இஎம்வ� ெடப�ட் அட்ைட ேமம்ப�த்தல்–வ�ண்ணப்ப ப�வம்:
கணக்�/உ�ைமதாரர் (நிைலயான கணக்�)
கணக்� வ�வரங்கள்
1 கணக்� எண்:



(இந்தக கணக� ெகபள�த�ககபக�� அல்ல� பவற பங்�தபரர் ெநாெ்பர்க ஏடஎ�-கள��� பயனப்த்தபப்�)

வா�க்ைகயாளர்/வ�ண்ணப்பதாரர் வ�வரங்கள்
வ�ண்ணப்பதாரர் ெபயர்:
வா�க்ைகயாளர் ஐ�:





ெடப�ட் அட்ைட ேமம்ப�த்தல் ேகா�க்ைக (ேதை்யபன மபறிைய டக ெசய்ய��)
நான்/நாங்கள் ப�ன்வ�ம் அட்ைடைய ஏற்கனேவ உள்ள அட்ைடக்� பதி�டாக மாற்ற வ��ம்�கிேறன்:
_________________________________________________________________
 இஎம்வ� ப�ளாட்�னம் ெடப�ட் அட்ைட (ேசமிப� கணக�க�க� மா்�)
 இஎம்வ� வண�க தங்க ெடப�ட் அட்ைட (நடப� கணக�க�க� மா்�)

இைணக்கப்படக்��ய ��தல் கணக்�கள் ஏேத�ம் இ�ந்தால்

2ஆம் கணக்� எண்:



3ஆம் கணக்� எண்:



தய�ெசய்� கவன��ங்கள்
•

இந்த ேம�ப்த்தல் பட்த்�டன ்ழங்கபபாட அைனத்� ஈஎ�்வ சிப அாைடகள அைனத்�� சர்்ேதச ெடபவா அாைடகள ஆ��

•

ேஜஐஒய்ஓஎஃபஐட கணக� ்படகைகயபளர்க�க� ஈஎ�்வ ்வசப ேஜஐஒய்ஓஎஃபஐட ெடபவா அாைட மா்� ்ழங்கபப்�.

•

ெடபவா/ஏடஎ� கபர்் ம்�� பவன, ்ங்கியவல் உளள சம� பத்திய பதிே்்கள�ன பட ்வணணபபதபர�ன/ஆைண ை்த்தி�பப்�ன (ேமனேடா ேஹபல்ட�க�)
அஞ்சல்/ தக்ல்ெதபடர்� �க்�க� அ�பபவ ை்ககபப்�.

•

ேமம்ப�த்தல் அட்ைடகள�ன் கட்டணங்கள் திட்டமிட்ட கட்டணத்தின் (எஸ்ஓசி) நிைலயான தயா�ப்� நிைலய�லி�ந்� மா�ப�ம் மற்�ம் வா�க்ைகயாள�ம்
கட்டணங்கைள ெச�த்த ஒப்�க்ெகாண்�ள்ளார். (www.yesbank.in-இல் உளள மதிப�கள & காடணங்கள பவ�ை்ப பபர்கக��).

•

உங்கள் பா�காப்ப�ற்காக �திய அட்ைடைய ெபற்ற�டேன, ஏற்கனேவ உள்ள அட்ைடைய ��ம்ப� ேகட்�க்ெகாள்ளப்ப�கிற�ர்கள். ேமம்ப�த்திய அட்ைடைய
வழங்கிய 45 இலி�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் ஏற்கனேவ உள்ள ேசர்க்கப்பட்ட அட்ைடைய வங்கி ��வ��ம். பைழய அட்ைட �டப்ப�ம் வைர, எஸ்ஓசி
அ�ப்பைடய�ல் கட்டணங்கள் ெதாட�ம் என்பைத வா�க்ைகயாளர் ஒப்�க்ெகாள்கிறார்கள்.

வ�திகள் & நிபந்தைனகள்
நபன/நபங்கள ெடபவா/ஏடஎ� அாைட ்சதி �றிபபவா்ளள கணக�/உ�ைம தபர�க� ்ழங்கபப்�/ெசயல்ப்த்தபப்� ம்�� இதன ்ழிேய ேம்ெகபளளபபாட எந்த
ப�்ர்த்தைனக�� தபனபகே் ்ங்கியவல் பரபம�ககபப்� ெதபடர்�ைடய உங்கள கணக�கள�ல் ப்� ை்ககபப்� எனபைத ��ந்�ெகபளகிேறப�.
ெடபவா/ஏடஎ� கபர்்க� இைணககபபா்ளள/ எதிர்கபலத்தில் இைணககபபட�ளள கணக� அைனத்தி்�மபன அ�கல், கணக�தபர�க�/ ஆைண ை்த்தி�பப்க�
இ�க�� எனபைத�� நபன/நபங்கள ��ந்�ெகபளகிேறப�. நபன/நபங்கள, ெய் ேபங்க லிமிெடாடன ்படகைகயபளரபக இ�பபத்�, ைகெயபபபமி்கிேறப�. (இன�ேமல்
“்ங்கி” என்ழங்கபப்�) இங்� நபன/நபங்கள பவன்�� ்ைலதளத்தில் www.yesbank.in (இதில் அடங்�்ன: என�/எங்க�ைடய அைனத்� கணக�கள, த்ேபபைதய
ம்��

எதிர்கபல,

அவ்்பேபப�

பரபம�ககபபாட/திறககபபாட/பரபம�ககக�டய/திறககக�டயை்��

ம்��

த்ேபப�

்ழங்�கினற/்�ங்கபலத்தில்

்ழங்கக�டய ெ்வ்ே்� ேசை்கள/்சதிகள உளள அைனத்� ்வதி�ைறகள ம்�� நிபந்தைனகள அைனத்ைத�� படத்�, ��ந்�ெகபணேடப� ம்�� அ்்�க�
கா்பபா் இ�பேபப� என ஒப�கெகபளகிேறப�. எனக�/எங்க�க� �ன அல்ல� பவன அறி்வப� எைத�� அ�பபபமல், எந்ேநரத்தி�� ம்�� அவ்்பேபப�,
ெத�்வககபபா்ளள ்வதிகள ம்�� நிபந்தைனகள எைத�� ேசர்கக, மப்ற அல்ல� தி�த்தியைமகக �� உ�ைம�� ்ங்கிக� இ�ககிற� எனபைத��, ்வதிகள
ம்�� நிபந்தைனகள�ன ஒ�ப�தியபக நிக�� பாசத்தில் அத்தைகய மப்றங்கள அைனத்ைத�� பவனப்ற ம்�� கீ ழ்பபடந்� நடகக நபன/நபங்கள இதன�ல� ஒப�தல்
ெத�்வபபைத��, ்ங்கி�டனபன என�/எங்கள கணக�(கள) எதி�� நைடெப�கினற ப�்ர்த்தைன எைத�� ம்��/அல்ல� அத்தைகய மப்றத்ைதய்த்�
எனனபல்/எங்களபல் உபேயபகிககபப்கினற ேசை்கள எ��� அத்தைகய மப்றங்கள அைனத்ைத�� நபன/நபங்கள ஏ்�கெகபணடதபக க�தபப்� ம்�� ஒபபபக
இ�க�� எனபைத�� நபன/நபங்கள ��ந்�ெகபளகிேறப�.

கிைளப பயன்பாட்� மட்�
____________________________
ைகெயபபப� (உ�ைமதபரர்) (ெபப�ந்தினபல் மா்ேம)
____________________________________
ைகெயபபப� (1 ஆ� கணக�தபரர்)

___________________________________
ைகெயபபப� (2 ஆ� கணக�தபரர்)

சிக்�எம் ேகள்வ எண.____________________
___________________________________
ைகெயபபப� (3 ஆ� கணக�தபரர்)

�றிப்� –இந்த ்வணணபப பட்� உ�ைமப பட்த்�டன இைணககபபா் (உ�ைம தபரர்க�க� மா்�), ்ங்கியவல் சமர்பபவககபப்�

ெடபவா அாைட ேம�ப்த்தல் பட்� ்வ1 ( 27-11-2013)

அாைடகள நிர்்பக�

