


DBS IDEAL తనయూజర్ లకుపలుచెల్లింపుమరియుబదిలీఆపషన లనుఅిందిస్తింది. ఈ
డాకుు మింట్దా్వ రా, ఇతర్చెల్లింపుఆపషన లతోపాటుగాస్థ ని క చెల్లింపుల (NEFT/RTGS) నుిండి
సరిహద్దులుద్వటేటెల్గ్రగాఫిక్బదిలీలవర్కూఅట్టిఅకి చెల్లింపులఆస్థపషన లగురిించిసవివర్ింగా
మేముదశ-వారీగ్రపగ్రియనుచూపి తాము. 



స్ట ప్ 1 -యూజరు IDEAL లోకిలాగిన్ కావడాకిఅవసర్మైనసమాచారాకి ఎింటర్చే తారు.

లాగిన్ అనింతర్ింపే & గ్రాన్స స్థఫర్ చేరుకొననుట



స్ట ప్ 2 -యూజరు IDEAL డాు షస్థబోర్ ్పైఅడుగుపెడతారు, అ క డఅతను బహుఖాతాలు మరియులావాదేవీ సింబింధిత

సమాచారాకి చూ తారు.



స్ట ప్ 3 -ఎడమ చేతివైపుబార్పైన, యూజరుపే & గ్రాన్స స్థఫర్ (Pay & Transfer) మాడ్యు లునుచూసిమరియు గ్రపాపు త

చేస్కోవచ్చు .



స్ట ప్ 4 - స్థ ి్ -3 లోపే & గ్రాన్స స్థఫర్ (Pay & Transfer) పై స్థ లక్చేసిన అనింతర్ిం, యూజరుపైఆపషనలకుమళ్ళ ించబడతారు. ఇ క డ
యూజరుఅతను/ఆమకుఅమలుపర్చడాకికావలసినబదిలీ ర్ మునుఎింపి చేస్కోవచ్చు లేద్వఅతను/ఆమతమచెల్లింపు

చరిగ్రత, టెింపేలటలకు సింబింధిించిన సమాచార్ముమరియుపేయీ/లబ్దుద్వరులసమాచార్మునురెఫర్చేస్కోవచ్చు .  యూజరు

రాబోతుని బదిలీలపై సమాచార్మునుకూడాచూస్కోవచ్చు .



IDEAL పైచెల్లింపుమరియుబదిలీ ఆప్షన్లల అన్నీ



స్ట ప్ 1 వద్ద, యూజరుచెల్లింపుమొతతమును  నబర్చడింతో (దయచేసి స్థ ని క చెల్లింపులకు  రెన్సస క INR గాఎింపి 

చేయిండి) పాటుగాచెల్లింపు/డెబ్దట్ చేయాల్స యుని ఖాతానుఎింపి చేస్కోవాల్స ఉింటుింది.

స్ట ప్ 2: చెల్లింపుచేయబడుతుని పేయీ/లబ్దుద్వరునుఎింపి చేస్కోవడిం ఇమిడిఉింటుింది. గ్రపస్తతముని పేయీల

యొ క గ్రడా్ డౌన్జాబ్దతానుిండియూజరు ఎింపి చేస్కోవచ్చు లేద్వఅతను/ఆమఒ కొనతత పేయీకజోడిించవచ్చు .

స్ట ని క చెల్లింపులకొరకుద్శల-వారీగామారగద్రిి



యూజరు ‘న్యు పేయీ (‘New Payee’)’ పై స్థ లక్చేయగానే, ఈ గ్రిిందిఫీల్ులు  కపి తాయి (దిగువన

గ్రరక న్ ఉింది). కొనతతపేయీకజోడిించడాకి వాట్టక అిందిించాల్స ఉింటుింది. మీ IDEAL పేయీ

జాబ్దతాకుఒ లబ్దుద్వరునుజోడిించడాకి గానుదయచేసి 'సేవ్పేయీ (‘Save Payee’)’ కఎింపి 

చేస్కోిండి. 



స్ట ప్ 4 - కేవలిం విదేశీ చెల్లింపులకుమాగ్రతమే.

స్ట ప్ 3 : చెల్లింపుఏ తేదీన చేయబడుతుని దోఆతేదీక ఎింపి చేస్కోవడిం ఇమిడిఉింటుింది. అది

ఎింపి చేస్కోబడిన బదిలీ కొనర్కు అింద్దబాటులోఉని అతు ింత తా రితతేదీ అయిఉిండవచ్చు , లేద్వ

యూజరు భవిష్ు త్చెల్లింపులుముిందస్తగా చేయడాకివారిి వీలు  ల్గిస్తత ఈతేదీ నుిండి 90 రోజుల

లోపునఒ తేదీక ఎించ్చకోవచ్చు .



స్ట ప్ 5: పలుఐచిి  మైన ఫీల్ులను ల్గిఉింది, వాట్టకపేయీబాు ింకు/పేయీతోచెల్లింపువివరాలను

పించ్చకోవడాకిఉపయోగిించ్చకోవచ్చు . పేయీఇతర్ తృతీయ పక్షాలకునోట్టఫికేష్నలను కూడాపింపిించవచ్చు . 
లావాదేవీ కొనర్కురెఫరెనుస ను ఎింపి చేస్కోవడిం లేద్వఆమోదిించిన వారిిఒ సిందేశమును పింపిించడిం వింట్ట

అకి ింట్టన్స స్థ ి్ 5 లోచేయవచ్చు .

దయచేసి గమకించిండి - సమాచార్ింఅింతట్టన్సజోడిించేటపుు డు, ద్వకారాింశమును, ‘గ్రాన్స స్థఫర్ సమమ రీ (‘Transfer 
Summary’)’ అనే శీరి ష తో గ్రరక న్ యొ క కుడిచేతి వైపున చూడవచ్చు .



స్థ ి్ 5 తదనింతర్ిం, యూజరు ఆలావాదేవీక ఒ 'గ్రడాఫ్ట’ి గాసేవ్చేస్కోవచ్చు లేద్వచెల్లింపుతోముింద్దకువెళ్ళ డాకి 'నెక్స ్

(Next)’ పై స్థ లక్చేయవచ్చు . 

'నెక్స ్ (Next)’ పైన స్థ లక్ చేసిన

అనింతర్ిం, యూజరు, బదిలీ యొ క

ముిందస్త వీక్షణకు

మళ్ళ ించబడతారు.  ముిందస్త వీక్షణ

అనేదిచెల్లింపు చేసినవారిచే ఎింటర్

చేయబడిన చెల్లింపు వివరాలకి ట్టన్స

అిందిస్తింది.
చెల్లింపు చేయువారు సమాచార్మును

సవరిించవచ్చు లేద్వ పేజీ యొ క

అడుగున ఉని ‘సబ్దమ ట్ (‘Submit’ )’ 
పై స్థ లక్ చేయడిం ద్వా రా

చెల్లింపు చేయడాకి ముింద్దకు

వెళ్ళ వచ్చు .



చెల్లింపుచేయువారుబదిలీ వివరాలనువెరిఫైచేయడాకిగాను, ‘సబ్దమ ట్ (‘Submit’ )’ పై స్థ లక్

చేయాల్. ఈదిగువ గ్రరక న్షాట్లో చూసినటులగా, యూజరుభవిష్ు త్వాడ ిం కోసిం చెల్లింపును

ఒ టెింపేలట్గా కూడాసేవ్చేస్కోవచ్చు .

‘అగ్రూవ్ఓన్' (‘Approve Own’) అర్ హతహకుక లు పిందియుని ఒ యూజరు, ఒకే విడతలో

లావాదేవీక అపు ట్ట పుు డేసమరిు ించి, ఆమోదిించడాకి 'అగ్రూవ్నౌ’ (‘Approve Now’) ఆపషన్

ఎింపి చేస్కోవచ్చు .



‘వెరిఫైడిటెయిల్సస ’ (‘Verify Details’) దశలో లావాదేవీక సమరిు ించినఅనింతర్ిం, విజయవింతింగా బదిలీ

చేయబడుతుింది. ఈ స్థసినితిపెిండిింగ్ అగ్రూవల్సలో ఉిందక దయచేసి గమకించిండి, అింద్దవలల, ఆమోదిించ్చవారు

ద్వకకచెల్లింపుతేదీ లోపునఆమోదిించాల్స ఉింటుింది (వివరాలుఎలలపుు డ్య 'సబ్దమ ట్ఫర్ అగ్రూవల్స' (‘Submit for 
Approval’) దశలో ఆమోదింకొనర్కు  ాఫ్టతేదీతో సహా  నబర్చబడిఉింాయి).



లావాదేవీ కొనర్కురెఫరెన్స నింబరు (ఆలాా న్యు మరిక్) నుఉపయోగిించి లావాదేవీయొ క స్థసినితిక గ్రాక్ చేస్కోవచ్చు .

పేజీయొ క ఆఖరున, యూజరు 'ఫికష్’ (‘Finished’) పై స్థ లక్చేయవచ్చు లేద్వఅతను/ఆమ 'మేక్అనదర్ గ్రాన్స స్థఫర్' 
(‘Make Another Transfer’) ఆపషన్ ఎించ్చకోవచ్చు . 

విడివిడిగా గ్రపతి లావాదేవీక గ్రాక్ చేయడాకకైఅలరిులు & రిమైిండర్ లనుకూడాెట్-అ్చేస్కోవచ్చు .



విదేశాలకుచెల్లింపునుఅమలుచేయడాకి, దయచేసిడెబ్దట్చేయాల్స యుని ఖాతానుఎింపి చేయిండి (లభు తలో

ఉని బాు లన్స మొతతము ఈదిగువ గ్రరక న్ షాట్లోలాగాచూపిించబడుతుింది).

యూజర్/చెల్లింపుచేయువారుచెల్లింపుయొ క  రెన్సస క ఎింపి చేస్కోవాల్స ఉింటుింది (గ్రడా్డౌన్) మరియు

లావాదేవీ కొనర్కుఒ స్తచనాతమ  రేటును IDEAL చూపిస్తింది (వాసతవ రేటు వు తాు సింగాఉిండవచ్చు ).

విదేశాల్లల కపేయీకిచెల్లింపుకొరకుద్శ-వారీమారగద్రిి



స్థ ి్ 2 లో, పేయీకఎింపి చేయిండి. అదనింగా, యూజరుమధ్ు వరి తతా బాు ింక్ వివరాలనుఅిందిించవచ్చు (ఒ వేళ్
అవసర్మైతే).



స్థ ి్ 3 లోచెల్లింపుతేదీక ఎింపి చేస్కుని అనింతర్ిం (స్థ ని క చెల్లింపులాగానే), యూజర్/చెల్లింపుచేయువారు

ఆవశు  మైనకబింధ్నాయుతరిపోరిిింగ్ వివరాలనుకింపవలసిఉింటుింది.

పర్ు స్ కోడ్/ అిండర్ లయిు ింగ్ కోడ్/ సరాీ స్

యొ క లొకేష్న్మరియు CA 
అకాి లెడ్జస్థమింట్నింబర్వింట్ట

కబింధ్నాయుతవివరాలు అకి ింట్టన్స స్థ ి్

4 లో ఇవాా ల్స ఉింటుింది.

ఎడమ వైపున ఇమేజెస్చూడిండి.



స్థ ి్ 5 -విదేశీ  రెన్సస లోమొతతముతో సహాచెల్లింపు

వివరాలకి ింట్టన్సఎింటర్ చేసిన తరాా త, లావాదేవీ కొనర్కు

యూజరు ఇపుు డు సింబింధితమార్ పురేటునుబుక్చేయాల్స

ఉింటుింది. అతనుద్వకక IDEAL పైన 'వ్యు ఎఫ్టఎక్స రేట్’ (‘View 
FX Rate’ ) ఆపషన్ పై స్థ లక్ చేయడింద్వా రాచేయవచ్చు (యూజరుకు

DBS చేమింజూరుచేయబడిన సింబింధితఅర్ హతాపగ్రతాలు కావాల్స

ఉింటుింది) అదివారిి లావాదేవీ కొనర్కులైవ్మారిు డి రేటును

చూపిస్తింది.  ఒ వేళ్యూజరు గన రేటునుబుక్చేస్థసేత, అదేఈ

లావాదేవీి వరి తస్తింది.

లేద్వ

లావాదేవీ కొనర్కుచెల్లించడాకియూజరు గ్రపస్తతముని ఒ FX 
కాింగ్రాకిును కూడాఉపయోగిించవచ్చు . గ్రపస్తతముని కాింగ్రాకిు

వివరాలు కపి తాయి (గ్రరక న్ షాట్) మరియుద్వకకఎించ్చకోవచ్చు . 
ఒ వేళ్  సమిరుగన DBS తో గ్రపస్తతముని ఒ FX కాింగ్రాకిును

 ల్గియుిండిఅది IDEAL పైఅగుపిించకుిండాఉని పక్షములో, 
మొదలుపెట్టని లావాదేవీ కొనర్కు ఉపయోగిించ్చకోవడాకి గాను

అతను/ఆమఆకాింగ్రాకిు రెఫరెన్స నింబరునుమానుు వల్స గా

ఎింటర్ చేయవచ్చు .



కాింగ్రాకిు వివరాల్ి మానుు వల్సగాఎింటర్చేయడాకిఖాళీగా ఉని ఫీల్ునుఎింపి 

చేస్కోిండి.



స్థ ి్ 6 లో ‘బాు ింక్ఛారీ జలు’ క ఎింపి చేస్కోవాల్.

లావాదేవీి సింబింధిించిన బాు ింక్ఛారీ జలను ఎవరుచెల్ల తా రో అదేకర్ ణయిస్తింది.
చెల్లించ్చటకు/పించ్చకొననుటకు/పేయీచెల్లింపుఛారీ జలనుచెల్లించ్చటకుఆపషన్ క ఇ క డఎింపి చేస్కోవచ్చు .



స్థ ి్ 7 ఐచిి  మైనఫీల్ులనుఅిందజేస్తింది. DBS ి గ్రపతేు  స్తచనలనుకూడాపింపిించవచ్చు . ఇ క డ FEMA డి లరేష్న్ చెక్

బాకుస ను ఎింపి చేస్కోవాల్.



ఆ తదనింతర్ిం చెల్లింపుచేయువారుచెల్లింపునుఒ గ్రడాఫ్టిగాసేవ్చేస్కోవచ్చు లేద్వ బదిలీ వివరాలను

చూడడాకి 'నెక్స ్ (Next)’ పై స్థ లక్ చేయవచ్చు . 

యూజర్/చెల్లింపుచేయువారుఇ క డ

ఎక్స స్థఛింజ్ రేటుతోసహాలావాదేవీలకి ింట్ట

వివరాల్ి వెరిఫైచేస్కోవాల్. 
పైనకుడిచేతి వైపుమూలలోఉని 'ఎడిట్' 
(‘Edit’) పైన స్థ లక్చేయడింద్వా రాఈదశలో

సైతమూ లావాదేవీవివరాల్ి

సవరిించవచ్చు .



భవిష్ు త్ వికయోగిం కొనర్కు చెల్లింపునుఒ టెింపేలట్ గాసేవ్చేస్కోవచ్చు (రి రిింగ్ చెల్లింపులకుఉపయోగ ర్ిం).

‘అగ్రూవ్ఓన్' (‘Approve Own’) అర్ హతహకుక లు ఉని యూజరు వెింటనేలావాదేవీక ఆమోదిించిమరియుసబ్దమ ట్

చేయవచ్చు .

ఆమోదిించ్చవారిిలావాదేవీ వెళ్ళ డాకిగానుయూజరు ‘సబ్దమ ట్ (‘Submit’ )’ బటన్పైన స్థ లక్ చేయాల్.



ఆలాా న్యు మరిక్రెఫరెనుస నుఉపయోగిించి యూజరుల లావాదేవీక గ్రాక్ చేయవచ్చు . వివరాలను గ్రపిింట్ చేయవచ్చు , 
మరియుఆమోదిించ్చవారిచేలావాదేవీఆమోదిం/తిర్సక ర్ణపిందగానేనోట్టఫైచేయబడడాకిఅలస్థరిులనుెట్

చేస్కోవచ్చు . 



స్ట ప్ 1 ల్ల: యూజరు/చేయువారు గ్రఫమ్/టు
(డెబ్దట్/గ్రెడిట్) ఖాతాను ఎింపి చేస్కోవాల్.

స్ట ప్ 2 ల్ల: బదిలీమొతతమును కరి ుస్థష్ిింగా

 నబర్చాల్.

స్ట ప్ 3 ల్ల: చెల్లింపుతేదీక ఎింపి చేస్కోిండి

(తా రిత/ఎించ్చకునేతేదీ)

స్ట ప్ 4 ల్ల: యూజరు అగ్రూవరుకునోట్స

జోడిస్తత నే (ఐచిి  ిం) తమ సా ింత స్థసేటి్స్థమింట్

రెఫరెన్స (ఐచిి  ిం) లోటై్చేయవచ్చు .

ఒ యూజరు IDEAL పైన ఒ ఖాతానుిండి మరొ (ఇింగ్రా- ింపెన్స) ఖాతాలోకికధుల్ి బదిలీ

చేస్కోవచ్చు . అదిచేయడాకిగాను, యూజరు పే & గ్రాన్స స్థఫర్ (Pay & Transfer)ి వెళ్ళ 'గ్రాన్స స్థఫర్

వితిన్ ఓన్ అకింట్’ (‘Transfer within Own Account’) ఎింపి చేస్కోవాల్.

స్వ ింతఖాతాలల్లపునబదిలీచేసుకోవడాకకిద్శ-వారీమారగద్రిి



వివరాలనుసమరిు ించినఅనింతర్ిం, స్థ లయిింటులావాదేవీక గ్రడాఫ్టిగా సేవ్చేస్కోవచ్చు లేద్వ 'నెక్స ్ (Next)’ పై స్థ లక్

చేయవచ్చు . 

'నెక్స ్ (Next)’ పై స్థ లక్చేసిన అనింతర్ిం, యూజరు వెరిఫైడిటైల్సస పేజీి పింపిించబడతారు (తరాా తి స్థ ై లడ్లో

చూపిించబడిింది).



వివరాలనువెరిఫైచేసినతరాా త, లావాదేవీక ఆమోదిించడిం కోసింయూజరుఆమోదిించ్చవారిిసబ్దమ ట్

చేయవచ్చు .

అదనింగా, లావాదేవీక ఒ టెింపేలట్ గాసేవ్చేస్కోవచ్చు (రి రిింగ్ చెల్లింపులకుఉపయోగ ర్ిం). 
‘అగ్రూవ్ఓన్' (‘Approve Own’) అర్ హతహకుక లు ఉని యూజరు లావాదేవీక వెింటనేఆమోదిించి

మరియుసబ్దమ ట్చేయవచ్చు .



లావాదేవీక సబ్దమ ట్చేసినఅనింతర్ిం, యూజరు, జనరేట్చేయబడిన రెఫరెన్స నింబరుఉపయోగిించి ద్వక స్థసినితిక గ్రాక్

చేయవచ్చు .



చెల్లింపుమరియుబదిలీమన్యలోకపేరోల్స/బల్సక ఆపషన్ ఎింపి చేస్కొనక DBS IDEAL ద్వా రా

పేరోల్స/బల్సక చెల్లింపులు చేయవచ్చు .

స్థ ి్ 1లో, చెల్లింపుచేయువారు/యూజర్, జీతాలు/చెల్లింపులుడెబ్దట్చేయాల్స యుని ఒ ఖాతానుఎింపి 

చేస్కోవాల్స ఉింటుింది.

పేరోల్/బల్్ చెల్లింపులకొరకుద్శల-వారీగామారగద్రిి



స్థ ి్ 2 లో, చెల్లింపుచేయువారుపలువురుపేయీలను ఎింపి చేస్కోవచ్చు మరియుఅింద్దబాటులోఉని ఆపషన్

స్థ లక్చేయడింద్వా రాఒ 'కొనతత పేయీ’ కకూడాజోడిించ్చకోవచ్చు .



స్థ ి్ 2 లో, చెల్లింపుచేయువారుపలువురుపేయీలను ఎింపి చేస్కోవచ్చు మరియుఅింద్దబాటులోఉని ఆపషన్

స్థ లక్చేయడింద్వా రాఒ 'కొనతత పేయీ’ కకూడాజోడిించ్చకోవచ్చు .



ఒ కొనతతపేయీక

జోడిించడాకి, 
ఈ గ్రిింది ఫీల్ులను

పాపులేట్చేయాల్స

ఉింటుింది:

చెల్లించబడువారిపేరు

పేయీబాు ింక్ ఐడి 'ఫైిండ్

బాు ింక్ఐడి’ (‘Find Bank ID’ 
పై స్థ లక్చేయడింద్వా రా

ెర్ు చేయవచ్చు )

పేయీబాు ింకుఖాతా

నింబరు

భవిష్ు త్ వికయోగిం కోసిం, 
సేవ్దిస్పేయీ'స్డిటైల్సస ' 
(‘Save this payee’s details’) 
పై స్థ లక్చేయిండి (ఐచిి  ము)



పేయీలనుఎింపి చేస్కుని అనింతర్ిం, చెల్లింపుచేయువారు గ్రపతి పేజీలోన్యమొతాతలను

ఎింటర్చేయాల్. చెల్లింపుచేయువారు గ్రపతి పేయీకొనర్కు తమ సా ింత/విశిష్ిరెఫరెనుస ను ెట్

చేస్కోవచ్చు (ఐచిి  ిం). 



అిందరుపేయీ లకూమొతాతలను వేసినఅనింతర్ిం, చెల్లింపుచేయువారిిమొస్థతతిం పేయీలు

మరియుమొతతిం చెల్లింపుచేయబడినమొతతమును హైలైట్చేస్తత ఒ చెస్థల్లింపుారాింశము

డిస్స్థపేలచేయబడుతుింది.



స్థ ి్ 3 లో, చెల్లింపుచేయువారుచెల్లింపుకొనర్కుతేదీక ఎింపి చేయాల్. ఇింద్దకోసిం, అతు ింత తా రిత

తేదీక ఎింపి చేయవచ్చు , లేద్వ 'ఛూజ్ డేట్’ (‘Choose date’) ఆపషన్ ఎింపి చేస్కొనక ఒ భవిష్ు త్

తేదీక గాన్సషెడ్యు ల్సచేస్కోవచ్చు .



స్థ ి్ 4 లో, ఒ అింతర్ గత రెఫరెన్స /బాు చ్ఐడిఏరాు టు చేస్కోవడాకి చెల్లింపుచేయువారిి

ఐచిి  మైనఫీల్ులు అింద్దబాటులోఉనిా యి. 



స్థ ి్ 4 అనింతర్ిం, చెల్లింపుచేయువారుచెల్లింపును ఒ గ్రడాఫ్టిగాసేవ్చేయవచ్చు లేద్వ సమమ రీ

పేజీి కొననాగడాకి 'నెక్స ్ (Next)’ పై స్థ లక్చేయవచ్చు . ‘వెరిఫైడిటెయిల్సస ’ (‘Verify Details’) పేజీ, 
మొదలుపెట్టనిలావాదేవీలయొ క వివర్మైనారాింశమునుఅిందిస్తింది. చెల్లింపుచేయువారు

వివరాల్ి చూస్కోవచ్చు మరియుతరాా తి స్థ ి్ ి కొననాగవచ్చు .



పేరోల్స/బల్సక చెల్లింపునుసబ్దమ ట్చేసేటపుు డు, చెల్లింపుచేయువారు చెల్లింపునుఒ టెింపేలట్ గా సేవ్చేస్కునే ఆపషన్

ఎించ్చకోవచ్చు (ఐచిి  ిం).



చెల్లింపునుసబ్దమ ట్చేసినఅనింతర్ిం, జనరేట్చేయబడినరెఫరెన్స నింబరుఉపయోగిించి యూజరుల లావాదేవీ

యొ క స్థసినితిక గ్రాక్ చేయవచ్చు .

కరి ుష్ిలావాదేవీ కొనర్కుఅలరిులు & రిమైిండర్ లనుకూడాెట్చేస్కోవచ్చు .



ఒ యూజరు/చెల్లింపుచేయువారుపే & గ్రాన్స స్థఫర్ (Pay & Transfer) మన్యపైనఆపషన్ ఎింపి 

చేస్కొనక IDEAL స్థపాల ట్స్థమమ్నుిండి చెకుక చెల్లింపులనుమొదలుచేయవచ్చు .

స్థ ి్ 1 -యూజరు డేబ్దట్ఖాతానుఎింపి చేయాల్. అదనింగా, యూజరుచెకుక ర్కాకి ఎింపి చేయాల్ (కారొు రేట్
చెకుక /చెక్ఎక్స స్థగ్రపెస్).

చెకు్ చెల్లింపుపైద్శల-వారీగామారగద్రిి



స్థ ి్ 2 లో, యూజరు/చెల్లింపుచేయువారుపేయీకఎింపి చేస్కోవాల్. పలువురు పేయీలనుకూడాఎింపి 

చేస్కోవచ్చు .



స్థ ి్ 3 లో, యూజరు/చెల్లింపుచేయువారుచెల్లింపుతేదీక ఎింపి చేయాల్ (తా ర్లో వచేు తేదీక ఎింపి చేయవచ్చు లేద్వ

భవిష్ు త్ తేదీ కొనర్కుద్వకి షెడ్యు ల్సచేయవచ్చు ).

పేయీలనుఎింపి చేస్కుక సింబింధితచెల్లింపుమొతతమును పేరొక ని అనింతర్ిం, మొతతిం

పేయీలసింఖు మరియుమొతతిం చెల్లింపుమొతతమును హైలైట్చేస్తత ఒ చెల్లింపు

ారాింశము అగుపిస్తింది. 



స్థ ి్ 4 - యూజరు/చెల్లింపుచేయువారు అింతర్ గత రెఫరెన్స కోసింలావాదేవీి ఒ రెఫరెనుస ను

కేాయిించవచ్చు (ఐచిి  ిం). 

స్థ ి్ 4 తదనింతర్ిం, చెల్లింపునుఒ 'గ్రడాఫ్ట’ి గాసేవ్చేస్కోవచ్చు లేద్వముింద్దకు వెళ్ళ డాకి 'నెక్స ్

(Next)’ పై స్థ లక్చేయవచ్చు .



యూజరుపేజీయొ క ఆఖరున, 'సబ్దమ ట్’ (‘Submit’) బటన్పై స్థ లక్చేసిముింద్దకుకొననాగాల్.

వివరాలనుకింపినతరాా త, యూజరు/చెల్లింపు
చేయువారువాట్టకవెరిఫైడిటైల్సస పేజీపైనవెరిఫై
చేస్కోవచ్చు .

చెల్లింపునుఒ టెింపేలట్గాసేవ్చేస్కోవచ్చు (రి రిింగ్
చెల్లింపులకొనర్కుఉపయోగ ర్ిం).

‘అగ్రూవ్ఓన్' (‘Approve Own’) అర్ హతహకుక లుఉని
ఒ యూజరుఏ కాలములోలావాదేవీకఆమోదిించి
మరియుసబ్దమ ట్చేయవచ్చు .



చెల్లింపుయొ క సమర్ు ణవిజయవింతమైన తరాా త, IDEAL ఆలావాదేవీ కొనర్కు గ్రపస్తత స్థసినితితో సహారెఫరెనుస

నింబరునుడిస్స్థపేలచేస్తింది. 

ఈదిగువన “ఫికష” పై స్థ లక్ చేయిండి.




