
       ધી મ ાંડવી મર્ક .ર્ો-ઓપરેટીવ બેંર્ લી.     જી.ટી.રોડ  મ ાંડવી-કરછ ફોન (02834) 224124,222104 

ઈન્ટરનેટ વ્ય ુબેનન્કિંગમ ાં રજીસ્ટર થવ  મ ટેનુાં અરજી પત્રક 

પ્રતિશ્રી,                િ રીખ :-      /     /201 

મેનેજર શ્રી, ધી મ ાંડવી મકક .કો-ઓપરેટીવ બેંક લી. જી.ટી.રોડ  મ ાંડવી-કરછ.  
                             સતવનય જણ વવ નુ ાં કે હુ ાં/અમો બેંક દ્વ ર  આપવ મ ાં આવિી www.mandvibank.in, Domain અંિગકિ Internet View Banking 
સતુવધ મ ાં રજીસ્ટર થવ   ઇચ્છુ ુ. /છીએ. મ રી/અમ રી ખ િ ની જરૂરી તવગિો નીચે મજુબ છે. 

સ મ ન્ય તનયમો 
I. ધી મ ાંડવી મકક .કો-ઓપ.બેંક દ્વ ર  આપવ મ ાં આવિી www.mandvibank.in, Domain અંિગકિ Internet View Banking સતુવધ ન  જે નીતિ તનયમો છે 

િેની મને/અમોને જાણ છે અને િે િમ મ નીતિ-તનયમો મને/અમને કબલુ માંજુર છે િેમજ ભતવષ્યમ ાં િેમ ાં બેંક દ્વ ર  કરવ મ ાં આવિ  ફેરફ રો 
મને/અમોને સાંપણૂક પણે મ ન્ય રહશેે િેની ખ ત્રી આપુાં ુ/આપીએ છીએ. 

II. બેંક દ્વ ર  કોઈ પણ નોટીસ કે જાણ વગર કોઈ પણ ક રણસર મને/અમને આપવ મ ાં આવિી Internet View Banking સતુવધ ને રદ્દ કરવ /આંતશક ધટ ડો 
કરવ  કે બાંધ કરવ  મ ટે બેંક સાંપણૂક રીિે સ્વિાંત્ર છે િે મને/અમોને કબલુ માંજુર છે. 

III. હુાં/અમો બેન્કને અતધકૃિ કરીએ છીએ કે આ પ્રક રની આપવ મ ાં આવિી સેવ ઓમ ાં બેંક દ્વ ર  વખિો વખિ નક્કી કરવ મ ાં આવિ  ચ જીસ વસલુ કરી શકશે 
અને િે  બેંકન  મ ર /અમ ર  ખ િ મ ાં ઉધ રી શકશે. 

IV. કોઈ પણ ય ાંતત્રક ખ મી અથવ  અન્ય કોઈ ક રણસર Internet View Banking સતુવધ મ ાં તવક્ષેપ સજાકય ત્ય રે બેન્કની કોઈ પણ પ્રક રની જવ બદ રી 
રહશેે નહહ. િેમજ Internet View Banking મ ાં પ્રદ ન કરવ મ ાં આવેલ User Id અથવ  Password ની ગોપનીયિ  જાળવવ  ગ્ર હક સ્વયમ જવ બદ ર 
રહશેે  

 

ખ િ ની તવગિ 
  હુાં પનુષ્ટ કરુાં ુાં કે હુ ાં SINGLE ખ િ ધ રક ુાં અથવ  મ રી પ સે JOINT ACCOUNT HOLDERS ન  આવશ્યક આદેશ 
છે, જે આ બેંકની INTERNET VIEW BANKING સેવ ને ઉપયોગ કરવ  મ ટે મને અતધકૃિ કરેલ છે. 

ખ િ  પ્રક ર      
ખ િ  નાંબર      

Mode Of Operation વ્યક્તિગિ/સાંયતુિ  વ્યક્તિગિ/સાંયતુિ વ્યક્તિગિ/સાંયતુિ  વ્યક્તિગિ/સાંયતુિ વ્યક્તિગિ/સાંયતુિ  
Customer ID      

 

જરૂહરય િ મજુબન  તવકલ્પ ઉપર ટીક કરો 
 હુાં મ ાંડવી મકક કો ઓપ બેંકની ઈન્ટરનેટ વ્ય ુબેનન્કિંગ સેવ  મેળવવ મ ટે અરજી કરી રહ્યો ુાં મ ટે મને લીંક and User ID પ્રદ ન કરવ  તવનાંિી. 
 મને મકક કો ઓપ બેંકની ઈન્ટરનેટ વ્ય ુ બેનન્કગનુાં User ID પ્રદ ન કરવ મ ાં આવેલ છે પરાંત ુ હવે મને ય દ ન હોિ  ફરીથી User ID અને 

પ સવડક પ્રદ ન કરવ  તવનાંિી. 
 મને મકક કો ઓપ બેંકની ઈન્ટરનેટ વ્ય ુબેનન્કગનુાં User ID ય દ છે પરાંત ુપ સવડક ભલુ ઈ ગયેલ હોવ થી ફરીથી પ સવડક સેન્ડ કરવ  તવનિી. 
 મને મકક કો ઓપ બેંકની ઈન્ટરનેટ વ્ય ુબેનન્કગનુાં User ID અને પ સવડક લોક થઇ ગહલે છે િો રેસેટ કરી ફરીથી પ સવડક મોકલવ  તવનાંિી. 
 મ ર  મકક કો ઓપ બેંકની ઈન્ટરનેટ વ્ય ુબેનન્કગનુાં User ID   છે. આ User Idની અંદર મ ર  બીજા ખ િ  ઉમેરવ  

યોગ્ય કરશોજી. 
સચુન  : સ ાંયતુિ ખ િ  મ ટે સ ાંયતુિખ િેદ રે આ ફોમકની પ છળન  મેન્ડેટને ભરવ નુ ાં ફરજીય િ રહશેે. 
      

સ્વયાં/પ્રથમ ખ િેદ રની સહી :_______________________   

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

        બેંક અતધક રીની સહી :            /રજીસ્રેશન નાંબર :    /રજીસ્ટર થય  િ રીખ :   /    /૨૦૧     . 
    

      
 

 

LETTER OF MANDATE FOR INTERNET VIEW BANKING  

ગ્ર હકનુ ાં ન મ                   

સરન મુાં  

મોબ ઈલ નાંબર           ઈ મેઈલ આઈ.ડી.  

 



 (Applicable for linking Joint Account Holder) 

  

 

To, 

THE MANAGER, 

THE MANDVI MERCANTILE CO OP BANK LTD., 

Dear Sir, 

I/We,                           the undersigned, 

(All Account holders other than the first holder) 

am/are the joint account holder(s) of Bank. Our Account No. _____________________(the ''said account/s'') 

opened/established With The Mandvi Mercantile Co Op Bank Ltd.  along with __________________________(name of 

the first holder). I/We hereby authorize                         to view Of  Accounts In View 

Base Internet     (name of the first holder) 

Banking Facility to View, Download & Print Of Statement And Manage The User ID & Password of  the said account(s) for 

and on my/our behalf. 

I/We confirm and undertake that I/we have read and understood the Terms and Conditions for usage of the Internet View 

Banking service of The Mandvi Merc.Co.Op.Bank Ltd., Declare Time to time that I/we agree to abide by them. 

 

 Yours faithfully, 

 

Name :   Name:     

 

Signature ___________________________    Signature ___________________________ 

(second holder)        (Third holder) 

 

Name :   Name:     

 

Signature ___________________________    Signature ___________________________ 

(Third holder)        (Fourth holder) 

 

 

 

 

 

 

 


