ਗਰੁੱ ਪ ਏ ਿਕਉ ਬੀ ਲਈ
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ
ਦ ਸਮੂਹਕ ਖਾਤੇ
ਤੇ
ਕ ਖਾਿਤਆਂ ਦਾ ਸਮ
ਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇ
ਬਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ
ਤ ਜੋ ਅਸ ਗਰੁੱ ਪ ਔਸਤ
ਔਸ ਿਤਮਾਹੀ ਬੈਲਸ (ਏ ਿਕਉ ਬੀ) ਸੁਿਵਧਾ
ਵਧ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕੀਏ
ਏ।
ਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਲੇ ਖ ਕੀਤੇ

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਾਮ

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਤੇ ਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਈ ਡੀ
















ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਦਾ ਰੂਪ
ਪ੍ਰਮ
ਮੁੱ ੁੱ ਖ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ

ਲੰ. ਨੰ.
1.

ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ
ਨ

ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ

ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਈ ਡੀ

ਅਰਜ਼ੀ / ਖਾਾਤਾ ਨੰਬਰ।

ਉਤਪਾਦ ਏ ਿਕਉ ਬੀ
ਬ

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਤ
ਤਾ ਧਾਰਕ*

2.
3.
4.
5.
6.
7.

* ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਤ
ਤਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆ
ਵਆਂ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਟੇਬਲ ਿਵੱ ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰੇ
ਤ ਤੇ ਉਲੇ ਖ ਕੀਤਾਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗਰੁੱ
ਗ ਪ ਏ ਿਕਉ ਬੀ

ਗਰੁੱ ਪ ਏ ਿਕਉ ਬੀ (ਰੁਪਏ))




ਗਰੁੱ ਪ ਕੋਡ




(ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ
ਕ ਆਈ ਡੀ ਦੇ ਸਮਾਨ)

ਗਰੁੱ ਪ ਕੋਡ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਾਇ
ਇਮ ਰੱ ਖੇ
ਖਾਿਤਆ
ਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ



ਸ ਆਰ ਐਮ ਕੋਡ
ਸਰਿਵਸ




ਅਸ ਹਾਮੀ
ਹ
ਭਰਦੇ ਅਤੇ ਸਮ
ਮਝਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਮਨੋਨੀਤ
ਨੀ ਖਾਿਤਆਂ ਦੁਆਰਾ
ਰ ____________
_____________
____ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੁ
ਰੁੱ ਪ ਏ ਿਕਉ ਬੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ
ਬ
ਨਾ ਰੱ ਖਣ
ਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ, ਿਜਹੜੇ
ਿਜ
ਸਾਰੇ ਖਾਿਤਆਂ
ਖ
ਨੇ ਏ ਿਕਉ ਬੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹ
ਨ ਰੱ ਿਖਆ ਹੈ, ਉਹ
ਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਜ
ਵ ਉਤਪਾਦ ਪੱ ਧਰ ਏ ਿਕਉ ਬੀ ਖਰਚੇ ਪਾਏ
ਪ ਜਾਣਗੇ। ਗਰੁੱ ਪ ਏ ਿਕਉ ਬੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ
ਉ
ਪੱ ਧਰ ਖਰਚੇ
ਚੇ ਇਸ
ਸੁਿਵਧਾਾ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰ
ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮ
ਸ ਸਮ ਤੇ ਸੋਧੇ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਸ
ਹਨ।

ਹਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ
ਿਵ
ਖਾਤੇ ਦ
ਦੇ ਸਬੰ ਧਤ ਸੰ ਚਾਲਨ
ਨ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤ
ਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਖਾਿਤਆਂ
ਖ
ਦੁਆਰਾ ਹਸ
ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਣ
ਲੰ. ਨੰ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ਖ
ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਾਮ

ਅਰਜ਼ੀ / ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ।

ਹਸਤਾਖਰ
ਰ

ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ*


ਮ/ਅਸ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਦੱ ਸੇ ਗਰੁੱ ਪ ਏ ਿਕਉ ਬੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ।



ਮ/ਅਸ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ ਿਕ ਇਸਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸ ਬਕ ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਡੈਿਬਟ ਕਰਕੇ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਏ ਿਕਉ ਬੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱ ਖਣ ਕਰਕੇ ਖਰਿਚਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ



ਮ/ਅਸ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ www.yesbank.in ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਖਾਤੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਿਤਿਰਕਤ ਹਨ

ਦਾ ਅਟੱ ਲ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਾਂ।


ਮ/ਅਸ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ ਿਕ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਖਰਚੇ, ਏ ਿਕਉ ਬੀ ਆਿਦ ਸਮ ਸਮ ਕੇ ਸੋਧੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ ਬਕ ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ ਇੱ ਛਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਿਲੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਮ/ਅਸ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਬਕ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਵੱ ਚ ਜਾਂ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਕਸੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੀਸ/ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ
ਖ਼ਬਰ ਦਏਗਾ :o




ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਿਵਖੇ ਨੋਿਟਸ ਬੋਰਡ / ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ

o

ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮਟਾਂ/ ਪਾਸ ਬੁੱ ਕ

o

ਏ ਟੀ ਐਮ

o

ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ

o

ਬਕ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਿਵੱ ਚ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪਤੇ ਤੇ ਿਲਖਤੀ ਸੰ ਚਾਰ।

ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਦੇਣ ਤ ਬਾਅਦ ਸੰ ਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜੇ ਬਕ ਨੇ ਨੋਿਟਸ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਕ ਬਦਲਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ 30 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਏਗਾ। ਜੇ ਅਿਜਹੇ ਬਦਲਾਵ ਨਾਲ ਮੈਨੰ ੂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮ ਬਕ ਦੁਆਰਾ ਦੱ ਸੇ
ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ 60 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੋਿਟਸ ਿਦੱ ਤੇ ਿਬਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਿਵਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਵੱ ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।



ਜੇ ਬਕ ਨੇ ਿਕਸੇ ਇਕ ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ ਇਕ ਵੱ ਡਾ ਬਦਲਾਵ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਕ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਨਵ/ਸੋਧੋ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ/ਫੀਸਾਂ/ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਾਰ ਦੀ
ਨਕਲ ਮੈਨੰ ੂ ਦਏਗਾ।



ਮ/ਅਸ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਕ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਸੈਟ ਔਫ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਲਟ



ਮ/ਅਸ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ/ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਿਕਸੇ ਖਾਿਤਆਂ ਦੇ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਤ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਬਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਿਵਪਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹ ਿਦੰ ਦਾ



ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹੀਕਰਣ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਇਕ ਤ ਵੱ ਧ ਖਾਿਤਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਇਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ, ਤੱ ਦ ਪਿਰਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਫਇਦੇ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ



ਮ/ਅਸ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ ਿਕ ਮਨੀ ਮਾਨੀਟਰ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕੋਈ ਿਵੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਿਵਵਾਦਾਂ (ਜੇ



ਮ/ਅਸ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ ਿਕ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਬਚਤ ਖਾਿਤਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਲਈ ਜਾਂ ਿਸਰਫ਼ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਬਣਨ ਲਈ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਤੇ ਲਈ ਲੋ ੜ ਦੀ ਅਪੇਿਖਅਤ ਏ ਿਕਉ ਬੀ ਦੇ ਸਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ

ਹੋਣ ਵਜ ਨਹ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਇਹ ਬਕ ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ ਇੱ ਛਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ।
ਬਕ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੋਈ ਹਨ) ਲਈ ਿਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।


ਮ/ਅਸ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ ਿਕ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਖਰਚੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਤ ਹੀ ਨਹ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ।



ਗਰੁੱ ਪ ਏ ਿਕਉ ਬੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮੂਹ ਿਵੱ ਚ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਖਾਿਤਆਂ ਦੀ ਏ ਿਕਉ ਬੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।



ਪਿਰਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਵਸਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਯੈੱਸ ਬਕ ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ ਇੱ ਛਾ ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਦੱ ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸੁਧਾਰਨ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੱ ਕ
ਰਾਖਵਾਂ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ।

ਲੰ. ਨੰ.

ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ

ਹਸਤਾਖਰ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
ਿਸਰਫ਼ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵਰਤ ਲਈ
ਸ਼ਾਖਾ ਵਪਾਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ:
ਸਰਿਵਸ ਆਰ ਐਮ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ:

ਸਰਿਵਸ ਆਰ ਐਮ ਕੋਡ



