
 

 

बा��ज बंॅक पीएलसी-इंिडया �ा सेवा व सुिवधांची मािहती देणारी पु��का 

आम�ा सव� शाखांत ग्राहकांना खालील उ�ादने देऊ केली जातील: 

 बचत खाते 

सरासरी ितमाही िशल्लक ( ॲ�रेज �ाट�रली बॅल�- ए�ुबी) : � २००,०००  

वैिशष्�े 
िन:शुल्क पेयेबल ॲट पार धनादेश (चेक) 
िन:शुल्क �ािसक डेिबट काड� 
भारतातील कोण�ाही बंॅके�ा ��सा/��सा �स एटीएम म�े पैसे काढ�ाचे िन:शुल्क अमया�िदत �वहार 
िन:शुल्क ितमाही खाते �ेटम�ट 
भारतातील बा�� ज शाखांम�े देय िन:शुल्क िडमांड ड� ा�्स 
िनंशुल्क एसएमएस अलट्�स 
 
मूलभूत बचत बंॅक जमा खाते/प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते 
 
वैिशष्�े 
शू� िशल्लक खाते 
िन:शुल्क पेयेबल ॲट पार धनादेश पु��का (चेक बुक) 
िन:शुल्क �ािसक डेिबट काड� 
िन:शुल्क ितमाही खाते �ेटम�ट 
िनंशुल्क एसएमएस अलट्�स 
 
चालू खाते 
सरासरी ितमाही िशल्लक ( ॲ�रेज �ाट�रली बॅल�- ए�ुबी) : � १५,००,०००  

वैिशष्�े 
 
िन:शुल्क पेयेबल ॲट पार धनादेश 
िन:शुल्क ितमाही खाते �ेटम�ट 
भारतातील बा�� ज शाखांम�े देय िन:शुल्क िडमांड ड� ा�्स 
स्थािनक धनादेश �ीकृती आिण पेम�ट्स 
 
डेिबट काड�चे प्रकार 
१) �ािसक डेिबट काड�:  या काडा�वर भारतीय �पये ५०,००० ची दैनंिदन �वहार मया�दा आहे. फ� 

अंतद�शीय  �वहार देऊ केले जातात. 
२)  �ॅिटनम के्रिडट काड�: या काडा�वर भारतीय �पये २००,००० ची दैनंिदन �वहार मया�दा आहे. या काडा�वर 
अंतरा��� ीय  �वहार देखील देऊ केले जातात. 
 
 
 
 



 
 
 
मुदत ठेव खाते 
 
वैिशष्�े 
तु�ी िकमान �. १०,००,००० या रकमेने बा�� ज मुदत ठेव खाते उघडू शकता. 
सरळ िकंवा आवत� �ाज जमा- तुम�ा बचत खा�ात ितमाही पध्दतीने �ाज जमा करता येते िकंवा मे�ु�रटी 
पय�त तुम�ा मुदत ठेव खा�ात �ाची पुनगु�तवणूक करता येते. 
मे�ु�रटी नंतर मुदत ठेव खा�ाचे आपोआप नूतनीकरण 
�ोतावर कर वजावट (टीडीएस) 
प्र�ेक आिथ�क वषा��ा सु�वातीस प्र�ेक बंॅक खा�ासाठी बंॅकेस िदलेल्या सवलत प्रमाणपत्रा�ित�र�, उ�� 
कर िनयमांनुसार ठेवीवंर टीडीएस लागू होतो. 
 
अिनवासी भारतीय बंॅिकंग 
 
अिनवासी भारतीय सामा� (एनआरओ) मुदत ठेवी 
 
वैिशष्�े 
तु�ी िकमान � १० लाख या रकमेने बा�� ज मुदत ठेव खाते उघडू शकता. 
मु�ल आिण �ाज रकमा भारतातील करां�ा कपातीनंतर परत केल्या जातात. 
िकमान मुदत ७ िदवस व कमाल मुदत ७ वष� आहे. 
 
अिनवासी भारतीय सामा� (एनआरओ) बचत खाते 
 
वैिशष्�े 
प्रारंिभक िशल्लक � १०,००,००० व सरासरी ितमाही िशल्लक � १०,००,००० 
तु�ी आिण तुम�ा आदेश धारकासाठी िन:शुल्क एटीएम  काड� 
भारतातील २५००० पे�ा अिधक कॅशनेट एटीएम म�े तुमचे पैसे काढ�ाची िन:शुल्क सुिवधा 
िन:शुल्क पेयेबल ॲट पार धनादेश पु��का 
भारतातील बा�� ज शाखांम�े देय िन:शुल्क िडमांड ड� ा�्स 
िन:शुल्क ितमाही �ेटम�ट 
िनंशुल्क एसएमएस अलट्�स 
 
अिनवासी भारतीय बा�(एनआरई) मुदत ठेवी 
 
वैिशष्�े 
� १,०००,००० एव�ा कमी रकमेत अिनवासी बा� (एनआरई) मुदत ठेव खाते उघडा. 
१२ मिह�ां�ा आत मुदतपूव� बंद केल्यास ठेवीवंर �ाज देय नाही. 
िकमान मुदत १ वष� आहे आिण कमाल मुदत ७ वष� आहे. 
भारतात �ाजा�ा उ��ावर कर लावला जात नाही. 
आकष�क �ाज दर. 
मु�ल आिण �ाज रकमा परत कर�ास पूण�त: पात्र आहेत.  
 
 
 
 



 
 
िवदेशी चलन अिनवासी (एफसीएनआर) ठेवी 
 
वैिशष्�े 
िवदेशी चलन अिनवासी (एफसीएनआर) ठेवी जीबीपी, युरो आिण युएसडी म�े संचिलत करता येतात. 
जीबीपी १५,०००/युरो १७,०००/युएसडी २५,०००  एव�ा कमी रकमेत ठेव खाते उघडा. 
�ाजा�ा उ��ावर भारतात कर लावला जात नाही. 
िकमान मुदत १ वष� आिण कमाल मुदत ५ वष� आहे. 
मु�ल आिण �ाज रकमा परत कर�ास पूण�त:  पात्र आहेत.  
 
नामिनद�शन (नॉिमनेशन) 
आ�ी नामिनद�शन सुिवधा देऊ करतो. 
 
पासबु�  
 
आ�ी बचत खा�ांसाठी पासबुक देऊ करतो. 
 
आरटीजीएस/एनइएफटी 
आम�ा ऑन-लाइन चॅनल्स आिण शाखा चॅनल्स म�े आरटीजीएस/एनइएफटी �वहार सुिवधा उपल� 
असेल. 
 
व�र� नाग�रक आिण िद�ांगांसाठी बंॅिकंग सेवा 
 
िविवध बंॅिकंग सेवांचा वापर सहजतेने कर�ासाठी व�र� नाग�रक आिण िद�ांग ��ीनंा आमचे सेवा 
�वस्थापक श� असेल ती  मदत देऊ करतील. आम�ा सव� शाखांत व�र� नाग�रक आिण िद�ांगाना 
प्राधा� िदले जाते. 
�त:ची �ा�री िकंवा �वहार  क� शकत नाहीत अशा आजारी, वृध्द, अपंग आिण ��ीने बािधत ग्राहकांना 
आ�ी अित�र� बंॅिकंग सेवा देऊ करतो. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


