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அறிவுறுத்தல்கள்
• 
தகுதியுள்ள ஒவ்வொரு சேமிப்புக் கணக்கிற்கும் ஒரு பாஸ்புக் வழங்கப்படும் என்பதைக் கவனத்தில் க�ொள்க.
• ப
 ாஸ்புக்கிலுள்ள உள் ளீடுகளைச் சரிபார்க்கவும், ஏதேனும் முரண்பாடுகள் இருந்தால் அவற்றை உடனடியாக உங்களுக்கு அருகிலுள்ள
கிளையில் அல்லது எங்கள்  இலவச  எண்ணில் புகாரளிக்கவும்.   முரண்பாடு/பிழைகள்/விடுபடல்/அங்கீ கரிக்கப்படாத கடன்கள் 
ப�ோன்றவற்றை வங்கியின்  கவனத்திற்கு உடனடியாகக் க�ொண்டுவராவிட்டால், பாஸ்புக்கிலுள்ள உள் ளீடுகள் சரியாக இருப்பதாகக்
கருதப்படும், மேலும் அனைத்து ந�ோக்கமுள்ள மற்றும் கருத்துகளுக்குமான பிரதிநிதியைக் கட்டுப்படுத்தும்.
• ப
 ாஸ்புக் உள் ளீடுகள்  கணினியால் உருவாக்கப்படுகின்றன, அவற்றுக்கு வங்கி  அதிகாரியின்  சுருக்கொப்பம் அல்லது கைய�ொப்பம்
எதுவும் தேவையில்லை.
• 
பாஸ்புக் வசதி கிடைத்துள்ள எல்லா கணக்குகளுக்கும், தாளில் வழங்கப்படும் கணக்குகளின் அறிக்கை நிறுத்தப்படும்.
• ப
 ாஸ்புக்கிலுள்ள இருப்பே கணக்கில் உள்ள இருப்பாகும். அனைத்துத் த�ொடர்புளுக்கும் இடையே இருப்பு உறுதிப்படுத்தல் சான்றிதழைப்
பெற, அருகிலுள்ள கிளையைத் த�ொடர்புக�ொள்க.
• ச
 ேமிப்புக் கணக்கிற்குச் செலுத்தத்தக்க  வட்டி
அறிவுறுத்தல்களுக்கு ஏற்ப ப�ொருந்தும்.

வதமானது
ீ

காலத்திற்குக்

காலம்

இந்திய

ரிசர்வ்  வங்கி  மூலம்

வழங்கப்படும்

• வ
 ிதிமுறைகள் மற்றும் காப்பு வரிக் கட்டணங்களின் நகலை எந்தவ�ொரு கிளையிலிருந்து அல்லது எஸ் பேங்கின் வலைத்தளமான
www.yesbank.in-இலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
• ப
 ிரதிநிதியின் பாதுகாப்பில் இருக்கையில் பாஸ்புக் த�ொலைந்துவிட்டால், திருடப்பட்டால், அழிந்துவிட்டால் அல்லது சிதைந்துவிட்டால்,
அதைப்பற்றி அவர் விண்ணப்பிக்கையில் அவருக்கு ஒரு பிரதி பாஸ்புக் வழங்கப்படும். பிரதி பாஸ்புக் வழங்குவதற்கான கட்டணமானது
ப�ொருத்தமான கட்டணங்களின் அட்டவணையின்படி வசூலிக்கப்படும்.
• 
அனைத்து டெபாசிட் கணக்குகள் மற்றும் பாதுகாப்பு டெபாசிட் லாக்கர்களுக்கும் வாரிசு வசதியைப் பெறுமாறு ஆல�ோசனையளிக்கிற�ோம்.
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அன்புள்ள வாடிக்கையாளரே,
எஸ் பேங்கில் வங்கிச் சேவையைப் பெறுவதற்கு நன்றி. உங்கள்  தனிப்பயனாக்கிய எஸ் பேங்க் பாஸ்புக்கை  இதில் இணைப்பதில் மகிழ்ச்சியடைகிற�ோம், அதன் 
விவரங்கள் கீழே வழங்கப்படுகின்றன.

இந்தப் பாஸ்புக்கை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கவும். உங்கள் ஆதரவுக்கு மதிப்பளிக்கிற�ோம், எஸ் பேங்குடன் நீடித்திருக்கும் வளமான த�ொடர்புக்கு உங்களை 
வரவேற்கிற�ோம்.

பிரேலி மாண்டல்
உயர்நிலைக் குழுத் தலைவர் மற்றும் சில்லறை மற்றும் வணிக வங்கியியலின் தலைமையதிகாரி
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முக்கியமான பெயர்ச் சுருக்கங்கள்
ஏஎஃப்சி : ஏடிஎம் நிதிப் பரிமாற்றம்

சிஎல்ஜி : கிளியரிங்

ஆர் - ஆர்ஈடி - யுடிஆர் : திரும்பிய ஆர்டிஜிஎஸ்

ஏஎஃப்டி : ஏடிஎம் நிதிப் பரிமாற்றம்

சிஎஸ்டபிள்யூ : ஏடிஎம் பணமெடுப்பு

ஆர் - யுடிஆர் : ஆர்டிஜிஎஸ் பரிவர்த்தனை

ஏடிடீ : ஏடிஎம் பணமெடுப்பு

ஓபீசி : ம�ொபைல் நிதிப் பரிமாற்றம்

ஆர்ஈடிஎன் : திரும்புதல்

ஏடிஐ : ஏடிஎம் பணமெடுப்பு

ஓபீடீ : ம�ொபைல் நிதிப் பரிமாற்றம்

எஸ்ஐ : நிலையான அறிவுறுத்தல்

ஏடிடபிள்யூ : ஏடிஎம் பணமெடுப்பு

பிசிடி : வாங்கியது
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காச�ோலைப் புத்தகத்தைக் க�ோருவதற்கான ஐந்து எளிய வழிகள்
நெட்பேங்கிங்

ஃப�ோன்பேங்கிங்

எஸ்எம்எஸ்

ஏடிஎம்

ம�ொபைல்பேங்கிங்

www.yesbank.in-க்குச்
செல்க

1800 2000* என்ற
எண்ணை அழைக்கவும்

YESCHQ<customer ID> என்று தட்டச்சுச்
செய்க

ஏடிஎம்-இல் ஏடிஎம்/டெபிட் கார்டைச்
செருகவும்

உள்நுழைவு/பயனர் ஐடி மற்றும்
கடவுச்சொல்லை உள்ளிடுக

உள்நுழைவு/பயனர் ஐடி மற்றும்
கடவுச்சொல்லை உள்ளிடுக

ஆங்கிலம் அல்லது தமிழ் என்று
கூறவும்

இதை +91 9840909000 என்ற
எண்ணுக்கு எஸ்எம்எஸ் அனுப்பவும்

பின்னை
உள்ளிடவும்

பேங்கிங் சேவைகள் மீ து
கிளிக் செய்க

காச�ோலைப் புத்தகக் க�ோரிக்கை
என்பதன் மீ து கிளிக் செய்க

கணக்கைக்
கூறுக

மற்றவை என்பதைத்
தேர்ந்தெடுக்கவும்

காச�ோலைப் புத்தகக் க�ோரிக்கை 
என்பதன் மீ து கிளிக் செய்க

கணக்கு எண்ணைத்
தேர்ந்தெடுக்கவும்

வாடிக்கையாளர் ஐடி-ஐ
உள்ளிடவும்

காச�ோலைப் புத்தகத்தைத்
தேர்ந்தெடுக்கவும்

கணக்கு எண்ணைத்
தேர்ந்தெடுக்கவும்

எண்ணிக்கை அல்லது காச�ோலைத் 
தாள்கள்/சிற்றேட்டின் அளவைத் 
தேர்ந்தெடுக்கவும்

டிபிஐஎன்#-ஐ
உள்ளிடவும்

கணக்கு எண்ணைத்
தேர்ந்தெடுக்கவும்

ஆம் என்பதன் மீ து
கிளிக் செய்க

க�ோரிக்கை என்பதன் மீ து
கிளிக் செய்க

காச�ோலை என்று
கூறுக

காச�ோலைப் புத்தகம்
என்று கூறுக

உங்கள் கட்டணச் செலுத்தல்களை நெட்பேங்கிங் வழியாக வேகமாகச் செய்வதற்கு என்ஈஎஃப்டி, ஆர்டிஜிஎஸ் ஆகியவற்றையும்
பயன்படுத்தலாம். உங்கள்  எஸ் பேங்க் டெபிட்  கார்டின்  பின்னைப் பயன்படுத்தி நெட்பேங்கில் உங்கள்  கணக்கை  அணுகலாம். உங்கள் 
www.yesbank.in வலைத்தளத்தில் உள்நுழைந்த  பின்னர், நெட்பேங்கிங்  என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து, உங்கள்  வாடிக்கையாளர்  ஐடி-ஐயும் டெபிட் 
கார்டின்  பின்னையும் உள்ளிடவும். அவற்றின் சரிபார்ப்பு வெற்றியடையும் ப�ோது, நீங்கள்  உங்களுக்குரிய நெட்பேங்கிங்  கடவுச்சொல்லை 
உருவாக்கலாம். மேலும் விவரங்கள் அல்லது உதவியைப் பெற, எஸ் டச் ஃப�ோன்பேங்கிங்கை அழைக்கவும் அல்லது உங்களுக்கு அருகிலுள்ள
எஸ் பேங்க் கிளைக்குச் செல்லவும்.
*மாற்றாக, இந்தியாவுக்கு வெளியிலிருந்து அழைக்கும் ப�ோது, +91 22 30993600 என்ற எண்ணை அழைக்கவும் டெபிட் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு மட்டுமே 
#
டிபிஐஎன் வழங்கப்படும்.
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