આદ� શ પત
ખાતા ધારક/ધારકો િસવાયનાં અન્ય વ્ય�ક્તને ખા� ુ સંચા�લત કરવા અિધ�ૃ ત કરવા માટ�
તાર�ખ

:

બચત ખાતા નં.

:

ખાતા ધારક�ું નામ

: _________________________________________________________________________________________

આદ� શ ધારકનો

 

ફોટોગ્ર

____________________________________________________________________________________________________________________________________
�ુ/
ં અમે અહ� ઉપરનાં ખાતા નંબર પર આદ� શ ધારક �ુિવધા �ર� કરવાની િવનંતી ક�ું �ં/કર�એ છ�એ:
નામ

: ___________________________________________________________________________________________________________________________

સરના�ું

: ___________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
શહ�ર : ______________________________________________________________ િપનકોડ :_________________________________________________________
રા�ય : ______________________________________________________________ દ� શ

:________________________________________________________

ટ� �લ. : ______________________________________________________________ ઇ-મેલ :________________________________________________________
1.

�ુ/
ં અમે આથી આદ� શ ધારકને અિધ�ૃ ત કર�એ છ�એ
a)
b)

જણાવેલ ખાતા પર ચેક ડ્રૉ કરવા માટ�
ુ ે એન્ડોસર્
જણાવેલ ખાતામાં ચેક્સ અને અન્ય વસ્�ુઓ જમા અને/અથવા �ડસ્કાઉન્ટ કરવા માટ� અને આ હ�� ુસર મારા/અમાર વતી ચેક્સ, ડ્રાફ્ટ્સ, પે ઑડર્ સર્ અને અન્ય મને/અમને � ૂકવવાપાત્ર વસ્�ન
કરવા.

c)

મારા/અમારા નામનાં ખાતામાં ઉપલબ્ધ બેલેન્સમાંથી �ડપો�ઝટ કરવા માટ� અને આદ� શ ધારક દ્વારા �લ�ખતમાં આપવામાં આવેલ હોઈ શક� છે તે �ુજબ આવી અવિધઓ માટ� નાં આવા �ડપો�ઝટ્સ
નવીની�ૃત કરવા

d)

2.

જણાવેલ ખાતાના સંબધ
ં માં બ�ક દ્વારા ખાતાના બેલેન્સ �ુ�ષ્ટકરણ સ્ટ� ટમેન્ટને પ્રમા�ણત કરવા

e)

જણાવેલ ખાતામાં સમાવતા ઊધાર, તેમાંથી સ્થાનાંતરો વગેર� માટ� �લ�ખતમાં � ૂચનાઓ આપવા માટ�.

f)

ભારતમાં રોકાણો માટ� રોકડ ઉપાડ કરવા માટ� ક� �યાં મારા/અમારા દ્વારા આરબીઆઇ પાસેથી આવશ્યક પરવાનગી મેળવવામાં આવી હોય

�ુ/
ં અમે �હ�ર ક�ું �ં/કર�એ છ�એ ક� આરબીઆઇ દ્વારા �ર� િવિનમય િનયંત્રણ �દશાિનદ� શો અ�ુસાર
a)

આદ� શ ધારક આ પત્ર દ્વારા આપેલ અિધ�ૃ િતનો ઉપયોગ ફક્ત ભારતમાં રોકાણ કરવા માટ� સ્થાિનક � ૂકવણીઓ માટ� રોકડ ઉપાડ માટ� કર� શકશે �યાં �ુ/
ં અમે સામાન્ય પરવાનગી ધરા�ુ ં �ં/ધરાવીએ છ�એ

b)

આદ� શ, આદ� શ ધારકને ખાતા ધારક(કો) વતી ભેટ આપવા માટ� મારા/અમારા ખાતામાંથી ફંડ્સને િવદ� શી ચલણમાં અલગ કરવાની પરવાનગી આપતો નથી

અથવા આરબીઆઇ પાસેથી િવિશષ્ટ પરવાનગી મેળવી છે
3.

� ર� આ�ુ �ં/આપીએ છ�એ ક� અમે અને મારા/અમારા આદ� શ ધારક આરબીઆઇ અને િવદ� શી િવિનમય સંચાલન કાયદો, 1999 દ્વારા �ર� િવિનમય િનયંત્રણ �દશાિનદ� શોની જોગવાઇઓ અને
�ુ/
ં અમે અહ� બાંહધ
િવદ� શી િવિનમય સંચાલન (�ડપો�ઝટ) ધારો, 2000 સ�હતનાં તમામ અિધિનયમો�ું પાલન કર��ુ.ં

4.

ખાતા પર સંચાલન કરવા માટ� અિધ�ૃ ત કરવામાં આવેલ વ્ય�ક્તની સહ�નો ન� ૂનો નીચે આપવામાં આવેલ છે . સહ� મારા/અમારા દ્વારા યોગ્ય ર�તે પ્રમા�ણત અને ચકાસાયેલ છે .

5.

આ અિધ�ૃિત અમલમાં ચા�ુ રહ�શે �યાં �ુધી �ુ/
ં અમે સ્પષ્ટ ર�તે તમને �લ�ખતમાં એક � ૂચના િવતર�ત કર�ને �ૂ ર ન કર�એ.

6.

�ુ/
ં અમે યસ બ�ક �લ.ને આદ� શ ધારકને એક ડ��બટ કાડર્ �ર� કરવા અિધ�ૃ ત કર�એ છ�એ કારણ ક� �ુ/
ં અમે કાડર્ નાં સંચાલનના �ર�કરણ �ગેના હાલનાં િનયમો અને શરતો�ુ ં પાલન કરવા ક� �ને વાંચવા અને
� ર� આપીએ છ�એ ક� �ુ/
સમજવાની અમે �ુ�ષ્ટ કર�એ છ�એ તેનાથી સંમત �ં/છ�એ. �ુ/
ં અમે અહ� બાંહધ
ં અમે આદ� શ ધારકને જણાવેલ ધારાઓ અને �દશાિનદ� શો અ�ુસાર ડ��બટ કાડર્ નાં િવિશષ્ટ ઉપયોગોથી
અવગત કયાર્ છે . �ુ/
ં અમે અહ� ડ��બટ કાડર્ નાં ઉપયોગથી આદ� શ ધારક દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલ પ્ર� ૃિ�ને લીધે યસ બ�ક �લ. દ્વારા �ણ કરાયેલ અથવા વહોરવામાં આવી શક� તે કોઈપણ હાિન, ક્ષિત, પગ�ુ,ં
કાયર્વાહ�ની �ક�મત, �ુલ્ક અને ખચાર્ ઓ સામે યસ બ�ક �લ.ને ક્ષિત� ૂિત� કરવા�ુ ં વચન આ�ુ �ં/આપીએ છ�એ.

આદ� શ ધારકની સહ�

પ્રથમ અરજદારની સહ�

બી� અરજદારની સહ�

ત્રી� અરજદારની સહ�

