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നിർദ്ദേശങ്ങൾ
• 
അർഹതയുള്ള ഓര�ോ സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടിനും ഒരു പാസ്ബുക്ക് മാത്രമാണ് നൽകുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക.
• പ
 ാസ്ബുക്കിലെ എൻട്രികൾ പരിശ�ോധിക്കുക, എന്തെങ്കിലും പ�ൊരുത്തക്കേടുകൾ കാണുന്നപക്ഷം അത് ഉടനടി ഏറ്റവുമടുത്ത
ശാഖയില�ോ ഞങ്ങളുടെ ട�ോൾ ഫ്രീ നമ്പറില�ോ റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുക. പ�ൊരുത്തക്കേട്/പിശകുകൾ/വിട്ടുപ�ോകൽ/അംഗീകൃതമല്ലാത്ത
ഡെബിറ്റുകൾ എന്നിവ ഉടനടി ബാങ്കിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താത്ത പക്ഷം, പാസ്ബുക്കിലെ എൻട്രികൾ കൃത്യമാണെന്ന് 
കരുതുകയും അവയെ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ഇടപാടുകളുടെയും ഭാഗമാക്കുകയും ചെയ്യും.
• 
പാസ്ബുക്ക് എൻട്രികൾ സിസ്റ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്നവ ആയതിനാൽ ഒരു ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഇനീഷ്യല�ോ ഒപ്പോ ആവശ്യമില്ല.
• 
പാസ്ബുക്ക് സൗകര്യം ലഭ്യമായ എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകൾക്കുമുള്ള ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്
റ് നിർത്തലാക്കുന്നതാണ്.
• 
പാസ്ബുക്കിലെ ബാലൻസ് എന്നത് അക്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമായ ബാലൻസ് തന്നെയാണ്. എല്ലാ  റിലേഷൻഷിപ്പിലും ഉടനീളമുള്ള
ബാലൻസ് സ്ഥിരീകരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി ഏറ്റവുമടുത്തുള്ള ശാഖയിൽ ബന്ധപ്പെടുക.
• സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നൽകപ്പെടുന്ന പലിശ നിരക്ക്, സമയാസമയങ്ങളിൽ റിസർവ്വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന
നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് ബാധകമായിരിക്കും.
• ന
 ിബന്ധനകളുടെയും വ്യവസ്ഥകളുടെയും താരിഫ് നിരക്കുകളുടെയും പകർപ്പ്  ഏതെങ്കിലും ശാഖയിൽ
ബാങ്കിന്റെ www.yesbank.in എന്ന വെബ്
സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുന്നതിലൂടെയ�ോ കരസ്ഥമാക്കാവുന്നതാണ്.

നിന്നോ യെസ്

• ഉ
 ടമയുടെ കൈവശമായിരിക്കേ  പാസ്ബുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയ�ോ മ�ോഷ്ടിക്കപ്പെടുകയ�ോ നശിക്കുകയ�ോ കേടുവരുകയ�ോ
ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാസ്ബുക്ക് (അപേക്ഷയിന്മേൽ) അവർക്ക് നൽകപ്പെടും. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാസ്ബുക്ക്
നൽകുന്നതിനുള്ള നിരക്ക്, നിരക്കുപട്ടിക പ്രകാരം ഈടാക്കും.
• എ
 ല്ലാ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ടുകൾക്കും സേഫ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ല�ോക്കറുകൾക്കും നാമനിർദ്ദേശ സൗകര്യം പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് 
ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
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പ്രിയ ഉപഭ�ോക്താവേ,
യെസ് ബാങ്കിൽ ബാങ്കിംഗ് നടത്തുന്നതിന് നന്ദി. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ യെസ് ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് ഞങ്ങൾ ഇതിന�ൊപ്പം സന്തോഷപൂർവ്വം 
ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ പാസ്ബുക്ക് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക. നിങ്ങളുടെ രക്ഷാധികാരത്തെ ഞങ്ങൾ മാനിക്കുന്നു, അത�ോട�ൊപ്പം യെസ് ബാങ്കുമ�ൊത്തുള്ള
സമ്പൽസമൃദ്ധിയുടെ ഈടുറ്റ ബന്ധത്തിലേക്ക് സ്വാഗതമാശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പ്രാലേ മ�ോണ്ടൽ
സീനിയർ ഗ്രൂപ്പ് പ്രസിഡന്
റ് & ഹെഡ് - റീട്ടെയ്ൽ & ബിസിനസ് ബാങ്കിംഗ്
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പ്രധാന സംക്ഷേപങ്ങൾ
എ എഫ് സി : എ ടി എം ഫണ്ട് കൈമാറ്റം

സി എൽ ജി : ക്ലിയറിംഗ്

ആർ - ആർ ഇ ടി - യു ടി ആർ : 
മടക്കിയ
ആർ ടി
ജി എസ്

എ എഫ് ഡി : എ ടി എം ഫണ്ട് കൈമാറ്റം

സി എസ് ഡബ്ല്യു : 
എ ടി എം പണം
പിൻവലിക്കൽ

ആർ - യു ടി ആർ : 
ആർ ടി ജി എസ്
ഇടപാട്

എ ടി ഡി : എ ടി എം പണം പിൻവലിക്കൽ

ഒ ബി സി : മ�ൊബൈൽ ഫണ്ട് കൈമാറ്റം

ആർ ഇ ടി എൻ : മടക്കൽ

എ ടി ഐ : എ ടി എം പണം പിൻവലിക്കൽ

ഒ ബി ഡി : മ�ൊബൈൽ ഫണ്ട് കൈമാറ്റം

എസ് ഐ : സ്റ്റാൻഡിംഗ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

എ ടി ഡബ്ല്യു : 
എ ടി എം പണം
പിൻവലിക്കൽ

പി സി ഡി : വാങ്ങി
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ഒരു ചെക്ക് ബുക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ള അഞ്ച് എളുപ്പവഴികൾ
നെറ്റ്ബാങ്കിംഗ്

ഫ�ോൺബാങ്കിംഗ്

എസ് എം എസ്

എ ടി എം

മ�ൊബൈൽബാങ്കിംഗ്

www.yesbank.in

1800 2000*

YESCHQ<customer ID>

എ ടി എമ്മിൽ എ ടി എം/

ല�ോഗിൻ/ഉപയ�ോക്തൃ ഐഡിയും

സന്ദർശിക്കുക

എന്നതിൽ വിളിക്കുക

എന്ന് ടൈപ്പുചെയ്യുക

ഡെബിറ്റ് കാർഡ് തിരുകുക

പാസ്വേഡും നൽകുക

ല�ോഗിൻ/ഉപയ�ോക്തൃ ഐഡിയും

ഇംഗ്ലീഷ്/ഹിന്ദി എന്ന്

ഇത് +91 9840909000 എന്നതിലേക്ക്

പിൻ

ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ

പാസ്വേഡും നൽകുക

പറയുക

എസ് എം എസ് ചെയ്യുക

നൽകുക

ക്ലിക്കുചെയ്യുക

ചെക്ക് ബുക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കൽ

അക്കൗണ്ട് എന്ന്

മറ്റുള്ളവ

ചെക്ക് ബുക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കൽ

ക്ലിക്കുചെയ്യുക

പറയുക

തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ക്ലിക്കുചെയ്യുക

അക്കൗണ്ട് നമ്പർ

ഉപഭ�ോക്തൃ ഐഡി

ചെക്ക് ബുക്ക്

അക്കൗണ്ട് നമ്പർ

തിരഞ്ഞെടുക്കുക

നൽകുക

തിരഞ്ഞെടുക്കുക

തിരഞ്ഞെടുക്കുക

റ�ോ ചെക്ക് ലീവ്സ�ോ ബുക്ക്ലെറ്റ്

ടി പി ഐ എൻ#

അക്കൗണ്ട് നമ്പർ

ഉവ്വ്

വലുപ്പമ�ോ

നൽകുക

തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ക്ലിക്കുചെയ്യുക

അഭ്യർത്ഥിക്കുക

ചെക്ക് എന്ന്

ക്ലിക്കുചെയ്യുക

പറയുക

ചെക്ക് ബുക്ക്
എന്ന് പറയുക

നെറ്റ്ബാങ്കിംഗ് വഴിയുള്ള വേഗമേറിയ പേയ്മെന്റുകൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് എൻ ഇ എഫ് ടി, ആർ ടി ജി എസ് എന്നിവയും ഉപയ�ോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങളുടെ 
യെസ് ബാങ്ക് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് പിൻ ഉപയ�ോഗിച്ച് നെറ്റ്ബാങ്കിലെ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പ്രവേശിക്കാം. www.yesbank.in എന്ന വെബ്
സൈറ്റിൽ ല�ോഗിൻ
ചെയ്തശേഷം, നെറ്റ്ബാങ്കിംഗും ഉപഭ�ോക്തൃ ഐഡിയിലെ കീയും ഡെബിറ്റ് കാർഡ് പിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇവ വിജയകരമായി പരിശ�ോധിച്ചുറപ്പിച്ച് 
കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നെറ്റ്ബാങ്കിംഗ് പാസ്വേഡ് സൃഷ്ടിക്കാം. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്കോ സഹായത്തിന�ോ, 'യെസ് ടച്ച്' ഫ�ോൺബാങ്കിംഗിൽ
വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവുമടുത്തുള്ള യെസ് ബാങ്ക് ശാഖ സന്ദർശിക്കുക.
*ഇന്ത്യയ്
ക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ +91 22 30993600 എന്ന നമ്പറിലും വിളിക്കാം #ടി പി ഐ എൻ നൽകുന്നത് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് മാത്രമാണ്.
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