खाते उघडण्याचे प्रपत्र
निवासी व्यक्तींसाठी
(केवळ अर्जदाराने भरावे)

बारकोड
माझे

बचत

बचत वेतन

चालू खाते उघडा

______________________ शाखा

शाखा संकेतांक:
अर्जाची तारीख:

दि

दि

म

म

व

व

व

व

कृपया प्रपत्र केवळ काळ्या शाईने आणि ब्लॉक लेटर्समध्येच भरावे - “*” खण
ू केलेली सर्व क्षेत्रे अनिवार्य आहे त
कर्मचारी क्रमांक (लागू होत असल्यास)

सरासरी तिमाही शिल्लक

उत्पादन संकेतांक

मी/आम्ही पषु ्टी करतो/ते की आवश्यक सनु िश्चित सरासरी तिमाही शिल्लक न राखल्यास शल
ु ्कांच्या अनस
ु च
ू ीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेले दं डाचे शल
ु ्क लागू होईल.तम
ु चे आमच्याशी विद्यमान संबंध असल्यास, कृपया तम
ु चा ग्राहक
आयडी क्रमांक नमूद करा.
1ला अर्जदार

2रा अर्जदार

ग्राहक
आयडी

3रा अर्जदार

आधार क्र.

वैयक्तिक तपशील*
एपपीएल

उपसर्ग

मधले नाव/अंतीम नाव (शब्दांमध्ये कृपया एक स्पेस सोडा)

प्रथम नाव

1ला
2रा
3रा
अर्जदार अज्ञान असल्यास, कृपया आई-वडीलांचे/पालकाचे नाव लिहा (अर्जदार म्हणून) अज्ञानाच्या नावाखाली.
संपर्क आणि एटीएम/डेबिट कार्डासाठी लघु नाव

जन्मतारीख

qbJ (nw / ór / V¥)

1ला
अर्जदा.

1ला
अर्जदा.

दि

दि

म

म

व

व

व

व

2रा
अर्जदा.

2रा
अर्जदा.

दि

दि

म

म

व

व

व

व

3रा
अर्जदा.

3रा
अर्जदा.

दि

दि

म

म

व

व

व

व

पॅन क्र (उपलब्ध नसल्यास कृपया प्रपत्र 60/61) जोडा

प्रपत्र 60/61 जोडले आहे (होय/नाही)

1ला
अर्जदा.

होय

नाही

श्रीमती

2रा
अर्जदा.

होय

नाही

श्रीमती

3रा
अर्जदा.

होय

नाही

श्रीमती

आईचे माहे रचे नाव

""V¥'' V¥Vr` qbJ

1ल्या धारकाचा पत्रव्यवहाराचा पत्ता*
फ्लॅ ट क्रमांक आणि
बिल्डिंगचे नाव
मार्ग क्र./नाव
जवळची खूण
शहर

पिन कोड

राज्य

दे श
दरू ध्वनी (निवास)

मोबाईल
10 अंकी मोबाईल क्र.

एसटीडी कोड

दरू ध्वनी (कार्यालय)

फॅक्स क्र.

विस्तार क्र

एसटीडी कोड

एसटीडी कोड
ईमेल

1ल्या धारकाचा कायमस्वरूपी पत्ता*

कायमस्वरुपी पत्ता हाच पत्रव्यवहाराचा पत्ता असल्यास कृपया खण
ू करा

फ्लॅ ट क्रमांक आणि
बिल्डिंगचे नाव
मार्ग क्र./नाव
जवळची खूण
शहर

पिन कोड

राज्य

दे श

2ऱ्या धारकाचा पत्रव्यवहाराचा पत्ता 1ल्या अर्जदाराप्रमाणेच**

होय

3ऱ्या धारकाचा पत्रव्यवहाराचा पत्ता 1ल्या अर्जदाराप्रमाणेच**

नाही

होय

नाही

** जर इतर अर्जदारांचा पत्रव्यवहाराचा पत्ता (2ऱ्या आणि 3ऱ्या) हा 1ल्या अर्जदाराहून भिन्न असेल तर कृपया पत्रव्यवहाराचा पत्ता स्वतंत्र प्रपत्रामध्ये प्रदान करा (प्रत्येक अर्जदारासाठी पुराव्यासह).

उत्पादने आणि ऑफरची अद्यतने*

तुमच्यासाठी सर्वसमावेशक वित्तीय उपाय आणि उत्तम अनुभव आणण्याच्या आमच्या प्रयत्नांमध्ये, येस बँकेला अगदी ताज्या नावीन्यपूर्ण गोष्टी, रोमांचक ऑफर्स आणि तुमच्या खात्याशी संबंधित सेवा दे ण्याशी निगडीत विषयांसाठी तुमच्याशी फोनवर संपर्क साधावा लागेल,
एसएमएस किं वा ईमेल करावा लागेल. तुमच्यासाठी सातत्याने सर्वोत्तम गोष्टी आणण्याची आम्हाला परवानगी द्यावी अशी आम्ही तुम्हाला विनंती करतो. येस बँकेकडू न उत्पादने आणि ऑफर्सबाबत ही अद्यतने ज्यांना प्राप्त करायची आहे त कृपया तो अर्जदार निवडा:
मला येस बँकेकडू न उत्पादने आणि ऑफर्सबाबत अद्यतने प्राप्त करायची

पहिला अर्जदार

आहे त /

करायची नाहीत.

दस
ु रा अर्जदार
(

1

)

तिसरा अर्जदार

1 ल्या अर्जदाराचे इतर तपशील*:
अविवाहीत

विवाहीत

वैवाहिक स्थिती:

नाही

होय

अज्ञान:

नाही

होय

जेष्ठ नागरिक:

निवासाचा प्रकार:

कंपनीने प्रदान केलेला

भाड्याचा

स्वतःच्या मालकीचा

पालकांच्या मालकीचा

व्यवसायाचा प्रकार

पगारदार

स्वयं-रोजगार

व्यवसाय

विद्यार्थी

पगारदार असेल तर, सह कार्यरत

पब्लिक लि.कंपनी

प्रशासकीय

प्रायव्हेट लि.कंपनी

पीएसयु

जर स्वयं-रोजगार, व्यवसाय

सीए

डॉक्टर

व्यापारी

कायदे तज्ञ

इतर

व्यवसायामध्ये असल्यास

पब्लिक लिमिटे ड

प्रायव्हेट लिमिटे ड

प्रोप्रायटरशिप

पार्टनरशिप

इतर

वार्षिक उत्पन्न (रु. लाखांमध्ये)

0.5 पेक्षा कमी

0.5 ते 5

5 ते 15

15

इतर
इतर
इतर

25 ते 50

ते 25

50 पेक्षा जास्त

प्रदान तपशील* (रोख रक्कमेने खाते उघडण्यासाठी, ग्राहकाने रोख रक्कम, स्वतः, केवळ खात्याच्या शाखेमध्ये जमा करावी)
रोख रक्कम

निधीचा स्त्रोत

धनादे श

शून्य

रक्कम: (`)

जीएलमधून हस्तांतरण
जीएल संदर्भ क्र.:

पै.

चेक नं.:

दिनांकित
दि

दि

म

म

व

व

व

च्या नावे:
धनादे श क्रॉस केलेला खाते आदाता आणि "येस बँक लि. खाते ग्राहकाचे नाव"
ला दे य असावा

व

खाते चालन सूचना*
अविवाहीत

एकतर/कोणीही एक किं वा उत्तरजीवी

संयुक्तपणे (डेबिट/एटीएम कार्ड/नेटबँकिं ग/मोबाईल बँकिं ग ऍक्सेस जारी केला जाणार नाही)

माजी किं वा उत्तरजीवी

कृपया नोंद घ्या: बचत आणि चालू खाते धारकांना अनुक्रमे 25 पानी आणि 50 पानी धनादे श पुस्तिका आपसूक जारी केली जाईल.
डेबिट कार्डे (डेबिट कार्डसाठी अर्ज करण्यासाठी*, कृपया आपल्या निवडीवर खूण करा)
डेबिट कार्ड
पहिला अर्जदार

डेबिट कार्ड पर्याय (जर अधिक उच्च कार्ड तफावतीची निवड केली असल्यास वापरावे)
प्लॅ टिनम डेबिट कार्ड#
येस बिझनेस गोल्ड डेबिट कार्ड#
गोल्ड डेबिट कार्ड#

दस
ु रा अर्जदार
तिसरा अर्जदार
*डेबिट कार्डांसाठी लागू होत असेल त्यानुसार वार्षिक शुल्क (कृपया www.yesbank.in वर दर आणि शुल्क विभागाचा संदर्भ घ्या).

# प्लॅ टिनम आणि गोल्ड डेबिट कार्ड केवळ बचत खात्यांसाठी. येस बिझनेस गोल्ड डेबिट कार्ड केवळ चालू खात्यांसाठी.

एसएमएस/ईमेल ऍलर्ट्स आणि चॅनेल ऍक्सेस विनंती
नेटबँकिं ग

एसएमएस

ईमेल

ई-विवरणपत्रे

मोबाईल बँकिं ग

ईमेल आयडी

पहिला अर्जदार
दस
ु रा अर्जदार
तिसरा अर्जदार
दस
ु ऱ्या अर्जदाराचा मोबाईल क्र.

तिसऱ्या अर्जदाराचा मोबाईल क्र.

मला केवळ ई-विवरणपत्रे मिळावी आणि सर्व भौतिक विवरणपत्रे खंडीत करा (कोणतीही खूण केलेली नसल्यास, ई-विवरणपत्रांसाठी नोंदणी केल्यावर भौतिक विवरणपत्रे केवळ वार्षिकरित्या पाठवली जातील).
• ई-विवरणपत्रे: 1ल्या अर्जदाराच्या ग्राहक आयडीशी संलग्न असलेल्या सर्व खात्यांसाठीची ई-विवरणपत्रे बँकेच्या नोंदींमध्ये नोंदविलेल्या ईमेल आयडीवर पाठवली जातील. • एसएमएस आणि ईमेल ऍलर्ट्स: एसएमएस आणि ईमेल ऍलर्ट्ससाठीचे सदस्यत्व आणि प्रारं भ मर्यादांमधील
त्यानंतरच्या सुधारणा सुध्दा नेटबँकिं गद्वारे केल्या जाऊ शकतात. • डीफॉल्ट ऍलर्ट्स: ` 5,000 किं वा त्यावरील कोणतेही डेबिट/क्रे डिट कार्ड, साप्ताहिक खाते शिल्लक आणि ओव्हरड्राफ्ट ऍलर्ट्स खातेदारा(रां)स कळवले जातील. अधिक उच्च प्रारं भ रक्कम/वारं वारिता सेट करण्यासाठी
कृपया त्याबाबत बँकेशी संपर्क साधा. • चॅ नेल ऍक्सेस विनंती: एकल पिन ऍक्सेस डेबिट कार्ड पिनचा वापर पहिल्यांदा नेटबँकिं ग आणि फोनबँकिं गमध्ये लॉगिंग करण्यासाठी वापरणे सक्षम करतो. तुम्ही डेबिट कार्डसाठी विनंती केलेली नसेल तरच केवळ नेटबँकिं ग पिनची विनंती करा.
जेव्हाही गरज असेल तेव्हा, बँकेने दे ऊ केलेल्या कोणत्याही उत्पादनासाठी माझ्या सिबिल नोंदी ऍक्सेस करण्यास मी बँकेला अधिकृत करतो/ते.

पहिला अर्जदार

तिसरा अर्जदार

दस
ु रा अर्जदार

अटी व शर्ती*
मी/आम्ही, खाली स्वाक्षरी करणार, येस बँक लि. चे ग्राहक म्हणून. (इथून पुढे “बँक” असे संदर्भित केलेल्या) याद्वारे पुष्टी करतो की मी/आम्ही www.yesbank.in वेबसाईटवर प्रदर्शित केलेल्या अटी आणि शर्ती वाचल्या आहे त, समजावून घेतल्या आणि त्यांचे पालन करण्याचे आणि त्या बंधनकारक
राहण्याचे मान्य करतो/ते, ज्या बँकेतील माझ्या/आमच्या, वर्तमान आणि भविष्यात वेळोवेळी दे खभाल केलेल्या/उघडलेल्या/दे खभाल केल्या जाणाऱ्या/उघडल्या जाणाऱ्या सर्व खात्यांची आणि वर्तमानात प्रदान केल्या जाणाऱ्या/भविष्यात प्रदान केल्या जाऊ शकतात अशा विविध सेवा/सुविधांची व्यवस्था पाहतील.
मी/आम्ही समजतो की बँक आपल्या एकमेव विवेकाने लागू होणाऱ्या नियमनांच्या/वैधानिक/अंतर्गत मार्गदर्शक तत्वांच्या आधीन, कोणत्याही वेळी आणि वेळोवेळी, कोणत्याही टीअँडएस शर्ती बदलू शकते किं वा त्यामध्ये सुधारणा करू शकते आणि मी/आम्ही याद्वारे अशा सर्व
बदलांचे पालन करण्याचे आणि त्यांद्वारे बांधील राहण्याचे मान्य करतो जणु काही ते वर्तमानात असलेल्या टीअँडएसचा भाग बनतात आणि बँकेकडील माझ्या/आमच्या खात्या(त्यां)तील कोणताही व्यवहार आणि/किं वा बदलानंतर मी/आमच्याद्वारे कोणत्याही सेवेचा वापर अशा सर्व
बदलांबाबत माझा/आमचा स्वीकार मानला जाईल आणि त्या समान असेल.

ी

ी

रक
ति
वर करा
ी
याचित्रा र
छा स्वाक्ष

ी

रक
ति
वर करा
ी
याचित्रा र
छा स्वाक्ष

1ला अर्जदाराची फोटो
पेस्ट करा

रक
ति
वर करा
ी
याचित्रा र
छा स्वाक्ष

2रा अर्जदाराची फोटो
पेस्ट करा

3रा अर्जदाराची फोटो
पेस्ट करा

कृपया खाली दिलेल्या चौकटीमध्ये काळ्या शाईने स्वाक्षरी करावी. छायाचित्रांवर अर्जदाराने तिरकी स्वाक्षरी करावी.

स्वाक्षरी 1ला अर्जदार

स्वाक्षरी 2रा अर्जदार

स्वाक्षरी 3रा अर्जदार

नाव: .......................................................................................

नाव: .......................................................................................

नाव: .......................................................................................

तारीख

तारीख

तारीख

दि

दि

म

म

व

व

व

व

दि

दि

म

म
(

व
2

)

व

व

व

दि

दि

म

म

व

व

व

व

खाते उघडण्याचे प्रपत्र
निवासी व्यक्तींसाठी
(केवळ अर्जदाराने भरावे)

परिचय तपशील

परिचयकर्त्याचे नाव (येस बँक ग्राहक)/कंपनीचे नाव (बचत वेतन खात्यासाठी)

खाते क्र.

ग्राहक आयडी

मी पुष्टी करतो/ते की मी 6 महिन्यांहून अधिक येस बँकेचा/ची ग्राहक आहे . मी पुष्टी करतो/ते की वर तपशील दिलेल्या अर्जदारास/रांना मी 6 महिन्यांहून जास्त ओळखतो/ते आणि या प्रपत्रामध्ये नमूद केलेली त्याची/तिची
ओळख, व्यवसाय आणि पत्ता याची मी पषु ्टी करतो/ते.
तारीख

स्वाक्षरी सत्यापित केली :
दि

दि

म

म

व

व

व

व

बँकेच्या वापरासाठी

होय

खाते उघडण्याची तारीख : ......................................................

स्वाक्षरी: .........................................

कर्मचारी संकेतांक:

परिचयकर्त्याची स्वाक्षरी .........................................................................................................................

वेतन खात्यासाठी: आम्ही पुष्टी करतो की छायाचित्र, स्वाक्षरी/पत्रव्यवहाराचा पत्ता आणि कायमस्वरुपी पत्ता यांसह प्रपत्रामध्ये दिलेले तपशील नमूद केलेल्या कर्मचाऱ्याचे आहे त आणि त्याचा/तिचा कर्मचारी संकेतांक
आहे _________________________________
अधिकृत स्वाक्षरीकर्त्याचे नाव:
शिक्यासह स्वाक्षरी तारीख

परिचयकर्त्याची स्वाक्षरी
दि

दि

म

म

व

व

व

व

केवायसी प्रमाणपत्र
मी श्री./कु. ................................................................................................................................ श्री./कु. ..................................................................................................................................................................
आणि श्री./कु. ........................................................................................................................................................(संयक
ु ्त खाते असल्यास सर्व अर्जदारांना) यांना स्वतः भेटलो/भेटले आहे आणि याद्वारे ओळख आणि

प्रपत्रामध्ये भरलेला पत्ता यांची पुष्टी करतो/ते, जे माझ्या उपस्थितीत भरले गेले आणि स्वाक्षरी केले गेले. मूळ कागदपत्रे मी पाहिली आणि सत्यापित केलेली आहे त. मी ग्राहकाच्या(कांच्या)सत्यतेची पुष्टी करतो/ते.

बँकेच्या अधिकाऱ्याचे नाव ........................................................................................................................ भेटण्याची वेळ: ........................................................................................................................................

कर्मचारी संकेतांक
तारीख
दि

केवळ कार्यालयीन
वापरासाठी

दि

म

म

व

व

भागीदार विभाग
(लागू असल्यास)

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

व

बँक अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी

खाते क्र.

ग्राहक आयडी
ग्राहक
आयसी 2

ग्राहक
आयसी 1
व्यावसायिक विभाग

व

ग्राहक
आयसी 3

बीआरबी

आरबी

आयएसबी

ईबीबी

सीबीबी

बीआरबी

ईबीबी

सीबीबी

आरबी

आयएसबी

द्वारे स्त्रोत

ईसीबी

सीआयबी

सीएफआयबीजी

सीएफआरएचई

जीआरएम

एमएनसी

आयएनबीकेजी

आयएफआय

डीबी

सिगा

द्वारे सेवा दिलेले

कर्मचारी संकेतांक

कर्मचारी संकेतांक

कर्मचाऱ्याचे नाव .............................................................................................................................. कर्मचाऱ्याचे नाव .........................................................................................................................
स्वाक्षरी .......................................................................................................................................... स्वाक्षरी ......................................................................................................................................

पीईपी

विशेष स्थिती खाते

एनजीओ

स्वाक्षरी ......................................................................................................................................
(बीबीएल/आरटीएलद्वारे मंजरू केले जावे)

विशेष स्थिती नाही

जोखीम श्रेणी ................................................................................................................................... कर्मचारी संकेतांक
कंपनी संकेतांक

कर्मचारी ग्राहक आयडी

प्रमोशन संकेतांक

ट्रॅ कर आयडी

लीड आयडी

स्वाक्षरी आणि ग्राहक आयडी ...........................................................................................................

(बीबीएल/आरटीएलद्वारे स्वाक्षरी केली जावी)

खाते उघडण्यासाठी कोणतेही शुल्क लागू करण्यात आले नाही

पोच

ग्राहकाचे नाव: श्री./कु./श्रीमती/डॉ./प्रा.

पै.

रक्कम रु.

बीआरबी_148_जानेवारी_04_13

दायित्व आरएम संकेतांक .................................................................................................................. मालमत्ता आरएम ........................................................................................................................

बारकोड

धनादे श क्र. द्वारे अदा केली
गेली

रोख रक्कम

बँक अधिकाऱ्याचे नाव ..............................................................................................................................................................
................................................................................................

तारीख
दि

दि

म

म

व

व

व

बँक अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी

व

नॉन-इन्स्टाकिट खात्यांच्या बाबतीत, एटीएममध्ये व्यवहार करण्यासाठी एटीएम/डेबिट कार्डासाठीचा पिन क्रमांक तुमच्या पत्रव्यवहाराच्या पत्त्यावर कुरियर/पोस्टाने पाठवला जाईल. पिन क्रमांकाची गोपनीयता राखण्याची आम्ही तुम्हाला विनंती करतो आणि पिन क्रमांकाचा
गैरवापर झाल्यास त्यासाठी बँकेला जबाबदार धरले जाणार नाही.

(

3 )

प्रपत्र डीए1 नामनिर्दे शन प्रपत्र (कृपया उपलब्ध पर्यायांपैकी एक निवडा) केवळ व्यक्ती/एकमेव प्रोप्रायटर्ससाठी लागू
होय, मला/आम्हाला बॅंक ठे वीच्या संबंधित बॅंकिं ग नियमन कायद्याच्या विभाग 45झेडए, 1949 आणि बॅंकिं ग कंपनीजच्या (नामनिर्देशण) नियम 2(1), 1985 खाली नामनिर्देशण आवश्यक आहे .
नाही मी/आम्ही पुष्टी करतो/ते की मला/आम्हाला माझ्या/आमच्या बँक खात्याच्या नामनिर्देशन सुविधेबाबत येस बँकेच्या अधिकाऱ्याने स्पष्ट करून सांगीतले. तथापि, मी/आम्ही असे नमूद करतो की सांगितलेले
फायदे स्पष्ट करूनसुद्धा, मी/आम्ही खात्यास कोणत्याही व्यक्तीचे नामनिर्देशण करू इच्छित नाही. तुम्हाला विनंती आहे की माझ्या/आमच्या खाते उघडण्याच्या प्रपत्रावर नामनिर्देशन सवु िधेविना प्रक्रिया करावी****.
मी/आम्ही ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

नाव(वे) आणि पत्ता(त्ते)
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
खालील व्यक्तीला नामनिर्देशित करतो जिला माझ्या/माझ्या अज्ञानाच्या मतृ ्यूच्या घटनेमध्ये खात्यातील ठे वीची रक्कम, ज्याचे तपशील खाली दिलेले आहे त ती, येस बँकेद्वारे परत केली जाऊ शकते.
ठे व/खाते

अतिरिक्त तपशील, काही असल्यास

स्वरूप

नामनिर्देशित व्यक्तीचे नाव (नामनिर्देशन केवळ एका व्यक्तीच्या नावे असावे)

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
पत्ता
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ठे वीकर्त्यास संबंध, कोणी असल्यास...................................................................................................................................................................................वय................................................................ अज्ञान असल्यास, नामनिर्देशित व्यक्तीची जन्मतारीख

दि

दि

म

म

व

व

व

व

*या तारखेला नामनिर्देशित व्यक्ती अज्ञान असल्यामुळे, नामनिर्देशित व्यक्तीच्या अज्ञान कालावधी दरम्यान माझा/अज्ञानाचा मतृ ्यू झाल्यास नामनिर्देशित व्यक्तीच्या वतीने खात्यातील ठे व स्वीकारण्यासाठी मी/आम्ही श्री/
श्रीमती/कु. (नाव)

(वय)

(पत्ता) ............................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................... यांना नियक
ु ्त करतो/ते.
माझ्या नामनिर्देशित व्यक्तीचे नाव मुदत ठे व सूचना/खात्याचे विवरणपत्र आणि/किं वा इतर दस्तऐवजांवर/पत्रांवर प्रदर्शित करण्याचे मी
..........................................................................................................
**1ल्या अर्जदाराची स्वाक्षरी/अंगठ्याचा ठसा
(अर्जदार अज्ञान असल्यास पालकाची स्वाक्षरी)

मान्य करतो/ते/

..........................................................................................................
**2ऱ्या अर्जदाराची स्वाक्षरी/अंगठ्याचा ठसा

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

.................................................................................
**3ऱ्या अर्जदाराची स्वाक्षरी/अंगठ्याचा ठसा

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

*** पहिल्या साक्षीदाराची स्वाक्षरी

*** दस
ु ऱ्या साक्षीदाराची स्वाक्षरी

नाव : ..................................................................................................
पत्ता

मान्य करत नाही.

नाव : ..................................................................................................

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

पत्ता ..................................................................................................

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

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

तारीख : ........................................................................... ठिकाण ................................................................................................
* नामनिर्देशित व्यक्ती अज्ञान नसल्यास काट मारा
**जेथे अल्पवयीनाच्या नावाने ठे व ठे वली असेल/खाते धारण केले असेल, तेथे नामनिर्देशन अल्पवयीनाच्या वतीने कृती करण्याची कायद्याने संमती दिलेल्या
व्यक्तीने स्वाक्षरित केले पाहिजे.
*** साक्षीदाराच्या स्वाक्षर्या केवळ जेथे ग्राहक अंगठ्याचा ठसा उमटवतो अशा बाबतीत आवश्यक आहे त. **** जर ग्राहकाने नामनिर्देशन केले नाही तर ही घोषणा मिळवणे अनिवार्य आहे .

मुलभूत मार्गदर्शक तत्वे
बचत बँक खाते

 बचत बँक खात्यांची रचना व्यक्तिगत ग्राहकांना पैशांची बचत करण्याची सवय लागण्यासाठी आणि भविष्यातील त्यांच्या पैशांच्या गरजांची पूर्तता करण्यास
मदत करण्यासाठी केलेली आहे त
 या खात्यांतील रक्कम वित्तप्रेषण/धनादे श/डेबिट/एटीएम कार्ड/इंटरनेट बँकिं ग/मोबाईल बँकिं ग या मार्गांनी जमा केली जाऊ शकते/काढली जाऊ शकते
 रिझर्व बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) द्वारे मंजूर केल्यानुसार खाती पात्र व्यक्ती (क्तीं) द्वारे आणि ठराविक संघटना/एजन्सींद्वारे उघडली जाऊ शकतात
 दै नंदिन क्लोजिंग बॅलन्सनुसार सध्या तिमाही व्याज अदा केले जात आहे आणि किमान रु. 1/-मध्ये पूर्ण होत असल्यास जवळच्या रुपयांमध्ये पूर्ण केले
जाते. तपशीलांसाठी, आमच्या www.yesbank.in या वेबसाईटचा संदर्भ घ्या
 खाते धारकाच्या (कांच्या) नावे काढलेले धनादे श, लाभांश अधिपत्र या खात्यामध्ये गोळा केले जातील. खाते धारकाच्या (कांच्या) नावे पृष्ठांकित केलेली
वित्तीय साधने गोळा केली जाणार नाहीत

 सतत 2 वर्षांसाठी ग्राहकाने खात्यातून व्यवहार न केल्यास ते खाते निष्क्रिय मानले जाईल
 बँकेच्या शुल्कांच्या अनुसूचींमध्ये वेळोवेळी विनिर्दिष्ट केल्यानुसार खाते धारकाने खात्यामध्ये ठराविक किमान सरासरी तिमाही शिल्लक राखली पाहिजे. याचे
अनुपालन-न झाल्यास सेवा शुल्क लागू होईल. सरासरी तिमाही शिल्लक (एक्यूबी) हे वित्तीय तिमाहीच्या कालावधीसाठी (एप्रिल-जुन, जुल-ै सप्टें बर, ऑक्टो-डिसें,
जाने-मार्च) दिवसाच्या शेवटची सरासरी (ईओडी) म्हणून मोजली जाते. उदाहरणार्थ – (ईओडी शिल्लक दिवस 1+ईओडी शिल्लक दिवस 2…...) / वित्तीय तिमाहीतील
दिवसांची संख्या
 वेतन खात्यामध्ये कोणत्याही तीन निरंतर महिन्यांत वेतन जमा न झाल्यास, वेतन खात्यांचे बचत लाभ खात्याच्या एक्यूबी आवश्यकतेनुसार मूल्यांकन केले जाईल
 खात्याचे व्यवहार असमाधानकारक असल्यास खाते बंद करण्याचा अधिकार बँक राखून ठे वते
 पासबुक सुविधा घेण्यासाठी, कृ पया तुमच्या गह
ृ शाखेला भेट द्या.

तुमचा ग्राहक जाणून घ्या (नो युवर कस्टमर) मार्गदर्शक तत्वे
 स
 ंभाव्य ग्राहक, जनतेचे सदस्य आणि आपले फसवणूक आणि बँकिं ग प्रणालीच्या इतर गैरवापरापासून संरक्षण करण्यास मदत करण्यासाठी खाते उघडताना,
खाते उघडण्याची इच्छा असलेल्या व्यक्ती(क्तीं) चे पत्ते, ओळख याबाबत बँक आपले समाधान करून घेईल
 खाते उघडणाऱ्या/वापरणाऱ्या व्यक्ती(क्तीं) ची अलीकडील छायाचित्रे बँकेला मिळवावी लागतात
 व्यक्ती/संस्था ज्यांना आयकर विभागाद्वारे पॅन क्रमांक दिला गेला आहे त्यांनी खाते उघडण्याच्या प्रपत्रांमध्ये तो क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे .
इतरांनी प्रपत्र 60 (अ-कृ षी) किं वा प्रपत्र 61 (कृ षी) मध्ये घोषणापत्र द्यायला हवे. आयकरासाठी शुल्क लावता येणारे कोणतेही उत्पन्न नसलेल्या अज्ञानाच्या

बाबतीत, बँकेमध्ये खाते उघडण्याच्या वेळी जशी परिस्थिती असेल त्यानुसार त्याने /तिने आपल्या आई किं वा वडील किं वा पालकांचा पर्मनंट अकाउंट नंबर (पॅन)
किं वा जनरल इंडक
े ्स रजिस्टर नंबर (जीआयआरएन) नमूद करावा.
 अलीकडील मान्यताप्राप्त केवायसी दस्तऐवजांची यादी शाखेमध्ये उपलब्ध आहे . त्यासाठी कृ पया तुमच्या जवळच्या शाखेशी संपर्क साधा.
 मृत ग्राहकांच्या खात्यांमधील शिल्लक उत्तरजीवी/दावेदारांना प्रदान करताना, बँक योग्य आणि नियामकांनी सांगीतलेले संरक्षण अंगिकारते.

नामनिर्दे शन सुविधा

 नामनिर्देशन सुविधा केवळ व्यक्तिगत क्षमतेमध्ये उघडलेल्या खात्यांसाठी उपलब्ध आहे (अर्थात एकल/संयुक्त खाती तसेच एकमेव प्रोप्रायटरशिप संबंधित)
अर्थात, प्रतिनिधी क्षमतेमध्ये उघडलेल्या खात्यांसाठी नाही
 नामनिर्देशन केवळ एकाच व्यक्तीच्या नावे करता येते
 खातेधारक त्याच्या/तिच्या जीवन कालावधीमध्ये कधीही करू शकतो/ते, रद्द करू शकतो/ते किं वा बदलू शकतो/ते. नामनिर्देशन करताना, रद्द करताना किं वा
बदलताना, जिथे ग्राहक अंगठ्याचा ठसा दे त आहे तिथेच केवळ साक्षीदाराच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक आहे त.

 नामनिर्देशन अज्ञानाच्या नावेही करता येते
 ज्या विद्यमान खात्यांमध्ये नामनिर्देशन केलेले नाही तिथे, शाखांमध्ये उपलब्ध असलेले प्रपत्र भरून खातेधारक ते करू शकतो(तात)
 ग्राहकांनी अजुन नामनिर्देशन सुविधेचा लाभ घेतला नसल्यास त्यांनी तो घ्यावा असा सल्ला दिला जातो.

बँकेकडू न दे ऊ केल्या जाणाऱ्या विविध सेवा/सुविधांचे वापर आणि लाभ यांबाबतच्या प्रमुख माहितीसाठी ‘येस बँक सिटिझन्स चार्टर’आणि ‘शुल्कांची अनुसूची’ यांची प्रत विनंतीनुसार आणि बँकेच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे .
कोणत्याही उत्पादनाच्या वैशिष्ट्यांशी निगडीत कोणतीही तक्रार असल्यास, तिचे निवारण करण्यासाठी बँकेच्या तक्रार निवारण कक्षाकडे, yestouch@yesbank.in येथे संपर्क केला जाऊ शकतो आणि 30 दिवसांत समाधानकारक निवारण न झाल्यास रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने त्या प्रदे शासाठी नियुक्त केलेल्या लवादाकडे
दाद मागीतली जाऊ शकते.

