Card Division
Card Cheque Requisition Form
(For Local Principal Card only)
DD/MM/YYYY

Date:
Card Number

4

0

1

9

Cardholder’s Name : ………………………………………………………………………………………

The Head of Card Division
Modhumoti Bank Limited
Head Office
Dhaka
Dear Sir,
With reference to my above Card account maintained with your Division, I would like to request to issue
me a Card Cheque book containing 10 (ten) leaves. I have read, understood and accepted pertaining terms
and conditions mentioned over leaf.
Mode of receiving the Cheque:

By Mail

Yours faithfully,

By Hand

……………………………
Others..........................................
(Please specify)

(Signature)
Full Name……………………….

---------------------------------------For CARD DIVISION use only------------------------------Cheque Book Issue Register
Cheque Book No

Leaves

to

Customer ID

Personal Code

Creation Date

dd/mm/yy

.......................................
Cheque Book Issued by

...................
Verified by

Please contact us for any assistance
Card Division: DCCI Building, 3rd Floor, 65-66 Motijheel Commercial Area, Dhaka-1000

Helpline: +8802 9583809 (4071); +880 1741 719727
e-mail : cards@modhumotibankltd.com; Website: www.modhumotibankltd.com

Card Division
কার্ড ব্যব্হারেে সাধােন ননয়মাব্লী ও নকছু গুরুত্বপূর্ড তথ্য

মধু মতি ব্যাংক তিতমটেড এর কযডড চেক চেবযয় আপনযটক স্বযগিম। কযডড চেটকর তনরতবতিন্ন চেবয এবাং তনরযপত্তয তনতিি করযর িটয্ তনন্মতিতিি তবষটয় আপনযর
দৃতি আকষডণ করয হটে :
১. কযডড চেটকর আটবদন মধু মতি ব্যাংটকর তনতদড ি ফটমড করটি হটব। আটবদনপত্রটি স্বযযর কটর েরযেতর কযডড তডতিশটন অথবয মধু মতি ব্যাংটকর চেটকযটনয শযিযয়
পযঠযটনযর অনুটরযধ করয হি।
২. তিতিপযি কযডডধযরী শুধু মযত্র চিযকযি তিতমটের (েযকযর) তবপরীটি ১০ পযিযর কযডড চেক বইটয়র জন্ আটবদন করটি পযরটবন। িথম চেক বইটি তবনযমূ টি্
েরবরযহকৃি। পরবিী ১০ পযিযর িতিটি কযডড চেক বইটয়র ইেু ্ তফ ক্লযতেক এবাং চগযল্ড কযটডডর জন্ েযকয ১৫০.০০ এবাং প্লযটিনযম কযটডডর জন্ েযকয ২০০.০০
িটেযজ্ হটব।
৩. আটবদনপত্রটি কযডড তডতিশটন জময হবযর ৪/৫ কযেড তদবটের মটধ্, কযডড তডতিশন েরযেতর তিতিপযি কযডডধযরীর মটনযনীি /চেযগযটেযটগর ঠিকযনযয় কযডড চেক
বই কুতরয়যর েযতিড টের মযধ্টম চিরণ করটব।
৪. উটেি্, কযডড চেকটি তনতিয় অবস্থযয় চিরণ করয হটব। কযডড চেক বইটি ব্বহযর করযর পূ টবড, চেক বইটয়র েযটথ চিতরি Acknowledgement Slip-টি
স্বযযর কটর েরযেতর কযডড তডতিশটন অথবয মধু মতি ব্যাংটকর চেটকযটনয শযিযয় পযঠযটনযর অনুটরযধ করয হি। স্বযযরটি অবশ্ই কযডড আটবদনপটত্র িদত্ত স্বযযটরর
অনুরূপ হটি হটব। স্বযযর তনরীযয েযটপটয চেক বই েতিয় করয হটব।
৫. মধু মতি ব্যাংক ব্িীি অন্ ব্যাংটক জমযকৃি চেক বিড মযটন িেতিি Clearing িতিয়যর মযধ্টম োংগ্রহ করয েযটব। মধু মতি ব্যাংটকর শযিযয় জমযকৃি চেক
LBC/OBC এর মযধ্টম োংগ্রহ করয হটব।
৬. কযডড চেটকর চিনটদটনর পূটবড আপনযর চিতডে কযডডটি েতিয় এবাং ববধ চময়যটদর তকনয তনতিি হউন। বযতিি/ চময়যটদযত্তীণড/অতনয়তমি চিতডে কযটডডর চেক
এ চিনটদন করয েম্ভব নয়।
৭. িতিটি কযডড চেক চিনটদটনর তবপরীটি ১% অথবয েযকয ১০০.০০ (চেেয চবশী) িটেতোং েযজড িটেযজ্ হটব এবাং চেটকর পতরমযণ চমযে চিতডে কযটডডর
েীমযর ৯০% মযত্রযতধক করয েযটব নয। িতিটি চেটকর েটবডযচ্চ েীময েযকয ৫,০০,০০০.০০ (েযকয পযাঁে িযি) মযত্র। েতদ চেটকর মযন েযকয ৫,০০,০০০.০০ হয়, িটব
অনুগ্রহ কটর “Positive Pay Instruction” ব্বহযর করুন.
৮. িতিটি কযডড চেক তপওএে (POS) চিনটদন তহটেটব তবটবতেি হটব। এই চযটত্র কযডডধযরী েবডযতধক ৪৫ তদন এবাং েবডতনম্ন ১৫ তদন েু দতবহীন েু তবধয গ্রহন করটি
পযরটবন।
৯. মধু মতি ব্যাংক তিতমটেড উপটর উটেতিি শিড বিী চে চকযন েময় পতরবিড ন / পতরবধডন/পতরমযতজডি করযর যমিয োংরযন কটর।

---x---

Please contact us for any assistance
Card Division: DCCI Building, 3rd Floor, 65-66 Motijheel Commercial Area, Dhaka-1000

Helpline: +8802 9583809 (4071); +880 1741 719727
e-mail : cards@modhumotibankltd.com; Website: www.modhumotibankltd.com

