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ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਿ ਬੈਂਕ ਦ ਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਜਾਾਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮ੍ਾਾਂ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਅਤ ੇਸੰਬੰਧਤ ਬੈਂਡਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਡਵੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ 
ਡਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਦੰਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਿ ਜਮ੍ਾਕਰਤਾਵਾਾਂ ਦੇ ਅਡਧਕਾਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਨਤਾ ਡਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਿਈ, ਜਨਤਾ 
ਦੇ ਸਦੱਸਾਾਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਡਹਿ ਆਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਰਸਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮ੍ਾ ਖਾਡਤਆਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਿਨ ਅਤੇ 
ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮ੍ਾ ਖਾਡਤਆਾਂ 'ਤੇ ਡਵਆਜ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ, ਜਮ੍ਾ ਖਾਡਤਆਾਂ ਨ ੰ  ਬੰਦ ਕਰਨ, ਡਮਰਤਕ ਜਮ੍ਾਕਰਤਾਵਾਾਂ ਆਡਦ ਦੀਆਾਂ ਜਮ੍ਾਾਂ 
ਰਕਮਾਾਂ ਦਾ ਡਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਡਕਆਾਂ 'ਤੇ ਉਦੇੱਡਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਿ ਤੋਂ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨਾਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇਣ 
ਅਤ ੇਗਾਹਕਾਾਂ ਡਵੱਚ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 

 

ਇਸ ਨੀਤੀ ਨ ੰ  ਅਪਣਾਉਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਕ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਪਰਤੀ ਬੈਂਕਾਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਕੋਡ ਡਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਾਹਕਾਾਂ 
ਪਰਤੀ ਆਪਣੀਆਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਹਰਾਉਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

DBS Bank India Ltd. (DBIL), ਡਸੰਗਾਪ ਰ ਡਵੱਚ ਹੈੱਡਕ ਆਰਟਰ ਵਾਿੀ DBS Bank Ltd. (DBL) ਦੀ ਪ ਰੀ ਮਿਕੀਅਤ ਵਾਿੀ 
ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ (WOS) ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਵਵਹਾਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਿੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਡਕ ਸਮ ਹ ਦੇ 
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਵੀਡਕਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, DBIL ਗ ੰਝਿਦਾਰ, ਿੰਬ ੇਸਮੇਂ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਜਾਾਂ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਿ 
ਨਡਜੱਠਣ ਵੇਿੇ DBL ਦੇ ਤਿਰਬ ੇਅਤੇ ਮ ਹਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ DBIL DBL ਦ ਆਰਾ ਡਨਰਧਾਰਤ ਕ ਝ ਨੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ 
ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਿ ਕਰੇਗਾ ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ 'ਤੇ ਡਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਭਾਰਤੀ ਡਨਯਮਾਾਂ ਨ ੰ  ਅਪਣਾਏਗਾ ਡਕ 
ਸੰਚਾਿਨ ਸਮ ਹ ਦੇ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਸਵੀਡਕਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 

 

 
 

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਿ ਜਮ੍ਾਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜ ਦਾ ਡਨਯਮਾਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮ੍ਾਾਂ ਸਕੀਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਡਵਸਡਤਰਤ ਸੰਚਾਿਨ 
ਡਨਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

 

1. ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ - ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਕਸਮਾਾਂ ਦੇ ਖਾਡਤਆਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵ ੇਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਖਾਤ ੇਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ 
ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਕੋਿ ਖੋਿ੍ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਆਪਣੀਆਾਂ ਿੋੜਾਾਂ, ਜਰ ਰਤਾਾਂ ਅਤੇ ਿਾਗ  ਡਦਸ਼ਾ-ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਨ ਕ ਿ ਖਾਤ ੇਦੀ ਡਕਸਮ 
ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

 

ਬੈਂਕ ਨ ੰ , ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਖੋਿ੍ਣ ਤੋਂ ਪਡਹਿਾਾਂ, ਬੈਂਕ ਦੀ "ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨ ੰ  ਜਾਣੋ" (KYC) ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਅਤੇ RBI ਦ ਆਰਾ ਜਾਰੀ 
ਕੇਵਾਈਸੀ ਡਦਸ਼ਾ-ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਡਨਯਾਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਉਡਚਤ ਡਦਸ਼ਾ-ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਨ ਸਾਰ 
ਦਸਤਾਵੇਿਾਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਢ ੱਕਵੀ ਾਂ ਿਗਨ ਪਰਡਕਡਰਆ ਡਜਸ ਦੀ ਬੈਂਕ ਪਾਿਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਵੱਚ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, 

ਪਤਾ, ਪੇਸੇ਼ ਜਾਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਫੰਡਾਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਦਸਤਾਵੇਿਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਉਡਚਤ ਿਗਨ ਪਰਡਕਡਰਆ ਦੇ ਡਹੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਬੈਂਕ ਨ ੰ  ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਾਾਂ / ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਾਂ ਅਤ ੇਅਡਧਕਾਰਤ ਦਸਤਖਤਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਹਾਿੀਆ ਰੰਗੀਨ ਫੋਟੋ 
ਦੀ ਿੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਨ ੰ  PMLA (ਪਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਿਾਾਂਡਡਰੰਗ ਐਕਟ) ਦੇ ਡਦਸ਼ਾ-ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਿੋੜ ਹ ੰਦੀ 
ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। 

 
 

ਬੈਂਕ ਨ ੰ  ਗਾਹਕਾਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ (PAN) ਜਾਾਂ ਡਵਕਿਡਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨ ੰ ਨ / ਡਨਯਮਾਾਂ ਦੇ ਤਡਹਤ ਡਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ 
ਅਨ ਸਾਰ ਫਾਰਮ ਨੰ. 60 ਜਾਾਂ 61 ਡਵੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਿੈਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹ ੰਦੀ ਹੈ। 

 

ਖਾਡਤਆਾਂ ਡਵੱਚ ਕੇਵਾਈਸੀ ਵੇਰਡਵਆਾਂ ਨ ੰ  ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੀ ਜੋਖਮ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਗਾਹਕ ਡਕਸੇ ਵੀ ਅਡਜਹੀ ਪ ਛੱ-ਡਗੱਛ ਿਈ ਬੈਂਕ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਾਂ ਕੋਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਿਾਾਂ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਗਾਹਕ 
ਦੇਖਭਾਿ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਿ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਾਂ ਆਡਦ ਰਾਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਪਿਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਜਿਦੀ ਤੋਂ 
ਜਿਦੀ ਪ ੱਛ-ਡਗੱਛ ਨ ੰ  ਹੱਿ ਕਰਨ/ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਡਸ਼ਸ਼ ਕਰਗੇਾ। 

 

2 ਪਾਲਲ੍ਸੀ (ਨੀਤੀ) 

1 ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਲਸਧਾਾਂਤ 
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ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਖਾਤਾ ਖੋਿ੍ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਿ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖਾਤਾ ਖਿ੍ੋ ਸਕਣ। ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨ ੰ  
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ ਰੇ ਵੇਰਡਵਆਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਬੈਂਕ ਨ ੰ  ਪ ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪਰਡਕਡਰਆ ਿਈ ਿੋੜੀ ਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

 

ਗਾਹਕ ਿਾਗ  ਐਪ ਸਟੋਰਾਾਂ ਤੋਂ DBS ਬੈਂਕ ਐਪਿੀਕੇਸ਼ਨ ਦ ਆਰਾ digibank ਨ ੰ  ਡਾਉਨਿੋਡ ਕਰਕ ੇਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨ ੰ  ਬਾਇਓਮੈਡਟਰਕ 
ਪਰਮਾਡਣਕਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅਧਾਰਤ ਗਾਹਕ ਪਛਾਣ ਪਰਡਕਡਰਆ (V- CIP) ਦ ਆਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਡਜੀਟਿ ਬੱਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ 
ਖੋਿ੍ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦ ਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹੋਰ ਬੈਂਡਕੰਗ ਉਤਪਾਦ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦਾ ਵੀ ਿਾਭ ਿੈ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਜੋ DBS ਮੋਬਾਈਿ ਅਤ ੇਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਡਕੰਗ ਪਿੇਟਫਾਰਮਾਾਂ ਦ ਆਰਾ digibank 'ਤੇ ਉਪਿਬਧ ਹਨ। 

 

ਬੈਂਕ ਮਨੀ ਿਾਾਂਡਡਰੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਡਰਕਾਰਡਾਾਂ ਦੀ ਸਾਾਂਭ-ਸੰਭਾਿ) ਡਨਯਮ, 2005 ਦੇ ਪਰਾਵਧਾਨਾਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ CERSAI (CKYCR) ਦੇ 
ਨਾਿ ਨਵੇਂ ਡਵਅਕਤੀਗਤ ਖਾਡਤਆਾਂ ਨਾਿ ਸੰਬੰਧਤ POA ਅਤ ੇPOI ਦੇ ਨਾਿ ਗਾਹਕ ਕੇਵਾਈਸੀ ਡੇਟਾ ਅਪਿੋਡ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਕ CKYC 

ਨੰਬਰ ਜਾਾਂ PID ਵੇਰਡਵਆਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ CERSAI (CKYCR) ਤੋਂ POA ਅਤ ੇPOI ਦੇ ਨਾਿ ਗਾਹਕ ਕੇਵਾਈਸੀ ਡਾਟਾ ਵੀ ਡਾਊਨਿੋਡ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਪ ਰਨ ਮਰਿੀ, ਅਤੇ ਅਡਜਹੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਬੈਂਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਡਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਤਾ ਖੋਿ੍ਣ 
ਦਾ ਅਡਧਕਾਰ ਰਾਖਵਾਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 

 

2. ਜਮਹਾਾਂ ਖਾਲਤਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲਕਸਮਾਾਂ- ਜਮ੍ਾਾਂ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਨ ੰ  ਡਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਨਮਨਡਿਡਖਤ ਡਕਸਮਾਾਂ ਡਵੱਚ ਸ਼ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ: 

 

2.1 ਬੱਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ - ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਡਰਿਰਵ ਬੈਂਕ ਦ ਆਰਾ ਸਿਾਹ ਡਦੱਤੇ ਅਨ ਸਾਰ ਯੋਗ ਡਵਅਕਤੀ / ਡਵਅਕਤੀਆਾਂ 
ਅਤੇ ਕ ਝ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ / ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਦ ਆਰਾ ਖੋਡਿ੍ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਵੱਚ HUF (ਡਹੰਦ  ਅਣਵੰਡੇ ਪਡਰਵਾਰ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ ਜੋ 
ਡਨਵਾਸੀ / NRO ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ ਖੋਿ੍ ਸਕਦੇ ਹਨ। DBIL ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਦੀਆਾਂ ਕਈ ਡਕਸਮਾਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਿ 
ਡਵੱਚ ਅੱਗ ੇਡਵਸਡਤਰਤ ਹਨ। 

 

ਪਰਚਡਿਤ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਦੀਆਾਂ ਡਵਆਜ ਦਰਾਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ। ਬੱਚਤ ਜਮ੍ਾਾਂ 'ਤੇ ਡਵਆਜ ਡਤਮਾਹੀ 
ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰੈਡਡਟ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

ਡਨੱਜੀ ਖਾਤੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ (ਇਕੱਿੇ ਨਾਮ) ਜਾਾਂ ਗਾਹਕ ਦ ਆਰਾ ਸਾਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦ ਡਜਆਾਂ ਨਾਿ (ਸੰਯ ਕਤ ਖਾਤਾ) ਖੋਿੇ੍ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਿਾਾਂਡਕ, ਡਡਜੀਟਿ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ ਇਕੱਿੇ ਖੋਡਿ੍ਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਸੰਯ ਕਤ ਖਾਤਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਖੋਡਿ੍ਆ ਡਗਆ, ਗਾਹਕ ਦ ਆਰਾ ਡਨਰਧਾਰਤ ਦਸਤਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ 
ਡਵਅਕਤੀ ਦ ਆਰਾ ਜਾਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦ ਆਰਾ ਸਾਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਡਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਤ ੇ ਦੇ ਸੰਚਾਿਨ ਿਈ 
ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨ ੰ  ਸਾਰੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਾਂ ਦੀ ਸਡਹਮਤੀ ਨਾਿ ਸੋਡਧਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। NRI ਨਿਦੀਕੀ ਡਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨ ੰ  ਮੌਜ ਦਾ / ਨਵੇਂ 
ਡਨਵਾਸੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤ ੇ ਡਵੱਚ ਿਾਗ  ਹੋਣ ਵਾਿੀਆਾਂ ਡਨਯਾਮਕ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਡਹਤ "ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਸਰਵਾਈਵਰ" ਆਧਾਰ 'ਤੇ 
ਡਨਵਾਸੀ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਨਾਿ ਸੰਯ ਕਤ ਧਾਰਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। NRE / NRO ਸੰਯ ਕਤ ਖਾਡਤਆਾਂ ਦੇ ਮਾਮਿੇ ਡਵੱਚ, 

ਘਰੇਿ  ਨਿਦੀਕੀ ਡਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨ ੰ  ਮੌਜ ਦਾ / ਨਵੇਂ ਡਨਵਾਸੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤ ੇਡਵੱਚ ਿਾਗ  ਹੋਣ ਵਾਿੀਆਾਂ ਡਨਯਾਮਕ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 
ਤਡਹਤ "ਸਾਬਕਾ ਜਾਾਂ ਸਰਵਾਈਵਰ" ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਡਨਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਿ ਸੰਯ ਕਤ ਧਾਰਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। PIO/OCI 

ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਜੋ ਇੱਕ ਡਵੱਤੀ ਸਾਿ ਡਵੱਚ 182 ਡਦਨ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਿਈ ਭਾਰਤ ਡਵੱਚ ਰਡਹੰਦੇ ਹਨ, ਪਰਡਕਡਰਆ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਿੋੜੀ ਾਂਦੇ 
ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਿ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਵਾ ਕ ੇਡਨਵਾਸੀ ਬੱਚਤ ਖਾਤ ੇਖੋਿ੍ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਦ ਆਰਾ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੀ ਡਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਡਥਤੀ 'ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 
'ਤੇ ਉਡਚਤ ਡਧਆਨ ਡਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਆਧਾਰ-ਆਧਾਡਰਤ ਡਡਜੀਟਿ ਖਾਤਾ ਬਾਇਓਮੈਡਟਰਕ ਜਾਾਂ OTP-ਅਧਾਡਰਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪਰਮਾਡਣਕਤਾ ਰਾਹੀ ਾਂ ਖੋਡਿ੍ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ 
ਗਾਹਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਡਰਕ ਅਤ ੇਡਨਵਾਸੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਡਧਆਨ ਡਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਕ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਗਾਹਕ ਦ ਆਰਾ ਸਵ-ੈਇੱਛਾਾਂ ਨਾਿ 
ਡਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 

 

ਕੇਵਾਈਸੀ 'ਤੇ RBI ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਡਦਸ਼ਾ-ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ, OTP-ਅਧਾਡਰਤ ਖਾਡਤਆਾਂ ਡਵੱਚ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸੀਮਾਵਾਾਂ 'ਤੇ 
ਿੋੜਾਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ; ਅਤੇ ਖ ੱਿਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ ਰੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿ ਹੈ, ਅਡਜਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖਾਤ ੇਬੰਦ ਕਰ 
ਡਦੱਤ ੇਜਾਣਗੇ। 
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ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ RBI ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਡਦਸ਼ਾ-ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਿ੍ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ 
ਡਕਸੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਮ ੜ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅਧਾਰਤ ਗਾਹਕ ਪਛਾਣ ਪਰਡਕਡਰਆ ਦੇ ਿਰੀਏ ਇੱਕ OTP ਅਧਾਰਤ ਗੈਰ 
ਆਮੋ੍-ਸਾਮ੍ਣੇ ਖਾਤੇ ਨ ੰ  ਅਪਗਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

2.1.1 ਮੂਲ੍ ਬੱਚਤ ਬੈਂਕ ਜਮਹਾਾਂ ਖਾਤਾ (BSBDA): 

 

"ਮ ਿ ਬੱਚਤ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਾਾਂ ਖਾਤਾ" ਦਾ ਮਤਿਬ ਹੈ ਇੱਕ ਡਡਮਾਾਂਡ ਜਮ੍ਾਾਂ ਖਾਤਾ ਹੈ ਜੋ ਡਿਆਦਾ ਡਵੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਿਈ ਖੋਡਿ੍ਆ ਡਗਆ ਹੈ। ਅਡਜਹੇ 
ਖਾਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨ ੰ  ਜਾਣੋ (KYC)/ਐਾਂਟੀ-ਮਨੀ ਿਾਾਂਡਡਰੰਗ (AML) ਡਨਯਮਾਾਂ 'ਤੇ RBI ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹ ਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ 
ਅਡਜਹਾ ਖਾਤਾ ਸਰਿ ਕੇਵਾਈਸੀ ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੋਡਿ੍ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਖਾਤ ੇਨ ੰ  'ਛੋਟਾ ਖਾਤਾ' 
ਮੰਡਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਖਾਤ ੇਦੀਆਾਂ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਾਂ – ਉਤਪਾਦ ਦ ੇਵੇਰਵੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵ ੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲ੍ਬਧ ਹਨ 

• ਇਨ-ਆਪਰੇਡਟਵ BSBDA ਖਾਤੇ ਨ ੰ  ਨਾ ਚਿਾਉਣ / ਡਕਡਰਆਸ਼ੀਿ ਕਰਨ ਿਈ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀ ਾਂ ਡਿਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ 

 

ਕੇਵਾਈਸੀ 

• BSBDA ਖਾਤਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧ ੇਹੋਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਿ੍ਣ ਿਈ KYC/AML 'ਤੇ RBI ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਹ ੰਦੇ ਹੈ। 

• BSBDA ਖੋਿ੍ਣ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀ ਾਂ ਪ ਰ ੇਕੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਿ ਿੈਂਦੇ ਹਾਾਂ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਅਡਧਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਿ 
(OVD) ਜਾਾਂ RBI ਮਾਸਟਰ ਡਦਸ਼ਾ-ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਡਵਚਾਰੇ ਗਏ OVD। 

 

‘ਛੋਟਾ ਖਾਤਾ’ 
ਡਵਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕ ਡਜਸ ਕੋਿ ਕੇਵਾਈਸੀ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਅਡਧਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਿ (OVD) ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ 
ਖੋਿ੍ਣਾ ਚਾਹ ੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਨਮਨਡਿਡਖਤ ਦੇ ਅਧੀਨ 'ਛੋਟਾ ਖਾਤਾ' ਖੋਿੇ੍ਗਾ: 

• ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਸਵ-ੈਪਰਮਾਡਣਤ ਫੋਟ ੋਿਵੇਗਾ। 

• ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਮਨੋਨੀਤ ਅਡਧਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਹੇਠ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਕ ਖਾਤਾ ਖੋਿ੍ਣ ਵਾਿੇ ਡਵਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਮੌਜ ਦਗੀ ਡਵੱਚ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤ ੇਹਨ ਜਾਾਂ ਅੰਗ ਠੇ ਦੀ ਛਾਪ ਿਗਾਈ ਹੈ। 

• ਿੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਿਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਡਹਿਾਾਂ, ਅਡਜਹੇ ਖਾਡਤਆਾਂ ਡਵੱਚ ਕ ੱਿ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਿੋੜਾਾਂ 'ਤੇ ਡਨਰਧਾਰਤ 
ਮਾਡਸਕ ਅਤੇ ਸਾਿਾਨਾ ਸੀਮਾਵਾਾਂ ਦੀ ਉਿੰਘਣਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

• ਇਹਨਾਾਂ ਖਾਡਤਆਾਂ ਡਵੱਚ ਡਵਦੇਸ਼ੀ ਡਨਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਡਗਆ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। 
• ਖਾਤਾ ਸ਼ ਰ ਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਰਾਾਂ ਮਹੀਡਨਆਾਂ ਦੀ ਡਮਆਦ ਿਈ ਚਾਿ  ਰਹੇਗਾ ਡਜਸ ਨ ੰ  ਬਾਰਾਾਂ ਮਹੀਡਨਆਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਅੱਗ ੇਦੀ 

ਡਮਆਦ ਿਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤ ੇਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਅਰਿੀ ਡਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਡਥਤ ਖਾਤਾ ਖੋਿ੍ਣ ਦੇ ਪਡਹਿੇ ਬਾਰਾਾਂ 
ਮਹੀਡਨਆਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਕਸੇ ਵੀ OVDs ਿਈ ਅਰਿੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਬ ਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ।ੇ 

• ਪ ਰੇ ਡਢੱਿ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਚੌਵੀ ਮਹੀਡਨਆਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਡਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਚੌਵੀ ਮਹੀਡਨਆਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ OVD ਜਮ੍ਾ 
ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਖਾਤ ੇਨ ੰ  ਕ ੱਿ ਫਰੀਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਡਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਆਡਗਆ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। 

 

ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ੍ਾਾਂ 
• ਡਨਯਾਮਕ ਡਦਸ਼ਾ-ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ, BSBDA ਦੇ ਧਾਰਕ DBIL ਨਾਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ ਖੋਿ੍ਣ ਦੇ ਯੋਗ 

ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੰਦੇ ਹਨ। 
• ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਦਾ DBIL ਨਾਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੌਜ ਦਾ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ(ਖਾਤ)ੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਗਾਹਕ ਨ ੰ  BSBDA ਖੋਿ੍ਣ ਦੇ 30 

ਡਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਡਜਹੇ ਖਾਤ(ੇਖਾਡਤਆਾਂ) ਨ ੰ  ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋੜ ਹ ੰਦੀ ਹੈ। 
• ਜੇਕਰ ਅਡਜਹ ੇਖਾਤ ੇBSBDA ਖੋਿ੍ਣ ਦੇ 30 ਡਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਹਕ ਦ ਆਰਾ ਬੰਦ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤ ੇਜਾਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਬੈਂਕ ਕਿੋ 

ਡਨਯਾਮਕ ਡਦਸ਼ਾ-ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਤਡਹਤ ਿਾਗ  ਹੋਣ ਵਾਿੇ ਦ ਜੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤ ੇ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਨ ੰ  ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਡਧਕਾਰ 
ਰਾਖਵਾਾਂ ਹੈ। 

• ਇੱਕ ਡਵਅਕਤੀ ਕੋਿ ਡਸਰਫ਼ ਇੱਕ BSBDA ਖਾਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

 

2.2 ਚਾਲੂ੍ ਖਾਤਾ - ਡਵਅਕਤੀਆਾਂ, ਇਕੱਿੀ ਮਿਕੀਅਤ / ਭਾਈਵਾਿੀ ਫਰਮਾਾਂ / ਡਨੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਡਿਮਡਟਡ ਕੰਪਨੀਆਾਂ / 
HUFs / ਸੋਸਾਇਟੀਆਾਂ / ਟਰੱਸਟਾਾਂ ਆਡਦ ਦ ਆਰਾ ਖੋਡਿ੍ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਿ  ਖਾਡਤਆਾਂ ਡਵੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮ 'ਤੇ ਕੋਈ 
ਡਵਆਜ ਨਹੀ ਾਂ ਡਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
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2.3 ਲਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਾਤਾ - RBI ਦ ਆਰਾ ਡਨਰਧਾਰਤ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਿਈ, ਡਨਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕ ਦ ਆਰਾ ਖੋਡਿ੍ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ 

 

2.4 ਲਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਲਪਆ ਖਾਤੇ – RBI ਦ ਆਰਾ ਡਨਰਧਾਡਰਤ ਡਨਯਮਾਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਡਵਦੇਸ਼ੀ ਡਵਅਕਤੀ ਦ ਆਰਾ ਖੋਡਿ੍ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਜੋ ਭਾਰਤ ਡਵੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਰਡਹੰਦਾ ਹੈ। 

 

2.5 ਲਫਕਸਡ ਲਡਪਾਲ਼ਿਟ - ਇਹ ਇੱਕ ਡਨਰਧਾਰਤ ਡਮਆਦ ਅਤ ੇਰਕਮ ਿਈ ਬ ੱਕ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਇਕੱਿੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਹੈ। ਜਮ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  
ਬੱਚਤ/ਚਾਿ  ਖਾਤਾ ਜਾਾਂ ਬ ਕੱ ਕੀਤ ੇਸਟੈਂਡਅਿੋਨ ਨਾਿ ਡਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਇੱਕ ਡਫਕਸਡ ਡਡਪਾਡਿਟ ਡਵਅਕਤੀਆਾਂ / ਇਕੱਿੀ ਮਿਕੀਅਤ / ਭਾਈਵਾਿੀ ਫਰਮਾਾਂ / ਡਨੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਡਿਮਡਟਡ ਕੰਪਨੀਆਾਂ / 
HUFs / ਸੋਸਾਇਟੀਆਾਂ / ਟਰੱਸਟਾਾਂ, ਆਡਦ ਦ ਆਰਾ ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਜਾਾਂ ਡਡਜੀਟਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਨਿਾਈਨ ਬੈਂਡਕੰਗ ਰਾਹੀ ਾਂ ਡਡਪਾਡਿਟ 
ਪਿੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕ ੇਖੋਡਿ੍ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਡਪਾਡਿਟ ਬ ਕੱ ਕਰਨ ਵੇਿੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਕੋਿ ਡਨਮਨਡਿਡਖਤ ਨ ੰ  ਚ ਣਨ ਦਾ ਡਵਕਿਪ 
ਹੋਵੇਗਾ 

ਲਮਆਦ: ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 7 ਡਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ ਰ  (digibank ਮੋਬਾਈਿ/ਇੰਟਰਨੱੈਟ ਬੈਂਡਕੰਗ ਪਿੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀ ਾਂ ਬ ਕੱ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਡਪਾਡਿਟ ਿਈ, 

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡਮਆਦ 90 ਡਦਨ ਹੈ। ਘੱਟ ਡਮਆਦ ਿਈ ਗਾਹਕ ਸ਼ਾਖਾ ਰਾਹੀ ਾਂ ਡਡਪਾਡਿਟ ਬ ੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ) 
ਰਕਮ: ਫਾਰਮ ਡਵੱਚ ਪਡਰਭਾਡਸ਼ਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਤੋਂ ਸ਼ ਰ  

 

ਲਵਆਜ: ਡਮਸ਼ਰਤ ਡਵਆਜ / ਸਧਾਰਨ ਡਵਆਜ / ਡਤਮਾਹੀ ਪੇ-ਆਊਟ ਜਾਾਂ ਮਾਡਸਕ ਪੇ-ਆਊਟ 

ਲਮਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣਾ: ਮ ਿ ਅਤੇ ਡਵਆਜ ਦਾ ਆਟੋਮੈਡਟਕ ਨਵੀਨੀਕਰਣ (ਆਟ-ੋਨਵੀਨੀਕਰਨ) / ਇਕੱਿੇ ਮ ਿ ਦਾ ਆਟੋਮੈਡਟਕ 
ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿੰਕ ਕੀਤ ੇਬੈਂਕ ਖਾਤ ੇਡਵੱਚ ਕਰੈਡਡਟ ਡਵਆਜ / ਪ ਰੀ ਰਕਮ (ਮ ਿ ਅਤੇ ਡਵਆਜ ਸਮੇਤ) ਡਿੰਕਡ ਖਾਤ ੇਡਵੱਚ ਕਰੈਡਡਟ 
ਕੀਤੀ ਗਈ / ਜਾਰੀ ਡਡਮਾਾਂਡ ਡਰਾਫਟ / NEFT / RTGS / IMPS / UPI ਦ ਆਰਾ ਇਿੈਕਟਰਾਡਨਕ ਡਰਡਮਟੈਂਸ (digibank ਮੋਬਾਈਿ 
ਬੈਂਡਕੰਗ ਪਿੇਟਫਾਰਮ ਦ ਆਰਾ ਬ ਕੱ ਕੀਤ ੇਡਫਕਸਡ ਡਡਪਾਡਿਟ ਿਈ ਿਾਗ  ਨਹੀ ਾਂ)। 

 

ਉਪੱਰ ਦੱਸੀਆਾਂ ਡਵਆਪਕ ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੈਂਕ ਖਾਸ ਡਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਾਂ ਵਾਿੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਖਾਸ ਟੀਚਾ 
ਗਾਹਕ ਭਾਗਾਾਂ ਿਈ ਗੈਰ-ਕਾਿਯੋਗ ਜਮ੍ਾਾਂ, ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਡਿੰਕਡ ਫਿੋਡਟੰਗ ਦਰ ਜਮ੍ਾਾਂ ਆਡਦ। 

 

2.6 ਆਵਰਤੀ ਲਡਪਾਲ਼ਿਟ - ਡਕਸੇ ਅਡਜਹੇ ਡਵਅਕਤੀ ਿਈ ਹੈ ਜੋ ਡਰਟਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਡਨਸ਼ਡਚਤ ਦਰ ਿਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਇੱਕ ਖਾਸ 
ਰਕਮ ਦਾ ਡਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ੰਦਾ ਹੈ। ਡਮਆਦ ਪ ਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਡਮਤੀ 'ਤੇ / ਪਡਹਿਾਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਡਮਤੀ 'ਤੇ, ਗਾਹਕ ਨ ੰ  ਮ ਿ ਰਕਮ ਦੇ 
ਨਾਿ-ਨਾਿ ਉਸ ਡਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਾਇਆ ਡਗਆ ਡਵਆਜ ਵੀ ਡਮਿੇਗਾ। 

 

2.7 ਗ ਰ - ਲਨਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ੍ ਦੇ ਲਵਅਕਤੀਆਾਂ (PIO) ਨੰੂ ਜਮਹਾਾਂ ਲ੍ਈ, ਬੈਂਕ- ਗੈਰ-ਡਨਵਾਸੀਆਾਂ (NRI) 

ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮ ਿ ਦੇ ਡਵਅਕਤੀਆਾਂ (PIO) ਨ ੰ  FCNR (B) ਡਡਪਾਡਿਟ, NRE ਡਡਪਾਡਿਟ ਅਤੇ NRO ਡਡਪਾਡਿਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 

• NRE/NRO ਜਮ੍ਾਾਂ ਿਈ, ਡਵਆਜ ਦਰਾਾਂ ਬੈਂਕਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਤ ਿਨਾਤਮਕ ਘਰੇਿ  ਰ ਡਪਆ ਡਮਆਦੀ ਜਮਾਾਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਾਂ 
ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਦਰਾਾਂ ਨਾਿੋਂ  ਵੱਧ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਾਂ। 

• ਬੈਂਕ NRE ਬੱਚਤ ਜਮ੍ਾਾਂ ਦੇ ਡਵਰ ੱਧ ਡਕਸੇ ਵੀ ਡਕਸਮ ਦੇ ਅਡਧਕਾਰ, ਡਸੱਧੇ ਜਾਾਂ ਅਡਸੱਧੇ, ਨ ੰ  ਡਚੰਡਨ੍ਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰੇਗਾ। 
• ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਜਾਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਡਰਕ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ) ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧ  ਡਵਆਜ ਦਰ ਦਾ 

ਿਾਭ ਬੈਂਕ ਦ ਆਰਾ ਡਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨ ਸਾਰ NRE ਅਤੇ NRO ਜਮ੍ਾਾਂ ਿਈ ਉਪਿਬਧ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। 
• ਇਹ ਨੀਤੀ ਡਸਰਫ਼ DBS Bank India Ltd. ਦ ਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ 'ਤੇ ਿਾਗ  ਹ ੰਦੀ ਹੈ। 

 

ਮਨਿ ਰਸ਼ ਦਾ ਡੈਡਬਟ/ਕਰੈਡਡਟ, ਜਮ੍ਾਾਂ ਦੀ ਡਮਆਦ, ਜਮ੍ਾਾਂ ਦੀ ਡਵਆਜ ਦਰ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਡਹਿਾਾਂ ਕਢਵਾਉਣਾ, ਡਨਵਾਸੀ ਸਡਥਤੀ ਬਦਿਣ 'ਤੇ 
ਡਨਵਾਸੀ ਡਵੱਚ ਬਦਿਣਾ ਅਤੇ ਖਾਤ ੇਦੇ ਸੰਚਾਿਨ, ਨਾਮਿਦਗੀ ਦੀ ਸਹ ਿਤ, ਡਮਰਤਕ ਖਾਤ ੇਦੇ ਸੰਚਾਿਨ, ਆਡਦ RBI ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਡਦਸ਼ਾ-
ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਡਵੱਚ ਡਨਰਧਾਰਤ ਿੋੜਾਾਂ ਨਾਿ ਮੇਿ ਖਾਾਂਦੇ ਹਨ - ਜਮ੍ਾਾਂ 'ਤੇ ਡਵਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਜਮ੍ਾਾਂ ਅਤੇ ਖਾਡਤਆਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਡਦਸ਼ਾ-ਡਨਰਦੇਸ਼। 

 

FCNR (B) ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਮਆਦੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ 'ਤੇ ਡਵਆਜ ਦਰਾਾਂ ਡਨਮਨਡਿਡਖਤ ਇੱਕ ਜਾਾਂ ਵੱਧ ਕਾਰਨਾਾਂ ਕਰਕ ੇਬਦਿਦੀਆਾਂ ਹਨ: 

ਜਮ੍ਾਾਂ ਦੀ ਡਮਆਦ: FCNR (B) ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਮਆਦੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ ਿਈ ਡਮਆਦ ਪ ਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਡਮਆਦ ਹੇਠ ਡਿਖ ੇ
ਅਨ ਸਾਰ ਹੈ: 
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o ਇੱਕ ਸਾਿ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ ਦੋ ਸਾਿ ਤੋਂ ਘੱਟ 

o ਦੋ ਸਾਿ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ ਡਤੰਨ ਸਾਿ ਤੋਂ ਘੱਟ  

o ਡਤੰਨ ਸਾਿ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਿ ਤੋਂ ਘੱਟ 

o ਡਸਰਫ ਪੰਜ ਸਾਿ 

• ਜਮ੍ਾਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ: DBS ਆਪਣੀ ਮਰਿੀ ਨਾਿ ਮ ਦਰਾ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਫੈਸਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਜਸ 'ਤੇ ਡਵਆਜ 
ਦੀਆਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 

• FCNR (B) ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ ਿਈ ਡਵਆਜ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਦੋ ਦਸ਼ਮਿਵ ਸਥਾਨਾਾਂ ਤੱਕ ਰਾਉਾਂਡ ਆਫ ਕਰਕ ੇਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਡਵਆਜ ਦਰਾਾਂ ਿਈ ਸੀਡਿੰਗ ਦਰਾਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਰਚਡਿਤ ਡਨਯਾਮਕ ਡਦਸ਼ਾ-ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਾਂ। 

 

2.8 ਲਨਵਾਸੀ ਲਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਾਤਾ ਸਕੀਮ - RFC ਜਮਾਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਿੇ ਗੈਰ-ਡਨਵਾਸੀ 
ਭਾਰਤੀਆਾਂ/PIOs ਿਈ ਿਾਗ  ਹਨ, ਡਜਸ ਡਵੱਚ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸਡਥਤੀ ਗੈਰ-ਡਨਵਾਸੀ ਤੋਂ ਡਨਵਾਸੀ ਡਵੱਚ ਬਦਿ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ, ਜਾਇਦਾਦ 
ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਮੇਟੀ (ALCO) ਦ ਆਰਾ ਪਰਵਾਡਨਤ ਜਮਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ 'ਤੇ ਡਵਆਜ ਦਰਾਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ, ਡਨਵਾਸੀ ਡਵਦੇਸ਼ੀ ਮ ਦਰਾ ਖਾਤਾ 
ਸਕੀਮ (ਜੇ ਯੋਗ ਹੈ) ਦੇ ਤਡਹਤ ਇਸ ਦ ਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਾਂ ਇਸ ਦ ਆਰਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਮ੍ਾ 'ਤੇ 
ਡਵਆਜ ਡਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਗਰੈ-ਡਨਵਾਸੀ ਬਾਹਰੀ (NRE) ਖਾਤ ੇਅਤ/ੇਜਾਾਂ ਡਵਦੇਸ਼ੀ ਮ ਦਰਾ ਗੈਰ-ਡਨਵਾਸੀ ਬੈਂਕ [FCNR (B)] ਖਾਤ ੇ
ਡਵੱਚ ਬਕਾਇਆ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਡਵਕਿਪ 'ਤੇ RFC ਖਾਤ ੇ(ਜੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ) ਡਵੱਚ ਕਰੈਡਡਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਡਥਤੀ 
ਗੈਰ-ਡਨਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (NRI) ਤੋਂ ਇਕੱ ਡਨਵਾਸੀ ਡਵੱਚ ਬਦਿ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 

 

2.9 ਲਮਆਦੀ ਜਮਹਾਾਂ ਦ ੇਲਖਲ੍ਾਫ ਓਵਰਡਰਾਫਟ / ਜਮਹਾਾਂ ਕਰ਼ਿ - ਗਾਹਕ ਿੋੜੀ ਾਂਦੇ ਸ ਰੱਡਖਆ ਦਸਤਾਵੇਿਾਾਂ ਦੀ ਐਗਿੀਡਕਉਸ਼ਨ 'ਤੇ 
ਜਮ੍ਾਕਰਤਾ ਦ ਆਰਾ ਡਵਵਸਡਥਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਡਸਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਡਮਆਦੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਦੇ ਡਵਰ ੱਧ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਸਹ ਿਤ / ਜਮ੍ਾ ਕਰਿ ੇਿਈ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ROI, Tenor, ਆਡਦ ਨਾਿ ਸੰਬੰਧਤ ਡਦਸ਼ਾ-ਡਨਰਦੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਦ ਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਡਨਯਾਮਕ ਡਦਸ਼ਾ-ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਰੈਡਡਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਜਮ੍ਾ ਦੀ ਡਮਆਦ ਦੀ ਕਮਾਈ/ ਡੈਡਬਟ ਕੀਤੇ ਡਵਆਜ 
ਦੇ ਨਾਿ ਿਏ ਗਏ ਕਰਿ ੇਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਿਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਾਕਰਤਾ ਨ ੰ  ਉਡਚਤ ਸ ਚਨਾ ਦੇ ਤਡਹਤ, ਜਮ੍ਾ 
ਅਤੇ ਜਮ੍ਾ ਕਰਿ ੇਦੋਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਡਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

3. ਲਵਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ – ਡਵਆਜ ਡਿੰਕ ਕੀਤ ੇਬੱਚਤ / ਚਾਿ  ਖਾਤੇ ਡਵੱਚ ਜਾਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਡਰਿਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 
ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦ ਆਰਾ ਡਨਰਧਾਰਤ ਦਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਦ ਆਰਾ ਡਨਰਧਾਰਤ ਡਮਆਦ ਪ ਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਕਰੈਡਡਟ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਡਰਿਰਵ ਬੈਂਕ ਦ ਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮ ਡਦਸ਼ਾ-ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕ ਡਮਆਦੀ ਜਮ੍ਾਾਂ 
ਡਵਆਜ ਦਰਾਾਂ ਦਾ ਫੈਸਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਨਯਾਮਕ ਦ ਆਰਾ ਮਨਿ ਰ ਗਰਾਹਕ ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ ਡਜਵੇਂ ਡਕ DBS ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਡਰਕ, ਪਰ 
ਇਹਨਾਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀ ਾਂ, ਬੈਂਕ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿੀ ਨਾਿ, ਆਮ ਬੈਂਕ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਉਪੱਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਪਰਤੀਸ਼ਤ 
ਸਾਿਾਨਾ ਦਰ 'ਤੇ ਵਾਧ  ਡਵਆਜ ਦੀ ਆਡਗਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰ ਇਹ ਰੈਕ ਰੇਟ ਡਫਕਸਡ ਜਮ੍ਾਾਂ ਅਤੇ ਆਵਰਤੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਿਈ ਹੀ ਿਾਗ  
ਹੋਵੇਗਾ। 

 

ਡਮਆਦੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ 'ਤੇ ਡਵਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਡਤਮਾਹੀ ਅੰਤਰਾਿਾਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ ਦੀ ਡਮਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ 
ਦ ਆਰਾ ਡਨਰਧਾਰਤ ਦਰ 'ਤੇ ਭ ਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਮਾਡਸਕ ਜਮ੍ਾਾਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮਾਮਿੇ ਡਵੱਚ, ਡਵਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਡਤਮਾਹੀ ਿਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਛੋਟ ਵਾਿੇ ਮ ੱਿ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 
ਭ ਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਵਆਜ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਨਿਦੀਕੀ ਰ ਪਏ ਡਵੱਚ ਰਾਉਾਂਡ ਆਫ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

ਬ ਡਕੰਗ ਦੇ 7 ਡਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਮਆਦ ਪ ਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਡਹਿਾਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਿੇ ਡਵੱਚ ਕੋਈ ਡਵਆਜ ਨਹੀ ਾਂ ਡਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBA) ਕੋਡ ਫਾਰ ਬੈਂਡਕੰਗ ਪਰੈਕਡਟਸ IBA ਦ ਆਰਾ ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਕਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਇਕਸਾਰ ਢੰਗ ਨਾਿ ਅਪਣਾਉਣ 
ਿਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਹੈ। ਕੋਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਡਨਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਬੈਂਡਕੰਗ ਡਵਵਹਾਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਡਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, 

ਡਜਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਗਾਹਕਾਾਂ ਨਾਿ ਆਪਣੇ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਡਵੱਚ ਪਾਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

IBA, ਘਰੇਿ  ਡਮਆਦੀ ਜਮ੍ਾਾਂ 'ਤੇ ਡਵਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇੱਸ਼ ਿਈ, ਨੇ ਡਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਕ ਡਤੰਨ ਮਹੀਡਨਆਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 
ਡਵੱਚ ਮ ੜ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ 'ਤੇ ਜਾਾਂ ਡਜੱਥ ੇਟਰਮੀਨਿ ਡਤਮਾਹੀ ਅਧ ਰੀ ਹੈ, ਡਵਆਜ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਅਸਿ ਡਦਨਾਾਂ ਦੀ ਸੰਡਖਆ 
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ਦੇ ਅਨ ਪਾਤ ਨਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ ਿਈ ਉਪਰੋਕਤ ਡਵਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਉਦਾਹਰਨ: ਜੇਕਰ ਜਮ੍ਾਾਂ 7 ਮਹੀਡਨਆਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਿ ਿਈ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਡਵਆਜ 2 ਡਤਮਾਹੀਆਾਂ ਿਈ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਬਾਕੀ ਬਚੇ 
ਡਵਆਜ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਡਦਨਾਾਂ ਦੀ ਡਗਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਇਸ ਗਣਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਿਈ, ਇੱਕ ਸਾਿ ਡਵੱਚ ਡਦਨਾਾਂ ਦੀ ਡਗਣਤੀ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਿੀਪ ਸਾਿ ਡਵੱਚ 366 ਡਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਿਾਾਂ ਡਵੱਚ 365 ਡਦਨ 
ਮੰਡਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਬੈਂਕ ਡਵਆਜ ਦੀ ਰਕਮਾਾਂ/ਕਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਾਂ ਡਵੱਚ ਇੱਕ CIF ਅਧੀਨ ਰੱਖੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ FDs ਨ ੰ  
ਮੰਨਦਾ ਹੈ। 

 

ਬੈਂਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਹਕਾਾਂ ਤੋਂ ਡਮਆਦੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਡਮਆਦ ਪ ਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਿੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਿਰੀ ਜਾਾਂ ਜਮ੍ਾ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 
ਹੋਣ ਦੀ ਸਡਥਤੀ ਡਵੱਚ, ਬੱਚਤ ਖਾਤ ੇ'ਤੇ ਿਾਗ  ਡਵਆਜ ਦਰ ਮੌਜ ਦਾ ਡਨਯਾਮਕ ਡਦਸ਼ਾ-ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਿਾਗ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦ ਆਰਾ ਸਿਾਹ ਡਦੱਤ ੇਗਏ ਫਾਰਮ ਿੇਟ ਅਤੇ ਸੰਮੇਿਨਾਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਬੈਂਕ ਡਮਆਦੀ ਜਮਾਾਂ 'ਤੇ ਡਵਆਜ ਦੀ 
ਗਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

"ਬਿਕ ਡਡਪਾਡਿਟ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕੱਿਾ ਰ ਡਪਆ ਡਮਆਦੀ ਜਮ੍ਾਾਂ / FCNR (B) INR 2 ਕਰੋੜ (ਬਰਾਬਰ ਡਵਦੇਸ਼ੀ ਮ ਦਰਾ ਦੀ 
ਰਕਮ) ਅਤ ੇਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜਮ੍ਾਾਂ ਿਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਕ INR 2 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਿਕ ਜਮ੍ਾਾਂ ਿਈ ਸਮਾਨ ਡਮਆਦ 
ਪ ਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਾਂ ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ ਿਈ ਡਵਆਜ ਦੀਆਾਂ ਵੱਖਰੀਆਾਂ ਦਰਾਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। INR 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ 
ਿਈ, ਉਸੇ ਡਮਆਦ ਪ ਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਾਂ ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ ਿਈ ਉਹੀ ਦਰ ਿਾਗ  ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵ ਦਰਾਾਂ ਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ। ਰ ਪਏ ਦੀ 
ਡਮਆਦੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ ਡਵੱਚ ਘਰੇਿ  ਡਮਆਦੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ ਦੇ ਨਾਿ-ਨਾਿ NRO ਅਤੇ NRE ਖਾਡਤਆਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਮਆਦੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ 
ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਣਗੀਆਾਂ। 

 

INR 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ ਿਈ ਕਾਰਡ ਦਰਾਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਡਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਨਿ ਰੀ ਿਈ ALCO ਨ ੰ  
ਿੋੜੀ ਾਂਦੀਆਾਂ ਤਬਦੀਿੀਆਾਂ ਦੀ ਡਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਕ ਜਮ੍ਾਾਂ ਿਈ ਡਵਡਭੰਨ ਦਰਾਾਂ ਜਾਇਦਾਦ / ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀਆਾਂ ਿਰ ਰਤਾਾਂ ਦੇ 
ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਰਕਮ ਅਤ ੇਡਮਆਦ ਦੇ ਜਮ੍ਾਾਂ ਿਈ ਉਹੀ ਦਰਾਾਂ ਿਾਗ  ਹੋਣਗੀਆਾਂ। 

 

ਜਮਾਾਂ 'ਤੇ ਡਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀਆਾਂ ਇਮਾਰਤਾਾਂ ਡਵੱਚ ਪਰਮ ੱਖਤਾ ਨਾਿ ਡਦਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਮ੍ਾਾਂ ਸਕੀਮਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ 
ਸੰਬੰਧ ਡਵੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਿੀਆਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਰਮ ੱਖਤਾ ਨਾਿ ਪਰਦਰਡਸ਼ਤ 
ਕਰਕੇ ਪਡਹਿਾਾਂ ਤੋਂ ਸ ਡਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਜੇਕਰ ਇੱਕ NRE ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ, ਤ ਰੰਤ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ, NRE ਡਮਆਦੀ ਜਮ੍ਾ ਨ ੰ  ਡਨਵਾਸੀ ਡਵਦੇਸ਼ੀ ਮ ਦਰਾ ਖਾਤ ੇ(RFC) 

ਡਵੱਚ ਬਦਿਣ ਿਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਡਵਆਜ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਹੇਠਾਾਂ ਡਦੱਤੇ ਅਨ ਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: 
i) ਜੇਕਰ NRE ਜਮ੍ਾਾਂ ਇੱਕ ਸਾਿ ਦੀ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਡਮਆਦ ਿਈ ਨਹੀ ਾਂ ਚੱਡਿਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ RFC ਖਾਡਤਆਾਂ ਡਵੱਚ ਰੱਖੀਆਾਂ ਬੱਚਤ 

ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ 'ਤੇ ਭ ਗਤਾਨਯੋਗ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਿੀ ਦਰ 'ਤੇ ਡਵਆਜ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ii) ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਡਿਆਾਂ ਡਵੱਚ, ਡਵਆਜ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਜੇਕਰ ਅਡਜਹੀ NRE ਜਮ੍ਾਾਂ 1 ਸਾਿ ਦੀ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਡਮਆਦ ਿਈ ਨਹੀ ਾਂ ਚੱਿਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਬੈਂਕ, ਆਪਣੀ ਮਰਿੀ ਨਾਿ, RFC ਖਾਡਤਆਾਂ 
ਡਵੱਚ ਰੱਖੀਆਾਂ ਬੱਚਤ ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ 'ਤੇ ਭ ਗਤਾਨਯੋਗ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਿੀ ਦਰ 'ਤੇ ਡਵਆਜ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ 
ਅਡਜਹੇ ਰ ਪਾਾਂਤਰਨ ਿਈ NRE ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦ ਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤ ਰੰਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵ।ੇ 

 

ਛ ੱਟੀਆਾਂ 'ਤੇ ਡਮਆਦ ਪ ਰੀ ਹੋਣ ਵਾਿੇ ਜਮ੍ਾਾਂ ਅਗਿੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਡਦਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤ ੇਗਾਹਕ ਸ਼ ਰ ਆਤੀ ਜਮ੍ਾਾਂ 
ਬ ਡਕੰਗ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਵਾਧ  ਡਦਨ/ਡਦਨਾਾਂ ਿਈ ਡਵਆਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਏਗਾ। 

 

ਜਮ੍ਾਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਗਾਹਕ ਜਮ੍ਾਾਂ ਖਾਤ ੇਨ ੰ  ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਡਮਆਦ ਪ ਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਡਮਤੀ 'ਤੇ ਅਗਿੀ ਡਮਆਦ ਿਈ ਜਮ੍ਾ ਦੇ 
ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਡਮਆਦੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ 'ਤੇ ਡਮਆਦ ਪ ਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਡਵੱਚ, ਡਵਅਕਤੀਗਤ / HUF/ਟਰੱਸਟ/ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਿੇ 
ਡਵੱਚ, DBS Bank India Ltd ਡਮਆਦ ਪ ਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਡਮਤੀ ਬਾਰੇ ਪਡਹਿਾਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਾਾਂਕਰਤਾ ਨ ੰ  ਸ ਡਚਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮ ਿ ਜਮ੍ਾਾਂ 
ਰਕਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮਾਾਂ ਅਵਧੀ ਿਈ, ਮੌਜ ਦਾ ਡਵਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਜਮ੍ਾਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਰਾਾਂ ਿਈ, ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਬੱਚਤ / 
ਚਾਿ  ਖਾਤ ੇਨ ੰ  ਡਮਆਦ ਪ ਰੀ ਹੋਣ ਵਾਿੀ ਕਮਾਈ ਨਾਿ ਕਰੈਡਡਟ ਕਰੇਗਾ। ਅਡਜਹੀ ਸਡਥਤੀ ਡਵੱਚ ਡਜੱਥੇ ਗਾਹਕ ਸਾਡੇ ਕੋਿ ਬੱਚਤ / ਚਾਿ  
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ਖਾਤਾ ਨਹੀ ਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਸੀ ਾਂ ਗਾਹਕ ਦੀਆਾਂ ਅਗਿੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਤੱਕ ਡਮਆਦ ਪ ਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਕੋਿ ਰੱਖਾਾਂਗੇ ਅਤੇ 
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਡਨਯਮਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਡਨਯੰਤਡਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਡਜਹੀਆਾਂ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ 'ਤੇ ਡਵਆਜ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਜੇਕਰ ਡਕਸੇ ਡਵਅਕਤੀ ਦ ਆਰਾ ਰੱਖੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਡਮਆਦੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ/ਦੇਣਯੋਗ ਕ ੱਿ ਡਵਆਜ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨ ੰ ਨ 
ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ CBDT (ਸੈਂਟਰਿ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਡਦਸ਼ਾ-ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਨ ਸਾਰ 
ਡਨਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਬੈਂਕ ਕੋਿ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਕਰ ਕਟੱਣ ਦੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਡਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹ ੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਡਤਮਾਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰ 
ਕਟੌਤੀ ਿਈ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਸਰਟੀਡਫਕੇਟ (TDS ਸਰਟੀਡਫਕੇਟ) ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਮ੍ਾਕਰਤਾ, ਜੇਕਰ TDS ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਾਂ 
ਹਰ ਡਵੱਤੀ ਸਾਿ ਦੀ ਸ਼ ਰ ਆਤ ਡਵੱਚ 15G/H ਫਾਰਮ ਡਵੱਚ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਡਨਯਮ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਿਾਗ  TDS ਦਰਾਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ 
ਿਾਗ  ਹੋਣਗੀਆਾਂ। 

 

FCNR(B) ਜਮਹਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ ਲ੍ਈ ਲਵਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ: 

 

(a) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਡਹਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮ 'ਤੇ ਡਵਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ 360 ਡਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ 
ਹੈ। 

(b) ਡਵਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 180 ਡਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਿਾਾਂ 'ਤੇ ਭ ਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 
ਅਸਿ ਡਦਨਾਾਂ ਿਈ। 
ਬਸ਼ਰਤ ੇਡਕ ਡਮਸ਼ਡਰਤ ਪਰਭਾਵ ਨਾਿ ਡਮਆਦ ਪ ਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡਵਆਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਡਵਕਿਪ ਜਮ੍ਾਕਰਤਾ ਕਿੋ ਹੋਵੇਗਾ। 

 

ਸਥਾਈ ਸੈਟਿਮੈਂਟ ਿਈ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਵਾਿੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਡਰਕਤਾ/ਮ ਿ ਦੇ ਡਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ FCNR (B) ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ ਇਹਨਾਾਂ 
ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਵਆਜ ਦੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਡਮਆਦ ਪ ਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਡਹਣਗੀਆਾਂ ਡਕ: 

a) FCNR (B) ਜਮਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ 'ਤੇ ਿਾਗ  ਅਨ ਸਾਰ ਡਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 
b) ਅਡਜਹੀਆਾਂ ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ ਨ ੰ  ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਡਮਤੀ ਤੋਂ ਡਨਵਾਸੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਡਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
c) ਅਡਜਹੇ FCNR (B) ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ ਨ ੰ  ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਡਹਿਾਾਂ ਕਢਵਾਉਣਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੰਡ ਪਰਾਵਧਾਨਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। 
d) ਡਮਆਦ ਪ ਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ FCNR (B) ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ ਨ ੰ  ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਡਵਕਿਪ 'ਤੇ ਡਨਵਾਸੀ ਰ ਪਏ ਜਮ੍ਾਾਂ ਖਾਤੇ ਜਾਾਂ RFC ਖਾਤ ੇ

(ਜੇ ਯੋਗ ਹੋਵ)ੇ ਡਵੱਚ ਬਦਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

FCNR(B) ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 'ਤੇ ਡਵਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮੌਜ ਦਾ ਪਰਚਡਿਤ ਡਦਸ਼ਾ-ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ। 

 

4. ਲਮਆਦੀ ਜਮਹਾਾਂ ਨੰੂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਲਹਲ੍ਾਾਂ ਕਢਵਾਉਣਾ - ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਮਰਿੀ ਅਨ ਸਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਡਹਿਾਾਂ ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ ਨ ੰ  ਡਮਆਦ 
ਪ ਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਡਹਿਾਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਡਗਆ ਦੇਣ ਦਾ ਅਡਧਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਡਮਆਦੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਦੀ ਅੰਡਸ਼ਕ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਿਤ 
ਡਸਰਫ ਤਾਾਂ ਹੀ ਡਦੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਜਮ੍ਾਾਂ ਡਵਸੇ਼ਸ਼ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬ ਕੱ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਤ/ਚਾਿ  ਖਾਤ ੇਨਾਿ ਜ ੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 
ਪਡਹਿਾਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਿਤ ਡਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਜਮ੍ਾ 'ਤੇ ਿਾਗ  ਡਵਆਜ ਅਤ ੇਜ ਰਮਾਨੇ ਦੇ ਭ ਗਤਾਨ ਦੀ ਇਜਾਿਤ RBI ਦ ਆਰਾ 
ਡਨਰਧਾਰਤ ਪਰਚਡਿਤ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਨਾਿ ਇਸ ਸੰਬਧੰ ਡਵੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਿਬਧ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤ ੇਜਾਾਂਦੇ 
ਬੈਂਕ ਦ ਆਰਾ ਜਾਰੀ ਡਦਸ਼ਾ-ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਡਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 

 

ਬੈਂਕ, ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਾਾਂਕਰਤਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਡਿਖਤੀ/ਆਨਿਾਈਨ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਆਪਣੀ ਡਮਆਦ ਪ ਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਡਮਤੀ ਤੋਂ ਪਡਹਿਾਾਂ ਇੱਕ ਡਨਵਾਸੀ /NRO 

ਡਮਆਦੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਅਤੇ NRE/FCNR ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ ਨ ੰ  ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਿਤ ਦੇਵੇਗਾ। 
 

• ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਡਹਿਾਾਂ ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਡਨਵਾਸੀ/NRO ਡਮਆਦੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ 'ਤੇ ਡਵਆਜ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਈ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਡਜਹੀ ਜਮ੍ਾਾਂ, ਅਡਜਹੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪਿੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਡਮਤੀ 'ਤੇ ਪਰਚਡਿਤ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ, ਜੋ ਵੀ 
ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਰੱਖੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦ ਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤ ੇਜ ਰਮਾਨਾ ਖਰਡਚਆਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। 

• ਡਮਆਦ ਪ ਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਡਹਿਾਾਂ ਕਢਵਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ NRE/FCNR ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ 'ਤੇ ਡਵਆਜ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਡਸਰਫ ਤਾਾਂ ਹੀ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਡਮਆਦ ਪ ਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਡਹਿਾਾਂ ਕਢਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਾਿ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਕ, 

ਅਡਜਹੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਡਮਆਦ ਿਈ, ਅਡਜਹੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪਿੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਡਮਤੀ 'ਤੇ ਪਰਚਡਿਤ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ 
ਦਰ 'ਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਬੈਂਕ ਦ ਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤ ੇਜ ਰਮਾਨੇ ਦੇ ਖਰਡਚਆਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। 

• FCNR ਿਈ ਡਮਆਦ ਪ ਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਡਹਿਾਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਿਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨ ਕਸਾਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਗਾਹਕ 
ਦ ਆਰਾ ਸਡਹਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਜੇਕਰ ਡਮਆਦੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਡਹਿਾਾਂ ਕਢਵਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ / ਜਮ੍ਾਾਂ ਬ ਡਕੰਗ ਦੇ 7 ਡਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹ ੰਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕੋਈ 
ਡਵਆਜ ਨਹੀ ਾਂ ਡਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
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ਇਹ ਪੈਨਿਟੀ ਚਾਰਜ ਢਾਾਂਚਾ (ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਬੈਂਕ ਦ ਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਡਰਭਾਡਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਹੈ) ਇਹਨਾਾਂ ਿਈ ਿਾਗ  ਹ ੰਦਾ ਹੈ: 

• ਡਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਡਵਅਕਤੀਗਤ ਜਮ੍ਾਾਂ 
• ਡਕਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦੇ FCNR ਜਮ੍ਾਾਂ। 

 

ਪੈਨਿਟੀ ਚਾਰਜ ਢਾਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਕਮ ਡਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਿੀ ਕੰਟਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ / ALCO ਦ ਆਰਾ ਮਨਿ ਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਹੋਵੇਗੀ। 

 

NRE ਡਮਆਦੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ (FCNR ਸਮੇਤ) ਨ ੰ  ਡਨਵਾਸੀ ਡਵਦੇਸ਼ੀ ਮ ਦਰਾ (RFC) ਖਾਤੇ ਡਵੱਚ ਬਦਿਣ ਿਈ ਡਮਆਦ ਪ ਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਪਡਹਿਾਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਿੇ ਡਵੱਚ, ਬੈਂਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਡਹਿਾਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਿਈ ਕੋਈ ਜ ਰਮਾਨਾ ਨਹੀ ਾਂ ਿਵੇਗਾ। 

 

ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਮਰਿੀ ਨਾਿ FCNR ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ ਦੀ ਡਮਆਦ ਪ ਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਡਹਿਾਾਂ ਡਨਕਾਸੀ ਿਈ ਵਾਧ  ਸਵੈਪ ਿਾਗਤ ਵੀ ਿਗਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਡਹਿਾਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਡਵਆਜ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਵਾਧ  ਡਵਆਜ ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵਸ ਿ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਿਾਾਂਡਕ, NRE/FCNR ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਡਮਤੀ ਤੋਂ 1 (ਇੱਕ) ਸਾਿ ਦੀ ਡਮਆਦ ਪ ੱਗਣ ਤੋਂ 
ਪਡਹਿਾਾਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਡਮਆਦ ਪ ਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਡਹਿਾਾਂ ਕਢਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਿੇ ਡਵੱਚ ਕੋਈ ਡਵਆਜ ਅਦਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਿਾਾਂਡਕ, 

ਬੈਂਕ, ਆਪਣੀ ਮਰਿੀ ਅਨ ਸਾਰ, ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਿਾਗ  ਡਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਡਵਅਕਤੀਆਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਡਹੰਦ  
ਅਣਵੰਡੇ ਪਡਰਵਾਰਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਰੱਖੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਵੱਡੀਆਾਂ ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ (2 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਨ ੰ  ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਡਹਿਾਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ 
ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਅਡਜਹੇ ਜ ਰਮਾਨੇ ਦੇ ਖਰਡਚਆਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਿੋੜੀ ਾਂਦੀਆਾਂ ਪਰਵਾਨਗੀਆਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ 
 

ਡਮਰਤਕ ਜਮ੍ਾਕਰਤਾਵਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸੰਯ ਕਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਡਮਆਦੀ ਜਮ੍ਾ ਦੀ ਰਕਮ ਨ ੰ  ਵੰਡਣ ਦੇ ਮਾਮਿੇ ਡਵੱਚ, 

ਡਮਆਦੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮ ਨ ੰ  ਡਮਆਦ ਪ ਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਡਹਿਾਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਿਈ ਕੋਈ ਿ ਰਮਾਨਾ ਨਹੀ ਾਂ ਿਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮ 
ਦੀ ਡਮਆਦ ਅਤੇ ਕ ੱਿ ਰਕਮ ਡਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਿੀ ਤੋਂ ਗ ਿਰਦੇ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ। 

 

5. ਟ ਕਸ ਸੇਵਰ ਲਡਪਾਲ਼ਿਟ 

• ਡਕਸੇ ਵੀ ਮ ੱਿ ਦੀ ਡਮਆਦੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਸੀਦ ਦੀ ਡਮਆਦ ਪ ਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਧੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੀ ਡਮਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ ਰ  ਹੋਣ ਵਾਿੇ ਪੰਜ ਸਾਿ 
ਹੋਵੇਗੀ। 

• ਇਸਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੀ ਡਮਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਿ ਦੀ ਡਮਆਦ ਪ ੱਗਣ ਤੋਂ ਪਡਹਿਾਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਮਆਦੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮ ਨਗਦੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ 

• ਟੈਕਸ ਸੇਵਰ ਡਡਪਾਡਿਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਿਾ ਨਹੀ ਾਂ ਡਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਹਾਿਾਾਂਡਕ, ਸੰਯ ਕਤ ਧਾਰਕ ਡਕਸਮ ਜਮ੍ਾਾਂ ਦੇ ਮਾਮਿੇ ਡਵੱਚ ਜਮ੍ਾਾਂ ਦੇ ਪਡਹਿੇ ਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਿੇ ਡਵੱਚ, ਜਮ੍ਾਾਂ ਦਾ ਦ ਜਾ 
ਧਾਰਕ ਇਸਦੀ ਡਮਆਦ ਪ ਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਡਹਿਾਾਂ ਸ਼ਾਖਾ ਨ ੰ  ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮ ਦੇ ਪਡਹਿੇ ਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਬ ਤ ਨਾਿ ਸਮਰਡਥਤ, ਇੱਕ ਅਰਿੀ 
ਦੇ ਕ,ੇ  ਡਮਆਦੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮ ਨ ੰ  ਨਕਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

 

6. ਨਾਬਾਲ੍ਗਾਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ - ਨਾਬਾਿਗ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਖੋਡਿ੍ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਖੋਿ੍ਣ ਦੌਰਾਨ ਦਰਸਾਏ ਅਨ ਸਾਰ 
ਕ ਦਰਤੀ ਜਾਾਂ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਨਯ ਕਤ ਸਰਪਰਸਤ ਦ ਆਰਾ ਚਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਨਾਬਾਿਗ, ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਿ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍-ਡਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹ ਣ ਤਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਸ ਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਖੋਿ੍ਣ ਦੀ ਇਜਾਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਚੱੈਕ-ਬ ਕੱ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੱੈਟ ਬੈਂਡਕੰਗ (ਗੈਰ-ਡਵੱਤੀ ਿੈਣ-ਦੇਣ) ਅਤੇ ATM 

ਸੰਚਾਿਨ (ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ, ਬਕਾਇਆ ਪ ੱਛਡਗੱਛ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ) ਵਾਿੇ ਡੈਡਬਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇਜਾਿਤ ਡਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਨਾਬਾਿਗਾਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਸਹ ਿਤ ਜਾਾਂ ਕਰਿ/ਅਡਵਾਾਂਸ ਨਹੀ ਾਂ ਡਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕ ਦਰਤੀ ਸਰਪਰਸਤ ਦੇ ਨਾਿ 
ਨਾਬਾਿਗਾਾਂ/ਨਾਬਾਿਗਾਾਂ ਦੇ ਖਾਤ ੇਡਵੱਚ ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ/RBI ਡਦਸ਼ਾ-ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਾਂ ਹੋਣਗੀਆਾਂ 

 

ਹਾਿਾਾਂਡਕ, ਨਾਬਾਿਗ ਦੇ ਬਾਿਗ ਹਣੋ 'ਤੇ, ਨਾਬਾਿਗ ਦੇ ਨਾਿ ਸਰਪਰਸਤ, ਜੋ ਬਾਿਗ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਿਦੀਕੀ ਬਰਾਾਂਚ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਣਗੇ 
ਅਤੇ ਨਾਬਾਿਗ ਖਾਤ ੇਦੀ ਤਬਦੀਿੀ ਿਈ ਨਵੀਨਤਮ ਫੋਟੋ ਅਤ ੇਨਮ ਨੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਨਾਿ ਿੋੜੀ ਾਂਦੇ ਆਈਡੀ ਦਸਤਾਵੇਿ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ 
ਸਬ ਤ ਦੇਣਗੇ। ਗਾਹਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਡਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਕ ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਿ ਬੈਂਕ ਅਡਜਹੇ ਨਾਬਾਿਗ ਖਾਡਤਆਾਂ 
ਨਾਿ ਨਡਜੱਠਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿੀ ਨਾਿ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਸਰਪਰਸਤ ਦ ਆਰਾ ਸੰਚਾਡਿਤ ਨਾਬਾਿਗ ਦੇ ਖਾਤ ੇਦੇ ਮਾਮਿੇ ਡਵੱਚ, ਨਾਬਾਿਗ ਦੇ ਬਾਿਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰਪਰਸਤ ਦਾ ਖਾਤਾ ਚਿਾਉਣ ਦਾ 
ਅਡਧਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਤੇ ਡਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਉਸ ਨਾਬਾਿਗ ਦੀ ਡਵਸੇ਼ਸ਼ ਸੰਪਤੀ ਮੰਡਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਬਾਿਗ ਹੋ ਡਗਆ 
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ਹੈ; ਅਤੇ ਪਰਡਕਡਰਆ ਸੰਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਪ ਰੀਆਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤ ੇਡਵੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਿਤ ਇਕੱਿੇ ਨਾਬਾਿਗ 
ਨ ੰ  ਡਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

7. ਅਨਪੜ੍ਹ/ਨੇਤਰਹੀਣ ਲਵਅਕਤੀ ਦਾ ਖਾਤਾ - ਬੈਂਕ ਅਨਪੜ੍ ਡਵਅਕਤੀ ਦੇ ਚਾਿ  ਖਾਡਤਆਾਂ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ ਹੋਰ ਜਮ੍ਾਾਂ ਖਾਤ ੇਖੋਿ੍ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਡਜਹ ੇਡਵਅਕਤੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਡਿ੍ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤ ੇਉਹ ਡਕਸੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਨਾਿ ਬੈਂਕ ਡਵੱਚ ਡਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਵ,ੇ ਜੋ 
ਡਕ ਜਮ੍ਾਾਂਕਰਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੋਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਡਜਹੇ ਬੱਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਡਤਆਾਂ ਿਈ ਕੋਈ ਚੱੈਕ ਬ ਕੱ ਸਹ ਿਤ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀ ਾਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਡਵਆਜ ਦੀ ਕਢਵਾਉਣ/ ਮ ੜ-ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨ ੰ  ਅਡਧਕਾਰਤ ਅਡਧਕਾਰੀ, ਡਜਸ 
ਨ ੰ  ਡਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ ਡਵੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਠੇ ਦੀ ਛਾਪ ਜਾਾਂ ਡਨਸ਼ਾਨ ਿਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਬੈਂਕ ਅਡਧਕਾਰੀ ਅਨਪੜ੍ / ਅੰਨ੍ੇ ਡਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਖਾਤ ੇਨ ੰ  ਚਿਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਡਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੀ ਡਵਆਡਖਆ ਕਰੇਗਾ 
 

ਬੈਂਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ ਡਕ ਖਾਤਾ ਖੋਿ੍ਣ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਰਸਮਾਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਡਵੱਚ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਕਸੇ ਵੀ 
ਦਸਤਾਵੇਿ ਨ ੰ  ਐਗਿੀਡਕਉਸ਼ਨ ਡਵੱਚ ਡਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਿਤ ਨਹੀ ਾਂ ਡਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਜੱਥ ੇਇਸ ਡਨਯਮ ਿਈ ਅਪਵਾਦ ਦੇਣਾ ਿਰ ਰੀ ਹੈ, 

ਬੈਂਕ ਵੇਰਡਵਆਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਿਾਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਾਿ ਭਰ ੇਖਾਤਾ ਖੋਿ੍ਣ ਵਾਿੇ ਫਾਰਮ ਪਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਿਈ ਇੱਕ ਅਡਧਕਾਰਤ ਅਡਧਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਡਨਯ ਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

8. ਬੁੱਢੇ ਅਤ ੇਅਸਮਰੱਥ ਲਵਅਕਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਔਲਟ਼ਿਮ, ਸਰੇੇਬਰਲ੍ ਪਾਲ੍ਸੀ, ਮਾਨਲਸਕ ਕਮ਼ਿੋਰੀ, ਮਾਨਲਸਕ ਲਬਮਾਰੀ ਅਤ ੇ
ਮਾਨਲਸਕ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸਮਰੱਥ ਲਵਅਕਤੀ ਦਆੁਰਾ ਖਾਲਤਆਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲ੍ਨ - 

 

8.1 ਲਬਮਾਰ/ਬੁੱਢੇ/ਅਸਮਰੱਥ ਗ ਰ-ਪ ਨਸ਼ਨ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਾਂ ਨੰੂ ਸਹੂਲ੍ਤ - ਡਬਮਾਰ / ਬ ੱਢੇ / ਅਸਮਰੱਥ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਾਂ ਦੇ ਮਾਮਿੇ 
ਡਨਮਨਡਿਡਖਤ ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ ਡਵੱਚ ਆਉਾਂਦੇ ਹਨ: 

• ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਜੋ ਡਕਸੇ ਚੱੈਕ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਿਈ ਬਹ ਤ ਬੀਮਾਰ ਹੈ / ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਡਵੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ 
ਿਈ ਬੈਂਕ ਡਵੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜ ਦ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੱੈਕ/ਡਨਕਾਸੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਠੇ ਦੀ ਛਾਪ ਿਗਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ; 

• ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਜੋ ਨਾ ਡਸਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਡਵੱਚ ਮੌਜ ਦ ਹੋਣ ਡਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕ ਝ ਸਰੀਰਕ 
ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੱੈਕ/ਡਨਕਾਸੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਠੇ ਦੀ ਛਾਪ ਿਗਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। 

 

8.2 ਸੰਚਾਲ੍ਨ ਪਰਲਕਲਰਆ - ਬ ੱਢੇ / ਡਬਮਾਰ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਡਤਆਾਂ ਨ ੰ  ਚਿਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਿਈ, ਬੈਂਕ 
ਹੇਠਾਾਂ ਡਦੱਤੀ ਪਰਡਕਡਰਆ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: - 

• ਡਜੱਥੇ ਡਕਤੇ ਵੀ ਡਬਮਾਰ/ਬ ੱਢੇ/ਅਸਮਰੱਥ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਅੰਗ ਠੇ ਜਾਾਂ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗ ਠੇ ਦੀ ਛਾਪ ਪਰਾਪਤ ਹ ੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਬੈਂਕ ਨ ੰ  ਜਾਣੇ ਜਾਾਂਦੇ ਦੋ ਸ ਤੰਤਰ ਗਵਾਹਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਡਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਿੰਮੇਵਾਰ ਬੈਂਕ ਅਡਧਕਾਰੀ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਡਜੱਥੇ ਗਰਾਹਕ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਠੇ ਦੀ ਛਾਪ ਵੀ ਨਹੀ ਾਂ ਿਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਡਵੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜ ਦ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਚੱੈਕ/ ਡਨਕਾਸੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡਨਸ਼ਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਜਸਦੀ ਪਛਾਣ ਦੋ ਸ ਤੰਤਰ ਗਵਾਹਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਡਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਿੰਮੇਵਾਰ ਬੈਂਕ ਅਡਧਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਗਾਹਕ ਨ ੰ  ਬੈਂਕ ਨ ੰ  ਇਹ ਦੱਸਣ ਿਈ ਵੀ ਡਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਕ ਚੱੈਕ/ਡਨਕਾਸੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਰਕਮ ਕੌਣ 
ਕਢੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਡਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੋ ਸ ਤੰਤਰ ਗਵਾਹਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਡਵਅਕਤੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ 
ਕਢਵਾ ਡਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਬੈਂਕ ਨ ੰ  ਦੇਣ ਿਈ ਡਕਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

 

8.3 ਔਡਟਿਮ, ਸੇਰੇਬਰਿ ਪਾਿਸੀ, ਮਾਨਡਸਕ ਕਮਿੋਰੀ, ਮਾਨਡਸਕ ਡਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਡਸਕ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਾਂ ਕਰਕ ੇ ਅਪਾਹਜ 
ਡਵਅਕਤੀ ਿਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਿ੍ਣ/ਸੰਚਾਡਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਿਈ ਬੈਂਕ ਮਾਨਡਸਕ ਡਸਹਤ ਐਕਟ, 1987 ਦੇ ਤਡਹਤ ਡਿਿ੍ਾ 
ਅਦਾਿਤਾਾਂ ਅਤ ੇਡਿਡਿ੍ਆਾਂ ਦੇ ਕ ਿੈਕਟਰਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਾਂ / ਸਰਟੀਡਫਕੇਟਾਾਂ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਔਡਟਿਮ, 

ਸੇਰੇਬਰਿ ਪਾਿਸੀ, ਮਾਨਡਸਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਿੇ ਡਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਭਿਾਈ ਿਈ ਨੈਸ਼ਨਿ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਬਹ  ਅਪਾਹਜਤਾ 
ਐਕਟ, 1999 ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦ ਆਰਾ ਅਸਮਰਥਤਾ ਵਾਿੇ ਡਵਅਕਤੀ ਿਈ ਸਰਪਰਸਤ ਦੀ ਡਨਯ ਕਤੀ 
ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਡਜਸ ਕੋਿ ਡਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਿ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਡਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇਗੀ। 
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9. ਜਮਹਾਾਂ ਖਾਲਤਆਾਂ ਦ ੇਸੰਚਾਲ੍ਨ 

 

9.1 ਧਾਰਕਾਾਂ ਨੰੂ ਜੋੜ੍ਨਾ / ਹਟਾਉਣਾ - ਬੈਂਕ ਸਾਰੇ ਸਾਾਂਝੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸੰਯ ਕਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ/ਕਾਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨ ੰ  
ਜੋੜਨ ਜਾਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਿਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹਾਿਾਤ ਅਡਜਹੇ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਡਕਸੇ ਡਵਅਕਤੀਗਤ ਜਮ੍ਾਕਰਤਾ ਨ ੰ  ਡਕਸੇ ਹੋਰ ਡਵਅਕਤੀ 
ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸੰਯ ਕਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਵਜੋਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਿਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਿਾਾਂਡਕ, ਨਾਮ(ਮਾਾਂ) ਨ ੰ  ਜੋੜਨ/ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਅਸਿੀ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਡਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਡਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

9.2 ਆਦੇਸ਼ - ਜਮ੍ਾਕਰਤਾ ਦੀ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਬੈਂਕ ਡਕਸੇ ਹੋਰ ਡਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਉਸਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖਾਤਾ ਚਿਾਉਣ ਿਈ ਅਡਧਕਾਰਤ 
ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਗਾਹਕ ਦ ਆਰਾ ਡਦੱਤਾ ਡਗਆ ਖਾਤਾ ਸੰਚਾਿਨ ਆਦੇਸ਼ ਰਡਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

9.3 ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ / ਸੇਵਾ ਖਰਚ ੇ - ਬੱਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤ,ੇ ਅਤੇ ਚਾਿ  ਜਮ੍ਾਾਂ ਖਾਤ ੇਵਰਗ ੇਜਮ੍ਾਾਂ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਿਈ, ਬੈਂਕ ਅਡਜਹੇ 
ਖਾਡਤਆਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਿਨ ਦੇ ਡਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਡਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕ ਝ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਡਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਤ ੇ
ਡਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਡਵੱਚ ਅਸਫਿ ਰਡਹਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦ ਆਰਾ ਮੌਜ ਦਾ ਡਨਯਾਮਕ ਡਦਸ਼ਾ-ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ 
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਡਨਰਧਾਡਰਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਖਰਚੇ ਿਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਂਕ ਡਕਸੇ ਵੀ ਖਾਡਤਆਾਂ 'ਤੇ ਡਦੱਤੀ ਸਮਾਾਂ ਅਵਧੀ ਿਈ ਿੈਣ-ਦੇਣ, ਨਕਦ 
ਕਢਵਾਉਣ, ਆਡਦ ਦੀ ਡਗਣਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਾਂ ਿਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ, ਬੈਂਕ ਚੱੈਕ ਬ ਕੱ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਖਾਡਤਆਾਂ ਦੀ ਵਾਧ  ਸਟੇਟਮੈਂਟ, 

ਡ ਪਿੀਕੇਟ ਪਾਸ ਬ ਕੱ, ਫੋਿੀਓ ਖਰਡਚਆਾਂ, ਆਡਦ ਿਈ ਖਰਚੇ ਡਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਡਤਆਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਿਨ ਿਈ ਡਨਯਮਾਾਂ ਅਤ ੇ
ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਅਤੇ ਡਦੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਿਈ ਖਰਡਚਆਾਂ ਦੀ ਸਮਾਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਬਾਰੇ ਅਡਜਹੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਖਾਤਾ ਖੋਿ੍ਣ ਵੇਿੇ ਸੰਭਾਵੀ 
ਜਮ੍ਾਾਂਕਰਤਾ ਨ ੰ  ਸ ਡਚਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਖਰਚੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਦਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਨ ੰ  ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਰਿੀ 
ਅਨ ਸਾਰ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਚੈਨਿਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸ ਡਚਤ ਕਰੇਗਾ। 

 

9.4 ਨਕਦ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ TDS – ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 194N ਦੇ ਤਡਹਤ TDS (ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਕਡੱਟਆ ਕਰ) 
CBDT (ਸੈਂਟਰਿ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਡਦਸ਼ਾ-ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਬੱਚਤ / ਚਾਿ  ਖਾਤ ੇਤੋਂ 
ਨਕਦ ਡਨਕਾਸੀ ਿਈ ਿਾਗ  ਹੋਵੇਗਾ। 

 

9.5 ਵ ਲਲ੍ਊ ਡੇਲਟੰਗ - ਨਵੇਂ / ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਮ੍ਾਾਂ ਿਈ ਵੈਡਿਯ  ਡੇਡਟੰਗ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਰਡਕਡਰਆ ਅਤ ੇਮਨਿ ਰੀ ਮੈਡਟਰਕਸ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ 
ਮੌਜ ਦਾ ਡਵਵਹਾਰ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰੇਗੀ। 

 

10. ਕਰਾਾਂ ਲ੍ਈ ਦੇਣਦਾਰੀ - ਗਾਹਕ ਡਕਸੇ ਵੀ ਵਸਤ  ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਕਰ ਜਾਾਂ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦ ਆਰਾ ਵਸ ਿਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ 
ਿਾਗ  ਕੀਤ ੇਸਮਾਨ ਪਰਡਕਰਤੀ ਦੇ ਡਕਸੇ ਹੋਰ ਕਰ ਿਈ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਨ ੰ  ਕਾਨ ੰ ਨ ਦ ਆਰਾ ਅਡਜਹ ੇਕਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਡਵੱਚ 
ਇਕੱਤਰ ਅਤੇ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋੜ ਹ ੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਗਾਹਕ ਅਡਜਹ ੇਭ ਗਤਾਨਾਾਂ ਦੇ ਡਵਰ ੱਧ ਬੈਂਕ ਨ ੰ  ਮ ਆਵਿਾ ਦੇਵੇਗਾ। 

 

11. ਨਾਮ਼ਿਦਗੀ ਸਹੂਲ੍ਤ - ਡਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦ ਆਰਾ ਖੋਿੇ੍ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਾਾਂ ਖਾਡਤਆਾਂ 'ਤੇ ਨਾਮਿਦਗੀ ਦੀ ਸਹ ਿਤ ਉਪਿਬਧ ਹੈ। 
ਨਾਮਿਦਗੀ ਇਕੱਿੇ ਮਿਕੀਅਤ ਵਾਿੇ ਖਾਤ ੇਿਈ ਵੀ ਉਪਿਬਧ ਹੈ। ਨਾਮਿਦਗੀ ਪਰਤੀ ਖਾਤਾ ਡਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਡਵੱਚ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਮਿਦਗੀ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦ ਆਰਾ ਡਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਜਾਾਂ ਬਦਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਖਾਤਾ 
ਧਾਰਕਾਾਂ ਦੀ ਸਡਹਮਤੀ ਨਾਿ ਨਾਮਿਦਗੀ ਨ ੰ  ਸੋਡਧਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਗ ਠੇ ਦੀ ਛਾਪ ਨ ੰ  ਦੋ ਗਵਾਹਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਖਤਾਾਂ ਦੇ ਮਾਮਿੇ ਡਵੱਚ ਡਕਸੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਿੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੰਦੀ ਹੈ। ਡਕਸੇ ਨਾਬਾਿਗ ਦੇ ਹੱਕ ਡਵੱਚ ਨਾਮਿਦਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤ ੇਇੱਕ ਸਰਪਰਸਤ ਡਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਕ ਡਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਕ ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਾਕਰਤਾ ਨਾਮਿਦਗੀ ਸਹ ਿਤ 
ਦਾ ਿਾਭ ਿੈਣ। ਨਾਮਿਦ ਡਵਅਕਤੀ, ਜਮ੍ਾਕਰਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਡਥਤੀ ਡਵੱਚ, ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਵਾਰਸਾਾਂ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਵਜੋਂ ਖਾਤੇ ਡਵੱਚ ਬਕਾਇਆ 
ਰਾਸ਼ੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਯ ਕਤ ਖਾਡਤਆਾਂ ਦੇ ਮਾਮਿੇ ਡਵੱਚ, ਨਾਮਿਦ ਦਾ ਅਡਧਕਾਰ ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਾਕਰਤਾਵਾਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ ਰ  ਹ ੰਦਾ 
ਹੈ ਜਮ੍ਾਕਰਤਾ ਨ ੰ  ਜਮ੍ਾ ਖਾਤਾ ਖੋਿ੍ਣ ਵੇਿੇ ਨਾਮਿਦਗੀ ਸਹ ਿਤ ਦੇ ਫਾਇਡਦਆਾਂ ਬਾਰ ੇਸ ਡਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। FD ਸਿਾਹਾਾਂ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਾਂ 
ਅਤੇ ਪਾਸਬ ੱਕਾਾਂ 'ਤੇ ਹਾਾਂ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇ ਨਾਮਿਦ ਚੋਣ ਡਵਕਿਪ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ, ਗਾਹਕ ਕੋਿ FD ਸਿਾਹਾਾਂ, 

ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸਬ ੱਕਾਾਂ 'ਤੇ ਡਪਰੰਟ ਕੀਤ ੇਨਾਮਿਦ ਨਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਹ ੰਦੀ ਹੈ। 
 

12. ਖਾਤਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਾਂ ਅਤ ੇਪਾਸਬੁੱਕ - ਬੈਂਕ ਬੱਚਤ ਖਾਤ ੇ ਦੇ ਨਾਿ-ਨਾਿ ਚਾਿ  ਖਾਤ ੇ ਦੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਾਤੇ ਦੀ 
ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਖਾਤਾ ਖੋਿ੍ਣ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕ ਨ ੰ  ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਤ ੇਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਡਵੱਚ ਉਸ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਤ ੇ
'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਣਗੇ। ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਾਂ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਮਹੀਨਾਵਾਰ, ਮ ਫਤ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ। ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ 
ਚਾਹ ਣ ਤਾਾਂ ਬੈਂਕ ਸੇਡਵੰਗ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਪਾਸ ਬ ਕੱ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਸਬ ੱਕ ਨ ੰ  ਡਨਯਡਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, 
ਖਾਤ ੇਦੀਆਾਂ ਗਤੀਡਵਧੀਆਾਂ ਨਾਿ ਅੱਪਡੇਟ ਰਡਹਣਾ ਗਾਹਕ ਦੀ ਡਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। 
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13. ਖਾਤੇ ਦਾ ਟਰਾਾਂਸਫਰ - ਖਾਤ ੇਦੇਸ਼ ਭਰ ਡਵੱਚ ਡਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਚਿਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਿਾਾਂਡਕ, ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਨ ੰ  ਿੋੜ ਹੋਵੇ, 

ਤਾਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੀਆਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸੇਵਾ ਇਕਾਈਆਾਂ ਤੋਂ ਖਾਤ ੇਦੇ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਿਈ ਵਰੇਵੇ ਅਤੇ ਪਰਡਕਡਰਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

14. ਲਮਰਤਕ / ਲ੍ਾਪਤਾ ਲਵਅਕਤੀ ਦ ੇਖਾਤ ੇਦਾ ਪਰਬੰਧਨ - RBI ਦ ਆਰਾ ਡਨਰਦੇਡਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਨ ਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਕਰਨ ਿਈ ਪਰਡਕਡਰਆਵਾਾਂ ਅਪਣਾਈਆਾਂ ਹਨ ਡਕ ਡਮਰਤਕ ਜਮ੍ਾਕਰਤਾਵਾਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਡਵੱਚ ਦਾਅਡਵਆਾਂ ਦਾ ਡਨਪਟਾਰਾ ਡਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ 
ਸਰਿ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਵੇਰਡਵਆਾਂ ਿਈ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇDBS ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਡਨਪਟਾਰ ੇਦੀ ਨੀਤੀ ਨ ੰ  ਵੇਖੋ। 

 

15. ਲ੍ਾਪਤਾ ਲਵਅਕਤੀ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਲਵੱਚ ਦਾਅਲਵਆਾਂ ਦਾ ਲਨਪਟਾਰਾ - ਬੈਂਕ ਨੇ ਿਾਪਤਾ ਡਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਡਵੱਚ ਦਾਅਡਵਆਾਂ ਦੇ 
ਡਨਪਟਾਰੇ ਿਈ ਡਵਧੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਬ ਤ ਐਕਟ, 1872 ਦੀ ਧਾਰਾ 107/108 ਦੇ ਪਰਾਵਧਾਨਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਡਨਯੰਤਡਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਐਕਟ ਅਨ ਸਾਰ ਮੌਤ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਉਸ ਦੇ ਿਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਡਮਤੀ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਿ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚ ੱਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ 
ਵੇਰਡਵਆਾਂ ਿਈ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇDBS ਡਨਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨੀਤੀ ਨ ੰ  ਵੇਖੋ। 

 

 

16. ਗ ਰ-ਦਾਅਵਾ ਜਮਹਾਾਂ- ਇੱਕ ਖਾਤੇ (SB/CA/FD/PPI) ਨ ੰ  ਗੈਰ-ਦਾਅਵਾ ਜਮ੍ਾਾਂ ਦੇ ਰ ਪ ਡਵੱਚ ਸ਼ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ 
ਖਾਤੇ ਡਵੱਚੋਂ ਆਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਡਮਤੀ ਤੋਂ ਜਾਾਂ FD ਦੀ ਡਮਆਦ ਪ ਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਡਮਤੀ ਤੋਂ 10 ਸਾਿਾਾਂ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਿਈ ਕੋਈ 
ਗਾਹਕ ਪਰੇਡਰਤ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਡਕੰਗ ਰੈਗ ਿੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 26A ਦੇ ਡਦਸ਼ਾ-ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ 
ਅਨ ਸਾਰ, 10 ਸਾਿਾਾਂ ਦੀ ਉਕਤ ਅਵਧੀ ਦੀ ਡਮਆਦ ਪ ੱਗਣ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਡਨਆਾਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫੰਡਿ ਜਮ੍ਾਕਰਤਾ ਡਸੱਡਖਆ ਅਤੇ 
ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਫੰਡ (DEAF ਫੰਡ) ਡਵੱਚ ਜਮ੍ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

 

16.1 ਲਰਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲ੍ਣਾ ਅਤ ੇਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਲਖਆ - ਫੰਡ ਡਵੱਚ ਰਕਮ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਡਮਤੀ 'ਤੇ, ਬੈਂਕ ਨ ੰ  ਸਮਕਾਿੀ 
ਆਡੀਟਰਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਾਹਕ-ਵਾਰ ਵੇਰਡਵਆਾਂ ਨ ੰ  ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡਜਸ ਡਵੱਚ ਕਮਾਈ ਅੱਪ-ਟ -ਡੇਟ 
ਡਵਆਜ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿ ਹੈ। ਫੰਡ ਡਵੱਚ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗੈਰ-ਡਵਆਜ-ਰਡਹਤ ਜਮ੍ਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰੈਡਡਟਿ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਡਵੱਚ, 

ਗਾਹਕ-ਵਾਰ ਵੇਰਡਵਆਾਂ ਨ ੰ , ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਿ ਆਡਡਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਕੋਿ ਰੱਡਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਕਾਿੀ 
ਆਡੀਟਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਕ, ਬੈਂਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਡਕਤਾਬਾਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ, ਡਰਟਰਨ 
ਬੈਂਕ ਦ ਆਰਾ RBI ਨ ੰ  ਜਮ੍ਾਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਡਸਕ ਅਤੇ ਸਾਿਾਨਾ ਡਰਟਰਨਾਾਂ ਡਵੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਿ ਕੰਪਾਇਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ 
ਡਰਟਰਨਾਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਾਨਾ ਆਡਡਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਆਡੀਟਰਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਾਨਾ ਪਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ 
ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਆਡੀਟਰਾਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ RBI ਨ ੰ  ਭੇਡਜਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਪਰਮਾਡਣਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਕ ਡਰਟਰਨ ਬੈਂਕ ਦ ਆਰਾ 
ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਿ ਕੰਪਾਇਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

 

16.2 ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਲਨਵਾਰਣ ਲਵਧੀ - ਜਮ੍ਾਕਰਤਾ ਡਸੱਡਖਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਫੰਡ ਸਕੀਮ, 2014 ਬਾਰ ੇRBI ਦੇ ਸਰਕ ਿਰ - 
ਬੈਂਡਕੰਗ ਰੈਗ ਿੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 26A ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਨ ੰ  ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਸ ਸਾਿਾਾਂ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਿਈ ਗੈਰ-
ਦਾਅਵਾ ਜਮ੍ਾ/ਇਨਆਪਰੇਡਟਵ ਖਾਡਤਆਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਡਦਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨ ੰ  ਡਸ਼ਕਾਇਤ ਡਨਵਾਰਣ ਨੀਤੀ ਡਮਿੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ 
ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਰਕਾਡਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦੇ ਤ ਰੰਤ ਡਨਪਟਾਰ ੇਿਈ ਐਸਕੇਿੇਸ਼ਨ ਮੈਡਟਰਕਸ ਦੇ ਨਾਿ ਸਾਰੀਆਾਂ ਭਾਰਤੀ 
ਸ਼ਾਖਾਵਾਾਂ ਡਵੱਚ ਉਪਿਬਧ ਹੈ। 

 

16.3 ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ - ਗਾਹਕ ਉਸ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਜਸ ਡਵੱਚ ਖਾਤਾ ਸੰਭਾਡਿਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਤ 
ਦਸਤਾਵੇਿੀ ਸਬ ਤ, ਵੈਧ ਆਈਡੀ ਸਬ ਤ ਜਮ੍ਾਾਂ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦੇ ਡਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਵੇਰਡਵਆਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹ ੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਵਾਰਸ 
/ ਨਾਮਿਦ ਡਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ - ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਵਾਰਸ / ਨਾਮਿਦ ਡਵਅਕਤੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਧਾਰਕ ਦੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਡਫਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ 
ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਦਸਤਾਵੇਿਾਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਦੇੱਸ਼ ਿਈ ਡਮਰਤਕ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਡਦਸ਼ਾ-ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ 
ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ/ਜਮ੍ਾਕਰਤਾ ਨ ੰ  ਡਵਆਜ ਸਮੇਤ, ਜੇਕਰ ਿਾਗ  ਹ ੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ, ਅਤ ੇਜਮ੍ਾਕਰਤਾ ਨ ੰ  ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ 
ਿਈ ਫੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ ਡਰਫੰਡ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਨਵੀਨਤਮ ਕੇਵਾਈਸੀ ਵੇਰਡਵਆਾਂ (ਫੋਟੋ ਡਚਪਡਕਆ CIF, ਪਛਾਣ ਸਬ ਤ 
ਅਤੇ ਪਤ ੇਦਾ ਸਬ ਤ) ਦੇ ਨਾਿ ਆਧਾਰ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਤ ੇਨ ੰ  ਮ ੜ ਡਕਡਰਆਸ਼ੀਿ ਕਰਨ ਿਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

17. ਹੋਰ ਬੈਂਲਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਾਂ 
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17.1 ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲ੍ਤ- ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਾਕਰਤਾਵਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਚੱੈਕਾਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਡਵੱਚ ਭ ਗਤਾਨ ਰੋਕਣ ਦੇ 
ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਦਰਸਾਏ ਅਨ ਸਾਰ, ਖਰਚੇ ਿਾਗ  ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

 

18. ਖਾਲਤਆਾਂ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ 
 

18.1 ਜਮ੍ਾਕਰਤਾ ਦੀ ਡਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਡਜਹੇ ਸਾਰੇ ਸੰਯ ਕਤ ਦਸਤਖਤਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਹੀ 
ਸਾਾਂਝੇ ਖਾਤ ੇਬੰਦ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

18.2 ਬੈਂਕ ਕੋਿ ਿੋੜੀ ਾਂਦਾ ਨੋਡਟਸ ਦੇ ਕੇ ਚਾਿ , ਬੱਚਤ, ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਡਡਮਾਾਂਡ ਡਡਪਾਡਿਟ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਡਧਕਾਰ ਰਾਖਵਾਾਂ ਹੈ। 
 

19. ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ- 
 

19.1 ਗਾਹਕ ਦੇ ਲਹੱਤਾਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਲਖਆ- ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਿ੍ਣ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕ ਦ ਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। 

 

ਬੈਂਕ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਡਬਨਾਾਂ ਬੈਂਕ ਦ ਆਰਾ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਜਾਾਂ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੀ ਕਰਾਸ ਸੇਡਿੰਗ ਿਈ ਨਹੀ ਾਂ 
ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਅਡਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਸਤਾਵ ਡਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਡਜਹਾ ਸਖਤੀ ਨਾਿ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੀ ਸਡਹਮਤੀ 
ਨਾਿ ਹੋਵੇਗਾ। 

 

ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਾਂ ਅਪਰਤੱਖ ਸਡਹਮਤੀ ਤੋਂ ਡਬਨਾਾਂ ਡਕਸੇ ਤੀਜੇ ਡਵਅਕਤੀ ਜਾਾਂ ਡਧਰ ਨ ੰ  ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤ ੇਦੇ ਵੇਰਡਵਆਾਂ ਦਾ ਖ ਿਾਸਾ 
ਨਹੀ ਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਿਾਾਂਡਕ, ਕ ਝ ਅਪਵਾਦ ਹਨ, ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਮਿਬ ਰੀ ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖ ਿਾਸਾ, ਡਜੱਥੇ ਖ ਿਾਸਾ ਕਰਨਾ ਜਨਤਾ 
ਦਾ ਫਰਿ ਹੈ ਅਤੇ ਡਜੱਥ ੇਬੈਂਕ ਦੇ ਡਹੱਤ ਿਈ ਖ ਿਾਸਾ ਕਰਨਾ ਿਰ ਰੀ ਹੈ 

 

19.2 ਜਮਹਾਾਂ ਲ੍ਈ ਬੀਮਾ ਕਵਰ - ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਾਾਂ ਜਮ੍ਾਾਂ ਡਡਪਾਡਿਟ ਇੰਸੋ਼ਰੈਂਸ ਅਤੇ ਕਰੈਡਡਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 
(DICGC) ਦ ਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕ ਝ ਸੀਮਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਿਾਗ  
ਬੀਮਾ ਈ ਕਵਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਾਕਰਤਾ ਨ ੰ  ਉਪਿਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਡਵਆਾਂ ਿਈ, ਗਾਹਕ www.dicgc.org.in 'ਤੇ 
ਿਾਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

19.3 ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਵੱਚ ਗਾਹਕ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ - ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਡਿੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਿਈ ਬੈਂਕ ਦ ਆਰਾ ਿੋੜੀ ਾਂਦੇ ਵੇਰਵੇ 
ਦੇਣ ਡਵੱਚ ਇੱਕ ਮੌਜ ਦਾ ਗਾਹਕ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਾਹਕ ਨ ੰ  ਉਡਚਤ ਨੋਡਟਸ ਡਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। 

 

19.4 ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਅਤੇ ਲਗਲਲ੍ਆਾਂ ਦਾ ਲਨਪਟਾਰਾ - ਜੋ ਗਾਹਕ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ੰਦੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਆਪਣੀ ਡਸ਼ਕਾਇਤ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹ ੰਦੇ 
ਹਨ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਕੋਿ ਉਪਿਬਧ ਡਨਮਨਡਿਡਖਤ ਚੈਨਿਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

• ਗਾਹਕ ਦੇਖਭਾਿ 'ਤੇ ਕਾਿ ਕਰ ੋ

• ਇੱਕ ਈ-ਮੇਿ ਡਿਖੋ 
• digibank ਮੋਬਾਈਿ ਪਿੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਰਚ ਅਿ ਸਹਾਇਕ 

• ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਡਟਆਾਂ ਦੌਰਾਨ - ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਖਾ ਡਵਖੇ ਜਾਓ। RBI ਦੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਸ਼ਾਖਾ ਦ ਜੇ ਅਤ ੇ
ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨ ੰ  ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ; ਐਤਵਾਰ ਅਤ ੇਡਕਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਾਂ ਛ ੱਟੀਆਾਂ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ 

 

ਹੋਰ ਵੇਰਡਵਆਾਂ ਿਈ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ। 
 

ਡਕਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਨ ੰ  ਿੱਗਦਾ ਹੈ ਡਕ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਉਮੀਦਾਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੀ 
ਡਵਸਡਤਰਤ ਡਸ਼ਕਾਇਤ ਨੀਤੀ ਿਈ ਹੇਠਾਾਂ ਡਦੱਤ ੇਡਿੰਕ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  https://www.dbs.com/in/treasures/common/redr 

essal- of -complaints-and-  grievances.page 
 

19.5 ਅਲਕਲਰਆਸ਼ੀਲ੍ ਖਾਤ ੇ - ਖਾਤ ੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤ ੇ ਡਬਨਾਾਂ, RBI ਦੇ ਡਦਸ਼ਾ-ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਗਾਹਕ 
ਦ ਆਰਾ ਪਰਡੇਰਤ ਆਖਰੀ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਡਮਤੀ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਡਨਆਾਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤੇ ਨ ੰ  "ਅਡਕਡਰਆਸ਼ੀਿ" ਵਜੋਂ ਸ਼ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਇਹਨਾਾਂ ਖਾਡਤਆਾਂ 'ਤੇ ਡਵਆਜ, ਖਾਤੇ ਦੀ ਸੰਚਾਿਨ ਸਡਥਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤ ੇਡਬਨਾਾਂ ਡਨਯਮਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰੈਡਡਟ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

19.6 ਡਾਰਮੈਂਟ ਖਾਤਾ - ਖਾਤੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤ ੇਡਬਨਾਾਂ, RBI ਦੇ ਡਦਸ਼ਾ-ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਗਾਹਕ ਦ ਆਰਾ ਪਰੇਡਰਤ 
ਆਖਰੀ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਡਮਤੀ ਤੋਂ 24 ਮਹੀਡਨਆਾਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤ ੇਨ ੰ  "ਡਾਰਮੈਂਟ" ਵਜੋਂ ਸ਼ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਾਂ ਖਾਡਤਆਾਂ 'ਤੇ 

http://www.dicgc.org.in/
https://www.dbs.com/in/treasures/common/redressal-of-complaints-and-grievances.page
https://www.dbs.com/in/treasures/common/redressal-of-complaints-and-grievances.page
https://www.dbs.com/in/treasures/common/redressal-of-complaints-and-grievances.page
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ਡਵਆਜ, ਖਾਤੇ ਦੀ ਸੰਚਾਿਨ ਸਡਥਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤ ੇਡਬਨਾਾਂ ਡਨਯਮਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰੈਡਡਟ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਡਨਵਾਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-
ਡਨਵਾਸੀ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੋਵਾਾਂ ਿਈ ਡਾਰਮੈਂਟ ਖਾਡਤਆਾਂ ਨ ੰ  ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਿਈ ਪਰਡਕਡਰਆ ਨ ੰ  ਪਡਰਭਾਡਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਡਵੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੱ 
ਖਾਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਿੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਿਈ ਡਜੱਥ ੇਇੱਕ ਜਾਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤ ੇਡਾਰਮੈਂਟ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਡਕਡਰਆਸ਼ੀਿ ਹੈ, ਉਡਚਤ 
ਪਰਮਾਡਣਕਤਾ ਅਤੇ ਡਨਯੰਤਰਣਾਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਡਨਯਤ ਿਗਨ ਪਰਡਕਡਰਆ ਨ ੰ  ਸਰਿ ਬਣਾਇਆ ਡਗਆ ਹੈ। ਅਡਜਹੇ ਖਾਡਤਆਾਂ ਡਵੱਚ ਸੰਚਾਿਨ 
ਦੀ ਇਜਾਿਤ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜੋਖਮ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਢ ਕਵੀ ਾਂ ਡਮਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਢ ਕੱਵੀ ਾਂ ਡਮਹਨਤ ਦਾ ਮਤਿਬ 
ਿੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਅਸਿੀਅਤ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਆਡਦ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

 

19.7 ਅਪਰਲਤਆਲਸ਼ਤ ਘਟਨਾ - ਅਪਰਡਤਆਡਸ਼ਤ ਘਟਨਾ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀਆਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ, ਹੜ੍, ਸੋਕਾ, ਭ ਚਾਿ ਜਾਾਂ 
ਹੋਰ ਕ ਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਾਂ ਸਡਥਤੀ, ਆਫ਼ਤ, ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਾਂ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਿਾ, ਯ ੱਧ ਜਾਾਂ ਦੰਗੇ, ਪਰਮਾਣ , ਰਸਾਇਣਕ ਜਾਾਂ ਜੈਡਵਕ 
ਗੰਦਗੀ, ਉਦਯੋਡਗਕ ਕਾਰਵਾਈ, ਡਬਜਿੀ ਦੀ ਅਸਫਿਤਾ, ਕੰਡਪਊਟਰ ਦਾ ਫੇਿ ਹੋਣਾ ਜਾਾਂ ਤੋੜ-ਭੰਨ, ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਾਂ ਦਾ ਢਡਹ ਜਾਣਾ, 
ਅੱਗ, ਧਮਾਕਾ ਜਾਾਂ ਦ ਰਘਟਨਾ ਜਾਾਂ ਅਡਜਹੀਆਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਾਜਬ ਡਨਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। 

 

ਬੈਂਕ ਦੀਆਾਂ ਡਿੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮ ਅੱਤਿ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰਡਤਆਡਸ਼ਤ ਘਟਨਾ ਇਵੈਂਟ ਜਾਾਂ ਹਾਿਾਤ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਨ ੰ  
ਅਸੰਭਵ ਬਣਾਉਾਂਦੇ ਰਡਹੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਡਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਅਪਰਡਤਆਡਸ਼ਤ ਘਟਨਾ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਨਤੀਡਜਆਾਂ ਨ ੰ  ਘੱਟ ਤੋਂ 
ਘੱਟ ਕਰਨ ਿਈ ਵਾਜਬ ਕਾਰਵਾਈ(ਵਾਾਂ) ਕਰਨ ਿਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਡਕਸੇ ਉਦਯੋਡਗਕ ਕਾਰਵਾਈ, ਡਬਜਿੀ ਦੀ ਅਸਫਿਤਾ, ਕੰਡਪਊਟਰ 
ਦੇ ਫੇਿ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੇ ਮਾਮਿੇ ਡਵੱਚ, ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਡਵੱਚ ਦੇਰੀ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਿਈ ਉਡਚਤ ਕਦਮ ਚ ੱਕੇਗਾ 
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਡਨਰਡਵਘਨ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਡਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ। 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ਅੰਲਤਕਾ 1   ਸ਼ਬਦਾਵਲ੍ੀ   

 

[ਯ ਡਨਟ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਿੀ ਦਾ ਡਿੰਕ ਜੋ ਯ ਡਨਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਨੀਤੀਆਾਂ ਅਤ ੇਡਮਆਰਾਾਂ ਦੀ ਡਵਆਡਖਆ ਕਰਨ ਿਈ ਿੋੜੀ ਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਾਂ, ਸੰਖੇਪ 
ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਅਤ ੇਸੰਖੇਪ ਰ ਪਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪਡਰਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਡਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ] 

 

GOI- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 

DBIL- DBS Bank India Ltd 
DBL- DBS Bank Ltd 

WOS- ਪ ਰੀ ਮਿਕੀਅਤ ਵਾਿੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ 
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ALCO- ਸੰਪੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਮੇਟੀ  

DBT- ਡਸੱਧਾ ਿਾਭ ਟਰਾਾਂਸਫਰ 

PAN- ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ  

KYC- ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨ ੰ  ਜਾਣੋ 

FCNR Deposit- ਡਵਦੇਸ਼ੀ ਮ ਦਰਾ ਗੈਰ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਖਾਤਾ ਜਮ੍ਾਾਂ 
NRE- ਗੈਰ-ਡਨਵਾਸੀ ਰ ਡਪਆ ਖਾਤਾ 
NRO- ਗੈਰ-ਡਨਵਾਸੀ ਸਾਧਾਰਨ ਰ ਡਪਆ ਖਾਤਾ 
PIO/OCI- ਭਾਰਤੀ ਮ ਿ ਵਾਿਾ ਡਵਅਕਤੀ/ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਵਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਡਰਕ  

POI/POA- ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬ ਤ/ਪਤੇ ਦਾ ਸਬ ਤ 

CERSAI- ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ ਰੱਡਖਆ ਸੰਪਤੀ ਪ ਨਰ ਡਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸ ਰੱਡਖਆ ਡਹੱਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਡਜਸਟਰੀ 
CKYCR- ਕੇਂਦਰੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਰਡਜਸਟਰੀ  
PID – ਡਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਰਵ ੇ


