ખાત ુ ખોલવાન ંુ ફોર્મ
બિન વ્યક્તિગત માટે

(ફક્ત અરજદાર દ્વારા ભરવામાં આવશે)

બારકોડ
ચાલુ

ઓપન અવર

બચત

અન્ય

ઈઈએફસી [મુદ્રા]

ટર્મ ડિપોઝિટ

કૃપા કરીને ફોર્મ ફક્ત કાળી ઇંક અને બ્લોક અક્ષરમાં જ ભરવું – “*” વડે ચિહ્નિત કરે લ બધા ક્ષેત્રો આવશ્યક છે
ઉત્પાદન
કોડ:

શાખા
કોડ:

શાખાનુ ં
નામ:

અરજીની
તારીખ:

ખાતા નંબર:

દિ

દિ

મ

મ

વ

વ

વ

વ

ગ્રાહક ઓળખાણ ક્રમાન્ક:

અરજીકર્તાની વિગતો*
* ખાતાનુ ં શીર્ષક/નામ :

* સંયોજનની તારીખ:

દિ

દિ

મ

મ

વ

વ

વ

*કુ લ વેચાણ (નવીનતમ/અપેક્ષિત) (` લાખમાં):

વ

ફોર્મ 60/61
(જો લાગુ પડત ું હોય તો જોડો)

* પાન

ફોર્મ 49એ
(જો લાગુ પડત ું હોય તો જોડો)

આયાતકર્તા/નિકાસકર્તા
કોડ નંબર

પત્રાચાર કરવા માટે સરનામુ/ં સંચારની વિગતો*

LE

*સરનામા પંક્તિ 2

lic
at
io
n

*સરનામા પંક્તિ 1

*શહેર

*લેન્ડમાર્ક

*પિનકોડ

*રાજ્ય
*મોબાઇલ
દે શ/આઇએસડી કોડ

દે શ/આઇએસડી કોડ

ક્ષેત્ર/એસટીડી કોડ

ઈમેલ

ઈમેલ અને ભૌતિક

ગ્રાહક આઇડી સાથે લિંક કરે લા બધા ખાતા માટે ઈ-સ્ટેટમેન્ટ ઉપર ઉલ્લેખિત ઈમેલ આઈડી પર મોકલવામાં આવશે.
જો કોઈ વિકલ્પ પસંદ કરે લ નથી, તો પછી ફક્ત મ ૂળભ ૂત વિકલ્પ ભૌતિક હશે.

ઈમેલ

નોંધાવેલ સરનામુ*ં (અથવા એચયુએફના કર્તા માટે નિવાસનુ ં સરનામુ)ં

ed

જો નોંધાવેલ સરનામું મેલિંગ સરનામું જેવું જ હોય, તો કૃપા કરી નિશાન કરો

SA

*સરનામા પંક્તિ 1

*સરનામા પંક્તિ 2

us

*લેન્ડમાર્ક
*શહેર

ના

*દે શ
ગ્રાહક
આઈડી:

જો હા હોય, તો ખાતા નં.

tt

o

હા

*પિનકોડ

be

*રાજ્ય

યસ બેંક સાથે
હાજર ખાતા

pp

ક્ષેત્ર/એસટીડી કોડ

ક્ષેત્ર/એસટીડી કોડ

ra

દે શ/આઇએસડી કોડ

ઇ-સ્ટેટમેન્ટ્સ

દે શ/આઇએસડી કોડ

fo

ફેક્સ નં.

ફેક્સ નં.

10 અંકનો મોબાઇલ નંબર

MP

ફોન

*દે શ

સૌથી વધુ અગત્યનો દસ્તાવેજ (એમઆઇડી)

No

મેં/અમે ઉત્પાદન ભિન્નતા પર લાગુ પડતા શુલ્ક માટે ની અનુસ ૂચિ વાંચી, પ્રાપ્ત કરી અને સમજી લીધી છે . હુ/
ં અમે તે પણ સમજુ ં છું/સમજીએ છીએ કે અમારે મારા/અમારા દ્વારા ખોલવામાં આવેલ ચાલુ ખાતા ચલમાં સરે રાશ માસિક
સિલક (એએમબી)/સરે રાશ ત્રિમાસી સિલક(એક્ યૂબી)/અર્ધ વાર્ષિક સરે રાશ સિલક (એચવાયએબી) અને કુ લ ત્રિમાસી થ્રુપટુ (ટીક્ યૂટી) જાળવવું જરૂરી છે . હુ/
ં અમે સમજીએ છીએ કે પ્રતિબદ્ધ એએમબી/એક્ યૂબી/એચવાયએબી/
ટીક્ યૂટીની બિન-જાળવણી માટે ઉલ્લેખિત બિન-જાળવણી શુલ્ક લેવામાં આવશે.

એએમબી

ચાલુ ખાતા ચલ

એક્ યૂબી

એચવાયએબી (`)

ટીક્ યૂટી (`)

બિન-જાળવણી શુલ્ક (`)
કોઈપણ 1 અધિકૃતની સહી
ગ્રાહકની સહી

1. સરે રાશ માસિક સિલક (એએમબી):સરે રાશ માસિક સિલક = મહિનાના દૈ નિક ક્લોઝિંગ બેલન્સનુ ં સરે રાશ = દૈ નિક ક્લોઝિંગ બેલન્સ/મહિનામાં કૅલેન્ડર દિવસની વાસ્તવિક સંખ્યાનો સરવાળો.
2. સરે રાશ ત્રિમાસિક બેલેન્સ (એક્ યૂબી): સરે રાશ ત્રિમાસી સિલક = ત્રિમાસીના દૈ નિક ક્લોઝિંગ બેલન્સનુ ં સરે રાશ = દૈ નિક ક્લોઝિંગ બેલન્સ/ત્રિમાસીમાં કૅલેન્ડર દિવસની વાસ્તવિક સંખ્યાનો સરવાળો.
3. અર્ધ વાર્ષિક સરે રાશ સિલક (એચવાયએબી): અર્ધ વાર્ષિક સરે રાશ સિલક = 2 ત્રિમાસીના દૈ નિક ક્લોઝિંગ બેલેન્સનુ ં સરે રાશ = દૈ નિક ક્લોઝિંગ બેલેન્સ/2 ત્રિમાસીમાં કૅલેન્ડર દિવસની વાસ્તવિક
સંખ્યાનો સરવાળો. જાન્યુઆરી અને ડિસેમ્બરમાં દરે ક અર્ધ વાર્ષિકની સમાપ્તિ માટે એચવાયએબી.
4. કુ લ ત્રિમાસી થ્રુપટુ (ટીક્ યૂટી): ફક્ત આયાત સેવાઓ, નિકાસ સેવાઓ અને રે મિટન્સ સેવાઓ સામે ચાલુ ખાતામાં વાસ્તવિક ડેબિટ્સ અને ક્રેડિટ્સનો સરવાળો.
5. વિવિધ લેવડદે વડો અને સેવાઓ પર આપવામાં આવતી ઉત્પાદન પ્રમાણેની સીમાઓ ખાતામાં સરે રાશ ત્રિમાસી સિલક (એક્ યૂબી) જાળવવામાં આવેલ હોય તો જ લાગુ થશે અન્યથા શુલ્કની
અનુસ ૂચિ (એસઓસી) પ્રમાણે માનક શુલ્ક લાગુ થશે. ઉપરાંત, એક્ યૂબી બિન - જાળવણી શુલ્ક પણ લાગુ થશે.
6. કોઈપણ વિશેષ પ્રોમો/ઓફર, એમઆઇડી હેઠળ ખોલવામાં આવેલ ખાતા માટે પ્રોમો/ઓફરની પોસ્ટ એક્સપાયરી લાગુ થશે.
પ્રારં ભિક ચ ૂકવણીની વિગતો
ચેક

ફંડના સ્ત્રોત

રોકડ

મારું યસ બેંક ખાત ું ડેબિટ કરો

શ ૂન્ય

જીએલ સંદર્ભ નં:

રકમ: (`)
ચેક નં.:

તારીખ

દિ

દિ

મ

મ

વ

વ

વ

વ

મ ૂલ્ય તારીખ

દિ

દિ

મ

મ

વ

વ

વ

વ

પર ડ્રૉ કરે લ:
ચેક ક્રોસ કરે લ ‘એ/સી પેયી’ અને "યસ બેન્ક લિમિટે ડ એ/સી ગ્રાહકના
નામ" ને ચ ૂકવવાપાત્ર તરીકે લખેલ હોવો જોઈએ

(1)

બેઅરર કાર્ડ

હા

ના

[ આ માટે પસંદ કરે લ કાર્ડ્સની સંખ્યા (

1

2

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

4

5 ]

નિયમો અને શરતો

હુ/
ં અમે યસ બેંક લિમિટે ડ (હવે પછી “બેંક” તરીકે સંદર્ભ આપેલ છે ) ના સહી કરનાર, સંભવિત/હાજર ગ્રાહક પુષ્ટિ કરું છું/કરીએ છીએ કે, હુ/
ં અમે વેબસાઇટ પર પ્રદર્શિત છે તે મુજબ નિયમો અને શરતોની તમામ
જોગવાઈ વાંચી, સમજી લીધી છે અને તેન ુ ં પાલન કરવા અને તેનાથી બાધ્ય હોવા માટે સંમત છું/છીએ: www.yesbank.in જે મારા/અમારા બેંકમાં સમય-સમયે વર્તમાન અને ભાવિ માટે, જાળવેલ/ખોલેલ/જાળવવામાં/
ખોલવામાં આવનાર તમામ ખાતાનુ ં તેમજ હાલમાં પ્રાપ્ત કરે લ/વાપરે લ અથવા જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે ભવિષ્યમાં પ્રાપ્ત કરી/વાપરી શકે તેવી વિવિધ સેવાઓ/સુવિધાઓની જોગવાઈઓ સંચાલન કરે છે .
હુ/
ં અમે બેંક દ્વારા કોઈપણ/તમામ સુવિધાઓ/સેવાઓ હેઠળ બાકી લાગતો, શુલ્ક, ખર્ચા, ઋણના સંબધ
ં માં બેંક દ્વારા અમારાથી લેવાની કોઈપણ બાકી અને ચુકવણીને પાત્ર રકમને અમારા કોઈપણ ખાતા વડે ડેબિટ કરવા અને/અથવા
બેંક પ્રતિ બાકી રકમને અમારા કોઈપણ ખાતામાં બેલેન્સને જોડવા અથવા એકત્રિત કરવા માટે અધિકૃત કરું છું/કરીએ છીએ.

હુ/
ં અમે સમજુ ં છું/સમજીએ છીએ કે ખાતા અને/અથવા તેના માટે /સંબધ
ં માં પ્રદાન કરે લી સેવાઓથી સંબધિ
ં ત કોઈપણ નિયમો અને શરતોમાં કોઈપણ સમયે સુધારો અથવા વધારો કરવા માટે યસ બેંકનો
પ ૂર્ણ વિવેકાધિકાર હશે. યસ બેંક જોડેલ નિયમો અને શરતોનો તેને હોસ્ટ કરતી વેબસાઇટ પર હોસ્ટ કરીને સંચાર કરી શકે છે : www.yesbank.in અથવા નિયમન દિશાનિર્દે શો મુજબ અન્ય કોઈપણ અન્ય રીતે.
હુ/
ં અમે વધુમાં પુષ્ટિ કરું છું/કરીએ છીએ કે ઈઈએફસી ખાતા અને એફઇએમએ કાયદા, 1999 નુ ં સંચાલન કરતા એફઇએમએ નિયમનો, 2000 સહિત આરબીઆઇ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલ મુજબ લાગુ નિયમનો/દિશાનિર્દે શો વાંચી
અને સમજી લીધા છે અને આવા લાગુ તમામ કાયદા, સમય-સમયે અમલમાં મ ૂકાતા નિયમનો/દિશાનિર્દે શોનુ ં પાલન કરવા/તેને બાધ્ય હોવા માટે સંમત થાઉં છું/થઈએ છીએ. હુ/
ં અમે વધુમાં પુષ્ટિ કરું છું/કરીએ છીએ કે બેંકની
વેબસાઇટ (www.yesbank.in) હેઠળ પ્રદર્શિત નિયમો અને શરતો મુજબ, ફોરે ન એકાઉન્ટ ટે ક્સ અનુપાલન કાયદા/કોમન રિપોર્ટિંગ ધોરણથી સંબધિ
ં ત લાગુ નિયમનો/દિશાનિર્દે શો વાંચી અને સમજી લીધા છે . હુ/
ં અમે અહીં ઘોષણા કરું
છું/કરીએ છીએ કે અહીં પ ૂરી પાડેલ માહિતી સાચી અને સચોટ છે .

કૃપા કરી જ્યાં લાગુ પડતું હોય ત્યાં
ફોટોગ્રાફ

સહી અને સિક્કો

અને કોઈ પસંદગી ન હોય ત્યાં

ડેબિટ કાર્ડ*

રીટે લ નેટબેંકિંગ

સ્થાનિક

ચેતવણીઓ**

જુ ઓ

આંતરરાષ્ટ્રીય

એસએમએસ

વ્યવહાર

અહીં સહી કરો
કૃપા કરીને અહીં
1લા અરજીકર્તાનો
હાલનો ફોટોગ્રાફ
લગાવો

નું નિશાન કરો.
ઇ-સ્ટેટમેન્ટ્સ^

#

ઈમેલ

હોદ્દો
મોબાઇલ નં.

નામ : શ્રીમાન/શ્રીમતિ/કુ મારી
(દે શ કોડ)
પાન

પર
રાફ
ોગ્ કરો
ટ
ો
ફ હી
સ

જન્મ તારીખ

દિ

મ

મ

વ

વ

વ

lic
at
io
n

દિ

હાજર ગ્રાહક આઇડી

ઈમેલ આઇડી

સહી અને સિક્કો

ફોટોગ્રાફ

સ્થાનિક

us

ઈમેલ આઇડી

સહી અને સિક્કો

be

ફોટોગ્રાફ

(દે શ કોડ)

પાન

જન્મ તારીખ

દિ

મ

મ

વ

વ

વ

વ

લિંગ
પુ/સ્ત્રી/ટી

ઇ-સ્ટેટમેન્ટ્સ^

રીટે લ નેટબેંકિંગ#

ડેબિટ કાર્ડ*
ઘરે લ ું

ચેતવણીઓ**

જુ ઓ

આંતરરાષ્ટ્રીય

એસએમએસ

ઈમેલ

લેવડદે વડ

o

હોદ્દો

tt

મોબાઇલ નં.

નામ : શ્રીમાન/શ્રીમતિ/કુ મારી
(દે શ કોડ)

No

પર
રાફ
ોગ્ કરો
ટ
ો
ફ હી
સ

દિ

વર્તમાન ગ્રાહક
ઓળખાણ ક્રમાન્ક

અહીં સહી કરો

કૃપા કરીને અહીં
3જા અરજીકર્તાનો
હાલનો ફોટોગ્રાફ
લગાવો

ઈમેલ

મોબાઇલ નં.

ra

SA

ડેબિટ કાર્ડ પર દર્શાવવા માટે ન ુ ં નામ (મહત્તમ 20 અક્ષર)

એસએમએસ

વ્યવહાર

હોદ્દો

fo

નામ : શ્રીમાન/શ્રીમતિ/કુ મારી

ed

પર
રાફ
ોગ્ રો
ફોટ હી ક
સ

MP

કૃપા કરીને અહીં
2જા અરજીકર્તાનો
હાલનો ફોટોગ્રાફ
લગાવો

ચેતવણીઓ**

જુ ઓ

pp

આંતરરાષ્ટ્રીય

અહીં સહી કરો

ઇ-સ્ટેટમેન્ટ્સ^

રીટે લ નેટબેંકિંગ#

ડેબિટ કાર્ડ*

વ

લિંગ
પુ/સ્ત્રી/ટી

LE

ડેબિટ કાર્ડ પર દર્શાવવા માટેન ુ ં નામ (મહત્તમ 20 અક્ષર)

પાન

જન્મ તારીખ

ડેબિટ કાર્ડ પર દર્શાવવા માટેન ુ ં નામ (મહત્તમ 20 અક્ષર)

દિ

દિ

મ

મ

વ

વ

વ

વ

લિંગ
પુ/સ્ત્રી/ટી

હાજર ગ્રાહક આઇડી
ઈમેલ આઇડી

ખાતા સંચાલનની સ ૂચનાઓ
કાર્યવાહીની શૈલી

એકલા

ુ
તમામ સાથે સંયક્ત
રૂપે

^ ઈ-સ્ટેન્ટમેન્ટ ફ્લેક્સિ ફિક્વેન્સી (ખાતાનુ ં સ્તર)

દૈ નિક

કોઈપણ એક

ુ
કોઈપણ બે સંયક્ત
રૂપે

પ્રસ્તાવ પ્રમાણે

અન્ય (કૃપા કરીને સ્પષ્ટ કરો)
અઠવાડિક

પખવાડિયે

માસિક

ત્રિમાસી

વાર્ષિક

કૃપા કરીને ધ્યાન રાખો કે માત્ર એક જ આવર્તન પસંદ કરી શકાય છે . મ ૂળભ ૂત આવર્તન સાપ્તાહિક હશે
નોંધ: *ડેબિટ કાર્ડ - (1) ડેબિટ કાર્ડ અને પિન કે જે રીટે લ નેટબેંકિંગ અને ફોનબેંકિંગ માટે પ્રથમ વખત લૉગિનને સક્ષમ કરે છે . રીટેલ નેટબેંકિંગને ઍક્સેસ કરવા માટે અલગ પિન માટે ડેબિટ કાર્ડની પસંદગી કરવામાં ન આવી હોય
તેવા કિસ્સામાં જારી કરવામાં આવશે. (2) તમે ઉપરોક્ત વિકલ્પો પસંદ કરીને સ્થાનિક/આંતરરાષ્ટ્રીય ડેબિટ કાર્ડ વચ્ચે પસંદગી કરી શકો છો. (3) પસંદ કરે લ કાર્ડ પ્રકારને ધ્યાનમાં લીધા વિના, બેંક ચિપ કાર્ડ્સ જારી કરવામાં સમર્થ
હોય તે સમય સુધી આંતરરાષ્ટ્રીય ડેબિટ કાર્ડ જારી કરવામાં આવશે. #નેટબેંકિંગ - (1) જો તેના માટે નેટબેંકિંગ લાગુ કરે લ હોય, તો રીટે લ અને વ્યવસાય બેંકિંગ ગ્રાહકો માટે મ ૂળભ ૂત રીતે રીટે લ નેટબેંકિંગ લેવડદે વડ ઍક્સેસ અને

મોબાઇલબેંકિંગ જારી કરાશે. (2) બાકી અન્ય ભાગો માટે, કૉર્પોરે ટ નેટબેંકિંગ જારી કરવામાં આવશે. અલગ ફોર્મ ભરવું જરૂરી છે . (3) ખાતા માહિતી ઍક્સેસ કરવા માટે તમામ અધિકૃત સહી કરનારાઓને અલગથી મ ૂળભ ૂત રીતે રીટેલ
નેટબેંકિંગની જોવાની ઍક્સેસ આપવામાં આવશે. ^ઈ-સ્ટેટમેન્ટ - (1) જો પસંદ કરે લ હોય અને ફ્લેક્સી ફ્રિક્વેન્સિ પસંદ કરી શકાય તેમ હોય તો બધા સહી કરનારાઓ માટે ખાતા સ્તર ઈ-સ્ટેટમેન્ટ જારી કરવામાં આવશે. **ચેતવણીઓ

- (1) મ ૂળભ ૂત ચેતવણીઓ – 5,000 અથવા તેનાથી વધુ કોઈપણ ડેબિટ/ક્રેડિટ, સાપ્તાહિક ખાતા બેલેન્સ. (2) મ ૂળભ ૂત ચેતવણીઓ ઉપર લાગુ થતા વિકલ્પના આધારે નોંધવામાં આવશે.

(2)
YBL AOF_Non Individuals (Oct 2015)_Size: 210 mm x 297 mm

ખાત ુ ખોલવાન ંુ ફોર્મ
બિન વ્યક્તિગત માટે

(ફક્ત અરજદાર દ્વારા ભરવામાં આવશે)

વેપાર ધીરાણ અને સેવાઓ માટે એસએમએસ અને ઈમેલ ચેતવણીઓ
ઈમેલ આઇડી

મોબાઇલ

1

+91

2

+91

3

+91

4

+91

હાજર બેંકિંગ વ્યવહારો
હુ/
ં અમે કોઈપણ ધિરાણ સવલત કોઈ અન્ય બેંક સાથે માણતા નથી.

હુ/
ં અમે નીચે જણાવેલ બેંક(બેંકો)માં ધિરાણ સવલત ધરાવું છું/ધરાવીએ છીએ
સુવિધાનો પ્રકાર

બેંકનું નામ

રકમ

1.
2.

ગ્રાહકનો પ્રકાર

ભાગીદારી પેઢી

પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની

હિન્દુ અવિભાજ્ય કુ ટુબ
ં (એચયુએફ)

પબ્લિક લિમિટે ડ કંપની

નાણાકીય સંસ્થાઓ

ટ્રસ્ટ

એસોસિયેશન/એઓપી/બીઓઆઇ

સોસાયટી

કલમ 25 કંપની

સરકારી વિભાગો

વૈધાનિક નિગમો

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ કંપની

વીમા કંપની

વિદે શી કંપની

વિદે શી સંસ્થા

કારભારી

આભાસી કાન ૂની વ્યક્તિ

અન્ય

II

વ્યવસાયનો પ્રકાર

III

જેમાં સામેલ હોય કે કેમ

નિકાસ

IV

નાણાકીય ક્ષેત્ર

એલઆઇસી

સેવાઓ

લાગુ નથી

એનબીએફસી
એક્સચેન્જ ગૃહો

ભારતીય કોમર્શિયલ બેંકો

વિદે શી બેંકો

રાજ્ય સરકાર

લોકલ ઓથોરિટીઝ

કેન્દ્ર સરકાર

વિદે શી સંસ્થાઓ
વાણિજ્ય દૂ તાવાસ/રાજદૂ ત ભવન

પ્રોજેક્ટ ઓફિસ

શાખા કાર્યાલય

ટીએએસસી

હાઉસિંગ સોસાયટીઓ

શિક્ષણ સંસ્થાઓ

અપતટીય કોર્પોરે શન

ખાનગી ટ્રસ્ટ/કૌટુબિ
ં ક ટ્રસ્ટ/વસિયતનામા દ્વારા ટ્રસ્ટ

વ્યવસાયિક સેવાઓ

અન્ય વિદે શી સંસ્થાઓ

આર્કિટેક્ચર ફર્મ

લો ફર્મ

સી.એ. ફર્મ

કૃષિ કોમોડિટીઝ

ઉદ્યોગનો પ્રકાર

ઑટોમોબાઇલ્સ

ક્લબો

પીએફ ગ્રેચ્યુટી/સેવાનિવ ૃત્તિ/ગ્રુપ ગ્રેચ્યુઇટી/હિતકારી ફંડ્સ

અન્ય નાણાકીય સંસ્થાઓ

ra

જાહેર ક્ષેત્રનુ ં સાહસ
અન્ય સરકારી વિભાગો

સંરક્ષણ મથકો

જાહેર ચેરીટે બલ ટ્રસ્ટ

એનજીઓ/કલ્યાણકારી સંસ્થાઓ

કન્સલ્ટન્સી કંપની

રિયલ એસ્ટેટ એજન્ટ ફર્મ

ઓટો ડીલરો (વપરાયેલ વાહનો)

બોટ/પ્લેન ડીલરો/બ્રોકર્સ

પુસ્તકો/સ્ટેશનરી સ્ટોર
કેમિસ્ટ

રોગ નિદાન/સંશોધન કેન્દ્ર

વિદ્યુત ઘટકો

ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને સાધનો
ફોરે ક્સ ડીલર

એન્જિનિયરિંગ

આતિથ્યસત્કાર
આઇટી/આઇટીઇએસ

હોસ્પિટલ્સ

SA

બાર/કસીનો/નાઇટ ક્લબ

સિમેન્ટ
કમ્પ્યુટર સૉફ્ટવેર

આઇટી કન્સલ્ટિંગ

આઇટી સેવા પ્રદાતા

નર્સિંગ હોમ/ક્લિનિક્સ

પેટ્રોલ પંપ

જેમ્સ અને જ્વેલરી

હેલ્થ ક્લબ્સ

શિપિંગ

રિયલ્ટી અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર

ટેલિકોમ અને ટે લિકોમ ઇક્વિપમેન્ટ

ટે ક્સટાઇલ્સ

ખાતર/બીજ/જતં ુનાશકો

ફર્નિચર/ટિમ્બર

કપડાની દુ કાન

લાઇફ સાયન્સ

લિકર ડિસ્ટ્રિબ્યુટર

ફાર્માસ્યુટિકલ્સ

પ્લાસ્ટિક અને અલાઇડ પ્રોડક્ટ્સ

આયર્ન અને સ્ટીલ
મલ્ટિ લેવલ માર્કેટિંગ (એમએલએમ)

મની ચેન્જર

મીડિયા અને મનોરં જન

પેટ્રોલિયમ ઓઇલ અને ગેસ
રે સ્ટોરન્ટ્સ

ડિપાર્ટમેન્ટ/કરિયાણાની દુ કાન

કોન્ટ્રાક્ટર્સ

પરિવહન ઓપરે ટરો

સ્ક્રેપ મેટલ્સ

યાત્રા અને પ્રવાસન

અન્ય ધાત ુ અને ધાત ુના ઉત્પાદનો
અન્ય

o

છાપકામ/પ્રકાશન

ભોગવિલાસ અને જીવનશૈલી

be

લોજિસ્ટિક્સ (એક્સલ ટ્રાન્સપોર્ટ)

કેમિકલ્સ/ડાઇઝ/પેઇન્ટ્સ

us

ભોજન અને પીણાં

શેર બ્રોકિંગ કંપની

ઓટો એન્સિલરીઝ

બેકરી/કન્ફેક્શનરી સ્ટોર

એફએમસીજી

ધાર્મિક ટ્રસ્ટ

અન્ય

આર્મ્સ/એન્ટિક/આર્ટ ડીલર

બુલિયન ડીલર

કમ્પ્યુટર હાર્ડવેર

વિદે શી સરકાર

લાઇઝન ઓફિસ

બીપીઓ

કોમોડિટીઝ મધ્યસ્થી

અન્ય

નિકાસ અને આયાત

fo

સરકારી વિભાગ

ક્રેડિટ કો-ઓપરે ટિવ સોસાયટી

ટીએએસસી

આયાત

MP

કો-ઓપરે ટિવ બેંકો

ઉત્પાદન

જથ્થાબંધ વેચાણ

રીટે લ ટ્રેડિંગ/વેપારીઓ

pp

એકમાત્ર માલિક

મર્યાદિત જવાબદારીની ભાગીદારી

ed

I

LE

ગ્રાહક વર્ગ*

lic
at
io
n

3.

ઉત્પાદન અને ઑફર અપડેટ્સ*

tt

તમારા માટે વ્યાપક નાણાકીય ઉકેલો અને ચઢિયાતો અનુભવ લાવવાનાં અમારા પ્રયાસમાં, યસ બેંકને તાજેતરની નવીનતાઓ, તમારા ખાતાની સેવાઓથી સંબધિ
ં ત આકર્ષક ઑફર્સ અને બાબતો માટે ફોન,એસએમએસ અથવા ઈમેલ
પર તમારો સંપર્ક કરવાની જરૂર છે . કૃપા કરીને અમને તમારા માટે સતત શ્રેષ્ઠ લાવવા માટે પરવાનગી આપવાની વિનંતી છે .

ડોરસ્ટેપ બેંકિંગ

No

હુ ં યસ બેંક તરફથી ઉત્પાદનો અને ઑફર્સ પરનાં અપડેટ્સ પ્રાપ્ત કરવા માંગ ું છું
હા

ના

/ માંગતો/માંગતી નથી

.

(જો હા હોય, તો કૃપા કરીને ડોરસ્ટેપ બેંકિંગ ફોર્મ જોડો)

નામનિયુક્ત ફોર્મ (કૃપા કરીને ઉપલબ્ધ વિકલ્પોમાંથી એક પસંદ કરો) ફક્ત એકમાત્ર માલિક માટે લાગુ પડે છે
હા, બેંકિંગ રિગ્યુલેશન એક્ટ, 1949 ની ધારા 45ઝેડએ અને બેંક ડિપોઝિટ્સના સંબધ
ં માં બેંકિંગ કંપનીઝ (નોમિનેશન) રૂલ્સ, 1985 ના નિયમ 2(1) હેઠળ મને/અમને નોમિનેશનની જરૂર છે .
હુ/
ં અમે કોઈ પુષ્ટિ કરતા નથી કે મને/અમને યસ બેંકના અધિકારી દ્વારા મારા/અમારા બેંક ખાતા પર નામાંકન સુવિધાના લાભો વિશે
સમજાવવામાં આવ્યાં છે . જો કે, મને/અમને ઉક્ત લાભોની સમજૂતી છતાં, મારે /અમારે ખાતા માટે કોઈવ્યક્તિને નોમિનેટ કરવી નથી.
નોમિનેશનની સુવિધા વિના મારું /અમારું ખાત ું ખોલવા અંગેની પ્રક્રિયા કરવાની તમને વિનંતી કરું છું/કરીએ છીએ.

અરજદારની સહી

જો હા હોય, તો હુ ં ડીએ1 અલગથી ભરું છું

મ ૂળભ ૂત દિશાનિર્દે શો
ચાલુ ખાત ુ: (1) ચાલુ ખાતા વ્યક્તિઓ, માલિકી પેઢી, ભાગીદારી પેઢી, ખાનગી અને સાર્વજનિક લિમિટે ડ કંપનીઓ, હિન્દૂ અવિભક્ત કુ ટુંબ, મંડળી, ટ્રસ્ટ વગેરે દ્વારા ખોલી શકાય છે .
(2) ચાલુ ખાતામાં રાખવામાં આવેલ જમા રાશિ પર વ્યાજ ચુકવવામાં આવત ું નથી.

તમારા ગ્રાહકોને જાણોના દિશાનિર્દે શો: (1)કોઈક ખાત ું ખોલતી વખતે બેંકે, બેંક ખાત ું ખોલવાનો આગ્રહ કરતી વ્યક્તિ(વ્યક્તિઓ) અને એકમના સરનામા, ઓળખ વિશે, છે તરપિંડી અને બેંકિંગ
સિસ્ટમના અન્ય દુ રુ પયોગ સામે સંભવિત ગ્રાહક/ગ્રાહકો, લોકોના સભ્યો અને સ્વયંને પોતાની રક્ષા કરવામાં સંત ુષ્ટ કરવાના રહેશ.ે
(2) બેંક માટે , ખાત ુ ખોલાવનાર/સંચાલિત કરનાર વ્યકિત(ઓ)
ના તાજેતરનાં ફોટોગ્રાફ્સ મેળવવા જરૂરી છે .
(3) કેવાયસી દસ્તાવેજોની નવીનતમ માન્ય સ ૂચી શાખા પાસે ઉપલબ્ધ છે . તે માટે કૃપા કરીને તમારી નિકટતમ શાખાનો સંપર્ક કરો. (4) આવક
વેરા વિભાગ દ્વારા પાન નંબર ફાળવવામાં આવ્યો હોય તે વ્યક્તિ/એકમને ખાત ુ ખોલવાનાં ફોર્મમાં નંબર દર્શાવવો જરૂરી છે . અન્ય લોકોને ફોર્મ 60(બેન-ખેતીવિષયક) અથવા ફોર્મ 61(ખેતીવિષયક)માં
ઘોષણાપત્ર આપવાની જરૂર પડશે.
(5) મ ૃત ગ્રાહકનાં ખાતામાંના જમા રાશિ અનુજીવી/દાવેદારને ચ ૂકવણીનાં કિસ્સામાં, બેંક નિયામકો દ્વારા માર્ગદર્શિત અને ઉચિત હોય તેવા સુરક્ષા ઉપાયોને
અપનાવે છે .
બેંક દ્વારા ઑફર કરવામાં આવતી વિભિન્ન સેવાઓ/સવલતોના ઉપયોગ અને લાભો પરની મુખ્ય માહિતી માટે ની 'યસ બેંક નાગરિકના ચાર્ટર' અને 'શુલ્કોનુ ં શેડ્ યૂલ'ની એક કૉપિ વિનંતી કરવા પર
ઉપલબ્ધ થાય છે અને બેંકની વેબસાઇટ પર મળે છે .
(3)
YBL AOF_Non Individuals (Oct 2015)_Size: 210 mm x 297 mm

એકમાત્ર માલિકીની ઘોષણા:
હુ ં ______________________________________________________________________________________________ અહીં ઘોષણા કરું છું કે નામ ________________________________________
_______________________________________________________ હેઠળ હુ ં વ્યવસાયનો એકમાત્ર માલિક છું અને જેમ કે આ માટે ની જવાબદારીઓ માટે પોતે એકમાત્ર જવાબદાર છું. હુ ં વિનંતી કરું છે , કે યસ
બેંક લિ, ________________________________ શાખાને જણાવેલ સંપત્તિ ઉદ્યોગ માટે ચાલુ ખાત ું ખોલવાની વિનંતી કરું છું. મારી માલિકીથી સંબધિ
ં ત બંધારણમાં થઈ શકે તેવા કોઈપણ ફેરફારની હુ ં બેંકને લેખિતમાં
સલાહ આપીશ અને બેંકની બુક્સ પર જણાવેલ સંબધિ
ં ત નામે બાકી હોઇ શકે તે કોઈપણ કર્તવ્યો પર અને આવા કર્તવ્યોની પ ૂર્તિ કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી બેંક પ્રત્યે જવાબદાર રહીશ. આગળ, નેટબેંકિંગ માટે યસ બેંક
લિમિટે ડમાં અરજી કરવા માગું છું અને હુ ં બેંકિંગ ઑપરે શન્સ માટે ઇન્ટરનેટ દ્વારા ખાત ું ઍક્સેસ કરીશ. મેં ત્યાં આ ખાતા અને સેવાઓથી સંબધિ
ં ત, નેટબેંકિંગ, મોબાઇલબેંકિંગ અને ડેબિટ કાર્ડ પર લાગુ થતા નિયમો અને
શરતો વાંચી લીધા છે , અને તેનાથી અને સમય-સમયે તેમાં થતા સુધારાથી હંમેશાં બાધ્ય રહીશ અને તેન ુ ં પાલન કરીશ.
(સ્ટે મ્પ વિના એકમાત્ર માલિકના હસ્તાક્ષર) ________________________________________________________

ખાત ંુ ખોલવાનું ફોર્મ ભરવા માટે સ ૂચનાઓ
કૃપા કરીને ખાત ું ખોલવા માટે પોતે પ્રમાણિત કરે લ દસ્તાવેજો સબમિટ કરો
કૃપા કરીને ફોર્મ પર યોગ્ય જગ્યાએ સહી કરો
કૃપા કરીને નીચે જોડેલ સ્વીકૃતિ રસીદને મહત્વ આપો

કૃપા કરીને તમારા સમર્થનકારી દસ્તાવેજોમાં તમારું નામ/કંપનીનુ ં નામ જે પ્રમાણે દે ખાય છે તે પ્રમાણે લખો
કૃપા કરી યોગ્ય ખાતામાં નિશાન કરો

શહેર, રાજ્ય, પિન કોડ અને સ્થળ નિશાની સાથે સરનામું દર્શાવો

કૃપા કરીને બેંક પ્રતિનિધિને કોઈપણ રોકડ રકમ સોંપવી નહીં

કૃપા કરીને ફોર્મમાં સફેદ ઇંકનો ઉપયોગ કરવો નહીં. કોઈપણ અધિલેખિત/ફેરફાર માટે કૃપા કરીને છે કો મારો અને પ ૂર્ણ પ્રતિહસ્તાક્ષર કરો

કેવાયસી પ્રમાણન (માત્ર આંતરિક ઉપયોગ માટે )
મેં શ્રી/શ્રીમતી ........................................................................................................................................................................... શ્રી/શ્રીમતી ..............................................................
............................................................................................ અને શ્રી/શ્રીમતી ...........................................................................................................................................................

ની રૂબરૂમાં વ્યવસાય સ્થળે મુલાકાત કરી છે . અહીં હુ ં પુષ્ટિ કરું છું કે મારી ઉપસ્થિતિમાં આ ફોર્મ પર સહી કરવામાં આવી હતી અને તે પણ પુષ્ટિ કરું છું કે મેં સમર્થન કરતા દસ્તાવેજોની સામગ્રીને

કર્મચારીનો કોડ:
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મ

વ

વ

ફક્ત કાર્યાલય ઉપયોગ માટે

આરબી

એફએઆરએમ

એસબીબી
એબીબી

એસઆઇજીએ

આઇએસબી

સીઆઇબી

ઇસીજી

આરઆરબી

સીએફઆઇબીજી

આરબી

એફએઆરએમ

સીબીબી

એફબીબી

એસઆઇજીએ

આઇએસબી

સીઆઇબી

એબીબી

ઇસીજી

આરઆરબી

1 - 49

પ્રતિ ત્રિમાસી અપેક્ષિત લેવડદે વડ
એકમાત્ર માલિકી અને એચયુએફ

એસબીબી

વૉક ઇન

જો હા હોય, તો વૉક ઇન ઘોષણા જોડેલ છે

50 - 100

હા
હા

> 100

ના
ના

સીએફઆઇબીજી

સીએફઆરએચઈ

જીઆરએમ

એમએનસી

આઇએનબીકેજી

આઇએફઆઇ

સીએફઆરએચઈ

જીઆરએમ

એમએનસી

આઇએનબીકેજી

આઇએફઆઇ

વિશેષ દરજ્જાવાળુ ખાત ુ

પીઈપી

એનજીઓ

કોઈ વિશેષ દરજ્જો નહીં

જોખમની શ્રેણી:

નિમ્ન

મધ્યમ

ઉચ્ચ

ra

બીઆરબી

એફબીબી

MP
પ્રમોશન કોડ

પોર્ટફોલિયો કોડ

SA

સોર્સર કર્મચારી કોડ

લીડ આઇડી
ગ્રુપ આઈડી

us

સોર્સરની સહી

એલજી કોડ (વ્યક્તિગત)

be

કર્મચારીનો કોડ
(બીએસડીએલ/બીએસપી)
ગ્રાહક આઈડી
(બીએસડીએલ/બીએસપી)

કોર્પોરે ટ કોડ

સહી (બીએસડીએલ/
બીએસપી)

No

tt

o

દ્વારા માન્ય
કર્મચારીનો કોડ
(બીબીએલ/આરટીએલ/
બીઆરએલ)
ગ્રાહક આઈડી (બીબીએલ/
આરટીએલ/બીઆરએલ)

એલજી કોડ (શાખા)
હા પ્રથમ/હા પ્રથમ
વ્યવસાય ટ્રે કર આઇડી
BRB_247_October_08_15

ભાગીદાર ખંડ

(જો લાગુ હોય તો)

સીબીબી

બેન્કના અધિકારીની સહી

fo

બીઆરબી

વ

ed

વ્યવસાય ખંડ

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

LE

તારીખ:

pp
lic
at
io
n

તરત જ ચકાસી લીધી છે .
બેન્કના અધિકારીનુ ં નામ: .................................................................................

સેલ્સ આરએમ કોડ
સર્વિસ આરએમ કોડ
એસેટ આરએમ કોડ

સહી (બીબીએલ/
આરટીએલ/બીઆરએલ)

પીએસએમ કોડ (સીએમએસ)

સ્વીકૃતિ

ખાત ું ખોલાવવા માટે કોઈ ખર્ચ લાદવામાં આવતો નથી

ું
ું
હુ/
ં અમે યસ બેંકમાં ચાલુ ખાત/બચત
ખાત/ટર્મ
ડિપોઝિટ ખોલવા માટે અરજી કરું છું/કરી છે . ચુકવણીની વિગતો નીચે પ્રમાણે છે :
ગ્રાહકનુ ં નામ: મે.

આ ચેક નં. દ્વારા ચ ૂકવણી

રકમ (`)

બારકોડ

રોકડ

બેન્કના અધિકારીનુ ં નામ
સ્વીકૃતિની તારીખ

દિ

દિ

મ

મ

વ

વ

વ

વ

(4)

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

