ਆਰਟੀਜੀਐਸ/ਐਨਈਐਫਟੀ/ਫੰ ਡਸ ਟ ਸਫਰ ਫਾਰਮ

(ਭਿਰਆ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈ ਕ ਨੱਥੀ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ)
ਿਮਤੀ

ਡੀ

ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਾਮ
ਿਨਰਦੇ ਦਾ ਪਕਾਰ

ਪ ਿਹ ਲਾ

ਿਡਮ ਡ ਡਾਫਟ (ਡੀਡੀ)

ਬੈਨਫ਼ੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਬ ਚ ਕੋਡ

ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ

ਡੀ ਐਮ ਐਮ ਵਾਈ ਵਾਈ

ਅ ਗੇ ਤ ਰ

ਿਵ ਚ ਕਾ ਰ ਲਾ

ਫੰ ਡ ਟ ਸਫਰ

ਆਰਟੀਜੀਐਸ

ਐਨਈਐਫਟੀ

#ਿਜਵ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਭਰੋ.

ਪ ਿਹ ਲਾ

ਿਵ ਚ ਕਾ ਰ ਲਾ
ਅਕਾ ਟ ਪਕਾਰ

ਅਕਾ ਟ ਨੰਬਰ
#ਬਕ ਅਤੇ ਬਰ ਚ
ਜ 'ਪੇਅਬਲ' ਸਥਾਨ
ਉਦੇਸ਼

(ਕੇਵਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤ ਲਈ)

ਨਾਂ ਮ

ਆ ਖੀ ਰ ਲਾ

(ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਲਾਜਮੀ ਹਨ)

ਬੈਨਫ਼ੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅ ਗੇ ਤ ਰ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਬਾਕਸ ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨ ਾਨ ਲਗਾਓ

ਨਾਂ ਮ

ਆ ਖੀ ਰ ਲਾ

ਰੈਜ਼ੀਡਟ

ਨਟ: ਆਰਟੀਜੀਐਸ / ਐਨਈਐਫਟੀ ਲਈ 'ਬਕ ਅਤੇ ਾਖਾ' ਅਤੇ
ਿਡਮ ਡ ਡਰਾਫਟ ਲਈ 'ਪੇਅਬਲ' ਸਥਾਨ ਭਰੋ

ਨਾਨ-ਰੈਜ਼ੀਡਟ
ਆਈਐਫਐਸਸੀ ਕੋਡ

ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ

ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਕੋ ਡ

-

ਨੰ ਬ ਰ

ਿਰਿਮਟਰ ਵੇਰਵਾ (ਕੇਵਲ ਆਰਟੀਜੀਐਸ/ਐਨਈਐਫਟੀ ਲਈ)
ਗੈਰ-ਏਯੂ ਗਾਹਕ ਲਈ

ਨਕਦ

∙

∙

∙

∙

(ਆਂਕੜੇ ਿਵਚ ਭਾਰਤੀ ਰੁਿਪਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ)

ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਕੋ ਡ

-

ਨੰ ਬ ਰ

ਪਤਾ ਲਾਈਨ 1

ਪਤਾ ਲਾਈਨ 2
ਈ ਮੇਲ ਆਈ ਡੀ

ਐਲਾਨ ਅਤੇ
∙

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਭਰ ਿਦਉ

(ਿਵਕਲਿਪਤ. ਆਪਣੇ ਪੱ ਖ ਿਵਚ)

ਚੈ ਕ ਨੰਬਰ

∙

ਏਯੂ
ਸਮਾਲ
ਫਾਇਨਸ
ਬਕ

ਏਯੂ

ਰਤ : -

ਮ / ਅਸ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਸ ਬਕ ਿਲਿਮਟਡ ਨੰੂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱ ਸੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਟੀਜੀਐਸ/ਐਨਈਐਫਟੀ ਟ ਜੈਕ ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰ ਦਾ/ਦਦੇ ਹ .

ਮ / ਅਸ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਆਈਐਫਐਸਸੀ ਕੋਡ ਅਤੇ ਬੈਨਫ਼ੀਸ਼ਰੀ ਅਕਾ ਟ ਨੰਬਰ ਸਮੇਤ ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਹਨ.

ਮ / ਅਸ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੰੂ ਮੰ ਨਦਾ/ਮੰ ਨਦੇ ਹ ਿਕ ਗਲਤ ਵੇਰਵੇ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਸ ਬਕ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.

ਮ / ਅਸ ਸਿਹਮਤ ਹ ਿਕ ਕਰੈਿਡਟ ਕੇਵਲ ਬੈਨਫ਼ੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਅਕਾ ਟ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਨਫ਼ੀਸ਼ਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਸ ਲਈ ਨਹ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ.

ਮ / ਅਸ ਬਕ ਨੰੂ ਇਸ ਟ ਜੈਕ ਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ / ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਡੈਿਬਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰ ਦਾ/ਿਦੰ ਦੇ ਹ .

ਮ / ਅਸ ਸਿਹਮਤ ਹ ਿਕ ਕਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤ ਅਗਲੇ ਬੈਚ ਜ ਅਗਲੇ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਿਦਨ ਿਵਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ.

∙

ਗੈਰ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਸ ਬਕ ਿਲਮਿਟਡ ਦੇ ਗਾਹਕ ਲਈ ਐਨਈਐਫਟੀ ਟ ਜੈਕ ਨ ਲਈ ਅਿਧਕਤਮ ਸੀਮਾ 50,000 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ. ਇੰ ਡੋ-ਨਪਾਲ ਟ ਜੈਕ ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ, ਐਨਈਐਫਟੀ ਟ ਜੈਕ ਨ ਲਈ ਅਿਧਕਤਮ ਸੀਮਾ 50,000 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ

∙

ਮ / ਅਸ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹ ਿਕ ਿਰਿਮਟ ਕਰਨ ਵਲ ਬਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜ ਇਲੈ ਕਟੌਿਨਕ ਸੰ ਦੇ

∙
∙

ਹੋਣਗੇ.

ਤ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜ ਮੰ ਜ਼ਲ ਬਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ.

ਦੀ ਨਾ-ਿਡਿਲਵਰੀ ਜ ਿਕਸੇ ਗਲਤੀ, ਜ ਟ ਸਫਰ ਜ ਿਡਿਲਵਰੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜ ਸੁਨਹੇ ਨੰੂ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਕ ਵਲ ਗਲਤ ਿਵਆਿਖਆ ਆਿਦ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ ਹੋਵੇਗਾ

ਮ / ਅਸ ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਭਪਾਤਰ ਅਤੇ / ਜ ਗਾਹਕ ਸੰ ਚਾਰ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਪ ਟ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ / ਜ ਸੇਵਾਵ ਨੰੂ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਏ.ਯੂ. ਸਮਾਲ ਿਵੱ ਤ ਬਕ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ.

ਮ / ਅਸ ਏਓ ਸਮਾਰਟ ਫਾਈਨ ਸ ਬਕ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.aubank.in ਤੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਰਤ ਨੰੂ ਸਿਹਮਤ ਅਤੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹ .

ਸੈਟਲਮਟ ਦਾ ਮੋਡ (ਿਡਮ ਡ ਡਾਫਟ / ਫੰ ਡ ਟ ਸਫਰ ਲਈ)
ਉਪਰੋਕਤ ਿਜ਼ਕਰ ਡੈਿਬਟ ਅਕਾ ਟ ਨੰਬਰ

ਚੈ ਕ ਨੰਬਰ

(ਿਵਕਲਿਪਤ. ਉਪਰੋਕਤ ਅਕਾ ਟ ਤੇ ਡਰਾਅ ਕੀਤਾ ਿਗਆ)

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਬਾਕਸ ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨ ਾਨ ਲਗਾਓ

ਕੈ (ਭਾਰਤੀ
ਰੁਿਪਆਂ ਿਵਚ)

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਟ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ ਹਦਾਇਤ ਬੀਅਰਰ ਰਾਹ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਤ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਚੈ ਕ ਨੱਥੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਗੈਰ-ਗਾਹਕ ਲਈ ਨਕਦ ਤ ਡੀਡੀ / ਐਮਸੀ 50000 / - ਰੁਪਏ ਤ ਘੱ ਟ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮ / ਅਸ ਬਕ ਨੰੂ
ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ / ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਮੀ ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਅਕਾ ਟ ਨੰੂ ਡੈਿਬਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰ ਦਾ/ਿਦੰ ਦੇ ਹ .
ਕਲੈ ਕ ਨ ਲਈ ਿਨਰਦੇ :
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੀਅਰਰ _____________________________________ ਨੰੂ ਸਪ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਿਜਸ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ.
ਮ ਡੀ ਡੀ / ਐਮ ਸੀ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ
ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਰਤ : ∙
ਮ / ਅਸ ਉਪਰੋਕਤ ਬੈਨਫ਼ੀਸ਼ਰੀ ਅਤੇ / ਜ ਗਾਹਕ ਸੰ ਚਾਰ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਮੇਰੀ/ ਸਾਡੀ ਸਪ ਟ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ / ਜ ਸੇਵਾਵ ਨੰੂ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਸ ਬਕ ਿਲਿਮਟਡ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ.
∙

∙

∙

∙

ਮ / ਅਸ ਸਿਹਮਤ ਹ ਿਕ ਕਰੈਿਡਟ ਕੇਵਲ ਬੈਨਫ਼ੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਅਕਾ ਟ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਨਫ਼ੀਸ਼ਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਸ ਲਈ ਨਹ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ.

ਮ / ਅਸ ਇਸ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਬੈਨਫ਼ੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਅਕਾ ਟ ਸਮੇਤ ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਹਨ.

ਮ / ਅਸ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੰੂ ਮੰ ਨਦੇ ਹ ਿਕ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਸ ਬਕ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਲਤ ਵੇਰਵੇ ਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਕੋਈ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ ਕਰਦਾ.

ਮ / ਅਸ ਬਕ ਨੰੂ ਇਸ ਟ ਜੈਕ ਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ / ਸਾਡੇ ਅਕਾ ਟ ਨੰੂ ਡੈਿਬਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹ .

∙

ਮ / ਅਸ ਸਿਹਮਤ ਹ ਿਕ ਕਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤ ਅਗਲੇ ਬੈਚ ਜ ਅਗਲੇ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਿਦਨ ਿਵਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ.

∙

ਮ / ਅਸ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਸ ਬਕ ਿਲਿਮਟਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.aubank.in ਤੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਰਤ ਨੰੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹ ਅਤੇ ਇਨ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹ .

ਮੇਰੇ / ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਜ਼ੰ ਮ
ੁ ੇਵਾਰੀ ਜ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਿਲਸੀ ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜੋ ਮ / ਅਸ ਪਿੜਆ ਅਤੇ ਸਮਝ
ਿਲਆ ਹੈ. ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ

ਿਬਨਕਾਰ 1 ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਬੀਅਰਰ ਹਸਤਾਖਰ

ਿਬਨਕਾਰ 2 ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਿਬਨਕਾਰ 3 ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਕੇਵਲ ਬ ਚ ਵਰਤ ਲਈ
ਪਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ : - (ਇਮਪਲਾਈ ਕੋਡ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ)

ਪਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ : - (ਇਮਪਲਾਈ ਕੋਡ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ)

ਟ ਜੈਕ ਨ ਰਕਮ > 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਈ ਅਧੀਿਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱ ਧਰ (ਦੂਜਾ ਪੱ ਧਰ)
ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ (ਿਸਰਫ ਗੈਰ-ਬਕ ਗਾਹਕ ਲਈ) ਕਰਨ ਵਾਲਾ)

ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਡ

ਹਸਤਾਖਰ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਡ

ਹਸਤਾਖਰ

ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮ : -

ਬ ਚ ਸਟਪ, ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ
ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਪਾਪਤ ਹੋਏ

ਡੀਡੀ ਨੰਬਰ

ਟ ਜੈਕ ਨ ਆਈਡੀ

ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਸ ਬਕ ਿਲਿਮਟਡ ਗਾਹਕ ਰਸੀਦੀ ਸਿਲਪ - ਆਰਟੀਜੀਐਸ/ਐਨਈਐਫਟੀ / ਿਡਮ ਡ ਡਾਫਟ / ਫੰ ਡ ਟ ਸਫਰ ਫਾਰਮ (ਬਕ ਵਰਤ ਲਈ)
ਿਨਰਦੇ ਦੀ ਿਕਸਮ:

ਆਰਟੀਜੀਐਸ

ਐਨਈਐਫਟੀ

ਰਾਸ਼ੀ

ਕੈਸ਼ / ਚੈ ਕ ਦੁਆਰਾ

_____________________

ਅਕਾ ਟ ਨੰਬਰ ਿਵੱ ਚ ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ

_________________________________

ਿਜਸ ___________________________________________________ ਬਕ ਦਾ ਆਈਐਫਐਸਸੀ ਕੋਡ ____________________________ ਬੈਨਫ਼ੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ________________________________________________________
ਿਨਰਦੇ ਦੀ ਿਕਸਮ:

ਡੀ ਡੀ

ਬੈਨਫ਼ੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਨਾਮ

ਫੰ ਡ ਟ ਸਫਰ

ਬੈਨਫ਼ੀਸ਼ਰੀ ਅਕਾ ਟ

ਰਾਸ਼ੀ
ਪੇਅਬਲ ਸਥਾਨ

ਗਾਹਕ ਲਈ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਸ ਬਕ ਿਲਿਮਟਡ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਫਾਰਮ ਿਵੱ ਚ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਗਲਤ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹ ਹੋਵੇਗੀ.
ਸਰਿਵਸ ਿਨਰਦੇ ਨੰਬਰ
ਪਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਅਤੇ ਸਟਪ

ਸਮ

ਐਚ ਐਚ : ਐਮ ਐਮ

ਿਮਤੀ

ਡੀ

ਡੀ ਐਮ ਐਮ ਵਾਈ ਵਾਈ

