கணக்கு துவங்கல் படிவம்

குடியிருக்கும் தனிநபர்களுக்கு மட்டும்
(விண்ணப்பதாரரால் மட்டும் பூர்த்திசெய்யப்பட வேண்டும்)

பார்கோட்

துவங்குக

நடப்புக் கணக்கு

சேமிப்பு சம்பளம்

சேமிப்பு

______________________

கிளை குறியீடு:

கிளை

விண்ணப்பத் தேதி:

தே

தே

மா

மா

ஆ

ஆ

ஆ

ஆ

கருப்பு மை மற்றும் பெரிய எழுத்துகள் க�ொண்டு படிவத்தை பூர்த்திசெய்திடுங்கள் - “*” என குறிப்பிட்டுள்ள அனைத்தும் கட்டாயமானவை
புராடக்ட்
குறியீடு

பணியாளர் எண்
(ப�ொருந்துமாயின்)

சராசரி காலாண்டு
இருப்பு

தேவையான நிர்ணயித்த சராசரி காலாண்டு இருப்பை பராமரிக்காமையானது, கட்டண அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு அபராதம் விதிக்கப்பட வகைசெய்யும் என்பதை நான்/நாங்கள் உறுதிசெய்கிறேன்.
நீங்கள் ஏற்கனவே எங்களுடன் த�ொடர்பில் இருக்கிறீர்கள் எனில், தயவுசெய்து உங்கள் வாடிக்கையாளர் அடையாள எண்ணைக் குறிப்பிடுங்கள்.
2 வது விண்ணப்பதாரர்

1 வது விண்ணப்பதாரர்

3 வது விண்ணப்பதாரர்

வாடிக்கையாளர்
ஐடி
ஆதார்
எண்

தனிநபர் விவரங்கள்*
விண்ணப்பம்

முன்னொட்டு

நடு பெயர்/கடைசி பெயர் (வார்த்தைகளுக்கு இடையில் ஒரு இடம் விடுங்கள்)

முதல் பெயர்

1வது
2வது
3வது
விண்ணப்பதாரர் மைனராக இருந்தால், மைனரின் பெயருக்கு கீ ழே பெற்றோர்/காப்பாளர் பெயரை (விண்ணப்பதாரராக) எழுதுங்கள்.
பிறந்த தேதி

தகவல்தொடர்பு & ஏடிஎம்/டெபிட் கார்டுக்கான குறும் பெயர்

£õ¼Ú® (B / ö£ / ‰)

1 வது
விண்ணப்பதாரர்

1 வது
விண்ணப்பதாரர்

தே

தே

மா

மா

ஆ

ஆ

ஆ

ஆ

2 வது
விண்ணப்பதாரர்

2 வது
விண்ணப்பதாரர்

தே

தே

மா

மா

ஆ

ஆ

ஆ

ஆ

3 வது
விண்ணப்பதாரர்

3 வது
விண்ணப்பதாரர்

தே

தே

மா

மா

ஆ

ஆ

ஆ

ஆ

தாயின் மணமாவதற்கு முந்தைய பெயர்

பான் எண் (கிடைக்கவில்லை எனில், படிவம் 60/61 -ஐ இணைத்திடுங்கள்) படிவம் 60/61 இணைக்கப்பட்டுள்ளது (ஆ/இ)
1 வது
விண்ணப்பதாரர்

ஆ

இ

திருமதி

2 வது
விண்ணப்பதாரர்

ஆ

இ

திருமதி

3 வது
விண்ணப்பதாரர்

ஆ

இ

திருமதி

''‰'' ‰ßÓõÁx £õ¼Ú®

1வது நபரின் அஞ்சல் முகவரி*
ஃப்ளாட் எண் &
பில்டிங் பெயர்
சாலை எண்/
பெயர்
இட அடையாளம்
அஞ்சல் குறியீடு

ஊர்

நாடு

மாநிலம்

த�ொலைபேசி (குடியிருப்பு)

ம�ொபைல்
10 இலக்க ம�ொபைல் எண்
த�ொலைபேசி
(அலுவலகம்)

எஸ்டீடி குறியீடு
நீட்டிப்பு
எண்

ஃபேக்ஸ்
எண்

எஸ்டீடி குறியீடு

எஸ்டீடி குறியீடு

ஈமெயில்
1வது நபரின் நிரந்தர முகவரி*

நிரந்தர முகவரியும் அஞ்சல் முகவரியும் ஒன்றே எனில் டிக் செய்யவும்

ஃப்ளாட் எண் &
பில்டிங் பெயர்
சாலை எண்/பெயர்
இட அடையாளம்
அஞ்சல் குறியீடு

ஊர்
மாநிலம்

நாடு

2வது நபரின் அஞ்சல் முகவரி, 1வது விண்ணப்பதாரரைப் ப�ோன்றது**

ஆம்

3வது நபரின் அஞ்சல் முகவரி, 1வது விண்ணப்பதாரரைப் ப�ோன்றது**

இல்லை

ஆம்

இல்லை

** மற்ற விண்ணப்பதாரர்களின் (2வது & 3வது) அஞ்சல் முகவரி, 1வது விண்ணப்பதாரருடையதில் இருந்து வேறுபட்டால், அஞ்சல் முகவரியை தனிய�ொரு படிவத்தில் (ஒவ்வொரு விண்ணப்பதாரருக்குமான
சான்றுடன் சேர்த்து) வழங்கிடுங்கள்.

புராடக்டுகள் மற்றும் சலுகை புதுப்பிப்புகள்*
முழுமையான நிதிசார் தீர்வுகளையும் உயர்தர அனுபவத்தையும் உங்களுக்குத் தருவிப்பதற்கான எங்கள் கடுமுயற்சியில், உங்கள் கணக்கிற்கான சேவை த�ொடர்பான சமீ பத்திய புதுமைகள், ஆச்சரியமூட்டும்
சலுகைகள் & விஷயங்கள் ப�ோன்றவை குறித்து யெஸ் பேங்க், உங்களுக்கு ஃப�ோனில் அழைக்க, எஸ்எம்எஸ் அல்லது ஈமெயில் செய்ய வேண்டியுள்ளது. உங்களுக்கு த�ொடர்ந்து சிறந்ததை தருவிக்க
எங்களுக்கு வழிசெய்யுமாறு உங்களைக் கேட்டுக்கொள்கிற�ோம். யெஸ் பேங்கின் புராடக்ட்கள் மற்றும் சலுகைகள் த�ொடர்பான புதுப்பிப்புகளைப் பெற விரும்புகிற விண்ணப்பதாரரைத் தேர்வுசெய்திடுங்கள்:
யெஸ் பேங்கின் புராடக்ட்கள் மற்றும் சலுகைகள் த�ொடர்பான புதுப்பிப்புகளைப் பெற நான்
விரும்புகிறேன் /
விரும்பவில்லை.
முதல் விண்ணப்பதாரர்

இரண்டாவது விண்ணப்பதாரர்
(

1

)

மூன்றாவது விண்ணப்பதாரர்

1 வது விண்ணப்பதாரரின் மற்ற விவரங்கள்*:
திருமண நிலை:

திருமணமானவர்

குடியிருப்பு வகை:

நிறுவனம்
வழங்கியுள்ள

த�ொழில் வகை

சம்பளதாரர்

சம்பளதாரர் எனில்,
நிறுவனத்தின் பெயர்

தனியாள்

மைனர்:

ஆம்

இல்லை

இல்லை

ஆம்

மூத்த குடிமகன்:

வாடகை வடு
ீ

ச�ொந்த வடு
ீ

பெற்றோரின் வடு
ீ

மற்றது

சுயத�ொழில்

வியாபாரம்

மாணவர்

மற்றது

வரையறுக்கப்பட்ட
ப�ொது நிறுவனம்

அரசு

பிரைவேட் லிமிடெட்
கம்பெனி

பீஎஸ்யூ

மற்றது

சுயத�ொழில் செய்பவர் எனில்,
த�ொழில்

சிஏ

மருத்துவர்

வணிகர்

வழக்குரைஞர்

மற்றது

வியாபாரம் எனில்

ப�ொது நிறுவனம்

தனியார் நிறுவனம்

தனியுரிமை

கூட்டு நிறுவனம்

மற்றது

வருட வருமானம் (ரூ. லட்சத்தில்)

0.5 விட குறைவு

0.5 முதல் 5

5 முதல் 15

15 முதல் 25

பேமெண்ட் விவரங்கள்*

50 ஐ விட அதிகம்

(ர�ொக்கத்துடன் கணக்கு துவங்க, வாடிக்கையாளர் நேரடியாக கணக்குள்ள கிளையில் மட்டுமே பணம் செலுத்த வேண்டும்)
காச�ோலை

ர�ொக்கம்

நிதி ஆதாரம்

25 முதல் 50

பூஜ்ஜியம்

ஜிஎல் மூலம் இடமாற்றம்

பை.

த�ொகை: (`)
காச�ோலை எண்:

ஜிஎல் ஒப்பீட்டு எண்:
வரையப்பட்ட நாள்:
காச�ோலை, ஏ/சி பேயீ என குறுக்குக் க�ோடிடப்பட்டு, “யெஸ் பேங்க்
லிமிடெட், ஏ/சி வாடிக்கையாளர் பெயர்” என்பதற்கு செலுத்தத்தக்கதாக
இருக்க வேண்டும்.

தேதி
தே

தே

மா

மா

ஆ

ஆ

ஆ

ஆ

கணக்கு இயக்கலுக்கான அறிவுறுத்தல்கள்*
இருவரில�ொருவர்/எவரேனும்
அல்லது உயிருடனிருப்பவர்

தனியாள்

முந்தையவர் அல்லது
உயிருடனிருப்பவர்

கூட்டு (டெபிட்/ஏடிஎம் கார்டு/நெட் பேங்கிங்/ம�ொபைல் பேங்கிங் அணுகல் வழங்கப்பட மாட்டாது)

தயவுசெய்து கவனியுங்கள்: 25 தாள் & 50 தாள் க�ொண்ட காச�ோலைப் புத்தகம், இயல்புநிலையாக சேமிப்பு மற்றும் நடப்பு கணக்குதாரர்களுக்கு வழங்கப்படும்.

டெபிட் கார்டுகள்

(டெபிட் கார்டுக்கு* விண்ணப்பிக்க, உங்கள் தேர்வை டிக் செய்திடுங்கள்)
டெபிட் கார்டு தெரிவுகள் (அதிக கார்டு வேரியண்ட் தேர்வுசெய்யப்பட்டால் உபய�ோகிப்பதற்கு)

டெபிட் கார்டு

பிளாட்டினம் டெபிட் கார்டு#

க�ோல்ட் டெபிட் கார்டு#

முதல் விண்ணப்பதாரர்
இரண்டாவது
விண்ணப்பதாரர்
மூன்றாவது
விண்ணப்பதாரர்

யெஸ் பிசினஸ் க�ோல்ட் டெபிட் கார்டு#

*டெபிட் கார்டுகளுக்கு ப�ொருந்துகிற வருடக் கட்டணங்கள் (தயவுசெய்து, www.yesbank.in தளத்தில் விலைகள் & கட்டணங்கள் பகுதியைக் காணுங்கள்).
								

# பிளாட்டினம் மற்றும் க�ோல்ட் டெபிட் கார்டு, சேமிப்புக் கணக்குகளுக்கு மட்டும். யெஸ் பிசினஸ்
க�ோல்ட் டெபிட் கார்டு, நடப்பு கணக்குகளுக்கு மட்டும்.

எஸ்எம்எஸ்/ஈமெயில் அலர்ட் மற்றும் சேனல் ஆக்சஸ் க�ோரிக்கை
நெட்பேங்கிங்

ஈமெயில்

எஸ்எம்எஸ்

ஈ-ஸ்டேட்மெண்ட்கள்

ம�ொபைல் பேங்கிங்

ஈமெயில் ஐடி

முதல் விண்ணப்பதாரர்
இரண்டாவது விண்ணப்பதாரர்
மூன்றாவது விண்ணப்பதாரர்
இரண்டாம் விண்ணப்பதாரர்
ம�ொபைல் எண்

மூன்றாம் விண்ணப்பதாரர் ம�ொபைல் எண்

ஈ-ஸ்டேட்மெண்ட்களை மட்டும் பெறுவதற்கும், மற்ற காகித அறிக்கைகள் அனைத்தையும் நிறுத்திக்கொள்வதற்கும் நான் விரும்புகிறேன் (டிக் எதுவும் செய்யவில்லை எனில், ஈ-ஸ்டேட்மெண்ட்களுக்கு பதிவுசெய்வதையடுத்து வருடத்திற்கு 		
ஒருமுறை மட்டுமே காகித அறிக்கைகள் அனுப்பப்படும்).
• ஈ-ஸ்டேட்மெண்ட்கள்: 1வது விண்ணப்பதாரரின் வாடிக்கையாளர் ஐடிக்கு இணைக்கப்பட்டுள்ள கணக்குகள் அனைத்திற்குமான ஈ-ஸ்டேட்மெண்ட்கள், வங்கியின் பதிவேடுகளின் படி பதிவுசெய்துள்ள ஈமெயில் ஐடிக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும். • எஸ்எம்எஸ்
மற்றும் ஈமெயில் அலர்ட்கள்: எஸ்எம்எஸ் & ஈமெயில் அலர்ட்களுக்கு சந்தாதாரர் ஆவதும், அதையடுத்து துவக்க வரம்புகளின் மாற்றியமைப்புகளையும், நெட்பேங்கிங் வழியாகவும் செய்துக�ொள்ளலாம். • டீஃபால்ட் அலர்ட்கள்: ` 5000 அல்லது மேலான
ஏதேனும் டெபிட்/கிரெடிட், வாராந்திர கணக்கு இருப்பு, சம்பள கிரெடிட் & ஓவர்ட்ராஃப்ட் அலர்ட்கள் ப�ோன்றவை கணக்குதாரர்(கள்)க்கு தெரிவிக்கப்படும். அதிக துவக்க த�ொகையை/கால அளவை அமைக்க, அதுபற்றி வங்கியிடம் தெரியப்படுத்துங்கள்.
• சேனல் அணுகல் க�ோரிக்கை: ஒற்றை பின் அணுகலானது, முதன் முறையாக நெட்பேங்கிங் & ஃப�ோன்பேங்கிங்கிற்குள் நுழைய உபய�ோகிப்பதற்கு டெபிட் கார்டு பின்னை அனுமதிக்கிறது. நீங்கள் டெபிட் கார்டு கேட்டிருக்கவில்லை என்றால் மட்டும்
நெட்பேங்கிங் பின் கேட்டுப் பெறுங்கள்.

வங்கி வழங்குகிற புராடக்ட் எதற்கும், தேவைப்படும் ப�ோதெல்லாம், எனது சிபில் பதிவேடுகளை அணுக வங்கிக்கு நான் அங்கீகாரம் வழங்குகிறேன்.
முதல் விண்ணப்பதாரர்

மூன்றாவது விண்ணப்பதாரர்

இரண்டாவது விண்ணப்பதாரர்

*
விதிகள் & நிபந்தனைகள்
யெஸ் பேங்க் லிமிடெட் (இதுமுதற்கொண்டு “வங்கி” என குறிப்பிடப்படுகிறது) -இன் வாடிக்கையாளர்களாகிய, கீ ழே கைய�ொப்பமிட்டுள்ள நான்/நாங்கள் இதன்மூலம் தெரிவிப்பது என்னவெனில், www.yesbank.in -இல் காட்டப்பட்டுள்ள விதிகள் & நிபந்தனைகள் (இதுமுதற்கொண்டு
‘டீ&சி’ என குறிப்பிடப்படுகிறது) அனைத்தையும் நான்/நாங்கள் படித்து புரிந்துக�ொண்டுள்ளோம் மற்றும் அதைப் பின்பற்ற மற்றும் கட்டுப்பட்டு நடக்க ஒப்புதல் தெரிவிக்கிற�ோம், இத்தளம் வங்கியில் தற்போதுள்ள, கடந்தகால மற்றும் எதிர்கால, பராமரிக்கப்படுகின்ற/
திறந்துள்ள/ பராமரிக்கப்படவுள்ள/திறக்கப்படவுள்ள எனது/எங்கள் கணக்குகள் மற்றும் தற்போது வழங்கப்பட்டுள்ள/எதிர்காலத்தில் வழங்கப்படக்கூடிய பல்வேறு சேவைகள்/வசதிகள் த�ொடர்பான ஏற்பாடுகள் அனைத்தையும் நிர்வகிக்கிறது/நிர்வகிக்கும்.
எந்நேரத்திலும் மற்றும் அவ்வப்போது, டீ&சி-யின் விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் எதையும் சேர்க்க, மாற்ற அல்லது திருத்தியமைக்க, ப�ொருந்துகிற ஒழுங்குமுறை/சட்டப்பூர்வ/உள் வழிகாட்டுதலுக்கு இணங்க தனது சுயவிருப்புரிமையில், முழு உரிமையும்
வங்கிக்கு இருக்கிறது என்பதையும், தற்போதுள்ளவாறு டீ&சி-யின் ஒருபகுதியாக நிகழும் பட்சத்தில் அத்தகைய மாற்றங்கள் அனைத்தையும் பின்பற்ற மற்றும் கீ ழ்ப்படிந்து நடக்க நான்/நாங்கள் இதன்மூலம் ஒப்புதல் தெரிவிப்பதையும், வங்கியுடனான
எனது/எங்கள் கணக்கு(கள்) எதிலும் நடைபெறுகின்ற பரிவர்த்தனை எதையும் மற்றும்/அல்லது அத்தகைய மாற்றத்தையடுத்து என்னால்/எங்களால் உபய�ோகிக்கப்படுகின்ற சேவைகள் எதுவும் அத்தகைய மாற்றங்கள் அனைத்தையும் நான்/நாங்கள்
ஏற்றுக்கொண்டதாக கருதப்படும் மற்றும் ஒப்பாக இருக்கும் என்பதையும் நான்/நாங்கள் புரிந்துக�ொள்கிற�ோம்.

புகை

க்கே
று
கு
ம்
தின்
வு
டத் ்பமிட
ப

ப்ப

புகை

கைய�ொ

க்கே
று
கு
ம்
தின்
வு
டத் ்பமிட
ப

ப்ப

க்கே
று
கு
ம்
தின்
வு
டத் ்பமிட
ப

ப்ப

புகை

கைய�ொ

1வது

2வது

3வது

விண்ணப்பதாரரின்

விண்ணப்பதாரரின்

விண்ணப்பதாரரின்

புகைப்படத்தை

புகைப்படத்தை

புகைப்படத்தை

ஒட்டவும்

ஒட்டவும்

ஒட்டவும்

கைய�ொ

கீ ழே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள கட்டத்திற்குள் கருப்பு மையில் கைய�ொப்பமிடுங்கள். புகைப்படங்களின் குறுக்கே, விண்ணப்பதாரர்கள் கைய�ொப்பமிட வேண்டும்.

1வது விண்ணப்பதாரர் கைய�ொப்பம்

2வது விண்ணப்பதாரர் கைய�ொப்பம்

3வது விண்ணப்பதாரர் கைய�ொப்பம்

பெயர்: ....................................................................................................................

பெயர்: ....................................................................................................................

பெயர்: ....................................................................................................................

தேதி

தேதி

தேதி

தே

தே

மா

மா

ஆ

ஆ

ஆ

ஆ

தே

தே

மா

ஆ

மா

(

2

)

ஆ

ஆ

ஆ

தே

தே

மா

மா

ஆ

ஆ

ஆ

ஆ

கணக்கு துவங்கல் படிவம்

குடியிருக்கும் தனிநபர்களுக்கு மட்டும்
(விண்ணப்பதாரரால் மட்டும் பூர்த்திசெய்யப்பட வேண்டும்)

அறிமுக விவரங்கள்

அறிமுகப்படுத்துநர் பெயர் (யெஸ் பேங்க் வாடிக்கையாளர்)/நிறுவனப் பெயர் (சேமிப்பு சம்பளக் கணக்குக்கு)

கணக்கு எண்

வாடிக்கையாளர் ஐடி

நான் கடந்த 6 மாதங்களாக யெஸ் பேங்க் லிமிடெடில் கணக்குதாரராக இருக்கிறேன் என்பதை உறுதிசெய்கிறேன். மேலே விவரிக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பதாரரை/களை எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் 6
மாதங்களுக்கும் மேலாக தெரியும் என்பதை உறுதிசெய்து, மேலே படிவத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு அவரது அடையாளம், த�ொழில், முகவரி ஆகியவற்றையும் உறுதிசெய்கிறேன்.

வங்கிப் பயன்பாட்டிற்கு மட்டும்

கைய�ொப்பம்
சரிபார்க்கப்பட்டது :

தேதி
தே

தே

மா

மா

ஆ

ஆ

ஆ

ஆம்

கணக்கு துவங்கிய தேதி :

ஆ

பணியாளர் குறியீடு:

கைய�ொப்பம்:
அறிமுகப்படுத்துநரின் கைய�ொப்பம்

சம்பளக் கணக்குக்கு: புகைப்படம், கைய�ொப்பம்/தகவல்தொடர்பு முகவரி & நிரந்தர முகவரி ப�ோன்றவை உட்பட, படிவத்தில் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்கள் யாவும் குறிப்பிட்டுள்ள பணியாளருடையது
என்பதை நாங்கள் உறுதிசெய்கிற�ோம், அவரது பணியாளர் குறியீடு

_______________________.

அங்கீகரித்த கைய�ொப்பதாரரின் பெயர்:
அறிமுகப்படுத்துநரின் கைய�ொப்பம்

கைய�ொப்பம், முத்திரை மற்றும் தேதியுடன்
தே

தே

மா

மா

ஆ

ஆ

ஆ

ஆ

கேஒய்சி சான்றளிப்பு
திரு/செல்வி........................................................................................................................................................திரு/செல்வி......................................................................................................................................திரு/மிஸ்.......................................................................
...............................................................................................................................................(கூட்டு கணக்கு எனில், எல்லா விண்ணப்பதாரர்களும்) ஆகிய�ோரை நான் நேரில் சந்தித்துள்ளேன் மற்றும் எனது முன்னிலையில்
பூர்த்திசெய்து, கைய�ொப்பமிட்டுள்ள, படிவத்தில் நிரப்பப்பட்டவாறு அடையாளத்தையும் முகவரியையும் நான் இதன்மூலம் உறுதிசெய்கிறேன். அசல்கள் என்னால் பார்க்கப்பட்டு & சரிபார்க்கப்பட்டுள்ளன.
வாடிக்கையாள(கள்)ரின் நல்லெண்ணத்தை நான் உறுதிசெய்கிறேன்.
வங்கி அதிகாரியின் பெயர் .................................................................................................................................................................................... சந்திப்பு நேரம்: ..................................................................
பணியாளர் குறியீடு
தேதி

அலுவலகப்
பயன்பாட்டிற்கு
மட்டும்

தே

மா

மா

ஆ

ஆ

ஆ

வங்கி அதிகாரியின் கைய�ொப்பம்

ஆ

வாடிக்கையாளர்
ஐடி

கணக்கு எண்
வாடிக்கையாளர்
ஐசி 2

வாடிக்கையாளர்
ஐசி 1
வர்த்தகப் பிரிவு

பிஆர்பி

ஆர்பி

ஐஎஸ்பி

ஈபிபி

சிபிபி

பார்ட்னர் பிரிவு

பிஆர்பி

ஈபிபி

சிபிபி

ஆர்பி

ஐஎஸ்பி

வாடிக்கையாளர்
ஐசி 3

ஈசிபி

(ப�ொருந்துமாயின்)

சிஐபி

சிஎஃப்ஐபிஜி

சிஎஃப்ஆர்எச்ஈ

ஜிஆர்எம்

எம்என்சி

ஐஎன்பிகேஜி

ஐஎஃப்ஐ

டிபி

எஸ்ஐஜிஏ

சேவை வழங்கியவர்

சேவை வழங்கியவர்

பணியாளர் குறியீடு

பணியாளர் குறியீடு

பணியாளர் பெயர் ...............................................................................................................................................

பணியாளர் பெயர் ............................................................................................................................................................

கைய�ொப்பம் ..........................................................................................................................................................

கைய�ொப்பம் .......................................................................................................................................................................

லயாபிலிடி ஆர்எம் குறியீடு ..........................................................................................................................

அசட் ஆர்எம் ......................................................................................................................................................................

சிறப்பு நிலை ஏ/சி

பீஈபீ

என்ஜிஓ

சிறப்பு நிலை எதுவுமில்லை

கைய�ொப்பம் ........................................................................................................................................................................
(பிபிஎல்/ஆர்டீஎல் அங்கீகரிக்க வேண்டும்)

இடர் வகைப்பிரிவு ..............................................................................................................................................

பணியாளர் குறியீடு

நிறுவனக் குறியீடு

பணியாளர்
வாடிக்கையாளர் ஐடி

புர�ொம�ோஷன் குறியீடு

டிராக்கர் ஐடி

லீட் ஐடி

கைய�ொப்பம் & வாடிக்கையாளர் ஐடி ...................................................................................................................
(பிஎஸ்டிஎல்/பிஎஸ்பீ கைய�ொப்பமிட வேண்டும்)

ஒப்புகை

கணக்கு துவங்குவதற்கு கட்டணம் எதுவும் விதிக்கப்படுவதில்லை

பார்கோட்

வாடிக்கையாளர் பெயர்: திரு/செல்வி/திருமதி/டாக்டர்/பேராசிரியர்

த�ொகை ரூ.

பிஆர்பி_148_ஜனவரி_04_13

தே

பை.

செலுத்திய காச�ோலை எண்

ர�ொக்கம்

வங்கி அதிகாரியின் பெயர் ...................................................................................................................................................................................................
தேதி

வங்கி அதிகாரியின் கைய�ொப்பம்
தே

தே

மா

மா

ஆ

ஆ

ஆ

ஆ

இன்ஸ்டாகிட்-அல்லாத கணக்குகள் எனில், ஏடிஎம்’இல் பரிவர்த்தனையை மேற்கொள்வதற்கு, ஏடிஎம்/டெபிட் கார்டுக்கான பின், எண் கூரியர்/அஞ்சல் மூலம் உங்கள் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும். பின் எண்ணை இரகசியமாக வைத்திருக்கும்படி
கேட்டுக்கொள்கிற�ோம், பின் எண் துஷ்பிரய�ோகம் த�ொடர்பாய் வங்கி ப�ொறுப்பேற்காது.

(

3 )

படிவம் டிஏ1 நியமனப் படிவம்

(கிடைக்கின்ற தெரிவுகளின் ஒன்றை தேர்வுசெய்யுங்கள்) தனிநபர்களுக்கு/தனி உரிமையாளர்களுக்கு மட்டும் ப�ொருந்தும்

ஆம், எனக்கு/எங்களுக்கு வங்கி வைப்புகளைப் ப�ொறுத்த, பிரிவு 45இசட்ஏ வங்கி ஒழுங்குமுறைச் சட்டம், 1949 மற்றும் விதி 2(1) வங்கி நிறுவனங்கள் (நியமன) விதி, 1985 ஆகியவற்றின் கீ ழ்,
நியமனம் தேவை.
எனது/எங்கள் வங்கிக் கணக்குக்கான நியமன வசதியின் பலன்கள் பற்றி யெஸ் பேங்க் அதிகாரியால் எனக்கு/எங்களுக்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை நான்/நாங்கள் உறுதிசெய்கிற�ோம்.
எப்படியாயினும், நான்/நாங்கள், பலன்கள் இருந்தப�ோதும், நான்/நாங்கள் கணக்கிற்கு எந்த நபரையும் நியமிக்க விரும்பவில்லை என தெரிவித்துக்கொள்கிற�ோம். நியமன வசதி இல்லாமல்
எனது/எங்கள் கணக்கு துவக்கப் படிவத்தை செயல்படுத்துமாறு உங்களைக் கேட்டுக்கொள்கிற�ோம்****
நான்/நாங்கள் .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
பெயர்(கள்) மற்றும் முகவரி(கள்)
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
எனது/என் மைனரின் இறப்பு ஏற்படும் ப�ோது, கீ ழே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள யெஸ் பேங்க் லிமிடெட் வழங்கும் வைப்புத்தொகையை பெறுவதற்காக பின்வரும் நபரை நியமிக்கிற�ோம்.
டெபாசிட்/கணக்கு

கூடுதல் விவரங்கள், ஏதுமிருந்தால்

தன்மை

நியமனதாரர் பெயர் (நியமனம், தனிநபரின் சார்பாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும்)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
முகவரி
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
டெபாசிட் செய்பவருடனான உறவு, ஏதுமிருந்தால்.................................................................................................................................................வயது............................................ மைனராக இருந்தால், நியமனதாரரின் பிறந்த தேதி

தே

தே

மா

மா

ஆ

ஆ

ஆ

ஆ

*நியமனதாரர் இந்த தேதியில் மைனராக இருப்பதால், நான்/நாங்கள் திரு/திருமதி/செல்வி/செல்வன்(பெயர்)

(வயது)
					

(முகவரி)...........................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................வசிக்கும் இவரை எனது/மைனரின் இறப்பு நியமனதாரர்
மைனராக இருக்கும்போது இறப்பு ஏற்பட்டால், நியமனதாரரின் சார்பாக வைப்பு த�ொகையை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நியமிக்கிற�ோம்.

ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் அட்வைஸ்/கணக்கு அறிக்கை மற்றும்/அல்லது மற்ற ஆவணங்கள்/கடிதங்களில் எனது நியமனதாரரின் பெயர் காட்டப்பட நான்

ஒப்புதல் தெரிவிக்கிறேன்/

ஒப்புக்கொள்ளவில்லை.
..................................................................................................................................................

**1 வது விண்ணப்பதாரரின் கைய�ொப்பம்/பெருவிரல் ரேகைப்பதிவு
(விண்ணப்பதாரர் மைனராக இருந்தால், காப்பாளரின் கைய�ொப்பம்)

...........................................................................................................................

**2 ஆம் விண்ணப்பதாரரின் கைய�ொப்பம்/கைவிரல் ரேகை

..........................................................................................................................

**3 ஆம் விண்ணப்பதாரரின் கைய�ொப்பம்/கைவிரல் ரேகை

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

*** முதல் சாட்சியின் கைய�ொப்பம்

***இரண்டாவது சாட்சியின் கைய�ொப்பம்

பெயர் : .......................................................................................................................................

பெயர் : .....................................................................................................................................................

முகவரி ......................................................................................................................................

முகவரி .....................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

தேதி : ........................................................................................... இடம் .......................................................................................................
* நியமனதாரர் மைனராக இருந்தால், க�ோடிட்டு அடிக்கவும்
நியமனத்தில் கைய�ொப்பமிட வேண்டும்.

**மைனரின் பெயரில் டெபாசிட் செய்யப்பட்டிருந்தால்/கணக்கு இருந்தால், மைனரின் சட்டப்பூர்வ பாதுகாவலர் அவருக்கு பதிலாக

*** வாடிக்கையாளர் கைவிரல் ரேகையை அளித்திருந்தால் மட்டுமே, சாட்சி கைய�ொப்பங்கள் தேவை. **** வாடிக்கையாளர், நியமனம் செய்வதை தேர்ந்தெடுக்கவில்லை எனும் நிகழ்வில்,
இப்பிரகடனம் கட்டாயமாகப் பெறப்பட வேண்டும்.

அடிப்படை வழிகாட்டுதல்கள்
சேமிப்பு வங்கிக் கணக்கு
 சேமிப்பு வங்கிக் கணக்குகள், பணத்தை சேமிக்கும் பழக்கத்தை ஊக்குவிப்பதற்கும், பணத்திற்கான எதிர்காலத் தேவையை எதிர்கொள்வதற்குமாக,
தனிப்பட்ட வாடிக்கையாளர்களுக்கு உதவுவதற்கென்றே வடிவமைக்கப்படுகின்றன
 ரெமிட்டன்ஸ்கள்/காச�ோலைகள்/டெபிட்/ஏடிஎம் கார்டு/இண்டர்நெட் பேங்கிங்/ம�ொபைல் பேங்கிங் ப�ோன்ற வழிகளில் இக்கணக்குகளில் பணத்தை டெபாசிட்
செய்யலாம்/எடுக்கலாம்.
 கணக்குகளை, தகுதியான நபர்(கள்) மற்றும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) அனுமதிக்கின்ற குறிப்பிட்ட சில நிறுவனங்கள்/முகமைகள் துவங்கலாம்.
 வட்டியானது, தற்போது அன்றாட இறுதி இருப்பின் அடிப்படையில் காலாண்டில் செலுத்தப்படுகிறது மற்றும் குறைந்தபட்சம் ` 1/-. விவரங்களுக்கு,
www.yesbank.in எனும் எங்கள் இணையதளத்தைக் காணுங்கள்
 கணக்குதாரர்(கள்) பெயரில் வரையப்படுகின்ற காச�ோலைகள், டிவிடெண்ட் வாரண்டுகள் ப�ோன்றவை இக்கணக்கு வாயிலாக மட்டுமே பெறப்படும்.
கணக்குதாரர்(கள்)-க்கு ஆதரவாய் எண்டார்ஸ் செய்யப்படுகின்ற நிதிசார் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்கள் பெறப்பட மாட்டாது

 த�ொடர்ந்து 2 வருட காலத்திற்கு கணக்கு வாயிலாக வாடிக்கையாளர் பரிவர்த்தனைகள் எதையும் செய்திராத நிகழ்வில், அது செயல்படா கணக்கு என கருத்தப்படும்
 அவ்வப்போது வங்கியின் கட்டண அட்டவணைகளில் குறிப்பிடப்படுகிறவாறு, கணக்கில் குறைந்தபட்ச சராசரி காலாண்டு இருப்பை, கணக்குதாரர் பராமரிக்க
வேண்டியுள்ளது. இதற்கு இணங்காமை எதற்கும், சேவைக் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படும். சராசரி காலாண்டு இருப்பு (ஏக்யூபி), நிதிக் காலாண்டின் (ஏப்ரல்-ஜூன்,
ஜூலை-செப்டம்பர், அக்டோபர்-டிசம்பர், ஜனவரி-மார்ச்) காலகட்டத்திற்கு கணக்கில் நாளின் இறுதியில் (ஈஓடி) உள்ள சராசரி என்பதாகக் கணக்கிடப்படுகிறது.
உதாரணத்திற்கு - (ஈஓடி இருப்பு நாள்1+ஈஓடி இருப்பு நாள்2…...) / நிதிக் காலாண்டிலுள்ள நாட்களின் எண்ணிக்கை
 த�ொடர்ந்து மூன்று மாதங்களுக்கு சம்பளக் கணக்குகளில் சம்பள வரவு எதுவுமில்லாத நிகழ்வில், அந்த சம்பளக் கணக்கு, சேவிங்க்ஸ் அட்வாண்டேஜ்
அக்கவுண்டின் ஏக்யூபி தேவையில் மதிப்பிடப்படும்
 கணக்கின் நடத்தை திருப்திகரமாயில்லை எனும் பட்சத்தில் கணக்கை மூடுவதற்கான உரிமை வங்கிக்கு உள்ளது
 பாஸ்புக் வசதியைப் பெற, தயவுசெய்து நீங்கள் கணக்கு துவங்கிய கிளைக்குச் செல்லுங்கள்.

உங்கள் வாடிக்கையாளர்களை அறிவர்ீ வழிகாட்டுதல்கள்
 கணக்கைத் துவங்கும் ப�ோது, ம�ோசடிக்கும் பேங்கிங் சிஸ்டமை தவறாய் பயன்படுத்துவதற்கும் எதிராய் எதிர்பார்க்கத்தக்க வாடிக்கையாளர்/கள்,
	ப�ொதுமக்கள் மற்றும் எங்களை பாதுகாத்துக்கொள்வதில் உதவுவதற்காக, கணக்கைத் துவங்குவதற்கு எதிர்நோக்குகிற நபர்(கள்)-இன் முகவரி மற்றும்
அடையாளத்தை வங்கி தானாக திருப்தி செய்துக�ொள்ளும்.
 கணக்கை துவங்குகிற/இயக்குகிற நபர்(கள்)-இன் சமீ பத்திய புகைப்படங்களை வங்கி பெற வேண்டியிருக்கிறது.
 நபர்/நிறுவனம், வருமான வரித் துறையால் வழங்கப்பட்ட பான் எண்ணை, கணக்கு துவக்கல் படிவங்களில் குறிப்பிட வேண்டியுள்ளது. மற்றவர்கள்,
	பிரகடனத்தை படிவம் 60 (வேளாண்-சாராதது) அல்லது படிவம் 61 (வேளாண்-சார்ந்தது) -இல் வழங்க வேண்டியுள்ளது. வருமான வரி செலுத்தவேண்டிய

வருமான எதையும் க�ொண்டிருக்காத மைனர் எனும் விஷயத்தில், வங்கியில் கணக்கு துவங்கும் ப�ோது, அவர் நிகழ்விற்கேற்ப தனது /தந்தையின் அல்லது தாயின்
அல்லது காப்பாளரின் நிரந்தர கணக்கு எண்ணை (பான்) அல்லது ஜெனரல் இண்டெக்ஸ் ரிஜிஸ்டர் எண்ணை (ஜிஐஆர்என்) குறிப்பிட வேண்டும்.
 கேஒய்சி ஆவணங்களின் சமீ பத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பட்டியல், கிளையில் கிடைக்கிறது. அதற்கு, தயவுசெய்து உங்களுக்கு அருகிலுள்ள கிளையைத்
	த�ொடர்புக�ொள்ளுங்கள்.
 இறந்த வாடிக்கையாளர்களின் கணக்குகளில் உள்ள த�ொகையை உயிருடன் இருப்பவர்களுக்கு/ க�ோருபவர்களுக்கு செலுத்துகிற நிகழ்வில், உரிய பாதுகாப்பு
நடவடிக்கைகளையும், ஒழுங்குபடுத்துநர்களின் வழிகாட்டுதலையும் வங்கி பின்பற்றுகிறது.

வாரிசு வசதி
 தனிநபர் எனும் முறையில் (அதாவது, தனியாள்/கூட்டு கணக்குகள் மற்றும் தனி உரிமையாளரின் நிறுவனம்) துவங்கப்படுகின்ற கணக்குகளுக்கு மட்டும்
நியமன வசதி கிடைக்கிறது, அதாவது பிரதிநிதித்துவ முறையில் துவங்கப்படுகின்ற கணக்குகளுக்கு அல்ல
 நியமனத்தை, ஒரேய�ொரு நபருக்கு ஆதரவாக மட்டுமே செய்யமுடியும்
 நியமனத்தை, கணக்குதாரர் தனது வாழ்நாளில் எந்நேரத்திலும் செய்யலாம், இரத்துசெய்யலாம் அல்லது மாற்றியமைக்கலாம். நியமித்தல்,
இரத்துசெய்தல் அல்லது மாற்றியமைத்தல் ப�ோன்றவற்றின் ப�ோது, வாடிக்கையாளர் பெருவிரல் ரேகைப்பதிவைக் க�ொடுக்கும் பட்சத்தில் மட்டும் |

	சாட்சியின் கைய�ொப்பங்கள் தேவைப்படுகின்றன
 நியமித்தலை, மைனருக்கு ஆதரவாகவும் செய்யலாம்
 நியமனம் செய்யப்படாத நடப்பிலுள்ள கணக்குகளுக்கு, கிளைகளில் கிடைக்கின்ற படிவத்தைப் பூர்த்திசெய்வதன் மூலம் கணக்குதாரர்(கள்) அதைச்
செய்யலாம்
 வாடிக்கையாளர்கள், நியமன வசதியைப் பயன்படுத்தியிருக்கவில்லை எனில், அதைப் பயன்படுத்திக் க�ொள்ளுமாறு ஆல�ோசிக்கப்படுகிறது.

வங்கி வழங்குகின்ற பல்வேறு சேவைகள்/வசதிகளின் பயன்பாடு மற்றும் பலன்கள் த�ொடர்பான முக்கிய தகவல்களுக்கான ‘கட்டண அட்டவணை’ மற்றும் ‘யெஸ் பேங்க் சிடிஸன்’ஸ் சார்டர்’ ஆகியவற்றின் நகல், க�ோரிக்கையின் பேரிலும், வங்கியின் இணையதளத்திலும் கிடைக்கிறது.
ஏதேனும் புராடக்டின் அம்சங்கள் த�ொடர்பாய் புகார் ஏதுமிருக்கும் பட்சத்தில், yestouch@yesbank.in எனும் தளத்தில் தீர்வுக்காக வங்கிக்குள் உள்ள குறை தீர்ப்புத் துறையை அணுகலாம் மற்றும் 30 நாட்களுக்குள் திருப்திகரமாக தீர்த்துவைக்கப்படவில்லை எனில், அப்பிராந்தியத்திற்கென இந்திய ரிசர்வ் வங்கியால்
பணியமர்த்தப்பட்டுள்ள ஓம்பட்ஸ்மேனை அணுகலாம்.

