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ഇ ഇ എഫ് സി [കറൻസി] ___________________

ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് തുറക്കുക
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*മ�ൊത്തം ലാഭം (ഏറ്റവും പുതിയത്/പ്രതീക്ഷിച്ചത്) (` ലക്ഷത്തിൽ):
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(ബാധകമെങ്കിൽ ഇത്
കൂട്ടിച്ചേർക്കുക)

ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിലാസം/ആശയവിനിമയ വിശദാംശങ്ങൾ*
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*വിലാസ വരി 2
*ലാൻഡ്
മാർക്ക്

*നഗരം

*തപാൽ
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*സംസ്ഥാനം

*രാജ്യം

ഫാക്സ് നം.

*മ�ൊബൈൽ
രാജ്യം/ഐ എസ് ഡി ക�ോഡ്

രാജ്യം/ഐ എസ് ഡി ക�ോഡ്

10 അക്ക മ�ൊബൈൽ നമ്പർ

മേഖല/എസ് റ്റി ഡി ക�ോഡ്
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മേഖല/എസ് റ്റി ഡി ക�ോഡ്

ഇമെയിലിലും
തപാലിലും

രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിലാസവും*

ഓപ്ഷനുകൾ ഒന്നും തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, സ്ഥിരം ഓപ്ഷൻ 'തപാൽ മുഖേന' എന്നായിരിക്കും.

(അല്ലെങ്കിൽ, എച്ച് യു എഫിനുള്ള മുതിർന്നയാളുടെ താമസ വിലാസം)
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റ് മുകളിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഇമെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് അയയ്ക്കും.
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*വിലാസ വരി 1

No

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉൽപ്പന്ന തരത്തിന് ബാധകമായ നിരക്കുപട്ടിക എനിക്ക്/ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയും അത് വായിച്ച് മനസിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ/ഞങ്ങൾ തുറന്ന നിലവിലെ അക്കൗണ്ട് തരത്തിൽ,
ശരാശരി പ്രതിമാസ ബാലൻസ് (എ എം ബി)/ശരാശരി പാദവാർഷിക ബാലൻസ് (എ ക്യു ബി)/അർദ്ധവാർഷിക ശരാശരി ബാലൻസ് (എച്ച് വൈ എ ബി) എന്നിവയും മ�ൊത്തം പാദവാർഷിക ത്രൂപുട്ടും
(ടി ക്യു ടി) കൂടി ഞാൻ/ഞങ്ങൾ നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മനസിലാക്കുന്നു. ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന എ എം ബി/എ ക്യു ബി/എച്ച് വൈ എ ബി/ടി ക്യു ടി പാലിക്കാതിരിക്കുന്നത്, സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന
പിഴകൾക്ക് ഇടയാക്കുമെന്ന് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നു.
കറന്
റ് അക്കൗണ്ട് തരം

എ എം ബി

എ ക്യു ബി

എച്ച് വൈ എ
ബി (`)

ടി ക്യു ടി (`)

പാലിക്കാതിരുന്നാലുള്ള പിഴകൾ (`)

ഏതെങ്കിലും 1 അംഗീകൃത ഒപ്പ്
ഉപയ�ോക്താവിന്റെ ഒപ്പ്

1. ശരാശരി പ്രതിമാസ ബാലൻസ് (എ എം ബി):ശരാശരി പ്രതിമാസ ബാലൻസ് =മാസത്തിനുള്ള ശരാശരി പ്രതിദിന ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് =പ്രതിദിന ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസിന്റെ ആകെത്തുക/മാസത്തിലെ യഥാർത്ഥ കലണ്ടർ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം.
2. ശരാശരി പാദവാർഷിക ബാലൻസ് (എ ക്യു ബി): ശരാശരി പാദവാർഷിക ബാലൻസ് = പാദവാർഷികത്തിനുള്ള ശരാശരി പ്രതിദിന ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് = പ്രതിദിന ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസിന്റെ ആകെത്തുക/പാദവാർഷികത്തിലെ യഥാർത്ഥ
	കലണ്ടർ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം.
3. 
അർദ്ധവാർഷിക ശരാശരി ബാലൻസ് (എച്ച് വൈ എ ബി): അർദ്ധവാർഷിക ശരാശരി ബാലൻസ് = 2 പാദവാർഷികത്തിനുള്ള ശരാശരി പ്രതിദിന ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് = പ്രതിദിന ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസിന്റെ ആകെത്തുക/2 പാദവാർഷികത്തിലെ
യഥാർത്ഥ കലണ്ടർ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം. എച്ച് വൈ എ ബി എന്നത് ജൂണിലെയും ഡിസംബറിലേയും അർദ്ധവാർഷികങ്ങളുടെ അവസാനമുള്ളതായിരിക്കും.
4. മ�ൊത്തം പാദവാർഷിക ത്രൂപുട്ട് (ടി ക്യു ടി): ഇംപ�ോർട്ട് സേവനങ്ങൾ, എക്സ്പോർട്ട് സേവനങ്ങൾ, പണമടയ്ക്കൽ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കനുസൃതമായി നിലവിലെ അക്കൗണ്ടിൽ ചേർക്കപ്പെടുന്ന യഥാർത്ഥ ഡെബിറ്റുകളുടെയും 		
	ക്രെഡിറ്റുകളുടെയും തുക.
5. 
അക്കൗണ്ടിൽ ശരാശരി പാദവാർഷിക ബാലൻസ് (എ ക്യു ബി) നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വ്യത്യസ്ത ഇടപാടുകളിലും സേവനങ്ങളിലുമായി ഞങ്ങൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രകാരം നൽകുന്ന സൗജന്യ പരിധികൾ
ബാധകമാകൂ, അല്ലാത്തപക്ഷം
നിരക്കുപട്ടിക (എസ് ഒ സി) അനുസരിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന നിരക്കുകൾ ഈടാക്കും. അതിനുപുറമെ, എ ക്യു ബി പാലിക്കാതിരുന്നാലുള്ള പിഴകളും ഈടാക്കും.
6. ഏതെങ്കിലും നിശ്ചിത പ്രമ�ോയ്ക്ക്/ഓഫറിന് കീഴിൽ ആരംഭിച്ച അക്കൗണ്ടുകൾക്ക്, പ്രമ�ോ/ഓഫർ കാലഹരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം എം ഐ ഡി ബാധകമാകും.

പ്രാരംഭ പണമടയ്ക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ
ഫണ്ടുകളുടെ ഉറവിടം

ചെക്ക്

ക്യാഷ്

എന്റെ യെസ് ബാങ്ക്
അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും
പണമീടാക്കുക

ഒന്നുമില്ല

തുക: (`)

ജി എൽ റെഫ. നം.:

ചെക്ക് ന.:

തീയതി

തീ

തീ

മാ

മാ

വ

വ

വ

വ

വാല്യൂ തീയതി

തീ

തീ

മാ

മാ

വ

വ

വ

വ

എഴുതിയത്:
അക്കൗണ്ട് പേയി ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത്"യെസ് ബാങ്ക്
ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഉപഭ�ോക്താവിന്റെ പേര്" എന്നതിൽ
മാറാവുന്നതാക്കണം

(1)
YBL AOF_Non Individuals (Oct 2015)_Size: 210 mm x 297 mm
ബിയറർ കാർഡ്

വേണം

വേണ്ട [ ഇതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത കാർഡുകളുടെ എണ്ണം (

1

2

3

4

5 ]

നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും
ചുവടെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന, യെസ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന്റെ (തുടർന്നങ്ങോട്ട് "ബാങ്ക്" എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നു) ഭാവിയിലെ/നിലവിലെ ഉപഭ�ോക്താവായ ഞാൻ/ഞങ്ങൾ, ബാങ്കിൽ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്ന/തുറന്നിരിക്കുന്ന/നിലനിർത്താൻ പ�ോകുന്ന/ആരംഭിക്കാൻ
പ�ോകുന്ന നിലവിലെയും ഭാവിയിലെയും എന്റെ/ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും നിയന്ത്രിക്കുന്നതായ: www.yesbank.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ ദൃശ്യമാക്കുന്ന നിബന്ധനകളുടെയും വ്യവസ്ഥകളുടെയും എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും ഒപ്പം നിലവിൽ
നൽകിയിരിക്കുന്ന/പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തുന്ന വ്യത്യസ്ത സേവനങ്ങളുടെ/സൗകര്യങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ചും ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴും ഭാവിയിൽ നൽകാൻ/പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്താൻ ഇടയുള്ള ചട്ടങ്ങളും വായിച്ച് മനസിലാക്കിയെന്നും അത്
അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും ഇതിനാൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.
ബാങ്ക് നൽകുന്ന ഏതെങ്കിലും/എല്ലാ സൗകര്യങ്ങൾക്കും/സേവനങ്ങൾക്കും കീഴിൽ കുടിശ്ശിക വരുന്ന വിലകളുമായും നിരക്കുകളുമായും ചെലവുകളുമായും കടങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ബാങ്കിന് കുടിശ്ശിക വരുത്തിയതും നൽകാനുള്ളതുമായ
ഏത�ൊരു തുകയും ഞങ്ങളുടെ ഏത് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഈടാക്കാന�ോ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിന് കുടിശ്ശികയുള്ള തുകകൾ ഞങ്ങളുടെ ഏത് അക്കൗണ്ടിലെയും ബാലൻസിൽ നിന്നും സംയ�ോജിപ്പിക്കാന�ോ കൂട്ടിച്ചേർക്കാന�ോ തട്ടിക്കിഴിക്കാന�ോ
വിനിയ�ോഗിക്കാന�ോ ഞാൻ/ഞങ്ങൾ ഇതിനാൽ ബാങ്കിനെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു.
അക്കൗണ്ടുമായ�ോ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ അതിനായി നൽകുന്ന/അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങളുമായ�ോ ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ഏതുസമയത്തും ഭേദഗതി ചെയ്യാന�ോ കൂട്ടിച്ചേർക്കാന�ോ ഉള്ള സമ്പൂർണ്ണ വിവേചനാധികാരം
യെസ് ബാങ്കിന് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നു. ഭേദഗതി വരുത്തിയ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും www.yesbank.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഹ�ോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയ�ോ: റെഗുലേറ്ററി മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും
രീതിയിലൂടെയ�ോ യെസ് ബാങ്ക് അറിയിച്ചേക്കാം. ഇ ഇ എഫ് സി അക്കൗണ്ടുകളും 1999-ലെ എഫ് ഇ എം എ നിയമവും നിയന്ത്രിക്കുന്ന 2000-ത്തിലെ എഫ് ഇ എം എ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, ആർ ബി ഐയുടെ ചട്ടക്കൂടിൽ വരുന്ന ബാധകമായ
നിയന്ത്രണങ്ങൾ/മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വായിച്ച് മനസിലാക്കിയതായും ഒപ്പം സമയാസമയങ്ങളിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന ബാധകമായ അത്തരം നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും/മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന്/അനുസരിക്കാൻ
ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നതായും ഞാൻ/ഞങ്ങൾ ഇതിനാൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ (www.yesbank.in) നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും കീഴിൽ ദൃശ്യമാകുന്നതിനനുസരിച്ച്, വിദേശ അക്കൗണ്ട് നികുതി അനുയ�ോജ്യതാ
നിയമവുമായി/ക�ോമൺ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാധകമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ/മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വായിച്ച് മനസിലാക്കിയതായും ഞാൻ/ഞങ്ങൾ ഇതിനാൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ സത്യവും
കൃത്യവുമാണെന്ന് ഇതിനാൽ ഞാൻ/ഞങ്ങൾ പ്രസ്
താവിക്കുന്നു.

ബാധകമായ ഇടത്തെല്ലാം ഒരു
ഒപ്പും സ്റ്റാമ്പും

ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫ്

ശരിയടയാളവും ഒന്നും തിരഞ്ഞെടുത്തില്ലെങ്കിൽ

ഡെബിറ്റ് കാർഡ്*

റീട്ടെയ്ൽ നെറ്റ്ബാങ്കിംഗ്

അടയാളവും ഇടുക.

ഇ-സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ^

#

അറിയിപ്പുകൾ**

ആഭ്യന്തരം

കാണുക

എസ് എം എസ്

അന്തർദ്ദേശീയം

ഇടപാട്

ഇമെയിൽ

ഇവിടെ ഒപ്പിടുക

പദവി

ആദ്യ അപേക്ഷകന്റെ
ഏറ്റവും
സമീപകാലത്തുള്ള

മ�ൊബൈൽ നം.

ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫ് ഇവിടെ
ഒട്ടിക്കുക

പേര് : ശ്രീ/ശ്രീമതി/കുമാരി
(രാജ്യ ക�ോഡ്)

ിന്
ുക
ഒപ്പിട
ോട്ടോഗ്രാഫ
ഫ� ുകെ
റ
കു

പാൻ

ജനനത്തീയതി

തീ

തീ

മാ

മാ

വ

വ

വ

lic
at
io
n
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നിലവിലെ
ഉപഭ�ോക്തൃ ഐഡി

ലിംഗഭേദം

LE

ഇമെയിൽ
ഐഡി
ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫ്

ഒപ്പും സ്റ്റാമ്പും

ഡെബിറ്റ് കാർഡ്*
ആഭ്യന്തരം

SA

ed

ഡെബിറ്റ് കാർഡിൽ ദൃശ്യമാകേണ്ട പേര് (പരമാവധി 20 പ്രതീകങ്ങൾ)

us

ഇമെയിൽ
ഐഡി

കാണുക

എസ് എം എസ്

ഇടപാട്

ഇമെയിൽ

പാൻ

ജനനത്തീയതി

തീ

തീ

മാ

മാ

വ

വ

വ

വ

ലിംഗഭേദം

നിലവിലെ
ഉപഭ�ോക്തൃ ഐഡി

പു/സ്ത്രീ/ട്രാ

റീട്ടെയ്ൽ നെറ്റ്ബാങ്കിംഗ്

ഇ-സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ^

#

അറിയിപ്പുകൾ**

ആഭ്യന്തരം

കാണുക

എസ് എം എസ്

അന്തർദ്ദേശീയം

ഇടപാട്

ഇമെയിൽ

ഇവിടെ ഒപ്പിടുക

പദവി

o

മൂന്നാമത്തെ
അപേക്ഷകന്റെ ഏറ്റവും
സമീപകാലത്തുള്ള
ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫ് ഇവിടെ
ഒട്ടിക്കുക

അറിയിപ്പുകൾ**

(രാജ്യ ക�ോഡ്)

ഡെബിറ്റ് കാർഡ്*

be

ഒപ്പും സ്റ്റാമ്പും

ഇ-സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ^

#

മ�ൊബൈൽ നം.

ra

പേര് : ശ്രീ/ശ്രീമതി/കുമാരി

ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫ്

റീട്ടെയ്ൽ നെറ്റ്ബാങ്കിംഗ്

പദവി

fo

ിന്
ുക
പ്പിട
ഒ
ോട്ടോഗ്രാഫ
�
ഫ
ുകെ
ുറ
ക

MP

ഇവിടെ ഒപ്പിടുക

രണ്ടാമത്തെ
അപേക്ഷകന്റെ ഏറ്റവും
സമീപകാലത്തുള്ള
ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫ് ഇവിടെ
ഒട്ടിക്കുക

പു/സ്ത്രീ/ട്രാ

pp

അന്തർദ്ദേശീയം

വ

tt

മ�ൊബൈൽ നം.

പേര് : ശ്രീ/ശ്രീമതി/കുമാരി

(രാജ്യ ക�ോഡ്)

No

ിന്
ുക
പ്പിട
ഒ
ോട്ടോഗ്രാഫ
ഫ� ുകെ
ുറ
ക
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പാൻ

ജനനത്തീയതി

തീ

തീ

മാ

മാ

വ

വ

വ

നിലവിലെ
ഉപഭ�ോക്തൃ ഐഡി

വ

ലിംഗഭേദം
പു/സ്ത്രീ/ട്രാ

ഇമെയിൽ
ഐഡി

അക്കൗണ്ട് ഉപയ�ോഗിക്കൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
പ്രവർത്തനരീതി

ഒറ്റയ്ക്ക്

ആരെങ്കിലും ഒരാൾ

ഏതെങ്കിലും രണ്ടുപേർ ചേർന്ന്

എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച്

തീരുമാനം അനുസരിച്ച്

മറ്റുള്ളവ (വ്യക്തമാക്കുക)

^ ഇ-സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അയയ്ക്കേണ്ട തവണ

(അക്കൗണ്ട് തലം)

പ്രതിവാരം

ദിവസേന

രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ

പ്രതിമാസം

ത്രൈമാസം

പ്രതിവർഷം

ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമേ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാകൂവെന്നത് ഓർക്കുക. സ്വമേധയാലുള്ള തവണ, പ്രതിവാരമായിരിക്കും
കുറിപ്പുകള്:

*ഡെബിറ്റ് കാർഡ് - (1) റീട്ടെയ്ൽ നെറ്റ്
ബാങ്കിംഗിലും ഫ�ോൺബാങ്കിംഗിലും ആദ്യ തവണ ല�ോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, പിൻ എന്നിവ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകും. ഡെബിറ്റ് കാർഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കാത്ത

സാഹചര്യത്തിൽ,

റീട്ടെയ്ൽ

നെറ്റ്
ബാങ്കിംഗ്

ആക്സസ്

ചെയ്യുന്നതിനുള്ള

പ്രത്യേക

പിൻ

നൽകുന്നതായിരിക്കും.

(2)

നിങ്ങൾക്ക്

മുകളിലുള്ള

ഓപ്ഷനുകൾ

തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ

ആഭ്യന്തര/അന്തർദ്ദേശീയ

ഡെബിറ്റ്

കാർഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. (3) തിരഞ്ഞെടുത്ത കാർഡ് തരം പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ, ചിപ്പ് കാർഡുകൾ നൽകാൻ ബാങ്ക് സജ്ജമായിരിക്കുന്ന സമയം വരെ അന്തർദ്ദേശീയ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് നൽകുന്നതായിരിക്കും.
നെറ്റ്ബാങ്കിംഗ് - (1) നെറ്റ്ബാങ്കിംഗ് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റീട്ടെയ്
ൽ, ബിസിനസ് ബാങ്കിംഗ് ഉപഭ�ോക്താക്കൾക്ക് റീട്ടെയ്ൽ നെറ്റ്
ബാങ്കിംഗ് ഇടപാട് ആക്സസും മ�ൊബൈൽ ബാങ്കിംഗും സ്വമേധയാ നൽകപ്പെടും. (2) മറ്റെല്ലാ

#

സെഗ്മെന്
റുകൾക്കായും,

ക�ോർപ്പറേറ്റ്

നെറ്റ്
ബാങ്കിംഗ്

നെറ്റ്
ബാങ്കിംഗ് കാഴ്ചാ ആക്സസ് നൽകപ്പെടും.
**അറിയിപ്പുകൾ -

നൽകപ്പെടും.

പ്രത്യേക

ഫ�ോം

പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

(3)

എല്ലാ

അംഗീകൃത

അക്കൗണ്ട്

ഉടമകൾക്കും

അക്കൗണ്ട്

വിവരം

ആക്സസുചെയ്യാൻ

സ്വമേധയാ

റീട്ടെയ്
ൽ

^ഇ-സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് - (1) അക്കൗണ്ട് തല ഇ-സ്റ്റേറ്റ്മെന്
റുകളും അത് അയയ്ക്കേണ്ട തവണകളും തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾക്കും അത് നൽകപ്പെടും.

(1) സ്ഥിരം അറിയിപ്പുകൾ – 5,000-മ�ോ അതിന് മുകളില�ോ ഉള്ള ഏത് ഡെബിറ്റിനും/ക്രെഡിറ്റിനും, പ്രതിവാര അക്കൗണ്ട് ബാലൻസായി.

(2) രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും സ്ഥിരസ്ഥിതി

അറിയിപ്പുകൾ, ഓപ്ഷൻ മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

(2)

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

അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കൽ ഫ�ോം
വ്യക്തികൾ അല്ലാത്തവർക്ക്

(അപേക്ഷകൻ മാത്രം പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത്)

ട്രേഡ് ഫിനാൻസിനും സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള എസ് എം എസ്, ഇമെയിൽ അറിയിപ്പുകൾ
ഇമെയിൽ ഐഡി

മ�ൊബൈൽ

1

+91

2

+91

3

+91

4

+91

നിലവിലുള്ള ബാങ്കിംഗ് ബന്ധങ്ങൾ
ഞാൻ/ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു ബാങ്കിൽ നിന്നും യാത�ൊരു വിധ ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നില്ല.

എനിക്ക്/ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ബാങ്കിൽ (ബാങ്കുകളിൽ) ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യമുണ്ട്
സൗകര്യ തരം

ബാങ്കിന്റെ പേര്

തുക

1.
2.

പങ്കാളിത്തത്തിലുള്ള സ്ഥാപനം

പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി

പബ്ലിക്ക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി

പരിമിത ബാധ്യതാ പങ്കാളിത്തം

ഹിന്ദു അവിഭക്ത കുടുംബം (എച്ച്
യു എഫ്)

സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾ

ട്രസ്റ്റ്

അസ�ോസിയേഷൻ/എ ഓ പി/ബി ഓ ഐ

സ�ൊസൈറ്റി

സെക്ഷൻ 25 കമ്പനി

സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ

നിയമപ്രകാരമുള്ള ക�ോർപ്പറേഷനുകൾ

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനി

ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി

വിദേശ കമ്പനി

വിദേശ സംഘടന

ലിക്വിഡേറ്റർ

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജ്യൂറിഡിക്കൽ പേഴ്സൺ

ഏക ഉടമ

ഉപഭ�ോക്തൃ തരം

മറ്റുള്ളവ
II

ബിസിനസ് തരം

III

ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്നത്

കയറ്റുമതികൾ

IV

സാമ്പത്തിക മേഖല

എൽ ഐ സി

സേവനങ്ങൾ

ക�ോൺസുലേറ്റ്/എംബസി
ടി എ എസ് സി
സ്വകാര്യ ട്രസ്റ്റ്/കുടുംബ ട്രസ്റ്റ്/
വിൽപ്പത്രപ്രകാരമുള്ള ട്രസ്റ്റ്
പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾ

ഇന്ത്യൻ വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ

വിദേശ ബാങ്കുകൾ

pp

മറ്റ് സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾ

സംസ്ഥാന സർക്കാർ

കേന്ദ്രസർക്കാർ

മറ്റ് സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ
പ്രൊജക്റ്റ് ഓഫീസ്

ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ്

ഓഫ്ഷോർ ക�ോർപ്പറേഷൻ

മറ്റ് വിദേശ സംഘടനകൾ

ഹൗസിംഗ് സ�ൊസൈറ്റികൾ

വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ

ലെയ്സൺ ഓഫീസ്

ക്ലബ്ബുകൾ

പി എഫ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി/പെൻഷൻ പിരിയൽ/ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി/സംഭാവന ഫണ്ടുകൾ
നിയമ സ്ഥാപനം

സി എ സ്ഥാപനം

പ്രാദേശിക സ്ഥാപനങ്ങൾ

ra

വിദേശ സംഘടനകൾ

ബാധകമല്ല

എൻ ബി എഫ് സി

എക്സ്ചേഞ്ച് ഹൗസുകൾ

പ�ൊതുമേഖലാ വ്യവസായം

പ്രതിര�ോധ സ്ഥാപനങ്ങൾ

കയറ്റുമതികളും ഇറക്കുമതികളും

fo

സർക്കാർ വകുപ്പ്

ക്രെഡിറ്റ് ക�ോ-ഓപ്പറേറ്റീവ്
സ�ൊസൈറ്റി

മറ്റുള്ളവ

ഇറക്കുമതികൾ

MP

സഹകരണ ബാങ്കുകൾ

ടി എ എസ് സി

നിർമ്മാണം

മ�ൊത്തവ്യാപാരം

ചില്ലറ വ്യാപാരം/വ്യാപാരികൾ

വിദേശസർക്കാർ

പബ്ലിക്ക് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ്

മതപരമായ ട്രസ്റ്റ്

എൻ ജി ഓ/വെൽഫെയർ സ്ഥാപനങ്ങൾ

മറ്റുള്ളവ ______________________

കൺസൾട്ടൻസി സ്ഥാപനം

ആർക്കിടെക്ചർ സ്ഥാപനം

ഷെയർ ബ്രോക്കിംഗ്
സ്ഥാപനം

റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജന്
റ് സ്ഥാപനം

വാഹന ഡീലർമാർ (ഉപയ�ോഗിച്ച
വാഹനങ്ങൾ)

ആയുധങ്ങൾ/പ്രാചീനവസ്തുക്കൾ/കലാസൃഷ്ടി
ഡീലർമാർ
ബാർ/കാസിന�ോ/നിശാ ക്ലബ്ബ്

വാഹന അനുബന്ധ ഭാഗങ്ങൾ

സ്വർണ്ണവ്യാപാരി

സിമന്
റ്

രാസവസ്തുക്കൾ/ഡൈകൾ/പെയിന്
റുകൾ

കെമിസ്റ്റ്

വ്യാപാരവസ്തുക്കളുടെ
ഇടനിലക്കാരൻ
ര�ോഗനിർണ്ണയ/ഗവേഷണ കേന്ദ്രം

കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ

കമ്പ്യൂട്ടർ സ�ോഫ്റ്റ്വെയർ

കരാറുകാർ

ഡിപ്പാർട്ടുമെന്
റ്/ഗ്രോസറി സ്റ്റോർ

ഇലക്ട്രിക്കൽ വസ്തുക്കൾ

ഇലക്ട്രോണിക്
സും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും

എഞ്ചിനീയറിംഗ്

രാസവളങ്ങൾ/വിത്തുകൾ/കീടനാശിനികൾ

എഫ് എം സി ജി

ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ

ഫ�ോറെക്സ് ഡീലർ

ഫർണീച്ചർ/തടി

ഗാർമെന്
റ് സ്റ്റോർ

അതിഥിസൽക്കാരം

ആശുപത്രികൾ

ഇരുമ്പുരുക്ക്

ഐ ടി/ഐ ടി ഇ എസ്

ലൈഫ് സയൻസുകൾ

മദ്യ വിതരണക്കാരൻ
മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് (എം എൽ
എം)

കാർഷിക വസ്തുക്കൾ

വ്യവസായ തരം

ബേക്കറി/മധുരപലഹാര
നിർമ്മാണശാല

ബി പി ഓ

രത്നങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും

ഹെൽത്ത് ക്ലബ്ബുകൾ

ഐ ടി കൺസൾട്ടിംഗ്

ഐ ടി സേവനദാതാവ്

us

SA
ഓട്ടോമ�ൊബൈൽസ്

ed

I

LE

ഉപഭ�ോക്തൃ വിഭാഗം*

lic
at
io
n

3.

ബ�ോട്ട്/പ്ലെയിൻ ഡീലർഷിപ്പുകൾ/
ദല്ലാൾമാർ

പുസ്തകങ്ങൾ/സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റോർ

ലക്ഷ്വറി, ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ

മീഡിയയും വിന�ോദവും

നാണയവിനിമയം നടത്തുന്നയാൾ

പെട്രോൾ പമ്പ്

പെട്രോളിയം എണ്ണയും വാതകവും

ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്

പ്ലാസ്റ്റിക്കും അനുബന്ധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും

അച്ചടി/പ്രസിദ്ധീകരണം

റിയാൽറ്റി, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ

റെസ്റ്റോറന്
റുകൾ

സ്ക്രാപ് മെറ്റലുകൾ

മറ്റ് ല�ോഹങ്ങളും ല�ോഹ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും

ഷിപ്പിംഗ്

be

ല�ോജിസ്റ്റിക്സ് (ട്രാൻസ്പോർട്ട്
ഒഴികെ)

നഴ്
സിംഗ് ഹ�ോം/ക്ലിനിക്കുകൾ

ടെലിക�ോം, ടെലിക�ോം ഉപകരണം

വസ്ത്രശാലകൾ

ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്

ട്രാവലും ടൂറിസവും

മറ്റുള്ളവ

o

ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഓഫറും യഥാസമയം അറിയിക്കൽ*

tt

അനേകം വിഷയങ്ങളടങ്ങിയ ഫിനാൻഷ്യൽ സ�ൊല്യൂഷനുകളും മേന്മയേറിയ അനുഭവവും നിങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി, ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവേശകരമായ
ഓഫറുകളും കാര്യങ്ങളും മറ്റും അറിയിക്കാൻ യെസ് ബാങ്കിന് നിങ്ങളെ ഫ�ോൺ, എസ് എം എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ മുഖേന ബന്ധപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് തുടർച്ചയായി ഏറ്റവും മികച്ച സേവനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളെ
അനുവദിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ഡ�ോർസ്റ്റെപ്പ് ബാങ്കിംഗ്

No

യെസ് ബാങ്കിൽ നിന്നും ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഓഫറുകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങൾ നേടാൻ ഞാൻ

വേണം

വേണ്ട

ആഗ്രഹിക്കുന്നു/

ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.

(ഉവ്വ് എങ്കിൽ, ഡ�ോർസ്റ്റെപ്പ് ബാങ്കിംഗ് ഫ�ോം കൂട്ടിച്ചേർക്കുക)

നാമനിര്ദ്ദേശ ഫ�ോറം (ദയവായി ലഭ്യമായ ഐച്ഛികങ്ങളില്ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക) ഏക ഉടമയ്ക്ക് മാത്രം ബാധകം
വേണം, ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 1949-ലെ ബാങ്കിംഗ് നിയന്ത്രണ ചട്ടത്തിലെ 45 സെഡ്എ വിഭാഗം, 1985-ലെ ബാങ്കിംഗ് കമ്പനീസ് (ന�ോമിനേഷന്
) നിയമാവലികളിലെ 2(1) നിയമം എന്നിവ പ്രകാരം എനിക്ക്/ഞങ്ങള്
ക്ക്
നാമനിര്ദ്ദേശത്തിന്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട്.
എന്റെ/ഞങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലുള്ള നാമനിർദ്ദേശ സൗകര്യത്തിന്റെ പ്രയ�ോജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് യെസ് ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എനിക്ക്/ഞങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പ്രസ്തുത
ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ വിശദീകരണം ഞാന്
/ഞങ്ങള്കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ലെന്നും, ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നാമനിര്ദ്ദേശം ചെയ്യാന്ഞാന്
/ഞങ്ങള്
ആ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും പ്രസ്താവിക്കുന്നു. നാമനിർദ്ദേശ സൗകര്യമില്ലാത്തെ എന്റെ/
ഞങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കൽ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ഉവ്വ് എങ്കിൽ, ഞാൻ പ്രത്യേകമായി ഡി എ1 പൂരിപ്പിക്കുന്നു

അപേക്ഷകന്റെ ഒപ്പ്

അടിസ്ഥാന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ
കറന്റ് അക്കൗണ്ട്: (1) വ്യക്തികൾ, പ്രൊപ്പൈറ്ററി സ്ഥാപനങ്ങൾ, പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ, പ്രൈവറ്റ്/പബ്ലിക്ക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനികൾ, എച്ച് യു എഫുകൾ, സ�ൊസൈറ്റികൾ, ട്രസ്റ്റുകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് കറന്
റ് അക്കൗണ്ടുകൾ ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്.
(2) കറന്
റ് അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസുകൾക്ക് പലിശ നൽകുന്നതല്ല.
നിങ്ങളുടെ ഉപഭ�ോക്തൃ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അറിയുക: (1)ഒരു അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, ഭാവിയിലെ ഉപഭ�ോക്താവിനെയും/ഉപഭ�ോക്താക്കളെയും പ�ൊതുജനങ്ങളെയും ഞങ്ങളെത്തന്നെയും വഞ്ചനയിൽ നിന്നും ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ ദുരുപയ�ോഗം
ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും പരിരക്ഷിക്കാൻ, അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ (വ്യക്തികളുടെ) വിലാസവും ഐഡന്
റിറ്റിയും സംബന്ധിച്ച് ബാങ്ക് സ്വയം പരിശ�ോധിച്ച് ബ�ോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.
(2) അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന/ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന
വ്യക്തിയുടെ (വ്യക്തികളുടെ) ഏറ്റവും പുതിയ ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫുകൾ ബാങ്കിന് ആവശ്യമാണ്.
(3) കെ വൈ സി ഡ�ോക്യുമെന്റുകളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ അംഗീകൃത ലിസ്റ്റ് ശാഖയിൽ ലഭ്യമാണ്. അതിനായി, നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ശാഖയെ
സമീപിക്കുക.
(4) ആദായ നികുതി വകുപ്പ് പാൻ കാർഡ് നൽകിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തി/എന്റിറ്റി, അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കൽ ഫ�ോമുകളിൽ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർ, ഫ�ോം 60-ല�ോ (കാർഷിക സംബന്ധമല്ലാത്തത്) ഫ�ോം 61-ല�ോ
(കാർഷിക സംബന്ധമായത്) ഒരു പ്രസ്താവന നൽകേണ്ടതുണ്ട്.
(5) അന്തരിച്ച ഉപഭ�ോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് പേയ്മെന്റ് അനന്തരാവകാശികൾക്കോ/അവകാശവാദികൾക്കോ നൽകേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ, ഉചിതമായതും റെഗുലേറ്റർമാർ
നിർദ്ദേശിക്കുന്നതുമായ സുരക്ഷാ പത്രങ്ങൾ ബാങ്ക് സ്വീകരിക്കുന്നു.

ബാങ്ക് നൽകുന്ന വ്യത്യസ്ത സേവനങ്ങളുടെ/സൗകര്യങ്ങളുടെ ഉപയ�ോഗവും പ്രയ�ോജങ്ങളും സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രധാന വിവരങ്ങൾക്കായി 'യെസ് ബാങ്ക് സിറ്റിസൺസ് ചാർട്ടർ', 'നിരക്കുപട്ടിക' എന്നിവയുടെ ഒരു പകർപ്പ് ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും
അഭ്യർത്ഥനയിന്മേൽ ലഭ്യമാണ്.

(3)

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

ഏക ഉടമയുടെ പ്രസ്താവന:
______________________________________________________________________________________________ എന്ന പേരിലുള്ള ബിസിനസ്സിന്റെ ഏക ഉടമ ഞാനാണെന്നും ആയതിനാൽ അതിന്റെ
ബാധ്യതകൾക്കുള്ള

ഏക

ഉത്തരവാദി

ഞാനാണെന്നും

_______________________________________________________________________________________________

എന്ന

ഞാൻ

ഇതിനാൽ

പ്രസ്താവിക്കുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രൊപ്പൈറ്ററി സ്ഥാപനത്തിനായി കറന്
റ് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കാൻ യെസ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന്റെ ________________________________ ശാഖയ�ോട് ഞാൻ
അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. എന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഘടനയിൽ വരുന്ന ഏത�ൊരു മാറ്റവും ഞാൻ രേഖാമൂലം ബാങ്കിനെ അറിയിക്കും, ബാങ്ക് രേഖകളിലുള്ള മേൽപ്പറഞ്ഞ
സ്ഥാപനത്തിൽ

നിന്ന്

അപേക്ഷിക്കാനും

ബാങ്കിന്

ഞാൻ

പിരിഞ്ഞുകിട്ടാനുള്ള

താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു,

എല്ലാ

ബാങ്കിംഗ്

ബാധ്യതകളും

വീട്ടുന്നതുവരെ

പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി

ഞാൻ

അതിന്

ഞാൻ

ഇന്
റർനെറ്റ്

ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും.

മുഖേന

അക്കൗണ്ട്

കൂടാതെ,

നെറ്റ്ബാങ്കിംഗിനായി

ചെയ്യും.

അക്കൗണ്ടുമായും

ആക്സസ്

യെസ്

ബാങ്കിൽ

സേവനങ്ങളുമായും

നെറ്റ്
ബാങ്കിംഗ്, മ�ൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്നിവയുമായും ബന്ധപ്പെട്ട ബാധകമായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ഞാൻ വായിച്ചു, ആ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും
അവയിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ വരുത്തുന്ന ഭേദഗതികളും അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കും.
(ഏക ഉടമയുടെ സ്റ്റാമ്പില്ലാതെയുള്ള ഒപ്പ്) ________________________________________________________

അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കൽ ഫ�ോം പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ
അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഡ�ോക്യുമെന്
റുകൾ
സമർപ്പിക്കുക

നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡ�ോക്യുമെന്
റുകളിൽ ദൃശ്യമാകുന്നത് പ�ോലെ പേര്/എന്
റിറ്റി പേര് എഴുതുക
ഉചിതമായ ചതുരങ്ങളിൽ ശരിയടയാളമിടുക

ഫ�ോമിലെ ഉചിതമായ ഇടങ്ങളിൽ ഒപ്പിടുക

നഗരം, സംസ്ഥാനം, തപാൽ ക�ോഡ്, ലാൻഡ്മാർക്ക് എന്നിവ സഹിതം വിലാസം വ്യക്തമാക്കുക

ചുവടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്ന സമ്മത സ്ലിപ്പ് നിർബന്ധമായും ആവശ്യപ്പെടുക

ഫ�ോമിൽ വെള്ള മഷി ഉപയ�ോഗിക്കരുത്. മീതെ എഴുതുന്നത�ോ/തിരുത്തല�ോ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറുകെ വെട്ടി ചുവടെ
ഒപ്പിടുക

ബാങ്ക് പ്രതിനിധികൾക്ക് പണമ�ൊന്നും കൈമാറരുത്

കെ വൈ സി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ (ഓഫീസ് ഉപയ�ോഗത്തിന് മാത്രം)
ഞാൻ

ബിസിനസ്

സ്ഥലത്ത്

വെച്ച്

ശ്രീ/ശ്രീമതി

............................................................................................,

...........................................................................................................................................................................,

ശ്രീ/ശ്രീമതി

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

ശ്രീ/ശ്രീമതി

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

എന്നയാളെ/എന്നിവരെ

നേരിൽ

കണ്ടു.

ഈ

ഫ�ോം എന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഒപ്പിട്ടതെന്ന് ഞാൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു, ഫ�ോമിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡ�ോക്യുമെന്
റുകളുടെ സഹായത്തോടെ പരിശ�ോധിച്ചുറപ്പിച്ചുവെന്നും ഞാൻ
സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.
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ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്: ................................................................................................................................................................
...............................................................................

LE

എംപ്ലോയീ ക�ോഡ്:

തീ

തീയതി:

തീ

മാ

മാ

വ

വ

വ

വ

ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഒപ്പ്

ഓഫീസ് ഉപയ�ോഗത്തിന് മാത്രം

ബിസിനസ്
സെഗ്മെന്റ്

ബി ആർ ബി

ആർ ബി

ഐ എഫ് ഐ

എഫ് എ ആർ എം

എസ് ഐ ജി എ

പാർട്ണർ
സെഗ്മെന്റ്

ബി ആർ ബി

ആർ ബി

ഇ ബി ബി

ഐ എഫ് ഐ

എഫ് എ ആർ എം

ഇ ബി ബി

സി ബി ബി

എസ് ബി ബി

എസ് ബി ബി

ഐ എസ് ബി

സി ഐ ബി

സി എഫ് ഐ ബി ജി

എ ബി ബി

ഇ സി ജി

ആർ ആർ ബി

ഐ എസ് ബി

സി ഐ ബി

സി എഫ് ഐ ബി ജി

എ ബി ബി

ഇ സി ജി

ആർ ആർ ബി

MP
എസ് ഐ ജി എ

ഓര�ോ പാദവാർഷികത്തിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഇടപാട്

1 - 49

50 - 100

ഏക ഉടമയും എച്ച് യു എഫും

വാക്ക് ഇൻ

അതെ

അല്ല

ഉവ്വ് എങ്കിൽ, 'വാക്ക് ഇൻ' പ്രസ്താവന ചേർക്കുക

അതെ

അല്ല

> 100

സി എഫ് ആർ എച്ച് ഇ

ജി ആർ എം

എം എൻ സി

ഐ എൻ ബി കെ ജി

സി എഫ് ആർ എച്ച് ഇ

ജി ആർ എം

എം എൻ സി

ഐ എൻ ബി കെ ജി

പ്രത്യേക പദവി അക്കൗണ്ട്

പി ഇ പി

എൻ ജി ഒ

പ്രത്യേക പദവി ഒന്നുമില്ല

റിസ്ക് വിഭാഗം:

കുറഞ്ഞത്

ഇടത്തരം

ഉയർന്നത്

ra

(ബാധകമെങ്കിൽ)

സി ബി ബി

fo

പ്രൊമ�ോഷൻ ക�ോഡ്

പ�ോർട്ട്ഫ�ോളിയ�ോ ക�ോഡ്

ഗ്രൂപ്പ് ഐഡി

us

എംപ്ലോയീ ക�ോഡ്
(ബി എസ് ഡി എൽ/ബി എസ് പി)

യെസ് ഫസ്റ്റ്/യെസ് ഫസ്റ്റ് ബിസിനസ്
ട്രാക്കർ ഐഡി

o

ഒപ്പ് (ബി എസ് ഡി എൽ/ബി
എസ് പി)

സെയിൽസ് ആർ എം ക�ോഡ്

tt

അംഗീകരിച്ചത്
എംപ്ലോയീ ക�ോഡ്
(ബി ബി എൽ/ആർ ടി എൽ/ബി
ആർ എൽ)

സേവന ആർ എം ക�ോഡ്

No

ഉപഭ�ോക്തൃ ഐഡി (ബി ബി
എൽ/ആർ ടി എൽ/ബി ആർ എൽ)

എൽ ജി ക�ോഡ് (വ്യക്തി)

എൽ ജി ക�ോഡ് (ശാഖ)

be

ഉപഭ�ോക്തൃ ഐഡി (ബി എസ്
ഡി എൽ/ബി എസ് പി)

ക�ോർപ്പറേറ്റ് ക�ോഡ്
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സ�ോഴ്സറുടെ ഒപ്പ്

ലീഡ് ഐഡി

ed

SA

സ�ോഴ്സറുടെ എംപ്ലോയീ ക�ോഡ്

അസറ്റ് ആർ എം ക�ോഡ്

ഒപ്പ് (ബി ബി എൽ/ആർ ടി എൽ/
ബി ആർ എൽ)

പി എസ് എം ക�ോഡ് (സി എം
എസ്)

സമ്മതം

അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിന് നിരക്കൊന്നും ചുമത്തുന്നില്ല

ഞാൻ/ഞങ്ങൾ യെസ് ബാങ്കിൽ ഒരു കറന്
റ് അക്കൗണ്ട്/സേവിംസ് അക്കൗണ്ട്/ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് ആരംഭിക്കാൻ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. പേയ്മെന്
റ് വിശദാംശങ്ങൾ ഇവയാണ്:
ഉപഭ�ോക്താവിന്റെ പേര്: ശ്രീ.

തുക (`)

പണമടയ്ക്കുന്ന ചെക്ക് നം.

ബാർക�ോഡ്

ക്യാഷ്

ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്
സ്വീകരിച്ച തീയതി

തീ

തീ

മാ

മാ

വ

വ

വ

വ

(4)

ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഒപ്പ്

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

