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಕ್ನಿಷಠ ಅವಧಿ 90 ದಿನ್ಗಳು). ಕ್ಡ್ಡಮ ಅವಧಿಗೆ ಗಾಾಹಕ್ರು ಶಾಖೆಯ ಮ ಲಕ್ ಠೆೇವಣಿಯನ್ುನ 
ಕ್ಾಯಿದರಸಬಹುದು). 

ಮೊತ್:ಿ ಫಾರ್ಮಗ ನ್ಲಿಿ ವಾಯಖಾಯನಿಸಿದಾಂತೆ ಕ್ನಿಷಠ ಮೊತ್ುದಿಾಂದ ಪಾಾರಾಂಭವಾಗುತ್ುದೆ  

ಬಡಿಿ: ಸಾಂಯೇಜಿತ್ ಬಡ್ಡಿ / ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ / ತೆೈಮಾಸಿಕ್ ಪಾವತಿ ಅಥವಾ ಮಾಸಿಕ್ ಪಾವತಿ. 

ಪ್ರಬುದಧತೆ: ಅಸಲು ಮತ್ುು ಬಡ್ಡಯಿ ಸವಯಾಂಚಾಲಿತ್ ನ್ವಿೇಕ್ರರ್ (ಸವಯಾಂ-ನ್ವಿೇಕ್ರರ್) ಮತ್ುು ಲಿಾಂಕ್ಿ ಬಾಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ 
ಜಮರ್ಾದ ಸಾಂಪ್ೂರ್ಗ ಮೊತ್ುಕ್ೆು (ಅಸಲು ಮತ್ುು ಬಡ್ಡ ಿ ಸೆೇರದಾಂತೆ) ಜಮರ್ಾದ ಬಡ್ಡ ಿ / ಎನ್ಇಎಫಿಟ / ಆಟ್ರಗಜಿಎಸ್ / 

ಐಎಾಂಪಿಎಸ್ / ಯುಪಿಐ ಮ ಲಕ್ (ಡ್ಡಜಿಬಾಯಾಂಕ್ ಮೊಬೆೈಲ್ ಬಾಯಾಂಕಾಂಗ್ ಪಾಿಟಾಾರ್ಮಗ ಮ ಲಕ್ ಕ್ಾಯಿದರಸಿದ ಸಿೆರ ಠೆೇವಣಿಗಳಿಗೆ 
ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲಿ) ಲಿಾಂಕ್ಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ೂರ್ಗ ಮೊತ್ು / ಇಶಯಯ ಡ್ಡಮಾಯಾಂಡ್ ಡಾಾಫ್ಟ / ಎಲೆಕ್ಾಾನಿಕ್ 

ರವಾನೆಗಳು. 

 

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ವಿಶಾಲ ವಗಗಗಳಲಿಿ ಬಾಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆ ಮಾಡದ ಠೆೇವಣಿಗಳು, ಬೆಾಂಚ್ ಮಾಕ್ಗ ಲಿಾಂಕ್ಿ ಫ್ೇಿಟ್ರಾಂಗ್ ರೆೇಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ 

ಗಳು ಇತಾಯದಿಗಳಾಂತ್ಹ ನಿದಿಗಷಟ ವೆೈರ್ಶಷಟುಗಳ ೆಾಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ುನ ನಿದಿಗಷಟ ಟಾಗೆಗಟ್ ಕ್ಸಟಮರ್ ಸೆಗೆಮಾಂಟ್ ಗಳಿಗೆ 
ಪ್ರಚಯಿಸಬಹುದು. 

2.6 ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೆೀವಣಿ - ಇದು ನಿರ್ಶುತ್ ಪ್ಾತಿಫ್ಲದ ದರಕ್ಾುಗಿ ಮಾಸಿಕ್ವಾಗಿ ನಿದಿಗಷಟ ಮೊತ್ುವನ್ುನ ಹ ಡ್ಡಕ್ೆ ಮಾಡಲು 
ಬಯಸುವ ರ್ಾರಗಾದರ  ಉದೆದೇರ್ಶಸಲಾಗಿದೆ. ಮಚ ಯರಟ್ರ / ಪಿಾಕ್ೆ ಿಶರ್ ದಿನಾಾಂಕ್ದಾಂದು, ಗಾಾಹಕ್ರು ಅಸಲು ಮೊತ್ುವನ್ುನ 
ಮತ್ುು ಆ ಅವಧಿಯಲಿ ಿಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ುನ ಪ್ಡೆಯುತಾುರೆ. 

2.7 ಅನವಾಸಿ ಭಾರತಿೀಯರು ಮತ್ುಿ ಭಾರತಿೀಯ ಮೂಲದ ವಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ (PIO), ಬಾಯಾಂಕ್್ಗೆ ಠೆೀವಣಿ ಮಾಡಲು - 

ಎಫ್್ಸಿಎನ್್ಆರ್ (ಬಿ) ಠೆೇವಣಿ, ಎನ್್ಆರ್್ಇ ಠೆೇವಣಿ ಮತ್ುು ಎನ್್ಆರ್್ಒ ಠೆೇವಣಿಗಳನ್ುನ ಅನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ (ಎನ್್ಆರ್್ಐ) ಮತ್ುು 
ಭಾರತಿೇಯ ಮ ಲದ ವಯಕುಗಳಿಗೆ (ಪಿಐಒ) ನಿೇಡುತ್ುದೆ. 
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• ಎನ್ ಆರ್ ಐ / ಎನ್ ಆರ್ ಓ ಠೆೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ತ್ುಲನಾತ್ಮಕ್ ದೆೇರ್ಶೇಯ ರ ಪಾಯಿ ಅವಧಿಯ 

ಠೆೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಯಾಂಕ್ುಗಳು ನಿೇಡುವ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಿಗಿಾಂತ್ ಹೆಚಾುಗಿರುವುದಿಲಿ. 
• NRE ಉಳಿತಾಯ ಠೆೇವಣಿಗಳ ವಿರುದಧ ಬಾಯಾಂಕ್ ರ್ಾವುದೆೇ ರೇತಿಯ ನೆೇರ ಅಥವಾ ಪ್ರೆ ೇಕ್ಷ ಹಕ್ುುಪ್ತ್ಾವನ್ುನ 

ಗುರುತಿಸತ್ಕ್ುದದಲಿ. 
• ಬಾಯಾಂಕನಿಾಂದ ನಿಧಗರಸಲಪಟಟಾಂತೆ ಬಾಯಾಂಕನ್ ಸವಾಂತ್ ಸಿಬಬಾಂದಿ ಅಥವಾ ಹಿರಯ ನಾಗರಕ್ರು (ರ್ಾವುದಾದರ  

ಇದದರೆ) ಎಾಂಬ ಕ್ಾರರ್ದಿಾಂದಾಗಿ ಠೆೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ್ ಹೆಚುುವರ ಬಡ್ಡಿದರದ ಪ್ಾಯೇಜನ್ವು ಎನ್ಆಇಗ ಮತ್ುು 
ಎನ್ಆಒಗ ಠೆೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಲಭಯವಿರುವುದಿಲಿ. 

• ಈ ನಿೇತಿಯು ಡ್ಡಬಿಎಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ ಇಾಂಡ್ಡರ್ಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿೇಡುವ ಠೆೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ಾ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ುದೆ. 

ಅನ್ುಮತಿಸಿದ ಡೆಬಿಟ್ /ಕ್ೆಾಡ್ಡಟ್ ಗಳು, ಠೆೇವಣಿಗಳ ಅವಧಿ, ಠೆೇವಣಿಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರ, ಅಕ್ಾಲಿಕ್ ಹಿಾಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ೆ, ನಿವಾಸಿ ಸಿತೆಿ 

ಮತ್ುು ಖಾತೆಯ ಕ್ಾರ್ಾಗಚರಣೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆ, ನಾಮನಿದೆೇಗಶನ್ ಸೌಲಭಯ, ಮೃತ್ ಖಾತೆಯ ಕ್ಾರ್ಾಗಚರಣೆಗಳು 
ಮುಾಂತಾದವುಗಳು ಆಬಿಗಐನ್ ಮಾಸಟರ್ ಡೆೈರೆಕ್ಷನ್ - ಠೆೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ್ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ುು ಠೆೇವಣಿಗಳು ಮತ್ುು ಖಾತೆಗಳ 

ಮೇಲಿನ್ ಮಾಸಟರ್ ಡೆೈರೆಕ್ಷನ್ನಲಿಿ ಸ ಚ್ಚಸಲಾದ ಅವಶಯಕ್ತೆಗಳಿಗೆ ಹೆ ಾಂದಿಕ್ೆರ್ಾಗುತ್ುವೆ. 

FCNR (B) ಸಿುೇರ್ಮ ಅಡ್ಡಯಲಿಿ ಅವಧಿ ಠೆೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ್ ಒಾಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುನ್ ಕ್ಾರರ್ಗಳಿಾಂದಾಗಿ 

ಮಾತ್ಾ ಬದಲಾಗುತ್ುವೆ: 

• ಠೆೇವಣಿಗಳ ಅವಧಿ: ಎಫಿಿಎನ್ಆರ್ (ಬಿ) ಸಿುೇರ್ಮ ಅಡ್ಡಯಲಿಿ ಅವಧಿ ಠೆೇವಣಿಗಳ ಮಚ ಯರಟ್ರ ಅವಧಿ ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ್ಾಂತಿದೆ: 
o ಒಾಂದು ವಷಗ ಮತ್ುು ಅದಕುಾಂತ್ ಹೆಚುು ಆದರೆ ಎರಡು ವಷಗಗಳಿಗಿಾಂತ್ ಕ್ಡ್ಡಮ 

o ಎರಡು ವಷಗ ಮತ್ುು ಅದಕುಾಂತ್ ಹೆಚುು ಆದರೆ ಮ ರು ವಷಗಗಳಿಗಿಾಂತ್ ಕ್ಡ್ಡಮ  

o ಮ ರು ವಷಗ ಮತ್ುು ಅದಕುಾಂತ್ ಹೆಚುು ಆದರೆ ನಾಲುು ವಷಗಗಳಿಗಿಾಂತ್ ಕ್ಡ್ಡಮ  

o ಐದು ವಷಗಗಳು ಮಾತ್ಾ 
• ಠೆೇವಣಿಗಳ ಗಾತ್ಾ: ಡ್ಡಬಿಎಸ್ ತ್ನ್ನ ವಿವೆೇಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕ್ರೆನಿಿವಾರು ಕ್ನಿಷಠ ಪ್ಾಮಾರ್ವನ್ುನ ನಿಧಗರಸುತ್ುದೆ, ಅದರ 

ಮೇಲೆ ವಯತಾಯಸದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ುನ ನಿೇಡಲಾಗುತ್ುದೆ 

• ಎಫ್ ಸಿಎನ್ಆರ್ (ಬಿ) ಠೆೇವಣಿಗಳ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ುನ ಎರಡು ದಶಮಾಾಂಶ ಸೆಳಗಳಿಗೆ ವಿಾಂಗಡ್ಡಸಲಾಗಿದೆ.  

 

ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಗರಷಠ ದರಗಳು ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆು ಚಾಲಿುಯಲಿಿರುವ ನಿಯಾಂತ್ಾಕ್ ಮಾಗಗಸ ಚ್ಚಗಳನ್ುನ ಆಧರಸಿರುತ್ುವೆ. 

2.8 ನವಾಸಿ ವಿದೆೀಶಿ ಕರೆನಿ ಖಾತೆಗಳ ಯೀಜನೆ - ಭಾರತ್ಕ್ೆು ಶಾಶವತ್ವಾಗಿ ಹಿಾಂದಿರುಗುವ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತಿೇಯರು/PIO 

ಗಳಿಗೆ RFC ಠೆೇವಣಿಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ುವೆ, ಇದರಲಿಿ ಅವರ ಸಿೆತಿಯು ಅನಿವಾಸಿಯಿಾಂದ ನಿವಾಸಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ುದೆ. ಆಸಿುಗಳು 
ಮತ್ುು ಹೆ ಣೆಗಾರಕ್ೆಗಳ ಸಮಿತಿ (ALCO) ಅನ್ುಮೊೇದಿಸಿದ ಠೆೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಿಗೆ ಅನ್ುಗುರ್ವಾಗಿ ರೆಸಿಡೆಾಂಟ್ 

ಫಾರನ್ ಕ್ರೆನಿಿ ಅಕ್ೌಾಂಟ್ ಸಿುೇರ್ಮ (ಅಹಗವಾಗಿದದರೆ) ಅಡ್ಡಯಲಿಿ ತಾನ್ು ಅಾಂಗಿೇಕ್ರಸಿದ ಅಥವಾ ನ್ವಿೇಕ್ರಸಿದ ಹರ್ದ ಠೆೇವಣಿಗಳ 

ಮೇಲಿನ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ುನ ಬಾಯಾಂಕ್ ನಿಧಗರಸುತ್ುದೆ. ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತಿೇಯ (ಎನ್ ಆರ್ ಐ) ಖಾತೆ ಮತ್ುು/ಅಥವಾ ವಿದೆೇರ್ಶ ಕ್ರೆನಿಿ 
ಅನಿವಾಸಿ ಬಾಯಾಂಕ್ [ಎಫ್ ಸಿಎನ್ ಆರ್ (ಬಿ)] ಖಾತೆಯಲಿಿರುವ ಬಾಕಗಳನ್ುನ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತಿೇಯ (ಎನ್ ಆರ್ ಐ) ವಸತಿ 

ಸಿೆತಿಯು ನಿವಾಸಿಯ ಸಾೆನ್ಮಾನ್ಕ್ೆು ಬದಲಾದಾಗ ಖಾತೆದಾರರ ಆಯ್ಕುಯ ಮೇರೆಗೆ ಆರ್ ಎಫ್ ಸಿ ಖಾತೆಗೆ (ಅಹಗವಾಗಿದದರೆ) 
ಜಮಾ ಮಾಡಬಹುದು. 
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2.9 ಅವಧಿ ಠೆೀವಣಿಯ ವಿರುದಧ ಓವರ್ ಡ್ಾರಫ್ಟ್ / ಠೆೀವಣಿ ಸಾಲ - ಅಗತ್ಯ ಭದಾತಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ುನ ಕ್ಾಯಗಗತ್ಗೆ ಳಿಸಿದ 

ನ್ಾಂತ್ರ ಠೆೇವಣಿದಾರನ್ು ಸರರ್ಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಡದ ಅವಧಿ ಠೆೇವಣಿಯ ವಿರುದಧ ಓವಡಾಾಗಫ್ಟ ಸೌಲಭಯ / ಠೆೇವಣಿ ಸಾಲಕ್ಾುಗಿ 

ಗಾಾಹಕ್ರು ವಿನ್ಾಂತಿಸಬಹುದು. ROI, Tor, ಇತಾಯದಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಮಾಗಗದರ್ಶಗ ಸ ತ್ಾಗಳನ್ುನ ಬಾಯಾಂಕ್ ನಿಧಗರಸುತ್ುದೆ, 
ಇದು ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆು ಹೆ ರಡ್ಡಸಲಾಗುವ ನಿಯಾಂತ್ಾಕ್ ಮಾಗಗಸ ಚ್ಚಗಳು ಮತ್ುು ಬಾಯಾಂಕನ್ ಸಾಲ ನಿೇತಿಗೆ ಅನ್ುಗುರ್ವಾಗಿರುತ್ುದೆ. 
ಠೆೇವಣಿ ಮಚ ಯರಟ್ರ ಆದಾಯವು ಪ್ಡೆದ/ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಡದ ಬಡ್ಡಯಿಾಂದಿಗೆ ಪ್ಡೆದ ಸಾಲದ ಅಡ್ಡಯಲಿಿನ್ ಬಾಧಯತೆಯನ್ುನ 
ಪ್ೂರೆೈಸಲು ಸಾಕ್ಾಗಿದದರೆ, ಠೆೇವಣಿದಾರನಿಗೆ ಸ ಕ್ು ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ, ಠೆೇವಣಿ ಮತ್ುು ಠೆೇವಣಿ ಸಾಲಗಳೆರಡನ್ ನ ಸೆಟ್ ಆಫ್ 

ಮಾಡುವ ಮತ್ುು ಮುಚುುವ ಹಕ್ುನ್ುನ ಬಾಯಾಂಕ್ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. 

3. ಬಡಿಿ ಪಾವತಿ – ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆು ರಸರ್ವಗ ಬಾಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡ್ಡರ್ಾದ ನಿದೆೇಗಶನ್ಕ್ೆು ಅನ್ುಗುರ್ವಾಗಿ ಬಾಯಾಂಕ್ 

ನಿದಿಗಷಟಪ್ಡ್ಡಸಿದ ದರದಲಿಿ ಲಿಾಂಕ್ಿ ಸೆೇವಿಾಂಗ್ಿ / ಚಾಲಿು ಖಾತೆಗೆ ಅಥವಾ ಗಾಾಹಕ್ರು ನಿದಿಗಷಟಪ್ಡ್ಡಸಿದ ಮಚ ಯರಟ್ರ ಸ ಚನೆಗಳ 

ಪ್ಾಕ್ಾರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ುನ ಜಮ ಮಾಡಲಾಗುತ್ುದೆ. ರಸರ್ವಗ ಬಾಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡ್ಡರ್ಾ ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆು ಹೆ ರಡ್ಡಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಮಾಗಗದರ್ಶಗ ಸ ತ್ಾಗಳ ೆಳಗೆ ಬಾಯಾಂಕ್ ಟರ್ಮಗ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ುನ ನಿಧಗರಸುತ್ುದೆ. ನಿಯಾಂತ್ಾಕ್ರಾಂದ 

ಅನ್ುಮತಿಸಲಪಟಟ ಆದರೆ ಡ್ಡಬಿಎಸ್ ಸಿಬಬಾಂದಿ ಮತ್ುು ಹಿರಯ ನಾಗರಕ್ರಗೆ ಸಿೇಮಿತ್ವಾಗದ ಗಾಾಹಕ್ ವಗಗಗಳಿಗೆ, ಬಾಯಾಂಕ್ 

ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆು ತ್ನ್ನ ಸವಾಂತ್ ವಿವೆೇಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಯಾಂಕ್ ದರಕುಾಂತ್ ವಷಗಕ್ೆು ಒಾಂದು ಪ್ಾತಿಶತ್ವನ್ುನ ಮಿೇರದ 

ದರದಲಿ ಿಹೆಚುುವರ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಅವಕ್ಾಶ ನಿೇಡಬಹುದು. ಇದು ರ್ಾಗಕ್ ದರದ ಸಿೆರ ಠೆೇವಣಿಗಳು ಮತ್ುು ಮರುಕ್ಳಿಸುವ ಠೆೇವಣಿಗಳಿಗೆ 
ಮಾತ್ಾ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ುದೆ. 

ಅವಧಿ ಠೆೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ್ ಬಡ್ಡಯಿನ್ುನ ತೆೈಮಾಸಿಕ್ ಮಧಯಾಂತ್ರಗಳಲಿಿ ಲೆಕ್ುಹಾಕ್ಲಾಗುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಠೆೇವಣಿಗಳ ಅವಧಿಯನ್ುನ 
ಅವಲಾಂಬಿಸಿ ಬಾಯಾಂಕ್ ನಿಧಗರಸಿದ ದರದಲಿ ಿಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ. 

ಮಾಸಿಕ್ ಠೆೇವಣಿ ಯೇಜನೆಯ ಸಾಂದಭಗದಲಿಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ುನ ತೆೈಮಾಸಿಕ್ಕ್ೆು ಲೆಕ್ುಹಾಕ್ಲಾಗುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ರರ್ಾಯಿತಿ ಮೌಲಯದಲಿ ಿ

ಮಾಸಿಕ್ವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ. ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ುನ ಹತಿುರದ ರ ಪಾಯಿಗೆ ಒಟುಟಗ ಡ್ಡಸಲಾಗುತ್ುದೆ. 

ಬುಕಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಡದ 7 ದಿನ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಠೆೇವಣಿಯನ್ುನ ಅಕ್ಾಲಿಕ್ವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುದರೆ ರ್ಾವುದೆೇ ಬಡ್ಡಿಯನ್ುನ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ. 

ಭಾರತಿೇಯ ಬಾಯಾಂಕ್ುಗಳ ಸಾಂಘ (ಐಬಿಎ) ಬಾಯಾಂಕಾಂಗ್ ಅಭಾಯಸಕ್ಾುಗಿ ಸಾಂಹಿತೆಯನ್ುನ ಸದಸಯ ಬಾಯಾಂಕ್ುಗಳು ಏಕ್ರ ಪ್ವಾಗಿ 

ಅಳವಡ್ಡಸಿಕ್ೆ ಳುಲು ಐಬಿಎ ಹೆ ರಡ್ಡಸಿದೆ. ಈ ಸಾಂಹಿತೆಯು ಕ್ನಿಷಠ ಮಾನ್ದಾಂಡಗಳನ್ುನ ನಿಗದಿಪ್ಡ್ಡಸುವ ಮ ಲಕ್ ಉತ್ುಮ 

ಬಾಯಾಂಕಾಂಗ್ ಅಭಾಯಸಗಳನ್ುನ ಉತೆುೇಜಿಸುವ ಉದೆದೇಶವನ್ುನ ಹೆ ಾಂದಿದೆ, ಇದನ್ುನ ಸದಸಯ ಬಾಯಾಂಕ್ುಗಳು ಗಾಾಹಕ್ರೆ ಾಂದಿಗಿನ್ ತ್ಮಮ 
ವಯವಹಾರಗಳಲಿಿ ಅನ್ುಸರಸಬೆೇಕ್ು. 

ಐಬಿಎ, ದೆೇರ್ಶೇಯ ಅವಧಿಯ ಠೆೇವಣಿಯ ಮೇಲಿನ್ ಬಡ್ಡಿಯ ಲೆಕ್ಾುಚಾರದ ಉದೆದೇಶಕ್ಾುಗಿ, ಮ ರು ತಿಾಂಗಳಿಗಿಾಂತ್ ಕ್ಡ್ಡಮ 

ಅವಧಿಯಲಿಿ ಮರುಪಾವತಿಸಬಹುದಾದ ಠೆೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಟಮಿಗನ್ಲ್ ತೆೈಮಾಸಿಕ್ ಅಪ್ೂರ್ಗವಾಗಿದದರೆ, ನಿಜವಾದ 

ದಿನ್ಗಳ ಸಾಂಖೆಯಗೆ ಅನ್ುಗುರ್ವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ುನ ಪಾವತಿಸಬೆೇಕ್ು ಎಾಂದು ಸ ಚ್ಚಸಿದೆ.  

ಠೆೇವಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಾುಚಾರವನ್ುನ ಬಾಯಾಂಕ್ ಅನ್ುಸರಸುತ್ುದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಠೆೇವಣಿಯು 7 ತಿಾಂಗಳ 

ಅವಧಿಗೆ ಇದದರೆ, ಬಡ್ಡಿಯನ್ುನ 2 ತೆೈಮಾಸಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಉಳಿದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ುನ ದಿನ್ಗಳ ಸಾಂಖೆಯಯ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ. 
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ಈ ಲೆಕ್ಾುಚಾರದ ಉದೆದೇಶಕ್ಾುಗಿ, ಒಾಂದು ವಷಗದಲಿಿನ್ ದಿನ್ಗಳ ಸಾಂಖೆಯಯನ್ುನ ಅಧಿಕ್ ವಷಗದಲಿಿ 366 ದಿನ್ಗಳು ಮತ್ುು ಇತ್ರ 

ವಷಗಗಳಲಿಿ 365 ದಿನ್ಗಳು ಎಾಂದು ಪ್ರಗಣಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ. 

ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ುಗಳು / ತೆರಗೆ ಹೆ ಣೆಗಾರಕ್ೆಯನ್ುನ ಲೆಕ್ುಹಾಕ್ುವಾಗ ಬಾಯಾಂಕ್ ಎಲಾಿ ಶಾಖೆಗಳಲಿ ಿಹೆ ಾಂದಿರುವ ಎಲಾಿ ಎಫಿಗಿಳನ್ುನ 
ಒಾಂದೆೇ ಸಿಐಎಫ್ ಅಡ್ಡಯಲಿಿ ಪ್ರಗಣಿಸುತ್ುದೆ. 

ಬಾಯಾಂಕ್ ರ್ಾವಾಗಲ  ಗಾಾಹಕ್ರಾಂದ ಟರ್ಮಗ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಚ ಯರಟ್ರ ಸ ಚನೆಗಳನ್ುನ ತೆಗೆದುಕ್ೆ ಳುುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಅದರ 

ಅನ್ುಪ್ಸಿೆತಿ ಅಥವಾ ಠೆೇವಣಿಗಳು ಅವಧಿ ಮಿೇರದ ಸಾಂದಭಗದಲಿ,ಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬಡ್ಡದಿರವನ್ುನ 
ಅಸಿುತ್ವದಲಿಿರುವ ನಿಯಾಂತ್ಾಕ್ ಮಾಗಗಸ ಚ್ಚಗಳ ಪ್ಾಕ್ಾರ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ. 

ಇಾಂಡ್ಡಯನ್ ಬಾಯಾಂಕ್ಿ ಅಸೆ ೇಸಿಯ್ಕೇಷನ್ ಸಲಹೆ ನಿೇಡ್ಡದ ಸ ತ್ಾ ಮತ್ುು ಸಾಂಪ್ಾದಾಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ುಗುರ್ವಾಗಿ ಬಾಯಾಂಕ್ ಅವಧಿ 

ಠೆೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ುನ ಲೆಕ್ುಹಾಕ್ುತ್ುದೆ. 

"ಬೃಹತ್ ಠೆೇವಣಿ" ಎಾಂಬ ಪ್ದವನ್ುನ 2 ಕ್ೆ ೇಟ್ರ ರ ಪಾಯಿಗಳ (ಸಮಾನ್ ವಿದೆೇರ್ಶ ಕ್ರೆನಿಿ ಮೊತ್ು) ಮತ್ುು ಅದಕುಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚುನ್ 

ಮೊತ್ುದ ಏಕ್ ರ ಪಾಯಿ ಅವಧಿಯ ಠೆೇವಣಿಗಳು / ಎಫಿಿಎನ್ಆರ್ (ಬಿ) ಠೆೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ುದೆ. 2 ಕ್ೆ ೇಟ್ರ ಮತ್ುು 
ಅದಕುಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚುನ್ ಮೊತ್ುದ ಬೃಹತ್ ಠೆೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಬಾಯಾಂಕ್ುಗಳು ಅದೆೇ ಮಚ ಯರಟ್ರಯ ಠೆೇವಣಿಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ುನ 
ನಿೇಡಬಹುದು. 2 ಕ್ೆ ೇಟ್ರ ರ .ಗಿಾಂತ್ ಕ್ಡ್ಡಮ ಮೊತ್ುದ ಠೆೇವಣಿಗಳಿಗೆ, ಅದೆೇ ಮಚ ಯರಟ್ರ ಠೆೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಅದೆೇ ದರವು 
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ುದೆ, ಅಾಂದರೆ ದರಗಳನ್ುನ ಕ್ಾಡ್ಗ ಮಾಡಲಾಗುತ್ುದೆ. ರ ಪಾಯಿ ಅವಧಿಯ ಠೆೇವಣಿಗಳು ದೆೇರ್ಶೇಯ ಅವಧಿಯ 

ಠೆೇವಣಿಗಳು ಮತ್ುು ಎನ್ಆಒಗ ಮತ್ುು ಎನ್ಆಇಗ ಖಾತೆಗಳ ಅಡ್ಡಯಲಿಿ ಅವಧಿ ಠೆೇವಣಿಗಳನ್ುನ ಒಳಗೆ ಾಂಡ್ಡರುತ್ುವೆ. 

2 ಕ್ೆ ೇಟ್ರ ರ .ಗಿಾಂತ್ ಕ್ಡ್ಡಮ ಮೊತ್ುದ ಠೆೇವಣಿಗಳ ಕ್ಾಡ್ಗ ದರಗಳನ್ುನ ನಿಯತ್ಕ್ಾಲಿಕ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರರ್ಶೇಲಿಸಲಾಗುವುದು 
ಮತ್ುು ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ುನ ಅನ್ುಮೊೇದನೆಗಾಗಿ ಎಎಲಿಿಒಗೆ ರ್ಶಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಬೃಹತ್ ಪ್ಾಮಾರ್ದ 

ಠೆೇವಣಿಗಳ ಭೆೇದಾತ್ಮಕ್ ದರಗಳನ್ುನ ಆಸಿು / ಹೆ ಣೆಗಾರಕ್ೆಯ ಅವಶಯಕ್ತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಧಗರಸಲಾಗುತ್ುದೆ ಮತ್ುು 
ಅದೆೇ ಮೊತ್ು ಮತ್ುು ಅವಧಿಯ ಠೆೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಅದೆೇ ದರಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ುವೆ. 

ಠೆೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ್ ಬಡ್ಡಿಯ ದರವನ್ುನ ಶಾಖೆಯ ಆವರರ್ದಲಿ ಿಪ್ಾಮುಖವಾಗಿ ಪ್ಾದರ್ಶಗಸಲಾಗುತ್ುದೆ. ಠೆೇವಣಿ ಯೇಜನೆಗಳು 
ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಸಾಂಬಾಂಧಿತ್ ಸೆೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ರ್ಾವುದಾದರ  ಇದದಲಿಿ, ಅದನ್ುನ ಶಾಖೆಯ 

ಆವರರ್ದಲಿಿ ಮತ್ುು ಬಾಯಾಂಕನ್ ವೆಬೆಿೈಟನಲಿಿ ಪ್ಾಮುಖವಾಗಿ ಪ್ಾದರ್ಶಗಸುವ ಮ ಲಕ್ ಮುಾಂಚ್ಚತ್ವಾಗಿ ತಿಳಿಸತ್ಕ್ುದುದ. 

ಎನ್ ಆರ್ ಇ ಖಾತೆದಾರನ್ು, ತ್ಕ್ಷರ್ವೆೇ ಭಾರತ್ಕ್ೆು ಹಿಾಂದಿರುಗಿದ ನ್ಾಂತ್ರ, ಎನ್ಆಇಗ ಅವಧಿಯ ಠೆೇವಣಿಯನ್ುನ ರೆಸಿಡೆಾಂಟ್ 

ಫಾರನ್ ಕ್ರೆನಿಿ ಖಾತೆಗೆ (ಆರ್ ಎಫ್ ಸಿ) ಪ್ರವತಿಗಸಲು ವಿನ್ಾಂತಿಸಿದರೆ, ಬಡ್ಡಿಯನ್ುನ ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ್ಾಂತೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ: 

i. ಎನ್ ಆರ್ ಇ ಠೆೇವಣಿಯು ಕ್ನಿಷಠ ಒಾಂದು ವಷಗದ ಅವಧಿಗೆ ನ್ಡೆಯದಿದದರೆ, ಆರ್ ಎಫ್ ಸಿ ಖಾತೆಗಳಲಿಿ ಹೆ ಾಂದಿರುವ 

ಉಳಿತಾಯ ಠೆೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಬೆೇಕ್ಾದ ದರವನ್ುನ ಮಿೇರದ ದರದಲಿಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ುನ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ. 
ii. ಇತ್ರ ಎಲಾಿ ಸಾಂದಭಗಗಳಲಿಿ, ಬಡ್ಡಿಯನ್ುನ ಒಪ್ಪಾಂದದ ದರದಲಿಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ.ಅಾಂತ್ಹ ಎನ್ಆಇಗ ಠೆೇವಣಿಯು 

ಕ್ನಿಷಠ 1 ವಷಗದ ಅವಧಿಗೆ ನ್ಡೆಯದಿದದರೆ, ಬಾಯಾಂಕ್ ತ್ನ್ನ ವಿವೆೇಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಆಎಗಫಿಿ ಖಾತೆಗಳಲಿಿ ಹೆ ಾಂದಿರುವ 

ಉಳಿತಾಯ ಠೆೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಬೆೇಕ್ಾದ ದರವನ್ುನ ಮಿೇರದ ದರದಲಿ ಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ುನ ಪಾವತಿಸಬಹುದು, 
ಅಾಂತ್ಹ ಪ್ರವತ್ಗನೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಾಂತಿಯನ್ುನ ಎನ್ಆಇಗ ಖಾತೆದಾರನ್ು ತ್ಕ್ಷರ್ವೆೇ ಭಾರತ್ಕ್ೆು ಹಿಾಂತಿರುಗಿದ ತ್ಕ್ಷರ್ 

ಮಾಡ್ಡದರೆ.  
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ರಜಾದಿನ್ಗಳಲಿಿ ಪ್ಕ್ವವಾಗುವ ಠೆೇವಣಿಗಳು ಮುಾಂದಿನ್ ಕ್ೆಲಸದ ದಿನ್ದಾಂದು ಸವಯಾಂಚಾಲಿತ್ವಾಗಿ ಪ್ಕ್ವಗೆ ಳುುತ್ುವೆ ಮತ್ುು 
ಆರಾಂಭಿಕ್ ಠೆೇವಣಿ ಬುಕಾಂಗ್ ದರದಲಿಿ ಗಾಾಹಕ್ರು ಹೆಚುುವರ ದಿನ್ / ದಿನ್ಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯವನ್ುನ ಗಳಿಸುತಾುರೆ. 

ಠೆೇವಣಿ ಇಡುವ ಸಮಯದಲಿಿ, ಗಾಾಹಕ್ರು ಠೆೇವಣಿ ಖಾತೆಯನ್ುನ ಮುಚುುವ ಅಥವಾ ಮಚ ಯರಟ್ರಯ ದಿನಾಾಂಕ್ದಾಂದು ಮುಾಂದಿನ್ 

ಅವಧಿಗೆ ಠೆೇವಣಿ ನ್ವಿೇಕ್ರರ್ದ ಬಗೆೆ ಸ ಚನೆಗಳನ್ುನ ನಿೇಡಬಹುದು. 

ಅವಧಿ ಠೆೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಚ ಯರಟ್ರ ಸ ಚನೆಗಳ ಅನ್ುಪ್ಸಿೆತಿಯಲಿಿ, ವೆೈಯಕುಕ್ / ಎಚುಯಎಫ್ / ಟಾಸ್ಟ / ಸೆ ಸೆೈಟ್ರಯ 

ಸಾಂದಭಗದಲಿಿ, ಡ್ಡಬಿಎಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ ಇಾಂಡ್ಡರ್ಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಚ ಯರಟ್ರಯ ದಿನಾಾಂಕ್ದ ಬಗೆ ೆಮುಾಂಚ್ಚತ್ವಾಗಿ ಠೆೇವಣಿದಾರರಗೆ 
ತಿಳಿಸುತ್ುದೆ. ಮತ್ುು ಬಾಯಾಂಕ್ ಮ ಲ ಠೆೇವಣಿಯ ಅದೆೇ ಅವಧಿಗೆ ಚಾಲಿುಯಲಿಿರುವ ಬಡ್ಡದಿರದಲಿ ಿ ಠೆೇವಣಿಯನ್ುನ 
ನ್ವಿೇಕ್ರಸತ್ಕ್ುದುದ. ಇತ್ರರಗೆ, ಬಾಯಾಂಕ್ ಗಾಾಹಕ್ರ ಉಳಿತಾಯ / ಚಾಲಿು ಖಾತೆಗೆ ಮಚ ಯರಟ್ರ ಆದಾಯದೆ ಾಂದಿಗೆ ಕ್ೆಾಡ್ಡಟ್ 

ಮಾಡುತ್ುದೆ. ಗಾಾಹಕ್ರು ನ್ಮೊಮಾಂದಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ / ಚಾಲಿು ಖಾತೆಯನ್ುನ ಹೆ ಾಂದಿಲಿದಿದದರೆ, ಗಾಾಹಕ್ರಾಂದ ಮುಾಂದಿನ್ 

ಸ ಚನೆಗಳವರೆಗೆ ನಾವು ಮಚ ಯರಟ್ರ ಆದಾಯವನ್ುನ ನ್ಮೊಮಾಂದಿಗೆ ಇರಸಿಕ್ೆ ಳುುತೆುೇವೆ ಮತ್ುು ಅಾಂತ್ಹ ಅವಧಿ ಮಿೇರದ 

ಠೆೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ುನ ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆು ನಿಬಾಂಧನೆಗಳಿಾಂದ ನಿಯಾಂತಿಾಸಲಪಟಟಾಂತೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ. 

ಒಬಬ ವಯಕುಯು ಹೆ ಾಂದಿರುವ ಎಲಾಿ ಅವಧಿಯ ಠೆೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಿದ / ಪಾವತಿಸಬೆೇಕ್ಾದ ಒಟುಟ ಬಡ್ಡಿಯು ಆದಾಯ 

ತೆರಗೆ ಕ್ಾಯ್ಕದಯಡ್ಡ ನಿದಿಗಷಟಪ್ಡ್ಡಸಿದ ಮೊತ್ುವನ್ುನ ಮಿೇರದರೆ ಮತ್ುು ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆು ಹೆ ರಡ್ಡಸಲಾದ ಸಿಬಿಡ್ಡಟ್ರ (ನೆೇರ ತೆರಗೆಯ 

ಕ್ೆೇಾಂದಿಾೇಯ ಮಾಂಡಳಿ) ಮಾಗಗಸ ಚ್ಚಗಳ ಪ್ಾಕ್ಾರ ತೆರಗೆಯನ್ುನ ಮ ಲದಲಿಿ ಕ್ಡ್ಡತ್ಗೆ ಳಿಸುವ ಶಾಸನ್ಬದಧ ಬಾಧಯತೆಯನ್ುನ 
ಬಾಯಾಂಕ್ ಹೆ ಾಂದಿದೆ. ತೆೈಮಾಸಿಕ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಡ್ಡತ್ಗೆ ಳಿಸಿದ ತೆರಗೆಗೆ ಬಾಯಾಂಕ್ ತೆರಗೆ ಕ್ಡ್ಡತ್ ಪ್ಾಮಾರ್ಪ್ತ್ಾವನ್ುನ 
(ಟ್ರಡ್ಡಎಸ್ ಪ್ಾಮಾರ್ಪ್ತ್ಾ) ನಿೇಡುತ್ುದೆ. ಠೆೇವಣಿದಾರನ್ು, ಟ್ರಡ್ಡಎಸ್ ಸಿ ಯಿಾಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪ್ಡೆಯಲು ಅಹಗನಾಗಿದದರೆ, ಪ್ಾತಿ 

ಹರ್ಕ್ಾಸು ವಷಗದ ಆರಾಂಭದಲಿ ಿನ್ಮ ನೆ 15 ಜಿ / ಎಚ್ ನ್ಲಿಿ ಘ ೇಷಣೆಯನ್ುನ ಸಲಿಸಿಿ. ನಿಬಾಂಧನೆಯ ಪ್ಾಕ್ಾರ ಅನ್ವಯವಾಗುವ 

ಟ್ರಡ್ಡಎಸ್ ದರಗಳು ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ುವೆ. 

FCNR(B) ಠೆೀವಣಿಗಳಿಗೆ ಬಡಿಿ ಪಾವತಿ: 

(ಎ) ಈ ಯೇಜನೆಯಡ್ಡ ಅಾಂಗಿೇಕ್ರಸಲಾದ ಠೆೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ುನ 360 ದಿನ್ಗಳಿಾಂದ ಒಾಂದು ವಷಗದವರೆಗೆ 
ಲೆಕ್ುಹಾಕ್ಲಾಗುತ್ುದೆ. 

(ಬಿ) ಬಡ್ಡಿಯನ್ುನ ಲೆಕ್ುಹಾಕ್ಲಾಗುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ತ್ಲಾ 180 ದಿನ್ಗಳ ಮಧಯಾಂತ್ರಗಳಲಿ ಿಮತ್ುು ನ್ಾಂತ್ರ ಉಳಿದ ನೆೈಜ ದಿನ್ಗಳ 

ಸಾಂಖೆಯಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ. 

ಪ್ರಾಂತ್ು, ಕ್ಾಂಪೌಾಂಡ್ಡಾಂಗ್ ಪ್ರಣಾಮದೆ ಾಂದಿಗೆ ಮಚ ಯರಟ್ರಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ುನ ಸಿವೇಕ್ರಸುವ ಆಯ್ಕುಯು ಠೆೇವಣಿದಾರನಿಗೆ 
ಸೆೇರದುದ. 

ಖಾಯಾಂ ಇತ್ಯಥಗಕ್ಾುಗಿ ಭಾರತ್ಕ್ೆು ಹಿಾಂದಿರುಗುವ ಭಾರತಿೇಯ ಪ್ಾಜೆ/ಮ ಲದ ವಯಕುಗಳ ಎಫ್.ಸಿ.ಎನ್.ಆರ್(ಬಿ) ಠೆೇವಣಿಗಳು 
ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ್ ಷರತ್ುುಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟುಟ ಒಪ್ಪಾಂದದ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲಿ ಿಮಚ ಯರಟ್ರವರೆಗೆ ಮುಾಂದುವರಯತ್ಕ್ುದುದ.: 

a) ಎಫ್ ಸಿಎನ್ಆರ್ (ಬಿ) ಠೆೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಾಂತೆ ಬಡ್ಡದಿರವು ಮುಾಂದುವರಯುತ್ುದೆ. 
b) ಅಾಂತ್ಹ ಠೆೇವಣಿಗಳನ್ುನ ಖಾತೆದಾರನ್ು ಭಾರತ್ಕ್ೆು ಮರಳಿದ ದಿನಾಾಂಕ್ದಿಾಂದ ನಿವಾಸಿ ಠೆೇವಣಿಗಳೆಾಂದು 

ಪ್ರಗಣಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ. 
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c) ಅಾಂತ್ಹ ಎಫ್ ಸಿ ಎನ್ ಆರ್ (ಬಿ) ಠೆೇವಣಿಗಳನ್ುನ ಮುಾಂಚ್ಚತ್ವಾಗಿ ಹಿಾಂಪ್ಡೆಯುವುದು ಯೇಜನೆಯ ದಾಂಡನಾತ್ಮಕ್ 

ನಿಬಾಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ರಟರುತ್ುದೆ. 
d) ಮಚ ಯರಟ್ರಯ ನ್ಾಂತ್ರ ಎಫ್ ಸಿಎನ್ಆರ್ (ಬಿ) ಠೆೇವಣಿಗಳನ್ುನ ಖಾತೆದಾರರ ಆಯ್ಕುಯ ಮೇರೆಗೆ ನಿವಾಸಿ ರ ಪಾಯಿ 

ಠೆೇವಣಿ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಆಎಗಫಿಿ ಖಾತೆರ್ಾಗಿ (ಅಹಗವಾಗಿದದರೆ) ಪ್ರವತಿಗಸಲಾಗುತ್ುದೆ. 

ಎಫ್ ಸಿ ಎನ್ ಆರ್ (ಬಿ) ಠೆೇವಣಿಗಳ ನ್ವಿೇಕ್ರರ್ದ ಮೇಲಿನ್ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಾುಚಾರವನ್ುನ ಚಾಲಿುಯಲಿರಿುವ ಮಾಗಗಸ ಚ್ಚಗಳ ಪ್ಾಕ್ಾರ 

ಬಾಯಾಂಕ್ ಮಾಡುತ್ುದೆ. 

4. ಅವಧಿ ಠೆೀವಣಿಯನ್ುನ ಅಕಾಲ್ಲಕವಾಗಿ ಹಾಂಪ್ಡ್ೆಯುವುದು - ತ್ನ್ನ ವಿವೆೇಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವಧಿ ಠೆೇವಣಿಗಳನ್ುನ 

ಮುಾಂಚ್ಚತ್ವಾಗಿ ಹಿಾಂಪ್ಡೆಯಲು ಅನ್ುಮತಿಸುವ ಹಕ್ುನ್ುನ ಬಾಯಾಂಕ್ ನಿವಗಹಿಸುತ್ುದೆ. ಉಳಿತಾಯ/ಚಾಲಿು ಖಾತೆಗೆ ಲಿಾಂಕ್ 

ಮಾಡಲಾದ ವಿಶೆೇಷ ಯೇಜನೆಯಡ್ಡಯಲಿಿ ಠೆೇವಣಿಯನ್ುನ ಕ್ಾಯಿದರಸಿದರೆ ಮಾತ್ಾ ಬಾಯಾಂಕ್ ಸಮಯ ಠೆೇವಣಿಗಳ ಭಾಗಶಃ 
ಹಿಾಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ೆಗೆ ಅನ್ುಮತಿಸುತ್ುದೆ. 

ಅಕ್ಾಲಿಕ್ ಹಿಾಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ೆಗೆ ಅನ್ುಮತಿಸಿದರೆ, ಠೆೇವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾದ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ುು ದಾಂಡದ ಪಾವತಿಯನ್ುನ ಆಬಿಗಐ 

ವಿಧಿಸಿದ ಚಾಲಿುಯಲಿಿರುವ ಷರತ್ುುಗಳು ಮತ್ುು ಈ ಸಾಂಬಾಂಧ ಬಾಯಾಂಕ್ ಹೆ ರಡ್ಡಸಿದ ಮಾಗಗಸ ಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಅನ್ುಗುರ್ವಾಗಿ 

ಅನ್ುಮತಿಸಬಹುದು ಮತ್ುು ಬಾಯಾಂಕನ್ ವೆಬೆಿೈಟನಲಿ ಿಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆು ನ್ವಿೇಕ್ರಸಬಹುದು. 

ಬಾಯಾಂಕ್, ಎಲಾಿ ಠೆೇವಣಿದಾರರ ಲಿಖಿತ್ / ಆನೆಿೈನ್ ವಿನ್ಾಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ, ತ್ನ್ನ ಮಚ ಯರಟ್ರಯ ದಿನಾಾಂಕ್ಕ್ೆು ಮುಾಂಚ್ಚತ್ವಾಗಿ 

ನಿವಾಸಿ / ಎನ್ ಆರ್ ಓ ಅವಧಿ ಠೆೇವಣಿಗಳು ಮತ್ುು ಎನ್ ಆರ್ ಇ / ಎಫ್ ಸಿ ಎನ್ ಆರ್ ಠೆೇವಣಿಗಳನ್ುನ ಹಿಾಂಪ್ಡೆಯಲು 
ಅನ್ುಮತಿಸುತ್ುದೆ. 

• ಅಕ್ಾಲಿಕ್ವಾಗಿ ಹಿಾಂತೆಗೆದುಕ್ೆ ಾಂಡ ರೆಸಿಡೆಾಂಟ್ / ಎನ್ ಆರ್ ಓ ಟರ್ಮಗ ಡೆಪಾಸಿಟೆಳ ಮೇಲಿನ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ುನ ಅಾಂತ್ಹ 

ಠೆೇವಣಿಯನ್ುನ ಹೆ ಾಂದಿರುವ ಅವಧಿಗೆ, ಅಾಂತ್ಹ ಠೆೇವಣಿಯನ್ುನ ಇರಸುವ ದಿನಾಾಂಕ್ದಾಂದು ಚಾಲಿುಯಲಿಿರುವ ದರದಲಿ ಿ

ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಾಂದದ ದರದಲಿಿ, ರ್ಾವುದು ಕ್ಡ್ಡಮಯೇ, ಅದು ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆು ಬಾಯಾಂಕ್ ನಿಧಗರಸುವ ದಾಂಡ ಶುಲುಗಳ 

ಕ್ಡ್ಡತ್ಕ್ೆು ಒಳಪ್ಟುಟ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ. 
• ಅಕ್ಾಲಿಕ್ವಾಗಿ ಹಿಾಂಪ್ಡೆಯಲಾದ ಎನ್ ಆರ್ ಇ / ಎಫ್ ಸಿ ಎನ್ ಆರ್ ಠೆೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ುನ ಒಾಂದು ವಷಗದ 

ನ್ಾಂತ್ರ ಅಕ್ಾಲಿಕ್ ಹಿಾಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ೆಯನ್ುನ ಮಾಡ್ಡದರೆ ಮಾತ್ಾ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಾಂತ್ಹ 

ಠೆೇವಣಿಯನ್ುನ ಹೆ ಾಂದಿರುವ ಅವಧಿಗೆ, ಅಾಂತ್ಹ ಠೆೇವಣಿಯನ್ುನ ಇಡುವ ದಿನಾಾಂಕ್ದಾಂದು ಚಾಲಿುಯಲಿರಿುವ ದರದಲಿಿ ಅಥವಾ 

ಒಪ್ಪಾಂದದ ದರದಲಿಿ, ಇವುಗಳಲಿ ಿರ್ಾವುದು ಕ್ಡ್ಡಮಯೇ, ಅದು ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆು ಬಾಯಾಂಕ್ ನಿಧಗರಸಿದ ದಾಂಡ ಶುಲುಗಳ 

ಕ್ಡ್ಡತ್ಕ್ೆು ಒಳಪ್ಟ್ರಟರುತ್ುದೆ. 
• ಎಫ್.ಸಿ.ಎನ್.ಆರ್. ಗಾಗಿ, ಅಕ್ಾಲಿಕ್ ಹಿಾಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ೆಯಿಾಂದ ಉಾಂಟಾಗುವ ವಿನಿಮಯ ನ್ಷಟವನ್ುನ, ರ್ಾವುದಾದರ  

ಇದದರೆ, ಅದನ್ುನ ಗಾಾಹಕ್ರು ಭರಸಬೆೇಕ್ು. 
• ಅವಧಿ ಠೆೇವಣಿಯನ್ುನ ಅಕ್ಾಲಿಕ್ವಾಗಿ ಹಿಾಂತೆಗೆದುಕ್ೆ ಾಂಡರೆ / ಠೆೇವಣಿ ಕ್ಾಯಿದರಸಿದ 7 ದಿನ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಮುಚ್ಚುದರೆ 

ರ್ಾವುದೆೇ ಬಡ್ಡಿಯನ್ುನ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ. 

ಈ ದಾಂಡ ಶುಲುದ ರಚನೆಯು (ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆು ಬಾಯಾಂಕನಿಾಂದ ವಾಯಖಾಯನಿಸಲಪಟಟಾಂತೆ) ಇದಕ್ೆು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ುದೆ: 

• ವೆೈಯಕುಕ್ ಮತ್ುು ವೆೈಯಕುಕ್ವಲದಿ ಠೆೇವಣಿಗಳು 
• ರ್ಾವುದೆೇ ಮೊತ್ುದ ಎಫ್.ಸಿ.ಎನ್.ಆರ್.  ಠೆೇವಣಿಗಳು. 
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ದಾಂಡ ಶುಲುದ ರಚನೆ ಮತ್ುು ಮೊತ್ುದಲಿಿನ್ ರ್ಾವುದೆೇ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕ್ಾಂಟ್ರಾ ಮಾಯನೆೇಜೆಮಾಂಟ್ ಕ್ಮಿಟ್ರ / ALCO ನ್ 

ಅನ್ುಮೊೇದನೆಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ರಟರುತ್ುದೆ. 

ರೆಸಿಡೆಾಂಟ್ ಫಾರನ್ ಕ್ರೆನಿಿ (ಆರ್ ಎಫ್ ಸಿ) ಖಾತೆಗೆ ಪ್ರವತಿಗಸಲು ಎನ್ಆಇಗ ಅವಧಿಯ ಠೆೇವಣಿಗಳನ್ುನ (ಎಫ್ ಸಿ ಎನ್ ಆರ್ 

ಸೆೇರದಾಂತೆ) ಅಕ್ಾಲಿಕ್ವಾಗಿ ಹಿಾಂತೆಗೆದುಕ್ೆ ಾಂಡರೆ, ಅಕ್ಾಲಿಕ್ ಹಿಾಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ೆಗೆ ಬಾಯಾಂಕ್ ರ್ಾವುದೆೇ ದಾಂಡವನ್ುನ 
ವಿಧಿಸುವುದಿಲಿ. 

ಎಫ್.ಸಿ.ಎನ್.ಆರ್. ಠೆೇವಣಿಗಳನ್ುನ ಅಕ್ಾಲಿಕ್ವಾಗಿ ಹಿಾಂತೆಗೆದುಕ್ೆ ಳುಲು ಬಾಯಾಂಕ್ ತ್ನ್ನ ವಿವೆೇಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಚುುವರರ್ಾಗಿ 

ಸಾವುಪ್ ವೆಚುವನ್ುನ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಒಾಂದುವೆೇಳ  ೆಈಗಾಗಲೆೇ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಬಡ್ಡಿಯು ಪಾವತಿಸಬೆೇಕ್ಾದುದಕುಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚುದದರೆ, 
ಹೆಚುುವರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ುನ ಠೆೇವಣಿಯ ಆದಾಯದಿಾಂದ ವಸ ಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ುದೆ. ಆದಾಗ ಯ, ಎನ್ ಆರ್ ಇ / ಎಫ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ 

ಠೆೇವಣಿಗಳು ಠೆೇವಣಿಯ ದಿನಾಾಂಕ್ದಿಾಂದ ಅಥವಾ ಅದರ ನ್ವಿೇಕ್ರರ್ದಿಾಂದ 1 (ಒಾಂದು) ವಷಗದ ಮುಕ್ಾುಯಕ್ೆು ಮುಾಂಚ್ಚತ್ವಾಗಿ 

ಅಕ್ಾಲಿಕ್ವಾಗಿ ಹಿಾಂತೆಗೆದುಕ್ೆ ಾಂಡರೆ ರ್ಾವುದೆೇ ಬಡ್ಡಿಯನ್ುನ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ. ಆದಾಗ ಯ, ಬಾಯಾಂಕ್ ತ್ನ್ನ ವಿವೆೇಚನೆಯ 

ಮೇರೆಗೆ, ಠೆೇವಣಿ ಇಡುವ ಸಮಯದಲಿಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ುು ಷರತ್ುುಗಳ ಪ್ಾಕ್ಾರ ವಯಕುಗಳು, ಘಟಕ್ಗಳು ಮತ್ುು 
ಹಿಾಂದ  ಅವಿಭಜಿತ್ ಕ್ುಟುಾಂಬಗಳು ಹೆ ಾಂದಿರುವ ದೆ ಡಿ ಠೆೇವಣಿಗಳನ್ುನ (2 ಕ್ೆ ೇಟ್ರ ಮತ್ುು ಅದಕುಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚುನ್) ಅಕ್ಾಲಿಕ್ವಾಗಿ 

ಹಿಾಂಪ್ಡೆಯಲು ಅನ್ುಮತಿಸಬಹುದು. 

ಅಾಂತ್ಹ ದಾಂಡ ಶುಲುಗಳ ಮನಾನವು ಅಗತ್ಯ ಅನ್ುಮೊೇದನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ರಟರುತ್ುದೆ 

ಮರರ್ಹೆ ಾಂದಿದ ಠೆೇವಣಿದಾರರು ಅಥವಾ ಜಾಂಟ್ರ ಖಾತೆದಾರರ ಕ್ೆ ೇರಕ್ೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವಧಿ ಠೆೇವಣಿಯ ಮೊತ್ುವನ್ುನ 
ವಿಭಜಿಸಿದರೆ, ಠೆೇವಣಿಯ ಅವಧಿ ಮತ್ುು ಒಟುಟ ಮೊತ್ುವು ರ್ಾವುದೆೇ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಿದದರೆ ಅವಧಿ ಠೆೇವಣಿಯನ್ುನ 
ಮುಾಂಚ್ಚತ್ವಾಗಿ ಹಿಾಂಪ್ಡೆಯಲು ರ್ಾವುದೆೇ ದಾಂಡವನ್ುನ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ.  

5. ತೆರಿಗೆ ಉಳಿಸುವ ಠೆೀವಣಿಗಳು 

• ರ್ಾವುದೆೇ ಮುಖಬೆಲೆಯ ಟರ್ಮಗ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರಸಿೇದಿಯ ಮಚ ಯರಟ್ರ ಅವಧಿಯು ರಸಿೇದಿಯ ದಿನಾಾಂಕ್ದಿಾಂದ 

ಪಾಾರಾಂಭವಾಗುವ ಐದು ವಷಗಗಳಾಗಿರುತ್ುದೆ. 
• ರ್ಾವುದೆೇ ಟರ್ಮಗ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ುನ ಅದರ ಸಿವೇಕ್ೃತಿಯ ದಿನಾಾಂಕ್ದಿಾಂದ ಐದು ವಷಗಗಳ ಅವಧಿಗೆ 

ಮುಾಂಚ್ಚತ್ವಾಗಿ ನ್ಗದಿೇಕ್ರಸಲಾಗುವುದಿಲ ಿ

• ರ್ಾವುದೆೇ ಟರ್ಮಗ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ುನ ಅದರ ಸಿವೇಕ್ೃತಿಯ ದಿನಾಾಂಕ್ದಿಾಂದ ಐದು ವಷಗಗಳ ಅವಧಿಗೆ 
ಮುಾಂಚ್ಚತ್ವಾಗಿ ನ್ಗದಿೇಕ್ರಸಲಾಗುವುದಿಲ ಿ

ಆದಾಗ ಯ, ಜಾಂಟ್ರ ಹಿಡುವಳಿದಾರ ಮಾದರಯ ಠೆೇವಣಿಯ ಸಾಂದಭಗದಲಿಿ ಠೆೇವಣಿಯ ಮೊದಲ ಹಿಡುವಳಿದಾರನ್ ಮರರ್ದ 

ಸಾಂದಭಗದಲಿಿ, ಠೆೇವಣಿಯ ಇತ್ರ ಹಿಡುವಳಿದಾರನ್ು ಶಾಖೆಗೆ ಅಜಿಗ ಸಲಿಿಸುವ ಮ ಲಕ್ ಅದರ ಮಚ ಯರಟ್ರಗೆ ಮುಾಂಚ್ಚತ್ವಾಗಿ 

ಅವಧಿಯ ಠೆೇವಣಿಯನ್ುನ ನ್ಗದಿೇಕ್ರಸಲು ಅಹಗರಾಗಿರುತಾುರೆ, ಇದು ಠೆೇವಣಿಯ ಮೊದಲ ಹಿಡುವಳಿದಾರನ್ ಮರರ್ದ 

ಪ್ುರಾವೆಯಿಾಂದ ಬೆಾಂಬಲಿತ್ವಾಗಿರುತ್ುದೆ. 

6.  ಅಪಾರಪ್ಿರ ಖಾತೆ - ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಸಮಯದಲಿಿ ನಿದಿಗಷಟಪ್ಡ್ಡಸಿದಾಂತೆ ಅಪಾಾಪ್ು ವಯಸುನ್ ಹೆಸರನ್ಲಿ ಿಖಾತೆಯನ್ುನ 

ನೆೈಸಗಿಗಕ್ ಅಥವಾ ಕ್ಾನ್ ನ್ುಬದಧವಾಗಿ ನೆೇಮಕ್ಗೆ ಾಂಡ ಪ್ರೇಷಕ್ರು ತೆರೆಯಬಹುದು ಮತ್ುು ನಿವಗಹಿಸಬಹುದು. 



Page 13 of 20 

 

 

 

 

10 ವಷಗ ತ್ುಾಂಬಿದ ಮತ್ುು ಓದಲು ಮತ್ುು ಬರೆಯಲು ಸಮಥಗರಾಗಿರುವ ಅಪಾಾಪ್ು ವಯಸುರು, ಅವರು ಬಯಸಿದರೆ, 
ಸವತ್ಾಂತ್ಾವಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳನ್ುನ ತೆರೆಯಲು ಅನ್ುಮತಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ, ಆದರೆ ರ್ಾವುದೆೇ ಚೆಕ್-ಪ್ುಸುಕ್ವನ್ುನ 
ವಿತ್ರಸಲಾಗುವುದಿಲಿ. ನೆಟ್ ಬಾಯಾಂಕಾಂಗ್ (ಹರ್ಕ್ಾಸುಯ್ಕೇತ್ರ ವಹಿವಾಟುಗಳು) ಮತ್ುು ಎಟ್ರಎಾಂ ಕ್ಾರ್ಾಗಚರಣೆಗಳ ೆಾಂದಿಗೆ 
ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ಾಡ್ಗ (ನ್ಗದು ಹಿಾಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ೆ, ಬಾಯಲೆನ್ಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ುು ಮಿನಿ ಸೆಟೇಟ್ ಮಾಂಟ್) ಗೆ ಅವಕ್ಾಶ ನಿೇಡಬಹುದು. 
ಅಪಾಾಪ್ು ವಯಸುರಗೆ ರ್ಾವುದೆೇ ಓವಡಾಾಗಫ್ಟ ಸೌಲಭಯ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಳು / ಮುಾಂಗಡಗಳನ್ುನ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ. 
ನೆೈಸಗಿಗಕ್ ಪ್ರೇಷಕ್ರೆ ಾಂದಿಗೆ ಅಪಾಾಪ್ು ವಯಸುರು / ಅಪಾಾಪ್ು ವಯಸುರ ಖಾತೆಯಲಿಿನ್ ಠೆೇವಣಿಗಳು ಸಕ್ಾಗರ / ಆಬಿಗಐ 

ಮಾಗಗಸ ಚ್ಚಗಳ ಪ್ಾಕ್ಾರ ನಿಬಗಾಂಧಗಳನ್ುನ ಹೆ ಾಂದಿರುತ್ುವೆ. 

ಆದಾಗ ಯ, ಅಲಪ ಸಾಂಖಾಯತ್ತ್ವವನ್ುನ ಸಾಧಿಸಿದ ನ್ಾಂತ್ರ, ಪ್ರೇಷಕ್ರು ಮತ್ುು ಅಪಾಾಪ್ು ವಯಸುರು ಹತಿುರದ ಶಾಖೆಗೆ ಭೆೇಟ್ರ 

ನಿೇಡಲು ಮತ್ುು ಅಗತ್ಯ ಐಡ್ಡ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ುು ವಿಳಾಸ ಪ್ುರಾವೆಗಳನ್ುನ ಇತಿುೇಚ್ಚನ್ ಛಾರ್ಾಚ್ಚತ್ಾ ಮತ್ುು ಸರ್ಣ ಖಾತೆಯನ್ುನ 
ಪ್ರವತಿಗಸಲು ಮಾದರ ಸಹಿಯಾಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸುತಾುರೆ. ಮೇಲಿನ್ವುಗಳನ್ುನ ಪಾಲಿಸದೆೇ ಇರುವುದು ಅಾಂತ್ಹ ಸರ್ಣ ಖಾತೆಗಳ 

ಚ್ಚಕತೆಿಯ ಮೇಲೆ ಬಾಯಾಂಕ್ ತ್ನ್ನ ವಿವೆೇಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ವತಿಗಸಲು ಕ್ಾರರ್ವಾಗಬಹುದು ಎಾಂಬುದನ್ುನ ಗಾಾಹಕ್ರು 
ಗಮನಿಸಬೆೇಕ್ು. 

ಪ್ರೇಷಕ್ರಾಂದ ನಿವಗಹಿಸಲಪಡುವ ಅಪಾಾಪ್ುರ ಖಾತೆಯ ಸಾಂದಭಗದಲಿಿ, ಅಪಾಾಪ್ು ವಯಸುನ್ು ವಯಸುನ್ ಅಧಿಕ್ಾರ ಪ್ಡೆದ ನ್ಾಂತ್ರ 

ಖಾತೆಯನ್ುನ ನಿವಗಹಿಸುವ ಪ್ರೇಷಕ್ರ ಹಕ್ುು ಕ್ೆ ನೆಗೆ ಳುುತ್ುದೆ. ಖಾತೆಯಲಿಿನ್ ರ್ಾವುದೆೇ ರ್ಶಲುುವನ್ುನ ಬಹುಮತ್ವನ್ುನ 
ಸಾಧಿಸಿದ ಅಪಾಾಪ್ು ವಯಸುನ್ ವಿಶೆೇಷ ಆಸಿು ಎಾಂದು ಪ್ರಗಣಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ; ಮತ್ುು ಕ್ಾಯಗವಿಧಾನ್ ಔಪ್ಚಾರಕ್ತೆಗಳನ್ುನ 
ಪ್ೂರ್ಗಗೆ ಳಿಸಿದ ನ್ಾಂತ್ರ ಖಾತೆಯಿಾಂದ ಮತ್ುಷುಟ ಹಿಾಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ೆಯನ್ುನ ಹಿಾಂದಿನ್ ಅಪಾಾಪ್ು ವಯಸುರಗೆ ಮಾತ್ಾ 
ಅನ್ುಮತಿಸಲಾಗುವುದು. 

7. ಅನ್ಕ್ಷರಸ/ಿ ದೃಷ್ಟ್ ವಿಕಲಚೆೀತ್ನ್ ವಯಕ್ತಿಯ ಖಾತೆ - ಅನ್ಕ್ಷರಸೆ ವಯಕುಯ ಚಾಲಿು ಖಾತೆಗಳನ್ುನ ಹೆ ರತ್ುಪ್ಡ್ಡಸಿ 

ಬಾಯಾಂಕ್ ಇತ್ರ ಠೆೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳನ್ುನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಠೆೇವಣಿದಾರನಿಗೆ ಮತ್ುು ಬಾಯಾಂಕಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಒಬಬ 
ಸಾಕ್ಷಿದಾರನೆ ಾಂದಿಗೆ ಅವನ್ು / ಅವಳು ವೆೈಯಕುಕ್ವಾಗಿ ಬಾಯಾಂಕಗೆ ಬಾಂದರೆ ಅಾಂತ್ಹ ವಯಕುಯ ಖಾತೆಯನ್ುನ ತೆರೆಯಬಹುದು. 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅಾಂತ್ಹ ಉಳಿತಾಯ ಬಾಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ರ್ಾವುದೆೇ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಸೌಲಭಯವನ್ುನ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ. 
ಠೆೇವಣಿ ಮೊತ್ು ಮತ್ುು / ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿಯನ್ುನ ಹಿಾಂಪ್ಡೆಯುವ / ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲಿಿ, ಖಾತೆದಾರನ್ು ತ್ನ್ನ 
ಹೆಬೆಬರಳಿನ್ ಗುರುತ್ನ್ುನ ಅಥವಾ ಗುರುತ್ನ್ುನ ಅಧಿಕ್ೃತ್ ಅಧಿಕ್ಾರಯ ಉಪ್ಸಿೆತಿಯಲಿಿ ಅಾಂಟ್ರಸಬೆೇಕ್ು, ಅವರು ವಯಕುಯ ಗುರುತ್ನ್ುನ 
ಪ್ರರ್ಶೇಲಿಸಬೆೇಕ್ು. 

ಅನ್ಕ್ಷರಸೆ / ಅಾಂಧ ವಯಕುಗೆ ಖಾತೆಯನ್ುನ ನಿಯಾಂತಿಾಸುವ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ುು ಷರತ್ುುಗಳನ್ುನ ಬಾಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕ್ಾರಯು 
ವಿವರಸತ್ಕ್ುದುದ. 

ಎಲಾಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಔಪ್ಚಾರಕ್ತೆಗಳನ್ುನ ಬಾಯಾಂಕನ್ ಆವರರ್ದಲಿಿ ಕ್ೆೈಗೆ ಳುಲಾಗುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಕ್ಾಯಗಗತ್ಗೆ ಳಿಸಲು 
ರ್ಾವುದೆೇ ದಾಖಲೆಯನ್ುನ ಹೆ ರತೆಗೆಯಲು ಅನ್ುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ ಿಎಾಂದು ಬಾಯಾಂಕ್ ಖಚ್ಚತ್ಪ್ಡ್ಡಸುತ್ುದೆ. ಈ ನಿಯಮಕ್ೆು 
ವಿನಾಯಿತಿ ನಿೇಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದದಲಿಿ, ವಿವರಗಳನ್ುನ ಪ್ರರ್ಶೇಲಿಸಲು ಮತ್ುು ಛಾರ್ಾಚ್ಚತ್ಾ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ದಾಖಲೆಗಳ ೆಾಂದಿಗೆ 
ಸರರ್ಾಗಿ ಪ್ೂರ್ಗಗೆ ಳಿಸಿದ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ನ್ಮ ನೆಗಳನ್ುನ ಪ್ಡೆಯಲು ಬಾಯಾಂಕ್ ಸ ಕ್ುವಾಗಿ ಅಧಿಕ್ೃತ್ ಅಧಿಕ್ಾರಯನ್ುನ 
ನಿಯೇಜಿಸಬಹುದು. 
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8. ಹಳೆಯ ಮತ್ುಿ ಅಸಮರ್ಥ ವಯಕ್ತಿಗಳು ಅರ್ವಾ ಸವಲ್ಲೀನ್ತೆ, ಸೆರೆಬರಲ್ ಪಾಲ್ಲಿ, ಮಾನ್ಸಿಕ ಕುಾಂಠಿತ್, 

ಮಾನ್ಸಿಕ ಅಸವಸಿತೆ ಮತ್ುಿ ಮಾನ್ಸಿಕ ಅಸಾಮರ್ಯಥಗಳಿಾಂದ ನಷ್ಟರಿಯಗೊಾಂಡ ವಯಕ್ತಿಯಿಾಂದ 

ಖಾತೆಗಳ ಕಾರ್ಾಥಚರಣೆ - 

8.1 ಅನಾರೊೀಗಯ ಪೀಡಿತ್ / ವೃದಧರು / ಅಶಕ ಿಪಾಂಚಣಿಯೀತ್ರ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ - ಅನಾರೆ ೇಗಯ ಪಿೇಡ್ಡತ್ / ವಯಸಾಿದ 

/ ಅಶಕ್ು ಖಾತೆದಾರರ ಪ್ಾಕ್ರರ್ಗಳು ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ್ ವಗಗಗಳಲಿ ಿಬರುತ್ುವೆ: 

• ಚೆಕ್್ಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲು ತ್ುಾಂಬಾ ಅನಾರೆ ೇಗಯದಿಾಂದ ಬಳಲುತಿುರುವ ಖಾತೆದಾರನ್ು / ತ್ನ್ನ ಬಾಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಾಂದ 

ಹರ್ವನ್ುನ ಹಿಾಂಪ್ಡೆಯಲು ಬಾಯಾಂಕನ್ಲಿಿ ಭೌತಿಕ್ವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧಯವಿಲಿ ಆದರೆ ಚೆಕ್ / ಹಿಾಂಪ್ಡೆಯುವ 

ಫಾರ್ಮ್ಗನ್ಲಿಿ ಅವನ್/ಅವಳ ಹೆಬೆಬರಳಿನ್ ಗುರುತ್ನ್ುನ ಹಾಕ್ಬಹುದು; 
• ಖಾತೆದಾರನ್ು ಬಾಯಾಂಕನ್ಲಿಿ ಭೌತಿಕ್ವಾಗಿ ಇರಲು ಅಸಮಥಗನಾಗಿರುವುದಲಿದೆ, ಕ್ೆಲವು ದೆೈಹಿಕ್ ಅಸಮಥಗತೆಯ 

ಕ್ಾರರ್ದಿಾಂದಾಗಿ ಚೆಕ್ / ವಿತ್ ಡಾಾವಲ್ ಫಾರ್ಮಗ ಮೇಲೆ ಅವನ್ / ಅವಳ ಹೆಬೆಬರಳಿನ್ ಗುರುತ್ನ್ುನ ಸಹ ಹಾಕ್ಲು 
ಸಾಧಯವಾಗುವುದಿಲಿ. 

8.2 ಕಾರ್ಾಥಚರಣೆಯ ಕಾಯಥವಿಧಾನ್ - ಹಳೆಯ / ಅನಾರೆ ೇಗಯ ಪಿೇಡ್ಡತ್ ಖಾತೆದಾರರು ತ್ಮಮ ಬಾಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ುನ 
ನಿವಗಹಿಸಲು ಅನ್ುವು ಮಾಡ್ಡಕ್ೆ ಡುವ ದೃಷ್ಕ್ಟಯಿಾಂದ, ಬಾಯಾಂಕ್ುಗಳು ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ್ಾಂತೆ ಕ್ಾಯಗವಿಧಾನ್ವನ್ುನ ಅನ್ುಸರಸಬಹುದು:- 

• ಅನಾರೆ ೇಗಯ ಪಿೇಡ್ಡತ್ / ವಯಸಾಿದ / ಅಶಕ್ು ಖಾತೆದಾರರ ಹೆಬೆಬರಳು ಅಥವಾ ಕ್ಾಲೆಬರಳಿನ್ ಗುರುತ್ನ್ುನ 
ಪ್ಡೆದಲಿಿ, ಅದನ್ುನ ಬಾಯಾಂಕಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಇಬಬರು ಸವತ್ಾಂತ್ಾ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಗುರುತಿಸಬೆೇಕ್ು, ಅವರಲಿಿ ಒಬಬರು 
ಜವಾಬಾದರಯುತ್ ಬಾಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕ್ಾರರ್ಾಗಿರಬೆೇಕ್ು. 

• ಗಾಾಹಕ್ರು ತ್ಮಮ ಹೆಬೆಬರಳಿನ್ ಗುರುತ್ನ್ುನ ಸಹ ಹಾಕ್ಲು ಸಾಧಯವಾಗದಿದದರೆ ಮತ್ುು ಬಾಯಾಂಕನ್ಲಿಿ ಭೌತಿಕ್ವಾಗಿ 

ಹಾಜರರಲು ಸಾಧಯವಾಗದಿದದರೆ, ಚೆಕ್ುು / ಹಿಾಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ೆ ನ್ಮ ನೆಯ ಮೇಲೆ ಒಾಂದು ಗುರುತ್ನ್ುನ 
ಪ್ಡೆಯಬಹುದು, ಅದನ್ುನ ಇಬಬರು ಸವತ್ಾಂತ್ಾ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಗುರುತಿಸಬೆೇಕ್ು, ಅವರಲಿ ಿಒಬಬರು ಜವಾಬಾದರಯುತ್ 

ಬಾಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕ್ಾರರ್ಾಗಿರಬೆೇಕ್ು. 
• ಚೆಕ್ / ಹಿಾಂತೆಗೆದುಕ್ೆ ಳುುವ ನ್ಮ ನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಾಯಾಂಕ್್ನಿಾಂದ ರ್ಾರು ಮೊತ್ುವನ್ುನ 

ಹಿಾಂಪ್ಡೆಯುತಾುರೆ ಎಾಂಬುದನ್ುನ ಸ ಚ್ಚಸಲು ಗಾಾಹಕ್ರನ್ುನ ಕ್ೆೇಳಬಹುದು ಮತ್ುು ಆ ವಯಕುಯನ್ುನ ಇಬಬರು ಸವತ್ಾಂತ್ಾ 
ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಗುರುತಿಸಬೆೇಕ್ು. ಬಾಯಾಂಕ್್ನಿಾಂದ ಹರ್ವನ್ುನ ಡಾಾ ಮಾಡುವ ವಯಕುಗೆ ತ್ನ್ನ ಸಹಿಯನ್ುನ ಬಾಯಾಂಕ್್ಗೆ 
ನಿೇಡಲು ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕ್ು. 

8.3  ಆಟ್ರಸಾಂ, ಸೆರೆಬಾಲ್ ಪಾಲಿಿ, ಬುದಿಧಮಾಾಂದಯತೆ, ಮಾನ್ಸಿಕ್ ಅಸವಸೆತೆ ಮತ್ುು ಮಾನ್ಸಿಕ್ ಅಾಂಗವೆೈಕ್ಲಯಗಳಿಾಂದಾಗಿ 

ಅಶಕ್ುರಾಗಿರುವ ವಯಕುಗಾಗಿ ಬಾಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ುನ ತೆರೆಯುವ / ನಿವಗಹಿಸುವ ಉದೆದೇಶಕ್ಾುಗಿ, ಮಾನ್ಸಿಕ್ ಆರೆ ೇಗಯ ಕ್ಾಯ್ಕದ, 
1987 ರ ಅಡ್ಡಯಲಿ ಿ ಮತ್ುು / ಅಥವಾ ಆಟ್ರಸಾಂ ಹೆ ಾಂದಿರುವ ವಯಕುಗಳ ಕ್ಲಾಯರ್ದ ರಾಷ್ಕ್ಾೇಯ ಟಾಸ್ಟ ಪ್ಾಕ್ಾರ ಜಿಲಾಿ 

ನಾಯರ್ಾಲಯಗಳು ಮತ್ುು ಜಿಲೆಗಿಳ ಕ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಗಳು ನಿೇಡ್ಡದ ಆದೆೇಶಗಳು / ಪ್ಾಮಾರ್ಪ್ತ್ಾಗಳನ್ುನ ಸಿವೇಕ್ರಸತ್ಕ್ುದುದ.  ಸೆರೆಬಾಲ್ 

ಪಾಲಿಿ, ಬುದಿಧಮಾಾಂದಯತೆ ಮತ್ುು ಬಹು ಅಾಂಗವೆೈಕ್ಲಯ ಕ್ಾಯ್ಕದ, 1999 ಅಾಂಗವಿಕ್ಲ ವಯಕುಯ ಆರೆೈಕ್ೆ ಮತ್ುು ಆಸಿುಯ ಆರೆೈಕ್ೆಯನ್ುನ 
ಹೆ ಾಂದಿರುವ ವಿಕ್ಲಚೆೇತ್ನ್ ವಯಕುಗೆ ಸೆಳಿೇಯ ಮಟಟದ ಸಮಿತಿಯಿಾಂದ ಪಾಲಕ್ರನ್ುನ ನೆೇಮಿಸುವುದು.  

9. ಠೆೀವಣಿ ಖಾತೆಗಳ ಕಾರ್ಾಥಚರಣೆಗಳು 
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9.1 ಹಡುವಳಿದಾರರ ಸೆೀಪ್ಥಡ್ೆ / ಅಳಿಸುವಿಕೆ - ಎಲಾಿ ಜಾಂಟ್ರ ಖಾತೆದಾರರ ವಿನ್ಾಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಬಾಯಾಂಕ್ ಜಾಂಟ್ರ ಖಾತೆದಾರರ 

ಹೆಸರು/ಗಳ ಸೆೇಪ್ಗಡೆ ಅಥವಾ ಅಳಿಸುವಿಕ್ೆಗೆ ಅವಕ್ಾಶ ನಿೇಡಬಹುದು, ಸಾಂದಭಗಗಳು ಅಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಗಗಳಲಿಿ ಅಗತ್ಯವಿದದರೆ 
ಅಥವಾ ಒಬಬ ವೆೈಯಕುಕ್ ಠೆೇವಣಿದಾರನ್ು ಜಾಂಟ್ರ ಖಾತೆದಾರನಾಗಿ ಇನೆ ನಬಬ ವಯಕುಯ ಹೆಸರನ್ುನ ಸೆೇರಸಲು 
ಅನ್ುಮತಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ ಯ, ಮ ಲ ಖಾತೆದಾರರಲಿಿ ಒಬಬರ ಹೆಸರನ್ುನ ಹೆಸರು(ಗಳ) ಸೆೇಪ್ಗಡೆ / ಅಳಿಸಿದ ನ್ಾಂತ್ರ 

ಉಳಿಸಿಕ್ೆ ಳುಬೆೇಕ್ು. 

9.2 ಆದೆೀಶ - ಠೆೇವಣಿದಾರನ್ ನಿದಿಗಷಟ ವಿನ್ಾಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ, ತ್ನ್ನ ಪ್ರವಾಗಿ ಖಾತೆಯನ್ುನ ನಿವಗಹಿಸಲು ಇನೆ ನಬಬ ವಯಕುಗೆ 
ಅಧಿಕ್ಾರ ನಿೇಡುವ ಮ ಲಕ್ ಗಾಾಹಕ್ನ್ು ನಿೇಡ್ಡದ ಖಾತೆಯ ಆಪ್ರೆೇಟ್ರಾಂಗ್ ಆದೆೇಶವನ್ುನ ಬಾಯಾಂಕ್ ನೆ ೇಾಂದಾಯಿಸಬಹುದು. 

 

9.3 ಕನಷ್ಟಠ ಬಾಯಲೆನ್ಸಿ / ಸೆೀವಾ ಶುಲರಗಳು - ಉಳಿತಾಯ ಬಾಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ, ಮತ್ುು ಚಾಲಿು ಠೆೇವಣಿ ಖಾತೆಯಾಂತ್ಹ ಠೆೇವಣಿ 

ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ, ಅಾಂತ್ಹ ಖಾತೆಗಳ ಕ್ಾರ್ಾಗಚರಣೆಯನ್ುನ ನಿಯಾಂತಿಾಸುವ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ುು ಷರತ್ುುಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ 

ನಿವಗಹಿಸಬೆೇಕ್ಾದ ಕ್ೆಲವು ಕ್ನಿಷಠ ರ್ಶಲುುಗಳನ್ುನ ಬಾಯಾಂಕ್ ನಿಗದಿಪ್ಡ್ಡಸಬಹುದು. ಖಾತೆಯಲಿಿ ಕ್ನಿಷಠ ಬಾಯಲೆನ್ಿ ಅನ್ುನ ನಿವಗಹಿಸಲು 
ವಿಫ್ಲವಾದರೆ, ಅಸಿುತ್ವದಲಿಿರುವ ನಿಯಾಂತ್ಾಕ್ ಮಾಗಗಸ ಚ್ಚಗಳ ಪ್ಾಕ್ಾರ ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆು ಬಾಯಾಂಕ್ ನಿದಿಗಷಟಪ್ಡ್ಡಸಿದ ಶುಲುಗಳ 

ಲೆವಿಯನ್ುನ ಆಕ್ಷ್ಕ್ಗಸುತ್ುದೆ. ರ್ಾವುದೆೇ ಖಾತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿದಿಗಷಟ ಅವಧಿಗೆ ವಯವಹಾರಗಳ ಸಾಂಖೆಯ, ನ್ಗದು ಹಿಾಂಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ೆ 
ಇತಾಯದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಯಾಂಕ್ ನಿಬಗಾಂಧಗಳನ್ುನ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಅಾಂತೆಯ್ಕೇ, ಚೆಕ್ ಪ್ುಸುಕ್ಗಳು, ಖಾತೆಗಳ ಹೆಚುುವರ ಹೆೇಳಿಕ್ೆ, 
ನ್ಕ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಪ್ುಸುಕ್, ಫ್ೇಲಿಯ ಶುಲುಗಳು, ಇತಾಯದಿಗಳ ವಿತ್ರಣೆಗೆ ಬಾಯಾಂಕ್ ಶುಲುಗಳನ್ುನ ನಿದಿಗಷಟಪ್ಡ್ಡಸಬಹುದು. 
ಖಾತೆಗಳ ಕ್ಾರ್ಾಗಚರಣೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ುು ಷರತ್ುುಗಳು ಮತ್ುು ಒದಗಿಸಲಾದ ವಿವಿಧ ಸೆೇವೆಗಳ ಶುಲುಗಳ ವೆೇಳಾಪ್ಟ್ರಟಗೆ 
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಅಾಂತ್ಹ ಎಲಾಿ ವಿವರಗಳನ್ುನ ಖಾತೆಯನ್ುನ ತೆರೆಯುವಾಗ ಸಾಂಭಾವಯ ಠೆೇವಣಿದಾರರಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ. ಈ 

ಶುಲುಗಳು ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆು ಬದಲಾಗಬಹುದು ಮತ್ುು ಬಾಯಾಂಕನ್ ವಿವೆೇಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಸಾಂವಹನ್ 

ಮಾಗಗಗಳ ಮ ಲಕ್ ಬಾಯಾಂಕ್ ಗಾಾಹಕ್ರಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡುತ್ುದೆ. 

9.4 ನ್ಗದು ಹಾಂಪ್ಡ್ೆಯುವಿಕೆಯ ಮೀಲೆ ಟಿಡಿಎಸ – ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆು ಹೆ ರಡ್ಡಸಲಾದ ಸಿಬಿಡ್ಡಟ್ರ (ನೆೇರ ತೆರಗೆ ಕ್ೆೇಾಂದಿಾೇಯ 

ಮಾಂಡಳಿ) ಮಾಗಗಸ ಚ್ಚಗಳ ಪ್ಾಕ್ಾರ ಆದಾಯ ತೆರಗೆ ಕ್ಾಯ್ಕದಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 194 ಎನ್ ಅಡ್ಡಯಲಿಿ ಟ್ರಡ್ಡಎಸ್ (ಮ ಲದಲಿ ಿ

ಕ್ಡ್ಡತ್ಗೆ ಳಿಸಿದ ತೆರಗೆ) ಉಳಿತಾಯ / ಚಾಲಿು ಖಾತೆಯಿಾಂದ ನ್ಗದು ಹಿಾಂಪ್ಡೆಯಲು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ುದೆ. 

9.5 ಮೌಲಯದ ಡ್ೆೀಟಿಾಂಗ್ - ಹೆ ಸ/ನ್ವಿೇಕ್ರರ್ ಠೆೇವಣಿಗಳ ಮೌಲಯ ದಿನಾಾಂಕ್ವನ್ುನ ಬಾಯಾಂಕನ್ ಪ್ಾಕಾಯ್ಕ ಮತ್ುು ಅನ್ುಮೊೇದನೆಯ 

ಮಾಯಟ್ರಾಕ್ಿ ಪ್ಾಕ್ಾರ ಅಸಿುತ್ವದಲಿರಿುವ ಅಭಾಯಸವನ್ುನ ಅನ್ುಸರಸಬೆೇಕ್ು. 

10. ತೆರಿಗೆಗಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ - ರ್ಾವುದೆೇ ಸರಕ್ು ಮತ್ುು ಸೆೇವಾ ತೆರಗೆ ಅಥವಾ ಕ್ಾನ್ ನ್ು ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ುು 
ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ೆು ಜಾರಗೆ ತ್ರಬಹುದಾದ ಅದೆೇ ಸವರ ಪ್ದ ರ್ಾವುದೆೇ ಇತ್ರ ತೆರಗೆಗೆ ಗಾಾಹಕ್ರು ಜವಾಬಾದರರಾಗಿರುತಾುರೆ. 
ಅಾಂತ್ಹ ತೆರಗೆಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ ಬಾಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾಹಿಸಲು ಮತ್ುು ಪಾವತಿಗಳನ್ುನ ಮಾಡಲು ಕ್ಾನ್ ನಿನ್ ಪ್ಾಕ್ಾರ ಅಗತ್ಯವಿದದರೆ, 
ಅಾಂತ್ಹ ಪಾವತಿಗಳ ವಿರುದಧ ಗಾಾಹಕ್ರು ಬಾಯಾಂಕಗೆ ನ್ಷಟ ಪ್ರಹಾರವನ್ುನ ನಿೇಡುತಾುರೆ. 

11. ನಾಮನದೆೀಥಶನ್ ಸೌಲಭ್ಯ - ವಯಕುಗಳು ತೆರೆದಿರುವ ಎಲಾಿ ಠೆೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳಲಿಿ ನಾಮನಿದೆೇಗಶನ್ ಸೌಲಭಯವು ಲಭಯವಿದೆ. 
ನಾಮನಿದೆೇಗಶನ್ವು ಏಕ್ೆೈಕ್ ಮಾಲಿೇಕ್ತ್ವದ ಕ್ಾಳಜಿಯ ಖಾತೆಗೆ ಸಹ ಲಭಯವಿದೆ. ಪ್ಾತಿ ಖಾತೆಗೆ ಒಬಬ ವಯಕುಯ ಪ್ರವಾಗಿ ಮಾತ್ಾ 
ನಾಮನಿದೆೇಗಶನ್ವನ್ುನ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಮಮ ಮಾಡ್ಡದ ನಾಮನಿದೆೇಗಶನ್ವನ್ುನ ಖಾತೆದಾರನ್ು ರ್ಾವುದೆೇ ಸಮಯದಲಿ ಿ

ರದುದಗೆ ಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಎಲಾಿ ಖಾತೆದಾರರ ಒಪಿಪಗೆಯಿಾಂದ ನಾಮನಿದೆೇಗಶನ್ವನ್ುನ 
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ಮಾಪ್ಗಡ್ಡಸಬಹುದು. ಹೆಬೆಬರಳಿನ್ ಗುರುತ್ನ್ುನ ಇಬಬರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ದೃಢೇಕ್ರಸಬೆೇಕ್ು. ಸಹಿಗಳ ಸಾಂದಭಗದಲಿಿ ರ್ಾವುದೆೇ 
ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲಿ. ಒಬಬ ಪಾಲಕ್ನ್ನ್ುನ ನಿದಿಗಷಟಪ್ಡ್ಡಸಿದಲಿಿ ಅಪಾಾಪ್ು ವಯಸುನ್ ಪ್ರವಾಗಿ ನಾಮನಿದೆೇಗಶನ್ವನ್ುನ ಸಹ 

ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲಾಿ ಠೆೇವಣಿದಾರರು ನಾಮನಿದೆೇಗಶನ್ ಸೌಲಭಯವನ್ುನ ಪ್ಡೆಯಬೆೇಕ್ೆಾಂದು ಬಾಯಾಂಕ್ ರ್ಶಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ುದೆ. 
ನಾಮನಿದೆೇಗರ್ಶತ್ನ್ು, ಠೆೇವಣಿದಾರನ್ ಮರರ್ದ ಸಾಂದಭಗದಲಿ,ಿ ಕ್ಾನ್ ನ್ುಬದಧ ವಾರಸುದಾರರ ಧಮಗದರ್ಶಗರ್ಾಗಿ ಖಾತೆಯಲಿ ಿ

ಬಾಕ ಉಳಿದಿರುವ ಬಾಕಯನ್ುನ ಪ್ಡೆಯುತಾುನೆ. ಜಾಂಟ್ರ ಖಾತೆಗಳ ವಿಷಯದಲಿಿ, ಎಲಾಿ ಠೆೇವಣಿದಾರರ ಮರರ್ದ ನ್ಾಂತ್ರವೆೇ 
ನಾಮನಿದೆೇಗರ್ಶತ್ನ್ ಹಕ್ುು ಉದಭವಿಸುತ್ುದೆ.  

 

ಠೆೇವಣಿ ಖಾತೆಯನ್ುನ ತೆರೆಯುವಾಗ ನಾಮನಿದೆೇಗಶನ್ ಸೌಲಭಯದ ಪ್ಾಯೇಜನ್ಗಳ ಬಗೆ ೆಠೆೇವಣಿದಾರರಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ. 
ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲಿ ಎಾಂಬ ನಾಮಿನಿ ಆಯ್ಕು ಆಯ್ಕುಗಳನ್ುನ FD ಸಲಹೆಗಳು, ಹೆೇಳಿಕ್ೆಗಳು ಮತ್ುು ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಗಳಲಿ ಿ

ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ. ಹೆಚುುವರರ್ಾಗಿ, ಗಾಾಹಕ್ರು ಎಫಿ ಿಸಲಹೆಗಳು, ಹೆೇಳಿಕ್ೆಗಳು ಮತ್ುು ಪಾಸುಬಕ್ಳೆ ಮೇಲೆ ಮುದಿಾಸಲಾದ 

ನಾಮನಿದೆೇಗರ್ಶತ್ ಹೆಸರನ್ುನ ಸಹ ಆಯ್ಕು ಮಾಡುತಾುರೆ. 

12. ಅಕೌಾಂಟ ಸೆ್ೀಟೆಮಾಂಟ ಮತ್ುಿ ಪಾಸ ಬುಕ್ - ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಮತ್ುು ಚಾಲಿು ಖಾತೆ ಗಾಾಹಕ್ರಗೆ ಬಾಯಾಂಕ್ 

ಮಾಸಿಕ್ವಾಗಿ 12. ಅಕ್ೌಾಂಟ್ ಸೆಟೇಟೆಮಾಂಟ್ ಅನ್ುನ ಒದಗಿಸುತ್ುದೆ. ಖಾತೆಯನ್ುನ ತೆರೆಯುವ ಸಮಯದಲಿಿ ಇದನ್ುನ ಗಾಾಹಕ್ರಗೆ 
ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ. ಖಾತೆಯ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಯು ಆ ಅವಧಿಯಲಿ ಿಖಾತೆಯಲಿ ಿಮಾಡಲಾದ ಎಲಾಿ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ುನ ಒಳಗೆ ಾಂಡ್ಡರುತ್ುದೆ. 
ಹೆೇಳಿಕ್ೆಗಳನ್ುನ ಗಾಾಹಕ್ರಗೆ ಮಾಸಿಕ್ವಾಗಿ, ಉಚ್ಚತ್ವಾಗಿ ನಿೇಡಲಾಗುವುದು. ಗಾಾಹಕ್ರು ಹಾಗೆ ಬಯಸಿದರೆ ಬಾಯಾಂಕ್ ಉಳಿತಾಯ 

ಬಾಯಾಂಕ್ ಖಾತೆದಾರರಗೆ ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಅನ್ುನ ನಿೇಡಬಹುದು. ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಅನ್ುನ ನಿಯಮಿತ್ವಾಗಿ ನ್ವಿೇಕ್ರಸುವುದು, ಖಾತೆಯ 

ಚಟುವಟ್ರಕ್ೆಗಳ ೆಾಂದಿಗೆ ಅಪ್ ಡೆೇಟ್ ಆಗಿರುವುದು ಗಾಾಹಕ್ರ ಜವಾಬಾದರರ್ಾಗಿದೆ. 

13. ಖಾತೆ ವಗಾಥವಣೆ - ದೆೇಶಾದಯಾಂತ್ ರ್ಾವುದೆೇ ಶಾಖೆಯಿಾಂದ ಖಾತೆಗಳನ್ುನ ನಿವಗಹಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ ಯ, ಗಾಾಹಕ್ರು 

ಅಗತ್ಯವಿದದಲಿಿ, ಅವನ್ು / ಅವಳು ಬಾಯಾಂಕ್್ನ್ ರ್ಾವುದೆೇ ಶಾಖೆಗಳು ಅಥವಾ ಸೆೇವಾ ಘಟಕ್ಗಳಿಾಂದ ಖಾತೆಯ ವಗಾಗವಣೆಯ 

ವಿವರಗಳು ಮತ್ುು ಪ್ಾಕಾಯ್ಕಯನ್ುನ ಪ್ಡೆಯಬಹುದು. 

14. ಮೃತ್ / ಕಾಣೆರ್ಾದ ವಯಕ್ತಿ ಖಾತೆ ನವಥಹಣೆ – ಆರ್ ಬಿ ಐ ನಿದೆೇಗಶನ್ದಾಂತೆ, ಮೃತ್ ಠೆೇವಣಿದಾರರಗೆ 

ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ ಕ್ೆಿೇಮುಗಳ ಇತ್ಯಥಗವನ್ುನ ಸಾಧಯವಾದಷುಟ ಸರಳಿೇಕ್ರಸಲಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ಖಚ್ಚತ್ಪ್ಡ್ಡಸಿಕ್ೆ ಳುಲು ಬಾಯಾಂಕ್ 

ಕ್ಾಯಗವಿಧಾನ್ಗಳನ್ುನ ಅಳವಡ್ಡಸಿಕ್ೆ ಾಂಡ್ಡದೆ. ಹೆಚ್ಚುನ್ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟುಟ ಕ್ೆಿೇರ್ಮ ನಿೇತಿಯ ಡ್ಡ ಬಿ ಎಸ್ ಸೆಟಲ್ ಮಾಂಟ್ 

ಅನ್ುನ ನೆ ೇಡ್ಡ. 

15. ಕಾಣೆರ್ಾದ ವಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ ಕೆಿೀಮುಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥ - ಕ್ಾಣೆರ್ಾದ ವಯಕುಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ 

ಕ್ೆಿೇಮುಗಳ ಇತ್ಯಥಗಕ್ಾುಗಿ ಬಾಯಾಂಕ್ ಕ್ಾಯಗವಿಧಾನ್ವನ್ುನ ಅಳವಡ್ಡಸಿಕ್ೆ ಾಂಡ್ಡದೆ, ಅದನ್ುನ ಭಾರತಿೇಯ ಸಾಕ್ಷು ಅಧಿನಿಯಮ, 

1872 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 107/108 ರ ನಿಬಾಂಧನೆಗಳಿಾಂದ ನಿಯಾಂತಿಾಸಲಾಗುತ್ುದೆ. ಕ್ಾಯ್ಕದಯ ಪ್ಾಕ್ಾರ, ಅವನ್ು / ಅವಳು ಕ್ಾಣೆರ್ಾದ 

ದಿನಾಾಂಕ್ದಿಾಂದ ಏಳು ವಷಗಗಳ ನ್ಾಂತ್ರ ಮಾತ್ಾ ಸಾವಿನ್ ಊಹೆಯನ್ುನ ಹೆಚ್ಚುಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುನ್ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟುಟ ಡ್ಡ 

ಬಿ ಎಸ್ ಸೆಟಲೆಮಾಂಟ್ ಮತ್ುು ಕ್ೆಿೈರ್ಮ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ುನ ನೆ ೇಡ್ಡ. 

16. ಕೆಿೀಮ್ ಮಾಡದ ಠೆೀವಣಿಗಳು - ಕ್ೆ ನೆಯ ಕ್ಾರ್ಾಗಚರಣೆಯ ದಿನಾಾಂಕ್ದಿಾಂದ ಅಥವಾ ಎಫ್್ಡ್ಡ ಮತ್ುು ಫ್ಾಂಡ್್ಗಳ 

ಮುಕ್ಾುಯ ದಿನಾಾಂಕ್ದಿಾಂದ 10 ವಷಗ ಅಥವಾ ಅದಕುಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚುನ್ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಖಾತೆಯಿಾಂದ ರ್ಾವುದೆೇ ಗಾಾಹಕ್ ಪೆಾೇರತ್ 
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ವಹಿವಾಟುಗಳಿಲದಿಿದದರೆ ಖಾತೆಯನ್ುನ (SB/CA/FD/PPI) ಕ್ೆೈಿರ್ಮ ಮಾಡದ ಠೆೇವಣಿ ಎಾಂದು ವಗಿೇಗಕ್ರಸಲಾಗುತ್ುದೆ. ಬಾಯಾಂಕಾಂಗ್ 

ನಿಯಾಂತ್ಾರ್ ಕ್ಾಯಿದೆ, 1949 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 26A ನ್ ಮಾಗಗಸ ಚ್ಚಗಳ ಪ್ಾಕ್ಾರ ಠೆೇವಣಿದಾರರ ರ್ಶಕ್ಷರ್ ಮತ್ುು ಜಾಗೃತಿ ನಿಧಿಗೆ (DEAF 

ಫ್ಾಂಡ್) 10 ವಷಗಗಳ ಅವಧಿಯ ಮುಕ್ಾುಯದಿಾಂದ 3 ತಿಾಂಗಳ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ುದೆ. 

16.1 ರೆಕಾರ್ಡಥ ಕ್ತೀಪಾಂಗ್ ಮತ್ು ಿನಯತ್ಕಾಲ್ಲಕ ವಿಮಶೆಥ - ನಿಧಿಗೆ ಮೊತ್ುವನ್ುನ ವಗಾಗಯಿಸಿದ ದಿನಾಾಂಕ್ದಾಂದು, ಬಾಯಾಂಕ್ 

ಏಕ್ಕ್ಾಲಿಕ್ ಲೆಕ್ುಪ್ರಶೆಯೇಧಕ್ರಾಂದ ಪ್ರರ್ಶೇಲಿಸಲಾದ ಗಾಾಹಕ್-ವಾರು ವಿವರಗಳನ್ುನ ನಿವಗಹಿಸಬೆೇಕ್ು, ಇದರಲಿಿ ಗಳಿಸಿದ 

ನ್ವಿೇಕ್ೃತ್ ಬಡ್ಡಿಯ ಪಾವತಿಯ  ಸೆೇರದೆ. ಬಡ್ಡಿರಹಿತ್ ಠೆೇವಣಿಗಳು ಮತ್ುು ನಿಧಿಗೆ ವಗಾಗಯಿಸಲಾದ ಇತ್ರ ಸಾಲಗಳಿಗೆ 
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ, ಸ ಕ್ುವಾಗಿ ಲೆಕ್ುಪ್ರಶೆಯೇಧನೆ ಮಾಡಲಾದ ಗಾಾಹಕ್-ವಾರು ವಿವರಗಳನ್ುನ ಬಾಯಾಂಕನೆ ಾಂದಿಗೆ 
ನಿವಗಹಿಸಬೆೇಕ್ು. ಬಾಯಾಂಕ್ುಗಳ ಪ್ುಸುಕ್ಗಳ ಪ್ಾಕ್ಾರ, ಆಬಿಗಐಗೆ ಸಲಿಸಿಲಾದ ಮಾಸಿಕ್ ಮತ್ುು ವಾಷ್ಕ್ಗಕ್ ರಟನ್ಗೆಳಲಿಿ ಬಾಯಾಂಕನಾಂದ 

ರಟನ್ೆಗಳನ್ುನ ಸರರ್ಾಗಿ ಸಾಂಗಾಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ಏಕ್ಕ್ಾಲಿಕ್ ಲೆಕ್ುಪ್ರಶೆಯೇಧಕ್ರು ಪ್ರರ್ಶೇಲಿಸಬೆೇಕ್ು ಮತ್ುು 
ಪ್ಾಮಾಣಿೇಕ್ರಸಬೆೇಕ್ು. ಮೇಲಿನ್ ರಟನ್ಗ ಗಳನ್ುನ ವಾಷ್ಕ್ಗಕ್ ಲೆಕ್ುಪ್ರಶೆಯೇಧನೆಯ ಸಮಯದಲಿಿ ಶಾಸನ್ಬದಧ 
ಲೆಕ್ುಪ್ರಶೆಯೇಧಕ್ರು ಸಹ ಪ್ರರ್ಶೇಲಿಸಬೆೇಕ್ು ಮತ್ುು ವಾಷ್ಕ್ಗಕ್ ಪ್ಾಮಾರ್ಪ್ತ್ಾವನ್ುನ ಶಾಸನ್ಬದಧ ಲೆಕ್ುಪ್ರಶೆಯೇಧಕ್ರಾಂದ 

ಪ್ಡೆಯಬೆೇಕ್ು ಮತ್ುು ಆರ್ ಬಿಐಗೆ ಕ್ಳುಹಿಸತ್ಕ್ುದುದ, ರಟನ್ಗ ಗಳನ್ುನ ಬಾಯಾಂಕ್ ಸರರ್ಾಗಿ ಸಾಂಗಾಹಿಸಿದೆ ಎಾಂದು 
ಪ್ಾಮಾಣಿೇಕ್ರಸತ್ಕ್ುದುದ. 

16.2 ಕುಾಂದುಕೊರತೆ ನವಾರಣಾ ಕಾಯಥವಿಧಾನ್ - ಬಾಯಾಂಕಾಂಗ್ ನಿಯಾಂತ್ಾರ್ ಕ್ಾಯ್ಕದ, 1949 ರ ಡ್ಡಪಾಸಿಟರ್ ಎಜುಕ್ೆೇಶನ್ 

ಅಾಂಡ್ ಅವೆೇನೆಗಸ್ ಫ್ಾಂಡ್ ಸಿುೇರ್ಮ, 2014 - ಸೆಕ್ಷನ್ 26 ಎ ಬಗೆ ೆಆರ್ ಬಿ ಐ ಸುತೆ ುೇಲೆಯ ಪ್ಾಕ್ಾರ, ಹತ್ುು ವಷಗಗಳು ಅಥವಾ 

ಅದಕುಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚುನ್ ಅವಧಿಗೆ ಕ್ೆೇಿರ್ಮ ಮಾಡದ ಠೆೇವಣಿಗಳು / ನಿಷ್ಕ್ುಿಯ ಖಾತೆಗಳ ಪ್ಟ್ರಟಯನ್ುನ ಬಾಯಾಂಕ್ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ನ್ಲಿಿ 
ಪ್ಾದರ್ಶಗಸಬೆೇಕ್ು. ಬಾಯಾಂಕ್ ಕ್ುಾಂದುಕ್ೆ ರತೆ ನಿವಾರಣಾ ನಿೇತಿಯನ್ುನ ಪ್ಡೆದುಕ್ೆ ಾಂಡ್ಡದೆ, ಇದು ನ್ಮಮ ವೆಬೆಿೈಟನಲಿಿ ಪ್ಾಕ್ಟವಾಗಿದೆ 
ಮತ್ುು ದ ರುಗಳ ತ್ವರತ್ ಪ್ರಹಾರಕ್ಾುಗಿ ಎಸುಲೆೇಶನ್ ಮಾಯಟ್ರಾಕ್ೆ ಿನಾಂದಿಗೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ್ ಶಾಖೆಗಳಲಿಿ ಲಭಯವಿದೆ. 

16.3 ಗಾರಹಕರಿಾಂದ ಕೆಿೀಮ್ - ಖಾತೆಯನ್ುನ ನಿವಗಹಿಸುವ ಶಾಖೆಯನ್ುನ ಗಾಾಹಕ್ರು ಸಾಂಪ್ಕಗಸಬಹುದು. ಠೆೇವಣಿಗಳು ಮತ್ುು 
ಮೊತ್ುದ ಅಜಿಗ ವಿವರಗಳ ೆಾಂದಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿತ್ ದಾಖಲೆ ಪ್ುರಾವೆ, ಮಾನ್ಯ ಐಡ್ಡ ಪ್ುರಾವೆಯನ್ುನ ಸಲಿಸಿಬೆೇಕ್ು. ಕ್ಾನ್ ನ್ುಬದಧ 
ಉತ್ುರಾಧಿಕ್ಾರ / ನಾಮಿನಿಯಿಾಂದ ಕ್ೆಿೇರ್ಮ - ಠೆೇವಣಿದಾರರ ಮರರ್ ಪ್ಾಮಾರ್ಪ್ತ್ಾ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಸಾಂಬಾಂಧಿತ್ ಕ್ಾನ್ ನ್ು 
ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ಾತಿಯಾಂದಿಗೆ ಕ್ಾನ್ ನ್ುಬದಧ ಉತ್ುರಾಧಿಕ್ಾರ / ನಾಮನಿದೆೇಗರ್ಶತ್ರನ್ುನ ಸಾಂಪ್ಕಗಸಬಹುದು. ಅದೆೇ 
ಉದೆದೇಶಕ್ಾುಗಿ ಮೃತ್ರ ಕ್ೆೈಿರ್ಮ ಮಾಗಗಸ ಚ್ಚಗಳನ್ುನ ಅನ್ುಸರಸಬೆೇಕ್ು. ಅನ್ವಯವಾಗುವಲಿಿ, ಬಾಯಾಂಕ್ 

ಗಾಾಹಕ್/ಠೆೇವಣಿದಾರನಿಗೆ ಬಡ್ಡಯಿಾಂದಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಠೆೇವಣಿದಾರನಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಸಮಾನ್ 

ಮೊತ್ುಕ್ಾುಗಿ ನಿಧಿಯಿಾಂದ ಕ್ೆಿೇರ್ಮ ಫಾರ್ಮಗ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ುನ ಸಲಿಿಸುತ್ುದೆ. ಗಾಾಹಕ್ರು ಇತಿುೇಚ್ಚನ್ ಕ್ೆವೆೈಸಿ ವಿವರಗಳ ೆಾಂದಿಗೆ 
(ಫ್ೇಟೆ ೇ ಅಾಂಟ್ರಸಿದ ಸಿಐಎಫ್, ಐಡ್ಡ ಪ್ೂಾಫ್ ಮತ್ುು ವಿಳಾಸ ಪ್ುರಾವೆ) ಬೆೇಸ್ ಬಾಾಾಂಚ್ ಅನ್ುನ ಸಾಂಪ್ಕಗಸಬಹುದು ಮತ್ುು 
ಖಾತೆಯನ್ುನ ಮತೆು ಸಕಾಯಗೆ ಳಿಸಲು ವಿನ್ಾಂತಿಸಬಹುದು. 

17. ಇತ್ರ ಬಾಯಾಂಕ್ತಾಂಗ್ ಸೆೀವೆಗಳು 

17.1 ಪಾವತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ುನ ನಲ್ಲಿಸಿ - ಠೆೇವಣಿದಾರರು ನಿೇಡ್ಡದ ಚೆಕ್್ಗಳಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ ಪಾವತಿಯನ್ುನ ನಿಲಿಿಸುವ 

ಸ ಚನೆಯನ್ುನ ಬಾಯಾಂಕ್ ಸಿವೇಕ್ರಸುತ್ುದೆ. ನಿದಿಗಷಟಪ್ಡ್ಡಸಿದಾಂತೆ ಶುಲುಗಳನ್ುನ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ. 

18. ಖಾತೆಗಳ ಮುಚುುವಿಕೆ 
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18.1 ಠೆೇವಣಿದಾರನ್ ಲಿಖಿತ್ ವಿನ್ಾಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಖಾತೆಗಳನ್ುನ ಮುಚುಬಹುದು. ಅಾಂತ್ಹ ಎಲಾಿ ಜಾಂಟ್ರ ಸಹಿದಾರರ ಕ್ೆ ೇರಕ್ೆಯ 

ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ಾ ಜಾಂಟ್ರ ಖಾತೆಗಳನ್ುನ ಮುಚುಬಹುದು. 

18.2 ಸಾಕ್ಷುಟ ಸ ಚನೆಯನ್ುನ ನಿೇಡುವ ಮ ಲಕ್ ಕ್ರೆಾಂಟ್, ಸೆೇವಿಾಂಗ್ಿ ಅಥವಾ ರ್ಾವುದೆೇ ಡ್ಡಮಾಯಾಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ 

ಖಾತೆಯನ್ುನ ಮುಚುುವ ಹಕ್ುನ್ುನ ಬಾಯಾಂಕ್ ಕ್ಾಯಿದರಸಿದೆ. 

19. ಇತ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹತಿ - 

19.1 ಗಾರಹಕ ಹತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ುನ ರಕ್ಷಿಸುವುದು - ಖಾತೆಯನ್ುನ ತೆರೆಯುವ ಸಮಯದಲಿಿ ಗಾಾಹಕ್ರು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುನ 
ಬಾಯಾಂಕ್ ಮೌಲಿಯೇಕ್ರಸುತ್ುದೆ. 

ಗಾಾಹಕ್ರಗೆ ತಿಳಿಯದಾಂತೆ ಬಾಯಾಂಕ್ ನಿಾಂದ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಾುಗಿ ಬಾಯಾಂಕ್ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುನ 
ಬಳಸುವುದಿಲಿ. ಅಾಂತ್ಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುನ ಬಳಸಲು ಬಾಯಾಂಕ್ ಪ್ಾಸಾುಪಿಸಿದರೆ, ಅದು ಖಾತೆದಾರರ ಸಮಮತಿಯಾಂದಿಗೆ 
ಕ್ಟುಟನಿಟಾಟಗಿ ಇರುತ್ುದೆ. 

ಗಾಾಹಕ್ರಾಂದ ವಯಕ್ುವಾದ ಅಥವಾ ಸ ಚ್ಚತ್ ಸಮಮತಿಯಿಲಿದೆ ಮ ರನೆೇ ವಯಕು ಅಥವಾ ಪ್ಕ್ಷಕ್ೆು ಗಾಾಹಕ್ರ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳು/ 

ವಿವರಗಳನ್ುನ ಬಾಯಾಂಕ್ ಬಹಿರಾಂಗಪ್ಡ್ಡಸುವುದಿಲಿ. ಆದಾಗ ಯ, ಕ್ೆಲವು ಅಪ್ವಾದಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳೆಾಂದರೆ ಕ್ಾನ್ ನಿನ್ ಒತಾುಯದ 

ಅಡ್ಡಯಲಿಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುನ ಬಹಿರಾಂಗಪ್ಡ್ಡಸುವುದು, ಅಲಿಿ ಬಹಿರಾಂಗಪ್ಡ್ಡಸಲು ಸಾವಗಜನಿಕ್ರಗೆ ಕ್ತ್ಗವಯವಿದೆ ಮತ್ುು ಬಾಯಾಂಕನ್ 

ಹಿತಾಸಕುಯನ್ುನ ಬಹಿರಾಂಗಪ್ಡ್ಡಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.  

19.2 ಠೆೀವಣಿಗಳಿಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ - ಎಲಾಿ ಬಾಯಾಂಕ್ ಠೆೇವಣಿಗಳು ಕ್ೆಲವು ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ುು ಷರತ್ುುಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟುಟ ಠೆೇವಣಿ ವಿಮ 

ಮತ್ುು ಕ್ೆಾಡ್ಡಟ್ ಗಾಯರಾಂಟ್ರ ಕ್ಾಪ್ರಗರೆೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡ್ಡರ್ಾ (ಡ್ಡ ಐ ಸಿ ಜಿ ಸಿ) ನಿೇಡುವ ವಿಮಾ ಯೇಜನೆಯ ಅಡ್ಡಯಲಿಿ ಬರುತ್ುವೆ. 
ಜಾರಯಲಿಿರುವ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿವರಗಳನ್ುನ ಠೆೇವಣಿದಾರರಗೆ ಲಭಯವಾಗುವಾಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚುನ್ 

ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ಗಾಾಹಕ್ರು www.dicgc.org.in ಲಾಗ್ ಆನ್ ಆಗಬಹುದು. 

19.3 ಮಾಹತಿಯನ್ುನ ಒದಗಿಸಲು ಗಾರಹಕರ ಅಸಮರ್ಥತೆ - ಶಾಸನ್ಬದಧ ಬಾಧಯತೆಗಳನ್ುನ ಪ್ೂರೆೈಸಲು ಬಾಯಾಂಕಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 

ವಿವರಗಳನ್ುನ ಒದಗಿಸಲು ಅಸಿುತ್ವದಲಿರಿುವ ಗಾಾಹಕ್ನ್ ಅಸಮಥಗತೆಯು ಗಾಾಹಕ್ರಗೆ ಸ ಕ್ು ಸ ಚನೆ(ಗಳನ್ುನ) ಒದಗಿಸಿದ 

ನ್ಾಂತ್ರ ಖಾತೆಯನ್ುನ ಮುಚುಲು ಕ್ಾರರ್ವಾಗಬಹುದು 

19.4 ದೂರುಗಳು ಮತ್ುಿ ಕುಾಂದುಕೊರತೆಗಳ ಪ್ರಿಹಾರ - ಪ್ಾತಿಕಾಯ್ಕಯನ್ುನ ನಿೇಡಲು ಅಥವಾ ತ್ಮಮ ದ ರನ್ಲಿ ಿಕ್ಳುಹಿಸಲು 
ಬಯಸುವ ಗಾಾಹಕ್ರು ಬಾಯಾಂಕನ್ಲಿಿ ಲಭಯವಿರುವ ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ್ ಚಾನೆಲ್ ಗಳನ್ುನ ಬಳಸಬಹುದು: 

• ಕ್ಸಟಮರ್ ಕ್ೆೇರ್ ಗೆ ಕ್ರೆ ಮಾಡ್ಡ 

• ಇ-ಮೇಲ್ ಬರೆಯಿರ 

• ಡ್ಡಜಿಬಾಯಾಂಕ್ ಮೊಬೆೈಲ್ ಪಾಿಟ್ ಫಾರ್ಮಗ ನ್ಲಿಿ ವಚುಗಯಲ್ ಅಸಿಸೆಟಾಂಟ್ 

• ನ್ಮಮ ಶಾಖೆಗೆ ಭೆೇಟ್ರ ನಿೇಡ್ಡ - ಸೆ ೇಮವಾರದಿಾಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ಕ್ಾರ್ಾಗಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲಿ ಿ

ಭಾನ್ುವಾರ ಮತ್ುು ರ್ಾವುದೆೇ ಬಾಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನ್ಗಳ ಜೆ ತೆಗೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ನಿದೆೇಗಶನ್ದಾಂತೆ ಶಾಖೆಯನ್ುನ 2 

ಮತ್ುು 4 ನೆೇ ಶನಿವಾರ ಮುಚುಲಾಗುತ್ುದೆ. 

ಹೆಚ್ಚುನ್ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟುಟ ನ್ಮಮ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ಅನ್ುನ ನೆ ೇಡ್ಡ. 
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ರ್ಾವುದೆೇ ಹಾಂತ್ದಲಿಿ, ನ್ಮಮ ಸೆೇವಾ ಮಟಟಗಳು ತ್ಮಮ ನಿರೇಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ುಗುರ್ವಾಗಿಲಿ ಎಾಂದು ಗಾಾಹಕ್ರು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅವರು 
ಬಾಯಾಂಕನ್ ವಿವರವಾದ ಕ್ುಾಂದುಕ್ೆ ರತೆ ನಿೇತಿಗಾಗಿ ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ್ ಲಿಾಂಕ್ ಗೆ ಭೆೇಟ್ರ ನಿೇಡಬಹುದು.   

https://www.dbs.com/in/treasures/common/redr essal- of -complaints-and-  grievances.page 

19.5 ನಷ್ಟರಿಯ ಖಾತೆಗಳು – ಆರ್ ಬಿ ಐ ಮಾಗಗಸ ಚ್ಚಗಳ ಪ್ಾಕ್ಾರ, ಖಾತೆಯ ಬಾಯಲೆನ್ಿ ಅನ್ುನ ಲೆಕುಸದೆ, ಕ್ೆ ನೆಯ ಗಾಾಹಕ್ 

ಪೆಾೇರತ್ ವಹಿವಾಟ್ರನ್ ದಿನಾಾಂಕ್ದಿಾಂದ 12 ತಿಾಂಗಳ ನ್ಾಂತ್ರ ಖಾತೆಯನ್ುನ "ನಿಷ್ಕ್ುಿಯ" ಎಾಂದು ವಗಿೇಗಕ್ರಸಲಾಗುತ್ುದೆ. ಈ 

ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲಿನ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ುನ, ಖಾತೆಯ ಕ್ಾರ್ಾಗಚರಣೆಯ ಸಿತೆಿಯನ್ುನ ಲೆಕುಸದೆ ನಿಯಮಿತ್ವಾಗಿ ಜಮ ಮಾಡಲಾಗುತ್ುದೆ. 

19.6 ಸುಪ್ಿ ಖಾತೆ - RBI ಮಾಗಗಸ ಚ್ಚಗಳ ಪ್ಾಕ್ಾರ, ಖಾತೆಯ ಬಾಯಲೆನ್ಿ ಅನ್ುನ ಲೆಕುಸದೆ, ಕ್ೆ ನೆಯ ಗಾಾಹಕ್ ಪೆಾೇರತ್ 

ವಹಿವಾಟ್ರನ್ ದಿನಾಾಂಕ್ದಿಾಂದ 24 ತಿಾಂಗಳ ನ್ಾಂತ್ರ ಖಾತೆಯನ್ುನ "ಸುಪ್ು" ಎಾಂದು ವಗಿೇಗಕ್ರಸಲಾಗುತ್ುದೆ. ಈ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲಿನ್ 

ಬಡ್ಡಿಯನ್ುನ, ಖಾತೆಯ ಕ್ಾರ್ಾಗಚರಣೆಯ ಸಿೆತಿಯನ್ುನ ಲೆಕುಸದೆ ನಿಯಮಿತ್ವಾಗಿ ಜಮ ಮಾಡಲಾಗುತ್ುದೆ. ನಿವಾಸಿ ಮತ್ುು 
ಅನಿವಾಸಿ ಗಾಾಹಕ್ರಗಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ುಿಯ ಖಾತೆಗಳನ್ುನ ಸಕಾಯಗೆ ಳಿಸುವ ಪ್ಾಕಾಯ್ಕಯನ್ುನ ಬಾಯಾಂಕ್ ವಾಯಖಾಯನಿಸಿದೆ. ಒಾಂದು ಅಥವಾ 

ಹೆಚ್ಚುನ್ ಖಾತೆಗಳು ನಿಷ್ಕ್ುಿಯವಾಗಿರುವ ಮತ್ುು ಕ್ನಿಷಠ ಒಾಂದು ಖಾತೆಯು ಸಕಾಯವಾಗಿರುವ ಬಾಯಾಂಕ್್ನ್ಲಿಿ ಬಹು ಖಾತೆಗಳನ್ುನ 
ಹೆ ಾಂದಿರುವ ಗಾಾಹಕ್ರಗೆ ಕ್ಾರರ್ ದೃಢೇಕ್ರರ್ ಮತ್ುು ನಿಯಾಂತ್ಾರ್ಗಳ ೆಾಂದಿಗೆ ಸರರ್ಾದ ಪ್ರಶಾಮದ ಪ್ಾಕಾಯ್ಕಯನ್ುನ 
ಸರಳಗೆ ಳಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ. ಅಾಂತ್ಹ ಖಾತೆಗಳಲಿ ಿಕ್ಾರ್ಾಗಚರಣೆಯನ್ುನ ಗಾಾಹಕ್ರ ಅಪಾಯದ ವಗಗಕ್ೆು ಅನ್ುಗುರ್ವಾಗಿ ಸ ಕ್ು 
ಶಾದೆಧಯ ನ್ಾಂತ್ರ ಅನ್ುಮತಿಸಬಹುದು. ಸ ಕ್ು ಶಾದೆಧ ಎಾಂದರೆ ವಯವಹಾರದ ನೆೈಜತೆಯನ್ುನ ಖಚ್ಚತ್ಪ್ಡ್ಡಸಿಕ್ೆ ಳುುವುದು, ಸಹಿ ಮತ್ುು 
ಗುರುತಿನ್ ಪ್ರರ್ಶೇಲನೆ ಇತಾಯದಿ. 

19.7 ಅನವಾಯಥ ನಬಥಾಂಧ - ಅನಿವಾಯಗ ನಿಬಗಾಂಧ ಎಾಂದರೆ ದೆೇವರ ಕ್ೃತ್ಯಗಳು, ಪ್ಾವಾಹ, ಬರ, ಭ ಕ್ಾಂಪ್ ಅಥವಾ ಇತ್ರ 

ನೆೈಸಗಿಗಕ್ ವಿಪ್ತ್ುು ಅಥವಾ ಪ್ರಸಿೆತಿ, ವಿಪ್ತ್ುು, ಸಾಾಂಕ್ಾಾಮಿಕ್ ಅಥವಾ ಸಾಾಂಕ್ಾಾಮಿಕ್, ಭಯೇತಾಪದಕ್ ದಾಳಿ, ಯುದಧ ಅಥವಾ 

ಗಲಭೆಗಳು, ಪ್ರಮಾರ್ು, ರಾಸಾಯನಿಕ್ ಅಥವಾ ಜೆೈವಿಕ್ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಕ್ೆೈಗಾರಕ್ಾ ಕಾಯ್ಕ, ವಿದುಯತ್ ವೆೈಫ್ಲಯ, ಕ್ಾಂಪ್ೂಯಟರ್ ಸೆಗಿತ್ 

ಅಥವಾ ವಿಧವಾಂಸಕ್ ಕ್ೃತ್ಯಗಳು, ಮತ್ುು ಕ್ಟಟಡಗಳ ಕ್ುಸಿತ್, ಬೆಾಂಕ, ಸೆ ಾೇಟ ಅಥವಾ ಅಪ್ಘಾತ್ ಅಥವಾ ಬಾಯಾಂಕನ್ 

ಸಮಾಂಜಸವಾದ ನಿಯಾಂತ್ಾರ್ವನ್ುನ ಮಿೇರದ ಅಾಂತ್ಹ ಇತ್ರ ಕ್ೃತ್ಯಗಳು.  

ಅನಿವಾಯಗ ನಿಬಗಾಂಧ ಅಥವಾ ಸನಿನವೆೇಶವು ಕ್ಾಯಗನಿವಗಹಣೆಯನ್ುನ ಅಸಾಧಯವಾಗಿಸುವವರೆಗೆ ಬಾಯಾಂಕನ್ ಬಾಧಯತೆಗಳ 

ಕ್ಾಯಗನಿವಗಹಣೆಯು ಅಮಾನ್ತಿನ್ಲಿಿರುತ್ುದೆ. ಅತ್ುಯತ್ುಮ ಪ್ಾಯತ್ನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಾಯಾಂಕ್ ಫ್ೇಸ್ಗ ಮಜ ಯರ್ 

ಘಟನೆಯ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ುನ ಕ್ಡ್ಡಮ ಮಾಡಲು ಸಮಾಂಜಸವಾದ ಕ್ಾಮ(ಗಳನ್ುನ) ತೆಗೆದುಕ್ೆ ಳುಲು ಬದಧವಾಗಿದೆ. ರ್ಾವುದೆೇ 
ಕ್ೆೈಗಾರಕ್ಾ ಕ್ಾಮ, ವಿದುಯತ್ ವೆೈಫ್ಲಯ, ಕ್ಾಂಪ್ೂಯಟರ್ ಸೆಗಿತ್ ಅಥವಾ ವಿಧವಾಂಸಕ್ ಕ್ೃತ್ಯಗಳ ಸಾಂದಭಗದಲಿಿ, ಬಾಯಾಂಕ್ ತ್ನ್ನ 
ಸೆೇವೆಗಳನ್ುನ ಒದಗಿಸುವಲಿಿನ್ ವಿಳಾಂಬವನ್ುನ ಕ್ಡ್ಡಮ ಮಾಡಲು ಸಮಾಂಜಸವಾದ ಕ್ಾಮಗಳನ್ುನ ತೆಗೆದುಕ್ೆ ಳುಬೆೇಕ್ು ಮತ್ುು ತ್ನ್ನ 
ಗಾಾಹಕ್ರಗೆ ಅಡೆತ್ಡೆಯಿಲಿದ ಸೆೇವೆಗಳನ್ುನ ಒದಗಿಸಲು ಪ್ಾಯತಿನಸಬೆೇಕ್ು. 

 

 

 

 

 

 
ಅನ್ುಬಾಂಧ 1 ಪ್ದಕೊೀಶ 
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[ಯ ನಿಟ್ ನ್ ಮಾಯಾಂಡೆೇಟ್, ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಮತ್ುು ಸಾಟುಾಂಡಡ್ಗ ಗಳನ್ುನ ಅರೆೈಗಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲಾಿ ಪ್ದಗಳು, ಸಾಂಕ್ಷಿಪ್ು 
ಪ್ದಗಳು ಮತ್ುು ಸಾಂಕ್ಷಿಪ್ು ರ ಪ್ಗಳ ವಾಯಖೆಯಗಳನ್ುನ ರ ಪಿಸುವ ಯ ನಿಟ್ ನ್ ಪ್ದಕ್ೆ ೇಶಕ್ೆು ಲಿಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಡ] 

GOI- Government of India (ಭಾರತ್ ಸಕ್ಾಗರ)  

DBIL- DBS Bank India Ltd (ಡ್ಡಬಿಎಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ ಇಾಂಡ್ಡರ್ಾ ಲಿ)  

DBL- DBS Bank Ltd (ಡ್ಡ ಬಿ ಎಲ್ ಬಾಯಾಂಕ್ ಇಾಂಡ್ಡರ್ಾ ಲಿ) 

WOS- Wholly owned subsidiary (ಸಾಂಪ್ೂರ್ಗ ಸಾವಮಯದ ಅಾಂಗಸಾಂಸೆೆ)  
ALCO- Asset Liability Committee (ಆಸಿು ಹೆ ಣೆಗಾರಕ್ೆ ಸಮಿತಿ) 

DBT- Direct Benefit Transfer (ನೆೇರ ಲಾಭ ವಗಾಗವಣೆ) 
PAN- Permanent Account number (ಶಾಶವತ್ ಖಾತೆ ಸಾಂಖೆಯ) 
KYC- Know Your Customer (ನಿಮಮ ಗಾಾಹಕ್ರನ್ುನ ತಿಳಿದುಕ್ೆ ಳಿು) 
FCNR Deposit- Foreign currency Non Repatriable account deposit (ವಿದೆೇರ್ಶ ಕ್ರೆನಿಿ ವಾಪ್ಸು ಕ್ಳುಹಿಸಲಾಗದ 

ಖಾತೆ ಠೆೇವಣಿ) 

NRE- Non-resident Rupee account (ಅನಿವಾಸಿ ರ ಪಾಯಿ ಖಾತೆ) 
NRO- Non-resident Ordinary Rupee account (ಅನಿವಾಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರ ಪಾಯಿ ಖಾತೆ) 
PIO/OCI- Person of Indian Origin/ Overseas Citizen of India (ಭಾರತಿೇಯ ಮ ಲದ ವಯಕು/ ಭಾರತ್ದ 

ಸಾಗರೆ ೇತ್ುರ ಪ್ಾಜೆ) 
POI/POA- Proof of Identity/Proof of Address (ಗುರುತಿನ್ ಪ್ುರಾವೆ / ವಿಳಾಸದ ಪ್ುರಾವೆ) 
CERSAI- Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India (ಭದಾತಾ 

ಆಸಿು ಪ್ುನ್ನಿಗಮಾಗರ್ ಮತ್ುು ಭಾರತ್ದ ಭದಾತಾ ಆಸಕುಯ ಕ್ೆೇಾಂದಾ ನೆ ೇಾಂದಣಿ) 

CKYCR- Central KYC Registry  (ಕ್ೆೇಾಂದಿಾೇಯ KYC ನೆ ೇಾಂದಣಿ) 

PID – Personal Information Details (ವೆೈಯಕುಕ್ ಮಾಹಿತಿ ವಿವರಗಳು) 


