સંસ્કર 1.0 એિપ્ 2011

ઘોષરા પ્રપત્ર

ફૉમર્ નં. __________________

(સહ�/ડ�ુઅલ નામ/સથાિન્ ઘોષરા)
(ફક્ત અરજદાર દ્વારા ભરવામાં આવશે)

પિત,

તાર�ખ:

મેનેજર,
યસ બ�ક �લિમટ� ડ.,
___________________ શાખા
િપય સાહ�બ/બહ�નશ્રી,
નીચે-ઉલ્લે�ખત ઘોષણાને �ૃ પા કર�ને મારા વતી ધ્યાનમાં લેશો.
�ૃ પા કર�ને લા�ુ થ� ું હોય તેને સાચાની િનશાની કરો:

 સહ�ની ઘોષણા

 બી� નામની ઘોષણા

 સ્થાિનક ઘોષણા

�ુ ં �ુ ./શ્રીમતી/શ્રી. …………………………………………..………………………...……………… િપતા/પિત ……………….…………….…………………………………………………………………
િનવાસી………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… �મર લગભગ
……………………… વષર્ અહ� ગંભીરતા� ૂવર્ક પતીજ્ઞા લ� �ં અને નીચે �ુજબા ઘોષણા ક�ું �ં ક�:
સહ�ની ઘોષરા
1.

મા�ું નામ છે ……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

2.

તમાર� બ�કમાં �ુ ં નીચે �ુજબનાં બ�ક ખાતાઓ ધરા�ું �ં:
a)
b)

3.
4.

�ુ ં નીચે જણાવેલ ખાતા માટ� ફક્ત એક જ સહ� ધરાવવા માં� ુ �ં: …………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
ખાતાની કાયર્વાહ�નાં હ�� ુ માટ�, ઉપરોક્ત સહ� િસવાય, અન્ય કોઈપણ ર�તે �ુ ં સહ� કર�શ નહ�.
a)

�ુ ં અહ� બ�કને ઉપર ઉલ્લે�ખત સહ� ધરાવતા તમામ સાધનો/મારા દ્વારા �ર� કર� લ/આપે � ૂચનાઓનો સ્વીકાર કરવા માટ� � ૂચના આ�ું �ં.

b)

�ુ ં અહ� યસ બ�ક અને તેના અિધકાર�ઓ અને સંચાલકોને ક્ષિતર�હત રાખવા અને ઉપર ઉલ્લે�ખત સહ� ધરાવતા સાધનનો અને � ૂચનાઓ�ું વહન કરવાની માર� િવનંતીના
સ્વીકારને લીધે થતી કોઈપણ હાિન, ક્ષિત, બ�ક દ્વારા વેઠવામાં આવતી અથવા સહન કરવામાં આવતી �ક�મત, �ુલ્ક અને બ�ક સમક્ષ કરાયેલ દાવાઓ, સ્� ૂટ્સ, કાયર્વાહ�ઓ અને
પગલાઓની ક્ષિત� ૂિત� કરવા માટ� સંમત �ં અને તે� ું વચન આ�ું �ં.

ડ�ુઅલ નામની ઘોષરા
1.

મા�ું નામ છે ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….………………………………………………

2.

�ુ ં યસ બ�ક �લ. માં એક ખા� ુ ખોલાવવા માં� ુ �ં.

3.

મારા નામની સાચી જોડણી ઉપર �ુજબ છે અને ખા� ું ખોલવાનાં હ�� ુસર પદાન કર� લ દસ્તાવેજમાં મારા નામની જોડણી ખોટ� છે . તેમછતાં દસ્તાવેજ માર� મા�લક�નો છે .

અથવા
4.

મા�ું � ૂ�ું નામ િવસ્� ૃત કરવા પર આ ર�તે વંચાય છે …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
a)

�ુ ં અહ� બ�કને, ઉપર ઉલ્લે�ખત નામમાંથી કોઈપણ નામ ધરાવતા, ખા� ુ ખોલવાનાં હ�� ુસર મારા દ્વારા પદાન કરવામાં આવેલ દસ્તાવેજને સ્વીકારવાની � ૂચના આ�ું �ં.

b)

�ુ ં અહ� માર� ઉપરની િવનંતીનાં સ્વીકારને લીધે તેમને થયેલ કોઈપણ હાિન અથવા ક્ષિત માટ� યસ બ�ક અને તેના અિધકાર�ઓ અને સંચાલકોને ક્ષિતર�હત રાખવા માટ� સંમત �ં
અને બાંયધર� આ�ું �ં.

િવવા�હત �ીઓ માટ� લા�ુ:
લગ્ન પહ�લાં મા�ું નામ હ� ું …………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
સથાિન્ ઘોષરા
ખા� ું ખોલવાના ફોમર્ની િવગતો મને …………………….………………………………………………………………………………………………….. માં (ભાષા ક� �માં સહ� કરનાર સહ� કર� રહ્યાં
છે ) વાંચી સંભળાવવામાં અને વણર્વવામાં આવી છે અને મને તેની સામગ્રીઓ સમ�ઈ ગઈ છે . ઉપરાંત �ુ ં …………………………………………………………………………………………………
………………..........……….માં ………………………………………………… તેના િનયમો ………………………………………………………………………..દ્વારા મને સમ�વવામાં આવેલ
શરતોને પણ સ્વીકા�ું � અને તેનાથી સંમત �ં.
આપની,
……………………………………………………………………………………………………….
સ્થાન: ……………………………………….

તાર�ખ:

ફક્ત યસ બેન્્ના ઉપયોગ માટ�:
બીબીએલ/બીએસડ�એલ�ું નામ: _______________________________________________
બીબીએલ/બીએસડ�એલ ગ્રાહક આઇડ� : _____________________________________ બીબીએલ/બીએસડ�એલ સહ� : _____________________________________________

