ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ

(ਸਿਰਫ਼ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ)

ਬਾਰਕੋਡ

ਮੇਰਾ ਹੇਠਲਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਬਚਤ

______________________

ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ

ਸੇਵਿੰਗਸ ਸੈਲਰੀ

ਸ਼ਾਖਾ ਕੋਡ:

ਸ਼ਾਖਾ

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਤੀ:

ਦ

ਦ

ਮ

ਮ

ਸ

ਸ

ਸ

ਸ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲੇ ਪੈੱਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੱ ਡੇ ਅੱ ਖਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰੋ – "*"ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੈ)

ਔਸਤਨ ਤਿਮਾਹੀ ਬਕਾਇਆ

ਮੈਂ / ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਔਸਤ ਤਿਮਾਹੀ ਬੈਲੇਂਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱ ਖਣ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਨਲ ਸ਼ੁਲਕ ਲੱਗਣਗੇ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਦੱ ਸੋ।
ਦੂਜਾ ਬਿਨੈਕਾਰ

ਪਹਿਲਾ ਬਿਨੈਕਾਰ

ਤੀਜਾ ਬਿਨੈਕਾਰ

ਗ੍ਰਾਹਕ
ਆਈਡੀ
ਆਧਾਰ
ਨੰਬਰ

ਨਿਜੀ ਵੇਰਵੇ*
ਏਪੀਪੀਐਲ

ਅਗੇਤਰ

ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ

ਵਿੱ ਚਕਾਰਲਾ ਨਾਮ / ਆਖਰੀ ਨਾਮ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱ ਚਕਾਰ ਇਕ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਛੱ ਡੋ)

ਪਹਿਲਾ
ਦੂਜਾ
ਤੀਜਾ
ਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱ ਲੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਗਾਰਡੀਅਨ ਦਾ ਨਾਮ (ਇਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਜੋਂ) ਲਿਖੋ।

qd¥J (\t / A¡ / Wr)

ਜਨਮ ਮਿਤੀ

ਪੱ ਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ / ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਲਈ ਛੋਟਾ ਨਾਮ
ਪਹਿਲਾ
ਏਪੀਪੀਐਲ.

ਪਹਿਲਾ
ਏਪੀਪੀਐਲ.

ਦ

ਦ

ਮ

ਮ

ਸ

ਸ

ਸ

ਸ

ਦੂਜਾ
ਏਪੀਪੀਐਲ.

ਦੂਜਾ
ਏਪੀਪੀਐਲ.

ਦ

ਦ

ਮ

ਮ

ਸ

ਸ

ਸ

ਸ

ਤੀਜਾ
ਏਪੀਪੀਐਲ.

ਤੀਜਾ
ਏਪੀਪੀਐਲ.

ਦ

ਦ

ਮ

ਮ

ਸ

ਸ

ਸ

ਸ

ਮਾਂ ਦਾ ਪੇਕਾ ਨਾਮ

ਪੈਨ ਨੰਬਰ (ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ 60/61 ਜੋੜੋ) ਫਾਰਮ 60/61 ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ (ਹਾਂ/ਨਹੀਂ)
ਪਹਿਲਾ
ਏਪੀਪੀਐਲ.

ਵਾਈ

ਨ

ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ.

ਦੂਜਾ
ਏਪੀਪੀਐਲ.

ਵਾਈ

ਨ

ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ.

ਤੀਜਾ
ਏਪੀਪੀਐਲ.

ਵਾਈ

ਨ

ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ.

""Wr'' WrOp qd¥J

ਪਹਿਲੇ ਧਾਰਕ ਦਾ ਡਾਕ ਪਤਾ*
ਫਲੈ ਟ ਨੰ. ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ
ਦਾ ਨਾਮ
ਸੜਕ ਨੰ./ਨਾਮ
ਲੈਂ ਡਮਾਰਕ
ਸ਼ਹਿਰ

ਪਿੰ ਨ ਕੋਡ

ਪ੍ਰਦੇਸ਼

ਦੇਸ਼
ਫ਼ੋਨ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ)

ਮੋਬਾਈਲ

10 ਅੰ ਕ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ.

ਐਸਟੀਡੀ ਕੋਡ

ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ
ਨੰ.

ਫ਼ੋਨ (ਦਫਤਰ)
ਐਸਟੀਡੀ ਕੋਡ

ਫੈਕਸ ਨੰ.
ਐਸਟੀਡੀ ਕੋਡ

ਈਮੇਲ

ਪਹਿਲੇ ਧਾਰਕ ਦਾ ਸਥਾਈ ਪਤਾ*

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟਿਕ ਕਰੋ ਜੇ ਸਥਾਈ ਪਤਾ ਡਾਕ ਪਤੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ

ਫਲੈ ਟ ਨੰ. ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ
ਦਾ ਨਾਮ
ਸੜਕ ਨੰ./ਨਾਮ
ਲੈਂ ਡਮਾਰਕ
ਸ਼ਹਿਰ

ਪਿੰ ਨ ਕੋਡ
ਦੇਸ਼

ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਦੂਜੇ ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਡਾਕ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ**

ਹਾਂ

ਹਾਂ

ਤੀਜੇ ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਡਾਕ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ**

ਨਹੀਂ

ਨਹੀਂ

** ਜੇ ਹੋਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ (ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ) ਦਾ ਡਾਕ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱ ਖਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੰ ੂ ਵੱ ਖਰੇ ਫਾਰਮ (ਹਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਲਈ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ) ਵਿੱ ਚ ਡਾਕ ਪਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।

ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਾਂ*
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱ ਤੀ ਹੱ ਲ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਜ਼ਰਬਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱ ਚ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ, ਐਸਐਮਐਸ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਨਵੀਨਤਮ ਖੋਜਾਂ, ਰੋਮਾਂਚਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਮੁੱ ਦੇ ਦੱ ਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਨੈਕਾਰ ਚੁਣੋ, ਜੋ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਪਡੇਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ:

ਪਹਿਲਾ ਬਿਨੈਕਾਰ

ਮੈਂ

ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ /

ਦੂਜਾ ਬਿਨੈਕਾਰ
( 1 )

ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ।

ਤੀਜਾ ਬਿਨੈਕਾਰ

ਪਹਿਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ*:
ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਥਿਤੀ:

ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ

ਕਵਾਰਾ

ਨਾਬਾਲਗ਼:

ਨਹੀਂ

ਹਾਂ

ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮ:

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਕੰ ਪਨੀ

ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ

ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ

ਹੋਰ

ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸਮ

ਤਨਖ਼ਾਹਸ਼ੁਦਾ

ਆਪਣਾ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ

ਵਪਾਰ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਹੋਰ

ਜੇ ਤਨਖਾਹਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ
ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਿਹਾ

ਪਬਲਿਕ ਲਿ.ਕੰ ਪਨੀ

ਸਰਕਾਰੀ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ.ਕੰ ਪਨੀ

ਪੀਐਸਯੂ

ਜੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੇਸ਼ਾ

ਸੀਏ

ਡਾਕਟਰ

ਵਪਾਰੀ

ਵਕੀਲ

ਹੋਰ

ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱ ਚ ਹੈ

ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਿਟੇਡ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

ਮਾਲਕੀ

ਭਾਈਵਾਲੀ

ਹੋਰ

ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ (ਲੱਖਾਂ ਵਿੱ ਚ ਰੁਪਏ)

0.5 ਤੋਂ ਘੱ ਟ

0.5 ਤੋਂ 5

5 ਤੋਂ 15

15 ਤੋਂ 25

ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਰਵੇ*

ਨਹੀਂ

ਹਾਂ

ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ:

ਹੋਰ

25 ਤੋਂ 50

50 ਤੋਂ ਵੱ ਧ

(ਨਕਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)

ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ

ਨਕਦ

ਚੈੱਕ

ਨਿਲ

ਰਕਮ: (`)

ਜੀ ਐਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

ਪੈਸੇ(ਪੈਸੇ)

ਚੈੱਕ ਨੰ:

ਜੀ ਐਲ ਹਵਾਲਾ ਨੰ.:

ਮਿਤੀ
ਦ

ਖਾਤਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼*
ਕਵਾਰਾ

ਦੋਵੇਂ / ਕੋਈ ਇਕ ਜਾਂ ਸਰਵਾਈਵਰ(ਉੱਤਰਜੀਵੀ)

ਦ

ਮ

ਮ

ਸ

ਸ

ਸ

ਇਦੋਂ ਲਿਖਿਆ:
ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਅਕਾਉਂਟ ਪੇਈ ਲਿਖ ਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ "ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਲਿ. ਖਾਤੇ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ
ਦਾ ਨਾਮ" ਤੇ ਦੇਣਯੋਗ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਸ

ਸਾਂਝਾ (ਡੈਬਿਟ / ਏ ਟੀ ਐਮ ਕਾਰਡ / ਨੈੱਟਬੈਂਕਿੰਗ / ਮੋਬਾਈਲਬੈਂਕਿੰਗ ਐਕਸੈਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ)

ਫੋਰਮਨ ਜਾਂ ਸਰਵਾਈਵਰ (ਪੂਰਬਲਾ ਜਾਂ ਉੱਤਰਜੀਵੀ)

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਬਚਤ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 25 ਵਰਕਿਆਂ ਅਤੇ 50 ਵਰਕਿਆਂ ਦੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱ ਕ ਡਿਫੌਲਟ ਦੁਆਰਾ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਜ਼

(ਇਕ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ*, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰੋ)
ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿਕਲਪ (ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਉਚੇਰੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੱ ਖਰੇ ਰੂਪ ਲਈ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)

ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ

ਗੋਲਡ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ#

ਪਹਿਲਾ ਬਿਨੈਕਾਰ

ਪਲੈ ਟਿਨਮ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ#

ਯੈੱਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗੋਲਡ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ#

ਦੂਜਾ ਬਿਨੈਕਾਰ
ਤੀਜਾ ਬਿਨੈਕਾਰ
*ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਜ਼ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ www.yesbank.in ਉੱਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ)।

# ਸਿਰਫ਼ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਪਲੈ ਟਿਨਮ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ। ਸਿਰਫ਼ ਚਾਲੂ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਯੈੱਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗੋਲਡ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ।

ਐਸ ਐਮ ਐਸ/ ਈਮੇਲ ਏਲਰਟ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਐਕਸੈਸ ਬੇਨਤੀ
ਨੈੱਟਬੈਕਿੰਗ

ਐਸਐਮਐਸ ਈਮੇਲ

ਈ-ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ

ਮੋਬਾਈਲਬੈਂਕਿੰਗ

ਈਮੇਲ ਆਈ ਡੀ

ਪਹਿਲਾ ਬਿਨੈਕਾਰ
ਦੂਜਾ ਬਿਨੈਕਾਰ
ਤੀਜਾ ਬਿਨੈਕਾਰ
ਦੂਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ।

ਤੀਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ।

ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਈ-ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ (ਕੋਈ ਟਿਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ, ਈ-ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੌਤਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ)।
• ਈ-ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ: ਪਹਿਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਈ-ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈ ਡੀ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। • ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਏਲਰਟ: ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਅਤੇ

ਈਮੇਲ ਏਲਰਟਾਂ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਥ੍ਰੇਸ਼ੋਲਡ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਸੰ ਸ਼ੋਧਣ ਵੀ ਨੈਟਬੈਂਕਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। • ਡਿਫੌਲਟ ਏਲਰਟ: 5000 ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਦਾ ਕੋਈ ਡੈਬਿਟ / ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਸਪਤਾਹਿਕ ਖਾਤਾ ਬੈਲੇਂਸ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਓਵਰਡ੍ਰਾਫਟ ਏਲਰਟਸ ਦਾ ਸੰ ਚਾਰ
ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ(ਕਾਂ) ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਚੇਰੀ ਥ੍ਰੇਸ਼ੋਲਡ ਰਕਮ/ਵਾਰੰ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸੈਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕ ਇਸਦਾ ਸੰ ਚਾਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਰੋ। • ਚੈਨਲ ਐਕਸੈਸ ਬੇਨਤੀ: ਇੱ ਕਲੇ ਪਿੰ ਨ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੈਟਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਫੋਨਬੈਂਖਿੰਗ ਤੇ ਲੌ ਗ

- ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪਿੰ ਨ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱ ਚ ਨੈਟਬੈਂਕਿੰਗ ਪਿੰ ਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੀ ਆਈ ਬੀ ਆਈ ਐਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਚੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰ ਦਾ/ਦਿੰ ਦੀ ਹਾਂ।
ਪਹਿਲਾ ਬਿਨੈਕਾਰ

ਦੂਜਾ ਬਿਨੈਕਾਰ

ਤੀਜਾ ਬਿਨੈਕਾਰ

ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ*

ਮੈਂ / ਅਸੀਂ, ਹੇਠਾਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਲਿ. (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਬੈਂਕ” ਵਜੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੋਣ ਨਾਤੇ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ / ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ: www.yesbank.in ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੇਰੇ / ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱ ਖੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖੇ / ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ /

ਕਾਇਮ ਰੱ ਖੇ / ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ / ਭਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ / ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱ ਝੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।

ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ, ਮੈਨੰ ੂ/ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਤੀ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਆਪਣੀ ਇਕਮਾਤਰ ਇੱ ਛਾ ਤੇ, ਉੱਪਰ ਦੱ ਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦਾ, ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸੰ ਸ਼ੋਧਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱ ਝ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ
ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱ ਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ(ਖਾਤਿਆਂ) ਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵੱ ਲ ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਾਰ
-ਪ ੋ
ਆਰ ਕਰ
ਦੇ ਾਖਰ
ੋ
ਫੋਟ ਸਤ
ਹ

ਾਰ
-ਪ ੋ
ਆਰ ਕਰ
ਦੇ ਾਖਰ
ੋ
ਫੋਟ ਸਤ
ਹ

ਾਰ
-ਪ ੋ
ਆਰ ਕਰ
ਦੇ ਾਖਰ
ੋ
ਫੋਟ ਸਤ
ਹ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੀਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ

ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਚਿਪਕਾਓ

ਦੀ ਫੋਟੋ ਚਿਪਕਾਓ

ਦੀ ਫੋਟੋ ਚਿਪਕਾਓ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕਾਲੇ ਪੈੱਨ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੋ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਹਸਤਾਖਰ ਪਹਿਲਾ ਬਿਨੈਕਾਰ

ਹਸਤਾਖਰ ਦੂਜਾ ਬਿਨੈਕਾਰ

ਹਸਤਾਖਰ ਤੀਜਾ ਬਿਨੈਕਾਰ

ਨਾਮ ..........................................................................................

ਨਾਮ ...........................................................................................

ਨਾਮ ...........................................................................................

ਮਿਤੀ

ਮਿਤੀ

ਮਿਤੀ

ਦ

ਦ

ਮ

ਮ

ਸ

ਸ

ਸ

ਸ

ਦ

ਦ

ਮ

ਮ

ਸ

( 2 )

ਸ

ਸ

ਸ

ਦ

ਦ

ਮ

ਮ

ਸ

ਸ

ਸ

ਸ

ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ
(ਸਿਰਫ਼ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ)

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵੇਰਵੇ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ (ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ) / ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ (ਬਚਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਥਾਤੇ ਲਈ)

ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ।

ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਈ ਡੀ

ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਖਾਤਾ ਰੱ ਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵੇ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ/ਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱ ਚ ਉਲੇ ਖ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ, ਪੇਸ਼ੇ
ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਮਿਤੀ

ਹਸਤਾਖਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ:
ਦ

ਦ

ਮ

ਮ

ਸ

ਸ

ਸ

ਸ

ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ

ਹਾਂ

ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਤੀ: ________________________________
ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਡ:

ਹਸਤਾਖਰ:

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ .........................................................................................................
ਤਨਖ਼ਾਹ ਖਾਤੇ ਲਈ: ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮ ਵਿੱ ਚ ਫੋਟੋ, ਹਸਤਾਖਰ/ਸੰ ਚਾਰ ਪਤੇ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਪਤੇ ਸਮੇਤ ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਡ ਹੈ ___________________________________

ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰੀ ਦਾ ਨਾਮ:
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਸੀਲ ਮਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਰ
ਦ

ਦ

ਮ

ਮ

ਸ

ਸ

ਸ

ਸ

ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ
ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ/ਕੁਮਾਰੀ ........................................................................................................................... ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ/ਕੁਮਾਰੀ. .............................................................................................................................................................
ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ/ਕੁਮਾਰੀ ...................................................................................................................................................................................(ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱ ਚ, ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰ) ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ
ਫਾਰਮ ਵਿੱ ਚ ਭਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱ ਚ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਹਕ(ਕਾਂ) ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ...................................................................................................................................... ਮੀਟਿੰ ਗ ਦੀ ਕਿਸਮ: ............................................................................................................................................
ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਡ
ਮਿਤੀ
ਦ

ਮ

ਮ

ਸ

ਸ

ਸ

ਖਾਤਾ ਨੰ.

ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਈ ਡੀ

ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਈਸੀ 1
ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈਗਮੈਂਟ

ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਸ

ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਈਸੀ 2
ਬੀ ਆਰ ਬੀ

ਭਾਈਵਾਲ ਸੈਗਮੈਂਟ
ਬੀ ਆਰ ਬੀ
(ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੈ)
ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰੋਤ ਮਿਲੇ

ਆਰ ਬੀ

ਆਈ ਐਸ ਬੀ

ਈ ਬੀ ਬੀ

ਸੀ ਬੀ ਬੀ

ਈ ਬੀ ਬੀ

ਸੀ ਬੀ ਬੀ

ਆਰ ਬੀ

ਆਈ ਐਸ ਬੀ

ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਈਸੀ 3

ਈ ਸੀ ਬੀ

ਸੀ ਆਈ ਬੀ

ਸੀ ਐਫ
ਆਈ ਬੀ ਜੀ

ਸੀ ਐਫ
ਆਰ ਐਚ ਈ

ਜੀ ਆਰ
ਏਮ

ਐਮ ਐਨ ਸੀ

ਆਈ ਐਨ
ਬੀ ਕੇ ਜੀ

ਆਈ ਐਫ ਆਈ

ਡੀ ਬੀ

ਐਸ ਆਈ ਜੀ ਏ

ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਡ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਡ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ....................................................................................................................................

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ .................................................................................................................................

ਹਸਤਾਖਰ .................................................................................................................................................

ਹਸਤਾਖਰ .............................................................................................................................................

ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਰ ਐਮ ਕੋਡ ............................................................................................................................

ਪੂੰ ਜੀ ਆਰ ਐਮ ......................................................................................................................................

ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਖਾਤਾ

ਹਸਤਾਖਰ ............................................................................................................................................
(ਬੀ ਬੀ ਐਲ / ਆਰ ਟੀ ਐਲ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ)

ਪੀ ਈ ਪੀ

ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ

ਐਨ ਜੀ ਓ

ਜੋਖਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ................................................................................................................................................

ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਡ

ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਕੋਡ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਈ ਡੀ

ਪਰਚਾਰ ਕੋਡ

ਟ੍ਰੈਕਰ ਆਈ ਡੀ

ਲੀਡ ਆਈ ਡੀ

ਹਸਤਾਖਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਈ ਡੀ .................................................................................................................
(ਬੀ ਐਸ ਡੀ ਐਲ/ਬੀ ਐਸ ਪੀ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ)

ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ

ਹਾਮੀ

ਗ੍ਰਾਹਕ ਦਾ ਨਾਮ: ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ / ਕੁਮਾਰੀ / ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ / ਡਾ. / ਪਰੋ.

ਪੈਸੇ. (ਪੈਸੇ)

ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ।
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ਸਿਰਫ਼ ਦਫਤਰ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ

ਦ

ਬਾਰਕੋਡ

ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਈ ਗਈ।

ਨਕਦ

ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ .............................................................................................................................................................................
ਮਿਤੀ
ਦ

ਦ

ਮ

ਮ

ਸ

ਸ

ਸ

ਸ

ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਨੋਨ-ਇੰ ਸਟਾਕਿਟ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱ ਚ, ਏ ਟੀ ਐਮ ਉੱਤੇ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਏ ਟੀ ਐਮ / ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਲਈ ਪਿੰ ਨ ਨੰਬਰ ਕੋਰੀਅਰ/ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰ ਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਦੀ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਿੰ ਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
( 3)

ਫਾਰਮ ਡੀਏ1 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇਕ ਚੁਣੋ) ਸਿਰਫ਼ ਏਕਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ ਇਕੱ ਲੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ
ਹਾਂ, ਮੈਨੰ ੂ/ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 45 ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰ ਪਨੀਜ਼ (ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਸ, 1985 ਦੇ ਰੂਲ 2(1) ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੰ ੂ/ਸਾਨੂੰ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਦੱ ਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਰਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਖਾਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ****।
ਮੈਂ / ਅਸੀਂ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ(ਪਤੇ)
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ/ਮੇਰੇ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱ ਚ, ਖਾਤੇ ਵਿੱ ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ, ਜਿਸਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਲਿ. ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਮ੍ਹਾਂ / ਰਕਮ

ਵਧੀਕ ਵੇਰਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ

ਕਿਸਮ

ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ (ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱ ਤ ਵਿੱ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ)

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ਪਤਾ
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ....................................................................................................................................................... ਉਮਰ ........................................ ਜੇ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਹੈ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ

ਦ

ਦ

ਮ

ਮ

ਸ

ਸ

ਸ

ਸ

*ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਹੈ, ਮੈਂ / ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ / ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ / ਕੁਮਾਰੀ (ਨਾਮ)
(ਉਮਰ)

(ਪਤਾ) ..................................................................................................................................................................................................

..............................................................................ਨੂੰ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ/ਨਾਬਾਲਗ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱ ਚ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਲਗ਼ਪੁਣੇ ਦੌਰਾਨ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਮੈਂ

ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ/

ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸਲਾਹ/ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ/ ਪੱ ਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ।

....................................................................................................

....................................................................................................
**ਦੂਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ/ਅੰ ਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ

**ਪਹਿਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ/ਅੰ ਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ
(ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਹੈ)

....................................................................................................
**ਤੀਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ/ਅੰ ਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

***ਪਹਿਲੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

***ਦੂਜੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਨਾਮ : ................................................................................................................

ਨਾਮ : .................................................................................................................

ਪਤਾ ..................................................................................................................

ਪਤਾ ................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

ਮਿਤੀ : ....................................................................

ਥਾਂ ......................................................................................

* ਕਾਟਾ ਮਾਰੋ ਜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਨਾਬਾਗ਼ ਹੈ
**ਜਿੱ ਥੇ ਜਮਾਂ ਰਕਮ/ਖਾਤਾ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱ ਖੀ ਜਾਂਦੀ/ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਉੱਤੇ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
*** ਗਵਾਹ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਚਾਹੀਦੇ ਗਨ, ਜਿੱ ਥੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਅੰ ਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। **** ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੁਨਿਯਾਦੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਬਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ
ਬਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਏਕਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱ ਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਰੇਮੀਟੈਂਸ / ਚੈੱਕਾਂ / ਡੈਬਿਟ / ਏ ਟੀ ਐਮ ਕਾਰਡ / ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ / ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ/ਕਢਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਹੈ
ਖਾਤੇ ਪਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀ(ਆਂ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ ਬੀ ਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਸੰ ਗਠਨਾਂ / ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਲੋ ਜ਼ਿੰਗ ਬੈਲੇਂਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਰੁਪਏ ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਔਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.yesbank.in ਨੂੰ ਦੇਖੋ
ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ(ਕਾਂ) ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਚੈੱਕਾਂ, ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਵਾਰੰ ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਖਾਤੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ(ਕਾਂ) ਦੇ ਹਿੱ ਤ ਵਿੱ ਚ ਪਿਠਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਵਿੱ ਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ
ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਖਾਤੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਡੋਰਮੈਂਟ ਅਕਾਉਂਟ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰ ਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਵਿੱ ਚ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਔਸਤ ਤਿਮਾਹੀ ਬੈਲੇਂਸ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱ ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱ ਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ
ਗੈਰ-ਅਨੁਪਾਲਣ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਔਸਤ ਤਿਮਾਹੀ ਬੈਲੇਂਸ (ਏ ਕਿਉ ਬੀ) ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱ ਤੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰ ਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰ ਬਰ, ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ) ਦੀ ਮਿਆਦ
ਲਈ ਖਾਤੇ ਵਿੱ ਚ ਏਂਡ ਔਫ ਡੇ (ਈ ਓ ਡੀ)ਬੈਲੇਂਸ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਵਜੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ--(ਈ ਓ ਡੀ ਬੈਲੇਂਸ ਦਿਨ1+ਈ ਓ ਡੀ ਬੈਲੇਂਸ ਦਿਨ 2.....)/ਵਿੱ ਤੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱ ਤ ਦਿਨਾਂ
ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿਮਾਹੀ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰ ਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱ ਚ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਖਾਤੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੇਵਿੰਗਸ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਅਕਾਉਂਟ ਦੀ ਏ ਕਿਉ ਬੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਖਾਤੇ ਦੇ ਅਸਤੁੰ ਸ਼ਟ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱ ਚ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕ ਰਾਖਵਾਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਪਾਸਬੁੱ ਕ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਣ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਖਾ ਤੇ ਜਾਓ।

ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੇਲੇ, ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ(ਆਂ) ਦੇ ਪਤੇ, ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਸਤੁੰ ਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰ ਭਾਵੀ ਗ੍ਰਾਹਕ/ਕਾਂ, ਜਨਤਾ ਦੇ
ਸਦੱ ਸਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ
ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ/ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ(ਆਂ) ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਦੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ/ਏਨਟਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ
ਫਾਰਮ 60 (ਗੈਰ-ਖੇਤੀ) ਜਾਂ ਫਾਰਮ 61 (ਖੇਤੀ) ਵਿੱ ਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱ ਚ ਜਿਸਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਯੋਗ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ,

ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਜਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਕਾਉਂਟ ਨੰਬਰ (ਪੀ ਏ ਐਨ) ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਇੰ ਡੈਕਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨੰਬਰ (ਜੀ ਆਈ ਆਰ ਐਨ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਦਏਗਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ।
ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਬੈਲੇਂਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਤਰਜੀਵੀਆਂ / ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱ ਚ, ਬੈਂਕ ਢੁਕਵੇਂ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਨਿਯੰ ਤ੍ਰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਕਦਮ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਹੂਲਤ
ਸਿਰਫ਼ ਏਕਲ ਸਮਰੱ ਥਾ (ਯਾਂਨੀ, ਏਕਲ/ਸਾਂਝੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਇਕਮਾਤਰ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ) ਵਿੱ ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ,
ਯਾਂਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਸਮਰੱ ਥਾ ਵਿੱ ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱ ਤ ਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਰੱ ਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ, ਰੱ ਦੀਕਰਣ ਜਾਂ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਗਵਾਹ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿੱ ਥੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਅੰ ਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਦੇ ਹਿੱ ਤ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਜਿੱ ਥੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਸਕਦੇ ਹਨ)
ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱ ਕ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁੱ ਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ‘ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਰਟਰ’ ਅਤੇ ‘ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ’ ਦੀ ਇਕ ਨਕਲ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱ ਚ, ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ yestouch@yesbank.in ਵਿਖੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਨ ਸੈੱਲ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇਸਦਾ ਸਤੁੰ ਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਲੋ ਕਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

