ਮਰੇ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

ਵਲ�
______________________________
______________________________
______________________________
ਸੇਵਾ ਿਵਖੇ,
ਸ਼ਾਖਾ ਮੈਨ�ਜਰ
ਯੈ�ਸ ਬ�ਕ ਿਲ.,
____________________ ਸ਼ਾਖਾ
ਿਪਆਰੇ ਸ਼�ੀ ਮਾਨ ਜੀ,
ਿਵਸ਼ਾ: ਮਰੇ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਖਾਤਾ
ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸ਼�ੀ /ਸ਼�ੀ ਮਤੀ ____________________________
ਖਾਤਾ ਨੰ ਬਰ ______________________________________
ਮ� / ਅਸ� ਸ਼�ੀ / ਸ਼�ੀ ਮਤੀ _______________________________________________________ ਦੇ ______________________________________
ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਿਦੰ ਦਾ/ਿਦੰ ਦੇ ਹ�। ਉਸ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਖਾ ਿਵਖੇ ਉਪਰੋਕਤ ਖਾਤਾ(ਤੇ) ਸੀ। ਖਾਤਾ(ਤੇ): __________________________________________
ਦੇ ਨਾਮ �ਤੇ ਹੈ/ਹਨ
ਮ� �ਪਰ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਮਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਦੇਣਯੋਗ ਹੋਈ ਿਵਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲ�ਸ ਲਈ ਮੇਰੇ / ਸਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੇ ਹ� ਜੋ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਿਬਨ� ਮਰ ਿਗਆ।
ਮ� / ਅਸ� �ਪਰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ(ਦੇ) ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ/ਸ�ਝਾ ਧਾਰਕ ਹ� ਅਤੇ ਬ�ਕ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਇੱ ਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ / ਸਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ
/ ਕਰਦੇ ਹ�। ਮਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ� ਬਾਰੇ ਸਬੰ ਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠ� ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
1.

ਮਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ:
ਿਪਤਾ: ________________________________
ਮ�: __________________________________

2.

ਮਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਧਰਮ: _____________________________

3.

ਿਜ਼ੰ ਦਾ (i) ਪਤੀ (ii) ਪਤਨੀ (iii) ਬੱ ਿਚਆਂ (iv) ਿਪਤਾ (v) ਮ� (vi) ਭਰਾਵ� (vii) ਭੈਣ� (viii) ਪੋਤਰੇ/ਦੋਤਰੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ। ਜੇ ਿਹੰ ਦੂ ਸ�ਝਾ ਪਿਰਵਾਰ ਹੈ ਤ� ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹ-ਕਰਤਾਵ�
ਦੀਆਂ ਸਬੰ ਧਤ ਉਮਰ� ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ।

ਲੰ . ਨੰ .
1.
2.
3.
4.
5.

ਪੂਰ ਾ ਨਾਮ

ਉਮਰ

ਪੇਸ਼ ਾ

ਪਤਾ

ਮਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ

4. ਜਮ��ਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਸਰਪ�ਸਤ/ਤ� ਦਾ ਜ� ਦੇ ਨਾਮ
(a) ਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਪ�ਸਤ ਹੈ: ………………………………………………………………
(b) ਕੀ ਸਰਪ�ਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ: ……………………………………………………………
ਕੋਰਟ ਔਫ ਲਾਅ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਤ� ਅਿਜਹੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਇਕ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਨਕਲ ਜ� ਵਾਜ਼ਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਨਕਲ ਨੱਥੀ ਕਰੋ
(c) ਇਹ ਿਕਸਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵੱ ਚ ਹੈ/ਹਨ: ………………………………………………………………………..
ਨਾਬਾਲਗ਼ (ਇਕ ਜ� ਵੱ ਧ)?
5. ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ
(i) ............................................................................................................
(ii) ...........................................................................................................
(iii) ...........................................................................................................
ਮ�/ਅਸ� ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੇ ਹ�। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਵਾਿਪਸ ਕਰੋ:
1. ਇਹਨ� ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ (ਅਸਲੀ + 1 ਫੋਟੋਕਾਪੀ):
2. ਹਰਜਾਨ� ਦਾ ਪੱ ਤਰ
ਮ�/ਅਸ� ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ ਖਾਿਤਰ ......................................................................................................... ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਮਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕ�ੈਿਡਟ ਿਵੱ ਚ ਪਈ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੇ ਹ�।
ਮ�/ਅਸ� ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸੱ ਚਾਈ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰ ਦਾ/ਿਦੰ ਦੇ ਹ� ਿਕ ਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲ� ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹ� ਹੈ ਜੋ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਿਬਆਨ
ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ ਿਬਹਤਰੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱ ਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ-ਪਾਤਰ,

ਥ�:
ਿਮਤੀ:

ਦਾਅਵੇਦਾਰ(ਰ�) ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਪੂਰ ਾ ਨਾਮ

(ਪ�ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਗੂ
ਸਟ�ਪ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਜਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ)

ਹਸਤਾਖਰ

ਮਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਲਈ ਹਰਜਾਨਾ
(�ਤਰਜੀਵੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ /ਸ�ਝੇ ਖਾਤੇ ਤ� ਅਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਲਈ)

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਿਬਨ� ਮਰੇ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆ ਰਾ ਚੁਣੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗ ਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਹਰਜਾਨ� ਦਾ ਪੱ ਤਰ
ਸੇਵਾ ਿਵਖੇ,
ਸ਼ਾਖਾ ਮੈਨ�ਜਰ
ਯੈ�ਸ ਬ�ਕ ਿਲ.
ਮੈਨੰ ੂ/ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ� ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜ� ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚ-ਿਵਚਾਰ ਿਵੱ ਚ,

ਇੱ ਥੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ(ਦੇ) ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ
1) __________________________________________
2) __________________________________________
3) __________________________________________
ਸ਼�ੀ / ਸ਼�ੀ ਮਤੀ / ਕੁਮਾਰੀ ________________________________________________ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬ�ਕ ਦੇ ਨਾਲ______________________________
ਬਚਤ / ਚਾਲੂ / ਐਫ ਡੀ / ਆਰ.ਡੀਯ ਖਾਤਾ ਨੰ. ਆਿਦ ਦੇ ਕ�ੈਿਡਟ ਤੇ ਪਈ ________________________________________________ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮ� ਤ�,
ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱ ਤਰ� ਜ� ਏਸਟੇਟ ਿਡਉਟੀ ਦੇ ਿਨਯੰ ਤ�ਕ ਵਲ� ਇਕ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਜੋ ਇਸ ਗੱ ਲ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਏਸਟੇਟ ਿਡਉਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜ� ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜ�
ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ, ਦੇ ਿਬਨ�, ਮ�/ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਸ� ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ/ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਵਾਰਸ� ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰ ਿਦਆਂ ਿਨਸ਼ਪਾਦਕ� ਅਤੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਕ� ਨੂੰ,
ਸ�ਝੇ ਅਤੇ ਵੱ ਖਰੇ-ਵੱ ਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਿਜੰ ਮਾ ਲ� ਦੇ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਿਵਆਂ, ਮੰ ਗ�, ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਨੁਕਸਾਨ�, ਿਵਗਾੜ�, ਸ਼ੁਲਕ� ਅਤੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ� ਕਾਰਣ� ਕਰਕੇ ਜ� ਨਤੀਿਜਆਂ ਿਵੱ ਚ ਜਦ� ਤੁਸ� �ਪਰ ਦੱ ਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਕਮ ਦਾ ਮੈਨੰ ੂ/ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਏ/ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਪੁਰਦ ਕਰਦਾ ਹ�।
ਹਸਤਾਖਰ ਅਤੇ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ
_____________ ਦੇ ਇਸ _______________ ਿਦਨ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ _________________________ ਦੋ ਹਜਾਰ
ਉਪੋਰਕਤ ਨਾਮ ਵਾਲੇ (ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ) ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਅਤੇ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ

ਪੂਰ ਾ ਨਾਮ

ਹਸਤਾਖਰ

ਦਾਅਵੇਦਾਰ� ਤ� ਹਾਮੀ

ਮ� _______________________________________________ ਸਪੁੱ ਤਰ ਜ� ਧੀ __________________________________________________________
ਉਮਰ _______________________________ / ਅਸ�, ______________________________________ ਸਪੁੱ ਤਰ ________________________________
ਧੀ_________________________________________________ਉਮਰ______________ਨ�_____________________ (ਿਮਤੀ) ਨੂੰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸ਼�ੀ ਮਾਨ/ਸ਼�ੀ
ਮਤੀ_________________________________ ਦੀ ਮੌਤ �ਤੇ ਬਚਤ/ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ _________________________________________ ਿਵੱ ਚ ਪਈ ਬਕਾਇਆ
ਰਕਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੈ�ਸ ਬ�ਕ ਿਲਿਮਟੇਡ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ/ਹਰਜਾਨਾ ਦਰਜ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ।
ਮ�/ਅਸ� ਦੱ ਸਦਾ/ਦੱ ਸਦੇ ਹ� ਿਕ ਅਸ� ਯੈ�ਸ ਬ�ਕ ਿਲ. ਵਲ� ਬਚਤ/ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ_______________________ ਿਵੱ ਚ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਅੰ ਿਤਮ ਿਨਪਟਾਰੇ ਵੱ ਲ___________________
ਖਾਤੇ ਤੇ ਪੀ ਓ ਨੰਬਰ/ਕ�ੈਿਡਟ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮ�/ਅਸ� ਅੱ ਗੇ ਇਹ ਦੱ ਸਦੇ ਹ� ਿਕ ਸਾਡਾ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱ ਸੇ ਖਾਤੇ(ਖਾਿਤਆਂ) ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਯੈ�ਸ ਬ�ਕ ਿਲ. ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹ� ਹੈ।
ਦਾਅਵੇਦਾਰ� ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਲੰ . ਨੰ .

ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ

1.*

ਹਸਤਾਖਰ

ਆਮਦਨੀ
ਮੁਹਰ
ਲਗਾਓ

ਆਮਦਨੀ
2.

ਮੁਹਰ
ਲਗਾਓ

ਿਮਤੀ: _________________ ਥ�: __________________
ਗਵਾਹ: _______________

* ਅਨਪੜ� ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ, ਦੇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੱ ਖਰੇ ਤੌਰ ਕੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱ ਗੇ, ਜੇਕਰ ਅੰ ਗੂਠ� ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਇਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਮੁਹਰ �ਤੇ ਵੀ ਿਚਪਕਾਉਣਾ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਕ ਆਤਮ-ਿਨਰਭਰ ਿਵਅਕਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਡੈਿ ਬਟ ਨਾਲ
ਿਨਪਟਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸ�ਪ ਣਾ

ਵਲ�
_______________________
_______________________
_______________________
ਸੇਵਾ ਿਵਖੇ,
ਸ਼ਾਖਾ ਮੈਨ�ਜਰ
ਯੈ�ਸ ਬ�ਕ
__________________ ਸ਼ਾਖਾ
ਿਪਆਰੇ ਸ਼�ੀ ਮਾਨ ਜੀ,
ਿਵਸ਼ਾ: ਮਰੇ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਖਾਤਾ
ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸ਼�ੀ/ਸ਼�ੀ ਮਤੀ ________________________________
ਖਾਤਾ ਨੰ .(ਇਕ ਤ� ਵੱ ਧ)

_________________________________

ਿਜਵ� ਤੁਸ� ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮ� / ਅਸ� ਉਪਰੋਕਤ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ �ਤਰਜੀਵੀ/ਨਾਮਜ਼ਦ ਹ�। ਜਦ� ਤੱ ਕ ਮ� ਮਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹ�, ਮ� ਬ�ਕ ਨੂੰ
ਮੌਜੂਦਾ ਿਮਆਰੀ ਿਨਰਦੇਸ਼� / ਡੈਿਬਟ ਆਿਗਆ-ਪੱ ਤਰ� ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਉਪਰੋਕਤ ਖਾਿਤਆਂ ਤ� ਸਾਰੀਆੰ ਡੈਿਬਟ ਰਕਮ� ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਬ�ਕ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹ�।
ਅਿਜਹੇ ਿਨਰਦੇਸ਼� / ਅਿਗਆ-ਪੱ ਤਰ� ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ� ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ:

ਲੰ . ਨੰ .

ਡੈਿ ਬਟ ਦੀ ਰਕਮ

1.
2.
3.
4.
5.

ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ

(ਪ�ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਗੂ
ਸਟ�ਪ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਜਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ)

ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ

ਡੈਿ ਬਟ ਦੀ ਆਖਰੀ ਿਮਤੀ

ਡੈਿ ਬਟ ਦੀ ਵਾਰੰ ਵਾਰਤਾ

