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ಪೀಠಿಕೆ
ಯೆಸ್ ಬ ಯಾಂಕಿನ್ನ್ಲ್ಲಿ, ಭ ರತವು ಅಧಿಕ ಶ ಖೆಗಳುಳಳ ಆದರೆ ಸಮಪಪಕ ಬ ಯಾಂಕಿಾಂಗ್ ಸೆೀವೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ ತ ವರಣದಿಾಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಾಂದು
ನ ವು ಯ ವ ಗಲೂ ನ್ಾಂಬಿದೆದೀವೆ. ಈ ನ್ಾಂಬಿಕೆಯೆೀ ನ್ಮಗೆ ಸೆೀವ

ಗುಣಮಟಟದಲ್ಲಿ ಅತುಯತಿಮವ ದುದನ್ುನ ಪರತ್ತನಿಧಿಸುವ ಮತುಿ ನ್ಮಮ

ದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಮತುಿ ವಿದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಮತುಿ ವಿಶವದಲ್ಲಿ ಸೆೀವ ಉತೃಷ್ಟತೆಯ ಮ ನ್ದಾಂಡವನ್ುನ ಪೂರೆೈಸುವ ಬ ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಭ ರತ್ತೀಯ ಗ ರಹಕರಗೆ
ಒದಗಿಸುವ ಕನ್ಸನ್ುನ ಸ ಕ ರಮ ಡುವಾಂತೆ ಉತೆಿೀಜನ್ ನಿೀಡಿತು.
ಯೆಸ್ ಬ ಯಾಂಕಿನ್ ನ್ಲ್ಲಿ, ಸ ಮ ಜಿಕ-ಆರ್ಥಪಕ ಉದೆದೀಶಗಳನ್ುನ ಸ ಧಿಸಲು ಜವ ಬ ದರಯುತ ಬ ಯಾಂಕಿಾಂಗ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಮತುಿ ಇನ್ನಷ್ುಟ ಗ ರಹಕರನ್ುನ ಆ
ಸಮೂಹಕೆೆ ತರುವ ಪರಕಿರಯೆಯಲ್ಲಿ ನ ವು ಬಲವ ಗಿ ನ್ಾಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಟದೆದೀವೆ. ಅತುಯತಿಮ ಬ ಯಾಂಕಿಾಂಗ್ ಅನ್ುಭವವನ್ುನ ನಿೀಡುವಲ್ಲಿ ಗ ರಹಕರ
ಸಾಂತೃಪ್ತಿಯೆೀ ಅತಯಾಂತ ಪರಮುಖವ ದ ಅಾಂಶವ ಗಿದೆ.
ಯೆಸ್ ಬ ಯಾಂಕಿನ್ ನ ಗರಕರ ಸನ್ನದು ಕಲಪನೆಯನ್ುನ ಮೀಲ್ಲನ್ ಅಗತಯತೆಗಳನ್ುನ ಪೂರೆೈಸಲು ಮೂಲ ಸ ಧನ್ವ ಗಿ ಪರಗಣಿಸಲ ಗಿದೆ ಮತುಿ
ಅದೆೀ ರೀತ್ತಯ ಗಿ ಈ ದ ಖಲೆಯನ್ುನ ತಯ ರಸಲ ಗಿದೆ. ಈ ದ ಖಲೆಯನ್ುನ ಬಳಕೆದ ರರ ಸಲಹೆಯನ್ುನ ಪಡೆದು ಸಿದಧಪಡಿಸಲ ಗಿದೆ ಮತುಿ
ಇದು ಗ ರಹಕರ ಸಾಂತೃಪ್ತಿಯತಿ ಬ ಯಾಂಕಿನ್ ಬದಧತೆಗಳು, ಮತುಿ ಆ ಮೂಲಕ ಬ ಯಾಂಕಿನ್ ಅಧಿಕ ರಗಳು ಮತುಿ ಸಿಬಬಾಂದಿಯ ಹೊಣೆಗ ರಕೆ ಮತುಿ
ಜವ ಬ ದರಯನ್ುನ ಎತ್ತಿ ತೊೀರಸುತಿದೆ. ಗ ರಹಕರಗ ಗಿರುವ ಈ ಸನ್ನದು, ಕುಾಂದುಕೊರತೆಗಳ ನಿವ ರಣೆಯ ವಿಧ ನ್ಗಳೆ ಾಂದಿಗೆ ನ್ಮಮ ಬದಧತೆ
ಮತುಿ ಜವ ಬ ದರಗಳನ್ುನ ವಿವರಸುವುದರೊಾಂದಿಗೆ ಗ ರಹಕ-ಬ ಯಾಂಕರ್ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಆರೊೀಗಯಪೂಣಪ ಅಭ ಯಸಗಳಿಗ ಗಿ ಗ ರಹಕರ
ಭ ಗದ ಕತಪವಯವನ್ೂನ ಸಹ ನಿದಿಪಷ್ಟಪಡಿಸುತಿದೆ.
ತೃಪ್ತಿಕರವ ದ ಬ ಯಾಂಕಿಾಂಗ್ ಅಭ ಯಸಗಳಿಗೆ ಉತೆಿೀಜನ್ ನಿೀಡಲು ಮತುಿ ಗ ರಹಕ ಸೆೀವೆಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳ ಬಗೆೆ
ಮ ಹಿತ್ತಯನ್ುನ ನಿೀಡಲು ಸನ್ನದನ್ುನ ತಯ ರಸಲ ಗಿದೆ.
ಹಲವು ವಿಚ ರ ಸಾಂಕಿರಣಗಳು, ಗ ರಹಕರ ಸಮ ವೆೀಶಗಳು ಹ ಗೂ ಇತರವುಗಳ ಮೂಲಕ ಗ ರಹಕರಗೆ ನಿೀಡುವ ಸೆೀವೆಗಳನ್ುನ
ವಿಮರ್ಶಪಸಲು, ಸುಧ ರಸಲು ಮತುಿ ವಿಸಿರಸಲು ಹ ಗೂ ನ್ಮಮ ಸೆೀವ

ಗುಣಮಟಟಗಳನ್ುನ ಸುಧ ರಸಲು ಮತುಿ ನ್ಮಮ ಗ ರಹಕರೊಾಂದಿಗೆ

ಸತತವ ಗಿ ಸಾಂಪಕಪದಲ್ಲಿರಲು ನ ವು ಶರಮಿಸುತೆಿೀವೆ. ಆದರೆ, ಬ ಯಾಂಕು ಒದಗಿಸುವ ಹಲವು ಸೆೀವೆಗಳ ಕುರತಾಂತೆ ಅವರ ಅನ್ುಭವಗಳ ಬಗೆೆ
ನ್ಮಗೆ ಸದ

ಮ ಹಿತ್ತ ನಿೀಡುತ್ತಿರಲು ನ್ಮಮ ಎಲ ಿ ಗ ರಹಕರಗೆ ಉತೆಿೀಜಿಸಲ ಗಿದೆ. ಮುಾಂದಿನ್ ವಷ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ನದನ್ುನ ಹತುಿ ಹಲವು

ಪ ರಾಂತ್ತೀಯ ಭ ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರತರಲು ನ ವು ಉದೆದೀರ್ಶಸಿದೆದೀವೆ.
ಸಥಳ: _________ ದಿನ ಾಂಕ: __________
ಅಧಿಕೃತರ ಸಹಿ

ಗಮನಸಿ

ಈ ಪುಸಿಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿೀಡಿರುವ ಮ ಹಿತ್ತಯು ________________ ರವರೆಗೆ ಆಗಿದುದ, ಇದು ಬದಲ ವಣೆ/ಪರಷ್ೆರಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಟದೆ. ಈ
ಪುಸಿಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಕುೆಗಳು ಮತುಿ ನಿಬಪಾಂಧಗಳನ್ುನ ರೂಪ್ತಸುವ ಕ ನ್ೂನ್ು ದ ಖಲೆಯ ಗಿ ಪರಗಣಿಸಬ ರದು. ಇದು ಗ ರಹಕ ಮತುಿ ಬ ಯಾಂಕರ್
ನ್ಡುವೆ ಉತಿಮ ತ್ತಳುವಳಿಕೆಯನ್ುನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಗಿದೆ.
ಬ ಯಾಂಕು ನಿೀಡುವ ವಿವಿಧ ಸೆೀವೆಗಳು/ಸೌಲಭಯಗಳ ಬಳಕೆ ಮತುಿ ಲ ಭಗಳ ಕುರತ ಪರಮುಖ ಮ ಹಿತ್ತಯನ್ುನ ಈ ಪುಸಿಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿೀಡಲ ಗಿದೆ.
ಯ ವುದೆೀ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ವಿವರಗಳು/ಮ ಹಿತ್ತಗ ಗಿ, ನಿೀವು ನ್ಮಮ ವೆಬ್-ಸೆೈಟ್ www.yesbank.inಗೆ ಭೆೀಟ್ಟ ನಿೀಡಬಹುದು ಅಥವ

ನ್ಮಮ

ಶ ಖ ಕಚೆೀರಗಳಿಗೆ ಭೆೀಟ್ಟ ನಿೀಡಬಹುದು/ಕರೆ ಮ ಡಬಹುದು/ಬರೆಯಬಹುದು.
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ಗುಣಮಟ್ಟ ನೀತಿ
“ಯೆಸ್ ಬ ಯಾಂಕಿನ್ 'ಭ್್ರತ್ದ ಭವಿಷಯದ ವಯವಹ್ರಗಳಿಗ್ೆ' ಪ್ೂರೆೈಕೆ ಮ್ಡಲು ಒಾಂದು ಉನುತ್ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಗ್್ರಹಕ ಕೆೀಾಂದ್ರೀಕೃತ್,
ಸೆೀವ್ ಪ್ರವೃತಿತಯ, ಖ್ಸಗಿೀ ಭ್್ರತ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಸ್ಾಪತ್ವ್ಗುವ ತ್ನು ಉದೆದೀಶದಲ್ಲಿ ಅದುುತ ಕ ಯ ಪಚರಣೆ, ನ ವಿನ್ಯತೆ,
ಪರಣ ಮಕ ರ ತಾಂತರಜ್ಞ ನ್ ಹ ಗೂ ಅತುಯತಿಮ ಗುಣಮಟಟದ ವಯವಸೆಥಗಳು ಮತುಿ ಪರಕಿರಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉನ್ನತ ಸೆೀವ ಅನ್ುಭವವನ್ುನ
ಒದಗಿಸುವ ಖಚ್ಚತತೆಗ ಗಿ ಪರಯತ್ತನಸುತಿದೆ.”
ಉದೆದೀಶಗಳು –
 ಹೆಚ್ಚಿನ್ ತೃಪ್ತಿಕರ ಮಟಟ ಮತುಿ ಗ ರಹಕರಾಂದ ದೂರುಗಳ ಪರಮ ಣದ ಇಳಿಕೆಯನ್ುನ ಖಚ್ಚತಪಡಿಸುವುದು
 ವಿಧಿಸಿದ ಮ ನ್ದಾಂಡಗಳು ಮತುಿ ಅನ್ುಸರಣೆಯ ಪ ಲನೆ ಮತುಿ ಪರಕಿರಯೆಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ದೊೀಷ್ವನ್ುನ
ಖಚ್ಚತಪಡಿಸುವುದು
 ಸಪಧ ಪತಮಕ ವಯಕಿಿಗಳನ್ುನ ನೆೀಮಕ ಮ ಡಿಕೊಳುಳವುದು ಮತುಿ ಗರಷ್ಠ ಉತ ಪದಕತೆಯನ್ುನ ಸ ಧಿಸಲು ಅವರಗೆ ಸತತವ ಗಿ
ತರಬೆೀತ್ತ ನಿೀಡುವುದು
 ಗ ರಹಕರು ಮತುಿ ಉದೊಯೀಗಿಗಳ ಪರತ್ತಕಿರಯೆಯನ್ುನ ಆಧರಸಿ ಬದಲ ವಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಹೊಾಂದ ಣಿಕೆಯನ್ುನ ಖಚ್ಚತಪಡಿಸಿಕೊಳುಳವುದು

ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಶ್ಖೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವೆೈಶಿಷಟಯಗಳು














ವಿಚ ರಣೆಗಳು/ಸೆೀವ ಕೊೀರಕೆಗಳಿಗ ಗಿ ಮತುಿ ಉನ್ನತ ಮಟಟದ ಸೆೀವ ಅನ್ುಭವವನ್ುನ ಒದಗಿಸುವಾಂತೆ ಸತತವ ಗಿ
ಪರಯತ್ತನಸಲು ಎಲ ಿ ಶ ಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರತೆಯೀಕವ ದ ’ಎಸ್ ಫ್ರ್ ಯು’ ಕೌಾಂಟರ್ ಗಳಿವೆ
ಎಲ ಿ ಸಾಂದ ಯ ಖ ತೆಗಳಿಗೆ ನ ಮನಿದೆೀಪಶನ್ ಸೌಲಭಯವನ್ುನ ನಿೀಡಲ ಗುತಿದೆ (ಅಾಂದರೆ ವೆೈಯಕಿಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಟನ್ಲ್ಲಿ ಮತುಿ ಸವಾಂತ
ಮ ಲ್ಲಕತವದಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಖ ತೆಗಳು)
ಸಮಯದಿಾಂದ ಸಮಯಕೆೆ ವಿವಿಧ ಹೂಡಿಕೆ ಯೀಜನೆಗಳು/ಸೆೀವೆಗಳ ಬಗೆೆ ವಿವರಗಳನ್ುನ ಒದಗಿಸುವುದು
ಹಿರಯ ನ ಗರಕರು, ನಿವೃತ್ತಿ ವೆೀತನ್ದ ತರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತುಿ ಪಟಟಣ ಮತುಿ ಗ ರಮಿೀಣ ಶ ಖೆಗಳಲ್ಲಿನ್ ಜನ್ರಗೆ ಹೆಚುಿವರ
ಪರಯೀಜನ್ಗಳೆ ಾಂದಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ದರದಲ್ಲಿ ಎಲ ಿ ಗ ರಹಕರಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಬ ಯಾಂಕಿಾಂಗ್ ಸೆೀವೆಗಳನ್ುನ ಒದಗಿಸುವುದು.
ಪರಮುಖವ ದ ಮೂಲಭೂತ ಬ ಯಾಂಕಿಾಂಗ್ ಸೆೀವೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ುನ ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ – ಸಮ ನ್ ಪ ವತ್ತಸುವಿಕೆ (ಬಹುನ್ಗರ ಚೆಕ್
ಪುಸಿಕ), ಯ ವುದೆೀ ಶ ಖೆ ಬ ಯಾಂಕಿಾಂಗ್, ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್ ಸೂಚನೆಗಳು, ಇ-ಮೀಲ್ ಸೂಚನೆಗಳು, ಎಲೆಕ ಾನಿಕ್ ಕಿಿಯರಾಂಗ್
ಸೆೀವೆಗಳು/ಸ ಥಯಿ ಸೂಚನೆಗಳು, ಸೆೀವ ಬಿಲ್ ಪ ವತ್ತಗಳು, ಇಾಂಟನೆಪಟ್ ಬ ಯಾಂಕಿಾಂಗ್, ಮೊಬೆೈಲ್ ಬ ಯಾಂಕಿಾಂಗ್ ಇತರವುಗಳು.
ಹಣ ರವ ನೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯೆೆಗಳನ್ುನ ಒದಗಿಸುವುದು – ಡಿಮ ಯಾಂಡ್ ಡ ರಫ್ಟಟ, ಪೆೀ ಆಡಪರ್ ಗಳು, ಆರ್.ಟ್ಟ.ಜಿ.ಎಸ್,
ಎನ್.ಇ.ಎಫ್ಟ.ಟ್ಟ ಇತರೆ.
ಶ ಖೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಶ ಖೆಯ ವಯವಹ ರ ಸಮಯವನ್ುನ ಪರದರ್ಶಪಸುವುದು
ಚೆಕ್ ಡ ರಪ್ ಪೆಟ್ಟಟಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಿಯರಾಂಗ್ ಗಡುವಿನ್ ಅವಧಿಯನ್ುನ ಪರದರ್ಶಪಸುವುದು
ಕ ಲಕ ಲಕೆೆ ವಿವಿಧ ಠೆೀವಣಿ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬಡಿಿ ದರಗಳನ್ುನ ಪರದರ್ಶಪಸುವುದು
ವಿವಿಧ ಮೂಲಭೂತ ಬ ಯಾಂಕಿಾಂಗ್ ಸೆೀವೆಗಳು ಮತುಿ ಇತರ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಪ ವತ್ತಗಳು ಮತುಿ ಬ ಯಾಂಕು ಒದಗಿಸುವ ಇತರ ಸೆೀವೆಗಳ
ವಿವರಗಳೆ ಾಂದಿಗೆ ನಿಗದಿತ ದರಗಳನ್ುನ ಪರದರ್ಶಪಸುವುದು
ದೂರು/ಸಲಹೆ ಪೆಟ್ಟಟಗೆಯನ್ುನ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತುಿ ಸತತವ ಗಿ ನ್ಮಮ ಸೆೀವೆಗಳನ್ುನ ಸುಧ ರಸಲು ಪರತ್ತಕಿರಯೆ ನಿೀಡಲು
ಉತೆಿೀಜನ್ ನಿೀಡುವುದು
ಗ ರಹಕರ ಕುಾಂದುಕೊರತೆಗಳು/ದೂರುಗಳನ್ುನ ನಿವಪಹಿಸುವ ಪ ರಾಂತ್ತೀಯ/ಕೆೀಾಂದರ ಕಚೆೀರಯ ವಿಳ ಸವನ್ುನ ಪರದರ್ಶಪಸುವುದು

ಶ್ಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್್ರಹಕ ಸೆೀವೆ
ಶ ಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತುಯತಿಮ ಮತುಿ ನಿರಾಂತರ ಸೆೀವೆಯನ್ುನ ಮತುಿ ಗ ರಹಕ ಅನ್ುಕೂಲಗಳನ್ುನ ಒದಗಿಸಲು ನ ವು ಕೆಳಗಿನ್ ಅಾಂಶಗಳನ್ುನ
ಖಚ್ಚತಪಡಿಸುತೆಿೀವೆ: ಶ ಖೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೆೀಷ್ವ ಗಿ ಹಿರಯ ನ ಗರಕರನ್ುನ ಮತುಿ ಅಾಂಗವಿಕಲರನ್ುನ ಗಮನ್ದಲ್ಲಿಟುಟಕೊಾಂಡು ಸೂಕಿ ಪ್ತೀಠೊೀಪಕರಣ,
ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು ಮುಾಂತ ದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಪಗಳೆ ಾಂದಿಗೆ ಸ ಕಷ್ುಟ ಸಥಳವಕ ಶ.
 ಆಯದ ಶ ಖೆಗಳಲ್ಲಿ ನ ನ್ು ನಿಮಗೆ ಸಹ ಯ ಮ ಡಲೆ (ನಿಮಗ ಗಿ ಯೆಸ್) ಡೆಸೆಸ್ೆ ಅನ್ುನ ಒದಗಿಸಲ ಗುತಿದೆ
 ಶ ಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ುನ ಇಾಂಗಿಿೀಷ್, ಹಿಾಂದಿ ಮತುಿ ಸಥಳಿೀಯ ಭ ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರದರ್ಶಪಸಲ ಗುತಿದೆ
 ಎಲಿ ಶ ಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ ರಹಕರು ನ್ಮೊಮಾಂದಿಗೆ ಸಾಂವಹನ್ ನ್ಡೆಸಲು ತ್ತರಭ ಷ ಕೌಾಂಟರುಗಳ ಪ ತರಗಳನ್ುನ ಪರದರ್ಶಪಸಲ ಗುತಿದೆ
 ಗ ರಹಕರಗೆ ನೌಕರರ ಪರತ್ತಕಿರಯೆಯನ್ುನ ಖಚ್ಚತಪಡಿಸಲು ಮತುಿ ಗ ರಹಕರು ತಮಮ ವಯವಹ ರಗಳನ್ುನ ನ್ಡೆಸುವುದಕೆೆ ಸಹ ಯ
ನಿೀಡುವಾಂತೆ ಅಧಿಕ ರಗಳಿಗೆ ಸ ಕಷ್ುಟ ತರಬೆೀತ್ತಯನ್ುನ ನಿೀಡಲ ಗುತಿದೆ
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ಬ ಯಾಂಕಿನ್ಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರುವ ಸೆೀವೆ ಮತುಿ ಸೌಲಭಯಗಳ ವಿವರಗಳನ್ುನ ಒಳಗೊಾಂಡ ಕೆೈಪ್ತಡಿಗಳನ್ುನ ಹಿಾಂದಿ, ಇಾಂಗಿಿೀಶ್ ಮತುಿ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಪ ರದೆೀರ್ಶಕ ಭ ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ ರಹಕರಗೆ ಒದಗಿಸಲ ಗುತಿದೆ
ನೌಕರರು ಮತುಿ ಸ ವಪಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಆತಮವಿಶ ವಸವನ್ುನ ತುಾಂಬಲು ಶ ಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕಿ ಭದರತೆ
ಎಲಿ ನೌಕರರಗೆ ತಮಮ ಫೀಟೊೀ ಮತುಿ ಹೆಸರನ್ುನ ಹೊಾಂದಿರುವ ಗುರುತ್ತನ್ ಬ ಯಡ್್ ಒಾಂದನ್ುನ ವಿತರಸಲ ಗುತಿದೆ
ಡೆಸ್ೆ ನ್ಲ್ಲಿ ನಿಯತಕ ಲ್ಲಕವ ಗಿ ಬದಲ ವಣೆ ಮತುಿ ಪ ರಥಮಿಕ ಮೀಲ್ಲವಚ ರಣ ಕೆಲಸಗಳ ನಿಯೀಜನೆ
ಶ ಖೆಗಳು ಒದಗಿಸಲ ಗುತ್ತಿರುವ ಸೆೀವೆಗಳ ಗುಣಮಟಟಗಳನ್ುನ ತಕ್ಷಣಕೆೆ ಅಧಯಯನ್ ಮ ಡಲು ಕ ಲಕ ಲಕೆೆ ಮಧಯಾಂತರ
ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ ರದೆೀರ್ಶಕ/ ಪರಧ ನ್ ಕಚೆೀರಯ ಹಿರಯ ಅಧಿಕ ರಗಳಿಾಂದ ಭೆೀಟ್ಟ
ಗ ರಹಕ ಸೆೀವ ದೃಷ್ಟಟ ಕೊೀನ್ದಿಾಂದ ವ ಷ್ಟಪಕ ಪರಶಸಿಿಗಳು/ಆವತಪನ್ ರ್ಶೀಲ್ಿ ಗಳಿಾಂದ ಅತುಯತಿಮ ಶ ಖೆಗಳನ್ುನ ಪುರಸೆರಸುವುದು
ನಿಯತಕ ಲ್ಲಕ ಗ ರಹಕ ಸೆೀವ ಸಭೆಗಳು, ಆಡಿಟ್ ಮತುಿ ಗ ರಹಕ ತೃಪ್ತಿ ಸಮಿೀಕ್ಷೆಗಳು

‘ಯೆಸ್ ಟ್ಚ್’ ನೆೀರ ಬ್ಯಾಂಕಿಾಂಗ್ ಮ್ಧಯಮಗಳ ವೆೈಶಿಷಟಯಗಳು
ನ್ಮೊಮಾಂದಿಗೆ ವಯವಹ ರ ನ್ಡೆಸಲು ಬಹು ಪರಕ ರದ ಪಯ ಪಯ ಮತುಿ ಸುಲಭವ ದ ಮ ಗಪಗಳನ್ುನ ಒದಗಿಸುತಿದೆ –
ರಿಟೆೀಲ್ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಾಂಗ್
 ‘ಎರಡು ಹಾಂತದ ಸುರಕ್ಷತೆ/ಪರಮ ಣಿೀಕರಣ’ ವು ಯ ವುದೆೀ ಸಾಂಭ ವಯ ದುಬಪಳಿಕೆಯನ್ುನ ತಡೆಗಟುಟತಿದೆ ಮತುಿ ವಧಿಪತ ರಕ್ಷಣೆಯ
ಹಾಂತವನ್ುನ ಒದಗಿಸುತಿದೆ –
ವೆೈಯಕಿಿಕ ಗ ರಹಕರು – ಇಾಂಟನೆಪಟ್ ಬ ಯಾಂಕಿಾಂಗ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಎಲ ಿ ವಹಿವ ಟುಗಳಿಗೆ, ಗ ರಹಕರ ನೊೀಾಂದ ಯಿತ ಮೊಬೆೈಲ್
ಫೀನ್ ಗೆ ಒಾಂದು ಬ ರ ಪ ಸವಡ್ಪ ಅನ್ುನ ಕಳುಹಿಸಲ ಗುತಿದೆ
o ವೆೈಯಕಿಿಕವಲಿದ ಗ ರಹಕರಗೆ – ಪರತ್ತ ಲ ಗ್ ಇನ್ ಅವಧಿಗೆ, ಒಾಂದು ಬ ರಯ ಪ ಸವಡ್ಪ ಅನ್ುನ ರಚ್ಚಸಬಹುದು
ವೆೈಯಕಿಿಕ ಗ ರಹಕರಗೆ ’ಏಕ ಪ್ತನ್ ಪರವೆೀಶ’ – ಡೆಬಿಟ್/ಏಟ್ಟಎಮ್’ ಕ ಡ್ಪ ಪ್ತನ್ ಅನ್ುನ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲು
ಕಿರಯ ತಮಕಗೊಳಿಸುತಿದೆ
o ಇಾಂಟನೆಪಟ್ ಬ ಯಾಂಕಿಾಂಗ್ ಗೆ ಮೊದಲ ಬ ರಯ ನೊೀಾಂದ ವಣಿ
o ನಿೀವು ಒಾಂದು ವೆೀಳೆ ಮರೆತರೆ ಪ ಸವಡ್ಪ ಪುನ್ರ್ ರಚನೆ
ಇಾಂಟನೆಪಟ್ ಬ ಯಾಂಕಿಾಂಗ್ ಮುಖ ಾಂತರ ನಿೀಡಲ ಗುವ ಪರಮುಖ ಸೆೀವೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ುನ ಒಳಗೊಾಂಡಿರುತಿದೆ –
o ನಿರ್ಶಿತ ಠೆೀವಣಿ ಮತುಿ ಆವತಪನ್ ಠೆೀವಣಿಯ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಬುಕಿಾಂಗ್
o ಸೆೀವ ಬಿಲ್ ಪ ವತ್ತಗಳಿಗೆ ನೊೀಾಂದ ವಣಿ
o ಎಾಂ.ಎಫ್. ಆನೆಿೈನ್ ಸೆೀವೆಗಳ ಮೂಲಕ ತೊಾಂದರೆ-ಮುಕಿ ಕ ಗದ ರಹಿತ ಸೆೀವೆ, ಆಯದ ಪರಮುಖ ಫಾಂಡ್ ಹೌಸಸ್
ಯೀಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಯವಹ ರ ಮ ಡಲು ಒಾಂದು ಪೂರಕ ಸೌಲಭಯ
o ಆನ್ಲೆೈನ್ ಶ ಪ್ತಾಂಗ್/ಪರಯ ಣದ ಬುಕಿೆಾಂಗ್
o ಯೆಸ್ ಬ ಯಾಂಕಿನ್ /ಟೆರೀಡಿಾಂಗ್ ಖ ತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ವಗ ಪವಣೆ
o ಎನ್.ಇ.ಎಫ್ಟ.ಟ್ಟ/ಆರ್.ಟ್ಟ.ಜಿ.ಎಸ್ ಖ ತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಯೆಸ್ ಬ ಯಾಂಕಿನ್ ಅಲಿದ ಖ ತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ವಗ ಪವಣೆಗಳು
o ಡಿಮ ಯಾಂಡ್ ಡ ರಫ್ಟಟ ಗಳ ನಿೀಡುವಿಕೆ
o ಖ ತೆ ಲೆಕೆಪಟ್ಟಟಗಳ ನಿೀಡುವಿಕೆ
o ವೆೈಯಕಿಿಕ ಮತುಿ ಖ ತೆ ಮ ಹಿತ್ತ
o ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್/ಇ-ಮೀಲ್ ಸೂಚನೆಗಳ ಚಾಂದ ದ ರಕೆ/ಮ ಪಪಡಣೆ
o ಮೌಲ ಯಧ ರತ ಸೆೀವೆಗಳ ದ, ಇಮೀಲ್ ಸೆಟೀಟೆಮಾಂಟ್ ನೊೀಾಂದಣಿ, ವೆೈಯಕಿಿೀಕರಸಿದ ಡಿಪ ಸಿಟ್ ಸಿಿಪ್, ನಿಮಮ ಎಎಾಂಬಿ
ತ್ತಳಿದುಕೊಳಿಳ, ರಮೈಾಂಡ್ ಮಿ ಸೆೀವೆಗಳಿಗ ಗಿ ಮೈಸೆಪೀಸ್
o ಹಣ ಮೀಲ್ಲವಚ ರಣೆ – ವಿವಿಧ ಬ ಯಾಂಕ್ ಖ ತೆಗಳು, ಬೊರೀಕರೆೀಜ್ ಖ ತೆಗಳು, ಫ್ರೀಕೆವಾಂಟ್ ಫೆಿೈಯರ್ ಖ ತೆಗಳು ಹ ಗೂ
ಇತರವುಗಳ ದಯಾಂತ ಖ ತೆ ಒಾಂದುಗೂಡಿಸುವಿಕೆ.
o





ಮೊಬೆೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಾಂಗ್
 ಎಸ್ ಬ ಯಾಂಕ್ ರಟೆೀಲ್ ನೆಟವಕಿಪಾಂಗ್ಗ ಗಿ ನೊೀಾಂದ ಯಿಸಿದ ಗ ರಹಕರು, ಮೊಬೆೈಲ್ ಬ ಯಾಂಕಿಾಂಗ್ ಅನ್ುನ ‘YESMOB’ ಎಾಂದು
ಟೆೈಪ್ ಮ ಡಿ ತ ವು ಎಸ್ ಬ ಯಾಂಕಿಗೆ ನೊೀಾಂದ ಯಿಸಿದ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸಾಂಖೆಯಯಿಾಂದ 567678 ಕೆೆ ಎಸ್ಎಾಂಎಸ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಮೊಬೆೈಲ್
ಬ ಯಾಂಕಿಾಂಗ್ ಅಪ್ತಿಕೆೀಶನ್ ಡೌನ್ಲೊೀಡ್ ಮ ಡಿಕೊಾಂಡು ಬಳಸಲು ಪ ರರಾಂಭಿಸಬಹುದು


ಮೊಬೆೈಲ್ ಬ ಯಾಂಕಿಾಂಗ್ ಮುಖ ಾಂತರ ನಿೀಡಲ ಗುವ ಪರಮುಖವ ದ ಸೆೀವೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ುನ ಒಳಗೊಾಂಡಿರುತಿದೆ o
o
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o
o
o
o
o
o
o
o

ನಿೀಡಲ ದ ಚೆಕುೆಗಳ ಪ ವತ್ತ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಿಕೆ
ಚೆಕ್ ಸಿಥತ್ತಗತ್ತ ವಿಚ ರಣೆ
ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ನಿೀಡಲು ವಿನ್ಾಂತ್ತ
ಎಸ್ ಬ ಯಾಂಕ್ ಖ ತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ವಗ ಪವಣೆ
ಎನ್ಇಎಫ್ಟಟ್ಟ/ಐಎಾಂಪ್ತಎಸ್ ಮೂಲಕ ಎಸ್ ಬ ಯಾಂಕ್ ಅಲಿದ ಖ ತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ವಗ ಪವಣೆ
ಖ ತೆ ಸೆಟೀಟಮಾಂಟ್ಗಳು
ಮುದದತ್ತ ಠೆೀವಣಿ ವಿವರಗಳ ವಿಚ ರಣೆ
ಪ್ತರಪೆೀಡ್ ಮೊಬೆೈಲ್ ರಚ ಜ್ಪ, ಡಿಟ್ಟಎಚ್ ಮತುಿ ಬಿಲ್ ಪ ವತ್ತಗಳಾಂತಹ ಮಚಪಾಂಟ್ ಸೆೀವೆಗಳು

ಎಸ್ಎಾಂಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಾಂಗ್
ಎಲ ಿ ಎಸ್ಎಮ್ಎಸ್ ಬ ಯಾಂಕಿಾಂಗ್ ಅಗತಯಗಳಿಗೆ ಒಾಂದೆೀ ಸಾಂಖೆಯ (+91-9840909000),ಗ ರಹಕರಗೆ ಮಹತವದ ಖ ತೆ ಮ ಹಿತ್ತಯನ್ುನ 24x7
ಪಡೆದುಕೊಳಳಲು ಸಕಿರಯಗೊಳಿಸುತಿದೆ.
ಮೊಬೆೈಲ್ ನೊೀಾಂದ ವಣೆ
ಖ ತೆ ರ್ಶಲುೆ ವಿಚ ರಣೆ
ಖ ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 5 ದಿನ್ಗಳ ವಯವಹ ರಗಳು
ಚೆಕ್ ಸಿಥತ್ತ ವಿಚ ರಣೆ
ಚೆಕ್ ನಿಲುಗಡೆ ವಿನ್ಾಂತ್ತ
ಚೆಕ್ಬುಕ್ ವಿನ್ಾಂತ್ತ
ಖ ತೆಗೆ ಲ್ಲಾಂಕ್ ಮ ಡಲ ದ ನಿರ್ಶಿತ ಠೆೀವಣಿ
ಖ ತೆ ವಿವರಣೆ ವಿನ್ಾಂತ್ತ
ಮೀಲ್ಲನ್ ಎಲ ಿ ಬೆಾಂಬಲ್ಲತ ವಿನ್ಾಂತ್ತಗಳ ಪಟ್ಟಟ

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>

ಒಾಂದೆೀ ಗ ರಹಕ ಐಡಿಗೆ ಬಹು ಖ ತೆಗಳನ್ುನ ಲ್ಲಾಂಕ್ ಮ ಡಿದದಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟುಟ ವಿನ್ಾಂತ್ತಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಖ ತೆಯ ಸಾಂಖೆಯಯನ್ುನ
ಒದಗಿಸಿ. ಉದ ಹರಣೆಗೆ: YESSTP <Cust ID><Cheque No.><Account No.>
ಮಿಸ್್ ಕ್ಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಾಂಗ್
ನಿೀವು ಮಿಸ್ಿ ಕ ಲ್ ಬ ಯಾಂಕಿಾಂಗ್ ಗ ಗಿ ನಿಮಮ ನೊೀಾಂದ ಯಿತ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸಾಂಖೆಯಯಿಾಂದ “YESREG <Cust ID>” ಟೆೈಪ್ ಮ ಡಿ (+919840909000) ಗೆ ಎಸ್ಎಾಂಎಸ್ ಕಳುಹಿಸಿ ನೊೀಾಂದ ಯಿಸಬಹುದು
09223920000 ಗೆ ಒಾಂದು ಮಿಸ್ಿ ಕ ಲ್ ಮ ಡಿ ನಿಮಮ ಖ ತೆಯ ರ್ಶಲೆನ್ುನ ತ್ತಳಿದುಕೊಳಿಳ
09223921111 ಗೆ ಒಾಂದು ಮಿಸ್ಿ ಕ ಲ್ ಮ ಡಿ ಕೊನೆಯ 5 ವಯವಹ ರಗಳ ಪಟ್ಟಟಯನ್ುನ ಪಡೆಯಿರ




ದಯವಿಟ್ುಟ ಗಮನಸಿ:
ಬಹು ಖ ತೆಗಳನ್ುನ ಲ್ಲಾಂಕ್ ಮ ಡಿದ ಪರಸಾಂಗದಲ್ಲಿ, ಮಿಸ್ಿ ಕ ಲ್ ಮ ಡಿದ ಗ ಎಲ ಿ ಖ ತೆಗಳ ರ್ಶಲೆನ್ುನ ಕಳುಹಿಸಲ ಗುತಿದೆ, ಆದರೆ
ಕೊನೆಯ 5 ವಯವಹ ರಗಳನ್ುನ ಕೆೀವಲ ಪ ರಥಮಿಕ ಖ ತೆ ಸಾಂಖೆಯಗ ಗಿ ಮ ತರ ಕಳುಹಿಸಲ ಗುತಿದೆ

ಮಿಸ್ಿ ಕ ಲ್ ಬ ಯಾಂಕಿಾಂಗ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಪ ರಥಮಿಕ ಖ ತೆಯ ಸಾಂಖೆಯಯನ್ುನ ಬದಲ ಯಿಸಲು, ದಯವಿಟುಟ YESDEF <Cust
ID><Account No.> ಯನ್ುನ (+91-9840909000) ಗೆ ಎಸ್ಎಾಂಎಸ್ ಮ ಡಿ

ನಿಮಮ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸಾಂಖೆಯಯನ್ುನ ಬಹು ಗ ರಹಕ ಐಡಿಗಳಿಗೆ ನೊೀಾಂದ ಯಿಸಲ ಗಿದದರೆ, ನಿೀವು ಈ ಸೆೀವೆಯನ್ುನ ಪಡೆಯಲು
ಸ ಧಯವ ಗದು

ಎಟಿಎಾಂ ಮತ್ುತ ಡೆಬಿಟ್/ಎಟಿಎಾಂ ಕ್ಡುಗಗಳು
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ಜಗತ್ತಿನ ದಯಾಂತ ಪ ಲುದ ರ ಬ ಯಾಂಕ್ ಎಟ್ಟಎಾಂಗಳು – ಎನ್.ಎಫ್ಟ.ಎಸ್ ವಿೀಸ ಮತುಿ ಮ ಸಟರ್ ಕ ಡ್ಪ ನೆಟವಕ್ಪ ಗಳನ್ುನ
ಒಳಗೊಾಂಡಿರುತಿದೆ
ಯೆಸ್ ಬ ಯಾಂಕಿನ್ ಎಟ್ಟಎಾಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿೀಡಲ ಗುವ ಪರಮುಖ ಸೆೀವೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ಾಂತ್ತವೆ o ಚೆಕ್ ಜಮಗಳು
o ರ್ಶಲುೆ ವಿಚ ರಣೆ
o ಮಿನಿ ಸೆಟೀಟಮಾಂಟ್ಗಳು
o ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ನಿೀಡಲು ವಿನ್ಾಂತ್ತ
o ಖ ತೆ ಸೆಟೀಟಮಾಂಟ್ಗಳು
o ಪ್ತನ್ ಬದಲ ವಣೆ
o ನಿರ್ಶಿತ ಠೆೀವಣಿ ತೆರೆಯುವುದು
ಪುಟ.5 ರಲ್ಲಿ
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o
o
o




ಲ್ಲೀಡ್ ಜನ್ರೆೀಶನ್ (ವ ಯ್ಬಿಎಲ್ ಅಲಿದ ಗ ರಹಕರಗೆ)
ಟ ಟ ಸ ೆಯ್ ಡಿಟ್ಟಎಚ್ ರಚ ಜ್ಪ
ಮೊಬೆೈಲ್ ರಚ ಜ್ಪ

ವಿಶವದ ದಯಾಂತ ಎಲ ಿ ಪ ಲುದ ರರ ಬ ಯಾಂಕ್ ಎಟ್ಟಎಾಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿೀಡಲ ಗುವ ಪರಮುಖ ಸೆೀವೆಗಳೆಾಂದರೆ
o ನ್ಗದು ಹಿಾಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳು
o ರ್ಶಲುೆ ವಿಚ ರಣೆ
o ಪ್ತನ್ ಬದಲ ವಣೆ

ಡೆಬಿಟ್ ಕ ಡಪನ್ುನ ಎಟ್ಟಎಾಂಗಳಿಾಂದ ನ್ಗದು ಪಡೆದುಕೊಳಳಲು ಮತುಿ ಶ ಪ್ತಾಂಗ್ ಟಮಿಪನ್ಲ್್ ಮೂಲಕ ಪ ವತ್ತ ಮ ಡಲು
ಬಳಸಬಹುದು
ಪ್ತಓಎಸ್ ಟಮಿಪನ್ಲ್್) ಪೆೀಮಾಂಟ್ ಗೆೀಟ್ವೆೀಗಳು

ಕೆರಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಡಗ
ಎಸ್ ಬ ಯಾಂಕ್ ಕೆರಡಿಟ್ ಕ ಡುಪಗಳು ಅದುುತ ವೆೈರ್ಶಷ್ಟಯ ಮತುಿ ಅದಿವತ್ತೀಯ ಪರಯೀಜನ್ಗಳ ಆತ್ತಥಯಗೊಾಂದಿಗೆ ಬರುತಿವೆ! ಅವುಗಳಲ್ಲಿ
ಕೆಲವುಗಳೆಾಂದರೆ:
 ನಿಮಮ ಜಿೀವನ್ ಶೆೈಲ್ಲಯ ಅಗತಯಗಳಿಗೆ ಸರಹೊಾಂದುವ ಕೆರಡಿಟ್ ಕ ಡುಪಗಳ ವ ಯಪ್ತಿ
 ರವ ಲ್ಲವಾಂಗ್ ಕೆರಡಿಟ್ ಮೀಲೆ ಅತುಯತಿಮ ಬಡಿದ ದರಗಳು
 ಎಾಂದಿಗೂ ಅವಧಿ ಮಿೀರದ ರವ ಡ್ಪ ಪ ಯಿಾಂಟುಗಳೆ ಾಂದಿಗೆ ಸ ಟ್ಟಯಿಲಿದ ರವ ಡ್್ಪ ಪ್ರರಗ ರಮ್
 ಭ ರತದ ಎಲ ಿ ಫ್ಯಯಯೆಲ್ ಸೆಟೀಶನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಯಯೆಲ್ ಸಚ ಪಜ್ಪ ಮನ ನ

ಗ್್ರಹಕ-ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಸಾಂಬಾಂಧದ ಸ್ಮ್ನಯ ಕ್ೆೀತ್ರಗಳು
ಉಳಿತ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖ್ತೆ





ಉಳಿತ ಯ ಖ ತೆಗಳನ್ುನ ವೆೈಯಕಿಿಕ ಗ ರಹಕರಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಸುವ ಹವ ಯಸವನ್ುನ ಬೆಳೆಸಲು ಮತುಿ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ್ಲ್ಲಿ ಹಣದ
ಅಗತಯವನ್ುನ ಪೂರೆೈಸಿಕೊಳಳಲು ಸಹ ಯಮ ಡುವಾಂತೆ ವಿನ ಯಸಗೊಳಿಸಲ ಗಿದೆ
ಈ ಖ ತೆಗಳಿಾಂದ ಹಣವನ್ುನ ರೆಮಿಟನ್್/ಚೆಕ್/ಡೆಬಿಟ್/ಎಟ್ಟಎಾಂ ಕ ಡ್ಪ/ಇಾಂಟನೆಪಟ್ ಬ ಯಾಂಕಿಾಂಗ್ ಮೂಲಕ
ಜಮಮ ಡಬಹುದು/ಹಿಾಂಪಡೆಯಬಹುದು
ಖ ತೆಗಳನ್ುನ ಟರಸ್ಟ/ಸೊಸ ಯಿಟ್ಟಗಳಿಾಂದ ತೆರೆಯಬಹುದು (ಭ ರತ್ತೀಯ ರಸರ್ವಪ ಬ ಯಾಂಕ್ (ಆರ್.ಬಿ.ಐ) ಅನ್ುಮೊೀದನೆಯಾಂತೆ)
1ನೆೀ ಸಪಟಾಂಬರ್ 2017 ರಾಂದ ಕೆಳಗಿನ್ ಬಡಿಿ ದರಗಳು ದೆೈನ್ಾಂದಿನ್ ಮುಕ ಿಯ ರ್ಶಲುೆಗಳ ಮೀಲೆ ಅನ್ವಯವ ಗುತಿವೆ ಮತುಿ
ತೆೈಮ ಸಿಕ ಆಧ ರದ ಮೀಲೆ ಪ ವತ್ತಸಲ ಗುತಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಕನಿಷ್ಟ ರೂ ಆಗಿರಬೆೀಕು 1/-.

ರೂ.1 ಲಕ್ಷಕಿೆಾಂತ ಕಡಿಮ

ಬಡ್ಡಿಯ ದರಗಳು ಅನವಯಿಸುವ ದ್ನ್ಾಂಕ
1ನೆೀ ಸೆಪ್ಟಾಂಬರ್’17
5% ಪರ.ವ.

1 ಲಕ್ಷದಿಾಂದ 1 ಕೊೀಟ್ಟಯ ಒಳಗೆ

6% ಪರ.ವ.

1 ಕೊೀಟ್ಟ ಮತುಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ

6.25% ಪರ.ವ.

ಉಳಿತ್ಯಗಳ ಶಿಲುಾಗಳು

ರೂ. 100 ಕ ೂೋಟಿಗೂ ಮೋರಿದ ಮೊಬಲಗುಗಲಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ುು ಬಾರಾಂಚನ್ುು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸೂಚಿತ ರಿಲ ೋಶನ್ಶಿಪ್
ಮೆನ ೋಜರ್ರನ್ುು ಸಾಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ. ದರಗಳು ಯೆಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ನ್ ಏಕ ೈಕ ನಿಷ್ಕರ್ ಿಯ ಮೆೋರ ಗ ಬದಲಾಗುವುದು ಸಾಧಯವಿದ .
ಷ್ರತುುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತುವ .
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ಇಕಿವಟ್ಟ ಮತುಿ ಡೆಟ್ ಸ ವಪಜನಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಎಎಸ್ಬಿಎ ಅಪ್ತಿಕೆೀಶನ್ ಅನ್ುನ ಖ ತೆಯಿಾಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಖ ತೆದ ರ(ರ) ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಚೆಕ್ ಗಳು, ಡಿವಿಡೆಾಂಡ್ ವ ರಾಂಟ್ ಗಳನ್ುನ ಮ ಟರ ಈ ಖ ತೆಯಿಾಂದ ಸಾಂಗರಹಿಸಲ ಗುತಿದೆ.
ಖ ತೆದ ರ(ರ) ಪರವ ಗಿ ಎಾಂಡ ಸ್ಪ ಮ ಡಲ ದ ಹಣಕ ಸು ದಸ ಿವೆೀಜುಗಳನ್ುನ ಸಾಂಗರಹಿಸಲ ಗುವುದಿಲಿ
ಯ ವುದೆೀ ಗ ರಹಕ ತನ್ನ ಖ ತೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರಾಂತರವ ಗಿ 2 ವಷ್ಪಗಳ ವರೆಗೆ ಯ ವುದೆೀ ವಯವಹ ರ ಮ ಡದಿದದಲ್ಲಿ ಆ
ಖ ತೆಯನ್ುನ ನಿಷ್ಟೆಿಯ ಖ ತೆಯೆಾಂದು ಪರಗಣಿಸಲ ಗುತಿದೆ
ಸಮಯದಿಾಂದ ಸಮಯಕೆೆ ಬ ಯಾಂಕಿನ್ ನಿಗದಿತ ದರಗಳ ಪಟ್ಟಟಯಲ್ಲಿ ನಿದಿಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಲ ದಾಂತೆ ಖ ತೆ ನಿವ ಪಹಕರು ಖ ತೆಯಲ್ಲಿ
ಕನಿಷ್ಠ ಸರ ಸರ ಮ ಸಿಕ/ತೆೈಮ ಸಿಕ ರ್ಶಲುೆ ಹಣವನ್ುನ ಕ ಪ ಡಿಕೊಳಳಬೆೀಕು. ಇದನ್ುನ ಪ ಲ್ಲಸದಿದದಲ್ಲಿ ಸೆೀವ ಶುಲೆಗಳನ್ುನ
ವಿಧಿಸಲ ಗುತಿದೆ.
ಸರ್ಸರಿ ತೆೈಮ್ಸಿಕ ಶಿಲಾನುು (ಎಕೂಯಬಿ) ಹಿೀಗೆ ಲೆಕ ೆಚ ರ ಮ ಡಲ ಗುತಿದೆ – ಆರ್ಥಪಕ ತೆೈಮ ಸಿಕ ಅವಧಿಗೆ (ಏಪ್ತರಲ್ಜೂನ್, ಜುಲೆೈ-ಸೆಪೆಟಾಂಬರ್, ಅಕೊಟೀಬರ್-ಡಿಸೆಾಂಬರ್, ಜನ್ವರ-ಮ ಚ್ಪ) ಖ ತೆಯಲ್ಲಿನ್ ದಿನ್ದ ಅಾಂತಯದ (ಇಓಡಿ) ಸರ ಸರ
ರ್ಶಲುೆಗಳು. ಉದ ಹರಣೆಗೆ- (ಇಓಡಿ ರ್ಶಲುೆ ದಿನ್ 1+ ಇಓಡಿ ರ್ಶಲುೆ ದಿನ್ 2...)/ಹಣಕ ಸು ತೆೈಮ ಸಿಕದಲ್ಲಿನ್ ದಿನ್ಗಳ ಸಾಂಖೆಯ
ಪುಟ.6 ರಲ್ಲಿ
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ಸರ್ಸರಿ ಮ್ಸಿಕ ಶಿಲಾನುು (ಎಎಾಂಬಿ) ಈ ರೀತ್ತಯಲ್ಲಿ ಲೆಕೆಹ ಕಲ ಗುತಿದೆ – ಒಾಂದು ತ್ತಾಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಖ ತೆಯಲ್ಲಿ ಪರತ್ತ

ದಿನ್ದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ (ಇಓಡಿ) ಉಳಿಸಲ ದ ರ್ಶಲುೆಗಳ ಸರ ಸರ. ಉದ : (ಇಓಡಿ ರ್ಶಲುೆ ದಿನ್ 1 + ಇಓಡಿ ರ್ಶಲುೆ ದಿನ್ 2...)/ಆ
ತ್ತಾಂಗಳಿನ್ಲ್ಲಿನ್ ದಿನ್ಗಳ ಸಾಂಖೆಯ

ಚ್ಲ್ಲತ ಖ್ತೆಗಳು






ಚ ಲ್ಲಿ ಖ ತೆ ಎಾಂದರೆ, ಖ ತೆಯಲ್ಲಿನ್ ರ್ಶಲ್ಲೆಗೆ ಅನ್ುಗುಣವ ಗಿ ಅಥವ ಒಪ್ತಪಕೊಳಳಲ ದ ನಿದಿಪಷ್ಟ ಮೊತಿದ ವರೆಗೆ ಎಷ್ುಿ ಬ ರ
ಬೆೀಕ ದರೂ ಹಣ ಹಿಾಂತೆಗೆದುಕೊಳಳಲು ಅನ್ುಮತ್ತಸಲ ಗುವ ಒಾಂದು ಪರಕ ರದ ಬೆೀಡಿಕೆ ಠೆೀವಣಿಯ ಗಿರುತಿದೆ.
ಚ ಲ್ಲಿ ಖ ತೆಯನ್ುನ ವೆೈಯಕಿಿಕ ಜನ್ರು, ಮ ಲ್ಲೀಕತವದ ವಯವಹ ರ ಸಾಂಸೆಥಗಳು, ಪ ಲುದ ರಕೆ ಸಾಂಸೆಥಗಳು, ಖ ಸಗಿ ಮತುಿ ಸಕ ಪರ
ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ಕಾಂಪನಿಗಳು, ಹೆಚ್.ಯು.ಎಫ್ಟ ಗಳು, ಸೊಸೆೈಟ್ಟಗಳು, ಟರಸ್ಟ ಗಳು ಹ ಗೂ ಇತರರು ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಚ ಲ್ಲಿ ಖ ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಮ ಉಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯ ವುದೆೀ ಬಡಿಿಯನ್ುನ ಪ ವತ್ತಸಲ ಗುವುದಿಲಿ
ಖ ತೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರಾಂತದ 2 ವಷ್ಪ ಕ ಲ ಧಿಯವರೆಗೆ ಗ ರಹಕರ ಮುಖ ಾಂತರ ವಹಿವ ಟು ಮ ಡಲ ಗದ ಖ ತೆಯನ್ುನ
ನಿಷ್ಟೆಿಯ ಖ ತೆಗಳು ಎಾಂದು ಪರಗಣಿಸಲ ಗುತಿದೆ.
ಸಮಯದಿಾಂದ ಸಮಯಕೆೆ ಬ ಯಾಂಕಿನ್ ನಿಗದಿತ ದರಗಳ ಪಟ್ಟಟಯಲ್ಲಿ ನಿದಿಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಲ ದಾಂತೆ ಖ ತೆ ನಿವ ಪಹಕರು ಖ ತೆಯಲ್ಲಿ
ಕನಷಠ ಸರ್ಸರಿ ತೆೈಮ್ಸಿಕ ಶಿಲುಾ ಹಣವನ್ುನ ಕ ಪ ಡಿಕೊಳಳಬೆೀಕು. ಇದನ್ುನ ಪ ಲ್ಲಸದಿದದಲ್ಲಿ ಸೆೀವ
ಶುಲೆಗಳನ್ುನ
ವಿಧಿಸಲ ಗುತಿದೆ. ಸರ ಸರ ತೆೈಮ ಸಿಕ ರ್ಶಲೆನ್ುನ (ಎಕೂಯಬಿ) ಹಿೀಗೆ ಲೆಕ ೆಚ ರ ಮ ಡಲ ಗುತಿದೆ – ಆರ್ಥಪಕ ತೆೈಮ ಸಿಕ ಅವಧಿಗೆ
(ಏಪ್ತರಲ್-ಜೂನ್, ಜುಲೆೈ-ಸೆಪೆಟಾಂಬರ್, ಅಕೊಟೀಬರ್-ಡಿಸೆಾಂಬರ್, ಜನ್ವರ-ಮ ಚ್ಪ) ಖ ತೆಯಲ್ಲಿನ್ ದಿನ್ದ ಅಾಂತಯದ (ಇಓಡಿ)
ಸರ ಸರ ರ್ಶಲುೆಗಳು. ಉದ ಹರಣೆಗೆ – (ಇಓಡಿ ಉಳಿಕೆ ಹಣ ದಿನ್1+ಇಓಡಿ ಉಳಿಕೆ ಹಣ ದಿನ್2...) / ಆರ್ಥಪಕ ತೆೈಮ ಸಿಕದಲ್ಲಿನ್
ದಿನ್ಗಳ ಸಾಂಖೆಯ

ಜ್ಗತಿಕ ಭ್್ರತಿೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಾಂಗ್
 ಅನಿವ ಸಿ ಉಳಿತ ಯ ಬ ಯಾಂಕ್ ಖ ತೆಗಳನ್ುನ ಎನ್.ಆರ್.ಐ ಗಳು, ಪ್ತಐಓಗಳು ಮತುಿ ಭ ರತದ ಹೊರಗೆ ಅಧಯಯನ್
ಮ ಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ ಯರ್ಥಪಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ುನ ಉಳಿತ ಯ ಮ ಡುವ ಹವ ಯಸವನ್ುನ ಮೂಡಿಸಲು ಮತುಿ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಣದ
ಅಗತಯತೆಯನ್ುನ ಪೂರೆೈಸಲು ಸಹ ಯ ಮ ಡುವಾಂತೆ ವಿನ ಯಸಗೊಳಿಸಲ ಗಿದೆ
 ಭ ರತ್ತೀಯ ರೂಪ ಯಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿವಪಹಣೆ ಮ ಡಿದ ನ ನ್ ರೆಸಿಡೆಾಂಟ್ ಎಕ್ಟನ್ಪಲ್ (ಎನ್.ಆರ್.ಇ) ಮತುಿ ನ ನ್ – ರೆಸಿಡೆಾಂಟ್
ಆಡಿಪನ್ರ (ಎನ್.ಆರ್.ಐ) ಖ ತೆಗಳನ್ುನ ನಿದಿಪಷ್ಟ ಅಗತಯತೆಗಳಿಗೆ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಈ ಖ ತೆಗಳಿಾಂದ ಹಣವನ್ುನ ವಿದೆೀರ್ಶೀ ಆಾಂತರಕ
ಹಣ ರವ ನೆಗಳು / ಚೆಕ್ ಗಳು/ ಡೆಬಿಟ್ / ಎಟ್ಟಎಮ್ ಕ ಡ್ಪ / ಇಾಂಟನೆಪಟ್ ಬ ಯಾಂಕಿಾಂಗ್ ವಿಧ ನ್ದ ಮೂಲಕ ಪ ವತ್ತ
ಮ ಡಬಹುದು ಅಥವ ಹಿಾಂಪಡೆಯಬಹುದು
 ನ ನ್ ರೆಸಿಡೆಾಂಟ್ ಎಕ್ಟನ್ಪಲ್ (ಎನ್.ಆರ್.ಐ) ಪ ವತ್ತ ಖ ತೆಗಳನ್ುನ ವಿದೆೀರ್ಶೀ ಬ ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಭ ರತಕೆೆ ಫಾಂಡ್ ಗಳ
ರವ ನೆಯ ಮೂಲಕ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಇದು ವ ಪಸ ತ್ತ ಖ ತೆಯ ಗಿದೆ ಮತುಿ ಇನೊನಾಂದು ಎನ್.ಆರ್.ಐ ಖ ತೆ ಅಥವ
ಎಫ್ಟ.ಸಿ.ಎನ್.ಆರ್ (ಬಿ) ಖ ತೆಯಿಾಂದ ವಗ ಪವಣೆಯನ್ುನ ಅನ್ುಮತ್ತಸಲ ಗಿದೆ. ಎನ್.ಆರ್.ಇ ಖ ತೆಗಳಿಾಂದ ಸಥಳಿೀಯ
ಪ ವತ್ತಗಳನ್ುನ ಮುಕಿವ ಗಿ ಮ ಡಬಹುದು
 ನ ನ್ ರೆಸಿಡೆಾಂಟ್ ಆಡಿಪನ್ರ (ಎನ್.ಆರ್.ಓ) ಪ ವತ್ತ ಖ ತೆಗಳನ್ುನ ಸಥಳಿೀಯ ನ್ಾಂಬಿಕೆಗೆ ಅಹಪ ವಹಿವ ಟುಗಳಿಾಂದ ಹಣವನ್ುನ
ಸಾಂಗರಹಿಸಲು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಎನ್.ಆರ್.ಓ ಪ ವತ್ತ ಖ ತೆಗಳ ಮೂಲಧನ್ವು ಹಿಾಂತ್ತರುಗಿಸಲ ಗದೆೀ ಇದುದ, ಆರ್.ಬಿ.ಐ
ಮ ಗಪದರ್ಶಪಯ ಪರಕ ರ ಭ ರತದಲ್ಲಿ ಹೊಾಂದಿರುವ ಎನ್.ಆರ್.ಓ ಉಳಿಕೆಗಳು/ಮ ರ ಟ ಕರಮಗಳಿಾಂದ ಪರಸುಿತ ಆದ ಯ ಮತುಿ
ಪರತ್ತ ಕ ಯಲೆಾಂಡರ್ ವಷ್ಪಕೆೆ 1, ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಯು.ಎಸ್.ಡಿ ಡ ಲರ್ ವರೆಗೆ ಬಡಿಿ ಗಳಿಕೆಯು ಹಿಾಂತ್ತರುಗಿಸುವಾಂತಹುದ ದಗಿದೆ
 ಎನ್ಆರ್ಇ / ಎನ್ಆರ್ಓ ಠೆೀವಣಿಗಳ ಬಡಿದ ದರಗಳನ್ುನ ಶ ಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತುಿ ಬ ಯಾಂಕಿನ್ ವೆಬ್ಸೆೈಟ್ನ್ಲ್ಲಿ ಪರದರ್ಶಪಸತಕೆದುದ
 1ನೆೀ ಸಪಟಾಂಬರ್ 2017 ರಾಂದ ಕೆಳಗಿನ್ ಬಡಿಿ ದರಗಳು ದೆೈನ್ಾಂದಿನ್ ಮುಕ ಿಯ ರ್ಶಲುೆಗಳ ಮೀಲೆ ಅನ್ವಯವ ಗುತಿವೆ ಮತುಿ
ತೆೈಮ ಸಿಕ ಆಧ ರದ ಮೀಲೆ ಪ ವತ್ತಸಲ ಗುತಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಕನಿಷ್ಟ ರೂ ಆಗಿರಬೆೀಕು 1/-.

ಉಳಿತ್ಯಗಳ ಶಿಲುಾಗಳು
ರೂ.1 ಲಕ್ಷಕಿೆಾಂತ ಕಡಿಮ

ಬಡ್ಡಿಯ ದರಗಳು ಅನವಯಿಸುವ ದ್ನ್ಾಂಕ
1ನೆೀ ಸೆಪ್ಟಾಂಬರ್’17
5% ಪರ.ವ.

1 ಲಕ್ಷದಿಾಂದ 1 ಕೊೀಟ್ಟಯ ಒಳಗೆ

6% ಪರ.ವ.

1 ಕೊೀಟ್ಟ ಮತುಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ

6.25% ಪರ.ವ.

ರೂ. 100 ಕ ೂೋಟಿಗೂ ಮೋರಿದ ಮೊಬಲಗುಗಲಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ುು ಬಾರಾಂಚನ್ುು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸೂಚಿತ ರಿಲ ೋಶನ್ಶಿಪ್
ಮೆನ ೋಜರ್ರನ್ುು ಸಾಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ. ದರಗಳು ಯೆಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ನ್ ಏಕ ೈಕ ನಿಷ್ಕರ್ ಿಯ ಮೆೋರ ಗ ಬದಲಾಗುವುದು ಸಾಧಯವಿದ .
ಷ್ರತುುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತುವ .
ಆವೃತ್ತಿ 5
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ಯ ವುದೆೀ ಗ ರಹಕ ತನ್ನ ಖ ತೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರಾಂತರವ ಗಿ 2 ವಷ್ಪಗಳ ವರೆಗೆ ಯ ವುದೆೀ ವಯವಹ ರ ಮ ಡದಿದದಲ್ಲಿ ಆ
ಖ ತೆಯನ್ುನ ನಿಷ್ಟೆಿಯ ಖ ತೆಯೆಾಂದು ಪರಗಣಿಸಲ ಗುತಿದೆ
ಸಮಯದಿಾಂದ ಸಮಯಕೆೆ ಬ ಯಾಂಕಿನ್ ನಿಗದಿತ ದರಗಳ ಪಟ್ಟಟಯಲ್ಲಿ ನಿದಿಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಲ ದಾಂತೆ ಖ ತೆ ನಿವ ಪಹಕರು ಖ ತೆಯಲ್ಲಿ
ಕನಿಷ್ಠ ಸರ ಸರ ಮ ಸಿಕ/ತೆೈಮ ಸಿಕ ರ್ಶಲುೆ ಹಣವನ್ುನ ಕ ಪ ಡಿಕೊಳಳಬೆೀಕು. ಇದನ್ುನ ಪ ಲ್ಲಸದಿದದಲ್ಲಿ ಸೆೀವ ಶುಲೆಗಳನ್ುನ
ವಿಧಿಸಲ ಗುತಿದೆ
1. ಸರ್ಸರಿ ತೆೈಮ್ಸಿಕ ಶಿಲಾನುು (ಎಕೂಯಬಿ) ಹಿೀಗೆ ಲೆಕ ೆಚ ರ ಮ ಡಲ ಗುತಿದೆ – ಆರ್ಥಪಕ ತೆೈಮ ಸಿಕ ಅವಧಿಗೆ (ಏಪ್ತರಲ್ಜೂನ್, ಜುಲೆೈ-ಸೆಪೆಟಾಂಬರ್, ಅಕೊಟೀಬರ್-ಡಿಸೆಾಂಬರ್, ಜನ್ವರ-ಮ ಚ್ಪ) ಖ ತೆಯಲ್ಲಿನ್ ದಿನ್ದ ಅಾಂತಯದ (ಇಓಡಿ) ಸರ ಸರ
ರ್ಶಲುೆಗಳು. ಉದ ಹರಣೆಗೆ- (ಇಓಡಿ ರ್ಶಲುೆ ದಿನ್ 1+ ಇಓಡಿ ರ್ಶಲುೆ ದಿನ್ 2...)/ಹಣಕ ಸು ತೆೈಮ ಸಿಕದಲ್ಲಿನ್ ದಿನ್ಗಳ ಸಾಂಖೆಯ
2. ಸರ್ಸರಿ ಮ್ಸಿಕ ಶಿಲಾನುು (ಎಎಾಂಬಿ) ಈ ರೀತ್ತಯಲ್ಲಿ ಲೆಕೆಹ ಕಲ ಗುತಿದೆ – ಒಾಂದು ತ್ತಾಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಖ ತೆಯಲ್ಲಿ
ಪರತ್ತ ದಿನ್ದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ (ಇಓಡಿ) ಉಳಿಸಲ ದ ರ್ಶಲುೆಗಳ ಸರ ಸರ. ಉದ : (ಇಓಡಿ ರ್ಶಲುೆ ದಿನ್ 1 + ಇಓಡಿ ರ್ಶಲುೆ ದಿನ್ 2...)/ಆ
ತ್ತಾಂಗಳಿನ್ಲ್ಲಿನ್ ದಿನ್ಗಳ ಸಾಂಖೆಯ

ಮುದಧತಿ ಠೆೀವಣಿ ಖ್ತೆಗಳು
 ಹೆಚುಿ ವಿವರಗಳನ್ುನ ಪಡೆಯಲು ಮತುಿ ನಿಮಮ ಅಗತಯತೆಗೆ ಅನ್ುಸ ರವ ಗಿ ವಿವಿಧ ಠೆೀವಣಿ ಯೀಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ುನ ಹೊಡಿಕೆ
ಮ ಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಹ ಯವನ್ುನ ನಿೀಡಲು ನ್ಮಮ ಬ ಯಾಂಕ್ ಸಿಬಬಾಂದಿ ಸಾಂತೊೀಷ್ಪಡುತ ಿರೆ
 ಮುದಧತ್ತ ಠೆೀವಣಿ ಖ ತೆಗಳನ್ುನ ವೆೈಯಕಿಿಕ ಜನ್ರು, ಪ ಲುದ ರಕೆ ಸಾಂಸೆಥಗಳು, ಮ ಲ್ಲೀಕತವದ ವಯವಹ ರ ಸಾಂಸೆಥಗಳು, ಖ ಸಗಿ
ಮತುಿ ಸಕ ಪರ ನಿಯಮಿತ ಕಾಂಪನಿಗಳು, ಹೆಚ್.ಯು.ಎಫ್ಟ ಗಳು / ನಿದಿಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಅಸೊೀಸಿಯೆೀಟ್ ಗಳು ಹ ಗೂ ಇನಿನತರರು
ತೆರೆಯಬಹುದು
 ಕೆಲವು ಮುದಿಧತ್ತ ಠೆೀವಣಿ ಯೀಜನೆಗಳು ಹಿರಯ ನ ಗರಕರಗೆ ಹೆಚುಿ ಬಡಿಿದರವನ್ುನ ನಿೀಡಬಹುದು
 ನಿದಿಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಹೊರತು, ಅಕ ಲ್ಲಕ ಹಿಾಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ುನ, ಠೆೀವಣಿಯ ಕ ಲ ವಧಿ ಅಥವ ಒಪಪಾಂದದ ದರ ಯ ವುದು
ಕಡಿಮಯೀ ಆ ಬಡಿಿದರದಲ್ಲಿ ಅನ್ುಮತ್ತಸಲ ಗುತಿದೆ. ಆದರೆ, ಬ ಯಾಂಕಿನೊಾಂದಿಗೆ 7 ದಿನ್ಕಿೆಾಂತ ಕಡಿಮ ಇದದ ಠೆೀವಣಿಯ ಅಕ ಲ್ಲಕ
ಹಿಾಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಯ ವುದೆೀ ಬಡಿಿದರ ಪ ವತ್ತಸಲ ಗುವುದಿಲಿ
 ವಿನ್ಾಂತ್ತಯ ಮೀರೆಗೆ ಅವಧಿ ಠೆೀವಣಿಗಳನ್ುನ ಡೂಯ ದಿನ ಾಂಕದಾಂದು ಬ ಯಾಂಕ್ ನ್ವಿೀಕರಸುತಿದೆ ಮತುಿ ಬ ಯಾಂಕು ಕ ಲಕ ಲಕೆೆ
ನಿಧಪರಸಲ ದ ಚ ಲ್ಲಿ ದರಗಳಿಗೆ ಅನ್ುಗುಣವ ಗಿ ಬಡಿಿಯನ್ುನ ಪ ವತ್ತಸುತಿದೆ. ನಿದಿಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ ಇಲಿದ ಪರಸಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ 1 ಕೊೀಟ್ಟಗೆ
ಕಡಿಮ ಇರುವ ಠೆೀವಣಿಗಳನ್ುನ ಸವಯಾಂಚ ಲ್ಲತವ ಗಿ ಅದೆೀ ಕ ಲ ವಧಿಗೆ ಅಥವ ಮಚುರಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚ ಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಡಿಿ
ದರಗಳ ಪರಕ ರ ನ್ವಿೀಕರಸಲಪಡುತಿದೆ
 ನ್ಮೂದಿಸಲ ಗುವ ಬಡಿಿ ದರಗಳು ವ ಷ್ಟಪಕವ ಗಿರುತಿದೆ ಮತುಿ ನೆೈಜವ ಗಿ ವಷ್ಪದಲ್ಲಿನ್ ದಿನ್ಗಳ ಸಾಂಖೆಯಯನ್ುನ ಗಣನೆಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಳಳಲ ಗುತಿದೆ (ಅಾಂದರೆ ಅಧಿಕ ವಷ್ಪದಲ್ಲಿ 366 ದಿನ್ಗಳು)
 ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೀಲ್ಲನ್ ಬಡಿಿಯನ್ುನ ತೆೈಮ ಸಿಕವ ಗಿ ಅಥವ ಸಾಂಯುಕಿಗೊಳಿಸಿದ ತೆೈಮ ಸಿಕ (ಅಾಂದರೆ ಬಡಿಿಯ ಮರು – ಹೂಡಿಕೆ)
ಅಥವ ರಯ ಯತ್ತ ಮೌಲಯದಲ್ಲಿ ಮ ಸಿಕ ಅಥವ ವ ಯಿದೆ ದಿನ ಾಂಕಾಂದು ಹಿೀಗೆೀ ಹೂಡಿಕೆದ ರರ ಆಯೆೆಯ ಅನ್ುಸ ರ
ಪ ವತ್ತಸಲ ಗುವುದು
 ಬಡಿಿ ದರವನ್ುನ ಸಮಯದಿಾಂದ ಸಮಯಕೆೆ ಪರಷ್ೆರಸಲ ಗುತಿದೆ ಮತುಿ ಅದನ್ುನ ಶ ಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತುಿ ಬ ಯಾಂಕಿನ್‟ ವೆಬ್-ಸೆೈಟ್ ನ್ಲ್ಲಿ
ಸ ವಪಜನಿಕರ ತ್ತಳುವಳಿಕೆಗ ಗಿ ಪರದರ್ಶಪಸಲ ಗುತಿದೆ
 ಪರಷ್ೃತ ಬಡಿಿ ದರಗಳು ಕೆೀವಲ ನ್ವಿೀಕರಣಕೆೆ ಮತುಿ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವ ಗುತಿದೆ ಮತುಿ ಅಸಿಿತವದಲ್ಲಿರುವ
ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಒಪಪಾಂದದ ದರದಲೆಿೀ ಮುಾಂದುವರಯುತಿದೆ
 ಪರತ್ತ ಹೂಡಿಕೆದ ರರಗೆ, ಪರತ್ತ ಆರ್ಥಪಕ ವಷ್ಪಕೆೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೀಲ್ಲನ್ ಬಡಿಿಯು ಆದ ಯ ತೆರಗೆ ಇಲ ಖೆಯು ನಿದಿಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ
ದರದಲ್ಲಿ ಮೂಲದಲ್ಲಿನ್ ತೆರಗೆ ಕಡಿತಕೆೆ (ಟ್ಟಡಿಎಸ್) ಒಳಪಟ್ಟಟರುತಿದೆ
 ತೆರಗೆ ಕಡಿತವಿಲಿದೆೀ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೀಲ್ಲನ್ ಬಡಿಿಯನ್ುನ ಸಿವೀಕರಸಲು ಹೂಡಿಕೆದ ರರು ಆದಯತೆಯ ಗಿ ಆರ್ಥಪಕ ವಷ್ಪದ
ಪ ರರಾಂಭದಲೆಿೀ ಫ ಮ್ಪ ಸಾಂಖೆಯ 15 ಹೆಚ್ ರಲ್ಲಿ ಪರಮ ಣಪತರವನ್ುನ ಒದಗಿಸತಕೆದುದ
 ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ತೆರಗೆಗೆ ಬ ಯಾಂಕು ಟ್ಟಡಿಎಸ್ ಅನ್ುನ ನಿೀಡುತಿದೆ
 ಸಿವೀಪ್-ಇನ್ ಎನ್ುನವುದು ಮುದದತ್ತ ಠೆೀವಣಿ ಖ ತೆಯಾಂದಿಗೆ ಉಳಿತ ಯ/ಚ ಲ್ಲಿ ಖ ತೆಯನ್ುನ ಸಾಂಪಕಿಪಸುವ ಸೌಲಭಯವ ಗಿರುತಿದೆ.
ಸ ಕಷ್ುಟ ರ್ಶಲೆ ಇಲಿದ ಸಾಂದಭಪದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪಕಿಪತ ಮುದದತ್ತ ಠೆೀವಣಿಯನ್ುನ ಅಕ ಲ್ಲಕವ ಗಿ “ಲ ಸ್ಟ ಇನ್-ಫಸ್ಟ ಔಟ್” (ದಿವೀಪ್-ಇನ್
ಹೊಾಂದಿಸುವುದು) ಆಧ ರದಲ್ಲಿ ಒಡೆಯಲ ಗುತಿದೆ ಮತುಿ ಅಗತಯ ಹಣವನ್ುನ ಉಳಿತ ಯ/ಚ ಲ್ಲಿ ಖ ತೆಗೆ ವಗ ಪಯಿಸಲ ಗುತಿದೆ.
 ಕೆಲವು ಮಿತ್ತಯ ವರೆಗೆ ಮುದದತ್ತ ಠೆೀವಣಿಗೆ ಪರತ್ತಯ ಗಿ ಸ ಲವನ್ುನ ಅನ್ುಮತ್ತಸಲ ಗುತಿದೆ ಮತುಿ ನಿಧಿಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಬಡಿದ
ದರದೊಾಂದಿಗೆ ಅದನ್ುನ ಮಾಂಜೂರುಮ ಡಬಹುದು.
 ಜಾಂಟ್ಟ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಾಂದಿದ ಮುದದತ್ತ ಠೆೀವಣಿಗಳು o ಮುದದತ್ತ ಠೆೀವಣಿಯ ಅಕ ಲ್ಲಕ ಮರುಪ ವತ್ತಯನ್ುನ ಎಲ ಿ ಜಾಂಟ್ಟ ಹೂಡಿಕೆದ ರರು ಕೊೀರಕೆಗೆ ಸಹಿ ಮ ಡಿದ ನ್ಾಂತರವೆೀ
ಅನ್ುಮತ್ತಸಲ ಗುತಿದೆ. ಮೀಲ್ಲನ್ದಕೆೆ ಮ ತರ ಸಿೀಮಿತವ ಗಿರದೆ ಗ ರಹಕ ಒಪ್ತಪಕೊಳುಳವುದೆೀನೆಾಂದರೆ, “ಅವರು ಅಥವ
ಬದುಕಿರುವವ” ಅಥವ “ಹಿಾಂದಿನ್ ಅಥವ ಬದುಕಿರುವವ” ಅಧ ಯದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಇರಸಲ ದ ಅವಧಿ/ನಿರ್ಶಿತ ಠೆೀವಣಿಗೆ
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ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ ಬ ಯಾಂಕು ಅವಧಿ-ಪೂವಪ ಹಿಾಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ುನ ಬದುಕಿರುವವ ಜಾಂಟ್ಟ ಠೆೀವಣಿದ ರನಿಗೆ ಇನೊನಬಬರ
ಸ ವಿನ್ ಸಾಂದಭಪದಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಷ್ಯಕೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ ಜಾಂಟ್ಟ ಠೆೀವಣಿದ ರನಿಾಂದ ಜಾಂಟ್ಟ ಅಧ ಯದೆೀಶ ಹೊಾಂದಿದದಲ್ಲಿ
ಅನ್ುಮತ್ತಸುತಿದೆ.
o ಮುದದತ್ತ ಠೆೀವಣಿಗೆ ಪರತ್ತಯ ಗಿ ಸ ಲವನ್ುನ ಬಯಸಿದರೆ, ಸ ಲದ ಅಜಿಪಯಲ್ಲಿ ಎಲ ಿ ಜಾಂಟ್ಟ ಹೂಡಿಕೆದ ರರು ಸಹಿ
ಮ ಡಬೆೀಕ ಗುತಿದೆ
ಗ ರಹಕ ಅವಧಿಗೆ ಮುಾಂಚ್ಚತವ ಗಿ ಠೆೀವಣಿಯನ್ುನ ಹಿಾಂತೆಗೆಯಲು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ, ಠೆೀವಣಿ ಮ ಡಿದ ದಿನ ಾಂಕದಾಂದು ಚ ಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ
ಬಡಿಿ ದರದ ಪರಕ ರ, ಬ ಯಾಂಕಿನ್ಲ್ಲಿ ಠೆೀವಣಿಮ ಡಿದ ಅವಧಿಗೆ ಬಡಿಿಯನ್ುನ ನಿೀಡಲ ಗುತಿದೆ. ಸಥಳಿೀಯ ಮತುಿ ಎನ್.ಆರ್.ಐ.
ಠೆೀವಣಿಗಳಿಗೆ ಠೆೀವಣಿಮ ಡಿದ 7 ದಿನ್ಗಳ ಒಳಗ ಗಿ ಹಣವನ್ುನ ಶ ಶವತವ ಗಿ ಹಿಾಂಪಡೆದಲ್ಲಿ ಯ ವುದೆೀ ಬಡಿಿಯನ್ುನ
ನಿೀಡಲ ಗುವುದಿಲಿ. ಎನ್.ಆರ್.ಇ/ಎಫ್ಟ.ಸಿ.ಎನ್.ಆರ್. ಠೆೀವಣಿಗಳಿಗೆ ಠೆೀವಣಿಮ ಡಿದ 1 ವಷ್ಪ ಪೂರೆೈಸುವ ಮುಾಂಚ್ಚತವ ಗಿ
ಅವಧಿಪೂವಪ ಹಿಾಂತೆಗೆತ ಮ ಡಿದಲ್ಲಿ ಯ ವುದೆೀ ಬಡಿಿಯನ್ುನ ನಿೀಡಲ ಗುವುದಿಲಿ. ಎಫ್ಟ.ಸಿ.ಎನ್.ಆರ್. (ಬಿ) ಠೆೀವಣಿಗಳಿಗೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ ಪರತ್ತ ವಷ್ಪಕೆೆ ಕೊೀಟ್ ಮ ಡಲ ದ ಬಡಿಿ ದರಗಳನ್ುನ ಲ್ಲೀಪ್ ವಷ್ಪವನ್ುನ ಲೆಕಿೆಸದೆ 360 ದಿನ್ಗಳ ಆಧ ರದ
ಮೀಲೆ ಪ ವತ್ತ ಮ ಡಲ ಗುತಿದೆ

ನಮಮ ಗ್್ರಹಕರ ಮ್ಗಗಸೂಚಿಗಳನುು ತಿಳಿದುಕೊಳಿಿ










ನಿಮಮ ಗ ರಹಕರನ್ುನ ತ್ತಳಿಯಿರ (ಕೆವೆೈಸಿ) ನಿೀತ್ತಯನ್ುನ ಬ ಯಾಂಕ್ ಹೊಾಂದಿದುದ ಅದು ಭ ರತ್ತೀಯ ರಸರ್ವಪ ಬ ಯಾಂಕಿನ್ ನಿಯಾಂತರಣಗಳಿಗೆ
ಒಳಪಟ್ಟಟರುತಿದೆ.
ಬ ಯಾಂಕಿನ್ ಕೆವೆೈಸಿ ತತವವು ಸಮ ಜ ಘಾತುಕ ವಯಕಿಿಗಳಿಾಂದ ಅಕರಮವ ಗಿ ಹಣ ವಗ ಪವಣೆ ಅಥವ ಭಯೀತ ಪದನೆ
ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳಿಗೆ ಉದೆದೀಶಪೂವಪಕವ ಗಿ ಅಥವ ಉದೆದೀಶಪೂವಪಕವಲಿದೆ ಹಣವನ್ುನ ಹೂಡುವುದನ್ುನ ತಪ್ತಪಸುವುದ ಗಿದೆ. ಬ ಯಾಂಕು
ತನ್ನ ಗ ರಹಕರನ್ುನ ಮತುಿ ಅವರ ಹಣಕ ಸು ವಯವಹ ರಗಳನ್ುನ ಉತಿಮವ ಗಿ ತ್ತಳಿಯಲು/ಅಥಪಮ ಡಿಕೊಳಳಲು ಈ ನಿೀತ್ತಯ
ಉದೆದೀಶವು ಕಿರಯ ತಮಕಗೊಳಿಸುತಿದೆ. ತನ್ೂಮಲಕ ಇದು ತನ್ನ ಅಪ ಯಗಳನ್ುನ ಎಚಿರಕೆಯಿಾಂದ ನಿವಪಹಿಸಲು ಬಯಾಂಕಿಗೆ
ಸಹ ಯಮ ಡುತಿದೆ.
ಸಾಂಬಾಂಧಗಳನ್ುನ ಸ ಥಪ್ತಸುವ, ಖ ತೆಗಳನ್ುನ ತೆರೆಯುವ ಅಥವ ಬ ಯಾಂಕಿನೊಾಂದಿಗೆ ಪರಮುಖವ ದ ವಯವಹ ರ ವಹಿವ ಟವನ್ುನ
ನ್ಡೆಸುವ ಗ ರಹಕರ ನೆೈಜ ಗುರುತನ್ುನ ನಿಧಪರಸಲು ಮತುಿ ದ ಖಲಮ ಡಲು ಸೂಕಿವ ಆದ ಕೆವೆೈಸಿ ಕ ಯಪ ವಿಧ ನ್ ಮತುಿ
ಆಾಂತರಕ ನಿಯಾಂತರಣ ಕರಮಗಳನ್ುನ ಬ ಯಾಂಕು ಕೆೈಕೊಳುಳತಿದೆ.
ಖ ತೆಯನ್ುನ ತೆರೆಯುವ ಸಾಂದಭಪದಲ್ಲಿ, ಕ ನ್ೂನ್ು ರೀತ ಯ ಗುರುತನ್ುನ ಸ ಥಪ್ತಸಲು ಉದದರ್ಶತ ಗ ರಹಕರ ವಿಳ ಸ ಮತುಿ ಸಹಿಯನ್ುನ
ಪರರ್ಶೀಲ್ಲಸಲು ದ ಖಲೆಗಳನ್ುನ ಬ ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದುಕೊಳುಳತಿದೆ
ಗ ರಹಕರಾಂದ ಪಡೆದುಕೊಳುಳವ ಸೂಚ್ಚತ ದ ಖಲೆಗಳೆಾಂದರೆ
o ಗ ರಹಕರ ಕ ನ್ೂನ್ುರೀತಯ ಗುರುತು ಮತುಿ ಇರುವಿಕೆಯನ್ುನ ಸ ಥಪ್ತಸಲು- ಪ ಸೊಪೀಟ್ಪ/ಆಧ ರ್ ಕ ಡ್ಪ/ಪ ಯನ್
ಕ ಡ್ಪ/ಮತದ ರ ಗುರುತು ಪತರ/ಚ ಲನ ಪರವ ನ್ಗಿ ಇತರೆ
o ವಿಳ ಸ ಪುರ ವೆಯನ್ುನ ಪರರ್ಶೀಲ್ಲಸಲು- ಟೆಲೆಫೀನ್ ಬಿಲ್/ಬ ಯಾಂಕ್ ಖ ತೆ ಸೆಟೀಟೆಮಾಂಟ್/ರೆೀಶನ್ ಕ ಡ್ಪ/ವಿದುಯಚಛಕಿಿ
ಬಿಲ್/ ಪ ಸ್ಪ್ರೀಟ್ಪ ಇತ ಯದಿ
o ಸಹಿಯ ಪುರ ವೆಯ ಗಿ-ಮ ನ್ಯ ಪ ಸ್ಪ್ರೀಟ್ಪ/ಪಯನ್ ಕ ಡ್ಪ/ಮ ನ್ಯ ಚ ಲನ ಪರವ ನ್ಗಿ ಇತ ಯದಿ.
ಒಬಬ ವಯಕಿಿಯ ಗಿದದಲ್ಲಿ, ಮೀಲೆ ನ್ಮೂದಿಸಲ ದ ದ ಖಲೆಗಳೆ ಾಂದಿಗೆ ಭ ವಚ್ಚತರವಾಂದನ್ುನ ಸಹಿತ ಪಡೆದುಕೊಳಳಲ ಗುತಿದೆ
ಅಪಯವನ್ುನ ಪರಣ ಮಕ ರ ನಿಯಾಂತ್ತರಸಲು ಮತುಿ ಕಡಿಮಗೊಳಿಸಲು ಸ ಮ ನ್ಯ ಚಟುವಟ್ಟಕೆ ವಿಧ ನ್ದಿಾಂದ ಹೊರತ ಗಿರುವ
ವಹಿವ ಟುಗಳನ್ುನ ಬ ಯಾಂಕ್ ಗುರುತ್ತಸುತಿದೆ ಮತುಿ ನಿರಾಂತರ ಪರಕಿರಯೆಯ ಗಿ ಗ ರಹಕರ ವಹಿವ ಟುಗಳನ್ುನ ಸಹಿತ ಬ ಯಾಂಕು
ಮೀಲ್ಲವಚ ರಣೆಮ ಡುತಿದೆ.

ಹಣಕ್ಸು ಒಳಪ್ಡಿಕೆ
 ಅತುಯತಿಮ ಹಣಕ ಸು ಒಳಪಡಿಕೆಯನ್ುನ ಕಿರಯ ತಮಕಗೊಳಿಸಲು ಚೆಕ್ ಬುಕ್. ಡೆಬಿಟ್/ಎಟ್ಟಎಾಂ ಕ ಡ್ಪ, ಇಾಂಟನೆಪಟ್ ಬ ಯಾಂಕಿಾಂಗ್,
ಮೊಬೆೈಲ್ ಬ ಯಾಂಕಿಾಂಗ್ ಮತುಿ ಇಮೀಲ್/ಎಸ್ಎಮ್ಎಸ್ ಸೂಚನೆಗಳೆ ಾಂದಿಗೆ ಯ ವುದೆೀ ಕನಿಷ್ಟ ರ್ಶಲ್ಲೆನ್ ಅಗತಯವಿಲಿದೆೀ ನೊೀಫ್ರಲ್್, ಉಳಿತ ಯ ಖ ತೆಯನ್ುನ ಬ ಯಾಂಕ್ ಒದಗಿಸುತಿದೆ
 ಯ ವುದೆೀ ವಯಕಿಿಯ “ಅವನ್/ಅವಳ ವಿಳ ಸ ರುಜುವ ತು ದ ಖಲೆಯನ್ುನ ಒದಗಿಸಲು ಸ ಧಯವ ಗದ ಕ ರಣ ಯ ವುದೆೀ
ಗ ರಹಕರಗೆ ಬ ಯಾಂಕ್ ಸೆೀವೆಗಳನ್ುನ ಬಳಕೆಮ ಡಲು ನಿರ ಕರಸಬ ರದು”ಎಾಂಬುದನ್ುನ ಖಚ್ಚತಪಡಿಸಿಕೊಳುಳವುದೆೀ ಇದರ ಮೂಲ
ಉದೆದೀಶವ ಗಿರುತಿದೆ.
 ಖ ತೆ ಪ ರರಾಂಭಿಸುವಿಕೆ ದ ಖಲ ತ್ತಯಲ್ಲಿ ಸಡಿಲ್ಲಕೆಯಾಂದಿಗೆ ಸಹ ಖ ತೆಗಳನ್ುನ ತೆರೆಯಬಹುದು ಮತುಿ ಅಾಂತಹ ಖ ತೆಗಳಲ್ಲಿ
ಕ ಪ ಡಿಕೊಳುಳವ ಒಟುಟ ಸಾಂದ ಯ/ಉಳಿಕೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಗರಷ್ಟ ಮಿತ್ತ ಇರುತಿದೆ
 ಕೆವೆೈಸಿ ದ ಖಲ ತ್ತ ಮತುಿ ದರಗಳ ನಿಗದಿತ ಪಟ್ಟಟಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿಪಶಟಪಡಿಸಿದ ಉಳಿತ ಯ ಖ ತೆಗ ಗಿನ್ ಕನಿಷ್ಟ ಸ ಮ ನ್ಯ ತೆೈಮ ಸಿಕ
ಉಳಿಕೆ ಹಣದ ಅಗತಯತೆಯನ್ುನ ಬ ಯಾಂಕ್ ಸಡಿಲುಗೊಳಿಸುವುದಲಿದೆೀ, ಕಡಿಮ ಆದ ಯದ ಗ ರಹಕರ ಮೀಲ್ಲನ್ ಆರ್ಥಪಕ ಒತಿಡವನ್ುನ
ಹೊೀಗಲ ಡಿಸಲು ಗ ರಹಕರ ಭ ವಚ್ಚತರ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಮತುಿ ಕೆವೆೈಸಿ ದ ಖಲ ತೆಗಳ ನ್ಕಲು ಪರತ್ತ/ಸ ೆಯನ್ ವೆಚಿಗಳನ್ುನ ಸಹಿತ
ತ ನೆೀ
ಭರಸುತಿದೆ
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ನ್ಮನದೆೀಗಶನ ಸೌಲಭಯ







ವೆೈಯಕಿಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಖ ತೆಗಳಿಗೆ (ಅಾಂದರೆ ಏಕ/ಜಾಂಟ್ಟ ಖ ತೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಏಕ ಮ ಲ್ಲಕತವದ ವ ಯಪ ರ ಸಾಂಸೆಥಗಳ
ಖ ತೆಗಳು) ಮ ತರ ನ ಮ ನಿದೆೀಪಶನ್ ಸೌಲಭಯವನ್ುನ ಹೊಾಂದಿರುತಿವೆ. ಪರತ್ತನಿಧಿತವ ಹೊಾಂದಿದ ಖ ತೆಗಳಿಗೆ ಅಲಿ
ನ ಮನಿದೆೀಪಶನ್ವನ್ುನ ಓವಪ ವಯಕಿಿಯ ಹೆಸರನ್ಲ್ಲಿ ಮ ತರ ಮ ಡಬಹುದು
ಖ ತೆಯ ನಿವ ಪಹಕರು ಅವನ್/ಅವಳ ಜಿೀವನ್ಕ ಲದಲ್ಲಿ ಯ ವುದೆೀ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನ ಮನಿದೆೀಪಶನ್ ಮ ಡಬಹುದು,
ರದುದಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವ ಬದಲ ಯಿಸಬಹುದು. ನ ಮನಿದೆೀಪಶನ್ ಮ ಡುವ, ರದುದಪಡಿಸುವ ಅಥವ ಬದಲ ಯಿಸುವ
ಸಾಂದಭಪದಲ್ಲಿ ಸ ಕ್ಷಯದ ಅಗತಯವಿರುತಿದೆ ಮತುಿ ವಿನ್ಾಂತ್ತಯನ್ುನ ಖ ತೆಯನ್ುನ ನಿವಪಹಿಸುವ ಎಲಿರೂ ಸಹಿ ಮ ಡಬೆೀಕು
ನ ಮಿನಿ ಅಪ ರಪಿನ ಗಿದದರೆ, ನ ಮಿನಿಯ ಅಪ ರಪಿ ವಯಸಿ್ನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖ ತೆದ ರರು ಸ ವನ್ನಪ್ತಪದ ಸಾಂದಭಪದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ುನ
ಸಿವೀಕರಸಲು ಹೂಡಿಕೆದ ರರು ಬೆೀರೆ ವಯಕಿಿಯನ್ುನ ಸಹ ನೆೀಮಕಮ ಡಬಹುದು
ನ ಮನಿದೆೀಪಶನ್ ಮ ಡದೆೀ ಅಸಿಥತವದಲ್ಲಿರುವ ಖ ತೆಗಳಿಗೆ, ಖ ತೆದ ರರು ಶ ಖೆಯಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರುವ ಅಜಿಪ ತುಾಂಬುವ ಮೂಲಕ
ನ ಮನಿದೆೀಪಶನ್ ಸೌಲಭಯವನ್ುನ ಪಡೆದುಕೊಳಳಬಹುದು

ಮರಣ ಹೊಾಂದಿದ ಖ ತೆದ ರರ ಖ ತೆಯಲ್ಲಿನ್ ಹಕುೆಗಳನ್ುನ ತವರತವ ಗಿ ಪರಹರಸಲು ಮತುಿ ಖ ತೆದ ರನ್ ಮರಣದ ಸಾಂದಭಪದಲ್ಲಿ
ಕುಟುಾಂಬದ ಸದಸಯರ ಕಷ್ಟವನ್ುನ ಕಡಿಮಮ ಡುವ ಉದೆದೀಶದಿಾಂದ ಮೀಲ್ಲನ್ ನಿಬಾಂಧನೆಗಳನ್ುನ ಮ ಡಲ ಗಿದೆ. ಈಗ ಗಲೆೀ ನ ಮನಿದೆೀಪಶನ್
ಸೌಲಭಯವನ್ುನ ಹೊಾಂದಿರದಿದದರೆ ಅದನ್ುನ ಪಡೆಯುವಾಂತೆ ಗ ರಹಕರಗೆ (ಹೊಸ ಅಥವ ಅಸಿಿತವದಲ್ಲಿರುವ) ಸಲಹೆ ನಿೀಡಲ ಗುತಿದೆ

ಸ್ಾಯಿೀ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ುತ ಎಲೆಕ್ಾನಕ್ ಕಿಿಯರಿಾಂಗ್ ಸೆೀವೆಗಳು



ಒಾಂದು ಖ ತೆಯಿಾಂದ ಬ ಯಾಂಕಿನೊಳಗೆ ಪೂವಪ-ನಿಧ ಪರತ ದಿನ ಾಂಕ/ಆವತಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಿವಪಹಿತ ಮತೊಿಾಂದು ಖ ತೆ/ಗಳಿಗೆ
ನಿಧಿಪಷ್ಟ ಪರಮ ಣದ ಹಣವನ್ುನ ವಗ ಪಯಿಸಲು ಬ ಯಾಂಕಿಗೆ ಸ ಥಯಿೀ ಸೂಚನೆಗಳನ್ುನ ನಿೀಡಬಹುದು

ಒಾಂದು ಖ ತೆಯಿಾಂದ ಮತೊಿಾಂದು ಬ ಯಾಂಕಿನ್ಲ್ಲಿ ನಿವಪಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತೊಿಾಂದು ಖ ತೆ/ಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ುನ
ವಗ ಪಯಿಸಲು/ರವ ನೆಮ ಡಲು ಪೂವಪ-ನಿಧ ಪರತ ಆವತಪನೆ ಮತುಿ ದಿನ ಾಂಕಗಳಾಂದು ಖ ತೆಯಿಾಂದ
ಹಣಪ ವತ್ತಮ ಡಲು ಅಟೊಮಟ್ಟಕ್ ಕಿಿಯರಾಂಗ್ ಹೌಸ್ (ಎಸಿಎಚ್) ಸೂಚನೆಗಳನ್ುನ ನಿೀಡಬಹುದು, ಇದನ್ುನ ಡಿವಿಡೆಾಂಟ್ ಹಾಂಚ್ಚಕೆ,
ಬಡಿಿ, ಸಾಂಬಳ, ಪ್ತಾಂಚಣಿಗಳಾಂತಹ ಪ ವತ್ತಗೆ ಸೂಚನೆ ನಿೀಡಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಅಲಿದೆೀ ದೂರವ ಣಿ, ವಿದುಯಶಿಕಿಿ ಬಿಲ್ ಪ ವತ್ತ ಅಥವ
ಮನೆ ತೆರಗೆ, ನಿೀರನ್ ತೆರೆಗೆಗಳಾಂತಹ ಅಥವ ಹಣಕ ಸು ಸಾಂಸೆಥಗಳು/ಬ ಯಾಂಕ್ ಸ ಲದ ಕಾಂತ್ತನ್ ಪ ವತ್ತ ಅಥವ ವಯಕಿಿಗಳ
ನಿಯಮಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಪ ವತ್ತಗಳಾಂತಹ ಉದೆದೀಶಗಳಿಗೂ ಬಳಸಬಹುದು

ಹಣ ರವ್ನೆ ಸೆೀವೆಗಳು
 ಗ ರಹಕರು ಹಣವನ್ುನ ಒಾಂದು ಕೆೀಾಂದರದಿಾಂದ ಇನೊನಾಂದಕೆೆ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ವಗ ಪವಣೆ ಮ ಡಬಹುದು
o
o
o
o
o
o

ಸಮ ನ್ವ ಗಿ ಪ ವತ್ತಸಬಹುದ ದ (ಬಹು ನ್ಗರ ಚೆಕ್ ಗಳು) ಇವುಗಳನ್ುನ ಅತ್ತ ರ್ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮ ಡಲು ಎಲ ಿ
ಎಸ್ ಬ ಯಾಂಕ್ ಶ ಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಮಮ ಡಬಹುದು
950 ಕೂೆ ಹೆಚುಿ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ ವತ್ತಸಬಹುದ ದ ಡಿಮ ಾಂಡ್ ಡ ರಫ್ಟಟ
15,000 ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿನ್ 90,000 ಬ ಯಾಂಕ್ ಶ ಖೆಗಳ ಖ ತೆಗಳಿಗೆ ನ ಯಶನ್ಲ್ ಇಲೆಕ ಾನಿಕ್ ಫಾಂಡ್ ಟ ರನ್್ಫರ್
(ಎನ್.ಇ.ಎಫ್ಟ.ಟ್ಟ) ಪ ವತ್ತಗಳು
15,000 ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿನ್ 90,000 ಬ ಯಾಂಕ್ ಶ ಖೆಗಳ ಖ ತೆಗಳಿಗೆ ರಯಲ್ ಟೆೈಮ್ ಗ ರಸ್ ಸೆಟಲೆಮಾಂಟ್ ಟ ರನ್್ಫರ್
(ಎನ್.ಇ.ಎಫ್ಟ.ಟ್ಟ) ಪ ವತ್ತಗಳು
ಭ ರತದಿಾಂದ/ಹೊರಗೆ ಹಣವನ್ುನ ವಗ ಪವಣೆ ಮ ಡಲು ,ಪರಸುಿತ 15 ವಿಧದ ಕರೆನಿ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೆೈರ್ ವಗ ಪವಣೆಗಳು
ಲಭಯವಿದೆ
ರೂ, 50,000 ಕಿೆಾಂತ ಕಡಿಮ ಹಣಕೆೆ ಪರತ್ತಯ ಗಿ ಗ ರಹಕರಲಿದವರಗೆ ಡಿಮ ಾಂಡ್ ಡ ರಫಟಗಳನ್ುನ ಬ ಯಾಂಕ್ ನಿೀಡಬಹುದು,
ಆದರೆ ಪ ವತ್ತಗಳು ವಿೀಸ ಅಜಿಪಗಳು, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಂಸೆಥಗಳು, ಸಕ ಪರ ಮತುಿ ಶ ಸನೊೀಕಿ/ನಿಯಾಂತ್ತರತ ಎಜನಿ್ಗಳಿಗೆ
ಸಿೀಮಿತವ ಗಿರುತಿದೆ

ನಕಲು ಡಿಮ್ಾಂರ್ಡ ಡ್ರಫ್ಟ/ಪ್ವತಿ ಆಡಗರುಗಳ ನೀಡುವಿಕೆ
 ಸ ಕಷ್ುಟ ಸುಭದರತೆ ಮತುಿ ಗ ರಹಕನ್ ಶ ಖೆಯಿಾಂದ ಪ ವತ್ತ-ರಹಿತ ಸೂಚನೆಯನ್ುನ ಪಡೆದುಕೊಳಳದೆಯೆೀ ರೂ. 5,000 ವರೆಗೆ ನ್ಕಲು
ಡಿಮ ಾಂಡ್ ಡ ರಫ್ಟಟ ಅನ್ುನ ಬ ಯಾಂಕ್ ನಿೀಡಬಹುದು
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ವಿನ್ಾಂತ್ತಯನ್ುನ ಸಿವೀಕರಸಿದ 15 ದಿನ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಗ ರಹಕರಗೆ ನ್ಕಲು ಡಿಮ ಾಂಡ್ ಡ ಪ್ಟ ಅನ್ುನ ನಿೀಡುತಿದೆ. ಡಿಮ ಾಂಡ್ ಡ ರಫ್ಟಟ ಅನ್ುನ
ಗ ರಹಕರಗೆ ನಿೀಡುವಲ್ಲಿ ಮೀಲೆ ಸೂಚ್ಚಸಿದ ಅವಧಿಗಿಾಂತ ಹೆಚುಿ ವಿಳಾಂಬವ ದರೆ, ಅಾಂತಹ ವಿಳಾಂಬಗಳಿಗೆ ಗ ರಹಕರಗೆ ಪರಹ ರ
ನಿೀಡಲು, ಪರಹ ರ ನಿೀತ್ತಯಾಂತೆ ಬಡಿದಯನ್ುನ ಬ ಯಾಂಕ್ ಪ ವತ್ತಸಬಹುದು

ಚೆಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆೀವೆಗಳು

ಯೆಸ್ ಬ ಯಾಂಕಿನ್ ಅನ್ುಮೊೀದಿತ ಚೆಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಿೀತ್ತಯನ್ುನ ಹೊಾಂದಿದುದ, ಅದನ್ುನ ಪರದಶಪನ್ ಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಪರದರ್ಶಪಸಲ ಗಿದೆ ಮತುಿ ವೆಬ್
ಸೆೈಟ್ಟನ್ಲೂಿ ಸಹಿತ ಲಭಯವ ಗಿರುತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ್ ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟುಟ ಇತ್ತಿೀಚ್ಚನ್ ಚೆಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಿೀತ್ತಯನ್ುನ ನೊೀಡಿ. ಚೆಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ನಿೀತ್ತಯ ಸ ರಾಂಶ
 ಖ ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂದ ಯಮ ಡಿದ ಚೆಕ್ ಗಳ ಸಾಂಗರಹಗಳಿಗೆ ಮುಾಂದಿನ್ ಸಮಯ ವಧಿಗಳು ಇರುತಿವೆ
ಚೆಕ್ ಪ್ರಕ್ರ

ಹಣದ ಲಭಯತೆ

ವಹಿವ್ಟ್ು ವಿಧ

A

ಸಥಳಿೀಯ
ಚೆಕ್
ಎಾಂಐಸಿಆರ್
ಕಿಿಯರಾಂಗ್/ಎಾಂಐಸಿಆರ್
ರಹಿತ ಕಿಿಯರಾಂಗ್

ವಗ ಪವಣೆ
ಚೆಕ್
ಗಳನ್ುನ
ಅದೆೀ
ದಿನ್ ಕಿಿಯರಾಂಗ್
ಜಮಮ ಡಲ ಗುತಿದೆ ( ಟ್ಟಆರ್ಎಫ್ಟ ಉತಪನ್ನ)/ ಹೌಸ್
ಸಥಳಿೀಯ
ಚೆಕ್
ಗಳನ್ುನ
ಮರು
ದಿನ್
ಜಮಮ ಡಲ ಗುತಿದೆ (ಎಲ್ಸಿಸಿ ಉತಪನ್ನ) ಆಯ
ನ್ಗರದ ಚೆಕ್ ಮರಳಿಸುವ ಕಿಿಯರಾಂಗ್ ಹೌಸ್ ಸಮಯ
ಸಿೀಮಯನ್ುನ ಅವಲಾಂಬಿಸಿ ಸಪಷ್ಟ ರೂಪದ ಹಣವನ್ುನ
ಗ ರಹಕರ ಹಿಾಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಲಭಯಗೊಳಿಸಲ ಗುತಿದೆ

B

ಹೊರ ಪರದೆೀಶದ ಚೆಕ್ಮಟೊರ
ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ
ಸಾಂದ ಯಮ ಡಿರುವುದು
ಮತುಿ
ಇನೊನಾಂದು
ಮಟೊರ
ನ್ಗರದಲ್ಲಿ
ಪ ವತ್ತ
ಮ ಡುವಾಂತಹಹುದು
(ಮುಾಂಬಯಿ,
ಚೆನೆನೈ,
ಕೊೀಲೆತ ಿ
ಮತುಿ
ನ್ವದೆಹಲ್ಲ)
ಹೊರ ಪರದೆೀಶದ ಚೆಕ್ಮಟೊರೀ
ಸಥಳಗಳನ್ುನ
ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇತರ
ಯೆಸ್
ಬ ಯಾಂಕಿನ್
ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ
ಪ ವತ್ತಸುವಾಂತಹುದು
ಹೊರ ಪರದೆೀಶದ ಚೆಕ್ರ ಜಯದ
ರ ಜಧ ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವ
ಮಟೊರ
ಕೆೀಾಂದರಗಳಲ್ಲಿ
ಪ ವತ್ತಸುವಾಂತಹವು
(ಈಶ ನ್ಯ
ರ ಜಯಗಳು
ಮತುಿ
ಸಿಕಿೆಾಂ
ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
ಹೊರ ಪರದೆೀಶದ ಚೆಕ್ಯೆಸ್
ಬ ಯಾಂಕಿನ್
ಶಖೆಯನ್ುನ ಹೊಾಂದಿಲಿದ
ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ
ಪ ವತ್ತಸುವಾಂತಹವು

7 ಕೆಲಸದ ದಿನ್ಗಳು

ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಆಧ ರ

10 ಕೆಲಸದ ದಿನ್ಗಳು

ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಆಧ ರ

10 ಕೆಲಸದ ದಿನ್ಗಳು

ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಆಧ ರ

14 ಕೆಲಸದ ದಿನ್ಗಳು

ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಆಧ ರ

C

D

E
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ಟಿೀಕೆ-ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಪರಸುಿತ ಪಡಿಸುವ ಬ ಯಾಂಕ್
ಮತುಿ ಗ ರಹಕರ ಬ ಯಾಂಕ್
ಎರಡೂ ಸಹ ಸಥಳಿೀಯ
ಕಿಿಯರಾಂಗ್
ಹೌಸ್
ನಿಯಮಗಳ
ಪರಕ ರ
ಸಥಳಿೀಯ
ಕಿಿಯರಾಂಗ್
ಪರದೆೀಶದಲ್ಲಿ
ನೆಲೆಸಿರಬೆೀಕು.

ದಿನ ಾಂಕ: 05/07/2018

ನಯಮಗಳು
 ಹಣ ನಿವಪಹಣೆ ವಯವಸೆಥಯ ಸಾಂದಭಪದಲ್ಲಿ ಸಾಂದ ಯ ಸಮಯ ವಧಿಯು ಬದಲ ಗಬಹುದು ಮತುಿ ಇದು ಒಪ್ತಪದ ವಯವಸೆಥಯ
ಅನ್ುಸ ರ ಅನ್ವಯಿಸಲಪಡುತಿದೆ
 ಅಾಂತ್ತಮ ಸಮಯ ವಧಿಯಳಗೆ ಶ ಖೆ ಕೌಾಂಟರುಗಳಲ್ಲಿ ಮತುಿ ಶ ಖೆ ಆವರಣದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೆಟ್ಟಟಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಮಮ ಡಿದ ಎಲ ಿ
ಸಥಳಿೀಯ ಚೆಕ್ ಗಳನ್ುನ ಅದೆೀ ದಿನ್ ಕಿಿಯರಾಂಗ್ ಮ ಡಲು ಪರಕಿರಯೆಗೊಳಿಸಲ ಗುವುದು
 ಅಾಂತ್ತಮ ಸಮಯ ವಧಿಯ ನ್ಾಂತರ ಮತುಿ ದೂರದ ಎಟ್ಟಯಾಂ ಗಳನ್ುನ ಸೆೀರಸಿ ಶ ಖೆಯ ಆವರಣದ ಹೊರಗೆ ಜಮ ಮ ಡಿದ ಚೆಕ್
ಗಳನ್ುನ ಮುಾಂದಿನ್ ಕಿಿಯರಾಂಗ್ ಆವತಪನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲ ಗುವುದು
 ಪರತ್ತ ಶ ಖೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಅಾಂತ್ತಮ ಸಮಯವು ಸ ಮ ನ್ಯವ ಗಿ ಕರಮ ಗತ ಕಿಿಯರಾಂಗ್ ಹೌಸ್ ಸಮಯದ ಎರಡು
ಗಾಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಆಗಿರುತಿದೆ ಮತುಿ ಪರತ್ತ ಶ ಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ುನ ಪರದರ್ಶಪಸಲ ಗುತಿದೆ
 ಹೊರ ಪರದೆೀಶದ ಚೆಕ್ ಗಳನ್ುನ (ಯೆಸ್ ಬ ಯಾಂಕಿನ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ಕಿಿಯರಾಂಗ್ ಸೌಲಭಯವನ್ುನ ಹೊಾಂದಿಲಿದ ಕಡೆ) ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಧ ರದ
ಮೀಲೆ ಕಳುಹಿಸಲ ಗುತಿದೆ
 ವಿವಿಧ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಿಯರಾಂಗ್ ಸಮಯದ ಪರಕ ರ ಹಣವು ತೆರವ ದಾಂತೆಯೆೀ, ಆ ಪರಕ ರವ ಗಿ ಗ ರಹಕರು ಸ ಕಷ್ುಟ ಹಿಾಂಪಡೆಯುವ
ರ್ಶಲೆಗೆ ಒಳಪಟುಟ ಮುಾಂದಿನ್ ಕರಮಗಳನ್ುನ ಕೆೈಕೊಳಳಬಹುದು
ಮೀಲ್ಲನ್ ಮ ಗಪಸೂಚ್ಚಗಳು ಯೆಸ್ ಬ ಯಾಂಕಿನ್ ವಿಸೃತ ಚೆಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಿೀತ್ತಯ ಪರಕ ರವ ಗಿರುತಿವೆ.ನಿೀತ್ತಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಯಕೆೆ
ಪರಷ್ೆರಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತಿದೆ. ಆದದರಾಂದ ನಿೀವು ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ಟನ್ಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರುವ ಇತ್ತಿೀಚ್ಚನ್ ಚೆಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಿೀತ್ತಯನ್ುನ ನೊೀಡಲು ಸಲಹೆ
ನಿೀಡಲ ಗುತಿದೆ.
ತ್ಕ್ಷಣದ ಜಮ್ ಸೌಲಭಯ
ತಕ್ಷಣದ ಚೆಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕುರತಾಂತೆ ನ್ಮಮ ನಿೀತ್ತಯ ಬಗೆೆ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ವಿವರಣೆಗ ಗಿ ನ್ಮಮ ಚೆಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಿೀತ್ತಯನ್ುನ ಉಲೆಿೀಖ ಮ ಡಿ. ನ್ಮಮ
ಚೆಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಿೀತ್ತಯನ್ುನ ಪರದಶಪನ್ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಪರದರ್ಶಪಸಲ ಗಿದೆ ಮತುಿ ವೆಬ್-ಸೆೈಟ್ ನ್ಲೂಿ ಸಹ ಲಭಯವಿದೆ.
ಹಳೆಯ/ಸವಲಪ ಹರಿದ ಕರೆನಿ ನೊೀಟ್ುಗಳ ವಿನಮಯ
ನೆೈಜವ ಗಿರುವ ಮತುಿ ಶಾಂಕೆ ಹ ಗೂ ಮೊೀಸಕೆೆ ಕ ರಣವ ಗದ ಮತುಿ ಇತರೆ ಪರಕ ರದ ಹರದ ಎಲ ಿ ದರದ ಕರೆನಿ್ ನೊೀಟುಗಳನ್ುನ ಈ
ಕುರತ ಆರ್.ಬಿ.ಐ ಮ ಗಪದರ್ಶಪಯ ಅನ್ುಸ ರ ಹಳೆಯ/ಸವಲಪ ಹರದ ಕರೆನಿ್ ನೊೀಟುಗಳನ್ುನ ನ್ಮಮ ಬ ಯಾಂಕಿನ್ ಎಲ ಿ ಶ ಖೆಗಳಲ್ಲಿ
ಸಿವೀಕರಸಲ ಗುವುದು

ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಾಂಗ್ ಅನುಭವಕ್ಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗ್್ರಹಕರ ಅಭ್್ಯಸಗಳು













ಆವೃತ್ತಿ 5

ಚೆಕ್ ಪುಸಿಕ/ಪ ಸ್ ಪುಸಿಕಗಳನ್ುನ ಸುರಕ್ಷಿತವ ಗಿರಸಿಕೊಳುಳವುದನ್ುನ ಖಚ್ಚತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳ
ಚೆಕ್ ಅನ್ುನ ಬರೆಯುವ ಗ ಆದಯತೆಯ ಗಿ ಹಿಾಂಬದಿಯ ಕ ಬಪನ್ ಅನ್ುನ ಬಳಸಿ
ಸ ಧಯವ ದಷ್ೂಟ ಮಟ್ಟಟಗೆ ಕ ರಸ್ ಮ ಡಿದ/ಅಕೌಾಂಟ್ ಪ ವತ್ತಯ ಚೆಕ್ ಗಳನ್ುನ ನಿೀಡಿ.
ಚೆಕ್ ಅನ್ುನ ನಿೀಡುವ ಮೊದಲು ದಿನ ಾಂಕ, ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಮತುಿ ಸಾಂಖೆಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊತಿದ ವಿವರ, ಕ ರಸ್ ಮ ಡಿರುವ ಹ ಗೂ ಇತರ
ವಿವರಗಳನ್ುನ ಪರರ್ಶೀಲ್ಲಸಿ. ಸ ಧಯವ ದಷ್ೂಟ ಮಟ್ಟಟಗೆ ಮೊತಿವನ್ುನ ಹತ್ತಿರದ ರೂಪ ಯಿ ಮೌಲಯಕೆೆ ಪೂಣಪಗೊಳಿಸಿದ ನ್ಾಂತರವೆೀ
ನಿೀಡಿ.
ಖ ತೆ ಪರಕ ರಕ ೆಗಿ ಅಗತಯವಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಸ ಮ ನ್ಯ ರ್ಶಲೆನ್ುನ ಕ ಪ ಡಿಕೊಳಿಳ
ಖ ತೆಯಲ್ಲಿ ಸ ಕಷ್ುಟ ಹಣವಿಲಿದೆೀ ಚೆಕ್ ಗಳನ್ುನ ನಿೀಡಬೆೀಡಿ, ಇದು ನೆಗೊೀಷ್ಟಯೆೀಬಲ್ ಇನ್ಸುಾಮಾಂಟ್ ಕ ಯಿದೆ ಅನ್ುಸ ರ
ಅಪರ ಧವ ಗುತಿದೆ
ಯ ವುದೆೀ ಸ ಯಿ ಸೂಚನೆಗಳು/ಎಲೆಕ ಾನಿಕ್ ಕಿಿಯರಾಂಗ್ ಸೆೀವೆಗಳ ಹಣ ಪ ವತ್ತಗೆ ವ ಯಿದೆ ದಿನ ಾಂಕದಾಂದು ಖ ತೆಯಲ್ಲಿ
ಕಡ ಿಯವ ಗಿರುವ ಸ ಕಷ್ುಟ ರ್ಶಲುೆ ಖಚ್ಚತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳ
ಚೆಕ್ ಗಳು ಅಥವ ಇತರ ಯ ವುದೆೀ ಹಣಕ ಸು ದಸ ಿವೆೀಜುಗಳನ್ುನ ನೊೀಾಂದ ಯಿತ ಅಾಂಚೆ ಅಥವ ಕೊರಯರ್
ಮುಖ ಾಂತರವೆೀ ಕಳುಹಿಸಿ
ಖ ತೆದ ರರ ಸ ವಿನ್ ಸಾಂದಭಪದಲ್ಲಿ ವ ರಸುದ ರರ ಪರಮ ಣಪತರಕೆೆ ಕೆೀಳದೆೀ ಅಥವ ಕ ನ್ೂನ್ುಬದಧ ಉತಿರ ಧಿಕ ರಗಳ
ಹಕೆನ್ುನ ಪರರ್ಶೀಲ್ಲಸದೆೀ ಸರಳವ ದ ಬ ಕಿ ಹಣದ ಇತಯಥಪಕ ೆಗಿ ನ ಮನಿದೆೀಪಶನ್ ಸೌಲಭಯವನ್ುನ ಬಳಸಿಕೊಳಿಳ. ಇದು
ಇತಯಥಪಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ುನ ಸರಳಗೊಳಿಸುತಿದೆ
ಖ ತೆ ಸಾಂಖೆಯಗಳು, ನಿರ್ಶಿತ ಠೆೀವಣಿ ಹ ಗೂ ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ುನ ಪರತೆಯೀಕವ ಗಿ ಬರೆದಿಟುಟಕೊಳಿಳ
ವಿಳ ಸ, ದೂರವ ಣಿ ಸಾಂಖೆಯ ಹ ಗೂ ಇತರ ಬದಲ ವಣೆಗಳಿದದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ುನ ತಕ್ಷಣವೆೀ ಸೂಕಿವ ದ ರುಜುವ ತುಗಳೆ ಡನೆ ಶ ಖೆಗೆ
ಮ ಹಿತ್ತ ನಿೀಡಿ
ಪುಟ.12 ರಲ್ಲಿ
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ಡೆಬಿಟ್/ಎಟ್ಟಎಮ್ ಕ ಡ್ಪ, ಡಿಮ ಯಾಂಡ್ ಡ ರಫ್ಟಟ, ಚೆಕ್ ಪುಸಿಕ/ಚೆಕ್ ಹ ಳೆಗಳು ಹ ಗೂ ಇತರವುಗಳು ಕ ಣೆಯ ದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೆೀ
ಶ ಖೆ/ಸಾಂಪಕಪ ಕೆೀಾಂದರಕೆೆ ಮ ಹಿತ್ತ ನಿೀಡಿ
ಸ ಥಯಿ ಸೂಚನೆಗಳು, ಸೆೀವ ಬಿಲ್ ಪ ವತ್ತ ಮತುಿ ಎಲೆಕ ಾನಿಕ್ ಕಿಿಯರಾಂಗ್ ಸೆೀವೆಗಳ ಸೌಲಭಯವನ್ುನ ಪುನ್ರ ವತ್ತಪತ
ವಹಿವ ಟುಗಳು/ಪ ವತ್ತಗಳಿಗೆ ಪರಣ ಮ ಬಿೀರಲು ಉಪಯೀಗಿಸಿಕೊಳಿಳ
ನ್ಮಮ ಸೆೀವೆಗಳ ಬಗೆೆ ಪರತ್ತಕಿರಯೆಯನ್ುನ ನಿೀಡಿ ಮತುಿ ಸೆೀವೆಯಲ್ಲಿ ಯ ವುದೆೀ ನ್ೂಯನ್ಯತೆಯನ್ುನ ಶ ಖೆ/ಸಾಂಪಕಪ ಕೆೀಾಂದರದ
ಗಮನ್ಕೆೆ ತನಿನ
ಖ ಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಮ ಡಬೆೀಡಿ ಮತುಿ ನಿಮಮ ಚೆಕ್-ಬುಕ್/ಪ ಸ್ ಬುಕ್ ನ್ಲ್ಲಿ ನಿಮಮ ಮ ದರ ಸಹಿಯನ್ುನ ದ ಖಲ್ಲಸಬೆೀಡಿ
ಶ ಖೆಗಳು/ಎಟ್ಟಎಮ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಚೆಕ್ ಡ ರಪ್ ಪೆಟ್ಟಟಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಚೆಕ್ ಗಳನ್ುನ ಜಮ ಮ ಡಿ. ಅವಧಿ
ಕೊನೆಗೊಳುಳವ ಸಮಯವನ್ುನ ಅಾಂತಹ ಡ ರಪ್ ಪೆಟ್ಟಟಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರದರ್ಶಪಸಿರಲ ಗುತಿದೆ
ನಿಮಮ ಡೆಬಿಟ್/ಎಟ್ಟಎಮ್ ಕ ಡ್ಪ/ಇಾಂಟನೆಪಟ್ ಬ ಯಾಂಕಿಾಂಗ್ ಪ್ತನ್ ಅನ್ುನ ಯ ರಗೂ ಬಹಿರಾಂಗಪಡಿಸಬೆೀಡಿ, ಇದನ್ುನ ಯ ವುದೆೀ
ಯೆಸ್ ಬ ಯಾಂಕಿನ್ ಸಿಬಬಾಂದಿ ಅಥವ ಯ ವುದೆೀ ಎಟ್ಟಎಮ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭದರತ ಸಿಬಬಾಂದಿಗೂ ತ್ತಳಿಸಬೆೀಡಿ
ಯ ವುದೆೀ ದುಬಪಳಕೆಯನ್ುನ ತಡೆಗಟಟಲು ನಿಮಮ ಕ ಡ್ಪ ನ್ಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೆೀ ಅಳಿಸಲ ಗದ ಬ ಲ್ ಪ ಯಿಾಂಟ್ ಪೆನ್ ನಿಾಂದ ಸಹಿ
ಮ ಡಲು ಇರುವ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮ ಡಿ
ಬ ಯಾಂಕಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್/ಎಟ್ಟಎಮ್ ಕ ಡ್ಪ ಅನ್ುನ ಹಿಾಂತ್ತರುಗಿಸಬೆೀಕ ದ ಗ, ನಿೀವು ಅದನ್ುನ ಬ ಯಾಂಕಿನ್ ಅಧಿಕ ರಗಳಿಗೆ ನಿೀಡುವುದನ್ುನ
ಮತುಿ ಹ ಗೆ ಮ ಡುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ುನ ಕತಿರಸುವುದನ್ುನ ಖಚ್ಚತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳ
ನಿಮಮ ನೆಟ್ ಬ ಯಾಂಕಿಾಂಗ್ ಪ ಸವಡ್ಪ ನ್ ಕನಿಷ್ಠ ಉದದವು ಎಾಂಟು ಅಕ್ಷರಗಳ ಗಿರಬೆೀಕು. ನಿಮಮ ಪ ಸವಡ್ಪ ಗಳು/ಪ್ತನ್
ಕಠಿಣವ ಗಿರಬೆೀಕು ಮತುಿ ಇತರರು ಊಹಿಸದಾಂತ್ತರಬೆೀಕು. ನಿಮಮ ಪ ಸವಡ್ಪ ನ್ಲ್ಲಿ ದೊಡಿಕ್ಷರ, ಚ್ಚಕೆಕ್ಷರದ ವಣಪಮ ಲೆಗಳು
ಮತುಿ ಸಾಂಖೆಯಗಳ ಸಾಂಯೀಜನೆಯನ್ುನ ಬಳಸಿ.
ಪರಲೊೀಭನೆಗೊಳಿಸುವ ವಿಷ್ಯದೊಾಂದಿಗಿನ್ ’ವಾಂಚನೆಯ’ ವೆಬ್-ಸೆೈಟ್ ಗಳು ಅಥವ ವೆೈಯಕಿಿಕ ಮ ಹಿತ್ತಯನ್ುನ ಕೆೀಳುವ ಇಮೀಲ್ ಗಳ ಬಗೆೆ ಎಚಿರಕೆಯಿಾಂದಿರ. ದುಬಪಳಕೆಯನ್ುನ ತಪ್ತಪಸಲು ಕೆಲವು ಉತಿಮ ಅಭ ಯಸಗಳು ಈ ರೀತ್ತಯ ಗಿದೆ –
o ಇಮೀಲ್ ನ್ಲ್ಲಿಯೆೀ ಲ್ಲಾಂಕ್ ಅನ್ುನ ಕಿಿಕ್ ಮ ಡಬೆೀಡಿ – ಬೌರಸರ್ ನ್ಲ್ಲಿಯೆೀ ಯು.ಆರ್.ಎಲ್ ಅನ್ುನ ಬೆರಳಚ್ಚಿಸಬೆೀಡಿ
o ಕಳುಹಿಸುವವರೊಾಂದಿಗಿನ್ ಶಾಂಕ ಸಪದ ಇಮೀಲ್ ಗಳನ್ುನ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳ
o ಇಮೀಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಗತುಿಗಳನ್ುನ ತೆರೆಯಬೆೀಡಿ
o ನಿಮಮ ಎಲ ಿ ಖ ತೆಗಳಿಗೆ ಒಾಂದೆೀ ಪ ಸವಡ್ಪ ಅನ್ುನ ಬಳಸಬೆೀಡಿ
o ನಿಮಮ ಕಾಂಪೂಯಟರ್ ನ್ ಫೆೈಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಮ ಖ ತೆ ಮ ಹಿತ್ತ ಮತುಿ ಪ ಸವಡ್ಪ ಗಳನ್ುನ ಸಾಂಗರಹಿಸಿಡಬೆೀಡಿ

ಹಣಕ್ಸು ನವಗಹಣೆ ಸೆೀವೆಗಳು
 ಯೆಸ್ ಬ ಯಾಂಕಿನ್ ನಿಮಮ ಹಣಕ ಸಿನ್ ಗುರಗಳನ್ುನ ಸ ಧಿಸಲು ಪರಣ ಮಕ ರ ಪರಹ ರಗಳನ್ುನ ಒದಗಿಸಲು ಸಾಂಶೆ ೀಧನೆಯ
ಆಧ ರದ ಮೀಲೆ ವ ಯಪಕ ಹೂಡಿಕೆ ಉತಪನ್ನಗಳು ಮತುಿ ಸೆೀವೆಗಳನ್ುನ ಒದಗಿಸುತಿದೆ
 ಪೂರಕ ಎಾಂ.ಎಫ್. ಆನೆಿೈನ್ ಸೆೀವೆಗಳು:
 ತೊಾಂದರೆ ಇಲಿದ ಕ ಗದ ರಹಿತ ಹೂಡಿಕೆ
 ಆಯದ ಪರಮುಖ ಫಾಂಡ್ ಹೌಸ್ ಗಳ ಮೂಯಚುಯಲ್ ಫಾಂಡ್ ಯೀಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಯವಹ ರ
 ಅದುುತ ಅನ್ುಕೂಲ, ನಿೀವು ಒಾಂದು ಬಟನ್ ಕಿಿಕ್ ಮ ಡುವ ಮೂಲಕ ಪರವೆೀರ್ಶಸಬಹುದು, ಟ ರಯಕ್ ಮ ಡಬಹುದು ಮತುಿ
ವಯವಹರಸಬಹುದು!
 ರೆಫರಲ್ ಸೆೀವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಯೆಸ್ ಬ ಯಾಂಕಿನ್ ಮೂರನೆೀ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರೀಟಪಪ್ರೀಲ್ಲಯೀ ಮ ಯನೆೀಜಮಾಂಟ್ ಸವಿೀಪಸ್ (ಪ್ತಎಾಂಎಸ್)
ಇತ ಯದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮ ಡಲು ಅವಕ ಶ ಒದಗಿಸುತಿದೆ
 ರಕ್ಷಣೆ, ಉಳಿತ ಯ ಮತುಿ ಬಾಂಡವ ಳ ಹೂಡಿಕೆ, ನಿವೃತ್ತಿ ಯೀಜನೆ ಮತುಿ ಮಕೆಳ ಯೀಜನೆ ಇತ ಯದಿ ಗ ರಹಕರ ವಿವಿಧ
ಅಗತಯಗಳನ್ುನ ಲೆೈಫ್ಟ ಇನ್ುುರೆನ್್ ಪೂರೆೈಸುತಿದೆ. ಈ ಉತಪನ್ನಗಳನ್ುನ ಮ ಯಕ್್ ಲೆೈಫ್ಟ ಇನ್ುುರೆನ್್ ಕಾಂಪೆನಿ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್
ಸಹಯೀಗದೊಾಂದಿಗೆ ನಿೀಡಲ ಗುತಿದೆ
 ಜನ್ರಲ್ ಇನ್ುುರೆನ್್ ಸೊಲೂಯಶನ್್ ಗ ರಹಕರ ವಿವಿಧ ಅಗತಯಗಳ ದ ಆರೊೀಗಯ ವಿಮ, ಮೊೀಟ ರು ವಿಮ, ಪರಯ ಣ ವಿಮ, ಮನೆ
ಮತುಿ ಆಸಿಿ ವಿಮ ಮುಾಂತ ದವುಗಳನ್ುನ ಪೂರೆೈಸುತಿದೆ. ಈ ಉತಪನ್ನಗಳನ್ುನ ಬಜ ಜ್ ಅಲ್ಲಯ ನ್್ ಜನ್ರಲ್ ಇನ್ುುರೆನ್್ ಕಾಂಪನಿ
ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ಸಹಯೀಗದೊಾಂದಿಗೆ ನಿೀಡಲ ಗುತಿದೆ
ಡೆಪ್ಸಿಟ್ರಿ ಸೆೀವೆಗಳು
 ನ ಯಷ್ನ್ಲ್ ಸೆಕುಯರಟ್ಟೀಸ್ ಡೆಪ ಸಿಟರ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ (ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್) ನೊಾಂದಿಗೆ ಯೆಸ್ ಬ ಯಾಂಕಿನ್ ಡೆಪ ಸಿಟರ
ಸಹಯೀಗಿಯ ಗಿದೆ.
 ಅನಿವ ಸಿ ಭ ರತ್ತೀಯರು ಪ್ರೀಟ್ಪ-ಪ್ರೀಲ್ಲಯೀ ಇನ್ವೆಸ್ಟ ಮಾಂಟ್ ಸಿೆೀಮ್ (ಪ್ತಐಎಸ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಾಂತ್ತರುಗಿಸುವ ಮತುಿ
ಹಿಾಂತ್ತರುಗಿಸಲ ಗದ ಬಾಂಡವ ಳ ಪತರಗಳಿಗೆ ಪರತೆಯೀಕ ಖ ತೆಗಳನ್ುನ ತೆರೆಯಬೆೀಕ ಗುತಿದೆ.
 ಡಿಮ ಯಟ್ ಖ ತೆಗಳನ್ುನ ತೆರೆಯಲು ಪ ಯನ್ ಕ ಡ್ಪ ಕಡ ಿಯವ ಗಿದೆ.
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ಡಿಮ ಯಟ್ ಖ ತೆಗಳನ್ುನ ನಿವಪಹಣೆ ಮ ಡಲು ಯ ವುದೆೀ ಕನಿಷ್ಠ ಬಾಂಡವ ಳ ಪತರಗಳ ಅಗತಯವಿರುವುದಿಲಿ
ವೆೈಯಕಿಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಖ ತೆಗಳಿಗೆ (ಅಾಂದರೆ ಏಕ/ಜಾಂಟ್ಟ ಖ ತೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಏಕ ಮ ಲ್ಲಕತವದ ವ ಯಪ ರ ಸಾಂಸೆಥಗಳ
ಖ ತೆಗಳು) ಮ ತರ ನ ಮ ನಿದೆೀಪಶನ್ ಸೌಲಭಯವನ್ುನ ಹೊಾಂದಿರುತಿವೆ. ಪರತ್ತನಿಧಿತವ ಹೊಾಂದಿದ ಖ ತೆಗಳಿಗೆ ಅಲಿ
ನಿಯಾಂತರಕ ಮ ಗಪಸೂಚ್ಚಗಳ ಪರಕ ರ, ಎಲ ಿ ವೆೈಯಕಿಿಕ ಖ ತೆಗಳಿಗೆ ನ ಮನಿದೆೀಪಶನ್ ವಿವರಗಳನ್ುನ ಒದಗಿಸುವುದು ಅಥವ
ನ ಮನಿದೆೀಪಶನ್ ಸೌಲಭಯವನ್ುನ ಪಡೆಯಲು ನಿೀವು ಬಯಸುವುದಿಲಿ ಎಾಂದು ಸಪಷ್ಟವ ಗಿ ಘೂೀಷ್ಟಸುವುದು ಕಡ ಿಯವ ಗಿರುತಿದೆ
ಯ ವುದೆೀ ಗ ರಹಕ ತನ್ನ ಖ ತೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರಾಂತರವ ಗಿ 180 ದಿನ್ಗಳ ವರೆಗೆ ಯ ವುದೆೀ ವಯವಹ ರ ಮ ಡದಿದದಲ್ಲಿ ಆ
ಖ ತೆಯನ್ುನ ನಿಷ್ಟೆಿಯ ಖ ತೆಯೆಾಂದು ಪರಗಣಿಸಲ ಗುತಿದೆ

ಸಣಣ ಉದಯಮ ಸ್ಲ ಯೀಜನೆಗಳು
 ಸುರಕ್ಷಿತವಲಿದ ಉದಯಮ ಸ ಲುಗಳನ್ುನ ಉದಯಮ ಸಾಂಸೆಥಗಳಿಗೆ ಅದರ ಕ ಯಪನಿವಪಹಣೆ ಬಾಂಡವ ಳ, ಆಸಿಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತುಿ
ವಯವಹ ರದ ಅಗತಯತೆಗಳಿಗೆ ನಿೀಡಲ ಗುತಿದೆ
 ಸ ಲುಗಳು ಮ ಲ್ಲಕತವದ, ಪ ಲುದ ರಕೆಯ, ಖ ಸಗಿ ಮತುಿ ಪರಮಿತ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ಕಾಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸರಳವ ದ ದ ಖಲೆ ಪತರಗಳು
ಮತುಿ ಸಪಷ್ಟ ಅಹಪತೆ ಮ ನ್ದಾಂಡದೊಾಂದಿಗೆ ಲಭಯವ ಗುವಾಂತೆ ಮ ಡಲ ಗುತಿದೆ
 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪ ಯಿಗಳವರೆಗೆ ಅಾಂತಹ ಸ ಲಗಳ ಮುಖಯ ವೆೈರ್ಶಷ್ಟಯಗಳು – ಯ ವುದೆೀ ಜ ಮಿೀನ್ು ಅಥವ ಭದರತೆ ಅಗತಯವಿಲಿ; 4-7
ದಿನ್ದೊಳಗೆ ಸ ಲ ವಿತರಣೆ; 12-36 ತ್ತಾಂಗಳ ಅವಧಿ; ಮನೆ ಬ ಗಿಲ್ಲಗೆ ಸೆೀವೆ
ಸಿ.ಎಮ್.ಎಸ್ ಪ್ವತಿ ಪ್ರಿಹ್ರಗಳು
 ಗ ರಹಕಿೀಯಗೊಳಿಸಿದ ಎಮ್.ಐ.ಎಸ್ ಮೂಲಕ ವಧಿಪತ ಲ್ಲಕಿವಡಿಟ್ಟ, ತಗಿೆದ ವ ಣಿಜಯ/ಇತಯಥಪದ ಅಪ ಯ, ನಿವಪಹಣ ಸುಲಭತೆ
ಮತುಿ ಅತುಯತಿಮ ಹಣಕ ಸು ಯೀಜನೆಯನ್ುನ ಖಚ್ಚತಪಡಿಸಿಕೊಾಂಡು ವ ಯಪ ರ ಅಗತಯತೆಗೆ ಹೊಾಂದಿಕೆಯ ಗುವ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತುಿ
ಪ ವತ್ತಗ ಗಿ ನಿಖರವ ದ ಪರಹ ರಗಳನ್ುನ ಒದಗಿಸುತಿದೆ
 ಸಥಳಿೀಯ ಸಾಂಗರಹಣೆಗಳಿಗ ಗಿ 1000 ಕೂೆ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ವ ಯಪ ರ ಕೆೀಾಂದರಗಳನ್ುನ ಮತುಿ ಪರಸಥಳದ ಚೆಕ್ ಗಳ ಅಪ್-ಕಾಂಟ್ಟರ
ಸಾಂಗರಹಣೆಗ ಗಿ 2800 ಕೂೆ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಪರಮುಖ ವ ಯಪ ರ ಕೆೀಾಂದರಗಳ ಮೂಲಕ ನ್ಮಮದೆೀ ಸವಾಂತ ಶ ಖೆ ಮೂಲಕ ಮತುಿ ಪತರವಯವಹ ರ ಬ ಯಾಂಕ್ ಟೆೈ-ಅಪ್ ಗಳ ಮೂಲಕ “ರಸಿವೆೀಬಲ್ ಮ ಯನೆೀಜೆಮಾಂಟ್ ಸವಿೀಪಸ್ ಗಳನ್ುನ” ಒದಗಿಸಲ ಗುತಿದೆ
 ಸಿವೀಕರಸಬಹುದ ದ ನಿವಪಹಣೆ ಸೆೀವೆಗಳ ಪರಮುಖ ವೆೈರ್ಶಷ್ಟಯಗಳೆಾಂದರೆ – ಮನೆ ಬ ಗಿಲಲ್ಲಿ ಪ್ತಕ್-ಅಪ್, ನಿದಿಪಷ್ಟ ಸೆೀವ ಹಾಂತದ
ಒಪಪಾಂದದ ಪರಕ ರ ಖಚ್ಚತ ಪ ವತ್ತಗಳು, ಸಮಗರ ಕೊರಯರ್/ಸಾಂಯೀಜಕ ಒಪಪಾಂದಗಳು, ಬೃಹತ್ ಅನ್ುಗುಣವ ದ ಬ ಯಾಂಕ್
ನೆಟವಕ್ಪ ಗಳು, ನೆೀರ ಖ ತೆ ಪ ವತ್ತ ಸೌಲಭಯ/ಫಾಂಡ್ ಗಳ ಪೂಲ್ಲಾಂಗ್, ಗ ರಹಕಿೀಯಗೊಳಿಸಿದ ನಿವಪಹಣೆ ಮ ಹಿತ್ತ ವಯವಸೆಥ,
ಅಟೊ ರಕ ನ್; ಇತ ಯದಿ



ಗ ರಹಕರ ಖ ತೆಗಳಿಗೆ ದೃಢೀಕರಣದೊಾಂದಿಗೆ ಅಥವ ದೃಢೀಕರಸದೆ, ಅಟೊ ರಕ ನ್ ಗ ಗಿ ಎಪ್ತಐ ಟೂಲ್್: ಇತ ಯದಿ
ಮೂಲಕ ಆರ್.ಟ್ಟ.ಜಿ.ಎಸ್/ಎನ್.ಇ.ಎಫ್ಟ.ಟ್ಟ/ಐ.ಎಾಂ.ಪ್ತ.ಎಸ್ ಸಕಿರಯಗೊಳಿಸಿ ನೆೀರ ಜಮಗಳನ್ುನ ಇಲೆಕ ಾನಿಕ್್
ಸಾಂಗರಹಣೆಗಳನ್ುನ ಒದಗಿಸುತಿದೆ



ಪ ವತ್ತಸಬಹುದ ದ ನಿವಪಹಣೆ ಸೆೀವೆಗಳ ವ ಯಪಕವ ದ ವ ಯಪ್ತಿಯನ್ುನ ಒದಗಿಸುತಿದೆ –
o ಸೆೀಪಪಡಿತ ಎನ್ಕಿರಪುನ್ ನೊಾಂದಿಗೆ ದೊಡಿ ಅಪಲೊೀಡ್ ಗಳನ್ುನ ಒಳಗೊಾಂಡು ಎಲೆಕ ಾನಿಕ್ ಪ ವತ್ತಗಳು
o ವ ಯಪಕ ಕವರೆೀಜ್ ನೊಾಂದಿಗೆ ಆನ್-ಲೆೈನ್ ಆರ್.ಟ್ಟ.ಜಿ.ಎಸ್, ಎನ್.ಇ.ಎಫ್ಟ.ಟ್ಟ ಕಿರಯ ತಮಕಗೊಳಿಸಿದ ಕ ಪ್ರೀಪರೆೀಟ್
ಪ ವತ್ತ ವೆೀದಿಕೆ
o ಆರ್.ಟ್ಟ.ಜಿ.ಎಸ್ – 15,000 ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ 90,000+ ಶ ಖೆಗಳು
o ಎನ್.ಇ.ಎಫ್ಟ.ಟ್ಟ – 15,000 ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ 90,000+ ಶ ಖೆಗಳು
o ಪ ವತ್ತಸಬಹುದ ದ ನಿವಪಹಣೆ ಸೆೀವೆಗಳ ರಮೊೀಟ್ ಮತುಿ ಭ ರ ಪರಮ ಣದ ಡಿಡಿ ಮುದರಣ ಪರಮುಖ
ವೆೈರ್ಶಷ್ಟಯಗಳೆಾಂದರೆ – ಗ ರಹಕಿೀಯಗೊಳಿಸಿದ ಇ.ಆರ್.ಪ್ತ ಸಮನ್ವಯತೆ; ಬಹು ಹಾಂತದ ಪರಮ ಣಿೀಕರಣ ಮ ಯಟ್ಟರಕ್್;
ಸವಯಾಂಚ ಲ್ಲತ ಇ-ಮೀಲ್ ಸಲಹೆ; ಡೆೀಟ ಎನ್ಕಿರಪುನ್; ಸಹ-ಬ ರಾಂಡೆಡ್ ಚೆಕ್ ಮುದರಣ ಹ ಗೂ ಇನಿನತರವುಗಳು
o ಗ ರಹಕ ಸೆೈಟ್ ಚೆಕ್ ಪ್ತರಾಂಟ್ಟಾಂಗ್.

ಬಾಂಡವ್ಳ ಮ್ರುಕಟೆಟಗಳು & ಎಸ್ಾಾಖ್ತೆ ಸೆೀವೆಗಳು
 ಈಕಿವಟ್ಟ ಮ ರುಕಟೆಟಯಿಾಂದ ಬಾಂಡವ ಳ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳಿಗೆ ಮತುಿ ಬಡಿಿ ವ ರಾಂಟ್/ಡಿವಿಡೆಾಂಟ್ ವ ರಾಂಟ್ ಹಾಂಚ್ಚಕೆಯ
ನಿವಪಹಣೆಗೆ ಸಾಂಬಾಂದಿಸಿದಾಂತೆ ಕ ಪ್ರೀಪರೆೀಟ್ ಗಳಿಗೆ ವಯವಹ ರ ಸ ಮಥಯಪವನ್ುನ ನಿೀಡುತಿದೆ
 ಬಡಿಿ/ಡಿವಿಡೆಾಂಟ್ ಪ ವತ್ತ ಸೆೀವೆಗಳ ಪರಮುಖ ವೆೈರ್ಶಷ್ಟಯಗಳೆಾಂದರೆ –
ಸೆೀವ ಹಾಂತದ ಒಪಪಾಂದದಲ್ಲಿ ಮುಾಂಚ್ಚತವ ಗಿ ಒಪ್ತಪದ ಪರಕ ರ ಎಲ ಿ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಮ ನ್ವ ಗಿ ವ ರಾಂಟ್ ಗಳನ್ುನ
ಗೌರವಿಸಲ ಗುತಿದೆ, ವ ರಾಂಟ್ ಗಳ ಪ ವತ್ತಸಿದ/ಪ ವತ್ತಸದೆೀ ಇರುವ ಸಿಥತ್ತಯ ಲೆಕೆಪಟ್ಟಟ, ಪ ವತ್ತ ನಿಲ್ಲಿಸುವಿಕೆ ಸೌಲಭಯ,
ಆನ್ಲೆೈನ್, ನೆೈಜ-ಸಮಯದ ಎಮ್.ಐ.ಎಸ್ ಹ ಗೂ ಇತರವುಗಳನ್ುನ ಒದಗಿಸುವ ಪ ಿಟಫ ಮ್ಪ ಪರಕಿರಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಸ ಮಥಯಪ
ಇತ ಯದಿ.
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ಸೆಬಿಯಾಂದಿಗೆ ನಿೀಡಲು ಪರವ ನ್ಗಿ ಹೊಾಂದಿರುವ ಬ ಯಾಂಕರ್ ಆಗಿರುವ ಯೆಸ್ ಬ ಯಾಂಕಿನ್, ಪ ರರಾಂಭಿಕ ಸ ವಪಜನಿಕ ನಿೀಡಿಕೆ
(ಐಪ್ತಓ), ಫ ಲೊೀ ಆನ್ ಸ ವಪಜನಿಕ ನಿೀಡುವಿಕೆ (ಎಫ್ಟ.ಪ್ತ.ಓ) ಮತುಿ ಹಕುೆಗಳ ನಿೀಡುವಿಕೆಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ ಎಸೊೆಿೀಕಲೆಕ್ಷನ್
ಬ ಯಾಂಕ್ ಸೆೀವೆಗಳು ಮತುಿ ಮರುಪ ವತ್ತ ಬ ಯಾಂಕ್ ಸೆೀವೆಗಳನ್ುನ ಒದಗಿಸುತಿದೆ. ಯೆಸ್ ಬ ಯಾಂಕಿನ್ ಚಾಂದ ದ ರಕೆ ಮತುಿ
ಇಕಿವಟ್ಟ/ಡೆಟ್ ಗ ಗಿ ತನ್ನ ಎಲಿ ಕೆಲಸ ಮ ಡುವ ಶ ಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಎ.ಎಸ್.ಬಿ.ಎ. ಸೆೀವೆಗಳನ್ುನ ಸಹಿತ ನಿೀಡುತಿದೆ
ಎಸೊೆಿೀ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬ ಯಾಂಕ್ ಸೆೀವೆಗಳು ಮತುಿ ಮರುಪ ವತ್ತ ಬ ಯಾಂಕ್ ಸೆೀವೆಗಳ ಪರಮುಖ ವೆೈರ್ಶಷ್ಟಯವೆಾಂದರೆ – ವೆಬ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೆೈನ್
ನೆೈಜ ಸಮಯದ ಐಪ್ತಓ ಎಮ್.ಐ.ಎಸ್ ಗ ಗಿ ಭ ರತದ ದಯಾಂತ 143 ಕ ಯಪನಿವಪಹಣೆ ವಯವಹ ರ ಕೆೀಾಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಕವರೆೀಜ್, ಎಲ ಿ
ಮರುಪ ವತ್ತಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೆೈನ್ ಹೊಾಂದ ಣಿಕೆ, ಎನ್.ಇ.ಎಫ್ಟ.ಟ್ಟ, ಆರ್.ಟ್ಟ.ಜಿ.ಎಸ್ ಮುಾಂತ ದವುಗಳ ಮುಖ ಾಂತರ ವೆಬ್ ನ್ಲ್ಲಿ
ಬೃಹತ್ ಪರಮ ಣದ ಮರುಪ ವತ್ತಗಳನ್ುನ ನಿವಪಹಿಸಲು ಸ ಮಥಯಪ
ಯೆಸ್ ಬ ಯಾಂಕಿನ್, ನಿಯಾಂತರಣ ಮ ಗಪಸೂಚ್ಚಗಳ ಪರಕ ರ, ಡಿಲ್ಲಸಿಟಾಂಗ್, ಓಪನ್ ಆಫರ್, ಮರುಖರೀದಿ, ಷೆೀರು ಖರೀದಿ,
ಯೀಜನ ಹಣಕ ಸು, ಟರಸ್ಟ ಮತುಿ ರಟೆನ್ಷನ್ ಖ ತೆಗಳು ಮತುಿ ನೊಡಲ್ ಖ ತೆ ಸೆೀವೆಗಳಾಂತಹ ವೆೈವಿಧಯಮಯ ಅಗತಯಗಳಿಗ ಗಿ
ಸಲಹ ಸೆೀವೆ ಮತುಿ ಎಸೊೆಿ ನಿವಪಹಣ ಸೆೀವೆಗಳನ್ುನ ಸಹಿತ ಒದಗಿಸುತಿದೆ
ಬ ಯಾಂಕು, ಆಯ ಸ ಟಕ್ ಎಕ ್ಚೆೀಾಂಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಯವಹರಸುವ ಸದಸಯರಗ ಗಿ, ಸೆಟಲೆಮಾಂಟ್ ಬ ಯಾಂಕಿಾಂಗ್/ಕಿಿಯರಾಂಗ್ ಬ ಯಾಂಕ್
ಸೆೀವೆಗಳನ್ುನ ಒದಗಿಸಲು ಪರಮುಖ ಸ ಟಕ್ ಎಕ್ಚೆೀಾಂಜ್ಗಳೆ ಾಂದಿಗೆ ದ ಖಲ್ಲಸಿಕೊಾಂಡಿದೆ
ಯೆಸ್ ಬ ಯಾಂಕಿನ್ ಕಮರ್ಶಪಯಲ್ ಪೆೀಪರ್ಗಳಿಗೆ ಇಶುಯಯಿಾಂಗ್ ಮತುಿ ಪೆೀಯಿಾಂಗ್ ಏಜಾಂಟ್ ಅಗತಯ ನೆರವನ್ುನ ಸಹಿತ ನಿೀಡುತಿದೆ,
ಪ್ರೀಟ್ಪಫೀಲ್ಲಯೀ ಇನೆವಸಟಮಾಂಟ್ ಸಿೆೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫ ರನ್ ಪ್ರೀಟ್ಪಫೀಲ್ಲಯೀ ಇನೆವಸಟರುಗಳಿಗೆ (ಪ್ತಪ್ತಐಗಳು) ಸರಕ ರ
ಸೆಕುಯರಟ್ಟಗಳ ಮತುಿ ಖ ತೆಗಳ ತ್ತೀರಕೆಗಳಿಗೆ ಸಿಎಸ್ಜಿಎಲ್ ಖ ತೆ ಸೆೀವೆಗಳನ್ೂನ ಒದಗಿಸುತಿದೆ

ವಿದೆೀಶಿೀ ವಿನಮಯ ಸೆೀವೆಗಳು
 ಈ ಕೆಳಗಿನ್ವುಗಳನ್ುನ ಒಳಗೊಾಂಡು ವ ಯಪಕವ ದ ಆಮದು ಮತುಿ ರಫ್ಯಿ ಪರಹ ರಗಳೆ ಾಂದಿಗೆ ಆಯೆೆ ಮ ಡಿದ ಶ ಖೆಗಳಲ್ಲಿ
ವಿದೆೀರ್ಶೀ ವ ಯಪ ರ ಮತುಿ ವ ಯಪ ರ ಹಣಕ ಸು ಸೆೀವೆಗಳನ್ುನ ಒದಗಿಸುತಿದೆ
o ಮುಾಂಗಡ ಹಣರವ ನೆ, ನೆೀರ ಹಣರವ ನೆ, ಆಮದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗಳು
o ರಫ್ಯಿ, ಕಲೆಕ್ಷನ್, ರಫ್ಯಿ, ಮುಾಂಗಡ ಪ ವತ್ತ, ರಫ್ಯಿ ಕೆರಡಿಟ್
o ಕೆರಡಿಟ್ ಪತರಗಳು, ಬ ಯಾಂಕ್ ಗ ಯರಾಂಟ್ಟ ಮತುಿ ಕೆರಡಿಟ್ ನ್ ಮಿೀಸಲು ಪತರಗಳು
o ಒಳಬರುವ ಕಳುಹಿಸಿದ ಹಣ, ಹೊರಹೊೀಗುವ ಹಣರವ ನೆಗಳು
o ದೆೀರ್ಶೀಯ ವ ಯಪ ರ ಉತಪನ್ನ
o ಸಲಹೆ ನಿೀಡುವುದು, ವಗ ಪವಣೆ, ಕೆರಡಿಟ್ ನ್ ರಫ್ಯಿ ಪತರಗಳ ದೃಢೀಕರಣ
o ಆಮದು ಫೆೈನ ನಿ್ಾಂಗ್
 ಯೆಸ್ ಬ ಯಾಂಕಿನ್ ಒದಗಿಸುವ ಇತರ ಪ್ರೀರೆಕ್್ ಸೆೀವೆಗಳೆಾಂದರೆ –
o ಎಫ್ಟ.ಸಿ.ವೆೈ ನ್ಗದು ಜಮ, ಎಫ್ಟ.ಸಿ.ವೆೈ ಖ ತೆ ವಗ ಪವಣೆ (ಇಇಎಫ್ಟ.ಸಿ/ಆರ್.ಎಫ್ಟ.ಸಿ ಖ ತೆ)
o ಮಲ್ಲಟ ಕರೆನಿ್ ಟ ರವೆಲ್ ಕ ಡ್ಪ ನಿೀಡುವುದು
 ಹಣರವ ನೆ ವಹಿವ ಟುಗಳನ್ುನ ಮ ಡುವ ಗ ದ ಖಲೆ ಮ ಡಲು ಮತುಿ ಬಳಸಲು ಬೆೀಕ ದ ವಿವಿಧ ಕರೆನಿ್ಗಳಿಗಿನ್ ಸಿವಫ್ಟಟ ಕೊೀಡ್
ಗಳನ್ುನ ಶ ಖೆಯಿಾಂದ ಪಡೆದುಕೊಳಳಬಹುದು
 ಬಹುತೆೀಕ ಎಲ ಿ ವಿದೆೀರ್ಶೀ ಕರೆನಿ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶವದ ದಯಾಂತ ನ ವು ಅನ್ುಗುಣವ ದ ಬ ಯಾಂಕ್ ಗಳ ನೆಟವಕ್ಪ ಅನ್ ನ ವು ಹೊಾಂದಿದೆದೀವೆ
ದೂರುಗಳ ನವ್ರಣೆ
ದಯವಿಟುಟ ನ್ಮಮ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರುವ ದೂರು ನಿವ ರಣ ನಿೀತ್ತಯನ್ುನ ಓದಿ: www.yesbank.in
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