மிக $%கியமான "வ*தி$ைறக./ நிப2தைனக./" ஆ/ BANK 45ெப78
இ:ெட%8<
1. வைரயைற:
45ெப78 இ><8?ெம:8 (ப*ப*ஐ): ப*ப*ஐ (அ8ைட / பண4ைபைய) ேபா>ற
க?வ*களEF ேசமிHI ைவHதி?%J/ மதி4ப*KJ எதிராக, நிதி ேசைவகM, பண/
வNF வசதிகM உ8பட ெபா?8கM மKP/ ேசைவகைள வாQJவதKJ
வசதியளE%J/ பண/ ெசRHI/ க?வ*களாJ/.
உQகM வாS%ைகயாளைர (KYC) ெதT2I ெகாM.QகM: வாS%ைகயாளைர
அைடயாள/ க:U வாS%ைகயாளT> அைடயாளHைத சTபாV%க வQகியாF
ப*>பKற4ப8ட வழிகா8UதFகM.
தனE4ப8ட அைடயாள எ: (PIN): PIN எ>பI வாS%ைகயாளV ேசைவ%J ப*.S.ஐ.
வழQJவத> Xல/ வாS%ைகயாள?%J வழQக4ப8ட கி8 பJதியாJ/.
ேஹாFடV: வQகிய*F இ?2I ப*.ப[.ஐ.கைள வாQJதF / வாQJ/ தனEநபVகM /
நிPவனQகM ேபா>ற க?வ*கM ம\ I ேசமிHI ைவHதி?%J/ மதி4ப*KJ
எதிராக நிதி ேசைவகM, பண/ வNF வசதி உMளE8ட ெபா?8கைள]/
ேசைவகைள]/ ெகாM$தF ெச7வதKJ அேத பய>பUHதலா/.
2. 45ெப7U வாS%ைகயாளT> கடைம வQகிய*டமி?2I 45ெப7U க?வ*
வாQJதF:
ஒ?. வாS%ைகயாள?%J ப*5ேட8 இ><8_ெம>8 (ப*ப*ஐ), "உQகM
வாS%ைகயாளைர அறிதF" வழிகா8UதFகைள% கைட4ப*S4பத> Xல/
வQகி வாS%ைகயாளT> வ*?4ப4பS வழQக4பU/.
ஆ. வQகி / பQJதாரV இைணயதளHதிF கா8ட4பU/ க8டணQகளE> பS
ப*5மிய/ ெசRHதிய க?வ* வழQகF / பய>பா8SKகான க8டண/ மKP/
"வ*தி$ைறகM & நிப2தைனகM" எ>ற இைணயதளHதிF கிைட%J/.
இ. ப*ப*ஐ இய%க வாS%ைகயாளV வாS%ைகயாள?%J PIN ஐ வழQJவாV. PIN
தவறாக4 பய>பUHIவைத தU%க வாS%ைகயாளV நியாயமான
$>ென`சT%ைக நடவS%ைக எU%க ேவ:U/. நியாயமான கவனE4a மKP/
$>ென`சT%ைக ேதைவ என எ2தெவா? தவறான பய>பா8S> வ*ைளவாக
ப*.ப[.ஐய*> அQகீ காரமKற பய>பாU அFலI ப*>ெதாடVைப

ெவளE4பைடயாகேவா அFலI மைற$கமாகேவா எc/ எ2தெவா?
வ*ைளdக.%காகd/ வாS%ைகயாளV $c ெபாP4பாக இ?%க ேவ:U/.
வாS%ைகயாளV எ2தெவா? தவறான பய>பா8S> வ*ைளவாக ேநரSயாகேவா
அFலI மைற$கமாகேவா ஏKபU/ எ2த இழ4a அFலI ேசதHதிKJ/
எ2தெவா? அQகீ காரமKற பய>பா8SKகாகd/ வQகிய*> ெபாP4ைப
மP%கிறாV.
ஈ. வாS%ைகயாளV 45ெப78 க?வ*ய*> பாIகா4பான காவR%J
ெபாP4பானவV. 45ெப78 க?வ*ய*> இழ4a அFலI தி?8U அFலI க?வ*
தவறாக பய>பUHIதF ஆகியவKறி> ேபாI, வாS%ைகயாளV உடனSயாக
வQகி கிைளகM / ெதாடVa ைமயQக.%J ெதTவ*%க ேவ:U/.
வாS%ைகயாளV வQகி%J அQகீ கT%க4படாத பTவVHதைன அறி%ைகைய
வாS%ைகயாளV அறிவ*%J/ வைர அைனHI அQகீ காரமKற
பTவVHதைனக.%J/ ெபாP4a மKP/ ெபாP4பாக இ?%க ேவ:U/. ஒ?
aதிய க?வ* வாS%ைகயாள?%J வழQக4பU/, இழ4a / தி?ட4ப8ட PPI %J
மாறாக, க8டண/ ெசRHIதலி> பS, எcத4ப8ட எcHI%க.%J
எcHITைம மKP/ க8டண/ ெசRHIவதKJ பதிலாக வழQக4பU/.
இ. PPI வைக மKP/ அ/சQகைள4 ெபாPHI அgமதி%க4ப8ட
பTவVHதைனக.%கான YES BANK ஏSஎ/களEF அFலI ப*ைணய ஏSஎ/களEF
ப*ப*ஐ பய>பUHத4படலா/. ப*.ப[.ஐ. பய>பா8S> ேபாI ஏSஎ/ Xல/
வ*நிேயாகி%க4பU/ க8டண/ <லி4 பTவVHதைன%கான ஒ? ஆதாரமாக
க?த4படாI. வQகியாF நிVவகி%க4பU/ பTவVHதைனகளE> வ*வரQகM
அைனHI ேநா%கQக.%J/ உPதியானI மKP/ க8U4பUHத4பU/.
ஊ. எ2தெவா? க8டHதிR/ 45ெப78 இ><8?ெம>SF நிRைவய*F உMள
நிRைவH ெதாைகைய எ2தெவா? வ8S%Jேம வQகி ெசRHதாI.
கிரா/. வாS%ைகயாளV பதிd ெச7திய*RMள ஒ? எ<எ/எ< Xல/
வாS%ைகயாளைர ச2தி4பாV. ெமாைபF எ:, ப*ப*ஐ ெசFRபSயாJ/ கால/ 45
நா8க.%J $>னதாக. க?வ* காலாவதியாJ/ $> வாS%ைகயாளT>
சமநிைல அளdகைள4 பய>பUHத ேவ:U/. வாS%ைகயாளV
ெசFRபSயாJ/ காலHதிKJM சமநிைல ெதாைகைய4 பய>பUHIவதிFைல,
வாS%ைகயாளV நிRைவH ெதாைகைய தி?/ப4ெபற / பTமாKறHதிKJ
வQகி%J அiகலா/. வாS%ைகயாளV ஒ? Jறி4ப*8ட காலHதிKJM ஒ?

Jறி4ப*8ட காலHதிKJM ஒcQJபUHதியவV Xல/ அiJவதிFைல
எ>றாF, நிRைவH ெதாைக சமபQJ வழிகா8UதFக.ட> இணQJவதKJ
ஒ? நிதி%J மாKற4பU/.
மண*. வQகிய*> இழ4ப[8U% ெகாMைகய*> வ*திகளE> பS வாS%ைகயாளராF
இழ4ப[U ெச7ய4பU/ எ2தெவா? jKP%J/ தkVd காண4பட ேவ:U/.
நா>. அைனHI வQகி ைவHதி?4பவVக./ YES வQகிய*> வாS%ைகயாளV
ெபாP4a% ெகாMைகய*> கீ l வ*வாதி%க4பUவாVகM. வாS%ைகயாளV
ெபாP4a% ெகாMைக JறிHத ேமR/ வ*வரQக.%J www.yesbank.in எ>ற
வQகிய*> வைலHதளHைத4 பாV%கd/
3. இரகசியH த>ைம: வாS%ைகயாளV, "வ*தி$ைறகM மKP/ நிப2தைனகளE>"
கீ l உMள கடைமகளE> ெசயFதிற> ேபா%கிF மKறவKPட>
ெவளE4பைடயாகேவா அFலI ெவளE4பைடயாகேவா ெகா:S?%J/
அைனHI தகவFக.டg/ க:S4பாக இரகசியமாக ைவHதி?%க ேவ:U/.
வாS%ைகயாளV அFலI YES BANK மKற க8சிய*> $> அgமதி இFலாமF எ2த
X>றா/ தர4ப*ன?%J/ அைத ெவளE4பUHத மா8டாV. YES வQகியாF
வழQக4ப8ட ப*ப*ஐ நிPHதிைவ%க4பU/ இ2த ப*Td. இ2த வ*தி$ைற%J
வ*திவ*ல%JகM ப*>வ?மாP:
ஒ?. ெபாI% களHதிF ஏKகனேவ தகவF;
ஆ. அHதைகய தகவF எ2த நkதிம>ற/, அதிகார/, நkதிம>ற/ அFலI
ம>றHதி> எ2த ச8டQகM, வ*திகM அFலI ஒcQJ$ைற அFலI ஒcQJ
அFலI திைசயைம4a ஆகியவKறி> கீ l ெவளEய*ட4பU/ க8சியாF
ெவளE4பUHத4பட ேவ:U/.
4. தகவைல மாKறd/: வாS%ைகயாளV மி>னmசF $கவT / வாS%ைகயாளV
மி>னmசF $கவTய*F எ2த மாKறHதிKJ/ பQJதாரV ெதTவ*%க ேவ:U/.
ேமR/, ெபயV, ெதாைலேபசி எ: அFலI ெமாைபF எ: ேபா>ற
வ*வரQகளEF எ2த மாKறHைத]/ பKறி வாS%ைகயாளV YES BANK %J ெதTவ*%க
ேவ:U/.
5. பண*%J எதிரான தைட: இ2த "வ*தி$ைறகM மKP/ நிப2தைனகளE>" கீ l
ெசயFபாUகைள, உTைமகM அFலI கட4பாUகM YES வQகிய*> எcHIXல
அgமதிய*>றி ெவளE4பைடயாக வாS%ைகயாளராF எ2தெவா? க8சி அFலI

நப?%J ஒI%க4படேவா அFலI வழQக4படேவா jடாI. வ*தி$ைறக./
நிப2தைனக./ வ*தி$ைறகளE> ம\ றFகளEF எ2தெவா?
ேநா%கHதிKகாகேவா அFலI ப*ரதிநிதிHIவேமா எ2தவ*தமான
வ*தி$ைறக./ இ?%க%jடாI.
6. இைடநிPHத/ அFலI $SHதF அFலI PPI இ> ரHI அFலI நிPHIதF:
YES BANK, எ2த ேநரHதிR/, அI ெபா?2I/ எ>P ேபா>ற நிைலைமகளEF,
ப*.ப[.ஐ. ப*>வ?/ NlநிைலகM:
(i) வாS%ைகயாளT> மரணத:டைன பKறி வாS%ைகயாளV
அறிவ*%க4பU/ேபாI, அFலI வாS%ைகயாளV இற2தைத4 பKறி எ2த
அறிவ*4a/ / ச2தி4ைப Yahoo! வQகிய*F ெபKP% ெகாMளலா/;
(ii) வாS%ைகயாளV, இ2த வ*தி$ைறகM மKP/ நிப2தைனகளE> கீ l
நிப2தைனகM, நிப2தைனகM, நிப2தைனகM அFலI அத> கடைமகைள
ம\ றினாF,
(iii) எ2தெவா? க8U4பா8U ஆைணய/ அFலI இ2தியாவ*F ஒ?
நkதிம>றேமா அFலI எ2த வ*சாரைண நிPவனேமா வழQகிய உHதரவ*>
Xல/ வாS%ைகயாளV ம\ I nமHத4ப8ட எ2தெவா? க8U4பாU/ ஏKப8டாF.
7. ஈ8UHெதாைக: வாS%ைகயாளV YES BANK, அத> இய%JநVகM, அதிகாTகM,
பண*யாளVகM மKP/ $கவVகM எ2தெவா? வ*ைல, ெசலdகM, க8டணQகM
ஆகியவKறிலி?2I, எ2தெவா? உTைமேகாரைல4 பாIகா4பதKJ/, ப*.ப[.ஐ.
ைவHதி?4பவV வாS%ைகயாளT> ஒ? பJதிய*லி?2I வ*Uவ*HதF அFலI
கமிஷ>, ேமாசS, அல8சிய/ அFலI இயFaநிைல ஆகியவKறி> காரணமாக
வழ%J, ேகாT%ைக, வழ%J, வழ%JகM.
8. Force Majeure: YES BANK வாS%ைகயாள?%J எ2த தkQJ/, இழ4a, ேசத/ அFலI
காய/ ேபா>ற அைல, aயF, NறாவளE, ெவMள/, மி>னF, pக/ப/, ெந?4a
ேபாV, கலக/, aர8சி, எc`சி, தைட அFலI ஒ4aதF, $KPைக, கலவர/,
சிவ*F கலக/, உைழ4a நடவS%ைக அFலI அைமதிய*>ைம, ேவைலநிPHத/
அFலI aற%கண*4a, JP%கீ U அFலI எ2த பய>பா8U ேசைவய*>
ேதாFவ*யாதF பய$PHதF, அழிHதF, ேசதமைடதF, ேசதQகM, ேசதQகM,
ேசதQகM, ேசதQகM இழ4a அFலI ேசதQகM ேசத/, ெசயKைக%ேகாM

இைண4a இழ4a அFலI ேவP எ2த தரd ெதாடVa இைண4a, இைண4a இழ4a
அFலI ேவP எ2த தவ*V%க$Sயாத ச%தியாக அFலI க8டாய/.
9. அறிவ*4a ேசைவ: இ2த "வ*தி$ைறகM மKP/ நிப2தைனகளE> கீ l
வழQக4பU/ எ2தெவா? அறிவ*4a/ அFலI தகவF ெதாடVaக./" அேத
எcHI%கM எcத4ப8டாF ஒ4aதF அளE%க4பட மா8டாI, ஒ4aதF அFலI
ைகெயா4பமிட4ப8ட பதிd பதிd ெச7தாF வழQக4பU/. YES BANK லிமிட8S>
அRவலக $கவT (YES BANK %J ஒ? அறிவ*4a வழQக4பட ேவ:U/) மKP/
YES BANK உட> வழ%J அறிவ*4a ெச7தாF வாS%ைகயாள?%J ேசைவ
ெச7ய4பட ேவ:U/.
10. ெதாடVa ைமய வ*வரQகM: எ2தெவா? வ*னாவ*KJ/, இலவச எ:ைண 1800
3000 1113 என அைழ%கd/. நkQகM techmojo.support@yesbank.in %J எcதலா/.
வ*வரQகM www.yesbank.in இF காணலா/
11. தி?Hத/ Jைற4a: வQகி% JைறதkV%J/ ெகாMைக%J இணQக, எqவ*த
aகா?/, சV`ைசக./, ெதாFைலக./, YES BANK உட> ெதாடVaபUHத4பU/.
* உQகM எதிVபாV4aகைள pVHதி ெச7யாதப8சHதிF, பயன k8டாளV
JைறதkV4பாளV JைறபாU அRவலைர head.grievanceredressal@yesbank.in இF
அiகலா/. தி?Hத/ Jைற4a உHதிேயாகHதராF வழQக4ப8ட தkVமான/
தி?4திகரமான பயனாளEயாக இ?%காI. Principal.nodalofficer@yesbank.in இF
ப*ரதான ேநா8டF அRவலைர அiக $S]/. JைறதkV%J/ JைறபாU
JறிHத ேமR/ வ*வரQக.%J, தயdெச7I தயdெச7I YES BANK
வைலHதளHைத4 பாV%கd/ - https://www.yesbank.in/pdf / grievanceredressal_pdf
* இ2திய வQகி TசVq வQகிய*> 2006 வQகி% JைறதkV4பாளV தி8டHதி> கீ l, YES
வQகிய*> கீ l, இ2த தி8டHதி> கீ l, வQகி%J எதிரான எ2தெவா? கவைல]/
30 நா8க.%JM உைரயாடவ*Fைல எ>றாF ச/ப2த4ப8ட நகரHதி> வQகி%
JைறதkV4பாளTட/ உைரயாடலா/. ெதாடVa வ*வரQகM கீ ேழ உMள
இைண4ைப4 ப*>பKறd/: https://www.rbi.org.in/cripts/bs_viewcontent.aspx?Id=164
12. ஆ.நV ெமாழி: இ2த "வ*தி$ைறகM மKP/ நிப2தைனக.%J உ8ப8U"
வாS%ைகயாளV மKP/ YES BANK %J இைடய*F பTமாKற4பU/ அைனHI
ெசயFக./ ஆவணQகM மKP/ எcHI%க./, வாS%ைகயாளV மKP/ ஆ/
BANK இைடய*லான ஆ.ைம ெமாழியாக இI இ?%J/.

13. ஆ.ைம` ச8ட/ மKP/ அதிகார எFைல: வாS%ைகயாளராF ப*ப*ஐ
பய>பாU இ2தியாவ*F நைட$ைற` ச8டHதி> Xல/ அைனHI
அ/சQகளER/ நிVவகி%க4பU/. $/ைபய*F உMள நkதிம>றQகளE> ப*ரHேயக
அதிகார வர/ப*KJ சமV4ப*%க வாS%ைகயாளV ஒ4a%ெகாMகிறாV. இ2த
"வ*தி$ைறக./ நிப2தைனக./" அரசாQக அறிவ*4aகM, YES வQகியாF
வழQக4ப8ட வ*திகM, வ*தி$ைறகM, வழிகா8UதFகM மKP/ தகவFகM /
வ*திகM, வ*தி$ைறகM, ச8டQகM, இய%க வழி$ைறகM மKP/
ஒcQJபUHதியாF வழQக4ப8ட nKறறி%ைக / அறி%ைககM / அறிவ*4aகM
ஆகியவKP%J உ8ப8டI.
14. "வ*தி$ைறகM மKP/ நிப2தைனகளE> மாKறQகM: YES BANK எ2த
ேநரHதிR/" வ*தி$ைறக./ நிப2தைனக./ "தி?Hத, நk%க, மாKற,
மாPபU/, அFலI அதgட> இைணHI அத> $c மKP/ $cைமயான
வ*?4பHதி>பS, அHதைகய மாKறQக.%J ஏc நா8கM அறிவ*4a.
15. சம\ பHதிய வ*Tவான ெபா?2I/ "வ*தி$ைறகM மKP/ நிப2தைனக.%J"
YES BANK வைலHதளHதிF கா8ட4பU/ $cைமயான "வ*தி$ைறகM மKP/
நிப2தைனகM" ஐ4 பாV%கd/. YES வQகி]ட> ைகயா./ ேபாI $cைமயான
"வ*தி$ைறக./ நிப2தைனக./" பS4பைத]/ aT2Iெகா:U/
வாS%ைகயாளV க?த4பUவாV.

