सातािा जर्जल्हा मध्र्यवती सहकािी िँक मल;सातािा.

अ.न. बँकेकडून सेवेसाठी आकारण्यात येणारे शुल्क
१
२
३
४

५

६

७

८

िँकेकडून पवपवध सेवा व कािणांसाठी केली र्जाणािी शुल्क आकािणी.( BANK CHARGES)
रक्कम रु.

रूपे डेबिट काडड प्रती वर्ड.(RUPAY DEBIT CARD PER YEAR)
१००
नवीन रूपे/इंस्टा काडड रिक्वेस्ट.(INTA CARD REQUEST)
१००
डूप्लीकेट पपन मेलि (DUPLICATE PIN MAILER)
३०
बाहे र र्ावचे चेक वसुली कररता B.C.; I.B.
वस्तु व सेवाकि GST रु.
तपशील/ककं मत
कममशन दि रु.
वस्तू व सेवाकिासह होणािी कममशनर्ी
रु.५००० पर्यंत.
25
५
३०
रु.५००१ ते १०००० पर्यंत.
५०
९
५९
रु.१०००१ ते १००००० पर्यंत.
१००
१८
११८
रु.१००००१ व त्र्यावि.
प्रतत हर्जािी रु.१.२५ व र्जास्तीत र्जास्त रु.११००
(टीप:-टपाल खर्ड घेणेर्ा नाही.) विीलप्रमाणे कममशन वसूल केल्र्यानंति प्रोमसडीगच्र्या िक्कमा RTGS/NEFT/DD ने वगड केल्र्यास त्र्यार्े वेगळे र्ार्जेस आकारू नर्येत.
िाहे िगावर्े र्ेकवसुली (आउटवडड)
बाहे रर्ावचे चेक कररता
वस्तु व सेवाकि GST रु.
तपशील/ककं मत
कममशन दि रु.
वस्तू व सेवाकिासह होणािी कममशनर्ी
रु.५००० पर्यंत.
25
५
३०
रु.५००१ ते १०००० पर्यंत.
५०
९
५९
रु.१०००१ ते १००००० पर्यंत.
१००
१८
११८
रु.१००००१ व त्र्यावि.
प्रतत हर्जािी रु.१.२५ व र्जास्तीत र्जास्त रु.११००(सें.ठे व खातेदािासह सवड खातेदािांना)
NEFT कररता खातेदाराांना आकारणी करावयाचे चार्जेस (कममशन)
रक्कम
चार्जेस कममशन
इति िँकाकडून र्येणािे काहीही नाही
काहहही नाही.
इति िँकेकडे पाठपवली र्जाणािी िक्कम रु.१०००० पर्यंत
रु. ३
रु.१०००१ ते १००००० पर्यंत
रु. ६
रु.१००००१ ते २००००० पर्यंत
रु.१८
िक्कम रु. २००००० विील.
रु.३०
RTGS कररता खातेदाराांना आकारणी करावयाचे चार्जेस (कममशन)
रक्कम
चार्जेस कममशन
इति िँकाकडून र्येणािे काहीही नाही
काहहही नाही.
इति िँकेकडे पाठपवले र्जाणािे िक्कम रु.२ लाख ते ५ लाखापर्यंत
रु.३०
िक्कम रु.५ लाखाविील
रु.५९
खातेदाराने खरे दी केलेले DEMAND DRAFTS /बँकसस चेक्स/पे ऑडसर (शाखाांतर्सत व इतर बँकावरील व्यवहार)
कमीत कमी दि रु.
रु. ६

वस्तू व सेवाकिासाहहत(GST)सुधारित कममशन दि
रु.५०० पर्यंत रु ६/रु.५०१ ते १००० पर्यंत रु.१२/रु.१००१ ते ५००० पर्यंत रु१८/रु.५००१ ते १०००० पर्यंत रु.३०/रु.१०००१ र्े वि रु.३.६० प्रतत हर्जािी अगि त्र्यार्े भागास व र्जास्तीत र्जास्त रु.५६२०/- एकूण पण
ु ड रुपर्यात

९ आांतरशाखीय व्यवहाराांसाठी
अ) एका शाखेतून दस
ु ऱ्र्या शाखेत वगड व्र्यवहाि /आपले िँकेर्े
आंतिशाखीर्य र्ेक वसुलीसाठी.

ब) िँकेच्र्या एका शाखेतन
ू दस
ु ऱ्र्या शाखेतील िोख भिणा
क) एका शाखेतून दस
ु ऱ्र्या शाखेतील खात्र्याविील िोख िक्कमेर्े
पेमेंट(मर्याडदा रु. ५००००/-प्रततहदन )
१० BANK GURANTEE
कमीत कमी दि रु.२५/वस्तु व सेवा करासहहत (GST) सुधाररत कममशन दर
रु.१००००/- पर्यंत द.सा.द.शे. रु.१
रु.१०००१/- ते २५०००/- पर्यंत द.सा.द.शे. रु.१.५०
रु.२५००० ते ५०००० पर्यंत द.सा.द.शे. रु. २.००
रु.५०००१ व त्र्याविील िक्कमेसाठी द.सा.द.शे. रु. २.५०
११ SOLVENCY CERTIFICATE
कमीत कमी रु.२५/शेकडा रु.१.५० प्रमाणे होणािे कममशन हे नर्जीकच्र्या पूणड रुपर्यात.

खिे दी पवक्री संघ तसेर् ग्राहक संस्था,इति सहकािी
संस्थाकडून तनर्यंबित माल ग्राहकोपर्योगी र्जीवनावश्र्यक
वस्त,ु खते िी-बिर्याणे खिे दीसाठी शेकडा २० पैसे दिाने
कममशन आकािणी किावर्यार्ी आहे .
िक्कम

कममशन रु.

रु.५००००/- पर्यंतर्े िक्कमेसाठी
रु.५०००१ ते १०००००/- पर्यंत
रु.१००००१ ते २०००००/- पर्यंत
रु.२००००१ व त्र्याविील िक्कमेसाठी
र्जास्तीत र्जास्त रु.५००००/-पर्यंत प्रतत हदन
रु.५०००१ व त्र्याविील िाक्क्मेसाठी

पवना कममशन
रु.५०/रु.१००/रु.२००/पवना कममशन
प्रतत हर्जािी रु.१.२५(नर्जीकर्े पूणड रुपर्यात)
र्जास्तीत र्जास्त रु.११००/-

रु.२५०००/- पर्यंत
रु.२५००१ ते ५००००/- पर्यंत.(फक्त र्ेक द्वािे )

पवना कममशन.
रु.५०/-

टपाल खचस
अधधक होणािा टपाल खर्ड व त्र्याविील १८% वस्तू व
सेवाकि(GST) नर्जीकच्र्या पुणड रुपर्यात.
अधधक होणािा टपाल खर्ड व त्र्याविील १८% वस्तू व
सेवाकि(GST) नर्जीकच्र्या पुणड रुपर्यात.
अधधक होणािा टपाल खर्ड व त्र्याविील १८% वस्तू व
सेवाकि(GST) नर्जीकच्र्या पुणड रुपर्यात.
अधधक होणािा टपाल खर्ड व त्र्याविील १८% वस्तू व
सेवाकि(GST) नर्जीकच्र्या पुणड रुपर्यात.

अधधक होणािा टपाल खर्ड व त्र्याविील १८% वस्तू व
सेवाकि(GST) नर्जीकच्र्या पुणड रुपर्यात.

१२ सेवा शल्
ु क (SERVICE CHARGES)
प्रकाि
र्ार्जेस िक्कम रु.
सेपवंग्र्ज /र्ालू/कॅश क्रेडीट खात्र्याच्र्या प्रत्र्येक र्ेक पानास रु.१.२० प्रत्र्येकी १ र्ेक
१
सेपवंग्र्ज ठे व खात्र्यार्े र्ेक िुकास रु.५०/- र्ालु ठे व
२ र्ेक िुक हिपवलेस
खात्र्यार्े र्ेक िुकास रु.१००/रु.५०/३ पासिुक हिपवलेस DUPLICATE PASSBOOK
रु.१०/४ डुप्लीकेट पासिक
ु पप्रंट किणेकरिता प्रत्र्येक पानास
रु.१००/५ डुप्लीकेट ठे व पावती दे णेकिीता
रु.१००/६ र्ेक न वटता पित गेलेस (CHEQUE BOUNCE)

७
८
९
१०
११
१२
१३

STOP PAYMENT (प्रत्र्येक र्ेक)
सोनेगहान पावती हिपवलेस (INDEMNITY BOND)
इनऑपिे टीव खात्र्यावि(२ ते ७ वर्ाडर्े आतील)
इनऑपिे टीव खात्र्यावि(७ ते १० वर्ाडर्े आतील)
अनक्लेमड (१० वर्ाडविील) (unclaimed account)
खाते उतािा प्रतत संगणक पानास
टोकण हिपवलेस (प्रतत टोकण)

रु.५०/रु.१००/रु.३०/- दि सहामाही.
रु.४०/- दि सहामाही.
रु.४०/- दि सहामाही.
रु.१०/रु.१००/-

