ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼਼ੀ /ਚ਼ੀਨ਼ੀ ਭਾਸਾ ਵਾਲਾ ਰੂਪਾਾਂਤਰ (ਅਨੁ ਵਾਦ) ਵਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਜੋੜਤਾ ਜਾਾਂ ਵਖਰੇਵਾਾਂ ਹੈ ਤਾਾਂ
ਅੰਗਰੇਜ਼਼ੀ/ਚ਼ੀਨ਼ੀ ਭਾਸਾ ਦਾ ਰੂਪਾਾਂਤਰ ਮੰਵਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਨਸਵਕਵਰਆ (ਡੋਰਮੈਂਟ) ਖਾਵਤਆਾਂ ਨੂ ੰ ਸਮਝਣਾ

ਕ਼ੀ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਨਸਵਕਵਰਆ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੈ?
ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਲੋ ਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲਹਦੇ ਹਨ, ਕੁ ਝ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਉਹਨਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਰ ਉਹਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਭੁ ਿੱਲ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਾਂ, ਖਾਤਾ
ਬੰਦ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਘਿੱਟ ਜਾਾਂ ਵਸਫ਼ਰ ਬੈਲੈਂਸ 'ਤੇ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਰਸਮ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਿ਼ੀਸਾਾਂ
ਜਾਰ਼ੀ ਰਵਹ ਸਕਦ਼ੀਆਾਂ ਹਨ, ਵਜਨਹ ਾਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਨੂ ੰ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਵਜ਼ੰਮੇਵਾਰ਼ੀ ਤੁ ਹਾਡ਼ੀ ਹੋਵੇਗ਼ੀ।

ਵਨਸਵਕਵਰਆ ਖਾਤਾ ਕ਼ੀ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ?
ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕ ਬਚਤ, ਚਾਲੂ ਖਾਵਤਆਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਾਂ ਦੇ ਜਮਾਾਂ ਖਾਵਤਆਾਂ ਨੂ ੰ ਵਨਸਵਕਵਰਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਗ਼ੀਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਜਿੱਥੇ
ਇਹਨਾਾਂ ਖਾਵਤਆਾਂ ਦ਼ੀ ਸਮੇਂ ਦ਼ੀ ਇਿੱਕ ਵਨਸਵਚਤ ਵਮਆਦ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 6 ਮਹ਼ੀਨੇ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਧ, ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਵਿੱਲੋਂ ਸੁਰੂ ਕ਼ੀਤ਼ੀਆਾਂ
ਟ੍ ਾਾਂਜੈਕਸਨਾਾਂ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਵਆਜ ਅਤੇ ਿ਼ੀਸਾਾਂ) ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਵਨਸਵਕਵਰਆ ਖਾਤਾ ਅਣਇਿੱਛਤ ਵਕਉਂ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ?
ਬੈਂਕ ਵਨਸਵਕਵਰਆ ਖਾਵਤਆਾਂ ਨੂ ੰ ਸਾਾਂਭਣ ਲਈ ਭਾਰ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਨਸਵਕਵਰਆ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਾਂ ਦ਼ੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਲਈ ਖ਼ਾਸ
ਪ੍ਵਕਵਰਆਵਾਾਂ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਾਧੂ ਮਨਜ਼ੂਰ਼ੀਆਾਂ ਦ਼ੀ ਲੋ ੜ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵਸਗਨੇ ਚਰ ਕਾਰਡਾਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਕਾਇਮ
ਰਿੱਖਣਾ।
ਵਨਸਵਕਵਰਆ ਖਾਵਤਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਿੱਟ ਹੁੰਦ਼ੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਨਸਵਕਵਰਆ ਖਾਤੇ ਵਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਘਿੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਵਵਆਜ ਬਹੁਤ ਘਿੱਟ
ਵਮਲਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਵਬਲਕੁ ਲ ਨਹੀਂ ਵਮਲਦਾ। ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕ ਵਨਸਵਕਵਰਆ ਖਾਵਤਆਾਂ ਨੂ ੰ ਸਾਾਂਭਣ ਦੇ ਵਿੱਧ ਖ਼ਰਵਚਆਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਨਸਵਕਵਰਆ
ਖਾਵਤਆਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜਹ਼ੀ ਿ਼ੀਸ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁ ਝ ਬੈਂਕ ਵਨਸਵਕਵਰਆ ਖਾਵਤਆਾਂ ਦ਼ੀਆਾਂ ਕੁ ਝ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਵਦੰਦੇ ਹਨ ਵਜਵੇਂ ਵਕ
ਏ.ਟ਼ੀ.ਐਮ. (ATM) ਸੇਵਾ। ਗਾਹਕਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਦ਼ੀ ਵਨਿੱਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਨੂ ੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿੱਖਣ ਦਾ ਘਿੱਟ ਉਤਸਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਲੋਂ
ਨੋ ਵਟਸ ਜਾਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਾਂ ਵਬਨਾਾਂ ਵਡਲ਼ੀਵਰ ਹੋਏ ਵ਼ੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦ਼ੀਆਾਂ ਹਨ। ਵਕਉਂਵਕ ਗਾਹਕ ਟ੍ ਾਾਂਜੈਕਸਨਾਾਂ ਦਾ ਵਨਰ਼ੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਹ਼ੀ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਘਿੱਟ ਚੌਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵ਼ੀ ਵਿੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ ਵਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ।

ਵਨਸਵਕਵਰਆ ਖਾਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਕਵੇਂ ਬਵਚਆ ਜਾਵੇ?


ਇਸਦ਼ੀ ਸਮ਼ੀਵਖਆ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਕਹੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ। ਵਸਰਫ਼ ਉਹ਼ੀ ਖਾਤੇ ਰਿੱਖ,ੋ ਵਜਹਨਾਾਂ ਦ਼ੀ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵ਼ੀ
ਵਬਹਤਰ, ਆਪਣੇ ਖਾਵਤਆਾਂ 'ਤੇ ਵਬਹਤਰ ਵਰਟਰਨ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਿ਼ੀਸਾਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਇਕਿੱਠੇ ਕਰੋ। ਵਕਸੇ ਵ਼ੀ
ਅਵਜਹੇ ਖਾਵਤਆਾਂ ਨੂ ੰ ਰਸਮ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਵਜਹਨਾਾਂ ਦ਼ੀ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਕਨ਼ੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁ ਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਥਾਈ ਵਨਰਦੇਸਾਾਂ
ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਵਬਟ ਅਵਧਕਾਰਾਾਂ ਦ਼ੀ ਸਨਾਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੂ ੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਬੰਦ ਕਰ
ਵਦਓ।
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ਜਦੋਂ ਤੁ ਹਾਡ਼ੀ ਵਨਿੱਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਵਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀਆਾਂ ਹੋਣ ਤਾਾਂ ਹਮੇਸਾਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਨੂ ੰ ਸੂਵਚਤ ਕਰੋ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੈਂਕਾਾਂ ਕੋਲ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਪੁਰਾਣੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਾਂ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦ਼ੀ ਸਵਥਤ਼ੀ
ਬਾਰੇ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸਦ਼ੀ ਵਜ਼ੰਮੇਵਾਰ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹ਼ੀ।



ਆਪਣ਼ੀ ਮੇਲ ਪੜਹ ੋ - ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੋ ਵਟਸਾਾਂ ਨੂ ੰ ਅਣਵਡਿੱਠ ਨਾ ਕਰੋ।
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