ਯੈ#ਸ ਬ&ਕ ਪੂਰਵ-ਅਦਾਇਗੀ2ੁਦਾ ਯੰ ਤਰ6 ਲਈ ਸਭ ਤ: ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ "ਿਨਯਮ ਅਤੇ 2ਰਤ6"
1. ਪਿਰਭਾ2ਾਵ6:
ਅਦਾਇਗੀ2ੁਦਾ ਸਾਧਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਆਈ.): ਪੀਪੀਆਈ (ਕਾਰਡ / ਬਟੂਲੇ) ਅਿਜਹੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜੋ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਾਧਨ6 'ਤੇ
ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱ ਲ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਮਾਲੀ ਸੇਵਾਵ6 ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ6, ਿਵੱ ਤੀ ਸੇਵਾਵ6, ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਆਿਦ ਆਿਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ
ਕਰਵਾMਦੇ ਹਨ.
ਆਪਣੇ ਗNਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ (ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ.): ਬ&ਕ ਦੁਆਰਾ ਪਿਹਚਾਣ ਨੂੰ ਗਾਹਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਦ2ਾ-ਿਨਰਦੇ2 ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ
ਪੁ2ਟੀ.
ਿਨ#ਜੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (PIN): PIN ਇਕ ਅੰ ਕੀ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਪੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮQ ਬ&ਕ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪNਦਾਨ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕੱ ਟ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਹੈ.
ਧਾਰਕ: ਿਵਅਕਤੀਆਂ / ਸੰ ਸਥਾਵ6 ਜੋ ਬ&ਕ ਤ: ਪੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਪNਾਪਤ ਕਰਦੇ / ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਾਧਨ6 ਿਵੱ ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਮੁੱ ਲ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਵੱ ਤੀ ਸੇਵਾਵ6, ਮਾਲੀ ਸੇਵਾਵ6 ਆਿਦ ਸਮੇਤ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ6 ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇੱ ਕੋ ਹੀ ਵਰਤ: ਕਰਦੇ ਹਨ.
2. ਪNੀਪੇਡ ਗਾਹਕ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜੋ ਬ&ਕ ਤ: ਅਦਾਇਗੀ2ੁਦਾ ਸਾਧਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ:
a. ਪੂਰਵ-ਅਦਾਇਗੀ2ੁਦਾ ਸਾਧਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਆਈ.), "ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ" ਮਾਰਗਦਰ2ਨ6 ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ&ਕ ਦੇ ਇਕੋ
ਿਵਵੇਕ ਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
b. ਬ&ਕ ਬ&ਕ / ਸਿਹਭਾਗੀ ਦੀ ਵੈ#ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪNਦਰਿ2ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀ2ੁਦਾ ਯੰ ਤਰ6 ਦੀ ਜਾਰੀ
ਕਰਨ / ਵਰਤ: ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ' ਿਨਯਮ6 ਅਤੇ 2ਰਤ6 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ.
ਸੀ. PPI ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬ&ਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਿਪੰ ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ. ਗਾਹਕ PIN ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ: ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦਾ
ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਅਣਹ:ਦ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤ: ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ:, ਪੀ ਆਈ ਪੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ / ਜ6
ਪੀਪੀਆਈ ਦੀ ਅਣਅਿਧਿਕNਤ ਵਰਤ: ਦੇ ਿਸੱ ਧੇ ਜ6 ਅਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਗਾਹਕ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ.
ਗਾਹਕ ਅਦਾਇਗੀ2ੁਦਾ ਸਾਧਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਣਅਿਧਿਕNਤ ਉਪਯੋਗਤਾ ਲਈ ਬ&ਕ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ
ਤਰU6 ਦੇ ਦੁਰਵਰਤ: ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ: ਿਸੱ ਧੇ ਜ6 ਅਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜ6 ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ.
ਡੀ. ਗਾਹਕ ਪNੀਪੇਡ ਸਾਧਨ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਹਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ. ਅਦਾਇਗੀ2ੁਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਜ6 ਸਾਧਨ ਦੀ
ਦੁਰਵਰਤ: ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ, ਗਾਹਕ ਤੁਰੰਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਰ6ਚ / ਬ&ਕ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕQਦਰ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ. ਜਦ: ਤੱ ਕ ਗਾਹਕ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਟN6ਜੈਕ2ਨ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਨਹW ਕਰਦਾ ਗਾਹਕ ਉਦ: ਤਕ ਸਾਰੇ ਅਣਅਿਧਿਕNਤ ਟN6ਜੈਕ2ਨ6 ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰ
ਹੋਵੇਗਾ. ਇੱ ਕ ਨਵ ਸਾਧਨ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਲਿਖਤ ਿਵੱ ਚ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਗੁੰ ਮ / ਚੋਰੀ ਪੀਪੀਆਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ
ਚਾਰਜਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ.
ਈ. ਪੀਪੀਆਈ ਦੀ ਿਕਸਮ ਅਤੇ ਿਵ2ੇ2ਤਾਵ6 ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਿਦਆਂ ਪੀ.ਡੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਯ6 ਬ&ਕ ਏਟੀਐਮ ਜ6 ਨYਟਵਰਕ
ਏਟੀਐਮ ਿਵੱ ਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਅਨੁਕੂਲ ਟN6ਜੈਕ2ਨ6 ਲਈ ਹੈ. PPI ਦੀ ਵਰਤ: ਦੌਰਾਨ ATM ਦੁਆਰਾ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ

ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ, ਟN6ਜੈਕ2ਨ6 ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜ: ਨਹW ਿਲਆ ਜਾਏਗਾ. ਬ&ਕ ਦੁਆਰਾ ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਟN6ਜੈਕ2ਨ6 ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਸਾਰੇ ਉਦੇ26 ਲਈ
ਿਨਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਪNਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ.
f. ਬ&ਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮQ ਪੂਰਵ-ਅਦਾਇਗੀ ਸਾਧਨ ਿਵਚ ਬਕਾਇਆ ਬੈਲQਸ ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹW ਕਰੇਗਾ.
g ਬ&ਕ ਰੈਗੂਡ 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹW ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ. ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਪੀਪੀਆਈ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਿਮਆਦ ਖਤਮ
ਹੋਣ ਤ: 45 ਿਦਨ ਪਿਹਲ6. ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤ: ਪਿਹਲ6 ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤ: ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ. ਜੇਕਰ
ਗਾਹਕ ਯੋਗਤਾ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹW ਕਰਦਾ, ਤ6 ਗਾਹਕ ਬਕਾਇਆ ਬੈਲQਸ ਦੇ ਿਰਫੰ ਡ / ਟਰ6ਸਫਰ
ਲਈ ਬ&ਕ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱ ਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਖਾਸ ਸਮQ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਨਹW
ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ, ਤ6 ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਫੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਿਨਯਮਤ ਿਨਯਮ6 ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
h ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਬ&ਕ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪNਾਵਧਾਨ6 ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਿਨਪਟਾਇਆ
ਜਾਏਗਾ.
i. ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ6 ਨੂੰ ਯੈ#ਸ ਬ&ਕ ਦੀ ਗਾਹਕ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਗਾਹਕ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ
ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.yesbank.in ਤੇ ਬ&ਕ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ
3. ਗੋਪਨੀਯਤਾ: ਗਾਹਕ ਨ\ ਇਸ '' ਿਨਯਮ6 ਅਤੇ 2ਰਤ6 '' ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪNਦਰ2ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀ ਦੁਆਰਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਜ6 ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ6 ਉਸ ਨਾਲ ਸੀਿਮਤ ਨਹW, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵ6 ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਰੱ ਖਣਾ
ਹੋਵੇਗਾ. ਨਾ ਤ6 ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੀਸ ਬ&ਕ ਦੂਜੀ ਿਧਰ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਪNਵਾਨਗੀ ਤ: ਿਬਨ6 ਿਕਸੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਪੱ ਖ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਕਰੇਗਾ. ਇਹ ਧਾਰਾ ਯੇਸ ਬ&ਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤ: ਬਚੇਗੀ. ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਹਨ:
a. ਪਬਿਲਕ ਡੋਮੇਨ ਿਵੱ ਚ ਪਿਹਲ6 ਤ: ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ;
b. ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਿਨਯਮ ਜ6 ਿਨਯਮ6 ਜ6 ਿਕਸੇ ਅਦਾਲਤ, ਅਥਾਰਟੀ, ਿਟNਿਬਊਨਲ ਜ6 ਫੋਰਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜ6 ਿਦ2ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ.
4. ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਓ: ਗਾਹਕ, ਗਾਹਕ ਦੇ ਮੇਿਲੰਗ ਪਤੇ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ YES ਬ&ਕ / ਸਿਹਭਾਗੀ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ.
ਇਸ ਤ: ਇਲਾਵਾ, ਗਾਹਕ ਵੇਰਵੇ ਿਜਵQ ਿਕ ਨਾਮ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਜ6 ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਯੇਸ ਬ&ਕ ਨੂੰ
ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ.
5. ਅਸਾਈਨਮ&ਟ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਮਨਾਹੀ: ਇਹਨ6 "ਿਨਯਮ6 ਅਤੇ 2ਰਤ6" ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੰ ਮ, ਅਿਧਕਾਰ6 ਜ6 ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਯੈ#ਸ ਬ&ਕ ਦੀ
ਪਿਹਲ6 ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਤ: ਿਬਨ6 ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜ6 ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ`ਿਪਆ ਜ6 ਸ`ਿਪਆ ਨਹW ਜਾਵੇਗਾ. "ਿਨਯਮ
ਅਤੇ 2ਰਤ6" ਦੀਆਂ 2ਰਤ6 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼2ੁਦਾ ਅਸਾਈਨਮ&ਟ ਜ6 ਪNਤੀਿਨਧੀ '' ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ.

6. ਮੁਅੱਤਲੀ ਜ6 ਸਮਾਪਤੀ ਜ6 ਰੱ ਦ ਕਰਨਾ ਜ6 ਪੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ: ਯੇਸ ਬ&ਕ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਸੱ ਲੀ ਹੋਵੇ ਿਕ ਇਹ ਕਰਨਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮQ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਹਾਲਾਤ6 'ਤੇ ਿਜਵQ ਿਕ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸਸਪ&ਡ ਜ6 ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ6
ਪੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਹਾਲਾਤ6:
(i) ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇ2ਿਤਹਾਰ ਜ6 ਘਟਨਾ ਿਵਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਹ6 ਬ&ਕ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨcਿਟਸ /
ਸੂਚਨਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ;
(ii) ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਨਯਮ, 2ਰਤ6, 2ਰਤ6 ਜ6 ਇਹਨ6 '' ਿਨਯਮ6 ਅਤੇ 2ਰਤ6 '' ਦੇ ਤਿਹਤ ਇਸਦੇ ਫਰਜ਼6 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ.
(iii) ਿਕਸੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਿਰਟੀ ਜ6 ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਜ6 ਿਕਸੇ ਜ6ਚ ਏਜੰ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਗNਾਹਕ
'ਤੇ ਲਗਾਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰ ਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ.
7. ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਗਾਹਕ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ, ਖਰਚੇ, ਖਰਚੇ, ਤ: ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਯੇਸ ਬ&ਕ, ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ6, ਅਫਸਰ6,
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰ ਟ6 ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨ6 ਨੂੰ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ
ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਯੇਸ ਬ&ਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, PPI ਦੇ ਇੱ ਕ ਧਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਗਲਤੀ ਜ6 ਕਿਮ2ਨ,
ਧੋਖਾਧੜੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜ6 ਿਡਫਾਲਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੁਕੱਦਮਾ, ਮੰ ਗ, ਪੈਰਵੀ, ਕਾਰਵਾਈ
8. ਫੋਰਸ ਮੈਜੈਰਉਅਰ: ਇੱ ਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬ&ਕ6 ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਨੁਕਸਾਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਜ6 ਨੁਕਸਾਨ ਤ: ਹੋਣ
ਵਾਲਾ ਕਾਰਨ ਨਹW ਬਣਦਾ ਿਜਵQ ਿਕ ਜਲਵਾਯੂ, ਤੂਫਾਨ, ਚੱ ਕਰਵਾਤ, ਹੜU, ਿਬਜਲੀ, ਭੂਚਾਲ, ਅੱ ਗ ਧਮਾਕੇ, ਧਮਾਕੇ ਜ6 ਭਗਵਾਨ ਦੇ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰਜ, ਜੰ ਗ, ਿਵਦਰੋਹ, ਕN6ਤੀ, ਬਗਾਵਤ, ਪਾਬੰ ਦੀ ਜ6 ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਨਾਕਾਬੰ ਦੀ, ਦੰ ਗੇ, 2ਿਹਰੀ ਰੁਕਾਵਟ6, ਲੇ ਬਰ
ਕਾਰਵਾਈ ਜ6 ਹੜਤਾਲ, ਲੌ ਕ ਆਊਟ ਜ6 ਬਾਈਕਾਟ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜ6 ਅਸਫਲਤਾ , ਦੁ2ਮਣੀ ਦੀ
ਕਾਰਵਾਈ, ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਿਜ਼2, ਅੱ ਤਵਾਦ ਜ6 ਿਵਨਾ2ਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਸਿਥਰਤਾ, ਹੈਿਕੰ ਗ, ਅਣਿਗਣਤ ਤਕਨੀਕੀ ਜ6 ਕੁਦਰਤੀ
ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਜ6 ਘੁਸਪੈਠ, ਨੁਕਸਾਨ ਜ6 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਪਗNਿਹ ਸਬੰ ਧ6 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ6 ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਸੰ ਚਾਰ ਨਾਲ
ਸੰ ਬੰ ਧ, ਕਨYਕਟੀਿਵਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ6 ਿਕਸੇ ਹੋਰ 2ਕਤੀ2ਾਲੀ ਤਾਕਤ ਜ ਮਜਬੂਰੀ
9. ਨcਿਟਸ ਦੀ ਸੇਵਾ: ਇਸ "ਿਨਯਮ6 ਅਤੇ 2ਰਤ6" ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਜ6 ਸੰ ਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹW ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ
ਤੱ ਕ ਿਕ ਇਹ ਿਲਖਤ ਿਵੱ ਚ ਨਹW ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੋਣ ' ਯੇਸ ਬ&ਕ ਿਲਮਿਟਡ ਦਾ ਦਫਤਰ ਪਤਾ (ਜੇ ਨcਿਟਸ ਨੂੰ ਯੈ#ਸ ਬ&ਕ ਿਵਚ
ਪੇ2 ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਬ&ਕ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦ: ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਨcਿਟਸ ਿਦੱ ਤਾ ਜ6ਦਾ ਹੈ.
10. ਸੰ ਪਰਕ ਕQਦਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ: ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਫNੀ ਨੰਬਰ 1800 3000 1113 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ.
ਤੁਸW techmojo.support@yesbank.in ਨੂੰ ਵੀ ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਵੇਰਵੇ www.yesbank.in 'ਤੇ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ
11. ਿ2ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਨ: ਿਕਸੇ ਿ2ਕਾਇਤ, ਝਗੜੇ, ਿ2ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਬ&ਕ6 ਦੀ ਿ2ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੇਸ ਬ&ਕ ਨੂੰ
ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
* ਪNਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਮੀਦ6 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹW ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ6 ਉਪਭੋਗਤਾ head.grievanceredressal@yesbank.in
ਤੇ ਿ2ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਿ2ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਅਫ਼ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਪNਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਮਤਾ

ਤਸੱ ਲੀਬਖ2 ਨਹW ਹੈ ਤ6 ਿਪNੰ ਸੀਪਲ.ਨੌਡੀਕਲਿਫਸਰ@yesbank.in 'ਤੇ ਿਪNੰ ਸੀਪਲ ਨcਡਲ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਿ2ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਣ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯੇਸ ਬ&ਕ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ https://www.yesbank.in/pdf / ਿ2ਕਾਇਤ ਕਰੈਿਡਟਲ_ਪੀਡੀਐਫ
* ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜ6ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਯੈ#ਸ ਬ&ਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ&ਕ ਦੀ 2006 ਦੀ ਬ&ਿਕੰ ਗ ਓਮਬਡਸਮੈਨ
ਸਕੀਮ ਤਿਹਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਜੇਕਰ 30 ਿਦਨ6 ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸੰ ਬੋਧਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤ6 ਬ&ਕ
ਿਵਰੁੱ ਧ ਕੋਈ ਵੀ ਿ2ਕਾਇਤ ਸਬੰ ਧਤ 2ਿਹਰ ਦੇ ਬ&ਿਕੰ ਗ ਲੋ ਕਪਾਲ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਲਈ
ਹੇਠਲੇ ਿਲੰਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: https://www.rbi.org.in/Scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=164
12. ਗਵਰਿਨੰਗ ਭਾ2ਾ: ਇਸ '' ਿਨਯਮ6 ਅਤੇ 2ਰਤ6 '' ਦੇ ਿਵ2ਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਤ6, ਿਜਨU6 ਨੂੰ
ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਯੇਸ ਬ&ਕ ਿਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਪੱ ਤਰ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ '' ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾ2ਾ ਿਵਚ
ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਯੇਸ ਬ&ਕ ਿਵਚਾਲੇ ਪNਬੰਧਕ ਭਾ2ਾ ਹੋਵੇਗੀ.
13. ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਖਿਤਆਰੀ ਿਨਯਮ: ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ PPI ਦੀ ਵਰਤ: ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਤਰU6 ਨਾਲ ਲਾਗੂ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਗਾਹਕ ਮੁੰ ਬਈ ਿਵਚ ਅਦਾਲਤ6 ਦੇ ਿਨਵੇਕਲੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੇ2 ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਇਹ '' ਿਨਯਮ
ਅਤੇ 2ਰਤ6 '' ਸਰਕਾਰੀ ਨcਟੀਿਫਕੇ2ਨ6, ਿਨਯਮ6, ਹਦਾਇਤ6, ਹਦਾਇਤ6 ਅਤੇ ਿਨਯਮ6, ਿਨਯਮ6, ਉਪ-ਿਨਯਮ6, ਆਪਰੇਿਟੰ ਗ
ਿਨਰਦੇ26 ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਰਕੁਲਰ / ਸੂਚਨਾ / ਨcਿਟਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ / ਨcਿਟਸ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਹੋਣਗੇ.
14. "ਿਨਯਮ ਅਤੇ 2ਰਤ6" ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਓ: ਹ6, ਬ&ਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮQ ਿਕਸੇ ਵੀ "ਿਨਯਮ ਅਤੇ 2ਰਤ6" ਿਵੱ ਚ ਸੋਧ, ਿਮਟਾਉਣ, ਸੋਧਣ,
ਬਦਲਦੇ ਜ6 ਪੂਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਕੋ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਿਵਵੇਕ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਰਾਖਵ6 ਰੱ ਖ ਲ& ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਹਲ6 ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿ22
ਕਰੇਗਾ ਅਿਜਹੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸੱ ਤ ਿਦਨ6 ਦਾ ਨcਿਟਸ.
15. ਹਾਲੀਆ ਿਵਆਪਕ ਲਾਗੂ "ਿਨਯਮ6 ਅਤੇ 2ਰਤ6" ਲਈ ਯੈ#ਸ ਬ&ਕ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪNਦਰਿ2ਤ, ਸੰ ਪੂਰਨ "ਿਨਯਮ ਅਤੇ
2ਰਤ6" ਵੇਖ.ੋ ਯੈ#ਸ ਬ&ਕ ਨਾਲ ਨਿਜੱ ਠਦੇ ਸਮQ ਗਾਹਕ ਨੂੰ "ਿਨਯਮ6 ਅਤੇ 2ਰਤ6" ਨੂੰ ਪੜU ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇਗਾ.

