
 

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;கு 

Nfhblg;gl;l fzf;F itj;jpUg;NghUf;F khj;jpuk; vd;W $wg;gl;l fhNrhiy %ykhfNth 

ஏற்றுக்க ொள்ளப்படும். 

 thbf;ifahsu; விருg;gpd;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;bAk;> 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;. 

 365 நொட் ளுக்கு எந்த ஒரு நடவடிக்க  ளும் இல்லொத சேமிப்பு  ணக்கு ள் கேயலற்றதொக் ப்படுவதுடன்> கவப்பு ள் 

மற்றும் மீள்கபறுக  ள் என்பன முடக் ப்படும். கேயலற்ற தன்கம 10 வருடங் ளுக்கு சமல்  கதொடருமொயின்> 2011 ஆம் 

ஆண்டு இல. 42 நிதித்கதொழில் ேட்டத்தின்  ீழ் மத்திய வங் ிக்கு அறிவிக் ப்படும்.     

 சேமிப்பு  ணக்க  முடிவுக்கு க ொண்டுவரும் ேந்தர்ப்பத்தில்> எமது நிறுவனத்தினொல் &gh 300 சேகவ  ட்டணம் 
அறவிடப்படும். 

 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 ;  
 
 

 

சிறுவர் Nrkpg;Gf; fzf;Ffs; 

 

 முது சேமிப்பு  ணக்கு கபற்சறொர் அல்லது பொது ொவலரொல் ேிறுவரின் கபயரில் (18 வயதிர்ற்கு  ீழ்) ஆரம்பிக்  முடியும் 

 ேிறுவரின் பிறப்பு ேொன்றிதழ்> கபற்சறொர் அல்லது பொது ொவலரின் சதேிய அகடயொள அட்கட மற்றும் பில்லிங் ஆதொரம் 

என்பகவ  ண்டிப்பொ  விண்ணப்பத்துடன் ேமர்ப்பிக் ப்பட 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;கு 

Nfhblg;gl;l fzf;F itj;jpUg;NghUf;F khj;jpuk; vd;W $wg;gl;l fhNrhiy %ykhfNth 

ஏற்றுக்க ொள்ளப்படும். 
 ேிறுவர் 18 வயகத அகடயும் சபொது தொனொ சவ ேொதொரண சேமிப்பு  ணக்கு ஒன்றுக்கு மொற்றப்படும்  

 ேிறுவர் 18 வயகத அகடயும்வகர மீள் கபறுக  ள் அனுமதிக் ப்பட மொட்டொது 

 அகனத்து முது சேமிப்பு  ணக்கு ளுக்கும்  ணக்கு புத்த ம் ஒன்று வழங் ப்படும் 

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

  ணக்கு ஆரம்பித்த தி தியில் இருந்து 60 மொதம் முடிவொய்ந்த பின்னர்  ணக்கு மீதியொனது  ணக்கு கவத்திருப்பவரின் 
கபயரிலுள்ள சவறு எந்த ேிறுவர் சேமிப்பு  ணக் ிற்று மொற்ற முடியும் 

 18 வயதில் சேமிப்பு  ணக்க  முடிவுக்கு க ொண்டுவரும் ேந்தர்ப்பத்தில் அல்லது தனது கபயரிலுள்ள சவறு வங் ி அல்லது 
நிதிநிறுவனத்தின்  ணக் ிற்று மொற்றும் ேந்தர்ப்பத்தில்> எமது நிறுவனத்தினொல் &gh 300 சேகவ  ட்டணம் 
அறவிடப்படும். 

 இe;j  ணக்கு எமது நிறுவனத்திகலசய ேொதொரண சேமிப்பு  ணக் ிற்று மொற்றப்படும் ேந்தர்ப்பத்தில் எந்தவித சேகவ 
 ட்டணமும் அரவிடப்படமொட்டொது. 

 வருடகமொன்றுக்கு முகறசய 4% மற்றும் 7% உகடய பரிசு திட்டம் மற்றும் பரிேில் அல்லொட திட்டம் என்பன உள்ளன. 

 பரிேில் திட்டம் கதரிவுகேய்வதற்க் ொ   ீசழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவொறு ஆ க்குகறந்த 2 பரிேில் ள் கள உள்ளடக் ிய 
கதரிவு கள உகடயது.  



 
 

 ணக்கு மீதி வட்டி 

வதீம் 

பரிசு 

5>000.00 4% அட்லஸ் பொடேொகல உப ரணம் அல்லது ரூ 500.00 கபறுமதியொன பரிசு 
வவுச்ேர் 

10>000.00 4% பொடேொகல உப ரணம் அல்லது ரூ 700.00 கபறுமதியொன பரிசு வவுச்ேர் 

25>000.00 4% பொடேொகல உப ரணம் அல்லது ரூ 1>200.00 கபறுமதியொன பரிசு வவுச்ேர் 

50>000.00 4% ேிறுவன் கேக் ிள் அல்லது ரூ 6>500.00 கபறுமதியொன பரிசு வவுச்ேர் 

100>000.00 4% ேிறுவன்  சபொர்ட் அல்லது ரூ 8>000.00 கபறுமதியொன பரிசு வவுச்ேர் 

300>000.00 4% கலப்சடொப்   அல்லது ேிறுவர் உறங்கும் அகர  தளபொடங் ள்       

(படுக்க  & அலுமொரி) 

 
 

 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 ;  

 


