ਸੰ ਸਕਰਣ 1.0 ਅਪ�ੈਲ 2011

ਘੋਸ਼ ਣਾ ਫਾਰਮ

ਫਾਰਮ ਨੰ _________________ ۔

(ਹਸਤਾਖਰ /ਦੁਹਰਾ ਨਾਮ /ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਘੋਸ਼ ਣਾ)
(ਿਸਰਫ਼ ਿਬਨ�ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਿਰਆ ਜਾਵੇ)

ਿਮਤੀ:

ਸੇਵਾ ਿਵਖੇ,
ਮੈਨ�ਜਰ,
ਯੈ�ਸ ਬ�ਕ ਿਲ.,
___________________ ਸ਼ਾਖਾ
ਿਪਆਰੇ ਸ਼�ੀ ਮਾਨ/ਸ਼�ੀ ਮਤੀ ਜੀ,
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਖਾਿਤਰ ਹੇਠ� ਉਲੇ ਖ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ(ਵ�) ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਜ� ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ:

 ਹਸਤਾਖਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ  ਦੁਹਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ  ਦੇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਮ� ਸ਼�ੀ ਮਾਨ/ ਸ਼�ੀ ਮਤੀ/ ਕੁਮਾਰੀ ……………………………………………………………………………………… ਸਪੁੱ ਤਰ / ਸਪੁੱ ਤਰੀ / ਪਤਨੀ ………………………………………………………………… ਜੋ
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… ਦਾ/ਦੀ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ/ਵਾਲੀ ਹ�, ਉਮਰ
ਤਕਰੀਬਨ ……………………… ਸਾਲ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠ� ਮੁਤਾਬਕ ਪੱ ਕਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ�:
ਹਸਤਾਖਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ ਣਾ
1.

ਿਕ ਮੇਰਾ ਨਾਮ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… ਹੈ

2.

ਿਕ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ�ਕ ਿਵੱ ਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਖਾਤੇ ਹਨ:
ਏ)
ਬੀ)

3.
4.

ਿਕ ਮ� ਹੇਠ� ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਤੇ ਲਈ ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਹਸਤਾਖਰ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹ�: ………………………………………………………………………………………………..…………………………….
ਉਪਰ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਹਸਤਾਖਰ ਦੇ ਅਲਾਵਾ, ਖਾਤੇ ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਮ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਿਵੱ ਚ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹ� ਕਰ�ਗਾ/ਕਰ�ਗੀ।
ਏ)

ਿਕ ਮ� ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਬ�ਕ ਨੂੰ �ਪਰ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਹਸਤਾਖਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ/ਿਦੱ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੰ ਦਾ ਹ�।

ਬੀ)

ਿਕ ਮ� ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਯੈ�ਸ ਬ�ਕ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਫਸਰ� ਅਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ� ਨੂੰ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜ� ਝੱ ਲੇ ਗਏ ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਿਵਗਾੜ, ਲਾਗਤ� ਅਤੇ ਸ਼ੁਲਕ� ਲਈ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਠਿਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰਜਾਨਾ
ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹ� ਅਤੇ ਜੋ �ਪਰ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਹਸਤਾਖਰ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਅਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਨੂੰ ਓਨਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬ�ਕ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਸਥਾਿਪਤ ਿਕਸੇ
ਦਾਅਿਵਆਂ, ਯਾਚਨਾਵ�, ਮੁਕੱਦਿਮਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਦੁਹਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ ਣਾ
1.

ਿਕ ਮੇਰਾ ਨਾਮ …………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….……………………………………………… ਹੈ

2.

ਿਕ ਮ� ਯੈ�ਸ ਬ�ਕ ਿਲ. ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ�ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ�।

3.

ਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਹੀ ਸਪੈਿਲੰਗ �ਪਰ ਵ�ਗ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ�ਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਸਪੈਿਲੰਗ ਹਨ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ।

ਜ�
4.

ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਇਸ ਵ�ਗ ਪਿੜ�ਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ਏ)

ਿਕ ਮ� ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਬ�ਕ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਖੋਲ�ਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ �ਪਰ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੰ ਦਾ ਹ�।

ਬੀ)

ਿਕ ਮ� ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਯੈ�ਸ ਬ�ਕ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਫਸਰ� ਅਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ� ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ� ਿਵਗਾੜ ਲਈ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਠਿਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ
ਹੁੰ ਦਾ ਹ�।

ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ� ਲਈ ਲਾਗੂ:
ਿਕ ਿਵਆਹ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… ਸੀ
ਦੇਸ਼ ੀ ਘੋਸ਼ ਣਾ
ਖਾਤਾ ਖੋਲ�ਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ …………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
(ਭਾਸ਼ਾ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਹਸਤਾਖਰੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ) ਿਵੱ ਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੜ�ੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਮਝਾ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮ� ਇਸਦੀਆਂ ਗੱ ਲ� ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱ ਕੀ ਹ�। ਮ� ਉਹਨ� ਸ਼ਰਤ� ਲਈ ਵੀ ਸਿਹਮਤ ਹ� ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹ�
ਜੋ ……………………………………………...................................................................................................................................................................………………..........……….ਦੁਆਰਾ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ਿਵੱ ਚ ਮੈਨੰ ੂ ਸਮਝਾ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਿਵਸ਼ਵਾਸ-ਪਾਤਰ,
……………………………………………………………………………………………………….
ਥ�: ……………………………………….

ਿਮਤੀ:

ਿਸਰਫ਼ ਯੈ�ਸ ਬ�ਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ:
ਬੀਬੀਐਲ/ਬੀਐਸਡੀਐਲ ਦਾ ਨਾਮ: _______________________________________________
ਬੀਬੀਐਲ/ਬੀਐਸਡੀਐਲ ਗ�ਾਹਕ ਆਈਡੀ : _______________________________________ ਬੀਬੀਐਲ/ਬੀਐਸਡੀਐਲ ਹਸਤਾਖਰ : ____________________________________________

