உங்க�ைடய வங்கி
கணக்கிைன பா�காப்பாக
பயன்ப�த்த�ம்
உங்க�க்� ஞாபகத்தில்
ைவத்தி�க்க��ய, பின்
எண்ைண ேதர்ந்ெத�க்க�ம்

வங்கியில் இ�ந்� ேபான்
ெசய்வதாக �றினா�ம்,
பின் எண்ைன �றாதீர்கள்

வங்கியில் இ�ந்� ேபான்
ெசய்வதாக �றினா�ம்
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உங்கள் பின் எண்ைண
ரகசியமாக ைவத்�
ெகாள்ள�ம்

பின் எண்ைண எப்ேபா�ம்
யாாிட�ம் ெசால்லாதீர்கள்
நான் என� ஏ � எம்
அட்ைட பின் என் மற்�ம்
பாஸ்ேவார்ட் ஐ ரகசியமாக
ைவத்� ெகாள்வதன் �லம்
என� வங்கி கணக்கிைன
பா�காப்பாக ைவத்�
ெகாள்ேவன்

நிதி ேசைவ
உங்க�க்கானேத
�ஜிட்டல் கணக்� என்ப�
பா�காப்� & எளிதாக

ெசௗகாியமாக

உங்கள் ெதாைலேபசியில்
இ�ந்� வங்கி கணக்ைக
உபேயாகப�த்த�ம்
ஏ � ம் பண பாிவர்த்தைன
அட்ைடைய பயன்ப�த்த்�ம்

பணம்
அ�ப்ப�ம்

பணம்
ெச�த்த�ம்

உங்கள் பணத்ைத எப்ேபா�
ேவண்�மானா�ம்
எ�க்கலாம்
உங்கள் பணத்ைத வங்கியில்
பா�காப்பாக ைவக்க�ம்

• நீங்கள் உங்கள் வங்கி வர�

ெசல� கணக்கிைன ஒவ்ெவா�
மாத�ம் சாிபார்ப்ப� �லம் உங்கள்
சம்பளத்ைத உங்கள் கட்�க்�ள்
ைவத்�க் ெகாள்ளலாம்

• வங்கி ேசைவ கட்டணம்,
பிற கட்டணம் �றித்�ம்
ெதாிந்� ேகாள்�ங்கள்

• ஏதாவ� பிரச்சைன இ�ப்பின்

வங்கி ேமலாளைரேயா, கம்ெபனி
ேமலாளைரேயா ெதாடர்�
ெகாள்ள�ம்.
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வியாபாாிக்�
ெதாைலேபசியில்
பணம் ெச�த்த�ம் பணம் ஏற்�தல்.

என� வங்கி கணக்ேகா� ெசல்
என் இைணக்கப்ப��ப்பதால்
என� வர� ெசல� �றித்�
ெதாிந்� ெகாள்ள�ம் �ட்�ற்க்�
பணம் அ�ப்ப�ம் ��கிற�

நிதி திட்டம்
உங்க�ைடய நிதி இலக்� என்ெனன்ன
ஆண்�
10

நீண்ட கால இலக்�

�க்கிய �றிப்�
உங்கள் இலக்� �றித்�
��ம்பத்தின�டன் ேபசி
விவாதித்� ேசமிப்பிற்க்கான
இலக்கைன நிர்னயிக்க�ம்
உங்கள் இலக்�
அ�ப்பைடயில் உங்கள்
வங்கி கணக்கில் ேசமித்�
அைத அவ்வப்ேபா�
சாிபார்க்க�ம்

ஆண்�
5

ஆண்�
1

என� கனவான�
மகளின் கல்�ாி ெசல�,
மற்�ம் விவசாய நிலம்
வாங்�வ�, என்ேவ
இதற்� எவ்வள�
ேசமிப்ப� என என�
��ம்பத்தின�டன்
திட்டமிட்� உள்ேளன்.

��கிய கால இலக்�
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பட்ெஜட் ேபா�வ� எப்ப�
ெபா�ள்

ெதாைக

��
வ�மானம்

உங்கள் வ�மானம்
உங்கள் �ைனவர்
வ�மானம்

இதர வ�மான்ம்

விவசாய வ�மான்ம்

அவசியமான�

ெசல�கள்

ஆேராக்கியமான உண�
வாடைக
பில்
ம�ந்�
பள்ளி கட்டணம்

அவசியமற்ற�
இனிப்� மற்�ம்
தின்பண்டம்
�திய ஆைடகள்
இ�ப்�

வர� கழித்தல் ெசல�கள்
மீத பணம் உங்கள் ேசமிப்� பணம்

அவசிய ேதைவைய �ன்�ாிைமப�த்த�ம்

ேதைவயற்ற ெசலைவ �ைறக்க�ம்
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�க்கிய �றிப்�
உங்கள்
��ம்பத்தினேரா�
கலந்தாேலாசித்�
ேதைவயான ெபா�ள்
மற்�ம் அதன் ெசல�
�றித்� திட்டமிட�ம்
உங்கள் ேசமிப்ைப
வங்கி கணக்கில்
ைவத்தி�க்க�ம்

ற்க்�
நான் எங்கள் ��ம்பதி
ேளன்.
நிதி திட்டம் தீட்� உள்
ியமற்ற
இதன் �லம் ஆேராக்க
தின்பண்டம் ேபான்ற
என்
ெசல�கைள தவிர்த்�
க்�
மகளின் எதிர்காலத்திற்
ேளன்
ேசமிக்க ெதாடங்கி�ள்

எல்லா�ம் ேசமிக்கலாம்,
இன்ேற ேசமிக்க
ெதாடங்�கள்
ஏன் நீங்கள் ேசமிக்க
ேவண்�ம்

எப்ப�
ேசமிக்க

உங்கள் பணத்ைத
பா�காப்பாக ைவத்தி�ங்கள்

• உங்கள் இலக்ைக அைடய • எவ்வள� ேசமிக்க என
• ேசமிப்� கணக்�
• அவசர காலத்தின் ேபா� ��� எ�க்க�ம். அதில் ெதாடங்கி பயன்ப�த்த�ம்
உ�தியாக இ�க்க�ம்
• ேதைவக்� மட்�ம் வங்கியில்
இ�ந்� பணம் எ�க்க�ம் , மீத
பணத்ைத வங்கியில்
என� கனவான
பா�காப்பாக ைவக்க�ம்
மகளின் கல்�ாி
ப�ப்பிற்� மாதாந்திரம்
ெபா�ப்பான கடன்
� 1000 ேசமிக்க
ெதாடங்கி�ள்ேளன்
• ெபாிய ேதைவக்� கடன் எ�ப்பைத
காட்��ம் ேசமிப்பேத சிறந்த�.

• உங்க�க்� உண்ைமயிேல பணம்

ேதைவப�ம் பட்சத்தில் வங்கி ேபான்ற
பா�காப்பான இடத்தில் கடன் வாங்க�ம்

• கடன் கட்ட தவறினால் அ� உங்க�க்�

அதிக �ைமைய உ�வாக்�ம்

• கட�க்கான வட்� மற்�ம் இதர

கட்டணம் �றித்� ெதாிந்� ெகாள்ள�ம்
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நிதி �றித்� உங்கள்
��ம்பத்தினேரா�
ேப�ங்கள்
��ம்பத்தினேரா� ��கமான உற�க்�, நிதி
மற்�ம் நிதி இலக்� �றித்� விவாதி�ங்கள்
தகவல் ெதாடர்� �றிப்�
அவன் அல்ல�
அவள் ெசால்வைத
ஏற்�க்ெகாள்ள�ம்

எங்கள் ��ம்பத்தில் அ�க்க�
விவாதம் நடப்ப�ண்�.
ஆனால் நாங்கள் எங்கள்
இலக்கில் உ�தியாக
இ�ப்பதால் ��ம்பத்தில்
அைனவ�ம் நல்ல உற�
�ைறேயா� இ�க்கிேறாம்

�ைணவர் ெசால்வைத
ேகட்க�ம்
ெபா�வான ���க்�
வர கலந்� ேபசலாம்
உங்கள் நிைலைய
தன்னம்மிைக�டன்
எ�த்� ெசால்ல�ம்
கண் பார்த்� ேபச�ம்
உைரயாட�ன் ேபா�
உங்களின் மற்ற
பிரச்சைனகைள
ெகாண்� வராதீர்கள்
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உங்கள் �ட்�ல் ஏேத�ம்
பிரச்சைன இ�ப்பின்
ேபா�ஸ் க்� எண் 100
க்�ம், ெபண்க�க்�
எதிரான வன்ெகா�ைம
எனில் எண் 1091 அல்ல�
181 க்�ம் அைழக்க�ம்.

் டி ேசை
எஸ

யூ எ

கள்
வ

ம்

வு
அ ை ழ க்

க

ஐ

#

எந்தெவாரு ெதாைலேபசியும்
் படுத்தலாம்
பயன

ஸ்

*99

் லில
் வங
் கி ேசைவ
ெசல
ெபற இைணயவசதி
் ைல
ேதைவயில

் களுக்கு ேதைவயானைவ
உங
பதிவு ெபற்ற சிம் கார்டு
அந்த ெசல
் எண
் வங
் கிேயாடு
இைணக்கபட்டிருக்க
ேவண
் டும்

பட்டன
் ெசல
்

ஸ
் மார்ட் ேபான
்

உங
் கள் வங
் கி ஏடிஎம் கார்டு

இைணயவசதி
ேதைவயில
் ைல

் எஸ
் டி
யூ எஸ
ேசைவக்கு பதிவு ெசய்ய
*99# க்கு உங
் கள்
ெதாைலேபசியில
்
இருந்து அைழக்கவும்
உங
் கள் வங
் கிைய
ேதர்ந்ெதடுக்கவும்
லிஸ
் டில
் இருந்து உங
் கள்
வங
் கி கணக்கு எண
் ைண
ேதர்ந்ெதடுக்கவும்
உங
் களுக்கான யூ பி ஐ பின
்
ெநம்பைர உருவாக்குங
் கள்
அ ) உங
் கள் ஏ டி எம் கார்டில
் உள்ள
கைடசி 6 என
் ைன ைடப் பண
் ணவும்

USSD ேசைவைய
் படுத்துவதால
்
பயன
் ைமகள்
உள்ள நன
பணம் அனுப்பலாம்
பணம் ெபறலாம்
பணம் அனுப்பிய
விபரத்ைத சரிபார்க்கலாம்
முந்ைதய 5 பண
பரிவர்த்தைணகைள
சரிபார்க்கலாம்
ேதைவபட்டால
் ಯು � ಐ
பின
் ெநம்பைர மாற்றி
ெகாள்ளலாம்

ஆ ) கார்டு முடிவைடயும்
மாதம் / வருடம் ைடப் ெசய்யவும்
இ )உங
் கள் பின
் ெநம்பைர ைடப்
ெசய்து, திரும்ப அேத பின
் ெநம்பைர
ைடப் ெசய்து உறுதிப்படுத்தவும்.

திரும்பவும் *99# க்கு
அைழத்து USSD ேசைவைய
பயன
் படுத்தவும்
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உங
் கள் ெசல
் ேபான
் கம்ெபனி
உங
் களின
் ஒவ
் ெவாரு ேசைவக்கும்
0.50 ைபசா வசூலிக்கும்
அதிகபட்சமாக ரூ 5000 வரயிலும்
ஒரு வருடத்திற்க்கு 50.000 வைரயிலும்
பண பரிவர்த்தைண ெசய்யலாம்

