FILE NO -

FROMNAMEADDRESS-

The branch manager
Dena Bank ,
Branch__________________________________

TEL NO – ( R)
(O)
(M)

Dear Sir,
HTL/ CAR/ MORTGAGE LOAN/ SAVIN ACCOUNT/ HOME PLUS/ SDUCATION/
XPRESS CREDIT LOAN REPAYMENT/ CO-OPERATIVE SOCIETY LOAN/C.C/
EMI RS __________________
SAVINGS / LOAN A/C NO.___________________________________ STANDING
INSTRUCTIONS
With Reference To The Above , I Submit Herewith The Standing Instructions
Undertaking / Post Dated Cheques / security Cheques , Without Date & Amount Towards
the Loan Repayment .
(1) Cheques No From __________ To ________________ Drawn on ___________
Each Rs. _________________
(2) Security(Bank) Cheques Nos. From _________To ________Drawn on_________
(3) I Here by, Authorize You , To Deduct A Sum of Rs. __________________ Per
Month From My SB Account No. __________________________________ With
Effect From __________________________ To Wards Recovery of EMI of The
Above ___________Account For __________________ Months.

I Agree For The

Direct Debit / Mandate

Processing By The Bank Whom I am

Authorizing To Debit My Account As Per Latest Schedule of Charges of The Bank.
My

Above Authorization

Is An Irrevocable

Undertaking on My Part, Till Full

Satisfaction of The Bank’s Dues Along With The Interest In Respect of The Me.

Yours Faithfully

Borrower-

BRABCH-

Date-

CODE NO.-

ફાઈલ નબર
ં
-

ોમ નામસરના -ુ
ં – ( R)
ફોન નબર
(O)
િત,
િત,

(M)

દ ના બેક ,
શાખા__________________________________
શાખા
મામનીય સાહબ,
જય

ભારત

સહ

જણાવવા ુ ં

ક

ું

કરનાર_________________________________________________ ુ ં

નીચે

સહ"

બચત ખા$ ુ/

ં
ચા& ુ ખા$ ુ આ શાખામા ં નબર
_________________________ થી ચાલે છે .

ુ ં ધી ડ"સા

ુ
ુ
ં
તા&કાની
અદાિનત
શાળાઓના કમચાર"ઓની
બચત અને ધીરાણ સહકાર" મડળ"નો
સ1ય
2
ં
3. મડળ"
 ુ ં બચત ખાતા / શાળા ુ ં બચત ખાતા ન ં .- __________________________
ં કોડ ____________________
છે . 5નો I F SC કોડ ________________ છે . અને 6ાચ
છે . અને માઈ8ો કોડ _____________________ છે .
ડાયર કટ પેમે<ટ (ECS) થી

ં
ુ આ પ:થી મારા બચત ખાતામાથી

બારોબાર દર માસે >િપયા _____________ ( ?ક >િપયા

ં
___________________________________) કાપીને મડળ"
/ શાળાના આચાયના
2 બચત
ં ક> 3.ં અને આ માટ બAકને
ખાતામા ં તા._________________ના રોજ જમા કરવા િવનતી
ુ અિધકાર આB ુ 3ં. અને આ માટ
Bરા

ુ ુ બેલે<સ રાખીશ અને જો
ુ મારા બચત ખાતામા ં Bર$

ુ ું બેલે<સ ન હોવાના કારણે હCતો ન ભરાય તો તે સદભD
ં
કોઈ વખત િનયત તાર"ખે Bર$
બAક
તેના વખતો વખતના િનયમો

ુ
ુ કરશે તે આપવા માટ ની
જબ
5 ચાE માર" પાસેથી વFલ

ુ કરશે Gયાર કોઈ િવવાદ ઉભો પણ
ં ધર" પણ આB ુ ં 3ં અને બAક આવો કોઈ ચાE વFલ
બાહ
કર"શ નહ".
Iથળતાર"ખ-

આપનો િવJાF
િવJાFુુ

