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సూచనలు
• దయచేసి ప్రతి అర్హత ఉన్న సేవింగ్స్ ఖాతా కోసం ఒక పాస్బుక్ జారీ చేయబడుతుందని గుర్తుంచుకోండి.

• ద
 యచేసి పాస్బుక్లో ఉన్న ఎంట్ల
రీ ను తనిఖీ చేసి, ఏమ�ైనా తేడాలు ఉంటే, వెంటనే మీ సమీప శాఖకు లేదా మా టోల్ ఫ్రీ  నంబర్లో ఆ విషయాన్ని  నివేదించండి. తేడా/తప్పులు/
వదిలివేయడం/ప్రమాణీకరించని డెబిట్లు ఉంటే మాత్రమే బ్యాంకు దృష్టికి తీసుకునిరండి, పాస్బుక్లోని ఎంట్ల
రీ ు సరిచేయబడతాయి మరియు అన్ని ప్రయోజనాలు మరియు ఉద్దేశాల కోసం 
కట్టుబడి ఉంటుంది.
• పాస్బుక్ ఎంట్ల
రీ ు సిస్టమ్ ద్వారా రూపొ ందించబడతాయి మరియు బ్యాంకు అధికారి యొక్క ఇనిషియల్ లేదా సంతకం అవసరం ఉండదు.
• పాస్బుక్ సౌకర్యాన్ని పొ ందిన అన్ని ఖాతాల కోసం ఖాతాల ఫిసికల్ స్టేట్మ
 ెంట్ నిలిపివేయబడుతుంది.

• పాస్బుక్లో బ్యాలెన్స్ అంటే ఖాతాలో అందుబాటులో ఉన్న మొత్తం అని అర్ థం. అన్ని సంబంధాలలో బ్యాలెన్స్ నిర్ధారణ సర్టిఫికేట్ కోసం, దయచేసి సమీప శాఖని సంప్రదించండి.
• సేవింగ్స్ ఖాతా కోసం చెల్లించే వడ్డీ రేటు ఎప్పటికప్పుడు రిజర్వ్ బ్యాంకు ఆఫ్ ఇండియా జారీ చేసే నిర్దేశకాల ప్రకారం వర్తింప చేయబడుతుంది.

• నిబంధనలు & షరతులు మరియు ట్రాఫిక్ ఛార్జీల కాపీని ఏ శాఖ నుండి అయినా లేదా ఎస్ బ్యాంకు వెబ్స
 �ైట్ www.yesbank.in ని సందర్శించడం ద్వారా పొ ందవచ్చు.

• ప
 ాస్బుక్ పో యినట్ల యితే, దొ ంగిలించబడితే లేదా పాడ�ైతే లేదా క�ైవసం చేసుకునే సమయంలో పో యినట్ల యితే, అతడు/ఆమెకు దరఖాస్తు ఆధారంగా నకిలీ పాస్బుక్ని అందించబడుతుంది.
నకిలీ పాస్బుక్ని జారీ చేసినందుకు ఛార్జీ అనేది వర్తించే షెడ్యూల్ చేసిన ఛార్జీల ప్రకారం విధించబడుతుంది.
• అన్ని డిపాజిట్ ఖాతాలు & సురక్షిత డిపాజిట్ లాకర్ల కోసం నామినేషన్ సౌకర్యాన్ని కలిగి ఉండమని మేము సలహా ఇస్తు న్నాము.
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ప్రియమ�ైన కస్ట మర్,
ఎస్ బ్యాంకుతో బ్యాంకింగ్కు ధన్యవాదాలు. మేము దిగువ అందించబడిన వివరాల ప్రకారం మీ వ్యక్తిగతీకరించిన ఎస్ బ్యాంకు పాస్బుక్ని అందించినందుకు సంతోషిస్తు న్నాము.

దయచేసి ఈ పాస్బుక్ని సురక్షితంగా ఉంచుకోండి. మేము మీ సహకారాన్ని గౌరవిస్తా ము మరియు ఎస్ బ్యాంకు శ్య
రే స్సులో శాశ్వతమ�ైన సంబంధాన్ని కలిగి ఉండటానికి స్వాగతం.

ప్రలయ్ మండల్
సీనియల్ గ్
రూ ప్ అధ్యక్షుడు & అమ్మకాల అధికారి & వ్యాపార బ్యాంకింగ్
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ముఖ్యమ�ైన నిర్వచనాలు
ఎ ఎఫ్ సి : ఎ టి ఎమ్ నగదు బదిలీ

సి ఎల్ జి : క్లియరింగ్

ఆర్ - ఆర్ ఇ టి - యు టి ఆర్ : తిరిగి అందించబడిన ఆర్ టి జి యస్

ఎ ఎఫ్ డి : ఎ టి ఎమ్ నగదు బదిలీ

సి యస్ డబ్ల్ యూ : ఎ టి ఎమ్ విత్డ్రా వల్

ఆర్ - యు టి ఆర్ : ఆర్ టి జి యస్ లావాదేవీ

ఎ టి డి : ఎ టి ఎమ్ విత్డ్రా వల్

ఓ బి సి : మొబ�ైల్ నగదు బదిలీ

ఆర్ ఇ టి ఎన్ : తిరిగి అందించబడింది

ఎ టి ఐ : ఎ టి ఎమ్ విత్డ్రా వల్

ఓ బి డి : మొబ�ైల్ నగదు బదిలీ

యస్ ఐ : ప్రా మాణిక సూచన

ఎ టి డబ్ల్ యూ : ఎ టి ఎమ్ విత్డ్రా వల్

పి సి డి : కొనుగోలు చేయబడింది
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చెక్ బుక్ని అభ్యర్థించడానికి ఐదు సులభమ�ైన పద్ధ తులు
నెట్ బ్యాంకింగ్

ఫో న్ బ్యాంకింగ్

యస్ ఎమ్ యస్

ఎ టి ఎమ్

మొబ�ైల్ బ్యాంకింగ్

www.yesbank.in ని సందర్సించండి

1800 2000*కు కాల్ చేయండి

YESCHQ<customer ID> అని ట�ైప్ చేయండి

ఎ టి ఎమ్లో ఎ టి ఎమ్/డెబిట్ కార్డ్ని చొప్పించండి

లాగిన్/వినియోగదారు ఐ డి మరియు పాస్వర్డ్ని
నమోదు చేయండి

లాగిన్/వినియోగదారు ఐ డి మరియు పాస్వర్డ్ని
నమోదు చేయండి

ఇంగ్లీష్ లేదా హిందీ అని చెప్పండి

దీన్ని
+91 9840909000కు ఎస్ ఎమ్ యస్ ద్వారా
పంపండి

పిన్ని నమోదు చేయండి

బ్యాంకింగ్ సేవలప�ై క్లిక్ చేయండి

చెక్ బుక్ అభ్యర్థ నప�ై క్లిక్ చేయండి

ఖాతా అని చెప్పండి

ఇతరాలను ఎంచుకోండి

చెక్ బుక్ అభ్యర్థనప�ై క్లిక్ చేయండి

ఖాతా సంఖ్యను ఎంచుకోండి

కస్ట మర్ ఐ డిని నమోదు చేయండి

చెక్ బుక్ని ఎంచుకోండి

ఖాతా సంఖ్యను ఎంచుకోండి

నంబర్ లేదా చెక్ లీవ్స్/బుక్లెట్ పరిమాణాన్ని 
ఎంచుకోండి

టి పిన్#ని నమోదు చేయండి

ఖాతా సంఖ్యను ఎంచుకోండి

అవునుప�ై క్లిక్ చేయండి

అభ్యర్థనప�ై క్లిక్ చేయండిt

చెక్ అని చెప్పండి

చెక్ బుక్ అని చెప్పండి

మీరు నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా వేగవంతమ�ైన చెల్లింపుల కోసం ఎన్ ఇ ఎఫ్ టి మరియు ఆర్ టి జి యస్ని కూడా ఉపయోగించవచ్చు. మీరు మీ ఎస్ బ్యాంకు డెబిట్ కార్డ్ పిన్ని
ఉపయోగించి నెట్ బ్యాంకింగ్లో మీ ఖాతాని యాక్సెస్ చేయవచ్చు. మీ www.yesbank.in వెబ్స�ైట్కు లాగిన్ చేసిన తర్వాత, మీ కస్ట మర్ ఐడి మరియు మీ డెబిట్ కార్డ్ 
పిన్లో నెట్ బ్యాంకింగ్ని ఎంచుకోండి. ధృవీకరణ విజయవంతం అయిన తర్వాత, మీరు మీ స్వంత నెట్ బ్యాంకింగ్ పాస్వర్డ్ని సృష్టించవచ్చు. మరిన్ని వివరాలు లేదా
సహాయం కోసం, దయచేసి ఎస్ టచ్ ఫో న్ బ్యాంకింగ్కు కాల్ చేయండి లేదా సమీప ఎస్ బ్యాంకు శాఖను సంప్రదించండి.
*

రతదేశం వెలుపల నుండి కాల్ చేస్తు న్నప్పుడు ప్రత్యామ్నాయంగా +91 22 30993600కు కాల్ చేయండి, #టి పిన్ అనేది డెబిట్ కార్డ్ యజమాని కోసం మాత్రమే జారీ చేయబడింది.
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