પ�રિશષ્ટ 1 - ખા� ુ બંધ કરવાની િવનંતી

પ્રિત,
શાખાના વ્યાવસાિયક નેતા,
યસ બ�ક �લિમટ� ડ.,
શાખા: ________________________
િવષય: બંધ કરવા માટ� નો યસ બેન્ક ખાતા નંબર ________________________________
ગ્રાહક�ું નામ: _______________________________
�ૃ પા કર�ને તમાર� ______________________________ શાખામાં� ું મા�ું /અમા�ું ઉપર ઉલ્લે�ખત ખા� ું બંધ કરવા િવનંતી.




�ૃ પા કર�ને અહ� જોડ�લ ડ��બટ કાડર્ નં.__________________________ અને �બનવપરાયેલ ચેક નં.___________________ થી ____________મેળવો.
�ુ ં મારા/અમારા ડ��બટ કાડર્ અને �બનવપરાયેલ ચેક નં. ___________________________ થી ___________________.નો નાશ કરવાની �ુ�ષ્ટ ક�ું �ં.
મારા દ્વારા કોઈ ચેક્સ �ર� કરવામાં આવ્યાં નથી.



તમે આ ખાતા સાથે �લ�ક કર� લ કોઈપણ સ્ટ� �ડ�ગ � ૂચનાઓને રદ કરવા માટ� અિધ�ૃ ત છો.

જો લા�ુ પડ� ું હોય, તો સાચાની િનશાની કરો




�ુ ં તમાર� સાથે ડ�મેટ ખાતા નંબર _____________________________________ ધરા�ું �ં. ડ�મેટ ખા� ું બંધ કરવા માટ�નો િવનંતી પત્ર જોડ�લ છે .
�ુ ં તમાર� સાથે એમએફ ઑનલાઇન ખાતા નંબર __________________________________ ધરા�ું �ં. ઑનલાઇન ફો�લયોઝના ઑફલાઇનમાં �પાંતરણ
માટ� નો િવનંતી પત્ર જોડ�લ છે .



�ુ ં તમાર� સાથે એક �ફક્સ્ડ �ડપો�ઝટ ખાતા નંબર ____________________________________ ધરા�ું �ં. �ૃ પા કર�ને જણાવેલ ખાતાને ડ��લ�ક કરો.

(ખા�ું બંધ કરતા પહ�લા બદલવા માટ� ની મેચ્�ુ�રટ� � ૂચના)



�ુ ં યસ બ�કની શાખા ___________________________ ખાતે એક લૉકર નં. ___________________________ધરા�ું �ં. �ૃ પા કર�ને લૉકર ડ��લ�ક કરો.

ખા� ુ બંધ કરવા માટ�� ું કારણ (ટ�ક કરો) છે :

 અન્ય બ�ક પર સ્થાનાંતર
 સેવાથી ના�ુશ
 યસ બેન્કમાં બ�ક ખાતાઓ�ું સમેકન
 લ�ુ�મ બેલેન્સ આવશ્યકતા �ળવી રાખવામાં અસમથર્
 ખા� ુ ખોટ� ર�તે ખોલા�ું
 પગાર�ું ખા� ુ બદલા�ુ
 નાણાક�ય �ુકસાનને કારણે વ્યવસાય બંધ
 અન્ય (�ૃપા કર�ને સ્પષ્ટ કરો)___________________________

 શહ�ર/િનવાસ બદલ�ું
 ખાતાની �ુિવધાઓથી ના�ુશ
 ગ્રાહક�ું અવસાન
 �સ્થિતમાં પ�રવતર્ન (િનવાસી/�બનિનવાસી)
 ન�કમાં કોઈ શાખા નથી
 બંધારણમાં પ�રવતર્ન
 હાલની પેઢ� બંધ કર�ને નવી પેઢ� ખોલવી

બાક�ની રકમ આ ર�તે ર�ફંડ કરવામાં આવી શક� છે (ટ�ક કરો):



બ�ક�ું નામ _________________________________, શાખા�ું નામ/સ્થાન______________________, ખાતા નંબર _______________________,
આઇએફએસ કોડ ________________________માં મારા ખાતા પર એનઈએફટ�/આરટ��એસ





પે ઓડર્ ર
ડ�ડ� � ૂકવવા પાત્ર �હ�________________
રોકડ (ફક્ત �. 20,000/- થી નીચેની રકમ માટ� )

આપનો આભાર,
પ્રાથિમક ખાતા ધારક:
ઈમેલ આઇડ�:
ફોન નંબર:
________________________

_________________________

________________________

પ્રથમ ખાતાધારક

બીજો ખાતાધારક

ત્રીજો ખાતાધારક

તાર�ખ:
સ્થાન:

