ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವಿಕೆ ಫಾರ್ಮ್
ನಿವಾಸವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ
(ಅರ್ಜಿದಾರರ�ೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬ�ೇಕು)

ಬಾರ್ಕ�ೋ�ಡ್
ನಾನು ಈ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬ�ೇಕು

ವ�ೇತನ ಉಳಿತಾಯ

ಉಳಿತಾಯ

ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ

ಶಾಖೆ ಕ�ೋ�ಡ್:

______________________ ಶಾಖೆ

ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್ ದಿನಾಂಕ:

ದಿ

ದಿ

ತಿ

ತಿ

ವ

ವ

ವ

ವ

ಕಪ್ಪು ಶಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ - "*" ಎಂದು ಗುರುತು ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿವೆ
ಉತ್ಪನ್ನ
ಕ�ೋ�ಡ್

ಸರಾಸರಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ
ಉಳಿಕೆ ಹಣ

ಉದ�್ಯೋಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ
(ಅನ್ವಯವಾದರೆ)

ನಾನು/ ನಾವು ಆರೋಪಗಳ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸರಾಸರಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಮತೋಲನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ದಂಡನೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಹಾಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿ.
ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕ ಐಡಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ.
2ನ�ೇ ಅರ್ಜಿದಾರ

1ನ�ೇ ಅರ್ಜಿದಾರ

3ನ�ೇ ಅರ್ಜಿದಾರ

ಗ್ರಾಹಕ ಐಡಿ
ಆಧಾರ್ ಸಂ.

ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು*
ಎಪಿಪಿಎಲ್

ಪೂರ್ವವ್ಯತ್ಯಯ

ಮೊದಲ ಹೆಸರು

ಮಧ್ಯದ ಹೆಸರು/ಕ�ೊನೆಯ ಹೆಸರು (ದಯವಿಟ್ಟು ಪದಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ತ�ೊರೆಯಿರಿ)

ನ�ೇ
1
2ನ�ೇ
3ನ�ೇ
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅಪ್ರಾಪ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಹೆಸರಿನ ಕೆಳಗೆ ಪೋಷಕ/ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂ/ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಕಿರುದಾದ ಹೆಸರು

ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ

ÈíWÜ (±Üâ/Ô÷à/ñÜê)

ನ�ೇ

1
ಅರ್ಜಿ.

1
ಅರ್ಜಿ.

ದಿ

ದಿ

ತಿ

ತಿ

ವ

ವ

ವ

ವ

2
ಅರ್ಜಿ.

2
ಅರ್ಜಿ.

ದಿ

ದಿ

ತಿ

ತಿ

ವ

ವ

ವ

ವ

3ನ�ೇ
ಅರ್ಜಿ.

3ನ�ೇ
ಅರ್ಜಿ.

ದಿ

ದಿ

ತಿ

ತಿ

ವ

ವ

ವ

ವ

ನ�ೇ

ನ�ೇ

ನ�ೇ

ಪ್ಯಾನ್ ಸಂ (ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು 60/61 ಫಾರ್ಮ್ ಲಗತ್ತಿಸಿ)

ತಾಯಿಯ ಹುಟ್ಟು ಹೆಸರು

ಫಾರ್ಮ್ 60/61 ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ (ಹೌದು/ಇಲ್ಲ)

1
ಅರ್ಜಿ.

ಹೌದು

ಇಲ್ಲ

ಶ್ರೀಮತಿ.

2ನ�ೇ
ಅರ್ಜಿ.

ಹೌದು

ಇಲ್ಲ

ಶ್ರೀಮತಿ.

3ನ�ೇ
ಅರ್ಜಿ.

ಹೌದು

ಇಲ್ಲ

ಶ್ರೀಮತಿ.

ನ�ೇ

""ñÜê'' ñÜê£à¿á ÈíWÜ

1ನ�ೇ ಖಾತೆದಾರರ ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ*
ಫ್ಲಾಟ್ ಸಂ. ಮತ್ತು
ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೆಸರು
ರಸ್ತೆ ಸಂ./ಹೆಸರು
ಹೆಗ್ಗುರುತು
ನಗರ

ಪಿನ್ ಕ�ೋ�ಡ್

ರಾಜ್ಯ

ದ�ೇಶ

ಮೊಬ�ೈಲ್

ದೂರವಾಣಿ (ನಿವಾಸ ಸ್ಥಳ)
10 ಅಂಕಿಯ ಮೊಬ�ೈಲ್ ಸಂ.

ಎಸ್ಟಿಡಿ ಕ�ೋ�ಡ್

ಎಕ್ಸೆಟೆನ್ಶನ್ ಸಂ.

ದೂರವಾಣಿ (ಕಛ�ೇರಿ)
ಎಸ್ಟಿಡಿ ಕ�ೋ�ಡ್

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂ.
ಎಸ್ಟಿಡಿ ಕ�ೋ�ಡ್

ಇಮೇಲ್

1ನ�ೇ ಖಾತೆದಾರರ ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸ*

ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸವಾಗಿದ್ದರೆ ಗುರುತು ಮಾಡಿ

ಫ್ಲಾಟ್ ಸಂ. ಮತ್ತು
ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೆಸರು
ರಸ್ತೆ ಸಂ./ಹೆಸರು

ಹೆಗ್ಗುರುತು
ನಗರ

ಪಿನ್ ಕ�ೋ�ಡ್

ರಾಜ್ಯ

ದ�ೇಶ

2ನ�ೇ ಖಾತೆದಾರನ ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸವು 1ನ�ೇ ಅರ್ಜಿದಾರರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಇದೆ**

ಹೌದು

3ನ�ೇ ಖಾತೆದಾರನ ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸವು 1ನ�ೇ ಅರ್ಜಿದಾರರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಇದೆ**

ಇಲ್ಲ

ಹೌದು

ಇಲ್ಲ

** ಇತರ ಅರ್ಜಿದಾರರ (2 ಮತ್ತು 3 ) ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸವು 1ನ�ೇ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿಳಾಸಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನೀಡಿ (ಪ್ರತಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪುರಾವೆಯೊಂದಿಗೆ).
ನ�ೇ

ನ�ೇ

ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕ�ೊಡುಗೆ ನವೀಕರಣಗಳು*
ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲು, ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು, ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಫೋನ್, ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್

ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅನುಮತಿಸಬ�ೇಕಾಗಿ ನಾವು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬ�ೇಕೆಂದಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು
ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ:

ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕ�ೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಾನು

ಮೊದಲ ಅರ್ಜಿದಾರ

ಬಯಸುತ್ತೇನೆ /

ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಎರಡನ�ೇ ಅರ್ಜಿದಾರ
( 1 )

ಮೂರನ�ೇ ಅರ್ಜಿದಾರ

1ನ�ೇ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಇತರ ವಿವರಗಳು*:
ವಿವಾಹಿತರು

ಅವಿವಾಹಿತರು

ಕಂಪನಿ ಒದಗಿಸಿರುವ

ಬಾಡಿಗೆ

ಸ್ವಯಂ ಮಾಲೀಕತ್ವ

ಪೋಷಕರ ಮಾಲೀಕತ್ವ

ಇತರೆ

ಉದ�್ಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ

ವ�ೇತನದ ಕೆಲಸ

ಸ್ವಯಂ ಉದ�್ಯೋಗಿ

ವ್ಯವಹಾರ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

ಇತರೆ

ಸರ್ಕಾರಿ

ಪ್ರೈವ�ೇಟ್ ಲಿ. ಕಂಪನಿ

ಪಿಎಸ್ಯು

ಇತರೆ

ವ�ೇತನದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ, ಉದ�್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿಪಬ್ಲಿ
ರುವಕ್ಸ್ಥಲಿಮಿಟೆಡ್
ಳ
ಕಂಪನಿ

ಅಪ್ರಾಪ್ತ:

ಇಲ್ಲ

ಹೌದು

ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರು:

ಸ್ವಯಂ ಉದ�್ಯೋಗಿ, ವೃತ್ತಿಪರರಾಗಿದ್ದರೆ

ಸಿಎ

ವ�ೈದ್ಯ

ವ್ಯಾಪಾರಿ

ವಕೀಲ

ಇತರೆ

ವ್ಯವಹಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ

ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಪ್ರೈವ�ೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಮಾಲೀಕತ್ವ

ಪಾಲುದಾರ

ಇತರೆ

ವಾರ್ಷಿಕ ವರಮಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

0.5 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ

0.5 ರಿಂದ 5

5 ರಿಂದ 15

15 ರಿಂದ 25

ಪಾವತಿ ವಿವರಗಳು*

25 ರಿಂದ 50

50 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು

(ನಗದು ಹಣದ�ೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು, ಗ್ರಾಹಕರು ನಗದು ಹಣವನ್ನು ವ�ೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಖಾತೆಯ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕು)

ಚೆಕ್

ನಗದು

ಹಣದ ಮೂಲ

ಸ�ೊನ್ನೆ

ಜಿಎಲ್ನಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ

ಪ�ೈ.

ಮೊತ್ತ: (`)

ಜಿಎಲ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂ.:

ದಿನಾಂಕ

ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ.:

ದಿ

ದಿ

ಖಾತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸೂಚನೆಗಳು*
ಅವಿವಾಹಿತರು

ಇಲ್ಲ

ಹೌದು

ವ�ೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ:
ನಿವಾಸ ಪ್ರಕಾರ:

ಯಾರಾದರೂ/ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ವಾರಸುದಾರರು

ತಿ

ತಿ

ವ

ವ

ಹಣ ಪಡೆದದ್ದು:
ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಪಾವತಿ ಎಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿರಬ�ೇಕು ಮತ್ತು "ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ. ಖಾತೆಯ ಗ್ರಾಹ

ವ

ವ

ಜಂಟಿಯಾಗಿ (ಡೆಬಿಟ್/ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್/ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್/ಮೊಬ�ೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗೆ ಪ್ರವ�ೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ)

ಮಾಜಿ ಅಥವಾ ವಾರಸುದಾರರು

ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ: 25 ಹಾಳೆಗಳು ಅಥವಾ 50 ಹಾಳೆಗಳ ಚೆಕ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು (ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು* ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ)

ಮೊದಲ ಅರ್ಜಿದಾರ

ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್
ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು (ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬ�ೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ)
ಯೆಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಗ�ೋ�ಲ್ಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್#
ಗ�ೋ�ಲ್ಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್# ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್#

ಎರಡನ�ೇ ಅರ್ಜಿದಾರ
ಮೂರನ�ೇ ಅರ್ಜಿದಾರ
*ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವವಾಗುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕಗಳು (ದಯವಿಟ್ಟು www.yesbank.in ರಲ್ಲಿನ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿ).

# ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಮತ್ತು ಗ�ೋ�ಲ್ಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್. ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೆಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಗ�ೋ�ಲ್ಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್.

ಎಸ್ಎಂಎಸ್/ಇಮೇಲ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ಪ್ರವ�ೇಶ ವಿನಂತಿ
ನೆಟ್ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಇಮೇಲ್ ಇ-ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮೊಬ�ೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್

ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ

ಮೊದಲ ಅರ್ಜಿದಾರ
ಎರಡನ�ೇ ಅರ್ಜಿದಾರ
ಮೂರನ�ೇ ಅರ್ಜಿದಾರ
ಎರಡನ�ೇ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮೊಬ�ೈಲ್ ಸಂ.

ಮೂರನ�ೇ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮೊಬ�ೈಲ್ ಸಂ.

ನಾನು ಕ�ೇವಲ ಇ-ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವ�ೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಭೌತಿಕ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬ�ೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ (ಯಾವುದ�ೇ ಗುರುತು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇ-ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನ�ೋ�ಂದಾಯಿಸಿದವರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಂತರದಕ್ಕೆ
ಮಾತ್ರ ಭೌತಿಕ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ).
• ಇ-ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು: 1ನ�ೇ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಗ್ರಾಹಕರ ಐಡಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಖಾತೆಗಳ ಇ-ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನ�ೋ�ಂದಾಯಿಸಲಾದ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. • ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಎಸ್ಎಂಎಸ್
ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಿಕೆಯ ಮಿತಿಗಳ ನಂತರದ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. • ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ` 5,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾವುದ�ೇ ಡೆಬಿಟ್/ಕ್ರೆಡಿಟ್,
ವಾರದ ಖಾತೆ ಮೊಬಲಗು, ಸಂಬಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಸಂವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವ�ೇಶ ಮೊತ್ತ/ಆವರ್ತನೆಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿಸಲು ಅದ�ೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. • ಚಾನಲ್ ಪ್ರವ�ೇಶ ವಿನಂತಿ: ಏಕ ಪಿನ್ ಪ್ರವ�ೇಶವು
ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಆಗಲು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಿನ್ ಬಳಸಲು ಸಕ್ರಿಯಗ�ೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಿನ್ಗೆ ವಿನಂತಿಸಿಕ�ೊಂಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿನಂತಿಸಿ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒದಗಿಸುವ ಯಾವುದ�ೇ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ, ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಸಿಬಿಲ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಲು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತೇನೆ.
ಮೊದಲ ಅರ್ಜಿದಾರ

ಎರಡನ�ೇ ಅರ್ಜಿದಾರ

ಮೂರನ�ೇ ಅರ್ಜಿದಾರ

ನಿಯಮಗಳು & ಷರತ್ತುಗಳು*
ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ನಾನು/ನಾವು ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ. ನ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿದ್ದು (ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 'ಬ್ಯಾಂಕ್' ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ) ಈ ಮೂಲಕ ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದ�ೇನೆಂದರೆ ನಾನು/ನಾವು ಓದಿದ್ದೇನೆ/ವೆ, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದೇನೆ/ವೆ ಮತ್ತು www.yesbank.in ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಎಲ್ಲಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ (ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಟಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ)
ಯಾವುದು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆಯೊ ಅದಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ನನ್ನ/ನಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳು, ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ, ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ�ೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ/ತೆರೆಯಬ�ೇಕಾಗಿರುವ, ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತವಿರುವ/ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬಹುದಾದ ಹಲವಾರು ಸ�ೇವೆಗಳು/ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ/ವೆ ಮತ್ತು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿರಲು ಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತೇನೆ/ವೆ.
ನಾನು/ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಸ್ವಯಂ ಇಚ್ಛೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಂತ್ರಕ/ಶಾಸನಬದ್ಧ/ಆಂತರಿಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ, ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿಸುವುದು, ಟಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಗಳ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ/ವೆ ಮತ್ತು ನಾನು/ನಾವು ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಗಳ
ಭಾಗದಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಬದ್ಧವಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿರಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ�ೊಂದಿಗಿನ ನನ್ನ/ನಮ್ಮ ಖಾತೆ(ಗಳ)ಲ್ಲಿನ ಯಾವುದ�ೇ ವಹಿವಾಟು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನನ್ನ/ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವುದ�ೇ ಸ�ೇವೆಗಳ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ನಾನು/ನಾವು ಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತೇನೆ/ವೆ.

್ರದ
ಚಿತ ಾಡಿ
ಯಾ ಮ
ಛಾ ೆ ಸಹಿ
ಲ
ಮೇ

್ರದ
ಚಿತ ಾಡಿ
ಯಾ ಮ
ಛಾ ೆ ಸಹಿ
ಲ
ಮೇ

್ರದ
ಚಿತ ಾಡಿ
ಯಾ ಮ
ಛಾ ೆ ಸಹಿ
ಲ
ಮೇ

1 ನ�ೇ ಅರ್ಜಿದಾರರ

2 ನ�ೇ ಅರ್ಜಿದಾರರ

3 ನ�ೇ ಅರ್ಜಿದಾರರ

ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು

ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು

ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು

ಅಂಟಿಸಿ

ಅಂಟಿಸಿ

ಅಂಟಿಸಿ

ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಒಳಗೆ ಕಪ್ಪು ಶಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿ. ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಹಿ ಮಾಡಿರಬ�ೇಕು.

1ನ�ೇ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಹಿ

2ನ�ೇ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಹಿ

ಹೆಸರು: ............................................................................
ದಿನಾಂಕ

3ನ�ೇ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಹಿ

ಹೆಸರು: ............................................................................
ದಿನಾಂಕ

ದಿ

ದಿ

ತಿ

ತಿ

ವ

ವ

ವ

ವ

ಹೆಸರು: ............................................................................
ದಿನಾಂಕ

ದಿ

ದಿ

ತಿ

ತಿ
( 2 )

ವ

ವ

ವ

ವ

ದಿ

ದಿ

ತಿ

ತಿ

ವ

ವ

ವ

ವ

ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವಿಕೆ ಫಾರ್ಮ್
ನಿವಾಸವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ
(ಅರ್ಜಿದಾರರ�ೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬ�ೇಕು)

ಪೀಠಿಕೆ ವಿವರಗಳು

ಪರಿಚಯಿಸುವವರ ಹೆಸರು (ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರು)/ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು (ಉಳಿತಾಯ ಸಂಬಳ ಖಾತೆಗಾಗಿ)

ಖಾತೆ ಸಂ.

ಗ್ರಾಹಕರ ಐಡಿ

ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಾನು ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ. ನ�ೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ಹ�ೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ನಾನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. 6 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿವರಗಳು ನನಗೆ ವ�ೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ನಾನು
ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಅವರ ಗುರುತು, ಉದ�್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ.
ದಿನಾಂಕ
ದಿ

ದಿ

ತಿ

ತಿ

ವ

ವ

ಸಹಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ:

ವ

ವ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ

ಹೌದು

ಖಾತೆ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕ: __________________________________
ಉದ�್ಯೋಗಿ ಕ�ೋ�ಡ್:

ಸಹಿ: ___________________________

ಪರಿಚಯಿಸುವವರ ಸಹಿ ..........................................................................................................

ಸಂಬಳ ಖಾತೆಗಾಗಿ: ತಿಳಿಸಲಾದ ಉದ�್ಯೋಗಿಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ, ಸಹಿ/ಸಂವಹನ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರ
ಉದ�್ಯೋಗಿ ಕ�ೋ�ಡ್ ______________________________________________.
ಹಕರ ಹೆಸರು"ಗೆ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಬರೆಯಬ�ೇಕು
ಅಧಿಕೃತ ಸಹಿದಾರರ ಹೆಸರು: ..................................................................................................
ಪರಿಚಯಿಸುವವರ ಸಹಿ

ಮುದ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಹಿ
ದಿ

ದಿ

ತಿ

ತಿ

ವ

ವ

ವ

ವ

ಕೆವ�ೈಸಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ
ನಾನು ಶ್ರೀ./ಶ್ರೀಮತಿ. ...................................................................................................... ಶ್ರೀ./ಶ್ರೀಮತಿ. .........................................................................................................................................
ಮತ್ತು ಶ್ರೀ./ಶ್ರೀಮತಿ ......................................................................................................................................................................... (ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿದಾರರು) ಅವರನ್ನು ನ�ೇರವಾಗಿ
ಭ�ೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಲಾದ ಗುರುತು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು ನನ್ನ ಎದುರು ತುಂಬಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೂಲ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ನಾನ�ೇ ನ�ೋ�ಡಿ
ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಗ್ರಾಹಕರ ಫ�ೈಡ್ ಖಾತ್ರಿಗ�ೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕೃತ ಹೆಸರು ............................................................................................................... ಸಭೆಯ ಸಮಯ: .........................................................................................................................
ಉದ�್ಯೋಗಿ ಕ�ೋ�ಡ್
ದಿನಾಂಕ
ದಿ

ತಿ

ತಿ

ವ

ವ

ವ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ

ವ

ಖಾತೆ ಸಂ.

ಗ್ರಾಹಕರ ಐಡಿ

ಗ್ರಾಹಕ ಐಸಿ 1

ಗ್ರಾಹಕ ಐಸಿ 2

ವ್ಯವಹಾರ ಅಂಶ

ಪಾಲುದಾರ ಅಂಶ

(ಅನ್ವಯವಾದಲ್ಲಿ)

ಬಿಆರ್ಬಿ

ಆರ್ಬಿ

ಐಎಸ್ಬಿ

ಇಬಿಬಿ

ಸಿಬಿಬಿ

ಬಿಆರ್ಬಿ

ಇಬಿಬಿ

ಸಿಬಿಬಿ

ಆರ್ಬಿ

ಐಎಸ್ಬಿ

ಗ್ರಾಹಕ ಐಸಿ 3

ಇಸಿಬಿ

ಸಿಐಬಿ

ಮೂಲದಾರರು

ಸಿಎಫ್ಐಬಿಜಿ

ಸಿಎಫ್ಆರ್ಎಚ್ಇ

ಜಿಆರ್ಎಮ್

ಎಂಎನ್ಸಿ

ಐಎನ್ಬಿಕೆಜಿ

ಐಎಫ್ಐ

ಡಿಬಿ

ಎಸ್ಐಜಿಎ

ಸ�ೇವೆ ನೀಡುಗರು

ಉದ�್ಯೋಗಿ ಕ�ೋ�ಡ್

ಉದ�್ಯೋಗಿ ಕ�ೋ�ಡ್

ಉದ�್ಯೋಗಿ ಹೆಸರು ............................................................................................................

ಉದ�್ಯೋಗಿ ಹೆಸರು ............................................................................................................

ಸಹಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ .....................................................................................................

ಸಹಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ ....................................................................................................

ಹ�ೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಆರ್ಎಮ್ ಕ�ೋ�ಡ್ ..........................................................................................

ಆಸ್ತಿ ಆರ್ಎಮ್ ................................................................................................................

ವಿಶ�ೇಷ ಸ್ಥಿತಿಯ ಖಾತೆ

ಪಿಇಪಿ

ಸಹಿ ..............................................................................................................................

ವಿಶ�ೇಷ ಸ್ಥಿತಿಯಿಲ್ಲ

ಎನ್ಜಿಓ

(ಬಿಬಿಎಲ್/ಆರ್ಟಿಎಲ್ನಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ)

ಅಪಾಯ ವರ್ಗ .................................................................................................................

ಉದ�್ಯೋಗಿ ಕ�ೋ�ಡ್

ಕಂಪನಿ ಕ�ೋ�ಡ್

ಉದ�್ಯೋಗಿ ಗ್ರಾಹಕ ಐಡಿ

ಪ್ರಚಾರ ಕ�ೋ�ಡ್

ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಐಡಿ

ಲೀಡ್ ಐಡ್

ಸಹಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಐಡಿ .....................................................................................................
(ಬಿಎಸ್ಡಿಎಲ್/ಬಿಎಸ್ಪಿ ಮೂಲಕ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು)

ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಯಾವುದ�ೇ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ಸ್ವೀಕೃತಿ

ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ./ಕು./ಶ್ರೀಮತಿ/ಡಾ./ಪ್ರೋ.

ಮೊತ್ತ

ಪ�ೈ.

ಬಿಆರ್ಬಿ_148_ಜನವರಿ_04_13

ಕಛ�ೇರಿ ಬಳಕೆಗೆ
ಮಾತ್ರ

ದಿ

ಬಾರ್ಕ�ೋ�ಡ್

ಚೆಕ್ ಸಂ. ಮೂಲಕ
ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ

ನಗದು

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕೃತ ಹೆಸರು ................................................................................................
ದಿನಾಂಕ
ದಿ

ದಿ

ತಿ

ತಿ

ವ

ವ

ವ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ

ವ

ಇನ್ಸ್ಟಾಕಿಟ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಎಟಿಎಂ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೂಲಕ ಎಟಿಎಂ/ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಪಿನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ�ೊರಿಯರ್/ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು
ವಿನಂತಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಪಿನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದ�ೇ ಹ�ೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

( 3)

ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಎ1 ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಫಾರ್ಮ್ (ದಯವಿಟ್ಟು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆರಿಸಿ) ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು/ಏಕೈಕ ಮಾಲೀಕರುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ
ಹೌದು, ನಾನು/ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠ�ೇವಣಿಗಳ ಕುರಿತು 1949 ರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಶನ್ ಕಾಯಿದೆ, ವಿಭಾಗ 45ಜೆಡ್ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 1985 ರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳ (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ) ನಿಯಮಗಳು, ನಿಯಮ 2(1) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನನ್ನ/ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಸೌಲಭ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು/ನಾವು ವಿವರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು/ನಾವು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕ�ೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾನು/ನಾವು ಲಾಭಾಂಶಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆಯ
ಹ�ೊರತಾಗಿಯೂ, ನಾನು/ನಾವು ಈ ಖಾತೆಗಾಗಿ ಯಾವುದ�ೇ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ/ನಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ****.

ನಾನು/ನಾವು ......................................................................................................................................................................................................................................................................
ಹೆಸರು(ಗಳು) ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ(ಗಳು)
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು/ನನ್ನ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣವೊಂದಿದರೆ ನನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠ�ೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಹಣ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬ�ೇಕು.
ಠ�ೇವಣಿ/ಖಾತೆ
ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿವರಗಳು, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ

ನಾಮನಿರ್ದೇಶಕರ ಹೆಸರು (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ವ�ೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರಬ�ೇಕು)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
ವಿಳಾಸ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
ಠ�ೇವಣಿದಾರರ ಸಂಬಂಧದ�ೊಂದಿಗೆ, ಯಾವುದ�ೇ ................................................................................................................. ವಯಸ್ಸು ....................... ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾಮನಿರ್ದೇಶಕರ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ

ದಿ

ದಿ

ತಿ

ತಿ

ವ

ವ

ವ

ವ

*ನಾಮನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾನು/ನಾವು ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ/ಕು. (ಹೆಸರು) ನ�ೇಮಕಾತಿ
(ವಯಸ್ಸು)

.(ವಿಳಾಸ) .......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................ಅವರು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಪ್ರಾಪರ್ತ ಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ /ಅಪ್ರಾಪರ
್ತ ು ಸಾವಿಗೀಡಾದಲ್ಲಿ
ನಾಮನಿರ್ದೇಶಕರ ಪರವಾಗಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠ�ೇವಣೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು.
ನಿಗದಿತ ಠ�ೇವಣಿ ಸೂಚನೆ/ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳು/ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ನಾನು
.................................................................................
**1ನ�ೇ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಹಿ/ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗುರುತು
(ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅಪ್ರಾಪ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ ಪೋಷಕರ ಸಹಿ)

.................................................................................
**2ನ�ೇ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಹಿ/ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗುರುತು

ಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತೇನೆ/

ಸಮ್ಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

.................................................................................
**3ನ�ೇ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಹಿ/ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗುರುತು

......................................................................................................
*** ಮೊದಲನ�ೇ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರ ಸಹಿ

......................................................................................................
***ಎರಡನ�ೇ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರ ಸಹಿ

ಹೆಸರು: ..........................................................................................

ಹೆಸರು: ..........................................................................................

ವಿಳಾಸ ............................................................................................

ವಿಳಾಸ ............................................................................................

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

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

ದಿನಾಂಕ: .......................................................... ಸ್ಥಳ ...................................................................................................................................................................................
* ನಾಮನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಪ್ರಾಪ್ತರಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗೀಟುಹಾಕಿ

**ಠ�ೇವಣಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ/ಖಾತೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಪರವಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ನ್ಯಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹಿ ಮಾಡಬ�ೇಕು.

*** ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿನ ಗುರುತು ಒದಗಿಸುವಾಗ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರ ಸಹಿ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. **** ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಈ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಮೂಲ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ

ಹಣ ಉಳಿತಾಯದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಹಣದ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಲು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು
ವಿನ್ಯಾಸಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
ಈ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಣ ರವಾನೆಗಳು/ಚೆಕ್ಗಳು/ಡೆಬಿಟ್/ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್/ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್/ಮೊಬ�ೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಠ�ೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು/
ಹಿಂತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಖಾತೆಗಳನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಆರ್ಬಿಐ) ನಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದಂತೆ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿ(ಗಳು) ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ತೆರೆಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ದ�ೈನಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕನಿಷ್ಟ
ರೂ. 1/- ರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರದ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸ�ೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸ�ೈಟ್ www.yesbank.in ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿ
ಖಾತೆದಾರ(ರು) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾದ ಚೆಕ್ಗಳು, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ವಾರೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾತೆದಾರ(ರು) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ
ಹಣಕಾಸುಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ

2ವರ್ಷಗಳ ಮುಂದುವರಿದ ಅವಧಿವರೆಗೆ ಯಾವ ಗ್ರಾಹಕರು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಖಾತೆಯಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆದಾರರು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ಸರಾಸರಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಮೊಬಲಗನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬ�ೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಅನುಸರಣೆಯಾಗದಿರುವಂತಹ ಯಾವುದ�ೇ ರೀತಿಯ ಸ�ೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಸರಾಸರಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಮೊಬಲಗನ್ನು (ಎಕ್ಯುಬಿ) ಅನ್ನು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಹಣಕಾಸು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (ಏಪ್ರಿಜೂನ್, ಜುಲ�ೈ-ಸೆಪ್ಟೆ, ಅಕ�್ಟೋ-ಡಿಸೆಂ, ಜನ-ಮಾರ್ಚ್) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ದಿನದ ಅಂತ್ಯದ (ಇಒಡಿ) ಮೊಬಲಗಿನ ಸರಾಸರಿ ಮೇರೆಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ - (ಇಒಡಿ ಮೊಬಲಗು
ದಿನ1+ಇಒಡಿ ಮೊಬಲಗು ದಿನ2…...) / ಹಣಕಾಸು ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿನ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸಂಬಳ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದ�ೇ ಸಂಬಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಂಬಳ ಖಾತೆಯನ್ನು ಉಳಿತಾಯಗಳ ಅನುಕೂಲತೆ ಖಾತೆಯ ಎಕ್ಯುಬಿ ಅಗತ್ಯದಂತೆ
ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರುತ್ತದೆ
ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಶಾಖೆಗೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿ.

ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳಿ

ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವಾಗ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ದುರುಪಯೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಾಹಕ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು

ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬ�ೇಕೆಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ(ಗಳ) ಗುರುತು, ವಿಳಾಸದ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಾನ�ೇ ಪೂರ�ೈಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವ/ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ(ಗಳ) ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟ�ೊಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯು/ಸಂಸ್ಥೆಯು ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬ�ೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇತರರು ನಮೂನೆ
60 (ವ್ಯವಸಾಯೇತರ) ಅಥವಾ ನಮೂನೆ 61 (ವ್ಯವಸಾಯ) ರಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಬ�ೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿಧಿಸುವ ಯಾವುದ�ೇ 		

ವರಮಾನ ಹ�ೊಂದಿಲ್ಲದಿರುವ ಅಪ್ರಾಪ್ತರು, ಬ್ಯಾಂಕ್ನ�ೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಪೋಷಕರ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ
(ಪ್ಯಾನ್) ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ ನ�ೋ�ಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು (ಜಿಐಆರ್ಎನ್) ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆವ�ೈಸಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾದ ಪಟ್ಟಿಯು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಮೃತಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಪಾವತಿಗೆ ಉಳಿದಿರುವವರು/ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕಾದಲ್ಲಿ, ನಿಯಂತ್ರಕರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.

ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಸೌಲಭ್ಯ

ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಸೌಲಭ್ಯವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ (ಅಂದರೆ ಏಕ/ಜಂಟಿ ಖಾತೆಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು)

ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ, ರದ್ದು ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿನ ಗುರುತು ಒದಗಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರ
ಸಹಿಗಳು ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ
ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ
ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಮಾಡದಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ, ಖಾತೆದಾರ(ರು) ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಮೂನೆಯನ್ನು ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಇದುವರೆಗೂ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒದಗಿಸುವ ಹಲವಾರು ಸ�ೇವೆಗಳು/ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವೆಬ್ಸ�ೈಟ್ನಲ್ಲಿ ‘ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾಗರೀಕರ ವಿಶ�ೇಷ’ಮತ್ತು ‘ಶುಲ್ಕಗಳ ನಿಗಧಿ’ ಯ ನಕಲು ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯ ನಕಲು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದ�ೇ ಉತ್ಪನ್ನದ ವ�ೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ದೂರು ನಿವಾರಣಾ ಕ�ೇಂದ್ರದ ಕುರಿತು ದೂರುಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ yestouch@yesbank.in ರಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಕರ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹ�ೊಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ�ೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಒಂಬುಡ್ಸ್ಮನ್ರನ್ನು
ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
ಮಾತ್ರ
ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ.
ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ
ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಖಾತೆದಾರರು ಅವರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬ�ೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ರದ್ದು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ

