ਏਯੂ

ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਮੈਨਯੂ
ਿਮਤੀ

ਡੀ

ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਜ

ਬ ਚ ਕੋਡ

ਗਾਹਕ ਆਈਡੀ

ਡੀ ਐਮ ਐਮ ਵਾਈ ਵਾਈ

ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅ ਗੇ ਤ ਰ

ਪ ਿਹ ਲਾ

ਿਵ ਚ ਕਾ ਰ ਲਾ

(ਕੇਵਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤ ਲਈ)
ਨ

ਆ ਖੀ ਰ ਲਾ

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

ਤ

1. ਅਕਾ ਟ ਸਟੇਟਮਟ :

ਡੀ

ਤੱ ਕ

ਡੀ ਐਮ ਐਮ ਵਾਈ ਵਾਈ

ਡੀ

2. ਉਪਰੋਕਤ ਅਕਾ ਟ ਨੰਬਰ ਲਈ ਫਾਇਨਨਸ਼ਲ ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ
3. ਉਪਰੋਕਤ ਅਕਾ ਟ ਨੰਬਰ ਲਈ ਬੈਲਸ ਕੰ ਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ

ਡੀ ਐਮ ਐਮ ਵਾਈ ਵਾਈ

(ਐਸ) : ਅਸੈ ਟਸ

-

2. ਪਾਰਟ ਪੀਪੇਮਟ / ਰੀ ਸ਼ੀਿਡਉਲ / ਕੰ ਵਰਸ਼ਨ

1. ਰੀਪੇਮਟ ਸ਼ੀਿਡਉਲ
3. ਵੈਲਕਮ ਲੈ ਟਰ
5. ਫ਼ੋਰਕਲੋ ਜ਼ਰ ਪੁਛਿਗਛ

4. ਰੀਪੇਮਟ ਮੋਡ ਚਜ

6. ਆਰਪੀਡੀਸੀ / ਏਸੀਐਚ / ਐਸ ਆਈ ਸਬਿਮ ਨ
8. ਜਮ ਕਰਵਾਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ / ਪਾਪਰਟੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ

7. ਫ਼ੋਰਕਲੋ ਜ਼ਰ ਪੇਮਟ
9. ਲੋ ਨ ਬੰ ਦ - ਐ ਨ.ਓ.ਸੀ. / ਪਾਪਰਟੀ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਪਤ ਨਹ ਹੋਏ

10. ਅਿਤਿਰਕਤ ਰਕਮ ਦਾ ਿਰਫੰ ਡ ਜਾਰੀ

11. ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਨਓਸੀ

12. ਐਨਓਸੀ ਿਵ ੇ

13. ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤ (ਐਸ):
ਸਰਿਵਿਸੰ ਗ ਿਨਰਦੇ

ਮ

ਲੋ ਨ ਅਕਾ ਟ ਨੰਬਰ

ਿਨਰਦੇਸ਼ ਚੁਣੋ (ਐਸ)

ਸਰਿਵਿਸੰ ਗ ਿਨਰਦੇ

ਏਯੂ
ਸਮਾਲ
ਫਾਇਨਸ
ਬਕ

ਕੇਸ: ਹਾਈਪੋਥੀਕੇ ਨ ਹਟਾਏ ਿਬਨਾ

(ਐਸ) : ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਡੀਪਾਿਜ਼ਟ

1. ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

2. ਸਟੋਪ ਪੇਮਟ: ਚੈ ਕ ਨੰਬਰ

3. ਡਾਰਮਟ / ਇਨਐਕਿਟਵ ਅਕਾ ਟ ਦੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ
4. ਮੇਰੇ / ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਲਈ ਪਾਸਬੁਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

5. ਡੈਿਬਟ / ਕਰੈਿਡਟ ਐਡਵਾਈਸ:

ਡੀ

7. ਡੁਪਿਲਕੇਟ ਐਡਵਾਈਸ:
:

ਰਾਸ਼ੀ

ਡੀ ਐਮ ਐਮ ਵਾਈ ਵਾਈ

ਅੰ ਤਮ ਿਮਤੀ

ਰੈਕਿਰੰ ਗ ਡੀਪਾਿਜ਼ਟ

10. ਟੀਡੀ ਅਕਾ ਟ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੀਮੈਿਚਉਰ ਕਢਵਾਉਣਾ/ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ
ਰਾਸ਼ੀ ਨੰੂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਕਾ ਟ ਿਵਚ ਕੈਿਡਟ ਕਰੋ
ਕਾਰਡ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਡੀਪਾਿਜ਼ਟ ਧਾਰਕ (ਆਂ) ਦੇ ਹੱ ਕ ਿਵੱ ਚ ਐਮਸੀ / ਡੀਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਕਾਰਡ ਗੰ ੁਮ

ਕਾਰਡ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ

)

ਉਤਪਾਦ ਬਦਲ ਿਗਆ

ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾ ਟ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਸਣ ਵਾਲਾ ਵਰਣਨ

ਹਫਤਾਵਾਰ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ

ਬੈਨਫ਼ੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਕੋ ਡ

ਅਕਾ ਟ ਿਕਸਮ

: (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੁਣੋ - ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ

ਿਤਮਾਹੀ

ਅਰੰ ਭਕ ਿਮਤੀ (ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ ਲੈ ਕੇ 3 ਿਦਨ)

ਕਰੰ ਟ ਅਕਾ ਟ

ਓਵਰਡਾਫਟ ਅਕਾ ਟ

ਿਛਮਾਹੀ

ਸਲਾਨਾ
ਟਰਮ
ਡੀ
ਡੀਪਾਿਜ਼ਟ

ਡੀ ਐਮ ਐਮ ਵਾਈ ਵਾਈ

:

ਡੀ ਐਮ ਐਮ ਵਾਈ ਵਾਈ

ਿਵਅਕਤੀਗਤ

ਅਿਧਿਕਤ 1

ਅਿਧਿਕਤ 2

ਅਿਧਿਕਤ 3

ਫੋਨ ਬਿਕੰ ਗ
ਮੋਬਾਈਲ ਬਿਕੰ ਗ

ਅਕਾ ਟ ਧਾਰਕ/ਧਾਰਕ ਦਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ(ਐਸ)

ਅਕਾ ਟ ਧਾਰਕ/ਧਾਰਕ ਦਾ ਜੋਿੜਆ ਜਾਣਾ (ਐਸ)

ਜੋੜੇ/ਹਟਾਏ ਗਾਏ ਅਕਾ ਟ ਧਾਰਕ/ਧਾਰਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ:

ਗਾਹਕ ਆਈਡੀ 1

ਗਾਹਕ ਆਈਡੀ 2

ਪ ਿਹ ਲਾ
ਪ ਿਹ ਲਾ

ਪਿਹਲ ਵ ਗ

ਿਵ ਚ ਕਾ ਰ ਲਾ
ਿਵ ਚ ਕਾ ਰ ਲਾ
ਜੁਆਇੰ ਟਲੀ

ਿਸੰ ਗਲੀ

ਨਵ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਵਲ ਅਕਾ ਟ ਧਾਰਕ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ)
15. ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਨਰਦੇਸ਼ (ਐਸ):

ਆ ਖੀ ਰ ਲਾ
ਆ ਖੀ ਰ ਲਾ

ਆਈਦਰ ਜ ਸਰਵਾਈਵਰ

ਵਰਤੇ ਗਏ ਚੈ ਕ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁ ਟੀ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਖਾਨ ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉ

ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ

ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਕੋ ਡ

ਰ

ਈ ਮੇਲ ਆਈ ਡੀ
ਐਡਰੈ ਸ ਦੀ ਿਕਸਮ

ਮ
ਮ

ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਅਕਾ ਟ ਧਾਰਕ ਦੇ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਨ ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁ ਟੀ

ਸਬੰ ਧਤ ਅਕਾ ਟ ਧਾਰਕ ਦਾ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਨੱਥੀ ਹੈ

ਮ / ਅਸ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਸ ਬਕ ਿਲਮਿਟਡ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ :
ਪੈਨ
ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ
- ਨੰ ਬ

ਨ
ਨ

ਫਾਰਮਰ ਜ ਸਰਵਾਈਵਰ

ਐਨੀਵਨ ਜ ਸਰਵਾਈਵਰ

ਨਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਚੈ ਕ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ (ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ _________ ਤ ___________)

ਿਜਨ ਨੰੂ ਸੋਿਧਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਰਵੇ ਚੁਣੋ

ਪਤਾ

ਆਰਟੀਜੀਐਸ

ਨਾਨ-ਰੈਸੀਡਟ

ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ

14. ਅਕਾ ਟ ਧਾਰਕ/ਧਾਰਕ ਵਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਿਨਰਦੇ

ਲਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਕੋ ਡ

ਐਨਈਐਫਟੀ

ਿਨਵਾਸੀ

ਇੰ ਟਰਨਟ ਬਿਕੰ ਗ - ਅਿਧਕਾਰ ਵੇਖੋ

ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ )

ਚੈ ਕ ਬੁਕ

ਫੰ ਡ ਟ ਸਫਰ

ਅਕਾ ਟ ਿਕਸਮ:

ਇੰ ਟਰਨਟ ਬਿਕੰ ਗ - ਟ ਜੈਕ ਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ

ਅਿਧਿਕਤ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਤਾ 3 ਗਾਹਕ ਆਈਡੀ (ਅਿਧਿਕਤ 3)

ਓਪਰੇ ਨ ਦਾ ਨਵ ਮੋਡ

ਡੀ

ਚੈਨਲ

ਅਿਧਿਕਤ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਤਾ 1 ਗਾਹਕ ਆਈਡੀ (ਅਿਧਿਕਤ 1)

ਅ ਗੇ ਤ ਰ
ਗਾਹਕ 2 ਦਾ ਨਾਮ ਅ ਗੇ ਤ ਰ

ਲ ਈ

ਲਈ: <'B'–ਬਲਾਕ > <'UB'-ਅਨਬਲਾਕ> <'DA'-ਡੀਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ > <'RP'-ਪਾਸਵਰਡ ਮੁੜ ਤ ਜਾਰੀ ਕਰੋ>ਿਸਰਫ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਲਈ<'PIN' – ਿਪੰ ਨ ਮੁੜ ਤ ਜਾਰੀ ਕਰੋ> <'PB'-ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਡ ਬਲਾਕ ਕਰੋ > <'TB'-ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਡ ਬਲਾਕ ਕਰੋ>)

ਅਿਧਿਕਤ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਤਾ 2 ਗਾਹਕ ਆਈਡੀ (ਅਿਧਿਕਤ 2)

ਗਾਹਕ 1 ਦਾ ਨਾਮ

ਕਾ ਰ ਡ

. ਸਟਿਡੰ ਗ ਇੰ ਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਿਕਸਮ

ਮਹੀਨਾਵਾਰ

ਪੰ ਦਰ ਿਦਨ

ਨੰ ਬ ਰ

ਸੇਿਵੰ ਗ ਅਕਾ ਟ

ਜੇ ਕਰੰ ਟ ਅਕਾ ਟ ਹੈ, ਤ ਦੱ ਸੋ :

ਛੋਟਾ ਨ ਨ ਵ

ਆਈਐਫਐਸਸੀ
ਕੋਡ

ਬੈਨਫ਼ੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ: ਅਕਾ ਟ ਨੰਬਰ

13. ਚੈਨਲ ਸਹੂਲਤ ਿਨਰਦੇ

ਡੀ ਐਮ ਐਮ ਵਾਈ ਵਾਈ

-

ਬਦਿਲਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਡ (ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ)

ਪਿਹਲਾ ਕਾਰਡ

12. ਸਟਿਡੰ ਗ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਉਪਰੋਕਤ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਅਕਾ ਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਸੈ ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ

ਫੀਿਕਉਐਨਸੀ

ਡੀ

ਾਖਾ ਲਈ

9. ਸਵੀਪ-ਇਨ: ਟੀਡੀ ਨੰੂ ਜੋਿੜਆ ਜਾਣਾ

11. ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੋ:

,ਿਮਤੀ

ਬੈਨਫ਼ੀਸ਼ਰੀ ਬਕ
ਰਾਸ਼ੀ
6. ਫਾਇਨਨਸ਼ਲ ਸਾਲ ਲਈ
ਟੀਡੀਐਸ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ
8. ਬ ਚ ਤ ਅਕਾ ਟ ਟ ਸਫਰ

ਪਤਾ - ਦਫ਼ਤਰ

ਪਤਾ - ਿਰਹਾਇ

-

ਨੰ ਬ ਰ

ਪੱ ਕਾ ਪਤਾ

ਪਤਾ ਲਾਈਨ 1

ਪਤਾ ਲਾਈਨ 2
*ਿਜ਼ਲਾ

ਿਹਰ
ਦੇ

*ਸੂਬਾ

ਨਵ ਿਬਨਕਾਰ ਅ ਗੇ ਤ ਰ
ਦਾ ਨਾਮ
ਹਸਤਾਖਰ ਪਿਰਵਰਤਨ ਵੇਰਵੇ :
ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਤਾਖਰ
ਿਬਨਕਾਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ
(ਬਕ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ)

ਪ ਿਹ ਲਾ

ਪਾੜ ਿਦਉ

ਿਪੰ ਨ ਕੋਡ

ਿਵ ਚ ਕਾ ਰ ਲਾ

ਆ ਖੀ ਰ ਲਾ

ਨਾਂ ਮ

ਨਵ ਹਸਤਾਖਰ
ਿਬਨਕਾਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ
(ਬਕ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ)
ਪਾੜ ਿਦਉ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਲਈ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ

ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਸ ਬਕ ਿਲਮਿਟਡ. ਗਾਹਕ ਰਸੀਦੀ ਸਿਲਪ - ਏਕੀਿਕਤ ਗਾਹਕ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਫਾਰਮ (ਬਕ ਵਰਤ ਲਈ)

ਅਕਾ ਟ ਨੰਬਰ

ਤੋ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ
ਸੇਵਾ ਿਨਰਦੇ ਨੰਬਰ

ਸੇਵਾ ਿਨਰਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਬ ਚ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਟਪ

ਿਮਤੀ

ਡੀ

ਡੀ ਐਮ ਐਮ ਵਾਈ ਵਾਈ

ਬਕ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਨਟ ਅਤੇ ਐਲਾਨ
ਪਾਸਬੱ ੁਕ ਲਈ: ਮ / ਅਸ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ ਪਾਸਬੱ ੁਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਦੇ ਿਦੰ ਦਾ/ਦਦੇ ਹ (ਪਿਹਲੀ / ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਉਪਰੋਕਤ ਅਕਾ ਟ ਨੰਬਰ ਲਈ). ਮ / ਅਸ ਸਮਝਦੇ ਹ ਿਕ ਅਕਾ ਟ ਸਟੇਟਮਟ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੰੂ ਪਾਸਬੱ ੁਕ ਰਿਜਸਟਰਡ ਗਾਹਕ ਲਈ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਮ / ਅਸ ਬਕ ਦੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਰਤ
ਨੰੂ ਪੜ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹ . ਮ / ਅਸ ਸਮਝਦੇ ਹ ਿਕ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪਾਸਬੱ ੁਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਅਕਾ ਟ ਨੰਬਰ ਨੰੂ ਡੈਿਬਟ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
ਪੀਮੈਿਚਉਰ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ / ਟੀਡੀ ਅਕਾ ਟ ਨੰੂ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ : ਮ / ਅਸ ਸਮਝਦੇ ਹ ਿਕ ਬਕ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਅਸਲੀ / ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤੀ ਟੀਡੀ ਸਰੰ ਡਰ ਕਰਨੀ ਹੰ ੁਦੀ ਹੈ. ਹਾਲ ਿਕ, ਅਤੇ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੰ ੁਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੰੂ / ਸਾਨੰੂ ਫੰ ਡ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਬਨਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤੀ ਟੀਡੀ
ਐਡਵਾਈਸ ਜਮ ਕੀਤੇ ਅਕਾ ਟ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੇ ਹ . ਮ / ਅਸ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹ ਅਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਿਦੰ ਦਾ/ਿਦੰ ਦੇ ਹ ਿਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤੀ ਟੀਡੀ ਐਡਵਾਈਸ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ, ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਿਡਸਪੈਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੱ ੁਕੀ ਹੈ, ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ/ਿਦਆਂਗੇ. ਇਸ ਿਲਕੁਈਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਾਲ ਬਕ ਉਪਰੋਕਤ ਇਸ ਟੀਡੀ
ਦੀ ਦੇਨਦਾਰੀ ਤ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ/ਸਾਡਾ ਟੀਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਬਕ ਤੇ ਿਕਸੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱ ਕ ਨਹ ਹੋਵੇਗਾ. ਪੀਮੈਿਚਉਰ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੀਡੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਵਆਜ ਦਰ ਮੂਲ ਜ ਬੇਸ ਰੇਟ ਤ ਘੱ ਟ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਸਦੇ ਟੀਡੀ ਲਈ ਬਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਬੇਸ ਰੇਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤ ਘੱ ਟ ਦੀ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਤੇ ਲਾਗੂ ਦਰ ਹੰ ੁਦੀ ਹੈ. 5
ਕਰੋੜ ਤ ਵੱ ਧ ਦੇ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਲਈ ਜਮ ਦੀ ਬੁਿਕੰ ਗ ਦੀ ਿਮਤੀ ਦੇ ਸਮ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਰਾ ੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਦਰ ਬੇਸ ਰੇਟ ਹੋਵੇਗੀ. ਅਿਜਹੀ ਪੀਮੈਿਚਉਰ ਕਢਵਾਈ ਟੀਡੀ ਸਵੀਪ-ਇਨ ਸਮੇਤ ਤੇ, ਬਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਨਟ: ਪੀਮੈਿਚਉਰ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਰੇ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਧਾਰਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਉ ਿਕ ਲੋ ੜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ ਲਈ, ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜ ਦਾ ਲਾਗੂ ਸ਼ੀਡੀਉਲ ਦੇਖੋ.
ਸਟਿਡੰ ਗ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਈ (1) ਮ / ਅਸ ਸਟਿਡੰ ਗ ਇੰ ਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤੇ ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਲੋ ੜ ਦੇ ਫੰ ਡ ਨੰੂ ਰਖਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹ . (2) ਮ / ਅਸ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਡੈਿਬਟ ਕਰਣ ਅਤੇ ਉਪਰ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਿਨਰਦੇ

ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਿਡੰ ਗ ਇੰ ਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕ ਨੰੂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹ . (3) ਮ /

ਅਸ ਬਕ ਨੰੂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦਰ ਅਤੇ ਫੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਿਡੰ ਗ ਇੰ ਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੈ ਟ-ਅੱ ਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਡੈਿਬਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰ ਦਾ/ਿਦੰ ਦੇ ਹ . (4) ਮ / ਅਸ ਸਮਝਦੇ ਹ ਿਕ ਸਟਿਡੰ ਗ ਇੰ ਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ 3 ਕੋਿ

ਹੋਣਗੀਆਂ; ਿਜਸ ਤ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.

(5) I / ਅਸ ਸਮਝਦੇ ਹ ਿਕ ਭਿਵਖ ਿਵਚ ਓਪਰੇਿਟੰ ਗ ਮਡੇਟ ਿਵਚ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਬਕ ਸਟਿਡੰ ਗ ਇੰ ਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ / ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖਤ ਿਵਚ ਿਵ ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰ ਚਾਰ ਨਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ. (6) ਮ / ਅਸ ਸਮਝਦੇ ਹ ਿਕ ਉਪਰ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ
"ਅੰ ਤਮ ਤਾਰੀਖ" ਤੇ ਸਟਿਡੰ ਗ ਇੰ ਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ. (ਨਟ: "ਜੁਆਇੰ ਟ" ਆਪਰੇਿਟੰ ਗ ਮਡੇਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ, ਸਾਰੇ ਅਕਾ ਟ ਧਾਰਕ ਨੰੂ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰ ੁਦੀ ਹੈ).
ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼: ਮ / ਅਸ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱ ਸੇ ਵੇਰਵੇ ਸੱ ਚੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ ਬਕ ਨੰੂ ਲੋ ੜ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੈ. ਮ / ਅਸ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਮ / ਅਸ ਆਪਣੇ ਅਕਾ ਟ ਤੇ ਲਾਗੂ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਤ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਨਯਮ ਅਤੇ
ਰਤ , ਚਾਰਜ, ਿਡਫਾਲਟ ਸੀਮਾਵ , ਕਾਰਡ ਰੂਪ, ਵਰਤ ਦੀਆਂ ਰਤ ਆਿਦ ਪੜ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹ . ਮ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਿਪਛਲੇ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤ ) ਤੇ ਲਾਏ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਤ ਉਨ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਿਦੱ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾ ਟ ਤ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਸ
ਬਕ ਿਲਿਮਿਟਡ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਸ ਬਕ ਿਲਿਮਿਟਡ ਨੰੂ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਉਪਰ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਸਦੀਕ ਆਧਾਰਤ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ.
ਮ / ਅਸ ਬਕ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹ ਿਕ ਮੇਰੇ / ਸਾਡੇ ਡੀਪਾਿਜ਼ਟ ਅਕਾ ਟ ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖਰਚੇ (ਲਾਗੂ ਐਸਓਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) + ਸਰਿਵਸ ਟੈਕਸ ਡੈਿਬਟ ਕਰਨ , ਕੋ ਿਕ ਸਮ ਸਮ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ. ਸਾਰੇ ਅਲੈ ਰਟ ਬਕ ਦੁਆਰਾ ਰਿਜਸਟਰ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ.
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਟ ਕਰੋ ਿਕ ਮੋਬਾਈਲ ਬਿਕੰ ਗ ਨਟ ਬਿਕੰ ਗ ਜ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਲਈ ਿਡਫੌਲਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ. ਅਕਾ ਟ/ਅਕਾ ਟ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋਆਇੰ ਟ ਮੋਡ ਹੋਣ ਤੇ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਨ ਟ ਬਿਕੰ ਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਬਿਕੰ ਗ ਅਤੇ ਫੋਨ ਬਿਕੰ ਗ ਤੇ ਿਸਰਫ ਦੇਖਣ ਜ ਜ ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਮਟ ਗੇਟਵੇ ਦੀ
ਸੁਿਵਧਾ ਪਾਪਤ ਨਹ ਹੋਵੇਗੀ.ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਖੋਲੇ ਅਕਾ ਟ/ਅਕਾ ਟ ਨੰੂ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ / ਪੇਮਟ ਗੇਟਵੇ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਿਕਸੇ ਅਕਾ ਟ (ਖਾਿਤਆਂ) ਨੰੂ ਡੀਿਲੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵ ੇ ਿਲਖਤੀ ਿਹਦਾਇਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੰ ੁਦੀ ਹੈ. ਿਲਿਮਿਟਡ ਕੰ ਪਨੀਆਂ, ਟਸਟ, ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ, ਐਸੋਸੀਏ ਨ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ
ਬੋਰਡ / ਪਬੰ ਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਾ ਨੱਥੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਐਲਾਨ ਪੱ ਤਰ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰ / ਿਡਸਿਟੰ ਕਟ ਬੋਰਡ / ਮੈਨਿਜੰ ਗ ਕਮੇਟੀ ਰੈਸੋਿਲਉਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਪੱ ਤਰ ਹਰ ਡੀਪਾਿਜ਼ਟ ਲਈ ਪਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੰ ੁਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ ਲਾਗੂ ਹੰ ੁਦਾ ਹੈ. ਪਾਰਟਨਰਿ ਪ , ਿਲਮਿਟਡ ਕੰ ਪਨੀਆਂ, ਟਰੱ ਸਟ , ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ,
ਐਸੋਸੀਏ ਨ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ, ਆਪਰੇਿਟੰ ਗ / ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਰਤੀਆ ਢੰ ਗ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ (ਆਂ) ਲਈ ਨਟ ਬਿਕੰ ਗ / ਮੋਬਾਈਲ ਬਿਕੰ ਗ ਅਤੇ ਫੋਨ ਬਿਕੰ ਗ ਤੇ ਿਸਰਫ ਗੈਰ-ਿਵੱ ਤੀ ਟ ਜੈਕ ਨ ਪਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਮਟ ਗੇਟਵੇ ਸਹੂਲਤ ਪਾਪਤ ਨਹ ਹੋਵੇਗੀ. ਅਿਧਿਕਤ ਹਸਤਾਖਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ, ਸਾਰੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾਲ ਸੰ ਗਠਨ ਦੀ ਸੀਲ
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਪਾਰਟਨਰਿ ਪ , ਿਲਮਿਟਡ ਕੰ ਪਨੀਆਂ, ਟਰੱ ਸਟ , ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਐਸੋਸੀਏ ਨ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ, ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਿਸਰਫ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਦੇ ਮੋਡ ਆਫ਼ ਓਪਰੇ ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਰਤਬੱ ਧ ਢੰ ਗ ਨਹ ਹੈ. ਪੋਪਰਾਈਟਰਿਸ਼ਪ ਫਰਮ ਦੇ ਪੋਪਰਾਈਟਰ ਅਤੇ ਇਕ ਐਚਯੂਐਫ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੰੂ ਨ ਟ ਬਿਕੰ ਗ / ਮੋਬਾਈਲ ਬਿਕੰ ਗ ਅਤੇ ਫੋਨ
ਬਿਕੰ ਗ ਤੇ ਿਵੱ ਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਿਵੱ ਤੀ ਟ ਜੈਕ ਨ ਦੋਵ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ. ਉਨ ਨੰੂ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ. ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਕ ਦੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਰਤ ਅਤੇ ਸਮ ਸਮ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਿਦ ਾ-ਿਨਰਦੇ
ਪਰ ਬਕ ਦੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ. ਬਕ ਅਗਾ ਨਿਟਸ ਦੇ ਿਬਨ / ਇਨ ਪੇ ਕ

ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ. ਗਾਹਕ ਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਉਸ

ਨੰੂ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ.

ਅਕਾ ਟ ਧਾਰਕ/ਧਾਰਕ ਦਾ ਜੋਿੜਆ & ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ: (1) ਪਿਹਲਾ / ਪਾਇਮਰੀ ਅਕਾ ਟ ਧਾਰਕ ਨੰੂ ਹਟਾਇਆ ਨਹ ਜਾ ਸਕਦਾ. (2) ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨੰੂ ਜੋੜਨਾ ਜਾਣਾ ਬਕ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੋ ੜ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹ.ੈ (3) ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ, ਗਾਰਡੀਅਨ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੇਗਾ. ਮ / ਅਸ ਉਪਰੋਕਤ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ
ਸਿਹਮਤ ਹ . ਮ / ਅਸ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਪੁ ਟੀ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਦਾਇਤ

ਦ ਹੀ ਰਿਹਣਗੀਆਂ. ਮ / ਅਸ ਸਮਝਦੇ ਹ ਿਕ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਰਤ ਇੱ ਕੋ ਿਜਹੀਆਂ ਹੀ ਹਨ. ਮ / ਅਸ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਸ ਬਕ ਿਲਮਿਟਡ ਅਤੇ ਉਨ ਵਲ ਅਕਾ ਟ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਰਤ ਨੰੂ ਪੜ ਅਤੇ ਸਮਝ ਿਲਆ ਹੈ ਿਜਸ

ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸੇਵਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸੇਵਾਵ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਏ)ਏਸਟੀਐਮ (ਬੀ) ਫੋਨ ਬਿਕੰ ਗ (ਸੀ) ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ (ਡੀ) ) ਨ ਟ ਬਿਕੰ ਗ.ਮ / ਅਸ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਰਤ ਨੰੂ ਮੰ ਨਣ ਅਤੇ ਇਨ ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹ , ਿਜਨ ਿਵੱ ਚ ਬਕ ਦੀ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨੰੂ ਛੱ ਡਣਾ / ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਾਮਲ ਹੈ. ਮ / ਅਸ ਸਮਝਦੇ ਹ ਿਕ ਬਕ ਆਪਣੇ
ਪੂਰੇ ਿਵਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੰੂ / ਸਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਿਟਸ ਦੇ ਿਬਨ ਪੂਰੀ ਜ ਅੰ ਕ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਬੰ ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਮ / ਅਸ ਸਿਹਮਤ ਹ ਿਕ ਸਮ ਸਮ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਬਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਮੇਰਾ / ਸਾਡਾ ਖਾਤਾ ਡੈਿਬਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਮ / ਅਸ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ
ਿਗਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ.
ਗਾਹਕ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਬਦਲਾਵ/ਸੋਧਣ ਦੇ ਹਰ ਤਰ ਦੇ ਿਨਰਦੇ :
ਏ)

ਪੈਨ ਅਪਡੇਟ ਿਨਰਦੇ ਤੇ ਪਿਕਿਰਆ ਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੀ ਿਮਤੀ, ਐਨਐਸਡੀਐਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ.

(ਬੀ) ਤੁਹਾਡੇ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਈ-ਮੇਲ ਅਲੈ ਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ.
(ਸੀ) ਅਕਾ ਟ ਬਕ ਧਾਰਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਬਕ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਹਸਤਾਖਰ ਨਾ ਮੈਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ਼ ਿਵਚ ਹਸਤਾਖਰ ਅਪਡੇ ਨ ਫਾਰਮ ਭਰੋ.
(ਡੀ) ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ 7 ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਪਭਾਿਵਤ ਹੋਣਗੀਆਂ.
(ਈ) ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਉ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੀ ਅਣਹਦ ਿਵੱ ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਬਕ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱ ਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
(ਐਫ) ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨੰੂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਤਾਖਰ ਤਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹ ਚਾਿਹਦਾ.
(ਜੀ) ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨੰੂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੋ ਤ ਅਸ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਦਾਨ ਕਰੋ.
(I) ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਿਰਟੀ ਵਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਵੈ-ਅਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਿਰਟੀ ਦੀ ਸੀਲ / ਸਟੈਪ ਸਮੇਤ ਨਵ ਹਸਤਾਖਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਡਾਈਿਵੰ ਗ ਲਾਇਸਸ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਆਿਦ), ਜੋ ਿਕ ਇੱ ਕ ਬਕਰ, ਨਟਰੀ ਜ ਭਾਰਤੀ ਅੰ ਬੈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪਮਾਿਣਤ ਹੋਵੇ. ਇਸ ਫਾਰਮ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼'
ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
(ii) ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਇਹ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ "ਮ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਸ ਬਕ ਿਲਮਿਟਡ, ( ਿਹਰ ਦਾ ਨਾਮ) ਬ ਚ ਨਾਲ ਅਕਾ ਟ ਖੋਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਿਵਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹ . ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਸਤਾਖਰ ਪਮਾਿਣਤ ਕਰੋ." ਇਹ ਇਕ ਅਿਧਕਾਰਤ ਬਕਰ, ਨਟਰੀ ਜ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਲ ਅਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ.
ਅਿਧਕਾਰਤ ਬਕਰ / ਨਟਰੀ / ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਉਸ ਪਰ ਇਹ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ "ਿਰਕਾਰਡ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ" / "ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱ ਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ" / " ਹਸਤਾਖਰ ਪਮਾਿਣਤ" ਜ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਝ ਹੋਰ.
(iii) ਜੇਕਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਪੀ ਨੰੂ ਨਟਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ ਉਸ ਨੰੂ ਨਵ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
(ਐਚ) ਇਕ ਈ-ਮੇਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਸਤਾਖਰ ਤਬਦੀਲੀ ਿਨਰਦੇ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਰਿਜਸਟਰ ਕੀਤੇ ਈਮੇਲ id ਨੰੂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ.
(ਆਈ) ਦਸਤਖਤ ਪਿਰਵਰਤਨ ਹਦਾਇਤ ਇੱ ਕ ਈਮੇਲ ਿਨਰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਸਾਿਧਤ ਨਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
(ਜੇ)

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਇੱ ਕ ਦਾਖਲ ਕਰੋ:
ਿਵਆਹ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਪਮਾਿਣਤ ਿਵਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਜ ਨਾਮ ਬਦਲੀ ਲਈ ਗਜ਼ਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਨ ਅਤੇ ਨਵ ਨਾਮ.

(ਕੇ)

ਮ / ਅਸ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪੱ ਤਰ ਿਵਹਾਰ ਲਈ ਬਕ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱ ਚ ਪਰ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਈਮੇਲ ਨੰਬਰ / ਸੰ ਪਰਕ ਨੰਬਰ / ਪੈਨ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹ

(ਐਲ) ਮ / ਅਸ ਸਿਹਮਤ ਹ ਿਕ ਜੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਅਕਾ ਟ ਪਰ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਡੋਰਮਟ / ਇਨਐਕਿਟਵ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਐਕਿਟਵੇਟ ਹੋਵੇਗਾ.
(ਐਮ) ਮ / ਅਸ ਸਿਹਮਤ ਹ ਿਕ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਕ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹ ਹਨ, ਤ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇ ਨ ਨਾਲ ਜਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੇਰੇ / ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਿਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ.
(ਐਨ) ਮ / ਅਸ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹ ਿਕ ਅਸ www.aubank.in ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਰਤ ਅਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪੜ ਅਤੇ ਸਮਝ ਿਲਆ ਹੈ
(ਓ ) ਮ ਆਪਣਾ ਪਰ ਿਦੱ ਤਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜਮ ਕਰਦਾ ਹ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱ ਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹ :
> ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ / ਯੂਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਕਾ ਟ ਨਾਲ ਿਲੰਕ ਕਰੋ
> ਇਸਨੰੂ ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਿਵਖੇ ਮੈਪ ਕਰੋ ਤ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅਕਾ ਟ ਿਵੱ ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤ ਿਸੱ ਧੀ ਲਾਭ ਟ ਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਪਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ. ਮ ਸਮਝਦਾ ਹ ਿਕ ਜੇਕਰ ਮ ਇਕ ਤ ਵੱ ਧ ਲਾਭ ਟ ਸਫਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵ ਤ ਮ ਇਸ ਅਕਾ ਟ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਟ ਸਫਰ ਪਾਪਤ ਕਰ ਗਾ
> ਮੈਨੰੂ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਤ ਪਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਆਧਾਰ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ
> ਅਲੈ ਰਟ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵਰਤ
> ਪਮਾਿਣਕਤਾ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ: ਮ, ਉਪਰੋਕਤ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਾ ਧਾਰਕ, ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਸ ਬਕ ਿਲਮਿਟਡ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਤ ਪਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਿਫੰ ਗਰਿਪੰ ਟ / ਆਇਿਰਸ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਿਵੱ ਤ ਬਕ ਿਲਮਿਟਡ ਕੇਵਾਈਸੀ ਮੰ ਤਵ ਲਈ ਉਪਲਬਧ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਨਾਮ ਅਤੇ / ਜ ਹਸਤਾਖਰ ਪਿਰਵਰਤਨ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵਚ, ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੰ ੁਦਾ ਹੈ, ਮ / ਅਸ ਇਸ ਦੀ ਪੁ ਟੀ ਕਰਦੇ ਹ :
(ਏ)

ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਚੈ ਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾਲ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ.

(ਬੀ) ਸਾਰੇ ਪੀਡੀਸੀ / ਈਸੀਐਸ ਮੈਨਡੇਟ ਜੋ ਿਪਛਲੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ ਨੰੂ ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
(ਸੀ) ਿਪਛਲੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚੈ ਕ , ਜੇਕਰ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵਚ ਪੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤ ਉਹ ਬਕ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
(ਡੀ) ਇਸ ਅਕਾ ਟ ਿਵੱ ਚ ਬਕ ਦੁਆਰਾ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਕੋਲੈਕਟ ਅਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਚੈਕ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਨਾਮ / ੈਲੀ / ਨਵ ਹਸਤਾਖਰ ਿਵੱ ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ.
(ਈ) ਮ / ਅਸ ਸਿਹਮਤ ਹ ਿਕ ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਆਈ ਡੀ ਿਵੱ ਚ ਦਰਜ ਮੇਰੇ ਅਕਾ ਟ/ ਅਕਾ ਟ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਰਮਟ / ਇਨਐਕਿਟਵ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਇਸ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਐਕਿਟਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ.

ਦੂਜੇ ਿਬਨਕਾਰ ਦੇ ਅੰ ਗੂਠ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ / ਹਸਤਾਖਰ

ਤੀਜੇ ਿਬਨਕਾਰ ਦੇ ਅੰ ਗੂਠ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ / ਹਸਤਾਖਰ
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