ಇಎಂ� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಅ�ೆ�ೕಡ–ಅ�� ನಮೂ�ೆ: �ಾ�ೆ�ಾರರು/�ಯು���ಾರರು (�ಾಗ�ಕ �ಾ�ೆ)
�ಾ�ೆ �ವರಗಳ�
1�ೇ �ಾ�ೆ ಸಂ�ೆ�:



(ಈ �ಾ�ೆಯನು� ಖ�ೕ�ಗ��ೆ �ಾ��ಾ�ಗಳ ಬ� ಅಥ�ಾ ಇತರ �ಾಲು�ಾರ �ೆಟ್ವಕ್� ಎ�ಎಮಗಳ�� ಆ�ೆ�ಸ್ �ಾಡಬಹುದು
�ಾ�ಹಕರು/ಅ���ಾರರ �ವರಗಳ�
ಅ���ಾರರ �ೆಸರು:
�ಾ�ಹಕರ ಐ�:





�ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� �ಅ ೆ�ೕಡ್ �ನಂ (ಅಗತ��ಾ�ರುವ�ದನ��ೆ�ೕ ಗುರು��)
ಈ ನನ� ಪ�ಸು�ತ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� ಬದ��ೆ ಮುಂ�ನ �ಾಡ್� ಅನು� �ಾನು/�ಾವ� ಬಯಸು�ೆ�ೕ�ೆ: _______________________________________________________________________________

 ಇಎಂ� �ಾ��ನಮ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ(ಉ��ಾಯ �ಾ�ೆಗ��ೆ �ಾತ�)

 ಇಎಂ� ಬು���ೆಸ್ �ೋಲ್� �ೆ�ಟ್ �ಾ(�ಾ�� �ಾ�ೆಗ��ೆ �ಾತ�)

�ೆಚು�ವ� �ಾ�ೆಗಳನು� ಸಂಪಕ�ಕ��ಸ�ೇಕು, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���
2�ೇ �ಾ�ೆ ಸಂ�ೆ�:



3�ೇ �ಾ�ೆ ಸಂ�ೆ�:



ದಯ�ಟು� ಗಮ��
•

ಈ ಅಪ್�ೆ�ೕಡ್ ನಮೂ�ೆ �ೊ�ೆಯ�� �ೕಡ�ಾದ ಎ�ಾ� ಇಎಂ� �ಪ್ �ಾಡಗಳ� ಇಂಟರ್�ಾ�ಷನಲ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡಗ�ಾ�ರುತ��ೆ

•

��ೕ�ಟ್ �ಾ�ೆ �ಾ�ಹಕ��ೆ �ೇವಲ ಇಎಂ� ��ಾ ��ೕ�ಟ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಅನು� �ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•

�ಾ�ಂಕ್ನ�� ಲಭ��ರುವ ಇ��ೕ�ನ �ಾಖ�ೆಗಳ ಪ��ಾರ�ಾ� ಅ���ಾರರು/ಆ�ೇಶ �ೊಂ�ರುವವರ (ಆ�ೇಶ �ೊಂ�ರುವವ��ೆ) ಅಂ�ೆ/ಸಂವಹನ ��ಾಸ�ೆ� �ೆ�ಟ್/ಎ�ಎಂ �ಾಡ್� ಮತು� �ನ್ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ�

•

ಪ��ಾ�ತ ಉತ�ನ� ಮಟ�ದ �ಗ�ತ �ೆಚ���ಂತ (ಎಸ್ಓ�) �ೇ�ೆ�ಾ� ಅಪ�ೆ�ೕಡ್ �ಾಡ್ಗ��ೆ ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ�ಹಕರು ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾವ�ಸಲು ಒಪ���ಾ��ೆ. (ದಯ�ಟು� www.yesbank.in ನ�� ದರಗಳ�
ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ� ��ಾಗದ �ೕ�ೊ�� ಕ�ಾ���).

•

�ಮ� ಸ�ಂತ ಸುರಕಷ್�ೆ�ಾ�, ಒ�� �ೕವ� �ೊಸ �ಾಡ್� ಪ�ೆ�ಾಗ �ಮ� ಪ�ಸು�ತ �ಾಡ್� ಸ��ತ�ೊ��ೆಂದು �ಮ�ೆ �ನಂ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಪ್�ೆ�ೕಡ್ �ಾ�ದ �ಾಡ್� ಅನು� �ೕ�ದ 45 �ಂದ 90 �ನಗಳ ನಡು�ೆ �ೕ�
�ೇ���ೊಳ��ಾ�ರುವ ಪ�ಸು�ತ �ಾಡ್� ಅನು� �ಾ�ಂಕ್ ಸ��ತ�ೊ�ಸುತ��ೆ. ಹ�ೆಯ �ಾಡ್� ಅನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸುವ ತನಕ ಎಸ್ಓ� ಪ��ಾರ ಶುನು� ಅನ��ಸುವ�ದು ಮುಂದುವ�ಯುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� �ಾ�ಹಕರು
ಒಪ���ಾ��ೆ.

�ಯಮಗಳ� & ಷರತು�ಗಳ�
ಸೂ��ದ �ಾ�ೆ/�ಯುಕ��ಾರ��ೆ �ೆ�ಟ್/ಎ�ಮ್ �ಾಡ್� �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ/ಸ��ಯ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅವ�ಗಳ ಮೂಲಕ �ಾಡ� ಾದ �ಾವ�� ವ��ಾಟುಗಳ ಹಣವನು� �ಾ�ಂ��ೊಂ��ೆ �ೕವ�
�ವ�ಹ�ೆ �ಾ�ರುವ ಅನುಕ�ಮ �ಾ�ೆಗ�ಂದ ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� �ಾನು/�ಾವ� ಅಥ��ಾ��ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ
�ಾ�ೆ�ಾರರು/ಆ�ೇಶ �ೊಂ�ರುವವರು ಎ�ಾ� �ಾ�ೆ�ೆ �ಂಕ್

�ಾಡ�ಾದ/ಭ�ಷ�ದ�� �ಂಕ್ �ಾಡ�ಾದ �ೆ�ಟ್/ಎ�ಎಂ �ಾ�ೆ ಪ��ೇಶ �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಎಂಬುದನು� �ಾನು/�ಾವ� ಅಥ� �ಾ��ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ/�ೆ.

�ಾನು/�ಾವ� �ಸ್ �ಾ�ಂ ���ೆಡ್ �ಾ�ಹಕ�ಾ� �ೆಳ�ೆ ಸ�

�ಾ�ರು�ೆ�ೕ�ೆ. (ಈ��ಂದ “�ಾ�ಂಕ” ಎಂದು ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ) �ಾ�ಹಕ�ಾ�, �ಾನು/�ಾವ� www.yesbank.in �ೆಬ್�ೈಟ್ನ�� ಪ�ದ��ಸ�ಾ�ರುವ

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಎ�ಾ� �ಬಂಧ�ೆಗಳನು� ಓ��ೆ�ೕ�ೆ, ಅಥ��ಾ��ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ಅವ�ಗ��ೆ ಬದ��ಾ�ರಲು ಒಪ���ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ಇವ�ಗಳ� ಸಮಯ�ಂದ ಸಮಯ�ೆ� �ಾ�ಂ��ೊಂ��ೆ ಪ�ಸು�ತ ಮತು� ಭ�ಷ�ದ��
�ವ�ಹ�ೆ �ಾಡು��ರುವ/�ೆ�ೆಯ�ಾ�ರುವ/ಮುಂ�ೆ �ವ�ಹ�ೆ �ಾಡುವ/�ೆ�ೆಯ�ಾಗುವ ನನ�/ನಮ� ಎ�ಾ� �ಾ�ೆಗಳನು� ಮತು� ಪ�ಸು�ತ �ೕಡ�ಾ�ರುವ/ಭ�ಷ�ದ�� ಒದ�ಸ�ಾಗುವ ��ಧ �ೇ�ೆಗಳ�/�ೌಲಭ�ಗಳ
�ಬಂಧ�ೆಗಳನು� �ಯಂ��ಸುತ��ೆ ಎಂಬು�ಾ� ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢಪ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾ�ಂಕ್ ತನ� ಸ-ಇ�ೆ�ಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಆ�ಂ�ಾ�ೆ� �ಾವ ಸಮಯದ�ಾ�ದರೂ, ನನ�ೆ/ನಮ�ೆ ಪ�ವ� ಅಥ�ಾ ನಂತರ ಸೂಚ�ೆ �ೕಡ�ೆ, ��ಸ�ಾದ
�ಾವ��ೇ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳನು� �ೇ�ಸಬಹುದು, �ದು�ಪ� ಅಥ�ಾ �ಾಪ��ಸಬಹುದು ಎಂದು �ಾನು/�ಾವ� ಅಥ��ಾ��ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ/�ೆ ಮತು� ಅಂತಹ ಎಲ� ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ
�ಾಗ�ಾ� ರೂಪ��ೊಳ��ವ �ೕ�ಯ�� ಬದ��ಾ�ರಲು �ಾಗೂ ಪ���ಯ��ರಲು �ಾನು/�ಾವ� ಈ ಮೂಲಕ ಸಮ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ �ಾಗೂ �ಾ�ಂಕ್�ೊಂ��ನ ನನ�/ನಮ� �ಾ�ೆ(ಗಳ�)��ನ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು ಮತು�/ಅಥ�ಾ
ಅಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ನನ�/ನಮ� �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ ಬಳ�ೆಯನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅಂತಹ ಎಲ� ಬದ�ಾವ�ೆಗ��ೆ ನನ�/ನಮ� ಅಂ�ೕ�ಾರ ಇರುತ��ೆ.

�ಾ�ೆ ಬಳ�ೆ�ೆ �ಾತ�
_________________________

�ಕೂ�ಎಂಎಸ್ �ೆ�� ಸಂ�ೆ�.____________________________

ಸ� (�ಯುಕ��ಾರರು) (ಅನ�ಯ�ಾದ�ೆ �ಾತ�)

___________________________

____________________________

____________________________

ಸ� (1�ೇ �ಾ�ೆ�ಾರರು)

ಸ� (2�ೇ �ಾ�ೆ�ಾರರು)

ಸ� (3�ೇ �ಾ�ೆ�ಾರರು)

ಗಮ�� – ಈ ಅ��ಯ ನಮೂ�ೆಯನು� �ಯು��ಯ ಪತ��ೆ� ಲಗ��ಸ�ೇಕು (�ಯು���ಾರ��ೆ �ಾತ�) ಮತು� �ಾ�ಂ��ೆ ಸ��ಸ�ೇಕು
�ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� �ಅ ೆ�ೕಡ್ ನಮೂ�ೆ �1 ( 2-11-2013 )

�ಾಡ್ ಗಳ �ವ�ಹ�ೆ

