


DBS IDEAL அதன்பயனரக்ளுகக்ுபலபப& ட்ரான்ஸ்ஃபர்விருப்பங்களை
வழங்குகிறது. இந்தஆவணதத்ின்மூலம், பிறவிருப்பங்களுகக்ிளடயில், 
உை்ளூர்பரிவரத்்தளனகை் (NEFT / RTGS) முதல்எல்ளலதாண்டியதந்தி
பரிமாற்றங்கை்வளர, இதுபபான்றஅளனதத்ுபணம்செலுத்தும்
விருப்பங்கைின்படிப்படியானவழிகாட்டிகளைநாங்கை்காண்பிப்பபாம்.



படி 1 - பயனர் IDEAL இல்உை்நுளழவதற்குத் பதளவயானதகவளல பதிவு செய்கிறார.்

உை்நுளழவுக்குப்பிறகுபப & ட்ரான்ஸ்ஃபளர
அளடதல்



படி 2 - பயனர் IDEAL படஷ்பபாரட்ுக்கு வருகிறார,் அங்குஅவர் பல கணக்குகை் மற்றும்

பரிவரத்்தளனசதாடரப்ானதகவல்களைக் காணலாம்.



படி 3 -இடதுபக்களெட் பாரில், பயனர்பப& டிரான்ஸ்ஃபர்மாட்யூளலபாரக்்கவும்அணுகவும்முடியும்.



படி 4 -படி 3 இல்பப& டிரான்ஸ்ஃபர்என்பளதக்கிைிக்செய்தபிறகு, பயனர்பமபலஉை்ை
விருப்பங்களுக்குதிருப்பிவிடப்படுகிறார.் இங்பகபயனர்அவர்செயல்படுத்தவிரும்பும்பதளவயான
பரிமாற்ற (ட்ரான்ஸ்ஃபர)்வளகளயத்பதரந்்சதடுக்கலாம், அல்லதுஅவர்அவரதுபணம்செலுத்துதல்

வரலாறு, சடம்ப்பைட்கை்மற்றும்பணம்சபறுபவர் / பயனாைிகைின் தகவல்சதாடரப்ானபிற
தகவல்களைபரிந்துளரசெய்யலாம். உை்வரும்பரிமாற்றங்கை்பற்றியதகவளலயும்பயனர்காணலாம்.



IDEAL-ல் உள்ளஅனைத்துபப & டிராை்ஸ்ஃபர் விருப்பங்கள்



படி 1-ல், பயனர்பணம்செலுத்தும்சதாளகளயக்குறிப்பிடுவபதாடு, பணம்செலுத்தபவண்டிய / சடபிட்
செய்யப்படபவண்டியகணக்ளகத்பதரந்்சதடுக்கபவண்டும் (தயவுசெய்துஉை்ளூர்பரிவரத்்தளனகளுக்கு
நாணயத்ளத INR ஆகத்பதரந்்சதடுக்கவும்).

படி 2செலுத்தப்படும்பணத்ளதசபறும்சபறுநர/் பயனாைிளயத்சதரிவுசெய்வளதஉை்ைடக்குகின்றது. பயனர்
கீழ்பதான்றும்ஏற்கனபவஉை்ைபணம்செலுத்துபவரக்ைின்பட்டியலிலிருந்துஅளதத்பதரந்்சதடுக்கலாம்அல்லது
அவர்ஒருபுதியபணம்சபறுபவளரெ்பெரக்்கலாம்.

உள்ளூர்பரிவர்த்தனைகளுக்காைபடிப்படியாைவழிகாட்டி



பயனர் 'புதியபணம்செலுத்துபவர'் என்பளதக்கிைிக்செய்தவுடன், பின்வரும்
புலங்கை்சதரியும் (கீபழஉை்ைதிளர). புதியபணம்சபறுபவளரெ்பெரப்்பதற்கும்இது
வழங்கப்படபவண்டும். உங்கை் IDEAL பணம்சபறுபவர்பட்டியலில்ஒரு

பயனாைிளயெ்பெரப்்பதற்குதயவுசெய்து 'பணம்செலுத்துபவளரெ்பெமி' என்பளதத்
பதரந்்சதடுக்கவும்.



படி 4 - சவைிநாட்டு பரிவரத்்தளனகளுக்குமட்டும்.

படி 3ல் பணம்செலுத்தபவண்டியபததிளயத்சதரிவுசெய்வதுஅடங்கும். 
பதரந்்சதடுக்கப்பட்டபரிமாற்றத்திற்குகிளடக்கக்கூடியஆரம்பகாலபததியாகஇது
இருக்கலாம், அல்லதுபயனர்தற்பபாளதயபததியிலிருந்து 90 நாட்கை்வளரஒருபததிளய
பதரவ்ு செய்யலாம் -எதிரக்ாலபரிவரத்்தளனகளைமுன்கூட்டிபயஎைிதாகதிட்டமிட
அனுமதிக்கிறது.



படி 5 பலவிருப்பத்துளறகளைக்சகாண்டுை்ைது, அளவபணம்சபறும்வங்கி / பணம்சபறுபவருடன்

பரிவரத்்தளனவிவரங்களைப்பகிரந்்துசகாை்ைப்பயன்படுத்தப்படலாம். பணம்சபறுபவர்மற்ற
மூன்றாம்தரப்பினருக்கும்அறிவிப்புகளைஅனுப்பலாம். பரிவரத்்தளனக்கானஒப்பீடள்டத்
பதரந்்சதடுப்பதுஅல்லதுஅங்கீகரிப்பவருக்குஒருசெய்திளயஅனுப்புவதுபபான்றகூடுதல்விருப்பங்கை்
அளனத்தும்படி 5 இல்செய்யப்படலாம்.

தயவுசெய்து கவனிக்கவும் -அளனத்துதகவல்களையும் பெரக்்கும்பபாது, திளரயின்வலதுபக்கத்தில், 
'பரிமாற்றசுருக்கம்' என்றதளலப்பில், அதன்சுருக்கத்ளதகாணலாம்.



படி 5 க்குப் பிறகு, பயனர்பரிவரத்்தளனளயஒருவளரவாக பெமிக்கலாம், அல்லதுபணம்

செலுத்துவளத சதாடர 'அடுத்து' என்பளதக் கிைிக் செய்யலாம்.

'அடுத்து' என்பளதக் கிைிக் செய்த
பிறகு, பயனர் பரிமாற்றத்தின்
முன்பனாட்டத்திற்கு
வழிநடத்தப்படுவார். முன்பனாட்டம்
உருவாக்குபவரால்பதிவு

செய்யப்பட்டஅளனத்து
பரிவரத்்தளனவிவரங்கைின்
சுருக்கத்ளதயும்வழங்குகிறது.
உருவாக்குபவர்தகவளலத்

திருத்தலாம்அல்லதுபக்கத்தின்
அடிப்பகுதியில்உை்ை 'ெமர்ப்பி‘
எனும் பட்டளனஎன்பளதகிைிக்
செய்வதன்மூலம்பணம்

செலுத்துவளதசதாடரலாம்.



உருவாக்குபவர்பரிமாற்றவிவரங்களைெ் ெரிபாரக்்க 'ெமரப்்பி' என்பளதக்
கிைிக் செய்ய பவண்டும். கீபழஉை்ை ஸ்கிரன்ீஷாட்டில்இருக்கின்றபடி, 
பயனர் எதிரக்ாலபயன்பாட்டிற்கானசடம்ப்பைட்டாகபணம் செலுத்துவளத

பெமிக்கலாம்.

'சொந்த ஒப்புதல்' உரிளமசகாண்ட ஒருபயனர் 'இப்பபாதுஒப்புதல்அைி' 
விருப்பத்ளதத் பதரந்்சதடுக்கலாம், உடனடியாகபரிவரத்்தளனளயஒபர
பநரத்தில் ெமரப்்பிக்கவும் அங்கீகரிக்கவும் செய்யலாம்.



பரிவரத்்தளனளய 'விவரங்களைெ் ெரிபாரக்்கவும்' கட்டத்தில் ெமரப்்பித்த பிறகு, பரிமாற்றம்
சவற்றிகரமாகஉருவாக்கப்பட்டது. இப்பபாளதயநிளலஒப்புதல்நிலுளவயில் உை்ைதுஎன்பளத
நிளனவில் சகாை்ைவும், எனபவஅங்கீகரிப்பவர்பணம் செலுத்தும் பததிக்கு முன்புஅளத

அங்கீகரிக்க பவண்டும் ('ஒப்புதலுக்காகெமரப்்பி' கட்டத்தில்எப்பபாதும்விவரங்கை்
ஒப்புதலுக்கானகட்-ஆஃப்உடன் குறிப்பிடப்படட்ிருக்கும்).



பரிவரத்்தளனக்கானகுறிப்புஎண்ளணப் பயன்படுத்திபரிவரத்்தளனநிளலளயக்

கண்காணிக்கலாம் (ஆல்பாநியூமரிக்).

பயனர்பக்கத்தின்முடிவில்உை்ை 'முடிந்தது' என்பளதக்கிைிக்செய்யலாம்அல்லதுஅவர் 'மற்சறாரு
பரிமாற்றத்ளதஉருவாக்கு' விருப்பத்ளதத்பதரவ்ுசெய்யலாம்.

ஒவ்சவாரு தனிப்பட்ட பரிவரத்்தளனளயயும்கண்காணிக்கவிழிப்பூட்டல்கை்மற்றும்
நிளனவூட்டல்களையும்அளமக்கலாம்.



ஒருசவைிநாட்டு பரிவரத்்தளனளயசெயல்படுத்த, சடபிட் செய்யப்பட பவண்டிய கணக்ளகத்

பதரந்்சதடுக்கவும் (கீபழஉை்ை ஸ்கிரன்ீஷாட்டில்காணப்படுவதுபபாலகிளடக்கக்கூடியஇருப்பு

காண்பிக்கப்படும்).

பயனர் / உருவாக்குபவர்பணம் செலுத்தும் நாணயத்ளதத் பதரந்்சதடுக்கபவண்டும்

(கீழ்பதான்றும்) மற்றும் IDEAL பரிவரத்்தளனக்கானஒருகுறியீட்டுவிகிதத்ளதக் காண்பிக்கும்

(உண்ளமயானவிகிதம் பவறுபடலாம்).

வவளிநாட்டு பணம் வெலுத்துபவருக்காை படிப்படியாை வழிகாட்டி



படி 2 இல், பணம் செலுத்துபவளரத் பதரந்்சதடுக்கவும். கூடுதலாக, பயனர்இளடத்தரகர்வங்கி
விவரங்களைவழங்கலாம் (பதளவப்பட்டால்).



படி 3 இல்கட்டணம் செலுத்தும் பததிளயத் பதரந்்சதடுத்த பிறகு (உை்ளூர்பரிவரத்்தளனளய

பபாலபவ), பயனர் / உருவாக்குபவர்பதளவயான ஒழுங்குமுளறஅறிக்ளகயிடல் விவரங்களை

நிரப்ப பவண்டும்.

பநாக்கக் குறியீடு / அடிப்பளடகுறியீடு
/ பெளவயின்இருப்பிடம்மற்றும்CA 
ஒப்புளகஎண்சதாடரப்ான

ஒழுங்குமுளறவிவரங்கை்அளனத்தும்
படி 4 இல்வழங்கப்படபவண்டும்.

இடதுபுறத்தில்உை்ைபடத்ளதப்

பாரக்்கவும்.



படி 5 -சவைிநாட்டுநாணயத்தில்உை்ைசதாளகஉட்பட
அளனத்துபரிவரத்்தளனவிபரங்களையும்பதிவுசெய்தபின்னர,் 
பயனர்இப்பபாதுபரிவரத்்தளனக்கானசபாருத்தமானமாற்று
வீதத்ளத (எக்ஸ்பெஞ்ெ்பரட்) பதிவுசெய்யபவண்டும். 
பரிவரத்்தளனக்கானபநரடிபரிமாற்றவிகிதத்ளதக்
காண்பிக்கும் 'வியூஎக்ஸ்பரட்' விருப்பத்ளத (பயனர்DBS 
வழங்கியசபாருத்தமானஉரிளமகளைக்சகாண்டிருக்க
பவண்டும்) கிைிக்செய்வதன்மூலம்அவர்IDEAL இல்அளதபய
செய்யமுடியும். பயனர்விகிதத்ளதமுன்பதிவுசெய்தால், அது
இந்தபரிவரத்்தளனக்குசபாருந்தும்.

அல்லது

பயனர்பரிவரத்்தளனக்குபணம்செலுத்தஏற்கனபவஉை்ை
எக்ஸ்ஒப்பந்தத்ளதயும்பயன்படுத்தலாம். தற்பபாதுை்ைஒப்பந்த
விவரங்கை்சதரியும் (ஸ்கிரீன்ஷாட்ளடப்பாரக்்கவும்) மற்றும்
பதரந்்சதடுக்கப்படலாம். வாடிக்ளகயாைருக்குDBS உடன்
ஏற்கனபவஉை்ைஎக்ஸ்ஒப்பந்தம்இருந்தால், இது IDEAL இல்
காணப்படாது, அவர்சதாடங்கப்பட்டபரிவரத்்தளனக்கான
ஒப்பந்தத்ளதப்பயன்படுத்துவதற்காகளகமுளறயாகஒப்பந்த
குறிப்புஎண்ளணபதிவுசெய்யலாம்,.



ஒப்பந்தவிவரங்களைளகமுளறயாகபதிவு செய்ய

சவற்றுபுலத்ளதத் பதரந்்சதடுக்கவும்.



படி 6 இல் 'வங்கிக் கட்டணங்கை்' சதரிவுசெய்யப்படல் பவண்டும்.

பரிவரத்்தளனசதாடரப்ானவங்கிக்கட்டணங்களுக்கு யார் பணம்செலுத்துகிறாரக்ை்என்பளத

இதுதீரம்ானிக்கும்.
பணம்செலுத்துதல் / பகிரத்ல் / பணம் செலுத்துபவரின்பணம் செலுத்துகட்டணங்களைப்

சபறுவதற்கானவிருப்பத்ளதஇங்பக பதரந்்சதடுக்கலாம்.



படி 7 விருப்பபுலங்களைவழங்குகிறது. DBS க்கானசிறப்புஅறிவுறுத்தல்களையும்
அனுப்பலாம். FEMA பிரகடனபதரவ்ுப்சபட்டி இங்பகபதரந்்சதடுக்கப்பட பவண்டும்.



உருவாக்குபவர்பரிவரத்்தளனளய வளரபவாலாக பெமிக்கலாம் அல்லதுபரிமாற்ற

விவரங்களைமதிப்பாய்வு செய்ய ‘அடுத்து' என்பளதக் கிைிக் செய்யவும்.

பயனர/்உருவாக்குபவர்செலாவணி

விகிதம்உட்படஅளனத்து
பரிவரத்்தளனவிவரங்களையும்

இங்பகெரிபாரக்்கபவண்டும்.
பமல்வலதுமூளலயில்உை்ை 'திருத்து' 
என்பளதக்கிைிக்செய்வதன்மூலம்
இந்தகட்டத்தில்பரிவரத்்தளனளய

இன்னும்திருத்தலாம்.



பரிவரத்்தளனளயஎதிரக்ால பயன்பாட்டிற்கானசடம்ப்பைட்டாகபெமிக்கலாம்

(சதாடரெ்ச்ியானபணம் செலுத்துதல்களுக்கு பயனுை்ைதாக இருக்கும்).

'சொந்த ஒப்புதல்' உரிளமகை் சகாண்ட பயனர்உடனடியாகபரிவரத்்தளனளயஅங்கீகரித்து

ெமரப்்பிக்கலாம்.

அங்கீகரிப்பவருக்குபரிவரத்்தளனசெல்வதற்கு பயனர் 'ெமரப்்பி' என்பளதக்கிைிக் செய்ய
பவண்டும்.



பயனரக்ை்ஆல்பாநியூமரிக்குறிப்புஎண்ளணபயன்படுத்திபரிவரத்்தளனளயக்

கண்காணிக்கலாம். விவரங்கை்அெச்ிடப்படலாம்,
மற்றும் பரிவரத்்தளனஅங்கீகரிப்பவரால்ஒப்புதலைிக்கப்பட்டவுடன் / நிராகரிக்கப்பட்டவுடன்
அறிவிக்கப்படுவதற்குவிழிப்பூட்டல்கை்அளமக்கப்படலாம்.



படி 1-ல்:பயனர/்உருவாக்குபவர்
அனுப்புநர/்சபறுநர் (சடபிட்/கிசரடிட்) 
கணக்ளகத் பதரந்்சதடுக்கபவண்டும்.

படி 2-ல்:பரிமாற்றத்சதாளக
குறிப்பிடப்படபவண்டும்.

படி 3-ல்:பணம்செலுத்தும் பததிளய

பதரந்்சதடுக்கவும்

(முந்ளதயது/பததிளய பதரட்ுக்கவும்)

படி 4-ல்:பயனர்தங்கை் சொந்த
அறிக்ளக குறிப்பு (விரும்பினால்) ளடப்
செய்யலாம், அபத பநரத்தில்
அங்கீகரிப்பவருக்கான

குறிப்புகளையும் பெரக்்கலாம்

(விரும்பினால்).

ஒருபயனர் IDEAL இல்ஒருகணக்கிலிருந்துமற்சறாருகணக்கிற்கு (நிறுவனத்திற்கு) 
நிதிகளைபரிமாற்றலாம். அளதெ்செய்யபயனர்பப & டிரான்ஸ்ஃபர்என்பதற்குெ்சென்று
'சொந்தக் கணக்கிற்குை்பரிமாற்றம்' என்பளதத்பதரந்்சதடுக்கபவண்டும்.

வொந்தகணக்குகளுக்குள்பரிமாற்றம்வெய்வதற்காைபடிப்படியாை
வழிகாட்டி



விவரங்களைெ் ெமரப்்பித்தபிறகு, கிளையண்ட் பரிவரத்்தளனளயஒருவளரவாகெ்

பெமிக்கலாம் அல்லது 'அடுத்து' என்பளதக் கிைிக் செய்யலாம்.

'அடுத்து' என்பளதக் கிைிக் செய்தபிறகு, பயனர் ெரிபாரப்்புவிவரங்கை்பக்கத்திற்கு
அளழத்துெ் செல்லப்படுவார் (அடுத்த ஸ்ளலடில் காட்டப்படும்).



விவரங்களைெரிபாரத்்தபிறகு, பயனர்அளதஅங்கீகரிக்கஅங்கீகரிப்பவருக்காக
பரிவரத்்தளனளயெமரப்்பிக்கலாம்.

கூடுதலாகபரிவரத்்தளனளயசடம்ப்பைட்டாக பெமிக்கலாம் (சதாடரெ்ச்ியான
பரிவரத்்தளனகளுக்கு பயனுை்ைதாக இருக்கும்). 'சொந்த ஒப்புதல்' உரிளமகை்
உை்ை பயனரக்ை் பரிவரத்்தளனளயஉடனடியாகஅங்கீகரித்து

ெமரப்்பிக்கலாம்.



பரிவரத்்தளனளயெமரப்்பித்த பிறகு, பயனர்உருவாக்கப்பட்ட குறிப்புஎண்ளண

பயன்படுத்திஅதன் நிளலளயக் கண்காணிக்கலாம்.



பப & ட்ரான்ஸ்ஃபர்சமனுவில், ெம்பைப்பட்டியல் / சமாத்தவிருப்பத்ளதத் பதரந்்சதடுத்த
பிறகு, ெம்பைப்பட்டியல் / சமாத்த பரிவரத்்தளனகை் DBS IDEAL வழியாக செய்யப்படலாம்.

படி 1 இல், உருவாக்குபவர/்பயனர்ெம்பைங்கை்/பரிவரத்்தளனகை் சடபிட் செய்யப்படும் ஒரு
கணக்ளகத் பதரவ்ுசெய்ய பவண்டும்.

ெம்பளப்பட்டியல் / வமாத்தபரிவர்த்தனைகளுக்காைபடிப்படியாைவழிகாட்டி



படி 2 இல், உருவாக்குபவர் பலபணம் சபறுபவரக்ளைத் பதரந்்சதடுக்கலாம்மற்றும்

கிளடக்கக்கூடியவிருப்பத்ளதகிைிக் செய்வதன் மூலம் 'புதிய பணம்சபறுபவளர' 
பெரக்்கலாம்.



படி 2 இல், உருவாக்குபவர் பலபணம் சபறுபவரக்ளைத் பதரந்்சதடுக்கலாம்மற்றும்

கிளடக்கக்கூடியவிருப்பத்ளதகிைிக் செய்வதன் மூலம் 'புதிய பணம்சபறுபவளர' 
பெரக்்கலாம்.



ஒருபுதியபணம்
சபறுபவளரெ்பெரப்்பதற்கு,
பின்வரும்புலங்கை்
நிரப்பப்படபவண்டும்:

பணம்சபறுபவரின்சபயர்

பணம்சபறுபவர்வங்கிஐடி
('வங்கிஐடிளயக்கண்டுபிடி‘
என்பளதகிைிக்செய்வதன்
மூலம்பதடப்படலாம்)

பணம்சபறுபவரின்வங்கிக்
கணக்குஎண்

எதிரக்ால
பயன்பாட்டிற்காக 'இந்த
பணம்சபறுபவரின்
விவரங்களைெ்பெமி' 
என்பளதக்கிைிக்
செய்யவும்
(விரும்பினால்)



பணம்சபறுபவரக்ளைத்பதரந்்சதடுத்தபிறகு, ஒவ்சவாருபணம்சபறுபவருக்கும்
உருவாக்குபவரால்சதாளககை்பதிவுசெய்யப்படபவண்டும். உருவாக்குபவர்ஒவ்சவாரு
பணம்சபறுபவருக்கும்தங்கை்சொந்த / தனித்துவமானகுறிப்ளபஅளமக்கலாம்
(விரும்பினால்).



பணம்சபறுபவரக்ை் அளனவருக்கும் சதாளகளய பதிவு செய்தபிறகு, சமாத்த
பணம்சபறுபவரக்ளையும், செலுத்தப்படும் சமாத்த சதாளகளயயும்
முன்னிளலப்படுத்தும்ஒரு பணம்செலுத்துதல் சுருக்கம் உருவாக்குபவருக்கு

காண்பிக்கப்படும்.



படி 3 இல், உருவாக்குபவர் பணம்செலுத்துவதற்கான பததிளய பதரந்்சதடுக்க

பவண்டும். இதற்காக, முந்ளதய பததிளயபதரந்்சதடுக்கலாம், அல்லது
'பததிளய பதரந்்சதடு' விருப்பத்ளதத் பதரந்்சதடுப்பதன்மூலம்எதிரக்ால
பரிவரத்்தளனளயதிட்டமிடலாம்.



படி 4 இல், ஒருஉை்குறிப்பு / பபட்ெ்ஐடிளயஉருவாக்குவதுசதாடரப்ானவிருப்ப
புலங்கை்உருவாக்குபவருக்குகிளடக்கின்றன.



படி 4 க்குபிறகு, உருவாக்குபவர்பரிவரத்்தளனளயஒருவளரவாகபெமிக்கலாம்அல்லதுசுருக்க
பக்கத்ளதத்சதாடர 'அடுத்து' என்பளதக்கிைிக்செய்யலாம். 'விவரங்களைெ்ெரிபாரக்்கவும்' 
பக்கம்சதாடங்கப்பட்டபரிவரத்்தளனகைின்விரிவானசுருக்கத்ளதவழங்குகிறது. 
உருவாக்குபவர்விவரங்களைெரிபாரத்்துஅடுத்தகட்டத்திற்குசதாடரலாம்.



ெம்பைப்பட்டியல் / சமாத்த பணம்செலுத்துதளல ெமரப்்பிக்கும் பபாது, உருவாக்குபவர்
பரிவரத்்தளனளயஒரு சடம்ப்பைட்டாக பெமிப்பதற்கானவிருப்பத்ளதத் பதரவ்ு செய்யலாம்

(விரும்பினால்).



பணம்செலுத்துதளல ெமரப்்பித்த பிறகு, பயனரக்ை் உருவாக்கப்பட்டகுறிப்புஎண்ளணப்

பயன்படுத்தி பரிவரத்்தளனயின்நிளலளயக் கண்காணிக்கலாம்.

குறிப்பிட்டபரிவரத்்தளனக்குவிழிப்பூட்டல்கை் மற்றும் நிளனவூட்டல்களையும்

அளமக்கலாம்.



ஒருபயனர் / உருவாக்குபவர் பப& ட்ரான்ஸ்ஃபர்சமனுவில்உை்ை
விருப்பத்ளதத் பதரந்்சதடுப்பதன்மூலம் IDEAL தைத்திலிருந்து காபொளல
பணம்செலுத்துதல்களைத் சதாடங்கலாம்.

படி 1 -பயனர் சடபிட் கணக்ளகத் பதரவ்ு செய்ய பவண்டும். கூடுதலாக, பயனர் காபொளல
வளகளய (காரப்்பபரட் செக்/ செக் எக்ஸ்பிரஸ்) பதரந்்சதடுக்க பவண்டும்.

காபொனலபணம்வெலுத்துதலுக்காைபடிப்படியாைவழிகாட்டி



படி 2 இல், பயனர் / உருவாக்குபவர்பணம் சபறுபவளரத் பதரந்்சதடுக்க பவண்டும். பல
பணம்சபறுபவரக்ளையும் பதரந்்சதடுக்கலாம்.



படி 3 இல், பயனர் / உருவாக்குபவர்கட்டணம் செலுத்தும் பததிளயபதரந்்சதடுக்க பவண்டும்

(முந்ளதயளதத் பதரந்்சதடுக்கலாம்அல்லதுஎதிரக்ால பததிக்காக அளதத் திட்டமிடலாம்).

பணம்சபறுபவரக்ளைத் பதரந்்சதடுத்து, அந்தந்த செலுத்தும் சதாளகளயக்
குறிப்பிட்டபிறகு, பணம்சபறுபவரக்ைின் சமாத்த எண்ணிக்ளக மற்றும்

சமாத்தத் சதாளகளயமுன்னிளலப்படுத்தும் ஒருபணம்செலுத்துதல்

சுருக்கம் பதான்றும்.



படி 4 -பயனர் / உருவாக்குபவர்உை்குறிப்புக்காகபரிவரத்த்ளனக்கு ஒரு
குறிப்ளபஒதுக்கலாம் (விரும்பினால்). 

படி 4 க்கு பிறகு, பரிவரத்்தளனளயஒருவளரவாக பெமிக்கலாம், அல்லது
'அடுத்து' என்பளதக் கிைிக் செய்யவும்.



பக்கத்தின்முடிவில்உை்ை 'ெமரப்்பி' சபாத்தாளனக்கிைிக் செய்வதன் மூலம்பயனர்சதாடர

பவண்டும்.

விவரங்களைபதிவுசெய்தபிறகு, பயனர் / 
உருவாகக்ுபவர்அளதெரிபாரப்்புவிவரங்கை்
பக்கத்தில்ெரிபாரக்்கலாம்.

பரிவரத்த்ளனளயசடம்ப்பைட்டாக
பெமிக்கலாம் (சதாடரெ்ச்ியானபணம்
செலுத்துதல்களுக்குபயனுை்ைதாகஇருக்கும்)

'சொந்தஒப்புதல்' உரிளமகளைக்சகாண்ட
ஒருபயனர்ஒபரபநரத்தில்பரிவரத்த்ளனளய
அங்கீகரிதத்ுெமரப்்பிக்கலாம்.



பரிவரத்்தளனளயசவற்றிகரமாக ெமரப்்பித்த பிறகு, IDEAL அதன் தற்பபாளதயநிளலயுடன்
பரிவரத்்தளனக்கானகுறிப்புஎண்ளணக் காண்பிக்கும்.

கீபழஉை்ை ‘முடிக்கவும்' என்பளதக்கிைிக் செய்யவும்.




