
�� ಮ��  �ಲಭ� ಗಳ��  ಒಳ�ಂ��ವ ���ಸ� ಕಗ� 
 ��� ೕ�ಸ �� ಂಕ �ಎ��  - �ರತ 

 
ನಮ�  ಎ��  ��ಗಳ��  �� ಹಕ�� ಈ �ಳ�ನ ಉತ� ನ� ಗಳ��  �ೕಡ��ತ� �:  
 
ಉ��ಯ �� 
�.೨,೦೦,000 ರ��  ಸ�ಸ� �� ೖ��ಕ �� (ಎ�� �) 
��ಷ� � ಗ�  
ಉ�ತ ಸ�ನ �ವ�ಯ �ಕ �ಸ� ಕ 
ಉ�ತ �� �ಕ ��ಟ್ �ಡ� 
�ರತದ ��� �� ಂ�ಗಳ �ೕ� / �ೕ� ಪ� ಸ ಎ�ಎಂಗಳ��  ನಗ� �ಂಪ�ಯ� ಉ�ತ 
ಅ�ಯ�ತ ವ���ಗ� 
ಉ�ತ �� ೖ��ಕ �� ���ಗ� 
�ರತದ ��� ೕ�ಸ �� ಂಕ ��ಗಳ��  �ವ�ಸ��ದ ಉ�ತ ��� ಂಡ �� ಫ�  ಗ� 
ಉ�ತ ಎಸ.ಎಂ.ಎಸ ಎಚ� ��ಗ� 
 
�ಲ ಉ��ಯ �� ಂಕ �ವ� �� / ಪ� �ನ ���  ಜನ ಧನ �ೕಜ� �� 
��ಷ� � ಗ�  
�ನ�  �� �� 
ಉ�ತ ಸ�ನ �ವ�ಯ �ಕ �ಸ� ಕ 
ಉ�ತ �� �ಕ ��ಟ್ �ಡ� 
ಉ�ತ �� ೖ��ಕ �� ���ಗ� 
ಉ�ತ ಎಸ.ಎಂ.ಎಸ ಎಚ� ��ಗ� 
 
���  ��ಗ� 
�.೧೫೦0000 ರ��  ಸ�ಸ� �� ೖ��ಕ �� (ಎ�� �) 
��ಷ� � ಗ�  
ಉ�ತ ಸ�ನ �ವ�ಯ �ಕ �ಸ� ಕ 
ಉ�ತ ��ಕ �� ���ಗ� 
��� ೕ�ಸ �� ಂಕ ಸ� ಳಗಳ��  �ವ�ಸ��ದ ಉ�ತ ��� ಂಡ �� ಫ್�  ಗ� 
ಸ� �ೕಯ �ಕ �ಗ� ಹಗ� ಮ��  �ವ�ಗ� 
 

��ಟ್ �ಡ� ಗಳ �ಧಗ�  
1) �� �ಕ ��ಟ್ �ಡ�: ಈ ���ನ ���ನ ವ��� �� 50,000 �. ಇದರ��  ��ೕಯ 

ವ���ಗಳ��  �ತ�  ಅ�ಮ�ಸ��ತ� �.  
2) �� �� �� �ಟ್ �ಡ�: ಈ ���ನ ���ನ ವ��� �� 200,000 �. ಅಂತರ��� �ೕಯ 

ವ���ಗಳ��  ಸಹ ಈ ���ನ��  ಅ�ಮ�ಸ��ತ� �. 

https://www.barclays.in/personal-banking/accounts-deposits/savings-accounts/#basicsavingsbankdepositaccount
https://www.barclays.in/personal-banking/accounts-deposits/savings-accounts/#basicsavingsbankdepositaccount


ಅವ� �ವ� �� 
��ಷ� � ಗ�  
��� ೕ�ಸ ಅವ� �ವ�ಯ��  �ೕ� ಕ�ಷ�  10,00,000 �.ಗ�ಂ�� ��ಯಬ��. 
ಸರಳ ಅಥ� ��ತ ಬ��  �ವ� - ಬ�� ಯ��  �� ೖ��ಕ ಆ�ರದ �� �ಮ�  ಉ��ಯ ��� 
ಜ� �ಡಬ�� ಅಥ� ��� ಯದವ�� �ಮ�  ಅವ� �ವ� ��ಯ��  ಮ� ��� 
�ಡಬ��. 
��� ಯದ �ತರ ಅವ� �ವ�ಯ ಸ� � ನ�ೕಕರಣ 
ಪ� � ಹಣ�� ವಷ�ದ ಆ�ಭದ��  ಪ� � �ವ�� ���� ಪ� �ಣಪತ� ವ��  �� ಂ�� 
ಲಭ� ���� ���ದ��  �ರ�ಪ�� ಆ�ಯ ��� �ಯಮಗಳ ಪ� �ರ ಅನ� ಯ��ವ 
�ವ�ಗಳ �� ��ಎಸ. 
 

ಅ��� �ರ�ೕಯ �� ಂ�ಂಗ್ 

ಅ��� ��ನ�  (ಎನ್ ಆರ್ ಒ) ಅವ� �ವ�ಗ� 
��ಷ� � ಗ�  
�ೕ� ��� ೕ�ಸ ಅವ� �ವ�ಯ��  ಕ�ಷ�  10 ಲ� �.ಗ�ಂ�� ��ಯಬ��. 
�ರತದ��  ��� ಕ�ತದ �ತರ ಅಸ� ಮ��  ಬ��  �ತ� ಗಳ��  ಮ��ಂ�ಸಬ�� 
ಕ�ಷ�  ಅವ� 7 �ನಗ� ಮ��  ಗ�ಷ�  ಅವ� 7 ವಷ�ಗ� 
 

ಅ��� ��ನ�  (ಎನ್ ಆರ್ ಒ) ಉ��ಯ �� 
��ಷ� � ಗ�  
ಆ��ಕ �� � 10,00,000 ಮ��  ಸ�ಸ� �� ೖ��ಕ �� � 10,00,000 
�ಮ� ಮ��  �ಮ�  �� ಂ�ಟ್ �ೕಲ� ರ್ � ಉ�ತ ಎ�ಎಂ �ಡ� 
�ರತದ 25000 ��  ���  �� �� ಟ್ ಎ�ಎಂಗಳ��  �ಮ�  ಹಣ ಬಳಸ� ಉ�ತ ಪ� �ಶ 
ಉ�ತ ಸ�ನ �ವ�ಯ �ಕ �ಸ� ಕ 
�ರತದ ��� ೕ�ಸ �� ಂಕ ��ಗಳ��  �ವ�ಸ��ದ ಉ�ತ ��� ಂಡ �� ಫ�  ಗ� 
ಉ�ತ �� ೖ��ಕ �� ���ಗ� 
ಉ�ತ ಎಸ.ಎಂ.ಎಸ ಎಚ� ��ಗ� 
 
ಅ��� �ಹ�  (ಎನ್ಆಇ�) ಅವ� �ವ�ಗ� 

��ಷ� � ಗ�  
ಅ��� �ಹ�  (ಎನ್. ಆರ್. ಇ) ಅವ� �ವ�ಯ��  �.1,000,000 ದ��  ಕ�� �ತ� �ಂ�� 
����. 
12 �ಂಗ��ಂತ ಕ�� ಅವ�ಯ��  ಅ��ಕ�� �ಂ����ಂಡ� �ವ�ಗಳ �� ��� 
ಬ�� ಯ��  �ವ�ಸ������ಲ�  
ಕ�ಷ�  ಅವ� 1 ವಷ� ಮ��  ಗ�ಷ�  ಅವ� 7 ವಷ�ಗ� 
ಬ��  ಆ�ಯ��  �ರತದ��  ��� ��ಸ����ಲ�  
ಆಕಷ�ಕ ಬ��  ದರಗ� 
ಅಸ� ಮ��  ಬ��  �ತ� ಗ�ರ� ��ಣ��� ��� ಪ�ಯಬ�� 
��� ಕ���  ಅ��� (ಎ�� ಎನ್ಆರ್) �ವ�ಗ� 
��ಷ� � ಗ�  
��� ಕ���  ಅ��� (ಎ�� ಎನ್ಆರ್) �ವ�ಗಳ��  ���, �� ಮ��  �ಎ�� ಗಳ��  
�ವ��ಸಬ�� 
��� 15,000 / �� 17,000 / �ಎ��  25,000 ಯ�� ೕ ಕ�� ಇ�ವ �ವ�ಯ��  ���� 
ಬ��  ಆ�ಯ��  �ರತದ��  ��� ��ಸ����ಲ�  
ಕ�ಷ�  ಅವ� 1 ವಷ� ಮ��  ಗ�ಷ�  ಅವ� 5 ವಷ�ಗ� 



ಅಸ� ಮ��  ಬ��  �ತ� ಗಳ��  ��ಣ��� ��� ಪ�ಯಬ�� 
 

�ಮ���ಶನ 

�� �ಮ���ಶನ �ಲಭ� ವ��  ಒದ���� ೕ�. 
 
�ಸ �ಸ� ಕಗ� 

�� ಉ��ಯ ��ಗ�� �ಸ �ಸ� ಕಗಳ��  �ತ���� ೕ�. 
 
 
ಆರ್.�.�.ಎಸ / �ಫ್�   
ಆರ್.�.�.ಎಸ / �ಫ್�  ವ��� �ಲಭ�  ನಮ�  ಆ�� ೖನ್ ��ಲ�� ಮ��  �� ��ಲ� ಳ��  
ಲಭ� ��ತ� �. 
 
��ಯ �ಗ�ಕ� ಮ��  �ಕಲ�ತನ�� �� ಂ�ಂಗ್ ��ಗ� 

ನಮ�  �� ವ� ವ�� ಪಕ� ��ಯ �ಗ�ಕ�� ಮ��  �ಕಲ�ತನ�� ��ಧ �� ಂ�ಂಗ್ 
�ಲಭ� ಗಳ��  �ಲಭ�� ಪ�ಯ� �ಧ� ��ವ ಎಲ�  ಸ�ಯವ��  �ೕ��� �. ನಮ�  ��ಗಳ��  
��ಯ �ಗ�ಕ� ಮ��  �ಕಲ�ತನರ��  ಆದ� �ಯ ��� �ವ��ಸ��ತ� �. 
ತಮ�  ಸ�ಗಳ��  ಲಗ�� ಸ� ಅಥ� ವ��� ನ�ಸ� �ಧ� �ಗದ ಅ��ೕಗ� , ವಯ�� ದ, 
ಅಸಮಥ� ಮ��  ��� �ೕನ �� ಹಕ�� �� ��� ವ� �� ಂ�ಂಗ್ �ಲಭ� ವ��  ಒದ���� ೕ�.  


