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ਮੁੱ ਖਬੰ ਧ
ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਮਵਿੱ ਚ, ਸਾਨੰ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਮਕ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱ ਧ ਿਾਤਰਾ ਮਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਅਧੀਨ ਬੈਂਮਕੰ ਗ ਿਾਹੌਲ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਹਾਂ
ਪਰਭਾਮਵਤ ਮਰਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਮਜਸਨੇ ਸਾਨੰ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰ ਇਿੱ ਕ ਅਮਜਹਾ ਬੈਂਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਮਰਤ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਵ-ਸਰੇਸ਼ਠ ਸੇਵਾ ਗੁਣਵਿੱ ਤਾ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਮਵਿੱ ਚ ਸੇਵਾ ਉੱਤਿਤਾ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਿਾਨਦੰ ਡ
ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਮਵਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਸਿਾਮਜਕ-ਆਰਥਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱ ਧ ਅਤੇ ਵਿੱ ਧ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਮਵਿੱ ਚ ਮਲਆਉਣ

ਦੀ ਪਰਮਕਮਰਆ ਮਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਮਜੰ ਿੇਵਾਰ ਬੈਂਮਕਗ ਤੇ ਦਮਰੜ ਮਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰ ਤੁਸਟੀ ਉੱਤਿ ਬੈਂਮਕੰ ਗ ਅਨੁਭਾਵ ਨੰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ
ਮਵਿੱ ਚ ਪਰਿਖ
ੁਿੱ ਤਿੱ ਤ ਹੈ।

ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਮਕਗ ਮਸਮਟਜ਼ਨਸ ਚਾਰਟਰ ਧਾਰਨਾ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਆਧਾਰਭਤ ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਰਪ ਮਵਿੱ ਚ ਿੰ ਮਨਆ

ਮਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਤਆਰ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਹਿਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ
ਮਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਮਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਮਵਿੱ ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮਜੰ ਿੇਵਾਰੀ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਏ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ

ਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਵਿੱ ਲ ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਪਰਤੀਬਿੱ ਧਤਾਵਾਂ ਨੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਮਸਰਫ ਸੁਧਾਰਤਿਕ ਤਰੀਮਕਆਂ

ਸਿੇਤ ਸਾਡੀ ਪਰਤੀਬਿੱ ਧਤਾ ਅਤੇ ਮਜੰ ਿੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਵਆਮਖਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਗਾਹਕ-ਬੈਂਕਰ ਸਬੰ ਧਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਗੁਣਕਾਰੀ ਮਵਹਾਰਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ
ਵਿੱ ਲੋਂ ਆਭਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮਵਸਤਰਤ ਵੇਰਵਾ ਮਦੰ ਦਾ ਹੈ।

ਚਾਰਟਰ ਨੰ ਮਨਰਪਿੱ ਖ ਬੈਮਕੰ ਗ ਕਾਰਜ-ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਨੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਗਤੀਮਵਧੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰ ਧ
ਮਵਿੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤਆਰ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਗਾਹਕ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਰੇਂਜ ਦਾ ਿੁਲਾਂਕਣ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਸੈਿੀਨਾਰਾਂ, ਗਾਹਕ ਬੈਠਕਾਂ, ਆਮਦ ਰਾਹੀਂ

ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਿਾਨਕਾਂ ਨੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਰ ਸਲਾਹ ਿਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਮਕ,
ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਿੁਹਿੱਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੰ ਦਿੱ ਸਦੇ ਰਮਹਣ ਲਈ ਉਤਸਾਮਹਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਚਾਰਟਰ ਨੰ ਪਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਾਂ।
ਸਥਾਨ: _________ ਤਾਰੀਖ: __________
ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਨ ਮਨਰਦੇਸ਼ਕ
ਸਧਆਨ ਸਦਓ

__________ ਤੋਂ ਮਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪੁਸਮਤਕਾ ਮਵਿੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਬਦਲਣ/ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਮਤਕਾ ਨੰ ਅਮਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ
ਮਜੰ ਿੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨਰਿਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਕਾਨੰ ਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਰਪ ਮਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਿੰ ਮਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰ
ਮਵਚਕਾਰ ਮਬਹਤਰ ਤਾਲਿੇਲ ਨੰ ਪਰੋਤਸਾਮਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।

ਇਸ ਪੁਸਮਤਕਾ ਮਵਿੱ ਚ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਸੁਮਵਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਫਾਇਮਦਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੇਰਮਵਆਂ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ www.yesbank.in ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ
ਹੋ/ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ/ਪਿੱ ਤਰ ਮਲਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਗਣਵੁੱ ਤਾ ਨੀਤੀ
“ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤ ਮਵਿੱ ਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵਿੱ ਤਾ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਵੁੱ ਚ ਿੰ ਚਾਲਕ ਸਨਪੰ ਨਤਾ, ਨਵੀਂ ਕਾਢ,
ਆਧਸਨਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਣੀ ਸਵੁੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਬਹਤਰ ਿੇਵਾ ਅਨਭਵ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ”
ਉਦੇਸ਼ –





ਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪਿੱ ਧਰ ਨੰ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਮਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਮਵਿੱ ਚ ਕਿੀ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
ਮਨਰਧਾਰਤ ਿਾਨਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਥਨ, ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪਰਮਕਮਰਆ ਮਵਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਗਲਤੀਆਂ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
ਕੁਸ਼ਲ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਕਲਤਿ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਸਿੱ ਮਖਆ ਦੇਣਾ।
ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਅਨੁਕਲਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।

ਯੈੱਿ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਸਵਿੇਸ਼ਤਾਵਾਂ













ਇਸ ਦਾ ਪੁਿੱ ਛਮਗਿੱ ਛ/ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਖਰਾ ‘ਯੈੱਿ ਫਾਰ ਯ’ ਕਾਉਂਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਵਸਰੇਸ਼ਠ ਅਨੁਭਵ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸਾਰੇ ਮਡਪੋਮਜ਼ਟ ਖਾਮਤਆਂ ਮਵਿੱ ਚ ਨਾਿਜ਼ਦਗੀ ਸੁਮਵਧਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਮਵਅਕਤੀਗਤ ਸਿਰਿੱ ਥਤਾ ਮਵਿੱ ਚ ਖੁਮਲਹਆ ਖਾਤਾ)
ਸਿੇਂ ਸਿੇਂ ਤੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਮਡਪੋਮਜ਼ਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਅਿੱ ਧ-ਸ਼ਮਹਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਵਮਰਸ਼ਠ ਨਾਗਮਰਕਾਂ, ਪੈਂਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧ ਫਾਇਮਦਆਂ ਸਿੇਤ
ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰ ਿਾਿਲੀ ਕੀਿਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਭਤ ਬੈਂਮਕੰ ਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਿੁਿੱ ਖ ਆਧਾਰਭਤ ਬੈਂਮਕੰ ਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ- ਪੇਅਬਲ ਐਟ ਪਾਰ(ਬਹੁਸ਼ਮਹਰੀ ਚੈੈੱਕ ਬੁਿੱ ਕ), ਮਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਮਹਦਾਇਤਾਂ,
ਉਪਯੋਗਤਾ ਮਬਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਇੰ ਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਮਕੰ ਗ, ਿੋਬਾਇਲ ਬੈਂਮਕੰ ਗ, ਆਮਦ।

ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਸਬੰ ਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਮਵਕਲਪ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਮਡਿਾਂਡ ਡਰਾਫਟ, ਪੇਅ ਆਰਡਰ, ਆਰਟੀਜੀਐਸ, ਐਨਈਐਫਟੀ
ਆਮਦ।

ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਕੰ ਿਕਾਜੀ ਘੰ ਮਟਆ ਨੰ ਪਰਦਰਮਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਚੈੈੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਕਮਸਆ ਮਵਿੱ ਚ ਕਲੀਅਮਰੰ ਗ ਦੀ ਸਿੇਂ-ਸੀਿਾ ਪਰਦਰਮਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ ਤੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਬਚਤ ਖਾਮਤਆ ਤੇ ਮਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਵਆਜ ਪਰਦਰਮਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਿੁਿੱ ਹਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਆਧਾਰਭਤ ਬੈਂਮਕੰ ਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰ ਗਰਮਹ, ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸਚੀ ਪਰਦਰਮਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਮਸ਼ਕਾਇਤ/ਸਲਾਹ ਬਕਸਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰ ਵਧਾਵਾ
ਮਦੰ ਦਾ ਹੈ

ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿੁਸ਼ਮਕਲਾਂ/ਮਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਜ-ਮਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਖੇਤਰੀ/ਿੁਿੱ ਖ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਪਰਦਰਮਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਬਰਾਂਚਾਂ ਤੇ ਗਾਹਕ ਿੇਵਾ
ਬਰਾਂਚਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਉੱਤਿ ਤੇ ਸਿਾਨ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੁਮਵਧਾ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀ ਹੇਠਾਂ ਮਲਖੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਦਾ
ਮਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਮਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ:







ਬਰਾਂਚਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਉਮਚਤ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਮਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜਵੇਂ ਮਕ: ਉਮਚਤ ਫਰਨੀਚਰ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਮਦ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ
ਮਸਟੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪੰ ਗ ਨਾਗਮਰਕਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਮਧਆਨ

ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਿੈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ (ਯੈੈੱਸ ਫਾਰ ਯ) ਡੈਸਕ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਂਗਾ
ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਢੁਿੱ ਕਵੀਆਂ ਸਚਨਾਵਾਂ ਨੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ, ਮਹੰ ਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਬੰ ਧਤ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸਾਵਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਭਮਿਕਾ ਨੰ ਮਤੰ ਨ ਭਾਸ਼ਵਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ

ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਮਵਿੱ ਚ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਅਮਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਚਤ
ਟਰੇਮਨੰਗ

ਗਾਹਕਾਂ ਨੰ ਇਿੱ ਕ ਮਕਤਾਬਚਾ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਜਸ ਮਵਚ ਬੈਂਕ ਮਵਿੱ ਚ ਉਪਿੱ ਲਬਧ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮਹੰ ਦੀ, ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸਾਵਾਂ ਮਵਚ ਹੋਵੇ

ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਮਵਚ ਮਵਸਵਾਸ ਬਣਾਏ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਬਰਾਂਚਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਉਮਚਤ ਸੁਰਿੱਮਖਆ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ
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ਸਾਰੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਨਾਿ ਵਾਲਾ ਪਛਾਣ ਬੈਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

ਡੈਸਕ ਦਾ ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਐਲੀਿੈਂਟਰੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੌਂਪਣਾ

ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵਿੱ ਤਾ ਨੰ ਿੌਕੇ ਤੇ ਅਮਧਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰੀ / ਿੁਿੱ ਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਮਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ
ਮਨਯਮਿਤ ਅੰ ਤਰਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਾਂਚਾਂ ਦਾ ਦੋਰਾ

ਅਵਾਰਡ / ਰਮਨਂਗ ਸੀਲਡ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਿੱ ਖ ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਰਾਂਚ ਨੰ ਇਨਾਿ ਦੇਣਾ
ਅਵਾਰਡ / ਰਮਨਂਗ ਸੀਲਡ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਿੱ ਖ ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਰਾਂਚ ਨੰ ਇਨਾਿ ਦੇਣਾ

‘ਯੈੱਿ ਟਚ’ ਪਰਤੁੱ ਖ ਬੈਂਸਕੰ ਗ ਚਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਂਮਕੰ ਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਵਕਲਮਪਕ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਤਰੀਮਕਆਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮਵਸਤਰਤ ਮਵਕਲਪ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ –
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਸਕੰ ਗ


‘ਸੁਰਿੱਮਖਆ/ਪਰਿਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਪਿੱ ਧਰ’- ਮਕਸੇ ਵੀ ਸੰ ਭਾਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੰ ਸੀਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਮਖਆ ਦਾ ਮਵਸਤਰਤ ਪਿੱ ਧਰ
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ –
o

ਮਵਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕ- ਇੰ ਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਮਕੰ ਗ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ-ਮਵਹਾਰਾਂ ਲਈ, ਗਾਹਕ ਦੇ ਰਮਜਸਟਰਡ ਿੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ
ਤੇ ਇਿੱ ਕ-ਵਾਰੀ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਭੇਮਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

o


ਗੈਰ-ਮਵਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕ – ਸਿੱ ਤਰ ਮਵਿੱ ਚ ਹਰ ਲੋ ਗ ਲਈ, ਇਿੱ ਕ-ਵਾਰੀ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਮਵਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ‘ਇਿੱ ਕੋ ਮਪਨ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ’ - ਮਨਿਨਮਲਖਤ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੈਮਬਟ/ਏਟੀਐਿ ਕਾਰਡ ਮਪਨ
ਨੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
o
o



ਇੰ ਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਮਕੰ ਗ ਲਈ ਪਮਹਲੀ ਵਾਰ ਰਮਜਟਰੇਸ਼ਨ

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਪਾਸਵਰਡ ਭੁਿੱ ਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ

ਇੰ ਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਮਕੰ ਗ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਿੁਿੱ ਖ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਮਨਿਨਮਲਖਤ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ o
o
o

ਮਫਕਸਡ ਮਡਪਾਮਜ਼ਟ ਅਤੇ ਮਰਕਮਰਂਗ ਮਡਪਾਮਜ਼ਟ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਮਕੰ ਗ
ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਬਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਰਮਜਟਰੇਸ਼ਨ

ਐਮਏਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਪਰ ਰਮਹਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਮਨਵੇਸ਼, ਚੁਣੀਂਦੇ ਿੁਿੱ ਖ ਫੰ ਡ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਸਕੀਿਾਂ ਮਵਿੱ ਚ
ਇਿੱ ਕ ਵਾਧ ਟਰਾਂਜੈਕਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਲਤ

o
o
o
o
o
o
o
o

ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਾਰੀ/ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਬੁਮਕੰ ਗ

ਗੈਰ-ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੰ ਐਨਈਐੈੱਫਟੀ / ਆਰਟੀਜੀਐਸ / ਆਈਐਿਪੀਐਸ ਦੁਆਰਾ ਫੰ ਡ ਟਰਾਂਸਫਰ
ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਖਾਮਤਆਂ/ਵਪਾਰਕ ਖਾਮਤਆਂ ਮਵਿੱ ਚ ਧਨ ਸਥਾਨ-ਅੰ ਤਰਨ
ਮਡਿਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

ਖਾਤਾ ਸਟੇਟਿੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

ਮਨੈੱਜੀ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਐਸਐਿਐਸ/ਈ-ਿੇਲ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਾਣੀਕਰਨ/ਸੁਧਾਰ

ਵੈਮਲਊ ਐਡਵਡ ਸਰਮਵਮਸਜ਼ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਈ-ਿੇਲ ਸਟੇਟਿੈਂਟ ਦੀ ਰਮਜਸਟਰੇਸਨ, ਮਵਅਕਤੀਗਤ ਮਡਪਾਮਜ਼ਟ ਸਮਲਿੱਪ, ਆਪਣੇ

AMB ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਮਰਿਾਇਂਡ ਿੀ ਸਰਮਵਸ ਆਮਦ ਲਈ MySpace
o

ਧਨ ਮਨਰੀਖਣ- ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਬੈਂਕ ਖਾਮਤਆਂ, ਦਲਾਲੀ ਖਾਮਤਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਮਵਿੱ ਚ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਖਾਮਤਆਂ ਆਮਦ
ਦਾ ਖਾਤਾ ਸੰ ਗਰਮਹ

ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਸਕੰ ਗ


ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਮਰਟੇਲ ਨੈੱਟਬੈੈੰਮਕੰ ਗ ਨਾਲ ਰਮਜਸਟਰਡ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਰਮਜਸਟਰਡ ਿੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਤੋ, 567678 ਨੰਬਰ ਤੇ
‘YESMOB’ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਕੇ ਿੋਬਾਇਲ ਬੈਂਮਕੰ ਗ ਐਪਲੀਕੇਸਨ ਨੰ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਕੇ ਿੋਬਾਇਲ ਬੈਂਮਕੰ ਗ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ



ਿੋਬਾਇਲ ਬੈਂਮਕੰ ਗ ਰਾਹੀਂ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿੁਿੱ ਖ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਮਨਿਨਮਲਖਤ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ o
o
o
o
o
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ਖਾਤੇ ਮਵਿੱ ਚ ਿੌਜਦ ਰਕਿ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ
ਖਾਤੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮਬਓਰਾ

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚੈੈੱਕਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
ਚੈੈੱਕ ਦੀ ਸਮਥਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ

ਚੈੈੱਕ ਬੁਿੱ ਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
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o
o
o
o
o

ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੇ ਫੰ ਡ ਟਰਾਂਸਫਰ

ਗੈਰ-ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੰ ਐਨਈਐੈੱਫਟੀ / ਆਈਐਿਪੀਐਸ ਦੁਆਰਾ ਫੰ ਡ ਟਰਾਂਸਫਰ
ਖਾਤਾ ਮਬਓਰਾ

ਮਨਸ਼ਮਚਤ ਅਵਧੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਿਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵੇਰਮਵਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ

ਵਾਈ.ਬੀ.ਐਲ. ਗਾਹਕਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਿੋਬਾਇਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਮਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਲਈ ਵੀ

ਐੈੱਿਐਮਐੈੱਿ ਬੈਂਸਕੰ ਗ

ਸਾਰੀਆਂ ਐਸਐਿਐਸ ਬੈਂਮਕੰ ਗ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਮਸੰ ਗਲ ਨੰਬਰ (+ 91-9840909000), ਗਾਹਕਾਂ ਨੰ 24*7 ਖਾਤੇ ਦੀ ਿਹਿੱ ਤਵਪਰਨ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ।

ਿੋਬਾਇਲ ਰਮਜਸਟਰੇਸਨ

YESREG

YESREG <Customer ID>

YESBAL

YESBAL <Customer ID>

ਮਪਛਲੇ 5 ਮਦਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤੇ ਮਵਚਲੀ ਟਰਾਂਸੈਕਸਨ

YESTXN

YESTXN <Customer ID>

YESCST

YESCST <Customer ID><cheque number>

ਚੈੈੱਕ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ

YESSTP

YESSTP <Customer ID><cheque number>

ਖਾਤੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਚੈੈੱਕ ਦੀ ਸਮਥਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

YESCH
ਚੈੈੱਕਬਕ ਲਈ ਬੇਨਤੀ

Q

YESCHQ <Customer ID>

ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਫਕਸਡ ਮਡਪਾਮਜ਼ਟ ਦੇ ਵੇਰਵਾ

YESFDQ

YESFDQ <Customer ID>

YESSTM

YESSTM <Customer ID>

ਉਪਰੋਕਤ ਮਜਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਿੱ ਸੋ

YESHLP

YESHLP <Customer ID>

ਖਾਤਾ ਸਟੇਟਿੈਂਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ

ਇਿੱ ਕੋ ਹੀ ਗਾਹਕ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਉਂਟਸ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਮਵਿੱ ਚ, ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ
ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਨ: YESSTP <Cust ID><Cheque No.><Account No.>
ਸਮਿਡ ਕਾਲ ਬੈਂਸਕੰ ਗ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਮਜਸਟਰਡ ਿੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ (+ 91-9840909000) ਤੇ SMS "YESREG <Cust ID>" ਭੇਜ ਕੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਬੈਂਮਕੰ ਗ
ਲਈ ਰਮਜਸਟਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ



09223920000 ਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੰ ਜਾਣੋ
09223921111 ਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਕੇ ਆਖਰੀ 5 ਟਰਾਂਜੈਕਸਨਾਂ ਦੀ ਸਚੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਧਆਨ ਸਦਓ:


ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਖਾਮਤਆਂ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਮਵਿੱ ਚ, ਸਾਰੇ ਖਾਮਤਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇਣ ਤੇ ਐਸਐਿਐਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਮਜਆ
ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਮਕ ਮਪਛਲੇ 5 ਟਰਾਂਜੈਕਸਨ ਮਸਰਫ਼ ਪਰਾਇਿਰੀ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਲਈ ਮਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਬੈਂਮਕੰ ਗ ਲਈ ਪਰਾਇਿਰੀ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ SMS YESDEF <Cust ID><Account
No.> (+ 91-9840909000)



ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ Cust Ids ਦੇ ਮਵਰੁਿੱ ਧ ਰਮਜਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਣ
ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ

ਏਟੀਐਮ ਅਤੇ ਡਸਬਟ/ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ



ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਮਵਿੱ ਚ ਪਾਰਟਨਰ ਬੈਂਕ ਏਟੀਐਿ ਿਸ਼ੀਨਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਐਨਐਫਐਸ, ਕੈਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਿਾਸਟਰਕਾਰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ
ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੋਰ ਏਟੀਐਿ ਮਵਿੱ ਚ ਿੁਹਿੱਈਆ ਿੁਿੱ ਖ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਮਨਿਨਮਲਖਤ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨo
o
o
o

ਸੰ ਸਕਰਣ 5

ਚੈੈੱਕ ਜਿਹਾਂ ਕਰਨਾ

ਖਾਤੇ ਮਵਿੱ ਚ ਿੌਜਦ ਰਕਿ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ
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o
o
o
o
o
o


ਮਪੰ ਨ ਬਦਲਣਾ

ਮਫਕਸਡ ਮਡਪਾਮਜ਼ਟ ਖੋਲਣ
ਹ ਾ

ਲੀਡ ਜੇਨਰੈਸਨ (ਗੈਰ- ਵਾਈਬੀਐਲ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ)
ਟਾਟਾ ਸਕਾਈ ਡੀ ਟੀ ਏਚ ਮਰਚਾਰਜ
ਿੋਬਾਈਲ ਮਰਚਾਰਜ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਮਵਿੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟਨਰ ਬੈਂਕ ਏਟੀਐਿ ਿਸ਼ੀਨਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਿੁਿੱ ਖ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
o
o
o



ਖਾਤਾ ਮਬਓਰਾ

ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣਾ

ਖਾਤੇ ਮਵਿੱ ਚ ਿੌਜਦ ਰਕਿ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ
ਮਪੰ ਨ ਬਦਲਣਾ

ਖਰੀਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ(ਪੀਓਐਸ ਟਰਮਿਨਲ) ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਡੈਮਬਟ
ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਕਰਸਡਟ ਕਾਰਡ


ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਕਰੈਮਡਟ ਕਾਰਡ ਸਾਨਦਾਰ ਮਵਸੇਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫਾਇਮਦਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ! ਇਹਨਾਂ ਮਵਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ:
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੀਵਨਸੈਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਿੁਤਾਬਕ ਅਲਿੱਗ ਅਲਿੱਗ ਕਰੈਮਡਟ ਕਾਰਡ



ਮਰਵਾਲਮਵੰ ਗ ਕਰੈਮਡਟ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮਵਆਜ਼ ਦਰਾਂ



ਮਰਵਾਰਡ ਪੋਇੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਜੜ
ੋ ਮਰਵਾਰਡ ਪਰੋਗਰਾਿ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ਤਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ



ਭਾਰਤ ਮਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਮਫਊਲ ਸਟੇਸਨਾਂ ਮਵਚ ਮਫਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਤੇ ਛੋਟ

ਗਾਹਕ-ਬੈਂਕਰ ਿਬੰ ਧ ਦੇ ਆਮ ਖੇਤਰ
ਬਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ





ਬਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਮਤਆਂ ਨੰ ਮਵਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨੰ ਆਪਣੇ ਜੈਹਨ ਮਵਿੱ ਚ ਮਬਠਾਉਣ ਅਤੇ ਭਮਵਿੱ ਖ ਮਵਿੱ ਚ
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਮਗਆ ਹੈ।

ਇਨਹਾਂ ਖਾਮਤਆਂ ਮਵਿੱ ਚੋਂ ਮਭਜਵਾਈਆਂ/ਚੈੈੱਕਾਂ/ਡੈਮਬਟ/ਏਟੀਐਿ ਕਾਰਡ/ਇੰ ਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਮਕੰ ਗ ਰਾਹੀਂ ਰਕਿ ਜਿਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਨਹਾਂ ਖਾਮਤਆਂ ਨੰ (ਭਾਰਤੀ ਮਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਿਨਜ਼ਰੀ ਤੇ) ਟਰਸਟਾਂ/ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਮਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1 ਸਤੰ ਬਰ 2017 ਤੋਂ, ਹੇਠਾਂ ਮਦਿੱ ਤੀਆਂ ਮਵਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਦਨ ਦੇ ਖਤਿ ਹੋਣ ਤੇ ਬਚੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਲਾਗ
ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਤਿਾਹੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਸਰਤੇ ਖਾਤੇ ਮਵਿੱ ਚ ਇਹ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ 1/-।
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 1 ਿਤੰ ਬਰ 17 ਤੋਂ

ਬੁੱ ਚਤ ਖਾਤਾ

ਪਰਭਾਵੀ

INR 1 ਲਿੱਖ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਰਾਸ਼ੀ

ਪਰਤੀ ਸਾਲ 5%

1 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮਜਆਦਾ

ਪਰਤੀ ਸਾਲ 6.25%

1 ਲਿੱਖ ਤੋ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਰਾਸ਼ੀ

ਪਰਤੀ ਸਾਲ 6%

100 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਦੀਆਂ ਰਕਿਾਂ ਲਈ, ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਰਾਂਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਯੁਕਤ ਮਰਲੇ ਸ਼ਨਮਸ਼ਪ ਿੈਨੇਜਰ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਦਰਾਂ ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕਮਹਰੀ ਿਰਜ਼ੀ ਅਧੀਨ ਬਦਲਣਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗ।



ਪਬਮਲਕ ਇਸ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਡੇਟ ਮਵਿੱ ਚ ASBA ਐਪਲੀਕੇਸਨ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ (ਨਾਿਾਂਕਨ) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱ ਢੇ ਚੈੈੱਕ, ਲਾਭਅੰ ਸ ਵਾਰੰ ਟ ਮਸਰਫ ਇਸ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਖਾਤਾ

ਧਾਰਕ(ਕਾਂ) ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚੈੈੱਕਾਂ, ਮਡਮਵਡੈਂਡ ਵਰੰ ਟਾਂ ਨੰ ਮਸਰਫ ਇਸ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ(ਕਾਂ)


ਦੇ ਪਿੱ ਖ ਮਵਿੱ ਚ ਸਹੀ ਮਵਿੱ ਤੀ ਲੇ ਖ-ਪਿੱ ਤਰਾਂ ਨੰ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ-ਮਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਤੇ ਨੰ
ਡੋਰਿੈਂਟ(ਸੁਸਤ) ਖਾਤਾ ਸਿਮਝਆ ਜਾਵੇਗਾ
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ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨੰ ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਨੁਸਚੀਆਂ ਮਵਿੱ ਚ ਮਦਿੱ ਤੇ ਿੁਤਾਬਕ ਖਾਤੇ ਮਵਿੱ ਚ ਮਨਸ਼ਮਚਤ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਔਸਤਨ
ਮਤਿਾਹੀ ਬੈਲੇਂਸ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਗਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਔਿਤਨ ਸਤਮਾਹੀ ਬਲੇਂ ਿ (ਏ.ਸਕਊ.ਬੀ.) ਨੰ ਮਵਿੱ ਤੀ ਮਤਿਾਹੀ (ਅਪਰੈਲ-ਜਨ, ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰ ਬਰ, ਅਕਤਬਰ-ਦਸੰ ਬਰ, ਜਨਵਰੀ-

ਿਾਰਚ) ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਖਾਤੇ ਮਵਿੱ ਚ ਮਦਨ ਦੇ ਆਮਖਰ(ਈ.ਓ.ਡੀ) ਤਿੱ ਕ ਬੈਲੇਂਸ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਿੁਤਾਬਕ ਮਗਮਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਵੇਂ - (ਈ.ਓ.ਡੀ. ਬੈਲੇਂਸ ਮਦਨ 1+ਈ.ਓ.ਡੀ. ਬੈਲੇਂਸ ਮਦਨ 2…)/ਮਵਿੱ ਤੀ ਮਤਿਾਹੀ ਮਵਿੱ ਚ ਮਦਨਾਂ ਦੀ ਸੰ ਮਖਆ।

ਔਿਤ ਮਾਸਿਕ ਬਲੇਂ ਿ (ਏ.ਐੈੱਮ.ਬੀ.) ਦੀ ਗਣਨਾ - ਇਿੱ ਕ ਿਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਵਿੱ ਚ- ਮਦਨ ਦੇ ਅੰ ਤ (ਈ.ਓ.ਡੀ.) ਤੇ ਔਸਤਨ

ਬਕਾਇਆ। ਉਦਹਾਰਣ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ - (ਈ.ਓ.ਡੀ. ਬੈਲੇਂਸ ਮਦਨ 1+ਈ.ਓ.ਡੀ. ਬੈਲੇਂਸ ਮਦਨ 2…) / ਿਹੀਨਾ ਮਵਿੱ ਚ ਕੈਲੰਡਰ ਮਦਨਾਂ ਦੀ
ਮਗਣਤੀ
ਚਾਲ ਖਾਤੇ






ਚਾਲ ਖਾਤਾ ਮਡਿਾਂਡ ਮਡਪਾਮਜ਼ਟ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਰਪ ਹੈ ਮਜਸ ਮਵਚ ਖਾਤੇ ਮਵਚਲੇ ਬਕਾਏ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਮਹਿਤ ਰਾਸੀ ਤਿੱ ਕ ਮਜੰ ਨੀ ਵਾਰ
ਿਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਚਾਲ ਖਾਮਤਆਂ ਨੰ ਮਵਅਕਤੀਆਂ, ਸੁਆਿੀਤਵ ਫਰਿਾਂ, ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਫਰਿਾਂ, ਪਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਪਬਮਲਕ ਮਲਿਟਡ ਕੰ ਪਨੀਆਂ, ਸੀਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ
ਭਾਵੀਵਾਲੀਆਂ, ਏਕਲ ਮਵਅਕਤੀ ਕੰ ਪਨੀਆਂ, ਐਚਯਐਫ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਟਰਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਮਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚਾਲ ਖਾਤੇ ਮਵਿੱ ਚ ਕਰੈਮਡਟ ਬੈਲੇਂਸ ਤੇ ਕੋਈ ਮਵਆਜ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਜੇ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ-ਮਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਤੇ ਨੰ
ਡੋਰਿੈਂਟ(ਸੁਸਤ) ਖਾਤਾ ਸਿਮਝਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨੰ ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਨੁਸਚੀਆਂ ਮਵਿੱ ਚ ਮਦਿੱ ਤੇ ਿੁਤਾਬਕ ਖਾਤੇ ਮਵਿੱ ਚ ਮਨਸ਼ਮਚਤ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਔਿਤਨ
ਸਤਮਾਹੀ ਬਲੇਂ ਿ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਗਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਸਤਨ ਮਤਿਾਹੀ

ਬੈਲੇਂਸ(ਏ.ਮਕਊ.ਬੀ.) ਨੰ ਮਵਿੱ ਤੀ ਮਤਿਾਹੀ (ਅਪਰੈਲ-ਜਨ, ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰ ਬਰ, ਅਕਤਬਰ-ਦਸੰ ਬਰ, ਜਨਵਰੀ-ਿਾਰਚ) ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ
ਖਾਤੇ ਮਵਿੱ ਚ ਮਦਨ ਦੇ ਆਮਖਰ(ਈ.ਓ.ਡੀ) ਤਿੱ ਕ ਬੈਲੇਂਸ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਿੁਤਾਬਕ ਮਗਮਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਵੇਂ-(ਈ.ਓ.ਡੀ.
ਬੈਲੇਂਸ ਮਦਨ 1+ਈ.ਓ.ਡੀ. ਬੈਲੇਂਸ ਮਦਨ 2…)/ਮਵਿੱ ਤੀ ਮਤਿਾਹੀ ਮਵਿੱ ਚ ਮਦਨਾਂ ਦੀ ਸੰ ਮਖਆ।
ਗਲੋ ਬਲ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਸਕੰ ਗ


ਅਪਰਵਾਸੀ ਬਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਮਤਆਂ ਨੰ ਐਨਆਰਆਈ ਲੋ ਕਾਂ, ਪੀਆਈਓ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੜਹ ਰਹੇ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਮਵਿੱ ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ

ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਨ ਮਵਿੱ ਚ ਮਬਠਾਉਣ ਅਤੇ ਭਮਵਿੱ ਖ ਮਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ


ਬਣਾਇਆ ਮਗਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਮਵਿੱ ਚ ਕਾਇਿ ਨਾਨ-ਰੈਮਜ਼ਡੈਂਟ ਐਕਸਟਰਨਲ (ਐਨਆਰਈ) ਅਤੇ ਨਾਨ ਰੈਮਜ਼ਡੈਂਟ ਆਰਡਨਰੀ (ਐਨਆਰਓ) ਖਾਮਤਆਂ
ਨੰ ਖਾਸ ਲੋ ੜਾਂ ਲਈ ਖੋਮਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਖਾਮਤਆਂ ਮਵਿੱ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਮਵਦੇਸ਼ ਭੀਤਰੀ ਮਭਜਵਾਈਆਂ/ਚੈੈੱਕਾਂ/ਡੈਮਬਟ/ਏਟੀਐਿ



ਕਾਰਡ/ਇੰ ਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਮਕੰ ਗ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹਾਂ ਕੀਤਾ/ਕਢਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਾਨ-ਰੈਮਜ਼ਡੈਂਟ ਐਕਸਟਰਨਲ (ਐਨਆਰਈ) ਜਿਹਾਂ ਖਾਮਤਆਂ ਨੰ ਮਵਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਮਵਿੱ ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖੋਮਲਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਵਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਯੋਗ ਖਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਵਿੱ ਚ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਐਨਆਰਈ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਐਫਸੀਐਨਆਰ (ਬੀ) ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ



ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਐਨਆਰਈ ਖਾਮਤਆਂ ਮਵਿੱ ਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਿੁਫਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਾਨ- ਰੈਮਜ਼ਡੈਂਟ ਆਰਡਨਰੀ (ਐਨਆਰਓ) ਜਿਹਾਂ ਖਾਮਤਆਂ ਨੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਾਣਕ ਕਾਰਜ-ਮਵਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਖੋਮਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਮਕ ਐਨਆਰਓ ਜਿਹਾਂ ਖਾਮਤਆਂ ਦਾ ਮਸਧਾਂਤ ਮਵਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ

ਮਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਿੁਤਾਬਕ ਐਨਆਰਓ ਬੈਲੇਂਸ/ਭਾਰਤ ਮਵਿੱ ਚ ਪਈਆਂ ਸੰ ਪਿੱ ਤੀਆਂ ਦੀ ਮਵਕਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮਵਿੱ ਚੋਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ



ਪਰਤੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵਰਹੇ ਤਿੱ ਕ ਕਿਾਈ ਚਾਲ ਆਿਦਨੀ ਅਤੇ ਮਵਆਜ ਮਵਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਯੋਗ ਹੈ।

ਐਨਆਰਈ / ਐਫਸੀਐਨਆਰ (ਬੀ) ਦੀਆਂ ਮਵਆਜ ਦਰਾਂ ਮਨਆਿਕ ਅਮਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਿੁਤਾਬਕ
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਰਦਰਮਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

1 ਸਤੰ ਬਰ 2017 ਤੋਂ, ਹੇਠਾਂ ਮਦਿੱ ਤੀਆਂ ਮਵਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਦਨ ਦੇ ਖਤਿ ਹੋਣ ਤੇ ਬਚੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਲਾਗ
ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਤਿਾਹੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਸਰਤੇ ਖਾਤੇ ਮਵਿੱ ਚ ਇਹ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ 1/-।

ਸੰ ਸਕਰਣ 5

ਪੰ ਨਾ 7 ਦੇ 15

ਮਿਤੀ: 05/07/2018

ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 1 ਿਤੰ ਬਰ 17 ਤੋਂ

ਬੁੱ ਚਤ ਖਾਤਾ

ਪਰਭਾਵੀ

INR 1 ਲਿੱਖ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਰਾਸ਼ੀ

ਪਰਤੀ ਸਾਲ 5%

1 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮਜਆਦਾ

ਪਰਤੀ ਸਾਲ 6.25%

1 ਲਿੱਖ ਤੋ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਰਾਸ਼ੀ

ਪਰਤੀ ਸਾਲ 6%

100 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਦੀਆਂ ਰਕਿਾਂ ਲਈ, ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਰਾਂਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਯੁਕਤ ਮਰਲੇ ਸ਼ਨਮਸ਼ਪ ਿੈਨੇਜਰ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਦਰਾਂ ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕਮਹਰੀ ਿਰਜ਼ੀ ਅਧੀਨ ਬਦਲਣਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗ।


ਜੇ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ-ਮਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਤੇ ਨੰ
ਡੋਰਿੈਂਟ(ਸੁਸਤ) ਖਾਤਾ ਸਿਮਝਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨੰ ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਨੁਸਚੀਆਂ ਮਵਿੱ ਚ ਮਦਿੱ ਤੇ ਿੁਤਾਬਕ ਖਾਤੇ ਮਵਿੱ ਚ ਮਨਸ਼ਮਚਤ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਔਸਤਨ
ਮਤਿਾਹੀ ਬੈਲੇਂਸ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਗਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

1. ਔਿਤਨ ਸਤਮਾਹੀ ਬਲੇਂ ਿ(ਏ.ਸਕਊ.ਬੀ.) ਨੰ ਮਵਿੱ ਤੀ ਮਤਿਾਹੀ (ਅਪਰੈਲ-ਜਨ, ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰ ਬਰ, ਅਕਤਬਰ-ਦਸੰ ਬਰ, ਜਨਵਰੀ-

ਿਾਰਚ) ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਖਾਤੇ ਮਵਿੱ ਚ ਮਦਨ ਦੇ ਆਮਖਰ(ਈ.ਓ.ਡੀ) ਤਿੱ ਕ ਬੈਲੇਂਸ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਿੁਤਾਬਕ ਮਗਮਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮਿਸਾਲ
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਵੇਂ - (ਈ.ਓ.ਡੀ. ਬੈਲੇਂਸ ਮਦਨ 1+ਈ.ਓ.ਡੀ. ਬੈਲੇਂਸ ਮਦਨ 2…)/ਮਵਿੱ ਤੀ ਮਤਿਾਹੀ ਮਵਿੱ ਚ ਮਦਨਾਂ ਦੀ ਸੰ ਮਖਆ।

2. ਔਿਤ ਮਾਸਿਕ ਬਲੇਂ ਿ (ਏ.ਐੈੱਮ.ਬੀ.) ਦੀ ਗਣਨਾ - ਇਿੱ ਕ ਿਹੀਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਵਿੱ ਚ- ਮਦਨ ਦੇ ਅੰ ਤ (ਈ.ਓ.ਡੀ.) ਤੇ ਔਸਤਨ
ਬਕਾਇਆ। ਉਦਹਾਰਣ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ - (ਈ.ਓ.ਡੀ. ਬੈਲੇਂਸ ਮਦਨ 1+ਈ.ਓ.ਡੀ. ਬੈਲੇਂਸ ਮਦਨ 2…) / ਿਹੀਨੇ ਮਵਿੱ ਚ ਕੈਲੰਡਰ ਮਦਨਾਂ ਦੀ
ਮਗਣਤੀ

ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਅਵਧੀ ਲਈ ਪਿਾ ਜਮਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ (ਟਰਮ ਸਡਪੋਸਜ਼ਟ) ਖਾਤੇ





ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਤੁਹਾਨੰ ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋ ੜ ਦੇ ਿੁਤਾਬਕ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਮਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਮਵਿੱ ਚ ਿਦਦ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਿਮਹਸਸ ਕਰਣਗੇ

ਟਰਿ ਮਡਪੋਮਜ਼ਟ ਖਾਮਤਆਂ ਨੰ ਮਵਅਕਤੀਆਂ, ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਫਰਿਾਂ, ਸੁਆਿੀਤਵ ਫਰਿਾਂ, ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਫਰਿਾਂ, ਪਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਪਬਮਲਕ
ਮਨੈੱਜੀ ਕੰ ਪਨੀਆਂ, ਐਚਯਐਫ/ਮਨਰਧਾਰਤ ਸਮਹਯੋਗੀਆਂ ਆਮਦ ਦੁਆਰਾ ਖੋਮਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਕੁਝ ਟਰਿ ਮਡਪੋਮਜ਼ਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਮਰਸ਼ਠ ਨਾਗਮਰਕਾਂ ਨੰ ਉੱਚ ਮਵਆਜ ਦਰਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਮਜਸ ਅਵਧੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਿਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਮਗਆ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਮਵਆਜ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਦਰ ਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਘਿੱ ਟ ਹੋਵੇ, ਸਿੇਂ ਤੋਂ

ਪਮਹਲਾਂ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋ ਤਿੱ ਕ ਮਨਰਧਾਰਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਮਕ, 7 ਮਦਨਾਂ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਸਿੇਂ ਲਈ ਬੈਂਕ


ਕੋਲ ਜਿਹਾਂ ਰਕਿ ਮਵਿੱ ਚੋਂ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਤੇ ਕੋਈ ਮਵਆਜ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਨਸ਼ਮਚਤ ਅਵਧੀ ਲਈ ਜਿਹਾਂ ਰਕਿ ਨੰ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਮਨਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਮਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਸਿੇਂ ਸਿੇਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱ ਸੇ ਗਈ ਸਿਾਨ ਮਿਆਦ ਦੀ ਿੌਜਦਾ ਦਰ 'ਤੇ ਮਵਆਜ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਮਨਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ
ਮਵਚ, ਇਿੱ ਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਦੀ ਰਾਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਉਸ ਸਿੇਂ ਦੀਆਂ ਿੌਜਦਾ ਮਵਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ








ਆਪ ਹੀ ਉਸੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਦੋਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਮਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਮਵਆਜ ਦਰਾਂ ਪਰਤੀ ਵਰਹੇ ਦੇ ਿੁਤਾਬਕ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਹੇ ਮਵਿੱ ਚ ਮਦਨਾਂ ਦੀ ਸੰ ਮਖਆ ਵਾਸਤਮਵਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ(ਮਜਵੇਂ ਲੀਪ ਵਰਹੇ ਮਵਿੱ ਚ 366 ਮਦਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ)।

ਜਿਹਾਂ ਰਕਿ ਤੇ ਮਵਆਜ ਮਤਿਾਹੀ ਜਾਂ ਸੰ ਯੋਮਜਤ ਮਤਿਾਹੀ(ਮਜਵੇਂ ਮਵਆਜ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਮਨਵੇਸ਼) ਜਾਂ ਛੁਟ ਿੁਿੱ ਲ ਤੇ ਿਹੀਨੇਵਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹਾਂ
ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਸੰ ਦ ਦੇ ਿੁਤਾਬਕ ਪਮਰਪਕਤਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਦੇਣਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਮਵਆਜ ਦਰਾਂ ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਬੈਂਕ‟ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ
ਪਰਦਰਮਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈਆਂ ਮਵਆਜ ਦਰਾਂ ਮਸਰਫ ਨਵੀਨੀਮਕਰਤ ਮਡਪੋਮਜ਼ਟਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆਂ ਮਡਪੋਮਜ਼ਟਾਂ ਤੇ ਲਾਗ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਮਕ ਿੌਜਦਾ
ਮਡਪੋਮਜ਼ਟ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਦਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਵਆਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਮਹਣਗੇ

ਜਿਹਾਂ ਰਕਿਾਂ ਤੇ ਮਵਆਜ, ਪਰਤੀ ਜਿਹਾਂਕਰਤਾ, ਪਰਤੀ ਮਵਿੱ ਤੀ ਸਾਲ ਆਿਦਨੀ ਕਰ ਅਮਧਕਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਦਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ
ਮਡਡਕਸ਼ਨ ਐਟ ਸੋਰਸ(ਟੀਡੀਐਸ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ

ਜਿਹਾਂਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹਾਂ ਰਕਿ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਰ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਵਆਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਵਿੱ ਤੀ ਵਰੇੇ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ
ਤੇ ਫਾਰਿ ਨੰ.15 ਐਚ ਮਵਿੱ ਚ ਮਬਓਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਬੈਂਕ ਕਰ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਟੀਡੀਐਸ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ
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ਸਵੀਪ-ਇਨ ਬਚਤ/ਚਾਲ ਖਾਤੇ ਨੰ ਮਡਪੋਮਜ਼ਟ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਸੁਮਵਧਾ ਹੈ। ਨਾਕਾਫੀ ਬੈਲੇਂਸ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਮਵਿੱ ਚ, ਮਲੰਕਡ ਟਰਿ
ਮਡਪੋਮਜ਼ਟ ਨੰ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਮਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਸਟ ਇਨ ਫਸਟ ਆਉਟ(ਸਵੀਪ-ਇਨ ਮਵਿੱ ਚ ਸਥਾਪਤ) ਅਤੇ ਲੋ ੜੀਂਦੀ




ਰਕਿ ਬਚਤ/ਚਾਲ ਖਾਤੇ ਮਵਿੱ ਚ ਭੇਜ ਮਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਟਰਿ ਮਡਪੋਮਜ਼ਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮਰਣ ਲੈ ਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਿੱ ਕ ਮਨਸ਼ਮਚਤ ਸੀਿਾ ਤਿੱ ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਤੇ ਮਵਆਜ ਦੀ ਵਸਲ਼ੀ
ਕਰਕੇ ਿਨਜ਼ਰੀ ਮਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਸੰ ਯੁਕਤ ਨਾਿਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਟਰਿ ਮਡਪੋਮਜ਼ਟ –
o

ਟਰਿ ਮਡਪੋਮਜ਼ਟ ਦਾ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਿੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਸਰਫ ਸਾਰੇ ਸੰ ਯੁਕਤ ਜਿਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਦੋਹਾਂ ਮਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ ਉੱਤਰਜੀਵੀ ਨੰ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ’ ਆਦੇਸ਼ਪਿੱ ਤਰ ਮਸਰਫ ਮਡਪੋਮਜ਼ਟ ਦੀ ਪਮਰਪਕਤਾ ਦੇ ਸਿੇਂ ਤੇ ਲਾਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

o


ਜੇ ਟਰਿ ਮਡਪੋਮਜ਼ਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮਰਣ ਮਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਮਰਣ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰ ਯੁਕਤ ਜਿਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਜਿਹਾ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਾਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ,ਮਡਪਾਮਜ਼ਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵੀ ਮਵਆਜ ਦਰ, ਮਜਸ ਸਿੇਂ ਲਈ

ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਘਰੇਲ ਅਤੇ ਐੈੱਨ. ਓ. ਆਰ. ਓ. ਮਡਪਾਮਜ਼ਟ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਮਵਚ ਜੇ ਬੁਮਕੰ ਗ
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 7 ਮਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਕਢਾਉਣ ਤੇ ਕੋਈ ਮਵਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੈੱਨ.ਆਰ.ਈ. / ਐੈੱਫ.ਸੀ.ਐੈੱਨ.

ਆਰ. ਮਡਪਾਮਜ਼ਟ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਮਵਚ ਬੁਮਕੰ ਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਐੈੱਨ.ਆਰ.ਈ. / ਐੈੱਫ.ਸੀ.ਐੈੱਨ. ਆਰ.
ਮਡਪਾਮਜ਼ਟ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਕਢਾਉਣ ਤੇ ਕੋਈ ਮਵਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਫਸੀਐਨਆਰ (ਬੀ) ਮਡਪਾਮਜ਼ਟ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਮਵਿੱ ਚ
ਮਵਆਜ ਦਰ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮਹਸਾਬ ਨਾਲ 360 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਸਾਲ ਤਿੱ ਕ, ਲੀਪ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜਦ ਮਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗਾ

ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰ ਜਾਣੋ ਸਹਦਾਇਤਾਂ



ਬੈਂਕ ਦੀ ‘ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰ ਜਾਣੋ (ਕੇਵਾਈਸੀ)’ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਮਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਨਯਿਾਂ ਦੇ ਿੁਤਾਬਕ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੇਵਾਈਸੀ ਫਲਸਫਾ ਬੈਂਕ ਨੰ ਸੋਚ-ੇ ਸਿਝੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਮਹਰਾਉਣ ਜਾਂ ਦਮਹਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਵਿੱ ਤੀ ਗਤੀਮਵਧੀਆਂ

ਲਈ ਅਪਰਾਧਕ ਤਿੱ ਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਨੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਮਵਿੱ ਤੀ
ਕਾਰਜ-ਮਵਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਹਤਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਝਣ ਲਈ ਸਿਰਿੱ ਥ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕ


ਜਾਗਰਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਖਿਾਂ ਤੇ ਮਨਯੰ ਤਰਣ ਪਾਉਣ ਮਵਿੱ ਚ ਿਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੈਂਕ ਢੁਿੱ ਕਵੀਆਂ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪਰਮਕਮਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰ ਦਰਨੀ ਮਨਯੰ ਤਰਣ ਿਾਪਦੰ ਡਾਂ ਨੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ

ਨੰ ਮਨਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਪਰਿਾਣਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਜਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰ ਬੰ ਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਤੇ ਖੋਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ



ਜ਼ਰਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਜ-ਮਵਹਾਰਾਂ ਨੰ ਸੰ ਚਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਖਾਤਾ ਖੋਲਦੇ ਸਿੇਂ, ਬੈਂਕ ਕਾਨੰ ਨੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਰਸਤਾਵਤ ਗਾਹਕ
ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰ ਕੇਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
o

ਗਾਹਕ ਦੀ ਕਾਨੰ ਨੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅਸਮਤਤਵ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ - ਪਾਸਪੋਰਟ/ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ/ਪੈਨਕਾਰਡ/ਵੋਟਰ
ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ/ਡਰਾਇਮਵੰ ਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਮਦ।

o

ਪਤੇ ਦੇ ਸਬਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ- ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਮਬਲ/ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਮਬਓਰਾ/ਰਾਸ਼ਨਕਾਰਡ/ਮਬਜਲੀ
ਦਾ ਮਬਲ/ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਮਦ

o


ਹਸਤਾਖਰ ਦੇ ਸਬਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ - ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ/ਪੈਨਕਾਰਡ/ ਵੈਧ ਡਰਾਇਮਵੰ ਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਮਦ।

ਇਿੱ ਕ ਮਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਮਵਿੱ ਚ ਉੱਪਰ ਮਦਿੱ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਅਮਜਹੇ ਕਾਰਜ-ਮਵਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਪਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਯੰ ਤਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋਖਿ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿੌਜਦਾ ਆਧਾਰ
ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਮਵਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮਨਰੀਖਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਕਮਰਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਿਤ ਵੰ ਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ

ਸਵੁੱ ਤੀ ਿੰ ਸਮਲਨ


ਵਿੱ ਡੇ ਮਵਿੱ ਤੀ ਸੰ ਮਿਲਨ ਨੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬੈਂਕ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਬੈਲੇਂਸ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੈੈੱਕ -ਬੁਿੱ ਕ, ਡੈਮਬਟ/ਏਟੀਐਿ
ਕਾਰਡ, ਇੰ ਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਮਕੰ ਗ, ਿੋਬਾਇਲ ਬੈਂਮਕੰ ਗ ਅਤੇ ਈ-ਿੇਲ/ਐਸਐਿਐਸ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਸਿੇਤ ‘ਨੋ-ਮਫਰਲਸ’ ਬਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ



ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਰਾਹਨੁਿਾਈ ਮਸਧਾਂਤਾਂ ਨੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਕ “ਮਕਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਹਾਂ ਨਾ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮਸਰਫ ਇਸ ਲਈ ਮਕਉਂਮਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ/ ਦੀ।”
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ਖਾਮਤਆਂ ਨੰ ਖੋਲਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਮਰਆਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੋਮਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤੇ ਮਵਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਲ
ਕਰੈਮਡਟ/ਬੈਲੇਂਸ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸੀਿਾ ਹੋਵੇਗੀ

ਬੈਂਕ ਮਸਰਫ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪਰਿਾਣ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸਚੀ ਮਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੇ ਹੋਏ ਬਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਮਤਆਂ ਲਈ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਔਸਤਨ ਮਤਿਾਹੀ
ਬੈਲੇਂਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਤੇ ਮਰਆਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਦੰ ਦਾ ਸਗੋਂ ਘਿੱ ਟ ਆਿਦਨੀ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਮਵਿੱ ਤੀ ਭਾਰ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ
ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮਖਿੱ ਚਣ ਅਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ/ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਵੀ ਚੁਿੱ ਕਦਾ ਹੈ

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਿਸਵਧਾ






ਨਾਿਜ਼ਦਗੀ ਸੁਮਵਧਾ ਮਵਅਕਤੀਗਤ ਸਿਰਥਤਾ ਮਵਿੱ ਚ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਮਤਆਂ ਲਈ ਉਪਲਿੱਬਧ ਹੈ(ਮਜਵੇਂ ਇਿੱ ਕ ਨਾਂ/ਸੰ ਯੁਕਤ ਨਾਿਾਂ ਦੇ
ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕਲੇ ਸੁਆਿੀਤਵ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ) ਮਸਰਫ, ਮਜਵੇਂ ਪਰਤੀਮਨਧਤਵ ਸਿਰਥਤਾ ਮਵਿੱ ਚ ਖੋਲੇ ਗਏ ਖਾਮਤਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਨਾਿਜ਼ਦਗੀ ਮਸਰਫ ਇਿੱ ਕ ਮਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱ ਖ ਮਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਨਾਿਜ਼ਦਗੀ ਨੰ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਸਿੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ, ਰਿੱ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬਦਮਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਨਾਿਜ਼ਦਗੀ ਰਿੱ ਦ ਜਾਂ ਬਦਲਦੇ ਸਿੇਂ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਜੇ ਨਾਿਜ਼ਦ ਮਵਅਕਤੀ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਜਿਹਾਂਕਰਤਾ ਨਾਿਜ਼ਦ ਮਵਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਿੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ
ਿਾਿਲੇ ਮਵਿੱ ਚ ਜਿਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਿ ਨੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਮਵਅਕਤੀ ਨੰ ਵੀ ਮਨਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਅਮਜਹੇ ਿੌਜਦਾ ਖਾਮਤਆਂ ਲਈ ਮਜਨਹਾਂ ਦੀ ਨਾਿਜ਼ਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਤਾ-ਧਾਰਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਉਪਲਿੱਬਧ ਫਾਰਿ ਨੰ ਭਰ
ਕੇ ਅਮਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਮਿਰਤਕ ਜਿਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਮਤਆਂ ਮਵਿੱ ਚ ਦਾਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੁਰਤੀਲ਼ੇ ਮਨਪਟਾਰੇ ਨੰ ਸੁਗਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜਿਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਿੌਤ ਤੋਂ ਪਮਰਵਾਰਕ

ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਨੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉੱਪਰਲੇ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਾਹਕਾਂ (ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਿੌਜਦਾ) ਨੰ ਨਾਿਜ਼ਦਗੀ ਸੁਮਵਧਾ ਦਾ
ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ

ਿਥਾਈ ਸਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇਲਕਟਰੋਸਨਕ ਕਲੀਅਸਰੰ ਗ ਿੇਵਾਵਾਂ



ਪਰਵ-ਮਨਰਧਾਰਤ ਤਾਰੀਖ/ਵਾਰੰ ਵਰਤਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕਾਇਿ ਇਿੱ ਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਦਜੇ ਖਾਤੇ/ਖਾਮਤਆਂ ਮਵਿੱ ਚ ਮਨਸ਼ਮਚਤ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ
ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੰ ਸਥਾਈ ਮਹਦਾਇਤਾਂ ਮਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਇਿੱ ਕ ਖਾਤੇ ਮਵਿੱ ਚੋਂ ਦਜੇ ਬੈਂਕ ਮਵਿੱ ਚ ਿੌਜਦ ਦਜੇ ਖਾਤੇ ਮਵਿੱ ਚ ਪੈਸਾ ਸਥਾਨ-ਅੰ ਤਰਣ/ਭੇਜਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੰ ਪਰਵ-ਮਨਰਣਤ ਵਾਰੰ ਵਰਤਾ

ਅਤੇ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੇ ਖਾਤੇ ਨੰ ਡੈਮਬਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਟੋਿੈਮਟਕ ਕਲੀਅਮਰੰ ਗ ਘਰ (ACH) ਮਹਦਾਇਤਾਂ। ਇਸ ਨੰ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਲਾਭਅੰ ਸ, ਮਵਆਜ, ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸਨ ਆਮਦ ਦੀ ਵੰ ਡ ਵਰਗੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ, ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਮਬਜਲੀ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਟੈਕਸ,

ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਉਪਯੋਗਤਾ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਮਜਹੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਰਮਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਫਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਵਿੱ ਤੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ/ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਮਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਮਨਯਮਿਤ ਮਕਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਲਈ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਸਭਜਵਾਈ ਿੇਵਾਵਾਂ


ਗਾਹਕ ਮਨਿਨਮਲਖਤ ਰਾਹੀਂ ਇਿੱ ਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦਜੇ ਕੇਂਦਰ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ
o

ਪੇਅਬਲ ਐਟ ਪਾਰ (ਬਹੁ-ਸ਼ਮਹਰੀ ਚੈੈੱਕ) ਮਜਨਹਾਂ ਨੰ ਤਰੁੰ ਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ਾਖਾ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ
ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਅਮਰੰ ਗ ਮਵਿੱ ਚ ਜਿਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

o
o

950 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ-ਯੋਗ ਮਡਿਾਂਡ ਡਰਾਫਟ

15,000 ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ 90,000 ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਮਤਆਂ ਲਈ ਨਸ਼ਨਲ ਇਲੈ ਕਟਰੋਮਨਕ ਫੰ ਡ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਐਨਈਐਫਟੀ)
ਅਦਾਇਗੀਆਂ

o

15,000 ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ 90,000 ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਮਤਆਂ ਲਈ ਮਰਅਲ ਟਾਈਿ ਗਰੋਸ ਸੈਟਲਿੈਂਟ (ਆਰਟੀਜੀਐਸ)
ਅਦਾਇਗੀਆਂ

o

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ/ਿੰ ਗਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਇਰ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਿੌਜਦਾ ਤੌਰ ਤੇ 15 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਕਰੰ ਸੀਆਂ ਮਵਿੱ ਚ ਉਪਲਿੱਬਧ
ਹੈ

o

ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਨਕਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਗੈਰ-ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮਡਿਾਂਡ-ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਬਸ਼ਰਤੇ
ਮਕ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਨਾਂ, ਮਸਿੱ ਮਖਅਕ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੰ ਨੀ/ਮਨਆਿਕ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਸੰ ਸਕਰਣ 5

ਪੰ ਨਾ 10 ਦੇ 15

ਮਿਤੀ: 05/07/2018

ਨਕਲੀ ਸਡਮਾਂਡ-ਡਰਾਫਟ/ਭਗਤਾਨ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ


ਢੁਿੱ ਕਵੀ ਹਾਨੀ-ਪਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਹੁੰ ਡੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਗੈਰ- ਭੁਗਤਾਨ ਸਚਨਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਬੈਂਕ 5000 ਰੁ. ਤਿੱ ਕ ਦਾ
ਨਕਲੀ ਮਡਿਾਂਡ-ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।



ਗਾਹਕ ਵਿੱ ਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 14 ਮਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਬੈਂਕ ਨਕਲੀ ਮਡਿਾਂਡ-ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਪਰ ਮਨਰਧਾਮਰਤ ਅਵਧੀ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਲੀ ਮਡਿਾਂਡ-ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮਵਿੱ ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਮਵਿੱ ਚ, ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਨੰ ਿੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਿੁਤਾਬਕ ਮਵਆਜ
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਚੈੱਕ ਇਕੁੱ ਤਰਨ ਿੇਵਾਵਾਂ

ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਇਿੱ ਕ ਪਰਿਾਣਤ ਚੈੈੱਕ ਇਕਿੱ ਤਰਨ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮਡਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪਰਦਰਮਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਿੱਬਧ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੈੈੱਕ ਇਕਿੱ ਤਰਨ ਨੀਤੀ ਨੰ ਦੇਖੋ। ਚੈੈੱਕ ਇਕਿੱ ਤਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰ ਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ
ਹੈ



ਖਾਤੇ ਮਵਿੱ ਚ ਜਿਹਾਂ ਚੈੈੱਕਾਂ ਦੇ ਇਕਿੱ ਤਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਮਦਿੱ ਤੀਆਂ ਸਿੇਂ-ਸੀਿਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਚੈੱਕ ਦੀ ਸਕਿਮ

A

ਸਥਾਨਕ

ਐਿਆਈਸੀਆਰ

ਉਪਲੁੱਬਧ ਰਕਮ

ਕਾਰਜ-ਸਵਹਾਰ
ਪੁੱ ਧਤੀ

ਚੈੈੱਕ- ਉੁਸੇ ਮਦਨ ਕਰੈਮਡਟ/ਅਗਲੇ ਮਦਨ ਕਰੈਮਡਟ(ਉਸੇ ਸ਼ਮਹਰ ਕਲੀਅਮਰੰ ਗ

ਕਲੀਅਮਰੰ ਗ/ਨਾਨਐਿਆਈਸੀਆਰ
ਕਲੀਅਮਰੰ ਗ

ਮਵਿੱ ਚ ਚੈੈੱਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕਲੀਅਮਰੰ ਗ ਹਾਉਸ ਹਾਉਸ
ਦੀਆਂ ਸਿਾਂ-ਸੀਿਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਹਕ
ਦੁਆਰਾ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਕਲੀਅਮਰੰ ਗ ਦੀ ਰਕਿ

ਸਟੁੱ ਪਣੀਆਂ
ਸਥਾਨਕ

ਹਾਉਸ ਦੇ ਮਨਯਿਾਂ ਦੇ
ਿੁਤਾਬਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁੰ ਡੀ

ਉਪਲਿੱਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ)

ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਦੋਹਾਂ ਨੰ ਸਥਾਨਕ
ਕਲੀਅਮਰੰ ਗ
ਅੰ ਦਰ

B

ਕਲੀਅਮਰੰ ਗ

ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਮਹਰ ਦਾ 7 ਕੰ ਿਕਾਜੀ ਮਦਨ

ਇਕਿੱ ਤਰਨ

ਚੈੈੱਕ ਿੈਟਰੋ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨ ਮਵਿੱ ਚ

ਖੇਤਰ

ਸਾਮਬਤ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੇ

ਹੋਣਾ

ਆਧਾਰ

ਜਿਹਾਂ ਕੀਤਾ ਦਜੇ ਿੈਟਰੋ
ਲੋ ਕੇਸ਼ਨ ਮਵਿੱ ਚ ਭੁਗਤਾਨ

ਯੋਗ (ਿੁੰ ਬਈ, ਚੇਨਈ,
ਕੋਲਕਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ
C

ਮਦਿੱ ਲੀ)

ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਮਹਰ ਦਾ 10 ਕੰ ਿਕਾਜੀ ਮਦਨ

ਇਕਿੱ ਤਰਨ

ਚੈੈੱਕ ਿੈਟਰੋ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ

ਯੈੈੱਸ

ਆਧਾਰ

ਬੈਂਕ

ਦੀਆਂ ਬਰਾਂਚ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਾਂ
ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ

ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਮਹਰ ਦਾ 10 ਕੰ ਿਕਾਜੀ ਮਦਨ

ਇਕਿੱ ਤਰਨ

ਚੈੈੱਕ-ਪਰਦੇਸ਼ਕ

ਆਧਾਰ

ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਿੈਟਰੋ
ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ

ਯੋਗ (ਉੱਤਰ ਪਰਵੀ

ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਸਿੱ ਮਕਿ
D

ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ)

ਅਮਜਹੀਆਂ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ 14 ਕੰ ਿਕਾਜੀ ਮਦਨ

ਇਕਿੱ ਤਰਨ

ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਮਜਿੱ ਥੇ

ਆਧਾਰ

ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੋਈ
ਸ਼ਾਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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ਸ਼ਰਤਾਂ:







ਕਰੈਮਡਟ ਸਿਾਂ ਸੀਿਾਵਾਂ ਨਕਦ ਪਰਬੰਧਨ ਮਵਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਮਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਰਜ਼ਾਿੰ ਦ ਮਵਵਸਥਾ ਦੇ ਿੁਤਾਬਕ
ਲਾਗ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਮਨਰਧਾਰਤ ਅੰ ਮਤਿ ਸੀਿਾ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਸ਼ਾਖਾ ਕਾਉਂਟਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹਾਂ ਕੀਤੇ ਪਮਰਸਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇਕਿੱ ਤਰਨ ਬਕਮਸਆਂ ਮਵਿੱ ਚ ਪਾਏ ਸਾਰੇ
ਸਥਾਨਕ ਚੈੈੱਕਾਂ ਨੰ ਕਲੀਅਮਰੰ ਗ ਲਈ ਉਸੇ ਮਦਨ ਭੇਮਜਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਅੰ ਮਤਿ ਸੀਿਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਆਫ-ਸਾਈਟ ਏਟੀਐਿ ਿਸ਼ੀਨਾਂ ਸਿੇਤ ਸ਼ਾਖਾ ਪਮਰਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕਿੱ ਤਰਨ ਬਕਮਸਆਂ ਮਵਿੱ ਚ ਜਿਹਾਂ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੈੈੱਕਾਂ ਨੰ ਅਗਲੇ ਕਲੀਅਮਰੰ ਗ ਚਿੱ ਕਰ ਮਵਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਹਰ ਸ਼ਾਖਾ ਤੇ ਮਨਰਧਾਰਤ ਅੰ ਮਤਿ ਸੀਿਾ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੀਅਮਰੰ ਗ ਹਾਉਸ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿੇਂ ਸੀਿਾ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰ ਟੇ ਪਮਹਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਬਰਾਂਚ ਮਵਿੱ ਚ ਪਰਦਰਮਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਮਹਰਾਂ ਦੇ ਚੈੈੱਕ(ਅਮਜਹੇ ਸਥਾਨ ਮਜਿੱ ਥੇ ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਮਲਮਿਟਡ ਦੀ ਕੋਈੌ ਕਲੀਅਮਰੰ ਗ ਸੁਮਵਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਇਕਿੱ ਤਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ
ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਗਾਹਕ ਢੁਿੱ ਕਵੇ ਕਢਵਾਉਣ-ਯੋਗ ਬੈਲੇਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਢਾ ਸਕਣਗੇ, ਮਜਵੇਂ ਹੀ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਲੀਅਮਰੰ ਗ ਜਾਂ ਵਾਪਸੀ
ਸਿੇਂ ਸੀਿਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਧ ਮਵਿੱ ਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਮਦਿੱ ਤੇ ਮਦਸ਼ਾ -ਮਨਰਦੇਸ ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਿੌਜਦਾ ਚੈੈੱਕ ਵਸਲ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ. ਨੀਤੀ ਮਵਿੱ ਚ ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰ ਨਵੀਂ ਚੈੈੱਕ ਇਕਤਰਨ ਨੀਤੀ ਨੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਿੱਬਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਰੰ ਤ ਕਰਸਡਟ ਿਸਵਧਾ

ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਚੈੈੱਕ ਇਕਤਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਾਮਲਸੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਚੈੈੱਕ ਇਕਤਰਨ ਪਾਮਲਸੀ ਦੇਖੋ।
ਸਾਡੀ ਚੈੈੱਕ ਇਕਤਰਨ ਨੀਤੀ ਨੰ ਮਡਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪਰਦਰਮਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਿੱਬਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਖਰਾਬ ਹੋਏ/ਹਲਕੇ ਸਜਹੇ ਖੰ ਸਡਤ ਕਰੰ ਿੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ

ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ/ਹਲਕੇ ਮਜਹੇ ਖੰ ਮਡਤ ਕਰੰ ਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜਨਹਾਂ ਦੇ ਖੰ ਮਡਤ

ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿੱ ਕ ਜਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜੀ ਦਾ ਅੰ ਦੇਸ਼ਾ ਨਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਧ ਮਵਿੱ ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਮਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਿੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਿੁਿੱ ਲਾਂ ਦੇ
ਕਈ ਹੋਰ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਖੰ ਮਡਤ ਕਰੰ ਸੀ ਨੋਟ ਹਨ।

ਿਰੁੱ ਸਖਅਤ ਬੈਂਸਕੰ ਗ ਅਨਭਵ ਲਈ ਚੰ ਗੀਆਂ ਗਾਹਕ ਕਾਰਜ-ਪਰਣਾਲੀਆਂ










ਚੈੈੱਕ-ਬੁਿੱ ਕ/ਪਾਸ-ਬੁਿੱ ਕ ਦੀ ਸੁਰਿੱਮਖਅਤ ਮਨਗਰਾਨੀ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਚੈੈੱਕ ਉੱਤੇ ਮਲਿੱਖਦੇ ਸਿੇਂ ਉਸ ਦੇ ਥਿੱ ਲੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਇਸਤੇਿਾਲ ਨੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ
ਮਜਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰੋਸਡ/ਅਕਾਉਂਟ ਪੇਈ ਚੈੈੱਕਾਂ ਨੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

ਚੈੈੱਕ ਨੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਚੈੈੱਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ, ਤਾਰੀਖ, ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਕਮੜਆਂ ਮਵਿੱ ਚ ਰਕਿ, ਕਾਟੇ
ਲਗਾਉਣਾ ਆਮਦ। ਮਜਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਚੈੈੱਕ ਨੰ ਪਰਨਾਂਕ ਰਕਿ ਮਲਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
ਖਾਤੇ ਦੀ ਰਕਿ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਔਸਤਨ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖਣਾ।

ਜੇ ਖਾਤੇ ਮਵਿੱ ਚ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਬੈਂਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈੈੱਕ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਕਉਂਮਕ ਇਹ ਨਗੋਮਸ਼ਏਬਲ ਇੰ ਸਟਰਿੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਿੱ ਕ
ਮਗਆਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਖਾਤੇ ਮਵਿੱ ਚ ਲਾਜ਼ਿੀ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਮਹਦਾਇਤਾਂ/ਇਲੈ ਕਟਰੋਮਨਕ ਕਲੀਅਮਰੰ ਗ ਸੇਵਾ ਡੈਮਬਟ ਦੀ ਹੁੰ ਡੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀ ਮਿਤੀ
ਤੇ ਖਾਤੇ ਮਵਿੱ ਚ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਰਕਿ ਹੋਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਚੈੈੱਕਾਂ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਲੇ ਖ ਪਿੱ ਤਰਾਂ ਨੰ ਰਮਜਸਟਰਡ ਡਾਕ ਜਾਂ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੋ।

ਕਾਨੰ ਨੀ ਉੱਤਰਾਮਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰਅਮਧਕਾਰ ਪਰਿਾਣ-ਪਿੱ ਤਰ ਜਾਂ ਦਾਅਮਵਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਬਾਰੇ ਪੁਿੱ ਛਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹਾਂਕਰਤਾ(ਵਾਂ)
ਦੀ ਿੌਤ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਮਵਿੱ ਚ ਨਾਿਜ਼ਦ ਮਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਮਨਪਟਾਰੇ ਨੰ ਸੁਗਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਿਜ਼ਦਗੀ ਸੁਮਵਧਾ ਦਾ





ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਨਪਟਾਨ ਨੰ ਸੁਗਿ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਖਾਤਾ ਨੰਬਰਾਂ, ਮਨਸ਼ਚਤ ਅਵਧੀ ਲਈ ਜਿਹਾਂ ਰਕਿਾਂ ਦੇ ਵੇਰਮਵਆਂ ਨੰ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨੋਟ ਕਰੋ।

ਪਤੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਮਦ ਮਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਨੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸਦੇ ਵੈਧ ਸਬਤਾਂ ਸਿੇਤ ਸਚਨਾ ਮਦਓ।

ਡੈਮਬਟ/ਏਟੀਐਿ ਕਾਰਡ, ਮਡਿਾਂਡ ਡਰਾਫਟ, ਚੈੈੱਕ ਬੁਿੱ ਕ/ਚੈੈੱਕ ਦਾ ਪਿੱ ਤਾ/ਪਿੱ ਤੇ ਆਮਦ ਦੇ ਗੁਆਚਣ ਤੇ ਸ਼ਾਖਾ/ਸੰ ਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨੰ ਤੁਰੰਤ
ਸਮਚਤ ਕਰੋ।
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ਮਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ-ਮਵਹਾਰ/ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਈ ਮਹਦਾਇਤਾਂ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਬਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਟਰੋਮਨਕ
ਕਲੀਅਮਰੰ ਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਮਵਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ।

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਮਕਸੇ ਵੀ ਕਿੀ ਨੰ ਸ਼ਾਖਾ/ ਸੰ ਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਧਆਨ ਮਵਿੱ ਚ ਮਲਆਓ।
ਖਾਲੀ ਚੈੈੱਕ(ਕਾਂ) ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈੈੱਕ ਬੁਿੱ ਕ/ਪਾਸ ਬੁਿੱ ਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਤੀਰਪ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਨੰ ਮਰਕਾਰਡ ਨਾ ਕਰੋ।

ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ /ਏਟੀਐਿ ਿਸ਼ੀਨਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਚੈੈੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਕਮਸਆਂ ਮਵਿੱ ਚ ਬਦੇਜ ਸਿੇਂ ਸੀਿਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਚੈੈੱਕ ਜਿਹਾਂ ਕਰੋ। ਅਮਜਹੇ ਸਾਰੇ
ਚੈੈੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਕਮਸਆਂ ਉੱਤੇ ਅੰ ਮਤਿ ਸੀਿਾ ਪਰਦਰਮਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਕਸੇ ਦੇ ਸਾਹਿਣੇ ਆਪਣੇ ਡੈਮਬਟ/ਏਟੀਐਿ ਕਾਰਡ/ਇੰ ਟਰਨਟ ਬੈਂਮਕੰ ਗ ਦੇ ਮਪਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰੋ; ਇਿੱ ਥੋ ਤਿੱ ਕ ਮਕ ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ
ਮਕਸੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਨੰ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਏਟੀਐਿ ਿਸ਼ੀਨ ਮਵਿੱ ਚ ਮਡਊਟੀ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰਿੱਮਖਆ ਗਾਰਡ ਨੰ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਮਕਸੇ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਪੈਨਲ ਉੱਤੇ ਮਕਸੇ ਨਾ ਮਿਟਣਯੋਗ ਬਾਲ ਪਵਾਇਟ
ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੋ।

ਜੇ ਬੈਂਕ ਨੰ ਡੈਮਬਟ/ਏਟੀਐਿ ਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਜਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰ ਮਕਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਮਧਕਾਰੀ
ਨੰ ਮਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਜਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਇਸ ਨੰ ਕਿੱ ਟ ਮਦਿੱ ਤਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਨਟ ਬੈਂਮਕੰ ਗ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਲੰਿਾਈ 8 ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ/ਮਪਨ ਜਮਟਲ ਅਤੇ
ਿੁਸ਼ਮਕਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰ ਦਾਜਾ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਮਵਿੱ ਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵਿੱ ਡੇ ਦੇ ਅਿੱ ਖਰਾਂ



ਅਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸੁਿੇਲ ਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਰੋ।

‘ਮਫਮਸ਼ੰ ਗ’ ਯਾਨੀ ਜਾਲ ਮਵਿੱ ਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮਜਹੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਜੋ ਮਨੈੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ

ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਵਸ਼ਾ ਜਾਂ ਈ-ਿੇਲਾਂ ਨੰ ਵਰਗਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਜਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰ ਗੀਆਂ ਕਾਰਜ-ਪਰਣਾਲੀਆਂ
ਹੇਠ ਮਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ –
o
o
o
o
o

ਮਕਸੇ ਈ-ਿੇਲ ਮਵਿੱ ਚ ਮਦਿੱ ਤੇ ਮਲੰਕ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਲਕ ਨਾ ਕਰੋ- ਬਰਾਉਜ਼ਰ ਮਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਾਈਪ ਕਰੋ
ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਈ-ਿੇਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ

ਈ-ਿੇਲਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੰ ਨਾ ਖੋਲੋ

ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖਾਮਤਆਂ ਲਈ ਇਿੱ ਕੋ ਹੀ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮਪਉਟਰ ਮਵਿੱ ਚ ਮਕਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਮਵਿੱ ਚ ਸਟੋਰ ਨਾ ਕਰੋ

ਵਲਥ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਿਰਸਵਸਿਜ਼



ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਮਥਕ ਟੀਮਚਆਂ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਭਾਵੀ ਹਿੱ ਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਮਨਵੇਸ ਉਤਪਾਦਾਂ
ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਵਸਾਲ ਲੜੀ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਪਰਕ ਐਮਏਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ:







ਪੇਪਰਰਮਹਤ ਆਸਾਨ ਮਨਵੇਸ

ਚੋਣਵੇਂ ਿੁਿੱ ਖ ਫੰ ਡ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰ ਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਵਚ ਟਰਾਂਸੈਕਸਨ ਕਰੋ

ਸਭ ਤੋ ਵਿੱ ਡੀ ਸੁਮਵਧਾ, ਮਜਵੇਂ ਮਕ:- ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਦੇ ਕਮਲਕ ਤੇ ACCESS, TRACK ਅਤੇ TRANSACT ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ!

ਰੈਫਰਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਿੈਨੇਜਿੈਂਟ ਸਰਮਵਸ (ਪੀ ਐੈੱਿ ਐਸ), ਆਮਦ ਮਵਚ ਮਨਵੇਸ ਕਰਨ ਦੇ
ਿੌਕੇ ਮਦੰ ਦਾ ਹੈ

ਜੀਵਨ ਬੀਿਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱ ਖੋ-ਵਿੱ ਖਰੇ ਬੀਿੇ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਸੁਰਿੱਮਖਆ, ਬਿੱ ਚਤ ਅਤੇ ਮਨਵੇਸ਼, ਰੀਟਾਇਰਿੈਂਟ ਪਲਾਮਨੰਗ ਅਤੇ

ਮਚਲ੍ਡਡਰਨ ਪਲਾਨ ਆਮਦ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਿੈਕਸ ਲਾਈਫ ਇੰ ਸੋਰੈਂਸ ਕੰ ਪਨੀ ਮਲਮਿਟੇਡ ਦੇ ਸਮਹਯੋਗ ਨਾਲ ਪੇਸ ਕੀਤੇ


ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਜਨਰਲ ਇੰ ਸੋਰੈਂਸ ਹਿੱ ਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱ ਖੋ-ਵਿੱ ਖਰੇ ਬੀਿੇ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਮਸਹਤ ਬੀਿਾ, ਿੋਟਰ/ਕਾਰ ਬੀਿਾ, ਯਾਤਰਾ ਬੀਿਾ,

ਘਰ ਅਤੇ ਪੰ ਜੀ ਬੀਿਾ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਨੰ ਪਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਬਜਾਜ ਅਲਾਇੰ ਜ ਜਨਰਲ ਇੰ ਸੋਰੈਂਸ ਕੰ ਪਨੀ ਮਲਮਿਟੇਡ ਦੇ
ਸਮਹਯੋਗ ਨਾਲ ਮਦਿੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਸਡਪੋਸਜ਼ਟਰੀ ਿੇਵਾਵਾਂ





ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨਸ਼ਨਲ ਸਕਉਮਰਟੀਜ਼ ਮਡਪੋਮਜ਼ਟਰੀ ਮਿਲਟਡ (ਐਨਐਸਡੀਐਲ) ਦਾ ਮਡਪੋਮਜ਼ਟਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਮਵਅਕਤੀਗਤ ਖਾਮਤਆਂ ਲਈ ਮਨਆਿਕ ਮਹਦਾਇਤਾਂ ਦ ਿੁਤਾਬਕ ਨਾਿਜ਼ਦਗੀ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂ ਸਾਵ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਨਾ
ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਿਜ਼ਦਗੀ ਸੁਮਵਧਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ।
ਡੀਿੈਟ ਖਾਤੇ ਖੋਲਣ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਡੀਿੈਟ ਖਾਮਤਆਂ ਮਵਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਰਕਿ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ।

ਸੰ ਸਕਰਣ 5
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ਮਿਤੀ: 05/07/2018



ਨਾਿਜ਼ਦਗੀ ਸੁਮਵਧਾ ਮਵਅਕਤੀਗਤ ਸਿਰਥਤਾ ਮਵਿੱ ਚ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਮਤਆਂ ਲਈ ਉਪਲਿੱਬਧ ਹੈ(ਮਜਵੇਂ ਇਿੱ ਕ ਨਾਂ/ਸੰ ਯੁਕਤ ਨਾਿਾਂ

ਦੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕਲੇ ਸੁਆਿੀਤਵ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ) ਮਸਰਫ, ਮਜਵੇਂ ਪਰਤੀਮਨਧਤਵ ਸਿਰਥਤਾ ਮਵਿੱ ਚ ਖੋਲੇ ਗਏ ਖਾਮਤਆਂ ਲਈ



ਨਹੀਂ

ਸਾਰੇ ਮਵਅਕਤੀਗਤ ਖਾਮਤਆਂ ਲਈ ਰੈਗਲੇ ਟਰੀ ਮਦਸਾ-ਮਨਰਦੇਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਿਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂ ਸਪਿੱ ਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ
ਕਰਨਾ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਿਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਸੁਮਵਧਾ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ, ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ

ਨਾਨ-ਰੈਮਜ਼ਡੈਟ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੰ ਪੋਰਚਫੋਲੀਓ ਇਨਵੈਸਟਿੈਂਟ ਸਕੀਿ (ਪੀਆਈਐਸ) ਦੇ ਤਮਹਤ ਮਵਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ 180 ਮਦਨ ਯੋਗ ਅਤੇ
ਮਵਦੇਸ਼ ਨਾ ਭੇਜਣ ਯੋਗ ਵਿੱ ਖਰੇ ਖਾਮਤਆਂ ਨੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਰਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ




ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੰ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਕੰ ਿਕਾਰੀ ਪੁੰ ਜੀ, ਸੰ ਪਿੱ ਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋ ੜਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਜਿਾਨਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ
ਲੋ ਨ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਪ੍ਰੋਪ੍ਰਾਈਟਰਸ਼ੀਪ੍, ਪਾਰਟਨਰਮਸ਼ਿੱ ਪ, ਮਨੈੱਜੀ ਅਤੇ ਮਲਮਿਟਡ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨੰ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਾਣ-ਪਿੱ ਤਰ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਯੋਗਤਾ ਿਾਪਦੰ ਡ
ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਣ ਉਪਲਿੱਬਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਅਮਜਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਿੁਿੱ ਖ ਮਵਸੇਸਤਾ ਰੁਪਏ ਤਿੱ ਕ 30 ਲਿੱਖ ਰੁ. ਤਿੱ ਕ ਅਮਜਹੇ ਮਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਿੁਿੱ ਖ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ- ਕੋਈ ਜਿਾਨਤ ਜਾਂ ਸਮਕਓਰਟੀ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ; 4-7 ਮਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮਰਣ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ; ਸਾਲ 12-36 ਿਹੀਨੇ; ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ

ਿੀਐਮਐਿ ਅਤੇ ਭਗਤਾਨ ਿਮਾਧਾਨ


ਮਵਸਤਰਤ ਬੈਂਕ ਨਕਦੀ; ਵਪਾਰਕ/ਮਨਪਟਾਨ ਦਾ ਘਿੱ ਟ ਜੋਖਿ; ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਰਮਿਤ ਐਿਆਈਐਸ ਰਾਹੀਂ ਪਰਸ਼ਾਸਮਨਕ ਸਰਲਤਾ
ਅਤੇ ਉੱਤਿ ਨਕਦੀ ਪਰਾਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋ ੜਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਰਮਿਤ ਇਕਿੱ ਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ



ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਆਧੁਮਨਕ ਸਿਾਧਾਨਾਂ ਨੰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸਥਾਨਕ ਕੁਲੈਕਸਨ ਲਈ 1000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਆਊਟਸਟੇਸਨ ਚੈੈੱਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸਨ ਲਈ 2800 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਦੇ ਿੁਿੱ ਖ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਂਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤੀਯੋਗ ਪਰਬੰਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ



ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪਰਬੰਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਖ
ੁਿੱ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ- ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮਪਕ-ਅਪ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਮਨਰਧਾਰਤ
ਸੇਵਾ ਪਿੱ ਧਰ ਸਿਝੋਤੇ ਦੇ ਿੁਤਾਬਕ ਗਾਰੰ ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰੈਮਡਟ; ਮਵਆਪਕ ਕੈਰੀਅਰ/ਤਾਲਿੇਲ ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਟਾਈ-ਅਪ; ਵਿੱ ਡੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬੈਂਕ



ਨੈੱਟਵਰਕ; ਪਰਤਿੱ ਖ ਖਾਤਾ ਕਰੈਮਡਟ ਸੁਮਵਧਾ/ਤੁਹਾਨੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਰਮਿਤ ਪਰਬੰਧਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਣਾਲੀ; ਆਮਦ।
ਆਰਟੀਜੀਐਸ / ਐਨਈਐਫਟੀ / ਆਈਐਿਪੀਐਸ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰ ਮਸਧਾ ਪਰਿਾਮਣਕਤਾ ਜਾਂ ਮਬਨਾ ਪਰਿਾਮਣਕਤਾ

ਕਰੇਮਡਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਲੈ ਕਟਰੌਮਨਕ ਕੁਲੈਕਸਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਟੋ ਰੈਕਨ ਲਈ APIਟਲ : ਆਮਦ


ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਪਰਬੰਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਵਆਪਕ ਸਿਹ ਮਨਿਨਮਲਖਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ o
o

ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਟਲੇ ਖਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਕ ਅਪਲੋ ਡਾਂ ਸਿੇਤ ਇਲੈ ਕਟਰੋਮਨਕ ਭੁਗਤਾਨ

ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਟੀਜੀਐਸ, ਐਨਈਐਫਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲੇ ਟਫਾਰਿਾਂ ਨੰ ਮਵਸਤਰਤ ਕਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ
ਹੈ

o
o
o

ਆਰਟੀਜੀਐਸ - 15,000 ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ 90,000+ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ

ਐਨਈਐਫਟੀ ਬੈਂਕ - 15,000 ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ 90,000+ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ

ਦਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਕ ਡੀਡੀ ਮਿ੍ਰੰ ਮਟੰ ਗ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਪਰਬੰਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਖ
ੁਿੱ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਰਮਿਤ ਈਆਰਪੀਏਕੀਕਰਨ; ਬਹੁਪਦਵੀ ਅਮਧਕਾਰ ਿੈਟਮਰਕਸ; ਸਵੈਚਲਤ ਈ-ਿੇਲ ਸਲਾਹ; ਡੈਟਾ
ਕਟਲੇ ਖਨ; ਸਮਹ-ਬਰਾਂਮਡਡ ਚੈੈੱਕ ਮਪਰਮਟੰ ਗ; ਆਮਦ।

o

ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਚੈੈੱਕ ਮਪਰੰ ਮਟੰ ਗ।

ਪੰ ਜੀ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਏਿਕਰੋ ਖਾਤਾ ਿੇਵਾਵਾਂ



ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੰ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਪੰ ਜੀ ਨੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਮਵਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮਵਆਜ ਵਾਰੰ ਟ/ਲਾਭ-ਅੰ ਸ਼ ਵਾਰੰ ਟ
ਮਵਤਰਣ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਕਮਵਟੀ ਿਾਰਮਕਟ ਤੋਂ ਕਾਰਜ-ਮਵਹਾਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਮਵਆਜ ਵਾਰੰ ਟ/ਲਾਭ-ਅੰ ਸ਼ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਵਿੱ ਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਖ
ੁਿੱ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ- ਸੇਵਾ ਪਿੱ ਧਰ
ਸਿਝੌਤੇ ਮਵਿੱ ਚ ਪਰਵ-ਸਮਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਐਟ ਪਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਰੰ ਟ

ਵਾਰੰ ਟਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤਾਈ/ਅਭੁਗਤਾਈ ਸਮਥਤੀ ਉੱਥੇ ਮਬਓਰਾ; ਭੁਗਤਾਨ ਨੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸੁਮਵਧਾ; ਏਕੀਮਕਰਤ ਿਲ ਭਤ ਪਲੇ ਟਫਾਰਿ
ਪੋੇ੍ਰਸੈਮਸੰ ਗ ਯੋਗਤਾ ਨੰ ਆਨਲਾਈਨ ਿੁਹਿੱਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਰਅਲ-ਟਾਈਿ ਐਿਆਈਐਸ; ਆਮਦ।
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ਇਿੱ ਕ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਬੈਂਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਸੇਬੀ ਨਾਲ ਰਮਜਸਟਰਡ ਹੈ, ਇਨੀਮਸ਼ਅਲ ਪਬਮਲਕ ਆਫਮਰੰ ਗ (ਆਈਪੀਓ),
ਫੋਲੋ-ਆਨ ਪਬਮਲਕ ਆਫਮਰੰ ਗ (ਆਈਪੀਓ) ਅਤੇ ਰੀ-ਫੰ ਡ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਇਕੁਇਟੀ / ਕਰਜ਼ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲਈ



ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲ ਸਾਖਾਵਾਂ ਮਵਚ ਏਸਬੀਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਮਨਲੰਭ ਸੰ ਪਿੱ ਤੀ ਇਕਿੱ ਤਰੀਕਰਨ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੀ-ਫੰ ਡ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਖ
ੁਿੱ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ- ਵੈਬ ਉੱਤੇ

ਆਨਲਾਈਨ ਮਰਅਲ-ਟਾਈਿ ਆਈਪੀਓ ਐਿਆਈਐਸ ਲਈ ਪਰੇ ਭਾਰਤ ਮਵਿੱ ਚ 143 ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਕਵਰੇਜ;
ਸਾਰੇ ਰੀਫੰ ਡਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਿੇਲ; ਐਨਈਐਫਟੀ, ਆਰਟੀਜੀਐਸ ਰਾਹੀਂ ਵੈਬ ਉੱਤੇ ਸਿਹਕ ਰੀਫੰ ਡਾਂ ਨੰ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਨ


ਦੀ ਯੋਗਤਾ; ਆਮਦ।

ਯੀਸ ਬੈਂਕ ਮਵਮਭੰ ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਮਡਮਲਿੱਸਮਟੰ ਗ, ਓਪਨ ਪੇਸਕਸ, ਬਾਇਕ ਬੈਕ, ਸੇਅਰ ਖਰੀਦ, ਪਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਫਾਈਨੈਂਮਸੰ ਗ, ਟਰਿੱ ਸਟ
ਅਤੇ ਰੇਟ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਕਾਊਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਰੈਗਲੇ ਟਰੀ ਮਦਸਾ-ਮਨਰਦੇਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਂਜੈਕਸਨ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ




ਅਤੇ ਐਸਕਰੋ ਿੈਨੇਜਿੈਂਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸਬੰ ਧਤ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦੇ ਟਰੇਮਡੰ ਗ ਿੈਂਬਰਾਂ ਨੰ ਸੈਟਲਿੈਂਟ ਬੈਂਮਕੰ ਗ / ਕਲੀਅਮਰੰ ਗ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਪਰਿਖ
ੁਿੱ
ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦੀ ਸਚੀ ਮਵਿੱ ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ

ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਇਸ਼ਇੰ ਗ ਅਤੇ ਪੇਇੰਗ ਏਜੰ ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰ ਿਰਸ਼ੀਅਲ ਪੇਪਰ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਵੀ ਪਰਾ ਕਰਦਾ, ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇਨਵੈਸਟਿੈਂਟ
ਸਕੀਿ ਤਮਹਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਤੀਭਤੀਆਂ ਸੈਟਲਿੈਂਟ ਅਤੇ ਮਵਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ (ਐਫਪੀਆਈਜ਼) ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਐਸ ਜੀ
ਐਲ ਅਕਾਊਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮਦਰਾ ਨੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ


ਮਵਆਪਕ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਮਨਰਯਾਤ ਸਿਾਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਣਵੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਮਵਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਵਿੱ ਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਜਸ ਮਵਿੱ ਚ ਮਨਿਨਮਲਖਤ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ
o
o
o
o
o
o
o



o



ਮਨਰਯਾਤ ਇਕਿੱ ਤਰੀਕਰਨ, ਮਨਰਯਾਤ ਅਮਗਰਿ ਭੁਗਤਾਨ, ਮਨਰਯਾਤ ਕਰੈਮਡਟ
ਮਰਣ ਪਿੱ ਤਰ, ਬੈਂਕ ਗਾਰੰ ਟੀ ਅਤੇ ਅਮਤਮਰਕਤ ਮਰਣ ਪਿੱ ਤਰ
ਆਂਤਮਰਕ ਮਭਜਵਾਈਆਂ, ਬਾਹਰੀ ਮਭਜਵਾਈਆਂ
ਘਰੇਲ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦ

ਮਰਣ ਪਿੱ ਤਰਾਂ ਨੰ ਮਨਰਯਾਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ, ਸਥਾਨ-ਅੰ ਤਰਨ, ਪੁਸ਼ਟੀ
ਆਯਾਤ ਮਵਿੱ ਤ-ਪੋਸ਼ਣ

ਯੈੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਿੁਹਿੱਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਮਵਦੇਸ਼ੀ ਿੁਦਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂo



ਅਮਗਰਿ ਮਭਜਵਾਈ, ਪਰਤਿੱ ਖ ਮਭਜਵਾਈ,ਆਯਾਤ ਇਕਿੱ ਤਰੀਕਰਨ

ਐਫਸੀਵਾਈ ਨਕਦ ਜਿਹਾਂ, ਐਫਸੀਵਾਈ ਖਾਤਾ ਸਥਾਨ-ਅੰ ਤਰਨ(ਈਈਐਫ/ਆਰਐਫਸੀ ਖਾਤਾ)
ਿਲਟੀ ਿੁਦਰਾ ਯਾਤਰਾ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਕਰੰ ਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮਵਫਟ ਕੋਡਾਂ ਨੰ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਜਨਹਾਂ ਨੰ ਮਭਜਵਾਈ ਕਾਰਜ ਮਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸਿੇਂ
ਮਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇਸਤੇਿਾਲ ਲਈ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱ ਡੀਆਂ ਮਵਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰ ਸੀਆਂ ਮਵਿੱ ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਮਵਿੱ ਚ ਸੰ ਪਰਕਕਰਤਾ ਬੈਂਕਾ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ

ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਿਧਾਰ ਕਰਨਾ

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਮਸਕਾਇਤ ਮਨਵਾਰਣ ਨੀਤੀ ਨੰ ਵੇਖੋ: www.yesbank.in
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