
 

 

પરિશિષ્ટ 1 - આધાિ સંમશિ-પત્ર 

 

પ્રશિ, 

િાખા પ્રબંધક,  

_________________ િાખા,  
 
 

શપ્રય શ્રી/ સુશ્રી, 
 

શિષય: આધાિ ડૅટા માટે સંમશિ 
 

1. આપની બૅન્કમાં હંુ ____________ ખાિંુ (ખાિાં) ખોલાિિા માગુ ંછંુ. ખાિંુ ખોલિા સંબંશધિ પ્રરિયા અને કેિાયસી 

દસ્િાિજેો િિીક,ે હંુ માિો આધાિ નંબિ સપુિિ કર ંછંુ અને શનમ્નાનસુાિ બાબિો માટે માિી સંમશિ આપું છંુ: 
 

● UIDAI િિફથી માિી આધાિ શિગિો પ્રમાશિિ કિિા માિી આધાિ શિગિોનો ઉપયોગ કિિા. 

● મને SMS ઍલર્ટસસ મોકલિા માટે, નીચે જિાિેલા માિા મોબાઇલ નબંિનો ઉપયોગ કિિા.   

● આપની બૅન્ક સાથે માિા િમામ િિસમાન/ નિા/ ભશિષ્યના ખાિાઓ િથા કસ્ટમિ પ્રોફાઇલ (CIF) સાથે 

આધાિ નંબિ સાકંળિા.   

● કેિાયસીના ભાગ રૂપે, પિંિ ુUIDAI દ્િાિા પ્રમાશિિ ન કિિા માટે માિા આધાિ નંબિનો ઉપયોગ કિિા.  
 

પ્રમાશિિ કિિામાં આિિા ં િહેંચિામાં આિનાિી માશહિી શિિ ે મને સમજૂશિ આપિામાં આિી છે. મન ે

સમજાિિામાં આવયંુ છે કે, આ સાથે બૅન્કને સુપિિ કિેલી માિી માશહિી, ઉપિ જિાિેલા હેિુઓ શસિાય, 

અથિા કાયદા દ્િાિા આિશ્યક હોય િે શસિાય અન્ય કોઈપિ હેિ ુમાટે ઉપયોગમાં નહીં લઈ િકાય.  
 

2. હંુ, આ સાથ,ે જાહેિ કરં છંુ કે, માિી ઉપિોક્િ સિસ માશહિી માિા દ્િાિા સ્િૈશછછકપિે પૂિી પાડિામાં આિી છે, જે ખિી, 

સાચી અને સપંૂિસ છે.  

આપનો/ આપની શિશ્િાસ,ુ, 
 

નામ: _______________________________________ 

મોબાઇલ નંબિ: _______________________________ 

ઈ-મેલ:________________________________________ 

િાિીખ: ____ /____ /_____  

આિેદક(કો) દ્િાિા શનિેદન / બાંયધિી 
 

હંુ/અમેસ્િીકાિ કર ં છંુ/કિીએ છીએકે, હંુ/અમેભાિિના શનિાસી છંુ/છીએ. હંુ/અમે, XXXXXXXXXXXXXXXXXસશહિ ખાિંુ 

(ખાિાંઓ) ખોલિાનું િથા એટીએમ, ફોન બૅનન્કંગ, ડેશબટ કાર્ડસસ, મોબાઇલ બૅનન્કગં, નેટ બૅનન્કંગ, ઈમેલ સ્ટૅટમેન્ર્ટસ િગેિને ે

શનયંત્રિ કિિા શનયમો અને િિિો િાંછયા, સમજ્યા છે અને આ સાથ ેએ બંધનકિાસ હોિાનું સ્િીકાિ કર ં છંુ/કિીએ છીએ. શનયમો 

અને િિિોમા ંસમયે સમયે કિિામાં આિનાિા સિસ સધુાિાિધાિાઓઅને બનૅ્ક દ્િાિા જે શિશભન્ન સિેાઓ પ્રસ્િુિ કિિામાં આિ ે

એસાથે સબંંશધિ, િનેા નોરટસ બૉડસ/ િેબસાઇટ પિ પ્રદર્િસિ અથિા મને જિાિિામાં આિ ેએ સશહિ પિ આ ફૉમસમાં સૂશચબદ્ધ 

સુશિધાઓ પૂિિી મયાસરદિ ન હોય એ પૂિિી જ મયાસરદિ નહીં, િે મને/ અમને બંધનકિાસ િહેિે. હંુ/અમેસ્િીકાિ કર ં છંુ/કિીએ 

ગ્રાહકની સહી 

અથિા 

અંગૂઠાની છાપ 



છીએકે,મને/અમને કોઈપિ સૂચના આપ્યા શિના, બનૅ્ક િેના એકમિે મુનસફીએ,સિેાઓમાથંી કોઈપિ પૂિસપિે અથિા આંશિક 

િીિે બંધ કિી િક ે છે. હંુ/અમેસ્િીકાિ કર ં છંુ/કિીએ છીએક,ે સમયે સમયે લાગુ પડિા સેિા િુલ્કો માિા ખાિામાં ઉધાિી િક ે છે. 

દસ્િાિેજીકિિ અને ખાિંુ ખોલિાના ફૉમસને અિગિીને, ખાિંુ ખોલિા માટે સ્િીકાિ/ અસ્િીકાિ કિિાનો અશધકાિ બનૅ્ક અબાશધિ 

િાખે છે. આ સંબંધમા ંબૅન્કનો શનિસય અંશિમ ગિાિ.ે સ્થાનફેિ અથિા અન્ય કોઈ કાિિસિ સિનામામાં ફેિફાિ થિાના સજંોગોમાં, 

હંુ/અમે બનૅ્કને, સિનામું પરિિર્િસિ થિાના 2 સપ્િાહ અંિગસિ સિનામાના માન્ય પુિાિા સશહિ, નિુ ંસિનામું બનૅ્કને જિાિીિંુ. 

હંુ/અમે જાહેિ કિીએ છીએ કે, માિા/અમાિા કાયદસેિના સ્રોિ િિફથી સંકળાયેલા ખાિામાં લેિડદિેડ કિિામા ં આિિ ે અન ે

ખાિાનો ઉપયોગ કાયદાથી શિરદ્ધ અન્ય કોઈપિ હેિ ુમાટે નહીં કિિામાં આિે. કોઈ છેિિપીંડી, જો કોઈ હોય િો, િેને િહેલાસિ 

પકડિા, હંુ/અમે િોજબિોજની લેિડદિેડો પિ નજિ િાખીિંુ. આ સાથે હંુ/અમે જાહેિ કર ંછંુ/ કિીએ છીએ કે, ઉપિ પિૂી પાડિામાં 

આિેલી માશહિી, માિી જાિકાિી અનુસાિ, સાચી અને ખિી છે. મને/અમને માિી/અમાિી વયશક્િગિ માશહિી/કેિાયસી કેન્રીય 

કેિાયસી િશજસ્રીને જિાિિાનું ગમિે.       
 

ડુ નૉટ કૉલ િશજસ્રી: બૅન્ક/ િેના પ્રશિશનશધઓ દ્િાિા "ટેલીફોન/મોબાઇલ / એસએમએસ/ઈમેલ"  માિફિ માકેટટંગના હેિ ુમાટ ે

માશહિી/સિેા િગેિે પ્રાપ્િ કિિા હંુ/અમે સંમશિ આપીએ છીએ/ આપિા નથી. હંુ/અમે સ્િીકાર ંઅન ેકબૂલ કર ંછંુ/ સ્િીકાિીએ 

િથા કબૂલ કિીએ છીએ કે, “Do Not Call” િશજસ્રૅિન માટે માત્ર સીધા ટેલીફોન નંબિો (નહીં કે ઑરફસ/ કૉપોિૅર્ટસ/ 

કમાસચાિીઓના બૉડસ/સામાન્ય ટેલીફોન નંબિો) િશજસ્રૅિન માટે સ્િીકાિિામાં આિિ.ે હંુ/અમે જાણં છંુ/ જાિીએ છીએ કેસ 

િશજસ્રૅિન પછી, િશજસ્રૅિનની શિનંશિની ખિાઈના સત્યાપન માટે હંુ/અમે બનૅ્ક િિફથી કૉલ મેળિી િકુ/ંિકીએ છીએ.  
 


