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ಸೂಚನೆಗಳು
• ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅರ್ಹ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೂ ಒಂದು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕಿರಲಿ.
• ಪ
 ಾಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಮೂದುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದ�ೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲ�ೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಗೆ ಅದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿ ಇಲ್ಲವ�ೇ ನಮ್ಮ ಟ�ೋ�ಲ್ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ
ಮಾಡಿ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ/ದ�ೋ�ಷಗಳು/ಲ�ೋ�ಪ/ಅನಧಿಕೃತ ಡೆಬಿಟ್ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ  ತರತಕ್ಕದ್ದು, ಪಾಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿನ ನಮೂದುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ 
ಉದ್ದೇಶಿತ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
• ಪಾಸ್ಬುಕ್ ನಮೂದುಗಳು ಸಿಸ್ಟಂ ರಚಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಯಾವುದ�ೇ ಆರಂಭಿಕ ಅಥವಾ ಸಹಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
• ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಸೌಲಭ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಖಾತೆಗಳ ಭೌತಿಕ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
• ಪ
 ಾಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ಮಾಹಿತಿಯು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲಭ್ಯ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಗಳಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಗೆ
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
• ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವ ಬಡ್ಡಿಯ ದರವನ್ನು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ನೀಡಲಾದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
• ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ದರಗಳ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಯಾವುದ�ೇ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವೆಬ್ಸ�ೈಟ್ www.yesbank.in ಗೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು.
• ಒ
 ಂದು ವ�ೇಳೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಕಳೆದು ಹ�ೋ�ದರೆ, ಕಳುವಾದರೆ, ನಾಶವಾದರೆ ಅಥವಾ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದರೆ, ಖಾತೆದಾರರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಕಲಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಕಲಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್ನ ವಿತರಣೆಗೆ ದರವನ್ನು ದರಗಳ ನಿಗದಿ ಪ್ರಕಾರ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
• ಎಲ್ಲಾ ಠ�ೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಠ�ೇವಣೆ ಲಾಕರ್ಗಳಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಾವು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ.
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ಆತ್ಮಿಯ ಗ್ರಾಹಕರ�ೇ,
ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜ�ೊತೆಗಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ವ�ೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಿದ ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ, ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಟ್ಟುಕ�ೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜ�ೊತೆಗಿನ ನಿಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಪ್ರಳಯ್ ಮೊಂಡಲ್
ಹಿರಿಯ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
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ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕ್ಷೇಪಣಗಳು
ಎಎಫ್ಸಿ : ಎಟಿಎಂ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ

ಸಿಎಲ್ಜಿ : ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್

ಆರ್ - ಆರ್ಇಟಿ - ಯುಟಿಆರ್ : ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾದ ಆರ್ಟಿಜಿಎಸ್

ಎಎಫ್ಡಿ : ಎಟಿಎಂ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ

ಸಿಎಸ್ಡಬ್ಲೂ : ಎಟಿಎಂ ನಗದು ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ

ಆರ್ - ಯುಟಿಆರ್ : ಆರ್ಟಿಜಿಎಸ್ ವಹಿವಾಟು

ಎಟಿಡಿ : ಎಟಿಎಂ ನಗದು ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ

ಓಬಿಸಿ : ಮೊಬ�ೈಲ್ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ

ಆರ್ಇಟಿಎನ್ : ಹಿಂತಿರುಗಿಸು

ಎಟಿಐ : ಎಟಿಎಂ ನಗದು ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ

ಓಬಿಡಿ : ಮೊಬ�ೈಲ್ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ

ಎಸ್ಐ : ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಚನೆ

ಎಟಿಡಬ್ಲೂ : ಎಟಿಎಂ ನಗದು ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ

ಪಿಸಿಡಿ : ಖರೀದಿಸಿದ
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ಚೆಕ್ಬುಕ್ಗಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಲು ಐದು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳು
ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್

ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್

ಎಸ್ಎಂಎಸ್

ಎಟಿಎಂ

ಮೊಬ�ೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್

www.yesbank.in ಗೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿ

1800 2000* ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ

YESCHQ<customer ID> ಎಂದು ಟ�ೈಪ್ 
ಮಾಡಿ

ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂ/ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ 
ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ

ಲಾಗಿನ್/ಬಳಕೆದಾರ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ 
ನಮೂದಿಸಿ

ಲಾಗಿನ್/ಬಳಕೆದಾರ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ 
ನಮೂದಿಸಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ

+91 9840909000
ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಕಳುಹಿಸಿ

ಪಿನ್ ನಮೂದಿಸಿ

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸ�ೇವೆಗಳು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ವಿನಂತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಖಾತೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿ

ಇತರೆ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ವಿನಂತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಗ್ರಾಹಕ ಐಡಿ ನಮೂದಿಸಿ

ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಚೆಕ್ ಹಾಳೆಗಳು/ಬುಕ್ಲೆಟ್ 
ಗಾತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಟಿಪಿನ್# ನಮೂದಿಸಿ

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೌದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ವಿನಂತಿಸು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಚೆಕ್ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿ

ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿ

ನೆಟ್ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಮೂಲಕ ವ�ೇಗವಾದ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಎನ್ಇಎಫ್ಟಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಜಿಎಸ್ಕೂಡಾ ಬಳಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಿನ್ ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡು
ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸ�ೈಟ್ www.yesbank.in ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ತದನಂತರ
ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕ ಐಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಿನ್ ನಮೂದಿಸಿ. ಅದರ ಯಶಸ್ವಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಬಳಿಕ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ರಚಿಸಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯೆಸ್ ಟಚ್ ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿ.
ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ +91 22 30993600 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಭಾರತದ ಹ�ೊರಗಿನಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವ�ೇ #ಟಿಪಿನ್ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
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