ఇ.ఎం.�. �ె�ట్ �ార్్డ అప్���డ్-దరఖ�సుత్ �ారమ్: ఖ�����ర�/ప్�ప�త్ క��� వయ్��త్ (�ా్థ�క ఖ���)
ఖ��� �వ�ాల�
1వ ఖ��� సంఖయ్:



(�ాయ�ార�ల వదద్ ��ను��ళ�
్ల �ే�� సమయంల� ల��� ఇతర ��గ�ా్వ� ��ట్వర్్క ఎ.ట�.ఎంలల� ఈ ఖ���ను �ా్పయత �ేయవచు్చ)

కస్ట మర్/దరఖ�సుత్��ర� �వ�ాల�




దరఖ�సుత్��ర� �క్క ��ర�:
కస్ట మర్ ఐ��:

�ె�ట్ �ార్్డ అప్��డ్
� అభయర్థన (దయ�ే�ి అవసర���న రకం వదద్ ట�క�్క ��ట్టం��)

��ను/��మ� ��ం�� �ార్్డ ను ప్��య్మ�న్యం�ా ��ర�క�ంట���న్ను/��ర�క�ంట���న్మ�, ప్సత్ ుతం ఉనన్ �ార్్డ సంఖయ్: __________________________________

 ఇ.ఎం.�. �ా్లట�నం �ె�ట్ �ార్్డ (���ంగ్స్ ఖ���ల ��సం మ�త్��)

 ఇ.ఎం.�. �ాయ్�ార ��ల్్డ �ె�ట్ �ార్్డ (క��ంట్ ఖ���ల ��సం మ�త్�)�

అవసర���త, �ంక్ �ేయ��స్న అదనప� ఖ���ల�
2వ ఖ��� సంఖయ్:
3వ ఖ��� సంఖయ్:




దయ�ే�ి గమ�ంచం��
•
•
•

ఈ అప్���డ్�� �ాట� జ��� �ేయబ�ే ఇ.ఎం.�. �ప్ �ార్్డ ల� అ�శ అంత�ాజ్�య �ె�ట్ �ార్్డ ల వల� �ెల్ల �బ�ట� అవ����
���ిట్ ఖ��� కస్ట మర్లక� ఇ.ఎం.�. ��ా ���ిట్ �ె�ట్ �ార్్డ మ�త్�� జ��� �ేయబడ�త�ం��.

దరఖ�సుత్��ర�/ప్�ప�త్ క���న వయ��త్�� (ప్�ప�త్ క���న వయ��త్ ��సం) సంబం��ం� బ�యంక్ �క్క ���ార్్డ లల� అందుబ�ట�ల� ఉనశ ��జ� సంప్��ంప�/సమ����ా�శ అం��ం���స్న �ర���మ�క�

�ె�ట్/ఎ.ట�.ఎం. �ార్్డ మ��య� �ిన్ పంపబడ���.
•

�ార్్డ లను అప్���డ్ �ేయడం ��సం �ా్మ�ణ�క ఉతప్�త్ �ా్థ� ����జ్ల పట�్ట కల� (ఎస్.ఒ.�ి.) ఉనన్� �ాక�ం�� ఇతర ����జ్ల� వ��త్�త్ ా� మ��య� �ట�� �ె�్లంచ����� కస్ట మర్ల� అం��క��ం���. (దయ�ే�ి
www.yesbank.inల� ఉనశ ధరల� & ����జ్ల ����ా�శ ప����ంచం��.).

•

� స్వంత భద్త ��సం ��తత్ �ార్్డ వ�్చన ��ంట�� ప్సత్ ుతం ఉనన్ �ార్్డ ను రదుద్ �ేయ��స్ం���ా ��మ� అభయ్��్థసత్ ు��న్మ�. అప్���డ్ �ేయబ��న �ార్్డ ను జ��� �ే�ిన 45 నుం�� 90 ���ల త�ా్వత ప్సత్ ుతం ఉనన్ �ార్్డ ను
బ�య్ంక్ రదుద్ �ేసత్ ుం��. �ాత �ార్్డ ను మ��ి���� వరక� ఎస్.ఒ.�ి. ప్�ారం ����జ్లను �ె�్లంచ����� కస్ట మర్ అం��క��ం���.

�బంధనల� & షరత�ల�

����్కనబ��న ఖ���/ప్�ప�త్ క���న హక�్క��ర�ల ��సం �ె�ట్/ఎ.ట�.ఎం �ార్్డ ��కరయం జ��� �ేయబడ�త�ంద�/�ా్రం�ంచబడ�త�ంద� అర్థం �ేసుక��, �ాట�� ఉప���ం� ఏ���
ౖ � ల��ా�ే�లను జ���ినప�ప్డ�
బ�యంక్ స్వయం��లకం�ా సంబం��త ఖ���ల నుం�� డబ�్బను �సు��వ����� ��ను/��మ� అం��క��సత్ ు��శను/అం��క��సత్ ు��శమ�.

�ె�ట్/ఎ.ట�.ఎం. �ార్్డ క� �ంక్ �ే�ిన/భ�షయత�
త్ ల� �ంక్ �ే�� �తత్ ం ఖ���క� ఖ�����ర�/ప్�ప�త్ క���న వయ��త్ �ా్పయతను క��� ఉంట�ర� ��ను/��మ� అర్థం �ేసుక���శను/�ేసుక���శమ�. యస బ�యంక్ ��ట�డ్

కస్ట మర్ వల� ��ను/��మ� సంతకం �ేసత్ ు��శను/�ేసత్ ు��శమ�. (ఇక��ౖ ‘బ�యంక్’ వల� ప��గణ�ంచబడ�త�ం��) �క్క కస్ట మర్�ా ��ను/��మ� �ాల�నుగ�ణం�ా బ�యంక్�� ప్సత్ ుతం, గతంల� మ��య� భ�షయత్ల�

�ర్వ��ం�ే/�ె���న/�ర్వ��ం���స్న/�ెర�ా�స్న అ�శ ఖ���ల� మ��య� ప్సత్ ుతం అం��ంచబడ�త�నశ/భ�షయత్ల� అం��ంచబ�ే అవ�ారం ఉనశ ��ధ ��వల�/��క�ాయలక� వ��త్ం�ే ఈ ��బ్��ౖట్ల�:

www.yesbank.in చూపబ�ే �బంధనల� & షరత�ల �క్క అ�శ అం�ాలను చ���, అర్థం �ేసుక��, అం��క��సత్ ునశట�
్ల ����్కంట���శమ�. బ�యంక్ తన స్వంత �ర్ణయం ప్�ారం ���ద్�ంచబ��న ఏ��ౖ�� �బంధనల�

మ��య� షరత�లక� ఏ సమయంల� అ��� మ��య� �ాల�నుగ�ణం�ా మ�ందు ల��� త�ా్వత ��క�/మ�క� సమ���రం ల�క�ం�� మ�ర�ప్ల� �ేయవచ్చ� ల��� సవ��ంచవచ్చ� మ��య� �బంధనల� మ��య�

షరత�లల� ��గం�ా జ���� అట�వంట� మ�ర�ప్లను �ే�ి ఉంట�, ��ను/��మ� మ��య� ��/మ� ఖ���(ల)ల� బ�యంక్�� �ే�ిన ఏ�ె�
ౖ � ల��ా�ే� మ��య�/ల��� ��ను/��మ� ఉప���ం�ే ఏ���
ౖ � ��వల� �ాట���

అనుగ�ణం�ా మ��య� కట�్టబ�� ఉంచడం ��సం ��ను/��మ� అట�వంట� అ�శ మ�ర�ప్లక� ఆ�దం �ెల�ా�స్ ఉంట�ంద� ��ను/��మ� అర్థం �ేసుక���శను/�ేసుక���శమ�.

�ాఖ�పర���న ఉప�గం ��సం మ�త్ర�

_________________________

�ి.క�య.ఎం.ఎస ప్రశ సంఖయ___________________________

సంతకం (ప్�ప�త్ క���న వయ��త్) (వ��త్ం�నప�ప్డ� మ�త్��)
___________________________

సంతకం (1వ ఖ�����ర�)

____________________________

సంతకం (2వ ఖ�����ర�)

____________________________

సంతకం (3వ ఖ�����ర�)

గమ�క – ఈ దరఖ�సుత్ �ారమ్ను (ప్�ప�త్ క���న వయక�త్ల ��సం మ�త్��) ప్�ప�త్ పత్ం�� �ాట� జ���ం�, బ�యంక్క� సమ��ప్ం���
�ె�ట్ �ార్్డ అప్��డ్
� �ారమ్1 ( 27-11-2013 )

�ార్్డ ల �ర్వహణ

