समह
ू एक्यब
ू ीसाठ� कुटुंबाच्या खात्यांचा
समूह करणे

खाल� नमूद केलेल्या खात्यांचा समूह करण्याची आम्ह� तुम्हाला �वनंती करतो, ज्यामुळे आम्हाला सामू�हक सरासर� �तमाह� �शल्लक (एक्यूबी)
स�ु वधा घेता येईल.

प्राथ�मक खातेदाराचे नाव

प्राथ�मक खात्याचा ग्राहक आयडी





बचत खाते पयार्य
अन.ु

प्राथ�मक खातेदाराशी

1.

प्राथ�मक खातेदार*

क्र.

नाते

खातेदाराचे नाव

ग्राहक आयडी

अजर्/खाते क्र.

उत्पादन एक्यूबी

2.
3.
4.

5.

6.
7.

* प्राथ�मक खातेदाराचे तपशील वर�ल तक्त्यामध्ये अ�नवायर्पणे नमद
ू केलेले असावे.

समूह एक्यूबी
समूह एक्यूबी (Rs.)



समह
ू संकेतांक



(प्राथ�मक खातेदाराच्या ग्राहक आयडी प्रमाणेच)

समूह संकेतांकाखाल�
राखलेल्या खात्यांची संख्या



सेवा आरएम संकेतांक



आम्ह� पोहोच दे तो आ�ण समजतो क� �नयुक्त खात्यांमध्ये सामू�हक एक्यूबी ` __________________________ राखल� न गेल्यास,

एक्यब
ू ी न राखलेल्या सवर् खात्यांना लागू होणारे उत्पादन पातळीवर�ल एक्यब
ू ी शल्
ु क आकारले जाईल. साम�ू हक एक्यब
ू ी आ�ण उत्पादन
पातळीवर�ल शल्
ु क हे या सु�वधेच्या अट� आ�ण शत�नुसार वेळोवेळी बदलाच्या आधीन आहे .

प्रत्येक वैयिक्तक खात्याच्या संबं�धत चालन सूचनांनुसार सवर् समूह खात्यांद्वारे स्वा�र� केल� जावी
अन.ु
क्र.

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

खातेदाराचे नाव

अजर्/खाते क्र.

स्वा�र�

अट� व शत�
•
•

मी/आम्ह� या उत्पादन कायर्क्रमांतगर्त �वह�त समह
ू एक्यब
ू ी राखण्याचे मान्य करतो/ते.

मी/आम्ह� मान्य करतो/ते क� येथे माझ्या/आमच्या काह�ह� सच
ू ना असल्या तर�, स�ु निश्चत एक्यब
ू ी राखल� न गेल्यास लागू होणार्या शल्
ु कांसह सवर् शल्
ु क आवश्यक त्या

खात्यामध्ये डे�बट करून वसल
ू करण्यास बँकेला मी/आम्ह� अप�रवतर्नीय�रत्या अ�धकृत करतो/ते.
•
•
•

मी/आम्ह� मान्य करतो/ते क� या शत� ह्या खात्याला(त्यांना) लागू होणार्या अट� व शत� व्य�त�रक्त आहे त ज्या www.yesbank.in वर उपलब्ध आहे त

मी/आम्ह� मान्य करतो/ते क� अट� व शत� आ�ण व्यावसा�यक शल्
ु क, एक्यब
ू ी इ. बँकेच्या एकमेव �ववेकबध्
ु द�ने ठर�वल्या जाणार्या वेळोवेळी होणार्या सध
ु ारणांच्या आधीन आहे त.

मी/आम्ह� याद्वारे मान्य करतो/ते आ�ण पष्ु ट� करतो/ते क� इथे नमद
ू अट� व शत�मधील �कं वा शल्
ु क/ आकारांच्या अनस
ु च
ू ीतील कोणतेह� बदल बँक खाल�लपैक� कोणत्याह�

मागा�नी सच
ू ीत करे ल :o
o
o
o
o
•
•

शाखांमधील सच
ू ना फलक/ई-मेल आ�ण वेबसाईटवर�ल अद्यतन
खात्याची �ववरणपत्रे/पासबक
ु
एट�एम्स

वतर्मानपत्र

बँकेच्या न�द�ंमध्ये न�दवलेल्या माझ्या पत्त्यावर लेखी संपकर्.

सामान्यतः, एक म�हन्याची सच
ू ना दे ऊन संभाव्य प�रणामांसह बदल केले जातील.

जर बँकेने सच
ू ना न दे ता कोणते बदल केले तर, बँक बदलाच्या तारखेपासन
ू 30 �दवसांच्या आत बदल स�ू चत करे ल. जर असा बदल माझ्यासाठ� तोट्याचा असेल तर, बँकेकडून तो

बदल स�ू चत केल्यापासन
ू 60 �दवसांच्या आत मी कोणतीह� सूचना न दे ता माझे खाते बंद करू शकतो/ते �कं वा कोणतेह� अ�त�रक्त शल्
ु क �कं वा व्याज भरायला न लागता िस्वच

करू शकतो/ते.
•

जर बँकेने एखादा मोठा बदल केला असेल �कं वा एक वषार्त अनेक छोटे बदल केले असतील तर, �वनंतीवरून बँक मला नवीन/सध
ु ा�रत अट� व शत�/शल्
ु क/आकाराची अनस
ु च
ू ी �कं वा

बदलांच्या सारांशाची एक प्रत दे ईल.
•
•

मी/आम्ह� याद्वारे मान्य करतो/ते आ�ण पष्ु ट� करतो/ते क� माझ्या/आमच्या येथील सच
ू ना बँकेच्या सामान्य धारणा�धकार आ�ण सेट ऑफच्या �वरोधी करार मानला जाणार नाह�.

मी/आम्ह� मान्य करतो/ते क� या उत्पादन कायर्क्रमांतगर्त असलेल� कोणतीह� खाती बंद झाल� तर� ह� व्यवस्था चालू राह�ल जोपय�त बँक याच्या �वरुध्द काह� कळवत नाह� आ�ण

हे बँकेच्या एकमेव �नद� शांनस
ु ार होईल.
•

अनेक खाती जर कौटुं�बक समह
ू ाचा भाग असतील आ�ण एका व्य�त�रक्त सवर् खाती बंद झाल� तर कौटुं�बक कायर्क्रमाचे लाभ खंडीत होतील आ�ण बँकेने याबाबत संवाद

साधण्याची गरज नाह�.
•

मी/आम्ह� याद्वारे मान्य करतो/ते क� मनी मॉ�नटर व्यास�पठाद्वारे उपलब्ध होणार� कोणतीह� �वत्तीय मा�हती ह� माझ्या/आमच्या संमतीनस
ु ार आहे आ�ण सेवेतील प्रवेशामळ
ु े

�नमार्ण होणार्या �ववादांसाठ� (काह� असल्यास) बँकेला कोणत्याह� पध्दतीने जबाबदार धरले जाणार नाह�.
•

मी/आम्ह� मान्य करतो/ते क� चालू आ�ण बचत खात्यांच्या �मश्रणासाठ� �कं वा खास बचत खाते समह
ू ाचा भाग बनत असेल तर �व�शष्ट खात्यामध्ये राखण्याच्या आवश्यक

एक्यब
ू ीची बेर�ज राखल� गेल� पा�हजे.
•
•
•

मी/आम्ह� मान्य करतो/ते क� कौटुं�बक समह
ू तयार केल्यानंतर दस
ु र्या वषार्पासन
ू च डे�बट काडर् शल्
ु क आकारले जाईल.

साम�ू हक एक्यब
ू ी आवश्यकता ह� समह
ू ातील वैयिक्तक खात्यांच्या एक्यब
ू ीची बेर�ज असेल.

कौटुं�बक कायर्क्रमात दे ऊ केलेले सवर् लाभ हे येस बँकेच्या एकमेव �ववेकबध्
ु द�ने असतील. या कायर्क्रमांतगर्त �दल्या जाणार्या कोणत्याह� लाभांमध्ये सध
ु ारणा करण्याचे, ते काढून

घेण्याचे �कं वा बदलण्याचे अ�धकार बँक राखून ठे वते.

अन.ु
क्र.

खातेदाराचे नाव

स्वा�र�

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

केवळ कायार्लयीन वापरासाठ�
शाखा व्यावसा�यक नेत्याची स्वा�र�:
सेवा आरएमची स्वा�र�:
सेवा आरएम संकेतांक



