ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ
ਗੈਰ-ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ

(ਸਿਰਫ਼ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ)

ਬਾਰਕੋਡ
ਚਾਲੂ

ਸਾਡਾ ਮਿਆਦੀ

ਬਚਤ

ਹੋਰ

ਈ ਈ ਐਫ ਸੀ [ਮੁੱ ਦਰਾ]

ਜਮ੍ਹਾ ਖਾਤਾ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲੇ ਪੈੱਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੱ ਡੇ ਅੱ ਖਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰੋ– “*” ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
ਉਤਪਾਦ
ਕੋਡ:

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ
ਮਿਤੀ:

ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ
ਨਾਮ:

ਸ਼ਾਖਾ
ਕੋਡ:

ਦ

ਦ

ਮ

ਮ

ਸ

ਸ

ਸ

ਸ

ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਈਡੀ:

ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ:

ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ*
*ਖਾਤੇ ਦਾ ਸਿਰਲੇ ਖ/ਨਾਮ :

*ਸੰ ਸਥਾਪਨ ਦੀ ਮਿਤੀ:

ਦ

ਮ

ਦ

ਮ

ਸ

ਸ

ਸ

*ਕਾਰੋਬਾਰ (ਨਵੀਨਤਮ/ਅਨੁਮਾਨਿਤ) (` ਲੱਖਾਂ ਵਿੱ ਚ):

ਸ

ਫਾਰਮ 49ਏ

ਫਾਰਮ 60/61

*ਪੈਨ

ਆਯਾਤਕਾਰ/ਨਿਰਯਾਤਕਾਰ
ਕੋਡ ਨੰਬਰ

(ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤਾਂ ਨੱਥੀ ਕਰੋ)

(ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤਾਂ ਨੱਥੀ ਕਰੋ)

ਡਾਕ ਪਤਾ*

LE

*ਪਤਾ ਸਤਰ 2
*ਮੀਲਪੱ ਥਰ

*ਸ਼ਹਿਰ

*ਪਿੰ ਨ
ਕੋਡ

*ਪ੍ਰਦੇਸ਼

ਫੈਕਸ ਨੰ

ਖੇਤਰ/ਐਸ ਟੀ ਡੀ ਕੋਡ

ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਈ ਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਈ-ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਏ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
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ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਐਮ ਆਈ ਡੀ)

ਵਰਤਮਾਨ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕਿਸਮ

No

ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਉਤਪਾਦ ਕਿਸਮ ਲਈ ਲਾਗੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ/ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲਹੇ ੍ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱ ਚ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ
ਬਕਾਇਆ (ਏ ਐਮ ਬੀ)/ਔਸਤ ਤਿਮਾਹੀ ਬਕਾਇਆ (ਏ ਕਿਊ ਬੀ)/ਅਰਧ-ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਬਕਾਇਆ (ਐਚ ਵਾਈ ਏ ਬੀ) ਅਤੇ ਕੁੱ ਲ ਤਿਮਾਹੀ ਥਰੂਪਟ
ੁੱ (ਟੀ ਕਿਊ ਟੀ) ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕਰਾਰ
ਕੀਤੇ ਏ ਐਮ ਬੀ/ਏ ਕਿਊ ਬੀ/ਐਚ ਵਾਈ ਏ ਬੀ/ਟੀ ਕਿਊ ਟੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱ ਖਣ ਉੱਪਰ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਗੈਰ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।
ਏ ਐਮ ਬੀ

ਏ ਕਿਊ ਬੀ

ਟੀ ਕਿਊ ਟੀ (`)

ਐਚ ਵਾਈ ਏ ਬੀ (`)

ਗੈਰ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ ਖਰਚੇ (`)
ਕੋਈ 1 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ
ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

1. ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਬਕਾਇਆ (ਏ ਐਮ ਬੀ):ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਬਕਾਇਆ =ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਬਕਾਏ ਦੀ ਔਸਤ = ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਬਕਾਏ ਦਾ ਜੋੜ/ਮਹੀਨੇ ਵਿੱ ਚ ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰ ਖਿਆ।
2. ਔਸਤ ਤਿਹਾਮੀ ਬੈਲੇਂਸ (ਏ ਕਿਉ ਬੀ): ਔਸਤ ਤਿਮਾਹੀ ਬਕਾਇਆ =ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਬਕਾਏ ਦੀ ਔਸਤ = ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਬਕਾਏ ਦਾ ਜੋੜ/ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱ ਚ ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰ ਖਿਆ।
3. ਅਰਧ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਬਕਾਇਆ (ਐਚ ਵਾਈ ਏ ਬੀ): ਅਰਧ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਬਕਾਇਆ = 2 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਬਕਾਏ ਦੀ ਔਸਤ = ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਬਕਾਏ ਦਾ ਜੋੜ/2 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ
ਸੰ ਖਿਆ। ਐਚ ਵਾਈ ਏ ਬੀ ਜੂਨ ਅਤੇ ਦਸੰ ਬਰ ਵਿੱ ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਅਰਧ ਸਾਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
4. ਕੁੱ ਲ ਤਿਮਾਹੀ ਥਰੂਪਟ
ੁੱ (ਟੀ ਕਿਊ ਟੀ): ਸਿਰਫ਼ ਆਯਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਿਰਯਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਵਿੱ ਚ ਅਸਲ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਜੋੜ।
5. ਵੱਖ-ਵੱ ਖ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਪਾਦ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱ ਚ ਔਸਤ ਤਿਮਾਹੀ ਬਕਾਇਆ (ਏ ਕਿਊ ਬੀ) ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਐਸ
ਓ ਸੀ) ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਆਰੀ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ, ਏ ਕਿਊ ਬੀ ਗੈਰ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ ਖਰਚੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
6. ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰੋਮੋ/ਔਫਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੋਲਹੇ ੍ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ, ਪਰੋਮੋ/ਔਫਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਐਮ ਆਈ ਡੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
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ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਮੈਂ/ਅਸੀਂ, ਹੇਠਾਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ/ਵਾਲੇ , ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਲਿ. (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਬੈਂਕ” ਵਜੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ) ਦਾ/ਦੇ ਭਾਵੀ/ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੋਣ ਨਾਤੇ, ਇਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ/ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ: www.yesbank.in ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ

ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱ ਖੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖੇ/ਖੋਲਹੇ ੍ ਗਏ/ਕਾਇਮ ਰੱ ਖੇ/ਖੋਲਹੇ ੍ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੀਆਂ/ਭਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਚ ਲੋ ੜ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀਆਂ
ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱ ਝੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਦੇਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਕਿਸੇ/ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ
ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗਤਾਂ, ਖਰਚਿਆਂ, ਉਧਾਰ ਰਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱ ਚ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾਂ ਜੋੜਣ ਅਤੇ ਚੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱ ਚ ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰ ਦਾ/ਦਿੰ ਦੇ ਹਾਂ।

ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਖਾਤੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ/ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵੈਬਸਾਈਟ: www.yesbank.in ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ
ਜਾਂ ਨਿਯਾਮਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱ ਗੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈ ਈ ਐਫ ਸੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਫ ਈ ਐਮ ਏ ਵਿਨਿਯਮਾਂ, 2000 ਅਤੇ ਐਫ ਈ ਐਮ ਏ ਐਕਟ, 1999 ਸਮੇਤ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਵਿਨਿਯਮਾਂ/ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਨਿਯਮਾਂ/ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ/ਬੱ ਝੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱ ਗੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ (www.yesbank.in) ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਫੌਰਨ ਅਕਾਊਂਟ
ਟੈਕਸ ਕੰ ਪਲਾਇਨਸ ਐਕਟ/ਕੋਮਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਲਾਗੂ ਵਿਨਿਯਮਾਂ/ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱ ਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੱ ਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱ ਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ
ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼

ਹਸਤਾਖਰ ਅਤੇ ਮੁਹਰ

ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ*

ਸਹੀ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਜਿੱ ਥੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਦੇਸ਼ੀ

ਈਮੇਲ

ਅਹੁਦਾ
ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ.

ਨਾਮ : ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ/ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ/ਕੁਮਾਰੀ
(ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਡ)
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ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ (ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ 20 ਅੱ ਖਰ)
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ਈਮੇਲ

ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ.

(ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਡ)

ਪੈਨ

ਜਨਮ ਮਿਤੀ

ਦ

ਦ

ਮ

ਮ

ਸ

ਸ

ਸ

ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ*

ਸ

ਲਿੰਗ
ਪੁ/ਔ/ਟੀ

ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ
ਆਈ ਡੀ

ਈ-ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ^

ਰੀਟੇਲ ਨੈੱਟਬੈਂਕਿੰਗ#

ਦੇਸ਼ੀ

ਏਲਰਟ**

ਦੇਖੋ

ਐਸਐਮਐਸ
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ਵਿਦੇਸ਼ੀ

ਇੱ ਥੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੋ

ਈਮੇਲ

ਅਹੁਦਾ
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ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ.

ਨਾਮ : ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ/ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ/ਕੁਮਾਰੀ

(ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਡ)
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ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱ ਥੇ
ਤੀਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ
ਹਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਚਿਪਕਾਓ
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ਅਹੁਦਾ

ed

SA
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fo
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ਜਨਮ ਮਿਤੀ
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ਈਮੇਲ ਆਈ ਡੀ

ਾਰ
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ਆਰ ਕਰ
ੇ
ਰ
ੋਦ
ਫੋਟ ਸਤਾਖ
ਹ

ਐਸਐਮਐਸ

ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ

ਇੱ ਥੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੋ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱ ਥੇ
ਦੂਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲ
ਦੀ ਫੋਟੋ ਚਿਪਕਾਓ

ਸੂਚਨਾਵਾਂ**

ਦੇਖੋ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱ ਥੇ
ਪਹਿਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ
ਹਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਚਿਪਕਾਓ

ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

ਈ-ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ^

ਰੀਟੇਲ ਨੈੱਟਬੈਂਕਿੰਗ#

ਪੈਨ

ਜਨਮ ਮਿਤੀ

ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ (ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ 20 ਅੱ ਖਰ)

ਦ

ਦ

ਮ

ਮ

ਸ

ਸ

ਸ

ਸ

ਲਿੰਗ
ਪੁ/ਔ/ਟੀ

ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ
ਆਈ ਡੀ

ਈਮੇਲ ਆਈ ਡੀ

ਖਾਤਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੰ ਚਾਲਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਇੱ ਕਲੇ

ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ

^ ਈ-ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਲੈ ਕਸੀ ਬਾਰੰ ਬਾਰਤਾ (ਖਾਤਾ ਪੱ ਧਰ)

ਕਿਸੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ

ਕੋਈ ਵੀ

ਹੋਰ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱ ਸੋ)

ਨਿਸ਼ਚੇ ਮੁਤਾਬਕ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ

ਹਫਤਾਵਾਰ

ਅਰਧ-ਮਾਸਿਕ

ਮਾਸਿਕ

ਤਿਮਾਹੀ

ਸਾਲਾਨਾ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਬਾਰੰ ਬਾਰਤਾ ਚੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਬਾਰੰ ਬਾਰਤਾ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਟਿੱ ਪਣੀਆਂ: *ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ - (1) ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਿੰ ਨ ਰੀਟੇਲ ਨੈੱਟਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੌ ਗਿਨ ਨੂੰ ਸੰ ਭਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।. ਜੇਕਰ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਰੀਟੇਲ ਨੈਟਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ
ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱ ਖਰਾ ਪਿੰ ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (2) ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ੀ/ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। (3) ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ
ਬੈਂਕ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਕਾਰਡ ਦੇ ਚਿੱ ਪ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। #ਨੈੱਟਬੈਕਿੰਗ - (1) ਜੇ ਨੈੱਟਬੈਂਕਿੰਗ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੀਟੇਲ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਰੀਟੇਲ ਨੈੱਟਬੈਂਕਿੰਗ
ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲਬੈਂਕਿੰਗ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। (2) ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖੰ ਡਾਂ ਲਈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੈੱਟਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱ ਖਰੇ ਫਾਰਮ ਭਰਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। (3) ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ
ਰੀਟੇਲ ਨੈੱਟਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇਖਣ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਹਸਤਾਖਰ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ^ਈ-ਸਟੇਟਮੈਂਟ - (1) ਖਾਤਾ ਪੱ ਧਰ ਦੀਆਂ ਈ-ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸਾਰੇ ਹਸਤਾਖਰ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਚੁਣਿਆ
ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਲੈ ਕਸੀ ਬਾਰੰ ਬਾਰਤਾ ਚੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। **ਏਲਰਟ - (1) ਡਿਫੌਲਟ ਏਲਰਟ – 5,000 ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਦਾ ਕੋਈ ਡੈਬਿਟ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਹਫਤਾਵਾਰ ਖਾਤਾ ਬਕਾਇਆ। (2) ਉਪਰੋਕਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਮ
ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪੰ ਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
(2)

YBL AOF_Non Individuals (Oct 2015)_Size: 210 mm x 297 mm

ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ
੍ਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ
ਗੈਰ-ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ

(ਸਿਰਫ਼ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ)
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ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰ ਬੰ ਧ
ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ/ਰਹੇ।

ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬੈਂਕ(ਕਾਂ) ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈ ਰਿਹਾ/ਰਹੇ ਹਾਂ

ਰਕਮ

ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਕਿਸਮ

ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ
1.
2.

ਇਕਲੌ ਤਾ ਸੁਆਮੀ

ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰ ਹਿੱ ਸੇਦਾਰੀ

ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ

ਹਿੰ ਦੂ ਅਨਡਿਵਾਈਡਿਡ ਫੈਮਿਲੀ (ਐਚ ਯੂ ਐਫ)

ਸੁਸਾਇਟੀ

ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਕੰ ਪਨੀ

ਹੋਰ

II

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ

III

ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ

ਨਿਰਯਾਤ

IV

ਵਿੱ ਤੀ ਸੈਕਟਰ

ਐਲ ਆਈ ਸੀ

ਸੇਵਾਵਾਂ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ. ਕੰ ਪਨੀ
ਟ੍ਰਸਟ

ਪਬਲਿਕ ਲਿ. ਕੰ ਪਨੀ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੰ ਗ

ਲਿਕ੍ਵੀਡੇਟਰ

ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਿਅਲ ਜੁਰੀਡਿਸ਼ਿਅਲ ਪਰਸਨ

ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰ ਪਨੀ

ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀ

ਵਿੱ ਤੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ

ਨਿਰਮਾਣ

ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ

ਰੱ ਖਿਆ ਅਦਾਰੇ

ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ

ਐਨ ਬੀ ਐਫ ਸੀ

ਭਾਰਤੀ ਵਿੱ ਤੀ ਬੈਂਕ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ

ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਐਕਸਚੇਂਜ ਹਾਊਸੇਜ਼

ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਫ਼ਤਰ

ਸ਼ਾਖਾ ਦਫ਼ਤਰ

ਆਵਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ

ਸਿੱ ਖਿਆ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ

ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੰ ਗ

ਂ ੈਸੀ
ਕਾਂਸਲੀ/ਐਬ

ਅਪਤਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ

ਟੀ ਏ ਐਸ ਸੀ

ਨਿੱਜੀ ਟਸ
੍ਰ ਟ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਟਸ
੍ਰ ਟ/ਵਸੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਟਸ
੍ਰ ਟ
ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੰ ਗ

ਪੀ ਐਫ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ/ਸੇਵਾ-ਨਿਵ੍ਰਿਤੀ/ਗਰੁੱ ਪ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ/ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਫੰ ਡ
ਕਨੂੰਨ ਫਰਮ

ਸੀ ਏ ਫਰਮ

ਭਵਨ-ਉਸਾਰੀ ਫਰਮ

ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ

ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ

ਬੇਕਰੀ/ਕਨਫੈਕਸ਼ਨਰੀ ਸਟੋਰ

SA

ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼

ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਡੀਲਰ

ਬੀ ਪੀ ਓ

ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਮਿਡਲਮੈਨ

ਬਿਜਲੀ ਸਬੰ ਧੀ ਸਮਾਨ

ਐਫ ਐਮ ਸੀ ਜੀ

ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ

ਆਈ ਟੀ ਕੰ ਸਲਟਿੰ ਗ

ਆਈ ਟੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ

ਨਰਸਿੰ ਗ ਹੋਮ/ਕਲੀਨਿਕ

ਪਟਰੋਲ ਪੰ ਪ

ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ

ਹੈਲਥ ਕਲੱਬ

ਪ੍ਰਿਟਿੰ ਗ/ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ

ਲਕਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਲਾਈਫ਼ਸਟਾਈਲ

ਰੀਅਲਟੀ ਅਤੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ

ਤਾਲਮੇਲ ਦਫ਼ਤਰ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ

ਪਬਲਿਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟ੍ਰਸਟ

ਐਨ ਜੀ ਓ/ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ

ਪਰਾਮਰਸ਼ਦਾਤਾ ਫਰਮ

ਧਾਰਮਿਕ ਟ੍ਰਸਟ

ਹੋਰ

ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਏਜੰ ਟ ਫਰਮ

ਸ਼ੇਯਰ ਬਰੋਕਿੰਗ ਫਰਮ

ਂ ੀਲੈ ਰੀਜ਼
ਆਟੋ ਐਸ

ਆਟੋ ਡੀਲਰ (ਵਰਤੇ ਵਾਹਣ)

ਬਾਰ/ਕੈਸੀਨੋ/ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ

ਬੇੜੀ/ਜਹਾਜ਼ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ/ਬ੍ਰੋਕਰ

ਕਿਤਾਬਾਂ/ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਟੋਰ
ਕੈਮਿਸਟ

ਸੀਮੇਂਟ

ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ

ਕੈਮਿਕਲ/ਡਾਈ/ਪੇਂਟ

ਇੰ ਜੀਨੀਅਰਿੰ ਗ

ਪਰਾਉਣਚਾਰੀ

ਹਸਪਤਾਲ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁੱ ਦਰਾ ਡੀਲਰ

ਆਈ ਟੀ/ਆਈ ਟੀ ਈ ਐਸ

ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼

ਖਾਦਾਂ/ਬੀਜ/ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ

ਫਰਨੀਚਰ/ਲੱਕੜ

ਕੱ ਪੜੇ ਦਾ ਸਟੋਰ

ਲਾਈਫ਼ ਸਾਇੰ ਸ

ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਤਰਕ

ਫਾਰਮਾਸਿਊਟਿਕਲਜ਼

ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਉਤਪਾਦ

ਲੋ ਹਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ
ਮਲਟੀ ਲੈ ਵਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰ ਗ (ਐਮ ਐਲ ਐਮ)

ਮਨੀ ਚੇਂਜਰ

ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰ ਜਨ

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ

ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ/ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ

ਠੇਕੇਦਾਰ

ਇਲੈ ਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੰ ਚਾਲਕ

ਕਬਾੜ ਧਾਤਾਂ

ਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ
ਟਰੈਵਲ ਐਡ

ਹੋਰ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ
ਹੋਰ

o

ਟੈਲੀਕੋਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕੋਮ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ

ਸ਼ਿਪਿੰ ਗ

ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱ ਤੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ

ਂ ੀਕ/ਲਲਿਤ ਕਲਾ ਡੀਲਰ
ਹਥਿਆਰ/ਐਟ

be

ਲੋ ਜਿਸਟਿਕਸ (ਯਾਤਾਯਾਤ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ)

ਕਲੱਬ

us

ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ

ਨਿਦਾਨਕਾਰੀ/ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ

ਹੋਰ

ra

ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ

ਟੀ ਏ ਐਸ ਸੀ

ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ

fo

ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ

ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰ ਡਜ਼ ਕੰ ਪਨੀ

ਆਯਾਤ

MP

ਰੀਟੇਲ ਵਪਾਰ/ਵਪਾਰੀ

ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ/ਏ ਓ ਪੀ/ਬੀ ਓ ਆਈ

ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ

pp

ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੀ ਕਿਸਮ

ed

I

LE

ਗ੍ਰਾਹਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ*

lic
at
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n

3.

ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਾਂ*

ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ/

ਡੋਰਸਟੈਪ ਬੈਂਕਿੰਗ

No

ਮੈਂ

tt

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱ ਤੀ ਹੱ ਲ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਜ਼ਰਬਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱ ਚ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ, ਐਸਐਮਐਸ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਨਵੀਨਤਮ ਖੋਜਾਂ,
ਰੋਮਾਂਚਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਮੁੱ ਦੇ ਦੱ ਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।
ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ।

(ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡੋਰਸਟੈਪ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਰਮ ਨੱਥੀ ਕਰੋ)

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇਕ ਚੁਣੋ) ਸਿਰਫ਼ ਇਕਲੌ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ਲਈ ਲਾਗੂ
ਹਾਂ, ਮੈਨੰ ੂ/ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 45ZA ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰ ਪਨੀਜ਼ (ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਸ, 1985 ਦੇ ਰੂਲ 2(1) ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੰ ੂ/ਸਾਨੂੰ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ
ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਦੱ ਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਵਰਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/
ਚਾਹੁੰ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਜੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੱ ਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀ ਏ 1 ਭਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ

ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਬੁਨਿਯਾਦੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ: (1) ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਪ੍ਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮਾਂ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਿਟੇਡ ਕੰ ਪਨੀਆਂ, ਐਚ ਯੂ ਐਫ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਟ੍ਰਸਟ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਖੋਲਹੇ ੍ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। (2) ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਕਾਇਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ਼
ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਂ ਟੀ ਦੇ ਪਤੇ, ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਸਤੁੰ ਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱ ਖੀ ਗ੍ਰਾਹਕ/ਕਾਂ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਦੱ ਸਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ
ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼: (1)ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੇਲੇ, ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਆਂ) ਅਤੇ ਐਟਿ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ । (2) ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ/ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ(ਆਂ) ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਦੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। (3) ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। (4) ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ/ਏਨਟਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 60 (ਗੈਰ-ਖੇਤੀ)
ਜਾਂ ਫਾਰਮ 61 (ਖੇਤੀ) ਵਿੱ ਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। (5) ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਬੈਲੇਂਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਤਰਜੀਵੀਆਂ/ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱ ਚ, ਬੈਂਕ ਢੁਕਵੇਂ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਨਿਯੰ ਤ੍ਰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮ
ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁੱ ਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ‘ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਰਟਰ’ ਅਤੇ ‘ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ’ ਦੀ ਇਕ ਨਕਲ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
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ਇਕਲੌ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ:
ਮੈਂ, ______________________________________________________________________________________________ ਇਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ____________________________________
___________________________________________________________ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌ ਤਾ ਸੁਆਮੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕਮਾਤਰ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਲਿ.
________________________________ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਦੱ ਸੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰ ਧੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱ ਚ ਦੇਣਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱ ਗੇ, ਮੈਂ ਨੈੱਟਬੈਂਕਿੰਗ ਲਈ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇੰ ਟਰਨੈੱਟ ਦੁਆਰਾ ਖਾਤੇ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨੈੱਟਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱ ਝਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਰਹਾਂਗਾ।
(ਮੁਹਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕਲੌ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ) ________________________________________________________
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ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਢੁਕਵੇਂ ਖਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਓ
ਦੇਸ਼, ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪਿਨ ਕੋਡ ਅਤੇ ਮੀਲ-ਪੱ ਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਦੱ ਸੋ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱ ਚ ਚਿੱ ਟੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣ/ਬਦਲਾਵ ਲਈ ਕਾਟਾ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੋ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲੋ ੜ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੋ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੋ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਨੱਥੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਸੀਦ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰ ਗੋ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਕਦ ਨਾ ਦਿਓ

ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ)
ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ/ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ .............................................................................................................................. ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ/ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ .......................................................................................................
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ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲਿਆ/ਮਿਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱ ਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ
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