(ए) मत्ृ यु दावासाठी अर्ज

(खात्यात / लॉकरचे नामाांकन केले असेल ककां वा उत्तरर्ीवी खांडासह

सांयुक्त खाते असेल तेवहाां वापरले र्ाईल)
कडून
__________________
___________________
___________________
च्याकडे

शाखा व्यवस्थापक,

ए.य.ू स्मॉल फायनान्स बँक लललमटे ड (ए.यू.एस.एफ.बी.)

___________________ शाखा
_______________________

प्रिय महोदय,

संबंधित : स्व. श्री / श्रीमती _________________________________________ च्या खाते नंबर
_________________________ / लॉकर नं.______________ बाबत दावा करण्यासाठी.

मी / आम्ही श्री / श्रीमती _______________________________________ च्या ह्या तारखेला

_______________ ननिनांची सच
ू ना दे तो. त्याचा / नतच्या आपल्या शाखेत वरील लॉकर / खाते (ती)

आहे त. लॉकर / खाते या नावाने आहे त _________________________________________________.
ए. नामाांकन असेल तर:
मी, _____________________________________________________, ननवासी
_________________ ____________________________________________________________
(कृपया खालीलप्रमाणे लागू असलेल्या पयाायावर खण
ू करा),
(i) उपरोक्त खात्यातील नोंदणीकृत नामांककत.

(ii) मी माझ्या ताब्यात असलेल्या मत
ृ ग्राहकाच्या मालकीचे सवा खाते बँकेकडे सादर केले / नष्ट केले आहे .

(iii) लॉकसामध्ये प्रवेश करण्यासाठी अधिकृत व्यक्ती.

(iv) मास्टर / लमस _______________________ _______________________________ च्या वतीने
पैसे लमळववण्यास अधिकृत व्यक्ती जो उपरोक्त खात्यात / लॉकर मिील नामांककत व्यक्ती आहे आणण

या दाव्याच्या तारखेला नाबाललग आहे .
कृपया ववनंती केलेल्या लॉकरमध्ये प्रवेशास परवानगी द्या / नामननदे लशत व्यक्तीच्या नावे खात्यातील बाकी

रक्कम ननिी हस्तांतरण / डी.डी. जारी करून / आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी. द्वारे जमा करा.
ककं वा
मी / आम्ही मत
ू प्रवेश / दे य प्राप्त करू.
ृ व्यक्तीच्या कायदे शीर वारसदार (ट्रस्टी) म्हणन

बी. सांयुक्त खात्याच्या बाबतीत
मी / आम्ही ववनंती करतो की मत
ृ व्यक्तीचे नाव हटवा आणण माझ्या / आमच्या नावांने लॉकर / खाते

संचालनांच्या समान आदे शासह चालू ठे वा.

मी / आम्ही मळ
दस्तऐवजांसह खालील कागदपत्ांची छायाप्रत सादर करतो. कृपया सत्यापना नंतर
ू

आम्हाला मळ
ू प्रत परत करा.

• मत्ृ यू प्रमाणपत् _______________________________ द्वारा जारी केलेले.

• फोटो ओळख पत् (नामांकन प्रकरणांमध्ये आवश्यक) ______________________

• पत्त्याचा पुरावा (नामांकन प्रकरणांमध्ये आवश्यक) ______________________
• नामांकनपत्ांची प्रत, जर असल्यास

तुमचा ववश्वास,ू

(दावेदार)
तारीख: ______________________
ठठकाणः ______________________

मत्ृ यच
ू े दावयासाठी अर्ज
(नामाांकन / सांयुक्त लॉकर / उत्तरर्ीवी खांडासह खात्याांचे वयततररक्त इतर िकरणाांसाठी वापरले र्ाईल)
कडून
___________________
___________________
___________________
च्याकडे

शाखा व्यवस्थापक,

ए.य.ू स्मॉल फायनान्स बँक लललमटे ड (ए.यू.एस.एफ.बी.)

___________________ शाखा
प्रिय महोदय,

संबंधित : स्व. श्री / श्रीमती _________________________________________ च्या खाते नंबर
_________________________ / लॉकर नं.______________ बाबत दावा करण्यासाठी.

मी / आम्ही श्री / श्रीमती _______________________________________ (मत
ृ व्यक्ती)

______________ चे ननिनाची सच
ू ना दे तो. त्याचा / नतच्या आपल्या ए.य.ू स्मॉल फायनान्स बँक

लललमटे डच्या _________________ शाखेत वरील लॉकर / खाते (ती) आहे त. (यानंतर 'बँक' म्हणन
ू
संदलभात).
खाते (ती) या नावाने आहे त _____________________________________________________.
मी / आम्ही उपरोक्त नामांककत मत
ृ / िारकाने घेतलेल्या लॉकरमध्ये असलेल्या सामग्रीसाठी / उपरोक्त

ननिन झालेल्या मत
ृ व्यक्तीच्या जमा झालेल्या व्याजासह लशल्लकसाठी माझा / आमचा दावा दाखल केला

आहे . मी / आम्ही उपरोक्त नामांककत झालेल्या मत
ृ ांचा कायदे शीर वारस आहे आणण बँकेच्या ननयम व

वववेकबुद्धीनुसार माझे / आमच्या दे य रक्कम / लॉकर सामग्री सोडण्यासाठी दावा दाखल करतो. मरण
पावलेल्यांच्या कायदे शीर वारसांववषयी संबंधित माठहती खालीलप्रमाणे आहे .
१. पण
ां ांध:
ू ज नाव, पत्ता, वयवसाय, वय आणण मत
ृ झालेल्या वयक्तीबरोबर नातेसब

(i) ______________________________________,
____________________________________________, ___________________,
________________________________________, ____________, _______
(ii) ___________________________________,
______________________________________________, _______________________,
________________________________________, ___________________
(iii) ___________________________________,
______________________________________________, _______________________,
________________________________________, ____________________
(iv) ____________________________________,
_____________________________________________, ___________________,
_______________________________________, ____________, _________
(v) ____________________________________,
______________________________________________, _____________,
________________________________________ , ____________, _______________
२. मत
ृ व्यक्तींचे िमा: _________________
३. मत
ु ांच्या वतीने दावा करण्यासाठी ननयक्
ु त केलेले पालकांचे नाव (नावे) ककवां
ृ व्यक्तीच्या अल्पवयीन मल

व्यक्तीचे नाव.

ए. नैसधगाक पालक आहे .
बी. भारतातील कायद्याने न्यायालयाने पालकांची नेमणक
ू केली आहे . अशा प्रकारात प्रमाणणत प्रती
ककं वा अशा आदे शाची योग्यररत्या सत्यावपत प्रत संलग्न असावे.
सी. कोणाच्या ताब्यात अल्पवयीन / अल्पवयीन मुले आहे त?
४. दावेदार(रां) नाव(नावे) आणण संपूणा पत्ताः
(i)________________________________________________
(ii) ________________________________________________
(iii)________________________________________________
मी / आम्ही खालील कागदपत्े सादर करतो. कृपया सत्यापना नंतर आम्हाला मूळ मत्ृ यु प्रमाणपत् परत द्या:

१. सक्षम सरकारी प्राधिकरणाद्वारे जारी केलेले मत्ृ यू प्रमाणपत् (मळ
ू + १ प्रमाणणत छायाप्रती)

२. नक
ु सान भरपाई पत्
३. ______________________*
४. ______________________*
५. ______________________*
(* कृपया ववद्यमान मत
ु ार इनपट
ु करा)
ृ िोरणांला लागू असलेल्या कागदपत्ांनस
आम्ही तम्
ु हाला माझ्या / आमच्या वतीने वरील _________________________________________
च्या नावावर उपरोक्त जमा ननिी हस्तांतरण / डी.डी. जारी करून / आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी. द्वारे
रक्कम अदा करण्याची, लॉकरमिील सामग्रीवर प्रवेश करण्यास परवानगी दे ण्याची ववनंती करतो. अशा
व्यक्तीने लॉकरची सामग्री आणण माझ्या / आमच्या वतीने पालक (ओं) म्हणन
ू अशा रकमेची प्राप्ती केली
पाठहजे आणण उपरोक्त भरलेली रक् कम ____________ / यादीनुसार लॉकरची सामग्री ___________ च्या
ताब्यात ठदली जाईल, या संदभाात बँकेच्या कताव्यांचे पूणा ननवााह झाले असन
ू ती स्वीकारले जाईल.
मी / आम्ही याद्वारे गंभीरपणे पुष्टी करतो की उपरोक्त वविान माझ्या / आमच्या ज्ञानाच्या आणण
ववश्वासाहातेने सत्य आणण योग्य आहे त.
तम
ु चा ववश्वास,ू

दावेदाराचे स्वाक्षरी
दावेदाराचे नाव व पत्ता
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
ठठकाण: __________________
ठदनांक: __________________

(सी) मत
ृ काच्या दावासाठी अर्ज
(सांयुक्त खात्याांसाठी / लॉकर सांयुक्तपणे वापरली र्ाण्यासाठी- नामाांकन नसलेले)
कडून
___________________
___________________
___________________
शाखा व्यवस्थापक च्याकडे,

ए.य.ू स्मॉल फायनान्स बँक लललमटे ड
___________________ शाखा
प्रिय महोदय,
संबंधित : स्व. श्री / श्रीमती _________________________________________ च्या खाते नंबर
_________________________ / लॉकर नं.______________ बाबत दावा करण्यासाठी.

मी / आम्ही श्री / श्रीमती _______________________________________ (मत
ृ व्यक्ती)

______________ चे ननिनाची सूचना दे तो. त्याचा / नतच्या आपल्या ए.य.ू स्मॉल फायनान्स बँक

लललमटे डच्या _________________शाखेत वरील लॉकर / खाते (ती) आहे त. (यानंतर 'बँक' म्हणन
ू संदलभात).
खाते (ती) या _____________________________________________________ संयुक्त नावाने
आहे त.
मी / आम्ही उपरोक्त नामांककत मत
ृ / िारकाने घेतलेल्या लॉकरमध्ये असलेल्या सामग्रीसाठी / उपरोक्त ननिन

झालेल्या मत
ृ व्यक्तीच्या जमा झालेल्या व्याजासह लशल्लकसाठी माझा / आमचा दावा दाखल केला आहे . मी /

आम्ही उपरोक्त नामांककत झालेल्या मत
ु ीनस
ु ार
ृ ांचा कायदे शीर वारस आहे आणण बँकेच्या ननयम व वववेकबद्ध

माझे / आमच्या दे य रक्कम / लॉकर सामग्री सोडण्यासाठी दावा दाखल करतो. मरण पावलेल्यांच्या कायदे शीर
वारसांववषयी संबंधित माठहती खालीलप्रमाणे आहे .
२. पूरण
ां ांध:
् नाव, पत्ता, वयवसाय, वय आणण मत
ृ झालेल्या वयक्तीबरोबर नातेसब

(i) ______________________________________,
____________________________________________, ___________________,
________________________________________, ____________, _______
(ii) ___________________________________,
______________________________________________, _______________________,
________________________________________, ___________________
(iii) ___________________________________,
______________________________________________, _______________________,
________________________________________, ____________________
(iv) ____________________________________,
_____________________________________________, ___________________,
_______________________________________, ____________, _________
(v) ____________________________________,
______________________________________________, _____________,
________________________________________ , ____________, _______________
२. मत
ृ व्यक्तींचे िमा:_________________
३. मी / आम्ही पष्ु टी करतो की उपरोक्त वणणात कायदे शीर वारस हा मत
ृ कांचा एकमेव कायदे शीर वारस आहे .

४. मत
ु ांच्या वतीने दावा करण्यासाठी ननयक्
ु त केलेले पालकांचे नाव (नावे) ककवां
ृ व्यक्तीच्या अल्पवयीन मल

व्यक्तीचे नाव .

ए. नैसधगाक पालक आहे .
बी. भारतातील कायद्याने न्यायालयाने पालकांची नेमणक
ू केली आहे . अशा प्रकारात प्रमाणणत प्रती ककं वा
अशा आदे शाची योग्यररत्या सत्यावपत प्रत संलग्न असावे.
सी. कोणाच्या ताब्यात अल्पवयीन / अल्पवयीन मुले आहे त?
५. दावेदार(रां) नाव(नावे) आणण संपूणा पत्ताः
(१.) ________________________________________________
(२.) ________________________________________________
(३.) ________________________________________________
मी / आम्ही खालील कागदपत्े सादर करतो.

१. ________________________ द्वारे जारी केलेले मत्ृ यू प्रमाणपत् (प्रमाणणत छायाप्रती)

२. नक
ु सान भरपाई पत्

३. ______________________*
४. ______________________*
५. ______________________*
(* कृपया ववद्यमान मत
ु करा)
ृ िोरणांला लागू असलेल्या कागदपत्ांनुसार इनपट
आम्ही तम्
ु हाला माझ्या / आमच्या वतीने वरील _________________________________________
च्या नावावर उपरोक्त जमा ननिी हस्तांतरण / डीडी जारी करून / आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी. द्वारे
रक्कम अदा करण्याची, लॉकरमिील सामग्रीवर प्रवेश करण्यास परवानगी दे ण्याची ववनंती करतो. अशा
व्यक्तीने लॉकरची सामग्री आणण माझ्या / आमच्या वतीने पालक (ओं) म्हणन
ू अशा रकमेची प्राप्ती केली
पाठहजे आणण उपरोक्त भरलेली रक्कम ____________/- यादीनुसार लॉकरची सामग्री ____________ च्या
ताब्यात ठदली जाईल, या संदभाात बँकेच्या कताव्यांचे पूणा ननवााह झाले असन
ू ती स्वीकारले जाईल.
मी / आम्ही याद्वारे गंभीरपणे पुष्टी करतो की उपरोक्त वविान माझ्या / आमच्या ज्ञानाच्या आणण
ववश्वासाहातेने सत्य आणण योग्य आहे त.
तम
ु चा ववश्वास,ू

दावेदाराचे स्वाक्षरी
दावेदाराचे नाव व पत्ता
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
ठठकाण: __________________
ठदनांक: __________________

