اگر اس دستاویز اور اس کے انگریزی  /چینی تبدیل صورت کے درمیان کوئی متضاد یا تنازعات
موجود ہیں تو انگریزی  /چینی تبدیل صورت فوقیت رکھے گا

غیرفعال اکاؤنٹس کو سمجھنا
کیا آپ کے پاس ایک غیرفعال بینک اکاؤنٹ ہے ؟
بعض اوقات لوگ بینک اکاؤنٹس کھولتے ہیں ،کچھ عرصہ رقم جمع کراتے ہیں ،پھر
ان کے بارے میں بھول جاتے ہیں۔ یا ،اکاؤنٹ کو بند کرنے کے بجائے اکاؤنٹ کو
کم یا صفر بیلنس پر جانے دیتے ہیں۔ اگر آپ اکاؤنٹ کو رسمی طور پر بند نہیں
کرتے ہیں تو فیسیں جاری رہ سکتی ہے ،جن کی اپنے بینک کو ادائیگی کے لئے
آپ ذمہ دار ہوں گے ۔
ایک غیرفعال اکاؤنٹ کیا ہے ؟
زیادہ سے زیادہ بینک ،سیونگز ،کرنٹ اکاؤنٹس اور ڈیپازٹ اکاؤنٹس کی دوسری
اقسام کی بطور غیر فعال درجہ بندی کرتے ہیں ،جہاں ان اکاؤنٹس میں مخصوص
ابتدائی مدت کے بعد ،عام طور پر  6ماہ یا اس سے زیادہ تک ،کوئی سرگرمی نہ ہو
ماسوائے جو بینک کی جانب سے کی گئی ہے) جیسا کہ سود/منافع اور چارجز ۔(
ایک غیر فعال اکاؤنٹ ناپسندیدہ کیوں ہے ؟
بینکوں کو غیر فعال اکاؤنٹس کو برقرار رکھنے کے لئے بڑے اخراجات اٹھانا پڑتے
ہیں۔ وہ غیر فعال اکاؤنٹ ہولڈرز کے تحفظ کے لئے خصوصی طریقہ کار قائم
کرتے ہیں ،جیسا کہ اضافی منظوری کی ضرورت ،اور دستخط کارڈز کیلئے
خصوصی سیکورٹی کو برقرار رکھنا ۔
غیرفعال اکاؤنٹ رقم کا ایک ناقص استعمال ہوتے ہیں اگر غیرفعال اکاؤنٹ میں
بیلنس کم ہوتا ہے تو نہایت کم یا کوئی سود/منافع نہیں کمایا جا سکتا ہے۔ زیادہ تر
بینک غیرفعال اکاؤنٹس کو برقرار رکھنے کے زیادہ اخراجات کی وجہ سے ،ان پر
ایک
معمولی سے چارجز عائد کرتے ہیں ،اور کچھ بینک غیر فعال اکاؤنٹس کو بعض
خدمات جیسا کہ اے ٹی ایم سروس فراہم کرنا منقطع کر دیتے ہیں۔ صارفین کے لئے
ان کے بینک کو اپنی تازہ ترین ذاتی معلومات سے باخبر رکھنے کے لئے کم ہی
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مراعات دی جاتی ہیں ،اور اس طرح نوٹسز یا بینکوں کی اسٹیٹمنٹس غیر ترسیل
کردہ واپس کی جا سکتی ہیں۔ جیسا کہ صارفین ٹرانزیکشنز کی نگرانی اور ملحقہ
اسٹیٹمنٹس میں کم محتاط ہو سکتے ہیں ،اس سے بھی بڑا خطرہ ہے کہ اکاؤنٹ کے
ساتھ چھیڑ خانی کی جا سکتی ہے ۔

ایک غیرفعال اکاؤنٹ سے کس طرح بچیں ؟
∙ جائزہ لیں کہ آپ کے پاس کون سے بینک اکاؤنٹس موجود ہیں۔ صرف ان
اکاؤنٹس کو رکھیں جن کی آپ کو ضرورت ہے ،یا پھر بھی بہتر ہے ،کہ اپنے
اکاؤنٹس پر بہتر منافع حاصل کرنے کے لئے ان کو مربوط کر دیں اور
چارجز کی ادائیگی سے بچیں۔ جس اکاؤنٹس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے
اس کو بند کر دیں ۔ تمام الگو ہدایات اور براہ راست ڈیبٹ کی مجاز دہندگیوں
کی شناخت کرنا یقینی بنائیں اور اپنے اکاؤنٹ کو بند کرنے سے قبل انہیں
بند کر دیں ۔
∙ جب آپ کی ذاتی معلومات میں کوئی تبدیلی واقع ہو تو ہمیشہ اپنے بینک کو
مطلع کر دیں۔ آپ کے بینک کے لئے آپ سے رابطہ کرنے یا آپ کے پرانے
پتہ پر آپ کو اسٹیٹمنٹ بھیجنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اپنے اکاؤنٹ کی
حیثیت کا معلوم نہ ہونا کا مطلب ،آپ کو اس کی ذمہ داری سے بری کرنا نہیں
ہے ۔
∙ اپنی ڈآک پڑھیں  -بینک کے نوٹسز کو نظر انداز نہ کریں۔
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