ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਣਾ
ਸਬਿਸਡੀ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਵੱ ਲ
ਿਮਤੀ:

ਸੇਵਾ ਿਵਖੇ,
ਸ਼ਾਖਾ ਮੈਨ�ਜਰ
ਯੈ�ਸ ਬ�ਕ,
___________________ ਸ਼ਾਖਾ
ਮੇਰਾ/ਸਾਡਾ____________________________________________________________________________________
(ਗ�ਾਹਕ ਦਾ ਨਾਮ) ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਸਕਕਾਰੀ ਸਕੀਮ� ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਬਿਸਡੀ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਵੱ ਲ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਜੋੜਣਾ
ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ�। ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ� ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ:
ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ




(ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਿਸਰਫ਼ ਪ�ਮੁੱਖ ਿਬਨ�ਕਾਰ ਦਾ)

ਮ�/ਅਸ� ਸਮਝਦੇ/ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ:
•

�ਪਰ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਖਾਤੇ ਦੇ ਪ�ਮੁੱਖ ਿਬਨ�ਕਾਰ ਦਾ ਹੈ।

•

ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਸੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਬ�ਕ ਨੂੰ ਵੱ ਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਸਬਿਸਡੀ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਵੱ ਲ ਇਸ
ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦੀ ਥ� ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਮ�/ਅਸ� ਬ�ਕ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਿਰਕਾਰਡ� ਿਵੱ ਚ ਮੇਰੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਿਕਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤ/ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ
ਰਾਹ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਕਸੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰ ਦਾ/ਿਦੰ ਦੇ ਹ�।

•

ਮ�/ਅਸ� ਬ�ਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਬੰ ਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਜੁੜੇ ਖਾਤਾ ਨਬੰ ਰ ਤੱ ਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਹੈ, ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਬਾਹਰੀ
ਸੰ ਸਥਾ(ਵ�) ਅਤੇ/ਜ� ਿਨਯਾਮਕ ਅੰ ਗ/ਅੰ ਗ� ਅਤੇ/ਜ� ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰ ਗ/ਅੰ ਗ� ਅਤੇ/ਜ� ਹੋਰ ਏਜੰ ਟ/ਚ� ਅਤੇ/ਜ� ਵ�ਡਰ/ਰ� ਅਤੇ/ਜ� ਉਹਨ�
ਠ�ਕੇਦਾਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰ ਦਾ/ਿਦੰ ਦੇ ਹ�, ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬ�ਕ ਇਸ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ �ਤੇ ਸੇਵਾਵ� / ਉਤਪਾਦ� ਨੂੰ
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ� ਕੀਤਾ ਹੈ।

•

ਅੱ ਗੇ, ਮ�/ਅਸ� ਸਿਹਮਤ ਹ� ਿਕ ਬ�ਕ ਬਾਯੋਮੈਿਟਕ ਸਾਧਨ� ਜ� ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਉਿਚਤ ਮੰ ਨ� ਗਏ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ� ਦੁਆਰਾ, ਿਜਵ� ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਸੰ ਭਵ
ਹੋਵੇ, ਆਧਾਰ ਆਧਾਿਰਤ ਟਰ�ਜੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ/ਜ� ਪ�ਮਾਣੀਕਰਣ ਿਕਿਰਆ-ਪ�ਣਾਲੀ/ਿਸਸਟਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।
___________________________

___________________________

ਗ�ਾਹਕ ਹਸਤਾਖਰ 1

ਗ�ਾਹਕ ਹਸਤਾਖਰ 2

___________________________

___________________________

ਗ�ਾਹਕ ਹਸਤਾਖਰ 3

ਗ�ਾਹਕ ਹਸਤਾਖਰ 4

(ਸੰ ਚਾਲਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ)
ਿਸਰਫ਼ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ
ਸ਼ਾਖਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ:

ਸ਼ਾਖਾ ਸੇਵਾ ਿਡਲੀਵਰੀ ਲੀਡਰ / ਸ਼ਾਖਾ
ਸੇਵਾ ਭਾਈਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ:

ਹਸਤਾਖਰ:

ਸੰ ਸਕਰਣ 1.0

ਹਸਤਾਖਰ:

ਸੰ ਸ. ਿਮਤੀ: 31/10/2013

