ಗುಂಪ� ಎಕೂ���ಾ� ಕುಟುಂಬದ
ಗುಂ�ನ �ಾ�ೆಗಳ�
ಗುಂ�ನ ಸ�ಾಸ� �ೆ��ಾ�ಕ �ಾ� �ತ�ದ (ಎಕೂ��) �ೌಲಭ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾವ� ಸ��ಯ�ೊ�ಸುವಂ�ೆ, �ೆಳ�ೆ ನಮೂ��ದ �ಾ�ೆಗಳನು� ಗುಂಪ��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಮ��� �ನಂ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.
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ಗುಂಪ� �ೋಡ್ ಅ�ಯ��
�ವ��ಸಲ�ಟ� �ಾ�ೆಗಳ ಸಂ�ೆ�
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��ೕ�ತ �ಾ�ೆಗಳ�� ರೂ. _____________________________ ನಷು� ಗುಂಪ� ಎಕೂ�� �ವ�ಹ�ೆ �ಾಡ�ದ���, ಎಕೂ�� �ವ�ಹ�ೆ �ಾಡದ ಎ�ಾ� �ಾ�ೆಗಳನು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೕ�ಗಳ ಪ��ಾರ�ಾ� ಉತ�ನ�
ಮಟ�ದ ಎಕೂ�� ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಗುಂಪ� ಎಕೂ�� ಮತು� ಉತ�ನ� ಮಟ�ದ ಶುಲ�ಗಳ� ಈ �ೌಲಭ�ದ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಪ��ಾರ ಸಮಯ�ಂದ ಸಮಯ�ೆ� ಪ�ಷ�ರ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

ಪ�� �ೈಯ��ಕ �ಾ�ೆಯ ಅನುಕ�ಮ �ಾಯ��ವ�ಹ�ೆ ಸೂಚ�ೆಯ ಪ��ಾರ ಎ�ಾ� ಗುಂಪ� �ಾ�ೆಗಳವರು ಸ� �ಾಡ�ೇಕು
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�ಾ�ೆ�ಾರರ �ೆಸರು

ಅ��/�ಾ�ೆ ಸಂ�ೆ�

ಸ�

�ಯಮಗಳ� & ಷರತು�ಗಳ�
•
•

ಈ ಉತ�ನ� �ಾಯ�ಕ�ಮದ ಅ�ಯ�� ಸೂ�ಸ�ಾದ ಗುಂಪ� ಎಕೂ�� �ವ�ಹ�ೆ �ಾಡಲು �ಾನು/�ಾವ� ಒಪ���ೆ�ೕ�ೆ.
ಇ��ನ ನನ�/ನಮ� ಸೂಚ�ೆಗಳ� ಏ�ೇ ಇರ�, �ಗ�ತ ಎಕೂ�� ಅನು� �ವ�ಹ�ೆ �ಾಡದ �ಾರಣ�ಾ��ನ ಶುಲ�ಗಳನು� ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ ಎ�ಾ� ಶುಲ�ಗಳನು� ಅಗತ� �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮರ�
ಪ�ೆಯಲು, �ಾವ� �ಾ�ಂ��ೆ �ಂದ�ೆ� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗದಂ�ೆ ಅ��ಾರ �ೕಡು�ೆ�ೕ�ೆ.

•
•

ಈ ಷರತು�ಗಳ� www.yesbank.in ನ�� ಲಭ��ರುವಂ�ೆ �ಾ�ೆಗ��ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ �ೊರ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� �ಾನು/�ಾವ� ಒಪ���ೆ�ೕ�ೆ
�ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಮತು� �ಾ���ಕ �ೆಚ�ಗಳ�, ಎಕೂ�� ಇತರವ�ಗಳ� �ಾ�ಂ�ನ ಏ�ೈಕ ��ೇಚ�ೆಯ ಪ��ಾರ �ಧ���ದಂ�ೆ ಸಮಯ�ಂದ ಸಮಯ�ೆ� ಪ�ಷ�ರ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ ಎಂಬುದನು�
�ಾನು/�ಾವ� ಒಪ���ೆ�ೕ�ೆ.

•

ಇ�� ಒಳ�ೊಂ�ರುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�/�ೆಚ�ಗಳ �ೇ�ಾಪ��ಯ �ಾವ��ೇ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� ಈ ಮುಂ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ ಮೂಲಕ �ಾ�ಂಕು ಸೂಚ�ೆ �ೕಡುತ��ೆ
ಎಂಬುದನು� �ಾನು/�ಾವ� ಒಪ���ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ದೃಢಪ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ:o

�ಾ�ೆಗಳ��ನ ಸೂಚ�ಾ ಫಲಕ/ಇ�ೕಲ್ ಮತು� �ೆಬ�ೈಟ್ ಪ�ಷ�ರ�

o

�ಾ�ೆ �ೆ�ೕಟ್�ಂಟ್ಗಳ�/�ಾಸ್ಬುಕ

o

ಎ�ಎಮ್ಗಳ�

o

ಸು��ಪ���ೆಗಳ�

o

�ಾ�ಂ�ನ �ಾಖ�ೆಗಳ�� �ೋಂ�ಾ��ದ ನನ� ��ಾಸ�ೆ� ��ತ ಸಂವಹನ.

•

�ಾ�ಾನ��ಾ�, ಒಂದು �ಂಗಳ ಸೂಚ�ೆಯನು� �ೕ�ದ ನಂತರ ಭ��ಾ�ನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•

ಒಂದು �ೇ�ೆ �ಾವ��ೇ ಸೂಚ�ೆಯನು� �ೕಡ�ೆ�ೕ �ಾವ��ೇ ಬದ�ಾವ�ೆಯನು� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ದ�ೆ, ದ�ಾವ�ೆಯನು� �ಾ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗ�ೆ� ಳ�ೆ ಬದ�ಾವ�ೆಯನು� �ಾ�ಂಕ್ ಸೂ�ಸುತ��ೆ.
ಒಂದು �ೇ�ೆ ಅಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಯು ನನ�ೆ ಅನನುಕೂಲ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾ�ಂ��ಂದ ಅಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಯ ಕು��ಾ� ಸೂಚ�ೆ ಬಂದ 60 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ �ಾನು, �ಾವ��ೇ �ೆ��ನ ಸೂಚ�ೆಯನು� �ೕಡ�ೆ�ೕ
ನನ� �ಾ�ೆಯನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� ಶುಲ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬ��ಯನು� �ಾವ�ಸ�ೆ�ೕ ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.

•

�ಾವ��ೇ ವಷ�ದ�� ಒಂದು �ೇ�ೆ ಪ�ಮುಖ ಬದ�ಾವ�ೆಯನು� ಅಥ�ಾ �ಾಕಷು� �ಕ� ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ದ�ೆ, �ನಂ�ಯ �ೕ�ೆ�ೆ �ಾ�ಂಕ್ �ೊಸ�ಷ�ತ �ಯಮಗಳ� ಮತು�
ಷರತು�ಗಳ�/ಶುಲ�ಗಳ �ೆಡೂ�ಲ್/ದರಗಳ� ಅಥ�ಾಬದ�ಾವ�ೆಗಳ �ಾ�ಾಂಶದ ಪ��ಯನು� �ಾ�ಂಕ್ ನನ�ೆ �ೕಡುತ��ೆ

•

ಇ�� ನನ�/ನಮ� ಸೂಚ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾನ� �ಾ�ಮ� ಮತು� ಪ��ಾರ�ಾ� ಪ�ಗ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಒಪ�ಂದ�ೆ� �ರುದ��ೆಂದು �ಾ�ಸುವಂ�ಲ� ಎಂಬು�ಾ� �ಾನು/�ಾವ� ಈ ಮೂಲಕ ಒಪ���ೆ�ೕ�ೆ
ಮತು� ದೃಢಪ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.

•

��ನ��ಾ� ಮತು� �ಾ�ಂ�ನ ಏ�ೈಕ ��ೇಚ�ೆಯ�� �ಾ�ಂಕು �ಾ�� �ೕಡದ �ೊರತು, ಈ ಉತ�ನ� �ಾಯ�ಕ�ಮದ ಅ�ಯ�� ಒಳಪ��ರುವ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಗಳ ಸ��ತ�ೊ�ಸ� ಅಥ�ಾ ಸ��ತ�ೊ�ಸ�ೇ
ಇರ� ಈ ವ�ವ�ೆ�ಯು ಮುಂದುವ�ಯುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� �ಾನು/�ಾವ� ಒಪ���ೆ�ೕ�ೆ.

•

ಒಂದು �ೇ�ೆ ಅ�ೇಕ �ಾ�ೆಗಳ� ಕುಟುಂಬ ಗುಂಪ��ೊ�ಸು��ೆಯ �ಾಗ�ಾ�ರು�ಾಗ ಮತು� ಒಂದನು� �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾ�ೆಗಳನು� ಮುಚ��ಾ�ದ��ೆ, ಆಗ ಕುಟುಂಬ �ಾಯ�ಕ�ಮದ ಪ��ೕಜನಗಳನು�
ಸ��ತ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ�ಂಕ್ ಈ ಕು��ಾ� �ಾ�� �ೕಡುವ ಅಗತ��ರುವ��ಲ�

•

ಮ� �ಾ�ಟರ್ �ಾ�ಟ�ಾಮ್� ಮೂಲಕ ಲಭ��ರುವ �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು �ಾ��ಯು ನನ�/ಮ� ಸಮ��ಯ ಪ��ಾರ ಆ��ೆ ಮತು� �ೇ�ೆ�ೆ ಪ��ೇ�ಸುವ�ದ�ಂದ ಉದ��ಸುವ ��ಾದಗ��ೆ
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ) �ಾ�ಂಕ್ ಅನು� ಜ�ಾ�ಾ�ರರ�ಾ�� �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಎಂಬುದನು� �ಾನು/�ಾವ� ಈ ಮೂಲಕ ಒಪ���ೆ�ೕ�ೆ

•

�ಾ�� ಮತು� ಉ��ಾಯ �ಾ�ೆಗಳ ಸಂ�ೕಜ�ೆ�ಾ� ಅಥ�ಾ ಪ��ೆ�ೕಕ ಉ��ಾಯ �ಾ�ೆಯು ಗುಂ�ನ �ಾಗ�ಾ� ರೂಪ��ೊಳ��ವ�ದ�ಾ��, ���ಷ� �ಾ�ೆ�ೆ ಅಗತ��ರುವ ಅವಶ� ಎಕೂ��ಗಳ �ತ�ವನು�
�ಾ�ಾ��ೊಳ��ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುನು� �ಾನು/�ಾವ� ಒಪ���ೆ�ೕ�ೆ.

•

ಕುಟುಂಬ ಗುಂಪ� ರೂಪ��ೊಂಡ ಎರಡ�ೆಯ ವಷ��ಂದ �ಾತ� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಶುಲ�ಗಳನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ� ಎಂಬುದನು� �ಾನು/�ಾವ� ಒಪ���ೆ�ೕ�

•

ಗುಂಪ� ಎಕೂ�� ಅಗತ��ೆಯು ಗುಂ�ನ��ನ �ೈಯ��ಕ �ಾ�ೆಗಳ ಎಕೂ�� ಅಗತ��ೆಯ �ತ��ಾ�ರುತ��ೆ.

•

ಕುಟುಂಬ �ಾಯ�ಕ�ಮದ ಅ�ಯ�� �ಸ��ಸ�ಾದ ಎ�ಾ� ಪ��ೕಜನಗಳ� �ಸ್ �ಾ�ಂಕನ ಏ�ೈಕ ��ೇಚ�ೆಯ��ರುತ��ೆ. ಈ �ಾಯ�ಕ�ಮದ ಅ�ಯ�� �ೕಡ�ಾಗು��ರುವ �ಾವ��ೇ ಪ��ೕಜನವನು�
�ಾಪ��ಸುವ, �ಂಪ�ೆಯುವ ಅಥ�ಾ ಬದ�ಾ�ಸುವ ಹಕ�ನು� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ���ಸುತ��ೆ
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