അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കൽ ഫ�ോം
പ്രദേശനിവാസികൾക്ക്

(അപേക്ഷകൻ മാത്രം പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത്)

ബാർക�ോഡ്

എന്റെ ഈ അക്കൗണ്ട്
ആരംഭിക്കുക

സേവിംഗ്സ്

സേവിംഗ്സ് സാലറി

ശാഖാ ക�ോഡ്:

കറന്റ് അക്കൗണ്ട് _________________________ ശാഖ

അപേക്ഷാ തീയതി:

ദി

ദി

മാ

മാ

വ

വ

വ

വ

കറുത്ത മഷി ഉപയ�ോഗിച്ച് വലിയക്ഷരത്തിൽ മാത്രം ഫ�ോം പൂരിപ്പിക്കുക– "*" അടയാളമിട്ട എല്ലാ ഫീൽഡുകളും നിർബന്ധമായും പൂരിപ്പിക്കണം
ഉൽപ്പന്ന

എംപ്ലോയീ നമ്പർ
(ബാധകമെങ്കിൽ)

ശരാശരി പാദവാർഷിക
ബാലൻസ്

ക�ോഡ്

വ്യവസ്ഥപ്രകാരം ആവശ്യമായ ശരാശരി പാദവാർഷിക ബാലൻസ് നിലനിർത്താതിരിക്കുന്നത്, നിരക്കുപട്ടികയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന പിഴ ഈടാക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.
ഇതിനകം തന്നെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഉപഭ�ോക്താവാണെങ്കിൽ, ദയവായി ഉപഭ�ോക്തൃ ഐഡി നമ്പർ നൽകുക.
രണ്ടാമത്തെ അപേക്ഷകൻ

ആദ്യ അപേക്ഷകൻ

മൂന്നാമത്തെ അപേക്ഷകൻ

ഉപഭ�ോക്തൃ
ഐഡി
ആധാർ
നമ്പർ

വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ*
എ പി പി എൽ

പ്രീഫിക്സ്

പേരിന്റെ ആദ്യഭാഗം

പേരിന്റെ മധ്യഭാഗം/പേരിന്റെ അവസാനഭാഗം

(വാക്കുകൾക്കിടയിൽ ഒരു സ്പെയ്സ് വിടുക)

ആദ്യത്തെ
രണ്ടാ
മത്തെ
മൂന്നാ
മത്തെ
അപേക്ഷകന് പ്രായപൂർത്തി ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആളുടെ പേരിന് താഴെ രക്ഷിതാവിന്റെ/സംരക്ഷകന്റെ പേര് എഴുതുക.

s]UYSnhU (kO / Nñ} / oP)

ജനനത്തീയതി

ആശയവിനിമയത്തിനും എ ടി എം/ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾക്കുമുള്ള ഹ്രസ്വ നാമം
ആദ്യ
അപേ.

ആദ്യ
അപേ.

ദി

ദി

മാ

മാ

വ

വ

വ

വ

രണ്ടാമത്തെ
അപേ.

രണ്ടാമത്തെ
അപേ.

ദി

ദി

മാ

മാ

വ

വ

വ

വ

മൂന്നാമത്തെ
അപേ.

മൂന്നാമത്തെ
അപേ.

ദി

ദി

മാ

മാ

വ

വ

വ

വ

പാൻ നമ്പർ (ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ, ഫ�ോം 60/61 സമർപ്പിക്കുക) ഫ�ോം 60/61 സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് (ഉണ്ട്/ഇല്ല)

അമ്മയുടെ കുടുംബപ്പേര്

ആദ്യ
അപേ.

ഉണ്ട്

ഇല്ല

ശ്രീമതി.

രണ്ടാമത്തെ
അപേ.

ഉണ്ട്

ഇല്ല

ശ്രീമതി.

മൂന്നാമത്തെ
അപേ.

ഉണ്ട്

ഇല്ല

ശ്രീമതി.

""oP'' oPÐLoR¾ s]UYU

ആദ്യ അക്കൗണ്ട് ഉടമയെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിലാസം*
ഫ്ലാറ്റ് നമ്പർ/കെട്ടിട
നമ്പർ
റ�ോഡ് നമ്പർ/പേര്
ലാൻഡ്മാർക്ക്
തപാൽ
ക�ോഡ്

നഗരം

രാജ്യം

സംസ്ഥാനം

ഫ�ോൺ (വീട്)

മ�ൊബൈൽ
10 അക്ക മ�ൊബൈൽ നമ്പർ

എസ് ടി ഡി ക�ോഡ്
എക്സ്റ്റ.
നം.

ഫ�ോൺ (ഓഫീസ്)

ഫാക്സ്
നം.
എസ് ടി ഡി ക�ോഡ്

എസ് ടി ഡി ക�ോഡ്
ഇമെയിൽ

ആദ്യ അക്കൗണ്ട് ഉടമയുടെ സ്ഥിര മേൽവിലാസം*

സ്ഥിര മേൽവിലാസവും ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിലാസവും ഒന്നാണെങ്കിൽ ശരിയടയാളമിടുക

ഫ്ലാറ്റ് നമ്പർ/കെട്ടിട
നമ്പർ
റ�ോഡ് നമ്പർ/പേര്
ലാൻഡ്മാർക്ക്
തപാൽ ക�ോഡ്

നഗരം
സംസ്ഥാനം

രാജ്യം

രണ്ടാമത്തെ അക്കൗണ്ട് ഉടമയെയും ഒന്നാമത്തെ അപേക്ഷകനെയും
ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിലാസം ഒന്നുതന്നെയാണ്**

അതെ

അല്ല

മൂന്നാമത്തെ അക്കൗണ്ട് ഉടമയെയും ഒന്നാമത്തെ അപേക്ഷകനെയും
ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിലാസം ഒന്നുതന്നെയാണ്**

അതെ

അല്ല

**മറ്റ് അപേക്ഷരെയും (രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും) ഒന്നാമത്തെ അപേക്ഷകനെയും ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിലാസം വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ, ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിലാസം വെവ്വേറെ ഫ�ോമുകളിൽ
നൽകുക (ഓര�ോ അപേക്ഷകന്റെയും മേൽവിലാസം തെളിയിക്കുന്ന രേഖ സഹിതം).

ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഓഫറും യഥാസമയം അറിയിക്കൽ*
അനേകം വിഷയങ്ങളടങ്ങിയ ഫിനാൻഷ്യൽ സ�ൊല്യൂഷനുകളും മേന്മയേറിയ അനുഭവവും നിങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി, ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവേശകരമായ
ഓഫറുകളും കാര്യങ്ങളും മറ്റും അറിയിക്കാൻ യെസ് ബാങ്കിന് നിങ്ങളെ ഫ�ോൺ, എസ് എം എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ മുഖേന ബന്ധപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് തുടർച്ചയായി ഏറ്റവും മികച്ച സേവനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കാൻ
അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

യെസ്

ബാങ്കിൽ

വിവരങ്ങൾ നേടാൻ ഞാൻ

നിന്നും

ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും

ആഗ്രഹിക്കുന്നു /

ഓഫറുകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള

ഈ

വിവരങ്ങൾ

നേടാനാഗ്രഹിക്കുന്ന

അപേക്ഷകനെ

തിരഞ്ഞെടുക്കുക:

യെസ്

ബാങ്കിൽ

നിന്നും

ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും

ഓഫറുകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള

ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.

ആദ്യ അപേക്ഷകൻ

രണ്ടാമത്തെ അപേക്ഷകൻ
(

1

)

മൂന്നാമത്തെ അപേക്ഷകൻ

ആദ്യ അപേക്ഷകന്റെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ*:
വൈവാഹിക നില:

വിവാഹിത/ൻ

താമസ തരം:

കമ്പനി നൽകിയത്

ത�ൊഴിൽ തരം

ശമ്പളം

ശമ്പളക്കാരനാണെങ്കിൽ,
ഇതിൽ ജ�ോലിയെടുക്കുന്നു

പബ്ലിക്ക് ലിമിറ്റഡ്
കമ്പനി

സ്വയം ത�ൊഴിലാണെങ്കിൽ,
ത�ൊഴിൽ

സി എ

മൈനർ:

അവിവാഹിത/ൻ

അതെ

അല്ല

സ്വന്തമായത്

രക്ഷിതാവിന്റേത്

മറ്റുള്ളവ

സ്വയം ത�ൊഴിൽ

ബിസിനസ്

വിദ്യാർത്ഥി

മറ്റുള്ളവ

സർക്കാർ സ്ഥാപനം

പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്
കമ്പനി

പി എസ്യു

മറ്റുള്ളവ

ഡ�ോക്ടർ

ട്രേഡർ

അഭിഭാഷകൻ

മറ്റുള്ളവ

പങ്കാളിത്തത്തിലുള്ളത്

മറ്റുള്ളവ

15 മുതൽ 25 വരെ

വാടകയ്ക്ക്

ബിസിനസാണെങ്കിൽ

പബ്ലിക്ക് ലിമിറ്റഡ്

പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്

സ്വന്തം
ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളത്

വാർഷിക വരുമാനം
(ലക്ഷത്തിൽ)

0.5-ന് താഴെ

0.5 മുതൽ 5 വരെ

5 മുതൽ 15 വരെ

അല്ല

അതെ

മുതിർന്ന പൗരൻ:

25 മുതൽ 50 വരെ

50-ന് മുകളിൽ

പേയ്മെന്റ് വിശദാംശങ്ങൾ* (ക്യാഷ് നൽകി അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കണമെങ്കിൽ, ഉപഭ�ോക്താവ് നേരിട്ട്, അക്കൗണ്ട് ഉള്ള ശാഖയിൽ വന്ന് ക്യാഷ് നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതുണ്ട്)
ക്യാഷ്

ഫണ്ടുകളുടെ ഉറവിടം

ചെക്ക്

ഒന്നുമില്ല

ജി എല്ലിൽ നിന്നും കൈമാറിയത്
പൈ.

തുക: (`)
ചെക്ക് ന.:

ജി എൽ റെഫ. നം.:
എഴുതിയത്:

തീയതി

അക്കൗണ്ട് പേയി ചെക്ക് ക്രോസ് ചെയ്ത് "യെസ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്
ദി

ദി

മാ

മാ

വ

വ

വ

അക്കൗണ്ട് ഉപഭ�ോക്താവിന്റെ പേര്" എന്നതിൽ മാറാവുന്നതാക്കണം

വ

അക്കൗണ്ട് ഉപയ�ോഗിക്കൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ*
രണ്ടില�ൊരാൾ/ആരെങ്കിലുമ�ൊരാൾ അല്ലെങ്കിൽ
സർവൈവർ

അവിവാഹിത/ൻ

ഒരുമിച്ച് (ഡെബിറ്റ്/എ ടി എം കാർഡ്/നെറ്റ്ബാങ്കിംഗ്/മ�ൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ് ഉപയ�ോഗം നൽകില്ല)

ഫ�ോർമർ അല്ലെങ്കിൽ
സർവൈവർ

ശ്രദ്ധിക്കൂ: സേവിംഗ്സ്, കറന്റ് അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾക്ക് യഥാക്രമം 25, 50 ലീഫുകളുള്ള ചെക്ക് ബുക്ക് നൽകപ്പെടും.

ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ

(ഒരു ഡെബിറ്റ് കാർഡ് അപേക്ഷിക്കാൻ*, നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ ശരിയടയാളമിടുക)

ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഓപ്ഷനുകൾ (ഇതിനായി ഉയർന്ന കാർഡ് തരം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഉപയ�ോഗിക്കാൻ)
പ്ലാറ്റിനം ഡെബിറ്റ്
കാർഡ്#

ഗ�ോൾഡ് ഡെബിറ്റ്
കാർഡ്#

ഡെബിറ്റ് കാർഡ്

യെസ് ബിസിനസ് ഗ�ോൾഡ്
ഡെബിറ്റ് കാർഡ്#

ആദ്യ അപേക്ഷകൻ
രണ്ടാമത്തെ അപേക്ഷകൻ
മൂന്നാമത്തെ അപേക്ഷകൻ
*ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾക്ക് വാർഷിക നിരക്കുകൾ ബാധകമാണ് (www.yesbank.in-ൽ നിരക്കുകളും ചാർജുകളും എന്ന വിഭാഗം പരിശ�ോധിക്കുക).
									

#പ്ലാറ്റിനം, ഗ�ോൾഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് മാത്രം. യെസ്
ബിസിനസ് ഗ�ോൾഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് കറന്റ് അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് മാത്രം.

		

എസ് എം എസ്/ഇമെയിൽ അറിയിപ്പുകൾക്കും ചാനൽ ഉപയ�ോഗത്തിനുമുള്ള അഭ്യർത്ഥന
എസ് എം എസ്

നെറ്റ്ബാങ്കിംഗ്

ഇമെയിൽ

ഇ-സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ

മ�ൊബൈൽബാങ്കിംഗ്
ഇമെയിൽ ഐഡി

ആദ്യ അപേക്ഷകൻ
രണ്ടാമത്തെ അപേക്ഷകൻ
മൂന്നാമത്തെ അപേക്ഷകൻ
മൂന്നാമത്തെ അപേക്ഷകന്റെ
മ�ൊബൈൽ നം.

രണ്ടാമത്തെ അപേക്ഷകന്റെ
മ�ൊബൈൽ നം.

ഇ-സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ മാത്രം നേടാനും തപാൽ മുഖേനയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും നിർത്തലാക്കാനും ഞാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു (ശരിയടയാളം ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഇ-സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിനുശേഷം തപാൽ മുഖേനയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ
വർഷത്തില�ൊരിക്കൽ അയയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും).

• ഇ-സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ: ആദ്യ അപേക്ഷകന്റെ ഉപഭ�ോക്തൃ ഐഡിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകൾക്കുമുള്ള ഇ-സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ, ബാങ്കിന്റെ റെക്കോർഡുകളിലുള്ള രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത
ഇമെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് അയയ്ക്കും. • എസ് എം എസ്, ഇമെയിൽ അറിയിപ്പുകൾ: എസ് എം എസ്, ഇമെയിൽ അറിയിപ്പുകളിലേക്കുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും തുടർന്ന് ത്രെഷ�ോൾഡ് പരിധികൾ
പരിഷ്ക്കരിക്കലും നെറ്റ്ബാങ്കിംഗ് മുഖേനയും നടത്താനാകും. • സ്ഥിരം അറിയിപ്പുകൾ: ` 5,000 അതിനുമുകളില�ോ ഉള്ള എല്ലാ ഡെബിറ്റും/ക്രെഡിറ്റും പ്രതിവാര അക്കൗണ്ട് ബാലൻസും സാലറി ക്രെഡിറ്റ്,
ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് അറിയിപ്പുകളും അക്കൗണ്ട് ഉടമയ്ക്ക് (ഉടമകൾക്ക്) അയയ്ക്കും. ഉയർന്ന തുകയുടെ പരിധി/അയയ്ക്കുന്ന ഇടവേള സജ്ജീകരിക്കാൻ, ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെടുക. • ചാനൽ ഉപയ�ോഗ
അഭ്യർത്ഥന: സിംഗിൾ പിൻ ഉപയ�ോഗം, ആദ്യ തവണ നെറ്റ്ബാങ്കിംഗ്, ഫ�ോൺബാങ്കിംഗ് എന്നിവയിൽ ല�ോഗിൻ ചെയ്യാൻ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് പിൻ ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതിനെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. ഒരു ഡെബിറ്റ്
കാർഡിനായി അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രം, നെറ്റ്ബാങ്കിംഗ് പിൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക.
ബാങ്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഏത�ൊരു ഉൽപ്പന്നത്തിനായും, ആവശ്യമാകുമ്പോഴെല്ലാം എന്റെ സി ഐ ബി ഐ എൽ റെക്കോർഡുകളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ബാങ്കിനെ ഞാൻ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു.
ആദ്യ അപേക്ഷകൻ

രണ്ടാമത്തെ അപേക്ഷകൻ

മൂന്നാമത്തെ അപേക്ഷകൻ

നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും*
ചുവടെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന, യെസ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന്റെ ചുവടെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന, യെസ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന്റെ (തുടർന്നങ്ങോട്ട് "ബാങ്ക്" എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നു) ഉപഭ�ോക്താക്കളായ ഞാൻ/ഞങ്ങൾ, ബാങ്കിൽ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്ന/തുറന്നിരിക്കുന്ന/നിലനിർത്താൻ പ�ോകുന്ന/ആരംഭിക്കാൻ പ�ോകുന്ന നിലവിലെയും മുമ്പത്തെയും ഭാവിയിലെയും എന്റെ/ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും നിയന്ത്രിക്കുന്ന/നിയന്ത്രിക്കേണ്ട, www.yesbank.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ ദൃശ്യമാക്കുന്ന നിബന്ധനകളുടെയും വ്യവസ്ഥകളുടെയും (തുടർന്നങ്ങോട്ട് 'T&C-കൾ' എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നു) എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും ഒപ്പം നിലവിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന/ഭാവിയിൽ നൽകാനിടയുള്ള
വ്യത്യസ്ത സേവനങ്ങളുടെ/സൗകര്യങ്ങളുടെ ചട്ടങ്ങളും വായിച്ച് മനസിലാക്കിയെന്നും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും ഇതിനാൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.
T&C-യുടെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളുമെല്ലാം ഏതുസമയത്തും ഒപ്പം കാലാകാലങ്ങളിലും ചേർക്കാന�ോ മാറ്റം വരുത്താന�ോ പരിഷ്ക്കരിക്കാന�ോ ഉള്ള പൂർണ്ണ വിവേചനാധികാരം ബാധകമായ കാര്യനിർവ്വഹണ/ചട്ടപ്രകാരമുള്ള/ആന്തരിക മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ബാങ്കിൽ നിക്ഷിപ്തമാണെന്ന് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ
മനസിലാക്കുന്നു, ഒപ്പം നിലവിലെ T&C-യിൽ ഭാഗികമായാണ് അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതെങ്കിൽപ്പോലും അവ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും അത്തരം മാറ്റങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബാങ്കിലെ എന്റെ/ഞങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ (അക്കൗണ്ടുകളിൽ) നടത്തുന്ന ഏത�ൊരു ഇടപാടും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും
സേവന�ോപയ�ോഗവും അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ ഞാൻ/ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചതിനുശേഷമായിരിക്കും കണക്കിലെടുക്കുന്നതും അവയ്ക്ക് തുല്യത കൽപ്പിക്കുന്നതുമെന്ന് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ ഇതിനാൽ അംഗീകരിക്കുന്നു.

ിന്
ുക
പിട

ിന്
ുക
പിട

ഒപ്
ോട്ടോഗ്രാഫ
ഫ�
ുറുകെ
ക

ആദ്യ
അപേക്ഷകന്റെ
ഫ�ോട്ടോ
ഒട്ടിക്കുക

ിന്
ുക
പിട

ഒപ്
ോട്ടോഗ്രാഫ
ഫ�
ുറുകെ
ക

രണ്ടാമത്തെ
അപേക്ഷകന്റെ
ഫ�ോട്ടോ
ഒട്ടിക്കുക

ഒപ്
ോട്ടോഗ്രാഫ
ഫ�
ുറുകെ
ക

മൂന്നാമത്തെ
അപേക്ഷകന്റെ
ഫ�ോട്ടോ
ഒട്ടിക്കുക

ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ബ�ോക്സിനുള്ളിൽ കറുത്ത മഷിയിൽ ഒപ്പിടുക. അപേക്ഷകർ ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫുകൾക്ക് കുറുകെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കണം.

ആദ്യ അപേക്ഷകന്റെ ഒപ്പ്

മൂന്നാമത്തെ അപേക്ഷകന്റെ ഒപ്പ്

പേര്: ....................................................................................................

പേര്: .....................................................................................................

തീയതി

തീയതി
ദി

ദി

മാ

മാ

വ

വ

വ

വ

മൂന്നാമത്തെ അപേക്ഷകന്റെ ഒപ്പ്
പേര്: ......................................................................................................
തീയതി

ദി

ദി

മാ

മാ

വ

(

വ

2

)

വ

വ

ദി

ദി

മാ

മാ

വ

വ

വ

വ

അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കൽ ഫ�ോം
പ്രദേശനിവാസികൾക്ക്

(അപേക്ഷകൻ മാത്രം പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത്)

പരിചയപ്പെടുത്തൽ വിശദാംശങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നയാളുടെ പേര് (യെസ് ബാങ്ക് ഉപഭ�ോക്താവ്)/കമ്പനിയുടെ പേര് (സേവിംഗ്സ് സാലറി അക്കൗണ്ടിന്)

ഉപഭ�ോക്തൃ
ഐഡി

അക്കൗണ്ട് നം.

6 മാസത്തിലധികമായി ഞാൻ യെസ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിലെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉടമയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ അപേക്ഷകനെ/അപേക്ഷകരെ എനിക്ക് 6 മാസത്തിലധികമായി വ്യക്തിഗതമായി
അറിയാമെന്നും, ഒപ്പം ഫ�ോമിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന അവന്റെ/അവളുടെ ഐഡന്റിറ്റിയും ത�ൊഴിലും വിലാസവും സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഒപ്പ് പരിശ�ോധിച്ചുറപ്പിച്ചു:

ബാങ്ക് ഉപയ�ോഗത്തിന്

ഉവ്വ്

തീയതി

അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ച തീയതി:
ദി

ദി

മാ

മാ

വ

വ

വ

വ

എംപ്ലോയീ ക�ോഡ്:

ഒപ്പ്:

പരിചയപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയുടെ ഒപ്പ്
സാലറി അക്കൗണ്ടിന്: മേൽപ്പറഞ്ഞ എംപ്ലോയിയുടെ ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫ്, ഒപ്പ്/ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിലാസം, സ്ഥിരം മേൽവിലാസം എന്നിവയും അവന്റെ/അവളുടെ എംപ്ലോയീ ക�ോഡും ഉൾപ്പെടെ, ഫ�ോമിൽ
നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു ______________________________.

ഒപ്പിടുന്ന അധികാരിയുടെ പേര്:
പരിചയപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയുടെ ഒപ്പ്

ഒപ്പും സീൽ തീയതിയും
ദി

ദി

മാ

മാ

വ

വ

വ

വ

കെ വൈ സി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ
ഞാൻ ശ്രീ/ശ്രീമതി ....................................................................................................................................... എന്ന വ്യക്തിയെയും ശ്രീ/ശ്രീമതി ...................................................................................................................................................
എന്ന

വ്യക്തിയെയും

(ജ�ോയിന്റ്

അക്കൗണ്ടാണെങ്കിൽ

എല്ലാ

അപേക്ഷകരേയും)

നേരിട്ട്

കണ്ട്

ഫ�ോമിൽ

പൂരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന..............................................................................................................................

ഐഡന്റിറ്റിയും വിലാസവും ഇതിനാൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു, ഫ�ോം പൂരിപ്പിച്ച് ഒപ്പിട്ടത് എന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ്. ഞാൻ ഒറിജിനലുകൾ കണ്ട് പരിശ�ോധിച്ചുറപ്പിച്ചു. ഞാൻ ഉപഭ�ോക്താവിന്റെ
(ഉപഭ�ോക്താക്കളുടെ) സത്യസന്ധമായ ഉദ്ദേശ്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.
ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്..................................................................................................................................... കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ സമയം: .................................................
എംപ്ലോയീ ക�ോഡ്
തീയതി
ദി

ഓഫീസ്
ഉപയ�ോഗത്തിന്
മാത്രം

ദി

മാ

വ

മാ

വ

വ

ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഒപ്പ്

വ

ഉപഭ�ോക്തൃ

അക്കൗണ്ട്നം.

ഐഡി

ഉപഭ�ോക്തൃ
ഐസി 1

ഉപഭ�ോക്തൃ ഐസി 2

ബിസിനസ് സെഗ്മെന്റ്
പാർട്ണർ സെഗ്മെന്റ്
(ബാധകമെങ്കിൽ)

ബി ആർ ബി
ബി ആർ
ബി

ആർ ബി

ഇ ബി ബി

ഐ എസ് ബി

സി ബി ബി

ആർ ബി

ഇ ബി ബി

ഐ എസ് ബി

ഉപഭ�ോക്തൃ ഐസി 3

സി ബി ബി

ഇ സി ബി

സി ഐ
ബി

ലഭിച്ചത്

സി എഫ്
ഐ ബി ജി

സി എഫ് ആർ
എച്ച് ഇ

ജി ആർ എം

എം എൻ സി

ഐ എൻ
ബി കെ ജി

ഐ എഫ് ഐ

ഡി ബി

എസ് ഐ
ജി എ

സേവനം നൽകിയത്

എംപ്ലോയീ ക�ോഡ്

എംപ്ലോയീ ക�ോഡ്

എംപ്ലോയിയുടെ പേര്

എംപ്ലോയിയുടെ പേര്

ഒപ്പ്

ഒപ്പ്

ലയബിലിറ്റി ആർ എം ക�ോഡ്

അസറ്റ് ആർ എം
ഒപ്പ്

പ്രത്യേക പദവി അക്കൗണ്ട്

പി ഇ പി

എൻ ജി ഒ

പ്രത്യേക പദവി ഒന്നുമില്ല

(ബി ബി എൽ/ആർ ടി എൽ അംഗീകരിക്കണം)
ബി ആർ ബി_148_ജനുവരി_04_13

എംപ്ലോയീ ക�ോഡ്

റിസ്ക് വിഭാഗം

എംപ്ലോയി

കമ്പനി ക�ോഡ്

ഉപഭ�ോക്തൃ ഐഡി

പ്രൊമ�ോഷൻ ക�ോഡ്

ട്രാക്കർ ഐഡി

ലീഡ് ഐഡി

ഒപ്പും ഉപഭ�ോക്തൃ ഐഡിയും
(ബി എസ് ഡി എൽ/ബി എസ് പി ഒപ്പിടണം)

സമ്മതം

അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിന് നിരക്കൊന്നും ചുമത്തുന്നില്ല

ബാർക�ോഡ്

ഉപഭ�ോക്താവിന്റെ പേര്: ശ്രീ/കുമാരി/ശ്രീമതി/ഡ�ോ./പ്രൊഫ.

രൂപ.

പൈ.

പണമടയ്ക്കുന്ന ചെക്ക് നം.

ക്യാഷ്

ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്
തീയതി
ദി

ദി

മാ

മാ

വ

വ

വ

ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഒപ്പ്

വ

ഇൻസ്റ്റാകിറ്റ് ലഭിക്കാത്ത അക്കൗണ്ടുകൾക്ക്, എ ടി എമ്മിൽ ഇടപാട് നടത്തുന്നതിനുള്ള എ ടി എമ്മിനുള്ള/ഡെബിറ്റ് കാർഡിനുള്ള പിൻ നമ്പർ ക�ൊറിയർ/തപാൽ മുഖേന നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള
വിലാസത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കും. പിൻ നമ്പറിന്റെ രഹസ്യാത്മകത സൂക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, പിൻ നമ്പർ ദുരുപയ�ോഗം ചെയ്യുന്നതിന് ബാങ്ക് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കില്ല.
(

3 )

ഫ�ോം ഡി എ1 നാമനിർദ്ദേശ ഫ�ോം (ലഭ്യമായ ഓപ്ഷനുകളില�ൊന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക) വ്യക്തികൾക്ക്/ഏക ഉടമസ്ഥന് മാത്രം ബാധകം
വേണം,
ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 1949-ലെ ബാങ്കിംഗ് നിയന്ത്രണ ചട്ടത്തിലെ 45 സെഡ്എ വിഭാഗം, 1985-ലെ ബാങ്കിംഗ് കമ്പനീസ് (ന�ോമിനേഷന്
) നിയമാവലികളിലെ 2(1)
നിയമം എന്നിവ പ്രകാരം എനിക്ക്/ഞങ്ങള്
ക്ക് നാമനിര്ദ്ദേശത്തിന്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട്.
എന്റെ/ഞങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലുള്ള നാമനിർദ്ദേശ സൗകര്യത്തിന്റെ പ്രയ�ോജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് യെസ് ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എനിക്ക്/ഞങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ/
ഞങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രയ�ോജനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ�ോലും അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആരേയും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാൻ ഞാൻ/ഞങ്ങൾ
താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. നാമനിർദ്ദേശ സൗകര്യമില്ലാതെ എന്റെ/ഞങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കൽ ഫ�ോം നടപടി കൈക്കൊള്ളാൻ നിങ്ങള�ോട്
അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു****.
എന്റെയ�ോ/പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത വ്യക്തിയുടെയ�ോ മരണം സംഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അക്കൗണ്ടിലെ നിക്ഷേപ തുക, യെസ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് മടക്കിനൽകുന്നതിനായി ഇനിപ്പറയുന്ന
വ്യക്തിയെ

പേരും (പേരുകളും) വിലാസവും (വിലാസങ്ങളും)

എന്ന ഞാൻ/ഞങ്ങൾ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു, വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.
നിക്ഷേപം/അക്കൗണ്ട്

അധിക വിശദാംശങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ

രീതി

ന�ോമിനിയുടെ പേര് (നാമനിർദ്ദേശം ഒരു വ്യക്തിയുടെ താൽപ്പര്യാർത്ഥമായിരിക്കണം)

വിലാസം

നിക്ഷേപകനുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോയെന്നത്.....................................................................................................................................വയസ്...............................................................പ്രായപൂർത്തി ആയില്ലെങ്കിൽ,

ന�ോമിനിയുടെ ജനനത്തീയതി
ദി

ദി

മാ

മാ

വ

വ

വ

വ

*ഈ തീയതിയിൽ ന�ോമിനിയ്ക്ക് പ്രായപൂർത്തി ആകാത്തതിനാൽ, ആ വ്യക്തി പ്രായപൂർത്തി ആകുന്നതിനുള്ളിൽ എന്റെയ�ോ/പ്രായപൂർത്തി ആകാത്ത വ്യക്തിയുടെയ�ോ മരണം സംഭവിക്കുന്ന
സാഹചര്യത്തിൽ, അക്കൗണ്ടിലെ ബാലൻസ് തുക ന�ോമിനിയുടെ താൽപ്പര്യാർത്ഥം സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ/ഞങ്ങൾ ശ്രീ/ശ്രീമതി/കുമാരി (പേര്)

(വയസ്)

(വിലാസം)...............................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................എന്നയാളെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു.
സ്ഥിര നിക്ഷേപ അറിയിപ്പ്/അക്കൗണ്ടുകളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഡ�ോക്യുമെന്റുകൾ/ലെറ്ററുകൾ എന്നിവയിൽ ഞാൻ ന�ോമിനിയുടെ പേര് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ
അംഗീകരിക്കുന്നു/

അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.

..............................................................................................................

**ആദ്യ അപേക്ഷകന്റെ' ഒപ്പ്/പെരുവിരൽ അടയാളം
(അപേക്ഷകന് പ്രായപൂർത്തി ആയില്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാവിന്റെ ഒപ്പ്)

.....................................................................................................

.....................................................................................................

**രണ്ടാമത്തെ അപേക്ഷകന്റെ' ഒപ്പ്/പെരുവിരൽ അടയാളം

**മൂന്നാമത്തെ അപേക്ഷകന്റെ' ഒപ്പ്/പെരുവിരൽ അടയാളം

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

*** ആദ്യ സാക്ഷിയുടെ ഒപ്പ്

***രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷിയുടെ ഒപ്പ്

പേര് :

............................................................................................

വിലാസം

പേര് :

............................................................................................

വിലാസം

............................................................................................
..............................................
തീയതി:

..............................................
..............................................

സ്ഥലം

* ന�ോമിനി ഒരു മൈനറല്ലെങ്കില്വെട്ടുക

............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................
..............................................

..............................................
..............................................

**പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന/അക്കൗണ്ട് ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത വ്യക്തിയുടെ

താൽപ്പര്യാർത്ഥം പ്രവർത്തിക്കാൻ നിയമാനുസൃതം ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഒരു വ്യക്തി നാമനിർദ്ദേശം ഒപ്പിട്ടിരിക്കണം.
***

ഉപഭ�ോക്താവ്

വിരലടയാളം

നല്
കുന്ന

അവസരത്തില് മാത്രം

സാക്ഷിയുടെ

ഒപ്പുകള് ആവശ്യമാണ്.

****

ഉപഭ�ോക്താവ്

നാമനിർദ്ദേശം

തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ,

ഈ

പ്രസ്താവന

നിർബന്ധമായും നേടിയിരിക്കണം.

അടിസ്ഥാന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ
സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്
 വ്യക്തിഗത ഉപഭ�ോക്താക്കൾക്ക് പണം മിച്ചം പിടിക്കേണ്ട ശീലം ബ�ോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനും അവരുടെ ഭാവിയിലെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുമായി അവരെ 		
സഹായിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തവയാണ് സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ.

 കാലാകാലങ്ങളിൽ ബാങ്കിന്റെ നിരക്കുപട്ടികയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്, അക്കൗണ്ട് ഉടമ അക്കൗണ്ടിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിശ്ചിത ശരാശരി പാദവാർഷിക ബാലൻസ്
നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് പാലിക്കാതിരിക്കുന്നത്, സേവന നിരക്കുകൾക്കിടയാക്കും. ഒരു സാമ്പത്തിക പാദവാർഷിക കാലയളവിനായി (ഏപ്രിൽ-ജൂൺ, ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ-

 ഈ അക്കൗണ്ടുകളിൽ പണമടയ്ക്കലുകൾ/ചെക്കുകൾ/ഡെബിറ്റ്/എ ടി എം കാർഡ്/ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്/മ�ൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ് തുടങ്ങിയ മാർഗങ്ങളിലൂടെ നിക്ഷേപിക്കാൻ/അതിൽ 		
നിന്നും പിൻവലിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം

ഡിസംബർ, ജനുവരി-മാർച്ച്) അക്കൗണ്ടിലെ ശരാശരി ദിനാന്ത്യ ബാലൻസുകൾ (ഇ ഒ ഡി) പ്രകാരമാണ് ശരാശരി പാദവാർഷിക ബാലൻസ് (എ ക്യു ബി) കണക്കാക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് –
(ഇ ഒ ഡി ബാലൻസ് ദിവസം1+ഇ ഒ ഡി ബാലൻസ് ദിവസം2…...) / സാമ്പത്തിക പാദവർഷത്തിലെ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം

 റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർ ബി ഐ) അംഗീകരിച്ച യ�ോഗ്യതയുള്ള വ്യക്തിയ്ക്കും (വ്യക്തികൾക്കും) നിശ്ചിത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും/ഏജൻസികൾക്കും അക്കൗണ്ടുകൾ 		
ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും

 ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് മാസം തുടർച്ചയായി സാലറി അക്കൗണ്ടുകളിൽ സാലറിയ�ൊന്നും ക്രെഡിറ്റായില്ലെങ്കിൽ, സേവിംഗ്സ് അഡ്വാന്റേജ് അക്കൗണ്ടിന്റെ എ ക്യു ബി ആവശ്യകതയുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട് സാലറി അക്കൗണ്ട് മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യും

 ദിവസേനയുള്ള ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസിനെ ആശ്രയിച്ച് പാദവാർഷികങ്ങളിലാണ് നിലവിൽ പലിശ നൽകുന്നത്, ഇത് ത�ൊട്ടടുത്ത രൂപയിലേക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇതിനായി 		
കണക്കാക്കി നൽകുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക 1/- രൂപയാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്, ഞങ്ങളുടെ www.yesbank.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് പരിശ�ോധിക്കുക

 അക്കൗണ്ടിൽ തൃപ്തികരമല്ലാത്ത പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അക്കൗണ്ട് നിർത്തലാക്കാനുള്ള അവകാശം ബാങ്കിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്
 പാസ്
ബുക്ക് സൗകര്യം നേടാൻ, നിങ്ങളുടെ ഹ�ോം ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശിക്കുക.

 അക്കൗണ്ട് ഉടമയുടെ (ഉടമകളുടെ) ചെക്കുകളും ഡിവിഡന്റ് വാറന്റുകളും ഈ അക്കൗണ്ടിലൂടെ മാത്രമേ ശേഖരിക്കൂ. അക്കൗണ്ട് ഉടമയുടെ (ഉടമകളുടെ) താൽപ്പര്യാർത്ഥം 		
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകൾ ശേഖരിക്കില്ല
 തുടർച്ചയായ 2 വർഷ കാലയളവിൽ ഉപഭ�ോക്താവ് മുൻകൈ എടുത്ത് ഇടപാടുകള�ൊന്നും നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ, ഇത് ഒരു നിഷ്ക്രിയ അക്കൗണ്ടായി പരിഗണിക്കും

നിങ്ങളുടെ ഉപഭ�ോക്തൃ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അറിയുക
 ഒരു അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, ഭാവിയിലെ ഉപഭ�ോക്താവിനെയും/ഉപഭ�ോക്താക്കളെയും പ�ൊതുജനങ്ങളെയും ഞങ്ങളെത്തന്നെയും വഞ്ചനയിൽ നിന്നും ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ

ഇൻഡക്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ (ജി ഐ എൻ ആർ) നൽകണം.

	ദുരുപയ�ോഗം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും പരിരക്ഷിക്കാൻ, അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ (വ്യക്തികളുടെ) വിലാസവും ഐഡന്റിറ്റിയും സംബന്ധിച്ച് ബാങ്ക് സ്വയം 		

	കെ വൈ സി ഡ�ോക്യുമെന്റുകളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ അംഗീകൃത ലിസ്റ്റ് ശാഖയിൽ ലഭ്യമാണ്. അതിനായി, നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ശാഖയെ സമീപിക്കുക.

	പരിശ�ോധിച്ച് ബ�ോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ്

 അന്തരിച്ച ഉപഭ�ോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് പേയ്മെന്റ് അനന്തരാവകാശികൾക്കോ/അവകാശവാദികൾക്കോ നൽകേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ, ഉചിതമായതും റെഗുലേറ്റർമാർ 		

 അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന/ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ (വ്യക്തികളുടെ) ഏറ്റവും പുതിയ ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫുകൾ ബാങ്കിന് ആവശ്യമാണ്

നിർദ്ദേശിക്കുന്നതുമായ സുരക്ഷാ പത്രങ്ങൾ ബാങ്ക് സ്വീകരിക്കുന്നു.

	
ആദായ നികുതി വകുപ്പ് പാൻ കാർഡ് നൽകിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തി/എന്റിറ്റി, അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കൽ ഫ�ോമുകളിൽ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർ, ഫ�ോം 60-ല�ോ (കാർഷിക
സംബന്ധമല്ലാത്തത്)

ഫ�ോം

61-ല�ോ

(കാർഷിക

സംബന്ധമായത്)

ഒരു

പ്രസ്താവന

നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

ആദായ

നികുതി

സമർപ്പിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത

വരുമാനമില്ലാത്ത

പ്രായപൂർത്തിയായ

വ്യക്തിയ്ക്ക്, ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവൻ/അവൾ അച്ഛന്റെയ�ോ അമ്മയുടെയ�ോ രക്ഷിതാവിന്റെയ�ോ പെർമനന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ (പാൻ) അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ

നാമനിർദ്ദേശ സൗകര്യം

വ്യക്തിഗത പദവിയിൽ (അതായത്, സിംഗിൾ/ജ�ോയിന്റ് അക്കൗണ്ടുകൾക്കും ഒരേയ�ൊരു ഉടമസ്ഥനുള്ള സ്ഥാപനത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടുകൾക്കും) തുടങ്ങുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് മാത്രമേ
നാമനിർദ്ദേശ സൗകര്യം ലഭ്യമാകൂ, അതായത്, പ്രാതിനിധ്യ പദവിയിൽ തുടങ്ങുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് ലഭ്യമല്ല
 ഒരു വ്യക്തിയുടെ താൽപ്പര്യാർത്ഥം മാത്രമേ നാമനിർദ്ദേശം നടത്താനാകൂ

 പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത വ്യക്തിയുടെയും താൽപ്പര്യാർത്ഥം മാത്രമേ നാമനിർദ്ദേശം നടത്താനാകൂ
 നാമനിർദ്ദേശം നടത്തിയിട്ടില്ലാത്ത നിലവിലെ അക്കൗണ്ടുകൾക്കായി, ശാഖകളിൽ ലഭ്യമായ ഫ�ോം പൂരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അക്കൗണ്ട് ഉടമയക്ക് (ഉടമകൾക്ക്) അത് ചെയ്യാനാകും
 നാമനിർദ്ദേശ സൗകര്യം പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഉപഭ�ോക്താക്കള�ോട്, എത്രയും വേഗം അത് ചെയ്യാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

 അക്കൗണ്ട് ഉടമയുടെ ജീവിത കാലയളവിൽ ഏതുസമയത്തും അവന്/അവൾക്ക് നാമനിർദ്ദേശം നടത്താന�ോ റദ്ദാക്കാന�ോ മാറ്റാന�ോ കഴിയും. നാമനിർദ്ദേശം നടത്തുമ്പോഴ�ോ റദ്ദാക്കു-		
	മ്പോഴ�ോ മാറ്റുമ്പോഴ�ോ, ഉപഭ�ോക്താവ് പെരുവിരൽ അടയാളം വയ്ക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രം സാക്ഷികളുടെ ഒപ്പുകൾ ആവശ്യമായി വരും
ബാങ്ക് നൽകുന്ന വ്യത്യസ്ത സേവനങ്ങളുടെ/സൗകര്യങ്ങളുടെ ഉപയ�ോഗവും പ്രയ�ോജങ്ങളും സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രധാന വിവരങ്ങൾക്കായി 'യെസ് ബാങ്ക് സിറ്റിസൺസ് ചാർട്ടർ', 'നിരക്കുപട്ടിക' എന്നിവയുടെ ഒരു പകർപ്പ് ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും അഭ്യർത്ഥനയിന്മേൽ ലഭ്യമാണ്.
ഏതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്ന സവിശേഷതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ, പരിഹാരത്തിനായി ബാങ്കിൽ തന്നെയുള്ള പ്രശ്നപരിഹാര സെല്ലിൽ yestouch@yesbank.in എന്ന വിലാസത്തിൽ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്, 30 ദിവസത്തിനകം അത് തൃപ്തികരമായി പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പ്രദേശത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള
ഓംബുഡ്സ്മാനെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്.

