


DBS IDEAL ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆಬಹುಪಾವತಿಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆಆಯೆ್ಕ ಗಳನ್ನನ ನೀಡುತು ದೆ. 
ಈಡಾಕ್ಯು ಮೆಂಟ್ಮೂಲಕ, ನಾವುಸ್ಥ ಳೀಯಪಾವತಿಗಳೆಂದ (NEFT/RTGS) ಕ್ರಾ ಸ್-ಬಾರ್ಾರ್
ಟೆಲಿರ್ಗಾ ಫಿಕ್ವರ್ಗಾವಣೆಗಳವರೆಗಿನ್ಎಲ್ಲಾ ಪಾವತಿಆಯೆ್ಕ ಗಳಹಂತ-ಹಂತದ
ಪ್ಾ ದರ್ಾನ್ವನ್ನನ ಇತರಆಯೆ್ಕ ಗಳನ್ಡುವೆಪ್ಾ ದರ್ಶಾಸುತ್ು ೀವೆ.



ಹಂತ 1 – ಬಳಕೆದಾರರು IDEAL ಗೆಲ್ಲಗಿನ್ ಆಗಲುಅಗತು ವಿರುವಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ ನ್ಮೂದಿಸುತ್ತು ರೆ.

ಲ್ಲಗಿನ್ನಂತರಪಾವತಿಮತ್ತು

ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನನ ತಲುಪುವುದು



ಹಂತ 2 -ಬಳಕೆದಾರರು IDEAL ಡ್ಯಾ ಶ್ಬೋರ್್್ಗೆ ತಲುಪುತ್ತಾ ರೆ, ಅಲಿ್ಲ ಅವರುಬಹುಖಾತೆಗಳುಮತ್ತಾ ವಹಿವಾಟು
ಸಂಬಂಧಿತಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.



ಹಂತ 3 - ಎರ್ಭಾಗದಬಾರ್್ನ್ಲಿಾ , ಬಳಕೆದಾರರುಪಾವತಿಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆಮಾಡ್ಯು ಲ್ಅನ್ನನ ನೀರ್ಬಹುದುಮತ್ತು

ಪ್ಾ ವೇರ್ಶಸ್ಬಹುದು.



ಹಂತ 4 -ಹಂತ 3 ರಲಿಾ ಪಾವತಿಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆಯಮೇಲೆಕ್ಲಾ ಕ್ಮಾಡಿದನಂತರ, ಬಳಕೆದಾರರನ್ನನ ಮೇಲಿನ್ಆಯೆ್ಕಗಳಗೆ
ಮರುನರ್ದಾರ್ಶಸ್ಲ್ಲಗುತು ದೆ. ಇಲಿಾ ಬಳಕೆದಾರರುಅವನ್ನ/ಅವಳುಕ್ರಯಾಗತಗೊಳಸ್ಲುಬಯಸುವಅಗತು ವಿರುವ
ವರ್ಗಾವಣೆಪ್ಾ ಕ್ರರವನ್ನನ ಆಯೆ್ಕ ಮಾರ್ಬಹುದುಅಥವಾಅವನ್ನ/ಅವಳುತನ್ನ ಪಾವತಿ ಇತಿಹಾಸ್, ಟೆೆಂಪ್ಾ ೀಟ್್ಗಳುಮತ್ತು
ಪಾವತಿದಾರ/ಫಲ್ಲನ್ನಭವಿಗಳಮಾಹಿತಿಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಇತರಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ ಉಲೆಾ ೀಖಿಸ್ಬಹುದು. ಹಾಗೂ ಒಳಬರುವ

ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ ಬಳಕೆದಾರರುವಿೀಕಿ್ಲ ಸ್ಬಹುದು.



IDEAL ನಲಿ್ಲ ಎಲಿ್ಲ ಪಾವತಿಮತ್ತಾ ವರ್ಗ್ವಣೆಆಯೆ್ಕಗಳು



ಹಂತ 1 ರಲಿಾ , ಪಾವತಿಮೊತು ವನ್ನನ ನ್ಮೂದಿಸುವುದರಜೊತ್ಗೆಪಾವತಿಯನ್ನನ /ಡೆಬಿಟ್ಮಾರ್ಬೇಕ್ರದಖಾತ್ಯನ್ನನ

ಬಳಕೆದಾರರುಆಯೆ್ಕ ಮಾರ್ಬೇಕ್ರಗುತು ದೆ (ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಥ ಳೀಯಪಾವತಿಗಳರ್ಗಗಿ ಕರೆನಿಯನ್ನನ INR ಆಗಿ
ಆಯೆ್ಕಮಾರ್ಬೇಕ್ಯ).
ಹಂತ 2 ಪಾವತಿಯನ್ನನ ಸಿವ ೀಕರಿಸುವವರನ್ನನ /ಫಲ್ಲನ್ನಭವಿಗಳನ್ನನ ಆಯೆ್ಕಮಾಡುವುದನ್ನನ ಒಳಗೊೆಂಡಿರುತು ದೆ. 
ಬಳಕೆದಾರರುಅಸಿು ತವ ದಲಿಾ ರುವ ಸಿವ ೀಕರಿಸುವವರ ಡಾಾ ಪ್ಡೌನ್್ನೆಂದಅರ್ದಆಯೆ್ಕ ಮಾರ್ಬಹುದುಅಥವಾಅವನ್ನ/ಅವಳು
ಹೊಸ್ಪಾವತಿದಾರರನ್ನನ ಸೇರಿಸ್ಬಹುದು.

ಸ್ಥ ಳೋಯಪಾವತಿಗಳರ್ಗಗಿಹಂತ-ಹಂತದಮಾಗ್ದರ್ಶ್



ಬಳಕೆದಾರರುಒಮೆ ’ ನ್ಯು ಪೇಯಿ ' ಅನ್ನನ ಕ್ಲಾ ಕ್ಮಾಡಿದರೆ, ಕೆಳಗಿನ್ ಕಿೆೀತಾ ಗಳುಗೊೀಚರಿಸುತು ವೆ
(ಕೆಳಗಿನ್ ಸೆಿ ರೀನ್). ಹೊಸ್ಸಿವ ೀಕೃತದಾರರನ್ನನ ಸೇರಿಸ್ಲುಅವುಗಳನ್ನನ ಭತಿಾಮಾರ್ಬೇಕ್ಯ. ನಮೆ IDEAL 
ಸಿವ ೀಕೃತದಾರರ ಪ್ಟ್ಟು ಗೆ ಫಲ್ಲನ್ನಭವಿಯನ್ನನ ಸೇರಿಸ್ಲುದಯವಿಟ್ಟು ‘ಸೇವ್ಪೇಯಿೀ’ ಆಯೆ್ಕಮಾಡಿ.



ಹಂತ 4 -ಸಾಗರೋತಾ ರಪಾವತಿಗಳಗೆಮಾತರ .

ಹಂತ 3 ಪಾವತಿಯನ್ನನ ಕ್ರಯಾಗತಗೊಳಸ್ಬೇಕ್ರದದಿನಾೆಂಕದ ಆಯೆ್ಕಯನ್ನನ ಒಳಗೊೆಂಡಿರುತು ದೆ. ಅದು
ಆಯೆ್ಕಮಾಡಿದವರ್ಗಾವಣೆಗೆಲಭು ವಿರುವಆರಂಭಿಕ ದಿನಾೆಂಕವಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾಬಳಕೆದಾರರುಪ್ಾ ಸುು ತ
ದಿನಾೆಂಕದಿೆಂದ 90 ದಿನ್ಗಳವರೆಗೆ ದಿನಾೆಂಕವನ್ನನ ಆಯೆ್ಕ ಮಾರ್ಬಹುದು - ಭವಿಷ್ು ದಪಾವತಿಗಳನ್ನನ
ಸುಲಭವಾಗಿಮೆಂಚಿತವಾಗಿನಗದಿಪ್ಡಿಸ್ಲು ಅವರಿಗೆಅವಕ್ರರ್ನೀಡುತು ದೆ.



ಹಂತ 5 ಬಹುಐಚಿಿಕ ಕಿೆೀತಾ ಗಳನ್ನನ ಹೊೆಂದಿದೆ, ಇದನ್ನನ ಪಾವತಿವಿವರಗಳನ್ನನ ಸಿವ ೀಕರಿಸುವವರ
ಬಾು ೆಂಕ್/ಸಿವ ೀಕರಿಸುವವರೆಂದಿಗೆಹಂಚಿಕೊಳಳ ಲುಬಳಸ್ಬಹುದು. ಸಿವ ೀಕರಿಸುವವರುಇತರಮೂರನೇವು ಕ್ಲು ಗಳಗೆ

ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನನ ಕಳುಹಿಸ್ಬಹುದು. ವಹಿವಾಟ್ಟಗೆಉಲೆಾ ೀಖವನ್ನನ ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡುವುದುಅಥವಾಅನ್ನಮೊೀದಿಸುವವರಿಗೆ

ಸಂರ್ದರ್ವನ್ನನ ಕಳುಹಿಸುವಂತಹಹೆಚ್ಚು ವರಿಆಯೆ್ಕಗಳನ್ನನ ಹಂತ 5 ರಲಿಾ ಮಾರ್ಬಹುದು.

ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಸಿ - ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ ಸೇರಿಸುವಾಗಅದರಸಾರೆಂರ್ವನ್ನನ ಸೆಿ ರೀನ್್ನ್ ಬಲಭಾಗದಲಿಾ , 'ವರ್ಗಾವಣೆ
ಸಾರೆಂರ್' ರ್ಶೀರ್ಷಾಕೆಯೆಂದಿಗೆಕ್ರಣಬಹುದು.



ಹಂತ 5 ರನಂತರ, ಬಳಕೆದಾರರುವಹಿವಾಟನ್ನನ ಡಾಾ ಫ್ಟು ಆಗಿ ಉಳಸ್ಬಹುದುಅಥವಾಪಾವತಿಯನ್ನನ ಮೆಂದುವರಿಸ್ಲು
‘ನೆಕಿ್ು ' ಕ್ಲಾ ಕ್ಮಾರ್ಬಹುದು.

‘ನೆಕಿ್ು ' ಕ್ಲಾ ಕ್ಮಾಡಿದನಂತರ, 
ಬಳಕೆದಾರರನ್ನನ ವರ್ಗಾವಣೆಯ

ಪ್ರಾ ವ್ಯು ಗೆನರ್ದಾರ್ಶಸ್ಲ್ಲಗುತು ದೆ. ಇದು
ನ್ಮೂದಿಸಿದಎಲ್ಲಾ ಪಾವತಿ

ವಿವರಗಳಸಾರೆಂರ್ವನ್ನನ

ನೀಡುತು ದೆ.ಪಾವತಿಸುವವರು
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ ಸಂಪಾದಿಸ್ಬಹುದು

ಅಥವಾಪುಟದಕೆಳಭಾಗದಲಿಾ ರುವ

‘ಸ್ಬಮಿಟ್' ಕ್ಲಾ ಕ್ಮಾಡುವಮೂಲಕ

ಪಾವತಿಯನ್ನನ

ಮೆಂದುವರಿಸ್ಬಹುದು.



ವರ್ಗಾವಣೆವಿವರಗಳನ್ನನ ಪ್ರಿರ್ಶೀಲಿಸ್ಲು ‘ಸ್ಬಮಿಟ್' ಮೇಲೆಕ್ಲಾ ಕ್ಮಾರ್ಬೇಕ್ಯ. ಕೆಳಗಿನ್
ಸೆಿ ರೀನ್್ಶಾಟ್್ನ್ಲಿಾ ನೀಡಿದಂತ್, ಬಳಕೆದಾರರುಪಾವತಿಯನ್ನನ ಭವಿಷ್ು ದಬಳಕೆರ್ಗಗಿ
ಟೆೆಂಪ್ಾ ೀಟ್್ನಂತ್ಉಳಸ್ಬಹುದು.

’ಅಪ್ರಾ ವ್ಓನ್' ಅಹಾತ್ಹೊೆಂದಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರುತಕ್ಷಣವೇಸ್ಲಿಾ ಸ್ಲುಮತ್ತು ಏಕಕ್ರಲದಲಿಾ

ವು ವಹಾರವನ್ನನ ಅನ್ನಮೊೀದಿಸ್ಲು ’ ಅಪ್ರಾ ವ್ನೌ' ಆಯೆ್ಕಯನ್ನನ ಆಯೆ್ಕ ಮಾರ್ಬಹುದು.



'ವಿವರಗಳನ್ನನ ಪ್ರಿರ್ಶೀಲಿಸಿ' ಹಂತದಲಿಾ ವಹಿವಾಟನ್ನನ ಸ್ಲಿಾ ಸಿದನಂತರ, ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನನ ಯರ್ಸಿವ ಯಾಗಿ ರಚಿಸ್ಲ್ಲಗಿದೆ. 
ಸಿಥ ತಿಯುಅನ್ನಮೊೀದನೆಗೆಬಾಕ್ಲಯಿದೆ ಎೆಂಬುದನ್ನನ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಸಿ, ಆದದ ರಿೆಂದ ಅನ್ನಮೊೀದಕರುಪಾವತಿ

ದಿನಾೆಂಕದಮೊದಲು ಅದನ್ನನ ಅನ್ನಮೊೀದಿಸ್ಬೇಕ್ರಗುತು ದೆ (ವಿವರಗಳನ್ನನ ಯಾವಾಗಲೂಅನ್ನಮೊೀದನೆರ್ಗಗಿ ಕಟ್-ಆಫ್ಟ
ಜೊತ್ಗೆ 'ಅನ್ನಮೊೀದನೆರ್ಗಗಿಸ್ಲಿಾ ಸಿ' ಹಂತದಲಿಾ ಉಲೆಾ ೀಖಿಸ್ಲ್ಲಗುತು ದೆ).



ವಹಿವಾಟ್ಟನ್ (ಆಲ್ಲಾ ನ್ಯು ಮರಿಕ್) ರೆಫರೆನಿ್ಸಂಖ್ಯು ಯನ್ನನ ಬಳಸಿಕೊೆಂಡುವಹಿವಾಟ್ಟನ್ಸಿಥ ತಿಯನ್ನನ ಟ್ರ್ಾ ು ಕ್ಮಾರ್ಬಹುದು.

ಪುಟದಕೊನೆಯಲಿಾ ಬಳಕೆದಾರರು ‘ಫಿನಶ್್ಡ ' ಮೇಲೆಕ್ಲಾ ಕ್ಮಾರ್ಬಹುದುಅಥವಾಅವನ್ನ/ಅವಳುಮೇಕ್ಅನ್ದರ್
ಟ್ರ್ಾ ನಿ್ ಫರ್' ಆಯೆ್ಕಯನ್ನನ ಆರಿಸಿಕೊಳಳ ಬಹುದು.
ಪ್ಾ ತಿವೈಯಕ್ಲು ಕ ವಹಿವಾಟನ್ನನ ಟ್ರ್ಾ ು ಕ್ಮಾರ್ಲುಎಚು ರಿಕೆಗಳುಮತ್ತು ಜ್ಞಾ ಪ್ನೆಗಳನ್ನನ ಸ್ಹಸೆಟ್ ಮಾರ್ಬಹುದು.



ಸಾಗರೀತು ರಪಾವತಿಯನ್ನನ ಕ್ರಯಾಗತಗೊಳಸ್ಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ಡೆಬಿಟ್ಮಾರ್ಬೇಕ್ರದಖಾತ್ಯನ್ನನ ಆಯೆ್ಕಮಾಡಿ

(ಕೆಳಗಿನ್ ಸೆಿ ರೀನ್್ಶಾಟ್್ನ್ಲಿಾ ಕಂಡುಬರುವಂತ್ಲಭು ವಿರುವಬಾು ಲೆನಿ್ ಅನ್ನನ ತೀರಿಸ್ಲ್ಲಗುತು ದೆ).
ಬಳಕೆದಾರ/ಪಾವತಿದಾರರುಪಾವತಿಯಕರೆನಿಯನ್ನನ (ಡಾಾ ಪ್ಡೌನ್) ಆಯೆ್ಕ ಮಾರ್ಬೇಕ್ರಗುತು ದೆ ಮತ್ತು IDEAL ವಹಿವಾಟ್ಟಗೆ
ಸೂಚಕ ದರವನ್ನನ ತೀರಿಸುತು ದೆ (ನಜವಾದ ದರವು ಭಿನ್ನ ವಾಗಿರಬಹುದು).

ವಿದೇರ್ಶಸ್ವ ೋಕೃತದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸ್ಲುಹಂತ-ಹಂತದಮಾಗ್ದರ್ಶ್



ಹಂತ 2 ರಲಿಾ , ಸಿವ ೀಕರಿಸುವವರನ್ನನ ಆಯೆ್ಕಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚು ವರಿಯಾಗಿ, ಬಳಕೆದಾರರುಮಧ್ು ವತಿಾಬಾು ೆಂಕ್ವಿವರಗಳನ್ನನ
ಒದಗಿಸ್ಬಹುದು (ಅಗತು ವಿದದ ರೆ).



ಹಂತ 3 ರಲಿಾ ಪಾವತಿ ದಿನಾೆಂಕವನ್ನನ ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡಿದನಂತರ (ಸ್ಥ ಳೀಯಪಾವತಿಯಂತ್ಯೇ), 
ಬಳಕೆದಾರರು/ಪಾವತಿಸುವವರುಅಗತು ವಿರುವರೆಗುು ಲೇಟರಿರಿಪೀಟ್ಟಾೆಂಗ್ವಿವರಗಳನ್ನನ ಭತಿಾಮಾರ್ಬೇಕ್ರಗುತು ದೆ.

ಪ್ಾ ಪೀಜ್ಕೊೀಡ್/ಅೆಂರ್ರ್ಲಾಯಿೆಂಗ್
ಕೊೀಡ್/ಸೇವೆಯಸ್ಥ ಳಮತ್ತು CA ಸಿವ ೀಕೃತಿ
ಸಂಖ್ಯು ಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿದನಯಂತಾ ಕ

ವಿವರಗಳನ್ನನ ಹಂತ 4 ರಲಿಾ
ಒದಗಿಸ್ಬೇಕ್ಯ.ಎರ್ಭಾಗದಲಿಾ ರುವ ಚಿತಾ ವನ್ನನ
ನೀಡಿ.



ಹಂತ 5 -ವಿರ್ದರ್ಶಕರೆನಿಯಲಿಾ ನ್ಮೊತು ಸೇರಿದಂತ್ಎಲ್ಲಾ ಪಾವತಿ

ವಿವರಗಳನ್ನನ ನ್ಮೂದಿಸಿದನಂತರ, ಬಳಕೆದಾರರುಈಗವಹಿವಾಟ್ಟಗೆ
ಸಂಬಂಧಿತವಿನಮಯದರವನ್ನನ ಬುಕ್ಮಾರ್ಬೇಕ್ಯ. ಅವರು ‘ View 
FX Rate' (ಬಳಕೆದಾರರು DBS ನೆಂದನೀರ್ಲ್ಲದಸಂಬಂಧಿತ
ಅಹಾತ್ಗಳನ್ನನ ಹೊೆಂದಿರಬೇಕ್ಯ) ಆಯೆ್ಕಯನ್ನನ ಕ್ಲಾ ಕ್ಮಾಡುವ

ಮೂಲಕ IDEAL ನ್ಲಿಾ ಅರ್ದ ರಿೀತಿಮಾರ್ಬಹುದು, ಅದುಅವರಿಗೆ
ವಹಿವಾಟ್ಟನ್ನೇರವಿನಮಯದರವನ್ನನ ತೀರಿಸುತು ದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು
ದರವನ್ನನ ಬುಕ್ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ವಹಿವಾಟ್ಟಗೆಅರ್ದಅನ್ವ ಯಿಸುತು ದೆ.
ಅಥವಾ

ವಹಿವಾಟ್ಟಗೆಪಾವತಿಸ್ಲುಬಳಕೆದಾರರುಅಸಿು ತವ ದಲಿಾ ರುವ FX 
ಒಪ್ಪ ೆಂದವನ್ನನ ಸ್ಹಬಳಸ್ಬಹುದು. ಅಸಿು ತವ ದಲಿಾ ರುವ ಒಪ್ಪ ೆಂದದ
ವಿವರಗಳುಗೊೀಚರಿಸುತು ವೆ (ಸೆಿ ರೀನ್್ಶಾಟ್ನೀಡಿ) ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲಿಾ
ಆಯೆ್ಕ ಮಾರ್ಬಹುದು. ರ್ಗಾ ಹಕರುDBS ನೆಂದಿಗೆ ಅಸಿು ತವ ದಲಿಾ ರುವ
FX ಒಪ್ಪ ೆಂದವನ್ನನ ಹೊೆಂದಿದದ ರೆ ಅದು IDEAL ನ್ಲಿಾ
ಗೊೀಚರಿಸುವುದಿಲಾ , ಅವನ್ನ/ಅವಳುವು ವಹಾರವನ್ನನ ಆರಂಭಿಸ್ಲು
ಒಪ್ಪ ೆಂದದ ರೆಫರೆನಿ್ಸಂಖ್ಯು ಯನ್ನನ ಹಸ್ು ಚಾಲಿತವಾಗಿ

ನ್ಮೂದಿಸ್ಬಹುದು.



ಸ್ರಿಯಾದವಿವರಗಳನ್ನನ ಹಸ್ು ಚಾಲಿತವಾಗಿನ್ಮೂದಿಸ್ಲುಖಾಲಿ

ಕಿೆೀತಾ ವನ್ನನ ಆಯೆ್ಕಮಾಡಿ.



'ಬಾು ೆಂಕ್ಶುಲೆಗಳು' ಹಂತ 6 ರಲಿಾ ಆಯೆ್ಕ ಮಾರ್ಬೇಕ್ಯ.
ವಹಿವಾಟ್ಟಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಬಾು ೆಂಕ್ಶುಲೆಗಳನ್ನನ ಯಾರುಪಾವತಿಸುತ್ತು ರೆ ಎೆಂಬುದನ್ನನ ಅರ್ದ

ನಧ್ಾರಿಸುತು ದೆ.ಪಾವತಿಸುವ/ಹಂಚಿಕೊಳುಳ ವ/ಪಾವತಿದಾರರಪಾವತಿಶುಲೆವನ್ನನ ಹೊೆಂದುವಆಯೆ್ಕಯನ್ನನ ಇಲಿಾ ಆಯೆ್ಕ

ಮಾರ್ಬಹುದು.



ಹಂತ 7 ಐಚಿಿಕ ಕಿೆೀತಾ ಗಳನ್ನನ ಒದಗಿಸುತು ದೆ. DBS ಗೆ ವಿಶೇಷ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನನ ಸ್ಹಕಳುಹಿಸ್ಬಹುದು. FEMA 
ಘೀಷ್ಣೆಚೆಕ್್ಬಾಕಿ್ ಅನ್ನನ ಇಲಿಾ ಆಯೆ್ಕ ಮಾರ್ಬೇಕ್ಯ.



ಪಾವತಿಸುವವರು ಪಾವತಿಯನ್ನನ ಡಾಾ ಫ್ಟು ಆಗಿಉಳದನಂತರಅಥವಾವರ್ಗಾವಣೆವಿವರಗಳನ್ನನ ಪ್ರಿರ್ಶೀಲಿಸ್ಲು ‘ನೆಕಿ್ು ' 
ಕ್ಲಾ ಕ್ಮಾಡಿ.

ಬಳಕೆದಾರ/ಪಾವತಿಸುವವರು ವಿನಮಯ
ದರಸೇರಿದಂತ್ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟ್ಟ

ವಿವರಗಳನ್ನನ ಇಲಿಾ ಪ್ರಿರ್ಶೀಲಿಸ್ಬೇಕ್ಯ.
ಮೇಲಿನ್ಬಲಮೂಲೆಯಲಿಾ ರುವ 'ಎಡಿಟ್' 
ಕ್ಲಾ ಕ್ಮಾಡುವಮೂಲಕವಹಿವಾಟನ್ನನ ಈ

ಹಂತದಲಿಾಯೂಸಂಪಾದಿಸ್ಬಹುದು.



ಪಾವತಿಯನ್ನನ ಭವಿಷ್ು ದಬಳಕೆರ್ಗಗಿಟೆೆಂಪ್ಾ ೀಟ್ಆಗಿ ಉಳಸ್ಬಹುದು (ಮರುಕಳಸುವಪಾವತಿಗಳಗೆಉಪ್ಯುಕು ವಾಗಿದೆ).
’ಅಪ್ರಾ ವ್ಓನ್' ಹಕೆ್ಯ ಗಳನ್ನನ ಹೊೆಂದಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರುತಕ್ಷಣವೇವಹಿವಾಟನ್ನನ ಅನ್ನಮೊೀದಿಸ್ಬಹುದುಮತ್ತು

ಸ್ಲಿಾ ಸ್ಬಹುದು.
ಅನ್ನಮೊೀದಕರಿಗೆ ವಹಿವಾಟ್ಟಫ್ಾ ೀ ಆಗಲುಬಳಕೆದಾರರು ‘ಸ್ಬಮಿಟ್’ ಮೇಲೆಕ್ಲಾ ಕ್ಮಾರ್ಬೇಕ್ಯ.



ಬಳಕೆದಾರರುಆಲ್ಲಾ ನ್ಯು ಮರಿಕ್ ರೆಪ್ರೆನಿ್ ಬಳಸಿಕೊೆಂಡುವಹಿವಾಟನ್ನನ ಟ್ರ್ಾ ು ಕ್ಮಾರ್ಬಹುದು. ಅನ್ನಮೊೀದಕರಿೆಂದ

ವಹಿವಾಟನ್ನನ ಅನ್ನಮೊೀದಿಸಿದ/ತಿರಸೆ್ ರಿಸಿದ ನಂತರವಿವರಗಳನ್ನನ ಮದಿಾ ಸ್ಬಹುದುಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನನ ಪ್ಡೆಯಲು
ಅಲಟಾಗಳನ್ನನ ಹೊೆಂದಿಸ್ಬಹುದು.



ಹಂತ 1:ಬಳಕೆದಾರರು/ ಪಾವತಿದಾರರು
ಫಾರ್ಮಾ/ ಟ್ಟ (ಡೆಬಿಟ್/ಕೆಾ ಡಿಟ್)  ಎೆಂಬುದನ್ನನ
ಆಯೆ್ಕ ಮಾರ್ಬೇಕ್ಯ

ಹಂತ 2 : ವರ್ಗಾವಣೆಮೊತು ವನ್ನನ

ನದಿಾಷ್ು ಪ್ಡಿಸ್ಬೇಕ್ಯ.

ಹಂತ 3 : ಪಾವತಿದಿನಾೆಂಕವನ್ನನ ಆಯೆ್ಕಮಾಡಿ

(ಆರಂಭಿಕ/ಆಯೆ್ಕ ದಿನಾೆಂಕ)

ಹಂತ 4 ರಲಿ್ಲ : ಅನ್ನಮೊೀದಕರಿಗೆ ಟ್ಟಪ್ಪ ಣಿಗಳನ್ನನ

ಸೇರಿಸುವಾಗಬಳಕೆದಾರರುತಮೆ ರ್ದಆದ

ಸೆು ೀಟಮೆಂಟ್ ರೆಫರೆನಿ್ (ಐಚಿಿಕ) ಟೈಪ
ಮಾರ್ಬಹುದು (ಐಚಿಿಕ).

IDEAL ನ್ಲಿಾ ಬಳಕೆದಾರರುಒೆಂದುಖಾತ್ಯಿೆಂದಇನನ ೆಂದಕೆೆ (ಇೆಂಟ್ರ್ಾ -ಕಂಪ್ನ) ಹಣವನ್ನನ
ವರ್ಗಾಯಿಸ್ಬಹುದು. ಅದನ್ನನ ಮಾರ್ಲುಬಳಕೆದಾರರುಪಾವತಿಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆಗೆಹೊೀಗಬೇಕ್ಯಮತ್ತು

’ಟ್ರ್ಾ ನಿ್ ಫರ್ವಿಧಿನ್ಓನ್' ಆಯೆ್ಕ ಮಾರ್ಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ವ ಂತಖಾತೆಯೊಳಗೆವರ್ಗ್ವಣೆರ್ಗಗಿಹಂತ-ಹಂತದಮಾಗ್ದರ್ಶ್



ವಿವರಗಳನ್ನನ ಸ್ಲಿಾ ಸಿದನಂತರ, ಕೆಾ ಲೆಂಟ್ವಹಿವಾಟನ್ನನ ಡಾಾ ಫ್ಟು ಆಗಿಉಳಸ್ಬಹುದುಅಥವಾ ‘ನೆಕಿ್ು ' ಕ್ಲಾ ಕ್ಮಾರ್ಬೇಕ್ಯ.

‘ನೆಕಿ್ು ' ಕ್ಲಾ ಕ್ಮಾಡಿದನಂತರ, ಬಳಕೆದಾರರನ್ನನ ಪ್ರಿರ್ಶೀಲನೆವಿವರಗಳಪುಟಕೆೆ ಮರುನರ್ದಾರ್ಶಸ್ಲ್ಲಗುತು ದೆ (ಮೆಂದಿನ್
ಸೆಾ ಲಡ್್ನ್ಲಿಾ ತೀರಿಸ್ಲ್ಲಗಿದೆ).



ವಿವರಗಳನ್ನನ ಪ್ರಿರ್ಶೀಲಿಸಿದನಂತರ, ಅನ್ನಮೊೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಅದನ್ನನ ಅನ್ನಮೊೀದಿಸ್ಲುಬಳಕೆದಾರರುವಹಿವಾಟನ್ನನ

ಸ್ಲಿಾ ಸ್ಬಹುದು.

ಹೆಚ್ಚು ವರಿಯಾಗಿವಹಿವಾಟನ್ನನ ಟೆೆಂಪ್ಾ ೀಟ್ಆಗಿಉಳಸ್ಬಹುದು (ಮರುಕಳಸುವಪಾವತಿಗಳಗೆ
ಉಪ್ಯುಕು ವಾಗಿದೆ). ’ಅಪ್ರಾ ವ್ಓನ್' ಹಕೆ್ಯ ಗಳನ್ನನ ಹೊೆಂದಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರುತಕ್ಷಣವೇ

ವಹಿವಾಟನ್ನನ ಅನ್ನಮೊೀದಿಸ್ಬಹುದುಮತ್ತು ಸ್ಲಿಾ ಸ್ಬಹುದು.



ವಹಿವಾಟ್ಟನ್ಸ್ಲಿಾ ಕೆಯನಂತರ, ಬಳಕೆದಾರರುರಚಿಸಿದರೆಫರೆನಿ್ಸಂಖ್ಯು ಯನ್ನನ ಬಳಸಿಕೊೆಂಡುಅದರ ಸಿಥ ತಿಯನ್ನನ
ಟ್ರ್ಾ ು ಕ್ಮಾರ್ಬಹುದು.



ಪಾವತಿಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆಮನ್ನವಿನ್ಲಿಾ ಪೇರೀಲ್/ಬಲೆ್ ಆಯೆ್ಕಯನ್ನನ ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡಿದನಂತರ, ಪೇರೀಲ್ /ಬಲೆ್
ಪಾವತಿಗಳನ್ನನ DBS IDEAL ಮೂಲಕಮಾರ್ಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಹಂತ 1 ರಲಿಾ , ಪಾವತಿಸುವವರು/ಬಳಕೆದಾರರುಸಂಬಳ/ಪಾವತಿಗಳನ್ನನ ಡೆಬಿಟ್ಮಾಡುವಖಾತ್ಯನ್ನನ ಆಯೆ್ಕ

ಮಾರ್ಬೇಕ್ರಗುತು ದೆ.

ಪೇರೋಲ್ /ಬಲೆ್ ಪಾವತಿಗಳರ್ಗಗಿಹಂತ-ಹಂತದಮಾಗ್ದರ್ಶ್



ಹಂತ 2 ರಲಿಾ , ಪಾವತಿಸುವವರುಬಹುಸಿವ ೀಕೃತಿದಾರರನ್ನನ ಆಯೆ್ಕ ಮಾರ್ಬಹುದುಮತ್ತು ಲಭು ವಿರುವಆಯೆ್ಕಯನ್ನನ

ಕ್ಲಾ ಕ್ಮಾಡುವಮೂಲಕ 'ಹೊಸ್ಸಿವ ೀಕೃತಿದಾರ' ರನ್ನನ ಕೂರ್ಸೇರಿಸ್ಬಹುದು.



ಹಂತ 2 ರಲಿಾ , ಪಾವತಿಸುವವರುಬಹುಸಿವ ೀಕೃತಿದಾರರನ್ನನ ಆಯೆ್ಕ ಮಾರ್ಬಹುದುಮತ್ತು ಲಭು ವಿರುವಆಯೆ್ಕಯನ್ನನ

ಕ್ಲಾ ಕ್ಮಾಡುವಮೂಲಕ 'ಹೊಸ್ಸಿವ ೀಕೃತಿದಾರ' ರನ್ನನ ಕೂರ್ಸೇರಿಸ್ಬಹುದು.



ಹೊಸ್ಸಿವ ೀಕೃತಿದಾರರನ್ನನ

ಸೇರಿಸ್ಲು, ಈಕೆಳಗಿನ್
ಕಿೆೀತಾ ಗಳನ್ನನ ಭತಿಾ

ಮಾರ್ಬೇಕ್ಯ:
ಸಿವ ೀಕೃತಿದಾರರಹೆಸ್ರು

ಸಿವ ೀಕೃತಿದಾರರ ಬಾು ೆಂಕ್ಐಡಿ

(‘ಫೆಂಡ್ಬಾು ೆಂಕ್ಐಡಿ’ ಕ್ಲಾ ಕ್
ಮಾಡುವಮೂಲಕ

ಹುಡುಕಬಹುದು)
ಸಿವ ೀಕೃತಿದಾರರಬಾು ೆಂಕ್

ಖಾತ್ಸಂಖ್ಯು

ಭವಿಷ್ು ದಬಳಕೆರ್ಗಗಿ ‘ಸೇವ್
ದಿಸ್ಪೇಯಿಡಿಟೇಲಿ್' ಕ್ಲಾ ಕ್
ಮಾಡಿ(ಐಚಿಿಕ)



ಸಿವ ೀಕರಿಸುವವರನ್ನನ ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡಿದನಂತರ, ಪ್ಾ ತಿಸಿವ ೀಕರಿಸುವವರಿಗೆಮೊತು ವನ್ನನ ಪಾವತಿಸುವವರು

ನ್ಮೂದಿಸ್ಬೇಕ್ಯ. ಪಾವತಿಸುವವರು ಪ್ಾ ತಿಸಿವ ೀಕೃತದಾರರಿಗೆ ತಮೆ ರ್ದಆದ/ಅನ್ನ್ು ರೆಫರೆನಿ್ಸಂಖ್ಯು
ಹೊೆಂದಿಸ್ಬಹುದು (ಐಚಿಿಕ).



ಎಲ್ಲಾ ಸಿವ ೀಕೃತಿದಾರರಮೊತು ವನ್ನನ ನ್ಮೂದಿಸಿದನಂತರ, ಒಟ್ಟು ಸಿವ ೀಕೃತಿದಾರರುಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಿದ
ಒಟ್ಟು ಮೊತು ವನ್ನನ ಹೈರ್ಲಟ್ಮಾಡುವಪಾವತಿಸಾರೆಂರ್ವನ್ನನ ಪಾವತಿದಾರರಿಗೆ

ಪ್ಾ ದರ್ಶಾಸ್ಲ್ಲಗುತು ದೆ.



ಹಂತ 3 ರಲಿಾ , ಪಾವತಿಸುವವರು ಪಾವತಿಗೆ ದಿನಾೆಂಕವನ್ನನ ಆಯೆ್ಕ ಮಾರ್ಬೇಕ್ಯ. ಇದಕೆ್ರಗಿ, ಆರಂಭಿಕ
ದಿನಾೆಂಕವನ್ನನ ಆಯೆ್ಕ ಮಾರ್ಬಹುದುಅಥವಾಭವಿಷ್ು ದಪಾವತಿಯನ್ನನ ’ಚೂಜ್ಡೇಟ್' 
ಆಯೆ್ಕಯನ್ನನ ಆರಿಸುವಮೂಲಕನಗದಿಪ್ಡಿಸ್ಬಹುದು.



ಹಂತ 4 ರಲಿಾ , ಇೆಂಟರನ್ಲ್ರೆಫರೆನಿ್/ಬಾು ಚ್ಐಡಿರಚನೆಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಐಚಿಿಕ ಕಿೆೀತಾ ಗಳು
ತಯಾರಕರಿಗೆ ಲಭು ವಿವೆ.



ಹಂತ 4 ರನಂತರ, ಪಾವತಿಸುವವರುಪಾವತಿಯನ್ನನ ಡಾಾ ಫ್ಟು ಆಗಿಉಳಸ್ಬಹುದುಅಥವಾಸಾರೆಂರ್
ಪುಟಕೆೆ ಮೆಂದುವರಿಯಲು ‘ನೆಕಿ್ು ' ಕ್ಲಾ ಕ್ಮಾರ್ಬೇಕ್ಯ.‘ವೇರಿಫಡಿಟೇಲಿ್’ ಪುಟವುಆರಂಭಿಸ್ಲ್ಲಗುತಿು ರುವ
ವಹಿವಾಟ್ಟಗಳವಿವರವಾದಸಾರೆಂರ್ವನ್ನನ ಒದಗಿಸುತು ದೆ. ಪಾವತಿಸುವವರುವಿವರಗಳನ್ನನ
ಪ್ರಿರ್ಶೀಲಿಸ್ಬಹುದುಮತ್ತು ಮೆಂದಿನ್ಹಂತಕೆೆ ಮೆಂದುವರಿಯಬಹುದು.



ಪೇರೀಲ್/ಬಲೆ್ ಪಾವತಿಯನ್ನನ ಸ್ಲಿಾ ಸುವಾಗ, ಪಾವತಿಸುವವರುಪಾವತಿಯನ್ನನ ಟೆೆಂಪ್ಾ ೀಟ್ಆಗಿ ಉಳಸುವ
ಆಯೆ್ಕಯನ್ನನ ಆರಿಸಿಕೊಳಳ ಬಹುದು (ಐಚಿಿಕ).



ಪಾವತಿಯನ್ನನ ಸ್ಲಿಾ ಸಿದನಂತರ ಬಳಕೆದಾರರುರಚಿಸಿದ ರೆಫರೆನಿ್ಸಂಖ್ಯು ಯನ್ನನ ಬಳಸಿಕೊೆಂಡುವಹಿವಾಟ್ಟನ್

ಸಿಥ ತಿಯನ್ನನ ಟ್ರ್ಾ ು ಕ್ಮಾರ್ಬಹುದು.

ನದಿಾಷ್ು ವಹಿವಾಟ್ಟಗೆಎಚು ರಿಕೆಗಳುಮತ್ತು ಜ್ಞಾ ಪ್ನೆಗಳನ್ನನ ಸ್ಹಹೊೆಂದಿಸ್ಬಹುದು.



ಪಾವತಿಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆಮನ್ನವಿನ್ಲಿಾ ರುವಆಯೆ್ಕಯನ್ನನ ಆರಿಸುವಮೂಲಕ

ಬಳಕೆದಾರ/ಪಾವತಿಸುವವರು IDEAL ಪಾಾ ಟ್್ಫಾರ್ಮ್ಾನೆಂದ ಚೆಕ್ಪಾವತಿಗಳನ್ನನ
ಪಾಾ ರಂಭಿಸ್ಬಹುದು.

ಹಂತ 1 - ಬಳಕೆದಾರರುಡೆಬಿಟ್ಖಾತ್ಯನ್ನನ ಆಯೆ್ಕ ಮಾರ್ಬೇಕ್ಯ. ಹೆಚ್ಚು ವರಿಯಾಗಿ, ಬಳಕೆದಾರರುಚೆಕ್ ಪ್ಾ ಕ್ರರವನ್ನನ
ಆಯೆ್ಕ ಮಾರ್ಬೇಕ್ಯ (ಕ್ರಪಾರೇಟ್ಚೆಕ್/ಚೆಕ್ಎಕಿ್್ಪ್ಾ ಸ್).

ಚೆಕ್ಪಾವತಿರ್ಗಗಿಹಂತ-ಹಂತದಮಾಗ್ದರ್ಶ್



ಹಂತ 2 ರಲಿಾ , ಬಳಕೆದಾರರು/ಪಾವತಿಸುವವರುಸಿವ ೀಕರಿಸುವವರನ್ನನ ಆಯೆ್ಕ ಮಾರ್ಬೇಕ್ಯ. ಬಹುಸಿವ ೀಕೃತದಾರರನ್ನನ ಸ್ಹ
ಆಯೆ್ಕ ಮಾರ್ಬಹುದು.



ಹಂತ 3 ರಲಿಾ , ಬಳಕೆದಾರ/ಪಾವತಿಸುವವರುಪಾವತಿದಿನಾೆಂಕವನ್ನನ ಆಯೆ್ಕ ಮಾರ್ಬೇಕ್ಯ (ಮೆಂದಿನ್ ದಿನಾೆಂಕವನ್ನನ ಆಯೆ್ಕ
ಮಾರ್ಬಹುದುಅಥವಾಭವಿಷ್ು ದದಿನಾೆಂಕವನ್ನನ ನಗದಿಪ್ಡಿಸ್ಬಹುದು).

ಸಿವ ೀಕರಿಸುವವರನ್ನನ ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡಿದನಂತರಮತ್ತು ಆಯಾಪಾವತಿಯಮೊತು ವನ್ನನ

ನದಿಾಷ್ು ಪ್ಡಿಸಿದನಂತರ, ಪಾವತಿಯಸಾರೆಂರ್ವು ಒಟ್ಟು ಸಿವ ೀಕರಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು
ಮೊತು ವನ್ನನ ಹೈರ್ಲಟ್ಮಾಡುತು ದೆ.



ಹಂತ 4 - ಬಳಕೆದಾರ/ಪಾವತಿಸುವವರುಇೆಂಟರನ್ಲ್ರೆಫರೆನಿ್ ರ್ಗಗಿವಹಿವಾಟ್ಟಗೆರೆಫರನಿ್
ನಯೀಜಿಸ್ಬಹುದು (ಐಚಿಿಕ).

ಹಂತ 4 ರನಂತರ, ಪಾವತಿಯನ್ನನ ಡಾಾ ಫ್ಟು ಆಗಿಉಳಸ್ಬಹುದುಅಥವಾಮೆಂದುವರೆಯಲು
‘ನೆಕಿ್ು ' ಕ್ಲಾ ಕ್ಮಾಡಿ.



ಪುಟದಅೆಂತು ದಲಿಾ ರುವ ‘ಸ್ಬಮಿಟ್’ ಬಟನ್ಅನ್ನನ ಕ್ಲಾ ಕ್ಮಾಡುವಮೂಲಕಬಳಕೆದಾರರುಮೆಂದುವರಿಯಬೇಕ್ಯ.

ವಿವರಗಳನ್ನನ ನ್ಮೂದಿಸಿದನಂತರ, 
ಬಳಕೆದಾರರು/ತಯಾರಕರುಪ್ರಿರ್ಶೀಲನೆವಿವರಗಳ
ಪುಟದಲಿಾ ಅದನ್ನನ ಪ್ರಿರ್ಶೀಲಿಸ್ಬಹುದು.
ಪಾವತಿಯನ್ನನ ಟೆೆಂಪ್ಾ ೀಟ್ಆಗಿಉಳಸ್ಬಹುದು (ರಿಕರಿಾೆಂಗ್
(ಮರುಕಳಸುವ)  ಪಾವತಿಗಳಗೆಉಪ್ಯುಕು )
’ಅಪ್ರಾ ವ್ಓನ್' ಹಕೆ್ಯ ಗಳನ್ನನ ಹೊೆಂದಿರುವಬಳಕೆದಾರರು
ಏಕಕ್ರಲದಲಿಾ ವಹಿವಾಟನ್ನನ ಅನ್ನಮೊೀದಿಸ್ಬಹುದು
ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಾ ಸ್ಬಹುದು.



ಪಾವತಿಯಯರ್ಸಿವ ಸ್ಲಿಾ ಕೆಯನಂತರ, IDEAL ಅದರ ಪ್ಾ ಸುು ತ ಸಿಥ ತಿಯೆಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟ್ಟನ್ಉಲೆಾ ೀಖಸಂಖ್ಯು ಯನ್ನನ

ಪ್ಾ ದರ್ಶಾಸುತು ದೆ.

ಕೆಳಗೆ ‘ಫಿನಷ್' ಕ್ಲಾ ಕ್ಮಾಡಿ.




