�� ஏக்�ப�-க்காக ��ம்பத்தின்
கணக்�கைள��வாக்�தல்
கீ ேழ �றிப்ப�ட்�ள்ள கணக்�கைள ��வாக்�ம் ப� ப�ந்�ைரக்கிேறாம், இதனால் �� சராச� காலாண்� இ�ப்�
(ஏக்�ப�) வசதிைய எங்களால் ெசயல்ப�த்த ���ம்.
�தன்ைம கணக்�தார�ன் ெபயர்
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* �தன்ைம கணக்�தார�ன் வ�வரங்கள் கண்�ப்பாக ேம�ள்ள அட்டவைணய�ல் �றிப்ப�ட்��க்க ேவண்�ம்.

�� ஏக்�ப�
�� ஏக்�ப� (`)
�� �றிய��
(�தன்ைம கணக்�தார�ன் வா�க்ைகயாளர் ஐ� ேபான்ேற)

�� �றிய�ட்�ன் கீ ழ் பராம�க்கப்ப�ம்
கணக்�கள�ன் எண்ண�க்ைக
ேசைவ ஆர்எம் �றிய��
நியமிக்கப்பட்ட கணக்�கள�ல் �� ஏக்�ப� ` ____________________________________ பராம�க்காதபட்சத்தில், அவ்வா� ஏக்�ப�
பராம�க்கப்படாத கணக்�கள் அைனத்�க்�ம், ெபா�ந்தக்��யப�, தயா�ப்�க்��ய ஏக்�ப� கட்டணங்கள் வ�திக்கப்ப�ம்
என்பைத நாங்கள் ��ந்ேதற்கிேறாம். �� ஏக்�ப� மற்�ம் தயா�ப்� நிைல கட்டணங்கள் அைனத்�ம் இந்த வசதிய�ன்
வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள�ன் ப� அவ்வப்ேபா� மாற்றக்��யைவ.

ஒவ்ெவா� தன�ப்பட்ட கண க்கின் இயக்க அறி��த்தலின்ப� அைனத்� �� கண க்�க� ம் ைகெயாப்பமிட
ேவண் �ம்
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கணக்�தார�ன் ெபயர்

வ�ண்ணப்ப/கணக்� எண்

ைகெயாப்பம்

வ�திகள் & நிபந்தைனகள்
•

நான்/நாங்கள் இந்த தயா�ப்� திட்டத்தின் கீ ழ் ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட �� ஏக்�ப�-ஐப் பராம�க்க ஒப்�க்ெகாள்கிேறாம்.

•

இங்�ள்ள என�/எங்கள� அறி��த்தல்கைள�ம் ம� றி, �றிப்ப�ட்ட ஏக்�ப� பராம�க்கப்படாததற்கான கட்டணங்கள் உட்பட அைனத்�க்
கட்டணங்கைள�ம் ேதைவயான கணக்கிலி�ந்� பற்� ைவத்�க்ெகாள்ள வங்கிக்� தி�ம்பப்ெபற ��யாத அங்கீ காரத்ைத�ம்
அள�ப்பதாக�ம் நான்/நாங்கள் ஒப்�க்ெகாள்கிேறாம்.

•

நான்/நாங்கள், இந்த நிபந்தைனகள் www.yesbank.in இல் இ�க்கக்��ய கணக்�(கள�ன்) வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனக�டன் ெபா�ந்�ம்
என்பைத ஏற்�க்ெகாள்கிேறாம்

•

நான்/நாங்கள், வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள் மற்�ம் வண�க கட்டணங்கள், ஏக்�ப� ேபான்றைவ வங்கிய�ன் ���க்� ஏற்ப
அவ்வப்ேபா� தி�த்தப்படலாம் என்பைத ஒப்�க்ெகாள்கிேறாம்.

•

நான்/நாங்கள், இங்�ள்ள வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் அல்ல� திட்டமிட்ட கட்டணங்கள�ல் உள்ள மாற்றங்கைள ப�ன்வ�ம்
ஏேத�ம் ஒ� �லங்கள் �லம் வங்கி ெத�வ�க்கலாம் என்பைத ஏற்�க்ெகாண்�, உ�தி ெசய்கிேறாம் :o

கிைளகள��ள்ள அறிவ�ப்� பலைக/மின்னஞ்சல் & வைலதள ��ப்ப�ப்�

o

கணக்� அறிக்ைககள்/பாஸ்�க்

o

ஏ�எம்கள்

o

ெசய்தித்தாள்

o

வங்கி பதிேவட்�ல் பதி�ெசய்யப்பட்ட என� �கவ�க்� எ�த்� �லம் அ�ப்ப ேவண்�ம்

•

வழக்கமாக, ஒ� மாத அறிவ�ப்ப�ைன வழங்கிய ப�ன்னேர மாற்றங்கள் ெசயல்ப�த்தப்ப�ம்.

•

எந்தெவா� �ன்னறிவ�ப்�ம் இன்றி வங்கி ஏேத�ம் மாற்றத்ைத ேமற்ெகாண்டால், மாற்றிய நாள�லி�ந்� 30 நாட்க�க்�ள் மாற்றத்ைத
வங்கிக்� ெத�யப்ப�த்த ேவண்�ம். இ� ேபான்ற மாற்றம் எனக்� பாதிப்ைப ஏற்ப�த்�ேமயானால், வங்கி மாற்றத்ைத அறிவ�த்த
ேததிய�லி�ந்� 60 நாட்க�க்�ள், எந்தெவா� அறிவ�ப்�ம் வழங்காமல் என� கணக்ைக நான் �டலாம் அல்ல� எந்த ��தல்
கட்டணங்கேளா அல்ல� வட்�ேயா வழங்காமல் மாற்றலாம்.

•

வங்கியான� ஒேர ஆண்�ல் ெப�ய மாற்றம் அல்ல� பல சிறிய மாற்றங்கைள ேமற்ெகாண்டால், ேகா�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல்
�திய/��ப்ப�க்கப்பட்ட

வ�தி�ைறகள்

மற்�ம்

நிபந்தைனகள்/கட்டணங்கள்

அட்டவைண

அல்ல�

மாற்றங்கள�ன்

��க்கம்

ஆகியவற்றின் நகைல வழங்கேவண்�ம்.
•

ெபா� உ�ைம அல்ல� அைமவ�ன் வங்கிய�ன் உ�ைமக்� மாறாக ஒப்பந்தம் ேபான்� இங்�ள்ள என�/எங்கள�ன் வழி�ைறகள்
அைமக்கப்படவ�ல்ைல என்பைத நான்/நாங்கள் ஏற்�க்ெகாண்�, உ�திெசய்கிேறாம்.

•

நான்/நாங்கள், இந்தத் தயா�ப்�த் திட்டத்தின் கீ ழ் வ�ம் கணக்�கள் எைத�ம் ��க்கப்ப�வைத�ம் ெபா�ட்ப�த்தாமல், இந்த ஒப்பந்தம்
ெதாட�ம், அப்ப�யல்ல என்� வங்கி ெத�வ�க்காதவைரய�ல் இ� அவ்வாேற ெதாட�ம் என்பைத�ம், இ� வங்கிய�ன் தன�ப்பட்ட
�யவ��ப்பத்திற்� உட்பட்டதா�ம் என்பைத�ம் ஒப்�க்ெகாள்கிேறாம்.

•

��ம்ப ��வ�ல் பல கணக்�கள் இ�ந்�, ஒ� கணக்ைகத் தவ�ர மற்ற அைனத்� கணக்�க�ம் �டப்பட்டால், ��ம்ப திட்ட
பலன்கள் நி�த்தப்ப�ம் மற்�ம் வங்கி இதில் எந்த ெதாடர்ைப�ம் ேமற்ெகாள்ளா�.

•

நான்/நாங்கள், மண� மான�ட்டர் தளத்தின் �லம் கிைடக்கக்��ய எந்த நிதி ெதாடர்பான தகவ�ம் என�/எங்கள� ஒப்�தல் ப� உள்ளன
என�ம் மற்�ம் ேசைவ அ�க�க்� அப்பாற்பட்� ஏற்ப�ம் சர்ச்ைசகள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) எதற்�ம் வங்கி ெபா�ப்ேபற்கா� என்�ம்
நாங்கள் ஒப்�க்ெகாள்கிேறாம்.

•

நான்/நாங்கள் நடப்� மற்�ம் ேசமிப்� கணக்�கள் ேசர்க்ைகக்� அல்ல� ��வ�ன் ஒ� ப�திைய உ�வாக்�கின்ற ப�ரத்திேயக
ேசமிப்�க்

கணக்�க்�,

பராம�க்க

ேவண்�ய

�றிப்ப�ட்ட

கணக்�க்�

ேதைவயான

ஏக்�ப�-கள�ன்

�ட்�

ேதைவ

என்பைத

ஒப்�க்ெகாள்கிேறாம்.
•

��ம்ப �� அைமத்த இரண்டாம் ஆண்�லி�ந்� மட்�ேம ெடப�ட் அட்ைட கட்டணங்கள் வ�திக்கப்படா� என்பைத ஒப்�க்ெகாள்கிேறாம்.

•

�� ஏக்�ப� ேதைவயான� ��வ�ல் உள்ள தன�ப்பட்ட கணக்�கள�ன் ஏக்�ப� ேதவ�ய�ன் ��தல் ஆ�ம்.

•

��ம்ப திட்டத்தின் கீ ழ் ந�ட்�க்கப்பட்ட எல்லா பலன்க�ம், ெயஸ் ேபங்க் வ��ப்பத்திற்��யதா�ம். இந்தத் திட்டத்தின் கீ ழ் வழங்கக்��ய
எந்த பலைன�ம் மாற்ற அல்ல� தி�ம்பப் ெப�வதற்கான உ�ைமைய வங்கி ெகாண்�ள்ள�.
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அ�வலகப் பயன்பாட்�ற்� மட்�ம்
கிைள வண�க தைலவ�ன் ைகெயாப்பம்:
ேசைவ ஆர்எம்-இன் ைகெயாப்பம்:
ேசைவ ஆர்எம் �றிய��

ைகெயாப்பம்

