ஆைணக க�தம
கணக்ைக இயக்�வ்ற்�, கணக்�்ாரர்/கள் அல்லா் நபைர அங்கீ கபக்க
ஆைண

ே்்த

:

ேசமத��க் கணக்� எண்

:

கணக்�்ாரபன ெபயர்

: _________________________________________________________________________________________________________

ைவத்தி�ப்ப
ன �ைகப்பட

________________________________________________________________________________________________________________________________________
ப�னவிபவிக்� ேமற்�றதய கணக்� எண்ண�ல் ஆைண ைவத்தி�பவர் எ�ட வச்தைய வழங்�மா� நான/நாங்கள்
இ்ன�லட ேகட்�க்ெகாள்கதேறாட:
ெபயர்

: ____________________________________________________________________________________________________________________________

�கவப: ____________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
நகரட

: ________________________________________________ அஞ்சல் �றதய��:________________________________________________________

மாநதலட : ________________________________________________ நா�:_____________________________________________________________________
ெ்ாைல : ________________________________________________ ஈெமய�ல்:________________________________________________________________
1.

ஆைண ைவத்தி�பவைர நான/நாங்கள் இ்ன�லட அங்கீ கப�ப�
a)

ேமற்�றதய கணக்கதல் காேசாைலகள் வைரவ�

b)

ெ்பவ�த் கணக்கதல் காேசாைலகைள�ட மற்ற இனஸ்ட்ிெமண்ட்கைள�ட ெபபாசதட் மற்�ட/அல்ல� �ஸ்க�ண்ட் ெசய்வ� மற்�ட இந்ேநாக்கத்தற்காக, என�/எங்கள் சார்பாக,

c)

கணக்கதல் உள்ள இி��கள�ல் இிந்� என�/எங்கள் ெபயர்கள�ல் ெபபாசதட்கள் ெசய்வ� மற்�ட ஆைண ைவத்தி�பவரால் எ�த���ர்வமாய் ெகா�க்க�பபக்��ய காலகட்பத்தற்�

d)

ெ்பவ�த�ள்ள கணக்� ெ்ாபர்பாய் வங்கத வழங்�கதற கணக்கதன இி�� உ�்த�ப�த் அறதக்ைகக்� சானறதள��ப�

e)

ெ்பவ�த�ள்ள கணக்கதற்கான ெபப�ட்கைள உள்ளபக்கத எ�த���ர்வ அறதவ���கள் ெகா��ப�, அ்தலதிந்� இபமாற்றட ெசய்வ�, ேபானறைவ

f)

ஆர்ப�ஐ’ய�பட இிந்� நான/நாங்கள் ே்ைவயான அ�ம்தைய� ெபற்�ள்ள்ன ேபபல், இந்்தயாவ�ல் �்��க�க்கான பணெம�த்ல்கைளச் ெசய்வ�.

காேசாைலகள், �ராஃ�ட்கள், ேப ஆர்ட்கள், எனக்�/எங்க�க்� ெச�த்த்க்க மற்ற இனஸ்ட்ிெமண்ட் ேபானறவற்றதற்� ஒ��்லள��ப�
அத்ைகய ெபபாசதட்கைள ���ப��ப�.

2.

ஆர்ப�ஐ வழங்கத�ள்ள எக்ேஸஞ்ஜ் கண்ட்ேரால் வழதகாட்�்ல்கள�னப� நான/நாங்கள் ெ்பவ��ப�
a)

நான/நாங்கள் ெபா� அ�ம்த ைவத்திக்கதற அல்ல� ஆர்ப�ஐ’ய�பட இிந்� ப�ரதேயக அ�ம்த ெபற்�ள்ள, இந்்தயவ�ல் �்�ட்ைபச் ெசய்வ்ற்காக மட்�ட உள்�ர்

b)

ஆைணயான�, என�/எங்கள் கணக்கதல் இிந்� அனன�யச் ெசலாவண�ய�ல் பணதை்� ப�பதெ்��ப்ற்�ட, கணக்�்ாரர்(கள்) சார்பாக பப�கள் வழங்�வ்ற்�ட, ஆைண

பணமள���க�க்காக பணட எ��ப்ற்� இக்க�்ட �லட வழங்க�ப�கதற அ�ம்தைய ஆைண ைவத்தி�பவர் ப�ரேயாகதக்கலாட
ைவத்தி�பவிக்� அ�ம்த வழங்�வ்தல்ைல
3.

ஆர்ப�ஐ வழங்கத�ள்ள எக்ேஸஞ்ஜ் கண்ட்ேரால் வழதகாட்�்ல்கள், அனன�யச் ெசலாவண� நதர்வாகச் சட்பட 1999 ஆகதயவற்றதன நதபந்்ைனக�க்�ட, அனன�யச் ெசலாவண� நதர்வாக (ெபபாசதட்)
வ�்த�ைறகள் 2000 உட்பப ெ்ாபர்�ைபய அைனத� வ�்த�ைறக�க்�ட நான/நாங்கள் மற்�ட என�/எங்கள் ஆைண ைவத்தி�பவர் கீ ழ்�ப�ந்� நபக்க நான/நாங்கள் இ்ன�லட
உ�்த��கதேறாட.

4.

கணக்ைக

இயக்க

அங்கீ காரட

ெபற்�ள்ள

நபபன

மா்தப

ைகெயா�பட

கீ ேழ

ெகா�க்க�பட்�ள்ள�.

ைகெயா�பட,

எனனால்/எங்களால்

�ைறயாக

சானெறா�பமதப�பட்�,

சபபார்க்க�பட்�ள்ள�
5.

உங்களால் வழங்க�பட்�ள்ள எ�த���ர்வ அறதவ��ைபக் ெகாண்� நான/நாங்கள் ெவள��பைபயாய் அகற்�ட வைர, இந்் அ்தகாரட அமலதல் இிக்�ட.

6.

நாங்கள் ப�த�� �பந்�ெகாண்�ள்ளை் உ�்தெசய்�ட வைகய�ல் கார்�ன இயக்கட ெ்ாபர்பாய் நப�ப��ள்ள வ�்தகள் மற்�ட நதபந்்ைனக�க்� இணங்க நான/நாங்கள் ஒ��்ல்
ெ்பவ�க்கதறவா�, ஆைண ைவத்தி�பவிக்� ெபப�ட் கார்� வழங்க நான/நாங்கள், ெயஸ் ேபங்க் லதமதெப�ற்� அங்கீ காரட வழங்�கதேறாட. ெ்பவ�த�ள்ள வ�்த�ைறகள் மற்�ட
வழதகாட்�்ல்கள�னப�, ெபப�ட் கார்�ன ப�ரதேயக உபேயாகங்கள் பற்றத ஆைண ைவத்தி�பவிக்� நான/நாங்கள் ெ்பய�ப�த்த�ள்ேளாட எனபை் நான/நாங்கள் இ்ன�லட
உ�்த��கதேறாட. ெபப�ட் கார்ைப உபேயாகத�ப்ன �லட ஆைண ைவத்தி�பவர் ேமற்ெகாள்கதற நபவ�க்ைக ெ்ாபர்பாய், ெயஸ் ேபங்க் லதமதெபட் அ�பவ�க்கக்��ய அல்ல�
ெ்பவ�க்கக்��ய ஏே்�ட இழ��, ேச்ட, ெசயல், நபவ�க்ைகக்கான வ�ைல, கட்பணங்கள் மற்�ட ெசல�கள் எ்ற்�மாக ெயஸ் ேபங்க் லதமதெபட்’க்� இழ�ப�� ெசய்ய நான/நாங்கள்
இ்ன�லட உ�்தயள�க்கதேறாட.

ஆைண ைவத்தி�பவபன ைகெயா�பட

�்ல் வ�ண்ண�ப்ாரபன ைகெயா�பட

இரண்பாட வ�ண்ண�ப்ாரபன ைகெயா�பட

�னறாட வ�ண்ண�ப்ரபன ைகெயா�பட

