ખાત ુ ખોલવાન ંુ ફોર્મ
નિવાસી વ્યક્તિઓ માટે

(ફક્ત અરજદાર દ્વારા ભરવામાં આવશે)

બારકોડ
મારં ુ ખાત ંુ ખોલો

શાખા કોડ:

______________________ શાખા

ચાલુ ખાત ુ

બચત પગાર

બચત

દિ

અરજીની તારીખ:

દિ

મ

મ

વ

વ

વ

વ

કૃપા કરી કાળી શાહી અને બ્લોક અક્ષરોમાં જ ભરવું - “*” થી ચિહ્નિત બધા ક્ષેત્રો ફરજિયાત છે
સરે રાશ ત્રિમાસિક બેલેન્સ

ઉત્પાદન કોડ

કર્મચારીનો નંબર (જો લાગુ હોય તો)

હુ/
ં અમે પુષ્ટિ કરું છું/કરીએ છીએ કે જરૂરી નિયત સરે રાશ ત્રિમાસિક બેલેન્સની બિન જાળવણી, શુલ્કોનાં શેડ્ યૂલમાં ઉલ્લેખિત મુજબ પેનલ શુલ્કને આકર્ષિત કરશે.
જો તમારો અમારી સાથે હાલમાં સંબધ
ં હોય, તો કૃપા કરીને તમારા ગ્રાહક આઇડી નંબરનો ઉલ્લેખ કરો.
2જો અરજદાર

1લો અરજદાર

3જો અરજદાર

ગ્રાહક
આઈડી
આધાર
નંબર

વ્યક્તિગત વિગતો*
એપીપીએલ

ઉપસર્ગ

પ્રથમ નામ

પિતા/પતિનું નામ અને અટક (કૃપા કરીને શબ્દો વચ્ચે એક જગ્યા છોડો)

1લો
2જો
3જુ ં
જો અરજદાર સગીર હોય તો તે કિસ્સામાં, કૃપા કરીને સગીરનાં નામની નીચે માતાપિતા/વાલીનુ ં નામ (અરજદાર તરીકે) લખો.
એટીમ/ડેબિટ કાર્ડ અને પત્રવ્યવહાર માટે ન ંુ ટૂંકંુ નામ

જન્મ તારીખ

Års (`y / ÷u / s©)

1
અરજ.

1
અરજ.

દિ

દિ

મ

મ

વ

વ

વ

વ

2જો
અરજ.

2જો
અરજ.

દિ

દિ

મ

મ

વ

વ

વ

વ

3જો
અરજ.

3જો
અરજ.

દિ

દિ

મ

મ

વ

વ

વ

વ

લો

લો

પાન નં. (જો ઉપલબ્ધ ન હોય તો કૃપા કરીને ફોર્મ 60/61 જોડો)

ફોર્મ 60/61 જોડ્ યું છે (હા/ના)

""s©'' s©sue tgN

માતાનું પિયરનું નામ

1લો
અરજ.

વ

ના

શ્રીમતી.

2જો
અરજ.

વ

ના

શ્રીમતી.

3જો
અરજ.

વ

ના

શ્રીમતી.

1લા ધારકનું મેઇલિંગ સરનામુ*ં
ફ્લેટ નં. અને
બિલ્ડીંગનુ ં નામ
રોડ નં./નામ
લેન્ડમાર્ક
શહેર

પિનકોડ
દે શ

રાજ્ય

ફોન (નિવાસ)

મોબાઇલ

એસટીડી કોડ

10 અંકનો મોબાઇલ નંબર

એક્સ્ટેં શન
નં.

ફોન (ઑફિસ)
એસટીડી કોડ

ફેક્સ નં.
એસટીડી કોડ

ઈમેલ

1લા ધારકનું કાયમી સરનામુ*ં

જો કાયમી સરનામું મેઇલિંગ સરનામાંની સમાન હોય તો કૃપા કરીને ટીક કરો

ફ્લેટ નં. અને
બિલ્ડીંગનુ ં નામ
રોડ નં./નામ
લેન્ડમાર્ક
શહેર

પિનકોડ

રાજ્ય

દે શ

2જા ધારકનુ ં મેઇલિંગ સરનામું 1લા અરજદારની સમાન હોય**

હા

ના

3જા ધારકનુ ં મેઇલિંગ સરનામું 1લા અરજદારની સમાન હોય**

હા

ના

** જો અન્ય અરજદારો(2 અને 3 )નુ ં મેઇલિંગ સરનામું 1લા અરજદારથી અલગ હોય, તો પછી કૃપા કરીને અલગ ફોર્મમાં મેઇલિંગ સરનામું પ્રદાન કરો (દરે ક અરજદાર માટે પુરાવા સહિત).
જા

જા

ઉત્પાદન અને ઑફર અપડેટ્સ*
તમારા માટે વ્યાપક નાણાકીય ઉકેલો અને ચઢિયાતો અનુભવ લાવવાનાં અમારા પ્રયાસમાં, યસ બેંકને તાજેતરની નવીનતાઓ, તમારા ખાતાની સેવાઓથી સંબધિત
ં
આકર્ષક ઑફર્સ અને બાબતો માટે ફોન, એસએમએસ અથવા
ઈમેલ પર તમારો સંપર્ક કરવાની જરૂર છે . કૃપા કરીને અમને તમારા માટે સતત શ્રેષ્ઠ લાવવા માટે પરવાનગી આપવાની વિનંતી છે . કૃપા કરીને અરજદાર પસંદ કરો, જે યસ બેંક દ્વારા ઉત્પાદનો અને ઑફર્સ માટેના આ અપડેટ્સ
પ્રાપ્ત કરવા માંગે છે :

હુ ં યસ બેંક તરફથી ઉત્પાદનો અને ઑફર્સ પરનાં અપડેટ્સ પ્રાપ્ત કરવા માંગ ું છું
પ્રથમ અરજદાર

/ માંગતો/માંગતી નથી
બીજો અરજદાર
( 1 )

.
ત્રીજો અરજદાર

1લા અરજદારની અન્ય વિગતો*:
ના

હા

ના

વિવાહિત

અવિવાહિત

નિવાસનો પ્રકાર:

કંપનીએ આપેલ

ભાડાનુ ં

પોતાની માલિકીનુ ં

માતાપિતાની માલિકીનુ ં

અન્ય

વ્યવસાયનો પ્રકાર

નોકરિયાત

સ્વ-રોજગાર

વ્યવસાય

વિદ્યાર્થી

અન્ય

જો પગારદાર હોવ, તો ક્યાં
નોકરી કરો છો

પબ્લિક લિમિટે ડ કંપની

સરકારી

પ્રાઇવેટ લિમિટે ડ કંપની

પીએસયુ

જો સ્વ-રોજગારી હોય તો, વ્યવસાય

સી ઍ (ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ)

ડૉક્ટર

વેપારી

વકીલ

અન્ય

જો વ્યવસાયમાં હોય તો

પબ્લિક લિમિટે ડ

પ્રાઇવેટ લિમિટે ડ

પ્રોપ્રાઇટરશિપ

ભાગીદારી

અન્ય

વાર્ષિક આવક (રૂ. લાખ માં)

0.5 કરતાં ઓછી

0.5 થી 5

5 થી 15

15 થી 25

ચ ૂકવણી વિગતો*

સગીર:

હા

વૈવાહિક સ્થિતિ:

વરિષ્ઠ નાગરિક:

અન્ય

25 થી 50

50 કરતા વધુ

(રોકડ વડે ખાત ુ ખોલવા માટે , ગ્રાહકે વ્યક્તિગત રીતે ખાતાની શાખાએ રોક્ડ જમા કરવી આવશ્યક છે )
ચેક

રોકડ

ફં ડના સ્ત્રોત

શ ૂન્ય

રકમ: (`)

જીએલથી સ્થાનાંતર

પૈ.

ચેક નં:

જીએલ સંદર્ભ નં.:

તારીખ
દિ

દિ

મ

મ

વ

વ

વ

પર ડ્રૉ કરે લ:
ચેક ક્રોસ કરે લ ‘એ/સી પેયી’ અને “યસ બેન્ક લિમિટે ડ એ/સી ગ્રાહકના નામ”
ને ચ ૂકવવાપાત્ર તરીકે લખેલ હોવો જોઈએ

વ

ખાતા સંચાલનની સ ૂચનાઓ*
અવિવાહિત

બેમાંથી એક/કોઈપણ એક અથવા સર્વાઈવર

ુ
સંયક્ત
રીતે (ડેબિટ / એટીએમ કાર્ડ / નેટબેન્કિંગ /મોબાઇલ બેંકિંગ ઍક્સેસ જારી કરવામાં આવશે નહીં)

ભ ૂતપ ૂર્વ અથવા સર્વાઈવર

કૃપા કરીને નોંધો: 25 લીફ અને 50 લીફની ચેક બુક બચત અને ચાલુ ખાતા ધારકોને અનુક્રમે ડિફૉલ્ટ રૂપે જારી કરવામાં આવશે.
ડેબિટ કાર્ડ્સ (ડેબિટ કાર્ડ* માટે ની અરજી કરવા, કૃપા કરીને તમારી પસંદગીને સાચાની નિશાની કરો)
ડેબિટ કાર્ડના વિકલ્પો (ઉચ્ચ કાર્ડ પ્રકાર આ માટે પસંદ થયેલ હોય તો તેના ઉપયોગ માટે )

ડેબિટ કાર્ડ

ગોલ્ડ ડેબિટ કાર્ડ #

પ્રથમ અરજદાર

પ્લેટિનમ ડેબિટ કાર્ડ #

યસ બિઝિનેસ ગોલ્ડ ડેબિટ કાર્ડ #

બીજો અરજદાર
ત્રીજો અરજદાર
*ડેબિટ કાર્ડ્સ માટે લાગુ વાર્ષિક ખર્ચ (કૃપા કરીને www.yesbank.in પર દર અને શુલ્ક વિભાગનો સંદર્ભ લો).

# પ્લેટિનમ અને ગોલ્ડ ડેબિટ કાર્ડ ફક્ત બચત ખાતાઓ માટે છે . યસ બિઝિનેસ ગોલ્ડ ડેબિટ કાર્ડ ફક્ત ચાલુ ખાતાઓ માટે છે .

એસએમએસ/ઇમેઇલ ચેતવણીઓ અને ચેનલ ઍક્સેસ વિનંતી
નેટબેન્કિંગ

એસએમએસ ઈમેલ

ઇ-સ્ટેટમેન્ટ્સ

મોબાઇલ બેંકિંગ

ઈમેલ આઇડી

પ્રથમ અરજદાર
બીજો અરજદાર
ત્રીજો અરજદાર
બીજા અરજદારનો મોબાઇલ નંબર

ત્રીજા અરજદારનો મોબાઇલ નંબર

હુ ં ફક્ત ઇ-સ્ટેટમેન્ટ્સ પ્રાપ્ત કરવા અને તમામ ભૌતિક સ્ટેટમેન્ટ્સને બંધ કરવા માંગ ુ છું (કોઈપણ નિશાનીની ગેરહાજરીમાં, ઇ-સ્ટેટમેન્ટ્સ માટેની નોંધણીને અનુગામી ફક્ત વાર્ષિક રીતે ભૌતિક સ્ટેટમેન્ટ મોકલવામાં આવશે).
• ઇ-સ્ટેટમેન્ટ્સ: 1લા અરજદારનાં ગ્રાહક આઇડી સાથે લિંક થયેલા બધા ખાતાઓ માટે નાં ઈ-સ્ટેટમેન્ટ્સ બેંકનાં રે કોર્ડ્સ મુજબ નોંધાયેલ ઈમેલ આઇડી પર મોકલવામાં આવશે. • એસએમએસ અને ઈમેલ ચેતવણીઓ: એસએમએસ અનેઇમેઇલ ચેતવણીઓ અને થ્રેશોલ્ડ મર્યાદાના
અનુગામી ફેરફારો કરવા માટે નેટબેન્કિંગ મારફતે પણ સબ્સ્ક્રિપ્શન કરી શકાય છે . • મ ૂળભ ૂત ચેતવણીઓ: રૂ. 5000 અથવા તેથી વધુનાં કોઈપણ ડેબિટ/ક્રેડિટ, સાપ્તાહિક ખાતા બેલેન્સ, પગાર ક્રેડિટ અને ઓવરડ્રાફ્ટ ચેતવણીઓ ખાતા ધારક(કો)ને સંચારિત કરવામાં આવશે.
વધુ ઉંચી થ્રેશોલ્ડ રકમ/આવર્તનને સેટ કરવા માટે કૃપા કરીને બેંક સાથે સંદેશાવ્યવહાર કરો. • ચેનલ ઍક્સેસની વિનંતી: એકલ પિન ઍક્સેસ પહેલીવાર માટે નેટબેંકિંગ અને ફોનબેંકિંગ પર લૉગ ઇન કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવા સક્ષમ કરે છે . જો તમે કોઈ ડેબિટ કાર્ડની વિનંતી
ન કરી હોય તો તે કિસ્સામાં કૃપા કરીને ફક્ત નેટબેંકિંગ પિન માટે વિનંતી કરો.
હુ ં બેંકને, જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે , બેંક દ્વારા ઑફર કરાયેલ કોઈપણ ઉત્પાદન માટે મારા સિબિલ રે કોર્ડ્સને ઍક્સેસ કરવા અધિકૃત કરું છું.

પ્રથમ અરજદાર

બીજો અરજદાર

ત્રીજો અરજદાર

નિયમો અને શરતો*

ું
હુ/
ં અમે, નીચે સહી કરનાર, યસ બેંક લિમિટેડ (અહીંથી પછી “બેંક” તરીકે સંદર્ભિત) ના ગ્રાહક અહીં પુષ્ટિ કરીએ છીએ કે હુ/
ં અમે www.yesbank.in વેબસાઇટ પર પ્રદર્શિત નિયમો અને શરતો (હવેથી પછી “ટીઅનેસી” તરીકે સંદર્ભિત)ની તમામ જોગવાઇઓ વાંચી, સમજી છે અને તેન પાલન
કરવા સંમત છીએ અને તેનાથી
બાધ્ય છીએ કે જે મારા/અમારા તમામ ખાતાઓ, વર્તમાન અને ભાવિ, બેંક સાથે સમય સમય પર જાળવેલ/ખોલેલ/જાળવવા માટેના/ખોલવા માટેનાનુઅને
ં
હાલમાંપ્રદાન કરે લ/કે જે ભવિષ્યમાંપ્રદાન કરવામાંઆવી શકે છે તે વિભિન્ન સેવાઓ/સુવિધાઓની જોગવાઇઓનુપણ
ં
સંચાલન કરે છે /સંચાલન કરશે.
હુ/
ં અમે સમજુ છું/સમજીએ છીએ કે બેંક તેની સંપ ૂર્ણ સ્વતંત્રતાએ લાગુ નિયમન/વૈધાનિક/આંતરિક દિશાનિર્દે શોને પાત્ર, કોઈપણ સમયે અને સમય સમય પર, જણાવેલ ટીઅનેસીના નિયમો અને શરતોમાંથી કોઈપણને ઉમેરી, બદલી અથવા સંશોધિત કરી શકે છે અને હુ/
ં અમે અહીં
આવા ફેરફારો કે જે ટીઅનેસીનો એક ભાગ બને છે તેન ુ ં પાલન કરવા અને તેને બાધ્ય રહેવા સંમત છું/છીએ અને તે કે મારા/અમારા ખાતા(ઓ)માં બેંક સાથેનાં કોઈપણ વ્યવહાર અને/અથવા આવા ફેરફારની અનુવર્તી કોઈપણ સેવાઓનો મારા/અમારા દ્વારા ઉપયોગ આવા તમામ
ફેરફારોનાં મારા/અમારા સ્વીકાર તરીકે અને સ્વીકાર સમાન ગણવામાં આવશે.
રાફ
ોગ્ રો
ફોટ હી ક
સ
ર
પ

રાફ
ોગ્ રો
ફોટ હી ક
સ
ર
પ

રાફ
ોગ્ રો
ફોટ હી ક
સ
ર
પ

કૃપા
કરીને

કૃપા
કરીને

કૃપા
કરીને

1લો

2જો

3જો

અરજદારનો ફોટોગ્રાફ પેસ્ટ

અરજદારનો ફોટોગ્રાફ

અરજદારનો ફોટોગ્રાફ

કરો

પેસ્ટ કરો

પેસ્ટ કરો

નીચે આપેલ બોક્સની અંદર કાળી શાહીથી સહી કરો. ફોટોગ્રાફ્સ પર અરજદારો દ્વારા સહી થયેલી હોવી જોઈએ.

1લા અરજદારની સહી

2જા અરજદારની સહી

3જા અરજદારની સહી

નામ ...........................................................................................

નામ ...........................................................................................

તારીખ

તારીખ
દિ

દિ

મ

મ

વ

વ

વ

વ

નામ ...........................................................................................
તારીખ

દિ

દિ

મ

મ

વ
( 2 )

વ

વ

વ

દિ

દિ

મ

મ

વ

વ

વ

વ

ખાત ુ ખોલવાન ંુ ફોર્મ
નિવાસી વ્યક્તિઓ માટે

(ફક્ત અરજદાર દ્વારા ભરવામાં આવશે)

પરિચયની વિગતો

પરિચય આપનારનુ ં નામ (યસ બેન્ક ગ્રાહક)/કંપનીનુ ં નામ (બચત પગાર ખાતા માટે )

ખાતા નંબર

ગ્રાહક આઇડી

હુ ં પુષ્ટિ કરું છું કે હુ ં 6 મહિનાથી વધુ સમયથી યસ બેંકનો એક ખાતા ધારક છું. હુ ં પુષ્ટિ કરું છું કે હુ ં ઉપર વિગત આપેલ અરજદાર/અરજદારોને વ્યક્તિગત રીતે 6 મહિનાથી વધુ સમયથી જાણું છું અને ફોર્મમાં ઉલ્લેખિત મુજબ
તેમની/તેણીની ઓળખાણ, વ્યવસાય અને સરનામાંની પુષ્ટિ કરું છું.
તારીખ

સહી ચકાસાઈ :
દિ

દિ

મ

મ

વ

વ

વ

વ

બેન્કના ઉપયોગ માટે

હા

ખાત ું ખોલ્યાની તારીખ : ______________________________

સહી: _____________________________

કર્મચારીનો કોડ:

ઓળખ આપનારની સહી ____________________________________________________________
પગાર ખાતા માટે : અમે પુષ્ટિ કરીએ છીએ કે જણાવેલ કર્મચારીની ફોટોગ્રાફ, સહિ/સંદેશાવ્યવહારનુ ં સરનામું અને કાયમી સરનામાં સહિતની વિગતો અને તેમનો/તેણીનો કર્મચારી કોડ ફોર્મમાં આપેલ છે ____________________.

અધિકૃત હસ્તાક્ષરકર્તાનુ ં નામ: ____________________________________________________
ઓળખ આપનારની સહી

સીલ તારીખ સાથેની સહી
દિ

દિ

મ

મ

વ

વ

વ

વ

કેવાયસી પ્રમાણન
હુ ં શ્રી/શ્રીમતી. ......................................................................................................................

શ્રી./સુશ્રી .................................................................................................................................................................

ુ
શ્રી/શ્રીમતી ................................................................................................................................................................................ ને (સ ય
ં ક્ત
ખાતાનાં કિસ્સામાં તમામ અરજદારો) વ્યક્તિગત રીતે મળ્યો/મળી છું અને
અહીં ફોર્મમાં ભરે લ ઓળખાણ અને સરનામાંની પુષ્ટિ કરું છું, જે મારી હાજરીમાં ભરવામાં અને હસ્તાક્ષરીત કરવામાં આવેલ છે . અને સરનામાંની પુષ્ટિ કરું છું, જે મારી હાજરીમાં ભરવામાં અને હસ્તાક્ષરીત કરવામાં આવેલ છે .
અસલ મારા દ્વારા જોવા અને ચકાસવામાં આવેલ છે . હુ ં ગ્રાહક(કો)ની વિશ્વાસપાત્રતાની પુષ્ટિ કરું છું.
બેન્ક અધિકારીનુ ં નામ ....................................................................................................................................

મીટિંગનો સમય: ............................................................................................................................................

કર્મચારીનો કોડ
તારીખ

ફક્ત કાર્યાલય
ઉપયોગ માટે

દિ

મ

મ

વ

વ

વ

બેન્કના અધિકારીની સહી

વ

ખાતા નંબર

ગ્રાહક આઇડી

કસ્ટ આઇસી 1

કસ્ટ આઇસી 2

વ્યવસાય ખંડ

બીઆરબી

આરબી

આઇએસબી

એફબીબી

સીબીબી

ભાગીદાર ખંડ

બીઆરબી

એફબીબી

સીબીબી

આરબી

આઇએસબી

કસ્ટ આઇસી 3

ઇસીબી

સીઆઇબી

(જો લાગુ હોય તો)

સીએફઆઇબીજી

સીએફઆરએચઈ

GRM

એમએનસી

આઇએનબીકેજી

આઇએફઆઇ

ડીબી

એસઆઇજીએ

આમનાં દ્વારા પ્રાપ્ત

આમના દ્વારા સેવા

કર્મચારીનો કોડ

કર્મચારીનો કોડ

કર્મચારીનુ ં નામ ____________________________________________________________

કર્મચારીનુ ં નામ _________________________________________________________________

સહી _____________________________________________________________________

સહી _________________________________________________________________________

જવાબદારીનો આરએમ કોડ ____________________________________________________

મિલકતનો આરએમ ______________________________________________________________

વિશેષ દરજ્જાવાળુ ખાત ુ

સહી ..................................................................................................................................................
(બીબીએલ/આરટીએલ દ્વારા મંજૂર કરવા માટે)

પીઈપી

કોઈ વિશેષ દરજ્જો નહીં

એનજીઓ

કર્મચારીનો કોડ

જોખમની શ્રેણી _____________________________________________________________
કંપનીનો કોડ

કર્મચારીનો ગ્રાહક આઇડી

પ્રમોશન કોડ

ટ્રે કર આઇડી

લીડ આઇડી

હસ્તાક્ષર અને ગ્રાહક આઇડી ...........................................................................................................
(બીએસડીએલ/બીએસપી દ્વારા સહી કરવા માટે )

ખાત ું ખોલાવવા માટે કોઈ ખર્ચ લાદવામાં આવતો નથી

સ્વીકૃતિ

ગ્રાહકનુ ં નામ: શ્રી./સુશ્રી/શ્રીમતી/ડૉ./પ્રોફે.

રકમ રૂ.

પૈ.

આ ચેક નં. દ્વારા ચ ૂકવણી

બારકોડ

રોકડ

બેન્કના અધિકારીનુ ં નામ ................................................................................................................................................
તારીખ
દિ

દિ

મ

મ

વ

વ

વ

વ

બેન્કના અધિકારીની સહી

નોન-ઇંસ્ટાકિટ ખાતાનાં કિસ્સામાં, એટીમ પર લેવડદે વડ કરવા માટે એટીએમ/ડેબિટ કાર્ડ માટે નો પિન નંબર કુ રિયર/પોસ્ટ દ્વારા તમારા મેઇલિંગ સરનામાં પર રવાના કરવામાં આવશે. અમે તમને પિન નંબરની ગુપ્તતા
જાળવવા માટે વિનંતી કરીએ છીએ અને બેંક પિન નંબરના દુ રુ પયોગ માટે જવાબદાર રહેશે નહી.
( 3)

બીઆરબી _148_ જાન્યુઆરી _04_13

દિ

ફોર્મ ડીએ1 નામાંકન ફોર્મ (કૃપા કરીને ઉપલબ્ધ વિકલ્પોમાંથી કોઈ એક પસંદ કરો) માત્ર વ્યક્તિઓ / એકમાત્ર પ્રોપ્રાઇટર માટે લાગુ પડે છે
હા, બેંકિંગ રિગ્યુલેશન એક્ટ, 1949 ની ધારા 45ઝેડએ અને બેંક ડિપોઝિટ્સના સંબધ
ં માં બેંકિંગ કંપનીઝ (નોમિનેશન) રૂલ્સ, 1985 ના નિયમ 2(1) હેઠળ મને/અમને નોમિનેશનની જરૂર છે .
હુ/
ં અમે કોઈ પુષ્ટિ કરતા નથી કે મને/અમને યસ બેંકના અધિકારી દ્વારા મારા/અમારા બેંક ખાતા પર નામાંકન સુવિધાના લાભો વિશે સમજાવવામાં આવ્યાં છે . જો કે, મને/અમને ઉક્ત લાભોની સમજૂતી છતાં, મારે /
અમારે ખાતા માટે કોઈ વ્યક્તિને નોમિનેટ કરવી નથી. તમને વિનંતી છે કે કૃપયા મારું /અમારું ખાત ું ખોલવાનાં ફોર્મ પર નામાંકન સુવિધા વિના પ્રક્રિયા કરો***.
હુ/
ં અમે ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
નામ અને સરનામુ(ં સરનામાં)
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
નીચેની વ્યક્તિને નામાંકિત કરું છું/કરીએ છીએ જેને મારા/મારા સગીરનાં અવસાનની ઘટનામાં ખાતામાં ડિપોઝિટ રકમ, નીચે આપેલ વિગતો, યસ બેંક લિ. દ્વારા પરત કરવામાં આવી શકે છે .
ડિપોઝિટ/ખાત ુ

વધારાની વિગતો, જો કોઈ હોય તો

પ્રકાર

નૉમિનીનુ ં નામ (નામાંકન માત્ર એક વ્યક્તિની તરફેણમાં હોવું જોઈએ)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
સરનામું
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
જમાકર્તા સાથે સંબધ
ં , જો કોઈ હોય __________________________________________________________________ ઉંમર _______________________________ જો સગીર હોય તો, નૉમિનીની જન્મ તારીખ

દિ

દિ

મ

મ

વ

વ

વ

વ

***આ તારીખે નૉમિની સગીર હોવાને લીધે, નૉમિનીની સગીરપણા દરમિયાન મારા/સગીરનાં અવસાનની ઘટનામાં નૉમિની વતી ખાતામાં રહેલ ડિપોઝિટની રકમ પ્રાપ્ત કરવા હુ/
ં અમે, શ્રી./શ્રીમતી/કુ . (નામ)
(ઉંમર)

(સરનામં) ...........................................................................

ુ ં કરું છું/કરીએ છીએ.
......................................................................................................................................................................................... ની નિમણ ક
મારા નૉમિનીનુ ં નામ ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ એડવાઇસ/ખાતાઓનાં સ્ટેટમેન્ટ્સ અને/અથવા અન્ય દસ્તાવેજો/પત્રો પર પ્રદર્શિત કરવામાં આવે તેનાથી હુ ં સહમત છું
................................................................................................

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

**1લા અરજદારની સહી/અંગ ૂઠાની છાપ
(અરજદાર સગીર હોય તો વાલીની સહી)

/સહમત નથી

.

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

**2જા અરજદારની સહી/અંગ ૂઠાની છાપ

**3જા અરજદારની સહી/અંગ ૂઠાની છાપ

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

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

*** પ્રથમ સાક્ષીની સહી

***બીજા સાક્ષીની સહી

નામ : ...........................................................................................................

નામ : ...........................................................................................................

સરનામું .........................................................................................................

સરનામું .........................................................................................................

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

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

તારીખ : .................................................................... સ્થાન ...........................................................................
* જો ઉમેદવાર સગીર ન હોય તો છે કી નાંખો
**જ્યાં સગીરનાં નામે ડિપોઝિટ કરવામાં/ખાત ું રાખવામાં આવેલ ું હોય, ત્યાં નામાંકન સગીર વતી કાર્ય કરવા માટે કાયદે સર રીતે હકદાર વ્યક્તિ દ્વારા હસ્તાક્ષરિત હોવું જોઈએ.
*** સાક્ષીની સહી ફક્ત ત્યાં જ આવશ્યક છે જ્યાં ગ્રાહક અંગ ૂઠાની છાપ પ્રદાન કરતા હોય. **** ગ્રાહક નામાંકન માટે પસંદગી ન કરતા હોય તે કિસ્સામાં આ ઘોષણા મેળવવી ફરજિયાતપણે જરૂરી છે .

મ ૂળભ ૂત દિશાનિર્દે શો
બચત બેંક ખાત ુ
બચત બેંક ખાતાઓ વ્યક્તિગત ગ્રાહકોને પૈસા બચાવવાની ટે વ વિકસિત કરવામાં મદદ કરવા અને તેઓની પૈસાની ભાવિ જરૂરિયાતોને પ ૂર્ણ કરવા માટે
ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે
આ ખાતાઓમાંથી રકમ રે મિટન્સ/ચેક્સ/ડેબિટ/એટીએમ કાર્ડ/ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ/મોબાઇલ બેંકિંગની રીતે જમા/ઉપાડ કરી શકાય છે
ખાતાઓ રીઝર્વ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા (આરબીઆઇ) દ્વારા માન્ય પાત્ર વ્યક્તિ(ઓ) અને અમુક ચોક્કસ સંસ્થાઓ/એજન્સીઓ દ્વારા ખોલી શકાય છે
વ્યાજ હાલમાં ત્રૈમાસિક ધોરણે દૈ નિક બંધ થતા બેલેન્સનાં આધારે ચ ૂકવવામાં આવે છે અને તેને નજીકનાં રૂપિયા સુધી રાઉન્ડ અપ કરવામાં આવે છે , સિવાય
કે તે ન્ યૂનતમ રૂ. 1/- સુધી કાર્ય કરે . વિગતો માટે , અમારી વેબસાઇટ www.yesbank.in નો સંદર્ભ લો
ખાતા ધારક(કો)ના નામમાં ડ્રો કરે લ ચેક્સ, ડિવિડન્ડ વોરન્ટ માત્ર આ એકાઉન્ટ દ્વારા એકત્રિત કરવામાં આવશે. એકાઉન્ટ ધારક(કો)ની તરફેણમાં
સમર્થિત નાણાકીય સાધનો એકત્રિત કરવામાં આવશે નહીં
જો સળંગ 2 વર્ષના ગાળા માટે એકાઉન્ટ મારફતે કોઈ ગ્રાહક વ્યવહારો શરૂ ન કરે તો તેને એક નિષ્ક્રિય એકાઉન્ટ તરીકે ગણવામાં આવશે

સમય સમય પર બેંકના શુલ્કોના શેડ્ યૂલમાં ઉલ્લેખિત તરીકે, ખાતા ધારકે એક ચોક્કસ લઘુત્તમ સરે રાશ ત્રિમાસિક બેલેન્સ ખાતામાં જાળવવું આવશ્યક છે . આનુ ં
બિન-પાલન સેવા શુલ્ક લાગુ કરશે. એવરે જ ક્વાર્ટર્લી બેલેન્સ (એક્ યૂબી) ની ગણતરી આ રીતે થાય છે - નાણાકીય ત્રિમાસિક (એપ્રિલ-જૂન, જુ લાઈ-સપ્ટે, ઑક્ટે-ડીસે,
જાન્યુ-માર્ચ) અવધિ માટે ખાતામાંના દિવસના અંતે બેલેન્સેસની સરે રાશ. ઉદાહરણ તરીકે - (દિવસ1 નુ ં દિવસનાં અંતે બેલેન્સ+દિવસ1 નુ ં દિવસનાં અંતે બેલેન્સ....)
નાણાકીય ત્રિમાસિકમાંના દિવસોની સંખ્યા
જો સતત કોઈપણ ત્રણ મહિના સુધી પગાર ખાતામાં જો પગાર જમા ન થાય તો તે કિસ્સામાં, પગાર ખાતાનુ ં મ ૂલ્યાંકન બચત લાભ
ખાતાની એક્ યૂબી જરૂરિયાત પર કરવામાં આવશે
ખાતાનાં અસંતોષકારક આચરણના કિસ્સામાં ખાત ું બંધ કરવાનો અધિકાર બેંક અનામત રાખે છે
પાસબુક સવલત મેળવવા માટે , કૃપા કરીને તમારું ખાત ું જ્યાં હોય તે શાખાની મુલાકાત લો.

તમારા ગ્રાહકોને જાણોના દિશાનિર્દે શો

ખાત ુ ખોલાવતી વખતે, સંભવિત ગ્રાહક/ગ્રાહકો, જાહેર સભ્યો અને પોતાને કપટ અને બેંકિંગ સિસ્ટમના અન્ય દુ રુ પયોગ સામે સુરક્ષામાં સહાય કરવા, ખાત ુ
ખોલવા માંગતી વ્યક્તિ(ઓ)ના સરનામા, ઓળખાણ વિશે બેંક જાતે જ સંત ુષ્ટિ કરશે
બેંક માટે , ખાત ુ ખોલાવનાર/સંચાલિત કરનાર વ્યકિત(ઓ)ના તાજેતરનાં ફોટોગ્રાફ્સ મેળવવા જરૂરી છે
આવક વેરા વિભાગ દ્વારા પાન નંબર ફાળવવામાં આવ્યો હોય તે વ્યક્તિ/એકમને ખાત ુ ખોલવાનાં ફોર્મમાં નંબર દર્શાવવો જરૂરી છે . અન્ય લોકોને ફોર્મ
60(બેન-ખેતીવિષયક) અથવા ફોર્મ 61(ખેતીવિષયક)માં ઘોષણાપત્ર આપવાની જરૂર પડશે. સગીરનાં કિસ્સામાં કે જેમની પાસે આવક વેરો લેવાપાત્ર કોઈપણ

આવક નથી, તે /તેણી બેંકમાં ખાત ું ખોલાવતી વખતે તેમના પિતા અથવા માતા અથવા વાલી, જે પણ ઉપલબ્ધ હોય તેમનો પરમાનેન્ટ એકાઉન્ટ નંબર (પાન) અથવા
જનરલ ઇન્ડેક્સ રજીસ્ટર નંબર (જીઆઇઆરએન) ભરશે.
કેવાયસી દસ્તાવેજોની નવીનતમ માન્ય સ ૂચી શાખા પાસે ઉપલબ્ધ છે . તે માટે કૃપા કરીને તમારી નિકટતમ શાખાનો સંપર્ક કરો.
મ ૃત ગ્રાહકનાં ખાતામાંના બેલેન્સની સર્વાઇવર્સ/દાવેદારને ચ ૂકવણીનાં કિસ્સામાં, બેંક નિયામકો દ્વારા માર્ગદર્શિત અને ઉચિત હોય તેવા સુરક્ષા ઉપાયોને અપનાવે છે .

નામાંકન સુવિધા
ુ
નામાંકન સુવિધા ફક્ત વ્યક્તિગત ક્ષમતામાં ખોલાયેલ ખાતાઓ માટે ઉપલબ્ધ છે (દા.ત. અવિવાહિત/સંયક્ત
ખાતાઓ તેમ જ એકમાત્ર
પ્રોપ્રાઇટરશિપની પેઢી માટે ) એટલે કે પ્રતિનિધિ ક્ષમતામાં ખુલેલા ખાતાઓ માટે નહીં
નામાંકન ફક્ત એક વ્યક્તિની તરફેણમાં જ કરી શકાય છે
નામાંકન તેમના / તેણીના જીવન સમય દરમિયાન કોઈપણ સમયે કરી શકાય છે અથવા રદ કરી શકાય છે અથવા અલગ કરી શકાય છે . નામાંકન કરતી

વખતે, રદ કરતી વખતે અથવા બદલાવતી વખતે, સાક્ષીની સહીઓ ફક્ત તે જ કિસ્સાઓમાં આવશ્યક છે જ્યાં ગ્રાહક અંગ ૂઠાની છાપ પ્રદાન કરતા હોય.
નામાંકન સગીરની તરફેણમાં પણ કરી શકાય છે
હાજર ખાતાઓ કે જ્યાં નામાંકન થયેલ નથી તે માટે , ખાતા ધારક(કો) શાખામાં ઉપલબ્ધ ફોર્મ ભરીને આવું કરી શકે છે
ગ્રાહકોને નામાંકન સુવિધા મેળવવા માટે ની સલાહ આપવામાં આવે છે , જો તેઓએ હજી સુધી લીધી ન હોય તો.

બેંક દ્વારા ઑફર કરવામાં આવતી વિભિન્ન સેવાઓ/સવલતોના ઉપયોગ અને લાભો પરની મુખ્ય માહિતી માટે ની 'યસ બેંક નાગરિકના ચાર્ટર' અને 'શુલ્કોનુ ં શેડ્ યૂલ'ની એક કૉપિ વિનંતી કરવા પર ઉપલબ્ધ થાય છે અને બેંકની વેબસાઇટ પર મળે છે .
ઉત્પાદનની કોઈપણ સુવિધાઓ સંબધિત
ં
કોઈપણ ફરિયાદનાં કિસ્સામાં, ઉકેલ માટે બેંકની અંદરના ગ્રીએવન્સ રીડ્રેસલ સેલનો yestouch@yesbank.in પર સંપર્ક કરી શકાય છે અને જો 30 દિવસમાં સંત ુષ્ટ રીતે ઉકેલાત ું નથી તો તે ક્ષેત્રની ભારતીય રીઝર્વ બેંક દ્વારા નિમાયેલ લોકપાલનો સંપર્ક કરી શકાય છે .

