AY`P fI / Awr fI ilkvIfySn sil`p
(mnzUrI dI kwpI)

qwrIK : _ _ / _ _ / _ _ _ _
mYˆ/AsIˆ bYˆk dy kol mOjUd Q`ly kiQq ifpoizt dI ilkvIfySn dy leI inrdyS
dI rsId nUM svIkwr krdy hwˆ
AYP fI / Awr fI AkwaUˆt nMbr: _________________________
pRosIf EvrlIP qy mOjUd buinAwdI inrdyS dy qihq pRosYs kIqy jwxgy

AY`P fI / Awr fI ilkvIfySn sil`p
bYˆk dI kwpI

AYplIkySn gwhk AweI fI

pUrw nwm

qwrIK : _ _ / _ _ / _ _ _ _
SwKw : _______________

st

1
2nd
3

RD

r mYˆ / AsIˆ quhwnUM bynqI krdy hwˆ ik ikrpw krky myry / swfy nwm dy qihq mOjUd hyTwˆ kiQq ifpoizt rkm nUM ikrpw krky bMd kro
iPksf / rYkirMg ifpoizt AkwaUˆt nMbr __________________________ Aqy

r

myrI / swfy AkwaUˆt nMbr dy qihq pRosIf krYift kro ._________________________________

r

ifpwizt holfr dy nwˆ dy qihq pRbMDk dy cYk nUM jwrI kro

GoSxw: mYˆ / AsIˆ ieh GoSxw krdy hwˆ ik mYˆ / AsIˆ EvrlIP qy id`qy inXmwˆ Aqy Srqwˆ nUM pVH Aqy smJ ilAw hY

ਬਾਂਚ ਸਟਪ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਿਮਤੀ
1 ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਸਤਖਤ

2 ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਸਤਖਤ

3 ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਸਤਖਤ

ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਮ / ਅਸੀ ਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਬਕ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਦਾ ਦਬ
ੁ ਾਰਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ/ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਲਈ ਨਵੀਨੀਕਰਨ
ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਭੇਜ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ/ਸਾਡੇ ਦਆ
ੁ ਰਾ ਰਸੀਦ ਲੰ ਿਬਤ ਹੈ। ਮ/ਅਸੀ ਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕੀਤੀ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਦੀ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਅਜੇ ਸਾਡੇ
ਦਆ
ੁ ਰਾ ਪਾਪਤ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮ/ਅਸੀ ਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਬਕ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਅਸਲ ਨਿਵਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਐਡਵਾਈਸ ਮੋੜਣੀ ਪਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ,
ਮੈਨੰੂ/ਸਾਨੰੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁ ਰੰਤ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਵ ਿਸਿਰਓ ਂ ਜਮਾ ਐਡਵਾਈਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤੇ ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ
ਕਰੋ। ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਨਵੀਨ ਐਡਵਾਈਸ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੰੂ/ਸਾਨੰੂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੱਕ
ੁ ੀ ਹੈ, ਅਸੀ ਂ ਅੰਤ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਿਜ਼ਕਰ
ਕੀਤੇ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਦੇ ਐਕਿਵਊਸ਼ਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਇਹ ਿਚੱਠੀ ਮੈਨੰੂ / ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਮ / ਉਸ ਵੱਲ ਿਫਕਸਡ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ 'ਤੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਕ ਨੰੂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏਗੀ / ਅਸੀ ਂ ਉਿਚਤ
ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ' ਤੇ ਬਕ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀ ਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ, ਸਾਰੇ ਜਮਾਂ ਧਾਰਕ ਦਆ
ੁ ਰਾ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੰਦ
ੁ ੀ ਹੈ। ਅਗਾਊ ਂ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ (ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ) ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਿਵਆਜ ਦਰ ਹੇਠਲੇ ਹੋਣਗੇ:
ਮੂਲ/ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਮੂਲ ਦਰ ਿਜਸ ਲਈ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਿਮਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਮੂਲ ਦਰ ਿਜਸ ਲਈ ਿਜਸ ਲਈ ਬਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਂ ਿਰਹਾ
ਹੋਵੇ।
l

ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਦੀ ਬੁਿਕੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੀ ਤਰਾਂ ਮੂਲ ਦਰ 1 ਕਰੋੜ ਰਪ
ੁ ਏ ਤ ਘੱਟ ਦੇ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਤੇ ਲਾਗੂ ਰੇਟ ਹੈ।

l

ਿਫਕਸਡ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਲਈ ਜੋ 5 ਕਰ ਤ ਘੱਟ ਹੰਦ
ੁ ੇ ਹਨ, ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਦੀ ਬੁਿਕੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਮੂਲ ਦਰ 5 ਕਰੋੜ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਲਈ ਲਾਗੂ ਦਰਾਂ ਹੰਦ
ੁ ੀਆਂ ਹਨ। ਫਰਮ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ

ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਸਮ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ, ਸਵੀਪ-ਇਨ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਕਢਵਾਉਣ ਸਮੇਤ, ਬਕ ਲਾਗੂ ਦਰ 'ਤੇ 1% ਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏਗਾ।
l ਆਵਰਤੀ ਜਮਾਂ ਰਕਮ ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀ ਂ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ।

ਮ / ਅਸੀ ਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਬਕ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਦਾ
ਦਬ
ੁ ਾਰਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ/ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਲਈ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਭੇਜ ਿਦੱਤੀ
ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ/ਸਾਡੇ ਦਆ
ੁ ਰਾ ਰਸੀਦ ਲੰ ਿਬਤ ਹੈ। ਮ/ਅਸੀ ਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਨਵੀਨੀਕਰਣ
ਕੀਤੀ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਦੀ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਦਆ
ੁ ਰਾ ਪਾਪਤ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮ/ਅਸੀ ਂ ਸਮਝਦੇ
ਹਾਂ ਿਕ ਬਕ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਅਸਲ ਨਿਵਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਐਡਵਾਈਸ ਮੋੜਣੀ
ਪਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਮੈਨੰੂ/ਸਾਨੰੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁ ਰੰਤ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਵ ਿਸਿਰਓ ਂ ਜਮਾ ਐਡਵਾਈਸ ਦੀ
ਰਸੀਦ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤੇ ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰੋ।
ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਨਵੀਨ ਐਡਵਾਈਸ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੰੂ/ਸਾਨੰੂ ਭੇਜੀ
ਜਾ ਚੱਕ
ੁ ੀ ਹੈ, ਅਸੀ ਂ ਅੰਤ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਦੇ
ਐਕਿਵਊਸ਼ਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਇਹ ਿਚੱਠੀ ਮੈਨੰੂ / ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਮ / ਉਸ ਵੱਲ ਿਫਕਸਡ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ 'ਤੇ
ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਕ ਨੰੂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏਗੀ / ਅਸੀ ਂ ਉਿਚਤ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ' ਤੇ ਬਕ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਕੋਈ
ਹੱਕ ਨਹੀ ਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ, ਸਾਰੇ ਜਮਾਂ ਧਾਰਕ ਦਆ
ੁ ਰਾ
ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੰਦ
ੁ ੀ ਹੈ। ਅਗਾਊ ਂ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ (ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ) ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ
ਲਾਗੂ ਿਵਆਜ ਦਰ ਹੇਠਲੇ ਹੋਣਗੇ:
ਮੂਲ/ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਮੂਲ ਦਰ ਿਜਸ ਲਈ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ
ਿਮਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਮੂਲ ਦਰ ਿਜਸ ਲਈ ਿਜਸ ਲਈ ਬਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਂ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ।
l ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਦੀ ਬੁਿਕੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੀ ਤਰਾਂ ਮੂਲ ਦਰ 1 ਕਰੋੜ ਰਪ
ੁ ਏ ਤ ਘੱਟ ਦੇ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਤੇ ਲਾਗੂ
ਰੇਟ ਹੈ।

ਬਕ ਉਪਯੋਗ ਲਈ
ਗਾਹਕ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ ਦਸਤਖਤ ਿਕਤੇ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ

ਦਸਤਖਤ ਪਮਾਿਣਤਕਰਤਾ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ

ਟਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਫੰਡ / ਐਮ ਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ

l ਿਫਕਸਡ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਲਈ ਜੋ 5 ਕਰ ਤ ਘੱਟ ਹੰਦ
ੁ ੇ ਹਨ, ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਦੀ ਬੁਿਕੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਮੂਲ ਦਰ 5 ਕਰੋੜ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਲਈ ਲਾਗੂ ਦਰਾਂ ਹੰਦ
ੁ ੀਆਂ ਹਨ। ਫਰਮ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਸਮ ਤ ਪਿਹਲਾਂ
ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ, ਸਵੀਪ-ਇਨ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਕਢਵਾਉਣ ਸਮੇਤ, ਬਕ ਲਾਗੂ ਦਰ 'ਤੇ 1% ਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਲਗਾਏਗਾ।
l ਆਵਰਤੀ ਜਮਾਂ ਰਕਮ ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀ ਂ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ।

