
ਿਵਅਕਤੀਗਤ/ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਖਾਤਾ ਖੋਲ�ਣ ਦਾ ਫਾਰਮ
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Punjab & Sind Bank
(Gkos ;oeko dk ndkok /A Govt. of India Undertaking)

ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 10 ਸੀ ਬੀ ਐਸ (ਆਰ)

ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਨਾਮ

ਖਾਤਾ ਨੰ.

ਗਾਹਕ ਆਈ.ਡੀ

ਿਮਤੀ/ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ 

ਨਵੀਨਤਮ ਪਾਸਪੋਰਟ 

ਆਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਓ

ਫੋਟੋ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ 

ਨਵੀਨਤਮ ਪਾਸਪੋਰਟ 

ਆਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਓ

ਫੋਟੋ

ਨਮੂਨਾ ਦਸਤਖਤ

ਪਿਹਲਾਂ ਿਬਨੈਕਾਰ

ਨਮੂਨਾ ਦਸਤਖਤ

ਪਿਹਲਾਂ ਿਬਨੈਕਾਰ

ਨੂੰ

ਪੰਜਾਬ ਐਡਂ ਿਸੰਧ ਬ�ਕ

ਪਿਹਲੇ ਿਬਨੈਕਾਰ -

ਸ਼�ੀ/ਸ਼�ੀਮਤੀ

ਦਜੂਾ ਿਬਨੈਕਾਰ -

ਸ਼�ੀ/ਸ਼�ੀਮਤੀ

ਪਿਹਲੇ ਿਬਨੈਕਾਰ -

ਸ਼�ੀ/ਸ਼�ੀਮਤੀ

ਦਜੂਾ ਿਬਨੈਕਾਰ -

ਸ਼�ੀ/ਸ਼�ੀਮਤੀ

ਿਵਅਕਤੀਗਤ/ਮਾਲਕ/

ਅਿਧਕਾਰਤ 

ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ 

ਦਾ ਨਾਮ

ਿਪਤਾ/ਪਤੀ/

ਸਰਪ�ਸਤ 

ਦਾ ਨਾਮ

ਪਿਹਲੇ ਿਬਨੈਕਾਰ 

ਨਰ ਔਰਤ ਤੀਜਾ ਿਲੰਗ

ਦਜੂਾ  ਿਬਨੈਕਾਰ 

ਨਰ ਔਰਤ ਤੀਜਾ ਿਲੰਗ

ਪਿਹਲੇ ਿਬਨੈਕਾਰ (ਿਵਕਲਿਪਕ) ਦਜੂਾ  ਿਬਨੈਕਾਰ (ਿਵਕਲਿਪਕ) 

ਸਟਾਫ਼

ਨਾਬਾਲਗ

ਹਾਂ

ਹਾਂ

ਸਟਾਫ ਆਈਡੀ/ਪੀਐਫ ਕੋਡ

ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਰਵੇ ਿਦਓ

ਨੰ

ਨੰ

1. ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਜਨਮ ਿਮਤੀ

2. ਸਰਪ�ਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼�ੀ/ਸ਼�ੀਮਤੀ 

3. ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ

4. ਸਰਪ�ਸਤ ਦਾ ਪਤਾ

ਖਾਤਾ ਸੰਚਾਲਨ ਿਨਰਦੇਸ਼

ਿਸੰਗਲ ਜਾਂ ਤਾਂ/ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਸਰਵਾਈਵਰ ਸੰਯੁਕਤ ਜਾਂ ਸਰਵਾਈਵਰ

ਜਮ�ਾਂ ਵੇਰਵੇ ਰਕਮ ਨਕਦ

ਚੈੱਕ ਨੰ. ਿਮਤੀ 'ਤੇ ਿਖੱਿਚਆ ਬ�ਕ ਸ਼ਾਖਾ

ਪਿਹਲੇ ਿਬਨੈਕਾਰ

ਦਜੂਾ ਿਬਨੈਕਾਰ 

ਸ਼ਾਖਾ ਦਫ਼ਤਰ.......................................................................

 ............................................................................

.......................................... ..........................................

 .........................................................................................

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਖੋਲ�ੋ :

ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੀਿਡੰਗ ਲਈ ਬੇਨਤੀ

ਹਾਂ (ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ) ਂ ਂ ਂਨਹੀ (ਮ�/ਅਸੀ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੀਿਡੰਗ ਨਹੀ ਚਾਹੰਦੇੁ)

ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ
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(ਬ�ਕ ਦਆੁਰਾ ਭਿਰਆ ਜਾਣਾ)

ਂ(ਜੇਕਰ ਪੈਨ ਜਮ�ਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮ 60/61 ਨੂੰ ਭਰ)ੋ

(*ਸੰਯੁਕਤ ਧਾਰਕਾਂ ਦ ੇ ਪਤ ੇਦ ੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅਨੇਕਚਰ ਭਰ)ੋ

ਗਾਹਕ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਸਕੈਿਨੰਗ J/fonk 

ਗ
ਾਹ

ਕ
 ਦ

 ੇਦ
ਸ

ਤ
ਖ

ਤ
 ਸ

ਕ
ੈਿਨੰ

ਗ
 
J
/f
o
n

k 
ਗ

ਾਹ
ਕ

 ਦ
ੇ ਦ

ਸ
ਤ

ਖ
ਤ

 ਸ
ਕ

ੈਿਨੰ
ਗ

 J
/f
o
n

k
 

ਗਾਹਕ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਸਕੈਿਨੰਗ J/fonk 

ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤਾ

ਤਾਰੀਖ਼

ਖਾਤੇ ਦਾ ਨਾਮ/ਿਸਰਲੇਖ

ਿਨੱਜੀ ਵੇਰਵੇ: (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰੱਖੋ) (ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਿਵੱਚ ਭਿਰਆ ਜਾਣਾ)

ਿਲੰਗ

ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ

ਪੈਨ ਪੈਨ

ਸੰਚਾਰ ਪਤਾ

ਸਥਾਈ/ਰਿਜਸਟਰਡ ਪਤਾ (ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ) ਪੱਤਰ ਿਵਹਾਰ ਦਾ ਪਤਾ (ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ)

ਰਾਜ

ਿਪੰਨ ਕੋਡ ਕੌਮੀਅਤ

ਫ਼ੋਨ/ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ.

ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ
ਿਪੰਨ ਕੋਡ

ਰਾਜ



FATCA-CRS ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਿਨਵਾਸ ਘੋਸ਼ਣਾ

ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਵੇਰਵੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੋਰ

ਜੇਕਰ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ, ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਿਲਿਮਟੇਡ ਪਬਿਲਕ ਿਲਿਮਟੇਡ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ

ਤ� ਸਵੈ-ਰਜ਼ੁਗਾਰ

ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਨਾਮ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ

ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਿਕਸਮ

ਰਿਜਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਿਕਸਮ

ਸਵੈ-ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ

ਫੰਡ ਦਾ ਸਰੋਤ

ਕੱੁਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ

ਸਾਲ ਮਹੀਨੇ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਿਮਤੀ

ਿਨਰਮਾਣ ਸਰਿਵਸ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਵਪਾਰੀ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਹੋਰ

ਇਕ ਜਣੇ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਬਿਲਕ ਿਲਿਮਟੇਡ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਿਲਿਮਟੇਡ ਹੋਰ

ਮਲਕੀਅਤ                 ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ / ਲੀਜ਼ 'ਤੇ

ਡਾਕਟਰ        ਸੀ ਏ/ਸੀ ਐਸੱ         ਵਕੀਲ         ਆਰਕੀਟੈਕਟ         ਹੋਰ

ਤਨਖਾਹ          ਕਾਰੋਬਾਰ        ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ         ਿਨਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ         ਹੋਰ

ਘੋਸ਼ਣਾਕਰਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ

ਤਾਰੀਖ਼ ਸਥਾਨ ਦਸਤਖਤ

ਂ ਂ*ਿਕਉਿਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਿਮਤੀ ਦਾ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਮ�/ਅਸੀ ਿਮਸਟਰ/ਸ਼�ੀਮਤੀ ...................................................................................................ਨੂੰ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 

(ਨਾਮ, ਪਤਾ ਿਵਿਗਆਪਨ ਦੀ ਉਮਰ) ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ/ਸਾਡੇ/ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫ� ਜਮ�ਾਂ 

ਰਕਮ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ।

ਸਥਾਨ.............................  ਤਾਰੀਖ਼...........................

ਦਸਤਖਤ ............................................................................

ਨਾਮ       ............................................................................

ਪਤਾ       ............................................................................

ਦਸਤਖਤ ............................................................................

ਨਾਮ       ............................................................................

ਪਤਾ       ............................................................................

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬ�ਿਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ* : (a)

ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਹਾਂ ਂਨਹੀ

ਂ ਂ ਂ ਂ                                                                              ਨਹੀ (ਮ � / ਅਸੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦ ੇ ਹਾਂ ਿਕ ਮ � / ਅਸੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦੁ ੇ ਹਾਂਹਾਂ (ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਭਰੋ

ਮੇਰਾ/ਸਾਡਾ ਸੇਿਵੰਗ/ਕਰੰਟ ਖਾਤਾ

17.

(A) ਆਈ ਡੀ ਸਬੂਤ :      (i) ਪਾਸਪੋਰਟ (ii) ਪੈਨ ਕਾਰਡ (iii) ਵੋਟਰ ਦਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (iv) ਡਰਾਈਿਵੰਗ ਲਾਇਸ�ਸ (v) ਨਰੇਗਾ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਬ ਕਾਰਡ 

(vi) ਈ-ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੁਦ ਪ�ਮਾਿਣਤ

(B) ਪਤਾ ਸਬੂਤ:   ਪਾਸਪੋਰਟ/ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ./ਡਰਾਈਿਵੰਗ ਲਾਇਸੰਸ/ਆਧਾਰ/ਈ-ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵ ੈ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

: .........................                                         : .......................................                                                 .................................

ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: ਨਵਾਂ ............................................. ਖਾਤਾ ਨੰ. .............................................
ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ : ......................................................... Rs. ............................................................

(A) (B)
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ਂ ਂਮ�/ਅਸੀ ਹਾਂ/ਹਸਤੀ ਹਾਂ/ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੈਕਸ ਿਨਵਾਸੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਦੇਸ਼/ਦੇਸ਼ ਦਾ ਿਨਵਾਸੀ ਨਹੀ ਹਾਂ।

ਂਮ� ਹਾਂ/ਅਸੀ ਹਾਂ/ਹਸਤੀ ਇੱਕ/ਦਜੇੂ ਦੇਸ਼/ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਿਨਵਾਸੀ ਹਾਂ

ਂਮ� / ਅਸੀ PSB ਇੰਟਰਨੈਟ ਬ�ਿਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰਦੇੁ ਹਾਂ

ਂਮ� / ਅਸੀ PSB ਮੋਬਾਈਲ ਬ�ਿਕੰਗ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰਦੁੇ ਹਾਂ

ਂਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 60/61 (ਉਹਨਾ ਂਦਆੁਰਾ ਭਰਨ ਲਈ ਿਜਨ�ਾ ਂਕੋਲ ਪੈਨ ਨਹੀ ਹ)ੈ

ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ (i) ਵਾਰਡ/ਸਰਕਲ/ਰ�ਜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿਜੱਥੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਿਰਟਰਨ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ?

ਂਤਸਦੀਕ: ਮ�/ਅਸੀ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਜੋ ਉਪੱਰ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਿਬਹਤਰੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚ ਹੈ।

ਅੱਜ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ, ਦਾ ਿਦਨ.

ਂਮ� / ਅਸੀ ਪੀਐਸਬੀ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ/ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰਦੇੁ ਹਾਂ

ਂਮ� ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤ� ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਆਮਦਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ। (ਫਾਰਮ 61 ਲਈ ਲਾਗੂ)7.

16.

ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤ� ਲਈ: ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰ

ਟੈਕਸ ਰੈਜ਼ੀਡ�ਸੀ ਘੋਸ਼ਣਾ - 

ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 

ਿਕਸੇ ਵੀ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ

ਨੋਟ: ਜੇਕਰ ਗ�ਾਹਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼/ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਿਨਵਾਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ/ਅਨੇਕਚਰ-II ਲਈ ਅਨੁਬੰਧ-1 

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ FATCA-CRS ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਵੇਰਵੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਹਰੇਕ ਿਬਨੈਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ (ਿਸਰਫ ਬਲਾਕ ਅੱਖਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਲਖੋ)

ਪਿਹਲੇ ਿਬਨੈਕਾਰ

ਮੋਬਾਈਲ ਬ�ਿਕੰਗ: ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ.

ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਅਲਰਟ ਂਲੋੜੀਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. ਂਲੋੜ ਨਹੀ

ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ/ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ

ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਿਪ�ੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮ

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ?

(ii) ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ/ਜਨਰਲ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਜਸਟਰ ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ?

ਕਾਲਮ ਨੰਬਰ ਿਵੱਚ ਪਤੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਿਵੱਚ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਵੇਰਵੇ। 1

ਿਸਰਫ਼ ਬ�ਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ
ਜੋਖਮ ਵਰਗੀਕਰਨ

ਉਚੱ ਮੱਧਮ ਘੱਟ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਮੈਨੇਜਰ

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ

ਬ�ਕ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਬ�ਿਕੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 45ZA ਅਤੇ ਬ�ਿਕੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ) ਿਨਯਮ, 1985 ਦੇ ਿਨਯਮ 2 (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ।

ਂਮ�/ਅਸੀ....................................... ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ, ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੋ ਿਜਸਨੂੰ, ਮੇਰੀ/ਸਾਡੇ/ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਜਮ�ਾ ਦੀ ਰਕਮ, ਿਜਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, 

ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ (ਸ਼ਾਖਾ/ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਜਮ�ਾਂ ਹੈ) ਦਆੁਰਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਮ�ਾ ਨਾਮਜ਼ਦ

ਟਾਈਪ (ਬਚਤ/
ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤਾ

ਖਾਤਾ ਨੰ ਵਾਧੂ ਵੇਰਵੇ, 
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ

ਨਾਮ ਪਤਾ ਿਬਨੈਕਾਰ 

ਨਾਲ ਸਬੰਧ

ਉਮਰ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ

ਪਿਹਲੇ ਿਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ/ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ............................................

ਦਜੇੂ ਿਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ/ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ................................................

ਪਿਹਲਾ ਗਵਾਹ ਦਜੂਾ ਗਵਾਹ

ਂ* ਜੇਕਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਬਾਲਗ ਨਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟ�ਾਈਕਆਊਟ ਕਰੋ।

ਿਮਤੀ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ�ੋ

ਖਾਤਾ ਿਮਤੀ ਨੂੰ ਖੋਿਲ� ਆ ਿਗਆ............................................................. ਖਾਤਾ ਨੰ ................................................................................................................................................

ਅਿਧਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਮੈਨੇਜਰ
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