
మనసాధారణ ఆదాయంతో

కొనలేనివాటిని కొనటం కోసం

పొదుపు ఎందుకుఅవసరం?

అనారోగ్య ం,ప్రమాదం,మర

ణం,

ప్రకృతి వైరరీత్య ం వంటి

ఆకస్మి క ఖర్చు లను

భరంచటానికి
సంత్ ఇల్లు

సమకూర్చు కోవడం,ఉనన త్

చదువులవంటి పెదద

ఖర్చు లను భరంచటానికి

పెదద వయస్సు లో

అవసరమయ్యయ ఖర్చు లను

భరంచటానికి/ 

సంపాదంచలేనపుు డు

ఉరయోగ్రడటానికి

బ్య ంకులోనేపొదుపుఎందుకుచేయాలి??

భప్దత్ : డబ్బు నిమనఇంటిలోపెట్టలెోపెటినెా,రర్చపు ప్కింద

పెటినెా, 

రర్చు లోపెటినెాకూడాడబ్బు దంగిలించబడవచ్చు /పాడవవ చ్చు . 

వరదల్లవంటి ప్రకృతివైరరీత్యయ ల్ల వచ్చు నపుు డుపోగొటె్టకొనవచ్చు . 

కానీ, బ్య ంకులోడబ్బు మాప్త్ం స్సరక్షిత్ంగాఉంట్టంద.  

వృది : బ్య ంకుఖాత్యలోఉంచ్చనడబ్బు కుమనకువడ్డీ

లభిస్సతంద . అదమనడబ్బు వృది అవడానికి

ఉరయోగ్రడుతంద. ఇంటిలోఉంచ్చనడబ్బు కువడ్డీ రాదు

కనుక వృది అవవ దు. 

ర్చణాల్ల: మనకుఉనన పొదుపుఖాత్య, కాల రరమితి ,రకరంగు

డిపాజిట్ఖాత్యలఆధారంగామనకుఇల్లు కొనుకోో వటానికి, విదాయ

ర్చణాల్లవంటివిబ్య ంకుమంజూర్చచేస్సతంద.    



1
• కె.వై.స్మ. అనేదబ్య ంకుఖాత్యను ప్పారంభించేందుకుఖాత్యదార్చయొకో గుర తంపు

మరయుచ్చర్చనామాకుసంబందంచ్చన సమాచారం తెల్లస్సకొనే ప్రప్కియ. 

2
•అధికారకంగా ఆమోదంచ్చన కె.వై.స్మ.రప్త్యల్ల: 1) పాస్పోర్ట ె 2) డ్రైవింగు లైసెన్సు 3) 

ఓటర్చగుర తంపు కార్ట ీ4) పాన్స కార్ట ీ5) ఆధార్ట కార్ట ీ6) ఎమ్.ఎన్స.ఆర్ట.ఇ.జి.ఎ.కార్ట.ీ

3
• ఈరప్త్యలలోచ్చర్చనామావివరాల్లకూడాఉంటే, అవి చ్చర్చనామాధృవీకరణ రప్త్ం

లాగాకూడాఆమోదంచబడత్యయి.  

మీఖాత్యదార్చగురంచ్చ తెల్లస్సకోండి (కె.వై.స్మ.)

అధికారకంగా ఆమోదంరబడిన రప్త్యల్లలేనట్టలుతే –ఇటీవల
తీయించ్చకునన ఫోటోతోపాట్ట

బ్య ంకుఅధికార సమక్షంలోసంత్కం/వేలిముప్దచేస్మ “చ్చనన ఖాత్య” ని కొనిన

షరతలతో

ప్పారంభించవచ్చు ను.
మైనర్చఖాత్య కలిగిన వయ కి తకి 18 సం. నిండినట్టలుతే త్యజా కె.వై.స్మ. రప్త్యల్ల

బ్య ంకులో సమరు ంచవలెను

పాస్పోర్టె ఎమ్.ఎన్స.ఆర్ట.ఇ జి.ఎ. డ్రైవింగులైసెన్సు ఫోటో

ఆధార్టకార్ట ీ పానుకార్ట ీ ఓటర్టగుర తంపుకార్ట ీ



వివిధబ్య ంక్ డిపాజిట్ రధకముల్ల

పొదుపుఖాత్య

• ఖాత్యలోనగ్దుడిపాజిట్

చేయుటకు, తీస్మకొనుటకు

సౌలభయ ం.

• ఖాత్యదార్చకుపాస్బ్బక్ , చెక్

బ్బక్

ఎ.టి.ఎమ్.డెబిట్ కార్ట ీ

ఇవవ బడును.

•ఖాత్యలోజమచేస్మనడబ్బు కు

మనకువడ్డీ లభిస్సతంద.

కరంట్ట ఖాత్య

• సంసథ/కంపెనీ పేర్చమీద

కరంట్ఖాత్యను

ప్పారంభించవచ్చు ను.

• లావాదేవీల సంఖయ మీద

ఎట్టవంటి రరమితి లేదు.

• బ్య ంకుల్లఈఖాత్యలమీద

ఎలాంటి వడ్డీ చెలిుంచవు.

రకరంగ్ఖాత్య
• నిరషిె కాల వయ వధులలో

డబ్బు ని నిరీతీ్ సమయము

వరకుపొదుపు

చేయవచ్చు ను. 

• పొదుపుఖాత్య కంటే వడ్డీ

ఎకుో వ లభించ్చను

• రరరకవ ం చెందన త్రావ త్

డబ్బు తీస్మకొనవచ్చు ను. 

రరరకావ నికి ముందే

ఖాత్యను రదుద చేస్సకొని

కూడా డబ్బు

తీస్మకొనవచ్చు ను.  

కాలరరమితి/ఫికెు డ్

డిపాజిట్

• ఏడురోజులనించ్చ 10 సం. వరకు

నిరీతీ్ కాలానికి డిపాజిట్చేయ

వచ్చు ను.

• బ్య ంకుల్లకాల రరమితి

డిపాజిటుపై ఎకోు వవడ్డీ
చెలిుసాతయి

• వడ్డనీి నెలవారీగా కాని , మూడు

నెలలకు కాని,ఒకేసార నిరీతీ్

గ్డువుపూరతఐన త్ర్చవాత్

అసల్లతో కలిపి
తీస్సకొనవచ్చు ను.    చ్చనన ఖాత్యల్ల

ఇటీవల

తీయించ్చకునన ఫోటోతోపాట్ట

బ్య ంకు అధికార సమక్షంలో

సంత్కం/వేలిముప్ద చేస్మ “చ్చనన

ఖాత్య” ని ప్పారంభించవచ్చు ను. 

ఈఖాత్యఒక సంవత్ు రం పాట్ట

అమల్లలోఉంట్టంద. ఖాత్యలో

నిలవ ఏ సమయములోనైనా

రూ.50,000/-మించ్చ

ఉండకూడదు. 

సాధారణపొదుపుఖాత్య
ఖాత్యలోకనీస నిలవ

ఉండవలిస్మనఅవసరంలేదు.

డెబిట్కార్ట ీసౌకరయ ం ఉంట్టంద. 

10 సంII వయస్సు దాటిన
వార్చసాధారణపొదుపుఖాత్యను

ప్పారంభించవచ్చు ను.



• బ్య ంకుమనడబ్బు ని ఒకచోటినుంచ్చమరొకచోటికి, ఒక

వయ కి తనుంచ్చమరొక వయ కి తకి స్సరక్షిత్ంగా, 
వేగ్ంగా,సమరవింత్ంగారంపుతంద.   

• బ్య ంకుశాఖలో, మైప్కో ఎ.టి.ఎమ్.ఉనన బ్య ంక్మిప్త్

దగ్ గర, ఇంటరన ట్బ్య ంకింగ్దావ రా, మొబైల్బ్య ంకింగ్
దావ రా, నెఫ్ట,ెఆర్ట.టి.జి.ఎస్. దావ రాచేయవచ్చు .

నగ్దు

బదలీ

సేవల్ల

• ఇల్లు, కార్చ, ఇంటిసామానుకొనుగోళ్ళు , విదాయ ర్చణాల్ల
మొదలైన వాటికిబ్య ంకుల్లర్చణాలిసాతయి.

• వయ వసాయం, వాయ పారం, రరప్రమల్ల, సేవరంగాలవంటి
ఆరకి కారయ కలాపాలకుబ్య ంకుల్లర్చణలిస్తాసాతయి.

• జూదంవంటిచటె వయ తిరేక కారయ కలాపాలకుబ్య ంకుల్ల
ర్చణాల్లఇవవ వు.

• వడ్డీ వాయ పార్చల కనాన బ్య ంకుల్లత్కోు వవడ్డకీి
ర్చణలిసాతయి.

•

ఋణం

• ఏ ఎ.టి.ఎమ్.నుంచ్చఐనానగ్దుతీస్మకొనవచ్చు ను. నగ్దు

రహిత్
కొనుగోళ్ుచెలిుంపులనుపి.ఓ.ఎస్. దావ రాచేయవచ్చు ను.

• ఎ.టి.ఎమ్.లోడబ్బు తీస్మకొనేటపుు డు, పి.ఓ.ఎస్. దావ రా

లావాదేవీల్లజరపేటపుు డువయ కి తగ్త్గుర తంపునెంబర్చ
(PIN) ఉరయోగించాలి. 

• (PIN)నుత్రచ్చగామార్చస్సతండాలి. ఎవరకీ

తెలియనీయకూడదు.

• నిరక్షరాస్సయ లకుకూడా ఎ.టి.ఎమ్కార్ట ీఇవవ వచ్చు .

• రూపేడెబిట్కార్ట ీదేశీయడెబిట్కార్ట.ీ దీనినిలక్ష

రూపాయల ప్రమాదభీమాసౌకరయ ంతోజాతీయ
చెలిుంపులకారొు రేషన్స ప్రవేరపెటింెద.

ఎ.టి.ఎమ్. 

కార్ట ీ

• ఇంటరన ట్బ్య ంకింగు ఒక ఎలడ్రకెానిక్ చెలిుంపు వయ వసథ

• నగ్దుబదలీ, బిల్లు చెలిుంపు,ఖాత్యనిలవ

సమాచారం,టికెట్బ్బకింగ్, ఆన్సలైన్స కొనుగోళ్ళు
చేయవచ్చు . 

ఇంటరన ట్

బ్య ంకింగ్

• నెఫ్ట,ెఆర్ట.టి.జి.ఎస్. దావ రా నగ్దుబదలీ,త్క్షణ

బిల్లు చెలిుంపు

మొబైల్ల

బ్య ంకింగు

మంజూర్చచేస్మన రరమితిమేరకు

ఉరయోగించ్చకొవచ్చు ను
ఓవర్ట ప్డాఫ్టె

అటల్పింఛను యోజనదావ రారూ.1000-5000/- వరకుపింఛన్స
పొందవచ్చు ను (18 నుంచ్చ 40 సంIIమధయ వయస్సు లో
ఉనన వార్చచేరనట్టలుతే ) 

పింఛను



రప్రధానమంప్తి జన-ధనయోజన
• ప్రధాన మంప్తి జన్స-ధన్స యోజన (పి.ఏం.జె.డి.వై) ను 28 ఆగ్స్ె 2014 నాడు

ప్రధానమంప్తి

గార్చ ప్పారంభించార్చ.

• ప్గామీణ మరయు రటణె ప్పాంత్ంలోని ప్రతి కుట్టంబ్నిన బ్య ంకింగు

రరధిలోకి

తీస్సకురావటానికి ఉదేదశంచబడింద.

స్సు పైబడినవార్చసాధారణపొదుపుఖాత్యనువచ్చు ను.

•10 సం. వయస్సు దాటిన మైనర్చ కూడా ఏ బ్య ంకులోనైనా పొదుపు ఖాత్యను

ప్పారంభించవచ్చు ను.

•రూపే డెబిట్ కార్ట ీ , ఖాత్యదార్చ నుండి ఎలాంటి ప్ీమియం వసూల్ల

చేయకుండలక్ష

రూపాయల ప్రమాదభీమాసౌకరయ ం కలగ్చేస్సతంద.

• ప్రమాద భీమా ప్రయోజనానిన పొందటానికి రూపే డెబిట్ కార్ట ీ ను కనీసం 45

రోజులకి ఒకసార

ఉరయోగించాలి.

•కుట్టంబంలో ఒక ఖాత్యదార్చ త్న పొదుపు ఖాత్యను 6 నెలలపాట్ట

సంత్ృపితకరంగా నిరవ హిసేత

రూ. 5000/- వరకు ఓవర్ట ప్డాఫ్టెసౌకరయ ం లభిస్సతంద.

ప్రధానమంప్తిస్సరక్ష భీమా

యోజన
• పి.ఏం.ఎస్.బి.వై. లోఖాత్యదార్చకుఆకస్మి క మరణం, వికలాంగ్త్వ ం వంటివి

ప్రమాదం వలన సంభవించ్చనపుు డు రండులక్షలరూపాయల ప్రమాద

భీమారథకందావ రా లభిసాతయి.

• పొదుపుఖాత్యల్లనన 18 నుండి 70 సం. వయస్సు వారందరూఏడాదకి, ఒక

వయ కి తకి రూ.12/-చొపుు న చెలిుంచ్చఈ రథకంలోచేరవచ్చు . ప్రతి

సంవత్ు రం ప్ీమియంచెలిుసూత దీనిని పునర్చదరించ్చకోవాలి.

ప్రధానమంప్తి జీవన్సజ్యయ తి
భీమాయోజన

• ఏ కారణం చేత్నైనామరణం సంభవిసేతపి.ఏం.జె.జె.బి.వై. భీమారథకం

దావ రా రండు లక్షలరూపాయల్ల జీవిత్భీమాలభిస్సతంద

• బ్య ంకు శాఖల్ల/బ్య ంకుమిప్త్ వదద ఈ రథకం లభిస్సతంద.

•
• 18-50 ఏళ్ ువయస్సు కలిగినపొదుపు ఖాత్యదార్చలందరూదీనికి అర్చుల్ల. 

• దీనికి ఏడాదకి ఒక వయ కి తకి రూ.330/- ప్ీమియంచెలిుంచాలి.  ప్రతి

సంవత్ు రం ప్ీమియంచెలిుసూత దీనిని పునర్చదరించ్చకోవాలి .

సామాజిక రక్షణ రధకాల్ల






