ఖాతా తెరిచిన ఫారమ్
స్థానిక వాస్త వ్యులు

(దరఖాస్తుదారు మాత్రమే పూరించాలి)

బార్కోడ్
నా ఖాతాని తెరువు

ప్రసతు ్త ఖాతా

జీతభత్యాల సేవింగ్స్

సేవింగ్స్ ఖాతా

______________________ శాఖ

శాఖ కోడ్:
దరఖాస్తు చేసుకున్న తేదీ:

తే

తే

నె

నె

సం

సం

సం

సం

దయచేసి ఫారమ్ను నల్ల రంగు సిరాతో పూరించండి మరియు అక్షరాలను విడివిడిగా, పెద్దవిగా వ్రాయండి– “*” గుర్తు ఉన్న అన్నింటినీ తప్పనిసరిగా పూరించాలి
ఉద్యో గి సంఖ్య
(వర్తించినట్ల యితే)

సరాసరి త్ైమ
ర ాసిక
బ్యాలెన్స్

ఉత్పత్తి కోడ్

నిర్దేశిత త్రమ
ై ాసిక సగటు బ్యాలెన్స్ను కలిగి ఉండకపో తే ఛార్జీల జాబితాలో పేర్కొన్న విధంగా జరిమానా విధించడానికి నేను/మేము అంగీకరిసతు ్న్నా/అంగీకరిసతు ్న్నాము.
మీరు మాతో ప్రసతు ్తం అనుబంధాన్ని కలిగి ఉంటే దయచేసి మీ కస్ట మర్ ఐడి సంఖ్యను పేర్కొనండి.
1వ దరఖాస్తుదారు

2వ దరఖాస్తుదారు

3వ దరఖాస్తుదారు

కస్ట మర్ ఐడి
ఆధార్
సంఖ్య

వ్యక్తిగత వివరాలు*
దరఖాస్తు దారు పూర్వప్రత్యయము

మొదటి పేరు

మధ్య పేరు/చివరి పేరు (దయచేసి పదాల మధ్య కొంత ఖాళీని ఉంచండి)

1వ
2వ
3వ
దరఖాస్తు దారు అయుక్త వయస్కులు అయితే, దయచేసి అయుక్త వయస్కుల పేరు కింద తల్లిదండ్రులు/సంరక్షకుల పేరును (దరఖాస్తుదారు వలె) వ్రాయండి.
ఉత్త రప్రత్యుత్త రాలు & ఎ.టి.ఎం./డెబిట్ కార్డ్ కోసం క్లు ప్త మ�ైన పేరు

1వ
దరఖాస్తుదారు
2వ
దరఖాస్తుదారు
3వ
దరఖాస్తుదారు

1వ
దరఖాస్తుదారు
2వ
దరఖాస్తుదారు
3వ
దరఖాస్తుదారు

పాన్ కార్డ్ సంఖ్య (అందుబాటులో లేకుంటే, దయచేసి ఫారమ్ 60/61 జోడించండి) ఫారమ్ 60/61 జోడించబడింది (అవును/కాదు)

1వ
దరఖాస్తుదారు
2వ
దరఖాస్తుదారు

3వ
దరఖాస్తుదారు

అవును

కాదు

శ్రీ.

అవును

కాదు

శ్రీ.

అవును

కాదు

శ్రీ.

పుట్టిన తేదీ

�ంగం (ప�/�ీత్ /
� తృ)

తే

తే

నె

నె

సం

సం

సం

సం

తే

తే

నె

నె

సం

సం

సం

సం

తే

తే

నె

నె

సం

సం

సం

సం
``తృ'' తృ�య �ంగం

తల్లి పేరు

1వ హక్కుదారుల సంప్రదింపు సమాచారం*

గది సంఖ్య &
భవనం పేరు
రహదారి సంఖ్య/పేరు
ఆనవాలు
నగరం

జిప్ కోడ్

రాష్ట రం్

దేశం
ఫో న్ (నివాసం)

మొబ�ైల్
10 అంకెల మొబ�ైల్ నంబర్

ఫో న్ (కార్యాలయం)
ఇమెయిల్

ఫ్యాక్స్
నంబర్

పొ డిగింపు
నంబర్

ఎస్.టి.డి. కోడ్

1వ హక్కుదారు శాశ్వత చిరునామా*

ఎస్.టి.డి. కోడ్
ఎస్.టి.డి. కోడ్

దయచేసి సంప్రదింపు చిరునామా మరియు శాశ్వత చిరునామా ఒకటే అయితే టిక్కు పెట్టండి

గది సంఖ్య & భవనం
పేరు
రహదారి సంఖ్య/పేరు
ఆనవాలు
నగరం

జిప్ కోడ్

రాష్ట రం్

దేశం

2వ హక్కుదారు మరియు 1వ దరఖాస్తుదారు యొక్క సంప్రదింపు చిరునామా ఒకటే**

అవును

కాదు

3వ హక్కుదారు మరియు 1వ దరఖాస్తుదారు యొక్క సంప్రదింపు చిరునామా ఒకటే**

అవును

కాదు

** ఒకవేళ ఇతర దరఖాస్తుదారులు (2 & 3 ) మరియు 1వ దరఖాస్తుదారు కనుక వేర్వేరు సంప్రదంి పు చిరునామాలను కలిగి ఉంటే, దయచేసి (ప్రతి దరఖాస్తుదారు యొక్క పత్రా లతో పాటు) సంప్రదంి పు చిరునామాని విడిగా మరొక ఫారమ్లో అందించండి.
వ

వ

ఉత్పత్
తు లు మరియు ఇతర నవీకరణలు*
మీకు సమగ్ర ఆర్థిక పరిష్కారాలు & ఉన్నతమ�ైన అనుభవాన్ని అందించడం కోసం మేము చేసతు ్న్న కృషిలో భాగంగా, తాజా ఆవిష్కరణలు, అద్భుతమ�ైన ఆఫర్లు & మీ ఖాతాకు సంబంధించిన విషయాలను తెలియజేయడం కోసం యస్ బ్యాంక్ మిమ్మల్ని
ఫో న్, ఎస్.ఎం.ఎస్. లేదా ఇమెయిల్ ద్వారా సంప్రదించాలనుకుంటోంది. నిరంతరం మీకు ఉత్త మ సేవలను అందించడం కోసం మాకు సహకరించండి. దయచేసి యస్ బ్యాంక్ నుండి ఉత్పత్తు లు మరియు ఆఫర్లకు సంబంధించిన ఈ
నవీకరణలను పొ ందాలనుకుంటున్న దరఖాస్తుదారును ఎంచుకోండి:
ప్రథమ దరఖాస్తుదారు

యస్ బ్యాంక్ నుండి ఉత్పత్తు లు మరియు ఆఫర్లకు సంబంధించిన నవీకరణలను నేను
ద్వితీయ దరఖాస్తుదారు
( 1 )

పొ ందాలనుకుంటున్నాను/

పొ ందాలనుకోవడం లేదు.

తృతీయ దరఖాస్తుదారు

1వ దరఖాస్తు దారుకు సంబంధించిన ఇతర వివరాలు*:
అవును

అయుక్త వయస్కులు:

సీనియర్ సిటిజన్లు :

వివాహితులు

అవివాహితులు

కంపెనీ కేటాయించింది

అద్దె

స్వంతం

తల్లి దండ్రుల స్వంతం

ఇతరాలు

వృత్తి రకం

ఉద్యో గం

స్వయం-ఉపాధి

వ్యాపారం

విద్యార్థి

ఇతరాలు

ఉద్యో గస్తులు అయితే, ఉద్యో దం చేసతు ్న్న
సంస్థ
స్వయం-ఉపాధి అయితే, వృత్తి

పబ్లి క్ లిమిటెడ్ కంపెనీ

ప్రభుత్వం

సి.ఎ.

వ�ైద్యులు

వర్తు లు

న్యాయవాది

ఇతరాలు

వ్యాపారం అయితే

పబ్లి క్ లిమిటెడ్

ప్రవ
ై ేట్ లిమిటెడ్

యజమాని

భాగస్వామ్యం

ఇతరాలు

వార్షిక ఆదాయం (లక్షలలో)

0.5 కంటే తక్కువ

0.5 నుండి 5 మధ్యలో

5 నుండి 15 మధ్యలో

15 నుండి 25 మధ్యలో

కాదు

ప్వ
రై ేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ

కాదు

అవును

వ�ైవాహిక స్థి తి:
నివాసం రకం:

పి.ఎస్.యు.

ఇతరాలు

25 నుండి 50 మధ్యలో

50 కంటే ఎక్కువ

చెల్లింపు వివరాలు* (నగదుతో ఒక ఖాతాను తెరవడం కోసం, కస్ట మర్ తప్పనిసరిగా కస్ట మర్ ఖాతా ఉన్న శాఖకు నేరుగా వెళ్లి డిపాజిట్ చేయాలి)
చెక్

నగదు

నిధుల మూలం

నిల్

జి.ఎల్. నుండి బదిలీ

ప�ైసలు

మొత్తం: (`)

జి.ఎల్. సూచన సంఖ్య:
తేదీ

చెక్ సంఖ్య:

తే

తే

నె

నె

సం

సం

సం

తీసుకోబడిన తేదీ:
చెల్లింపును స్వీకరిసతు ్న్న వ్యక్తిప�ై గీత గీసి ఉన్న చెక్ మరియు చెల్లించాల్సిన “యస్ బ్యాంక్
లిమిటెడ్ ఖాతా కస్ట మర్ పేరు”

సం

ఖాతా నిర్వహణ సూచనలు*
అవివాహితులు

ఎవర�ైనా/ఎవరో ఒకరు లేదా జీవించి ఉన్న వారు

మరణించిన వారు లేదా జీవించి ఉన్న వారు

సంయుక్తంగా (డెబిట్/ఎ.టి.ఎం. కార్డ్ /నెట్ బ్యాంకింగ్/మొబ�ైల్ బ్యాంకింగ్ ప్రాప్యత జారీ చేయబడదు)

దయచేసి గమనించండి: సేవింగ్స్ ఖాతాదారులకు 25 పేజీలు & కరెంట్ ఖాతాదారులకు 50 పేజీలు ఉన్న చెక్ బుక్ స్వయంసిద్ధంగా అందించబడతాయి.
డెబిట్ కార్డ్ లు (డెబిట్ కార్డ్ కు దరఖాస్తు చేయడానికి*, దయచేసి మీ ఎంపిక వద్ద టిక్కు పెట్టండి)
డెబిట్ కార్డ్
ప్రథమ దరఖాస్తుదారు

డెబిట్ కార్డ్ ఎంపికలు (ఉన్నత రకాల కార్డ్ లు ఎంచుకున్నవారికి)
గోల్డ్ డెబిట్ కార్డ్ #
ప్లాటినం డెబిట్ కార్డ్ #
యస్ వ్యాపార గోల్డ్ డెబిట్ కార్డ్ #

ద్వితీయ దరఖాస్తుదారు
తృతీయ దరఖాస్తుదారు
*డెబిట్ కార్డ్ లకు వార్షిక ఛార్జీలు వర్తించవచ్చు (దయచేసి www.yesbank.inలో ఉన్న ధరలు & ఛార్జీల విభాగాన్ని చూడండి.)

ఎస్.ఎం.ఎస్./ఇమెయిల్ హెచ్చరికలు మరియు ఛానెల్ ప్రాప్యత అభ్యర్థ న
నెట్బ్యాంకింగ్

ఎస్.ఎం.ఎస్

ఇమెయిల్

ఇ-స్టేట్మెంట్లు

#సేవింగ్స్ ఖాతాల కోసం మాత్రమే ప్లాటినం మరియు గోల్డ్ డెబిట్ కార్డ్ . కరెంట్ ఖాతాల కోసం మాత్రమే యస్ వ్యాపార గోల్డ్ డెబిట్ కార్డ్ .

మొబ�ైల్ బ్యాంకింగ్

ఇమెయిల్ ఐడి

ప్రథమ దరఖాస్తుదారు
ద్వితీయ దరఖాస్తుదారు
తృతీయ దరఖాస్తుదారు
ద్వితీయ దరఖాస్తు మొబ�ైల్ నంబర్

తృతీయ దరఖాస్తు మొబ�ైల్ నంబర్

నేను ఇ-స్టేట్మెంట్లను మాత్రమే స్వీకరించాలనుకుంటున్నాను మరియు అన్ని భౌతిక స్టేట్మెంట్లను నిలిపివేయాలనుకుంటున్నాను (ఏద�ైనా ఎంపిక వద్ద టిక్కు పెట్టకుంటే, ఇ-స్టేట్మెంట్లలో నమోదు చేసుకున్న తర్వాత నుండి వార్షికంగా మాత్రమే భౌతిక స్టేట్మెంట్లు పంపబడతాయి).

• ఇ-స్టేట్మెంట్లు: 1వ దరఖాస్తుదారు యొక్క కస్ట మర్ ఐ.డితో లింక్ చేయబడిన అన్ని ఖాతాల యొక్క ఇ-స్టేట్మెంట్లను బ్యాంక్ రికార్డ్ లలో నమోదు చేసుకున్న ఇమెయిల్ ఐ.డికి పంపడం జరుగుతుంది. • ఎస్.ఎం.ఎస్ మరియు ఇమెయిల్ హెచ్చరికలు: ఎస్.ఎం.ఎస్ & ఇమెయిల్
హెచ్చరికలకు సభ్యత్వం పొ ందడం మరియు థ్రెషో ల్డ్ పరిమితులకు తదనంతర సవరణలు వంటివి కూడా నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా చేయవచ్చు. • స్వయంసిద్ధ హెచ్చరికలు: రూ. 5,000 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ అయిన ఏద�ైనా డిబెటి/క్రెడిట్, వారంవారీగా ` ఖాతాలో బ్యాలెన్స్, జీతభత్యాల
జమ & ఓవర్డ్రా ఫ్ట్ హెచ్చరికల గురించి ఖాతాదారు(ల)కు తెలియజేయబడుతుంది. అధిక థ్రెషో ల్డ్ మొత్తం/తరచుదనాన్ని సెట్ చేయాలంటే, దయచేసి అదే విషయాన్ని బ్యాంక్కు తెలియజేయండి. • ఛానెల్ ప్రాప్యత అభ్యర్థ న: మొదటిసారిగా నెట్ బ్యాంకింగ్ & ఫో న్ బ్యాంకింగ్కు లాగిన్
చేయడం కోసం ఉపయోగించాల్సిన డెబిట్ కార్డ్ పిన్ను ఏక�ైక పిన్ ప్రాప్యతతో ప్రారంభించవచ్చు. మీరు డెబిట్ కార్డ్ కోసం అభ్యర్థించని సందర్భంలో మాత్రమే నెట్బ్యాంకింగ్ పిన్ కోసం అభ్యర్థించండి.

బ్యాంక్ ద్వారా అందించబడే ఉత్పత్తు లకు సంబంధించి ఏ సమయంలోన�ైనా నా సి.ఐ.బి.ఐ.ఎల్ రికార్డ్ లను ప్రాప్యత చేయడానికి నేను బ్యాంక్కు అధికారం ఇస్తున్నాను.
ప్రథమ దరఖాస్తుదారు

ద్వితీయ దరఖాస్తుదారు

తృతీయ దరఖాస్తుదారు

నిబంధనలు & షరతులు*

నేను/మేము యస్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ (ఇకప�ై ‘బ్యాంక్’ వలె పరిగణించబడుతుంది) యొక్క కస్ట మర్గా నేను/మేము కాలానుగుణంగా బ్యాంక్తో ప్రసతు ్తం, గతంలో మరియు భవిష్యత్లో నిర్వహించే/తెరిచిన/నిర్వహించాల్సిన/తెరవాల్సిన అన్ని ఖాతాలు మరియు ప్రసతు ్తం అందించబడుతున్న/భవిష్యత్లో
అందించబడే అవకాశం ఉన్న వివిధ సేవలు/సౌకర్యాలకు వర్తించే www.yesbank.inలో చూపబడే నిబంధనలు & షరతుల యొక్క అన్ని అంశాలను చదివి, అర్థం చేసుకుని, అంగీకరిసతు ్న్నట్లు పేర్కొంటూ, వాటికి అనుగుణంగా మరియు కట్టు బడి ఉంటానని/ఉంటామని సంతకం చేసతు ్న్నాను/చేసతు ్న్నాము.
వర్తించే నియంత్రణలు/చట్టా లు/అంతర్గ త మార్గ దర్శకాలకు కట్టు బడి బ్యాంక్ తన స్వంత నిర్ణ యం ప్రకారం టి&సి.ల యొక్క ఏవ�ైనా నిబంధనలు మరియు షరతులకు ఏ సమయంలో అయినా మరియు కాలానుగుణంగా జోడింపులు, మార్పులు చేయవచ్చని లేదా సవరించవచ్చని మరియు టి&సి.లలో భాగంగా
చేసిన అటువంటి మార్పులకు, నేను/మేము మరియు నా/మా ఖాతా(ల)లో బ్యాంక్తో చేసిన ఏద�ైనా లావాదేవీ మరియు/లేదా నేను/మేము ఉపయోగించే ఏవ�ైనా సేవలు వాటికి అనుగుణంగా మరియు కట్టు బడి ఉంచడం కోసం నేను/మేము అటువంటి అన్ని మార్పులకు ఆమోదం తెలపాల్సి ఉంటుందని
నేను/మేము అర్థం చేసుకున్నాను/చేసుకున్నాము.
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దయచేసి 1వ దరఖాస్తుదారు

దయచేసి 2వ దరఖాస్తుదారు

దయచేసి 3వ దరఖాస్తుదారు

అతికించండి

అతికించండి

అతికించండి

యొక్క ఫో టోగ్రాఫ్ను

యొక్క ఫో టోగ్రాఫ్ను

యొక్క ఫో టోగ్రాఫ్ను

దయచేసి దిగువ ఉన్న పెట్టెలో నల్ల రంగు సిరాతో సంతకం చేయండి. ఫో టోగ్రాఫ్లప�ై దరఖాస్తుదారులు సంతకం చేయాలి.

1వ దరఖాస్తుదారు సంతకం

2వ దరఖాస్తుదారు సంతకం

పేరు ............................................................................................
తేదీ

పేరు ............................................................................................
తేదీ

తే

తే

నె

నె

సం

సం

సం

సం

3వ దరఖాస్తుదారు సంతకం

తే

తే

నె

నె
( 2 )

సం

సం

సం

సం

పేరు ...........................................................................................
తేదీ

తే

తే

నె

నె

సం

సం

సం

సం

ఖాతా ప్రారంభం ఫారమ్కు జోడింపు
స్థానిక వాస్త వ్యులు

(దరఖాస్తుదారు మాత్రమే పూరించాలి)
పరిచయ వివరాలు పరిచయం చేసతు ్న్న వ్యక్తి యొక్క పేరు (యస్ బ్యాంక్ కస్ట మర్)/కంపెనీ పేరు (సేవింగ్స్ జీతభత్యాల ఖాతా కోసం)

ఖాతా సంఖ్య

కస్ట మర్ ఐడి

నేను 6 నెలల కంటే ఎక్కువ సమయం నుండి యస్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ యొక్క ఖాతాను కలిగి ఉన్నట్లు నిర్ధారిసతు ్న్నాను. ఎగువ పేర్కొన్న దరఖాస్తుదారు/దరఖాస్తుదారులు నాకు 6 నెలల కంటే ఎక్కువ కాలం నుండి పరిచయస్తులని మరియు ఫారమ్లో
పేర్కొన్న అతని/ఆమె గుర్తింపు, వృత్తి మరియు చిరునామా వివరాలు సర�ైనవే అని నేను నిర్ధారిసతు ్న్నాను.
ధృవీకరించబడిన సంతకం:

తేదీ
తే

తే

నె

నె

సం

సం

సం

సం

పరిచయం చేసతు ్న్న వ్యక్తి యొక్క సంతకం .........................................................................................................

బ్యాంక్ ఉపయోగం కోసం

అవును

ఖాతా తెరవబడిన తేదీ: ................................................................
ఉద్యో గి కోడ్:

సంతకం: ......................................................

జీతభత్యాల ఖాతా కోసం: ఫారమ్లో పేర్కొన్న ఫో టోగ్రాఫ్, సంతకం/సంప్రదింపు చిరునామా & శాశ్వత చిరునామా వివరాలు మరియు అతని/ఆమె ఉద్యో గి కోడ్ సరిగగా ్నే ఉన్నాయని మేము నిర్ధారిసతు ్న్నాము ..........................................................
సాక్షి సంతకం చేయడానికి అధికారం ఉన్న వ్యక్తి పేరు:
పరిచయం చేసతు ్న్న వ్యక్తి యొక్క సంతకం

తేదీ ముద్రతో సంతకం
తే

తే

నె

నె

సం

సం

సం

సం

కస్ట మర్ వివరాల సేకరణ (కె.వ�ై.సి.) యొక్క ధృవీకరణ
నేను వీరిని కలిశాను, శ్రీ./కుమారి .....................................................................................................

శ్రీ./కుమారి ..................................................................................................................................................................

మరియు శ్రీ./కుమారి ..............................................................................................................................................................................................ని (సంయుక్త ఖాతా అయితే అందరి పేర్లు వ్రాయాలి) వ్యక్తిగతంగా కలిసాను మరియు
ఫారమ్లో పేర్కొన్న గుర్తింపు మరియు చిరునామా సరిగగా ్నే ఉన్నట్లు నేను నిర్ధారిసతు ్న్నాను వాటిని నా సమక్షంలోనే వ్రాసారు & సంతకం చేసారు. నేను వాస్త వ పత్రా లను చూసాను & ధృవీకరిసతు ్న్నాను. కస్ట మర్(లు) మంచి ప్రవర్త నను కలిగి ఉన్న వారు
అని నేను నిర్ధారిసతు ్న్నాను.
బ్యాంక్ అధికారి పేరు .....................................................................................................................................

సమావేశ సమయం: .........................................................................................................................................

ఉద్యో గి కోడ్
తేదీ
తే

నె

నె

సం

సం

ఖాతా సంఖ్య

కస్ట మర్ ఐడి

కస్ట మర్
ఐ.సి. 1

వ్యాపార విభాగం

భాగస్వామి విభాగం

(వర్తించినట్ల యితే)

బ్యాంక్ అధికారి యొక్క సంతకం

సం

సం

కస్ట మర్
ఐ.సి. 2

కస్ట మర్
ఐ.సి. 3

బి.ఆర్.బి

ఆర్.బి.

ఐ.ఎస్.బి.

ఇ.బి.బి.

సి.బి.బి.

బి.ఆర్.బి

ఇ.బి.బి.

సి.బి.బి.

ఆర్.బి.

ఐ.ఎస్.బి.

ఇ.సి.బి.

సి.ఐ.బి.

సి.ఎఫ్.ఐ.బి.జి.

సి.ఎఫ్.ఆర్.హెచ్.ఇ.

జి.ఆర్.ఎం.

ఎం.ఎన్.సి

ఐ.ఎన్.బి.కె.జి.

ఐ.ఎఫ్.ఐ.

డి.బి.

ఎస్.ఐ.జి.ఎ.

వీరి సహకారంతో

వీరి సేవతో

ఉద్యో గి పేరు ............................................................................................................................................

ఉద్యో గి పేరు .....................................................................................................................................

సంతకం .................................................................................................................................................

సంతకం ..........................................................................................................................................

బాధ్యత వహించాల్సిన ఆర్.ఎం. కోడ్ .............................................................................................................

ఆస్థి ఆర్.ఎం. ....................................................................................................................................

ఉద్యో గి కోడ్

ఉద్యో గి కోడ్

ప్రత్యేక స్థితి కలిగిన ఖాతా

పి.ఇ.పి.

ఎన్.జి.ఓ.

సంతకం ..........................................................................................................................................

ప్రత్యేక స్థితి లేదు

(బి.బి.ఎల్./ఆర్.టి.ఎల్ ద్వారా ఆమోదం పొ ందాలి)

ప్రమాదం వర్గం .........................................................................................................................................

ఉద్యో గి కోడ్

కంపెనీ కోడ్

ఉద్యో గి కస్ట మర్ ఐ.డి.

ప్రచారం కోడ్

ట్రా కర్ ఐ.డి.

సారథి ఐ.డి.

సంతకం & కస్ట మర్ ఐ.డి. .....................................................................................................................
(బి.ఎస్.డి.ఎల్/బి.ఎస్.పి ద్వారా సంతకం చేయబడాలి)

ఖాతాను తెరవడం కోసం ఎటువంటి ఛార్జీలు ఉండవు

నిర్ధారణ రసీదు

కస్ట మర్ పేరు: శ్రీ./కుమారి/శ్రీమతి./డా./ప్రొ ఫె.

ప�ైసలు

మొత్తం రూ.

చెల్లించడానికి ఉపయోగించిన చెక్
సంఖ్య.

బి.ఆర్.బి._148_జనవరి_04_13

కార్యాలయ ఉపయోగం
కోసం మాత్రమే

తే

బార్కోడ్

నగదు

బ్యాంక్ అధికారి పేరు .........................................................................................................................
తేదీ

తే

తే

నె

నె

సం

సం

సం

సం

..................................................................................................
బ్యాంక్ అధికారి యొక్క సంతకం

తక్షణ-సామగ్రి ఖాతాలు కాని వాటికి, ఎ.టి.ఎంలో లావాదేవీలు చేయడానికి అవసరమ�ైన ఎ.టి.ఎం/డెబిట్ కార్డ్ కొరియర్/పో స్ట్ ద్వారా మీ సంప్రదింపు చిరునామాలో అందించబడుతుంది. మీరు పిన్ నంబర్ను గోప్యంగా ఉంచాలని మేము అభ్యర్థిసతు ్న్నాము
మరియు పిన్ నంబర్ను దుర్వినియోగం చేసినట్ల యితే అందుకు బ్యాంక్ బాధ్యత వహించదు.
( 3)

ఫారమ్ డి.ఎ.1 నామినేషన్ ఫారమ్ (దయచేసి అందుబాటులో ఉన్న ఎంపికలలో ఒకదానిని ఎంచుకోండి) వ�ైయక్తికాలు/ఏకస్వామిక యాజమాన్యం ఉన్న వాటికి మాత్రమే వర్తిసతుంది
్
అవును, నాకు/మాకు బ్యాంకింగ్ నియంత్రణ చట్టం 1949 విభాగం 45జెడ్.ఎ. మరియు బ్యాంకింగ్ కంపెనీల (నామినేషన్) నియమాలు, 1985 నియమం 2(1) ప్రకారం నామినేషన్ కావాలి..
కాదు, నా/మా బ్యాంక్ ఖాతాలో నామినీని కలిగి ఉండటం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాల గురించి యస్ బ్యాంక్ అధికారి నాకు/మాకు వివరించినట్లు నేను/మేము నిర్ధారిసతు ్న్నాను/నిర్ధారిసతు ్న్నాము. అయితే, నాకు/మాకు ప్రయొజనాలను
వివరించినా కూడా, నేను/మేము ఖాతాలో ఎవరినీ నామినీగా పేర్కొనదలచుకోలేదు. ఖాతా తెరవడం కోసం నేను/మేము చేసిన అభ్యర్థ నను నామినేషన్ సౌకర్యం లేకుండానే ప్రాసెస్ చేయాలని మీకు అభ్యర్థ న****.
నేను/మేము ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
పేరు(లు) మరియు చిరనామా(లు)
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
నా/మా అయుక్త వయస్కులు మృతి చెందిన సందర్భంలో ఖాతాలో డిపాజిట్ చేసిన మొత్తాన్ని తీసుకోవడానికి నేను/మేము ………………………… కింది వ్యక్తిని నామినీగా పేర్కొంటున్నాను/పేర్కొంటున్నాము, వివరాలు దిగువ
అందించబడ్డా యి, యస్ తిరిగి అడగవచ్చు.
డిపాజిట్/ఖాతా

అవసరమ�ైతే, అదనపు వివరాలు

స్వభావం

నామినీ పేరు (వ్యక్తు లను మాత్రమే నామినీగా పేర్కొనవచ్చు)

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
చిరునామా
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
డిపాజిటర్తో ఉన్న సంబంధం ........................................................................................................................................................... వయస్సు ...................................... అయుక్త వయస్కులు అయితే, నామినీ పుట్టిన తేదీ

తే

తే

నె

నె

సం

సం

సం

సం

*నామినీగా పేర్కొన్న వ్యక్తి ఈ తేదీన అయుక్త వయస్కులు కనుక, నామినీగా పేర్కొన్న వ్యక్తి యుక్త వయస్సును పూర్తి చేసుకునే ముందు నేను/మేము/అయుక్త వయస్కులు మృతి చెందినట్ల యితే ఖాతాలో డిపాజిట్ చేసిన మొత్తాన్ని
స్వీకరించడానికి నేన/మేము శ్రీ.

(వయస్సు)

(పేరు, వయస్సు మరియు చిరునామాను) ........................................................................................................................................................................................................................................................................
ను నియమిస్తున్నాను/నియమిస్తున్నాము.
ఖాతాల యొక్క స్థిర డిపాజిట్ అడ్వైజ్/స్టేట్మెంట్ మరియు/లేదా పత్రా లు/ఉత్త రాలలో నా నామినీ పేరు ప్రదర్శించడానికి నేను
................................................................................................
** 1వ దరఖాస్తుదారు అయితే, సంరక్షకుల సంతకం
(అయుక్త వయస్కులు అయితే, సంరక్షకుల సంతకం)

అంగీకరిసతు ్న్నాను/

................................................................................................
** 2వ దరఖాస్తుదారు యొక్క సంతకం/వేలిముద్ర

అంగీకరించడం లేదు.
................................................................................................
** 3వ దరఖాస్తుదారు యొక్క సంతకం/వేలిముద్ర

......................................................................................................................
*** మొదటి సాక్షి యొక్క సంతకం

......................................................................................................................
*** మొదటి సాక్షి యొక్క సంతకం

పేరు: ..............................................................................................................

పేరు: ..............................................................................................................

చిరునామా ......................................................................................................

చిరునామా ......................................................................................................

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

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

తేదీ: ............................................................................ స్థ లం ...................................................................................................
* నామినీగా ఉన్న వారు అయుక్త వయస్కులు అయితే గీత గీయండి
**అయుక్త వయస్కుల పేరుతో డిపాజిట్ చేసినప్పుడు/ఖాతాను నిర్వహించినప్పుడు, అయుక్త వయస్కుల తరపున చర్యలు తీసుకోవడానికి చట్ట పరంగా అధికారం ఉన్న
వ్యక్తి సంతకం చేయాలి.
*** కస్ట మర్ వేలిముద్ర వేసిన సందర్భంలో మాత్రమే సాక్షి సంతకాలు అవసరం. **** కస్ట మర్ కనుక నామినీని పేర్కొనడానికి ఇష్ట పడకుంటే, తప్పనిసరిగా ఈ ప్రకటనను సేకరించాలి.

ప్రాథమిక మార్గ దర్శకాలు
సేవింగ్స్ బ్యాంక్ ఖాతా

వ్యక్తు లు స్వల్ప మొత్తా లలో నగదును పొ దుపు చేసుకుని, భవిష్యత్తు లో అవసరాలు వచ్చినప్పుడు సహాయపడటం కోసం సేవింగ్స్ బ్యాంక్ ఖాతాలు రూపొ ందించబడ్డా యి
నగదు/చెక్లు/డెబిట్/ఎ.టి.ఎం. కార్డ్ /ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్/మొబ�ైల్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా ఈ ఖాతాల నుండి మొత్తా లను డిపాజిట్/విత్డ్రా
చేయవచ్చు
భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (ఆర్.బి.ఐ.) ఆమోదం ప్రకారం అర్హత ఉన్న వ్యక్తి (వ్యక్తు లు) మరియు నిర్దిష్ట సంస్థ లు/ఏజెన్సీలు ఖాతాలు తెరవచ్చు
రోజువారీ ముగింపు బ్యాలెన్స్ ఆధారంగా మూడు నెలలకోసారి వడ్డీ చెల్లించబడుతుంది మరియు దగ్గ రలో ఒక్క రూపాయికి సమం చేయబడుతుంది, ఇది
కనీసం. 1/- అందించబడుతుంది. వివరాల కోసం, మా వెబ్స�ైట్ను www.yesbank.in సందర్శించండి
ఖాతాదారు(ల) పేరుతో తీసుకున్న చెక్లు, డివిడెండ్ వారెంట్లను ఈ ఖాతా ద్వారా మాత్రమే సేకరించాలి. ఖాతాదారు(ల)కు అనుకూలంగా
ధృవీకరించబడిన ఆర్థిక సాధనాలను సేకరించకూడదు

సంవత్సరాల వ్యవధి పాటు నిరంతరంగా ఖాతా ఆధారంగా కస్ట మర్ ప్రారంభించిన లావాదేవీలలో ఏవీ కూడా డార్మెంట్ ఖాతా వలె పరిగణించబడవు
కాలానుగుణంగా ఛార్జీల జాబితాలో బ్యాంక్ పేర్కొన్న నిర్దేశిత త్రమ
ై ాసిక సగటు బ్యాలెన్స్ను ఖాతాదారు కలిగి ఉండాలి. ఇందుకు అనుగుణంగా లేకుంటే సేవా ఛార్జీలు చెల్లించాల్సి ఉండవచ్చు.
ఆర్థిక త్రమ
ై ాసికం (ఏప్రిల్-జూన్, జూల�ై-సెప్టెంబర్, అక్టో బర్-డిసెంబర్, జనవరి-మార్చి) ముగిసే సమయంలో (రోజు ముగింపు) చివరి రోజున ఖాతాలో ఉన్న సగటు బ్యాలెన్స్ను త్రమ
ై ాసిక
సగటు బ్యాలెన్స్ (ఎ.క్యు.బి) అంటారు. ఉదాహరణకు–(సాయంత్రం (ఇ.ఓ.డి) బ్యాలెన్స్ 1వ రోజు+సాయంత్రం (ఇ.ఓ.డి) బ్యాలెన్స్ 2వ రోజు…...) /ఆర్థిక త్మ
రై ాసికంలో రోజుల సంఖ్య
ఎప్పుడ�ైనా వరుసగా మూడు నెలల పాటు జీతభత్యాలు క్రెడిట్ కాని పక్షంలో, పొ దుపు అవసరాల ఖాతా యొక్క ఎ.క్యు.బి. అవసరాలకు తగ్గ ట్లు ఉందో లేదో ఖాతా పరిశీలించబడుతుంది
ఖాతాలో అసంతృప్తికరమ�ైన ప్రవర్త నను గమనించిన సమయంలో ఖాతాను మూసివేయగల హక్కు బ్యాంక్కి ఉంది
పాస్బుక్ను పొ ందడం కోసం, దయచేసి మీ స్వంత శాఖలో సంప్రదించండి.

మీ కస్ట మర్ మార్గ దర్శకాలను తెలుసుకోండి

ఖాతాను తెరిచే సమయంలో, ఖాతాను తెరవడం, మోసం మరియు బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ లోని ఇతర దుర్వినియోగాల నుండి ఉత్త రాధికారి కస్ట మర్(లు), పబ్లి క్ సభ్యులు మరియు
మమ్మల్ని మేము రక్షించడంలో సహాయపడటం కోసం చిరునామా, వ్యక్తి యొక్క గుర్తింపు(లు) వంటి సాక్ష్యాల విషయంలో బ్యాంక్ సంతృప్తి చెందాలి
ఖాతాని తెరిచే/నిర్వహించే వ్యక్తి (వ్యక్తు ల) ఫో టోగ్రాఫ్లను బ్యాంక్కి అందించాలి
ఆదాయ పన్ను శాఖ నుండి పాన్ సంఖ్యను పొ ందిన వ్యక్తి/ఎంటిటీ తప్పనిసరిగా ఖాతా ప్రారంభం ఫారమ్లలో ఆ సంఖ్యను పేర్కొనాలి. ఇతరులు ఫారమ్ 60 (వ్యవసాయేతర)
లేదా ఫారమ్ 61(వ్యవసాయం) ప్రకటనను అందించాలి. బ్యాంక్ ఖాతాను తెరుస్తున్న సమయంలో ఆదాయ పన్ను వర్తించే ఏ రకమ�ైన ఆదాయం లేని అయుక్త వయస్కులు,

అతను /ఆమె శాశ్వత ఖాతా సంఖ్య (పి.ఎ.ఎన్) లేదా సాధారణ సూచిక నమోదు సంఖ్య (జి.ఐ.ఆర్.ఎన్.) తప్పనిసరిగా నమోద చేయాలి.
కస్ట మర్ వివరాలను సేకరణకు (కె.వ�ై.సి.) సంబంధించి ఆమోదించబడే పత్రా ల తాజా జాబితా శాఖలో అందుబాటులో ఉంటుంది. దయచేసి దీని కోసం మీకు సమీపంలో ఉన్న శాఖను
సంప్రదించండి.
మృతి చెందిన వ్యక్తి యొక్క ఖాతాలో ఉన్న బ్యాలెన్స్ను జీవించి ఉన్న వారికి/హక్కుదారుకి చెల్లించాల్సిన సమయంలో, సముచితమ�ైన మరియు నియంత్రణల ద్వారా అందించబడిన
మార్గ దర్శకాల ప్రకారం బ్యాంక్ సురక్షిత చెల్లింపులు చేసతుంది
్ .

నామినేషన్ సదుపాయం

వ్యక్తిగతంగా తెరిచిన ఖాతాలకు (అంటే ఏక�ైక యాజమాన్యం ఉన్న ఏక�ైక/సంయుక్త ఖాతాలకు కూడా) మాత్రమే నామినీని పేర్కొనగల అవకాశం ఉంటుంది, ప్రాతినిధ్యం
వహించడం కోసం తెరిచిన ఖాతాలకు ఇది అందుబాటులో ఉండదు

నామినీగా ఒక వ్యక్తిని మాత్రమే పేర్కొనవచ్చు
ఖాతాదారు అతని/ఆమె జీవితకాలంలో నామినీని ఎప్పుడ�ైనా పేర్కొనవచ్చు, రద్ద చేయవచ్చు లేదా మార్చవచ్చు. నామినీని పేర్కొంటున్నప్పుడు, రద్దు చేసతు ్న్నప్పుడు లేదా

మారుస్తున్నప్పుడు, కస్ట మర్ వేలిముద్ర వేసేలా అయితే మాత్రమే సాక్షి సంతకాలు అవసరం అవుతాయి
అయుక్త వయస్కులను కూడా నామినీలుగా పేర్కొనవచ్చు
ప్రసతు ్తం ఉన్న ఖాతాలలో నామినీని పేర్కొని ఉండకపో తే, శాఖలలో అందుబాటులో ఉన్న ఫారమ్ను పూరించడం ద్వారా ఖాతాదారు(లు) దీనిని పూర్తి చేయవచ్చు
కస్ట మర్లు ఇప్పటికీ నామినీని పేర్కొని ఉండకపో తే, వెంటనే చేయాల్సిందిగా విజ్ఞ ప్తి.

వివిధ సేవలు/సౌకర్యాలను ఉపయోగించడం మరియు వాటి ప్రయోజనాలను పొ ందడం కోసం అవసరమ�ైన కీలక సమాచారం కోసం ‘యస్ బ్యాంక్ పౌరుల అధికారపత్రం’ మరియు ‘ఛార్జీల షెడ్యూల్’ యొక్క కాపీలు కస్ట మర్ అభ్యర్థిస్తే అందించబడతాయి మరియు బ్యాంక్ వెబ్స�ైట్లో అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఉత్పత్తి లోని ఫీచర్లకు సంబంధించి ఏవ�ైనా ఫిర్యాదులు ఉంటే, బ్యాంక్లో అందుబాటులో ఉండే ఫిర్యాదుల పరిష్కార విభాగాన్ని సంప్రదించండి, yestouch@yesbank.in మరియు 30 రోజులలో కనుక సంతృప్తికరమ�ైన పరిష్కారం లభించకుంటే, భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ద్వారా మీ ప్రాంతంలో నియమింపబడిన విచారణాధికారిని సంప్రదించండి.

