APY સિટીઝન્િ ચાટટ ર
આ બેન્ક શાખા દ્વારા િેવાઓ પ ૂરી પાડવાની પ્રસિબદ્ધિા

I.

નવ ું APY એકાઉન્ટ ખોલાવવ

•

1 8થી 40 વર્ટની વચ્ચેના દરે ક િંભસવિ APY િબસ્ક્રાઇબિટને APYના ફાયદાઓ અને સુસવધાઓ િમજાવવી.

•

િંભસવિ APY િબસ્ક્રાઇબિટને નોંધણી કરાવવા APY િબસ્ક્રાઇબર રજિસ્ક્રેશન ફોમટ પ ૂરં ુ પાડવું

•

APY એકાઉન્ટ ખોલિી વખિે િબસ્ક્રાઇબિટ માટે સ્ક્વીકૃસિ રિીદ અને િબસ્ક્રાઇબર માહિિી પસિકા પ્રદાન કરવી

•

APY ખાતું ખોલ્યા પછી E-PRAN CARD પ્રદાન કરવુ.ં

•

િાલના િબ્સ્કસ્ક્રાઇબિટ (પત્ની અને બાળકો)લાયકાિ પાિ પહરવારના િભ્યોને APYના ફાયદા અને સુસવધાઓ સવશે િમજાવવું અને APY એકાઉન્્િ ખોલવા માટે
િેમને િવલિ આપવી.

•

િબસ્ક્રાઇબિટને િેમના બચિ બેંક ખાિામાં, ઓટો--ડેબબટની પિંદ કરે લી ફ્રીક્વન્િી અનુિાર યોગદાનની રકમ જેટલુ પ ૂરતુ બેલેન્િ જાળવવા માટે જાણ કરવી

II. એક્યુમ્યુલેશન િબક્કા િેઠળની િેવાઓ
•

APY ગ્રાિક દ્વારા સવનંિી પર એકાઉન્ટનો અિેવાલ પ્રદાન કરવો.

•

નીચેના િંબસં ધિ ફેરફારો માટે APY િબસ્ક્રાઇબર મોડીહફકેશન ફોમટ પ્રદાન કરવુ:ં
(i)

નોસમની/પત્નીની સવગિોમાં ફેરફાર/સુધારો,

(ii)

ફ્રીક્વન્િીમાં ફેરફાર/સુધારો,

(iii)

િન્મ િારીખમાં ફેરફાર/સુધારો,

(iv)

પેન્શન રકમનું અપગ્રેડેશન/ડાઉન ગ્રેડેશન,

(v)

બેંક/APY િેવા પ્રદાિામાં ફેરફાર

•

APY ખાિામાં બેંક ખાિાની વિટમાન સવગિો અપડેટ કરી

•

ડાઉન-ગ્રેડેશનના હકસ્ક્િામાં, પેન્શન રકમના અપગ્રેડેશન અને SB ખાિામાં િમા કરવામાં આવનારી અંદાજિિ રકમની ગણિરીમાં, ચડી ગયેલી લંપ-િમ રકમની
ગણિરી કરવામાં િિાય પ ૂરી પાડવી.

•

અસનયસમિ APY એકાઉન્્િના હકસ્ક્િામાં, APY એકાઉન્ટની િાિત્યિાના મિત્વ પર અને ચડી ગયેલી રકમની અને સવલંબબિ ફીની ગણિરીમાં િિાયિા માટે APY
િબસ્ક્રાઇબિટને જાણ કરવી.

•

સનયમોમાં સ ૂચવેલ િમયરે ખાઓની અંિગટિ, ગ્રાિકની ફહરયાદના સનરાકરણની ખાિરી કરવી.

III. APY અંિગટિ સનગટમન
•

APY િેઠળ વોલંટરી એક્ક્ઝટ ફોમટ માટે ફોમટ પ્રદાન કરવુ.ં

•

અસ્સ્ક્િત્વ ધરાવિા APY િબસ્ક્રાઇબિટના મ ૃત્યુના હકસ્ક્િામાં, APY િેઠળ ચાલુ રાખવા માટે (મ ૃત્યુના હકસ્ક્િામાં)/પત્ની એકાઉન્ટ ક્લોઝર ફોમટ પ્રદાન કરવું

•

એકવાર બિાર નીકળે લા APY ભંડોળ ખાિામાં િમા થઈ જાય, ત્યારે SB એકાઉન્ટ બંધ કરવા માટે APY િબસ્ક્રાઇબિટને ગ્રાિકને જાણ કરવી.

IV. NPS સ્ક્વાવલંબન અને APY
•

િાલના એનપીએિ લાઇટ-સ્ક્વાવલંબન િબ્સ્કસ્ક્રાઇબિટને માહિિી આપવી, જેઓ િાલમાં અટલ પેન્શન યોિનામાં સ્ક્થળાંિર માટે 18-40 વર્ટના લાયકાિ ધરાવિા વય
જૂથમાં છે .

•

લાયકાિપાિ િબ્સ્કસ્ક્રાઇબિટ િરફથી પ્રાપ્િ સ્ક્થળાંિર સવનંસિની પ્રહરયા અને એનપીએિ લાઇટ-સ્ક્વાવલંબન બાકીની બાકી િાથે એનપીએિ લાઇટ-સ્ક્વાવલંબનથી
APYમાં િફળ સ્ક્થળાંિરની ખાિરી કરવી.

V. APY એપ, િેના ડાઉનલોડ અને લાભો પરની માહિિી
•
VI.

એનએિડીએલની APY એપની સુસવધાઓ અને ફાયદાની માહિિી અને પ્લે સ્ક્ટોર પર પણ િેની ઉપલબ્સ્કધિાની માહિિી આપવી.
સુંપકક વવગતો

•

APY પર ફરરયાદ કરવા માટે: www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>select: NPS લાઇટ

•

PFRDAની APY હેલ્પ ડેસ્ક (ટોલ ફ્રી): 1800 110 069

•

PFRDAની વેબસાઇટ: www.pfrda.org.in

