പതിപ്പ് 1 ഏ്രപിൽ 201

്രപസ്താ േഫാം

േഫാറം നം. _________________

(ഒപ്/ഇരട നാമം/മാതൃഭാഷയിലുള ്രപസ്താ)
(അേപക്ഷ മാ്രത പൂരിപ്പിേക)

തീയതി:

സ�ീകർത്ത,
മാേനജർ,
െയസ ബാങ് ലിമിറ്റഡ,
___________________________ ശാഖ
്രപിയെപ സാർ/മാഡം,
എന്െ താൽപ്പര�ാർ ചുവെട പരാമർശിച്ചിരിക ്രപസ്താ(കൾ) ദയവായി പരിഗണിക്ക.
ബാധകമായ ്രപസ്താവനയ ശരിയടയാളമിടുക:
ഒപ് ്രപസ്താ

ഇരട നാമ ്രപസ്താ

മാതൃഭാഷയിലുള ്രപസ്താ

…………………………………………………………………………………………………എന്നയാള� മകനായ/മകളായ/ഭാര�യായ…...…..……..……………………………………………………………
എന്നയിട താമസിക്ക…………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
വയസ ്രപായമു ്രശ/്രശീമത/കുമാരി …………………………..………… എന ഞാൻ ഇതിനാൽ ചുവെട പറഞ്ഞിരിക് സത�മാെണന് ്രപസ്താവിക്:
ഒപ് ്രപസ്താ
1.
എന്െ േപര ഇതാെണന് ……………………………………………………………………………………………….………………………………………..………………………………………………
2.
നിങ്ങള� ബാങ്ക എനിക് ഈ ബാങ് അക്കൗണ് ഉെണ്ട:
a)
b)
3.
4.

ആ അക്കൗണ്ടുകൾ എനിക് ഇനിപ്പറയ ഒേരെയാരു ഒപ് മാ്രതേമയുള്ള�െ: ……………………………………………………………………………….
അക്കൗ ഉപേയാഗാവശ�ങ്ങൾക് േമൽപ്പ ഒപ്പ പുറെമ, മെറ്റാരുതരത്ത ഞാൻ ഒപ്പിടിെല�.
a)
മുകളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക ഒപ് നൽകി ഞാൻ ഇഷ�ൂെചയ്യ/നൽകുന എല�ാ ഇൻസ്്രടുെമന്റുക/നിർേദ്ദശങ്
അംഗീകരിക്കാന പരിഗണിക്കാന ഇതിനാൽ ബാങ്ക നിർേദ്ദ നൽകുന്നുെവ.
b)
േമൽപ്പ ഒപ് നൽകിയിരിക്ക ഇൻസ്്രടുെമന്റുക നിർേദ്ദശങ് പരിഗണിക്കാന എന്െ അഭ�ർത് സ�ീകരിക്ക
കാരണത്ത, ബാങ്ക നിന് ഈടാക്കെപ്പടു വഹിേക്ക വരുന്നേ ആയ ഏെതാരു നാശനഷടങ്, െചലവുകൾ,
നിരക്കു എന്നിവയ നിന്ന ബാങ്കിെനതിെരയ അവകാശവാദങ്, ഹർജികൾ, വ�വഹാരങ്, നിയമനടപടികൾ
എന്നിവയ നിന്ന െയസ ബാങ്കിെനയ അതിന്െ ഉേദ�ാഗസ്ഥെരയ ഡയറക്ടർമാെരയു പരിരക്ഷിച്ച�െകാള് ഞാൻ
ഇതിനാൽ അംഗീകരിച് ഉറപ്പ�നൽകുന്നു.

ഇരട നാമ ്രപസ്താ
1.
എന്െ േപര ഇതാെണന് ……………………………………..………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
2.
െയസ ബാങ് ലിമിറ്റഡ ഞാൻ ഒരു അക്കൗ ആരംഭിക്ക താൽപ്പര�െപ്പടുന്.
3.
എന്െ േപരിന്െ ശരിയായ അക്ഷരവിന�ാ (സ്െപല�ിം) മുകളിൽ പറഞ്ഞതാെണന അക്കൗ ആരംഭിക് ആവശ�ങ്ങൾ
നൽകിയ േഡാക�ുെമന്റി എന്െ േപരിന്െ അക്ഷരവിന�ാ (സ്െപല�ിം) െതറ്റാെണന്. എന്നിരുന്ന, ആ േഡാക�ുെമന്
എന്െ സ�ന്തമ.
അെല�ങ്ക
4.
വിപുലീകരിച എന്െ പൂർണ്ണമ േപര ഇങ്ങ വായിക്ക ……………………………………………………………………………………………………………………………
a)
േമൽപ്പ േപരുകളിെലാന് വഹിച്ച�െകാ, അക്കൗ ആരംഭിക് ആവശ�ത്തിനാ ഞാൻ നൽകിയ േഡാക�ുെമന്റുക
സ�ീകരിക്ക ഇതിനാൽ ഞാൻ ബാങ്ക നിർേദ്ദ നൽകുന്നുെവ.
b)
എന്െ േമൽപ്പ അഭ�ർത് സ�ീകരിക്ക കാരണത്ത ഉണ്ടാക ഏെതാരു നാശനഷ്ടത നിന്ന ബാങ്കിെനയ അതിന്െ
ഉേദ�ാഗസ്ഥെരയ ഡയറക്ടർമാെരയു പരിരക്ഷിക്കു ഇതിനാൽ ഞാൻ അംഗീകരിച് ഉറപ്പ�നൽകുന്നു.
വിവാഹിതരായ സ്്രതീകൾ ബാധകമായത:
വിവാഹത്ത മുമ് എന്െ േപര ഇതായിരുന് …………………………………………………………………………….………………………………………………………………………

മാതൃഭാഷയിലുള ്രപസ്താ
അക്കൗ ആരംഭിക് േഫാമിന്െ വിശദാംശങ്………………………………..…….……………………………….………………………………………………………………………………..
ഭാഷയിൽ

(ഒപ്പിട

ഭാഷ)

ഉറെക

വായിച്

വിശദീകരിച്

തരുകയും

എനിക്

അതിെല

ഉള്ളട

മനസിലാവുകയും

െചയ്ത.

അേതാെടാപ്,………………………………………………………...…………………………………………………………………..………………………………………………………................................................
………………...................................................……….ഭാഷയിൽ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..എനിക്
വിശദീകരിച്ച� നിബന്ധനകള ഞാൻ അംഗീകരിച് സമ്മതിക്.
ആത്മാർത്ഥതേ,
……………………………………………………………………………………………………………..……………………….
സ്ഥ: ……………………………………….

തീയതി:

െയസ ബാങ് ഉപേയാഗത്ത മാ്രത:
ബി ബി എൽ/ബി എസ ഡി എൽ േപര : ________________________________________________________________________
ബി ബി എൽ/ബി എസ ഡി എൽ ഉപേഭാക് ഐഡി : ________________________________________________________
ബി ബി എൽ/ബി എസ ഡി എൽ ഒപ് : __________________________________________________________________________

