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మ ుందుమాట
యస్ బ్యుంక్ు వదద , మేమ ఎప్పుడూ భ్ర్తదేశ్ుం ఎక్ుకవ శాఖలు, తక్ుకవ సేవలు గల బ్యుంకిుంగ వయవసథ తో ఇబబుంది ప్డుతోుందని
నమ ుతామ . ఈ నముక్ుం, సేవల నాణ్యత విష్యుంలో అతయయననత బ్యుంక్ుని భ్ర్తీయ వినియోగదార్ులక్ు అుందిుంచాలని,
మరియూ మన దేశ్ుంలోనూ మరియ ప్రప్ుంచుంలోనూ సేవల ఔననతయుంలో ఒక్ ప్రమాణ్ానిన ఏర్ుర్చాలనే మా క్లను నిజుం
చేసుక వట్నికి పేరర్ణ్నిసుతుంది.
యస్ బ్యుంక్ు వదద , సామాజిక్ ఆరిథక్ లక్షయయలను సాధిుంచట్నికి బ్ధ్యత గల బ్యుంకిుంగ వయవసథ ఉుండాలని, మరియూ ఈ క్రముంలో
మరిుంతముంది వినియోగదార్ులను ఇుందులో భ్గసావమ లను చేయాలని మేమ బలుంగా నమ ుతామ . అతయయననత బ్యుంకిుంగ
అనుభవాలను అుందిుంచాలుంటే మొదటిగా వినియోగదార్ుల సుంతృపిత చాలా మ ఖయమన
ై ది.
యస్ బ్యుంక్ు సిటజ
ి న్ ఛార్టర్ భ్వన, పైన పేరకకనన అవసరాలను తీర్చట్నికీ మరియూ ఈ ప్తరుం ర్ూప ుందిుంచట్నికి ప్రధాన
ప్రిక్ర్ుంగా ప్రిగణ్ుంచబడుతయుంది. ఈ ప్తరుం వినియోగదార్ులను సుంప్రదిుంచి, వినియోగదార్ులక్ు సుంతృపిత క్ర్ సేవలుందిుంచే దిశ్గా
యస్ బ్యుంక్ు యొక్క నిబదధ తను ప్రసుుటుం చేసత ూ, బ్యుంక్ు అధికార్ులు, సిబబుంది బ్ధ్యతలక్ూ, జవాబ దారీతనానికీ హామీ
ఇసుతుంది. వినియోగదార్ుల క సుం ఈ అధికార్ ప్తరుం ఇబబుందులను తగిాుంచే ప్దధ తయల ప్టి మా నిబదధ తనూ మరియ బ్ధ్యతలను
మాతరమే కాక్ుుండా వినియోగదార్ుడు, బ్యుంక్ు మధ్య సుంబుంధాలలో ఆరోగయక్ర్మన
ై వాతావర్ణ్ానిన వినియోగదార్ులక్ు క్ల్ుుంచే
ధ్రాునిన ప్రతేయకిుంచి తెల్యచేసత ుుంది.
ఈ అధికార్ప్తరుం, ముంచి బ్యుంకిుంగ అలవాటి ను పర ర త్హుంచడుంతో పాటల వినియోగదార్ుల సేవలక్ు సుంబుంధిుంచిన విభినన
కార్యక్లాపాలపై సమాచారానినసుతుంది.

మేమ , మా సేవా ప్రమాణ్ాలు మర్ుగ ప్ర్ుచుక వడానికి నిర్ుంతర్ుం క్ష్ట ప్డుతయుంట్ుం. ఇుంకా వినియోగదార్ులకి మేముందిుంచే
సేవలను మదిుంప్ప చేయట్నికి, మర్ుగ ప్ర్చట్నికి, విసత ృతుం చేయట్నికెై వివిధ్ సమినార్ుి, వినియోగదార్ుల సమావేశాలు
మొదల ైన వాటి దావరా మా క్ి యుంటి తో తర్చుగా చర్చలు జర్ుప్పతూనే ఉుంట్మ . అయతే మా వినియోగదార్ులుందర్ూ బ్యుంక్ు
దావరా లభిుంచే విభినన సేవలను గ రిుంచి వారి అనుభవాలను మాక్ు తెల్యచేయట్నిన మేమ పర ర త్హసాతమ . ఈ అధికార్
ప్తారనిన రాబో యే సుంవత్రాలలో మరినిన పారుంతీయ భ్ష్లలో తీసుక్ుని రావాలనేది మా ఉదేదశ్ుం.
పారుంతుం: _________ తేదీ: __________
చెైర్ున్ & మేనజి
ే ుంగ్ డెైరక్
ె టర్
గమనిక

ఈ క్ర్ప్తరుంలో ఇచిచన సమాచార్ుం ______________, ఇది సవరిుంచబడవచుచ/మార్చబడవచుచ. దీనిని హక్ుకలను మరియ

బ్ధ్యతలనూ క్ల్ుుంచే చటట ప్ర్మైన ప్తరుంగా ప్రిగణ్ుంచరాదు. ఇది వినియోగదార్ుడు మరియ బ్యుంక్ర్ుక్ు మధ్య సుంబుంధాలను
పుంచడానికి ఉప్యోగప్డుతయుంది.

ఈ క్ర్ప్తరుంలో బ్యుంక్ు వార్ుందిుంచే విభినన సేవలు/సౌక్రాయల ప్రయోజనాలు మరియ ఉప్యోగాల గ రిుంచి కీలక్ సమాచారానిన
మాతరమే అుందిసత ుుంది. మరినిన వివరాలు/సమాచార్ుం కొర్క్ు మీర్ు మా వెబ్సట్
ై www.yesbank.in ని దరిశుంచుండి లేదా మా
శాఖలను దరిశుంచుండి/వారయుండి/ఫర ను చేయుండి.
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నాణ్యతా విధానుం
“కార్యవాహక్ నెైప్పణ్యుం, వినూతనుం, అతాయధునిక స ుంకేతిక పరిజ్ా ఞనుం మరియ అత్యయత్త మ వ్యవ్స్థ లు మరియ పరకయ
రి ల

ద్ాార ఉత్త మమైన సేవ్ల అనుభవ్ుంతో ఇుండియాలో పరపుంచ సథ యి ఉత్త మ నాణ్యత్ గల బ్యుంకుగ ఎదగడానికర యస్
బ్యుంకు పరిత్పిస్త ుుంద్ి.”
లక్షయయలు –
• అధిక్ సాథయ సుంతృపిత కి హామీ, మరియ వినియోగదార్ుల నుుండి ఫిరాయదుల శాతానిన తగిాుంచడుం
• నిర్ణ యుంచిన ప్రమాణ్ాలకి, విధేయతలకి & ప్రకరయ
ి లలో దో షాలు అతి తక్ుకవగా ఉుండేటటలట క్టలటబడి ఉుండట్నికి హామీ
• సమర్థ త గల వయక్ుతలను ఉదో యగాలకి తీసుక వటుం, క ర్ుక్ునన సాథయలో ప్నిచేయడానికెై నిర్ుంతరాయుంగా శిక్షణ్
• వినియోదార్ులు మరియ ఉదో యగ ల నుుండి వచేచ ఫీడ్ బ్యక్పై ఆధార్ప్డి మార్ుులక్ు సానుక్ూలుంగా ఉుంట్మని హామీ

యస్ బ్యుంకు శ ఖల విశిషట లక్షణ్ాలు
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

విచార్ణ్లు/సేవల విజఞ ప్త పలక్ు మరియ ఎలి ప్పుడూ అతయయననత సేవల అనుభవాలను అుందిుంచట్నికి అనిన
శాఖలలోనూ విడిగా 'మీకోస్ుం యస్' క ుంటర్ ఉుంటలుంది
అనిన ర్కాల మదుప్ప ప్థకాలక్ు (అుంటే వయకితగత సాథయలో తెర్చిన ఖాతా) నామనిరదదశ్న సౌక్ర్యుం క్ల్ుసరత ుంది
విభినన మదుప్ప ప్థకాలు/సేవల యొక్క వివరాలను సమయానుక్ూలుంగా అుందచేయటుం
వినియోగదార్ులుందరికీ నామమాతరప్ప ర్ుసుమ లతో పారథమిక్ బ్యుంకిుంగ్ సేవలు అుందిుంచటుంతోపాటల పదద వారికి, పనష ను
తీసుక్ునేవారికి, ఆడవారికి, ఇుంకా చినన ప్టట ణ్ాలు, గారమీణ్ పారుంతాల శాఖల ప్రిధిలోని వయక్ుతలక్ు అదనప్ప
ప్రయోజనాలు క్ల్ుుంచటుం.
దూర్ పారుంతాలలో చెల్ిుంచబడే (అనేక్ నగరాల చెక్ుక ప్పసత క్ుం), ఏ శాఖలోనెైనా లావాదేవీలు జరిపే అవకాశ్ుం,
ఎస్.ఎుం.ఎస్.లు, ఈ మయల్ల దావరా అప్రమతత ుం చేయటుం, ఎలకాటానిక్ కిియరిుంగ్ సేవలు/సాథయీ సూచనలు,
ఉప్యోగిుంచిన బిలుి చెల్ిుంప్పలు, ఇుంటరెనట్, మొబల్
ై దావరా లావాదేవీలు మొదల ైనవి పారథమిక్మన
ై విశిష్ట బ్యుంకిుంగ
సేవలలో ఉనానయ.
జమ చేయట్నికి విభిననమన
ై ఎుంపిక్లను అుందిసత ర ుంది. డిమాుండ్ డారఫ్పటలు, పే ఆర్డ ర్ి ు, RTGS, NEFT మొదల ైనవి.
శాఖ ప్ని వేళలను, శాఖల బయటి వెప్
ై పన ప్రదరిశుంచటుం
చెక్ుకలు వేసే పటటటలపన
ై వాటిని సేక్రిుంచే ఖచిచతమైన సమయానిన ప్రదరిశసాతర్ు
కాలానుగ ణ్ుంగా విభినన మదుప్ప ప్థకాలు వడడడ రదటిను ప్రదరిశుంచటుం
విభినన పారథమిక్ బ్యుంకిుంగ సేవలు మరియ ఇతర్ వసూళల
ి , చెల్ిుంప్పలు, ఇుంకా బ్యుంక్ు దావరా అుందిుంచే ఇతర్ సేవలక్ు
వసూలు చేసే ధ్ర్ల ప్రణ్ాళిక్ను ప్రదరిశుంచటుం
ఫిరాయదులు/సూచనల పటటటని అుందుబ్టలలో ఉుంచటుంతో పాటల, మా సేవలను సిథర్ుంగా మర్ుగ ప్ర్చుక వట్నికెై మీ ఫీడ్
బ్యక్ని మేమ పర ర త్హసాతమ
వినియోగదార్ుల ఇబబుందులు/ఫిరాయదులను ప్రిశీల్ుంచే పారుంతీయ/ప్రధాన కారాయలయాల చిర్ునామాలను ప్రదరిశుంచటుం

శ ఖలలో ఖాతాద్ారుల సేవ్
శాఖలలో అతయయతత మమన
ై మరియ నిలక్డతో క్ూడిన సేవల ప్ుంపిణ్ీ మరియ ఖాతాదార్ుని సౌక్ర్యుం క సుం మేమ కిుంది
అుంశాలను నిశ్చయర్ుసాతమ :• ప్రతయే కిుంచి సీనియర్ సిటజ
ి న్లు, విక్లాుంగ లు వుంటివారికి ప్రతేయక్ పారధానయతనిసూ
త
తగిన ఫరినచర్, తాగ నీర్ు
మొదల ైనటలవుంటి మౌల్క్ వసతితో శాఖల వదద తగినుంత చోటలను క్ల్ుుంచడుం
• ఎుంపిక్ చేసన
ి శాఖలలో నేను మీక్ు సహాయుం చేయగలనా (మీ క సుం యస్) డెస్కని సమక్ూర్చడుం
• శాఖలలో ఇుంగీిష్య, హుందీతోపాటల సుంబుంధిత పారుంతీయ భ్ష్లో సుంబుంధిత ప్రక్టనలను ప్రదరిశుంచడుం
• ఖాతాదార్ు మాతో సుంప్రదిుంప్పలు జర్ప్డానికి అనిన శాఖలలో మూడు భ్ష్లోి వపుండే క ుంటర్ యొక్క పాతరను
ప్రదరిశుంచడుం
• ఖాతాదార్ులక్ు ఉదో యగ ల సుుందన నిశ్చయప్ర్చేుందుకెై మరియ ఖాతాదార్ులక్ు తమ లావాదేవీలక్ు సుంబుంధిుంచి
సహాయప్డట్నికెై అధికార్ులక్ు తగిన శిక్షణ్ను ఇవవడుం
వెర్షన్ 4

పేజీ 3 యొక్క 15

తేద:ీ 23/08/2017

•
•
•
•
•
•
•

బ్యుంక్ులో సేవ మరియ సౌక్రాయలక్ు సుంబుంధిుంచి హుందీ, ఇుంగీిష్య మరియ సుంబుంధిత పారుంతీయ భ్ష్లోి అనిన
వివరాలతో క్ూడిన క్ర్ప్తారలను అుందుబ్టలలో ఉుంచి వినియోగదార్ులక్ు అుందిుంచడుం
ఉదో యగ లు మరియ ప్రజలలో విశావసానిన నెలకొలుడానికి అనిన శాఖలలో తగిన భదరత క్ల్ుుంచడుం
ఉదో యగ లుందరికీ తమ ఫ టో మరియ పేర్ు ను ప్రదరిశుంచే గ రితుంప్ప బ్యడ్్ ను కదట్యుంచడుం
నియమిత కాలవయవధిలో డెస్కను మార్ుసూ
త ుండటుం మరియ పారథమిక్సాథయ ప్ర్యవేక్షణ్ా ఉదో యగాలను అప్ుటిుంచడుం
శాఖలు అుందిసత ునన సేవల నాణ్యతను అప్పుటిక్ప్పుడే అధ్యయనుం చేయడుంక సుం నియమిత కాల విరామాలలో
పారుంతీయ / ప్రధాన కారాయలయుం నుుండి శాఖల వర్క్ువపుండే సీనియర్ అధికార్ులు సుందరిశుంచడుం
ఖాతాదార్ు సేవ పారతిప్దిక్న వారిషక్ అవార్ుడలు / ర్నినుంగ్ షీలడ ు ఇవవడుం దావరా ఉతత మ శాఖలక్ు బహుమానాలు
అుందిుంచడుం
నియమిత కాల ఖాతాదార్ుల సేవా సమావేశాలు, ఆడిట్ & ఖాతాదార్ు సుంతృపిత సరదవలను నిర్వహుంచడుం

నేరుగ బ్యుంకు లావ ద్ేవీలు జ్రిపే మారా ల ైన 'యస్ టచ్' లక్షణ్ాలు
మాతో బ్యుంక్ు లావాదేవీలు జర్ప్ట్నికి ప్రతాయమానయ మరియ మార్ుు చేయగల మారాాల యొక్క విసత ృత సాథయలో ఎుంపిక్లను
అుందిసత ర ుంది –
రిటైల్ నెట్బ్యుంకరుంగ్
• 'రెుండు సాథయలలో ర్క్షణ్ / ప్రమాణ్ీక్ర్ణ్' - దురివనియోగానిన తగిాసత ుుంది ఇుంకా ర్క్షణ్ సాథయని పుంచుతయుంది –
వయకితగత వినియోగదార్ులు - ఇుంటర్నెట్ దావరా జరిపే బ్యుంక్ు లావాదేవీలక్ు ఒక్కసారి మాతరమే ప్నిచేసే సుంకదత
ప్దాలను వినియోగదార్ులు రిజిసట ర్ చేసుక్ునన మొబల్
ై ఫర నులక్ు ప్ుంప్పతార్ు
o వయకితగతుం కాని వినియోగదార్ులు - లాగిన్ అయన ప్రతిసారీ, ఒక్సారి ప్నిచేసే సుంకదతప్దుం
ర్ూప ుందిుంచబడుతయుంది
వయకితగత వినియోగదార్ుల క సుం 'ఒకద పిన్ (PIN)ఉప్యోగిుంచటుం' - డెబిట్/ ATM కార్ుడ పిన్ని
o ఇుంటరెనట్ దావరా బ్యుంక్ు లావాదేవీలు నిర్వహుంచట్నికి మొదటిసారి రిజిసట ర్ చేయుంచుక వట్నికి
o మీర్ు సుంకదత ప్దుం మరిచపర యనప్పుడు మళ్లి ర్ూప ుందిుంచుక వట్నికి ఉప్యోగిుంచుక వచుచ
ఇుంటరెనట్ దావరా బ్యుంక్ు అుందిుంచే లావాదేవీల విశిష్ట లక్షణ్ాలు
o ఫికె్డ్ డిపాజిటల
ి మరియ రిక్రిుంగ్ డిపాజిటి క్ు ఆన్ల న్
ై బ కిుంగ్
o ఉప్యోగిుంచబడిన బిలుిల చెల్ిుంప్పలక్ు రిజిసేటష్
ే న్
o MF ఆన్ల ైన్ సేవల దావరా అవాుంతరాలు లేని కాగిత ర్హత మదుప్ప, ఎుంపిక్ చేసన
ి ప్రమ ఖ ఫుండ్ హౌస్ల
ప్థకాలలో లావాదేవీ ఉచితుంగా చేసే సౌక్ర్యుం
o ఆన్ల ైన్ దావరా సర్ుక్ులు కొనటుం/ ప్రయాణ్ాలక్ు టికెకటల
ి కొనటుం
o యస్ బ్యుంక్ు ఖాతా / వాణ్జయ ఖాతాలోకి నిధ్ుల మళిి ుంప్ప
o NEFT / RTGS / IMPS దావరా యస్ బ్యుంక్ు ఖాతాలు కాని వాటిలో నిధ్ుల మళిి ుంప్ప
o డిమాుండు డారఫ్పటలను జారీ చేయటుం
o ఖాతా వివర్ణ్ ప్తారనిన జారీ చేయటుం
o వయకితగత మరియ ఖాతా సమాచార్ుం
o చుందాలు/ SMS మార్చటుం / ఈ-మయల్ గ రిుంచి అప్రమతత ుం చేయటుం
o ఇమయల్ ప్రక్టన క సుం రిజిసేటష్
ే న్, వయకితగతీక్రిుంచబడిన డిపాజిట్ సిి ప్, మీ ఎఎుంబిని తెలుసుక ుండి, నాక్ు
సేవను గ ర్ుత చేయుండి వుంటి విలువ ఆధారిత సేవలక సుం MySpace
o స మ ు ప్ర్యవేక్షణ్ - బ్యుంక్ులోని వివిధ్ ఖాతాలను సమిషీటక్రిుంచటుం, బోర క్రదజీ ఖాతాలు, తర్చుగా మారద
ఖాతాలు మొదల న
ై వి ఉనానయ.
o

•

•

మొబైల్బ్యుంకరుంగ్
• యస్ బ్యుంక్ు రిటటైల్ నెట్బ్యుంకిుంగ్ క సుం నమోదు చేసుక్ునన వినియోగదార్ులు యస్ బ్యుంక్ుతో నమోదు చేసుక్ునన
మొబల్
ై సుంఖయ నుుంచి ఎస్ఎమ్ఎస్ ‘YESMOB’ను 567678క్ు ప్ుంపిుంచి మొబైల్బ్యుంకిుంగ్ అపిి కదష్న్ను డౌన్లోడ్
చేసుక వడుం దావరా మొబైల్బ్యుంకిుంగ్ను ఉప్యోగిుంచడానిన పారర్ుంభిుంచవచుచ
•

మొబల్
ై దావరా జరిపే బ్యుంక్ు లావాదేవీ సేవ అుందిుంచే విశిష్ట లక్షణ్ాలు o
o
o

వెర్షన్ 4

నిలవల విచార్ణ్
ఖాతాలో జరిపన
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ే మనే విజఞ పిత
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o
o
o
o
o
o
o

చెక్ుకల సిథతిపై విచార్ణ్
చెక్ుక ప్పసత కాల జారీ క సుం విజఞ పిత
యస్ బ్యుంక్ ఖాతాలక్ు నిధ్ుల చెల్ిుంప్పలు
యస్ బ్యుంక్ు ఖాతా కానివాటికి NEFT / IMPS దావరా నిధ్ుల చెల్ిుంప్పలు
ఖాతా వివర్ణ్ ప్తారలు
ఖాతాలో జరిగన
ి తతాకల లావాదేవీల వివరాలు
మ ుందే చెల్ిుంచిన మొబల్
ై రీచార్్ , DTH మరియ బిల్ చెల్ిుంప్ప వుంటి వాయపార్ సేవలు

SMSబ్యుంకరుంగ్
అనిన SMS బ్యుంకిుంగ్ అవసరాలక సుం ఒకద సుంఖయ (+91-9840909000), ఇది మ ఖయమన
ై ఖాతా సమాచారానిన వినియోగదార్ు
24 x 7 అుందుక్ునే వీలుక్ల్ుసుతుంది.
మొబల్
ై నమోదు
ఖాతా నిలవ విచార్ణ్
ఖాతాలో గత 5 రోజుల లావాదేవీలు
చెక్ుక సిథతి విచార్ణ్
చెక్ుక అభయర్థనను నిల్పివయ
ే ుండి
చెక్ుకప్పసత క్ుం అభయర్థ న
ఖాతాకి జోడిుంచబడిన ఫికె్డ్ డిపాజిట్ల వివరాలు
ఖాతా ప్రక్టన క సుం అభయర్థన
మదద తయప ుందిన పై అనిన అభయర్థ నల జాబితా

YESREG
YESBAL
YESTXN
YESCST
YESSTP
YESCHQ
YESFDQ
YESSTM
YESHLP

YESREG <Customer ID>
YESBAL <Customer ID>
YESTXN <Customer ID>
YESCST <Customer ID><cheque number>
YESSTP <Customer ID><cheque number>
YESCHQ <Customer ID>
YESFDQ <Customer ID>
YESSTM <Customer ID>
YESHLP <Customer ID>

ఒకద ఖాతాదార్ు ఐడికి బహుళ ఖాతాలు జోడిుంచబడినటి యతే, దయచేసి సుంబుంధిత ఖాతా సుంఖయను అభయర్థనల చివర్న
అుందిుంచుండి. ఉదాహర్ణ్క్ు: YESSTP <Cust ID><Cheque No.><Account No.>
మిస్్ క ల్ బ్యుంకరుంగ్
మీ రిజిసట ర్డ మొబల్
ై సుంఖయ (+91-9840909000) నుుంచి “YESREG <Cust ID>” అని SMS ప్ుంపిుంచడుం దావరా మీర్ు మిస్డ
కాల్ బ్యుంకిుంగ్ క సుం నమోదు చేసుక వచుచ
•
•

09223920000 క్ు మిస్డ కాల్ ఇవవడుం దావరా మీ ఖాతా నిలవను తెలుసుక ుండి
09223921111 క్ు మిస్డ కాల్ ఇవవడుం దావరా చివరి 5 లావాదేవీల జాబితాను ప ుందుండి

దయచేసి గమనిుంచుండి:• బహుళ ఖాతాలు జోడిుంచబడిన సుందర్భుంలో, మిస్డ కాల్ ఇచిచనప్పుడు అనిన ఖాతాల నిలవలూ SMS లా ప్ుంపిుంచబడతాయ,
అయనప్ుటికీ చివరి 5 లావాదేవీలు ప్రధాన ఖాతా సుంఖయవి మాతరమే అుందిుంచబడతాయ
• మిస్డ కాల్ బ్యుంకిుంగ్ కొర్కెై పారథమిక్ ఖాతా సుంఖయను మారదచుందుకెై, దయచేసి (+91-9840909000)కి YESDEF <Cust
ID><Account No.> అని SMS చేయుండి
• బహుళ ఖాతాదార్ు ఐడడలతో మీ మొబైల్ సుంఖయను నమోదు చేసన
ి టి యతే, మీర్ు ఈ సేవను ప ుందలేర్ు
ATMలు మరియ డెబిట్ / ATM క రు్లు
• NFS వీసా మరియ మాసట ర్కార్డ నెట్వర్కలతో సహా ప్రప్ుంచవాయప్త ుంగా ఉనన భ్గసావమయ బ్యుంక్ు ATMలు
• యస్ బ్యుంక్ు ATMలు అుందిుంచే విశిష్ట సేవలు
o చెక్ుక మదుప్పలు
o నిలవల విచార్ణ్
o క్ుిప్త ప్రక్టనలు
o చెక్ుక ప్పసత కాల జారీ క సుం విజఞ పిత
o ఖాతా వివర్ణ్ ప్తారలు
o పిన్ మార్ుు
o ఫికె్డ్ డిపాజిట్ తెర్వడుం
o లీడ్ ఏరాుటల (YBL వినియోగదార్ులు కానివారి క సుం)
o ట్ట్ సైక DTH రిచార్్
వెర్షన్ 4

పేజీ 5 యొక్క 15

తేద:ీ 23/08/2017

•

•

o మొబల్
ై రీఛార్్
ప్రప్ుంచవాయప్త ుంగా అనిన భ్గసావమయ బ్యుంక్ు ATMలు వదద లభిుంచే విశిష్ట సేవలు
o నగదు తీసుక వడుం
o నిలవల విచార్ణ్
o పిన్ మార్ుు

ATMలు నుుండి నగదు తీసుక వడానికి మరియ షాపిుంగ్ టటరుి నల్్ దావరా చెల్ిుంప్పలకి డెబిట్ కార్ుడని
ఉప్యోగిుంచవచుచ POS సాథవరాలు)/నగదు చెల్ిుంప్ప మారాాలు

కరడ
ి ిట్ క రు్
•
•
•
•

యస్ బ్యుంక్ు కెరడిట్ కార్ుడలు ఉతేత జక్ర్మన
ై అుంశాలు మరియ సాటిలేని ప్రయోజనాలతో వసుతనానయ! వాటిలో కొనిన:
మీ జీవన శల్
ై అవసరాలక్ు సరిప్డే కెరడిట్ కార్ుడల శరరణ్
రివాల్వుంగ్ కెరడిట్పై అతయయతత మమైన వడడడ రదటి ల

ఎననటికీ గడువప మ గియని రివార్డ పాయుంటి తో అసమానమన
ై రివార్ుడల కార్యక్రముం
·భ్ర్తదేశ్ుంలోని అనిన పటోరల్ బుంక్ులోినూ ఇుంధ్న సర్చారి్ ర్దుద

వినియోగద్ారులు - బ్యుంకు వ రికర స్ుంబుంధాలుుండే స ధారణ్ విషయాలు
పొ దుపు ఖాతా
•
•
•
•

ప దుప్ప ఖాతాలు వయకితగత వినియోగదార్ులకి స మ ు ప దుప్ప చేసే అలవాటల చేయటుం ఇుంకా భవిష్యతయ
త లో స మ ు
అవసరాలను తీర్ుచక్ునేటటల
ి చేయటుం క సుం ర్ూప ుందిుంచబడాడయ

ఈ ఖాతాల దావరా స మ ు మదుప్ప చేయటుం/బయటక్ు తీయటుం అనేది జమ చేయటుం / చెక్ుకలు / ఖర్ుచ చేయటుం
/ ATM కార్ుడ / ఇుంటరెనట్ల గ ుండా లావాదేవీల దావరా చేయవచుచ

టరసట ులు/స సైటల
ీ దావరా తెర్వబడిన ఖాతాలు తెర్వచుచ (భ్ర్త రిజర్ువ బ్యుంక్ు (RBI) దావరా అనుమతి ప ుందిన
ప్రకార్ుం)

1 సపట ుంబర్ 2017 నుుండి, కిరుంది వడడడ రదటి ల రోజువారీ మ గిుంప్ప నిలవలక్ు వరితసత ాయ మరియ క్నిష్ఠ ుంగా ర్ూ. 1కి అది
చేర్గలుగ తయుందనే ల క్కన తెమ
ై ాసిక్ ప్దధ తిలో చెల్ిుంచబడుతయుంది. 1/-.
సేవిుంగ్్ నిలాలు

పరస్త ుత్ రేటు

1 లక్ష INR క్ుంటే తక్ుకవ

6% సుంవత్రానికి

కొత్త రేటు అమలులోకర వ్చ్చిన తేద్ీ
1 సెపట ుంె బర్’ 17
5% సుంవత్రానికి

1 లక్ష నుుండి 1 క టి క్ుంటే తక్ుకవ

6% సుంవత్రానికి

6% సుంవత్రానికి - మారుులేదు

1 క టి మరియ ఆపైన

6.5% సుంవత్రానికి

6.25% సుంవత్రానికి

మరినిన వివరాల క సుం, దయచేసి యస్ బ్యుంక్ు శాఖ వదద మా ప్రతినిధ్ులను సుంప్రదిుంచుండి.
•
•
•
•

ఈకివటీ మరియ డెట్ యొక్క ప్బిి క్ ఇష్ూయలో ASBA అపిి కదష్న్ను ఖాతా నుుంచి పటట వచుచ

ఖాతాదార్ుడు(లు) పేర్ుమీద జారీ కాబడిన చెక్ుకల, డివిడెుండు వార్ుంటలలను ఈ ఖాతా దావరా మాతరమే తీసుక గలర్ు.
ఖాతాదార్ుడు(లు) పేర్ుమీద జారీ అయన ఫైనానిష యల్ ఇన్సుటేముంటల
ి తీసుక బడవప

2 సుంవత్ర్మ లపాటల ఖాతాలో వినియోగదార్ుని దావరా లావాదేవీలు జర్ుప్బడక్పర తే ఆ ఖాతాని నిదారణ్మైన ఖాతాగా
ప్రిగణ్సాతర్ు

ఖాతాదార్ుడు బ్యుంక్ు వార్ు కాలానుగ ణ్ుంగా నిర్ణ యుంచిన ధ్ర్ల ప్రణ్ాళిక్ ప్రకార్ుం నెలవారీ/తెమ
ై ాసిక్ సగటల నిలవను
ఖాతాలో నిర్వహుంచాల్్ ఉుంటలుంది. అలా ఉుంచని యెడల సేవా ర్ుసుమ వసూలు చేయబడవచుచ.

తెైమాసిక స్గటు నిలా (AQB)ని ఒక్ ఆరిథక్ తెమ
ై ాసిక్ుంలో (ఏపిరల్-జూన్, జూల ై-సపట ుంబర్, అకట బర్-డిసుంబర్, జనవరి-

మారిచ) సగటలన రోజు చివర్న ఉుంచే (EOD) నిలవ ఆధార్ుంగా ల కికసాతర్ు. ఉదాహర్ణ్కి - (EOD నిలవ రోజు1+ EOD
నిలవ రోజు2..... ) / ఆరిథక్ తెమ
ై ాసిక్ుంలో రోజుల సుంఖయ

స్గటు నెలవ రీ నిలా (AMB) నెల కాల అవధికి గాను ఖాతాలో రోజువారీ మ గిుంప్ప (ఇఒడి) నిలవల సగటలగా
ల కికుంచబడుతయుంది. ఉదాహర్ణ్క్ు – (EOD నిలవ రోజు1+ EOD నిలవ రోజు2......) / నెలలో కదలుండర్ రోజుల సుంఖయ
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కరరుంటు ఖాతాలు
•
•
•
•
•

క్రెుంటల ఖాతా అుంటే ఒక్ డిమాుండ్ డిపాజిట్ ర్ూప్ుం, ఖాతాలో ఉనన నిలవ లేక్ నిరిదష్ట ఒప్ుుందప్ప మొతత ుం ఆధార్ుంగా
ఎనినసార్ి యనా డబ బ తీసుక వడానికి అనుమతిుంచబడుతయుంది.

క్రెుంటల ఖాతాలను వయక్ుతలు యాజమానయ సుంసథ లు, భ్గసావమయ సుంసథ లు, పవ
ై ట
ే ల, ప్రభ తవర్ుంగ సుంసథ లు, హుందూ
అవిభక్త క్ుటలుంబ్లు (HUFలు), స సట
ై ీలు, టరసట ులు మొదల న
ై వార్ు పారర్ుంభిుంచవచుచ.
క్రెుంటల ఖాతాలలో ఉనన నిలవలపై వడడడ చెల్ిుంచబడదు

2 సుంవత్ర్మ ల పాటల ఖాతాలో వినియోగదార్ుని దావరా లావాదేవీలు జర్ుప్బడక్పర తే ఆ ఖాతాని నిదారణ్మైన ఖాతాగా
ప్రిగణ్సాతర్ు

ఖాతాదార్ుడు బ్యుంక్ు వార్ు కాలానుగ ణ్ుంగా నిర్ణయుంచిన ధ్ర్ల ప్రణ్ాళిక్ ప్రకార్ుం తెమ
ై ాసిక్ సగటల నిలవను ఖాతాలో
నిర్వహుంచాల్్ ఉుంటలుంది. అలా ఉుంచని యెడల సేవా ర్ుసుమ వసూలు చేయబడవచుచ. తెమ
ై ాసిక్ సగటల నిలవ
(AQB)ని ఒక్ ఆరిథక్ తెమ
ై ాసిక్ుంలో (ఏపిల్
ర -జూన్, జూల ై-సపట ుంబర్, అకట బర్-డిసుంబర్, జనవరి-మారిచ) సగటలన రోజు

చివర్న ఉుంచే (EOD) నిలవ ఆధార్ుంగా ల కికసాతర్ు. ఉదాహర్ణ్కి - (EOD నిలవరోజు1+ EOD నిలవ రోజు2...... EOD
నిలవ రోజు ఎన్) / ఆరిథక్ తెమ
ై ాసిక్ుంలో రోజుల సుంఖయ(ఎన్)
పరపుంచ భ్రతీయ బ్యుంకరుంగ
•

నాన్-రెసడ
ి ెనిషయల్ ప దుప్ప ఖాతాలు NRIలు, PIOలు మరియ విదేశాలలో చదువపక్ునే విదాయర్ుథలలో స మ ు ప దుప్ప

చేసే అలవాటల చేయటుం ఇుంకా భవిష్యతయ
త లో స మ ు అవసరాలను తీర్ుచక వటుంలో సహాయుం చేయటుం క సుం
•

ర్ూప ుందిుంచబడాడయ

నాన్ రెసిడని
ె ష యల్ ఎక్్టర్నల్ (NRI) మరియ నాన్ రెసడ
ి ని
ె ష యల్ ఆరిడనరీ (NRO) ఖాతాలను ప్రతేయక్మన
ై అవసరాల
క సుం పారర్ుంభిుంచినప్పుడు భ్ర్తీయ ర్ూపాయలతో నిర్వహుంచవచుచ. ఈ ఖాతాలో మదుప్ప చేయటుం/బయటక్ు

తీయటుం అనేది విదేశాల నుుంచి అమలు/చెక్ుకలు/డెబిట్/ ATM కార్ుడ/ఇుంటరెనట్ల గ ుండా బ్యుంక్ు లావాదేవీల
•

దావరా చేయవచుచ

నాన్ రెసడ
ి ెుంట్ ఎక్్టర్నల్ (NRE) మదుప్ప ఖాతాలు, విదేశ్ుంలోని బ్యుంక్ు దావరా భ్ర్తదేశ్ుంలో జమ చేయబడే నిధ్ుల

దావరా తెర్వవచుచ. ఇది ఒక్ తిరిగి ప్ుంప్గల ఖాతా ఇుంకా మరకక్ NRE ఖాతా నుుండి లేదా FCNR (బి) ఖాతా (బి) నుుండి
•

నిధ్ుల మళిి ుంప్ప క్ూడా అనుమతిుంచబడుతయుంది. NRE ఖాతా దావరా పారుంతీయ చెల్ిుంప్పలు సేవచఛగా జర్ుప్వచుచ

నాన్ రెసడ
ి ెుంట్ ఆరిడనరీ (NRO) మదుప్ప ఖాతాలు, పారుంతీయుంగా అధీక్ృతుం చేయబడిన లావాదేవీల క సుం నిధ్ుల

సేక్ర్ణ్కెై పారర్ుంభిుంచబడతాయ. NRO మదుప్ప ఖాతాలోని అసలు వెనుక్క్ు తిపిు ప్ుంప్బడదు. కానీ ప్రసత ుత ఆదాయుం,
ఒక్ సుంవత్ర్ుంలో NRO నిలవలపై వచిచన వడడడ /భ్ర్తదేశ్ుంలో ఉనన ఆసుతల అముకాల దావరా వచిచన ఆదాయుం, 1
•
•

మిల్యన్ అమరికా డాలర్ి వర్క్ు రిజర్ువ బ్యుంక్ు మార్ా దర్శకాల ప్రకార్ుం వెనుక్క్ు తిపిు ప్ుంప్వచుచ
NRE / NRO డిపాజిటి క్ు వడడడ రదటిను శాఖలవదద మరియ బ్యుంక్ు వెబ్సట్
ై లోనూ ప్రదరిశుంచాల్

1 సపట ుంబర్ 2017 నుుండి, కిరుంది వడడడ రదటి ల రోజువారీ మ గిుంప్ప నిలవలక్ు వరితసత ాయ మరియ క్నిష్ఠ ుంగా ర్ూ. 1కి
చేర్గలుగ తయుందనే ల క్కన తెమ
ై ాసిక్ ప్దధ తిలో చెల్ిుంచబడుతయుంది. 1/-.
సేవిుంగ్్ నిలాలు

పరస్త ుత్ రేటు

1 లక్ష INR క్ుంటే తక్ుకవ

6% సుంవత్రానికి

1 క టి మరియ ఆపైన

6.5% సుంవత్రానికి

1 లక్ష నుుండి 1 క టి క్ుంటే తక్ుకవ

6% సుంవత్రానికి

కొత్త రేటు అమలులోకర వ్చ్చిన తేద్ీ
1 సెపట ుంె బర్’ 17
5% సుంవత్రానికి

6% సుంవత్రానికి – మారుులేదు
6.25% సుంవత్రానికి

మరినిన వివరాల క సుం, దయచేసి యస్ బ్యుంక్ు శాఖ వదద మా ప్రతినిధ్ులను సుంప్రదిుంచుండి
•

2 సుంవత్ర్మ లపాటల ఖాతాలో వినియోగదార్ుని దావరా లావాదేవీలు జర్ుప్బడక్పర తే ఆ ఖాతాని నిదారణ్మైన ఖాతాగా
ప్రిగణ్సాతర్ు

ఖాతాదార్ుడు బ్యుంక్ు వార్ు కాలానుగ ణ్ుంగా నిర్ణ యుంచిన ధ్ర్ల ప్రణ్ాళిక్ ప్రకార్ుం నెలవారీ/తెమ
ై ాసిక్ సగటల నిలవను
ఖాతాలో నిర్వహుంచాల్్ ఉుంటలుంది. అలా ఉుంచని యెడల సేవా ర్ుసుమ వసూలు చేయబడవచుచ
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1. తెైమాసిక స్గటు నిలా (AQB)ని ఒక్ ఆరిథక్ తెమ
ై ాసిక్ుంలో (ఏపిరల్-జూన్, జూల ై-సపట ుంబర్, అకట బర్-డిసుంబర్, జనవరి-

మారిచ) సగటలన రోజు చివర్న ఉుంచే (EOD) నిలవ ఆధార్ుంగా ల కికసాతర్ు. ఉదాహర్ణ్కి - (EOD నిలవ రోజు1+ EOD
నిలవ రోజు2..... ) / ఆరిథక్ తెమ
ై ాసిక్ుంలో రోజుల సుంఖయ

2. స్గటు నెలవ రీ నిలా (AMB) నెల కాలవయవధికి గాను ఖాతాలో రోజువారీ మ గిుంప్ప (ఇఒడి) నిలవల సగటలగా
ల కికుంచబడుతయుంది. ఉదాహర్ణ్క్ు – (EOD నిలవ రోజు1+ EOD నిలవ రోజు2......) / నెలలో కదలుండర్ రోజుల సుంఖయ
నిరీీత్ క లపు మదుపు ఖాతాలు
•

మరినిన వివరాలు తెలుసుక వాలుంటే మీక్ు చెప్ుట్నికి మీ శాఖ సిబబుంది ఎప్పుడూ తయార్ుగా ఉుంట్ర్ు. ఇుంకా వార్ు

మీర్ు పటలటబడి పటట మనన విభినన మదుప్ప ఖాతాలు ఇుంకా మీ అవసరాలకి తగా టట లగా పటలటబడులలో సహాయుం
•
•
•

చేయట్నికి సిదధుంగా ఉుంట్ర్ు

నిరీణత కాలప్ప మదుప్ప ఖాతాలను వయక్ుతలు యాజమానయ సుంసథ లు, భ్గసావమయ సుంసథ లు, పవ
ై ట
ే ల ప్రభ తవ ర్ుంగ సుంసథ లు,
హుందూ అవిభక్త క్ుటలుంబ్లు (HUPలు)/ స సైటల
ీ ు, టరసట ులు మొదల న
ై వార్ు పారర్ుంభిుంచవచుచ
కొనిన నిరీణతకాల మదుప్ప ప్థకాలు వయసు్లో పదద వారికి అధిక్ వడడడ రదటిను అుందిుంచవచుచ

మ ుందుగా తెల్పితే తప్ు ప్రిప్క్వతకి రాక్మ ుందు తీసుక వట్నికి అనుమతిసాతర్ు. అయతే మదుప్ప ఉుంచిన కాల

వయవధిలో అమలులో ఉనన వడడడ రదటల లేదా ఒప్ుుందుంలోని వడడడ రదటలలలో ఏది తక్ుకవ అయతే దానిని చెల్ిసత ార్ు. కానీ
•

మ ుందుగా తీసుక్ునే మదుప్పలలో బ్యుంక్ులో 7 రోజులక్నాన తక్ుకవ ఉనన వాటికి వడడడ చెల్ిుంచబడదు

అభయర్థన మేర్క్ు టటర్ు డిపాజిటల
ి గడువప తేదల
ీ లో నవీక్రిుంచబడతాయ మరియ బ్యుంక్ు చేత అదే విధ్మన
ై కాలవయవధికి

ఎప్ుటిక్ప్పుడు నిర్ణయుంచబడే అమలులో ఉనన రదటి ప్రకార్ుం వడడడ చెల్ిుంచబడుతయుంది. నిరిదష్ట ఆదేశాలు లేనప్పుడు, క టి
ర్ూపాయల క్ుంటే తక్ుకవ మొతాతలోిని డిపాజిటల
ి ఆటోమేటక్
ి గా అవి మచూయర్ అయనప్పుడు
•
•

వపననవడడడ రదటితో అదే కాలవయవధికి లేదా వరితుంచే ష్ర్తయల ప్రకార్ుం నవీక్రిుంచబడతాయ

అమలులో

తెలుప్బడిన వడడడ రదటి ల సుంవత్రానికి అుంటే సుంవత్ర్ుంలోని రోజులు ఖచిచతుంగా తీసుక బడతాయ (అుంటే లీప్ప
సుంవత్ర్ుంలో 366 రోజులు)

మదుప్పలపై వడడడ ని మూడు నెలలకి ఒక్సారి చెల్ిసత ార్ు. లేదా మూడు నెలలకి ఒక్సారి చక్రవడడడ ని ల కికసాతర్ు (అుంటే వడడడ ని
తిరిగి పటలటబడిగా పడతార్ు) లేదా తగిాుంచిన విలువతో నెలక్ు ఒక్సారి, లేదా ప్రిప్కావనికి వచేచ రోజున వినియోగదార్ుని

•
•
•
•
•
•

ఎుంపిక్ ప్రకార్ుం చెల్ిసత ార్ు

వడడడ రదటి ల కాలానుగ ణ్ుంగా సవరిుంచబడతాయ మరియ ప్రజలు తెలుసుక వడానికి వీలుగా శాఖలలోనూ, బ్యుంక్ు‟ వెబ్
సైట్ లోనూ ప్రదరిశసాతర్ు

సవరిుంచబడిన రదటి ల నవీక్ర్ణ్ుం చేయబడిన మరియ కొరతత మదుప్పలక్ు మాతరమే వరితసత ాయ. పాత మదుప్పలక్ు
ఒప్ుుందుం నాటి వడడడ యే కొనసాగ తయుంది

ఆదాయప్ప ప్నున శాఖాధికార్ులు నిర్ణయుంచిన ప్రకార్ుం మూలుంలోనే ప్నున మినహాయుంచటుం (TDS.) మదుప్పలపై
వడడడ రదటి ల, మదుప్ప చేసన
ి వారికి, ఆరిథక్ సుంవత్రానికిగా ఉుంటలుంది

ప్నున మినహాయుంప్ప లేక్ుుండా మదుప్పలపై వడడడ ని ప ుందట్నికిెై ఆరిథక్ సుంవత్ర్ుం పారర్ుంభుంలోనే ప్తరుం నెుం.15 H/G లో
ధ్ృవీక్ర్ణ్ ఇవవవలసి ఉుంటలుంది

మినహాయుంచిన ప్నునక్ు బ్యుంక్ు TDS ధ్ృవప్తరుం ఇసుతుంది

సీవప్-ఇన్ సౌక్ర్యుం ప దుప్ప / క్రెుంటల ఖాతాలను నిరీణత కాలప్ప మదుప్ప ఖాతాలతో క్లుప్పతయుంది. తగిన నిలవ లేని
సుందర్భుంలో క్లుప్బడిన నిరీణత కాలప్ప మదుప్ప 'చివరిగా వచిచుంది మ ుందుగా' (సీవప్-ఇన్ యొక్క సటప్) ప్రిప్క్వతకి

•
•

రాక్మ ుందే బయటక్ు తీయబడి కావలసిన మొతాతనిన ప దుప్ప / క్రెుంటల ఖాతాక్ు మళిి సత ార్ు.

నిరీణత కాలప్ప మదుప్పలపై, కొుంత మొతత ుం వర్క్ూ, సూచిుంచబడిన వడడడ రదటితో, ర్ుణ్ుం ముంజూర్ు చేసత ార్ు
సుంయ క్త ుంగా చేసన
ి నిరీణత కాల మదుప్పలు –
o

సుంయ క్త మదుప్పదార్ుి అుందర్ూ విజఞ పప
ిత ై సుంతక్ుం చేసన
ి తరావతే నిరీణత కాల మదుప్పలను ప్రిప్క్వతకి

రాక్మ ుందే చెల్ిుంచట్నికి అనుమతిసాతర్ు. మ ుందుచెపిునదాుంతో ప్నిలేక్ుుండానే, “ఏ ఒక్కరితోనెన
ై ా లేదా
నిర్ుహుంచేవారి”తో లేక్ “మ నుప్ప ఉననవార్ు లేక్ నిర్వహుంచేవారి”తో అనే ఆదేశానిన వినియోగదార్ు(లు)

ఆమోదిుంచినప్పుడు, టర్ు/ఫికె్డ్ డిపాజిట్ ఉనన సుందర్భుంలో, మరకక్ర్ు చనిపర యనప్పుడు బతికి ఉనన
సుంయ క్త మదుప్పదార్ు దావరా ఆ టర్ు/ఫికె్డ్ డిపాజిట్ను ప్రిప్క్వతక్ు రాక్మ ుందే తీసుక వడానికి బ్యుంక్ు
o
వెర్షన్ 4
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ఇటిట నిరీణత కాలప్ప మదుప్పపై ర్ుణ్ుం కావాలనుక్ుుంటే, ర్ుణ్ ముంజూర్ు దర్ఖాసుతపై సుంయ క్త
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•

ఖాతాదార్ుడు తన డిపాజిట్ని మచూయర్ కాక్మ ుందే ఉప్సుంహరిుంచుక్ుననటి యతే, బ్యుంక్ు వదద డిపాజిట్గా ఉనన కాల
అవధికి గానూ, డిపాజిట్ చేసన
ి తేదన
ీ ాటికి అమలులో ఉనన వడడడ రదటల చెల్ిుంచబడుతయుంది. దేశీయ & NRO మదుప్పల
విష్యుంలో, బ కిుంగ్ చేసన
ి తేదీ తర్ువాత 7 రోజుల లోపే డిపాటిజ్ మచూయర్ కాక్మ ుందే తీసుక్ుననటి యతే వడడడ
చెల్ిుంచబడదు. NRE/FCNR డిపాజిట్ విష్యుంలో, బ కిుంగ్ చేసన
ి తేదీ తర్ువాత 1 సుంవత్ర్ుం ప్ూర్త యేయ మ ుందే
NRE/FCNR డిపాజిట్ మచూయర్ కాక్మ ుందే ఉప్సుంహరిుంచుక్ుననటి యతే వడడడ రదటల చెల్ిుంచబడదు. FCNR (బి)
డిపాజిటి విష్యుంలో, సుంవత్రానికి క ట్ చేసన
ి వడడడ రదటి ల లీప్ సుంవత్ర్ుంతో ప్నిలేక్ుుండా సుంవత్రానికి 360 రోజులనన
పారతిప్దిక్న చెల్ిుంచబడతాయ

మీ వినియోగద్ారుల మారా దరశక లు తెలుస్ుకోుండి
•
•

•

•
•

•

భ్ర్త రిజర్ువ బ్యుంక్ు నిబుంధ్నలక్ు అనుగ ణ్ుంగా ఈ బ్యుంక్ు మీ వినియోగదార్ుని తెలుసుక ుండి (KYC) విధానానిన
క్ల్గి ఉుంది.
బ్యుంక్ు యొక్క KYC సిదధ ాుంతుం, ఉదేదశ్ప్ూర్వక్ుంగా కానీ లేదా అనుదేదశ్ప్ూర్వక్ుంగా కానీ, నేర్సుథలు డబ బ
ప్ుంప్పక వడానికి లేదా టటర్రరస
ి ట ుల ఆరిథక్ కార్యక్లాపాలకి ఉప్యోగప్డట్నిన నివారిసత ుుంది. ఈ సిదధ ాుంతుం బ్యుంక్ువార్ు,
ఇుంకా బ్యుంక్ులక్ు జరిగద ఏమన
ై ా ప్రమాదాలను తెల్విగా ఎదురోకవడానికి సాయప్డుతయుంది. వారి వినియోగదార్ులనూ,
వారి ఆరిథక్ వయవహారాలను తెలుసుక వడానికి/ఇుంకా బ్గా అర్థుం చేసుక వడానికి ఉప్యోగప్డుతయుంది.
బ్యుంక్ుతో సుంబుంధాలు ఏర్ుర్ుచక్ునన, ఖాతాలు పారర్ుంభిుంచిన లేదా బ్యుంక్ులో ప్రమ ఖమైన వాయపార్ లావాదేవీలు
నిర్వహుంచే వినియోగదార్ుల గ రితుంప్పను ఖచిచతుంగా తెల్పే వివరాలు, ప్తారల క సుం బ్యుంక్ు వార్ు తగిన KYC
విధానానిన మరియ అుంతర్ా త నియుంతరణ్ ప్దధ తయలను పాటిసత ార్ు.
ఖాతాను పారర్ుంభిుంచే సమయుంలో, బ్యుంక్ు వార్ు, ఖాతా పారర్ుంభిుంచేవారి చటట ప్ర్మైన గ రితుంప్ప ప్తారనిన చిర్ునామాను
తెల్పే ప్తారనిన, సుంతకానిన తీసుక్ుుంట్ర్ు
సూచిుంచబడే ప్తారను వినియోగదార్ుని నుుండి తీసుక్ుుంట్ర్ు
o వినియోగదార్ుని యొక్క చటట ప్ర్మైన గ రితుంప్ప మరియ అసిత తవుం క సుం పాస్ పర ర్ుట/ఆధార్ కార్ుడ PAN
కార్ుడ/ఓటర్ు గ రితుంప్ప కార్ుడ/డెవి
ై ుంగ ల ైసను్ మొదల ైనవి
o చిర్ునామాని సరిచూచుక వడానికి - టటల్ఫర న్ బిలుి/బ్యుంక్ు ఖాతా వివరాలు/ రదష్ను కార్ుడ/ విదుయత్
బిలుి/పాస్పర ర్ుట మొదల ైనవి
o సుంతక్ప్ప ధ్ృవీక్ర్ణ్కి - చెలి ుబ్టయేయ పాస్పర ర్ుట / PAN కార్ుడ / డెవి
ై ుంగ్ ల స
ై ను్ మొదల న
ై వి.
వయకితగత ఖాతాల విష్యుంలో పన
ై పేరకకనన ప్తారలతో పాటల ఫ టో క్ూడా తీసుక బడుతయుంది
ప్రతి రోజూ జరిగవి
ద
కాక్ుుండా విభిననుంగా జరిగద ప్నులను గ రితుంచడుం దావరా నష్ట భయానిన సమర్థవుంతుంగా
నియుంతిరుంచడానికి లేదా తగిాుంచట్నికి వినియోగదార్ుల లావావేదల
ీ ను క్ూడా బ్యుంక్ు మామూలుగా ప్ర్యవేక్షస
ి త ుుంది

ఆరిథకపరమైన చేరుులు
•

•

•
•

వెర్షన్ 4

ఆరిథక్ప్ర్మన
ై చేర్ుులు అధిక్ుంగా జర్ప్డానికి వీలుగా, బ్యుంక్ు నో ఫిల్
ర ్ ప దుప్ప ఖాతాలను, క్నీస నిలవ అవసర్ుం
లేక్ుుండా, చెక్ుక ప్పసత క్ుం, డెబిట్/ ATM కార్ుడ, ఇుంటరెనట్, మొబల్
ై దావరా బ్యుంక్ు లావాదేవీలు, ఈ మయల్/ SMS
అప్రమతత తతో అుందిసత ర ుంది
"ఏ ఒక్క వినియోగదార్ుడు ఆమ/అతడు వారి గ రితుంప్ప మరియ /లేదా చిర్ునామాకి సుంబుంధిుంచిన ప్తారలు
అుందచేయనుంత మాతారన బ్యుంక్ు సేవలు వినియోగిుంచుక క్ుుండా తిర్సకరిుంచక్ూడదు" అని హామీనిచేచ మార్ా దర్శక్
సూతరుం.
ఖాతాను పారర్ుంభిుంచడానికి అవసర్మన
ై ప్తారలక్ు సడల్ుంప్ప క్ూడా ఉుంటలుంది. ఆ ఖాతాలో జమలకి/నిలవకి గరిష్ట
ప్రిమితి ఉుంటలుంది
బ్యుంక్ు వార్ు KYC ప్తారలలో సడల్ుంప్ప ఇవవటుం బ్యుంక్ు మార్ా దర్శక్ సూతారలలో ఉనన ప దుప్ప ఖాతాలక్ు క్నీస
సగటల తెమ
ై ాసిక్ నిలవ వుంటి ష్ర్తయలను సడల్ుంచడమే కాక్, తక్ుకవ ఆదాయుం వసుతనన వినియోగదార్ుల విష్యుంలో
వారికి ఖర్ుచలు తగిాుంచడానికి, వారి ఫ టోలు తీసుక్ునే ఏరాుటల, జిరాక్ు్ కాపీలు తీసుక్ునే ఏరాుటల
ి క్ూడా చేసత ార్ు
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నామనిరేేశన సౌకరయమ
•

వయకితగతుంగా పారర్ుంభిుంచిన ఖాతాలక్ు (అుంటే ఒక్కర్ు/సుంయ క్త ుంగా తెర్చిన ఖాతాలు అదేవిధ్ుంగా ఒకద యజమాని గల
సుంసథ ల ఖాతాలుక్ు మాతరమే నామనిరదదశ్న సౌక్ర్యుం అుందుబ్టలలో ఉుంటలుంది) అుంటే పారతినిధ్య హక్ుకలతో తెరిచిన

•
•
•
•

ఖాతాలక్ు నామనిరదదశ్న సౌక్ర్యుం అుందుబ్టలలో ఉుండదు
నామనిరదదశ్న ఒక్ వయకితపేర్ుతో మాతరమే చేయగలర్ు

ఖాతాదార్ుని జీవిత కాలుంలో ఎప్పుడెన
ై ా నామనిరదదశ్న చేయడుం, ర్దుదచేయడుం, మార్చడుం చేయవచుచ. నామనిరదదశ్న
చేసే, ర్దుదచేసే, మార్ుు చేసే సమయుంలో సాక్షి అవసర్ుం. మరియ విజఞ పిత పైన ఖాతాదార్ులుందర్ూ సుంతక్ుం చేయాల్

నామనిరదదశ్న చేయబడడ వయకిత మైనర్ు అయతే మదుప్ప చేసిన వయకిత (వయక్ుతలు), అతని మైనారిటీ తీర్క్ుుండానే
ఖాతాదార్ుడు మర్ణ్సేత మదుప్ప చేయబడిన స మ ు తీసుక వడానికెై మరకక్రిని నియమిుంచవచుచ

నామనిరదదశ్న సౌక్ర్యుం లేక్ుుండా ప్రసత ుతుం ఉనన ఖాతాలక్ు, శాఖలలో ఉనన తగిన ప్తారనిన ప్ూరిత చేయడుం దావరా
ఖాతాదార్ుడు (లు) నామనిరదదశ్న చేయవచుచ

పై సదుపాయుం మదుప్ప చేసినవార్ు చనిపర యనప్పుడు కెియుంలను త ుందర్గా చేయడానికి, క్ుటలుంబ సభ యలక్ు తల తేత

ఇబబుందులు తగిాుంచుక వడానికి ఉప్యోగప్డుతయుంది. నామనిరదదశ్న సౌక్ర్యుం ప ుందని వినియోగదార్ులు (కొరతత లేదా ఇప్ుటికద
ఉనన) నామనిరదదశ్న సౌక్ర్యుం ప ుందాలని సూచిసుతనానమ

శ శాత్ ఆద్ేశ లు & ఎలకాట నిక్ కరియరిుంగ్ సేవ్లు
•
•

మ ుందుగా తెల్పిన తేదల
ీ ో/కాలవయవధ్ులలో ఆ బ్యుంక్ులోని ఒక్ ఖాతాలోని నిధ్ులను అదే బ్యుంక్ులోని మరియొక్
ఖాతా/ఖాతాలలోకి మళిి ుంచట్నికి బ్యుంక్ుక్ు శాశ్వత ఆదేశాలు ఇవవవచుచ

ఆటోమేటక్
ి కిియరిుంగ్ హౌస్ (ACH)మ ుందుగా తెల్పిన కాలవయవధ్ులలో ఆ బ్యుంక్ులోని ఒక్ ఖాతాలోని నిధ్ులను అదే
బ్యుంక్ులోని మరియొక్ ఖాతా/ఖాతాలలోకి బదిలీ చేయడానికి/జమ చేయట్నికి ఆదేశాలు ఇవవవచుచ. దీనిని
డివిడెుండు, వడడడ , జీతుం, పనష ను, మొదల న
ై చెల్ిుంప్పలక్ు సుంసథ ల చేత లేదా ఉప్యోగిుంచుక్ునే క్ుంపనీల ైన ఫర ను, విదుయత్
క్ుంపనీలు, లేదా ఇుంటిప్నున, నీటిప్నున వుంటి ఖర్ుచలక్ు లేదా ఆరిథక్ సుంసథ లు/బ్యుంక్ులు వుంటి ఆరిథక్ సుంసథ లక్ు ర్ుణ్ాల
వాయదాలు, లేదా వయక్ుతలు క్రముంగా పటేట పటలటబడులక్ూ వాడవచుచ

జ్మకు స్ుంబుంధిుంచ్చన సేవ్లు
• వినియోగదార్ులు ఒకద కదుందరుం నుుండి మరకక్ కదుందారనికి జమ చేయవచుచ
o
o
o
o
o
o

దూర్పారుంతాలలో చెల్ిుంచబడే (భినన నగరాలు చెక్ుకలు), త ుందర్గా కిియర్ కావడానికి అనిన యస్ బ్యుంక్ శాఖ
పారుంతాలలోని పారుంతీయ కిియరిుంగ్ లలో మదుప్ప చేయవచుచ
డిమాుండ్ డారఫ్పటలు 950కి పగ
ై ా పారుంతాలలో చెల్ిుంచబడతాయ.

15,000 పారుంతాలలోని 90,000 క్ు పైగా బ్యుంక్ు శాఖల ఖాతాలక్ు నేష్నల్ ఎలకాటానిక్ ఫుండ్ ట్రన్్ఫర్
(ఎన్.ఇ.ఎఫ్.టి) దావరా చెల్ిుంచవచుచ

15,000 పారుంతాలలోని 90,000 క్ు పగ
ై ా బ్యుంక్ు శాఖల ఖాతాలక్ు రియల్ టటైుం గారస్ సటిల్ముంట్ (RTGS) దావరా
చెల్ిుంచవచుచ

భ్ర్తదేశ్ుం నుుండి వెలుప్ల్కి/బయటనుుండి భ్ర్తదేశ్ుం లోప్ల్కి తుంతీర మళిి ుంప్ప దావరా విధ్ులను జమ
చేయవచుచ. ప్రసత ుతుం ఇది 15 విభినన క్రెనీ్లలో లభయమవపతోుంది
వీసా దర్ఖాసుతలు, విదాయసుంసథ లు, ప్రభ తవ మరియ

చటట ప్ర్మన
ై / నియుంతరణ్ సుంసథ లక సుం డబ బ

చెల్ిుంచినటి యతే బ్యుంక్ు ఖాతాదార్ులు కాని వారిక సుం ర్ూ. 50,000/-క్నాన తక్ుకవ మొతాతనికి డిమాుండ్ డారఫ్టట
లు జారీ చేయబడతాయ

డిమాుండు డారఫ్టట ల రరుండవ్ పరత్యలు మరియ డారఫ్ుటలు / చెల్ిుంపు ఆద్ేశ లు
•

డబ బలు చెల్ిుంచే శాఖ (డారయీ శాఖ) నుుండి చెల్ిుంచనుందుక్ు
డిమాుండ్ డారఫ్పటను బ్యుంక్ు జారీ చేసత ుుంది
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•

వినియోగదార్ుని నుుండి విజఞ పని
ిత
అుందుక్ునన ప్క్షుం రోజులలో డిమాుండు డారఫ్పట యొక్క రెుండవ ప్రతి జారీ

చేయబడుతయుంది. పన
ై పేరకకనన సమయుంలోగా డిమాుండ్ డారఫ్పటల యొక్క రెుండవ ప్రతి జారీ చేయబడక్పర తే,
వినియోగదార్ునికి జరిగన
ి నషాటనిన భరీత చేయడానికి ప్రిహార్ ప్రభ్వుం ప్రకార్ుం వడడడ చెల్ిుంచబడుతయుంది
చెకుులు సేకరిుంచే సేవ్లు

యస్ బ్యుంక్ు యొక్క ఆమోదిుంచబడిన చెక్ుకలు సేక్రిుంచే సేవల విధానానిన ప్రదర్శన బలి లపై ప్రదరిశసాతర్ు. ఇది వెబ్సట్
ై లో క్ూడా

అుందుబ్టలలో ఉుంటలుంది. మరినిన వివరాలక్ు చెక్ుకల సేక్రిుంచే విధానానిన గ రిుంచి తెలుసుక ుండి. చెక్ుకలు సేక్రిుంచే విధానుంలోని
కొనిన అుంశాలు:
•

ఎ

ఈ కిరుంది ఇచిచనవి ఖాతాలో మదుప్ప చేయబడిన సేక్ర్ణ్లో ఉనన కొనిన కాలనియుంతరణ్లు
చెకుు రకమ

పారుంతీయ

చెక్ుక

లావ ద్ేవీ రకుం

- బదీలీ చెక్ కొర్క్ు అదేరోజు జమ/ (TRF పారడక్ట కిియరిుంగ్ హౌస్

కిియరిుంగ్/ )/సాథనిక్ చెక్ క సుం తదుప్రి రోజు జమ (LCC

MICR

కిియరిుంగ్ పారడక్ట) ఆ నగర్ుంలో చెక్ుకల రిటర్న యొక్క

MICR
కానివి

బి

నిధుల లభయత్

పారుంతాలోి 7 ప్నిదినాలు

కిియరిుంగ
వసూలుపై

మదుప్ప చేయబడిన

నిబుంధ్నల
చెల్ిుంచే

ఉప్సుంహర్ణ్క్ు సుష్ట మైన నిధ్ులు అుందుబ్టలలో

మటోర

పారుంతీయ కిియరిుంగ శాఖ

ప్రకార్ుం,

చెక్ుక ఇచిచన బ్యుంక్ు,

కిియరిుంగ్ హౌస్ టటైమ్ల ైన్్ ఆధార్ుంగా ఖాతాదార్ు
ఉుంట్య

రిమారుులు

చెుందాల్.

బ్యుంక్ు

ఒకద

పారుంతానికి

ఆధార్ప్డి

ఇతర్ పారుంతప్ప చెక్ుక

మరియ ఇతర్ మటోర
పారుంతుం

(మ ుంబై,

చెనన
ెై , క ల్క్ట్ &
నూయఢిలీి)
సి.

లో

చెల్ిుంచబడాల్

మటోర పారుంతాలు కాని 10 ప్ని దినాలు
పారుంతాలోిని
బ్యుంక్ు

చెల్ిుంచబడే

యస్

ఆధార్ప్డి

శాఖలోి

పారుంతప్ప చెక్ుక
రాష్ట ే

వసూలుపై

ఇతర్

రాజధానులు 10 ప్ని దినాలు

వసూలుపై

లేదా మటోర కదుందారల

ఆధార్ప్డి

రాషాటేలు

(ఈశానయ
మరియ

సికికుంలు

ఇతర్

పారుంతాల

కాక్ుుండా) చెల్ిుంచబడే

డి

చెక్ుకలు

యస్ బ్యుంక్ు శాఖ 14 ప్నిదినాలు
లేని

వసూలుపై

పారుంతాలలో

చెల్ిుంచబడే

ఆధార్ప్డి

ఇతర్

పారుంతాల చెక్ుకలు
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నిబుంధనలు:
• డబ బ ఏరాుటి ననుసరిుంచి జమచేసే సమయాలు మార్తాయ. అవి ఒప్పుక్ునన ఏరాుటి ప్రకార్ుం వరితసత ాయ
• శాఖా పారుంగణ్ుంలోని క ుంటర్ు మరియ సేక్ర్ణ్ పటటటలి ో పేరకకనబడిన సమయాలోిగా మదుప్ప చేసన
ి పారుంతీయ చెక్ుకలు
అనీన అదే రోజు కిియరిుంగ కి ప్ుంప్బడతాయ
• పేరకకనబడిన సమయుం తరావత మరియ ఆఫ్ - ఫల్
ై ATMలుతో సహా శాఖా పారుంగణ్ుం వెలుప్ల సేక్ర్ణ్ పటటటలలో
మదుప్ప చేసన
ి చెక్ుకలు తరావతి కిియరిుంగ భరమణ్ుంలో సమరిుుంచబడతాయ
• ప్రతి శాఖలోనూ ఈ ప్రతేయకిుంచబడిన సమయుం సాధార్ణ్ుంగా కిియరిుంగ హౌస్ సమయానికి రెుండు గుంటలు మ ుందుగా
ఉుంటలుంది మరియ ఇది ప్రతిశాఖలోనూ ప్రదరిశుంచబడుతయుంది
• బయటి పారుంతాల చెక్ుకలు (యస్ బ్యుంక్ు ల్మిటటడ్ కిియరిుంగ్ సౌక్ర్యుం లేని పారుంతాలలో) క్ల క్షన్ క సుం ప్ుంప్బడతాయ
• వినియోగదార్ులు ఈ ప్దధ తయలను ఉప్యోగిుంచుక వడానికి, తీసుక వడానికి తగినుంత నిలవపై ఆధార్ప్డి ఉుంటలుంది.
విభినన పారుంతాలలో కిియరిుంగ్ చేసి తిరిగి ఇచేచ సమయాల ఆధార్ుంగా చెల్ిుంచే విధ్ులు వర్ుసగా అుందుక బడతాయ.
పై మార్ా దర్శకాలు యస్ బ్యుంక్ు యొక్క వర్త మాన చెక్ుక వసూలు విధానుం ప్రకార్ుం ఉుంట్య. ఈ విధానుం సమయానుక్ూలుంగా
మార్ుతూ ఉుంటలుంది. కావపన దయచేసి మీ తాజా చెక్ుకలు జమచేసే విధానుం కొర్క్ు వెబ్సైట్లో చూడుండి.
వెుంటనే జ్మ చేసే సౌకరయుం
చెక్ుకలు వెుంటనే జమ చేసే విధానుం గ రిుంచి మరినిన వివరాలు తెలుసుక వడానికి దయచేసి మా చెక్ుకల జమచేసే విధానానిన
ప్రిశీల్ుంచుండి. మా చెక్ుకలు చెల్ిుంచే విధానుం ప్రదర్శనా బలి పన
ై ా ఇుంకా వెబ్సట్
ై లోనూ ప్రదరిశుంచబడిుంది.
మటటట కొటుటకుపో యిన/కొద్ిేగ విరిగిన నోటిను మారుికొనుట
బ్యుంక్ు యొక్క అనిన శాఖలోినూ, మటిటకొటలటక్ుపర యన/ కొదిదగా చిరిగన
ి అసల న
ై నోటిను మార్ుచక వచుచ. మరియ చిర్గడానికి
కార్ణ్ాలు అనుమానిుంచదగా వి లేదా మోసప్ూరితమన
ై వి కాక్ుుండా మిగిల్న ర్కాల చిరిగి నోటిను అనిన ప్రిమాణ్ాలలో క్ూడా
మార్ుచక వచుచ. ఈ విష్యుంలో ఆర్.బి.ఐ మార్ా దర్శకాలక్ు అనుగ ణ్ుంగా మార్చబడతాయ

ఒక స్ురక్షిత్మైన బ్యుంకరుంగ కోస్ుం ముంచ్చ వినియోగద్ారుల అలవ టు
ి
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
వెర్షన్ 4

చెక్ుకప్పసత క్ుం/పాస్ ప్పసత కాలను సుర్క్షిత పారుంతాలలో ఉుంచాల్
చెక్ుకను వారసేటప్పుడు వెనుక్వెైప్ప కార్బన్ కాగితానిన వాడితే ముంచిది
వీల న
ై ుంత మేర్క్ు కారస్ చేయబడిన/ఖాతా దావరా చెల్ిుంచబడే విధ్ుంగా చెక్ుకలు జారీ చేయుండి
చెక్ుకలు జారీ చేసేమ ుందు పేర్ు, తేదీ, అక్షరాలలో, అుంకెలలో రాయబడిన మొతత ుం, కారస్ చేయడుం మొదల ైన వివరాలను
సరి చూసుక ుండి. వీల న
ై ుంతమేర్క్ు చెక్ుకలను దగా ర్లోని ర్ూపాయకి సరి చేసి ఇవవుండి.
ఖాతా ర్కానికి అవసర్మైన సగటల క్నీస నిలవను ఉుండేటటలట చూడుండి
ఖాతాలో తగినుంత నిలవ లేక్ుుండా చెక్ుకలు జారీ చేయక్ుండి. అది నెగోషియబ ల్ ఇన్సుటేముంట్ చటట ుం కిుంద విచార్ణ్ార్హమన
ై
నేర్ుం అవపతయుంది
ఖాతాలో నుుండి ఖర్ుచచేయడానికి ఇవవబడిన శాశ్వత ఆదేశాలు /ఎలకాటానిక్ కిియరిుంగ్ సేవలను అమలు చేయడానికి
గడువప తేదీ నాటికి ఖాతాలో తగినుంత నిలవ ఉుండేలా చూడుండి
చెక్ుకలు లేదా ఇతర్ ఆరిథక్ ప్తారలు రిజిసట ర్ు పర సుట లేదా కొరియర్ దావరా ప్ుంప్ుండి
మదుప్పదార్ు(లు) మర్ణ్ుంచిన సుందర్భుంలో ఉతత రాధికార్ ధ్ృవప్తరుం లేదా వార్సతవ ధ్ృవప్తారలు సరిచూడటుం వుంటివి
లేక్ుుండా బకాయలను వసూలు చేసుక వడానిన తేల్క్ చేసుక వడుం క సుం, నామనిరదదశ్న సౌక్రాయనిన ఉప్యోగిుంచుక ుండి.
ఇది వసూలును తేల్క్ప్ర్ుసుతుంది
ఖాతా నెుంబర్ుి, సిథర్ మదుప్పల వివరాలు మొదల ైనవి విడిగా నమోదు చేసుక ుండి
చిర్ునామా, ఫర ను నెుంబర్, మొదల ైన వాటిలో ఏవిధ్మన
ై మార్ుులు జరిగితే వెుంటనే వాటిని గ రిుంచి సరెన
ై ఆధార్లతో
బ్యుంక్ుక్ు తెల్యచేయుండి
డెబిట్/ATM కార్ుడ, డిమాుండ్ డారఫ్పట, చెక్ుకప్పసత క్ుం/చెక్ుక కాగితుం/కాగితాలు మొదల ైనవి పర తే వెుంటనే మీ
శాఖక్ు/సుంప్రదిుంప్ప కదుందారనికి తెల్యజదయుండి
ప్రతిసారీ జరిపే లావాదేవీలు/చెల్ిుంప్పలను తగిాుంచుక వడానికి, శాశ్వత ఆదేశాలు, ఉప్యోగిుంచుక్ునే బిలుిల చెల్ిుంప్ప,
ఇుంకా ఎలకాటానిక్ కిియరిుంగ్ సేవలను ఉప్యోగిుంచుక ుండి
మా సేవల మీద మీ అభిపారయానిన అుందిుంచుండి మరియ సేవాలోపాలను శాఖ/సుంప్రదిుంప్ప కదుందరుం దృషిటకి తీసుక్ుర్ుండి
ఖాళ్ల చెక్ుక(లు)పై సుంతక్ుం చేయక్ుండి. మీ సుంతక్ుం సమూనాని చెక్ుకప్పసత క్ుం/ పాసు ప్పసత కాలపై నమోదు చేయక్ుండి
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•
•
•
•
•

శాఖలు/ATMలు లోని చెక్ుకల సేక్ర్ణ్ పటటటలలో నిర్ణయుంచిన సమయుంలోగా మదుప్ప చేయుండి. అటిట సేక్ర్ణ్ పటటటల
వదద నిర్ణయుంచిన సమయుం ప్రదరిశుంచబడుతయుంది

మీ డెబిట్/ATM కార్ుడ/ఇుంటరెనట్ దావరా లావాదేవీలు జర్ప్డానికి ఉప్యోగిుంచే పిన్ని యస్ బ్యుంక్ు సిబబుందికి కానీ
లేదా ATM వదద ఉుండే సక్ూయరిటీ గార్ుడలతోబ్టల ఎవరికీ తెల్యనీవదుద

మీ కార్ుడ దురివనియోగానిన నివారిుంచడానికి కార్ుడపై సుంతక్ుం క సుం ఇవవబడిన ఖాళ్లలో చెర్ప్ట్నికి వీలులేని బ్ల్
పాయుంట్ క్లుంతో వెుంటనే సుంతక్ుం చేయుండి

డెబిట్ / ATM కార్ుడని బ్యుంక్ుక్ు తిరిగి ఇచేచ సుందర్భుంలో, దానిని బ్యుంక్ు అధికారికద ఇసుతనానర్ని ధ్ృవీక్రిుంచుక ుండి
మరియ ఇవవడానికి మ ుందు దానిని క యుండి

మీర్ు నెట్ దావరా బ్యుంక్ు లావాదేవీలు నిర్వహుంచడానికి వాడే సుంకదతప్దుం తప్ునిసరిగా ఎనిమిది అక్షరాలు/అుంకెల్న

క్ల్గి ఉుండాల్. మీ సుంకదత ప్దాలు/పిన్ కిిష్టుంగా ఉుండి ఇతర్ులు ఊహుంచడానికి క్ష్ట ుంగా ఉుండాల్. మీ సుంకదతప్దాలలో
•

చినన మరియ పదద అక్షరాలు మరియ అుంకెలు క్ల్సి ఉుండేటటలటగా ఉప్యోగిుంచుండి.

ఆక్ర్ష ణ్య
ీ మన
ై సమాచార్ుం క సుం మరియ ఈ మయల్లతో వయకితగత సమాచారానిన తెలుసుక్ునే పిషిుంగ్ వెబ్సైటి ప్టి
జాగరతతగా ఉుండుండి. దురివనియోగానిన నివారిుంచే కొనిన ముంచి అలవాటల
ి దిగ వ ఇవవబడాడయ –
o
o
o
o
o

ఈ మయల్లో ఇవవబడిన ల్ుంక్ులు దేనిపైనా కిిక్ చేయక్ుండి. బరరజర్లో URLను మీరద టటైప్ప చేయుండి
అనుమానాసుద ఈ మయల్ల గ రిుంచి, ఆ మయల్ ప్ుంపినవారితో ధ్ురవీక్రిుంప్చేయుండి
ఈ మయల్లలోని అట్చ్ముంట్లను తెర్వక్ుండి

మీ అనిన ఖాతాలక్ు ఒకద సుంకదతప్దుం ఉప్యోగిుంచక్ుండి

మీ ఖాతా సమాచార్ుం మరియ సుంకదతప్దాలను మీ క్ుంప్ూయటర్ులోని ఫైళిలో భదరప్ర్చక్ుండి

స్ుంపద నిరాహణ్ా సేవ్లు
•
•

యస్ బ్యుంక్ు మీ ఆరిథక్ లక్షయయల సాధ్నకెై సమర్థవుంతమైన ప్రిషాకరాలను అుందిుంచడానికి ప్రిశోధ్నపై ఆధార్ప్డిన విసత ృత
శరరణ్ మదుప్ప పారడక్ుటలను మరియ సేవలను అుందజదసత ుుంది
ఉచ్చత్ MF ఆన్ల ైన్ సేవలు:
▪
▪
▪

•
•

అవాుంతరాలు లేని కాగిత ర్హత మదుప్ప

ఎుంపిక్ చేసుక్ునన ప్రమ ఖ ఫుండ్ హౌస్లక్ు చెుందిన మూయచువల్ ఫుండ్ సీకమ్లలో లావాదేవీలు నిర్వహుంచడుం
యాకె్స్, ట్రక్ & లావాదేవీలనీన మీర్ు బటన్ కిిక్ తోనే ఛేసుక వచుచ, ఇది గకప్ు సౌక్ర్యుం!

థర్డ పారీట పర ర్టఫర ల్యో నిర్వహణ్ సేవలు (PMS), వగెైరాలలో మదుప్ప చేయడానికెై రెఫర్ల్ సేవల దావరా యస్ బ్యుంక్ు
అవకాశాలను ప్రతిపాదిసత ుుంది

ర్క్షణ్, ప దుప్ప & మదుప్ప, రిటర
టై ెుుంట్ పాినిుంగ్ & పిలిలక్ు పాిన్ వగెర
ై ాల సాథయనుుండి వినియోగదార్ుల వివిధ్

అవసరాల క సుం ల ఫ్
ై ఇనూ్రెన్్ అుందిసత ుుంది. ఈ పారడక్ుటలు మాక్్ ల ఫ్
ై ఇనూ్రెన్్ క్ుంపనీ ల్మిటటడ్భ్గసావమయుంతో
•

అుందిుందిుంచబడతాయ

ఆరోగయ బీమా, మోట్ర్ బీమా, ప్రాయటక్ బీమా, గృహ & ఆసిత బీమా వగెర
ై ాలతో క్ి యుంట్ల వివిధ్ అవసరాలక సుం జనర్ల్

ఇనూ్రెన్్ స లూయష్న్ అుందిసత ుుంది. ఈ పారడక్ుటలు బజాజ్ ఏల్యుంజ్ జనర్ల్ ఇనూ్రెన్్ క్ుంపనీ ల్మిటటడ్తో
భ్గసావమయుంలో అుందిుంచబడతాయ
మదుపు సేవ్లు
•
•
•
•
•

నేష్నల్ సక్ూయరిటీస్ డిపాజిటరీ ల్మిటటడ్ (NSDL)లో యస్ బ్యుంక్ు, మదుప్ప చేసే ఒక్ భ్గసావమి.

ప్రవాస భ్ర్తీయ లు పర ర్ుట ఫర ల్యో సీకమ్ కిుంద పారతినిధ్య హో ల్డ ుంగ లక సుం విడి ఖాతాలను తెర్వనవసర్ుం లేదు
డడమాట్ ఖాతాలు పారర్ుంభిుంచడానికి PAN కార్ుడ తప్ునిసరి

డడమాట్ ఖాతాలో క్నీస హో ల్డ ుంగ లు ఉుంచవలసిన అవసర్ుం లేదు

వయకితగతుంగా పారర్ుంభిుంచిన ఖాతాలక్ు (అుంటే ఒక్కర్ు/సుంయ క్త ుంగా తెర్చిన ఖాతాలు అదేవిధ్ుంగా ఒకద యజమాని గల
సుంసథ ల ఖాతాలుక్ు మాతరమే నామనిరదదశ్న సౌక్ర్యుం అుందుబ్టలలో ఉుంటలుంది) అుంటే పారతినిధ్య హక్ుకలతో తెరిచిన

•

ఖాతాలక్ు నామనిరదదశ్న సౌక్ర్యుం అుందుబ్టలలో ఉుండదు

క్రమబదీధక్ర్ణ్ మార్ా దర్శకాల ప్రకార్ుం నామినేష్న్ వివరాలను అుందిుంచడుం లేదా మీర్ు నామినేష్న్

ప ుందాలని అనుక వడుం లేదని సుష్ట ుంగా ప్రక్టిుంచడుం వయకితగత ఖాతాలక్ు తప్ునిసరి
వెర్షన్ 4
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•

180 రోజుల పాటల ఖాతా దావరా వినియోగదార్ు లావాదేవీలు జర్ప్క్పర తే అది నిదారణ్ ఖాతాగా గ రితుంచబడుతయుంది

చ్చనన వ యప ర ల కోస్ుం ఋణ్ పథక లు
•
•
•

వాయపార్ వరాాల మూలధ్నుం, ఆసుతల సేక్ర్ణ్, మరియ వాయపార్ అవసరాల క సుం సక్ూయరిటీ లేని వాయపార్ ఋణ్ాలను
అుందిసత ర ుంది

యాజమానయ, భ్గసావమయ మరియ సనినహత నియుంతరణ్ ఉనన క్ుంపనీలక్ు మామూలు వివరాలతో క్ూడిన ప్తారలు
మరియ ఇబబుందిలేని అర్హత ఆధార్ుంగా ఋణ్ాలు అుందుబ్టలలో ఉనానయ

ర్ూ.30 లక్షల వర్క్ు ఇచేచ అటిట ఋణ్ాల ప్రధాన లక్షణ్ాలు ఏదెన
ై ా హామీ లేదా సక్ూయరిటీ అవసర్ుం లేదు; ఋణ్ుం ముంజూర్ు
చేసే ప్రకరయ
ి
4-7 రోజులలో జర్ుగ తయుంది; తిరిగి చెల్ిుంచవలసిన కాలుం 12-36 నెలలు; మీ మ ుంగిటి ోనే సేవలు

CMS మరియ చెల్ిుంపు పరిష్ ుర లు
•

వసూలు క సుం నూతన ప్రిషాకరాలు మరియ వాయపార్ అవసరాలక్ు ఎక్ుకవ దరవయతవుంతో క్ూడిన అనుగ ణ్మన
ై

చెల్ిుంప్ప, తగిాుంచబడిన వాణ్జయ/ప్రిషాకర్ ఇబబుందులు; వినియోగదార్ుల అవసరాలక్నుగ ణ్ుంగా మార్చబడిన MIS
•

దావరా, నిర్వహుంచట్నికి తేల్కెన
ై మరియ అతయయననతుంగా స మ ు చూప్టుం

సాథనిక్ వసూళి కొర్కెై 1000 వాయపార్ కదుందారలలో సీవక్రిుంప్దగిన నిర్వహణ్ సేవలను అుందిసత ుుంది మరియ మా స ుంత శాఖ

నెట్వర్క మరియ ప్రతినిధి బ్యుంక్ టటై అప్ల దావరా 2800 క్నాన ఎక్ుకవమ ఖయమన
ై వాయపార్ కదుందారలలో బయటిపారుంతాల
•

చెక్ుకల అప్క్ుంటీర వసూళి ను అుందిసత ుుంది

సీవక్రిుంప్దగిన నిర్వహణ్ాసేవల విశిష్ట లక్షణ్ాలు: ఇుంటివదద క్ువచిచ వసూలు చేసుక వటుం, నిరిదష్ట సేవా సాథయ ఒప్ుుందుం

ప్రకార్ుం గాయర్ుంటీ ఇవవబడిన జమలు, సమగరమైన కొరియర్/సమనవయ క్ర్త అనుసుంధానాలు; విసాతర్మన
ై ప్రతినిధి

బ్యుంక్ నెట్వర్క; నేర్ుగా ఖాతాలో జమ చేసే సౌక్ర్యుం/నిధ్ుల క్ూర్ుు, ఖాతాదార్ులక్ు అనుక్ూలమైన నిర్వహణ్ా

•
•

సమాచార్ వయవసథ , , ఆటో రీక్న్;

ధ్ురవీక్ర్ణ్లు వపనన లేదా లేని క్ి యుంట్ ఖాతాలక్ు RTGS/NEFT/IMPS ప్రతయక్ష జమలను, ఆటో రీక్న్
క సుం API ప్రిక్రాలు: వగెైరాలను సాధ్యప్ర్ుసూ
త ఎలకాటానిక్ వసూళి ను అుందజదసత ుుంది
ఇతర్ సమగర చెల్ిుంప్ప నిర్వహణ్ా సేవలు o
o
o
o
o

ఎన్కిరప్షన్తో జతచేయబడిన అధిక్ మొతత ుం అప్లోడి తో క్ూడిన ఎలకాటానిక్ చెల్ిుంప్పలు

విసత ృత సాథయ గల RTGS, NEFT ఆన్సీరీన్ IMPS ఎనేబ ల్ చేయబడిన ఆన్ల న్
ై కారకురదట్ చెల్ిుంప్ప మారాాలు
RTGS - 15,000 పారుంతాలలో 90,000 + బ్యుంక్ు శాఖలు

NEFT - 15,000 పారుంతాలలో 90,000 + బ్యుంక్ు శాఖలు

రిమోట్ ఇుంకా అధిక్ సుంఖయలో DD పిరుంటిుంగ చెల్ిుంప్పల నిర్వహణ్ా సేవల విశిష్ట లక్షణ్ాలు - వినియోగదార్ులక్ు
అనుక్ూలమన
ై ఇ.ఆర్.పి. ఇుంటిగరష్
ద న్; భినన సాథయలోి ఆధీక్ృత మాతిరక్ : సవయుంచాల్తుంగా వచేచ ఈ-మయల్ల

o

సూచన: సమాచార్ుం ఎన్కిరప్ట చేయటుం; క -బ్రుండెడ్ చెక్ పిరుంటిుంగ్; మొదల ైనవి
క్ి యుంట్ సట్
ై చెక్ుక మ దరణ్.

మూలధన మారరుటు
ి & ఎసో రో ఖాతా సేవ్లు
•
•

కారకురదట్ వరాాలు ఈకివటీ మారెకట్ నుుండి వాటి మూలధ్నానిన పుంచుక్ునేుందుక్ు, లావాదేవీ సామరాథానిన పుంచేుందుక్ు,
మరియ వడడడ వారెుంటల/డివిడెుండ్ వారెుంటలల ప్ుంపిణ్ీని నిర్వహుంచేుందుక్ు సదుపాయాలు అుందిసత ర ుంది

వడడడ /డివిడెుండ్ చెల్ిుంప్ప సేవల విశిష్ట లక్షణ్ాలు - సేవల సాథయల ఒప్ుుందాలలో మ ుందుగా అుంగీక్రిుంచిన అనిన
పారుంతాలలోనూ దూర్ పారుంతప్ప వారెుంటి సీవకార్ుం;

చెల్ిుంచబడిన/చెల్ిుంచబడని వారెుంటి సిథతిని గూరిచన ప్రక్టన; చెల్ిుంప్ప నిల్పివస
ే ే సౌక్ర్యుం; ఆన్ల న్
ై దావరా సామరాథానిన
•

ఉప్యోగిుంచే ప్రతయే క్మన
ై వేదిక్, తక్షణ్ ఎుం.ఐ.ఎస్; మొదల న
ై వి.

యస్ బ్యుంక్ు సబీతో రిజిసట ర్ చేయబడట్నిన జారీ చేసే ల ైసను్ ఉనన బ్యుంక్ర్ు. ఎసర రో సేక్ర్ణ్ బ్యుంక్ు సేవలు ఇుంకా
పారథమిక్ ప్బిి క్ ఆఫర్లక్ు (IPO) సుంబుంధిుంచి తిరిగి చెల్ిుంచే బ్యుంక్ు సేవలు. కొనసాగిుంప్ప ప్బిి క్ ఆఫరిుంగ (FPO)
మరియ హక్ుకల జారీలను అుందిసత ుుంది. యస్ బ్యుంక్ు అనిన నిర్వహణ్ాతుక్ శాఖలలో ASBA సేవలను
విచార్ణ్/డెబిట్ సబ్సిరీప్షన్ క సుం అుందిసత ుుంది
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•

ఎసర రో సేక్ర్ణ్ బ్యుంక్ు సేవలు మరియ తిరిగి చెల్ిుంప్ప బ్యుంక్ు సేవల విశిష్ట లక్షణ్ాలు - IPO పారససిుంగ్ కొర్క్ు భ్ర్తదేశ్
వాయప్త ుంగా 143 కీలక్ వాయపార్ కదుందారల క్వరదజ్ , నియతకాల్క్ సర్ుదబ్టల
ి , అనినర్కాల తిరిగి చెల్ిుంప్పల క సుం ఆన్ల న్
ై

•

మాయచిుంగ్; NEFT, RTGS మొదల ైన వాటి దావరా వెబ్లో అధిక్ మొతాతల తిరిగి చెల్ిుంప్పలను నిర్వహుంచే సామర్థ ాుం

యస్ బ్యుంక్ు క్రమబదీధక్ర్ణ్ మార్ా దర్శకాల ప్రకార్ుం డడల్సిటుంగ్, ఓపన్ ఆఫర్, బబ
ై ్యక్లు, షేర్ కొనుగోలు, పారజెక్ట ఫైనాని్ుంగ్,
టరస్ట మరియ రిటటనషన్ ఖాతాల & నోడల్ ఖాతా సేవలు వుంటి విభినన అవసరాల క సుం ట్రనా్క్షన్ అడవయజరీ సేవలను

•
•

మరియ ఎసర రో మేనేజ్ముంట్ సేవలను క్ూడా అుందిసత ుుంది

సుంబుంధిత ఎకదచుంజీలక్ు చెుందిన టేడ
ర ిుంగ్ సభ యల క సుం సటిల ుుంట్ బ్యుంకిుంగ్/ కిియరిుంగ్ బ్యుంక్ సేవలకెై ప్రధాన సాటక్
ఎకదచుంజ్లను క్ూడా బ్యుంక్ు ప్టిటక్లో చేర్ుచతయుంది

వాణ్జయ ప్తారల క సుం ఇష్ూయయుంగ్ మరియ పేయుంగ్ ఏజెుంట్ అవసరాలను క్ూడా యస్ బ్యుంక్ు అుందిసత ుుంది, ప్రభ తవ
సక్ూయరిటల
ీ సటిల ుుంట్ క సుం మరియ పర ర్టఫర ల్యో మదుప్ప ప్థక్ుం లోని ఫారిన్ పర ర్టపర ల్యో మదుప్పదార్ు (FPIs)ల
క సుం CSGL ఖాతా సేవలను అుందజదసత ుుంది

విద్ేశీ మారకదరవ్య సేవ్లు
•

ఎుంపిక్ చేసన
ి శాఖలలో సమగరమైన దిగ మతి & ఎగ మతిల ప్రిషాకరాలతో క్ూడిన విదేశీ వాణ్జయుం మరియ వాణ్జయ
ఆరిథక్ సేవలు
o
o
o
o
o
o
o

•

o

•

ఎగ మతయల వసూళల
ి , ఎగ మతయలక్ు మ ుందుగా చెల్ిుంప్పలు, ఎగ మతయలకెై జమలు
ల టర్ ఆప్ కెరడట్
ి లు, బ్యుంక్ు హామీ & సమరిథుంచే ల టర్ ఆఫ్ కెరడట్
ి లు
ఇన్ వార్డ జమలు, అవపట్ వార్డ జమలు
దేశీయ వాణ్జయ ఉతుతిత

సలహాలు, మళిి ుంప్పలు, ఎగ మతికి చెుందిన ల టర్ ఆఫ్ కెరడట్
ి లను ధ్ృవీక్రిుంచటుం
దిగ మతయల ఆరిథక్ వయవహారాలు

యస్ బ్యుంక్ు అుందిుంచే ఇతర్ ఫర రెక్్ సేవలు
o

•

మ ుందుగా జమ, నేర్ుగా జమ, దిగ మతయల వసూళల
ి

FCY నగదు మదుప్ప, FCY ఖాతా మళిి ుంప్ప (EEFC/RFC ఎ/సి)
బహుళ క్రెనీ్ ట్రవెల్ కార్ుడ జారీ

వివిధ్ క్రెనీ్ల క సుం SWIFT సుంకదతాలను శాఖల నుుండి ప ుందవచుచ. వీటిని రికార్ుడ క సుం రాసుక్ుని జమల
లావాదేవీలు చేసట
ే ప్పుడు ఉప్యోగిుంచుక వచుచ

ప్రప్ుంచవాయప్త ుంగా, ఇుంచుమిుంచుగా అనిన దేశాల దరవయ విధానాలలో మా ప్రతినిధి బ్యుంక్ుల నెట్వర్క ఉుంది

ఫిర యదుల నివ రణ్

దయచేసి మా వెబ్సట్
ై : www.yesbank.inలో అుందుబ్టలలో ఉనన సమసయల ప్రిషాకర్ విధానానిన సుంప్రదిుంచుండి
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