இறப்� ேகார�க்கான வ�ண்ணப்பம்

அ�ப்�நர்,
___________________________________
___________________________________
___________________________________
ெப�நர்,
கதிள ேமலாளர்,
ெயஸ் ேபங்க் லதமதெடட்,
__________________________ கதிள
ம்தப்ப�ற்��ய ஐயா,
பதில்: இறந்தவ�ன் கணக்�
ேலட் தி�/தி�மதி ____________________________
கணக்� எண்(கள்). ____________________________
நான்/நாங்கள்____________________________________________அன்� ்த�/்த�ம்த. ___________________________________
இறந்�வ�ட்டார்

என்பி்த

ெ்�வ�த�க்ெகாள்கதேறாம்.

உங்கள்

கதிளய�ல்

அவர்

ேம�ள்ள

கணக்ிக(கிள) ிவத�ள்ளார். கணக்�(கள்) ப�ன்வ�ம் ெபய�ல் உள்ளன: ______________________________
______________________________________________________
நான்/நாங்கள் ேமேல வழங்கப்பட்ட ெபயர் ெகாண்டவர் எந்் உய��ம் எ�்ாமல் இறந்்வ�க்�
உட்பட்ட வட்��டன் ��ய இ�ப்�க�க்கான ேகாைிலச் சமர்ப்ப�க்கதேறாம். நான்/நாங்கள் ேமேல
�றதப்ப�ட்�ள்ள

இறந்்வ�ன்

சட்டப்ப�யான

வா��(கள்)/நாமதன�/�ட்�

உ�ிமயாளர்

மற்�ம்

வங்கதய�ன் வ�்தகள் மற்�ம் வ��ப்பப்ப� இ�ப்�த ெ்ாிகக்கான என�/எங்கள் உ�ிம ேகாைில
சமர்ப்ப�க்கதேறாம். இறந்்வர் மற்�ம் அவை� சட்டப்ப�யான வா��கள் �றதத் ்கவல் கீ ழ் வ�மா�.
1.

இறந்்வ�ன் ெபற்ேறா�ன் �� ெபயர்:
்ந்ி்: _________________________________
்ாய: ___________________________________

2.

இறந்்வ�ன் ம்ம்: ____________________________

3.

உடன��ப்பவர்கள�ன் வ�வைங்கள் (i) கணவன் (ii) மினவ� (iii) �ழந்ி்கள் (iv) ்ந்ி் (v) ்ாய (vi)
சேகா்ைர்கள் (vii) சேகா்�கள் (viii) ேபைக்�ழந்ி்கள். ஹதந்� �ட்�க்��ம்பமாக இ�ப்ப�ன், கர்த்ாவ�ன்
ெபயர் மற்�ம் �கவ� மற்�ம் �ட்� வா��கள�ன் வய�.

வ. எண்

1.
2.
3.
4.
5.

��ப் ெபயர்

வய�

ெதாழில்

�கவ�

இறந்தவ�டனான
உற�நிைல

4. பணம் ெச�த�பவை� ிமனர் �ழந்ி்கள�ன் பா�காவல�ன்/கள�ன் ெபயர் அல்ல� ெபயர்கள்
(a)

ெசாந்் பா�காவலைா:: ……………………………………………………………

(b)

இ்ன் �லம் நதர்ணய�க்கப்பட்ட பா�காவலைா: ……………………………………………………………
இந்்தய சட்ட ந�்தமன்றம். ஆம் என�ல், அத்ிகய ஆர்ட�ன் ச�யான சான்றள�க்கப்பட்ட நகில
இிணக்க�ம்

(c)

ிமன�ன்/ிமனர்கள�ன்: ………………………………………………………………………..
பா�காவலர் ெபயர்?

5. உ�ிம ேகா�பவ�ன்/கள�ன் ெபயர்/கள் மற்�ம் �� �கவ�
(i) ..................................................................................................................
(ii) .................................................................................................................
(iii) .................................................................................................................
நான்/நாங்கள் ப�ன்வ�ம் ஆவணங்கிளச் சமர்ப்ப�க்கதேறாம். ச�பார்த் ப�ற� அசல் இறப்� சான்றத்ிழ
எங்கள�டம் ்த�ம்ப� வழங்�ம்ப� ேகட்�க்ெகாள்கதேறாம்:
1. இ
றப்� சான்றத்ழ் (அசல் + 1 நகல்) வழங்கதயவர்:
2. இழப்ப�� க�்ம்
நான்/நாங்கள் ேமேல �றதப்ப�ட்�ள்ள இறந்்வ�ன் இ�ப்�த ெ்ாிகிய என�/எங்கள் ெபய�ல்
................................................................................................................................. வழங்�ம்ப� ேகா�க்ிகய��கதேறாம்.
நான்/நாங்கள் உ�ிம ேகா�பவ�டம் ெ்ாிகியச் ெச�த�வ்தல் அ்தகாை�ள்ள ந�்தமன்றத்தலத�ந்�
எந்்க்

கட்�ப்பாட்�

நம்ப�க்ிகய�ன்ப�

ஆர்ட�ம்

ேமேல

வழங்கப்படவ�ல்ில

வழங்கப்பட்�ள்ள

மற்�ம்

அறதக்ிககள்

எனக்�/எங்க�க்�

அினத�ம்

அறதந்்

மற்�ம்

உண்ிமயானிவ

மற்�ம்

ச�யானிவ என்பி் �ிறப்ப� ஏற்கதேறாம்.

உங்கள் உண்ிம�ள்ள,

இடம்:
ே்்த:

உ�ிம ேகா�பவர்(கள்) ிகெயாப்பம்
��ப் ெபயர்

(மாநதலத்தற்� ெபா�ந்�ம் �த்திை சட்டத்தன்ப�
��ிமயாக �த்திைய�டப்பட ேவண்�ம்)

ைகெயாப்பம்

இறந்தவர் ேகாரல்க�க்கான இழப்ப��
(நியமனதாரர்/இ�ப்பவர் உடனான �ட்� கணக்� அல்லாத �ழல்க�க்�)

எனக்�/எங்க�க்� ெச�த்�வ� அல்ல� ெச�த்�வதாக ஏற்பைதக் க�த்தில்ெகாண்�
ெப�நர்,
கதிள ேமலாளர்,
ெயஸ் வங்கத காேசாில
சட்ட �றதப்ப�ட்ிட வழங்காமல் இறந்்வர் �லக்�ற்றதன் கணக்கத�ள்ள இ�ப்ிபச் ெச�த�வ�
ெ்ாடர்பான இழப்ப�ட்� க�்ம்

உ�ிம ேகா�பவர்கள�ன் ெபயிை(கிள) இங்ேக உள்ள��க
1) _____________________________________________________________
2) _____________________________________________________________
3) _____________________________________________________________
ேசமதப்� வங்கதய�ன் இ�ப்�/நடப்�/எஃப்�/ஆர்.�. கணக்� எண்____________________________________ ேபான்றவற்றதல்
உள்ள இ�ப்� ெ்ாிகயான �. ______________________________________ , ்த�/ ்த�ம்த _________________________________
என்ற ெபய�ிடய இறந்்வ�ன் ெசாத� �ிறயாக ெச�த்ப்பட்ட� அல்ல� ெச�த்ப்ப�ம் அல்ல�
எ��மதல்ில என்ற ெசாத்தன் ்ண�க்ிகயாளர் வழங்கதய சான்றத்ழ் அல்ல� இறந்்வர் ெசாத்தன் நதர்வாக
அல்ல� வா�� சான்றத்ழ் க�்ங்கள் எ��ம் வழங்காமல் இறந்�ள்ள்ால், என�/எங்கள் வா��கள், சட்ட
ப�ை்தநத்தகள்,

நதிறேவற்�பவர்கள்

மற்�ம்

நதர்வாகதகள்

ஒ�ங்கதிணந்�

க�ிமயான

�ிறய�ல்

உங்க�க்�ம் உங்கள் வா��க�க்�ம் இழப்ப�� வழங்�ேவாம் மற்�ம் சதல காைணங்கள�னால் அல்ல�
�றதப்ப�ட்ட ெ்ாிகிய எனக்�/எங்க�க்� ெச�த�வ்ன் வ�ிளவாக ஏற்ப�ம் அல்ல� வ�்தக்கப்ப�ம்
எல்லா

ேகாைல்கள்,

ேகா�க்ிககள்,

ெசயல்�ிறகள்,

இழப்�கள்,

ேச்ங்கள்,

கட்டணங்கள்

மற்�ம்

ெசல�கிளச் ெச�த�வ்ாகப் ெபா�ப்ேபற்� ஏற்கதேறாம்.
ிகெயாப்பமதட்� வழங்கதய நாள்
__________________ நாள் _____________________ மா்ம், இைண்டாய�ைத�__________________ அன்� ேமேல �றதப்ப�ட்டவர்
ிகெயாப்பமதட்� வழங்கத�ள்ளார்
ேமேல �றதப்ப�ட்டவர் (உ�ிம ேகா�பவர் உட்பட எல்லா சட்டப்ப�யான வா��கள்) ிகெயாப்பமதட்�
வழங்கத�ள்ளனர்
��ப் ெபயர்

ைகெயாப்பம்

உ�ைம ேகா�பவர்கள�ன் ஒப்�ைக

்த�/்த�ம்த__________________________________ இறப்ப�ல் ேசமதப்�/நடப்� கணக்� எண்________________________________இல் இ�க்�ம் இ�ப்ிபக் ேகா�வ்ற்காக___________________________________________-இன் மகனான அல்ல�
மகளான நான்___________________________________________________, ________________________________________________ வய�/
___________________________________-இன் மகனான___________________________________________-இன் மகளான நாங்கள்
______________________________, ____________________________________ வய�, _________________________________(ே்்த) அன்�
ெயஸ் ேபங்க் லதமதெடட்�ல் ேகாைில/இழப�ட்ிட சமர்ப்ப�த�ள்ேளாம்.
நான்/நாங்கள் ப�ஒ எண்/கணக்கதற்கான கடன் _________________________________________________என்ப்தல் எஸ் ேபங்க்
லதமதெடட்�லத�ந்� ேசமதப்�/நடப்� கணக்� எண்_____________________________________-இன் �� மற்�ம் இ�்த
ஒப்பிடப்ிபப் ெபற்ேறாம் என்பி்த ெ்�வ�த�க்ெகாள்கதேறாம்.
நான்/நாங்கள் இன� ெயஸ் ேபங்க் லதமதெடட்�ல் ேமேல �றதப்ப�ட்ட கணக்கதற்�/க�க்� எந்்க் ேகாைில�ம்
ேமற்ெகாள்ள மாட்ேடாம் என்பி்த ெ்�வ�த�க்ெகாள்கதேறாம்.
உ�ிம ேகா�பவர்கள�ன் ிகெயாப்பம்
வ. எண்

உ�ைம
ேகா�பவ�ன் ெபயர்

ைகெயாப்பங்கள்

1.*

வ�வாய
�த்திை
ைய
இைண

2.

வ�வாய
�த்திை
ைய
இைண

ே்்த: ___________________________ இடம்: ________________________
சாட்சத: ______________________
* ப�ப்பறதவ�ல்லா் நபைாக இ�ப்ப�ன், ்ன�யாக உள்�ர் ெமாழதய�ல் ஒப்�்ல் ெபறேவண்�ம். ேம�ம் ிகவ�ைல் ேைிக

இிணக்கப்பட்��ந்்ால், வ�வாய �த்திைய�ன் ம� �ம் ேைிக ெபா்தக்கப்பட ேவண்�ம் மற்�ம் இ்ற்� ஒ� ்ன�நபர்
சாட்சதயள�க்க ேவண்�ம்.

இறந்தவ�ன் கணக்�கள�ன் ெடப�ட்கைளக்
ைகயா�வதற்கான அங்கீ காரம்
அ�ப்�நர்,
___________________________
___________________________
___________________________
ெப�நர்,
கதிள ேமலாளர்
ெயஸ் ேபங்க்
__________________________ கதிள
ம்தப்ப�ற்��ய ஐயா,
பதில்: இறந்தவ�ன் கணக்�
ேலட் தி�/தி�மதி ____________________________
கணக்� எண்(கள்) __________________________________
ந�ங்கள் அறதந்்ப� நான்/நாங்கள் ேமேல �றதப்ப�ட்ட கணக்� எண்ண�ன்(கள�ன்) சட்ட வா��/நதயமன்ாைர்
ஆேவாம். அ�விை இறந்்வ�ன் கணக்ிக �ட எனக்� அ்தகாை�ள்ள�, ஏற்கனேவ உள்ள கணக்கதன்
ெபா�வான வழத�ிறகள�ல்/ெடப�ட் கட்டாயங்கள�ன் ப� ேம�ள்ள கணக்�கள�ன் எல்லா ெடப�ட்ிட�ம்
ஒப்பிடக்க வங்கதிய அங்கீ க�க்கதேறன்.
வ�்த�ிறகள்/கட்டாயங்கள�ன் வ�வைங்கள் ப�ன்வ�மா�:
வ.
எண்

ெடப�ட் ெதாைக

ெச�த்�பவ�ன்

ெடப�ட்�ன் ���

இ�ப்ப�ன் கால

ெபயர்

ேததி

இைடெவள�

1.
2.
3.
4.
5.

நன்றத

(மாநதலத்தற்� ெபா�ந்�ம் �த்திை சட்டத்தன்ப�
��ிமயாக �த்திைய�டப்பட ேவண்�ம்)

