கணக்கு துவங்கல் படிவம்
தனிநபர் அல்லாதவர்களுக்கு
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*
புராடக்ட்
குறியீடு:

விண்ணப்பத்
தேதி:

கிளைப்
பெயர்:

கிளை
குறியீடு:

கணக்கு எண்

தே

தே

மா

மா

ஆ

ஆ

ஆ

ஆ

வாடிக்கையாளர் ஐடி:

விண்ணப்பதாரர் விவரங்கள்*
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ஆ

படிவம் 60/61
(ப�ொருந்துமாயின்
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வாடிக்கையாளர் ஐடியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து கணக்குகளுக்கான ஈ-ஸ்டேட்மெண்ட், மேலே குறிப்பிட்டுள்ள மின்னஞ்சல் ஐடிக்கு அனுப்பப்படும்.
எந்த விருப்பமும் தேர்வு செய்யப்படவில்லையெனில், இயல்புநிலை விருப்பம் பிசிகல் என்பதாக மட்டுமே இருக்கும்.
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இல்லை

*அஞ்சல்
குறியீடு
*நாடு
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*மாநிலம்

எஸ் பேங்க்கில்

பதிவுசெய்யப்பட்ட முகவரியும் அஞ்சல் முகவரியும் ஒன்றாக இருந்தால் டிக் செய்யவும்

வாடிக்கையாளர்
ஐடி:

ஆம் எனில், கணக்கு எண்.

o

கணக்குகள்

tt

மிக முக்கிய ஆவணம் (மிமுஆ)

No

நான்/நாங்கள் தயாரிப்பு மாறுபாடுகளுக்கு ப�ொருந்தக்கூடிய கட்டண அட்டவணைகளை படித்து, பெற்று, புரிந்துக�ொண்டோம். நான்/நாங்கள், என்னால்/எங்களால் துவக்கப்பட்ட நடப்பு கணக்கு மாறியில்,
சராசரி மாதாந்திர இருப்பு (ஏஎம்பி)/சராசரி காலாண்டு இருப்பு (ஏக்யூபி)/அரையாண்டு சராசரி இருப்பு (எச்ஒய்ஏபி) மற்றும் ம�ொத்த காலாண்டு செயல்தம்
வீ
(டிக்யூடி) நிலையாக வைத்திருக்கு
வேண்டுமென்றும் புரிந்துக�ொள்கிற�ோம். நான்/நாங்கள், ஒப்புக்கொண்ட ஏஎம்பி/ஏக்யூபி/எச்ஒய்ஏபி/டிக்யூடி-வை பராமரிக்காத பட்சத்தில், குறிப்பிட்டுள்ள அதற்கான கட்டணங்களை செலுத்த வேண்டும்
என்பதை புரிந்துக�ொள்கிற�ோம்.
நடப்பு கணக்கு மாறி

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ஏஎம்பி

ஏக்யூபி

பராமரிக்காமைக் கட்டணங்கள் (`)

டிக்யூடி (`)

எச்ஒய்ஏபி (`)

ஏதேனும் ஒரு அங்கீ கரிக்கப்பட்ட
கைய�ொப்பதாரர்
வாடிக்கையாளர் கைய�ொப்பம்

சராசரி மாதாந்திர இருப்பு (ஏஎம்பி):சராசரி மாதாந்திர இருப்பு = மாதத்திற்கான தினசரி முடிப்பு இருப்பின் சராசரி = தினசரி முடிப்பு இருப்பின் கூட்டுத்தொகை/மாதத்தில் உள்ள நாட்காட்டி நாள்களின்
எண்ணிக்கை.
சராசரி காலாண்டு இருப்பு (ஏக்யூபி): சராசரி காலாண்டு இருப்பு = காலாண்டிற்கான தினசரி முடிப்பு இருப்பின் சராசரி = தினசரி முடிப்பு இருப்பின் கூட்டுத்தொகை/காலாண்டில் உள்ள நாட்காட்டி 		
நாள்களின் எண்ணிக்கை.
அரையாண்டு சராசரி இருப்பு (எச்ஒய்ஏபி): அரையாண்டு சராசரி இருப்பு = 2 காலாண்டுகளுக்கான தினசரி முடிப்பு இருப்பின் சராசரி = தினசரி முடிப்பு இருப்பின் கூட்டுத்தொகை/2 காலாண்டுகளில்

உள்ள நாட்காட்டி நாள்களின் எண்ணிக்கை. எச்ஒய்ஏபி, ஒவ்வொரு அரை ஆண்டும் ஜூன் & டிசம்பர் முடியும்போது இருக்கும்.
ம�ொத்த காலாண்டு செயல்தம்
வீ
(டிக்யூடி): இறக்குமதிச் சேவைகள், ஏற்றுமதிச் சேவைகள் மற்றும் பணம் செலுத்தும் சேவைகள் மட்டும் ஆகியவற்றுக்கு எதிராக நடப்புக் கணக்கில் உள்ள டெபிட்கள்
மற்றும் கிரெடிட்களின் கூட்டுத்தொகை.
கணக்கில் சராசரி காலாண்டு இருப்பு (ஏக்யூபி) வைத்திருந்தால் மட்டுமே வெவ்வேறு பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் சேவைகளின் கீ ழ் வழங்கப்படும் தயாரிப்பு சார்ந்த இலவச வரம்புகள் கிடைக்கும்,

இல்லையெனில் கட்டண அட்டவணைகள் அடிப்படையில் (எஸ்ஓசி) நிலையான கட்டணங்கள் விதிக்கப்படும். கூடுதலாக, ஏக்யூபி பராமரிக்காமைக் கட்டணம் விதிக்கப்படும்.
ஏதேனும் குறிப்பிட்ட விளம்பரம்/சலுகையின் கீ ழ் திறக்கப்பட்ட கணக்குகளுக்கு, விளம்பரம்/சலுகை காலாவதியான பின் எம்ஐடி ப�ொருந்தும்.

த�ொடக்க பணமளிப்பு விவரங்கள்
காச�ோலை

நிதி ஆதாரம்

ர�ொக்கம்

எனது எஸ் பேங்க் கணக்கில்
டெபிட் செய்க

பூஜ்ஜியம்

த�ொகை: (`)

ஜிஎல் ஒப்பீட்டு எண்:

காச�ோலை எண்:
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மதிப்புத் தேதி
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வரையப்பட்ட நாள்:
காச�ோலை, ஏ/சி பேயீ என குறுக்குக் க�ோடிடப்பட்டு, “யெஸ் பேங்க்
லிமிடெட், ஏ/சி வாடிக்கையாளர் பெயர்” என்பதற்கு செலுத்தத்தக்கதாக
இருக்க வேண்டும்.
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விதிமுறைகள் & நிபந்தனைகள்
எஸ் பேங்க் லிமிடெட்டின் (இனிமேல் “வங்கி” என குறிப்பிடபடுகிறது) வருங்கால/ஏற்கனவே உள்ள வாடிக்கையாளர்களாகிய நான்/நாங்கள், கீழேயுள்ள வலைத்தளத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளில்
உள்ள ஏற்பாட்டிற்கு கட்டுப்பட வேண்டும் என்பதை நான்/நாங்கள் படித்துப் புரிந்துக�ொண்டோம் என உறுதியளிக்கிற�ோம்: www.yesbank.in நிகழ் மற்றும் எதிர்காலம், பராமரிக்கப்பட்ட/திறக்கப்பட்ட/பராமரிக்கக்கூடிய/அவ்வப்போது
வங்கியில் திறக்கக்கூடிய மற்றும் நிகழ்காலத்தில் கிடைக்கக்கூடிய/பயன்படுத்தக்கூடிய அல்லது வருங்காலத்தில் & தேவைப்படும் ப�ோது கிடைக்கக்கூடிய/பயன்படுத்தக்கூடிய எனது/எங்களது கணக்குகளை இது நிர்வகிக்கிறது.
வங்கி மற்றும்/அல்லது அதன் கூட்டு அல்லது இணை அமைப்பால் வழங்கப்பட்ட ஏதேனும்/எல்லா வசதிகள்/சேவைகளின் கீ ழ் உள்ள பற்று நிலுவை, பணம், கட்டணங்கள், செலவுகள் மற்றும் நமது கணக்கில் வங்கி நிலுவையில்
உள்ள ஏதேனும் செலுத்த வேண்டிய த�ொகைகளை எங்களின் ஏதேனும் கணக்கிலிருந்து வங்கி பெற்றுக்கொள்ளலாம் என நான்/நாங்கள் இதன்மூலம் அங்கீ கரிக்கிற�ோம்.
கணக்கு மற்றும்/அல்லது சேவை வழங்குநர்களுக்கு அதே த�ொடர்புடைய எந்த நேரத்திலும் எந்த விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை திருத்த அல்லது இணைக்க எஸ் பேங்க் சுதந்திரமான தீர்மானத்தைக் க�ொண்டுள்ளது என்பதை நான்/
நாங்கள் புரிந்துக�ொள்கிற�ோம். www.yesbank.in வலைத்தளத்தில் உள்ள அல்லது ஏதேனும் ஒழுங்குமுறை விதிமுறைகளின் படி மற்ற விதத்தில்: திருத்தப்பட்ட விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் எஸ் பேங்க் தகவல்தொடர்பு க�ொள்ளலாம்.
இஇஎஃப்சி கணக்குகளை நிர்வகிக்கின்ற எஃப்இஎம்ஏ ஒழுங்குமுறைகள், 2000 மற்றும் எஃப்இஎம்ஏ சட்டம், 1999 ஆகியவை உட்பட ஆர்பிஐ-ஆல் வழங்கப்பட்ட ஒழுங்குமுறைகள்/விதிமுறைகளை படித்து, புரிந்துக�ொண்டோம்
என நான்/நாங்கள் இதன்மூலம் உறுதிசெய்கிற�ோம் மற்றும் அவ்வப்போது அவர்கள் மேற்கொள்ளும் விதிமுறைகள்/நிபந்தனைகள், ப�ொருந்தக்கூடிய சட்டம் ப�ோன்ற எல்லா திருத்தங்களுக்கு எப்போதும் கட்டுப்பட்டு இருக்க
ஒப்புக்கொள்கிற�ோம். நான்/நாங்கள் வங்கியின் (www.yesbank.in) தளத்தில் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின் கீ ழ் உள்ள, அயல்நாட்டு கணக்கு வரி இணக்க சட்டம்/ப�ொது அறிக்கை நிலை த�ொடர்புடைய ப�ொருந்தும்
ஒழுங்குமுறைகள்/வழிமுறைகளை படித்துப் புரிந்துக�ொண்டோம் என உறுதியளிக்கிற�ோம். நான்/நாங்கள் இங்கு வழங்கப்பட்டுள்ள விவரங்கள் உண்மையானது என்றும் சரியானது என்றும் ஒப்புதல் அளிக்கிற�ோம்.

தேவையான இடங்களில்
புகைப்படம்

கைய�ொப்பம் & முத்திரை

டிக் செய்யவும் மற்றும் தேர்வு அற்ற இடங்களில்

உள்நாடு

காட்சி

எஸ்எம்எஸ்

சர்வதேசம்

பரிவர்த்தனை

ஈமெயில்

பதவி

ம�ொபைல் எண்
பெயர் : திரு/திருமதி/செல்வி
(நாட்டின் குறியீடு)

கே
க்
று
கு
ம்
வு
ன்
த்தி மிட

பான்

ட

புகைப்ப
கைய�ொப்ப

பிறந்த தேதி

தே

மா

தே

மா

ஆ

ஆ

பாலினம்
ஆ/பெ/திருநர்

LE

முந்தைய
வாடிக்கையாளர் ஐடி

ஈமெயில் ஐடி

புகைப்படம்

கைய�ொப்பம் & முத்திரை

டெபிட் கார்டு*

ரீடைல் நெட்பேங்கிங்

உள்நாடு

சர்வதேசம்

ட

புகைப்ப
கைய�ொப்ப

us

ஈமெயில் ஐடி

ed

SA

டெபிட் கார்டில் காட்சிப்படுத்த வேண்டிய பெயர் (அதிகபட்சம் 20 எழுத்துகள்)

be

கைய�ொப்பம் & முத்திரை

எஸ்எம்எஸ்

பரிவர்த்தனை

ஈமெயில்

pp
(நாட்டின் குறியீடு)
பான்

பிறந்த தேதி

தே

மா

தே

மா

ஆ

ஆ

ஆ

ஆ

பாலினம்
ஆ/பெ/திருநர்

முந்தைய
வாடிக்கையாளர் ஐடி

ஈ-ஸ்டேட்மெண்ட்கள்^

#

அலர்ட்கள்**

டெபிட் கார்டு*

ரீடைல் நெட்பேங்கிங்

உள்நாடு

காட்சி

எஸ்எம்எஸ்

சர்வதேசம்

பரிவர்த்தனை

ஈமெயில்

o

பதவி

tt

ம�ொபைல் எண்

பெயர் : திரு/திருமதி/செல்வி

(நாட்டின் குறியீடு)
பான்

No

ட

புகைப்ப
கைய�ொப்ப

காட்சி

ம�ொபைல் எண்

இங்கே கைய�ொப்பமிடவும்

3ஆவது
விண்ணப்பதாரரின்
சமீ பத்திய
புகைப்படத்தை
ஒட்டவும்

அலர்ட்கள்**

ra

பெயர் : திரு/திருமதி/செல்வி

புகைப்படம்

ஈ-ஸ்டேட்மெண்ட்கள்^

#

பதவி

fo

கே
க்
று
கு
ம்
வு
ன்
த்தி மிட

MP

இங்கே கைய�ொப்பமிடவும்

2ஆவது
விண்ணப்பதாரரின்
சமீ பத்திய
புகைப்படத்தை
ஒட்டவும்

ஆ

ஆ

lic
at
io
n

டெபிட் கார்டில் காட்சிப்படுத்த வேண்டிய பெயர் (அதிகபட்சம் 20 எழுத்துகள்)

கே
க்
று
கு
ம்
வு
ன்
த்தி மிட

அலர்ட்கள்**

ரீடைல் நெட்பேங்கிங்

இங்கே கைய�ொப்பமிடவும்
1ஆவது
விண்ணப்பதாரரின்
சமீ பத்திய
புகைப்படத்தை
ஒட்டவும்

குறியிடவும்.

ஈ-ஸ்டேட்மெண்ட்கள்^

#

டெபிட் கார்டு*

பிறந்த தேதி

டெபிட் கார்டில் காட்சிப்படுத்த வேண்டிய பெயர் (அதிகபட்சம் 20 எழுத்துகள்)

தே

தே

மா

மா

ஆ

ஆ

ஆ

ஆ

பாலினம்
ஆ/பெ/திருநர்

முந்தைய
வாடிக்கையாளர் ஐடி

ஈமெயில் ஐடி

கணக்கு இயக்கலுக்கான அறிவுறுத்தல்கள்
செயல் வகை

தனிநபர்

யாரேனும் ஒருவர்

ஏதேனும் இருவர் இணைந்து

அனைவரும் இணைந்து

தீர்மானத்தை ப�ொறுத்து

மற்றது (தயவுசெய்து குறிப்பிடவும்)

^ ஈ-ஸ்டேட்மென்ட் ஃப்லெக்சி கால இடைவெளி (கணக்கு நிலை)

தினமும்

வாரந்தோறும்

இரண்டு வாரத்திற்கு ஒரு முறை

மாதாந்திரம்

காலாண்டுத�ோறும்

ஆண்டுத�ோறும்

ஒரேய�ொரு கால இடைவெளி தான் தேர்வுசெய்யப்பட வேண்டும் என்பதை நினைவில் க�ொள்ளவும். இயல்புநிலை காலஇடைவெளி வாராந்திரமாக இருக்கும்
குறிப்புகள்:

*டெபிட் கார்டு - (1) ரீடைல் நெட்பேங்கிங் & ஃப�ோன் பேங்கிங்கில் முதன்முறை உள்நுழையும் ப�ோது டெபிட் கார்டு & பின் செயல்படுத்தப்படும். டெபிட் கார்டு வேண்டாம் எனில், ரீடைல் நெட்பேங்கிங்கை

அணுகுவதற்கு தனி பின் வழங்கப்படும். (2) மேலேயுள்ள விருப்பங்களைப் பயன்படுத்தி, உள்நாட்டு/சர்வதேச டெபிட் கார்டை நீங்கள் தேர்வுசெய்யலாம். (3) எந்த வகைக் கார்டை தேர்ந்தெடுத்து இருந்தாலும், வங்கியில் சிப்
கார்டுகளை வழங்கும் வசதி தயாராகும் வரை சர்வதேச டெபிட் கார்டே வழங்கப்படும். #நெட்பேங்கிங் - (1) நெட்பேங்கிங் வேண்டுமென விண்ணப்பித்தால், சில்லறை விற்பனை & வணிக பேங்கிங் வாடிக்கையாளர்களுக்கு
ரீடைல் நெட்பேங்கிங் பரிவர்த்தனை அணுகல் & ம�ொபைல்பேங்கிங் இயல்புநிலையாகவே வழங்கப்படும். (2) மற்ற அனைத்து பிரிவுகளுக்கு, கார்ப்பரேட் நெட்பேங்கிங் வழங்கப்படும். தனி படிவம் பூர்த்தி செய்யப்பட
வேண்டும். (3) எல்லா அங்கீ கரிக்கப்பட்ட கணக்குதாரர்களும் தனித்தனியாக கணக்கு விவரத்தை அணுக இயல்புநிலையாகவே ரீடைல் நெட்பேங்கிங் காட்சி அணுகல் வழங்கப்படும்.

கணக்கு அளவிலான ஈ-ஸ்டேட்மெண்ட்கள் கைய�ொப்பமிட்ட அனைவருக்கும் வழங்கப்படும் மற்றும் ஃபிலெக்சி கால இடைவெளி தேர்வுசெய்யப்படும்.
மேற்பட்ட ஏதேனும் டெபிட்/கிரெடிட், வாராந்திர கணக்கு இருப்பு.

**அலர்ட்கள் -

^ஈ-ஸ்டேட்மெண்ட் - (1) ப�ொருந்தினால்

(1) டீஃபால்ட் அலர்ட்கள் – 5,000 அல்லது அதற்கும்

(2) மேலே ப�ொருந்துகின்ற விருப்பங்களின் அடிப்படையில் இயல்புநிலை விழிப்பூட்டல்கள் ப�ொருந்தும்.

(2)

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

கணக்கு துவங்கல் படிவம்
தனிநபர் அல்லாதவர்களுக்கு

(விண்ணப்பதாரரால் மட்டும் பூர்த்திசெய்யப்பட வேண்டும்)

வர்த்தக நிதி மற்றும் சேவைகளுக்கு எஸ்எம்எஸ் & மின்னஞ்சல் விழிப்பூட்டல்கள்
ஈமெயில் ஐடி

ம�ொபைல்

1

+91

2

+91

3

+91

4

+91

ஏற்கனவேயுள்ள வங்கி உறவுகள்
நான்/நாங்கள் மற்ற எந்த வங்கியின் கிரெடிட் வசதியைப் பயன்படுத்தவில்லை.

நான்/நாங்கள் பின்வரும் வங்கி(களில்)யில் கிரெடிட் வசதியைக் க�ொண்டுள்ளோம்

வங்கிப் பெயர்

வசதி வகை

த�ொகை

1.
2.

தனி உரிமையாளர்

பங்குதாரர் நிறுவனம்

பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி

வரையறுக்கப்பட்ட ப�ொது நிறுவனம்

கடப்பாடு வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டுநிறுவனம்

இந்து கூட்டுக் குடும்பம் (எச்யூஎஃப்)

நிதி நிறுவனங்கள்

அறக்கட்டளை

சங்கம்/ஏஓபி/பிஓஐ

சங்கம்

பிரிவு 25 நிறுவனம்

அரசாங்கத் துறைகள்

சட்டப்படியான கழகங்கள்

பரஸ்பர நிதிகள் நிறுவனம்

காப்பீட்டு நிறுவனம்

வெளிநாட்டு நிறுவனம்

வெளிநாட்டு அமைப்பு

லிக்விடேட்டர்

செயற்கையான வழக்கு மன்ற
நடவடிக்கை சார்ந்தவர்

மற்றது
II

த�ொழிலின் தன்மை

III

இதில் ஈடுபட்டிருந்தால்

ஏற்றுமதிகள்

IV

நிதித்துறை

எல்ஐசி

சேவைகள்

அன்னிய நிறுவனங்கள்
தூதரகம்/தூதுக்குழு

த�ொழில்நுட்ப சேவைகள்

இந்திய வர்த்தக வங்கிகள்

அயல் வங்கிகள்

கடன் கூட்டுறவு சங்கம்

எக்ஸ்சேஞ்ச் வடுகள்
ீ

ப�ொதுத் துறை நிறுவனம்

மத்திய அரசு

பிற அரசாங்க துறைகள்

டிஏஎஸ்சி
தனியார் அறக்கட்டளை/குடும்ப
அறக்கட்டளை/விருப்ப அறக்கட்டளை

த�ொழில் தன்மை

ப�ொருந்தாது

என்பிஎஃப்சி

திட்டப்பணி அலுவலகம்

கிளை அலுவலகம்

அயலக கார்ப்பரேஷன்

மற்ற அயல் அமைப்புகள்

வட்டுவசதி
ீ
சங்கங்கள்

கல்வி நிறுவனங்கள்

கிளப்கள்

பிஎஃப் பணிக்கொடை/ஓய்வூதியம்/குழு பணிக்கொடை/நல நிதிகள்

சிஏ நிறுவனம்

கட்டமைப்பு நிறுவனம்

சட்ட நிறுவனம்

பிற நிதியியல் நிறுவனங்கள்

மாநில அரசு

உள்ளூர் அமைப்புகள்

ra

பாதுகாப்பு பணியர்

ஏற்றுமதிகள் & இறக்குமதிகள்

fo

அரசாங்கத் துறை

மற்றது

இறக்குமதிகள்

MP

கூட்டுறவு வங்கிகள்

டிஏஎஸ்சி

உற்பத்தி

ம�ொத்த வணிகம்

விற்பனை வணிகம்/வியாபாரிகள்

pp

வாடிக்கையாளர் வகை

த�ொடர்பு அலுவலகம்

ஆர்ம்ஸ்/ஆண்டிக்/கலை டீலர்

அயல் அரசாங்கம்

ப�ொது அறக்கட்டளை

மத அறக்கட்டளை

என்ஜிஓ/நல நிறுவனங்கள்

மற்றது

ஆல�ோசனை நிறுவனம்

வேளாண் ப�ொருட்கள்

ed

I

LE

வாடிக்கையாளர் பிரிவு*

lic
at
io
n

3.

ரியல் எஸ்டேட் முகவர் நிறுவனம்

ஆட்டோ ஆன்சிலேரிஸ்

பங்கு தரகு நிறுவனம்

வாகன விற்பனையாளர்கள்
(பயன்படுத்திய வாகனங்கள்)

பேக்கரி/இனிப்பு கடை

பார்/கேசின�ோ/நைட் கிளப்

படகு/பிளேன் டீலர்ஷிப்/புர�ோக்கர்கள்

பிபிஓ

புல்லியன் டீலர்

சிமெண்ட்

கெமிக்கல்கள்/டைகள்/பெயிண்ட்கள்

வேதியியல் நிபணர்

சரக்குகள் இடைத்தரகர்

கணினி வன்பொருள்

கணினி மென்பொருள்

கான்ட்ராக்டர்கள்

டிபார்ட்மென்ட்/பல்பொருள் அங்காடி

ந�ோய்க்கண்டறியும்/ஆராய்ச்சி
மையம்

மின்னணு சாதனங்கள்

எலெக்ட்ரானிக்ஸ் & உபகரணங்கள்

ப�ொறியியல்

உரங்கள்/விதைகள்/பூச்சிக்கொல்லிகள்

எஃப்எம்சிஜி

உணவு மற்றும் பானங்கள்

அந்நிய செலவாணி வணிகர்

ஃபர்னிச்சர்/டிம்பர்

கார்மென்ட் ஸ்டோர்

ரத்தினம் & நகை

உடல்நல கிளப்கள்

விருந்தோம்பல்

மருத்துவமனைகள்

இரும்பு மற்றும் ஸ்டீல்

ஐடி ஆல�ோசனை

ஐடி சேவை வழங்குநர்

ஐடி/ஐடிஈஎஸ்

வாழ்க்கை அறிவியல்கள்

லக்சரி & லைஃப் ஸ்டைல்

ஊடகம் & ப�ொழுதுப�ோக்கு

மணி சேஞ்ஜர்

பெட்ரோல் பம்ப்

பெட்ரோலியம் எண்ணெய் & வாயு

மருந்துப�ொருட்கள்

ரியால்டி மற்றும் உட்கட்டமைப்பு

உணவகங்கள்

ஸ்கிராப் உல�ோகங்கள்

மதுபான விநியோகிப்பாளர்
பல நிலை சந்தைப்படுத்தல்
(எம்எல்எம்)
பிளாஸ்டிக் மற்றும் பெட்ரோலிய
பொருட்கள்
மற்ற உல�ோகங்கள் மற்றும் உலோக
பொருட்கள்
மற்றது

be

லாஜிஸ்டிக்ஸ் (எக்செல்
ட்ரான்ஸ்போர்ட்)
நர்சிங் ஹ�ோம்/கிளினிக்குகள்
அச்சிடுதல்/வெளியிடுதல்
ஷிப்பிங்

us

SA

ஆட்டோம�ொபைல்கள்

டெலிகாம் & டெலிகாம் உபகரணம்

ஜவுளி

ப�ோக்குவரத்து இயக்குனர்கள்

ப�ோக்குவரத்து & சுற்றுலா

புத்தகங்கள்/ஸ்டேஷனரி கடை

o

புராடக்டுகள் மற்றும் சலுகை புதுப்பிப்புகள்*

tt

முழுமையான நிதிசார் தீர்வுகளையும் உயர்தர அனுபவத்தையும் உங்களுக்குத் தருவிப்பதற்கான எங்கள் கடுமுயற்சியில், உங்கள் கணக்கிற்கான சேவை த�ொடர்பான சமீ பத்திய புதுமைகள், ஆச்சரியமூட்டும் சலுகைகள் &
விஷயங்கள் ப�ோன்றவை குறித்து யெஸ்
பேங்க், உங்களுக்கு ஃப�ோனில் அழைக்க, எஸ்எம்எஸ் அல்லது ஈமெயில் செய்ய வேண்டியுள்ளது. உங்களுக்கு த�ொடர்ந்து சிறந்ததை தருவிக்க எங்களுக்கு வழிசெய்யுமாறு உங்களைக் கேட்டுக்கொள்கிற�ோம்.

வட்டுவாசலிலே
ீ
வங்கி

நியமன படிவம்

No

யெஸ் பேங்கின் புராடக்ட்கள் மற்றும் சலுகைகள் த�ொடர்பான புதுப்பிப்புகளைப் பெற நான்

ஆம்

இல்லை

விரும்புகிறேன்/

விரும்பவில்லை.

(ஆம் எனில் வட்டுவாசல்
ீ
வங்கி படிவத்தை இணைக்கவும்)

(கிடைக்கக் கூடிய விருப்பங்களுள் ஒன்றைத் தேர்வு செய்யவும்)

தனி உரிமையாளருக்கு மட்டுமே ப�ொருந்தும்

ஆம், எனக்கு/எங்களுக்கு வங்கி வைப்புகளைப் ப�ொறுத்த, பிரிவு 45இசட்ஏ வங்கி ஒழுங்குமுறைச் சட்டம், 1949 மற்றும் விதி 2(1) வங்கி நிறுவனங்கள் (நியமன) விதி, 1985 ஆகியவற்றின் கீ ழ், நியமனம் தேவை.
எனது/எங்கள் வங்கிக் கணக்குக்கான நியமன வசதியின் பலன்கள் பற்றி யெஸ் பேங்க் அதிகாரியால் எனக்கு/எங்களுக்கு

விளக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை நான்/நாங்கள் உறுதிசெய்கிற�ோம். எப்படியாயினும், நான்/நாங்கள், பலன்கள் இருந்தப�ோதும்,
நான்/நாங்கள் கணக்கிற்கு எந்த நபரையும் நியமிக்க விரும்பவில்லை என

தெரிவித்துக்கொள்கிற�ோம். நியமன அம்சம் இல்லாமலே எனது/எங்களது கணக்குப் படிவத்தை செயலாக்கும்படி
கேட்டுக்கொள்கிற�ோம்.

விண்ணப்பதாரரின் கைய�ொப்பம்

ஆம் எனில், நான் தனியாக டிஏ1-ஐப் பூர்த்திசெய்கிறேன்

அடிப்படை வழிகாட்டுதல்கள்
நடப்புக் கணக்கு: (1) நடப்பு கணக்குகளை தனிநபர், தனிநபரின் நிறுவனங்கள், கூட்டாண்மை நிறுவனங்கள், தனியார் மற்றும் ப�ொது நிறுவனங்கள், எச்யூஎஃப்-கள், கூட்டுறவுகள், அறக்கட்டளைகள் ஆகிய�ோர் திறக்கலாம்.
(2) நடப்புக் கணக்கில் வைக்கப்பட்டுள்ள கிரெடிட் இருப்புகளுக்கு வட்டி வழங்கப்படாது.
உங்கள் வாடிக்கையாளர்களை அறிவர்ீ வழிகாட்டுதல்கள்: (1)கணக்கை ஆரம்பிக்கும் ப�ோது, வருங்கால வாடிக்கையாளர்/கள், ப�ொதுமக்கள் மற்றும் எங்களை ம�ோசடி மற்றும் பிற தவறான பேங்கிங் முறையை
பயன்பாட்டிலிருந்து பாதுகாக்க உதவ, முகவரி, கணக்கை ஆரம்பிக்க விரும்பும் நபர்(கள்) & நிறுவனத்தின் அடையாளம் ஆகியவற்றைப் பற்றி வங்கி தானாகவே திருப்திப்படுத்திக் க�ொள்ளும். (2) கணக்கை துவங்குகிற/இயக்குகிற
நபர்(கள்)-இன் சமீ பத்திய புகைப்படங்களை வங்கி பெற வேண்டியிருக்கிறது.
(3) கேஒய்சி ஆவணங்களின் சமீ பத்தில் அங்கீ கரிக்கப்பட்ட பட்டியல், கிளையில் கிடைக்கிறது. அதற்கு, தயவுசெய்து உங்களுக்கு அருகிலுள்ள
கிளையைத் த�ொடர்புக�ொள்ளுங்கள்.
(4) நபர்/நிறுவனம், வருமான வரித் துறையால் வழங்கப்பட்ட பான் எண்ணை, கணக்கு துவக்கல் படிவங்களில் குறிப்பிட வேண்டியுள்ளது. மற்றவர்கள், பிரகடனத்தை படிவம் 60 (வேளாண்சாராதது) அல்லது படிவம் 61 (வேளாண்-சார்ந்தது) -இல் வழங்க வேண்டியுள்ளது.
(5) இறந்த வாடிக்கையாளர்களின் கணக்குகளில் உள்ள த�ொகையை உயிருடன் இருப்பவர்களுக்கு/ க�ோருபவர்களுக்கு செலுத்துகிற நிகழ்வில்,
உரிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளையும், ஒழுங்குபடுத்துநர்களின் வழிகாட்டுதலையும் வங்கி பின்பற்றுகிறது.
வங்கி வழங்குகின்ற பல்வேறு சேவைகள்/வசதிகளின் பயன்பாடு மற்றும் பலன்கள் த�ொடர்பான முக்கிய தகவல்களுக்கான ‘கட்டண அட்டவணை’ மற்றும் ‘யெஸ் பேங்க் சிடிஸன்’ஸ் சார்டர்’ ஆகியவற்றின் நகல்,
க�ோரிக்கையின் பேரிலும், வங்கியின் இணையதளத்திலும் கிடைக்கிறது.

(3)

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

தனி உரிமையாளர் பிரகடனம்:

___________________________________________________________________________________________________________ எனும் நான்,_______________________________________________________________________________________
எனும்

பெயரில்

உள்ள

வணிகக்தின்

தனி

உரிமையாளர்

என்றும்,

அதன்

ப�ொறுப்புகளுக்கு

நான்

ப�ொறுப்பேற்கிறேன்

என்றும்

உறுதியளிக்கிறேன்.

எஸ்

பேங்க்

லிமிடெட்,

_______________________________________________________________________________________ கிளையை கூறப்பட்டுள்ள உரிமைதாரருக்கு இணங்க நடப்பு கணக்கை திறக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
எனது ச�ொத்து விவரத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் எந்த மாற்றத்தையும் எழுத்துப்பூர்வமாக தெரிவிப்பேன் மற்றும் வங்கி புத்தகங்களில் கூறப்பட்டுள்ள நிலுவையில் உள்ள பெயர்களில் எந்த
கடப்பாடுகளுக்கும் நான் ப�ொறுப்பாவேன் மற்றும் அதுவரை அந்த கடப்பாடுகள் மூடப்பட்டிருக்கும். மேலும், வங்கிச் செயல்களுக்கு இன்டர்நெட் மூலம் கணக்கை அணுக, எஸ் பேங்க்
லிமிடெட்டில் நெட்பேங்கிங்கிற்காக விண்ணப்பிக்க விரும்புகிறேன். நெட்பேங்கிங், ம�ொபைல் பேங்கிங் & டெபிட் கார்டு அதன் த�ொடர்புடைய கணக்கு மற்றும் சேவைகளின் விதிமுறைகள்
மற்றும் நிபந்தனைகளை படித்தேன் மற்றும் அவ்வப்போது அவர்கள் மேற்கொள்ளும் திருத்தங்களுக்கு எப்போதும் கட்டுப்பட்டு இருப்பேன்.
(முத்திரை இல்லாமல் தனி உரிமையாளரின் கைய�ொப்பம்) ________________________________________________________

கணக்கு திறப்பதற்கான படிவத்தை பூர்த்தி செய்வதற்கான வழிமுறைகள்
கணக்கு திறப்பதற்கு தேவையான சுய கைய�ொப்பமிட்ட ஆவணங்களை
சமர்ப்பிக்கவும்
படிவத்தில் ப�ொருத்தமான இடங்களில் கைய�ொப்பமிடவும்

உங்கள் எல்லா சான்று ஆவணங்களிலும் உள்ளவாறு உங்கள் பெயர்/நிறுவன பெயரை எழுதவும்
ப�ொருத்தமான பெட்டிகளை டிக் செய்யவும்
நகரம், மாநிலம், பின் குறியீடு & அடையாள இடம் ஆகியவற்றுடன் முகவரியைக் குறிக்கவும்
தயவுசெய்து, படிவத்தில் வெள்ளை மை பயன்படுத்த வேண்டாம். ஏதேனும், மேலேழுதுதல்/மாற்றத்திற்கு முழுமையாக
அடித்துவிட்டு கைய�ொப்பமிட்டு அம�ோதிக்கவும்

கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ள ஒப்புகை ரசீதை கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளவும்
தயவுசெய்து, ர�ொக்கம் எதையும் வங்கிப் பிரதிநிதியிடம் ஒப்படைக்க வேண்டாம்

கேஒய்சி சான்றளிப்பு (அகப் பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே)
திரு/திருமதி

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

திரு/திருமதி.

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

............................................................................................ & திரு/திருமதி .................................................................................................................................................................................................................................................. அவர்களை வணிகம்
நடக்கும் இடங்களில் நான் சந்தித்துள்ளேன். இந்தப் படிவம் எனது முன்னிலையில் கைய�ொப்பமிடப்பட்டது என உறுதியளிக்கிறேன், மேலும் படிவத்தின் உள்ளடக்கம் மற்றும் உடனிருக்கும்
ஆவணங்களை சரிபார்த்துவிட்டேன் என உறுதியளிக்கிறேன்.

பணியாளர்

.............................................................................................................................
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வங்கி அதிகாரியின் கைய�ொப்பம்
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Business Segment

ஆ

ஒப்புகை

கணக்கு துவங்குவதற்கு கட்டணம் எதுவும் விதிக்கப்படுவதில்லை

பார்கோட்

நான்/நாங்கள், எஸ் பேங்க்கில் நடப்பு கணக்கு/சேமிப்புக் கணக்கு/கால வைப்பு திறப்பதற்கு விண்ணப்பித்துள்ளோம். பண செலுத்தல் விவரங்கள் பின்வருமாறு:
வாடிக்கையாளர் பெயர்: திருவாளர்

த�ொகை (`)

செலுத்திய காச�ோலை எண்

ர�ொக்கம்

வங்கி அதிகாரியின் பெயர்
ஏற்பளிப்பு தேதி

தே

தே

மா

மா

ஆ

ஆ

ஆ

ஆ

(4)

வங்கி அதிகாரியின் கைய�ொப்பம்

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

