COUNTY BANK – ਹੋਲ ਬੈਂਕ [WHOLE BANK] – ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ – ਫ਼ਰਵਰੀ 5 ਸਵੇਰੇ ਖਰਡ਼ਾ
COUNTY BANK
MERCED, CA
ਸੁਆਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਗਾਈਡ
FDIC ਕਾੱਲ ਸੈਂਟਰ
1-800-591-2820
ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ – ਸਾਰਾ ਸਮੇਂ ਪੈਸਿਫ਼ਿਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਫ਼ਰਵਰੀ 6: ਰਾਤੀਂ 9:00 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ, ਫ਼ਰਵਰੀ 7: ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮੀਂ 5:00 ਵਜੇ
ਐਤਵਾਰ, ਫ਼ਰਵਰੀ 8: ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮੀਂ 5:00 ਵਜੇ
ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ - ਰਾਤੀਂ 8:00 ਵਜੇ
ਗਾਹਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ (ਖਾਤਿਆਂ) ਵਿਚਲੀ ਕੁਲ ਰਕਮ ਨੂੰ Westamerica Bank, San Rafael, CA ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ ਸਾਬਕਾ County Bank ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਨਿਚਵਾਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ, 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਵਾਲੇ ਆਮ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਆਮ
ਵਾਂਗ, ਸੋਮਵਾਰ, 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ।
ਜਦ ਤੱਕ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚੈੱਕਾਂ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ATM ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ
ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੈੱਕਾਂ ਸਮੇਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਪਾੱਜ਼ਿਟ, ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
1.

ਖਾਤਾ (ਖਾਤੇ): ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ (ਖਾਤਿਆਂ) ਬਾਰੇ ਕੀ?

2.

ATM/ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ/ਚੈਕਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਿੱਲਪੇ: ਮੇਰੇ ATM/ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ/ਚੈਕਾਂ/ਜਾਂ ਬਿੱਲਪੇ ਬਾਰੇ ਕੀ?

3.

ਦਲਾਲੀ ਵਾਲੇ ਡਿਪਾੱਜਿਟ: ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਪਾੱਜਿਟ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਲਾਲੀ ਵਾਲੇ ਡਿਪਾੱਜਿਟ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?

4.

ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਪਾੱਜਿਟ - ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾੱਜਿਟ: ਕੀ ਮੇਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਪਾੱਜਿਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ?

5.

ਵੈਸਟਅਮਰੀਕਾ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਪਾੱਜਿਟ: ਕੀ ਦੋਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮੇਰੇ ਡਿਪਾੱਜਿਟ ਅਜੇ ਵੀ ਬੀਮੇ ਤਹਿਤ ਹਨ?

6.

ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਢਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਤੇ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ? ਕੀ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ
ਕਢਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ?

7.

ਕਰਜ਼ੇ/ਮਾੱਰਟਗੇਜ: ਮੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਮਾੱਰਟਗੇਜ ਬਾਰੇ ਕੀ?

8.

ਅਮਲ ਵਿਚਲੇ ਕਰਜ਼ੇ: ਕੀ ਜੇ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹੈ?

9.

ਮੀਡੀਆ: ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵਾਂਗਾI

10. ਸੇਫ਼ ਡਿਪਾੱਜ਼ਿਟ ਬਾੱਕਸ: ਮੇਰੇ ਸੇਫ਼ ਡਿਪਾੱਜ਼ਿਟ ਬਾੱਕਸ ਬਾਰੇ ਕੀ?
11. ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ: ਮੇਰੇ ਸਟਾੱਕ ਬਾਰੇ ਕੀ?
12. ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ: ਸਾਰੇ ਡਿਪਾੱਜ਼ਿਟ ਤਬਾਦਲੇ ਬਨਾਮ ਬੀਮਾਸ਼ੁਦਾ ਡਿਪਾੱਜ਼ਿਟ ਤਬਾਦਲੇ?
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1. ਕਾਉਂਟੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚਲੇ ਮੇਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ?
ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾ ਖਾਤਿਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਚੈਕਿੰਗ, ਬੱਚਤਾਂ, ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ, CDਆਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਡਾੱਲਰ ਦੀ
ਰਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, Westamerica Bank, San Rafael, CA ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। County Bank ਵਿਚ
ਜਮ੍ਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ Westamerica Bank ਵਿਚ ਖਾਤਾ ਹੈ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤਕ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, Westamerica ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕੋਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ Westamerica ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕ, ਜਦ ਤਕ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਬਕ County Bank
ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਲਈ ਦਾਵਾ ਕਰਨ/ਇਸਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ/ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ
ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ।
2. County Bank ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚੈੱਕਾਂ/ ATM /ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ?
ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਰਕਮ ਤਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ
ਕਿ Westamerica Bank ਵਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ATM/ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ,
ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
3. ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਖਾਤਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦਲਾਲੀ ਵਾਲੇ ਜਮ੍ਹਾ ਖਾਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?
ਇੱਕ ਸਾਰੇ-ਜਮ੍ਹਾਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ [All-Deposit Transfer] ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਜੋਂ, ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਸਮੇਤ
ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ Westamerica Bank ਵਲੋਂ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਮਗਰੋਂ, Westamerica Bank ਜਮ੍ਹਾ-ਖਾਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ
ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ,
Westamerica Bank ਦਲਾਲੀ ਵਾਲੇ ਜਮ੍ਹਾ-ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਸਮੇਤ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾ
ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ, ਛੇਤੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਏਗਾ, ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਮ੍ਹਾ
ਖਾਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਖਾਤੇ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ, ਆਪਣੇ CD ਨੂੰ ਨਵਿਆਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਲਈ ਇਕ
ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਰਕਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4. ਮੇਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਪਾੱਜ਼ਿਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ?
ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੈੱਕਾਂ ਸਮੇਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਪਾੱਜ਼ਿਟ [Direct Deposits], ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
5. ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾ ਖਾਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨਾਲ ਜੋਡ਼ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ
$250, 000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ?
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Westamerica Bank ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮਗਰੋਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਮਾ
ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੁਹਲਤ ਦਾ ਇਹ ਵਕਫ਼ਾ, ਇਕ ਜਮ੍ਹਾ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨੂੰ, ਜੇ ਲੋਡ਼ ਹੋਵੇ, ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਮੁਡ਼-ਤਰਤੀਬ ਕਰਨ ਦਾ
ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਤੋਂ CDਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ, ਛੇ-ਮਹੀਨਿਆ ਦੇ ਮੁਹਲਤ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੇ ਅੰਤ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਭ ਤੋਂ
ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
CDਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਦਾ ਵਕਫਾ, ਛੇ-ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਲਈ
ਅਤੇ ਉਨੀ ਹੀ ਡਾੱਲਰ ਰਕਮ (ਕਮਾਏ ਗਏ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾ) ਨਾਲ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ, ਛੇਮਹੀਨਿਆ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਜੇ ਇੱਕ CD ਛੇ-ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਹਲਤ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਾਰ ਤੇ
ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਿਰਫ਼ ਛੇ-ਮਹੀਨਿਆ ਦੇ ਮੁਹਲਤ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਏਗਾ।
6. ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਓਸੇ ਦਰ ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਢਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਿਆ
ਜਾਏਗਾ?
Westamerica Bank, ਦਰਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਛੇਤੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ
ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਖਾਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਖਾਤੇ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ, ਆਪਣੇ CD ਨੂੰ ਨਵਿਆਕੇ ਜਾਂ
ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਮ੍ਹਾ-ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਰਕਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
7. County Bank ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਰਜੇ ਜਾਂ ਮਾੱਰਟਗੇਜ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ?
ਸਾਰੇ ਮਾੱਰਟਗੇਜ ਅਤੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦਾ Westamerica Bank ਵਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ
ਦੇਣਦਾਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ County Bank ਲਈ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਆਪਣੇ ਚੈਕ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸੀ ਪਤੇ
ਤੇ ਭੇਜੋ।
8. ਜੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਰਜਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਆੱਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ
ਕੀ ਹੋਏਗਾ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਪਰਕ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
9. ਮੈਂ ਟੀਵੀ/ਅਖ਼ਬਾਰ/ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
ਪਬਲਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

David Barr
202-898-6992 (ਦਫ਼ਤਰ)
703-622-4790 (ਸੈਲ)
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dbarr@fdic.gov
10. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਫ਼ ਡਿਪਾੱਜਿਟ ਬਾੱਕਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਇਹ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੇਫ਼ ਡਿਪਾੱਜਿਟ ਬਾੱਕਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ; ਪਰ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
11. ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾੱਕ, ਨੋਟਸ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਨੋਟਸ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਊਂਟੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ?
County Bank ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਟਾੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ
County Bank ਲਈ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ Capital Corporation of the West (ਨੈਸਡੈਕ CCOW), Merced,
CA, ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਿਸੀਵਰ ਬਹਿਣ ਵਿਚ Capital Corporation of the
West, ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਜ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਜਾਂ Capital Corporation of the West ਦੇ ਹੋਰ ਲੈਣਦਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ
ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਿਸੀਵਰ ਨਾਲ ਇਕ ਦਾਵਾ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸਦੀ ਬਜਾਇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿੱਧਿਆਂ Capital
Corporation of the West ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
PO Box 351
Merced, CA 95341
County Bank ਖਿਲਾਫ਼ ਲੈਣਦਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ ਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਨੂੰ
ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
FDIC as Receiver of County Bank
[FDIC, County Bank ਦੇ ਰਿਸੀਵਰ ਵਾਂਗ]
1601 Bryan Street
Dallas, TX 75201
Attention: Claim Agent
[ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਦਾਅਵਾ ਏਜੰਟ]

County Bank ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਭਾਗ [California Department of Financial
Institutions] ਵਲੋਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 6, 2009 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਫੈਡਰਲ ਡਿਪਾੱਜਿਟ ਬੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ
[Federal Deposit Insurance Corporation] (FDIC) ਨੂੰ ਰਿਸੀਵਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ Westamerica Bank ਨੇ County Bank ਲਈ ਰਿਸੀਵਰ ਵਜੋਂ FDIC ਤੋਂ County Bank ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਕੁਇਟੀ ਧਾਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ California DFI ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵੇਖੋ।
12. ਕੁਝ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾੱਜ਼ਿਟ, ਬੀਮਾਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ?
ਹਰ ਨਾਕਾਮ ਮਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗ਼ਤ ਵਾਲੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ FDIC ਦੀ
ਲੋਡ਼ ਹੈ। FDIC ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਤੀਜਾ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ
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ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। FDIC, ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਲਗਭਗ 25% ਵਿਚ ਸਾਰੇ
ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।
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