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ग्राहक आयडीशी लिंक केलेल्या सर्व खात्यांसाठी ई-स्टेटमें टही वर निर्दिष्ट केलेल्या ईमेल आयडीवर पाठविली जाईल.
कोणताही पर्याय निवडलेला नसल्यास, स्वतः करणे हाच डिफॉल्ट पर्याय असेल.
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ग्राहक
आयडी:

सर्वाधिक महत्वाचे दस्तऐवज (एम आय डी)

विविध चालू खाते

No
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मी/आम्ही विविध उत्पादनासाठी लागू शुल्कांचे नियोजन वाचले, प्राप्त केले आणि समजले आहे . मी/आम्ही समजले आहे की मी/आम्ही उघडलेल्या चालू खात्यामध्ये सरासरी मासिक शिल्लक
(एएमबी)/सरासरी तिमाही शिल्लक (एक्यूबी)/अर्ध्या वर्षाची सरासरी शिल्लक (एचवायएबी) आणि एकूण तिमाही थ्रुपूट (टीक्यूटी) राखणे आवश्यक आहे . मी/आम्ही समजले आहे की प्रतिबद्ध ए एम
बी/ए क्यू बी/एच वय ए बी/टी क्यू टी कायम न राखल्यास नमूद केल्याप्रमाणे कायम-न राखल्याचे शुल्क लावले जातील.
ए एम बी

ए क्यू बी

टी क्यू टी (`)

एच वाय ए बी (`)

कायम न राखल्याचे शुल्क (`)
कोणताही 1 अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता
ग्राहक स्वाक्षरी

1.
2.
3.
4.
5.

सरासरी मासिक शिल्लक (ए एम बी): सरासरी मासिक शिल्लक =या महिन्याची दै निक अंतिम शिल्लक = दै निक अंतिम शिल्लक/महिन्यातील एकूण दिवस.
सरासरी तिमाही शिल्लक (एक्यूबी): सरासरी तिमाहीक शिल्लक =या तिमाहीची दै निक अंतिम शिल्लक = दै निक अंतिम शिल्लक/तिमाहीतील एकूण दिवस.
अर्ध्या वर्षाची सरासरी शिल्लक (एच वाय ए बी): 2 तिमाहीची दै निक अंतिम शिल्लक = दै निक अंतिम शिल्लक/2 तिमाहीतील एकूण दिवस प्रत्येक जून आणि डिसेंबर मधील अर्ध्या वर्षाच्या समाप्तीला एच वाय ए बी लागू होईल.
एकूण तिमाही थ्रूपूट (टी क्यू टी): आयात सेवा, निर्यात सेवा आणि पैसे भरण्याची सेवा संबंधित चालू खात्यातील प्रत्यक्ष डेबिट्स आणि क्रे डिसची बेरीज.
विविध व्यवहार आणि सेवांवरील उत्पादनानुसार विनाशूल्क मर्यादा केवळ सरासरी तिमाही शिल्लक (ए क्यू बी) ही खात्यामध्ये राखून ठे वली असल्यास लागू होतील नाहीतर शुल्काच्या नियोजनानुसार (एस ओ सी) नुसार मानक
शुल्क लागू होतील. त्या व्यतिरिक्त, ए क्यू बी राखून न ठे वलेले शुल्क दे खील लागू होतील.
6. कोणत्याही विशिष्ट प्रोमो/ऑफर अंतर्गत उघडलेल्या खात्यांना प्रोमो/ऑफरच्या कालबाह्यतेनंतर एम आय डी लागू होईल.
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ग्राहकाचे नाव" ला दे य असावा

(1)

बेअरर कार्ड

होय

नाही

[ कोणत्याही कार्डांची निवड केलेली नाही (

1

2

YBL AOF_Non Individuals (Oct 2015)_Size: 210 mm x 297 mm
3
4
5 ]

अटी आणि शर्ती
मी/आम्ही, खाली सही करणार, येस बॅंक मर्या. चे भावी/विद्यमान ग्राहक बनणार आहे . (यापुढे याचा “बॅंक” म्हणून उल्लेख केला जाईल) याद्वारे पुष्टी करतो की मी/आम्ही वेबसाइटवर प्रदर्शित केलेल्या अटी आणि
शर्तींच्या सर्व तरतूदीं वाचल्या, समजल्या आणि त्यांचे पालन करण्याचे आणि त्यास बांधील असल्यास सहमती दिली: www.yesbank.in जी वेळोवेळी माझे/आमची कायम ठे वलेली/उघडलेली/बॅंकेमध्ये कायम ठे वली
जाणारी/उघडली जाणारी चालू आणि भविष्यातील सर्व खाती नियंत्रित करते आणि विविध सेवा/सुविधा ज्याचा सध्या लाभ/फायदा घेतला आहे किं वा भविष्यात आणि आवश्यक असल्यास लाभ/फायदा घेतला जाईल.
मी/आम्ही येथे बॅंकेला कोणतेही निहित दे य आणि आमच्याकडून बॅंकेला दे णे असलेले दे य आमच्या कोणत्याही खात्यामधन
ू डेबिट करण्यासाठी आणि बॅंकेने मंजरू ी दिलेले आणि/किं वा एकत्रित केलेल्या आणि निश्चित केलेल्या किं वा
कोणत्याही/सर्व सुविधा/सेवा खर्च, शुल्क, कर्ज अंतर्गत बॅंकेमध्ये निहित असलेल्या कोणत्याही खात्यामधील अपेक्षित शिल्लकेमधून डेबिट करण्याची परवानगी दे तो.
मला/आम्हाला समजले आहे की येस बॅंकेला खाते/किं वा त्यासाठी/त्यासंबंधित पुरविलेल्या सेवा आणि/किं वा खात्या संबंधित अटी आणि शर्ती कधीही सुधारण्याची किं वा परिशिष्ट करण्याचे संपूर्ण अधिकार आहे त. येस बॅंक ते वेबसाइटवर
होस्ट करून सुधारलेल्या अटी आणि शर्तीविषयी: www.yesbank.in किं वा नियामक मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे कोणत्याही मार्गाने सूचित करू शकते.
येथे पुढे पुष्टी करतो की मी/आम्ही आर बी आय ने तयार केलेली लागू नियामके/मार्गदर्शक तत्त्वे वाचली आणि समजली आही ज्यामध्ये एफ ई एम ए नियामके, 2000 ई ई एफ सी नियंत्रित करणारी खाती आणि एफ ई एम
ए कायदा 1999 चा समावेश आहे आणि मी/आम्ही अशा सर्व वेळोवेळी लागू होणारा कायदा/नियामके/मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यास/त्यास बांधील असण्यास सहमती दिली आहे . येथे पुढे पुष्टी करतो की मी/आम्ही बॅंकेच्या
वेबसाइटवर (www.yesbank.in) अटी आणि शर्ती अंतर्गत दर्शविलेल्या विदे शी खाते कर अनुपालन कायदा/सामान्य अहवाल मानक संबंधित लागू नियामके/मार्गदर्शक तत्त्वे वाचले आणि समजले आहे . मी/आम्ही येथे घोषित करतो
की येथे प्रदान केलेली माहिती सत्य आणि योग्य आहे .
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^ ई-स्टेटमें ट फ्लेक्सी वारं वारता (खाते स्तर)

कोणतेही दोन संयक
ु ्त

कोणीही

इतर (कृपया नमूद करा)

ठरावानुसार

सर्वांद्वारे संयुक्त
दै निक

साप्ताहिक

पंधरवडा

मासिक

तिमाही

वार्षिक

कृपया लक्षात ठे वा की केवळ एक वारं वारता निवडली जाऊ शकते. डिफॉल्ट वारं वारता साप्ताहिक असेल
टिपा: *डेबिट कार्ड - (1) रिटे ल नेटबॅंकिं ग आणि फोनबॅंकिं गसाठी डेबिट कार्ड आणि पिन पहिल्यांदा लॉगिन सक्षम करते. डेबिट कार्डची निवड न केल्यास रिटे ल नेटबॅंकिं ग अॅक्सेस करण्यासाठी भिन्न पिन जारी केला जाईल. (2)
आपण वरील पर्याय निवडून आंतरदे शीय/आंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्ड मध्ये निवडू शकता. (3) बॅंक चिप कार्ड दे ण्यास तयार होईपर्यंत आंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्ड जारी केले जाईल, निवडलेला कार्ड प्रकार कोणताही असला तरीही. #नेटबॅंकिं ग
- (1) नेट बॅंकिं ग लागू होत असल्यास, रिटे ल आणि व्यवसाय बॅंकिं ग ग्राहकांसाठी रिटे ल नेट बॅंकिं ग व्यवहार अॅक्सेस आणि मोबाईल बॅंकिं ग डिफॉल्टनुसार जारी केले जाईल. (2) अन्य सर्व विभागांसाठी, कॉर्पोरे ट नेट बॅंकिं ग जारी
केले जाईल. वेगळी प्रपत्रे भरणे आवश्यक आहे त. (3) सर्व अधिकृत स्वाक्षरीकर्त्यांना खाते माहिती अॅक्सेस करण्यासाठी वेगवेगळे रिटे ल नेट बॅंकिं ग दृश्य अॅक्सेस डिफॉल्टनुसार दिला जाईल. ^ई-स्टेटमें ट - (1) खाते स्तर ई-स्टेटमें ट
निवडले असल्यास सर्व स्वाक्षरीकर्त्यांना जारी केली जाईल आणि फ्लेक्सी वारं वारता निवडली जाऊ शकते. **ऍलर्ट्स - (1) डीफॉल्ट ऍलर्ट्स – कोणतेही 5,000 किं वा त्यावरील डेबिट/क्रे डिट, साप्ताहिक खाते शिल्लक. (2) डिफॉल्ट
सतर्क तेची वरील लागू पर्यायानुसार नोंदणी केली जाईल.

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

खाते उघडण्याचे प्रपत्र
इतर व्यक्ती

(केवळ अर्जदाराने भरावे)

वित्त व्यापार आणि सेवांसाठी एस एम एस आणि ईमेल सतर्क ता
ईमेल आयडी

मोबाईल

1

+91

2

+91
+91

3

+91

4

विद्यमान बॅंकिं ग नातेसंबंध
मी/आम्ही अन्य कोणतीही क्रे डिट कार्ड सुविधा वापरत नाही.

माझ्याकडे/आमच्याकडे खालील बॅंक(के) ची क्रे डिट सुविधा आहे
सुविधेचा प्रकार

बॅंकेचे नाव

रक्कम

1.
2.

एकमेव मालक

मर्यादित दायित्व भागीदारी

हिंद ु संयक
ु ्त कुटुंब (एच यू एफ)

सोसायटी

कलम 25 कंपनी

विमा कंपनी

विदे शी कंपनी

अन्य

II

सेवा

व्यवसाय स्वरूप

IV

प्रायव्हेट लि. कंपनी

पब्लिक लि. कंपनी

शासकीय विभाग

वैधानिक महामंडळे

म्युच्युअल फंड कंपनी

वित्तीय संस्था
विदे शी व्यक्ती

रिटे ल व्यापार/व्यापारी

सामील झाला आहे की नाही

निर्यात

वित्तीय विभाग
सहकारी बँका

एल आय सी

संस्था

सहकारी पतसंस्था

शासकीय विभाग

घाऊक व्यापार

उत्पादन

विदे शी व्यक्ती

वकिल/दत
ू ावास

टी ए एस सी

लागू नाही

एन बी एफ सी

भारतीय व्यापारी बँका

विदे शी बॅंका

राज्य सरकार

स्थानिक सरकारी

निकटवर्ती कार्यालय

विदे शी सरकार

सार्वजनिक विश्वस्त मंडळ
एन जी ओ/कल्याणकारी संस्था

धार्मिक संस्था
अन्य

शाखा कार्यालय
अन्य विदे शी व्यक्ती

सी ए फर्म

एफ एम सी जी
रत्न आणि दागिने

ऑटो डिलर्स (वापरलेली वाहने)

संगणक हार्डवेअर
इलेक्ट्रिकल घटक

सिमें ट

संगणक सॉफ्टवेअर
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि उपकरणे

रसायने/डाय/पें ट्स

औषधविक्रे ता

खाद्य व पेये
हे ल्थ क्लब

आयटी सल्लागार

आयटी सेवा प्रदाता

शिपिंग

लक्झरी आणि जीवनशैली

पेट्रोल पंप
स्थावर मालमत्ता आणि पायाभत
ू सवु िधा

टे लिकॉम व दरू संचार उपकरणे

उत्पादने आणि ऑफरची अद्यतने*

बोट/प्लेन वितरण/दलाल
कंत्राटदार
अभियांत्रिकी

फॉरे क्स विक्रे ता
आतिथ्य

विभाग/किराणा दक
ु ान
खते/बियाणे/कीटकनाशके

फर्निचर/इमारती
रुग्णालये

आयटी/आयटीईएस

गारमें ट स्टोअर
लोखंड व स्टील

जीवन विज्ञान

माध्यम आणि मनोरं जन

मद्य वितरक

मनी चें जर

पेट्रोलियम तेल आणि वायू
रे स्टॉरं ट्स
वस्त्रोद्योग

पुस्तके/स्टे शनरी दक
ु ान

औषधोत्पादन
स्क्रॅप मेटल

वाहतूक ऑपरे टर

मल्टी लेव्हल मार्केटिंग (एमएलएम)

प्रवास आणि पर्यटन

प्लास्टिक आणि तत्सदृश उत्पादने
अन्य धातू आणि धातू उत्पादने
अन्य

o

नर्सिंग होम/चिकित्सा
मुद्रण/प्रकाशन

बार/कॅसिनो/नाईट क्लब

be

लॉजिस्टिक्स (वगळू न वाहतूक)

शेअर ब्रोकिं ग फर्म

ऑटो सहाय्यके

us

कमोडिटिज दलाल
निदान/संशोधन केंद्र

स्थावर मालमत्ता एजंट फर्म

शस्त्रास्त्र/पुरातन/कला विक्रे ता

सराफा विक्रे ता

बी पी ओ

सल्लागार संस्था

कृषी उत्पादने
बेकरी/मिठाई स्टोअर

SA

ऑटोमोबाइल

वास्तुकला फर्म

कायदा फर्म

क्लब्स

ed

व्यावसायिक सेवा

अन्य वित्तीय संस्था

fo

गह
शिक्षण संस्था
ृ निर्माण संस्था
खाजगी संस्था/कौटुंबिक संस्था/इच्छे नुसार संस्था
पी एफ सेवानिवतृ ्ती/ग्रुप ग्रॅच्युइटी/दानधर्मशील निधी

उद्योगाचे स्वरूप

अन्य

निर्यात आणि आयात

केंद्र सरकार

अन्य शासकीय विभाग
प्रकल्प कार्यालय
ऑफशोअर कॉर्पोरे शन

टी ए एस सी

कृत्रिम कायदे विषयक व्यक्ती

आयात

विनिमय घरे

सार्वजनिक विभाग उपक्रम

संरक्षण स्थापना

असोसिएशन/ए ओ पी/ बी ओ आय

कायदे शीर

MP

III

भागीदारी संस्था

pp

ग्राहक प्रकार

ra

I

LE

ग्राहक श्रेणी*

lic
at
io
n

3.

tt

तुमच्यासाठी सर्वसमावेशक वित्तीय उपाय आणि उत्तम अनुभव आणण्याच्या आमच्या प्रयत्नांमध्ये, येस बँकेला अगदी ताज्या नावीन्यपूर्ण गोष्टी, रोमांचक ऑफर्स आणि तुमच्या खात्याशी संबंधित सेवा दे ण्याशी निगडीत विषयांसाठी
तम
ु च्याशी फोनवर संपर्क साधावा लागेल, एसएमएस किं वा ईमेल करावा लागेल. तम
ु च्यासाठी सातत्याने सर्वोत्तम गोष्टी आणण्याची आम्हाला परवानगी द्यावी अशी आम्ही तम
ु ्हाला विनंती करतो.

डोअरस्टेप बॅंकिं ग

No

मला येस बँकेकडून उत्पादने आणि ऑफर्सबाबत अद्यतने प्राप्त करायची
होय

नाही

आहे त/

करायची नाहीत.

(होय असल्यास, कृपया डोअरस्टेप बॅंकिं ग प्रपत्र जोडा)

ै ी एक निवडा) फक्त एकल मालकाला लागू
नामनिर्दे शण फॉर्म (कृपया उपलब्ध पर्यायांपक
होय, मला/आम्हाला बॅंक ठे वीच्या संबंधित बॅंकिं ग नियमन कायद्याच्या विभाग 45झेडए, 1949 आणि बॅंकिं ग कंपनीजच्या (नामनिर्देशण) नियम 2(1), 1985 खाली नामनिर्देशण आवश्यक आहे .
नाही मी/आम्ही पुष्टी करतो/ते की मला/आम्हाला माझ्या/आमच्या बँक खात्याच्या नामनिर्देशन सुविधेबाबत येस बँकेच्या अधिकाऱ्याने
स्पष्ट करून सांगीतले. तथापि, मी/आम्ही असे नमूद करतो की सांगितलेले फायदे स्पष्ट करूनसुद्धा, मी/आम्ही खात्यास कोणत्याही
व्यक्तीचे नामनिर्देशण करू इच्छित नाही. उमेदवारी सुविधेशिवाय माझे/आमचे खाते उघडण्याच्या प्रक्रियेची विनंती करा.

होय असल्यास, मी डी ए 1 वेगळा भरत आहे

अर्जदाराची स्वाक्षरी

मल
ु भत
ू मार्गदर्शक तत्वे
चालू खाते उघडा: (1) चालू खाते स्वतःसाठी, मालकी संस्था, भागीदारी फर्म, खाजगी आणि सार्वजनिक लिमिटे ड कंपन्या, हिंद ू संयुक्त कुटुंब संस्था, ट्रस्ट इ. उघडू शकतात. (2) चालू खात्यातील क्रे डिट शिल्लकेला व्याज दिले जात नाही.
तुमचा ग्राहक जाणून घ्या (नो युवर कस्टमर) मार्गदर्शक तत्वे: (1)खाते उघडत असताना, भावी ग्राहक, सार्वजनिक सदस्य आणि आमचे बॅंकिं ग सिस्टिमच्या फसवणूक आणि अन्य गैरवापरापासून संरक्षण करण्यासाठी बॅंकेने पत्ता, खाते
उघडण्यासाठी व्यक्तीची ओळख आणि अस्तित्त्वाद्वारे स्वतःचे समाधान करणे आवश्यक आहे . (2) खाते उघडणाऱ्या/वापरणाऱ्या व्यक्ती(क्तीं) ची अलीकडील छायाचित्रे बँकेला मिळवावी लागतात.
(3) अलीकडील मान्यताप्राप्त
केवायसी दस्तऐवजांची यादी शाखेमध्ये उपलब्ध आहे . त्यासाठी कृपया तुमच्या जवळच्या शाखेशी संपर्क साधा. (4) व्यक्ती/संस्था ज्यांना आयकर विभागाद्वारे पॅन क्रमांक दिला गेला आहे त्यांनी खाते उघडण्याच्या प्रपत्रांमध्ये तो
क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . इतरांनी प्रपत्र 60 (अ-कृषी) किं वा प्रपत्र 61 (कृषी) मध्ये घोषणापत्र द्यायला हवे. (5) मत
ृ ग्राहकांच्या खात्यांमधील शिल्लक उत्तरजीवी/दावेदारांना प्रदान करताना, बँक योग्य आणि नियामकांनी
सांगीतलेले संरक्षण अंगिकारते.
बँकेकडून दे ऊ केल्या जाणाऱ्या विविध सेवा/सुविधांचे वापर आणि लाभ यांबाबतच्या प्रमुख माहितीसाठी ‘येस बँक सिटिझन्स चार्टर’आणि ‘शुल्कांची अनुसूची’ यांची प्रत विनंतीनुसार आणि बँकेच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे .

(3)
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एकमेव मालकी घोषणा:

मी, ______________________________________________________________________________________________ येथे घोषित करतो की मी __________________________________
_____________________________________________________________ या नावा अंतर्गत व्यवसायाचा एकमेव मालक आहे आणि म्हणून मी दायित्वासाठी स्वतः जबाबदार आहे . मी येस बॅंक मर्यादित,
________________________________ शाखेला विनंती करतो की, सांगितलेल्या मालकी व्यक्तीचे चालू खाते उघडावे. मी बॅंकेला लेखी स्वरूपात माझ्या मालकीत झालेले कोणतेही बदल सूचित करे न आणि
बॅंक पुस्तिकेवरील नावामध्ये बदल करे पर्यंत आणि असे दायित्व निर्धारित करे पर्यंत मी कोणत्याही दायित्वासाठी जबाबदार असेन. पुढे, मी येस बॅंक मर्यादितमध्ये नेटबॅंकिं गसाठी अर्ज करू इच्छितो आणि मी बॅंकिं ग
संचालनासाठी इंटरनेट मार्फ त खाते अॅक्सेस करे न. मी नेटबॅंकिं ग, मोबाईल बॅंकिं ग आणि डेबिट कार्ड संबंधित खाते आणि सेवांसाठी लागू अटी आणि शर्ती वाचल्या आहे त आणि नेहमी त्यांचे पालन करे न आणि त्यास
आणि त्यातील बदलास बांधील राहील.
(एकमेव मालकाची शिक्क्याशिवाय स्वाक्षरी) ________________________________________________________

खाते उघडण्याचे प्रपत्र भरण्याच्या सूचना
कृपया आपल्या संबंधित दस्तऐवजांवर जे नाव असेल तेच नाव/संस्थेचे नाव लिहा
कृपया योग्य बॉक्समध्ये टिक करा
शहर, राज्य, पिन कोड आणि महत्त्वाच्या खुणेसह पत्ता निर्दिष्ट करा
कृपया प्रपत्रामध्ये पांढरी शाई वापरू नका. एकावर एक लिहिण्यास/बदल करण्यास काट मारा आणि प्रतिस्वाक्षरी करा

कृपया
कृपया
कृपया
कृपया

खाते उघडण्यासाठी आवश्यक स्वतःची सांक्षाकित दस्तऐवज सबमिट करा
योग्य ठिकाणी प्रपत्रकावर स्वाक्षरी करा
खाली जोडलेली स्वीकृती स्लिप मागा
बॅंक प्रतिनिधीला कोणतीही रक्कम दे ऊ नका

केवायसी प्रमाणपत्र (केवळ अंतर्गत वापरासाठी)
मी श्री/श्रीमती ..........................................................................................................................................................................., श्री/श्रीमती .................................................................................................
............................................................................................ आणि श्री/श्रीमती ........................................................................................................................................................... यांना व्यवसायाच्या
जागी भेटलो आहे . मी पुष्टी करतो की या प्रपत्रावर माझ्या उपस्थितीत स्वाक्षरी केलेली आहे आणि तसेच पुष्टी करतो की संबंधित दस्तऐवजांसह प्रपत्राच्या सामग्रीची पडताळणी दे खील केली आहे .

तारीख:

दि

दि

म

म

व

व

केवळ कार्यालयीन वापरासाठी

आयएसबी

ईबीबी

एस बी बी

ए बी बी

एफ सी जी

व्यावसायिक
विभाग

एफ ए आर एम

सिगा

भागीदार
विभाग

बीआरबी

सीबीबी

ईबीबी

एस बी बी

सिगा

ए बी बी

एफ सी जी

आरबी

प्रति तिमाही अपेक्षित व्यवहार

सीएफआयबीजी

सीएफआरएचई

जी आर एम

एमएनसी

आयएनबीकेजी

आयएफआय

आयएसबी

सीआयबी

सीएफआयबीजी

सीएफआरएचई

जी आर एम

एमएनसी

आयएनबीकेजी

आयएफआय

आर आर बी

1 - 49

50 - 100

होय

नाही

होय

नाही

> 100

विशेष स्थिती खाते
जोखीम श्रेणी:

पीईपी
कमी

एनजीओ

मध्यम

विशेष स्थिती नाही
उच्च

प्रमोशन संकेतांक

fo

एकमेव मालकी आणि एच यू एफ
येथे जा
होय असल्यास, जोडलेल्या घोषणापत्रावर जा

...............................................................................
बँक अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी

ra

एफ ए आर एम

व

सीआयबी

आर आर बी

MP

पोर्टफोलिओ कोड

SA

सोर्सर कर्मचारी कोड

समूह कोड

कॉर्पोरे ट कोड

us

सोर्सर स्वाक्षरी

लीड आयडी

ed

कर्मचारी संकेतांक
(बी एस डी एल/बी एस पी)

be

ग्राहक आयडी (बी एस डी
एल/बी एस पी)

o

स्वाक्षरी (बी एस डी एल/बी
एस पी)

tt

द्वारे मंजरू
कर्मचारी संकेतांक(बी बी एल/
आर टी एल/बी आर एल)

No

ग्राहक आयडी (बी बी एल/
आर टी एल/बी आर एल)

एल जी कोड (वैयक्तिक)
एल जी कोड (शाखा)
येस फर्स्ट/येस फर्स्ट व्यवसाय
ट्रॅ कर आयडी
BRB_247_October_08_15

(लागू असल्यास)

आरबी

सीबीबी

बीआरबी

व

LE

कर्मचारी संकेतांक:

pp
lic
at
io
n

बँक अधिकाऱ्याचे नाव: .................................................................................

विक्री आर एम कोड
सेवा आरएम संकेतांक
मालमत्ता आर एम कोड

स्वाक्षरी (बी बी एल/आर टी
एल/बी आर एल)

पी एस एम कोड (सी एम एस)

खाते उघडण्यासाठी कोणतेही शुल्क लागू करण्यात आले नाही

पोच

मी/आम्ही येस बॅंकेमध्ये चालू खाते/बचत खाते/मुदत ठे वीसाठी अर्ज केला आहे . दे य तपशील खालीलप्रमाणे आहे त:
ग्राहकाचे नाव: मे

धनादे श क्र. द्वारे अदा केली गेली

रक्कम (`)

बारकोड

रोख रक्कम

बँक अधिकाऱ्याचे नाव
स्वीकृती तारीख

दि

दि

म

म

व

व

व

व

(4)

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

