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ನಿರ್ಬಂಧಿತ - ಬಾಹ್ಯ  

 

 

 Restricted - Internal 

ಗ್ರಾ ಹಕ ವರ್ಗ :  *ಕಿರಿಯ  ಇತರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು  ಉಲ್ಲ ೇಖಿಸಿ     

ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಉದ್ದ ೇಶ 

ಉಳಿತಾಯ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಿಕ 

ಉದ್ದ ೇಶ  
Cross border ಹೂಡಿಕೆಗಳು  ಆದಾ

ಯ  
ಸಾಲ 
ಧನಸಹಾಯ  ಇತರೆ,ದಯವಿಟ್ಟು  ಉಲ್ಲ ೇಖಿಸಿ 

 

ಅರ್ತ್ಯ ವಿರುವ ದಾಸ್ತಾ ವೇಜುರ್ಳು: ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ 

(ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು) 

) 

ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆ  

ಮಾನಯ  ಭಾರತಿೇಯ 

ಪಾಸ್ಪ ೇರ್ಟಬ ಮಾನಯ  

ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ  

ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬಿಲ್ಲಲ ಗಳು (ವಿದುಯ ತ್, ಕೊಳವೆ ಅನಿಲ, ನಿೇರು, ಟೆಲಿಫೇನ್, ಪೇಸ್ಟು  ಪೇಯ್್ಡ  ಮೊಬೈಲ್ 2 
ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹ್ಳೆಯದಾಗಿಲಲ   ) 
 ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೇಟಿ  

ಬಾಯ ಂಕ್ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಬಾಯ ಂಕ್ ಸ್ು ೇರ್ಟ 

ಮಂರ್ಟ (2 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹ್ಳೆಯದಾಗಿರಬಾರದು) ವಿದೇಶಿ 

ನಾಯ ಯವಾಯ ಪಿ್ತಗಳ ಸರ್ಕಬರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ನಿೇಡಿದ ದಾಖಲ್ಗಳು  

ಮತಿ್ತ  ಅವ್ರಿಂದ ನಿೇಡಲಾದ ಪತರ  ವಿದೇಶಿ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ 

ಅಥವಾ ಭಾರತಿೇಯ ಮಿಷನ್ 

ಆಸಿಿ /ಪುರಸಭೆ ತೆರಿಗೆ ರಸಿೇದಿ 

ಉದ್ಯ ೇಗದಾತರಿಂದ ವ್ಸತಿ ಹಂಚಕೆಯ ಪತರ  ರಾಜ್ಯ  ಅಥವಾ ಕಂದರ  ಸರ್ಕಬರದ 

ಇಲಾಖೆಗಳು, ಶಾಸನರ್ದಧ  ಅಥವಾ ನಿಯಂತರ ಕ ಸಂಸೆ್ ಗಳು, ಸಾವ್ಬಜ್ನಿಕ ವ್ಲಯದ 

ಉದಯ ಮಗಳು, ಅನುಸೂಚತ ವಾಣಿಜ್ಯ  ಬಾಯ ಂಕುಗಳು, ಹ್ಣರ್ಕಸು ಸಂಸೆ್ ಗಳು ಮತಿ್ತ  ಪಟಿು  

ಮಾಡಲಾದ ಕಂಪನಿಗಳು ವಿತರಿಸಿದ ವ್ಸತಿ ಹಂಚಕೆ ಪತರ . 

 ಸರ್ಕಬರದಿಂದ ವಿತರಿಸಲಾದ ಪ್ತಂಚಣಿ ಪಾವ್ತಿ ಆದೇಶ/ಪುಸಿಕ/ರ್ಕರ್ಡಬ 

 

 

 ಬಾರ್್ಕೇಗಸ್ 

ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಪ್ಾ ಪ್ತ್ಾ  

ಉಲ್ಲ ೇಖ ಸಂಖೆಯ :                                    

ಆರ್. ಎಂ ಹೆಸರು:     

ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು   

 ನಿವಾಸಿ /  ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೇಯ ವಯ ಕ್ತಾ ರ್ಳಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ, ಚಾಲ್ತಾ  ಖಾತೆ ಮತ್ತಾ  ಅವಧಿ ಠೇವಣಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವ ಯಿಸುತ್ಾ ದ್. 

(ದಯವಿಟ್ಟು  ಸಂಪೂಣಬ ಆರ್ಜಬ ನಮೂನೆಯನುು  ದ್ಡ್ ಕ್ಷರಗಳಲಿಲ  ಭತಿಬ ಮಾಡಿ)/ದಯವಿಟ್ಟು  ಅನವ ಯವಾಗುವ್ಲಿಲ  ಗುರುತ್ತ (√) ಹಾಕಿ 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 ಮಾನಯ  ಭಾರತಿೇಯ 
ಪಾಸ್ಪ ೇರ್ಟಬ 

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೇಟಿ (ಪರ ಸಿುತ ವ್ಸತಿ 
ವಿಳಾಸವ್ನುು  ತೇರಿಸಬೇಕು) 

ಪಾಯ ನ್ ರ್ಕರ್ಡಬ 

ಮಾನಯ  ಚಾಲನಾ 

ಪರವಾನಗಿ 
ಮಾನಯ  ನರೇಗಾ ಉದ್ಯ ೇಗ ಚೇಟಿ  

 

 
 

 
 

 

 
 

ಇತ್ರ ಕಡ್ಡಾ ಯ ದಾಖಲೆರ್ಳು ಪಾಯ ನ್ ರ್ಕರ್ಡಬ/ 
ಫಾರಂ 60/ 

ಪರ ತಿ ಅರ್ಜಬದಾರರ  ಸಿ. ಕೆ. 

ವೈ.ಸಿ 

ಎಫ್.ಎ.ಟಿ.ಸಿ.ಎ & ಸಿ.ಆರ್.ಎಸ್ಟ- 

ವ್ಯ ಕಿಿಗಳಿಗೆ ಸವ ಯಂ ಪರ ಮಾಣಿಕರಣ 

ಪರ ಪತಿಿ  
 ರ್ಜಐಆರ್ ಸಂಖೆಯ . ಒಂದು ಛಾಯಾಚತರ    

 

ಆಸಿಿತವ ದಲಿಲ ರುವ್ ಗಾರ ಹ್ಕ 
 

ಮೊದಲ ಅರ್ಜಗದಾರ / ಕ್ತರಿಯನ್ ವಿವರರ್ಳು  
ಹೌದಾದರೆ, ಖಾತೆ  

ಸಂಖೆಯ ಯನುು  ಉಲ್ಲ ೇಖಿಸಿ. 

ಶಿೇರ್ಷಬಕೆ 

Mr. 

ಪೂಣಬ 

ಹೆಸರು  

/ Mrs. / Ms. / Dr. 
(ಸರಿಯಾದುದನುು  ಆಯೆ್ಕ  ಮಾಡಿ) 

 

                                       

ಪರ ಸಿುತ ನಿವಾಸ ವಿಳಾಸ 
 

                                       

 

                                       

 

 

ಶಾಶವ ತ ವಿಳಾಸ                                  

                                       

 

                                       

 

ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ 
 

                                       

 

                                       

ನಿವಾಸ 

ದೂರವಾಣಿ   

ಮೊಬೈಲ್ 

 

ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ 

 
 

 
ನಿವಾಸ 

 
 

 
ಶಾಶವ ತ 

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ  

 

 
ಸಾಗರೇತಿರ ಕಛೇರಿ   ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸಕೆೆ  ಹೆಗುು ರುತ್ತ  

ಇಮೇ
ಲ್ 

ಲಿಂಗ: 
ಪುರುಷ 

/ಮಹಿಳೆ  

ಖಾತೆಯ ಆಯೆ್ಕ : ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಸಾಮಾನಯ  ಉಳಿತಾಯ ಬಾಯ ಂಕ್ 

ಠೇವ್ಣಿ ಖಾತೆ 

ಚಾಲಿಿ  ಖಾತೆ ಅವ್ಧಿ ಠೇವ್ಣಿ 

ಪ್ತ.ಎಂ.ಜೆ.ಡಿ.
ವೈ 

ಅನಿವಾಸಿ ಇತರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು  ಉಲ್ಲ ೇಖಿಸಿ    

ವೈಯಕಿಿ

ಕ  

ಹೌ

ದು  

ಇ

ಲಲ   
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ನಿರ್ಬಂಧಿತ - ಬಾಹ್ಯ  

 

 

 

Restricted - Internal 

/ಮಂಗ

ಳಮುಖಿ 

ರಾರ್ಷು ರೇಯತೆ 

ಜ್ನನ 

ದಿನಾಂಕ 

 

CKYC ಸಂಖೆಯ . 

ತಂದ್ಯ 

ಹೆಸರು 

ವೈವಾಹಿಕ ಸೆಿ ತಿ  PAN/GIR No. 
(ಪಾಯ ನ್ ಲಭಯ ವಿಲಲ ದಿದದ ಲಿಲ  ಪರ ಪತಿಿ  60 ನುು  ಭತಿಬ ಮಾಡಿ) 

GSTIN ಸಂಖೆಯ . 

ತಾಯಿಯ ಮೊದಲ ಹೆಸರು 
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ನಿರ್ಬಂಧಿತ - ಬಾಹ್ಯ  

 

 

 Restricted - Internal 

ಪೇಷಕರ ಹೆಸರು (ಕಿರಿಯನ ಸಂಧಭಬದಲಿಲ  ಪೇಷಕರ 

ವಿವ್ರಗಳನುು  ತ್ತಂಬಿಸಿ)  ವಿದಾಯ  ಅಹ್ಬತೆ ಪದವಿ 

ಉದ್ಯ ೇಗ ದುಡಿಮಗಾರ ಸವ ಯಂ ಉದ್ಯ ೇಗಿ 

 
 
ಸಾು ತಕೊೇತಿರ 

ಪದವಿ  

ನಿವೃತಿ  

 ವಾಸಿಸುವ್ ದೇಶ                                

ಇತರೆ (ದಯವಿಟ್ಟು  ಉಲ್ಲ ೇಖಿಸಿ)                  

ಗೃಹಿಣಿ  ವಿದಾಯ ರ್ಥಬ ನಿರುದ್ಯ ೇಗಿ 

 

ಸಂಸೆ್  

 

 

ವೃತಿಿಪರ (  ಉದಾಹ್ರಣೆಗೆ ಡಾಕು ರ್, ಲಾಯರ್, ಬಾಯ ಂಕರ್ ಗಳು, ಟಿೇಚರ್ 

ಇತಾಯ ದಿ). 

ಎಂ.ಎನ್.ಸಿ ಪ್ರ ೈ.ಲಿ.. ಸರ್ಕಬರಿ 

ನಿಯಮಿತ. 

ಪಾಲ್ಲದಾರಿಕೆ ಇತರೆ (ದಯವಿಟ್ಟು  ಉಲ್ಲ ೇಖಿಸಿ) 

ಇತರೆ (ದಯವಿಟ್ಟು  ಉಲ್ಲ ೇಖಿಸಿ)    

ಮಾಲಿೇಕ 

ಉದ್ಯ ೇಗದಾತ/ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು ಕೆಲಸದ ಶಿೇರ್ಷಬಕೆ/ಪದನಾಮ ಎಂದಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿಿದಿದ ೇರಿ    

ಉದ್ಯ ೇಗದಾತರ ವ್ಯ ವ್ಹಾರದ ಸವ ರೂಪ ಉತಾಪ ದನೆ ಸೇವಾ ನಿೇಡುಗ ವ್ಯ ವ್ಸಾಯ ಭೂ ಸ್ತಿ್ತ  

ವಾಯ ಪಾರಿ ಇತರೆ (ದಯವಿಟ್ಟು  ಉಲ್ಲ ೇಖಿಸಿ)    

ಸವ ಯಂ ಉದ್ಯ ೇಗಿ/ವೃತಾ ಪ್ರವಾಗಿದದ ರೆ: 

ವ್ಯ ವ್ಹಾರದ ಸವ ರೂಪ ಉತಾಪ ದನೆ ಸೇವಾ ನಿೇಡುಗ ವ್ಯ ವ್ಸಾಯ ಭೂ ಸ್ತಿ್ತ  

ವಾಯ ಪಾರಿ ಇತರೆ (ದಯವಿಟ್ಟು  ಉಲ್ಲ ೇಖಿಸಿ)    

ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಚಟ್ಟವ್ಟಿಕೆ    

ರ್ಕನೂನು ಘಟಕದ ಹೆಸರು        

ಸಂಬಂಧಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆ                                                                                                                                                                             

ವ್ಯ ವ್ಹಾರದ ಸೆ ಳ/ವಿಳಾಸ                                                                                                                                                                  

ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಪಾರ ರಂಭ  ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸ ೈರ್ಟ                                                                                                                    

ಗಾರ ಹ್ಕರು  ನಿವೃತಿರಾಗಿದದ ರೆ, ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದದ ರೆ, ನಿರುದ್ಯ ೇಗಿಯಾಗಿದದ ಲಿಲ  ಅಥವಾ  ವಿದಾಯ ರ್ಥಬಯಾಗಿದದ ಲಿಲ  ಹೆಚಿ ನ ವಿವ್ರಗಳು    

 ನಿಧಿರ್ಳ ಮೂಲ  ಮತ್ತಾ  ಹಣಕಾಸು ಮಾಹಿತ: 

ಮೇಲಿನವುಗಳಿಂದ ಅಂದಾಜು ವಾರ್ಷಬಕ ಆದಾಯ (ಸೆ ಳಿೇಯ ಕರೆನಿಸ ಯಲಿಲ )    ಇತರ ಯಾವುದೇ ಅಂದಾರ್ಜನ ಆದಾಯ (ಸೆ ಳಿೇಯ ಕರೆನಿಸ ಯಲಿಲ )                                         

ಇತರ ಆದಾಯದ ಮೂಲ    ಒಟ್ಟು  ಅಂದಾಜು ಆದಾಯ                                                                     

ಚಾಲಿಿಯಲಿಲ ರುವ್ ಬಂಡವಾಳಗಳ ಮೂಲ/ಗಳು:     ಆದಾಯ  ಹೂಡಿಕೆ   ಇನಾಮು

 ಪೇಷಕರು ಸವ ತಿ್ತಗಳ ಮಾರಾಟ ಸಾಲ 

ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸವ ತಿ್ತಗಳ ಮಾರಾಟ ಇತರೆ (ದಯವಿಟ್ಟು  ಉಲ್ಲ ೇಖಿಸಿ) _ 

*ನಾಯ ಯಾಲಯದಿಂದ ನೇಮಿಸಲಪ ಟು  ಸಾವ ಭಾವಿಕ ಪೇಷಕ/ರ್ಕನೂನುರ್ದಧ  ಪಾಲಕರು ಮಾತರ  ಅಪಾರ ಪಿ  ವ್ಯಸೆ ನ ಪರವಾಗಿ ಖಾತೆಯನುು  ತೆರೆಯರ್ಹುದು. 

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನೈಸಗಿಬಕ ಪೇಷಕನು  ತಂದ್ಯಾಗಿದಾದ ನೆ. 

 

ಎರಡನೇ ಅರ್ಜಗದಾರ/ಪೇಷಕನ್ ವಿವರರ್ಳು• 

ವೈಯಕ್ತಾ ಕ ಮಾಹಿತ 

ಆಸಿಿತವ ದಲಿಲ ರುವ್ ಗಾರ ಹ್ಕ 

ಶಿೇರ್ಷಬಕೆ Mr.  / Mrs. / 

Ms. ಪೂಣಬ ಹೆಸರು 

 

 
/ 

ಡಾ. 

 
 

(ಸೂಕಿವಾದುದನುು  ಆಯೆ್ಕಮಾಡಿ) 

ಹೌದಾದರೆ, ಖಾತೆ  

ಸಂಖೆಯ ಯನುು  ನಮೂದಿಸಿ. 

                                       

 

ಪರ ಸಿುತ ನಿವಾಸ ವಿಳಾಸ                                

                                       

 

                                       

 

                                       

 

ಶಾಶವ ತ ವಿಳಾಸ                                  

                                       

 

                                       

 

                                       

No Yes 

          

 

                                    

 

ದುಡಿಮೆಗ್ರರರಾ

ಗಿದದ ಲ್್ತ : 
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Restricted - Internal 

ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ 
 

                                       

 

                                       

ನಿವಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ  
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ನಿರ್ಬಂಧಿತ - ಬಾಹ್ಯ  

 

 

 Restricted - Internal 

ಮೊಬೈಲ್ 

ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ 

 

ನಿವಾಸ  

 

ಶಾಶವ ತ 

 

ಕಛೇರಿ 

 

ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸಕೆೆ  ಹೆಗುು ರುತ್ತ

ಇಮೇಲ್ 

ID 
ಲಿಂಗ: ಪುರುಷ /ಮಹಿಳೆ /ಮಂಗಳಮು

ಖಿ 

ರಾರ್ಷು ರೇಯತೆ 

ಜ್ನುಮ 

ದಿನಾಂಕ 

 
CKYC ಸಂಖೆಯ . 

ತಂದ್ಯ 

ಹೆಸರು 

ವೈವಾಹಿಕ ಸೆಿ ತಿ    PAN/GIR ಸಂಖೆಯ . 

(ಪಾಯ ನ್ ಲಭಯ ವಿಲಲ ದಿದದ ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು  ಫಾರ್ಮಬ 60 ಅನುು  ಭತಿಬ ಮಾಡಿ) 

GSTIN ಸಂಖೆಯ . 

ತಾಯಿಯ ಮೊದಲ ಹೆಸರು 

ಪೇಷಕರ ಹೆಸರು (ಅಪಾರ ಪಿ  ವ್ಯಸಿಸ ನ ಸಂದಭಬದಲಿಲ  ಪೇಷಕನ ವಿವ್ರಗಳನುು  

ಭತಿಬ ಮಾಡಿ)   ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಹ್ಬತೆ ಪದವಿ 

ಉದ್ಯ ೇಗ ದುಡಿಮಗಾರ ಸವ ಯಂ 

ಉದ್ಯ ೇಗಿ 

ವಾಸವಾಗಿರುವ್ ದೇಶ                                      

ಸಾು ತಕೊೇತಿರ ಪದವಿ   ಇತರೆ (ದಯವಿಟ್ಟು  ಉಲ್ಲ ೇಖಿಸಿ)                 

ನಿವೃತಿ   ಗೃಹಿಣಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಬ ನಿರುದ್ಯ ೇಗಿ 

 

ಸಂಸೆ್  

ವೃತಿಿಪರ (ಉದಾ: ವೈದಯ , ವ್ಕಿೇಲ, ಬಾಯ ಂಕರ್, ಶಿಕ್ಷಕಿ etc.) 

ಎಂ.ಎನ್.ಸಿ ಪ್ರ ೈ.ಲಿ.. ಸರ್ಕಬರಿ 

ನಿಯಮಿತ 

ಇತರೆ (ದಯವಿಟ್ಟು  ಉಲ್ಲ ೇಖಿಸಿ)    

ಮಾಲಿೇಕ 

 

ದೂಡಿಮೆಗ್ರ

ರರಾಗಿದದ ಲ್್ತ
: 

ಪಾಲ್ಲದಾರಿ

ಕೆ 

ಇತರೆ (ದಯವಿಟ್ಟು  ಉಲ್ಲ ೇಖಿಸಿ)    

ಉದ್ಯ ೇಗದಾತ/ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು ಉದ್ಯ ೇಗ ಶಿೇರ್ಷಬಕೆ/ಪದನಾಮ ಕೆಲಸದ ಪಾರ ರಂಭ    

ಉದ್ಯ ೇಗದಾತರ ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಸವ ರೂಪ ಉತಾಪ ದನೆ ಸೇವಾ ನಿೇಡುಗ ವ್ಯ ವ್ಸಾಯ ಭೂ ಸ್ತಿ್ತ  

ವಾಯ ಪಾರಿ ಇತರೆ (ದಯವಿಟ್ಟು  ಉಲ್ಲ ೇಖಿಸಿ)    

ಸವ ಯಂ ಉದ್ಯ ೇಗಿ/ವೃತಾ ಪ್ರವಾಗಿದದ ರೆ: 

ವ್ಯ ವ್ಹಾರದ ಸವ ರೂಪ ಉತಾಪ ದನೆ ಸೇವಾ ನಿೇಡುಗ ವ್ಯ ವ್ಸಾಯ ಭೂ ಸ್ತಿ್ತ  

ವಾಯ ಪಾರಿ ಇತರೆ (ದಯವಿಟ್ಟು  ಉಲ್ಲ ೇಖಿಸಿ)    

ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಚಟ್ಟವ್ಟಿಕೆ    

ರ್ಕನೂನು ಘಟಕದ ಹೆಸರು        

ಸಂಬಂಧಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆ                                                                                                                                                                             

ವ್ಯ ವ್ಹಾರದ ಸೆ ಳ/ವಿಳಾಸ                                                                                                                                                                 

ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಪಾರ ರಂಭ ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸ ೈರ್ಟ                                                                                                                    

ಗಾರ ಹ್ಕರು  ನಿವೃತಿರಾಗಿದದ ರೆ, ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದದ ರೆ, ನಿರುದ್ಯ ೇಗಿಯಾಗಿದದ ಲಿಲ  ಅಥವಾ ವಿದಾಯ ರ್ಥಬಯಾಗಿದದ ಲಿಲ   ಹೆಚಿ ನ ವಿವ್ರಗಳು    

ನಿಧಿರ್ಳ ಮೂಲ  ಮತ್ತಾ  ಹಣಕಾಸು ಮಾಹಿತ: 

 ಮೇಲಿನವುಗಳಿಂದ ಅಂದಾಜು ವಾರ್ಷಬಕ ಆದಾಯ (ಸೆ ಳಿೇಯ ಕರೆನಿಸ ಯಲಿಲ )   ಇತರ ಯಾವುದೇ ಅಂದಾಜು ಆದಾಯ (ಸೆ ಳಿೇಯ 

ಕರೆನಿಸ ಯಲಿಲ )                                         ಇತರ ಆದಾಯದ ಮೂಲ   

 ಒಟ್ಟು  ಅಂದಾಜು ಆದಾಯ                                                                       ಚಾಲಿಿಯಲಿಲ ರುವ್ 

ಬಂಡವಾಳಗಳ ಮೂಲ/ಗಳು:       ಆದಾಯ ಹೂಡಿಕೆ   ಇನಾಮು ಪೇಷಕರು ಸವ ತಿಿನ ಮಾರಾಟ ಸಾಲ 

ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆಸಿಿಯ ಮಾರಾಟ      ಇತರೆ (ದಯವಿಟ್ಟು  ಉಲ್ಲ ೇಖಿಸಿ)    

*ನಾಯ ಯಾಲಯದಿಂದ ನೇಮಿಸಲಪ ಟು  ಸಾವ ಭಾವಿಕ ಪೇಷಕ/ರ್ಕನೂನುರ್ದಧ  ಪಾಲಕರು ಮಾತರ  ಅಪಾರ ಪಿ  ವ್ಯಸೆ ನ ಪರವಾಗಿ ಖಾತೆಯನುು  ತೆರೆಯರ್ಹುದು. 

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನೈಸಗಿಬಕ ಪೇಷಕನು ತಂದ್ಯಾಗಿರುತಿಾನೆ. 

 ಮೊದಲ ಅರ್ಜಬದಾರನಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ    
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ನಿರ್ಬಂಧಿತ - ಬಾಹ್ಯ  

 

 

 Restricted - Internal 

 

ಚಾನ್ಲ್ ನೇೋಂದಣಿ:  ಜಂಟಿ ಖಾತೆಗಳ ಸಂದಭಬದಲಿಲ , ಕಡ್ಾಯ ರ್ಕಯಬಚರಣೆಯಲಿಲ  ಒರ್ಬ ರೇ ಅಥವಾ ರ್ದುಕುಳಿದವ್ರಾಗಿದದ ರೆ ಮಾತರ  ಈ 

ಕೆಳಗಿನ ಸೌಲಭಯ ಗಳನುು  ನಿೇಡಲಾಗುತಿದ್.  ನಾನು/ನಾವು   ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಬ ಸಲಿಲ ಸಲ್ಲ ರ್ಯಸುತಿೆೇವೆ  

ದೇಶಿೇಯ ಡೆಬಿರ್ಟ ರ್ಕರ್ಡಬ (ಈ ರ್ಕರ್ಡಬ ನಲಿಲ  ದೇಶಿೇಯ ವ್ಹಿವಾಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಮಾತರ   ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತಿದ್) 
 1ನೇ ಅರ್ಜಬದಾರ 2ನೇ ಅರ್ಜಬದಾರ 

ಡೆಬಿರ್ಟ ರ್ಕರ್ಡಬ ಅಗತಯ ತೆ ಹೌದು ಇಲಲ  ಹೌದು ಇಲಲ  

ಅಂತರಾರ್ಷು ರೇಯ ಡೆಬಿರ್ಟ ರ್ಕರ್ಡಬ (ಈ ರ್ಕಡು ಬಲಿಲ  ದೇಶಿೇಯ ಮತಿ್ತ  ಅಂತರರಾರ್ಷು ರೇಯ ವ್ಹಿವಾಟ್ಟಗಳನುು  ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತಿದ್) 

 1ನೇ ಅರ್ಜಬದಾರ 2ನೇ ಅರ್ಜಬದಾರ 

ಡೆಬಿರ್ಟ ರ್ಕರ್ಡಬ ಅಗತಯ ತೆ ಹೌದು ಇಲಲ  ಹೌದು ಇಲಲ  

ATM ರ್ಕರ್ಡಬ (NRO ಖಾತೆಗಳಿಗೆ) 

 1ನೇ ಅರ್ಜಬದಾರ 2ನೇ ಅರ್ಜಬದಾರ 

ಡೆಬಿರ್ಟ ರ್ಕರ್ಡಬ ಅಗತಯ ತೆ ಹೌದು ಇಲಲ  ಹೌದು ಇಲಲ  
 

ಎಸ್ಟ.ಎಂ. ಎಸ್ಟ 

ಅಲರ್ಟಬ 
1ನೇ ಅರ್ಜಬದಾರನ ಮೊಬೈಲ್ 

ಸಂಖೆಯ . 
2ನೇ ಅರ್ಜಬದಾರನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖೆಯ . 

 

ಇಮೇಲ್ 

ಅಲರ್ಟಬ 
ಇಮೇಲ್ Id 

1 
ಇಮೇಲ್ Id 2 

1ನೇ ಅರ್ಜಬದಾರನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖೆಯ . 2ನೇ ಅರ್ಜಬದಾರನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖೆಯ . 

ಡಿ.ಎನ್.ಸಿ (ಕರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ) ಹೌದು ಇಲಲ  
ದಯವಿಟ್ಟು  ಗಮನಿಸಿ: DNC ಗೆ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯು ವ್ಹಿವಾಟಿನ ಎಚಿ ರಿಕೆಗಳ ಮೇಲ್ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರುವುದಿಲಲ .    DNC  ನೇಂದಣಿ  ಪರ ಚಾರದ ಸಂದೇಶಗಳು ಮತಿ್ತ  ಕರೆಗಳಿಗೆ ಮಾತರ  

ಅನವ ಯಿಸುತಿದ್  : 

 

1ನೇ ಅರ್ಜಬದಾರನ ಸಹಿ 2ನೇ ಅರ್ಜಬದಾರನ ಸಹಿ 

 

ರ್ಕಲ ಸಿಕ್ ರ್ಕಡಿು ಬಂದ ಹಿಂಪಡೆಯುವ್ ಮಿತಿ: ಎಲಾಲ  ಚಾನಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ದಿನಕೆೆ  50,000 ರೂ.  

ಪಾಲ ಟಿನಂ ರ್ಕರ್ಡಬನಿಂದ ಹಿಂಪಡೆಯುವ್ ಮಿತಿ: ಎಲಾಲ  ಚಾನೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ದಿನಕೆೆ  200,000 ರೂ.   

ಎಟಿಎಂ ರ್ಕರ್ಡಬನಿಂದ  ಹಿಂಪಡೆಯುವ್ ಮಿತಿ:  ಎಲಾಲ  ಚಾನೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ದಿನಕೆೆ   100,000 ರೂ. 

ಪಾಸ್ ಬುಕ್/ ಸ್ಟ ೇಟ್ ಮೆೋಂಟ್ ಆಯೆ್ಕ - ದಯವಿಟ್ಟು   ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿಲ  ಒಂದನುು  ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಆಯೆ್ಕಯು ಟಿಕ್ ಆಗದಿದದ ರೆ, ಮಾಸಿಕ ಇ-ಸ್ು ೇಟೆಮ ಂಟು ಳನುು  ಇಲಿಲ ಗೆ 

ತಲ್ಲಪ್ತಸಬೇಕು  

ನೇಂದಾಯಿತ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ: 
ಮಾಸಿಕ ಇ- ಸ್ು ೇಟೆಮ ಂಟುಳು-  ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ್ ಫಾರ್ಮಬ ಪರ ರ್ಕರ ನಿೇಡಲಾದ ನೇಂದಾಯಿತ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕೆೆ  ಉಚತ ಇ-

ಸ್ು ೇರ್ಟ ಮಂರ್ಟ ಗಳು.    

ಮಾಸಿಕ ಸ್ು ೇಟೆಮ ಂಟುಳು – ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸಕೆೆ  ತಲ್ಲಪ್ತಸಲಾದ ಉಚತ  ಮಾಸಿಕ ಭೌತಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳು. 

ತೆರ ೈಮಾಸಿಕ ಸ್ು ೇಟೆಮ ಂಟುಳು – ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸಕೆೆ  ವಿತರಿಸಲಾದ ಉಚತ ತೆರ ೈಮಾಸಿಕ ಭೌತಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳು .   

ಪಾಸುಬ ಕ್ - ದಯವಿಟ್ಟು  ಅದನುು  ಸಂಗರ ಹಿಸಲ್ಲ/ನವಿೇಕರಿಸಲ್ಲ ನಮಮ  ಶಾಖೆಗೆ  ಭೇಟಿ ನಿೇಡಿ. 

ಅಪಾಾ ಪ್ಾ  ವಯಸೆನ್ ಘೇಷಣೆ 
ಹುಟಿು ದ ದಿನಾಂಕ ______________/____________/_______________ವು ಅಪಾರ ಪಿ  ವ್ಯ ಯಸೆನಾದ ನನು  ______________________________ನದು ಮತಿ್ತ  

ನಾನು ಅವ್ನ/ಅವ್ಳ ನೈಸಗಿಬಕ ಪೇಷಕ/ರ್ಕನೂನುರ್ದಧ  ಪೇಷಕನೆಂದು ದಿನಾಂಕ     ರ ನಾಯ ಯಾಲಯದ 

(ನೈಜ್ ಪರ ತಿಯನುು  ಲಗತಿಿಸಲಾಗಿದ್) ಆದೇಶದಿಂದ ನೇಮಿಸಲಪ ಟಿು ದ್ ಎಂದು ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಘೇರ್ಷಸುತಿೆೇನೆ. ಸದರಿ ಅಪಾರ ಪಿ  ವ್ಯಸೆನು ಪಾರ ಪಿ  ವ್ಯಸಸ ನುು  ತಲ್ಲಪುವ್ವ್ರೆಗೆ 

ಮೇಲಿನ ಖಾತೆಯಲಿಲ ನ ಯಾವುದೇ ವಿವ್ರಣೆಯ ಭವಿಷಯ ದ ಎಲಾಲ  ವ್ಹಿವಾಟ್ಟಗಳಲಿಲ  ನಾನು ಸದರಿ ಅಪಾರ ಪಿ  ವ್ಯಸೆ ರನುು  ಪರ ತಿನಿಧಿಸುತಿೆೇನೆ  .   ಆತನ/ಆಕೆಯ ಖಾತೆಯಲಿಲ   ನಾನು 

ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ/ವ್ಹಿವಾಟಿಗಾಗಿ  ಬಾಯ ಂಕಿನ ವಿರುದಧ  ಅಪಾರ ಪಿ  ವ್ಯಸೆ ನ ಕೆಲ ೇಮುಗಳ ವಿರುದಧ  ನಾನು ಬಾಯ ಂಕಿಗೆ ನಷು ಪರಿಹಾರವ್ನುು  ನಿೇಡುತಿೆೇನೆ. 

 
ಪೇಷಕನ ಸಹ್  

ಆರಂಬಿಕ ಪಾವತ ವಿವರರ್ಳು: 

ಅಂತರಾರ್ಷು ರೇಯ ಪಾವ್ತಿ 
ಶಾಖೆಯಲಿಲ  ಮಾತರ  ನಗದು ಠೇವ್ಣಿ  

ಮಾಡಬೇಕು ಬಾಕೆಲ ೇಬಸ್ಟ ಖಾತೆ ಸಂಖೆಯ ಯಿಂದ 

ವ್ಗಾಬವ್ಣೆ . 

ಅನಯ  ಬಾಯ ಂಕಿನ ಚೆಕ್ ಸಂಖೆಯ . 

ಅಂತರಾರ್ಷು ರೇಯ ತಂತಿ ವ್ಗಾಬವ್ಣೆ 

     ಚೆಕ್ ಸಂಖೆಯ . 
     

ಶಾಖೆ   

ಶಾಖೆ  

ಶಾಖೆ 

ದಿನಾಂ

ಕ  
ಬಾಯ ಂ

ಕ್ 

ಬಾಯ ಂ

ಕ್  

ದಿನಾಂ

ಕ  

ದಿನಾಂ

ಕ  ಸೆ ಳಿೇಯ ತಂತಿ 

ವ್ಗಾಬವ್ಣೆ 

ಆರೇಭಿಕ ನಿಧಿಗಳ 

ಮೂಲ: 

ಬಾಯ ಂ

ಕ್  

ದಿನಾಂ

ಕ  

ಆದಾಯ ಇನಾಮು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಪೇಷಕರು ಸವ ತಿಿನ ಮಾರಾಟ ಸಾಲ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆಸಿಿ  ಮಾರಾಟ 

ಇತರೆ: ದಯವಿಟ್ಟು  ಉಲ್ಲ ೇಖಿಸಿ 

ಅನಯ  ಬಾಯ ಂಕ್ *NRE/NRO/FCNR ಖಾತೆ 

*ಸೂಕಿವಾದಂತೆ ಅಳಿಸಿ (ಬಾಯ ಂಕ್ ವಿವ್ರಗಳು) (ಚೆಕ್/ಡಾರ ಫ್ು  ಸಂಖೆಯ ) 



 

 

 

 ಬಾರ್್ಕೇಗಸ್ 

ನಾಮನಿರ್ದಗಶನ್ ನ್ಮೂನೆ – ಪ್ಾ ಪ್ತ್ಾ  ಡಿಎ 1 
(ಬಾಯ ಂಕ್ ಠೇವ್ಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಯ ಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತರ ಣ ರ್ಕಯ್ಕದ , 1949 ರ ರ್ಕಂಡ 45 ಝರ್ಡಎಜೆರ್ಡಎ ಮತಿ್ತ  ಬಾಯ ಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳ (ನಾಮನಿದೇಬಶನ) 

ನಿಯಮಗಳು, 1985 ರ ನಿಯಮ 2 (1) ರ ಅಡಿಯಲಿಲ  ನಾಮನಿದೇಬಶನ) 

ನಾನು/ನಾವು (ದ್ಡ್ ಕ್ಷರಗಳಲಿಲ  ಅರ್ಜಬದಾರರ ಹೆಸರು ಮತಿ್ತ  

ವಿಳಾಸ) 

ಖಾತೆಯ ಸಂಖ್ಯಯ  ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ 

   

 

 

ನನು /ನಮಮ /ಅಪಾರ ಪಿ  ವ್ಯಸೆ ನ ಮರಣದ  ಸಂದಭಬದಲಿಲ  ಮೇಲಿನ     ಖಾತೆಯಲಿಲ ನ  ಠೇವ್ಣಿಯ ಮೊತಿವ್ನುು   ಬಾಕೆಲ ೇಬಸ್ಟ ಬಾಯ ಂಕ್ PLC ಯಿಂದ 

ಹಿಂದಿರುಗಿಸರ್ಹುದಾದ  ಈ ಕೆಳಗಿನ ವ್ಯ ಕಿಿಯನುು  ನಾಮನಿದೇಬಶನ ಮಾಡಿ. 
 

 ನಾಮನಿದೇಬಶಿತರ   

ವಿವ್ರಗಳು 

ಹೆಸರು:  Mr   /Mrs   /Miss ವಿಳಾಸ ತೇವ್ಣಿದಾರರಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ 

(ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ಲಿಲ ) 

ವ್ಯಸುಸ  ಜ್ನಮ  ದಿನಾಂಕ 

     

 

 ಅನಿವಾಸಿ  ಖಾತೆ   ಮತಿ್ತ  ಠೇವ್ಣಿಗಳಿಗಾಗಿ  ನಾಮನಿದೇಬಶಿತರ ವಿವ್ರಗಳು 

ಖಾತೆ ಅಥವಾ 

ಠೇವ್ಣಿಗಳ 

ಪರ ರ್ಕರಗಳು 

ನಾಮಿನಿಯ ಹೆಸರು ನಾಮಿನಿಯ ವಿಳಾಸ ಖಾತೇದಾರನಂದಿಗಿ

ನ ಸಂಬಂಧ 

ವ್ಯ

ಸುಸ  

ಜ್ನಮ  ದಿನಾಂಕ 

ಎನ್.ಅರ್.ಇ 

ಉಳಿತಾಯ 

     

ಎನ್.ಅರ್.ಒ 

ಉಳಿತಾಯ 

     

ಎನ್.ಅರ್.ಒ 

ಅವ್ಧಿ ಠೇವ್ಣಿ 

     

ಎನ್.ಅರ್.ಇ 

ಅವ್ಧಿ ಠೇವ್ಣಿ 

     

ಎಫ್.ಸಿ.ಎನ್.ಆರ್ 

ಅವ್ಧಿ ಠೇವ್ಣಿ 

     

      ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ನಾಮಿನಿಯು ಅಪಾರ ಪಿ  ವ್ಯಸೆನಾಗಿದದ ರೆ, ನಾನು/ನಾವು ನಾಮನಿದೇಬಶಿತನ ಅಲಪ ಸಂಖಾಯ ತ ಅವ್ಧಿಯಲಿಲ  ನನು /ನಮಮ /ಅಪಾರ ಪಿ  (ಠೇವ್ಣಿದಾರರ) 

ಮರಣದ ಸಂದಭಬದಲಿಲ , ನಾಮನಿದೇಬಶಿತನ  

      ಪರವಾಗಿ ಠೇವ್ಣಿಯ ಮೊತಿವ್ನುು  ಸಿವ ೇಕರಿಸಲ್ಲ _____________________________ ನಲಿಲ  ವಾಸಿಸುತಿಿರುವ್ ಶಿರ ೇ/Ms./ಶಿರ ೇಮತಿ/ಶಿರ ೇಮತಿ 

___________________________________ಅವ್ರನುು  ನೇಮಿಸುತಿೆೇನೆ.

ದಿನಾೋಂಕ  

 
 

** ಸಹಿ/  

ಹೆಬೆ್ಬ ರಳಿನ್ 

ಗುರುತ್ತ 

ಸಥ ಳ    

 
 

** ಸಹಿ /  

ಹೆಬೆ್ಬ ರಳಿನ್ 

ಗುರುತ್ತ 
 

“ಬಾಯ ಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಸ್ು ೇಟೆಮ ಂರ್ಟ ಮತಿ್ತ  ಸೆಿ ರ ಠೇವ್ಣಿ ಸಲಹೆಯಲಿಲ  ನಾಮಿನಿಯ ಹೆಸರನುು  ನಾನು ರ್ಹಿರಂಗಪಡಿಸುತಿೆೇನೆ.”    ಹೌದು     ಇಲ್  
 

ಹೆಬೆ್ಬ ರಳಿನ್ ಗುರುತ್ತ  ಇದದ ಲ್್ತ  ಸ್ತಕಿ್ತರ್ಳು 
ಕಡ್ಡಾ ಯ 

 ಹೆಸ

ರು 

ವಿಳಾಸ ಸಹಿ 

1    

2    

ಸೂಚನೆ:  ಒರ್ಬ  ವ್ಯ ಕಿಿಯನುು  ಮಾತರ  ನಾಮನಿದೇಬಶನ  ಮಾಡರ್ಹುದು. 

  ** ಅಪಾರ ಪಿ  ವ್ಯಸೆ ನ ಹೆಸರಿನಲಿಲ  ಠೇವ್ಣಿ ಇಟು ರೆ, ನಾಮನಿದೇಬಶನಕೆೆ  ಅಪಾರ ಪಿ  ವ್ಯಸೆ ನ ಪರವಾಗಿ ರ್ಕಯಬನಿವ್ಬಹಿಸಲ್ಲ ರ್ಕನೂನುರ್ದಧ ವಾಗಿ ಅಹ್ಬನಾದ ವ್ಯ ಕಿಿಯು ಸಹಿ 

ಮಾಡಬೇಕು.  

       ಘೇಷಣೆ (  ನಾಮನಿದೇಬಶನ ಸೌಲಭಯ ದ  ಅಗತಯ ವಿಲಲ ದಿದದ ರೆ)  

 ಚಾಲಿಿಯಲಿಲ ರುವ್ ರ್ಕನೂನಿನ ಅಡಿಯಲಿಲ  ಬಾಯ ಂಕ್ ನಿೇಡುವ್ ನಾಮನಿದೇಬಶನ ಸೌಲಭಯ ದ ಪಾರ ಮುಖಯ ತೆಯನುು  ನಾನು/ನಾವು ಓದಿ 

ಅಥಬಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ೇವೆ ಎಂದು ನಾನು/ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೇಕರಿಸುತಿೆೇವೆ.  ಆದಾಗ್ಯಯ ,  ನಾಮನಿದೇಬಶನ  ಸೌಲಭಯ ವಿಲಲ ದ್  ಖಾತೆಯನುು  

ತೆರೆಯಲ್ಲ ನಾನು / ನಾವು ನಿಧಬರಿಸಿದ್ದ ೇವೆ. 

 

** ಸಹಿ/  

ಹೆಬೆ್ಬ ರಳಿನ್ ಗುರುತ್ತ 

** ಸಹಿ/  

ಹೆಬೆ್ಬ ರಳಿನ್ ಗುರುತ್ತ 

 

 

5 

ನಿರ್ಬಂಧಿತ - ಬಾಹ್ಯ  
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Restricted - External 

 

 

ನಾಮನಿರ್ದಗಶನ್ ನೇೋಂದಣಿಗೆ ಸಿವ ೇಕೃತ 

ಆರ್ಜಬ ಸಂಖೆಯ . 

ನಾವು ಸಿವ ೇಕರಿಸುವ್ ನಾಮನಿದೇಬಶನ ಸಿವ ೇಕರಿಸುತಿಿರುವುದು Mr
 /Ms 
ಅವ್ರ ಖಾತೆ ಸಂಖೆಯ  

(ಹೊಸ ಖಾತೆಯ ಸಂದಭಬದಲಿಲ  ದಯವಿಟ್ಟು  ಹೊಸ 

ಖಾತೆಯನುು  ನಮೂದಿಸಿ)  ) 

ದಿನಾಂ

ಕ  

ಸೆ ಳ     ಬಾಯ ಂಕ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಯ 

ಸಹಿ  

ಸೂಚನೆ: ಕೆಲವು ತಾಂತಿರ ಕ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾಮನಿದೇಬಶನ ವಿವ್ರಗಳನುು  ನೇಂದಾಯಿಸಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಾಧಯ ವಾಗದಿದದ ರೆ, ನಾವು 

ಅದರ ರ್ಗೆು  ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತಿೆೇವೆ . ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು  customerservices@barclays.com ಅಥವಾ nri@barclays.com ನಲಿಲ  ನಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ 

 
ಅಡ್ಲಾಗಿ ಸಹಿ 

ಮಾಡಿದ 

ಛಾಯಾಚತರ  

 

 

 
ಅಡ್ಲಾಗಿ ಸಹಿ 

ಮಾಡಿದ 

ಛಾಯಾಚತರ  

ದೃಢೇಕರಣ  ಮತ್ತಾ  ಮಂಜೂರಾತ 
ಈ ಅರ್ಜಬಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡುವ್ ಮೂಲಕ, ನಿೇವು, ನಿಮಮ  ಸವ ಂತ ಸಾಮಥಯ ಬದಲಿಲ  ವೈಯಕಿಿಕವಾಗಿ(ಗಳಾಗಿ) ಅಥವಾ ಎಚ್.ಯು.ಎಫ್ ನ ಕತಾಬ ಆಗಿ, ಅಥವಾ ಪಾಲ್ಲದಾರಿಕೆ 

ಸಂಸೆ್ , ಕಂಪನಿ, ಟರ ಸ್ಟು , ಒಂದು ಸ್ಸೈಟಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಸೆ್ಯ ಪಾಲ್ಲದಾರ/ ಅಧಿಕೃತ ಸಹಿದಾರರಾಗಿ, ಈ ಅರ್ಜಬ ನಮೂನೆಯಲಿಲ  ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿರುವಂತೆ, ಈ ಅರ್ಜಬ 

ನಮೂನೆಯಲಿಲ  ಹೆಸರಿಸಲಾದಂತೆ - 1) ಬಾಯ ಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಾಕೆಲ ೇಬಸ್ಟ ಬಾಯ ಂಕ್ ಪ್ತಎಲಿಸ ಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾದ ನಿೇವು ನಮಗೆ ಅರ್ಜಬ ಸಲಿಲ ಸುತಿಿದಿದ ೇರಿ ಎಂದು 

ಅಥಬಮಾಡಿಕೊಳಿಿ ,  ಇದು ಸವ ಯಂಚಾಲಿತ ಟೆಲಲ ರ್ ಯಂತರ  (ಎಟಿಎಂ), ಡೆಬಿರ್ಟ ರ್ಕರ್ಡಬ, ಅಂತರ್ಜಬಲ, ಬಾಯ ಂಕಿಂಗ್, ಫೇನ್ ಬಾಯ ಂಕಿಂಗ್, ಡೇರ್ ಸ್ು ಪ್ ಬಾಯ ಂಕಿಂಗ್ 

(ಒಟ್ಟು ಗಿ "ಬಾಯ ಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು" ಎಂದು ಉಲ್ಲ ೇಖಿಸಲಾಗುತಿದ್) ಮತಿ್ತ  ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆೆ  ನಾವು ಲಭಯ ವಿರುವ್ ಅಂತಹ್ ಇತರ ಬಾಯ ಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನುು  ಒಳಗಂಡಂತೆ 

ಆದರೆ ಸಿೇಮಿತವಾಗದ್ ವಿವಿಧ ಮಾಗಬಗಳ ಮೂಲಕ ಉಳಿತಾಯ/ಚಾಲಿಿ /ಅವ್ಧಿ ಠೇವ್ಣಿ ಖಾತೆ ಮತಿ್ತ  ಸಿೇಮಿತವಾಗಿರದ್ ಅದರ ರ್ಕಯಾಬಚರಣೆಯನುು  ತೆರೆಯುತಿದ್;  

2) ನಿೇವು ಅರ್ಜಬ ಸಲಿಲ ಸಿದ ಅಥವಾ ಪಡೆದ ಬಾಯ ಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅನವ ಯವಾಗುವ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತಿ್ತ  ಷರತಿ್ತಗಳು ಮತಿ್ತ  ಶುಲೆ ಗಳ ವೇಳಾಪಟಿು ಯನುು  ನಿೇವು 

ಓದಿದಿದ ೇರಿ, ಅಥಬಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಿದ ೇರಿ ಮತಿ್ತ  ಸಿವ ೇಕರಿಸಿದಿದ ೇರಿ ಎಂದು ನಿೇವು ದೃಢೇಕರಿಸುತಿಿೇರಿ. ನಿೇವು ಇನುು  ಮುಂದ್ ಬಾಯ ಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಬ ಸಲಿಲ ಸಿದರೆ ಅಥವಾ 

ಪಡೆದರೆ, ಅಂತಹ್ ಬಾಯ ಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಬ ಸಲಿಲ ಸುವ್ ಅಥವಾ ಪಡೆದುಕೊಳಿುವ್ ಮೊದಲ್ಲ ಅದಕೆೆ  ಅನವ ಯವಾಗುವ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತಿ್ತ  ಷರತಿ್ತಗಳು ಮತಿ್ತ  

ಶುಲೆ ಗಳ ವೇಳಾಪಟಿು ಯನುು  ನಿೇವು ಓದುತಿಿೇರಿ, ಅಥಬಮಾಡಿಕೊಳಿು ತಿಿೇರಿ ಮತಿ್ತ  ಸಿವ ೇಕರಿಸುತಿಿೇರಿ ಎಂದು ನಿೇವು ದೃಢೇಕರಿಸುತಿಿೇರಿ; 3) ಮೇಲ್ ಮತಿ್ತ  ಇನುು  ಮುಂದ್, 

ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆೆ , ಮೇಲ್ ಮತಿ್ತ  ಇನುು  ಮುಂದ್ ಉಲ್ಲ ೇಖಿಸಲಾದ ಶುಲೆ ಗಳ ನಿಯಮಗಳು ಮತಿ್ತ  ಷರತಿ್ತಗಳು ಮತಿ್ತ  ವೇಳಾಪಟಿು ಯನುು  ನಾವು ತಿದುದ ಪಡಿ ಮಾಡರ್ಹುದು 

ಅಥವಾ ರ್ದಲಾಯಿಸರ್ಹುದು ಎಂದು ನಿೇವು ಅಥಬಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿವ ೇಕರಿಸುತಿಿೇರಿ ಮತಿ್ತ  www.barclays.in ನಮಮ  ವೆಬ್ ಸೈರ್ಟ ಅನುು  ಪರ ವೇಶಿಸಲ್ಲ ಮತಿ್ತ  ಖಾತೆಯ 

ಪರ ತಿಯಂದು ರ್ಕಯಾಬಚರಣೆಗೆ ಮೊದಲ್ಲ ನಿಮಮ ನುು  ನಿೇವು ನವಿೇಕರಿಸಿಕೊಳಿು ತಿಿೇರಿ; 4) ಈ ಅಪ್ತಲ ಕಶನ್ ಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಮತಿ್ತ  ಇಲಿಲ  ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ 

ದೃಢೇಕರಣ/ದೃಢೇಕರಣ/ಸಿವ ೇರ್ಕರವ್ನುು  ನಿೇಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೂಕಿವಾಗಿ ಅಧಿರ್ಕರವಿದ್ ಎಂದು ನಿೇವು ದೃಢೇಕರಿಸುತಿಿೇರಿ; 

5) ನಿೇವು ಒದಗಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿವ್ರಗಳು ಸತಯ  ಸಂಪೂಣಬ ಎಂದು ನಿೇವು ದೃಢೇಕರಿಸುತಿಿೇರಿ. ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆೆ  ನಮಗೆ ಅಗತಯ ವಿರುವ್ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ/ದಾಖಲ್ಗಳನುು  

ನಿೇವು ಒದಗಿಸುತಿಿೇರಿ ಎಂದು ನಿೇವು ದೃಢೇಕರಿಸಿ ಒಪ್ತಪ ಕೊಳಿು ತಿಿೇರಿ; 6) ಅನವ ಯವಾಗುವ್ ರ್ಕನೂನು ಮತಿ್ತ  ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು , ನಮಮ  ವ್ಯ ವ್ಹಾರದ ರ್ಕಯಾಬಚರಣೆ 

ಮತಿ್ತ  ನಮೊಮ ಂದಿಗಿನ ನಿಮಮ  ವ್ಹಿವಾಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮಗೆ ಸೇವೆಗಳನುು  ಒದಗಿಸುವ್ ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯ ಕಿಿಯ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ಬಾಕೆಲ ೇಬಸ್ಟ 

ಗುಂಪು ಕಂಪನಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಗಸಂಸೆ್ ಗಳಂದಿಗೆ, ವಿದೇಶದಲಿಲ  ಅಥವಾ ಭಾರತದಲಿಲ ರಲಿ, ನಿಮಮ  ರ್ಗೆು  ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನುು  ನಾವು 

ಹಂಚಕೊಳಿಬೇರ್ಕಗರ್ಹುದು ಅಥವಾ ವ್ಗಾಬಯಿಸಬೇರ್ಕಗರ್ಹುದು ಎಂಬುದನುು  ತಿಳಿದು ಒಪ್ತಪ ಕೊಳಿು ತಿಿೇರಿ. ಮಾಹಿತಿಯ ಅಂತಹ್ ಯಾವುದೇ ಹಂಚಕೆ ಅಥವಾ 

ವ್ಗಾಬವ್ಣೆಯು ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟು ಗಿ ಗೌಪಯ  ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ ಇರುತಿದ್ ಮತಿ್ತ  ಅಂತಹ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟು ದ ಗೌಪಯ ತೆಯನುು  ರ್ಕಪಾಡಿಕೊಳಿಲ್ಲ ನಾವು 

ಪರ ಯತಿು ಸುತಿೆೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯಯ , ನಾವು ಅಥವಾ ಅಂತಹ್ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ಭಾರತ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಗಳಲಿಲ ರಲಿ, ರ್ಕನೂನು, ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ 

ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಾವ್ಬಜ್ನಿಕ ಅಥವಾ ನಿಯಂತರ ಕ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಥವಾ ವಂಚನೆಯನುು  ತಡೆಗಟ್ಟು ವ್ ಉದ್ದ ೇಶಗಳಿಗಾಗಿ 

ಅಂತಹ್ ರ್ಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಅಗತಯ ವಿದದ ರೆ ಅಥವಾ ಅನುಮತಿಸಿದರೆ ಮಾಹಿತಿಯನುು  ರ್ಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇರ್ಕಗರ್ಹುದು; 

7) ನಿಮಮ  ಅರ್ಜಬ ಮತಿ್ತ  ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಲ  ಮಾಹಿತಿ, ದತಿಾಂಶ ಅಥವಾ ದಾಖಲ್ಗಳನುು  ಬಾಯ ಂಕುಗಳು/ ಹ್ಣರ್ಕಸು ಸಂಸೆ್ ಗಳು/ ಕೆರ ಡಿರ್ಟ 

ಬ್ಯಯ ರೇಕ್ಸ /ಏಜೆನಿಸ ಗಳು/ಶಾಸನರ್ದಧ  ಸಂಸೆ್ ಗಳು/ಅಂತಹ್ ಇತರ ವ್ಯ ಕಿಿಗಳಿಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳಿಲ್ಲ, ಹಂಚಕೊಳಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಭಾಗಿಸಲ್ಲ ನಿೇವು ನಮಗೆ ಅಧಿರ್ಕರ 

ನಿೇಡುತಿಿೇರಿ, ಅಂತಹ್ ವ್ಯ ಕಿಿ/ಗಳು ಸದರಿ ಮಾಹಿತಿ/ಡೇಟ್ಟವ್ನುು  ರ್ಳಸಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಂಸೆ ರಿಸಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇತರ ಬಾಯ ಂಕುಗಳಿಗೆ/ಹ್ಣರ್ಕಸು ಸಂಸೆ್ ಗಳಿಗೆ/ಕೆರ ಡಿರ್ಟ 

ಸರರ್ರಾಯಿಗಳಿಗೆ/ ಅಂತಹ್ ವ್ಯ ಕಿಿಗಳಂದಿಗೆ ನೇಂದಾಯಿಸಿದ ರ್ಳಕೆದಾರರು ಮತಿ್ತ  ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ರ್ಳಕೆಗೆ ನಮಮ ನುು  ಹೊಣೆಗಾರರನಾು ಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲಲ ; 8) 

ಖಾತೆ(ಗಳು) ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆದರೆ, ಮೊದಲ ಖಾತೆದಾರನಿಗೆ ಖಾತೆ(ಗಳ) ಹೇಳಿಕೆಯನುು  ನಿೇಡಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಧಿರ್ಕರ ನಿೇಡಿ; 9) ಖಾತೆ(ಗಳು) ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆದರೆ, 

ನಿಮಮ ಲಿಲ  ಯಾರಾದರೂ ಇನು ರ್ಬ ರ ರ್ಗೆು  ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನುು  ರ್ಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಿಮಮ  ದಾಖಲ್ಗಳ ಮೇಲ್ ಅವ್ಲಂಬಿತರಾಗಿ ನವಿೇಕರಿಸರ್ಹುದು ಎಂದು 

ದೃಢೇಕರಿಸುತಿಿೇರಿ; 10) ನಮಗೆ ನಿೇಡಬೇರ್ಕದ ಎಲಾಲ  ಹ್ಣಗಳಿಗೆ ಮತಿ್ತ  ಖಾತೆ(ಗಳ)ಯ ರ್ಕಯಬನಿವ್ಬಹ್ಣೆಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮತಿ್ತ  ಹ್ಲವಾರು ಬಾರಿ 

ಬಾಧಯ ಸೆನಾಗಿರುವುದನುು  ಕೈಗಂಡು ಒಪ್ತಪ ಕೊಳಿುವುದು; 11) ನಮಮ  ಸವ ಂತ ವಿವೇಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ನಿಮಮ  ಅರ್ಜಬಯನುು  ಸಿವ ೇಕರಿಸರ್ಹುದು ಅಥವಾ 

ತಿರಸೆ ರಿಸರ್ಹುದು ಮತಿ್ತ  ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿದರೆ, ಖಾತೆ(ಗಳು) ಭಾರತದಲಿಲ  ಮಾತರ  ತೆರೆಯಲಪ ಡುತಿವೆ ಎಂದು ನಿೇವು ಅಥಬಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಿದ ೇರಿ; 12) ನಾವು ಅರ್ಜಬ 

ನಮೂನೆಗಳನುು  ಮತಿ್ತ  ಛಾಯಾಚತರ ಗಳನುು  ಒಳಗಂಡಂತೆ ಅದರಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ದಾಖಲ್ಗಳನುು  ಉಳಿಸಿಕೊಳಿು ತಿೆೇವೆ ಮತಿ್ತ  ನಿಮಮ  ಅರ್ಜಬಯನುು  

ಸಿವ ೇಕರಿಸಲಾಗಿದ್ಯೇ ಅಥವಾ ತಿರಸೆ ರಿಸಲಾಗಿದ್ಯೇ ಎಂಬುದನುು  ಲ್ಕೆಿ ಸದ್ ನಾವು ಅದನುು  ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದಿಲಲ  ಎಂದು ನಿೇವು ಅಥಬಮಾಡಿಕೊಂಡು 

ದೃಢೇಕರಿಸುತಿಿೇರಿ; 13) ನಿಮಿಮ ಂದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚಿ ನ ದೃಢೇಕರಣವಿಲಲ ದ್ ನಿೇವು ನಮಗೆ ಪಾವ್ತಿಸಬೇರ್ಕದ ಎಲಾಲ  ಶುಲೆ ಗಳು, ಶುಲೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮಮ  ಖಾತೆ(ಗಳನುು ) 

ಡೆಬಿರ್ಟ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿೇವು ನಮಗೆ ಅಧಿರ್ಕರ ನಿೇಡುತಿಿೇರಿ; 

14) ಖಾತೆಯಲಿಲ ನ ರ್ಕಯಾಬಚರಣೆಯ ವಿಧಾನಕೆೆ  ಯಾವುದೇ ಮಾಪಾಬಡುಗಳನುು  ನಾವು ರ್ಜರಿಗೆ ತರುತಿೆೇವೆ ಮತಿ್ತ  ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಂತಹ್ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳಲಿಲ  

ನಮಗೆ ಸಿವ ೇರ್ಕರಾಹ್ಬವಾದ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳಲಿಲ , ಖಾತೆ(ಗಳ)ಗೆ ಎಲಾಲ  ಜಂಟಿ ಹೊೇಲ್ರ್ ಗಳು ಸಮಮ ತಿಸಿದರೆ ಮಾತರ  ಪರಿಣಾಮರ್ಕರಿಯಾಗಿರುತಿದ್ ಎಂದು ನಿೇವು 

ಒಪ್ತಪ ಕೊಳಿು ತಿಿೇರಿ; ಮತಿ್ತ  15) ಮೇಲ್ ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ, ನಮಮ  ಸವ ಂತ ವಿವೇಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮತಿ್ತ  ನಿಯಮಗಳ ಪರ ರ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಸೂಚನೆ ನಿೇಡಿದ ನಂತರ ನಾವು 

ಮಾಡರ್ಹುದು ಎಂದು ಅಥಬಮಾಡಿಕೊಳಿಿ  ಮತಿ್ತ  ಒಪ್ತಪ ಕೊಳಿಿ ; ಖಾತೆ(ಗಳನುು ) ಸೆ ಗಿತಗಳಿಸುವುದು ಮತಿ್ತ /ಅಥವಾ ಮುಚಿ್ಚ ವುದು ಮತಿ್ತ /ಅಥವಾ ಅದಕೆೆ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲಾಲ  ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಬಾಯ ಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನುು  ಸಂಪೂಣಬವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ನಿಲಿಲ ಸುವುದು; 16) ಸಂರ್ಳದ ಕೆರ ಡಿರ್ಟ ಗಳನುು  

ಹಿಮುಮ ಖಗಳಿಸುವುದು: ನಿಮಮ  ಉದ್ಯ ೇಗದಾತರು/ಕಂಪನಿಯ ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ, ಫಂರ್ಡ ಗಳ ಮೇಲ್ ಹಿಡಿತವ್ನುು  ಗುರುತಿಸುವ್ ಮೂಲಕ/ ಡೆಬಿರ್ಟ 

ಮಾಡುವ್/ಕೆರ ಡಿರ್ಟ ಅನುು  ಹಿಮುಮ ಖಗಳಿಸುವ್ ಮೂಲಕ, ಉದ್ಯ ೇಗದಾತರು/ಕಂಪನಿಯು ನಿಮಮ  ಖಾತೆಗೆ ಜ್ಮ ಮಾಡಿದ ಮತಿ್ತ /ಅಥವಾ ಉದ್ಯ ೇಗದಾತರು/ಕಂಪನಿಯ 

ಸೂಚನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ, ನಿಮಗೆ ನೇಟಿಸ್ಟ ನಂದಿಗೆ ಮರುಪಾರ ಪಿ್ತ  ಮಾಡಲ್ಲ ನಿೇವು ಈ ಮೂಲಕ ಬಾಯ ಂಕಿಗೆ ಅಧಿರ್ಕರ ನಿೇಡುತಿಿೇರಿ. ಬಾಯ ಂಕಿನಿಂದ ನಡೆಸಲಪ ಡುವ್ ಅಂತಹ್ 

ಯಾವುದೇ ಹಿಡುವ್ಳಿ ನಿಧಿಗಳು/ ಡೆಬಿರ್ಟ/ರಿವ್ಸ್ಟಬ ಆಫ್ ಕೆರ ಡಿರ್ಟ ಗೆ ಬಾಯ ಂಕನುು  ಜ್ವಾಬಾದ ರರನಾು ಗಿ ಮತಿ್ತ  ಜ್ವಾಬಾದ ರರನಾು ಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲಲ  ಎಂದು ನಿೇವು 

ದೃಢೇಕರಿಸುತಿಿೇರಿ; 17) ಖಾತೆಯು ರ್ಕಯಬನಿವ್ಬಹಿಸುತಿಿರುವ್ ಒಂದು ಅವ್ಧಿಯು ನಿಮಮ  ಖಾತೆಯನುು  ನಿರ್ಷೆ ರಯ/ನಿರೆ್ಷ ರಯ ಖಾತೆ ಎಂದು ವ್ಗಿೇಬಕರಿಸಲಪ ಡುತಿದ್; 18) 

ಖಾತೆಯನುು  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಮತಿ್ತ  ಒಂದು ನಿದಿಬಷು  ಅವ್ಧಿಯ ನಂತರ, ನಿಮಮ  ಖಾತೆಯು ಚಟ್ಟವ್ಟಿಕೆಯಲಿಲ ರುವ್ ರ್ಕರಣದಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ಷೆ ರಯವಾಗಿದದ ರೆ ನಿಮಗೆ 

ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತಿೆೇವೆ. 19) ಠೇವ್ಣಿದಾರನ ಮರಣದ ಸಂದಭಬದಲಿಲ , ಅವ್ಧಿ ಠೇವ್ಣಿಗಳ ಅರ್ಕಲಿಕ ಮುರಿ್ಕಯಕೆೆ  ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತಿದ್. 

ಅಂತಹ್ ಅರ್ಕಲಿಕ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯು ಯಾವುದೇ ದಂಡವ್ನುು  ಆಕರ್ಷಬಸುವುದಿಲಲ . 20) ರ್ದಧ ತೆಯ ಸಂಹಿತೆ - ನಿೇವು ನಿಮಮ  ಖಾತೆಯನುು  ಯಾವಾಗ ತೆರೆಯುತಿಿೇರಿ, 

ಖಾತೆಯ ಯಾವ್ ಅವ್ಧಿಯು ನಿಮಮ  ಖಾತೆಯನುು  ನಿರೆ್ಷ ರಯ / ನಿರ್ಷೆ ರಯ ಖಾತೆ ಎಂದು ವ್ಗಿೇಬಕರಿಸುತಿದ್ ಎಂಬುದನುು  ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತಿೆೇವೆ. 

ನಾನು/ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಆಧಾರ್ (ಹ್ಣರ್ಕಸು ಮತಿ್ತ  ಇತರ ಸಬಿಸ ಡಿಗಳು, ಪರ ಯೇಜ್ನಗಳು ಮತಿ್ತ  ಸೇವೆಗಳ ಉದ್ದ ೇಶಿತ ವಿತರಣೆ) ರ್ಕಯ್ಕದ , 2016 ಮತಿ್ತ  ಅದರ 

ಅಡಿಯಲಿಲ  ಹೊರಡಿಸಲಾದ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಭಾರತಿೇಯ ವಿಶಿಷು  ಗುರುತಿನ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರ (ಯುಐಡಿಎಐ) ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಏಜೆನಿಸ ಗಳಂದಿಗೆ ಆಧಾರ್ 

ವಿವ್ರಗಳನುು  ರ್ಳಸಲ್ಲ ಮತಿ್ತ  / ಅಥವಾ ರ್ಹಿರಂಗಪಡಿಸಲ್ಲ / ಹಂಚಕೊಳಿಲ್ಲ ಮತಿ್ತ  ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತಡೆಗಟ್ಟು ವಿಕೆ ರ್ಕಯ್ಕದ ಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅಸಿಿತವ ದಲಿಲ ರುವ್ 

ರ್ಕನೂನುಗಳು ಮತಿ್ತ  ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ (ಆದರೆ ಸಿೇಮಿತವಾಗಿರದ್) ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸಮಮ ತಿಯನುು  ಒದಗಿಸುತಿೆೇವೆ.  2002 ಮತಿ್ತ  ಅದರ ಅಡಿಯಲಿಲ ನ ನಿಯಮಗಳು. 

ಇದರಂದಿಗೆ ಬಾಯ ಂಕಿಗೆ ಸಲಿಲ ಸಲಾದ ನನು /ನಮಮ  ಮಾಹಿತಿಯನುು  ಮೇಲ್ ಉಲ್ಲ ೇಖಿಸಿದ ಹೊರತ್ತ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದ ೇಶರೆ್ಕ ಗಿ ಅಥವಾ ರ್ಕನೂನು ಮತಿ್ತ  

ನಿಯಂತರ ಣದ ಅವ್ಶಯ ಕತೆಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ರ್ಳಸಲಾಗುವುದಿಲಲ  ಎಂದು ಅಥಬಮಾಡಿಕೊಳಿಲ್ಲ ನನಗೆ/ನಮಗೆ ನಿೇಡಲಾಗಿದ್. 

 

ಛಾಯಾಚತರ / ಸಹಿ ವಿವ್ರಗಳು (ಅರ್ಜಬದಾರ/ ಪೇಷಕರು ಕೊಟು  ಸೆ ಳದಲಿಲ  ಸಹಿ ಹಾಕಲ್ಲ) 

ಏಕೈಕ/ಮೊದಲ ಅರ್ಜಬದಾರ/ಅಪಾರ ಪಿ  ವ್ಯಸೆ ನ ಛಾಯಚತರ  ಏಕೈಕ/ಮೊದಲ ಅರ್ಜಬದಾರರ ಸಹಿ ದಿನಾಂಕ:    

 

ಎರಡನೇ ಅರ್ಜಬದಾರ/ಪೇಷಕನ ಛಾಯಾಚತರ  ಎರಡನೇ ಅರ್ಜಬದಾರ/ಪೇಷಕನ ಸಹಿ ದಿನಾಂಕ:    
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ಪ್ಾ ಪ್ತ್ಾ  ಸಂಖ್ಯಯ , 60 (ನಿಯಮ 114 ಬಿ ಗೆ ಎರಡನೇ ನಿಬಂಧನೆಯನುು   ನೇಡಿ) 

ಶಾಶವ ತ ಖಾತೆ ಸಂಖೆಯ ಯನುು  ಹೊಂದಿರದ ಮತಿ್ತ   ನಿಯಮ 114 ಬಿ ಯಲಿಲ  ನಿದಿಬಷು ಪಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವ್ಹಿವಾಟಿಗೆ ಪರ ವೇಶಿಸುವ್  ಒರ್ಬ  ವ್ಯ ಕಿಿ  ಅಥವಾ ಒರ್ಬ  ವ್ಯ ಕಿಿಯು (ಕಂಪನಿ 

ಅಥವಾ ಫರ್ಮಬ ಆಗಿರುವುದಿಲಲ ) ಡಿಕಲ ರೇಶನ್ ಗಾಗಿ ನಮೂನೆಯನುು  ಸಲಿಲ ಸಬೇಕು 

1. ಮೊದಲ ಹೆಸರು: 

ಮಧಯ  ಹೆಸರು: 

ಉಪನಾಮ: 

3. ತಂದ್ಯ ಹೆಸರು (ಏಕ ವ್ಯ ಕಿಿಯ 

ಸಂದಭಬದಲಿಲ ) ಮೊದಲ ಹೆಸರು: 

ಮಧಯ ದ ಹೆಸರು:    

ಉಪನಾಮ : 

2. ಜ್ನಮ  ದಿನಾಂಕ / ಪೇಷಕರ ಸೇಪಬಡೆ 
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4. ಪಾಲ ರ್ಟ/ಕೊಠಡಿ ಸಂಖೆಯ . 5. ಮಹ್ಡಿ ಸಂಖೆಯ . 

6. ಆವ್ರಣದ ಹೆಸರು 7. ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು/ಸಂಖೆಯ . 

  
8. ರಸಿ್ /ಬಿೇದಿ/ಓಣಿ 9. ಕೆಷ ೇತರ /ಪರ ದೇಶ 

10. ಪಟು ಣ/ನಗರ 11. ರ್ಜಲ್ಲ  12. ರಾಜ್ಯ  

   

13. ಪ್ತನ್ ಕೊೇರ್ಡ 14. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ ( STD ಕೊೇರ್ಡ ನಂದಿಗೆ) 15. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖೆಯ  

 

16. ವ್ಯ ವ್ಹಾರದ ಮೊತಿ  (ರೂ.) 17. ವ್ಯ ವ್ಹಾರದ ದಿನಾಂಕ 

 

18. ಜಂಟಿ ಹೆಸರುಗಳಲಿಲ ನ ವ್ಯ ವ್ಹಾರದ ಸಂದಭಬದಲಿಲ , ವ್ಯ ವ್ಹಾರದಲಿಲ  ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ್ ವ್ಯ ಕಿಿಗಳ ಸಂಖೆಯ  

19. ವ್ಯ ವ್ಹಾರದ ವಿಧಾನ: ನಗದು ಚೆಕ್ ರ್ಕರ್ಡಬ ಡಾರ ಫ್ು /ಬಾಯ ಂಕರ್ ಚೆಕ್ 

1.  ಯುಐಡಿಎಐ  ನಿೇಡಿದ ಆಧಾರ್ ಸಂಖೆಯ  (ಲಭಯ ವಿದದ ರೆ) 

 

 

ಆನೆಲ ೈನ್ ವ್ಗಾಬವ್ಣೆ ಇತರೆ 

 
20. ಒಂದುವೇಳೆ ಪಾಯ ನ್ ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಬ ಸಲಿಲ ಸಿದುದ , ಅದು ಇನೂು  ಸಿಗದಿದದ ರೆ ಅರ್ಜಬಯ ದಿನಾಂಕ ಮತಿ್ತ  ಸಿವ ೇಕೃತಿ ಸಂಖೆಯ ಯನುು  ನಮೂದಿಸಿ 

21. ಪಾಯ ನ್ ಅನುು  ಅನವ ಯಿಸದಿದದ ರೆ, ಮೇಲಿನ ವ್ಹಿವಾಟ್ಟ ನಡೆಯುವ್ ಹ್ಣರ್ಕಸು ವ್ಷಬದಲಿಲ  ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರ್ಕಯ್ಕದ , 1961 ರ ಸ್ಕ್ಷನ್ 64 ರ ಪರ ರ್ಕರ ಅಂದಾಜು 

ಒಟ್ಟು  ಆದಾಯವ್ನುು  (ಸಂಗಾತಿ, ಅಪಾರ ಪಿ  ಮಗುವಿನ ಆದಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ) ಭತಿಬ ಮಾಡಿ. 

(a) ಕೃರ್ಷ ಆದಾಯ (ರೂ.) 

(b) ಕೃರ್ಷ ಆದಿವ್ನುು  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ (ರೂ.) 

22. ರ್ಕಲಂ 1 ರಲಿಲ  ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನುು  ಬ್ಂರ್ಲಿಸಿ ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸಲಾಗುತಿಿರುವ್ ದಸಿಾವೇರ್ಜನ ವಿವ್ರಗಳು (ಸೂಚನೆಯ ಮೇಲಾಬ ಗವ್ನುು  ನೇಡಿ) 

ದಾಖಲ್ ಕೊೇರ್ಡ ದಾಖಲ್ ಗುರುತ್ತ ಸಂಖೆಯ  ದಸಿಾವೇಜ್ನುು  ವಿತರಿಸಿರುವ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಯ ಹೆಸರು ಮತಿ್ತ  ವಿಳಾಸ 

23. ರ್ಕಲಂ 4 ರಿಂದ 13 ರವ್ರೆಗಿನ ವಿಳಾಸಕೆೆ  ಬ್ಂರ್ಲವಾಗಿ ಸಲಿಲ ಸಲಾಗುತಿಿರುವ್ ದಸಿಾವೇರ್ಜನ ವಿವ್ರಗಳು (ಸೂಚನೆಯ ಮೇಲಾಬ ಗವ್ನುು  ನೇಡಿ) 

ದಾಖಲ್ ಕೊೇರ್ಡ ದಾಖಲ್ ಗುರುತ್ತ ಸಂಖೆಯ  ದಸಿಾವೇಜ್ನುು  ವಿತರಿಸಿರುವ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಯ ಹೆಸರು ಮತಿ್ತ  ವಿಳಾಸ 

ಪ್ರಿಶೇಲನೆ 

ನಾನು, ____________________________________________________ಈ ಮೂಲಕ ಮೇಲ್ ಹೇಳಿರುವುದು ನನು  ಅತ್ತಯ ತಿಮ ರ್ಜಾ ನ ಮತಿ್ತ  ನಂಬಿಕೆಗೆ 

ಸತಯ ವಾಗಿದ್ ಎಂದು ಘೇರ್ಷಸುತಿೆೇನೆ. ನನು  ರ್ಳಿ ಖಾಯಂ ಖಾತೆ ಸಂಖೆಯ  ಇಲಲ  ಮತಿ್ತ  ನನು /ನಮಮ  ಅಂದಾಜು ಒಟ್ಟು  ಆದಾಯವು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರ್ಕಯ್ಕದ , 1961 

ರ ಸ್ಕ್ಷನ್ 64 ರ ಪರ ರ್ಕರ ರ್ಜೇವ್ನಸಂಗಾತಿ, ಅಪಾರ ಪಿ  ಮಗುವಿನ ಆದಾಯ ಇತಾಯ ದಿಗಳನುು  ಒಳಗಂಡಂತೆ) ಮೇಲ್ ನಡೆಸಲಾಗುವ್ ವ್ಯ ವ್ಹಾರವು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗದ 

ಗರಿಷಠ  ಮೊತಿಕೆಿಂತ ಕಡಿಮ ಇರುತಿದ್ ಎಂದು ನಾನು ಘೇರ್ಷಸುತಿೆೇನೆ. 

ಇಂದು ಪರಿಶಿೇಲಿಸಲಾಗಿದ್, _________ದಿನ ____________ 20__________ಸೆ ಳದಲಿಲ    
  

ರ್ಮನಿಸಿ: 

(ಘೇಷಕನ ಸಹಿ) 

1. ಘೇಷಣೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ್ ಮೊದಲ್ಲ, ಈ ನಮೂನೆಯಲಿಲ  ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಎಲಾಲ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ  ಸತಯ , ಸರಿ ಮತಿ್ತ  ಸಂಪೂಣಬವಾಗಿದ್ ಎಂದು ಘೇಷಕನು 

ತನು ನುು  ತಾನು ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಬೇಕು. ಘೇಷಣೆಯಲಿಲ  ಸುಳಿು  ಹೇಳಿಕೆ ನಿೇಡುವ್ ಯಾವುದೇ ವ್ಯ ಕಿಿಯು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರ್ಕಯ್ಕದ , 1961 ರ ಸ್ಕ್ಷನ್ 277 ರ ಅಡಿಯಲಿಲ  

ಪಾರ ಸಿಕ್ಯಯ ಷನ್ ಗೆ ಬಾಧಯ ಸೆನಾಗಿರುತಿಾನೆ ಮತಿ್ತ  ದ್ೇಷಾರೇಪಣೆಯ ಮೇಲ್ ಶಿರ್ಕಷ ಹ್ಬನಾಗಿರುತಿಾನೆ, - 

a. ತೆರಿಗೆ ತಪ್ತಪ ಸಿಕೊಳಿಲ್ಲ ರ್ಯಸುವ್ ತೆರಿಗೆಯು ಇಪಪ ತಿೆ ೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನುು  ಮಿೇರಿದದ ರೆ, ಆರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮಯಿಲಲ ದ ಕಠಿಣ ಸ್ರೆವಾಸ ಮತಿ್ತ  

ಏಳು ವ್ಷಬಗಳವ್ರೆಗೆ ವಿಸಿರಿಸರ್ಹುದಾದ ಕಠಿಣ ಸ್ರೆವಾಸ ಮತಿ್ತ  ದಂಡದ್ಂದಿಗೆ; 

b. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದಭಬದಲಿಲ , ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮಯಿಲಲ ದ ಕಠಿಣ ಸ್ರೆವಾಸದ್ಂದಿಗೆ ಆದರೆ ಇದು ಎರಡು ವ್ಷಬಗಳವ್ರೆಗೆ ವಿಸಿರಿಸರ್ಹುದು 

ಮತಿ್ತ  ದಂಡದ್ಂದಿಗೆ. 

2. ಘೇಷಣೆಯನುು  ಸಿವ ೇಕರಿಸುವ್ ವ್ಯ ಕಿಿಯು  22b ಅಂಶದಲಿಲ  ಉಲ್ಲ ೇಖಿಸಲಾದ  ಸವ ರೂಪದ ಆದಾಯದ  ಮೊತಿವು ಪಾಯ ನ್ ಅನುು   ಅನವ ಯಿಸದ ಹೊರತ್ತ  , ತೆರಿಗೆಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗದ  

ಗರಿಷಠ  ಮೊತಿವ್ನುು  ಮಿೇರಿದಾಗ  ಘೇಷಣೆಯನುು  ಸಿವ ೇಕರಿಸತಕೆ ದದ ಲಲ .   ಮತಿ್ತ  ರ್ಕಲಂ 21 ಅನುು  ಸರಿಯಾಗಿ ಭತಿಬ ಮಾಡಲಾಗಿದ್. 

             

 

            

 

            

 

                    

                    

 

                  

                  

 

ಪೂಣಬ 

ಹೆಸರು 
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Restricted - External 

 

 

ಸೂಚನೆರ್ಳು: 

(1)  ಗುರುತ್ತ ಮತಿ್ತ  ವಿಳಾಸವ್ನುು  ಬ್ಂರ್ಲಿಸಿ ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸರ್ಹುದಾದ ದಾಖಲ್ಗಳು (ಪಾಯ ನ್ ಮತಿ್ತ  ಐಟಂ 20 ಕೆೆ  ಅರ್ಜಬ ಸಲಿಲ ಸಿದರೆ ಅಗತಯ ವಿಲಲ ): - 
 

ಕಾ .   ದಾಖಲೆಯ ಸವ ರೂಪ್ ದಾಖಲೆ ಕೇಡ್  ಗುರುತನ್ ಪುರಾವೆ ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ  

ಎ ಏಕ ವಯ ಕ್ತಾ ರ್ಳಿಗೆ ಮತ್ತಾ  HUF ಗಾಗಿ    

 1. ಆಧಾರ್ ರ್ಕರ್ಡಬ 01 ಹೌದು ಹೌದು 

 2. ವ್ಯ ಕಿಿಯ ಭಾವ್ಚತರ ವಿರುವ್  ಬಾಯ ಂಕ್/ಪೇಸ್ಟು  ಆಫೇಸ್ಟ ಪಾಸ್ಟ ಬುಕ್ 02 ಹೌದು ಹೌದು 

 3. ಮತದಾರನ ಗುರುತಿನ ಚೇಟಿ 03 ಹೌದು ಹೌದು 

 4. ವ್ಯ ಕಿಿಯ ಭಾವ್ಚತರ ವ್ನುು  ಹೊಂದಿರುವ್  ಪಡಿತರ / ಸಾವ್ಬಜ್ನಿಕ ವಿತರಣಾ 

ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಯ ರ್ಕರ್ಡಬ 

04 ಹೌದು ಹೌದು 

 5. ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ 05 ಹೌದು ಹೌದು 

 6. ಪಾಸ್ಟ ಪೇರ್ಟಬ 06 ಹೌದು ಹೌದು 

 7. ಪ್ತಂಚಣಿದಾರ ಭಾವ್ಚತರ ವಿರುವ್ ರ್ಕರ್ಡಬ 07 ಹೌದು ಹೌದು 

 8. ರಾರ್ಷು ರೇಯ ಗಾರ ಮಿೇಣ ಉದ್ಯ ೇಗ ಖಾತಿರ  ಯೇಜ್ನೆ (NREGS) ಉದ್ಯ ೇಗ ಚೇಟಿ 08 ಹೌದು ಹೌದು 

 9.  ವ್ಯ ಕಿಿಯ ಭಾವ್ಚತರ ವ್ನುು  ಹೊಂದಿರುವ್  ರ್ಜತಿ ಅಥವಾ ವಾಸಸೆ ಳ ಪರ ಮಾಣಪತರ  09 ಹೌದು ಹೌದು 

 10. ನಮೂನೆ 49ಎ ರಲಿಲ  ಸೂಚಸಲಾದ ಅನುಬಂಧ ಎ ಪರ ರ್ಕರ  ಸಂಸತ್ ಸದಸಯ ರು ಅಥವಾ 

ವಿಧಾನಸಭೆಯ  ಸದಸಯ ರು ಅಥವಾ ಮುನಿಸ ಪಲ್ ಕೌನಿಸ ಲರ್ ಅಥವಾ ಗೆಜೆಟೆರ್ಡ 

ಅಧಿರ್ಕರಿಯಿಂದ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾದ  ಗುರುತಿನ / ವಿಳಾಸದ ಪರ ಮಾಣಪತರ  

10 ಹೌದು ಹೌದು 

 11.  ನಮೂನೆ 49ಎ ಯಲಿಲ  ಸೂಚಸಲಾದ ಅನುಬಂಧ ಬಿ  ಪರ ರ್ಕರ ಉದ್ಯ ೇಗದಾತರಿಂದ  

ಪರ ಮಾಣಪತರ  

11 ಹೌದು ಹೌದು 

 12. ಭಾವ್ಚತರ ವಿರುವ್ ಕಿಸಾನ್ ಪಾಸುಬ ಕ್ 12 ಹೌದು ಇಲಲ  

 13. ಉಪಕರಣಗಳ ಪರವಾನಗಿ 13 ಹೌದು ಇಲಲ  

 14. ಕಂದರ  ಸರ್ಕಬರದ ಆರೇಗಯ  ಯೇಜ್ನೆ / ಮಾರ್ಜ ಸೈನಿಕರ ಕೊಡುಗೆ ಆರೇಗಯ  

ಯೇಜ್ನೆ ರ್ಕರ್ಡಬ 

14 ಹೌದು ಇಲಲ  

 15.  ಸರ್ಕಬರ/ಸಾವ್ಬಜ್ನಿಕ ವ್ಲಯದ ಉದಿದ ಮಯಿಂದ ನಿೇಡಲಾದ ಛಾಯಚತರ  

ಗುರುತಿನ ಚೇಟಿ 

15 ಹೌದು ಇಲಲ  

 16. ವಿದುಯ ತ್ ವಿಧೇಯಕ (3 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹ್ಳೆಯದಾಗಿರಬಾರದು) 16 ಇಲಲ  ಹೌದು 

 17. ದೂರವಾಣಿ ವಿಧೇಯಕ (3 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹ್ಳೆಯದಾಗಿರಬಾರದು) 17 ಇಲಲ  ಹೌದು 

 18. ನಿೇರಿನ ವಿಧೇಯಕ (3 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹ್ಳೆಯದಾಗಿರಬಾರದು) 18 ಇಲಲ  ಹೌದು 

 19. ಗಾರ ಹ್ಕ ಅನಿಲ ರ್ಕರ್ಡಬ/ಅಥವಾ ಪರ ಣಾಲಿಕೆ ಅನಿಲ ವಿಧೇಯಕ (3 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ 

ಹ್ಳೆಯದಾಗಿರಬಾರದು) 

19 ಇಲಲ  ಹೌದು 

 20. ಬಾಯ ಂಕ್ ಖಾತೆ ಸ್ು ೇಟೆಮ ಂರ್ಟ (3 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹ್ಳೆಯದಾಗಿರಬಾರದು) 20 ಇಲಲ  ಹೌದು 

 21. ಕೆರ ಡಿರ್ಟ ರ್ಕರ್ಡಬ ಸ್ು ೇಟೆಮ ಂರ್ಟ (3 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹ್ಳೆಯದಾಗಿರಬಾರದು) 21 ಇಲಲ  ಹೌದು 

 22. ಠೇವ್ಣಿ ಖಾತೆ ಸ್ು ೇಟೆಮ ಂರ್ಟ (3 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹ್ಳೆಯದಾಗಿರಬಾರದು) 22 ಇಲಲ  ಹೌದು 

 23. ಸವ ತಿ್ತ  ನೇಂದಣಿ ದಾಖಲ್ 23 ಇಲಲ  ಹೌದು 

 24. ಸರ್ಕಬರದಿಂದ ವ್ಸತಿ ಹಂಚಕೆ ಪತರ  24 ಇಲಲ  ಹೌದು 

 25. ವ್ಯ ಕಿಿಯ ಹೆಸರನುು   ಹೊಂದಿರುವ್ ಸಂಗಾತಿಯ ಪಾಸ್ಪ ೇರ್ಟಬ 25 ಇಲಲ  ಹೌದು 

 26. ಆಸಿಿ  ತೆರಿಗೆ ಪಾವ್ತಿ ರಸಿೇದಿ (ಒಂದು ವ್ಷಬಕೆಿಂತ  ಹ್ಳೆಯದಾಗಿರಬಾರದು)  26 ಇಲಲ  ಹೌದು 

B ವಯ ಕ್ತಾ ರ್ಳ ಸಂಘಕೆಾಗಿ   (ಟ್ಾ ಸ್ಟ  ರ್ಳು) 27 ಹೌದು ಹೌದು 

  ಚಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ನಿೇಡಿದ ಠೇವ್ಣಾತಿ ಕರಾರುಪತರ  ಅಥವಾ ನೇಂದಣಿ 

ಪರ ಮಾಣಪತರ ದ ನಕಲ್ಲ ಪರ ತಿ 

 ಹೌದು ಹೌದು 

C ವಯ ಕ್ತಾ ರ್ಳ ಸಂಘಕೆಾ ಗಿ  (ಠೇವಣಾತರ್ಳನ್ನು  ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ) ಅಥವಾ ವಯ ಕ್ತಾ ರ್ಳ ಸಂಸ್ಥ  

ಅಥವಾ ಸಥ ಳಿೇಯರಿಗೆ 

ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಕೃತ್ಕ ನಾಯ ಯಿಕ ವಯ ಕ್ತಾ ) 

28 ಹೌದು ಹೌದು 

  ಚಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅಥವಾ ರಿರ್ಜಸಾು ರರ್ ಆಫ್ ಕೊೇ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸ್ಸೈಟಿ ಅಥವಾ 

ಇನಾು ವುದೇ ಸಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರ ಅಥವಾ ಅಂತಹ್ ವ್ಯ ಕಿಿಯ  ಗುರುತ್ತ ಮತಿ್ತ  ವಿಳಾಸವ್ನುು  

ಸೆಾಪ್ತಸುವ್ ಯಾವುದೇ ಕಂದರ  ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ  ಸರ್ಕಬರದ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹುಟಿು ದ 

ಯಾವುದೇ ಇತರ ದಸಿಾವೇರ್ಜನ  ಒಪಪ ಂದದ ನಕಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೇಂದಣಿ  

ಪರ ಮಾಣಪತರ ದ ನಕಲ್ಲ ಪರ ತಿ. 

 ಹೌದು ಹೌದು 

(2) ಅಪಾರ ಪಿ  ವ್ಯಸೆ ನ ಹೆಸರಿನಲಿಲ  ನಡೆದ ವ್ಯ ವ್ಹಾರದ ಸಂದಭಬದಲಿಲ , ಅಂತಹ್ ಅಪಾರ ಪಿ  ವ್ಯಸೆ ನ ಯಾವುದೇ ಹೆತಿವ್ರು / ಪೇಷಕರ ಗುರುತ್ತ ಮತಿ್ತ  ವಿಳಾಸದ 

ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಮೇಲ್ ತಿಳಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ದಸಿಾವೇಜುಗಳನುು  ಅಪಾರ ಪಿ  ಘೇಷಕನ ಗುರುತ್ತ ಮತಿ್ತ  ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತಿದ್, ಮತಿ್ತ  

ಘೇಷಣೆಗೆ ಹೆತಿವ್ರು /ಪೇಷಕರು ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು. 

(3) HUF ಗಾಗಿ  HUF ನ ಕತಾಬ ಹೆಸರಿನಲಿಲ ರುವ್ ಯಾವುದೇ  ದಸಿಾವೇರ್ಜನ ಅಗತಯ ವಿರುತಿದ್. 

(4) ಒಂದುವೇಳೆ ವ್ಯ ವ್ಹಾರವು ಒಂದಕೆಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚ  ಜ್ನರ ಹೆಸರಿನಲಿಲ ದದ ರೆ, ಒಟ್ಟು  ವ್ಯ ಕಿಿಗಳ ಸಂಖೆಯ ಯನುು  ಕರ ಮಸಂಖೆಯ  18 ರಲಿಲ  ನಮೂದಿಸಬೇಕು ಮತಿ್ತ  ವ್ಯ ವ್ಹಾರದ ಒಟ್ಟು  ಮೊತಿವ್ನುು  

ಸಂಖೆಯ . 16 ಕರ ಮಸಂಖೆಯ ಯಲಿಲ  ಭತಿಬ ಮಾಡಬೇಕು. 

ರ್ಕಲಂ 22 ಬಿ ಯಲಿಲ  ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾದ ಒಟ್ಟು  ಆದಾಯವು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲ್ಲ ವಿಧಿಸಲಾಗದ ಗರಿಷಠ  ಮೊತಿವ್ನುು  ಮಿೇರಿದರೆ ವ್ಯ ಕಿಿಯು ಪಾಯ ನ್ 

ಗೆ ಅರ್ಜಬ ಸಲಿಲ ಸಬೇಕು, ಐಟಂ 21 ಅನುು  ಭತಿಬ ಮಾಡಬೇಕು ಮತಿ್ತ  ಅರ್ಜಬ ಸಲಿಲ ಸಿದ ಪುರಾವೆಯನುು  ಒದಗಿಸಬೇಕು.
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ಕಛೇರಿಯ ಬಳರ್ಕಗೆ ಮಾತ್ಾ  
ಕಡ್ಾಯ ಅವ್ಶಯ ಕತೆಗಳು 

 ಖಾತೆಯ ಸಂಖೆಯ  

ಗಾರ ಹ್ಕ ID (CIF) ಪರ ಫೈಲ್ ರಚನೆಯ ದಿನಾಂಕ    

ಗಾರ ಹ್ಕನು ನಿವ್ಬಹಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರಿೇಕಿಷ ಸಲಾಗುವ್ ಸರಾಸರಿ ಸಮತೇಲನದ (ಸಮಂಜ್ಸವಾದ ವಾಯ ಪಿ್ತ ) ರ್ಗೆು  ನಿಮಮ  ಮೌಲಯ ಮಾಪನವೇನು?     
 

PEP ಸೆಿ ತಿ ಹೌದು ಇಲಲ  

 ಈ ಗಾರ ಹ್ಕ,  ಈ ಖಾತೆಯ ಅಂತಿಮ ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲಿೇಕನೇ? ಹೌದು ಇಲಲ  

 ಒಂದುವೇಳೆ ಮೇಲ್ನದರಲಿಲ  ಇಲಲ  ಎಂದಾದಲಿಲ , ಅವ್ನು/ಅವ್ಳು ಯಾವ್ ಸಾಮಥಯ ಬದಲಿಲ  ಗಾರ ಹ್ಕರ ಪರವಾಗಿ ವ್ತಿಬಸುತಿಿದಾದ ರೆ    

ನಿರಿೇಕಿಷ ತ ಮಾಸಿಕ ವ್ಹಿವಾಟ್ಟ ನಡವ್ಳಿಕೆ (ಸೆ ಳಿೇಯ ಕರೆನಿಸ ಯಲಿಲ ) 
 

ವ್ಹಿವಾಟ್ಟ ಪರ ರ್ಕರಗಳು ಒಟ್ಟು  ವ್ಹಿವಾಟಿನ 

ಮೊತಿ  

ಒಟ್ಟು  ವ್ಹಿವಾಟಿನ 

ಎಣಿಕೆ 

 ಕೆರ ಡಿರ್ಟ ವ್ಹಿವಾಟಿಗನ 

ವಿವ್ರಣೆ/ಭೌಗೇಳಿಕ  

 ಡೆಬಿರ್ಟ ವ್ಹಿವಾಟಿನ 

ವಿವ್ರಣೆ/ಭೌಗೇಳಿಕ  

ಕೆರ ಡಿರ್ಟ 

ಗಳು 

ಡೆಬಿರ್ಟ ಗಳು ಕೆರ ಡಿರ್ಟ 

ಗಳು 
ಡೆಬಿರ್ಟ 

ಗಳು 

  

ನಗದು       

ಚೆಕ್ ಗಳು       

ಅಂತರಾರ್ಷು ರೇಯ ವ್ಗಾಬವ್ಣೆಗಳು       

ಸೆ ಳಿೇಯ ವ್ಗಾಬವ್ಣೆಗಳು       

ನಿರಿೇಕಿಷ ತ ಮೊತಿಗಳು       

 
ಗಾರ ಹ್ಕರು ಯಾವುದೇ ವ್ಹಿವಾಟ್ಟ ಕೊಂಡಿಯನುು  ಹೊಂದಿರುವ್ ದೇಶಗಳು  

KYC ಅನುಸರಣೆಯನುು  ಇವ್ರಿಂದ ಪರಿಶಿೇಲಿಸಲಾಗಿದ್ :  

 ಹೆಸರು ID 

 

 
ಸಹಿ  

 
ಇವ್ರಿಂದ ಅನುಮೊೇದಿಸಲಾಗಿದ್: ಹೆಸರು 

 
ದಿನಾಂಕ 

 

 
ID 

 
 

ಸಹಿ ದಿನಾಂಕ 

A
u
g
. 

2
0
2
2
 

             

 

D D M M Y Y Y Y 

 

D D M M Y Y Y Y 
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ವಿಳಾಸ 

 

ವಾಸಿಸುವ್ ದೇಶ 

 ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ  

ಇಮೇ

ಲ್  
- - ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖೆಯ  

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ 

ಸಂಖೆಯ  

ಪೇಸ್ು ೆ ೇರ್ಡ  

ಅನಿವಾಸಿ (NR) ಗ್ರಾ ಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಮಾಹಿತ 
1.  ಮೊದಲ ಅರ್ಜಗದಾರರ ವಿವರರ್ಳು (ಪಾಾ ಥಮಿಕ ಅರ್ಜಗದಾರರು) 

ಪಾಸ್ಪ ೇರ್ಟಬ ಸಂಖೆಯ  ವಿತರಣೆಯ ಸೆ ಳ 

ವಿತರಣಾ ದಿನಾಂಕ 

ವಿೇಸಾ ವಿತರಣೆಯ ಸೆ ಳ 

ಅವ್ಧಿ ಮಿೇರುವ್ 

ದಿನಾಂಕ 

ವಿತರಣಾ 

ದಿನಾಂಕ 

ನಿವಾಸಿ ಸೆಿ ತಿ NRI  

ಅವ್ಧಿ ಮಿೇರುವ್ ದಿನಾಂಕ 

PIO 

2.  ಪ್ಾ ಸುಾ ತ್ ಸ್ತರ್ರೇತ್ಾ ರ ನಿವಾಸ ವಿಳಾಸ (ಕಡ್ಡಾ ಯ)* 

 

3. ಭಾರತ್ದಲ್್ತ  ಖಾಯಂ ವಿಳಾಸ (  ನಾವಿಕರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾ ಯ, ಇತ್ರರಿಗೆ  ಐಚಿ್ಛಕ)* 

 

 

- - 

 

4. ದಿವ ತೇಯ/ಜಂಟಿ ಅರ್ಜಗದಾರರ ವಿವರರ್ಳು  

ನಿವಾಸ ಸೆಿ ತಿ      ಎನ್.ಅರ್.ಐ        ಪ್ತ.ಐ.ಒ ಭಾರತಿೇಯ ನಿವಾಸಿ ಪಾಸ್ಪ ೇರ್ಟಬ ಸಂಖೆಯ  

ವಿತರಣಾ ಸೆ ಳ       

ವಿೇಸಾ ವಿತರಣೆಯ ಸೆ ಳ 

ವಿತರಣಾ 

ದಿನಾಂಕ   

ವಿತರಣಾ 

ದಿನಾಂಕ   

ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ  

ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ

ಇತ್ರ ಮಾಹಿತ 
5. ಈಗ್ರರ್ಲೇ ಬಾರ್್ಕೇಗಸ್ ಬಾಯ ೋಂಕ್ ಭಾರತೇಯ ಗ್ರಾ ಹಕರಾಗಿದದ ರೆ 
1ನೇ ಅರ್ಜಬದಾರ ಖಾತೆ ಸಂಖೆಯ . ಖಾತೆ ಪರ ರ್ಕರ ಬಾಕೆಲ ೇಬಸ್ಟ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಐಎಫ್ ಸಂಖೆಯ . 

2ನೇ/ಜಂಟಿ ಅರ್ಜಬದಾರ ಖಾತೆ ಸಂಖೆಯ . ಖಾತೆ ಪರ ರ್ಕರ ಬಾಕೆಲ ೇಬಸ್ಟ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಐಎಫ್ ಸಂಖೆಯ . 

6. ಖಾತೆಯ ಆಯೆ್ಕ  

ಖಾತೆಯ ಪರ ರ್ಕರ NRE ಉಳಿತಾಯ NRO ಉಳಿತಾಯ  NRE Initial funding amount  NRO Initial funding amount 

NRE ಅವ್ಧಿ ಠೇವ್ಣಿ NRO ಅವ್ಧಿ ಠೇವ್ಣಿ FCNR ಅವ್ಧಿ ಠೇವ್ಣಿ 

Tenor (ವ್ಷಬಗಳು) (ತಿಂಗಳುಗಳು) (ದಿನಗಳು) ಮೊತಿ   

FCNR ಕರೆನಿಸ  GBP(£)  US($)  EUR(€) 

ನಿಮಮ  NRO ಅವ್ಧಿ ಠೇವ್ಣಿಯಲಿಲ  ಡಿಟಿಎಎ ಪರ ಯೇಜ್ನವ್ನುು   ಪಡೆಯಲ್ಲ  ನಿೇವು ರ್ಯಸಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು  ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ  

ಠೇವ್ಣಿಗಳ ರ್ಡ್ಿ ದರಗಳಿಗಾಗಿ,  ದಯವಿಟ್ಟು  ನಮಮ  ವೆಬ್ ಸೈರ್ಟ ಗೆ  ಭೇಟಿ ನಿೇಡಿ www.barclays.in 

7. ಠೇವಣಿರ್ಳ ನ್ವಿೇಕರಣ (ಅವಧಿ ಠೇವಣಿ ಅರ್ಜಗರ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ಾ  ಪೂಣಗಗೊಳಿಸಬೇಕು) 
ಪೂರೈಕೆ ಸೂಚನೆಗಳು* 

ಸವ ಯಂ ನವಿೇಕರಣ (ಅದೇ ಅವ್ಧಿ) ನನು /ನಮಮ  ಬಾಕೆಲ ೇಬಸ್ಟ ಆಲ್ಗೆ ಕೆರ ಡಿರ್ಟ ರ್ಡ್ಿ   ಮತಿ್ತ  ಅಸಲ್ಲ ಮೊತಿವ್ನುು  ನವಿೇಕರಿಸಿ                 

ಕೆರ ಡಿರ್ಟ ಪೂಣಬ ಮೊತಿ  ನನು /ನಮಮ  ಬಾಕೆಲ ೇಬಸ್ಟ A/c ಗೆ ಮುಂದುವ್ರಿಯುತಿದ್ 

ಬಾಕೆಲ ೇಬಸ್ಟ A/c ನಲಿಲ ರುವಂತೆ ಹೆಸರು ಬಾಕೆಲ ೇಬಸ್ಟ A/c ಸಂಖೆಯ  
• ಪೂಣಾಬವ್ಧಿಯ ಸೂಚನೆಯನುು  ನಿೇಡದಿದದ ರೆ, ಆಗ ನಿಶಿಿ ತ ಠೇವ್ಣಿಯು ಸವ ಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನವಿೇಕರಿಸಲಪ ಡುತಿದ್  

• ಸವ ಯಂಚಾಲಿತ ನವಿೇಕರಣದ ಅವ್ಧಿಯನುು  ಪೂಣಬಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ನಿದಿಬಷು  ಸೂಚನೆಗಳ ಅನುಪಸೆಿ ತಿಯಲಿಲ , ಅನವ ಯವಾಗುವ್ ಉಳಿತಾಯ ಬಾಯ ಂಕ್ ದರದಲಿಲ  

ರ್ಡ್ಿಯನುು  ಪಾವ್ತಿಸಲಾಗುತಿದ್. ಸವ ಯಂಚಾಲಿತ ನವಿೇಕರಣದ ಸಂದಭಬದಲಿಲ , ಠೇವ್ಣಿಯನುು  ಅರ್ಕಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚಿ ದರೆ ಅಥವಾ ಒಪಪ ಂದದ ಉಳಿದ ಅವ್ಧಿಗಿಂತ ಕಡಿಮ 

ಅವ್ಧಿಗೆ ನವಿೇಕರಿಸಿದರೆ. ಬಾಯ ಂಕ್ ತನು ದೇ ಆದ ದಂಡದ ರ್ಡ್ಿಯನುು  ನಿಧಬರಿಸುತಿದ್ 

1.ನಿಮಮ  ದೃಢೇಕರಣ (ಪುಟ್ ಸಂಖ್ಯಯ  6 ರಲ್್ತ  ಮೇಲ್ತನ್ ದೃಢೇಕರಣ ಮತ್ತಾ  ಮಂಜೂರಾತಯ ಜೊತೆಗೆ): 
ಈ ಅರ್ಜಬ ನಮೂನೆಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡುವ್ ಮೂಲಕ, ನಿೇವು, ಈ ಅರ್ಜಬ ನಮೂನೆಯಲಿಲ  ಹೆಸರಿಸಲಾದ ವ್ಯ ಕಿಿ (ಗಳು)  ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮತಿ್ತ  ಹ್ಲವಾರು ಬಾರಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನುು  

ಸಿವ ೇಕರಿಸುತಿಿೇರಿ : 
i. ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿವ್ಬಹ್ಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1999ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತಿ್ತ  ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆೆ  ತಿದುದ ಪಡಿ ಮಾಡಲಾದ ಅದರ ಅಡಿಯಲಿಲ ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿಲ  

ವಾಯ ಖಾಯ ನಿಸಲಾದಂತೆ ನಿೇವು ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತಿೇಯ (ಗಳು) ಎಂದು ನಿೇವು ಘೇರ್ಷಸುತಿಿೇರಿ. 

ii. ನಿೇವು  ಒದಗಿಸಿದ  ಯಾವುದೇ ವಿವ್ರಗಳು ನಿಜ್ ಮತಿ್ತ  ಪೂಣಬ ಎಂದು ನಿೇವು ದೃಢೇಕರಿಸುತಿಿೇರಿ . 
1. ನಿೇವು  ನಮಗೆ ಅಧಿರ್ಕರ ನಿೇಡುತಿಿೇರಿ 

(i) ಈ ಅಪ್ತಲ ಕಶನ್ ಅನುು  ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ, ನಿೇವು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ರ್ಗೆು  ಪರಿಶಿೇಲನೆಗಳು, ಕೆರ ಡಿರ್ಟ ರೆಫರೆನ್ಸ  ಮಾಡಲ್ಲ.  

(ii) ಕೆರ ಡಿರ್ಟ ರೆಫರೆನ್ಸ  ಏಜೆನಿಸ ಗಳಂದಿಗೆ ನಿಮಮ  ರ್ಗೆು  ಮತಿ್ತ  ನಿಮಮ  ಖಾತೆಯನುು  ನಿೇವು  ಹೇಗೆ  ನಿವ್ಬಹಿಸುತಿಿೇರಿ ಎಂಬುದರ ರ್ಗೆು   ಮಾಹಿತಿಯನುು  ಹಂಚಕೊಳಿಲ್ಲ. 

(iii) ಘಟಕಗಳು/ಏಜೆನಿಸ ಗಳಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನುು   ಹಂಚಕೊಳಿಲ್ಲ. 
(iv) ನಿಮಮ  ಖಾತೆಯಲಿಲ  ರ್ಳಕೆಯಲಿಲ ರುವ್ ಯಾವುದೇ ಚೆಕ್ ಪುಸಿಕಗಳು ಮತಿ್ತ /ಅಥವಾ ರ್ಕರ್ಡಬ ಗಳನುು  ಮತಿ್ತ  ಪ್ತನ್ (ವೈಯಕಿಿಕ ಗುರುತಿನ ಸಂಖೆಯ ) ಅನುು  ನಮಗೆ 

ಈಗ ಅಥವಾ ಭವಿಷಯ ದಲಿಲ  ನಿೇಡಲ್ಲ ನಿೇವು ನಮಗೆ ಅಧಿರ್ಕರ ನಿೇಡುತಿಿೇರಿ.
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iii. ನಿಮಮ  ಅಸಿಿತವ ದಲಿಲ ರುವ್ ರ್ಕರ್ಡಬ ಅನುು  ನಾವು ರದುದ ಗಳಿಸರ್ಹುದು ಮತಿ್ತ ಈ ನಿಯಮಗಳ ವಾಯ ಪಿ್ತಗೆ ರ್ರುವ್ ಮತಿಂದು ರ್ಕರ್ಡಬ ನಂದಿಗೆ ರ್ದಲಾಯಿಸರ್ಹುದು ಮತಿ್ತ 

ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲಿಲ  ನಿೇವು ಅಹ್ಬರಾಗಿದಿದ ೇರಿ ಎಂಬುದನುು  ನಿೇವು ಅಥಬಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಿದ ೇರಿ ಮತಿ್ತ ಸಿವ ೇಕರಿಸುತಿಿೇರಿ. 

iv. ಯಾವುದೇ ಹೆಚಿ್ಚ ವ್ರಿ ಸೇವೆಗಳು ಮತಿ್ತ /ಅಥವಾ ಉತಪ ನು ಗಳಿಗೆ ಅನವ ಯವಾಗುವ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತಿ್ತ  ಷರತಿ್ತಗಳನುು  ನಿೇವು ಓದಿದಿದ ೇರಿ ಮತಿ್ತ  ಅಥಬಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಿದ ೇರಿ 

ಅಥವಾ ಅಥಬಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಿದ ೇರಿ. ಅಂತಹ್    ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಗಳು ಮತಿ್ತ /ಅಥವಾ ಉತಪ ನು ಗಳಿಗೆ ನಿೇವು ಅರ್ಜಬ ಸಲಿಲ ಸಿದರೆ ಅಥವಾ ರ್ಳಸಿದರೆ ಅಂತಹ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತಿ್ತ  

ಷರತಿ್ತಗಳನುು  ನಿೇವು ಓದಿದಿದ ೇರಿ ಮತಿ್ತ  ಸಿವ ೇಕರಿಸಿದಿದ ೇರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತಿದ್  ಎಂದು ನಿೇವು ಅಥಬಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಿದ ೇರಿ.  

v. ಠೇವ್ಣಿಗಳ ಪೂಣಾಬವ್ಧಿಯ ದಿನಾಂಕ (ಗಳ) ನಂತರದ ಯಾವುದೇ ಅವ್ಧಿಯವ್ರೆಗೆ ಠೇವ್ಣಿ (ಗಳ) ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ರ್ಡ್ಿ ಗೆ ನಿೇವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲ ೇರ್ಮ ಮಾಡುವುದಿಲಲ . ವಿದೇಶಿ 

ಕರೆನಿಸ  ಅನಿವಾಸಿ ಖಾತೆ, ಅನಿವಾಸಿ      ಬಾಹ್ಯ  ಖಾತೆ ಮತಿ್ತ  ಅನಿವಾಸಿ ಸಾಮಾನಯ  ಖಾತೆಗಾಗಿ ಚಾಲಿಿಯಲಿಲ ರುವ್ ಭಾರತಿೇಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತಿ್ತ  ವಿನಿಮಯ ನಿಯಂತರ ಣಗಳಿಗೆ 

ನಿೇವು ರ್ದಧ ರಾಗಿ ಇತರ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನಿಸ  ಅಥವಾ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತಿೇಯ ಹಿಡುವ್ಳಿ ಖಾತೆಯನುು  ಅನವ ಯಿಸುತಿಿೇರಿ. 

vi. ನಿಮಮ  ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಅರ್ಕಲಿಕ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಅನುಮತಿಸಿದರೆ, ಠೇವ್ಣಿಯ ಮೇಲಿನ ರ್ಡ್ಿಯ ಪಾವ್ತಿಯನುು  ಚಾಲಿಿಯಲಿಲ ರುವ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳಂದಿಗೆ ಮಾತರ  

ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತಿದ್. ಹೂಡಿಕೆಯ ಉದ್ದ ೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮಮ  ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಎಲಾಲ  ಡೆಬಿರ್ಟ ಗಳು ಮತಿ್ತ  ಅದರಿಂದ ರ್ರುವ್ ಆದಾಯಗಳು ಭಾರತಿೇಯ ರಿಸವ್ಬ ಬಾಯ ಂಕ್ ನ ಸಾಮಾನಯ  ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ 

ಅನುಮತಿ ಮತಿ್ತ  ಅನವ ಯವಾಗುವ್ ರ್ಕನೂನಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಿೇವು ದೃಢೇಕರಿಸುತಿಿೇರಿ. 

vii. ನಿಮಮ  ನಿವಾಸ/ವಿಳಾಸದಲಿಲ ನ ರ್ದಲಾವ್ಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿೇವು ಬಾಯ ಂಕಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡುತಿಿೇರಿ ಮತಿ್ತ  ಬಾಯ ಂಕಿಗೆ ಅಗತಯ ವಿರುವ್ ಹೆಚಿ ನ ಮಾಹಿತಿಯನುು  ಒದಗಿಸುತಿಿೇರಿ . 

viii. ಈ ಖಾತೆ ಭಾರತದ ರ್ಕನೂನುಗಳು ಮತಿ್ತ  ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅನುಸರಣೆಯಲಿಲ  ರ್ಳಸಲಪ ಡುತಿದ್. 

ix. ಖಾತೆಯು ಅನವ ಯವಾಗುವ್ಲಿಲ  ಭಾರತಿೇಯ ತೆರಿಗೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟಿು ರುತಿದ್  

x. ಭಾರತಕೆೆ   ಹ್ಣದ ಉಚತ    ವ್ಗಾಬವ್ಣೆಗಳು ವ್ಗಾಬವ್ಣೆ  ನಮೂನೆಯ  'ವಿಶೇಷ' ಸೂಚನೆಗಳಲಿಲ  'ಎನ್.ಅರ್.ಐ'  ಅನುು  ದಾಖಲಿಸುವ್ ಮೂಲಕ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಮಮ  ಅಹ್ಬತೆಯ  ರ್ಗೆು  

ಬಾಯ ಂಕೆು  ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡುವುದಕೆೆ   ಒಳಪಟಿು ರುತಿದ್.  

xi. ತೃಪಿ್ತಕರವಾದ ದಸಿಾವೇಜು ಮತಿ್ತ  ಪರಿಶಿೇಲನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು  ಭಾರತದಲಿಲ  ಮಾತರ  ಖಾತೆಯನುು  ತೆರೆಯಲಾಗುತಿದ್ ಎಂದು ನಿೇವು ಅಥಬಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಿದ ೇರಿ.  

xii. ಬಾಯ ಂಕಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ಸಾಗಣೆಯಲಿಲ  ನಷು  ಉಂಟ್ಟದ ಸಂದಭಬದಲಿಲ  ನಿೇವು ಯಾವುದೇ ಅಥವಾ ಎಲಾಲ  ದಾಖಲ್ಗಳನುು  ರ್ದಲಿಸುತಿಿೇರಿ. 

xiii. ನಿೇವು ಒದಗಿಸಿದ ದಾಖಲ್ಗಳು ಮತಿ್ತ  ಮಾಹಿತಿಯ ಬಾಯ ಂಕ್ ನಿಂದ ಅಗತಯ  ಪರಿಶಿೇಲನೆಗಳ ನಂತರ ನಿಮಮ  ಖಾತೆಯನುು  ತೆರೆಯರ್ಹುದು ಎಂದು ನಿೇವು 

ಅಥಬಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಿದ ೇರಿ. 

xiv. ನಮಮ  ಸವ ಂತ ವಿವೇಚನೆ ಮತಿ್ತ  ತಿೇಪ್ತಬನ ಮೇರೆಗೆ, ನಿಮಮ  ಖಾತೆಯ ವಿವ್ರಗಳನುು  ಅವ್ರ ಉತಪ ನು ಗಳಿಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಉತಪ ನು ಗಳನುು  

ನಿಮಗೆ ವಿತರಿಸಲ್ಲ ನಾವು ಅವ್ರಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಯನುು  ಮಾಡಿಕೊಳಿರ್ಹುದಾದ ಅಂತಹ್ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷಗಳಂದಿಗೆ ನಿಮಮ  ಖಾತೆಯ ವಿವ್ರಗಳನುು  

ಹಂಚಕೊಳಿಲ್ಲ ಬಾಯ ಂಕ್ ಸಮಮ ತಿಸುತಿಿೇರಿ. 

xv. ಆದದ ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರ್ಕರಣವ್ನುು  ನಿೇಡದ್ ನಿಮಮ  ಅರ್ಜಬಯನುು  ತಿರಸೆ ರಿಸುವ್ ಹ್ಕೆನುು  ಬಾಯ ಂಕ್ ರ್ಕಯಿದ ರಿಸಿದ್. 

xvi. ನಿೇವು ಮತಿ್ತ /ಅಥವಾ ಜಂಟಿ ಹಿಡುವ್ಳಿದಾರರು ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತಿೇಯರಾಗುವುದನುು  ನಿಲಿಲ ಸಿದಾಗ ನಿೇವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಲ ಮುಂದಾಗುತಿಿೇರಿ. 

xvii. ನಿೇವು ಎಫ್.ಇ.ಎಂ.ಎ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತಿ್ತ   ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆೆ  ಅಲಿಲ  ಹೊರಡಿಸಲಾದ  ಎಲಾಲ  ಮಾಗಬದಶಿಬ ಸೂತರ ಗಳಿಗೆ ರ್ದಧ ರಾಗಿರುತಿಿೇರಿ ಮತಿ್ತ   ಅದರ   ಎಲಾಲ  ರ್ದಲಾವ್ಣೆಗಳಂದಿಗೆ 

ನಿಮಮ ನುು  ನವಿೇಕರಿಸಿಕೊಳಿು ತಿಿೇರಿ   ಎಂದು  ನಿೇವು ಪರ ತಿಜೆಾ  ಮಾಡುತಿಿೇರಿ.  

xviii. ಒಂದುವೇಳೆ ಅವ್ಧಿ ಠೇವ್ಣಿಗಳನುು  "ಒಂದ್ೇ ಅಥವಾ ಸವೈಬವ್ರ್" ಆದೇಶದ್ಂದಿಗೆ ಬಾಯ ಂಕಿನಲಿಲ  ಇರಿಸಿದರೆ, ಅಂತಹ್ ಠೇವ್ಣಿಗಳನುು  ಉಳಿದಿರುವ್ ಜಂಟಿ ಠೇವ್ಣಿದಾರನು ಮುಂಚತವಾಗಿ 

ಹಿಂಪಡೆಯಲ್ಲ ಬಾಯ ಂಕ್ ಅನುಮತಿಸುತಿದ್. ಈ ನಿಟಿು ನಲಿಲ  ಜಂಟಿ ಠೇವ್ಣಿದಾರರಿಂದ ಜಂಟಿ ಆದೇಶವಿದದ ರೆ ಮತಿ್ತ  ಅವ್ಧಿ ಠೇವ್ಣಿಯ ಅಂತಹ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯು ಯಾವುದೇ 

ಅರ್ಕಲಿಕತೆಯನುು  ಆಕರ್ಷಬಸುವುದಿಲಲ  ಎಂದಾದಲಿಲ  ಮಾತರ , ಕೊನೆಗಳಿು ತಿದ್. 

xix. ನಿಮಮ ಲಿಲ  ಯಾರಾದರೂ ಅಧಿಕೃತಗಳಿಸಿದ ಚೆಕ್ ಗಳು ಮತಿ್ತ  ಇತರ ಪಾವ್ತಿ ಆದೇಶಗಳಂದಿಗೆ ಬಾಯ ಂಕ್ ನಿಮಮ  ಜಂಟಿ ಖಾತೆ(ಗಳನುು ) ಡೆಬಿರ್ಟ ಮಾಡರ್ಹುದು ಎಂದು ನಿೇವು ದೃಢೇಕರಿಸುತಿಿೇರಿ.  

xx. ನಿಮಮ  ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನುು  ಪೂರೈಸಲ್ಲ ನಿೇವು ನಮಗೆ ಅಧಿರ್ಕರ ನಿೇಡುತಿಿೇರಿ. 

xxi. ಇತರ(ಗಳ) ರ್ಗೆು  ನಿಮಮ ಲಿಲ  ಯಾರಾದರೂ  ನಿೇಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯನುು   ರ್ಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಮಮ  ದಾಖಲ್ಗಳನುು  ನವಿೇಕರಿಸರ್ಹುದು  ಎಂದು ನಿೇವು ದೃಢೇಕರಿಸುತಿಿೇರಿ. 

xxii. ನಮಗೆ   ನಿೇಡಬೇರ್ಕದ  ಯಾವುದೇ ಹ್ಣಕೆೆ  ನಿೇವು  ವೈಯಕಿಿಕವಾಗಿ ಮತಿ್ತ  ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಜ್ವಾಬಾದ ರರಾಗಿರುತಿಿೇರಿ  ಎಂದು ನಿೇವು ಒಪ್ತಪ ಕೊಳಿು ತಿಿೇರಿ. 

xxiii. ಈ ಅರ್ಜಬಯಲಿಲ  ಖಾತೆದಾರ ಎಂದು ವಿವ್ರಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯ ಕಿಿಯು ಕೆರ ಡಿರ್ಟ ರೆಫರೆನ್ಸ , ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ಎರಡೂ / ಎಲಲ ದರ ಮೇಲ್ ಕೆರ ಡಿರ್ಟ ರೆಫರೆನ್ಸ , ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ಇತರ 

ವಿಚಾರಣೆಯನುು  ನಡೆಸಲ್ಲ, ನಿಮಮ  ಅರ್ಜಬಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮಮ ಲಿಲ  ನಮಗೆ ಸಮಮ ತಿ  ನಿೇಡಲ್ಲ ಅಹ್ಬನಾಗಿದಾದ ನೆ ಎಂದು ನಿೇವು ಒಪ್ತಪ ಕೊಳಿು ತಿಿೇರಿ. 

xxiv. ಭಾರತಿೇಯ ರ್ಕನೂನಿನ ಅಡಿಯಲಿಲ  ಅಗತಯ ವಿರುವ್ ದಸಿಾವೇಜುಗಳನುು  ಹಾಜ್ರುಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಖಾತೆದಾರರು ಮರಣಹೊಂದಿದ ಸಂದಭಬದಲಿಲ  ಖಾತೆಯ ಬಾಕಿಯನುು  

ನಾಮನಿದೇಬಶಿತರಿಗೆ ಪಾವ್ತಿಸಲ್ಲ ನಿೇವು ಬಾಯ ಂಕಿಗೆ ಅಧಿರ್ಕರ ನಿೇಡುತಿಿೇರಿ. ನಿೇವು ಭಾರತಿೇಯ ಮೂಲದ ಅನಿವಾಸಿ(ಗಳು) ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಘೇರ್ಷಸುತಿಿೇರಿ. 

xxv. ಭಾರತಿೇಯ ವಿನಿಮಯ ನಿಯಂತರ ಣ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಖಾತೆ/ಠೇವ್ಣಿ ಮತಿ್ತ  ಸದರಿ ಬಾಯ ಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭಯ ಗಳನುು  ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟು ಗಿ ನಿವ್ಬಹಿಸಲ್ಲ ಮತಿ್ತ  ರ್ಳಸಲ್ಲ ನಿೇವು 

ರ್ದಧ ರಾಗಿದಿದ ೇರಿ. 

xxvi. ಠೇವ್ಣಿಗಳು ಮತಿ್ತ  ಅವುಗಳ ಪಾವ್ತಿಗಳು ಭಾರತದಲಿಲ  ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆೆ  ರ್ಜರಿಗೆ ರ್ರುವಂತೆ ರ್ಕನೂನಿನಿಂದ ನಿಯಂತಿರ ಸಲಪ ಡುತಿವೆ ಮತಿ್ತ  ಮೊತಿವ್ನುು  ಠೇವ್ಣಿ ಇರಿಸಲಾದ 

ಭಾರತದಲಿಲ ನ ಬಾಯ ಂಕಿನ ಶಾಖೆಯಲಿಲ  ಮಾತರ  ಪಾವ್ತಿಸಲಾಗುತಿದ್ ಎಂದು ನಿೇವು ಅಥಬಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಿದ ೇರಿ ಮತಿ್ತ  ಸಿವ ೇಕರಿಸುತಿಿೇರಿ. ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನ ಯಾವುದೇ ಶಾಖೆ ಅಥವಾ 

ಕಚೇರಿಯಲಿಲ  (ಪರ ಧಾನ ಕಚೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ) ಖಾತೆಗಳು ಮತಿ್ತ  ಠೇವ್ಣಿಗಳ ಆದಾಯವ್ನುು  ಪಾವ್ತಿಸಲ್ಲ ಬಾಯ ಂಕ್ ಬಾಧಯ ಸೆರಾಗಿರುವುದಿಲಲ . 

xxvii. ಭಾರತಿೇಯ ರ್ಕನೂನು ಮತಿ್ತ  ನಿಬಂಧನೆಗಳನುು  ಅನುಸರಿಸುವ್ಲಿಲ  ನಿಮಮ  ವೈಫಲಯ ವು ಅನವ ಯವಾಗುವ್ ರ್ಕನೂನು ಅಥವಾ ನಿಯಂತರ ಣದ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲಿಲ  ಸೂಕಿ  ಕರ ಮಗಳಿಗೆ 

ನಿಮಮ ನುು  ಒಳಪಡಿಸುತಿದ್ ಎಂದು ನಿೇವು   ಅಥಬಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿವ ೇಕರಿಸುತಿಿೇರಿ, ಮತಿ್ತ  ಬಾಯ ಂಕ್ ತಾನು ಸೂಕಿವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದಂತೆ ಅಂತಹ್ ಕರ ಮವ್ನುು  ಅಳವ್ಡಿಸಿಕೊಳಿರ್ಹುದು. ನಿಮಮ  

ವೈಯಕಿಿಕ ವಿವ್ರಗಳು, ಖಾತೆಗಳು, ಠೇವ್ಣಿಗಳು, ವ್ಹಿವಾಟ್ಟಗಳು ಅಥವಾ  ಯಾವುದೇ ಉದ್ದ ೇಶರೆ್ಕ ಗಿ, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲಿಲ  ಮತಿ್ತ  ಯಾವುದೇ ಉದ್ದ ೇಶರೆ್ಕ ಗಿ, ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನುು   

ರ್ಹಿರಂಗಪಡಿಸಲ್ಲ ನಿೇವು ಬಾಯ ಂಕಿಗೆ  ಸಪ ಷು ವಾಗಿ ಅಧಿರ್ಕರ ನಿೇಡುತಿಿೇರಿ. ಸಕ್ಷಮ ನಾಯ ಯವಾಯ ಪಿ್ತಯ ಯಾವುದೇ ನಾಯ ಯಾಲಯ ಅಥವಾ ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿ,  ಅರೆ-ನಾಯ ಯಾಂಗ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರ, 

ರ್ಕನೂನು ರ್ಜರಿ ಏಜೆನಿಸ , ಸರ್ಕಬರಿ ಇಲಾಖೆ, ಏಜೆನಿಸ   ಅಥವಾ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರ, ನಿಯಂತರ ಕ, ಬಾಯ ಂಕುಗಳು ಮತಿ್ತ  ಹ್ಣರ್ಕಸು ಸಂಸೆ್ ಗಳು, ಕೆರ ಡಿರ್ಟ ಬ್ಯಯ ರೇಕ್ಸ  / ಏಜೆಂಟರು / ಮಾರಾಟಗಾರರು ಅಥವಾ 

ಅಂಗಸಂಸೆ್  ಅಥವಾ ಬಾಯ ಂಕಿನ ಸಮೂಹ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುವ್ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ತೆರಿಗೆಗೆ ಬಾಯ ಂಕಿನಂದಿಗೆ ವ್ಯ ವ್ಹ್ರಿಸುವುದು  ಅಧಿರ್ಕರಯುತವಾಗಿದ್. 

FEMA 1999 ರ ರ್ಕಂಡ 10 (5)  ರ ಅಡಿಯಲಿಲ  ಘೇಷಣೆ. 

 ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆೆ  ಬಾಯ ಂಕಿಗೆ ನಾವು ವ್ಹಿಸರ್ಹುದಾದ ಎಲಾಲ  ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ವ್ಹಿವಾಟ್ಟಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನುು  ಒಳಗಳಿುವುದಿಲಲ  ಮತಿ್ತ  ಇದರೆ್ಕ ಗಿ ವಿನಾಯ ಸಗಳಿಸಲಾಗಿಲಲ  ಎಂದು 

ನಾನು/ನಾವು ಈ  ಮೂಲಕ ಘೇರ್ಷಸುತಿೆೇವೆ.     ಮೇಲ್ ಹೇಳಿದ ಅಧಿನಿಯಮದ ಉಪಬಂಧಗಳ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಡಿಯಲಿಲ  ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ, ನಿಬಂಧನೆ, ಅಧಿಸೂಚನೆ, ನಿದೇಬಶನ ಅಥವಾ ಆದೇಶದ 

ಯಾವುದೇ ಉಲಲ ಂಘನೆ ಅಥವಾ ತಪ್ತಪ ಸಿಕೊಳಿು ವಿಕೆಯ ಉದ್ದ ೇಶ. ಮೇಲಿನ ಘೇಷಣೆಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲಿಲ  ವ್ಯ ವ್ಹಾರದ  ರ್ಗೆು  ನಿಮಗೆ ಸಮಂಜ್ಸವಾಗಿ ತೃಪಿ್ತಯಾಗುವಂತೆ ಅಂತಹ್ 

ಮಾಹಿತಿ/ದಾಖಲ್ಗಳನುು  ನಿೇಡಲ್ಲ ನಾನು/ನಾವು  ಈ ಮೂಲಕ ಪರ ತಿಜೆಾ  ಮಾಡುತಿೆೇವೆ. ನಾನು/ನಾವು ಅಂತಹ್ ಯಾವುದೇ ಆವ್ಶಯ ಕತೆಯನುು  ಅನುಸರಿಸಲ್ಲ ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ 

ಬಾಯ ಂಕಿನಂದಿಗೆ ಕವ್ಲ ಅತೃಪಿ್ತಕರ ಅನುಸರಣೆಯನುು  ಮಾತರ  ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ವ್ಹಿವಾಟನುು  ಕೈಗಳಿಲ್ಲ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸತಕೆದುದ  ಮತಿ್ತ  ಯಾವುದೇ ಉಲಲ ಂಘನೆ/ವಂಚನೆಯನುು  

ಆಲೇಚಸಲಾಗಿದ್ ಎಂದು ನಂರ್ಲ್ಲ ರ್ಕರಣವಿದದ ರೆ, ಅದು ಈ ವ್ಯ ವ್ಹಾರವ್ನುು  ಕೈಗಳಿಲ್ಲ ಲಿಖಿತವಾಗಿ  ನಿರಾಕರಿಸತಕೆದುದ  ಎಂದು  ನಾನು/ನಾವು ಅಥಬಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ೇವೆ. ನಾನು 

/ನಾವು ಈ ವಿಷಯವ್ನುು  ಭಾರತಿೇಯ ರಿಸವ್ಬ ಬಾಯ ಂಕ್ ಗೆ ವ್ರದಿ ಮಾಡುತಿೆೇವೆ. 

1ನೇ ಅರ್ಜಬದಾರನ ಸಹಿ 2ನೇ ಅರ್ಜಬದಾರನ ಸಹಿ 

 
1.  ಭಾರತೇಯ ಮೂಲದ ವಯ ಕ್ತಾ  (ಪಿಐಒ) ಘೇಷಣೆ (ಅನ್ವ ಯವಾದರೆ) 
ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿವ್ಬಹ್ಣಾ ರ್ಕಯ್ಕದ , 1999 (ಎಫ್.ಇ.ಎಂ.ಎ*) ಅಡಿಯಲಿಲ   ವಾಯ ಖಾಯ ನಿಸಿದಂತೆ ನಾನು  ಭಾರತಿೇಯ ಮೂಲದ (ಪ್ತಐಒ) ವ್ಯ ಕಿಿ  ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಗಂಭಿೇರವಾಗಿ ದೃಢೇಕರಿಸುತಿೆೇನೆ ಮತಿ್ತ  

ಘೇರ್ಷಸುತಿೆೇನೆ.  

A. ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ನನು  ಪ್ತಐಒ ರ್ಕರ್ಡಬ ಹೊಂದಿರುವ್ ಸಂಖೆಯ ಯ ಪರ ತಿಯನುು  ಲಗತಿಿಸುತಿೆೇನೆ ಅಥವಾ 

B.  ನನು  ರ್ಳಿ ಪ್ತಐಒ ರ್ಕರ್ಡಬ ಇಲಲ , ಆದಾಗ್ಯಯ  ನಾನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷರತಿನುು  ಪೂರೈಸುತಿೆೇನೆ (ದಯವಿಟ್ಟು  ನಿಮಗೆ ಅನವ ಯವಾಗುವ್ 

ಆಯೆ್ಕಯನುು  ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ)                ನಾನು ಈ ಹಿಂದ್ ಭಾರತಿೇಯ ಪಾಸ್ಪ ೇರ್ಟಬ ಹೊಂದಿದ್ದ   ಅಥವಾ 

ನನು  ಪೇಷಕರು/ಅರಿ್ಜಯರು (ಹೆಸರು)         ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಅಥವಾ 

ಪೌರತವ  ರ್ಕಯ್ಕದ  1955 ರ ರ್ಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯ ದ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದಾದ ರೆ/ಆಗಿದದ ರು ಅಥವಾ  

ನಾನು ಭಾರತಿೇಯ ಪರ ಜೆ ಅಥವಾ ಪ್ತಐಒನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿದ್ದ ೇನೆ   

ಎಫ್.ಇ.ಎಂ.ಎ ದ ಉಪಬಂಧಗಳು ಮತಿ್ತ  ಅದರ ಅಡಿಯಲಿಲ  ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಮಾಗಬದಶಿಬ ಸೂತರ ಗಳನುು  ಒಳಗಂಡಂತೆ ಆದರೆ ಅದಕೆೆ  ಸಿೇಮಿತವಾಗಿರದ್ ಖಾತೆಯ 

ರ್ಕಯಾಬಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನವ ಯವಾಗುವ್ ಎಲಾಲ  ರ್ಕನೂನುಗಳು ಮತಿ್ತ  ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ರ್ದಧ ನಾಗಿರುತಿೆೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಮತಿಷ್ಟು  ರ್ದಧ ನಾಗಿದ್ದ ೇನೆ. 

 

ದಿನಾಂಕ ಸಹಿ 
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Restricted - External 

 

 

D  D  M  M  Y  Y   Y   Y 

ದಿವ ತೇಯ/ಜಂಟಿ ಅರ್ಜಗದಾರ-ಭಾರತೇಯ ಮೂಲದ ವಯ ಕ್ತಾ  (ಪಿಐಒ) ಘೇಷಣೆ 
ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿವ್ಬಹ್ಣಾ ರ್ಕಯ್ಕದ , 1999 (FEMA*) ಅಡಿಯಲಿಲ   ವಾಯ ಖಾಯ ನಿಸಿದಂತೆ ನಾನು  ಭಾರತಿೇಯ ಮೂಲದ (ಪ್ತಐಒ) ವ್ಯ ಕಿಿ  ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಗಂಭಿೇರವಾಗಿ ದೃಢೇಕರಿಸುತಿೆೇನೆ ಮತಿ್ತ  ಘೇರ್ಷಸುತಿೆೇನೆ.  

1. ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ನನು  ಪ್ತಐಒ ರ್ಕರ್ಡಬ ಹೊಂದಿರುವ್ ಸಂಖೆಯ ಯ ಪರ ತಿಯನುು  ಲಗತಿಿಸುತಿೆೇನೆ   ಅಥವಾ 

2.  ನನು  ರ್ಳಿ ಪ್ತಐಒ ರ್ಕರ್ಡಬ ಇಲಲ , ಆದಾಗ್ಯಯ  ನಾನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷರತಿನುು  ಪೂರೈಸುತಿೆೇನೆ (ದಯವಿಟ್ಟು  ನಿಮಗೆ ಅನವ ಯವಾಗುವ್ 

ಆಯೆ್ಕಯನುು  ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ)                ನಾನು ಈ ಹಿಂದ್ ಭಾರತಿೇಯ ಪಾಸ್ಪ ೇರ್ಟಬ ಹೊಂದಿದ್ದ   ಅಥವಾ 

ನನು  ಪೇಷಕರು/ಅರಿ್ಜಯರು (ಹೆಸರು)         ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಅಥವಾ 

ಪೌರತವ  ರ್ಕಯ್ಕದ  1955 ರ ರ್ಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯ ದ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದಾದ ರೆ/ಆಗಿದದ ರು ಅಥವಾ  

ನಾನು ಭಾರತಿೇಯ ಪರ ಜೆ ಅಥವಾ ಪ್ತಐಒನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿದ್ದ ೇನೆ   

ಎಫ್.ಇ.ಎಂ.ಎ ದ ಉಪಬಂಧಗಳು ಮತಿ್ತ  ಅದರ ಅಡಿಯಲಿಲ  ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಮಾಗಬದಶಿಬ ಸೂತರ ಗಳನುು  ಒಳಗಂಡಂತೆ ಆದರೆ ಅದಕೆೆ  ಸಿೇಮಿತವಾಗಿರದ್ ಖಾತೆಯ 

ರ್ಕಯಾಬಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನವ ಯವಾಗುವ್ ಎಲಾಲ  ರ್ಕನೂನುಗಳು ಮತಿ್ತ  ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ರ್ದಧ ನಾಗಿರುತಿೆೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಮತಿಷ್ಟು  ರ್ದಧ ನಾಗಿದ್ದ ೇನೆ. 

ದಿನಾಂಕ ಸಹಿ 

 
 

ಕಛೇರಿಯ ಬಳರ್ಕಗೆ ಮಾತ್ಾ  

 
ಮೂಲ ದೇಶ ಭಾರತ ಯು.ಎ.ಇ ಯು.ಕೆ 

 
ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು ಶಾಖೆ ಪರ ರ್ಕರ ಸಂಕತ - - ಶಾಖೆ ಹೊರಗಂಡಿ ಸಂಕತ 

 

ದಿನಾಂಕ ಸಿರ್ಬ ಂದಿ ಸಹಿ 

 

 

8. ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೇಯರಿಗ್ರಗಿ KYC ದಾಖಲೆರ್ಳು (ಪಿಐಒ / ಒಸಿಐ / ನಾವಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ) 
1. ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ಮಾನಯ  ಪಾಸ್ಪ ೇರ್ಟಬ ನ ಸವ ಯಂ ದೃಢೇಕರಿಸಿದ ಪರ ತಿ  

2 ಎನ್.ಅರ್.ಐ ಸೆಿ ತಿ ಪರಿಶಿೇಲನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ  ಯಾವುದೇ ದಸಿಾವೇಜುಗಳ ಸವ ಯಂ ದೃಢೇಕೃತ ಪರ ತಿ: 

ವಾಸವಿರುವ್ ದೇಶದ ಮಾನಯ  ಉದ್ಯ ೇಗ/ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನುಮತಿ/ಮಾನಯ  ವಿೇಸಾ 

ಪ್ತ.ಐ.ಒ/ಒ.ಸಿ.ಐ ಸಂದಭಬದಲಿಲ : 

1. ಪ್ತ.ಐ.ಒ ರ್ಕರ್ಡಬ (ಭಾರತಿೇಯ ಮೂಲದ ವ್ಯ ಕಿಿ  ರ್ಕರ್ಡಬ) 

2. ಒ.ಸಿ.ಐ ರ್ಕರ್ಡಬ (ಸಾಗರೇತಿರ ಭಾರತಿೇಯ ನಾಗರಿಕ ರ್ಕರ್ಡಬ) 

3. ಎನ್.ಅರ್.ಐ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ್ ಪರ ಪತಿಿಯಲಿಲ  ನಿದಿಬಷು ಪಡಿಸಿದಂತೆ ಪ್ತಐಒ ಘೇಷಣೆ. 

4. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿಲ  ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನುು  ಸೂಚಸಲ್ಲ ಭಾರತಿೇಯ ಮೂಲದ 

ಇತರ ಪುರಾವೆ: 

 a. ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲಿಲ  ಭಾರತಿೇಯ ಪಾಸ್ಪ ೇರ್ಟಬ ಹೊಂದಿರುವ್ ವ್ಯ ಕಿಿ ; ಅಥವಾ 

b. ವ್ಯ ಕಿಿ  ಅಥವಾ ವ್ಯ ಕಿಿಯ ಪೇಷಕರು ಅಥವಾ ಅರಿ್ಜಯರು ಅಥವಾ ಮುತಿರಿ್ಜಯರು ಭಾರತಿೇಯ ಮೂಲದವ್ರಾಗಿರುವ್ರು. 

ನಾವಿಕರಿಗೆ: 

ಕಡ್ಾಯ ದಾಖಲ್ಗಳು 

1. ಮಾನಯ  ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ (ನಿರಂತರ ಡಿಸಿಾ ರ್ಜಬ ಪರ ಮಾಣಪತರ ) 

2. ಘೇಷಣೆ ಪತರ            

ಇತರ ದಾಖಲ್ಗಳು 

ಖಾಯಂ ನೌಕರನಿಗೆ: 

1. ಇತಿಿೇಚನ ಕೆಲಸದ ಒಪಪ ಂದ 

2. ಕೊನೆಯ (6 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹ್ಳೆಯದಲಲ ದ) ವೇತನ 

ಚೇಟಿ  

ಗುತಿಿಗೆ ನೌಕರನಿಗೆ: 

1. ಕೊನೆಯ ಕೆಲಸದ ಒಪಪ ಂದ, 5 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚ  ಮುಂಚತವಾಗಿ ಅವ್ಧಿ ಮಿೇರದ CDC ಮಾನಯ  ಅಥವಾ ಮಾನಯ  ವಿೇಸಾ 

ಮತಿ್ತ  ಪಾಸ್ಪ ೇಟು ಬಲಿಲ  ವ್ಲಸ್ ಮುದ್ರ  6 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹ್ಳೆಯದಾಗಿರಬಾರದು.  

2. ಒಂದುವೇಳೆ ಕೆಲಸದ ಗುತಿಿಗೆ/ಪತರ ವು 5 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚ  ಮುಂಚತವಾಗಿ ಅವ್ಧಿಮಿೇರಿದದ ರೆ- ಹ್ಡಗು ಸೇರುವ್ ಮುಂದಿನ 

ದಿನಾಂಕವ್ನುು  ದೃಢೇಕರಿಸುವ್ ಸೆ ಳಿೇಯ ಏಜೆಂಟರಿಂದ ಬಂದ ಪತರ  ಅಥವಾ ಪರ ಸಿುತ ಕೆಲಸದ ಒಪಪ ಂದ/ಪತರ . 

3 ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆ- ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ದಸಿಾವೇರ್ಜನ ಸವ ಯಂ ದೃಢೇಕರಿಸಿದ 

ಪರ ತಿ:ಪರ ಸಿುತ ಸಾಗರೇತಿರ ವ್ಸತಿ 1. ಪರ ಸಿುತ ವಿದೇಶಿ ವ್ಸತಿ ವಿಳಾಸವ್ನುು  ತೇರಿಸುವ್ ಮಾನಯ  ಪಾಸ್ಪ ೇರ್ಟಬ 

1. ಪ್ತ.ಐ.ಒ ರ್ಕರ್ಡಬ (ಭಾರತಿೇಯ ಮೂಲದ ವ್ಯ ಕಿಿ  ರ್ಕರ್ಡಬ) 

2. ಒ.ಸಿ.ಐ ರ್ಕರ್ಡಬ (ಸಾಗರೇತಿರ ಭಾರತಿೇಯ ನಾಗರಿಕ ರ್ಕರ್ಡಬ) 

ವಿಳಾಸ (ಸೂಚನೆ: ಅಂಚೆ ಪ್ಟಿು ಗೆ 4. ಮಾನಯ  ಉದ್ಯ ೇಗ ಅನುಮತಿ (ಪರ ಸಿುತ ವಿದೇಶಿ ವ್ಸತಿ ವಿಳಾಸವ್ನುು  

ತೇರಿಸುತಿಿರಬೇಕು)  

 ವಿಳಾಸ ಸಿವ ೇರ್ಕರಾಹ್ಬವ್ಲಲ ) 5. ಮತದಾರರ ಗುರುತಿ ಚೇಟಿ 

6. ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ  ಹ್ಳೆಯದಾಗಿರದ  ಸೆಿ ರ ದೂರವಾಣಿ ವಿಧೇಯಕ 

D D M M Y Y Y Y 

 

 

 

 

 

 



14 

Restricted - External 

 

 

6. ಪಡಿತರ ಚೇಟಿ/ಗೃಹೊೇಪಯೇಗಿ ಚೇಟಿ 

7. ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹ್ಳೆಯದಲಲ ದ ಬಾಯ ಂಕ್ ಸ್ು ೇಟೆಮ ಂರ್ಟ (ಖಾತೆ/ಹೂಡಿಕೆ/ಕೆರ ಡಿರ್ಟ ರ್ಕರ್ಡಬ) 

8. ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹ್ಳೆಯದಲಲ ದ ಉಪಯುಕಿತೆ ವಿಧೇಯಕ (ವಿದುಯ ತ್/ಅನಿಲ/ನಿೇರು) 

9. ಮಾನಯ ವಾದ ಸಾಗರೇತಿರ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ 

10. ಸಾಗರೇತಿರ ನಿವಾಸಿ ಪರವಾನಗಿ (ವಿದೇಶಿ ಸರ್ಕಬರವು ವಿತರಿಸಿರುವ್ ಗುರುತಿನ ಚೇಟಿ) 

11. ಸರ್ಕಬರಿ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದಿಂದ ಪಡೆದ 12 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚ  ಹ್ಳೆಯದಾಗಿರದ ಯಾವುದೇ ವಿಧೇಯಕ/ಭೌತಿಕ ಸಂವ್ಹ್ನ 

12. ಮಾನಯ  ನೇಂದಾಯಿತ ಭೇಗಯ  ಕರಾರುಪತರ  | ಬಾಡಿಗೆ ಒಪಪ ಂದ 

13. ವೈಯಕಿಿಕ ಗಾರ ಹ್ಕ ಪರ ಫೈಲ್ ವ್ರದಿಯ (ಬಾಕೆಲ ೇಬಸ್ಟ ಬಾಯ ಂಕ್ ಯುಕೆಯಿಂದ ರಚಸಲಾದ ಸಿಸು ಂ ಪ್ತರ ಂಟೌರ್ಟ) ಪರ ತಿಯನುು  

ಬಾಕೆಲ ೇಬಸ್ಟ ಬಾಯ ಂಕ್ ಯುಕೆ ಸಿರ್ಬ ಂದಿ ಸಹಿಯಂದಿಗೆ ಮತಿ್ತ  KYC ಮಾಕಬರ್ (ಸೆಿ ತಿ ಪುಟ) ನ ಸೆಿ ರೇನ್ ಪರ ತಿಯಂದಿಗೆ 

ಅನುಸರಣೆಯಾಗಿರುವಂತದುದ .  

14. ಪರ ವೇಶ ಮತಿ್ತ  ವ್ಸತಿಯನುು  ದೃಢೇಕರಿಸಲ್ಲ ವಿದೇಶಿ ವಿಶವ ವಿದಾಯ ಲಯವು ಹೊರಡಿಸಿದ ಪತರ . 

15. 3 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ  ಹ್ಳೆಯದಲಲ ದ  ಮಾಸಿಕ ಬಾಕಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಸೈಟಿ ಬಿಲ್  

16. ರ್ಜೇವ್ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಅಥವಾ ಪ್ತರ ೇಮಿಯಂ ನವಿೇಕರಣ ಸೂಚನೆ (ಎರಡೂ 12 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ  ಹ್ಳೆಯದಾಗಿರಬಾರದು  ) 

17. ಪಾಯ ನ್ ಹಂಚಕೆ ಪತರ  

4. ಎಫ್.ಎ.ಟಿ.ಸಿ.ಎ ಮತಿ್ತ  ಸಿ.ಅರ್.ಎಸ್ಟ -  ವ್ಯ ಕಿಿಗಳಿಗೆ ಸವ ಯಂ ಪರ ಮಾಣಿೇಕರಣ ಪರ ಪತಿಿ  
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11. ಗ್ರಾ ಹಕರ ಖಾತೆ (ರ್ಳ) ಕಾರ್ಯಗಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು  ನಿೇಡಲು ಮೂರನೇ ವಯ ಕ್ತಾ ಗೆ ಆರ್ದಶ 

(ಅನಿವಾಸಿ ವೈಯಕ್ತಾ ಕ ಖಾತೆರ್ಳಿಗೆ ಅನ್ವ ಯಿಸುತ್ಾ ದ್) 

ಈ ನಮೂನೆಯ ಹಿಮುಮ ಖವು ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ವೈಯಕಿಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನುು  ನಿವ್ಬಹಿಸುವ್ ಸಮಮ ತಿಯ 

ವಿಷಯಗಳನುು   ಒಳಗಂಡಿದ್. 

 ಬಾಕೆಲ ೇಬಸ್ಟ ಬಾಯ ಂಕಿನ ಪ್ತ.ಎಲ್.ಸಿ ಗೆ (“ನಿಮಗೆ”) ದಿನಾಂಕ 

ಕೆಳಗೆ ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಮೂರನೇ ವ್ಯ ಕಿಿ ("ಆದೇಶ ನಿಗರ ಹ್ಕ") ಗೆ, ನಿಮೊಮ ಂದಿಗೆ ನಾನು/ನಾವು ಹೊಂದಿರುವ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬಾಯ ಂಕ್ ಖಾತೆಯ ರ್ಕಯಾಬಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮಗೆ (ಪಾವ್ತಿ 

ಸೂಚನೆ ಸೇರಿದಂತೆ) ಸೂಚನೆಗಳನುು  ನಿೇಡಲ್ಲ ನಾನು/ನಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಅಧಿರ್ಕರ ನಿೇಡುತಿೆೇನೆ. 

 

ಖಾತೆಯ ಹೆಸರು ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು 

ಖಾತೆಯ ಪರ ರ್ಕರ ಮತಿ್ತ  ಸಂಖೆಯ : NRE ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ  

 (ಪರ ತಿ ಆದೇಶ ಪರ ಪತಿಿಗೆ ಒಂದು ಖಾತೆ ಮಾತರ ) 

ಸೂಚನೆಗಳನುು  ನಿೇಡಲ್ಲ ಅಧಿರ್ಕರ ಹೊಂದಿರುವ್ ಆದೇಶ ನಿಗರ ಹ್ಕನ ಪೂಣಬ ಹೆಸರು 

ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಜ್ನಾದೇಶವ್ನುು  ಈ ಮೂಲಕ ನಿೇಡಲಾಗಿದ್ಯೇ ಆ ಶಿರ ೇ/ಶಿರ ೇಮತಿ___________________________ 

ನನು ____________________________________ (ಪೇಷಕರು/ ಸಂಗಾತಿ/ ಸಹೊೇದರ/ ಸಹೊೇದರಿ) ಎಂದು ನಾನು/ನಾವು ಹೇಳುತಿೆೇವೆ.  

1. ನಾನು/ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಆದೇಶ ನಿಗರ ಹ್ಕನಿಗೆ ಅಧಿರ್ಕರ ನಿೇಡುತಿೆೇವೆ 

a. ಚೆಕೆು ಗಳು, ಡಾರ ಫ್ಟು ಗಳು ಮತಿ್ತ  ಖಾತೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಾಯ ಂಕರ್ ನ ಆದೇಶಗಳನುು  ಸೆ ಳಿೇಯ ಪಾವ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಡಾರ  ಮಾಡಲ್ಲ; 
b. ಅನುಮೊೇದಿಸಲ್ಲ, ಸಿವ ೇಕರಿಸಲ್ಲ, ಪಾವ್ತಿಯನುು  ಸಿವ ೇಕರಿಸಲ್ಲ  ಅಥವಾ ನನಗೆ/ನಮಗೆ ರ್ರಬೇರ್ಕದ ಎಲಾಲ  ಹ್ಣವ್ನುು  ಸಿವ ೇಕರಿಸಲ್ಲ ಮತಿ್ತ  ನನು /ನಮಮ  ಪರವಾಗಿ ನನು /ನಮಮ  

ಖಾತೆಯಲಿಲ  ಠೇವ್ಣಿ ಇಡಲ್ಲ ಅಹ್ಬವಾದ ಠೇವ್ಣಿ ಮಾಡಲ್ಲ; 

c. ನನು /ನಮಮ  ಖಾತೆ(ಗಳು)ಗಳಲಿಲ  ಲಭಯ ವಿರುವ್ ಶಿಲೆಿ ನಿಂದ ಭಾರತದಲಿಲ  ನಿಶಿಿ ತ ಅವ್ಧಿಯ ಠೇವ್ಣಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಹ್ಬ ಠೇವ್ಣಿಗಳಲಿಲ  ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮತಿ್ತ  ಆದೇಶ ನಿಗೃಹ್ಕನಿಂದ ಲಿಖಿತವಾಗಿ 

ನಿೇಡರ್ಹುದಾದಂತಹ್ ಅವ್ಧಿಗಳಿಗೆ  ಅಂತಹ್ ಠೇವ್ಣಿಗಳನುು  ನವಿೇಕರಿಸಲ್ಲ.  

d. ಭಾರತದಲಿಲ  ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನುಕ್ಯಲವಾಗುವಂತೆ ಖಾತೆಯನುು  ನಿವ್ಬಹಿಸಲ್ಲ; 

e. ನನು /ನಮಮ  ನಮೂದಿಸಿದ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿೇಡಲಾದ ಎಟಿಎಂ ರ್ಕರ್ಡಬ ಮತಿ್ತ  ಚೆಕ್ ಪುಸಿಕವ್ನುು  ರ್ಳಸಲ್ಲ; ಮತಿ್ತ  

f. ಮೇಲ್ ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮಿಮ ಂದ  ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುವುದು.  

2. ಅಂತಹ್ ಆದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ್ವ್ರು ನಿೇಡಿದ ಎಲಾಲ  ಸೂಚನೆಗಳನುು  ನಾನು/ನಾವು ನಿೇಡಿದಂತೆ ಅವುಗಳನುು  ಮನು ಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು/ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ 

ಅಧಿರ್ಕರ ನಿೇಡುತಿೆೇವೆ. 

3. ನಾನು/ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನುು  ಇತರರ ನಡುವೆ ಅಥಬಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೃಢೇಕರಿಸುತಿೆೇವೆ: 

a. ಈ ಅಧಿರ್ಕರದ ಪತರ ಕೆೆ  ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಚನೆಯನುು   ಆದೇಶ ನಿಗರ ಹ್ಕನಿಂದ ಸೂಕಿವಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲಿಲ  ಮಾತರ  ನಿೇಡರ್ಹುದು; 

b. ಆದೇಶ ನಿಗರ ಹ್ಕನಿಂದ ನಿೇವು ಸಿವ ೇಕರಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ರ್ಕಯಬನಿವ್ಬಹಿಸುವ್ ಮೊದಲ್ಲ ವಿಚಾರಣೆಗಳನುು  ಮಾಡಲ್ಲ ನಿೇವು ಯಾವುದೇ ರಿೇತಿಯಲಿಲ  ರ್ದದ ರಾಗಿರುವುದಿಲಲ ;  

c. ಈ   ಅಧಿರ್ಕರದ ಪತರ ವು ನಾನು /ನಾವು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ರದುದ ಗಳಿಸುವ್ವ್ರೆಗೆ ರ್ಜರಿಯಲಿಲ ರುತಿದ್;  

d. ಆದೇಶ ನಿಗರ ಹ್ಕನಿಗೆ ಎಟಿಎಂ ರ್ಕರ್ಡಬ ಮತಿ್ತ  ಚೆಕ್ ಪುಸಿಕ ನಿೇಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಧಿರ್ಕರವಿದ್;  

e. ನಾನು/ನಾವು ಮತಿ್ತ  ಆದೇಶ ನಿಗರ ಹ್ಕ ಭಾರತಿೇಯ ರಿಸವ್ಬ ಬಾಯ ಂಕ್ ಹೊರಡಿಸಿದ ವಿನಿಮಯ ನಿಯಂತರ ಣ ಮಾಗಬಸೂಚಗಳು ಮತಿ್ತ  ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿವ್ಬಹ್ಣಾ ರ್ಕಯ್ಕದ  1999 ಸೇರಿದಂತೆ 

ಅನವ ಯವಾಗುವ್ ಎಲಾಲ  ಮಾಗಬಸೂಚಗಳ ನಿಬಂಧನೆಗಳನುು  ಮತಿ್ತ  ಅದರ ಅಡಿಯಲಿಲ ನ ಎಲಾಲ  ನಿಬಂಧನೆಗಳನುು  ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆೆ  ಅನವ ಯಿಸುವಂತೆ ಸಮಯಕೆೆ  ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತಿೆೇವೆ. 

f. ಈ ಸೌಲಭಯ ವು ಆದೇಶ ನಿಗರ ಹ್ಕನಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನಿಸ ಯಲಿಲ  ಹ್ಣವ್ನುು  ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ(ಗಳಿಗೆ) ಕಳುಹಿಸಲ್ಲ ಅನುಮತಿಸುತಿದ್; 
g. ಈ ಅಧಿರ್ಕರದ ಪತರ ಕೆೆ  ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದಕೆೆ  ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದಕೆೆ  ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆದೇಶ ನಿಗರ ಹ್ಕ ಕೈಗಂಡ ಯಾವುದೇ 

ಚಟ್ಟವ್ಟಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿೇವು ಅನುಭವಿಸರ್ಹುದಾದ ಅಥವಾ ಮಾಡರ್ಹುದಾದ ಯಾವುದೇ, ನಷು ದ ಕೆಲ ೇರ್ಮ, ಕರ ಮ, ವ್ಯ ವ್ಹ್ರಣೆಗಳು, ವೆಚಿ , ಶುಲೆ ಗಳು ಮತಿ್ತ  

ಖಚ್ಚಬಗಳ ವಿರುದಧ  ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರವ್ನುು  ಒದಗಿಸುವುದು; ಮತಿ್ತ  

h. ಆದೇಶ ನಿಗರ ಹ್ಕನು ಮೇಲ್ ತಿಳಿಸಿದ ಖಾತೆಯನುು  ಮುಚಿಲ್ಲ ಅಹ್ಬನಾಗಿರುವುದಿಲಲ   

4. ನಿೇವು ಭಾರತದ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನಿೇಡಲ್ಲ ಸಾಧಯ ವಾಗದಿದದ ರೆ, ಎಲಾಲ  ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲ್ಗಳ ನೇಟರಿ ಮಾಡಿದ ಪರ ತಿಗಳನುು  ಶಾಖೆಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 

ನಾನು/ನಾವು ಎಲಾಲ  ಷರತಿ್ತಗಳನುು  ಓದಿ ಅಥಬಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಮೂಲಕ ಅದನುು  ಅನುಸರಿಸುತಿೆೇನೆ ಎಂದು ದೃಢೇಕರಿಸುತಿೆೇವೆ. ಅನವ ಯವಾಗುವ್ RBI 

ನಿಯಂತರ ಣ/ಮಾಗಬದಶಿಬ ಸೂತರ ಗಳ ಅಡಿಯಲಿಲ  ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಮಿತಿಯವ್ರೆಗೆ ಮಾತರ  ಪರ ತಿನಿಧಿಯಿಂದ ಖಾತೆಯ ರ್ಕಯಾಬಚರಣೆಯನುು  ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತಿದ್ ಎಂದು 

ನಾನು/ನಾವು ಮತಿಷ್ಟು  ಅಥಬಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿವ ೇಕರಿಸುತಿೆೇವೆ ಮತಿ್ತ  ಕೆಳಗೆ ಆದೇಶ ನಿಗರ ಹ್ಕನ ಸಹಿಯನುು  ನಾನು/ನಾವು ಪರಿಶಿೇಲಿಸಿ ದೃಢೇಕರಿಸುತಿೆೇವೆ. 

ಕೆಳಗೆ ವಿವ್ರಿಸಿದಂತೆ ನಿೇವು ನನು  ವೈಯಕಿಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನುು  ರ್ಳಸರ್ಹುದು ಎಂದು ನಾನು/ಆದೇಶ ನಿಗರ ಹ್ಕ ಅಥಬಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಪ್ತಪ ಕೊಳಿು ತಿೆೇನೆ ಮತಿ್ತ  ಹಾಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಧಿರ್ಕರ 

ನಿೇಡುತಿೆೇನೆ. ಈ ಅಧಿರ್ಕರದ ಪತರ ಕೆೆ  ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮೇಲ್ ಉಲ್ಲ ೇಖಿಸಿದ ಖಾತೆಯ ನಡವ್ಳಿಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾನು ನಿೇಡಿದ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಅನವ ಯವಾಗುವ್ ಮಟಿು ಗೆ ಖಾತೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ರ್ದಧ ನಾಗಿರಲ್ಲ 

ನಾನು ದೃಢೇಕರಿಸುತಿೆೇನೆ. 

 
ಆದೇಶ ನಿಗರ ಹ್ಕನ ಹೆಸರು 

ಜ್ನನ 

ದಿನಾಂಕ  

ವಿಳಾಸ 

 
 

 
 

ಆದೇಶ ನಿಗರ ಹ್ಕನ ಸಹಿ 

 

ವಾಸಿಸುವ್ 

ದೇಶ 

ರಾರ್ಷು ರೇಯ

ತೆ 

ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಚಟ್ಟವ್ಟಿಕೆ 

 
D  D  M  M  Y  Y   Y   Y 

ಛಾಯಚತರ  
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Restricted - External 

 

 

ಆದೇಶ ನಿಗರ ಹ್ಕನಿಗೆ ಚೆಕ್ ಪುಸಿಕ ವಿತರಣೆ:              

ಹೌದು

 ಇ

ಲಲ     ಪರ ತಿಯರ್ಬ  ಖಾತೆದಾರನ  ಪೂಣಬ ಹೆಸರು 

ಆದೇಶ ನಿಗರ ಹ್ಕನಿಗೆ ಎಟಿಎಂ ರ್ಕರ್ಡಬ ವಿತರಣೆ :      

ಹೌದು

 ಇ

ಲಲ   ಪರ ತಿಯರ್ಬ  ಖಾತೆದಾರರ  ಸಹಿ 

 

 

 
(ದಯವಿಟ್ಟು  ಗಮನಿಸಿ: ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು ಜಂಟಿ ಹೆಸರುಗಳಲಿಲ  ಹೊಂದಿರುವ್ ಖಾತೆಯನುು  ಒಳಗಂಡಿರುವಾಗ, ಎಲಾಲ  ಖಾತೆದಾರರು ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು.) 

ವೈಯಕ್ತಾ ಕ  ಮಾಹಿತಯ ಬಳರ್ಕ 

ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ನಿೇವು ಸಮಮ ತಿಸುತಿಿೇರಿ  

3. ನಾವು (ಬಾಕೆಲ ೇಬಸ್ಟ ಬಾಯ ಂಕ್) ಇತರ ಸಂಸೆ್ ಗಳು, ಕೆರ ಡಿರ್ಟ ರೆಫರೆನಿಸ ಂಗ್ ಬ್ಯಯ ರೇಗಳು, ಏಜೆನಿಸ ಗಳು, ಶಾಸನರ್ದಧ , ರ್ಕಯಾಬಂಗ, ನಾಯ ಯಾಂಗ ಮತಿ್ತ  

ನಿಯಂತರ ಕ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರಗಳು, ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಥವಾ ಆದದ ರಿಂದ ಆದೇಶದ ಅಡಿಯಲಿಲ , ಮತಿ್ತ  ನಮಗೆ ಸೂಕಿವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಅಂತಹ್ ನಿಯಮಗಳು 

ಮತಿ್ತ  ಷರತಿ್ತಗಳ ಮೇಲ್, ಖಾತೆದಾರರು, ಆದೇಶ ನಿಗರ ಹ್ಕರು ಮತಿ್ತ  ಹಿಂಭಾಗದಲಿಲ  ಉಲ್ಲ ೇಖಿಸಲಾದ ಖಾತೆ ಸಂಖೆಯ ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನುು  ರ್ಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ 

ಹಂಚಕೊಳಿರ್ಹುದು ಮತಿ್ತ  ಸಿವ ೇಕರಿಸರ್ಹುದು (ಇನುು  ಮುಂದ್ ಇದನುು  ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ "ಮಾಹಿತಿ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತಿದ್). 

4. ನಮಮ  ವ್ಯ ವ್ಹಾರದ ರ್ಕಯಾಬಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮಗೆ ಸೇವೆಗಳನುು  ಒದಗಿಸುವ್ ವಿದೇಶಗಳಲಿಲ  ಅಥವಾ ಭಾರತದಲಿಲ  ನೆಲ್ಗಂಡಿರುವ್ 

ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ಬಾಕೆಲ ೇಬಸ್ಟ ಸಮೂಹ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಗಸಂಸೆ್ ಗಳಿಗೆ ನಿಮಮ  ರ್ಗೆು  ಡೇಟ್ಟ ಅಥವಾ 

ಮಾಹಿತಿಯನುು  ನಾವು ಹಂಚಕೊಳಿಬೇರ್ಕಗರ್ಹುದು ಅಥವಾ ವ್ಗಾಬಯಿಸಬೇರ್ಕಗರ್ಹುದು. ಅಂತಹ್ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಕೆ ಅಥವಾ ವ್ಗಾಬವ್ಣೆಯನುು  

ಗೌಪಯ  ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟು ಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತಿದ್ ಮತಿ್ತ  ಅಂತಹ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟು ದ ಗೌಪಯ ತೆಯನುು  ರ್ಕಪಾಡಿಕೊಳಿಲ್ಲ ನಾವು 

ಪರ ಯತಿು ಸುತಿೆೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯಯ , ನಾವು ಅಥವಾ ಅಂತಹ್ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ಭಾರತ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಗಳಲಿಲ ರಲಿ, ರ್ಕನೂನು, ನಿಯಮ 

ಅಥವಾ ನಿಯಂತರ ಣದಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಾವ್ಬಜ್ನಿಕ ಅಥವಾ ನಿಯಂತರ ಕ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಥವಾ ವಂಚನೆಯನುು  ತಡೆಗಟ್ಟು ವ್ 

ಉದ್ದ ೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂತಹ್ ರ್ಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಅಗತಯ ವಿದದ ರೆ ಅಥವಾ ಅನುಮತಿಸಿದರೆ ಮಾಹಿತಿಯನುು  ರ್ಹಿರಂಗಪಡಿಸರ್ಹುದು.  

5. ನಿಮಗೆ  ಆಸಕಿಿದಾಯಕವಾಗರ್ಹುದಾದ ಉತಪ ನು ಗಳು ಮತಿ್ತ  ಸೇವೆಗಳ ರ್ಗೆು  ಪತರ , ದೂರವಾಣಿ (  ಪಠಯ  ಸಂದೇಶವ್ನುು    ಕಳುಹಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ) ಅಥವಾ 

ಇಮೇಲ್  ಮೂಲಕ  ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಲ ನಾವು  ಮಾಹಿತಿಯನುು  ರ್ಳಸರ್ಹುದು.  

ಆರ್ದಶರ್ಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಲು ಸೂಚನೆರ್ಳು 

1. ಪೂಣಬ ಹೆಸರು: ಆದೇಶ ನಿಗರ ಹ್ಕನಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು  ಮೇಲಿನ ಮೊದಲ, ಮಧಯ  ಮತಿ್ತ  ಕೊನೆಯ ಹೆಸರನುು  ಒದಗಿಸಿ 

2. ಆದೇಶ  ಪರ ಪತಿಿಯನುು  ಪೂಣಬಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಆದೇಶ ನಿಗರ ಹ್ಕರಾಗಿ ನಿೇವು ನೇಮಿಸಲ್ಲ ರ್ಯಸುವ್ ವ್ಯ ಕಿಿಗೆ ಅದನುು  ಕಳುಹಿಸಿ 

3. ಆದೇಶ ನಿಗರ ಹ್ಕರು ಕೆಳಗಿನವುಗಳನುು  ಒಡಗಿಸತಕೆದುದ : 

a. ಛಾಯಾಚತರ :  ಒದಗಿಸಲಾದ ರ್ಜಗದಲಿಲ  ಆದೇಶ ನಿಗರ ಹ್ಕನ ಛಾಯಾಚತರ ವ್ನುು  ಅಂಟಿಸಿ 

b. ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ:  ಆದೇಶ ನಿಗರ ಹ್ಕನಿಂದ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ದಸಿಾವೇರ್ಜನ ಸವ ಯಂ ದೃಢೇಕರಿಸಿದ ಪರ ತಿಯನುು   ಒದಗಿಸಿ: 
1. ಮಾನಯ  ಪಾಸ್ಪ ೇರ್ಟಬ 

2. ಪಾಯ ನ್ ರ್ಕರ್ಡಬ 

3. ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೇಟಿ (ಪರ ಸಿುತ ನಿವಾಸ ವಿಳಾಸವ್ನುು  ತೇರಿಸಬೇಕು) 

4. ಮಾನಯ  ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ 

5. ಛಾಯಾಚತರ ವಿರುವ್ ಪಡಿತರ ಚೇಟಿ / ಛಾಯಾಚತರ ವಿರುವ್ ಖಾತೆದಾರ / ಅರ್ಜಬದಾರರ ಗೃಹೊೇಪಯೇಗಿ ರ್ಕರ್ಡಬ (ಪರ ಸಿುತ ವ್ಸತಿ 

ವಿಳಾಸವ್ನುು  ತೇರಿಸುತಿಿರಬೇಕು) 

6. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಬರಿ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರವು ತನು  ಉದ್ಯ ೇಗಿಗೆ ನಿೇಡಿದ  ಗುರುತಿನ ಚೇಟಿ  

7. ಪ್ತಂಚಣಿ ರ್ಕರ್ಡಬ (ಸರ್ಕಬರದಿಂದ ವಿತರಿಸಲಾಗಿರುವುದು) 

8. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ರ್ಕರ್ಡಬ ( ಸರ್ಕಬರದಿಂದ ವಿತರಿಸಲಾಗಿರುವುದು) 

c. ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ: ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ದಸಿಾವೇರ್ಜನ ಸವ ಯಂ ದೃಢೇಕರಿಸಿದ ಪರ ತಿಯನುು  ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಒದಗಿಸಿ: 
9. ಮಾನಯ  ಪಾಸ್ಪ ೇರ್ಟಬ 

10. ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೇಟಿ 

11.ಪಡಿತರ ಚೇಟಿ/ಗೃಹೊೇಪಯೇಗಿ ಚೇಟಿ 

12. ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹ್ಳೆಯದಲಲ ದ ದೂರವಾಣಿ ವಿಧೇಯಕ 

13. ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹ್ಳೆಯದಲಲ ದ ಬಾಯ ಂಕ್ ಸ್ು ೇಟೆಮ ಂರ್ಟ (ಖಾತೆ/ಹೂಡಿಕೆ/ಕೆರ ಡಿರ್ಟ ರ್ಕರ್ಡಬ) 

14. ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹ್ಳೆಯದಲಲ ದ ನಮೂದುಗಳನುು  ಹೊಂದಿರುವ್ ಬಾಯ ಂಕ್ ಪಾಸ್ಟ ಪುಸಿಕ 

15. ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹ್ಳೆಯದಲಲ ದ ಉಪಯುಕಿತೆ (ನಿೇರು/ವಿದುಯ ಚಛ ಕಿಿ/ಅನಿಲ) ವಿಧೇಯಕ.  

16. ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪಡೆದ 12 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚ  ಹ್ಳೆಯದಾಗಿರದ ಪತರ  

17. ಸರ್ಕಬರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಶುಲೆ ರೆ್ಕ ಗಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಸೂಚನೆ/ಸಂದೇಶ 

18.  ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ  ಹ್ಳೆಯದಲಲ ದ  ಮಾಸಿಕ ಬಾಕಿಗಳಿಗಾಗಿ ಒಡಗಿಸಿದ ಸ್ಸೈಟಿ ವಿಧೇಯಕ 

19. ಮಾನಯ ವಾದ ನೇಂದಾಯಿತ/ನೇಟರಿಯಾದ ಭೇಗಯ  ಕರಾರುಪತರ / ಬಾಡಿಗೆ ಒಪಪ ಂದ 

  a. ವ್ಯ ಕಿಿಯು ಕಂಪನಿಯ ವ್ಸತಿಗೃಹ್ದಲಿಲ  ವಾಸಿಸುವ್ ಸಂದಭಬದಲಿಲ , ಬಾಡಿಗೆ ಒಪಪ ಂದವು ವ್ಯ ಕಿಿಯ ಹೆಸರಿನಲಿಲ ಲಲ ದಿದದ ರೆ, ಕಂಪನಿಯು 

ಗಾರ ಹ್ಕರಿಗೆ ಅಂತಹ್ ವ್ಸತಿಯನುು  ಒದಗಿಸಿದ್   ಮತಿ್ತ  ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರಿನಲಿಲ  ಬಾಡಿಗೆ ಒಪಪ ಂದ / ಉಪಯುಕಿತೆಯ ವಿಧೇಯಕದ 

ಪರ ತಿಯಂದಿಗೆ ಅಂತಹ್ ವ್ಸತಿಯನುು  ಒದಗಿಸಿದ್ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಹೊರಡಿಸಿದ ಪತರ     (ಸೂಕಿವಾಗಿ  ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಮತಿ್ತ 

ಮುದ್ರ  ಹಾಕಿರಬೇಕು). 
20. ಸರ್ಕಬರದಿಂದ ನಿೇಡಲಾದ ಪ್ತಂಚಣಿ ಪಾವ್ತಿ ಆದೇಶ/ಪುಸಿಕ/ರ್ಕರ್ಡಬ 

21. ರ್ಜೇವ್ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಅಥವಾ ಪ್ತರ ೇಮಿಯಂ ನವಿೇಕರಣ ಸೂಚನೆ (ಎರಡೂ 12 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ  ಹ್ಳೆಯದಾಗಿರಬಾರದು  ) 

22.  ಪಾಯ ನ್ ಹಂಚಕೆ ಪತರ  

23. ಹ್ತಿಿರದ ಸಂಬಂಧಿಕರಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ್ ವ್ಯ ಕಿಿಗಳಿಗೆ (ಉದಾ. ಸಂಗಾತಿ, ಮಗ, ಮಗಳು ಮತಿ್ತ  ಪೇಷಕರು): ಅನುಬಂಧ B8 ರ ಪರ ರ್ಕರ 

ಘೇಷಣೆಯಂದಿಗೆ ಅಂತಹ್ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಯ ಮಾನಯ  ಗುರುತ್ತ ಮತಿ್ತ  ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆ (ಮೇಲಿನಂತೆ) 
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