ఆర్ధిక అక్షరాస్యతా ప్ర
ా జెకట ్

ప్రధాన మంత్రర జన-ధన యోజన

పొ దుపు ఎందుకు అవసరం?
మన సాధారణ ఆదాయంతో
కొనలేనివాటిని కొనటం కోసం

అనారోగ్యం,పరమాదం,మరణం,
పరకృతి వైపరీత్యం వంటి ఆకస్మిక
ఖరచులను భరంచటానికి

సొ ంత్ ఇలుు
సమకూరచుకోవడం,ఉననత్
చదువులవంటి పెదద ఖరచులను
భరంచటానికి

పెదద వయసుులో అవసరమయ్యయ
ఖరచులను భరంచటానికి/
సంపాదంచలేనపుుడు
ఉపయోగ్పడటానికి

బ్యంకులోనే పొ దుప్ు ఎందుకు చేయాలి??
భదరత : డబబుని మన ఇంటిలో పెటటెలో పెటిెనా,ప్రుప్ు క్ంర ద పెటిెనా,
ప్రుులో పెటనా
ిె కూడా డబబు ద ంగిలించబడవచుు/పాడవవచుు. వరదలువంటి
ప్రకృత్ర వైప్రీత్ాయలు వచ్చునప్ుుడు పో గొటటెకొనవచుు. కానీ, బ్యంకులో డబబు
మాతరం సురక్షితంగా ఉంటటంది.

వృదిి : బ్యంకు ఖాత్ాలో ఉంచ్చన డబబుకు మనకు వడడీ లభిసుతంది . అది
మన డబబు వృదిి అవడానిక్ ఉప్యోగప్డుత ంది. ఇంటిలో ఉంచ్చన
డబబుకు వడడీ రాదు కనుక వృదిి అవవదు.

రుణాలు: మనకు ఉనన పొ దుప్ు ఖాత్ా, కాల ప్రిమిత్ర ,రికరింగబ డిపాజిట్

ఖాత్ాల ఆధారంగా మనకు ఇలుు కొనుకకోవట్నిక్, విదాయ రుణాలు వంటివి
బ్యంకు మంజూరు చేసత ుంది.

మీ ఖాతాదారచ గ్ురంచి తెలుసుకోండి (కె.వై.స్మ.)
•కె.వై.స్మ. అనేద బాయంకు ఖాతాను పారరంభంచందుకు ఖాతాదారచ యొకక గ్ురత ంపు మరయు చిరచనామాకు
సంబందంచిన సమాచారం తెలుసుకొనే పరకియ.

1

•అధకారకంగా ఆమోదంచిన కె.వై.స్మ.పతారలు: 1) పాస్ పో ర్ట్ 2) డెవ
ై ంగ్ు ల ైస్ెన్సు 3) ఓటరచ గ్ురత ంపు కార్ట్ 4)
పాన్స కార్ట్ 5) ఆధార్ట కార్ట్ 6) ఎమ్.ఎన్స.ఆర్ట.ఇ.జి.ఎ.కార్ట్ .

2

• ఈ పతారలలో చిరచనామా వవరాలు కూడా ఉంటే, అవ చిరచనామా ధృవీకరణ పత్రం లాగా కూడా
ఆమోదంచబడతాయ్.

3

పాస్ పో ర్టె

ఆధార్ట కార్టీ

ఫో టో

డెవ
ై ంగ్ు ల ైస్ెన్సు

ఎమ్.ఎన్స.ఆర్ట.ఇ జి.ఎ.

పాను కార్టీ

ఓటర్ట గబరితంప్ు కార్టీ

అధకారకంగా ఆమోదంపబడిన పతారలు లేనట్ు త
ల – ఇటీవల తీయ్ంచుకుననఫో టోతో పాటు
బాయంకు అధకార సమక్షంలో సంత్కం/వేలిముదర చస్మ “చినన ఖాతా” ని కొనిన షరత్ులతో
పారరంభంచవచుును.

మైనరచ ఖాతా కలిగన వయకితకి 18 సం. నిండినట్ు త
ల తాజా కె.వై.స్మ. పతారలు బాయంకులో
సమరుంచవల ను

వవధ బాయంక్ డిపాజిట్ పధకములు
పొ దుపు ఖాతా
• ఖాతాలో నగ్దు డిపాజిట్

చయుటకు, తీస్మకొనుటకు
సౌలభయం.
• ఖాతాదారచకు పాస్ బుక్ , చెక్ బుక్
ఎ.టి.ఎమ్.డెబిట్ కార్ట్ ఇవవబడును.

•
•
•

• ఖాత్ాలో జమ చేసిన డబబుకు
మనకు వడడీ లభిసుతంది.

•
•
•

రికరింగ్ ఖాత్ా

నిరిష్ కాల వయవధులలో డబుుని
నిరీీత్ సమయము వరకు
పొ దుపు చయవచుును.
పొ దుపు ఖాతా కంటే వడడ్ ఎకుకవ
లభంచును
పరపకవం చెందన త్రావత్ డబుు
తీస్మకొనవచుును. పరపకావనికి
ముంద ఖాతాను రదుద చసుకొని
కూడా డబుు తీస్మకొనవచుును.

చినన ఖాతాలు
ఇటీవల తీయ్ంచుకుననఫో టోతో పాటు
బాయంకు అధకార సమక్షంలో
సంత్కం/వేలిముదర చస్మ “చినన
ఖాతా” ని పారరంభంచవచుును. ఈ
ఖాతా ఒక సంవత్ురం పాటు
అమలులో ఉంటుంద. ఖాతాలో నిలవ
ఏ సమయములోనైనా
రూ.50,000/- మించి ఉండకూడదు.

కరంటట ఖాత్ా

సంసథ /కంపెనీ పేరచ మీద కరెంట్
ఖాతాను పారరంభంచవచుును.
లావాదవీల సంఖయ మీద
ఎటువంటి పరమితి లేదు.
బాయంకులు ఈ ఖాతాల మీద
ఎలాంటి వడడ్ చెలిుంచవు.

కాలప్రిమిత్ర/ఫికుడ్ డిపాజిట్
ఏడు రోజులనించి 10 సం. వరకు
నిరీీత్ కాలానికి డిపాజిట్ చయ
వచుును.
• బాయంకులు కాల పరమితి
డిపాజిటు పెై ఎకుకవవడడ్ చెలిుసత ాయ్
• వడడ్ ని నలవారీగా కాని , మూడు
నలలకు కాని,ఒకేసార నిరీీత్ గ్డువు
పూరత ఐన త్రచవాత్ అసలుతో కలిపమ
తీసుకొనవచుును.
•

సాధారణ పొ దుప్ు ఖాత్ా

ఖాత్ాలో కనీస నిలవ ఉండవలిసిన
అవసరం లేదు.
డెబిట్ కార్టీ సౌకరయం ఉంటటంది.
10 సంII వయసుు దాటిన వారు
సాధారణ పొ దుప్ు ఖాత్ాను
పారరంభించవచుును.

స్ేవలు
•

బ్యంకు మన డబబుని ఒకచోటి నుంచ్చ మరొకచోటిక్, ఒక వయక్త
నుంచ్చ మరొక వయక్తక్ సురక్షితంగా, వేగంగా,సమరి వంతంగా
ప్ంప్ుత ంది.
బ్యంకుశాఖలో, మైకకర ఎ.టి.ఎమ్.ఉనన బ్యంక్ మితర దగగ ర,
ఇంటరనట్ బ్యంక్ంగ్ దావరా, మొబైల్ బ్యంక్ంగ్ దావరా,
నఫ్టె ,ఆర్ట.టి.జి.ఎస్. దావరా చేయవచుు.

•

నఫ్టె ,ఆర్ట.టి.జి.ఎస్. దావరా నగదు బదిలీ,తక్షణ బిలుు చెలిుంప్ు

•

నగదు బదిలీ

మొబైలు
బాయంకింగ్ు

•
•

•
•
•

ఎ.టి.ఎమ్. కార్టీ

ఇంటరెనట్
బాయంకింగ్

•
•

ఇంటరెనట్ బాయంకింగ్ు ఒక ఎలకా్ానిక్ చెలిుంపు వయవసథ
నగ్దు బదలీ, బిలుు చెలిుంపు,ఖాతా నిలవ సమాచారం,టికెట్
బుకింగ్, ఆన్స ల ైన్స కొనుగోళ్ళు చయవచుు.

•

ఇలుు, కారు, ఇంటి సామాను కొనుగోళ్ళు , విదాయ రుణాలు
మొదల ైన వాటిక్ బ్యంకులు రుణాలిసాతయి.
వయవసాయం, వాయపారం, ప్రిశ్మ
ర లు, సేవరంగాల వంటి ఆరిిక
కారయకలాపాలకు బ్యంకులు రుణలిసాతయి.
జూదం వంటి చటె వయత్రరేక కారయకలాపాలకు బ్యంకులు రుణాలు
ఇవవవు.
వడడీ వాయపారుల కనాన బ్యంకులు తకుోవ వడడీ క్ రుణలిసాతయి.

•

ఋణం

•
•
•

ఓవర్ట డారఫ్టె
పింఛను

ఏ ఎ.టి.ఎమ్.నుంచ్చ ఐనా నగదు తీసికొనవచుును. నగదు రహిత
కొనుగోళ్ు చెలిుంప్ులను పి.ఓ.ఎస్. దావరా చేయవచుును.
ఎ.టి.ఎమ్.లో డబబు తీసికొనేటప్ుుడు, పి.ఓ.ఎస్. దావరా
లావాదేవీలు జరిపేటప్ుుడు వయక్తగత గబరితంప్ు నంబరు (PIN)
ఉప్యోగించాలి.
(PIN)ను తరచుగా మారుసుతండాలి. ఎవరికీ త్ెలియనీయకూడదు.
నిరక్షరాసుయలకు కూడా ఎ.టి.ఎమ్ కార్టీ ఇవవవచుు.
రూపే డెబిట్ కార్టీ దేశీయ డెబిట్ కార్టీ . దీనిని లక్ష రూపాయల
ప్రమాద భీమా సౌకరయంత్ో జాతీయ చెలిుంప్ుల కారొురేషన్
ప్రవేశ్పెటిెంది.

మంజూరచ చస్మన పరమితి మేరకు ఉపయోగంచుకొవచుును
అటల్ పింఛను యోజన దావరా రూ.1000-5000/- వరకు పింఛన్ పొ ంద
వచుును (18 నుంచ్చ 40 సంII మధయ వయసుులో ఉననవారు చేరినటటు త్ే
ల )

సామాజిక రక్షణ పధకాలు

ప్ప్రధాన మంత్రర జన-ధన యోజన

• పరధాన మంతిర జన్స-ధన్స యోజన (పమ.ఏం.జె.డి.వై) ను 28 ఆగ్స్్ 2014 నాడు పరధాన మంతిర
గారచ పారరంభంచారచ.

• గాిమీణ మరయు పట్ ణ పారంత్ంలోని పరతి కుటుంబానిన బాయంకింగ్ు పరధలోకి
తీసుకురావటానికి ఉదద శంచబడింద.
సుు పెైబడిన వారు సాధారణ పొ దుప్ు ఖాత్ాను వచుును.
•10 సం. వయసుు దాటిన మైనరు కూడా ఏ బ్యంకులోనన
ై ా పొ దుప్ు ఖాత్ాను
పారరంభించవచుును.
• రూపే డెబిట్ కార్ట్ , ఖాతాదారచ నుండి ఎలాంటి పరరమియం వసూలు చయకుండ లక్ష
రూపాయల పరమాద భీమా సౌకరయం కలగ్చసుతంద.
• పరమాద భీమా పరయోజనానిన పొ ందటానికి రూపే డెబిట్ కార్ట్ ను కనీసం 45 రోజులకి ఒకసార
ఉపయోగంచాలి.
• కుటుంబంలో ఒక ఖాతాదారచ త్న పొ దుపు ఖాతాను 6 నలలపాటు సంత్ృపమత కరంగా నిరవహిస్ేత
రూ. 5000/- వరకు ఓవర్ట డారఫ్ట్ సౌకరయం లభసుతంద.

పరధాన మంతిర సురక్ష భీమా యోజన
•

పమ.ఏం.ఎస్.బి.వై. లో ఖాతాదారచకు ఆకస్మిక మరణం, వకలాంగ్త్వం వంటివ పరమాదం
వలన సంభవంచినపుుడు రెండు లక్షల రూపాయల పరమాద భీమా పథకం దావరా
లభసాతయ్.

•

పొ దుపు ఖాతాలునన 18 నుండి 70 సం. వయసుు వారందరూ ఏడాదకి, ఒక వయకితకి
రూ.12/- చొపుున చెలిుంచి ఈ పథకంలో చరవచుు. పరతి సంవత్ురం పరరమియం చెలిుసత ూ
దీనిని పునరచది రంచుకోవాలి.

పరధాన మంతిర జీవన్స జయయతి భీమా
యోజన
•

•
•

ఏ కారణం చత్నైనా మరణం సంభవస్ేత పమ.ఏం.జె.జె.బి.వై. భీమా పథకం దావరా రెండు
లక్షల రూపాయలు జీవత్ భీమా లభసుతంద
బాయంకు శాఖలు/బాయంకు మిత్ర వదద ఈ పథకం లభసుతంద.

•

18-50 ఏళ్ు వయసుు కలిగన పొ దుపు ఖాతాదారచలందరూ దీనికి అరచులు.

•

దీనికి ఏడాదకి ఒక వయకితకి రూ.330/- పరరమియం చెలిుంచాలి. పరతి సంవత్ురం పరరమియం
చెలిుసత ూ దీనిని పునరచది రంచుకోవాలి .

Social Security Schemes
•
•
•

పరధాన మంతిర ముదర యోజన

పరధాన మంతిర 08 ఏపమరల్ 2015న ముదర మరయు పరధాన మంతిర
ముదర యోజన (పమ.ఏం.ఏం.వై.) ను పారరంభంచారచ.

ఇద కారొురేటత్
ే ర చినన వాయపార రంగానికి ఆరి క సౌకరాయలను అందుబాటులోకి తెసత ుంద.
ఆరిక వయవసథ లో బాయంకింగ్ు రచణాలు అందని చినన త్యారీయూనిటు
ు , దుకాణదారచలు,
పళ్ళు/కూరగాయల వాయపారచలు, టరక్/టాకసు నడిపేవారచ, ఆహార వకియశాలలు,
మరమిత్ు దుకాణాలు, చినన పరశ్ిమలు, ఆహార పదారాిల త్యారీదారచు, వీధులోు
వసుతవులు అమేివారచ, ఇంకా ఎందరకో బాయంకు రచణం లభసుతంద.

ఋణ వభాగాలు

శశు

క్షో ర్ట

రూ.50,000/- వరకు

తరుణ్

రూ.50,000 పెైన – 5 లక్షల

వరకు

ప్ూచీకతత అవసరం లేదు

రూ.5 లక్షలు పెైన –10 లక్షల
వరకు

శిశు విభ్గమబ రుణానిక్ పారసెస్ ఫీస్,
మారిిను మనీ లేదు.

భ్రతీయ పౌరుడు ఎవరైనా వయవసాయిేతర

నిరవహణా మూలధనం కకసం ఓవర్ట డారఫ్టె

నిరవహించట్నిక్

కార్టీ ను ఇసాతరు.

ఆదాయం పెంపొ ందించే

కారయకలాపాలు

అవసరమైన

వాయపార

ప్రణాళిక ఉననటటు త్ే
ల , తయారీ, పారసెసింగబ,
వాయపారం,
మరియబ

10

సేవారంగంలో
లక్షల

ఉననవారు

రూపాయలకనాన

తకుోవ రుణం అవసరమైనవారు అరుులు.

రూప్ంలో రూపే డెబిట్ కార్టీ లాంటి మబదర
బ్యంకుమితర,

దీనిని ఎ.టి.ఎమ్.,

పి.ఓ.ఎస్.

ఉప్యోగించుకొనవచుును.

దగగ ర

