
 

 

 

'ிபதநர் நந்திரி ாதுகாப்பு காப்ீடு திட்டம் '  

(ிபதந நந்திரி சுபக்க்ஷா ீநா யனாஜா) 
 

ஒப்புதல் - நற்றும்- உறுதிமநாமிப் டியம்  

இந்த திட்டத்தில் யேர்யதற்கு உறுப்ிர் அனுநதிக்கப்ட்ட ' மதாடங்கும் காத்திற்குள்' இப்டியத்ரத  பூர்த்தி மேய்ன யயண்டும் 

  

 ிறுயம்/ யணிக மதாடர்ார் எண் _______________________________  

 

 யேநிப்பு கணக்கு எண்.   

 

திட்டத்தில் இரணயும் ாள் : 1st ஜூன் / ஜூர / ஆகஸ்ட் / மேப்டம்ர், 2015 

1.  பழு பனர் :  5. ம ொபைல் / ம ொடர்பு எண் _________________________________ 

 

2.  பகயரி   

________________________________________________ 
 
________________________________________________ 

 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 

 

6. ஆதார் எண் (இருந்தால்) ______________________________.  

3. ிந்த தததி (KYC டியத்தில் உள்டி) (ா/நா/யருடம்) 

 

7. ஏதாயது இனாமநனால் ாதிக்கப்ட்டு  இருக்குரீ்கா 
 ________________________ 
 

ஆம் என்ால் அதன்யிபம்  

 
__________________________________________________________ 
 

4.  நின் அஞ்சல்       

________________________________________________ 

8. ினநிக்கடுயரின் பனர் நற்றும் பகயரி, (இருந்தால்)   

__________________________________________________________ 
 
 

__________________________________________________________ 

நற்றும் அயருமடன உயின் 

பம____________________________________________________ 

 

9. ாதுகாப்ார் பனர் நற்றும் பகயரி , ினநிக்கப்ட்டயர்  உரின யனது அமடனாதயபாக  இருந்தால்  

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

ான் இதன் பம் இந்த யங்கி ிர்யகிக்கும் 'ிபதந நந்திரி ாதுகாப்பு காப்டீு திட்டத்தில் உறுப்ிபாக தசர்யதற்கு 

ஒப்புதல் அிக்கிதன்.  

 

நறு உத்தபவு யரும் யமப ான் இதன்பம் எது யங்கி கணக்கில் இருந்து ரூ 12/ (ரூாய் ன்ிபண்டு நட்டும்) 

நற்றும் தசமய யரிமன (இருந்தால்) ஒவ்பயாரு ஆண்டும் தந நாதம் 31 ஆம் தததிக்கு  பன்  எடுத்துக்பகாள் 

சம்நதிக்கிதன். இதில் ஏதும் நாற்ம் இருந்தால் அமத எக்கு பதரியிக்கவும். 

 

      ான்  இதன்பம்  தநத குிப்ிட்டடி என்னுமடன யாரிசு தாபமப  ினநிக்கிதன்  என்னுமடன  நபணம் 

ஏற்ட்டால் இந்த திட்டதிற்கா னமப் ப   அயமபப்   ரிந்துமபக்கிதன். என்னுமடன யாரிசு தாபர் 18 யனது 

அமடபம் பன் என் நபணம் ஏற்ட்டால் ான் இதன் பம்  இந்த திட்டதிற்கா னமப் ப   தநத குிப்ிட டி 

சட்ட பூர்ய காப்ாமப யாரிசு தாபபாக ினநிக்கிதன் . 

 

ான் இமதத்தயிப தயறு எந்த ஒரு தசநிப்பு கணக்கில் இருந்தும் 'ிபதந நந்திரி ாதுகாப்பு காப்டீு திட்டம்'    காப்புறுதி 
பசய்னயில்ம என்று அியிக்கிதன் . அப்டி ஏதாயது இருந்தால் காடீ்டுக்க்  கட்டண       பதாமக இமக்கப்டும் 

தநலும் காப்டீும் பகாடுக்க இனாது. 

 

ான் இந்த காப்புறுதி திட்டத்தில் தசர்ந்த  1 யது  நாதம் படிந்து அடுத்த பதல் ாில் இருந்து காப்புறுதி ப  

சம்நதிக்கிதன். 

 

               



 
 
 
 
 
ான் இந்த திட்டத்தில் பநாத்த காப்டீு ஆபம்ித்த ிகு தசர்ந்தால் ான் பழு யருட காப்டீ்டு கட்டண பதாமகமன  

கட்ட சம்நதிக்கிதன். 

 

ான் இந்த திட்டத்தில் 70 யனது யமப உறுப்ிபாக பதாடர்ந்து இருக்க காப்புறுதி கட்டணத்மத ஆண்டிற்கு ஒருபம 

பசலுத்த சம்நதிக்கிதன். 

 
 

இந்த திட்டத்தின்  உண்டா யிதிபமகள் நற்றும் ிந்தமகளுக்கு உட்ட சம்நதிக்கிதன். இந்த 'ிபதந நந்திரி 

ாதுகாப்பு காப்டீு திட்டத்தில்  தசருயதற்கு என்னுமடன திப்ட்ட யிபங்கம ததமயக்கு ஏற் பயிப்டுத்த 

ஒப்புக்பகாள்கிதன். 

 

ான்  இதன்பம்  தநற்கூின அமத்து யிபங்களும் உண்மநகள் எ உறுதி  கூறுகிதன் தநலும் ான் பதரியித்த 

யிபங்கின் அடிப்டினில்  இந்த திட்டத்தில்   தசருயதற்கு சம்நதிக்கிதன், அப்டி எந்த தகயாயது தயறு என்று 

கண்டுிடிக்கப்ட்டால் இந்த திட்டதிற்கா உறுப்ிர் தசர்க்மக  பத்து பசய்னப்டும் என்று உடன்டுகிதன். 

 

யததி:_______________ 

 
 

____________________________ 

                                                                                                                                        கணக்கு ரயத்திருப்யரின்  ரகமனாப்ம்   

ரகமனழுத்து ேரிார்க்கப்ட்டது  

(யங்கினின் கிர அலுயர்) 

 

ஒப்புரக நற்றும் காப்ீட்டின் ோன்ிதழ் 

திரு/ திருநதி ___________________________________________ , யங்கி தசநிப்பு கணக்கு எண் 

____________________________________  ஆதார் எண் (இருந்தால்) ______________________________________ 

அயர்கிடநிருந்து , அயர்கது தநற்குிப்ிட்ட யங்கி கணக்கிிருந்து ிபதந நந்திரி ாதுகாப்பு காப்டீு 

திட்டத்தில் தசர்யதற்கா ஒப்புதல் கடிதம் பற்றுக்பகாண்தடாம் . தநற்கண்ட காப்டீு 

__________________________________________  உடன் (காப்டீு ிறுயம் ) நாஸ்டர் காப்டீு எண் 

_________________________________ பம் பசய்னப்ட்டுள்து.  தநற்கண்ட காப்டீு, திட்டத்தின் 

ிந்தமகளுக்கும் நற்றும் காப்டீு பறுயர் தரும் சரினா தகயல்கின் அடிப்மடனிலும்  அயர்கது 

யங்கி கணக்கில் இருந்து உரின காப்புறுதிக்கட்டணம்  பசலுத்துயமதப் பாறுத்தும் அமநகிது. 

 
 

 

 
ேலீ் நற்றும் அங்கீகரிக்கப்ட்ட யங்கி அதிகாரி ரகமனாப்ம் 

 


