ఖాతా తెరుచు ఫారమ్
వ�ైయక్తికం కాని వారి కోసం

(దరఖాస్తుదారు మాత్రమే పూరించాలి)

బార్కోడ్
కరెంట్

తెరవండి మా

సేవింగ్స్ ఖాతా

ఇతరాలు

ఇ.ఇ.ఎఫ్.సి. [కరెన్సీ]

టర్మ్ డిపాజిట్

దయచేసి ఫారమ్ను ఖచ్చితంగా నల్ల ని సిరాతో, పెద్ద అక్షరాలలో వ్రాయండి – “*” గుర్తు ఉన్న అన్ని ఖాళీలను తప్పనిసరిగా పూరించండి
ఉత్పత్తి 
కోడ్:

శాఖ
కోడ్:

శాఖ
పేరు:

దరఖాస్తు చేసుకున్న
తేదీ:

ఖాతా సంఖ్య:

తే

తే

నె

నె

సం

సం

సం

సం

కస్ట మర్ ఐడి:

దరఖాస్తుదారు వివరాలు*
* ఖాతా శీర్షిక/పేరు :

* నమోదు చేసిన తేదీ:

తే

నె

తే

నె

సం

సం

సం

*మొత్తం వ్యాపారం విలువ (తాజా/అంచనా) (` లక్షల్లో):

సం

ఫారమ్ 60/61
(వర్తించేలా అయితే జోడించండి)

* పాన్

ఫారమ్ 49ఎ
(వర్తించేలా అయితే జోడించండి)

దిగుమతిదారు/
ఎగుమతిదారు కోడ్ సంఖ్య

సంప్రదింపు చిరునామా/సమాచారం అందించాల్సిన చిరునామా వివరాలు*

LE

*చిరునామా పంక్తి 2

lic
at
io
n

*చిరునామా పంక్తి 1

*ఆనవాలు

*నగరం

*జిప్
కోడ్

*రాష్ట రం్

దేశం/ఐ.ఎస్.డి కోడ్

ప్రాంతం/ఎస్.టి.డి కోడ్

ఇమెయిల్

ఇమెయిల్ మరియు భౌతిక

ఇమెయిల్

కస్ట మర్ ఐ.డికి అనుబంధించబడిన అన్ని ఖాతాల యొక్క ఇ-స్టేట్మెంట్ ఎగువ పేర్కొనబడిన ఇమెయిల్ ఐ.డికి పంపబడుతుంది.
ఏ ఎంపికను ఎంచుకోకుంటే, స్వయంసిద్ధంగా భౌతికం మాత్రమే ఎంపిక ఎంచుకోబడుతుంది.

నమోదిత చిరునామా* (లేదా హె.యు.ఎఫ్. కోసం కార్తా కోసం నివాస చిరునామా)

ed

దయచేసి నమోదు చేయబడిన చిరునామా మరియు సంప్రదింపు చిరునామా ఒకటే అయితే టిక్కు పెట్టండి

SA

*చిరునామా పంక్తి 1

*చిరునామా పంక్తి 2

us

*ఆనవాలు
*నగరం

యస్ బ్యాంక్లో ప్రసతు ్తం 
ఉన్న ఖాతాలు

*దేశం

కాదు అవును అయితే, ఖాతా సంఖ్య

కస్ట మర్ ఐడి:

అత్యంత ముఖ్యమ�ైన పత్రం (ఎం.ఐ.డి.)

tt

o

అవును

*జిప్ కోడ్

be

*రాష్ట రం్

pp

ప్రాంతం/ఎస్.టి.డి కోడ్

ప్రాంతం/ఎస్.టి.డి కోడ్

ra

దేశం/ఐ.ఎస్.డి కోడ్
ఫ్యాక్స్ నంబర్

ఇ-స్టేట్మెంట్లు

దేశం/ఐ.ఎస్.డి కోడ్

MP

ఫో న్

ఫ్యాక్స్ నంబర్

10 అంకెల మొబ�ైల్ నంబర్

దేశం/ఐ.ఎస్.డి కోడ్

fo

*మొబ�ైల్

*దేశం

కరెంట్ ఖాతా రకం

No

అభ్యర్థించిన ఉత్పత్తి రకం ఆధారంగా వర్తించే ఛార్జీల పట్టికను నేను/మేము చదివి, అర్థం చేసుకున్నాను/కున్నాము. నేను/మేము తెరిచిన కరెంట్ ఖాతాలో నెలవారీ సగటు బ్యాలెన్స్ (ఎ.ఎం.బి.)/త్రమ
ై ాసిక సగటు బ్యాలెన్స్ (ఎ.క్యు.బి.)/ఆరు నెలల సగటు
బ్యాలెన్స్ (హె.వ�ై.ఇ.బి.) మరియు మొత్తం త్రమ
ై ాసిక నగదు (టి.క్యు.టి.)ని కలిగి ఉండాలని కూడా నేను/మేము అర్థం చేసుకున్నాను/చేసుకున్నాము. నేను/మేము పేర్కొనబడిన ఎ.ఎం.బి./ఎ.క్యు.బి./హె.వ�ై.ఇ.బి./టి.క్యు.టిని  కలిగి ఉండకపో తే పేర్కొన్న
నిర్వహణయేతర ఛార్జీలు వర్తిస్తా యని నేను/మేము అర్ ధం చేసుకున్నాను/చేసుకున్నాము.
ఎ.ఎం.బి.

ఎ.క్యు.బి.

హెచ్.వ�ై.ఎ.బి. (`)

టి.క్యు.టి (`)

నిర్వహణయేతర ఛార్జీలు (`)
ఎవర�ైనా 1 ప్రమాణీకరణ కలిగి ఉన్న వ్యక్తి సంతకం
కస్ట మర్ సంతకం

1. నెలవారీ సగటు బ్యాలెన్స్ (ఎ.ఎం.బి.): నెలవారీ సగటు బ్యాలెన్స్ =నెలలో రోజువారీ ముగింపు బ్యాలెన్స్ సగటు = రోజువారీ ముగింపు బ్యాలెన్స్ సంకలనం/నెలలో వాస్త వ క్యాలెండర్ రోజుల సంఖ్య.
2. త్రమ
ై ాసిక సగటు బ్యాలెన్స్ (ఎ.క్యు.బి): త్రమ
ై ాసిక సగటు బ్యాలెన్స్ = త్రమ
ై ాసికంలో రోజువారీ ముగింపు బ్యాలెన్స్ సగటు = రోజువారీ ముగింపు బ్యాలెన్స్ సంకలనం/త్రమ
ై ాసికంలో వాస్త వ క్యాలెండర్ రోజుల సంఖ్య.
3. ఆరు నెలల సగటు బ్యాలెన్స్ (హెచ్.వ�ై.ఎ.బి.): ఆరు నెలల సగటు బ్యాలెన్స్ = ఆరు నెలలలో రోజువారీ ముగింపు బ్యాలెన్స్ సగటు = రోజువారీ ముగింపు బ్యాలెన్స్ సంకలనం/ఆరు నెలలలో వాస్త వ క్యాలెండర్ రోజుల సంఖ్య. సంవత్సరంలో రెండుసార్లు ,
అంటే ప్రతి జూన్ & డిసెంబర్లో హెచ్.హ�ై.ఎ.బి. గణించబడుతుంది.
4. మొత్తం త్రమ
 యొక్క సంకలనం.
ై ాసిక నగదు (టి.క్యు.టి.): దిగుమతి సేవలు, ఎగుమతి సేవలు మరియు డబ్బు చెల్లింపు సేవల కోసం మాత్రమే కరెంట్ ఖాతాలో వాస్త వ డెబిట్లు మరియు క్రెడిట్ల
5. ఏద�ైనా ఖాతాలో సగటు త్రమ
ై ాసిక బ్యాలెన్స్ (ఎ.క్యు.బి.) ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వివిధ లావాదేవీలు మరియు సేవలప�ై ఉత్పత్తి వారీగా ఉచిత పరిమితులు వర్తిస్తా యి, లేకుంటే ఛార్జీల పట్టిక (ఎస్.ఒ.సి.) ప్రకారం ప్రా మాణిక ఛార్జీలు వర్తిస్తా యి. అదనంగా,
ఎ.క్యు.బి. నిర్వహణయేతర ఛార్జీలు కూడా వర్తిస్తా యి.
6. ఏద�ైనా నిర్దిష్ట ప్రచారం/ఆఫర్ కారణంగా తెరవబడిన ఖాతాలకు, ప్రచారం/ఆఫర్ ముగిసిన తర్వాత ఎం.ఐ.డి. వర్తిసతుంది
్ .

ప్రాథమిక చెల్లింపు వివరాలు
నిధుల మూలం

నగదు

చెక్

నిల్

నా యస్ బ్యాంక్ ఖాతా నుండి డెబిట్
జి.ఎల్. సూచన సంఖ్య:

మొత్తం: (`)
చెక్ సంఖ్య:

తేదీ

తే

తే

నె

నె

సం

సం

సం

సం

విలువ తేదీ

తే

తే

నె

నె

సం

సం

సం

సం

తీసుకోబడిన తేదీ:  

చెల్లింపును స్వీకరిసతు ్న్న వ్యక్తిప�ై గీత గీసి ఉన్న చెక్ మరియు చెల్లించాల్సిన
“యస్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ ఖాతా కస్ట మర్ పేరు”

(1)

బేరర్ కార్డ్

అవును

కాదు

[ ప్రసతు ్తం కలిగి ఉన్న కార్డ్ ల సంఖ్య (

1

2

YBL AOF_Non Individuals (Oct 2015)_Size: 210 mm x 297 mm
3

4

5  ]

నిబంధనలు & షరతులు

యస్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ యొక్క ఉత్త రాధికారి/ప్రసతు ్త కస్ట మర్ వలె నేను/మేము దిగువ సంతకం చేసతు ్న్నాను/చేసతు ్న్నాము. (ఇకప�ై “బ్యాంక్” అని పరిగణించబడుతుంది) ఈ వెబ్స�ైట్లో పేర్కొనబడిన నిబంధనలు & షరతుల యొక్క అన్ని అధికారాలను క్షుణ్ ణంగా
చదివి, అర్థం చేసుకుని, వాటికి కట్టు బడి ఉండటానికి మరియు అనుగుణంగా ఉండటానికి నేను/మేము అంగీకరిసతు ్న్నాను/అంగీకరిసతు ్న్నాము: www.yesbank.in కాలానుగుణంగా బ్యాంకులో ప్రసతు ్తం ఉన్న మరియు భవిష్యత్లో నిర్వహించగల/తెరవగల/
నిర్వహించాల్సిన/తెరవాల్సిన నా/మా ఖాతాలు అన్నీ మరియు ప్రసతు ్తం ఉన్న/ఉపయోగించిన లేదా భవిష్యత్లో పొ ందగల/ఉపయోగించగల అన్ని సవ
ే లు/సౌకర్యాలు & అవసరమన
�ై విధంగా ఈ నిబంధనలు మరయ
ి ు షరతులు వర్తిస్తా యని మమ
ే ు అర్థం చస
ే ుకున్నాము.
బ్యాంక్ అందించిన ఏవ�ైనా/అన్ని సౌకర్యాలు/సేవలకు సంబంధించిన ఖర్చులు, ఛార్జీలు, వ్యయాలు, డెబిట్లకు సంబంధించి మేము బ్యాంకుకు చెల్లించాల్సిన బాకీలు మరియు చెల్లింపుల మొత్తా న్ని మా ఖాతా నుండి తీసుకోవడానికి మరియు/లేదా బ్యాంక్
చెల్లించాల్సిన మొత్తా లకు సంబంధించి మా ఖాతాలోని బ్యాలెన్స్ని మిళితం చేయడం లేదా ఏకీకృతం చేయడం మరియు తీసుకోవడం లేదా సరి చేయడం కోసం నేను/మేము బ్యాంక్ని అనుమతిస్తున్నాను/అనుమతిస్తున్నాము.
ఖాతాకు సంబంధించిన మరియు/లేదా దాని కోసం/దానిలో అందించబడిన సేవలకు సంబంధించి ఏ సమయంలో అయినా ఏ నిబంధనలు మరియు షరతులని అయినా మార్పు చేయగల లేదా నిలిపివేయగల పూర్తి అధికారం యస్ బ్యాంక్ కలిగి ఉన్నట్లు నేను/
మేము అర్థం చేసుకున్నాను/చేసుకున్నాము. నిబంధనలు మరియు షరతులలో చేసిన మార్పులను యస్ బ్యాంక్ ఈ వెబ్స�ైట్లో ప్రచురిసతుంది
్ : www.yesbank.in లేదా నియంత్రణ మార్గ దర్శకాలకు అనుగుణంగా ఏదో ఒక విధంగా మీకు తెలియజేసతుంది
్ .
ఇ.ఇ.ఎఫ్.సి. ఖాతాలను పర్యవేక్షించే ఎఫ్.ఇ.ఎం.ఎ నియంత్రణలు, 2000 మరియు ఎఫ్.ఇ.ఎం.ఎ చట్టం, 1999తో పాటు ఆర్.బి.ఐ. పేర్కొన్న వర్తించే నియంత్రణలు/మార్గ దర్శకాలను చదివి, అర్థం చేసుకున్నట్లు మరియు సమయానుగుణంగా వర్తించే అటువంటి
అన్ని చట్టం, నియంత్రణలు/మార్గ దర్శకాలకు కట్టు బడి ఉండాలని నేను/మేము అర్థం చేసుకున్నట్లు ధృవీకరిసతు ్న్నాను/ధృవీకరిసతు ్న్నాము. బ్యాంక్ వెబ్స�ైట్లో (www.yesbank.in) నిబంధనలు & షరతులలో ప్రదర్శించబడిన విదేశీ ఖాతా పన్ను అనుకూల
చట్టం/సాధారణ నివేదన ప్రమాణానికి సంబంధించి వర్తించే నియంత్రణలు/మార్గ దర్శకాలను నేను/మేము చదివి & అర్థం చేసుకున్నట్లు ధృవీకరిసతు ్న్నాను/ధృవీకరిసతు ్న్నాము. ఇక్కడ పేర్కొన్న సమాచారం మొత్తం వాస్త వంగా మరియు సరిగ్గా ఉన్నట్లు నేను/
మేము ప్రకటిసతు ్న్నాను/ప్రకటిసతు ్న్నాము.

దయచేసి వర్తించే పెట్టెల వద్ద
సంతకం & స్టాంప్

ఫో టోగ్రాఫ్

జాతీయం

ఎస్.ఎం.ఎస్
ఇమెయిల్

స్థా యి
మొబ�ైల్ నంబర్
(దేశం కోడ్)

పాన్

పుట్టిన తేదీ

తే

తే

నె

నె

సం

సం

LE
ప్రసతు ్త కస్ట మర్ ఐ.డి.

ఇమెయిల్ ఐడి

సంతకం & స్టాంప్

ఫో టోగ్రాఫ్

జాతీయం

MP

పాన్

పుట్టిన తేదీ

తే

నె

నె

సం

సం

సం

లింగం

ఇ-స్టేట్మ
 ెంట్లు^

రీట�ైల్ నెట్బ
 ్యాంకింగ్#

డెబిట్ కార్డ్ *

సం

పు/స్త్రీ/లింగ మార్పిడి

జాతీయం

హెచ్చరికలు**
ఎస్.ఎం.ఎస్

వీక్షణ

అంతర్జా తీయం

be

తే

ప్రసతు ్త కస్ట మర్ ఐ.డి.

ఇమెయిల్

లావాదేవీ

ఇక్కడ సంతకం చేయండి

o

స్థా యి
మొబ�ైల్ నంబర్

పేరు : శ్రీ/శ్రీమతి/కుమారి

(దేశం కోడ్)

No

ం
తక
సం ి
ై
�
ప
డ
ో
ం
ఫో ట చేయ

ఇమెయిల్

pp
(దేశం కోడ్)

tt

దయచేసి 3వ
దరఖాస్తుదారు యొక్క
ఇటీవలి ఫో టోగ్రా ఫ్ను 
అతికించండి

ఎస్.ఎం.ఎస్

మొబ�ైల్ నంబర్

ra

సంతకం & స్టాంప్

ఫో టోగ్రాఫ్

హెచ్చరికలు**

లావాదేవీ

fo

us

ఇమెయిల్ ఐడి

ఇ-స్టేట్మ
 ెంట్లు^

స్థా యి

ed

డెబిట్ కార్డ్ లో చూపాల్సిన పేరు (గరిష్టంగా 20 అక్షరాలు)

SA

కం
ంత
�ై స డి
ప
ో
ం
ఫో ట చేయ

లింగం

వీక్షణ

అంతర్జా తీయం

పేరు : శ్రీ/శ్రీమతి/కుమారి

సం

పు/స్త్రీ/లింగ మార్పిడి

రీట�ైల్ నెట్బ
 ్యాంకింగ్#

డెబిట్ కార్డ్ *

ఇక్కడ సంతకం చేయండి

సం

lic
at
io
n

డెబిట్ కార్డ్ లో చూపాల్సిన పేరు (గరిష్టంగా 20 అక్షరాలు)

దయచేసి 2వ
దరఖాస్తుదారు యొక్క
ఇటీవలి ఫో టోగ్రా ఫ్ను 
అతికించండి

హెచ్చరికలు**

లావాదేవీ

ఇక్కడ సంతకం చేయండి

పేరు : శ్రీ/శ్రీమతి/కుమారి

ం
తక
సం
ప�ై ండి
ో
ట
ఫో చేయ

ఇ-స్టేట్మ
 ెంట్లు^

వీక్షణ

అంతర్జా తీయం

దయచేసి 1వ
దరఖాస్తుదారు యొక్క
ఇటీవలి ఫో టోగ్రా ఫ్ను 
అతికించండి

గుర్తు పెట్టండి.

టిక్కు పెట్టండి మరియు ఎంచుకోవాల్సిన అవసరం లేని చోట
రీట�ైల్ నెట్బ
 ్యాంకింగ్#

డెబిట్ కార్డ్ *

పాన్

పుట్టిన తేదీ

డెబిట్ కార్డ్ లో చూపాల్సిన పేరు (గరిష్టంగా 20 అక్షరాలు)

తే

తే

నె

నె

సం

సం

సం

సం

లింగం

ప్రసతు ్త కస్ట మర్ ఐ.డి.

పు/స్త్రీ/లింగ మార్పిడి

ఇమెయిల్ ఐడి

ఖాతా నిర్వహణ సూచనలు

అమలు చేసే రకం

వ�ైయక్తికం

ఎవర�ైనా

ఎవర�ైనా ఇద్ద రు సంయుక్తంగా

అందరూ సంయుక్తంగా

తీర్మానం ప్రకారం

ఇతర (దయచేసి పేర్కొనండి)

^ ఇ-స్టేట్మెంట్ ఫ్లెక్సీ తరచుదనం (ఖాతా స్థా యి)

రోజువారీ

వారంవారీ

పక్షంవారీ

నెలవారీ

త్రైమాసికం వారీ

సంవత్సరానికోసారి

దయచేసి ఒక తరచుదనాన్ని మాత్రమే ఎంచుకోవచ్చని గమనించండి. స్వయంసిద్ధ తరచుదనం వారంవారీ
గమనికలు:   *డెబిట్ కార్డ్ - (1) రీట�ైల్ నెట్ బ్యాంకింగ్ & ఫో న్ బ్యాంకింగ్ కోసం మొదటిసారి  లాగిన్ చేయడానికి  డెబిట్ కార్డ్ & పిన్ని  సక్రియం చేయండి. డెబిట్ కార్డ్ ని 
 పొ ంది ఉండకపో తే, రీట�ైల్ నెట్ బ్యాంకింగ్ని  ప్రా ప్యత చేయడం కోసం ప్రత్యేక పిన్ జారీ 
చేయబడుతుంది. (2) మీరు ఎగువ ఎంపికలని  ఎంచుకోవడం ద్వారా దేశీయ/అంతర్జా తీయ డెబిట్ కార్డ్ ని 
 ఎంచుకోవచ్చు. (3) ఎంచుకున్న కార్డ్ రకంతో సంబంధం లేకుండా చిప్ కార్డ్ లని  బ్యాంక్ జారీ  చేయగల వరకు అంతర్జా తీయ డెబిట్ కార్డ్ జారీ 
#
చేయబడుతుంది. నెట్బ్యాంకింగ్ - (1) రీట�ైల్ & వ్యాపార బ్యాంకింగ్ కస్ట మర్లు నెట్ బ్యాంకింగ్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంటే, స్వయంచాలకంగా రీట�ైల్ నెట్ బ్యాంకింగ్ లావాదేవీ ప్రా ప్యత & మొబ�ైల్ బ్యాంకింగ్ జారీ చేయబడతాయి. (2) అన్ని ఇతర విభాగాల కోసం
కార్పొరేట్ నెట్ బ్యాంకింగ్ జారీ చేయబడుతుంది. ప్రత్యేక ఫారమ్ని పూరించాలి. (3) ఖాతా సమాచారాన్ని ప్రా ప్యత చేయడం కోసం ప్రమాణీకరణ పొ ందిన వ్యక్తు లు అందరికీ స్వయంచాలకంగా రీట�ైల్ నెట్ బ్యాంకింగ్ వీక్షణ ప్రా ప్యత అందించబడుతుంది.  ^ఇ-స్టేట్మ
 ెంట్
- (1) ప్రా రంభించి ఉంటే, సంతకం చేసిన వ్యక్తు లు అందరికీ ఖాతా స్థా యి ఇ-స్టేట్మెంట్లు జారీ చేయబడతాయి మరియు ఫ్లెక్సీ తరచుదనాన్ని ఎంచుకోవచ్చు.  **హెచ్చరికలు -  (1) స్వయంసిద్ధ హెచ్చరికలు – రూ. 5,000 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ అయినా
ఏద�ైనా డెబిట్/క్రెడిట్, వారంవారీ ఖాతా బ్యాలెన్స్.  (2) ఎగువ వర్తింపజేయబడిన ఎంపిక ఆధారంగా స్వయంసిద్ధ హెచ్చరికలు నమోదు చేయబడతాయి.
(2)
YBL AOF_Non Individuals (Oct 2015)_Size: 210 mm x 297 mm

ఖాతా తెరుచు ఫారమ్
వ�ైయక్తికం కాని వారి కోసం

(దరఖాస్తుదారు మాత్రమే పూరించాలి)

వ్యాపార ఆర్థికం & సేవల కోసం ఎస్.ఎం.ఎస్. & ఇమెయిల్ హెచ్చరికలు
ఇమెయిల్ ఐడి

మొబ�ైల్

1

+91

2

+91

3

+91

4

+91

ప్రసతు ్తం ఉన్న బ్యాంకింగ్ సంబంధాలు

నేను/మేము ఏ ఇతర బ్యాంక్ నుండి ఏ క్రెడిట్ సదుపాయాన్ని పొ ందలేదు.

నాకు/మాకు కింది బ్యాంక్(ల) నుండి క్రెడిట్ సదుపాయం పొ ందడం జరిగింది.

బ్యాంక్ పేరు

సౌకర్యం వర్ గం

మొత్తం

1.
2.

ఏక వ్యక్తి యజమాన్యం

పరిమిత బాధ్యత భాగస్వామ్యం

హిందూ ఉమ్మడి కుటుంబం (హెచ్.యు.ఎఫ్.)

సంఘం

విభాగం 25 కంపెనీ

భీమా కంపెనీ
ఇతరాలు

ఆర్థిక విభాగం

ఎల్.ఐ.సి.
క్రెడిట్ సహకార సంఘం

సహకార బ్యాంక్లు

ప్రభుత్వ విభాగం

రక్షణ వ్యవస్థా పనలు

విదేశీ సంస్థ లు

కాన్సులేట్/ఎంబసీ

ప్రభుత్వ రంగ నిర్వహణ
ప్రా జెక్ట్ కార్యాలయం

పరిశమ
్ర రకం

వర్తించదు

ఎన్.బి.ఎఫ్.సి.
ఎక్స్ఛేంజ్ హౌస్లు

భారతీయ వాణిజ్య బ్యాంక్లు
ఇతర ఆర్థిక సంస్థ లు

విదేశీ బ్యాంక్లు

రాష్ట ్ర పభ
్ర ుత్వం

ఇతర అధికార సంస్థ లు

అనుసంధాన కార్యాలయం

విదేశీ ప్రభుత్వం

అనుసంధాన కార్యాలయ ధర్మ నిధి

మత సంబంధ ధర్మ నిధి

ఇతర విదేశీ సంస్థ లు

క్ల బ్లు
విద్యా సంస్థలు               
గృహ నిర్మాణ సంఘాలు
పి.ఎఫ్. నగదు/వృద్ధా ప్య పింఛను/సమూహ వేతనం/ఉపకార వేతనం నిధులు        

సి.ఎ. సంస్థ

చట్ట సంబంధ సంస్థ

ఇతరాలు

ఎగుమతులు & దిగుమతులు

శాఖ కార్యాలయం

ఆఫ్షో ర్ సహకారం

టి.ఎ.ఎస్.సి.

కృత్రిమ జ్యుడీషియల్ పర్సన్

దిగుమతులు

కేంద్ర ప్రభుత్వం

ఇతర ప్రభుత్వ విభాగాలు

టి.ఎ.ఎస్.సి.
ప్రవ
ై ేట్ ధర్మ నిధి/కుటుంబ ధర్మ 
నిధి/స్వంత ధర్మ నిధి
వృత్తి సంబంధ సేవలు

తయారీ

హో ల్సేల్ ట్రేడింగ్

రీట�ైల్ ట్రేడింగ్/వ్యాపారులు
ఎగుమతులు

మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కంపెనీ

లిక్విడేటర్

నిర్మాణ సంస్థ

ఎన్.జి.ఒ./సంక్షేమ సంస్థ లు

కన్సల్టె న్సీ సంస్థ

ఇతరాలు

రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్ సంస్థ

షేర్ బ్రో కరేజ్ సంస్థ

వ్యవసాయ సామగ్రి

హస్త కళలు / పురాతన / కళల డీలర్

ఆటో సహాయకాలకు

ఆటో డీలర్స్ (వాడిన వాహనాలు)

ఉత్పత్తు ల మధ్యవర్తు లు

బులియన్ డీలర్
కంప్యూటర్ హార్డ్ వేర్

సిమెంట్
కంప్యూటర్ సాఫ్ట్ వేర్

కెమికల్స్ / రంగులు / పెయింట్స్
కాంట్రా క్టర్ల
ు

కెమిస్ట్
శాఖ / కిరాణా దుకాణం

ఎఫ్.ఎం.సి.జి.

ఆహారం & పానీయాలు

ఆటోమొబ�ైల్స్

నిర్ధా రణ/పరిశోధన కేంద్రం

విద్యుత్ పరికరాలు

వజ్రా లు & నగలు

ఆరోగ్య సంస్థ లు

ఐ.టి. కన్సల్టింగ్

ఐటి సేవా ప్రదాత

లగ్జ రీ & జీవనశ�ైలి

నర్సింగ్ హో ం/క్లినిక్లు
రవాణా

రియాల్టీ & ఇన్ఫ్రా స్ట క
్ర ్చర్

టెలికాం & టెలికాం సామగ్రి 

ఉత్పత్
తు లు మరియు ఇతర నవీకరణలు*

పెట్రో లియం చమురు సహజవాయువు
రవాణా నిర్వాహకులు

ఎరువులు / సీడ్స్ / పురుగుమందులు
ఐరన్ & స్టీల్

జీవ శాస్త్రం

మీడియా & వినోదం

పుస్త కాలు / స్టేషనరీ దుకాణం

గార్మెంట్ స్టో ర్

ఆసుపత్రు లు

ఐటి/ఐటిఇఎస్

టెక్స్ట�ైల్

ఇంజినీరింగ్

గృహో పకరణాలు / కలప

వసతి

రెస్టా రెంట్లు

పడవ / ప్లేన్ డీలర్షిప్ / బ్రో కర్లు

మద్యం పంపిణీదారు

మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ (ఎం.ఎల్.ఎం.)

డబ్బు మారకం

ఫార్మాస్యూటికల్స్

ప్లా స్టిక్ & అలైడ్ ఉత్పత్తు లు

స్క్రాప్ లోహాలు

యాత్రలు & పర్యాటకం

ఇతర మెటల్ & లోహ ఉత్పత్తు లు
ఇతరాలు

o

ముద్రణ/ప్రచురణ

పెట్రో ల్ పంప్

ఎలక్ట్రా నిక్స్ & సామగ్రి

ఫారెక్స్ డీలర్

be

లాజిస్టిక్స్ (ఎక్సెల్ రవాణా)

బార్ / క్యాసినో / నైట్ క్ల బ్

us

SA

బేకరీ/మిఠాయి దుకాణం

బి.పి.ఓ

ed

IV

సేవలు

అనుబంధం/ఎ.ఒ.పి./బి.ఒ.ఐ.

ra

దీనిలో ప్రమేయం ఉందా

చట్ట బద్ధ మ�ైన కార్పొరేషన్లు

fo

III

ప్రభుత్వ విభాగాలు

పబ్లి క్ లిమిటెడ్ కంపెనీ

ధర్మ నిధి

MP

వ్యాపారం రకం

ప్రవ
ై ేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ

ఆర్థిక సంస్థ

విదేశీ సంస్థ

విదేశీ కంపెనీ

II

భాగస్వామ్య సంస్థ

pp

కస్ట మర్ రకం

I

LE

కస్ట మర్ వర్ గం*

lic
at
io
n

3.

tt

మీకు సమగ్ర ఆర్థిక పరిష్కారాలు & ఉన్నతమ�ైన అనుభవాన్ని అందించడం కోసం మేము చేసతు ్న్న కృషిలో భాగంగా, తాజా ఆవిష్కరణలు, అద్భుతమ�ైన ఆఫర్లు & మీ ఖాతాకు సంబంధించిన విషయాలను తెలియజేయడం కోసం యస్ బ్యాంక్ మిమ్మల్ని ఫో న్, ఎస్.ఎం.ఎస్. లేదా ఇమెయిల్ ద్వారా
సంప్రదించాలనుకుంటోంది. నిరంతరం మీకు ఉత్త మ సేవలను అందించడం కోసం మాకు సహకరించండి.

ఇంటి వద్ద బ్యాంకింగ్
నామినేషన్ ఫారమ్

No

యస్ బ్యాంక్ నుండి ఉత్పత్తు లు మరియు ఆఫర్లకు సంబంధించిన నవీకరణలను నేను       పొ ందాలనుకుంటున్నాను/       పొ ందాలనుకోవడం లేదు.
అవును

కాదు

(అవును అయితే, దయచేసి ఇంటి వద్ద బ్యాంకింగ్ ఫారమ్ని జోడించండి)

(దయచేసి అందుబాటులో ఉన్న ఎంపికలలో ఒకదానిని ఎంచుకోండి) ఏకస్వామ్య యాజమాన్యానికి మాత్రమే వర్తిసతుంది
్

అవును, నాకు/మాకు బ్యాంకింగ్ నియంత్రణ చట్టం 1949 విభాగం 45జెడ్.ఎ. మరియు బ్యాంకింగ్ కంపెనీల (నామినేషన్) నియమాలు, 1985 నియమం 2(1) ప్రకారం నామినేషన్ కావాలి.

కాదు, నా/మా బ్యాంక్ ఖాతాలో నామినీని కలిగి ఉండటం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాల గురించి యస్ (వ�ై.ఇ.ఎస్) బ్యాంక్ అధికారి నాకు/మాకు వివరించినట్లు 
నేను/మేము నిర్ధా రిసతు ్న్నాను/నిర్ధా రిసతు ్న్నాము. అయితే, నాకు/మాకు ప్రయొజనాలను వివరించినా కూడా, నేను/మేము ఖాతాలో ఎవరినీ నామినీగా
పేర్కొనదలచుకోలేదు. నామినేషన్ సౌకర్యం లేకుండానే నా/ఖాతా ప్రా రంభ అభ్యర్థ న ఫారమ్ని పూర్తి చేయాలని అభ్యర్థ న.
అవును అయితే, నేను డి.ఎ.1ని ప్రత్యేకంగా పూరిస్తా ను  

దరఖాస్తుదారు యొక్క సంతకం

ప్రాథమిక మార్గ దర్శకాలు
ప్రసతు ్త ఖాతా: (1) వ్యక్తు లు, యాజమాన్య సంస్థ లు, భాగస్వామ్య సంస్థ లు, ప్రవ
ై ేట్ మరియు పబ్లి క్ లిమిటెడ్ కంపెనీలు, హెచ్.యు.ఎఫ్లు, సంఘాలు, ధర్మ నిధులు మొదల�ైన వారు కరెంట్ ఖాతాలను తెరవచ్చు. (2) కరెంట్ ఖాతాలోని క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్లకు
వడ్డీ చెల్లించబడదు.

మీ కస్ట మర్ మార్గ దర్శకాలను తెలుసుకోండి: (1)కస్ట మర్లు, ప్రజలు మరియు మమ్మల్ని మోసం నుండి మరియు బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ యొక్క ఇతర దుర్వినియోగాల నుండి రక్షించడం కోసం ఖాతాని తెరవడం కోసం అభ్యర్థించిన వ్యక్తి (వ్యక్తు ల) & సంస్థ యొక్క చిరునామాని 
ఖాతా తెరచ
ి ే సమయంలో బ్యాంక్ ధృవీకరంి చాలి.   (2) ఖాతాని తర
ె చ
ి /
ే నిర్వహించే వ్యక్తి (వ్యక్తు ల) ఫో టోగ్రా ఫ్లను బ్యాంక్కి అందించాలి.    (3) కస్ట మర్ వివరాలను సక
ే రణకు (కె.వ.�ై సి.) సంబంధించి ఆమోదించబడే పత్రా ల తాజా జాబితా శాఖలో అందుబాటులో ఉంటుంది. దయచేసి
దీని కోసం మీకు సమీపంలో ఉన్న శాఖను సంప్రదించండి.   (4) ఆదాయ పన్ను శాఖ నుండి పాన్ సంఖ్యను పొ ందిన వ్యక్తి/ఎంటిటీ తప్పనిసరిగా ఖాతా ప్రా రంభం ఫారమ్లలో ఆ సంఖ్యను పేర్కొనాలి. ఇతరులు ఫారమ్ 60 (వ్యవసాయేతర) లేదా ఫారమ్ 61(వ్యవసాయం)
ప్రకటనను అందించాలి.   (5) మృతి చెందిన వ్యక్తి యొక్క ఖాతాలో ఉన్న బ్యాలెన్స్ను జీవించి ఉన్న వారికి/హక్కుదారుకి చెల్లించాల్సిన సమయంలో, సముచితమ�ైన మరియు నియంత్రణల ద్వారా అందించబడిన మార్గ దర్శకాల ప్రకారం బ్యాంక్ సురక్షిత
చెల్లింపులు చేసతుంది
్ .

వివిధ సేవలు/సౌకర్యాలను ఉపయోగించడం మరియు వాటి ప్రయోజనాలను పొ ందడం కోసం అవసరమ�ైన కీలక సమాచారం కోసం ‘యస్ బ్యాంక్ పౌరుల అధికారపత్రం’ మరియు ‘ఛార్జీల షెడ్యూల్’ యొక్క కాపీలు కస్ట మర్ అభ్యర్థిస్తే అందించబడతాయి
మరియు బ్యాంక్ వెబ్స�ైట్లో అందుబాటులో ఉంటాయి.
(3)

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

ఏకస్వామ్య యాజమాన్య ప్రకటన:

_______________________________________________________________________________________________ పేరుతో ఉన్న వ్యాపారానికి నేను, ________________________________________
_______________________________________________________ ఏక�ైక యజమానిని  అని  మరియు అన్ని  బాధ్యతలకు కట్టు బడి ఉంటానని  నేను నిర్ధా రిసతు ్న్నాను. పేర్కొనబడిన యజమాని  కోసం యస్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్
యొక్క ________________________________ శాఖలో కరెంట్ ఖాతాని తెరవాల్సిందిగా నేను అభ్యర్థిసతు ్న్నాను. నా యాజమాన్యానికి అవసరమ�ైన నిబంధనలలో చేసే ఏవ�ైనా మార్పులను నేను వ్రా తపూర్వకంగా బ్యాంక్కి తెలియజేస్తా ను 
మరియు అటువంటి మార్పుల కారణంగా ఏర్పడే ఏవ�ైనా బాధ్యతలను విక్రయించే వరకు బ్యాంక్ పుస్త కంలో ఉన్న పేరు ప్రకారం అటువంటి బాధ్యతలకు నేను కట్టు బడి ఉంటాను. అదనంగా, నేను యస్ బ్యాంక్ యొక్క నెట్ బ్యాంకింగ్ని దరఖాస్తు 
చేయాలనుకుంటున్నాను మరియు ఇంటర్నెట్ ద్వారా బ్యాంకింగ్ సేవలను ప్రా ప్యత చేయాలనుకుంటున్నాను. అటువంటి ఖాతా మరియు నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబ�ైల్ బ్యాకింగ్ & డెబిట్ కార్డ్ వంటి సేవలకు సంబంధించిన నిబంధనలు మరియు
షరతులను నేను చదివాను మరియు కాలానుగుణంగా వాటికి చేయబడే మార్పులతో సహా వాటికి కట్టు బడి ఉండటానికి నేను అంగీకరిసతు ్న్నాను.
(ఏక�ైక యజమాని యొక్క సంతకం, స్టాంప్ లేకుండా) ________________________________________________________

ఖాతా ప్రారంభ ఫారమ్ని పూరించడానికి సూచనలు
దయచేసి మీరు అందించిన పత్రా లలో ఉన్న విధంగానే మీ పేరు/సంస్థ పేరుని వ్రా యండి
దయచేసి సర�ైన పెట్టెల వద్ద టిక్కు పెట్టండి
నగరం, రాష్ట రం్ , పిన్ కోడ్ & ల్యాండ్మార్క్తో సహా చిరునామాని పేర్కొనండి
దయచేసి ఫారమ్లో తెల్ల రంగు సిరాని ఉపయోగించవద్దు. దయచేసి ఏద�ైనా మళ్లీ వ్రా యలన్నా/మార్పులు ఉన్నా,
పూర్తిగా కొట్టివేసి, తిరిగి సంతకం చేయండి

దయచేసి
దయచేసి
దయచేసి
దయచేసి

ఖాతా తెరవడానికి అవసరమ�ైన స్వీయ ధ్రువీకృత పత్రా లను సమర్పించండి
ఫారమ్లలో సర�ైన స్థ లాలలో సంతకం చేయండి
దిగువ అనుబంధించిన అంగీకార రసీదుని తప్పక తీసుకోండి
బ్యాంక్ ప్రతినిధికి నగదు ఇవ్వద్దు

కె.వ�ై.సి. ధృవీకరణ (అంతర్గ త ఉపయోగం కోసం మాత్రమే)
నేను శ్రీ/శ్రీమతి ........................................................................................................................................................................... శ్రీ/శ్రీమతి ..................................................................................................................
............................................................................................ & శ్రీ/శ్రీమతి ...................................................................................................................................................................... ని వ్యాపార స్థ లంలో కలిశాను. ఈ
ఫారమ్లో నా సమక్షంలో సంతకం చేసినట్లు & ఇందులో ఉన్న కంటెంట్లను ధృవీకరణ పత్రా లలో ఉన్న విధంగానే ఉన్నట్లు ధృవీకరించినట్లు నేను నిర్ధా రిసతు ్న్నాను.
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కస్టమర్ ఐడి (బి.ఎస్.డి.ఎల్./బి.ఎస్.పి.)

కార్పొరేట్ కోడ్

BRB_247_October_08_15

ఉద్యోగి కోడ్
(బి.ఎస్.డి.ఎల్./బి.ఎస్.పి.)

సేవ ఆర్.ఎం. కోడ్
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కస్ట మర్ ఐడి (బి.బి.ఎల్./
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వనరుల అధికారి ఉద్యోగి కోడ్

ఆస్థి ఆర్.ఎం. కోడ్
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పి.ఎస్.ఎం కోడ్ (సి.ఎం.ఎస్.)

నిర్ధారణ రసీదు

ఖాతాను తెరవడం కోసం ఎటువంటి ఛార్జీలు ఉండవు

బార్కోడ్

నేను/మేము యస్ బ్యాంక్లో కరెంట్ ఖాతా/సేవింగ్స్ ఖాతా/టర్మ్ డిపాజిట్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నాను/చేసుకున్నాము. చెల్లింపు వివరాలు కింది విధంగా ఉన్నాయి:
కస్ట మర్ పేరు: శ్రీ

చెల్లించడానికి ఉపయోగించిన చెక్ సంఖ్య

మొత్తం (`)

నగదు

బ్యాంక్ అధికారి పేరు
అంగీకార రసీదు తేదీ
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బ్యాంక్ అధికారి యొక్క సంతకం
YBL AOF_Non Individuals (Oct 2015)_Size: 210 mm x 297 mm

