ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨ ਤੀ

ਸੇਵਾ ਿਵਖੇ,
ਸ਼ਾਖਾ ਵਪਾਰ ਲੀਡਰ,
ਯੈ�ਸ ਬ�ਕ ਿਲ.,
ਸ਼ਾਖਾ: ______________
ਿਵਸ਼ਾ: ਯੈ�ਸ ਬ�ਕ ਦੇ ਖਾਤਾ ਨੰ ਬਰ _______________________ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ
ਗ�ਾਹਕ ਦਾ ਨਾਮ: ______________________
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ _________________________ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰ/
ੇ ਸਾਡੇ �ਪਰ ਉਲੇ ਖ ਕੀਤੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦਓ।

 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ________________________________ ਅਤੇ ____________ ਤ� ____________ਤੱ ਕ ਅਣਵਰਤੇ ਚੈ�ਕ ਨੰਬਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ।
 ਮ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਮ�/ਅਸ� ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ _________________________ ਤ� ______________________ ਤੱ ਕ ਅਣਵਰਤੇ ਚੈ�ਕ ਨੰਬਰ ਫਾੜ ਿਦੱ ਤੇ ਹਨ। ਮੈਨੰ ੂ ਚੈ�ਕ ਦੇ ਕੋਈ
ਵਰਕੇ ਜਾਰੀ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 ਤੁਸ� ਇਸ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਿਕਸੇ ਸਥਾਈ ਿਹਦਾਇਤ� ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹੋ।
ਿਟਕ ਕਰੋ, ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੈ

 ਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ __________________________ ਰੱ ਖਦਾ ਹ�। ਨੱਥੀ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪੱ ਤਰ।
 ਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ __________________________ ਐਮਐਫ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਰੱ ਖਦਾ ਹ�। ਔਨਲਾਈਨ ਫੋਲੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਔਫਲਾਈਨ ਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪੱ ਤਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ।
 ਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕ ਿਫਕਸਡ ਿਡਪੋਿਜ਼ਟ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ _____________________________ ਰੱ ਖਦਾ ਹ�। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱ ਸੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਿਲੰਕ ਤੋੜ।ੋ
(ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਮੈਿਚਉਿਰਟੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਬਦਲੇ ਜਾਣ)

 ਮ� ___________________________ ਿਵਖੇ ਯੈ�ਸ ਬ�ਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਲੌ ਕਰ ਨੰਬਰ ____________________________ ਰੱ ਖਦਾ ਹ�। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੋ ਕਰ ਦਾ ਿਲੰਕ ਤੋੜ।ੋ
ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਟਕ ਕਰੋ) ਹੈ:

 ਦੂਜੇ ਬ�ਕ ਤੇ ਿਸ਼ਫਟ ਹੋ ਰਹੇ
 ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਖੁਸ਼
 ਯੈ�ਸ ਬ�ਕ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਖਾਿਤਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠ� ਕਰ ਰਹੇ
 ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਬੈਲ�ਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ
 ਖਾਤਾ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਿਲ�ਆ
 ਤਨਖ਼ਾਹ ਖਾਤਾ ਬਦਲ ਿਗਆ
 ਿਵੱ ਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਬੰ ਦ ਹੋਣਾ
 ਹੋਰ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱ ਸੋ)___________________________

 ਸ਼ਿਹਰ / ਿਰਹਾਇਸ਼ ਬਦਲ ਰਹੇ
 ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਨਾਲ ਨਾਖੁਸ਼
 ਗ�ਾਹਕ ਦੀ ਮੌਤ
 ਸਿਥਤੀ (ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ / ਗੈਰ-ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ) ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਵ
 ਸ਼ਾਖਾ ਨ�ੜੇ ਨਹ� ਹੈ
 ਿਸਧ�ਤ ਦਾ ਬਦਲਾਵ
 ਮੌਜੂਦਾ ਫਰਮ ਦਾ ਬੰ ਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵ� ਫਰਮ ਨੂੰ ਖੋਲ�ਣਾ

ਬਾਕੀ ਰਕਮ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਟਕ ਕਰੋ) ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:



ਬ�ਕ ਨਾਮ _____________________________, ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਨਾਮ/ਸਥਾਨ_________________________, ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ _______________________,
ਆਈਐਫਐਸ ਕੋਡ ________________________ ਿਵੱ ਚ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਤੇ ਐਨਈਐਫਟੀ/ਆਰਟੀਜੀਐਸ





ਪੇਅ ਆਰਡਰ
ਇੱ ਥੇ ਦੇਣਯੋਗ ਡੀਡੀ ______________
ਨਕਦ (ਿਸਰਫ਼ 20,000/–ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤ� ਘੱ ਟ ਲਈ)

ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ,
ਪ�ਮੁੱਖ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ:
ਈਮੇਲ ਆਈ ਡੀ:
ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ:

__________________

_____________________

__________________

ਪਿਹਲਾ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ

ਦੂਜਾ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ

ਤੀਜਾ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ

ਿਮਤੀ:
ਥ�:

