
DBS IDEAL-అకౌంట్్స
మాడ్యూ ల్



DBS IDEAL తనఅకౌంట్్స ట్యూ బ్దా్వ రా, ఖాతాలవ్యూ ప్తౌంగాఒకసౌంసథయొకక
బ్యూ లన్స్ లు, ఫిక్్స డ్డిపాజిట్లు, లోన్లుమరియుచెక్కక ్ థికిసౌంబౌంధౌంచిఒక
సవివరమైనగ్రగాహ్ూ తన్సఅౌందిస్తౌంది. ఒకయూజరుతదుప్రిఒకఖాతాస్థథయిలోలోతుగా
దిగితమఆవశ్ూ కతమేరక్కనిరిషి్టనెలలక్కగానీలేద్వఒకనిర్ణతీకాలవూ వధకిగానీతమ
లావ్యదేవీలన్ససరిచూస్కోవచ్చు . 



స్ట ప్ 1 -యూజరు IDEAL లోనికిలాగిన కావడానికిఅవసరమైనసమాచారానిి ఎౌంటర్చేస్థతరు.

లాగిన అనౌంతరౌంఅకౌంట్్స ట్యూ బ్చేరుొనన్సట



స్ట ప్ 2 -యూజరు IDEAL డాూ ష్బోర్ ్పైఅడుగుపెడతారు, అకక డఅతన్స బహుఖాతాలుమరియులావ్యదేవీ సౌంబౌంధత

సమాచారానిి చూస్థతరు.



స్ట ప్ 3 -ఎడమ చేివైపుబ్యర్పైన, యూజరుఅకౌంట్్స మాడ్యూ లున్సచూిమరియుగ్రపాప్ూ త చేస్కోవచ్చు .



స్ట ప్ 4 - ్ ట్ -3లోఅకౌంట్్స పై ్కి ు్ చేినఅనౌంతరౌం, యూజరుపైఆప్షనుక్కమళ్ళ ౌంచబడతారు.  ఇకక డయూజరు

బ్యూ లన్్స లు, ఫిక్్స డ్ డిపాజిట్లు, లోన్లు (LNOS అర హత ఇవా బడిఉౌంటే) మరియుచెక్కక ్ థి మధ్ూ తనక్క కావలినది

ఎౌంపిక చేస్కోవచ్చు .  



బ్యా లన్సు లపైదశ-వారీగామార్గదర్శి

బ్యూ లన్్స లపై ్కి ు్ చేినఅనౌంతరౌం, యూజరు గ్రప్ిఖాతాకూఅౌందుబ్యట్లలోఉని బ్యూ లన్్స న్స

చూడవచ్చు . బహుళ-కరెనీ్ ఖాతాల ొనరక్క, ఒకోక కరెనీ్ ొనరక్కబ్యూ లన్్స విడిగాచూపిౌంచబడుతుౌంది.

గతౌంలోని ఒక తేదీ నాటి

బ్యూ లన్స్ లన్స

చూస్కోవడానికి గతౌం న్సౌండి

ఆ తేదీని ఎౌంపిక చేయౌండి. 



మున్సప్టి్ ై ుడ్పైనఇమేజ్లో
చూపిౌంచబడినట్లుగా, తేదీలుమారుు క్కనే
ఆప్షనకాక్కౌండాఖాతాలన్సకూరుు
చేస్కోవడమనేదిఆవశ్ూ కతపైఆధారప్డి
ఉౌంట్లౌంది. యూజరు, బ్యూ లన్
సమాచారానిి ఒకXLS లేద్వPDF 
ఫారాా ట్స్లోఎగుమిచేస్కోవచ్చు లేద్వ
గ్రపిౌంటర్పేజీపైన్కి ు్ చేయడౌందా్వ రా
పేజీని గ్రపిౌంట్సచేస్కోవచ్చు .  

ఒకఖాతాదా్వ రానిరా హౌంచబడినలావ్యదేవీలుఅనిి ౌంటినీచూడడానికిగాన్స, యూజరుద్వనిపై్కి ు్ చేయవచ్చు , అది
మళ్ళ ౌంచబడుతుౌంది.   

ఉద్వహ్రణక్క, లావ్యదేవీసౌంబౌంధతసమాచారమున్సగ్రపాప్ూ తచేస్కోవడానికిలేద్వపైఖాతాక్కఅలరుటలుమొదలైనవి
చేస్కోవడానికిగాన్స, యూజరునేరుగాఖాతాపై్కి ు్ చేయవచ్చు . 



ఖాతానౌంబరుపై ్కి ు్ చేినఅనౌంతరౌం, యూజరుఈదిగువ పేజీకిమళ్ళ ౌంచబడతారు.

ఎౌంపిక చేస్కోబడిన వూ వధ ొనరక్కలావ్యదేవీలన్సచూడడానికిగాన్స, యూజరుఎౌంపిక

చేస్కోబడిన వూ వధ న్సౌండిఆశౌంచిన నెలపై ్కి ు్ చేయవచ్చు లేద్వ ఒక తేదీ గ్రేణిని ఎౌంపిక

చేయవచ్చు .



అదేపేజీపైన, యూజరు 18నెలలవరకూనెలవ్యర్ణఖాతావివరాలన్స
గ్రపాప్ూ తచేస్కోవచ్చు మరియు/లేద్వఖాతావివరాలరిపో్రుటన్సగ్రకియేట్స
చేస్కోవచ్చు .

ఒకోక పేజీకి
కనిపిౌంచగల
లావ్యదేవీల
సౌంఖ్ూ న్సకూడా
పేజీఅడుగున
న్సౌండి
మారుు కోవచ్చు .

లావ్యదేవీల
వివరాలన్సXLS లేద్వ
PDF ఫారాా ట్స్లోకూడా
ఎగుమిచేస్కోవచ్చు
మరియుగ్రపిౌంటిౌంగ్
ఐకానమీద ్కి ు్ చేి
ద్వనిని గ్రపిౌంట్సకూడా
చేస్కోవచ్చు .



బ్యూ లన్ అలరుటలుెట్సచేస్కోవడానికిలేద్వకాూ షమేనేజ్్మౌంట్స/అకౌంట్సరిపో్రుటలుషెడ్యూ లు
చేస్కోవడానికిగాన్స, యూజరువ్యటితోమేనేజ్అౌండ్గ్రొసీడ్పై ్కి ు్ చేయవచ్చు .

అలరుటలన్సెట్సచేస్కోవడానికి, 
చెల్ుౌంపులునిరా హౌంచడానికి (ఖాతా
బదిలీ/ ్స్థథ నికౌం/ విదేశాలు) మరియు
ఖాతారిపోరుటలు
ెట్సచేస్కోవడానికిఅదనపుషా్ర్ ట్కట్స
లన్సఇకక డ గ్రపాప్ూ తచేస్కోవచ్చు .



ఫిక్సు డ్ డిపాజిట్లపై దశల-వారీగామార్గదర్శి *

ఫిక్్స డ్ డిపాజిటుపై ్కి ు్ చేినఅనౌంతరౌంయూజరు, బ్యూ ౌం్ లోపునయాకి టవ్ లేద్వమచూూ రిటీఅయినఫిక్్స డ్

డిపాజిటుపై సమాచారమున్స గ్రపాప్ూ తచేస్కోవచ్చు . 

*ఇది కనిపిౌంచడానికిఅవసరమైనఅరహతలన్సఇవా వలిఉౌంట్లౌంది.



యూజరుఅనిి ఫిక్్స డ్ డిపాజిటునూచూడవచ్చు లేద్వయాకి టవ్ గాఉని లేద్వమచూూ రిటీ

అయినవ్యటినిమాగ్రతమే ఎౌంపిక చేస్కోవచ్చు . FD లన్సఖాతా, మచూూ రిటీతేదీ లేద్వకరెనీ్

ఆధారౌంగాకూడాఫిలటర్ చేస్కోవచ్చు . 

సమాచారానిి XLS 
లేద్వ PDF 
ఫారాా ట్స్లోకూడా

ఎగుమి

చేస్కోవచ్చు . 

గ్రపిౌంట్స ఆప్షనపైన ్కి ు్

చేయడౌంద్వా రా

పేజీని గ్రపిౌంట్సకూడా

చేస్కోవచ్చు .



చెక్కు స్ట తిపపై దశల-వారీగామార్గదర్శి

చెక్కక ్ థి పై ్కి ు్ చేినఅనౌంతరౌంయూజరు, జార్ణచేిన, గడువుతీరిన, సమరిు ౌంచినచెక్కక లనిి ౌంటిపై
సమాచారమున్స గ్రపాప్ూ త చేస్కోవచ్చు . 
ిరిగి వచిు న/ఆప్బడినచెక్కక లు



యూజరు, ్ థతులవ్యూ ప్తౌంగాఅనిి చెక్కక లపై సమాచారమున్సచూడవచ్చు . 

సమాచారమున్సఖాతా (జార్ణచేయుటక్కఉప్యోగిౌంచబడేది), విలువతేదీ, గ్రపోడక్కట రకౌం
మరియుచెక్కక నౌంబరుఆధారౌంగాఫిలటర్ చేస్కోవచ్చు .

సమాచారానిి XLS 
లేద్వ PDF 
ఫారాా ట్స్లోకూడా

ఎగుమి

చేస్కోవచ్చు . 

గ్రపిౌంట్స ఆప్షనపైన ్కి ు్

చేయడౌంద్వా రా

పేజీని గ్రపిౌంట్సకూడా

చేస్కోవచ్చు .




