ખાતા સાથે આધાર નંબર �લ�ક કરવો
સ�બ્સડ�ની પ્રા�પ્ત પ્રત્યે
તાર�ખ:

પ્રિત,
શાખા મેનેજર,
યસ બ�ક,
___________________ શાખા

મા�ું /અમા�ું ______________________________________________________________________________________________
(ગ્રાહક�ુ ં નામ) તમાર� શાખામાં બચત ખા� ું છે અને સરકાર� યોજનાઓ હ�ઠળ સ�બ્સડ�ની પ્રા�પ્ત પ્રત્યે ખા� ું �લ�ક કરવા માં� ું �ં/માંગીએ
છ�એ. ખાતાની િવગતો નીચે �ુજબ છે :
બચત ખાતા નંબર
આધાર નંબર




(ખાતામાં ફક્ત પ્રાથિમક અર�કતાર્)
�/
ુ ં અમે સમ�ુ ં �ં/સમ�એ છ�એ/પ્રમા�ણત ક�ું �ં/કર�એ છ�એ:
•

ઉપર આપેલ આધાર નંબર ખાતાના પ્રાથિમક અર�કતાર્નો છે .

•

કોઈપણ અન્ય ખાતા નંબર, જો કોઈપણ અિધ�ૃત બ�કને સ્પષ્ટપણે અલગથી પ્રદાન કર� લ હોય, તો તે સ�બ્સડ�ની પ્રા�પ્ત પ્રત્યે આ ખાતા
નંબરને રદ કર� શક� છે .

•

�/
ુ ં અમે બ�કને મારા આધાર નંબર, સરકાર� એજન્સીઓ સ�હત કોઈપણ બાહ્ય સ્રોત/એજન્સીઓ મારફતે તેના દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ � ૂળ� ૂત
મા�હતીને તેના ર� કો�્ ર્ સમાં અપડ�ટ કરવાની સંમિત આ�ું �ં/આપીએ છ�એ.

•

�/
ુ ં અમે બ�કને મારો આધાર નંબર, તેમજ �લ�ક કર� લ ખાતા નંબરથી પ્રિતબંિધત નથી તેવી અન્ય સંબિં ધત મા�હતીને બાહ્ય
સંસ્થા(સંસ્થાઓ) અને/અથવા િનયમનકાર� એકમ/એકમો અને/અથવા કાયદાક�ય એકમ/એકમો અને/અથવા કોઈપણ અન્ય
એજન્ટ/એજન્ટ્સ અને/અથવા િવક્ર�તા/િવક્ર�તાઓ અને/અથવા ઠ�ક�દારો ક� �ની સાથે બ�ક� આ સંમિતના આધાર� સેવાઓ/ઉત્પાદનો પ્રદાન
કરવાના જોડાણમાં કોઈ ગોઠવણી કર� છે અથવા તો કોઈપણ ગોઠવણ કરવા માટ� કરાર કય� છે તેની સમક્ષ પ્રગટ કરવાની સંમિત પણ
આ�ુ ં �ં/આપીએ છ�એ.

•

આગળ, �/
ુ ં અમે સંમત થા� �ં/થઈએ છ�એ ક� બ�ક આધાર આધા�રત વ્યવહાર અને/અથવા પ્રમાણીકરણ કાયર્પ્રણાલી/પ્રણાલીને
બાયોમે�ટ્રક માધ્યમો અથવા કોઈપણ અન્ય માધ્યમો મારફતે �ને લા�ુ થયાં પ્રમાણે અને શ� હોય તેમ માફક માનીને ઉપયોગમાં લઈ
શક� છે .
___________________________

___________________________

ગ્રાહકની સહ� 1

ગ્રાહકની સહ� 2

___________________________

___________________________

ગ્રાહકની સહ� 3

ગ્રાહકની સહ� 4

(ઑપર� શન મોડ પ્રમાણે સહ� કરવી)

ફક્ત કાયાર્ લય ઉપયોગ માટ�

શાખા વ્યવસાય પ્ર�ુખ�ુ ં નામ:

શાખા સેવા િવતરણ પ્ર�ુખ/શાખા સેવા
ભાગીદાર�ુ ં નામ:

સહ�:

સંસ્કરણ 1.0

સહ�:

સંસ્કરણ તાર�ખ: 31/10/2013

