ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ

ਲੜੀ ਨੰ . _______________

ਫਾਰਮ ਡੀਏ1 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਲਬਧ ਿਵਕਲਪ� ਿਵੱ ਚ� ਇਕ ਚੁਣੋ) ਿਸਰਫ਼ ਏਕਲ ਿਵਅਕਤੀਆਂ/ਇਕੱ ਲੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ

 ਹ�, ਮੈਨੰ ੂ/ਸਾਨੂੰ ਬ�ਕ ਿਡਪੋਿਜ਼ਟ ਰਕਮ� ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਬ�ਿਕੰ ਗ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 45ZA ਨੂੰ ਅਤੇ ਬ�ਿਕੰ ਗ ਕੰ ਪਨੀਜ਼ (ਨ�ਮੀਨ�ਸ਼ਨ) ਰੂਲਸ, 1985 ਦੇ ਰੂਲ 2(1) ਤਿਹਤ
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 ਨਹ� ਮ�/ਅਸ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਮੈਨੰ ੂ/ਸਾਨੂੰ ਯੈ�ਸ ਬ�ਕ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸੁਿਵਧਾ ਦੇ ਫਾਇਿਦਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ,
ਮ�/ਅਸ� ਦੱ ਸਦੇ ਹ� ਿਕ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਫਾਇਿਦਆਂ ਦੇ ਵਰਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮ�/ਅਸ� ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸੁਿਵਧਾ ਦੇ ਿਬਨ�
ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ�ਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪ�ੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹ�****।
ਮ�/ਅਸ� .....................................................................................................................................................................................................................................

ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ(ਪਤੇ)
..................................................................................................................................................................................................................................................
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੇ ਹ� ਿਜਹਨ� ਨੂੰ ਮੇਰੀ/ਮੇਰੇ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ, ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਪਈ ਜਮ�� ਰਕਮ, ਿਜਸੇ ਦੇ ਿਵਸਤਾਰ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਯੈ�ਸ ਬ�ਕ
ਿਲ. ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਮ�� /ਰਕਮ

ਵਧੀਕ ਵੇਰ ਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ

ਿਕਸਮ

ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ(ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਹੱ ਤ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….

ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ(ਪਤੇ)
.................................................................................................................................................................................................................................................
ਜਮ�� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ,...............................................................................ਉਮਰ................. ....................................ਜੇ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਹੈ, ਨਾਮਜ਼ਦ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਨਮ ਿਮਤੀ
*ਿਕ�ਿਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਿਮਤੀ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਹੈ, ਮ�/ਅਸ� ਸ਼�ੀ / ਸ਼�ੀ ਮਤੀ / ਕੁਮਾਰੀ (ਨਾਮ) ...................................................................................................................
(ਉਮਰ)...................................................................................................................................(ਪਤਾ)............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................... ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਲਗ਼ਪੂਣੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ/ਨਾਬਾਲਗ਼ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਖਾਿਤਰ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਜਮ�� ਰਕਮ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੇ ਹ�।
ਮ�

ਸਿਹਮਤ ਹ�/

ਸਿਹਮਤ ਨਹ� ਹ� ਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਫਕਸਡ ਿਡਪੋਿਜ਼ਟ ਸਲਾਹ/ ਖਾਿਤਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਅਤੇ/ਜ� ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼�/ ਪੱ ਤਰ� �ਤੇ ਿਦਖਾਇਆ ਜਾਵੇ।

………………………………………………………

…………………………………………………………

**ਪਿਹਲੇ ਿਬਨ�ਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ / ਅੰ ਗੂਠ� ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ

**ਦੂਜੇ ਿਬਨ�ਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ / ਅੰ ਗੂਠ� ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ

…………………………………………………………
**ਤੀਜੇ ਿਬਨ�ਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ / ਅੰ ਗੂਠ� ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ

(ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਜੇ ਿਬਨ�ਕਾਰ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਹੈ)

…………………………………………………………………….

……………………..………………………….….………….

*** ਪਿਹਲੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

*** ਦੂਜੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਨਾਮ : ………………………………………………….………...

ਨਾਮ ………………………………………….….…………...

ਪਤਾ ……………………………………………………………….

ਪਤਾ ……………………………………….…….……………

…………………………………………………………………….

..……………………………………………………………….

ਿਮਤੀ : …………………………………………

ਥ� ……………………………………………………………….

*

ਕਾਟਾ ਮਾਰੋ ਜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਇਕ ਨਾਬਾਗ਼ ਹੈ

**

ਿਜੱ ਥੇ ਰਕਮ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ �ਤੇ ਜਮ�� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ/ਖਾਤਾ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ �ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਦੀ ਖਾਿਤਰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰ ਤੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

*** ਗਵਾਹ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਿਸਰਫ਼ ਉਹਨ� ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਚਾਹੀਦੇ ਗਨ, ਿਜੱ ਥੇ ਗ�ਾਹਕ ਅੰ ਗੂਠ� ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
**** ਜੇਕਰ ਗ�ਾਹਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਚੋਣ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਤ� ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

