ઈએમવી ડ��બટ કાડર્ અપગ્રેડ – અર� ફોમર્: ખા�/ંુ આદ� શ ધારક (સ્થાિનક ખા�)ંુ
ખાતાની િવગતો
1લો ખાતા ક્રમાંક:



(આ ખાતાનવ ખરરદરઓ અથવા અન્ય ભાગીદાર નવટવકર્ એટરએમ માટ� વ્યવસાયો ખાતવ ઍકસવસ કરાશવ)

ગ્રાહક/અરજદારની િવગતો
અરજદાર�ું નામ:
ગ્રાહક આઇડ�:





ડ��બટ કાડર્ અપગ્રેડ િવનંતી (�ૃપા કરરનવ આવશ્યક �પાંતર પર િનશાન લગાવો)
�ું/અમે અમારા/મારા હાલના કાડર્ કોઈ બદલે િનમ્ન�લ�ખત કાડર્ પસંદ કર�એ છ�એ: __________________________________

 ઈએમવી પ્લે�ટનમ ડ��બટ કાડર્ (માત્ર બચત ખાતાના માટ�)

 ઈએમવી �બઝનેસ ગોલ્ડ ડ��બટ કાડર્

(માત્ર ચા�ુ ખાતાના માટ� )

જોડવા માટ� ના વધારાના ખાતા જો કોઈ હોય તો
2જો ખાતા ક્રમાંક:



3જો ખાતા ક્રમાંક :



�ૃપા કર�ને ન�ધો
•

આ અપગ્રવડ ફોમર્ સાથવ �રર કરવામાં આવવલા બધા ઈએમવી �ચપ કા�્ ર્ સ ઇન્ટરનવશનલ ડ��બટ કા�્ ર્ સ છવ .

•

�યો�ફટ ગ્રાહકો માત્ર ઈએમવી િવઝા �યો�ફટ ડ��બટ કાડર્ �રર કરશવ.

•

બ�કથી નવીનતમ ર� કો�્ર્ સ ઉપલબ્ધ થતાં ડ��બટ/એટરએમ કાડર્ અનવ િપન અરજદાર/આદ� શ ધારકનાં (આદ� શ ધારકો માટ�) મવઇ�લ�ગ/પત્રવ્યવહારનાં સરનામવ મોકલવામાં આવશવ.

•

અપગ્રેડ કા�્ર્ સ માનક ઉત્પાદન સ્તરના શેડ� ૂલ ઑફ ચા� (એસઓસી) દ્વારા અલગ અલગ ર�તે �ુલ્ક લેવાને પાત્ર છે અને ગ્રાહક તે �ુલ્ક �ુકવવા માટ� સંમત થાય છે . (�ૃપા કરરનવ www.yesbank.in માં ર� ટ્સ અનવ �ુલ્કનો
િવભાગ �ુ ઓ).

•

તમાર� પોતાને �ુરક્ષા માટ� તમને તમે નવો કાડર્ પ્રાપ્ત કયાર્ પછ� તમારા હાજર કાડર્ ને બંધ કરવાની િવનંતી કરવામાં આવે છે . બ�ક અપગ્રેડ કર� લ કા�્ર્ સ ર�ૂ કરવાના 45 થી 90 �દવસની વચ્ચે ઉપર સામેલ કર� લ હાજર
કાડર્ ને બંધ કરશે. ગ્રાહક સંમત થાય છે ક� �ૂ� ુ કાડર્ બંધ કરવામાં ન આવે ત્યાં �ુધી એસઓસી �ુજબ �ુલ્ક લગાવા�ું ચા�ુ રહ�શે.

િનયમો અને શરતો
�ુ/
ં અમવ સમ�ુ /સમ�એ
ં
�ં/છરએ ક� ડ��બટ/એટરએમ કાડર્ �ુિવધા ઉલ્લવ�ખત ખાતા/આદ� શ ધારકોનવ �રર/સક્ષમ કરવામાં આવશવ અનવ તવમના દ્વારા કરવામાં આવવલ કોઈપણ લવવડદ� વડોનવ તમારર બ�કમાં તમવ �ળવવલ સંબિં ધત
ખાતામાં ડ��બટ કરવામાં આવશવ.
ઉપરાંત �ુ/
ં અમવ સમ�ુ ં �ં/સમ�એ છરએ ક� ખાતા/આદ� શ ધારક પાસવ ડ��બટ/એટરએમ કાડર્ થી �લ�ક કર� લ/ભિવષ્યમાં �લ�ક થનારા તમામ ખાતાઓની ઍકસવસ હશવ. �ુ/
ં અમવ, નીચવ સહર કરનાર, યસ બ�ક �લિમટ�ડ (અહ�થી પછર “બ�ક”
તરરક� સંદ�ભ�ત) ના ગ્રાહક અહ� �ુ�ષ્ટ કરરએ છરએ ક� �ુ/
ં અમવ વવબસાઇટ પર પ્રદિશ�ત િનયમો અનવ શરતોની તમામ જોગવાઇઓ વાંચી, સમ� છવ અનવ તવ� ુ ં પાલન કરવા સંમત છરએ અનવ તવનાથી બાધ્ય છરએ: www.yesbank.in ક�
� મારા/અમારા તમામ ખાતાઓ, વતર્માન અનવ ભાિવ, બ�ક સાથવ સમય સમય પર �ળવવલ/ખોલવલ/�ળવવા માટ� ના/ખોલવા માટ� ના�ું અનવ હાલમાં પ્રદાન કર� લ/ક� � ભિવષ્યમાં પ્રદાન કરવામાં આવી શક� છવ તવ િવ�ભ�
સવવાઓ/�ુિવધાઓની જોગવાઇઓ�ુ ં પણ સંચાલન કર� છવ . �ુ/
ં અમવ સમ�ુ �ં/સમ�એ છરએ ક� બ�ક તવની સં� ૂણર્ સ્વતંત્રતાએ, કોઈપણ સમયવ અનવ સમય સમય પર, મનવ/અમનવ અગાઉ અથવા પછર �ણ કયાર્ િવના, જણાવવલ
િનયમો અનવ શરતોમાંથી કોઈપણનવ ઉમવરર, બદલી અથવા સંશોિધત કરર શક� છવ અનવ �ુ/
ં અમવ અહ� આવા ફ�રફારો ક� � િનયમો અનવ શરતોનવ એક ભાગ બનવ છવ તવ� ુ ં પાલન કરવા અનવ તવનવ બાધ્ય રહ�વા સંમત �ં/છરએ અનવ તવ ક�
મારા/અમારા ખાતા(ઓ)માં બ�ક સાથવનાં કોઈપણ વ્યવહાર અનવ/અથવા આવા ફ�રફારની અ�ુવત� કોઈપણ સવવાઓનો મારા/અમારા દ્વારા ઉપયોગ આવા તમામ ફ�રફારોનાં મારા/અમારા સ્વીકાર તરરક� અનવ સ્વીકાર સમાન
ગણવામાં આવશવ.

ફક્ શાખાના ઉપયોગ માટ�
સી� ૂએમએસ ક્વેર નં._________________

_________________________
સહર (આદ� શ ધારક) (ફકત લા�ુ પડ�ુ હોય તો જ)
___________________________

____________________________

____________________________

સહર (1લો ખાતા ધારક)

સહર (2જો ખાતા ધારક)

સહર (3જો ખાતા ધારક)

ન�ધ – ન�ધ–આ અર� ફોમર્નવ આદ� શ ફોમર્ સાથવ જોડ�ુ ં અનવ (ફકત આદ� શ ધારક માટ�) અનવ બ�કમાં જમા કરાવ�ુ ં
ડ��બટ કાડર્ અપગ્રેડ ફોમર્ વી1 (27-11-2013)

કા�્ર્ સ મેનેજમેન્ટ

