!ೌದು %ಾ'ಂ) *+,ೇ/0 ಇನು3456ಂ7ೆ38 ಪ+ಮುಖ "<ಯಮಗಳ@ ಮತುB ಷರತುBಗಳ@"
1. !ಾ#$ಾ#ನಗಳ(:
)*+ೇ./ ಇನು2345ಂ7 ())ಐಗಳ(): ))ಐಗಳ( (9ಾ:; / !ಾ<ೆ7) ಇಂತಹ ಸಲಕರCೆಗಳDE ಸಂಗ*ಹ!ಾFರುವ Hೌಲ#ದ
KರುದL ಹಣ9ಾಸು Nೇ!ೆಗಳ(, ರ!ಾOೆ Nೌಲಭ#ಗಳ( NೇQದಂRೆ ಸರಕು ಮತುT Nೇ!ೆಗಳ ಖQೕVWೆ ಅನುಕೂಲ!ಾಗುವ +ಾವZ
ಉಪಕರಣಗ]ಾF!ೆ.
^ಮ_ Wಾ*ಹಕರನು` Zaದು9ೊab (KYC): Wಾ*ಹಕರನು` ಗುರುZಸಲು ಮತುT Wಾ*ಹಕರ ಗುರುತನು` ಪQcೕDಸಲು dಾ#ಂe
ಅಳವfgದ Hಾಗ;ದಶ;ನಗಳ(.
!ೈಯkTಕ ಗುರುZನ ಸಂ$ೆ# ()l): )) ಎಂಬುದು ಸಂ$ಾ# +ಾಸo:; ಆFದುq, ಇದು ))ಐ ^ೕಡುವ ಸಂದಭ;ದDE
dಾ#ಂk^ಂದ Wಾ*ಹಕ^Wೆ ಹNಾTಂತQgದ kಟ` tಾಗ!ಾFuೆ.
vೋಲ/w: dಾ#ಂk`ಂದ ))ಐಗಳನು` ಖQೕVg / ಖQೕVಸುವ ವ#kTಗಳ( / ಸಂNೆxಗಳ( ಮತುT ಅಂತಹ ಸಲಕರCೆಗಳDE
ಸಂಗ*ಹ!ಾFರುವ Hೌಲ#9ೆy KರುದL!ಾF ಹಣ9ಾಸು Nೇ!ೆಗಳ(, ರ!ಾOೆ Nೌಲಭ#ಗಳ( NೇQದಂRೆ ಸರಕು ಮತುT Nೇ!ೆಗಳನು`
ಖQೕVಸಲು ಅuೇ ಬಳg.
2. dಾ#ಂk`ಂದ +ೆz): ಸಲಕರCೆಗಳನು` ಖQೕVಸುವ +ೆz): Wಾ*ಹಕರ Oೇಮಕ:
a. "^ಮ_ Wಾ*ಹಕರನು` Zaದು9ೊab" Hಾಗ;ದc; ಸೂತ*ಗಳನು` ಅನುಸQg9ೊಂಡು dಾ#ಂe {ೕಸ|} K!ೇಚOೆ•ಂದ
Wಾ*ಹಕ^Wೆ +ೆz): ಇನು2345ಂ7 ())ಐ) ^ೕಡ<ಾಗುತTuೆ.
dೌ. dಾ#ಂkನ / +ಾಲುuಾರ !ೆdೆ2ೖಟ`DE ಪ*ದc;ಸ<ಾದ ಶುಲyದ !ೇ]ಾಪ€|ಯಂRೆ )*+ೇ./ ಇನು2345ಂಟ` KತರCೆ /
ಬಳ9ೆWಾF dಾ#ಂe ಮತುT "^ಯಮಗಳ( ಮತುT ಷರತುTಗಳ" !ೆdೆ2ೖಟ`DE ಲಭ#!ಾಗುವಂRೆ dಾ#ಂe ಶುಲyವನು` K‚ಸುತTuೆ.
c. ))ಐ ಅನು` ^ವ;ƒಸಲು dಾ#ಂe Wಾ*ಹಕರನು` )l ^ೕಡdೇಕು. )l ದುರುಪ„ೕಗವನು` ತ…ೆಗಟ|ಲು Wಾ*ಹಕರು
ಸಮಂಜಸ!ಾದ ಮುOೆ`ಚ‡Q9ೆ RೆWೆದು9ೊಳbdೇಕು. ಸಮಂಜಸ!ಾದ 9ಾಳˆ ಮತುT ಮುOೆ`ಚ‡Q9ೆWಾF ‰ಾವŠuೇ
ದುರುಪ„ೕಗದ ಪQCಾಮ!ಾF )lಐ ಮತುT / ಅಥ!ಾ ಅನ‚ಕೃತ ಬಳ9ೆWೆ ಬƒರಂಗಪfಸುK9ೆ•ಂದ Oೇರ!ಾF ಅಥ!ಾ
ಪ•ೋŽ!ಾF ಉಂ•ಾದ ‰ಾವŠuೇ ಪQCಾಮಗaWೆ Wಾ*ಹಕರು Hಾತ* ಜ!ಾdಾqರ•ಾFರುZTೕQ. )*+ೇ./ ಉಪಕರಣದ
‰ಾವŠuೇ ಅನ‚ಕೃತ ಬಳ9ೆ ಮತುT ಅಂತಹ ದುರುಪ„ೕಗದ ಪQCಾಮ!ಾF Oೇರ!ಾF ಅಥ!ಾ ಪ•ೋŽ!ಾF ಉಂ•ಾದ
‰ಾವŠuೇ ನಷ| ಅಥ!ಾ vಾ^WಾF Wಾ*ಹಕನು dಾ#ಂಕ` vೊCೆWಾQ9ೆಯನು` ^•ಾಕQಸುRಾTOೆ.
d. Wಾ*ಹಕನು )*+ೇ./ ಸಲಕರCೆಯ ಸುರ•ತ +ಾಲOೆWೆ ಜ!ಾdಾqರOಾFರುRಾTOೆ. ಉಪಕರಣದ ದುಬ;ಳ9ೆ ಅಥ!ಾ
ಪ*„ೕಜನದ ನಷ| ಅಥ!ಾ ಕಳbತನದ ಸಂದಭ;ದDE, Wಾ*ಹಕರು dಾ#ಂಕ` ‰ಾವŠuೇ ‘ಾ$ೆಗಳನು` / ಸಂಪಕ; 9ೇಂದ*ವನು`
ತŽಣ!ೇ ZaಸುRಾT•ೆ. Wಾ*ಹಕರು dಾ#ಂ9ೆ’ ಅನ‚ಕೃತ ವ#ವvಾರವನು` ವರV Hಾಡುವವ•ೆWೆ Wಾ*ಹಕರು ಎ<ಾE ಅನ‚ಕೃತ
ವƒ!ಾಟುಗaWೆ vೊCೆWಾರ•ಾFರುRಾT•ೆ ಮತುT vೊCೆWಾರ•ಾFರುRಾT•ೆ. “ಾಜ’;ಳ !ೇ]ಾಪ€| ಪ*9ಾರ ಬರವ”Wೆ ಮತುT

+ಾವZ ಶುಲyದ +ಾವZಯ KನಂZಯ 5ೕ•ೆWೆ ಕ]ೆದುvೋದ / ಕ]ೆದುvೋದ ))ಐWೆ ಬದ<ಾF Wಾ*ಹಕ^Wೆ vೊಸ
ಸಲvೆಯನು` ^ೕಡ<ಾಗುತTuೆ.
ಇ. ))ಐನ ಪ*9ಾರ ಮತುT ಗುಣಲŽಣಗಳನು` ಅವಲಂ•g ಅನುಮZಸ<ಾದ ವƒ!ಾಟುಗaWಾF ‰ಾವŠuೇ dಾ#ಂe ಎ€ಎಂ
ಅಥ!ಾ Oೆಟoe; ಎ€ಎಂಗಳDE ))ಐ ಬಳಸಬಹುದು. ))ಐ ಬಳ9ೆಯ ಸಮಯದDE ಎ€ಎಂ^ಂದ ^ೕಡಲ–ಟ| “ಾ—; gE˜
ವƒ!ಾ€ನ ಪŠ•ಾ!ೆ‰ಾF ^ಬ;ಂ‚ಸdಾರದು. dಾ#ಂk^ಂದ ^ವ;ƒಸಲ–ಡುವ ವ#ವvಾರಗಳ uಾಖ<ೆಗಳ( ಎಲE
ಉuೆqೕಶಗaWಾF ^Cಾ;ಯಕ ಮತುT dೈಂfಂ™ ಆFರುತT!ೆ.
f. ‰ಾವŠuೇ ಸಮಯದಲೂE )*+ೇ./ ಇನು2345ಂಟ`DE dಾk ಇರುವ ಸಮRೋಲನದ 5ೕ<ೆ dಾ#ಂe ‰ಾವŠuೇ ಬf/ಯನು`
+ಾವZಸುವŠVಲE.
g. dಾ#ಂe Wಾ*ಹಕQWೆ ಎš.ಎಂ.ಎš ಮೂಲಕ Wಾ*ಹಕನನು` ಸಂಪk;ಸುತTuೆ. ›dೈœ ಸಂ$ೆ#, ))ಐನ Hಾನ#Rೆಯ
ಅವ‚ ಮುFಯುವ 45 Vನಗಳ ಮುಂ“ೆ. ಸಲಕರCೆ ಮುFಯುವŠದಕೂy ›ದಲು Wಾ*ಹಕನು ಸಮRೋಲನ ›ತTವನು`
ಬಳg9ೊಳbdೇಕು. Wಾ*ಹಕನು ಸಮಂಜಸRೆಯ ಅವ‚„ಳWೆ ಸಮRೋಲನ ›ತTವನು` ಬಳಸVದq•ೆ, Wಾ*ಹಕನು dಾk
ಉaVರುವ ›ತTವನು` ಮರು+ಾವZ / ವWಾ;ವCೆWಾF dಾ#ಂ9ೆ’ ಸಂಪk;ಸಬಹುದು. ^ಯಂತ*ಕ ಸೂ•gದ ^V;ಷ|
ಅವ‚ಯDEžೕ Wಾ*ಹಕರು dಾ#ಂಕನು` ಸಂಪk;ಸVದqD,E ^ಯಂತ*ಕ Hಾಗ;ಸೂ•ಗಳ ಅನುNಾರ ಅತು#ತTಮ dಾk ಹಣವನು`
ವWಾ;•ಸ<ಾಗುತTuೆ.
h. Wಾ*ಹಕರು Hಾfದ ಪQvಾರ9ಾyF ‰ಾವŠuೇ ಹಕyನು` dಾ#ಂಕ` 9ಾಂ+ೆOೆ2ೕಷl +ಾDgಗಳ ^ಬಂಧOೆಗಳ ಪ*9ಾರ
ಸಂಪ ಣ;!ಾF ಪQಹQಸdೇಕು.
Oಾನು. ಎ<ಾE dಾ#ಂe vೊಂVರುವವರು YES dಾ#ಂkನ Wಾ*ಹಕರ vೊCೆWಾQ9ೆಯನು` ಅನುಸQಸುRಾT•ೆ. Wಾ*ಹಕರ
vೊCೆWಾQ9ೆ ^ೕZ ಕುQತು vೆ•‡ನ KವರಗaWಾF ದಯKಟು| www.yesbank.in ನDE dಾ#ಂಕ` !ೆdೆ2ೖ7 ಅನು` ಉ<ೆEೕ¡g
3. Wೌಪ#Rೆ: ಇDEರುವ Wಾ*ಹಕರು ಈ HಾƒZಯನು` "ಈ ^ಯಮಗಳ( ಮತುT ಷರತುTಗಳ" ಅfಯDEರುವ ಕ•ಾರುಗಳ
ಪ*ದಶ;ನದ ಮೂಲಕ ಬƒರಂಗಪfಸಬಹುuಾದ ಅಥ!ಾ ಅದ9ೆy ಸಂಬಂ‚gದಂRೆ ಅದನು` ಬƒರಂಗಪfಸಬಹುuಾದಂತಹ
ಎಲE HಾƒZಯನು` ಒಳWೊಂಡಂRೆ ಕ¤ಣ ರಹಸ#ವನು` ಇQg9ೊಳbdೇಕು. Wಾ*ಹಕ ಅಥ!ಾ vೌದು dಾ#ಂe ‰ಾವŠuೇ
ವ#kTಯ ಪ ವ; ಅನುಮZ•ಲEuೇ ‰ಾವŠuೇ ಮೂರOೇ ವ#kTWೆ ಅuೇ Kಷಯವನು` ಬƒರಂಗಪfಸುವŠVಲE. ಈ ಷರತುT
vೌದು dಾ#ಂe ^ೕfದ ))ಐ ಮು9ಾTಯವನು` ಉaದು9ೊಳ(bತTuೆ. 9ೆಳFನವŠಗಳ( ಈ ಷರತುTWೆ ಅಪ!ಾದಗ]ಾF!ೆ:
a. ಈWಾಗ<ೇ Nಾವ;ಜ^ಕ …ೊ5ೕನ`DE HಾƒZ;
dೌ. ‰ಾವŠuೇ Oಾ#‰ಾಲಯ, ಅ‚9ಾರ, €*ಬೂ#ನœ ಅಥ!ಾ ¥ೕರಂನ ‰ಾವŠuೇ 9ಾನೂನುಗಳ(, ^ಯಮಗಳ( ಅಥ!ಾ
^ಬಂಧOೆಗಳ ಅfಯDE ಅಥ!ಾ ಆuೇಶ ಅಥ!ಾ Vkyನ ಅನುNಾರ ಬƒರಂಗಪfಸುವ ಅಗತ#Kರುವಂತಹ HಾƒZ.

4. HಾƒZ ಬದDg: Wಾ*ಹಕರು 5ೕDಂ™ K]ಾಸದDE ‰ಾವŠuೇ ಬದ<ಾವCೆಯ vೌದು dಾ#ಂe / +ಾಲುuಾರ^Wೆ HಾƒZ
^ೕಡdೇಕು. ಮತTಷು|, Wಾ*ಹಕ vೆಸರು, ದೂರ!ಾ” ಸಂ$ೆ#, ಅಥ!ಾ ›dೈœ ಸಂ$ೆ# ಮುಂRಾದ KವರಗಳDE ‰ಾವŠuೇ
ಬದ<ಾವCೆಯ ಬWೆ’ vೌದು dಾ#ಂ9ೆ’ Zaಸdೇಕು.
5. ^„ೕಜOೆ KರುದL ^¦ೇಧ: ಈ "" ^ಯಮಗಳ( ಮತುT ಷರತುTಗಳ "ಅfಯDEರುವ 9ಾಯ;ಗಳ(, ಹಕುyಗಳ( ಅಥ!ಾ
ಜ!ಾdಾqQಗಳನು` žೕš dಾ#ಂಕ` ಪ ವ; D¡ತ ಒ)–Wೆ•ಲEuೆ Wಾ*ಹಕರು ‰ಾವŠuೇ ಪŽ ಅಥ!ಾ ವ#kTWೆ
^„ೕˆಸ<ಾಗುವŠVಲE ಅಥ!ಾ ^„ೕˆಸdಾರದು. "^ಯಮಗಳ( ಮತುT ಷರತುTಗಳ" ^ಯಮಗaWೆ ವ#ZQಕT!ಾF
‰ಾವŠuೇ ಉuೆqೕಶಪ ವ;ಕ ^„ೕಜOೆ ಅಥ!ಾ ^„ೕಗವŠ ಶ§ನ# ಮತುT ^ರಥ;ಕ!ಾFuೆ.
6. ಅHಾನತು ಅಥ!ಾ ಮು9ಾTಯ ಅಥ!ಾ ರದುqWೊaಸುವŠದು ಅಥ!ಾ ))ಐನ ^ಲುಗ…ೆ: vೌದು, ‰ಾವŠuೇ ಸಮಯದDE
ಮತುT ¨7, ಅHಾನತುWೊaಸುವ ಅಥ!ಾ ^•ಾಕQಸುವ ಅಥ!ಾ ))ಐ ಅನು` ಅಂತ#Wೊaಸಲು „ೕ•ಸುವಂRೆ ಇಂತಹ
ಪQgxZಗಳDE ಅದು Hಾಡಲು ಅಗತ#!ಾದ•ೆ ತೃ)T vೊಂVದqDE vೌದು. 9ೆಳFನ ಸಂದಭ;ಗಳDE:
(ಐ) Wಾ*ಹಕರ V!ಾaತನವನು` ©ೂೕªguಾಗ ಅಥ!ಾ ಘಟOೆಯDE vೌದು dಾ#ಂe Wಾ*ಹಕರ NಾKನ ಬWೆ’ ‰ಾವŠuೇ
ಸೂಚOೆ / ಸೂಚOೆಯನು` ಪ…ೆಯುತTuೆ;
(ii) ಈ ^ಯಮಗಳ( ಮತುT ಷರತುTಗಳ ಅfಯDE ‰ಾವŠuೇ ^ಯಮಗಳ(, ಷರತುTಗಳ(, ಷರತುTಗಳ( ಅಥ!ಾ ಅದರ
ಜ!ಾdಾqQಗಳನು` ಉಲEಂ¬ಸುವ Wಾ*ಹಕನ ಸಂದಭ;ದDE
(iii) ‰ಾವŠuೇ ^ಯಂತ*Cಾ‚9ಾQ ಅಥ!ಾ tಾರತದDE Oಾ#‰ಾಲಯ ಅಥ!ಾ ‰ಾವŠuೇ ತ^$ಾ ಸಂNೆx ^ೕfದ ಆuೇಶದ
ಮೂಲಕ Wಾ*ಹಕರ 5ೕ<ೆ vೇQದ ‰ಾವŠuೇ ^ಬ;ಂಧದ ಸಂದಭ;ದDE.
7. ನಷ| ಪQvಾರ: !ೈಯುkTಕ dಾ#ಂಕುಗಳ(, ಅದರ ^uೇ;ಶಕರು, ಅ‚9ಾQಗಳ(, ಉuೊ#ೕFಗಳ( ಮತುT ಏ®ೆಂಟ’aWೆ
‰ಾವŠuೇ ನಷ|, !ೆಚ‡ಗಳ(, ಶುಲyಗಳ(, ಮತುT ಅಂತಹ ಹಕyನು` ಉag9ೊಳbಲು ಅಗತ#!ಾದ ಹಣವನು` +ಾವZಸdೇ9ಾದ•ೆ,
ಸೂತ*, dೇf9ೆ, K“ಾರCೆ, K“ಾರCೆಗಳ(, ))ಐನ +ಾಲನು` vೊಂದುವ ‰ಾವŠuೇ ಕ…ಾ/ಯ ಅಥ!ಾ ಆ„ೕಗದ
9ಾರಣVಂದ, Wಾ*ಹಕರ tಾಗದDE ವಂಚOೆ, ^ಲ;Ž¯ ಅಥ!ಾ fೕ°ಾœ|.
8. ¥ೕš; ಮಜೂ#•ೆ: ಇDEರುವ ‰ಾವŠದOಾ`ದರೂ ಸಹ, vೌದು dಾ#ಂಕು ‰ಾವŠuೇ ಅ+ಾಯ, ನಷ|, vಾ^ ಅಥ!ಾ Wಾಯದ
9ಾರಣVಂದ ಉಂ•ಾಗುವ ಉಲ±ಣ, ಚಂಡHಾರುತ, ಚಂಡHಾರುತ, ಪ*!ಾಹ, ²ಂಚು, ಭೂಕಂಪ, dೆಂk ಮುಂRಾದ
^ಯಂತ*ಣಗಳ 9ಾರಣVಂuಾF Wಾ*ಹಕQWೆ vೊCೆWಾರOಾFರುವŠVಲE. , Nೊ³ೕಟ, Nೊ³ೕಟ ಅಥ!ಾ uೇವರ, ಯುದL, ದಂWೆ,
9ಾ*ಂZ, ದಂWೆ, ತ…ೆಗಟು|K9ೆ ಅಥ!ಾ ಮಂಜೂ•ಾZ, ಮುಷyರ, ಗಲtೆ, OಾಗQಕ ಗಲtೆ, 9ಾ²;ಕ k*ž ಅಥ!ಾ ಮುಷyರ,
<ಾe ಔ7 ಅಥ!ಾ ಬƒ¦ಾyರ, ‰ಾವŠuೇ ಉಪಯುಕTRೆಯ Nೇ!ೆ K•ೋ‚ ಕ*ಮ, k*²ನœ )ತೂQ, ಭ„ೕRಾ–ದOೆ
ಅಥ!ಾ Kಧµಂಸಕ k*ž, KಧµಂಸಕRೆ, vಾ#kಂ™, ^Qೕ•ತ ತಂತ*¶ಾನ ಅಥ!ಾ OೈಸF;ಕ ಹಸT·ೇಪ ಅಥ!ಾ
ಒಳನುಸುಳ(K9ೆ, ಉಪಗ*ಹಗaWೆ ನಷ| ಅಥ!ಾ vಾ^, ಉಪಗ*ಹ ಸಂಪಕ;ದ ನಷ| ಅಥ!ಾ ‰ಾವŠuೇ ಇತರ HಾƒZ
ಸಂವಹನ ಸಂಪಕ;, ಸಂಪಕ;ದ ನಷ| ಅಥ!ಾ ‰ಾವŠuೇ ಇತರ ಎದುQಸ<ಾಗದ ಶkT ಅಥ!ಾ ಕ…ಾ/ಯ.

9. Oೋ€ೕš Nೇ!ೆ: ಈ "" ^ಯಮಗಳ( ಮತುT ಷರತುTಗಳ "ಅfಯDE ^ೕಡdೇ9ಾದ ‰ಾವŠuೇ ಸೂಚOೆ ಅಥ!ಾ
ಸಂವಹನವŠ ಬರವ”WೆಯDEಲEVದqರೂ ಸಹ ಅಂFೕ9ಾರ9ೆy KರುದL!ಾF 9ೈ KತರCೆ ಅಥ!ಾ Oೋಂuಾ•ತ ಹುuೆqWೆ
Oೋಂuಾ•ಸಲ–€|ರdೇಕು. YES dಾ#ಂe D²•ೆ: ನ ಕ“ೇQ K]ಾಸ (ಒಂದು !ೇ]ೆ Oೋš dಾ#ಂkನDE ^ೕಡdೇ9ಾದ
ಸೂಚOೆ) ಮತುT YES dಾ#ಂkOೊಂVWೆ uಾಖDಸdೇ9ಾದ K]ಾಸವನು` Wಾ*ಹಕ^Wೆ ^ೕಡdೇಕು.
10. ಸಂಪಕ; 9ೇಂದ* Kವರಗಳ(: ‰ಾವŠuೇ ಪ*‘ೆ`ಗaWೆ ಸಂಬಂ‚gದಂRೆ, ದಯKಟು| •ೋœ ¨*ೕ ಸಂ$ೆ# 1800 3000
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