பதிப் 1.0 ஏப்ர 2011

ப�ரகடனப ப�வம்
(ைகெயாபபம்/இரட்ைடப ெபயர்/வட்டார ெமாழிப ப�ரகடனம்)

ப�வ எண் ______________

(வ�ண்ணபபதா்்ார மட்�ம் �ர்த்திெசய்யபபட ேவண்�ம்)
ேததி:

ெப�நர்,
ேமலாளர்,
ெயஸ் ேபங்க் லிமிெடட்,
_______________________ கிைள
அன்பார்ந்த ஐயா/ேமடம்,
தய�ெசய்�, கீ ேழ �றிபப�ட்�ள்ள ப�்கடன(ங்கள்) த்ைத என� சார்பாக ப�சீலித்தி�ங்கள்.
ெபா�ந்�மா� ப�்கடனத்ைத �க் ெசய்தி�ங்கள்:

 ைகெயாபப ப�்கடனம்

 இ்ட்ைடப ெபயர் ப�்கடனம்

 வட்டா் ெமாழிப ப�்கடனம்

நான், தி�/தி�மதி/ெசரவ� ………………………………………………………………………………… த/ெப/க/ெப …………........……………………………………………………… வசிக்�மிடம்
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………வய� �மார் …………..........…………… வ�டங்கள்,
இதன்�லம் கீ �ள்ளவா� உ�தி�றி ப�்கடனபப�த்�கிேறாம்:
ைகெயாபப ப�ரகடனம்
1.

என� ெபயர் ……………………………….....................................................................……………………………………………………………………………..………………………………………………

2.

எனக்� உங்கள் வங்கிய�ர ப�ன்வ�ம் வங்கிக் கணக்�கள் உள்ளன:
a)
b)

3.
4.

கீ �ள்ளவா� கணக்�க்� ஒே்ெயா� ைகெயாபபம் மட்�ம் ைவத்தி�க்க வ��ம்�கிேறன்: ………………...……………………………..…………………………….
ேமற்�றிய ைகெயாபபம் தவ�், கணக்�ச் ெசயரபாட்� ேநாக்கத்திற்காக, ேவெறந்த �ைறய��ம் நான் ைகெயாபபமிட மாட்ேடன்.
a) ேமேல �றிபப�ட்�ள்ள ைகெயாபபத்�டன் என்னார வழங்கபப�கிற/ெகா�க்கபப�கிற இன்ஸ்ட்�ெமண்ட்கள்/ அறி��த்தரகள்
அைனத்ைத�ம் ஏற்�மா� மற்�ம் உ�யைதக் ெகா�க்�மா� நான் இதன் �லம் வங்கிக்� அறி��த்�கிேறன்.
b) ேமேல �றிபப�ட்�ள்ள ைகெயாபபத்�டனான இன்ஸ்ட்�ெமண்ட்க�க்�ம் அறி��த்தரக�க்�ம் உ�யைதக் ெகா�க்�மாறான
என� ேகா�க்ைகைய ஏற்�க்ெகாள்வதன் கா்ணமாக வங்கிக்� எதி்ாய் ேமற்ெகாள்ளபப�கின்ற ேகா�க்ைககள், வழக்�கள், சட்ட
நடவ�க்ைககள், மற்�ம் ெசயரகள் ேபான்ற எதனா�ம் வங்கிக்� ஏற்ப�கின்ற அரல� பாதிக்கபப�கின்ற, இழப�, ேசதம், ெசல�கள்
மற்�ம் கட்டணங்கள் எதற்�ம், ெயஸ் ேபங்க் மற்�ம் அதன் அதிகா�கள் மற்�ம் இயக்�நர்கைள ஆளாக்காதி�பபதற்�ம், இழபப��
வழங்�வதற்�ம் நான் இதன்�லம் ஒப�தர ெத�வ�த்� உ�தியள�க்கிேறன்.

இரட்ைடப ெபயர் ப�ரகடனம்
1.

என� ெபயர் ……………………………………………………………………………………………….....................................................................…………….………………………………………………

2.

ெயஸ் ேபங்க் லிமிெட�ர கணக்� �வங்க வ��ம்�கிேறன்.

3.

என� ெபய�ன் ச�யான எ�த்� ேம�ள்ள� மற்�ம் கணக்� �வங்�ம் ேநாக்கங்க�க்காக ெகா�க்கபபட்�ள்ள ஆவணத்திர என�
ெபய�ன் எ�த்� தவறா�ள்ள�. ஆனா�ம், ஆவணம் என்ைனச் ேசர்ந்த�.

அரல�
4.

என� ��ப ெபயர், வ���ப�த்�ம்ேபா� இவ்வாறாய��க்�ம்.........................................................................................................................................................................
a) ேமேல �றிபப�ட்�ள்ள ெபயர்கள் எைதேய�ம் ெகாண்�ள்ள, கணக்� �வங்�ம் ேநாக்கத்திற்காக என்னார வழங்கபப�கின்ற
ஆவணங்கைள ஏற்�மா� நான் இதன்�லம் வங்கிக்� அறி��த்�கிேறன்.
b) என� ேமற்�றிய ேகா�க்ைகைய ஏற்பதன் வ�ைளவாக ஏற்ப�கின்ற இழப� அரல� ேசதம் எதற்�ம் ெயஸ் ேபங்க் மற்�ம் அதன்
அதிகா�கள் மற்�ம் இயக்�நர்கைள ஆளாக்காதி�க்க நான் இதன்�லம் ஒப�தர ெத�வ�த்�, உ�தியள�க்கிேறன்.
தி�மணமான ெபண்க�க்�ப ெபா�த்தமான�:
தி�மணத்திற்� �ன் என� ெபயர் …………………………………………………………….……...................................................…………………………………………………………………

வட்டார ெமாழிப ப�ரகடனம்
கணக்� �வங்�ம் ப�வத்தின் வ�வ்ங்கள், …………………….………………….....................…….........................................................……………………………….. (ைகெயாபபதா்ர்
ைகெயாபபமி�கின்ற ெமாழி) ெமாழிய�ர எனக்� ப�த்�க் காட்டபபட்�, வ�ளக்கபபட்�ள்ள� மற்�ம் அதி�ள்ள உள்ளடக்கங்கைள நான்
��ந்�ெகாண்�ள்ேளன்.……………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................ஆர
………………..........………....................இர…………………………………………………………………………………………………………...............………………………………………..........வ�ளக்கபபட்
�ள்ள வ�திகைள�ம் நான் ஏற்�க்ெகாண்�, ஒப�தர ெத�வ�க்கிேறன்.
உண்ைம�ள்ள,
………………………………………………………...............…………………………………..................................…………….
இடம்: ……………………………………….

ேததி:

ெயஸ் ேபங்க் பயன்பாட்�ற்� மட்�ம்:
ப�ப�எர/ப�எஸ்�எர ெபயர் : _______________________________________________________________________
ப�ப�எர/ப�எஸ்�எர வா�க்ைகயாளர் ஐ� : ______________________________________________________ ப�ப�எர/ப�எஸ்�எர ைகெயாபபம் : _____________________________________________

