
 
 

APY పౌరుల ఛారటర్ 
ఈ బ్యాంక్ శాఖచే సేవల సహకారానికి ఒప్పాందాం 

 
I. కరొత్త  APY ఖాతాను తెరచుట 

 

• 18 న ుండి 40 సుంవత్సరాల మధ్య వయస లోని APY చుందాదారులు కాగల అుందరికీ APY ప్రయోజనాలు మరియు అుంశాలన  
వివరిుంచ ట. 

• APY చుందాదారులు కాగల వారికి APY చుందాదారుల నమోద  ప్త్రా నిి అుంద ుంచ ట 

• APY ఖాత్ా త్ెరిచేటప్పుడు చుందాదారులకు ఎకాిలెడ్జ ్మ ుంట్ రశీద  మరియు చుందాదారుల సమాచార బ్రర చర్న  అుందజేయుట. 

• APY ఖాత్ా త్ెరిచిన త్రాాత్ E-PRAN CARD . 

• ఇప్ుటికే చుందాదారులుగా ఉని వారి కుట ుంబ్ సభ్ుయలకు APY ప్రయోజనాలు మరియు అుంశాలన  వివరిుంచి (భారయ మరియు పిలలలు) 
వారు APY ఖాత్ాలు త్ెరవడానికి వెస లుబ్ాట  కలిగిుంచ ట. 

• ఎుంచ కుని ఆటో డెబిట్ త్రచ దనానికి అన గుణుంగా వారి సేవిుంగ్సస బ్ాయుంక్ ఖాత్ాలలో వారు చెలిలుంచాలిసన పొ ద ప్ప మొత్ాా నికి సమానమ ైన 

బ్ాయలెన్స్న  కొనసాగిుంచాలని చుందాదారులకు త్ెలియజేయుట. 

 

II. సమకూరుప దశలో ఉాండగా అాంద ాంచే సేవలు 
 

• APY చుందాదారులు అభ్యరిధుంచినప్పుడు ఖాత్ా సేేట్్మ ుంట న  అుంద ుంచ ట. 

 

• కిరుంద  వాటికి సుంబ్ుంధ ుంచిన మారుుల కొరకు APY చుందాదారు మారుుల ప్త్రా నిి అుంద ుంచ ట: 

(i) నామినీ/జీవిత్ భాగసాామి వివరాలలో మారుు/ద ద ు బ్ాట , 
(ii) త్రచ దనుంలో మారుు/ద ద ు బ్ాట , 
(iii) ప్పటిేన రోజులో మారుు/ద ద ు బ్ాట , 
(iv) ఫిుంచన  మొత్ాా నిి ప ుంచ ట లేదా త్గిగుంచ ట, 
(v) బ్ాయుంకు/APY సేవా ప్రదాత్న  మారుుట 

 

• APY ఖాత్ాలో బ్ాయుంక్ ఖాత్ా యొకక ప్రస ా త్ వివరాలన  నవీకరిుంచ ట. 

• ఫిుంచన  మొత్ాా నిి ప ుంచ కుుంట ని సుందరభుంలో అదనుంగా కటేవలసని ఏక మొత్ాా నిి లెకికుంచడుంలో, ఫిుంచన  మొత్ాా నిి 

త్గిగుంచ కుుంట ని సుందరభుంలోఅుంచనా వేయబ్డిన మొత్ాా నిి సేవిుంగ్సస ఖాత్ాలో జమ అయ్యయటట ల  సహకారుం అుంద ుంచ ట. 

• APY ఖాత్ాన  నిలకడగా కొనసాగిుంచడుంలోని పరా ముఖయత్న  APY చుందాదారులకు త్ెలియజేసతా  కరమరాహిత్యుంగా ఉని APY ఖాత్ాల 

విషయుంలో బ్కాయ్ప్డడ  మొతా్ుం మరియు ఆలసయ రుస మున  లెకికుంచడుంలో సహాయప్డుట. 

• చుందాదారునికి సమసయలు ఉనిటలయ్త్ే వాటికి నిబ్ుంధ్నలలో త్ెలిపిన గడువపలోల గా ప్రిష్ాకరుం దకేకలా చతడటుం. 
 

III. APY నుాండి నిష్క్రమాంచుట 

 

• APY న ుండి సాచఛుంద నిష్రమణ ప్త్రా నిి అుంద ుంచ ట 

• ఖాత్ా మూసివేత్ ప్త్రము( మరణ సుందరభుంలో) అుంద ుంచ ట /  కొనసాగుత్ుని APY చుందాదారులెవర ైనా మరణిసేా  APY కిరుంద వారి 

సాా నుంలో వారి జీవిత్ భాగసాామి కొనసాగుత్ారు. 
• నిష్రమణ త్రాాత్ APY నిధ్ లు ఖాత్ాలో జమ అయ్న త్రాాత్ APY చుందాదారులు వారి సేవిుంగ్సస ఖాత్ాన  మూసివేయాలని 

త్ెలియజేయుట. 

 

IV. NPS స్ాావలాంబన్ మరియు APY 

 

• ప్రస ా త్ముని NPS లెైట్-సాావలుంబ్న్ చుందాదారులలో 18-40 ఏళ్ళ మధ్య వయోరహత్ కలవారు అటల్ ప నషన్ యోజన్కు మారాలని 

త్ెలియజేయుట. 

• అరుహ లెైన చుందాదారుల న ుండి అుంద కుని మారుు అభ్యరధనలన  పరా స స్ చేయుట మరియు NPS లెైట్ సాావలుంబ్న్్లోని బ్ాయలెన్స్ 
మొతా్ుంత్ో సహా వారు APY కి విజయవుంత్ుంగా మారేలా చతచ ట. 



 

V. APY యాప్ప ై లభాంచే సమాచారాం, డౌన్లో డ్ మరియు ప్రయోజన్ాలు 
 

• NSDL యొకక APY యాప్ విశిషేత్లు, ప్రయోజనాలు మరియు పేల  సటే ర్లో దాని లభ్యత్న  గురిుంచి త్ెలియజయేుట.  

 

VI. సాంప్రద ాంప్ు వివరాలు 
 

• APY సమసయలను లేవనె్త్తత ట కరరకు: www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>select: NPS ల ైట్ 

• PFRDA యొకక APY హెల్ప్డెస్కక (టోల్ ఫ్రర): 1800 110 069 

• PFRDA వెబ్స ైట్: www.pfrda.org.in 

http://www.npscra.nsdl.co.in/
http://www.pfrda.org.in/

