સ� ૂહ એ�બી
ૂ માટ�
ફ�િમલીના ખાતાને �ૂથબદ્ધ કરવા
અમે નીચે આપેલા ખાતાને �ૂથબદ્ધ કરવાની િવનંતી કર�એ છે , �થી કર�ને અમે �ુપ એવર� જ ક્વાટર્ લ� બેલેન્સ (એ� ૂબી) �ુિવધા પ્રાપ્ત કરવામાં સક્ષમ રહ�એ.




પ્રાથિમક ખાતાધારક�ુ ં નામ

પ્રાથિમક ખાતાનો ગાહક આઇડ�



બચત ખાતાનો પ્રકાર
સીર�યલ

પ્રાથિમક ખાતાધારક

નંબર

સાથે સંબધ
ં

1.

પ્રાથિમક ખાતાધારક�ું નામ

ગ્રાહક આઇડ�

અર�/ખાતા ક્ર.

ઉત્પાદન એ� ૂબી

પ્રાથિમક ખાતાધારક*

2.
3.
4.
5.
6.
7.
* પ્રાથિમક ખાતાધારાકની િવગતો ઉપરોક્ત કોષ્ટકમાં આવશ્યક ર�તે ઉલ્લે�ખત હોવી જોઈએ.

સ� ૂહ એ�બી
ૂ
સ� ૂહ એ� ૂબીને (�.)



સ� ૂહ કોડ



(પ્રાથિમક ખાતાધારકના ગ્રાહક આઇડ� સમાન)

સ� ૂહ કોડ હ�ઠળ જળવાયેલ



ખાતાની સંખ્યા
સિવ�સ આરએમ કોડ



અમે સ્વીકાર�એ છ�એ અને સમ�એ છ�એ ક� િન�ુક્ત ખાતા દ્વારા �. _____________________________ ના સ� ૂહ એ� ૂબ ની �બન-�ળવણીના �કસ્સામાં,
એ� ૂબીને �ળવેલ ન હોય તેવા બધા ખાતાથી લા�ુ હોય તે �ુજબ ઉત્પાદન સ્તરનો એ� ૂબી ચા� વ� ૂલવામાં આવશે. આ �ુિવધાના િનયમો અને શરતો
અ�ુસાર સ� ૂહ એ� ૂબી અને ઉત્પાદન ચાજ�સ સમયે સમયે �ુધારાને પાત્ર છે .

પ્રત્યેક વ્ય�ક્તગત ખાતાની સંબિં ધત ઑપર� �ટ�ગ � ૂચના �ુજબ તમામ સ� ૂહ ખાતા દ્વારા સહ� કર� લી હોવી
સીર�યલ
નંબર
1.
2.
3.
4.
5.
6.

પ્રાથિમક ખાતાધારક�ું નામ

અર�/ખાતા ક્ર.

સહ�

િનયમો અને શરતો
•
•

�ુ/
ં અમે આ ઉત્પાદન કાયર્ક્રમ હ�ઠળ દશાર્વલ
ે સ� ૂહ એ� ૂબીને �ળવવા માટ� સંમત �ં/છ�એ.
�ુ/
ં અમે સંમત �ં/છ�એ ક� આ દસ્તાવેજમાં માર�/અમાર� � ૂચના ઉપરાંત, અમે બ�કને હંમેશ માટ� િનયત એ� ૂબીની �બન-�ળવણીના �ુલ્ક સ�હત બધા �ુલ્ક આવશ્યક ખાતાથી
ડ��બટ કરવા માટ� અિધ�ૃ ત કર�એ છ�એ.

•

�ુ/
ં અમે સંમત �ં/છ�એ ક� આ શરતો ખાતા પર લા�ુ છે તેવા િનયમો અને શરતોના ઉપરાંત છે , � www.yesbank.in પર ઉપલબ્ધ છે

•

�ુ/
ં અમે સંમત �ં/છ�એ ક� િનયમો અને શરતો અને વા�ણ�ય �ુલ્ક, એ� ૂબી વગેર� બ�કની એકમાત્ર સ્વતંત્રતાથી ન�� કરવામાં આવી શક� તે �ુજબ સમયાંતર� �ુધારાને પાત્ર છે .

•

�ુ/
ં અમે સંમત �ં/છ�એ અને �ુ�ષ્ટ કર�એ છ�એ ક� બ�ક આ દસ્તાવેજમાં સામેલ િનયમો અને શરતોમાં અથવા નીચે આપેલ કોઈપણ ચેનલ્સ મારફતે ફ�/�ુલ્કના શેડ� ૂલ પર કોઈ પણ
પ�રવતર્નો થાય તો તેની � ૂચના આપશે :o

શાખાઓ પર � ૂચના બોડર્ /ઈ-મેલ અને વેબસાઇટ અપડ�શન

o

ખાતા સ્ટ� ટમેન્ટ્સ/પાસ�ુક

o

એટ�એમ

o

સમાચારપત્ર

o

બેકના ર� કો�્ ર્ સમાં ન�ધાયેલ મારા સરનામા પર લે�ખત પત્રવ્યવહાર.

•

સામાન્ય ર�તે, એક મ�હનાની � ૂચના આપ્યાં પછ� ભાિવ પ્રભાવ સાથે ફ�રફારો કરાશે.

•

જો બ�ક � ૂચના આપ્યાં િવના ફ�રફાર કર� છે , તો બ�ક ફ�રફારથી તાર�ખથી 30 �દવસની �દર ફ�રફારની � ૂચના આપશે. જો આવા ફ�રફાર મારા �ુકસાન માટ� હોય, તો �ુ ં તો કોઈપણ
આગામી � ૂચના આપ્યાં િવના, બ�ક દ્વારા ઉપરોક્ત ફ�રફારની મા�હતીની તાર�ખથી 60 �દવસની �દર, કોઈપણ વધારાના �ુલ્ક અથવા વ્યાજની �ુકવણી કયાર્ િવના મા�ું ખા� ું બંધ
કર�શ અથવા બદલી નાખીશ.

•

જો બ�ક એક વષર્ની �દર કોઈ મોટો ફ�રફાર અથવા ઘણા બધા મા� ૂલી ફ�રફારો કર� , તો બ�ક, િવનંતી કરવા પર મને નવી/�ુધર� લ િનયમો અને શરતો ફ�/�ુલ્ક�ું શેડ� ૂલ અથવા
ફ�રફારોના સારાંશની નકલ આપશે.

•

�ુ/
ં અમે અહ� સંમત �ં/છ�એ અને �ુ�ષ્ટ કર�એ છ�એ ક� આ દસ્તાવેજ પરની માર�/અમાર� � ૂચનાઓ�ું બ�કના સામાન્ય �લએન અિધકારના સંબધ
ં માં િવરોધ ક� �ુકાબલો કરવા માટ� ના
કરાર તર�ક� અથર્ઘટન થશે નહ�.

•

�ુ/
ં અમે સંમત �ં/છ�એ ક� �યાં �ુધી બ�ક િવરોધની �ણ ન કર� ત્યાં �ુધી આ ઉત્પાદન કાયર્ક્રમ હ�ઠળ આવર� લેવાયેલ ખાતાની કોઈપણ સમા�પ્તને ધ્યાનમાં લીધા િવના આ
વ્યવસ્થા ચા�ુ રહ�શે અને તે એકમાત્ર બ�કની સ્વતંત્રતા પર આધા�રત છે .

•

અનેક ખાતા ફ�િમલી સ� ૂહ�કરણનો ભાગ બનતા હોય અને એક િસવાય બધા ખાતા બંધ કરવામાં આવે એવા �કસ્સામાં ફ�િમલી કાયર્ક્રમ લાભો બંધ થશે અને બ�ક� આ �ગે કોઈ ચચાર્
કરવાની જ�ર રહ�તી નથી.

•

�ુ/
ં અમે અહ� સંમત �ં/છ�એ ક� મની મોિનટર પ્લેટફોમર્ મારફતે ઉપલબ્ધ કરાતી કોઈપણ મા�હતી માર�/અમાર� સંમિત �ુજબ રહ� છે અને બ�ક સેવાને ઍક્સેસ કરવાથી ઉભા થતા
કોઈપણ િવવાદો (જો કોઈ હોય) માટ� કોઈપણ

•

�ુ/
ં અમે સંમત �ં/છ�એ ક� સ� ૂહના ભાગ બનતા ચા�ુ અને બચત ખાતાનાં અથવા અનન્ય બચત ખાતાના સંયોજન માટ� , અપે�ક્ષત એ� ૂબી�ું સંકલન �ળવવાની જ�ર હોય તેવા
ચોક્ક્સ ખાતા માટ� આવશ્યક હોય છે .

•

�ુ/
ં અમે સંમત �ં/છ�એ ક� ફ�િમલી સ� ૂહ સેટ થવાના માત્ર બી� વષર્થી જ ડ��બટ કાડર્ �ુલ્ક લેવામાં આવશે નહ�.

•

સ� ૂહ એ� ૂબી આવશ્યકતા એ સ� ૂહમાં વ્ય�ક્તગત ખાતાની એ� ૂબી આવશ્યકતા�ું �ુ લ હશે.

•

ફ�િમલી કાયર્ક્રમ હ�ઠળ વધાર� લા તમામ લાભ એકમાત્ર યસ બ�કના સ્વંત્રત િનણર્યે હોય છે . બ�ક આ કાયર્ક્રમ હ�ઠળ આપવામાં આવતા કોઈપણ લાભમાં �ુધારો કરવા, પાછા લેવા
અથવા ફ�રફાર કરવાનો હ� ધરાવે છે .

સીર�યલ
નંબર

પ્રાથિમક ખાતાધારક�ું નામ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ફક્ત કાયાર્ લય ઉપયોગ માટ�
શાખા વ્યવસાય અગ્રણીની સહ�:
સિવ�સ આરએમની સહ�:

સિવ�સ આરએમ કોડ



સહ�

