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బ్యాంక ాంగ్ అవగాహన: విభినన రకాల బ్యాంకు ఖాతాలు మరియు వాటి లక్షణాలు 

బ్యాంక ాంగ్ అవగాహన అనేది పరీక్ష కోణాంలో ఒక ముఖ్యమ ైన విభ్గాం మరియు ఒకవేళ మీరు బ్యాంక ాంగ్ ఔత్సాహికుడు 
అయిత్ే, ఈ విభ్గాం మీ మొత్తాం స్క ోరులో ఎాంత్ త్ేడసను తీసుకురాగలదో  మీరు త్ెలుసుకోవాలి. కర ాంట్ అఫ ైర్సా త్ో పాటు కొన్ని 
పరీక్షలో ఈ అాంశాం నుాంచి చసలా పరశిలు అడుగుత్సరు, స్ాధసరణ అవగాహనలో ఈ అాంశాన్నక  పరత్ేయక విభ్గాం అాంక త్ాం 
చేయబడిాంది. బ్యాంక ాంగ్ స్ాధకుడిక  పరా థమిక బ్యాంక ాంగ్ అవగాహన జ్ఞా నాం ఉాంటుాందన్న ఆశాంచబడుత్ునిాందున ఈ ట్పిక్ 
నుాంచి గరిష్ట సాంఖ్యలో పరశిలు అడుగుత్సరు కనుక మీ ఇాంటర్యూలో ఇది మీకు సహాయకారిగా ఉాంటుాంది. ఈ ఆరిటకల్ లో, 
విభిని రకాల బ్యాంకు ఖ్ాత్సలు మరియు వాటి లక్షణసలు గురిాంచి మనాం చరిచాంచుకుాందసము. 

బ్యాంకు ఖాతా అాంటే ఏమిటి ? 

విభిని రకాల బ్యాంకు ఖ్ాత్సలు బ్యాంకు క ాంద మీరు ఎాంచుకునే ఎాంపికప ై త్ేడస ఉాండే కొన్ని న్నయమన్నబాంధనలకు బదులుగా 
మీరు కష్టపడి సాంపాదిాంచిన డబుును సాంరక్ిాంచడాం కొరకు బ్యాంకుత్ో మీరు చేసే త్గిన సాంపరదిాంపులుగా 'బ్యాంక్ అక ాంట్'న్న 
పేరకోనవచుచ. బ్యాంకు యొకో న్నయమన్నబాంధనలను మీరు అాంగీకరిాంచిన త్రువాత్, అది మీ డబుును ఉాంచుత్ుాంది 
మరియు ఆ బ్యాంకు యొకో కసటమర్స గా మీరు చేసే అన్ని త్దుపరి లావాదేవీలకు రిఫర న్సా న ాంబరువలే పన్నచేసే ఖ్ాత్స 
న ాంబరును మీకు అాందిసుత ాంది. బ్యాంకువదద  మీరు సురక్ిత్ాంగా ఉాంచే డబుుప ై బ్యాంకు మీకు వడడీన్న కూడస చెలిిసుత ాంది. 

బ్యాంకు ఖాతా ను ఎలా తెరుచుకోవాలి ? 

ఈ దిగువ ఇవయబడీ బ్యాంకు ఖ్ాత్సను త్ెరిచే పరక ియ ఉాంది, ఇది త్ేలికగా మరియు సరళాంగా ఉాంటుాంది మరియు దీన్నన్న కొన్ని 
దశలోి  సాంక్ిపతత కరిాంచవచుచ: 

• మాంచి బ్యాంకుల గురిాంచి పరశిోధన చయేాండి మరియు వారు అాందిాంచే వడడీ  శాత్ాంత్ో సహా అది అాందిాంచే స్ౌకరాయలను పక లచాండి. 
• మీ అవసరాన్నక  అనుగుణాంగా అనుకూలమ నై బ్యాంకును ఎాంచుకోాండి. 
• ఆ బ్యాంకు యొకో సమీప బర్ ాంచీన్న సాందరిశాంచాండి మరయిు మీరు త్ెరవాలనుకుాంటుని ఖ్ాత్స రకాన్ని ఎాంచుకోాండి. 
• బ్యాంకు అధికారి దసయరా అాందిాంచబడీ 'అక ాంట్ ఓప న్నాంగ్ ఫారాం'లో మీ వివరాలను జ్ఞగతి్తగా న్నాంపాండి. 
• బ్యాంకు అడిగని ఫారాంత్ో చలెుి బ్టు అయియయ ఐడి పరూ ఫ్ కాపతన్న జ్త్చేయాండి. 
• మీ ఖ్ాత్సత్రెవడసన్నక  మీరు 'పరిచయకరత' అవసరాం ఉాంటుాంది, దీన్నలో పరచియకరత ఫారాంలో సాంత్కాం చేయాలిా ఉాంటుాంది. 

బ్యాంకు యొకో వడడీన్న సాంరక్ాించడాం కొరకు ఇది చేయబడుత్ుాంది. 
• అవసరమ ైన అన్ని డసకుయమ ాంట్ లత్ో పాటుగా జ్ఞగతి్తగా న్నాంపిన ఫారాన్ని సబ్మిట్ చయేాండ.ి అపుుడు అధకిార ిమీ దసయరా 

అాందిాంచబడీ సమాచసరాన్ని దుర వీకరిస్ాత రు. 
• ఖ్ాత్సను యాక టవటే్ చయేడాం కొరకు బ్యాంకు కు అవసరమ ైన పరా థమిక మొత్సత న్ని డిపాజిట్ చయేాండి. బ్యాంకును బటిట  ఈ 

మొత్తాం మారవచుచ. 
• ఫారాంలో మీరు టిక్ చేస ేఎాంపకిల పరకారాంగా పాస్ బుక్, చెక్ బుక్ మరయిు ఎటిఎమ్ కారుీ  జ్ఞరీ చేయబడత్సయి. 

http://www.adda247.com/te/
https://chat.whatsapp.com/BnEGRYI2WI8AIM7WtVJ1NO
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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బ్యాంకు ఖాతాల రకాలు 

బ్యాంకు ఖాతాలు ప్రధానాంగా నాలుగు రకాలు. అవి దిగువ ఇవవబడ్ాా యి: 

1) కర ాంట్ అక ాంట్ 

2) సేవిాంగ్ా అక ాంట్ 

3) రికరిాంగ్ డిపాజిట్ అక ాంట్ 

4) ఫిక ాడ్ డిపాజిట్ అక ాంట్ 

1) కర ాంట్ అక ాంట్ 

'కర ాంట్ అక ాంట్' అనేది పరధసనాంగా వాయపారవేత్తలు, కాంప నీలు, సాంసథలు మరియు పబి్మక్ ఎాంటర్స ప ైజై్ స్ కొరకు ఉదేదశాంచబడిాంది, 
ఎాందుకాంటే ప టుట బడి ప ట్ట లనుకునే లేదస ఎకుోవ కాలాం పొ దుపు చేయాలనుకునే వారిక  ఈ రకమ ైన ఖ్ాత్స సరిపక దు. 
అటువాంటి ఖ్ాత్సలోి  డిపాజిట్ చేయబడీ డబుుప ై వడ్డా  చెలిలాంచే నిబాంధన లేదు. ఒక కసటమర్స ఒక రోజులో ఎన్ని సమయాలోి న ైనస 
డిపాజిట్ చేయవచుచ మరియు విత్ డసర  చేసుకోవచుచ. ఈ ఖ్ాత్సల క ాంద చేయబడే డిపాజిటిను అత్యాంత్ 'లిక వడ్' డ్ిపాజిటలల గా 
పేరకోనవచుచ, ఎలిపుుడూ పరవాహాం మరియు కారాయచరణలో ఉాంట్యి, ఈ ఖ్ాత్సలోి న్న డిపాజిటుి  బ్యాంకుకు ఆస్తి  కాంటే అప్పు 
వాంటివి. కర ాంట్ అక ాంట్ లో కనీస బ్యలెన్సా మ యిాంట ైన్స చేయనటియిత్ే బ్యాంకు ప నసల్టటన్న వసూలు చేయవచుచ. 

2) స్వేిాంగ్్ అక ాంట్ 

సేవిాంగ్ా అక ాంట్/ పొ దుపు ఖ్ాత్స అనేది బ్యాంకు ఖ్ాత్సదసరుల దసయరా అత్యాంత్ పరజ్ఞదరణ పొ ాందిన మరియు విసత ృత్ాంగా 
ఇష్టపడే డిపాజిట్ ఖ్ాత్స, వారు త్మ డబుును సాంరక్ిాంచసలన్న అదేవిధాంగా దసన్నప ై క ాంత వడ్డాని సాంపాదిాంచాలని కోరుకుాంట్రు. 
ఈ రకమ ైన బ్యాంకు ఖ్ాత్సలు బ్యాంకుకు ఒక ఆస్తి  వాంటివి ఎాందుకాంటే ఈ ఖ్ాత్సలను కలిగి ఉని కసటమర్స దసయరా చేయగల 

లావాదేవీల సాంఖయప ై ప్రిమితి ఉాంది మరియు లావాదేవీలు జ్రపగల రోజుకు మొత్తాంప ై కూడస పరిమితి ఉాంటుాంది. సేవిాంగ్ా 
అక ాంట్ హో లీర్స లకు అాందిాంచే వడడీ  రేటు స్ాధసరణాంగా 4% నుాంచి 6% మధయ మారుత్ుాంది మరియు ఇది బ్యాంకును బటిట  
కూడస మారుత్ుాంది. 

3) రికరిాంగ్ డ్పిాజిట్ అక ాంట్ 

రికరిాంగ్ డిపాజిటుి  అనేది ఒక నిరిిష్ట  కాలానిక  చినన మొతిాంలో డబుును ఆదా చేస్ ేసదుపాయానిన అాందిాంచే ఖాతాను 
త్ెలియజ్ేసుత ాంది మరియు అధిక వడడీ  రేటును కూడస సాంపాదిసుత ాంది. 'రికరిాంగ్' అనే ప్దాం పరా థమికాంగా నియతానుసారాంగా 
లేదా ప్దేప్దే జరిగే దానిక  సూచిసుి ాంది. ఈ రకమ ైన ఖ్ాత్సలను ఆర్ డ్ి ఖాతాలు అని ఎకుువగా పతలుసాి రు. ఇది ఇపుటికే 
ప టుట బడి ప టిటన మొత్తాంప ై (న లవారీ వాయిదసల దసయరా) ఒక న్నరిదష్ట  పౌనఃపునయాం మరియు ఫిక ాడ్ డిపాజిటుి  (ఎఫ్ డిలు) 

http://www.adda247.com/te/
https://chat.whatsapp.com/BnEGRYI2WI8AIM7WtVJ1NO
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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వరితాంచే అదే రేటిప ై సిథర వడడీన్న అాందిసుత ాంది. 10 సాంవత్ారాల కాంటే ఎకుోవ వయసుా ఉని ఎవర ైనస వయక త చెలుి బ్టు అయియయ 
ఐడి పరూ ఫ్ త్ోపాటుగా రికరిాంగ్ అక ాంట్ తె్రవడసన్నక  కూడస అరహత్ కలిగి ఉాంట్డు. కనీస మొత్తాం 100 కావచుచ లేదస దసన్నకాంటే 
త్కుోవగా ఉాండవచుచ. రికరిాంగ్ అక ాంట్ ప ై అాందిాంచే వడడీ  రేటు స్ాధసరణాంగా బ్యాంకును బటిట  3.5% - 8.5% శరిణిలో 
మారుత్ుాంది అదేవిధాంగా డిపాజిట్ యొకో కాలాన్ని బటిట  కూడస మారుత్ుాంది. ఈ ఖ్ాత్సలో డిపాజిట్ చేయడసన్నక  కనీస 
కాలవయవధి 6 న లలు మరియు గరిష్టాంగా 10 సాంవత్ారాలు. రికరిాంగ్ అక ాంట్ యొకో పతరియడ్ దిగువ ఇవయబడీ విధాంగా 
మూడు రకాలుగా వరీీకరిాంచబడిాంది: 

• సవలుకాలిక ప్దవీకాలాం: ఈ కాలాం స్ాధసరణాంగా 6 న లల నుాంచి 1 సాంవత్ారాం మధయ ఉాంటుాంది. 
• మధయకాలిక ప్దవీకాలాం: ఈ కాలాం స్ాధసరణాంగా 1 సాంవత్ారాం కాంట ేఎకుోవ నుాండ ి5 సాంవత్ారాల వరకు ఉాంటుాంది. 
• దీరఘకాలిక ప్దవీకాలాం: ఈ కాలాం స్ాధసరణాంగా 5 సాంవత్ారాల కాంట ేఎకుోవ నుాండ ి10 సాంవత్ారాల వరకు ఉాంటుాంది. 

4) ఫతక ్డ్ డ్ిపాజిట్ అక ాంట్ 

ఫిక ాడ్ డిపాజిటిను ఎఫ్ డ్ి అక ాంట్ అని మరిాంత పరా చురయాం ప ాందిాంది, ఇది బ్యాంకులు అాందిాంచే ఒక రకమ ైన ఆరిథక పరికరాం, 

ఇది మ చూయరిటీ కాలాం వరకు ర గుయలర్స సేవిాంగ్ా ఖ్ాత్సత్ో పక లిసేత , ఖ్ాత్సదసరుడు చేసిన డిపాజిటిప ై మరిాంత్ ఎకుువ వడ్డారేటలను 
అాందిసుి ాంది. ఫతక ్డ్ డ్ిపాజిట్ అక ాంట్ ని 'టర్్ డ్ిపాజిట్ లు' /బ్ాండ్ లు అన్న కూడస పిలవవచుచ. ఒక కసటమర్స త్న డబుును 
ఈ రకమ ైన ఖ్ాత్సలోి  న్నరిిష్ట  కాలాన్నక  డిపాజిట్ చేస్ాత డు మరియు మ చూయరిటీ పతరియడ్ వరకు దసన్నన్న విత్ డసర  చేయలేడు. 
మ చూయరిటీ కాలవయవధిక  ముాందు అత్డు/ఆమ  డబుును విత్ డసర  చేసుకునిటియిత్ే, అపుుడు బ్యాంకును బ్యాంకుకు 
మారుసుత ాంది. ఫిక ాడ్ డిపాజిట్ అక ాంట్ లో వడడీ  రేటు బ్యాంకును బటిట  4% నుాంచి 7.25% మధయ ఉాంటుాంది. ఎఫ్ డ్ి యొకు 
కాలాం 7 రోజుల నుాంచి 10 సాంవత్రాల వరకు మారవచుు. 
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