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सूचना
• कृपया नोंद घ्या की प्रत्येक पात्र बचत खात्यासाठी एक पासबुक जारी केले जाईल.
• क
 ृ पया पासबुकमधील नोंदी तपासा आणि काही विसंगती आढळल्यास, त्याबाबत ताबडतोब आपल्या जवळच्या शाखेत किं वा आमच्या टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार करा.
जर ती विसंगती/त्रुटी/वगळणे/ अनधिकृत डेबिट त्वरित बँकेच्या लक्षात आणन
ू दिले न गेल्यास, पासबक
ु ातील नोंदी योग्य असल्याचे मानण्यात येईल आणि सर्व उद्देश व 
हे तूंसाठी घटकास बांधील असतील.
• पासबुक नोंदी प्रणाली निर्मित असतात आणि त्यासाठी बँक अधिकाऱ्याकडून आद्याक्षरे किं वा स्वाक्षरी आवश्यक नसते.
• ज्या खात्यांनी पासबुक सुविधा घेतली आहे त्या सर्वांसाठी खात्यांचे भौतिक विवरणपत्र बंद केले जाईल.
• पासबुकमधील शिल्लक ही खात्यातील उपलब्ध शिल्लक असते. सर्व सबंधांबाबत शिल्लक पुष्टीकरण प्रमाणपत्रासाठी, कृपया जवळच्या शाखेशी संपर्क साधा.
• बचत खात्यासाठी दे य असलेला व्याज दर रिझर्व बँक ऑफ इंडियाद्वारे वेळोवेळी जाहीर केल्या जात असलेल्या निर्दे शांनुसार लागू असेल.
• अटी व शर्तींची आणि टे रिफ शुल्कांची प्रत कोणत्याही शाखेतून किं वा येस बँकेच्या वेबसाईटला www.yesbank.in भेट दे ऊन मिळवता येऊ शकते.
• घ
 टकाच्या ताब्यात असताना पासबुक चोरीला गेले, नष्ट झाले किं वा खराब झाले तर, त्यांना - अर्ज दिल्यावर - नकली पासबुक दिले जाईल. नकली पासबुक जारी करण्याचे 
शुल्क लागू होणाऱ्या शुल्कांच्या अनुसूचीनुसार आकारले जाईल.
• सर्व ठेव खाती व सेफ डिपॉझिट लॉकर्ससाठी नामनिर्दे शन सुविधा घेण्याचा आम्ही सल्ला दे तो.
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प्रिय ग्राहक,
येस बँकेसह बँकिं ग केल्याबद्दल धन्यवाद. यासह तुमचे वैयक्तिकृत येस बँक पासबुक संलग्न करण्यास आम्हाला आनंद होत आहे , ज्याचे तपशील खाली दिलेले आहे त.

कृपया हे पासबक
ु सरु क्षित ठेवा. आम्हाला तम
ु च्या आश्रयचे मल
ू ्य वाटते आणि येस बँकेबरोबरील समध
ु चे स्वागत करतो.
ृ ्दीच्या टिकाऊ संबंधांसाठी आम्ही तम

प्रलय मोंडल
वरिष्ठ समूह अध्यक्ष आणि प्रमुख - रिटे ल व बिझनेस बँकिं ग
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महत्वाचे संक्षेप
एएफसी : एटीएम निधी हस्तांतरण

सीएलजी : निष्कासन

आर - आरईटी - युटीआर : परत केलेले आरटीजीएस

एएफडी : एटीएम निधी हस्तांतरण

सीएसडब्ल्यू : एटीएम पैसे काढणे

आर - युटीआर : आरटीजीएस व्यवहार

एटीडी : एटीएम पैसे काढणे

ओबीसी : मोबाईल निधी हस्तांतरण

आरईटीएन : परत

एटीआय : एटीएम पैसे काढणे

ओबीडी : मोबाईल निधी हस्तांतरण

एसआय : स्थायी सूचना

एटीडब्ल्यू : एटीएम पैसे काढणे

पीसीडी : खरे दी केले
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धनादे श पुस्तिकेची विनंती करण्याचे पाच सुलभ मार्ग

नेटबँकिं ग

फोनबँकिं ग

एसएमएस

एटीएम

भेट द्या www.yesbank.in

कॉल करा 1800 2000*

टाईप करा YESCHQ<customer ID>

एटीएममध्ये एटीएम/डबे िट कार्ड इन्सर्ट
करा

लॉगिन/वापरकर्ता आयडी व संकेतशब्द 
प्रविष्ट करा

लॉगिन/वापरकर्ता आयडी व संकेतशब्द 
प्रविष्ट करा

इंग्लिश किं वा हिंदी म्हणा

ते
+91 9840909000 ला एसएमएस करा

पिन प्रविष्ट करा

बँकिं ग सेवांवर क्लिक करा

धनादे श पुस्तिका विनंतीवर
क्लिक करा

खाते
म्हणा

इतर
निवडा

धनादे श पुस्तिका विनंतीवर
क्लिक करा

खाते क्रमांक
निवडा

ग्राहक आयडी प्रविष्ट करा

धनादे श पस्ति
का निवडा
ु

खाते क्रमांक
निवडा

क्रमांक किं वा धनादे श पाने/पस्ति
केचे 
ु
आकारमान निवडा

टीपिन#
प्रविष्ट करा

खाते क्रमांक
निवडा

येस वर
क्लिक करा

विनंती वर
क्लिक करा

धनादे श
म्हणा
धनादे श पुस्तिका
म्हणा

अधिक वेगवान प्रदानांसाठी तुम्ही एनईएफटी आणि आरटीजीएसही वापरू शकता तुम्ही तुमचा येस बँक डेबिट कार्ड पिन वापरून नेटबँकिं गवर तुमचे
खाते ऍक्सेस करू शकता. तम
ु च्या वेबसाईटवर www.yesbank.in लॉगिन केल्यावर, नेटबँकिं ग निवडा आणि तम
ु चा ग्राहक आयडी आणि तम
ु चा डेबिट
कार्ड पिन दाबा. त्याच्या यशस्वी सत्यापनानंतर, तुम्ही तुमचा स्वतःचा नेटबँकिं ग संकेतशब्द निर्माण करू शकता. अधिक तपशील किं वा सहाय्यासाठी,
कृपया येस टच फोनबँकिं गला कॉल करा किं वा जवळच्या येस बँक शाखेत या.
*

दस
ु रा पर्याय म्हणजे भारताबाहे रून कॉल करताना +91 22 30993600 ला कॉल करा #टीपिन केवळ डेबिट कार्ड धारकांनाच जारी केला जातो.
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मोबाईलबँकिं ग
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