അക്കൗണ്ട് നിലനിർത്തൽ,
ചാനൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫ�ോം

സീരിയൽ നം. _______________
(ബാങ്ക് ഉപയ�ോഗത്തിന് മാത്രം)
ശാഖാ
ക�ോഡ്

ശാഖ

ദി

തീയതി:

ദി

മാ

മാ

വ

വ

വ

വ

ടിക്കറ്റ്/
ഐഡി നം.:

ഉപഭ�ോക്താവിന്റെ പേര്:
ഉപഭ�ോക്തൃ ഐഡി:

പ്രാഥമിക അക്കൗണ്ട് നം.:

വലിയക്ഷരങ്ങൾ ഉപയ�ോഗിക്കുക, ഒപ്പം ആവശ്യമായ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖകളും സമർപ്പിക്കുക. ബാധകമായവയ്ക്ക് ശരിയടയാളമിടുക, അല്ലാത്തവ വെട്ടിക്കളയുക.

വിലാസം
ബന്ധപ്പെടാനുള്ള മേൽവിലാസം പുതുക്കൽ

സ്ഥിര മേൽവിലാസം പുതുക്കൽ

(സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു)

വിലാസം:
കെട്ടിടം/സ്ട്രീറ്റ്:
നഗരം:

സംസ്ഥാനം:

രാജ്യം:

തപാൽ/സിപ് ക�ോഡ്:

ലാൻഡ്
മാർക്ക്:
ടെലിഫ�ോൺ/മ�ൊബൈൽ നമ്പർ/ഇമെയിൽ വിലാസം എന്നിവയിൽ മാറ്റമില്ല

(നിങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുന്നവ കൃത്യമായി എത്തിച്ചേരുന്നത് ഉറപ്പാക്കാൻ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ലാൻഡ്
മാർക്ക് പരാമർശിക്കുക)

ഞങ്ങളുടെ: (എൻ ആർ ഐ അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് മാത്രം ബാധകം)
നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡുകളിൽ നിർബന്ധമായും വിദേശ മേൽവിലാസം നൽകിയിരിക്കണം. വിദേശത്ത് നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള മേൽവിലാസം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വിലാസത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നുവെങ്കിൽ, ചുവടെയുള്ള ഓപ്ഷനുകളില�ൊന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
ഇനിപ്പറയുന്ന വിദേശ മേൽവിലാസം എന്റെ സ്ഥിര മേൽവിലാസമായി നിലനിർത്തുക
(സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വിലാസം തെളിയിക്കൽ രേഖ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്)

എന്റെ/ഞങ്ങളുടെ വിദേശ മേൽവിലാസം ഒരു സ്ഥിര മേൽവിലാസമായി നിലനിർത്തുക
വിലാസം:
കെട്ടിടം/സ്ട്രീറ്റ്:
സംസ്ഥാനം:

നഗരം:
രാജ്യം:

തപാൽ/സിപ് ക�ോഡ്:

ലാൻഡ്
മാ
ർക്ക്:

ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ
ടെലിഫ�ോൺ/മ�ൊബൈൽ നമ്പർ/ഇമെയിൽ വിലാസം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റുക
ടെലിഫ�ോൺ (ഓഫീസ്):
ടെലിഫ�ോൺ (വീട്):
അപേക്ഷകന്റെ ഒപ്പ്

മ�ൊബൈൽ നമ്പർ:
ഇമെയിൽ ഐഡി:

ഇമെയിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്
സംയ�ോജിത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് (ആദ്യ അപേക്ഷകന്റെ ഉപഭ�ോക്തൃ ഐഡിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകൾക്കുമുള്ള പ്രതിമാസ ഇമെയിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബാങ്ക് റെക്കോർഡുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമെയിൽ
ഐഡിയിലേക്ക് അയയ്ക്കും

ഇമെയിലിൽ മാത്രം*

*തപാലിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ നിർത്തുന്നതാണ്.
**യെസ് ഫസ്റ്റ്, കറന്റ് അക്കൗണ്ട് ഉപയ�ോക്താക്കൾക്ക് തുടർച്ചയായി എല്ലാ മാസവും മറ്റ്
ഉപഭ�ോക്താക്കൾക്ക് വർഷം ത�ോറും തപാലിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ അയയ്ക്കും

ഇമെയിലിലും തപാലിലും**

എസ് എം എസ്, ഇമെയിൽ അറിയിപ്പ് സജീവമാക്കൽ
(ഡെബിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ് അറിയിപ്പുകൾക്കായി, ` 5000/- തുല്യമായ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലുള്ള തുകയ്ക്കുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പുകൾ അയയ്ക്കുന്നതാണ്.)
ശ്രദ്ധിക്കുക: ഓര�ോ അക്കൗണ്ടിലെയും ഒരു ഇമെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക്/മ�ൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് മാത്രമേ അറിയിപ്പുകൾ അയയ്ക്കാനാകൂ.
മ�ൊബൈൽ നമ്പറിലും ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലും എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി 'ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ' വിഭാഗത്തിലെ ഉചിതമായ ഭാഗങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
അറിയിപ്പ് തരം

ഇമെയിൽ

എസ്എംഎസ്

ആരംഭം/തവണ

`

ഡെബിറ്റ് അറിയിപ്പ്
ബാലൻസ് അറിയിപ്പ്

ദി

ദി

മാ

മാ

ദിവസേന

വ

വ

വ

ഇമെയിൽ

എസ് എം എസ്

ശമ്പള ക്രെഡിറ്റ് അറിയിപ്പ്
പ്രതിവാരം

`

ക്രെഡിറ്റ് അറിയിപ്പ്

തീയതി:

അറിയിപ്പ് തരം

ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് അറിയിപ്പ്
ബാലൻസിൽ കുറവ് അറിയിപ്പ്

രസീത്

വ

ഉപഭ�ോക്താവിന്റെ പേര്:

അഭ്യർത്ഥന/ടിക്കറ്റ് നമ്പർ:
വിലാസം

മ�ൊബൈൽ

ഇമെയിൽ

ഇ-സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്

അറിയിപ്പുകൾ

നെറ്റ്ബാങ്കിംഗ്

ഡെബിറ്റ്/എ ടി എം
കാർഡ്

പിൻ

പേര്

ഒപ്പ്

പാൻ

ആധാർ നമ്പർ

ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്:
ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഒപ്പ്
പതിപ്പ് നമ്പര്
. 5 - 28 മാർച്ച്, 2013
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റീട്ടെയ്ൽ നെറ്റ്ബാങ്കിംഗ്
നെറ്റ്ബാങ്കിംഗ് സജീവമാക്കൽ അഭ്യർത്ഥന

മണി മ�ോണിറ്റർ സജീവമാക്കൽ അഭ്യർത്ഥന

പാസ്വേഡ് വീണ്ടും നൽകൽ
ഉപയ�ോക്തൃ ഐഡി പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കി.
പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കേണ്ടതുണ്ട്

മണി മ�ോണിറ്റർ നിർജീവമാക്കൽ അഭ്യർത്ഥന

അപേക്ഷകന്റെ ഒപ്പ്

ഡെബിറ്റ്/എ ടി എം കാർഡ്, പിൻ എന്നിവ
പുതിയ ഡെബിറ്റ്/എ ടി എം കാർഡ് അഭ്യർത്ഥന

പർച്ചെയ്സുകൾക്കായി വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളില�ോ മറ്റ് പാർട്
ണർ നെറ്റ്
വർക്ക് എ ടി എമ്മുകളില�ോ മാത്രമേ പ്രാഥമിക അക്കൗണ്ട് ഉപയ�ോഗിക്കാനാകൂ

പുതിയ/നിലവിലുള്ള കാർഡിനായി കാർഡ് ബന്ധപ്പെടുത്തൽ അഭ്യർത്ഥന.
നിലവിലെ കാർഡ് നം.
അധിക അക്കൗണ്ടുകൾ, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ:
രണ്ടാമത്തെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ:

അപേക്ഷകന്റെ/നിയ�ോഗിക്കപ്പെട്ടയാളുടെ ഒപ്പ്

മൂന്നാമത്തെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ:
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡെബിറ്റ്/എ ടി എം കാർഡ്/പിൻ അഭ്യർത്ഥന: നിലവിലുള്ള ഡെബിറ്റ്/എ ടി എം കാർഡ് നമ്പർ
ഡെബിറ്റ്/എ ടി എം വീണ്ടും നൽകൽ:

എ ടി എമ്മിൽ കാർഡ് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല

കാർഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടു

കാർഡ് കാലഹരണപ്പെട്ടു

ഡെബിറ്റ്/എ ടി എം പിൻ വീണ്ടും നൽകൽ:

എ ടി എമ്മിൽ പിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല

ലഭിച്ച പിൻ അവ്യക്തമാണ്

പിൻ മറന്നു

പേര് മാറ്റൽ
(സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു)

പേര് മാറ്റൽ അഭ്യർത്ഥന
പുതിയ പേര്:
പുതിയ പേരിൽ ഡെബിറ്റ്/എ ടി എം കാർഡ് വീണ്ടും നൽകണ�ോ:

വേണം

വേണ്ട

ഒപ്പുമാറ്റം
ഒപ്പിലെ മാറ്റം

(സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു)
നിലവിലുള്ളത്

പുതിയത്

അപേക്ഷകന്റെ ഒപ്പ്

അപേക്ഷകന്റെ ഒപ്പ്

പെർമനന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ (പാൻ), ആധാർ നമ്പർ എന്നിവ
പാൻ അപ്ഡേഷൻ

(സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു)

ആധാർ നമ്പർ അപ്ഡേഷൻ

(സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു)

മാറ്റം വരുത്തൽ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്കുള്ള പ്രസ്താവനയും നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും
ചുവടെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന, യെസ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന്റെ (തുടർന്നങ്ങോട്ട് "ബാങ്ക്" എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നു) ഉപഭ�ോക്താവായ ഞാൻ/ഞങ്ങൾ, ബാങ്കിൽ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്ന / തുറന്നിരിക്കുന്ന / നിലനിർത്താൻ പ�ോകുന്ന / ആരംഭിക്കാൻ പ�ോകുന്ന
നിലവിലെയും ഭാവിയിലെയും എന്റെ/ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും നിയന്ത്രിക്കുന്നതായ, www.yesbank.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ ദൃശ്യമാക്കുന്ന നിബന്ധനകളുടെയും വ്യവസ്ഥകളുടെയും എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും ഒപ്പം നിലവിൽ
നൽകിയിരിക്കുന്ന/ഭാവിയിൽ നൽകാനിടയുള്ള വ്യത്യസ്ത സേവനങ്ങളുടെ/സൗകര്യങ്ങളുടെ ചട്ടങ്ങളും വായിച്ച് മനസിലാക്കിയെന്നും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും ഇതിനാൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. എനിക്ക്/ഞങ്ങൾക്ക്
മുൻകൂറായ�ോ ശേഷമ�ോ അറിയിപ്പ് നൽകാതെ തന്നെ, മേൽപ്പറഞ്ഞ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളുമെല്ലാം ഏതുസമയത്തും ഒപ്പം കാലാകാലങ്ങളിലും ചേർക്കാന�ോ മാറ്റം വരുത്താന�ോ പരിഷ്ക്കരിക്കാന�ോ ഉള്ള പൂർണ്ണ വിവേചനാധികാരം
ബാങ്കിൽ നിക്ഷിപ്തമാണെന്ന് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നു, ഒപ്പം നിബന്ധനകളിലും വ്യവസ്ഥകളിലും ഭാഗികമായാണ് അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതെങ്കിൽപ്പോലും അവ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും അത്തരം
മാറ്റങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബാങ്കിലെ എന്റെ/ഞങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ (അക്കൗണ്ടുകളിൽ) നടത്തുന്ന ഏത�ൊരു ഇടപാടും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സേവന�ോപയ�ോഗവും അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ ഞാൻ/ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചതിനുശേഷമായിരിക്കും
കണക്കിലെടുക്കുന്നതും അവയ്ക്ക് തുല്യത കൽപ്പിക്കുന്നതുമെന്ന് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ ഇതിനാൽ അംഗീകരിക്കുന്നു. കാലാകാലങ്ങളിൽ ബാധകമായ സേവന നിരക്കുകൾ എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ബാങ്ക് ഈടാക്കാനിടയുണ്ടെന്നത് ഞാൻ
അംഗീകരിക്കുന്നു.
ഡെബിറ്റ്/എ ടി എം കാർഡ്, ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ, പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾക്ക്/നിയ�ോഗിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകപ്പെടുമെന്നും/പ്രാപ്തമാക്കുമെന്നും അവ മുഖേന നടത്തുന്ന ഇടപാടുകൾക്കെല്ലാം ബാങ്കിൽ നിങ്ങൾ
പരിപാലിച്ചുപ�ോരുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും സ്വമേധയാ ഡെബിറ്റുചെയ്യപ്പെടുമെന്നും ഞാൻ/ഞങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നു. ഡെബിറ്റ്/എ ടി എം കാർഡുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച/ഭാവിയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അക്കൗണ്ടും അക്കൗണ്ട്
ഉടമയ്ക്ക്/നിയ�ോഗിക്കപ്പെടുന്നയാൾക്ക് ഉപയ�ോഗിക്കാനാകുമെന്നും ഞാൻ/ഞങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നു. എൻ ആർ ഒ അക്കൗണ്ടുകൾക്കും എൻ ആർ ഇ/എൻ ആർ ഒ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിയ�ോഗിക്കപ്പെടുന്നവർക്കും മാത്രമേ എ ടി എം കാർഡ്
നൽകൂ. മറ്റുള്ളവർക്ക് ബാങ്ക് ഒരു ഡെബിറ്റ് കാർഡ് നൽകും.
• അഭ്യർത്ഥിച്ച മാറ്റങ്ങൾ, ശാഖയിൽ അഭ്യർത്ഥന ലഭിച്ച തീയതി മുതൽ നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ ബാങ്ക് റെക്കോർഡുകളിൽ നടപ്പിൽ വരുത്തും, ആ തീയതി മുതൽ മാത്രമേ മേൽപ്പറഞ്ഞ മാറ്റങ്ങൾ ബാങ്ക് സംവിധാനങ്ങളിൽ ബാധകമാകൂ.
അയയ്ക്കാനുള്ളവ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവ ബാങ്കിന്റെ റെക്കോർഡുകളിലുള്ള ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുതുക്കിയ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള/ആശയവിനിമയ വിലാസത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കും.
• ഡെബിറ്റ്/എ ടി എം കാർഡ് ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകർക്ക്, സ്വമേധയാ ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങളും പ്രാപ്തമാക്കപ്പെടും.
• ഡെബിറ്റ്/എ ടി എം കാർഡും പിൻ നമ്പറും,ബാങ്കിന്റെ റെക്കോർഡുകളിലുള്ള അപേക്ഷകന്റെ/നിയ�ോഗിക്കപ്പെട്ടയാളുടെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുതുക്കിയ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള/ആശയവിനിമയ വിലാസത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കും.
• ബാങ്ക് സംവിധാനത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ പുതുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പുതിയ ഒപ്പ് (ഒപ്പുകൾ) അംഗീകൃതമായിത്തീരും. ഇതിനകം അയച്ചുകഴിഞ്ഞതും ബാങ്കിന് ഇതുവരെയും ലഭിക്കാത്തതും/കണക്കിലെടുക്കാത്തതും സാധുതയില്ലാത്ത പുതിയ ഒപ്പ്
(ഒപ്പുകൾ) ഉള്ളതും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്കിടെ ലഭിക്കുന്നതുമായ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബാക്കിയായ/ഉപയ�ോഗിക്കാത്ത പഴയ ചെക്ക്/ഡെബിറ്റുകൾ/അഭ്യർത്ഥനകൾ
എന്നിവ മടക്കിനൽകുന്നതിന്/പരിഗണിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് ബാങ്ക് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കില്ല.

(ആദ്യ അക്കൗണ്ട് ഉടമ/ഒപ്പിട്ടയാൾ)

(രണ്ടാമത്തെ അക്കൗണ്ട് ഉടമ/ഒപ്പിട്ടയാൾ)

(മൂന്നാമത്തെ അക്കൗണ്ട് ഉടമ/ഒപ്പിട്ടയാൾ
തീയതി:

തീ

തീ

മാ

മാ

വ

വ

വ

വ

ശാഖാ ഉപയ�ോഗത്തിന് മാത്രം
ഉപഭ�ോക്താവ് ഒപ്പിട്ടത് എന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണെന്നും ആ ഒപ്പ് ബാങ്കിന്റെ റെക്കോർഡുകളിൽ നിന്ന് പരിശ�ോധിച്ച് ഉറപ്പിച്ചുവെന്നും ഞാൻ ഇതിനാൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു
പരിശ�ോധിച്ചുറപ്പിച്ചത് (ബി എസ് പി/ബി എസ് ഡി എൽ):
അംഗീകരിച്ചത് (ബി എസ് ഡി എൽ/ബി ബി എൽ):

മാറ്റം വരുത്തൽ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്കുള്ള നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും:

1. അഭ്യർത്ഥിച്ച മാറ്റങ്ങൾ, ശാഖയിൽ അഭ്യർത്ഥന ലഭിച്ച തീയതി മുതൽ നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ ബാങ്ക് റെക്കോർഡുകളിൽ നടപ്പിൽ വരുത്തും, ആ തീയതി മുതൽ

മാത്രമേ മേൽപ്പറഞ്ഞ മാറ്റങ്ങൾ ബാങ്ക് സംവിധാനങ്ങളിൽ ബാധകമാകൂ. അയയ്ക്കാനുള്ളവ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവ ബാങ്കിന്റെ റെക്കോർഡുകളിലുള്ള ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുതുക്കിയ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള/ആശയവിനിമയ വിലാസത്തിലേക്ക്
അയയ്ക്കും.

2. ഡെബിറ്റ്/എ ടി എം കാർഡ് ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകർക്ക്, സ്വമേധയാ ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങളും പ്രാപ്തമാക്കപ്പെടും.

നിയ�ോഗിക്കപ്പെട്ടയാളുടെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുതുക്കിയ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള/ആശയവിനിമയ വിലാസത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കും.

3. ഡെബിറ്റ്/എ ടി എം കാർഡും പിൻ നമ്പറും,ബാങ്കിന്റെ റെക്കോർഡുകളിലുള്ള അപേക്ഷകന്റെ/

4. ബാങ്ക് സംവിധാനത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ പുതുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പുതിയ ഒപ്പ് (ഒപ്പുകൾ) അംഗീകൃതമായിത്തീരും.

ഇതിനകം അയച്ചുകഴിഞ്ഞതും ബാങ്കിന് ഇതുവരെയും ലഭിക്കാത്തതും/കണക്കിലെടുക്കാത്തതും സാധുതയില്ലാത്ത പുതിയ ഒപ്പ് (ഒപ്പുകൾ) ഉള്ളതും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്കിടെ
ലഭിക്കുന്നതുമായ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബാക്കിയായ/ഉപയ�ോഗിക്കാത്ത പഴയ ചെക്ക്/ഡെബിറ്റുകൾ/അഭ്യർത്ഥനകൾ എന്നിവ മടക്കിനൽകുന്നതിന്/പരിഗണിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് ബാങ്ക് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കില്ല.
ആവശ്യമായ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖകളുടെ ലിസ്റ്റ്: സ്വീകരിക്കുന്ന ചില ഡ�ോക്യുമെന്റുകൾ
ടെലിഫ�ോൺ/മ�ൊബൈൽ/പൈപ്പ് ഗ്യാസ്/ബ്രോഡ്
ബാന്റ്-കഴിഞ്ഞ 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ ലഭിച്ചത്).

1.

വിലാസം മാറ്റൽ: റേഷൻ കാർഡ്, സാധുവായ പാസ്പ�ോർട്ട്, പാൻ അറിയിപ്പ് ലെറ്റർ, വ�ോട്ടർ ഐഡി കാർഡ്, യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ (വൈദ്യുതി/

2. ഒപ്പ്: പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോർട്ട്, ഡ്രൈവർ ലൈസൻസ്, ചെക്ക് പകർപ്പ്.

3. പേര് മാറ്റൽ: പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോർട്ട്, ഡ്രൈവർ ലൈസൻസ്,

ഗസറ്റ് പകർപ്പ്. (തിരിച്ചറിയൽ-ഒപ്പ്-വിലാസം തെളിയിക്കൽ രേഖകൾ)

യെസ് ടച്ച് 24 x 7 ബാങ്കിംഗ് സേവനം
24 x 7 യെസ് ടച്ച് ഫ�ോൺബാങ്കിംഗ് നമ്പർ:
1800 2000 (ഇന്ത്യയിലെ മ�ൊബൈൽ, ലാൻഡ്ലൈൻ
എന്നിവയിൽ നിന്നും ട�ോൾ ഫ്രീ)
+91 22 30993600 (ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്നും വിളിക്കുമ്പോൾ)

+91 92233 90 909-ലേക്ക് 'സഹായം'
സ്പെറ്റ്സ് ,ഉപഭ�ോക്തൃ ഐഡി>
എസ്എംഎസ് ചെയ്യുക

ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ്
www.yesbank.in-ൽ ല�ോഗ�ോൺ
ചെയ്യുക

പതിപ്പ് നമ്പർ. 5 - 28 മാർച്ച്, 2013

yestouch@yesbank.in-ൽ
നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ
ചെയ്യുക

പേജ് 2 / 2

