� ૃત્�ુ દાવા માટ� અર�

દ્વારા,
______________________________
______________________________
______________________________
પ્રિત,
શાખા મેનેજર,
યસ બ�ક �લિમ્� ડ
___________________ શાખા
િપ્રય સાહ�બશ્રી,
સંદભર્: � ૃત્�ુ પામેલ વ્ય�ક્ત�ું ખા� ંુ
સ્વ શ્રી/શ્રીમતી ____________________________
ખાતા સંખ્યા ______________________________
�/
ુ ં અમે _________________________________________________ તાર�ખે શ્રી/શ્રીમતી __________________________________________.
નાં

િનધનની

� �ચના

આપીએ

છે .

તે/તેણી

તમાર�

બ્રાંચમાં

ઉપરોક્ત

ું
ખા�(તા)

ધરાવે

છે .

ું
ખા�(તા)

આમનાં

નામે

છે :

_____________________________________________________
�/
ુ ં અમે �બનવિસયતે � ૃત્્ુ પામેલ વ્ય�ક્ત ઉપરોક્ત નામનાં ક્ર��ડ્માંનાં ઉપા��ત થયેલા વ્યાજ સાથે બેલેનસ મા્� મારો/અમારો દાવો ન�ધા�ું
�ં/ન�ધાવીએ છ�એ. �/
ુ ં અમે ઉપરોક્ત � ૃત્્ુ પામેલ વ્ય�ક્ત નામનાં કા� �ની વારસદાર(રો)/ નોિમની/ સં્ક્ુ ત ધારક �ં/છ�એ અને બ�કનાં િનયમો અને
�ુનસફ� �ુજબ � �કવણી મા્� મારા/અમારા દાવાની ન�ધણી કર�ું �ં/કરાવીએ છ�એ. � ૃત્્ુ પામેલ વ્ય�ક્ત અને કા� �ની વારસદારો િવષે મહત્વ� �ણર્
�ણકાર� નીચે બતાવેલ �ુજબ છે .
1.

� ૃત્્ુ પામેલ વ્ય�ક્તનાં માતા-િપતા�ુ ં � ��ું નામ:
િપતા: ________________________________
માતા: ________________________________

2.

� ૃત્્ુ પામેલ વ્ય�ક્તનો ધમર્: ________________________

3.

�િવત (i) પિત (ii) પત્ની (iii) બાળકો (iv) િપતા (v) માતા (vi) ભાઇઓ (vii) બહ�નો (viii) પૌત્રની િવગતો. જો �હન�ુ સં્ક્ુ ત પ�રવાર હોય, તો તેમની
સંબિં ધત �મર સાથે કતાર્ અને સહ-ભાગીદારો�ુ ં નામ અને સરના�ુ.ં

સીર�યલ
નંબર
1.
2.
3.
4.
5.

� ૂ�ં ુ નામ

�મર

વ્યવસાય

સરના�ું

� ૃત્�ુ પામેલ વ્ય�ક્ત સાથે સંબધ
ં

4. જમાકતાર્ નાં સગીર બાળકનાં પાલક(કો)�ુ ં અથવા તેમનાં નામ
(a) �ુ ં �ુ દરતી પાલક છે : ……………………………………………………………………………
(b) આનાં દ્વારા િનમ�ુકં કર� લા પાલક: ……………………………………………………………
ભારતમાં કા� �ની અદાલત દ્વારા. જો એમ હોય તો, તે ઑડર્ રની પ્રમા�ણત નકલ અથવા યોગ્ય ર�તે હસતાક્ષ�રત કર� લી નકલ જોડો
(c) કોની કસ્ડ�માં: ………………………………………………………………………..………..
સગીર/સગીરો છે ?
5. હકદાર/રો�ુ ં � ��ું નામ અને સરના�ું
(i) ................................................................................................................
(ii) ................................................................................................................
(iii) ..............................................................................................................
�/
ુ ં અમે નીચેના દસતાવેજો જમા ક�ું �ં/કર�એ છ�એ. �ૃપા કર� ચકાસણી પછ� મરણનો � �ળ દાખલો અમને પાછો આપો:
1. મરણનો દાખલો (� �ળ + 1 ફો્ોકૉિપ) ર��કરનાર:
2. ક્ષિત� �િત� પત્ર
�/
ુ ં અમે તમને, ઉપરોક્ત સવગર્સથ વ્ય�ક્તનાં નામે ક્ર��ડ્માંની બાક� રકમને મારા/અમારા વતી ................................................................................................
ને � �કવવાની િવનંતી કર�એ છ�એ.
�/
ુ ં અમે અહ� સત્યિનષ્ઠા� �વર્ક પ્રિતજ્ઞા ક�ું �ં/કર�એ છ�એ ક� સક્ષમ કો્ર્ તરફથી હકદારની �ુકવણી અ્કાવવાનો કોઈ આદ� શ નથી અને �યાં �ુધી �ુ ં ��ુ ં �ં
અને િવ�ાસ ક�ું છે ક� ઉપરોક્ત િવધાનો સાચા અને સચો્ છે .
આપનો િવ�ા�ુ,

સથાન:
તાર�ખ:

દાવેદાર(રો) ની સહ�
� ૂ�ં ુ નામ

(રા�યમાં લા�ુ
સ્� �પ એક્્ �ુજબ યોગ્ય ર�તે સ્��પ કરાયેલ)

સહ�

� ૃત્�ુ પામેલ વ્ય�ક્ત માટ� ક્ષિત� ૂિત�ના દાવા
(હયાતની કલમ સાથે નોિમનેશન/સં�ક્ુ ત ખાતા િસવાયના �કસ્સા માટ�)

કા� ૂની પ્રિતિનિધત્વની રચના િવનાના સ્વગર્ સ્થ વ્ય�ક્તના ખાતામાં બેલ�સની �ુકવણીના સંબધ
ં માં ક્ષિત� ૂિત�નો પત્ર
પ્રિત,
શાખા મેનેજર,
યસ બ�ક �લિમ્� ડ
મને/અમને �ુકવણી કરવા મા્� તમારા �ુકવવા અને સંમત થવાના કારણસર,

હકદારના નામ અહ� સામેલ કરો
1) __________________________________________
2) __________________________________________
3) __________________________________________
શ્રી/શ્રીમતી/�ુ માર�ના � ૃત્્ું પછ� તેમના નામે તમાર� બ�કમાં________________________________________________ બચત બ�ક/ચા�ુ/એફડ�/આર.ડ�.
ખાતા ક્રં. વગેર�ના _____________________________ જમા ખાતે, �ુ લ �િપયા _________________________ તેની/તેણીની માલમ�ાના વ્યવસથાપનનાં
પત્રો

અથવા

ઉ�રાિધકાર�ના

પ્રમાણપત્ર

અથવા

માલમ�ાના

િનયંત્રક

હક

તરફથી

પ્રભાિવત

કરતા

પ્રમાણપત્રની

રચના

િવના,

�ુકવવામાં આવ્યા અથવા �ુકવાશે ક� કોઈ પણ દ� ય નથી �/
ુ ં અમે અહ� મારા સવયં/ અમારા સવયં અને મારા/અમારા વારસદાર, કા� �ની પ્રિતિનિધઓ,
વિસયતનામાના વહ�વ્કતાર્ ઓ અને સંચાલકો, સં્ક્ુ ત ર�તે અને વ્ય�ક્તગત ર�તે તમને અને તમારા ઉ�રાિધકાર�ઓને તમામ દાવા, માંગ, પ્ર�ક્રયાઓ, �ુકસાન,
ક્ષિત, �ુલ્ક અને મને/અમને � �વ�ક્ત �ુજબની કિથત રકમ �ુકવવા મા્� તમે સંમત થયા હોય/અથવા �ુકવવાના કારણથી અથવા પ�રણામથી તમાર� સામે
� �કવેલા અથવા તમે વહોર� લા ખચાર્ મા્� ક્ષિત� �િત� કરવા મા્� જવાબદાર અને સંમત છ�એ.
સહ� અને િવત�રત કરાયેલ
ઉપર જણાવેલ નામની વ્ય�ક્ત દ્વારા આ ____________ વાર� ____________ બે હ�ર ________________________ના રોજ
ઉપર જણાવેલ નામની વ્ય�ક્ત દ્વારા સહ� અને િવત�રત કરાયેલ (હકદાર સ�હત તમામ કા� �ની વારસદારો)
� ૂ�ં ુ નામ

સહ�

હકદારો તરફથી સ્વી�ૃિત

�ુ ં ________________________________________________ િપતા __________________________________________________________ �મર
વષર્____________________ / અમે, __________________________________________ િપતા _________________________________________
�મર વષર્ ____________________એ સવ. શ્રી/શ્રીમતીના િનધન પર બચત/ચા�ુ ખાતા ક્ર. _______________________________________ માં જમા
બેલ�સ મા્� દાવો કરવા ______________ (તાર�ખ) ના રોજ યસ બ�ક �લિમ્�ડમાં દાવો/ક્ષિત� �િત� જમા કર� છે .
�/
ુ ં અમે વ�ુમાં જણા�ું �ં/જણાવીએ છ�એ ક� યસ બ�ક તરફથી બચત/ચા�ુ ખાતા નં __________________________ માં સ� �ણર્ અને �િતમ પતાવ્ ખાતે
અમને ખાતા ________________________ પર પીઓ નં/ક્ર��ડ્ પ્રાપ્ત થઈ છે .
ું
�/
સંબધ
ં માં યસ બ�ક સામે વ�ુ કોઈ દાવો નથી.
ુ ં અમે વ�ુમાં જણા�ું �ં/જણાવીએ છ�એ ક� ઉપર ઉલ્લે�ખત ખા�/ખાતાના
હકદારની સહ�
સીર�યલ
નંબર

હકદાર�ું નામ

1.*

સહ�

ર� વન્ �
સ્ટ �મ
ચ�ટાડો

2.

ર� વન્ �
સ્ટ�મ
ચ�ટાડો

તાર�ખ: _________________ સથાન: __________________
સાક્ષી: _______________

*અિશ�ક્ષત વ્ય�ક્તના �કસસામાં અલગથી મા� ૃ ભાષામાં ઘોષણાપત્ર મેળવવા�ુ ં રહ�શે. વ�ુમાં, �� �ઠા�ુ ં િનશાન લગાવેલ હોય તેવા �કસસામાં, ર� વન્ � સ્��પ પર
પણ તે જ છાપ હોવી જોઈએ અને સવતંત્ર વ્ય�ક્તની સાક્ષી હોવી જોઈએ.

સ્વગર્ સ્થના ખાતા પર ડ��બટ્સ સંચા�લત
કરવા માટ� નો અિધકાર
દ્વારા,
_______________________
_______________________
_______________________
પ્રિત,
શાખા મેનેજર
યસ બ�ક
__________________ શાખા
િપ્રય સાહ�બશ્રી,
સંદભર્: � ૃત્�ુ પામેલ વ્ય�ક્ત�ું ખા� ંુ
સ્વ શ્રી/શ્રીમતી ___________________________
ખાતા નં.(નંબરો) ____________________________
તમે �ણો છો તે �ુજબ �/
ુ ં અમે ઉપર ઉલ્લે�ખત ખાતા નં.(નંબરો)ના હયાત/નૉિમની છ�એ. �યાં �ુધી �ુ ં સવગર્સથ�ુ ં ખા� ું બંધ કરવામાં સમથર્ ર�ુ ં ત્યાં �ુધી �ુ ં
બ�કને હાજર માનક � �ચનાઓ/ડ��બ્ આદ� શો મા્� નીકળતા તમામ ડ��બટ્સ ઉપરોક્ત ખાતામાંથી � �કવવા મા્� અિધ�ૃત ક�ું �ં.
� �ચના/આદ� શ �વી િવગતો નીચે �ુજબ છે :
સીર�યલ
નંબર

ડ��બટની રકમ

1.
2.
3.
4.
5.

આપનો આભાર

(રા�યમાં લા�ુ
સ્� �પ એક્્ �ુજબ યોગ્ય ર�તે સ્��પ કરાયેલ)

નાણાં લેનાર�ું નામ

ડ��બટની સમા�પ્ત તાર�ખ

ડ��બટની �ુનરા� ૃિ�

