APY ନାଗରିକଙ୍କର ଚାର୍ଟର

ଏହି ବେଙ୍କ-ଶାଖା ଦ୍ଵାରା ବେୋ ବ ାଗାଇୋ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିେଦ୍ଧତା
I.

ନୂ ତନ APY ଏକାଉଣ୍ଟ ବଖାଲି ୋ

•

18 ଏବଂ 40 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବୟ APY ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ APYେ ଲାଭ ଓ ରବୈଶଷ୍ଟ୍
ି ୟ ବୟାଖ୍ୟା କେିବା ।

•

ନାମ ରଲଖ୍ାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବୟ APY ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ APY ଗ୍ରାହକ ପଞ୍ଜି କେଣ ଫମଷ ର ାଗାଇବା

•

APY ଏକାଉଣ୍ଟ ରଖ୍ାଲିବା ରବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଵୀକାେ େସିଦ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ସୂଚନା ରରାସୁେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ର ାଗାଇବା ।

•

APY ଏକାଉଣ୍ଟ ରଖ୍ାଲିବା ପରେ E-PRAN କାର୍ଷ ର ାଗାଇବା ।

•

ଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କେ ର ାଗୟ ପେିବାେ ସଦସୟଙ୍କୁ (ଜୀବନ ସାଥି ଏବଂ ସନ୍ତାନ) APYେ ଲାଭ ଏବଂ ରବୈଶଷ୍ଟ୍
ି ୟ ବୟାଖ୍ୟା କେିବା ଏବଂ APY ଏକାଉଣ୍ଟ ରଖ୍ାଲିବା
ପାଇଁ ରସମାନଙ୍କୁ ସୁବଧ
ି ା କୋଇବା ।

•

ରସମାନଙ୍କେ ସଞ୍ଚୟ ରବଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଅର ା-ରର୍ବି ’େ ଚୟନୀତ ବାେମବାେତା ଅନୁ ସାରେ ର ାଗଦାନ ୋଶିେ ସମତୁ ଲୟ ରେଷ୍ଟ୍ ରଶର୍ ୋଶି ବଜାୟ େଖିବା
ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସୂଚତ
ି କେିବା ।
ଏକତ୍ରିକରଣ ବୋପାନ ଅଧୀନବର ବେୋ

II.
•
•

APY ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ଵାୋ ଅନୁ ରୋଧ ର ାଗଁୁ ଏକାଉଣ୍ଟେ ବିବୃତ୍ତି ର ାଗାଇବା ।
ପେିବତ୍ତଷନ ପାଇଁ APY ଗ୍ରାହକ ପେିବତ୍ତଷନ ଫମଷ ର ାଗାଇବା ାହା ସମବନ୍ଧତ
ି ୋଏ:
(i) ନାମାଙ୍କି ତ /ଜୀବନ ସାଥି ସବିରଶର୍ରେ ପେିବତ୍ତଷନ /ସଂରଶାଧନ,
(ii) ବାେମବାେତାରେ ପେିବତ୍ତଷନ / ସଂରଶାଧନ,
(iii) ଜନମ ତାେିଖ୍ରେ ପେିବତ୍ତଷନ /ସଂରଶାଧନ,
(iv) ରପନସନ ପେିମାଣେ ବୃ ଦ୍ଧି / ହ୍ରାସ,
(v) ରବଙ୍କ /APY ରସବା ପ୍ରଦାନକାେୀେ ପେିବତ୍ତଷନ

•

APY ଏକାଉଣ୍ଟରେ ରବଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟେ ବତ୍ତଷମାନ ସବିରଶର୍ ଆପରର୍ କେିବା ।

•

ରପନସନ ୋଶି ବୃ ଦ୍ଧି କେିବା ରେତ୍ରରେ ଏକକାେୀନ ଅତିରଦୟ ପେିମାଣ ଗଣନା କେିବା ଏବଂ ହ୍ରାସ କେିବା ରେତ୍ରରେ SB ଏକାଉଣ୍ଟରେ ରେର୍ି ରହବା ୋଶିକୁ
ଆକେନ କେିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କେିବା ।

•

APY ଏକାଉଣ୍ଟେ ଦୃ ଢତାେ ଗୁେୁତ୍ଵତା ଉପରେ APY ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସୂଚତ
ି କେିବା ଏବଂ ଅନିୟମିତ APY ଏକାଉଣ୍ଟ ରେତ୍ରରେ ଅତିରଦୟ ପେିମାଣ ଓ ବିେମବ
ଫି ’ ଗଣନା କେିବାରେ ସହାୟତା କେିବା ।

•
III.

ବିନୟ
ି ମନରେ ନିଦ୍ଧଷାେିତ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କେ ଅଭିର ାଗେ ସମାଧାନ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କେିବା ।
APY ଅଧୀନବର ୋହାରି ିୋ

•

APY ଅଧୀନରେ ରସ୍ଵୈଛକ
ି ବାହାେି ିବା ଫମଷ ର ାଗାଇବା ।

•

ଏକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କେିବା ଫମଷ (ମୃତୁୟ ଘ ଣା) /ଥିବା APY ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମୃତୁୟ ଘ ଣାରେ ଜୀବନ ସାଥି APY ଅଧୀନରେ ଜାେି େଖିବା ଫମଷ ର ାଗାଇବା ।

•

େରେ APY ପାଣ୍ଠି ବାହାେି ଆସିବା ପରେ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ରେର୍ି କୋ ିବା ପରେ SB ଏକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କେିବାକୁ APY ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସୂଚତ
ି କେିବା ।

IV.
•

NPS ସ୍ଵାେଲମ୍ବନ ଏେଂ APY
ଅ େ ରପନସନ ର ାଜନାକୁ ପ୍ରବାସ କେିବା ପାଇଁ 18-40 ବର୍ଷେ ର ାଗୟ ବୟସ ରଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବତ୍ତଷମାନ ଥିବା NPS Lite-ସ୍ଵାବଲମବନ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୂଚତ
ି
କେିବା ।

•

ର ାଗୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଖ୍େୁ ଗ୍ରହଣ କୋ ାଇଥିବା ପ୍ରବାସ ଅନୁ ରୋଧେ ପ୍ରେିୟାକେଣ କେିବା ଏବଂ NPS Lite-ସ୍ଵାବଲମବନେ ବରକୟା ବେକା ସହିତ NPS
Lite-ସ୍ଵାବଲମବନେୁ APYକୁ ସଫେତାେ ସହ ପ୍ରବାସ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କେିବା ।

V. APY ଏପ ଉପବର େୂଚନା, ଏହାର ଡାଉନବଲାଡ ଏେଂ ଲାଭ
•

NSDLେ APY ଏପ’େ ରବୈଶଷ୍ଟ୍
ି ୟ ଏବଂ ଲାଭ ସୂଚତ
ି କେିବା ଏବଂ ରପେ ରଷ୍ଟ୍ାେ’ରେ ଏହାେ ଉପଲବ୍ଧତା ମଧ୍ୟ ।

VI. େମ୍ପକଟ େେିବଶଷ
• APYର ଅଭିବ ାଗ ଉଠାଇୋ ପାଇଁ: www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>select: NPS Lite
• PFRDAର APY ରହଲପ

ରର୍ସ୍କ (ଶୁଳ୍କ ମ୍ୁକ୍ତ): 1800 110 069

• PFRDA ବେେୋଇର୍: www.pfrda.org.in

