એકાઉન્ટ જાળવણી અને ચેનલ નોંધણી ફોર્મ

સીરીયલ નંબર
(ફક્ત બેંક ઉપયોગ માટે)

શાખા કોડ

શાખા

તારીખ:

દિ

દિ

મ

મ

વ

વ

વ

વ

ટિકિટ/
આઇડી નં.:

ગ્રાહકનુ ં નામ:
ગ્રાહક આઈડી:

પ્રાથમિક ખાતા ક્ર.:

કૃપા કરીને બ્લોક અક્ષરોનો ઉપયોગ કરો અને જરૂર મુજબ સ્વ-પ્રમાણિત દસ્તાવેજ પુરાવા જોડો. લાગુ પડત ું હોય તેને સાચાની નિશાની કરો અને અસંબધં િત હોય તેને છે કી નાંખો.

સરનામું
નવું મેઇલિંગ સરનામું અપડેટ

નવું કાયમી સરનામું અપડેટ

(સ્વ-પ્રમાણિત પુરાવા જોડ્યા)

સરનામુ:ં
બિલ્ડીંગ/શેરી:
શહેર:

રાજ્ય:

દે શ:

પોસ્ટલ/ઝિપ કોડ:

લેન્ડમાર્ક :
(વિતરણયોગ્ય તમારા સુધી પહોંચે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે કૃપા કરીને ચોક્કસ લેન્ડમાર્ક નો ઉલ્લેખ કરો)

ત્યાં ટેલિફોન/મોબાઇલ નંબર/ઈમેલ સરનામાંમાં કોઈ ફેરફાર નથી

કૃપા કરીને નોંધો:(ફક્ત એનઆરઆઈ એકાઉન્ટ્સ માટે લાગુ)
અમારા રે કોર્ડ્સમાં વિદે શી સરનામું જાળવી રાખવું એ ફરજિયાત છે . જો તમે તમારું મેઇલિંગ સરનામું વિદે શી સરનામાંથી ભારતીય સરનામા પર અપડેટ કરી રહ્યાં હોવ તે કિસ્સામાં, કૃપા કરીને નીચેનામાંથી કોઈ એક વિકલ્પ
પસંદ કરો.
મારા/અમારા હાજર વિદે શી સરનામાંને કાયમી સરનામાં તરીકે જાળવો
નીચેના વિદે શી સરનામાને મારા કાયમી સરનામાં તરીકે જાળવો (સબમિટ કરવા માટે નો સ્વ-પ્રમાણિત સરનામાંનો પુરાવો)
સરનામુ:ં
બિલ્ડીંગ/શેરી:
શહેર:

રાજ્ય:

દે શ:

પોસ્ટલ/ઝિપ કોડ:

લેન્ડમાર્ક :

સંપર્ક વિગતો
ટે લિફોન/મોબાઇલ નંબર/ઈમેલ સરનામું નોંધાવો અથવા બદલો
ટેલિફોન (ઑફિસ):
ટેલિફોન (નિવાસ):
અરજદારની સહી

મોબાઇલ નંબર:
ઈમેલ આઇડી:

ઈમેલ સ્ટેટમેન્ટ
સમેકિત સ્ટેટમેન્ટ (બધા ખાતા વતી પહેલા અરજદારની ગ્રાહક આઇડી બેંક પાસે નોંધાયેલ છે જેના માસિક વ્યવહાર ની માહિતી ઈ- મેલ  દ્વારા મોકલવામાં આવશે)
ફક્ત ઈ-મેલ*

ઈ-મેલ અને ભૌતિક**

* ભૌતિક સ્ટેટમેન્ટ્સ બંધ કરવામાં આવશે.
** ભૌતિક સ્ટેટમેન્ટ્સ પહેલા યસને મોકલવામાં આવશે અને ચાલુ ખાતા ગ્રાહકોને માસિક આવ ૃત્તિએ અને બાકી ગ્રાહકોને વાર્ષિક રીતે મોકલવામાં આવશે

એસએમએસ અને ઈમેલ ચેતવણી સક્રિયકરણ
(ડેબિટ અને ક્રેડિટ ચેતવણીઓ માટે, રૂ. 5000/- અથવા તેથી વધુની રકમ માટે થતી લેવડદે વડો માટે ચેતવણીઓ મોકલવામાં આવશે.
નોંધ:ચેતવણીઓ ખાતા દીઠ ફક્ત એક ઈમેલ આઇડી/મોબાઇલ નંબર માટે સેટ કરી શકાય છે .
મોબાઇલ નંબર અને ઈમેલ સરનામામાં કોઈપણ ફેરફારનાં કિસ્સામાં કૃપા કરીને સંપર્ક વિગતોનાં વિભાગમાં સંબધં િત ફીલ્ડ્સ ભરો.
ચેતવણીનો પ્રકાર

ઈમેલ

એસએમએસ

થ્રેશોલ્ડ/આવર્તન

ચેતવણીનો પ્રકાર

`

ડેબિટની ચેતવણી

દૈ નિક

બેલેન્સની ચેતવણી
ક્રેડિટની ચેતવણી

ઈમેલ

એસએમએસ

પગાર ક્રેડિટની ચેતવણી
અઠવાડિક

`

ઓવરડ્રાફટની ચેતવણી
ઓછા બેલેન્સની ચેતવણી

રિટેલ નેટબેન્કિંગ
નેટબેન્કિંગ સક્રિયકરણની વિનંતી

મની મોનિટર સક્રિયકરણની વિનંતી

પાસવર્ડ ફરી-જારી

મની મોનિટર નિષ્ક્રિયકરણની વિનંતી

વપરાશકર્તા આઇડી અક્ષમ કરે લ છે . સક્રિય કરવા માટે ના
અરજદારની સહી

તારીખ:

દિ

દિ

મ

મ

વ

વ

વ

સ્વીકૃતિ

વ

ગ્રાહકનુ ં નામ:
વિનંતી/ટિકિટ ક્રમાંક:
સરનામું
ડેબિટ/એટીએમ કાર્ડ
બેન્કના અધિકારીનુ ં નામ:

મોબાઇલ
પિન

ઈમેલ
નામ

ઇ-સ્ટેટમેન્ટ
સહી

ચેતવણીઓ
પેન

નેટબેન્કિંગ
આધાર નંબર

બેન્કના અધિકારીની સહી
સંસ્કરણ નં. 9 - 14 નવેમ્બર 2014

પ ૃષ્ઠ 2 નુ ં 1

ડેબિટ/એટીએમ કાર્ડ અને પિન
નવા ડેબિટ/એટીએમ કાર્ડની વિનંતી

પ્રાથમિક ખાત ુ ફક્ત વેપારીઓ પર ખરીદીઓ માટે અથવા અન્ય ભાગીદાર નેટવર્ક એટીમ પર ઍક્સેસ કરવામાં આવશે

નવા/હાલનાં કાર્ડ માટે કાર્ડ લિંકિંગ વિનંતી.
હાલનો કાર્ડ નં.
વધારાના ખાતા, જો કોઈ હોય તો:
2જો ખાતા ક્રમાંક:

અરજદાર/આદે શ ધારકની સહી

3જો ખાતા ક્રમાંક:
ડુપ્લિકેટ ડેબિટ/એટીએમ કાર્ડ/પિનની વિનંતી:

હાલનો ડેબિટ/એટીએમ કાર્ડનો નંબર

ડેબિટ/એટીએમ કાર્ડ ફરી જારી:

કાર્ડ એટીએમમાં કામ કરત ું નથી

કાર્ડ ખોવાઈ ગયુ ં

કાર્ડની સમયસીમા સમાપ્ત

ડેબિટ/એટીએમ પિન ફરી જારી:

પિન એટીએમમાં કામ કરતો નથી

પ્રાપ્ત થયેલ પિન અસ્પષ્ટ છે

પિન ભ ૂલાઈ ગયો છે

નામ પરિવર્તન

(સ્વ-પ્રમાણિત પુરાવા જોડ્યા)

નામ પરિવર્તનની વિનંતી
નવું નામ:
નવા નામ સાથે ડેબિટ/એટીએમ કાર્ડ ફરી જારી કરવું આવશ્યક:

હા

ના

સહી પરિવર્તન
સહીમાં ફેરફાર

હાલની

(સ્વ-પ્રમાણિત પુરાવા જોડ્યા)

નવી

અરજદારની સહી

અરજદારની સહી

કાયમી ખાતા નંબર (પેન) અને આધાર નંબર
પેનનું અપડેશન

(સ્વ-પ્રમાણિત પુરાવા જોડ્યા)

આધાર નંબરનું અપડેશન

(સ્વ-પ્રમાણિત પુરાવા જોડ્યા)

ફેરફારની વિનંતી માટે ઘોષણા અને નિયમો અને શરતો
હુ/
ં અમે, નીચે સહી કરનાર, યસ બેંક લિમિટે ડ (અહીંથી પછી “બેંક” તરીકે સંદર્ભિત) ના ગ્રાહક અહીં પુષ્ટિ કરીએ છીએ કે હુ/
ં અમે વેબસાઇટ પર પ્રદર્શિત નિયમો અને શરતોની તમામ જોગવાઇઓ વાંચી, સમજી છે અને તેન ુ ં પાલન કરવા સંમત છીએ અને તેનાથી બાધ્ય
છીએ: www.yesbank.in કે જે મારા/અમારા તમામ ખાતાઓ, વર્તમાન અને ભાવિ, બેંક સાથે સમય સમય પર જાળવેલ/ખોલેલ/જાળવવા માટેના/ખોલવા માટેનાનુ ં અને હાલમાં પ્રદાન કરે લ/કે જે ભવિષ્યમાં પ્રદાન કરવામાં આવી શકે છે તે વિભિન્ન સેવાઓ/સુવિધાઓની

જોગવાઇઓનુ ં પણ સંચાલન કરે છે . હુ/
ં અમે સમજુ છું/સમજીએ છીએ કે બેંક તેની સંપ ૂર્ણ સ્વતંત્રતાએ, કોઈપણ સમયે અને સમય સમય પર, મને/અમને અગાઉ અથવા પછી જાણ કર્યા વિના, જણાવેલ નિયમો અને શરતોમાંથી કોઈપણને ઉમેરી, બદલી અથવા સંશોધિત
કરી શકે છે અને હુ/
ં અમે અહીં આવા ફેરફારો કે જે નિયમો અને શરતોને એક ભાગ બને છે તેન ુ ં પાલન કરવા અને તેને બાધ્ય રહેવા સંમત છું/છીએ અને તે કે મારા/અમારા ખાતા(ઓ)માં બેંક સાથેનાં કોઈપણ વ્યવહાર અને/અથવા આવા ફેરફારની અનુવર્તી કોઈપણ
સેવાઓનો મારા/અમારા દ્વારા ઉપયોગ આવતા તમામ ફેરફારોનાં મારા/અમારા સ્વીકાર તરીકે અને સ્વીકાર સમાન ગણવામાં આવશે. હુ ં સંમત છું કે બેંક સમય સમય પર લાગુ સેવા ખર્ચ માટે મારું એકાઉન્ટ ડેબિટ કરી શકે છે .

હુ/
ં અમે સમજુ ં છું/સમજીએ છીએ કે ડેબિટ/એટીએમ કાર્ડ અને ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ સુવિધા ઉલ્લેખિત ખાતા/આદે શ ધારકોને જારી/સક્ષમ કરવામાં આવશે અને તેમના દ્વારા કરવામાં આવેલ કોઈપણ લેવડદે વડો તમારા દ્વારા બેંક સાથે જાળવેલા સંબધં િત ખાતાઓ પર આપમેળે

ડેબિટ થશે. ઉપરાંત હુ/
ં અમે સમજુ ં છું/સમજીએ છીએ કે ખાતા/આદે શ ધારક પાસે ડેબિટ/એટીએમ કાર્ડથી લિંક કરે લ/ભવિષ્યમાં લિંક થનારા તમામ ખાતાઓની ઍક્સેસ હશે. એટીએમ કાર્ડ માત્ર એનઆરઓ ખાતાઓ અને એનઆરઈ/એનઆરઓ ખાતાઓમાં આદે શ
ધારકોને જ જારી કરવામાં આવશે. અન્ય લોકો માટે બેંક દ્વારા એક ડેબિટ કાર્ડ જારી કરવામાં આવશે.
• વિનંતી

કરે લ

ફેરફારો

બેંકના

રે કોર્ડ્સમાં

બેંક

દ્વારા

શાખા

પરની

પ્રાપ્તિ

તારીખથી

પ્રતિબદ્ધ

સમયની

વિતરણયોગ્ય, જો કોઈ હોય, તો બેંકથી નવીનતમ રે કોર્ડ્સ ઉપલબ્ધ થવા પર મેઇલિંગ/પત્રવ્યવહારનાં સરનામે મોકલવામાં આવશે.

અંદર

કરવામાં

આવશે

અને

જણાવેલ

ફેરફારો

સિસ્ટમ્સમાં

માત્ર

તે

તારીખથી

પ્રભાવિત

થશે.

• ડેબિટ/એટીએમ કાર્ડ મેળવતા અરજદારો આપમેળે ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ સેવાઓ માટે સક્ષમ થશે.

• બેંકથી નવીનતમ રે કોર્ડ્સ ઉપલબ્ધ થતાં ડેબિટ/એટીએમ કાર્ડ અને પિન અરજદાર/આદે શ ધારકનાં (આદે શ ધારકો માટે) મેઇલિંગ/પત્રવ્યવહારનાં સરનામે મોકલવામાં આવશે.

• એકવાર ફેરફારો સિસ્ટમમાં અપડેટ થઈ જાય તે પછી તાજી/નવી સહી(ઓ) માન્ય હશે.બેંક આવા કોઈપણ જૂના બાકી/બિનચ ૂકવેલ ચેક/ડેબિટ્સ/વિનંતીઓના પરત/અમાન્ય થવા માટે અને જે હજીપણ પ્રક્રિયામાં છે અને હજી પ્રાપ્ત થવાના/બેંક દ્વારા પગલા લેવાના
બાકી હોય અને તાજી/નવી સહી(ઓ) સાથે સંવાદિતામાં ન હોય અને/અથવા ઓપરે ટિંગ સ ૂચનાઓમાં ફેરફારની વિનંતી માટે જવાબદાર હશે નહીં.

2જા ખાતાધારક/હસ્તાક્ષરકર્તા

(3જા ખાતાધારક/હસ્તાક્ષરકર્તા)
તારીખ:

ગ્રાહકે મારી હાજરીમાં સહી કરી છે .
નામ

(બેંક ઑફિશિયલ)

દિ

દિ

મ

મ

વ

વ

વ

વ

ફક્ત શાખાના ઉપયોગ માટે
(સહી)

કર્મચારી આઇડી
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1લા ખાતાધારક/હસ્તાક્ષરકર્તા

ગ્રાહક આઈડી

સહી બેંકનાં રે કોર્ડ્સથી સત્યાપિત કરવામાં આવી છે . ગ્રાહકની વિનંતી અને દસ્તાવેજો પણ ચકાસવામાં આવ્યાં છે અને આગળની પ્રક્રિયા માટે માન્ય કરાયા છે .
દ્વારા ચકાસેલ
(બીએસપી/બીએસડીએલ)

(સહી)

દ્વારા માન્ય
(બીએસડીએલ/બીબીએલ)

(સહી)

કર્મચારી આઇડી

ગ્રાહક આઈડી

કર્મચારી આઇડી

ગ્રાહક આઈડી

ફેરફારની વિનંતી માટે ના નિયમો અને શરતો: 1. વિનંતી કરે લ ફેરફારો બેંકના રે કોર્ડ્સમાં બેંક દ્વારા શાખા પરની પ્રાપ્તિ તારીખથી પ્રતિબદ્ધ સમયની અંદર કરવામાં આવશે અને જણાવેલ ફેરફારો સિસ્ટમ્સમાં માત્ર તે તારીખથી
પ્રભાવિત થશે. વિતરણયોગ્ય, જો કોઈ હોય, તો બેંકથી નવીનતમ રે કોર્ડ્સ ઉપલબ્ધ થવા પર મેઇલિંગ/પત્રવ્યવહારનાં સરનામે મોકલવામાં આવશે. 2. ડેબિટ/એટીએમ કાર્ડ મેળવતા અરજદારો આપમેળે ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ
સેવાઓ માટે સક્ષમ થશે. 3. બેંકથી નવીનતમ રે કોર્ડ્સ ઉપલબ્ધ થતાં ડેબિટ/એટીએમ કાર્ડ અને પિન અરજદાર/આદે શ ધારકનાં (આદે શ ધારકો માટે) મેઇલિંગ/પત્રવ્યવહારનાં સરનામે મોકલવામાં આવશે. 4. એકવાર
ફેરફારો સિસ્ટમમાં અપડેટ થઈ જાય તે પછી તાજી/નવી સહી(ઓ) માન્ય હશે. બેંક આવા કોઈપણ જૂના બાકી/બિનચ ૂકવેલ ચેક/ડેબિટ્સ/વિનંતીઓના પરત/અમાન્ય થવા માટે અને જે હજીપણ પ્રક્રિયામાં છે અને હજી પ્રાપ્ત
થવાના/બેંક દ્વારા પગલા લેવાના બાકી હોય અને તાજી/નવી સહી(ઓ) સાથે સંવાદિતામાં ન હોય અને/અથવા ઓપરે ટિંગ સ ૂચનાઓમાં ફેરફારની વિનંતી માટે જવાબદાર હશે નહીં.
આવશ્યક સ્વ-પ્રમાણિત પુરાવઓની સ ૂચિ: કેટલાક સ્વીકૃત દસ્તાવેજો 1. સરનામામાં પરિવર્તન: રે શન કાર્ડ, માન્ય પાસપોર્ટ, પેન ઇન્ટિમેશન પત્ર, મતદારનુ ં આઇડી કાર્ડ, વપરાશ બિલ (વીજળી/ટે લિફોન/મોબાઇલ/પાઇપ્ડ
ગેસ/બ્રોડબેન્ડ - જે 3 મહિનાથી વધુ જૂના ન હોય). 2. સહી: પેન કાર્ડ, પાસપોર્ટ, ડ્રાઇવર્સ લાઇસેંસ, ચેકની કૉપિ. 3. નામમાં પરિવર્તન: પેન કાર્ડ, પાસપોર્ટ, ડ્રાઇવર્સ લાઇસેંસ, ગેઝેટ કૉપિ.(ઓળખાણ - સહી - સરનામાના પુરાવા)

યસ ટચ
24 x 7 યસ ટચ ફોનબેંકિંગ નંબર:
1800 2000 (ભારતમાં મોબાઇલ અને લેન્ડલાઇન માટે ટોલ ફ્રી)
+91 22 30993600 (જ્યારે ભારતની બહારથી કૉલ કરતા હોવ)

24 x 7 બેન્કિંગ સેવાઓ

“Help” સ્પેસ <ગ્રા. આઇડી> ને
+9192233 90909 પર એસએમએસ કરો

અમારી વેબસાઇટ www.yesbank.in
પર લોગ ઓન કરો

એનઆરઆઇ ગ્રાહકો હસ્તાક્ષરિત વિનંતીની સ્કૅન કરે લ કૉપિ gib@yesbank.in પર ઈમેલ કરીને અથવા તેને જીઆઇબી, પો.ઓ.બોક્સ પર પોસ્ટ કરીને સબમિટ કરી શકે છે .

અમને yestouch@yesbank.in
પર ઈમેલ કરો
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