ਈ ਐਮ ਵੀ ਡੈਿ ਬਟ ਕਾਰਡ ਅਪਗਰੇਡ – ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ: ਖਾਤਾ /ਮ�ਡੇਟ ਹੋਲ ਡਰ (ਿਰਹਾਇਸ਼ ਖਾਤਾ)
ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰ ਵੇ
ਪਿਹਲਾ ਖਾਤਾ ਨੰ ਬਰ:



(ਇਸ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਮਰਚ�ਟਸ ਿਵਖੇ ਖਰੀਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ� ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਨ�ਟਵਰਕ ਦੇ ਏ ਟੀ ਐਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ)

ਗ�ਾਹਕ /ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦੇ ਵੇਰ ਵੇ
ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ:
ਗ�ਾਹਕ ਆਈ ਡੀ:





ਡੈਿ ਬਟ ਕਾਰਡ ਅਪਗਰੇਡ ਬੇਨ ਤੀ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਿਟਕ ਲਗਾਓ)
ਮ� ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਡ ਨੰ . ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕਾਰਡ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹਵ�ਗਾ: __________________________________________________________________________

 ਈ ਐਮ ਵੀ ਪਲੈ ਿਟਨਮ ਡੈਿ ਬਟ ਕਾਰਡ (ਿਸਰਫ਼ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਲਈ)

 ਈ ਐਮ ਵੀ ਿਬਜ਼ਨਸ ਗੋਲਡ ਡੈਿ ਬਟ ਕਾਰਡ (ਿਸਰਫ਼ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਲਈ)

ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖਾਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ
ਦੂਜਾ ਖਾਤਾ ਨੰ ਬਰ:



ਤੀਜਾ ਖਾਤਾ ਨੰ ਬਰ:



ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨ� ਟ ਕਰੋ
•

ਇਸ ਅਪਗਰੇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਈ ਐਮ ਵੀ ਿਚੱ ਪ ਕਾਰਡ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ

•

ਜੇ ਆਈ ਵਾਈ ਓ ਐਫ ਆਈ ਟੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਗ�ਾਹਕ� ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਈ ਐਮ ਵੀ ਵੀ ਆਈ ਐਸ ਏ ਜੇ ਆਈ ਵਾਈ ਓ ਐਫ ਆਈ ਟੀ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

•

ਡੈਿਬਟ/ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਿਪੰ ਨ ਿਬਨ�ਕਾਰ/ ਮ�ਡੇਟ ਹੋਲਡਰ (ਮ�ਡਟ
ੇ ਹੋਲਡਰ ਲਈ) ਦੇ ਡਾਕ / ਸੰ ਚਾਰ ਪਤੇ ਤੇ ਬ�ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਵੀਨਤਮ ਿਰਕਾਰਡ� ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭੇਜ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ।

•

ਅਪਗਰੇਡ ਕਾਰਡ� ਨੂੰ ਿਮਆਰੀ ਉਤਪਾਦ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਅਨੁਸ ੂਚੀ (ਐਸ ਓ ਸੀ) ਤ� ਵੱ ਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰਚਾ ਪਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ�ਾਹਕ ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗ ਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। (ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ www.yesbank.in ਿਵੱ ਚ ਕੀਮਤ� ਅਤੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ)।

•

ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ, ਇਕ ਵਾਰ ਤੁਸ � ਨਵ� ਕਾਰਡ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਲ� ਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨ ਤੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਬ�ਕ ਅਪਗਰੇਡ ਕੀਤੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 45 ਤ�
90 ਿਦਨ� ਦੇ ਿਵੱ ਚਕਾਰ �ਪਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦਏਗਾ। ਗ�ਾਹਕ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਐਸ ਓ ਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰਚੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੱ ਕ ਲਗਾਏ ਜ�ਦੇ ਰਿਹਣਗੇ।

ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ�*
ਮ� /ਅਸ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੇ ਹ� ਿਕ ਡੈਿਬਟ/ਏ ਟੀ ਐਮ ਕਾਰਡ ਸੁਿਵਧਾ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਖਾਤਾ/ਮ�ਡਟ
ੇ ਧਾਰਕ� ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ / ਯੋਗ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਟਰ�ਜੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬ�ਕ ਦੇ ਨਾਲ
ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਸੰ ਗਤ ਖਾਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ� ਆਪਣੇ-ਆਪ ਡੈਿਬਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮ� /ਅਸ� ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੇ ਹ� ਿਕ ਖਾਤਾ / ਮ�ਡਟ
ੇ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਖਾਿਤਆਂ / ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਡੈਿਬਟ/ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਖਾਿਤਆਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮ�/ ਅਸ�, ਹੇਠ� ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਯੈ�ਸ
ਬ�ਕ ਿਲ.(ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ “ਬ�ਕ” ਵਜ� ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ) ਦੇ ਗ�ਾਹਕ ਹੋਣ ਨਾਤੇ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਮ�/ਅਸ� ਵੈਬਸਾਈਟ: www.yesbank.in �ਤੇ ਿਦਖਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ
ਜੋ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਮੇਰ/
ੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਿਵੱ ਖੀ ਖਾਿਤਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ�ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬ�ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖੇ/ਖੋਲੇ � ਗਏ/ਕਾਇਮ ਰੱ ਖੇ/ਖੋਲੇ � ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਸਮ� ਤੇ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ/ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸੇਵਾਵ�/ਸੁਿਵਧਾਵ� ਦੇ ਕਾਇਿਦਆਂ ਨੂੰ ਪੜ�, ਸਮਝ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱ ਝੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹ�। ਮ�/ ਅਸ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੇ ਹ� ਿਕ ਬ�ਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਤੇ ਅਤੇ ਸਮ�-ਸਮ� ਤੇ, ਮੈਨੰ ੂ/ਸਾਨੂੰ
ਪਿਹਲੇ ਜ� ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀ ਿਕਸੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਿਬਨ�, ਆਪਣੀ ਇਕਮਾਤਰ ਇੱ ਛਾ ਤੇ, �ਪਰ ਦੱ ਸੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦਾ, ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਜ� ਸੰ ਸ਼ੋਧਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕ ਮ�/ਅਸ� ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਅਿਜਹੇ ਸਾਰੇ
ੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ(ਖਾਿਤਆਂ) ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਟਰ�ਜੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ/ਜ� ਅਿਜਹੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਮਗਰ�
ਬਦਲਾਵ� ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱ ਝ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹ� ਿਜਵ� ਇਹ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕ ਬ�ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰ/
ਮੇਰ/
ੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਅਿਜਹੇ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਵ� ਵੱ ਲ ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ ਸਵੀਿਕ�ਤੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਿਸਰਫ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ
ਸੀ ਿਕਉ ਐਮ ਐਸ ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ ਨੰ..___________________

_________________________
ਹਸਤਾਖਰ (ਮ�ਡੇਟ ਧਾਰਕ) (ਿਸਰਫ਼ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੈ)

___________________________

____________________________

____________________________

ਹਸਤਾਖਰ (ਪਿਹਲਾ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ)

ਹਸਤਾਖਰ (ਦੂਜਾ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ)

ਹਸਤਾਖਰ (ਤੀਜਾ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ)

ਨ� ਟ ਕਰੋ – ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਮ�ਡੇਟ ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ (ਿਸਰਫ਼ ਮ�ਡੇਟ ਧਾਰਕ� ਲਈ) ਜੋਿੜਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਡੈਿ ਬਟ ਕਾਰਡ ਅਪਗਰੇਡ ਫਾਰਮ ਵੀ1 ( 27-11-2013 )

ਕਾਰਡ ਪ�ਬੰ ਧਨ

