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ମୁଖବନ୍ଧ
ଯେସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠାଯର ଆଯେ ଏହା ବ୍ିଶ୍ଵାସ କରୁ ଯେ ଭାରତଯର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡକ
ି ର ଅଧିକ ସଂଖୟା ରହିଛ ି ଏବ୍ଂ ଏଥିଯର ଦିଆୋଇଥିବ୍ା ଯସବ୍ା ନିେନ ୋନର। ଏହି
ବ୍ିଶ୍ଵାସ ଆେକୁ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକ ୋନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଓ ବ୍ିଶ୍ଵ ସ୍ତରଯର ଏକ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣ୍ ଅବ୍ତ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ ତଥା ଯେଷ୍ଠ ଯସବ୍ାର ଯବ୍ଞ୍ଚୋକକ ସ୍ଥାପିତ କରିବ୍ା ପାଇଁ
ଯେରଣା େଦାନ କରିଛ।ି
ଯୟସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠାଯର ଆଯେ ଦାୟିତ୍ଵଶୀଳତାଯର ବ୍ିଶ୍ଵାସ କରୁ ଏବ୍ଂ ୋହା ଦ୍ଵାରା ସାୋଜିକ - ଅଥକଯନୈତକ
ି ଉଯେଶୟକୁ ହାସନ କରାୋଇପାରିବ୍ । ଏହି
େକ୍ରିୟା ୋଧ୍ୟେଯର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାହାକ ୋନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଅଣାୋଇପାରିବ୍ ।
ଯୟସ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଟଜ
ି ’ ଚାଟକର ଉଯେଶୟ ଯକବ୍ଳ ଉପଯରାକ୍ତ ଆବ୍ଶୟକତା େତିବ୍ଦ୍ଧତା କରିବ୍ା ଉଯେଶୟ ଅଯଟ ଏବ୍ଂ ଯସହି ଅନୁ ସାଯର ଏହି ଡକୁ ୟଯେଣ୍ଟ
େସ୍ତୁ ତ ଯହାଇଛି । ଏହି ଡକୁ ୟଯେଣ୍ଟ ଉପଯଭାକ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ପରାେଶକ କରି େସ୍ତୁ ତ ଯହାଇଛି ଏବ୍ଂ ଗ୍ରାହାକୋନଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ଯୟସ ବ୍ୟାଙ୍କର େତିଶତ
ୃ ି ଦଶକାା
ଯକବ୍ଏ, ଯତଣୁ ଏହାାତିର ଅଫି ସଆ
ି ଲ୍ ଏବ୍ଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ୋନଙ୍କ େଧ୍ୟଯର ଉତ୍ତେ ହିସାବ୍ ରଖିବ୍ା ଏବ୍ଂ ଦାୟିତ୍ଵବ୍ଧତା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତତା କରିଥାଉ । ଏହି ଡକୁ ୟଯେଣ୍ଟଟି
ଗ୍ରାହାକ ୋନଙ୍କ ସହ କଥାବ୍ାତ୍ତକା କରି ଏବ୍ଂ ଏହା ଯୟସ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରାହାକୋନଙ୍କର େସନ୍ନାତା ପାଇଁ ଥିବ୍ା େତିବ୍ନ୍ଧତାର େୁଖୟ ବ୍ିନ୍ଦୁକି ଦଶକାଉଛି ।
ଭଲ ବ୍ୟାଙ୍କି ଂ ୋକିସ
ି କୁ ଯୋତ୍ସାହନ େଦାନ କରିବ୍ା ପାଇଁ ଚାଟକର େସ୍ତୁ ତ କରାୋଇଛି ଏହା ବ୍ୟତିତ ଗ୍ରାହକ ଯସବ୍ା ସମ୍ପକକଯର ସେସ୍ତ ଗତିବ୍ଧି
ି ସମ୍ପକକଯର
ସୂଚନା େଦାନ କରାୋଇଛି ।
ବ୍ିଭିନ୍ନ ଯସେିନାର ଏବ୍ଂ ଗ୍ରାହକୋନଙ୍କ ସହ ଆଯଲାଚନା ଭଳି ଅନବ୍ରତ କାେକୟକ୍ରେ ୋଧ୍ୟେଯର ଗ୍ରାହକ ୋନଙ୍କୁ େଦାନ କରୁଥିବ୍ା ଯସବ୍ାର େୂଲୟାଙ୍କନ,
ସୁଧାର ଏବ୍ଂ ତାକୁ ଆହୁ ରି ବ୍ଢାଇବ୍ା ଭଳି ଆଯେ ଗ୍ରାହକ ଯସବ୍ା ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥାକୁ ଆହୁ ରି ଭଲ କରିବ୍ାକୁ ଚାହଁୁଛୁ । ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା େଦାନ କରାୋଉଥିବ୍ା ସେସ୍ତ
ଯସବ୍ା ସମ୍ପକକଯର ଆେକୁ ଗ୍ରାହକ ୋଯନ ଆେକୁ ଜଣାଇବ୍ା ପାଇଁ ଆଯେ ଯୋତ୍ସାହନ ଯଦଇଥାଉ । ଆଗାେୀ ବ୍ର୍କ ୋନଙ୍କଯର ଆଯେ ଏହି ଚାଟକରକୁ ବ୍ିଭିନ୍ନ
ଭାର୍ାଯର େକାଶିତ କରିବ୍ାଯର ଯୋଜନା ରଖିଛୁ ।
ସ୍ଥାନ: _________ ତାରିଖ: __________
ସ୍ଵୀକୃ ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ
ଧ୍ୟାନଦିଅନ୍ତୁ୍
ଏହି ବ୍ୁ ଯଲଟଯର େଦାନ କରାୋଇଥିବ୍ା ______________, ଏହାକୁ ବ୍ଦଳା ୋଇପାଯର । ଅଧିକାର ଏବ୍ଂ କତ୍ତକବ୍ୟ ସମ୍ପକକୀୟ କଥା ପାଇଁ ଏକ
ଆଇନଗତ ଡକୁ ୟଯେଣ୍ଟ ଯବ୍ାଲି ଧରାେିବ୍ା ଅନୁ ଚତ
ି । ଗ୍ରାହକ ଏବ୍ଂ ବ୍ୟାଙ୍କ େଧ୍ୟଯର ଉତ୍ତେ ବ୍ୁ ଝାେଣାକୁ ଯୋତ୍ସାହନ ଯଦବ୍ା ପାଇଁ ଏହା ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ ।
ଏହି ବ୍ୁ କଯଲଟଯର ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଦ୍ଵାରା େଦାନ କରାୋଉଥିବ୍ା ବ୍ିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଓ ଯସବ୍ାର ଲାଭ ତଥା ଏହାର ବ୍ୟବ୍ହାର ସମ୍ପକକଯର ସୂଚନା େଦାନ କରାୋଇଛି
। େଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବ୍ାବ୍ଦଯର ଅଧିକ ଜାଣିବ୍ାର ଅଛି ଯତଯବ୍ ଆପଣ ଆେର ଯେବ୍ସାଇଟ୍ www.yesbank.in କୁ ୋଇ ପାରନ୍ତି ଏବ୍ଂ ଆେର
ଅଫି ସକୁ ଯଫାନ୍ କିେଵା ଯଲଖି ପାରନ୍ତି ।
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ଗୁଣବତ୍ତା୍ନୀତି
“ଯୟସ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଭାରତର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜଗତଯର ଯେଷ୍ଠ ଗୁଣବ୍ତ୍ତାେୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯସବ୍ା ନିେଯନ୍ତ ଲକ୍ଷ ଯନଇ ଯୟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଚେତ୍କାର ପରିଚାଳନା, ଅଭିନବ୍ତା, କଟିଂ-ଏଜ୍
ଯକୌଶଳ୍ଏବିଂ୍ଜେଷ୍ଠ-ଇନ୍-କିାସ୍ବୟବସ୍ଥା୍,୍ଉଚ୍ଚଗୁଣବତ୍ତା୍ପୂର୍ଣ୍,ସ ୍ଗ୍ରାହକ୍ଜକନ୍ଦ୍ରିକ,୍ଜସବାର୍ପ୍ରଦାନ୍ମାଧ୍ୟମଜର୍ଉତ୍ତମ୍ଜସବାର୍ଅନୁ ର୍ଭୂତି୍ନିଶ୍ଚିତ୍କରିବା୍ଦିଗଜର୍
ଉଦୟମ୍ୋରି୍ରଖିବ୍।”
ଉଯେଶୟ 

ଗ୍ରାହକୋନଙ୍କର େସନ୍ନତାର ସ୍ତରକୁ ବ୍ଢାଇବ୍ା ତଥା ଗ୍ରାହକ ୋନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ କେ କରିବ୍



େକ୍ରିୟାକରଣଯର ସବ୍କନେ
ି ନ ଭୁଲ ଏବ୍ଂ ଏଥି ନିେିତ୍ତ ସ୍ଥାପିତ ୋନଦଣ୍ଡକୁ ୋନିବ୍ା



ଯୋଗୟ ବ୍ୟଙ୍କି ୋନଙ୍କୁ ନିେୁକ୍ତି େଦାନ କରିବ୍ା ଏବ୍ଂ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦକତାକୁ ବ୍ଢାଇବ୍ା ପାଇଁ ନିୟେିତ େଶିକ୍ଷଣ େଦାନ କରିବ୍ା



ଗ୍ରାହକ ଏବ୍ଂ କେକଚାରୀ ୋନଙ୍କ ଠାରୁ ଫି ଡବ୍ୟାଙ୍କ ଆଧାରଯର ବ୍ଦଳାଇବ୍ାକୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବ୍ା

ଜେସ୍ବୟାଙ୍କ୍ଶାଖା୍ମାନଙ୍କର୍ସାଇଜେଣ୍ଟ୍ଫି ଚସସ














ସେସ୍ତ ଶାଖା ନିକଟଯର 'ଜେସ୍ଫର୍େୁ ' କାଉଣ୍ଟର୍ ଯେଉଁଠାଯର ସେସ୍ତ େକାରର ପଚରା ଉଚୁରା / ଯସବ୍ା ଅନୁ ଯରାଧ ଗ୍ରହଣ କରାୋଏ ଏବ୍ଂ
ଗ୍ରାହକ ୋନଙ୍କୁ ସଯବ୍କାତ୍ତେ ଯସବ୍ା େଦାନ ପାଇଁ ଯଚଷ୍ଟା କରାୋଇଥାଏ
ସେସ୍ତ ଡିଯପାଜିଟ୍ ଏକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯନାେିଯନସନ୍ ସୁବ୍ଧ
ି ା (େଥା ଯଖାଲାୋଇଥିବ୍ା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏକାଉଣ୍ଟ ଏବ୍ଂ ଯସାଲ୍ ଯୋପାଇଟରସିପ୍ କନସନ୍କ)
ସେୟ ସେୟଯର ବ୍ିଭିନ୍ନ ଡିଯପାଜିଟ ଯୋଜନା ଓ ଯସବ୍ା ସମ୍ପକକଯର ସୂଚନା େଦାନ କରିବ୍ା
ସେସ୍ତ ଗ୍ରାହକ ୋନଙ୍କୁ ନାେ ୋତ୍ର େୂଲୟଯର ସାଧାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କି ଂଙ୍କ ଯସବ୍ା େଦାନ କରିବ୍ା, ଯଛାଟ ସହର ଏବ୍ଂ ଗ୍ରାେୀଣ ଶାଖା ୋନଙ୍କଯର ବ୍ରିଷ୍ଠ
ନାଗରିକ, େହିଳା, ଯକୈଦୀୋନଙ୍କୁ ଅତିରକ୍ତ
ି ଲାଭ ଯଦବ୍ା ।
ସାଇଯଲଣ୍ଟ ଯେୌଳିକ ବ୍ୟାଙ୍କି ଯସବ୍ାଯର – ଯପ-ବ୍ଲ ଆଟ ପାର (େଲିି ଯଚକ ବ୍ୁ କ), ଯକୌଣସି ଶାଖା ବ୍ୟାଙ୍କି ଂ, ଏସଏେଏସ ଆଲଟକ, ଇଯେଲ୍
ଆଲଟକ, ଇଯଲଯକି ରାନିକ୍ କିୟ
ି ରିଂ ସିଷ୍ଟେ, ସ୍ଥାୟୀ ନିଯେକଶ, ଉପଯୋଗିତା ବ୍ିଲ ଯପଯେଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଟଯନକଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କି , ଯୋବ୍ାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କି ଂ ଆଦି ସାେିଲ
ରହିଛ ି ।
ରିେିଟାନସ ଯସବ୍ା ପାଇଁ ବ୍ିଭିନ୍ନ ବ୍ିକଳ୍ପ େଦାନ କରିବ୍ା ଯେପରି ଡିୋଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫି, ଯପ ଅଡକର, ଆରଟିଜ ି ଏସ, ଏନଇଏଫଟି ଇତୟାଦି
ଶାଖାର ବ୍ାହୟ ଶାଖାର ବ୍ୟବ୍ସାୟ ସେୟକୁ େଦଶିତ କରିବ୍ା
ଯଚକ୍ ଡ୍ରପ୍ ବ୍ାକ୍ସଯର କଟ୍-ଅଫ୍ ସେୟ ସ୍ଵଚ୍ଛଭାବ୍ଯର େଦଶକନ କରିବ୍ା
ସେୟ ସେୟଯର ବ୍ିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାଯର ସୁଧ ହାରଗୁଡକ
ି େଦଶିତ କରିବ୍ା
ବ୍ିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କି ଂ ସୁବ୍ଧ
ି ା ଏବ୍ଂ କଯଲକ୍ସନ, ଯପଯେଣ୍ଟ୍ ଏବ୍ଂ ଅନୟାନୟ ଯସବ୍ା ଶୁଳ୍କ େଦଶିତ କରିବ୍ା
ଅଭିଯୋଗ ଓ ପରାେଶକ ବ୍ାକ୍ସ େଦାନ କରିବ୍ା, ଯସବ୍ାକୁ ଆହୁ ରି ଭଲ କରିବ୍ା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ୋନଙ୍କ ଠାରୁ େତାେତ ଯନବ୍ା
ଅଭିଯୋଗଗୁଡକ
ି ୁ ଡିଲ୍ କରିବ୍ା ସେୟଯର ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ େୁଖୟ କାେକୟାଳୟର ଠିକଣା େଦାନ କରିବ୍ା

ଶାଖାଗୁଡକ
ି ଜର୍ଗ୍ରାହକ୍ଜସବା
ଶାଖାଗୁଡକ
ି ଯର ଅତିଉତ୍ତେ ଏବ୍ଂ ଲଗାତାର ଯସବ୍ା ଏବ୍ଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୁବ୍ଧ
ି ା ବ୍ିତରଣ କରିବ୍ା ଏବ୍ଂ ଗ୍ରାହାକ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବ୍ାକୁ ଆଯେ ନିଯେନାକ୍ତ େକାର
ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରୁ:

ଶାଖାଗୁଡକ
ି ଯର ଉତ୍ତେ ସ୍ଥାନ ସହିତ ଉପେୁକ୍ତ ଆସବ୍ାବ୍ପତ୍ର, ପାନୀୟଜଳ ଇତୟାଦି ସହିତ ବ୍ରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ଭିନ୍ନକ୍ଷେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଇତୟାଦିଙ୍କ ପାଇଁ
ବ୍ିଯଶର୍ ଗୁରୁତ୍ଵ େଦାନ କରୁ ।



ଚୟନିତ ଶାଖାଗୁଡକ
ି ଯରଏକ େଁୁ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାେୟ କରିପାଯର (ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୟସ୍) ଯଡସ୍କ େଦାନ କରିବ୍ା



ଶାଖାଗୁଡକ
ି ଯର ସେଵଦ୍ଧତ
ି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାର୍ା ସହିତ ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀଯର ୋସଙ୍ଗି କ ଯନାଟିସ୍ େଦଶକନ କରିବ୍ା



ଆେ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବ୍ାକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସେସ୍ତ ଶାଖାଗୁଡକ
ି ଯର ତିଯନାଟି ଭାର୍ାଯର କାଉଣ୍ଟର ଭୂେିକା େଦଶକନ କରିବ୍ା



ଗ୍ରାହକୋନଙ୍କର ଯଲଣଯଦଣ ରଖିବ୍ାଯର ଯସୋନଙ୍କୁ ସାହାେୟ କରିବ୍ା ପାଇଁ କେକଚାରୀଗଣଙ୍କ େତିକ୍ରିୟାକୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବ୍ାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ
ପେକୟାପ୍ତ ତାଲିମ୍ ଯଦବ୍ା



ବ୍ୟାଙ୍କଯର ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ ଏବ୍ଂ ସେସ୍ତ ସେଵନ୍ଧତ
ି ଭାର୍ାଗୁଡକ
ି ଯର ଉପଲବ୍ଧ ସେସ୍ତ ଯସବ୍ା ଏବ୍ଂ ସୁବ୍ଧ
ି ାର ବ୍ିବ୍ରଣୀର ବ୍ୁ କଯଲଟ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ
େଦାନ କରିବ୍ା



ଶାଖାଗୁଡକ
ି ଯର ପେକୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା େଦାନ କରିବ୍ା ୋହା କେକଚାରୀ ଏବ୍ଂ ସବ୍କସାଧାରଣଙ୍କ ଠାଯର ଦୃ ଢ ବ୍ିଶ୍ଵାସ ଆସିବ୍ା
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ସେସ୍ତ କେକଚାରୀଙ୍କ ଫଯଟା ଏବ୍ଂ ନାେେୁକ୍ତ ନାେଫଳକ ବ୍ୟାଚ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବ୍ା ପାଇଁ େଦାନ କରିବ୍ା



ଯଡସ୍କର ଆବ୍ତ୍ତି ପରିବ୍ତ୍ତକନ ଏବ୍ଂ ୋଥେିକ ପେକୟଯବ୍କ୍ଷଣ ସେଵଦ୍ଧୀୟ କାେକୟ େଦାନ କରିବ୍ା



ଶାଖା ଦ୍ଵାରା େଦାନ କରାୋଉଥିବ୍ା ଯସବ୍ା ଗୁଣବ୍ତ୍ତାର ସ୍ପଟ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଆବ୍ାଧିକ ବ୍ୟବ୍ଧାନଯର ଆଞ୍ଚଳିକ / େୁଖୟ କାେକୟାଳୟରୁ ଶାଖାକୁ
ବ୍ରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଦଶକନ କରାେିବ୍ା



ବ୍ାର୍ିକ ପୁରସ୍କାର/ରନିଂ ସିଲଡ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରାହକ ଯସବ୍ା ଦୃ ଷ୍ଟଯି କାଣରୁ ସଯବ୍କାତ୍ତେ ଶାଖାଗୁଡ଼କ
ି ୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବ୍ା



ଆବ୍ାଧିକ ଗ୍ରାହକ ଯସବ୍ା ଯବ୍ୈଠକ, ସେୀକ୍ଷା, ଏବ୍ଂ ଗ୍ରାହକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ସଯବ୍କକ୍ଷଣ

'ଜେସ୍ଟଚ' ପ୍ରତୟକ୍ଷ୍ବୟାଙ୍କି ିଂ୍ଚୟାଜନେର୍ବିଜଶଷତ୍ଵ

ଆେ ସହ ବ୍ୟାଙ୍କି ଂ ଯବ୍ଯଳ ଏହା ଅଯନକ ଯବ୍ୈକଳ୍ପିକ ୋଗକ େଦାନ କରିଥାଏ ରିଜଟଲ୍୍ଜନଟବୟାଙ୍କି ିଂ୍
 ଦ୍ଵିସ୍ତରୀୟ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ା େୋଣୀକରଣ ସୀୋ - ୋହା ଫଳଯର ଏହାର ଅପବ୍ୟବ୍ହାର ଯହବ୍ାର ସମ୍ଭାବ୍ନାକୁ କମ୍ କଯର କରାୋଇଥାଏ ଓ
ସୁରକ୍ଷାର ସ୍ତରକୁ ବ୍ଢାଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ରାହକ - ଇଣ୍ଟଯନକଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କି ଂଯର ସେସ୍ତ ବ୍ିନେ
ି ୟ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକୋନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପଞ୍ଜି କୃତ ଯୋବ୍ାଇଲ୍ ଯଫାନଯର ଏକକାଳୀନ
ପାସୋଡକ ପଠାୋଇଥାଏ
o ଅଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ରାହକ - ଯସସନର େଯତୟକ ଲଗ ପାଇଁ ଏକ କାଳୀନ ପାସୋଡକ ତିଆରି କରାୋଇପାଯର
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ରାହକ ୋନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗଲ ଫି ନ ଆଯକ୍ସସ' - ଏହା ଦ୍ଵାରା ଯଡବ୍ିଟ୍, ଏଟିେ କାଡକ ପିନର ବ୍ୟବ୍ହାର ନିେନଲିଖିତ କାେକୟ ପାଇଁ
କରାୋଇପାଯର
o ଇଣ୍ଟଯନକଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କି ଂ ପାଇଁ େଥେ ଥର ପଞ୍ଜୀକରଣ
o ପାସୋଡକ ଭୁଲିେିବ୍ା ସ୍ଥଳଯର ପୁଣି ଥଯର ପାସୋର୍ଡକ ତିଆରି କରିବ୍ା
ଇଣ୍ଟଯନକଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କି ଂ ଜରିଆଯର େଦାନ କରାୋଇଥିବ୍ା ଯସବ୍ା ୋଧ୍ୟେଯର ନିେଲ
ନ ିଖିତ ଜିନର୍
ି ସାେିଲ ରହିଛ ି o ଫି କ୍ସଡ ଡିଯପାଜିଟ୍ ଏବ୍ଂ ଯରକରିଂ ଡିଯପାଜିଟର ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୁ କଂି
o ଉପଯୋଗିତା ବ୍ିଲ ଯପଯେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ
o ଏମଏଫ୍୍ଅନୋଇନ୍ ଯସବ୍ା ୋଧ୍ୟେଯର ଅସୁବ୍ଧ
ି ା େୁକ୍ତ ଯପପର ରହିତ ନିଯବ୍ଶ ଅଗ୍ରଣୀ ଫଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଚୟନ କରିବ୍ାର ଯୋଜନାଯର
ଯଲଣଯଦଣ କରିବ୍ା ପାଇଁ ଏକ ପରିପୂରକ ସୁବ୍ଧ
ି ା
o ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ / ଟ୍ରାଭଲ୍ ବ୍ୁ କଂି
o ଯୟସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟ / ଯଟ୍ରଡିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଅଥକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ
o ଏନଇଏଫଟି / ଆରଟିଜ ି ଜରିଆଯର ଅଣ ଯୟସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟ ଅଥକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ
o ଡିୋଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫି୍ ଜାରି କରିବ୍ା
o ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ଯଷ୍ଟଟଯେଣ୍ଟ ଜାରି କରିବ୍ା
o ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବ୍ଂ ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ସୂଚନା
o ଏସଏେଏସ୍ ଏବ୍ଂ ଇଯେଲ୍ ଆଲଟକ ସବ୍ସ୍କି ପ
ି ସନ୍
o ଇ-ଯେଲ ବ୍ିବ୍ରଣର ପଞ୍ଜୀକରଣ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୋ ରସିଦ, ଆପଣଙ୍କର ଏଏେବ୍ି ଜାଣିବ୍ା, ଯୋଯତ େଯନପକାନ୍ତୁ ଯସବ୍ା ପରି େୂଲୟ
େୁକ୍ତ ଯସବ୍ା ଗୁଡ଼କ
ି ପାଇଁ MySpace
o ଟଙ୍କା େନିଟର - ବ୍ିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟଯର ଏକାଉଣ୍ଟଯର ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଗ୍ରି ଯଗସନ, ଯରାକଯରଜ ଏକାଉଣ୍ଟ, ଫ୍ରି କୁ ଏନି ଫିାୟର୍
ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ଇତୟାଦି ।
o





ଜମାବାଇଲ୍୍ବୟାଙ୍କି ିଂ


ଯୟସ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ରିଯଟଲ୍ ଯନଟବ୍ୟାଙ୍କି ଂ ପାଇଁ ପଞ୍ଜି କୃତ ଯହାଇଥିବ୍ା ଗ୍ରାହାକଗଣ ଯୟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ପଞ୍ଜୀକୃ ତ କରିଥିବ୍ା ଯୋବ୍ାଇଲ୍ ନେଵର୍ ଠାରୁ
ଏକ SMS ‘YESMOB’ 567678 କୁ ପଠାଇ ଯୋବ୍ାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କି ଂ ଆପିଯି କସନ୍ ଡାଉନଯଲାର୍ଡ କରି ଯୋବ୍ାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କି ଂ ବ୍ୟବ୍ହାର
ଆରମ୍ଭ କରିପାରିଯବ୍



ଯୋବ୍ାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କି ଂ ଜରିଆଯର େଦାନ କରାୋଇଥିବ୍ା ଯସବ୍ାଯର ବ୍ିଯଶର୍ତ୍ଵ େଧ୍ୟଯର ନିେଲ
ନ ିଖିତ ଜିନର୍
ି ସାେିଲ ରହିଛ ି -

ସଂସ୍କରଣ 5

o

ବ୍ାଲାନସ ଇନକ୍ଵାରି

o

େିନ ି ଯଷ୍ଟଟଯେଣ୍ଟ

o
o

ଜାରି କରାୋଇଥିବ୍ା ଯଚକ ଉପଯର ଷ୍ଟପ ଯପଯେଣ୍ଟ୍ ଅନୁ ଯରାଧ
ଯଚକ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଇନକ୍ଵାରୀ
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o
o
o
o
o
o

ଅନୁ ଯରାଧ କ୍ରଯେ ଯଚକ ବ୍ୁ କ ଜାରି କରିବ୍ା
ଯୟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବ୍ା
ଏନଇଏଫଟି / ଆଇଏେପିଏସ୍ ୋଧ୍ୟେଯର ଅଣ-ଯୟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ୁ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବ୍ା
ଏକାଉଣ୍ଟ ଯଷ୍ଟଟଯେଣ୍ଟ
ଟେକ ଡିଯପାଜିଟ ଡିଯଟଲ ଇନକ୍ଵାରୀ
େଚକାଣ୍ଟ ଯସବ୍ାଗୁଡକ
ି ଯେପରି କି େୀଯପର୍ଡ ଯୋବ୍ାଇଲ୍ ରିଚାଜକ, ଡିଟଏ
ି ଚ୍ ଏବ୍ଂ ବ୍ିଲ୍ ଯପଯେଣ୍ଟ୍

ଏସଏମଏସ୍ବୟାଙ୍କି ିଂ
ସେସ୍ତ େକାରର ଏସଏେଏସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କି ଂ ଆବ୍ଶୟକତାଗୁଡକ
ି ପାଇଁ ଏକ ଏକକ ନେଵର୍ (+91-9840909000), ୋହା ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରାହାକ 24 x 7 ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍କ
ଏକାଉଣ୍ଟ ସେଵନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଥାଏ ।
ଯୋବ୍ାଇଲ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ

YESREG

YESREG <Customer ID>

ଏକାଉଣ୍ଟ ଜୋ ୋଞ୍ଚ

YESBAL

YESBAL <Customer ID>

ଏକାଉଣ୍ଟଯର ଯହାଇଥିବ୍ା ଗତ 5 ଦିନର ଯଲଣଯଦଣ

YESTXN

YESTXN <Customer ID>
YESCST <Customer ID><cheque

ଯଚକ୍ ସ୍ଥିତ ି ୋଞ୍ଚ

YESCST

number>
YESSTP <Customer ID><cheque

ଯଚକ୍ ଅନୁ ଯରାଧ ବ୍ନ୍ଦ କରିବ୍ା

YESSTP

number>

ଯଚକବ୍ୁ କ୍ ପାଇଁ ଅନୁ ଯରାଧ କରିବ୍ା

YESCHQ

YESCHQ <Customer ID>

ଏକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ୍ା ଫି କ୍ସର୍ଡ ଡିଯପାଜିଟ୍ର ବ୍ିବ୍ରଣୀ

YESFDQ

YESFDQ <Customer ID>

ଏକ ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ବ୍ିବ୍ରଣୀ ପାଇଁ ଅନୁ ଯରାଧ

YESSTM

YESSTM <Customer ID>

ସେସ୍ତ ଉପଯରାକ୍ତ ସାେଥକୟେୁକ୍ତ ଅନୁ ଯରାଧଗୁଡକ
ି ର ତାଲିକା

YESHLP

YESHLP <Customer ID>

ସୋନ ଗ୍ରାହକ ଆଇଡି କୁ ଏକାଧିକ ଏକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଯହାଇଥିଯଲ, ଦୟାକରି ଅନୁ ଯରାଧର ଯଶର୍ଯର ଉପେୁକ୍ତ ଏକାଉଣ୍ଟ ନେଵର୍ ଦିଅନ୍ତୁ । ଉଦାହରଣ:
YESSTP <Cust ID><Cheque No.><Account No.>
ମିସଡ୍୍କଲ୍୍ବୟାଙ୍କି ିଂ
ଆପଣ (+91-9840909000)କୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ଯୋବ୍ାଇଲ୍ ନେଵର୍ ରୁ ଏକ ଏସଏେଏସ୍ “YESREG <Cust ID>” ପଠାଇ େିସର୍ଡ
କଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କି ଂ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିଯବ୍



09223920000 କୁ ଏକ େିସ୍ କଲ୍ ଯଦଇ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟର ଜୋ ରାଶି ଜାଣନ୍ତୁ
09223921111 କୁ ଏକ େିସ୍ କଲ୍ ଯଦଇ ଯଶର୍ 5ଟି ଯଲଣଯଦଣର ଏକ ତାଲିକା ପାଆନ୍ତୁ

ଦୋକରି୍ଧ୍ୟାନଦିଅନ୍ତୁ: େଦି ଏକାଧିକ ଏକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଯହାଇଥାଏ ଯତଯବ୍, ଏକ େିସର୍ଡ କଲ୍ ଯଦଯଲ ଏସଏେଏସ୍ ଭାବ୍ଯର ସେସ୍ତ ଏକାଉଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ର ଜୋ ରାଶି ସେଵନ୍ଧଯର
ସୂଚନା ଯେରଣ ଯହବ୍, େଦି ଯଶର୍ 5 ଟି ଯଲଣଯଦଣ ସେଵନ୍ଧଯର ସୂଚନା ଯକବ୍ଳ ୋଥେିକ ଏକାଉଣ୍ଟ ନେଵର୍ ପାଇଁ େଦାନ କରାେିବ୍
 େିସର୍ଡ କଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କି ଂ ପାଇଁ ୋଥେିକ ଏକାଉଣ୍ଟ ନେଵର୍ ବ୍ଦଳାଇବ୍ାକୁ , ଦୟାକରି (+91-9840909000) କୁ YESDEF <Cust
ID><Account No.> ଏଏସଏେଏସ୍ କରନ୍ତୁ
 େଦି ଆପଣଙ୍କର ଯୋବ୍ାଇଲ୍ ନେଵର୍ ଏକାଧିକ ଗ୍ରାହକ ଆଇଡି ସହିତ ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ଯହାଇଥାଏ, ଯତଯବ୍ ଆପଣ ଏହି ଯସବ୍ା ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିଯବ୍
ନାହିଁ
ଏଟିଏମ୍ଏବିଂ୍ଜଡବିଟ/ଏଟିମ୍କାଡସ୍


ବ୍ିଶ୍ଵର ପାଟକନର ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏେ ଏବ୍ଂ ଏହା ୋଧ୍ୟେଯର ଏନଏଫଏସ୍, ଭିସା ଏବ୍ଂ ୋଷ୍ଟର୍ କାଡକ ଅନୟତେ



ସେସ୍ତ ଯୟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଏଟିଏମ୍ଗୁଡକ
ି ଯର େଦାନ କରାୋଇଥିବ୍ା ଯସବ୍ାଯର ବ୍ିଯଶର୍ତ୍ଵ ଯହଉଛି -

ସଂସ୍କରଣ 5

o

ଯଚକ୍ ଜୋ

o

ବ୍ାଲାନସ ଇନକ୍ଵାରୀ

o

େିନ ି ଯଷ୍ଟଟଯେଣ୍ଟ

o

ଅନୁ ଯରାଧ କ୍ରଯେ ଯଚକ ବ୍ୁ କ ଜାରି କରିବ୍ା
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o

ଏକାଉଣ୍ଟ ଯଷ୍ଟଟଯେଣ୍ଟ

o

ପିନ୍ ପରିବ୍ତ୍ତକନ

o

ଫି କ୍ସର୍ଡ ଡିଯପାଜିଟ୍ ଯଖାଲିବ୍ା

o

ଲିର୍ଡ ଯଜଯରଯରସନ୍ (ଅଣ-ୋଇବ୍ିଏଲ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ)

o

ଟାଟା ସ୍କାଏ ଡିଟଏ
ି ଚ୍ ରିଚାଜ୍କ

o

ଯୋବ୍ାଇଲ୍ ରିଚାଜ୍କ

ବ୍ିଶ୍ଵସ୍ତରଯର ସେସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ଗୁଡକ
ି ଯର େଦାନ କରାୋଇଥିବ୍ା ଯସବ୍ାଯର ବ୍ିଯଶର୍ତ୍ଵ ଯହଉଛି
o

ଟଙ୍କା ଉଠାଣ

o

ବ୍ାଲାନସ ଇନକ୍ଵାରୀ

o

ପିନ୍ ପରିବ୍ତ୍ତକନ

ସପିଙ୍ଗ ଟେିନାଲ୍ ଜରିଆଯର ଅଥକ ପଇଠ କରିବ୍ା ପାଇଁ ଯଡବ୍ିଟ୍ କାଡକକୁ ବ୍ୟବ୍ହାର କରାୋଇପାଯର
ପିଓଏସ୍ ଟେିନାଲ୍/ଯପଯେଣ୍ଟ୍ ଯଗଟଯେ

ଜେଡିଟ୍୍କାଡ୍ସ
ଯୟସ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଯକ୍ରଡିଟ୍ କାର୍ଡକ ଯରାୋଞ୍ଚକ ବ୍ିଯଶର୍ତା ଏବ୍ଂ ଅଦ୍ଵୀତିୟ ଲାଗଗୁଡକ
ି ସହିତ ଅଯଟ କିଛ ି ଯହଉଛି:


· ଆପଣଙ୍କର ଜୀବ୍ନଯଶୈଳୀ ଆବ୍ଶୟକତାକୁ ସୁଟ କରୁଥିବ୍ା ଯକ୍ରଡିଟ୍ କାର୍ଡକ ପରିସର



· ଚଳିତ ଯକ୍ରଡିଟ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ତେ ସୁଧ ଦର



· ଅତୁ ଳନୀୟ ପୁରସ୍କାର ଯୋଗ୍ରାମ୍ ସହିତ ପୁରସ୍କାର ପଏଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ୋହାର ସେୟସୀୋ ଯକଯବ୍ବ୍ି ସୋପ୍ତ ହୁ ଏ ନାହିଁ



· ଭାରତଯର ସେସ୍ତ ଫୁ ଏଲ୍ ଯଷ୍ଟସନ୍ଗୁଡକ
ି ଯର ଫୁ ଏଲ୍ ଉପକର ଯଫରସ୍ତ

ଗ୍ରାହକ୍ଏବିଂ୍ବୟାଙ୍କ୍ସମ୍ପକସଜର୍ସାଧାରଣ୍ଜକ୍ଷତ୍ରଜର
ସଞ୍ଚେ୍ବୟାଙ୍କ୍ ୍ଏକାଉଣ୍ଟ୍


ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଏପରି ଭାବ୍ଯର ତିଆରି ଯହାଇଥାଏ ଯେପରି ଏହା ଗ୍ରାହକ ୋନଙ୍କୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବ୍ାଯର ସହାୟକ ଯହାଇଥାଏ ଏବ୍ଂ
ତାଙ୍କର ଆଗାେୀ ଆବ୍ଶୟକତାକୁ ପୂର୍ଣ୍କ କରିବ୍ାଯର େଧ୍ୟ ସହାୟକ ଯହାଇଥାଏ



ଏକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡକ
ି ରୁ ରିେିଟାନସ, ଯଡବ୍ିଟ, ଏଟିଏମ୍ କାଡକ, ଇଣ୍ଟଯନକଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କି ଂ ଜରିଆଯର ଟଙ୍କା ଡିଯପାଜିଟ୍ କିୋଵ େତୟାହାର କରାୋଇପାଯର



ଏକାଉଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଯସାସାଇଟି (ଯରଜିଭକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା େଞ୍ଜୁରୀ ୋପ୍ତ) ଦ୍ଵାରା ଯଖାଲାୋଇପାରିବ୍



1 ଯସଯପିେର
ଵ 2017 ଠାରୁ, ନିଯେନାକ୍ତ ସୁଧ ଦର ଯଦୈନକ
ି ଯକିାଜିଂ ବ୍ୟାଯଲନସ ଏବ୍ଂ ଯତ୍ରୈୋସିକ ଆଧାରଯର ଯଦୟ, ଏହାକୁ େଦାନ ଯହାଇଥିବ୍ା
କାେକୟ କରିବ୍ ସବ୍କନେ
ି ନ ଟ. 1/ସୁଧ୍ଦର୍କା ସୟକ୍ଷମ୍ଜହବ୍

ଜସର୍ଭିିଂସ୍ବାୋନସ

1୍ଜସଜପିମଵର୍’17

ଆଇଏନଆର୍ 1 ଲକ୍ଷ ଠାରୁ କମ୍

5% ବ୍ାର୍ିକ

1 ଲକ୍ଷ ଠାରୁ 1 ଯକାଟି ଠାରୁ କମ୍

6% ବ୍ାର୍ିକ୍

1 ଯକାଟି ଏବ୍ଂ ଅଧିକ

6.25% ବ୍ାର୍ିକ

ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା 100 କ ାଟିରୁ ଅଧି ରାଶି ପାଇଁ, ଶାଖା ମ୍
ି ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍କନାନୀତ ରିକେଶନ୍ଶିପ୍ ମ୍ୟାକନଜରଙ୍କୁ ସମ୍ପ କ ରନ୍ତୁ ।
ଯୟସ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ’ର ନିଜସବ ବିକବଚନା ଉପକର ସୁଧ ହାର ପରିବର୍ତ୍କନ ନିଭର
କ
କର । ସର୍ତ୍କାବଳୀ ୋଗିବ ।


ଇକୁ ୟଟି ଏବ୍ଂ ଯଡବ୍ିର ଏସବ୍ିଏ ASBA ଆପିିଯକସନ୍ ଏବ୍ଂ ଯଡବ୍ି ଏକାଉଣ୍ଟ ଠାରୁ ସ୍ଥାନିତ ଯହାଇପାରିବ୍ ।



ଏକାଉଣ୍ଟ ଧାରକଙ୍କ ନାେଯର ଡ୍ର କରାୋଉଥିବ୍ା ଯଚକ, ଡିଭିଯଡଣ୍ଟ ୋଯରଣ୍ଟକୁ ଯସହି ଏକାଉଣ୍ଟଯର ହିଁ କଯଲକି୍ କରାୋଇପାରିବ୍ । ଆକାଉଣ୍ଟ
ଯହାଲଡର ନାେଯର କରାୋଇଥିବ୍ା ବ୍ିତ୍ତୀୟ ଉପକରଣକୁ ଏକାଉଣ୍ଟଯର କଯଲକି କରାୋଇପାରିବ୍ ନାହିଁ



ଯକୌଣସି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦୁ ଇ ବ୍ର୍କ ଧରି ଏକାଉଣ୍ଟଯର ଯଲଣଯଦଣ କରିନଥିଯଲ ତାକୁ ଡେକାଣ୍ଟ ଏକାଉଣ୍ଟ ଯବ୍ାଲି ଧରାେିବ୍



ବ୍ିଭିନ୍ନ ସେୟଯର ବ୍ୟାଙ୍କର ସିଡୁୟଲ ଚାଜକ ଅନୁ ସାଯର ଜଯଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ େଯତୟକ ତିନ ି ୋସଯର ଏକ ସବ୍କନେ
ି ନ ବ୍ାଲାନସ ରଖିବ୍ାକୁ ପଡିବ୍ । ଏହା
ନକଯଲ ତାଙ୍କୁ କିଛ ି ଶୁଳ୍କ େଦାନ କରିବ୍ାକୁ ଯହବ୍ ।
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ହାରାହାରି୍ ଜତ୍ରୈେମାସିକ୍ବୟାଜେନସ୍ (ଏକୁ ୟବି)କୁ ନିେନ ଆଧାରଯର ଗଣନା କରାୋଏ - ଏକାଉ ଣ୍ଟଯର େଯତୟକ ବ୍ିତ୍ତୀୟ କ୍ଵାଟରର ଯଶର୍ ଦିନର
ବ୍ାଲାନସର ହାରାହାରି (ଇଓଡି) (ଏେି ଲ-ଜୁ ନ, ଜୁ ଲାଇ-ଯସଯପିେଵର, ଅଯକିାବ୍ର-ଡିଯସେଵର, ଜାନୁ ଆରୀ-ୋଚ୍ଚକ) । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୁପ – (ଇଓଡି ବ୍ାଲାନସ
ଦିନ1+ଇଓଡି ବ୍ୟାଯଲନସ ଦିନ2…...) /ଉଦାହରଣ ବ୍ିତ୍ତୀୟ ତିନେ
ି ାସଯର ଥିବ୍ା ଦିନ ୋନଙ୍କର ସଂଖୟା
ଏକ୍ମାସର୍ଏକ୍ଅବଧି୍ପାଇଁ୍ ଏକାଉଣ୍ଟଜର୍ହାରାହାରି୍ ମାସିକ୍େମା୍(ଏଏମବି) ହିସାବ୍ ଯହାଇଥାଏ - ଦିନର ଯଶର୍ଯର ହାରାହାରି (ଇଓଡି)
ବ୍ୟାଯଲନସ । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୁପ – (ଇଓଡି ବ୍ୟାଯଲନସ ଦିନ1+ଇଓଡି ବ୍ୟାଯଲନସ ଦିନ2…...) / ୋସର ଦିନ ସଂଖୟା
କଜରଣ୍ଟ୍ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ୍


କଯରଣ୍ଟ ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ’ ଅଥକ ଯହଉଛି ଏକ େକାରର ଡିୋଣ୍ଡ୍ ଡିଯପାଜିଟ୍ ୋହା ଅସୀେିତ ଥର ଏକାଉଣ୍ଟଯର ଜୋ ଆଧାରଯର କିେଵା ଏକ ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ରାଜି
ରାଶି ପେକୟନ୍ତ ଉଠାଇ ଯହବ୍ ।



ବ୍ିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯୋପାଇଟରସିପ ଫାେକ, ପାଟକନସିପ ଫାେକ, ୋଇଯଭଟ୍ ଫାେକ, ପବ୍ିିକ୍ ଲିେଯି ଟର୍ଡ କମ୍ପାନୀ, ଏଚୟୁ ଏଫ୍, ଯସାସାଇଟି ଏବ୍ଂ ଟ୍ରଷ୍ଟ
ୋନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କଯରଣ୍ଟ୍ ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ଯଖାଲା ୋଇପାଯର ।



କଯରଣ୍ଟ୍ ଏକାଉଣ୍ଟଯର ଥିବ୍ା ଯକ୍ରଡିଟ୍ ବ୍ାଲାନସ ପାଇଁ ଯକୌଣସି ସୁଧ ଦିଆୋଇନଥାଏ



ଯକୌଣସି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିରନ୍ତର ଦୁ ଇ ବ୍ର୍କ ଧରି ଏକାଉଣ୍ଟଯର ବ୍ିନେ
ି ୟ କରିନଥିଯଲ ତାକୁ ଡେକାଣ୍ଟ ଏକାଉଣ୍ଟ ଯବ୍ାଲି ଧରାେିବ୍



ବ୍ିଭିନ୍ନ ସେୟଯର ବ୍ୟାଙ୍କର ସିଡୁୟଲ ଚାଜକ ଅନୁ ସାଯର ଜଯଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଜତୟକ୍ତିନ୍ି ମାସ ଯର ଏକ ସବ୍କନେ
ି ନ ବ୍ାଲାନସ ରଖିବ୍ାକୁ ପଡିବ୍ । ଏହା
ନକଯଲ ତାଙ୍କୁ କିଛ ି ଶୁଳ୍କ େଦାନ କରିବ୍ାକୁ ଯହବ୍ । ହାରାହାରି ଯତ୍ରୈୋସିକ ବ୍ାଲାନସ (ଏକୁ ୟବ୍ି)କୁ ନିେନ ଆଧାରଯର ଗଣନା କରାୋଏ - ଏକାଉ
ଣ୍ଟଯର େଯତୟକ ବ୍ିତ୍ତୀୟ କ୍ଵାଟରର ଯଶର୍ ଦିନର ବ୍ାଲାନସର ହାରାହାରି (ଇଓଡି) (ଏେି ଲ-ଜୁ ନ, ଜୁ ଲାଇ-ଯସଯପିେର
ଵ , ଅଯକିାବ୍ର-ଡିଯସେଵର,
ଜାନୁ ଆରୀ-ୋଚ୍ଚକ) । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୁପ (ଇ ଓଡି ବ୍ାଲାନସ - ଯଡ-1 + ଇଓଡି ବ୍ାଲାନସ ଯଡ-2---) ବ୍ିତ୍ତକୀୟ ତିନେ
ି ାସଯର ଥିବ୍ା ଦିନ ୋନଙ୍କର
ସଂଖୟା

ଜବୈଶକ
ି ୍ର୍ଭାରତୀେ୍ବୟାଙ୍କି ଙ୍କ୍


ନନ ଯରସିଯଡଣ୍ଟ ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ଗୁଡକ
ି ୁ ଏପରି ଭାବ୍ଯର ତିଆରି କରାୋଇଛି ଯେ ୋହା ଦ୍ଵାରା ଏନଆରଆଇ, ପିଆଇଓ ଓ ବ୍ିଯଦଶଯର
ପଢୁ ଥିବ୍ା ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ୋନଙ୍କର ଭବ୍ିର୍ୟତଯର ଟଙ୍କାର ଆବ୍ଶୟକତା ପୂର୍ଣ୍କ କରାୋଇପାରିବ୍ ଏବ୍ଂ ତାଙ୍କର ସଞ୍ଚୟର ଅଭୟାସକୁ ବ୍ଢା ୋଇପାରିବ୍



ଭାରତୀୟ େୁଦ୍ରାଯର ଯେଣ୍ଟନ କରାୋଉଥିବ୍ା ନନ ଯରସିଯଡଣ୍ଟ ଏକ୍ସଟରନାଲ (ଏନଆରଇ) ଓ ନନ ଯରସିଯଡଣ୍ଟ ଅଡିନାରୀ (ଏନଆରଓ)
ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ିଯଶର୍ ଆବ୍ଶୟକତା ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଯଖାଲାୋଇପାଯର । ଏକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡକ
ି ରୁ ବ୍ିଯଦଶରୁ ଆସୁଧିବ୍ା ରିେିଟାନସ, ଯଡବ୍ିଟ, ଏଟିଏମ୍ କାଡକ,
ଇଣ୍ଟଯନକଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କି ଙ୍କ ଜରିଆଯର ଟଙ୍କା ଡିଯପାଜିଟ୍ କିୋଵ େତୟାହାର କରାୋଇପାଯର



ବ୍ିଯଦଶଯର ଥିବ୍ା ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆଯର ଭାରତକୁ ରିେିଟ କରାୋଇଥିବ୍ା ଯକାର୍ଯର ଜନ ଯରସିଯଡଣ୍ଟ ଏକ୍ସଟନକାଲ ଏକାଉଣ୍ଟ ଯଖାଲାୋଇପାଯର ।
ଏହା ଏକ ରିପାଟ୍ରିଆଲ ଏକାଉଣ୍ଟ ଏବ୍ଂ ଅନୟ ଏକ ଏନଆରଇ ଏକାଉଣ୍ଟ ବ୍ା ଏଫସିଏନଆର(ବ୍ି) ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ଟ୍ରାନସଫର୍ କରାୋଇପାଯର ।
ଏନଆରଆଇ ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯପଯେଣ୍ଟ୍ ଗୁଡକ
ି ବ୍ିନା ଶୁଳ୍କଯର କରାୋଇପାଯର



ସ୍ଥାନୀୟ ଯବ୍ାନାଫାଏଡ ଟ୍ରାଯଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଫଣ୍ଡ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବ୍ା ପାଇଁ ନନ ଯରସିଯଡଣ୍ଟ ଅଡିନାରୀ (ଏନଆରଓ) ଡିଯପାଜିଟ୍ ଏକାଉଣ୍ଟ
ଯଖାଲାୋଇପାଯର । େି ନସପାଲ୍ ଏନଆରଓ ଡିଯପାଜିଟ୍ ଏକାଉଣ୍ଟଟି ନନ ରିପାଟିବ୍ଲ ଏକାଉଣ୍ଟ ଯହାଇଥିବ୍ା ଯବ୍ଯଳ, ଆରବ୍ିଆଇ ଗାଇଡଲାଇନ୍
ଅନୁ ସାଯର ଭାରତଯର ଥିବ୍ା ଆଯସଟର ଏନଆରଓ ବ୍ାଲାନସ / ଯସଲ ଯୋସିଡ େଧ୍ୟରୁ େଯତୟକ କୟାଯଲଣ୍ଡର୍ ବ୍ର୍କଯର କଯରଣ୍ଟ୍ ଇନକେ ଏବ୍ଂ
ସୁଧ ଦ୍ଵାରା ଅଜକନ କରୁଥିବ୍ା 1 ଲକ୍ଷ ଆଯେରିକୀୟ ଡଲାର ପେକୟନ୍ତ ରିପାଟ୍ରିଯବ୍ଲ ଯହାଇଥାଏ



ଶାଖା ଏବ୍ଂ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେବ୍ସାଇଟ୍ଯର ଏନଆରଇ / ଏନଆରଓ ଜୋ ପାଇଁ ସୁଧ ଦର ଦଶକାେିବ୍



1 ଯସଯପିେର
ଵ 2017 ଠାରୁ, ନିଯେନାକ୍ତ ସୁଧ ଦର ଯଦୈନକ
ି ଯକିାଜିଂ ବ୍ୟାଯଲନସ ଏବ୍ଂ ତ୍ରୟୋସିକ ଆଧାରଯର ଯଦୟ, ଏହାକୁ େଦାନ ଯହାଇଥିବ୍ା
କାେକୟ କରିବ୍ ସବ୍କନେ
ି ନ ଟ. 1/-।
ସୁଧ୍ଦର୍କା ସୟକ୍ଷମ୍ଜହବ୍

ଜସର୍ଭିିଂସ୍ବାୋନସ

1୍ଜସଜପିମଵର୍’17

ଆଇଏନଆର୍ 1 ଲକ୍ଷ ଠାରୁ କମ୍

5% ବ୍ାର୍ିକ

1 ଲକ୍ଷ ଠାରୁ 1 ଯକାଟି ଠାରୁ କମ୍

6% ବ୍ାର୍ିକ୍

1 ଯକାଟି ଏବ୍ଂ ଅଧିକ

6.25% ବ୍ାର୍ିକ

ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା 100 କ ାଟିରୁ ଅଧି ରାଶି ପାଇଁ, ଶାଖା ମ୍
ି ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍କନାନୀତ ରିକେଶନ୍ଶିପ୍ ମ୍ୟାକନଜରଙ୍କୁ ସମ୍ପ କ ରନ୍ତୁ ।
ଯୟସ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ’ର ନିଜସବ ବିକବଚନା ଉପକର ସୁଧ ହାର ପରିବର୍ତ୍କନ ନିଭର
କ
କର । ସର୍ତ୍କାବଳୀ ୋଗିବ ।


ଯକୌଣସି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦୁ ଇ ବ୍ର୍କ ଧରି ଏକାଉଣ୍ଟଯର ଯଲଣଯଦଣ କରିନଥିଯଲ ତାକୁ ଡେକାଣ୍ଟ ଏକାଉଣ୍ଟ ଯବ୍ାଲି ଧରାେିବ୍
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ବ୍ିଭିନ୍ନ ସେୟଯର ବ୍ୟାଙ୍କର ସିଡୁୟଲ ଚାଜକ ଅନୁ ସାଯର ଜଯଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ େଯତୟକ ତିନ ି ୋସଯର ଏକ ସବ୍କନେ
ି ନ ବ୍ାଲାନସ ରଖିବ୍ାକୁ ପଡିବ୍ । ଏହା
ନକଯଲ ତାଙ୍କୁ କିଛ ି ଶୁଳ୍କ େଦାନ କରିବ୍ାକୁ ଯହବ୍
1.୍ହାରାହାରି୍ ଜତ୍ରୈେମାସିକ୍ବୟାଜେନସ୍ (ଏକୁ ୟବି)କୁ ନିେନ ଆଧାରଯର ଗଣନା କରାୋଏ - ଏକାଉ ଣ୍ଟଯର େଯତୟକ ବ୍ିତ୍ତୀୟ କ୍ଵାଟରର ଯଶର୍
ଦିନର ବ୍ାଲାନସର ହାରାହାରି (ଇଓଡି) (ଏେି ଲ-ଜୁ ନ, ଜୁ ଲାଇ-ଯସଯପିେର
ଵ , ଅଯକିାବ୍ର-ଡିଯସେଵର, ଜାନୁ ଆରୀ-ୋଚ୍ଚକ) । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୁପ –
(ଇଓଡି ବ୍ାଲାନସ ଦିନ1+ଇଓଡି ବ୍ୟାଯଲନସ ଦିନ2…...) /ଉଦାହରଣ ବ୍ିତ୍ତୀୟ ତିନେ
ି ାସଯର ଥିବ୍ା ଦିନ ୋନଙ୍କର ସଂଖୟା
2.୍ଏକ୍ମାସର୍ଏକ୍ଅବଧି୍ପାଇଁ୍ଏକାଉଣ୍ଟଜର୍ହାରାହାରି୍ମାସିକ୍େମା୍(ଏଏମବି) ହିସାବ୍ ଯହାଇଥାଏ - ଦିନର ଯଶର୍ଯର ହାରାହାରି (ଇଓଡି)
ବ୍ୟାଯଲନସ । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୁପ – (ଇଓଡି ବ୍ାଲାନସ ଦିନ1+ଇଓଡି ବ୍ୟାଯଲନସ ଦିନ2…...) / ୋସର ଦିନ ସଂଖୟା
ଟର୍ମସ୍ଡିଜପାେିଟ୍୍ଏକାଉଣ୍ଟ୍


ଆପଣ ଅଧିକ ବ୍ିସ୍ତୃତ ବ୍ିବ୍ରଣୀ ଜାଣିବ୍ାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କର କେକଚାରୀ ୋଯନ ସ୍ଵାଗତ କରିଯବ୍, ଏବ୍ଂ ଆପଣଙ୍କର ଆବ୍ଶୟକତାକୁ ଆଖି ଆଗଯର ରଖି
ବ୍ିଭିନ୍ନ ଡିଯପାଜିଟ୍ ଯୋଜନାକୁ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ିନଯି ୋଗ କରିବ୍ାଯର ସହାୟତା କରିଯବ୍



ବ୍ିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯୋପାଇଟର ଟରସିପ୍ ଫାେକ, ପାଟକନରସିପ୍ ଫାେକ, ୋଇଯଭଟ୍ ଫାେକ, ପବ୍ିକ୍
ି ଲିେିଯଟଡ କମ୍ପାନୀ, ଏଚୟୁ ଏଫ, ଯସାସାଇଟି ଏବ୍ଂ
ଟ୍ରଷ୍ଟ ୋନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଟେକ ଡିଯପାଜିଟ୍ ଏକାଉଣ୍ଟ ଯଖାଲା ୋଇପାଯର



ଯକଯତକ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଟେକ ଡିଯପାଜିଟ ଏକାଉଣ୍ଟ ବ୍ରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଧ ହାର େଦାନ କରିଥାଏ



େଦି ଯସପରି ପୂବ୍କରୁ ଯକୌଣସି ନିଦ୍ଧକାରଣ କରାୋଇ ନାହିଁ ଯତଯବ୍ ସେୟ ପୂବ୍କରୁ େତୟାହାର କରାୋଇପାଯର ଯେଯତ ସେୟ ଧରି ରାଶି ବ୍ୟାଙ୍କଯର
ରହିଲା ତାହା ଆଧାରଯର ବ୍ା କଣ୍ଟରଅଯକିଡ ହାର, ୋହା କେ ଥିବ୍, ତାହା ସୁଧ ହାର ଆକାରଯର ୋନୟ ଯହବ୍ । ଯତଯବ୍ ସାତ ଦିନରୁ କେ
ବ୍ୟାଙ୍କଯର ରଖାୋଇଥିବ୍ା ରାଶି ଉପଯର ସୁଧ ଦିଆେିବ୍ ନାହିଁ



ଟେକ ଡିଯପାଜିଟ୍ ଅନୁ ଯରାଧ ଅନୁ ସାଯର ଉକ୍ତ ତାରିଖଯର ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଦ୍ଵାରା ନବ୍ୀକରଣ ଯହବ୍ ଏବ୍ଂ ସେୟ ସେୟଯର ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଦ୍ଵାରା ନିଦ୍ଧକାରିତ ଭାବ୍ଯର
ଏକ ଚିହ୍ନଟଯୋଗୟ କାେକୟକାଳ ପାଇଁ େଚଳିତ ଦରଯର ସୁଧ ଯଦୟ ଯହବ୍ । ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ନିଯେକଶାବ୍ଳୀ ନଥିଯଲ, ଟ 1 ଯକାଟି ଠାରୁ କମ୍ ରାଶିର ଜୋ
ସୋନ ସେୟସୀୋ କିୋଵ ଯେଚୁରିଟ ି ସେୟଯର େଚଳିତ ସୁଧଯର େେୁଜୟ ଚୁକ୍ତି ଅନୁ ସାଯର ସ୍ଵତଃସ୍ପୃତଭାବ୍ଯର ନବ୍ୀକରଣ ଯହବ୍



ଉଦ୍ଧୃ ତ ସୁଧ ହାର ବ୍ାର୍ିକ ଆଧାରଯର ଯହାଇଥାଏ ଏବ୍ଂ ଦିନର ସଂଖୟା ଆକାରଯର ଗଣନା କରାୋଇଥାଏ (ଲିପଇୟରଯର ଏହା 366 ଦିନ
ଗଣନା କରାୋଇଥାଏ)



ଡିଯପାଜିଟ ଉପଯର ସୁଧ ଯତ୍ରୈୋସିକ ବ୍ା କମ୍ପାଉଯଣ୍ଡଡ କ୍ଵାଟରଲି ଆଧାରଯର େଦାନ କରାୋଇଥାଏ (ଏହାର ଅଥକ ଯହଲା ସୁଧର ପୁନଃ ନିଯବ୍ଶ)
କିୋଵ ୋସିକ ରିହାତି େୂଲୟଯର କିେଵା ଡିଯପାଜିଟ କତ୍ତକାଙ୍କ ବ୍ିକଳ୍ପ ଅନୁ ସାଯର ୋଚୁୟରିଟ ି ପୂର୍ଣ୍କ ଯହବ୍ା ଦିନ ଆଧାରଯର େଧ୍ୟ େଦାନ କରାୋଇପାଯର



ସୁଧ ହାର ବ୍ିଭିନ୍ନ ସେୟଯର ପରିବ୍ତ୍ତକନ ଯହାଇଥାଏ ଏବ୍ଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅବ୍ଗତି ନିେଯନ୍ତ ଶାଖା ୋନଙ୍କଯର ତଥା ଯେବ୍ସାଇଟଯର େଦଶିତ
ଯହାଇଥାଏ



ନବ୍ୀକରଣ କରାୋଇଥିବ୍ା ଏବ୍ଂ ନୂ ଆ କରି କରାୋଇଥିବ୍ା ଡିଯପାଜିଟଯର ପରିବ୍ତ୍ତିତ ସୁଧ ହାର ଲାଗୁ ହୁ ଏ କିନ୍ତୁ ପୂବ୍ର
କ ୁ ଥିବ୍ା ଡିଯପାଜିଟ୍
ଗୁଡକ
ି ଯର ପୁରୁଣା ସୁଧ ହାର ଲାଗୁ ଯହବ୍



ଆୟକର କତ୍ତକୁପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିଦ୍ଧାକ ରିତ ଦର ଅନୁ ସାଯର ଡିଯପାଜିଟର ୋନଙ୍କୁ େିଳୁଥିବ୍ା ସୁଧ ଉପଯର େଯତୟକ ବ୍ର୍କ ଟୟାକ୍ସ ଡିଡକ୍ସନ୍ ଏର୍ଡ ଯସାସକ
(ଟିଡଏ
ି ସ) କଟାୋଇଥାଏ



ସୁଧରୁ ଟୟାକ୍ସ ନଯଦବ୍ା ପାଇଁ ଡିଯପାଜିଟ କତ୍ତକାଙ୍କୁ ଫେକ ନେଵର -15 ଏଚ/ଜି ଜୋ କରିବ୍ାକୁ ପଡିବ୍ । ଏହା ବ୍ିତ୍ତୀୟ ବ୍ର୍କ ଆରମ୍ଭଯର ଜୋ କରିବ୍ା
ଉଚିତ



ଟାକ୍ସ କଟାେିବ୍ା ସମ୍ପକକଯର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡକ
ି ଟିଡଏ
ି ସ େୋଣପତ୍ର ବ୍ୟବ୍ହାର କରିଯବ୍



ଯସଭିଂ, କଯରଣ୍ଟ ଏକାଉଣ୍ଟ ଏବ୍ଂ ଟମ୍କ ଡିଯପାଜିଟ୍ ଏକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଯୋଡିବ୍ା ପାଇଁ ସୁଇପ ଇନ୍ ଯହଉଛି ଏକ ସୁବ୍ଧ
ି ା । େଦି ପେକୟାପ୍ତ ପରିୋଣଯର
ବ୍ାଲାନସ ନଥିବ୍ ଯତଯବ୍ ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ଟମ୍କ ଡିଯପାଜିଟ ଟି ସେୟ ପୂବ୍କରୁ ଭାଙ୍ଗି େିବ୍ । ଏହାର ଆଧାର ଲାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ (ଯସଟ ଅପ
ଅଫ ଇନ) ଏବ୍ଂ ଅନୁ ଯରାଧ କରାୋଇଥିବ୍ା ରାଶି ଯସଭିଂଙ୍ଗ ବ୍ା କଯରଣ୍ଟ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଚାଲିେିବ୍ ।



ଟେକ ଡିଯପାଜିଟ୍ ଆଧାରଯର ଋଣ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ସୀୋ ପେକୟନ୍ତ ଅନୁ େତି ରହିଛ ି । ନିଦ୍ଧାକ ରିତ ସୁଧ ହାର ଆଧାରଯର ଏହା େଦାନ କରାୋଇଥାଏ



େିଳତ
ି ନାେଯର ଥିବ୍ା ଟେକ ଡିଯପାଜିଟ –
o

ଉଭୟଙ୍କ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଥାଇ ଅନୁ ଯରାଧ ପଯର ହିଁ ସେୟ ପୂବ୍କରୁ ଟେକ ଡିଯପାଜିଟକୁ ଯଫରାଇବ୍ାର ଅନୁ େତି ଅନୁ ଯରାଧ ପଯର ହିଁ
ଦିଆୋଇପାଯର । ଉପଯରାକ୍ତ ସହିତ, ଗ୍ରାହାକ ରାଜି ଯହାଇଛନ୍ତି ଯେ େଦି ଟେକ/ଫି କ୍ସର୍ଡ ଡିଯପାଜିଟ୍ "ହୁ ଏତ କିେଵା ରହିଥିବ୍ା” କିୋଵ
“ପୂବ୍କବ୍ତ୍ତକୀ କିୋଵ ରହିଥିବ୍ା” ବ୍ାଧ୍ୟ ଅଯଟ, ବ୍ୟାଙ୍କ୍ େୁଗମ ଡିଯପାଜିଟର ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଜଣଙ୍କର େୃତୁୟ ଯହଯଲ ଅନୟ ଜଣଙ୍କୁ ଟେକ/ଫି କ୍ସଡ
ଡିଯପାଜିଟକୁ ସେୟସୀୋ ସୋପ୍ତ ପୂବ୍କରୁ ଉଠାଇବ୍ାକୁ ଅନୁ େତି କରିବ୍, େଦି ଏକ େୁଗମ ବ୍ାଧ୍ୟତା ଅଯଟ େୁଗମ ଜୋକାରୀ ଏହି େଭାବ୍କୁ
ବ୍ାଧ୍ୟ ହୁ ଏ

o


େଦି ଋଣ ଟେକ ଡିଯପାଜିଟ ଆଧାରଯର େଗାୋଇଥାଏ ଯତଯବ୍ ଏହା ଉପଯର ସେସ୍ତଙ୍କ ହସ୍ତାକ୍ଷଣ ଆବ୍ଶୟକ ଅଯଟ

େଦି ଗ୍ରାହକ ସେୟପୂବ୍ର
କ ୁ ଡିଯପାଜିଟ୍ ଉଠାଣ କରନ୍ତି, ଜୋ ତାରିଖଯର େଚଳିତ ଦରଯର ସୁଧ ଦର ଲାଗୁ ଯହବ୍, ବ୍ୟାଙ୍କଯର ଜୋ ଯହାଇଥିବ୍ା
ଅବ୍ଧି ଅନୁ ସାଯର ଯଦୟ ଯହବ୍ । ଘଯରାଇ ଏବ୍ଂ ଏନଆରଓ ଡିଯପାଜିଟ୍ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଯକୌଣସି େକାରର ସୁଧ ଦିଆେିବ୍ ନାହିଁ େଦି ବ୍ୁ କଂି ଯହବ୍ାର
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7 ଦିନ େଧ୍ୟଯର ସେୟପୂବ୍ର
କ ୁ ଡିଯପାଜିଟ୍ ଉଠାଇ ଦିଆୋଇଥାଏ । ଏନଆରଇ/ଏଫସିଏନାଅର୍ ଡିଯପାଜିଟ୍ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଯକୌଣସି େକାରର ସୁଧ
ଦିଆେିବ୍ ନାହିଁ େଦି ବ୍ୁ କଂି ଯହବ୍ାର 1 ବ୍ର୍କ େଧ୍ୟଯର ସେୟପୂବ୍କରୁ ଏନଆରଇ/ଏଫସିଏନାଅର୍ ଡିଯପାଜିଟ୍ ଉଠାଇ ଦିଆୋଇଥାଏ । ଏକ
ଅଧିବ୍ର୍କ ବ୍ୟତିତ 360 ଦିନର ଆଧରଯର ଏଫସିଏନଆର (ବ୍ି) ଡିଯପାଜିଟ୍ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ସୁଧ ଦର ୋହା ବ୍ାର୍ିକ ଭାବ୍ଯର ଦଶକାୋଇଛି ତାହା
ଯଦୟ ଯହବ୍

ଆପଣଙ୍କର୍ଗ୍ରାହକର୍ଗାଇଡୋଇନକୁ ୍ୋଣନ୍ତୁ


ରିଜଭକ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯରଗୁଯଲସନ ଅନୁ ସାଯର ’ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ (ଯକୋୟସି)' ନୀତି ରହିଛ ି ।



ବ୍ୟାଙ୍କର ଯକୋୟସି ନୀତିର େୁଖୟ ଉଯେଶୟ ଯହଲା ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜାଣତ ବ୍ା ଅଜାଣତଯର ଯକୌଣସି ଅପରାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି, େନି ଲଣ୍ଡ୍ିଂ ବ୍ା
ଆତଙ୍କବ୍ାଦୀ ଗତିବ୍ଧି
ି ଯର ବ୍ୟବ୍ହାର ଯହବ୍ାକୁ ନଯଦବ୍ା। ଗ୍ରାହକୋନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବ୍ଯର ଜାଣି ଯସୋନଙ୍କୁ ବ୍ୁ ଝାଇବ୍ା ତଥା ଯସୋନଙ୍କ ବ୍ିତ୍ତୀୟ
ଆଦାନ େଦାନକୁ ଠିକ ଭାବ୍ଯର ବ୍ୁ ଝି ବ୍ିପଦକୁ କେ କରିବ୍ା େଧ୍ୟ ଏହି ନୀତିର ଉଯେଶୟ ।



ବ୍ୟାଙ୍କ ଠିକ ଯକୋଇସି େକ୍ରିୟା ଅବ୍ଲେଵନ କଯର ଏବ୍ଂ ଗ୍ରାହକ ଯେଉଁ ୋଯନ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପକକ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ଏକାଉଣ୍ଟ ଯଖାଲନ୍ତି ବ୍ା
ବ୍ାଣିଜୟ କରନ୍ତି, ଯସୋନଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡକୁ ୟଯେଣ୍ଟ େଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ କି ନୁ ଯହଁ, ତାହା ଆଭୟାନ୍ତରୀଣ ଭାଯବ୍ ଯଚକ କଯର
।



ଏକାଉଣ୍ଟ ଯଖାଲା େିବ୍ା ସେୟଯର ବ୍ୟାଙ୍କ େସ୍ତାବ୍ିତ ଗ୍ରାହକ ୋନଙ୍କର ଆଇନଗତ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଡକୁ ୟଯେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ଠିକଣା ତଥା
ହସ୍ତାକ୍ଷରକୁ ୋଞ୍ଚ କରିଥାଏ



ଗ୍ରାହକ ୋନଙ୍କ ଠାରୁ ନିେନ ଡକୁ ୟଯେଣ୍ଟ ଅଣାୋଇଥାଏ
o

ଗ୍ରାହକର ଆଇନଗତ ପରିଚୟ ଏବ୍ଂ ଅସ୍ତି ତ୍ଵକୁ େୋଣିତ କରିବ୍ା ପାଇଁ ପାସଯପାଟକ /ଆଧାର କାଡକ/ପାନ କାଡକ / ଯଭାଟ ପରିଚୟ
ପତ୍ର / ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇଯସନସ ଇତୟାଦି

o

ଠିକଣା େୋଣ ପାଇଁ ଯଟଲିଯଫାନ ବ୍ିଲ/ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟ ଯଷ୍ଟଟଯେଣ୍ଟ/ ରାସନ କାଡକ ଆଦି

o

ହସ୍ତାକ୍ଷର େୋଣ ପାଇଁ ପାସଯପାଟ୍କ / ପାନ କାର୍ଡକ / ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇଯସନସ

ବ୍ୟକ୍ତି ଯହାଇଥିଯଲ ଉପଯରାକ୍ତ ଡକୁ ୟଯେଣ୍ଟ ସହିତ ଫଯଟାଗ୍ରାଫ୍ େଧ୍ୟ େଗାୋଇଥାଏ


ଗ୍ରାହକ ଦ୍ଵାରା କରାୋଉଥିବ୍ା ସେସ୍ତ ବ୍ିନେ
ି ୟ ଗୁଡକ
ି ଉପଯର ବ୍ୟାଙ୍କ ନଜର ରଖିଥାଏ । ନିୟେିତ ପାଟନକର ଗତିବ୍ଧି
ି ବ୍ାହରାର ଯକୌଣସି ଗତିବ୍ଧି
ି
ଉପଯର ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟି ରଖି ବ୍ିପଦକୁ କେ କରିଥାଏ

ଫାଇନାନିସଆେ୍ଇନକିେନ୍୍
ୁ


ଫାଇନାନିସଆଲ୍ ଇନକିଜନ୍
ି ନ
ୁ ବ୍ଢାଇବ୍ା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଦ୍ଵାରା 'ଯନା ଫ୍ରି ଲ' ଯସଭିଙ୍ଗ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଏକାଉଣ୍ଟ େଦାନ କରାୋଇଛି ଯେଉଁଥିଯର ସବ୍କନେ
ବ୍ାଲାନସ ରଖିବ୍ାର ଆବ୍ଶୟକତା ନାହିଁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଏକାଉଣ୍ଟ ୋଧ୍ୟେଯର ଗ୍ରାହକକୁ ଯଚକ ବ୍ୁ କ, ଯଡବ୍ିଟ, ଏଟିେ କାର୍ଡକ, ଅନ୍ତଜକାତିକ
ବ୍ୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ, ଯୋବ୍ାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କି ଂ, ଇଯେଲ୍ ଏବ୍ଂ ଏସଏେଏସ୍ ଆଲଟକର ସୁବ୍ଧ
ି ା େଦାନ କରାୋଇଥାଏ



ଆେର ଗାଇଡିଙ୍ଗ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯହଲା ଯେ 'ଯକୌଣସି ଗ୍ରାହକକୁ ଆଯେ ଯକବ୍ଳ ଏଇଥି ପାଇଁ ଆେର ଯସବ୍ାରୁ ବ୍ଞ୍ଚିତ ଯହବ୍ାକୁ ଯଦବ୍ୁ ନାହିଁ ଯେ ଯସ
ଯକୌଣସି ପରିଚୟ ପତ୍ର ବ୍ା ଠିକଣା େୋଣ ଯଦଇପାରି ନାହିଁ ।'



ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ଯଖାଲା ପାଇଁ ଆବ୍ଶୟକ ଯହଉଥିବ୍ା ଡକୁ ୟଯେଯଣ୍ଟସନକୁ ଯକାହଳ କରି େଧ୍ୟ ଏକାଉଣ୍ଟ ଯଖାଲା ୋଇପାଯର ଏବ୍ଂ ଏହାର ସବ୍କାଧିକ
ଯକ୍ରଡିଟ ବ୍ା ବ୍ାଲାନସଯର ସୀୋ ରହିବ୍



ବ୍ୟାଙ୍କ ଯକବ୍ଳ ଯକୋଇସିର ନିୟେକୁ ଯକାହଳ କରି ନାହିଁ ବ୍ରଂ ଏହା ଯସଭିଙ୍ଗ ବ୍ାଲାନସ ଏକାଉଣ୍ଟର ଯତ୍ରୈୋସିକ ଟଙ୍କା ରହିବ୍ାର ସୀୋକୁ କେ
କରିବ୍ା ସହ ଗ୍ରାହକ ୋନଙ୍କର ଖଚ୍ଚକକୁ କେ କରିବ୍ା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଫଯଟା ଉଠାଇ, ଯକୋଇସି ଡକୁ ୟଯେଣ୍ଟକୁ ସ୍କାନ୍ କିୋଵ ଫଯଟାକପି କରିଥାଏ

ଜନାମିଜନସନ୍୍ସୁବଧ
ି ା୍


ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାେଥକ ଅନୁ ସାଯର ଯଖାଲାୋଇଥିବ୍ା ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟ (ସିଙ୍ଗଲ / ଜଏଣ୍ଟ ଏକାଉଣ୍ଟ / ଯସାଯଲା େପାଟରସିପ ଏକାଉଣ୍ଟ) ଯର
ଯନାେିଯନସନ ସୁବ୍ଧ
ି ା େଦାନ କରାୋଇପାଯର । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାେଥକୟଯର ଯଖାଲା ୋଇଥିବ୍ା ଏକାଉଣ୍ଟଯର ଏହା ସୁବ୍ଧ
ି ା ନାହିଁ



ଯନାେିଯନସନ ସୁବ୍ଧ
ି ା ଯଗାଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ନାେଯର ଦିଆୋଇପାରିବ୍

ସଂସ୍କରଣ 5

ପୃଷ୍ଠା 15

ର9

ତାରିଖ: 05/07/2018



ଯନାେିଯନସନକୁ ଗ୍ରାହକ ତାଙ୍କର ଜୀବ୍ନକାଳ େଧ୍ୟଯର ଯକୌଣସି ସେୟଯର େଧ୍ୟ କରିପାରିଯବ୍ / ରବ୍ଦ କରିପାରିଯବ୍ / ବ୍ଦଳାଇ ପାରିଯବ୍ ।
ଯତଯବ୍ ଏପରି କରିବ୍ା ଯବ୍ଯଳ ସାକ୍ଷୀ ଦରକାର ଏବ୍ଂ ସେସ୍ତ ଧାରକଙ୍କ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଆବ୍ଶୟକ



େଦି ଯନାେିନ ି ଜଣଙ୍କ ଅୋପ୍ତ ବ୍ୟସ୍କ ଯତଯବ୍ ଡିଯପାଜିଟର (ୋଯନ) ଯକୌଣସି ବ୍ୟଙ୍କି ଙ୍କୁ ଯସହି ରାଶିକୁ ରଖିବ୍ାକୁ ନିେୁକ୍ତ କରି ପାରନ୍ତି ଏବ୍ଂ
ଯନାେିନ ି ୋପ୍ତ ବ୍ୟସ୍କ ନ ଯହାଇ ତାଙ୍କର େୃତୁୟ ଯହଯଲ ଯସ ଟଙ୍କା ରଖିପାରିଯବ୍



େଦି ବ୍ତ୍ତକୋନଯର ଥିବ୍ା ଏକାଉଣ୍ଟଯର ଯକହି ଯନାେିନ ି ନଥାନ୍ତି ଯତଯବ୍ ଶାଖାରୁ ଫେକ ଯନଇ ଗ୍ରାହକ ୋଯନ ଏହା ପୂରଣ କରି ଯଦଇ ପାରିଯବ୍

ଯକୌଣସି ଡିଯପାଜିଟରର େୃତୁୟ ଯହାଇଗଯଲ ଯସୋନଙ୍କ ପରିବ୍ାରକୁ ଟଙ୍କା ଯନବ୍ାକୁ ଯନଇ ଆସୁଥିବ୍ା ସେସୟା ତଥା ତ୍ଵରିତ କାେକୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏହା
ୋବ୍ଧାନ ୋନ ରଖାୋଇଛି । ଯତଣୁ ଗ୍ରାହକ (ନୂ ଆ ଓ ପୁରୁଣା)ଙ୍କୁ ଏହି ସୁବ୍ଧ
ି ା ଯନବ୍ାକୁ ଆହଵାନ କରାୋଇଛି

ସ୍ଥାେୀ୍ନିଜଦସଶ୍ଏବିଂ୍ସ୍ଵତଃସ୍ପୃତ୍କିିେରିିଂ୍ସର୍ଭିସ


ପୂବ୍କ ନିଦ୍ଧାକ ରିତ ଫ୍ରି କୁ ଏନସୀଯର ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ଯଡବ୍ିଟ୍ କରିବ୍ାକୁ ସ୍ଥାଯୟ ନିଯେକଶ ଦିଆୋଇପାଯର ଏବ୍ଂ ଯଗାଟିଏ ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ଅନୟ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କଯର
ଥିବ୍ା ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନସଫର୍ ରିେଟ
ି ାନସ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନିେଷ୍ଟ
ି ଦିନ ବ୍ିର୍ୟଯର ସୂଚନା ଦିଆୋଇପାଯର



ସ୍ଵତଃସ୍ପୃତ କିୟ
ି ରିଂ ହାଉସ୍ (ଏସିଏଚ୍) ଅନୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଅନୟ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ପରିଚାଳିତ ଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ / ରାଶି ଯରେିଟାନସ ପାଇଁ ପୂବ୍ନ
କ ଦ୍ଧ
ି କାରିତ
ବ୍ାରେଵାରତା ଅନୁ ସାଯର ଯଡବ୍ିଟ୍ ଯହବ୍ାକୁ ନିଯେକଶ ଯଦବ୍ା । ଏହା ଉଭୟ ଯଦୟ କରିବ୍ା ଯେପରି କି ଡିଭିଯଡଣ୍ଟର ବ୍ିତରଣ, ସୁଧ, ଦରୋ,
ଯପନସ, ଇତୟାଦି ନିଯେକଶ କିେଵା ଯଟଲିଯଫାନ, ଇଯଲକିିରସିଟ,ି କିେଵା ଘର କର, ଜଳ କର, ଇତୟାଦି କିୋଵ ଆଥିକ ସଂସ୍ଥା/ବ୍ୟାଙ୍କର ଋଣ କିସ୍ତି କିେଵା
ଯରଗୁଲାର୍ ବ୍ିନଯି ୋଗ ପରି ଯଦୟଗୁଡକ
ି ପାଇଁ ଯଦୟ କରିବ୍ା ପାଇଁ ବ୍ୟବ୍ହାର କରାୋଇପାଯର

ରିମିଟାନସ୍ଜସବା୍


ଗ୍ରାହକ ୋଯନ ଯଗାଟିଏ ଯକନ୍ଦ୍ରରୁ ଆଇ ଏକ ଯକନ୍ଦ୍ରକୁ ରାଶି ରିେିଟ୍ କରିପାରିଯବ୍
o

ଶୀଘ୍ର କଯଲକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯପବ୍ଲ; ଆଟ୍ ପର (େଲିସ
ି ଟ
ି ି ଯଚକ) ୋହା ସେସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ କିୟ
ି ରିଂଯର ଜୋ କରାୋଇପାରିବ୍

o

950 ସ୍ଥାନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍କ ସ୍ଥାନଯର ଡିୋଣ୍ଡ୍ ଡ୍ରାଫି୍ ଯପବ୍ଲ୍ ଯହାଇପାରିବ୍

o
o

ନୟାସନାଲ୍ ଇଯଲଯକି ରାନିକ୍ ଫଣ୍ଡ ଟ୍ରାନସଫର୍ (ଏନଇଏଫଟି) ଯଦୟ 90,000 ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ତଥା 15,000 ସ୍ଥାନଯର ରହିଛ ି
15,000 ସ୍ଥାନର 90,000 ବ୍ୟାଙ୍କ ୋନଙ୍କଯର ଏକାଉଣ୍ଟ ୋନଙ୍କୁ ରିଏଲ୍ ଟାଇମ୍ ଗ୍ରସ ଯସଟଲଯେଣ୍ଟ ଆରଟିଜଏ
ି ସଯର ଯପଯେଣ୍ଟ
ଯହାଇପାରିବ୍

o

ଭାରତ କିୋଵ ଭାରତ ବ୍ାହରୁ ରାଶି ଟ୍ରାନସଫର ପାଇଁ ୋୟର୍ ଟ୍ରାନସଫର୍ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା ୋହା ବ୍ତ୍ତକୋନ 15ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା କଯରନିଯସ ର
କାେକୟ କରୁଛି

o

50,000 ରୁ କେ ରାଶି ପାଇଁ ଅଣ ଗ୍ରାହକ ୋନଙ୍କୁ ଡିୋଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫି ଜାରି କରାୋଇ ପାରିବ୍ ଯତଯବ୍ ଏହା ଯସଯତଯବ୍ଯଳ ଯହବ୍
ଯେଯତଯବ୍ଯଳ ଏହା ଭିସା ଆଯବ୍ଦନ, ଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାନ, ବ୍ା ଯରଗୁଲଟରୀ ଏଯଜନସୀକୁ ଯପଯେଣ୍ଟ କରିବ୍ାର ଥିବ୍

ଡୁ ପିିଜକଟ୍ଡିମାଣ୍ଡ୍ଡ୍ରାଫି୍/୍ଜପଜମଣ୍ଟ୍ ୍ଅଡସର୍ୋରୀ୍କରିବା୍


ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଡୁ ପିିଯକସନ୍ ଡିୋଣ୍ଡ୍ ଡ୍ରାଫି୍ ଯଦବ୍. 5,000/- ଆଡିକୁୟଏଟ ଇଣ୍ଡିେନ
ି ଟ
ି ି ଆଧାରଯର ଏବ୍ଂ ଉଠାଣ ଶାଖାରୁ ଅଣ-ଯଦୟ ଉପଯଦଶ ରଖିବ୍ା
ବ୍ିନା ଯହବ୍



ଡ୍ର କରାୋଉଥିବ୍ା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଯପଯେଣ୍ଟ ନଯହାଇଥିବ୍ା ପରାେଶକ ନଯହାଇ େଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡୁ ପିିଯକଟ ଡିୋଣ୍ଡ୍ ଡ୍ରାଫି ଜାରି କରିବ୍ । ଡୁ ପିଯି କସନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ
ଡ୍ରାଫି ଜା କରିବ୍ା ପାଇଁ ଅନୁ ଯରାଧ େଧ୍ୟଯର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଏହା ଜାରି କରିବ୍ାକୁ ପଡିବ୍ ନଯହଯଲ ଏହା ପଯର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ନୀତି ଆଧାରଯର
ଗ୍ରାହକକୁ ସୁଧ କ୍ଷତିପର
ୂ ଣ ଆକାରଯର ଯଦବ୍ାକୁ ପଡିବ୍

ଜଚକ୍କଜେକ୍ସନ୍୍ଜସବା
ଯୟସ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ େଞ୍ଜୁରୀ ୋପ୍ତ ଯଚକ କଯଲକ୍ସନ୍ ନୀତି ରହିଛ ି ଏବ୍ଂ ଏହା ସେସ୍ତ ଡିସଯପି ଯବ୍ାଡକଯର ତଥା ଯେବ୍ସାଇଟଯର ସବ୍କସାଧାରଣଙ୍କ ଅବ୍ଗତି
ନିେଯନ୍ତ ରହିଛ ି । ଏହି ନୀତିର େୁଖୟାଂଶ ନିେନଯର େଦାନ କରାୋଇଛି । ଯଚକ୍ କଯଲକ୍ସନ୍ ପଲିସର
ି ଅଂଶଗୁଡକ
ି


ଏକାଉଣ୍ଟଯର ଯଚକ୍ ଜୋର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ନିଯେନାକ୍ତ ଟାଇେଲାଇନ୍ ଯହବ୍
ଜଚକ୍୍ପ୍ରକାର

ଜକାଷର୍ଉପେବ୍ଧତା

ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍୍

ମନ୍ତବୟ

ଜମାଡ
A

ସ୍ଥାନୀୟ

ଯଚକ

- ସେ

ଦିବ୍ସଯର

ଟ୍ରାନସଫର୍ ଯଚକ୍

ପାଇଁ ଯକ୍ରଡିଟ୍ କିିୟରିଂ ହାଉସ

ଏେଆଇସିଆର କିିୟରିଂ (ଟିଆରଏଫ୍ ଉତ୍ପାଦ)/ ସ୍ଥାନୀୟ ଯଚକ୍ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଦିନ
ଯକ୍ରଡିଟ୍ (ଏଲସିସି ଉତ୍ପାଦ) ଯସହି ସିଟଯି ର ଯଚକଗୁଡକ
ି ର
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ଯଲାକାଲ କିୟ
ି ରିଂ ହାଉସ
ନିୟେ

ଅନୁ ସାଯର

େସ୍ତୁ ତ

କରୁଥିବ୍ା ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବ୍ଂ ଡ୍ର

ତାରିଖ: 05/07/2018

/ ଅଣ ଏେଆଇସିଆର ଯଫରସ୍ତ ପାଇଁ ଯଦୟ ଯହବ୍ା ସେୟସୀୋଯର ଗ୍ରାହକ

କରୁଥିବ୍ା

ବ୍ୟାଙ୍କ

ସ୍ଥାନୀୟ

କିିୟରିଂ

କିିୟରିଂ

ଏରିଆ

େଧ୍ୟଯର

ନିଭର
କ କରି ଉଠାଣ ପାଇଁ ରାଶି ଉପଲବ୍ଧ ଯହବ୍

ରହିବ୍ା ଆବ୍ଶୟକ ।
B

ଆଉଟଯଷ୍ଟସନ ଯଚକ - 7 କାେକୟ ଦିବ୍ସ

କଯଲକ୍ସନ୍

ଯେଯଟ୍ରା

ଆଧାର

ଯଷ୍ଟସନଯର

ଡିଯପାଜିଟ ଯହବ୍ାର୍ ଏବ୍ଂ
ଆଉ

ଏକ

ଯେଯଟ୍ରା

ଯଷ୍ଟସନଯର ଯପୟଯବ୍ଲ
ଯହବ୍ା

(ଯକାଲକାତା,

େୁୋଵ ଇ,

ଯଚନ୍ନାଇ,

ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ)
C

ଆଉଟଯଷ୍ଟସନ ଯଚକ - 10 କାେକୟ ଦିବ୍ସ

କଯଲକ୍ସନ୍

ଯେଯଟ୍ରା

ଆଧାର

ଯଲାଯଲାଯକସନ୍
ବ୍ୟତୀତ ଅନୟ ସ୍ଥାନଯର
ଯୟସ

ବ୍ୟାଙ୍କଯର

ଯପଯବ୍ଲ
ଆଉଟଯଷ୍ଟସନ ଯଚକ - 10 କାେକୟ ଦିବ୍ସ

କଯଲକ୍ସନ୍

ଯେଯେଯଟ୍ରା ଯସଣ୍ଟର ବ୍ା

ଆଧାର

ରାଜୟ

ରାଜଧାନୀଯର

(ଉତ୍ତର ପୂବ୍କ ରାଜୟ ଓ
ସିକ୍କେ
ି

ବ୍ୟତୀତ)

ଯପଯବ୍ଲ
D

ଆଉଟଯଷ୍ଟସନ ଯଚକ - 14 କାେକୟ ଦିବ୍ସ

କଯଲକ୍ସନ୍

ଏପରି

ଆଧାର

ଯପଯବ୍ଲ

ସ୍ଥାନଯର
ଯେଉଁଠାଯର

ଯୟସ ବ୍ୟାଙ୍କର ଶାଖା
ନାହିଁ
ସତ୍ତସାବଳୀ:୍


ଯକ୍ରଡିଟ ସେୟସୀୋ ବ୍ୟାସ େୟାଯନଜଯେଣ୍ଟ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ପରିବ୍ତ୍ତକନ ହୁ ଏ ଏବ୍ଂ ଏହା ପୂବ୍ର
କ ୁ ଚୁକ୍ତି ଅନୁ ସାଯର ସ୍ଵୀକାର କରାୋଇଥିବ୍ା ଅନୁ ସାଯର
ୋନୟ ହୁ ଏ



ସେସ୍ତ ଶାଖା କାଉଣ୍ଟର ଏବ୍ଂ ପରିସର େଧ୍ୟଯର ଯଚକ ବ୍କ୍ସଯର ନିଶ୍ଚିତ ସେୟସୀୋ ପୂବ୍ର
କ ୁ ପଡିଥିବ୍ା ସ୍ଥାନୀୟ ଯଚକ ଗୁଡକ
ି ର େକ୍ରିୟାକରଣ
ଯସହି ଦିନର ଯହାଇଥାଏ



କଟ ଅଫ ଟାଇମ୍ ପଯର ବ୍ା ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିସର ବ୍ାହାଯର ଥିବ୍ା ଯଚକ ବ୍ାକ୍ସଯର ଅଫ୍-ସାଇଟ୍ ଏଟିଏେଯର ଡିଯଫାଜିଟ କରା ୋଇଥିବ୍ା ଯଚକକୁ
ଆଗାେୀ କିିୟରିଂ ଯଚକଯର େସ୍ତୁ ତ କରାେିବ୍



େଯତୟକ ଶାଖା ପାଇଁ କଟ ଅଫ ଟାଇେିଂ ସାଧାରଣଟଃ କିୟ
ି ରି ଏବ୍ଂ ହାଉସ ଟାଇେିଂର ଦୁ ଇଘଣ୍ଟା ପୂବ୍କରୁ ଯହାଇଥାଏ ଏବ୍ଂ ଏହା େଯତୟକ
ଶାଖାଯର େଦଶିତ ଯହାଇଥାଏ



ଆଉଟ ଯଷ୍ଟସନ ଯଚକ (ଯୟସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିେଯି ଟଡର ଯେଉଁଠାର୍ କିିୟରିଂ ଅଫି ସ୍ ନାହିଁ) କୁ କଯଲକ୍ସନ୍ ଆଧାରଯର ପଠାେିବ୍



ଲାଇନଯର କିୟ
ି ରିଂ ଫଣ୍ଡ ୋପ୍ତ ଯହାଇ ବ୍ିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନଯର ବ୍ିଭିନ୍ନ ରିଟନ୍କ କିୟ
ି ରିଂ ପେକୟାପ୍ତ ପରିୋଣଯର ଟଙ୍କା େତୟାହାର କରିବ୍ା ପାଇଁ ଥିଯଲ,
ଗ୍ରାହକ ୋଯନ ଯୋସିଡକୁ ବ୍ୟବ୍ହାର କରିବ୍ା ପାଇଁ ସକ୍ଷେ ଯହଯବ୍ ।

ଉପଯରାକ୍ତ ନିଯେକଶାବ୍ଳୀ ଯୟସ ବ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ିସ୍ତୃତ ଯଚକ୍ ସଂଗ୍ରହ ନୀତି ଅନୁ ସାଯର ଅଯଟ । ପଲିସି ସେୟ ସେୟଯର ପରିବ୍ତ୍ତକନ ଯହାଇପାଯର ତଥାପି
ଆପଣ ଯେବ୍ସାଇଟଯର ନୂ ତନ ଯଚକ୍ ସଂଗ୍ରହ ପଲିସି ଅନୁ ସରଣ କରନ୍ତୁ ।
ତତକ୍ଷାଣାତ୍ଜେଡିଟ୍୍ସୁବଧ
ି ା
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ତତକ୍ଷାଣାତ ଯଚକ କଯଲକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଅଧିକ ଜାଣିବ୍ା ପାଇଁ ଆପଣ ଆେର ଯଚକ କଯଲକ୍ସନ୍ ନୀତିକୁ ଯଦଖନ୍ତୁ । ଆେର ଯଚକ କଯଲକ୍ସନ୍ ନୀତି ଡିସଯପି
ଯବ୍ାଡକଯର ଏବ୍ଂ ଯେବ୍ସାଇଟଯର େଦଶିତ ଯହାଇଛି ।
ସଏେଡ/ସାମାନୟ୍କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ୍କଜରନିସ୍ଜନାଟର୍ଅଦଳ୍ବଦଳ
ବ୍ୟାଙ୍କର ସେସ୍ତ ଶାଖାଯର ସେସ୍ତ ଠିକ ଏବ୍ଂ ଆରବ୍ିଆଇ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁ ସାଯର ୋହା ସଯନ୍ଦହରୁ ଉଦ୍ଧଯର ଯସପରି ସଏଲଡ/ସାୋନୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ
କଯରନିସ ଯନାଟର ଅଦଳ ବ୍ଦଳ କରାେିବ୍

ସୁରକ୍ଷିତ୍ବୟାଙ୍କି ିଂ୍ଅନୁ ର୍ଭୁତି୍ପାଇଁ୍ର୍ଭେ୍ଗ୍ରାହକ୍ପ୍ରାକିିସ


ଯଚକ ବ୍ୁ କ /ପାସ ବ୍ୁ କକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ



ଯଚକ ଉପଯର ଯଲଖିଲା ଯବ୍ଯଳ ଓଲଟା କାବ୍କନ୍ ବ୍ୟବ୍ହାର କରନ୍ତୁ



େଥା ସମ୍ଭବ୍ କ୍ରସଡ/ଏକାଉଣ୍ଟ ଯପୟି ଯଚକ୍ ଜାରି କରନ୍ତୁ



ଯଚକ ଜାରୀ କରିବ୍ା ପୂବ୍ର
କ ୁ ଚଯକ୍ର ନାେ, ତାରିଖ, ରାଶିର ୋତ୍ରା ଅକ୍ଷରଯର ଏବ୍ଂ ଶେଯର ଯଲଖା ଯହାଇଛି ତାକୁ ଜାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ଯଚକ ଜାରୀ
କରିବ୍ା ପୂବ୍ର
କ ୁ ଚଯକ୍ର ଯଚକ୍ଯର ନାେ, ତାରିଖ, ରାଶିର ୋତ୍ରା ଅକ୍ଷରଯର ଏବ୍ଂ ଶେଯର ଯଲଖା ଯହାଇଛି ତାକୁ ଜାଞ୍ଚ ୋଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।



ଏକାଉଣ୍ଟଯର ଯେତିକ ହାରାହରି ସବ୍କନେ
ି ନ ରାଶି ରହିବ୍ା ଆବ୍ଶୟକ ତାକୁ ରଖନ୍ତୁ



ଏକାଉଣ୍ଟଯର ଆବ୍ଶୟକ ପରିୋଣର ଅଥକ ନଥିଯଲ ଯଚକ ଜାରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ଯନଯଗାସିଏବ୍ଲ ଇନଷ୍ଟୁଯେଣ୍ଟ ଆକି ଅନୁ ସାଯର ଧାେକୟ
ଅପରାଧ



ଏକାଉଣ୍ଟଯର ଯକୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯେକଶ, ଇଯଲକିିରନିକ କିୟ
ି ରଂ ଯସବ୍ା ଯଡବ୍ିଟ୍ େୟାଯଣ୍ଡଟକୁ ସମ୍ମାନ େଦାନ କରିବ୍ା ପାଇଁ ଆବ୍ଶୟକ ପରିୋଣଯର
ରାଶି ବ୍ାଲାନସ ରଖନ୍ତୁ




କୁ ରଅ
ି ର ବ୍ା ଯରଜିଷ୍ଟ୍ରୀ ଯଚକଯର ଯଚକ ବ୍ା ଅନୟ ଫାଇନାନିସଆଲ ଇନଷ୍ଟୁଯେଣ୍ଟକୁ ପଠାନ୍ତୁ

ଡିଯପାଜିଟର ନୃ େୃତୁୟ ପଯର ସଯକ୍ସସନ େୋଣପତ୍ର ବ୍ା ଅନୟ ଦାବ୍ି ଗୁଡକ
ି ୁ ନ ୋଞ୍ଚ କରି ଅଥକର ଯସଟଲଯେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯନାେିଯନସନ ସୁବ୍ଧ
ି ାକୁ
ବ୍ୟବ୍ହାର କରନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୁ ଝାେଣା ସରଳୀକୃ ତ କଯର



ଏକାଉଣ୍ଟ ନେଵର ଓ ଫି କ୍ସଡ
ି ଡିଯପାଜିଟର ବ୍ିବ୍ରଣୀକୁ ଅଲଗା ଯଲଖନ୍ତୁ



ଠିକଣା, ଯଟଲିଯଫାନ ନେଵର ଆଦିର ପରିବ୍ତ୍ତକନ ଯହଯଲ ଶାଖାଯର ଉପେୁକ୍ତ େୋଣ ସହ ଜଣାନ୍ତୁ



ଯଡବ୍ିଟ୍ କାଡକ, ଏଟିଏେ କାଡକ, ଡିୋଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫି, ଯଚକବ୍ୁ କ୍, ଯଚକ ଲିଫ ଆଜି ହଜିଗଯଲ ଏ ସମ୍ପକକଯର ତୁ ରନ୍ତ ଶାଖା ବ୍ା ଯୋଗାଯୋଗ ଯକନ୍ଦ୍ରକୁ
ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ



ବ୍ାରେଵାର ବ୍ିନେ
ି ୟ/ଯପଯେଣ୍ଟକୁ େଭାବ୍ିତ କରିବ୍ା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଯୋଗିତା ବ୍ିଲ୍ ଯପ ଏବ୍ଂ ଇଯଲଯକି ରାନିକ କିିୟରିଂ ସଭିସ ଯସବ୍ାର ଲାଭ
ନିଅନ୍ତୁ



ଆେକୁ ଫି ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବ୍ଂ ଯସବ୍ା େଦାନଯର ଆେର ଦୁ ବ୍ଳ
କ ତା କଣ ରହିଛ ି ଯସ ବ୍ିର୍ୟଯର ଶାଖା ବ୍ା ଯୋଗାଯୋଗ ଯକନ୍ଦ୍ରଯର ଜଣାନ୍ତୁ



ବ୍ିାଙ୍କ ଯଚକଯର ହସ୍ତାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଚକ ବ୍ୁ କ କିୋଵ ପାସବ୍ୁ କଯର ଆପଣଙ୍କର ଯସ୍ପସିଯେନ ହସ୍ତାକ୍ଷର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ



ଶାଖା ତଥା ଏଟିଏେ ୋନଙ୍କଯର ଥିବ୍ା ଡ୍ରପ ବ୍ାକ୍ସଯର ନିଦ୍ଧକାରିତ ସେୟ େଧ୍ୟଯର ଯଚକ ପକାନ୍ତୁ । ଏହା ଡ୍ରପ ବ୍ାକ୍ସଯର ଏହାର ନିଦ୍ଧକାରିତ ସେୟ
ବ୍ିର୍ୟଯର ଉଯଲ୍ଲଖ ରହିଛ ି



ଆପଣଙ୍କର ଯଡବ୍ିଟ୍/ଏଟିଏେ କାଡକ / ଇଣ୍ଟଯନକଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କି ଂ ପିନକୁ କାହାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏପରି କି ଯୟସ ବ୍ୟାଙ୍କର କେକଚାରୀଙ୍କୁ ନୁ ଯହଁ କିୋଵ
ସୁରକ୍ଷାକେକୀ େଧ୍ୟ ନୁ ଯହଁ



ହସ୍ତାକ୍ଷର ପୟାଯନଲଯର ଲିଭୁ ନଥିବ୍ା ବ୍ଲ ଯପନଯର ଆପଣ ସଯଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ ଫଳଯର ଏହାର ଅପ ବ୍ୟବ୍ହାର ଯରାକା ୋଇପାରିବ୍



ଯଡବ୍ିଟ୍/ଏଟିଯେ କାର୍ଡକ ଯଫରାଇଯଲ ଯବ୍ଯଳ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯଫରାନ୍ତୁ ଏବ୍ଂ ଏହା ପୂବ୍ର
କ ୁ ତାକୁ କାଟିବ୍ାକୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରନ୍ତୁ



ଯନଟବ୍ୟାଙ୍କି ଂ ପାସୋଡକର ସବ୍କନେ
ି ନ ଯଦୈଘକୟ ଆଠ କୟାଯରକିର୍ ବ୍ିଶଷ୍ଟ
ି । ଆପଣଙ୍କ ପାସୋଡକଟ ି କଯମ୍ପିକ୍ସ ଯହାଇଥିବ୍ା ଆବ୍ଶୟକ ୋହା ଦ୍ଵାରା ଯସ
ସମ୍ପକକଯର ଆଉ ଯକହି ଅନୁ ୋନ କରି ପାରିଯବ୍ ନାହିଁ । ପାସୋର୍ଡକ ତିଆରି କରିବ୍ା ଯବ୍ଯଳ ଯଲାଏର ଯକସ, ଅପର ଯକସ ଆଲଫାଯବ୍ଟ ଏବ୍ଂ
ନେଵରର ବ୍ୟବ୍ହାର କରନ୍ତୁ ।



ଯକୌଣସି ଯେବ୍ସାଇଟ୍ ଓ ଇଯେଲ୍ ଯେଉଁଠାଯର ଆପଣଙ୍କର ଆବ୍ଶୟକ ସୂଚନା ୋଗିଥାଏ, ଯସଠାଯର ଏହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଅପବ୍ୟବ୍ହାରକୁ
ଯରାକିବ୍ା ପାଇଁ କିଛ ି ଭଲ ୋକିସ
ି ନିେନଯର ବ୍ର୍ଣ୍ିତ -

ସଂସ୍କରଣ 5

o

ଇଯେଲଯର ଆସୁଥିବ୍ା ଲିଙ୍କକୁ ଯକଯବ୍ଯହଯଲ କିିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ - ୟୁ ଆରଏଲକୁ ଟାଇପ୍ କରି ଏହାକୁ ରାଉଜ୍ କରନ୍ତୁ

o

ସଯନ୍ଦହସ୍ପଦ ଇଯେଲ୍ ପଠାଉଥିବ୍ା ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପକକଯର ପୁଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ

o

ଇଯେଲଯର ଆସୁଥିବ୍ା ଆଟାଚଯେଣ୍ଟକୁ ଯଖାଲନ୍ତୁ ନାହିଁ

o

ଆପଣଙ୍କ ସେସ୍ତ ଏକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ସୋନ ପାସୋର୍ଡକ ବ୍ୟବ୍ହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ

o

ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପୁୟଟରଯର ଥିବ୍ା ଫାଇଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୂଚନା କିେଵା ଫାଇଲ୍ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ

ପୃଷ୍ଠା 15

ର 12

ତାରିଖ: 05/07/2018

ଧନ୍ପ୍ରବନ୍ଧନ୍ଜସବା୍


ଆପଣଙ୍କର ଆଥିକ ଲକ୍ଷଗୁଡକ
ି ୁ ହାସଲ କରିବ୍ାକୁ େଭାବ୍ପୂର୍ଣ୍କ ସୋଧାନ େଦାନ କରିବ୍ାକୁ ଗଯବ୍ର୍ଣା ଆଧାରଯର ଯୟସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଯନକ
େକାରର ଉତ୍ପାଦ ଏବ୍ଂ ଯସବ୍ାଗୁଡକ
ି ୁ େଦାନ କରିଥାଏ





ୋଗଣା ଏମଏଫ୍୍ଅନୋଇନ୍ ଯସବ୍ାସେୂହ:


ସେସୟାବ୍ିହୀନ ବ୍ିନା କାଗଜପତ୍ରର ବ୍ିନଯି ୋଗ



ଅଗ୍ରଣୀ ଫଣ୍ଡ୍ ହାଉସଗୁଡକ
ି େୁୟଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ୍ ସ୍କି ମ୍ଗୁଡକ
ି ଯର ବ୍ିନେ
ି ୟ କରନ୍ତୁ



ଉତ୍ତେ ସୁବ୍ଧ
ି ା, ଆପଣ େଯବ୍ଶ ଟ୍ରାକ, ଏବ୍ଂ ବ୍ିନେ
ି ୟ କରିପାରିଯବ୍ ସେସ୍ତ ଏକ ବ୍ଟନଯର ଆଯଟ!

ଅନୁ ସରଣ ଯସବ୍ାସେୂହ ୋଧ୍ୟେଯର ଯୟସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର୍ ସୁଯୋଗ ୋହା ତୃ ତୀୟ ପକ୍ଷ ଯପାଟକଯଫାଲିଓ ପରିଚାଳନା ଯସବ୍ା
(ପିଏେଏସ),ଇତୟାଦି



ଜୀବ୍ନବ୍ୀୋ କାଟରସ୍ଯର ବ୍ିଭିନ୍ନ ଆବ୍ଶୟକତା କିାଏଣ୍ଟ ଯରଗିଂ ସୁରକ୍ଷା, ସଞ୍ଚୟ ଏବ୍ଂ ବ୍ିନଯି ୋଗ, ଅବ୍ସର ପାଇଁ ଯୋଜନା ଏବ୍ଂ ଶିଶଙ୍କ
ୁ
ଯୋଜନା ଇତୟାଦି । ଏହି ଉତ୍ପାଦ େୟାକ୍ସ ଲାଇଫ୍ ବ୍ୀୋ କମ୍ପାନୀ ଲିେଯି ଟଡ



ସାଧାରଣ ବ୍ୀୋ ସୋଧାନ ବ୍ିଭିନ୍ନ େକାରର ଆବ୍ଶୟକତାକୁ ଧାରଣ କଯର ଯେପରି ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ବ୍ୀୋ, ଯୋଟରବ୍ୀୋ, ଭ୍ରେଣ ବ୍ୀୋ, ଘର ଏବ୍ଂ
ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୀୋ ଇତୟାଦି । ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡକ
ି ବ୍ାଜାଜ ଆଲିଆନ୍ଞ୍ଜ ଯଜଯନରାଲ୍ ଇନସୁରାନସ କମ୍ପାନୀ ଲିେଯି ଟଡ ସହ େିଶି େଦାନ କରାୋଉଛି

ଡିଜପାେିଟାରୀ୍ଜସବା୍


ନୟାସନାଲ ସିକୁୟରିଟ ି ଡିଯପାଜିଟାରୀ ଲିେଯି ଟଡ (ଏନଏସଡିଏଲ)ଯର ଯୟସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯହଉଛି ଡିଯପାଜିଟାରୀ



େତିଭାଯଗ ଯରଗୁଲଟରି ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁ ସାଯର େଯତୟକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯନାେିଯନସନର ବ୍ିବ୍ରଣୀ େଦାନ କରିବ୍ା ଏକାନ୍ତ
ଆବ୍ଶୟକ



ଡିୋଣ୍ଟ ଏକାଉଣ୍ଟ ଯଖାଲିବ୍ା ପାଇଁ ପୟାନ କାର୍ଡକ ଜରୁରୀ ଅଯଟ



ଡିୋଣ୍ଟ ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ସବ୍କନେ
ି ନ ରାଶି ରଖିବ୍ାର ଆବ୍ଶୟକତାକୁ ପୂର୍ଣ୍କ କରିବ୍ା ଜରୁରୀ ନୁ ଯହଁ



ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାେଥକୟ ଅନୁ ସାଯର ଯଖାଲାୋଇଥିବ୍ା ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟ (ସିଙ୍ଗଲ / ଜଏଣ୍ଟ ଏକାଉଣ୍ଟ / ଯସାଯଲା େପାଟରସିପ ଏକାଉଣ୍ଟ) ଯର
ଯନାେିଯନସନ ସୁବ୍ଧ
ି ା େଦାନ କରାୋଇପାଯର । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାେଥକୟଯର ଯଖାଲା ୋଇଥିବ୍ା ଏକାଉଣ୍ଟଯର ଏହା ସୁବ୍ଧ
ି ା ନାହିଁ



ଯରଗୁଲାଯଟାରୀ ଗାଇଡଲାଇନସ ଅନୁ ସାଯର ସେସ୍ତ ଏକକ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଯନାେିଯନସନ ବ୍ିବ୍ରଣୀ ଯଦବ୍ାକୁ ପଡିବ୍ କିୋଵ ଦଶକାଉବ୍ାକୁ ଯହବ୍ ଯେ
ଆପଣ ଯକୌଣସି ଯନାେିଯନସନ୍ ସୁବ୍ଧ
ି ା ଯନବ୍ାକୁ ଚାହଁୁନାହଁାନ୍ତି



ଯକୌଣସି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା 180 ଦିନ ଧରି ଏକାଉଣ୍ଟଯର ବ୍ିନେ
ି ୟ କରିନଥିଯଲ ତାକୁ ଡେକାଣ୍ଟ ଏକାଉଣ୍ଟ ଯବ୍ାଲି ଧରାେିବ୍

କ୍ଷୁଦ୍ର୍ବାଣିେୟି କ୍ଋଣ୍ଜ ାେନା୍


ୋକିଂ କୟାପିଟାଲ୍. ଆଯସଟ ଆକ୍ଵିଜସ
ି ନ ଏବ୍ଂ ବ୍ିଜଯି ନସ ଆବ୍ଶୟକତାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିଯର ରଖି ବ୍ିଜଯି ନସ ଏଣ୍ଟିଣ୍ଟି ୋନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ ସିଯକୟାଡକ ବ୍ାଣିଜୟି କ
ଋଣର େସ୍ତାବ୍ ଦିଆୋଇଥାଏ



ସାଧାରଣ ଡକୁ ୟଯେଣ୍ଟସନ ଏବ୍ଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୋଗୟତା କ୍ରାଇଯଟରିଆ ଆଧାରଯର େପାଇଟରସିପ, ପାଟକନରସିପ, ୋଇଯଭଟ୍ ଏବ୍ଂ ଯକିାଲିଲ ଯହାଲଡ
ଲିେଯି ଟଡ କମ୍ପାନୀ ୋନଙ୍କୁ ଋଣ େଦାନ କରାୋଇଥାଏ



ଏହି ପରି ଋଣର ବ୍ିଯଶର୍ତ୍ଵ ଯହଲା ଯେ ଏହା 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପେକୟନ୍ତ ଦିଆୋଇଥାଏ ଯକୌଣସି କଯଲଟରାଲ କିେଵା ସିକୁୟରିଟର
ି ଆବ୍ଶୟକତା
ନାହିଁ 4 ରୁ 7 ଦିନ େଧ୍ୟଯର ଋଣ େଦାନ । ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା 12-36 ୋସ ଯଟନର ଅଯଟ

ସିଏମଏସ୍ଏଜବ୍ଜପଜମଣ୍ଟ୍ସମାଧାନ୍


ବ୍ାଣିଜୟି କ ଆବ୍ଶୟକତାକୁ ଆଖି ଆଗଯର ରଖି ବ୍ଦ୍ଧିତ ଲିକୁୟଡିଟକ
ି ୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବ୍ା ପାଇଁ କଯଲକ୍ସନ ଏବ୍ଂ ଯପଯେଣ୍ଟଯର କଟିଂ ଏକ ସୋଧାନ
େଦାନ କରିବ୍ା ବ୍ାଣିଜୟି କ ଏବ୍ଂ ଯସଟଲେଏଣ୍ଟ ଜନିତ ବ୍ିପଦକୁ କାେ କରିବ୍ା କଷ୍ଟୋଇଜଡ ଏେଆଇଏସନ୍ ଜରିଆଯର େଶାସନିକ ଦୃ ଷ୍ଟକ
ି ି
ସହଜ କରିବ୍ା, ଭଲ କୟାସ ଯୋଯଜକ୍ସନ କରିବ୍ା



ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କର ଶାଖା ଯନଟୋକ୍କ ବ୍ା ବ୍ୟାଙ୍କର ଟାଇ ଅପ୍ ଜରିଆଯର େୁଖୟ ବ୍ାଣିଜୟି କ ଯକନ୍ଦ୍ରଯର ଆପକଣ୍ଟିୀ ଆଉଟଯଷ୍ଟସନ ଯଚକ୍ କଯଲକ୍ସନ୍ ତଥା
1000 ବ୍ାଣିଜୟି କ ଯକନ୍ଦ୍ରଯର ସ୍ଥାନୀୟ କଯଲକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ରିସଯି ଭବ୍ଲ୍ େୟାଯନଜେୟାଣ୍ଟ ଯସବ୍ା ୋହା 2800 େୁଖୟ ବ୍ିଜଯି ନସ୍ ଯକନ୍ଦ୍ରଗୁଡକ
ି ଯର
ନିଜର ଶାଖାଯନଟୋକକ ଏବ୍ଂ ସହଯୋଗୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ େିଶବ୍
ି ା



ରିସଯି ଭବ୍ଲ େୟାଯନଜଯେଣ୍ଟ ଯସବ୍ାର େୁଖୟ ବ୍ିଯଶର୍ତ୍ଵ ଯହଲା ଦ୍ଵାରରୁ ପିକ ଅପ୍ ଯସବ୍ା, ବ୍ିଯଶର୍ ଯସବ୍ା ସ୍ତରୀୟ ଚଚୁକ୍ତି ଅନୁ ସାଯର ଗୟାଯରଣ୍ଟି
େୁକ୍ତ ଯକ୍ରଡିଟ୍, ବ୍ିସ୍ତୃତ ଯକାରିୟର/ଯକା ଅଡିଯନଟର ଟାଇ ଅପ ବ୍ଡ କରସ୍ପଯଣ୍ଡଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯନଟୋକ୍କ, େଯତୟକ୍ଷ ଏକାଉଣ୍ଟ ଯକ୍ରଡିଟ୍ ସୁବ୍ଧ
ି ା/ଯକାର୍
ପୁଲିଂ, କଯଷ୍ଟାୋଇଜଡ ଇନଫଯେକସନ େୟାଯନଜଯେଣ୍ଟ େଣାଳୀ ଇତୟାଦି



ଆରଟିଜଏ
ି ସ/ଏନଇଏଫଟି/ଆଇପିଏସ୍ ଡାଇଯରକି୍ ଯକ୍ରଡିଟ୍ ଇଯଲଯକି ରାନିକ୍ କଯଲକ୍ସନ୍ ସାେଥକୟ କରିବ୍ା ୋହା କିାଏଣ୍ଟ ଏକାଉଣ୍ଟ ଯବ୍ୈଧକରଣ
ସହିତ କିୋଵ ବ୍ିନା, ଏପିଆଇ ଉପକରଣ ସ୍ଵତଃ ଯରାଯକାନ: ଇତୟାଦି



ବ୍ୟାପକ ଯରଞ୍ଜର ଯପଯବ୍ଲ େୟାଯନଜଯେଣ୍ଟ ଯସବ୍ା େଦାନ କରିଥାଏ -

ସଂସ୍କରଣ 5

ପୃଷ୍ଠା 15

ର 13

ତାରିଖ: 05/07/2018

o

ଏନକ୍ରିପସନ ସହିତ ବ୍ଲକ୍ ଅପଯଲାର୍ଡ ସାେିଲ ଥିବ୍ା ଇଯଲଯକି ରାନିକ ଯପଯେଣ୍ଟ

o

ବ୍ିସ୍ତୃତ କଭଯରଜ ସହିତ କଯପକାଯରଟ ଯପଯେଣ୍ଟ ପିାଟଫେକ ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ ଆରଟିଜଏ
ି ନ ଓ ଏନଇଏଫଟି

o

ଆରଟିଜଏ
ି ସ - 15,000 ହଜାର ସ୍ଥାନଯର 90000+ ହଜାର ବ୍ୟାଙ୍କ

o

ଏନଇଏଫଟି - 15,000 ହଜାର ସ୍ଥାନଯର 90000+ ହଜାର ବ୍ୟାଙ୍କ

o

ରିଯୋଟ୍ ଏବ୍ଂ ବ୍ିପଳ
ୁ ୋତ୍ରାଯର ଡିଡି ଛପା ଯପୟଯବ୍ଲ େୟାଯନଜଯେଣ୍ଟ ଯସବ୍ାର ବ୍ିଯଶର୍ତ୍ଵ ଯହଲା - କଯଷ୍ଟାୋଇଜ୍ ଆଇଆରପି
କଣ୍ଟିଯଗ୍ରସନ, ବ୍ହୁ ସ୍ତରୀୟ ଅଥରାଇଯଜସନ ୋଟ୍ରିକ୍ସ, ଅଯଟାଯେଯଟଡ ଇଯେଲ୍ ପରାେଶକ, ଡାଟା ଏନକ୍ରିପସନ, ଯକା ରାଯଣ୍ଡଣ୍ଟ୍ ଯଚକ୍
େି ଣ୍ଟଂି

o

କିାଏଣ୍ଟ୍ ସାଇଟ୍ ଯଚକ୍ େିଣ୍ଟଂି ।

କୟାପିଟାଲ୍୍ମାଜକସଟ୍୍ଏବିଂ୍ଏସଜୋ୍ଏକାଉଣ୍ଟ୍ଜସବାଗୁଡକ
ି


ଇକୁ ୟଟି ବ୍ଜାରରୁ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୃ ଦ୍ଧି ଗତିବ୍ଧି
ି ୋଧ୍ୟେଯର କପକଯରଟ ୋନଙ୍କୁ ଯସୋନଙ୍କର ବ୍ିନେ
ି ୟ ସାେଥକୟକୁ ବ୍ଢାଇବ୍ା ଏବ୍ଂ ଇଣ୍ଟଯରଷ୍ଟ ୋଯରଣ୍ଟ
/ଡିଭିଯଡଣ୍ଟ ୋଯରଣ୍ଟ ବ୍ିତରଣକୁ େବ୍ନ୍ଧନ କରିବ୍ା ପାଇଁ େସ୍ତାବ୍ ଯଦବ୍ା



ଇଣ୍ଟଯରଷ୍ଟ / ଡିଭିଯଡଣ୍ଡ ଯପ ଆଉଟ ଯସବ୍ାର ବ୍ିଯଶର୍ତ୍ଵ ଯହଲା- ଯସବ୍ା ସ୍ତରୀୟ ଚୁକ୍ତିଯର ଉଯଲ୍ଲଖ ଥିବ୍ା ସେସ୍ତ ସ୍ଥାନଯର ୋଯରଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ୁ ଏଟ
ପାର ସମ୍ମାନ ଯଦବ୍ା
ୋଯରଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଯର ଦିଆୋଇଥିବ୍ା, ଦିଆୋଇନଥିବ୍ା ଷ୍ଟାଟସ, ଯପଯେଣ୍ଟ ବ୍ନ୍ଦ କରିବ୍ାର ସୁବ୍ଧ
ି ା, ଅନଲାଇନ ରିଏଲ ଟାଇେ ଏେଆଇଏସ୍
ଇତୟାଦିକୁ େଦାନ କରିବ୍ାକୁ ସେନିତ
ଵ ଯକାର ପିାଟଫେକ େକ୍ରିୟାକରଣ ସାେଥକୟ



ଯୟସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯହଉଛି ଯସବ୍ା ଦ୍ଵାରା ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ଲାଇଯସନସ ୋପ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କର ଇନିସଆ
ି ଲ୍ ପବ୍ିିକ୍ ଅଫରିଂ (ଆଇପିଓ), ଯଫଯଲା ଅନ ପବ୍ିିକ ଅପରିଂ
(ଏଫପିଓ) ଏବ୍ଂ ଅଧିକାର େସଙ୍ଗ ସହ ଜଡିତ ଏଯସ୍କିା କଯଲକିିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯସବ୍ା ତଥା ରିଫଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯସବ୍ା େଦାନ କରିଥାଏ ଯୟସ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ େଧ୍ୟ
ଏସବ୍ିଏ ଯସବ୍ା ଏହାର ସେସ୍ତ ପରିଚାଳନା ଗତ ଶାଖାଯର ଇକୁ ୟଟି/ଯଡବ୍ି ଗ୍ରହିତା ପାଇଁ େଦାନ କରିଥାଏ



ଏଯସ୍କିା କଯଲକିିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯସବ୍ା ତଥା ରିଫଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯସବ୍ାର ବ୍ିଯଶର୍ତ୍ଵ ଯହଲା ଅନଲାଇନ୍ ରିଏଲ୍ ଟାଇେ ଆଇପିଓ ଏେଆଇଏସ୍ ପାଇଁ
ଭାରତ ସାରା ରଣନୀତିକ ଦୁ ଷ୍ଟର
ି ୁ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍କ 143ଟି ବ୍ାଣିଜୟି କ ଯକନ୍ଦ୍ରଯର କଭଯରଜ । ସେସ୍ତ ରିଫଣ୍ଡର ଅନଲାଇନ୍ େୟାଚିଂ । ଏନଇଏଫଟି
ଆରଟିଜଏ
ି ସ ୋଧ୍ୟେଯର ବ୍ିପୁଳ ରିଫଣ୍ଡକୁ େୟାଯଜନ କରିବ୍ା ସାେଥକୟ



ଯୟସ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ େଧ୍ୟ ଯଲଣଯଦଣ ପରାେଶକ ଯସବ୍ା େଦାନ କରୁଛି ଏବ୍ଂ ଡିଲିଷ୍ଟିଂ, ଓପନ ଅଫର, ବ୍ାୟବ୍ୟାକ୍, ଯସୟାର୍ ପଯଚକଜ୍, ଯୋଯଜକି
ଫାଇନାନିସଂ, ବ୍ିଶ୍ଵାସ ଏବ୍ଂ ରିଯଟନସନ୍ ଏକାଉଣ୍ଟ ଏବ୍ଂ ଯନାଡାଲ ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ଯସବ୍ା ୋହା ଯରଗୁଯଲଟାରୀ ନିଯେକଶାବ୍ଳୀ ଅନୁ ସାଯର ରହିଛ ି
ଯସହି ଅନୁ ସାଯର ଯସବ୍ା େଦାନ କରୁଛି



ବ୍ୟାଙ୍କ୍ େଧ୍ୟ ସେଵଦ୍ଧୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଯଚଞ୍ଜର ବ୍ୟବ୍ସାୟିକ ସଦସୟ ୋନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯସବ୍ା ପାଇଁ ଯସଟଲଯେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କି ଂ କିିଅରିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯସବ୍ା
ସକାଯଶ େୁଖୟ ଷ୍ଟକ ଏଯକ୍ସଯଚଞ୍ଜ ସହିତ ସୂଚୀବ୍ଦ୍ଧ କରାୋଇଛି



ଯୟସ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ାଣିଜୟି କ ଯପପର ଜାରି କରିବ୍ା ଏବ୍ଂ ଯଦୟ କରୁଥିବ୍ା ଏଯଜଣ୍ଟ ୋନଙ୍କର ଆବ୍ଶୟକତାକୁ ପୁରାକଯର, ଏବ୍ଂ ସରକାରୀ ସିକୁୟରିଟ ି
ଏବ୍ଂ ଯପାଟକଯଫାଲିଅ ନିଯବ୍ଶ ଯୋଜନା ଅନ୍ତଗକତ ସରକାରୀ ସିକୁୟରିଟର
ି ବ୍ଯନ୍ଦାବ୍ସ୍ତ ଏବ୍ଂ ଯପାଟକଯଫାଲିଓ ବ୍ିଯଦଶୀ ନିଯବ୍ଶକ (FPIs) ଜାରି
କରିବ୍ା ଏବ୍ଂ ଏଯଜଣ୍ଟ ଆବ୍ଶୟକତା ଯଦୟ କରିବ୍ା ପାଇଁ େଧ୍ୟ େଦାନ କଯର

ଫଜରନ୍ଏକ୍ସଜଚଞ୍ଜ୍ଜସବା






ବ୍ିସ୍ତୃତ ଆେଦାନୀ ରପ୍ତାନି ସୋଧାନ ସହିତ ଯକଯତାଟି ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ଶାଖାଯର ଫଯରନଯଟ୍ରର୍ଡ ଏବ୍ଂ ଟୃ ଏଡ ଫାଇନାନସ ଯସବ୍ା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛ ି ଏଥିଯର
o

ଅଗ୍ରୀେ ରିେିଟାନସ, େଯତୟକ୍ଷ ରିେିଟାନସ, ଇଯମ୍ପାଟକ କଯଲକ୍ସନ୍

o

ଏକ୍ସଯପାଟ୍କ କଯଲକ୍ସନ, ଏକ୍ସଯପାଟ୍କ ଆଡଭାନସ ଯପଯେଣ୍ଟ, ଏକ୍ସଯପାଟ୍କ ଯକ୍ରଡିଟ୍

o

ଯକ୍ରଡିଟର୍ ଯଲଟର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୟାଯରଣ୍ଟି, ଏବ୍ଂ ଯକ୍ରଡିଟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡବ୍ାୟ ଯଲଟର

o

ଇନୋର୍ଡକ ରିେିଟାନସ, ଅନୋର୍ଡକ ରିଯେଟାନସ

o

ଘଯରାଇ ଯଟ୍ରର୍ଡ ଉତ୍ପାଦ

o

ଉପଯଦଶ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ଏକ୍ସଯପାଟ୍କ ଯଲଟର ଅଫ୍ ଯକ୍ରଡିଟର ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରଣ

o

ଫାଇନାନିସଂ ଆେଦାନି

ଅନୟ ଫଯରକ୍ସ ଯସବ୍ାସେୂହ ଯୟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଦ୍ଵାରା େଦାନ ଯହାଇଛି
o

ଏଫସିୋଉ କୟାସ୍ ଡିଯପାଜିଟ, ଏଫସିୋ ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ (ଇଇଏଫସି/ଆରଏଫସି ଏକାଉଣ୍ଟ୍ )

o

େଲିି କଯରନିସ ଟ୍ରାଭଲ୍ କାଡକ େଦାନ କରିବ୍ା

ଶାଖାରୁ ବ୍ିଭିନ୍ନ କଯରନିସ ପାଇଁ ସ୍ଵିଫି ଯକାଡ ଅଣାୋଇପାଯର ଏବ୍ଂ ୋହାକୁ ଯରକର୍ଡକ ପାଇଁ ଯନାଟ କରାୋଇପାଯର ଓ ୋହାକୁ ରିେିଟାନସ ଯବ୍ଯଳ
ବ୍ୟବ୍ହାର କରାୋଇପାଯର
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ଦୟାକରି ଆେର ଯେବ୍ସାଇଟଯର ଉପଲବ୍ଧ ଥିବ୍ା ଅଭିଯୋଗ ନିରାକରାଣ ପଲିସି ଅନୁ ସରଣ କରନ୍ତୁ www.yesbank.in

ସଂସ୍କରଣ 5

ପୃଷ୍ଠା 15

ର 15

ତାରିଖ: 05/07/2018

