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ఆన్ల ైన్రుణ్సదుపాయం్కోసం్షరతులు్మరియు్నిబంధనలు 
(ఫిక్స్డ్్డిపాజిట్ప ై్ఓవర్డరాఫ్్ట) 

నేను్అరథం్చేసుకుననది్ఏమనగా:  
    
ఫిక్స్డ్్డిపాజిట(ల)ప ై్ఆన్ల ైన్రుణ్సదుపాయం్కేవలం్ఏక ైక్పేరుతో్డిపాజిట్లు ్కలిగి్ఉండి్పూరిిగా్
KYC అనుగుణయంగా్ ఉనన్వయకుి లకు్మాతమా్ే అందుబాట్లలో్ ఉంట్లంది్ కానీ్ ఉమమడి్ పేరుు /మ ైనర్
పేరుు / మూడవ్ పక్షాల్ పేరున, వయకుి లు-కాని్ మరియు్ కంప నీల్ పేరున్ ఉనన్ డపిాజిట్ుప ై్
అందుబాట్లలో్ఉండదు.  
    
ఓవర్డరాఫ్్ట్ ఖాతరల్ నుండి్ నిధుల్ ఉపసంహరణ/బదిలీ్ అనేది్ కేవలం్ ఇంట్ర నట్ బాయంక ంగ్్మరియు్
మొబ ైల్్బాయంక ంగ్్సౌకరాయలను్ఉపయోగించి్మాతమాే్చేయవచ్ుు.  
    
ఓవర్డరాఫ్్ట్ ఖాతరకు్ ఏద ైనర్ శాఖ్ నుండ్ి నగదు్ డిపాజిట్ లేదర్ ఏద ైనర్ డిపాజిట్ శాఖ్ నుండి్ బదిలీ్
చేయడం్లేదర్ఇంట్ర నట్బాయంక ంగ్్దరారా్బదిలీ్చయేడం్దరారా్క ెడిట్/ డిపాజిట్చేయవచ్ుు.    
    
కాలానుగుణంగా్వరిించే్బాయంక్్నిబంధనల్పకాారం్బాయంక్్తన్సాంత్నిరణయం్పకాారం్ఉతపతి్త్యొకక్
నిబంధనల్పకాారం్ఓవర్డరాఫ్్ట్పరిమిత్తని్సముచితంగా్రీ-ఫిక్స్చయేవచ్ుు.    
    
ఓవర్డరాఫ్్ట్ఖాతరలకు్లేదర్నర్పేరు్మీద్ఉనన్మరేద ైనర్ఇతర్ఖాతరకు్ఓవర్డరా్చేసిన్మొతిం్ఏవ ైనర్
ఉంట్ే్వాట్ిప ై్జరిమానరతో్సహా్ఆవరిన్వడడీ ్మరియు్పాాస సింగ్్రుసుము్మరయిు్ఇతర్ారరీలలను్
బాయంక్్డ బిట్చేయవచ్ుు.    
   
ఫిక్స్డ్్ డిపాజిట్యొకక్ మ చ్యయరిట్ీ్ సమయంలో్ ఓవర్డరాఫ్్ట్ ఖాతరను్ మూసివేయడం్ లేదర్ లోన్
గడువు్ ముగిసే్ సమయానిక ్ ఖాతర్ మూసివేయడం్ అనేది్ తదుపరి్ నోట్ీసు/సమాచరరం్ లేకుండర్
ఫిక్స్డ్్ డిపాజిట్ు ్ మ చ్యయరిట్ీ్ మొతిం్ నుండి్ సరుు బాట్ల్ చేయడం్ దరారా్ జరుగుతుంది. ఓవర్డరాఫ్్ట్
ఖాతరను్మూసివేసిన్తరాాత్అదనపు్మొతిం్ఏద ైనర్ ఉంట్ే్ అది్ ఫిన్కేర్ సామల్్ఫ ైనరనస్బాయంక్్లో్
నిరాహ ంచ్బడే్కస్మర్యొకక్ఆపరేట్ివ్్ఖాతరకు్జమ్చేయబడుతుంది.    
    
ఫిక్స్డ్్ డిపాజిట్ు ్ మ చ్యయరిట్ీక ్ ముందు్ ఓవర్డరాఫ్్ట్ ఖాతరను్ మూసివేయడం్ అనేది్ ఆపరేట్ివ్్ ఖాతర్
నుండి్నిధులను్బదిలీ్చేసే్ ఎంపికతో్మీ్అభ్యరథనప ై్ చేయబడుతుంది.  డిపాజిట్క ్వయత్తరేకంగా్స ట్
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ఆఫ్్ చేయడం్ దరారా్ రుణరనిన్ మూసివేయడం్ ఎంపిక్ బాాంచ్లకు్ చేసే్ వాాతపూరాక్ అభ్యరథనల్
పాాత్తపదికన్ మాతమా్ే ఉంట్లంద.ి డిపాజిట్క ్ వయత్తరకేంగా్ స ట్ ఆఫ్్ చేయట్ం్ అనేది్ బాాంచ్ల్ వదు ్
మాతమాే్అమలు్చేయవచ్ుు.  
    
బాయంక్్ అధికారిక్ వ బ్స ైట్లో్ సయచించ్బడే్ బాయంక్్ మినహాయంపు్ జాబితర్ క ెంద్ మినహాయంపుగా్
జాబితర్ చయేబడిన్ పయాోజనరల్ కోసం్ మినహా్ వయక ిగత్ పయాోజనరల్ కోసం్ లేదర్ వాయపార్
కారయకలాపాలను్కొనసాగించ్డం్కోసం్రుణ్మొతిం్ఉపయోగించ్బడుతుంది.  
    
రుణం్బాయంకు్ఎపపట్ికపుపడు్సయచించే్ఇతర్నిబంధనలు్మరియు్షరతులకు్కూడర్లోబడి్
ఉంట్లంది.  
    

పసాుి తం్తీసుకుంట్లనన్ రుణం్అలాగే్ నరప ై్ పసాుి తం్ఉనన్లేదర్భ్విషయతుి ్ రుణ్బాధయత్ కోసం్ప ైన్
పేరకకనన్స కూయరిట్ీప ై్బాయంక్్సాధరరణ్తరతరకలిక్హకుకను్కలిగి్ఉంట్లందని్నేను్అంగీకరిసుి నరనను.  
    
ప ై్డిపాజిట/ఖాతర్యొకక్అసలు/ వడడీ ని్తీరిువేయట్ం/ పయాోజనం్గురించి, ప ై్డిపాజిట్ఖాతరప ్ై
నరకు్ చ లిుంచరలిసన్ వడడీ /పయాోజనం్ మొతరి నిన్ రుణ్ ఖాతరకు్ క ెడిట్ చేయడరనిక ్ నేను్ బాయంక్్క ్
అధికారం్ఇసుి నరనను.  
    
గడువు్తేదీన్ఓవర్డరాఫ్్ట్ఖాతర్మూసివయేబడకపో తే, రుణ్బకాయలను్స ట్ిల్్చేయడరనిక ్మరియు్
వరిించే్ నిబంధనలు్ & షరతులతో్ ఫిక్స్డ్్ డిపాజిట్ును్ గడువుకు్ ముందే్ మూసివేయడరనిక ్ స ైతం్
నేను్ బాయంక్్క ్ అధికారం్ ఇసుి నరనను. బాయల నస్ ఏద ైనర్ ఉంట్ే, రుణరనిన్ పరిషకరించిన్ తరాాత్ నర్
ఆపరేట్ివ్్ఖాతరలో్జమ్చేయవచ్ుు. ఇకకడ్చ్రిుంచిన్విధంగా్డిపాజిట్ను్మూసివేయడం్దరారా్
బాయంక్్ బకాయలను్ పరిషకరించిన్ తరాాత, సంబంధిత్ ఫిక్స్డ్్ డిపాజిట్ రసీదు్ ఇకప ై్ చ లుు బాట్ల్
కాదని్ నేను్ అరథం్ చేసుకునరనను్ మరయిు్ అద్ి బాయంకుకు్ త్తరిగ్ి ఇవాబడుతుంది. నేను్ బాయంక్్క ్
చ లిుంచరలిసన్బకాయలు్/ ఏద ైనర్ ఇతర్బాధయత/బకాయలకు్సంబంధించి్ఏద ైనర్ ఉంట్ే, బాయల నస్
మొతరి నిన్సరుు బాట్ల్చయేండి.  
    
ననున్సయచించ్కుండరనే్ఫిక్స్డ్్డిపాజిట్ఖాతరలను్మూసివేయండి/సర ండర్చేయండి్మరియు్ఆ్
మొతరి లను్నర్పసాుి త/భ్విషయతుి ్బాధయతలనినంట్ి్నిమితిం్్బాయంక్్క ్సరుు బాట్ల్చేయండి.    
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నేను, రుణగెహీతగాన ైనర్ లేదర్ సహ-ఆబిు గ ంట్గాన ైనర్ లేదర్ హామీదరరుగాన ైనర్ ఉనన్ పసాుి త్
మరియు/లేదర్భ్విషయతుి లో్నర్బాధయతగా్ఉనన్వడడీ /ారరల్మొదల ైన్వాట్ితో్సహా, బకాయ్ఉనన్
బాయల నస్ త్తరిగి్ చ లిుంపు్ కోసం్ ఫిక్స్డ్్ డిపాజిట(ల)ప ై్ వచేు్ వడడీ తో్ సహా్ ఫిక్స్డ్్ డిపాజిట(ల)ను్
సరుు బాట్ల్ చేయడరనిక ్ బాయంక్్కు్ పూరిి్ అధికారం్ మరియు్ అథరరిట్ీ్ ఉందని్ నేను్ పకాట్ించరను్
అంగీకరిసుి నరనను.    
    
ఇది్ప ైన్పేరకకనన్ఖాతరలలోని్అసలు/వడడీ / పయాోజనరల్డిసో పజల్/లిక ాడేషన్కు్సంబంధించి్నేను్
ఇచిున్అనిన్లేదర్ఏవ ైనర్మునుపట్ి్సయచ్నలు/ఆదేశాలను్రదుు ్చేసుి ంది.    
    
బాయంక్్దరని్అంతరగత్విధరనం్పకాారం్దరని్విచ్క్షణతో, ఇకకడ్పేరకకనన్నరకు్త లియచేయడం్దరారా్
వడడీ ్రేట్లను్ప ంచ్వచ్ుని్నేను్అంగీకరిసుి నరనను్మరియు్నేను్దరనిని్చ లిుంచ్డరనిక ్కట్ల్ బడి్
ఉంట్ాను.    
  
నేను/మేము్₹5్కోట్ు కు్మించి్ఏ్బాయంక్్నుండి్ఎలాంట్ి్రుణ్సదుపాయానిన్ప ందలేదని/మేము్
ప ందలేదని్ నేను/మేము్ పకాట్ిసుి నరనము. 5్ కోట్లు ్ లేదర్ అంతకంట్ే్ ఎకుకవ్ రుణ్ సౌకరాయలు్
ప ందుతుననపుపడు్ ఫిన్కేర్ సామల్్ ఫ ైనరనస్ బాయంక్్ లిమిట్ెడ్్కు్ అందించ్డరనిక ్ మరియు్
త లియజేయడరనిక ్నేను/మేము్కూడర్అంగీకరిసుి నరనము.  
  
ప ై్షరతులు్మరియు్నిబంధనలు్అనినట్ినీ్నేను్చ్దివాను్మరయిు్అరథం్చసేుకునరననని్నేను్
పకాట్ిసుి నరనను.    
 


