
*అవును కాదు

*అవును కాదు

నామినేషన్ వివరాలు:

బ్య ాంక్ డిపాజిట్లకు సాంబాంధాంచి బ్య ాంకాంగ్ రెగ్యయ లేషన్ యాక్,్ 1949 మరియు రూల్్స  1985లోని సెక్షన్ 45ZA కాంద నామినేషన్.

నేను /  మేము ……………………. ఈ  వయ కనిి నామినేట్ చేసి్తనాా ము, నేను /మైనర్ మరణాంచిన సాందరభ ాంలో ఈ డిపాజిట్ మొతి్తనాి , 

ఇాండియన్ బ్య ాంక్.......... బ్బ్ాంచ్ తిరిగి ఆ వయ కకి ఇవవ వలసాందిగా  నామినేట్  చేసి్తనాా ాం.

 *మెచ్యయ రిటీ సమయాంలో, బ్ెడిట్ చేయు ఖాత్త సాంఖ్య

* బ్య ాంకర్ చెక్/బ్ాఫ్ట ్/ కాంత కాలానిక ఎస్టడ్ీఆర్ జారీ చేయాండి

ఎగ్యవ ట్ర్్  డిపాజిట్ ఖాత్తకు, వరిాించే TDS (SB/CA ఖాత్త సాంఖ్య ) నుాండి డెబిట్ చేయాండి No.

7. నామినేషన్ (అవసరమైతే ఫారమ్ DA-1 నింపిండి)
ఫారిం DA-1 (నామినేషన్ ఫారిం)

నమోదు నాం.

MODని విచిి నా ాం చేయానిక రివర్్  స్టవ ప్ సౌకరయ ాం కాంద, MOD ద్వవ రా విచిి నా ాం చేయబడుతాంది * చివర వచిి నది * మొదట్ వచిి నది 

ఒకవేళ దరఖాసి్తద్వరు ఏ ఎాంపికను ఎాంచుకోకపోతే,చివర వచిి నది మొదట్ వెలిుాంది ఎాంపికగా ఉాంటాంది)

 6. రికరిింగ్ డిపాజిట్ఫ్లలక్్స  డిపాజిట్

* నెలవారీ/కోర్ నెలవారీ వాయిద్వ రూ........................ రూ( పద్వలలో)………………………………………….                                        కాలాం 

 * ఖాత్త నుాండి డెబిట్ చేయానిక సూచన (ఏదైనా ఉాంటే) డెబిట్ ఖాత్త సాంఖ్య

చెల్లాంపు సూచన (మెచ్యయ రిటీ రాబడులు/అవశేష మొతాిం):

* నా బ్య ాంక్ ఖాత్త నెాంకు* బ్య ాంకర్ చెక్/బ్ాఫ్ట ్జారీ చేయాండి                                                                                                          ఫారాం 15H/G* 

అవును* లేదు        (వరిాించే చోట్ శాఖ్ ద్వవ రా విడిగా సేకరిాంచబడుతాంది)

5. మలీ్ట ఆపషన్ డిపాజిట్ సీ్క మ్/ఆటో సీ్క ప్

 డిపాజిట్ రకాం* ట్ర్్  డిపాజిట్* ట్ర్్  డిపాజిట్ (MMD) కాలాం ….సాంవత్ రాం(లు) .....నెల(లు)
సేవిాంగ్్  బ్య ాంక్ మరియు కరెాంట్ ఖాత్తకు సాధారణాంగా వరిాించే విధాంగా సేవా ఛారీలీను రికవరీ చేయానిక నా/మా ఖాత్తలో డెబిట్ చేయానిక నేను/మేము ఇాందుమూలాంగా 

సమ్ తిని తెల్యజేసి్తనాా ము
నిబాంధనలు మరియు షరతల బ్పకారాం MOD/AUTO SWEEP  కోసాం  నా/మా సేవిాంగ్్  బ్య ాంక్ / కరెాంట్ ఖాత్త నుాండి డెబిట్ చేయానిక నేను/మేము ఇాందుమూలాంగా సమ్ తిని 

తెల్యజేసి్తనాా ము
సేవిాంగ్్  బ్య ాంక్/కరెాంట్ అకాంట్ నెాం

2వ దరఖాసి్తద్వరు

 8. ఇ-స్టటీ్్మింట్ (నెలవారీ ), 

పేపర్ కాపీకి బదులుగా * అవసరాం*అవసరాం లేదు

రూ.(మాట్లోల )

కాలాం ….సాంవత్ రాం(లు) ......నెల(లు).......రోజులు

 ట్ర్్  డిపాజిట్ విషయాంలో, చెల్లాంచవలసన వడీ*ీ నెలవారీ* త్రైమా*క* కాయ లాండర్ కావ రర్్*  అరద సాంవత్ రానిక * సాంవత్ రానిక

  

*(పునరుదధరణ తేదీలో ఉనా  వడీ ీరేట బ్పకారాం ఇదే కాలానిక ద్వనాంతట్ అదే పునరుదధరణ చేయబడుతాంది)

*అవును *కాదు

 3. ఇింటరె్న ట్ బ్య ింకిింగ్ అవసరిం *                                                 లావాదేవీల 

హకుు లు అవసరాం

6. మొబైల్ బ్య ింకిింగ్

* ట్ర్్  డిపాజిట్* ట్ర్్  డిపాజిట్ (MMD)*యానుయ టీ డిపాజిట్* పనాు  ఆద్వ పథకాం* CAPS గెయిన్ (TDR)

మొతాిం : రూ నరక్షరాస్యయ డైన డిపాజిటర్ విషయింలో కాయ ష్ 

ఆఫీసర్ దీ్వ రా ప్రపామాణీకరిించబడిన  

డిపాజిటర్(లు), డిపాజిట్ మొత్తిం మరియు 

వయ వధి

                                                  

                                    నగదు 

అధికారి  యొకీ  సింత్కిం

(2 నుాండి 8 సేవలకు మొబైల్స నాంబర్ తపప నిసరి)

 2. చెక్ బుక్ * అవును* కాదు(సాధారణ SB/కరెాంట్ ఖాత్తలు/కాయ ప్్  

గెయిన్ (SB) కోసాం మాబ్తమే)                     (సాధారణ BSBD/చినా  

ఖాత్తలకు అాందుబ్టలో లేదు)

 4. SMS హెచచ రికలు (ఛార్ ్

వరితస్యతింది)రిజిసరీ్ ్మొబైల్ నింబర్్పై SMS 

హెచచ రికలు

*అవును కాదు

5. ఫోన్ బ్య ింకిింగ్ స్టవలు

*అవును * కాదు
 7. పాస్బుక్ అవసరిం(SB ఖాతా కోసిం) *అవును * కాదు

1వ దరఖాసి్తద్వరు

వయ కి తగత్ (పార్ ీII) కోసిం ఖాతా ప్రపారింభ ఫారమ్ (స్టవిింగ్్  బ్య ింక్,  కర్నింట్  ఖాతా మరియు టర్్  డిపాజిట్లు)

ఆసెర్ిక్్  (*) గ్యరిు పెట్బ్డిన ఫీల్స్ీలు తపప నిసరి. దయచే* BLOCK అక్షరాలతో మాబ్తమే పూరిాంచాండి మరియు సాంతకాం కోసాం నలల ఇాంక్ 

ఉపయోగిాంచాండి
తేదీ

కారాయ లయ వినయోగిం కొరకు మాప్రత్మే
1వ దరఖాస్యతద్వరు కసమీర్ ID

పేరు మరియు కోడ్ నెిం. రబబ రు సీ్ింప్్ను 

అతికిించడానకి బ్య ింక్ ప్రబ్ించ్

దిగ్యవన ఉనా  విధాంగా మీ శాఖ్/బ్య ాంక్్లో నా/మా డిపాజిట్ ఖాత్తను తెరవమని నేను/మేము మిమ్ లా్  అభ్య రిసిి్తనాా ను. ((టిక్)) సాంబాంధత ఖాత్త రకాం)

1. ఖాతా రకిం

2వ దరఖాస్యతద్వరు కసమీర్ ID

ఖాతా సింఖ్య

* సేవిాంగ్్  బ్య ాంక్ ఖాత్త * BSBDA *  BSBDA చినా  ఖాత్త * కరెాంట్ ఖాత్త * ఫిక్్ ్డ్ డిపాజిట్/MMD/ఆర్్డి * CAPS గెయిన్  (SB)

2.  వినయోగ సీ భావిం

* నేనే * లేద్వ సర్వవ వర్*మాజీ లేద్వ సర్వవ వర్* ఎవర్వనా లేద్వ సర్వవ వర్* సాంయుకాింగా నిరవ హిసి్తనాా రు* ఇతర

3. అవసరమైన స్టవలు

 *(ఏదో ఒకటి లేద్వ సర్వవ వర్ మోడ్ ద్వవ రా నిరవ హిాంచబడే ఒాంట్రిగా నిరవ హిాంచబడే ఖాత్తలు మరియు జాయిాంట్ ఖాత్తలకు మాబ్తమే అాందుబ్టలో 

ఉాంటాంది. ఆపరేట్ చేయబడిన ఖాత్తల విషయాంలో మొదటి దరఖాసి్తద్వరు లేద్వ సర్వవ వర్  పదదతిలో INB సౌకరయ ాం 1వ దరఖాసి్తద్వరుకు మాబ్తమే 

4. ఫిక్్స డ్ డిపాజిట్:  దయచేసిఈ ప్రకిింది వాటిలో * ఎింపిక చేయిండి/వివరాలను అిందిించిండి.

1. ATM కమ్ డెబిట్ కార్ ్                                                                                కార్ుపై కనపిించు పేరు

 1వ దరఖాసి్తద్వరు* అవును* కాదు

 2వ దరఖాసి్తద్వరు* అవును* కాదు



……………………………………………………… (పేరు మరియు చిరునామా డిపాజిట్ ఉనా  శాఖ్/కారాయ లయాం)

* పాస్బుక్్పై నామినీ పేరు ముబ్దిాంచాలని నేను/మేము కోరుకుాంటనాా ము.

 డిపాజిట్ రకాం డిపాజిట్ వివరాలు నామినీ వివరాలు

వయస్్త  

.......సాంవత్ రాలు

ఈ తేదీన నామినీ మైనర్ అయినాందున. నేను శ్ర/ీశ్రమీతి/కుమారిని..............................వయస్్త  .......సాంవత్ రాలు ,నామినీ 

తరపున డిపాజిట్ మొతి్తనాి  స్టవ కరిాంచానిక చిరునామా …………………………………………………………………………సాంరకశ కుడుగా   నియమిసి్తనాా ను.    

దరఖాసి్తద్వరు నిరక్షరాస్తయ డైనపుప డు మరియు బొట్నవేలు ముబ్ద వేసే ిమాబ్తమే సాక్షులు అవసరాం)

*నేను/మేము ఈ ఖాత్తలో ఏ వయ కనిి నామినేట్ చేయకూడదనుకుాంటనాా ము

i.ఇాంట్రాె ట్ బ్య ాంకాంగ్ (INB) కట్ నాం

ii.INB వీక్షణ హకుు లు లావాదేవీ హకుు లు

 4. నేను ఏ ఇతర బ్య ాంక్్తోనూ బేసక్ సేవిాంగ్్  బ్య ాంక్ డిపాజిట్ ఖాత్త (BSBDA) నిరవ హిాంచడాం లేదని నేను ఇాందుమూలాంగా బ్పకటిసి్తనాా ను.( 

BSBD ఖాత్త విషయాంలో వరిసిి్తాంది.)
 సలిాం:తేదీ:

(దరఖాసి్తద్వరుల సాంతకాం/బొట్నవేలు ముబ్ద) (దరఖాసి్తద్వరుల సాంతకాం/బొట్నవేలు ముబ్ద)

కారాయ లయ వినయోగిం/ధృవీకరణ కోసిం

………………………………….

 1. నాకు/మాకు అాందిాంచిన ఖాత్త బ్పారాంభానిక సాంబాంధాంచిన నిబాంధనలు మరియు షరతల కాపీని నేను/మేము చదివాము. నిబాంధనలు మరియు షరతలు 

నాకు/మాకు వివరిాంచబడిాంది మరియు అరాిం చేస్తకునా  తరావ త, నేను/మేము ద్వనిని అాంగీకరిసి్తనాా ము.
 2. (మైనర్ ఖాత్తల విషయాంలో) నేను ఇాందుమూలాంగా  బ్పకటిాంచునది ఏమనగా,మైనర్.............................. పుటిన్ తేదీ ................. ........... మరియు 

నేనే అతని సహజమైన మరియు చట్బ్దధమైన సాంరక్షకుడిని/సాంరక్షకుడిగా కోర్ు ఉతరిువ  ద్వవ రా నియమిాంపబడి ఉనాా ను. మైనర్ మెజారిటీ 

వచిు వరకు నేను అతని/ఆమె ఖాత్తలో చేసన ఏదైనా ఉపసాంహరణ/లావాదేవీల కోసాం పై మైనర్ యొకు  ె లయిమ్కు నాదే భాదయ త, నేను బ్య ాంక్్క 

నషప్రిహారాం చెల్లసిాను).

 3. (ట్ర్్  డిపాజిట్ ఖాత్తల విషయాంలో వరిసిి్తాంది (అవసరాం లేకపోతే కటివ్ేయాండి ) అపిలకేషన్-కమ-డిపాజిట్ సలప్ యొకు  ఆపరేటిాంగ్ సూచనలకు అనుగ్యణాంగా 

'E OR S, F OR S అనే ఆపరేటిాంగ్ సూచనలతో ట్ర్్  డిపాజిట్ల విషయాంలో, బతిక ఉనా  వయ కకి ముాందసి్త ముగిాంపు /చెల్లాంపు అనుమతిాంచబడుతాంది. మరణాంచిన 

డిపాజిట్ర ల యొకు  చట్ప్రమైన వారస్తల సమ్ తి పాందకుాంా దరఖాసి్తతో పాట మరణాంచిన డిపాజిట్ర ల మరణ ధృవీకరణ పబ్త్తనాి  సమరిప ాంచడాం ద్వవ రా 

చెల్లాంపు అనుమతిాంచబడుతాంది.

iv. నామినేషన్ స్టరియల్స సాంఖ్య  .                                                          బ్ెషోల్సీ 

(KYC) పరిమితి                             ఫోన్ బ్య ాంకాంగ్

iii. ATM కార్ ీతేదీ

నామినిపేరు

డిపాజిట్ర్్తో సాంబాంధాం మొబైల్స నామినీ సాంఖ్య

 నామినీ పుటిన్  తేదీ  (మైనర్ విషయాంలో)

(దరఖాసి్తద్వరుల సాంతకాం/బొట్నవేలు ముబ్ద) (దరఖాసి్తద్వరుల సాంతకాం/బొట్నవేలు ముబ్ద)

  ఖాత్త తెరవాండి         (అధకారి సాంతకాం)          తేదీ                          కూయ   నాం.                        సాంతకాం

  మొదటి సాక్షి పేరు     చిరునామా  సాంతకాం సాంతకాం  మొదటి సాక్షి పేరు 

చిరునామా

తేదీ                                       సలిాం

(దరఖాసి్తద్వరుల సాంతకాం/బొట్నవేలు ముబ్ద) (దరఖాసి్తద్వరుల సాంతకాం/బొట్నవేలు ముబ్ద)

8. డిక ురేషన్ కమ్ అిండర్్టేకిింగ్ కమ్ సెల్్ -సరిఫీికేషన్

ఇచిి న తేదీ

ఖాత్త సాంఖ్య

 ఖాత్త

CIF ల్ాంకాంగ్

చెక్ బుక్

RINB

MBS

ఎస్ఎ్ాంఎస/ALER

ఆర్్ఓ్పి

సాు నాి ాంగ్



1. నేను "బ్య ాంక్" యొక్క  నియమాలు మరియు నిబాంధనలను మరియు బ్య ాంక్ అాందాంచే వివిధ సేవలకు సాంబాంధాంచిన వాటిని చదవి అర్థాం చేసుకునా్న నని ధృవీక్రిసుునా్న ను  మరియు ప్రక్టిసుునా్న ను

 డెబిట్ కార్డ/్ఇాంటరా్న ట్ బ్య ాంకాంగ్/SMS బ్య ాంకాంగ్/టెలీ బ్య ాంకాంగ్/మొబైల్ బ్య ాంకాంగ్/వర్చు వల్ బ్య ాంకాంగ్ మరియు ఏదైన్న ఇతర్ సౌక్ర్యయ లకు కూడా   వరి ుసుుాంద.సర్చక య లర్డ్లు, నోటిఫికేషన్లు , నోటీసు బోర్్చ/వెబ్సైట్/వార్యురప్ిక్ రబికిేషన్లు 

మొదలైన వాటి దా్వ ర్య ప్రచురిాంచబడిన బ్య ాంక్/ర్నగ్యయ లేటర్డ/ప్రభుతా ాం ఎరప టిక్ప్పప డు సవరిాంచిన/సవరిాంచిన వాటిక క్ట్టుబడి ఉాండటానిక నేను అాంగీక్రిసుునా్న ను . ఏదైన్న ఉాంటే, వయ క ుగత నోటీసును పాందే హకుక లను వదులుకుాంటాను. అట్టవాంటి 

సవర్ణలు/సవర్ణలకు సాంబాంధాంచి. న్న వినియోగద్వర్చ ID మరియు పాస్వర్డ/్PIN/OTP కాంద ఇాంటరా్న ట్, మొబైల్, టెలి-బ్య ాంకాంగ్ లేద్వ వర్చు వల్ బ్య ాంకాంగ్ దా్వ ర్య న్న ఖాతా(ల)లో అమలు చేయబడిన లావాదేవీలు మరియు అభ్య ర్ థనలు న్నకు 

చటుబదధాంగా క్ట్టుబడి ఉాంటాయని నేను అాంగీక్రిసుునా్న ను  & గోరయ త నిరా్ హణకు నేను బ్ధయ త వహిస్తును మరియు అట్టవాంటి విషయాలలో ధృవీక్ర్ణ ఆధార్యలు మరియు ఏదైన్న ఇతర్ సమాచార్ాం/వివర్యలు/OTP/PIN మొదలైనవి గోరయ ాంగా 

వాంచుతాను. న్న నుాండి రిక్వరీ చేయడానిక బ్య ాంక్ అర్హత/బ్ధయ త క్లిగి ఉనా  ఏదైన్న సేవా ఛారీ,ీ ఖర్చు లు లేద్వ ఇతర్ బకాయిల కోసాం న్న ఖాతాని డెబిట్ చేయడానిక బ్య ాంక్్కు అనాి  హకుక లు ఉనా్న యని నేను అాంగీక్రిసుునా్న ను . నేను బ్య ాంక్్కు 

కూడా అధకార్ాం ఇసుునా్న ను మరియు న్నకు ఎట్టవాంటి నోటీసు లేకుాండానే న్న ఖాతాను మూసి వేయడానిక/నిలిపివేయడానిక  అాంగీక్రిసుునా్న ను . న్న క్మూయ నికేషన చిర్చన్నమా లేద్వ ర్యజ్య ాంగాంలో ఏదైన్న మార్చప  గ్యరిాంచి బ్య ాంక్్క తెలియజేయడానిక  

నేను ఇాందుమూలాంగా హామీ ఇసుునా్న ను.

2. ఆధార్డ వివర్యల ఆధార్ాంగా తెరిచిన ఖాతాలకు సాంబాంధాంచి, PMLA, 2002 ప్రకార్ాం KYC నిబాంధనలకు అనుగ్యణాంగా గ్యరిుాంప్ప మరియు/లేద్వ చిర్చన్నమా ర్చజువ కోసాం UIDAI సా చఛ ాందాంగా జ్రీ చే*న ఆధార్డ కార్డ్్ని సమరిప ాంచినటి్ట నేను 

ఇాందుమూలాంగా ప్రక్టిసుునా్న ను మరియు నేను ఇాందుమూలాంగా సమమ ిసుునా్న ను . బ్య ాంక్్క బయోమెప్టిక్ ప్పామాణీక్ర్ణ దా్వ ర్య గ్యరిుాంప్ప మరియు చిర్చన్నమాను  విడుదల చేయడానిక బ్య ాంక్ UIDAIతో సప షుాంగా ధృవీక్రిాంచవచుు . నేను ఈ ఖాతాలో 

భార్త ప్రభుతా ాం(GOI) నుాండి LPG సబ*డీతో సహా ప్రతయ క్ష ప్రయోజన బదలీ (DBT)ని పాందేాందుకు వీలుగా ఈ ఖాతాను NPCI మాయ రర్డ్తో సీడ్ చేయాలనుకుాంట్టనా్న ను . న్నకు ఒక్టి క్ాంటే ఎకుక వ ప్రయోజన బదలీలు బకాయి ఉాంటే, నేను ఈ ఖాతాలోని 

మొతుాం ప్రయోజన్నల బదలీని సాీ క్రిస్తునని నేను అర్థాం చేసుకునా్న ను.

3. ఖాతాలను తెర్వడాం మరియు/లేద్వ నిరా్ హిాంచడాం లేద్వ ఇతర్ ఏ విధాంగానైన్న బ్య ాంక్్తో లావాదేవీలు జర్రడాం నుాండి వరి ుాంచే చటురర్మైన/నియాంప్తణ/కాాంప్టాక్ ు లేద్వ ఇతర్ నిబాంధనల దా్వ ర్య నేను 

నిరోధాంచబడలేదని/నిషేధాంచలేదని/నిషేధాంచలేదని  నేను ధృవీక్రిసుునా్న ను  మరియు ప్రక్టిసుునా్న ను.

4. న్న వయ క ుగత KYC వివర్యలు సాంప్టల్ KYC రిజిస్ట్సీుతో లేద్వ ఏదైన్న ఇతర్ సమర్థ అధకార్ాంతో రాంచుకోవచు ని నేను అాంగీక్రిసుునా్న ను , బ్య ాంక్/సాంప్టల్ KYC రిజిస్ట్సీు/GoI/RBI లేద్వ ఏదైన్న ఇతర్ అధకార్ సాంసథ నుాండి SMS/ఇ-మెయిల్ దా్వ ర్య 

సమాచార్యనాి  సాీ క్రిాంచడానిక  నేను సమమ ిసుునా్న ను  నమోదత మొబైల్ నాంబర్డ/ఇ-మెయిల్ చిర్చన్నమా. అలాాంటి SMS/ఇ-మెయిల్్లు ర్యక్పోవడాం వల ి ఏదైన్న నష్టునిక లేద్వ నష్టునిక బ్య ాంక్ బ్ధయ త వహిాంచదని కూడా నేను అాంగీక్రిసుునా్న ను .

5. సాంప్టల్ బోర్డ ్ఆఫ్ డైర్నక్ ు టాకె్స స (CBDT) దా్వ ర్య నోటిఫికేషన నాం. SO2155€ 7 ఆగసు 2015 మరియు EBI సర్చక య లర్డ No.DBR.AML.BC.No.36/14.01.001/2015-16 తేదీ 28 ఆగసుు 2015  దా్వ ర్య నోటిఫై చేసిన ఆద్వయప్ప రనాు  చటుాం 1961లోని సక్షన 285BA 

కాంద వరి ుాంచే నిబాంధనల ప్రకార్ాం నేను న్న సిథి ని ప్రక్టిాంచానని ఇాందుమూలాంగా ధృవీక్రిసుునా్న ను .  తదురరి సవర్ణ/సవర్ణతో సహా.

6. ఆద్వయప్ప రనాు  చటుాంలోని నిబాంధనల ప్రకార్ాం, ఈ విషయాంలో ప్రభుతా ాం/RBI జ్రీ చేసిన మార్గదర్శ కాల ప్రకార్ాం, ర్నసిడెనియిల్ సేుటస మరియు/లేద్వ అాందులో నిర్దశేాంచబడిన ఇతర్ ప్రమాణాల ఆధార్ాంగా,న్న ఖాతా(ల)కు సాంబాంధాంచిన 

వివర్యలను నిర్దశేాంచిన ఫార్యమ ట్్లో సాంప్టల్ బోర్డ ్ఆఫ్ డైర్నక్ ు టాకె్స స (CBDT) లేద్వ ఇతర్ ప్రభుతా  ఏజెనె్స లకు సాంబాంధాంచి ఇాంటర్డ-గవరా్ మెాంటల్ అప్గిమెాంటె్  (IGA) ప్రకార్ాం బ్ధయ తలకు లోబడి ఉాండాలి విదేశీ ఖాతాల రనాు  వరి ుాంప్ప చటుాం 

(FATCA) మరియు స్తధార్ణ రిపోరి ుాంగ్ ప్రమాణాలు (CRS) మరియు/లేద్వ ఏవైన్న ఇతర్ స్తరూరయ  ఏర్యప టి్ట నేను అర్థాం చేసుకునా్న ను, గ్యరిుాంచి మరియు అధకార్ాం ఇసుునా్న ను.

7. నేను ర్చణ ఖాతా తెర్వడాం మరియు ఇతర్ సేవలను పాందడాం కోసాం నేను అాందాంచిన సమాచార్యనాి  ఇక్క డ లేద్వ వెబ్సైట్/ఎలస్ట్కాునిక్ల్్గా  న్నకు వరి ుాంచే విధాంగా నేను సాంతక్ాం చేసిన/ప్పామాణీక్రిాంచిన అలాగే ర్చణ ఖాతా తెర్వడానిక నేను 

అాందాంచిన డాకుయ మెాంటరీ స్తక్షయ ాం మరియు ఇతర్ సేవలను పాందడాం అనేద, న్నకు తెలిసినాంత వర్కు, నిజాం, సరైనద మరియు పూరిు మరియు న్న ఖాతా యొక్క  అాంచన్న/వరీ గక్ర్ణను U.S. రిరబికి్ ఖాతా లేద్వ ఇతర్ప్తా ప్రభావితాం చేసే ఏ 

మెటీరియల్ సమాచార్యనాి  నేను నిలుప్పదల చేయలేదు. ఒక్వేళ నేను అాందాంచిన సమాచార్ాం లేద్వ వివర్యలలో ఏదైన్న తప్పప  లేద్వ అవాసువాం లేద్వ తప్పప ద్వరి రటిుాంచేద లేద్వ తప్పప గా సూచిాంచడాం జరిగితే, ద్వనిక నేను బ్ధ్యయ డవతానని న్నకు 

తెలుసు.

8. నేను అాందాంచిన డాకుయ మెాంటరీ స్తక్షయ ాంతో పాట్ట, ఇక్క డ అాందాంచిన సమాచార్ాంలో/లేద్వ ఇతర్ప్తా, అలాగే నేను అాందాంచిన లేద్వ ఏదైన్న ధృవీక్ర్ణ తప్పప గా మారినటయిితే లేద్వ మార్చప కు గ్యరైతే. అవసర్మైనప్పప డు/ 30 రోజులలో 

డాకుయ మెాంటరీ స్తక్ష్యయ లతో పాట్ట తాజ్ మరియు చెలిుబ్ట్ట అయ్యయ  సాీ య-ధృవీక్ర్ణను అాందాంచడానిక  నేను మరిాంత బ్ధయ త వహిస్తును; అయినరప టికీ, పైన పేర్కక నా  విధాంగా సవరిాంచబడిన సాీ య-ధృవీక్ర్ణను బ్య ాంక్్కు అాందాంచక్పోతే , 

ఇక్క డ ఇవా బడిన అనాి  డిక్రి్దషన మరియు బ్ధయ తలు నేను అాందాంచిన అట్టవాంటి సవరిాంచిన/సవరిాంచబడిన రప్తాం/సమాచార్నాి ాంటికీ  కూడా వరి ుస్తుయి.

9.నిరీతీ వయ వధలోగా రప్తాలు/సమాచార్ాం/ఇతర్ వివర్యలలో లోపాలను రరిషక రిాంచడాంలో వైఫలయ ాం మరియు భ్విషయ త్తులో న్నకు తెలిసిన ఏదైన్న వాసువిక్ వాసువానాి /సమాచార్యనాి  బహిర్గతాం చేయడాంలో న్న వైఫలయ ాం, ఖాతా మరియు బ్య ాంక్్లో 

లావాదేవీలు చేయకుాండా ననాు  చెలిుబ్టయ్యయ లా చేసుుాందని కూడా నేను అాంగీక్రిసుునా్న ను . న్న ఖాతా కార్య క్లాపాలపై రరిమిత్తలు విధాంచడాం లేద్వ ద్వనాి  మూసివేయడాం లేద్వ పేర్కక నా  ప్రయోజనాం కోసాం భార్త ప్రభుతా ాం/RBIచే 

నియమిాంచబడిన ఏదైన్న ర్నగ్యయ లేటర్డ మరియు/లేద్వ ఏదైన్న అథారిటీక నివేదాంచడాం లేద్వ ఏదైన్న ఇతర్ చర్య  తీసుకోవడాం ద్వని హకుక లో ఉాంట్టాంద. CBDT/RBI/Gol దా్వ ర్య ఎరప టిక్ప్పప డు జ్రీ చేయబడిన మార్గదర్శ కాల ప్రకార్ాం బ్య ాంక్ 

సముచితాంగా భావిాంచవచుు .

10. పైన పేర్కక నా  విషయాంలో భార్తదేశాంలో లేద్వ విదేశాలలో చటుాంలో ఏదైన్న మార్చప  వచిు నప్పప డు  ఏవైన్న ఇతర్ వివర్యలను అాందాంచడానిక  మరియు బ్య ాంకుకు తెలియజేయడానిక  కూడా నేను అాంగీక్రిసుునా్న ను .

11. ఇక్క డ అాందాంచిన వివర్యలలో ఏదైన్న లోరాం/తప్పప  కార్ణాంగా లేద్వ నేను తప్పప గా లేద్వ అసాంపూరిుగా సమాచార్యనాి  అాందాంచిన కార్ణాంగా బ్య ాంక్్కు సాంభ్విాంచే ఏదైన్న నషుాం/నషుాం నుాండి నేను బ్య ాంక్్క నషురరిహార్ాం చెలిసి్తును.

12. బ్య ాంక్ దా్వ ర్య అవసర్మైన కాల వయ వధలో KYC వివర్యలను అప్డేట్ చేయడానిక తాజ్ KYC డాకుయ మెాంట్్లతో డేటా/సమాచార్యనాి  సమరిప ాంచడానిక  నేను పూనుకుాంటాను .

13. బ్య ాంక్ దా్వ ర్య KYCక సాంబాంధాంచి క్సుమర్డ డ్యయ  డిలిజెనె  పూర్ుయిన తరా్య త మాప్తమే ఖాతా యాక ువేట్ చేయబడుత్తాందని మరియు డెబిట్్లు అనుమిాంచబడతాయని  నేను అర్థాం చేసుకునా్న ను.

14. ఒక్వేళ పాన లేకుాండా ఖాతా తెరిచినటయిితే, భార్త ప్రభుతా ాం దా్వ ర్య తెలియజేయబడే తేదీక లేద్వ అాంతకు ముాందు పాన్ను సమరిప ాంచడానిక  నేను పూనుకుాంటాను , లేని రక్షాంలో నివార్ణ ప్రకార్ాంమన్స లాాండరిాంగ్ (రికార్డ ్ె  నిరా్ హణ) 

నియమాలు 2005, పాన సమరిప ాంచే వర్కు ఖాతా రనిచేయడాం ఆగిపోత్తాంద .

15. ఖాతా తెరిచే సమయాంలో ప్రసుుత అప్డస కోసాం డీమ్్డ OVDలు సమరిప ాంచబడినటయిితే, న్న ఖాతా తెరిచిన తేదీ నుాండి 3 నెలలలోప్ప ఆధార్డ లేద్వ ప్రసుుత చిర్చన్నమా క్లిగిన OVDలో ఏదైన్న ఇవా క్పోతే  GOI మార్గదర్శ కాల ప్రకార్ాం న్న ఖాతా 

ఆగిపోవచు ని నేను అర్థాం చేసుకునా్న ను.

16. వాయ పార్దతర్/వాణిజేయ తర్ సా భావాం క్లిగిన లావాదేవీలను మాప్తమే రూట్ చేయడానిక నేను సేవిాంగె్  బ్య ాంక్ ఖాతాను ఉరయోగిస్తునని దీని దా్వ ర్య ధృవీక్రిసుునా్న ను . వాణిజయ /వాయ పార్ాం/ సాందేహాసప దమైన లేద్వ అవాాంఛన్సయమైనవిగా  భావిాంచబడే 

ఏవైన్న లావాదేవీల యొక్క  అట్టవాంటి లావాదేవీలు సాంభ్విాంచిన సాందర్భ ాంలో. అట్టవాంటి ఖాతాలలో కార్య క్లాపాలను ఏక్రక్షాంగా సుాంభాంరజేయడానిక  మరియు / లేద్వ ఖాతాను మూసీవేయడానిక  బ్య ాంక్ హకుక ను క్లిగి ఉాంద.

17. ఖాతా తెర్వడానిక సగట్ట నెలవారీ బ్య లెనె  (AMB) ఆవశయ క్త గ్యరిాంచి న్నకు సూచిన ఇవా బడిాంద మరియు ఈ  నిబాంధన ప్పనరాి మర్శ /మార్చప లకు లోబడి ఉాంటాయని మరియు అట్టవాంటి ప్పనరాి మర్శ /మార్చప లు  బ్య ాంక్ సైట్్లో అప్లోడ్ 

చేయబడతాయి అద నోటీసుగా న్నకు ఆమోదయోగయ మైనద.

18. BSBD ఖాతా యొక్క  లక్షణాలు న్నకు వివరిాంచబడినటి్ట నేను ధృవీక్రిసుునా్న ను  (BSBD ఖాతా దర్ఖాసుుద్వర్చకు  వరి ుసుుాంద.

19. సేవిాంగె్  బ్య ాంక్ ఖాతా యొక్క  నియమాలు మరియు నిబాంధనలని నేను ధృవీక్రిసుునా్న ను .

20. నేను న్న మొబైల్ నాంబర్డ్ను అాందాంచక్పోతే , ATM నగదు ఉరసాంహర్ణలు మినహా ఇతర్ ఎలస్ట్కాునిక్ లావాదేవీల సౌక్ర్యయ నిక నేను అర్హత పాందలేనని న్నకు సలహా ఇవా బడిాంద.

21  (స్తాంఘిక్ సాంక్షేమ ప్రయోజన్నల ప్క్సడిట్ కోసాం తెర్వబడిన ఖాతాలకు వరి ుసుుాంద)

ఈ ఖాతా BSBD కేటగిరీ కాంద తెర్వబడుత్తాందని  నేను అర్థాం చేసుకునా్న ను. ఒక్వేళ, నేను ఈ BSBD ఖాతాలో కొనస్తగి, ర్నగ్యయ లర్డ సేవిాంగె్  బ్య ాంక్ ఖాతాకు మార్కూడదనుకుాంటే, ర్నగ్యయ లర్డ సేవిాంగ్ బ్య ాంక్ ఖాతాకు వరి ుాంచే సగట్ట నెలవారీ బ్య లెనె  

(AMB)ని నేను పాటిాంచాలెి   ఉాంట్టాందని కూడా నేను అర్థాం చేసుకునా్న ను. నేను BSBD నుాండి ర్నగ్యయ లర్డ సేవిాంగె్  బ్య ాంక్ ఖాతాకు మారితే ఖాతాలో AMBని నిరా్ హిాంచడానిక  నేను అాంగీక్రిసుునా్న ను

22. (మైనర్డ్ల పేర్చతో తెరిచిన ఖాతాలకు వరి ుసుుాంద)

సగట్ట నెలవారీ బ్య లెనె  (AMB) యొక్క  అవసర్యలు మరియు న్నన-మెయిాంటెనెనె  కోసాం పెన్నలీుని నేను అర్థాం చేసుకునా్న ను; మెజ్రిటీ స్తధాంచిన తేదీ నుాండి సగట్ట నెలవారీ బ్య లెనె  (AMB)ని ఖాతాద్వర్ద నిరా్ హిాంచ గలర్చ.

23. పైన అాందాంచిన వివర్యలు న్నకు తెలిసినాంత వర్కు సరైనవి అని నేను ఇాందుమూలాంగా ప్రక్టిసుునా్న ను మరియు పైన పేర్కక నా  సమాచార్ాం ఏదైన్న తప్పప  లేద్వ అవాసువమని లేద్వ తప్పప దోవ రటిుాంచేదగా గ్యరిుాంచబడినటయిితే, అాందులో ఏవైన్న 

మార్చప ల గ్యరిాంచి మీకు తెలియజేయడానిక  నేను పూనుకుాంటాను . లేద్వ తప్పప గా సూచిాంచడాం. ద్వనిక నేను బ్ధ్యయ డను అని న్నకు తెలుసు.

24. ఖాతా యొక్క  వివర్యలు న్నకు వివరిాంచబడినటి్ట నేను/మేము ధృవీక్రిసుునా్న ము .

సాంతక్ాం.

BSBD ఖాతా యొక్క  సౌక్ర్యయ లు.

i. బ్య ాంకు శాఖతో పాట్ట ATMలు/CDMలలో నగదు డిపాజిట్

ii. ఏదైన్న ఎలస్ట్కాునిక్ ఛానెల్ దా్వ ర్య డబ్బు  ర్సీదు/ప్క్సడిట్ లేద్వ కేాంప్ద/ర్యస్ట్షు ప్రభుతా  ఏజెనె్స లు మరియు విభాగాల దా్వ ర్య ప్డా చేయబడిన చెకుక ల డిపాజిట్ దా్వ ర్య జమ.

iii. నెలలో చేసే డిపాజిట ిసాంఖయ  మరియు విలువపై రరిమిి లేదు.

iv. ATM దా్వ ర్య  ఉరసాంహర్ణలతో సహా ఉరసాంహర్ణలపై రరిమిత్తలు

v. ATM కార్డ ్లేద్వ ATM- క్మ్డ- డెబిట్ కార్డ ్

సేవిాంగె్  బ్య ాంక్ నియమాలు (సాంక్షిరు)

కస్టమర్ మార్గదర్శ కాలను తెలుసుకోండి

ఖాతా తెర్వడనిక కావలిసిన అర్హత వనా  ఏ వయ క ు అయిన్న, సూచిాంచిన నియమాలకు అనుగ్యణాంగా అాంగీక్రిాంచిన తరా్య త, ఆమె/అతను బ్య ాంక్ దా్వ ర్య అవసర్మైన చిర్చన్నమా ర్చజువను అాందాంచినటయిితే, సేవిాంగె్  బ్య ాంక్ ఖాతాను తెర్వవచుు .

నామినేషన్ & స్రై్వ వర్ సౌకర్య ోం

సేవిాంగె్  బ్య ాంక్ ఖాతాలపై న్నమినేషన సదుపాయాం అాందుబ్ట్టలో ఉాంద మరియు అనుకోని రరిసిథత్తలిో చటురర్మైన వార్సుల దా్వ ర్య క్సయిిమ్డ్ను సజ్వగా రరిషక రిాంచుకోవడానిక ఖాతాద్వర్చలు ఈ సదుపాయానాి  ఉరయోగిాంచుకోవాలని సూచిాంచార్చ. ఒక్ న్నమిన్సక మాప్తమే 

అనుకూలాంగా న్నమినేషన వేయవచుు . ఒక్వేళ వార్చ న్నమినేషన వేయకూడదనుకుాంటే, వారి పూరిు సాంతక్ాం ప్కాంద ఖాతా ప్పార్ాంభ్ ఫార్మ్డ్లో వాసువానాి  నమోదు చేయాలి. జ్యిాంట్ (సరాై వర్డ)  రరిసిథత్తలలో సరాై వర్డ ఆరర్దట్ చేయవచుు .

ఖాతాల ర్కాలు, బ్యయ లెన్్  నిబోంధన & సేవా ఛార్జలీు

దర్ఖాసుుద్వర్చలు చెకుక బ్బక్ లేకుాండా/ చెక్ బ్బక్ సదుపాయాంతో  ఖాతాను తెర్వవచుు . SB ఖాతాలకు సూచిాంచిన ప్రసుుత నెలవారీ సగట్ట నిలా లు మరియు క్న్సస నిలా  నిరా్ హణకు సూచిాంచిన ఛారీలీు బ్య ాంకుల వెబ్సైట్ మరియు సాంప్రదాంప్ప కేాంప్దాంలో అాందుబ్ట్టలో ఉనా్న యి. 

శాఖల నుాంచి కూడా సమాచార్ాం పాందవచుు . మైనర్డ్ల ఖాతా మినహా సేవిాంగె్  బ్య ాంక్ ఖాతాలో గరిషు నిలా పై సీలిాంగ్ లేదు.
మైనర్్  ఖాతాలు

సా యాం సాంతకానిక క్ట్టుబడి రద సాంవతె ర్యల క్ాంటే తకుక వ వయసెు  లేని మైనర్డ్లు వారి ఒకే పేర్చతో ఖాతా తెర్వవచుు  మరియు లావాదేవీ మొతుాంలో రరిమిత్తలకు లోబడి ఉాంట్టాంద. మైనరి్చ వారి సాంర్క్షకులతో ఉమమ డి ఖాతాలను తెర్వవచుు .

ఖాతా తెర్వడోం ఎలా?

స్తధార్ణగా ఖాతా తెర్వడాం కోసాం ఫార్యమ లిటీలను పూరిు చేయడానిక దర్ఖాసుుద్వర్చ(లు) వయ క ుగతాంగా బ్య ాంక్్కు హాజర్చ కావాలి. వార్చ సూచిాంచిన దర్ఖాసుు ఫార్మ్డ్ను సప్క్మాంగా నిాంపి సాంతక్ాం చేయాలి. దర్ఖాసుుద్వర్చ(లు) RBI/CBDTక వరి ుాంచే విధాంగా KYC డాకుయ మెాంటి డిక్రి్దషన 

మరియు అతని/వార్చ ఇటీవల తీసీన పాస్పోర్డ ు సైజు ఫోటోప్గాఫ్్ల యొక్క  ర్నాండు కాపీలను సమరిప ాంచాలి. దర్ఖాసుుద్వర్చలు ఆన్లైన్లో ఖాతా తెర్వడానిక కూడా దర్ఖాసుు చేసుకోవచుు . ఖాతాద్వర్చల సాంతకాలు తరప నిసరిగా సప షుాంగా ఉాండాలి మరియు బ్గా రూపాందాంచబడిన 

సాంతకాలు కాయ పిటల్ లేద్వ బి్క్ లెటర్డ్లలో ఉాండకూడదు. ప్రి ఖాతాకు ఒక్ ప్రతేయ క్ ఖాతా నాంబర్డ ఇవా బడుత్తాంద. బ్య ాంక్్తో వయ వహరిాంచేటప్పప డు, ఖాతాద్వర్చ/(లు) దా్వ ర్య ఈ నాంబర్డ్ను సిథర్ాంగా కోట్ చేయాలి. ఖాతాద్వర్చలు, వారి సా ప్రయోజన్నల దృష్టు య , ఖాతాలను 

నిరా్ హిాంచేటప్పప డు మరియు బ్య ాంకుకు ఏదైన్న క్ర్స్తప ాండెనె ్ను రరిషక రిాంచేటప్పప డు బ్య ాంక్్లో నమోదు చేయబడిన నమూన్న ప్రకార్ాం ఏక్రూర సాంతకానిక క్ట్టుబడి ఉాండాలి.
పాస్ బుక్

ఖాతాద్వర్చనిక ఇచిు న  పాస బ్బక్ మరియు చెక్ బ్బక్్ను సుర్క్షితమైన సథలాంలో ఉాంచాలి. ఈ విషయాంలో ఖాతాద్వర్చల నిర్కి్షయ ాం కార్ణాంగా ఏదైన్న నష్టునిక లేద్వ తప్పప  చెలిాింప్పకు బ్య ాంక్ బ్ధయ త వహిాంచదు. ఉరసాంహర్ణ ఫార్మ్డ దా్వ ర్య నగదు ఉరసాంహరిాంచుకోవడానిక, పాస బ్బక్ 

తరప నిసరిగా సమరిప ాంచాలి. చెక్ ఫార్మ్డ్లు మరియు డెబిట్ కార్డ్్ని ఉరయోగిాంచి విత్ప్డాలను పాస బ్బక్ లేకుాండానే అమలు చేయవచుు . పాస ప్పసుక్ాం లేకుాండా డిపాజిటి్ట చేయవచుు . పాస బ్బక్్ను ఎరప టిక్ప్పప డు అప్డేట్ చేసుకోవాలి. లావాదేవీ పూర్ుయిన వెాంటనే అప్డేట్ చేసీన  

పాస బ్బక్ ఖాతాద్వర్చనిక ిరిగి వసుుాంద. అద ఒక్ వార్ాం రోజులలోప్ప సేక్రిాంచబడని రక్షాంలో, అద వారి ఖర్చు తో రిజిసుర్డ ్AD పోసు/కొరియర్డ దా్వ ర్య వారిక ిరిగి ఇవా బడుత్తాంద.
ఖాతాద్వర్చలు తమ పాస బ్బక్్లలోని నమోదులను జ్ప్గతుగా రరిశీలిాంచాలి మరియు ఏవైన్న తప్పప లు లేద్వ లోపాలు ఉాంటే బ్య ాంకుల దృష్టుని ఆక్రిాించాలి.

అవసర్మైన విచార్ణలు, ఫార్యమ లిటీలు మరియు నిర్దశేత ఛారీలీ ప్పనర్చదధర్ణ తరా్య త ఖాతాద్వర్చ నుాండి ప్వాతపూరా్ క్ అభ్య ర్ థనను సాీ క్రిాంచిన తరా్య త పోగొట్టుకునా  లేద్వ ముయ టిలేటెడ్ పాస బ్బక్్కు బదులుగా నకలీని జ్రీ చేయవచుు . దీని కోసాం నిర్దశేాంచిన క్ర్నాంట్ ఛారీలీు 

బ్య ాంకుల వెబ్సైట్ మరియు కాాంటాక్ ు సాంటర్డ్లో అాందుబ్ట్టలో ఉనా్న యి. ఈ సమాచార్యనాి  శాఖల నుాండి కూడా పాందవచుు .
చెక్ పుస్తకోం

ఖాతా తెర్వడానిక సాంబాంధాంచి అనాి  ఫార్యమ లిటీలను పూరిు చే*న తరా్య త బ్య ాంక్ మొదటి చెక్ బ్బక్్ను జ్రీ చేసుుాంద.  ఛారీలీు రిక్వరీ చేసుుాంద. దీని కోసాం నిర్దశేాంచిన ఛారీలీు బ్య ాంకుల వెబ్సైట్ మరియు కాాంటాక్ ు సాంటర్డ్లో అాందుబ్ట్టలో ఉనా్న యి. ఈ సమాచార్యనాి  శాఖల నుాండి 

కూడా పాందవచుు .



ఖాతాద్వర్చలు బ్య ాంకు వారిక జ్రీ చేసిన చెక్ బ్బక్్లలోని చెకుక లను మాప్తమే ఉరయోగిాంచాలి. లేక్పోతే ప్డా చేసిన చెకుక ల చెలిాింప్పను ిర్సక రిాంచే హకుక  బ్య ాంక్్క ఉాంద. స్తధార్ణాంగా, బ్య ాంక్ ఒకేస్తరి ఒక్టి క్ాంటే ఎకుక వ చెక్ బ్బక్్లను జ్రీ చేయదు లేద్వ గతాంలో జ్రీ చేసిన  

ద్వద్వప్ప అనాి  చెక్ లీఫ్్లు అయిపోయ్య ముాందు.  కొతు చెక్ బ్బక్  ఇవా బడుత్తనా ద. జ్రీ చేయబడిన లేద్వ పోగొట్టుకునా  చెకుక లకు సాంబాంధాంచి చెలిాింప్ప సూచనలను నిలిపివేయుటకు, సూచిాంచిన సేవా ఛారీనీి చెలిాించి బ్య ాంక్్లో నమోదు చేసుకోవచుు . దీని కోసాం నిర్దశేాంచిన  

ఛారీలీు బ్య ాంకుల వెబ్సైట్్లో అాందుబ్ట్టలో ఉనా్న యి. ఈ సమాచార్యనాి  శాఖల నుాండి కూడా పాందవచుు .

 స్తధార్ణ  సేవిాంగె్  బ్య ాంక్ ఖాతా తరప నిసరిగా పదుప్ప చేయటానిక  ఒక్ సదుపాయాం కాబటిు ద్వనిని క్ర్నాంట్ ఖాతాగా ఉరయోగిాంచకూడదు. ఖాతాద్వర్చ ఆమె/అతని ఖాతాను అనుమిాంచని 

ప్రయోజనాం కోసాం ఉరయోగిాంచార్ని నమమ డానిక ఏదైన్న కార్ణాం ఉాంటే, బ్య ాంక్ ఖాతాను మూసివేయవచుు .

 డిపాజిటి్ట చెకుక లు, ప్డాఫ్ు్లు లేద్వ ఖాతాద్వర్చకు అనుకూలాంగా మాప్తమే ప్డా చేయబడిన ఇతర్ స్తధన్నలు ఖాతా జమ కోసాం అాంగీక్రిాంచబడతాయి. ఖాతాద్వర్చకు అనుకూలాంగా ఆమోదాంచబడిన 

మూడవ రక్షాం స్తధన్నలు ఆమోదాంచబడవ. ఆమోదాంచబడిన స్తధన్నలకు వయ ిర్దక్ాంగా ప్డాయిాంగ్్లు స్తధార్ణాంగా అనుమిాంచబడవ, సాంతృపిుక్ర్ాంగా నిరా్ హిాంచబడిన ఖాతాలలో, 

ఎరప టిక్ప్పప డు నిర్దశేాంచబడిన విలువ వర్కు అవట్్సేుషన / స్తథనిక్ స్తధన్నలకు తక్షణ ప్క్సడిట్ అాందాంచబడుత్తాంద . స్తధార్ణ సేక్ర్ణ మరియు అవట్ ఆఫ్ పాక్సట్ ఛారీలీు వరి ుస్తుయి. దీని కోసాం 

నిర్దశేాంచిన ప్రసుుత రరిమిి మరియు ఛారీలీు బ్య ాంకుల వెబ్సైట్ మరియు నోటీసు బోర్్చలో అాందుబ్ట్టలో ఉనా్న యి. ఈ సమాచార్యనాి  శాఖల నుాండి కూడా పాందవచుు .  చెలిాించకుాండా తరా్య త 

ిరిగి వచిు న ఇన్స్ట్సుుమెాంట్్ల మేధ వడీ ్ిరిగి క్టువలిసివాంట్టాంద..

 ఉపస్ోంహర్ణలు  ఖాతాద్వర్చడు బ్య ాంకుల ప్పామాణిక్ ఉరసాంహర్ణ ఫార్మ్డ్ని ఉరయోగిాంచి ఆమె/అతని స్తధార్ణ సేవిాంగె్  బ్య ాంక్ ఖాతా నుాండి వయ క ుగతాంగా డబ్బు ను విత్ప్డా చేసుకోవచుు . పాస బ్బక్ తరప నిసరిగా ఉరసాంహర్ణ ఫార్మ్డ్తో పాట్ట ఉాండాలి. ఉరసాంహర్ణ 

ఫార్మ్డ్ను ఖాతాద్వర్చ సా యాంగా/ఆమె దా్వ ర్య చెలిాింప్పలను సాీ క్రిాంచడానిక మాప్తమే ఉరయోగిాంచవచుు . ATM క్మ్డ డెబిట్ కార్డ్్ని కూడా నగదు ఉరసాంహర్ణ కోసాం ATMలలో ఉరయోగిాంచవచుు . అనాి  ఉరసాంహర్ణలు తరప నిసరిగా రాండ్ రూపాయలలో మాప్తమే ఉాండాలి. 

ఉరసాంహర్ణ ఫార్మ్డ్ల దా్వ ర్య మూడవ రక్షాం చెలిాింప్పలు అనుమిాంచబడవ. ఖాతాద్వర్చడు అతని/ఆమె ఖాతా నుాండి నగదు విత్ప్డా చేసుకునేాందుకు వయ క ుగతాంగా హాజర్చ కాలేని రక్షాంలో చెలిాింప్పను సాీ క్రిాంచడానిక పాస బ్బక్్తో పాట్ట నిరీతీ ఫార్యమ ట్్లోని అధకార్ లేఖను అధీక్ృత 

ప్రినిధ దా్వ ర్య బ్య ాంక్్క రాంపాలి. ఖాతాలో అనుమిాంచబడిన ఉచిత డెబిట్ ఎాంప్టీల గరిషు సాంఖయ  ఖాతాలోని AMBపై ఆధార్రడి ఉాంట్టాంద లేద్వ ఎరప టిక్ప్పప డు బ్య ాంక్ నిర్యీిసుుాంద. ఈ రరిమిిని మిాంచితే నిర్దశేాంచబడిన ఛారీలీు బ్య ాంకుల వెబ్సైట్్లో అాందుబ్ట్టలో ఉనా్న యి. 

ఈ సమాచార్యనాి  శాఖల నుాండి కూడా పాందవచుు . బ్య ాంకుకు హాజర్చ కాలేక్పోయిన మరియు / లేద్వ నిర్దశేాంచిన ఫార్యమ లిటీలను పూరిు చేయడాం దా్వ ర్య నగదు విత్ప్డా చేయడానిక వారి సాంతక్ాం లేద్వ బొటనవేలు ముప్దను కూడా వేయలేని జబ్బు రడిన, వృదేులు లేద్వ అసమర్థ 

ఖాతాద్వర్చల ఖాతాల నుాండి నగదు ఉరసాంహర్ణ చేయవచుు .

ఓవర్డ్ప్డాఫ్ు్లు సేవిాంగె్  బ్య ాంక్ ఖాతాలలో ఓవర్డ్ప్డాఫ్ు్లు అస్తధార్ణమైన రరిసిథత్తలలో ముాందసుు ఏర్యప టతిో మాప్తమే అనుమిాంచబడతాయి . ఖాతాలోని బ్య లెనె ్కు మిాంచి  చెకుక లు ఇసేు నగదు 

చెలిాింరబడదు. తగిన నిధ్యల కోసాం చెకుక  చెలిాించకుాండా ిరిగి వచిు న ప్రిస్తరీ సేవా ఛారీలీు వాంటాయి. దీని కోసాం నిర్దశేాంచిన ఛారీలీు బ్య ాంకుల వెబ్సైట్్లో అాందుబ్ట్టలో ఉనా్న యి. ఈ 

సమాచార్యనాి  శాఖల నుాండి కూడా పాందవచుు .

 పనిచేయని ఖాతాలు ఖాతాద్వర్చలు తమ ఖాతాలను ప్క్మాం తరప కుాండా ఆరర్దట్ చేయాలి. చివరి ఆరర్దషన నుాండి 24 నెలల నిరీతీ వయ వధ తరా్య త నిరా్ హిాంచబడని ఖాతాలు వాడుక్లో   లేనివిగా వరీ గక్రిాంచబడతాయి. దీనిక సాంబాంధాంచి ప్రసుుత నిర్దశేత ఛారీలీు బ్య ాంకుల 

వెబ్సైట్్లో అాందుబ్ట్టలో ఉనా్న యి. ఈ సమాచార్యనాి  శాఖల నుాండి కూడా పాందవచుు .

 స్ట ోండిోంగ్ సూచనలుబీమా ప్పీమియాం, సభ్య తా  ర్చసుములను కాలానుగ్యణాంగా చెలిాించడాం కోసాం ఖాతాద్వర్చ బ్య ాంకును అభ్య రి థాంచవచుు . సేవా ఛారీలీ చెలిాింప్పపై అతని/ఆమె ఖాతాకు డెబిట్ చేయడాం దా్వ ర్య మొదలైనవి. దీనిక సాంబాంధాంచి ప్రసుుత నిర్దశేత ఛారీలీు 

బ్య ాంకుల వెబ్సైట్్లో అాందుబ్ట్టలో ఉనా్న యి. ఈ సమాచార్యనాి  శాఖల నుాండి కూడా పాందవచుు .

 వడీ ్చెలిాింప్ప. కాలానుగ్యణాంగా వరి ుాంచే RBI మార్గదర్శ కాల ప్రకార్ాం. వడీ ్రోజువారీ ఉతప ిు ఆధార్ాంగా లెకక ాంచబడుత్తాంద . స్ట్ైమాసిక్ వయ వధలో వడీ ్ఖాతాలో జమ చేయబడుత్తాంద. వడీ ్ర్ద.1/- లేద్వ 

అాంతక్ాంటే ఎకుక వ ఉాంటే మాప్తమే చెలిాించబడుత్తాంద. ఆ తరా్య త యాభై పైసలు మరియు అాంతక్ాంటే ఎకుక వ మొతుాం తదురరి అధక్ రూపాయిక  విలువగా రరిగనాంచబడుత్తాంధ మరియు 

తకుక వ ఏదైన్న విసమ రిాంచబడుత్తాంద . ఎన్ఫోరె్డ ్మెాంట్ అధకార్చలు సుాంభాంరజేసిన ఖాతాల విషయాంలో, బ్య ాంక్ వడీన్ి ఖాతాలో ప్క్మాం తరప కుాండా జమ చేయడాం కొనస్తగిసుుాంద.

 ఖాతా బదలీ & ముగిాంప్ప. ఖాతాద్వర్చ(ల) అభ్య ర్ థన మేర్కు బ్య ాంకు శాఖల మధయ  ఖాతాలను బదలీ చేయవచుు . ఖాతాను మూసివేయడానిక చేసిన అభ్య ర్ థన మూసివేయడానిక గల కార్ణానాి  

పేర్కక న్నలి. పాస బ్బక్ తరప నిసరిగా అలాాంటి అభ్య ర్ థనతో పాట్ట ఉాండాలి. అట్టవాంటి ఉమమ డి సాంతక్ాం చేసిన వార్ాందరి అభ్య ర్ థన మేర్కు మాప్తమే జ్యిాంట్ ఖాతాలు మూసివేయబడతాయి. ఖాతా 

తెరిచిన ఒక్ సాంవతె ర్ాం వర్కు 14 రోజుల తరా్య త మూసివేయబడితే, నిరీతీ ర్దట్టతో సరాీ స ఛారీ ీవసూలు చేయబడుత్తాంద. దీనిక సాంబాంధాంచి ప్రసుుత నిర్దశేత ఛారీలీు బ్య ాంకుల వెబ్సైట్్లో 

అాందుబ్ట్టలో ఉనా్న యి. ఈ సమాచార్యనాి  శాఖల నుాండి కూడా పాందవచుు . ఖాతాలను ఆన్లైన్లో కూడా బదలీ చేయవచుు .

 నిబోంధనలలో మార్పు  బ్య ాంక్ వెబ్సైట్ మరియు/లేద్వ ప్బ్ాంచ్ నోటీసు బోర్్చ దా్వ ర్య క్సుమర్డ్కు సప్క్మాంగా తెలియజేయబడే ఈ నియమాలు మరియు సేవా ఛారీలీలో దేనినైన్న మార్దు , తొలగిాంచే లేద్వ జోడిాంచే హకుక  బ్య ాంక్్క ఉాంద.

నేను/మేము న్నమినేషన రిజిస్ట్సేుషన నాం. ని ధృవీక్రిసుునా్న ము

గుర్తోంపు                                                                                                                        తేదీ:

మీర్చ దీనిక అనుకూలాంగా చేసిన న్నమినేషన ర్సీదుని మేము ధృవీక్రిసుునా్న ము: మీద

న్నమిన్స పేర్చ

మీ ఖాతా సాంఖయ  నాం.                                                                                                                         బ్య ాంక్ అధకారి సాంతక్ాం

 నమోదు సాంఖయ                                                                                                                     ముప్ద

                                                                                                                                                     


