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ମୁଖବନ୍ଧ
ଜ ସ ବୟାଙ୍କ ଠାଜର ଆଜମ ଏହା ବିଶ୍ଵାସ କରୁ ଜ ର୍ଭାରତଜର ବୟାଙ୍କଗୁଡକ
ି ର ଅଧିକ ସଂଖୟା ରହିଛ ି ଏବଂ ଏଥିଜର ଦିଆ ାଇଥିବା ଜସବା ନିମନ ମାନର।
ଏହି ବିଶ୍ଵାସ ଆମକୁ ର୍ଭାରତୀେ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ୋତୀେ ଓ ବିଶ୍ଵ ସ୍ତରଜର ଏକ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣ୍ ଅବତ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ ତଥା ଜେଷ୍ଠ ଜସବାର ଜବଞ୍ଚମାକସ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ
ଜପ୍ରରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଛ।ି
ଜେସ ବୟାଙ୍କ ଠାଜର ଆଜମ ଦାେିତ୍ଵଶୀଳତାଜର ବିଶ୍ଵାସ କରୁ ଏବଂ

ାହା ଦ୍ଵାରା ସାମାେିକ - ଅଥସଜନୈତକ
ି ଉଜଦଶୟକୁ ହାସନ କରା ାଇପାରିବ । ଏହି

ପ୍ରକ୍ରିୋ ମାଧ୍ୟମଜର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାହାକ ମାନଙ୍କୁ ନିେ ପାଖକୁ ଅଣା ାଇପାରିବ ।
ଜେସ ବୟାଙ୍କ ସିଟେ
ି ’ ଚାଟସର ଉଜଦଶୟ ଜକବଳ ଉପଜରାକ୍ତ ଆବଶୟକତା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା କରିବା ଉଜଦଶୟ ଅଜଟ ଏବଂ ଜସହି ଅନୁ ସାଜର ଏହି ଡକୁ ୟଜମଣ୍ଟ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଜହାଇଛି । ଏହି ଡକୁ ୟଜମଣ୍ଟ ଉପଜର୍ଭାକ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମଶସ କରି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଜହାଇଛି ଏବଂ ଗ୍ରାହାକମାନଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ଜେସ ବୟାଙ୍କର ପ୍ରତିଶତ
ୃ ି
ଦଶସାା ଜକବଏ, ଜତଣୁ ଏହାାତିର ଅଫି ସଆ
ି ଲ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଜର ଉତ୍ତମ ହିସାବ ରଖିବା ଏବଂ ଦାେିତ୍ଵବଧତା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତତା କରିଥାଉ । ଏହି
ଡକୁ ୟଜମଣ୍ଟଟି ଗ୍ରାହାକ ମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାତ୍ତସା କରି ଏବଂ ଏହା ଜେସ ବୟାଙ୍କର ଗ୍ରାହାକମାନଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନାତା ପାଇଁ ଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧତାର ମୁଖୟ ବିନ୍ଦୁକି
ଦଶସାଉଛି ।
ର୍ଭେ ବୟାଙ୍କି ଂ ପ୍ରାକିସ
ି କୁ ଜପ୍ରାତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାଟସର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରା ାଇଛି ଏହା ବୟତିତ ଗ୍ରାହକ ଜସବା ସମ୍ପକସଜର ସମସ୍ତ ଗତିବଧି
ି ସମ୍ପକସଜର
ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଛି ।
ବିର୍ଭିନ୍ନ ଜସମିନାର ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହ ଆଜୋଚନା ର୍ଭଳି ଅନବରତ କା ସୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମଜର ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଜସବାର ମୂେୟାଙ୍କନ,
ସୁଧାର ଏବଂ ତାକୁ ଆହୁ ରି ବଢାଇବା ର୍ଭଳି ଆଜମ ଗ୍ରାହକ ଜସବା ବୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁ ରି ର୍ଭେ କରିବାକୁ ଚାହଁୁଛୁ । ବୟାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦାନ କରା ାଉଥିବା ସମସ୍ତ
ଜସବା ସମ୍ପକସଜର ଆମକୁ ଗ୍ରାହକ ମାଜନ ଆମକୁ େଣାଇବା ପାଇଁ ଆଜମ ଜପ୍ରାତ୍ସାହନ ଜଦଇଥାଉ । ଆଗାମୀ ବଷସ ମାନଙ୍କଜର ଆଜମ ଏହି ଚାଟସରକୁ
ବିର୍ଭିନ୍ନ ର୍ଭାଷାଜର ପ୍ରକାଶିତ କରିବାଜର ଜ ାେନା ରଖିଛୁ ।
ସ୍ଥାନ: _________ ତାରିଖ: __________
ସ୍ଵୀକୃ ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ
ଧ୍ୟାନଦିଅନ୍ତୁ
ଏହି ବୁ ଜେଟଜର ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଥିବା ______________, ଏହାକୁ ବଦଳା

ାଇପାଜର । ଅଧିକାର ଏବଂ କତ୍ତସବୟ ସମ୍ପକସୀେ କଥା ପାଇଁ ଏକ

ଆଇନଗତ ଡକୁ ୟଜମଣ୍ଟ ଜବାେି ଧରା ିବା ଅନୁ ଚତ
ି । ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ବୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟଜର ଉତ୍ତମ ବୁ ଝାମଣାକୁ ଜପ୍ରାତ୍ସାହନ ଜଦବା ପାଇଁ ଏହା ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ ।
ଏହି ବୁ କଜେଟଜର ବୟାଙ୍କ୍ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦାନ କରା ାଉଥିବା ବିର୍ଭିନ୍ନ ଜ ାେନା ଓ ଜସବାର ୋର୍ଭ ତଥା ଏହାର ବୟବହାର ସମ୍ପକସଜର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ
କରା ାଇଛି ।

ଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବାବଦଜର ଅଧିକ ୋଣିବାର ଅଛି ଜତଜବ ଆପଣ ଆମର ଜେବସାଇଟ୍ www.yesbank.in କୁ

ାଇ ପାରନ୍ତି

ଏବଂ ଆମର ଅଫି ସକୁ ଜଫାନ୍ କିମାଵ ଜେଖି ପାରନ୍ତି ।
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ଗୁଣବତ୍ତା ନୀତି
“ଜେସ ବୟାଙ୍କ୍ ର୍ଭାରତର ବୟାଙ୍କ େଗତଜର ଜେଷ୍ଠ ଗୁଣବତ୍ତା ୁକ୍ତ ବୟାଙ୍କ ଜସବା ନିମଜନ୍ତ େକ୍ଷ ଜନଇ ଜେସ ବୟାଙ୍କ୍ ଚମତ୍କାର ପରିଚାଳନା, ଅର୍ଭିନବତା, କଟିଂ-ଏଜ୍
ଜକୌଶଳ ଏବଂ ଜେଷ୍ଠ-ଇନ୍-କିାସ ବୟବସ୍ଥା , ଉଚ୍ଚଗୁଣବତ୍ତା ପୂର୍ଣ୍,ସ ଗ୍ରାହକ ଜକନ୍ଦ୍ରିକ, ଜସବାର ପ୍ରଦାନ ମାଧ୍ୟମଜର ଉତ୍ତମ ଜସବାର ଅନୁ ର୍ଭୂତି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦିଗଜର
ଉଦୟମ ୋରି ରଖିବ ।”
ଉଜଦଶୟ •

ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତାର ସ୍ତରକୁ ବଢାଇବା ତଥା ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କର ଅର୍ଭିଜ ାଗକୁ କମ କରିବ

•

ପ୍ରକ୍ରିୋକରଣଜର ସବସନମ
ି ନ ର୍ଭୁେ ଏବଂ ଏଥି ନିମିତ୍ତ ସ୍ଥାପିତ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ମାନିବା

•

ଜ ାଗୟ ବୟଙ୍କି ମାନଙ୍କୁ ନି ୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦକତାକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ନିେମିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା

•

ଗ୍ରାହକ ଏବଂ କମସଚାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଫି ଡବୟାଙ୍କ ଆଧାରଜର ବଦଳାଇବାକୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବା

ଜେସ ବୟାଙ୍କ ଶାଖା ମାନଙ୍କର ସାଇଜେଣ୍ଟ ଫି ଚସସ
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

ସମସ୍ତ ଶାଖା ନିକଟଜର 'ଜେସ ଫର େୁ ' କାଉଣ୍ଟର୍ ଜ ଉଁଠାଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପଚରା ଉଚୁରା / ଜସବା ଅନୁ ଜରାଧ ଗ୍ରହଣ କରା ାଏ ଏବଂ
ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ସଜବସାତ୍ତମ ଜସବା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଜଚଷ୍ଟା କରା ାଇଥାଏ
ସମସ୍ତ ଡିଜପାେିଟ୍ ଏକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଜନାମିଜନସନ୍ ସୁବଧ
ି ା ( ଥା ଜଖାୋ ାଇଥିବା ବୟକ୍ତିଗତ ଏକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଜସାଲ୍ ଜପ୍ରାପାଇଟରସିପ୍
କନସନ୍ସ)
ସମେ ସମେଜର ବିର୍ଭିନ୍ନ ଡିଜପାେିଟ ଜ ାେନା ଓ ଜସବା ସମ୍ପକସଜର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା
ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ନାମ ମାତ୍ର ମୂେୟଜର ସାଧାରଣ ବୟାଙ୍କି ଂଙ୍କ ଜସବା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଜଛାଟ ସହର ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଶାଖା ମାନଙ୍କଜର
ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ମହିଳା, ଜକୈଦୀମାନଙ୍କୁ ଅତିରକ୍ତ
ି ୋର୍ଭ ଜଦବା ।
ସାଇଜେଣ୍ଟ ଜମୌଳିକ ବୟାଙ୍କି ଜସବାଜର – ଜପ-ବେ ଆଟ ପାର (ମେିି ଜଚକ ବୁ କ), ଜକୌଣସି ଶାଖା ବୟାଙ୍କି ଂ, ଏସଏମଏସ ଆେଟସ, ଇଜମଲ୍
ଆେଟସ, ଇଜେଜକି ରାନିକ୍ କିେ
ି ରିଂ ସିଷ୍ଟମ, ସ୍ଥାେୀ ନିଜଦସଶ, ଉପଜ ାଗିତା ବିେ ଜପଜମଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଟଜନସଟ୍ ବୟାଙ୍କି , ଜମାବାଇଲ୍ ବୟାଙ୍କି ଂ ଆଦି ସାମିେ
ରହିଛ ି ।
ରିମିଟାନସ ଜସବା ପାଇଁ ବିର୍ଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଜ ପରି ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫି, ଜପ ଅଡସର, ଆରଟିେ ି ଏସ, ଏନଇଏଫଟି ଇତୟାଦି
ଶାଖାର ବାହୟ ଶାଖାର ବୟବସାେ ସମେକୁ ପ୍ରଦଶିତ କରିବା
ଜଚକ୍ ଡ୍ରପ୍ ବାକ୍ସଜର କଟ୍-ଅଫ୍ ସମେ ସ୍ଵଚ୍ଛର୍ଭାବଜର ପ୍ରଦଶସନ କରିବା
ସମେ ସମେଜର ବିର୍ଭିନ୍ନ ଜ ାେନାଜର ସୁଧ ହାରଗୁଡକ
ି ପ୍ରଦଶିତ କରିବା
ବିର୍ଭିନ୍ନ ବୟାଙ୍କି ଂ ସୁବଧ
ି ା ଏବଂ କଜେକ୍ସନ, ଜପଜମଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଜସବା ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଦଶିତ କରିବା
ଅର୍ଭିଜ ାଗ ଓ ପରାମଶସ ବାକ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଜସବାକୁ ଆହୁ ରି ର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ ଜନବା
ଅର୍ଭିଜ ାଗଗୁଡକ
ି ୁ ଡିଲ୍ କରିବା ସମେଜର ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ମୁଖୟ କା ସୟାଳେର ଠିକଣା ପ୍ରଦାନ କରିବା

ଶାଖାଗୁଡକ
ି ଜର ଗ୍ରାହକ ଜସବା
ଶାଖାଗୁଡକ
ି ଜର ଅତିଉତ୍ତମ ଏବଂ େଗାତାର ଜସବା ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୁବଧ
ି ା ବିତରଣ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାହାକ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବାକୁ ଆଜମ ନିଜମନାକ୍ତ ପ୍ରକାର
ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରୁ:•

ଶାଖାଗୁଡକ
ି ଜର ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ସହିତ ଉପ ୁକ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର, ପାନୀେେଳ ଇତୟାଦି ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ର୍ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୟକ୍ତି, ଇତୟାଦିଙ୍କ ପାଇଁ
ବିଜଶଷ ଗୁରୁତ୍ଵ ପ୍ରଦାନ କରୁ ।

•

ଚେନିତ ଶାଖାଗୁଡକ
ି ଜରଏକ ମଁୁ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହା ୟ କରିପାଜର (ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜେସ) ଜଡସ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିବା

•

ଶାଖାଗୁଡକ
ି ଜର ସମଵଦ୍ଧତ
ି ଆଞ୍ଚଳିକ ର୍ଭାଷା ସହିତ ଇଂରାେୀ, ହିନ୍ଦୀଜର ପ୍ରାସଙ୍ଗି କ ଜନାଟିସ ପ୍ରଦଶସନ କରିବା

•

ଆମ ସହିତ ଜ ାଗାଜ ାଗ କରିବାକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶାଖାଗୁଡକ
ି ଜର ତିଜନାଟି ର୍ଭାଷାଜର କାଉଣ୍ଟର ର୍ଭୂମିକା ପ୍ରଦଶସନ କରିବା

•

ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଜେଣଜଦଣ ରଖିବାଜର ଜସମାନଙ୍କୁ ସାହା ୟ କରିବା ପାଇଁ କମସଚାରୀଗଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୋକୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ
ପ ସୟାପ୍ତ ତାେିମ୍ ଜଦବା

•

ବୟାଙ୍କଜର ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାେୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମଵନ୍ଧତ
ି ର୍ଭାଷାଗୁଡକ
ି ଜର ଉପେବ୍ଧ ସମସ୍ତ ଜସବା ଏବଂ ସୁବଧ
ି ାର ବିବରଣୀର ବୁ କଜେଟ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ
ପ୍ରଦାନ କରିବା
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•

ଶାଖାଗୁଡକ
ି ଜର ପ ସୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ାହା କମସଚାରୀ ଏବଂ ସବସସାଧାରଣଙ୍କ ଠାଜର ଦୃ ଢ ବିଶ୍ଵାସ ଆସିବା

•

ସମସ୍ତ କମସଚାରୀଙ୍କ ଫଜଟା ଏବଂ ନାମ ୁକ୍ତ ନାମଫଳକ ବୟାଚ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିବା

•

ଜଡସ୍କର ଆବତ୍ତି ପରିବତ୍ତସନ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ପ ସୟଜବକ୍ଷଣ ସମଵଦ୍ଧୀେ କା ସୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା

•

ଶାଖା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦାନ କରା ାଉଥିବା ଜସବା ଗୁଣବତ୍ତାର ସ୍ପଟ ଅଧ୍ୟେନ ପାଇଁ ଆବାଧିକ ବୟବଧାନଜର ଆଞ୍ଚଳିକ / ମୁଖୟ କା ସୟାଳେରୁ ଶାଖାକୁ
ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଦଶସନ କରା ିବା

•

ବାଷିକ ପୁରସ୍କାର/ରନିଂ ସିେଡ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରାହକ ଜସବା ଦୃ ଷ୍ଟଜି କାଣରୁ ସଜବସାତ୍ତମ ଶାଖାଗୁଡ଼କ
ି ୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା

•

ଆବାଧିକ ଗ୍ରାହକ ଜସବା ଜବୈଠକ, ସମୀକ୍ଷା, ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ସଜବସକ୍ଷଣ

'ଜେସ

ଟଚ' ପ୍ରତୟକ୍ଷ ବୟାଙ୍କି ଂ ଚୟାଜନେର ବିଜଶଷତ୍ଵ

ଆମ ସହ ବୟାଙ୍କି ଂ ଜବଜଳ ଏହା ଅଜନକ ଜବୈକଳ୍ପିକ ମାଗସ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ରିଜଟଲ୍ ଜନଟବୟାଙ୍କି ଂ
• ଦ୍ଵିସ୍ତରୀେ, ସୁରକ୍ଷା ବା ପ୍ରମାଣୀକରଣ ସୀମା ସୁରକ୍ଷାର ସ୍ତରକୁ ବଢାଏ -

ାହା ଫଳଜର ଏହାର ଅପବୟବହାର ଜହବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ କମ୍ କଜର କରା ାଇଥାଏ ଓ

ବୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ରାହକ - ଇଣ୍ଟଜନସଟ୍ ବୟାଙ୍କି ଂଜର ସମସ୍ତ ବିନମ
ି େ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପଞ୍ଜି କୃତ ଜମାବାଇଲ୍ ଜଫାନଜର
ଏକକାଳୀନ ପାସୋଡସ ପଠା ାଇଥାଏ
o ଅଣ ବୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ରାହକ - ଜସସନର ପ୍ରଜତୟକ େଗ ପାଇଁ ଏକ କାଳୀନ ପାସୋଡସ ତିଆରି କରା ାଇପାଜର
ବୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗେ ଫି ନ ଆଜକ୍ସସ' - ଏହା ଦ୍ଵାରା ଜଡବିଟ୍, ଏଟିମ କାଡସ ପିନର ବୟବହାର ନିମନେିଖିତ କା ସୟ ପାଇଁ
କରା ାଇପାଜର
o ଇଣ୍ଟଜନସଟ୍ ବୟାଙ୍କି ଂ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପଞ୍ଜୀକରଣ
o ପାସୋଡସ ର୍ଭୁେି ିବା ସ୍ଥଳଜର ପୁଣି ଥଜର ପାସୋର୍ଡସ ତିଆରି କରିବା
ଇଣ୍ଟଜନସଟ୍ ବୟାଙ୍କି ଂ େରିଆଜର ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଥିବା ଜସବା ମାଧ୍ୟମଜର ନିମେ
ନ ିଖିତ େିନଷ
ି ସାମିେ ରହିଛ ି o ଫି କ୍ସଡ ଡିଜପାେିଟ୍ ଏବଂ ଜରକରିଂ ଡିଜପାେିଟର ଅନୋଇନ୍ ବୁ କଂି
o ଉପଜ ାଗିତା ବିେ ଜପଜମଣ୍ଟ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ
o ଏମଏଫ୍ ଅନୋଇନ୍ ଜସବା ମାଧ୍ୟମଜର ଅସୁବଧ
ି ା ମୁକ୍ତ ଜପପର ରହିତ ନିଜବଶ ଅଗ୍ରଣୀ ଫଣ୍ଡ ହାଉସ ଚେନ କରିବାର
ଜ ାେନାଜର ଜେଣଜଦଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପରିପୂରକ ସୁବଧ
ି ା
o ଅନୋଇନ୍ ସପିଂ / ଟ୍ରାର୍ଭଲ୍ ବୁ କଂି
o ଜେସ ବୟାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟ / ଜଟ୍ରଡିଂ ବୟାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଅଥସ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ
o ଏନଇଏଫଟି / ଆରଟିେ ି େରିଆଜର ଅଣ ଜେସ ବୟାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟ ଅଥସ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ
o ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫି୍ ୋରି କରିବା
o ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ଜଷ୍ଟଟଜମଣ୍ଟ ୋରି କରିବା
o ବୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ସୂଚନା
o ଏସଏମଏସ ଏବଂ ଇଜମଲ୍ ଆେଟସ ସବସ୍କି ପ
ି ସନ୍
o ଇ-ଜମେ ବିବରଣର ପଞ୍ଜୀକରଣ, ବୟକ୍ତିଗତ େମା ରସିଦ, ଆପଣଙ୍କର ଏଏମବି ୋଣିବା, ଜମାଜତ ମଜନପକାନ୍ତୁ ଜସବା ପରି ମୂେୟ
ି ପାଇଁ MySpace
ୁକ୍ତ ଜସବା ଗୁଡ଼କ
o ଟଙ୍କା ମନିଟର - ବିର୍ଭିନ୍ନ ବୟାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟଜର ଏକାଉଣ୍ଟଜର ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଗ୍ରି ଜଗସନ, ଜରାକଜରେ ଏକାଉଣ୍ଟ, ଫ୍ରି କୁ ଏନି ଫିାେର୍
ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ଇତୟାଦି ।
o

•

•

ଜମାବାଇଲ୍ ବୟାଙ୍କି ଂ
•

ଜେସ ବୟାଙ୍କ୍ ରିଜଟଲ୍ ଜନଟବୟାଙ୍କି ଂ ପାଇଁ ପଞ୍ଜି କୃତ ଜହାଇଥିବା ଗ୍ରାହାକଗଣ ଜେସ ବୟାଙ୍କ ସହିତ ପଞ୍ଜୀକୃ ତ କରିଥିବା ଜମାବାଇଲ୍ ନମଵର୍
ଠାରୁ ଏକ SMS ‘YESMOB’ 567678 କୁ ପଠାଇ ଜମାବାଇଲ୍ ବୟାଙ୍କି ଂ ଆପିଜି କସନ୍ ଡାଉନଜୋର୍ଡ କରି ଜମାବାଇଲ୍ ବୟାଙ୍କି ଂ
ବୟବହାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିଜବ

•

ଜମାବାଇଲ୍ ବୟାଙ୍କି ଂ େରିଆଜର ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଥିବା ଜସବାଜର ବିଜଶଷତ୍ଵ ମଧ୍ୟଜର ନିମେ
ନ ିଖିତ େିନଷ
ି ସାମିେ ରହିଛ ି -
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o

ବାୋନସ ଇନକ୍ଵାରି

o

ମିନ ି ଜଷ୍ଟଟଜମଣ୍ଟ

o

ୋରି କରା ାଇଥିବା ଜଚକ ଉପଜର ଷ୍ଟପ ଜପଜମଣ୍ଟ୍ ଅନୁ ଜରାଧ
ପୃଷ୍ଠା 15

ର4

ତାରିଖ: 23/08/2017

o
o
o
o
o
o
o

ଜଚକ ଷ୍ଟାଟସ ଇନକ୍ଵାରୀ
ଅନୁ ଜରାଧ କ୍ରଜମ ଜଚକ ବୁ କ ୋରି କରିବା
ଜେସ ବୟାଙ୍କ୍ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା
ଏନଇଏଫଟି / ଆଇଏମପିଏସ ମାଧ୍ୟମଜର ଅଣ-ଜେସ ବୟାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ୁ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା
ଏକାଉଣ୍ଟ ଜଷ୍ଟଟଜମଣ୍ଟ
ଟମସ ଡିଜପାେିଟ ଡିଜଟେ ଇନକ୍ଵାରୀ
ମଚସାଣ୍ଟ ଜସବାଗୁଡକ
ି ଜ ପରି କି ପ୍ରୀଜପର୍ଡ ଜମାବାଇଲ୍ ରିଚାେସ, ଡିଟଏ
ି ଚ୍ ଏବଂ ବିଲ୍ ଜପଜମଣ୍ଟ୍

ଏସଏମଏସ ବୟାଙ୍କି ଂ
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଏସଏମଏସ ବୟାଙ୍କି ଂ ଆବଶୟକତାଗୁଡକ
ି ପାଇଁ ଏକ ଏକକ ନମଵର୍ (+91-9840909000),

ାହା ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରାହାକ 24 x 7

ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ସ ଏକାଉଣ୍ଟ ସମଵନ୍ଧୀେ ସୂଚନା ଉପେବ୍ଧ କରାଇଥାଏ ।
ଜମାବାଇଲ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ

YESREG

YESREG <Customer ID>

ଏକାଉଣ୍ଟ େମା ାଞ୍ଚ

YESBAL

YESBAL <Customer ID>

ଏକାଉଣ୍ଟଜର ଜହାଇଥିବା ଗତ 5 ଦିନର ଜେଣଜଦଣ

YESTXN

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

ଜଚକ୍ ସ୍ଥିତ ି ାଞ୍ଚ

YESCST

number>
YESSTP <Customer ID><cheque

ଜଚକ୍ ଅନୁ ଜରାଧ ବନ୍ଦ କରିବା

YESSTP

number>

ଜଚକବୁ କ୍ ପାଇଁ ଅନୁ ଜରାଧ କରିବା

YESCHQ

YESCHQ <Customer ID>

ଏକାଉଣ୍ଟ ସହିତ େିଙ୍କ୍ ଥିବା ଫି କ୍ସର୍ଡ ଡିଜପାେିଟ୍ର ବିବରଣୀ

YESFDQ

YESFDQ <Customer ID>

ଏକ ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଅନୁ ଜରାଧ

YESSTM

YESSTM <Customer ID>

ସମସ୍ତ ଉପଜରାକ୍ତ ସାମଥସୟ କ୍ତ
ି ର ତାେିକା
ୁ ଅନୁ ଜରାଧଗୁଡକ

YESHLP

YESHLP <Customer ID>

ସମାନ ଗ୍ରାହକ ଆଇଡି କୁ ଏକାଧିକ ଏକାଉଣ୍ଟ େିଙ୍କ୍ ଜହାଇଥିଜେ, ଦୋକରି ଅନୁ ଜରାଧର ଜଶଷଜର ଉପ ୁକ୍ତ ଏକାଉଣ୍ଟ ନମଵର୍ ଦିଅନ୍ତୁ । ଉଦାହରଣ:
YESSTP <Cust ID><Cheque No.><Account No.>
ମିସର୍ଡ କଲ୍ ବୟାଙ୍କି ଂ
ଆପଣ (+91-9840909000)କୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ଜମାବାଇଲ୍ ନମଵର୍ ରୁ ଏକ ଏସଏମଏସ “YESREG <Cust ID>” ପଠାଇ ମିସର୍ଡ
କଲ୍ ବୟାଙ୍କି ଂ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିଜବ
•
•

09223920000 କୁ ଏକ ମିସ କଲ୍ ଜଦଇ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟର େମା ରାଶି ୋଣନ୍ତୁ
09223921111 କୁ ଏକ ମିସ କଲ୍ ଜଦଇ ଜଶଷ 5ଟି ଜେଣଜଦଣର ଏକ ତାେିକା ପାଆନ୍ତୁ

ଦୋକରି ଧ୍ୟାନଦିଅନ୍ତୁ:•
ଦି ଏକାଧିକ ଏକାଉଣ୍ଟ େିଙ୍କ୍ ଜହାଇଥାଏ ଜତଜବ, ଏକ ମିସର୍ଡ କଲ୍ ଜଦଜେ ଏସଏମଏସ ର୍ଭାବଜର ସମସ୍ତ ଏକାଉଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ର େମା ରାଶି ସମଵନ୍ଧଜର
ସୂଚନା ଜପ୍ରରଣ ଜହବ, ଦି ଜଶଷ 5 ଟି ଜେଣଜଦଣ ସମଵନ୍ଧଜର ସୂଚନା ଜକବଳ ପ୍ରାଥମିକ ଏକାଉଣ୍ଟ ନମଵର୍ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରା ିବ
• ମିସର୍ଡ କଲ୍ ବୟାଙ୍କି ଂ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଏକାଉଣ୍ଟ ନମଵର୍ ବଦଳାଇବାକୁ , ଦୋକରି (+91-9840909000) କୁ YESDEF <Cust
ID><Account No.> ଏଏସଏମଏସ କରନ୍ତୁ
•
ଦି ଆପଣଙ୍କର ଜମାବାଇଲ୍ ନମଵର୍ ଏକାଧିକ ଗ୍ରାହକ ଆଇଡି ସହିତ ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ଜହାଇଥାଏ, ଜତଜବ ଆପଣ ଏହି ଜସବା ଉପେବ୍ଧ କରିପାରିଜବ
ନାହିଁ
ଏଟିଏମ ଏବଂ ଜଡବିଟ/ଏଟିମ କାଡସ
•

ବିଶ୍ଵର ପାଟସନର ବୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ ଏବଂ ଏହା ମାଧ୍ୟମଜର ଏନଏଫଏସ, ର୍ଭିସା ଏବଂ ମାଷ୍ଟର୍ କାଡସ ଅନୟତମ

•

ସମସ୍ତ ଜେସ ବୟାଙ୍କ୍ ଏଟିଏମ୍ଗୁଡକ
ି ଜର ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଥିବା ଜସବାଜର ବିଜଶଷତ୍ଵ ଜହଉଛି -
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o

ଜଚକ୍ େମା

o

ବାୋନସ ଇନକ୍ଵାରୀ

o

ମିନ ି ଜଷ୍ଟଟଜମଣ୍ଟ
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•

•

o

ଅନୁ ଜରାଧ କ୍ରଜମ ଜଚକ ବୁ କ ୋରି କରିବା

o

ଏକାଉଣ୍ଟ ଜଷ୍ଟଟଜମଣ୍ଟ

o

ପିନ୍ ପରିବତ୍ତସନ

o

ଫି କ୍ସର୍ଡ ଡିଜପାେିଟ୍ ଜଖାେିବା

o

େିର୍ଡ ଜେଜରଜରସନ୍ (ଅଣ-ୋଇବିଏଲ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ)

o

ଟାଟା ସ୍କାଏ ଡିଟଏ
ି ଚ୍ ରିଚାଜ୍ସ

o

ଜମାବାଇଲ୍ ରିଚାଜ୍ସ

ବିଶ୍ଵସ୍ତରଜର ସମସ୍ତ ସହଜ ାଗୀ ବୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ଗୁଡକ
ି ଜର ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଥିବା ଜସବାଜର ବିଜଶଷତ୍ଵ ଜହଉଛି
o

ଟଙ୍କା ଉଠାଣ

o

ବାୋନସ ଇନକ୍ଵାରୀ

o

ପିନ୍ ପରିବତ୍ତସନ

ସପିଙ୍ଗ ଟମିନାଲ୍ େରିଆଜର ଅଥସ ପଇଠ କରିବା ପାଇଁ ଜଡବିଟ୍ କାଡସକୁ ବୟବହାର କରା ାଇପାଜର
ପିଓଏସ ଟମିନାଲ୍/ଜପଜମଣ୍ଟ୍ ଜଗଟଜେ

ଜକ୍ରଡିଟ୍ କାର୍ଡସ
ଜେସ ବୟାଙ୍କ୍ ଜକ୍ରଡିଟ୍ କାର୍ଡସ ଜରାମାଞ୍ଚକ ବିଜଶଷତା ଏବଂ ଅଦ୍ଵୀତିେ ୋଗଗୁଡକ
ି ସହିତ ଅଜଟ କିଛ ି ଜହଉଛି:
•

· ଆପଣଙ୍କର େୀବନଜଶୈଳୀ ଆବଶୟକତାକୁ ସୁଟ କରୁଥିବା ଜକ୍ରଡିଟ୍ କାର୍ଡସ ପରିସର

•

· ଚଳିତ ଜକ୍ରଡିଟ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସୁଧ ଦର

•

· ଅତୁ ଳନୀେ ପୁରସ୍କାର ଜପ୍ରାଗ୍ରାମ୍ ସହିତ ପୁରସ୍କାର ପଏଣ୍ଟଗୁଡକ
ି
ାହାର ସମେସୀମା ଜକଜବବି ସମାପ୍ତ ହୁ ଏ ନାହିଁ

•

· ର୍ଭାରତଜର ସମସ୍ତ ଫୁ ଏଲ୍ ଜଷ୍ଟସନ୍ଗୁଡକ
ି ଜର ଫୁ ଏଲ୍ ଉପକର ଜଫରସ୍ତ

ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ବୟାଙ୍କ ସମ୍ପକସଜର ସାଧାରଣ ଜକ୍ଷତ୍ରଜର
ସଞ୍ଚେ ବୟାଙ୍କ୍ ଏକାଉଣ୍ଟ
•

ସଞ୍ଚେ ବୟାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଏପରି ର୍ଭାବଜର ତିଆରି ଜହାଇଥାଏ ଜ ପରି ଏହା ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଚେ କରିବାଜର ସହାେକ ଜହାଇଥାଏ
ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଆବଶୟକତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ସ କରିବାଜର ମଧ୍ୟ ସହାେକ ଜହାଇଥାଏ

•

ଏକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡକ
ି ରୁ ରିମିଟାନସ, ଜଡବିଟ, ଏଟିଏମ୍ କାଡସ, ଇଣ୍ଟଜନସଟ୍ ବୟାଙ୍କି ଂ େରିଆଜର ଟଙ୍କା ଡିଜପାେିଟ୍ କିମାଵ ପ୍ରତୟାହାର କରା ାଇପାଜର

•

ଏକାଉଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଜସାସାଇଟି (ଜରେିର୍ଭସ ବୟାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ) ଦ୍ଵାରା ଜଖାୋ ାଇପାରିବ

•

1 ଜସଜପିମର
ଵ 2017 ଠାରୁ, ନିଜମନାକ୍ତ ସୁଧ ଦର ଜଦୈନକ
ି ଜକିାେିଂ ବୟାଜେନସ ଏବଂ ଜତ୍ରୈମାସିକ ଆଧାରଜର ଜଦେ, ଏହାକୁ ପ୍ରଦାନ ଜହାଇଥିବା
କା ସୟ କରିବ ସବସନମ
ି ନ ଟ. 1/ନୂ ତର ଦର କା ୟସ କ୍ଷମ ଜହବ

ଜସର୍ଭିଂସ ବାୋନସ

କଜରଣ୍ଟ୍ ଦର

ଆଇଏନଆର୍ 1 େକ୍ଷ ଠାରୁ କମ୍

6% ବାଷିକ

5% ବାଷିକ

1 େକ୍ଷ ଠାରୁ 1 ଜକାଟି ଠାରୁ କମ୍

6% ବାଷିକ

6% ବାଷିକ- ଅପରିବତ୍ତିତ

1 ଜକାଟି ଏବଂ ଅଧିକ

6.5% ବାଷିକ

6.25% ବାଷିକ

1 ଜସଜପିମର୍
ଵ ’17

ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ, ଜେସ ବୟାଙ୍କ୍ ଶାଖାସ୍ଥିତ ଆମର ପ୍ରତିନଧି
ି ଙ୍କୁ ସମ୍ପକସ କରନ୍ତୁ ।
•

ଇକୁ ୟଟି ଏବଂ ଜଡବିର ଏସବିଏ ASBA ଆପିିଜକସନ୍ ଏବଂ ଜଡବି ଏକାଉଣ୍ଟ ଠାରୁ ସ୍ଥାନିତ ଜହାଇପାରିବ ।

•

ଏକାଉଣ୍ଟ ଧାରକଙ୍କ ନାମଜର ଡ୍ର କରା ାଉଥିବା ଜଚକ, ଡିର୍ଭିଜଡଣ୍ଟ ୋଜରଣ୍ଟକୁ ଜସହି ଏକାଉଣ୍ଟଜର ହିଁ କଜେକି୍ କରା ାଇପାରିବ । ଆକାଉଣ୍ଟ
ଜହାେଡର ନାମଜର କରା ାଇଥିବା ବିତ୍ତୀେ ଉପକରଣକୁ ଏକାଉଣ୍ଟଜର କଜେକି କରା ାଇପାରିବ ନାହିଁ

•

ଜକୌଣସି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦୁ ଇ ବଷସ ଧରି ଏକାଉଣ୍ଟଜର ଜେଣଜଦଣ କରିନଥିଜେ ତାକୁ ଡମସାଣ୍ଟ ଏକାଉଣ୍ଟ ଜବାେି ଧରା ିବ

•

ବିର୍ଭିନ୍ନ ସମେଜର ବୟାଙ୍କର ସିଡୁୟେ ଚାେସ ଅନୁ ସାଜର େଜଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଜତୟକ ତିନ ି ମାସଜର ଏକ ସବସନମ
ି ନ ବାୋନସ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ଏହା
ନକଜେ ତାଙ୍କୁ କିଛ ି ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଜହବ ।
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ହାରାହାରି ଜତ୍ରୈେମାସିକ ବୟାଜେନସ (ଏକୁ ୟବି)କୁ ନିମନ ଆଧାରଜର ଗଣନା କରା ାଏ - ଏକାଉ ଣ୍ଟଜର ପ୍ରଜତୟକ ବିତ୍ତୀେ କ୍ଵାଟରର ଜଶଷ ଦିନର
ବାୋନସର ହାରାହାରି (ଇଓଡି) (ଏପ୍ରି େ-େୁ ନ, େୁ ୋଇ-ଜସଜପିମଵର, ଅଜକିାବର-ଡିଜସମଵର, ୋନୁ ଆରୀ-ମାଚ୍ଚସ) । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୁପ – (ଇଓଡି
ବାୋନସ ଦିନ1+ଇଓଡି ବୟାଜେନସ ଦିନ2…...) /ଉଦାହରଣ ବିତ୍ତୀେ ତିନମ
ି ାସଜର ଥିବା ଦିନ ମାନଙ୍କର ସଂଖୟା
ଏକ ମାସର ଏକ ଅବଧି ପାଇଁ ଏକାଉଣ୍ଟଜର ହାରାହାରି ମାସିକ େମା (ଏଏମବି) ହିସାବ ଜହାଇଥାଏ - ଦିନର ଜଶଷଜର ହାରାହାରି (ଇଓଡି)
ବୟାଜେନସ । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୁପ – (ଇଓଡି ବୟାଜେନସ ଦିନ1+ଇଓଡି ବୟାଜେନସ ଦିନ2…...) / ମାସର ଦିନ ସଂଖୟା
କଜରଣ୍ଟ ଏକାଉଣ୍ଟ୍
•

କଜରଣ୍ଟ ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ’ ଅଥସ ଜହଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ଡିମାଣ୍ଡ୍ ଡିଜପାେିଟ୍

ାହା ଅସୀମିତ ଥର ଏକାଉଣ୍ଟଜର େମା ଆଧାରଜର କିମଵା ଏକ ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି

ରାେି ରାଶି ପ ସୟନ୍ତ ଉଠାଇ ଜହବ ।
•

ବିର୍ଭିନ୍ନ ବୟକ୍ତି, ଜପ୍ରାପାଇଟରସିପ ଫାମସ, ପାଟସନସିପ ଫାମସ, ପ୍ରାଇଜର୍ଭଟ୍ ଫାମସ, ପବିିକ୍ େିମଜି ଟର୍ଡ କମ୍ପାନୀ, ଏଚେୁ ଏଫ୍, ଜସାସାଇଟି ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟ
ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କଜରଣ୍ଟ୍ ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ଜଖାୋ ାଇପାଜର ।

•

କଜରଣ୍ଟ୍ ଏକାଉଣ୍ଟଜର ଥିବା ଜକ୍ରଡିଟ୍ ବାୋନସ ପାଇଁ ଜକୌଣସି ସୁଧ ଦିଆ ାଇନଥାଏ

•

ଜକୌଣସି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିରନ୍ତର ଦୁ ଇ ବଷସ ଧରି ଏକାଉଣ୍ଟଜର ବିନମ
ି େ କରିନଥିଜେ ତାକୁ ଡମସାଣ୍ଟ ଏକାଉଣ୍ଟ ଜବାେି ଧରା ିବ

•

ବିର୍ଭିନ୍ନ ସମେଜର ବୟାଙ୍କର ସିଡୁୟେ ଚାେସ ଅନୁ ସାଜର େଜଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଜତୟକ ତିନ ି ମାସ ଜର ଏକ ସବସନମ
ି ନ ବାୋନସ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ଏହା
ନକଜେ ତାଙ୍କୁ କିଛ ି ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଜହବ । ହାରାହାରି ଜତ୍ରୈମାସିକ ବାୋନସ (ଏକୁ ୟବି)କୁ ନିମନ ଆଧାରଜର ଗଣନା କରା ାଏ - ଏକାଉ
ଣ୍ଟଜର ପ୍ରଜତୟକ ବିତ୍ତୀେ କ୍ଵାଟରର ଜଶଷ ଦିନର ବାୋନସର ହାରାହାରି (ଇଓଡି) (ଏପ୍ରି େ -େୁ ନ, େୁ ୋଇ-ଜସଜପିମର
ଵ , ଅଜକିାବର-ଡିଜସମଵର,
ୋନୁ ଆରୀ-ମାଚ୍ଚସ) । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୁପ (ଇ ଓଡି ବାୋନସ - ଜଡ-1 + ଇଓଡି ବାୋନସ ଜଡ-2---) ବିତ୍ତସୀେ ତିନମ
ି ାସଜର ଥିବା ଦିନ ମାନଙ୍କର
ସଂଖୟା

ଜବୈଶକ
ି ର୍ଭାରତୀେ ବୟାଙ୍କି ଙ୍କ
•

ନନ ଜରସିଜଡଣ୍ଟ ସଞ୍ଚେ ବୟାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ଗୁଡକ
ି ୁ ଏପରି ର୍ଭାବଜର ତିଆରି କରା ାଇଛି ଜ

ାହା ଦ୍ଵାରା ଏନଆରଆଇ, ପିଆଇଓ ଓ

ବିଜଦଶଜର ପଢୁ ଥିବା ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ର୍ଭବିଷୟତଜର ଟଙ୍କାର ଆବଶୟକତା ପୂର୍ଣ୍ସ କରା ାଇପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଞ୍ଚେର ଅର୍ଭୟାସକୁ
ବଢା ାଇପାରିବ
•

ର୍ଭାରତୀେ ମୁଦ୍ରାଜର ଜମଣ୍ଟନ କରା ାଉଥିବା ନନ ଜରସିଜଡଣ୍ଟ ଏକ୍ସଟରନାେ (ଏନଆରଇ) ଓ ନନ ଜରସିଜଡଣ୍ଟ ଅଡିନାରୀ (ଏନଆରଓ)
ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ବିଜଶଷ ଆବଶୟକତା ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଜଖାୋ ାଇପାଜର । ଏକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡକ
ି ରୁ ବିଜଦଶରୁ ଆସୁଧିବା ରିମିଟାନସ, ଜଡବିଟ, ଏଟିଏମ୍ କାଡସ,
ଇଣ୍ଟଜନସଟ୍ ବୟାଙ୍କି ଙ୍କ େରିଆଜର ଟଙ୍କା ଡିଜପାେିଟ୍ କିମାଵ ପ୍ରତୟାହାର କରା ାଇପାଜର

•

ବିଜଦଶଜର ଥିବା ବୟାଙ୍କ େରିଆଜର ର୍ଭାରତକୁ ରିମିଟ କରା ାଇଥିବା ଜକାଷଜର େନ ଜରସିଜଡଣ୍ଟ ଏକ୍ସଟନସାେ ଏକାଉଣ୍ଟ ଜଖାୋ ାଇପାଜର ।
ଏହା ଏକ ରିପାଟ୍ରିଆେ ଏକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନୟ ଏକ ଏନଆରଇ ଏକାଉଣ୍ଟ ବା ଏଫସିଏନଆର(ବି) ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ଟ୍ରାନସଫର୍ କରା ାଇପାଜର ।
ଏନଆରଆଇ ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ସ୍ଥାନୀେ ଜପଜମଣ୍ଟ୍ ଗୁଡକ
ି ବିନା ଶୁଳ୍କଜର କରା ାଇପାଜର

•

ସ୍ଥାନୀେ ଜବାନାଫାଏଡ ଟ୍ରାଜଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଫଣ୍ଡ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନନ ଜରସିଜଡଣ୍ଟ ଅଡିନାରୀ (ଏନଆରଓ) ଡିଜପାେିଟ୍ ଏକାଉଣ୍ଟ
ଜଖାୋ ାଇପାଜର । ପ୍ରିନସପାଲ୍ ଏନଆରଓ ଡିଜପାେିଟ୍ ଏକାଉଣ୍ଟଟି ନନ ରିପାଟିବେ ଏକାଉଣ୍ଟ ଜହାଇଥିବା ଜବଜଳ, ଆରବିଆଇ
ଗାଇଡୋଇନ୍ ଅନୁ ସାଜର ର୍ଭାରତଜର ଥିବା ଆଜସଟର ଏନଆରଓ ବାୋନସ / ଜସେ ଜପ୍ରାସିଡ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଜତୟକ କୟାଜେଣ୍ଡର୍ ବଷସଜର କଜରଣ୍ଟ୍
ଇନକମ ଏବଂ ସୁଧ ଦ୍ଵାରା ଅେସନ କରୁଥିବା 1 େକ୍ଷ ଆଜମରିକୀେ ଡୋର ପ ସୟନ୍ତ ରିପାଟ୍ରିଜବେ ଜହାଇଥାଏ

•

ଶାଖା ଏବଂ ବୟାଙ୍କର ଜେବସାଇଟ୍ଜର ଏନଆରଇ / ଏନଆରଓ େମା ପାଇଁ ସୁଧ ଦର ଦଶସା ିବ

•

1 ଜସଜପିମର
ଵ 2017 ଠାରୁ, ନିଜମନାକ୍ତ ସୁଧ ଦର ଜଦୈନକ
ି ଜକିାେିଂ ବୟାଜେନସ ଏବଂ ତ୍ରେମାସିକ ଆଧାରଜର ଜଦେ, ଏହାକୁ ପ୍ରଦାନ ଜହାଇଥିବା
କା ସୟ କରିବ ସବସନମ
ି ନ ଟ. 1/-।
ନୂ ତର ଦର କା ୟସ କ୍ଷମ ଜହବ

ଜସର୍ଭିଂସ ବାୋନସ

କଜରଣ୍ଟ୍ ଦର

ଆଇଏନଆର୍ 1 େକ୍ଷ ଠାରୁ କମ୍

6% ବାଷିକ

5% ବାଷିକ

1 େକ୍ଷ ଠାରୁ 1 ଜକାଟି ଠାରୁ କମ୍

6% ବାଷିକ

6% ବାଷିକ- ଅପରିବତ୍ତିତ

1 ଜକାଟି ଏବଂ ଅଧିକ

6.5% ବାଷିକ

6.25% ବାଷିକ

1 ଜସଜପିମର୍
ଵ ’17

ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ, ଜେସ ବୟାଙ୍କ୍ ଶାଖାସ୍ଥିତ ଆମର ପ୍ରତିନଧି
ି ଙ୍କୁ ସମ୍ପକସ କରନ୍ତୁ

•

ଜକୌଣସି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦୁ ଇ ବଷସ ଧରି ଏକାଉଣ୍ଟଜର ଜେଣଜଦଣ କରିନଥିଜେ ତାକୁ ଡମସାଣ୍ଟ ଏକାଉଣ୍ଟ ଜବାେି ଧରା ିବ

ସଂସ୍କରଣ 4
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ବିର୍ଭିନ୍ନ ସମେଜର ବୟାଙ୍କର ସିଡୁୟେ ଚାେସ ଅନୁ ସାଜର େଜଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଜତୟକ ତିନ ି ମାସଜର ଏକ ସବସନମ
ି ନ ବାୋନସ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ଏହା
ନକଜେ ତାଙ୍କୁ କିଛ ି ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଜହବ
1. ହାରାହାରି ଜତ୍ରୈେମାସିକ ବୟାଜେନସ (ଏକୁ ୟବି)କୁ ନିମନ ଆଧାରଜର ଗଣନା କରା ାଏ - ଏକାଉ ଣ୍ଟଜର ପ୍ରଜତୟକ ବିତ୍ତୀେ କ୍ଵାଟରର ଜଶଷ
ଦିନର ବାୋନସର ହାରାହାରି (ଇଓଡି) (ଏପ୍ରି େ-େୁ ନ, େୁ ୋଇ-ଜସଜପିମର
ଵ , ଅଜକିାବର-ଡିଜସମଵର, ୋନୁ ଆରୀ-ମାଚ୍ଚସ) । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୁପ –
(ଇଓଡି ବାୋନସ ଦିନ1+ଇଓଡି ବୟାଜେନସ ଦିନ2…...) /ଉଦାହରଣ ବିତ୍ତୀେ ତିନମ
ି ାସଜର ଥିବା ଦିନ ମାନଙ୍କର ସଂଖୟା
2. ଏକ ମାସର ଏକ ଅବଧି ପାଇଁ ଏକାଉଣ୍ଟଜର ହାରାହାରି ମାସିକ େମା (ଏଏମବି) ହିସାବ ଜହାଇଥାଏ - ଦିନର ଜଶଷଜର ହାରାହାରି
(ଇଓଡି) ବୟାଜେନସ । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୁପ – (ଇଓଡି ବାୋନସ ଦିନ1+ଇଓଡି ବୟାଜେନସ ଦିନ2…...) / ମାସର ଦିନ ସଂଖୟା
ଟମ୍ସ ଡିଜପାେିଟ୍ ଏକାଉଣ୍ଟ
•

ଆପଣ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ୋଣିବାକୁ ବୟାଙ୍କର କମସଚାରୀ ମାଜନ ସ୍ଵାଗତ କରିଜବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶୟକତାକୁ ଆଖି ଆଗଜର ରଖି
ବିର୍ଭିନ୍ନ ଡିଜପାେିଟ୍ ଜ ାେନାକୁ ପୁଞ୍ଜି ବିନଜି ାଗ କରିବାଜର ସହାେତା କରିଜବ

•

ବିର୍ଭିନ୍ନ ବୟକ୍ତି, ଜପ୍ରାପାଇଟର ଟରସିପ୍ ଫାମସ, ପାଟସନରସିପ୍ ଫାମସ, ପ୍ରାଇଜର୍ଭଟ୍ ଫାମସ, ପବିକ୍
ି େିମି ଜଟଡ କମ୍ପାନୀ, ଏଚେୁ ଏଫ, ଜସାସାଇଟି ଏବଂ
ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଟମସ ଡିଜପାେିଟ୍ ଏକାଉଣ୍ଟ ଜଖାୋ ାଇପାଜର

•

ଜକଜତକ ଜକ୍ଷତ୍ରଜର ଟମସ ଡିଜପାେିଟ ଏକାଉଣ୍ଟ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ

•

ଦି ଜସପରି ପୂବର
ସ ୁ ଜକୌଣସି ନିଦ୍ଧାସ ରଣ କରା ାଇ ନାହିଁ ଜତଜବ ସମେ ପୂବର
ସ ୁ ପ୍ରତୟାହାର କରା ାଇପାଜର ଜ ଜତ ସମେ ଧରି ରାଶି
ବୟାଙ୍କଜର ରହିୋ ତାହା ଆଧାରଜର ବା କଣ୍ଟରଅଜକିଡ ହାର,

ାହା କମ ଥିବ, ତାହା ସୁଧ ହାର ଆକାରଜର ମାନୟ ଜହବ । ଜତଜବ ସାତ

ଦିନରୁ କମ ବୟାଙ୍କଜର ରଖା ାଇଥିବା ରାଶି ଉପଜର ସୁଧ ଦିଆ ିବ ନାହିଁ
•

ଟମସ ଡିଜପାେିଟ୍ ଅନୁ ଜରାଧ ଅନୁ ସାଜର ଉକ୍ତ ତାରିଖଜର ବୟାଙ୍କ୍ ଦ୍ଵାରା ନବୀକରଣ ଜହବ ଏବଂ ସମେ ସମେଜର ବୟାଙ୍କ୍ ଦ୍ଵାରା ନିଦ୍ଧାସ ରିତ
ର୍ଭାବଜର ଏକ ଚିହ୍ନଟଜ ାଗୟ କା ସୟକାଳ ପାଇଁ ପ୍ରଚଳିତ ଦରଜର ସୁଧ ଜଦେ ଜହବ । ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ନିଜଦସଶାବଳୀ ନଥିଜେ, ଟ 1 ଜକାଟି ଠାରୁ କମ୍
ରାଶିର େମା ସମାନ ସମେସୀମା କିମଵା ଜମଚୁରିଟ ି ସମେଜର ପ୍ରଚଳିତ ସୁଧଜର ପ୍ର ୁେୟ ଚୁକ୍ତି ଅନୁ ସାଜର ସ୍ଵତଃସ୍ପୃତର୍ଭାବଜର ନବୀକରଣ ଜହବ

•

ଉଦ୍ଧୃ ତ ସୁଧ ହାର ବାଷିକ ଆଧାରଜର ଜହାଇଥାଏ ଏବଂ ଦିନର ସଂଖୟା ଆକାରଜର ଗଣନା କରା ାଇଥାଏ (େିପଇେରଜର ଏହା 366 ଦିନ
ଗଣନା କରା ାଇଥାଏ)

•

ଡିଜପାେିଟ ଉପଜର ସୁଧ ଜତ୍ରୈମାସିକ ବା କମ୍ପାଉଜଣ୍ଡଡ କ୍ଵାଟରେି ଆଧାରଜର ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଥାଏ (ଏହାର ଅଥସ ଜହୋ ସୁଧର ପୁନଃ
ନିଜବଶ) କିମଵା ମାସିକ ରିହାତି ମୂେୟଜର କିମାଵ ଡିଜପାେିଟ କତ୍ତସାଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ଅନୁ ସାଜର ମାଚୁୟରିଟ ି ପୂର୍ଣ୍ସ ଜହବା ଦିନ ଆଧାରଜର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ
କରା ାଇପାଜର

•

ସୁଧ ହାର ବିର୍ଭିନ୍ନ ସମେଜର ପରିବତ୍ତସନ ଜହାଇଥାଏ ଏବଂ େନସାଧାରଣଙ୍କର ଅବଗତି ନିମଜନ୍ତ ଶାଖା ମାନଙ୍କଜର ତଥା ଜେବସାଇଟଜର
ପ୍ରଦଶିତ ଜହାଇଥାଏ

•

ନବୀକରଣ କରା ାଇଥିବା ଏବଂ ନୂ ଆ କରି କରା ାଇଥିବା ଡିଜପାେିଟଜର ପରିବତ୍ତିତ ସୁଧ ହାର ୋଗୁ ହୁ ଏ କିନ୍ତୁ ପୂବର
ସ ୁ ଥିବା ଡିଜପାେିଟ୍
ଗୁଡକ
ି ଜର ପୁରୁଣା ସୁଧ ହାର ୋଗୁ ଜହବ

•

ଆେକର କତ୍ତସୁପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିଦ୍ଧସାରିତ ଦର ଅନୁ ସାଜର ଡିଜପାେିଟର ମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସୁଧ ଉପଜର ପ୍ରଜତୟକ ବଷସ ଟୟାକ୍ସ ଡିଡକ୍ସନ୍ ଏର୍ଡ
ଜସାସସ (ଟିଡଏ
ି ସ) କଟା ାଇଥାଏ

•

ସୁଧରୁ ଟୟାକ୍ସ ନଜଦବା ପାଇଁ ଡିଜପାେିଟ କତ୍ତସାଙ୍କୁ ଫମସ ନମଵର -15 ଏଚ/େି େମା କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ବିତ୍ତୀେ ବଷସ ଆରମ୍ଭଜର େମା
କରିବା ଉଚିତ

•

ଟାକ୍ସ କଟା ିବା ସମ୍ପକସଜର ବୟାଙ୍କଗୁଡକ
ି ଟିଡଏ
ି ସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବୟବହାର କରିଜବ

•

ଜସର୍ଭିଂ, କଜରଣ୍ଟ ଏକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଟମ୍ସ ଡିଜପାେିଟ୍ ଏକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଜ ାଡିବା ପାଇଁ ସୁଇପ ଇନ୍ ଜହଉଛି ଏକ ସୁବଧ
ି ା ।

ଦି ପ ସୟାପ୍ତ

ପରିମାଣଜର ବାୋନସ ନଥିବ ଜତଜବ ଏହା ସହିତ େଡିତ ଟମ୍ସ ଡିଜପାେିଟ ଟି ସମେ ପୂବର
ସ ୁ ର୍ଭାଙ୍ଗି ିବ । ଏହାର ଆଧାର ୋଷ୍ଟ ଇନ୍ ଫାଷ୍ଟ
ଆଉଟ୍ (ଜସଟ ଅପ ଅଫ ଇନ) ଏବଂ ଅନୁ ଜରାଧ କରା ାଇଥିବା ରାଶି ଜସର୍ଭିଂଙ୍ଗ ବା କଜରଣ୍ଟ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଚାେି ିବ ।
•

ଟମସ ଡିଜପାେିଟ୍ ଆଧାରଜର ଋଣ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ସୀମା ପ ସୟନ୍ତ ଅନୁ ମତି ରହିଛ ି । ନିଦ୍ଧାସ ରିତ ସୁଧ ହାର ଆଧାରଜର ଏହା ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଥାଏ

•

ମିଳତ
ି ନାମଜର ଥିବା ଟମସ ଡିଜପାେିଟ –
o

ଉର୍ଭେଙ୍କ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଥାଇ ଅନୁ ଜରାଧ ପଜର ହିଁ ସମେ ପୂବସରୁ ଟମସ ଡିଜପାେିଟକୁ ଜଫରାଇବାର ଅନୁ ମତି ଅନୁ ଜରାଧ ପଜର ହିଁ
ଦିଆ ାଇପାଜର । ଉପଜରାକ୍ତ ସହିତ, ଗ୍ରାହାକ ରାେି ଜହାଇଛନ୍ତି ଜ
“ପୂବସବତ୍ତସୀ କିମାଵ ରହିଥିବା” ବାଧ୍ୟ ଅଜଟ, ବୟାଙ୍କ୍

ଦି ଟମସ/ଫି କ୍ସର୍ଡ ଡିଜପାେିଟ୍ "ହୁ ଏତ କିମଵା ରହିଥିବା” କିମାଵ

ୁଗମ ଡିଜପାେିଟର ଜକ୍ଷତ୍ରଜର େଣଙ୍କର ମୃତୁୟ ଜହଜେ ଅନୟ େଣଙ୍କୁ ଟମସ/ଫି କ୍ସଡ

ଡିଜପାେିଟକୁ ସମେସୀମା ସମାପ୍ତ ପୂବର
ସ ୁ ଉଠାଇବାକୁ ଅନୁ ମତି କରିବ,

ଦି ଏକ

ୁଗମ ବାଧ୍ୟତା ଅଜଟ

ୁଗମ େମାକାରୀ ଏହି

ପ୍ରର୍ଭାବକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁ ଏ
o

ସଂସ୍କରଣ 4

ଦି ଋଣ ଟମସ ଡିଜପାେିଟ ଆଧାରଜର ମଗା ାଇଥାଏ ଜତଜବ ଏହା ଉପଜର ସମସ୍ତଙ୍କ ହସ୍ତାକ୍ଷଣ ଆବଶୟକ ଅଜଟ
ପୃଷ୍ଠା 15
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•

ଦି ଗ୍ରାହକ ସମେପୂବର
ସ ୁ ଡିଜପାେିଟ୍ ଉଠାଣ କରନ୍ତି, େମା ତାରିଖଜର ପ୍ରଚଳିତ ଦରଜର ସୁଧ ଦର ୋଗୁ ଜହବ, ବୟାଙ୍କଜର େମା ଜହାଇଥିବା
ଅବଧି ଅନୁ ସାଜର ଜଦେ ଜହବ । ଘଜରାଇ ଏବଂ ଏନଆରଓ ଡିଜପାେିଟ୍ ଜକ୍ଷତ୍ରଜର ଜକୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୁଧ ଦିଆ ିବ ନାହିଁ

ଦି ବୁ କଂି

ଜହବାର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟଜର ସମେପୂବସରୁ ଡିଜପାେିଟ୍ ଉଠାଇ ଦିଆ ାଇଥାଏ । ଏନଆରଇ/ଏଫସିଏନାଅର୍ ଡିଜପାେିଟ୍ ଜକ୍ଷତ୍ରଜର ଜକୌଣସି
ପ୍ରକାରର ସୁଧ ଦିଆ ିବ ନାହିଁ

ଦି ବୁ କଂି ଜହବାର 1 ବଷସ ମଧ୍ୟଜର ସମେପୂବର
ସ ୁ ଏନଆରଇ/ଏଫସିଏନାଅର୍ ଡିଜପାେିଟ୍ ଉଠାଇ

ଦିଆ ାଇଥାଏ । ଏକ ଅଧିବଷସ ବୟତିତ 360 ଦିନର ଆଧରଜର ଏଫସିଏନଆର (ବି) ଡିଜପାେିଟ୍ ଜକ୍ଷତ୍ରଜର ସୁଧ ଦର ାହା ବାଷିକ ର୍ଭାବଜର
ଦଶସା ାଇଛି ତାହା ଜଦେ ଜହବ

ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକର ଗାଇଡୋଇନକୁ ୋଣନ୍ତୁ
•

ରିେର୍ଭସ ବୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜରଗୁଜେସନ ଅନୁ ସାଜର ’ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ୋଣନ୍ତୁ (ଜକୋେସି)' ନୀତି ରହିଛ ି ।

•

ବୟାଙ୍କର ଜକୋେସି ନୀତିର ମୁଖୟ ଉଜଦଶୟ ଜହୋ ଜ

ବୟାଙ୍କକୁ ୋଣତ ବା ଅୋଣତଜର ଜକୌଣସି ଅପରାଧିକ ବୟକ୍ତି, ମନି େଣ୍ଡ୍ିଂ ବା

ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗତିବଧି
ି ଜର ବୟବହାର ଜହବାକୁ ନଜଦବା। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ର୍ଭେ ର୍ଭାବଜର ୋଣି ଜସମାନଙ୍କୁ ବୁ ଝାଇବା ତଥା ଜସମାନଙ୍କ ବିତ୍ତୀେ
ଆଦାନ ପ୍ରଦାନକୁ ଠିକ ର୍ଭାବଜର ବୁ ଝି ବିପଦକୁ କମ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏହି ନୀତିର ଉଜଦଶୟ ।
•

ବୟାଙ୍କ ଠିକ ଜକୋଇସି ପ୍ରକ୍ରିୋ ଅବେମଵନ କଜର ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଜ ଉଁ ମାଜନ ବୟାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପକସ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ଏକାଉଣ୍ଟ ଜଖାେନ୍ତି ବା
ବାଣିେୟ କରନ୍ତି, ଜସମାନଙ୍କର ପରିଚେ ପାଇଁ ଜ ଉଁ ଡକୁ ୟଜମଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ କି ନୁ ଜହଁ, ତାହା ଆର୍ଭୟାନ୍ତରୀଣ ର୍ଭାଜବ ଜଚକ
କଜର ।

•

ଏକାଉଣ୍ଟ ଜଖାୋ ିବା ସମେଜର ବୟାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କର ଆଇନଗତ ପରିଚେ ପାଇଁ ଡକୁ ୟଜମଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ଠିକଣା ତଥା
ହସ୍ତାକ୍ଷରକୁ ାଞ୍ଚ କରିଥାଏ

•

ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିମନ ଡକୁ ୟଜମଣ୍ଟ ଅଣା ାଇଥାଏ
o

ଗ୍ରାହକର ଆଇନଗତ ପରିଚେ ଏବଂ ଅସ୍ତି ତ୍ଵକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ପାସଜପାଟସ /ଆଧାର କାଡସ/ପାନ କାଡସ / ଜର୍ଭାଟ ପରିଚେ
ପତ୍ର / ଡ୍ରାଇର୍ଭିଂ ୋଇଜସନସ ଇତୟାଦି

o

ଠିକଣା ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଜଟେିଜଫାନ ବିେ/ବୟାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟ ଜଷ୍ଟଟଜମଣ୍ଟ/ ରାସନ କାଡସ ଆଦି

o

ହସ୍ତାକ୍ଷର ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ପାସଜପାଟ୍ସ / ପାନ କାର୍ଡସ / ଡ୍ରାଇର୍ଭିଂ ୋଇଜସନସ

ବୟକ୍ତି ଜହାଇଥିଜେ ଉପଜରାକ୍ତ ଡକୁ ୟଜମଣ୍ଟ ସହିତ ଫଜଟାଗ୍ରାଫ୍ ମଧ୍ୟ ମଗା ାଇଥାଏ
•

ଗ୍ରାହକ ଦ୍ଵାରା କରା ାଉଥିବା ସମସ୍ତ ବିନମ
ି େ ଗୁଡକ
ି ଉପଜର ବୟାଙ୍କ ନେର ରଖିଥାଏ । ନିେମିତ ପାଟନସର ଗତିବଧି
ି ବାହରାର ଜକୌଣସି
ଗତିବଧି
ି ଉପଜର ବୟାଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟି ରଖି ବିପଦକୁ କମ କରିଥାଏ

ଫାଇନାନିଆ
ସ େ ଇନକିେନ୍
ୁ
•

ଫାଇନାନିସଆଲ୍ ଇନକିେନ୍
ି ନ
ୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ବୟାଙ୍କ୍ ଦ୍ଵାରା 'ଜନା ଫ୍ରି େ' ଜସର୍ଭିଙ୍ଗ ବୟାଙ୍କ୍ ଏକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଛି ଜ ଉଁଥିଜର ସବସନମ

ବାୋନସ ରଖିବାର ଆବଶୟକତା ନାହିଁ । ଏହା ବୟତୀତ ଏହି ଏକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମଜର ଗ୍ରାହକକୁ ଜଚକ ବୁ କ, ଜଡବିଟ, ଏଟିମ କାର୍ଡସ, ଅନ୍ତେସାତିକ
ବୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ, ଜମାବାଇଲ୍ ବୟାଙ୍କି ଂ, ଇଜମଲ୍ ଏବଂ ଏସଏମଏସ ଆେଟସର ସୁବଧ
ି ା ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଥାଏ
•

ଆମର ଗାଇଡିଙ୍ଗ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜହୋ ଜ 'ଜକୌଣସି ଗ୍ରାହକକୁ ଆଜମ ଜକବଳ ଏଇଥି ପାଇଁ ଆମର ଜସବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଜହବାକୁ ଜଦବୁ ନାହିଁ ଜ ଜସ
ଜକୌଣସି ପରିଚେ ପତ୍ର ବା ଠିକଣା ପ୍ରମାଣ ଜଦଇପାରି ନାହିଁ ।'

•

ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ଜଖାୋ ପାଇଁ ଆବଶୟକ ଜହଉଥିବା ଡକୁ ୟଜମଜଣ୍ଟସନକୁ ଜକାହଳ କରି ମଧ୍ୟ ଏକାଉଣ୍ଟ ଜଖାୋ ାଇପାଜର ଏବଂ ଏହାର ସବସାଧିକ
ଜକ୍ରଡିଟ ବା ବାୋନସଜର ସୀମା ରହିବ

•

ବୟାଙ୍କ ଜକବଳ ଜକୋଇସିର ନିେମକୁ ଜକାହଳ କରି ନାହିଁ ବରଂ ଏହା ଜସର୍ଭିଙ୍ଗ ବାୋନସ ଏକାଉଣ୍ଟର ଜତ୍ରୈମାସିକ ଟଙ୍କା ରହିବାର ସୀମାକୁ କମ
କରିବା ସହ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କର ଖଚ୍ଚସକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଫଜଟା ଉଠାଇ, ଜକୋଇସି ଡକୁ ୟଜମଣ୍ଟକୁ ସ୍କାନ୍ କିମାଵ ଫଜଟାକପି କରିଥାଏ

ଜନାମିଜନସନ୍ ସୁବଧ
ି ା
•

ବୟକ୍ତିଗତ ସାମଥସ ଅନୁ ସାଜର ଜଖାୋ ାଇଥିବା ବୟାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟ (ସିଙ୍ଗେ / େଏଣ୍ଟ ଏକାଉଣ୍ଟ / ଜସାଜୋ ପ୍ରପାଟରସିପ ଏକାଉଣ୍ଟ) ଜର
ଜନାମିଜନସନ ସୁବଧ
ି ା ପ୍ରଦାନ କରା ାଇପାଜର । ବୟକ୍ତିଗତ ସାମଥସୟଜର ଜଖାୋ ାଇଥିବା ଏକାଉଣ୍ଟଜର ଏହା ସୁବଧ
ି ା ନାହିଁ
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•

ଜନାମିଜନସନ ସୁବଧ
ି ା ଜଗାଟିଏ ବୟକ୍ତି ନାମଜର ଦିଆ ାଇପାରିବ

•

ଜନାମିଜନସନକୁ ଗ୍ରାହକ ତାଙ୍କର େୀବନକାଳ ମଧ୍ୟଜର ଜକୌଣସି ସମେଜର ମଧ୍ୟ କରିପାରିଜବ / ରବ୍ଦ କରିପାରିଜବ / ବଦଳାଇ ପାରିଜବ ।
ଜତଜବ ଏପରି କରିବା ଜବଜଳ ସାକ୍ଷୀ ଦରକାର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଧାରକଙ୍କ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଆବଶୟକ

•

ଦି ଜନାମିନ ି େଣଙ୍କ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବେସ୍କ ଜତଜବ ଡିଜପାେିଟର (ମାଜନ) ଜକୌଣସି ବୟଙ୍କି ଙ୍କୁ ଜସହି ରାଶିକୁ ରଖିବାକୁ ନି ୁକ୍ତ କରି ପାରନ୍ତି ଏବଂ
ଜନାମିନ ି ପ୍ରାପ୍ତ ବେସ୍କ ନ ଜହାଇ ତାଙ୍କର ମୃତୁୟ ଜହଜେ ଜସ ଟଙ୍କା ରଖିପାରିଜବ

•

ଦି ବତ୍ତସମାନଜର ଥିବା ଏକାଉଣ୍ଟଜର ଜକହି ଜନାମିନ ି ନଥାନ୍ତି ଜତଜବ ଶାଖାରୁ ଫମସ ଜନଇ ଗ୍ରାହକ ମାଜନ ଏହା ପୂରଣ କରି ଜଦଇ ପାରିଜବ

ଜକୌଣସି ଡିଜପାେିଟରର ମୃତୁୟ ଜହାଇଗଜେ ଜସମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଟଙ୍କା ଜନବାକୁ ଜନଇ ଆସୁଥିବା ସମସୟା ତଥା ତ୍ଵରିତ କା ସୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏହା
ପ୍ରାବଧାନ ମାନ ରଖା ାଇଛି । ଜତଣୁ ଗ୍ରାହକ (ନୂ ଆ ଓ ପୁରୁଣା)ଙ୍କୁ ଏହି ସୁବଧ
ି ା ଜନବାକୁ ଆହଵାନ କରା ାଇଛି

ସ୍ଥାେୀ ନିଜଦସଶ ଏବଂ ସ୍ଵତଃସ୍ପୃତ କିେ
ି ରିଂ ସର୍ଭିସ
•

ପୂବସ ନିଦ୍ଧାସ ରିତ ଫ୍ରି କୁ ଏନସୀଜର ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ଜଡବିଟ୍ କରିବାକୁ ସ୍ଥାଜେ ନିଜଦସଶ ଦିଆ ାଇପାଜର ଏବଂ ଜଗାଟିଏ ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ଅନୟ ଏକ
ବୟାଙ୍କଜର ଥିବା ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନସଫର୍ ରିମିଟାନସ ପାଇଁ ବୟାଙ୍କକୁ ନିଦଷ୍ଟ
ି ଦିନ ବିଷେଜର ସୂଚନା ଦିଆ ାଇପାଜର

•

ସ୍ଵତଃସ୍ପୃତ କିିେରିଂ ହାଉସ (ଏସିଏଚ୍) ଅନୟ ବୟାଙ୍କ ସହିତ ଅନୟ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ପରିଚାଳିତ ଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ / ରାଶି ଜରମିଟାନସ ପାଇଁ
ପୂବନ
ସ ଦ୍ଧ
ି ାସ ରିତ ବାରମଵାରତା ଅନୁ ସାଜର ଜଡବିଟ୍ ଜହବାକୁ ନିଜଦସଶ ଜଦବା । ଏହା ଉର୍ଭେ ଜଦେ କରିବା ଜ ପରି କି ଡିର୍ଭିଜଡଣ୍ଟର ବିତରଣ, ସୁଧ,
ଦରମା, ଜପନସ, ଇତୟାଦି ନିଜଦସଶ କିମାଵ ଜଟେିଜଫାନ, ଇଜେକିିରସିଟ,ି କିମଵା ଘର କର, େଳ କର, ଇତୟାଦି କିମଵା ଆଥିକ ସଂସ୍ଥା/ବୟାଙ୍କର ଋଣ
କିସ୍ତି କିମାଵ ଜରଗୁୋର୍ ବିନଜି ାଗ ପରି ଜଦେଗୁଡକ
ି ପାଇଁ ଜଦେ କରିବା ପାଇଁ ବୟବହାର କରା ାଇପାଜର

ରିମିଟାନସ ଜସବା
•

ଗ୍ରାହକ ମାଜନ ଜଗାଟିଏ ଜକନ୍ଦ୍ରରୁ ଆଇ ଏକ ଜକନ୍ଦ୍ରକୁ ରାଶି ରିମିଟ୍ କରିପାରିଜବ
o

ଶୀଘ୍ର କଜେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଜପବେ; ଆଟ୍ ପର (ମେିସ
ି ଟ
ି ି ଜଚକ) ାହା ସମସ୍ତ ବୟାଙ୍କର ସ୍ଥାନୀେ କିେ
ି ରିଂଜର େମା କରା ାଇପାରିବ

o

950 ସ୍ଥାନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ସ ସ୍ଥାନଜର ଡିମାଣ୍ଡ୍ ଡ୍ରାଫି୍ ଜପବଲ୍ ଜହାଇପାରିବ

o
o

ନୟାସନାଲ୍ ଇଜେଜକି ରାନିକ୍ ଫଣ୍ଡ ଟ୍ରାନସଫର୍ (ଏନଇଏଫଟି) ଜଦେ 90,000 ବୟାଙ୍କ ଶାଖା ତଥା 15,000 ସ୍ଥାନଜର ରହିଛ ି
15,000 ସ୍ଥାନର 90,000 ବୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କଜର ଏକାଉଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ରିଏଲ୍ ଟାଇମ୍ ଗ୍ରସ ଜସଟେଜମଣ୍ଟ ଆରଟିେଏ
ି ସଜର ଜପଜମଣ୍ଟ
ଜହାଇପାରିବ

o

ର୍ଭାରତ କିମାଵ ର୍ଭାରତ ବାହରୁ ରାଶି ଟ୍ରାନସଫର ପାଇଁ ୋେର୍ ଟ୍ରାନସଫର୍ ବୟବସ୍ଥା ାହା ବତ୍ତସମାନ 15ଟି ଅେଗା ଅେଗା କଜରନିଜସ ର
କା ସୟ କରୁଛି

o

50,000 ରୁ କମ ରାଶି ପାଇଁ ଅଣ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫି ୋରି କରା ାଇ ପାରିବ ଜତଜବ ଏହା ଜସଜତଜବଜଳ ଜହବ
ଜ ଜତଜବଜଳ ଏହା ର୍ଭିସା ଆଜବଦନ, ଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାନ, ବା ଜରଗୁେଟରୀ ଏଜେନସୀକୁ ଜପଜମଣ୍ଟ କରିବାର ଥିବ

ଡୁ ପିଜି କଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫି / ଜପଜମଣ୍ଟ୍ ଅଡସର ୋରୀ କରିବା
•

ବୟାଙ୍କ୍ ଡୁ ପିଜି କସନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ୍ ଡ୍ରାଫି୍ ଜଦବ. 5,000/- ଆଡିକୁୟଏଟ ଇଣ୍ଡିମନ
ି ଟ
ି ି ଆଧାରଜର ଏବଂ ଉଠାଣ ଶାଖାରୁ ଅଣ-ଜଦେ ଉପଜଦଶ
ରଖିବା ବିନା ଜହବ

•

ଡ୍ର କରା ାଉଥିବା ବୟାଙ୍କରୁ ଜପଜମଣ୍ଟ ନଜହାଇଥିବା ପରାମଶସ ନଜହାଇ ମଧ୍ୟ ବୟାଙ୍କ ଡୁ ପିଜି କଟ ଡିମାଣ୍ଡ୍ ଡ୍ରାଫି ୋରି କରିବ । ଡୁ ପିଜି କସନ୍
ବୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫି ୋ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁ ଜରାଧ ମଧ୍ୟଜର ବୟାଙ୍କକୁ ଏହା ୋରି କରିବାକୁ ପଡିବ ନଜହଜେ ଏହା ପଜର ବୟାଙ୍କକୁ କ୍ଷତିପର
ୂ ଣ ନୀତି
ଆଧାରଜର ଗ୍ରାହକକୁ ସୁଧ କ୍ଷତିପର
ୂ ଣ ଆକାରଜର ଜଦବାକୁ ପଡିବ

ଜଚକ କଜେକ୍ସନ୍ ଜସବା
ଜେସ ବୟାଙ୍କର ଏକ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଜଚକ କଜେକ୍ସନ୍ ନୀତି ରହିଛ ି ଏବଂ ଏହା ସମସ୍ତ ଡିସଜପି ଜବାଡସଜର ତଥା ଜେବସାଇଟଜର ସବସସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି
ନିମଜନ୍ତ ରହିଛ ି । ଏହି ନୀତିର ମୁଖୟାଂଶ ନିମନଜର ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଛି । ଜଚକ୍ କଜେକ୍ସନ୍ ପେିସର
ି ଅଂଶଗୁଡକ
ି
•

ଏକାଉଣ୍ଟଜର ଜଚକ୍ େମାର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ନିଜମନାକ୍ତ ଟାଇମୋଇନ୍ ଜହବ
ଜଚକ୍ ପ୍ରକାର

ଜକାଷର ଉପେବ୍ଧତା

ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍

ମନ୍ତବୟ

ଜମାଡ
A

ସ୍ଥାନୀେ

ଜଚକ

- ସମ

ଦିବସଜର

ଟ୍ରାନସଫର୍

ଜଚକ୍

ପାଇଁ

ଜକ୍ରଡିଟ୍ କିିେରିଂ ହାଉସ

ଏମଆଇସିଆର କିେ
ି ରିଂ (ଟିଆରଏଫ୍ ଉତ୍ପାଦ)/ ସ୍ଥାନୀେ ଜଚକ୍ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଦିନ
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ଜୋକାେ
ନିେମ

କିେ
ି ରିଂ

ହାଉସ

ଅନୁ ସାଜର

ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
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/ ଅଣ ଏମଆଇସିଆର ଜକ୍ରଡିଟ୍ (ଏେସିସି ଉତ୍ପାଦ) ଜସହି ସିଟଜି ର ଜଚକଗୁଡକ
ି ର

କରୁଥିବା ବୟାଙ୍କ ଏବଂ ଡ୍ର

କିିେରିଂ

ଜଫରସ୍ତ ପାଇଁ ଜଦେ ଜହବା ସମେସୀମାଜର ଗ୍ରାହକ

କରୁଥିବା

ବୟାଙ୍କ

ସ୍ଥାନୀେ

ନିର୍ଭର
ସ କରି ଉଠାଣ ପାଇଁ ରାଶି ଉପେବ୍ଧ ଜହବ

କିିେରିଂ

ଏରିଆ

ମଧ୍ୟଜର

ରହିବା ଆବଶୟକ ।
B

ଆଉଟଜଷ୍ଟସନ ଜଚକ - 7 କା ସୟ ଦିବସ
ଜମଜଟ୍ରା

କଜେକ୍ସନ୍ ଆଧାର

ଜଷ୍ଟସନଜର

ଡିଜପାେିଟ ଜହବାର୍ ଏବଂ
ଆଉ

ଏକ

ଜମଜଟ୍ରା

ଜଷ୍ଟସନଜର ଜପେଜବେ
ଜହବା
ମୁମାଵ ଇ,

(ଜକାେକାତା,
ଜଚନ୍ନାଇ,

ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ)
C

ଆଉଟଜଷ୍ଟସନ ଜଚକ - 10 କା ସୟ ଦିବସ

କଜେକ୍ସନ୍ ଆଧାର

ଜମଜଟ୍ରା ଜୋଜୋଜକସନ୍
ବୟତୀତ ଅନୟ ସ୍ଥାନଜର
ଜେସ

ବୟାଙ୍କଜର

ଜପଜବେ
ଆଉଟଜଷ୍ଟସନ ଜଚକ - 10 କା ସୟ ଦିବସ

କଜେକ୍ସନ୍ ଆଧାର

ଜମଜମଜଟ୍ରା ଜସଣ୍ଟର ବା
ରାେୟ

ରାେଧାନୀଜର

(ଉତ୍ତର ପୂବସ ରାେୟ ଓ
ସିକ୍କମ
ି

ବୟତୀତ)

ଜପଜବେ
D

ଆଉଟଜଷ୍ଟସନ ଜଚକ - 14 କା ସୟ ଦିବସ
ଏପରି
ଜପଜବେ

କଜେକ୍ସନ୍ ଆଧାର

ସ୍ଥାନଜର
ଜ ଉଁଠାଜର

ଜେସ ବୟାଙ୍କର ଶାଖା
ନାହିଁ
ସତ୍ତସାବଳୀ:
•

ଜକ୍ରଡିଟ ସମେସୀମା ବୟାସ ମୟାଜନେଜମଣ୍ଟ ଜକ୍ଷତ୍ରଜର ପରିବତ୍ତସନ ହୁ ଏ ଏବଂ ଏହା ପୂବସରୁ ଚୁକ୍ତି ଅନୁ ସାଜର ସ୍ଵୀକାର କରା ାଇଥିବା
ଅନୁ ସାଜର ମାନୟ ହୁ ଏ

•

ସମସ୍ତ ଶାଖା କାଉଣ୍ଟର ଏବଂ ପରିସର ମଧ୍ୟଜର ଜଚକ ବକ୍ସଜର ନିଶ୍ଚିତ ସମେସୀମା ପୂବର
ସ ୁ ପଡିଥିବା ସ୍ଥାନୀେ ଜଚକ ଗୁଡକ
ି ର ପ୍ରକ୍ରିୋକରଣ
ଜସହି ଦିନର ଜହାଇଥାଏ

•

କଟ ଅଫ ଟାଇମ୍ ପଜର ବା ବୟାଙ୍କ ପରିସର ବାହାଜର ଥିବା ଜଚକ ବାକ୍ସଜର ଅଫ୍-ସାଇଟ୍ ଏଟିଏମଜର ଡିଜଫାେିଟ କରା ାଇଥିବା ଜଚକକୁ
ଆଗାମୀ କିିେରିଂ ଜଚକଜର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରା ିବ

•

ପ୍ରଜତୟକ ଶାଖା ପାଇଁ କଟ ଅଫ ଟାଇମିଂ ସାଧାରଣଟଃ କିେ
ି ରି ଏବଂ ହାଉସ ଟାଇମିଂର ଦୁ ଇଘଣ୍ଟା ପୂବସରୁ ଜହାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରଜତୟକ
ଶାଖାଜର ପ୍ରଦଶିତ ଜହାଇଥାଏ

•

ଆଉଟ ଜଷ୍ଟସନ ଜଚକ (ଜେସ ବୟାଙ୍କ େିମଜି ଟଡର ଜ ଉଁଠାର୍ କିିେରିଂ ଅଫି ସ ନାହିଁ) କୁ କଜେକ୍ସନ୍ ଆଧାରଜର ପଠା ିବ

•

ୋଇନଜର କିେ
ି ରିଂ ଫଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ ଜହାଇ ବିର୍ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନଜର ବିର୍ଭିନ୍ନ ରିଟନ୍ସ କିେ
ି ରିଂ ପ ସୟାପ୍ତ ପରିମାଣଜର ଟଙ୍କା ପ୍ରତୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଥିଜେ,
ଗ୍ରାହକ ମାଜନ ଜପ୍ରାସିଡକୁ ବୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଜହଜବ ।

ଉପଜରାକ୍ତ ନିଜଦସଶାବଳୀ ଜେସ ବୟାଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ ଜଚକ୍ ସଂଗ୍ରହ ନୀତି ଅନୁ ସାଜର ଅଜଟ । ପେିସି ସମେ ସମେଜର ପରିବତ୍ତସନ ଜହାଇପାଜର ତଥାପି
ଆପଣ ଜେବସାଇଟଜର ନୂ ତନ ଜଚକ୍ ସଂଗ୍ରହ ପେିସି ଅନୁ ସରଣ କରନ୍ତୁ ।
ତତକ୍ଷାଣାତ ଜକ୍ରଡିଟ୍ ସୁବଧ
ି ା
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ତତକ୍ଷାଣାତ ଜଚକ କଜେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଅଧିକ ୋଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମର ଜଚକ କଜେକ୍ସନ୍ ନୀତିକୁ ଜଦଖନ୍ତୁ । ଆମର ଜଚକ କଜେକ୍ସନ୍ ନୀତି ଡିସଜପି
ଜବାଡସଜର ଏବଂ ଜେବସାଇଟଜର ପ୍ରଦଶିତ ଜହାଇଛି ।
ସଏେଡ/ସାମାନୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କଜରନିସ ଜନାଟର ଅଦଳ ବଦଳ
ବୟାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶାଖାଜର ସମସ୍ତ ଠିକ ଏବଂ ଆରବିଆଇ ଗାଇଡୋଇନ ଅନୁ ସାଜର

ାହା ସଜନ୍ଦହରୁ ଉଦ୍ଧଜର ଜସପରି ସଏେଡ/ସାମାନୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ

କଜରନିସ ଜନାଟର ଅଦଳ ବଦଳ କରା ିବ

ସୁରକ୍ଷିତ ବୟାଙ୍କି ଂ ଅନୁ ର୍ଭୁତି ପାଇଁ ର୍ଭେ ଗ୍ରାହକ ପ୍ରାକିସ
ି
•

ଜଚକ ବୁ କ /ପାସ ବୁ କକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ

•

ଜଚକ ଉପଜର ଜେଖିୋ ଜବଜଳ ଓେଟା କାବସନ୍ ବୟବହାର କରନ୍ତୁ

•
•

ଥା ସମ୍ଭବ କ୍ରସଡ/ଏକାଉଣ୍ଟ ଜପେି ଜଚକ୍ ୋରି କରନ୍ତୁ
ଜଚକ ୋରୀ କରିବା ପୂବର
ସ ୁ ଚଜକ୍ର ନାମ, ତାରିଖ, ରାଶିର ମାତ୍ରା ଅକ୍ଷରଜର ଏବଂ ଶଦଜର ଜେଖା ଜହାଇଛି ତାକୁ ୋଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ଜଚକ ୋରୀ
କରିବା ପୂବର
ସ ୁ ଚଜକ୍ର ଜଚକ୍ଜର ନାମ, ତାରିଖ, ରାଶିର ମାତ୍ରା ଅକ୍ଷରଜର ଏବଂ ଶଦଜର ଜେଖା ଜହାଇଛି ତାକୁ ୋଞ୍ଚ ାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

•

ଏକାଉଣ୍ଟଜର ଜ ତିକ ହାରାହରି ସବସନମ
ି ନ ରାଶି ରହିବା ଆବଶୟକ ତାକୁ ରଖନ୍ତୁ

•

ଏକାଉଣ୍ଟଜର ଆବଶୟକ ପରିମାଣର ଅଥସ ନଥିଜେ ଜଚକ ୋରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ଜନଜଗାସିଏବେ ଇନଷ୍ଟୁଜମଣ୍ଟ ଆକି ଅନୁ ସାଜର
ଧା ସୟ ଅପରାଧ

•

ଏକାଉଣ୍ଟଜର ଜକୌଣସି ସ୍ଥାେୀ ନିଜଦସଶ, ଇଜେକିିରନିକ କିିେରଂ ଜସବା ଜଡବିଟ୍ ମୟାଜଣ୍ଡଟକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶୟକ
ପରିମାଣଜର ରାଶି ବାୋନସ ରଖନ୍ତୁ

•
•

କୁ ରଅ
ି ର ବା ଜରେିଷ୍ଟ୍ରୀ ଜଚକଜର ଜଚକ ବା ଅନୟ ଫାଇନାନିସଆେ ଇନଷ୍ଟୁଜମଣ୍ଟକୁ ପଠାନ୍ତୁ

ଡିଜପାେିଟର ନୃ ମୃତୁୟ ପଜର ସଜକ୍ସସନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା ଅନୟ ଦାବି ଗୁଡକ
ି ୁ ନ ାଞ୍ଚ କରି ଅଥସର ଜସଟେଜମଣ୍ଟ ପାଇଁ ଜନାମିଜନସନ ସୁବଧ
ି ାକୁ
ବୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏହା ବୁ ଝାମଣା ସରଳୀକୃ ତ କଜର

•

ଏକାଉଣ୍ଟ ନମଵର ଓ ଫି କ୍ସଡ
ି ଡିଜପାେିଟର ବିବରଣୀକୁ ଅେଗା ଜେଖନ୍ତୁ

•

ଠିକଣା, ଜଟେିଜଫାନ ନମଵର ଆଦିର ପରିବତ୍ତସନ ଜହଜେ ଶାଖାଜର ଉପ ୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ସହ େଣାନ୍ତୁ

•

ଜଡବିଟ୍ କାଡସ, ଏଟିଏମ କାଡସ, ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫି, ଜଚକବୁ କ୍, ଜଚକ େିଫ ଆେି ହେିଗଜେ ଏ ସମ୍ପକସଜର ତୁ ରନ୍ତ ଶାଖା ବା ଜ ାଗାଜ ାଗ ଜକନ୍ଦ୍ରକୁ
ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ

•

ବାରମଵାର ବିନମ
ି େ/ଜପଜମଣ୍ଟକୁ ପ୍ରର୍ଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀେ ଉପଜ ାଗିତା ବିଲ୍ ଜପ ଏବଂ ଇଜେଜକି ରାନିକ କିିେରିଂ ସର୍ଭିସ ଜସବାର ୋର୍ଭ
ନିଅନ୍ତୁ

•

ଆମକୁ ଫି ଡ ବୟାଙ୍କ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜସବା ପ୍ରଦାନଜର ଆମର ଦୁ ବଳ
ସ ତା କଣ ରହିଛ ି ଜସ ବିଷେଜର ଶାଖା ବା ଜ ାଗାଜ ାଗ ଜକନ୍ଦ୍ରଜର େଣାନ୍ତୁ

•

ବିାଙ୍କ ଜଚକଜର ହସ୍ତାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହା ବୟତୀତ ଜଚକ ବୁ କ କିମାଵ ପାସବୁ କଜର ଆପଣଙ୍କର ଜସ୍ପସିଜମନ ହସ୍ତାକ୍ଷର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ

•

ଶାଖା ତଥା ଏଟିଏମ ମାନଙ୍କଜର ଥିବା ଡ୍ରପ ବାକ୍ସଜର ନିଦ୍ଧସାରିତ ସମେ ମଧ୍ୟଜର ଜଚକ ପକାନ୍ତୁ । ଏହା ଡ୍ରପ ବାକ୍ସଜର ଏହାର ନିଦ୍ଧସାରିତ ସମେ
ବିଷେଜର ଉଜଲ୍ଲଖ ରହିଛ ି

•

ଆପଣଙ୍କର ଜଡବିଟ୍/ଏଟିଏମ କାଡସ / ଇଣ୍ଟଜନସଟ୍ ବୟାଙ୍କି ଂ ପିନକୁ କାହାକୁ େଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏପରି କି ଜେସ ବୟାଙ୍କର କମସଚାରୀଙ୍କୁ ନୁ ଜହଁ କିମାଵ
ସୁରକ୍ଷାକମସୀ ମଧ୍ୟ ନୁ ଜହଁ

•

ହସ୍ତାକ୍ଷର ପୟାଜନେଜର େିର୍ଭୁ ନଥିବା ବେ ଜପନଜର ଆପଣ ସଜଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ ଫଳଜର ଏହାର ଅପ ବୟବହାର ଜରାକା
ାଇପାରିବ

•

ଜଡବିଟ୍/ଏଟିଜମ କାର୍ଡସ ଜଫରାଇଜେ ଜବଜଳ ଆପଣ ବୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଫରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ପୂବର
ସ ୁ ତାକୁ କାଟିବାକୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରନ୍ତୁ

•

ଜନଟବୟାଙ୍କି ଂ ପାସୋଡସର ସବସନମ
ି ନ ଜଦୈଘସୟ ଆଠ କୟାଜରକିର୍ ବିଶଷ୍ଟ
ି । ଆପଣଙ୍କ ପାସୋଡସଟ ି କଜମ୍ପିକ୍ସ ଜହାଇଥିବା ଆବଶୟକ ାହା ଦ୍ଵାରା ଜସ
ସମ୍ପକସଜର ଆଉ ଜକହି ଅନୁ ମାନ କରି ପାରିଜବ ନାହିଁ । ପାସୋର୍ଡସ ତିଆରି କରିବା ଜବଜଳ ଜୋଏର ଜକସ, ଅପର ଜକସ ଆେଫାଜବଟ ଏବଂ
ନମଵରର ବୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

•

ଜକୌଣସି ଜେବସାଇଟ୍ ଓ ଇଜମଲ୍ ଜ ଉଁଠାଜର ଆପଣଙ୍କର ଆବଶୟକ ସୂଚନା ମାଗିଥାଏ, ଜସଠାଜର ଏହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଅପବୟବହାରକୁ
ଜରାକିବା ପାଇଁ କିଛ ି ର୍ଭେ ପ୍ରାକିସ
ି ନିମନଜର ବର୍ଣ୍ିତ -

ସଂସ୍କରଣ 4

o

ଇଜମେଜର ଆସୁଥିବା େିଙ୍କକୁ ଜକଜବଜହଜେ କିିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ - େୁ ଆରଏେକୁ ଟାଇପ୍ କରି ଏହାକୁ ରାଉଜ୍ କରନ୍ତୁ

o

ସଜନ୍ଦହସ୍ପଦ ଇଜମଲ୍ ପଠାଉଥିବା ବୟକ୍ତି ସମ୍ପକସଜର ପୁଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ

o

ଇଜମେଜର ଆସୁଥିବା ଆଟାଚଜମଣ୍ଟକୁ ଜଖାେନ୍ତୁ ନାହିଁ

o

ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଏକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ସମାନ ପାସୋର୍ଡସ ବୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ

o

ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପୁୟଟରଜର ଥିବା ଫାଇଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୂଚନା କିମଵା ଫାଇଲ୍ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ
ପୃଷ୍ଠା 15
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ଧନ ପ୍ରବନ୍ଧନ ଜସବା
•

ଆପଣଙ୍କର ଆଥିକ େକ୍ଷଗୁଡକ
ି ୁ ହାସେ କରିବାକୁ ପ୍ରର୍ଭାବପୂର୍ଣ୍ସ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଗଜବଷଣା ଆଧାରଜର ଜେସ ବୟାଙ୍କ ଅଜନକ
ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଜସବାଗୁଡକ
ି ୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ

•

•

ମାଗଣା ଏମଏଫ୍ ଅନୋଇନ୍ ଜସବାସମୂହ:
▪

ସମସୟାବିହୀନ ବିନା କାଗେପତ୍ରର ବିନଜି ାଗ

▪

ଅଗ୍ରଣୀ ଫଣ୍ଡ୍ ହାଉସଗୁଡକ
ି ମୁୟଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ୍ ସ୍କି ମ୍ଗୁଡକ
ି ଜର ବିନମ
ି େ କରନ୍ତୁ

▪

ଉତ୍ତମ ସୁବଧ
ି ା, ଆପଣ ପ୍ରଜବଶ ଟ୍ରାକ, ଏବଂ ବିନମ
ି େ କରିପାରିଜବ ସମସ୍ତ ଏକ ବଟନଜର ଆଜଟ!

ଅନୁ ସରଣ ଜସବାସମୂହ ମାଧ୍ୟମଜର ଜେସ ବୟାଙ୍କ ଅଫର୍ ସୁଜ ାଗ

ାହା ତୃ ତୀେ ପକ୍ଷ ଜପାଟସଜଫାେିଓ ପରିଚାଳନା ଜସବା

(ପିଏମଏସ),ଇତୟାଦି
•

େୀବନବୀମା କାଟରସଜର ବିର୍ଭିନ୍ନ ଆବଶୟକତା କିାଏଣ୍ଟ ଜରଗିଂ ସୁରକ୍ଷା, ସଞ୍ଚେ ଏବଂ ବିନଜି ାଗ, ଅବସର ପାଇଁ ଜ ାେନା ଏବଂ ଶିଶଙ୍କ
ୁ
ଜ ାେନା ଇତୟାଦି । ଏହି ଉତ୍ପାଦ ମୟାକ୍ସ ୋଇଫ୍ ବୀମା କମ୍ପାନୀ େିମଜି ଟଡ

•

ସାଧାରଣ ବୀମା ସମାଧାନ ବିର୍ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆବଶୟକତାକୁ ଧାରଣ କଜର ଜ ପରି ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ବୀମା, ଜମାଟରବୀମା, ଭ୍ରମଣ ବୀମା, ଘର ଏବଂ
ସମ୍ପତ୍ତି ବୀମା ଇତୟାଦି । ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡକ
ି ବାୋେ ଆେିଆନ୍ଞ୍ଜ ଜେଜନରାଲ୍ ଇନସୁରାନସ କମ୍ପାନୀ େିମଜି ଟଡ ସହ ମିଶି ପ୍ରଦାନ କରା ାଉଛି

ଡିଜପାେିଟାରୀ ଜସବା
•

ନୟାସନାେ ସିକୁୟରିଟ ି ଡିଜପାେିଟାରୀ େିମଜି ଟଡ (ଏନଏସଡିଏେ)ଜର ଜେସ ବୟାଙ୍କ ଜହଉଛି ଡିଜପାେିଟାରୀ

•

ପ୍ରତିର୍ଭାଜଗ ଜରଗୁେଟରି ଗାଇଡୋଇନ ଅନୁ ସାଜର ପ୍ରଜତୟକ ବୟକ୍ତିଗତ ଏକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଜନାମିଜନସନର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏକାନ୍ତ
ଆବଶୟକ

•

ଡିମାଣ୍ଟ ଏକାଉଣ୍ଟ ଜଖାେିବା ପାଇଁ ପୟାନ କାର୍ଡସ େରୁରୀ ଅଜଟ

•

ଡିମାଣ୍ଟ ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ସବସନମ
ି ନ ରାଶି ରଖିବାର ଆବଶୟକତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ସ କରିବା େରୁରୀ ନୁ ଜହଁ

•

ବୟକ୍ତିଗତ ସାମଥସୟ ଅନୁ ସାଜର ଜଖାୋ ାଇଥିବା ବୟାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟ (ସିଙ୍ଗେ / େଏଣ୍ଟ ଏକାଉଣ୍ଟ / ଜସାଜୋ ପ୍ରପାଟରସିପ ଏକାଉଣ୍ଟ) ଜର
ଜନାମିଜନସନ ସୁବଧ
ି ା ପ୍ରଦାନ କରା ାଇପାଜର । ବୟକ୍ତିଗତ ସାମଥସୟଜର ଜଖାୋ ାଇଥିବା ଏକାଉଣ୍ଟଜର ଏହା ସୁବଧ
ି ା ନାହିଁ

•

ଜରଗୁୋଜଟାରୀ ଗାଇଡୋଇନସ ଅନୁ ସାଜର ସମସ୍ତ ଏକକ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଜନାମିଜନସନ ବିବରଣୀ ଜଦବାକୁ ପଡିବ କିମାଵ ଦଶସାଉବାକୁ ଜହବ ଜ
ଆପଣ ଜକୌଣସି ଜନାମିଜନସନ୍ ସୁବଧ
ି ା ଜନବାକୁ ଚାହଁୁନାହଁାନ୍ତି

•

ଜକୌଣସି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା 180 ଦିନ ଧରି ଏକାଉଣ୍ଟଜର ବିନମ
ି େ କରିନଥିଜେ ତାକୁ ଡମସାଣ୍ଟ ଏକାଉଣ୍ଟ ଜବାେି ଧରା ିବ

କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଣିେୟି କ ଋଣ ଜ ାେନା
•

ୋକିଂ କୟାପିଟାଲ୍. ଆଜସଟ ଆକ୍ଵିେସ
ି ନ ଏବଂ ବିେଜି ନସ ଆବଶୟକତାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିଜର ରଖି ବିେଜି ନସ ଏଣ୍ଟିଣ୍ଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ ସିଜକୟାଡସ
ବାଣିେୟି କ ଋଣର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆ ାଇଥାଏ

•

ସାଧାରଣ ଡକୁ ୟଜମଣ୍ଟସନ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜ ାଗୟତା କ୍ରାଇଜଟରିଆ ଆଧାରଜର ପ୍ରପାଇଟରସିପ, ପାଟସନରସିପ, ପ୍ରାଇଜର୍ଭଟ୍ ଏବଂ ଜକିାେିେ
ଜହାେଡ େିମଜି ଟଡ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଥାଏ

•

ଏହି ପରି ଋଣର ବିଜଶଷତ୍ଵ ଜହୋ ଜ ଏହା 30 େକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ ସୟନ୍ତ ଦିଆ ାଇଥାଏ ଜକୌଣସି କଜେଟରାେ କିମଵା ସିକୁୟରିଟର
ି ଆବଶୟକତା
ନାହିଁ 4 ରୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟଜର ଋଣ ପ୍ରଦାନ । ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା 12-36 ମାସ ଜଟନର ଅଜଟ

ସିଏମଏସ ଏଜବ ଜପଜମଣ୍ଟ ସମାଧାନ
•

ବାଣିେୟି କ ଆବଶୟକତାକୁ ଆଖି ଆଗଜର ରଖି ବଦ୍ଧିତ େିକୁୟଡିଟକ
ି ୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବା ପାଇଁ କଜେକ୍ସନ ଏବଂ ଜପଜମଣ୍ଟଜର କଟିଂ ଏକ
ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବାଣିେୟି କ ଏବଂ ଜସଟେମଏଣ୍ଟ େନିତ ବିପଦକୁ କାମ କରିବା କଷ୍ଟମାଇେଡ ଏମଆଇଏସନ୍ େରିଆଜର ପ୍ରଶାସନିକ
ଦୃ ଷ୍ଟିକି ସହେ କରିବା, ର୍ଭେ କୟାସ ଜପ୍ରାଜେକ୍ସନ କରିବା

•

ନିେ ବୟାଙ୍କର ଶାଖା ଜନଟୋକ୍ସ ବା ବୟାଙ୍କର ଟାଇ ଅପ୍ େରିଆଜର ମୁଖୟ ବାଣିେୟି କ ଜକନ୍ଦ୍ରଜର ଆପକଣ୍ଟିୀ ଆଉଟଜଷ୍ଟସନ ଜଚକ୍ କଜେକ୍ସନ୍
ତଥା 1000 ବାଣିେୟି କ ଜକନ୍ଦ୍ରଜର ସ୍ଥାନୀେ କଜେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ରିସଜି ର୍ଭବଲ୍ ମୟାଜନେମୟାଣ୍ଟ ଜସବା

ାହା

2800 ମୁଖୟ ବିେଜି ନସ

ଜକନ୍ଦ୍ରଗୁଡକ
ି ଜର ନିେର ଶାଖାଜନଟୋକସ ଏବଂ ସହଜ ାଗୀ ବୟାଙ୍କ ସହିତ ମିଶବ
ି ା
•

ରିସଜି ର୍ଭବେ ମୟାଜନେଜମଣ୍ଟ ଜସବାର ମୁଖୟ ବିଜଶଷତ୍ଵ ଜହୋ ଦ୍ଵାରରୁ ପିକ ଅପ୍ ଜସବା, ବିଜଶଷ ଜସବା ସ୍ତରୀେ ଚଚୁକ୍ତି ଅନୁ ସାଜର
ଗୟାଜରଣ୍ଟି ୁକ୍ତ ଜକ୍ରଡିଟ୍, ବିସ୍ତୃତ ଜକାରିେର/ଜକା ଅଡିଜନଟର ଟାଇ ଅପ ବଡ କରସ୍ପଜଣ୍ଡଣ୍ଟ ବୟାଙ୍କ ଜନଟୋକ୍ସ, ପ୍ରଜତୟକ୍ଷ ଏକାଉଣ୍ଟ ଜକ୍ରଡିଟ୍
ସୁବଧ
ି ା/ଜକାଷ ପୁେିଂ, କଜଷ୍ଟାମାଇେଡ ଇନଫଜମସସନ ମୟାଜନେଜମଣ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀ ଇତୟାଦି

•

ଆରଟିେଏ
ି ସ/ଏନଇଏଫଟି/ଆଇପିଏସ ଡାଇଜରକି୍ ଜକ୍ରଡିଟ୍ ଇଜେଜକି ରାନିକ୍ କଜେକ୍ସନ୍ ସାମଥସୟ କରିବା ାହା କିାଏଣ୍ଟ ଏକାଉଣ୍ଟ ଜବୈଧକରଣ
ସହିତ କିମାଵ ବିନା, ଏପିଆଇ ଉପକରଣ ସ୍ଵତଃ ଜରାଜକାନ: ଇତୟାଦି

•

ବୟାପକ ଜରଞ୍ଜର ଜପଜବେ ମୟାଜନେଜମଣ୍ଟ ଜସବା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ -
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o

ଏନକ୍ରିପସନ ସହିତ ବେକ୍ ଅପଜୋର୍ଡ ସାମିେ ଥିବା ଇଜେଜକି ରାନିକ ଜପଜମଣ୍ଟ

o

ବିସ୍ତୃତ କର୍ଭଜରେ ସହିତ କଜପସାଜରଟ ଜପଜମଣ୍ଟ ପିାଟଫମସ ସହିତ ଅନୋଇନ୍ ଆରଟିେଏ
ି ନ ଓ ଏନଇଏଫଟି

o

ଆରଟିେଏ
ି ସ - 15,000 ହୋର ସ୍ଥାନଜର 90000+ ହୋର ବୟାଙ୍କ

o

ଏନଇଏଫଟି - 15,000 ହୋର ସ୍ଥାନଜର 90000+ ହୋର ବୟାଙ୍କ

o

ରିଜମାଟ୍ ଏବଂ ବିପଳ
ୁ ମାତ୍ରାଜର ଡିଡି ଛପା ଜପେଜବେ ମୟାଜନେଜମଣ୍ଟ ଜସବାର ବିଜଶଷତ୍ଵ ଜହୋ - କଜଷ୍ଟାମାଇଜ୍ ଆଇଆରପି
କଣ୍ଟିଜଗ୍ରସନ, ବହୁ ସ୍ତରୀେ ଅଥରାଇଜେସନ ମାଟ୍ରିକ୍ସ, ଅଜଟାଜମଜଟଡ ଇଜମଲ୍ ପରାମଶସ, ଡାଟା ଏନକ୍ରିପସନ, ଜକା ରାଜଣ୍ଡଣ୍ଟ୍ ଜଚକ୍
ପ୍ରି ଣ୍ଟଂି

o

କିାଏଣ୍ଟ୍ ସାଇଟ୍ ଜଚକ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟଂି ।

କୟାପିଟାଲ୍ ମାଜକସଟ୍ ଏବଂ ଏସଜକ୍ରା ଏକାଉଣ୍ଟ ଜସବାଗୁଡକ
ି
•

ଇକୁ ୟଟି ବୋରରୁ ପୁଞ୍ଜି ବୃ ଦ୍ଧି ଗତିବଧି
ି ମାଧ୍ୟମଜର କପସଜରଟ ମାନଙ୍କୁ ଜସମାନଙ୍କର ବିନମ
ି େ ସାମଥସୟକୁ ବଢାଇବା ଏବଂ ଇଣ୍ଟଜରଷ୍ଟ ୋଜରଣ୍ଟ
/ଡିର୍ଭିଜଡଣ୍ଟ ୋଜରଣ୍ଟ ବିତରଣକୁ ପ୍ରବନ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଜଦବା

•

ଇଣ୍ଟଜରଷ୍ଟ / ଡିର୍ଭିଜଡଣ୍ଡ ଜପ ଆଉଟ ଜସବାର ବିଜଶଷତ୍ଵ ଜହୋ- ଜସବା ସ୍ତରୀେ ଚୁକ୍ତିଜର ଉଜଲ୍ଲଖ ଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନଜର ୋଜରଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ୁ ଏଟ
ପାର ସମ୍ମାନ ଜଦବା
ୋଜରଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଜର ଦିଆ ାଇଥିବା, ଦିଆ ାଇନଥିବା ଷ୍ଟାଟସ, ଜପଜମଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବାର ସୁବଧ
ି ା, ଅନୋଇନ ରିଏେ ଟାଇମ ଏମଆଇଏସ
ଇତୟାଦିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସମନିତ
ଵ ଜକାର ପିାଟଫମସ ପ୍ରକ୍ରିୋକରଣ ସାମଥସୟ

•

ଜେସ ବୟାଙ୍କ ଜହଉଛି ଜସବା ଦ୍ଵାରା ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ୋଇଜସନସ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟାଙ୍କର ଇନିସଆ
ି ଲ୍ ପବିିକ୍ ଅଫରିଂ (ଆଇପିଓ), ଜଫଜୋ ଅନ ପବିିକ ଅପରିଂ
(ଏଫପିଓ) ଏବଂ ଅଧିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ େଡିତ ଏଜସ୍କିା କଜେକିିଂ ବୟାଙ୍କ ଜସବା ତଥା ରିଫଣ୍ଡ ବୟାଙ୍କ ଜସବା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଜେସ ବୟାଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ
ଏସବିଏ ଜସବା ଏହାର ସମସ୍ତ ପରିଚାଳନା ଗତ ଶାଖାଜର ଇକୁ ୟଟି/ଜଡବି ଗ୍ରହିତା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ

•

ଏଜସ୍କିା କଜେକିିଂ ବୟାଙ୍କ ଜସବା ତଥା ରିଫଣ୍ଡ ବୟାଙ୍କ ଜସବାର ବିଜଶଷତ୍ଵ ଜହୋ ଅନୋଇନ୍ ରିଏଲ୍ ଟାଇମ ଆଇପିଓ ଏମଆଇଏସ ପାଇଁ
ର୍ଭାରତ ସାରା ରଣନୀତିକ ଦୁ ଷ୍ଟର
ି ୁ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ସ 143ଟି ବାଣିେୟି କ ଜକନ୍ଦ୍ରଜର କର୍ଭଜରେ । ସମସ୍ତ ରିଫଣ୍ଡର ଅନୋଇନ୍ ମୟାଚିଂ । ଏନଇଏଫଟି
ଆରଟିେଏ
ି ସ ମାଧ୍ୟମଜର ବିପୁଳ ରିଫଣ୍ଡକୁ ମୟାଜେନ କରିବା ସାମଥସୟ

•

ଜେସ ବୟାଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଜେଣଜଦଣ ପରାମଶସ ଜସବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏବଂ ଡିେିଷ୍ଟିଂ, ଓପନ ଅଫର, ବାେବୟାକ୍, ଜସୋର୍ ପଜଚସଜ୍, ଜପ୍ରାଜେକି
ଫାଇନାନିସଂ, ବିଶ୍ଵାସ ଏବଂ ରିଜଟନସନ୍ ଏକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଜନାଡାେ ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ଜସବା ାହା ଜରଗୁଜେଟାରୀ ନିଜଦସଶାବଳୀ ଅନୁ ସାଜର ରହିଛ ି
ଜସହି ଅନୁ ସାଜର ଜସବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି

•

ବୟାଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ସମଵଦ୍ଧୀେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଜଚଞ୍ଜର ବୟବସାେିକ ସଦସୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୟାଙ୍କ ଜସବା ପାଇଁ ଜସଟେଜମଣ୍ଟ ବୟାଙ୍କି ଂ କିିଅରିଂ ବୟାଙ୍କ ଜସବା
ସକାଜଶ ମୁଖୟ ଷ୍ଟକ ଏଜକ୍ସଜଚଞ୍ଜ ସହିତ ସୂଚୀବଦ୍ଧ କରା ାଇଛି

•

ଜେସ ବୟାଙ୍କ ବାଣିେୟି କ ଜପପର ୋରି କରିବା ଏବଂ ଜଦେ କରୁଥିବା ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଆବଶୟକତାକୁ ପୁରାକଜର, ଏବଂ ସରକାରୀ
ସିକୁୟରିଟ ି ଏବଂ ଜପାଟସଜଫାେିଅ ନିଜବଶ ଜ ାେନା ଅନ୍ତଗସତ ସରକାରୀ ସିକୁୟରିଟର
ି ବଜନ୍ଦାବସ୍ତ ଏବଂ ଜପାଟସଜଫାେିଓ ବିଜଦଶୀ ନିଜବଶକ
(FPIs) ୋରି କରିବା ଏବଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଆବଶୟକତା ଜଦେ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଜର

ଫଜରନ ଏକ୍ସଜଚଞ୍ଜ ଜସବା
•

ବିସ୍ତୃତ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ସମାଧାନ ସହିତ ଜକଜତାଟି ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ଶାଖାଜର ଫଜରନଜଟ୍ରର୍ଡ ଏବଂ ଟୃ ଏଡ ଫାଇନାନସ ଜସବା ଉପେବ୍ଧ ରହିଛ ି
ଏଥିଜର

•

•

o

ଅଗ୍ରୀମ ରିମିଟାନସ, ପ୍ରଜତୟକ୍ଷ ରିମିଟାନସ, ଇଜମ୍ପାଟସ କଜେକ୍ସନ୍

o

ଏକ୍ସଜପାଟ୍ସ କଜେକ୍ସନ, ଏକ୍ସଜପାଟ୍ସ ଆଡର୍ଭାନସ ଜପଜମଣ୍ଟ, ଏକ୍ସଜପାଟ୍ସ ଜକ୍ରଡିଟ୍

o

ଜକ୍ରଡିଟର୍ ଜେଟର, ବୟାଙ୍କ ଗୟାଜରଣ୍ଟି, ଏବଂ ଜକ୍ରଡିଟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାେ ଜେଟର

o

ଇନୋର୍ଡସ ରିମିଟାନସ, ଅନୋର୍ଡସ ରିଜମଟାନସ

o

ଘଜରାଇ ଜଟ୍ରର୍ଡ ଉତ୍ପାଦ

o

ଉପଜଦଶ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ଏକ୍ସଜପାଟ୍ସ ଜେଟର ଅଫ୍ ଜକ୍ରଡିଟର ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରଣ

o

ଫାଇନାନିସଂ ଆମଦାନି

ଅନୟ ଫଜରକ୍ସ ଜସବାସମୂହ ଜେସ ବୟାଙ୍କ୍ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦାନ ଜହାଇଛି
o

ଏଫସିୋଉ କୟାସ ଡିଜପାେିଟ, ଏଫସିୋ ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ (ଇଇଏଫସି/ଆରଏଫସି ଏକାଉଣ୍ଟ୍ )

o

ମେିି କଜରନିସ ଟ୍ରାର୍ଭଲ୍ କାଡସ ପ୍ରଦାନ କରିବା

ଶାଖାରୁ ବିର୍ଭିନ୍ନ କଜରନିସ ପାଇଁ ସ୍ଵିଫି ଜକାଡ ଅଣା ାଇପାଜର ଏବଂ

ାହାକୁ ଜରକର୍ଡସ ପାଇଁ ଜନାଟ କରା ାଇପାଜର ଓ

ାହାକୁ ରିମିଟାନସ

ଜବଜଳ ବୟବହାର କରା ାଇପାଜର
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•

ବିଶ୍ଵର ସମସ୍ତ ମୁଖୟ କଜରନିସ ପାଇଁ ଆମର କଜରସ୍ପଜଣ୍ଡଣ୍ଟ ବୟାଙ୍କର କଜରନିସ ରହିଛ ି

ଅର୍ଭିଜ ାଗଗୁଡକ
ି ର ନିରାକରଣ
ଦୋକରି ଆମର ଜେବସାଇଟଜର ଉପେବ୍ଧ ଥିବା ଅର୍ଭିଜ ାଗ ନିରାକରାଣ ପେିସି ଅନୁ ସରଣ କରନ୍ତୁ www.yesbank.in
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