ഇ എം വി െഡബിറ് കാർഡ പരിധി ഉയർത്–അേപക് േഫാം:
അക്കൗ/ മാൻേഡറ് േഹാൾഡർ (െറസിഡന് അക്കൗ)
അക്കൗ വിശദാംശങ്
ഒന്നാമ അക്കൗ നമ്:



(പർെച്ചയ്സുകൾക വ�ാപാരികൾക്ക മറ് പങ്കാ െനറ്വർക് എ ടി എമ്മുകളില ഈ അക്കൗ ഉപേയാഗിക്കെപ്)

ഉപേഭാക്/അക്കൗ വിശദാംശങ്
അേപക്ഷകന േപര:
ഉപേഭാക് ഐഡി:





െഡബിറ് കാർഡ പരിധി ഉയർത് അഭ�ർത് (ആവശ�മായ തരത്ത ശരിയടയാളമിടുക)
ഈ നമ്പറില എന്െ നിലവിെല കാർഡിന പകരം ഇനിപ്പറയ കാർഡിനായി ഞാൻ/ഞങ് താൽപ്പര�െപ്പ:
___________________________________________________________________________

 ഇ എം വി �ാറ്റി െഡബിറ് കാർഡ (േസവിംഗ് അക്കൗണ്ടു മാ്രത)
 ഇ എം വി ബിസിനസ േഗാൾഡ െഡബിറ് കാർഡ (കറന് അക്കൗണ്ടു മാ്രത)
ബന്ധെപ്പട അധിക അക്കൗണ് എെന്തങ്കിലുമുെ
രണ്ടാമ അക്കൗ നമ്:

മൂന്നാമ അക്കൗ നമ്:




്രശദ്ധ
•
ഈ പരിധി ഉയർത് േഫാമിെനാപ് നൽകുന എല�ാ ഇ എം വി ചിപ് കാർഡുകള�ം അന്തർേദ് െഡബിറ് കാർഡുകളാണ
•
ജിേയാഫിറ് അക്കൗ ഉപേഭാക്താക് ഇ എം വി വിസ ജിേയാഫിറ് െഡബിറ് കാർഡ മാ്രതേ നൽകൂ.
•
െഡബിറ്/എ ടി എം കാർഡും പിൻ നമ്പറ,ബാങ്കിന െറേക്കാർഡുകളില അേപക്ഷകന/ (നിേയാഗിക്കെപ്പട്ട) ഏറ്റവ ഒടുവിൽ പുതുക്ക
ബന്ധെപ്പട/ആശയവിനിമയ വിലാസത്തിേല അയയ്ക്.
•
പരിധി ഉയർത്ത കാർഡുകൾക് നിരക്കുപട്ടിക (എസ ഒ സി) അടിസ്ഥ ഉൽപ് നിലയിൽ നിന്ന വ�ത�സ്തമായ നിരക്കീടാക, ഈ നിരക്കു
നൽകാൻ ഉപേഭാക്ത സമ്മതിക്. (www.yesbank.in-ൽ നിരക്കുകള ചാർജുകള�ം എന വിഭാഗം പരിേശാധിക്ക).
•
നിങ്ങൾ പുതിയ കാർഡ ലഭിച്ച�കഴിഞ, നിങ്ങള� സുരക്ഷയ്ക നിലവിെല കാർഡ നിർത്തലാക അഭ�ർത്ഥിക്. പരിധി ഉയർത്ത
കാർഡ നൽകിയതിന്െ 45 മുതൽ 90 ദിവസത്തിനുള നിലവിെല കാർഡ ബാങ് നിർത്തലാക. പഴയ കാർഡ നിർത്തലാക്കുന്, എസ ഒ സി
്രപകാരമു നിരക്കു തുടർന്ന ബാധകമായിരിക്കുെമ ഉപേഭാക്ത അംഗീകരിക്കു.
നിബന്ധനകള വ�വസ്ഥകള
പരാമർശിച്ചിരിക അക്കൗ ഉടമകൾക്/നിേയാഗിക്കെപ്പട െഡബിറ്/എ ടി എം കാർഡ സൗകര�ം നൽകെപ്പടുെമന /്രപാപ്തമാക്കുെ അവ
മുേഖന നടത്ത ഇടപാടുകൾെക്കല� ബാങ്ക നിങ് പരിപാലിച്ച�േപാര ബന്ധെ അക്കൗണ്ടു നിന്ന സ�േമധയാ െഡബിറ്റ�െചയ്യെപ്പട
ഞാൻ/ഞങ് മനസിലാക്കു.
െഡബിറ്/എ ടി എം കാർഡുമായി ബന്ധിപ/ഭാവിയിൽ ബന്ധിപ്പ എല�ാ അക്കൗണ അക്കൗ ഉടമയ്ക/നിേയാഗിക്കെപ്പടുന്
ഉപേയാഗിക്കാനാകുെമന ഞാൻ/ഞങ് മനസിലാക്കു. ചുവെട ഒപ്പിട്ടിര, െയസ ബാങ് ലിമിറ്റഡിന (തുടർന്നേങ് "ബാങ്" എന്
പരാമർശിക്കു) ഉപേഭാക്താവ ഞാൻ/ഞങ്, ബാങ്ക നിലനിർത്തിയിരിക / തുറന്നിരിക / നിലനിർത്ത േപാകുന / ആരംഭിക്ക േപാകുന
നിലവിെലയും ഭാവിയിെലയും എന്െ/ഞങ്ങള� എല�ാ അക്കൗണ്ടു നിയ്രന്തിക്ക, www.yesbank.in എന െവബൈസറ്റ കാലാകാലങ്ങള
ദൃശ�മാക്ക നിബന്ധനകള�െടയ വ�വസ്ഥകള�െടയ എല�ാ ചട്ടങ് ഒപ് നിലവിൽ നൽകിയിരിക്ക/ഭാവിയിൽ നൽകാനിടയുള വ�ത�സ്
േസവനങ്ങള�/സൗകര�ങ്ങള� ചട്ടങ് വായിച് മനസിലാക്കിെയന അത അനുസരിച് ്രപവർത്തി ബാധ�സ്ഥരാെണന ഇതിനാൽ
സ്ഥിരീകരിക്. എനിക്/ഞങ്ങൾ മുൻകൂറാേയാ േശഷേമാ അറിയിപ് നൽകാെത തെന, േമൽപ്പ നിബന്ധനകള വ�വസ്ഥകള�െമല� ഏതുസമയത്ത
ഒപ് കാലാകാലങ്ങളില േചർക്കാേ മാറ് വരുത്താേ പരിഷക്കരിക്ക ഉള പൂർണ വിേവചനാധികാരം ബാങ്ക നിക്ഷിപ്തമാെ ഞാൻ/ഞങ്
മനസിലാക്കു, ഒപ് നിബന്ധനകളില വ�വസ്ഥകളില ഭാഗികമായാണ അത്ത മാറ്റ വരുത്തുന്നെതങ്കിൽ അവ അനുസരിച് ്രപവർത്തി
ബാധ�സ്ഥരാെണന അത്ത മാറ്റങ് േശഷം ബാങ്കി എന്െ/ഞങ്ങള� അക്കൗണ (അക്കൗണ്ടു) നടത്ത ഏെതാരു ഇടപാടും
കൂടാെത/അെല�ങ്ക ഏെതങ്കില േസവേനാപേയാഗവും അത്ത മാറ്റ ഞാൻ/ഞങ് അംഗീകരിച്ചതിനുേശഷമായിരിക കണക്കിെലടുക്കു
അവയ്ക തുല�ത കൽപ്പിക്കുന്ന ഞാൻ/ഞങ് ഇതിനാൽ അംഗീകരിക്കു.

ശാഖാ ഉപേയാഗത്ത മാ്രത

_________________________

സിക�ുഎംഎസ നം. _________________

ഒപ് (നിേയാഗിക്കെപ്പ) (ബാധകെമങ്ക മാ്രത)
_____________________________________
ഒപ് (ഒന്നാമ അക്കൗ ഉടമ)

____________________________________
ഒപ് (രണ്ടാമ അക്കൗ ഉടമ)

____________________________________
ഒപ് (മൂന്നാമ അക്കൗ ഉടമ)

്രശദ്ധ – ഈ അേപക് േഫാമിൽ മാൻേഡറ് െലറ് (നിേയാഗിക്കെപ്പട്ട മാ്രത) കൂട്ടിേച് ബാങ്ക സമർപ്പിക
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കാർഡുകൾ മാേനജെമന്

