
 

 

ಅನುಬಂಧ 1 - ಆಧಾರ್ ಸಮ್ಮ ತಿ ನಮೂನೆ  

 

ಗೆ, 

ಶಾಖಾ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪಕರು,  

_________________ ಶಾಖೆ,  
 
 

ಆತಿಮ ೀಯ ಸರ್/ಮೇಡಮ್, 
 

ವಿಷಯ: ಆಧಾರ್ ದತ್ತ ಾಂಶಕೆ್ಕ  ಸಮ್ಮ ತಿ 

 

1. ನಾನು ನಿಮ್ಮ  ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ನಲಿ್ಲ  _____________ಖಾತೆ(ಗಳನುು ) ತೆರೆಯುವ್ ಉದ್ದ ೀಶ ಹಾಂದಿದ್ದ ೀನೆ. ಖಾತೆ 

ತೆರೆಯುವ್ ಪರ ಕ್ರರ ಯೆ ಮ್ತ್ತತ  ಕ್ಕವೈಸಿ ದಾಖಲಾತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ನಾನು ನನು  ಆಧಾರ್ ಸಂಖೆಯ  

ನಿೀಡುತಿತ ದ್ದ ೀನೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ನನು  ಸವ ಯಂಪ್ರ ೀರಿತ ಸಮ್ಮ ತಿ ನಿೀಡುತಿತ ದ್ದ ೀನೆ: 
 

●  ಯುಐಡಿಎಐ ನಿಾಂದ ಪರ ಮಾಣೀಕರಿಸಲು ನನು  ಆಧಾರ್ ವಿವ್ರಗಳನುು  ಬಳಸಲು. 

● ಕ್ಕಳಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾದ ನನು  ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖೆಯ ಯನುು  ನನಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಸಂದೇಶಗಳ ಎಸ್ ಎಾಂ 

ಎಸ್ ಕಳುಹಿಸಲು ಬಳಸಲು  

● ಆಧಾರ್ ಸಂಖೆಯ ಯನುು  ನನೆು ಲಿಾ  ಪರ ಸ್ತತ ತ/ಹಸ/ಭವಿಷಯ ದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಮ್ತ್ತತ  ನಿಮ್ಮ  

ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ (ಸಿಐಎಫ್) ಸಂಪಕ್ರಿಸಲು 

● ನನು  ಆಧಾರ್ ಸಂಖೆಯ ಯನುು  ಯುಐಡಿಎಐ ನಾಂದಿಗೆ ಪರ ಮಾಣೀಕರಿಸದೇ ಕ್ಕವೈಸಿ ಭಾಗವಾಗಿ 

ಬಳಸಲು. 
 

ಪರ ಮಾಣೀಕರಣಕೆ್ಕ  ವಿನಿಮ್ಯ ಮಾಡುವ್ ಕುರಿತ್ದ ಮಾಹಿತಿಯ ಸವ ರೂಪದ ಬಗೆೆ  ನನಗೆ 

ವಿವ್ರಿಸಲಾಗಿದ್. ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದ ನನು  ಮಾಹಿತಿಯನುು  ಮೇಲೆ 

ಸೂಚಿಸಿರುವುದರ ಹರತ್ಗಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅಗತಯ ವಿರುವುದರ ಹರತ್ಗಿ ಇತರ 

ಯಾವುದೇ ಉದ್ದ ೀಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲಿವಾಂದು ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದ ೀನೆ.  

 

2.  ಈ ಮೂಲಕ, ನಾನು, ಮೇಲೆ ನಿೀಡಲಾದ ಎಲಿಾ  ಮಾಹಿತಿಯನುು  ನಾನು ಸವ ಯಂಪ್ರ ೀರಿತವಾಗಿ 

ನಿೀಡಿದುದ , ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದ್, ನಿಜವಾಗಿದ್, ಹಾಗೂ ಪೂಣಿವಾಗಿದ್ ಎಾಂದು ಘೀಷಿಸ್ತತಿತ ದ್ದ ೀನೆ. 

ತಮ್ಮ  ವಿಶಾವ ಸಿ, 
 

ಹೆಸರು: _______________________________________ 

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖೆಯ : _______________________________ 

ಇಮೇಲ್:________________________________________ 

  

ಅರ್ಜಿದಾರನ ಹೆಸರು 

ಅಥವಾ 

 ಹೆಬೆ್ಬ ಟಿ್ಟ ನ ಗುರುತ್ತ 



ದಿನಾಾಂಕ: ____ /____ /_____  

         

 

ಅರ್ಜಿದಾರ(ರಿಾಂದ) ನ ಘೀಷಣೆ/ಶಪಥ 

 

 

ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ನಾನು/ನಾವು, ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತವುದೇನೆಾಂದರೆ, ನಾನು/ನಾವು 

XXXXXXXXXXXXXXXXX ಸಂಖೆಯ ಯ ಖಾತೆ(ಗಳನುು ) ತೆರೆಯುವಿಕ್ಕಗೆ ಮ್ತ್ತತ  ಎಟ್ಟಎಾಂ, ಫೀನ್ 

ಬ್ಯ ಾಂಕ್ರಾಂಗ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡಿ ಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ರಾಂಗ್, ನೆಟ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ರಾಂಗ್, ಇಮೇಲ್ ವಿವ್ರಣೆ 

ಇತ್ಯ ದಿಗಳಿಗೆ ಮೀರದಂತೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳನುು  ಒಳಗಾಂಡಂತೆ ವಿವಿಧ ಸೇವಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ನಿಯಮ್ ಮ್ತ್ತತ  ಷರತ್ತತ ಗಳಿಗೆ ಬದಧ ರಾಗಿದ್ದ ೀವಾಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ತತಿತ ದ್ದ ೀನೆ/ವ. ನಿಯಮ್ ಮ್ತ್ತತ  

ಷರತ್ತತ ಗಳಿಗೆ ಮ್ತ್ತತ  ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ನಿೀಡುವ್ ವಿವಿಧ ಸೇವಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮ್ ಮ್ತ್ತತ  

ಷರತ್ತತ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕಾಲಕಾಲಕೆ್ಕ  ಮಾಡಲಾಗುವ್ ತಿದುದ ಪಡಿಗಳನುು  ಸೂಚನಾ ಫಲಕ/ವಬ್ ಸೈಟ್ ನಲಿ್ಲ  

ಪರ ದರ್ಶಿಸಲಾಗುತತ ದ್ ಅಥವಾ ನಾನು/ನಾವು ಬದಧ ವಾಗಿರುವ್ ಈ ನಮೂನೆಯಲಿ್ಲ  ಪಟಿ್ಟ  ಮಾಡಲಾದ 

ಸೌಲಭಯ ಗಳಿಗೆ ಮೀರದಂತೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳನುು  ಒಳಗಾಂಡಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂವ್ಹಿಸಲಾಗುತತ ದ್ಾಂದು 

ತಿಳಿದಿದ್ದ ೀನೆ/ವ. ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ತನು  ಏಕಮಾತರ  ನಿಧಾಿರಕೆ್ಕ  ಒಳಪಟಿ್ ಾಂತೆ ನನಗೆ/ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ 

ಪೂವ್ಿ ಸೂಚನೆ ನಿೀಡದೇ ಯಾವುದೇ ಸೇವಗಳನುು  ಪೂಣಿವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆಾಂರ್ಶಕವಾಗಿ 

ನಿಲಿ್ಲಸಬಹುದಾಗಿದ್ ಎಾಂದು ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದ ೀವ. ನಾನು/ನಾವು ಕಾಲಕಾಲಕೆ್ಕ  ಅನವ ಯವಾಗುವ್ 

ಸೇವಾ ಶುಲೆ ಗಳನುು  ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ನನು /ನಮ್ಮ  ಖಾತೆಯಾಂದ ಹಿಡಿಯಬಹುದು ಎಾಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದ ೀನೆ/ವ. 

ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಮ್ತ್ತತ  ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ್ ನಮೂನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು 

ಅರ್ಜಿಯನುು  ಸಿವ ೀಕರಿಸ್ತವ್/ನಿರಾಕರಿಸ್ತವ್ ಹಕೆನುು  ಹಾಂದಿದ್. ಈ ವಿಷಯಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ನಿಧಾಿರವೇ ಅಾಂತಿಮ್. ಮ್ನೆ ಬದಲಾವ್ಣೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿಾಂದ 

ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವ್ಣೆಯಾದರೆ, ನಾನು/ನಾವು ಹಸ ವಿಳಾಸವ್ನುು  2 ವಾರಗಳೊಳಗೆ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಗೆ 

ನಿೀಡಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಈ ಬಗೆೆ  ಅಹಿ ವಿಳಾಸ ರುಜುವಾತನುು  ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕು ಎಾಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದ ೀನೆ/ವ. 

ನಾನು/ನಾವು ಸಂಪಕ್ರಿಸಲಾದ ಖಾತೆಯಲಿ್ಲ  ಮಾಡಲಾಗುವ್ ವ್ಹಿವಾಟುಗಳು 

ಕಾನೂನುಬದಧ ವಾಗಿದುದ  ಖಾತೆಯನುು  ಕಾನೂನಿಗೆ ವ್ಯ ತಿರಿಕತ ವಾದ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದ ೀಶಗಳಿಗೆ 

ಬಳಸ್ತವುದಿಲಿವಾಂದು ಘೀಷಿಸ್ತತೆತ ೀನೆ/ವ. ನಾನು/ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆರಂಭಿಕ ವಂಚನೆ 

ಪತೆತ ಮಾಡಲು ದೈನಂದಿನ ವ್ಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವ್ಹಿಸ್ತತೆತ ೀನೆ.ವ. ನಾನು/ನಾವು ಸಲಿ್ಲಸಲಾದ 

ಮಾಹಿತಿ ನಿಜವಾಗಿದುದ , ನಮ್ಮ  ಅರಿವಿಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ ಎಾಂದು ಘೀಷಿಸ್ತತಿತ ದ್ದ ೀನೆ/ವ. 

ನಾನು/ನಾವು ಕಾಂದರ  ಕ್ಕವೈಸಿ ನೀಾಂದಣಗೆ ನನು  ವೈಯಕ್ರತ ಕ/ಕ್ಕವೈಸಿ ವಿವ್ರಗಳನುು  ವಿನಿಮ್ಯ 

ಮಾಡಲು ಬಯಸ್ತತೆತ ೀನೆ/ವ.  

 

ಕರೆಮಾಡಬೇಡಿ ಗಾಗಿ ನೀಾಂದಣ: ನಾನು/ನಾವು ಬ್ಯ ಾಂಕ್/ಅದರ ಏಜಾಂಟ್ರಿಾಂದ 

"ದೂರವಾಣ/ಮೊಬೈಲ್/ಎಸ್ ಎಾಂ ಎಸ್/ಇಮೇಲ್" ಮೂಲಕ ಮಾಕ್ಕಿಟ್ಟಾಂಗ್ ಉದ್ದ ೀಶಗಳಿಗೆ 

ಮಾಹಿತಿ/ಸೇವ ಇತ್ಯ ದಿಗಳನುು  ಸಿವ ೀಕರಿಸಲು ನಾನು/ನಾವು ಸಮ್ಮ ತಿಸ್ತತಿತ ದ್ದ ೀವ/ಸಮ್ಮ ತಿ 

ನಿೀಡುವುದಿಲಿ . ನಾನು/ನಾವು ಕವ್ಲ ನೇರ ದೂರವಾಣ ಸಂಖೆಯ ಗಳನುು  

(ಸಮತಿ/ಕಚೇರಿಗಳು/ಕಾರ್ಪಿರೇಟ್ ಗಳು/ಮಾಲ್ಲೀಕರ ದೂರವಾಣ ಸಂಖೆಯ ಗಳಲಿ )  ಮಾತರ  

"ಕರೆಮಾಡಬೇಡಿ" ಗಾಗಿ ನೀಾಂದಾಯಸಲು ಸಿವ ೀಕರಿಸ್ತತೆತ ೀವ. ನೀಾಂದಾಯಸಿದ ನಂತರ, 

ನಾನು/ನಾವು ನೀಾಂದಣಗಾಗಿ ಮ್ನವಿಯ ಸೂಕತ ತೆ ಪರಿರ್ಶೀಲ್ಲಸಲು ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ನಿಾಂದ ಕರೆ 

ಸಿವ ೀಕರಿಸ್ತತೆತ ೀನೆ/ವ ಎಾಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದ ೀನೆ. 

 


