്രഗൂപ എ ക�ു ബി-യ്ക്ക കുടുംബത്തിന
അക്കൗണ് ്രഗൂപ്പ�െ
്രഗൂപ ശരാശരി പാദവാർഷിക ബാലൻസ (എ ക�ു ബി) സൗകര�ം ്രപാപ്തമാക്കു, ചുവെട പരാമർശിച്ചിരിക
അക്കൗണ് ്രഗൂപ്പ�െചയ്യ�ന് ഞങ് അഭ�ർത്ഥിക്.
്രപാഥമി അക്കൗ
ഉടമയുെട േപര




്രപാഥമി അക്കൗ ഉപേഭാക് ഐഡി



േസവിംഗ് അക്കൗ തരം
്ര.
നം.

്രപാഥമി അക്കൗ
ഉടമയുമായുള ബന്
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ണ് നം.

ഉൽപ് എ ക�ു
ബി
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7.
* ്രപാഥമി അക്കൗ ഉടമയുെട വിശദാംശങ് മുകളിെല പട്ടികയ പരാമർശിേക്കണ്ട.

്രഗൂപ എ ക�ു ബി

്രഗൂപ എ ക�ു ബി ( ` )

്രഗൂപ േകാഡ





(്രപാഥമി അക്കൗ ഉടമയുെട ഉപേഭാക് ഐഡിയ്ക സമാനം)

്രഗൂപ േകാഡിന കീഴിൽ
പരിപാലിച്ച�േപാര
അക്കൗണ്ടുക എണ്

േസവന ആർ എം േകാഡ




നിയുക്തമാക അക്കൗണ്ടുക ്രഗൂപ എ ക�ു ബി ആയ _________________________________ രൂപ നിലനിർത്ത സാഹചര�ത്ത, എ ക�ു ബി
നിലനിർത്ത എല�ാ അക്കൗണ്ടു നിന്ന ബാധകമായ ഉൽപ് തല എ ക�ു ബി നിരക്കു ഈടാക്കുെ കാര�ം ഞങ്
മനസിലാക് സമ്മതിക്. ഈ സൗകര�ത്തിന നിബന്ധനകള വ�വസ്ഥകള അനുസരിച്, ്രഗൂപ എ ക�ു ബി-യും ഉൽപ് തല
നിരക്കുകള കാലാകാലങ്ങളില പുതുക്കലുകൾ വിേധയമാണ.

ഓേരാ വ�ക്തി അക്കൗണ്ട ബാധകമായ ്രപവർത നിർേദ്ദശമനുസരി എല�ാ ്രഗൂപ അക്കൗണ്ടു ഒപ്പിേടണ്ട

്ര.
നം.

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

അക്കൗ ഉടമയുെട േപര

അേപക/അക്കൗ നം.

ഒപ്

നിബന്ധനകള വ�വസ്ഥകള
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•

•

•

•

•
•
•

ഈ ഉൽപ് പദ്ധതിയ കീഴിൽ നിർേദ്ദശിച്ചിര ്രഗൂപ എ ക�ു ബി നിലനിർത്തു, ഞാൻ/ഞങ് അംഗീകരിക്കു.
ഇതിലുള എന്െ/ഞങ്ങള� നിർേദ്ദശ പരിഗണിക്കാ തെന, വ�വസ്ഥ്രപക ആവശ�മായ എ ക�ു ബി നിലനിർത്താ
െകാണ്ട നിരക്കുകളടക് എല�ാ നിരക്കുകള ആവശ�മായ അക്കൗണ നിന്ന െഡബിറ് െചയ്യ�ന്നതി ഈടാക്ക ബാങ്കി
അധികാരെപ്പടുത്തുന് പിൻവലിക്കാനാവ രീതിയിൽ ഞാൻ/ഞങ് അംഗീകരിക്കു.
www.yesbank.in-ൽ ലഭ�മായ അക്കൗന (അക്കൗണ്ടു) ബാധകമായ നിബന്ധനകൾക വ�വസ്ഥകൾക പുറെമയാണ ഈ
വ�വസ്ഥകെള ഞാൻ/ഞങ് അംഗീകരിക്കു
നിബന്ധനകള വ�വസ്ഥകള, വാണിജ� നിരക്കു, എ ക�ു ബി തുടങ്ങി ബാങ്കിന പൂർണ വിേവചനാധികാരത്ത
തീരുമാനിേച്ചക്ക കാലാകാലങ്ങളില പുതുക്കലുകൾ വിേധയമാെണന് ഞാൻ/ഞങ് അംഗീകരിക്കു.
ഇവിെട അടങ്ങിയിരിക നിബന്ധനകളിെലയ വ�വസ്ഥകളിെലയ അെല�ങ്ക ഫീസ/നിരക് പട്ടികയിെലയ മാറ്റ ഇനിപ്പറയ
ഏെതങ്കില മാർഗങ്ങളിലൂ ബാങ് അറിയിക്കുെമ ഞാൻ/ഞങ് ഇതിനാൽ അംഗീകരിച് സ്ഥികരിക്കു :o
ശാഖകളിെല അറിയിപ് േബാർഡ/ഇെമയിൽ/െവബൈസറ് പുതുക്
o
അക്കൗ േസ്റ്ററ്റ്െ/പാസ്ബുക
o
എ ടി എമ്മു
o
വർത്തമാനപ്
o
ബാങ്കിന െറേക്കാർഡുകള രജിസ് െചയ്തിട് എന്െ വിലാസത്തിേല അയയ്ക് േരഖാമൂലമുള അറിയിപ്.
സാധാരണഗതിയിൽ, ഒരു മാസെത അറിയിപ് നൽകിയതിന േശഷം മാ്രതേ മാറ്റ ബാധകമാക്.
അറിയിപ് നൽകാെത ബാങ് എെന്തങ്ക മാറ് വരുത്തിയിട്ട�െ, മാറ് വരുത്ത തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിന
മാറ്റെത്തക് ബാങ് അറിയിക്ക. അത്ത മാറ് എനിക് ്രപതികൂലമാെണങ്, ആ മാറ്റത്ത അറിയിപ് ബാങ് നൽകുന തീയതി
മുതൽ 60 ദിവസത്തിനുള, മുൻകൂർ അറിയിെപ്പാന നൽകാെത തെന അധിക നിരക്കുകേ പലിശേയാ അടയ്ക്ക എന്െ
അക്കൗ നിർത്തലാക്കു അത മാറ്റ�കേ െചയ്യാവുന്.
ഏെതങ്കില ഒരു വർഷത്ത ബാങ് സാരമായ മാറ് വരുത്കേയാ നിരവധി െചറിയ മാറ്റ വരുത്തുകേ െചയ്യ�കയാെണങ,
അഭ�ർത്ഥനയിേ ബാങ് എനിക് പുതിയ/പുതുക്ക നിബന്ധനകള�െടയ വ�വസ്ഥകള�െടയ അെല�ങ്ക ഫീസ/നിരക് പട്ടികയു
അെല�ങ്ക മാറ്റങ്ങ സം്രഗഹത്തി ഒരു പകർപ് നൽകും.
എനിക്ക/ഞങ്ങൾക ഇതിെല നിർേദ്ദശ ബാങ്കിന െപാതുവായ ബാധ�താ പരിഹരിക്കലിന വീെണ്ടടുക്കല എതിരായുള
ഒരു ഉടമ്പടിയാ വ�ാഖ�ാനിക്കെപ്പടിെ ഞാൻ/ഞങ് അംഗീകരിച് സ്ഥിരീകരിക്.
ൈവരുദ്ധ�െത്തക് ബാങ് അറിയിക്ക പക്ഷവ ഒപ് ബാങ്കിന പൂർണ വിേവചനാധികാരത്ത കീഴിലും, ഈ ഉൽപ്
പദ്ധതിയ കീഴിൽ ഉൾെപ്പട്ടിര ഏെതങ്കില അക്കൗണ് നിർത്തലാക് പരിഗണിക്കാ ഈ വ�വസ തുടരുെമന്
ഞാൻ/ഞങ് അംഗീകരിക്കു.
ഫാമിലി ്രഗൂപ്പിംഗി ഭാഗമായി ഒന്നിലധി അക്കൗണ് ഉണ്ടായിരിക്കു അതിൽ ഒരു അക്കൗ ഒഴിെകയുള്
നിർത്തലാക്കു െചയ്യ സാഹചര�ത്ത, കുടുംബ പദ്ധ ആനുകൂല�ങ് നിർത്തലാക്കെ, ബാങ് ഇത സംബന്ധി
ആശയവിനിമയം നടത്തുകയി.
മണി േമാണിറ് �ാറ്റ്േഫ മുേഖന ലഭ�മായ എല�ാ സാമ്പത വിവരങ്ങള എന്െ/ഞങ്ങള� സമ്മ അനുസരിച്യിരിക്കുെമന,
ഈ േസവനം ഉപേയാഗിക്കു െകാണ്ടുണ്ട (എെന്തങ്ക) തർക്കങ് ഒരു തരത്തില ബാങ്ക ഉത്തരവാദി
ഉണ്ടായിരിക്കിെല ഇതിനാൽ ഞാൻ/ഞങ് അംഗീകരിക്കു.
കറന്, േസവിംഗ് സംയുക അക്കൗണ്ടുകൾ അെല�ങ്ക ്രഗൂപ്പി ഭാഗമായി രൂപെപ്പട ്രപേത� േസവിംഗ്
അക്കൗണ്ടുകൾ, നിശ്ച അക്കൗണ ആവശ�മായ എ ക�ു ബികള�െട ആെകത്ത നിലനിർേത്തണ്ടതു ഞാൻ/ഞങ്
അംഗീകരിക്കു.
ഫാമിലി ്രഗൂപ സജ്ജീകരിച്ചത രണ്ടാമ വർഷം മുതൽ മാ്രതേ െഡബിറ് കാർഡ നിരക്കു ഈടാക്കാതിരിെവന്
ഞാൻ/ഞങ് അംഗീകരിക്കു.
്രഗൂപ എ ക�ു ബി ആവശ�കതെയന്, ്രഗൂപ്പ വ�ക്തി അക്കൗണ്ടുക എ ക�ു ബി ആവശ�കതയുെട ആെകത്തുകയായിരിക.
ഫാമിലി പദ്ധതിയ ഉൾെപ്പടുത്തിയിര എല�ാ ആനുകൂല�ങ്ങള െയസ ബാങ്കിന പൂർണ വിേവചനാധികാരത്ത
കീഴിലായിരിക്ക. ഈ പദ്ധതിയ കീഴിൽ നൽകുന എല�ാ ആനുകൂല�ങ്ങള വ�ത�ാസെപ്പടുത്ത പിൻവലിക്കാേ മാറ്
വരുത്താേ ഉള അധികാരം ബാങ്ക നിക്ഷിപ്ത.

്ര.
നം.

അക്കൗ ഉടമയുെട േപര

ഒപ്

1.
2.
3.
4.
5.
6.
ഓഫീസ ഉപേയാഗത്ത മാ്രത
്രബാഞ ബിസിനസ ലീഡറിന്െ ഒപ്:
േസവന ആർ എമ്മിന ഒപ്:
േസവന ആർ എം േകാഡ



