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સ ૂચનાઓ
• કૃપા કરીને નોંધો કે દરે ક લાયક બચત એકાઉન્ટ માટે એક પાસબુક રજૂ કરવામાં આવશે.
• ક
 ૃપા કરીને પાસબુકમાં એન્ટ્રીઝ તપાસો અને કોઈ તફાવતની સ્થિતિમાં, તાત્કાલિક રૂપે તેની જાણ તમારી નિકટતમ શાખાને અથવા અમારા ટોલ ફ્રી નંબર પર કરો. જ્યાં 
સુધી ફરક/ભ ૂલો/ચ ૂક/અનધિકૃત ડેબિટ તરત જ બેન્કના ધ્યાનમાં લાવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી, પાસબુકમાં એન્ટ્રીઝ સુધારાને પાત્ર ગણવામાં આવશે અને તમામ હેત ુ અને
પ્રયોજનો માટે ના ઘટકને બાધ્ય ગણવામાં આવશે.
• પાસબુક એન્ટ્રીઝ સિસ્ટમ દ્વારા જનરે ટ થાય છે અને કોઈપણ ટૂંકી સહી કરવી અથવા બેંક અધિકારીની સહીની જરૂર હોતી નથી.
• પાસબુક સુવિધા મેળવેલી હોય તે તમામ એકાઉન્ટ્સ માટે એકાઉન્ટ્સનાં ભૌતિક સ્ટેટમેન્ટને બંધ કરવામાં આવશે.
• પાસબુકમાંન ુ ં બેલેન્સ એ એકાઉન્ટમાં ઉપલબ્ધ બેલેન્સ છે . તમામ સંબધ
ં ો વચ્ચે બેલેન્સ પુષ્ટિકરણ પ્રમાણપત્ર માટે , કૃપા કરીને નિકટતમ શાખાનો સંપર્ક કરો.
• બચત એકાઉન્ટ માટે ચ ૂકવવાપાત્ર વ્યાજ દર સમય સમય પર રીઝર્વ બેંક ઑફ ઇંડિયા દ્વારા રજૂ થતા સ ૂચનો અનુસાર લાગુ થશે.
• નિયમો અને શરતો અને ટેરિફ શુલ્કોની કૉપિ કોઈપણ શાખા પરથી અથવા યસ બેંકની વેબસાઇટ www.yesbank.in ની મુલાકાત લઈને મેળવી શકાય છે .
• જ
 ો પાસબુક ખોવાઈ જાય, ચોરાઈ જાય અથવા ઘટકની કસ્ટડીમાં નાશ પામે, તો તે/તેણીને - અરજી આપવા પર - ડુ પ્લિકેટ પાસબુક આપવામાં આવશે. ડુ પ્લિકેટ પાસબુક
રજૂ કરવાનુ ં શુલ્ક લાગુ શુલ્કનાં શેડ્ યૂલ અનુસાર લેવામાં આવશે.
• અમે તમામ ડિપોઝિટ એકાઉન્ટ્સ અને સેફ ડિપોઝિટ લોકર્સ માટે નામાંકન સુવિધા મેળવવાની સલાહ આપીએ છીએ.
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પ્રિય ગ્રાહક,
યસ બેંક સાથે બેંકિંગ માટે આપનો આભાર. અમે આ સાથે તમારી વ્યક્તિગત કરે લ યસ બેંક પાસબુકને સંલગ્ન કરતા પ્રસન્નતા અનુભવીએ છીએ, જેની વિગતો નીચે આપેલી છે .

કૃપા કરીને આ પાસબુકને સુરક્ષિત કસ્ટડીમાં રાખો. અમે તમારા સંરક્ષણની કદર કરીએ છીએ અને યસ બેંક સાથે સમ ૃદ્ધિના સ્થાયી સંબધ
ં પર આપને આવકારીએ છીએ.

પ્રલય મોંડલ
વરિષ્ઠ સમ ૂહ અધ્યક્ષ અને રીટેલ અને બિઝનેસ બેંકિંગના પ્રમુખ
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મહત્વપ ૂર્ણ સંક્ષિપ્ત રૂપો
એએફસી : એટીએમ ફંડ્સ ટ્રાન્સફર

સીએલજી : ક્લિઅરિંગ

આર - આરઈટી - યુટીઆર : રીટર્ન્ડ આરટીજીએસ

એએફડી : એટીએમ ફંડ્સ ટ્રાન્સફર

સીએસડબલ્યુ : એટીએમ ઉપાડ

આર - યુટીઆર : આરટીજીએસ લેવડદે વડ

એટીડી : એટીએમ ઉપાડ

ઓબીસી : મોબાઇલ ફંડ્સ ટ્રાન્સફર

આરઈટીએન : રીટર્ન

એટીઆઇ : એટીએમ ઉપાડ

ઓબીડી : મોબાઇલ ફંડ્સ ટ્રાન્સફર

એસઆઇ : સ્થાયી સ ૂચના

એટીડબલ્યુ : એટીએમ ઉપાડ

પીસીડી : ખરીદ્યું
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ચેક બકુ માટે વિનંતી કરવાની પાંચ સરળ રીત
નેટબેંકિંગ

ફોનબેંકિંગ

એસએમએસ

એટીએમ

મોબાઇલબેંકિંગ

www.yesbank.in ની મુલાકાત લો

1800 2000* પર કૉલ કરો

YESCHQ<customer ID> લખો

એટીએમમાં એટીએમ/ડેબિટ કાર્ડ નાંખો

લૉગિન/વપરાશકર્તા આઇડી અને પાસવર્ડ 
દાખલ કરો

લૉગિન/વપરાશકર્તા આઇડી અને પાસવર્ડ 
દાખલ કરો

અંગ્રેજી અથવા હિંદી બોલો

તે
+91 9840909000 પર એસએમએસ કરો

પિન દાખલ કરો

બેંકિંગ સેવાઓ પર ક્લિક કરો

ચેક બુક વિનંતી પર ક્લિક કરો

એકાઉન્ટ બોલો

અન્ય પસંદ કરો

ચેક બુક વિનંતી પર ક્લિક કરો

એકાઉન્ટ નંબર પસંદ કરો

ગ્રાહક આઇડી દાખલ કરો

ચેક બુક પસંદ કરો

એકાઉન્ટ નંબર પસંદ કરો

સંખ્યા અથવા ચેકનાં પાના/બુકલેટનુ ં કદ
પસંદ કરો

ટીપિન# દાખલ કરો

એકાઉન્ટ નંબર પસંદ કરો

યસ પર ક્લિક કરો

વિનંતી પર ક્લિક કરો

ચેક બોલો

ચેક બુક બોલો

નેટબેકિંગ મારફતે વધુ ઝડપી ચુકવણીઓ માટે તમે એનઈએફટી અને આરટીજીએસનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. તમે તમારા યસ બેંક ડેબિટ  કાર્ડ 
પિનનો ઉપયોગ કરીને નેટબેંકિંગ પર તમારા એકાઉન્ટને ઍક્સેસ કરી શકો છો. તમારી વેબસાઇટ www.yesbank.in માં લૉગ ઇન કર્યા પછી, નેટબેંકિંગ
પસંદ કરો અને તમારો ગ્રાહક ID અને તમારો ડેબિટ કાર્ડ પિન દાખલ કરો કરો. તેની સફળ ચકાસણી પર, તમે તમારો પોતાનો નેટબેંકિંગ પાસવર્ડ બનાવી
શકો છો. વધુ વિગતો અથવા સહાયતા માટે , કૃપા કરીને યસ ટચ ફોનબેંકિંગને કૉલ કરો અથવા નિકટતમ યસ બેંક શાખાની મુલાકાત લો.
*

વૈકલ્પિક રીતે જ્યારે ભારતની બહારથી કૉલ કરતી વખતે #ટીપિન ફક્ત ડેબિટ કાર્ડ ધારકો માટે જ રજૂ કરાયેલ હોય ત્યારે +91 22 30993600 પર કૉલ કરો.
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