ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವಿಕೆ ಫಾರ್ಮ್
ವ�ೈಯಕ್ತಿಕವಲ್ಲದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ
(ಅರ್ಜಿದಾರರ�ೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬ�ೇಕು)

ಬಾರ್ಕ�ೋ�ಡ್
ಚಾಲ್ತಿ

ನಮ್ಮ

ಉಳಿತಾಯ

ಇತರೆ

ಇಇಎಫ್ಸಿ [ಕರೆನ್ಸಿ]

ಅವಧಿಯ ಠ�ೇವಣಿ ತೆರೆಯಿರಿ

ಕಪ್ಪು ಇಂಕ್ ಮತ್ತು ದ�ೊಡ್ಡಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವ�ೇ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ – “*” ಎಂದು ಗುರುತು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ
ಉತ್ಪನ್ನ
ಕ�ೋ�ಡ್:

ಶಾಖೆ
ಕ�ೋ�ಡ�್ಕೋಡ್:

ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್
ದಿನಾಂಕ:

ಶಾಖೆ
ಹೆಸರು:
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ದಿ

ತಿ

ತಿ

ವ

ವ

ವ
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ಗ್ರಾಹಕ ಐಡಿ:

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಖಾತೆ ಸಂ.:

ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿವರಗಳು*
* ಖಾತೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ / ಹೆಸರು:

* ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ:

ದಿ

ತಿ

ದಿ

ತಿ

ವ

ವ

ವ

ವ

*ವಹಿವಾಟು (ಇತ್ತೀಚಿನ/ನಿರೀಕ್ಷಿತ) (`  ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ):

ಫಾರ್ಮ್ 60/61
(ಅನ್ವಯವಾದರೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ)

*ಪ್ಯಾನ್

ಫಾರ್ಮ್ 49ಎ
(ಅನ್ವಯವಾದರೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ)

ಅಮದು ಮಾಡುವವರ/ರಫ್ತು 
ಮಾಡುವವರ ಕ�ೋ�ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ / ಸಂವಹನದ ವಿವರಗಳು*

LE

*ವಿಳಾಸ ಸಾಲು 2

lic
at
io
n

*ವಿಳಾಸ ಸಾಲು 1

*ಹೆಗ್ಗುರುತು:

*ನಗರ

*ಪಿನ್
ಕ�ೋ�ಡ್

*ರಾಜ್ಯ

*ದ�ೇಶ

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂ.

*ಮೊಬ�ೈಲ್
ದ�ೇಶ / ಎಸ್ಡಿ ಕ�ೋ�ಡ್

ದ�ೇಶ / ಎಸ್ಡಿ ಕ�ೋ�ಡ್

ಪ್ರದ�ೇಶ / ಎಸ್ಟಿಡಿ ಕ�ೋ�ಡ್

ನ�ೋ�ಂದಾಯಿಸಿರುವ ವಿಳಾಸ*

(ಅಥವಾ ಎಚ್ಯುಎಫ್ಗಾಗಿ ಕರ್ತಾ ಮನೆಯ ವಿಳಾಸ)

ನ�ೋ�ಂದಾಯಿಸಿರುವ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸಗಳೆರಡೂ ಒಂದ�ೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ

SA

*ವಿಳಾಸ ಸಾಲು 1

ಗ್ರಾಹಕರ ಐಡಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಖಾತೆಗಳ ಇ-ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದ�ೇ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕ�ೊಂಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇಮೇಲ್

ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ

fo

ಇ-ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು

ed

ಇಮೇಲ್

*ವಿಳಾಸ ಸಾಲು 2

us

*ಹೆಗ್ಗುರುತು:
*ನಗರ

ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಖಾತೆಗಳು

ಹೌದು

*ದ�ೇಶ

ಗ್ರಾಹಕ ಐಡಿ:

ಹೌದಾದರೆ, ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ

tt

o

ಇಲ್ಲ

*ಪಿನ್ ಕ�ೋ�ಡ್

be

*ರಾಜ್ಯ

pp

ಪ್ರದ�ೇಶ / ಎಸ್ಟಿಡಿ ಕ�ೋ�ಡ್

ಪ್ರದ�ೇಶ / ಎಸ್ಟಿಡಿ ಕ�ೋ�ಡ್

ra

ದ�ೇಶ / ಎಸ್ಡಿ ಕ�ೋ�ಡ್
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂ.

ದ�ೇಶ / ಎಸ್ಡಿ ಕ�ೋ�ಡ್

MP

ದೂರವಾಣಿ

10 ಅಂಕಿಯ ಮೊಬ�ೈಲ್ ಸಂ.

ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆ (ಎಮ್ಐಡಿ)

ಪ್ರಸ್ತುತ ಖಾತೆಯ ಭಿನ್ನತೆ

No

ನಾನು/ನಾವು ಆಯ್ಕೆ  ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನ ಭಿನ್ನತೆಗೆ  ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಶುಲ್ಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು  ಓದಿರುತ್ತೇವೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುತ್ತೇವೆ  ಮತ್ತು  ಅರ್ಥ  ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ನಾನು/ನಾವು ತೆರೆದಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಖಾತೆಯ ಭಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ  ಮಾಸಿಕ ಬಾಕಿ
(ಎಎಮ್ಬಿ)/ಸರಾಸರಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಬಾಕಿ (ಎಕ್ಯೂಬಿ)/ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ ಬಾಕಿ (ಎಚ್ವ�ೈಎಬಿ) ಮತ್ತು  ಒಟ್ಟು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು (ಟಿಕ್ಯೂಟಿ) ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು/ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಬದ್ಧರಾಗಿರುವ ಎಎಮ್ಬಿ/
ಎಕ್ಯೂಬಿ/ಎಚ್ವ�ೈಎಬಿ/ಟಿಕ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು/ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ.
ಎಎಮ್ಬಿ

ಎಕ್ಯೂಬಿ

ಎಚ್ವ�ೈಎಬಿ (` )

ಟಿಕ್ಯೂಟಿ (`)

ನಿರ್ವಹಣೆ ರಹಿತ ಶುಲ್ಕಗಳು (`)
ಯಾವುದ�ೇ 1 ಅಧಿಕೃತ ಸಹಿದಾರ
ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ

1. ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಬಾಕಿ (ಎಎಮ್ಬಿ):ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಬಾಕಿ = ತಿಂಗಳಿನ ದ�ೈನಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಾಕಿಯ ಸರಾಸರಿ =  ದ�ೈನಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಾಕಿ/ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನ�ೈಜ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದಿನಗಳ ಮೊತ್ತ.
2. ಸರಾಸರಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಉಳಿಕೆ ಹಣ (ಎಕ್ಯೂಬಿ): ಸರಾಸರಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಬಾಕಿ = ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ದ�ೈನಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಾಕಿಯ ಸರಾಸರಿ =  ದ�ೈನಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಾಕಿ/ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ನ�ೈಜ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದಿನಗಳ ಮೊತ್ತ.
3. ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ ಬಾಕಿ (ಎಚ್ವ�ೈಎಬಿ): ಸರಾಸರಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಬಾಕಿ = 2 ತ್ರೈಮಾಸಿಗಳ ದ�ೈನಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಾಕಿಯ ಸರಾಸರಿ =  ದ�ೈನಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಾಕಿ/2 ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ನ�ೈಜ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದಿನಗಳ ಮೊತ್ತ. ಎಚ್ವ�ೈಎಬಿಯು ಜೂನ್ ಮತ್ತು 
ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವ ಪ್ರತಿ ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಅವಧಿ.
4. ಒಟ್ಟು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪ್ರಮಾಣ (ಟಿಕ್ಯೂಟಿ): ಆಮದು ಸ�ೇವೆಗಳು, ರಫ್ತು ಸ�ೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ರವಾನೆ ಸ�ೇವೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಯ ನಿಜವಾದ ಡೆಬಿಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಮಾತ್ರ.
5. ವಿವಿಧ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ�ೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತ ಮಿತಿಗಳು ಒಂದು ವ�ೇಳೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಬಾಕಿಯನ್ನು (ಎಕ್ಯೂಬಿ) ಕಾಪಾಡಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರವ�ೇ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶುಲ್ಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ (ಎಸ್ಒಸಿ)
ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗಬಹುದು. ಜ�ೊತೆಗೆ, ಎಕ್ಯೂಬಿ ಅಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಶುಲ್ಕಗಳೂ ಸಹ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ.
6. ಯಾವುದ�ೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಚಾರ/ಕ�ೊಡುಗೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿರುವ ಖಾತೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಪ್ರಚಾರ/ಕ�ೊಡುಗೆಯು ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ನಂತರ ಎಮ್ಐಡಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪಾವತಿ ವಿವರಗಳು
ಹಣದ ಮೂಲ

ನಗದು

ಚೆಕ್

ಸ�ೊನ್ನೆ

ನನ್ನ ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡು

ಮೊತ್ತ: (`)

ಜಿಎಲ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂ.:

ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ.:

ದಿನಾಂಕ
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ವ
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ವ

ಮೌಲ್ಯ ದಿನಾಂಕ
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ವ
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ಹಣ ಪಡೆದದ್ದು:  

ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಪಾವತಿ ಎಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿರಬ�ೇಕು ಮತ್ತು "ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ. ಖಾತೆಯ ಗ್ರಾಹಕರ
ಹೆಸರು"ಗೆ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಬರೆಯಬ�ೇಕು

(1)
YBL AOF_Non Individuals (Oct 2015)_Size: 210 mm x 297 mm
ಚೆಕ್ಕುದಾರ ಕಾರ್ಡ್

ಹೌದು

ಇಲ್ಲ

[ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿರುವ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು (

1

2

3

4

5  ]

ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ನಾನು/ನಾವು ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ನಾವು, ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಡೆಟ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ/ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರಾಹಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. (ಇಲ್ಲಿಂದಾಚೆಗೆ  “ಬ್ಯಾಂಕ್” ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ) ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು/ನಾವು ವೆಬ್ಸ�ೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿರುವ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷರತ್ತುಗಳ ಎಲ್ಲಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು 
ಓದಿರುತ್ತೇವೆ, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ  ಮತ್ತು  ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ  ಹಾಗೂ  ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ  ಎಂಬುದಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜ�ೊತೆಗೆ  ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವ/ತೆರೆಯಲಾಗುವ/ಮತ್ತು  ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬ�ೇಕಿರುವ/ತೆರೆಯಬ�ೇಕಿರುವ ಮತ್ತು  ನನ್ನ/ನಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ
ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ www.yesbank.in ಆಡಳಿತಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ  ಮತ್ತು  ಸದ್ಯಕ್ಕೆ  ಲಭ್ಯವಿರುವ/ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಇಲ್ಲವ�ೇ  ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು  ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ಲಭ್ಯವಿರುವ/ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿವಿಧ  ಸ�ೇವೆಗಳು/ಸವಲತ್ತುಗಳ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಆಡಳಿತಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಯಾವುದ�ೇ/ಎಲ್ಲಾ ಸವಲತ್ತುಗಳು/ಸ�ೇವೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ದರಗಳು, ಶುಲ್ಕಗಳು, ವೆಚ್ಚಗಳು, ಡೆಬಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಯಾವುದ�ೇ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯಾವುದ�ೇ ಖಾತೆಯಿಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಲು
ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕ�ೊಂಡಿರುವ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತಗಳ�ೊ ಡನೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದ�ೇ ಖಾತೆಗೆ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿಸಲು ಇಲ್ಲವ�ೇ ನಿಖರಗ�ೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಕ�್ರೋಡಿಸಲು ನಾನು/ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ.
ಇದ�ೇ  ರೀತಿಯಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಖಾತೆ  ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಸ�ೇವೆಗಳಿಗೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ  ಯಾವುದ�ೇ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು  ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲವ�ೇ  ಕ�ೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು  ಹ�ೊಂದಿರುತ್ತದೆ  ಎಂಬುದನ್ನು  ನಾನು/ನಾವು
ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು  ವೆಬ್ಸ�ೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹ�ೋ�ಸ್ಟ್  ಮಾಡುವ ಅವುಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿಳಿಸಬಹುದು:   www.yesbank.in ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇತರೆ  ಯಾವುದ�ೇ  ರೀತಿಯಲ್ಲಿ.
ನಾನು/ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ, ಎಫ್ಇಎಮ್ಎ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು, 2000 ಆಡಳಿತದ ಎಇಎಫ್ಎ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಫ್ಎಎಮ್ಎ ಕಾಯ್ದೆ, 1999 ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಆರ್ಬಿಐ ರೂಪಿಸಿರುವ ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು/ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಓದಿರುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ,
ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನು, ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು/ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ/ಬದ್ದರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾನು/ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವೆಬ್ಸ�ೈಟ್ನಲ್ಲಿ (www.yesbank.
in) ತ�ೋ�ರಿಸಲಾಗಿರುವಂತೆ, ವಿದ�ೇಶಿ ಖಾತೆ ತೆರಿಗೆ ಅನುಸರಣೆ ಕಾಯ್ದೆ/ಸಾಮಾನ್ಯ ವರದಿ ಪ್ರಮಾಣಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು/ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಓದಿರುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿದೆ 
ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು/ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಘ�ೋಷಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲಾ
ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರೆ

ಭಾವಚಿತ್ರ

ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯಾವುದ�ೇ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ

ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್*

ರೀಟ�ೇಲ್ ನೆಟ್ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್#

ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು**

ದ�ೇಶೀಯ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಎಸ್ಎಂಎಸ್

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ವಹಿವಾಟು

ಇಮೇಲ್

ಇಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿ
ದಯವಿಟ್ಟು 1ನ�ೇ 
ಅರ್ಜಿದಾರರ ಇತ್ತೀಚಿನ
ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ
ಅಂಟಿಸಿ

ಎಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಗುರುತು ಮಾಡಿ.

ಇ-ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು^

ಹುದ್ದೆ ಹೆಸರು
ಮೊಬ�ೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ.

ಹೆಸರು : ಶ್ರಿ / ಶ್ರೀಮತಿ / ಕುಮಾರಿ

ೇಲೆ 
ಮ
ತ್ರದ ಡಿ
ಚಿ
ಾ ಮಾ
ಯ
ಛಾ ಸಹಿ

(ದ�ೇಶದ ಕ�ೋ�ಡ್)
ಪ್ಯಾನ್
ದಿ

ದಿ

ತಿ

ತಿ

ವ

ವ

ವ

LE

ಲಿಂಗ:
ಪು/ಸ್ತ್ರೀ/ನ

ಈಗಿನ ಗ್ರಾಹಕರ ಐಡಿ

ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಭಾವಚಿತ್ರ

ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರೆ

ದ�ೇಶೀಯ

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ಮ
ತ್ರದ
ಾಚಿ ಮಾಡಿ
ಯ
ಛಾ ಸಹಿ

ಹೆಸರು : ಶ್ರಿ / ಶ್ರೀಮತಿ / ಕುಮಾರಿ

us

ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ

ed

SA

ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ತ�ೋ�ರಿಸಲು ಹೆಸರು (ಗರಿಷ್ಠ 20 ಅಕ್ಷರಗಳು)

ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರೆ

be

ಭಾವಚಿತ್ರ

pp
(ದ�ೇಶದ ಕ�ೋ�ಡ್)
ಪ್ಯಾನ್

ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ

ದಿ

ತಿ

ತಿ

ವ

ವ

ವ

ವ

ಲಿಂಗ:
ಪು/ಸ್ತ್ರೀ/ನ

ಇ-ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು^

ರೀಟ�ೇಲ್ ನೆಟ್ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್#

ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್*

ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು**

ದ�ೇಶೀಯ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಎಸ್ಎಂಎಸ್

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ವಹಿವಾಟು

ಇಮೇಲ್

o

ಹುದ್ದೆ ಹೆಸರು
ಮೊಬ�ೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ.

tt

ಮ
ತ್ರದ
ಾಚಿ ಮಾಡಿ
ಯ
ಛಾ ಸಹಿ

ದಿ

ಈಗಿನ ಗ್ರಾಹಕರ ಐಡಿ

ಹೆಸರು : ಶ್ರಿ / ಶ್ರೀಮತಿ / ಕುಮಾರಿ

(ದ�ೇಶದ ಕ�ೋ�ಡ್)

No

ೇಲೆ 

ಇಮೇಲ್

ಮೊಬ�ೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿ

ದಯವಿಟ್ಟು 3ನ�ೇ 
ಅರ್ಜಿದಾರರ
ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು 
ಅಂಟಿಸಿ

ಎಸ್ಎಂಎಸ್

ವಹಿವಾಟು

ra

ೇಲೆ 

ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು**

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಹುದ್ದೆ ಹೆಸರು

fo

ದಯವಿಟ್ಟು 2ನ�ೇ 
ಅರ್ಜಿದಾರರ
ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು 
ಅಂಟಿಸಿ

MP

ಇಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿ

ಇ-ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು^

ರೀಟ�ೇಲ್ ನೆಟ್ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್#

ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್*

ವ

lic
at
io
n

ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ

ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ತ�ೋ�ರಿಸಲು ಹೆಸರು (ಗರಿಷ್ಠ 20 ಅಕ್ಷರಗಳು)

ಪ್ಯಾನ್
ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ

ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ತ�ೋ�ರಿಸಲು ಹೆಸರು (ಗರಿಷ್ಠ 20 ಅಕ್ಷರಗಳು)

ದಿ

ದಿ

ತಿ

ತಿ

ವ

ವ

ವ

ವ

ಲಿಂಗ:
ಪು/ಸ್ತ್ರೀ/ನ

ಈಗಿನ ಗ್ರಾಹಕರ ಐಡಿ
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ

ಖಾತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸೂಚನೆಗಳು*
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿಧಾನ

ಒಬ್ಬರು

ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು

ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಇಬ್ಬರು

ಎಲ್ಲರೂ ಜಂಟಿಯಾಗಿ

ನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರಕಾರ

ಇತರ (ದಯವಿಟ್ಟು ಸೂಚಿಸಿ)

^ ಇ-ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ (ಖಾತೆಯ ಮಟ್ಟ)

ದ�ೈನಂದಿನ

ವಾರ

ಹದಿನ�ೈದು ದಿನಗಳಿಗ�ೊಮ್ಮೆ

ಮಾಸಿಕ

ತ್ರೈಮಾಸಿಕ

ವಾರ್ಷಿಕ

ಕ�ೇವಲ ಒಂದು ಆವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ. ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು: *ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು - (1) ರಿಟ�ೇಲ್ ನೆಟ್ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಸಕ್ರಿಯಗ�ೊಂಡ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯ ಲಾಗಿನ್. ರಿಟ�ೇಲ್ ನೆಟ್ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಿನ್ಗಾಗಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 
ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. (2) ನೀವು ಮೇಲಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದ�ೇಶೀಯ/ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. (3) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಪ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೊಳಿಸುವ ತನಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದ�ೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅಂತರರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. #ನೆಟ್ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ - (1) ನೆಟ್ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ, ರಿಟ�ೇಲ್ ನೆಟ್ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಹಿವಾಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಮೊಬ�ೈಲ್ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಟ�ೇಲ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. (2) ಇತರೆ 
ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ, ಕಾರ್ಪೋರ�ೇಟ್ ನೆಟ್ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ. (3) ಖಾತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕೃತ ಸಹಿದಾರರಿಗೆ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಟ�ೇಲ್ ನೆಟ್ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.  

^ಇ-ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ - (1) ಎಲ್ಲಾ ಸಹಿದಾರರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದರೆ ಖಾತೆ ಮಟ್ಟದ ಇ-ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. **ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು -  (1) ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: – 5,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವುದ�ೇ 

ಡೆಬಿಟ್/ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಖಾತೆಯ ಬಾಕಿ.  (2) ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿರುವ ಆಯ್ಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಅಲರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನ�ೋ�ಂದಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
(2)

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

ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವಿಕೆ ಫಾರ್ಮ್
ವ�ೈಯಕ್ತಿಕವಲ್ಲದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ
(ಅರ್ಜಿದಾರರ�ೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬ�ೇಕು)

ಟ್ರೇಡ್ ಫ�ೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ�ೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಅಲರ್ಟ್ಗಳು
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ

ಮೊಬ�ೈಲ್

1

+91

2

+91

3

+91

4

+91

ಈಗಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಗಳು
ನಾನು/ನಾವು ಇತರೆ ಯಾವುದ�ೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಯಾವುದ�ೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿಲ್ಲ.

ನಾನು/ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದೇವೆ
ಮೊತ್ತ

ಸೌಲಭ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಸರು
1.
2.

ಏಕ�ೈಕ ಮಾಲೀಕರು

ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಜಿತ ಕುಟುಂಬ (ಹೆಚ್ಯುಎಫ್)

ಸೀಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ
ಸ�ೊಸ�ೈಟಿ

ಸೆಕ್ಷನ್ 25 ಕಂಪನಿ

ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ
II

ವ್ಯಾಪಾರದ ಸ್ವರೂಪ

III

ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯೇ

ರಫ್ತುಗಳು

IV

ಅರ್ಥಿಕ ವಲಯ

ಎಲ್ಐಸಿ

ಸ�ೇವೆಗಳು

ದೂತಾವಾಸ/ರಾಯಭಾರ

ಟಾಸ್ಕ್

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ

ವೃತ್ತಿಪರ ಸ�ೇವೆಗಳು

ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು

ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು               

ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆ

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವ�ೇರ್

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳು

ಎಫ್ಎಮ್ಸಿಜಿ

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳು

ಐಟಿ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್

ಐಟಿ ಸ�ೇವೆ ಪೂರ�ೈಕೆದಾರರು

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್/ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳು

ಪೆಟ�್ರೋಲ್ ಪಂಪು

ಜೆಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ

ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕ್ಲಬ್ಗ
 ಳು

ಕ್ಲಬ್ಗಳು

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಸಂಸ್ಥೆ

ಬಾರ್/ಕ್ಯಾಸಿನ�ೋ�/ನ�ೈಟ್ ಕ್ಲಬ್

ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ

ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕ�ೊಡುಗೆ ನವೀಕರಣಗಳು*

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ

ಆಟ�ೋ� ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು (ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ವಾಹನಗಳು)

ಬ�ೋ�ಟು/ಪ್ಲೇನ್ ವಿತರಕರು/ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು

ಪುಸ್ತಕಗಳು/ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂಗಡಿ
ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣ

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ
ಐಟಿ/ಐಟಿಇಸ್

ಜವಳಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಸಾರಿಗೆ ಆಪರ�ೇಟರ್ಗಳು

ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್/ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ

ರಸಗೊಬ್ಬರ/ಬೀಜಗಳು/ಕೀಟನಾಶಕಗಳು

ಫರ್ನಿಚರ್/ಟಿಂಬರ್

ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪು ಅಂಗಡಿ

ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು

ಮದ್ಯ ವಿತರಕರು

ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಲೈಡ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಐರನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಲ್

ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ (ಎಮ್ಎಲ್ಎಮ್)

ಹಣ ಪರಿವರ್ತನೆ

ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ

ಪೆಟ�್ರೋಲಿಯಂ ತ�ೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ

ಷೇರು ದಲ್ಲಾಳಿ ಸಂಸ್ಥೆ

ಆಟ�ೋ� ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು
ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು/ವರ್ಣಗಳು/ಪೇಂಟ್ಸ್

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವ�ೇರ್

ರೆಸ�್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು

ಧಾರ್ಮಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್

ಇತರೆ

ಎನ್ಜಿಒ/ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಲ�ೋ�ಹಗಳು

ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ

ಇತರೆ ಲ�ೋ�ಹ ಮತ್ತು ಲ�ೋ�ಹದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
ಇತರೆ

o

ಟೆಲಿಕಾಂ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಕಾಂ ಉಪಕರಣ

ವಿದ�ೇಶಿ ಸರ್ಕಾರ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್

ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ

ಸಿಮೆಂಟ್

be

ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ (ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸಾರಿಗೆ)

ಸಂಪರ್ಕ ಕಚ�ೇರಿ

us

ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ/ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ

ಇತರೆ ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ಆರ್ಮ್ಸ್/ಆಂಟಿಕ್/ಆರ್ಟ್ ಡೀಲರ್

SA
ದಿನಸಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು

ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ

ಪಿಎಫ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ/ಸೂಪರ್ಆನ್ಯುವ�ೇಶನ್/ಗ್ರೂಪ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಟಿ/ಬೆನವೊಲಂಟ್ ನಿಧಿಗಳು        

ಚಿನ್ನದ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಗಟ್ಟಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ

ಬಿಪಿಒ

ಮುದ್ರಣ/ಪ್ರಕಾಶಕರು

ವಿದ�ೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು

ಇತರೆ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ವಿನಿಮಯ ಗೃಹಗಳು

ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಘಗಳು

ಬೇಕರಿ/ಮಿಠಾಯಿ ಅಂಗಡಿ

ಆಟ�ೋ�ಮೊಬ�ೈಲ್

ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಭಾರತೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು

ಶಾಖಾ ಕಚ�ೇರಿ

ಕೃಷಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು

ಇತರೆ

ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ

ಯೋಜನಾ ಕಚೇರಿ

ಸಿಎ ಸಂಸ್ಥೆ

ಟಾಸ್ಕ್

ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಜ್ಯೂಡಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ

ರಫ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಆಮದುಗಳು

ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

ಕಡಲ ತೀರದಾಚೆಗಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಕಂಪನಿ

ಆಮದುಗಳು

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆ

ಖಾಸಗಿ ಟ್ರಸ್ಟ್/ಕುಟುಂಬದ ಟ್ರಸ್ಟ್/ಇಚ್ಛೆಯ ಟ್ರಸ್ಟ್

ಉದ್ಯಮದ ಸ್ವರೂಪ

ತಯಾರಿಕೆ

ಸಗಟು ಮಾರಾಟ

ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ/ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು

ಇತರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು

ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ಬರಖಾಸ್ತುದಾರ

ಅಸ�ೋ�ಸಿಯೇಷನ್/ಎಒಪಿ/ಬಿಒಐ

ra

ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ವಿದ�ೇಶಿ ಸಂಸ್ಥೆ

ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ

ಶಾಸನಬದ್ಧ ನಿಗಮಗಳು

fo

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ

ಟ್ರಸ್ಟ್

MP

ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು

ಪ್ರೈವ�ೇಟ್ ಲಿ. ಕಂಪನಿ

ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು

ವಿದ�ೇಶಿ ಕಂಪನಿ

ಇತರೆ

ಸಹಭಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ

pp

ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರಕಾರ

ed

I

LE

ಗ್ರಾಹಕರ ವರ್ಗ*

lic
at
io
n

3.

tt

ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲು, ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು, ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಫೋನ್, ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಥವಾ ಇಮೇಲ್
ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅನುಮತಿಸಬ�ೇಕಾಗಿ ನಾವು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಮನೆಬಾಗಿಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್

No

ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕ�ೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಾನು      ಬಯಸುತ್ತೇನೆ/      ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೌದು

ಇಲ್ಲ

ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಅರ್ಜಿ (ದಯವಿಟ್ಟು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ)

(ಹೌದಾದರೆ ಡ�ೋ�ರ್ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲಗತ್ತಿಸಿ)

ಏಕ�ೈಕ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯ

ಹೌದು, ನಾನು/ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠ�ೇವಣಿಗಳ ಕುರಿತು 1949 ರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಶನ್ ಕಾಯಿದೆ, ವಿಭಾಗ 45ಜೆಡ್ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 1985 ರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳ (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ) ನಿಯಮಗಳು, ನಿಯಮ 2(1) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ
ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನನ್ನ/ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ  ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಸೌಲಭ್ಯ  ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ  ನಾನು/ನಾವು ವಿವರಿಸಿದ್ದೇವೆ  ಎಂಬುದನ್ನು  ನಾನು/
ನಾವು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕ�ೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾನು/ನಾವು ತಿಳಿಸಲಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ, ನಾನು/ನಾವು ಖಾತೆಗೆ ಯಾವುದ�ೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು 
ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದ�ೇ  ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೆಯೇ  ನನ್ನ/ನಮ್ಮ ಖಾತೆ  ತೆರೆಯುವ ಫಾರ್ಮ್  ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗ�ೊಳಿಸುವಂತೆ 
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ�ೇಳಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಹಿ

ಹೌದಾದರೆ, ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಡಿಎ1 ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬುತ್ತೇನೆ  

ಮೂಲ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
ಪ್ರಸ್ತುತ ಖಾತೆ: (1) ಪ್ರಸ್ತುತ ಖಾತೆಗಳನ್ನು  ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು, ಎಚ್ಯುಎಫ್ಗಳು, ಸ�ೊಸ�ೈಟಿಗಳು, ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮೂಲಕ ತೆರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
(2) ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತಗಳಿಗೆ ಯಾವುದ�ೇ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳಿ: (1)ಖಾತೆಯನ್ನು  ತೆರೆಯುವಾಗ,   ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಂಚನೆ  ಮತ್ತು  ಇತರ ದುರ್ಬಳಕೆ  ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ  ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗ್ರಾಹಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸದಸ್ಯರನ್ನು  ಹಾಗೂ  ತಾವಾಗಿಯೇ 
ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು  ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ  ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವಿಳಾಸ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ  ಮತ್ತು  ಖಾತೆಯನ್ನು  ತೆರೆಯುವಂತೆ  ಕ�ೋ�ರಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಘಟಕದ ಕುರಿತಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಾನಾಗಿಯೇ  ಸಂತೃಪ್ತಿ  ಹ�ೊಂದಬ�ೇಕು.    (2) ಖಾತೆಯನ್ನು 
ತೆರೆಯುವ/ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ(ಗಳ) ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟ�ೊಗಳನ್ನು  ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ     (3) ಕೆವ�ೈಸಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾದ ಪಟ್ಟಿಯು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ
ಶಾಖೆಯನ್ನು  ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.    (4) ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ  ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು  ವ್ಯಕ್ತಿಯು/ಸಂಸ್ಥೆಯು ಖಾತೆ  ತೆರೆಯುವ ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬ�ೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇತರರು ನಮೂನೆ  60 (ವ್ಯವಸಾಯೇತರ) ಅಥವಾ ನಮೂನೆ  61
(ವ್ಯವಸಾಯ) ರಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಬ�ೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.    (5) ಮೃತಪಟ್ಟ  ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮೊಬಲಗನ್ನು  ಪಾವತಿಗೆ  ಉಳಿದಿರುವವರು/ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ  ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕಾದಲ್ಲಿ, ನಿಯಂತ್ರಕರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು
ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒದಗಿಸುವ ಹಲವಾರು ಸ�ೇವೆಗಳು/ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವೆಬ್ಸ�ೈಟ್ನಲ್ಲಿ ‘ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾಗರೀಕರ ವಿಶ�ೇಷ’ಮತ್ತು ‘ಶುಲ್ಕಗಳ ನಿಗಧಿ’ ಯ ನಕಲು ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯ ನಕಲು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
(3)
YBL AOF_Non Individuals (Oct 2015)_Size: 210 mm x 297 mm

ಏಕ�ೈಕ ಮಾಲೀಕರ ಘ�ೋಷಣೆ:
ನಾನು,_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ಈ ಮೂಲಕ ಘ�ೋಷಿಸುವುದ�ೇನೆಂದರೆ, ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ ಹೆಸರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ನಾನ�ೇ ಮಾಲೀಕನಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಬದ್ದತೆಗಳಿಗೆ ನಾನ�ೇ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, _________________________
________________________________________________________________ ಶಾಖೆಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗ�ೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದ�ೇ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ 
ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರಬಹುದಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಕ�ೊನೆಗ�ೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆ, ನಾನು ನೆಟ್ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ನೆಟ್ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಮೊಬ�ೈಲ್ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂತಹ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಸ�ೇವೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳು
ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಓದಿರುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಆ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಾಗುವ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ.

(ಮೊಹರು ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಏಕ�ೈಕ ಮಾಲೀಕರ ಸಹಿ) ________________________________________________________

ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಲು ಸೂಚನೆಗಳು
ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಸ್ವಯಂ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಲ್ಲಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿತ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ�ೋ�ಚರಿಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು/ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ

ಫಾರ್ಮ್ನ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವ�ೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಿ ಹಾಕಿ

ಸೂಕ್ತ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವ�ೇ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಕೆಳಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ�ೇಳಿ ಪಡೆಯಿರಿ

ನಗರ, ರಾಜ್ಯ, ಪಿನ್ ಕ�ೋ�ಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೊಳಗ�ೊಂಡ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ

ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದ�ೇ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಬ�ೇಡಿ

ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಳಿ ಇಂಕ್ ಬಳಸಬ�ೇಡಿ. ಯಾವುದ�ೇ ಪದವನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಬರೆಯಬ�ೇಕಾದರೆ/ಬದಲಿಸಬ�ೇಕಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು  ಆ ಪದವನ್ನು ಹ�ೊಡೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಮೇಲು
ರುಜುಮಾಡಿ

ಕೆವ�ೈಸಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ (ಆಂತರಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ)
ನಾನು

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ

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

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ,

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

............................................................................................ ಮತ್ತು  ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ........................................................................................................................................................... iರನ್ನು  ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮುಖತಃ ಭ�ೇಟಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಅರ್ಜಿಗೆ  ನನ್ನ
ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿತ ದಾಖಲೆಗಳ ಜ�ೊತೆಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ.
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ಪ್ರಚಾರ ಕ�ೋ�ಡ್

ಪೋರ್ಟ್ಪೋಲಿಯೊ ಕ�ೋ�ಡ್

ಗುಂಪಿನ ಐಡಿ

us

ಉದ�್ಯೋಗಿ ಕ�ೋ�ಡ್
(ಬಿಎಸ್ಡಿಎಲ್/ಬಿಎಸ್ಪಿ)

ಯೆಸ್ ಫರ್ಸ್ಟ್/ಯೆಸ್ ಫರ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್
ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಐಡಿ

o

ಸಹಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಬಿಎಸ್ಡಿಎಲ್/
ಎಸ್ಪಿ)
ನಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮಾರಾಟಗಳ ಆರ್ಎಮ್ ಕ�ೋ�ಡ್

tt

ಉದ�್ಯೋಗಿ ಕ�ೋ�ಡ್

(ಬಿಬಿಎಲ್/ಆರ್ಟಿಎಲ್/ಬಿಆರ್ಎಲ್)

ಸ�ೇವೆಯ ಆರ್ಎಮ್ ಕ�ೋ�ಡ್

No

ಗ್ರಾಹಕ ಐಡಿ (ಬಿಬಿಎಲ್/ಆರ್ಟಿಎಲ್/ಬಿಆರ್ಎಲ್)

ಎಲ್ಜಿ ಕ�ೋ�ಡ್ (ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ)
ಎಲ್ಜಿ ಕ�ೋ�ಡ್ (ಶಾಖೆ)  

be

ಗ್ರಾಹಕ ಐಡಿ (ಬಿಎಸ್ಡಿಎಲ್/ಬಿಎಸ್ಪಿ)

ಕಾರ್ಪೋರ�ೇಟ್ ಕ�ೋ�ಡ್

BRB_247_October_08_15

ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಹಿ

ಲೀಡ್ ಐಡ್

ed

SA

ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉದ�್ಯೋಗಿ ಕ�ೋ�ಡ್

ಸ್ವತ್ತಿನ ಆರ್ಎಮ್ ಕ�ೋ�ಡಿ

ಸಹಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಬಿಬಿಎಲ್/ಆರ್ಟಿಎಲ್/
ಬಿಆರ್ಎಲ್)

ಪಿಎಸ್ಎಮ್ ಕ�ೋ�ಡ್ (ಸಿಎಮ್ಎಸ್)

ಸ್ವೀಕೃತಿ

ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಯಾವುದ�ೇ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ಬಾರ್ಕ�ೋ�ಡ್

ನಾನು/ನಾವು ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ/ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ/ಅವಧಿ ಠ�ೇವಣಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿರುತ್ತೇವೆ. ಪಾವತಿ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ

ಮೊತ್ತ (`)

ಚೆಕ್ ಸಂ. ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ

ನಗದು

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕೃತ ಹೆಸರು
ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ

ದಿ

ದಿ

ತಿ

ತಿ

ವ

ವ

ವ

ವ

(4)

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ

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

