Real Time Gross Settlement (RTGS)
National Electronic Funds Transfer (NEFT) FORM

ਪਵਾਨਗੀ

(Applicable any for Equitas Small Finance Bank customers)
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ਗਾਹਕ ਦੀ ਰਸੀਦ

ਿਨਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ
* ਮ / ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵੇ ਿਜਵ IFSC ਕੋਡ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਸਹੀ ਹਨ.
* ਮ / ਅਸੀ ਂ ਅੱਗੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇਕੁਇਟਾਸ ਬਕ ਮੇਰੇ ਦਆ
ੁ ਰਾ / ਸਾਡੇ ਦਆ
ੁ ਰਾ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਲਤ ਵੇਰਿਵਆਂ ਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਤੀਿਜਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀ ਂ ਲਦਾ.
* ਮ / ਅਸੀ ਂ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ ਿਕ ਕਰਜ਼ਾਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪਭਾਵ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤ ਨਹੀ ਂ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.
* I / ਅਸੀ ਂ ਬਕ ਨੰੂ ਆਪਣੇ / ਸਾਡੇ ਖਾਿਤਆਂ ਨੰੂ ਡੈ ਿਬਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਿਤਆਰ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਿਜਵ ਿਕ ਟਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਲਾਗਤਾਂ ਿਜਵ ਟੈਕਸ.
* ਮ / ਅਸੀ ਂ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ ਿਕ ਕਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਨਤੀ ਅਗਲੇ ਬੈਚ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਭੇਜ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗ.ੇ
* / ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ / ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ RTGS / NEFT ਬੇਨਤੀ ਆਰਬੀਆਈ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹ.ੈ
* ਮ / ਅਸੀ ਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਬਕਾਇਆ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁ ਕਸਾਨ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨੁ ਕਸਾਨ ਜਾਂ ਇਲੈ ਕਟੌਿਨਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਿਡਿਲਵਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ, ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਂ
ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਿਵੱਚ ਿਡਿਲਵਰੀ ਜਾਂ ਡਾਇਰੇਪਰਿਸੰਗ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀ ਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਗਲਤ ਿਵਆਿਖਆ ਤ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ
ਮੰਜ਼ਲ ਬਕ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼.
* ਮ / ਅਸੀ ਂ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਤਾਂ NEFT ਟਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵਚ, ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀ ਂ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼
ਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਜਮਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗ.ੇ
ਕਰਾਂਗ.ੇ ਜੇਕਰ ਮ / ਅਸੀ ਂ ਫਾਰਮ 60 ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਦੇ
* ਜੇ ਆਰਟੀਜੀਐਸ ਅਤੇ ਈਈਐਫ
ੱ ਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਾਡੇ ਦਆ
ੁ ਰਾ ਸਹੀ ਨਹੀ ਂ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਮ / ਅਸੀ ਂ ਤੁ ਹਾਨੰੂ RTGS ਦਆ
ੁ ਰਾ ਦੋ ਲੱ ਖ ਰਪ
ੁ ਏ ਤ ਵੱਧ ਰਪ
ੁ ਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੋ ਲੱ ਖ ਰਪ
ੁ ਏ ਤ ਘੱਟ
ਟਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਿਤਿਰਕਤ ਲਾਗਤਾਂ ਨੰੂ ਡੈ ਿਬਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖਿਤਆਰ ਦਦਾ ਹਾਂ.
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RTGS / NEFT ਟਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਆ
ੁ ਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਨੱੈਟਬਿਕੰਗ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ

