
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 
 



ਨਿਯਮ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਂ 
 

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਿਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਨਤਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕੰਪਿੀ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਤਨਹਤ ਨਿਗਨਮਤ ਬੈਂਨਕੰਗ ਕੰਪਿੀ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ 
ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਿ ਅਤੇ 601 ਅਤੇ 602 ਨਵਿੱਚ ਰਨਜਸਟਰਡ ਇਸਦੇ ਰਨਜਸਟਰਡ ਦਫਤਰਾਂ, ਪੈਨਿਿਸੁਲਾ ਨਬਜ਼ਿਸ ਪਾਰਕ , 6 ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ, 
ਟਾਵਰ ਏ, ਸੈਿਾਪਤੀਬਾਪਤ ਮਾਰਗ, ਲੋਅਰ ਪਰੇਲ, ਮੁੰ ਬਈ - 400013 ਜਾਂ ਭਨਵਿੱ ਖ ਨਵਿੱ ਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖੋਲਹੇ  ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਿ । 
ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ: 

• ਸ਼ਬਦ 'ਮੈਂ' ਅਤੇ/ਜਾਂ 'ਮੈਂ' ਜਾਂ 'ਮੇਰਾ' ਅਤੇ/ਜਾਂ 'ਮੇਰਾ'। ਜਾਂ 'ਅਸੀਂ' ਉਸ ਨਵਅਕਤੀ ਿੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਖਾਤਾ ਖੋਲਹਦਾ ਹ ੈ
ਅਤੇ ਇਸ ਨਵਿੱਚ ਇਕਵਚਿ ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਿ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 

• ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਬੈਂਕ' ਅਤੇ/ਜਾਂ 'ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ' ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ 
ਉੱਤਰਾਨਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱ ਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਿਗੀਆਂ। 

• ਨਲੰਗ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸੰਦਰਭ ਨਵਿੱਚ ਮਰਦ/ਔਰਤ। ਔਰਤ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨਲੰਗ ਿੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
• ਸ਼ਬਦ "ਖਾਤਾ" ਅਤੇ/ਜਾਂ "ਖਾਤਾ" ਜਾਂ "ਖਾਤੇ" ਦਾ ਬਾਅਦ ਨਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਤਾ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਏਥੇ ਦਿੱ ਨਸਆ 

ਨਗਆ ਹੈ।   
• ਮਦ "ਗਾਹਕ"  ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਨਵਅਕਤੀ ਜੋ  ਇਿੱ ਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਿੱ ਥੇ ਦਿੱਸੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਓ।  
• ਸ਼ਬਦ "ਨਵਅਕਤੀ"  ਨਵਿੱਚ ਨਵਅਕਤੀ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ, ਕੰਪਿੀਆਂ, ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, 

ਐਚਯੂਐਫ, ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਿੱ ਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।   

 
ਡਿਪਾਡ਼ਿਟਸ 

  A. ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ 
ਮੈਂ ਚੈੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਮਰੇੇ ਬਿੱਚਤ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਉਨਚਤ ਬਕਾਏ ਿੰੂ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ। ਬੈਂਨਕੰਗ ਪਬਨਲਕ 
ਫਾਈਿੈਂ ਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਨਚਊਸ਼ਿਜ਼ ਐਡਂ ਿੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1988, ਿੰੂ ਿੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 
1988 ਦੀ ਿਾਰਾ 138 ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼  ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ, ਨਜਸ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਚੈੈੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਤਾ ਿੰੂ ਅਿਰੂੇਪਣ ਆਨਦ ਲਈ ਚੈੈੱਕ 
ਦੀ ਬੇਇਿੱ ਜ਼ਤੀ ਕਰਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਅਿੁਸਾਰ, ਮੈਂ /ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ/ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਕ 
ਚੈੈੱਕ ਕੇਵਲ ਉਨਚਤ ਫੰਡ/ਚੈੈੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਦੇ ਨਵਰੁਿੱ ਿ ਕਿੱ ਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ 
ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਖਾਨਤਆਂ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਕਰਿ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਿੀ ਿੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਉਨਚਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਿ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ 
ਖਾਤੇ ਨਜੰਿਹ ਾਂ ਨਵਿੱਚ ਚੈੈੱਕ ਨਰਟਰਿ ਅਕਸਰ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ। ਅਨਜਹੀਆਂ ਅੰਦਰਿੂੀ ਿੀਤੀਆਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਿੱਖਰੀਆਂ ਹ ੋ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ। 

ਇਸ ਦੁਆਰਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਨਕ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਿਾਲ, ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਸਕੀਮ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਤਨਹਤ ਬਿੱਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬਿੱਚਤ 
ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਲਈ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਬਕਾਏ ਦੀ ਲੋੜ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਹ ਇਕਸਾਰ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 
ਉਪਲਬਿ ਿਵੀਿਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ SOC ਦੇ ਿਾਲ ਿਿੱ ਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ 

1. ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੇ-ਰੋਲ ਖਾਤੇ: 

a) ਤਿਖਾਹ ਕਰੈਨਡਟ ਦੀ ਵਾਪਸੀ: ਮੈਂ ਅਟਿੱਲ ਅਤੇ ਨਬਿਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਡੈਨਬਟ/ਨਰਵਰਸਲ ਦੁਆਰਾ ਕਰੈਨਡਟ ਦੀ 

ਵਸੂਲੀ ਲਈ, ਮਾਲਕ/ਕੰਪਿੀ ਦੀ ਬੇਿਤੀ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਿੂ ਰਕਮ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਾਲਕ/ਕੰਪਿੀ ਦੀਆਂ 
ਨਹਦਾਇਤਾਂ ਅਿੁਸਾਰ, ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਨਬਿਾਂ ਨਕਸੇ ਹਵਾਲੇ ਜਾਂ ਿੋਨਟਸ ਦੇ ਜਮਾਂ ਕਰ ਨਦਿੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ 
ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਡੈਨਬਟ/ਨਰਵਰਸ ਆਫ ਕਰੈਨਡਟ ਲਈ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਦੇਣਦਾਰ ਿਹੀਂ ਮੰਨਿਆ 
ਜਾਵੇਗਾ। 

b) ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੇ-ਰੋਲ ਿੰੂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਿਾ: ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਕ ਮੇਰਾ ਖਾਤਾ ਇਿੱਕ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ/ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਹੈ।  ਕੰਪਿੀ ਿਾਲ ਮੇਰੀ ਿੌਕਰੀ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਂਕ  ਨਵਿੱਚ ਖੋਨਲਹਆ ਹੈ  ਅਤ ੇ
ਮੈਿੰੂ "ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਿਖਾਹ" ਵਜੋਂ ਿਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। 

c) ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਨਕ ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ/ਕੰਪਿੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨਵਚਕਾਰ ਨਵਵਸਥਾ ਅਿੁਸਾਰ, ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦ ੇ
ਅਖਨਤਆਰ 'ਤੇ ਮਾਲਕ/ਕੰਪਿੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੇ-ਰੋਲ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਨਵਿਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ/ਦੀ 
ਹਾਂ,  ਕੇਵਲ ਚਲਾਿ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਮਰੇੇ ਦੁਆਰਾ ਖਲੋਹੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਪਰੋੇਟ ਪੇ-ਰੋਲ ਲਈ,  
ਡੀ.ਸੀ.ਬੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਿੰੂ ਨਿਯਨਮਤ ਬਿੱਚਤ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਨਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 
ਅਿੁਸਾਰ, ਨਿਊਿਤਮ ਬਕਾਏ ਦੀ ਲੋੜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਖ਼ਰਚੇ ਨਵਿੱਚ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਦ  
"ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ/ਕੰਪਿੀ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਪਰੋੇਟ ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਜਸਦੀ 
ਬੇਿਤੀ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਨਵਿੱਚ ਇਿੱ ਕ ਤਿਖਾਹ ਖਾਤਾ ਖੋਨਲਹਆ ਨਗਆ ਹੈ।  

2. ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਾਤਾ: 
a. ਇਿੱਕ ਿਾਬਾਲਗ ਖਾਤਾ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਸ ਦ ੇਕੁਦਰਤੀ ਸਰਪਰਸਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸਮਰਿੱ ਥ ਅਨਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ 

ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਸਰਪਰਸਤ ਦੁਆਰਾ ਖੋਨਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬੈਂਕ ਿਾਲ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਵਿੱਚ ਮਾਪੇ  
ਿਾਬਾਨਲਗ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਪਰਤੀਨਿਿਤਾ ਕਰਿਗੇ। ਮੈਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਚੈੈੱਕ ਬੁਿੱ ਕ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਿੈੈੱਟ 
ਬੈਂਨਕੰਗ ਪਾਸਵਰਡ, ਡੈਨਬਟ/ਡਨੈਬਟ  ਕਾਰਡ ਡੈਨਬਟ/ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਹੋਣਗੇ। ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨਿੈੱਜੀ ਪਛਾਣ 
ਿੰਬਰ (ਪ ਿੰ ਨ)  ਿੰੂ ਕੋਰੀਅਰ (ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਖਨਤਆਰ 'ਤੇ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਮੋਡ) ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਪਿੱ ਤਰ-ਨਵਹਾਰ 
ਲਈ ਿੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਪਰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਨਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਿਾਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ  ਅਨਜਹੀ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ਦੇ 
ਸਬੰਿ ਨਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰ  ਿਹੀਂ ਠਨਹਰਾਵਾਂਗਾ /ਗੀ। 

b. ਮਾਪੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਿਾਲ ਸਨਹਮਤ ਹਿ ਨਕ ਨਕਸ ੇਿਾਬਾਨਲਗ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਕਸੇ ਵੀ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਲੋਿ ਸੁਨਵਿਾ  
ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

  



 
c. ਜੇ ਨਕਸ ੇਕਾਰਿ ਕਰਕੇ ਿਾਕਾਫੀ ਬੈਲੇਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਿਾਬਾਲਗ ਦਾ ਖਾਤਾ ਓਵਰ-ਆਫ ਕਰ ਨਦਿੱਤਾ ਨਗਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ 

ਕੋਲ ਉਸ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਕਿੱ ਿੇ ਗਏ ਨਕਸੇ ਵੀ ਚੈੈੱਕ ਿੰੂ ਨਬਿਾਂ ਨਕਸੇ ਿਤੀਜ ੇਦੇ ਰਿੱ ਦ ਕਰਿ ਦਾ ਅਨਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਜਸ 
ਿਾਲ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਉਸ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਕਿਵਾਏ ਗਏ ਨਕਸੇ ਵੀ ਚੈੈੱਕ ਿੰੂ ਰਿੱ ਦ ਕਰਿ ਦਾ ਅਨਿਕਾਰ ਨਮਲੇਗਾ। 

d. ਮਾਪੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਿਾਲ ਸਨਹਮਤ ਹਿ ਨਕ ਏਟੀਐਮ/ਏਟੀਐਮ ਦੁਿੀਆ ਦਾ ਅੰਤ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ 
'ਤੇ ਏਟੀਐਮ/ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਨਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ  ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ 
ਨਿਯਮ  ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ  ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

e. ਮਾਪੇ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਿ ਨਕ ਏਟੀਐਮ/ਏਟੀਐਮ ਇਿੱਕੋ ਨਜਹਾ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਿਾਬਾਨਲਗ 
ਦੁਆਰਾ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਾਲ ਪੈਸੇ ਕਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹਣੋ ਵਾਲੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਿੰੂ ਮਾਨਪਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਿ 
ਨਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕਿੱ ਲੇ ਮਾਪੇ ਦੁਆਰਾ ਨਡਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਟੀਐਮ/ਡਨੈਬਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਕੇ ਮਾਪੇ ਿਾਬਾਨਲਗ ਦੇ ਖਾਤੇ  ਿਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। 

f. ਮਾਪੇ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ ਨਕ ਬੈਂਕ ਿਾਬਾਨਲਗ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਡੈਨਬਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਿਾ ਨਦਿੱਤੇ ਨਬਿਾਂ ਉਸ 
ਦੇ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਖਰਨਚਆਂ, ਨਵਆਜ਼, ਖਰਨਚਆਂ ਜਾਂ ਵਾਿੂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਿ ਦਾ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਪੇ 
ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਦਾਅਨਵਆਂ, ਮੰਗਾਂ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਕਰਿ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ। 

g. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਪੇ ਘਾਟੇ, ਿੁਕਸਾਿ, ਖਰਨਚਆਂ, ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਹੋਏ ਿੁਕਸਾਿ ਅਤੇ 
ਪਰੇਸ਼ਾਿੀ ਨਵਰੁਿੱ ਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਿ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ, ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਪਰਚੂਿ ਖਾਤਾ ਖੋਲਹਣ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ 
/ਏਟੀਐਮ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ। ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਔਿਲਾਈਿ ਬੈਂਨਕੰਗ 
ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਾਸੀ/ਨਿਕਾਸੀ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਿਾ, ਿਾਬਾਨਲਗ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱ ਚ ਮਾਨਪਆਂ 
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ/ਲੈਣ-ਦੇਣ। ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਦਾਅਨਵਆਂ ਲਈ।  

h. ਿਾਬਾਨਲਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਿੱ ਕ ਖਾਤਾ ਉਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਪਰਸਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸਮਰਿੱ ਥ ਅਨਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤ 
ਵਿੱਲੋਂ  ਨਿਯੁਕਤ ਸਰਪਰਸਤ ਦੁਆਰਾ ਖੋਨਲਹਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪਰਕੋਤ ਪੈਰਹੇ ਨਵਿੱਚ ਨਦਿੱਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਸਥਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰ ੇ
ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਨਵਿੱਚ, ਮਾਪਾ ਿਾਬਾਨਲਗ ਦੀ ਪਰਤੀਨਿਿਤਾ ਤਦ ਤਿੱਕ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਤਿੱਕ ਉਹ  ਿਾਬਾਨਲਗ  ਬਾਲਗ-ਅਵਸਥਾ 
ਹਾਸਲ ਿਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਿਾਬਾਨਲਗ ਦੇ ਪਨਰਪਿੱ ਕਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤੇ ਿੰੂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਨਪਆਂ ਦਾ 
ਅਨਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਪੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਲਈ ਉਪਰਕੋਤ ਿਾਬਾਨਲਗ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਵਰੁਿੱ ਿ ਬੈਂਕ ਿੰੂ 
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ। 

i. ਬਾਲਗ ਅਵਸਥਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦੇ ਬਾਅਦ  ਰੁਪਾਂਤਰਣ: 
ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਸੰਚਾਰ ਪਿੱ ਤਰ ਗਾਹਕ ਿੰੂ ਭੇਨਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਜਸ ਨਵਿੱ ਚ ਉਸਿੰੂ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਨਿਯਨਮਤ ਖਾਤੇ ਦੀ 
ਨਕਸਮ, ਖਾਤੇ ਨਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਿ ਦੀ ਸੁਨਵਿਾ ਬਾਰੇ ਸੂਨਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਪਨਰਪਿੱ ਕਤਾ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ 'ਤੇ, ਬੈਂਕ ਕੋਲ  ਖਾਤੇ ਿੰੂ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਿ ਦਾ ਅਨਿਕਾਰ ਹਵੇੋਗਾ। ਨਿਯਨਮਤ ਖਾਤੇ ਦੀ ਨਕਸਮ  ਿੰੂ ਕੇਵਲ 
ਤਾਂ ਹੀ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ (ਿਾਬਾਲਗ) ਿੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲਹਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਿ।  

j. ਬਾਲਗ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਅਦ: ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਪਨਰਪਿੱ ਕਤਾ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਸਰਪਰਸਤ ਦੁਆਰਾ 
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਪਨਰਵਰਤਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਨਰੰਗ ਲਈ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ  ਚੈੈੱਕ ਦਾ ਬੈਂਕ 
ਦੁਆਰਾ ਸਨਤਕਾਰ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਪਨਰਪਿੱਕਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ 'ਤੇ, ਸਰਪਰਸਤ ਿੰੂ ਖਾਤੇ ਿੰੂ 
ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਨਗਆ ਿਹੀਂ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

3. ਮ ੱ ਢਲਾ ਬੱਚਤ ਬੈਂਕ ਜਮਹਾਂ ਖਾਤਾ (ਬੀ.ਐਸ.ਬੀ.ਿੀ.ਏ) / ਛੋਟਾ ਅਕਾਊਂਟ:  
a) ਅਸੀਂਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਉਤਪਾਦ ਿੰੂ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਨਕ ਘਿੱਟ ਆਮਦਿ ਵਾਲੇ ਗਰੁਿੱ ਪ 

ਦੇ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਿੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਪੁਰਦ ਕਰਿ ਨਵਿੱਚ ਅਸਮਰਿੱ ਥਾ  
ਦਾ ਨਸਿੱਟਾ ਨਵਿੱਤੀ ਅਲਨਹਦਗੀ ਅਤੇ ਬੈਂਨਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਿੱਚ ਿਾ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਿਾਂ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ 
ਸਬੰਿ ਨਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲਹਣ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਸਿਾਰਿ ਪਰਨਕਨਰਆ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ₹ 50,000 ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਦੇ ਬੈਲੇਂਸ 
ਜਾਂ ਹਰੋ ਅਨਜਹੇ ਬਕਾਏ ਿਹੀਂ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਿ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਿਾਲ ਨਿਰਿਾਨਰਤ 
ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਸਾਲ ਨਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਜਮਹਾਂ ਰਕਮ ₹ 1,00,000 ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਹੋਣ 
ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਹੀਂ ਹੈ,  ਨਜਸ ਿੰੂ ਬੈਂਕ ਿੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਿਾਲ ਨਿਰਿਾਨਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਾਤੇ ਜਾਂ 
ਕਰੈਨਡਟ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਇਿੱ ਕ ਸਾਲ ਨਵਿੱਚ ਨਿਰਿਾਨਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਿੰੂ ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਫਰੀਜ਼ 
ਕਰ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਗਾਹਕ ਨਿਯਨਮਤ ਬਿੱਚਤ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ 
ਸਬੂਤ ਸਥਾਪਤ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ।  

b) ਡੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਬੇਨਸਕ ਸੇਨਵੰਗਜ਼ ਬੈਂਕ ਨਡਪਾਨਜ਼ਟ ਖਾਤੇ (ਬੀ.ਐਸ.ਬੀ.ਡੀ.ਏ.) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ:  
(i) ਅਸੀਂ ਏਥੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਕਸੇ ਹਰੋ ਬੈਂਕ ਨਵਿੱਚ   ਬੀਐੱਸ ਬੀਡੀ ਖਾਤਾ ਿਹੀਂ ਹੈ।  
(ii) ਅਸੀਂ ਬੀ.ਐਸ.ਬੀ.ਡੀ.ਏ ਖਾਤਾ ਖੋਲਹਣ ਦੇ ੩੦ ਨਦਿਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕ ਨਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਿੰੂ ਬੰਦ ਕਰਿ 

ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 
(iii) ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ  ਨਕ ਮੈਂ/ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿੱਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ।  

B. ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਊਂਟ 
1. ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ/ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਇਸ ਵਰਤਮਾਿ ਖਾਤੇ ਿੰੂ ਖੋਲਹਣ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਜਾਂ 

ਨਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਨਵਿੱਚ ਕਰੈਨਡਟ ਸੁਨਵਿਾਵਾਂ ਦਾ ਆਿੰਦ ਿਹੀਂ ਮਾਣਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਕ ਜੇ ਮੈਂ ਨਕਸੇ ਹਰੋ 
ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਰੈਨਡਟ ਸਹੂਲਤ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਨਲਖਤੀ ਰੂਪ ਨਵਿੱਚ ਸੂਨਚਤ ਕਰਾਂਗਾ। 

2. ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੀ ਉਸ ਰਕਮ ਿੰੂ  ਵਾਪਸ ਕਰਿ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ  ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਅਿੁਸਾਰ ਨਵਆਜ 
ਦੇ ਿਾਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਿਹੀਂ ਹੈ ਨਕ ਬੈਂਕ ਮੈਿੰੂ 
ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੈਨਡਟ ਸੁਨਵਿਾ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। 

3. ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਚੈੈੱਕ ਿੰੂ ਜਾਰੀ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਮੇਰੇ ਵਰਤਮਾਿ ਖਾਤੇ ਦ ੇ
ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਿਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਜਾਣਦਾ/ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਬੈਂਨਕੰਗ ਜਿਤਕ ਨਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇਯੋਗ 
ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਲਾਅ (ਸੋਿ) ਐਕਟ 66 ਆਫ 1988 ਿੰੂ ਸਮਝੌਤੇਯੋਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਲਾਅ (ਸੋਿ) ਐਕਟ 66 ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ।  



  
ਿੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਿਾਰਾ 138 ਦੇ ਤਨਹਤ, ਿੇਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ (ਸੋਿ) ਐਕਟ 
66 ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ,  ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਚੈੈੱਕ ਦੀ ਬੇਇਿੱ ਜ਼ਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ ਚੈੈੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਤਾ ਿੰੂ ਜੁਰਮਾਿਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਬੈਂਚ  ਿੇ ਨਕਹਾ, "ਇਸ ਅਿੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਨਸਰਫ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ  ਰਕਮ 
ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖਾਤੇ  ਨਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ/ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਬਕਾਏ ਦੇ ਬਦਲੇ   ਚੈੈੱਕ ਕਿਵਾਏ ਜਾਣ। ਬੈਂਕ ਅੰਦਰੂਿੀ ਿੀਤੀਆਂ ਦ ੇ
ਅਿੁਸਾਰ ਅਨਜਹੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਤਆਂ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਕਰਿ ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਨਤਆਂ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਕਰਿ ਦਾ ਅਨਿਕਾਰ 
ਰਾਖਵਾਂ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ ਨਜੰਿਹ ਾਂ ਨਵਿੱਚ ਚੈੈੱਕ ਨਰਟਰਿਾਂ ਅਕਸਰ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਿ, ਅਤੇ ਉਨਚਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਿ ਦਾ ਅਨਿਕਾਰ 
ਰਾਖਵਾਂ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ।  

ਰੇਰਾ (ਰੇਰਾ) ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਖਾਤੇ 
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਰਰੇਾ ਖਾਤੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਨਤਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ 
ਨਲੰਕ ਕੀਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਨਤਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਿਾਨਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਿੰੂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਿਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਟੀਨਫਕੇਟ ਸਪੁਰਦ ਕਰਿ 
ਦੇ ਅਿੀਿ ਕਈੋ ਵੀ ਹੋਰ ਅਨਿਨਿਯਮਕ ਸੇਿਾਂ  ਅਤੇ ਕੋਈ ਹਰੋ ਅਨਿਨਿਯਮਕ ਸੇਿਾਂ ਜੋ ਰੇਰਾ ਖਾਨਤਆਂ ਿੰੂ ਖੋਲਹਣ, ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ 
'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ, ਉਹਿਾਂ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਨਿਨਿਯਮਕ ਸੇਿਾਂ ਦਾ "ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ" ਸ਼ਾਮਲ ਿਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਰਰੇਾ ਖਾਨਤਆਂ ਿੰੂ 
ਖੋਲਹਣ, ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ।  

C. ਡਿਕਸਿ ਡਿਪਾਡ਼ਿਟ 
a. ਮੈਂ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਿਾਲ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਨਫਕਸਡ ਨਡਪਾਨਜ਼ਟ 'ਤੇ ਕਮਾਏ ਗਏ ਨਵਆਜ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਆਮਦਿ ਟੈਕਸ ਭਾਰਤ 

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦਨੇਸ਼ਤ ਇਿੱ ਕ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਕਿੱ ਨਟਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
b. ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦ ੇਨਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤ ੇਨਫਕਸਡ  ਨਡਪਾਨਜ਼ਟ 'ਤੇ ਨਵਆਜ 'ਤੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਨਿਰਿਾਰਤ 

ਫਾਰਮੈਟ ਨਵਿੱਚ ਇਿੱ ਕ ਸਰਟੀਨਫਕਟੇ ਜਾਰੀ ਕਰਿ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਜੋ  ਹਰ ਸਾਲ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ 
ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਿੰੂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। 

c. ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪਰਚਨਲਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ/ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਲਖਤੀ 
ਨਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਉਸੇ ਿਾਮ ਦੇ ਤਨਹਤ ਕਮਾਏ ਨਵਆਜ ਨਡਪਾਨਜ਼ਟਾਂ ਿਾਲ ਨਡਪਾਨਜ਼ਟ ਿੰੂ ਿਨਵਆਉਣ 
ਦਾ ਅਨਿਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਿਾਲ ਰਾਖਵਾਂ ਰਿੱ ਖਦਾ/ਰਿੱ ਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਲ ਅਵਿੀ  ਉਸੇ ਅਵਿੀ ਲਈ ਨਡਪਾਨਜ਼ਟ ਦੀ 
ਨਵਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਸੀ। 

d. ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਜੇ ਬੈਂਕ ਮੈਿੰੂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨਫਕਸਡ ਨਡਪਾਨਜ਼ਟ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ 
ਆਨਗਆ ਨਦੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਨਹਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਨਵਆਜ ਜਾਂ ਜੁ਼ਰਮਾਿੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਐਡਵਾਂਸ  
A. ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਅਕਾਊਂਟ/ ਸਹੂਲਤਾਂ 

1. ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਕ ਬੈਂਕ ਿੇ ਮੈਿੰੂ  ਅਨਜਹਾ ਕਰਿ ਲਈ ਨਕਹਾ ਹੈ। ਸਾਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਅਸਥਾਈ ਓਵਰਡਰਾਫਟ/ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ । ਸਨਹਮਤੀ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ
ਪੂਰਵ-ਨਿਰਿਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਰਕਮ ਲਈ ਸੁਨਵਿਾ, (ਜੋ ਨਕ 90% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਰਕਮ ਜੋ 
ਮੇਰੇ ਵਿੱਲੋਂ  ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਨਫਕਸਡ ਨਡਪਾਨਜ਼ਟ ਨਵਿੱਚ ਰਿੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ)। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ, ਨਰਕਾਰਡ 
ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ/ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਅਨਜਹੀਆਂ ਨਫਕਸਡ ਨਡਪਾਨਜ਼ਟਾਂ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਪਨਹਲਾ ਚਾਰਜ ਲਿੱ ਗੇਗਾ ਨਜਸਦਾ 
ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ  ਨਕ ਅਤੇ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਲੋਿ ਨਵਿੱਚ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਿੰੂ ਨਮਆਦ, ਬੈਂਕ ਨਵਿੱਚ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤੇ ਖਾਤ ੇ
ਅਤੇ  ਜਮਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਿੰੂ ਿਨਵਆਉਣ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ 
ਕਰਿ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਚਤ ਹੋਵੇ, ਯਾਿੀ ਨਕ, ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਸਭ ਦੇ ਸਬੰਿ ਨਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸਬੰਿ ਨਵਿੱਚ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨਕਸ ੇ
ਵੀ ਨਵਆਜ ਦੇ ਸਬੰਿ ਨਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਸੁਨਵਿਾ ਦੇ ਸਬੰਿ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ 
ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਨਵਆਜ, ਖਰਚੇ, ਫੀਸਾਂ, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਕਮਾਂ ਜੋ ਮੇਰ ੇ
ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਿਯੋਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਿਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ। 

2. ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਅਟਿੱਲ ਅਤੇ ਨਬਿਾਂ ਨਕਸ ੇਸ਼ਰਤ ਦ ੇਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਮੈਿੰੂ ਕੋਈ ਿੋਨਟਸ ਨਦਿੱਤੇ ਨਬਿਾਂ ਨਕਸ ੇਵੀ ਸਮੇਂ 
ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਸੁਨਵਿਾ ਿੰੂ ਬੰਦ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਿ ਦਾ ਅਨਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

3. ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਬੈਂਕ ਬਕਾਏ ਲਈ ਅਨਜਹੀਆਂ ਨਫਕਸਡ ਨਡਪਾਨਜ਼ਟਾਂ ਿੰੂ ਉਨਚਤ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਨਵਵਸਨਥਤ ਕਰਿ ਅਤ ੇ
ਨਿਰਿਾਨਰਤ ਕਰਿ ਲਈ ਪਰਮਾਨਣਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ/ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਕਉਂਨਕ   ਬੈਂਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ 
ਕਰਿ ਨਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਿ ਲਈ ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੰਗ 
ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਿ ਹੈ। 

4. ਮੈਂ/ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਨਹਮਤੀ ਦ ੇਆਿਾਰ 'ਤ,ੇ  ਯਾਿੀ ਨਕ, ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਇਸਦੀ ਸਨਹਮਤੀ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ, ਨਫਕਸਡ ਨਡਪਾਨਜ਼ਟ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਹਿੱ ਸੇ ਿੰੂ ਨਮਆਦ ਪੁਿੱ ਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਿ ਦਾ ਅਖਨਤਆਰ ਨਦੰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ।  

 ਹਹਦਾਇਤਾਂ ਹਵੱਚ ਸਵੀਪ-ਇਨ: 
1. ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਸਾਰੇ ਸਵੀਪ-ਇਿ ਖਾਨਤਆਂ ਦਾ ਨਸਰਲੇਖ ਇਿੱ ਕ ੋਨਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
2. ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵੀਪ-ਇਿ ਨਡਪਾਨਜ਼ਟਾਂ ਕੇਵਲ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਿਾਰਤ ਨਮਆਦ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। 
3. ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਪੂਰੀ ਨਦਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਡਪਾਨਜ਼ਟ ਦ ੇਯੂਨਿਟਾਂ ਿੰੂ ਤੋੜਿ ਦਾ ਅਨਿਕਾਰ ਨਦੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ 

ਅਿੂਰਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਕਾਇਆ (ਬਿੱਚਤਾਂ/ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਊਂਟ)  ਸਾਡੀ ਨਲੰਕ ਕੀਤੀ ਸੀਮਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹੈ।  
 

ਏ.ਟੀ. ਐਮ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਕਾਰਡ 
(1) ਫੀਸ: ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਏ.ਟੀ. ਐਮ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਿਾਲ ਸਬੰਨਿਤ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ/ਖ਼ਰਚੇ ਲਾਗੂ 

ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ। ਹਿੱ ਥ/ ਨਜ਼ਆਦਾ ਭਾਰ/ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਿੰੂ ਡੈਨਬਟ ਨਵਿੱਚ 
ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

(2) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਡ਼ਿ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ: ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏ.ਟੀ. ਐਮ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਨਕਨਰਆ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਭ ਨਕਸਮ ਦੇ ਲੈਣ-
ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ੁੰ ਮਵੇਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ/ਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਿਹ ਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲ ਪਰਨਕਨਰਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਿਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿੱਚੀ, ਜ਼ਾਹਰ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਿਨਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਰਕਾਰਡ ਿੰੂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਿ 
ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ/ ਕਰਾਂਗੇ। 

  



  
(3) ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ: ਮੈਿੰੂ ਏਟੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਪਸੈੇ ਕਿਵਾਉਣ ਦੀ ਆਨਗਆ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ,  ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਕਰੈਨਡਟ ਬੈਲੇਂਸ ਦੀ 

ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਨਬਿਾਂ, ਪਰਤੀ ਨਦਿ ਨਸਰਫ ਪੂਰਵ-ਪਨਰਭਾਨਸ਼ਤ ਿਕਦੀ। ਇਹ ਰਕਮ  ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਤਅੈ ਕੀਤੀ  ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ/ਉਹ 
ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗਾ/ਗੀ। ਸਾਿੰੂ ਸੂਨਚਤ ਕੀਤੇ ਨਬਿਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਖਨਤਆਰ 'ਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਦਨਲਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਿਕਦੀ ਕਿਵਾਉਣਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਿੀਿ ਹੋਵੇਗਾ। 

(4) ਓਵਰਡਰਾਓਨ ਖਾਤੇ: ਅਸੀਂ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਜਮਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਿਾ ਕਰਿ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਨਕ ਮੇਰ ੇ
ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਉਪਲਬਿ ਿਾ ਹੋਵੇ। ਉਨਚਤ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਿੰੂ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਪਰੂੀ ਤਰਹਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੈ।  
ਜੇਕਰ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਕਿਵਾਉਣ ਕਾਰਿ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਜ਼ਆਦਾ ਕਿੱ ਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ/ ਪੈਸੇ ਕਿਵਾ ਸਕਾਂਗਾ/ਗੀ। 
ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਵਿੱਚ ਸੁਿਾਰ ਕਰਿ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ।  ਜੇ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨਵਚਲੀ ਰਕਮ ਓਵਰਰਾਈਟ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੈਨਬਟ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਆਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਜਬ ਨਦਖਾਈ   ਦ ੇ
ਸਕਦੀ ਹੈ। 

(5) ਨਡਪਾਨਜ਼ਟ: 
a) ਅਸੀਂ ਚੈੈੱਕ ਡਰਾਪ ਬਾਕਸ  ਜਾਂ ਹਰੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਿਕਦੀ ਜਮਹਾਂ ਿਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ  ।  ਭੁਗਤਾਿਾਂ 

ਿੰੂ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰਿ ਲਈ  ਡਰੌਪ ਬਾਕਸ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਿਕਦੀ ਜਮਹਾਂ ਿਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।  ਮੈਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ 
ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਨਕ ਜੇ ਮੈਂ/ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਡਰੌਪ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਡਰੌਪ ਬਾਕਸ ਨਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਿ ਲਗਾ ਸਕਦ ੇ
ਹਾਂ/ਇਸਿੰੂ ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਦ ਜਮਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ  ਤਾਂ  ਬੈਂਕ ਇਸਦੇ ਿਤੀਨਜਆਂ ਲਈ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰ 
ਜਾਂ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

b) ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਚੈੈੱਕ ਡਰਾਪ ਬਾਕਸ ਨਵਿੱਚ ਜਮਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸ ੇਵੀ ਚੈੈੱਕਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

c) ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ/ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਬੈਂਕ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਭਰੀ ਗਈ  ਪੇ-ਇਿ-ਸਨਲਿੱ ਪ ਨਵਿੱਚ ਮੇਰ ੇ
ਵਿੱਲੋਂ  ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਜਮਾਂ ਕੀਤੇ ਚੈੈੱਕਾਂ 'ਤੇ ਪਰਨਕਨਰਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਿ ਨਵਿੱਚ ਮੇਰੇ/ਸਾਡ ੇ
ਵਿੱਲੋਂ  ਨਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਿ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਦਰੁਉਪਯੋਗ ਲਈ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ ਠਨਹਰਾਇਆ 
ਜਾਵੇਗਾ।  ਅਸੀਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਿਤੀਜੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਿੁਕਸਾਿਦੇਹ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।  

(6) ਹਪਿੰ ਨ: ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ/ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਬੈਂਕ ਸਾਿੰੂ ਇਿੱਕ ਨਵਲਿੱ ਖਣ ਨਪੰਿ (ਨਿੈੱਜੀ ਪਛਾਣ ਿੰਬਰ) ਵੰਡੇਗਾ/ਵੰਡੇਗਾ ਜ ੋ
ਮੈਿੰੂ/ਸਾਿੰੂ ਏਟੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਿੰੂ ਐਕਸੈਸ ਕਰਿ ਦੀ ਆਨਗਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਨਪੰਿ ਿੰੂ ਸੀਲਬੰਦ ਨਲਫਾਫੇ ਨਵਿੱਚ ਭੇਜੇਗਾ।  
ਰਸੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ/ਕਰਾਂਗੀ ਨਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੇਰੇ/ਮੈਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸਿੰੂ 
ਇਿੱ ਕ ਸੀਲਬੰਦ ਨਲਫਾਫੇ ਨਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ ਿੰ ਨ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਿੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਨਿਰ ਿੰੂ ਪ ਿੰ ਨ ਦਾ 
ਖੁਲਾਸਾ ਿਾ ਕਰਿ ਲਈ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੀ ਨਪੰਿ ਕਰਿ ਲਈ ਵਚਿਬਿੱਿ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਪੰਿਾਂ ਿੰੂ ਨਲਖਤੀ ਜਾਂ 
ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਨਵਿੱਚ ਨਰਕਾਰਡ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।  

(7) ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੈਧਤਾ: ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਕਾਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ। ਏਟੀਐਮ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੈਿਤਾ ਨਮਆਦ ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਚਹਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ/ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ 
ਸਨਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਖਾਤੇ ਿੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਿ ਕਰਕੇ ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

(8) ਗ ਆਹਚਆ ਕਾਰਡ: ਜੇ ਮੇਰਾ/ ਜੇ ਸਾਡਾ ਏਟੀਐਮ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਕਾਰਡ ਗੰੁਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ 
ਗੰੁਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਘਟਿਾ ਦੀ ਨਲਖਤੀ ਨਰਪੋਰਟ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫੋਿ 
ਬੈਂਨਕੰਗ ਿੰੂ ਕਾਲ ਕਰਿ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਏਟੀਐਮ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਕਾਰਡ ਿੰੂ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਨਦਿ ਹੀ ਜਾਂ 24 
ਘੰਨਟਆਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਨਦਿ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਨਜਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਰਿੱ ਦ 
ਕਰ  ਨਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਬੈਂਕ ਏਟੀਐਮ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਿ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਿੁਕਸਾਿ ਲਈ ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗਾ, ਨਜਸ ਸਨਥਤੀ ਨਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਨਜਹਾ ਕਰਿ ਲਈ ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ/ਗੀ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ 
ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਸਲ ਨਵਿੱਚ ਇਸਿੰੂ ਇਿੱ ਥੇ ਦਿੱਸੇ ਅਿੁਸਾਰ ਰਿੱ ਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।  

(9) ਕਾਰਡ ਸ ਰੱਹਖਆ: ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਟੀਐਮ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਕਾਰਡ ਿੰੂ ਸਰੁਿੱ ਨਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ 
ਿੰੂ ਏਟੀਐਮ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਕਾਰਡ ਿਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਿੰੂ ਏਟੀਐਮ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਿਾ 
ਕਰਿ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਰਤੀਨਿਿੀ ਜਾਂ ਪਰਤੀਨਿਿੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਿ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ ਵੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੈਂ/ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਕ  ਬੈਂਕ ਏਟੀਐਮ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਕਾਰਡਾਂ  ਦੀ ਦਰੁਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।  

(10) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ: ਅਸੀਂ ਸਮਝਦ ੇਹਾਂ ਨਕ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਟਿਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਰਿਾਂ ਕਰਕ ੇਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਜਵੇਂ 
ਨਕ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕਿੈਕਸ਼ਿ ਿੰੂ ਨਡਸਕਿੈਕਟ ਕਰਿਾ/ਨਡਸਕਿੈਕਟ ਕਰਿਾ। ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਿ ਨਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਗੁਆਚਣਾ 
ਮਕੈਿੀਕਲ ਸਮਿੱ ਨਸਆ/ ਇਿੱਛਤ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਨਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਨਹਣ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ ਸਮਿੱ ਨਸਆ/ਸਮਿੱ ਨਸਆ। ਨਸਸਟਮ ਨਵਿੱਚ 
ਸਮਿੱ ਨਸਆਵਾਂ ਆਨਦ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਕੋਈ ਵੀ ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰਾ ਿਾ ਕਰਿ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਸਸਟਮ ਦ ੇ
ਕਾਰਿ, ਮੈਂ/ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ/ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ। ਏਟੀਐਮ ਤਰੁਿੱਟੀ, ਏਟੀਐਮ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਿਕਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ 
ਿਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ/ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਅਨਜਹੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵਿੱਚ, ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਿਹੀਂ ਰਿੱ ਖਾਂਗਾ/ਰਿੱਖਾਂਗੇ। ਜੇ 
ਬੇਿਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕਦੀ ਪਰਾਪਤ ਿਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਣਦਾਰ ਿਹੀਂ ਹੋਵਗੇਾ। 
ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਨਬਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਵਿੱਚ ਨਵਘਿ। ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਯੰਤਨਰਕ ਸਮਿੱ ਨਸਆਵਾਂ/ ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਮਸ਼ੀਿ ਨਸਸਟਮ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਨਸਆਵਾਂ 
ਆਨਦ। ਏ ਟੀ ਐੈੱਮ ਮਿਚਾਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।  ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ/ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਬੈਂਕ ਨਕਸੇ ਵੀ 
ਏਟੀਐਮ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਿ ਿੰੂ ਪਰੂਾ ਿਾ ਕਰਿ ਲਈ ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ/ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਕ 
ਨਸਸਟਮ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ/ ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਤਰੁਿੱ ਟੀਆਂ  ਦੇ ਕਾਰਿ, ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਏ.ਟੀ.ਐਮ 'ਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਿ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੇ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ/ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਅਨਜਹੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵਿੱਚ, ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਬੇਿਤੀ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਿਕਦੀ  ਪਰਾਪਤ ਿਾ ਕਰਿ ਲਈ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ ਠਨਹਰਾਵਾਂਗਾ/ਗੀ/ਗੀ। 

(11) ਡਪ਼ਿੰ ਨ ਏ.ਟੀ. ਐਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬ਼ਿੰ ਧਤ ਖਾਤੇ ਡਵੱਚ ਗਲਤ ਐਟਂਰੀਆਂ: ਜੇਕਰ ਮੈਿੰੂ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹ ੈਨਕ ਮੇਰ/ੇਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿਾ ਕੀਤ ੇ
ਗਏ ਏਟੀਐਮ ਟਰਾਂਜਕੈਸ਼ਿ ਲਈ ਗਲਤ ਐਟਂਰੀ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਡੈਨਬਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ/ਮੈਂ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ 
ਹੋਵਾਂਗਾ/ਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਿੰੂ ਹਿੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸਿੰੂ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਿਾਲ ਚੁਿੱ ਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ 
ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ/ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਬੈਂਕ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗਾ/ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ 
ਇਸਦੀਆਂ ਅੰਨਤਮ ਲਿੱ ਭਤਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ  ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ/ਗੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਨਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। 

  



1.  
(12) ਹਕਸੇ ਵੀ ਹਵਵਾਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਵੱਚ ਆਹਡਟ ਟਰੇਲ ਅਿੰ ਹਤਮ ਅਤ ੇਫੈਸਲਾਕ ਿੰ ਨ ਹੋਵੇਗਾ: ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਨਕਸੇ ਵੀ 

ਨਵਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਸਾਰੇ ਨਵਵਾਦਾਂ ਨਵਿੱਚ ਅੰਨਤਮ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਆਨਡਟ ਟਰੇਲ (ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਪਰੰ ਟ 
ਕਰਿ ਯੋਗ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਪਾਦਿਯੋਗ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਨਵਿੱਚ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਆਨਡਟ ਟਰੇਲ ਦੀ ਨਰਕਾਰਨਡੰਗ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ।  

(13) ਜੇ ਮੈਿੰੂ  ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਕਿੱਟੇ/ਫਟੇ/ਕਿੱ ਟੇ ਹੋਏ ਿੋਟ ਨਮਲਦੇ ਹਿ, ਤਾਂ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੈਂਕ  ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ/ਜਾਵਾਂਗੀ ਨਜਿੱਥ ੇ
ਮੈਂ ਇਸਿੰੂ ਖੋਨਲਹਆ ਹੈ।  ਇਿੱ ਕ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਪਿੱ ਤਰ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਨਲਿੱ ਪ ਸਪੁਰਦ ਕਰਿ ਦੁਆਰਾ ਮੁਦਰਾ (ਿੋਟ) ਿੰੂ ਬਦਲੋ 
ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ  ਨਕ ਮੈਿੰੂ ਪੈਸੇ ਿਹੀਂ ਨਮਲੇ ਹਿ। ਅਸੀਂ ਏਟੀਐਮ ਨਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਕਸੇ  ਹੋਰ ਨਕਸਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉੱਤ ੇ
ਨਵਚਾਰ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।   

ਫਾਰਮ  
ਿੇਮਾ ਘੋਸ਼ਣਾ (ਘੋਸ਼ਣਾ-ਕਮ-ਅ਼ਿੰ ਿਰਟੇਡਕ਼ਿੰਗ) 
[ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪਰਬੰਿਿ ਐਕਟ, 1999 ਦੇ  ਸੈਕਸ਼ਿ 10(5)  ਅਿੀਿ ਅਨਿਆਇ 3] 
ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ/ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਦੇ ਅਿੀਿ ਅਿੁਸੂਚੀ ਨਵਿੱਚ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਕਰ ਕੀਤ ੇ
ਗਏ ਹਿ ਅਤੇ ਉਕਤ ਐਕਟ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਨਿਯਮ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਿਾਂ, ਸੂਚਿਾਵਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਾਵਿਾਿਾਂ ਦੀ 
ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਤਆਰ ਿਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿ।  
ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਿਾਲ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਨਦਿੱਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਵਿੱਚ  
ਅਨਜਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਿੰੂ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਿਾਲ ਤੁਹਾਿੰੂ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਿਗੇ।  
ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ/ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਜੇ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਅਨਜਹੀਆਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੰਤੋਸ਼ਜਿਕ  ਤਾਮੀਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰਦੇ  ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨਲਖਤੀ ਰੂਪ ਨਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਿ ਤੋਂ 
ਇਿਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਿ ਹੈ ਨਕ ਇਹ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਿ ਹੈ ਨਕ ਮੇਰ/ੇਸਾਡ ੇ
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ/ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ ਨਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਇਸ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਨਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਕਰੋ।  
ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਨਿਮਿਹਸਤਾਖਰੀ ਿੰੂ ਫਰਮ/ਫਰਮ  ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਿੀ ਿੰੂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਗਰੰਟੀਆਂ ਕਰਿ  ਦਾ ਅਨਿਕਾਰ ਹੈ।  
ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਬਿੈਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ 
*ਇਹ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਰਮ/ਫਰਮ ਿੰੂ ਅਨਜਹਾ ਕਰਿ ਦੀ ਆਨਗਆ ਿਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਿੀ ਵਿੱਲੋਂ  ਇਿੱ ਕ ਘੋਸ਼ਣਾ/ਘੋਸ਼ਣਾ। ਚੋਣ 
ਮਿੋਰਥ ਪਿੱ ਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿ।  
ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ 
ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿ। 

  A. ਸਭ ਅਕਾਊਂਟ/ਅਕਾਊਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ  ਲਾਗੂ ਹ ਿੰ ਦਾ ਹੈ 
1. ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਨਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦ ੇਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ ਲਈ 

ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਿਾਲ ਸਬੰਨਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਿ ਲਈ 
ਸਨਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ। 

2. ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਖਾਤੇ ਿੰੂ ਖੋਲਹਣਾ ਅਤੇ ਰਿੱ ਖ-ਰਖਾਅ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ  ਦੁਆਰਾ  ਬਣਾਏ ਜਾਂ 
ਸੋਿੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਨਿਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਿੀਿ ਹੈ। 

3. ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਨਬਿਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਿ ਦਿੱਸੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਿੰੂ ਬੰਦ ਕਰਿ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
4. ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ  ਹਾਂ  ਨਕ ਬੈਂਕ, ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਇਿੱ ਛਾ ਿਾਲ, ਮੇਰ/ੇਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਸੇ ਵੀ 

ਸੇਵਾ/ਸੁਨਵਿਾ ਿੰੂ, ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਨਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਨਵਿੱਚ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਿੱ ਕ ਮਹੀਿੇ ਦੇ ਿੋਨਟਸ ਿਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ 
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ। 

5. ਮੈਂ/ ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਪਤੇ ਨਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ 
ਤੁਰੰਤ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

6. ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਮਰੇੇ/ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਿਾਲ ਸਬੰਨਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਦਾਇਤਾਂ ਿੰੂ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਿੱਗਰੀਆਂ ਨਵਿੱਚ 
ਨਲਖਤੀ ਰੂਪ ਨਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਸੰਤੋਸ਼ਜਿਕ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

7. ਮੈਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਚੈੈੱਕਬੁਿੱਕ, ਫੋਿ ਬੈਂਨਕੰਗ ਟੈਲੀਫੋਿ ਆਈਡੈਂਟੀਨਫਕੇਸ਼ਿ ਿੰਬਰ (ਪਟਨ), ਮੋਬਾਈਲ 
ਅਤੇ ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਪਾਸਵਰਡ, ਡੈਨਬਟ/ਡਨੈਬਟ ਕਾਰਡ, ਆਨਦ। ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨਿੈੱਜੀ ਪਛਾਣ ਿੰਬਰ (ਪ ਿੰ ਨ)   
ਕੋਰੀਅਰ (ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਖਨਤਆਰ 'ਤੇ ਨਕਸੇ ਹਰੋ ਮੋਡ) ਦੁਆਰਾ ਮਰੇ ੇਜੋਖਮ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਲੋਂ  ਪਿੱ ਤਰ-ਨਵਹਾਰ ਅਤ ੇ
ਸਾਡੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਪਿੱ ਤਰ-ਨਵਹਾਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਲੋਂ  ਸੂਨਚਤ ਕੀਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਨਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

8. ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਚੈੈੱਕ ਡਰਾਪ ਬਾਕਸ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਚੈੈੱਕ ਨਡਪਾਨਜ਼ਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ। 

9. ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ/ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਬੈਂਕ ਚੈੈੱਕ-ਡਰਾਪ ਬਾਕਸ ਨਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤੇ ਚੈੈੱਕਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਵਿੱਲੋਂ  ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਪੇ-ਇਿ-ਸਨਲਿੱ ਪ 'ਤੇ  ਨਵਿੀਪੂਰਵਕ ਪਰਨਕਨਰਆ  ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਿ ਨਵਿੱਚ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਵਿੱਲੋਂ  
ਨਕਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਬਆਿੀ ਲਈ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ ਠਨਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 
ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਿਤੀਜੇ ਲਈ ਿੁਕਸਾਿ-ਰਨਹਤ ਮੰਿਾਂਗੇ/ ਮੰਿਾਂਗੇ। 

10. ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੈੈੱਕ ਬੁਿੱ ਕ/ATM/ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਿੰੂ  ਨਿਆਿ ਿਾਲ ਸੁਰਿੱ ਨਖਅਤ ਰਿੱ ਖਣ  ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ। ਇਸ 
ਦੇ ਗੰੁਮ ਹੋਣ/ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ, ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਤਰੰੁਤ ਬੈਂਕ  ਿੰੂ ਨਲਖਤੀ ਰਪੂ ਨਵਿੱਚ ਸਨੂਚਤ  ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ/ਦੇਵਾਂਗੇ। 

11. ਮੈਂ/ ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸੈੈੱਟ ਕੀਤਾ ਨਿਊਿਤਮ ਬੈਲੰਸ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਰਿੱ ਖਾਂਗੇ/ਰਿੱਖਾਂਗੇ। 
12. ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਉਹਿਾਂ ਸਾਰੇ ਖਰਨਚਆਂ, ਖ਼ਰਨਚਆਂ, ਨਵਆਜ਼, ਖ਼ਰਨਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਲਈ 

ਨਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ/ਗੀ ਜੋ ਬੈਂਕ ਮੇਰ/ੇਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਿ ਨਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-
ਇਿੱ ਛਾ ਅਿੁਸਾਰ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ੀੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਡੈਨਬਟ ਰਾਹੀਂ 
ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਿ।  

  



 
13 ਮੈਂ /ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਕਰੀ ਪਰਤੀਨਿਿੀ ਿੰੂ ਿਕਦ ਜਾਂ ਆਮ 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਿਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ/ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ /ਅਸੀਂ ਨਸਰਫ ਟੇਲਰ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤ ੇ
ਜਾਂ ਏਟੀਐਮ 'ਤੇ ਹੀ ਿਕਦੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰਿ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ। 

14 ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਬੈਂਕ ਮੈਿੰੂ/ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਚਾਰ/ਪਿੱ ਤਰ/ਚੈੈੱਕਬੁਿੱਕ ਆਨਦ ਭੇਜੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਿਾਲ 
ਕੋਰੀਅਰ/ਮੈਸੇਂਜਰ/ਈ-ਮੇਲ/SMS/ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਿਿਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿੁਕਸਾਿ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰ 
ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

15 ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਬੈਂਕ ਮੇਰਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲਹਣ 'ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਚੈੈੱਕ ਬੁਿੱ ਕ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਨਲਖਤੀ 
ਬੇਿਤੀ ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੈੈੱਕ ਬੁਿੱ ਕ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਸਰਫ ਮਰੇੀ ਨਲਖਤੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਏਟੀਐਮ, ਫੋਿ ਬੈਂਨਕੰਗ ਜਾਂ 
ਮੋਬਾਈਲ/ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਿ ਦੇ ਨਵਰੁਿੱ ਿ ਹੋਵੇਗਾ। ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੈਿ ਲੌਗਇਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਗੇ। 

16 ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਨਕਸੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਮੈਿੰੂ/ਸਾਿੰੂ ਕੋਈ ਿੋਨਟਸ ਨਦਿੱਤ ੇ 
ਨਬਿਾਂ ਮੇਰੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਪਏ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਰੈਨਡਟ ਲਈ ਅਨਜਹੀ ਵਾਿੂ ਰਕਮ ਕਿਵਾਉਣ ਦਾ ਅਨਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ 
ਰਿੱ ਖਦਾ/ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ।  

ਹਲਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੇਹਮਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (ਸਕੀਮ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਘੋਸ਼ਣਾ: 
ਮੈਂ ਏਥੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਨਕ: 
1. ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਿਾਲ, ਇਸ ਨਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਿ ਭਾਰਤ ਨਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਤੋਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂ ਭੇਜੀ ਗਈ  ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਰਕਮ 

ਭਾਰਤੀ ਨਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ  ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਿਾਰਤ USD 2,50,000  ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੀਮਾ  ਦੇ  ਅੰਦਰ ਹੈ।  
2. ਮੈਂ ਇਿੱ ਥੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ  ਨਕ ਅਨਜਹੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ/ਰਕਮ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਿ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਕ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਿੰੂ ਵਰਨਜਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਿਹੀਂ ਵਰਨਤਆ ਜਾਵੇਗਾ।  
3. ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਨਵਿੱਚ ਰਨਹਣ ਵਾਲਾ ਇਿੱ ਕ ਨਵਅਕਤੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਿਾਗਨਰਕ/ਗੈਰ-ਵਸਿੀਕ ਭਾਰਤੀ (ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ)/ਭਾਰਤੀ 

ਮੂਲ ਦਾ ਨਵਅਕਤੀ ( ੀ.ਆਈ.ਓ) ਜਾਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਸਟੀਜ਼ਿ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਓ.ਸੀ.ਆਈ) ਿਹੀਂ ਹਾਂ। 
4. ਮੈਂ ਨਲਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੇਨਮਟੈਂਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਨਹਤ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰ ਜੀ ਖਾਤੇ   ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ  ਕੋਈ ਲੋਿ/ਕਰੈਨਡਟ ਿਹੀਂ ਨਲਆ ਹੈ।  
5. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ  ਨਿਵੇਸ਼/ਜਾਇਦਾਦ/ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸਨਹ-ਮਾਲਕ/ਸਨਹ-ਭਾਈਵਾਲ ਿਹੀਂ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਮੈਂ  ਆਪਣੇ ਪਨਰਵਾਰ ਦੇ ਨਕਸੇ 

ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਿਾਲ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮੁਿੱ ਲ ਿਹੀਂ ਜੋਨੜਆ ਹੈ।  
ਓ ਐੱਿ ਏ ਸੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 

I. ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੇਰਾ/ਮੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨਿਰ ਨਕਸ ੇਵੀ ਮਿਜ਼ੂਰੀ/ਮਿਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ 
ਮੁਕਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਨਗਆਿ ਅਿੁਸਾਰ, ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਅਦ ਨਵਿੱਚ ਇਹ  ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ/ਗੀ। 

II. ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਡੀ.ਸੀ.ਬੀ ਬੈਂਕ ਨਲਮਨਟਡ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹ ਿਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲੈਣ-
ਦੇਣ ਤਨਹਤ ਭੇਨਜਆ ਨਗਆ ਿਿ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ/ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਿੀਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ / ਏਜੰਸੀ / ਬੈਂਕ 
ਿੰੂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਿ ਜਾਂ ਰਕੋਣ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਿ ਦੇ ਕਾਰਿ ਹਿ। ਡੀਸੀਬੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਿੁਕਸਾਿਾਂ ਅਤੇ ਿੁਕਸਾਿਾਂ 
ਲਈ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। 

III. ਜੇ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਰਕਮ ਿੰੂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾ ਨਵਿੱਚ  ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂ 
ਪਰਨਕਰਤੀ ਨਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ  ਮੁਦਰਾ ਜਾਂ ਕਰਾਸ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਿੰੂ ਸਨਹਣ ਕਰਿ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।  

IV. ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਨਵਦੇਸ਼ ਨਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਭਨਵਿੱਖ ਨਵਿੱਚ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਪਰਮਾਨਣਕਤਾ/ਪਰਮਾਨਣਕਤਾ ਦੇ ਿਾਲ, ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਿਾਲ 
ਸਬੰਨਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੁਿੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਿ  ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ/ ਏਜੰਸੀ/ਤਹੁਾਡੇ ਿੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਲੋੜ ਅਿੁਸਾਰ 
ਜਮਹਾ ਕਰਿ ਦਾ ਅਨਿਕਾਰ ਨਦੰਦੇ ਹਿ।   

V. ਮੇਰਾ/ਮੇਰਾ ਨਵਦੇਸ਼ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ/ਏਜੰਸੀ/ਤਹੁਾਡੇ ਪਿੱ ਤਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਿਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੈ, ਮੈਿੰੂ ਸੂਨਚਤ ਕੀਤੇ 
ਨਬਿਾਂ। ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਸਬੰਨਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਭੌਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਅਖਨਤਆਰ ਨਦੰਦਾ ਹੈ।                                                                                                             

B. ਫੋਨ ਬੈਂਹਕਿੰ ਗ 
1. ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਮੇਰੀ ਬੇਿਤੀ 'ਤ,ੇ ਬੈਂਕ ਇੰਟਰੈਕਨਟਵ ਵੌਇਸ ਨਰਸਪਾਂਸ ਨਸਸਟਮ (ਆਈ ਵੀ ਆਰ ਐਸ) 

ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫੋਿ ਬੈਂਨਕੰਗ ਅਫਸਰ (ਏਜੰਟ) ਰਾਹੀਂ ਮੈਿੰੂ/ਸਾਿੰੂ ਨਿਰਦਸੇ਼ ਦੇ ਕੇ  ਬੈਂਨਕੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ  ਿੰੂ ਸੁਨਵਿਾਜਿਕ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੋ ਨਗਆ ਹੈ। 

2. ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਅਨਜਹੀ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦ ੇਸਬੰਿ ਨਵਿੱਚ ਮੈਿੰੂ ਮੇਰੇ ਗਾਹਕ ਪਛਾਣ ਿੰਬਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ/ਤਹੁਾਡੇ ਗਾਹਕ 
ਪਛਾਣ ਿੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਿ ਆਈਡੈਂਟੀਨਫਕੇਸ਼ਿ ਿੰਬਰ (ਪਟਨ) ਅਤੇ/ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਿ 
ਆਈਡੈਂਟੀਨਫਕੇਸ਼ਿ ਿੰਬਰ (ਪਟਨ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਮੈਿੂਅਲ ਤਸਦੀਕ ਜਾਂਚਾਂ   ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫੋਿ ਬੈਂਨਕੰਗ 
ਨਸਸਟਮ ਨਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

3. ਮੇਰੇ ਿਾਮ 'ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਿ  ਿੋਨਟਸ  ਜਾਰੀ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਿ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਕੋਈ 
ਸਾਿਿ ਿਹੀਂ ਹਿ। ਅਤੇ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ  ਿੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਿਾ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫੋਿ  ਬੈਂਨਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ 
ਨਵਵਸਥਾ ਕਰਕੇ  ਹੋਣ ਵਾਲੀ  ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰੁਿੱ ਟੀ, ਿੁਕਸ, ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਰਕੁਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਿ ਮੈਿੰੂ/ਸਾਿੰੂ ਹੋਏ ਨਕਸੇ ਵੀ 
ਿੁਕਸਾਿ ਜਾਂ ਿੁਕਸਾਿ ਲਈ ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। 

4. ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਫੋਿ ਬੈਂਨਕੰਗ ਸੁਨਵਿਾ ਉਪਲਬਿ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤ ੇਮੇਰਾ ਫੋਿ ਉਪਲਬਿ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰ ੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਨਤਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਾਨਤਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖੋਲਹੇ  ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਿ। 

5. ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਨਬਿਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਨਹਮਤ  ਹਾਂ  ਨਕ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ ਠਨਹਰਾਵਾਂਗਾ/ਗੀ। 
6. ਿੇਕ ਿੀਤੀ ਿਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਨਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ  ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਕਸੇ ਵੀ 

ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ  ਨਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ ਨਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਵਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਿ। 
7. ਉਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜੋ ਅਣਅਨਿਕਾਰਤ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਨਦਿੱਤੀਆਂ ਟੈਲੀਫੋਿ 'ਤ ੇਨਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹਦਾਇਤਾਂ ਦ ੇਅਿੁਸਾਰ ਕੀਤ ੇ

ਜਾਂਦੇ ਹਿ ਨਜੰਿਹ ਾਂ ਿੇ ਗੈਰ-ਕਿੰੂਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹਰੋ ਤਰਹਾਂ ਿਾਲ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਗੁਪਤ ਟੀਿ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰ 
ਲਈ ਹੈ। 

8. ਨਜਿੱ ਥ ੇਬੈਂਕ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤ ੇਨਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿ ਦਾ ਕਾਰਿ ਹੈ, ਅਨਜਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਿੰੂ ਲਾਗੂ ਿਾ ਕਰਿਾ ਵਾਸਤਨਵਕ 
ਿਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਫਰ  ਅਸਪਸ਼ਟ, ਅਣਉਨਚਤ, ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਖਾਨਤਆਂ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਵਿੱਚੋਂ ਨਕਸ ੇਦੁਆਰਾ 
ਨਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਕਸ ੇਵੀ ਸ਼ਿੱਕੀ ਨਵਅਕਤੀ ਿੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਹਿ। 

  



  
9. ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ   ਫੋਿ 'ਤੇ ਨਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਨਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਰਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 

ਸਾਰੇ ਮਕਸਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਿਾਂ ਿੰੂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਨਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
C. ਹਬੱਲ ਭ ਗਤਾਨ ਦੀ ਸ ਹਵਧਾ 
1. ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ/ਮੇਰੇ ਨਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਫੋਿ ਬੈਂਨਕੰਗ/ਏ.ਟੀ.ਐਮ/ ਐਨਈਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਿ ਅਤੇ ਬੈਂਨਕੰਗ/ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਨਕੰਗ 

ਨਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਿ ਿੋਨਟਸਾਂ ਿੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਿਤੀ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੰੂ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ/ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

2. ਅਸੀਂ ਨਬਨਲੰਗ ਕੰਪਿੀ ਕੋਲ ਪੰਜੀਨਕਰਤ ਤਹੁਾਡੇ ਉਨਚਤ ਪਛਾਣ ਨਵਸਥਾਰਾਂ ਿੰੂ ਪਰਦਾਿ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ 
ਸਬੰਿ ਨਵਿੱਚ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਵਿੱਲੋਂ  ਨਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਨਕਸ ੇਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਈ ਹਰਜਾਿਾ ਦੇਣ ਲਈ 
ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ। 

3. ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਵਸਥਾਰਾਂ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਿੱਚ, ਨਬਨਲੰਗ ਕੰਪਿੀ ਕੋਲ ਪੰਜੀਨਕਰਤ 
ਇਹਿਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਤੁਰੰਤ ਸੂਨਚਤ ਕਰਿਾ ਮੇਰੀ ਨਜੰਮਵੇਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

4. ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਇਹ  ਸੁਨਵਿਾ  ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਵੇਰਨਵਆਂ ਦੀ ਨਬਨਲੰਗ ਕੰਪਿੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ 
'ਤੇ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹੋਵੇਗੀ। 

5. ਮੈਿੰੂ  ਨਬਨਲੰਗ ਕੰਪਿੀ ਵਿੱਲੋਂ  ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਨਬਿੱ ਨਲੰਗ ਨਵਸਥਾਰਾਂ  ਿੰੂ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਪਰਦਾਿ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ  ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਿਹੀਂ ਹੈ। 
6. ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਨਬਨਲੰਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਨਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 

ਇਸ ਨਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੰੂ ਕਰਮਵਾਰ ਨਬਨਲੰਗ ਕੰਪਿੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੰਨਪਊਟਰੀਨਕਰਤ ਨਸਸਟਮ ਤੋਂ ਕਿੱ ਨਿਆ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਬੈਂਕ ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਿੁਕਸਾਿ, 
ਿੁਕਸਾਿ ਆਨਦ ਦੇ ਨਵਰੁਿੱ ਿ ਿੁਕਸਾਿ-ਰਨਹਤ ਬਣਾਵਾਂਗਾ/ਕਰਾਂਗੀ/ਕਰਾਂਗੀ। ਜੇ ਨਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ/ਗਲਤ ਹੈ। ਗਲਤ 
ਪਾਇਆ ਨਗਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੇਰਾ/ਮੈਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ  ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਨਹਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

7. ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਨਬਿੱਲ ਦੇ ਵੇਰਨਵਆਂ 'ਤ ੇਨਕਸ ੇਵੀ ਨਵਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਰੇੇ/ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਸਿੱਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਬਨਲੰਗ 
ਕੰਪਿੀ ਿਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੇਵਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਾਵਿਾਿ ਤਿੱਕ ਸੀਨਮਤ ਹੈ। 

8. ਅਸੀਂ ਯੂਨਟਲਟੀ ਕੰਪਿੀ ਦੇ ਨਬਿੱਲ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਿਯੋਗ ਰਕਮ ਿੰੂ ਇਸਦੀ ਨਿਯਤ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੀ ਨਮਆਦ ਪੁਿੱ ਗਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ 
ਅਦਾ ਕਰਿ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਅਨਜਹਾ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ/ਮੈਂ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਦੇ 
ਯੋਗ ਿਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ/ਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿ ਦੇ ਿਤੀਨਜਆਂ ਦੇ ਨਵਰੁਿੱ ਿ ਿੁਕਸਾਿਦਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। 

9. ਅਸੀਂ ਨਬਿਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਮੈਂ/ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਨਜੰਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ ਠਨਹਰਾਵਾਂਗੇ: 
a. ਉਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ/ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਿੇਕਿੀਤੀ ਿਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿ। 
b. ਨਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਾ ਕਰਿਾ ਨਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਵਾਸਤੇ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿ ਦਾ ਕਾਰਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ (ਬੈਂਕ ਦ ੇਨਕਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤ)ੇ।  

ਮੈਂ/ਅਸੀਂ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਿਹੀਂ ਪੁਿੱ ਛਾਂਗਾ/ਗੀ  ਨਕ ਕੀ ਨਹਦਾਇਤਾਂ ਵਾਸਤਨਵਕ ਿਹੀਂ ਹਿ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਨਗਆਿਵਾਿ 
ਅਸਪਸ਼ਟ, ਅਣਉਨਚਤ ਜਾਂ ਸ਼ਿੱਕੀ ਹਿ। 

c. ਸਾਡੇ ਨਵਿੱਚੋਂ ਨਕਸ ੇਦੁਆਰਾ ਨਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਿੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਾ (ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਨਤਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ)। 
d. ਨਕਸ ੇਵੀ ਗਲਤੀ, ਿੁਕਸ, ਿੁਕਸ, ਅਤੇਗਲਤੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਿ ਕਰਕੇ ਨਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਿ ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਦੀ ਨਵਵਸਥਾ ਨਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਿ। ਸਾਿੰੂ ਹੋਏ ਨਕਸੇ ਵੀ ਿੁਕਸਾਿ ਵਾਸਤੇ। 
e. ਮੈਿੰੂ/ਸਾਿੰੂ ਨਬਿਾਂ ਨਕਸੇ ਪੂਰਵ ਿੋਨਟਸ ਦੇ ਸੁਨਵਿਾ ਿੰੂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ/ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ/ਮੁਅਿੱ ਤਲ ਕਰਿਾ। 
f. ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਨਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਿਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਨਰਕਾਰਡ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਬੂਤ 

ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਨਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
10. ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਤਰੰੁਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯਾਿੀ ਨਕ,  ਬੈਂਕ/ਬੈਂਕ ਤੁਰੰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ 

ਕਰਿ ਦੇ ਯੋਗ ਿਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ  ਹੈ। ਨਬਨਲੰਗ ਦੀ ਪਰਨਕਨਰਆ ਕੰਪਿੀ ਦੁਆਰਾ ਕੇਵਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰਨਟਆਂ ਦੌਰਾਿ ਹੀ ਕੀਤੀ 
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਹਿ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ/ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 
ਨਬਨਲੰਗ ਕੰਪਿੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਓਪਰਨੇਟੰਗ ਘੰਟੇ/ਘੰਟੇ। ਨਦਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿੀ ਪਵੇਗੀ। 

11. ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਨਕਸ ੇਵੀ ਸਮੇਂ,  ਨਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਿ ਸੁਨਵਿਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਿੀਿ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ,  
ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਨਤਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ,  ਸਾਿੰੂ ਕੋਈ ਿੋਨਟਸ ਕਾਰਿ ਦਿੱਸੇ ਨਬਿਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿਵਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। 

12. ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਨਲਖਤੀ ਰੂਪ ਨਵਿੱਚ 15 ਨਦਿਾਂ ਦਾ ਿੋਨਟਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਨਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਿ 
ਸੁਨਵਿਾ ਿੰੂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਇਸਦੀ ਰਸੀਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਸਨਹਮਤ  ਹਾਂ।  

13. ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਏਟੀਐਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੋਿ ਬੈਂਨਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ  ਲਾਗੂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ  ਇਸ ਸਬੰਿ ਨਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ 
ਪਾਬੰਦ ਹਿ।   

 
D. ਮੋਬਾਇਲ ਬੈਂਹਕਿੰ ਗ 
1. ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ: 

ਇਸ ਭਾਗ ਨਵਿੱਚ, ਨਿਮਿਨਲਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਿੰੂ ਉਹਿਾਂ ਦ ੇਉਲਟ ਮਤਲਬ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਰਿੱ ਨਖਆ ਨਗਆ ਹ ੈ
ਜਦ ਤਿੱਕ ਨਕ ਪਰਸੰਗ ਇਸਤੋਂ ਉਲਟ ਸੰਕੇਤ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ: 

a. "ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਨਕੰਗ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਬਿੱਚਤਾਂ/ਬਿੱਚਤਾਂ। ਕਨਿੰਗ / ਲੋਿ ਅਕਾਊਂਟ/ 
ਨਫਕਸਡ ਨਡਪਾਨਜ਼ਟਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਾਲ ਸਬੰਨਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰ ਚ। ਜਾਂ 
ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਨਕੰਗ/ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਨਕੰਗ ਦੀ ਬੈਂਕ ਵਰਤੋਂ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ 
ਫੋਿਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਨਕੰਗ ਅਤੇ 
ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਨਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਿਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

b. "ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਿ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਿ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਿ, ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਾਲਾ ਹੈਂਡਸੈੈੱਟ ਨਜਸਿੰੂ ਗਾਹਕ/ਗਾਹਕ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਲੂਲਰ ਸੇਵਾ ਗਾਹਕ ਦੀ 
ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।   



 

c. "ਵਰਤੋਂਕਾਰ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਨਕੰਗ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ 
ਲਈ ਅਨਿਕਾਨਰਤ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਹੈ। 

d. "ਨਿੈੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਨਕੰਗ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਵਿੱਚ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹੈ।  

e. ਇਿੱ ਕ "ਸੈਲੂਲਰ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਿਕ" ਜਾਂ "ਸੀ.ਐਸ. ੀ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀਐਸਐਮ/ ਪਰਦਾਿਕ। 
ਸੀਡੀਐਮਏ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ (ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਿਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਿ ਲਈ) ਨਜਸ ਿੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਿੰੂ 
ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਨਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਬੈਂਕ ਿਾਲ ਇਿੱ ਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

2. ਹਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ: ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੈਲੂਲਰ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ 
ਇਿੱ ਕ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਦੀ  ਨਸਰਜਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ  ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ/ਯੂਜ਼ਰ ਜਾਂ ਸੰਬੰਨਿਤ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਿਾਲ ਸਬੰਿਤ 
ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਿ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਅਤੇ  ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸੀ.ਐਸ. ੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪਰਦਾਿ  ਕਰਦ ੇ
ਹਿ।  

3.ਯੋਗਤਾ: ਬੈਂਕ ਦਾ  ਕੋਈ ਵੀ  ਗਾਹਕ  ਬਿੱਚਤਾਂ/ਚਾਲੂ/ਲੋਿ ਖਾਤੇ/ਨਫਕਸਡ ਨਡਪਾਨਜ਼ਟਾਂ ਿੰੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕਿੱ ਲੇ ਜਾਂ ਪੜਹਿ ਦੇ ਆਿਾਰ 
'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਨਿਕਾਨਰਤ  ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸੀ.ਐਸ. ੀ ਦਾ ਵਰਤਮਾਿ ਗਾਹਕ ਵੀ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਿ ਤਿੱਕ 
ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਨਗਆਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਿ ਨਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੋਲ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਿ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਕ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਨਕੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਚੂਿ ਖਾਨਤਆਂ 
ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ, ਕੇਵਲ ਿਾਬਾਲਗ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਪੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।  
4. ਰਹਜਸਟਰੇਸ਼ਨ: ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕਸੇ਼ਿ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ 
ਬੈਂਨਕੰਗ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ/ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਨਿਤ ਵੇਰਵੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਸ. ੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜੀਨਕਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿ।  
5.ਮੋਬਾਇਲ ਬੈਂਹਕਿੰ ਗ: ਬੈਂਕ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਨਕੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਿੰੂ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਦੀ ਕਨੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਨਜਸ 
ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿ ਦਾ ਅਨਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ ਨਕ ਹਰਕੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ 
ਿੰੂ ਨਕਸ ਨਕਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰੇਕ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ । ਬੈਂਕ 
ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਿਾਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਨਕੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੰੂ ਜੋੜ/ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
6.ਨਸਰਫ ਬੈਂਕ ਨਵਿੱ ਚ ਖੋਲਹੇ  ਗਏ ਅਤੇ ਸਬੰਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਆਈਡੀ ਿਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤੇ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਨਕੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਿ 
ਹੋਣਗੇ। 

 7. ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰਿ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੋਈ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 
 8.ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਹਕਿੰ ਗ ਪਹ ਿੰ ਚ: ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਮੈਂ/ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ 

ਬੈਂਨਕੰਗ ਸੇਵਾ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਿ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਨਕੰਗ ਲਈ ਬੈਂਕ ਿਾਲ ਰਨਜਸਟਰਡ ਨਕਸ ੇਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਿ 
ਿੰਬਰ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੀਨਮਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਿ ਿਾਲ ਸਬੰਨਿਤ ਸਾਡੇ  ਐਮ ੀਆਈਐਨ ਿੰਬਰ/ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਿ 
ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਿੰੂ ਿਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਸਿੰੂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਥਾਿ 'ਤੇ ਿਹੀਂ ਨਲਖਾਂਗੇ/ਨਰਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਈੋ 
ਵੀ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਮਰੇਾ MPIN ਿੰਬਰ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਮਝਦ ੇਹਾਂ ਨਕ ਜੇ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਤਾਮੀਲ/ਤਾਮੀਲ ਕਰਿ ਨਵਿੱਚ ਅਸਫਲ 
ਰਨਹੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ/ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਤੀਨਜਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ/ਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਕਸੇ ਵੀ 
ਅਣਅਨਿਕਾਰਤ ਸਾਿਿਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਨਪਊਟਰ ਨਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਜਾਂ ਹਰੋਾਂ 
ਿੰੂ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਿ ਦੀ ਆਨਗਆ ਿਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਿੰੂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਨਹੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਿਾਂ ਤਿੱਕ 
ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਆਨਗਆ ਿਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਿਾਂ ਿੰੂ ਅਣਨਡਿੱਠਾ ਿਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 

 9.ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ: ਮੈਂ/ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਨਕੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰ/ੇਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਿੰੂ ਕਰਿ ਲਈ ਬੈਂਕ ਿੰੂ 
ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਦੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਨਕੰਗ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਨਕੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਨਕਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਿੱਚਾਈ ਦੀ 
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਿ ਲਈ, ਮੈਿੰੂ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਨਕੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹਏੋ ਨਕਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਿੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਿੀ ਪਵੇਗੀ। 
ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਰਾਦੇ ਿੰੂ ਨਿਰਿਾਰਤ ਕਰਿ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੋਈ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਿ ਿੰਬਰ 
ਦੀ ਤਸਦੀਕ।  ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਨਕੰਗ ਦੇ ਸੰਚਾਲਿ ਦੇ ਦੌਰਾਿ, ਮਰੇੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਨਕੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਿ ਉਪਲਬਿ ਿਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ। ਸਾਡ ੇ
ਵਿੱਲੋਂ  ਬਣਾਇਆ ਨਗਆ ਨਡਸਪਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪਹੁੰ ਚ ਦੇ ਸੰਚਾਲਿ ਦਾ ਨਰਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਿੰੂ ਸਬੰਨਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨਰਕਾਰਡ 
ਵਜੋਂ ਿਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਮਆਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਮੈਂ ਨਮਤੀ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਿਹੀਂ 
ਨਦਖਾਉਂਦਾ, ਿੰੂ ਕੰਨਪਊਟਰ ਨਸਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਰਕਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਉਦਸੇ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ 
ਅਤੇ ਬਾਈਨਡੰਗ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਿੱ ਕ ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤੇ ਿੰੂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਨਕੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 
ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰੀਨਕਆਂ ਿਾਲ, ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤਾ ਿਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ।  
10.ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ: ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਿਿਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਡਾਕ 
ਜਾਂ ਨਲਖਤੀ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਲਈ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਹਾਂ/ਹਾਂ। ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸੀ.ਐਸ. ੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਲੋਂ  ਪਰਦਾਿ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਿਤੀਨਜਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਿੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਦਾਿ ਕਰ ਨਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ ੇ
ਮੈਿੰੂ ਸ਼ਿੱਕ ਹੈ ਨਕ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਨਜੰਿੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ 
ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ/ਗੀ। ਬੈਂਕ 'ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਕੋਨਸ਼ਸ਼' ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਨਜਿੱ ਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਗਲਤੀਆਂ ਿੰੂ ਸੁਿਾਰਿ ਦੀ ਕਨੋਸ਼ਸ਼ 
ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਿੰੂ/ਸਾਿੰੂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਨਕੰਗ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰ/ੇਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੁਿੱ ਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਨਜੰਿੀ  ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ/ਗੀ। ਬੈਂਕ ਤੁਰੰਤ ਗਲਤੀ ਿੰੂ ਠੀਕ 
ਕਰਿ ਦੀ ਕਨੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਆਜ ਜਾਂ ਖਰਨਚਆਂ ਿੰੂ ਨਵਵਸਨਥਤ ਕਰੇਗਾ।  ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਉਟਪੁਿੱ ਟ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਡਪੁਲੀਕੇਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਹਿ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਸਾਿਿਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤ ੇ
ਇਹਿਾਂ ਨਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀਿੰੂ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੰਨਪਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਬੈਕਅਿੱ ਪ ਨਸਸਟਮ ਤੋਂ ਕਿੱ ਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 
ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਿੰੂ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕਗੇਾ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਨਕਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ/ 
ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿੁਕਸਾਿ, ਿੁਕਸਾਿ ਆਨਦ ਤੋਂ ਿੁਕਸਾਿ ਰਨਹਤ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। 
ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਆਉਟਪੁਿੱ ਟ ਨਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਿੰੂ ਮੈਿੰੂ/ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਝਿੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

  



  
11.ਯੂਜ਼ਰ ਹਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ: ਅਸੀਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਨਜਹੇ ਅਣਅਨਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਜੰਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਨਕੰਗ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਨਜੰਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਿਖੋਾਿੜੀ ਜਾਂ ਅਣਗਨਹਲੀ ਵਾਸਤੇ ਨਜੰਮੇਵਾਰ 
ਠਨਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਿੰੂ/ਸਾਿੰੂ ਸ਼ਿੱਕ ਹੈ ਨਕ ਮੇਰਾ/ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਿ ਿੰਬਰ 
ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਿੰੂ ਅਲਾਟ ਕਰ ਨਦਿੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ/ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਅਨਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ/ਜਾਂ 
ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਅਨਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਰਸੀਦ ਦੇ ਤਨਹਤ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਨਲਖਤੀ ਸਲਾਹ ਨਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਅਣਅਨਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿੁਕਸਾਿਾਂ 
ਲਈ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ/ਗੀ। ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਅਨਜਹੀ ਸਲਾਹ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਦੋ ਨਦਿ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ 
ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਨਕੰਗ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਿ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਟਰਾਂਜਕੈਸ਼ਿ ਰਾਹੀਂ 
ਹੈ, ਜੋ ਨਕ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਿਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਿਾਂ ਮਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਿਾਲ ਮੈਿੰੂ ਿੁਕਸਾਿ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਿਾਲ ਮੈਿੰੂ/ਮੈਿੰੂ ਿੁਕਸਾਿ ਪਹੁੰ ਚੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ/ 
ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਅਣਅਨਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿੁਕਸਾਿਾਂ ਲਈ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।  
a. ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਨਕੰਗ ਖਾਨਤਆਂ ਤਿੱਕ ਅਣਅਨਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ  ਗਲਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਿਾ  ਦੇਣਾ। 
b. ਪਸਮ ਕਾਰਡ ਿੰੂ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਨਮਆਦ ਪੁਿੱ ਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ, ਸੈਲੂਲਰ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਨਸਮ ਕਾਰਡ ਿੰੂ 

ਬਦਲਣ/ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 
c. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਨਕ ਜੇ ਮਰੇਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਿ ਗੰੁਮ ਹ ੈਜਾਂ ਗਲਤ ਹਿੱ ਥਾਂ ਨਵਿੱਚ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਅਨਜਹੀ ਨਕਸ ੇਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ।  
 12. ਬੈਂਕ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ: ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਹੜਹਾਂ, ਅਿੱ ਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਕਿੰੂਿੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਿੈੈੱਟਵਰਕ 
ਜਾਂ ਿੈੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤਰੁਿੱ ਟੀ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਸੇ 
ਹੋਰ ਕਾਰਿ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਿੰੂ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਣਦਾਰ ਠਨਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ 
ਨਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਲਈ ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਘਾਟਾ ਨਸਿੱ ਿੇ, ਅਨਸਿੱ ਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਚਾਿਕ, 
ਪਨਰਣਾਮੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ, ਨਿਵੇਸ਼, ਉਤਪਾਦਿ, ਸਦਭਾਵਿਾ, ਲਾਭ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਵਿੱ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ 
ਨਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਚਨਰਿੱ ਤਰ ਜਾਂ ਪਰਨਕਰਤੀ ਦੇ ਿੁਕਸਾਿ ਦੇ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਕ ਮੋਬਾਈਲ 
ਫੋਿਾਂ ਦੇ ਸਬੰਿ ਨਵਿੱਚ ਸੀਐਸਪੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ 
ਬੈਂਨਕੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਿ ਨਵਿੱ ਚ ਸੀ.ਐਸ. ੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਖਰਨਚਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਦੇਣਦਾਰ 
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ ਹੈ।  
13. ਸੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਹਜਿੰ ਮੇਵਾਰੀ:  ਸੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਨਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ 
ਤਰਹਾਂ ਿਾਲ ਸੰਚਾਨਰਤ ਕੀਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੋਪਿੀਯਤਾ ਜਾਂ ਸੁਰਿੱ ਨਖਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਿਹੀਂ ਨਦੰਦੇ। ਸੀ.ਐਸ. ੀ  ਨਸਸਟਮ ਅਤੇ ਿੈੈੱਟਵਰਕ 
ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਨਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ  ਸੀ.ਐਸ. ੀ ਿੈੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਿ ਨਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੀ.ਐਸ. ੀ 
ਿੈੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਿ ਨਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੀ.ਐਸ. ੀ ਿੈੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਿ ਨਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੀ.ਐਸ. ੀ ਿੈੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਿ ਨਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੀ.ਐਸ. ੀ 
ਿੈੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਸੀ.ਐਸ. ੀ ਿੈੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਹਾਿੀ ਜਾਂ ਿੁਕਸਾਿ ਵਾਸਤੇ ਨਕਸੇ ਨਕਸਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ 
ਜਾਂ ਪਰਤੀਨਿਿਤਾ ਿੰੂ ਿਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪਰਾਵਿਾਿਾਂ ਿੰੂ ਸੀਨਮਤ ਕੀਤੇ ਨਬਿਾਂ, ਸੀ.ਐਸ. ੀ ਨਕਸੇ ਵੀ 
ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਹਾਿੀ ਲਈ ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਨਸਿੱਿੇ, ਅਨਸਿੱਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਿਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਾਲੀਆ, ਲਾਭ, ਕਾਰੋਬਾਰ, 
ਇਕਰਾਰਿਾਮਾ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬਿੱਚਤਾਂ ਜਾਂ ਸਦਭਾਵਿਾ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਮਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਲ, ਭਾਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ 
ਜਾਂ ਿਾ, ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ,  ਨਵਘਿ, ਮੁਅਿੱ ਤਲੀ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਬੇਿਤੀ ਦੇ 
ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਨਤਆਰ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਿ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਸ. ੀ ਿੈੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਸਸਟਮ 'ਤੇ 
ਜਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਿ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਿ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸੀ.ਐਸ. ੀ ਿੈੈੱਟਵਰਕ, 
ਸੀ.ਐਸ. ੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਨਸਸਟਮ 'ਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਿੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਅਤੇ ਪਰਨਕਨਰਆ ਕਰਿ ਲਈ,  ਰੁਕਾਵਟ, 
ਮੁਅਿੱ ਤਲੀ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ।  ਵਰਤੋਂਕਾਰ  ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਵਾਦ ਲਈ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗਾ।  
14. ਮ ਆਵਜ਼ਾ: ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ,  ਇਸਦੇ ਗਾਹਕ ਜਾਂ  ਤੀਜੀ ਨਿਰ  ਿੰੂ  ਹੋਏ ਨਕਸੇ ਵੀ ਿੁਕਸਾਿ  ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਨਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤ ੇ
ਗਏ ਨਕਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੀਐਸਪੀ ਿੰੂ ਿੁਕਸਾਿ-ਰਨਹਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਮੇਰ ੇ
ਕਲਾਇੰਟ ਿੰੂ ਪਰਭਾਨਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਨਕੰਗ ਦਾ ਿਤੀਜਾ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਨਕੰਗ 
ਸੇਵਾ  ਸੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੇ ਿੈੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਸ ਿੈਟਵਰਕ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਿਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਿੰੂ ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਹੋਏ ਨਕਸੇ ਵੀ ਿੁਕਸਾਿ ਦੇ ਨਵਰੁਿੱ ਿ ਿੁਕਸਾਿਦਹੇ ਮੰਿਦੇ ਹਾਂ।  
15. ਹਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ: ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਠੇਕਦੇਾਰ ਮੇਰੀ ਨਿੈੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੰੂ ਨਕਸੇ ਕੰਨਪਊਟਰ 
'ਤੇ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਿਾਲ  ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਨਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦ ੇਿਾਲ-ਿਾਲ  ਅੰਕੜਾ ਨਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਰੈਨਡਟ ਸਕਨੋਰੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਿੱਚ  
ਰਿੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਰਨਕਨਰਆ ਕਰ  ਸਕਦੇ  ਹਿ। 
16. ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਹਕਿੰ ਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ: ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 15 ਨਦਿਾਂ ਦਾ ਨਲਖਤੀ ਿੋਨਟਸ ਦੇ ਕੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਿੰੂ 
ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਨਕੰਗ ਸੁਨਵਿਾ ਿੰੂ ਬੰਦ ਕਰਿ ਦੀ ਬੇਿਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੇ ਹਾਂ।  ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਨਕੰਗ ਰਾਹੀਂ 
ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਨਕੰਗ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ/ਗੀ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਮੈਂ ਮੇਰੇ 
ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਨਕੰਗ ਖਾਤੇ ਲਈ ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ/ਦੀ। ਸਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਨਕੰਗ ਸੇਵਾ ਰਿੱ ਦ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨਕਸੇ ਵੀ 
ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਨਕੰਗ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਨਥਤੀ ਨਵਿੱਚ ਉਨਚਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ 
ਖਾਨਤਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਿਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਨਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਿਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ 
ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨਬਿਾਂ ਨਕਸੇ ਪੂਰਵ ਿੋਨਟਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਨਕੰਗ ਸੁਨਵਿਾ/ਸੁਨਵਿਾ ਪਰਦਾਿ ਕਰੇਗਾ। ਸੇਵਾ ਿੰੂ 
ਮੁਅਿੱ ਤਲ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

1. 17. ਜਾਣਕਾਰੀ: ਮੈਂ/ ਸਾਿੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਕ ਬੈਂਕ, ਇਹਿਾਂ ਮਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ, ਮੈਿੰੂ/ਸਾਡੇ ਮੇਲਬਾਕਸ  (ਨਜਸ ਿੰੂ ਨਲਖਤੀ  
ਰੂਪ ਨਵਿੱਚ ਨਵਚਾਨਰਆ ਜਾਵੇਗਾ ) ਜਾਂ ਹੈਂਡ ਨਡਲੀਵਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ 
ਰਨਜਸਟਰਡ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਨਦਿੱਤੇ ਆਖਰੀ ਪਤੇ 'ਤੇ  ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ   ਿੋਨਟਸ ਜਾਰੀ  ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਆਮ 
ਪਰਨਕਰਤੀ ਦੇ ਿੋਨਟਸ ਵੀ ਪਰਕਾਨਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਨਕੰਗ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ 
ਲਈ, ਅਨਜਹੇ ਿੋਨਟਸ ਦਾ ਉਹੀ ਪਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਿੰੂ ਨਿੈੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇ
ਗਏ ਿੋਨਟਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।  

  



  
2. ਉਪਲੱਬਧਤਾ: 
a. ਗਾਹਕ ਿੇ ਇਸ ਸੁਨਵਿਾ ਲਈ ਬੇਿਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਜਸ ਿੰੂ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਿਾਲ, ਨਬਿਾਂ ਨਕਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਿਾ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 

ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
b. ਇਹ ਨਚਤਾਵਿੀਆਂ ਗਾਹਕ ਿੰੂ ਤਾਂ ਹੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਗਾਹਕ ਸੀਐਸ ੀ ਦੇ ਸੈਲੂਲਰ ਸਰਕਲ ਨਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਚਿੱ ਕਰ 

ਨਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਅਨਜਹੇ ਸੀਐਸ ੀ ਨਵਿੱਚ ਰੋਨਮੰਗ ਜੀਇਸਐਮ ਿੈੈੱਟਵਰਕ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਦਾ ਨਹਿੱ ਸਾ ਹੈ। 
c. ਨਜਿੱ ਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਬੈਂਕ ਹੋਰ ਸੈਲੂਲਰ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ ਹੋਰ ਸੈਲੂਲਰ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਿੰੂ ਵੀ ਸੁਨਵਿਾ  ਪਰਦਾਿ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੂਨਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
d. ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਿ ਟਨਰਿੱ ਗਰ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਤਆਰ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਨਕਸੇ ਕਾਰਿ ਕਰਕੇ ਖਾਤ ੇਦੇ ਸੰਚਾਲਿ 

ਿੰੂ ਮੁਅਿੱ ਤਲ ਕਰ ਨਦਿੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। 
e. ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ 

ਫੋਿ/ ਫੋਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਿ ਿੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਿ ਪਛਾਣ ਿੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਨਖਆ ਅਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ 
ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।  

3. ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮਾਪਤੀ: 
a. ਬੈਂਕ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਿਾਲ, ਇਸ ਸੁਨਵਿਾ ਿੰੂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੰਪੂਰਿ ਰੂਪ ਨਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਨਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ, ਨਬਿਾਂ ਨਕਸੇ ਅਗਾਊਂ ਿੋਨਟਸ ਦੇ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਸਥਾਈ ਸੁਨਵਿਾ ਿੰੂ ਮੁਅਿੱ ਤਲ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਜਸ ਦੌਰਾਿ ਕੋਈ ਰਿੱ ਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਸੁਰਿੱ ਨਖਆ ਕਾਰਿਾਂ ਕਰਕ,ੇ ਨਜਸ ਲਈ ਸੁਨਵਿਾ ਿੰੂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅਿੱ ਤਲ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

b. ਇਿੱਥੇ ਨਜ਼ਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗਰਾਹਕ ਜਾਂ ਬੈਂਕ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਿ ਕਰਕੇ, ਪੂਰਵ ਨਲਖਤੀ ਿੋਨਟਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 
ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਿੰੂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਪਰ, ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਝਿੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਇਸ 
ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਦੀ ਨਮਆਦ ਪੁਿੱ ਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਨਹਣਗੀਆਂ। 

4. ਚਾਰਜ: 
a. ਇਿੱਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦ ੇਰੂਪ ਨਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਿੰੂ ਇਿੱਕ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਸੁਨਵਿਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ।  

ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਿੰੂ ਬੈਂਕ ਇਿੱਕ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਅਦਾ ਕਰਿ ਲਈ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।  
ਗਾਹਕ ਅਨਜਹੇ ਏਅਰਟਾਈਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਨਚਆਂ ਦ ੇਭੁਗਤਾਿ ਲਈ ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਕ ਚੇਤਾਵਿੀਆਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦ ੇਸਬੰਿ 

ਨਵਿੱਚ ਸੀਐਸ ੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਨਜੰਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਸੀਐਸ ੀ ਦੁਆਰਾ ਸੀਐਸ ੀ ਦ ੇਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦ ੇਅਿੁਸਾਰ 

ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨਕਸ ੇਵੀ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਇਸ ਿਾਲ ਸੰਬੰਨਿਤ ਿਹੀਂ ਹੈ। 
b. ਜਦ ਤਿੱਕ ਨਕ ਬੈਂਕ ਨਕਸੇ ਹਰੋ ਤਰਹਾਂ ਿਾਲ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗਾਹਕ ਬੈਂਕ, ਇਸਦੀਆਂ ਨਮਆਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਰਨਚਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਿੀ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਇਹ ਅਨਿਕਾਰ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਗਾਹਕ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਗਾਹਕ ਵਿੱ ਲੋਂ  
ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਿੰੂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਡੈਨਬਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

5. ਬੇਦਾਅਵਾ: 
a. ਬੈਂਕ ਹੇਠ ਨਲਨਖਆਂ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ:  

(i) ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਨਖਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਅਨਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ; (ii) ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਿ ਿੰਬਰ / ਨਕਸੇ ਵੀ ਿੋਖਾਿੜੀ, 
ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨਵਆਨਖਆ/ਟਨਰਿੱ ਗਰ ਲਈ ਨਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਕਸੇ ਵੀ ਿੋਖਾਿੜੀ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਂ ਗਲਤ 
ਨਵਆਨਖਆ/ਟਨਰਿੱ ਗਰ ਲਈ  ਨਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਕਸੇ ਵੀ ਿੋਖਾਿੜੀ,  ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨਵਆਨਖਆ/ਨਟਰਗਰ ਲਈ ਨਦਿੱਤੀ 
ਗਈ ਈਮਲੇ ਲਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸੂਨਚਤ ਈਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਈਮੇਲ ਤਿੱਕ ਅਣਅਨਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰ ਚ; 
(iii)ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਝੁਾਅ/ਟਨਰਿੱ ਗਰ 'ਤੇ ਿੇਕਿੀਤੀ ਿਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿਾ; (iv) ਗਲਤੀ, ਭੁਿੱਲ, ਦੇਰੀ 
ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਹਦਾਇਤਾਂ/ਟਨਰਿੱ ਗਰਾਂ 'ਤੇ ਪਰਨਕਨਰਆ ਕਰਿ ਨਵਿੱਚ ਅਯੋਗਤਾ; (v) ਪਰਸਾਰਣ 
ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਜਾਣਕਾਰੀ/ਚੇਤਾਵਿੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ;(vi) ਗਰਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਨਦਿੱਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ 
ਿੋਨਟਸ/ਿੋਨਟਸ/ਨਟਰਿੱ ਗਰ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਣਅਨਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਂ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 
ਕਰਿਾ। 

 b. ਬੈਂਕ ਗਰਾਹਕ ਅਤੇ ਸੀਐਸ ੀ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਵਾਦ ਿਾਲ ਸੰਬੰਨਿਤ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 
ਗੁਣਵਿੱਤਾ, ਸੀਐਸ ੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਾਂ ਸੀਐਸ ੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ 
ਦੀ ਸਮੇਂ ਨਸਰ ਨਡਲੀਵਰੀ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਨਚਤਾਵਿੀ ਦੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਦੇ ਰਪੂ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਤੀਨਿਿਤਾ ਜਾਂ 
ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਿਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। 

  ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਿ ਕੰਪਿੀ/ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਿ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ  ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਦੇਣਦਾਰ ਿਹੀਂ ਠਨਹਰਾਏਗਾ ਜੇਕਰ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਿ 
ਕਰਕ,ੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਪਰੀਪੇਡ ਏਅਰਟਾਈਮ ਿੰੂ ਮੁੜ-ਲੋਡ ਕਰਿ ਨਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਨਹੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਸਨਹਮਤ ਹੈ ਨਕ ਮੁੜ-
ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਬੰਿ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਿ ਕੰਪਿੀ/ਕੰਪਿੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ  
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਿ। ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਿਕ ਦਆੁਰਾ ਹਿੱ ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

6. ਖੁਲਾਸਾ: ਗਾਹਕ ਸਨਹਮਤ ਹੈ ਨਕ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਿੋਟੀਨਫਕੇਸ਼ਿ/ਟਨਰਿੱ ਗਰ ਿੰੂ ਨਵਨਭੰਿ ਸਥਾਿਾਂ 'ਤੇ 
ਸੰਚਾਨਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਭੇਨਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਨਹਯੋਗੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ) 
ਦਆੁਰਾ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ)। ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਕੋਈ ਵੀ 
ਿੋਨਟਸ/ਿੋਨਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਿਾਲ ਸਬੰਨਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵੇਰਵੇ ਸੀਐਸ ੀ 
ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨਤਆਂ ਿੰੂ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਅਨਿਕਾਨਰਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। ਟਨਰਿੱ ਗਰ ਿੰੂ  ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹੈ।    

7. ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਗਾਹਕ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਸਭ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਘਾਟ,ੇ ਦਾਅਨਵਆਂ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਿੋਖ,ੇ ਨਮਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣ 
ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਨਟਆਂ ਿਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਨਿਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੋਈ 
ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ  ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਦਾਅਨਵਆਂ, 
ਹਾਿੀਆਂ ਜਾਂ ਿੁਕਸਾਿਾਂ ਲਈ ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਜੰਗ, ਬਗਾਵਤ, ਚਿੱਕਰਵਾਤ, ਭੁਚਾਲ, ਅਸਮਾਿੀ ਨਬਜਲੀ, 
ਕੰਨਪਊਟਰ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਯੰਤਨਰਕ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ ।  

8. ਸੋਿ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਡ): ਇਸ ਦੁਆਰਾ, ਗਾਹਕ, ਨਬਿਾਂ ਨਕਸੇ ਿੋਨਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ, ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਿਾਂ ਮਦਾਂ ਨਵਿੱਚ 
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਭਨਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਕਾਿਾਂ, ਸੁਿਾਰਾਂ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ ਲਈ 
ਸਨਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

  



 
9. ਿੁਟਕਲ: ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਸਨਹਮਤ ਕੀਤੇ ਖਾਨਤਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 

ਹਿ। ਸਾਰੇ ਨਵਵਾਦ ਨਸਰਫ ਮੁੰ ਬਈ ਨਵਿੱਚ ਸਮਰਿੱ ਥ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਨਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਿੀਿ ਹਿ। ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਿਾਲ   
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਨਵਿੱਚ ਨਵਅਕਤ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿੰੂ ਨਕਸੇ ਵੀ 
ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਮੁਆਫ ਜਾਂ ਸੰਸ਼ੋਨਿਤ ਿਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 

F. ਨ ਿੱਟ ਬੈਂਹਕਿੰ ਗ 

1. ਪਡਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਵਆਡਖਆਵਾਂ: 
a. "ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਦ ੇਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋ ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ 

ਹਿ ਨਜਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ  ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸੋਨਿਆ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। 
b. "ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਨਕਸ ੇਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਿ ਨਹਦਾਇਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ 

ਇੰਟਰਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਨਕਸ ੇਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
c. "ਭੁਗਤਾਿ ਨਹਦਾਇਤਾਂ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਨਕ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਰਿੱ ਖੇ ਗਏ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬੈਂਕ। ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ  ਬਾਹਰ 

ਹੋਰ ਮਿਜ਼ਰੂਸ਼ੁਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿੱ ਖੇ ਖਾਨਤਆਂ ਨਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਨਦਿੱਤਾ ਨਗਆ ਿੋਨਟਸ ਅਤੇ/ਜਾਂ 
ਿੋਨਟਸ। ਜਾਂ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰਿ ਦੀ ਬੇਿਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਿਾਮ 'ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਡਰਾਫਟ (ਡੀਡੀ) ਹੈ, ਨਜਸਦਾ ਬੈਂਕ ਨਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਹੋ ਵੀ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

d. "ਇੰਟਰਿੈੈੱਟ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੰਨਪਊਟਰ ਜਾਂ ਕੰਨਪਊਟਰ। ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਿ/ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਿ  ਇਿੱ ਥੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ 
ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਿੈਟਵਰਕ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੰੂ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਆਦਾਿ-ਪਰਦਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਿੈੈੱਟ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਿੱ ਕ ਗਲੋਬਲ ਟਰਾਂਸਨਮਸ਼ਿ 
ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਸਾਰ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਨਵਿੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੂਗੋਨਲਕ ਸਨਥਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਨਬਿਾਂ, ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ 
ਉਹਿਾਂ ਦੇ ਕੰਨਪਊਟਰਾਂ/ਕੰਨਪਊਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿੱ ਨਖਆ ਕਰਿ ਲਈ। ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਿ/ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦਰਨਮਆਿ ਸਨਹਯੋਗ 
ਅਤੇ ਗਿੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮਾਨਿਅਮ ਹੈ। 

e. "ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਸੇਵਾ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਿੱ ਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਿੰੂ ਇੰਟਰਿੈੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 
'ਤੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਅਤੇ ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਿਾਲ ਵਰਨਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

f. "ਖਾਤਾ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਬਿੱਚਤਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਿੱਚਤਾਂ। ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਿ ਖਾਤਾ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਫਕਸਡ ਨਡਪਾਨਜ਼ਟ ਜਾਂ 
ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਕਸਮ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਜਸਿੰੂ ਬੈਂਕ ਿੇ ਇਿੱ ਕ ਖਾਤੇ (ਖਾਤੇ) ਵਜੋਂ ਮਿੋਿੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। 

g. "ਨਿੈੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਾਹਕ ਬਾਰੇ ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦ ੇਸੰਦਰਭ ਨਵਿੱਚ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹੈ।  

2. ਨ ਿੱਟ ਬੈਂਹਕਿੰ ਗ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ: ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਿੁਸਾਰ ਚੋਣਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਿੰੂ ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਮੈਿੰੂ/ਮੈਿੰੂ ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਿੰੂ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਟਰਿੈਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਣਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇੰਟਰਿੈਟ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਇੰਟਰਿੈਟ ਨਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਗਆਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ 
ਨਕ ਸ਼ੁਿੱ ਿ ਬੈਂਨਕੰਗ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਨਕਰਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

3. ਸਾਫਟਵੇਅਰ: ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਬੈਂਕ ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਰਗੇ ਇੰਟਰਿੈੈੱਟ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ 
ਨਸਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਇੰਟਰਿੈੈੱਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰਿ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੋਈ ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰੀ ਿਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ/ ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਮੈਂ/ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਆਪਰੇਨਟੰਗ ਨਸਸਟਮ ਿੰੂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤ ੇ
ਅਿੱ ਪਗਰੇਡ ਕਰਿ ਲਈ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਾਂ/ਸਕਦੀ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਡ ੇ
ਆਪਰੇਨਟੰਗ ਨਸਸਟਮ ਿੰੂ ਅਿੱ ਪਗਰੇਡ ਕਰਿ ਲਈ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਿੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਆਪਰਨੇਟੰਗ ਨਸਸਟਮ ਆਨਦ ਨਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਅਿੱਪਗਰੇਡ ਕਰਿ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ 
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਆਪਰੇਨਟੰਗ ਨਸਸਟਮ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਈ ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰੀ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ 
ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਿੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਵਲ ਇਿੱ ਕ ਹੀ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।  

4. ਨ ਿੱਟ ਬੈਂਹਕਿੰ ਗ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਬੈਂਕ ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਦੀ ਕਨੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਨਜਸ ਦਾ ਬੈਂਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ 
ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿ ਦਾ ਅਨਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਨਕ ਹਰਕੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਨਕਸ ਨਕਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨਵਚਕਾਰ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕ ੇ
ਿਾਲ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਿਾਲ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਕ, ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਇਿੱ ਛਾ ਅਿੁਸਾਰ, ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੰੂ ਜੋੜ/ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਕਸੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਪਲਬਿਤਾ/ਗੈਰ-ਉਪਲਬਿਤਾ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਈ-
ਮੇਲ ਜਾਂ ਵੈੈੱਬ ਪੇਜ ਜਾਂ ਨਲਖਤੀ ਸੰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਨਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਗਾਹਕ ਪਛਾਣ ਿੰਬਰ ਿਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਨਵਿੱਚ ਖੋਲਹੇ  ਗਏ 
ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਿ ਹੋਣਗੇ। ਦੋ ਜਾਂ ਵਿੱਿ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਨਤਆਂ ਅਤੇ ਖਾਨਤਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ, 
ਬੈਂਕ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਨਕ ਅਨਜਹੇ ਖਾਨਤਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਿੰੂ ਸੰਚਾਨਲਤ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਵਰਨਜਤ ਹਿ। ਪਰਚੂਿ ਖਾਨਤਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਪਰਸਤ ਖਾਤੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਿਾਲ ਸਬੰਨਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਦਾਇਤਾਂ 
ਜਾਰੀ ਕਰਿ ਦਾ ਵਚਿ ਨਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਬਾਨਲਗ ਦੀ ਗਾਹਕ ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਿਾ ਕਰਿ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਉਪਲਬਿ ਤਕਿਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿੱਕ ਅਣਅਨਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰ ਚ ਿੰੂ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ 
ਅਤੇ ਇਸ ਿੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨਚਤ ਨਿਆਿ ਰਿੱ ਖੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਸਨਹਮਤ ਹੈ ਨਕ ਗਾਹਕ ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਬੰਨਿਤ ਸੇਵਾ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਣਅਨਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰ ਚ ਿੰੂ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਿੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨਚਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਗੈਰ-ਕਿੰੂਿੀ ਜਾਂ 
ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਾਰਿਾਂ ਕਰਕੇ ਅਨਜਹਾ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਆਨਗਆ ਿਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਗਾਹਕ ਿੇ ਅਿੱ ਗੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹ ੈ
ਨਕ ਉਹ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਲੋੜ ਅਿੁਸਾਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ 
ਿੈੈੱਟ 'ਤੇ ਪੁਿੱ ਛਨਗਿੱਛ ਕਰੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਇਸ ਗਿੱਲ ਿਾਲ ਵੀ ਸਨਹਮਤ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਇੰਟਰਿੈਟ ਤੇ ਉਤਪੰਿ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲ 
ਦ ੇਿਤੀਜੇ ਅਨਜਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਵਕਾਸ ਇਿੱ ਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪਰਨਕਨਰਆ ਹ ੈ
ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਇੰਟਰਿੈੈੱਟ 'ਤੇ ਪਰਕਾਨਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੀਿਤਮ ਿਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਰਨਕਰਤੀ, ਅਿੱ ਪਡੇਟ ਦੀ 
ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ ਿਾਰਿਾ ਨਮਆਦ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਿਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਕ ਬੈਂਕ ਦੀ 
ਸਬੰਿਤ ਸ਼ਾਖਾ ਿਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਨਥਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਿਾ ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਿ ਹੈ। ਅਨਜਹੀ ਵਰੰਟੀ ਤੋਂ ਨਬਿਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੰੂ 'ਨਜਵੇਂ ਹੈ' 
ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਜਾਂ ਸਟੀਕਤਾ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ, ਸੰਪੂਰਿਤਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ 
ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਨਫਿੱਟਿੈੈੱਸ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਫਿੱਟਿੈੈੱਸ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਿਾਲ ਨਕਸ ੇਵੀ ਤੀਜੀ ਨਿਰ ਿੰੂ ਕੋਈ ਪਰਤੀਨਿਿਤਾ ਅਤੇ ਬੇਦਾਅਵਾ ਿਹੀਂ 
ਨਦੰਦਾ। ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਤੀਜੀ ਨਿਰ ਿੰੂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਕਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਭਨਵਅਕਤੀਆਂ, ਨਿਨਹਤ ਅਤੇ ਨਵਿਾਨਿਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨਦੰਦਾ ਹੈ। 
ਨਕਸੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਪਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਲਕੀਅਤ ਅਨਿਕਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣੇ ਰਨਹਣਗੇ। 
ਨਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਨਸਰਜਣਾ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰਿ ਦੀ ਸਖਤੀ ਿਾਲ ਮਿਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਗਾਹਕ 
ਦੁਆਰਾ ਨਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਜਸਿੰੂ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮਨਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਿਾਂ ਮਦਾਂ ਿੰੂ  ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।       



5. ਨ ਿੱਟ ਬੈਂਹਕਿੰ ਗ ਪਹ ਿੰ ਚ: ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ/ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਬੈਂਕ ਮਿੰੂੈ/ਸਾਿੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਗਾਹਕ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ 
ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੈਿੰੂ/ਸਾਿੰੂ ਪਨਹਲੀ ਵਾਰ ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਨਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਦਿੱਤੇ ਗਏ 
ਪਾਸਵਰਡ ਿੰੂ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਰਿੱ ਨਖਆ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜੰਿੀ ਵਾਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਪਾਸਵਰਡ 
ਬਦਲਾਂਗੇ/ਬਦਲਾਂਗੇ/ਬਦਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਮੇਰੇ  ਦੁਆਰਾ ਸੂਨਚਤ ਕੀਤੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪਤੇ 'ਤੇ ਮੈਿੰੂ/ਸਾਿੰੂ 
ਮੇਰੇ ਿਾਲ ਪਿੱ ਤਰ-ਨਵਹਾਰ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਸਾਿੰੂ ਕੋਰੀਅਰ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਸਾਿਿਾਂ ਰਾਹੀਂ  ਸਾਡ ੇ
ਜੋਖਮ ਅਤ ੇ ਿਤੀਨਜਆਂ 'ਤੇ ਭੇਨਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਜੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਕਸੇ ਅਣਅਨਿਕਾਰਤ 
ਨਵਅਕਤੀ/ਨਵਅਕਤੀ ਿੰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਨਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਿੰੂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ 
ਜਵਾਬਦੇਹ ਿਹੀਂ ਠਨਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਸਿੰੂ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ ਠਨਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਗਾਹਕ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ 
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਨਤਆਰ 'ਤੇ, ਮੈਿੰੂ ਨਡਜ਼ੀਟਲ ਸਰਟੀਨਫਕੇਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਰਟੀਨਫਕੇਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ 
ਸਮੇਤ ਪਰਮਾਨਣਕਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਿਿਾਂ ਿੰੂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਨਪਊਟਰ ਨਵਿੱਚ ਸਟੋਰ 
ਕੀਤੇ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਜਾਂ ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਿਿਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰਾਂ ਿੰੂ ਅਨਜਹਾ ਕਰਿ 
ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਿਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ/ਕਰਾਂਗੀ/ਗੀ। ਮੈਂ/ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ  ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ 
ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਿੈੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦੀ 
ਬੇਿਤੀ/ਬੇਿਤੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦੀ ਮੰਗ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਲੌਗਇਿ ਦਾ ਆਨਡਟ ਟਰੇਲ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ 
ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਿੱ ਚੇ ਹਿ।   

6. ਪਾਸਵਰਡ: 
ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਮੈਂ/ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ: 

a.  ਪਾਸਵਰਡ ਿੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰਿੱ ਖੋ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਕਸ ੇਵੀ ਤੀਜੀ ਨਿਰ ਿੰੂ ਿਾ ਕਰੋ। 
b. ਇਿੱ ਕ ਅਨਜਹਾ ਪਾਸਵਰਡ ਚੁਣੋ ਜੋ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਛੇ ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਵਰਣਮਾਲਾਵਾਂ, ਸੰਨਖਆਵਾਂ, ਵਿੱਡੇ 

ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਦਾ ਨਮਸ਼ਰਣ ਹੋਵੇ ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਿਾਮ, ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਿ ਿੰਬਰ, ਡਰਾਈਨਵੰਗ 
ਲਾਇਸੰਸ, ਆਨਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਨਕਸੇ ਵੀ ਆਸਾਿੀ ਿਾਲ ਉਪਲਬਿ ਨਿੈੱਜੀ ਡੇਟਾ ਿਾਲ ਸੰਬੰਨਿਤ 
ਿਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਨਖਆਵਾਂ ਦਾ ਆਸਾਿੀ ਿਾਲ ਲਗਭਗ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  

c. ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਿੰੂ ਮੈਮਰੀ 'ਤੇ ਰਿੱ ਖੋ ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਿੰੂ ਨਲਖਤੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਨਵਿੱਚ ਨਰਕਾਰਡ ਿਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿੈੈੱਟ 
ਬੈਂਨਕੰਗ ਨਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੌਰਾਿ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਣਅਨਿਕਾਰਤ ਨਵਅਕਤੀ ਿੰੂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਪਊਟਰ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਿ ਜਾਂ 
ਕੰਨਪਊਟਰ ਿੰੂ ਅਣਗੌਨਲਆਂ ਕਰਿ ਦੀ ਆਨਗਆ ਿਾ ਨਦਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਪਾਸਵਰਡ ਭੁਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਿੈੈੱਟ 
ਬੈਂਨਕੰਗ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ/ਕਰਾਂਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਿਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।    

ਅਨਜਹੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿਹੀਂ ਕਿੱ ਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ  ਇਸਦਾ ਵਰਣਿ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਇਸ ਿੰੂ ਿਵੇਂ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ 
ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

7. ਫੀਸ: ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚੋਂ ਡੈਨਬਟ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਿਾਨਰਤ ਕੀਤੇ ਅਿੁਸਾਰ ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਿਾਲ 
ਸਬੰਨਿਤ ਸਾਰੇ ਖਰਨਚਆਂ ਿੰੂ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰਿ ਦਾ ਅਨਿਕਾਰ ਨਦੰਦੇ ਹਾਂ।  

8. ਮੇਹਲਿੰ ਗ ਐਡਰੈਿੱਸ: ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਪਿੱ ਤਰ-ਨਵਹਾਰ/ਪਿੱ ਤਰ-ਨਵਹਾਰ। ਅਦਾਇਗੀ ਕੇਵਲ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਪੰਜੀਨਕਰਤ ਪਤੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ 
ਪਤੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਿੰਬਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।   

9. ਵਟਾਂਦਰਾ (ਟਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ) ਪਰੋਸੈਸ: 
a. ਤੁਰੰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਿਤੀਆਂ ਿੰੂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੈਰ-ਤੁਰੰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ 

ਬੇਿਤੀਆਂ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਡੀ.ਡੀ. ਬੇਿਤੀਆਂ ਆਨਦ, ਪਨਹਲੇ ਨਦਿ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤ ੇਪਨਹਲੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ 
ਨਕ ਡਨੈਬਟ ਲਈ ਅਨਿਕਾਨਰਤ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਿਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਕਸੇ ਲੈਣ-
ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਰਭਾਵੀ ਬੇਿਤੀ ਹਫਤਾਵਰੀ ਛੁਿੱ ਟੀ/ਛੁਿੱ ਟੀ/ਜਿਤਕ ਛੁਿੱ ਟੀ ਵਾਲੇ ਨਦਿ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਿੰੂ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ 
ਨਦਿ ਿੰੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਨਕ ਤੁਰੰਤ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਨਕ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਇਸ ਸਬੰਿ ਨਵਿੱਚ ਨਹਦਾਇਤਾਂ ਪਰਾਪਤ 
ਿਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਿ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਸ ਿੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਭੇਜ ਨਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਨਕਨਰਆ/ਲਾਗੂ ਿਾ 
ਕਰਿ ਲਈ ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ ਠਨਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

b. ਅਸੀਂ ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ ਲਈ 
ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ। 

10. ਮੈਂ/ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਅਨਜਹੇ ਮਕਸਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਾਂ ਿੰੂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਿ ਦ ੇਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਿ ਨਹਦਾਇਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਵਾਸਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਨਕ ਮੇਰੇ  ਨਖਆਲ ਨਵਿੱਚ ਉਨਚਤ ਹਿ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂ/ਆਈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 
ਸਨਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਿ ਨਹਦਾਇਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੁਨਵਿਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਇਕਿੱ ਲੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਅਖਨਤਆਰ 

'ਤ ੇਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਆਨਗਆ ਨਦਿੱਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਨਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹੋਣ ਲਈ 

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤ ੇਇਸ ਿੰੂ ਵਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
i) ਪਰ, ਅਸੀਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਿੰੂਿੀ ਜਾਂ ਅਣਉਨਚਤ ਮਕਸਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਿ ਨਹਦਾਇਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਕਸ ੇ

ਸਬੰਨਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਨਗਆ ਿਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ। ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਕਸੇ 
ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਔਿਲਾਈਿ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹਰੋ ਤਰਹਾਂ ਿਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ 
ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਭੁਗਤਾਿ ਨਹਦਾਇਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ/ਮੈਂ ਕਈੋ ਵੀ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ 
ਦੇ ਯੋਗ  ਿਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ/ਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਕ ਮੈਿੰੂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਿ ਅਤੇ ਇਹਿਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਿ ਅਤੇ ਇਹਿਾਂ 
ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅਦਾਲਤ ਨਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰੂਿਾਂ ਅਤੇ ਅਨਿਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਿ 
ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਨਿਕਾਰ  ਹੋਵੇ ਨਜੰਿਹ ਾਂ ਦੀ ਮੈਂ/ਮੈਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿੀ ਹੈ। ਸਾਿੰੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਚਲੋ ਇਸ ਿੰੂ 
ਕਰੀਏ। 

ii) ਅਸੀਂ ਅਨਜਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਨਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। 
iii) ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਿ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਦੇ ਅਿੀਿ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹਰੋ 

ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਨਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਿ ਕਰਾਂਗਾ/ਗੀ। 
iv) ਅਸੀਂ ਨਕਸ ੇਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਿੰੂ ਕੋਈ ਵੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਿ  ਿਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਪਾਸਵਰਡ, ਖਾਤਾ 

ਿੰਬਰ, ਕਾਰਡ, ਿੰਬਰ ਅਤੇ PIN ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ, ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਪਾਸਵਰਡ, ਖਾਤਾ ਿੰਬਰ, ਕਾਰਡ, ਿੰਬਰ ਅਤ ੇ
PIN    ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ, ਨਜਸਦੀ ਮੈਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਿੰੂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਿਾਰਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

  



  
10. ਜੋਹਖਮ: ਮੈਂ/ ਅਸੀਂ ਏਥੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਮੈਂ/ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਿ ਸੂਚਿਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਿਾਂ 

ਖਤਨਰਆਂ ਨਵਿੱਚ ਨਬਆਿ ਕੀਤੇ ਖਤਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਸੂਚੀ ਏਥੋਂ ਤਿੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।  
a. ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਦ ਰਵਰਤੋਂ : 

i) ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਜੇ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਨਵਅਕਤੀ ਮੇਰੀ/ਪਤਿੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।  ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 
ਪਾਸਵਰਡ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਅਨਜਹਾ ਤੀਜਾ ਨਵਅਕਤੀ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਭੁਗਤਾਿ ਿੋਨਟਸ 
ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। 

ii) ਅਸੀਂ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਕ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ 
ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਵਿੱਚ ਦਿੱਸੇ ਅਿੁਸਾਰ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।  

b. ਇਿੰ ਟਰਨ ਿੱਟ ਧੋਖਾ:ਇੰਟਰਿੈੈੱਟ ਿਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿੋਖਾਿੜੀਆਂ, ਦਰੁਨਵਵਹਾਰਾਂ, ਹਨੈਕੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਨਵਿੀਆਂ 
ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਭੁਗਤਾਿ ਨਹਦਾਇਤਾਂ ਿੰੂ ਪਰਭਾਨਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਹਾਲਾਂਨਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 
ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਰਿੱ ਨਖਆ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਨਜਹੇ ਇੰਟਰਿੈਟ ਿੋਖਾਿੜੀ, ਹਨੈਕੰਗ ਅਤੇ ਹਰੋ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਿਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ  ਜੋ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਭੁਗਤਾਿ ਿੋਨਟਸਾਂ ਿੰੂ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ/ 
ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰਪੂ ਨਵਿੱਚ  ਨਵਕਾਸ/ਨਵਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ।  

c. ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ: ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਡੀ.ਡੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਿ ਲਈ ਲਾਗੂ ਡੇਟਾ ਿੰੂ ਭਰਿ ਲਈ ਉਨਚਤ, 
ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਨਵਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਿ ਲਈ, ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਜਾਣਦਾ/ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ 
ਜਾਣਦਾ/ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਉਸ ਨਵਅਕਤੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਿੰਬਰ ਨਜਸਿੰੂ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਿ, ਉਸਿੰੂ ਭਰਿ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਡੀਡੀ ਲਈ ਬੇਿਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ, ਮੈਿੰੂ/ਸਾਿੰੂ ਉਨਚਤ ਵੇਰਵੇ ਭਰਿੇ ਪੈਣਗੇ ਨਜਵੇਂ ਨਕ 
ਭੁਗਤਾਿਯੋਗ ਨਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿਾਮ (ਨਜਸਦਾ ਬੈਂਕ ਨਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ), ਮੇਨਲੰਗ 
ਪਤਾ, ਡੀ.ਡੀ. ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਨਹਰ/ਰਾਜ ਨਜਿੱ ਥੇ ਡੀ.ਡੀ. ਭੁਗਤਾਿਯੋਗ ਹੈ। ਇਹੀ ਗਿੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਿੀ 
ਕੋਈ ਤਰੁਿੱ ਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੰਡ ਗਲਤ ਖਾਨਤਆਂ ਨਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਿ ਜਾਂ ਡੀਡੀ ਗਲਤ 
ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਕਵਰੀ 
ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ/ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਨਚਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਇਿੱ ਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ 
ਗਲਤੀਆਂ ਿਹੀਂ ਬਚੀਆਂ ਹਿ।  
ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਨਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਰੂਾ ਨਿਆਿ ਰਿੱ ਖਾਂਗੇ ਨਕ ਇਹ ਨਰਸ਼ਤਾ ਸਾਰੇ ਸਨਮਆਂ 'ਤੇ ਗਲਤੀ-ਮੁਕਤ, 
ਸਟੀਕ, ਉਨਚਤ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਿ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ/ ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਬੈਂਕ ਮੇਰੇ ਇਕਿੱ ਲੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਿ ਕਰ ਰਹੀ 
ਹੈ।  
ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ  ਬੈਂਕ  ਨਕਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਿੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਿ ਨਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਿ 
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਿੁਕਸਾਿ, ਿੁਕਸਾਿ ਜਾਂ ਿਤੀਨਜਆਂ ਲਈ  ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਾਰਿਾਂ ਲਈ ਿੋਨਟਸ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤੀ ਕਾਰਿ ਮੇਰੇ ਖਾਤ ੇ
ਨਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕਰੈਨਡਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਮੇਰੀ ਸਨਹਮਤੀ ਤੋਂ ਨਬਿਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਗਲਤ ਕਰੈਨਡਟ 
ਿੰੂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।  
ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਪਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵਾਂਗਾ/ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਿਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ  
ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ  ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਣਉਨਚਤ ਜਾਂ ਿਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਿੰੂ ਨਬਿਾਂ ਨਕਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ 
ਕਰਾਂਗੇ/ਗੀ।  

d. ਟਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ: ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਲੋਂ  ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਿੁਸਾਰ, ਜਾਂ ਉਹਿਾਂ ਨਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਿਤੀ ਕਰਿ ਨਵਿੱਚ 
ਸਫਲ ਿਾ ਹੋਈਏ ਨਜੰਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ  ਬੈਂਕ ਨਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੀ.ਡੀ.   
ਜਾਰੀ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੈਂਕ ਇਹਿਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਿਾਨਮਆਂ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਿਹੀਂ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਿ ਨਵਿੱਚ ਮੇਰਾ/ਸਾਡਾ ਇਿੱ ਕੋ ਇਿੱ ਕ ਤਰੀਕਾ ਉਸ ਨਿਰ ਿਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਨਜਸ  ਿਾਲ  ਮੇਰਾ/ਸਾਡਾ 
ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕੇਵਲ ਮੈਿੰੂ/ਸਾਿੰੂ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਜੰਿਹ ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫੰਡ ਮੇਰੀਆਂ/ਸਾਡੀਆਂ 
ਨਹਦਾਇਤਾਂ ਅਿੁਸਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਅਨਜਹੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਿੱਚ ਨਜਿੱ ਥੇ  ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ 
ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਿੁਸਾਰ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਿ ਕਰਕੇ ਫਲਦਾਇਕ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਿਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ/ਅਸੀਂ 
ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਿਹੀਂ ਠਨਹਰਾਵਾਂਗਾ/ਦੇਵਾਂਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਿਹੀਂ 
ਹੋਵਾਂਗਾ/ਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਿ ਨਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰਿਾਮਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ/ਸਾਡਾ ਇਿੱ ਕੋ ਇਿੱ ਕ ਤਰੀਕਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਿਾਲ ਹੋਵੇਗਾ 
ਨਜਸ ਿੰੂ  ਮੇਰਾ/ਸਾਡਾ ਸਝੁਾਅ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਿੁਕਵਾਂ ਸੀ।  ਬੈਂਕ ਕੇਵਲ ਮੈਿੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕਰ ਨਰਹਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਫੰਡ ਿੰੂ ਮੇਰੀਆਂ/ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਦਾਇਤਾਂ ਅਿੁਸਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  

e. ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜੋਹਖਮ: ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਹਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਿੰੂ ਸਮਰਿੱ ਥ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਤਕਿਾਲੋਜੀ ਵਾਇਰਸਾਂ ਜਾਂ ਹਰੋ ਖਤਰਿਾਕ, ਨਵਿਾਸ਼ਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਭਰਸ਼ਟ ਕੋਡਾਂ, ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਮੈਕਰੋ ਦੁਆਰਾ 
ਪਰਭਾਨਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਨਕ ਬੈਂਕ ਸਾਈਟਾਂ ਿੰੂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਜਹ ੇ
ਸਨਮਆਂ ਦੌਰਾਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਰਨਕਨਰਆ ਕਰਿਾ ਸੰਭਵ ਿਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਸਿੱਟਾ ਨਹਦਾਇਤਾਂ 
ਦੀ ਪਰਨਕਨਰਆ ਨਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਨਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਰਨਕਨਰਆ ਨਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਅਨਜਹੀਆਂ ਹੋਰ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਿ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ 
ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ/ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਭ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਸਿੱਿੇ ਜਾਂ 
ਅਨਸਿੱਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਾਭ ਦੀ ਹਾਿੀ ਦੇ ਕਾਰਿ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ  ਸਿਮਾਿ ਕਰਿ  
ਨਵਿੱਚ  ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ  ਅਸਮਰਿੱ ਥਾ ਦੇ ਕਾਰਿ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਿ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ 
ਸਮਝਦੇ/ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਬੈਂਕ ਉੱਪਰ ਨਦਿੱਤੇ ਜੋਨਖਮਾਂ ਨਵਿੱਚੋਂ ਨਕਸੇ ਲਈ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰ 
ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਬੈਂਕ ਇਸ ਜੋਨਖਮ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਨਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਿੰੂ ਅਸਵੀਕਾਰ 
ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।  

11. ਸੀਮਾਵਾਂ: ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਜਾਣਦਾ/ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਬੈਂਕ ਫੰਡਾਂ ਜਾਂ ਡੀ.ਡੀ. ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਅਨਿਕਤਮ ਅਤੇ ਨਿਊਿਤਮ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾ 
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਕ ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ, ਜੋ ਨਕ ਸਾਿੰੂ/ਸਾਿੰੂ ਭੁਗਤਾਿਯੋਗ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸੇਵਾ ਦੇ 
ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਿੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿ।  
ਇਿੱ ਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਅਵਿੀ ਜਾਂ ਇਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱਕ ਨਕ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 
ਅਨਜਹੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਪਰਤੀ ਵਚਿਬਿੱਿ ਰਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਿਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਜਾਣਦਾ/ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 

  



ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਨੋਖਮਾਂ ਿੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਨਜਹੀਆਂ 
ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵਾਂਗਾ/ਗੀ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਿਾਲ ਇਹਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ/ਗੀ।  

12. ਮ ਆਵਜ਼ਾ: ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਿੱ ਿ ਬੈਂਨਕੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ 
ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿੁਕਸਾਿਾਂ ਅਤੇ ਹਾਿੀਆਂ ਿਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।  

13. ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ: ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਿੰੂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਨਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 
14. ਫੀਸ: ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਹਿਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਿਾਨਰਤ ਕੀਤੇ ਖਰਨਚਆਂ ਿੰੂ ਸਨਹਣ ਕਰਿ 

ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ।   
15. ਉਪਰੋਕਤ ਡਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਈਡਿ਼ਿੰਗ ਕੁਦਰਤ: ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਇਸ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਿੰੂ ਵਰਤ ਕ,ੇ 

ਮੈਿੰੂ/ਤੁਹਾਿੰੂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਾਲ ਸਨਹਮਤ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤ ੇ
ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਜਵੇਂ ਮੈਂ/ ਅਸੀਂ ਨਲਖਤੀ ਰੂਪ ਨਵਿੱਚ ਸਨਹਮਤ ਹੋਏ ਹਾਂ।  

16. ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ: ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤਿੱਕ ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਆਨਗਆ ਕੇਵਲ ਗਾਹਕ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦ ੇ
ਪਰਮਾਣੀਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਬੈਂਨਕੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਿੰੂ 
ਕਰਿ ਲਈ ਬੈਂਕ ਿੰੂ  ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਦੰਦਾ/ਨਦੰਦੇ ਹਾਂ। ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ 
ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਿੰੂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਕਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 
ਦੀ ਸਿੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਿ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।  ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਤਆਰ 
ਕੀਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਨਪਰੰ ਨਟਡ ਆਉਟਪੁਿੱ ਟ ਇੰਟਰਿੈੈੱਟ ਪਹੁੰ ਚ ਦੇ ਸੰਚਾਲਿ ਦਾ ਨਰਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿੰੂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਬੰਨਿਤ ਲੈਣ-
ਦੇਣ ਦੇ ਨਰਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਿਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਰਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੰਨਪਊਟਰ ਨਸਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ 
ਦੇ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਿਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰਿਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਨਕ ਇਹ ਦਾਖਲੇ 
ਦੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ 15 ਨਦਿਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਭੇਜਣ  ਦੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ 15 ਨਦਿਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਾ ਹੋਵੇ। ਆਵਰਤੀ ਨਬਆਿ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਿਹੀਂ 
ਨਦਖਾਇਆ ਨਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪਨਹਲਾਂ ਹੋਵੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤੇ ਿੰੂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 
ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤਾ ਿਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਹੋਣਗੇ।  

17. ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ  ਸਟੀਕਤਾ: ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਮੈਂ /ਮੈਂ  ਅਸੀਂ  ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸਾਿਿਾਂ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ 
ਡਾਕ ਜਾਂ ਨਲਖਤੀ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਨਜੰਮੇਵਾਰ/ਨਜੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਬੈਂਕ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ 
ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਿਤੀਨਜਆਂ ਲਈ ਨਕਸ ੇਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਿੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ 
ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਜੇਕਰ ਮੈਿੰੂ ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਜਾਂ ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੁਿੱ ਟੀ 
ਿਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਜੰਿੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੈਂਕ ਤੁਰੰਤ ਗਲਤੀ ਿੰੂ ਠੀਕ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ 
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਆਜ ਜਾਂ ਖਰਨਚਆਂ ਿੰੂ ਨਵਵਸਨਥਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਉਟਪੁਿੱ ਟ 
ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਹਿ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਸਾਿਿਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵਚਲੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੰੂ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੰਨਪਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਬੈਕਅਪ ਨਸਸਟਮ ਤੋਂ ਕਿੱ ਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਫਰ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ 
ਸਟੀਕਤਾ ਿੰੂ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁਿਾਸਬ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕੇਗਾ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰੁਿੱ ਟੀ ਲਈ ਬੈਂਕ ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ 
ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਮੈਂ/ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਿੁਕਸਾਿ, ਿੁਕਸਾਿ ਆਨਦ ਲਈ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਿੁਕਸਾਿ-ਰਨਹਤ ਰਿੱਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਪਰਕੋਤ ਆਉਟਪੁਿੱ ਟ 
ਨਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ/ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ  ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਿੰੂ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਿੱ ਖ ਝਿੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। 

18. ਹਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ: 
a. ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਣਅਨਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ/ਹੋਵਾਂਗੇ, ਨਜਸ 

ਿੰੂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿੋਖਾਿੜੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਨਵਵਹਾਰ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰ ਠਨਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ 
ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ/ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਸੀਦ ਦੇ ਤਨਹਤ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਨਲਖਤੀ ਸਲਾਹ ਨਦੰਦਾ/ਨਦੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 
ਮੈਿੰੂ ਸ਼ਿੱਕ ਹੈ ਨਕ ਮੇਰੀ/ਪਰੂੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗਾਹਕ ਆਈ.ਡੀ. ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਨਕਸੇ ਹਰੋ ਨਵਅਕਤੀ 
ਿੰੂ ਪਤਾ ਹੈ/ ਜਾਂ ਮੈਂ/ਮੈਂ।  ਸਾਡੇ ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਖਾਤੇ  ਨਵਿੱਚ ਅਣਅਨਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਿੰੂ ਿੋਨਟਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਅਨਜਹੀ ਸਲਾਹ 
ਨਮਲਣ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਬੈਂਨਕੰਗ  ਖਾਤੇ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ  ਹਾਂ ਨਕ ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਖਾਨਤਆਂ ਨਵਿੱਚ ਅਣਅਨਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਹੋਣ 
ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਿੁਕਸਾਿਾਂ ਲਈ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ/ਹਵੋਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਯੋਗਦਾਿ 
ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਿੁਕਸਾਿ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਹੈ ਨਜਵੇਂ ਨਕ:    
i. ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਦਾ ਨਲਖਤੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਨਰਕਾਰਡ ਰਿੱਖਣਾ। 
ii. ਸਾਰੇ ਮੁਿਾਸਬ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਣਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਾ ਤਾਂ ਜੋ ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਿਾ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨਕਸੇ ਿੰੂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ  । ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ 
ਅਨਜਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਨਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਨਰਹਾ। 

iii. ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਖਾਨਤਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਅਣਅਨਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰ ਚ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਿੰੂ  ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਿਾ ਦੇਣਾ। 
b. ਜੇਕਰ  ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਹੜਹਾਂ, ਅਿੱ ਗਾਂ ਅਤੇ ਹਰੋ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਕਿੰੂਿੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਿੁਕਸਾਂ ਆਨਦ  ਦੇ ਕਾਰਿ ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ 

ਪਹੁੰ ਚ ਇਿੱ ਨਛਤ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਉਪਲਬਿ ਿਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ  ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਿੰੂ ਟੈਲੀਕਾਮ  ਿੈੈੱਟਵਰਕ ਜਾਂ ਇੰਟਰਿੈੈੱਟ ਜਾਂ ਿੈੈੱਟਵਰਕ 
ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤਰੁਿੱ ਟੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ  ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰਿ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸ ੇ
ਵੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵਿੱਚ  ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ ਠਨਹਰਾਏਗਾ।  ਨਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਨਵਿੱ ਚ, ਬੈਂਕ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਘਾਟੇ 
ਲਈ ਦੇਣਦਾਰ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰਤਿੱ ਖ, ਅਪਰਤਿੱ ਖ, ਇਤਫਾਕੀਆ, ਪਨਰਣਾਮੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਮਾਲੀਆ, 
ਨਿਵੇਸ਼, ਉਤਪਾਦਿ, ਸਦਭਾਵਿਾ, ਮੁਿਾਫਾਖੋਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਕੁਾਵਟ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਚਨਰਿੱ ਤਰ ਜਾਂ ਪਰਨਕਰਤੀ ਦੇ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਿੁਕਸਾਿ 'ਤੇ 
ਆਿਾਨਰਤ ਹੈ। 

19. ਅਤੇ ਹਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ: ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ  ਹਾਂ  ਨਕ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅੰਕੜਾ ਨਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਰਨੈਡਟ 
ਸਕੋਨਰੰਗ ਲਈ ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨਿੈੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੰੂ ਕੰਨਪਊਟਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਿਾਲ  ਰਿੱ ਖ 
ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪਰਨਕਨਰਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ । ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਬੈਂਕ ਹੋਰ ਸੰਗਠਿਾਂ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਨਿੈੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, 
ਿੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਨਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਕਾਰਿਾਂ ਕਰਕੇ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ  ਹੈ: ਪਰ ਸੂਚੀ ਏਥੋਂ ਤਿੱਕ 
ਹੀ ਸੀਨਮਤ ਿਹੀਂ ਹੈ: 
i. ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਕਲੀਅਨਰੰਗ  ਿੈੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਿਹੀਂ। 
ii. ਕਿੰੂਿੀ ਨਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 
iii. ਨਕਸ ੇਮਾਿਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੈਡਟ ਸਕੋਨਰੰਗ ਏਜੰਸੀ  ਦੁਆਰਾ ਕਰੈਨਡਟ ਰੇਨਟੰਗ ਵਾਸਤੇ  । 
iv. ਿੋਖਾਿੜੀ ਦੀ ਰਕੋਥਾਮ ਦ ੇਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ। 

  



 
20. ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਡਧਕਾਰ: ਬੈਂਕ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ/ਮਰੇੀ ਬੈਂਕ ਸਾਡੇ ਖਾਨਤਆਂ ਨਵਿੱਚ ਰਿੱ ਖੀਆਂ ਜਮਹਾਂ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖਰਨਚਆਂ ਜਾਂ 

ਖ਼ਰਨਚਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਨਬਿਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਿੱ ਕੋ ਿਾਮ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਿਾਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਸੇਵਾ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 
ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਰੇੇ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਲੋਂ  ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ 
ਸੇਵਾ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਦੈਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸੈੈੱਟ-ਆਫ ਅਤੇ ਲੀਅਿ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।   

21. ਮਲਕੀਅਤ ਹੱਕ: ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਸੇਵਾ ਦ ੇਅਿੀਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦ ੇਿਾਲ-ਿਾਲ ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰ ਚ 
ਕਰਿ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਰ ਇੰਟਰਿੈੈੱਟ ਿਾਲ ਸਬੰਨਿਤ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਬੰਨਿਤ ਨਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿੰੂਿੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਵੀਨਕਰਤੀ ਉਪਰਕੋਤ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਨਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ 
ਮਲਕੀਅਤ ਅਨਿਕਾਰਾਂ ਿੰੂ ਪਰਗਟ ਿਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਮੈਿੰੂ/ਸਾਿੰੂ ਉਪਰਕੋਤ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ 
ਮਲਕੀਅਤ ਅਨਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮਲਕੀਅਤ ਅਨਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਮੈਂ/ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ 
ਦੇ ਅਿੀਿ ਹਾਂ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਿੰੂ ਸੰਸ਼ੋਨਿਤ ਿਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਿੁਵਾਦ ਿਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਵਘਟਿ ਿਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਵਘਟਿ 
ਿਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਵਘਟਿ ਿਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਰਵਰਸ ਇੰਜੀਿੀਅਰ ਿਹੀਂ ਕਰੇਗਾ  ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ  ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਡਰੈੀਵੇਨਟਵ 
ਉਤਪਾਦ ਿੰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਿਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।   

22. ਗੈਰ-ਤਬਾਦਲਾਯੋਗਤਾ: ਮੈਿੰੂ ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਸੁਨਵਿਾ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿਾ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਨਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਿ ਯੋਗ ਿਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ/ ਮੈਂ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

23. ਨ ਿੱਟ ਬੈਂਹਕਿੰ ਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ:  
ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 15 ਨਦਿਾਂ ਦੇ ਨਲਖਤੀ ਿੋਨਟਸ ਦੇ ਿਾਲ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਸਹੂਲਤ ਿੰੂ ਬੰਦ ਕਰਿ ਦੀ 
ਬੇਿਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ  ਹਾਂ  ਨਕ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ  ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ/ਮਰੇੇ ਿੈੈੱਟ  ਬੈਂਨਕੰਗ ਖਾਤੇ 'ਤੇ 
ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ/ਹੋਵਾਂਗੇ।  ਸ਼ੁਿੱ ਿ ਬੈਂਨਕੰਗ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰ ੇ
ਖਾਨਤਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਿਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਿਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 
ਨਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਨਬਿਾਂ ਨਕਸੇ ਪੂਰਵ ਿੋਨਟਸ ਦੇ ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੰੂ ਮੁਅਿੱ ਤਲ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

24. ਜਾਣਕਾਰੀ: ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਹਿਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਿੋਨਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ: 

a. ਨਕਸ ੇਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦ ੇਮੇਲਬਾਕਸ ਨਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਰਨੋਿਕ ਰੂਪ ਨਵਿੱਚ। ਅਨਜਹੇ ਿੋਨਟਸਾਂ ਦਾ ਨਲਖਤੀ ਰੂਪ ਨਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
b. ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਨਦਿੱਤੇ ਆਖਰੀ ਪਤੇ 'ਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਹਿੱ ਥ ਿਾਲ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਪਤੇ 'ਤ ੇ

ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਨਲਖਤੀ ਰੂਪ ਨਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ: ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ, 6ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ, ਟਾਵਰ A, ਪੈਨਿਿਸੁਲਾ ਨਬਜ਼ਿਸ ਪਾਰਕ, ਲੋਅਰ ਪਰੇਲ, ਮੁੰ ਬਈ 
- 400013।  

c. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿੈੈੱਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਕਸਮ ਦੇ ਿੋਨਟਸਾਂ ਿੰੂ ਵੀ 
ਪਰਕਾਨਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨਜਹੇ ਿੋਨਟਸ ਦਾ ਉਹੀ ਪਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜ ੋਮੈਂ/ਮੈਿੰੂ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਿੋਨਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।   

 ਿੀਸੀਬੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਿੰ ਟਰਨ ਿੱਟ ਬੈਂਹਕਿੰ ਗ ਵਾਸਤੇ ਹਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 
ਪਹਰਭਾਸ਼ਾ 
ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਨਲਮਨਟਡ ਇਿੱਕ ਬੈਂਨਕੰਗ ਕੰਪਿੀ ਹੈ ਨਜਸਿੰੂ ਕੰਪਿੀਜ਼ ਐਕਟ 1956 (CIN: L99999MH1995PLC089008) ਦੇ ਤਨਹਤ 
ਨਿਗਨਮਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਿੰੂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
ਕੰਪਿੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013, ਬੈਂਨਕੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਿ ਐਕਟ, 1949 ਦੇ ਤਨਹਤ ਇਿੱ ਕ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਲਾਇਸੰਸ ਪਰਾਪਤ ਅਤੇ 6ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਇਸਦੇ 
ਰਨਜਸਟਰਡ ਦਫਤਰ, ਪੈਨਿਿਸੁਲਾ ਨਬਜ਼ਿਸ ਪਾਰਕ, ਟਾਵਰ ਏ, ਸੈਿਾਪਤੀ ਬਾਪਟ ਮਾਰਗ, ਲੋਅਰ ਪਰੇਲ, ਮੁੰ ਬਈ - 400 013, ਉਹ 
ਨਮਆਦ ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਉੱਤਰਾਨਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।  
ਇਿੱਕ ਖਾਤਾ ਗਾਹਕ ਦਾ ਵਰਤਮਾਿ ਖਾਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਕਸਮ ਦਾ ਡੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਜ ੋ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇੰਟਰਿੈਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਸੁਨਵਿਾ ਿੰੂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 
ਨਬਜ਼ਿਸ ਇੰਟਰਿੈਟ ਬੈਂਨਕੰਗ (ਬੀਆਈਬੀ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇੰਟਰਿੈਟ ਬੈਂਨਕੰਗ, ਕਰਜ਼ਾ ਆਿਲਾਈਿ, ਫੋਰੈਕਸ 
ਔਿਲਾਈਿ, ਭੁਗਤਾਿ ਗੇਟਵੇ ਸੁਨਵਿਾ, ਡੈਰੀਵੇਨਟਵਜ਼ ਔਿਲਾਈਿ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ।  
ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਯਾਿੀ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕ ਿੇ ਭਨਵਿੱਖ ਨਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਇੰਟਰਿੈਟ ਬੈਂਨਕੰਗ 
ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਲਆ ਹੈ।  
ਉਪਭੋਗਤਾ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਅਨਿਕਾਰਤ ਨਵਅਕਤੀ ਿੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਨਕ ਅਸਲ ਨਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਦ ੇਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਬੀਆਈਬੀ ਸੁਨਵਿਾ 
ਦਾ ਸੰਚਾਲਿ ਕਰੇਗਾ। 
ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਿੰੂ ਸੰਬੋਨਿਤ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਿੰੂ ਵੀ ਗਾਹਕ ਿੰੂ ਸੰਬੋਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁ਼ਿੰ ਚ ਕਰਨਾ 
ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ  ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਿਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਗਾਹਕਾਂ ਿੰੂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਰਦਾਿ  ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਇਿੱ ਕ ਇੰਟਰਿੈਟ 
ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸਿੰੂ ਇੰਟਰਿੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਿੈਟ ਨਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਨਗਆਿ ਹੋਵੇਗਾ।  
ਪਰਮਾਣਹਕਤਾ ਕਾਰਵਾਈ 
ਗਾਹਕ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਨਕ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਨਿਰ ਿੰੂ ਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ 
ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
ਪਨਹਲੀ ਵਾਰ, ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਸੀਲਬੰਦ ਨਲਫਾਫੇ ਨਵਿੱ ਚ ਕੋਰੀਅਰ/ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸਵਰਡ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 
ਕੋਰੀਅਰ ਗਾਹਕ ਦੇ ਮੇਨਲੰਗ ਪਤੇ 'ਤੇ ਨਡਲੀਵਰ ਕਰ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸਵਰਡ ਲਈ ਡੀਸੀਬੀ  ਬੈਂਕ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ 
ਜਾਵੇਗੀ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਿੰੂ ਪਨਹਲੀ ਵਾਰ ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਰਿੱ ਨਖਆ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਫਰ ਪਾਸਵਰਡ ਿੰੂ 
ਅਕਸਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।  
ਗਰਾਹਕ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ  ਨਕਸੇ ਵੀ ਿੁਕਸਾਿਾਂ ਅਤੇ  ਹਰੋ ਿਤੀਨਜਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੁਰਿੱ ਨਖਅਤ 
ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਜਿੱ ਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਵੇ।  
ਨਕਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਨਿਰ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਾਰਡ। ਪਾਸਵਰਡ ਗੋਪਿੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 
ਨਵਿੱਚ, ਗਾਹਕ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਅਨਜਹੀਆਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣ-ਪਿੱ ਤਰ ਦੇ ਿੁਕਸਾਿ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ 
ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ/ਜਾਂ ਆਈ.ਡੀ. ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪਾਸਵਰਡ ਗੁਆ ਨਦੰਦਾ ਜਾਂ ਭੁਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ 
ਿੰੂ  ਇਿੱ ਕ ਨਲਖਤੀ ਬੇਿਤੀ ਭੇਜਕੇ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਿਵੇਂ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ  ਬੇਿਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ।   



  
ਭ ਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ 
ਵਪਾਰੀ ਇਿੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਇੰਟਰਿੈਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਉਪਭੋਗਤਾ ਿੰੂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਿ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ/ਉਤਪਾਦ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਚਦਾ ਹੈ।  
 
ਸਹਾਇਕ ਇਿੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਿ/ਭੁਗਤਾਿ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਗਰਨਹ ਦ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਨਵਿੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।   
1. ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਿ ਗੇਟਵੇ ਨਹਦਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਿਲਾਈਿ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਿਤੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਲੋਂ  ਪਰਦਾਿ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਔਿਲਾਈਿ ਭੁਗਤਾਿ ਸੇਵਾ ਿੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 
2. ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਕਰ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਿ ਿੰੂ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਇੰਟਰਿੈਟ ਬੈਂਨਕੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰੀ/ਸਹਾਇਕ ਿੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 
3. ਵਪਾਰੀ/ਸਹਾਇਕ/ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਵਿੱਲੋਂ  ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਨਬਨਲੰਗ ਵੇਰਵੇ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ  ਦੀ ਸਾਡੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਕਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਜੰਮੇਵਾਰੀ 

ਿਹੀਂ ਹੈ।   
4. ਮੈਂ/ ਅਸੀਂ ਏਥੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਮੈਂ/ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ, ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ/ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 

ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਨਵਿਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ। 
5. ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਨਿਮਿਨਲਖਤ ਵਾਸਤ ੇਨਕਸੇ ਵੀ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਿੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਿਹੀਂ ਕਰੇਗਾ: 

5.1. ਸੇਵਾ/ਸੁਨਵਿਾ ਤਨਹਤ ਿੇਕਿੀਤੀ ਿਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੇਰੀਆਂ/ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਿ।  
5.2. ਗੈਰ-ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਜਿੱ ਥੇ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਇਹ ਨਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਿ ਦਾ ਕਾਰਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਨਕ ਨਹਦਾਇਤਾਂ ਸਹੀ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ 

ਤਰਹਾਂ ਿਾਲ ਅਸਪਿੱ ਸ਼ਟ, ਅਣਉਨਚਤ, ਅਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਜਾਂ ਸ਼ਿੱਕੀ ਿਹੀਂ ਹਿ।  
5.3. ਇਸ ਪਰਨਕਨਰਆ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਕਸੇ ਹਰੋ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਿ ਲਈ; ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਿੁਕਸ, ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਜਾਂ 

ਸੇਵਾ/ਸੇਵਾਵਾਂ। ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਵਿੱਚ ਨਵਘਿ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਿਾਲ ਭੁਗਤਾਿ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਭੁਗਤਾਿ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਿਤੀਨਜਆਂ ਲਈ, ਮੈਿੰੂ 
ਇਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਿੰੂ ਹੋਈ ਨਕਸੇ ਹਾਿੀ ਜਾਂ ਿੁਕਸਾਿ ਵਾਸਤੇ।  

5.4. ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਨਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਅਦਾਇਗੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਆਵੰਡਿ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਗਲਤੀ, ਭੁਿੱਲ ਜਾਂ 
ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਿ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਗਲਤ-ਨਵਆਨਖਆ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੰਨਜਲ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 
ਜਾਂ ਭੁਿੱਲਾਂ-ਚੁਿੱ ਕਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਭੁਿੱਲ-ਚੁਿੱ ਕ ਕਰਕ ੇਹੋਏ ਨਕਸੇ ਿੁਕਸਾਿ ਦੁਆਰਾ ਨਹਦਾਇਤਾਂ ਿੰੂ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ 
ਕਰਿਾ। 

6. ਜਦ  ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਨਕਸੇ ਵਸਤੂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਔਿਲਾਈਿ ਭੁਗਤਾਿ ਸੇਵਾ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ  ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਨਕਸੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤ ੇ
ਕੋਈ  ਭੁਗਤਾਿ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ  ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਵਿੱਚੋਂ ਨਕਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗਾ/ਗੀ। ਅਸੀਂ 
ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਕ: 
6.1. ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਅਨਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਨਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰੂਿਾਂ ਅਤੇ ਅਨਿਨਿਯਮਾਂ ਦੀ 

ਤਾਮੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਿਾਂ   ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। 
6.2. ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਰਦਾਿ 

ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਿ ਕਰੇਗਾ। 
7. ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਭੁਗਤਾਿ ਦੇ ਨਵਸਥਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਵਾਦ ਿੰੂ ਵਪਾਰੀ ਿਾਲ ਨਸਿੱਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱ ਲ ਕਰ ਨਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇ

ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਜੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਵਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਨਵਿਾ ਤਿੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। 
8. ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਮੈਂ/ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਿੂਰੇ ਨਰਕਾਰਡਾਂ 

ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਿ ਦੀ ਰਕਮ ਿੰੂ ਇਿਕਾਰ ਕਰਿ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰ ਿਹੀਂ 
ਠਨਹਰਾਵਾਂਗੇ। 

9. ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਵਪਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਰੁਦਗੀ ਦ ੇਪਰਬੰਿ ਜਾਂ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ 
'ਤ ੇਮਾਲ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਣਜਾਣੇ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸ ੇਹੋਰ ਗਾਹਕ ਿੰੂ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ 
ਠਨਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਭੂਨਮਕਾ ਕੇਵਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਿ ਗੇਟਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। 
ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਨਵਵਸਥਾ ਤਿੱਕ ਸੀਮਤ। ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਡਲੀਵਰੀ/ਸਨਥਤੀ/ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਿਾਲ ਸਬੰਿਤ ਸਾਰੇ ਨਵਵਾਦਾਂ  ਿੰੂ 
ਨਸਿੱਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

10. ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਜੇ ਔਿਲਾਈਿ ਭੁਗਤਾਿ ਸੇਵਾ/ਸੁਨਵਿਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚੇ ਕੇਵਲ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦੇ 
ਅਖਨਤਆਰ 'ਤੇ ਹਿ, ਤਾਂ ਮੈਿੰੂ/ਸਾਿੰੂ ਨਬਿਾਂ ਿੋਨਟਸ ਨਦਿੱ ਨਤਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਨਜਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਿ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। 

11. ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚੋਂ ਨਕਸ ੇਵੀ ਡੈਨਬਟ ਿੰੂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਨਿਕਾਰ ਹੈ (ਪਰ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਿਹੀਂ) 
ਕੇਵਲ ਮੇਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਉਪਲਬਿਤਾ ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਰਿ/ ਵਸਤੂਆਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਉਪਲਬਿਤਾ 
ਆਵੰਡਿ ਦੇ ਕਾਰਿ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹਰੋ ਕਾਰਿ ਵਾਸਤੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਿ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਿਹੀਂ)। ਅਤੇ 
ਵਪਾਰੀ/ਵਪਾਰੀ। ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਿਕ ਵਿੱਲੋਂ  ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਿਹੀਂ ਠਨਹਰਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀ ਡੈਨਬਟ 
ਐਟਂਰੀ (ਆਈਈਐਸ) ਿੰੂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ ਸਾਿੰੂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਿਹੀਂ ਠਨਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

12. ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਸਾਰੇ ਰੀਫੰਡ ਵਪਾਰੀਆਂ/ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿਾ ਕਰਿ/ਵਸਤੂਆਂ ਿੰੂ ਰਿੱ ਦ ਕਰਿ 
ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿ। ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਦੀ ਬੇਿਤੀ ਅਿੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

13. ਅਸੀਂ ਨਕਸ ੇਵੀ ਗੈਰ-ਕਿੰੂਿੀ ਜਾਂ ਅਣਉਨਚਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਿੰੂਿੀ ਮਕਸਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਿ ਗੇਟਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ। ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਬੰਨਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਨਵਿਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਨਗਆ ਿਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਆਨਗਆ ਿਾ ਦੇਣ 
ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

14. ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਇਿੱ ਕ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਉਹੀ ਸੇਵਾ/ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਿ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਸੁਨਵਿਾ ਲਈ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ 
ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਅਨਜਹੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ/ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੂਬੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਜੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਖ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਿਾਲ ਨਜੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰ 
ਿਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਜੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰ ਿਹੀਂ ਹੈ।  ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਿੁਕਸਾਿ ਲਈ, ਮੈਿੰੂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ 
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਿਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਸਬੰਿ ਨਵਚ ਜੋਖਮ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੈ। 

15. ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਨਕਸੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਨਤਆਂ ਦੇ ਸਬੰਿ ਨਵਿੱਚ, ਨਬਿਾਂ ਨਕਸੇ ਿੋਨਟਸ ਦ,ੇ ਨਕਸ ੇਵੀ ਸਮੇਂ  ਪੈਸ ੇ
ਕਿਵਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। 

  



 
16. ਅਸੀਂ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 3 ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਨਦਿਾਂ ਦਾ ਨਲਖਤੀ ਿੋਨਟਸ ਦੇਕੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ/ਸੁਨਵਿਾ ਿੰੂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਿ 

ਦੀ ਬੇਿਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਤ ਤੀਜੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਨਦਿ ਦੇ ਪਰੂਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਅਨਜਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ 
ਸੇਵਾ/ਸੁਨਵਿਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ/ਹੋਵਾਂਗੇ। ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ  
ਨਕਸੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਿ ਨਵਿੱਚ ਔਿਲਾਈਿ ਭੁਗਤਾਿ ਸੇਵਾ/ਸਨੁਵਿਾ ਿੰੂ ਪਰੂੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ 
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ; ਜਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਔਿਲਾਈਿ ਭੁਗਤਾਿ ਸੇਵਾ/ਸੁਨਵਿਾ ਿੰੂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਨਬਿਾਂ ਨਕਸ ੇ
ਅਗਾਊਂ ਿੋਨਟਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।  

17. ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ  ਇਸ ਔਿਲਾਈਿ ਭੁਗਤਾਿ ਸੇਵਾ/ਸੁਨਵਿਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ,ੇ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਥੇ ਨਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ 
ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਾਲ ਸਨਹਮਤ ਹੋਵਾਂਗਾ/ਹੋਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀਆਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਲਾਗੂ 
ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਨਲਖਤੀ ਰੂਪ ਨਵਿੱਚ ਸਨਹਮਤ ਹੋਏ ਹਾਂ।    

ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਅਹਧਕਾਰ ਖੇਤਰ 
ਇਹ  ਫਾਰਮ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਅਿੀਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਬੰਿਾਂ ਦਆੁਰਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਿੰੂਿ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਨਿਯੰਤਨਰਤ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣਗੇ। ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਵਾਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਿੱਚ ਮੁੰ ਬਈ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਨਵਸ਼ੇਸ਼  ਅਨਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਪਤੀ ਇਵੈਂਟ 
ਕਰੈਨਡਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ, ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਅਨਜਹੀ ਨਮਆਦ ਪੁਿੱ ਗਣ ਦੀ ਨਮਤੀ ਤਿੱਕ ਸਾਰੇ ਖਰਨਚਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਿਾਂ ਿੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ 
ਦਾ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਕਿੱ ਟਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਿਯੋਗ ਸੇਵਾ/ਸੇਵਾ। ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕ ਿੰੂ ਭੇਜਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਸੇਵਾਵਾਂ/ਸ ਹਵਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਸ ਹਵਧਾਵਾਂ ਦੇ ਹਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ  ਅਹਧਕਾਰ 
ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਿੰੂ ਜੋੜਿ, ਸੋਿਣ, ਮੁਅਿੱ ਤਲ ਕਰਿ ਜਾਂ ਰਿੱ ਦ ਕਰਿ ਅਤੇ ਨਿਯਮ 
ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿੰੂ ਸੋਿਣ ਦਾ ਅਨਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ।  
 ਹੋਰਨਾਂ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਹਲਿੰ ਕ 
ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਲੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਅਨਜਹ ੇ
ਨਲੰਕ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਅਨਜਹੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਿੰੂ ਨਿਯੰਤਨਰਤ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਿਹੀਂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਅਨਜਹੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਅਤੇ 
ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ/ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਿੰੂ ਨਿਯੰਤਨਰਤ ਜਾਂ ਸਮਰਥਿ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ  ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਿਾ ਬਣੋ ਅਤੇ ਨਜੰਮੇਵਾਰ ਿਾ  
ਬਣੋ। 
G. ਡੈਹਬਟ ਕਾਰਡ 
  ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ/ ਪਹਰਭਾਸ਼ਾ 

• "ਦ ਬੈਂਕ", ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉੱਤਰਾਨਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ। 
• "ਕਾਰਡ" ਜਾਂ "ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ", ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਡੀਸੀਬੀ ਡਨੈਬਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜੂਿੀਅਰ ਸੇਵਰ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ  ਡੀਸੀਬੀ 

ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ  ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਿੰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਗਆ। 
• ਕਾਰਡਿਾਰਕ, ਤੁਹਾਿੰੂ, "ਉਸ ਿੰੂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪੜਿਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਜਿੱ ਥੇ ਇਸ ਿੰੂ 

ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਗਾਹਕ ਨਜਸਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਡੀਸੀਬੀ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ 
ਜੂਿੀਅਰ ਸੇਵਰ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਮਿੋਿੀਤ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 
ਨਵਿੱ ਚ ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਸੰਗਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਿਾਰੀ ਨਲੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। 

• "ਖਾਤਾ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਦੀਆਂ ਬਿੱਚਤਾਂ ਜਾਂ ਚਾਲੂ ਖਾਨਤਆਂ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਹ ੈ
ਨਜਸਿੰੂ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਚਾਲਿ ਲਈ ਯੋਗ ਖਾਤੇ ਵਜੋਂ ਮਿੋਿੀਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। 
ਕਾਰਡ ਿਾਰਕ ਿੰੂ ਇਕਿੱ ਨਲਆਂ ਕੰਮ ਕਰਿ ਦਾ ਅਖਨਤਆਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਿਾਰਕ ਜਾਂ ਇਕਿੱਲਾ 
ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਿ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਇਿੱ ਕ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਖਾਤਾ ਿਾਰਕ/ਖਾਤਾ ਿਾਰਕ ਹਿ। ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਿ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

• "ਪਰਾਇਮਰੀ ਖਾਤਾ", ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਕਾਰਡ ਿਾਲ ਨਲੰਕ ਕੀਤੇ ਕਈ ਖਾਨਤਆਂ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ, ਿੰੂ ਖਾਤਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ 
ਮੁਿੱ ਖ/ਮੁਿੱ ਖ ਖਾਤਾ ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਨਹਲੇ ਖਾਤੇ ਿੰੂ ਵਜੋਂ ਮਿੋਿੀਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। ਯਾਿੀ ਨਜਸ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ-
ਦੇਣ, ਕੈਸ਼ ਕਿਵਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਿਾਲ ਸਬੰਿਤ ਖਰਚੇ ਡੈਨਬਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿ। 

• "ਿਾਮਜ਼ਦ ਖਾਤੇ", ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਉੱਪਰ ਵਰਣਿ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ, ਨਵਿੱਚ ਇਿੱ ਕ ਪਰਾਇਮਰੀ ਖਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਹ   
ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਦੇ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪ ਿੰ ਨ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਿੰੂ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

• "ਏਟੀਐਮ" ਇਿੱ ਕ ਸਵੈਚਾਨਲਤ ਟੇਲਰ ਮਸ਼ੀਿ ਿੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਵਦੇਸ਼ ਨਵਿੱਚ, ਚਾਹ ੇ
ਉਹ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਿੈੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਂਕ, ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰਡ ਿਾਰਕ 
ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਿ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• "ਨਪੰਿ", ਨਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਿੰੂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਨਿੈੱਜੀ ਪਛਾਣ ਿੰਬਰ 
(ਏਟੀਐਮ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਿ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ) ਨਜਸ ਿੰੂ ਉਸਿੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੁਨਣਆ ਹੈ। 

• "ਲੈਣ-ਦੇਣ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਵਿੱਲੋਂ  ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਨਸਿੱਿੇ ਜਾਂ ਅਨਸਿੱਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਕੇ  ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਿ ਲਈ  ਨਦਿੱਤਾ ਨਗਆ ਕੋਈ ਵੀ ਿੋਨਟਸ। (ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਿ  ਪਰਚੂਿ ਖਰੀਦਾਂ), 
ਿਕਦ ਕਿਵਾਉਣਾ, ਿਕਦ/ਿਕਦ ਕਿਵਾਉਣਾ ਚੈੈੱਕਾਂ ਿੰੂ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਨਦ)। 

• "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ, ਿੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਿ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਵੈਿ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੈ। 

• "ਸਟੇਟਮੈਂਟ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਡ ਿਾਰਕ ਿੰੂ ਕਾਰਡ ਿਾਰਕ ਿੰੂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਖਾਤੇ ਦੀ ਨਮਆਦੀ 
ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਨਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਿੰੂ ਨਿਰਿਾਰਤ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਜਸਿੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿਾ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਉਨਚਤ 
ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• "ਵਪਾਰੀ" ਜਾਂ "ਵਪਾਰੀ ਸਥਾਪਿਾ", ਨਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਕ ਨਜਿੱ ਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹ,ੈ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਜੋ ਸਵੀਕਾਰ/ਸੰਚਾਨਲਤ 
ਕਰਿਗੇ। ਆਿਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹਰੋਾਂ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ: ਸਟੋਰ, ਦੁਕਾਿਾਂ, ਰੈਸਟਰੋੈਂਟ, ਏਅਰਲਾਈਿ ਅਦਾਰੇ, ਆਨਦ। 
ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਿੈਸ਼ਿਲ ਵਿੱਲੋਂ  ਇਸ਼ਨਤਹਾਰ ਨਦਿੱਤਾ ਨਗਆ। 

  



  
• "ਈਡੀਸੀ" ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਡੇਟਾ ਕੈਪਚਰ", ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ-ਆਫ-ਸੇਲ ਸਵਾਈਪ ਟਰਮੀਿਲਾਂ ਿੰੂ 

ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਵਦੇਸ਼ ਨਵਿੱਚ, ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਿੈੈੱਟਵਰਕ 
'ਤੇ ਇਕਰਾਰਿਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਅਦਾਨਰਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਖਾਨਤਆਂ (ਖਾਨਤਆਂ) ਨਵਿੱਚੋਂ ਡੈਨਬਟ 
ਕਰਿ ਦੀ ਆਨਗਆ ਨਦੰਦਾ ਹੈ। 

• "ਵੀਜ਼ਾ", ਨਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਨਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਨਿਤ 
ਵਪਾਰਕ ਨਚੰਿਹ  ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

• "ਵੀਜ਼ਾ" ਿਾਲ ਹੀ ਏਟੀਐਮ ਿੈੈੱਟਵਰਕ", ਨਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਕ ਇਿੱ ਕ ਏਟੀਐਮ ਹੈ ਜੋ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤ ੇ
ਵੀਜ਼ਾ/ਡਨੈਬਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਲਿੱ ਸ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਰੋਿ ਨਚੰਿਹ  ਪਰਦਰਨਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

• ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ("ਕਾਰਡ" ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ") ਨਵਿੱਚ 6 ਵੀਂ ਮੰਨਜਲ 'ਤੇ, ਟਾਵਰ ਏ, 
ਪੈਨਿਿਸੁਲਾ ਨਬਜ਼ਿਸ ਪਾਰਕ, ਲੋਅਰ ਪਰੇਲ, ਮੁੰ ਬਈ - 400013 'ਤੇ, 6 ਵੀਂ ਮੰਨਜਲ 'ਤੇ, ਏਥੇ ਦਿੱਸੇ ਨਿਯਮ ਅਤ ੇ
ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਪੰਜੀਨਕਰਤ  ਦਫਤਰ ਹੈ।  

 ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 
• ਕਾਰਡ ਿੰਬਰ: ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ 16 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਿੰਬਰ ਹੈ। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਿਾਲ ਸਾਰਾ 

ਸੰਚਾਰ/ਸੰਚਾਰ ਭੇਜੋ। ਪਿੱ ਤਰ-ਨਵਹਾਰ  ਨਵਿੱਚ ਇਸ ਿੰਬਰ  ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਦਓ।  
• ਗਾਹਕ ਆਈਡੀ: ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਲਈ ਅਨਿਕਾਨਰਤ ਹੋ।  
• (ਐਮਐਮ-ਵਾਈਵਾਈ ਫਾਰਮੈਟ) ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੈਿ: ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਦਖਾਏ ਗਏ ਸਾਲ ਦ ੇਆਖਰੀ 

ਨਦਿ ਤਿੱਕ ਵੈਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
• ਵੀਜ਼ਾ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਹੋਲੋਗਰਾਮ: ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਾ ਜੋ ਇਸ ਲੋਗੋ  ਿੰੂ ਪਰਦਰਨਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਨਬਟ 

ਕਾਰਡ ਿੰੂ ਦੁਿੀਆ ਭਰ ਨਵਿੱਚ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
• ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਵਰਤੋਂ ਨਸਗਿਲ: ਖਰੀਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ, ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਿੰੂ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ-ਆਫ-

ਸੇਲ ਸਵਾਈਪ ਟਰਮੀਿਲ ਦੇ ਿਾਲ ਮਰਚੈਂਟ ਆਊਟਲੈਟਾਂ 'ਤੇ ਵਰਨਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ "ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਪਰੰ ਟਰ" 
ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੇਲ/ਮੇਲ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਿੰੂ ਦੇਖੋ। ਟੈਲੀਫੋਿ ਆਰਡਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਿਾ ਕਰੋ।   

  ਕਾਰਡ ਦੇ ਹਪੱਛ ੇ
• ਮੈਗਿੈਨਟਕ ਪਿੱਟੀ: ਤਹੁਾਡੇ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਿਾਲ ਸਬੰਨਿਤ ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੰੂ ਇਿੱ ਥੇ ਏਿਕੋਡ ਕੀਤਾ ਨਗਆ 

ਹੈ। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਿੰੂ ਖਰੁਚਣ ਜਾਂ ਚੰੁਬਕਾਂ ਅਤੇ ਚੰੁਬਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਨਕਉਂਨਕ ਇਹ 
ਪਿੱ ਟੀ ਿੰੂ ਿੁਕਸਾਿ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਹਿ।  

• ਦਸਤਖਤ ਪੈਿਲ: ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਪਛਲੇ ਪੈਿਲ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਗੈਰ-
ਫੁਟਕਲ ਬਾਲਪੁਆਇੰਟ ਪੈੈੱਿ (ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਲੀ ਨਸਆਹੀ ਿਾਲ) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ। ਨਜਸ ਦਸਤਖਤ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਚਾਰਜ ਸਨਲਿੱ ਪ ਨਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਊਟਲੈੈੱਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਿ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਾਰਡ 
'ਤੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਿ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ। 

• ਡੀਸੀਬੀ. ਕਸਟਮਰ ਕਅੇਰ: ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੈਲਪਲਾਈਿ ਿੰਬਰ 'ਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਿੰੂ ਉੱਪਰ ਨਕਸ ੇਵੀ ਸਮੇਂ ਕਾਲ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। (022) 6899 7777/ (040) 6815 7777 ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣੇ 
ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਬੰਿ ਨਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

• ਪਰਸਿਲ ਆਈਡੈਂਟੀਨਫਕੇਸ਼ਿ ਿੰਬਰ (ਨਪਿ): ਏਟੀਐਮ ਨਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਗੁਪਤ ਨਪੰਿ 
ਨਮਲੇਗਾ।  

ਆਪਣੇ ਡੈਹਬਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਹਕਹਰਆਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂਿੰ   ਜਾਣੋ 
• ਏਟੀਐਮ 'ਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਡਨੈਬਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਨਿੈੱਜੀ ਪਛਾਣ ਿੰਬਰ (ਨਪਿ) ਵਿੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਭੇਨਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
• ਨਕਸ ੇਵੀ ਸਮਿੱ ਨਸਆ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਿੱਚ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ (022) 6899 7777/6899 7777 

'ਤੇ ਜਾਓ ਸੰਪਰਕ (040) 6815 7777। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। 
• ਕਾਰਡ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਡੀਸੀਬੀ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ 

ਸਵੀਨਕਰਤੀ ਵਜੋਂ ਨਵਚਾਨਰਆ ਜਾਵੇਗਾ।  
ਸੇਧਾਂ ਵਰਤੋਂ 

• ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਵਰਤਣ ਨਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਿ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਨਵਿੱ ਚ ਆਸਾਿ ਹੈ, ਜੋ ਨਕ 
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵਦੇਸ਼ਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਵੀ ਵੈਿ ਹੈ। 

ਅਿੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਤੋਂ 
• ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵਦੇਸ਼ ਨਵਿੱ ਚ ਵੀ ਵੈਿ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਨਕ, ਿੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਿ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਿ 

ਭਾਰਤ, ਿੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਿ ਦੀਆਂ ਸਥਾਿਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਿਾ ਕਾਿੰੂਿੀ 
ਿਹੀਂ ਹੈ।  ਹਾਲਾਂਨਕ, ਜੇ ਤਹੁਾਡਾ ਕਾਰਡ RUPay ਕਾਰਡ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੂਟਾਿ ਨਵਿੱ ਚ ਲੈਣ-
ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਨਵਦੇਸ਼ਾਂ ਨਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਦ ੇਿਾਲ-ਿਾਲ ਿਕਦ ਕਿਵਾਉਣਾ) ਿੰੂ ਨਰਜ਼ਰਵ  
ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਨਿਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ  
ਸਖਤੀ ਿਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਨਦਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ 
ਨਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਿੰੂ  ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪਰਬੰਿਿ ਐਕਟ 19 ਦੇ   ਤਨਹਤ  ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ  ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। 

• ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ ਟਰੈਵਲ ਕੋਟਾ (ਬੀਟੀਪਿਊ) ਦੇ ਤਨਹਤ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਮਦੁਰਾ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਪਾਸਪੋਰਟ ਿੰੂ ਨਕਸੇ ਅਨਿਕਾਨਰਤ ਡੀਲਰ ਕੋਲੋਂ  ਮਿਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ 
ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਅਨਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

• ਨਵਦੇਸ਼ ਨਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਨਵਸਤਨਰਤ ਨਹਦਾਇਤਾਂ ਿੰੂ "ਨਵਦੇਸ਼ਨਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਨਬਟ 
ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਾ" ਖੰਡ ਨਵਿੱਚ ਦੇਨਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

  



  
• ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਸੀਬੀ. ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਿ ਿੰੂ ਬੈਂਕ ਨਰਕਾਰਡਾਂ 

ਨਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਅਿੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
ਵਪਾਰੀਆਊਟਲੈਿੱਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਹਵਕਰੀ/ਹਵਕਰੀ ਹਬਿੰ ਦੂ ਖਰੀਦ) 

• ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵਸ਼ਵ ਭਰ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸ ੇਵੀ ਵਪਾਰੀ ਆਊਟਲੈੈੱਟ 'ਤ ੇਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਿ ਵਾਸਤੇ ਤਹੁਾਡੇ ਡਨੈਬਟ ਕਾਰਡ ਦੀ  
ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਾ (ਨਜਿੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ/ਵੀਜ਼ਾ ਉਪਲਬਿ ਹੈ) ਰੂਪੇ ਕਾਰਡ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿ), ਖਰੀਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ 
ਿੰੂ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਾਰਿ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

• ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੋਟ ਕਰੋ ਨਕ ਨਕਉਂਨਕ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦਸਤਖਤ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ 
ਲਈ ਤੁਹਾਿੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰੌ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਿਾਲ ਭੌਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕ ਆਰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਿ ਆਰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਿੈੈੱਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਡੈਨਬਟ 
ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਾ ਕਰੋ। 

• ਪੁਆਇੰਟ-ਆਫ-ਸੇਲ ਵਪਾਰੀ ਸਥਾਪਿਾ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ/ਵੀਜ਼ਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇਲੈਕਟਰੋ/ਵੀਜ਼ਾ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਈਕੋਿ ਿੰੂ ਖੋਜੋ। ਵਪਾਰੀ 
ਕੋਲ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ-ਆਫ-ਸੇਲ ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਨਪੰਗ ਟਰਮੀਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਸਪੁਰਦ  ਕਰੋ। 
• ਕਾਰਡ ਪਰਮਾਣੀਕਰਿ ਲਈ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਡੇਟਾ ਕੈਪਚਰ ਟਰਮੀਿਲ ( ੀਓਐੱਸ/ਈਡੀਸੀ ਮਸ਼ੀਿ) ਵਪਾਰੀ ਦੁਆਰਾ 

ਸਵਾਈਪ/ਸਵਾਈਪ ਕਰ ੋਨਡਪ-ਇਿ ਹੋਵੇਗਾ। 
• ਸਫਲ ਅਖਨਤਆਰਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਾਸਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚੋਂ ਡੈਨਬਟ ਕਰ ਨਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕਈ ਵਾਰ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿ ਰਕਮ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿ ਰਕਮ। ਜਾਂ ਿੋਟ-ਕਥਿ, ਸਰਚਾਰਜ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵਿੱਚ/ਬਾਅਦ ਨਵਿੱਚ 
ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ। ਬਾਅਦ ਦੀ ਨਕਸੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਿੰੂ ਇਸਿੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਡੈਨਬਟ ਕਰ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਮਾ ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਿੀਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨਵਚਲੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਪੀ.ਓ.ਐਸ 
ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। 

• ਨਵਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਨਲਿੱ ਪ ਬਣਾ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
• ਨਵਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਨਲਿੱ ਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ*। ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖਤ ਕਾਰਡ ਿੰੂ ਉਲਟ ਨਦਸ਼ਾ ਨਵਿੱਚ 

ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। (*ਦੂਜਾ) ਇਸ ਕੰਪੋਿੈਂ ਟ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ [ ਨਜਵੇਂ ਨਕ 4 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਨਪਿ, 
ਆਨਦ], ਭੌਨਤਕ ਨਚੰਿਹ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਹੀਂ ਹੈ)। 

• ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਿੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਨਦਿੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। 
• ਭਨਵਿੱਖ ਦ ੇਹਵਾਲੇ ਲਈ ਨਵਕਰੀ ਸਨਲਿੱ ਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਿੰੂ  ਰਿੱ ਨਖਅਤ ਕਰੋ। 
• ਨਕਸ ੇਵਪਾਰੀ ਸਥਾਪਿਾ ਨਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਖਰੀਦ ਦੀ ਰਕਮ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਦ ੇਮਿੋਿੀਤ 

ਪਰਾਇਮਰੀ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਡੈਨਬਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਡੈਨਬਟਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ/ਰੇਲਵੇ ਸਰਚਾਰਜਾਂ 
ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਸਿਾਰਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਿੰੂ ਉਨਚਤ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਫਾਈਿੈਂ ਸ ਕੀਤਾ 
ਨਗਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਦੇਰ ਿਾਲ ਡੈਨਬਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿ।  

ਆਨਲਾਈਨ (ਈ-ਕਾਮਰਸ / ਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੈਣ-ਦੇਣ): 
 

• ਔਿਲਾਈਿ ਖਰੀਦਦਾਰੀ/ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਵਦੇਸ਼ਾਂ ਨਵਿੱਚ 
ਭੁਗਤਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ* 

• ਔਿਲਾਈਿ ਭੁਗਤਾਿਾਂ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ  ਦੂਜੇ ਤਿੱਤ ਦੀ ਪਰਮਾਨਣਕਤਾ  ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ  ਹੈ, ਦੂਜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਰਮਾਣੀਕਰਿ 
ਿੰੂ "ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਮੌਜੂਦ ਿਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ"। 

• ਡੀਸੀਬੀ ਡਨੈਬਟ ਕਾਰਡ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ/ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਿਹੀਂ ਕਰਿਗੀਆਂ ਜੋ ਕੰਮ ਿਹੀਂ 
ਕਰਿਗੀਆਂ/ ਦੂਜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਰਮਾਣੀਕਰਿ (ਓਟੀਪੀ - ਵਿ ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ) ਭੁਗਤਾਿ ਦਾ ਸਿਮਾਿ ਕਰਿ ਲਈ 
ਪਰਮਾਣੀਕਰਿ ਦੀ ਮੰਗ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

• ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਇੰਟਰਿੈੈੱਟ 'ਤੇ ਪਰਸਾਨਰਤ ਕੀਤੇ ਡੈਨਬਟ 
ਕਾਰਡਾਂ, ਹੈਨਕੰਗ, ਚੋਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੋਰੀ ਿਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ  ਨਬਿਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿੈੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ 
ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ  ਸੰਭਾਵਿਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਿੋਖਾਿੜੀ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਮਾਮਨਲਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਿਹੀਂ ਹੈ।  ਕਾਰਡ 
ਿਾਰਕ ਡੀਸੀਬੀ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ਨਸਰਫ  ਲੈਣ-ਦੇਣ/ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ  
ਵੇਲੇ ਨਕਸੇ ਿੰੂ ਵਿੇਰੇ ਸਾਵਿਾਿ ਰਨਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

• ਹਾਲਾਂਨਕ ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਵਿੱਲੋਂ  ਸੰਚਾਨਰਤ ਨਕਸ ੇਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਅਨਿਕਾਨਰਤ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰਿੱ ਨਖਆ ਕਰਿ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ 
ਵਾਜਬ ਸਾਵਿਾਿੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿ, ਪਰ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਨਿਿਤਾ 
ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਿਹੀਂ ਨਦੰਦਾ। ਨਜਸ ਿਾਲ ਇੰਟਰਿੈੈੱਟ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹ ੋ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਨਫਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣ-ਅਨਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

• ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਪਰਦਰਸ਼ਿ, ਤਰੁਿੱ ਟੀਆਂ, ਤਰੁਿੱ ਟੀਆਂ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਨਮਟਾਉਣ,  ਿੁਕਸਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਿ ਜਾਂ 
ਸੰਚਾਰ ਨਵਿੱ ਚ ਦੇਰੀ, ਕੰਨਪਊਟਰ ਵਾਇਰਸਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਲਾਈਿ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ, ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਨਵਿਾਸ਼ ਜਾਂ 
ਅਣਅਨਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰ ਚ, ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ  ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਿਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।  

 ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
• ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਿੰੂ ਭਾਰਤ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸ ੇਵੀ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦ ੇਏਟੀਐਮ 'ਤ ੇਿਕਦੀ ਕਿਵਾਉਣ, ਬਕਾਇਆ 

ਪੁਿੱ ਛਨਗਿੱਛ, ਨਮੰਿੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੇਿਤੀ, ਨਪੰਿ ਬਦਲਣ, ਚੈੈੱਕ ਬੁਿੱ ਕ ਬੇਿਤੀ, ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਪਰੀ-ਪੇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ 
ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

• ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵਦੇਸ਼ਾਂ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਏਟੀਐਮ 'ਤੇ ਿਕਦੀ ਕਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ 
ਪੁਿੱ ਛਨਗਿੱਛ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਿੰੂ ਐਕਸੈਸ ਕਰਿ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

• ਅਸੀਂ ਨਕਸ ੇਵੀ ਹੋਰ ਏਟੀਐਮ ਏਕੀਕਰਿ ਪਰਣਾਲੀ ਿਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਜਸਿੰੂ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤ ੇਦਾਖਲ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਿੰੂ ਦਾਖਲ ਕਰਿ ਲਈ  ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰ ਚ ਿੰੂ  ਵਿਾਉਣਾ ਵਿੇਰੇ ਆਸਾਿ ਹੋ 
ਜਾਵੇ। 

• ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦ ੇਸਥਾਿਾਂ 'ਤ ੇਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ  
ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਕਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਿੰੂ ਉਸ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਵਸੂਨਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਜਸ ਿਾਲ ਕਾਰਡ ਜੁਨੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  



 ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: 
• ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦ ੇਏਟੀਐਮ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਏਟੀਐਮ 'ਤ ੇਿਕਦ ਕਿਵਾਉਣ/ਬੈਲੇਂਸ ਪੁਿੱ ਛਨਗਿੱਛ/ਹੋਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸੇਵਾ 

ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਿੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਿੇੜਲੀ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ www.dcbbank.com ਦੇਖੋ।  

• ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੋਟ ਕਰੋ ਨਕ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਨਬਿਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਮਿਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਰਿੱ ਦ 
ਕੀਤੇ) ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਿਾਨਰਤ ਇਿੱ ਕ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਬਿਾਂ ਨਕਸੇ ਪੂਰਵ ਿੋਨਟਸ ਦੇ 
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਿੀਿ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ। 

• ਬੈਂਕ ਨਰਕਾਰਡਾਂ ਦ ੇਅਿੁਸਾਰ, ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਕਸ ੇਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੰੂ ਗਾਹਕ ਦ ੇਪੰਜੀਨਕਰਤ ਮੋਬਾਈਲ ਿੰਬਰ (ਆਰਐਮਐਨ) 
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ (ਐਿਆਰਆਈ ਗਾਹਕ ਦੇ 
ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ) 'ਤੇ ਭੇਨਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਡ ਿਾਰਕ ਦੀ ਬੈਂਕ ਨਰਕਾਰਡਾਂ ਨਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਿ ਦੀ 
ਕੋਈ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

• ਆਰਬੀਆਈ ਦ ੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਅਤੇ ਔਿਲਾਈਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ 
ਕਰਿ/ਨਕਨਰਆਸ਼ੀਲ ਕਰਿ ਦੇ ਸਮੇਂ "ਅਪਾਹਜ" ਸਨਥਤੀ ਨਵਿੱਚ ਹੁੰ ਦ ੇਹਿ। ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਕਾਰਡ ਿੰੂ 
ਨਕਨਰਆਸ਼ੀਲ ਕਰ ਨਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਿੰੂ  ਇਸਿੰੂ ਸਮਰਿੱ ਥ ਕਰਿ ਲਈ  ਬੇਿਤੀ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 

ਤ ਹਾਡੇ ਡੈਹਬਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲਾਭ  
ਵਾਧੂ ਕਾਰਿ 

ਖਾਤੇ ਨਵਚਲੇ  ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤਾ ਿਾਰਕਾਂ ਿੰੂ ਵਿੀਕ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਖਾਤੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਿਲ 
ਹਦਾਇਤਾਂ  "ਸਵੈ", "ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ", "ਕੋਈ ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ ਸਰਵਾਈਵਰ" ਹਿ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 
ਵਾਲੀ ਦਰ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਚਾਰਜ  ਲਏ ਜਾਣਗੇ।  

ਬੀਮਾ 
ਜ਼ੀਰੋ ਗ ਆਚੇ ਕਾਰਡ ਦੇਣਦਾਰੀ 
ਜੇ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰੁਮ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿੋਖਾਿੜੀ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ 
ਸੁਰਿੱ ਨਖਅਤ ਹੋ ਨਕਉਂਨਕ ਤੁਹਾਿੰੂ ਭਾਰਤ ਨਵਿੱਚ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਿੁਕਸਾਿ ਬਾਰੇ ਸੂਨਚਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ। (ਸਾਡਾ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ 
ਕੇਂਦਰ 022 - 6899 7777/ 7777) 040 - 6815 7777 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ)। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਨਲਖਤੀ ਰੂਪ ਨਵਿੱ ਚ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਕਰੋ: ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ, ਐਿਪੀਸੀ, ਿੰ. 2, ਥਾਨਿਕਾਚਲਮ ਰੋਡ, ਟੀ ਿਗਰ, ਚੇਿਈ - 600017। 
ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੋਟ ਕਰੋ ਨਕ ਇਹ ਕਵਰ ਨਸਰਫ ਦੁਕਾਿਾਂ, ਐਮਈ ਅਤੇ  ੀਓਐੱਸ ਨਵਚਕਾਰ ਿੋਖਾਿੜੀ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ 
ਵੈਿ ਹੈ। ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਬੀਮਾ ਵੈਿ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਨਕਉਂਨਕ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਲੋਂ  ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨਪੰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੇ/ਹਾਰ ੇ
ਹੋ। ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਕਾਰਡ ਲਈ ਪੁਨਲਸ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਜਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਨਲਖਤੀ ਿੋਨਟਸ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਬਦਲਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬੀਮਾ-ਸੁਰਿੱ ਨਖਆ ਕੇਵਲ ਨਕਸੇ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, 
ਨਜਸ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਨਰਪੋਰਟ ਦੇ 3 ਨਦਿ ਪਨਹਲਾਂ ਅਤੇ ਨਰਪੋਰਟ ਿਾ ਹੋਣ ਦੇ 5 ਨਦਿਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 
ਨਰਪਰੋਟ ਕਰਿ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਿੰੂ ਮੁੜ-ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਗੰੁਮ ਹੋ ਨਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਿੰੂ 
ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਿਾ ਕਰੋ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਿੱ ਕ ਚੰੁਬਕੀ ਪਿੱ ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਡ ਿੰੂ ਕਈ ਟੁਕਨੜਆਂ ਨਵਿੱਚ ਕਿੱ ਟਕੇ ਇਸਿੰੂ 
ਿਸ਼ਟ ਕਰ ਨਦਓ। 
ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 

• ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਸਬੰਿੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ dcb ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ (022) ਤੋਂ 
6899 7777/ (040) 6815 7777  ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ। 

ਖਾਤਾ ਡਬਆਨ  
ਵਾਿੂ ਕਾਰਡਾਂ ਿਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਯਨਮਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ 
ਵੇਰਨਵਆਂ 'ਤੇ ਸੰਬੰਨਿਤ ਵੇਰਨਵਆਂ ਦੇ ਿਾਲ ਨਦਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਿੂ ਕਾਰਡ ਿਾਰਕ ਵਿੱਖਰੇ ਖਾਤਾ ਵੇਰਵੇ ਪਰਾਪਤ ਿਹੀਂ 
ਕਰਿਗੇ।  

 ਆਪਣੇ ਡੈਹਬਟ ਕਾਰਡ ਦਾ  ਹਧਆਨ ਰੱਖੋ 
ਇਹਿਾਂ ਸਰਲ ਸੇਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਾ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਨਚਤ ਕਰੇਗਾ ਨਕ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਿਾ ਇਿੱ ਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਅਿੁਭਵ ਹੈ।  
• ਆਪਣੇ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਿਾਲ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਨਵਵਹਾਰ ਕਰੋ ਨਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਦੀ ਿਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਿੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਿਾਲ 

ਰਿੱ ਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਿੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਿਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਿਾ ਕਰੋ। 
• ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ  ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਰਾਂਚ ਨਵਿੱਚ ਮਿੋਿੀਤ ਬੈਂਕ 

ਅਨਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਿੰੂ ਸਮਰਨਪਤ ਿਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰੁਬਕੀ ਪਿੱ ਟੀ ਦੇ ਕਈ ਟੁਕਨੜਆਂ ਿੰੂ 
ਕਿੱ ਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ। 

• ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿੈੱਜੀ ਪਛਾਣ ਿੰਬਰ (ਪ ਿੰ ਨ) ਿੰੂ ਨਕਸੇ ਿੰੂ ਵੀ ਪਰਗਟ ਿਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਿਾ ਕਰੋ। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ ਿੰ ਨ 
ਿੰੂ ਯਾਦ ਰਿੱ ਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਿੰੂ ਨਮਟਾ ਨਦਓ। ਇਸ ਿੰੂ ਡਨੈਬਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਿਾ ਨਲਖੋ ਅਤੇ ਿਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ 
ਨਲਖਤੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਿਾਲ ਰਿੱ ਖੋ। ਇਹ ਵੀ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਨਜੰਿੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ 
ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨਪੰਿ ਿੰੂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਈ ਨਟਕਾਨਣਆਂ 'ਤੇ ਬਦਲ ਨਦਓ। (ਫੇਰ ਨਤੰਿ ਮਹੀਨਿਆਂ 
ਨਵਿੱਚ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ।) 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਗੰੁਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ/ ਜੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਨਗਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤਹੁਾਿੰੂ ਸ਼ਿੱਕ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਿੰੂ ਿਖੋ ੇ
ਿਾਲ ਵਰਨਤਆ ਨਗਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਿੁਕਸਾਿ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ (022) 6899 7777/7777 ਿੰੂ 
ਕਰੋ। (040) 6815 7777 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

• ਜੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ  ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਿ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਿ  ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਿਤੀ 
ਿੰੂ ਨਲਖਤੀ ਰੂਪ ਨਵਿੱਚ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਿੰੂ ਭੇਜੋ ਨਜਿੱ ਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਿੱਕ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਿੰੂ ਲਾਗੂ ਦਰ 'ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਬਦਲਵਾਂ 
ਕਾਰਡ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਡ ਦੀ ਨਮਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਨਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਚੰੁਬਕੀ ਪਿੱ ਟੀ ਦੇ ਿਾਲ ਕਈ ਟੁਕਨੜਆਂ ਨਵਿੱਚ ਕਿੱ ਟੋ। 

• ਵਪਾਰੀ ਅਦਾਨਰਆਂ ਨਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਓ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਨਕ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਿੰੂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ਼ ੰ ਤੁਹਾਡਦਗੀ ਨਵਿੱਚ ਸਵਾਈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ.ੈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਕਸ ੇਅਿੂਰੀ ਨਵਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਨਲਿੱ ਪ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ 
ਿਾ ਕਰ.ੋ 
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• ਆਪਣੇ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਿੰੂ ਉਹਿਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਨਰਆਂ ਨਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਿਾ ਕਰੋ ਨਜੰਿਹ ਾਂ ਨਵਿੱਚ ਕਈੋ 
ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ-ਆਫ-ਸੇਲ ਸਵਾਈਪ ਟਰਮੀਿਲ ਿਹੀਂ ਹੈ। 

• ਟੈਲੀਫੋਿ/ ਟੈਲੀਫੋਿ ਮੇਲ/  ਇੰਟਰਿੈੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਕਰਿ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ 
ਦੀ ਕਨੋਸ਼ਸ਼ ਿਾ ਕਰੋ। 

• ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਿ ਿੰਬਰ ਜਾਂ ਡਾਕ ਪਤੇ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸ ੇਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਤੁਰੰਤ 
ਨਲਖਤੀ ਰੂਪ ਨਵਿੱਚ ਸੂਨਚਤ ਕਰੋ।  

ਹਵਦੇਸ਼ ਹਵੱਚ ਤ ਹਾਡੇ ਡੈਹਬਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ 
• ਨਵਦੇਸ਼ਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਰਨਚਆਂ ਿੰੂ ਸਖਤੀ ਿਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ 

ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੋਟ ਕਰੋ ਨਕ ਕੁਿੱ ਲ ਖ਼ਰਚੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਵਦਸੇ਼ 
ਨਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਿ ਲਈ ਿਕਦ/ਿਕਦ) ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿ। ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ/ਜਾਂਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ/ਖਾਤਾ 
ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ/ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਿਾਰਤ ਸੀਮਾ (ਕਰੈਨਡਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ) ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਿਹੀਂ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਨਭਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

• ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਅਨਿਕਾਰ (ਛਪਾਈ ਦੀ ਨਮਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਿੁਸਾਰ)। ਬੇਨਸਕ ਟਰੈਵਲ ਕੋਟਾ (ਬੀਟੀਨਕਊ): ਵਸਿੀਕ 
ਭਾਰਤੀਆਂ ਿੰੂ ਨਕਸੇ ਦੇਸ਼ (ਿੇਪਾਲ ਜਾਂ ਭੂਟਾਿ ਿੰੂ ਛਿੱ ਡ ਕੇ) ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ  ਦੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਿੈੱਜੀ ਯਾਤਰਾ 
ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਨਵਿੱਚ  ਪਰਤੀ ਨਵਅਕਤੀ USD10,000 ਜਾਂ USD10,000 ਤੋਂ  ਵਿੱਿ ਦੀ ਬੀਟੀਨਕਊ ਯੋਗਤਾ 
ਦੀ ਆਨਗਆ ਹੈ।   
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਮਿੋਰੰਜਿ ਭਿੱਤਾ: ਫੋਰਕੈਸ ਪਰਤੀ ਯਾਤਰਾ ਯੂਐੱਸ USD25,000 ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ 
ਠਨਹਰਾਓ ਦੀ ਨਮਆਦ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਕਸਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਾਿਫਰੰਸਾਂ ਨਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ 
ਸੈਮੀਿਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। 

• ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਿ ਲਈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਿੰੂ ਅਨਿਕਾਨਰਤ ਡੀਲਰ ਬੀਟੀਪਿਊ ਕੋਲੋਂ  ਮਿਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 
ਡੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਆਪਣਾ ਅਨਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰ ਚੁਣਿ ਲਈ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

• ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੋਟ ਕਰੋ ਨਕ ਤਹੁਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੋਵਾਂ ਿੰੂ 
ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਿ।  

• ਆਪਣੇ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਖਰਨਚਆਂ ਿੰੂ ਟਰੈਕ ਕਰਿ ਲਈ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਨਚਤ ਕਰਿ ਲਈ ਨਕ ਉਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤਯੋਗ 
ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਹਰ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਓਿੀ ਹੀ 
ਰਕਮ ਿੰੂ ਨਦਿ ਦੀ ਟੀਟੀ ਨਵਕਰੀ ਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਨਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਅਨਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

• ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੀਕ ਕਾਰਡ-ਿਾਰਕਾਂ (ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ 
ਵੇਰਨਵਆਂ 'ਤੇ ਨਦਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਿੂ ਕਾਰਡ ਿਾਰਕ ਬੀਟੀਨਕਊ ਦੇ ਤਨਹਤ ਲਈ ਗਈ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਰਦਾਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਨਚਤ ਕਰਿਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ 
ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਨਵਦੇਸ਼ਾਂ ਨਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਿ। 

• ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਏਟੀਐਮਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਨਵਆਪਕ ਸੂਚੀ ਲਈ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ  ਜਾਓ www.visa.com 
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਿਕਦੀ ਿਹੀਂ ਕਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਘਿੱਟ ਕਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ (ਨਕਉਂਨਕ 

ਕੁਝ ਏਟੀਐਮ ਨਵਿੱਚ ਿਕਦ ਨਡਲੀਵਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਿ) ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਮੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ (ਨਕਉਂਨਕ ਿੈੈੱਟਵਰਕ 
ਸਰਵਰ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ)। 

• ਸਾਰੇ ਏਟੀਐਮ ਨਵਿੱਚ ਬੈਲੇਂਸ ਪੁਿੱ ਛਨਗਿੱਛ ਦਾ ਨਵਕਲਪ ਿਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। 
• ਨਵਦੇਸ਼ਾਂ ਨਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਏਟੀਐਮ 'ਤੇ ਿਕਦ ਕਿਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਕਰੀਿ ਖਾਨਤਆਂ ਦੀਆਂ ਨਕਸਮਾਂ ਲਈ 3 ਨਵਕਲਪ 

ਨਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਿੰੂ ਪਰਭਾਨਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 1) ਕਰੈਨਡਟ 2) ਬਿੱ ਚਤ 3) ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰੈਨਡਟ ਨਵਕਲਪ 
ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਨਕਉਂਨਕ ਹੋਰ ਨਵਕਲਪ ਵੀਜ਼ਾ ਿੈੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਿਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਿ।  

• ਨਵਦੇਸ਼ਾਂ ਨਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਨਰਆਂ ਨਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਡੀਸੀਬੀ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਿੰੂ  ਕਰੈਨਡਟ  
ਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਸਵਾਈਪ ਕਰਿ ਲਈ  ਕਨਹਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ  ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਨਕਉਂਨਕ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਵਿੱਚ "ਡੈਨਬਟ" 
ਨਸਰਫ ਸਥਾਿਕ ਿੈੈੱਟਵਰਕ ਿਾਲ ਜੁਨੜਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਿੰੂ ਰਿੱ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਕਉਂਨਕ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ 
ਿੈੈੱਟਵਰਕ ਤਿੱਕ ਿਹੀਂ ਪਹੁੰ ਚੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਿਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖੇਗਾ। 

• ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੈਿਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਿ ਲਈ, ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ-ਆਫ-ਸੇਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਾਮਾਤਰ ਰਕਮ ਲਈ 
ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਏਿੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਲਈ ਹੀ ਡੈਨਬਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਨਕ, ਅਸਲ 
ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਿ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਨਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੈਨਬਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਅਨਜਹੀਆਂ ਦੇਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱ ਚ ਉਨਚਤ ਬਕਾਇਆ ਰਿੱ ਖਣਾ ਯਕੀਿੀ 
ਬਣਾਓ। 

• ਜੇ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਿੰੂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੈੱਜੀ ਖ਼ਰਨਚਆਂ ਦੋਿਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਨਤਆ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਿੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਿਾਂ ਿੰੂ ਵਿੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੈਕ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਯਾਤਰਾ ਕੋਟੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯਾਤਰਾ 
ਦੀ ਆਨਗਆ ਨਦਿੱਤੀ ਸੀਮਾ ਦੋਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

• ਇਹਿਾਂ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ  ਉਲੰਘਣਾ  ਕਰਿਾ ਨਵਅਕਤੀਗਤ 
ਕਾਰਡਿਾਰਕ (ਪਰਾਇਮਰੀ/ਵਿੀਕ) ਦੀ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪਰਬੰਿਿ ਐਕਟ (ਐੱਫਈਐੱਮਏ) 1999 
ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ
ਿੋਟ ਕਰੋ ਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਿੰੂ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਿ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਿਾਰਕ ਦੀ 
ਨਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। 

• ਉਦਾਰੀਨਕਰਤ ਰੇਨਮਟੈਂਸ ਸਕੀਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 
ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਸੀਮਾ ਿੰੂ ਪਾਰ ਕਰ ਨਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਐੱਫਈਐੱਮਏ ਸੇਿਾਂ/ਸੇਿਾਂ ਦੇ ਅਿੀਿ ਹੋਵੇਗਾ/ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਕ 
ਨਿਰਿਾਰਤ ਪਰਨਕਨਰਆ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਗੇਾ। 

• ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਐਟ ਸੋਰਸ (ਟੀਸੀਐਸ) ਚਾਰਨਜੰਗ ਕਲਾਜ਼ ਿੰੂ ਹੇਠ ਨਲਖ ੇ
ਅਿੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੋਟ ਕਰੋ ਨਕ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੋਂ, ਨਲਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੇਨਮਟੈਂਸ 
ਸਕੀਮ (ਐਲਆਰਐਸ) ਦੇ ਤਨਹਤ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਰਕਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਸ ਨਵਿੱਚ ਟੈਕਸ 
ਕਲੈਕਸ਼ਿ ਦੇ ਅਿੀਿ ਿਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। 
ਇਿਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਿਾਰਾ 206ਸੀ ਦੇ ਤਨਹਤ  ਸਰੋਤ (ਟੀਸੀਐੈੱਸ)  5% 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੀਸੀਐੈੱਸ   
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ਇਿੱਕ ਨਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਵਿੱਚ ₹ 7 ਲਿੱ ਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਦੇ ਐੈੱਲਆਰਐੈੱਸ ਤਨਹਤ ਕੁਿੱ ਲ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਰਕਮ/ਰੇਨਮਟੈਂਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।  ਇਹ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਨੈਬਟ ਕਾਰਡ  ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।  

 
 ਟਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ ਹਕਸਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀਸੀਐਸ 

ਡੀਸੀਬੀ ਡਨੈਬਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡੀਸੀਬੀ   ਿੀਓ ਗਲੋਬਲ 
ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਗਤੀਸ਼ੀਲ 
ਮੁਦਰਾ ਪਨਰਵਰਤਿਾਂ ਦੇ ਿਾਲ) - ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ 
ਰਵਿੱਈਆ) 

ਹਰ ਕਾਰਡ ਆਿਾਨਰਤ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ  5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ  
ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।  
ਜੇਕਰ ਇਿੱ ਕ ਨਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਨਚਤ 
ਮੁਿੱ ਲ ₹ 7 ਲਿੱ ਖ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਿਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੀਸੀਐਸ ਦੀ ਰਕਮ 
ਉਸ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਿੰੂ 
ਟਰਾਂਜਕੈਸ਼ਿ ਦੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ 12 ਨਦਿਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਡੈਨਬਟ ਕੀਤਾ ਨਗਆ 
ਹੈ।  
ਜੇਕਰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਕਮ ਿੰੂ ਨਕਸੇ ਨਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ 
ਨਸਿੱ ਨਖਅਤ ਕਰਿ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 
ਟੀਸੀਐਸ 'ਤੇ 5% ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਰਫੰਡ ਹੇਠਾਂ ਨਜ਼ਕਰ 
ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ 12 
ਨਦਿਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ  
customercare@dcbbank.com 
a. ਨਵਨਦਅਕ  ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਿਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਲੋਿ 

ਮਿਜ਼ੂਰੀ ਪਿੱ ਤਰ   ਅਤ ੇ
b. ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 

ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ/ਲੋਿ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ 
ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਵੇਰਵੇ 

ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ₹ 7 ਲਿੱ ਖ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ 
ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਨਸਿੱ ਨਖਆ 'ਤੇ ਟੀਸੀਐਸ 
ਲਈ 0.5% ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਸੀਐਸ ਦੀ 
ਨਰਟਰਿ ਨਸਰਫ 4.5% ਦੀ ਦਰ ਿਾਲ ਪਰਭਾਨਵਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ 
ਉਪਰੋਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਿੰੂ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਈਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।     

 
ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ ਰਕਮ, ਰੇਨਮਟੈਂਸ ਫੀਸ, ਪਿੱ ਤਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਟੈਕਸਾਂ/ਟਕੈਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰੋ। ਖ਼ਰਚੇ ਸਮੇਤ, ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਪਰਦਾਿ ਕਰਾਉਣਾ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ। ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ 
ਿਾ-ਕਾਫੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿਾਂ/ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿਾਂ। ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿ ਦੀ ਪਰਨਕਨਰਆ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  
ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੋਟ ਕਰੋ ਨਕ ਕਿੱ ਨਟਆ ਨਗਆ ਟੀਸੀਐਸ ਰੀਫੰਡ ਰੀਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਰਫੰਡ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ। ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ, ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਸੀਐਸ ਿੰੂ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਨਮਤੀ ਿੰੂ ਹੀ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿ ਿੰੂ ਉਲਟਾ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿੱ ਦ ਕਰ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
ਹਾਲਾਂਨਕ, ਇਹ ਿੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਟੀਸੀਐਸ ਕਰੈਨਡਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਲਾਗੂ ਇਿਕਮ ਟੈਕਸ ਪਰਾਵਿਾਿਾਂ ਦੇ ਅਿੀਿ  
ਇਿਕਮ ਟੈਕਸ ਨਰਟਰਿ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਸਾਰੇ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਖਰਨਚਆਂ ਿੰੂ ਵੀਜ਼ਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਬਦਲ ਨਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੀਮਤ ਗੰੁਜਾਇਸ਼ ਹੈ। 
ਬੈਂਕ ਖਰਨਚਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਅਿੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਰ 'ਤੇ ਸਬੰਨਿਤ ਮਾਰਕ-ਅਿੱ ਪ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਇੱਕ ਸਮਝ, ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ 
 ਿੀਸੀਬੀ ਡੈਹਬਟ ਕਾਰਡ ਨੂਿੰ  ਸਿੰ ਚਾਹਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 

ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਿ – ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀਬੀ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ 
ਇਹਿਾਂ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿੰੂ ਨਿਆਿ ਿਾਲ ਪੜਹ ਨਲਆ  ਹੈ। ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇ
ਤੁਸੀਂ ਨਬਿਾਂ ਨਕਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਦਿੱਸੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 
ਸੰਬੰਨਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਿਾਂ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੰਟਰੋਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਿਾਂ, ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ 
ਪਰਬੰਿਿ ਐਕਟ 1999 ('ਐਕਟ') ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ।  ਪਾਲਣਾ ਿੰੂ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਐਕਟ 
ਅਿੀਿ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਿ ਨਤਆਰ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਵੀ 
ਹੋਰ ਸਬੰਨਿਤ ਐਕਟ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਸੋਿ/ਲਾਗੂ ਕਰਿਾ| ਠੀਕ ਕੀਤਾ/ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਨਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 
ਬਿੱਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਨਤਆਂ/ਖਾਨਤਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਾਲੂ ਖਾਨਤਆਂ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਦ ੇ
ਸੰਚਾਲਿ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।    

ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੇਣਦਾਰੀ 
• ਕਾਰਡ ਿੰੂ ਜਾਰੀ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਫੇਮਾ 19 ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇ 

ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਨਿਨਿਯਮਾਂ ਦ ੇਅਿੀਿ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਿੱ ਦੇ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਿੰੂ ਇਸ  ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਿਯੰਤਨਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨਵਿੱਚ ਸੋਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

• ਇਹ ਕਾਰਡ ਨਸਰਫ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਏਟੀਐਮ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵਦੇਸ਼ਾਂ 
ਨਵਿੱਚ ਆਨਗਆ ਨਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿ ਨਵਕਲਪਾਂ ਲਈ  ਵੈਿ ਹੋਵੇਗਾ। 

• ਇਹ ਕਾਰਡ ਸਾਰੇ ਸਨਮਆਂ 'ਤ ੇਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਿੰੂ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਲੋਂ  ਬੇਿਤੀ ਕੀਤ ੇ
ਅਿੁਸਾਰ ਨਬਿਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਡ ਿਾਰਕ ਿੰੂ ਬੇਿਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਬੈਂਕ ਅਨਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ। 

• ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਿ ਯੋਗ ਿਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਸ ੇਵੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਿਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਿਾਨਰਤ ਿਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। 

• ਰਸੀਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦ ੇਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਿੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰੌ 'ਤ ੇਕਾਰਡ 'ਤ ੇਦਸਤਖਤ ਕਰਿੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ। ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਨਕਸ ੇਵੀ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਿੰੂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਦੀ ਆਨਗਆ ਿਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਿੰੂ ਸਾਰੇ ਸਨਮਆਂ 'ਤ ੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੈੱਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰਿੱ ਖਕੇ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰਿੱ ਨਖਆ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
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• ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਿਾਲ ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਵਰਨਤਆ ਨਗਆ ਨਿੈੱਜੀ ਪਛਾਣ ਿੰਬਰ (ਪ ਿੰ ਨ) ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਦੁਆਰਾ 

ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਿਾਲ ਵਰਨਤਆ ਨਗਆ ਨਿੈੱਜੀ ਪਛਾਣ ਿੰਬਰ (ਪ ਿੰ ਨ) ਜਾਂ ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਨਪੰਿ ਵਜੋਂ ਚੁਨਣਆ   
ਨਗਆ ਕੋਈ ਵੀ ਿੰਬਰ ਕੇਵਲ ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਿੰੂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਦੀ ਨਿੈੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਇਹ ਗੈਰ-ਟਰਾਂਸਫਰਯੋਗ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਿਾਲ ਗੁਪਤ ਹੈ।  ਨਪਿ ਿੰਬਰ ਦੇ ਨਲਖਤੀ ਨਰਕਾਰਡ ਿੰੂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਰੂਪ, ਸਥਾਿ 
ਜਾਂ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਿਹੀਂ ਰਿੱ ਨਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਕਸੇ ਤੀਜੀ ਨਿਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੰੂ ਵਿੇਰੇ ਆਸਾਿ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੁਲਾਸਾ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਨਰਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੰੂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਨਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ 
ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਕਾਰਡ ਿਾਰਕ ਦ ੇਖਾਤੇ ਿੰੂ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਾਲ ਪਰਭਾਨਵਤ ਨਕਸ ੇਵੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਕਮ 
ਦ ੇਿਾਲ ਤੁਰੰਤ ਡੈਨਬਟ ਕਰ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿ ਰਕਮ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਟਰਾਂਜਕੈਸ਼ਿ ਰਕਮ। ਜਾਂ ਿੋਟ-ਕਥਿ, 
ਸਰਚਾਰਜ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵਿੱਚ/ਬਾਅਦ ਨਵਿੱਚ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ। ਬਾਅਦ ਦੀ ਨਕਸੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਿੰੂ ਇਸਿੰੂ ਤਹੁਾਡ ੇ
ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਡੈਨਬਟ ਕਰ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ ਰੈਡਹੋਲਡਰ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ 
ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਰਿੱ ਖੇਗਾ। 

• ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਕੋਲ ਕਾਰਡਿਾਰਕਾਂ ਦ ੇਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਖਾਨਤਆਂ (ਖਾਨਤਆਂ) ਿੰੂ ਓਵਰਡਰਾਵ ਕਰਿ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ 
ਮਿਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਫੰਡ ਕਿਵਾਉਣ ਦਾ ਅਨਿਕਾਰ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

• ਕਾਰਡ ਿਾਰਕ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਦੁਆਰਾ 
ਅਨਿਕਾਨਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਿਾ, ਅਤੇ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪਰਬੰਿਿ ਐਕਟ, 1999 ਦੇ ਅਿੀਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਦਸ਼ਾ-
ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਿਾਂ ਦੇ ਤਨਹਤ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਕਾਰਡ  ਜਾਂ ਸੰਬੰਨਿਤ ਨਪੰਿ ਦੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਣਅਨਿਕਾਰਤ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨਕਸੇ ਵੀ ਿੁਕਸਾਿ ਜਾਂ ਿੁਕਸਾਿ ਲਈ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ 19 ਦੇ ਤਨਹਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਦੰਡਾਤਮਕ 
ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਿਾਲ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨਵਿੱਚ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹਰੋ ਦੇਸ਼ ਨਵਿੱਚ/ਜਾਂ 
ਨਜਵੇਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਵਿੱਚ/ਨਜਿੱ ਥੇ  ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਦੀ ਨਮਆਦ ਪੁਿੱ ਗ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ 
ਸੰਸਾਰ ਨਵਿੱਚ ਨਕਤੇ ਵੀ ਸਨਥਤ ਇਿੱ ਕ ਸਟੇਟ ਬਲਾਕ/ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

• ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਹ ਿੋਟ ਕਰਿ ਦੀ ਬੇਿਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਕ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁਿੱ ਦਾ ਅਨਿਸੂਨਚਤ ਮਹੀਿੇ/ਸਾਲ ਦੇ 
ਆਖਰੀ ਨਦਿ ਤਿੱ ਕ ਵੈਿ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ  ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਨਮਆਦ ਪੁਿੱ ਗਣ ਦੇ ਅੰਤ ਨਵਿੱਚ ਇਸਿੰੂ  ਕਈ 
ਟੁਕਨੜਆਂ ਨਵਿੱਚ ਤੋੜ ਕੇ  ਿਸ਼ਟ ਕਰਿ  ਦਾ ਵਾਅਦਾ  ਕਰਦੇ ਹੋ।  ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਿ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਿ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਵਆਇਆ ਹੋਇਆ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਖਨਤਆਰ 'ਤੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਨਮਆਦ ਪੁਿੱ ਗਣ ਤੋਂ 
ਪਨਹਲਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਭੇਜ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਨਮਆਦ ਪੁਿੱ ਗਣ 'ਤੇ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਖਾਤੇ ਿੰੂ ਿਨਵਆਉਣ ਦਾ ਇਿੱ ਕੋ 
ਇਿੱ ਕ ਅਨਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ।  

• ਕਾਰਡ ਿਾਰਕ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਨਵਆਂ 'ਤੇ ਏਟੀਐਮ/ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
ਡੀਸੀਬੀ ਵਪਾਰੀ ਸਥਾਪਿਾ ਨਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਕਸੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 
ਦੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ 15 ਨਦਿਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਨਲਖਤੀ ਰੂਪ ਨਵਿੱ ਚ ਸੂਨਚਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸ ੇ
ਵੀ ਿੋਨਟਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਵਿੱਚ, ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਇਹਿਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਿੱ ਿਤਾ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਨਵਆਂ ਿੰੂ ਮੰਿ ਲਵੇਗਾ।   

ਅਿੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਤੋਂ 
• ਭਾਰਤੀ ਨਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਿੁਸਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਖਤੀ ਿਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ 

ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ ਨਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਨਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪਰਬੰਿਿ ਐਕਟ 1999 
ਦੇ ਤਨਹਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕਨਹਣ 'ਤੇ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ 
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕਨਹਣ 'ਤੇ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਾ ਕਰਿ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਵੀ 
ਅਪਰਾਿ ਦੇ ਨਖਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਿਤੀਜੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਿੁਕਸਾਿ-ਰਨਹਤ ਡੀ.ਸੀ.ਬੀ ਬੈਂਕ 
ਿੰੂ ਰਿੱ ਖਣਗੇ। 

• ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ  ਿੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਿ ਨਵਿੱਚ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵੈਿ ਿਹੀਂ  ਹੈ (ਨਜਵੇਂ ਨਕ  ਸਥਾਿਕ ਮੁਦਰਾ 
ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਨਬਿਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਮੁਦਰਾ ਨਵਿੱ ਚ)। 

• ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਿੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਤੋਂ ਿੰੂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਿਾਨਰਤ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਨਕਸੇ  ਵੀ ਹੋਰ ਦਰ ਦਾ 3% ਜਾਂ  ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 3% ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੋਟ ਕਰ ੋ
ਨਕ ਕਾਰਡ ਿਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਿੈਸ਼ਿਲ ਤੋਂ ਮਾਰਕ-ਅਿੱ ਪ ਿਹੀਂ ਨਲਆ ਜਾਂਦਾ। 

• ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਨਕਸ ੇਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦ ੇਅਿੀਿ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤ ੇਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵਦੇਸ਼ੀ 
ਮੁਦਰਾ ਅਨਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਰਚੇ ਘਟਣ ਕਾਰਿ ਹੋਏ ਿੁਕਸਾਿ ਜਾਂ ਿੁਕਸਾਿ ਦੇ ਸਬੰਿ ਨਵਿੱਚ ਹਰਜਾਿਾ 
ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਜਸ ਿਾਲ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਕ ਇਹ ਕਾਰਡ ਿਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ 
ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਹੈ। 

• ਐਿ.ਆਰ.ਆਈ. ਇਿੱ ਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਿ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਰਿੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਬਸ਼ਰਤੇ  ਨਕ ਭਾਰਤ/ਨਵਦੇਸ਼ਾਂ 
ਨਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਡੀਸੀਬੀ ਦੁਆਰਾ ਰਿੱ ਖੇ ਗਏ ਐਿਆਰਈ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਪਰੂੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 

• ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਕਸ ੇਵੀ ਗੈਰ-ਕਿੰੂਿੀ ਖਰੀਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਾ ਕਰਿ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਦਿੱਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਿ ਲਈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ./ਨਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਿੰੂਿੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਵਾਨਿਤ 
ਵਸਤੂਆਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ।  

ਵਪਾਰੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
• ਕਾਰਡ ਿੰੂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵਦੇਸ਼ਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਨਰਆਂ ਨਵਖੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ-ਆਫ-ਸੇਲ 

ਟਰਮੀਿਲਾਂ 'ਤ ੇਵੀਜ਼ਾ/ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਰਨਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟਰੋਿ ਲੋਗੋ ਪਰਦਰਨਸ਼ਤ ਕਰਿ ਿੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ 
ਨਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

• ਇਹ ਕਾਰਡ ਕੇਵਲ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਿੰੂ ਕੇਵਲ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ-ਆਫ-ਸੇਲ 
ਸਵਾਈਪ ਟਰਮੀਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਨਰਆਂ ਨਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਲ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਿ 
ਆਰਡਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਦੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਿੰੂ ਅਣਅਨਿਕਾਰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਅਨਜਹ ੇ
ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੋਟ ਕਰੋ ਨਕ ਵਪਾਰੀ ਸਥਾਪਿਾਵਾਂ ਨਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ 
ਪੁਆਇੰਟ-ਆਫ-ਸੇਲ ਸਵਾਈਪ ਟਰਮੀਿਲਾਂ 'ਤੇ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਲਈ ਨਕਸੇ ਪ ਿੰ ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹੈ। 

  



 
• ਜੇ ਕਾਰਡ ਿਾਰਕ ਕੋਲ ਪਨਹਲਾਂ ਹੀ ਡੀਸੀਬੀ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ  

ਅਨਕਨਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 
• ਜਦ ਵੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਪਿਾਵਾਂ ਨਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਵਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਨਲਿੱ ਪ 'ਤੇ 

ਦਸਤਖਤ ਕਰਿ ਅਤੇ ਨਵਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਨਲਿੱ ਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਕਲ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਨਵਕਰੀ ਸਨਲਿੱ ਪ 
ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਿਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿੈੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਕਰੀ ਸਨਲਿੱ ਪ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਿਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਹਿ, ਪਰ ਇਸਿੰੂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਕਉਂਨਕ  ਤੁਹਾਿੰੂ ਅਖਨਤਆਰ ਪਰਾਪਤ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

• ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡਾਂ ਿੰੂ ਦੁਿੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਕਸ ੇਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਰਡ ਵਪਾਰੀ ਆਊਟਲੈੈੱਟ 'ਤ ੇਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।   ਡੀਸੀਬੀ 
ਬੈਂਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਨਕਸੇ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਿੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਿਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, 
ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈ
ਪਰ ਉਿਹ ਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਨਮਤ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਰਡ ਵਪਾਰੀ ਸਥਾਪਿਾ ਿਾਲ ਸਬੰਨਿਤ ਕੋਈ ਵੀ 
ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਹਿ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਵਪਾਰੀ ਸਥਾਪਿਾ ਿਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਿਹੀਂ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਿੰੂ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਿਹੀਂ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

• ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ  ਨਕਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਸਥਾਪਿਾ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਗਈ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿ ਰਕਮ ਦੇ ਿਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਡੈਨਬਟ 
ਕੀਤੇ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿ ਦੇ ਮੁਿੱ ਲ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਦੇ ਖਰਨਚਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

• ਵਸਤੂਆਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੰੂ ਰਿੱ ਦ ਕਰਿ ਲਈ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੋ ਵਿੱਖਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹਿ। ਨਰਫੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤ ੇ
ਨਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ  ਕਰੈਨਡਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਘਿੱਟ ਰਿੱ ਦਕਰਿ ਫੀਸ) ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭੁਗਤਾਿ-
ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 30 ਨਦਿਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੈਨਡਟ ਿੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਕਾਰਡ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਿੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੈਨਡਟ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਿਕਲ ਦੇ ਿਾਲ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਸੂਨਚਤ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਕਈ ਖਾਨਤਆਂ ਿਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਨਰਆਂ ਨਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੇਵਲ ਪਰਾਇਮਰੀ ਖਾਨਤਆਂ 'ਤ ੇ
ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਿਾਂ ਖਾਨਤਆਂ ਨਵਿੱਚ ਿਾਕਾਫੀ ਫੰਡ ਹਿ, ਤਾਂ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਆਦਰ ਿਹੀਂ 
ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ  ਇਕਿੱ ਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਿਾਲ ਨਲੰਕ ਕੀਤੇ ਹਰੋ ਖਾਨਤਆਂ ਨਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ 
ਉਪਲਬਿ  ਹੋਣ। 

• ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਿਾਂ 'ਤ ੇਚੈੈੱਕ-ਇਿ ਦੌਰਾਿ  ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਜਿੱ ਥੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ 
ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪਰੂੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਭੁਗਤਾਿ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

• ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਮੇਲ ਆਰਡਰ/ਆਰਡਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਿ ਿੰੂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਿਹੀਂ ਬਣਾਇਆ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀ ਨਕਸ ੇਵੀ ਵਰਤੋਂ ਿੰੂ ਅਣਅਨਿਕਾਰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

• ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਰਸਾਨਲਆਂ/ਰਸਾਨਲਆਂ ਤਿੱਕ ਕਾਰਡ ਪਹੁੰ ਚ ਰਸਾਨਲਆਂ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਿੰੂ ਭਰਿ ਲਈ ਿਹੀਂ ਵਰਨਤਆ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅਨਜਹੀ ਨਕਸ ੇਵੀ ਵਰਤੋਂ ਿੰੂ ਅਣਅਨਿਕਾਰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

• ਕਾਰਡ ਿਾਰਕ ਸਾਰੇ ਅਣਅਨਿਕਾਰਤ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 
• ਕਈ ਵਾਰ ਟਰਾਂਜਕੈਸ਼ਿ ਰਕਮ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿ ਰਕਮ। ਜਾਂ ਿੋਟ-ਕਥਿ, ਸਰਚਾਰਜ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵਿੱਚ/ਬਾਅਦ 

ਨਵਿੱਚ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ। ਬਾਅਦ ਦੀ ਨਕਸੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਿੰੂ ਇਸਿੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱ ਚ ਡੈਨਬਟ ਕਰ ਨਦਿੱ ਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

• ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਤਹੁਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਸੁਝਾਵਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਿਾਲ ਸਬੰਨਿਤ ਡੈਨਬਟ/ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦ ੇ
ਿਾਲ ਕਰੈਨਡਟ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹਰੋ ਅਪਵਾਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫੰਡ 
ਨਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿ ਨਜੰਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਦੇਰ ਿਾਲ ਡੈਨਬਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਿੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜੇ  ੀਓਐੱਸ (ਮੈਂਬਰ ਸਥਾਪਿਾ/ਸਥਾਪਿਾ) ਿੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਿਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।  ਜੇਕਰ ਮਰਚੈਂਟ ਪਲੇਸ 'ਤ ੇਨਕਸ ੇਵੀ ਕਾਰਿ ਕਰਕੇ ਨਕਸ ੇਵੀ ਟਰਾਂਜਕੈਸ਼ਿ ਿੰੂ ਰਿੱ ਦ ਕਰ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਤਾਂ 
ਬੈਂਕ ਦੇਣਦਾਰ ਿਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  

 ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
• ਇਹ ਕਾਰਡ ਨਵਸ਼ਵ ਭਰ ਨਵਿੱਚ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ/ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। ਿਾਲ ਹੀ ਏਟੀਐਮ 'ਤੇ 

ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
• ਡੀਸੀਬੀ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ਭਾਰਤ  ਅਤੇ  ਨਵਦੇਸ਼ਾਂ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਨਵਖੇ ਿਕਦ ਕਿਵਾਉਣ 

ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁਿੱ ਛਨਗਿੱਛਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
• ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦ ੇਏਟੀਐਮ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵਦੇਸ਼ਾਂ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸ ੇਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਏਟੀਐਮ 'ਤ ੇਿਕਦ ਕਿਵਾਉਣ/ਬੈਲੇਂਸ 

ਪੁਿੱ ਛਨਗਿੱਛ/ਹੋਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਿੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਵਰਤਮਾਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਰ 
ਵਾਸਤੇ, ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਿੱ ਥ-ਪੁਸਨਤਕਾ ਦੇ ਸਬੰਨਿਤ ਖੰਡ ਿੰੂ ਦੇਖੋ। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਿੇੜਲੀ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ 
ਸ਼ਾਖਾ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ  ਜਾਂ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ। 

• ਕਿਵਾਉਣ ਦ ੇਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਕੈਸ਼, ਚੈੈੱਕ/ਕੈਸ਼ ਨਡਪਾਨਜ਼ਟ, ਜ਼ਮਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਏਟੀਐਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ/ਰਸੀਦ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੰਿੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਨਕ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ 
ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਸੂਨਚਤ ਿਾ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵੇ। ਅਨਜਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਅੰਤਮ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ  ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ  ਅਤ ੇ
ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਕਾਰਡਿਾਰਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। 

• ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਨਜਿੱ ਥੇ ਏਟੀਐਮ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਦੀ ਨਕਸੇ ਵੀ  ਖਰਾਬੀ (ਨਸਿੱਿੇ ਜਾਂ ਅਨਸਿੱਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ)  ਲਈ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਫੰਡਾਂ 
ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਘਾਟ, ਇਸ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਵਵਾਦ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਿਹੀਂ ਹਿ, ਉੱਥੇ  ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਿ 
ਕਰਿ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਿੀਿ ਨਕਸੇ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਿੰੂ ਛਿੱ ਡਣ ਨਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਨਹਣ ਲਈ  ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

• ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ   ਕਾਰਡ ਅਤੇ  ਸਬੰਨਿਤ  ਨਪਿ ਦੇ ਗੰੁਮ ਹੋਣ ਜਾਂ  ਵਰਤੋਂ ਿਾਲ  ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਿਾਲ ਸੰਬੰਨਿਤ   
ਨਕਸੇ ਵੀ ਿਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਅਨਸਿੱ ਿੇ ਿੁਕਸਾਿ ਲਈ ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ ਹਵੇੋਗਾ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਿ ਕਰਕੇ। 

• ਨਜਸ ਦੇਸ਼ ਨਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਸ ੇਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਵਿੱਚ ਏਟੀਐਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ 
ਉਪਲਬਿਤਾ ਿੰੂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸਥਾਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਿਯਨਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਬਿਾਂ 
ਨਕਸੇ ਿੋਨਟਸ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿ ਤਾਂ  ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦੇਣਦਾਰ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

  



 
• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਸਵੀਕਾਰ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ  ਨਕਸੇ  ਵੀ ਕਾਰਿ ਕਰਕੇ ਨਕਸੇ ਵੀ  ਏਟੀਐਮ 'ਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-

ਦੇਣ ਿੰੂ ਰਿੱ ਦ ਕਰ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ  ਬੈਂਕ ਦੇਣਦਾਰ ਿਹੀਂ ਹੈ।  
ਵੇਖ ੋ

• ਸਾਲਾਿਾ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਾਇਮਰੀ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਡੈਨਬਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੀਸ ਰੀਫੰਡ 
ਕਰਿਯੋਗ ਿਹੀਂ ਹੈ।  ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ, ਪਰਾਇਮਰੀ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਮੌਜਦੂਾ ਦਰ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

• ਨਜਿੱ ਥੇ ਿਕਦੀ ਕਿਵਾਉਣਾ/ਕਿਵਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਪੁਿੱ ਛਨਗਿੱਛਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪੁਿੱ ਛਨਗਿੱਛਾਂ। ਜੇਕਰ ਟਰਾਂਜਕੈਸ਼ਿ ਫੀਸ ਹਰੋ 
ਟਰਾਂਜਕੈਸ਼ਿਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਟਰਾਂਜਕੈਸ਼ਿਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਡੈਨਬਟ ਐਟਂਰੀ ਿੰੂ ਪੋਸਟ ਕਰਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਨਦਿ 
ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿ ਦੀ ਰਕਮ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਡੈਨਬਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

• ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਨਵਆਂ ਨਵਿੱਚ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨਵਿੱਚ  ਲਏ ਜਾਣਗੇ। 
ਤੁਸੀਂ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ/ਬੈਂਕ ਨਵਿੱਚ ਬਣੀ ਫੀਸ ਿਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਿੰੂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

• ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤ ੇਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਨਚਆਂ ਿੰੂ ਡੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਿੰੂ ਪਨਹਲਾਂ ਦ ੇ
ਿੋਨਟਸ ਤੋਂ ਨਬਿਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤ ੇਬਦਨਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸਾਂ/ਫੀਸਾਂ ਜੋ ਇਹਿਾਂ ਮਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਵਿੱਚ ਿਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਿ। ਫੀਸ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੇਵਾ 
ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈੈੱਸ/ਸੈੈੱਸ। ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਿਹੀਂ ਹਿ।  

 ਡੈਹਬਟ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 

• ਬੈਂਕ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤ,ੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤ,ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਵਿੱਖ-
ਵਿੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਿਾਲ ਗਿੱਠਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਸਰਫ ਸਰਵੋਤਮ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਿਾਨਰਤ 
ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ/ਵਪਾਰੀਆਂ/ਆਊਟਲੈੈੱਟਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੇਵਾ ਦ ੇ
ਨਕਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ, ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਿਹੀਂ ਨਦੰਦਾ ਹੈ। ਨਵਵਾਦ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਤਿੱਕ 
ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਨਬਿਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਨਦ ਦੁਆਰਾ ਨਸਿੱਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੋਲਹੋ  
• ਇਹਿਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਨਲਮਨਟਡ ਿੰੂ ਇਸ ਨਵਵਸਥਾ ਲਈ 

ਤਕਿੀਕੀ/ਤਕਿੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਿਾਲੋਜੀ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਿਾਲ ਕਾਰਡ/ਕਾਰਡ ਖਾਤਾ ਿਾਰਕ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿ ਲਈ ਮਿਜ਼ੂਰੀ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

• ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਡੀਸੀਬੀ  ਬੈਂਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸਨਹਯੋਗੀ ਦੀ ਬੇਿਤੀ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ 
ਇਸਦੇ ਸਨਹਯੋਗੀ ਿੰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਿਾਲ ਸਬੰਨਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਰਕਾਰਡ ਜਾਂ  
ਸਰਟੀਨਫਕੇਟ ਪਰਦਾਿ ਕਰੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ 
ਸਨਹਯੋਗੀ ਿੰੂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਾਿਿ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਿੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਿ ਲਈ 
ਅਨਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਡੇਟਾ ਪਰਦਾਿ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਨਹਯੋਗੀ ਿੰੂ। ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਨਹਯੋਗੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਿਾਲ, ਕਾਰਡ  ਿੰੂ ਿਨਵਆਉਣ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇ
ਹਿ  ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਿੰੂ  ਤੁਰੰਤ ਰਿੱ ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ। 

• ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸ ਦ ੇ ਸਨਹਯੋਗੀ ਸਮਰਿੱ ਥ ਅਨਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ, ਅਰਿ-
ਨਿਆਂਇਕ/ਨਵਿਾਨਿਕ/ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ,  ਕਾਿੰੂਿ  ਲਾਗੂ ਕਰਿ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ  ਸਰਕਾਰ 
ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹਰੋ ਸ਼ਾਖਾ ਿੰੂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਿ ਦਾ 
ਅਨਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਿ। 

• ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸਨਹਯੋਗੀ ਕੋਲ ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਿਾਲ ਸਬੰਨਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਿ 
ਦਾ ਅਨਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਨਕਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਿੈੈੱਟਵਰਕ ਨਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਿ ਨਵਿੱਚ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਉਨਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਕ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸ ਦ ੇਸਨਹਯੋਗੀ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨਵਿੱਚ ਕਾਰਡਿਾਰਕ 
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਨਚਆਂ ਦੀ ਨਰਪਰੋਟ ਆਰਬੀਆਈ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਕਿੰੂਿੀ/ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਿੰੂ ਕਰਿ ਦ ੇ
ਅਨਿਕਾਰ ਿੰੂ ਰਾਖਵਾਂ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਿ, ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਿਹੀਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪਰਬੰਿਿ ਐਕਟ, 1999 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

• ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਇਸ ਗਿੱਲ ਿਾਲ ਸਨਹਮਤ ਹ ੈਨਕ ਬੈਂਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸਨਹਯੋਗੀ, ਸਖਤ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਨਵਿੱਚ, ਨਿੈੱਜੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹਰੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਿੰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਰਿਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤ ੇਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ,  ਪਰ ਸੂਚੀ ਏਥੋਂ ਤਿੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਿਹੀਂ ਹੈ: 

a. ਨਕਸੇ ਵੀ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਕਲੀਅਨਰੰਗ ਿੈੈੱਟਵਰਕ ਨਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, 
b. ਕਿੰੂਿੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 
c. ਨਕਸੇ ਮਾਿਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੈਡਟ ਸਕਨੋਰੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨੈਡਟ  ਰੇਨਟੰਗ ਵਾਸਤੇ, 
d. ਿੋਖਾਿੜੀ ਦੀ ਰਕੋਥਾਮ ਦ ੇਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ 
e. ਸੂਚਿਾ ਨਬਊਰੋ ਿੰੂ ਨਸਹਰਾ ਦੇਣਾ|  

• ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਅਿੱ ਗੇ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਨਕ ਬੈਂਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸਨਹਯੋਗੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਨਟੰਗ ਏਜੰਟ (ਏਜੰਟ) 
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਨਜਿਹ ਾਂ ਿਾਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸਨਹਯੋਗੀ ਖਾਤਾ ਖੋਲਹਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਨਵਿੱਚ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਸ-ਸੇਨਲੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਾਤਾ ਖੋਲਹਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਨਵਿੱਚ 
ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਨਹਯੋਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰ ਚ 
ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ ਨਜਸ ਿਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿ। ਉਤਪਾਦ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਨਵਿੱਚ 
ਨਸਸਟਮ, ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਨਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕਰਾਸ-ਸੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਿੰੂ ਨਬਿਾਂ ਨਕਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

 ਗ ਿੰ ਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਕਾਰਡ 
• ਜੇ ਕਾਰਡ ਗੰੁਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਟਿਾ ਦੀ ਨਰਪਰੋਟ ਤੁਰੰਤ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਜਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਿ 

ਿੰੂ ਤੁਰੰਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਜਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇਿੱ ਕ ਨਲਖਤੀ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਨਲਸ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਕਾਪੀ ਇਸ ਨਲਖਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਿਾਲ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

  



 
• ਜੇ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਕਾਰਡ ਗੰੁਮ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦ ੇਬਾਅਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਤਹੁਾਡੀ ਨਲਖਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਤਆਂ ਨਵਿੱਚ ਡੈਨਬਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੋਗੇ।  ਪਰ, ਜੇ 
ਕੋਈ ਹਾਿੀ/ਿੁਕਸਾਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  ਜੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਤਰੰੁਤ ਨਲਖਤੀ ਰੂਪ ਨਵਿੱਚ ਨਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿੇਕਿੀਤੀ 
ਿਾਲ ਅਤੇ ਉਨਚਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਨਮਹਿਤ ਿਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ 
ਕਾਰਡ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ (ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਘਾਟੇ ਦੀ ਨਲਖਤੀ ਰੂਪ ਨਵਿੱਚ ਨਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ)ੈ। ਏ ਟੀ 
ਐੈੱਮ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਸ਼ ਕਿਵਾਉਣ ਤ ੇਅਨਜਹੀ ਕੋਈ ਕਵਰੇਜ ਿਹੀਂ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਕਉਂਨਕ ਅਨਜਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਨਪਿ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਕ ਗੁਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। 
ਤੁਸੀਂ ਏਥੇ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਕਾਰਡ ਦੀ ਹਾਿੀ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ/ਦੇਣਦਾਰੀ 
ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। (ਨਸਵਲ ਜਾਂ ਅਪਰਾਿਕ), ਹਾਿੀ, ਖ਼ਰਚੇ, ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂ ਹਾਿੀ ਦੇ ਨਖਲਾਫ ਪਰੂੀ ਤਰਹਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 
ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਾ  ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੰੁਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਨਰਪੋਰਟ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਜ ੇ
ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਸੂਨਚਤ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਡੀਸੀਬੀ ਗੰੁਮ ਹੋ ਨਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ 
ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਕਾਰਡ ਿੰੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਡੀਸੀਬੀ 
ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਖਨਤਆਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਿੰੂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਿ ਨਵਿੱਚ  ਬੇਹਿੱ ਦ ਲਾਪਰਵਾਹ ਜਾਂ ਿਖੋੇਬਾਜ਼  ਹ,ੋ ਤਾਂ ਬੈਂਕ 
ਗੰੁਮ ਹੋਏ ਕਾਰਡ/ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਿਖੋਾਿੜੀ ਵਾਲੇ ਨਰਫੰਡ/ਨਰਫੰਡ  
ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਿ ਵਾਸਤੇ  ਨਕਸੇ ਵੀ ਬੇਿਤੀ ਿੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਿਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਤੀਨਿਿਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਵਿੱਲੋਂ  ਨਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਕਮ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ 
ਿੋਖਾਿੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਰਟਰਿਾਂ/ਨਰਟਰਿਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈੋ ਵੀ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਿ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਕਸੇ ਵੀ 
ਬੇਿਤੀ ਿੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਿਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਪਛਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੰੂ ਮੁੜ-ਪਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਿਾਲ ਵਾਅਦਾ 
ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰਿੱ ਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ  ਿਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਕਸੇ ਵੀ 
ਦੇਣਦਾਰੀ, ਹਾਿੀ, ਲਾਗਤ, ਿੁਕਸਾਿ, ਿੁਕਸਾਿ ਦੇ ਨਵਰੁਿੱ ਿ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ  ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। 

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਿੰੂ ਬਾਅਦ ਨਵਿੱ ਚ ਨਰਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਿੰੂ ਵਰਨਤਆ ਿਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਿੱ ਕ 
ਚੰੁਬਕੀ ਪਿੱ ਟੀ ਦੇ ਿਾਲ ਕਾਰਡ ਿੰੂ ਕਈ ਟੁਕਨੜਆਂ ਨਵਿੱ ਚ ਤੋੜਕੇ ਇਸਿੰੂ ਿਸ਼ਟ ਕਰ ਨਦਓ। 

ਬੀਮਾ 
• ਤੁਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਨਕ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤਾ ਬੀਮਾ ਲਾਭ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਬੰਨਿਤ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 

ਪਾਨਲਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹੋਵੇਗਾ  ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਤਦ ਤਿੱਕ ਹੀ ਉਪਲਬਿ ਹੋਵੇਗਾ  
ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਹੋ ਅਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ। 

• ਜ਼ੀਰੋ ਗੁਆਚੇ ਕਾਰਡ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਈਆਰਜੀਓ ਜਿਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਿੀ ਨਲਮਨਟਡ (ਜਾਂ ਨਕਸ ੇ
ਵੀ ਹੋਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਿੀ, ਨਜਸ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਕਾਰਡ ਿਾਰਕਾਂ ਿੰੂ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਜਿਹ ਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ, ਨਜਿਹ ਾਂ ਲਈ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦੇਣਦਾਰ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। 

• ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਅਿੁਸਾਰ ਵਿੀਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਨਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
• ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ  ਦਾਅਨਵਆਂ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਿਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹਰਕਾਰਡ 
• ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਨਰਕਾਰਡ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਨਵਆਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਨਜਹੇ 

ਖਾਤਾ ਵੇਰਵੇ ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪਰਾਇਮਰੀ ਖਾਤੇ ਦ ੇਅਿੁਸਾਰੀ ਮਨੇਲੰਗ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਾਰਡ 
ਿਾਰਕ ਿੰੂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਡੀਸੀਬੀ ਫੋਿ ਬੈਂਨਕੰਗ ਸੇਵਾ ਿੰੂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦ ੇ
ਏਟੀਐਮ 'ਤੇ ਨਮੰਿੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਨੁਵਿਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰ  
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪਰਨਕਨਰਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਨਰਕਾਰਡ ਸਾਰੇ ਕਾਰਿਾਂ ਕਰਕੇ 
ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਹਵਵਾਦ 
• ਖਰੀਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ, ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ਨਵਕਰੀ ਸਨਲਿੱ ਪ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਕਰ ਕੀਤ ੇ

ਕਾਰਡ ਿੰਬਰ ਿੰੂ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਨਹਯੋਗੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ 
ਸਨਹਯੋਗੀ  ਨਵਚਕਾਰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰਡਿਾਰਕ  ਿੰੂ ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਅਤੇ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਅਤ/ੇਜਾਂ 
ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਿੰੂ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸਨਹਯੋਗੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਈ ਇਹ 
ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਕ ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦ/ਖਰੀਦ ਕਰੇ। ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸਾਮਾਿ ਕਾਰਡਿਾਰਕ  ਦੁਆਰਾ 
ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। 

• ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸਨਹਯੋਗੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਦੀ ਅਸਨਹਮਤੀ ਿੰੂ ਹਿੱ ਲ ਕਰਿ ਲਈ ਸੁਨਹਰਦ 
ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰਿਗੇ, ਨਜਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖਾਤਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਵਿੱਚ ਨਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਦੁਆਰਾ 
ਨਿਰਿਾਨਰਤ ਅਸਨਹਮਤੀ ਦੇ ਿੋਨਟਸ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਨਜਹੀਆਂ 
ਕੋਨਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ/ ਜਾਂ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਸਨਹਯੋਗੀ ਨਿਰਿਾਨਰਤ ਕਰਦੇ ਹਿ 
ਨਕ ਫੀਸ ਮੁਿਾਸਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਿੰੂ ਸੂਨਚਤ ਕਰੇਗੀ। 

• ਸਾਂਝੇ ਿੈੈੱਟਵਰਕ ਏਟੀਐਮ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਿਾਂ ਬਾਰੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਵਾਦ ਿੰੂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਹਿੱ ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ 
ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਨਹਯੋਗੀ ਕਾਰਡ ਿਾਰਕ ਸਾਂਝੇ ਿੈੈੱਟਵਰਕ ਿਾਲ ਕੀਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ 
ਿੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਡ ਿਾਰਕ ਿੰੂ ਨਕਸੇ ਸਾਂਝੇ ਿੈੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਿਾਲ ਸਬੰਿਤ ਕੋਈ ਨਸ਼ਕਾਇਤ 
ਹੈ,  ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਿੈੈੱਟਵਰਕ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਿਾਰਕ ਿੰੂ ਮਾਮਲੇ ਿੰੂ ਹਿੱ ਲ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਜਹਾ ਕਰਿ ਨਵਿੱਚ ਅਸਫਲ 
ਰਨਹਣ 'ਤੇ ਉਸ ਿੰੂ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਨਹਯੋਗੀ 'ਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਿਹੀਂ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਨਕ, ਕਾਰਡ 
ਿਾਰਕ ਿੰੂ ਤੁਰੰਤ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਨਹਯੋਗੀ ਿੰੂ ਸੂਨਚਤ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸਨਹਯੋਗੀ ਕਾਰਡ  ਦਾ ਸਿਮਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਨਕਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਸਥਾਪਿਾ ਿੰੂ ਰਿੱ ਦ 
ਕਰਿ ਲਈ ਕੋਈ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਿਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। 

• ਇਹਿਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿੰੂ ਭਾਰਤ ਦ ੇਕਿੰੂਿਾਂ ਦ ੇਅਿੁਸਾਰ ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਦ ੇਅਿੁਸਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ 
ਭਾਰਤ ਨਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦ ੇਨਿਵੇਕਲੇ ਅਨਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦ ੇਅਿੀਿ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ, ਭਾਵੇਂ ਨਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ 
ਨਕਸੇ ਹਰੋ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਸਮਕਾਲੀ ਅਨਿਕਾਰ ਖਤੇਰ ਹੋਵੇ। 

  



  
• ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ, ਕਿੰੂਿੀ ਖ਼ਰਨਚਆਂ (ਭਾਵੇਂ ਕੇਸ ਿੰੂ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੋ ਨਗਆ ਹੈ) ਜਾਂ ਸਾਰ ੇ

ਖ਼ਰਨਚਆਂ, ਨਜਿੱਥੇ ਨਵਵਾਦਾਂ ਿੰੂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਿੰੂਿੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ  ਦੇਣਦਾਰ 
ਹੋਵੇਗਾ। 

• ਬੈਂਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਨਹਯੋਗੀ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਿੰੂਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਾ 
ਕਰਿ ਲਈ ਨਸਿੱਿੇ ਜਾਂ ਅਨਸਿੱਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਿੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਿੱਥ ਨਕ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤਿੱਕ 
ਪਹੁੰ ਚ ਿੰੂ ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੰਟਰਿੈੈੱਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਫੋਿ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸੈਸ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿੰੂ ਇਸ ਤਿੱਥ ਵਜੋਂ ਿਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਿੰੂਿ ਇਹਿਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ 
ਸ਼ਰਤਾਂ ਿੰੂ ਪਰਭਾਨਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਿਾਰਕ ਦੀਆਂ ਖਾਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜਾਂ ਓਪਰੇਸ਼ਿ ਅਤੇ/ਜਾਂ 
ਓਪਰੇਸ਼ਿ। ਜਾਂ ਇਹਿਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਵਿੱਚੋਂ ਨਕਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਿੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਿਗੇ। 

ਆਮ 
• ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰਦਾਿ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਨਵਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਦਫਤਰ 

ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦਫਤਰ। ਜਾਂ ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਨਤਆਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਿ ਿੰਬਰਾਂ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸ ੇਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਲਖਤੀ ਰੂਪ ਨਵਿੱਚ 
ਸੂਨਚਤ ਕਰੋ। 

• ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿੰੂ ਜੋੜਿ, ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਨਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ।  ਡੈਨਬਟ 
ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਜਸ ਿੰੂ ਇਹਿਾਂ ਨਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ 
ਹਿ, ਿੰੂ ਨਬਿਾਂ ਨਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਿ ਦੇ ਸਵੀਨਕਰਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

• ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਇਿੱ ਥੇ ਭੇਨਜਆ ਨਗਆ  ਕੋਈ ਵੀ ਿੋਨਟਸ ਡੀਸੀਬੀ ਿੰੂ ਨਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਖਰੀ ਪਤੇ 'ਤੇ ਿੋਟੀਨਫਕੇਸ਼ਿ ਪੋਸਟ ਕਰਿ 
ਦੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ 7 ਨਦਿਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਡ ਿਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸਮਨਝਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਡ ਿਾਰਕ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿੰੂ ਨਲਖਤੀ ਰੂਪ ਨਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਕਾਰਡ ਿਾਰਕ  ਲਈ 
ਇਿੱ ਕ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।  

•  ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਿਾਰਕ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਆਨਗਆ ਨਦਿੱਤੀ ਉਪਲਬਿ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂ 
ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਕਿਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਿਾਰਕ ਨਬਿਾਂ ਸ਼ਰਤ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਨਵਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਓਵਰ-
ਡਰਾਅ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ  ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਜੁ਼ਰਮਾਿਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ 
ਹੈ, ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰੇਗਾ।  ਹਾਲਾਂਨਕ, ਇਸ ਿੰੂ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਵਜੋਂ ਿਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ 
ਨਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਵੀ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਸਹੂਲਤ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ 
ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। 

• ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ-ਿਾਰਕਾਂ ਿੰੂ ਛੋਟਾਂ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਵਾਲੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਨਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਰਤੀਨਿਿਤਾ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ।   

ਸਮਾਪਤੀ 
• ਡੀਸੀਬੀ ਕੋਲ ਨਬਿਾਂ ਨਕਸੇ ਪੂਰਵ ਿੋਨਟਸ ਦੇ ਅਤੇ ਨਬਿਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਿ ਦਿੱਸੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ ਜਾਂ 

ਨਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਿੰੂ ਰਿੱ ਦ/ਕਿਵਾਉਣ ਦਾ ਅਨਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। 
• ਜੇਕਰ ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਨਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਿ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਾਤੇ (ਕਾਰਡ) 

ਿਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿੱ ਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਡ ਿਾਰਕ ਿੰੂ ਤਰੰੁਤ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤੇ ਿਾਲ ਜੜੁੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰਡ ਿੰੂ ਿਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
ਨਕਸੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਨਵਿੱਚ ਜੋ ਅਜੇ ਤਿੱਕ  ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਡਨੈਬਟ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। ਡੀਸੀਬੀ 
ਬੈਂਕ ਵਿੱਲੋਂ  ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਬਕਾਏ ਿੰੂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਨਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

• ਜੇਕਰ ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਿ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਿੰੂ 
ਨਲਖਤੀ ਰੂਪ ਨਵਿੱ ਚ ਸੂਨਚਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਿੰੂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ  ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਵਾਿੂ 
ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਦੇ ਕਾਰਡ (ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਹੀਂ ਹੈ) ਮੈਗਿੈਨਟਕ ਸਨਟਰਪ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦ ੇ
ਕਈ ਟੁਕਨੜਆਂ ਨਵਿੱਚ ਕਿੱ ਨਟਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਡ ਿਾਰਕ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕਾਰਡ ਿੰੂ ਨਮਟਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸਬੰਨਿਤ ਖਰਨਚਆਂ ਲਈ ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਿਹ ਾਂ 
ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਅੰਤ ਿਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਸੂਨਚਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਨਕ ਕੀ ਕਾਰਡ 
ਿਾਰਕ  ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਖਰਨਚਆਂ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ/ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਿੋਖਾਿੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਿੰੂ ਿਸ਼ਟ ਕਰ ਨਦਿੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। 

• ਕਾਰਡ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਿਤੀ ਕਰਿ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਬਿਾਂ ਸ਼ਰਤ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨਿਕਾਰੀ 
ਿੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦਾ ਰਿੱ ਖ-ਰਖਾਓ 
ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਬੈਂਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਨਲਆ ਹੈ। 

• ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਤੁਰੰਤ ਪਰਭਾਵ ਿਾਲ ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਸੁਨਵਿਾ ਿੰੂ ਖਤਮ ਕਰਿ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ  ਹੇਠ 
ਨਲਖੀਆਂ ਘਟਿਾਵਾਂ ਨਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਪਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਕਾਰਡ ਿੰੂ ਨਰਫੰਡ ਕਰ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

i) ਏਥੇ ਨਿਰਿਾਰਤ ਮਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਿ ਨਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ। 
ii) ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਿਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਜਾਂ ਵਚਿਬਿੱਿਤਾ (ਅਚਿਚੇਤੀ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ) ਦੇ ਤਨਹਤ ਨਡਫੌਲਟ ਦਾ 

ਵਾਪਰਿਾ। 
iii) ਕਾਰਡਿਾਰਕ ਨਕਸੇ ਵੀ ਇਿਸੋਲਵੈਂਸੀ, ਦੀਵਾਲੀਆਪਿ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਵਸ਼ਾ ਬਣ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
iv) ਕਾਰਡ ਿਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ। 
v) ਕਾਰਡਿਾਰਕ  ਦ ੇਖਾਤੇ ਿੰੂ ਬੰਦ ਕਰਿ ਜਾਂ ਨਬਆਿ ਕੀਤੇ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਨਿਊਿਤਮ ਔਸਤ ਬਕਾਏ ਿੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣ ਨਵਿੱਚ 

ਅਸਫਲਤਾ। 
• ਡੈਨਬਟ ਕਾਰਡ ਿੰੂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਜਸ ਿੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚੇ 

ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਹਿ, ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਿਾਰਕ  ਦੁਆਰਾ ਪਰਸਤਾਨਵਤ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ 
ਕਰਿ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ। 

  



 
ਕਰਿੰ ਸੀ ਨੋਟ 

• ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੋਟ ਕਰੋ ਨਕ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਨਰਆਂ ਨਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਿਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਨਕ, ਕੁਝ 
ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹਿ, ਨਜਿੱ ਥੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਲਈ ਸਰਚਾਰਜ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ 
ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਖਰੀਦ ਨਬਿੱਲ ਦਾ 2.5% ਜਾਂ ₹10/- ਰੁਪਏ, ਜੋ ਵੀ ਵਿੱਿ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਵਿੱਿ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਵਿੱਿ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 
ਰੇਲਵੇ  'ਤੇ ਪਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ₹30 ਵਾਿੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਿਾਂ ਿੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਵਿੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੈਨਬਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇ
ਇਹ ਵਿੱਖਰੀਆਂ ਐਟਂਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਿਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। 

• ਇਹ ਖ਼ਰਚੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹਿ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਆਪਣੀ ਿੇੜਲੀ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

• ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਨਦਿੱਤੇ ਖਰਨਚਆਂ/ਖਰਨਚਆਂ ਨਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸੈੈੱਸ/ਟੈਕਸ  ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਿਹੀਂ 
ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ। 

ਮੱਦਦ ਲਾਇਨ 
• ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਿੰਬਰ 12 ਹੈ।  ਕਾਲ ਕਰੋ।  (022) 6899 7777/(040) 6815 7777 

ਜਾਂ ਨਫਰ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ, NPC  
ਐਨ ੀਸੀ, ਿੰਬਰ 2, ਥਾਨਿਕਾਚਲਮ ਰੋਡ, ਟੀ ਿਗਰ, ਚੇਿਈ - 600017 'ਤੇ ਈ-ਮੇਲ 
customercare@dcbbank.com  ਜਾਂ ਨਲਖਦੇ  ਹਾਂ। ਸਾਿੰੂ www.dcbbank.com  ਨਵਿੱਚ ਨਮਲੋ।  

ਆਮ ਧਾਰਾਵਾਂ 
ਸਭ ਅਕਾਊਂਟ /ਅਕਾਊਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹ ਿੰ ਦਾ ਹੈ:  

1. ਹਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ: 
a. ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਨਤਿੱ ਨਗਆ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਨਕ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਿੰੂ ਪਰਭਾਨਵਤ 

ਕਰਿ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਨਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਨਵਿੱਚ ਫੰਡ/ਮਿਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਕਾਏ/ਪਰੂਵ-ਨਵਵਸਨਥਤ ਕਰਨੈਡਟ ਸੁਨਵਿਾਵਾਂ 
ਹੋਣ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਿ ਮੇਰੀਆਂ/ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਾ ਕਰਿ ਕਰਕ ੇ
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਿਤੀਨਜਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਿਾਲ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ 
ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਆਿ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਬੈਂਕ ਮੇਰੀ ਪੂਰਵ ਆਨਗਆ ਜਾਂ ਿੋਨਟਸ ਤੋਂ ਨਬਿਾਂ 
ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ/ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਿਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਗਾਊਂ ਨਵਆਜ, 
ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਜਾਂ ਕਰੈਨਡਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵਿੱਚ ਨਸਰਜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਬੰਨਿਤ ਖਰਨਚਆਂ ਿਾਲ ਉਿਾਰ ਦੀ ਦਰ + 5% 
ਸਲਾਿਾ @Prime ਿਾਲ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ/ਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਮਾਨਸਕ। 

b. ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਤਕਿੀਕੀ ਿੁਕਸਾਂ/ਤਰੁਿੱ ਟੀਆਂ ਜਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਿੈੈੱਟਵਰਕ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ 
ਸੇਵਾ/ਸੁਨਵਿਾ ਨਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਉਪਲਬਿਤਾ ਦੇ ਕਾਰਿ ਨਕਸ ੇਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨਸਸਟਮ ਨਵਿੱਚ 
ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰੁਿੱ ਟੀ ਦੇ ਕਾਰਿ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਿੁਕਸਾਿ, ਿੁਕਸਾਿ (ਨਸਿੱਿੇ ਜਾਂ ਅਨਸਿੱਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ) ਲਈ ਬੈਂਕ  ਜੰੁ਼ਮੇਵਾਰ 
ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।   

2. ਖ ਲਾਸਾ: 
ਅਸੀਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਬੈਂਕ, ਸਖਤੀ ਿਾਲ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਨਵਿੱਚ, ਅਨਜਹੀ ਨਿੈੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਿੰੂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਰਿਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਪਰ ਹੇਠ ਨਲਨਖਆਂ ਤਿੱਕ ਹੀ ਸੀਨਮਤ ਿਹੀਂ  ਹੈ: 

i) ਨਕਸੇ ਵੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਕਲੀਅਨਰੰਗ ਿੈੈੱਟਵਰਕ ਨਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ। 
ii) ਕਿੰੂਿੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 
iii) ਨਕਸੇ ਮਾਿਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੈਡਟ ਸਕੋਨਰੰਗ ਏਜੰਸੀ  ਦੁਆਰਾ ਕਰੈਨਡਟ ਰੇਨਟੰਗ  ਵਾਸਤੇ। 
iv) ਿੋਖਾਿੜੀ ਿੰੂ ਰੋਕਣ ਦ ੇਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ 
v) ਸੂਚਿਾ ਨਬਊਰੋ ਿੰੂ ਨਸਹਰਾ ਦੇਣ ਲਈ। 

ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਨਟੰਗ ਏਜੰਟ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਸ-ਸੇਨਲੰਗ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਾਤਾ ਖੋਲਹਣ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨਵਿੱਚ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਿ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਿ ਲਈ ਕਨਹੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਉਹਿਾਂ ਠੇਕਦੇਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਿ ਨਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਿ ਲਈ ਆਪਣੀ 
ਸਨਹਮਤੀ ਨਦੰਦੇ ਹਿ ਨਜੰਿਹ ਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਪਹੁੰ ਚਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ। ਉਤਪਾਦ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ, ਨਬਿਾਂ ਨਕਸੇ ਸੀਮਾਵਾਂ 
ਦੇ, ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਨਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕਰਾਸ-ਸੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

3. ਸੀਆਈਬੀਆਈਐਲ ਨੂਿੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖ ਲਾਸਾ ਕਰਨਾ: 
ਮੈਂ/ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਇਿੱ ਕ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ/ਅਸੀਂ, ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਕਰਜ਼ੇ/ਪੇਸ਼ਗੀ/ਐਡਵਾਂਸ। ਕੁਝ ਹਰੋ ਫੰਡ-ਆਿਾਨਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-
ਫੰਡ-ਆਿਾਨਰਤ ਕਰੈਨਡਟ ਸੁਨਵਿਾਵਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕਰਾਉਣ ਿਾਲ ਸਬੰਨਿਤ ਹਿ। 
ਮੇਰੀ ਕਰਨੈਡਟ ਸਨੁਵਿਾ ਲਈ ਸਬੰਨਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ, ਬੈਂਕ ਦਆੁਰਾ ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਕਰਨੈਡਟ ਸੁਨਵਿਾ। ਇਸ ਸਬੰਿ ਨਵਿੱਚ ਮੇਰੀ/ਕਰਿ 
ਵਾਲੀ ਸਨਹਮਤੀ ਦੇ ਸਬੰਿ ਨਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸਨਹਮਤੀ  ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਨਹਮਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ/ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡ ੇ
ਦੁਆਰਾ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ/ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਿੁਮਾਨਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਵਿੱਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਮਰੇ ੇ
ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੇ। ਇਸ ਅਿੁਸਾਰ, ਮੈਂ/ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਾਲ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਰਾਹੀਂ 
ਸਾਨਰਆਂ ਿੰੂ ਸਨਹਮਤੀ ਨਦੰਦਾ ਹੈ। 
- ਮੇਰੇ ਿਾਲ ਸਬੰਨਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਟੇਾ। 
- ਮੈਿੰੂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਰਨੈਡਟ ਸਨੁਵਿਾ ਿਾਲ ਸਬੰਨਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਡੈਟਾ ਅਤੇ   
- ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ  ਆਪਣੇ/ਆਪਣੇ ਕਰਤਿੱਵ, ਨਜਸ ਿੰੂ ਬੈਂਕ ਠੀਕ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਿੰੂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵਚਿਬਿੱਿ 

ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਿੰੂ ਕਰਨੈਡਟ ਇਿਫਰਮੇਸ਼ਿ ਨਬਊਰੋ (ਇੰਡੀਆ) ਨਲਮਨਟਡ ਿੰੂ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ 
ਿੇ ਇਸ ਸਬੰਿ  ਨਵਿੱਚ ਅਨਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ  ਹੈ। 

ਮੈਂ/ ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਿੰੂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਡੇਟਾ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਿ।  
M/ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਨਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 

I. ਕਰੈਨਡਟ ਇਿਫਰਮੇਸ਼ਿ ਨਬਊਰੋ (ਇੰਡੀਆ) ਨਲਮਨਟਡ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਖ਼ਨਤਆਰਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ, ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪਰਗਟ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚਿਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਨਕਸੇ  ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਨਜਸ ਿਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝੇ, ਉਸ 
ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ; ਅਤ ੇ
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II. ਕਰੈਨਡਟ ਇਿਫਰਮੇਸ਼ਿ ਨਬਊਰੋ (ਇੰਡੀਆ) ਨਲਮਨਟਡ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹਰੋ ਏਜੰਸੀ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ 

ਅਨਿਕਾਨਰਤ ਹੈ। ਨਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰੈਨਡਟ ਸਬਨਸਡੀਆਂ ਨਵਚਾਰ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰੋਸੈਸਡ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਉਿਹ ਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਨਤਆਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਿੰੂ ਰਨਜਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਿੰੂ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਭਾਰਤੀ ਨਰਜ਼ਰਵ 
ਬੈਂਕ ਿੰੂ  ਇਸ ਸਬੰਿ ਨਵਿੱਚ ਨਿਰਿਾਨਰਤ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

4. ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂਿੰ ਨ: 
ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੇ ਗਰਾਹਕ ਦੇ ਖਾਨਤਆਂ ਨਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ 
ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੰੂ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿੰੂਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਨਰਤ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਵਿੱਕਲ ਅਤੇ ਬੈਂਕ, ਮੁੰ ਬਈ, ਭਾਰਤ ਨਵਿੱਚ  ਸਨਥਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ  ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਨਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਿਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 
ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਉਤਪੰਿ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਦਾਅਨਵਆਂ ਜਾਂ ਕੇਸਾਂ ਿੰੂ ਸਪੁਰਦ ਕਰਿ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ। ਬੈਂਕ 
ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਿੰੂਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਾ ਕਰਿ ਲਈ ਨਸਿੱਿੇ ਜਾਂ ਅਨਸਿੱਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ 
ਦੇਣਦਾਰੀ ਿੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਇਹ ਤਿੱਥ ਨਕ  ਨਕਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਿੰੂ ਖਪਤਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹਰੋ 
ਦੇਸ਼ ਨਵਿੱਚ ਇੰਟਰਿੈਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਫੋਿ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਦੀ ਇਕਿੱ ਲੇ ਨਵਆਨਖਆ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸਦਾ 
ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਨਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿੰੂਿ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਬਆਿ ਕੀਤੇ ਖਾਨਤਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਖਾਨਤਆਂ ਿਾਲ ਸਬੰਨਿਤ ਹਿ। ਜਾਂ ਇਹਿਾਂ  
ਮਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਵਿੱਚੋਂ ਨਕਸੇ ਦੀ ਵੀ  ਵਰਤੋਂ। ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਿ ਿੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਿਾ। 
5. ਆਮ: 
a.  ਇਸ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਦੀਆਂ ਿਾਰਾਵਾਂ ਕੇਵਲ ਸੁਨਵਿਾ ਵਾਸਤੇ ਹਿ ਅਤੇ ਇਹ  ਸਬੰਨਿਤ ਿਾਰਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਿੰੂ ਪਰਭਾਨਵਤ 

ਿਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕਰਾਰਿਾਮਾ ਨਕਸੇ ਹਰੋ ਿੰੂ ਿਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ/ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 
ਬੈਂਕ ਅਿੀਿ-ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਏਜੰਟਾਂ ਿੰੂ 
ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

b. ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਦਾਂ (ਆਮ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਨਵਸ਼ੇਸ਼) ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ ਜਾਣੰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬੈਂਕ ਲਈ 
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ/ਅਿੱ ਪਡੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਿੰੂ ਸੂਨਚਤ 
ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੂਨਚਤ ਕਰੇ। 

c. ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਬੈਂਕ ਐਫਏਟੀਸੀਏ (ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਾ ਟੈਕਸ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਐਕਟ)/ਸੀਆਰਐਸ (ਜਿਰਲ 
ਨਰਪਰੋਨਟੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਬਿੈਕਾਰ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਿ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ 
ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਬੈਂਕ ਸੀ.ਆਰ.ਐਸ ਜਾਂ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਸੀ.ਏ ਜਾਂ  ਨਬਿੈਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਪਰਭਾਵ ਬਾਰੇ 
ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹ ਿਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ/ ਨਕਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਕਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਿਾ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ 
ਿਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। 

d. ਮੈਂ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਨਕ ਮੇਰੀ ਨਿੈੱਜੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਿੰੂ ਜਾਣੋ (ਿੇਵਾਈਸੀ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੰੂ ਕੇਂਦਰ ਿਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹ ੈ

e. ਕੇਵਾਈਸੀ  ਰਨਜਸਟਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਰੋ ਸਮਰਿੱ ਥ ਅਥਾਰਟੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਨਜਸਟਰਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਿੰਬਰ/ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦ ੇ
ਕਰਮ ਨਵਿੱਚ ਬੈਂਕ/ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ। ਸੀਿੇਵਾਈਸੀ ਰਨਜਸਟਰੀ ਸਰਕਾਰ/ਭਾਰਤੀ ਨਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਐਸਐਮਐਸ 
ਿਾਮ/ ਐਸਐਮਐਸ ਮੈਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੰੂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਨਹਮਤ 
ਹਾਂ ਨਕ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਐਸਐਮਐਸ/ਐਸਐਮਐਸ ਿੰੂ ਭੇਨਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਮੇਲ ਪਰਾਪਤ ਿਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਿੱਚ 
ਬੈਂਕ ਨਕਸੇ ਵੀ ਿੁਕਸਾਿ ਲਈ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

f. ਹਾਂ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਿ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਟੀਮ ਜਾਂ ਸ਼ਾਖਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਚੰਤਾਵਾਂ ਿੰੂ ਹਿੱ ਲ ਕਰਿ ਨਵਿੱਚ ਅਸਮਰਿੱ ਥ 
ਹੈ।, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਿੰੂ 10 ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਨਦਿਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਿਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਸੰਚਾਰ ਪਰਾਪਤ ਿਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪਰੋੇਟ ਅਤ ੇ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੋਵੋਂਗੇ;  ਰਨਜਸਟਰਡ ਦਫਤਰ: ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਪਰੀਤੀ ਿਰ ਡੀਸੀਬੀ ਬੈਂਕ ਨਲਮਨਟਡ, 6ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ, ਪੈਨਿਿਸੁਲਾ 
ਨਬਜਿਸ ਪਾਰਕ, ਟਾਵਰ ਏ, ਸੈਿਾਪਤੀਬਾਪਤ ਮਾਰਗ, ਲੋਅਰ ਪਰੇਲ, ਮੁੰ ਬਈ - 400013। ਫੋਿ: +91 22 6618 
7031 ਈ- ਮੇਲ: nodal.officer@dcbbank.com 
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