సంస్కర 1.0 ఏ�ి్ర 2011

ప్రకటన �ార

(సంతకం/��ండ� ��ర్ �ల/మ�తృ��షల� ప్రకట

�ారమ్ సంఖయ్ __________

(దరఖ�సుత్��ర�

మ�త్ర�� ప���ం��

�ే��:

గ���త,
����జర్
యస్ బ�య్ంక్ �
� ట�
___________________ �ాఖ
�ి్య��న
� ,

దయ�ే�ి �� తరప�న ��గ�వ-����్కనన్ ప్రకటన(ల�) ప����ంచం
దయ�ే�ి వ��త్ం�ే ప్రకటనల� వ��త్ం�ే �ాట��� ట�క�్క��ట్

 సంతకం ప్రకటన

 ��ండ� ��ర్ల ప్రక

 మ�తృ��షల� ప్రకట

��ను, ��./��మ�./క�మ��� ……..................................................…………................................…………, తం��్ర/భరత …………......................................................…………………………,
………………………………………………………………………………………………………… �ాసత ్వ�య్ల� , వయస….....…………………...…సంవతస్�ాల�, ��ను ��గ�వ ఉనన్ �ాట� � సప్ష్ట
ధృ�క��సత ు్��న్ను మ��య� ����్కంట���న
సంతకం ప్రకట

1. 

2. 

3. 

4.

�� ��ర� ……………………………………….......................................................................……………………………………………..……..............…………………………………………
��ను � బ�య్ంక�� ��ం�� బ�య్ంక్ ఖ���లను క��� ఉ��న:

a)
b)

��ను ��గ�వ ఉనన్ ఒ�� సంత�ా�న్ అ�న్ ఖ���లల� క��� ఉం��లనుక�ంట���: …………………………...........................................................................………………………………..

ఎగ�వ ����్కనన్ �ధం�ా �ాక�ం��, మ�� రకం�ానూ ఖ���క� సంబం��ం� ��ను సంతక�ేయను.

a) 

b) 

ఎగ�వ ����్కనన్ సంతకం�� �ాట� జ����ే�ిన/అభయ్��్థం�న అ�న్ �ాధ��ల�/సూచనలను ఆ���ం��ల� మ��య� ��ర�ం��లను ��ను బక� సూ�సుత్��న్న

ఎగ�వ ����్కనన్ సంతకం ��్వ�ా అభయ్��్థం�న �ాధ��ల� మ��య� సూచనలను �� ర�ం�  ��ను � ే�ిన అభయ్ర్థనను ఆ� ��రణం�ా మ��య� ����జ్ల�

��్ల�మల�, �ారయ్కల��ాల�

మ��య� ఏ�ౖ
� �� ���ాల�,

మ��య� చరయ్ల �ారణం�ా బ�య్ంక్  �ె�్లం�న ల��� భ��ం�న ఏ�ై�� నష్టం, ��, ఖర�్చల� మ��య� ����జ్లక� సంబ బ�య్ంక్ మ��య� ��� అ���ా�ాల

మ��య� దర్శక�లక� ఇబ్బం�� క���ంచక�డదు అ� మ��య� �ా�� నష్టప���రం �ె�్ల�ాత్న� ��ను అం��క��సుత్��న్ను మ��య� �� ఇసుత్
��ండ� ��ర్ల ప్రక
1. 

2. 

3. 

ల���
4. 

�� ��ర� ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

��ను యస్ బ�య్ంక్ ���
ట � ఖ���ను �ర
ె �ాలనుక�ంట���న్ను

�� ��ర� �క్క స���న అకష్రక�మం ఎగ�వ ����్కనబ��ం�� మ��య� ఖ���ను �ె���ే సమయంల� అం��ం�న పత్రంల� �� ��ర� �క్క

అకష్రక�మం త��. అ��ే, పత్రం, ��క� �ెం��న��

�� ప���త్ ��ర�ను చ���నప�ప్ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

a) 

b) 

ఖ���ను �ర
ె వడం ��సం ఎగ�వ ����్కనన్ �ాట�ల� ఏ��ౖ�� ��ర్లను క��� ఉనన్ ప��్రలను ��ను అం��ం�నప�ప్డ� �ాట�� ఆ���ం��ల� ��ను క� సూ�సుత్��న్న

�� అభయ్ర్థనను ఆ���ంచడం �ారణం�ా మ��య� యస్ బ�య్ంక్ మ��య� ��� అ���ా�ాల� మ��య� దర్శక�లక� ఏనష్టం ల��� �� ఏరప్��నప�ప్డ�నష్టప���రం �ె�్ల�ాత్న�

అం��క��సత ు్��న్ను మ��య� �� ఇసుత్��న

��ా��త �ీత �ల
వ ్ తసుత్
్ క� మ�త్ర�� ��
���్ల��

మ�ందు �� ��ర�…………………………………………………………….…………………………………………………………………..………………………………………………………

మ�తృ��షల� ప్రకన

ఖ��� �కరవం�టాట ్వసర్��న �ార�టనట ్వపాటను ��పన ………………………………………………………………………………………………………….……టన (అా�చ స��ప� �ే�న
ి �బష) �్�్

్ట�ి��, ్వప���న ్ క

ప�య� �ా �టనట ్షయ�టన ��పన ్ర్� ్లన ్ క ��ను టపాధ్ప�సత ు��నను. …………………………………………….……………………........................................��్వ�

………………..........……….……………………………………………………………………………………………………………………...............………………………………..ల� ��క� �వ��ంచబ��న

�బంధనలక� క��� ��ను అం��క��ం�, �ాట�� ఆ���సత ు్��న్
భవ��య�ల,

……………………………………………………………………………………………………….

స్ థలం:……………………………………….

యస్ బ�య్ంక్

�ే��:

ఉప�గం ��సం మ�త్

�.�.ఎల్/�.ఎస్.��.ఎల్ � : _______________________________________________
�.�.ఎల్/�.ఎస్.��.ఎల్కస్టమర్ ఐ��.: ______________________________________ �.�.ఎల్/�.ఎస్.��. సంతకం: __________________________________________

