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ਹਿਦਾਇਤਾਂ
• ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪਾਸਬੁੱ ਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾਸਬੁੱ ਕ ਵਿੱ ਚ ਏਂਟ੍ਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅੰ ਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ  ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਟੌਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਅੰ ਤਰ/ਤਰੁਟੀਆਂ/
ਭੁੱ ਲ/ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੈਬਿਟ ਬੈਂਕ  ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਸਬੁੱ ਕ ਵਿੱ ਚ ਏਂਟ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਉੱਤੇ ਬੱ ਝਵੀਆਂ
ਹੋਣਗੀਆਂ।
• ਪਾਸਬੁੱ ਕ ਏਂਟ੍ਰੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਸਤਾਖਰ ਜਾਂ ਹਸਤਾਖਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ।
• ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਬੁੱ ਕ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
• ਪਾਸਬੁੱ ਕ ਵਿੱ ਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚਲੀ ਉਪਲਬਧ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਬੰ ਧਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਬਕਾਇਆ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
• ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.yesbank.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਜ
 ੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਸਬੁੱ ਕ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀ, ਚੋਰੀ, ਨਸ਼ਟ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ - ਬਿਨੈ-ਪੱ ਤਰ ਦੇਣ ਉੱਤੇ- ਇੱ ਕ ਨਕਲੀ ਪਾਸਬੁੱ ਕ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਕਲੀ ਪਾਸਬੁੱ ਕ 
ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
• ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਲੋ ਕਰਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰ ਦੇ ਹਾਂ।
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ਪਿਆਰੇ ਗ੍ਰਾਹਕ,
ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾਈ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱ ਕ ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸਬੁੱ ਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਸਥਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰਲਯ ਮੰ ਡਲ
ਸੀਨੀਅਰ ਗਰੁੱ ਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ - ਰੀਟੇਲ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੈਂਕਿੰ ਗ
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ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਸੰ ਖੇਪ ਰੂਪ
ਏਐਫਸੀ : ਏਟੀਐਮ ਫੰ ਡਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

ਸੀਐਲਜੀ : ਕਲਿਅਰਿੰ ਗ

ਆਰ - ਆਰਈਟੀ - ਯੂਟੀਆਰ : ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਆਰਟੀਜੀਐਸ

ਏਐਫਡੀ : ਏਟੀਐਮ ਫੰ ਡਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

ਸੀਐਸਡਬਲਿਉ : ਐਟੀਐਮ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਵਾਉਣੇ

ਆਰ - ਯੂਟੀਆਰ : ਆਰਟੀਜੀਐਸ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ

ਏਟੀਡੀ : ਐਟੀਐਮ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਵਾਉਣੇ

ਓਬੀਸੀ : ਮੋਬਾਇਲ ਫੰ ਡਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

ਆਰਈਟੀਐਨ : ਵਾਪਸੀ

ਏਟੀਆਈ : ਐਟੀਐਮ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਵਾਉਣੇ

ਓਬੀਡੀ : ਮੋਬਾਇਲ ਫੰ ਡਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

ਐਸਆਈ : ਸਥਿਰ ਹਿਦਾਇਤ

ਏਟੀਡਬਲਿਉ : ਐਟੀਐਮ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਵਾਉਣੇ

ਪੀਸੀਡੀ : ਖਰੀਦਿਆ
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ਚੈੱਕ ਬੁੱ ਕ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰ ਜ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ
ਨੈੱਟਬੈਂਕਿੰ ਗ

ਫ਼ੋਨਬੈਂਕਿੰ ਗ

ਐਸਐਮਐਸ

ਏਟੀਐਮ

ਮੋਬਾਈਲਬੈਂਕਿੰ ਗ

www.yesbank.in
ਤੇ ਜਾਓ

1800 2000*
ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

YESCHQ<customer ID>
ਟਾਈਪ ਕਰੋ

ਏਟੀਐਮ ਵਿੱ ਚ ਏਟੀਐਮ/ਡੈਬਿਟ
ਕਾਰਡ ਪਾਓ

ਲੌ ਗਿਨ/ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ
ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ

ਲੌ ਗਿਨ/ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ
ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ

ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰ ਦੀ
ਬੋਲੋ

ਇਸ ਨੂੰ +91 9840909000
ਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਕਰੋ

ਪੀਆਈਐਨ/ਪਿੰ ਨ
ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ

ਬੈਂਕਿੰ ਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ
ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਚੈੱਕ ਬੁੱ ਕ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ
ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਖਾਤਾ
ਬੋਲੋ

ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ
ਚੁਣੋ

ਚੈੱਕ ਬੁੱ ਕ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ
ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਨੂੰ
ਚੁਣੋ

ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਈਡੀ
ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ

ਚੈੱਕ ਬੁੱ ਕ ਨੂੰ
ਚੁਣੋ

ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਨੂੰ
ਚੁਣੋ

ਸੰ ਖਿਆ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਵਰਕੇ/ਕਿਤਾਬੜੀ ਦਾ ਆਕਾਰ
ਚੁਣੋ

ਟੀਪੀਆਈਐਨ#
ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ

ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਨੂੰ
ਚੁਣੋ

ਹਾਂ ਉੱਤੇ
ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ
ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਚੈੱਕ
ਬੋਲੋ
ਚੈੱਕ ਬੁੱ ਕ
ਬੋਲੋ

ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟਬੈਂਕਿੰ ਗ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਈਐਫਟੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਜੀਐਸ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਪਿੰ ਨ ਵਰਤ ਕੇ ਨੈੱਟਬੈਂਕਿੰ ਗ
ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.yesbank.in ਤੇ ਲੌ ਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਈਡੀ ਵਿੱ ਚ ਨੈੱਟਬੈਂਕਿੰ ਗ ਅਤੇ ਕੁੰਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਪਿੰ ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੋ। ਇਸ ਦੀ ਸਫਲ ਤਸਦੀਕੀ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਜੀ ਨੈੱਟਬੈਂਕਿੰ ਗ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯੈੱਸ
ਟੱ ਚ ਫ਼ੋਨਬੈਂਕਿੰ ਗ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਤੇ ਜਾਓ।
*

ਨਹੀਂ ਤਾਂ +91 22 30993600 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ #ਟੀਪੀਆਈਐਨ ਸਿਰਫ਼ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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