
 

epiyahd itg;Gf;fs; 
 

 ,yq;if FbAupik kw;Wk; Njrpa milahs ml;ilia nfhz;l 18 taJf;F Nkw;gl;l xU egu; 
epiyahd itg;G xd;wpid Nkw;nfhs;s KbAk;. 

 Mff;Fiwe;j itg;Gj;njhif &gh 5000/- 

 jdpg;gl;l uPjpapy; my;yJ Mff; $ba %d;W Ngu; xd;wpize;J itg;Gr; nra;aKbAk;. 

 epiyahd itg;Gf;fs; MdJ jdpegu;> epWtdq;fs;> ,ize;j epWtdq;fs;> mwf;fl;lisfs; kw;Wk; 
njhz;L epWtdq;fsplkpUe;Jk; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.  

 epiyahd itg;ghdJ gzkhfNth> Neubahd tq;fp gz khw;wkhfNth my;yJ fzf;F 
itj;jpUg;gtUf;F khj;jpuNk vd FWf;F Nfhblg;gl;l rpq;fu; gpdhd;]; (yq;fh) gP.vy;.rp vd vOjg;gl;l 
fhNrhiy %ykhfNth Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.  

 tl;bahdJ khjhe;jkhfNth my;yJ itg;Gf;fhyk; Kbtile;j gpd;Ndh tpz;zg;gg;gj;jpuj;jpy; Fwpg;gpl;l 
egUf;F toq;fg;gLk;. 

 kPs;GJg;gpj;jy; mwptpj;jy; fbjk; itg;Gf;fhyk; Kbtiltjw;F 7-14 ehl;fSf;F Kd;duhf 
itg;ghsUf;F mDg;gg;gLk;. itg;ghsu; mt;itg;Gr; rk;ge;jkhd khw;wk; VJk; ,Ug;gpd; fhyk; 
Kbtjw;F Kd;djhf mt;twptpj;jy; fbjk; %yk; ifnaOj;Jld; kPz;Lk; ifaspf;f Ntz;Lk;. jtWk; 
re;ju;g;gj;jpy; itg;ghdJ Kd;du; nfhLf;fg;gl;l mwptpj;jy; gb kPs;GJg;gpf;fg;gLk;.  

 itg;ghsu; jdJ itg;gpid kPs ngw;Wf;nfhs;Sk; NghJ itg;Gr;rhd;wpjio kPsf; ifaspf;f Ntz;Lk;. 

 VjhtJ fhyk; Ke;jpa itg;G kPs;ngWifapd; NghJ> epWtdk; nrYj;jpa tl;bapd; mstpw;Nfw;g 
kPs;nrYj;Jk; njhifahdJ Fiwf;fg;gLk;. 

 kPs; nrYj;Jif MdJ gzkhfNth> FWf;F Nfhblg;gl;l fhNrhiyahfNth my;yJ Fwpg;gplg;gLk; 
tq;fpfzf;fpw;F Neub itg;gpd; %ykhfNth ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

 Kjph;tpd;NghJ jq;fsplkpUe;J mwpTWj;jy; fpilf;fhj re;jh;g;gj;jpy; mNj fhyg;gFjpf;F 
eilKiwapYs;s tl;b tPjq;fspy; jhdhfNt  GJg;gpf;fg;gLk;. 

 itg;ghsu; Mff;$Ljyhd 80% tiuahd itg;Gj; njhifia Xu; jw;fhypfkhd kPs;nrYj;Jifahf 

3% tUlhe;j Nkyjpf Nritf;fl;lzj;Jld; Nru;j;J itg;gjw;F vjpuhf ngw;Wf; nfhs;s KbAk;. 

itg;Gr; rhd;wpjo; MdJ me;j epjptrjpf;F nghWg;ghf nfhLf;fg;gLjy; Ntz;Lk;. 

 kj;jpa tq;fpapd; epjpapay; eilKiwg;gLj;jy; ,yq;if itg;ghsu; fhg;GWjp jpl;lj;jpd; %yk; jFjpahd 

itg;GfSf;F Mff;$Ljyhf 600>000/- tiu fhg;GWjp toq;fg;gLk;. 

 njhlu;r;rpahf 10 tUlq;fSf;F ve;j xU njhlu;ghlYk; my;yJ gupkhw;wk; mw;w itg;ghdJ 
,aq;Fepiy fzf;fhff; fUjg;gl;L ,yq;if kj;jpa tq;fpf;F mwtplg;gLk; (2011 Mk; Mz;L ,y.42 
MtJ tpahghu rl;lj;jpd; gb.) 

 tpz;zg;gg;gbtq;fs; kw;Wk; Vida Mtzq;fis ,q;F ,Ue;J ngw;Wf; nfhs;s KbAk;. 

 xU khjj;jpy; ,Ue;J Ie;J tUlq;fs; tiu itg;Gf;fs; ,q;F nfhLf;fg;gl;l tl;b tPjj;jpw;F mika 
Nkw;nfhs;syhk;. 

 Gfhu;fs; kw;Wk; gupe;Jiufis ,q;F Nkw;nfhs;s KbAk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
rhjhuz Nrkpg;Gf; fzf;Ffs; 

 

 ,yq;if FbAupik nfhz;l 18 taJf;F Nkw;gl;l Njrpa milahs ml;ilia cilath; ,r;Nrkpg;G 
fzf;fpid jpwf;f KbAk;. 

 Mff; Fiwe;jJ &gh 300 cld; Muk;gpf;fyhk;. 

 itg;Gf;fs; fhrhfNth> Neub fzf;F gupkhw;wk; my;yJ rpq;fu; gpdhd;]; (yq;fh) gP.vy;.rp vd 
FWf;Nfhblg;gl;l fzf;F itj;jpUg;NghUf;F khj;jpuk; vd;W $wg;gl;l fhNrhiy %ykhfNth 
toq;fg;gLk;. 

 thbf;ifahsu; $w;wpd;gb itg;G Gj;jfkhfNth my;yJ fzf;F $w;whfNth toq;fKbAk;. 

 tl;bahdJ ehshe;jk; fzf;fplg;gl;L khjhe;jk; fzf;fpy; itg;gpyplg;gLk;. 

 ftu;r;rpfukhd 7% tl;btPjKk;> 55 taJf;F Nkw;gl;l %j;j Fbkf;fSf;F Nkyjpfkhd 1% tl;bAk; 

toq;fg;gLk;. Kd;dwptpj;jy; ,d;wp ,t;tl;b tPjq;fis khw;Wk; cupik epWtdj;Jf;F cz;L. 

 kpf tpiutpy; gw;W ml;il (Debit Card)  midj;Jr; Nrkpg;Gf; fzf;F thbf;ifahsu;fSf;Fk; 

toq;fg;gLk;. midj;J VISA Kiwik Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;. jhdpaf;f Nritfs; (ATM & POS) 

,ae;jpuq;fspy; ghtpf;f $ba Kiwapy; toq;fg;gLk;. 

 tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; Mtzq;fs; ,q;F ngw;Wf; nfhs;s KbAk;. 
 

 

சிறுவர் Nrkpg;Gf; fzf;Ffள் 

 

 முது சேமிப்பு கணக்கு பெற்ச ோர் அல்லது ெோதுகோவலரோல் ேிறுவரின் பெயரில் (18 வயதிர்ற்கு கீழ்) ஆரம்ெிக்க 
முடியும் 

 ேிறுவரின் ெி ப்பு ேோன் ிதழ்> பெற்ச ோர் அல்லது ெோதுகோவலரின் சதேிய அடையோள அட்டை மற்றும் ெில்லிங் 

ஆதோரம் என்ெடவ கண்டிப்ெோக விண்ணப்ெத்துைன் ேமர்ப்ெிக்கப்ெை சவண்டும் 

 Mff; Fiwe;jJ &gh 300 cld; Muk;gpf;fyhk;. 

 itg;Gf;fs; fhrhfNth> Neub fzf;F gupkhw;wk; my;yJ rpq;fu; gpdhd;]; (yq;fh) gP.vy;.rp vd 
FWf;Nfhblg;gl;l fzf;F itj;jpUg;NghUf;F khj;jpuk; vd;W $wg;gl;l fhNrhiy %ykhfNth 
toq;fg;gLk;. 

 ேிறுவர் 18 வயடத அடையும் செோது தோனோகசவ ேோதோரண சேமிப்பு கணக்கு ஒன்றுக்கு மோற் ப்ெடும்  

 ேிறுவர் 18 வயடத அடையும்வடர மீள் பெறுடககள் அனுமதிக்கப்ெை மோட்ைோது 

 அடனத்து முது சேமிப்பு கணக்குகளுக்கும் கணக்கு புத்தகம் ஒன்று வழங்கப்ெடும் 

 tl;bahdJ ehshe;jk; fzf;fplg;gl;L khjhe;jk; fzf;fpy; itg;gpyplg;gLk;. 

 கணக்கு ஆரம்ெித்த திகதியில் இருந்து 60 மோதம் முடிவோய்ந்த ெின்னர் கணக்கு மீதியோனது கணக்கு 
டவத்திருப்ெவரின் பெயரிலுள்ள சவறு எந்த ேிறுவர் சேமிப்பு கணக்கிற்று மோற்  முடியும் 

 வருைபமோன்றுக்கு முட சய 4% மற்றும் 7% உடைய ெரிசு திட்ைம் மற்றும் ெரிேில் அல்லோை திட்ைம் என்ென 

உள்ளன 

 ெரிேில் திட்ைம் பதரிவுபேய்வதற்க்கோக கீசழ கு ிப்ெிைப்ெட்டுள்ளவோறு ஆகக்குட ந்த 2 ெரிேில்கள்கடள 
உள்ளைய பதரிவுகடள உடையது.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

கணக்கு மீதி வட்டி 
வதீம் 

ெரிசு 

5>000.00 4% அட்லஸ் ெோைேோடல உெகரணம் அல்லது ரூ 500.00 பெறுமதியோன ெரிசு 
வவுச்ேர் 

10>000.00 4% ெோைேோடல உெகரணம் அல்லது ரூ 700.00 பெறுமதியோன ெரிசு வவுச்ேர் 

25>000.00 4% ெோைேோடல உெகரணம் அல்லது ரூ 1>200.00 பெறுமதியோன ெரிசு வவுச்ேர் 

50>000.00 4% ேிறுவன் டேக்கிள் அல்லது ரூ 6>500.00 பெறுமதியோன ெரிசு வவுச்ேர் 

100>000.00 4% ேிறுவன் கசெோர்ட் அல்லது ரூ 8>000.00 பெறுமதியோன ெரிசு வவுச்ேர் 

300>000.00 4% பலப்சைோப்   அல்லது ேிறுவர் உ ங்கும் அடர  தளெோைங்கள்       

(ெடுக்டக & அலமோரி) 

 
 

 tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; Mtzq;fs; ,q;F ngw;Wf; nfhs;s KbAk ; 
 Gfhu;fs; kw;Wk; gupe;Jiufis ,q;F Nkw;nfhs;s KbAk ;  

 


