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ਨਿਸ਼ਨਿਨਿਆ (ਡੋਿਮੈਂਟ) ਖਾਨਿਆਂ ਿੂੰ ਸਮਝਣਾ

ਿੀ ਿੁਹਾਡਾ ਿੋਈ ਨਿਸ਼ਨਿਨਿਆ ਬੈਂਿ ਖਾਿਾ ਹੈ?
ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂ ਲੋ ਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲਹਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ ਉਹਨਾਂ ਵ ੱ ਚ ਪੈਸਾ ਜਮਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਵਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭੁੱ ਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ, ਖਾਤਾ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਘੱ ਟ ਜਾਂ ਵਸਫ਼ਰ
ਬੈਲੈਂਸ 'ਤੇ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਤਾ ਬੰ ਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿੀਸ ਲੱਗਣਾ
ਜਾਰੀ ਰਵਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਸਦਾ ਬੈਂਕ ਨੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵ ੰ ਮੇ ਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ੇਗੀ।
ਨਿਸ਼ਨਿਨਿਆ ਖਾਿਾ ਿੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ?
ਵ ਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕ ਬਚਤ, ਚਾਲ ਖਾਵਤਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹਾਂ ਖਾਵਤਆਂ ਨੰ ਵਨਸ਼ਵਕਵਰਆ ਦੇ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਗੀਵਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਜੱ ਥੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਵਤਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਵਨਰਵਦਸ਼ਟ ਵਮਆਦ
ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ

ੱ ਧ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ ਬੈਂਕ

ੱ ਲੋਂ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤੀਆਂ

ਟਿਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ (ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਵ ਆਜ ਅਤੇ ਿੀਸਾਂ) ਦੇ ਇਲਾ ਾ ਕੋਈ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ।
ਨਿਸ਼ਨਿਨਿਆ ਖਾਿਾ ਅਣਇੱਛਿ ਨਿਉਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ?
ਬੈਂਕ ਵਨਸ਼ਵਕਵਰਆ ਖਾਵਤਆਂ ਨੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਨਸ਼ਵਕਵਰਆ
ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਪਿਵਕਵਰਆ ਾਂ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ

ਾਧ

ਮਨ ਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵਸਗਨੇਚਰ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਸੁਰੱਵਖਆ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣਾ।
ਵਨਸ਼ਵਕਵਰਆ ਖਾਵਤਆਂ ਵ ੱ ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ

ਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਨਸ਼ਵਕਵਰਆ ਖਾਤੇ

ਵ ੱ ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਘੱ ਟ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਵ ਆਜ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਵਮਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਬਲਕੁੱ ਲ ਨਹੀਂ ਵਮਲਦਾ।
ਵ ਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕ ਵਨਸ਼ਵਕਵਰਆ ਖਾਵਤਆਂ ਨੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ੱ ਧ ਖ਼ਰਵਚਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਨਸ਼ਵਕਵਰਆ
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ਖਾਵਤਆਂ 'ਤੇ ਥੋੜਹੀ ਿੀਸ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਵਨਸ਼ਵਕਵਰਆ ਖਾਵਤਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੇ ਾ ਾਂ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਵਦੰ ਦੇ ਹਨ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. (ATM) ਸੇ ਾ। ਗਾਹਕਾਂ ਵ ੱ ਚ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਵਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਤਾ ਾ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਘੱ ਟ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਬੈਂਕ ੱ ਲੋਂ ਨੋਵਟਸ ਜਾਂ
ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਬਨਾਂ ਵਡਲੀ ਰ ਹੋਏ ੀ ਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਕਉਂਵਕ ਗਾਹਕ ਟਿਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ
ਵਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵ ੱ ਚ ਘੱ ਟ ਚੌਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ
ਇਹ ੀ ੱ ਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ ਵਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਿਸ਼ਨਿਨਿਆ ਖਾਿਾ ਹੋਣ ਿੋਂ ਨਿਵੇਂ ਬਨਿਆ ਜਾਵੇ?


ਇਸਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਹੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ। ਵਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਖਾਤੇ ਰੱ ਖੋ ,
ਵਜਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਅਜੇ ੀ ਵਬਹਤਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਖਾਵਤਆਂ
'ਤੇ ਵਬਹਤਰ ਵਰਟਰਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮ ਬਤ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਿੀਸਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਵਕਸੇ
ੀ ਅਵਜਹੇ ਖਾਵਤਆਂ ਨੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰ ਦ ਕਰੋ, ਵਜਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਸਥਾਈ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਵਬਟ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨਾ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਬੰ ਦ ਕਰ ਵਦਓ।



ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵ ੱ ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਨੰ
ਸਵਚਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਜਾਂ
ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਵਥਤੀ
ਬਾਰੇ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵ ੰ ਮੇ ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ।



ਆਪਣੀ ਮੇਲ ਪੜਹੋ – ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੋਵਟਸਾਂ ਨੰ ਅਣਵਡੱ ਠ ਨਾ ਕਰੋ।
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