
  

 

 

 

 

 

 

 

ਡੌਏਚ ਬ�ਕ 

ਫਰਵਰੀ 2006 ਨੰੂ ਸਾਧਾਰਨ 

ਵਪਾਰ ਿਨਯਮ 



ਸਾਧਾਰਨ ਵਪਾਰ ਿਨਯਮ 
ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੰੂ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਨਯਮ: 

 

1. ਇਹਨ� ਵਪਾਰਕ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਖਾਸ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ� ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤ� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਸੋਧ� ਦਾ ਦਾਇਰਾ: 

1.1 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 

ਸਾਧਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਿਨਯਮ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ� (ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ 

"ਬ�ਕ" ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ) ਿਵਚ ਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 

ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖਾਸ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ (ਿਜਵ� ਿਕ ਪ�ਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਕਾਰਡ-

ਅਧਾਿਰਤ ਭੁਗਤਾਨ, ਚੈ�ਕ� ਦੀ ਵਰਤ�, ਬਚਤ ਖਾਤੇ, ਕ�ੈਿਡਟ ਟ��ਸਫਰ) ਦਾ ਿਨਯੰਤਰਣ 

ਖਾਸ ਿਨਯਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇਹਨ� ਸਾਧਾਰਨ ਵਪਾਰਕ 

ਿਨਯਮ� ਦੇ ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ (ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ "ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਿਨਯਮ" ਿਕਹਾ 

ਿਗਆ ਹੈ)। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬ�ਕ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਗ�ਾਹਕ ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ 

ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕ� ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਨਯਮ ਿਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਿਫਰ 

ਅਿਜਹੇ ਿਨਯਮ� ਨੰੂ ਖਾਸ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤ� ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਇਹਨ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤ� ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਖਾਤਾ ਖੋਿਲ�ਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਹੋਰ ਸੇਵਾਵ� 

ਲਈਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਦੇ ਬ�ਕ ਦੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ�/ਸ਼ਾਖਾਵ� ਨਾਲ 

ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਹਨ, ਤ� ਬ�ਕ ਕੋਲ (ਸਾਧਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਿਨਯਮ ਦਾ ਨੰਬਰ 14) 

ਅਿਜਹੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ�/ਸ਼ਾਖਾਵ� ਦੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ 

ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। 
 

1.2 ਸੰਸ਼ੋਧਨ 

ਬ�ਕ ਕੋਲ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤ�, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ 

ਸ਼ਰਤ� ਅਤੇ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਬ�ਿਕੰਗ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤ�, ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਨ� ਿਟਸ� ਨੰੂ ਜੜੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਧੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਬਦਲ ਜ� ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਅਿਧਕਾਰ ਹ ੈਿਕ 

ਉਹ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਿਵੱਚ 

ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

2. ਬ�ਿਕੰਗ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਬ�ਿਕੰਗ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ: 
2.1 ਬ�ਿਕੰਗ ਗੋਪਨੀਯਤਾ 

ਬ�ਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥ� ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ� ਨੰੂ 

ਗੋਪਨੀਯ ਰੱਖੇ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਸਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ (ਬ�ਿਕੰਗ ਗੋਪਨੀਯਤਾ)। ਬ�ਕ ਨ�  ਉਸ ਦੁਆਰਾ 

ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਪ�ਸਾਰਣ ਦੀ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜ�ਦੇ ਕਦਮ ਚੱੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ 

ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ� ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਇਹ ਸਾਿਬਤ ਨਹ� 

ਹੁੰ ਦਾ ਿਕ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਜ� ਉਸਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਘੋਰ 

ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

— ਬ�ਕ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਇਸ ਲਈ 

ਸਿਹਮਤ ਹ,ੈ ਜ� 

— ਜੇਕਰ ਬ�ਕ ਬ�ਿਕੰਗ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹੈ, ਜ� 
— ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜ� ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜ� ਿਕਸੇ ਿਨਆਂਇਕ ਜ� ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ 

ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ� ਕਾਨੰੂਨੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ� 

— ਬ�ਕ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਜ� ਸੰਪਤੀ ਜ� ਇਸਦੇ ਮ�ਬਰ�/ਅਫ਼ਸਰ�/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 

ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ� 

— ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ� 
 



— ਅਿਜਹਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਬ�ਕ ਸੇਵਾਵ� ਦ ੇਸਕੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਆਨਲਾਈਨ 

ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਉਹਨ� 

ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਸਬਸਿਕ�ਪਸ਼ਨ ਫੀਸ� ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਅਿਜਹੀਆਂ 

ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵ� ਸੰਬੰਧੀ ਿਕਸੇ ਸਮੱਿਸਆ ਬਾਰੇ, ਜ� ਉਹਨ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਪੁੱ ਗਣ 

ਬਾਰੇ ਜ� ਿਕਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਕਲਨ, ਕ�ੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ 

ਕਰਨਾ ਜ� ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ, ਜ� ਇਹ ਲਾਗੂ ਬ�ਿਕੰਗ ਿਨਯਮ� ਜ� ਸੰਬੰਿਧਤ ਅਤੇ 

ਲਾਗੂ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਲੋੜ�ਦਾ ਜ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰ�� 

ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਬ�ਕ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

— ਗਾਹਕ ਇਸ ਤਰ�� ਬ�ਕ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਨ�ਜੀ 

ਵੇਰਿਵਆਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਦੂਜੇ 

ਬ�ਕ�/ਿਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵ�/ਿਬਊਰੋਜ਼/ਏਜੰਸੀਆਂ/ਭਾਗਦਾਰੀ/ਿਕਸੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਜ� 

ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਕਲੀਅਿਰੰਗ ਨ� �ਟਵਰਕ ਿਵੱਚ ਕ਼ਾਨੂਨ ਜ� ਰਵਾਇਤੀ ਿਕਿਰਆ 

ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�� ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ 

ਸਕਣ, ਸ�ਝਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਜ� ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ 

ਬ�ਕ ਨੰੂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

— ਗਾਹਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਬ�ਕ ਜ� ਇਸਦੇ ਕ�ਟਰੈਕਟਰ 

ਕੰਿਪਊਟਰ ਤੇ ਜ� ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਕੜਾ 

ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਰੈਿਡਟ ਸਕਿੋਰੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਰੱਖ 

ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ�ੋਸਸੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

— ਗਾਹਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬ�ਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ 

ਨਹ� ਕਰਗੇਾ, ਜੋ ਿਕ ਗੁਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬ�ਕ ਤ� ਸੇਵਾਵ� ਲ�ਦੇ ਸਮ� 

ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਇਹਨ� 

ਆਮ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਨੰੂ 

ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਤ� ਿਬਨ� ਸੰਬੰਧ� ਨੰੂ 

ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਿਜਸਦਾ ਉਹ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ 

ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਕੋਈ 

ਵੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਬੰਿਧਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
 

2.2 ਬ�ਿਕੰਗ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ 
ਬ�ਿਕੰਗ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਿਵੱਚ ਗ�ਾਹਕ ਦੀ ਆਰਿਥਕ 

ਸਿਥਤੀ, ਉਧਾਰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਘੋਲਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਦੇ 

ਿਬਆਨ ਅਤੇ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਾਿਤਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਬਚਤ ਜਮ�, ਪ�ਤੀਭੂਤੀ 

ਜਮ� ਜ� ਬ�ਕ ਨੰੂ ਸ�ਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਜ� ਕ�ੈਿਡਟ ਸਹੂਲਤ 

ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਕਮ� ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਕਾਨੰੂਨ 

ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਲੋੜ�ਦਾ ਹੋਵੇ ਜ� ਕਾਨੰੂਨੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ� ਿਕਸੇ 

ਿਨਆਂਇਕ ਜ� ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜ� ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨ� ਿਵੱਚ� 

ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
 

2.3 ਬ�ਿਕੰਗ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਲੋੜ� 
ਬ�ਕ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਗੈਰ-ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੰਸਥਾਵ� ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ 

ਬ�ਿਕੰਗ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਸਵਾਲ ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ  

ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੈ। ਬ�ਕ, ਹਾਲ�ਿਕ, ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ 2(A) ਅਤੇ (B) ਿਵੱਚ 

ਦੱਸੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਅਧੀਨ, ਗਾਹਕ ਤ� ਉਲਟ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ। ਬ�ਿਕੰਗ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤ� 

ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਧਰ ਨ�  ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱਚ 

ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ 

ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਿਚੰਤਾਵ� ਦੇ ਉਲਟ 

ਹੋਵੇਗਾ। 



 

2.4 ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤ ੇਬ�ਿਕੰਗ ਅਫਅੇਰਜ਼ ਦੇ ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ 
ਬ�ਕ ਬ�ਿਕੰਗ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ� ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਕ�ੈਿਡਟ ਸੰਸਥਾਵ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜ� ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ� ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

3. ਬ�ਕ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ। ਗਾਹਕ ਦੀ ਯੋਗਦਾਨੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ: 

3.1 ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ 

ਬ�ਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜ� ਹਾਨੀ ਵਾਸਤ ੇਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤ� 

ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਬ�ਕ ਜ� ਇਸਦੇ ਿਕਸੇ ਅਿਧਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਿਕਸੇ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਹਾਲ�ਿਕ ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਨ�  ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਹਾਨੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹ� ਪਾਇਆ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨ� ਸਾਧਾਰਨ 

ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਨੰਬਰ 11 ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਤੱਵ� ਦੀ 

ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ), ਯੋਗਦਾਨੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਇਸ ਹੱਦ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ 

ਿਕ ਬ�ਕ ਅਤ ੇਗਾਹਕ ਨੰੂ ਿਕਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵੈਧਾਿਨਕ ਕਰਤੱਵ� ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਬ�ਕ ਇਹਨ� ਸਾਧਾਰਨ ਵਪਾਰਕ 

ਸ਼ਰਤ� ਿਵੱਚ ਕਿਥਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹ� 

ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਇਹ 

ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਿਕ ਇਹ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਜ� ਵਟ�ਦਰੇ 

ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਜ� ਕੀਮਤ ਜ� ਅਿਜਹੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱ ਲ 

ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ�ਭਾਵ ਦ ੇਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥ� ਜ� ਸਿਥਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜ� 

ਗਾਹਕ ਤ� ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਬਨ� ਸਲਾਹ ਜ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। 
 

3.2 ਤੀਜੇ ਿਧਰ� ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਆਦਸ਼ੇ 

ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤੱਥ ਇਸ ਤਰ�� ਹਨ ਿਕ ਬ�ਕ ਆਮ ਤੌਰ 

ਤੇ ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਨੰੂ ਇਸਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ�ਪਦਾ ਹੈ, ਬ�ਕ ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨ� 

ਤੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਨੰੂ ਸ�ਪ ਕੇ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ 

ਆਰਡਰ)। ਇਹ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਹੋਰ ਕ�ੈਿਡਟ ਸੰਸਥਾਵ� ਤ� ਬ�ਿਕੰਗ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਜ� ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼� ਿਵੱਚ ਪ�ਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਿਹਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪ�ਬੰਧਨ 

ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਬ�ਕ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਹੈ 

ਿਕ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਚੋਣ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ� ਕੀ ਹਨ। 
 

3.3 ਵਪਾਰ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ 

ਬ�ਕ ਪ�ਾਿਕਰਿਤਕ ਆਪਦਾਵ�, ਦੰਗੇ, ਯੁੱ ਧ ਜ� ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾਵ� ਜ� ਿਕਸੇ ਿਨਆਂਇਕ 

ਜ� ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ 

ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਲਈ ਬ�ਕ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੈ (ਿਜਵ� ਿਕ ਹੜਤਾਲ, ਲੌਕ ਆਊਟ, ਟ�ੈਿਫਕ ਹੋਲਡ-ਅੱਪ, ਘਰੇਲੂ ਜ� 

ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਕਾਨੰੂਨ)। 
 

4. ਗਾਹਕ ਦੀ ਮੌਤ, ਮਾਨਿਸਕ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਜ� ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਦਾ 

ਅਿਧਕਾਰ; 

ਗਾਹਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ, ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਿਦਵਾਲੀਆ ਜ� ਕੰਮ ਬੰਦ 

ਕਰਨ ਤ,ੇ ਬ�ਕ ਕੋਲ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਲਵੇ (ਿਜਵ� ਿਕ ਪ�ਬੰਧ ਪੱਤਰ, 

ਉਿਚਤ ਅਦਾਲਤ ਆਦੇਸ਼ ਜ� ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ) ਅਿਜਹੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜੋ ਿਕ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ 

ਯੋਗ ਹੈ ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕ ਬ�ਕ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜ� ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਿਨਪਟਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 

ਦਵੇ ਿਜਸਨੰੂ ਿਨਸ਼ਪਾਦਕ, ਪ�ਬੰਧਕ ਜ� ਗਾਹਕ ਜ� ਿਮ�ਤ ਦੇ ਹੋਰ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ, ਿਕਸੇ ਟਰੱਸਟੀ 

ਜ� ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ ਜ� ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਿਵਅਕਤੀ ਵਜ� 

ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ  ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿਵੱਚ 

ਨਹ� ਹ,ੈ ਤ� ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਿਵੱਚ, ਜੇਕਰ ਬ�ਕ ਅਿਜਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਇਸਨੰੂ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਬ�ਕ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਯੋਗ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ 



ਗਾਹਕ ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਇਸੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ, ਮਾਨਿਸਕ 

ਅਸਮਰੱਥਾ, ਿਦਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਜ� ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਬ�ਕ ਨੰੂ 

ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਰੁਕਾਰਡ ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਹਕ ਦੇ 

ਖਾਿਤਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਵੇ। ਉਿਚਤ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਹੋਣ ਤੇ, ਬ�ਕ ਨੰੂ 

ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, �ਤੇ ਕਿਥਤ ਸਬੂਤ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ 

ਹੋਏ ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

5. ਗਾਹਕ� ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਥਾਨ: 

5.1 ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨ 

ਇਹਨ� ਸਾਧਾਰਨ ਵਪਾਰ ਿਨਯਮ� ਦੇ ਪ�ਾਵਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਕੀਤੇ 

ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। 
 

5.2 ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਥਾਨ 

ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਵਾਲੇ ਬ�ਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਬ�ਕ 

ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ�ਕ, ਹਾਲ�ਿਕ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ 

ਨਾਲ, ਗਾਹਕ ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਗ�� ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ 

ਅਿਜਹਾ ਗਾਹਕ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਜ� ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ� ਿਨ�ਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ� ਲਾਭ ਲਈ 

ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ�ਕ ਤੇ ਅਿਜਹੇ ਗਾਹਕ� ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੇਵਲ 

ਅਿਜਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਜਸਨੰੂ ਬ�ਕ ਦੇ ਸ਼ਾਖਾ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਅਿਧਕਾਰ 

ਖੇਤਰ ਪ�ਾਪਤ ਹੈ ਜੋ ਅਿਜਹੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਕਾ�ਟ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 
 

6. ਖਾਿਤਆਂ ਨੰੂ ਖੋਲ�ਣਾ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਕਰਨਾ: 

6.1 ਖਾਤੇ ਖੋਲ�ਣਾ 

ਖਾਤਾ ਖੋਲ�ਣ ਦੇ ਸਮ� ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ�ਮਾਿਣਕ ਸਬੂਤ ਦਵੇਗਾ ਜ� ਜੇਕਰ 

ਬ�ਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਪਛਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਸਬੂਤ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਬ�ਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਬ�ਕ ਨੰੂ 

ਅਿਜਹੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਾਮ/ਪਤੇ/ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਿਤਆਂ ਨੰੂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜ� ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਗਾਹਕ ਦੀ ਿਜੰਮਵੇਾਰੀ ਹੈ ਿਕ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਡੇਟਾ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ 

ਬਾਰੇ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਮੋਡ ਦੁਆਰਾ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਦੱਸੇ। 
 

6.2 ਸਪੇਿਸਮਨ ਦ ੇਦਸਤਖਤ 

ਿਜਹੜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ ਖਾਤੇ ਜ� ਪ�ਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤ ੇਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਜ� ਉਸ 'ਤੇ 

ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਬ�ਕ ਕੋਲ ਜਮ�ਾ 

ਕਰਨਗੇ। ਜਮ�ਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਖਤ� ਦੇ ਆਧਾਰ ਤ,ੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਿਲਖਤੀ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਗੇਾ। 
 

6.3 ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ 

— ਕੇਵਲ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦ ੇਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਿਧਕਾਰ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 

ਿਕਿਰਆਵ� ਵਜ� ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਵਲ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹਨ� ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੰੂਨ 

ਅਨੁਸਾਰ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜ� ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹਨ� ਨੰੂ 

ਖਾਤੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਦਾ ਿਲਿਖਤ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਖਾਤਾ 

ਧਾਰਕ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਦੀ 

ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੰੂ ਸਾਿਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੱਧ ਹੋਣਗੇ। 

— ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ 

ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਖਾਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜੇ ਿਧਰ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਖਾਸ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਖਾਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਤੌਰ ਤੇ ਿਡਸਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 



 

 

7. ਚਾਲੂ ਖਾਿਤਆਂ ਲਈ ਿਨਯਿਮਤ ਬਕਾਇਆ ਸਟਟੇਮ�ਟ: 

7.1 ਿਨਯਿਮਤ ਬਕਾਇਆ ਸਟਟੇਮ�ਟ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ 

ਜਦ� ਤੱਕ ਹੋਰ ਸਿਹਮਤੀ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ, ਬ�ਕ ਹਰੇਕ ਕਲੰੈਡਰ ਮਹੀਨ�  ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ 

ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਯਮਤ ਬਕਾਇਆ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਸ 

ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵ� ਿਧਰ� ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠ�  ਕੀਤੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਨੰੂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ (ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਿਵਆਜ ਅਤੇ ਖਰਿਚਆਂ ਸਮੇਤ)। ਬ�ਕ ਇਹਨ� ਆਮ 

ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਕਲਾਜ਼ ਨੰਬਰ 12 ਜ� ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਿਤਆਂ 

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤ� ਿਨਰਿਮਤ ਬਕਾਏ ਤੇ ਿਵਆਜ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

7.2 ਇਤਰਾਜ਼� ਦੇ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸਮ�; ਚੱੁਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ਰੂੀ 

ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਦੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਿਨਯਿਮਤ ਬਕਾਇਆ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਦੀ 

ਅਪਰੂਨਤਾ ਜ� ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਤ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਤ� ਦੋ 

ਹਫਿਤਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸੂਚਨਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਿਲਿਖਤ ਦੇ ਿਵੱਚ 

ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਤ� ਦੋ ਹਫਿਤਆਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇਹਨ� ਨੰੂ ਭੇਜਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। 

ਿਦੱਤੇ ਸਮ� ਦੇ ਿਵੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ�ਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਸਵੀਿਕ�ਤੀ ਮੰਿਨਆ 

ਜਾਵੇਗਾ। ਿਨਯਿਮਤ ਬਕਾਇਆ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮ�, ਬ�ਕ ਗਾਹਕ ਨੰੂ 

ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਿਨਯਿਮਤ ਬਕਾਇਆ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੰੂ ਠੀਕ 

ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ� ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱੁਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੰੂ ਇਹ 

ਸਾਿਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕ ਖਾਤ ੇਦ ੇਿਵੱਚ� ਜ� ਤੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ 

ਜ� ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਜਮ�� ਨਹ� ਹੋਏ ਹਨ। 
 

8. ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਿਰਵਰ ਐਟਂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਐਟਂਰੀਆਂ: 

8.1 ਰਕਮ� ਦੀ ਸਵੀਿਕ�ਤੀ 

ਇੱਕ ਵੈਧ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਬ�ਕ ਗਾਹਕ ਦੀ ਤਰਫ� 

ਰਕਮ� ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਕ�ੈਿਡਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ 

ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਤਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤ� 

ਬਾਅਦ ਵੀ, ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ 

ਗਾਹਕ ਦੀ ਤਰਫ� ਪੈਸੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵਗੇਾ। ਿਕਸੇ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਪੈਸੇ ਦੀ 

ਰਕਮ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਰਕਮ 

ਜਮ�ਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਹਦਾਇਤ� ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ 

ਹੋਵੇ। 
 

8.2 ਇੱਕ ਆਵਰਤੀ ਬਕਾਇਆ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� 

ਚਾਲੂ ਖਾਿਤਆਂ ਤੇ ਗਲਤ ਕ�ੈਿਡਟ ਐਟਂਰੀਆਂ (ਿਜਵ� ਿਕ ਿਕਸੇ ਗਲਤ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਜੋ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਅਗਲੀ ਿਨਯਿਮਤ ਬਕਾਇਆ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤ� 

ਪਿਹਲ� ਡੈਿਬਟ ਐਟਂਰੀ ਰਾਹ� ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਲਟਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਬ�ਕ ਦਾ 

ਗਾਹਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ (ਉਲਟ ਐਟਂਰੀ) ; ਇਸ ਸਿਥਤੀ 

ਿਵੱਚ, ਗਾਹਕ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡੈਿਬਟ ਐਟਂਰੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਕ�ੈਿਡਟ ਐਟਂਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੱੁਕਾ ਹੈ। 
 

8.3 ਇੱਕ ਿਨਯਿਮਤ ਬਕਾਇਆ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ 

ਜੇਕਰ ਬ�ਕ ਿਨਯਿਮਤ ਬਕਾਇਆ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਲਤ 

ਕਰੈਿਡਟ ਐਟਂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬ�ਕ ਦਾ ਗਾਹਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ 

ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਤ� ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਗਾਹਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਡੈਿਬਟ ਹੋਵੇਗਾ 

(ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਐਟਂਰੀ)। ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਐਟਂਰੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਤ� ਬ�ਕ 

ਿਵਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਰਕਮ ਨੰੂ ਿਫਰ ਤ� ਖਾਤੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਮ�� ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਮੁੜ 

ਭੁਗਤਾਨ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨਪਟਾਨ ਕਰੇਗਾ।  



 

8.4 ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ; ਿਵਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ  

ਬ�ਕ ਤੁਰੰਤ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਰਵਰਸ ਐਟਂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਨਰਿਮਤ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਐਟਂਰੀਆਂ 

ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ। ਿਵਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਬ�ਕ ਿਜਸ ਿਦਨ ਗਲਤ 

ਐਟਂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਿਦਨ ਿਵਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਟਂਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰੇਗਾ। 
 

9. ਸੰਕਲਨ ਆਦੇਸ਼: 

9.1 ਦਸਤਾਵੇਜ� ਦੀ ਪ�ਸਤੁਤੀ ਤੇ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਸ਼ਰਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੈਿਡਟ ਐਟਂਰੀਆਂ। 

ਜੇਕਰ ਉਹਨ� ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਬ�ਕ ਚੈ�ਕ� ਦੇ ਕਾ�ਟਰ ਮੁੱ ਲ� ਨੰੂ ਕਰੈਿਡਟ 

ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਕਰੈਿਡਟ 

ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਸਲ ਪ�ਾਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਭਾਵ� ਇਹ ਚੀਜ਼� ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ 

ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਸਰ�ਡਰ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਨੰੂ 

ਡੈਟਰ ਤ� ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਿਵਆਜ 

ਦੇ ਵਾਰੰਟ), ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬ�ਕ ਅਿਜਹੀ ਰਕਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੈਿਡਟ ਐਟਂਰੀ ਕਰਦਾ 

ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਇਸ ਿਰਜ਼ਰਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਰਕਮ ਿਮਲੇਗੀ। 

ਇਹ ਿਰਜ਼ਰਵ ਉਦ� ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਆਈਟਮ� ਬ�ਕ ਤੇ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ 

ਹਨ। ਜੇਕਰ ਚੈਕ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹ ੈਜ� ਜੇਕਰ ਬ�ਕ ਉਗਰਾਹੀ 

ਆਰਡਰ ਦੇ ਤਿਹਤ ਰਕਮ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਤ� ਬ�ਕ ਸ਼ਰਤੀਆ ਕ�ੈਿਡਟ ਐਟਂਰੀ 

ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਭਾਵ� ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਿਨਯਿਮਤ ਬਕਾਇਆ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਨੰੂ ਜਾਰੀ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜ� ਨਹ�। 

ਇਸ ਿਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬ�ਕ ਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਐਟਂਰੀ 

ਦੁਆਰਾ ਕਰੈਿਡਟ ਐਟਂਰੀ ਨੰੂ ਉਲਟਾ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸੰਕਲਨ ਿਵਫਲ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਜ� 

ਜੇਕਰ ਡੈਟਰ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਿਥਤੀ ਅਿਜਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜ� ਿਨਆਂਇਕ ਜ� ਿਨਆਮਕ 

ਪ�ਾਿਧਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਦਖਲ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹ ੈਜ� ਹੋਰ ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ 

ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਬ�ਕ ਸੰਕਿਲਤ ਹਣੋ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਿਡਸਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਪ�ਤੀਬੰਿਧਤ 

ਅਿਧਕਾਰ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ। 

ਿਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਉਦ� ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕ�ੈਿਡਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 

ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਿਵਦਸੇ਼ੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ� ਿਕਸੇ 

ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਬ�ਕ ਨਾਲ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਿਕਸ ੇਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦਆੁਰਾ ਰਕਮ ਨੰੂ 

ਦੁਬਾਰਾ ਡੈਿਬਟ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਿਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਤ� ਬ�ਕ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਕ�ੈਿਡਟ ਕੀਤੀਆਂ ਰਕਮ� ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ 

ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਿਤਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇ 

ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਰਾਖਵ�ਕਰਨ ਖਤਮ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। 
 

9.2 ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤ ੇਗਏ ਚੈ�ਕ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜੇਕਰ ਬ�ਕ ਦੀਆ ਂਆਮ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਿਬਟ ਐਟਂਰੀ ਨੰੂ ਰੱਦ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤ� ਚੈ�ਕ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ। ਨਕਦ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਚੈ�ਕ� ਨੰੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਧਰ ਨੰੂ ਉਹਨ� 

ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਿਜਵ� ਹੀ ਬ�ਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਭੇਜਦਾ ਹੈ (ਜੋ ਵੀ ਪਿਹਲ� ਆਵੇਗਾ) ਚੈ�ਕ� ਨੰੂ ਬ�ਕ 

ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਰਾਗ�ਾਫ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਪਰੀਤ 

ਪ�ਿਕਿਰਆ/ਪ�ਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਸਮ�-ਸਮ� ਤ ੇਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 

10. ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮਦੁਰਾ ਦੇ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਅਤ ੇਿਵਦਸੇ਼ੀ ਮਦੁਰਾ ਖਾਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜੋਖਮ: 

10.1 ਿਵਦਸ਼ੇੀ ਮੁਦਰਾ ਖਾਿਤਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਆਦੇਸ਼� ਦਾ ਿਨਸ਼ਪਾਦਨ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ 

ਖਾਿਤਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਦੇਸ਼ ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਾਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਿਵੱਚ 

ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ� ਅਤੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਕਦ ਘੱਟ ਿਨਪਟਾਰੇ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਾਿਤਆਂ 'ਤੇ ਕ�ੈਿਡਟ ਬਕਾਏ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ (ਿਜਵ� 



ਿਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕ�ੈਿਡਟ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਡੈਿਬਟ ਿਵੱਚ ਕ�ੈਿਡਟ ਟ��ਸਫਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ) 

ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਬ�ਕ� ਦੁਆਰਾ ਜ� ਦੁਆਰਾ ਿਨਪਟਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਜਦ� ਤੱਕ 

ਬ�ਕ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਕਰਦਾ। 
 

10.2 ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕ�ੈਿਡਟ ਐਟਂਰੀਆਂ 

ਗਾਹਕ ਜੇਕਰ ਬ�ਕ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਿਜਵ� ਿਕ ਫਾਰਵਰਡ 

ਐਕਸਚ�ਜ ਟ��ਜੈਕਸ਼ਨ) ਿਜਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਉਹ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਰਕਮ ਦਾ 

ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਸੰਬੰਿਧਤ ਮੁਦਰਾ ਿਵੱਚ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਕ�ੈਿਡਟ ਕਰਕੇ 

ਆਪਣੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਹੋਰ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾ 

ਹੋਵੇ। 
 

10.3 ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸੀਮਾ 

ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕ�ੈਿਡਟ ਬੈਲ�ਸ (ਪੈਰਾ 1) ਦੇ ਡੈਿਬਟ ਲਈ ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਲਾਗੂ 

ਕਰਨ ਜ� ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ (ਪੈਰਾ 2) ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬ�ਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ 

ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ� ਤੱਕ ਬ�ਕ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਿਨਪਟਾਨ ਨਹ� ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਪ�ਤੀਬੰਿਧਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਅਸਿਥਰਤਾ 

/ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਜ� ਸੰਬੰਿਧਤ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤੀਆਂ ਜ� ਘਟਨਾਵ� ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਰੈਿਡਟ ਬਕਾਇਆ ਜ� ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਨੰੂ ਿਡਨ� ਮੀਨ� ਟ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ। ਜਦ� ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਥਤੀਆਂ ਜ� ਘਟਨਾਵ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਬ�ਕ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾ (ਿਜਸ ਦੇ 

ਿਵੱਚ ਯੂਰੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਜ� ਨਕਦ ਦੇਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 

ਬੱਧ ਨਹ� ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕ�ੈਿਡਟ ਬਕਾਇਆ ਦ ੇਡੈਿਬਟ ਲਈ ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੇ 

ਆਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬ�ਕ ਦੀ ਿਡਊਟੀ ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ 

ਬ�ਕ ਇਸਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ 

ਉਪਬੰਧ� ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਇੱਕੋ ਮੁਦਰਾ ਿਵੱਚ ਬਕਾਇਆ 

ਆਪਸੀ ਦਾਅਵੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। 
 

10.4 ਗਾਹਕ ਦਾ ਜੋਖਮ 

ਹਰੇਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ 

ਹਨ ਿਜਸ ਲਈ ਬ�ਕ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। 
 

11. ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੇ ਫਰਜ਼: 

11.1 ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ 

ਬ�ਕ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਗਾਹਕ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹੇਠ� ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ 

ਬ�ਕ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਿਜਵ� ਿਕ ਇੱਥੇ 

ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ। 
 

11.2 ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ ਜ� ਬ�ਕ ਪ�ਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵ: 

ਗਾਹਕ ਿਬਨ� ਦੇਰੀ ਤ� ਜ� ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� 

ਿਲਿਖਤ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੁਰੰਤ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਬ�ਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਦੀਆਂ 

ਤਾਕਤ� ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਜ� ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ (ਖਾਸ 

ਤੌਰ ਤੇ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ)। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਿਡਊਟੀ ਓਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ 

ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਨੰੂ ਪਬਿਲਕ ਰਿਜਸਟਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ 

(ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਿਜਸਟਰਾਰ) ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜ� ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਾਰੇ ਉਸ 

ਰਿਜਸਟਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਤਬਦੀਲੀ ਜ� ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜ� ਕਾਨੰੂਨੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਭੰਗ 

ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 



 

11.3 ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਕ�ੈਿਡਟ ਟ��ਸਫਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ 

ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਕ�ੈਿਡਟ ਟ��ਸਫਰ ਨੰੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ 

ਿਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਕ�ੈਿਡਟ ਟ��ਸਫਰ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਜ� ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਨਹ� ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਦੇਰੀ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਦ� ਿਕਸੇ ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਕ�ੈਿਡਟ ਕਰਨ (ਿਜਵ� ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟ 

ਡੈਿਬਟ ਅਤੇ ਚੈ�ਕ ਪ�ਸਤੁਤੀਆਂ) ਅਤੇ ਕ�ੈਿਡਟ ਟ��ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੇ ਹ,ੋ ਤ� 

ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਬ�ਕ ਕੋਡ ਨੰਬਰ 

ਅਤੇ ਕਿਥਤ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਆਰਡਰ� ਅਤੇ ਕ�ੈਿਡਟ ਟ��ਸਫਰ� ਦੀਆਂ ਸੋਧ�, ਪੁਸ਼ਟੀਆਂ ਜ� ਦੁਹਰਾਓ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰ�� 

ਮਨ� ਨੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

11.4 ਿਨਰਦਸੇ਼: 

— ਬ�ਕ ਗਾਹਕ� ਜ� ਉਨ� � ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਧਾਰਕ� ਤ� ਬ�ਕ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੇ 

ਉਿਚਤ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। 

— ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕ,ੇ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ 

ਅਿਧਕਾਰਤਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੱ਼ਕ ਹੈ, ਤ� ਬ�ਕ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹੇ 

ਿਨਰਦੇਸ਼� ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਜ� ਉਹਨ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰੇ। 

— ਇੰਟਰਨ� ਟ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਨਰਦਸੇ਼� ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ 

ਤ� ਇਲਾਵਾ ਬ�ਕ ਿਸਰਫ ਬ�ਿਕੰਗ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। 

ਜੇਕਰ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਬ�ਿਕੰਗ ਸਮ� ਤ� ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ� ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ� 

ਅਗਲੇ ਬ�ਿਕੰਗ ਿਦਨ ਉਸ ਨੰੂ ਗਾਹਕ ਅਿਜਹਾ ਿਡਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 
 

11.5 ਪ�ਮਾਿਣਕਤਾ: 

ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਉਿਚਤ ਪ�ਮਾਿਣਕਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਲੋੜ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ 

ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਗ�ਾਹਕ ਿਨਰਧਾਰਤ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ 

ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਾਵ� ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਿਚਤ ਕਦਮ ਚੱੁਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਪਾਸਵਰਡ/ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ ਨੰੂ 

ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਨੰੂ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
 

11.6 ਿਕਸੇ ਆਰਡਰ ਜ� ਕ�ੈਿਡਟ ਟ��ਸਫਰ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਹਵਾਲਾ 

ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਆਰਡਰ ਜ� ਕ�ੈਿਡਟ ਟ��ਸਫਰ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 

ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤ� ਗਾਹਕ ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ 

ਦੱਸੇਗਾ। ਿਪ�ੰ ਟ ਕੀਤ ੇਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡਰ ਜ� ਕ�ੈਿਡਟ ਟ��ਸਫਰ ਲਈ, ਇਹ 

ਫਾਰਮ ਤ� ਵੱਖਰੇ ਤਰੌ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

11.7 ਬ�ਕ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ਨ� ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ�ਚ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ 

ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਖਾਤ,ੇ ਪ�ਤੀਭੂਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਟੇਟਮ�ਟ�, ਪ�ਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮ�ਟ� 

ਅਤੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਆਮਦਨੀ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਮ�ਟ�, ਆਦੇਸ਼� ਅਤ ੇਕਰੈਿਡਟ ਟਰ�ਸਫਰ ਨੰੂ ਕਰਨ 

ਦੀਆਂ ਸਲਾਹ� ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮੀਦ ਭੁਗਤਾਨ� ਅਤੇ ਕੰਸਾਈਨਮ�ਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

(ਸਲਾਹ) ਅਤ ੇਮੇਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮ�ਟ� ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਿਚਤ ਹਨ 

ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਿਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਦੋ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਿਲਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹ� ਿਮਲਦਾ, 

ਤ� ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬ�ਕ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮ�ਟ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਅਤੇ 

ਪ�ਵਾਿਨਤ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 



 
 

11.8 ਸਟੇਟਮ�ਟ� ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਨ� ਿਟਸ  

ਜੇ ਸਮ�-ਸਮ� ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸਟੇਟਮ�ਟ� ਅਤੇ ਪ�ਤੀਭੂਤੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ� ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ 

ਹਨ ਤ� ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬ�ਕ ਨੰੂ ਤ� ਵੀ ਸੂਿਚਤ 

ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਸਲਾਹ� ਹੀ ਗਾਹਕ ਤ� ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ (ਿਜਵ� ਿਕ 

ਪ�ਤੀਭੂਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਟੇਟਮ�ਟ�, ਗਾਹਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਖਾਤੇ 

ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮ�ਟ� ਅਤੇ ਕ�ੈਿਡਟ ਟ��ਸਫਰ ਜ� ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨ)। 
 

11.9 ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਉਿਚਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਲਗਨ 

ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰਾਹ� ਆਰਡਰ ਜ� ਹੋਰ ਸਟੇਟਮ�ਟ� ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹ 

ਟਰ�ਸਿਮਸ਼ਨ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਉਿਚਤ ਸਾਵਧਾਨੀ 

ਵਰਤੇਗਾ। 
 

11.10 ਅਨੁਵਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਿਡਊਟੀ 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਧਨ� ਨੰੂ ਇੱਕ ਪ�ਵਾਿਨਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਅਨੁਵਾਦ ਿਵੱਚ ਵੀ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ� 

ਇਹ ਵੀ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਬ�ਕ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਲਾਗਤ 
12. ਿਵਆਜ, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਜੇਬ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਰਚੇ: 

12.1 ਿਵਆਜ ਅਤੇ ਖਰਚੇ 

ਗਾਹਕ ਬ�ਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈਿਸਆਂ ਤੇ ਿਵਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ 

ਅਿਜਹੀਆਂ ਦਰ� ਤੇ, ਅਿਜਹੇ ਆਧਾਰ ਜ� ਆਧਾਰ� ਤੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਸਮ� ਤੇ, ਜੋ ਬ�ਕ 

ਨਾਲ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਜ�, ਅਿਜਹੇ ਿਲਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਣਹ�ਦ ਿਵੱਚ, 

ਿਜਵ� ਿਕ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮ�-ਸਮ� ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
 

12.2 ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ� ਤੇ ਿਵਆਜ 

ਬ�ਕ ਨੰੂ ਮੁੱ ਖ ਹੱਕ ਹੈ ਿਕ ਜਦ� ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜ� ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜ� 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਰਕਮ ਲਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਿਬਨ� ਪਿਹਲ� ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ 

ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ �ਚ ਿਵਆਜ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਆਜ ਦੀ ਸਮ�-ਸਮ� 

ਤੇ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਸ਼ਿਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 

12.3 ਿਵਆਜ ਅਤ ੇਖਰਿਚਆ ਂਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ 

ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਿਵਆਜ ਦਰ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਿਵਆਜ ਦਰ ਨੰੂ ਸੰਬੰਿਧਤ 

ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ� (ਿਜਵ� ਿਕ ਖਾਤਾ/ਪ�ਤੀਭੂਤੀ ਖਾਤਾ ਪ�ਬੰਧਨ) ਦੇ ਢ�ਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਖਰਚੇ ਿਜਨ� � ਦੀ ਵਰਤ� ਗਾਹਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਦਾ 

ਹੈ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਉਿਚਤ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

12.4  ਲਾਗਤ� ਅਤੇ ਖਰਚੇ 

ਗਾਹਕ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜ� ਪੈਸੇ ਦਵੇਗਾ ਤੁਰੰਤ ਜਦ� ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਿਤਆਂ ਿਵੱਚ� 

ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਤ ੇਹੋਰ ਖਰਿਚਆਂ  ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ 

ਅਕਸਰ ਬ�ਕ ਵਲ� ਲਗਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਭਾਵ� ਪਿਹਲ� ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ 

ਜ� ਨਹ� ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ, ਚਾਰਿਜਜ਼ ਅਤੇ ਜੇਬ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ 

ਜੋ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਸਾਧਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਿਨਯਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, 

ਬ�ਕ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਸਿਥਤੀਆਂ ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾ, ਿਜਸ 

ਿਵੱਚ ਕਾਨੰੂਨੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਿਵਦਹੋਲਿਡੰਗ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਕਾਰਪਰੋੇਟ ਆਮਦਨੀ 

ਟੈਕਸ ਤ� ਅਲਾਵਾ)। 



 

 

 

ਬ�ਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰਕਮ� ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਿਜਹੇ 

ਖਰਿਚਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ� ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਗਾਹਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰਕਮ� 

ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਆਈਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹ� ਕਰਦਾ। 
 

ਗਾਹਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਬ�ਕ ਦੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਲਈ ਪ�ਤੀਭੂਤੀ 
13. ਪ�ਤੀਭੂਤੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜ� ਵਧਾਉਣਾ: 

13.1 ਪ�ਤੀਭੂਤੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬ�ਕ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ 

ਬ�ਕ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਸਮ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਹਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਾਅਿਵਆਂ 

ਲਈ ਪ�ਤੀਭੂਤੀ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਰੂਪ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇ ਜੋ ਬ�ਿਕੰਗ ਸੰਬੰਧ� ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ 

ਹਨ, ਭਾਵ� ਅਿਜਹੇ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਹੋਣ ਜ� ਸਮ� ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਜ� ਅਜੇ 

ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਹੋਣ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਾਹਕ ਦੀ ਤਰਫ� ਜਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ 

ਤਿਹਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਰਕਮ)। ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਨ�  ਬ�ਕ ਪ�ਤੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ (ਿਜਵ� ਿਕ ਇੱਕ ਿਸ਼ਓਿਰਟੀ ਵਜ�) ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਤ� 

ਬ�ਕ, ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਪੂਰੀ ਹਣੋ ਤ� 

ਪਿਹਲ� ਅਿਜਹੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜ� ਵਧਾਈ 

ਜਾਵੇ। 
 

13.2 ਜੋਖਮ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂ

ਜੇਕਰ ਬ�ਕ ਨ� , ਗਾਹਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੇ ਿਨਰਿਮਤ ਹੋਣ ਤੇ, ਪ�ਤੀਭੂਤੀ 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਜ� ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਜ� ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ 

ਬਸ਼ਰਤ,ੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਜ� ਬ�ਕ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ 

ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੇ �ਚ ਜੋਖਮ ਮੁਲ�ਕਣ ਨੰੂ ਜਾਇਜ਼ ਠਿਹਰਾ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, 

ਅਿਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ (a) ਗਾਹਕ ਦੀ ਆਰਿਥਕ/ਿਵੱਤੀ ਸਿਥਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ 

ਜ� ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ� (b) ਮੌਜੂਦਾ ਪ�ਤੀਭੂਤੀ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਘੱਟ 

ਿਗਆ ਿਗਆ ਹ ੈਜ� ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ�ਕ ਨੰੂ ਪ�ਤੀਭੂਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ 

ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ� ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਗਾਹਕ ਨੰੂ 

ਜ� ਤ� ਕੋਈ ਪ�ਤੀਭੂਤੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ ਜ� ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਸੁਰੱਿਖਆ 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਲੋਨ 

ਸਮਝੌਿਤਆਂ ਲਈ, ਬ�ਕ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪ�ਤੀਭੂਤੀ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜ� 

ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਭਾਵ� ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱਚ ਪ�ਤੀਭੂਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ 

ਸੰਕੇਤ ਨਹ� ਹਨ। 
 

13.3 ਪ�ਤੀਭੂਤੀ ਦੇਣ ਜ� ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮ� ਿਮਆਦ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ  

ਬ�ਕ ਪ�ਤੀਭੂਤੀ ਦੇਣ ਜ� ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਸਮ� ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬ�ਕ ਇਹਨ� 

ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੰ. 20 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਬਨ� ਨ� ਿਟਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ 

ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਅਿਜਹੇ ਸਮ� ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਜ� ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 

ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦਾ 

ਿਧਆਨ ਿਖੱਚੇਗਾ। 
  

14. ਬ�ਕ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਿਧਕਾਰ: 

14.1 ਅਿਧਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ 

ਗਾਹਕ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬ�ਿਕੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਿਵੱਚ ਬ�ਕ ਉਹਨ� 

ਪ�ਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੈਟਲ� ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਬ�ਕ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਦਫਤਰ ਦ ੇ



ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜ� ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬ�ਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਤੇ ਵੀ 

ਅਿਧਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਬ�ਿਕੰਗ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਤਿਹਤ ਗਾਹਕ ਦਾ ਬ�ਕ ਨਾਲ (ਿਜਵ� ਿਕ 

ਕ�ੈਿਡਟ ਬੈਲੰਸ) ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ�ਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਹਨ, ਤ� ਅਿਜਹੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੰੂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਪ�ਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਵਆਜ 

ਅਤੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾਅਿਵਆਂ ਨੰੂ ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਿਤਆਂ ਸਮੇਤ 

ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਬ�ਕ ਦੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ� ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਹੋਣ ਜ� ਸਮ� ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਜ� ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ 

ਨਾ ਹੋਣ। ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਿਤਆਂ ਜ� ਪ�ਤੀਭੂਤੀਆਂ ਖਾਿਤਆਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ 'ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਵੀ 

ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਜ� ਪ�ਤੀਭਤੂੀਆਂ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ� ਦੇ 

ਤਿਹਤ ਬ�ਕ ਦੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰੇਗਾ। 
 

14.2 ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਹ�ਦ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ 

ਬ�ਕ ਵੱਲ� ਆਈਟਮ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਲੈਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹੱਕ ਹ�ਦ ਿਵੱਚ 

ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਵ� ਿਕ �ਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ; ਨਹ� ਤ� ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਸਮ� ਜਦ� ਅਿਜਹੇ ਦਾਅਵੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 
 

14.3 ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਦਾਅਵੇ 

ਅਿਧਕਾਰ ਬ�ਿਕੰਗ ਸੰਬੰਧ� ਤ� ਪੈਦਾ ਹਣੋ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ, ਭਿਵੱਖ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ 

ਦਾਅਿਵਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬ�ਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ 

ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਦਫਤਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਨ�  ਬ�ਕ 

ਪ�ਤੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ (ਿਜਵ� ਿਕ ਿਸ਼ਓਿਰਟੀ ਵਜ�) ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਣਦਾਰੀ 

ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਤ� ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ 

ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਕਰਜ਼ੇ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ। 
 

14.4 ਅਿਧਕਾਰ ਤ� ਛੋਟ� 

ਜੇਕਰ ਫੰਡ ਜ� ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਿਰਜ਼ਰਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬ�ਕ ਦ ੇਿਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ 

ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 

ਹੈ (ਿਜਵ� ਿਕ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਿਬੱਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨਕਦ ਜਮ�ਾ), ਤ� ਬ�ਕ ਦਾ 

ਅਿਧਕਾਰ ਇਹਨ� ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹ� ਵਧਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਇਹ ਉਦ� ਤੱਕ ਲਾਗੂ 

ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ� ਤੱਕ ਰਾਖਵ�ਕਰਨ ਪ�ਭਾਵੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਸ਼ੇਅਰ� (ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ�) ਅਤੇ ਪ�ਤੀਭੂਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਬ�ਕ ਗਾਹਕ ਦੇ 

ਖਾਤੇ ਲਈ ਿਵਦੇਸ਼� ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, 

ਅਿਧਕਾਰ ਨਾ ਤ� ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭ-ਭਾਗਦਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰ�/ਲਾਭ-

ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ�ਮਾਣ-ਪੱਤਰ� ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜ� 

ਅਪ�ਮਾਿਣਤ ਬ�ਕ ਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

14.5 ਿਵਆਜ ਅਤੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵਾਰੰਟ 

ਜੇਕਰ ਪ�ਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬ�ਕ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਤ� ਗਾਹਕ ਅਿਜਹੀਆਂ 

ਪ�ਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਵਆਜ ਅਤੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵਾਰੰਟ� ਦੀ ਿਡਿਲਵਰੀ ਦੀ ਮੰਗ 

ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹ� ਹੈ। 
 

15. ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਵਟ�ਦਰੇ ਦ ੇਛੋਟ ਵਾਲੇ ਿਬੱਲ� ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਪ�ਤੀਭੂਤੀ ਿਹੱਤ: 

15.1 ਪ�ਤੀਭੂਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ  

ਬ�ਕ ਅਿਜਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਜਮ�ਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜਮ�ਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੈਕ 

ਅਤੇ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਿਬੱਲ� ਦੀ ਪ�ਤੀਭੂਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਲਕੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ�ਕ 

ਅਿਜਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮ� ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਿਬੱਲ� ਦੀ ਪੂਰੀ 

ਮਲਕੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹ;ੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਿਬੱਲ� ਨੰੂ ਖਾਤੇ 

ਿਵੱਚ ਮੁੜ-ਡੈਿਬਟ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਤ� ਇਹ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਿਬੱਲ� ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ 

ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮਲਕੀਅਤ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।



 
 

15.2 ਪ�ਤੀਭੂਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਅਸਾਈਨਮ�ਟ 

ਚੈ�ਕ� ਅਤੇ ਿਬਲ� ਦੇ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਾਅਵੇ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਚੈ�ਕ� ਅਤੇ ਿਬਲ� ਦੇ 

ਐਕਸਚ�ਜ ਿਵੱਚ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ; ਦਾਅਿਵਆਂ ਨੰੂ 

ਬ�ਕ ਨੰੂ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮ�� 

ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ (ਿਜਵ� ਿਕ ਿਸੱਧੇ ਡੈਿਬਟ, ਵਪਾਰਕ ਵਪਾਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼)। 
 

15.3 ਸੰਗ�ਿਹ ਲਈ ਿਵਸ਼ਸੇ਼-ਉਦਸੇ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼� 

ਜੇਕਰ ਸੰਗ�ਿਹ ਲਈ ਆਈਟਮ� ਬ�ਕ ਕੋਲ ਿਰਜ਼ਰਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਮ�ਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ 

ਹਨ ਿਕ ਉਹਨ� ਦੇ ਕਾ�ਟਰ ਮੁੱ ਲ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜ� ਅਸਾਈਨਮ�ਟ ਇਹ 

ਆਈਟਮ� ਤੱਕ ਨਹ� ਵਧਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
 

15.4 ਬ�ਕ ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਦਾਅਵੇ 

ਪ�ਤੀਭੂਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਮਲਕੀਅਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਨੰੂ 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਗਾਹਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਬ�ਕ ਕੋਲ 

ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਤ� ਿਨਰਿਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਐਕਸਚ�ਜ 

ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜ� ਛੂਤ ਵਾਲੇ ਿਬੱਲ� ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਭੁਗਤਾਣਯੋਗ ਚੀਜ਼� ਦੀ ਮੁੜ ਦੇਬੀਤ�ਗ 

ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਸੰਕਲਨ ਦੇ ਲਈ ਜਮ�� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਬ�ਕ 

ਅਿਜਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪ�ਤੀਭੂਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੀ 

ਮਲਕੀਅਤ ਨੰੂ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਮੁੜ-ਟ��ਸਫਰ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਜੇਕਰ ਅਿਜਹੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ 

ਸਮ�, ਗਾਹਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜ� ਜੇ ਇਹ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੇ ਅੰਤਮ ਭੁਗਤਾਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਿਜਹੀਆਂ 

ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਕਾ�ਟਰ ਮੁੱ ਲ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 
 

16. ਪ�ਤੀਭੂਤੀ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੀਮਾ: 

16.1 ਕਵਰ ਸੀਮਾ 

ਬ�ਕ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪ�ਤੀਭੂਤੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜ� ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ 

ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਵਾਸਤਿਵਕ ਮੁੱ ਲ ਬ�ਿਕੰਗ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ� (ਕਵਰ ਸੀਮਾ) ਤ� 

ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਰਕਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹ� ਖ�ਦਾ। 
 

16.2 ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਝੌਤ ੇ

ਜੇਕਰ ਪ�ਾਪਤੀਯੋਗ ਮੁੱ ਲ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਵਰ ਸੀਮਾ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਸੁਰੱਿਖਆ 

ਆਈਟਮ ਲਈ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤ� ਇਹ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡ 

ਜ� ਸੀਮਾਵ� ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 
 

17. ਪ�ਤੀਭੂਤੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ 

ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਿਕਸੇ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜ� ਨਕਦ ਕਵਰ ਜ� ਪ�ਤੀਭੂਤੀ ਦੇਣ ਿਵੱਚ 

ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਜ� ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਤ� ਭਾਵ� ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲੀਲ ਜ� 

ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਜ� ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਪਿਰਪੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹਵੋੇ ਜ� ਨਹ�, ਬ�ਕ ਭੁਗਤਾਨ 

ਜ� ਨ� ਿਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਡਊਸ਼ ਬ�ਕ ਏ ਜੀ ਦੀ 

ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ ੇਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਹੋਰ ਤਰ�� 

ਿਨਪਟਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੁਦਰਾ ਰੂਪ�ਤਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਅਤੇ ਜ� ਅਿਜਹੀਆਂ 

ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਜਸਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਬ�ਕ ਕੋਲ ਹੈ। 

ਨਾ ਤ� ਬ�ਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਿਕ ਿਵਕਰੀ ਜ� ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ 

ਸਮ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਿਕਸੇ ਦਲਾਲ, ਿਨਲਾਮੀਕਰਤਾ, ਏਜੰਟ ਜ� ਅਿਜਹੀ ਿਵਕਰੀ ਜ� 

ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁਕਤ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜ� ਭੁੱ ਲ� 

ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। 



 

ਸਾਰੇ ਖਰਿਚਆਂ, ਲਾਗਤ� ਅਤ ੇਹੋਰ ਪੈਿਸਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵੱਕਰੀ ਜ� 

ਿਨਪਟਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਧ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਪਛਲੇ ਦਾਅਵੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ 

ਜੋ ਿਕ ਬ�ਕ ਦ ੇਗਾਹਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਬ�ਕ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ 

ਿਬਆਨ ਿਕ ਿਵਕਰੀ ਜ� ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤ� ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹ,ੈ ਅਿਜਹੇ ਤੱਥ ਦਾ 

ਿਨਰਣਾਇਕ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਇਸ 'ਤੇ ਿਵਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। 
 

18. ਸੈਿਟੰਗ ਆਫ: 

18.1 ਬ�ਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਨੰੂ ਬ�ਕ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਣੇਦਾਰੀਆਂ 

ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸੈ�ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਵੋੇਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦੇ 

ਤਿਹਤ ਬ�ਕ ਦੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ�ਝੇ ਖਾਿਤਆਂ 'ਤੇ ਕ�ੈਿਡਟ ਬੈਲੰਸ ਵੀ। 

18.2 ਸੈਟ ਆਫ ਕਰਨ ਦ ੇਮੌਜੂਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ, ਬ�ਕ ਚਾਲੂ 

ਖਾਿਤਆਂ 'ਤੇ ਕ�ੈਿਡਟ ਬਲੰੈਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਤੀਜੇ ਪੱਖ� ਦ ੇਹੱਕ ਿਵੱਚ 

ਕਰੇਗਾ ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਦੀ ਕਈੋ ਸੈਿਟੰਗ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਹੋਈ ਹੈ। 
 

      ਸਮਾਪਤੀ 
19. ਗਾਹਕ ਦ ੇਸਮਾਪਤੀ ਅਿਧਕਾਰ: 

19.1 ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਮ� ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ 

ਜਦ� ਤੱਕ ਬ�ਕ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਿਕਸੇ ਿਮਆਦ ਜ� ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਨਹ� 

ਹੁੰ ਦ,ੇ ਗਾਹਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ�, ਿਬਨ� ਨ� ਿਟਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਜ� ਖਾਸ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ� 

(ਿਜਵ� ਿਕ ਚੈ�ਕ� ਦੀ ਵਰਤ�) ਵਜ� ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ� ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

19.2 ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਲਈ ਸਮਾਪਤੀ 

ਜੇਕਰ ਬ�ਕ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ� ਲਈ ਿਕਸੇ ਿਮਆਦ ਜ� ਿਵਪਰੀਤ 

ਉਪਬੰਧ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਤ� ਅਿਜਹਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵਾਜਬ 

ਨ� ਿਟਸ ਤ� ਬਾਅਦ, ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਬ�ਕ ਦੇ ਬ��ਚ ਆਿਫਸ, ਿਜਥੇ ਉਸਦਾ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਨੰੂ 

ਸ�ਪੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਜਬ 

ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਗਾਹਕ ਲਈ ਬ�ਕ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਿਚੰਤਾਵ� ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ 

ਹੋਏ, ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ� ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ। 
 

20. ਬ�ਕ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਅਿਧਕਾਰ: 

20.1 ਿਬਨ� ਨ� ਿਟਸ ਦੇ ਜਦ� ਕੋਈ ਿਮਆਦ ਿਨਰਧਾਰਤ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ 

ਜਦ� ਤੱਕ ਬ�ਕ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਿਕਸੇ ਿਮਆਦ ਜ� ਸਮਾਪਤੀ ਿਵਵਸਥਾ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਨਹ� 

ਹੁੰ ਦ,ੇ ਬ�ਕ ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਮ� ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ� ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਜ� ਖਾਸ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ� (ਿਜਵ� ਿਕ 

ਚੈ�ਕ� ਦੀ ਵਰਤ�) ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

20.2 ਨ� ਿਟਸ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ - ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਿਮਆਦ ਿਨਰਧਾਰਤ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 

ਵਾਜਬ ਨ� ਿਟਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੇ, ਬ�ਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਪੂਰੇ ਜ� ਖਾਸ ਸਬੰਧ� 

ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ� ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਲਈ ਨਾ ਤ� ਿਕਸੇ ਿਮਆਦ 

ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਿਜਵ� ਿਕ ਚੈ�ਕ ਫਾਰਮ ਦੀ 

ਵਰਤ� ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ)। ਨ� ਿਟਸ ਦੀ ਿਮਆਦ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ 

ਿਵੱਚ, ਬ�ਕ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਿਚੰਤਾਵ� ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇਗਾ। 
 

20.3  ਿਬਨ� ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਿਮਆਦ ਦੇ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 

ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵ� ਿਜਨ� � ਲਈ ਨਾ ਤ� ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਿਮਆਦ 

ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਸਮ� ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਇਸ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ 
 

20.4 ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਲਈ ਸਮਾਪਤੀ 

ਬ�ਕ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਿਤਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨ� ਲਈ 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਤੁਰੰਤ ਪ�ਭਾਵ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਬਨ� ਨ� ਿਟਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ� ਜ� ਇਸਦੇ 



ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਹੱਿਸਆਂ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ: 

— ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਨ�  ਗਾਹਕ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਿਬਆਨ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, 

ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਿਬਆਨ ਬ�ਕ ਦੇ ਕ�ੈਿਡਟ ਦੇਣ ਜ� ਬ�ਕ ਲਈ ਜੋਖਮ� ਵਾਲੇ ਹੋਰ 

ਕਾਰਜ� ਬਾਰੇ ਬ�ਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। 

(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਿਡਲੀਵਰੀ); ਜ� 

— ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਿਥਤੀ ਜ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 

ਿਗਰਾਵਟ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਜ� ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਤ� ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਜ� ਬ�ਕ 

ਪ�ਤੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ� 

ਪ�ਤੀਭੂਤੀ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵ;ੇ ਜ� 

— ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ, ਇਹਨ� ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਨੰਬਰ 13 ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ 

ਉਪਬੰਧ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ�ਤੀਭੂਤੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਜ� ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ 

ਨਾਲ, ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ਰੂ ਲੋੜ�ਦੀ ਸਮ� ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 

ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ; 

— ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਗਾਹਕ 

ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਜਬ 

ਿਮਆਦ ਜ� ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਮਆਦ 

ਪੁੱ ਗਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਇਸ 

ਪਿਰਵਰਤਨ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ 

ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ; 

— ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਜਦ� ਬਕਾਇਆ ਹ,ੈ ਉਸ 

ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਿਜਹੀ 

ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਨ� ਿਟਸ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਦੋ 

ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਬਾਅਦ ਜ� ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ; 

— ਗਾਹਕ ਿਜਸ ਕੋਲ ਇਸਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸਮਾਪਤੀ ਜ� ਤਰਲਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ 

ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ (ਇਕਸੁਰਤਾ, ਏਕੀਕਰਨ ਜ� ਮਰਜਰ ਤ� ਇਲਾਵਾ); 

— ਗ�ਾਹਕ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ� ਆਪਣੇ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 

ਅਸਮਰੱਥ ਹ ੈਜ� ਅਸਫਲ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦਾ 

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� 

ਿਕ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹ;ੈ 

— ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਲੈਣਦਾਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਜ� ਉਹਨ� ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ 

ਅਸਾਈਨਮ�ਟ, ਪ�ਬੰਧ ਜ� ਰਚਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ; 

— ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਫ਼ਰਜ਼� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜ� ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ 

ਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ; 

— ਗਾਹਕ ਨ�  ਇਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਿਕਸੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ 

ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ� ਿਕਸੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਜ� 

ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕਾਨੰੂਨ ਜ� ਲੈਣਦਾਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ 

ਸਮਾਨ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਜ� ਇਸ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜ� ਤਰਲੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 

ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ, ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ� 

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ ੋਇਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਸਥਾਿਪਤ ਜ� ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, 

ਅਿਜਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ� ਪਟੀਸ਼ਨ 

—  ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਜ� ਰਾਹਤ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਜ� ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜ� 

ਤਰਲੀਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ�, ਜ� 

— ਸੰਸਥਾ ਜ� ਇਸਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ 30 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਬਰਖਾਸਤ, 

ਿਡਸਚਾਰਜ, ਰੁਿਕਆ ਜ� ਰੋਿਕਆ ਨਹ� ਜ�ਦਾ ਹੈ; 

— ਿਕਸੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਕ, ਅਸਥਾਈ ਿਲਕਵੀਡੇਟਰ, ਿਰਸੀਵਰ, ਟਰੱਸਟੀ, ਿਨਗਰਾਨ ਜ� 

ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ� ਸਾਰੀਆਂ ਜ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 



ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ 

ਕਰਨਾ ਜ� ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ; 

— ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ� ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 

ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਧਰ ਜ� ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ� ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ 

'ਤੇ ਜ� ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਕੋਈ ਪ�ੇਸ਼ਾਨੀ, ਅਮਲ, ਅਟੈਚਮ�ਟ ਜ� ਹੋਰ ਕਾਨੰੂਨੀ 

ਪ�ਿਕਿਰਆ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹ,ੈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ� ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਧਰ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹ,ੈ ਜ� ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ 

30 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ 

ਬਰਖਾਸਤ, ਿਡਸਚਾਰਜ, ਰੁਕੀ ਜ� ਰੋਕੀ ਨਹ� ਜ�ਦੀ; 

— ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਬ�ਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ�, ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸ,ੇ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ 

ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵ� ਤੱਕ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਿਵੱਚ 

ਰੁਕਾਵਟ, ਮੁਅੱਤਲ ਜ� ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰਾਖਵ� ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਉਿਚਤ ਨ� ਿਟਸ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਿਬਨ� ਕੋਈ 

ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ/ਨੁਕਸਾਨ/ਕੀਮਤ 

ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਤ� ਿਬਨ�। 
 

21. ਿਕਸ ੇਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਆੁਰਾ ਸਮਾਪਤੀ 

ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਿਵ ਜੇਕਰ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤ� ਇਸਨੰੂ ਗਲਤੀ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਦੂਸਰੀ ਿਧਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜ� ਿਨਭਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਿਜਹੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਹੱਲ 

ਪਾਰਟੀ ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੀਹਵ� ਿਦਨ ਜ� ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� 

ਅਿਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਦੂਸਰੀ ਿਧਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭੌਿਤਕ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਗਲਤ ਜ� 

ਗੁੰ ਮਰਾਹਕੁੰ ਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
 

22. ਕਾਨੰੂਨੀ ਨਤੀਜੇ: 

22.1 ਪੂਰੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ� ਜ� ਇਸਦੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਭਾਗ� ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮ� ਤੁਰੰਤ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕ 

ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਬ�ਕ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬ�ਕ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ 

ਨਾਲ, ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਖਾਿਤਆਂ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਸਮ� ਿਮਆਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 

ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ (ਉਦਾਹਰਣ 

ਵਜ�, ਿਕਸੇ ਸੁਿਵਧਾ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜ� ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਚੈ�ਕ 

ਫਾਰਮ� ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ) ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਬ�ਕ ਗਾਹਕ ਦੀ ਤਰਫ� ਉਸ 

ਦੁਆਰਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

22.2 ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਬ�ਕ ਗਾਹਕ ਦੀ ਤਰਫ� ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ 

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕ�ੈਿਡਟ ਕੀਤੀਆਂ ਰਕਮ� ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਰੀ-ਡੈਿਬਟ ਕਰਨ 

ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ�ਤੀਭੂਤੀਆਂ ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸਚ�ਜ 

ਦੇ ਿਬੱਲ� ਜ� ਚੈ�ਕ�, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਉਦ� ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦ� 

ਤੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਡੈਿਬਟ ਬੈਲੰਸ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹ,ੈ ਨੰੂ ਕਵਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ। 

22.3 ਬ�ਕ ਅਿਜਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸ� ਅਤੇ 

ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬ�ਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਬ�ਕ 

ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਤ� ਇਸ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਕੋਈ 

ਵੀ ਰਕਮ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

22.4 ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤ� ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਬੰਧ� ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਾਿਤਆਂ 

ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਿਨਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਰਿਹਣਗੀਆਂ। 

 



  

ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ 
23. ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਪ�ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ: 

23.1 ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 

ਬ�ਕ ਜਰਮਨ ਬ�ਕ� ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (Einlagensicherungsfonds des 

Bundesverbandes deutscher Banken e.V.) ਦੇ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਪ�ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦਾ 

ਮ�ਬਰ ਹੈ, ਿਜਸਨੰੂ ਇੱਥੇ "ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਪ�ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ" ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ 

ਪ�ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਲ�ਸ ਸ਼ੀਟ ਆਈਟਮ 

"ਗਾਹਕ� ਲਈ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ" ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਮੰਗ, 

ਿਮਆਦ ਅਤੇ ਬਚਤ ਜਮ�� ਰਕਮ�, ਰਿਜਸਟਰਡ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਹਰੇਕ ਲੈਣਦਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੀਮਾ ਜਮ�� ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਦੇਣਦਾਰ ਪੂੰ ਜੀ ਦਾ 

30% ਹੈ। ਇਹ ਸਰੱੁਿਖਆ ਸੀਮਾ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਸੂਿਚਤ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੰਟਰਨ� �ਟ 'ਤੇ www.bdb.de ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹ ੈ
 

23.2 ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਸੁਰੱਿਖਆ ਤ� ਛੋਟ� 

ਦਾਅਵੇ ਿਜਨ� � ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਬ�ਕ ਨ�  ਬੇਅਰਰ ਇੰਸਟਰੂਮ�ਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ 

ਬੇਅਰਰ ਬ�ਡ ਅਤੇ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਦੇ ਬੇਅਰਰ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ, ਨਾਲ ਹੀ ਬ�ਕ� ਦੀਆਂ 

ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹ� ਹਨ। 
 

23.3 ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਪ�ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇ ਉਪ-ਿਨਯਮ� ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੈਧਤਾ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਪ�ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇ ਉਪ-ਿਨਯਮ� ਦੇ 

ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 
 

23.4 ਦਾਅਿਵਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ 

ਿਜਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਪ�ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਜ� ਇਸਦ ੇਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਿਕਸੇ ਗਾਹਕ ਨੰੂ 

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬ�ਕ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਗਾਹਕ ਦੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੀ ਸੰਬੰਿਧਤ ਰਕਮ ਨੰੂ 

ਸਾਰ ੇਸਹਾਇਕ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਪ�ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਿਵੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮ� 

ਟ��ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। 
 

23.5 ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ 

ਬ�ਕ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਪ�ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਜ� ਇਸਦੇ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਨੰੂ ਸਾਰੀ ਸੰਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇਉਹਨ� ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ 

ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

24.  ਫੁਟਕਲ : 

24.1 ਸਮਝਦਾਰੀ 

ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਖਾਤੇ ਅਤੇ/ਜ� ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਿਜਵ� ਿਕ ਉਸਦੇ 

ਹਸਤਾਖਰ) ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਿਜਵ� ਿਕ ਚੈ�ਕ), ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀ, ਪਾਸਵਰਡ/ਿਪੰਨ 

ਨੰਬਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤ� ਜੋ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 

ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹ� ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਨੰੂ 

ਤੁਰੰਤ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਿਤਆਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ� 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ ਿਕਸੇ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਵਰਤ� ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਜ� ਸੱ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ 

ਬ�ਕ ਨੰੂ ਇਹਨ� ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਲਤ� ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤ� ਜ� ਯੰਤਰ� ਦੇ ਹੋਰ ਿਹੱਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕ ੇਐਕਸਚ�ਜ 

ਦੇ ਿਬੱਲ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਡੈਿਬਟ ਕੀਤ ੇਜ�ਦ ੇਹਨ, ਤ� ਬ�ਕ, ਬਦਲੇ ਿਵੱਚ, ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਡੈਿਬਟ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 



 
 

25. ਮੁਆਵਜ਼ਾ 

ਗਾਹਕ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਿਵਆਂ, ਮੰਗ�, ਮੁਕੱਦਮੇ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਹਰਜਾਨ� , ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, 

ਲਾਗਤ�, ਨੁਕਸਾਨ, ਖਰਚੇ, ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਕਮ� ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬ�ਕ ਦੇ 

ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕਰੈਿਡਟ ਜ� ਹੋਰ ਬ�ਿਕੰਗ ਸਹੂਲਤ� ਜ� 

ਗਾਹਕ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬ�ਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦਾ 

ਹੈ ਜਦ� ਅਿਜਹੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਬ�ਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਫਰਾਡ ਜ� ਗਲਤੀ ਦੇ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 
 

26. ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ 

ਬ�ਕ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਜੋ ਿਕ ਉਹ ਰਕਮ� 

ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਨ (ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੁਦਰਾਵ� ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਜਦ� ਗਾਹਕ ਬ�ਕ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਸੀ 

ਜੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੈਣ ਦਣੇ/ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੈ ਜਦ� ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜ� ਭੁੱ ਲ ਨਹ� ਹੋਈ ਹੈ 

ਉਦ� ਗਾਹਕ ਦੇ ਲਈ ਿਨਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਬੱਧਕਾਰੀ ਹੈ। 
 

27. ਮੁਦਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 

ਜੇਕਰ ਬ�ਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਰਕਮ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ 

ਭੁਗਤਾਨ ਅਿਜਹੀ  ਮੁਦਰਾ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਮ ਨਹ� ਸੀ  ("ਮੁਦਰਾ ਖਾਤਾ"), 

ਤ� ਬ�ਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਬਨ� ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਿਦੱਤੇ ਇਸ ਦਾ 

ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤ� ਜੋ ਅਿਜਹੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੰੂ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕੇ  ਅਤੇ 

ਰੂਪ�ਤਰਣ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ�ਕ ਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ (ਚਾਹੇ 

ਿਕਸੇ ਿਨਰਣੇ ਜ� ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ� ਹੋਰ) ਉਸ ਰਕਮ ਨੰੂ ਿਡਸਚਾਰਜ ਨਹ� 

ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਜਦ� ਤੱਕ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਮੁਦਰਾ ਖਾਤ ੇਿਵੱਚ ਪੂਰਾ 

ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ। 

ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ ਭੁਗਤਾਨ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਤ� ਘੱਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� 

ਬ�ਕ ਕੋਲ ਇਸ ਘਾਟ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਰਨ 

ਹੋਵੇਗਾ। 
 

28. ਨ� ਿਟਸ 

ਬ�ਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਨ� ਿਟਸ, ਪੱਤਰ-ਿਵਹਾਰ, ਸਾਧਨ ਜ� ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 

ਸਾਧਾਰਨ ਡਾਕ, ਹੱਥ, ਟੇਲੈਕਸ ਜ� ਫੈਸੀਮਾਈਲ (ਬ�ਕ ਨੰੂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜਾਣੇ ਗਏ ਗਾਹਕ ਦੇ 

ਪਤ,ੇ ਟੈਲੀਕਸ ਨੰਬਰ ਜ� ਫੈਸੀਮਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ) ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਬ�ਕ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ 

ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਉਸਦਾ/ਇਸਦਾ ਆਖਰੀ ਜਾਿਣਆ ਪਤਾ ਜ� ਪਤਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਕਈੋ ਵੀ 

ਸੰਚਾਰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤ� ਦੋ ਿਦਨ ਬਾਅਦ (ਜੇ ਸਥਾਨਕ ਹੈ) ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤ� 

ਪੰਜ ਿਦਨ ਬਾਅਦ (ਜੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ), ਪ�ਸਾਰਣ ਦੇ ਸਮ� (ਜੇ ਟੇਲੈਕਸ ਜ� ਫੈਸੀਮਾਈਲ ਦੁਆਰਾ), 

ਜ� ਿਡਲੀਵਰੀ ਦੇ ਸਮ� (ਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ) ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

29. ਓਵਰਡ�ਨੌ ਰਕਮ 

ਬ�ਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ (ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਤ� ਿਬਨ�) ਿਕਸੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ 

ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜ� ਿਕਸੇ ਹਦਾਇਤ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਗਾਹਕ 

ਨੰੂ ਕ�ੈਿਡਟ, ਿਵੱਤੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਜ� ਪੇਸ਼ਗੀ ਪੈਸ ੇਦੇ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਇਸਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ (ਜੇਕਰ ਬ�ਕ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ 

ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਹੈ (ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾ ਿਦੱਤੀ 

ਗਈ ਹੋਵੇ), ਅਤੇ  (ii) ਅਿਜਹੀ ਆਪਸੀ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਲੀ ਦਰ ਤੇ ਿਵਆਜ ਸਿਹਣਯੋਗ ਹਵੋੇਗਾ 

(ਜ� ਅਿਜਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ, ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਵਾਜਬ ਦਰ 'ਤੇ) ਇਸ ਦੀਆਂ 

ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ)। 

 



 

 

30. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
ਜੇਕਰ ਬ�ਕ ਨ�  ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਜ� ਿਡਲੀਵਰ ਕਰਨ�  ਹਨ, ਤ� ਉਹ ਉਹਨ� ਦੀ 
ਵਾਜਬ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਜ�ਚ ਕਰੇਗਾ। ਬ�ਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਬ�ਕ ਨੰੂ ਪਿਹਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕ�ਮ ਿਵੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ ਵੈਧਤਾ, 
ਪ�ਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ, ਉਿਚਤਤਾ ਜ� ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨ� ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ 
ਿਵਆਿਖਆ ਜ� ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾਲ ਦੀ 
ਪ�ਿਕਰਤੀ, ਮਾਤਰਾ ਜ� ਸਿਥਤੀ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 
 

31. ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਘਾਟੇ 
ਜਦ� ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੌ 'ਤੇ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ 
ਹ,ੈ ਬ�ਕ ਇਹਨ� ਆਮ ਕਾਰਬੋਾਰੀ ਸ਼ਰਤ� ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕੰਮ� ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ 
ਫਰਜ਼ ਨਹ� ਿਨਭਾ�ਦਾ ਹੈ। 
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਬ�ਕ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹ� 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਟੇਸ਼ਨ� ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜ� ਜਮ�ਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਸਤੂਆਂ ਜ� 
ਪ�ਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਮੁੱ ਲ, ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਜ� ਉਹਨ� ਚੀਜ਼� ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

32. ਿਵਆਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 
ਜੇਕਰ ਆਦੇਸ਼� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਜ� ਅਣਗਿਹਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ� ਇਸਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ 
ਿਕਸੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਕਰਕੇ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਬ�ਕ 
ਿਸਰਫ ਿਵਆਜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਬ�ਕ ਨ�  
ਆਦੇਸ਼ ਜ� ਸਲਾਹ ਤ� ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਿਵਆਜ ਦੇ 
ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਮੁਦਰਾ ਜ� ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਿਵੱਚ 
ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹ� ਮੰਨੀ ਜ�ਦੀ। 
 

33. ਪ�ਤੀਭੂਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 
ਇਹ ਖੁਦ ਗਾਹਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬ�ਕ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਕੋਲੈਟਰਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਮਾਲ, ਸੰਪੱਤੀ ਜ� ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਾਅਿਵਆਂ ਜ� 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ�ਿਹ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ�ਤੀਭੂਤੀ ਵਜ� ਦੇਖਣ, ਅਤੇ ਬ�ਕ 
ਨੰੂ ਉਿਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ। 
 

34. ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਮਰੱਥਾ 
ਗਾਹਕ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜ� ਬ�ਕ 
ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਬ�ਕ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਨੁਕਸ ਜ� ਅਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲਤਾ 
ਦੇ, ਗਾਹਕ ਜ� ਉਸਦੇ ਪ�ਤੀਿਨਧੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਿਗਆਨ 
ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

35. ਪ�ਤੀਭੂਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਲੈਣ-ਦਣੇ 
ਿਜੱਥੇ ਪ�ਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚ�ਜ� 'ਤੇ ਜ� ਓਵਰ-ਦ-ਕਾ�ਟਰ ਮਾਰਕੀਟ 
ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਬ�ਕ ਉਲਟ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ ਅਣਹ�ਦ ਿਵੱਚ, ਅਿਜਹੇ ਆਦੇਸ਼� ਨੰੂ ਲਾਗੂ 
ਕਰਨ ਦੀ ਥ� ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ। 
 

36. ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਬੌਿਧਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ 
ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਟ�ੇਡਮਾਰਕ, ਲੋਗੋ, ਨਾਅਰੇ 
ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਿਚੰਨ� , ਬ�ਕ ਜ� ਸੰਬੰਿਧਤ ਬੌਿਧਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਿਧਕਾਰ ਮਾਲਕ� ਦੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਅਤੇ 
ਗੈਰ-ਰਿਜਸਟਰਡ ਬੌਿਧਕ ਸੰਪਤੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹਨ। 
ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਬ�ਕ ਜ� ਅਿਜਹੀ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੀ ਿਲਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤ� 
ਿਬਨ�, ਬ�ਕ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੌਿਧਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੇ ਿਕਸੇ 
ਵੀ ਲਾਇਸ�ਸ ਜ� ਅਿਧਕਾਰ ਨੰੂ ਇਮਿਤਹਾਨ, ਰੋਕ, ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ 
ਿਵੱਚ ਨਹ� ਸਮਿਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਪਤੀ. ਬ�ਕ ਨਾ ਤ� ਵਾਰੰਟੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 
ਇਹ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਬ�ਕ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ  
ਵਰਤ� ਪੇਟ�ਟ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਜ� ਿਕਸੇ ਬੌਿਧਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਜ� ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ 
ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹ� ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਬ�ਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜ� ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਨਹ� ਹਨ। 
ਬ�ਕ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਬ�ਕ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦਾ  
 



 
 
ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੇਵਾਵ�, ਟੈਕਸਟ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਫਟੋੋਆਂ, ਵੀਡੀਓ, 
ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਗ�ਾਿਫਕਸ ਸਮੇਤ, ਪਰ ਇਹਨ� ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਹਨ, ਜ� ਤ� ਬ�ਕ ਅਤੇ/ਜ� 
ਸਮੱਗਰੀ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਮਤੀ ਨਾਲ ਵਰਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨ� ਦੁਆਰਾ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਟ�ੇਡਮਾਰਕ, ਸਰਿਵਸ ਮਾਰਕ, 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ/ਜ� ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼� ਦੇ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ 
ਕਾਨੰੂਨ, ਅਤੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 

37. ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹ� 
ਇਹਨ� ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਜ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਜ� ਦੇਰੀ ਨੰੂ ਛੋਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 

ਨਹ� ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਜ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜ� 

ਅੰਸ਼ਕ ਵਰਤ� ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ� ਹੋਰ ਅਿਭਆਸ, ਉਸ ਅਿਧਕਾਰ, ਸ਼ਕਤੀ 

ਜ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿਧਕਾਰ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਜ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਹ� 

ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

38. ਵੰਡ 
ਜੇਕਰ ਇਹਨ� ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਕੋਈ ਿਵਵਸਥਾ ਜ� ਸ਼ਰਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 

ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ, ਿਨਯਮ, ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਜ� ਿਨਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਵੈਧ ਜ� 

ਲਾਗੂ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ� ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ� ਸਵੈ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜ� ਬਾਡੀ, 

ਅਿਜਹੀ ਅਯੋਗਤਾ ਜ� ਲਾਗੂ ਕਰਨਯੋਗਤਾ ਿਸਰਫ਼ ਅਿਜਹੇ ਪ�ਬੰਧ ਜ� ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। 

ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪ�ਬੰਧ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 

ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਰਤ� ਇਸ ਤਰ�� ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਿਜਵ� ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਅਵੈਧ ਜ� ਲਾਗੂ 

ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਿਵਵਸਥਾ ਜ� ਸ਼ਰਤ ਇੱਥ ੇਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਸੀ। 
 

39. ਿਸਰਲੇਖ 
ਇਹਨ� ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਿਵੱਚ ਧਾਰਾ ਿਸਰਲੇਖ ਿਸਰਫ਼ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ 

ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 

ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਰਤ� ਲਈ ਅਨੁਬੰਧ 
 

ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਰਤ� ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਬੰਧ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਿਵਚਕਾਰ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ 

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਰਤ� ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਇਸ 

ਅਨੁਬੰਧ ਦੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ� ਬ�ਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵ� 'ਤੇ 

ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। 
 

1. ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ� 
1.1 "ਬ�ਕ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਿਡਊਸ਼ ਬ�ਕ ਏ ਜੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵ� ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ 

ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦ� ਤੱਕ ਇਹ ਇਸਦੇ ਸੰਦਰਭ ਜ� ਅਰਥ ਉਲਟ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਇਸਦੇ 

ਅਿਧਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਏਜੰਟ, ਠ� ਕੇਦਾਰ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ, �ਤਰਾਿਧਕਾਰੀ, 

ਸਮੱਗਰੀ ਪ�ਦਾਤਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਸੰਸਥਾਵ� ਹਨ, ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਖਾਿਤਆਂ ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬ�ਕ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬ�ਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਿਸਵਾਏ ਿਜੱਥੇ ਬ�ਕ ਨ�  ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ 

ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। 
 

1.2 "ਚਾਰਜ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ, ਫੀਸ�, ਿਵਆਜ, ਖਰਚੇ 

ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਅਤੇ/ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ/ਜ� ਗਾਹਕ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਸਬੰਧ 

ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
 

1.3 "ਕਾਰਸਪ�ਡ�ਟ ਬ�ਕ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਬ�ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਬ�ਕ 

ਤੱਕ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਕੁਝ ਸੁਿਵਧਾਵ� 

ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕ�ੈਿਡਟ ਲਾਈਨ� ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨ� ਸਟ�ੋ ਖਾਤੇ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੱਕ 



ਸੀਿਮਤ ਨਹ�, ਵਪਾਰਕ ਿਵੱਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰ�ਸ ਅਤੇ 

ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਗਤੀਿਵਧੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
 

1.4 "ਗਾਹਕ" ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ (i) ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬ�ਕ ਿਵੱਚ ਖਾਤੇ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਹੁਣ/ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਕਦ ੇਵੀ ਖੋਿਲ�ਆ (ਬਦਿਲਆ) ਹੋਵੇ; (ii) ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਸੇਵਾਵ� 

ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; (iii) ਕਾਰਡਧਾਰਕ, ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਵੋ,ੇ 

ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਮੂਿਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤਾਧਾਰਕ� ਦੇ ਸੰਦਰਭ 

ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ, ਇਕਵਚਨ ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਦੋਵ� ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  "ਗਾਹਕ" ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਵਅਕਤੀ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ, ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਐਚ.ਯੂ.ਐਫ. 

(ਿਹੰਦੂ ਅਣਵੰਡੇ ਪਿਰਵਾਰ), ਕੰਪਨੀ, 

ਕੋ-ਆਪਰੇਿਟਵ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜ� ਟਰੱਸਟ  ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਿਜਸ 

ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ� ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਉਪ-ਿਵਭਾਗ ਜ� ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਜ� ਇਸਦੀ ਸਾਧਨਾ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - ਬ�ਕ ਿਵੱਚ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ। ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਮਰਦਾਨਾ ਿਲੰਗ ਿਵੱਚ 

ਿਕਹਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 
 

1.5 "ਫੇਮਾ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਐਕਟ, 1999। 
 

1.6 "ਪ�ਿਕਰਿਤਕ ਘਟਨਾ" ਿਵੱਚ ਅਣਿਕਆਸੀ ਘਟਨਾ, ਅੱਗ, ਮਾਲ, ਤੂਫ਼ਾਨ, ਿਵਸਫੋਟ, 

ਭੂਚਾਲ ਜ� ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ/ਸਥਾਨਕ 

ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਕਾਨੰੂਨ, ਫ਼ਰਮਾਨ, ਆਰਡੀਨ� ਸ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ 

ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਿਨਯਮ, ਬ�ਕ, ਿਸਵਲ ਗੜਬੜੀ, ਜੰਗ�, ਯੁੱ ਧ ਵਰਗੇ 

ਹਾਲਾਤ, ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ, ਜਨਤਕ ਦਸੁ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਹੜਤਾਲ� ਅਤੇ 

ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕਣਾ ਜ� ਮੰਦੀ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
 

1.7 "ਇੰਟਰਨ� �ਟ" ਕੰਿਪਊਟਰ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਉਪਕਰਨ� ਦਾ ਨ� ਟਵਰਕ ਹੈ ਜੋ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸ�ਝਾ ਅਤੇ ਆਦਾਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਇੱਕ 

ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਪ�ਸਾਰਣ ਸਮਰੱਥਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ�ਸਾਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਧੀ, ਭੂਗੋਿਲਕ 

ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਕੰਿਪਊਟਰ� ਿਵਚਕਾਰ 

ਸਿਹਯੋਗ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਿਧਅਮ ਹੈ। 
 

1.8 "ਮੇਿਲੰਗ ਐਡਰੈਸ" ਬ�ਕ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਗਾਹਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ (ਜ� ਿਜਵ� ਿਕ 

ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ�ਕ ਦੇ 

ਿਰਕਾਰਡ� ਿਵੱਚ ਬਦਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹ)ੈ ਉਹ ਪਤੇ ਵਜ� ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ ਿਵਹਾਰ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। 
 

1.9 "ਰਿਜਸਟਰਡ ਐਡਰੈ�ਸ" ਖਾਤਾ ਖੋਲ�ਣ ਦੇ ਸਮ� ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਡਾਕ ਪਤੇ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਵ� ਿਕ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਬ�ਕ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ� ਿਵੱਚ ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ। 
 

1.10 "ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ." ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ ਹੈ। 
 

1.11 "ਇੰਟਰਨ� �ਟ ਬ�ਿਕੰਗ ਫਰਾਡ ਇੰਸ਼ੋਰ�ਸ" ਇੱਥੇ ਧਾਰਾ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� 

ਦੇ ਅਧੀਨ ਬ�ਕ ਦੀ ਇੰਟਰਨ� ਟ ਬ�ਿਕੰਗ ਸਹੂਲਤ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ� ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ 

ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਬੀਮਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਧੂ 

ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 
 

1.12  "ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟ�" ਿਵੱਚ ਿਨਯਮਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ�, ਵਾਧੂ ਮੰਗ, 

ਿਬਜਲੀ ਅਤੇ ਿਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵ�, ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਪ�ੋਗਰਾਿਮੰਗ 

ਗਲਤੀਆਂ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜ� ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ ਖਰਾਬੀ, 

ਇੰਟਰਨ� ਟ ਜ� ਨ� �ਟਵਰਕ ਅਸਫਲਤਾ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨ� �ਟਵਰਕ ਿਵੱਚ ਨੁਕਸ, ਇੰਟਰਨ� ਟ 

ਕਨ� ਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ, ਬ�ਕ ਦੇ ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਕੰਿਪਊਟਰ 



ਨ� ਟਵਰਕ ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਸਮੱਿਸਆਵ�, ਬ�ਕ ਦੇ ਸਰਵਰ ਜ� ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਬੰਦ 

ਹੋਣਾ, ਸੰਚਾਰ ਿਲੰਕ� ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ, ਕੰਿਪਊਟਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਖਰਾਬੀ, ਸੇਵਾ 

ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨ� ਟਵਰਕ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ�, ਅਤੇ ਿਕਸੇ 

ਹੋਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੁਕਾਵਟ�; ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ, ਭੋਜਨ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ�, ਕਾਨੰੂਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜ� ਬ�ਕ ਦੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਤ� ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਸਮੱਿਸਆ ਜ� ਮੁਸ਼ਕਲ� ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨ� ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹ�, ਜ� ਿਕਸ ੇਵੀ 

ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
 

1.13 "ਸ਼ਰਤ�" ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵਗੇਾ ਉਹ ਸ਼ਰਤ� ਜੋ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ 

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

1.14 "ਵੈਬਸਾਈਟ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬ�ਕ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ। 
 

2. ਸਵੀਿਕ�ਤੀ 

ਗਾਹਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨ�  ਇਹਨ� ਿਨਯਮ� ਨੰੂ ਪਿੜ�ਆ, ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇ

ਸਮਝ ਿਲਆ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਿਬਨ� ਸ਼ਰਤ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਫੇਮਾ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ 

ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਸਮੇਤ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਖਾਤਾ ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਜੋ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ 

ਵੀ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਨੰੂ ਸ�ਪਣ ਯੋਗ/ਤਬਾਦਲਾਯੋਗ ਨਹ� ਹਨ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਹੀ 

ਇਸਨੰੂ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

3. ਪੱਤਰ ਪ�ੇਰਕ ਬ�ਕ ਸੰਬੰਧ 

ਬ�ਕ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵ� ਜ� ਸੁਿਵਧਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬ�ਕ� ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤ� 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਬ�ਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਹੱਤ� ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਿਚਤ ਿਧਆਨ ਰੱਖੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ 

ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ/ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਾਰਸਪ�ਡ�ਟ ਬ�ਕ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜ� 

ਅਣਗਿਹਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ/ਜ� ਜਮ�� ਚੈਕ� ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ 

ਦੇਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ� ਬ�ਕ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। 
 

4. ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ 

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ ਅਟੱਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬ�ਕ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਸਮ� ਪ�ਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਿਬਊਰੋ, ਐਫੀਲੀਏਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਰਮ�, 

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ�, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ 

ਸਮੇਤ ਗਾਹਕ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸ�ਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਉਿਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋੜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਗਾਹਕ ਅੱਗੇ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਬ�ਕ ਅੰਕੜਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕ�ੈਿਡਟ ਸਕੋਿਰੰਗ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ 

ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕੰਿਪਊਟਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਗਾਹਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬ�ਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵ� ਨੰੂ ਸਖ਼ਤ ਭਰੋਸੇ ਿਵੱਚ 

ਪ�ਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਜ� ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ 

ਕਲੀਅਿਰੰਗ ਨ� ਟਵਰਕ ਿਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਮੇਤ ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ� 

ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; (ii) ਕਨੰੂਨੀ ਜ� ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਿਨਰਦੇਸ਼/ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਿਵੱਚ; (iii) ਕ�ੈਿਡਟ ਰੇਿਟੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕ�ੈਿਡਟ ਰੇਿਟੰਗ ਲਈ; (iv) ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 

ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ। 

 



5. ਗਾਹਕ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀਆਂ 

ਗਾਹਕ ਪ�ਿਤਿਨਧਤਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਵਾਰੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ (i) ਉਸ ਕੋਲ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ/ਜ� 

ਉਹ ਿਨਯਮ� ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ 

ਅਪਾਹਜਤਾ, ਪਾਬੰਦੀ ਜ� ਮਨਾਹੀ ਦ ੇਅਧੀਨ ਨਹ� ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੰੂ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ 

ਵੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੰੂ ਿਨਭਾਉਣ ਜ� ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕਦਾ ਹੈ (ii) ਸ਼ਰਤ� ਜ� ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ 

ਿਸੱਧੇ ਜ� ਅਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜ� ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 

ਟਕਰਾਅ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜ� ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ;  

(iii) ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਸੰਬੰਿਧਤ ਜ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨਹ� 

ਹਨ, ਜੋ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜ� ਕੁੱ ਲ ਿਮਲਾ ਕੇ, ਬ�ਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਹਨ; (iv) 

ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮ� ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੱਚੀ ਅਤੇ 

ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ; 

(v) ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜ� ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜ� ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਲੰਿਬਤ 

ਨਹ� ਹਨ ਜ� ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜ ੋਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ 

ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ� ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨ� ਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੰੂ ਭੌਿਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

6. ਬ�ਕ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 

ਬ�ਕ ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਗਲਤੀ-ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵ� 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇ। ਬ�ਕ ਗਾਹਕ ਜ� ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਨੰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਹਾਨੀ, 

ਲਾਗਤ, ਖਰਚੇ, ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�� ਦ ੇਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਜ� ਦੇਣਦਾਰ 

ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ�ਕ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੈ ਜ� ਨਹ�। 

ਉਪਰੋਕਤ ਪ�ਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨ�, ਬ�ਕ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਨੁਕਸਾਨ 

ਜ� ਹਾਨੀ ਲਈ ਗਾਹਕ ਜ� ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਪ�ਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ� ਹਵੋੇਗਾ: ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ 

ਹਦਾਇਤ� ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ, 

ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ, ਜ� ਵਾਜਬ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਕੇ; ਖਾਤਾ(ਖਾਿਤਆਂ) ਅਤੇ/ਜ� 

ਸੇਵਾ(ਸੇਵਾਵ�) ਦੀ ਵਰਤ� ਰਾਹ� ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਲੈਣ-

ਦੇਣ, ਜੋ ਿਕ ਗਾਹਕ ਅਤੇ/ਜ� ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜ� ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਿਵਹਾਰ 

ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ;  

ਬ�ਕ ਦੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਸਸਟਮ/ਨ� �ਟਵਰਕ ਜ� ਸੰਚਾਰ ਨ� �ਟਵਰਕ ਿਵੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਜ� ਹੈਿਕੰਗ; 

ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ(ਖਾਿਤਆਂ) ਿਵੱਚ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ 

ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ; ਿਕਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾ ਜ� ਿਕਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜ� ਬ�ਕ ਦੇ 

ਿਨਯੰਤਰਣ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬ�ਕ ਖਾਤ ੇਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਜ� ਿਕਸੇ ਸੇਵਾਵ� 

ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਗਾਹਕ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ; 

ਜਦ� ਗਾਹਕ ਦੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ� ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੁਆਰਾ 

ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤ� ਬ�ਕ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਗਾਹਕ 

ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ; ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਸਵਰਡ, 

ਜ� ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਿਚੰਨ�  ਜ� ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਜ� ਟੋਕਨ ਜੋ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਖਾਤੇ ਚਲਾਉਣ ਜ� ਿਕਸੇ ਸੇਵਾਵ� 

ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹ;ੈ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ, ਅਨੁਿਚਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ� 

ਪ�ਦਾਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਭਾਵ� ਿਨ�ਜੀ ਹੋਵੇ ਜ� ਿਕਸੇ ਖਾਤੇ ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ; ਭੁਗਤਾਨ 

ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਜ� ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ� 

ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ; ਿਕਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੰੂਨ ਜ� ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ; ਜ� ਗਾਹਕ ਜ� 

ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਿਬਨ�/ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ� ਦੀ 

ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ। 

ਜੇਕਰ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� 

ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜ� ਹਾਨੀ ਲਈ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹ,ੈ ਤ� 

ਬ�ਕ ਿਸਰਫ ਿਸੱਧੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ� ਹਾਨੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜ,ੋ ਆਮ ਘਟਨਾਵ� ਦੇ ਦੌਰਾਨ 



ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ� ਕਿਥਤ ਸਿਥਤੀਆਂ ਤ� ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ� 

ਹਾਨੀ ਬ�ਕ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਗਿਹਲੀ ਜ� ਜਾਣਬੱੁਝ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਇਸ 

ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਤਫਾਿਕਕ, ਅਿਸੱਧ,ੇ ਿਰਮੋਟ, ਨਤੀਜੇ ਵਜ�, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਜ� ਹਾਨੀ 

ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। 
 

7. ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾਵ�/ਤਕਨੀਕੀ ਘਟਨਾਵ� 

ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹ� 

ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਇੱਥੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜ� ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੰੂ ਿਡਸਕ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤ� 

ਰੋਿਕਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜ� ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾ ਜ� ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟ� 

ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ� ਇਸ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬ�ਕ ਦਾ ਉਿਚਤ ਿਨਯੰਤਰਣ ਇਸ �ਤੇ 

ਨਹ� ਹੈ। 
 

8. ਮੁਆਵਜ਼ਾ 

ਗਾਹਕ ਬ�ਕ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਏਜੰਟ�, ਸਲਾਹਕਾਰ�, ਠ� ਕੇਦਾਰ�, ਸਮੱਗਰੀ ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਜ� 

ਬ�ਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਦਾਅਿਵਆਂ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਮੰਗ�, ਕਾਰਵਾਈਆਂ, 

ਨੁਕਸਾਨ�, ਖਰਿਚਆਂ, ਅਤੇ ਪ�ਤੀ ਹਾਨੀ ਰਿਹਤ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਵਾਜਬ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸ� ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ/ਿਨਰਣਾਇਕ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ� 

ਸਮੇਤ ਖਰਚੇ, ਜੋ ਿਕ (i) ਬ�ਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾਵ� ਜ� ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ 

ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ� ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਜ� ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ; (ii) 

ਗਾਹਕ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਤ� ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਖਾਤੇ 

ਅਤੇ/ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤ�; ਜ� (iii) ਗਾਹਕ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ ਦੀ 

ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ/ਿਬਨ�, ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਜ� ਬ�ਕ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ 

ਉਲੰਘਣਾ ਜ�, (iv) ਨ� ਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬ�ਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ� ਗਾਹਕ ਦ ੇਕੰਮ� ਜ� ਭੁੱ ਲ� ਕਾਰਨ 

ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਟਾਕਾ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ� ਟਾਕਾ ਕਾਰਵਾਈ 

ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹ�: (ਏ) ਬ�ਕ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ 

ਕਰਨ/ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਜਦ� ਉਸਨੰੂ ਸੱ਼ਕ ਹੋਵੇ ਜ� ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਸਦਾ/ ਇਸਦੇ 

ਪਾਸਵਰਡ ਤੀਜੀ ਿਧਰ� ਨੰੂ ਜਾਣੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਜ� ਜਦ� ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਜ� ਗੈਰ-

ਕਾਨੰੂਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੀ ਹ;ੈ (b) ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਤ� ਗੁਪਤ 

ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ� ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ; (c) ਬ�ਕ ਨੰੂ ਉਸਦੀ/ਉਸਦੀ 

ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ� ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 

ਅਸਫਲਤਾ; (d) ਗਾਹਕ ਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਸਸਟਮ/ਨ� �ਟਵਰਕ 

ਅਤੇ/ਜ� ਬ�ਕ ਦੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਜ� ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਪਹੁੰ ਚ; (e) ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ; (f) ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਵਰਤ� ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 

ਅਸਫਲਤਾ; ਖਾਿਤਆਂ ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਜਵ� ਿਕ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਮ� 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ;ੈ 

(g) ਇਹਨ� ਸ਼ਰਤ� ਅਤੇ ਬ�ਕ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਿਵਚਕਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 

ਅਸਫਲਤਾ। 
 

9. ਲਾਗੂ/ਪ�ਬੰਧਕ ਕਾਨੰੂਨ 

ਬ�ਕ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ�, ਖਾਤੇ/ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 

ਕਾਨੰੂਨ� ਅਤੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ 

ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ�ਕ ਭਾਰਤ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦਸੇ਼ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ 

ਕਰਨ ਲਈ, ਿਸੱਧੇ ਜ� ਅਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ 

ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਖਾਤੇ ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਇੰਟਰਨ� �ਟ ਰਾਹ� ਜ� ਫ਼ੋਨ ਜ� ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹ� ਭਾਰਤ ਤ� 

ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ� 

ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਇਹਨ� ਸ਼ਰਤ� ਨੰੂ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ/ਜ� 

ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਿਤਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 



10. ਕਾਨੰੂਨ/ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਨ 

ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਜ� ਤ� ਖੁਦ ਜ� ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਪ�ਤੀਿਨਧ/ਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ�ਣ 

ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਜ� ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਿਜਵ� ਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਜ� ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਏੋ ਿਕਸੇ 

ਨੁਕਸਾਨ ਜ� ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਬ�ਕ ਗਾਹਕ ਜ� ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਪ�ਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। 

ਗਾਹਕ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨੰੂਨ ਤ� ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ 

ਜੋ ਉਹਨ� ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਜ� ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ, ਉਹਨ� ਦੇ ਖਾਿਤਆਂ ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 

ਬ�ਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਜ� ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। 

ਪ�ਚਿਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। 
 

11. ਆਰਿਬਟਰੇਸ਼ਨ 

ਆਰਿਬਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਿਜਵ� ਿਕ ਇੱਥੇ ਹੇਠ� ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ 

ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਬ�ਕ� ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵ� ਐਕਟ, 1993 ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੀ ਿਰਕਵਰੀ ਦੇ 

ਤਿਹਤ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਿਰਕਵਰੀ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ 

ਨਹ� ਆ�ਦੇ, ਿਜਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਮਾਮਲਾ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਗਾਹਕ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ, ਹਰ ਸਮ�, ਸ਼ਰਤ� ਜ� ਬ�ਕ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ 

ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ� ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਬ�ਕ ਦੇ 

ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਿਕ ਸਾਲਸੀ ਦੁਆਰਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਸਾਲਸੀ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਸਾਲਸ 

ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲਸ ਵਜ� ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਤੌ, ਇਨਕਾਰ, ਅਣਗਿਹਲੀ, ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ� ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ 

ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਬ�ਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲਸ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗਾ। 

ਆਰਿਬਟਰੇਸ਼ਨ ਆਰਿਬਟਰੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1996 ਦੇ ਉਪਬੰਧ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮੁੰ ਬਈ, 

ਭਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ 

ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਬੰਧ� ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਇਸ 

ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਪਬੰਧ� ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜ� ਫੜੇ ਗਏ/ਧਮਕੀਦਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ 

ਿਵੱਚ, ਬ�ਕ ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਪਾਵ� ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ 

ਹੁਕਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। , ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਬਗੈਰ. ਸ਼ਰਤ� ਜ� ਗਾਹਕ ਦੇ 

ਅਿਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਿਦਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਤ� ਜ� ਉਹਨ� ਦੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕ 

ਿਵਚਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਸਮਝੌਿਤਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਤ� ਜ� ਬ�ਕ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ 

ਉਲੰਘਣਾ ਜ� ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਗਾਹਕ ਦਾ ਹਾਲ ਬ�ਕ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਉਲੰਘਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵ,ੇ ਿਜਸ 

ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਉਪਚਾਰ� ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰੂਵ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤ� ਿਬਨ�, 

ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤ� ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬ�ਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਖਾਤਾ ਖੋਿਲ�ਆ ਿਗਆ ਹੈ, 

ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤ� ਕੋਲ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਵਾਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬ�ਕ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਜ� 

ਿਨਆਂਇਕ ਫੋਰਮ ਿਵੱਚ ਦਾਅਵਾ ਿਲਆਉਣ/ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵ� ਉਹ ਭਾਰਤ 

ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ ਜ� ਬਾਹਰ। 
 

12. ਿਰਕਾਰਡ� ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ 

ਬ�ਕ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਿਵਕਲਪ ਅਤੇ ਿਵਵੇਕ 'ਤੇ ਖਾਿਤਆਂ ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ 

ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਿਰਕਾਰਡ� ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ ਜ� ਨਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਬ�ਕ ਢੁਕਵ� ਸਮਝਦਾ 

ਹੈ ਜ� ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਇਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ 'ਤੇ 

ਸਵਾਲ ਨਹ� ਉਠਾਏਗਾ। ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਿਰਕਾਰਡ� ਅਤੇ ਗਾਹਕ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ 



ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਬ�ਕ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਿਨਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਬੱਧਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। 
 

13. ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ (ਟੀ ਡੀ ਐਸ ਆਈ 

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਿਵਆਜ ਆਮਦਨ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਸਮ�-ਸਮ� 

'ਤੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ� ਤੱਕ ਹੋਰ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਨਾ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਟੀ ਡੀ ਐਸ ਲਈ ਪ�ਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਆਜ ਇਕੱਿਠਆਂ/ਭੁਗਤਾਨ� ਨੰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮ�� 

ਰਕਮ� ਲਈ ਜੋਿੜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਟਰਮ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਐਡਵਾਈਸ 'ਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੰੂ 

ਟੈਕਸ, ਿਵਦਹੋਲਿਡੰਗ ਟੈਕਸ ਜ� ਰੀਡ�ਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਐਡਜਸਟ 

ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸਲਈ ਅਿਜਹੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ 

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬ�ਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਯੋਗਤਾ ਨਹ� ਰੱਖੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਫਾਰਮ 

ਨੰਬਰ 15 (H)/ਉਿਚਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ 

ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਜਮ�� ਰਕਮ 'ਤੇ ਿਵਆਜ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਟੀ ਡੀ ਐਸ ਦੇ 

ਨਾਲ ਟਰਮ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਡੈਿਬਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜ� ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰ 

ਜਮ�� ਰਕਮ� ਜ� ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ/ਜ� ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਖੋਲ�ੇ  ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਟਰਮ 

ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ �ਤੇ ਹਵੋੇਗੀ 

ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲ� ਪ�ਗਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 

ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਿਵਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਤ� ਘੱਟ ਹ,ੈ ਤ� ਬ�ਕ ਇਸ ਨੰੂ 

ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਖਾਤੇ ਅਤੇ/ਜ� ਖੁਦ ਟਰਮ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਦੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਤ� ਅਤੇ ਉਸ ਉਦਸੇ਼ 

ਲਈ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਬ�ਕ ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਸ ਨੰੂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹ,ੈ 

ਅਿਜਹੇ ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਨਕਦੀ ਤ� ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਿਬਨ� 

ਹੋਵੇਗਾ। 
 

14. ਫੁਟਕਲ 

ਗਾਹਕ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਬ�ਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ�ਬੰਧ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ-

ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਏਜੰਟ�, ਸਲਾਹਕਾਰ�, ਠ� ਕੇਦਾਰ�, ਸਮੱਗਰੀ ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਜ� ਪ�ਤੀਿਨਧ� ਨੰੂ 

ਿਨਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ�ਕ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜ� ਧੋਖਾਧੜੀ 

ਵਾਲੇ ਕੰਮ� ਜ� ਉਹਨ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨ� ਸ਼ਰਤ� ਿਵੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੰੂ 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੋਈ ਅਿਭਆਸ, ਜ� ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਜ� 

ਇਹਨ� ਿਨਯਮ� ਿਵੱਚ ਿਨਯਤ ਿਕਸੇ ਅਿਧਕਾਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਜ� ਉਪਾਅ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਿਵੱਚ 

ਦੇਰੀ ਉਸ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰ, ਉਪਾਅ ਜ� ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟ ਦਾ ਗਠਨ 

ਨਹ� ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਇੱਕ ਜ� ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਉਪਬੰਧ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ 

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯਗੋ ਨਹ� ਹਨ, ਤ� ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�� ਦੂਜੇ ਗਾਹਕ� ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਉਸ ਿਵਵਸਥਾ 

ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ। ਬ�ਕ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਨੰੂ ਛੱਡਣ 

ਜ� ਿਢੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ� 

ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮ� ਉਸ ਿਵਵਸਥਾ ਨੰੂ ਸਖ਼ਤੀ 

ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬ�ਕ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਨ� ਸ਼ਰਤ� ਦੇ 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹ ੈਜ� ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ 

ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮਰੱਥ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਇਹਨ� ਸ਼ਰਤ� ਜ� ਇਹਨ� ਦੇ ਿਹੱਸੇ 

ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ�ਬੰਧ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹ� ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹ,ੈ ਤ� ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ ਲਾਗੂ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨ� ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਤਮ ਹੱਦ ਤੱਕ 

ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨ� ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵ 

ਿਵੱਚ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਗੇ। ਬ�ਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਾਅਿਵਆਂ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਜ� ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ 

ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਸੋਧਣ, ਸੋਧਣ ਜ� ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰਾਖਵ� ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਜੋਖਮ� ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। 



 

ਖਾਿਤਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਿਨਯਮ 
ਗਾਹਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ�ਣਾ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਖਾਿਤਆਂ ਦੇ 

ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬ�ਕ ਦੀਆਂ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਹ ੈਜੋ ਬ�ਕ 

ਦੁਆਰਾ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਯਮ� ਅਤ ੇਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ ਜ� ਿਕਸੇ 

ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਆੁਰਾ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਜ� ਸੋਧੇ ਗਏ ਿਨਯਮ ਹਨ। ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਖਾਿਤਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇਹ ਿਨਯਮ ਢੁਕਵ� ਹੋਣਗ।ੇ 
 

1. ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ�: 

ਸ਼ਰਤ� ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਵੱਡ ੇਸ਼ਬਦ� ਅਤੇ ਵਾਕ�ਸ਼� ਦੇ ਅਰਥ ਇੱਥ ੇਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਹੋਰ 

ਸੰਕਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਨ� ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ� ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਬ�ਕ ਦੀਆਂ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 

ਸਿਥਤੀਆ ਂਦੀਆਂ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ� ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆ:ਂ 
 

1.1 "ਖਾਤਾ" ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ, ਨਵ� ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ 

(ਿਕਸੇ ਬਦਲੇ ਜ� ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ� ਸਮੇਤ ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ�) 

ਖਾਤੇ (ਸਮੇਤ), (ਿਕਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਬ�ਿਕੰਗ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਿਕਸਮ ਦੇ ਬ�ਿਕੰਗ ਜ� ਿਵੱਤੀ ਸਬੰਧ� ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ�), ਜ� ਤ� ਬ�ਕ ਿਵੱਚ ਆਯੋਿਜਤ, 

ਸੰਚਾਿਲਤ ਅਤੇ/ਜ� ਿਸੰਗਲ ਅਤੇ/ਜ� ਸ�ਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 
 

1.2 ਿਵਕਲਪਕ ਚੈਨਲ�" ਿਵੱਚ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਹਾਲ�ਿਕ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹ�); 

ਫ਼ੋਨ (ਫੈਕਸ ਸਮੇਤ); ਇੰਟਰਨ� �ਟ; ਪੀ.ਓ.ਐ�ਸ. 
 

1.3 “ਅਿਧਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਿਜਹੇ ਗੈਰ-ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ 

ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ/ਜ� ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਤੇ/ਪਹੰੁਚ ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ 

ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕ� ਦਆੁਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅਿਧਕਾਰਤ 

ਿਵਅਕਤੀ। 
 

1.4 "ਬ�ਕ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਐਤਵਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ 

ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਨ� ਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮ�ਟਸ ਐਕਟ, 1881 ਦੇ ਤਿਹਤ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਹੈ, ਭਾਵ� ਿਕ ਬ�ਕ ਜ� ਇਸਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾਵ� ਉਹਨ� ਿਦਨ� 'ਤੇ ਖੁੱ ਲ�ੀਆਂ 

ਹੋਣ। 
 

1.5 "ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ." ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਾਹਕ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ। 
 

1.6 "ਐਫ.ਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ." ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮਦੁਰਾ ਡੀਲਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। 
 

1.7 "ਜੀ.ਓ.ਆਈ." ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। 
 

1.8 "ਡੋਰਸਟੈਪ ਬ�ਿਕੰਗ ਸਵੇਾਵ�- ਿਵੱਚ ਨਕਦ ਿਡਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ, ਕਸੈ਼ ਿਪਕ-ਅੱਪ, ਚੈ�ਕ ਅਤੇ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਪਕ-ਅੱਪ/ਿਡਿਲਵਰੀ, ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਿਡਿਲਵਰੀ/ਿਪਕ-ਅੱਪ ਜ� ਬ�ਕ 

ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵ� 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
 

1.9 "ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤਾ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕ� ਦੁਆਰਾ ਰੱਿਖਆ 

ਿਗਆ ਖਾਤਾ। 
 

1.10 ਇੰਟਰਨ� ਟ ਬ�ਿਕੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੰਟਰਨ� �ਟ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਜ� 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ 

ਜ�ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ�। 
 

1.11 ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ.ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੈਰ ਭਾਰਤੀ ਵਸਨੀਕ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ 

ਪ�ਬੰਧਨ ਐਕਟ, 1999 ਅਤੇ/ਜ� ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ/ਜ� ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ 

ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਅਿਧਿਨਯਮ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 



ਹੈ। 
 

1.12 ਓ.ਸੀ.ਐਸ. ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਡੀ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮਦੁਰਾ ਪ�ਬੰਧਨ 

ਐਕਟ 1999, ਅਤੇ/ਜ� ਗੋਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਅਿਧਿਨਯਮ� 

ਅਤੇ/ਜ� ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 
 

1.13 ਸੰਚਾਲਨ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਾਤਾ ਵਰਤ� ਦਾ ਢੰਗ ਿਜਵ� ਿਕ ਬ�ਕ ਿਵੱਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲ�ਣ 

ਸਮ� ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਵ� ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕ 

ਦੁਆਰਾ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
 

1.14 ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਅਲਾਟ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ/ਜ� ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਅਤੇ/ਜ� ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਖਾਤਾ 

ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ/ਜ� ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਪਸੰਦ 

ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਗੁਪਤ 

ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯ ਕੋਡ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਕਲਪਕ ਚੈਨਲ� ਰਾਹ� ਸੇਵਾਵ� ਇੰਟਰਨ� ਟ 

ਬ�ਿਕੰਗ ਦੁਆਰਾ ਅਿਜਹਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
 

1.15 ਭੁਗਤਾਨ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਿਜਹੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਗਾਹਕ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕ ਦ ੇ

ਖਾਤੇ ਤ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬ�ਕ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਗਾਹਕ ਦੇ ਹੋਰ ਖਾਤੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜ� ਅਿਜਹੇ ਬ�ਕ ਦੇ 

ਗਾਹਕ ਦੇ ਹੋਰ ਬ�ਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਜ� ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

1.16 ਿਨ�ਜੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ਿਪੰਨ)" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ 

ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਨਰਿਮਤ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯ ਕੋਡ, ਜੋ ਿਕ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ 

ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਚੁਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ/ ਜ� ਿਫਰ ਇਸਨੰੂ ਗਾਹਕ 

ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਜ ੋਖਾਤੇ ਨੰੂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ 

ਿਵਕਲਿਪਕ ਚੈਨਲ� ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 
 

1.17 ਪਾਇਓ- ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ 

ਪ�ਬੰਧਨ ਐਕਟ, 1999, ਅਤੇ/ਜ� ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ/ਜ� ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੁਆਰਾ 

ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਤਿਹਤ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 
 

1.18 ਤਨਖ਼ਾਹ ਖਾਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਕਸੇ 

ਇਕਾਈ ("ਿਨਯੋਜਕ") ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਿਲ�ਆ ਿਗਆ ਖਾਤਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਬ�ਕ ਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧ 

ਿਵੱਚ ਪ�ਬੰਧ ਹੈ। 
 

1.19 ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬ�ਕ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਾਗਇਨ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ 

ਇੰਟਰਨ� �ਟ ਬ�ਿਕੰਗ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ� ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਈ-ਮਲੇ ਸਹੂਲਤ। 
 

1.20 ਸੇਵਾਵ� ਿਵੱਚ ਿਵਕਲਿਪਕ ਚੈਨਲ� ਰਾਹ� ਸੇਵਾਵ� ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ; ਡੋਰਸਟੈਪ 

ਬ�ਿਕੰਗ ਸੇਵਾਵ�; ਡ�ੌਪ ਬਾਕਸ ਸੇਵਾ ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵ� ਿਜਵ� ਿਕ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮ�-

ਸਮ� 'ਤੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਜ� ਕੁਝ ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਜ� ਇਸ ਦ ੇਕੁਝ 

ਿਹੱਸੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

1.21 ਿਵਕਲਪਕ ਚੈਨਲ� ਰਾਹ� ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ 

ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਜ� ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਫ਼ੋਨ ਬ�ਿਕੰਗ, ਇੰਟਰਨ� ਟ ਬ�ਿਕੰਗ, 

ਗਲੋਬਲ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ਨ� �ਟਵਰਕ ਸਮੇਤ ਪਰ ਇਹਨ� ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਾ 

ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਕਲਪਕ ਚੈਨਲ� ਤ,ੇ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ� ਜ� 

ਸੇਵਾਵ�। 
 

1.22 ਸਥਾਈ ਹਦਾਇਤ� ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 

ਡੈਿਬਟ ਹਦਾਇਤ� ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਜ� ਗਾਹਕ 

ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੇ ਭਿਵੱਖ ਦੀਆਂ ਿਮਤੀਆਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ 



ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। 
    

1.23  ਯੂਜ਼ਰਨ� ਮ ਜ� ਯੂਜ਼ਰ 10 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹ,ੈ ਜੋ ਬ�ਕ 

ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਖਾਤਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ/ਜ� ਖਾਸ ਇੰਟਰਨ� �ਟ ਬ�ਿਕੰਗ ਸੇਵਾ ਪ�ਾਪਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 
 

1.24 ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਦਨ� ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਿਦਨ, ਜੋ ਬ�ਕ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਨਹ� ਹਨ। 
 

2. ਡਾਊਨਗ�ੇਡ 

ਜੇਕਰ ਬ�ਕ ਨ�  ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਮ� ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿਧਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ/ਪ�ਾਈਵੇਟ ਬ�ਿਕੰਗ ਸਿਥਤੀ 

ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤ� ਗਾਹਕ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਅਟੱਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਨੰੂ "ਪ�ਾਈਵੇਟ ਬ�ਿਕੰਗ 

ਗਾਹਕ" ਸਿਥਤੀ ਤ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਡਾਊਨਗ�ੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਿਰਸ਼ਤਾ/ਔਸਤ 

ਿਤਮਾਹੀ ਬਕਾਇਆ ਲੋੜ ਿਜਵ� ਿਕ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਿਰਤ 

ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਗਾਹਕ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ: (i) ਆਪਣੇ 

ਖਾਤੇ ਦੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਨੰੂ ਬਦਲੋ, ਿਜਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਔਸਤ ਿਤਮਾਹੀ ਬਕਾਇਆ 

ਲੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਮ�-ਸਾਰਣੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। (ii) ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਪ�ਾਈਵੇਟ ਬ�ਿਕੰਗ" ਖਾਤਾ 

ਧਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਉਸਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿਧਕਾਰ� ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰੋ। 

ਗਾਹਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਉਸ ਤ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ/ਿਲਖਤੀ 

ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਲਏ ਿਬਨ� ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਪੂਰਵ ਸੰਚਾਰ ਭੇਜੇ ਿਬਨ� ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 

ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

3. ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤ ੇ

ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਿਤਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪ�ਬੰਧ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ� ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। 

ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਕ ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤੇ ਦੀ 

ਵਰਤ� ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਭੁੱ ਲ� ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੁਆਰਾ ਸ�ਝੇ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਧ ਹੋਣਗੇ। 

ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਿਤਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਅਕਾ�ਟ ਸਟੇਟਮ�ਟ� ਸਮੇਤ ਪਰ ਇਨ� � ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹ�, 

ਸੰਚਾਰ, ਪਿਹਲੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਡਾਕ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, 

ਅਿਜਹੇ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਕ� ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਨ�  ਜਾਣਗੇ। 

ਬ�ਕ ਅਿਜਹੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਧਾਰਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਹਰ ਸਮ�, ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਕਸੇ 

ਵੀ ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਕ�ੈਿਡਟ ਿਵੱਚ ਪਈ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਨੰੂ ਸੈ�ਟ-ਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਾਰਕ ਖਾਤੇ ਤ� ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤ� ਮਨ� ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਾਰਕ�/ਸਰਵਾਈਵਰ� 

ਤ� ਿਡਸਚਾਰਜ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹ� ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਸ�ਝੇ ਟਰਮ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਖਾਤੇ ਿਸਰਫ ਅਿਜਹ ੇਖਾਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਕ� ਦੁਆਰਾ ਸ�ਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਤੇ 

ਿਬਨ� ਸੀਮਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (a) ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਟੁੱ ਟਣਾ (ਅੰਸ਼ਕ ਜ� ਪੂਰਾ); (b) 

ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਨੰੂ ਸਵੈ-ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤ� ਿਸੰਗਲ ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਇਸ 

ਦੇ ਉਲਟ (c) ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਨਿਵਆਉਣ; (d) ਿਵਆਜ ਸੁਭਾਅ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ 

ਕ�ੈਿਡਟ ਤ� ਪੁਨਰਿਨਵੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ (e) ਕ�ੈਿਡਟ ਤ� ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ 

ਚੈ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਸੁਭਾਅ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ। 

ਜੇਕਰ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ� ਨ�  ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਤ� ਬ�ਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਕਸੇ 

ਵੀ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਇੱਕ ਿਸੰਗਲ ਹਸਤਾਖਰ 

ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ� 'ਤੇ ਬੱਧਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। 



4. ਗੈਰ-ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਖਾਤ ੇ
ਗੈਰ-ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੰਸਥਾਵ� ਦੇ ਖਾਤੇ ਉਹਨ� ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ 

ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਨ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ� ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 

ਸੰਚਾਿਲਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। 
 

5. ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ/ਗੈਰ-ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਖਾਤੇ 
ਵਸਨੀਕ�/ਗੈਰ-ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਿਵਦਸੇ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਾਮੀ ਖਾਤ ੇਅਤ ੇਗੈਰ-ਿਨਵਾਸੀਆ ਂਦ ੇਰੁਪਏ ਦ ੇ
ਮੁੱ ਲ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ./ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦਆੁਰਾ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ 
ਅਤੇ ਇਹ ਿਨਯਮ ਸ਼ਰਤ� ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਪ�ਬਲ ਹੋਣਗੇ। 

 

6. ਗੈਰ-ਿਨਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ.) 
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਗ�ਾਹਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ (ਮ�) ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ 

ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ; (ii) ਐਨ ਆਰ ਈ/ ਐਨ ਆਰ ਓ ਜ� ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੁਆਰਾ 

ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, (iii) ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼� 

ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਐਨ ਆਰ ਈ/ ਐਨ ਆਰ ਓ ਖਾਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਡੈਿਬਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਅਤੇ 

ਿਵਕਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕ�ੈਿਡਟ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਿਨਵੇਸ਼, ਅਿਜਹੇ 

ਿਨਵੇਸ਼/ਿਵਿਨਵੇਸ਼ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਆਮ ਜ� ਖਾਸ ਅਨੁਮਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।   

ਐਨਆਰਆਈ ਗ�ਾਹਕ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬ�ਕ 

ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜ� ਇਸ ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਦਾਅਿਵਆਂ, ਖਰਿਚਆਂ, ਖਰਿਚਆਂ 

ਅਤੇ ਲਾਗਤ� ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ 
 

7. ਿਡਊਸ਼ ਬ�ਕ ਪ�ੀਮੀਅਮ ਪੇਰੋਲ ਖਾਤਾ 
ਗਾਹਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੇ ਿਡਊਸ਼ ਬ�ਕ ਪ�ੀਮੀਅਮ ਪੇਰੋਲ 

ਖਾਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਬ�ਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ; 

(i) ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤ� ਦਾ 

ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ;ੈ (ii) ਿਡਊਸ਼ ਬ�ਕ ਪ�ੀਮੀਅਮ ਪੇਰੋਲ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ 

ਸੁਿਵਧਾਵ� ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਜ� ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; (iii) ਿਡਊਸ਼ ਬ�ਕ 

ਪ�ੀਮੀਅਮ ਪੇਰੋਲ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮ� ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ 

ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਰਕਮ� ਕ�ੈਿਡਟ ਨਹ� ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ/ਜ� ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀਆਂ 

ਹਦਾਇਤ� 'ਤੇ ਅਤੇ/ਜ� ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਿਕਸੇ ਲਈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਬੰਦ ਕਰ 

ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ ਅਟੱਲ ਅਤੇ ਿਬਨ� ਸ਼ਰਤ ਬ�ਕ ਨੰੂ 

ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕ�ੈਿਡਟ ਦੇ ਡੈਿਬਟ/ਿਰਵਰਸਲ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ/ਜ� ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼� 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ 

ਿਵੱਚ ਕ�ੈਿਡਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ, ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਹਵਾਲੇ ਜ� ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ 

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਬ�ਕ ਨੰੂ �ਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਜ� ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ� ਠਿਹਰਾਇਆ 

ਜਾਵੇਗਾ। 
 

8. ਿਮਆਦੀ ਜਮ�� (ਟੀ.ਡੀ) 
ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਰਕਮ ਅਤੇ ਿਮਆਦ ਿਜਸ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਬ�ਕ ਿਵੱਚ ਟੀ ਡੀ ਖੋਿਲ�ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਿਵਆਜ, ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮ�-ਸਮ� ਤੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਟੀ.ਡੀ. ਦੀ ਪ�ਭਾਵੀ ਿਮਤੀ ਉਹ ਿਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਸ ਿਦਨ ਗਾਹਕ/ਜਮਾਕਰਤਾ ਬ�ਕ ਿਵੱਚ 

ਨਕਦੀ ਜਮ�ਾ ਕਰਵਾ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਉਹ ਿਮਤੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਬ�ਕ ਿਵੱਚ ਜਮ�� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਚੈ�ਕ 

ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜ� ਫੰਡ ਟ��ਸਫਰ ਇੰਟਰਨ� �ਟ ਬ�ਿਕੰਗ ਤੇ ਪ�ਭਾਵੀ ਹ,ੈ ਿਜਵ� ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰ ਦਾ 

ਹੈ। 

ਗਾਹਕ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਮਆਦੀ ਜਮ�� ਰਕਮ ਦੀ ਿਮਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤ,ੇ ਫੰਡ� ਦੇ 

ਿਨਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ ਿਲਖਤੀ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ ਅਣਹ�ਦ ਿਵੱਚ, ਬ�ਕ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਮ�ਾ 

ਨੰੂ ਉਸੇ ਸ਼ਰਤ� ਤੇ ਜਮ�ਾ ਕੀਤੇ ਿਵਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਿਨਊ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਿਕ 

ਪ�ਚਿਲਤ ਿਵਆਜ ਦਰ� ਤੇ ਿਮਆਦੀ ਟੀ ਡੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਵ�ਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੀ.ਡੀ. ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ 

ਗਾਹਕ� ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਨਿਵਆਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ 

ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 



ਟੀ ਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਤ� ਹੀ ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਉਸ ਦੁਆਰਾ 

ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਿਦੰਦਾ ਹ;ੈ ਜ� ਜੁਆਇੰਟ ਟੀਡੀ 

ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ - ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ� ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਇੱਕ 

ਿਲਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਬ�ਕ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

ਹਾਲ�ਿਕ, ਬ�ਕ ਕੋਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਕੀ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਨੰੂ ਸੋਧਣਾ ਜ� ਬਦਲਣਾ 

ਹੈ ਜ� ਨਹ�। 

ਟੀਡੀ ਦੇ ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਟੁੱ ਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬ�ਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ 

ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰਜ/ਦੁਰਮਾਨ�  'ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ�ਾਹਕ ਸਿਹਮਤ 

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਬ�ਕ ਉਸਨੰੂ ਿਮਆਦੀ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਨੰੂ ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 

ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਿਵਆਜ ਦੀ ਿਰਕਵਰੀ ਟੀ ਡੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤ� ਵਸੂਲੀ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਟੁੱ ਟਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ� ਦੇ ਦਸਤਖਤ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਭਾਵ� ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

ਟੀ ਡੀ ਤੇ ਿਵਆਜ ਨੰੂ ਮੁੜ-ਿਨਵੇਸ਼ ਜਮ�ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਿਤਮਾਹੀ ਬਾਕੀਆਂ 'ਤੇ 

ਿਮਸ਼ਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਬ�ਕ ਕੋਲ ਜਮ�� 

ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਟੀ ਡੀ ਤੇ ਿਵਆਜ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਅਨੁਸਾਰ ਛੂਟ ਵਾਲੀਆਂ 

ਿਵਆਜ ਦਰ� 'ਤੇ ਇੱਕ ਿਤਮਾਹੀ ਤ� ਘੱਟ ਸਮ� ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

9. ਖਾਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਕਸਮ� : 

9.1 ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤਾ 

ਕਈ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ� ਲਈ ਇੱਕ ਸ�ਝਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਖੋਿਲ�ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਦਾਅਵੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ 

ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਿਸਰਫ ਸਾਰੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ� ਦੁਆਰਾ ਸ�ਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਹਰੇਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨੰੂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰਤ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਦੁਆਰਾ 

ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਖਾਤੇ ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸ�ਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ। 

ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ 

ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

9.2 ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮਦੁਰਾ ਖਾਤਾ 

ਜੇਕਰ ਬ�ਕ ਗਾਹਕ ਲਈ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਾਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹ,ੈ ਤ� ਸਬੰਧਤ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ 

ਿਵੱਚ ਟ��ਸਫਰ ਅਿਜਹੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਕ�ੈਿਡਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ 

ਟ��ਸਫਰ ਹਦਾਇਤ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਾਤਾ ਮੌਜੂਦ 

ਨਹ� ਹ,ੈ ਤ� ਬ�ਕ ਨੰੂ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਰਕਮ� 

ਨੰੂ ਕਰੈਿਡਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਲਟ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ 

ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਦਨ ਦੀ ਰੂਪ�ਤਰਣ ਦਰ ਤੇ ਰਕਮ ਨੰੂ ਬਦਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਿਕ 

ਿਵਦਸ਼ੇੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਕਮ ਦਾ ਿਨਪਟਾਨ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 

ਦੁਆਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕਰੈਿਡਟ ਬੈਲ�ਸ ਦੇ ਹੋਲਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਵੱਤੀ ਅਤੇ 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਨਤੀਿਜਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ�/ਹਾਨੀਆਂ ਨੰੂ ਝੱਲਦੇ ਹਨ (ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਐਕਸਚ�ਜ 

ਰਟੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਦ ੇਕਾਰਨ ਿਨਰਿਮਤ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਜੋ ਿਕ ਭਾਰਤ 

ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਵੱਚ ਬ�ਕ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸੰਬੰਿਧਤ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਕੁਲ ਕਰੈਿਡਟ ਬੈਲ�ਸ ਨੰੂ 

ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਅਿਜਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਜ� ਸਿਥਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਿਜਸ ਲਈ ਬ�ਕ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੈ। 



10. ਅਟਾਰਨੀ/ਮ�ਡੇਟ ਹੋਲਡਰ 
ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਅਟਾਰਨੀ ਨੰੂ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਉਸਦੇ ਸਥਾਨ ਤ ੇਖਾਤੇ ਨੰੂ 

ਸੰਚਾਿਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, oh ਿਵਧੀਵਤ ਨ� ਟਰਾਈਜ਼ਡ 

ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ/ਲੈਟਰ ਆਫ ਮ�ਡੇਟ ਦੀ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਸਹੀ ਨਕਲ ਨੰੂ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 

ਭੇਜੇਗਾ (ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਿਕ�ਤ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਿਵੱਚ) ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਲ ਨੰੂ ਤਸਦੀਕ ਦੇ 

ਉਦੇਸ਼� ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇਗਾ। 

ਬ�ਕ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇਹੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ/ਲੈਟਰ ਆਫ ਮ�ਡੇਟ ਨੰੂ 

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ/ਮ�ਡੇਟ ਹੋਲਡਰ ਨੰੂ ਖਾਤੇ 

ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਜ� ਗਾਹਕ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕਸਦਾ ਹੈ। 

ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਿਰਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਗਾਹਕ ਤੁਰੰਤ ਅਜੇਹੀ ਰੈਵੋਕੇਸ਼ਨ 

ਦੇ ਬਾਰੇ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਿਲਿਖਤ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੈਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇ ਿਵੱਚ 

ਦਸਤਾਵੇਜ� ਨੰੂ ਜਮ�� ਕਰੇਗਾ। 
 

11. ਪਤਾ 
ਬ�ਕ ਅਸਧਾਰਨ ਸਿਥਤੀਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕ,ੇ ਬ�ਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ, ਪੱਤਰ-ਿਵਹਾਰ, 

ਖਾਤਾ ਸਟੇਟਮ�ਟ�, ਚੈ�ਕ ਬੱੁਕ, ਡਰਾਫਟ ਆਿਦ, ਡਾਕ ਪਤੇ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਭੇਜੇਗਾ। 

ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਡਾਕ ਪਤੇ/ਰਿਜਸਟਰਡ ਪਤੇ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 

ਤੁਰੰਤ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹ,ੈ ਤ� ਰਿਜਸਟਰਡ ਪਤੇ ਨੰੂ 

ਡਾਕ ਪਤੇ ਵਜ� ਬਦਿਲਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜ� ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੰਚਾਰ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਿਕਸੇ ਹੋਰ 

ਢੰਗ ਦੁਆਰਾ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਤੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਿਤਆਂ ਤੇ 

ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਜ� ਪ�ਾਇਮਰੀ ਧਾਰਕ ਹੈ, ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਨਾ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਚਾਲਨ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ 

ਡਾਕ/ਰਿਜਸਟਰਡ ਪਤੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ� ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਧਾਰਕ� 

ਦੁਆਰਾ ਨਹ� ਦੱਿਸਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
 

ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਅਿਜਹੇ ਪਤੇ ਤੇ ਪੋਸਟ/ਕੋਰੀਅਰ ਕੀਤੀ 

ਕੋਈ ਮੇਲ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਤ� ਬ�ਕ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਨ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ 

ਸਕਦੇ ਹਨ (ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ�) ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ/ਕੂਰੀਅਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨੁਕਸ, ਿਦੱਤੇ 

ਪਤੇ 'ਤੇ ਮੇਲ ਿਡਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 

ਅਤੇ/ਜ� ਮੇਲ ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਿਡਲੀਵਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਗਾਹਕ ਉਪਲਬਧ 

ਨਹ� ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਡਾਕ ਦੀ ਿਡਲੀਵਰੀ ਨਾ ਹਣੋ ਜ� ਪ�ਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, 

ਬ�ਕ ਉਸਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਿਡਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਜ� ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। 
 

12. ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਰ 
ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਬ�ਕ ਨਾਲ ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਮੋਡ ਰਾਹ� ਹੀ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਨਰਧਾਰਤ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹ�। ਬ�ਕ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮੋਡ ਰਾਹ� ਪ�ਾਪਤ ਸੰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੱਧ 

ਨਹ� ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਫ਼ੋਨ ਜ� ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹ� ਕੁਝ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ 

ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਹੈ। ਉਸੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸਮ� 

ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਿਨਰਦਸੇ਼� ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਹ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਿਜਵ� ਿਕ ਕਾਰਡ 

ਦੀ ਸਟੌਪ ਜ�ਚ ਜ� ਹੌਟ-ਿਲਸਿਟੰਗ। ਸਾਰਾ ਸੰਚਾਰ ਭਾਵ� ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ ਜ� ਹੋਰ ਤ� 

ਹੀ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ) ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ 

ਿਗਆ ਹੋਵੇ। 
 

13. ਬ�ਕ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤ� 
ਬ�ਕ ਨੰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਿਜਹੇ ਸਮ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਵ� 

ਿਕ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮ� ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਵ� ਿਕ 

ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨ� ਦੁਆਰਾ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਹਦਾਇਤ� ਨੰੂ ਿਕਸੇ 

ਵੀ ਸਮ� ਉਲਟਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ�ਕ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ 

/ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ�  

 



 

ਅਿਜਹੀਆਂ ਉਲਟ ਹਦਾਇਤ� ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨ� �ਟ ਬ�ਿਕੰਗ 'ਤੇ ਗਾਹਕ 

ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੰੂ ਉਲਟਾਇਆ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਬ�ਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ� ਨਕਦੀ ਿਵੱਚ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 

ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ (i) ਕਾਨੰੂਨ 

ਦੁਆਰਾ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; (ii) ਰਕਮ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹ;ੈ (iii) ਬ�ਕ ਦੇ 

ਮਨ ਿਵੱਚ ਵਾਜਬ ਸੱ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; (iv) ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਣਾ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ 

ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹ;ੈ ਜ� (v) ਸੁਰੱਿਖਆ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਅਿਜਹੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ� 

ਬਾਰੇ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

14. ਛੁੱ ਟੀਆ ਂਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ 

ਬ�ਕ ਦੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ 'ਤੇ ਜ� ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮ� ਤ� ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ, ਬ�ਕ ਦੀ 

ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਦਨ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਅਸਲ 

ਿਦਨ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ/ਵਧਾਈਆਂ ਵਜ� ਿਦਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਅਿਜਹੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਦਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ/ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬ�ਕ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵਆਜ ਜ� ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ 

ਿਵੱਚ ਚੈ�ਕ� ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ�, ਅਿਜਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਿਵਆਜ 

ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਿਜਸ ਿਦਨ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ ਉਸ ਿਦਨ ਨਹ� ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ। ਿਕਸੇ 

ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਟ�ਦਰਾ ਦਰ ਐਫ.ਸੀ.ਐਨ.ਆਰ. ਪਲੇਸਮ�ਟ ਸਮੇਤ ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ 

ਸੀਮਤ ਨਹ�, ਅਗਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਦਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ/ਲਾਗੂ 

ਦਰ� ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗ ੂਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜ� ਿਜਵ� ਿਕ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ 

ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

15. ਨਾਮ ਨੰੂ ਜੋੜਨਾ ਜ� ਿਮਟਾਉਣਾ 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਜੇਕਰ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜਨਾ ਜ� ਿਮਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਤ� ਮੌਜੂਦਾ 

ਗਾਹਕ ਅਤ ੇਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਗਾਹਕ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ�ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ 

ਿਵੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਿਜਵ� ਿਕ ਬ�ਕ 

ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ�ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

16. ਮੌਤ ਜ� ਅਯੋਗਤਾ 

ਬ�ਿਕੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ) ਿਨਯਮ, 1985 ਸਮੇਤ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ�ਣ 

ਵੇਲੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਿਤਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਜ� ਗੈਰ-ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਖਾਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਗਾਹਕ 

ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 

ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਜ� ਖਾਤੇ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹ,ੈ ਮਰ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਅਯੋਗ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ 

ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਦ� ਿਕਸੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜ� ਅਯੋਗ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ ਜ� ਇਸਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਬ�ਕ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲ�ਿਕ ਬ�ਕ ਅਿਜਹੇ ਖਾਿਤਆਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ 

ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਬ�ਕਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਧੀਨ ਜ� ਹੋਰ ਦੇ ਤਿਹਤ 

ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ� ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ 

ਸਹੂਲਤ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤ� ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਸਬੰਧਤ ਸਮ� 'ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ 

ਸ਼ਰਤ� 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤ� ਮੁਕਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਿਕਸ ੇਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਹੋਵੇ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ, ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੇ 

ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਉਦ� ਤੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਇਹ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦੇ �ਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ 

ਅਤੇ ਪ�ਮਾਣ ਪੱਤਰ ਆਪਣੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਨਹ� ਕਰਦਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵਸੀਅਤ 



ਜ� ਿਕਸੇ ਦੇ �ਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਪ�ਮਾਣ-ਪੱਤਰ/ਪ�ੋਬੇਟ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ 

ਸਬੂਤ ਿਜਵ� ਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮ� ਲਈ ਲੋੜ�ਦਾ ਹੈ। ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 

ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਚੇ ਹੋਏ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਹਲੇ ਦੱਸੇ ਗਏ 

ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ, ਖਾਤਾ ਬਚੇ ਹੋਏ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 

ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। 
 

17. ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ/ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵ� 

ਬ�ਕ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, 7 (ਸੱਤ) ਿਦਨ ਦੇ ਕੇ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਦ/ੇਿਬਨ� ਗਾਹਕ 

ਨੰੂ ਨ� ਿਟਸ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗ�ਾਹਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬ�ਕ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਸਮ� ਿਬਨ� ਨ� ਿਟਸ ਿਦੱਤੇ, ਿਕ�ਿਕ ਬ�ਕ� ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਿਵਵੇਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ 

ਬੰਦ/ਸੋਧਣ/ਰੱਦ/ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬ�ਕ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਿਕ ਸੇਵਾਵ� 

ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਬ�ਕ ਦੇ ਿਹੱਤ� ਲਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਦੀ 

ਸਮਾਪਤੀ ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ� ਬਣਾਇਆ 

ਜਾਵੇਗਾ। 

ਬ�ਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪ�ਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ 

ਚਾਲੂ, ਬੱਚਤ ਜ� ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਖਾਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਜੇਕਰ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਮੁੱ ਲ ਦੇ ਚੈ�ਕ� ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਵੱਤੀ 

ਸਾਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਜ� ਵੱਧ ਮੌਿਕਆਂ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਹੋਵੇ। ਹਾਲ�ਿਕ ਬ�ਕ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨ� ਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸਦਾ ਖਾਤਾ ਤੀਜੇ ਚੈ�ਕ ਦੇ 

ਅਨਾਦਰ ਤ� ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹੈ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਬ�ਕ ਉਸ ਸਮ� ਤੱਕ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ� ਤੱਕ 

ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਯਗੋ ਸਾਰੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਕਰ ਿਦੱਤਾ 

ਜ�ਦਾ ਹ।ੈ ਬ�ਕ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਉਸ ਿਮਤੀ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਸਦਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਰੋਕ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਅਿਜਹੇ ਖਾਤੇ 

ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਆਪਣ ੇਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮ�, ਗਾਹਕ 

ਬ�ਕ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ/ਜ� ਸਾਰੇ ਅਣਵਰਤੇ ਚੈ�ਕ ਪੱਿਤਆਂ/ਕਾਰਡ/ਡੀਮੈਟ ਹਦਾਇਤ 

ਸਿਲੱਪ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਬ�ਕ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ। ਬ�ਕ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜ� 

ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਫੰਡ�/ਸੰਪੱਤੀਆਂ/ਖਾਤੇ(ਖਾਿਤਆਂ) ਤ� ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ 

ਬ�ਕ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨ�, ਗਾਹਕ ਇਸ ਤਰ�� ਿਬਨ� ਸ਼ਰਤ, ਅਟੱਲ ਅਤੇ 

ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਿਝਜਕ ਦੇ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ 

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਨਰਿਦਸ਼ਟ, ਬ�ਕ ਦੀ ਿਲਖਤੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਤੇ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਰਕਮ ਜ� ਰਕਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਬਨ� ਉਸ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਈ ਰਕਮ ਲਈ ਬ�ਕ ਦੀ 

ਮੰਗ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਜ� ਕਾਰਨ ਿਦਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤ� ਿਬਨ�। 

ਜੇਕਰ ਖਾਤਾ ਖੋਲ�ਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਖਾਤਾ 

ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਬ�ਕ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਗਾਹਕ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਚੈ�ਕ ਿਡਸਆਨਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ 

ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜ� ਹਾਨੀ ਲਈ  ਬ�ਕ ਨੰੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

18. ਚੈ�ਕ ਬੱੁਕ ਅਤੇ ਚੈਕ 

ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਖਰਿਚਆਂ 'ਤੇ ਬਚਤ, ਚਾਲੂ ਜ� ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਖਾਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਚੈ�ਕ ਬੱੁਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੈ�ਕ ਬੱੁਕ ਗਾਹਕ 

ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਡਾਕ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬ�ਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ 

ਨਾਲ "ਐਟ ਪਾਰ" ਚੈ�ਕ ਬੱੁਕ� ਦੀ ਪਸੇ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ�ਕ ਚਾਲ,ੂ ਬੱਚਤ ਜ� 

ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਖਾਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਨਵ� ਚੈ�ਕ ਬੱੁਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 

ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਲੋੜ�ਦੇ ਫੰਡ� ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ 



ਦੌਰਾਨ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ� ਇਸ 

ਤ� ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਚੈਕ ਨੰੂ ਚਾਰ ਜ� ਵੱਧ ਮੌਿਕਆਂ ਲਈ ਮੰਿਨਆ ਨਹ� ਜ�ਦਾ ਹੈ। . ਨਾਲ 

ਹੀ, ਬ�ਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਬ�ਕ 

ਰੈਜ਼ੀਡ�ਟ ਫਾਰੇਨ ਕਰੰਸੀ (ਆਰ.ਐਫ.ਸੀ.) ਖਾਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਚੈ�ਕ ਬੱੁਕ ਜਾਰੀ 

ਨਹ� ਕਰੇਗਾ। 

ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈ�ਕ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਸ਼ੂ ਤ� ਬਾਅਦ ਤਬਦੀਲੀ ਨੰੂ 

ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਬ�ਕ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਦਸਤਖਤ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੇ 

ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੈਕ� 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਿਜਹੇ ਹਰੇਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਗਾਹਕ ਦੇ 

ਦਸਤਖਤ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬ�ਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਗਏ ਚੈ�ਕ� ਦੇ 

ਭੁਗਤਾਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰਾਖਵ� ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਬ�ਕ ਦੇ ਕੋਲ 

ਿਰਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਮੂਨ�  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨੰੂ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਹਸਤਾਖਰ� ਹੇਠ ਪ�ਮਾਿਣਤ 

ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
 

19. ਚੈ�ਕ/ਡਰਾਫਟ/ਪੇ ਆਰਡਰ ਿਡਪੋਿਜ਼ਟ 

ਬ�ਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਤ� ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਮ�� ਦੇ ਲਈ ਚੈਕ/ਡਰਾਫਟ/ ਪੇ ਆਰਡਰ 

ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ "ਸਾਧਨ" ਿਕਹਾ 

ਿਗਆ ਹੈ। ਬ�ਕ ਨੰੂ ਜਮ�� ਕਰ ਰਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਤੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ ਜ� 

ਬੱਧ ਨਹ� ਹ,ੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ�ਦਾ ਨਹ� ਹੈ। 

ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਧਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲੀਅਿਰੰਗ ਸਿਮਆਂ ਦੇ 

ਲਈ ਬ�ਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਿਦਨ ਤੇ ਡ�ਾਈ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਸਾਧਨ ਿਦੱਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। ਗੈਰ-ਸਥਾਨਕ ਚੈ�ਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਧਾਰ ਤੇ (ਜੋ ਭਾਰਤ ਜ� ਬਾਹਰ ਡਰਾ ਕੀਤ ੇਗਏ 

ਹਨ) ਸੰਬੰਿਧਤ ਬ�ਕ�/ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵ� ਨੰੂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਜ� ਿਸੱਧਾ ਡ�ਾਈ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਭੇਜੇ 

ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਪ�ੋਸੀਡ ਫ਼ੰਡਸ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕਰੈਿਡਟ 

ਹੋਵੇਗੀ। ਬ�ਕ ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਅਗਲੇ ਲਾਗੂ ਕਲੀਅਿਰੰਗ ਸਮ� ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ/ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਤੇ ਦੇ 

ਿਵੱਚ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸਾਧਨ ਦਾ ਕਰੈਿਡਟ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨ� ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਵਟ�ਦਰਾ 

ਿਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਨਯਮ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਫੇਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਜੋ 

ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਜ� ਹੋਰ ਿਨਆਮਕ ਪ�ਾਿਧਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। 

ਬ�ਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੇਗਾ ਿਕ ਸਾਧਨ ਸੰਬੰਿਧਤ ਬ�ਕ/ਆਪਣੀ 

ਬ��ਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ, ਹਾਲ�ਿਕ ਜੇਕਰ ਸੰਗ�ਿਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਬ�ਕ�/ਆਪਣੀਆਂ 

ਬ��ਚ� ਨੰੂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਾਧਨ ਜ� ਤ� ਟਰ�ਿਜ਼ਟ ਜ� ਫੰਡ ਗੁੰ ਮ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਜ� ਬ�ਕ ਨੰੂ ਨਹ� 

ਿਮਲਦੇ ਹਨ ਤ� ਬ�ਕ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਬ�ਕ ਕਾਰਸਪ�ਡ�ਟ 

ਬ�ਕ/ਡਰਾਵਈ ਬ�ਕ ਨਾਲ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ 

ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਾਧਨ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਸਮਾਨ ਲਈ ਫੰਡ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਜਮ�ਾ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਿਧਤ ਬ�ਕ/ਡਰਾਵੀ 

ਬ�ਕ/ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਧਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ� ਬ�ਕ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਪੂਰਵ 

ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਖਰਚੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਲਈ ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਡੈਿਬਟ ਕਰੇਗਾ। 

ਬ�ਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰ ਜ� ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ, 

ਜੋ ਗਾਹਕ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲ� ਕ�ੈਿਡਟ ਕਰਨ�  ਹਨ। ਗਾਹਕ ਉਸੇ ਿਦਨ ਦੀ 

ਕਲੀਅਰ�ਸ ਲਈ �ਚ ਮੁੱ ਲ ਦੀ ਕਲੀਅਿਰੰਗ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤੇ ਇੱਕ �ਚ-ਮੁੱ ਲ 

ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਜਮ�ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

�ਚ-ਮੁੱ ਲ ਦੀ ਕਲੀਅਿਰੰਗ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਸਾਧਨ ਨੰੂ ਜਮ�ਾ ਕਰਦੇ ਸਮ�, ਗਾਹਕ ਨੰੂ 

�ਚ-ਮੁੱ ਲ ਦੀ ਕਲੀਅਿਰੰਗ ਲਈ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਾਧਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਬ�ਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਜਮ�� ਸਿਲੱਪ ਤੇ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬ�ਕ ਅਿਜਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਿਚਤ ਕਦਮ ਚੱੁਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬ�ਕ, ਆਪਣੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੇ 

ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ, ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤ� ਬ�ਕ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ 

ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੋਵਗੇਾ। ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ�ਚਿਲਤ ਿਦਸ਼ਾ-



ਿਨਰਦੇਸ਼� ਲਈ ਬ�ਕ ਤ� ਪੁੱ ਛ-ਿਗੱਛ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਬ�ਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਜ� ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹਨ� 

ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ ਪਿਰਣਾਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਹਨ: (ਜੇਕਰ 

ਜਮ�� ਸਿਲੱਪ ਤੇ ਿਲਖੇ ਖਾਤਾ ਸੰਿਖਆ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ/ਓਵਰ ਰਾਈਿਟੰਗ ਕਰਕੇ 

ਜਮ�� ਕਰਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਖਾਤੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਾਧਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨੰੂ ਕਰੈਿਡਟ ਕਰਨਾ ਹੈ); ਜ� 

(iii) ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਿਰੰਗ ਲਈ ਸਾਧਨ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਸਿਲੱਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਜੁਿੜਆ ਸੀ ਜ� ਨਹ�, ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਿਵਵਾਦ ਦੀ 

ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਬ�ਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਅਤੇ ਬੱਧਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਬ�ਕ ਗੈਰ-ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਅਿਰੰਗ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੰਸਟ�ਮ�ਟ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ 

ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇੰਸਟ�ਮ�ਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਤ� 

ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ/ਜ� ਅਿਜਹੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਬ�ਕ ਖਤਰੇ ਤ� ਬ�ਕ ਦਾ 

ਿਕਸੇ ਬ�ਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ�ਬੰਧ ਨਹ� ਹੈ। 

ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਚੈ�ਕ, ਬ�ਕ ਅਤੇ 

ਗਾਹਕ ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਿਜਹੇ ਚੈ�ਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਸਮ� ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ 

ਸਮ� ਅਤੇ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਡਰਾਵੀ ਸ਼ਾਖਾ 'ਤੇ ਚੈ�ਕ ਦਾ. ਿਮਤੀ 'ਤੇ ਬ�ਕ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਿਵੱਚ 

ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

20. ਚੈ�ਕ ਿਰਟਰਨ 

ਬ�ਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੈਕ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਚੈ�ਕ 

ਕਲੀਅਰ�ਸ ਲਈ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮ� ਬ�ਕ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ 

ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੂਰੀ ਚੈ�ਕ ਰਕਮ ਨੰੂ ਡੈਿਬਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹ,ੈ ਭਾਵ� ਿਕ, 

ਉਸੇ ਿਮਤੀ 'ਤੇ, ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮ�, ਕਲੀਅਿਰੰਗ, ਨਕਦ ਜਮ�ਾ ਆਿਦ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ�ਕ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਚੈ�ਕ� ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਜਵਾਬਦੇਹ ਜ� ਪਾਬੰਦ ਨਹ� ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕ,ੇ ਿਬਨ� ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
 

21. ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਫੰਡ 

ਜਦ� ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਚੈ�ਕ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਡੈਿਬਟ 

ਲਈ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਲੋੜ�ਦੇ ਫੰਡ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤ� ਬ�ਕ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਨ� ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਚੈ�ਕ ਨੰੂ ਇੱਕ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਫੰਡ ਆਈਟਮ 'ਤੇ 

ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਡੈਿਬਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

22. ਔਸਤ ਿਤਮਾਹੀ ਬਕਾਇਆ 

ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ 

ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਔਸਤ ਿਤਮਾਹੀ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਔਸਤ ਿਤਮਾਹੀ ਬਕਾਏ ਦੀ 

ਗਣਨਾ ਖਾਤੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਾਪਤੀ ਬਕਾਏ ਨੰੂ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਿਤਮਾਹੀ 

ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤ� ਉਸ ਕੈਲੰਡਰ ਿਤਮਾਹੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਤੱਕ ਖਾਤਾ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਰਿਹਣ 

ਵਾਲੇ ਿਦਨ� ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਸੰਿਖਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਿਗਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ, ਿਜਵ� ਿਕ ਬ�ਕ 

ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਜ� ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਔਸਤ ਿਤਮਾਹੀ ਬਕਾਇਆ ਦੀ 

ਗੈਰ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਗਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
 

23. ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਿਵਆਜ 

ਗਾਹਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਖਾਤ ੇਦ ੇਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਜ� ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਿਕਸ ੇਵੀ 

ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਸਾਰੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਿਵਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ 

10ਵ� ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੈਲੰਡਰ ਮਹੀਨ�  ਦੇ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਕ�ਿੈਡਟ ਬਕਾਇਆ 

ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਪੂਰੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

ਬਚਤ ਖਾਤ ੇਿਵੱਚ ਿਵਆਜ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਛਮਾਹੀ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤੇ 

ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 



 

 

ਬਚਤ ਅਤ ੇਟਰਮ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਖਾਿਤਆਂ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਿਵਆਜ ਅਿਜਹੀ ਦਰ ਜ� ਦਰ� 'ਤੇ 

ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨ� 

ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ (�ਪਰ ਵੱਲ ਅਤੇ ਹੇਠ� ਵੱਲ) 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਕ�ੈਿਡਟ ਹੋਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮ� �ਤੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬ�ਕ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬ�ਕ ਇਸ ਰਕਮ ਨੰੂ 

ਉਸੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਜ� ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਖਾਤੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ ਕ�ੈਿਡਟਸ ਤ� (ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ� 

ਪੂਰੀ ਤਰ��) ਮੁੜ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬ�ਕ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਗਾ� ਜ� 

ਪੋਸਟ-ਨ� ਿਟਸ ਦੇ ਿਬਨ�, ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਪਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕ�ੈਿਡਟ ਬਕਾਇਆ ਤ� 

ਆਪਣੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਬ�ਕ ਅਿਜਹੇ ਿਰਕਵਰੀ ਦੇ 

ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੈਕ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। 

ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ, ਿਡਊਟੀ 

ਜ� ਡੈਿਬਟ ਜ� ਟੈਕਸ ਗਾਹਕ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਚਾਰਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ, ਿਡਊਟੀ ਜ� ਟੈਕਸ ਨੰੂ 

ਡੈਿਬਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ� ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ 

ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠ�  ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਸਤਾਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ 

ਬ�ਕ ਨੰੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਣੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ 

ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਤ� ਿਬਨ� ਵਾਜਬ 

ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸ� ਸਮੇਤ)। 
 

24. ਫੰਡ ਟ��ਸਫਰ 

ਗਾਹਕ ਸਬੰਧਤ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਲੋੜ�ਦੇ ਫੰਡ� ਤ� ਿਬਨ� ਜ� ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੀ ਗ��ਟ ਲਈ ਬ�ਕ 

ਨਾਲ ਪਿਹਲ� ਤ� ਮੌਜੂਦ ਿਵਵਸਥਾ ਤ� ਿਬਨ� ਫੰਡ ਟ��ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ। 

ਬ�ਕ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਾਹਕ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਜ� ਨ� ਿਟਸ ਤ� ਿਬਨ� 

ਫੰਡ�/ਕ�ੈਿਡਟ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਓਵਰਡ�ਾਫਟ/ਐਡਵ�ਸ/ਕ�ੈਿਡਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ 

ਖਰਚੇ ਅਤੇ  ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਤੇ ਿਵਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿਵਆਜ ਸਮੇਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਵ� ਿਕ 

ਬ�ਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਤ� ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਟ��ਸਫਰ ਲਈ 

ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ/ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ 

ਚੈ�ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਬ�ਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜ� ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ 

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�� ਦੀ ਭੁੱ ਲ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। 
 

25. ਸਥਾਈ ਹਦਾਇਤ� 

ਬ�ਕ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਸ਼ਾਖਾ ਜ� ਿਵਕਲਪਕ ਚੈਨਲ� ਰਾਹ� ਸਥਾਈ 

ਹਦਾਇਤ� ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਹਦਾਇਤ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਉਹ 

ਰਕਮ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਪ�ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬ�ਕ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਜ� ਡਰਾਫਟ ਦੇ 

ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਟ��ਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਖਾਤ ੇਤ� ਡੈਿਬਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਾਹਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹ ੈਿਕ ਸਬੰਧਤ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਿਮਤੀ ਨੰੂ ਲੋੜ�ਦੇ ਫੰਡ ਹਨ ਜਦ� 

ਸਥਾਈ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬ�ਕ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਗਾਹਕ ਦੀ ਪੂਰਵ 

ਪ�ਵਾਨਗੀ ਜ� ਨ� ਿਟਸ ਤ� ਿਬਨ� ਫੰਡ�/ਕ�ੈਿਡਟ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਥਾਈ 

ਿਨਰਦੇਸ਼� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਓਵਰਡ�ਾਫਟ/ਐਡਵ�ਸ/ਕ�ੈਿਡਟ 

ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਖਰਿਚਆਂ ਅਤੇ ਿਵਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ 

ਕਰੇਗਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਬ�ਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ�ਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤ� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 



ਲਈ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�� ਦੀ ਭੁੱ ਲ ਲਈ 

ਯੋਗ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ।  

ਗਾਹਕ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਖਰਿਚਆ ਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
 

26. ਓਵਰਡ�ੌਨ ਖਾਤਾ 

ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਡੈਿਬਟ ਬਕਾਇਆ ਹ,ੈ ਤ� ਗਾਹਕ ਬ�ਕ ਦੀ 

ਪ�ਚਿਲਤ ਦਰ ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ 

ਅਤੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਿਨਯਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਦ� ਤੱਕ ਬ�ਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ 

ਨਹ� ਕਰਦਾ। ਐਨ ਆਰ ਆਈ/ਪੀ ਆਈ ਓ/ਓ ਸੀ ਬੀ ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੀ 

ਸਹੂਲਤ ਅਿਜਹੇ ਹੋਰ ਿਨਯਮ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਵ� ਿਕ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨ�  ਸਮ�-ਸਮ� ਤੇ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

27. ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ 

ਹਰੇਕ ਖਾਤੇ ਲਈ ਖਾਤਾ ਸਟੇਟਮ�ਟ� ਇੱਕ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਿਜਵ� 

ਿਕ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਖਾਤੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਗਾਹਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੰੂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਖਾਿਤਆਂ ਦੇ ਿਬਆਨ, ਬ�ਕ 

ਦੀ ਤਰਫ� ਹਸਤਾਖਰ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੰੂ 

ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਤਰੁੱ ਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਖਾਤੇ ਦੀ 

ਸਟੇਟਮ�ਟ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ (2) ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ 

ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਸਨੰੂ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਨੰੂ 

ਉਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੁਆਰਾ 

ਪ�ਮਾਿਣਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਤ� ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ। ਬ�ਕ ਗਲਤੀ ਨੰੂ 

ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਗਲਤੀ ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਵਆਜ ਜ� ਖਰਿਚਆਂ 

ਨੰੂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹ� ਹੈ। ਬ�ਕ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਸਮ� ਅਕਾ�ਟ ਸਟੇਟਮ�ਟ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰਾਖਵ� 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੱ਼ਕੀ ਡੈਿਬਟ/ਿਨਕਾਸੀ ਬਾਰੇ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 

ਗਾਹਕ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ, ਅਣਗਿਹਲੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ 

ਲਈ ਬ�ਕ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਜ� ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 

ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।  ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਜ� ਿਕਸੇ ਸਮੱਿਸਆ ਦੀ 

ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਤ� ਇਹ ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬ�ਕ ਦੀ 

ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ� ਅਤੇ/ਜ� ਹੋਰ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਭੇਜਣ ਲਈ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਤੀਜੀ 

ਿਧਰ/ਿਵਕਰੇਤਾਵ� ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। ਡਾਕ ਿਵੱਚ ਗੰੁਮ ਹੋਏ ਸਟੇਟਮ�ਟ� ਲਈ ਬ�ਕ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੈ। 

ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਟੇਟਮ�ਟ� ਲਈ ਬ�ਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਬ�ਕ ਤ� ਈਮੇਲ ਖਾਤੇ ਜ� ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਚਾਰ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ/ਸਰਵਰ� 

ਨੰੂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਿਬਆਨ ਜ� ਸੁਨ� ਹੇ, ਗਾਹਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੋਖਮ ਿਵੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੁੰ ਮ ਹੋ 

ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ, ਜ� ਗਲਤ ਈ-ਮੇਲ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਜ� 

ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਬ�ਕ ਅਿਜਹੇ ਪ�ਸਾਰਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ 

ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਕਲਪਕ ਚੈਨਲ� (ਸਮੇਤ ਪਰ ਇੰਟਰਨ� �ਟ ਬ�ਿਕੰਗ ਜ� 

ਈਮੇਲ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ�) ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਟੇਟਮ�ਟ/ਸੁਨ� ਹ,ੇ ਬ�ਕ ਿਵੱਚ 

ਉਪਲਬਧ ਿਰਕਾਰਡ� ਦੇ ਨਾਲ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕ,ੇ ਮੇਲ ਨਹ� ਖ�ਦੇ, ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ 

ਪ�ਚਿਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਟੇਟਮ�ਟ� ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਲਗਾਏ 

ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
 

28. ਸਟੌਪ ਪੇਮ�ਟ 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਗਾਹਕ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� 

ਬ�ਕ ਨੰੂ ਿਸੱਧੇ ਫ਼ੋਨ ਬ�ਿਕੰਗ ਰਾਹ�, ਬ��ਚ ਕਾ�ਟਰ 'ਤੇ ਜ� ਿਵਕਲਪਕ ਚੈਨਲ� 'ਤੇ ਸੇਵਾਵ� 'ਤੇ 



ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕੋ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਾਹ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਰਾਹ� ਬ�ਕ ਨੰੂ ਭੇਜੀ ਗਈ 

ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਲਈ, ਬ�ਕ ਅਿਜਹੇ ਸਟਾਪ ਪੇਮ�ਟ ਦੀ ਗੈਰ-ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ ਜ� ਦੇਰੀ 

ਨਾਲ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਕੇਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤ ੇਅਿਜਹੇ ਸਟੌਪ 

ਭੁਗਤਾਨ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਵਲ� ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੈਕ ਦੀ ਕਲੀਅਰ�ਸ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਜ� ਜਵਾਬਦੇਹ 

ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਤਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰ ਦਾ 

ਹ,ੈ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕੋ ਹਦਾਇਤ� ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ 

ਜੋ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਜਦਿਕ ਬ�ਕ ਿਵਕਲਪਕ ਚੈਨਲ� ਰਾਹ� ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਨੰੂ 

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖਤੀ 

ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵ।ੇ ਹਾਲ�ਿਕ, ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਬ�ਕ ਕੋਈ ਿਲਖਤੀ 

ਿਨਰਦੇਸ਼ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕੋ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਦੇ 

ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਗਾਹਕ ਜ� ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਨੰੂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜ� ਹਾਨੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਬ�ਕ ਇਸਦੇ ਲਈ 

ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। ਬ�ਕ ਚੈ�ਕ� ਦੀ ਕਲੀਅਿਰੰਗ, ਜ� ਇਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਲਈ 

ਜਵਾਬਦੇਹ ਜ� ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਲਈ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ 

ਹਦਾਇਤ� ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ - ਜੇਕਰ ਅਿਜਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ� ਰਾਹ� 

ਨਹ� ਹਨ ਅਤੇ/ਜ� ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 

/ਜ� ਉਸ ਿਮਤੀ 'ਤੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਿਮਤੀ ਤ� ਦੋ ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਦਨ� ਦੇ ਬਾਅਦ 

ਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਚੈ�ਕ ਕਲੀਅਿਰੰਗ ਿਵੱਚ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। 

ਗਾਹਕ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ 

ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨੰੂ ਰੱਦ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
 

29. ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮਦੁਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਐਕਸਚ�ਜ ਦਰ 

ਲਾਗੂ ਐਕਸਚ�ਜ ਦਰ ਸਮੇਤ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਰ 

ਬੀ ਆਈ/ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ/ਐਫ ਈ ਡੀ ਏ ਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼� 

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਬ�ਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਅਤੇ ਬੱਧਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

30. ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਇਨਵਾਰਡ ਿਰਿਮਟ�ਸ 

ਭਾਰਤ ਤ� ਬਾਹਰ ਦ ੇਿਕਸ ੇਵੀ ਖਾਤ ੇਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ 'ਤੇ, ਗਾਹਕ ਨੰੂ, ਬ�ਕ ਤ� ਿਬਨ� 

ਿਕਸ ੇਨ� ਿਟਸ ਦ,ੇ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ/ਮਕਸਦ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਿਜਹੇ ਸਬਤੂ ਦ ੇਨਾਲ ਜੋ 

ਬ�ਕ ਨੰੂ ਲੋੜ�ਦਾ ਹੋਵੇ। 
 

ਡੋਰਸਟੈਪ ਬ�ਿਕੰਗ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਡ�ੌਪ ਬਾਕਸ ਸੇਵਾਵ� 
 

ਗਾਹਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਡੋਰਸਟੈਪ ਬ�ਿਕੰਗ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਡ�ੌਪ ਬਾਕਸ ਸਵੇਾਵ� ਦਾ ਲਾਭ 

ਲੈਣਾ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬ�ਕ ਦੀਆਂ ਆਮ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤ� ਅਤੇ ਬ�ਕ 

ਦੁਆਰਾ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਖਾਿਤਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਿਨਯਮ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਹ,ੈ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ 

ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜ� ਸੋਧੇ ਗਏ ਿਨਯਮ ਅਤੇ 

ਅਿਧਿਨਯਮ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵੋੇਗਾ। ਡੋਰਸਟੈਪ ਬ�ਿਕੰਗ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਡ�ੌਪ ਬਾਕਸ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ 

ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਢੁਕਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

 

1. ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਰਤ� 

ਡੋਰਸਟੈਪ ਬ�ਿਕੰਗ ਸੇਵਾਵ� ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਮ� ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਸਮੇਤ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨ� 

ਅਨੁਸਾਰ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਵਾਿਨਤ ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬ�ਕ 

ਇਹਨ� ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਅਿਜਹੇ ਖਰਚੇ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਿਕ�ਿਕ ਬ�ਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 

ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਸੇਵਾਵ� ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਡਾਕ/ਰਿਜਸਟਰਡ ਪਤੇ ਤੇ 

ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਿਡਲੀਵਰੀ/ਿਪਕ-ਅੱਪ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਤੇ 

ਦੀ ਸਵੀਿਕ�ਤੀ ਬ�ਕ ਦੀ ਪਰੂੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ("ਮੇਿਲੰਗ/ਪ�ਵਾਿਨਤ ਪਤਾ")। ਇਹਨ� 



ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਗਾਹਕ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਿਕ�ਤ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਕਲਿਪਕ 

ਚੈਨਲ� ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਨਾ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬ�ਕ ਿਵਕਲਿਪਕ ਚੈਨਲ�, ਮੇਲ ਜ� ਕੋਰੀਅਰ ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਨੰੂ ਪ�ਮਾਿਣਤ 

ਕਰਨ ਦੇ ਜ� ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਜ� ਬੱਧ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਿਵਅਕਤੀ 

ਜੋ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਪਨ/ਪਾਸਵਰਡ/ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ ਡੀ ਜ� ਓਰ ਪਛਾਣ 

ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਹਕ ਹੈ ਜ� ਨਹ�। 

ਬ�ਕ ਿਵਕਲਿਪਕ ਚੈਨਲ� ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਹਦਾਇਤ� ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਿਜਵ� ਬ�ਕ ਨੰੂ ਉਿਚਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 

ਜਦਿਕ ਬ�ਕ ਵਾਜਬ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੇਗਾ, ਇਹ ਸੇਵਾਵ� "ਿਬਨ� ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ 

ਜੋਖਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ"। ਇਹ ਸੇਵਾਵ� ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ 

ਅਤੇ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਬ�ਕ ਇਹ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੇਵਾਵ� ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ 

ਸਮ� ਤੇ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ (ਚਾਹੇ ਬ�ਕ, ਿਡਲੀਵਰੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜ� ਹੋਰ ਿਕਸੇ 

ਦੁਆਰਾ) ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਜ� ਦੁਰਵਰਤ� ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ 

ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਬ�ਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਜ� ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। 

ਗਾਹਕ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਸੇਵਾਵ� ਤ� ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲਾਗਤ ਜ� ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਬ�ਕ ਦੀ 

ਗਾਹਕ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਧਰ ਪ�ਤੀ ਕੋਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 

ਿਵੱਚ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੈ। 

ਇਹ ਸੇਵਾਵ� ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੋਰੀਅਰ/ਮੈਸ�ਜਰ/ਮੇਲ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਮਾਿਧਅਮ ਦੁਆਰਾ 

ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਬ�ਕ ("ਿਡਲੀਵਰੀ ਿਵਅਕਤੀ") ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਢੁਕਵ� 

ਸਮਝਦਾ ਹ,ੈ ਿਸਵਾਏ ਿਜੱਥੇ ਬ�ਕ ਨ�  ਇੱਕ ਮੋਡ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜ� ਿਜੱਥੇ ਗਾਹਕ ਨ�  ਇੱਕ 

ਖਾਸ ਮੋਡ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ( ਿਕਸੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜ� ਿਬਨ�) ਿਫਰ ਅਿਜਹੇ ਖਾਸ 

ਤੌਰ ਤੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ/ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ� ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ 

ਲਈ, ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਿਡਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਜ�ਚ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਿਡਲੀਵਰੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਕਿਥਤ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ 

ਿਦਖਾਉਣ ਜ� ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਿਡਿਲਵਰੀ ਿਵਅਕਤੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ 

ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਜ� ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਜ� ਗਾਹਕ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ 

ਪਾਬੰਦ ਨਹ� ਹੈ। 
 

2. ਨਕਦ/ਡਰਾਫਟ ਿਡਿਲਵਰੀ 

ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸੀਮਾਵ� ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆਉਣ ਤੇ 

ਮੇਿਲੰਗ/ਪ�ਵਾਿਨਤ ਪਤੇ ਤੇ ਨਕਦ/ਡਰਾਫਟ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗਾਹਕ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਉਸ ਚੈ�ਕ 

ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਨਕਦ/ਡਰਾਫਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। 

ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਮਲਣ ਤ,ੇ ਬ�ਕ ਅਿਜਹੀ ਰਕਮ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਗਾਹਕ ਦ ੇਖਾਤੇ ਨੰੂ ਡੈਿਬਟ ਕਰਗੇਾ ਅਤੇ 

ਿਫਰ ਨਕਦ/ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਿਡਲੀਵਰੀ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। 

ਿਡਿਲਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ (i) ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਚੈ�ਕ 

ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਗਾਹਕ ਦੇ ਹਨ, ਜ� (ii) ਚੈ�ਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ� ਅਤੇ ਅੰਕਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਰਕਮ 

ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜ� ਨਹ�, ਜ� ਜੇਕਰ ਚੈ�ਕ ਦੀ ਰਕਮ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਾਹਕ 

ਦੀ ਅਸਲ ਬੇਨਤੀ ਤ� ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਚੈ�ਕ 

ਪੋਸਟ-ਡੇਟ ਜ� ਪੁਰਾਣਾ ਨਹ� ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਚੈ�ਕ ਵੇਰਿਵਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਇਨ 

ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਅਿਜਹੇ ਚੈ�ਕ ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਬ�ਕ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਅਜੇ ਵੀ ਗਾਹਕ 

ਦੁਆਰਾ ਪਿਹਲ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡੈਿਬਟ ਹਦਾਇਤ� ਨੰੂ ਮੰਨ� । 

ਬ�ਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕ ੇਗਾਹਕ ਨੰੂ ਨਕਦ/ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਿਡਲੀਵਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਗਾਹਕ ਦਾ ਿਡਲੀਵਰੀ ਦੇ ਸਮ� 

ਮੇਿਲੰਗ/ਸਵੀਿਕ�ਤ ਪਤੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹੈ। ਨਕਦ/ਡਰਾਫਟ 



ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ, ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਉਸੇ ਿਦਨ ਜ� ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਿਦਨ, 

ਬ�ਕ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਖਰਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕਰੈਿਡਟ ਿਵੱਚ 

ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੈਕ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਬ�ਕ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। 

ਭੌਿਤਕ ਮੁਦਰਾ (ਨਕਦੀ ਜ� ਹੋਰ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਜਵ� ਿਕ ਬਾਹਰ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ) 

ਭਾਰਤ ਤ� ਬਾਹਰ ਨਹ� ਿਡਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 

ਅਿਜਹੀਆਂ ਭੂਗੋਿਲਕ ਸੀਮਾਵ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬ�ਕ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ�ਕ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਨੰੂ 

ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨ�, ਇਹ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਲਈ ਅਿਜਹੀਆਂ ਭਿੌਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲੋੜ� ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਉਿਚਤ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। 
 

3. ਨਕਦ/ਚੈ�ਕ ਿਪਕ-ਅੱਪ 

ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸੀਮਾਵ� ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆਉਣ ਤੇ 

ਅਤੇ ਬ�ਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਿਲੰਗ/ਪ�ਵਾਿਨਤ ਪਤੇ ਤ� ਨਕਦ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਪਕ-ਅੱਪ 

ਲਈ ਗਾਹਕ ਦਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਮਲਣ ਤ� ਬ�ਕ ਿਡਿਲਵਰੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਮੇਿਲੰਗ/ਪ�ਵਾਿਨਤ ਪਤੇ ਤੇ 

ਜਾਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਿਡਿਲਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨਕਦ/ਚੈ�ਕ ਅਤੇ ਪੂਰੀ 

ਕੀਤੀ ਜਮ�� ਸਿਲੱਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਿਡਿਲਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਗਾਹਕ ਤ� ਪ�ਾਪਤੀ ਨੰੂ 

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰਸੀਦ ਦਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਬ�ਕ ਦੇ 

ਅਿਧਕਾਰਤ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਸਿਲੱਪ ਅਤੇ ਨਕਦ/ਚੈ�ਕ ਸ�ਪ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਨਕਦ ਜ� ਚੈ�ਕ ਦੀ ਜਮ�� ਰਕਮ ਦੀ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤਸਦੀਕ 

ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਅੰਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਮ� ਲਈ ਕ�ੈਿਡਟ 

ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਅਗਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਦਨ ਤੇ ਨਕਦ ਜਮ�ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵਗੇਾ, ਅਤੇ 

ਚੈਕ ਿਡਪੋਿਜ਼ਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 

ਤ� ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਦੇ ਸਮ� ਿਡਲੀਵਰੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸਵੀਿਕ�ਤੀ ਿਸਰਫ ਇਹ ਦਰਸਾ�ਦੀ 

ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕ ਦਾ ਜਮ�ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹ� ਹਵੋੇਗਾ। 

ਜੇਕਰ ਅਿਜਹੇ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਿਵੱਚ ਗੰਦੇ, ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨ� ਟ ਹਨ, ਤ� ਅਿਜਹੇ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਦੀ ਸਵੀਿਕ�ਤੀ 

ਕਰੰਸੀ ਨ� ਟ ਿਰਫੰਡ ਿਨਯਮ� ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਅੰਿਤਮ ਸਵੀਿਕ�ਤੀ ਅਤੇ 

ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਕਦ/ਚੈ�ਕ ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਮ�� ਰਕਮ�, ਜੋ 

ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹਨ, ਗਾਹਕ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ 

ਜਾਣਗੀਆਂ। 
 

4. ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮਦੁਰਾ (ਫੋਰੈਕਸ) ਿਡਿਲਵਰੀ/ਿਪਕ-ਅੱਪ 

ਗਾਹਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤ,ੇ ਬ�ਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, 

ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਫੇਮਾ, ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸ਼ਰਤ� ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ 

ਹੋਏ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਤ� ਨਕਦ ਅਤੇ/ਜ� ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਚੈ�ਕ� ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਫਾਰੇਕਸ ਨੰੂ 

ਿਡਲੀਵਰੀ/ਿਪਕ ਅੱਪ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। 

ਇਹ ਸੇਵਾ ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ� ਤ� ਬ�ਕ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਏਜੰਟ� ਦੁਆਰਾ ਜ� 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਮਨੀ ਚ�ਜਰ ਵਜ� ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹੈ। 
 

5. ਡ�ੌਪ ਬਾਕਸ ਸੇਵਾ 

ਇਸ ਸੇਵਾ ਰਾਹ� ਬ�ਕ ਸਾਈਟ� ਤੇ ਸਿਥਤ ਡ�ੌਪ ਬਾਕਸ� ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਜ�ਚ� ਅਤੇ 

ਿਨਰਦੇਸ਼� ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਿਸਰਫ਼ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪ�ਦਾਨ 

ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਿਦਸ਼ਾ-

ਿਨਰਦੇਸ਼�/ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਡ�ੌਪ ਬਾਕਸ ਿਵੱਚ ਜਮ�ਾ ਸਾਧਨ ਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 

ਜੁੜੀ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਸਿਲੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ�ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬ�ਕ ਡ�ੌਪ ਬਾਕਸ, ਅਤੇ /ਜ� 



ਿਰਵਰਸ ਐਟਂਰੀ ਿਵੱਚ ਜਮ�ਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕ�ੈਿਡਟ ਨੰੂ 

(ਬ�ਕ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤ� ਿਬਨ�) ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜਦ� ਸਾਧਨ ਅਧੂਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਲੋੜ�ਦੇ ਸਬੂਤ ਜ� ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨਾਲ ਸਮਰਿਥਤ 

ਨਹ� ਹੈ ਜ� ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਿਨਯਮ ਜ� ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਅਸੰਗਤ ਜ� ਅਢੁਕਵ� ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।   

ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਿਵੱਚ, ਬ�ਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਅਤੇ ਬੱਧਕਾਰੀ 

ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਬ�ਕ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਝੱਲਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਐਕਟ ਜ� ਭੁੱ ਲ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਬ�ਕ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜ� ਹਾਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ 

ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਬ�ਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜ� ਹਾਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ ੋਗਾਹਕ ਜ� 

ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਉਤਪੰਨ ਹਈੋ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਜ� ਡਰੌਪ ਬਾਕਸ 

ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਮ�� ਚੈ�ਕ ਦੀ ਨਾਨ ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ ਜ� ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਜ� 

ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਸਿਲੱਪ 'ਤੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦੀ ਘੱਟ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ/ਓਵਰਰਾਈਿਟੰਗ ਕਾਰਨ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ 

ਕਾਰਨ, ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਯੰਤਰ� ਦੀ ਰਕਮ ਨੰੂ ਕ�ੈਿਡਟ ਕਰਨ 

ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
 

6. ਕੈਸ਼/ਿਡਮ�ਡ ਡਰਾਫਟ/ਬ�ਕਰ ਦੀ ਚੈ�ਕ ਿਡਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵ� 

ਗਾਹਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸੇਵਾ 

ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੈਸ਼/ਿਡਮ�ਡ ਡਰਾਫਟ/ਬ�ਕਰਜ਼ ਚੈ�ਕ ਿਡਿਲਵਰੀ ਸੇਵਾਵ� 

ਲਈ ਮਨ� ਨੀਤ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ, ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ�ਕ ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਫੈਕਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਬ�ਕ ਅਤੇ/ਜ� ਇਸਦੀ ਏਜੰਸੀ 

ਨਕਦ/ਿਡਮ�ਡ ਡਰਾਫਟ/ਬ�ਕਰਜ਼ ਚੈ�ਕ ਦੀ ਿਡਲੀਵਰੀ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੇ 

ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗੀ। 

ਬ�ਕ ਗਾਹਕ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮ�-

ਸਮ� 'ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� 'ਤੇ ਕੈਸ਼/ਿਡਮ�ਡ ਡਰਾਫਟ/ਬ�ਕਰਜ਼ ਚੈ�ਕ ਿਡਲੀਵਰੀ 

ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਗੇਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, 'ਿਨਯੁਕਤ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬ�ਕ ਦੇ 

ਗਾਹਕ� ਲਈ ਬ�ਕ ਤ� ਨਕਦ/ਿਡਮ�ਡ ਡਰਾਫਟ/ਬ�ਕਰਜ਼ ਚੈ�ਕ ਿਡਿਲਵਰੀ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ 

ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ/ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ। 

ਗਾਹਕ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਸੰਬੰਧੀ ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨ� ਸੇਵਾਵ� 

ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ�ਾਹਕ 

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਡਮ�ਡ ਡਰਾਫਟ/ਬ�ਕਰ� ਦੀ ਚੈ�ਕ 

ਿਡਲੀਵਰੀ ਵੀ "ਆਪਣੇ ਆਪ" ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੇ ਚੈ�ਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ 

ਪ�ਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਗਾਹਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪ�ਤੀਰੂਪ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੇ ਅਟ�ਡ�ਟ ਦੇ ਜੋਖਮ� ਤ� ਜਾਣੂ ਹੈ 

ਅਤੇ ਬ�ਕ (ਪਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ�ਤੀਰੂਪ ਿਨਰਦਸੇ਼ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹ� ਹੈ ਭਾਵ� 

ਸਪਸ਼ਟਤਾ/ਅਿਧਕਾਰ ਜ� ਪ�ਮਾਿਣਕਤਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਗਲਤੀ/ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਪੂਰੀ 

ਤਰ�� ਅਿਧਿਕ�ਤ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਲਈ ਬੱਧਕਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ ਨੰੂ 

ਪ�ਾਪਤ ਫੈਕਸ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਸੀਦ ਨੰੂ ਬ�ਕ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰਟੇ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾ�ਟ ਕਸਟਮਰ ਤ� ਸਮ� 

ਸਮ� ਤੇ ਿਨਰਣਾਇਕ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਗਾਹਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹ ੈਿਕ ਬ�ਕ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ 

ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਜ� ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ/ਹਾਨੀ ਲਈ 

ਿਜੰਮੇਵਾਰ/ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ 

ਿਡਲੀਵਰੀ ਨਾ ਹੋਣ/ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਬ�ਕ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਨ ਜ� ਫੈਕਸ 

ਰਾਹ� ਜ� ਿਕਸ ੇਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਯੋਗ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਡਲੀਵਰੀ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਗਾਹਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਬ�ਕ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ 

ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ�/ਿਹਦਾਇਤ� 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਇਸ ਦੇ 

ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾਵ�/ਕਾਰਜਕਰਤਾਵ� ਦੀ ਸੱਚਾਈ/ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ 



ਪੁੱ ਛਿਗੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। 

ਗਾਹਕ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਨਯਮ� ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ� 'ਤ ੇਬ�ਕ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱਚ 

ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤ ੇਉਸਨੰੂ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਦਵੇੇਗਾ। 

ਇਹਨ� ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। 

ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕ,ੇ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਗਾਹਕ ਨ�  ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਿਨਯਮ� ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ� 

ਨਾਲ ਸਿਹਮਤੀ ਪ�ਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ ਬ�ਕ ਵਾਜ਼ਬ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੇਗਾ, ਗਾਹਕ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੇਵਾਵ� "ਕਈੋ ਵਾਰੰਟੀ ਜ� ਜ਼ੋਖਮ ਦ ੇਅਧਾਰ" 'ਤ ੇਪ�ਦਾਨ ਨਹ� ਕੀਤੀਆ ਂ

ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਬ�ਕ ਦੀ ਇਹ ਸਵੇਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਬ�ਕ ਦ ੇਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਵੀ ਅਿਸੱਧੇ, ਇਤਫਾਕਨ, ਦੰਡਕਾਰੀ ਜ� ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਹੋਣ ਵਾਲੇ 

ਖਰਿਚਆਂ, ਨੁਕਸਾਨ� ਜ� ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਤਰ�� ਲਈ ਗਾਹਕ ਜ� ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਿਧਰ ਲਈ ਕੋਈ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀ 

ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤ� ਲਈ ਬ�ਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਜ� ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� 

ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਗਾਹਕ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਾਹਕ ਅਤੇ/ਜ� ਿਕਸ ੇਏਜੰਟ ਜ� ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਦਆੁਰਾ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ, ਗਾਹਕ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਹਰਜਾਨ�  ਅਤ ੇਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤ ੇਮਆੁਵਜ਼ੇ 

ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਿਸੱਧੇ ਅਤੇ ਅਿਸੱਧੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦ ੇਦਾਅਵੇ, ਲਾਗਤ�, ਚਾਰਜ, ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ 

ਿਸੱਧੇ ਜ� ਅਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਉਲੰਘਣਾ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਜ� ਇਸਦ ੇਕਾਰਨ ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ (ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ 

ਜ� ਇਸਦ ੇਿਵਰੱੁਧ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ� ਕਾਰਵਾਈ ਦ ੇਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜ� 

ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
 

ਿਵਕਲਿਪਕ ਚੈਨਲ� ਰਾਹ� ਸੇਵਾਵ� 
ਗਾਹਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਿਵਕਲਿਪਕ ਚੈਨਲ� ਰਾਹ� ਸਵੇਾਵ� ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੇਠ ਿਲਖੇ 

ਿਨਯਮ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ� ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਬ�ਕ ਦੀਆ ਂਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਰਤ� ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਸਮ�-

ਸਮ� 'ਤ ੇਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਖਾਿਤਆ ਂਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਿਨਯਮ ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ ਜ� ਿਕਸ ੇ

ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤ ੇਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਜ� ਸੋਧੇ ਗਏ ਿਨਯਮ� ਅਤ ੇਿਵਿਨਯਮ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। 

ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਿਵਕਲਿਪਕ ਚੈਨਲ� ਰਾਹ� ਇਨ� � ਸੇਵਾਵ� ਲਈ 

ਿਨਯਮ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ� ਢੁੱ ਕਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ 
 

1. ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ� 

19.1 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮ� ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਸਮ� ਿਮਆਦ ਿਜਸ ਲਈ ਬ�ਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਦਨ� 'ਤੇ 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਖੱੁਲ�ਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮ� ਬ�ਕ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਲਈ ਵੱਖ-

ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

19.2 ਨਕਦ/ਿਡਮ�ਡ ਡਰਾਫਟ/ਬ�ਕ ਦੀਆ ਂਚੈ�ਕ ਸੇਵਾਵ� ਿਵੱਚ ਨਕਦ ਿਡਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ, ਨਕਦ 

ਲੈਣਾ, ਚੈ�ਕ ਅਤ ੇਦਸਤਾਵਜ਼ੇ� ਨੰੂ ਲੈਣਾ/ਿਡਲੀਵਰੀ ਜ� ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਬ�ਕ ਦ ੇਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ 

ਖਾਤ ੇਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਅਤੇ/ਜ� ਬ�ਕ ਦੇ ਗਾਹਕ� ਲਈ ਬ�ਕ ਤ� ਇਹਨ� 

ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣ 

ਵਾਲੀਆ ਂਕਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵ� ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
 

19.3 "ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਬ�ਿਕੰਗ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਵਕਲਿਪਕ ਚੈਨਲ� 'ਤ ੇਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ 

ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤ ੇਸਾਰੇ ਬ�ਿਕੰਗ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਅਤ ੇਸਹੂਲਤ�। 
 

2. ਿਵਕਲਿਪਕ ਚੈਨਲ� ਰਾਹ� ਆਮ ਸੇਵਾਵ� ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਗਾਹਕ 

ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਜ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਆਪਣ ੇਜ਼ੋਖਮ 'ਤ ੇਸੇਵਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ� ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਿਵਕਲਿਪਕ ਚੈਨਲ� ਰਾਹ� ਸਵੇਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ�, ਪਹੰੁਚ 

ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦਸੇ਼� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮ�-ਸਮ� 

'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਿਵਕਲਪਕ ਚੈਨਲ� ਰਾਹ� ਸੇਵਾਵ� ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤ ੇਦ ੇਗਾਹਕ� ਲਈ ਉਪਲਬਧ 

ਹੋਣਗੀਆ,ਂ ਇਸ ਖਾਤ ੇਦ ੇਸੰਚਾਲਨ ਦ ੇਕਈ ਿਨਰਦਸ਼ੇ ਹਨ। 



 

3. ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤ ੇਪ�ਮਾਿਣਕਤਾ 

ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਬ�ਿਕੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਸਰਫ਼ ਪਾਸਵਰਡ/ਿਪੰਨ/ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਈਡੀ ਜ� ਬ�ਕ 

ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਗਾਹਕ ਦ ੇਹੋਰ ਪਛਾਣਕਰਤਾਵ� ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪ�ਮਾਿਣਕਤਾ ਤ� 

ਬਾਅਦ ਹੀ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ ਿਵਕਲਪਕ ਚੈਨਲ� (ਉਸਦ ੇ

ਪਾਸਵਰਡ/ਿਪੰਨ/ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕ,ੇ ਪੋਸਟ-ਪ�ਮਾਿਣਕਤਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦ ੇ

ਹੋਏ) ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤ ੇਿਕਸ ੇਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਿਧਕਾਰ 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਅਿਜਹੇ ਗਾਹਕ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬ�ਕ ਨੰੂ ਿਵਕਲਿਪਕ 

ਚੈਨਲ� ਰਾਹ� ਪ�ਾਪਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪ�ਮਾਿਣਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ 

ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ ਜ� ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਪਾਸਵਰਡ/ਿਪੰਨ/ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਈਡੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 

ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦਆੁਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਬ�ਕ ਅਿਜਹੇ ਿਨਰਦਸ਼ੇਾ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਬ�ਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਕਲਿਪਕ ਚੈਨਲ� ਬਾਰੇ ਕਈੋ 

ਹਦਾਇਤ ਗਾਹਕ ਵੱਲ� ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਿਧਕਾਰਤ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਬ�ਕ ਇਹ ਜ�ਚ 

ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਿਧਕਾਰਤ ਸੀ ਜ� ਨਹ�, 

ਅਿਜਹੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਉਸ ਿਨਰਦਸੇ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇ

ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਸ ੇਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੱੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ�ਕ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ 

ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਿਵਕਲਿਪਕ ਚੈਨਲ� ਰਾਹ� ਿਕਸ ੇਵੀ ਹਦਾਇਤ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਬ�ਕ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਿਕ ਿਨਰਦਸ਼ੇ ਸੱਚੇ ਨਹ� ਹਨ ਜ� ਹੋਰ 

ਗਲਤ ਜ� ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਜ� ਕਈੋ ਸੱ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਬ�ਕ ਗਾਹਕ/ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਿਜੰਮਵੇਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਿਨਰਦਸੇ਼� ਨੰੂ 

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜ� ਉਲਟਾਉਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
 

4. ਫੈਕਸ ਰਾਹ� ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ 

ਗਾਹਕ ਦੀ ਬਨੇਤੀ 'ਤੇ, ਬ�ਕ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਫਕੈਸ ("ਫਕੈਸ") (ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਫੈਕਸ 

ਨੰਬਰ 'ਤੇ) ਗਾਹਕ ਦ ੇਖਾਤ ੇ(ਖਾਿਤਆ)ਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਵੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਮੰਗੀ 

ਗਈ) ਦਆੁਰਾ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਿਨ�ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤ ੇਗਾਹਕ 

ਿਕਸ ੇਵੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਠਿਹਰਾਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਸ ੇਵੀ 

ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦ ੇਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਆ�ਦੀ ਹੈ। 
 

5. ਫੈਕਸ ਰਾਹ� ਿਨਰਦਸ਼ੇ 

ਗਾਹਕ ਫੈਕਸ ਰਾਹ� ਿਲਖਤੀ ਅਤ ੇਦਸਤਖਤ ਕੀਤ ੇਿਨਰਦਸੇ਼ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ�ਕ ਇਹਨ� 

ਿਨਰਦਸੇ਼� 'ਤ ੇਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਗਾਹਕ ਦੀ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਿਕ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੁਆਰਾ ਫੈਕਸ ਿਨਰਦਸੇ਼� ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵ।ੇ 

ਗਾਹਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਫਕੈਸ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਾਿਧਅਮ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਫਕੈਸ ਭੇਜਣ ਤ� 

ਪਿਹਲ�, ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਫਕੈਸ ਸਹੀ ਨੰਬਰ 'ਤ ੇਭੇਿਜਆ ਜਾ 

ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਿਕ ਫਕੈਸ ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ 

ਿਗਆ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣ ੇਜ਼ੋਖਮ 'ਤ ੇਫਕੈਸ ਰਾਹ� ਿਨਰਦਸੇ਼ 

ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਫਕੈਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਹੋਏ ਿਕਸ ੇਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜ� ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 

ਬ�ਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ� ਹੋਵਗੇਾ। 
 

6. ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ 

ਕੰਿਪਊਟਰ ਪ�ਣਾਲੀਆ ਂਰਾਹ� ਜ� ਹੋਰ ਤਰੀਿਕਆ ਂਨਾਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਿਵਕਲਿਪਕ ਚੈਨਲ� �ਤ ੇਲੈਣ-

ਦੇਣ ਦਾ ਿਸਰਫ਼ ਬ�ਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਿਰਕਾਰਡ ਹੀ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਣਾਇਕ ਵਜ� ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਦਸ਼ੇ� ਲਈ ਬ�ਕ ਅਤ ੇਗਾਹਕ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤ ੇਗਾਹਕ ਮਾਨਤਾ 

ਪ�ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਸੰਦੇਹ ਜ� ਿਵਰੋਧ ਤ� ਬ�ਕ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਿਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਿਵਕਲਪਕ ਚੈਨਲ� ਦੀਆ ਂਅੰਦਰੂਨੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਦ ੇਕਾਰਨ, ਗਾਹਕ ਿਵਕਲਪਕ ਚੈਨਲ� 'ਤੇ 

ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਿਪ�ੰ ਟ ਲੈਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਿਸਰਫ 

ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਰੱਖੇ ਿਰਕਾਰਡ 'ਤੇ ਹੀ ਪ�ਚਿਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਿਬਨ� ਸ਼ਰਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 



ਅਤੇ ਿਵਕਲਪਕ ਚੈਨਲ� 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਕਰਨ 'ਤ ੇਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤ ੇਗਏ ਜ� ਨਾ ਕੀਤ ੇਗਏ 

ਿਕਸ ੇਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮਕੁਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
 

7. ਪਾਸਵਰਡ/ਿਪੰਨ/ਪਹੰੁਚ 

ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਿਵਕਲਪਕ ਚੈਨਲ� ਰਾਹ� ਿਕਸ ੇ ਵੀ ਸਵੇਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ 

ਪਾਸਵਰਡ/ਿਪੰਨ/ਕਾਰਡ ਅਤੇ/ਜ� ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਈਡੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ। ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਇਹ 

ਟ�ਪਰ-ਪਰੂਫ ਸੀਲਬੰਦ ਿਲਫਾਫੇ ("ਮੇਲਰ") ਿਵੱਚ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ 

ਿਕ ਡਾਕ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ 

ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਤ� ਗਾਹਕ ਤਰੰੁਤ ਿਲਖਤੀ ਜ� ਫ਼ੋਨ ਰਾਹ� ਬ�ਕ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ। 

ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਪਾਸਵਰਡ/ਿਪੰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ (ਜ� ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ 

ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਕੀਤ ੇਗਏ ਯਤਨ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ) ਤ� ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਬ�ਿਕੰਗ ਰਾਹ� ਸੇਵਾਵ� ਤੱਕ 

ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਬ�ਕ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ 

ਅੰਤਰਾਲ ਤ� ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਮੜੁ-ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ�ਕ 

ਪਾਸਵਰਡ/ਿਪੰਨ/ਉਪਭਗੋਤਾ ਆਈਡੀ ਨੰੂ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾਵ� 

ਦੀ ਵਰਤ� ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਿਨਰੰਤਰ ਿਮਆਦ ਲਈ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਪਹੰੁਚ 

ਨੰੂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਨੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਵਕਲਪਕ ਚੈਨਲ� ਰਾਹ� 

ਸੇਵਾਵ� ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਮੜੁ-ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, 

ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਪੱਤਰ, ਫ਼ਨੋ ਜ� ਅਿਜਹੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦਆੁਰਾ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਲੋੜ�ਦੇ ਜ� 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤ ੇਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਵੇਰਵ ੇਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਇਸ ਤਰ�� ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ 

ਸਹੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

8. ਪਾਸਵਰਡ/ਿਪੰਨ/ਉਪਭਗੋਤਾ ਆਈਡੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤ ੇਗੁਪਤਤਾ ਗਾਹਕ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣ ੇਖਾਤ ੇਦ ੇਵੇਰਿਵਆਂ ਅਤ ੇਪਾਸਵਰਡ/ਿਪੰਨ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ 

ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲੋੜ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਵਕਲਪਕ ਚੈਨਲ� ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦਸੇ਼� ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂ

ਹਨ ਜ� ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤ ੇਸੂਿਚਤ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ। 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਇਕੱਲਾ ਗਾਹਕ ਿਵਕਲਪਕ ਚੈਨਲ� ਰਾਹ� ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਅਤ ੇ

ਿਨਰਦਸੇ਼ ਦੇਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹੈ, ਉਸਨੰੂ ਹਰ ਸਮ� ਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਂਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (i) ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ/ਿਪੰਨ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਬਦਲਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ� ਜੇਕਰ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਹੋਵ;ੇ (ii) ਕਈੋ ਪਾਸਵਰਡ/ਿਪੰਨ ਨਾ ਚੁਣੋ, ਜੋ ਉਸਨ�  

ਪਿਹਲ� ਵਰਿਤਆ ਹੈ ਜ� ਿਜਸਦਾ ਿਕਸ ੇਦੁਆਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ; (iii) ਆਪਣ ੇ

ਪਾਸਵਰਡ/ਿਪੰਨ ਨੰੂ ਹਰ ਸਮ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤ ੇਿਕਸ ੇਹੋਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ/ਿਪੰਨ 

ਦੇ ਵੇਰਵ ੇਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ (ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਜ� ਬ�ਕ ਸਟਾਫ਼ ਦ ੇਮ�ਬਰ ਸਮੇਤ); 

(iv)ਪਾਸਵਰਡ/ਿਪੰਨ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਿਰਕਾਰਡ ਨਾ ਕਰੋ ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਿਕਸ ੇਤੀਜੀ ਿਧਰ 

ਲਈ ਪੜ�ਨਯੋਗ ਜ� ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਹੋਵੇ; (v) ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ/ਿਪੰਨ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਤ ੇ

ਿਫਰ ਇਸਦਾ ਕਈੋ ਵੀ ਿਰਕਾਰਡ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ; (vi) ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫ� ਿਵਕਲਿਪਕ ਚੈਨਲ� 

ਰਾਹ� ਸੇਵਾਵ� ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਿਦਓ; (vii) ਜਦ� ਉਹ ਿਵਕਲਪਕ ਚੈਨਲ� 'ਤ ੇਲਾਗਇਨ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਅਣਗੌਿਲਆ ਨਾ ਛੱਡ ੋਅਤ ੇਹਰ ਵਾਰ ਜਦ� ਅਿਜਹੇ ਿਸਸਟਮ ਤ� 

ਦੂਰ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਿਵਕਲਪਕ ਚੈਨਲ� ਤ� ਲਾਗ ਆਉਟ ਕਰਨ; (viii) ਿਕਸੇ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ 

ਨ� �ਟਵਰਕ (ਜ� LAN) ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਿਕਸ ੇਵੀ ਉਪਕਰਣ ਜ� ਿਡਵਾਈਸ ਤ� ਿਵਕਲਿਪਕ ਚੈਨਲ� ਤੱਕ 

ਪਹੰੁਚ ਨਾ ਕਰੋ, ਿਜਵ� ਿਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ। ਪਿਹਲ� ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਉਸਦ ੇਪਾਸਵਰਡ/ਿਪੰਨ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਜ� ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਿਕਸ ੇਵੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦ ੇ

ਕਾਰਨ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ 'ਤ ੇਗਾਹਕ ਨੰੂ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਮਆੁਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ� ਸੱ਼ਕ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦਾ ਪਾਸਵਰਡ/ਿਪੰਨ ਜ� ਉਹਨ� ਦਾ ਕਈੋ 



ਿਹੱਸਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ, ਤ� ਉਸਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਿਵਕਲਪਕ ਚੈਨਲ� ਰਾਹ� ਪਾਸਵਰਡ/ਿਪੰਨ ਨੰੂ ਖੁਦ 

ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਜ� ਫ਼ੋਨ 

ਰਾਹ� ਬ�ਕ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਬ�ਕ ਸ਼ਾਖਾ ਿਵੱਚ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬ�ਕ ਿਵਕਲਪਕ ਚੈਨਲ� ਰਾਹ� 

ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਨੰੂ ਉਦ� ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਨਵ� ਪਾਸਵਰਡ/ਿਪੰਨ 

ਸਥਾਪਤ ਨਹ� ਹੋ ਜ�ਦਾ। 

ਅਿਜਹੀ ਸੂਚਨਾ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕੀਤਾ ਕਈੋ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਗਾਹਕ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਅਤ ੇਲਾਗਤ 'ਤ ੇ

ਹੋਵੇਗਾ। 

ਪਾਸਵਰਡ/ਿਪੰਨ/ਉਪਭਗੋਤਾ ਆਈਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਜੇ ਗਾਹਕ ਪਾਸਵਰਡ/ਿਪੰਨ ਭੁੱ ਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ 

ਜ� ਗੰੁਮ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ 

ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਨਵ� ਪਾਸਵਰਡ/ਿਪੰਨ ਦਬੁਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ 

ਕਰੇਗਾ। 
 

9. ਬ�ਕ ਦ ੇਗਾਹਕ/ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ 

9.1 ਇੰਟਰਨ� ਟ ਬ�ਿਕੰਗ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਪਹੰੁਚ 

ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬ�ਕ ਅਿਜਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਉਿਚਤ ਸਮਝੇ। 

ਬ�ਕ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਗਾਹਕ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਟਕੈਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਹਰ ਸਮ� ਿਨਰਿਵਘਨ 

ਅਤੇ ਟ�ਪਰਪਰੂਫ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

9.2 ਗਾਹਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਬਨ� ਸ਼ਰਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ 

ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰ ਨਹ� ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 

ਜੇ ਗਾਹਕ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ� ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਜ� ਇੰਟਰਨ� ਟ ਬ�ਿਕੰਗ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ/ਜ� 

ਪਾਸਵਰਡ� ਦੀ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਵਰਤ� ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਜ� ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਆਪਣੇ ਬ�ਕ 

ਖਾਤ/ੇਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪ�ਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਜ� ਪਾਸਵਰਡ� 

ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕ ੇਇੰਟਰਨ� ਟ ਬ�ਿਕੰਗ ਸੇਵਾਵ� ਦ ੇਜ਼ਰੀਏ ਪ�ਾਪਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜ� ਿਨਰਦਸ਼ੇ� ਨੰੂ 

ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤ ੇਗੋਪਨੀਯਤਾ ਲੋੜ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 

ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਸਨੰੂ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਵਰਤ� ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 

ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ�ਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰਫ਼� ਕਈੋ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹ� ਲ�ਦਾ 

ਹੈ। 

 

9.3 ਗਾਹਕ ਅੱਗੇ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬ�ਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜ� 

ਨੁਕਸਾਨ (ਭਾਵ� ਿਸੱਧੇ ਜ� ਅਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ) ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ� ਿਕਸੇ 

ਕੰਿਪਊਟਰ ਵਾਇਰਸ, ਟਰੋਜਨ ਹਾਰਸ, ਵਰਮਸ, ਲਾਿਜਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜ� ਹੋਰ ਬੰਬ ਜ� 

ਇੱਕ-ਸਮਾਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਜ� ਰੁਟੀਨ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। 
 

9.4 ਗਾਹਕ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖਤੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਮਆੁਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤ ੇਿਕਸ ੇਵੀ 

ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਮਆੁਵਜ਼ੇ, ਲਾਗਤ�, ਖਰਿਚਆਂ, ਦਾਅਿਵਆ ਂਜ� ਮੰਗ� ਜ� ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ 

ਬ�ਕ ਨੰੂ ਮਆੁਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਿਕ ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤ ੇਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਿਕਸ ੇਵੀ 

ਉਲੰਘਣਾ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

9.5 ਇੰਟਰਨ� ਟ ਬ�ਿਕੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦ ੇਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਇੰਟਰਨ� ਟ ਬ�ਿਕੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬੀਮਾ 

ਪਾਿਲਸੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬ�ਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾ, ਇੱਥ ੇਦੱਸੇ ਗਏ ਿਨਯਮ� ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ� ਦ ੇ

ਅਧੀਨ ਹੈ:- 

a) ਬ�ਕ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ 'ਤ ੇਭੂਗੋਿਲਕ ਸੀਮਾ ਦ ੇਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨ� ਟ ਬ�ਿਕੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ 

ਲਈ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿਨਯਮ� ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ� ਦ ੇਅਧੀਨ ਅਤ ੇਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ਖਾਸ 

ਤੌਰ 'ਤ ੇਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।. 

b) ਅਿਜਹੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤ ੇਗਾਹਕ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ 24-ਘੰਟ ੇਵਾਲੇ ਫ਼ਨੋ 

ਬ�ਿਕੰਗ ਨੰਬਰ 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣ ੇਖਾਤ ੇ'ਤ ੇਿਕਸੇ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, 

ਇੰਟਰਨ� �ਟ ਬ�ਿਕੰਗ ਰਾਹ� ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਸੂਚਨਾ 



ਤੁਰੰਤ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਦੇਵੇਗਾ।ਹੋਰ ਦੁਰਵਰਤ� ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬ�ਕ ਤੁਰੰਤ ਗਾਹਕ ਦ ੇ

ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਈਡੀ ਨੰੂ ਤਰੰੁਤ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਵੇੇਗਾ। 

c) ਗਾਹਕ ਪਾਸਵਰਡ(ਪਾਸਵਰਡ�) ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸਦੀ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇਗਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਇੱਥ ੇਿਦੱਤਾ 

ਿਗਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਨ� ਟ ਬ�ਿਕੰਗ ਪਾਸਵਰਡ(ਪਾਸਵਰਡ�) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਿਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਿਹਲੀ ਸੂਚਨਾ 

ਿਰਪੋਰਟ ("FIR") ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਬ�ਕ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਵਰ ਲੈਟਰ ਦ ੇਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸਥਾਨਕ ਬ�ਕ ਸ਼ਾਖਾ ਨੰੂ ਓਹੀ ਇੱਕ 

ਕਾਪੀ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 

9.6 ਗਾਹਕ ਿਫਰ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜੇ: 

a) ਇੱਕ ਪੁਿਲਸ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਆੁਰਾ FIRਿਰਪੋਰਟ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ; 

b) ਨੁਕਸਾਨ/ਿਵਵਾਿਦਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦ ੇਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ। 

c) ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਅਤ ੇਬ�ਕ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। 
 

9.7 ਉਹ ਬ�ਕ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੰੂ ਜਮ�ਾ ਕਰਨ ਦ ੇ5 ਿਦਨ� ਦ ੇਅੰਦਰ 

ਿਵਵਾਿਦਤ ਰਕਮ ਲਈ ਿਨਸ਼ਾਨਬੱਧ ਹੋਲਡ ਦ ੇਨਾਲ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਕ�ੈਿਡਟ 

ਦੇਵੇਗਾ। 
 

9.8 ਦੇਣਦਾਰੀ ਪ�ਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਪ�ਤੀ 

ਖਾਤਾ ਅਿਧਕਤਮ 1,00,000 ਰੁਪਏ। 
 

9.9 ਲੋੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦ ੇਨਾਲ ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਸੱਧੇ ਮਦੁਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ("ਨੁਕਸਾਨ") ਦੇ ਗਾਹਕ ਤ� 

ਸੰਚਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਬ�ਕ ਅਿਜਹੇ ਧੋਖਾਧੜੀ 

ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ(ਦਾਰੀਆ)ਂ ਦ ੇਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਅਿਜਹੀ ਜ�ਚ ਗਾਹਕ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ�/ਿਰਸ਼ਤਦੇਾਰ� ਜ� ਉਸਦ ੇ

ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਿਕਸੇ ਪ�ਤੱਖ ਜ� ਅਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤ� 

ਬ�ਕ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਣੇ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦ ੇ

ਿਵਰੱੁਧ ਉਿਚਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹੈ। 

ਆਰਜ਼ੀ ਕ�ੈਿਡਟ ਕਵੇਲ ਜ�ਚ� ਤ� ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਿਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਬ�ਕ ਦੀ ਜ�ਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 

ਅੰਤਮ ਹੋਣਗੇ ਅਤ ੇਗਾਹਕ 'ਤ ੇਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। 
 

9.10 ਗਾਹਕ ਉਦ� ਤੱਕ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਉਕਤ ਖਾਤ ੇ

ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹ� ਕੀਤ ੇਜ�ਦ ੇਹਨ। 
 

9.11 ਹਾਲ�ਿਕ ਇੱਥ ੇਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਇਸ ਇੰਟਰਨ� �ਟ ਬ�ਿਕੰਗ 

ਧੋਖਾਧੜੀ ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਤ� ਹੀ ਿਮਲੇਗਾ ਜੇਕਰ: 

a) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਖਾਤਾ ਚੰਗੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੈ 

b) ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆ ਂਦਰੌਾਨ ਦ ੋਤ� ਵੱਧ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਘਟਨਾਵ� ਨਹ� ਵਾਪਰੀਆ ਂ

ਹਨ, ਅਿਜਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤ ੇ

c) ਗਾਹਕ ਿਦਖਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇੰਟਰਨ� �ਟ ਬ�ਿਕੰਗ ਪਾਸਵਰਡ(ਪਾਸਵਰਡ�) ਦੀ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹ� ਰੱਖਦਾ ਸੀ। 

ਇੰਟਰਨ� �ਟ ਬ�ਿਕੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀ ਦ ੇਤਿਹਤ ਬ�ਕ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹਾਲ�ਿਕ ਆਮ 

ਅਪਵਾਦ� ਦ ੇਅਧੀਨ ਹੋਵਗੇੀ ਿਜਵ� ਿਕ ਇੱਥੇ ਖੰਡ 9 ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇਗਾਹਕ 

ਇੰਟਰਨ� ਟ ਬ�ਿਕੰਗ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਿਲਸੀ ਦ ੇਤਿਹਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹ� 

ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕ ੇਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਖੰਡ 9 ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ। 
 

10. ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ 

ਿਵਕਲਿਪਕ ਚੈਨਲ� ਰਾਹ� ਲੈਣ-ਦਣੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮ� ਇਸ ਗੱਲ 'ਤ ੇਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਕੀ ਉਨ� � ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਹੱਥ� ਜ� ਇਲੈਕਟ�ੌਿਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜ� ਕੀ ਉਨ� � ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ 

ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਕੀ ਉਨ� � ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰਿਟਆ ਂਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤ� 



ਬਾਅਦ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕਣ ਦ ੇਿਨਰਦਸ਼ੇਾ ਅਤ ੇਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ/ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੇਨਤੀਆ ਂਲਈ, 

ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਬ�ਕ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਭੌਿਤਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ/ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਗਾਹਕ ਿਵਕਲਪਕ ਚੈਨਲ� ਰਾਹ� ਇੱਕ ਿਨਰਦਸੇ਼ ਦੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਗਾਹਕ ਇਸਨੰੂ 

ਉਲਟਾਉਣ ਦ ੇਯੋਗ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਿਨਰਦਸੇ਼ ਨੰੂ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਬ�ਕ 

ਦੀ ਕੋਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹ� ਹੈ; ਜ� ਅਿਜਹੇ ਿਨਰਦਸ਼ੇ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸ਼ਰਤੀਆ ਜ� ਉਲਟ ਹੈ 

ਜ� ਿਜਸ ਲਈ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਨੰੂ ਆਮ ਬ�ਿਕੰਗ ਅਿਭਆਸ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤ� 

ਪਿਹਲ� ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਬ�ਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ�ਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ 

ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਬ�ਿਕੰਗ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਅਤ ੇਪ�ਥਾਵ� ਦੇ ਤਿਹਤ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਲਾਗਤ 'ਤ ੇਸੰਭਵ 

ਹੈ। 

ਗਾਹਕ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਰਕਮ ਦੇ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ 

ਟ��ਸਫਰ ਦਆੁਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 40A (3) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। 

ਿਵਕਲਿਪਕ ਚੈਨਲ� ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਦ ੇਮਾਿਧਅਮ ਦਆੁਰਾ ਉਪਲਬਧ ਿਵੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਸਰਫ 

ਸੰਦਰਭ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਵੇਾ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਖਾਤ ੇਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨ� ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੰੂ 

ਨਹ� ਦਰਸਾਏਗੀ ਜੋ ਬ�ਕ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ ਪਰ ਿਜਨ� � ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਹੈ ਜ� ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬ�ਕ ਿਕਸ ੇਕਾਰਨ ਕਰਕ ੇਜ� 

ਅਿਜਹੀ ਿਵੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਗਾਹਕ ਜ� ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਿਕਸ ੇਨੁਕਸਾਨ ਜ� 

ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। 

ਬ�ਕ ਿਵਕਲਪਕ ਚੈਨਲ� ਰਾਹ� ਪ�ਾਪਤ ਰਕਮ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ 

ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਗਾਹਕ ਦ ੇਖਾਤ ੇ(ਖਾਿਤਆ)ਂ ਅਤ ੇਬ�ਕ ਿਵੱਚ ਲੋੜ�ਦੀ ਰਕਮ 

ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਬ�ਕ ਦੇ ਵਾਜਬ ਿਨਯੰਤਰਣ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੀਆ ਂਸਿਥਤੀਆ ਂਕਾਰਨ ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� 

ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ� ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�� ਦੀ ਭੁੱ ਲ ਲਈ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। 
 

11. ਿਲਿਮਟ 

ਬ�ਕ, ਆਪਣ ੇਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਿਵਕਲਪ 'ਤ ੇਕਰੇਗਾ। ਿਕਸ ੇਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤ ੇਅਿਧਕਤਮ 

ਿਲਿਮਟ(ਿਲਿਮਟ�) ਨੰੂ ਸੈ�ਟ ਅਤ ੇਰੀਸਟੈ ਕਰੋ, ਜੋ ਿਕ ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਿਵਕਲਿਪਕ ਚੈਨਲ� 'ਤ ੇ

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਹੋਰ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਕਈੋ ਵੀ ਿਲਿਮਟ ਖਾਤ ੇਿਵੱਚ ਬਕਾਇਆ ਦੀ 

ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਲਿਮਟ� ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤ ੇਿਨਰਧਾਰਤ 

ਮਾਪਦੰਡ� ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ/ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਦੀਆ ਂਿਲਿਮਟ� ਸਾਰੇ ATM 'ਤ ੇਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆ ਂਅਤ ੇ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ�ਕ� ਦੇ ਨ� �ਟਵਰਕ�, ਦਸੇ਼ ਤ� ਦਸੇ਼ ਅਤ ੇਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਟੀਐਮ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਖ-

ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ATMs/ਨ� �ਟਵਰਕ ਰਾਹ� ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨ� ਿਲਿਮਟ� ਿਵੱਚ 

ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸ ੇਨੁਕਸਾਨ ਜ� ਅਸੁਿਵਧਾ ਲਈ ਬ�ਕ 

ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। 
 

12. ਿਵਕਲਿਪਕ ਚੈਨਲ� ਰਾਹ� ਸੇਵਾਵ� ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ 

ਿਵਕਲਿਪਕ ਚੈਨਲ� ਰਾਹ� ਸੇਵਾਵ� ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਗਾਹਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਅਤ ੇਬ�ਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤ ੇ

ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵਗੇੀ। ਗਾਹਕ ਦੇ CID ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਬ�ਕ ਦ ੇਿਨਯਮ� ਦ ੇਅਧੀਨ, 

ਿਵਕਲਿਪਕ ਚੈਨਲ� ਰਾਹ� ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਹਰੇਕ ਖਾਤ ੇ'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਲੈਣ-

ਦੇਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਜੋ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਹੈ, ਉਸ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਦ ੇਸੰਚਾਲਨ ਆਦਸੇ਼ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ 

ਕਰੇਗੀ। ਗੈਰ-ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕ� ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਉਹਨ� ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਬਨੇਤੀ 

ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਗਾਹਕ ਦੀ ਉਿਚਤ ਪ�ਬੰਧਕ ਸਭਾ ਦਆੁਰਾ 

ਅਿਧਕਾਰਤ ਹਨ। 
 

13. ਫੰਡ� ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 

ਗਾਹਕ ਿਵਕਲਿਪਕ ਚੈਨਲ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਆਪਣ ੇਖਾਤੇ ਿਵੱਚ� ਕਈੋ ਵੀ ਨਕਦ ਕਢਵਾਉਣ 



ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਉਸਦ ੇਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਲੋੜ�ਦ ੇਫੰਡ ਉਪਲਬਧ 

ਨਹ� ਹੰੁਦੇ। ਢਕੁਵ� ਖਾਤ ੇਦ ੇਬਕਾਏ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਗਾਹਕ 'ਤੇ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਿਲਿਮਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਬ�ਕ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਬਦਲਵ� 

ਚੈਨਲ� ਰਾਹ� ਸਵੇਾਵ� ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਬ�ਕ ਨੰੂ ਉਿਚਤ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੱੁਕ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

14. ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤ ੇਹਾਰਡਵੇਅਰ 

ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ, ਬ�ਕ ਦ ੇਿਸਸਟਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਿਵਕਲਿਪਕ ਚੈਨਲ� ਰਾਹ� ਸੇਵਾਵ� ਦਾ 

ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤ ੇਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਿਜਹੇ ਸਾਰੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤ ੇ

ਕੰਿਪਊਟਰ ਅਤ ੇਸੰਚਾਰ ਪ�ਣਾਲੀਆ ਂਦੀ ਖਰੀਦ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਅੱਪਡਟੇ/ਅੱਪਗ�ੇਡ ਕਰੇਗਾ। ਬ�ਕ 

ਨੰੂ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਆਪਣ ੇਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ ਆਿਦ ਨੰੂ ਬਦਲਣ, 

ਬਦਲਣ ਜ� ਅਪਗ�ੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦ ੇਸਾਫਟਵਅੇਰ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ, 

ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਿਸਰਫ਼ 

ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਗਾਹਕ ਦੀ ਹੀ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
 

15. ਬੌਿਧਕ ਸੰਪੱਤੀ 

ਗਾਹਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸ ੇਵੀ ਸੇਵਾਵ� ਦ ੇਅਧੀਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ 

ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੌਿਧਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜੋ ਿਕ ਿਵਕਲਿਪਕ ਚੈਨਲ� 

ਰਾਹ� ਸੇਵਾਵ� ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ�ਦ ੇਹਨ ਬ�ਕ ਜ� ਸਬੰਧਤ ਿਵਕਰੇਤਾ ਦੀ ਕਾਨੰੂਨੀ 

ਸੰਪਤੀ ਹਨ। ਬ�ਕ ਖਾਿਤਆ ਂਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਅਤ ੇਬ�ਿਕੰਗ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਬ�ਕ 

ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਬੌਿਧਕ ਸੰਪੱਤੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਵੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜ� 

ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਨੰੂ ਨਹ� ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਗਾਹਕ �ਪਰ ਦੱਸ ੇਗਏ ਸਫੌਟਵਅੇਰ ਨੰੂ ਸੋਧਣ, 

ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ, ਵੱਖ ਕਰਨ, ਡੀਕੰਪਾਈਲ ਜ� ਿਰਵਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਜ� ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦ ੇ

ਸਰੋਤ ਕਡੋ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਜ� ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇਕਈੋ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਿਟਵ ਉਤਪਾਦ 

ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ। 
 

16. ਚੇਤਾਵਨੀਆ ਂ

ਬ�ਕ ਸਾਰੇ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਿਤਆ ਂ'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 

ਪ�ਚਿਲਤ ਬ�ਿਕੰਗ ਅਿਭਆਸ ਦੁਆਰਾ ਸੇਿਧਤ ਹੰੁਦੇ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਦੇ 

ਆਧਾਰ 'ਤ ੇਕੁਝ ਪੂਰਵ-ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀਆ ਂਨੰੂ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ, 

ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਸਮ�ਬੱਧਤਾ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਅਤ ੇਸਫਲ ਿਡਲੀਵਰੀ ਜ� ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਬ�ਕ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਜ� ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। 
 

17. ਫ਼ੋਨ ਬ�ਿਕੰਗ ਸਵੇਾਵ� 

ਬ�ਕ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹ� ਜ� ਸਵੈਚਿਲਤ ਫ਼ਨੋ ਬ�ਿਕੰਗ ਿਸਸਟਮ 'ਤੇ 

ਿਵਕਲਪ� ਿਵੱਚ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਸਵੇਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤ� ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਉਦਸੇ਼� ਲਈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ� ਅਤ ੇਇਸਦ ੇਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਅਤ ੇਿਵਵਾਦ� ਨੰੂ 

ਸੁਲਝਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਤ� ਬ�ਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੇਪ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਗਾਹਕ ਅਤ ੇਬ�ਕ ਿਵਚਕਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੰੂ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਹਕ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤ� ਨੰੂ ਵੀ ਸਣੁ ਸਕਦਾ 

ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਉਪਰੋਕਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 
 

18. ਇੰਟਰਨ� �ਟ ਬ�ਿਕੰਗ ਸੇਵਾਵ� 

ਬ�ਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਿਚਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅਮਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇਗਾ ਿਕ ਇੰਟਰਨ� �ਟ ਬ�ਿਕੰਗ 

ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਵਰਤੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਢੁਕਵ� 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਾਅ ਹਨ; ਿਕਸ ੇਵੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨ, ਿਨਯਮ�, ਿਵਿਨਯਮ�, ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦਸੇ਼�, ਸਰਕੂਲਰ, 

ਆਚਾਰ ਸੰਿਹਤਾਵ� ਅਤ ੇਪ�ਚਿਲਤ ਮਾਰਕੀਟ ਅਿਭਆਸ� ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਿਜਹੀਆਂ 

ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਦ ੇਸੰਚਾਲਨ ਿਵੱਚ ਜੋਖਮ� ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਅਤ ੇਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨਾ। ਗਾਹਕ ਇੰਟਰਨ� ਟ 



ਬ�ਿਕੰਗ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋਖਮ�, ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀਆ ਂਅਤ ੇਦਣੇਦਾਰੀਆ ਂਤ� ਜਾਣ ੂਹੈ ਅਤ ੇਉਸ ਨ�  �ਿਚਤ 

ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਿਲਆ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਵਾਰੰਟ ਿਦੰਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਕੰਿਪਊਟਰ/ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਉਪਕਰਣ, ਈਮੇਲ ਅਤ ੇਇੰਟਰਨ� �ਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮਕਾਜੀ 

ਿਗਆਨ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਇੰਟਰਨ� �ਟ ਬ�ਿਕੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ।। 
 

19. ਅਧੂਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤ ੇਗਏ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਦ ੇਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਰਕਮ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੰੂ 

ਪ�ਭਾਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਿਨਰਦਸੇ਼ ਅਤ ੇਜੋ ਉਹਨ� ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦ ੇਕੰਮ� ਜ� ਗਲਤੀਆ ਂ

ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਦ ੇਹੱਕ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿਨਰਦਸੇ਼ ਲਾਗੂ 

ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਬ�ਕ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰ ਅਤੇ/ਜ� ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ 

ਗਾਹਕ ਦ ੇਅਿਜਹੇ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹੋਵਗੇਾ ਿਜਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ।ੇ 

ਗ�ਾਹਕ ਦ ੇਿਨਰਦਸ਼ੇਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਕਮ ਦ ੇਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਕਈੋ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਿਕਸ ੇਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕ ੇ

ਸੰਭਵ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ� ਪੂਰਾ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤ ੇਅਿਜਹੇ ਗੈਰ-ਭੌਿਤਕੀਕਰਨ ਅਤੇ/ਜ� ਲੈਣ-

ਦੇਣ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬ�ਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�� ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। 

ਗਾਹਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬ�ਕ ਿਸਰਫ਼ ਗਾਹਕ ਦ ੇਿਨਰਦਸ਼ੇਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਕਮ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ 

ਦੀਆ ਂਸਵੇਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 
 

20.   ਵਾਇਰਸ� ਤ� ਬਚਾਅ: 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਗਾਹਕ ਦਾ ਿਸਸਟਮ ਜ� ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਿਪਊਟਰ ਜ� ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ 

ਜ� ਿਡਵਾਈਸ ਿਜਸ ਤ� ਗਾਹਕ ਇੰਟਰਨ� �ਟ ਬ�ਿਕੰਗ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੰਿਪਊਟਰ 

ਵਾਇਰਸ ਜ� ਸਮਾਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ/ਿਡਵਾਈਸ ਤ� ਮਕੁਤ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਬੰਿਦਸ਼ ਦੇ, 

ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਬੰਬ, ਟਰੋਜਨ ਹਾਰਸ ਅਤ ੇਵਰਮਸ (ਯੂਵਾਇਰਸ") ਵਜ� ਜਾਣ ੇਜ�ਦੇ ਉਪਕਰਣ� 

ਸਮਤੇ, ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤ ੇਿਵਹਾਰਕ ਉਪਾਅ ਕਰਨ�  ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਹਰ ਤਰੀਕ ੇ

ਨਾਲ ਢਕੁਵ� ਸ�ਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ ਬ�ਕ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਅਤ ੇ

ਇਸ ਤਰ�� ਦੀਆ ਂਹੋਰ ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀਆ ਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬ�ਕ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇਗਾ, 

ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਵਾਰੰਟ ਜ� ਗਾਰੰਟੀ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬ�ਕ ਦੀ ਵਬੈਸਾਈਟ 

ਜ� ਬ�ਕ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜ� ਿਲੰਕ ਕੀਤੀਆ ਂਵਬੈਸਾਈਟ� ਤ� ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਿਵੱਚ 

ਅਿਜਹੇ ਵਾਇਰਸ ਜ� ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹ� ਹੈ। ਬ�ਕ ਅਿਜਹੇ ਵਾਇਰਸ ਜ� ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ 

ਸਮੱਗਰੀ ਦ ੇਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜ� ਹਾਨੀ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰ ਨਹ� ਹੈ। ਬ�ਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ 

ਨਹ� ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬ�ਕ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਜ� ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਿਨਰਿਵਘਨ ਜ� ਿਕਸ ੇਤਰੱੁਟੀ ਜ� 

ਨੁਕਸ ਤ� ਮਕੁਤ ਹੋਣਗੇ। 
 

21.   ਿਵਕਲਪਕ ਚੈਨਲ� ਰਾਹ� ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ: ਬ�ਕ ਿਕਸ ੇਵੀ ਹਾਨੀ ਜ� ਨੁਕਸਾਨ 

ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੋਵਗੇਾ, ਭਾਵ� ਉਹ ਿਸੱਧੇ, ਅਿਸੱਧੇ, ਨਤੀਜੇ ਵਜ�, ਿਰਮੋਟ ਜ� ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਹੋਵੇ, ਜੋ 

ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਇੰਟਰਨ� ਟ ਬ�ਿਕੰਗ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ/ਨਹ� ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� 

ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਸੂਚੀ (ਪਰ ਿਵਸਿਤ�ਤ 

ਨਹ�) ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬ�ਕ ਗਾਹਕ ਪ�ਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ: ਜਦ� ਅਿਜਹੀ ਹਾਨੀ ਜ� ਨੁਕਸਾਨ 

ਫੋਰਸ ਮੇਜਰ ਜ� ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟ� ਦ ੇਕਾਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ; ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਸਸਟਮ ਅਤ ੇਬ�ਕ ਦ ੇ

ਿਸਸਟਮ ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਅਸੰਗਤਤਾ; ਗਾਹਕ ਜ� ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਕੋਈ 

ਦੁਰਵਰਤ�; ਗਾਹਕ ਦ ੇਖਾਿਤਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੰੁਚ ਜੋ ਿਕਸ ੇਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੁਆਰਾ 

ਇੰਟਰਨ� ਟ ਬ�ਿਕੰਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ; ਗਾਹਕ 

ਦੇ ਪਾਸਵਰਡ/ਿਪੰਨ ਦੀ ਿਕਸ ੇਵੀ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤ�; ਟ��ਸਿਮਸ਼ਨ ਦਰੌਾਨ ਜ� ਹੋਰ ਿਕਸ ੇ

ਵੀ ਡਟੇਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ� ਸੰਦਸੇ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ/ਿਵਗਾੜ/ਖਰਾਬੀ/ਦੇਰੀ; ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ/ਦੇਰੀ, 

ਿਕਸ ੇਵੀ ਅਿਜਹੇ ਡੇਟਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ� ਸੰਦਸੇ਼ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਜ� ਜੇਕਰ ਬ�ਕ ਦੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਤ� 

ਬਾਹਰ ਦੀਆ ਂਸਿਥਤੀਆ ਂਕਾਰਨ ਖਾਿਤਆ ਂਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਲੋੜ�ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੈ; 

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਿਵਕਲਿਪਕ ਚੈਨਲ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ। 
 

ਡੈਿਬਟ-ਕਮ-ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਸੇਵਾਵ� 
ਗਾਹਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਡੈਿਬਟ-ਕਮ-ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬ�ਕ 



ਦੀਆ ਂਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਰਤ� ਅਤ ੇਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤ ੇਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਖਾਿਤਆ ਂਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 

ਲਈ ਿਨਯਮ� ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ� ਦ ੇਅਧੀਨ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ 

ਦੁਆਰਾ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤ ੇਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਜ� ਸੋਧੇ ਗਏ ਿਨਯਮ ਅਤ ੇਿਵਿਨਯਮ�, ਿਨਯਮ� ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ� ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ 

ਕਰਨ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਡੈਿਬਟ-ਕਮ-ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਢਕੁਵੀਆ ਂ

ਹੋਣਗੀਆ।ਂ 

 
1. ਆਮ 

ਇੱਥ ੇਮਰਦਾਨਾ ਿਲੰਗ ਦ ੇਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਇਸਤਰੀ ਿਲੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

2. ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ� 

"ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ" ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਕੋਲ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ ਜ� ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਜ� ਬ�ਕ ਿਵੱਚ 

ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਿਕਸਮ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
 

"ਅਕਾ�ਟਬੇਲ ਬ��ਚ" ਬ�ਕ ਦੀ ਿਕਸ ੇਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਰੱਿਖਆ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾ। 
 

"ਅਿਧਕਾਰਤ ਡੀਲਰ" FEMA ਦ ੇਸੈਕਸ਼ਨ 2 © ਿਵੱਚ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤ ੇਅਨੁਸਾਰ ਿਵਦਸੇ਼ੀ ਮੁਦਰਾ 

ਜ� ਿਵਦਸੇ਼ੀ ਪ�ਤੀਭਤੂੀਆ ਂਿਵੱਚ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਆਫਸ਼ੋਰ ਬ�ਿਕੰਗ 

ਯੂਿਨਟ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ। 
 

"ਕਾਰਡ" ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਗਏ ਕਲਾਿਸਕ ਅਤ ੇਗੋਲਡ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ� ਸਮੇਤ 

ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਡੋਯਚਹ ਬ�ਕ AG ਡੈਿਬਟ-ਕਮ-ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਅਤ ੇਬ�ਕ 

ਦੁਆਰਾ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤ ੇਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਿਰਵਰਤਨ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ। 

 

"ਕਾਰਡਧਾਰਕ" ਤ� ਭਾਵ ਹੈ ਬ�ਕ ਦਾ ਉਹ ਗਾਹਕ ਿਜਸ ਨੰੂ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜ� ਬ�ਕ 

ਦੇ ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਉਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਈੋ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ 

ਨੰੂ ਬ�ਕ ਨ�  ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤ ੇਜੋ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹੈ। 
 

"ਕਾਰਡ ਅਕਾ�ਟ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਈੋ ਵੀ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ ਅਤੇ/ਜ� ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਅਤੇ/ਜ� ਬ�ਕ 

ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਕਸਮ ਦਾ ਖਾਤਾ (ਨਕਦ ਕ�ੈਿਡਟ/ਲੋਨ ਖਾਿਤਆ ਂਨੰੂ ਛੱਡ ਕ)ੇ ਕਾਰਡ 

ਦੀ ਵਰਤ� ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਯੋਗ ਖਾਤ(ੇਖਾਿਤਆ)ਂ ਲਈ, ਭਾਵ� ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-

ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵ ੇਜ� ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। 
 

"NCASST" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਾਹਕ ਐਕਟੀਵੇਿਟਡ ਸੇਲਜ਼ ਐਡਂ ਸਰਿਵਸ ਟਰਮੀਨਲ (ਿਜਸ ਨੰੂ 

"ਟਚ ਐਕਸੈਸ ਬ�ਿਕੰਗ ਟਰਮੀਨਲ" ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਭਾਵ� ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ ਜ� ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ, 

ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ�ਕ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜ� ਿਕਸ ੇਸ�ਝੇ ਨ� �ਟਵਰਕ ਦਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼� ਦ ੇਨਾਲ, ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਆਪਣ ੇ

ਕਾਰਡ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਕਾਰਡ ਖਾਤ ੇ'ਤ ੇਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇ

ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

"ਿਡਪਾਜ਼ਟਰੀ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਈੋ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ/ਿਡਵਾਈਸ ਭਾਵ� ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ ਜ� ਿਵਦਸੇ਼ ਿਵੱਚ, 

ਚਾਹੇ ਬ�ਕ ਦਾ ਹੋਵ ੇਜ� ਸ�ਝਾ ਨ� �ਟਵਰਕ ਦਾ, ਿਜਸ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼� ਦ ੇਨਾਲ, ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਆਪਣ ੇ

ਕਾਰਡ ਖਾਤੇ (ਖਾਿਤਆ)ਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਕਾਰਡ ਖਾਤ ੇਿਵੱਚ ਰਕਮ ਜਮ�� ਕਰਨ 

ਲਈ ਆਪਣ ੇਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

"EDC" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਡਾਟਾ ਕੈਪਚਰ ਟਰਮੀਨਲ, ਿਪ�ੰ ਟਰ, ਹੋਰ 

ਪੈਰੀਿਫਰਲ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ� ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਿਪੰਨ ਪੈਡ ਅਤ ੇਲੋੜ�ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਮਤੇ 

ਉਪਕਰਣ, ਭਾਵ� ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਹੋਵ ੇਜ� ਿਵਦਸੇ਼ ਿਵੱਚ, ਚਾਹੇ ਬ�ਕ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜ� ਸ�ਝਾ ਨ� �ਟਵਰਕ ਿਜਸ 

'ਤੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼� ਦ ੇਨਾਲ, ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦਸ਼ੇ ਭਰ ਿਵੱਚ ਬ�ਕ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਖਾਤ ੇਿਵੱਚ 

ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਸ ੇਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਿਵੱਚ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। 
 

"EXIM" ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ ਵੱਲ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਿਨਰਯਾਤ-ਆਯਾਤ ਨੀਤੀ ਨੰੂ 

ਦਰਸਾਉੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਸਧੋ� ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 



"ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦਣੇ" ਭਾਰਤ, ਨ� ਪਾਲ ਅਤ ੇਭੂਟਾਨ ਤ� ਬਾਹਰ ਆਪਣ ੇਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕਾਰਡ 

ਧਾਰਕ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉੰਦਾ ਹੈ। 
 

"ਗੰੁਮ/ਚੋਰੀ ਕਾਰਡ ਬੀਮਾ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਜ� ਗੰੁਮ ਹੋਏ ਕਾਰਡ� ਦ ੇ

ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੰੂ ਬੀਮਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾ, ਇੱਥ ੇਖੰਡ12 ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ 

ਿਨਯਮ� ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ� ਦ ੇਅਧੀਨ ਹੈ। 
 

"ਗੰੁਮ/ਚੋਰੀ ਕਾਰਡ ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀ" ਤ� ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਗੰੁਮ ਜ� ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਕਾਰਡ ਦੇ 

ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਤ ੇਿਜਵ� ਿਕ ਇੱਥੇ ਖੰਡ 12 

ਿਵੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤ ੇਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ। 
 

"ਭਾਗੀਦਾਰ ATMs" (PA) ਿਵੱਚ ਬ�ਕ ਦੀਆ ਂਆਟਮੋੇਿਟਡ ਟੈਲਰ ਮਸ਼ੀਨ� (ATMs) ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਬ�ਕ� (OB) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ATM ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੋ VISA ਕਾਰਡ ਇੰਟਰਨ� ਸ਼ਨਲ ਦੇ ਸ�ਝੇ 

ਭੁਗਤਾਨ ਨ� �ਟਵਰਕ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤ ੇ"----" ਐਕਸ ਸੇਵਾ ਿਚੰਨ�  ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇ

ਹਨ, ਿਜਸ 'ਤ ੇਕਾਰਡਧਾਰਕ ਆਪਣ ੇਕਾਰਡ ਖਾਤੇ(ਖਾਿਤਆ)ਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

"ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ" (ਪੀਐਮਈ) ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਰਡ 

ਇੰਟਰਨ� ਸ਼ਨਲ ਸ਼ੇਅਰਡ ਪੇਮ�ਟ ਨ� �ਟਵਰਕ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹਨ ਅਤ ੇਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ "----

--" ਟਰਮੀਨਲ (ਟਰਮੀਨਲ) 'ਤੇ ਕਾਰਡ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ "-------" ਸੇਵਾ ਿਚੰਨ�  (ਿਪ�ੰ ਟ 

ਲੋਗੋ) ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਅਤ ੇਹੋਰ�, ਸਟੋਰ�, ਦੁਕਾਨ�, ਰੈਸਟੋਰ�ਟ�, ਹੋਟਲ�, ਏਅਰਲਾਈਨ� 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਿਜੰਨ� ਨ�  ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ 

ਿਦੱਤਾ। 
 

"ਿਪੰਨ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਜ� ਕਾਰਡਧਾਰਕ/ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਿਨ�ਜੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ। 
 

"POS" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਸੇਲ ਟਰਮੀਨਲ। 
 

"ਪ�ਾਇਮਰੀ ਅਕਾ�ਟ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, �ਪਰ ਦੱਸ ੇਅਨੁਸਾਰ ਖਾਿਤਆ ਂਿਵੱਚ� ਇੱਕ, ਿਜਸਨੰੂ ਵਪਾਰਕ 

ਅਦਾਿਰਆ ਂਜ� VISA/PLUS ATM ਸਥਾਨ� 'ਤ ੇਕੀਤ ੇਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਡੈਿਬਟ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। 
 

"ਪ�ੋਗਰਾਮ" ਦਾ ਮਤਲਗ ਹੈ ਡੋਯਚਹ ਬ�ਕ ਗੋਲਡ ਡਿੈਬਟ ਕਾਰਡ ਿਰਵਾਰਡ ਪ�ਗੋਰਾਮ ਿਜਵ� ਿਕ 

ਇੱਥ ੇਖੰਡ 17 ਿਵੱਚ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ। 
 

"ਪੁਆਇੰਟਸ" ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਰਵਾਰਡ/ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅੰਕ� ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ। 
 

"ਸ�ਕ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੋਯਚਹ ਬ�ਕ AG ਅਤ ੇਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਖਾ ਦਫਤਰ� ਅਤੇ ਇਸਦੇ 

�ਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਨਯੁਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
 

"ਸੇਲਜ਼ ਸਿਲੱਪ" PAIPME/ਟਰਮੀਨਲ 'ਤ ੇਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦਆੁਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਨੰੂ 

ਦਰਸਾ�ਦੀ VISA ਟਰਮੀਨਲ 'ਤ ੇਜ� ਭਾਗਦਾਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਿਰਆ ਂਦਆੁਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਲੱਪ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 
 

“ਟਰਮੀਨਲ” ਿਵੱਚ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦ ੇਲੈਣ-ਦਣੇ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਿਡਵਾਈਸ� ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 

ਲੋੜ�ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਿਰਆ ਂਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤ ੇਸਾਰੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਪੈਰੀਿਫਰਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ 

ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਡੇਟਾ ਕੈਪਚਰ (EDC) ਟਰਮੀਨਲ, VISA 

ਟਰਮੀਨਲ, ਿਪ�ੰ ਟਰ, ਿਨ�ਜੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (PIN) ਪੈਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
 

"ਟਰ�ਜ਼ੈਕਸ਼ਨ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਡ ਖਾਤ ੇਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਕ ੇਲੈਣ-

ਦੇਣ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ PA ਅਤ ੇਟਰਮੀਨਲ 'ਤੇ ਿਸੱਧੇ ਜ� ਅਿਸੱਧੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� 

ਕਰਕ ੇਬ�ਕ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਕੋਈ ਿਨਰਦਸ਼ੇ। 
 

"VISA" ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਨ� ਸ਼ਨਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 

 



 
 

"VISA Electron" ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਨ� ਸ਼ਨਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

"VISA/PLUS ATM ਨ� �ਟਵਰਕ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਿਵਦੇਸ਼� ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵ� 'ਤ ੇ

ਸਿਥਤ ATMs  ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਾਰਡ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇVISA/PLUS ਜ� VISA 

ਇਲੈਕਟ�ਨੋ ਿਚੰਨ�  ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਨ। 
 

3. ਉਪਯੋਗਤਾ: 

3.1 ਕਾਰਡ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤ� ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ ("RBI") 

ਦੇ ਿਨਯਮ�, RBI, FEMA ਦ ੇਐਕਸਚ�ਜ ਿਨਯੰਤ�ਣ ਿਨਯਮ�, FEMA ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ 

ਗਏ ਸਾਰੇ ਿਨਯਮ� ਅਤ ੇਿਵਿਨਯਮ�, ਸੂਚਨਾਵ�/ਸਰਕੂਲਰ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇ

ਗਏ ਅਤ ੇਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕਾਨੰੂਨ। ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਭਾਰਤ 

ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼� ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਵਦਸੇ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕੱਢਵਾਉਣ ਲਈ ਨ� ਪਾਲ 

ਅਤੇ/ਜ� ਭੂਟਾਨ ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰਡ ਭਾਰਤ, 

ਨ� ਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਿਵੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਿਰਆ ਂਿਵੱਚ ਿਵਦਸੇ਼ੀ ਮਦੁਰਾ ਿਵੱਚ ਭਗੁਤਾਨ ਲਈ 

ਵੈਧ ਨਹ� ਹੈ, ਭਾਵ, ਨ� ਪਾਲ ਜ� ਭੂਟਾਨ ਿਵੱਚ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦ ੇਸਮ� ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ 

ਮੁਦਰਾ ਉਹਨ� ਦਸੇ਼� ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਮਦੁਰਾ ਜ� ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਿਵੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ ਕਾਰਡਧਾਰਕ FEMA ਅਤ ੇਹੋਰ ਸੰਬੰਿਧਤ 

ਿਨਯਮ� ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

3.2 ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਨਯਮ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ� ਜ� ਿਨਯਮ� ਜ� ਿਵਿਨਯਮ� ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਜ� ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ 

ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਜ� ਤ� ਬ�ਕ ਜ� RBI ਦੇ ਕਿਹਣ 'ਤੇ, ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੰੂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 

ਤੌਰ 'ਤ ੇਵੈਧ ਡੈਿਬਟ-ਕਮ-ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਤ� ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

3.3 ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ�, ਿਵਦਸੇ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ� ਦੁਆਰਾ, ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤ ੇRBI ਦਆੁਰਾ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮਦੁਰਾ ਹੱਕ� ਦੇ ਅੰਦਰ, ਿਨ�ਜੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੋਨਫਾਈਡ ਿਨ�ਜੀ 

ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤ ੇਿਵਦਸੇ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਢਵਾਇਆ ਿਗਆ 

ਕੁੱ ਲ ਿਵਦਸ਼ੇੀ ਮਦੁਰਾ ਤ� ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਿਵਦੇਸ਼� ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਖਰੀਦ ੇਗਏ ਸਮਾਨ ਦੀ 

ਦਰਾਮਦ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਬੈਗੇਜ ਿਨਯਮ�/EXIM ਨੀਤੀ ਦਆੁਰਾ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

3.4 ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ ਬੇਿਸਕ ਟਰੈਵਲ ਕਟੋਾ (BTQ) ਦ ੇਤਿਹਤ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮਦੁਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਆਪਣ ੇਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ 

ਬ�ਕ ਦ ੇਅਿਧਕਾਰਤ ਡੀਲਰ/ਅਿਧਕਾਰਤ ਡੀਲਰ ਸ਼ਾਖਾਵ� ਤ� (ਯਾਤਰਾ ਤ� ਪਿਹਲ�) ਕੀਤਾ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਇਗੀ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਡ ਦੀ 

ਵਰਤ� ਪੈਸਾ ਵਾਿਪਸ ਭੇਜਣ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿਜਸ ਲਈ 

ਮੌਜੂਦਾ/ਪ�ਚਿਲਤ ਿਨਯਮ� ਦ ੇਤਿਹਤ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਹੈ। 
 

3.5 ਕਾਰਡਧਾਰਕ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ� ਕਾਰਡ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਿਵਦਸੇ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨੰੂ ਿਵਦਸੇ਼ੀ 

ਮੁਦਰਾ ਨ� ਟ�/ਯਾਤਰੀ ਚੈ�ਕ� ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰਤ ਡੀਲਰ/ਫੁੱ ਲ ਫਲੇਜ਼ਡ ਮਨੀ 

ਚ�ਜਰ ਤ� ਹੱਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਿਵਦਸੇ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਨ� ਟ�/ਯਾਤਰੀ ਚੈ�ਕ� 

ਦੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਿਨਯਮ� ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 

ਅਤੇ ਲਾਗੂ �ਚਤਮ ਸੀਮਾ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਿਵਦਸੇ਼ੀ ਮਦੁਰਾ ਦੇ 

ਿਕਸ ੇਅਿਧਕਾਰਤ ਡੀਲਰ ਤ� ਿਵਦਸੇ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨ� ਟ�/ਯਾਤਰੀ ਚੈ�ਕ� ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ 

ਲਏ ਗਏ ਐਕਸਚ�ਜ ਨੰੂ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਨੁਲੇਿਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

3.6 ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਉਹਨ� ਉਦਸੇ਼� ਲਈ ਪੈਸਾ ਵਾਿਪਸ ਭੇਜਣ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ� 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿਜਨ� � ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਿਨਯਮ� ਦ ੇਤਿਹਤ ਐਕਸਚ�ਜ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ 

ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ (a) ਮੈਗਜ਼ੀਨ� ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਜੋ ਿਨਰਧਾਰਤ/ਪ�ਬੰਿਧਤ ਸਚੂੀ 

ਿਵੱਚ ਹਨ; (b) ਪੂਲ, ਸਵੀਪਸਟੈਕ, ਲਾਟਰੀਆ,ਂ ਆਿਦ। (c) ਉਤਪਾਦ/ਸੇਵਾਵ� ਵੇਚਣ 

ਵਾਲੀਆ ਂਇੰਟਰਨ� �ਟ ਸਾਈਟ� ਿਜਨ� � ਲਈ ਿਵਦਸੇ਼ੀ ਮਦੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� 



ਹੈ। ਬ�ਕ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦ ੇਹੋਏ ਐਕਸਚ�ਜ ਕੰਟਰੋਲ ਿਵਭਾਗ ਦ ੇਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੰੂ 

ਅਿਜਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵ� ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰਾਖਵ� ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ 

ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦ ੇਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

3.7 ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਕਾਰਡ ਦੇ ਿਬੱਲ/ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹ� ਹੋਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਜ� ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇਇਨਕਾਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਾਰਡਧਾਰਕ 

ਹੱਕਦਾਰੀ ਤ� ਵੱਧ ਹੈ। ਬ�ਕ 'ਤ ੇਅਿਜਹੇ ਹੱਦ ਤ� ਵੱਧ ਅਿਧਕਾਰ� ਲਈ ਿਕਸੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕ 'ਤ ੇ

ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਜ� ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ ਅਤ ੇਭੁਗਤਾਨ ਨਾ 

ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਕਾਰਡ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦ ੇਜੋਖਮ ਲਈ 

ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

3.8 ਜੇਕਰ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ� ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਐਕਸਚ�ਜ 

ਿਨਯੰਤ�ਣ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਤ ੇਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ 

ਹੋਵੇ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰ��, ਬ�ਕ ਭਾਰਤ ਜ� ਿਵਦਸੇ਼ ਿਵੱਚ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਲਈ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸਦ ੇਕਾਰਨ ਵਜ� ਕਾਰਡ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ◌।ੇ 
 

3.9 FEMA ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਜ� ਇਸ ਿਵੱਚ ਸੋਧ�, ਸਾਰੇ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ 

ਿਵਿਨਯਮ�, ਇਸਦ ੇਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਨ� ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ�, ਐਕਸਚ�ਜ ਕੰਟਰੋਲ ਮਨੂੈਅਲ, 

ਪ�ਚਿਲਤ ਬੈਗਜ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ EXIM ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਸਰਫ਼ 

ਕਾਰਡਧਾਰਕ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 

3.10 ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਇਹਨ� ਿਨਯਮ� ਅਤ ੇਿਨਯਮ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਿਵੱਚ ਇਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ 

ਵਰਤ� ਲਈ ਪੂਰੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ, 

ਨੁਕਸਾਨ, ਿਵਆਜ, ਪਿਰਵਰਤਨ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵੱਤੀ ਲਾਗਤ�, ਚਾਰਜ� ਜ� ਖਰਿਚਆਂ ਨੰੂ 

ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਣੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜ� ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੇ 

ਖਾਤ ੇ'ਤ ੇਖਰਚਾ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

4. ਕਾਰਡ ਦੇ ਲਾਭ: 

4.1 ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ PME 'ਤ ੇਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇATMs/POS 

ਿਡਵਾਈਸ� 'ਤ ੇਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਰਾਹ� ਆਪਣ ੇਕਾਰਡ ਖਾਤ ੇਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ 

ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਦੁਰਾ ਦ ੇਬਰਾਬਰ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕਾਰਡ ਖਾਤਾ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਰਿਚਆ ਂਦ ੇਨਾਲ, ਪਿਰਵਰਤਨ ਖਰਚੇ/ਫ਼ੀਸ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਅਿਜਹੇ 

ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ VISA ਿਨਯਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੇ ਕਾਰਡ 

ਖਾਤ ੇਿਵੱਚ ਡੈਿਬਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਡ VISA ਇਲੈਕਟ�ੋਨ ਸਵੇਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ 

ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼� ਿਵੱਚ ATM ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ। 

ਬ�ਕ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ ਉਿਚਤ ਨ� ਿਟਸ ਦ ੇਬਾਅਦ ਸਮਰਿਥਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆ ਂਿਕਸਮ� ਨੰੂ 

ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰਾਖਵ� ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਡ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮਹੀਨ�  ਦ ੇ

ਆਖਰੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਦਨ ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
 

5. ਸਵੀਕਾਰਯੋਗਤਾ: 

5.1 ਇਹ ਕਾਰਡ ਿਸਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਿਵਦੇਸ਼� ਿਵੱਚ ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ PA ਅਤੇ 

ਟਰਮੀਨਲ 'ਤ ੇਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹੋਰ 

ਭੁਗਤਾਨ ਿਵਧੀਆ ਂ'ਤ ੇਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

6. ਸੰਪਤੀ: 

6.1 ਕਾਰਡ ਬ�ਕ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਨੇਤੀ ਕਰਨ 'ਤ ੇਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਿਝਜਕ ਦੇ, ਬ�ਕ ਦੇ ਿਕਸ ੇ

ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਕਾਰਡ ਸ�ਪਣ 

ਤ� ਪਿਹਲ� ਬ�ਕ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਕਾਰਡ 

ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ। ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬ�ਕ ਨੰੂ 

ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਵੇਾਵ� ਦੀ ਹੁਣ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ ਜ� 



ਜੇ ਸੇਵਾਵ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕ ੇਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆ ਂਜ�ਦੀਆ ਂਹਨ। ਬ�ਕ, 

ਆਪਣ ੇਪੂਰਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬਦਲਵ� ਕਾਰਡ ਜ� ਿਪੰਨ ਜ� ਦਵੋ� ਸਮਾਨ ਿਨਯਮ� ਅਤ ੇ

ਸ਼ਰਤ� ਜ� ਅਿਜਹੀਆਂ ਹੋਰ ਿਨਯਮ� ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ� 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬ�ਕ ਨੰੂ 

�ਿਚਤ ਲੱਗੇ। ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਕਾਰਡ ਦੀ ਿਮਆਦ ਪੱੁਗਣ 'ਤ ੇਇਸ ਨੰੂ ਿਤਰਛ ੇਤੌਰ 'ਤ ੇਦੋ ਅੱਧੇ 

ਿਹੱਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਕੱਟ ਕ ੇਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਵੇੇਗਾ। ਬ�ਕ ਕਾਰਡ ਦੀ ਿਮਆਦ ਪੱੁਗਣ ਤ� ਪਿਹਲ� 

ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਕਾਰਡ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦਆੁਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ 

ਸਾਰੇ ਖਾਿਤਆ ਂਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ 

ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦ ੇਸਾਰੇ ਖਾਤ ੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂ

ਲਈ ਕਾਰਡ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਬੰਧ� ਦ ੇਅਧੀਨ, 

ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਿਕਸ ੇਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦ ੇਹੱਥ� ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਦਆੁਰਾ ਜ� ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਪੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਡ ਅਤੇ/ਜ� ਿਪੰਨ ਦੀ 

ਗਲਤ//ਧੋਖਾਧੜੀ/ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ/ਡੁਪਲੀਕੇਟ/ਗਲਤ ਵਰਤ� ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਵਰਤ� ਦੇ 

ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰ ਨਹ� ਠਿਹਰਾਏਗਾ ਗੰੁਮ/ਚੋਰੀ ਕਾਰਡ ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀ ਦ ੇ

ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕ ੇਿਜਵ� ਿਕ ਖੰਡ 12 ਿਵੱਚ ਵਰੇਵੇ ਿਵੱਚ 

ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇਪਾਿਲਸੀ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤ� ਅਤ ੇਇੱਥ ੇਦੱਸੀਆ ਂਸ਼ਰਤ� ਦ ੇਅਧੀਨ ਹੈ। 
 

7. ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੀਆ ਂਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀਆ:ਂ 

7.1 ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਸਹੂਲਤ� 

ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰ ਹੋਵਗੇਾ। ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ 

ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜਗ�ਾ 'ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤ ੇਿਕਸ ੇਵੀ 

ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦਆੁਰਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� 

ਦੇਵੇਗਾ। 
 

7.2 ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

ਕਾਰਡ ਦੇ ਗੰੁਮ ਹੋਣ ਜ� ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਜ� ਉਸਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਜ� ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੇ 

ਯੋਗ ਸਾਧਨ� ਬਾਰੇ; ਿਕਸ ੇਵੀ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦ ੇਕਾਰਡ ਖਾਤੇ 

'ਤੇ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਦੀ; ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਉਸ ਕਾਰਡ ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਤਰੱੁਟੀ 

ਜ� ਹੋਰ ਬੇਿਨਯਮੀਆ ਂਦ ੇਮਾਮਲੇ ਲਈ। 
 

7.3 ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਕਾਰਡ ਦੇ ਗੰੁਮ ਹੋਣ ਜ� ਚੋਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਿਹਲੀ ਸਚੂਨ� ਿਰਪੋਰਟ (FIR) 

ਸਥਾਨਕ ਪੁਿਲਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤ ੇਇਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਇੱਕ ਕਵਿਰੰਗ 

ਲੈਟਰ ਦ ੇਨਾਲ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ। 
 

7.4 ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦਆੁਰਾ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕ ੇਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ 

ਉਸ ਨੰੂ ਰੋਕ/ਰੱਦ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ। 
 

7.5 ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੰੂ ਕਾਰਡ ਖਾਤ ੇਿਵੱਚ ਜਮ�� 

ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤ ੇਿਬਨ�, ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤ ੇਐਲਾਨ ਕੀਤ ੇਅਨੁਸਾਰ, ਪ�ਤੀ ਕੈਲੰਡਰ 

ਿਦਨ, ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਰਕਮ ਦੀ ਨਕਦ/ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆ ਂਚੀਜ਼� ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ 

ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 

7.6 ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕ ੇਕਢਵਾਉਣ/ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਕਾਰਡ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਲੋੜ�ਦੀ ਰਕਮ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ। 

ਕਾਰਡ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਉਿਚਤ ਬਕਾਇਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਉਸ 'ਤੇ 

ਹੈ। ਕਾਰਡ ਖਾਤ ੇਿਵੱਚ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ, ਉਸਨੰੂ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤ ੇ

ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਿਵਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਤ ੇਦੀ ਬਕਾਇਆ 

ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਖਰਚੇ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤ ੇ

ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤ ੇਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। 
 

7.7 ਜੇਕਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦਾ ਕਾਰਡ ਖਾਤਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦ ੇਕਾਰਨ ਓਵਰਡਰਾਅ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� 

ਬ�ਕ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨ� ਿਟਸ ਿਦੱਤ ੇਿਬਨ� ਸ�ਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ� ਇਕੱਲੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਡ 



ਧਾਰਕ ਦ ੇਹੋਰ ਖਾਿਤਆ ਂਿਵੱਚ ਪਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕ�ੈਿਡਟ ਦ ੇਿਵਰੱੁਧ ਇਸ ਰਕਮ ਨੰੂ ਿਵਵਸਿਥਤ 

ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰਾਖਵ� ਹੈ ਅਤ ੇਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਇਸ ਲਈ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

7.8 ਇਹਨ� ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬ�ਕ ਅਤ ੇਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ ਸਮ�-ਸਮ� 

'ਤੇ ਚੱਲਦ ੇਹੋਏ, ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤ ੇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਨੰੂ ਿਵਵਸਿਥਤ, 

ਤਬਦੀਲ ਅਤ ੇਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬ�ਕ ਦ ੇਅਿਧਕਾਰ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ। 
 

7.9 ਜਦ� ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਆਪਣ ੇਕਾਰਡ ਖਾਤ ੇਨਾਲ 

ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਜ� ਿਕਸ ੇਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਰਕਾਰਡ ਜ� ਪ�ਮਾਣ 

ਪੱਤਰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 
 

7.10 ਿਪੰਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਦ ੇਵੀ ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬ�ਕ ਦੇ ਸਟਾਫ 

ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਬ�ਕ� ਿਜਨ� � ਦ ੇATMs ਨੰੂ ਭਾਗੀਦਾਰ ATMs, PME ਦ ੇਅਿਧਕਾਰੀ ਜ� 

ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕਸ ੇਵੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜੋ ਿਕਸ ੇਤੀਜੀ ਿਧਰ ਲਈ 

ਸਮਝਯੋਗ ਜ� ਹੋਰ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਪਹੰੁਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜ� ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ 

ਅਿਜਹਾ ਿਰਕਾਰਡ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
 

7.11 ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੀ ਬਨੇਤੀ ਅਤ ੇਜੋਖਮ 'ਤ ੇਬ�ਕ ਨ�  ਉਸਨੰੂ ਹੁਣ 

ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਲਖਤੀ ਸਥਾਈ ਿਨਰਦਸੇ਼� ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕ ੇਲੈਣ-

ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਜ� ਜੋ ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ 

ਬ�ਕ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

7.12 ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੇ ਿਨਰਦਸੇ਼� 'ਤੇ, ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਆਮ ਦੌਰ ਿਵੱਚ, ਨ� ਕ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ�ਕ ਦ ੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ� 

ਠਿਹਰਾਏਗਾ। 
 

7.13 ਅਿਜਹੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਬ�ਕ ਅਿਜਹਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ 

ਅਤੇ ਬ�ਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜ� ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਦਰੇੀ ਜ� ਅਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ/ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। 
 

7.14 ਇੱਥ ੇਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕਾਰਡ ਖਾਿਤਆ ਂਦ ੇਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਬ�ਕ ਸ਼ਾਖਾ 

ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਖਾਤਾ ਖੋਿਲ�ਆ ਜ� ਜਮ�ਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ (ਿਬਨ� 

ਿਕਸ ੇਸੀਮਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਐਕਟ, ਆਦਸੇ਼, ਫ਼ਰਮਾਨ ਅਤ ੇਿਨਯਮ, ਿਵੱਤੀ ਸਮੇਤ 

ਅਤੇ ਐਕਸਚ�ਜ ਿਨਯੰਤ�ਣ ਿਨਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੰੂਨ� ਦ ੇਅਧੀਨ ਹਨ। ਬ�ਕ ਦ ੇ

ਿਨਯੰਤਰਣ ਤ� ਬਾਹਰ ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਜ� ਤਬਾਦਲੇਯੋਗਤਾ, ਮੰਗ�, ਅਣਇੱਛਤ 

ਤਬਾਦਲੇ, ਯੱੁਧ ਜ� ਘਰੇਲੂ ਝਗੜ ੇਜ� ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਕਾਰਨ� 'ਤ ੇਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦ ੇਕਾਰਨ ਕਾਰਡ 

ਖਾਿਤਆ ਂਿਵੱਚ ਕ�ੈਿਡਟ ਫੰਡ� ਦੀ ਗੈਰ-ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਬ�ਕ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ, 

ਿਜਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਬ�ਕ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾ, ਸਹਾਇਕ ਜ� ਸਿਹਯੋਗੀ ਇਸ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ 

ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। 
 

8. ਿਵੱਤੀ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀ: 

8.1 ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤ� ਅਤ ੇਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ 

ਖਰਿਚਆਂ ਦ ੇਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤ ੇਬ�ਕ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ 

ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦ ੇਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਨ� ਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ 

ਕੋਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਅਟੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰਡਧਾਰਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆ ਂਿਵੱਚ, ਕਾਰਡ ਦੀ 

ਵਰਤ� ਲਈ ਪੂਰੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ� ਉਸਦ ੇਿਗਆਨ ਜ� ਉਸਦੇ ਅਿਧਕਾਰ 

ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਪ�ਗਟ ਜ� ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜ� ਨਹ�, ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਬ�ਕ ਨੰੂ 

ਿਕਸ ੇਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਰਕਮ ਜ� ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਪ�ਾਇਮਰੀ 

ਖਾਤ(ੇਖਾਿਤਆ)ਂ ਨੰੂ ਡੈਿਬਟ ਕਰਨ ਜ� ਬ�ਕ ਦ ੇਲੈਣ-ਦੇਣ ਦ ੇਿਰਕਾਰਡ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਡ 

ਦੀ ਵਰਤ� ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਅਿਜਹੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ 

ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 



8.2 ਡੈਿਬਟ-ਕਮ-ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤ� ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਕਈੋ ਵੀ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਜ� ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦਆੁਰਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਤਬਦੀਲ ਨਹ� 

ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆਂ। 

 

9. ATM, POS ਟਰਮੀਨਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਿਵਧੀਆ ਂਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਮ ਿਨਯਮ: 

9.1 ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਖਾਤੇ: 

(a) ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦ ੇਬ�ਕ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਖਾਤ ੇ

ਹਨ, ਤ� ਬ�ਕ ਕਾਰਡ ਖਾਿਤਆ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕਾਰਡ ਦੀ 

ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। 
 

(b) ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਖਾਿਤਆ ਂਨਾਲ ਜੁੜ ੇਕਾਰਡ� ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਸ�ਝੇ ਨ� �ਟਵਰਕ� ਅਤੇ 

ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਿਰਆ ਂਿਵੱਚ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਿਸਰਫ਼ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਖਾਤ ੇ'ਤ ੇਹੀ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋਣਗੇ। 

ਜੇਕਰ ਇਸ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਕਈੋ ਰਕਮ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਬ�ਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹ� 

ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ� ਉਸੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਦੂਜੇ ਕਾਰਡ ਖਾਿਤਆ ਂਿਵੱਚ ਰਕਮ ਉਪਲਬਧ 

ਹੋਵੇ। 
 

(c) ਬ�ਕ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼� ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਦੀਆ ਂਖਰੀਦ�, ਨਕਦ, ਫੀਸ�, ਖਰਿਚਆ ਂਅਤ ੇ

ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਦਆੁਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਭੁਗਤਾਨ� ਦ ੇਮੁੱ ਲ ਲਈ ਕਾਰਡ ਖਾਿਤਆ ਂਨੰੂ 

ਡੈਿਬਟ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਰਡ ਖਾਤ(ੇਖਾਿਤਆਂ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾਤਾ 

ਸਟਟੇਮ�ਟ ਿਵੱਚ ਪ�ਤੀਿਬੰਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਿਜਹੇ ਿਬਆਨ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ ਹਰ ਿਤਮਾਹੀ 

ਿਵੱਚ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਮੇਲ ਵਾਲੇ ਪਤੇ 'ਤੇ 

ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। 
 

(d) ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ(ਖਾਿਤਆ)ਂ ਨਾਲ 

ਸਬੰਿਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਬ�ਕ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਿਨਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਪ�ਮਾਿਣਕ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦ ੇ

ਲਈ ਪਾਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

9.2 ATM, POS ਅਤ ੇਹੋਰ ਭਗੁਤਾਨ ਿਵਧੀ ਦੀ ਵਰਤ�: 

(a) ਕਾਰਡ ATM ਸਥਾਨ� 'ਤ ੇਗੁਪਤ ਿਪੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੰਚਾਿਲਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਿਪੰਨ ਦੀ 

ਵਰਤ� ਨਾਲ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
 

(b) ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਿਪੰਨ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਿਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਿਵੱਚ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ 

ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਕਾਰਡਧਾਰਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ 

ਿਲਫ਼ਾਫ਼ ੇਿਵੱਚ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
 

(c) ਿਪੰਨ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨ� ਟ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਦ ੇਨਾਲ ਨਹ� 

ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

(d) ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਜੇਕਰ ਅਿਜਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤ ੇਇਸ ਨੰੂ 

ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ� ਆਪਣਾ ਿਪੰਨ (ਕੋਈ ਵੀ 4-ਅੰਕ ਦਾ ਨੰਬਰ) ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਿਪੰਨ ਨਹ� ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਿਜਸਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕ,ੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀ ਜਨਮ ਿਮਤੀ, ਕਾਰ 

ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਜ� ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਨੰਬਰ, ਆਿਦ। 

 

(e) ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਜ� ਿਪੰਨ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪੂਰੀ ਤਰ�� 

ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਿਪੰਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤ ੇਉਹ ਿਤਆਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ 

ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। 
 

(f) ਜੇਕਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਕਾਰਡ ਿਪੰਨ ਭੁੱ ਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਸਨੰੂ ਿਪੰਨ ਬਦਲਣ ਲਈ 

ਬ�ਕ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬਨੇਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਬ�ਕ ਕਾਰਡ 

ਧਾਰਕ ਨੰੂ ਨਵ� ਿਪੰਨ ਭੇਜੇਗਾ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਪੁਰਾਣ ੇਿਪੰਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕ ੇ



ਕੀਤ ੇਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਉਦ� ਤੱਕ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰ ਰਹੇਗਾ ਜਦ� ਤੱਕ ਬ�ਕ ਦ ੇਿਰਕਾਰਡ� 

ਅਤੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਨਵ� ਿਪੰਨ ਨਹ� ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
 

(g) ਬ�ਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਿਦਨ� ਦ ੇਅੰਦਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੰੂ 

ਡੈਿਬਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 
 

(h) PA/ਟਰਮੀਨਲ 'ਤ ੇਟ��ਜੈਕਸ਼ਨ� ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਅਤ ੇਸਮ�-ਸਮ� 'ਤ ੇਐਲਾਨ ਕੀਤ ੇਗਏ 

ਕਾਰਡ ਦੇ ਜਾਰੀ ਜ� ਵਰਤ� ਦੁਆਰਾ ਪ�ਭਾਵਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਡ 

ਧਾਰਕ ਦ ੇਕਾਰਡ ਖਾਤ ੇਿਵੱਚ� ਡੈਿਬਟ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। ਸਮਾਯੋਜਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਤ� 

ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। PA/ਟਰਮੀਨਲ 'ਤ ੇਰਸੀਦ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੰੂ 

ਅਿਧਕਾਰਤ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ VISA 

ਟਰਮੀਨਲ 'ਤ ੇਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਲ ਸਿਲੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ 'ਤ ੇਦਸਤਖਤ ਕਰਕ ੇ

ਆਪਣ ੇਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ ਅਿਜਹੀਆ ਂਰਸੀਦ� ਆਪਣ ੇਕੋਲ ਰੱਖਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤ ੇ

ਆਪਣ ੇਖਾਤੇ ਦੇ ਸਟਟੇਮ�ਟ� ਨਾਲ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਡ 

ਧਾਰਕ ਨੰੂ ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਿਕਸ ੇਵੀ 

ਚਾਰਜ ਜ� ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦ ੇਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਵਵਾਦ ਹੈ, ਤ� ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਸਟਟੇਮ�ਟ 

ਦੀ ਿਮਤੀ ਦ ੇ15 ਿਦਨ� ਦ ੇਅੰਦਰ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 

ਅਸਫਲ ਰਿਹਣ 'ਤੇ, ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਅਤ ੇਕ�ਮ 

ਿਵੱਚ ਹਨ। PA/ਟਰਮੀਨਲ 'ਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਬ�ਕ ਦਾ 

ਿਰਕਾਰਡ ਿਨਰਣਾਇਕ ਅਤ ੇਸਾਰੇ ਉਦਸੇ਼� ਲਈ ਪਾਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

(i) ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਦਸੇ਼ ਲਈ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ 

FEMA ਅਧੀਨ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਸੋਧ, ਐਕਸਚ�ਜ ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਨੂਅਲ ਜ� ਇਸ ਅਧੀਨ 

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸ ੇਿਨਯਮ, ਿਵਿਨਯਮ�, ਸੂਚਨਾਵ� ਦ ੇਤਿਹਤ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੈ। 
 

(j) ਬ�ਕ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ATMs/ਟਰਮੀਨਲ� 'ਤੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ VISA ਕਾਰਡ 

ਦੇ ਸ�ਝੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨ� �ਟਵਰਕ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਮ�ਬਰ ਬ�ਕ ਨਾਲ 

ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀ ਨਹ� ਲਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਮਾਨ 

ਅਤੇ/ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਹੈ। ਅਿਜਹੇ 

ATM 'ਤ ੇਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਿਕਸਮ ਬ�ਕ ਦ ੇਆਪਣ ੇਨ� �ਟਵਰਕ 'ਤ ੇ

ਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ� ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ�ਕ ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਘੱਟੋ-

ਘੱਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੈ�ਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਹੋਰ ਨ� �ਟਵਰਕ� ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ATM 

'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। ਬ�ਕ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਨ� ਿਟਸ ਦ ੇਲੈਣ-ਦਣੇ ਸੈ�ਟ 

ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰਾਖਵ� ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 
 

(k) ਅਿਜਹੀਆਂ ਸੁਿਵਧਾਵ� ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸੇਵਾ ਖਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ 

ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦ ੇਕਾਰਡ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ� 

ਕੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਕ ਕਾਰਡ ਖਾਤ ੇਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਖਰਿਚਆਂ ਨੰੂ 

ਕੱਟਣ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀ ਰਕਮ ਨਹ� ਹੈ, ਬ�ਕ ਅਿਜਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ 

ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬ�ਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। 

 

(I) ਜੇਕਰ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਭਾਗੀਦਾਰ ATM ਨ� �ਟਵਰਕ ਸਥਾਪਨਾ ਜ� ਵਪਾਰਕ 

ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਕਈੋ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ, ਤ� ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦ ੇਨਾਲ 

ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਣ 

ਨਾਲ ਉਸਨੰੂ ਬ�ਕ ਪ�ਤੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀ ਤ� ਮਕੁਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲ�ਿਕ, 

ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ ਇਸ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

(m) ਇਹ ਕਾਰਡ ਿਸਰਫ ਭਾਗੀਦਾਰ ATMs/ਟਰਮੀਨਲ� 'ਤ ੇਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਵਰਤ� ਲਈ 



ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦ ੇਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਬੰਧ� ਲਈ 

ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਿਜਵ� ਿਕ ਹੋਟਲ ਚੈਕ ਇਨ ਦੌਰਾਨ, ਮੇਲ ਆਰਡਰ 

ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਿਵਦਸੇ਼ੀ ਰਸਾਿਲਆ/ਂਪੱਤਰਕਾਵ� ਦੀ ਸਬਸਿਕ�ਪਸ਼ਨ, ਫਨੋ ਆਰਡਰ 

ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਆਿਦ, ਅਤ ੇਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਰਤ� ਨੰੂ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਮੰਿਨਆ 

ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

(n) ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, PME/ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਯਾਨੀ ਨਕਦ 

ਕਢਵਾਉਣ ਜ� ਜਮ�ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਹੋਵਗੇੀ। 
 

(o) ਬ�ਕ PME ਦਆੁਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਿਰਵਰਤਨ ਅਤ ੇਲੈਣ-ਦਣੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦ ੇ

ਨਾਲ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਡੈਿਬਟ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਕਈੋ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹ� 

ਲ�ਦਾ। 
 

(p) ਿਕਸ ੇਵੀ ਟਰਮੀਨਲ ਗਲਤੀ ਜ� ਸੰਚਾਰ ਿਲੰਕ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ 

ਿਰਫੰਡ ਅਤ ੇਸਮਾਯੋਜਨ ਹੱਥ� ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ ਅਤ ੇਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਤ� 

ਬਾਅਦ ਕ�ੈਿਡਟ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਅਿਜਹੇ ਇਨਕਾਰ/ਸਮਾਯੋਜਨ ਬਕਾਇਆ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਡੈਿਬਟ ਨੰੂ ਇਸ 

ਿਰਫੰਡ 'ਤ ੇਿਵਚਾਰ ਕੀਤ ੇਿਬਨ�, ਕਾਰਡ ਖਾਿਤਆ ਂਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਬਕਾਇਆ ਦੇ 

ਆਧਾਰ 'ਤ ੇਹੀ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

(q) ਸਾਰੇ ਨਕਦ/ਚੈਕ ਜਮ�ਾ ਿਸਰਫ ਬ�ਕ ਦ ੇਏ.ਟੀ.ਐ�ਮ. 'ਤ ੇਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਸਾਰੇ 

ਨਕਦ/ਚੈਕ ਜਮ�� ਲੈਣ-ਦਣੇ, ਚੈ�ਕ ਬੁੱ ਕ ਬਨੇਤੀਆਂ, ਬ�ਕ ਦ ੇATMs ਅਤ ੇਟਰਮੀਨਲ� 

'ਤੇ ਕਾਰਡ� ਦੀ ਵਰਤ� ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਾਤਾ ਸਟਟੇਮ�ਟ ਬਨੇਤੀ ਲਈ, ਕਾਰਡ 

ਧਾਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੀਆਂ ਜਮ�� ਰਕਮ�, ਬੇਨਤੀਆਂ, ਬ�ਕ ਦ ੇ

ਦੋ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦਆੁਰਾ ਤਸਦੀਕ ਅਤ ੇਅਿਜਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ 

ਕਾਰਡਧਾਰਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤ ੇਅਗਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਦਨ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇ

ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ATM 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਕਦ/ਚੈਕ ਜਮ�� ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ, 

ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਇਸਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ATM ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 

ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 

(r) ਬ�ਕ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਅਿਜਹੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ 

ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥ ੇਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵ ੇਿਕ 

ਿਨਰਦਸ਼ੇ ਸੱਚੇ ਨਹ� ਹਨ ਜ� ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਜ� ਅਿਜਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਹਨ ਜ� ਹੋਰ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤ ੇਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਇਹਨ� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

(s) ਜੇਕਰ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਕਈੋ ਵੀ ਿਨਰਦਸ਼ੇ ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਇੱਕ ਤ� 

ਵੱਧ ਤਰੀਿਕਆ ਂਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹੈ, ਤ� ਬ�ਕ ਉਪਰੋਕਤ ਿਨਰਦਸ਼ੇਾ ਨੰੂ 

ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਉਕਤ ਤਰੀਿਕਆ ਂਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

(t) ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਿਵਦੇਸ਼� ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਵਪਾਰੀ 

ਸੰਸਥਾਵ� ਦਆੁਰਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ VISANISA ਇਲੈਕਟ�ੋਨ ਲੋਗੋ ਨੰੂ  

 

 

ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਨ। 
 

(u) ਿਕਸ ੇਵੀ ਪਿਰਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ�ਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜ� VISA ਿਚੰਨ�  

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਪਿਰਖੇਤਰ� 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼� 

ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 
 

(v) ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਉਦ� ਹੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ� ਇਸ ਿਵੱਚ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੇ ਦਸਤਖਤ 



ਹੋਣਗੇ। 
 

(w) EDC ਟਰਮੀਨਲ ਇੱਕ ਿਵਕਰੀ ਸਿਲੱਪ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਨੰੂ 

ਅਿਧਕਾਰਤ ਅਤ ੇਪੂਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਕਮ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇ

ਪ�ਾਇਮਰੀ ਖਾਤ ੇਤ� ਤੁਰੰਤ ਡੈਿਬਟ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਹਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨ 

'ਤੇ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 

(x) ਬ�ਕ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਿਵਕਰੀ ਸਿਲੱਪ ਦੀਆ ਂਕਾਪੀਆ ਂਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ 

ਿਵਕਰੀ ਸਿਲੱਪ ਿਜਸ 'ਤੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦਆੁਰਾ ਿਨ�ਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹ� 

ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ 

ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹੈ, ਿਫਰ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
 

(y) ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ PME ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕਈੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਜ� ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ 

ਮੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਨਰਣਾਇਕ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਮੰਗ 'ਤ ੇਦਰਜ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਖਰਚਾ PME 'ਤ ੇਰਕਮ ਅਤੇ ਉਸ ਖਰਚੇ ਜ� ਹੋਰ ਮੰਗ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ 

ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦਆੁਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਵ� ਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਿਕ, ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ, ਿਸਵਾਏ ਿਜੱਥ ੇਕਾਰਡ ਗੰੁਮ ਿਗਆ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਜ� ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਸਬਤੂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀ ਕਾਰਡਧਾਰਕ 

'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। 
 

(z) ਜੇਕਰ ਕਈੋ ਵਪਾਰੀ ਿਕਸ ੇਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਜ� ਵਪਾਰਕ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਇੱਕ ਮਕੰੁਮਲ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ� ਵਪਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਿਹਲ� ਦੀ 

ਿਵਕਰੀ ਰਸੀਦ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਸੀਦ ਦੀ ਇੱਕ 

ਕਾਪੀ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਕਸ ੇਵੀ ਵਪਾਰੀ/ਿਡਵਾਈਸ ਅਸ਼ੁੱ ਧੀ 

ਜ� ਸੰਚਾਰ ਿਲੰਕ ਦ ੇਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਿਰਫੰਡ ਅਤ ੇਸਮਾਯੋਜਨ 'ਤ ੇਹੱਥ� ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ 

ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਕਾਰਡ ਖਾਤ ੇਨੰੂ ਯੋਗ ਤਸਦੀਕ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਤ ੇਲਾਗੂ ਹੋਣ 

ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਿਨਯਮ� ਅਤ ੇਿਵਿਨਯਮ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕ�ਿੈਡਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸਮ� ਦਰੌਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ ਿਕਸ ੇਵੀ ਡੈਿਬਟ 

ਨੰੂ ਇਸ 'ਤ ੇਿਵਚਾਰ ਕੀਤ ੇਿਬਨ� ਕਾਰਡ ਖਾਤ ੇ(ਖਾਿਤਆ)ਂ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਬਕਾਇਆ 

ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਭੁਗਤਾਨ ਿਨਰਦਸੇ਼� ਦਾ 

ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਅਿਜਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਤ� ਬ�ਕ ਨੰੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। 
 

ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਉਸਦੀ 

ਤਰਫ� ਵਰਤ� ਲਈ ਨਹ� ਸ�ਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਦੇ ਸਮ� PME ਿਵੱਚ ਭੌਿਤਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਮੌਜੂਦ 

ਹੈ। 
 

9.3 ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦਾ ਵਪਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਿਵਵਾਦ 

(a) ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦ ੇਪ�ਮਾਿਣਤ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਿਵਕਰੀ ਸਿਲੱਪ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ 

ਨ� ਟ ਕੀਤ ੇਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬ�ਕ ਅਤ ੇਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ 

ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਿਨਰਣਾਇਕ ਸਬਤੂ 

ਹੋਵੇਗਾ। 
 

(b) ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ 

ਲਈ ਚੀਜ਼� ਖਰੀਦਣ ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਹੈ 

ਅਤੇ ਬ�ਕ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹ� ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜ� ਗੁਣਵੱਤਾ, ਮਾਤਰਾ, ਮੁੱ ਲ, ਿਡਲੀਵਰੀ ਜ� 

ਹੋਰ ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਮਾਨ ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਕਸ ੇ

ਵੀ ਿਵਵਾਦ ਨੰੂ ਿਸੱਧੇ PME ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਕਾਰਡ 

ਧਾਰਕ ਨੰੂ ਵਪਾਰੀ ਦ ੇਨਾਲ ਿਵਵਾਦ ਬਾਰੇ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਸਥਾਨ� ਦੇ ਨਾਮ, ਲੈਣ-ਦਣੇ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਤ ੇਸਮ� ਅਤ ੇਹੋਰ ਵੇਰਿਵਆ ਂਦਾ ਵੇਰਵਾ 



ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬ�ਕ ਦੀ ਜ�ਚ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। 
 

(c) ਬ�ਕ ਅਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਿਮਲਣ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਿਨਆ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਿਬਆਨ ਿਵੱਚ 

ਦਰਸਾਏ ਲਾਗੂ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੀ ਅਸਿਹਮਤੀ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ 

ਲਈ ਪ�ਮਾਿਣਕ ਅਤ ੇਵਾਜਬ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਿਜਹੇ ਯਤਨ� ਤ� ਬਾਅਦ, ਬ�ਕ 

ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਖਰਚੇ ਸਹੀ ਹਨ, ਤ� ਉਹ ਿਵਕਰੀ 

ਸਿਲੱਪ ਜ� ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਮਤੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੰੂ 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ। 
 

(d) ਬ�ਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦਆੁਰਾ ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਦ ੇਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹ� ਲ�ਦਾ। 
 

10. ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਖਰਚੇ: 

10.1 ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤ ੇਸੂਿਚਤ ਕੀਤੀ ਦਰ 'ਤ ੇਸਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ 

ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤ ੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਕਾਰਡ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਡੈਿਬਟ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ। ਬ�ਕ ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਮ� ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁੜ-ਜਾਰੀ ਕਰਨ, 

ਫੋਟੋਗ�ਾਫ ਦ ੇਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ�, ਅਤ ੇਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਸੂਚਨ� ਿਦੱਤ ੇਿਕਸ ੇਵੀ 

ਇੱਕ ਤ ੋਵੱਧ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਪ�ਤੀ ਖਾਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚੇ ਲੈਣ ਅਤ/ੇਜ� ਕਾਰਡ 

‘ਤ ੇਕੀਤ ੇਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਫੀਸ/ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ ਰਾਖਵ� ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 

ਲਾਗੂ ਫੀਸ� ਅਤ ੇਖਰਿਚਆ ਂਦ ੇਵੇਰਵੇ ਬ�ਕ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਸਮ�-ਸਮ� 

'ਤੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
 

10.2 ਫੀਸ ਜ� ਖਰਚੇ ਕੱਟਣ ਦ ੇਸਮ� ਇਸ ਤਰ�� ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਅਤ ੇਖਰਚੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਖਾਤੇ 

ਿਵੱਚ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਟ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ATM ਮਾਲਕ ਜ� 

ਸ�ਝੇ ਨ� �ਟਵਰਕ� ਦੇ ਆਪਰੇਟਰ ਆਪਣ ੇATM/ਹੋਰ ਿਡਵਾਈਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਰਤ� ਲਈ ਵਾਧੂ 

ਖਰਚੇ ਲਗਾ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਈੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਫੀਸ�/ਖਰਿਚਆ ਂਦੇ 

ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਖਾਤ ੇਤ� ਕੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

10.3 ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਕਈੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ, ਕਰ ਜ� ਡੈਿਬਟ, ਜ� ਟਕੈਸ 

ਦੇਣਯੋਗ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤ ੇਜੇਕਰ ਉਸ 'ਤੇ (ਜ� ਤ� ਿਸੱਧੇ ਜ� 

ਅਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ) ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਬ�ਕ ਅਿਜਹੇ ਖਰਿਚਆਂ, ਿਡਊਟੀ ਜ� ਟੈਕਸ ਨੰੂ 

ਕਾਰਡ ਖਾਤਾ (ਖਾਿਤਆ)ਂ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਡੈਿਬਟ ਕਰੇਗਾ। 
 

10.4 ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਖਾਤ ੇਿਵੱਚ� ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲਾਗਤ, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਖਰਿਚਆ ਂਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬ�ਕ 

ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ ਉਸਦ ੇਕਾਰਡ ਦ ੇਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਬ�ਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ 

ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਸਮੇਤ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਤੱਕ 

ਵਾਜਬ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆ ਂਫੀਸ� ਸਮਤੇ)। 
 

10.5 ਭੁਗਤਾਨ ਨੰੂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 

ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ�ਦ ੇਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੇਕਰ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਕੋਈ ਪ�ਿਕਿਰਆ, ਸੰਮਨ, ਆਦਸੇ਼, 

ਹੁਕਮ, ਅਮਲ, ਰੋਕ, ਲੇਵੀ, ਅਿਧਕਾਰ-ਪੱਤਰ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ� ਨ� ਿਟਸ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸ 

ਨੰੂ ਬ�ਕ ਨ� ਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਜੋ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਜ� ਯੋਗਤਾ 'ਤ ੇ 

ਸਵਾਲ ਉਠਾ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦਆੁਰਾ 

ਅਿਧਕਾਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਦਾ, ਬ�ਕ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 

ਅਤੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਜ� ਅਿਜਹੇ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਪ�ਤੀ ਦਣੇਦਾਰੀ ਤ� ਿਬਨ�, 

ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕਈੋ ਿਹੱਸਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਜ� ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 

ਦੇਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ� ਬ�ਕ ਅਿਜਹੇ ਫੰਡ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਕਸ ੇਉਿਚਤ 

ਅਥਾਰਟੀ ਨੰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਤ� ਇਸਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨ 

ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ�ਦ ੇਕਈੋ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੱੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 



 
 

11. ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ�: 

11.1 ਬ�ਕ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਿਕਸ ੇਵੀ ਜ� ਸਾਰੀਆ ਂਿਵਸ਼ਸੇ਼ਤਾਵ� ਨੰੂ 

ਜੋੜਨ/ਿਮਟਾਉਣ/ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰਾਖਵ� ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬ�ਕ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 

ਪ�ਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਸ਼ਸੇ਼ਤਾਵ� ਨੰੂ ਜੋੜਨ/ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ ਿਸਰਫ 

ਵਧੀਆ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤ ੇਇਹਨ� ਪ�ਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਤ� ਪੈਦਾ 

ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਵਾਦ ਨੰੂ ਬ�ਕ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀ ਵਜ� ਨਹ� ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

11.2 ਬ�ਕ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਵਵਸਥਾ 'ਤ ੇਪਹੰੁਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਰੀਦ ੇਗਏ 

ਸਮਾਨ/ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀਆ ਂਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ। 

ਹਾਲ�ਿਕ, ਬ�ਕ ਅਿਜਹੇ ਵਪਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦ ੇਿਕਸ ੇਵੀ ਿਵਵਾਦ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰ 

ਜ� ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ� ਹੋਵਗੇਾ। 
 

12. ਗੰੁਮ ਹੋਏ ਜ� ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਕਾਰਡ: 

12.1 ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਈੋ ਕਾਰਡ ਗੁਆਚ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਚੋਰੀ ਹੋ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਿਲਸ ਕਲੋ ਇੱਕ ਪਿਹਲੀ ਸੂਚਨ� ਿਰਪੋਰਟ 

("FIR") ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਬ�ਕ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ 

ਕਵਿਰੰਗ ਲੈਟਰ ਦ ੇਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 

12.2 ਬ�ਕ ਕਾਰਡਧਾਰਕ� ਨੰੂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ੇਿਨਯਮ� ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਅਧੀਨ, ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਅਤੇ/ਜ� ਗੰੁਮ 

ਹੋਏ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।: 

(a) ਬ�ਕ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ 'ਤ ੇਭੂਗੋਿਲਕ ਸੀਮਾ ਦ ੇਅੰਦਰ ਗੰੁਮ/ਚੋਰੀ ਕਾਰਡ ਲਈ ਬੀਮਾ 

ਪਾਿਲਸੀ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਨਯਮ� ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤ ੇਪਾਿਲਸੀ ਿਵੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹੋਵਗੇਾ। 
 

(b) ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਅਿਜਹੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣ ੇਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ 24 ਘੰਟ ੇਚੱਲਣ 

ਵਾਲੇ ਫ਼ੋਨ ਬ�ਿਕੰਗ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕ ੇਬ�ਕ ਨੰੂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਗੰੁਮਣ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ 

ਕਰੇਗਾ। ਬ�ਕ ਦੁਰਵਰਤ� ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 
 

(c) ਿਫਰ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਹੇਠ� ਿਦੱਤ ੇਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ: 

(i) ਸਹੀ ਤਰ�� ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਆੁਰਾ FIR ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਨੰੂ; 

(ii) ਨੁਕਸਾਨ/ਿਵਵਾਿਦਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦ ੇਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ 

(iii) ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਤ� ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਿਜਵ� ਿਕ ਖੰਡ 18.6 ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ 

(iv) ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਿਵਵਾਦ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆ ਂਕਾਪੀਆ ਂਅਤ ੇ

(v) ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਲੋੜ�ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤ ੇਬ�ਕ ਦੀ ਸੰਤਸੁ਼ਟੀ ਲਈ। 
 

(d) ਬ�ਕ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੰੂ ਜਮ�ਾ ਕਰਨ ਦ ੇ5 ਿਦਨ� ਦ ੇਅੰਦਰ 

ਿਵਵਾਿਦਤ ਰਕਮ ਲਈ ਿਚੰਿਨ� ਤ ਹੋਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ 

ਕ�ੈਿਡਟ ਦੇਵੇਗਾ। 
 

(e) ਪ�ਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਿਧਕਤਮ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤ ੇ

ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤ� ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 30 ਿਦਨ ਪਿਹਲ� 

ਤੱਕ ਦ ੇਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

(f) ਗੰੁਮ/ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਕਾਰਡ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਲੋੜ�ਦ ੇਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਸਮਤੇ 

ਗੰੁਮ/ਚੋਰੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਤ� ਸੰਚਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਬ�ਕ ਅਿਜਹੇ 

ਗੰੁਮ/ਚੋਰੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ 

ਅਿਜਹੀ ਜ�ਚ ਕਾਰਡਧਾਰਕ/ਜ� ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ� ਦ ੇਿਰਸ਼ਤਦੇਾਰ�/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 

ਿਸੱਧੀ ਜ� ਅਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤ� ਬ�ਕ ਕਾਰਡਧਾਰਕ 



ਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਪਾਿਲਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਡਧਾਰਕ 

ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਉਿਚਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਰਜ਼ੀ ਕ�ੈਿਡਟ ਕਵੇਲ 

ਜ�ਚ� ਤ� ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਿਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਬ�ਕ ਦੀ ਜ�ਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੰਤਮ ਅਤ ੇਕਾਰਡ 

ਧਾਰਕ ਲਈ ਪਾਬੰਧ ਹੋਣਗੇ। 
 

(g) ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਉਦ� ਤੱਕ ਕਾਰਡ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ� ਤੱਕ ਉਕਤ ਖਾਤ ੇ

ਲਈ ਹੋਲਡ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹ� ਕੀਤ ੇਜ�ਦੇ। 

(h) ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ ਇਸ ਪਾਿਲਸੀ ਦਾ ਲਾਭ 

ਤ� ਹੀ ਿਮਲੇਗਾ ਜੇਕਰ: 

(i) ਕਾਰਡ ਖਾਤਾ ਚੰਗੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੈ 

(ii) ਗੰੁਮ/ਚੋਰੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆ ਂ

ਦੌਰਾਨ 2 ਤ� ਵੱਧ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਘਟਨਾਵ� ਨਹ� ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇ

(iii) ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨ�  ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 

ਨਹ� ਕੀਤੀ ਸੀ। 

(i) ਗੰੁਮ/ਚੋਰੀ ਕਾਰਡ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਬ�ਕ ਦੀ ਦਣੇਦਾਰੀ, ਹਾਲ�ਿਕ, ਇੱਥ ੇਖੰਡ 16 

ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਆਮ ਛੋਟ� ਦ ੇਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਗੰੁਮ/ਚੋਰੀ 

ਕਾਰਡ ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹ� 

ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਖੰਡ 16 ਿਵੱਚ ਦੱਸ ੇਗਏ ਿਕਸ ੇਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕ ੇਨੁਕਸਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  
 

12.3 ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤ ੇਕਾਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ 

ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦਹੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤ ੇਕਾਰਡਧਾਰਕ ਗੰੁਮ/ਚੋਰੀ ਕਾਰਡ ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀ 

ਦੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਲਾਭ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। 
 

12.4 ਜੇਕਰ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਗੁਆ ਲ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ 

ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਖੰਡ 13 ਿਵੱਚ ਦੱਸ ੇਅਨੁਸਾਰ VISA ਗਲੋਬਲ 

ਐਮਰਜ�ਸੀ ਅਿਸਸਟ�ਸ ਹੈਲਪ-ਲਾਈਨ� ਰਾਹ� ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਕਾਰਡਧਾਰਕ VISA ਗਲੋਬਲ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਅਿਸਸਟ�ਸ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਤ� ਅਿਜਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਖਰਚੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਣ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। 
 

12.5 ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਨ� ਿਟਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਕਾਰਡ ਦੇ 

ਗੰੁਮ, ਚੋਰੀ ਜ� ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ, ਤ� ਉਸਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਦੋ ਿਹੱਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਕੱਟ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬ�ਕ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤ� ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ। 

ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨ�  ਿਨਯਮ� ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਹਰ ਤਰ�� ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, 

ਬ�ਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਨਰਧਾਰਤ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਗੰੁਮ/ਚੋਰੀ ਕਾਰਡ ਲਈ ਇੱਕ 

ਬਦਿਲਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। 
 

13. ਵੀਜ਼ਾ ਗਲੋਬਲ ਅਿਸਸਟ�ਸ ਤ� ਸੇਵਾਵ�: 

13.1 ਐਮਰਜ�ਸੀ ਅਿਸਸਟ�ਸ ਪ�ਗੋਰਾਮ ਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵ� ਦ ੇਸੰਚਾਰ ਅਤ ੇਪ�ਬੰਧ ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ-ਿਧਰ 

ਦੇ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤ ੇਜ�ਦ ੇਹਨ ਅਤੇ VISA ਇੰਟਰਨ� ਸ਼ਨਲ ਦੁਆਰਾ 

ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਵਰਤੀਆ ਂਜ�ਦੀਆ ਂਿਕਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆ ਂ

ਮੈਡੀਕਲ, ਕਾਨੰੂਨੀ ਜ� ਹੋਰ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਸਭ ਤ� 

ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਸਮ�, ਦੂਰੀ ਜ� ਸਥਾਨ� ਦੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵ� 

ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। VISA ਇੰਟਰਨ� ਸ਼ਨਲ ਦਆੁਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ 

ਅਤੇ/ਜ� ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਡੈੀਕਲ ਅਤੇ/ਜ� ਕਾਨੰੂਨੀ ਪੇਸ਼ਵੇਰ VISA ਇੰਟਰਨ� ਸ਼ਨਲ ਦ ੇ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹ� ਹਨ ਅਤ,ੇ ਇਸਲਈ, ਉਹ ਿਕਸ ੇਵੀ ਮਡੈੀਕਲ, ਕਾਨੰੂਨੀ ਜ� ਆਵਾਜਾਈ 

ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਰਤ�, ਕਾਰਵਾਈਆ,ਂ ਭੁੱ ਲ� ਜ� ਨਤੀਿਜਆਂ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰ ਨਹ� 

ਹਨ। ਬ�ਕ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਜ� ਵਰਤ� ਲਈ ਕਈੋ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ 

ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 



14. ਸੁਿਵਧਾਵ� ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਵਾਪਸ ਲੈਣਾ 

14.1 ਬ�ਕ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤ ੇਵਰਤ� ਲਈ ਸ�ਝੇ 

ਨ� �ਟਵਰਕ� ਰਾਹ� ਹੋਰ ATM, EDC-POS, ਅਤੇ/ਜ� ਹੋਰ ਿਡਵਾਈਸ� ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤ ੇਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦਆੁਰਾ 

ਇਹਨ� ਿਡਵਾਈਸ� 'ਤੇ ਕੀਤ ੇਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆ ਂਫੀਸ�, ਖਰਚੇ 

ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੇ ਖਾਤੇ (ਖਾਿਤਆ)ਂ ਿਵੱਚ ਡੈਿਬਟ ਦਆੁਰਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। 

ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਨ� �ਟਵਰਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵ� 

ਅਤੇ/ਜ� ਸਥਾਨ� ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਵੇਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼� ਅਤ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰਚੇ 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
 

14.2 ਬ�ਕ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਮ�, ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੰੂ ਨ� ਿਟਸ ਿਦੱਤੇ ਿਬਨ�, 

ਿਕਸ ੇATM/ਹੋਰ ਿਡਵਾਈਸ� 'ਤ ੇਕਾਰਡ ਅਤ ੇਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ 

ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਬੰਦ ਕਰਨ, ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮੁਅੱਤਲ/ਜ� ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ 

ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਡ ਖਾਤ(ੇਖਾਿਤਆ)ਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ/ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ/ਜ� 

ਅਿਜਹੇ ਮੁਅੱਤਲ ਜ� ਸਮਾਪਤੀ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਿਕਸ ੇਵੀ ਤਰ�� ਦੇ ਹਾਨੀ ਜ� ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 

ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। ਬ�ਕ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਉਸ 

ਦੇ ਕਾਰਡ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕਾਰਡਧਾਰਕ 

ਪ�ਤੀ ਕਈੋ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜ� ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। 
 

14.3 ਸ�ਭ ਸੰਭਾਲ: ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸ�ਭ 

ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅਗਾ� ਨ� ਿਟਸ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬ�ਕ ਨੰੂ ਿਬਨ� ਿਕਸ ੇਨ� ਿਟਸ 

ਦੇ, ATM/ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਿਡਵਾਈਸ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰਾਖਵ� 

ਹੈ। ਜ� ਸਾਰੀਆ ਂਜ� ਿਕਸ ੇਵੀ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ, ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਮ�, ਜੇਕਰ ਬ�ਕ ਅਿਜਹਾ 

ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ� ਰੁਟੀਨ ਸ�ਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜ� ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕ।ੇ 
 

15. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ : 

15.1 ਸਾਰੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮਦੁਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਚ�ਜ ਦਰ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। 
 

15.2 ਿਨਵਾਸੀ 

(a) ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ ਦ ੇਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦਸੇ਼� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੰੂ ਐਕਸਚ�ਜ 

ਿਨਯੰਤਰਣ ਿਨਯਮ� ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ਦੁਾ ਉਦਸੇ਼� ਲਈ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ 

ਚਲਾਨ/ਿਬੱਲ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬਤੂ ਜਮ�ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ 

ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਿਪਸ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ਦੁਾ ਸੀਮਾ ਤ� ਘੱਟ ਹੈ ਜ� ਇਸਦ ੇ

ਬਰਾਬਰ ਅਤ ੇਪਿਹਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਐਕਸਚ�ਜ ਿਨਯੰਤਰਣ ਿਨਯਮ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

(b) ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ ਦ ੇਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦਸੇ਼� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਿਵਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਡ 

ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਰਕਮ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮਦੁਰਾ ਹੱਕ� ਤ� ਵੱਧ ਜ�ਦੀ 

ਹੈ, ਤ� ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ ਿਵਦਸੇ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬਤੂ ਪ�ਦਾਨ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਬ�ਕ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵ ੇਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸਚ�ਜ ਿਨਯੰਤਰਣ ਿਵਭਾਗ ਦ ੇਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ 

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹੈ। 

 

(c) ਐਕਸਚ�ਜ ਿਨਯਮ� ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਿਵਦਸੇ਼ੀ ਮਦੁਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 

ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਭਿਰਆ A2 ਫਾਰਮ ਜਮ�� ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਵਦਸੇ਼ੀ ਮਦੁਰਾ ਲਈ ਉਸਦ ੇਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 

ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 

(d) ਜੇਕਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ ਜ� ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ 

ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਸਮ� ਦ ੇਅੰਦਰ ਉਸ ਨੰੂ ਜਮ�� ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ। 



ਬ�ਕ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੀ ਤਰਫ� ਉਕਤ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮ�ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ 

ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰਨ ਅਤ ੇਜਮ�ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਸ਼ਸੇ਼ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅਿਧਕਾਰਤ ਅਤ ੇਮਆੁਵਜ਼ਾ 

ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਿਵਦਸੇ਼ੀ ਮਦੁਰਾ (A2) ਫਾਰਮ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬਨੇਤੀ ਕਾਰਡਧਾਰਕ 

ਦੀ ਤਰਫ�। ਬ�ਕ, ਹਾਲ�ਿਕ, ਉਕਤ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰਨ ਜ� ਜਮ�ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ 

ਨਹ� ਹੈ ਅਤ ੇਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੰੂ ਜਮ�ਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦ ੇਿਕਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ 

ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਜ� ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। 
 

15.3 ਗੈਰ-ਿਨਵਾਸੀ 

ਜੇਕਰ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ ਜ� ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ 

ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਸਮ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੰੂ ਜਮ�� ਕਰਾਉਣ ਦ ੇਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਬ�ਕ, ਆਪਣੀ 

ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੀ ਤਰਫ� ਉਕਤ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਜਮ�� ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤ ੇ

ਬ�ਕ ਵੱਲ� ਉਕਤ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰਨ ਅਤ ੇਜਮ�ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 

ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੀ ਤਰਫ� ਿਵਦਸੇ਼ੀ ਮੁਦਰਾ A2 ਫਾਰਮ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬਨੇਤੀ ਬ�ਕ, 

ਹਾਲ�ਿਕ, ਉਕਤ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰਨ ਜ� ਜਮ�ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹ� ਹੈ ਅਤ ੇ

ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦਆੁਰਾ ਇਸ ਨੰੂ ਜਮ�ਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦ ੇਿਕਸ ੇਵੀ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰ ਜ� 

ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। 
 

16. ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਬਦੇਖਲੀ: 

16.1 ਿਬਨ� ਿਕਸ ੇਪੱਖਪਾਤ ਦੇ, ਬ�ਕ ਿਸੱਧੇ ਜ� ਅਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸ ੇਹਾਨੀ ਜ� 

ਨੁਕਸਾਨ ਦ ੇਸਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�� ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦ ੇਅਧੀਨ 

ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ।: 

(a) ਸਪਲਾਈ ਕੀਤ ੇਸਮਾਨ ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਿਵੱਚ ਕਈੋ ਨੁਕਸ। 
 

(b) ਿਕਸ ੇਵੀ OB/PME ਦਆੁਰਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮੰਨਣ ਜ� ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ. 
 

(c) ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੀ ਅਣਗਿਹਲੀ, ਗਲਤੀ, ਬਈੇਮਾਨੀ, ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜ� 

ਿਕਸ ੇਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕਾਰਡ ਸ�ਪਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ�, ਜ� 

ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦਆੁਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦ ੇਿਨਰਦਸੇ਼� ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰਨਾ। 
 

(d) ਮਸ਼ੀਨ/ਮਕਨੈੀਕਲ ਗਲਤੀਆ/ਂਅਸਫਲਤਾਵ�, ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆਿਦ ਕਾਰਨ 

PA/ਟਰਮੀਨਲ, ਬ�ਕ ਦੇ ਨ� �ਟਵਰਕ ਜ� OB ਨ� �ਟਵਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ। 
 

(e) ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣ ੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤ ੇਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਪਤੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਪਿਹਲ� 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਜ� ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤ ੇ

ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣ ੇਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤ�। 
 

(f) ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦਆੁਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ 

ਕੋਈ ਵੀ ਿਬਆਨ ਜ� ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ 

ਕਾਰਵਾਈ। 
 

(g) ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦਆੁਰਾ ਬ�ਕ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਨੰੂ 

ਕਾਰਡ ਸ�ਪਣਾ। 

 

(h) ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਆਪਣ ੇਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਿਮਆਦ ਪੱੁਗਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� 

ਪਿਹਲ� ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤ ੇਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ 

ਵਰਤ�, ਭਾਵ� ਅਿਜਹੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਜ� ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਜ� 

ਕੰਿਪਊਟਰ ਟਰਮੀਨਲ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵ ੇਅਤੇ/ਜ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਹੋਵੇ। 
 

(i) ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਪ�ਗਟ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੇਰਿਵਆਂ ਿਵੱਚ ਕਈੋ ਵੀ ਗਲਤ-ਿਬਆਨ, 



ਗਲਤ-ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ, ਗਲਤੀ ਜ� ਭੁੱ ਲ। 
 

(j) ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਿਕਸ ੇਵੀ ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤ�। 
 

(k) ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦ ੇਕ�ੈਿਡਟ ਚਿਰੱਤਰ ਅਤ ੇਵੱਕਾਰ ਨੰੂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਦਸੋ਼ ਕਾਰਡ 

ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ/ਜ�, ਇਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਬਨੇਤੀ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲ� ਕਾਰਡ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਜ� ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ 

ਕਰਨਾ।. 
 

(I) ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇRBI ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦਸੇ਼� ਦਆੁਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਵਦਸੇ਼ੀ ਮਦੁਰਾ 

ਹੱਕਦਾਰੀ ਤ� ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਜ� ਬ�ਕ ਨੰੂ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਤ� 

ਵੱਧ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਖਰਚੇ ਨੰੂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। 
 

(m)  ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨ/ATM 'ਤੇ ਿਕਸ ੇਕਾਰਨ ਕਰਕ ੇਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੰੂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। 
 

16.2 ਬ�ਕ ਕਈੋ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਿਕਸੇ ਵੀ ਸਵੇਾ ਅਸਫਲਤਾ ਜ� 

ਰੁਕਾਵਟ� (ਸਮਤੇ ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ�, ਡਟੇਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ) ਲਈ ਿਕਸੇ ਿਸਸਟਮ 

ਜ� ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਜ� ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦ ੇਉਤਪਾਦ� 'ਤੇ ਿਨਰਭਰਤਾ 

ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜ� ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ ਜ� ਪਰਸਪਰ 

ਿਨਰਭਰਤਾਵ�, ਿਬਜਲੀ ਜ� ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸਮਤੇ ਪਰ ਇਹਨ� ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ�। ਬ�ਕ 

ਕੁਦਰਤ ਦੀਆ ਂਕਾਰਵਾਈਆ,ਂ ਦੰਗੇ, ਿਸਵਲ ਹੰਗਾਮੇ, ਬਗਾਵਤ, ਜੰਗ�, ਜ� ਇਸਦ ੇ

ਿਨਯੰਤਰਣ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੇ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਕਾਰਨ�, ਜ� ਿਕਸੇ ਹੜਤਾਲ ਜ� ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਆੁਰਾ 

ਆਪਣ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਿਵਘਨ ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਿਜਆ ਂਲਈ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜ� 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

16.3 ਜੇਕਰ ਕਈੋ ATM ਜ� ਸਮਾਨ ਿਡਵਾਈਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜ� 

ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੁਝ ਜ� ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇ

ਅਿਜਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਬ�ਕ ਦ ੇਿਰਕਾਰਡ� ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ 

ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਬ�ਕ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦ ੇਨਾਮਜ਼ਦ ਖਾਤ ੇਿਵੱਚ ਕਈੋ ਵੀ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਉਸ 

ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਖਰਿਚਆ ਂਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਯੋਜਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੈ, ਜੇ ਕਈੋ ਹੈ। 
 

16.4 ਬ�ਕ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦ ੇ

ਕਾਰਨ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ ਹੋਏ ਿਕਸ ੇਹਾਨੀ ਜ� ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ� 

ਅਿਜਹੀ ਅਸਫਲਤਾ ਬ�ਕ ਦੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਾਰਨ� ਕਰਕ ੇਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧ 

ਿਵੱਚ ਬ�ਕ ਦੀ ਰਾਏ ਅੰਿਤਮ ਹੈ। 
 

16.5 ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤ ੇਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਆੁਰਾ, ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਬ�ਕ ਨੰੂ 

ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤ ੇਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਿਧਕਾਰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। ਿਪੰਨ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ�ਮਾਿਣਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ 

ਲਈ ਬ�ਕ ਦੀ ਕੋਈ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। 
 

16.6 ਬ�ਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਜ� ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰ 

ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ� ਉਹ ਿਸੱਧੇ, ਅਿਸੱਧੇ, ਇਤਫਾਕਨ, ਪਿਰਣਾਮੀ ਅਤ ੇਇਸ ਗੱਲ ਦੀ 

ਪਰਵਾਹ ਕੀਤ ੇਿਬਨ� ਿਕ ਕੀ ਕਈੋ ਦਾਅਵਾ ਮਾਲੀਏ, ਿਨਵਸ਼ੇ, ਉਤਪਾਦਨ, ਸਦਭਾਵਨਾ, 

ਮੁਨਾਫ਼ਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦ ੇਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੈ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਚਿਰੱਤਰ ਜ� 

ਪ�ਿਕਰਿਤਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅਤ ੇਭਾਵ� ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ, ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਜ� ਕਈੋ 

ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦਆੁਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। 
 

17. ਬ�ਕ ਦ ੇਿਰਵਾਰਡ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ� ਨੰੂ ਿਰਵਾਰਡ: 

17.1 ਇਹ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਸਰਫ਼ ਬ�ਕ ਦੇ ਗੋਲਡ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡਧਾਰਕ� ਅਤ ੇਇਸਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ 

ਸਪਲੀਮ�ਟਰੀ ਅਤੇ ਐਡ-ਆਨ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ� ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
 

17.2 ਪ�ੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਿਰਵਾਰਡ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਡੋਯਚਹ ਬ�ਕ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ 



ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆ ਂਅਤ ੇਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤ ੇਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦ ੇਉਦਸੇ਼ ਲਈ 

ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਖਰਿਚਆ ਂਦੁਆਰਾ ਉਸਦ ੇਕਾਰਡ 'ਤ ੇਲਗਾਏ 

ਗਏ ਖਰਿਚਆ ਂ'ਤ ੇਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ। 

ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਖਾਤ ੇਿਵੱਚ ਨਕਦ ਕ�ੈਿਡਟ ਦ ੇਬਦਲੇ ਰੀਡੀਮ ਕੀਤ ੇ

ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਪ�ਭਾਵੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਉਸ ਸਮ� ਤੱਕ ਖੱੁਲ�ਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦ� ਤੱਕ ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਆਪਣੀ 

ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
 

17.3 ਪੁਆਇੰਟ ਪ�ਾਪਤੀ 

ਿਰਵਾਰਡ/ਲੌਇਲਟੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਿਸਰਫ਼ ਡੋਯਚਹ ਬ�ਕ ਗੋਲਡ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ� 'ਤੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ 

ਕੀਤ ੇਜ�ਦੇ ਹਨ। 

ਬ�ਕ ਸਮਾਨ/ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਘਰੇਲੂ/ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਹਰੇਕ 100/- ਰੁਪਏ 

ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 

ਖਰਿਚਆਂ 'ਤ ੇਪੁਆਇੰਟ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ ਜੋ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤ ੇਜ�ਦ ੇ

ਹਨ। ਬ�ਕ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਿਕਸ ੇਖਾਸ ਸਮ� ਲਈ ਜ� ਖਾਸ ਸਿਥਤੀਆ/ਂਪ�ਚਾਰ 

ਯੋਜਨਾਵ� ਲਈ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕਾਰਡਧਾਰਕ� ਨੰੂ ਨਕਦ ਅਡਵ�ਸ ਅਤ ੇਫੀਸ� ਿਜਵ� ਿਕ ਜੁਆਇਿਨੰਗ ਫੀਸ, ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ, 

ਸਪਲੀਮ�ਟਰੀ ਕਾਰਡ ਫੀਸ, ਮਲਟੀਪਲ ਕਾਰਡ ਫੀਸ, ਅਤ ੇਸੇਵਾ ਖਰਚੇ ਲਈ ਲੈਣ-ਦਣੇ 

ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹ� ਿਦੱਤ ੇਜਾਣਗੇ। 

ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀ ਕਾਰਡ ਦ ੇਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦ ੇਤਿਹਤ ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ 

ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ, ਸਪਲੀਮ�ਟਰੀ ਜ� ਇੱਕ ਤ� 

ਵੱਧ ਕਾਰਡ� ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਡ ਖਾਿਤਆ ਂਿਵੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਇਕੱਠ�  

ਹੋਣਗੇ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਪਲੀਮ�ਟਰੀ ਕਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠ�  ਕੀਤ ੇਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣ ੇਆਪ 

ਪ�ਾਇਮਰੀ ਕਾਰਡ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਜਮ�� ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਿਜਸ �ਤ ੇਸਪਲੀਮ�ਟਰੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 

ਜ�ਦੇ ਹਨ ਨਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਡ ਖਾਤ ੇਿਵੱਚ। 

ਪੁਆਇੰਟ� ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜ� ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜ� ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ, 

ਜੇਕਰ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਮਤੀ 'ਤ ੇਕਈੋ ਕਾਰਡ, ਭਾਵ� ਇਹ ਪ�ਾਇਮਰੀ, ਸਪਲੀਮ�ਟਰੀ, ਮਲਟੀਪਲ 

ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥ ੇਕਾਰਡ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ 

ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜ� ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜ� ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ 

ਹੈ ਜ� ਮੜੁ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜ� ਰੱਦ/ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕਾਰਡ ਖਾਤਾ ਜ� ਤ� 

ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦਆੁਰਾ ਜ� ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 

ਕਾਰਡ ਖਾਤਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਜ� ਡੋਯਚਹ ਬ�ਕ ਦ ੇਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ� ਦਆੁਰਾ ਬਹਾਲ 

ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੰੂ ਕਾਰਡ ਖਾਤ ੇਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜ� ਕਢਵਾਉਣ ਜ� ਬੰਦ 

ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ ਿਕਸ ੇਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹ� ਿਮਲੇਗਾ। 

ਿਕਸ ੇਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਡੋਯਚਹ ਬ�ਕ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਸਵਇੱੈਛਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਬੰਦ 

ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਕਾਰਡ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੁਆਇੰਟ ਅਿਜਹੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦ ੇਇੱਕ 

ਮਹੀਨ�  ਦ ੇਅੰਦਰ ਰੀਡੀਮ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨ� 

ਪੁਆਇੰਟ� ਨੰੂ ਰੀਡੀਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਣ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣ ੇਆਪ ਖਤਮ ਹੋ 

ਜਾਣਗੇ ਜ� ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕਈੋ 

ਪੁਆਇੰਟ ਤਬਦੀਲ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

17.4 ਰੀਡ�ਪਸ਼ਨ 

ਹਾਸਲ ਕੀਤ ੇਪੁਆਇੰਟ� ਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਗੋਲਡ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਕਾਰਡ 

ਮ�ਬਰ ਦਆੁਰਾ ਰੀਡੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਿਕਸ ੇਵਾਧੂ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ, 

ਕਮਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰੂ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਿਵੱਚ ਰੀਡੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 25,000 



(ਅਰਥਾਤ 250 ਪੁਆਇੰਟ) ਸਾਲਾਨਾ ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਸਾਲ ਲਈ ਇਹਨ� 

ਪੁਆਇੰਟ� ਨੰੂ ਰੀਡੀਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕ।ੇ 12 ਮਹੀਿਨਆ ਂਦੀ ਿਮਆਦ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ 

ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਦ ੇਮਹੀਨ�  ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। 12-ਮਹੀਨ�  ਦੀ ਿਮਆਦ ਿਵੱਚ ਹਾਸਲ 

ਕੀਤ ੇਸਾਰੇ ਅੰਕ 12-ਮਹੀਨ�  ਦੀ ਿਮਆਦ ਦ ੇਅੰਤ ਤ� ਬਾਅਦ 3 ਹੋਰ ਮਹੀਿਨਆ ਂਲਈ ਵੈਧ 

ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

ਸਾਰੇ ਿਲੰਕ ਕੀਤ ੇਖਾਤ ੇਅਤ ੇਕਾਰਡ ਚੰਗੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇੱਕ 

ਰੀਡ�ਪਸ਼ਨ ਬਨੇਤੀ ਦੇ ਸਮ� ਡੋਯਚਹ ਬ�ਕ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ� ਜ� ਕਾਰਡ ਦਆੁਰਾ ਰੱਦ ਜ� 

ਸਮਾਪਤ ਨਹ� ਕੀਤ ੇਜਾਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। 

ਪੁਆਇੰਟ ਿਸਰਫ਼ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦ ੇਪ�ਾਇਮਰੀ ਖਾਤ ੇਿਵੱਚ ਨਕਦ ਕ�ੈਿਡਟ ਦ ੇਬਦਲੇ ਰੀਡੀਮ 

ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕਾਰਡਧਾਰਕ� ਵੱਲ� ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੋਯਚਹ ਬ�ਕ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ� ਨੰੂ ਿਦੱਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ 

ਰੀਡ�ਪਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਜ� ਵਾਪਸ ਨਹ� ਲਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇਜ� ਬਦਲੇ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦ।ੇ 

ਰੀਡ�ਪਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣ ੇਆਪ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੇ ਖਾਤ ੇਿਵੱਚ ਜਮ�� ਪੁਆਇੰਟ� ਤ� 

ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। 

ਆਰਡਰ ਉਸ ਕ�ਮ ਿਵੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਡੋਯਚਹ ਬ�ਕ ਦ ੇਡੈਿਬਟ 

ਕਾਰਡ� ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤ ੇਜ�ਦ ੇਹਨ। 

ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਲਈ ਯੋਗ ਅੰਕ ਨਹ� ਹਨ, ਤ� ਆਰਡਰ ਨੰੂ ਰੱਦ 

ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਜ� ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਜ� ਸਰਕਾਰ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਜ� ਸੰਸਥਾ ਜ� 

ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਚਾਰਜ, ਜੋ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ 

ਜ� ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੰੂ ਿਰਡ�ਪਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਜ� ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦ ੇਇਕੱਲੇ ਖਾਤ ੇਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

17.5 ਬਦਲਾਵ ਅਤ ੇਿਰਵਾਰਡ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 

(a) ਬ�ਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਜ� ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ 

ਿਵੱਚ ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ ਕਰਨ ਜ� ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ ਿਬਨ� ਿਕਸ ੇਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਸਮ� ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਵੀ ਰਾਖਵ� ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 
 

(b) ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਾਰਡ ਦੀ 

ਵਰਤ� ਦੇ ਆਮ ਕੋਰਸ ਿਵੱਚ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸਵਇੱੈਛਤ ਤਰੌ 'ਤੇ 

ਲਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ। 
 

(c) ਇਹ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਡੋਯਚਹ ਬ�ਕ ਦ ੇਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ� ਦੀ ਵਰਤ� ਨੰੂ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਨਯਮ� ਅਤ ੇਿਨਯਮ� ਦੇ ਵਟ�ਦਰੇ/ਿਨਰਾਦਰ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੀਆ ਂਅਤ ੇਨਾ 

ਹੀ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
 

(d) ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜ� ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜ� ਹੋਰ ਸਕੀਮ� 

ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡੋਯਚਹ ਬ�ਕ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ� ਦਆੁਰਾ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ� 

ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਨਹ� ਹੈ। 
 

(e) ਪੁਆਇੰਟ� ਦੀ ਡੋਯਚਹ ਬ�ਕ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ� ਦੀ ਗਣਨਾ ਅੰਤਮ, ਿਨਰਣਾਇਕ ਅਤੇ 

ਕਾਰਡ ਮ�ਬਰ� ਲਈ ਪਾਬੰਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤ ੇਿਵਵਾਦ ਅਤ ੇਸਵਾਲ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਲਈ 

ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। 

 

(f) ਸਾਰੇ ਿਵਵਾਦ ਜੇਕਰ ਇਸ ਡੋਯਚਹ ਬ�ਕ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਿਰਵਾਰਡ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ 

ਜ� ਇਸ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਜ� ਇਸ ਦ ੇਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਤ� ਉਹ ਮੁੰ ਬਈ 

ਿਵਖੇ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ�/ਿਟ�ਿਬਊਨਲ� ਦ ੇਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। 
 

(g) ਿਕਸ ੇ ਿਵਵਾਿਦਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦ ੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਹੱਲ ਕੀਤਾ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜ� ਿਜੱਥ ੇ ਇੱਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੰੂ ਉਲਟਾ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਦ ੇ



ਅੰਕ ਵੀ ਉਲਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। 
 

18. ਮੁਆਵਜ਼ਾ: 

18.1 ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਬ�ਕ, ਇਸਦੇ ਗਾਹਕ� ਜ� ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦਆੁਰਾ ਜ� ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਜ� 

ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਉਹਨ� ਦ ੇਿਕਸ ੇਵੀ ਏਜੰਟ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਦਆੁਰਾ ਕਾਰਡ 

ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤ� ਦ ੇਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਕਸੇ ਦਾਅਵੇ ਜ� 

ਕਾਰਵਾਈ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜ� ਹਾਨੀ ਅਤ ੇਖਰਿਚਆ ਂਦ ੇਿਵਰੱੁਧ ਬ�ਕ 

ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤ ੇਬ�ਕ ਨੰੂ ਹਾਨੀ-ਰਿਹਤ ਰੱਖੇਗਾ। 
 

18.2 ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਸਾਰੀਆ ਂਦਣੇਦਾਰੀਆਂ, ਨੁਕਸਾਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਅਤ ੇਖਰਿਚਆ ਂਲਈ ਬ�ਕ ਨੰੂ 

ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਣੇ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬ�ਕ ਿਸੱਧੇ ਜ� ਅਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 

ਵਜ� ਬਰਕਰਾਰ ਜ� ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।: 

(a) ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ/ਗਲਤੀ ਜ� ਦੁਰਿਵਹਾਰ। 

(b) ਕਾਰਡ ਅਤ ੇਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਨਯਮ�/ਮਦ� ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜ� ਗੈਰ-

ਪਾਲਣਾ। 

(c) ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਜ� ਉਸਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆ/ਂਏਜੰਟ� ਦਆੁਰਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ 

ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜ� ਬਈੇਮਾਨੀ। 

(d) ATMs/ EDC ਅਤ ੇਸਮਾਨ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਟਰਮੀਨਲ ਮਸ਼ੀਨ� ਹਨ ਅਤ ੇਓਪਰੇਸ਼ਨ 

ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀਆ ਂਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸ ੇਵੀ 

ਮਸ਼ੀਨ/ਮਕਨੈੀਕਲ ਗਲਤੀਆ/ਂਫੇਲ�� ਲਈ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਮਆੁਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
 

18.3 ਕਾਰਡਧਾਰਕ RBI ਦ ੇਐਕਸਚ�ਜ ਿਨਯੰਤਰਣ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦਆੁਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਤ� ਬ�ਕ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਆੁਵਜ਼ਾ 

ਦੇਵੇਗਾ ਅਤ ੇਬ�ਕ ਨੰੂ ਹਾਨੀ-ਰਿਹਤ ਰੱਖੇਗਾ। 
 

18.4 ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਕੋਰੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਗੰੁਮ ਜਾਣ/ਿਪੰਨ ਮੇਲਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਿਵੱਚ ਹਾਨੀ ਦ ੇ

ਕਾਰਨ ਿਕਸ ੇਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦ ੇਲਈ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਵੇੇਗਾ। 
 

18.5 ਬ�ਕ ਿਕਸ ੇਵੀ ਕਾਰਨ ਲਈ ਸੁਿਵਧਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਜ� ਿਨਯਮ� ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਵੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬ�ਕ ਦੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਤ� 

ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦ ੇ ਿਵਚਾਰ 

ਿਵੱਚ, ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ,ਂ ਦਾਅਿਵਆ,ਂ ਮੰਗ�, 

ਕਾਰਵਾਈਆ,ਂ ਹਾਨੀਆ,ਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਿਨ�ਜੀ ਸੱਟ, ਲਾਗਤ�, ਚਾਰਜ� ਅਤ ੇਖਰਿਚਆ ਂਤ� ਅਤੇ 

ਇਸਦ ੇ ਿਵਰੱੁਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤ ੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਬ�ਕ ਿਕਸ ੇਵੀ 

ਸਮ� ਇਸ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਸਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਨੀਗ�ਸਤ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੰੂ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਕਤ ਸਹੂਲਤ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ� 

ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਾਰਨ ਜ� ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ� ਲੈਣ ਤ� 

ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦ ੇਕਾਰਨ ਜ� ਜ� ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦ ੇਿਨਰਦਸ਼ੇ� 'ਤ ੇਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ 

ਕਾਰਨ। 
 

18.6 ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਿਕਸ ੇਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ (ਿਸਵਲ ਜ� ਅਪਰਾਿਧਕ), ਹਾਨੀ, 

ਲਾਗਤ, ਖਰਚੇ ਜ� ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਕਾਰਡ ਦ ੇਨੁਕਸਾਨ ਜ� ਦੁਰਵਰਤ� ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ, ਦ ੇਿਵਰੱੁਧ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਮਆੁਵਜ਼ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੁਆਚ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਬ�ਕ ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਡ ਦ ੇਗੰੁਮ/ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ ਜੋ ਿਕ 

ਇੱਥ ੇਖੰਡ 12 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਬ�ਕ ਪ�ਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ 

ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�� 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤ� ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਤ� ਵੱਧ ਅਤ ੇਗੰੁਮ/ਚੋਰੀ ਕਾਰਡ ਕਾਰਨ 

ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਸਵਲ ਜ� ਅਪਰਾਿਧਕ ਦਣੇਦਾਰੀ, ਲਾਗਤ, ਖਰਚੇ ਜ� ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 

ਬ�ਕ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਮਆੁਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। 

 



 
 

19. ਬੀਮਾ ਲਾਭ: 

19.1 ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਥ ੇਖੰਡ 12 ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ 

ਗਏ ਗੰੁਮ/ਚੋਰੀ ਕਾਰਡ ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ, ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੀਮਾ 

ਕਵਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇਬ�ਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤ ੇਬੀਮਾ 

ਕੰਪਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤ ੇਅਿਜਹੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ, ਿਰਕਵਰੀ ਜ� ਮਆੁਵਜ਼ੇ 

ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਜ� ਦਾਅਿਵਆ ਂਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਜ� ਹੋਰ ਿਕਸ ੇਵੀ ਤਰ�� ਨਾਲ 

ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰ ਨਹ� ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ 

ਅਿਜਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆ ਂਨੰੂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ ਅਤੇ ਹੱਲ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

19.2 ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਅੱਗੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਿਸਰਫ ਲਾਗੂ 

ਸੰਬੰਿਧਤ ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ 

ਿਸਰਫ ਉਦ� ਤੱਕ ਜਦ� ਤੱਕ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਬ�ਕ ਦਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ 

ਖਾਤਾ ਚੰਗੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਿਕਸ ੇਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕ ੇਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤ ੇਜ� ਸਥਾਈ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਡ/ਖਾਤ ੇ'ਤੇ, ਅਿਜਹੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਾ ਲਾਭ ਕਾਰਡ/ਖਾਤ ੇਦ ੇ

ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬ�ਕ ਿਕਸ ੇਵੀ 

ਸਮ� (ਆਪਣ ੇਿਵਵੇਕ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤ ੇਅਤ ੇਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ ਕਈੋ ਨ� ਿਟਸ ਿਦੱਤੇ ਜ� ਕੋਈ 

ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਿਬਨ�) ਅਿਜਹੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦ ੇਲਾਭ ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ, ਵਾਪਸ ਜ� ਰੱਦ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਇਸ ਲਾਭ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬ�ਕ ਦੀ ਕਈੋ ਬੰਧਨ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀ ਨਹ� 

ਹੋਵੇਗੀ। 
 

20. ਬ�ਕ ਦ ੇਅਿਧਕਾਰ: 

20.1 ਬ�ਕ ਦ ੇਸਮਾਯੋਜਨ ਅਤ ੇਪੁਨਰਗ�ਿਹਣ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦਆੁਰਾ 

ਿਵਸਿਤ�ਤ ਅਤ/ੇਜ� ਵਰਤੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਡ ਸੇਵਾਵ� ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ 

ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਦਣੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਤੱਕ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

21. ਸਮਾਪਤੀ: 

21.1 ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਮ� ਬ�ਕ ਨੰੂ 7 ਿਦਨ� ਤ� ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਿਲਖਤੀ 

ਨ� ਿਟਸ ਦੇ ਕ ੇਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਕਾਰਡ ਨੰੂ ਿਤਰਛ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦ ੋਟਕੁਿੜਆ ਂਿਵੱਚ 

ਕੱਟ ਕ ੇਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸਦੀ ਇੱਕ ਵਧੈ ਰਸੀਦ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕਾਰਡਧਾਰਕ, ਿਲਖਤੀ ਨ� ਿਟਸ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਤੱਕ, ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖਰਿਚਆ ਂਲਈ 

ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

21.2 ਅਿਜਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨੰੂ ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤ� 

ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦਆੁਰਾ ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ 

ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਲਗਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਤ� ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ 

ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵ� ਉਹ ਦੁਰਵਰਤ� 

ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ ਜ� ਨਹ� ਅਤੇ ਕੀ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਕਾਰਡ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਹੈ ਜ� ਨਹ�। 
 

21.3 ਨਾਮਜ਼ਦ ਖਾਤ(ੇਖਾਿਤਆ)ਂ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਿਦਨ� ਦਾ 

ਨ� ਿਟਸ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤ ੇਕਾਰਡ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ। 

 

ਬ�ਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਕਾਰਡ ਦੀ ਗਲਤ, ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਜ� ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਵਰਤ� ਦੇ 

ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਜ� ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦਆੁਰਾ ਿਨਯਮ� ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ 7 ਿਦਨ� ਦਾ ਨ� ਿਟਸ ਦੇ ਕ ੇਤੁਰੰਤ ਪ�ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ 

ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਨ� ਿਟਸ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦ ੇਪਤ ੇ'ਤ ੇਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦ ੇ7 

ਿਦਨ� ਦ ੇਅੰਦਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਕਈੋ ਵੀ ਕਾਰਨ 



ਦੱਸ ੇਿਬਨ� ਜ� ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਕ ੇਬ�ਕ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਬ�ਕ ਕੋਲ ਅੰਦਰੂਨੀ/ਸਕੀਮ ਿਨਯਮ� ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤ ੇਅਿਜਹੇ ਸਮ� ਦ ੇ

ਅੰਦਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਖਾਿਤਆ ਂਨੰੂ ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਿਬਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਅਿਧਕਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜ� ਿਕਸੇ ਔਫਲਾਈਨ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਿਜਸਦਾ ਬ�ਕ ਇੱਕ 

ਮ�ਬਰ ਹੈ, ਬ�ਕ ਦ ੇਿਰਕਾਰਡ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਿਬਟ-ਕਮ-ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ/ਿਪੰਨ ਦੀ ਵਰਤ� 

ਦੁਆਰਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਸਾਰੀ ਕਢਵਾਈ ਰਕਮ/ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਲਈ, ਜੋ ਿਕ ਿਨਰਣਾਇਕ 

ਅਤੇ ਪਾਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

22. ਿਨਯਮ� ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ� ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂ: 

22.1 ਬ�ਕ ਕਾਰਡ 'ਤ ੇਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਨੀਤੀਆ,ਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਅਤ ੇਲਾਭ� ਨੰੂ ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਇਹਨ� ਿਨਯਮ� ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ� ਨੰੂ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰਾਖਵ� ਰੱਖਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਸੂਿਚਤ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਉਿਚਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਅਿਜਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂ

ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਕਾਰਡ ਉਸ ਿਮਤੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬ�ਕ ਨੰੂ 

ਵਾਪਸ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਿਜਸ 'ਤ ੇਕਈੋ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। 
 

22.2 ਬ�ਕ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਉਦਸੇ਼�/ਕਾਰਨ� ਸਮੇਤ (ਪਰ ਇਹਨ� ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ�) ਬਦਲਾਅ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ: 

(a) ਿਸਰਫ਼ ਡੈਿਬਟ-ਕਮ-ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਅਤ ੇਿਪੰਨ ਦੀ ਵਰਤ�, ਜ� ਵਾਧੂ ਜ� ਬਦਲਵ� 

ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚੇ ਲਗਾਉਣਾ ਜ� ਵਧਾਉਣਾ। 

(b) ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੰੂ 

ਵਧਾਉਣਾ। 

(c) ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤ ੇਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆ ਂਸੀਮਾਵ� ਨੰੂ ਿਵਵਸਿਥਤ 

ਕਰਨਾ। 
 

22.3 ਜੇਕਰ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤ ੇਜ�ਦ ੇਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਪ�ਣਾਲੀਆ ਂਜ� ਉਪਕਰਨ ਦੀ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਜ� ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤ� 

ਬ�ਕ ਿਬਨ� ਨ� ਿਟਸ ਦੇ ਕਈੋ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਿਜਹੀ ਕਈੋ ਤਬਦੀਲੀ 

ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਖੁਲਾਸਾ 

ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਪ�ਣਾਲੀਆ ਂਜ� ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਖਤਰੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪਵ।ੇ 
 

22.4 ਇਹਨ� ਅਤ ੇਿਕਸ ੇਵੀ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ ਿਨ�ਜੀ 

ਤੌਰ 'ਤ ੇਪਹੰੁਚਾ ਕੇ ਜ� ਬ�ਕ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕੀਤ ੇਗਏ ਉਸਦ ੇਨਵੀਨਤਮ ਪਤੇ 'ਤ ੇਪੋਸਟ ਕਰਕ ੇ

ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਪਤ ੇਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਬ�ਕ ਨੰੂ 

ਤੁਰੰਤ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਆਖਰੀ ਸੂਿਚਤ ਪਤੇ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦਾ 

ਸਬਤੂ ਉਸ ਸਮ� ਸਚੂਨਾ ਦਾ ਿਨਰਣਾਇਕ ਸਬਤੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ� ਇਸਨੰੂ ਡਾਕ ਦਆੁਰਾ 

ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਿਡਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵ� ਸੂਚਨਾ ਪੋਸਟ ਦਆੁਰਾ 

ਵਾਪਸ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 
 

22.5 ਬ�ਕ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੰੂ ATM/ਬ��ਚ ਦੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜ� ਉਸ ਦ ੇਨ� ੜ-ੇਤੜੇੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨ� ਿਟਸ 

ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਕ ੇਜ� ਪ�ਸੈ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਰਾਹ� ਜ� ਖਾਤਾ ਸਟਟੇਮ�ਟ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ 

ਦੁਆਰਾ ਇਹਨ� ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

22.6 ਇਹ ਿਨਯਮ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ� (a) ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਿਹਲ� ਕੀਤ ੇਪ�ਸਤਾਵ�, ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾਵ�, 

ਸਮਝੌਿਤਆ ਂਅਤ ੇਸਮਝੌਿਤਆਂ, ਸਪਸ਼ਟ ਜ� ਅਪ�ਤੱਖ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜ� ਿਲਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਲਾਗੂ 

ਹੋਣਗੀਆ ਂਅਤ ੇ(b) ਜਮ�ਾ ਖਾਤ ੇਲਈ ਬ�ਕ ਦੇ ਆਮ ਵਪਾਰਕ ਿਨਯਮ� ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ� ਤ� 

ਇਲਾਵਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ ਬ�ਕ ਦ ੇਹੋਰ ਿਨਯਮ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ� ਨਹ� ਤ� ਲਾਗੂ ਹਨ। ਹਾਲ�ਿਕ, 

ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਡੈਿਬਟ-ਕਮ-ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਹ ਿਨਯਮ 

ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਡੈਿਬਟ-ਕਮ-ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ 

ਪ�ਚਿਲਤ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ 
 



23. ਪ�ਗਟੀਕਰਨ: 

23.1 ਬ�ਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਫੰਡ ਟ��ਸਫਰ ਨ� ਟਵਰਕ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ 

ਿਵੱਚ ਕਾਰਡ ਖਾਤ ੇਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ� ਉਿਚਤ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ, ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵ� ਨੰੂ ਸਖ਼ਤ ਭਰੋਸੇ ਿਵੱਚ ਪ�ਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਵੀ ਰਾਖਵ� ਰੱਖਦਾ 

ਹੈ। 
 

23.2 ਬ�ਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਵੀਡੀਓ ਟੇਪ ਜ� ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੀ ਪਹੰੁਚ/ਮੌਜੂਦਗੀ/ਇਸ ਦ ੇਪਿਰਸਰ/ਮਸ਼ੀਨ�/ਉਪਕਰਨ� 'ਤੇ ਬ�ਕ ਦੀਆ ਂ

ਸਹੂਲਤ� ਦੀ ਵਰਤ� ਅਤ ੇਬ�ਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵਚ ਸਬਤੂ ਵਜ� ਅਿਜਹੀਆਂ ਕਿਲੱਿਪੰਗ� 

ਦੀ ਫਟੁੇਜ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

23.3 ATM/CASST/ਟੱਚ ਐਕਸਸੈ ਬ�ਿਕੰਗ ਿਵੱਚ ਡੈਿਬਟ-ਕਮ-ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� 

ਟਰਮੀਨਲ/EDC-POS/ਹੋਰ ਿਡਵਾਈਸ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਹਮਤੀ ਦਾ ਗਠਨ 

ਕਰਨਗੇ: 

(a) ਉਿਚਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤ ੇਖਾਤੇ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ� ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬ�ਕ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੇ 

ਿਕਸ ੇਵੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਪਛਾਣ ਅਤ ੇਖਾਤ ੇਦੀ ਬਕਾਇਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ 

ਕਰਨ, ਸਟੋਰੇਜ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਲਈ। 
 

(b) ਬ�ਕ ATM ਨ� �ਟਵਰਕ/ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦ ੇਖਾਤ ੇਦ ੇਵਰੇਿਵਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨ� �ਟਵਰਕ� ਅਤੇ 

ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਨੰੂ ATM/ਹੋਰ ਿਡਵਾਈਸ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ 

ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਰ ਡੇਟਾ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤ ੇਪ�ਸਾਰਣ ਕਰਨ 

ਲਈ। 
 

(c) ਬ�ਕ/ਹੋਰ ਨ� �ਟਵਰਕ� ਿਵੱਚ ਉਕਤ ਭਾਗੀਦਾਰ� ਅਤ ੇਸੰਸਾਧਕ� ਦਆੁਰਾ ਅਿਜਹੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਟੇਾ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ। 
 

(d) ਬ�ਕ ATM ਨ� �ਟਵਰਕ/ਕਾਨੰੂਨ� ਅਤ ੇਿਨਯਮ� ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨ� �ਟਵਰਕ� ਿਵੱਚ ਉਪਰੋਕਤ 

ਭਾਗੀਦਾਰ� ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨ� ਦਆੁਰਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇ

ਪ�ਗਟੀਕਰਨ ਨੰੂ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਜਸ ਦ ੇਅਧੀਨ ਅਿਜਹੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਤੇ 

ਸੰਸਾਧਨ ਹਨ। 
 

(e) ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ(ਖਾਿਤਆ)ਂ ਜ� ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਰਾਹ� ਕੀਤ ੇਗਏ ਲੈਣ-

ਦੇਣ ਜ� ਿਨ�ਜੀ ਵੇਰਿਵਆਂ ਬਾਰੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਿਜੱਥ ੇਇਹ 

ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਅਤ/ੇਜ� ਜਦ� ਕਾਨੰੂਨ ਜ� 

ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜ� ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ� ਜ� ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ; ਅਤ/ੇਜ� ਜਦ� ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦਆੁਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਗਲਤੀਆਂ ਜ� 

ਸਵਾਲ� ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ; ਅਤ/ੇਜ� ਬ�ਕ ਦੀਆ ਂਅੰਦਰੂਨੀ ਡਾਟਾ 

ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਲੋੜ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। 
 

23.4 ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਬ�ਕ ਦੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬ�ਕ 

ਕਾਨੰੂਨ ਜ� ਿਨਯਮ ਦਆੁਰਾ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਤ� ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਢਕੁਵ� ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਿਜਸਦੀ ਬ�ਕ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤ ੇਉਿਚਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਬਨੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

24. ਿਵਵਾਦ ਅਤ ੇਿਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ: 

24.3 ਬ�ਕ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦਸੇ਼ ਦ ੇਕਾਨੰੂਨ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, 

ਿਸੱਧੇ ਜ� ਅਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕੋਈ ਵੀ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਵੇਲ ਇਹ ਤੱਥ 

ਿਕ ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਹੋ ਸਕਦੀ 

ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਿਵਆਿਖਆ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ ਉਕਤ ਦਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਇਨ� � 

ਿਨਯਮ� ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ� ਅਤ/ੇਜ� ਗਾਹਕ ਦ ੇਕਾਰਡ ਖਾਤੇ (ਖਾਿਤਆ)ਂ ਿਵੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂ

ਅਤੇ/ਜ� ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਨੰੂ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਕਰਦ ੇਹਨ। 
 

24.4 ਬ�ਕ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦ ੇਖਾਤੇ(ਖਾਿਤਆ)ਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ 



ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਖਰਚੇ ਨੰੂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰਾਖਵ� ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 

ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦ ੇਕਾਰਨ, ਿਬਨ� ਸੀਮਾ ਦ ੇ

ਵਾਜਬ ਕਾਨੰੂਨੀ ਫੀਸ� ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
 

ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਫੰਡ ਟ��ਸਫਰ ਸੇਵਾਵ� 
ਗਾਹਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਫੰਡ ਟ��ਸਫਰ ("EFT") ਰਾਹ� ਸਵੇਾਵ� ਦਾ ਲਾਭ 

ਲੈਣਾ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਂਸ਼ਰਤ� ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ�ਕ ਦੀਆ ਂਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਬ�ਕ 

ਦੁਆਰਾ ਸਮ�-ਸਮ� ਤ ੇਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ ਜ� ਿਕਸ ੇਹੋਰ 

ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮ�-ਸਮ� ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਜ� ਸੋਧੇ ਗਏ ਿਨਯਮ� ਅਤ ੇਿਨਯੰਤਰਣ� ਦ ੇਅਧੀਨ ਹਨ। 

ਿਨਯਮ� ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ� ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਇਹਨ� ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਫੰਡ ਟ��ਸਫਰ ਸਵੇਾਵ� ਦੇ 

ਿਨਯਮ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ� �ਿਚਤ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ 
 

1. ਗਾਹਕ ਦ ੇਅਿਧਕਾਰ ਅਤ ੇਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂ

1.1 ਗਾਹਕ EFT ਬਨੇਤੀ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤ ੇਵੇਰਿਵਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ 

EFT ਬੇਨਤੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਬ�ਕ 

ਨੰੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ EFT ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਗਾਹਕ EFT ਬਨੇਤੀ 'ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤ ੇਿਵੱਚ ਫੰਡ� ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। 

ਿਜੱਥੇ, ਹਾਲ�ਿਕ, ਬ�ਕ ਗਾਹਕ ਦ ੇਖਾਤ ੇਿਵੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਫੰਡ� ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ 

ਤ� ਿਬਨ� EFT ਬਨੇਤੀ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਡੈਿਬਟ 

ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵਗੇਾ ਿਜਸ ਲਈ ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਉਸਦ ੇ

EFT ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ EFT ਚਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਸ ਲਈ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ 

ਯੋਗ ਿਵਆਜ ਸਮੇਤ ਲਾਗੂ ਖਰਿਚਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਉਸਦੀ EFT ਬੇਨਤੀ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਬ�ਕ 

ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ EFT ਚਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। 
 

1.2 ਗਾਹਕ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ EFT ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਿਜਵ� ਅਤ ੇ

ਜਦ� ਇਸਨੰੂ ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਗਾਹਕ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ RBI EFT ਸਕੀਮ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਧਰ ਿਵਰੱੁਧ ਕੋਈ 

ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। 

EFT ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਦਨ� ਦਾ ਸਮ� ਅੰਤਰਾਲ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। ਜਦ� ਿਕ ਬ�ਕ 

EFT ਿਨਰਦਸ਼ੇ� ਨੰੂ ਰਸੀਦ 'ਤ ੇਜਲਦੀ ਤ� ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ 

(ਅਰਥਾਤ ਉਸੇ ਿਦਨ, ਜਦ� ਬ�ਕ ਦ ੇਕੰਮਕਾਜੀ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜ� ਅਗਲੇ 

ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਦਨ ਜਦ� ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮ� ਤ� ਬਾਅਦ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ) ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ 

ਜ� ਇਸ ਦ ੇਹੇਠ� ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ। 

ਜੇਕਰ ਬ�ਕ ਨ�  EFT ਬਨੇਤੀ ਨੰੂ ਨ� ਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤ ੇਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ 

ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤ� ਗਾਹਕ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ EFT ਬਨੇਤੀ ਲਈ ਪਾਬੰਦ 

ਹੋਵੇਗਾ। 

ਗਾਹਕ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ੇਵੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਨੁਕਸਾਨ, ਆਿਦ ਲਈ ਬ�ਕ ਨੰੂ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਠਿਹਰਾਏਗਾ, ਜੋ ਫੰਡ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤ ੇਪੂਰਾ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ 

ਵੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਉਸਦ ੇਦਆੁਰਾ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
 

1.3 ਿਨਰਦਸੇ਼ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਟਤੌੀ ਸਮ� ਅਤ ੇਗਾਹਕ ਤ� EFT ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਿਵੱਤੀ 

ਸੀਮਾਵ� ਨੰੂ ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਜੋਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। ਕਟਤੌੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀਆ ਂਬਨੇਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ 

‘ਤ ੇਿਦਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 

1.4 ਗਾਹਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਿਕ EFT ਸਹੂਲਤ ਦ ੇਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ 

ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ� ਦੀ ਅਨੁਸਰਣ ਅਤ ੇਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ ਅਤੇ/ਜ� ਇਸ ਤ� 

ਿਬਨ� ਨਹ� ਤ� ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮਦੁਰਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਐਕਟ, 1999, (FEMA), ਐਟਂੀ-ਮਨੀ 



ਲ�ਡਿਰੰਗ ਕਾਨੰੂਨ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਨਯਮ, ਿਵਿਨਯਮ, ਸਚੂਨਾਵ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤ ੇਿਕਸ ੇਵੀ ਲੈਣ-

ਦੇਣ ਲਈ EFT ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰਨ ਸਮਤੇ, ਿਜਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। 

ਗਾਹਕ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ EFT ਸਹੂਲਤ ਦ ੇਅਧੀਨ ਚਲਾਈ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ EFT 

ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਕਈੋ ਿਵਸ਼ਸੇ਼ ਸਿਥਤੀਆਂ ਨੱਥੀ ਨਹ� ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤ ੇਿਕਸ ੇਵੀ 

ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਗ�ਾਹਕ ਨੰੂ ਉਪਰੋਕਤ ਖੰਡ 1 ਿਵੱਚ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤ� ਵੱਧ ਿਕਸੇ 

ਵੀ ਮਆੁਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। 
 

2. ਬ�ਕ ਦ ੇਅਿਧਕਾਰ ਅਤ ੇਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ:ਂ 

2.1 ਬ�ਕ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ EFT ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਦਆੁਰਾ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦਆੁਰਾ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ: 

(a) ਗਾਹਕ ਦ ੇਖਾਤ ੇਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡ EFT ਬਨੇਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵ� 

ਜ� ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹਨ ਅਤ ੇਗਾਹਕ ਨ�  ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੰੂ 

ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ�ਬੰਧ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਹੈ। 

(b) ਬ�ਕ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ EFT ਬਨੇਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ 

ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

(c) EFT ਬੇਨਤੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਜ� ਇਹ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਜਾਰੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ। 

(d) EFT ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ RBI EFT ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

(e) EFT ਬੇਨਤੀ ਿਕਸ ੇਿਵਸ਼ਸੇ਼ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨ� ਿਟਸ ਦ ੇਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 
 

ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ EFT ਬੇਨਤੀ ਬ�ਕ 'ਤੇ ਉਦ� ਤੱਕ ਪਾਬੰਦ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ 

ਜਦ� ਤੱਕ ਬ�ਕ ਇਸਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕਰ ਲ�ਦਾ। 
 

ਬ�ਕ, ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ EFT ਬਨੇਤੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਗਾਹਕ ਦ ੇ

ਨਾਮਜ਼ਾਦ ਖਾਤ,ੇ ਉਸ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਖਰਿਚਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਟ��ਸਫਰ ਕੀਤ ੇਫੰਡ� ਦੀ ਰਕਮ 

ਨੰੂ ਡੈਿਬਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ� ਖਾਤ ੇਿਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵ ੇਜ� ਨਾ ਹੋਵੇ। 

ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਤੀਜੇ EFT ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਫੰਡ 

ਟ��ਸਫਰ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ� ਬ�ਕ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ। 
 

3. ਟ��ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤ� 

ਟ��ਸਿਮਸ਼ਨ ਿਡਲੀਵਰੀ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਜ� ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਸੁਨ� ਿਹਆ ਂਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਜ� 

ਇਸ ਦ ੇਪ�ਸਾਰਣ ਜ� ਿਡਲੀਵਰੀ ਿਵੱਚ ਜ� ਿਕਸ ੇਵੀ ਕਾਰਨ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਤ� ਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ 

ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਕਈੋ ਗਲਤੀ, ਭੁੱ ਲ, ਜ� ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦ ੇਨੁਕਸਾਨ 

ਲਈ ਬ�ਕ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਗਲਤ ਿਵਆਿਖਆ ਜ� ਭੁਗਤਾਨ ਆਰਡਰ ਿਵੱਚ ਪਛਾਣੇ 

ਬ�ਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ� ਕਈੋ ਿਕਿਰਆ ਜ� ਘਟਨਾ ਇਸਦ ੇਿਨਯੰਤਰਣ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੈ। 

ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿਨਰਦਸੇ਼� ਦੀ ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ/ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿਮਸ਼ਨ/ਚਾਰਜ ਲਈ ਬ�ਕ 

ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰ ਨਹ� ਹੈ। ਇਹ ਿਨਯਮ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ� EFT ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ, ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਅਤ ੇਬ�ਕ 

ਦੇ ਖਾਿਤਆ ਂਅਤ ੇਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਿਨਯਮ� ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਪੜ�ੀਆ ਂ

ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 
 

4. ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 

ਬ�ਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਵੇਾ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 

ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤ ੇਖਾਸ ਿਨਯਮ� ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ�/ਿਨਯਮ� ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਿਜਵ� ਿਕ ਬ�ਕ 

ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਅਤ ੇਸਮ�-ਸਮ� 'ਤ ੇਅਧੀਨਗੀ ਦ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਖਾਤਾ 

ਸੇਵਾ/ਸਿਥਤੀ/ਹਾਲਾਤ/ਲੈਣ-ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਬ�ਕ 

ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਖਾਸ ਖਾਤਾ ਸੇਵਾ/ਸਿਥਤੀ/ਹਾਲਤ/ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਮ�-ਸਮ� 

'ਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਜ� ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਗਾਹਕ ਸਮ�-

ਸਮ� 'ਤ ੇਅਤ ੇਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਜ� ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਗਾਹਕ ਉਕਤ ਖਾਸ ਖਾਤ ੇਅਤ ੇਸੇਵਾਵ� ਦੇ 



ਅਧੀਨ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬਕਾਇਆ 

ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮ�/ਖਰਿਚਆ ਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

 

ਿਬੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵ� 
 

ਗਾਹਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਿਬੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਿਨਯਮ� 

ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਬ�ਕ ਦੀਆ ਂਆਮ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤ�, ਖਾਿਤਆ ਂਦ ੇਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ 

ਿਵਕਲਪਕ ਚੈਨਲ� ਰਾਹ� ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਿਨਯਮ� ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤ ੇਬ�ਕ 

ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਆੁਰਾ 

ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਜ� ਸੋਧੇ ਗਏ ਿਨਯਮ ਅਤ ੇਿਵਿਨਯਮ। ਿਨਯਮ� ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ� ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ 

ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਿਵਕਲਪਕ ਚੈਨਲ� ਰਾਹ� ਇਹਨ� ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਿਨਯਮ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ� ਪ�ਸੰਿਗਕ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ 
 

1. ਆਮ 

ਿਬੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਬ�ਕ ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਖਾਤ ੇਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕ ੇਅਤ ੇਬ�ਕ ਿਵੱਚ 

ਪੰਜੀਿਕ�ਤ ਿਕਸ ੇਵੀ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਕ�ੈਿਡਟ ਕਰਕ ੇਿਬੱਲ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 

ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ; ਿਬੱਲ ਦਾ ਭਗੁਤਾਨ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਅਿਜਹੇ 

ਿਬੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦ ੇਖਾਤ ੇਨੰੂ ਡੈਿਬਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਕਲਪਕ ਚੈਨਲ� ਰਾਹ� ਬ�ਕ ਨੰੂ 

ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਰਿਚਆਂ ਸਮਤੇ, ਜੇਕਰ ਕਈੋ ਹੋਵੇ। 
 

2. ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 

ਗਾਹਕ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬ�ਕ ਿਬੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਿਬੱਲ ਦੀ ਰਕਮ 

ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਿਬੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਜ� ਅਧੂਰੀਆਂ ਐਟਂਰੀਆਂ ਦ ੇ

ਕਾਰਨ ਿਬਲ ਦੀ ਰਕਮ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਠਿਹਰਾਏਗਾ। 
 

3. ਗਾਹਕ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ 

ਗਾਹਕ ਿਬਿਲੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਪੰਜੀਿਕ�ਤ ਹੋਣ ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਵੇਰਵ ੇ

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਬ�ਕ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤ� ਮਆੁਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਗਾਹਕ ਿਬਿਲੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦ ੇਨਾਲ ਪੰਜੀਿਕ�ਤ ਪਛਾਣ ਵੇਰਿਵਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੰੂ 

ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ� ਦ ੇਅੰਦਰ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
 

4. ਛੋਟ 

ਹਾਲ�ਿਕ ਬ�ਕ ਿਬਿਲੰਗ ਵਰੇਿਵਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਪ�ਬੰਧਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਿਚਤ 

ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇਗਾ, ਬ�ਕ ਿਕਸ ੇਵੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦਹੇ ਨਹ� ਹੈ। ਗਾਹਕ ਿਕਸ ੇਵੀ 

ਨੁਕਸਾਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਆਿਦ ਲਈ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰ ਨਹ� ਠਿਹਰਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ/ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ/ਉਸ 

ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

5. ਿਬਿਲੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਅਤ ੇਿਵਵਾਦ 

ਗਾਹਕ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਬਿਲੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦਆੁਰਾ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਿਬਿਲੰਗ ਵੇਰਵੇ 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤ ੇਕਈੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹ� ਹੈ। ਗਾਹਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਿਬੱਲ 

ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ 'ਤੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਵਵਾਦ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਿਸੱਧਾ ਿਬਿਲੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਸਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਹੈ। 
 

 
 

 

6. ਫੁਟਕਲ 

ਗਾਹਕ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਿਨਰਦਸ਼ੇ� ਅਤੇ ਬ�ਕ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਦਾ 

ਿਰਕਾਰਡ ਿਨਰਣਾਇਕ ਸਬੂਤ ਅਤ ੇਸਾਰੇ ਉਦਸੇ਼� ਲਈ ਪਾਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤ ੇਿਕਸ ੇਵੀ 



ਕਾਰਵਾਈ ਿਵੱਚ ਸਬਤੂ ਵਜ� ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਗਾਹਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਿਬੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਖਰਚੇ, ਜੇਕਰ ਕਈੋ 

ਹਨ, ਤ� ਬ�ਕ ਦ ੇਅਖ਼ਿਤਆਰ 'ਤ ੇਹੋਣਗੇ ਅਤ ੇਬ�ਕ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਨ� ਿਟਸ ਦੇ, ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ 

ਇਸ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਤੰੁਤਰ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਬ�ਕ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਜ� ਸਾਰੇ ਖਾਤ ੇਦ ੇਸਬੰਧ ਿਵੱਚ (ਿਬਨ� ਕਈੋ ਕਾਰਨ ਦੱਸ,ੇ ਉਸਨੰੂ ਕੋਈ ਨ� ਿਟਸ ਿਦੱਤ ੇਿਬਨ�) 

ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਮ� ਿਬੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਜ� �ਥ ੇਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਕੋਈ ਵੀ 

ਸੇਵਾਵ� ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ।



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 

— www.deutschebank.co.in 'ਤੇ ਜਾਓ 

— ਸਾਡੇ 24-ਘੰਟੇ ਫ਼ੋਨ ਬ�ਿਕੰਗ ਨੰੂ 1860 266 6601 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ# 

 

 

 

 

 

 
 

#ਇਹ ਟੋਲ ਫ�ੀ ਨੰਬਰ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੇ ਗਾਹਕ� ਨੰੂ +91 22 6601 6601 ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਮੰੁਬਈ ਦੇ ਗਾਹਕ 6601 6601 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
*7 ਿਦਨ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਕਢਵਾਈਆਂ ਗਈਆ ਂਜਮ�� ਰਕਮ� 'ਤੇ ਕੋਈ ਿਵਆਜ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ। 15 ਲੱਖ ਤ� ਘੱਟ ਦੀ ਿਫਕਸਡ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ 

ਦੀ ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ, 15ਵ� ਿਦਨ ਜ� ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ, 1% ਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਰ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਿਮਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਿਵਆਜ 

ਿਜਸ ਲਈ ਜਮ�ਾ ਰਕਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। 15 ਲੱਖ ਤ� ਵੱਧ ਜ� ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਿਫਕਸਡ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਦੀ ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ, 

7ਵ� ਿਦਨ ਜ� ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ, 1% ਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਰ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਰਥਾਤ, ਉਸ ਿਮਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਿਵਆਜ ਿਜਸ ਲਈ ਜਮ�ਾ 'ਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗੂ 

ਜੁਰਮਾਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਿਵਆਜ ਦਰ� ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਆਵਰਤੀ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ 'ਤੇ ਿਵਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ 

ਇੰਡੀਅਨ ਬ�ਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਆੁਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇਿਮਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
^ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਲਾਗੂ ਹਨ।
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