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ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା
• ଦୟାକରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ  ଯେ ସେଠାରେ ଏକ ପାସବୁ କ୍ ଯାହା ଯ�ୋଗ୍ୟ ଜମା ଖାତା ପାଇଁ ଜାରି କରା ହେବ।
• ଦ
 ୟାକରି ପାସବୁ କ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି କ�ୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତେବେ ତୁ ରନ୍ତ ଆପଣ ପାଖାପାଖି ଶାଖରେ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ କିମ୍ୱା ଆମର ଟ�ୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ୱରରେ ରିପ�ୋର୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ । ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସଂଗତି/ତୃ ଟି/ଭ୍ରାନ୍ତି/
ଅନନୁମ�ୋଦିତ ଡେବିଟଗୁଡିକ ଅବିଲମ୍ୱେ ବ୍ୟାଙ୍କର ନଜରକୁ ଅଣା ହୁ ଏ, ପାସବୁ କ୍ ପ୍ରବେଶର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଇଣ୍ଟେନ୍ଟ ପାଇଁ ସମ୍ୱିଧାନ ଧରି ରଖି ସଠିକ୍ ବ�ୋଲି ଧରି ନଆ
ି ଯିବ।
• ପାସବୁ କ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସଷ୍ଟ
ି ମ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁ ଏ ଏବଂ କ�ୌଣସି ପ୍ରାଥମିକ କିମ୍ୱା ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ୍  କର୍ମକର୍ତ୍ତାର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଆବଶ୍ୟକ ହୁ ଏ ନାହିଁ।
• ଦୟାକରି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ , ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯ�ୋଗ୍ୟ ଜମାଖାତା ପାଇଁ ଗ�ୋଟଏ
ି କରି ପାସ୍ ବୁ କ୍ ଯାରି କରାଯିବ।
• ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କର ପାସବୁ କ୍ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଲାନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଲାନ୍ସ ଦେଖାଯାଏ। ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଏକ ବ୍ୟାଲାନ୍ସ ନଶ୍
ି ଚି ତକରଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ପାଇଁ, ନିକଟତମ ଶାଖା ସହ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ।
• ସମୟ ସମୟରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରଦେୟ ସୁଧର ହାର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।
• ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ଟ୍ୟାରିଫ୍ କପି କରିବାର ଅଭିଯ�ୋଗ କ�ୌଣସି ଶାଖାରୁ କିମ୍ୱା ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ୱେବସାଇଟରେ www.yesbank.in ପରିଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯିବ।
• ଯଦି ଏକ ପାସବୁ କ୍ ହଜି ଯାଏ, ଚ�ୋରି, ନଷ୍ଟ କିମ୍ୱା ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଅଧିନରେ ଥିବା ସମୟରେ, ସେ ଆବେଦନର ଏକ ନକଲ ପାସବୁ କ୍ ଦିଆଯିବ।
• ଆମେ ସମସ୍ତ ଜମା ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ନିଜେ ଜମା ଲକର୍ ପାଇଁ ଉପକାର କରିବାକୁ ନ�ୋମିନେସନର ସୁବିଧା ପରାମର୍ଶ କରୁ।
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ପ୍ରିୟ ଗ୍ରାହକ,
ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ବ୍ୟାଙ୍କି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତକୃ ତ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍  ପାସବୁ କ୍ ଏହା ସହ ସଂଳଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ଖୁସି, ଯାହାର ବିବରଣ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି।

ଦୟାକରି ନର
ି ାପଦରେ ସୁରକ୍ଷାର ସହ ପାସବୁ କ୍ ରଖନ୍ତୁ । ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପ�ୋଷକତା ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ସମୃଦ୍ର
ଧି ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି।

ପାରଲେ ମ�ୋଣ୍ଡଲ୍
ସିନୟ
ି ର୍ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ-ରିଟେଲର୍ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବ୍ୟାଙ୍କି
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ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା
ଏଏଫସି : ଏଟିଏମ ମୁଦ୍ରା ସ୍ଥାନାନ୍ତର

ସିଏଲ୍ଜ ି : କ୍ୟ
ଲି ାରିଂ

ଆର୍ - ଆର୍ଇଟି - ୟିଉଟିଆର୍ : ଆରଟିଜଏ
ି ସ୍ ଫେରସ୍ତ ହ�ୋଇଛି

ଏଏଫଡି : ଏଟିଏମ ମୁଦ୍ରା ସ୍ଥାନାନ୍ତର

ସିଏସ୍ୱଲୁ : ଏଟିଏମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର

ଆର୍ - ୟିଉଟିଆର୍ : ଆରଟିଜଏ
ି ସ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍

ଏଟିଡି : ଏଟିଏମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର

ଓବିସି : ମ�ୋବାଇଲ୍ ମୁଦ୍ରା ସ୍ଥାନାନ୍ତର

ଆର୍ଇଟିଏନ୍ : ଫେରସ୍ତ

ଏଟିଆଇ : ଏଟିଏମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର

ଓବିଡି : ମ�ୋବାଇଲ୍ ମୁଦ୍ରା ସ୍ଥାନାନ୍ତର

ଏସ୍ଆଇ : ସ୍ଥାୟୀ ଇନ୍ସଟ୍ରାକଶନ

ଏଟିଡ୍ୱଳୁ : ଏଟିଏମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର

ପିସବ
ି ି : କ୍ରୟ ହ�ୋଇଛି
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ଏକ ଚେକ୍ବୁ କ୍ପାଇଁ ଅନୁ ର�ୋଧ କରିବାର ପାଞ୍ଚଟି ସହଜ ଉପାୟ
ନେଟ୍ବ୍ୟାଙ୍କିଂ

ଫ�ୋନ୍ବ୍ୟାଙ୍କିଂ

ଏସ୍ଏମଏସ୍

ଏଟିଏମ୍

ମ�ୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ

www.yesbank.in ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ

କଲ୍ 1800 2000*

ଟାଇପ୍ YESCHQ<customer ID>

ଏଟିଏମକୁ ଏଟିଏମ/ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ୍ ସନ୍ନିବେଶ
କରନ୍ତୁ

ଲଗଇନ୍/ଉପଭ�ୋକ୍ତା ଆଇଡି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ୍ 
ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ

ଲଗଇନ୍/ଉପଭ�ୋକ୍ତା ଆଇଡି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ୍
ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ

ଇଂରାଜୀ କିମ୍ୱା ହିନ୍ଦୀ କୁ ହନ୍ତୁ

+91 9840909000
କୁ ଏସ୍ଏମଏସ୍ କରନ୍ତୁ

ପିନ୍ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ

ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବାଗୁଡିକରେ କ୍କ୍
ଲି  କରନ୍ତୁ

ଚେକ୍ ବୁ କ୍ ଅନୁର�ୋଧରେ କ୍କ୍
ଲି କରନ୍ତୁ

ଆକାଉଣ୍ଟ କୁ ହନ୍ତୁ

ଅନ୍ୟ ଚୟନ କରନ୍ତୁ

ଚେକ୍ ବୁ କ୍ ଅନୁର�ୋଧରେ କ୍କ୍
ଲି କରନ୍ତୁ

ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ୱର୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆଇଡି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ

ଚେକ୍ ବୁ କ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ

ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ୱର୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ

ନମ୍ୱର୍ କିମ୍ୱା ଚେକ୍ ସ୍ତରଗୁଡିକ/ବୁ କଲେଟ୍ ଆକାର
ଚୟନ କରନ୍ତୁ

TPIN# ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ

ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ୱର୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ

ୟେସ୍ ରେ କ୍କ୍
ଲି  କରନ୍ତୁ

ଅନୁର�ୋଧରେ କ୍କ୍
ଲି କରନ୍ତୁ

ଚେକ୍ କୁ ହନ୍ତୁ

ଚେକ୍ ବୁ କ୍ କୁ ହନ୍ତୁ

ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଦ୍ରୁ ତ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏନଇଏଫ୍ଟ ି ଏବଂ ଆର୍ଟଜ
ି ଏ
ି ସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍  ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ୍ ପିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି
ନେଟବ୍ୟାଙ୍କ ିଂରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଆକସେସ୍କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ www.yesbank.in କୁ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାହକ ଆଇଡି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ୍ 
ପିନ୍ ର ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ କୀ ଚୟନ କରନ୍ତୁ । ଏହା ପାଇଁ ସଫଳପୂର୍ବକ ଯାଞ୍ଚକରଣ ପରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାସୱାର୍ଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଅଧିକ ବିବରଣୀ କିମ୍ୱା ସହାୟତା
ପାଇଁ, ଦୟାକରି ୟେସ୍ ଟର୍ଚ୍ଚ ଫ�ୋନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କିମ୍ୱା ନକ
ି ଟତ୍ତମ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍  ଶାଖା ସହ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ କରନ୍ତୁ ।
*

ବିକଳ୍ପଭାବେ କଲ୍ +91 22 30993600 ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବାହାରୁ କଲ୍ କରିବାବେ କେବଳ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ୍ ହ�ୋଲ୍ଡର ପାଇଁ #TPIN ଇସ୍ୟୁ କରା ହେବ।
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