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   ఆన్ల ైన్రుణ్సదుపాయం్కొరకు్నిబంధనలు్మరియు షరతులు 
   

నేను అర్థంచేసుకుననది ఏమిటంటే:   
  

ఫిక్స డ్ డిపాజిట్(ల)ప ై ఆన ల ైన ర్ుణ సదుపాయం ఏకెైక పేర్ుతో డిపాజిటలు  కలిగి ఉనన మరియు పూరిిగా కెవ ైసికి 
కటలు బడి ఉనన వ్యకుి లకు మాత్రమే అందుబాటలలో ఉంటలంది కానీ ఉమమడి పేర్ుు /మ ైనర్ పేర్ుు /మూడవ్ పక్షం, 
వ్యకుి లు-కానివార్ు మరియు కంప నీల పేర్ు ప ైన ఉనన డిపాజిట్ లకు అందుబాటలలో ఉండదు. 
  

ఓడి ఖాతాల నుండి నిధుల ఉపసంహర్ణ/బదిలీ ఇంటరెనట్ బాయంకింగ్ మరియు మొబ ైల్ బాయంకింగ్ సౌకరాయలను 
ఉపయోగించి మాత్రమే చేయవ్చ్ుు.   
  

ర్ుణ ఖాతాలోకి జమ/డిపాజిట్ ఏద ైనా శాఖ నుండి నగదు డిపాజిట్ లేదా ఏద ైనా డిపాజిట్ శాఖ నుండి బదిలీ 
చేయడం లేదా ఇంటరెనట్ బాయంకింగ్ దాారా బదిలీ చేయడం దాారా చేయవ్చ్ుు.  
  

ఎపపటికపపపడు వ్రిించే బాయంక్ నిబంధనల పరకార్ం బాయంక్ త్న సాంత్ విచ్క్షణ మేర్కు ఉత్పతి్త యొకక 
నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఓవ్ర్ డరా ఫ్టు పరిమిత్త/డిపిని త్గిన విధంగా మర్లా-నిర్ణయంచ్వ్చ్ుు. 
  

ఓవ్ర్ డరా ఫ్టు సదుపాయం ఖాతాకు లేదా నా పేర్ు మీద ఉనన మరేద ైనా ఖాతా నుండి బాయంక్ ఎపపటికపపపడు వ్డడీ  
మరియు పరా స సింగ్ ర్ుసుము మరియు ఇత్ర్ ఛారజీలను డ బిట్ చేయవ్చ్ుు, ఏద ైనా ఉంట ేఓవర్డ్ాా చేసిన మొత్తంప  ై
జరిమానాతో సహా. 
  

ఫిక్స డ్ డిపాజిట్ యొకక మ చ్యయరిటీ సమయంలో ర్ుణ ఖాతాను మూసివేయడం లేదా ర్ుణ పదవీకాలం ముగిసే 
సమయానికి, త్దుపరి నోటీసు/సమాచార్ం లేకుండా ఫిక్స డ్ డిపాజిటు  మ చ్యయరిటీ రాబడిని సర్ుు బాటల చేయడం 
దాారా ఖాతా మూసివేయడం జర్ుగుత్ ంది. ర్ుణ ఖాతాను మూసివేసిన త్రాాత్ అదనపప మొతి్ం ఏద ైనా ఉంటే, 
అది ఫిన కేర్ సామల్ ఫ ైనానస బాయంక్ లో నిర్ాహ ంచ్బడే కసుమర్ యొకక చ్ుర్ుకుగా ఉనన ఖాతాకు జమ 
చేయబడుత్ ంది. 
 

ఫిక్స డ్ డిపాజిటు  మ చ్యయరిటీకి ముందు ర్ుణ ఖాతాను మూసివేయడం అనేది మీ అభ్యర్థనప ై జర్ుగుత్ ంది 
మరియు ఈ సందర్భంలో చ్ుర్ుకుగా ఉనన ఖాతా నుండి నిధులను బదిలీ చేసే ఎంపికతో ఇది జర్ుగుత్ ంది.  
శాఖల నుండి వరా త్పూర్ాక అభ్యర్థనల పరా త్తపదికన మాత్రమే డిపాజిట్ ప ై స ట్ ఆఫ్ చేయడం దాారా ర్ుణానిన 
మూసివేయడం అనే ఎంపిక ఉంటలంది. డిపాజిట్  ప ైన స ట్ ఆఫ్ ను శాఖలోు  మాత్రమే అమలు చేయవ్చ్ుు. 
  

బాయంక్ అధికారిక వ బ స ైట్ లోని, బాయంక్ మినహాయంపప జాబితాలో మినహాయంపపగా పేరకకనబడిన పరయోజనాల 
కొర్కు మినహా వ్యకిిగత్ పరయోజనాల కొర్కు లేదా వాయపార్ కార్యకలాపాలను కొనసాగించ్డం కొర్కు ర్ుణ రాబడి 
ఉపయోగించ్బడుత్ ంది. 
  

బాయంకు ఎపపటికపపపడు సయచించే ఇత్ర్ నిబంధనలు మరియు షర్త్ లకు లోబడి కూడా ర్ుణం ఉంటలంది.                                                             
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పరసుి త్ ర్ుణానికి అలాగే నా పేర్ు మీద పరసుి త్ం ఉనన ఏద ైనా ఇత్ర్ లేదా భ్విషయత్ ి లో బాధయత్ కొర్కు ప ైన పేరకకనన 
స కూయరిటీప ై బాయంక్ సాధార్ణ తాతాకలిక హకుకను కలిగి ఉంటలందని నేను అంగజకరిసుి నానను. 
  

ప ైన పేరకకనబడిన డిపాజిట్/ఖాతా యొకక అసలు/వ్డడీ/పరయోజనం తొలగింపప గురించి, ప ై డిపాజిట్ ఖాతాప ై 
నాకు చ లిుంచాలిసన వ్డడీ/పరయోజనాలనినంటినీ ర్ుణ ఖాతాకు జమ చేయడానికి నేను బాయంకుకి అధికార్ం 
ఇసుి నానను. 
 

గడువ్ప తేదీన ర్ుణ ఖాతా మూసివేయబడకపో తే, వ్రిించే నిబంధనలు మరియు షర్త్ లతో పాటల, ఫిక్స డ్ 
డిపాజిటును ముందసుి గా మూసివేయడానికి మరియు ర్ుణ బకాయలను స టిల్ చేయడానికి నేను బాయంకుకి 
అధికార్ం ఇసుి నానను. బాయల నస ఏద ైనా ఉంటే, ర్ుణానిన స టిల్ చేసిన త్రాాత్ చ్ుర్ుకుగా ఉనన నా ఖాతాలో జమ 
చేయవ్చ్ుు. ఇకకడ చ్రిుంచిన విధంగా డిపాజిట్ ను మూసివేయడం దాారా బాయంక్ బకాయలను తీరిునపపపడు, 
సంబంధిత్ ఫిక్స డ్ డిపాజిట్ ర్సీదు ఇకప ై చ లుదు మరియు అది బాయంకుకు త్తరిగి ఇవ్ాబడుత్ ందని నేను అర్థం 
చేసుకునానను. నేను బాయంక్ కి చ లిుంచాలిసన ఏద ైనా ఇత్ర్ ర్ుణాలు/బకాయలు ఉంటే, బాయల నస మొతాి నిన వాటికి 
సర్ుు బాటల చేయవ్చ్ుు. 
  

నాకు సయచించ్కుండానే ఫిక్స డ్ డిపాజిట్ ఖాతాలను మూసివేసుి ంది/సరెండర్ చేసుి ంది మరియు నా 
పరసుి త్/భ్విషయత్ ి  బాధయత్లనినంటికి సంబంధించిన ఆదాయానిన బాయంకుకి స ట్ ఆఫ్ చేసుి ంది. 
  

నేను, ఇంకా ధృవీకరించేది మరియు అంగజకరించేది ఏమిటంటే, నాకు ఉనన ఏద ైనా ర్ుణం, పరసుి త్ం ఉనన/లేదా 
భ్విషయత్ ి లో తీసుకునే, అది ఒక ర్ుణగరహీత్గా కావ్చ్ుు లేదా ఒక సహ-బాధయతాదార్ునిగా లేదా హామీదార్ుగా 
కావ్చ్ుు, అటలయవ్ంటి నేను బాధయత్ వ్హ సుి నన ఏద ైనా బకాయలు, వ్డడీ/ఛారజీ మొదల ైనవాటితో సహా బకాయ 
ఉనన బాయల నుసను త్తరిగి చ లిుంచ్డం కోసం అకకడ జమ అయన వ్డడీతో పేరకకనన ఫిక్స డ్ డిపాజిట్(ల) ష డయయలును 
స ట్ ఆఫ్ చేయడానికి బాయంకుకు పూరిి శకిి మరియు అధికార్ం ఉంది. 
  

ఇది ప ై ఖాతాలలోని అసలు/వ్డడీ/పరయోజనాల తొలగింపప/లికిాడేషనుకు సంబంధించి నేను ఇచిున అనిన లేదా 
ఏవ ైనా మునుపటి సయచ్నలు/ఆదేశాలను ర్దుు  చేసుి ంది. 
 

బాయంక్ దాని అంత్ర్గత్ పాలసీ పరకార్ం దాని విచ్క్షణ మేర్కు, నాకు ఇకకడ పేరకకనన సమాచార్ మారిపడి మార్గం 
దాారా వ్డడీ  రేటలను ప ంచ్వ్చ్ుని నేను అంగజకరిసుి నానను మరియు నేను దానిని చ లిుంచ్డానికి కటలు బడి ఉంటాను. 
 

ప ైన పేరకకనన అనిన నిబంధనలు మరియు షర్త్ లను మేము చ్దివి అర్థం చేసుకునానమని నేను పరకటిసుి నానను. 


