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ಮಾಡ್ಯೂ ಲ್



DBS IDEAL ತನ್ನ ಖಾತೆಗಳಟ್ಯೂ ಬ್ಮೂಲಕಬ್ಯೂ ಲೆನ್ಸ ್ಗಳು, ಸಿ್ಥ ರಠೇವಣಿಗಳು, ಸಾಲಗಳು
ಮತ್ತು ಖಾತೆಗಳಾದ್ೂ ಂತಸಿ್ಥ ತಿಯನ್ನನ ಪರಿಶೀಲಿಸ್ಥವಿವರವಾದ್ಒಳನೀಟವನ್ನನ ಒದ್ಗಿಸುತು ದೆ. 
ಒಬ್ಬ ಬ್ಳಕೆದಾರರುಖಾತೆಯನ್ನನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿವಿೀಕಿ್ಷ ಸಬ್ಹುದುಮತ್ತು ಅವರ
ಅವಶ್ೂ ಕತೆಗೆಅನ್ನಗುರ್ವಾಗಿನಿರ್ದಣಷ್ಟ ತಿಂಗಳುಗಳುಅಥವಾಕಸಟ ಮ್ಅವಧಿಯ
ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬ್ಹುದು.



ಹಂತ 1 – ಬ್ಳಕೆದಾರರು IDEAL ಗೆಲಾಗಿನ್ ಆಗಲುಅಗತೂ ವಿರುವಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ ನ್ಮೂರ್ದಸುತ್ತು ರೆ.

ಲಾಗಿನ್ನಂತರಖಾತೆಗಳಟ್ಯೂ ಬ್ ತಲುಪುವುದದು



ಹಂತ 2 - ಬ್ಳಕೆದಾರರು IDEAL ಡ್ಯೂ ಶ್ಬೀರ್್ಣಗೆ ತಲುಪುತ್ತು ರೆ, ಅಲಿಿ ಅವರುಬ್ಹುಖಾತೆಗಳುಮತ್ತು ವಹಿವಾಟು
ಸಂಬಂಧಿತಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ ನೀಡಬ್ಹುದು.



ಹಂತ 3 - ಎಡಭಾಗದ್ಬ್ಯರ್ನ್ಲಿಿ , ಬ್ಳಕೆದಾರರುಖಾತೆಗಳಮಾಡ್ಯೂ ಲ್ಅನ್ನನ ನೀಡಬ್ಹುದುಮತ್ತು ಪರ ವೇಶಸಬ್ಹುದು.



ಹಂತ 4 -ಹಂತ 3 ರಲಿಿ ಖಾತೆಗಳಮೇಲೆ ಕಿ್ಷಕ್ಮಾಡಿದ್ನಂತರ, ಬ್ಳಕೆದಾರರನ್ನನ ಮೇಲಿನ್ಆಯೆ್ಕಗಳಿಗೆ
ಮರುನಿರ್ದಣಶಸಲಾಗುತು ದೆ. ಇಲಿಿ ಬ್ಳಕೆದಾರರುಬ್ಯೂ ಲೆನ್ಸ ್ಗಳು, ಸಿ್ಥ ರ ಠೇವಣೆಗಳು, ಸಾಲಗಳು (ಒದ್ಗಿಸ್ಥದ್ LNOS 
ಅರ್ಣತೆಯನ್ನನ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ) ಮತ್ತು ಸಿ್ಥ ತಿಯನ್ನನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬ್ಹುದು.



ಬ್ಯಾ ಲೆನ್ಸ ್ಗಳ ಕುರಿತುಹಂತ-ಹಂತದಮಾಗಗದರ್ಶಗ

ಬ್ಯೂ ಲೆನ್ಸ ್ಗಳಮೇಲೆ ಕಿ್ಷಕ್ಮಾಡಿದ್ನಂತರ, ಬ್ಳಕೆದಾರರುಪರ ತಿಖಾತೆಗೆಲಭ್ೂ ವಿರುವಬ್ಯೂ ಲೆನ್ಸ ಅನ್ನನ
ನೀಡಬ್ಹುದು. ಬ್ಹು-ಕರೆನಿಸ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ, ಪರ ತಿಕರೆನಿಸ ಗೆ ಬ್ಯೂ ಲೆನ್ಸ ಅನ್ನನ ಪರ ತೊ ೀಕವಾಗಿತೀರಿಸಲಾಗುತು ದೆ.

ಆರ್ದನಂಕದ್ಬ್ಯಕ್ಷಗಳನ್ನನ
ಪರಿಶೀಲಿಸಲುಹಿಂರ್ದನ್
ರ್ದನಂಕವನ್ನನ
ಆಯೆ್ಕಮಾಡಿ.



ಹಿಂರ್ದನ್ಸಿ್ ೈರ್್ನ್ಲಿಿನ್ಚಿತರ ದ್ಲಿಿ
ನೀಡಿದಂತೆ, ರ್ದನಂಕಗಳನ್ನನ
ಬ್ದ್ಲಾಯಿಸುವಅಥವಾಖಾತೆಗಳನ್ನನ
ವಿಂಗಡಿಸುವಆಯೆ್ಕ ಇದೆ. 
ಬ್ಳಕೆದಾರನ್ನಬ್ಯೂ ಲೆನ್ಸ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ XLS ಅಥವಾ PDF
ಸವ ರೂಪದ್ಲಿಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಬ್ಹುದು
ಅಥವಾಪ್ರ ಂಟರಚಿತರ ದ್ಮೇಲೆಕಿ್ಷಕ್
ಮಾಡುವಮೂಲಕಪುಟವನ್ನನ
ಮುರ್ದರ ಸಬ್ಹುದು.

ಖಾತೆಯಮೂಲಕನ್ಡೆಸುವಎಲಿಾ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನನ ವಿೀಕಿ್ಷ ಸಲು, ಬ್ಳಕೆದಾರರುಹೊಸಪುಟಕೆೆ ಮರುನಿರ್ದಣಶಸಲುಅರ್ದ

ಉದಾರ್ರಣೆಗೆ, ವಹಿವಾಟಿನ್ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ ಪರ ವೇಶಸಲುಅಥವಾಮೇಲಿನ್ಖಾತೆಗಾಗಿಅಲರ್ಟ್ಣಗಳು
ಇತ್ತೂ ರ್ದಗಳನ್ನನ ನಿವಣಹಿಸಲು, ಬ್ಳಕೆದಾರರುನೇರವಾಗಿಖಾತೆಯಮೇಲೆಕಿ್ಷಕ್ಮಾಡಬ್ಹುದು.



ಖಾತೆಸಂಖ್ಯೂ ಯಮೇಲೆಕಿ್ಷಕ್ಮಾಡಿದ್ನಂತರ, ಬ್ಳಕೆದಾರರನ್ನನ ಕೆಳಗಿನ್ ಪುಟಕೆೆ ನಿರ್ದಣಶಸಲಾಗುತು ದೆ.

ಬ್ಳಕೆದಾರರುಬ್ಯಸ್ಥದ್ತಿಂಗಳಿನ್ಮೇಲೆ ಕಿ್ಷಕ್ಮಾಡಬ್ಹುದುಅಥವಾಆಯೆ್ಕಮಾಡಿದ್

ಅವಧಿಯಿಂದ್ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನನ ನೀಡಲುರ್ದನಂಕ ಶ್ರ ೀಣಿಯನ್ನನ ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡಬ್ಹುದು.



ಅರ್ದಪುಟದ್ಲಿಿ , ಬ್ಳಕೆದಾರರು 18 ತಿಂಗಳವರೆಗೆಮಾಸ್ಥಕಖಾತೆ
ವಿವರಗಳನ್ನನ ಪರ ವೇಶಸಬ್ಹುದುಮತ್ತು /ಅಥವಾಖಾತೆಯವಿವರಗಳ
ವರರ್ದಯನ್ನನ ರಚಿಸಬ್ಹುದು.

ಪರ ತಿ ಪುಟಕೆೆ
ಗೀಚರಿಸುವ
ವಹಿವಾಟುಗಳ
ಸಂಖ್ಯೂ ಯನ್ನನ
ಪುಟದ್
ಕೆಳಭಾಗದ್ಲಿಿ
ಬ್ದ್ಲಾಯಿಸಬ್ಹು
ದು.

ವಹಿವಾಟಿನ್
ವಿವರಗಳನ್ನನ XLS 
ಅಥವಾ
PDFಸವ ರೂಪದ್ಲಿಿ
ರಫ್ತು ಮಾಡಬ್ಹುದು
ಮತ್ತು ಪ್ರ ಂಟಿಂಗ್
ಐಕಾನ್ಮೇಲೆಕಿ್ಷಕ್
ಮಾಡುವಮೂಲಕ
ಮುರ್ದರ ಸಬ್ಹುದು.



ಬ್ಯೂ ಲೆನ್ಸ ಅಲರ್ಟ್ಣಗಳನ್ನನ ಹೊಂರ್ದಸಲುಅಥವಾನ್ಗದುನಿವಣರ್ಣೆ/ಖಾತೆವರರ್ದಗಳನ್ನನ ನಿಗರ್ದಪಡಿಸಲು, 
ಬ್ಳಕೆದಾರರುಮಾೂ ನೇಜ್ಅನ್ನನ ಕಿ್ಷಕ್ಮಾಡಬ್ಹುದು ಮತ್ತು ಅದ್ರಂರ್ದಗೆಮುಂದುವರಿಯಬ್ಹುದು.

ಅಲರ್ಟಣಗಳನ್ನನ ಹೊಂರ್ದಸಲು,
ಪಾವತಿಗಳನ್ನನ ನ್ಡೆಸಲು (ಖಾತೆ
ವಗಾಣವಣೆ/ಸಿ ಳಿೀಯ/ಸಾಗರೀತು ರ) 
ಮತ್ತು ಖಾತೆಯವರರ್ದಗಳನ್ನನ
ಹೊಂರ್ದಸಲುಹೆಚ್ಚು ವರಿ
ಶಾರ್ಟ್ಣಕರ್ಟ್ಗಳನ್ನನ ಇಲಿಿ
ಪರ ವೇಶಸಬ್ಹುದು.



ಸಿ್ಥ ರಠೇವಣಿಗಳಮೇಲೆಹಂತ-ಹಂತದಮಾಗಗದರ್ಶಗ*
ಸಿ್ಥ ರ ಠೇವಣಿಗಳಮೇಲೆ ಕಿ್ಷಕ್ಮಾಡಿದ್ನಂತರ, ಬ್ಳಕೆದಾರರುಬ್ಯೂ ಂಕ್್ನ್ಲಿಿ ಸಕ್ಷರ ಯಅಥವಾಮೆಚ್ಚರ ಆದ್ ಸಿ್ಥರ
ಠೇವಣಿಗಳಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ ಪರ ವೇಶಸಬ್ಹುದು.

*ಇದುಕಾಣಿಸುವಂತೆಆಗಲು ಅಗತೂ ವಾದ್ಅರ್ಣತೆಯನ್ನನ ನಿೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.



ಬ್ಳಕೆದಾರರುಎಲಿಾ ಸಿ್ಥರ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನನ ವಿೀಕಿ್ಷ ಸಬ್ಹುದುಅಥವಾಸಕ್ಷರ ಯಅಥವಾ

ಮೆಚ್ಚರಿಟಿಗಳನ್ನನ ಮಾತರ ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡಬ್ಹುದು. FD ಗಳನ್ನನ ಖಾತೆ, ಮುಕಾು ಯರ್ದನಂಕ

ಅಥವಾಕರೆನಿಸ ಆಧಾರದ್ಮೇಲೆಫಿಲಟ ರಮಾಡಬ್ಹುದು.

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ XLS 
ಮತ್ತು PDF 
ಸವ ರೂಪದ್ಲಿಿ ರಫ್ತು

ಮಾಡಬ್ಹುದು.

ಪ್ರ ಂರ್ಟಆಯೆ್ಕಯ

ಮೇಲೆ ಕಿ್ಷಕ್ಮಾಡುವ

ಮೂಲಕಪುಟವನ್ನನ

ಸರ್

ಮುರ್ದರ ಸಬ್ಹುದು.



ಚೆಕ್- ಸ್ಟ ೇಟಸ್ಹಂತ-ಹಂತದಮಾಗಗದರ್ಶಗ

ಚೆಕ್ಸ್ಟ ೀಟಸ್ಮೇಲೆ ಕಿ್ಷಕ್ಮಾಡಿದ್ನಂತರ, ಬ್ಳಕೆದಾರರುನಿೀಡಿದ್, ಅವಧಿಮೀರಿದ್, ಪರ ಸುು ತಪಡಿಸ್ಥದ್, 
ಹಿಂತಿರುಗಿಸ್ಥದ್/ನಿಲಿಿಸ್ಥದ್ ಚೆಕ್್ಗಳಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ ಪರ ವೇಶಸಬ್ಹುದು.



ಬ್ಳಕೆದಾರರು ಸಿ್ಥತಿಗಳಾದ್ೂ ಂತ ಎಲಿಾ ಚೆಕ್್ಗಳಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ ವಿೀಕಿ್ಷ ಸಬ್ಹುದು.
ಖಾತೆಮೌಲೂ ದ್ರ್ದನಂಕ, ಉತಪ ನ್ನ ದ್ ಪರ ಕಾರಮತ್ತು ಚೆಕ್ಸಂಖ್ಯೂ ಯನ್ನನ (ವಿತರಣೆಗಾಗಿ
ಬ್ಳಸಲಾಗುತು ದೆ) ಆಧರಿಸ್ಥಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ ಫಿಲಟ ರಮಾಡಬ್ಹುದು.

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ XLS 
ಮತ್ತು PDF 
ಸವ ರೂಪದ್ಲಿಿ ರಫ್ತು

ಮಾಡಬ್ಹುದು.
ಪ್ರ ಂರ್ಟಆಯೆ್ಕಯ

ಮೇಲೆ ಕಿ್ಷಕ್ಮಾಡುವ

ಮೂಲಕಪುಟವನ್ನನ

ಸರ್

ಮುರ್ದರ ಸಬ್ಹುದು.




