ਏਯੂ

ਟਰਮ ਡੀਪਾਿਜ਼ਟ ਫਾਰਮ

ਏਯੂ
ਸਮਾਲ
ਫਾਇਨਸ
ਬਕ

ਡੀਪਾਿਜ਼ਟ ਵੇਰਵੇ
ਿਮਤੀ

ਡੀ

ਡੀ

ਅਕਾ ਟ ਨੰਬਰ

ਐਮ ਐਮ ਵਾਈ ਵਾਈ ਵਾਈ ਵਾਈ

ਓਪਰੇ ਨ ਦੇ ਮੋਡ

ਿਸਰਫ ਪਿਹਲਾ ਿਬਨਕਾਰ

ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬਿਨੈਕਾਰ

ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਪਿਹਲਾ ਿਬਨਕਾਰ

ਓਪਰੇਿਟੰ ਗ ਿਨਰਦੇ

ਿਸੰ ਗਲ

ਆਈਦਰ ਜ ਸਰਵਾਈਵਰ

ਮਾਈਨਰ ਅੰ ਡਰ ਗਾਰਡੀਅਨ

ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ

ਜੁਆਇੰ ਟਲੀ

ਫਾਰਮਰ ਜ ਸਰਵਾਈਵਰ

ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ

(ਬ ਚ ਦੀ ਵਰਤ ਲਈ)

(ਨਟ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸੇਿਵੰ ਗ ਿਫਕਸਡ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਿਦੱ ਤੇ ਐਲਾਨ ਨੰੂ ਭਰੋ)

ਿਬਨਕਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਕੇਵਲ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਭਰੇ ਜਾਣ)
ਦੂਜੇ ਿਬਨਕਾਰ ਦੀ ਕਸਟਮਰ ਆਈਡੀ

ਪਿਹਲੇ ਿਬਨਕਾਰ ਦੀ ਕਸਟਮਰ ਆਈਡੀ
ਸਟਾਫ਼

ਹ

ਇਮਪਲਾਈ ਕੋਡ
ਹ

ਸੀਨੀਅਰ ਿਸਟੀਜ਼ਨ

ਤੀਜੇ ਿਬਨਕਾਰ ਦੀ ਕਸਟਮਰ ਆਈਡੀ

ਸਟਾਫ਼

ਨਹ

ਹ

ਇਮਪਲਾਈ ਕੋਡ

ਸੀਨੀਅਰ ਿਸਟੀਜ਼ਨ

ਨਹ

ਹ

ਸਟਾਫ਼

ਨਹ

ਹ

ਇਮਪਲਾਈ ਕੋਡ

ਸੀਨੀਅਰ ਿਸਟੀਜ਼ਨ

ਨਹ

ਹ

ਨਹ
ਨਹ

ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (ਿਸਰਫ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਭਿਰਆ ਜਾਣ ਲਈ. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਿਵਕਲਪ ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਓ)
ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਿਕਸਮ

ਿਨਊ ਿਫਕਸਡ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ

ਰਾਸ਼ੀ (ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ)
ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਿਨਰਦੇ

ਰੈਕਿਰੰ ਗ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ
ਆਰਡੀ ਿਕ ਤ / ਐਫਡੀ ਬੁਿ/ਕੰ ਗ ਲਈ

-

ਉਪਰੋਕਤ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਅਕਾ ਟ ਨੰਬਰ ਡੈਿਬਟ ਕਰੋ

ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਦੀ ਿਮਆਦ

ਮਹੀਨ

ਿਵਆਜ ਦਰ (% ਸਾਲਾਨਾ)

ਿਦਨ

.

ਿਵਆਜ ਫੀਕਵੈਨਸੀ

ਮਾਿਸਕ ਅਦਾਇਗੀ

ਿਤਮਾਹੀ ਅਦਾਇਗੀ

ਕਮਮੁਲੇਿਟਵ / ਮੈਿਚਉਰਟੀ

ਮੈਿਚਉਰਟੀ ਿਨਰਦੇ

ਿਪੰ ਸੀਪਲ ਦਾ ਆਟੋ ਰੀਿਨਊ

ਿਪੰ ਸੀਪਲ ਅਤੇ ਿਵਆਜ ਦਾ ਆਟੋ ਰੀਿਨਊ

ਿਪੰ ਸੀਪਲ ਅਤੇ ਿਵਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੋ

ਮੈਿਚਉਰਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਿਨਰਦੇ

ਮੇਰੇ

ਿਪੰ ਸੀਪਲ ਦਾ ਆਟੋ ਰੀਿਨਊ ਅਤੇ ਿਵਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਪਰ ਿਦੱ ਤੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਸ ਬਕ ਦੇ ਸੇਿਵੰ ਗ/ਕਰੰ ਟ ਅਕਾ ਟ ਤ ਨਵ ਟਰਮ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਿਵਚ ਰਾਸ਼ੀ ਕੈਿਡਟ ਕਰੋ.

ਭੁਗਤਾਨ ਇੰ ਸਟਮਟ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਸ ਬਕ ਿਲਮਿਟਡ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰ ਕੀਤੇ ਪਤੇ ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹ ਭੇਜੋ
ਆਰਟੀਜੀਐਸ/ਐਨਈਆਇਫ਼ਤੀ ਰਾਹ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਬਕ ਅਕਾ ਟ ਿਵਚ ਕੈਿਡਟ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਉ (ਸਟਡ ਅਲੋ ਨ ਐ ਫ ਡੀ ਲਈ)
ਅਕਾ ਟ ਨੰਬਰ : ______________________________________________________ ਆਈਐਫਐਸ ਸੀ ਕੋਡ : ______________________
ਬਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ : ____________________________________________________________________________________
(ਐ ਫ ਡੀ ਦੀ ਰਾ ੀ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਅਕਾ ਟ ਦੀ ਕਸਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਚੈ ਕ)
ਸਵੀਪ-ਇਨ ਸੁਵਿਧਾ

ਹ , ਲੋ ੜ ਦਾ ਹੈ

ਐਫ ਡੀ / ਆਰ ਡੀ ਲਈ
ਟੀਡੀਐਸ ਵੇਰਵੇ
ਪੀ-ਮੈਿਚਉਰ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?

ਲੋ ੜ ਨਹ
ਨਹੀਂ, ਫਾਰਮ 15 ਜੀ / 15 ਐਚ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ

ਨਹ , ਆਈਟੀ ਛੋਟ ਪੱ ਤਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ
ਹ

ਨਹ

(ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ > = ਰੁਪਏ 1 ਕਰੋੜ ਲਈ )

ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਨਟ
∙ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ ਦੇ 7-8 ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਿਲੰਗ ਪਤੇ ਤੇ ਐਡਵਾਈਸ ਪਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ.
∙ ਈ-ਮੇਲ ਸਟੇਟਮਟ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰਡ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਟੀਡੀ ਐਡਵਾਈਸ ਪਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ.
∙ ਜਮ ਕਰਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ, ਟਰਮ ਡੀਪਾਿਜ਼ਟ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀਮੈਿਚਉਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੋਵੇਗੀ. ਇਸ ਪੀਮੈਿਚਉਰ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪੀਨਲ ਚਾਰਜ ਨਹ ਲੱਗੇਗਾ.
ਇੱ ਕ ਜੋਆਇੰ ਟ ਅਕਾ ਟ ਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ, ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਜ ਦੇ ਅਕਾ ਟ ਧਾਰਕ ਨੰੂ ਨਹ ਿਮਲਦਾ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਕ ਸਰਵਾਇਵਰ ਕਲੌ ਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ.
∙ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਸ ਬਕ ਦੁਆਰਾ ਪਿਰਭਾਿ ਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਰ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਰਤ ਲਾਗੂ
∙ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਟ ਕਰੋ ਿਕ ਜੇਕਰ ਸਮ ਤ ਪਿਹਲ ਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ/ ਪੀਮੈਿਚਉਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ / ' ਪੀਮੈਿਚਉਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਲੋ ੜ' ਚੋਣ ਨੰੂ 'ਨਹ ' ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤ ਿਫਕਸਡ
ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਿਮਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਕਢਵਾਇਆ ਨਹ ਜਾ ਸਕਦਾ.

ਪਿਹਲੇ ਿਬਨਕਾਰ ਦੇ ਅੰ ਗੂਠ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ / ਹਸਤਾਖਰ

ਦੂਜਾ ਿਬਨਕਾਰ ਦੇ ਅੰ ਗੂਠ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ / ਹਸਤਾਖਰ

ਤੀਜੇ ਿਬਨਕਾਰ ਦੇ ਅੰ ਗੂਠ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ / ਹਸਤਾਖਰ

ਬਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਦਾ ਸੈਕ ਨ
ਐਲਜੀ ਕੋਡ

(ਐਲਜੀ ਦੁਆਰਾ ਭਿਰਆ ਜਾਏ)

ਐਲਜੀ ਨਾਮ
ਐਲਜੀ ਕੋਡ
ਐਲਸੀ ਨਾਮ

(ਐਲਸੀ ਦੁਆਰਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਲਈ)

ਏਬੀਐਮ / ਬੀਐ ਮ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਤ ਬਾਅਦ ਭਿਰਆ ਜਾਵੇ
ਏਬੀਐਮ / ਬੀਐਮ ਕੋਡ

ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਵੈਲਯੂ ਡੇਟ

ਏਬੀਐਮ / ਬੀਐਮ ਦਾ ਨਾਮ

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ?

ਏਬੀਐਮ / ਬੀਐਮ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਬ ਚ ਕੋਡ

ਡੀ

ਡੀ

ਹ

ਐਮ ਐਮ ਵਾਈ ਵਾਈ ਵਾਈ ਵਾਈ

ਨਹ

ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਸ ਬਕ ਿਲਿਮਿਟਡ ਗਾਹਕ ਰਸੀਦ – ਟਰਮ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਫਾਰਮ (ਬਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ)
ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ

ਬ ਚ ਕੋਡ

ਿਮਤੀ

ਡੀ

ਡੀ

ਐਮ ਐਮ ਵਾਈ ਵਾਈ ਵਾਈ ਵਾਈ

ਅਕਾ ਟ
ਨੰਬਰ
ਸਰਿਵਸ ਿਨਰਦੇ ਨੰਬਰ
ਸਰਿਵਸ ਿਨਰਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਸਟਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਕ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਹੋਰ ਐਲਾਨ (ਕੇਵਲ ਟੈਕਸ ਸੇਿਵੰ ਗ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਿਫਕਸਡ ਡੀਪਾਿਜ਼ਟ ਲਈ)

∙ ਇਹ ਡੀਪਾਿਜ਼ਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕ ਨ 80 ਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ
∙ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਤਿਹਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਰਮ ਡੀਪਾਿਜ਼ਟ ਦੀ ਿਮਆਦ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਡੀਨਾਮੀਨਸ਼ਨ ਿਵਚ ਹੋਵੇ,ਜਮ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ ਪੰ ਜ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

∙ ਇਸ ਉਤਪਾਦ / ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਪੰ ਸੀਪਲ ਜ ਅਰਿਜਤ ਿਵਆਜ਼ ਦੇ ਪੀਮੈਿਚਉਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ ਹੈ
∙ ਇਸ ਉਤਪਾਦ / ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਰਮ ਡੀਪਾਿਜ਼ਟ ਐਡਵਾਇਸ / ਰਸੀਦ

ਤੇ ਕੋਈ ਲੀਅਨ ਨਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ

∙ ਟਰਮ ਡੀਪਾਿਜ਼ਟ ਨੰੂ ਿਸਿਕਉਰ ਲੋ ਨ ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਲਈ ਿਸਕੀਉਿਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਲੈ ਜ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ
∙ ਜੇਕਰ ਟਰਮ ਡੀਪਾਿਜ਼ਟ ਐਡਵਾਇਸ / ਰਸੀਦ ਗੰ ੁਮ, ਚੋਰੀ, ਤਬਾਹ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ ਤ ਇਕ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਡਵਾਇਸ / ਰਸੀਦ ਿਬਨਕਾਰ ਨੰੂ ਬਕ ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਤੇ ਇਨਡੈਮਿਨਟੀ ਬਡ ਿਜਸ ਤੇ ਜੋ ਇਕ ਜ ਵੱ ਧ ਪਵਾਨਤ
ਸ਼ੀਉਿਰਟੀ ਹੋਣ ਜ ਇਕ ਬਕ ਗਾਰੰ ਟੀ ਦੇਣ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.
∙ ਮੈਿਚਉਿਰਟੀ ਤੇ ਜਮ ਕਰਤਾ(ਵ ) ਨੰੂ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਸ ਬਕ ਿਲਮਿਟਡ ਵਲ ਜਾਰੀ ਟਰਮ ਡੀਪਾਿਜ਼ਟ ਐਡਵਾਇਸ / ਰਸੀਦ

ਤੇ ਿਡਸਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱ ਕ ਰੈਵੇਿਨਊ ਸਟਪ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਬਕ ਕੋਲ ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੰ ੁਦਾ ਹੈ.

∙ ਲਾਗੂ ਿਵਆਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੰੂਨ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 194 ਏ ਜ 195 ਦੇ ਉਪਬੰ ਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱ ਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ.
∙ ਇਸ ਿਮਆਦ ਦੀ ਜਮ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਕ ਟਰਮ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਸਕੀਮ, 2006 ਅਨੁਸਾਰ 28 ਜੁਲਾਈ, 2006 ਦੀ ਨਟੀਿਫਕੇ ਨ ਨੰਬਰ 203/2006, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਿਵਚ ਸਮ ਸਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਕਾਿ ਤ

ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ.

∙ ਉਪਰੋਕਤ ਿਜ਼ਕਰ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਿਮਆਦੀ ਟਰਮ ਡੀਪਾਿਜ਼ਟ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵਚ ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮ-ਸਮ ਤੇ ਜਾਰੀ ਿਦ ਾ-ਿਨਰਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ.
∙ ਮ / ਅਸ ਉਪਰੋਕਤ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਰਤ ਨੰੂ ਪੜ ਅਤੇ ਸਮਝ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹ .

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵੇਰਵੇ - ਫਾਰਮ ਡੀਏ 1 - ਿਸੰ ਗਲ ਨਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਲਾਜ਼ਮੀ

'*' ਫੀਲਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ

ਨਹ , ਮ / ਅਸ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਮ / ਅਸ ਆਪਣੇ ਅਕਾ ਟ ਿਵੱ ਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰ ੁਦਾ/ਚਾਹੰ ੁਦੇ

ਹ , ਮ / ਅਸ (ਹੇਠ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰ ੁਦੇ ਹ

ਬਕ ਿਡਪੌਿਜ਼ਟ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਬਿਕੰ ਗ ਰੈਗੂਲੇ ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਜ਼ੈ ਡਈ, ਅਤੇ ਬਿਕੰ ਗ ਕੰ ਪਨੀਆਂ (ਨਾਮਜ਼ਦ) ਿਨਯਮ 1985 ਦੇ ਿਨਯਮ 2 (1) ਦੇ ਤਿਹਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ. ਮ / ਅਸ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਨੰੂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਗੇ ਿਜਨ ਨੰੂ
ਮੇਰੀ / ਸਾਡੇ / ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਉਪਰੋਕਤ ਖੋਲੇ ਅਕਾ ਟ / ਸਥਾਈ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ / ਰੈਕਿਰੰ ਗ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਸ ਬਕ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ
ਿਫਕਸਡ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ
ਰੈਕਿਰੰ ਗ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ
*ਨਾਮਜ਼ਦ ਦਾ ਿਨਜੀ ਵੇਰਵਾ
*ਨਾਮ

ਅ ਗੇ ਤ ਰ

ਪ ਿਹ ਲਾ

ਿਵ ਚ ਕਾ ਰ ਲਾ

ਆ ਖੀ ਰ ਲਾ

ਨਾਂ ਮ

ਪਤਾ

*ਪਤਾ ਲਾਈਨ 1
ਪਤਾ ਲਾਈਨ 2
*ਿਜ਼ਲਾ

* ਿਹਰ

*ਸੂਬਾ

*ਦੇ

*ਿਪੰ ਨ ਕੋਡ

ਈ ਮੇਲ ਆਈ ਡੀ
(ਵੱ ਡੇ ਅੱ ਖਰ ਿਵੱ ਚ)

ਜਨਮ
ਤਾਰੀਕ

*ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ+91

ਡੀ

ਡੀ

ਐਮ ਐਮ ਵਾਈ ਵਾਈ ਵਾਈ ਵਾਈ

*ਉਮਰ

(ਜੇ ਨਾਬਾਲਗ*)

ਪੈਨ

ਜਮ ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਿਰ ਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ

ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ
^ਿਕ ਿਕ ਅੱ ਜ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਮ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹ ...
ਨਾਮ

ਅ ਗੇ ਤ ਰ

ਪ ਿਹ ਲਾ

ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਐਡਵਾਈਸ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦਾ ਨਾਮ ਛਾਿਪਆ ਜਾਵੇ
ਿਵ ਚ ਕਾ ਰ ਲਾ

ਆ ਖੀ ਰ ਲਾ

ਹ

ਨਹ

ਨਾਂ ਮ

ਪਤਾ

*ਪਤਾ ਲਾਈਨ 1
ਪਤਾ ਲਾਈਨ 2
*ਿਜ਼ਲਾ

* ਿਹਰ

*ਸੂਬਾ

*ਦੇ

*ਿਪੰ ਨ ਕੋਡ

ਈ ਮੇਲ ਆਈ ਡੀ
(ਵੱ ਡੇ ਅੱ ਖਰ ਿਵੱ ਚ)
ਉਮਰ

*ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ+91

*ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ

ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ / ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱ ਲ, ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਜਮ ਰਕਮ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ...
ਗਵਾਹ ਦੇ ਿਨ ਜੀ ਵੇਰਵੇ (ਅੰ ਗੂਠ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ 2 ਗਵਾਹ ਦੁਆਰਾ ਪਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ)
ਗਵਾਹ 1 ਦਾ ਨਾਮ

ਗਵਾਹ 2 ਦਾ ਨਾਮ

ਪਤਾ

ਪਤਾ
ਹਸਤਾਖਰ

ਹਸਤਾਖਰ
ਿਮਤੀ

ਸਥਾਨ

ਿਮਤੀ

ਸਥਾਨ

^ਇਸ ਨੰੂ ਛੱ ਡ ਿਦਓ ਜੇਕਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ** ਿਜੱ ਥੇ ਵੀ ਡੀਪਾਿਜਟ ਇੱ ਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਤਰਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱ ਕ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ. # ਿਡਲੀਵਰਲੇ ਬਲਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਅਕਾ ਟ ਸਟੇਟਮਟ, ਪਾਸਬੱ ੁਕ ਆਿਦ ਾਮਲ ਹਨ.

ਪਿਹਲੇ ਿਬਨਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ / ਅੰ ਗੂਠ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਨਾਮ

ਦੂਜੇ ਿਬਨਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ / ਅੰ ਗੂਠ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਨਾਮ

ਤੀਜੇ ਿਬਨਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ / ਅੰ ਗੂਠ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਨਾਮ

ਮ / ਅਸ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਪੁ ਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਮ / ਅਸ ਉਪਰੋਕਤ ਐਲਾਨ ਪੜ ਅਤੇ ਸਮਝ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਫਾਰਮ ਤੇ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ. ਮ / ਅਸ ਇਹ ਵੀ ਪੁ ਟੀ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਮੇਰਾ / ਸਾਡਾ ਬਕ ਅਕਾ ਟ
ਅਫਸਰ ਿਮਸਟਰ / ਿਮਸ, _____________________________________________________________________ ਨ ਖੋਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮ / ਅਸ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱ ਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ.

