यदि यो उल्था गरिएको िस्तावेज ि यसको अंग्रज
े ी/चिनीयााँ संस्किणमा

कुनै भिन्नता

िएमा वा बाझीएमा अंग्रज
े ी/चिनीयााँ संस्किण मान्य हुनेछ ।

निनरिय खाताको बारे मा बुझ्िे

तपाईंको निनरिय बैंक खाता छ ?
कनिलेकाि ीँ मानिसिरूले बैंक खाता खोल्छि्, के ि समयका लानि पैसा जम्मा
िछछि् र त्यसपनछ खाताको बारे मा नबसछन्छि् । वा खाता बन्द ििुछको सट्टा
खातामा बाीँकी रकम न्यूि वा शुन्य बिाउीँ छि् । यदद तपाईंले औपचाररक
रूपमा खाता बन्द ििुछहुन्न भिे शुल्क निरन्तररूपमा लानिरिेको हुिेछ जुि
(शुल्क) बैंकलाई भुक्ताि ििछको लानि तपाईं नजम्मेवार हुिुहुिेछ ।
निनरिय खाता भिेको के िो ?
धेरैजसो बैंकिरूले बचत, चल्त र अन्य प्रकारको बचत खातािरू बैंकले िरे का
कारोबार (ब्याज र शुल्किरू जतता) िरू बािेकका कु िै दियाकलाप िभएमा
निनित समयावनध पिात् अर्ाछत प्राय: 6 मनििा वा अनधक समय, भएमा त
खातािरूलार्छ निनरिय खाताको रूपमा विीकरण िछछि् ।
निनरिय खाता दकि अवाञ्छि य हुन्छ ?
निनरिय खातािरूलार्छ कायम (जोिार्छ ) रानखराख्नका लानि बैंकिरूको ठू लो
लाित लाग्दछ । बैंकिरूले निनरिय खातावालिरूलाई संरक्षण ििछ अनतररक्त
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तव कृ नतिरू नलिुपिे

र खातावालिरूको ितताक्षर भएको कार्छिरूलार्छ

सुरनक्षत राख्नको लानि नवशेष सुरक्षा ििुछपिे जतता नवशेष प्रदियािरू तर्ापिा
ििुछपदछछ ।
निनरिय

खातािरू पैसाको कमजोर उपयोिको िनतजा हुि् । निनरिय

खातामा बाीँकी रकम न्यूि भएमा एकदमै कम ब्याज पाउि वा कनि पनि
ब्याज िपाउि पनि सदकन्छ । निनरिय खातालार्छ कायम रानखराख्न उच्च
लाित लाग्ने हुीँदा धेरैजसो बैंकिरूले यतता खातावालिरूलार्छ

के नि लेभ

(शुल्क) लिाउीँ छि् र के ि बैंकिरूले निनरिय खातािरूमा ATM सेवा जतता
के नि निनित सेवािरू उपलब्ध िराउि

बन्द िदछछि् ।

बैंकिरूमा आफ्िा व्यनक्तित नववरणिरू चुतत दुरूतत

ग्रािकिरूलाई

राख्नका लानि कम

र्च्छा वा उि िरू कम प्रोत्सानित हुिेहुद
ं ा र बैंकिरूका प्रेनषत सूचिा वा बैंक
तटेटमेन्टिरू खातावालले प्राप्त ििर बैंकमा िै दिताछ हुिसक्छि् । ग्रािकिरू
कारोबार निर क्षण ििछ र नववरणिरूको निसाब नमलाि ििछ कम सचेत हुिे
हुीँदा खातालार्छ अरूले िलतरूपमा प्रयोि ििे अनधक जोनखम रिन्छ ।

निनरिय खाता हुिबाट कसर बच्िे ?
 आफ्िा भएका बैंक खातािरूको सम क्षा ििुछिोस् । तपाईंलाई आवश्यक
भएका वा अझैपनि काम लाग्ने खातािरू, झि् असल त राम्रो प्रनतिल
प्राप्त ििछ नति िरूलाई एउटै खातामा िाभ्िुिोस् र शूल्किरू नतिछबाट
बच्िुिोस् । आिू लाई आवश्यक िभएका कु िै पनि खातािरू औपचाररक
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रूपमा बन्द ििुछिोस् । आिू ले ददएका सबै निदेशििरू र प्रत्यक्ष र्ेनबट
अर्ोरार्जेशिको पनिचाि ििुछिोस् र आफ्िो खाता बन्द ििुछभन्दा
पनिले त निदेशििरू रद्द ििुछिोस् ।
 तपाईंको व्यनक्तित नववरण पररवतछि भएमा बैंकलाई सधै सूचिा
ददिुिोस् । बैंकसीँि तपाईंलाई सम्पकछ ििछ वा तटेटमेन्टिरू पठाउिका
लानि पुरािो ठे िािा बािेक अरू कु िै उपाय हुीँदि
ै । आफ्िो खाताको
नतर्नत र्ािा िभएको बािािामा तपाईं यसको नजम्मेवार बाट टादिि
सक्नुहुन्न ।
 आिू लाई आएका पत्र पढ्िुिोस् - बैंकबाट आएका सूचिािरूलाई
बेवातता िििुछिोस् ।
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