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ആമുഖം
ബ്രാഞ്ചുകളുടെ

ആധികയവുും

രാധിച്ചിരിക്കുന്നടതന്ന്
വിശ്വാേമാണ്

രാങ്ിുംഗ്

യസ്

പേവന

പേവനങ്ങളുടെ

രാങ്്-ൽ

ഗുണപമന്മയിൽ

ഞങ്ങള്
ഏറ്റവുും

പപാരായ്മകളുും

എപപ്പാഴുും
മികച്ചതുും

ആണ്

ഇന്ത്യടയ

വിശ്വേിക്കുന്നുണ്ട്.
േർവീസ്

ഈ

എക്േലൻേിൽ

രാജ്യത്തിനുും പലാകത്തിനുും മാതൃകയാകുന്നതുമായ ഒരു രാങ്് ഇന്ത്യൻ ഉപപ ാക്താക്കള്ക്ക്
ല യമാക്കുക എന്ന േവപ്നോക്ഷാൽക്കാരത്തിന് ഞങ്ങള്ക്ക് പബ്പരണയായത്.
യസ് രാങ്്-ൽ ോമൂഹിക-ോമ്പത്തിക ലക്ഷയങ്ങള് കകവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്ത
രാങ്ിുംഗിൽ ഞങ്ങള്
ഉപപ ാക്താക്കടള

ഉറച്ച് വിശ്വേിക്കുന്നു, മുപന്നാട്ട് പപാകുപന്ത്ാറുും

ഇതിന്ടറ

ാഗമാക്കുകയുും

ടെയ്ുും.

കൂെുതൽ കൂെുതൽ

കസ്റ്റപമഴ്േിന്ടറ

േുംതൃപ്തിയാണ്

പബ്ശ്ഷ്ഠമായ രാങ്ിുംഗ് അനു വും നൽകുന്നതിൽ ഏറ്റവുും ബ്പധാനടപ്പട്ട ഘെകും.
പമൽപ്പറഞ്ഞ ആവശ്യങ്ങള് നിറപവറ്റുന്നതിനുള്ള ഉപാധിയായാണ് യസ് രാങ്് േിറ്റിേൺസ്
ൊർട്ടർ

ആശ്യടത്ത

പരിഗണിക്കുന്നത്.

തയ്ാറാക്കിരിക്കുന്നതുും.

കസ്റ്റമർ

അതിന്

അനുേൃതമായാണ്

േുംതൃപ്തിയിലുള്ള

യസ്

ഈ

പ

രാങ്്-ന്ടറ

വയക്തമാക്കുന്നതാണ് ഉപപയാക്താക്കളുമായി േുംോരിച്ച് തയ്ാറാക്കിയ ഈ പ
അതാകടട്ട,

തങ്ങളുടെ

ഒഫീഷ്യലുകള്ക്കുും

സ്റ്റാഫിനുും

ഇെയിലുള്ള

ാകയുടമന്്
ബ്പതിരദ്ധത
ാകയുടമന്്.

ഉത്തരവാദിത്തവുും

െുമതലാപരാധവുും ഉറപ്പാക്കുകയുും ടെയ്ുന്നു. കസ്റ്റപമഴ്േിനായുള്ള ഈ ൊർട്ടർ ഞങ്ങളുടെ
ബ്പതിരദ്ധതയുും

ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുും

പരാതി

പരിഹാര

രീതികളുും

വിശ്ദീകരിക്കുക

മാബ്തമലല കസ്റ്റമർ-രാങ്ർ രന്ധങ്ങളിൽ ആപരാഗയകരമായ ശ്ീലങ്ങള്ക്കുള്ള ഉപപ ാക്താക്കളുടെ
കെമയുും വയക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
നീതിയുക്തമായ

രാങ്ിുംഗ്

ശ്ീലങ്ങള്

പബ്പാത്സാഹിപ്പിക്കാനുും

ഉപപ ാക്തൃ

പേവനവുമായി

രന്ധടപ്പട്ട വിവിധ ബ്പവർത്തനങ്ങടള കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് നൽകുന്നതിനുമാണ് ൊർട്ടർ
തയ്ാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
പേവന

നിലവാരങ്ങള്

ടമച്ചടപ്പെുത്താനുും

വിവിധ

ടേമിനാറുകള്,

കസ്റ്റമർ

മീറ്റുകള്

മുതലായവയിലൂടെ ക്ലയന്റുമായി തുെർച്ചയായ രന്ധും നിലനിർത്താനുും ഉപപ ാക്താവിനുള്ള
പേവനങ്ങളുടെ വയാപ്തി വിലയിരുത്താനുും ടമച്ചടപ്പെുത്താനുും വിശ്ാലമാക്കാനുും ഞങ്ങള്
നിരന്ത്രും യത്നിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലുും, രാങ്് നൽകുന്ന വിവിധ പേവനങ്ങടള കുറിച്ചുള്ള
അനു വങ്ങള്

തുെർന്നുും

പബ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്.

അറിയിക്കാൻ
അതിനാൽ

തടന്ന,

ഞങ്ങള്
വരുും

എലലാ

വർഷ്ങ്ങളിൽ

ഉപപ ാക്താക്കടളയുും
കൂെുതൽ

ബ്പാപദശ്ിക

ാഷ്കളിൽ ഈ ൊർട്ടർ ല യമാക്കാനുും ഞങ്ങള് ലക്ഷയമിെുകയാണ്.
സ്ഥലും: _________ തീയതി: __________
അുംഗീകൃത ഒപ്പിപെണ്ടയാളുടെ ഒപ്പ്

ബ്ശദ്ധിക്കുക
ഈ രുക്ക്ടലറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങള് ______________ തീയതി ബ്പകാരമുള്ളതാണ്, ഇത്
മാറ്റത്തിന്/പരിഷ്കരിക്കലിന് വിപധയമാണ്. അവകാശ്ങ്ങളുും കെമകളുും വയക്തമാക്കുന്ന ഒരു
നിയമപരമായ പ

ാകയുടമന്റായി ഈ രുക്ക്ടലറ്റിടന പരിഗണിപക്കണ്ടതാണ്. കസ്റ്റമർക്കുും

രാങ്ിനുും ഇെയിൽ മികച്ച പരസ്പര ധാരണ പബ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനാണിത്.
രാങ്്

ഓഫർ

പനട്ടങ്ങടളയുും

ടെയ്ുന്ന
കുറിച്ചുള്ള

വിവിധ

പേവനങ്ങളുടെ/േൗകരയങ്ങളുടെ

േുബ്പധാന

വിവരങ്ങള്

മാതമാണ്

ഉപപയാഗങ്ങടളയുും
ഈ

രുക്ക്ടലറ്റിൽ

നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കൂെുതൽ വിശ്ദാുംശ്ങ്ങള്ക്ക്/വിവരങ്ങള്ക്ക്, ഞങ്ങളുടെ ടവബ്കേറ്റായ
www.yesbank.in േന്ദർശ്ിക്കാും അടലലങ്ിൽ ഞങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീേുകള് േന്ദർശ്ിക്കുകപയാ /
വിളിക്കുകപയാ / ഞങ്ങള്ക്ക് എഴുതുകപയാ ടെയ്ുക.
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ഗുണനിലവാര നയം
'ഇന്ത്യയുടട

ഭാവി

ബിസിനസുകൾ'ക്കക

അവസരടമാരുക്കാൻ

ഉയർന്ന

ഗുണശമന്മയുള്ള,

കസ്റ്റമർ

ശകബ്രീകൃതമായ, ശസവന തൽപ്പരതയുള്ള, സവകാരയ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക സ്ഥാരിക്കാനുള്ള ദൗതയത്തിന്ടറ
ാഗമായി ബ്പവർത്തന മികവ്, നവീനത, അതയാധുനിക ോപങ്തിക വിദയ, ഏറ്റവുും മികച്ച േുംവിധാനങ്ങള്,
നെപെിബ്കമങ്ങള് എന്നിവ വഴി മികവുറ്റ പേവന അനു വും ഉറപ്പാക്കാൻ യസ് രാങ്് യത്നിക്കുും'.
ലക്ഷയങ്ങള് –


ഉയർന്ന േുംതൃപ്തി നില ഉറപ്പാക്കുകയുും കസ്റ്റപമഴ്േിൽ നിന്നുള്ള പരാതിള് കുറയ്ക്കുകയുും
ടെയ്ുക



നിലവാരങ്ങള് പാലിച്ചു ടകാണ്ട് നെപെിബ്കമങ്ങളിൽ അനുപയാജ്യത ഉറപ്പാക്കുകയുും ടതറ്റുകള്
കുറയ്ക്കുകയുും ടെയ്ുക



പയാഗയരായ മികച്ച ആളുകടള നിയമിക്കുകയുും പരമാവധി ഉൽപ്പാദനക്ഷമത കകവരിക്കാൻ
അവടര തുെർച്ചയായി പരിശ്ീലിപ്പിക്കുകയുും ടെയ്ുക



ഉപപ ാക്താക്കളിൽ

നിന്നുും

ജ്ീവനക്കാരിൽ

നിന്നുമുള്ള

അ ിബ്പായങ്ങളുടെയുും

നിർപേശ്ങ്ങളുടെയുും അെിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങള്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നുടവന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

യസ് ബാങ്ക് ശാഖകളുടട മുഖയ സവിശശഷതകൾ


അപനവഷ്ണങ്ങള് / പേവന അ യർത്ഥനകള് എന്നിവയ്ക്കായി എലലാ ശ്ാഖകളിലുും ഒരു ബ്പപതയക
‘ടയസ് ശ

ാർ യു’ കൗണ്ടർ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയുും, തികവുറ്റ പേവനവുും കവദഗ്ധയവുും

നൽകാൻ എപപ്പാഴുും പരിബ്ശ്മിക്കുകയുും ടെയ്ുന്നു.


എലലാ

ിപപ്പാേിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകള്ക്കുും പനാമിപനഷ്ൻ േൗകരയും ഓഫർ ടെയ്ുന്നു (അതായത്,

വയക്തിഗതമായുും പോള് ടബ്പാകബ്പറ്റർഷ്ിപ്പായുും തുറന്ന അക്കൗണ്ടുകള്ക്ക്)


േമയാേമയങ്ങളിൽ വിവിധ

ിപപ്പാേിറ്റ് സ്കീമുകളുടെ / പേവനങ്ങളുടെ വിശ്ദാുംശ്ും

നൽകുന്നു


നാമമാബ്തമായ നിരക്കുകളിൽ എലലാ കസ്റ്റമർമാർക്കുും അെിസ്ഥാന രാങ്ിുംഗ് പേവനങ്ങള് ഓഫർ
ടെയ്ുന്നു, മുതിർന്ന പൗരന്മാർ, ടപൻഷ്ൻ വാങ്ങുന്നവർ, സ്ബ്തീകള്, ടേരി-അർരൻ, ബ്ഗാമീണ
ശ്ാഖകളിടല വയക്തികള് എന്നിവർക്ക് അധിക ആനുകൂലയങ്ങളുും നൽകുന്നു.



ബ്പധാന അെിസ്ഥാന രാങ്ിുംഗ് പേവനങ്ങളിൽ ഉള്ടപ്പെുന്നത് - പപയരിള് അറ്റ് പാർ (മള്ട്ടിേിറ്റി
ടെക്ക്

രുക്ക്),

എനി

ബ്രാഞ്ച്

രാങ്ിുംഗ്,

ഇലക്പബ്ൊണിക്ക് ക്ലിയറിുംഗ് പേവനങ്ങള്

അപലർട്ടുകള്,

SMS
/

സ്റ്റാൻ

ഇ-ടമയിൽ

ിുംഗ് നിർപേശ്ങ്ങള്,

അപലർട്ടുകള്,

യൂട്ടിലിറ്റി രിൽ

പപയ്ടമന്റുകള്, ഇന്റർടനറ്റ് രാങ്ിുംഗ്, ടമാകരൽ രാങ്ിുംഗ് മുതലായവ.


ടറമിറ്റൻസ് പേവനങ്ങള്ക്കായി വിവിധ ഓപ്ഷ്നുകള് നൽകുന്നു ഓർ

ിമാൻഡ് ബ്

ാഫ്റ്റ്റുകള്, പപ

റുകള്, RTGS, NEFT; മുതലായവ.



ബ്രാഞ്ച് ബ്പവർത്തന േമയും ബ്രാഞ്ചുകളുടെ ടവളിയിൽ ബ്പദർശ്ിപ്പിക്കുന്നു



ടെക്ക് പബ്



േമയാേമയങ്ങളിലുള്ള

ാപ്പ് പരാക്േുകളിൽ ക്ലിയറിുംഗ് കട്ട്-ഓഫ്റ് േമയും ബ്പദർശ്ിപ്പിക്കുന്നു
വിവിധ

നിപക്ഷപ

സ്കീമുകള്ക്കായുള്ള

പലിശ്

നിരക്കുകള്

ബ്പദർശ്ിപ്പിക്കുന്നു


വിവിധ

അെിസ്ഥാന

രാങ്ിുംഗ്

പേവനങ്ങള്,

രാങ്്

ഓഫർ

ടെയ്ുന്ന

മറ്റ്

കളക്ഷൻ,

പപയ്ടമന്റുകള്, മിേപലനിയസ് പേവനങ്ങള് എന്നിവയുടെ വിശ്ദാുംശ്ങ്ങള് നൽകിടക്കാണ്ട്
നിരക്കുകളുടെ ടഷ്


യൂള് ബ്പദർശ്ിപ്പിക്കുന്നു

പരാതി/േജ്ഷ്ൻ പരാക്സ് നൽകുന്നു, നമ്മുടെ പേവനങ്ങള് സ്ഥിരമായി ടമച്ചടപ്പെുത്താനുള്ള
ഫീഡ്രാക്കിടന പബ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു



കസ്റ്റമർ

ആവലാതികള്/പരാതികള്

കകകാരയും

ടെയ്ുന്നതിനായി

ബ്പാപദശ്ിക/ടഹഡ്

ഓഫീേുകളുടെ വിലാേങ്ങള് ബ്പദർശ്ിപ്പിക്കുന്നു

പതിപ്പ് 5
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ബ്ബാഞ്ചുകളിടല കസ്റ്റമർ ശസവനങ്ങൾ
ബ്രാഞ്ചുകളിൽ പമന്മപയറിയതുും േുസ്ഥിരവുമായ പേവനും കസ്റ്റമറുടെ േൗകരയാർത്ഥും
നൽകുന്നുടണ്ടന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഇനിപ്പറയുന്ന കാരയങ്ങള് ഞങ്ങള് ഉറപ്പാക്കുന്നു:

മുതിർന്ന പൗരന്മാർ,
ശ്രിയായ

ിന്നപശ്ഷ്ിയുള്ള വയക്തികള് മുതലായവർക്ക് മുൻതൂക്കും നൽകിടക്കാണ്ട്

ഫർണിച്ചർ,

കുെിടവള്ളും

മുതലായവ

പപാലുള്ള

അെിസ്ഥാന

കാരയങ്ങള്ക്ക്

ബ്രാഞ്ചുകളിൽ ആവശ്യത്തിന് ഇെും.


തിരടഞ്ഞെുത്ത ബ്രാഞ്ചുകളിൽ പമ ഐ ടഹൽപ്പ് യു (ടയസ് പഫാർ യു) ട



ഇുംഗ്ലീഷ്ിലുും ഹിന്ദിയിലുും രന്ധടപ്പട്ട ബ്പാപദശ്ിക

സ്ക് നൽകൽ

ാഷ്യിലുും ബ്രാഞ്ചുകളിൽ ബ്പേക്തമായ

അറിയിപ്പുകള് ബ്പദർശ്ിപ്പിക്കൽ


കസ്റ്റമർക്ക് ഞങ്ങളുമായി ആശ്യവിനിമയും നെത്താൻ എലലാ ബ്രാഞ്ചുകളിലുും മൂന്ന്

ാഷ്കളിൽ

കൗണ്ടറിന്ടറ െുമതല ബ്പദർശ്ിപ്പിക്കൽ


കസ്റ്റമർമാപരാെുള്ള

ജ്ീവനക്കാരുടെ

ബ്പതികരണും

ഉറപ്പാക്കാനുും

കസ്റ്റമർമാടര

അവരുടെ

ഇെപാെുകളിൽ േഹായിക്കാനുും ഉപദയാഗസ്ഥർക്ക് ആവശ്യമായ പരിശ്ീലനും നൽകൽ


രാങ്ിൽ ല യമായ എലലാ പേവനങ്ങളുടെയുും േൗകരയങ്ങളുടെയുും വിശ്ദാുംശ്ങ്ങള് അെങ്ങിയ
രുക്ക്ടലറ്റുകള്

ഹിന്ദിയിലുും

ഇുംഗ്ലീഷ്ിലുും

രന്ധടപ്പട്ട

ബ്പാപദശ്ിക

ാഷ്കളിലുും

ഉപപ ാക്താക്കള്ക്ക് നൽകൽ


ജ്ീവനക്കാർക്കുും ടപാതുജ്നങ്ങള്ക്കുും േുരക്ഷാ പരാധും നൽകാൻ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ ആവശ്യമായ
േുരക്ഷ



എലലാ ജ്ീവനക്കാർക്കുും അവരുടെ പഫാപട്ടായുും പപരുും ബ്പദർശ്ിപ്പിക്കുന്ന തിരിച്ചറിയൽ രാഡ്ജ്
അനുവദിക്കൽ



ട

സ്കിന്ടറ

ആനുകാലികമായ

മാറ്റവുും

മൗലികമായ

േൂപ്പർകവേറി

പജ്ാലികളുടെ

െുമതലടപ്പെുത്തലുും


ബ്രാഞ്ചുകള് നൽകുന്ന പേവനത്തിന്ടറ ഗുണനിലവാരും പനരിട്ട് പഠിക്കാൻ നിശ്ചിത ഇെപവളകളിൽ
ബ്പാപദശ്ിക / ടഹഡ് ഓഫീേിൽ നിന്നുള്ള മുതിർന്ന ഉപദയാഗസ്ഥർ ബ്രാഞ്ച് േന്ദർശ്ിക്കൽ



വാർഷ്ിക അവാർ

ുകള്/റണ്ിുംഗ് ഷ്ീൽഡ് വഴി കസ്റ്റമർ േർവീസ് പപായിന്റിൽ നിന്ന് മികച്ച

ബ്രാഞ്ചുകള്ക്ക് റിവാർഡ് നൽകൽ


ആനുകാലികമായ കസ്റ്റമർ േർവീസ് മീറ്റിുംഗുകള്, ഓ

ിറ്റ്, കസ്റ്റമർ േുംതൃപ്തി േർപവകള്

'ടയസ് ടച്ചക' ഡയറക്ട് ബാങ്ിംഗ് ചാനലുകളുടട ബ്രധാന സവിശശഷതകൾ
ഞങ്ങളുമായി രാങ്ിുംഗ് നെത്താൻ വിശ്ാല പൊയിേിലുള്ള രദൽ, ടെക്േിരിള് രീതികള് ഓഫർ ടെയ്ൽ റീടടയിൽ ടനറ്റകബാങ്ിംഗ്


'രണ്ട് തലത്തിലുള്ള േുരക്ഷ / ഓതന്റിപക്കഷ്ൻ' - ോധയതയുള്ള ദുരുപപയാഗടത്ത
പരിമിതടപ്പെുത്തുന്നു, ടമച്ചടപ്പെുത്തിയ തലത്തിലുള്ള പരിരക്ഷ നൽകുന്നു o

വയക്തിഗത കസ്റ്റമർമാർ - എലലാ ടനറ്റ്രാങ്ിുംഗ് ഇെപാെുകള്ക്കുും, കസ്റ്റമറുടെ രജ്ിസ്റ്റർ
ടെയ്ത ടമാകരൽ പഫാണിപലക്ക് ഒരു വൺ-കെും പാസ്പവഡ് അയയ്ക്കുന്നു.

o

വയക്തിഗതമലലാത്ത കസ്റ്റമർമാർ - ഓപരാ പലാഗിൻ ടേഷ്നുും ഒരു വൺ-കെും പാസ്പവഡ്
േൃഷ്ടിക്കാൻ ോധിക്കുും



വയക്തിഗത കസ്റ്റമർമാർക്കായി 'ഒറ്റ PIN ആക്േസ്' - ഇവ ഉപപയാഗിക്കുന്നതിന് ട

രിറ്റ് / ATM

കാർഡ് PIN ബ്പാപ്തമാക്കുന്നു



o

ഇന്റർടനറ്റ് രാങ്ിുംഗിന് ആദയ തവണ രജ്ിസ്റ്റർ ടെയ്ാൻ

o

നിങ്ങള് മറന്നാൽ പാസ്പവഡ് വീണ്ടുും േൃഷ്ടിക്കാൻ

ഇന്റർടനറ്റ് രാങ്ിുംഗ് വഴി ഓഫർ ടെയ്ുന്ന മുഖയ േവിപശ്ഷ്തകളിൽ ഉള്ടപ്പെുന്നവ o

സ്ഥിര നിപക്ഷപങ്ങളുടെയുും റിക്കറിുംഗ് നിപക്ഷപങ്ങളുടെയുും ഓൺകലൻ രുക്കിുംഗ്

o

യൂട്ടിലിറ്റി പണമെയ്ക്കലുകള്ക്കുള്ള രജ്ിസ്പബ്െഷ്ൻ

o

MF

ഓൺലലൻ

പേവനങ്ങള്

വഴി

തെേമിലലാത്ത

പപപ്പർരഹിത

നിപക്ഷപും,

തിരടഞ്ഞെുത്ത ബ്പധാന ഫണ്ട് ഹൗേുകളുടെ സ്കീമുകളിൽ ഇെപാട് നെത്താനുള്ള ഒരു
പകാുംപ്ലിടമന്ററി േൗകരയും

പതിപ്പ് 5

o

ഓൺകലൻ പഷ്ാപ്പിുംഗ് / യാബ്ത രുക്ക് ടെയ്ൽ

o

യസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിപലക്ക് ഫണ്ട് കകമാറൽ / പബ്െ

o

NEFT / RTGS / IMPS വഴി യസ് ബാങ്ക് ഇതര അക്കൗണ്ടുകളിപലക്ക് ഫണ്ട് കകമാറൽ
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ിുംഗ് അക്കൗണ്ടുകള്
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o

ിമാൻഡ് ബ്

ാഫ്റ്റ്റുകള് ഇഷ്യൂ ടെയ്ൽ

o

അക്കൗണ്ട് പസ്റ്ററ്റ്ടമന്റുകള് ഇഷ്യൂ ടെയ്ൽ

o

വയക്തിഗത, അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങള്

o

SMS / ഇ-ടമയിൽ അപലർട്ടുകളുടെ േബ്സ്ബ്കിപ്ഷ്ൻ / പമാ

o

ഇ-ടമയിൽ പസ്റ്ററ്റ്ടമന്റുകള്ക്കുള്ള രജ്ിസ്പബ്െഷ്ൻ, വയക്തിഗതമാക്കിയ

ിപപ്പാേിറ്റ്

സ്ലിപ്പ്,

പപാലുള്ള

നിങ്ങളുടെ

AMB

അറിയുക,

എടന്ന

ിഫിപക്കഷ്ൻ

ഓർമ്മിപ്പിക്കുക

പേവനും

മൂലയവർദ്ധിത പേവനങ്ങള്ക്കായി MySpace
o

മണി പമാണിട്ടർ – വിവിധ രാങ്് അക്കൗണ്ടുകള്, പബ്രാക്കപറജ് അക്കൗണ്ടുകള്, രിൽ
റികമൻ

റുകള്, ബ്ഫീകവന്് െയർ അക്കൗണ്ടുകള് മുതലായവയിൽ ഉെനീളും അക്കൗണ്ട്

അബ്ഗപഗഷ്ൻ.
ടമാലബൽ ബാങ്ിംഗ്


യസ് ബാങ്ക് റീടെയിൽ ടനറ്റ്രാങ്ിുംഗിന് രജ്ിസ്റ്റർ ടെയ്തിട്ടുള്ള കസ്റ്റമർമാർക്ക് യസ് ബാങ്ക്-ൽ
രജ്ിസ്റ്റർ ടെയ്തിട്ടുള്ള ടമാകരൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് 567678 നമ്പറിപലക്ക് ‘YESMOB’ എന്ന് ഒരു SMS
അയച്ചുടകാണ്ട് ടമാകരൽ രാങ്ിുംഗ് ആപ്ലിപക്കഷ്ൻ

ൗൺപലാഡ് ടെയ്ുന്നതിലൂടെ ടമാകരൽ

രാങ്ിുംഗ് ഉപപയാഗിച്ച് തുെങ്ങാനാകുും


ടമാകരൽ രാങ്ിുംഗിലൂടെ ഓഫർ ടെയ്ുന്ന മുഖയ പേവനങ്ങള് o

രാലൻസ് അപനവഷ്ണും

o

മിനി പസ്റ്ററ്റ്ടമന്്

o

ഇഷ്യൂ ടെയ്ത ടെക്കുകള്ക്കായി പസ്റ്റാപ്പ് പപയ്ടമന്് അ യർത്ഥന

o

ടെക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് അപനവഷ്ണും

o

ടെക്ക് രുക്ക് ഇഷ്യൂ ടെയ്ൽ അ യർത്ഥന

o

യസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിപലക്കുള്ള ഫണ്ട് കകമാറലുകള്

o

NEFT / IMPS വഴി യസ് ബാങ്ക് ഇതര അക്കൗണ്ടുകളിപലക്ക് ഫണ്ട് കകമാറലുകള്

o

അക്കൗണ്ട് പസ്റ്ററ്റ്ടമന്റുകള്

o

പെും

o

ബ്പീടപയ്ഡ് ടമാകരൽ റീൊർജ്ജ്, DTH, രിൽ പപയ്ടമന്് പപാലുള്ള മർച്ചന്്

ിപപ്പാേിറ്റ് വിശ്ദാുംശ് അപനവഷ്ണും

േർവീേുകള്
എസ്എംഎസ് ബാങ്ിംഗ്
എലലാ SMS രാങ്ിുംഗ് ആവശ്യകതകള്ക്കായി ഒറ്റ നമ്പർ (+91-9840909000),

േുബ്പധാന അക്കൗണ്ട്

വിവരങ്ങള് 24 x 7 േമയത്തുും ല ിക്കാൻ കസ്റ്റമടറ ബ്പാപ്തമാക്കുന്നു.
ടമാകരൽ രജ്ിസ്പബ്െഷ്ൻ

YESREG

YESREG <Customer ID>

അക്കൗണ്ട് രാലൻസ് അപനവഷ്ണും

YESBAL

YESBAL <Customer ID>

അക്കൗണ്ടിടല കഴിഞ്ഞ 5 ദിവേടത്ത ഇെപാെികള്

YESTXN

YESTXN <Customer ID>

ടെക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് അപനവഷ്ണും

YESCST

YESCST <Customer ID><cheque number>

പസ്റ്റാപ്പ് ടെക്ക് അ യർത്ഥന

YESSTP

YESSTP <Customer ID><cheque number>

ടെക്ക് അ യർത്ഥന

YESCHQ

YESCHQ <Customer ID>

ിപപ്പാേിറ്റുകളുടെ വിശ്ദാുംശ്ങ്ങള്

YESFDQ

YESFDQ <Customer ID>

അക്കൗണ്ട് പസ്റ്ററ്റ്ടമന്് അ യർത്ഥിക്കൽ

YESSTM

YESSTM <Customer ID>

YESHLP

YESHLP <Customer ID>

അക്കൗണ്ടിപലക്ക് രന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഫിക്േഡ്

പമൽപ്പറഞ്ഞ പിന്ത്ുണയ്ക്കുന്ന എലലാ
അ യർത്ഥനകളുടെയുും ലിസ്റ്റ്

ഒന്നിപലടറ അക്കൗണ്ടുകള് ഒപര കസ്റ്റമർ ID-യിൽ ലിങ്് ടെയ്ുന്ന േന്ദർ ത്തിൽ, അ യർത്ഥനകളുടെ
അവോനും അനുപയാജ്യമായ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ നൽകുക. ഉദാഹരണും: YESSTP <Cust ID><Cheque
No.><Account No.>
മിസ്ഡ് ശകാൾ ബാങ്ിംഗ്
നിങ്ങളുടെ രജ്ിസ്റ്റർ ടെയ്ത ടമാകരൽ നമ്പറിൽ നിന്നുും (+91-9840909000) എന്നതിപലക്ക് SMS “YESREG
<Cust ID>” അയച്ചുടകാണ്ട് മിസ്ഡ് പകാള് രാങ്ിുംഗിനായി രജ്ിസ്റ്റർ ടെയ്ാനാകുും
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09223920000 നമ്പറിൽ ഒരു മിസ്ഡ് പകാള് നൽകുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് രാലൻസ് അറിയുക



09223921111 നമ്പറിൽ ഒരു മിസ്ഡ് പകാള് നൽകിടക്കാണ്ട് അവോനടത്ത 5 ഇെപാെുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ്
േവന്ത്മാക്കുക

ബ്ശദ്ധിക്കുക:-



ഒന്നിപലടറ അക്കൗണ്ടുകള് ലിങ്് ടെയ്തിട്ടുള്ള േന്ദർ ത്തിൽ, എലലാ അക്കൗണ്ടുകളുടെയുും
രാലൻസ് ഒരു മിസ്ഡ് പകാള് നൽകുന്നതിലൂടെ SMS ആയി അയയ്ക്കുും, എന്നിരുന്നാലുും,
അവോനടത്ത 5 ഇെപാെുകള് ബ്പാഥമിക അക്കൗണ്ട് നമ്പറിനായി മാബ്തും നൽകടപ്പെുും



മിസ്ഡ് പകാള് രാങ്ിുംഗിനായി ബ്പാഥമിക അക്കൗണ്ട് നമ്പർ മാറ്റാൻ, (+91-9840909000) നമ്പറിപലക്ക്
YESDEF <Cust ID><Account No.> എന്ന് SMS അയയ്ക്കുക



ഒന്നിപലടറ കസ്റ്റമർ ഐ

ികള്ക്കായി നിങ്ങളുടെ ടമാകരൽ നമ്പർ രജ്ിസ്റ്റർ ടെയ്തിട്ടുടണ്ടങ്ിൽ,

നിങ്ങള്ക്ക് ഈ പേവനും ബ്പപയാജ്നടപ്പെുത്താൻ ോധിക്കിലല
എടിഎം-കളും ടഡബിറ്റക / എടിഎം കാർഡുകളും


പലാകത്തുെനീളമുള്ള പങ്ാളി ATM-കളിൽ ഈ ടനറ്റ്വർക്കുകള് ഉള്ടപ്പെുന്നു – NFS, Visa, MasterCard



എലലാ യസ് ബാങ്ക് ATM-കളിലുും ഓഫർ ടെയ്ുന്ന മുഖയ പേവനങ്ങളിൽ ഉള്ടപ്പെുന്നവ -





o

ടെക്ക്

ിപപ്പാേിറ്റുകള്

o

രാലൻസ് അപനവഷ്ണും

o

മിനി പസ്റ്ററ്റ്ടമന്റുകള്

o

ടെക്ക് രുക്ക് ഇഷ്യൂ ടെയ്ൽ അ യർത്ഥന

o

അക്കൗണ്ട് പസ്റ്ററ്റ്ടമന്റുകള്

o

പിൻ മാറ്റും

o

സ്ഥിര നിപക്ഷപും തുറക്കൽ

o

ലീഡ് ജ്നപറഷ്ൻ (പനാൺ-YBL കസ്റ്റമർമാർക്കായി)

o

ൊറ്റ സ്കക DTH റീൊർജ്ജ്

o

ടമാകരൽ റീൊർജ്ജ്

പലാകടത്തമ്പാെുും എലലാ പങ്ാളി രാങ്് ATM-കളിലുും ഓഫർ ടെയ്ുന്ന മുഖയ പേവനങ്ങള്
o

പണും പിൻവലിക്കലുകള്

o

രാലൻസ് അപനവഷ്ണും

o

പിൻ മാറ്റും

ATM-കളിൽ നിന്നുും പണും പിൻവലിക്കാനുും പഷ്ാപ്പിുംഗ് ടെർമിനലുകള് വഴി പണമെയ്ക്കലുകള്
നെത്താനുും ട

രിറ്റ് കാർഡ് ഉപപയാഗിക്കാനാകുും

POS ടെർമിനലുകള്)/പപയ്ടമന്് പഗറ്റ്പവകള്
ടബ്കഡിറ്റക കാർഡ്
യസ് ബാങ്ക് ടബ്ക

ിറ്റ് കാർ

ുകള് അതിശ്യിപ്പിക്കുന്ന േവിപശ്ഷ്തകളുും േമാനതയിലലാത്ത

ബ്പപയാജ്നങ്ങളുും ല യമാക്കുന്നു! ഇവയിൽ െിലത് ഇവയാണ്:


നിങ്ങളുടെ ജ്ീവിതകശ്ലി ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് പയാജ്ിച്ച വിവിധയിനും ടബ്ക



റിപവാള്വിുംഗ് ടബ്ക



ഒരിക്കലുും കാലഹരണടപ്പൊത്ത റിവാർഡ് പപായിന്റുകളുമായി േമാനതയിലലാത്ത റിവാർഡ്

ിറ്റ് കാർ

ുകള്

ിറ്റിൽ മികച്ച പലിശ് നിരക്കുകള്

പബ്പാബ്ഗാും


ഇന്ത്യയിടല എലലാ ഫയൂവൽ പസ്റ്റഷ്നുകളിലുും ഫയൂവൽ േർൊർജ്ജ് പവവർ

കസ്റ്റമർ-ബാങ്ർ ബന്ധത്തിന്ടറ ടരാതുവായ ഏരിയകൾ
ശസവിംഗ്സ് ബാങ്ക അക്കൗണ്ടക


േമ്പാദയ ശ്ീലും വളർത്താനുും പണത്തിന്ടറ

ാവി ആവശ്യും നിറപവറ്റാനുും വയക്തികടള

േഹായിക്കുന്നതിന് ഉപേശ്ിച്ചുള്ളതാണ് പേവിുംഗ്സ് രാങ്് അക്കൗണ്ടുകള്


ടറമിറ്റൻേുകള് / ടെക്കുകള് / ട

രിറ്റ് / ATM കാർഡ് / ഇന്റർടനറ്റ് രാങ്ിുംഗ് എന്നിവയിലൂടെ

ഈ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് തുകകള് നിപക്ഷപിക്കാൻ/പിൻവലിക്കാൻ ോധിക്കുും


ബ്െസ്റ്റുകള്/കേറ്റുകള് ആയി അക്കൗണ്ടുകള് തുറക്കാും (റിേർവ് രാങ്് ഓഫ്റ് ഇന്ത്യ (RBI)
അുംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പപാടല)
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2017 ടേപ്റ്റുംരർ 1 മുതലുള്ള ബ്പാരലയും അനുേരിച്ച്, ബ്പതിദിന പക്ലാേിുംഗ് രാലൻേിന്
ഇനിപ്പറയുന്ന പലിശ് നിരക്കുകള് രാധകമാകുന്നതാണ്, കബ്തമാേ അെിസ്ഥാനത്തിൽ
നൽകുകയുും ടെയ്ുും, കുറഞ്ഞ തുക ഇനിപ്പറയുന്നതായാണ് ഇത് ബ്പവർത്തിക്കുക, Re. 1/-.
ശസവിംഗ്സ്

പലിശ നിരക്ക് w.e.f

ബാലൻസുകൾ

1 ടസപ്റ്റ്റംബർ 17

1 ലക്ഷും രൂപയിൽ താടഴ

5% p.a.

1 ലക്ഷും മുതൽ 1

6% p.a.

പകാെിയിൽ താടഴ വടര
1 പകാെിയുും

6.25% p.a.

അതിനുമുകളിലുും
ഇൻഡ്യൻ രൂപ 100 ക

ാടിക്ക് കേലെയുള്ള സംഖ്യ

ൾക്ക്, ദയവുലെയ്ത് ശായുോയി അഥവാ

നിർദ്ദിഷ്ട റികെഷൻഷിപ് ോകനജരുോയി ബന്ധലെടു

. നിരക്കു

ൾ യസ് ബാങ്ക് ന്ലറ ോത്രം

വികവെനം അനുസരിച്ചുള്ള ോറ്റങ്ങൾക്ക് വികേയോയിരിക്കും. നിബന്ധന


ടപാതു

ഓഹരികള്ക്കുള്ള

അപപക്ഷയുും

ASBA

ട

ബ്റ്റുും

ൾ ബാേ

ോണ്.

ഈ

അടക്കൗണ്ടിൽ

നിന്ന്

ിവി

ന്് വാറന്റുകള് ഈ

നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുും.


ടെക്കുകള്, അക്കൗണ്ട് ഉെമയുടെ (ഉെമകളുടെ) പപരിൽ എെുക്കുന്ന

അക്കൗണ്ട് വഴി മാബ്തും പശ്ഖരിക്കുന്നതാണ്. ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉെമയുടെ (ഉെമകളുടെ) പപരിൽ
എെുക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ബ്െടമന്റുകള് കളക്റ്റ് ടെയ്ാവുന്നതലല



തുെർച്ചയായി

2

വർഷ്ക്കാലും

ഈ

അക്കൗണ്ട്

വഴി

കസ്റ്റമർ

പനരിട്ട്

നെത്തുന്നിടലലങ്ിൽ അതിടന ഒരു പ

ാർമന്റ് അക്കൗണ്ടായി കണക്കാക്കുും

േമയാേമയങ്ങളിൽ

'നിരക്കുകളുടെ

രാങ്ിന്ടറ

ടഷ്

യൂളുകളിൽ'

ഇെപാെുകടളാന്നുും

വയക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്

പപാടല അക്കൗണ്ട് ഉെമ നിശ്ചിത മിനിമും ശ്രാശ്രി ബ്പതിമാേ/കബ്തമാേ രാലൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ
നിലനിർപത്തണ്ടതുണ്ട്. ഇത് പാലിക്കാതിരിക്കുന്നത് േർവീസ് ൊർജ്ജുകള്ക്ക് ഇെയാക്കുും.
ശരാശരി ലബ്തമാസ ബാലൻസ് (AQB) കണക്കാക്കുന്നത് - ഒരു ോമ്പത്തിക കബ്തമാേത്തിടല
ജ്ൂകല-ടേപ്റ്റുംരർ,

(ഏബ്പിൽ-ജ്ൂൺ,

ഒക്പൊരർ-

ദിവേടത്ത (EOD) ആ അക്കൗണ്ടിടല ശ്

രാശ്രി

ിേുംരർ,

ജ്നുവരി-മാർച്ച്) അവോന

രാലൻേിന്ടറ

അെിസ്ഥാനത്തിലാണ്.

ഉദാഹരണത്തിന് – (EOD രാലൻസ് ദിവേും 1 +EOD രാലൻസ് ദിവേും 2..........) /ോമ്പത്തിക
കബ്തമാേത്തിടല ദിവേങ്ങളുടെ എണ്ും
ശരാശരി ബ്രതിമാസ ബാലൻസ് (AQB) കണക്കാക്കുന്നത് - ഒരു മാേക്കാലയളവിടല അവോന
ദിവേടത്ത (EOD) അക്കൗണ്ടിടല ശ്രാശ്രി രാലൻേുകളുടെ അെിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉദാഹരണത്തിന് –
(EOD രാലൻസ് ദിവേും 1 +EOD രാലൻസ് ദിവേും 2..........) /മാേത്തിടല ദിവേങ്ങളുടെ എണ്ും
കറന്് അക്കൗണ്ടുകൾ


ിമാൻഡ്

ിപപ്പാേിറ്റ് രൂപത്തിലുള്ളതാണ് കറന്് അക്കൗണ്ട്, അക്കൗണ്ടിടല രാലൻേിടന

ആബ്ശ്യിച്ച്

എബ്ത

തവണ

പവണടമങ്ിലുും

അടലലങ്ിൽ

േമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള

തുക

വടര

പിൻവലിക്കലുകള് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.


വയക്തികള് ടബ്പാകബ്പറ്റർഷ്ിപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങള്, പങ്ാളിത്ത സ്ഥാപനങ്ങള്, േവകാരയ-പബ്ലിക്ക്
ലിമിറ്റഡ്

കമ്പനികള്,

പരിമിത

രാധയതയുള്ള

പാർട്ണർഷ്ിപ്പുകള്,

ഒറ്റ

വയക്തിയുള്ള

കമ്പനികള്, HUF-കള്, ടോകേറ്റികള്, ബ്െസ്റ്റുകള്, അപോേിപയഷ്നുകള് മുതലായവർക്ക്
കറന്് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാവുന്നതാണ്.


കറന്് അക്കൗണ്ടിൽ േൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ടബ്ക



തുെർച്ചയായി

2

വർഷ്ക്കാലും

നെത്തുന്നിടലലങ്ിൽ അതിടന ഒരു പ


ഈ

ിറ്റ് രാലൻേുകളിൽ പലിശ്ടയാന്നുും ല ിക്കുന്നിലല

അക്കൗണ്ട്

വഴി

കസ്റ്റമർ

പനരിട്ട്

ഇെപാെുകടളാന്നുും

ാർമന്റ് അക്കൗണ്ടായി കണക്കാക്കുും

േമയാേമയങ്ങളിൽ രാങ്ിന്ടറ 'നിരക്കുകളുടെ ടഷ്

യൂളുകളിൽ' വയക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്

പപാടല അക്കൗണ്ട് ഉെമ നിശ്ചിത മിനിമും ശരാശരി ലബ്തമാസ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ
നിലനിർപത്തണ്ടതുണ്ട്. ഇത് പാലിക്കാതിരിക്കുന്നത് േർവീസ് ൊർജ്ജുകള്ക്ക് ഇെയാക്കുും.
ശ്രാശ്രി കബ്തമാേ രാലൻസ് (AQB) കണക്കാക്കുന്നത് - ഒരു ോമ്പത്തിക കബ്തമാേത്തിടല
(ഏബ്പിൽ-ജ്ൂൺ,
ദിവേടത്ത

ജ്ൂകല-ടേപ്റ്റുംരർ,

(EOD)

ആ

ഒക്പൊരർ-

അക്കൗണ്ടിടല

ശ്രാശ്രി

ിേുംരർ,

ജ്നുവരി-മാർച്ച്) അവോന

രാലൻേിന്ടറ

അെിസ്ഥാനത്തിലാണ്.

ഉദാഹരണത്തിന് – (EOD രാലൻസ് ദിവേും 1 + EOD രാലൻസ് ദിവേും 2......+EOD രാലൻസ്
ദിവേും n) / ോമ്പത്തിക കബ്തമാേത്തിടല ദിവേങ്ങളുടെ എണ്ും

പതിപ്പ് 5
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തീയതി: 05/07/2018

ശലാബൽ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ിംഗ്


േമ്പാദയ ശ്ീലും വളർത്താനുും

ാവി ോമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങള് നിറപവറ്റാനുും NRI-കള്, PIO-കള്,

ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് പഠിക്കുന്ന വിദയാർത്ഥികള് എന്നിവടര േഹായിക്കുന്നതിനായി
ടെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പനാൺ-ടറേി


ന്് പേവിുംഗ്സ് രാങ്് അക്കൗണ്ടുകള്

ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ നിലനിർത്തുന്ന പനാൺ-ടറേി
ഓർ

ികേൻ

ന്് എക്പസ്റ്റണൽ (NRE), പനാൺ-ടറേി

ന്്

ിനറി (NRO) അക്കൗണ്ടുകള് നിർദിഷ്ട ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി തുറക്കാൻ ോധിക്കുും. പഫാറിൻ

ഇൻപവഡ് ടറമിറ്റൻേുകള് / ടെക്കുകള് / ട

രിറ്റ് / ATM കാർഡ് / ഇന്റർടനറ്റ് രാങ്ിുംഗ്

എന്നിവ ഉപപയാഗിച്ച് ഈ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് പണും പിൻവലിക്കുകപയാ നിപക്ഷപും
നെത്തുകപയാ ടെയ്ാും


വിപദശ്ത്തുള്ള ഒരു രാങ്് വഴി ഇന്ത്യയിപലക്ക് ടറമിറ്റ് ടെയ്ുന്ന ഫണ്ടുകള് ഉപപയാഗിച്ച് പനാൺടറേി

ന്്

എക്പസ്റ്റണൽ

(NRE)

നിപക്ഷപ

അക്കൗണ്ടുകള്

തുറക്കാനാകുും.

ഇടതാരു

റീപാബ്െിയരിള് അക്കൗണ്ടാണ്, മടറ്റാരു NRE അക്കൗണ്ട് അടലലങ്ിൽ FCNR (B) അക്കൗണ്ടിൽ
നിന്നുള്ള

കകമാറൽ

അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.

അക്കൗണ്ടുകളിൽ

NRE

നിന്ന്

പലാക്കൽ

പപയ്ടമന്റുകള് എളുപ്പത്തിൽ നെത്താനാകുും.


ബ്പാപദശ്ികമായ ഇെപാെുകളിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ടുകള് പശ്ഖരിക്കുന്നതിന് പനാൺ-ടറേി
ഓർ

ിനറി

നിപക്ഷപ

(NRO)

അക്കൗണ്ടുകള്

തുറക്കാവുന്നതാണ്.

NRO

ന്്

ിപപ്പാേിറ്റ്

അക്കൗണ്ടുകളിടല ബ്പിൻേിപ്പൽ പനാൺ -റീപാബ്െിയരിള് ആടണങ്ിലുും, NRO രാലൻേുകളിൽ
നിന്നുള്ള/ RBI മാർഗ നിർപേശ് ബ്പകാരും ഇന്ത്യയിൽ നിർവഹിച്ച വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പനയിൽ
നിന്നുള്ള നിലവിടല വരുമാനവുും ബ്പതിവർഷ്ും USD 1 ദശ്ലക്ഷും വടരയുള്ള പലിശ് േമ്പാദയവുും
റീപാബ്െിയരിള് ആണ്.


NRE / NRO നിപക്ഷപങ്ങളുടെ പലിശ്കള് ബ്രാഞ്ചുകളിലുും രാങ്ിന്ടറ ടവബ്കേറ്റിലുും
ബ്പദർശ്ിപ്പിക്കുന്നതാണ്



2017 ടേപ്റ്റുംരർ 1 മുതലുള്ള ബ്പാരലയും അനുേരിച്ച്, ബ്പതിദിന പക്ലാേിുംഗ് രാലൻേിന്
ഇനിപ്പറയുന്ന പലിശ് നിരക്കുകള് രാധകമാകുന്നതാണ്, കബ്തമാേ അെിസ്ഥാനത്തിൽ
നൽകുകയുും ടെയ്ുും, കുറഞ്ഞ തുക ഇനിപ്പറയുന്നതായാണ് ഇത് ബ്പവർത്തിക്കുക, Re. 1/-.
ശസവിംഗ്സ്

പലിശ നിരക്ക് w.e.f

ബാലൻസുകൾ

1 ടസപ്റ്റ്റംബർ 17

1 ലക്ഷും രൂപയിൽ താടഴ

5% p.a.

1 ലക്ഷും മുതൽ 1

6% p.a.

പകാെിയിൽ താടഴ വടര
1 പകാെിയുും

6.25% p.a.

അതിനുമുകളിലുും
ഇൻഡ്യൻ രൂപ 100 ക

ാടിക്ക് കേലെയുള്ള സംഖ്യ

ൾക്ക്, ദയവുലെയ്ത് ശായുോയി അഥവാ

നിർദ്ദിഷ്ട റികെഷൻഷിപ് ോകനജരുോയി ബന്ധലെടു



. നിരക്കു

ൾ യസ് ബാങ്ക് ന്ലറ ോത്രം

വികവെനം അനുസരിച്ചുള്ള ോറ്റങ്ങൾക്ക് വികേയോയിരിക്കും. നിബന്ധന

ൾ ബാേ

തുെർച്ചയായി

ഇെപാെുകടളാന്നുും

2

വർഷ്ക്കാലും

ഈ

അക്കൗണ്ട്

വഴി

കസ്റ്റമർ

പനരിട്ട്

നെത്തുന്നിടലലങ്ിൽ അതിടന ഒരു പ

ാർമന്റ് അക്കൗണ്ടായി കണക്കാക്കുും

േമയാേമയങ്ങളിൽ

'നിരക്കുകളുടെ

രാങ്ിന്ടറ

ടഷ്

യൂളുകളിൽ'

ോണ്.

വയക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്

പപാടല അക്കൗണ്ട് ഉെമ നിശ്ചിത മിനിമും ശ്രാശ്രി ബ്പതിമാേ/കബ്തമാേ രാലൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ
നിലനിർപത്തണ്ടതുണ്ട്. ഇത് പാലിക്കാതിരിക്കുന്നത് േർവീസ് ൊർജ്ജുകള്ക്ക് ഇെയാക്കുും
1. ശരാശരി ലബ്തമാസ ബാലൻസ് (AQB) കണക്കാക്കുന്നത് - ഒരു ോമ്പത്തിക കബ്തമാേത്തിടല
(ഏബ്പിൽ-ജ്ൂൺ,
ദിവേടത്ത

ജ്ൂകല-ടേപ്റ്റുംരർ,

(EOD)

ആ

ഒക്പൊരർ-

അക്കൗണ്ടിടല

ശ്രാശ്രി

ിേുംരർ,

ജ്നുവരി-മാർച്ച്) അവോന

രാലൻേിന്ടറ

അെിസ്ഥാനത്തിലാണ്.

ഉദാഹരണത്തിന് – (EOD രാലൻസ് ദിവേും 1 +EOD രാലൻസ് ദിവേും 2..........) /ോമ്പത്തിക
കബ്തമാേത്തിടല ദിവേങ്ങളുടെ എണ്ും
2. ശരാശരി ബ്രതിമാസ ബാലൻസ് (AQB) കണക്കാക്കുന്നത് - ഒരു മാേക്കാലപത്തക്ക് അക്കൗണ്ടിടല
ശ്രാശ്രി ദിവേ അവോന (EOD) രാലൻേുകള് ഉദാഹരണത്തിന് – (EOD രാലൻസ് ദിവേും 1
+EOD രാലൻസ് ദിവേും 2..........) /മാേത്തിടല ദിവേങ്ങളുടെ എണ്ും
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ശടം ഡിശപ്പാസിറ്റക അക്കൗണ്ടുകൾ


കൂെുതൽ വിവരങ്ങള് നിങ്ങള് പതെുന്നതിടനയുും ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റാഫ്റ് േവാഗതും ടെയ്ുന്നു ഒപ്പും
നിങ്ങളുടെ ആവശ്യും അനുേരിച്ച് വിവിധ

ിപപ്പാേിറ്റ് സ്കീമുകളിൽ നിപക്ഷപിക്കാൻ നിങ്ങടള

േഹായിക്കുന്നതിൽ അതീവ േപന്ത്ാഷ്വുമുണ്ട്


വയക്തികള്,

പങ്ാളിത്ത

സ്ഥാപനങ്ങള്,

േവകാരയ-പബ്ലിക്ക്

HUF-കള്/വയക്തമാക്കിയ അപോേിപയറ്റുകള് എന്നിവർക്ക് പെും

ലിമിറ്റഡ്

കമ്പനികള്,

ിപപ്പാേിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകള്

തുറക്കാനാകുും


െില പെും

ിപപ്പാേിറ്റ് സ്കീമുകള് മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ഉയർന്ന പലിശ് നിരക്കുകള് ഓഫർ

ടെയ്പതക്കാും


മറ്റുവിധത്തിൽ വയക്തമാക്കാത്ത പക്ഷും, രാങ്ിൽ നിപക്ഷപമുള്ള കാലയളവിടല രാധകമായ
പലിശ് നിരക്കിൽ കാലാവധി എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പിൻവലിക്കലുകള് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്,
എന്നിരുന്നാലുും, 7 ദിവേത്തിൽ താടഴ രാങ്ിലുള്ള

ിപപ്പാേിറ്റ് കാലാവധി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ്

പിൻവലിച്ചാൽ പലിശ്ടയാന്നുും ല ിക്കിലല


അ യർത്ഥിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് കാലാവധി തീയതികളിൽ രാങ്് പെും

ിപപ്പാേിറ്റ് പുതുക്കുകയുും

േമയാേമയങ്ങളിൽ രാങ്് നിശ്ചയിക്കുന്ന കാലാവധിയിപലക്കായി നെപ്പിലുള്ള നിരക്കുകളിൽ
പലിശ് നൽകുകയുും ടെയ്ുും. ബ്പപതയക നിർപേശ്ങ്ങളുടെ അ ാവത്തിൽ, 1 പകാെിയിൽ താടഴയുള്ള
ിപപ്പാേിറ്റ്

േമാന

കാലയളവിപലക്ക്

അടലലങ്ിൽ

കാലാവധിയുടെ

േമയടത്ത

പലിശ്

നിരക്കുകളുടെ രാധകമായ വയവസ്ഥകള് അനുേരിച്ച് ഓപട്ടാമാറ്റിക്കായി പുതുക്കുും


വാർഷ്ികമായി കണക്കാക്കുന്ന പലിശ് നിരക്കുകളുും ഒരു വർഷ്ടത്ത ദിവേങ്ങളുടെ എണ്വുും
ആക്െവൽ (അതായത്, ഒരു അധിവർഷ്ത്തിൽ 366 ദിവേും) ആയി കണക്കിടലെുക്കുും



ിപപ്പാേിറ്റുകളിലുള്ള പലിശ് കബ്തമാേമായി അടലലങ്ിൽ േഞ്ചിത കബ്തമാേമായി (അതായത്.,
പലിശ്യുടെ പുനർനിപക്ഷപും) അടലലങ്ിൽ

ിസ്കൗണ്ടുള്ള മൂലയത്തിൽ ബ്പതിമാേമായി അടലലങ്ിൽ

ിപപ്പാേിറ്ററുടെ തീരുമാനും അനുേരിച്ച് കാലാവധി തീയതിയിൽ


പലിശ്

നിരക്കുകള്

േമയാേമയങ്ങളിൽ

പരിഷ്കരിക്കുകയുും

ടപാതുജ്നങ്ങളുടെ

അറിവിപലക്കായി ബ്രാഞ്ചുകളിലുും‟ ടവബ്കേറ്റുകളിലുും ബ്പദർശ്ിപ്പിക്കുകയുും ടെയ്ുന്നു


പുതുക്കലുകള്ക്കുും പുതിയ

ിപപ്പാേിറ്റുകള്ക്കുും മാബ്തമായിരിക്കുും പരിഷ്കരിച്ച പലിശ്

നിരക്കുകള് രാധകമാവുക അപതേമയും നിലവിടല

ിപപ്പാേിറ്റിന് കരാർ ബ്പകാരമുള്ള

നിരക്കിൽ പലിശ് ല ിക്കുന്നത് തുെരുും


ിപപ്പാേിറ്റുകളിടല പലിശ്, ഓപരാ നിപക്ഷപകനിൽ നിന്നുും ഓപരാ ോമ്പത്തിക വർഷ്വുും
ആദായ നികുതി അധികാരികള് നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കുകളിൽ ഉറവിെത്തിൽ നിന്നുള്ള നികുതി
കിഴിക്കലിന് (TDS) വിപധയമായിരിക്കുും



നികുതി

കിഴിക്കാടത

ിപപ്പാേിറ്റുകളിൽ

പലിശ്

ല ിക്കുന്നതിന്

വർഷ്ത്തിന്ടറ തുെക്കത്തിൽ പഫാും നും. 15 H/G-ൽ വയക്തിഗത

ഒരുപടക്ഷ

ിപപ്പാേിറ്റർക്ക്



കിഴിച്ച ൊക്േിനായി രാങ്് TDS േർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ടെയ്ുന്നതാണ്



േവീപ്-ഇൻ എന്നത് പെും

ോമ്പത്തിക

ിക്ലപറഷ്ൻ നെത്താും

ിപപ്പാേിറ്റ് അക്കൗണ്ടുമായി പേവിുംഗ്േിടന / കറന്് അക്കൗണ്ടിടന

ലിങ്് ടെയ്ുന്ന േൗകരയമാണ്. അപരയാപ്തമായ രാലൻേിന്ടറ േന്ദർ ത്തിൽ, ലിങ്് ടെയ്ത പെും
ിപപ്പാേിറ്റിടന കാലാവധി എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ളതിന്ടറ അെിസ്ഥാനത്തിൽ ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ്
ഔട്ട്

(േവീപ്പ്-ഇൻ

ടേറ്റപ്പ്)

അെിസ്ഥാനത്തിൽ

പവർതിരിക്കുന്നതാണ്,

ആവശ്യമായ

തുക

പേവിുംഗ്സ് / കറന്് അക്കൗണ്ടിപലക്ക് ബ്ൊൻസ്ഫർ ടെയ്ുകയുും ടെയ്ുും.


പെും

ിപപ്പാേിറ്റിൻപമൽ

നിശ്ചിത

പരിധിയിലുള്ള

പലാൺ

അനുവദിക്കുന്നതാണ്,

വയക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള നിരക്കുകളിൽ പലിശ് ഈൊക്കിടക്കാണ്ടായിരിക്കുും അനുവദിക്കുക


പജ്ായിന്് പപരുകളിലുള്ള പെും
o

എലലാ

പജ്ായിന്്

ിപപ്പാേിറ്റിടന്റ

ിപപ്പാേിറ്റുകള് –

നിപക്ഷപകരുും

ബ്പീമെവർ

ഒപ്പിട്ട

റീപപയ്ടമന്്

അ യർത്ഥിച്ചാൽ

മാബ്തപമ

അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ.

മാബ്തും

പെും

പമൽപ്പറഞ്ഞതിൻ

ബ്പകാരമാടണങ്ിലുും, “Either അടലലങ്ിൽ Survivor” അടലലങ്ിൽ “Former അടലലങ്ിൽ Survivor”
മാൻപ

റ്റുള്ള പെും/ഫിക്േഡ്

നിന്നുള്ള േുംയുക്ത മാൻപ
േുംയുക്ത

ിപപ്പാേിറ്റിന്ടറ േന്ദർ ത്തിൽ, േുംയുക്ത നിപക്ഷപകരിൽ
റ്റ് ഉടണ്ടങ്ിൽ ഇതരയാള് മരണടപ്പട്ടാൽ ജ്ീവിച്ചിരിക്കുന്ന

ിപപ്പാേിറ്റർക്ക് പെും/ഫിക്േഡ്

ിപപ്പാേിറ്റ് കാലാവധി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ്

പിൻവലിക്കാൻ രാങ്് അനുവദിക്കുന്നുടവന്നത് കസ്റ്റമർ(മാർ) അുംഗീകരിക്കുന്നു
o

പെും

ിപപ്പാേിറ്റിലാണ് പലാൺ ആവശ്യടപ്പെുന്നടതങ്ിൽ, എലലാ പജ്ായിന്റ് നിപക്ഷപകരുും

പലാൺ അപപക്ഷയിൽ ഒപ്പിെണും
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കാലാവധി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് കസ്റ്റമർ നിപക്ഷപും പിൻവലിക്കുകയാടണങ്ിൽ,
തീയതിയിൽ

നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന

പലിശ്

കാലയളവിൽ ആയിരിക്കുും പലിശ് നൽകുക. ട

നിരക്കിൽ,

രാങ്ിൽ

ാമസ്റ്റിക്ക്, NRO

ിപപ്പാേിറ്റ്

നിപക്ഷപമുണ്ടായിരുന്ന

ിപപ്പാേിറ്റുകളുടെ കാരയത്തിൽ,

രുക്കിുംഗ് തീയതിയുടെ 7 ദിവേത്തിനുള്ളിൽ കാലാവധിടയത്തുന്നതിന് മുമ്പ്
പിൻവലിക്കുകയാടണങ്ിൽ പലിശ്ടയാന്നുും ല ിക്കിലല. NRE/FCNR

ിപപ്പാേിറ്റ്

ിപപ്പാേിറ്റിന്ടറ കാരയത്തിൽ,

രുക്കിുംഗ് തീയതി മുതൽ 1 വർഷ്ും പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് കാലാവധിടയത്തുന്നതിന് മുപന്ന
ിപപ്പാേിറ്റ്

NRE/FCNR

ിപപ്പാേിറ്റുകളുടെ

പിൻവലിക്കുകയാടണങ്ിൽ

കാരയത്തിൽ

പലിശ്ടയാന്നുും

ബ്പതിവർഷ്ടത്ത

പലിശ്

ല ിക്കിലല.

നിരക്കുകള്

FCNR

(B)

അധിവർഷ്ും

കണക്കിടലെുക്കാടത 360 ദിവേത്തിന്ടറ അെിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കാക്കുന്നതാണ്

മനാ യുർ കസ്റ്റമേഴ്സ് മാർഗനിർശേശങ്ങൾ


റിേർവ് രാങ്് ഓഫ്റ് ഇന്ത്യയുടെ െട്ടങ്ങള് അനുേരിച്ച് രാങ്ിന് ഒരു ‘Know Your Customer (KYC)’
നയമുണ്ട്.



ോമ്പത്തിക കുറ്റങ്ങള് അടലലങ്ിൽ

ീകരബ്പവർത്തനങ്ങള്ക്ക് പണും നൽകൽ പപാലുള്ള ബ്കിമിനൽ

കാരയങ്ങള്ക്ക് മനഃപൂർവപമാ അലലാടതപയാ രാങ്ിടന ഉപപയാഗിക്കുന്നത് തെയുക എന്നതാണ്
രാങ്ിന്ടറ

KYC

തതവും.

കസ്റ്റമർമാടര

ോമ്പത്തിക

ഇെപാെുകള്

നന്നായി

മനസ്സിലാക്കാനുും

അറിയാനുും/മനസ്സിലാക്കാനുും

അതനുേരിച്ച്

റിസ്ക്

മാപനജ്

അവരുടെ
ടെയ്ാനുും

േൗകരയടമാരുക്കുക എന്ന ലക്ഷയും കൂെി ഈ നയത്തിനുണ്ട്.


രാങ്ുമായി രന്ധമുണ്ടായിരിക്കുകയുും, അക്കൗണ്ടുകള് തുറക്കുകയുും അടലലങ്ിൽ രാങ്ുമായി
കാരയമായ

രിേിനസ്

ഇെപാെുകള്

നെത്തുകയുും

ടെയ്ുന്ന

കസ്റ്റമർമാടര

ശ്രിയായി

നിർണയിക്കാനുും പരഖടപ്പെുത്താനുും രാങ്് യുക്തമായ KYC നെപെിബ്കമങ്ങളുും ഇന്പറണൽ
നെപെികളുും കകടക്കാണ്ടിട്ടുണ്ട്.


അക്കൗണ്ട്
പ



തുറക്കുന്ന

േമയത്ത്

നിയമപരമായ

ഐ

ന്റിറ്റി

സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്

രാങ്്

ാകയുടമന്റുകള് േവീകരിക്കുന്നു, കസ്റ്റമറുടെ വിലാേവുും ഒപ്പുും പരിപശ്ാധിച്ചുറപ്പിക്കുന്നു

കസ്റ്റമറിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ബ്പധാന പരഖകള്
o

നിയമപരമായ ഐ

ന്റിറ്റിയുും കസ്റ്റമറുടെ എന്റിറ്റിയുും സ്ഥാപിക്കാൻ – പാസ്പപാർട്ട്

/ആധാർ കാർഡ്/പാൻ കാർഡ്/പവാട്ടർ ഐ

ന്റിറ്റി കാർഡ്/കബ്

വിുംഗ് കലേൻസ്

മുതലായവ
o

വിലാേ

ബ്പൂഫ്റ്

പരിപശ്ാധിച്ചുറപ്പിക്കാൻ

–

ടെലിപഫാൺ

രിൽ/രാങ്്

അക്കൗണ്ട്

പസ്റ്ററ്റ്ടമന്്/പറഷ്ൻ കാർഡ്/ കവദയുതി രിൽ/പാസ്പവഡ് മുതലായവ
o

ഒപ്പ് ബ്പൂഫായി – ോധുതയുള്ള പാസ്പപാർട്ട്/പാൻ കാർഡ്/ോധുതയുള്ള കബ്

വിുംഗ്

കലേൻസ് മുതലായവ
ഒരു വയക്തിയുടെ കാരയത്തിൽ, പമൽപ്പറഞ്ഞ പരഖകള്ടക്കാപ്പും പഫാപട്ടായുും വാങ്ങുും


പതിവ് ബ്പവർത്തനത്തിന് പുറത്തുള്ള ഇെപാെുകള് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് റിസ്ക് ഫലബ്പദമായി
നിയബ്ന്ത്ിക്കാനുും കുറയ്ക്കാനുും തുെർ അെിസ്ഥാനത്തിൽ കസ്റ്റമർമാരുടെ ഇെപാെുകള് രാങ്്
നിരീക്ഷിക്കുകയുും ടെയ്ുും

ിനാൻഷയൽ ഇൻക്ലൂഷൻ


മികച്ച ോമ്പത്തിക ഉള്ടപ്പെുത്തൽ ബ്പാപ്തമാക്കാൻ, ടെക്ക് രുക്ക്, ട

രിറ്റ്/ATM കാർഡ്,

ഇന്റർടനറ്റ് രാങ്ിുംഗ്, ടമാകരൽ രാങ്ിുംഗ്, ഇ-ടമയിൽ /SMS അപലർട്ടുകള് എന്നിവയുമായി
മിനിമും രാലൻസ് ആവശ്യമിലലാത്ത പരേിക്ക് പേവിുംഗ്സ് അക്കൗണ്ടുകള് രാങ്് ഓഫർ ടെയ്ുന്നു


"ഐ

ന്റിറ്റി

ഒപ്പും/അടലലങ്ിൽ

വിലാേും

േുംരന്ധിച്ച

പരഖാമൂലമുള്ള

ടതളിവുകള്

നൽകുന്നതിന് ോധിക്കാത്തതുടകാണ്ട് ഒരു കസ്റ്റമർക്കുും ആക്േസ് നിരേിക്കാതിരിക്കുന്നത്"
ഉറപ്പാക്കാൻ പവണ്ടിയുള്ളതാണ് മാർഗനിർപേശ് തതവും.


അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ പരഖകളിലുും ടമാത്തും ടബ്ക

ിറ്റുകളിപന്മലുള്ള പരമാവധി പരിധിയിലുും

അക്കൗണ്ടിൽ നിലനിർപത്തണ്ട രാലൻേുകളിലുും ഇളവുകള് വരുത്തിടക്കാണ്ടുും അക്കൗണ്ടുകള്
തുറക്കാവുന്നതാണ്


KYC പരഖകളിലുും ടഷ്
അക്കൗണ്ടുകള്ക്ക്

യൂള്ഡ് നിരക്കുകളിൽ ബ്പതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന പേവിങ്ങ്സ് രാങ്്

പവണ്ട

െുരുങ്ങിയ

ശ്രാശ്രി

ബ്പതിമാേ/കബ്തമാേിക

രാലൻസ്

ആവശ്യകതകളിലുും ഇളവുകള് നൽകുക മാബ്തമലല, ക്ലയന്റിടന്റ പഫാപട്ടാബ്ഗാഫ്റ് എെുക്കുന്നതുും KYC
പരഖകള് പഫാപട്ടാപകാപ്പി എെുക്കുന്നതുും/സ്കാൻ ടെയ്ുന്നതുും േവന്ത്ും ടെലവിൽ നിർവഹിച്ചു
ടകാണ്ട് വരുമാനും കുറഞ്ഞ ഉപപ ാക്താക്കളുടെ ോമ്പത്തിക
രാങ്്.

പതിപ്പ് 5
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ാരും ഇലലാതാക്കുകയുും ടെയ്ുന്നു

തീയതി: 05/07/2018

ശനാമിശനഷൻ സൗകരയം


വയക്തിഗത കപ്പാേിറ്റിയിൽ തുറക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകള്ക്ക് പനാമിപനഷ്ൻ േൗകരയും ല യമാണ്
(അതായത്,

േിുംഗിള്/പജ്ായിന്്

അക്കൗണ്ടുകള്

അതുപപാടല

പോള്

ടബ്പാകബ്പറ്റർഷ്ിപ്പ്

അക്കൗണ്ടുകള്), അതായത്, ടറബ്പടേന്പററ്റീവ് കപ്പാേിറ്റിയിൽ തുറക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകള്ക്കുള്ളതലല


പനാമിപനഷ്ൻ ഒരു വയക്തിയുടെ പപരിൽ മാബ്തും നെത്താനാകുും



അക്കൗണ്ട് ഉെമടയ അപേഹത്തിന്ടറ ജ്ീവിത കാലയളവിൽ ഏത് േമയത്തുും പനാമിപനഷ്ൻ
നെത്താും, റോക്കാും അടലലങ്ിൽ മാറ്റുംവരുത്താും. പനാമിപനഷ്പനാ റോക്കപലാ മാറ്റുംവരുത്തപലാ
നെത്തുന്ന േമയത്ത്, ോക്ഷിടയ ആവശ്യമാണ് മാബ്തമലല എലലാ അക്കൗണ്ട് ഉെമകളുും ഒപ്പിെുകയുും
പവണും



പനാമിനി ഒരു കമനറാടണങ്ിൽ, പനാമിനി ബ്പായപൂർത്തിയാകാത്ത േമയത്ത്
മരണടപ്പട്ടാൽ

ിപപ്പാേിറ്റ് തുക ല ിക്കുന്നതിന് ഏടതങ്ിലുും വയക്തിടയ

ിപപ്പാേിറ്റർ
ിപപ്പാേിറ്റർക്ക്

നിയമിക്കുകയുും ടെയ്ാും, കമന്റിനുള്ള അനുപയാജ്യത


പനാമിപനഷ്ൻ നെത്താത്ത നിലവിടല അക്കൗണ്ടുകള്ക്കായി, ബ്രാഞ്ചുകളിൽ ല യമായ പഫാും
പൂരിപ്പിച്ചുടകാണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഉെമയ്ക്ക് (ഉെമകള്ക്ക്) അങ്ങടന ടെയ്ാനാകുും

മരണടപ്പട്ട

ിപപ്പാേിറ്റർമാരുടെ

ടേറ്റിൽടമന്റിന്

അക്കൗണ്ടുകളിടല

ടക്ലയിമുകളുടെ

േൗകരയടമാരുക്കാനുും

എക്സ്ടപ

ിപപ്പാേിറ്റർമാരുടെ

ിഷ്യസ്

മരണത്തിൽ

കുെുുംരാുംഗങ്ങള്ക്കുണ്ടാകുന്ന ആഘാതും കുറയ്ക്കാനുും പവണ്ടിയാണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞ ടബ്പാവിഷ്നുകള്
ഏർടപ്പെുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ഇനിയുും

ബ്പപയാജ്നടപ്പെുത്തിയിട്ടിടലലങ്ിൽ

പനാമിപനഷ്ൻ

േൗകരയും

ബ്പപയാജ്നടപ്പെുത്താൻ കസ്റ്റമർമാടര (പുതുതുും നിലവിലുള്ളതുും) ഉപപദശ്ിക്കുന്നു

സ്റ്റാൻഡിംഗ് നിർശേശങ്ങളും ഓശട്ടാശമറ്റഡ് ക്ലിയറിംഗ് ശസവനങ്ങളും


ഒരു മുൻകൂർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള തീയതിയിൽ/ ആവൃത്തിയിൽ രാങ്ിൽ നിലനിർത്തുന്ന ഇതര
അക്കൗണ്ടുകളിപലക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഫണ്ടുകളുടെ നിശ്ചിത തുക കകമാറാനായി
രാങ്ിപലക്ക് സ്റ്റാൻ



ഒരു

അക്കൗണ്ടിൽ

ിുംഗ് നിർപേശ്ങ്ങള് നൽകാനാകുും
നിന്നുും

മറ്റ്

അക്കൗണ്ടിപലക്ക്

ഫണ്ടുകളുടെ

(അക്കൗണ്ടുകളിപലക്ക്)

ബ്ൊൻസ്ഫറിനായി/ ടറമിറ്റൻേിനായി മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ആവർത്തിയിൽ അക്കൗണ്ട് ട

രിറ്റ്

ടെയ്ാനുള്ള ഓപട്ടാമാറ്റിക്ക് ക്ലിയറിുംഗ് ഹൗസ് (ACH) നിർപേശ്ങ്ങള്. സ്ഥാനങ്ങള് മുപഖന
ിവി

ന്് വിതരണും, പലിശ്, ശ്മ്പളും, ടപൻഷ്ൻ, മുതലായവ പപാലുള്ള പപയ്ടമന്റുകള്

നെത്തുന്നതിന്

അടലലങ്ിൽ

ടെലിപഫാൺ,

ഇലക്ബ്െിേിറ്റി

അടലലങ്ിൽ

വീട്ട്

നികുതപയാ

ടവള്ളക്കരപമാ പപാലുള്ള ൊർജ്ജുകള് അെയ്ക്കുന്നതിന്ടറ ഉപേശ്യത്തിന് അടലലങ്ിൽ ധനകാരയ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ/രാങ്ുകളുടെ

വായ്പ

തവണകള്

അടലലങ്ിൽ

വയക്തികളുടെ

ഇൻടവസ്റ്റ്ടമന്റുകള് എന്നിവയ്ക്ക് ഇത് ഉപപയാഗിക്കാനാകുും.
ടറമിറ്റൻസ് ശസവനങ്ങൾ


ഇവയിലൂടെ ഒരു ടേന്ററിൽ നിന്നുും മടറ്റാരു ടേന്ററിപലക്ക് കസ്റ്റമർമാർക്ക് ഫണ്ടുകള് ടറമിറ്റ്
ടെയ്ാും
o

അതിപവഗ കളക്ഷനായി യസ് ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ച് ടലാപക്കഷ്നുകളിൽ നിപക്ഷപിക്കാൻ
ോധിക്കുന്ന പപയരിള് അറ്റ് പാർ (മള്ട്ടിേിറ്റി) ടെക്കുകള്

o

950 ടലാപക്കഷ്നുകളിൽ കൂെുതൽ പപയരിള്

o

15,000-ൽ

അധികും

ടലാപക്കഷ്നുകളിൽ

ിമാൻഡ് ബ്

ാഫ്റ്റ്റുകള്

അധികും

90,000-ൽ

ബ്രാഞ്ച്

രാങ്ുകളിൽ

അക്കൗണ്ടുകളിപലക്കുള്ള നാഷ്ണൽ ഇലക്പബ്ൊണിക്ക് ഫണ്ട് ബ്ൊൻസ്ഫർ (NEFT)
o

15,000-ൽ

അധികും

ടലാപക്കഷ്നുകളിൽ

അധികും

90,000-ൽ

ബ്രാഞ്ച്

രാങ്ുകളിൽ

അക്കൗണ്ടുകളിപലക്കുള്ള റിയൽ കെും പബ്ഗാസ് ടേറ്റിൽടമന്് (RTGS)
o

ഇന്ത്യയിപലക്കുും

പുറപത്തക്കുും

ഫണ്ടുകള്

ടറമിറ്റ്

ടെയ്ുന്നതിനുള്ള

വയർ

ബ്ൊൻസ്ഫറുകള്, നിലവിൽ 15 രാജ്യങ്ങളിൽ ല യമാണ്
o

കസ്റ്റമർമാർ
ബ്

അലലാത്തവർക്ക്

50,000

രൂപയിൽ

താടഴയുള്ള

തുകയുടെ

ിമാൻഡ്

ാഫ്റ്റ്റുകള് രാങ്ിന് ഇഷ്യൂ ടെയ്ാനാകുും; വിേ ആപ്ലിപക്കഷ്നുകള്, എജ്യുപക്കഷ്ണൽ

സ്ഥാപനങ്ങള്, േർക്കാർ-സ്റ്റാറ്റയൂട്ടറി / ടറഗുപലറ്ററി ഏജ്ൻേികള് എന്നിവയ്ക്കായി
പപയ്ടമന്് എന്നിവയ്ക്കാണ് ഈ േൗകരയും
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ഡയൂപ്ലിശക്കറ്റക ഡിമാൻഡ് ബ്ഡാഫ്റ്റ്റുകൾ / ശരയ്ടമന്് ഓർഡറുകൾ ഇഷയൂ ടചയ്യൽ


ആവശ്യമായ ഈെിന്ടറ അെിസ്ഥാനത്തിലുും പബ്
അക

ായി ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നുും പനാൺ-പപയ്ടമന്്

വസ് വാങ്ങാടതയുും 5000 രൂപ വടരയുള്ള

യൂപ്ലിപക്കറ്റ്

ിമാൻഡ് ബ്

ാഫ്റ്റ്റ് രാങ്് ഇഷ്യൂ

ടെയ്ുന്നതാണ്


അ യർത്ഥന ല ിച്ച് രണ്ടാഴ്െയ്ക്കുള്ളിൽ ഉപപ ാക്താവിന് രാങ്്
ബ്

യൂപ്ലിപക്കറ്റ്

ാഫ്റ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ടെയ്ുന്നതാണ് മുകളിൽ േൂെിപ്പിച്ച കാലയളവിൽ കൂെുതൽ
ിമാൻഡ് ബ്

ിമാൻഡ്
യൂപ്ലിപക്കറ്റ്

ാഫ്റ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ടെയ്ാൻ കവകിയാൽ അത്തരും കവകലുകള്ക്ക് കസ്റ്റമർക്ക്

നഷ്ടപരിഹാരും നൽകുന്നതിനായി നഷ്ടപരിഹാര നയും അനുേരിച്ച് രാങ്് പലിശ് നൽകുന്നതാണ്
ടചക്കക കളക്ഷൻ ശസവനങ്ങൾ
ഒരു അുംഗീകൃത ടെക്ക് കളക്ഷൻ നയും യസ് ബാങ്ക്-നുണ്ട്.

ിസ്പപ്ല പരാർ

ിലുും ടവബ്കേറ്റിലുും ഇത്

ല യമാണ്. കൂെുതൽ വിശ്ദാുംശ്ങ്ങള്ക്ക് ഏറ്റവുും പുതിയ ടെക്ക് കളക്ഷൻ നയും പനാക്കുക. ടെക്ക്
കളക്ഷൻ നയത്തിന്ടറ ബ്പേക്ത


അക്കൗണ്ടിൽ

ാഗങ്ങള് ഇവയാണ്

ിപപ്പാേിറ്റ്

ടെയ്ുന്ന

ടെക്കുകളുടെ

കളക്ഷനായുള്ള

േമയപരിധികള്

ഇനിപ്പറയുന്നതാണ്
ടചക്കക തരം

ണ്ടുകളുടട ലഭയത

ബ്ടാൻസാക്ഷൻ

റിമാർക്കുകൾ

ശമാഡ്
A

പലാക്കൽ ടെക്ക് –

MICR

ബ്ൊൻസ്ഫർ

ക്ലിയറിുംഗ് / പനാൺ MICR

ടെക്കുകള്ക്കായി

ക്ലിയറിുംഗ്

ദിവേടത്ത
പബ്പാ

ടബ്ക

ക്റ്റ്)/

അപത
ിറ്റ്

പബ്പാ

പലാക്കൽ

ഹൗസ്

ക്ലിയറിുംഗ്

ടബ്ക

അനുേരിച്ച്

അെുത്ത
ിറ്റ്

ഹൗസ്

നിയമങ്ങള്

(TRF

പലാക്കൽ

ടെക്കുകള്ക്കായി
ദിവേടത്ത

ക്ലിയറിുംഗ്

ടബ്പേന്റിുംഗ്

(LCC

രാങ്ുും

ക്റ്റ്) ആ നഗരത്തിടല

രാങ്ുും

പബ്

പലാക്കൽ

ടെക്കുകളുടെ റിപട്ടണിനായി

ക്ലിയറിുംഗ്

ക്ലിയറിുംഗ്

ഏരിയയിൽ

ഹൗസ്

േമയപരിധികടള
ആബ്ശ്യിച്ച്

കസ്റ്റമർ

ായീ

തടന്നയായിരിക്ക
വഴി

ണും.

പിൻവലിക്കലിനായി ക്ലിയർ
ഫണ്ടുകള് ല യമാകുും
B

ഔട്ട്പസ്റ്റഷ്ൻ ടെക്ക് – ടമപബ്ൊ

7 ബ്പവൃത്തി ദിവേും

ടലാപക്കഷ്നിൽ
ിപപ്പാേിറ്റ്

പരേിസ്

ടെയ്ുകയുും

മടറ്റാരു

ടമപബ്ൊ

ടലാപക്കഷ്നിൽ
ടെകന്ന,
നയൂ

കളക്ഷൻ

(മുുംകര,

ടകാൽക്കത്ത,

ൽഹി)

പപ

ടെയ്ാവുന്നതുും
C

ഔട്ട്പസ്റ്റഷ്ൻ ടെക്ക് - ടമപബ്ൊ
ടലാപക്കഷ്നിലലലാടത
ബാങ്ക്

10 ബ്പവൃത്തി ദിവേും

യസ്

കളക്ഷൻ
പരേിസ്

ബ്രാഞ്ച്

ടലാപക്കഷ്നുകളിൽ

പപ

ടെയ്ാവുന്നത്
D

ഔട്ട്പസ്റ്റഷ്ൻ
േുംസ്ഥാന

ടെക്ക്

-

10 ബ്പവൃത്തി ദിവേും

തലസ്ഥാനങ്ങള്

അടലലങ്ിൽ
ടേന്ററുകളിൽ
ടെയ്ാവുന്നത്

കളക്ഷൻ
പരേിസ്

ടമപബ്ൊ
പപ
(വെക്ക്-

കിഴക്കൻ േുംസ്ഥാനങ്ങളുും
േിക്കിമുും ഒഴിടക)

പതിപ്പ് 5

പപജ് 12 / 17

തീയതി: 05/07/2018

ഔട്ട്പസ്റ്റഷ്ൻ ടെക്ക് - യസ്

E

ബാങ്ക്-ന്

14 ബ്പവൃത്തി ദിവേും

കളക്ഷൻ

ബ്രാഞ്ചിലലാത്ത

ടലാപക്കഷ്നുകളിൽ

പരേിസ്

പപ

ടെയ്ാവുന്നത്
വയവസ്ഥകൾ:


കയാഷ്

മാപനജ്ടമന്്

ബ്കമീകരണങ്ങളുടെ

േന്ദർ ത്തിൽ

ടബ്ക

ിറ്റ്

കെുംകലനുകള്

വയതയാേടപ്പട്ടിരിക്കുും, അുംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ബ്കമീകരണും അനുേരിച്ച് രാധകവുമായിരിക്കുും


നിർദിഷ്ട കപട്ടാഫ്റ് േമയത്തിന് മുമ്പ് ബ്രാഞ്ച് കൗണ്ടറുകളിലുും ബ്രാഞ്ചിൽ തടന്നയുള്ള കളക്ഷൻ
പരാക്േുകളിലുും

നിപക്ഷപിച്ച

എലലാ

പലാക്കൽ

ടെക്കുകളുും

അപത

ദിവേും

തടന്ന

ക്ലിയറിുംഗിനായി പബ്പാേസ്സ് ടെയ്ുും


കപട്ടാഫ്റ് േമയത്തിന് പശ്ഷ്വുും ഓഫ്റ്-കേറ്റ് ATM-കള് ഉള്ടപ്പടെയുള്ള ബ്രാഞ്ചിന് പുറത്തുള്ള
കളക്ഷൻ പരാക്േുകളിലുും നിപക്ഷപിക്കുന്ന ടെക്കുകള് അെുത്ത ക്ലിയറിുംഗ് കേക്കിളിൽ
േമർപ്പിക്കടപ്പെുും



ഓപരാ ബ്രാഞ്ചിന്ടറയുും വയക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള കപട്ടാഫ്റ് േമയും ോധാരണയായി രന്ധടപ്പട്ട
ക്ലിയറിുംഗ്

ഹൗസ്

േമയത്തിന്

രണ്ട്

മണിക്കൂർ

മുമ്പാണ്,

ഓപരാ

ബ്രാഞ്ചുകളിലുും

ബ്പദർശ്ിപ്പിക്കുകയുും ടെയ്ുും


ഔട്ട്പസ്റ്റഷ്ൻ ടെക്കുകള് (യസ് ബാങ്ക് െിേിറ്റഡ്-ന് ക്ലിയറിുംഗ് േൗകരയമിലലാത്ത ടലാപക്കഷ്നുകള്)
കളക്ഷൻ അെിസ്ഥാനത്തിൽ അയയ്ക്കുന്നതാണ്



വിവിധ

ടലാപക്കഷ്നുകളിൽ

ല ിച്ചയുെൻ

റിപട്ടൺ

ആവശ്യമായ

ക്ലിയറിുംഗ്

േമയപരിധികളിൽ

പിൻവലിക്കൽ

രാലൻേിന്

ക്ലിയർ

ഫണ്ടുകള്

വിപധയമായി

തുക

ഉപപയാഗടപ്പെുത്താൻ കസ്റ്റമർമാർക്ക് ോധിക്കുന്നതാണ്.
പമൽപ്പറഞ്ഞ

മാർഗനിർപേശ്ങ്ങള്

യസ്

ബാങ്ക്-ന്ടറ

നിലവിലുള്ള

ടെക്ക്

കളക്ഷൻ

നയും

അനുേരിച്ചുള്ളതാണ്. നയും േമയാേമയങ്ങളിൽ പരിഷ്കരണത്തിന് വിപധയമാകാും, അതിനാൽ
ടവബ്കേറ്റിൽ ല യമായ ഏറ്റവുും പുതിയ ടെക്ക് കളക്ഷൻ നയും പനാക്കുക.
ടരടട്ടന്നുള്ള ടബ്കഡിറ്റക സൗകരയം
ടപടട്ടന്നുള്ള ടബ്ക

ിറ്റ് കളക്ഷനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ നയും േുംരന്ധിച്ച കൂെുതൽ വിശ്ദാുംശ്ങ്ങള്ക്ക്

ഞങ്ങളുടെ ടെക്ക് കളക്ഷൻ നയും പനാക്കുക. ഞങ്ങളുടെ ടെക്ക് കളക്ഷൻ നയും

ിസ്പപ്ല പരാർ

ിൽ

ബ്പദർശ്ിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മാബ്തമലല ടവബ്കേറ്റിലുും ല യവുമാണ്.
അഴുക്കായ / ടചറുതായി കീറിയ കറൻസി ശനാട്ടുകൾ മാറ്റിവാങ്ങൽ
അഴുക്കായ / ടെറുതായി കീറിയ അേൽ കറൻേി പനാട്ടുകള് രാങ്ിന്ടറ എലലാ ബ്രാഞ്ചുകളുും
എക്സ്പെഞ്ച്

ടെയ്ത്

ഇത്തരത്തിലുള്ള

നൽകുന്നതാണ്.

പനാട്ടുകള്.

എലലാ

വഞ്ചനാപരപമാ

ിപനാമിപനഷ്നിലുമുള്ള

േുംശ്യാസ്പദപമാ
പനാട്ടുകള്

ഇതിൽ

ആയിരിക്കരുത്
ടപെുന്നു.

RBI

മാർഗനിർപേശ്ങ്ങള് ഇക്കാരയത്തിൽ പാലിക്കടപ്പെുന്നു

സുരക്ഷിത ബാങ്ിംഗ് അനുഭവത്തിനായുള്ള മികച്ച കസ്റ്റമർ ബ്രാക്ടറ്റീസുകൾ


ടെക്ക് രുക്കിന്ടറ / പാസ് രുക്കിന്ടറ േുരക്ഷിത കസ്റ്റ



ഒരു ടെക്ക് എഴുതുപമ്പാള് റിപവഴ്സ് കാർരൺ ഉപപയാഗിക്കുന്നത് നന്നാകുും.



ോധയമായിെപത്താളും പബ്കാസ് ടെയ്ത/അക്കൗണ്ട് പപയീ ടെക്കുകള് ഇഷ്യൂ ടെയ്ുക



ഇഷ്യൂ ടെയ്ുന്നതിന് മുമ്പ് ടെക്കിന്ടറ വിശ്ദാുംശ്ങ്ങള് പനാക്കുക, പപര്, തീയതി, അക്കത്തിലുും

ി ഉറപ്പാക്കുക

അക്ഷരത്തിലുമുള്ള തുക, പബ്കാേിുംഗ് മുതലായവ. ോധയമായിെപത്താളും, ഏറ്റവുും അെുത്ത
തുകയിപലക്ക് റൗപണ്ടാഫ്റ് ടെയ്തുടകാണ്ട് ടെക്കുകള് നൽകുക.


അക്കൗണ്ട് തരത്തിനായി ആവശ്യമായ പപാടല ശ്രാശ്രി മിനിമും രാലൻസ് നിലനിർത്തുക



അക്കൗണ്ടിൽ ആവശ്യമായ രാലൻേിലലാടത ടെക്ക് ഇഷ്യൂ ടെയ്രുത് കാരണും ടനപഗാഷ്യരിള്
ഇൻസ്ബ്െടമന്്സ് ആക്റ്റ് അനുേരിച്ച് ശ്ിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണത്



സ്റ്റാൻ

ിുംഗ് നിർപേശ്ങ്ങള് / അക്കൗണ്ടിടല ഇലക്പബ്ൊണിക്ക് ക്ലിയറിുംഗ് േർവീസ് ട

രിറ്റ്

മാൻപ

റ്റ് പാലിക്കുന്നതിന് കാലാവധി തീയതിയിൽ ആവശ്യമായ രാലൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ

േൂക്ഷിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക


രജ്ിസ്പബ്െഡ് പപാസ്റ്റ് വഴിപയാ ടകാറിയറിലൂടെപയാ ടെക്കുകള് അടലലങ്ിൽ മറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ
ഇൻസ്ബ്െടമന്റുകള് അയയ്ക്കുക
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ിപപ്പാേിറ്ററുടെ (

ിപപ്പാേിറ്റർമാരുടെ) മരണത്തിന്ടറ േന്ദർ ത്തിൽ പിന്ത്ുെർച്ചാ േർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ആവശ്യടപ്പൊടതയുും നിയമപരമായ അവകാശ്ികളുടെ ടക്ലയിമുകള് പരിപശ്ാധിച്ച് ഉറപ്പാക്കുന്ന
ബ്പബ്കിയയിലലാടതയുും

പനാമിനികള്ക്ക്

ശ്ിഷ്ടതുക

തീർപ്പക്കി

നൽകുന്നത്

എളുപ്പമാക്കാൻ

പനാമിപനഷ്ൻ േൗകരയും ഉപപയാഗിക്കുക. ഇത് ടേറ്റിൽടമന്് ലളിതമാക്കുന്നു


അക്കൗണ്ട് നമ്പറുകള്, ഫിക്േഡ്

ിപപ്പാേിറ്റുകളുടെ വിശ്ദാുംശ്ങ്ങള് എന്നിവ ടവപേടറ

എഴുതിവയ്ക്കുക


വിലാേും, ടെലിപഫാൺ നമ്പർ എന്നിവയിലുും മറ്റുമുള്ള മാറ്റും ോധുതയുള്ള ടതളിവ് േഹിതും
എബ്തയുും ടപടട്ടന്ന് ബ്രാഞ്ചിൽ അറിയിക്കുക



ട

രിറ്റ്/ATM കാർഡ്,

ിമാൻഡ് ബ്

ാഫ്റ്റ്റ്, ടെക്ക് ലീഫ്റ്(കള്)/രുക്ക്, മുതലായവ നഷ്ടടപ്പട്ടാൽ

ഉെൻ തടന്ന ബ്രാഞ്ചിൽ/പകാൺൊക്റ്റ് ടേന്ററിൽ അറിയിക്കുക


ആവർത്തിച്ചുള്ള ഇെപാെുകള്ക്ക്/പപയ്ടമന്റുകള്ക്ക് സ്റ്റാൻ

ിുംഗ് നിർപേശ്ങ്ങള്, യൂട്ടിലിറ്റി

രിൽ, ഇലക്പബ്ൊണിക്ക് ക്ലിയറിുംഗ് പേവനങ്ങള് ബ്പപയാജ്നടപ്പെുത്തുക


ഞങ്ങളുടെ പേവനങ്ങള് േുംരന്ധിച്ച ഫീഡ്രാക്ക് നൽകുക, പേവനങ്ങളിടല ഏടതങ്ിലുും
നയൂനത ബ്രാഞ്ചിന്ടറ/ പകാൺൊക്റ്റ് ടേന്ററിന്ടറ ബ്ശ്ദ്ധയിൽ ടപെുത്തുക



ബ്ലാങ്് ടെക്കിൽ ഒപ്പിെരുത്, നിങ്ങളുടെ ടെക്ക് രുക്കിൽ / പാസ് രുക്കിൽ ഒപ്പിട്ട് േൂക്ഷിക്കരുത്.



ബ്രാഞ്ചുകളിടല / ATM-കളിടല ടെക്ക് പബ്
ടെക്കുകള്

നിപക്ഷപിക്കുക.

അത്തരും

ാപ്പ് പരാക്േുകളിൽ നിശ്ചിത േമയത്തിനുള്ളിൽ
പബ്

ാപ്പ്

പരാക്േുകളിടലലലാും

കപട്ടാഫ്റ്

േമയും

ബ്പദർശ്ിപ്പിച്ചിരിക്കുും


നിങ്ങളുടെ ട

രിറ്റ് / ATM കാർഡ് / ഇന്റർടനറ്റ് രാങ്ിുംഗ് PIN എന്നിവ ആർക്കുും

ടവളിടപ്പെുത്തരുത്; യസ് ബാങ്ക് സ്റ്റാഫിപനാ ഏടതങ്ിലുും ATM-ൽ പജ്ാലി ടെയ്ുന്ന ടേകയൂരിറ്റി
ഗാർ


ദുരുപപയാഗും ഒഴിവാക്കാൻ മായ്ക്കാൻ ോധിക്കാത്ത പരാള് പപായിന്് ടപൻ ഉപപയാഗിച്ച്
കാർ



ിപനാ പപാലുും ഇത് ടവളിടപ്പെുത്താൻ പാെിലല

ട

ിന്ടറ ഒപ്പ് പാനലിൽ ഉെൻ ഒപ്പിെുക

രിറ്റ് / ATM കാർഡ് രാങ്ിന് തിരിടക നൽകുകപയാ കകമാറുകപയാ ടെയ്ുകയാടണങ്ിൽ,

രാങ്് ഉപദയാഗസ്ഥന് നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് അത് മുറിച്ചു നൽകി എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.


നിങ്ങളുടെ

ടനറ്റ്രാങ്ിുംഗ്

ആയിരിക്കണും.

പാസ്പവ

നിങ്ങളുടെ

രുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുമായിരിക്കണും.

ിന്ടറ

പാസ്പവഡ്

െുരുങ്ങിയ
േങ്ീർണ്വുും

നിങ്ങളുടെ

പാസ്പവ

കദർഘയും

എട്ട്

മറ്റുള്ളവർക്ക്
ിൽ

അക്ഷരങ്ങള്
ഊഹിക്കാൻ

ടെറിയക്ഷരങ്ങളുടെയുും

വലിയക്ഷരങ്ങളുടെയുും േഖയകളുടെയുും ഒരു േുംപയാജ്ിത രൂപും ഉപപയാഗിക്കുക.


ആകർഷ്ണീയമായ ഉള്ളെക്കമുള്ള 'ഫിഷ്ിങ്ങ്' ടവബ്കേറ്റുകടളയുും വയക്തിഗത വിവരങ്ങള്
ആവശ്യടപ്പെുന്ന ഇടമലുകടളയുും കരുതിയിരിക്കുക. ദുരുപപയാഗും തെയുന്നതിനുള്ള െില നലല
ശ്ീലങ്ങള് ഇവയാണ് –
o

ഒരിക്കലുും ഇടമയിലിടല ലിങ്ിൽ ക്ലിക്ക് ടെയ്രുത് - ബ്രൗേറിപലക്ക് URL കെപ്പ് ടെയ്ുക

o

േുംശ്യാസ്പദമായ ഇടമയിലുകള് അയച്ചത് ആരാടണന്നു പനാക്കി സ്ഥിരീകരിക്കുക

o

ഇടമയിലുകളിടല അറ്റാച്ചുടമന്റുകള് തുറക്കരുത്

o

നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുകള്ടക്കലലാമായി ഒപര പാസ്പവഡ് ഉപപയാഗിക്കരുത്

o

നിങ്ങളുടെ കമ്പയൂട്ടറിടല ഫയലുകളിൽ അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളുും പാസ്പവ

ുകളുും

േൂക്ഷിക്കരുത്
ടവൽത്തക മാശനജ്ടമന്് ശസവനങ്ങൾ


ഫലബ്പദമായ പരിഹാരങ്ങള് നൽകാനുും നിങ്ങളുടെ ോമ്പത്തിക ലക്ഷയങ്ങള് കകവരിക്കാനുും
ഗപവഷ്ണങ്ങളുടെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുക്കിയ വിപുലമായ പബ്ശ്ണിയിലുള്ള നിപക്ഷപ
ഉൽപ്പന്നങ്ങളുും പേവനങ്ങളുമാണ് യസ് ബാങ്ക് വാഗ്ദാനും ടെയ്ുന്നത്



പകാുംപ്ലിടമന്ററി MF ഓൺലലൻ പേവനങ്ങള്:


േങ്ീർണതകള് ഇലലാത്ത പപപ്പർരഹിത നിപക്ഷപും



തിരടഞ്ഞെുത്ത ബ്പമുഖ ഫണ്ട് ഹൗേുകളുടെ മയൂച്ചൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകളിൽ ഇെപാട് നെത്തുക



മികച്ച േൗകരയും, കാരണും നിങ്ങള്ക്ക് ഒറ്റ രട്ടൺ ക്ലിക്കിൽ 'ആക്േസ്, ബ്ൊക്ക്, ബ്ൊൻോക്റ്റ്'
ടെയ്ാനാകുും!



ടറഫറൽ പേവനങ്ങള് വഴി മൂന്നാും കക്ഷി പപാർട്ട്പഫാളിപയാ മാപനജ്ടമന്് േർവീസ് (PMS)
പപാലുള്ളവയിൽ നിപക്ഷപിക്കാനുള്ള അവേരങ്ങള് യസ് ബാങ്ക് ഓഫർ ടെയ്ുന്നു
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ടബ്പാട്ടക്ഷൻ,

പേവിുംഗുും

നിപക്ഷപവുും,

റിട്ടയർടമന്റ്

പ്ലാനിുംഗ്,

െിൽബ്

ൻസ്

പ്ലാൻ

എന്നിങ്ങടനയുള്ള വിവിധ ക്ലയന്റ് ആവശ്യങ്ങള് നിറപവറ്റുന്നതിനായി കലഫ്റ് ഇൻഷ്ുറൻസ്.
മാക്സ് കലഫ്റ് ഇൻഷ്ുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റ

ുമായുള്ള പങ്ാളിത്തത്തിലാണ് ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങള്

ഞങ്ങള് ഓഫർ ടെയ്ുന്നത്


ടഹൽത്ത് ഇൻഷ്ുറൻസ്, പമാപട്ടാർ ഇൻഷ്ുറൻസ്, ബ്ൊവൽ ഇൻഷ്ുറൻസ്, പഹാും-പബ്പാപ്പർട്ടി
ഇൻഷ്ുറൻസ്

മുതലായ

വിവിധങ്ങളായ

ക്ലയന്്

ആവശ്യങ്ങള്

ജ്നറൽ

ഇൻഷ്ുറൻസ്

ടോലയൂഷ്ൻ നിറപവറ്റുന്നു. രജ്ാജ് അലയൻസ് ജ്നറൽ ഇൻഷ്ുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റ

ുമായുള്ള

പങ്ാളിത്തത്തിലാണ് ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങള് ഓഫർ ടെയ്ുന്നത്
നിശക്ഷര ശസവനങ്ങൾ


നാഷ്ണൽ

ടേകയൂരിറ്റീസ്

ിപപ്പാേിറ്ററി

ലിമിറ്റ

ിന്ടറ

ഒരു

ിപപ്പാേിറ്ററി

പപാർട്ട്പഫാളിപയാ നിപക്ഷപ സ്കീമിനു കീഴിൽ റീപാബ്െിയരിള് പഹാള്

ിുംഗുകള്ക്കായി

(NSDL)

പാർട്ടിേിപ്പന്റാണ് യസ് ബാങ്ക്.


ബ്പപതയകും അക്കൗണ്ടുകള് പനാൺ-ടറേി

ന്് ഇന്ത്യക്കാർ തുറപക്കണ്ടതുണ്ട്



ീമാറ്റ് അക്കൗണ്ടുകള് തുറക്കുന്നതിന് പാൻ കാർഡ് നിർരന്ധമാണ്



ീമാറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ മിനിമും പഹാള്



ിുംഗ്സ് ആവശ്യകത നിലനിർപത്തണ്ടതിലല

വയക്തിഗത കപ്പാേിറ്റിയിൽ തുറക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകള്ക്ക് പനാമിപനഷ്ൻ േൗകരയും ല യമാണ്
(അതായത്,

േിുംഗിള്/പജ്ായിന്്

അക്കൗണ്ടുകള്

അതുപപാടല

പോള്

ടബ്പാകബ്പറ്റർഷ്ിപ്പ്

അക്കൗണ്ടുകള്), അതായത്, ടറബ്പടേന്പററ്റീവ് കപ്പാേിറ്റിയിൽ തുറക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകള്ക്കുള്ളതലല


എലലാ

വയക്തിഗത

അക്കൗണ്ടുകള്ക്കുമുള്ള

നിയമ

മാർഗനിർപേശ്ങ്ങള്

അനുേരിച്ച്,

പനാമിപനഷ്ൻ വിവരങ്ങള് നൽപകണ്ടത് നിർരന്ധമാണ് അടലലങ്ിൽ പനാമിപനഷ്ൻ േൗകരയും
ബ്പപയാജ്നടപ്പെുത്താൻ താൽപ്പരയടപ്പെുന്നിടലലന്ന് േുവയക്തമായി േൂെിപ്പിച്ചിരിക്കണും


തുെർച്ചയായി

180

ദിവേും

ഈ

നെത്തുന്നിടലലങ്ിൽ അതിടന ഒരു പ

അക്കൗണ്ട്

വഴി

കസ്റ്റമർ

പനരിട്ട്

ഇെപാെുകടളാന്നുും

ാർമന്റ് അക്കൗണ്ടായി കണക്കാക്കുും

ടചറുകിട ബിസിനസ് വായ്ര സ്കീമുകൾ


ബ്പവർത്തന മൂലധനും, ആസ്തി ഏടറ്റെുക്കൽ, രിേിനസ് ആവശ്യങ്ങള് എന്നിവയ്ക്കായി
രിേിനസ് സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അൺടേകയുർഡ് രിേിനസ് വായ്പകള് ഓഫർ ടെയ്ുന്നു



ടബ്പാകപ്പറ്റർഷ്ിപ്പ്, പാർട്നർഷ്ിപ്പുകള്, േവകാരയ-പക്ലാസ്ലി ടഹൽഡ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനികള്
എന്നിവയ്ക്ക്

ലളിതമായ

പ

ാകയുടമന്പറഷ്പനാടെയുും

വയക്തമായ

പയാഗയതാ

മാനദണ്ഡത്തിലൂടെയുും വായ്പകള് ല യമാകുന്നതാണ്


30 ലക്ഷും രൂപ വടരയുള്ള അത്തരും വായ്പകളുടെ ബ്പധാന േവിപശ്ഷ്തകള് - ടകാളാറ്ററൽ
അടലലങ്ിൽ ടേകയൂരിറ്റി ആവശ്യമിലല; 4-7 ദിവേത്തിനുള്ളിൽ വായ്പ വിതരണും; 12-36 മാേടത്ത
കാലാവധി; നിങ്ങളുടെ വീട്ടുപെിക്കൽ

സിഎംഎസ്, ശരയ്ടമന്് ടസാലയൂഷനുകൾ


ടമച്ചടപ്പെുത്തിയ ലികവി

ിറ്റിയുും കുറഞ്ഞ ടകാപമഴ്േയൽ/ടേറ്റിൽടമന്് റിസ്കുും ലളിതമായ

അഡ്മിനിസ്പബ്െറ്റീവുും ഇഷ്ടാനുേൃതമാക്കിയ MIS വഴിയുള്ള മികച്ച കയാഷ് ടബ്പാജ്ക്ഷനുും
ഉറപ്പാക്കുന്ന

രിേിനസ്

ആവശ്യങ്ങളിപലക്ക്

ഇഷ്ടാനുേൃതമാക്കിയ

കളക്ഷനുും

പപയ്ടമന്റിനുമുള്ള കട്ടിുംഗ്-എഡ്ജ് ടോലയൂഷ്നുകള് ഓഫർ ടെയ്ുന്നു


1000-ൽ അധികും രിേിനസ് ടേന്ററുകളിടല പലാക്കൽ കളക്ഷനുകള്ക്കായി റിേീവരിള്സ്
മാപനജ്ടമന്് പേവനങ്ങളുും ഞങ്ങളുടെ തടന്ന ബ്രാഞ്ച് ടനറ്റ്വർക്കുും രന്ധടപ്പട്ട രാങ്്
കെ-അപ്പുകളുും വഴി 2800-ൽ അധികും ബ്പധാന രിേിനസ് ടേന്ററുകളിൽ ഔട്ട്പസ്റ്റഷ്ൻ
ടെക്കുകളുടെ അപ്കൺബ്െി കളക്ഷനുകളുും ഓഫർ ടെയ്ുന്നു



റിേീവരിള്സ്

മാപനജ്ടമന്്

പേവനങ്ങളുടെ

ബ്പധാന

േവിപശ്ഷ്തകള്

ഇവയാണ്

-

വീട്ടുപെിക്കലുള്ള പിക്കപ്പ് പേവനങ്ങള്; നിർദിഷ്ട പേവന ഉെമ്പെി അനുേരിച്ച് ഗയാരന്റീഡ്
ടബ്ക

ിറ്റുകള്;

എക്സ്പഹാസ്റ്റീവ്

ടകാറിയർ/

കറസ്പപാണ്ടന്് രാങ്് ടനറ്റ്വർക്ക്,

പകാർ

ിപനറ്റർ

യറക്ട് അക്കൗണ്ട് ടബ്ക

കെ-അപ്പുകള്;

ലാർജ്

ിറ്റ് േൗകരയും/ ഫണ്ട്സ്

പൂളിുംഗ്; കസ്റ്റകമസ്ഡ് മാപനജ്ടമന്് ഇൻഫർപമഷ്ൻ േിസ്റ്റും, ഓപട്ടാ റീകൺ; മുതലായവ.


വാലിപ
ടബ്ക

ഷ്പനാടെപയാ അലലാടതപയാ ക്ലയന്് അക്കൗണ്ടുകളിപലക്ക് RTGS/NEFT/IMPS

യറക്റ്റ്

ിറ്റുകള് ബ്പാപ്തമാക്കുന്ന ഇലക്പബ്ൊണിക്ക് കളക്ഷനുകളുും ഓപട്ടാ റീകണിനുള്ള API

െൂളുകളുും പപാലുള്ളവ ഓഫർ ടെയ്ുന്നു

പതിപ്പ് 5
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പപയരിള് മാപനജ്ടമന്് പേവനങ്ങളുടെ േമബ്ഗ വിവരും ഓഫർ ടെയ്ുന്നു o

അധിക എൻബ്കിപ്ഷ്പനാടെ രള്ക്ക് അപ്പലാ

ുകള് ഉള്ടപ്പടെയുള്ള ഇലക്പബ്ൊണിക്ക്

പപയ്ടമന്റുകള്
o

ഓൺകലൻ RTGS, NEFT, ഓൺസ്ബ്കീൻ IMPS ബ്പാപ്തമാക്കിയ വിപുലീകൃത കവപറജ്ുള്ള
പകാർപ്പപററ്റ് പപയ്ടമന്് പ്ലാറ്റ്പഫാമുകള്

o

RTGS – 90,000+ രാങ്് ബ്രാഞ്ചുകള് 15,000 ടലാപക്കഷ്നുകളിൽ

o

NEFT – 90,000+ രാങ്് ബ്രാഞ്ചുകള് 15,000 ടലാപക്കഷ്നുകളിൽ

o

റിപമാട്ട്, രള്ക്ക് DD ബ്പിന്റിുംഗ് പപയരിള്സ് മാപനജ്ടമന്് പേവനങ്ങളുടെ ബ്പധാന
േവിപശ്ഷ്തകള് ഇവയാണ് - ഇഷ്ടാനുേൃതമാക്കിയ ERP ഇന്റപബ്ഗഷ്ൻ; മള്ട്ടി ടലവൽ
ഓതകറപേഷ്ൻ
പകാ-ബ്രാൻ

o

മബ്െിക്സ്;

ഓപട്ടാപമറ്റഡ്

അക

വസ്;

ാറ്റ

എൻബ്കിപ്ഷ്ൻ;

ഡ് ടെക്ക് ബ്പിന്റിുംഗ്; മുതലായവ.

ക്ലയന്് കേറ്റ് ടെക്ക് ബ്പിന്റിുംഗ്.

കയാപ്പിറ്റൽ മാർക്കറ്റുകൾ, എസ്ശബ്കാ അക്കൗണ്ടക ശസവനങ്ങൾ


ഇകവിറ്റി/ട

ബ്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള മൂലധന േമാഹരണ ബ്പവർത്തനങ്ങള്ക്കുും ഇന്ററസ്റ്റ്

വാറന്്/

ിവി

ന്് വാറന്് വിതരണത്തിനായുും പകാർപ്പപററ്റുകള്ക്ക് ബ്ൊൻോക്ഷൻ

പശ്ഷ്ികള് ഓഫർ ടെയ്ുന്നു


ഇന്ററസ്റ്റ്/

ിവി

ന്് പപഔട്ട് പേവനങ്ങളുടെ മുഖയ േവിപശ്ഷ്തകള് ഇവയാണ് - പേവന

ടലവൽ ഉെമ്പെിയിൽ മുൻകൂർ േമ്മതിച്ച
എലലാ ടലാപക്കഷ്നുകളിലുും At Par-ലുള്ള വാറന്റുകള്; വാറന്റുകളുടെ ടപയ്ഡ്/അൺടപയ്ഡ്
സ്റ്റാറ്റസ് േുംരന്ധിച്ച പസ്റ്ററ്റ്ടമന്്; പസ്റ്റാപ്പ് പപയ്ടമന്് േൗകരയും; ആനുകാലിക റീകൺേിലിപയഷ്ൻ
നൽകുന്നതിനുള്ള േുംപയാജ്ിത പകാർ പ്ലാറ്റ്പഫാും പബ്പാേസ്സിുംഗ് പശ്ഷ്ി മുതലായവ.


ഇഷ്യൂവിന് SEBI-യിൽ രജ്ിസ്റ്റർ ടെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കലേൻേുള്ള രാങ്റാണ് യസ് ബാങ്ക്,
ബ്പാരും

പബ്ലിക്ക്

ഓഫറിുംഗ്

(IPO),

പഫാപളാ-ഓൺ

ഓഫറിുംഗ്

കററ്റ്സ്

(FPO),

ഇഷ്യൂ,

പമാണിട്ടറിുംഗ് ഏജ്ൻേി പേവനങ്ങള് എന്നിവയുമായി രന്ധടപ്പട്ട എസ്പബ്കാ കളക്റ്റിുംഗ് രാങ്്
പേവനങ്ങളുും റീഫണ്ട് രാങ്് പേവനങ്ങളുും നൽകുന്നു. ഇകവിറ്റി/ട

ബ്റ്റ് േബ്സ്ബ്കിപ്ഷ്നായി

എലലാ ഓപ്പപറഷ്ണൽ ബ്രാഞ്ചുകളിലുും ASBA പേവനങ്ങളുും യസ് ബാങ്ക് ഓഫർ ടെയ്ുന്നു


എസ്പബ്കാ കളക്റ്റിുംഗ് രാങ്് േർവീേുകളുടെയുും റീഫണ്ട് രാങ്് േർവീേുകളുടെയുും മുഖയ
േവിപശ്ഷ്തകള് ഇവയാണ് - IPO പബ്പാേസ്സിുംഗ്, ആനുകാലിക റീകൺേിലിപയഷ്ൻസ്, എലലാ
റീഫണ്ടുകളുടെയുും

ഓൺകലൻ

മാച്ചിുംഗ്

എന്നിവയ്ക്കായി

ഇന്ത്യയിൽ

ഉെനീളമുള്ള

143

സ്ബ്ൊറ്റജ്ിക്ക് രിേിനസ് ടേന്ററുകളിൽ കവപറജ്; NEFT, RTGS വഴി ടവരിടല രള്ക്ക്
റീഫണ്ടുകള് മാപനജ് ടെയ്ാനുള്ള കഴിവ്; മുതലായവ


ീലിസ്റ്റിുംഗ്, ഓപ്പൺ ഓഫർ, കരരാക്കുകള്, ടഷ്യർ വാങ്ങൽ, പബ്പാജ്ക്റ്റ് ഫിനാൻേിുംഗ്,
ബ്െസ്റ്റ്-റീടെൻഷ്ൻ അക്കൗണ്ടുകള്, നിയമ മാർഗനിർപേശ്ങ്ങള് അനുേരിച്ചുള്ള പനാ

ൽ അക്കൗണ്ട്

പേവനങ്ങള്

അക

പപാലുള്ള

വി ിന്ന

ആവശ്യകതകള്ക്കായി

ബ്ൊൻോക്ഷൻ

വേറി

പേവനങ്ങളുും എസ്പബ്കാ മാപനജ്ടമന്് പേവനങ്ങളുും യസ് ബാങ്ക് നൽകുന്നു


രന്ധടപ്പട്ട എക്സ്പെഞ്ചുകളുടെ പബ്െ

ിുംഗ് അുംഗങ്ങള്ക്കായി ടേറ്റിൽടമന്് രാങ്ിുംഗ്/ ക്ലിയറിുംഗ്

രാങ്് പേവനങ്ങള്ക്കായി ബ്പധാന പസ്റ്റാക്ക് എക്സ്പെഞ്ചുകളിൽ രാങ്് എുംപാനൽ ടെയ്തിട്ടുണ്ട്


ടകാപമഴ്േയൽ പപപ്പറുകള്ക്കായി ഇഷ്യൂവിുംഗ്-പപയിുംഗ് ഏജ്ന്് ആവശ്യകതകളുും യസ്
ബാങ്ക് നിറപവറ്റുന്നു, ഗവൺടമന്് ടേകയൂരിറ്റികളുടെ ടേറ്റിൽടമന്റിനായി CSGL അക്കൗണ്ട്
പേവനങ്ങളുും

പപാർട്ട്പഫാളിപയാ

ഇൻടവസ്റ്റ്ടമന്്

സ്കീമുകള്ക്ക്

കീഴിൽ

പഫാറിൻ

പപാർട്ട്പഫാളിപയാ ഇൻടവസ്റ്റർമാർക്കായുള്ള (FPI-കള്) അക്കൗണ്ടുകളുും ഓഫർ ടെയ്ുന്നു
ശ

ാറിൻ എക്ടസ്ശചഞ്ചക ശസവനങ്ങൾ


േമബ്ഗമായ

ഇുംപപാർട്ട്-എക്സ്പപാർട്ട്

ബ്രാഞ്ചുകളിൽ പഫാറിൻ പബ്െ

പതിപ്പ് 5

ടോലയൂഷ്ൻസ്

കവറിുംപഗാടെ

തിരടഞ്ഞെുത്ത

ുും പബ്െഡ് ഫിനാസ് പേവനങ്ങളുും ഓഫർ ടെയ്ുന്നു

o

അ

വാൻസ് ടറമിറ്റൻസ്,

യറക്റ്റ് ടറമിറ്റൻസ്, ഇുംപപാർട്ട് കളക്ഷനുകള്

o

എക്സ്പപാർട്ട് കളക്ഷൻ, എക്സ്പപാർട്ട് അ

വാൻസ് പപയ്ടമന്്, എക്സ്പപാർട്ട്

ടബ്ക

ിറ്റ്

o

ടബ്ക

ിറ്റ് ടലറ്ററുകള്, രാങ്് ഗയാരന്റി, സ്റ്റാൻഡ്കര ടലപറ്റഴ്സ് ഓഫ്റ് ടബ്ക

o

ഇൻപവർഡ് ടറമിറ്റൻേുകള്, ഔട്ട്പവർഡ് ടറമിറ്റൻേുകള്

o

ട

ാമസ്റ്റിക്ക് പബ്െഡ് പബ്പാ

ിറ്റ്

ക്റ്റ്
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o

അക

വേിുംഗ്, ബ്ൊൻസ്ഫർ, എക്സ്പപാർട്ട് ടലപറ്റഴ്സ് ഓഫ്റ് ടബ്ക

o

ഇുംപപാർട്ട് ഫിനാൻേിുംഗ്

ിറ്റ് സ്ഥിരീകരണും

യസ് ബാങ്ക് നൽകുന്ന മറ്റ് പഫാടറക്സ് പേവനങ്ങള് –
o

FCY കയാഷ്

o

മള്ട്ടി കറൻേി ബ്ൊവൽ കാർ

ിപപ്പാേിറ്റ്, FCY അക്കൗണ്ട് ബ്ൊൻസ്ഫർ (EEFC/RFC a/c)
ിന്ടറ ഇഷ്യൂവൻസ്

വിവിധ കറൻേികള്ക്കുള്ള SWIFT പകാ

ുകള് ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് ല യമാകുും. അത് കുറിച്ചുവച്ച്

ടറമിറ്റൻസ് ഇെപാെുകള് നെത്തുന്ന േമയത്ത് ഉപപയാഗിക്കാും


ബ്പധാനടപ്പട്ട എലലാ പഫാറിൻ കറൻേികളിലുും ആപഗാളമായി രന്ധടപ്പട്ട രാങ്ുകളുടെ ഒരു
ടനറ്റ്വർക്ക് ഞങ്ങള്ക്കുണ്ട്

രരാതി രരിഹാരം
ഞങ്ങളുടെ ടവബ്കേറ്റിൽ ല യമായ പരാതി പരിഹാര നയും പനാക്കുക: www.yesbank.in
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