
5. Visa Virtual Debit Card এবং Visa International Debit 
Card -এর শত�াবলী 

5.1 Debit Card-এর িনয়ম ও শত�াবলী 
এই িনয়ম ও শত�াবলী আপনার Debit Card-এর ে�ে� �েযাজ�। আপিন Debit Card -�ট �া�র 
করার বা ব�বহার করার আেগ অনু�হ কের েস�িলেক য� সহকাের পড়ুন৷ আপিন যখন এই 
িনয়ম ও শত�াবলী পেড়ন তখন মেন রাখেবন েয "আপিন", "আপনার" এবং "কাড� েম�ার" মােন 
েসই ব��ি◌ যারঁ কােছ digibank ই-ওয়ােলট অ�াকাউ� বা digiSavings আেছ। "আমরা", 
"আমােদর", "আমােদরেক" এবং "ব�া�" শ��িল DBS Bank India Limited এবং েস�টর 
উ�রসূিরেদর এবং িনধ �ািরত েলােকেদর উে�খ কের। 

5.2 শত�াবলীর �েযাজ�তা 
এখােন �দ� িনয়ম ও শত�াবলী আপনার এবং DBS Bank India Limited-এর মেধ� এক�ট চ� �� 
ৈতির কের। আপিন এই িনয়ম ও শত�াবলী িনঃশত�ভােব �হণ কেরেছন বেল মেন করা হেব এবং 
এক�ট অ�াকাউ� বা digiSavings েখালার মাধ�েম �াসি�ক RBI Regulations, Exchange 
Control regulations of Reserve Bank of India ("RBI"), Foreign Exchange Management Act 
1999, যা সমেয় সমেয় সংেশািধত বা �িত�ািপত হেত পাের এবং েসখােন �ণীত সম� িনয়ম ও 
�িবধােনর সােথ স�িত িন��ত করার দািয়� �হণ কেরেছন। 

এই শত�াবলী digibank ই-ওয়ােলট বা digiSavings স�িক�ত িনয়ম ও শত�াবলীর অিতির� হেব 
এবং েস�িলর অবমাননা করা হেব না। আপিন, Debit Card স�িক�ত েযেকান পিরেষবা/সুিবধা 
ব�বহার করার সময় এই ধরেনর পিরেষবা/সুিবধা�িলর জন� সমেয় সমেয় DBS Bank India 
Limited -এর �ারা িনধ �ািরত িনয়ম ও শত�াবলী �ারা আব� থাকেবন। 

5.3 সং�া 
অন�থায় িনধ �ারন করা না হেল, িন�িলিখত শ��িলর অথ � এখােন বিণ �ত হেব। একবচনেক 
িনেদ�শকারী শ��িলর মেধ� ব�বচন এবং তি�পরীত অ�ভ� ��; পুংিল�েক িনেদ�শকারী 
শ��িলর মেধ� �ীিল� বা �ীবিল� এবং তি�পরীত অ�ভ� ��; ব���েদর উে�খকারী শব◌্দ�িল 
ে��াপেটর �েয়াজনানুযায়ী এবং তি�পরীত একজন ব���, েকা�ািন বা �া�েক েরফাের� 
িহসােব েবাঝােত অ�ভ� �� করা হয়। ধারা এবং অন�ান� অনু�প িশেরানাম�িল েরফােরে�র 
সুিবধার জন� এবং এখােন েকান িবধােনর ব�াখ�ােক �ভািবত করেব না। এই চ� ��েত, অন�থায় 
�েয়াজন না হেল: 

a. "অ�াকাউ�" মােন এবং digibank ই-ওয়ােলট এবং digiSavings বা তােদর েযেকােনা 
এক�টর উভয়ই অ�ভ� ��। 

b. "ATM" মােন এক�ট �য়ং��য় েটলার েমিশন বা কাড� চািলত েমিশন বা িডভাইস তা েস 
আমােদর েহাক বা েশয়াড� েনটওয়ােক�র সােথ যু� অন� েকােনা ব�াে�র েহাক, আপিন 
আপনার Visa International Debit Card ব�বহার কের আমােদর কােছ থাকা আপনার 
অ�াকাউে� আপনার তহিবল অ�াে�স করেত পােরন। 



c. "ATM িলিমট" মােন হল সম� নগদ উে�ালন এবং/অথবা অন� েযেকান �া�াক্শেনর 
ে�ে� ব�াে�র �ারা িনধ �ািরত সব �ািধক অনুেমািদত সীমা যা েয েকানও একিদেনর জন� 
বা �িত �া�াক্শেনর জন� ATM-এর মাধ�েম আপনার ে�ে� কায �কর হেত পাের৷ 

d. "কাড� �া�াক্শন" মােন Debit Card -এর মাধ�েম �া�র বা PIN ব�বহার কের বা অন� 
েকােনা উপােয় েকােনা পণ�, পিরেষবা এবং/অথবা অন�ান� সুিবধার জন� েসলস �াফট 
বা অন� ভাউচার বা ফেম � আপনার �ারা �া�র করা হেয়েছ িকনা এবং আমােদর কােছ 
অনুেমাদন চাওয়া হেয়েছ িকনা তা িনিব �েশেষ েয অথ � �দান করা হয় বা েয পিরমাণ অথ � 
চাজ� করা হয়। 

e. "কাড�-নট-ে�েজ� �া�াক্শন" মােন এমন এক�ট �া�াক্শন যা ব�বসািয়ক পিরেবেশ 
�ভািবত হয় েযখােন কাড� েম�ার এবং কাড� ব�বহােরর সময় �কৃত�েপ উপি�ত থােক 
না। ই�ারেনট-িভি�ক �া�াক্শন, েমল, েটিলেফান বা ফ�াকিসমাইল অড�ার বা 
িরজােভ�শন বা পুনরাব�ৃ েপেমে�র মেধ� সাধারণ কাড�-নট-ে�েজ� �া�াক্শেনর 
অ�ভ� �� িক� সীমাব� নয়। Visa Virtual Debit Card -এর জন� সম� �া�াক্শন হেব 
কাড�-নট-ে�েজ� �া�াক্শন। 

f. "digiSavings" বলেত Debit Card ব�বহার কের এবং/অথবা ইেলক�িনক পিরেষবার 
মাধ�েম অ�াে�স কের আপনার পিরচালনার জন� েযাগ� অ�াকাউ� িহসােব আমােদর 
�ারা পিরকি�ত এক�ট েসিভংস অ�াকাউ�েক েবাঝায়। 

g. "digibank অ�াপ" মােন েমাবাইল িডভাইেসর জন� এক�ট অ�াি�েকশন যা আপিন এক�ট 
নি◌িদ�� অব�ান বা অ�াি�েকশন ে�ার েথেক ডাউনেলাড করেত পােরন। 

h. "digibank ই-ওয়ােলট বা digibank ই-ওয়ােলট অ�াকাউ�" মােন digibank অ�ােপর 
মাধ�েম digibank -এর অফার করা এক�ট পণ� এবং এ�ট এক�ট েসিম ে�াজড্ ি�েপইড 
েপেম� ই�ট্রুেম� (সুদহীন) যা আপনার মে◌াবাইল েফােন বা অন� েকােনা 
অনুেমািদত িডভাইেস আপনার ওয়ােলট িহসােব ব�বহার করা েযেত পাের। 

i. "ইেল�িনক পিরেষবা" মােন েয েকােনা ব�া��ং এবং অন�ান� পিরেষবা বা সুিবধা যা 
আমরা এবং/অথবা েযেকােনা অংশ�হণকারীরা আপনােক সমেয় সমেয় উপল� 
করােত পাির এবং ইেলক�িনকভােব তা �দান করেত পাির, যার মেধ� েযেকােনা কাড�, 
ইেলক�িনক ক��উটারাইজড বা েটিলকিমউিনেকশন িডভাইস বা অপাের�টং 
অ�াকাউে�র েমাড সহ ভারেত বা ভারেতর বাইের, এবং েযসব পিরি�িতেত �েয়াজন 
হয়, মােন ইেলক�িনক পিরেষবা�িলেকও অ�াে�স করেত েযেকান PIN এবং/অথবা 
কাড� ব�ব�ত হয়। 

j. "GST" মােন েযেকান পণ� ও পিরেষবা কর, যার মেধ� একই ধরেনর েকােনা কর সহ যা 
এ�টেক �িত�াপন করেত পাের বা এ�টর উপর চাপােনা অিতির� কর, েস েয নােমই 
ডাকা েহাক না েকন, তােক আেরাপ করা েযেত পাের। 

k. "তথ�" মােন েকােনা ব�বহারকারী, বা অ�াকাউ� বা েকােনা �া�াক্শন সং�া� তথ�, বা 
অথ � স�িক�ত বা আপনার সােথ স�িক�ত অন�ান� �াসি�ক িববরণ। 

l. "ই�ারন�াশনাল �া�াক্শন" িহসােব ভারত, েনপাল এবং ভ� টােনর বাইের Debit Card -
এর মাধ�েম আপনার �ারা সম্পািদত �া�াক্শনেক েবাঝায়। 

m. "মােচ��" মােন এমন েকােনা ব���, ফাম � বা কেপ �ােরশন যা ব�াে�র সােথ, অথবা েকােনা 
েম�ার বা Master Card International, Visa International লাইেস�ধারীর সােথ, বা অন� 
েকােনা ইেলক�িনক পিরেষবা �দানকারীর সােথ কােড�র ব�বহার এব◌ং/অথবা 



�হণেযাগ�তার সােথ স�িক�ত েকােনা ব���েক অথ � �দান করেত চ� ��েত আব� হয় 
তা েস পণ�, পিরেষবা বা �দ� চাজ� বা খরেচর জন� েহাক না েকন। 

n. "অংশ�হণকারী" মােন ভারেতর েকােনা ব���, ফাম �, েকা�ািন বা সং�া বা অন�ভােব 
বলেত েগেল যা সমেয় সমেয়, কােড�র সােথ স�িক�ত ইেলক�িনক পিরেষবা বা েকােনা 
পণ� ও পিরেষবা �দােন �ত�� বা পেরা�ভােব অংশ�হণ কের বা জিড়ত থােক। 

o. "PIN" মােন কােড�র ব�বহার এবং/অথবা ইেলক�িনক পিরেষবার অ�াে�স স�িক�ত 
digibank অ�ােপ ব�বহারকারীর �ারা ৈতির করা এক�ট PIN। 

p. "পেয়� অফ েসল/POS" �া�াক্শন মােন মােচ��স পেয়� অফ েসল টািম �নােল �� 
করা �া�াক্শন। 

q. "ে���ং িলিমট" মােন এক িদেন কায �কর হওয়া েমাট কাড� �া�াক্শেনর ে�ে� 
আমােদর �ারা িনধ �ািরত সেব �া� অনুেমািদত সীমা। 

r. "িনয়ম ও শত�াবলী" বলেত আমােদর দ◌্বারা সংেশািধত বা পিরপূরক িহসােব এই িনয়ম ও 
শত�াবলী েবাঝায়। 

s. "�া�াক্শন" মােন কাড� এবং/অথবা ইেলক�িনক পিরেষবা�িলর মাধ�েম আপনার �ারা 
�ভািবত বা জাির করা অথবা কায �কর বা জাির করা হেত পাের বেল মেন করা েকােনা 
�া�াক্শন বা িনেদ�শ। 

t. "ব�বহারকারী" মােন আপিন। 
5.4 ই�ারেনেট Visa Virtual Debit Card ব�বহােরর িনয়ম ও শত�াবলী 

a. আপনার digibank ই-ওয়ােলট বা digiSavings অ�াকাউে�, আপনার অনুেরাধ অনুযায়ী, 
Visa Virtual Debit Card -এর িনেদ�শাবলীর মাধ�েম অনলাইন �া�াক্শন করার জন� 
আমােদর �ারা েয পিরেষবা�িল দে◌ওয়া হে� েস�িলেক �হণ করেত আপিন স�ত। 
আপিন এত�ারা অ�ীকার করেছন েয আপিন Debit Card -এর অননুেমািদত এবং 
অৈবধ ব�বহার এবং আপনার digibank ই-ওয়ােলট বা digiSavings অ�াকাউ�/�িলেক 
অননুেমািদত অ�াে�স েরাধ করেত সম� �েয়াজনীয় সতক�তা অবল�ন করেবন। 

b. যিদ আপনার িবিলংেয়র িবশদ িববরণ মােচ��েদর, মােন যােদর কােছ আপিন digibank 
পিরেষবা�িল ব�বহার কের অথ � �দান কেরন, তােদর �ারা আমােদর কােছ সরবরাহ করা 
হয় তেব আপনার েকান �কার আপি� েনই। 

c. Visa Virtual Debit Card -�ট আপনার �ারা ভারেতর সম� ই�ারেনট ওেয়বসাইট�িল 
েয�িল ব�া�/িভসা/মা�ারকােড�র েলােগা �দশ �ন কের এবং/অথবা অন� েকানও েশয়ার 
করা েনটওয়াক� এবং/অথবা সমেয় সমেয় DBS ব�া� �ারা �ীকৃত এেজ���িলেত এবং 
েয�িল ভারেত ই�ারেনট ওেয়বসাইেটর মাধ�েম �েয়র জন� পণ� বা পিরেষবা�িল 
�দান করার সুিবধা রেয়েছ েস�িলেত ব�বহার করা েযেত পাের (যিদ না অন�থায় DBS 
ব�া� �ারা িনিদ�� করা হয়)৷ 

d. আপিন স�ত হন েয এক�ট �বধ Visa Virtual Debit Card -এর মােন হেব এমন এক�ট 
Debit Card যা বত�মােন িসে�েম স��য় এবং তা �ক করা বা হট িলে�ড নয়৷ যিদ 
এক�ট Debit Card হট িলে�ড বা �ক করা হয়, তাহেল আপিন অিবলে� আর েকােনা 
�া�াক্শন করেত পারেবন না। 

e. ব�ালাে�র �াপ�তা এবং পিরমাণ এবং েপেমে�র িববরেণর যথাথ �তা িন��ত করার জন� 
আপিন দায়ী থাকেবন। 



f. আপিন স�ত হন েয আপিন মােচ�ে�র �েয়াজন অনুযায়ী েপেম� করেবন। ভ� ল বা 
অস�ূণ � এি�র কারেণ বা অন� েয েকানও কারেণ মােচ�ে�র েপেম� অ�ামাউ� 
�ত�াখ�ান করার জন� আপিন আমােদরেক দায়ী করেবন না। আপিন স�ত হন েয 
�দ� িনেদ�শাবলীর েরকড� এবং আমােদর সােথ �া�াক্শন�িলর চূড়া� �মাণ ও সম� 
উে�েশ� বাধ�তামূলক হেব এবং েয েকানও ���য়ায় চূড়া� �মাণ িহসােব ব�বহার করা 
েযেত পাের। 

g. আপিন েবােঝন এবং �ীকার কেরন েয �ধুমা� েসই ওেয়বসাইট/মােচ��রা 
mVisa/Bharat QR-এর মাধ�েম পে◌েম� �হণ কের বা যারা 3D িসিকওর বা 2nd ফ�া�র 
অেথি�েকশন অফার কের, তারাই Visa Virtual Debit Card -এর মাধ�েম �া�াক্শেনর 
অনুমিত েদেব। আপিন এও েবােঝন এবং স�ত হন েয েশয়াড� েনটওয়াক��িল িবিভ� 
কায �কািরতা এবং পিরেষবা �দান করেত পাের েয�িলর জন◌্য আপনােক অনলাইন 
�া�াক্শন স�ূণ � করার জন� িকছ�  অিতির� িববরণ �দান করেত হেত পাের। 

h. আপিন স�ত হন েয েশয়াড� েনটওয়াক��িলর �ারা উি�িখত কায �কািরতা এবং পিরেষবা 
অফার�িলর এক�ট িব�াপন মােচ�ে�র ই�ারেনট ওেয়বসাইেট অিতির� 
েলােগা/ে�ডমাক�/সি◌�ল �দশ �েনর �ারা করা হেব৷ 

i. আপিন স�ত হন েয ই�ারেনেটর মাধ�েম �য় করার জন� Visa Virtual Debit Card 
ব�বহার করার উে�েশ�, আপিন আপনার কাড� ন�র, কাড� যাচাইকরণ মূল� (CVV) 
সুর�া সংখ�া, Debit Card -এর েময়াদ েশষ হওয়ার তািরখ এবং এক�ট ওয়ান ট◌াইম PIN 
(OTP) �দান করেবন যা আমােদর সােথ আপনার িনবি�ত েমাবাইল ন�ের পাঠােনা 
হেব। আপিন স�ত হন েয mVisa/Bharat QR ব�বহার কের আপনার মােচ��েক 
েপেম� করার জন� Visa Virtual Debit Card ব�বহার করার উে�েশ�, আপিন আপনার 
digibank অ�ােপ লগ-ইন করেবন, �াসি�ক কুইক েরসপ� (QR) েকাড ��ান করেবন 
এবং আপনার সফট েটােকন আইিড ব�বহার কের অেথি�েকট করেবন। 

j. আপিন স�ত হন েয যিদ (i) আপিন ই�ারেনট ওেয়বসাইেটর যাচাইকরণ ে��/�িলেত 
স�ূণ � এবং স�ঠক েডটা/তথ� না েদন বা (ii) আপিন আপনার মােচ�ে�র QR েকাড 
স�ঠকভােব ��ান না কেরন, আপিন আপনার Visa Virtual Debit Card ব�বহার কের 
েপেম� করেত পারেবন না। 

k. আপিন যিদ েকােনা ��টর কারেণ বা স�ত পণ��ব� েফরেতর কারেণ এক�ট স�ূণ � 
হওয়া �া�াক্শন বািতল করেত চান, তাহেল অবশ�ই মােচ��র সােথ পূেব �র �া�াক্শন�ট 
বািতল করেত হেব এবং বািতল �াি�র িন��তকরণ আপনার কােছ রাখেত হেব। 

l. এই ধরেনর �া�াক্শেনর কারেণ েডিবট�িলর িরভাস �াল/িরফা� ম�ানুয়ািল �েসস করা 
হেব এবং যিদ �েয়াজন হয় তেব বািতল �াি�র িন��তকরেণর রিশদ আপনােক 
উপ�ািপত করেত হেব। 

m. আপিন স�ত হন েয পণ� বা পিরেষবার নন-েডিলভাির/পণ� বা পিরেষবা �ত�াখ�ােনর 
কারেণ সম� িরফা� �ধুমা� �াসি�ক মােচ�ে�র অনুেরােধ করা হেব। িরফাে�র 
ে�ে�, �া�াক্শেনর �েসিসংেয়র জন� আমরা আপনার উপর আেরািপত েপেম� 
�েসিসং চাজ� েফরত েদব না। 

n. আপিন স�ত হন েয এই িনয়ম ও শত�াবলীেত েযেকানও িকছ� র �িত পূব �াভাস না েরেখ, (i) 
সরবরাহ করা েকােনা পেণ�র বা পিরেষবার েকােনা ��টর কারেণ, �ত�� বা 
পেরা�ভােব উদ্ভূত েকােনা �িত বা �য়�িতর ে�ে�, আমরা আপনার কােছ 



েকােনারকম দায়ব� থাকব না।(ii) Visa Virtual Debit Card -এর মাধ�েম েপেম�েক 
স�ান করেত বা �হণ করেত েকানও মােচ�ে�র অ�ীকৃিত; (iii) েকােনা ক��উটার 
টািম �নােলর ��ট, েকােনা িবল�/�যু��গত ��ট; (iv) েকােনা অননুেমািদত ব���র সােথ 
আপনার বা েকােনা তৃতীয় পে�র �ারা আপনার অ�াকাউে�র অ�াে�েসর িববরণ 
েশয়ার করা; (v) আপনার �ারা আমােদর কােছ �কাশ করা েকানও িবশদ িববরেণ 
েকানও ভ� ল িববিৃত, ভ� ল উপ�াপনা, ��ট বা বাদ েদওয়া; অথবা (vi) সংি�� মােচ��(�িল) 
এবং আপনার �ারা �দ� িনেদ�শাবলীর েপেমে�র জন� �েয়াজনীয় পিরমােণর মেধ� 
েকােনা পাথ �ক�; অথবা (vii) QR েকাড ��ান করেত আপনার েমাবাইল িডভাইেসর 
অ�মতা; বা (viii) বািতলকরণ/েফরত অনুেরাধ করেত মােচ�ে�র ব�থ �তা। 

o. আপিন স�ত হন েয ই�ারেনট ওেয়বসাইেটর মাধ�েম আপনার েযেকান �া�াক্শেনর 
জন� আমরা দায়ী থাকব না, যার মেধ� পণ� ও পিরেষবা অ�ভ� �� িক� সীমাব� নয়। এ�ট 
আপনার ��ভােব েবাঝা উিচত েয এই Debit Card সুিবধা�ট আপনার জন� পণ� �য় 
এবং/অথবা পিরেষবা�িলেক ব�বহার করার জন� স�ূণ ��েপ এক�ট সুিবধা, এবং আমরা 
েকানও ওয়ােরি� িদই না বা পণ��েব�র �ণমান, িবতরণ বা অন�থায় েস�টর েকানও 
�িতিনিধ� কির না৷ 

p. আপিন স�ত হন েয ই�ারেনট ওেয়বসাইট অনলাইন �া�াক্শন স�ূণ � করার জন� 
আমােদর এবং/অথবা েশয়ার করা েনটওয়াক��িলর �ারা �েয়াজনীয় সম� িববরণ �হণ 
করেত স�ম না হওয়ার কারেণ, উি�িখত �া�াক্শন�টেক স�ূণ � িহসােব গণ� করা হেব 
না এবং েসক◌্েষে� আমােদর েকােনা অস�ূণ �/অ���য়াজাত/�ত�াখ�াত 
�া�াক্শেনর জন� দায়ী করা হেব না। 

q. আপিন স�ত হন েয অনলাইন েকনাকাটার �া�াক্শন স�ূণ � হওয়ার পের, আপিন েয 
পিরমাণ অথ �রািশর অনলাইেন েকনাকাটা করেবন তা অিবলে� Debit Card -এর সােথ 
িল�যু� digibank ই-ওয়ােলট বা digiSavings অ�াকাউ� েথেক েডিবট করা হেব। 

r. আপিন স�ত হন েয আমরা আপনার েকনাকাটা করা েকােনা আইেটেমর েডিলভািরর 
জন� বা েডিলভাির করার সময় আইেটম�টর অব�ার জন� দায়ী থাকব না। আমােদর 
ভূিমকা �ধুমা� তথ� এবং েপেম� পিরেষবা �দােনর মেধ� সীমাব�। পেণ�র 
েডিলভাির/অব�া স�িক�ত সম� িবেরাধ সরাসির সংি�� মােচ�ে�র সােথ করেত হেব। 
েডিলভািরেত িবল�, েডিলভাির না হওয়া, পণ� না পাওয়া বা ��টপূণ � পেণ�র �াি� সহ 
মােচ�� �িত�ান�িল েথেক আপনার �য় করা পণ�, পণ��েব�র ওয়ােরি� বা 
পিরেষবা�িলর জন� আমরা দায়ব� হব না। 

s. আপিন স�ত হন েয ই�ারেনট ওেয়বসাইেটর মাধ�েম করা েকােনা �া�াক্শেনর 
ে�ে� আপনার েকােনা অিভেযাগ থাকেল, িবষয়�ট সংি�� মােচ��র সােথ আপনােক 
সমাধান করেত হেব এবং আপিন তা করেত ব�থ � হেল আমােদর �িত আপনার েকােনা 
বাধ�বাধকতা েথেক আপিন মু�� পােবন না। আমরা েকােনা ই�ারেনট ওেয়বসাইট �ারা 
আেরািপত েকােনা সারচাজ� এবং �া�াক্শেনর পিরমােণর সােথ আপনার অ�াকাউ� 
েথেক েসই পিরমাণ অথ �রািশ েডিবট হওয়ার জন� েকােনা দায় �ীকার কির না। কাড�, 
ATM PIN এবং আপনার Debit Card -এর সােথ স�িক�ত অন�ান� িবশদ িববরেণর 
িনরাপ�া বজায় রাখার জন� আপিন এখােন উি�িখত পদে�প�িল সহ সব �দা সম� 
উপযু� পদে�প �হণ করেবন। 



t. আপিন স�ত হন েয পণ��ব� সং�া� েয েকােনা িবেরাধ বা দািব অবশ�ই আপনার 
মােচ��র সােথ সমাধান করা উিচত। েকােনা দািব বা িবেরােধর অ��� আপনােক সম� 
চাজ� �দােনর বাধ�বাধকতা েথেক মু�� েদেব না এবং আপিন েয েকােনা িবেরাধ বা দািব 
সে�ও, অিবলে� এই ধরেনর চাজ� িদেত স�ত হন। 

u. েকােনা িবেরােধর ে�ে�, আমরা সামিয়ক বা �ায়ীভােব েযেকােনা মােচ��/মা�ার 
মােচ��েক সামিয়কভােব বরখা� করার অিধকার রািখ। এই সমেয়র মেধ�, Debit Card 
সুিবধা এই ধরেনর সম� সামিয়কভােব বরখা� হওয়া মােচ��েদর ে�ে� কাজ করেব 
না। 

v. িবদ�মান ব�ােল�, সুেদর �� বা হার এবং গণনার প�িত�িলেক �ভািবত কের এমন 
পিরবত�ন�িলেক আপনােক �দ� িনয়ম ও শত�াবলীেক, ৈবিশ�� এবং সুিবধা�িলেক 
েকানও সীমাব�তা ছাড়াই েয েকােনা সমেয় পিরবত�ন করার অিধকার আমরা রািখ। 
আপিন স�ত হন েয Debit Card সুিবধা এবং স�িক�ত পিরষে◌বা�িলর জন� চাজ�, যিদ 
িকছ�  থােক, তা আমােদর িনজ� িবেবচনার িভি�েত হেব এবং সমেয় সমেয় েস�টর 
পিরবিত�ত হওয়ার �াধীনতা থাকেব৷ আমরা আমােদর 
ওেয়বসাইট,www.dbs.com/digibank/in/terms-and-conditions.html -এেত সম� 
সংেশািধত িনয়ম ও শত�াবলী েহা� কের েদব বা ব�াে�র িস�া� অনুযায়ী অন� েয 
েকানও প�িতেত েযাগােযাগ করব। এই সংেশািধত শত�াবলীর অধীেন সম� চাজ� এবং 
অন�ান� সম� বাধ�বাধকতার জন� আপিন দায়ী থাকেবন। আপিন িনয়িমতভােব এই 
িনয়ম ও শত�াবলী পয �ােলাচনা করার জন� দায়ী থাকেবন যার মেধ� সংেশাধনী�িল 
ওেয়বসাইট�টেত েপা� করা েযেত পাের এবং আপিন আপনার িডের� েডিবট 
েফিসিল�টর ব�বহার কের যাওয়ার মাধ�েম আপিন েয সংেশািধত শত�ািদ েমেন িনেয়েছন 
তা ধের েনওয়া হেব। 

w. আমরা হয়েতা, আমােদর িনজ� িবেবচনার িভি�েত, বিহরাগত পিরেষবা �দানকারী/েদর 
বা এেজ�/েদর পিরেষবা�িল ব�বহার করেত পাির এবং আমােদর �ারা উপল� 
পণ�/পিরেষবার�িলর সােথ �েয়াজনীয় বা অত�াবশ�ক িহসােব ব�বহার করেত পাির৷ 

x. আপিন স�ত হন েয আমরা আমােদর িনজ� িবেবচনার িভি�েত েযেকানও সমেয় 
Debit Card েফিসিল�ট, বা এখােন �দ� েযেকান পিরেষবা, েয েকানও বা সম� 
অ�াকাউ�(�িল)-এর ে�ে� আপনােক েকানও কারণ না েদিখেয়, আপনােক েকানও 
েনা�টশ না িদেয়ই �ত�াহার কের েনব৷ 

y. আপিন স�ত হন েয আপিন েকােনা েমইল অড�ার/েফান অড�ার েকনাকাটার জন� Visa 
Virtual Debit Card সুিবধা/পিরেষবা ব�বহার করেবন না এবং এই ধরেনর েকােনা ব�বহার 
অননুেমািদত িহসােব িবেবিচত হেব এবং েসজন� আপিন স�ূণ ��েপ দায়ী থাকেবন। 

5.5 ইেলক�িনক পিরেষবা 
Visa Virtual Debit Card �ধুমা� ভারেত ওেয়বসাইেটর মাধ�েম ইেলক�িনক �া�াক্শেনর 
সুিবধা িদেত পাের। 

5.6 Visa Virtual Debit Card -এর ব�বহার 



এই Visa Virtual Debit Card �ধুমা� অভ��রীণ �া�াক্শন করেত ব�বহার করা েযেত পাের। 
এটা �� কের করা হেয়েছ েয কােড� mVisa/Bharat QR ব�বহার কের মােচ�� েপেম� এবং 
েদশীয় ওেয়বসাইেট েপেমে�র মেতা �া�াক্শন করা যােব না। 

5.7 খরেচর সীমা 
5.7.1 গাহ��� খরেচর সীমা 

digibank ই-ওয়ােলট অ�াকাউ�: 

আপনার digibank ই-ওয়ােলট অ�াকাউে� ব�ােলে�র �াপ�তা সােপে�, Visa Virtual Debit 
Card -এর ে�ে� �িতিদেনর খরেচর সীমা  10,000/- টাকা এবং মািসক ব�য় সীমা  10,000/- 
টাকা বা ব�াে�র �ারা সমেয় সমেয় িনধ �ািরত পিরমাণ অভ��রীণ �া�াক্শেনর জন� আপনার 
Debit Card ব�বহােরর ে�ে� িনধ �ারন করা হেব। আপনার digibank ই-ওয়ােলট অ�াকাউে� 
Visa Virtual Debit Card -এর ে�ে� সীমা হল  10,000 টাকা �িত �া�াক্শন। খরেচর সীমা 
সম� কাড� নট ে�েজ� �া�াক্শেনর জন� (ই�ারেনেট েকনাকাটা সহ) এবং/অথবা অন�ান� 
ইেলক�িনক পিরেষবা�িল ব�বহার করার জন� �েযাজ� হেব, যিদ এবং যখন েস�িল চালু করা 
হয়। 

OTP-িভি�ক eKYC ���য়া বা বােয়ােম��ক �মাণীকরণ ব�বহার কের digiSavings অ�াকাউ� 
েখালা হেয়েছ: 

OTP-িভি�ক eKYC ���য়া বা বােয়ােম��ক �মাণীকরণ ব�বহার কের েখালা আপনার 
digiSavings অ�াকাউে� ব�ােলে�র �াপ�তা সােপে�, �িতিদেনর খরেচর সীমা  1,00,000 টাকা 
বা ব�াে�র �ারা সমেয় সমেয় িনধ �ািরত পিরমাণ, আপনার Debit Card ব�বহােরর জন� িনধ �ারণ 
করা হেব৷ খরেচর সীমা�ট সম� পেয়� অফ েসল এবং/অথবা কাড� নট ে�েজ� �া�াক্শেনর 
ে�ে� �েযাজ� হবে◌ (ই�ারেনেট েকনাকাটা সহ) এবং/অথবা অন�ান� ইেলক�িনক 
পিরেষবা�িল ব�বহার করার জন�, যিদ এবং যখন চালু করা হয়। আমরা িবিভ� �াহকেদর জন� 
িবিভ� খরেচর সীমা িনধ �ারন করার অনুমিত িদেত পাির। 

আপিন যিদ আপনার digiSavings অ�াকাউে� এক�ট Visa Virtual Debit Card রােখন, তাহেল 
আপিন আপনার কাড��ট �ধুমা� েদশীয় কাড� নট ে�েজ� �া�াক্শেনর জন� (ই�ারেনেট 
েকনাকাটা সহ) ব�বহার করেত পােরন। OTP-িভি�ক eKYC ���য়া ব�বহার কের েখালা 
আপনার digiSavings অ�াকাউে� Visa Virtual Debit Card -এর ে�ে� সীমা হল  1,00,000 
টাকা �িতিদন। 

আপনার digiSavings অ�াকাউে� এক�ট বা�িবক Visa International Debit Card থাকেল, 
ATM সীমা পয �� আপনার অ�াকাউে� ব�ােল� থাকা সােপে� আপনােক নগদ েতালার 
অনুমিত েদওয়া হেব। ATM সীমা বা উপল� ব�ােল� অিত�ম করা হেল আপনােক অবশ◌্যই 
নগদ উে�ালন বা অন� েকােনা �া�াক্শনেক কায �কর করেত আপিন অবশ�ই Debit Card 
ব�বহার বা ব�বহার করার েচ�া করেবন না। আপনার digiSavings -এেত পয �া� ব�ালা� িন��ত 
করার দািয়� স�ূণ ��েপ আপনার উপর। আপিন আপনার Visa International Debit Card 



ব�বহার কের ATM েথেক �িতিদন 25,000 টাকা পয �� ত� লেত পােরন এবং POS �া�াক্শেনর 
সীমা �িতিদন 1,00,000 টাকা। 

5.7.2 আ�জ�ািতক ব�েয়র সীমা 

আপিন ভারেতর বাইের (েনপাল এবং ভ� টান ছাড়া) ATM েথেক �িতিদন 25,000 টাকা ত� লেত 
এবং POS �া�াক্শন িলিমট িহসােব �িতিদন 25,000 টাকা ব�য় করেত আপনার �কৃত Visa 
International Debit Card ব�বহার করেত পােরন। 

5.7.3 খরেচর সীমা অিত�ম না করার চাজ� 

আপিন এক�ট Visa Virtual Debit Card �া�াক্শন করেত পােরন �ধুমা� যিদ আপনার 
digibank ই-ওয়ােলট বা digiSavings অ�াকাউে� এই ধরেনর �া�াক্শন�িলেক কভার করার 
জন� পয �া� তহিবল থােক এবং েমাট চাজ� খরেচর সীমা অিত�ম করেব না। আপিন েকােনা 
Visa Virtual Debit Card �া�াক্শনেক �ভািবত করেবন না বা করার েচ�া করেবন না যার 
ফেল আপনার খরেচর সীমা অিত�ম হেব। আমরা এমন েকােনা �া�াক্শনে◌র অনুেমাদন 
িদেত �ত�াখ�ানও করেত পাির যা আপিন কায �কর করেত চান এমনিক যিদ এই ধরেনর 
�া�াক্শেনর ফেল আপনার খরেচর সীমা অিত�ম না হয়। 

5.8 আমােদর অবিহত করার দািয়� 
আপনােক অবশ�ই অিবলে� আমােদর অবিহত করেত হেব যিদ (ক) Debit Card -�ট অন� 
েকােনা ব��� ব�বহার কের বা (খ) অন� েকােনা ঘটনা ঘেট যা এই িনয়ম ও শত�াবলীর অধীেন 
আমােদর Debit Card বা ইেলক�িনক পিরেষবার ব�বহারেক �িগত বা বািতল করার অনুমিত 
েদয়। 

আপিন digibank অ�◌াপ েথেক Debit Card হটিল� কের েমাবাইেলর �িত/চ� ির বা 
অননুেমািদত ব�বহােরর িবষেয় আমােদর অবিহত করেত পােরন বা আমােদর 24 ঘ�া �াহক 
পিরেষবা হটলাইন ন�র 18602103456 -এেত কল করেত পােরন অথবা আপনার িনকটবত� 
DBS ব�াংক শাখায় েযেকান কম �িদবেস কােজর সময় িগেয় িলিখতভােব বা ব�াে�র কােছ 
�হণেযাগ� এমন ধরেনর অন�ান� প�িতর �ারা আমােদর অবিহত করােত পােরন। 

5.9 িনয়ম ও শত�াবলী ("িনয়ম ও শত�াবলী") Visa International Debit Card ব�বহােরর 
ে�ে� digiSavings -এর জন� 
5.9.1 আপনার Debit Card -েক জানুন 

আপনার Visa International Debit Card এক�ট �কৃত Debit Card। আপিন digibank অ�ােপ 
একবার এক�ট Debit Card -এর জন� অনুেরাধ করেল, েসখােন আমােদর েরকেড� থাকা 
আপনার বত�মান �ঠকানার মেধ� এক�টেক েবেছ েনওয়ার বা আপনার Debit Cardর িবতরেণর 
জন� এক�ট িবক� �ঠকানা �দান করার এক�ট িবক� থাকেব৷ আপনার Debit Card েডিলভািরর 
জন� আপিন েয �ঠকানা�ট চয়ন কেরন েস�ট েযেকানও শহেরর মেধ� হেব েযখােন DBS শাখা 
অবি�ত। আপিন িন��ত করেবন েয এ�ট এক�ট িসল করা খােম পাওয়া েগেছ। আপিন Debit 



Card েপেত ব�থ � হেল আপিন েয �িত বা েলাকসােনর স�ুখীন হেত পােরন তার জন� আমরা 
দায়ী নই। 

5.9.2 স��য়করণ 

Visa International Debit Card স��য় করেত, আপনােক digibank অ�ােপ এক�ট ব���গত 
সনা�করণ ন�র (Personal Identification Number, PIN) ৈতির করেত হেব। এই PIN �ট ATM 
এবং POS -এ আপনার DBS Bank International Debit Card -�টেক অ�াে�স করেত স�ম 
করেব। িবিভ� মাধ�ম জেুড় ব�বহােরর জন�, িনরাপ�ার কারেণ Debit Card -েক 'িন��য়' 
িহেসেব পাঠােনা হে�। আপিন বুঝেত েপেরেছন েয আপনার েদওয়া Debit Card েডিলভািরর 
�ঠকানা িন��ত করার জন� আপনার Visa International Debit Card স��য়করণ �েয়াজন। 
আপনার Visa International Debit Card -এর অনুেরােধর ন�ই (90) িদেনর মেধ� আপনার 
Visa International Debit Card অ�াি�েভট করা উিচত, এ�ট করেত ব�থ � হেল ব�া� আপনার 
digiSavings অ�াকাউ� �ক কের েডিবট এবং ে�িডট �া�াক্শেনর অনুেমাদন িদেত পাের 
না। আপিন �ীকার কেরন এবং স�ত হন েয আপিন আপনার Visa International Debit Card 
স��য় না করা পয �� আপিন digiSavings অ�াকাউে� েকােনা �া�াক্শন করেত পারেবন না। 

আপনার Visa International Debit Card স��য় করার পের, Visa Virtual Debit Card -এর 
অ��� ব� হেয় যােব। 

5.9.3 ব�বহােরর িনেদ�িশকা 

আপনার Debit Card অত�� ব�মুখী এবং ব�বহার করা সহজ। মােচ�� আউটেলেট েকনাকাটার 
�া�াক্শন করার সময় এ�ট ে�িডট কােড�র মেতা কাজ কের, মূল পাথ �ক� হল েয �া�াক্শেনর 
পিরমাণ সরাসির আপনার DBS ব�াে�র অ�াকাউ� েথেক েডিবট করা হয়। Debit Card 
এছাড়াও ATM কাড� িহসােব ি��ণ হেয় যায়, এইভােব এ�ট আপনােক আলাদা ATM কাড� বহন 
করার �েয়াজনীয়তােক দরূ কের। আপিন ভারেতর বাইের ATM এবং POS �া�াক্শেনর জন� 
কাড��টেক ব�বহার করেত পােরন। 

5.9.4 Visa International Debit Card 

আপিন �ীকার কেরন, �িতিনিধ� কেরন এবং িন��ত কেরন েয আপনার �ারা িনব �ািচত PIN -
�ট আপনার digiSavings -এর অ�াে�স �দান কের এবং আপিন PIN -এর ব�বহার, েগাপনীয়তা 
এবং সুর�ার পাশাপািশ digiSavings -এ �িব� সম� অড�ার, তথ� এবং চােজ�র জন� এই জাতীয় 
PIN ব�বহার করার ে�ত্ের একমা� দায়ব�তা �ীকার কেরন। আপিন সব �দা PINে◌র িনরাপ�া 
বজায় রাখার জন� এখােন উি�িখত সম� উপযু��িল পদে�প �হণ করেবন। 

DBS ব�া�, েয েকানও ঘটনা ঘটার (Debit Card হারােনা/চ� ির যাওয়া) পের বা অন�থায় তার 
স�ূণ � িবেবচনার িভি�েত িবদ�মান প্রকৃত Debit Card -এর ে�ে� এক�ট নত� ন PIN ইসু� 
করেত পাের এবং এক�ট িরে�সেম� িফ চাজ� করেত পাের। অননুেমািদত ইেলক�িনক 
�া�াক্শেনর ে�ে� RBI িনেদ�িশকা এবং ব�াে�র অভ��রীণ নীিতর সােপে�, Debit Card 
এবং/অথবা PIN-এর েকােনা অনুপযু�/জািলয়ািত/অননুেমািদত/ড� ি�েকট/ভ� ল ব�বহােরর 
ে�ে� আপিন DBS ব�া�েক দায়ী করেবন না। েকােনা তৃতীয় পে�র হােত Debit Card পেড় 



যাওয়ার কারেণ বা েকােনা তৃতীয় পে�র কােছ PIN আসার কারেণ, েকােনা তৃতীয় পে�র �ারা 
Debit Card -এর ব�বহার/অপব�বহােরর সােথ যু� েকােনা পিরণিতর জন� DBS ব�াংক দায়ী 
থাকেব না। যিদ েকােনা তৃতীয় প� আপনার অবেহলার কারেণ digiSavings সহ 
পিরেষবা�িলেত অ�াে�স লাভ কের তেব আপিন দায়ী থাকেবন এবং এই ধরেনর উপর িভি� 
কের বা স�িক�ত তৃতীয় পে�র �ারা এই ধরেনর  অ�াে�স এবং ব�বহার বা অন�থায় 
অপব�বহার/ব�বহােরর ফেল উদ্ভূত েকােনা দায়, খরচ বা �িতর িব�ে� আপিন DBS ব�াংকেক 
�িতপূরণ েদেবন। 

5.9.5 ATM ব�বহার 

আপিন ভারেত এবং িবেদেশ আপনার Debit Card -েক এক�ট িনয়িমত ATM কাড� িহসােব নগদ 
েতালার জন� এবং অন�ান� �া�াক্শন করার জন� েযেকােনা DBS ব�া� ব◌া িভসা েলােগা 
�দশ �নকারী িভসা ATM-এ ব�বহার করেত পােরন। Visa-এর ভারেত 43,000-এর েবিশ ATM এবং 
িব�ব�াপী 1,000,000-এরও েবিশ িবস্তৃত েনটওয়াক� রেয়েছ, যা আপনার DBS Bank 
International Debit Card -এর সােথ িল� করা েযেকােনা অ�াকাউে� 24-ঘ�া সুিবধাজনক 
অ�াক◌্েসস েপেত স�ম কের। ভারেত এবং সারা িবে�র সম� িভসা ATM-এর এক�ট িবস্তৃত 
তািলকা পাবার জন�, অনু�হ কের িভসা ওেয়বসাইট www.visa.com েদখুন। 

আপনার অ�াকাউে� ব�ােলে�র �াপ�তা সােপে�, ATM-এর মাধ�েম প◌্রিতিদন নগদ েতালার 
সীমা ব�া� সমেয় সমেয় িনধ �ারণ করেব এবং েরফােরে�র জন� তা digibank অ�ােপ উপল� 
থাকেব। 

আপিন যিদ েকােনা িভসা ATM েথেক নগদ ত� লেত না পােরন, তাহেল কম পিরমাণ নগদ 
েতালার েচ�া ক�ন (েযেহত�  িকছ�  ATM-এ নগদ িবতরেণর সীমা থােক) অথবা কেয়ক িমিনট 
পের েচ�া ক�ন (েযেহত�  েনটওয়াক� সাভ�ার ডাউন হেত পাের)। 

5.9.6 DBS Bank ATM -�িলেত 

ভারেতর েযেকােনা DBS ব�াে�র ATM-এ আপিন করেত পােরন (ধের েনওয়া হে� েয আপনার 
Debit Card -এর সােথ digiSavings িল� করা আেছ।): 

a. আপনার digiSavings েথেক নগদ উে�ালন পুেরা করা। 
b. আপনার digiSavings -এর অ�াকাউ� ব�ােল� েচক করা। 
c. এক�ট িমিন অ�াকাউ� ে�টেম� পাওয়া। 
d. digiSavings -এ নগদ/েচক জমা করা। 
e. ব�াে�র সােথ র�ণােব�ণ করা আপনার Debit Card -এর সােথ িল� করা 

অ�াকাউ��িলর মেধ� তহিবল �ানা�র করা৷ 
f. DBS Bank India েনটওয়ােক�র মেধ� তৃতীয় পে�র অ�াকাউে� তহিবল �ানা�র করা। 
g. আপনার PIN পিরবত�ন করা। 
h. বত�মােন, ভারেত DBS ব�াে�র ATM-এ সম� �া�াক্শন�িল করা হয় িবনামূেল�৷ 

িবঃ�ঃ: অনু�হ কের মেন রাখেবন েয অনাবািসক অ�াকাউে� তহিবল �ানা�র অনুেমািদত 
নয়। 



5.9.7 নন-DBS Bank ATM -�িলর ে�ে� 

আপিন �ধুমা� িভসা ATM-এ আপনার digiSavings-এর নগদ উে�ালন এবং ব�ােল� 
অনুস�ােনর �া�াক্শন করেত পারেবন। মেন রাখেবন েয 1লা আগ� 2018 েথেক �থম 10�ট 
িবনামূেল�র �া�াক্শেনর (�িত মােস) পর সম� �া�াক্শন�িল (নন DBS ব�া� ATM-এ) েরট 
এবং িফ অনুযায়ী �া�াক্শন চাজ�/িফ সােপে� হেব। ভারেত নন-DBS ব�াে�র ATM েথেক 
সম� নগদ উে�ালন আপনার Debit Card অ�াকাউে� ব�ােলে�র �াপ�তা এবং সমেয় সমেয় 
ব�াে�র �ারা িনধ �ািরত সীমার সােপে� হেব। অনু�হ কের মেন রাখেবন েয সম� ATM-এ 
ব�ােল� অনুস�ােনর িবক� েনই। 

5.10 Debit Card -এর ৈবিশ��: 
5.10.1 পেয়� অফ েসল (POS) �া�াক্শন 

ভারেত 425,000 এবং িব�ব�াপী 24 িমিলয়েনরও েবিশ িভসা ইেল�ন মােচ�� আউটেলেট 
েকনাকাটার জন� আপনার Visa International Debit Card ব�বহার করা সহজ হেত পাের ন◌া। 
আপনার েকনাকাটার অিভ�তা সিত�ই উপেভাগ� করেত এই সহজ, সুিবধাজনক পদে�প�িল 
অনুসরণ ক�ন৷ 

a. পেয়�-অফ-েসল মােচ�� �িত�ােন এক�ট িভসা/িভসা ট�াপ ট�  েপ সাইন খুজঁনু। 
মােচ�ে�র অবশ�ই এক�ট ইেল�ন পেয়�-অফ-েসল কাড� েসায়াইিপং টািম �নাল/িভসা 
ট�াপ ট�  েপ এনােবলড টািম �নাল থাকেত হেব। 

b. আপনার �য় করার পের আপনার Debit Card -�ট উপ�াপন ক�ন। 
c. অনুেমাদেনর জন� Debit Card -�ট মােচ�� িভসা ইেল�ন েডটা ক�াপচার টািম �নােল 

েসায়াইপ করেব। িভসা ট�াপ ট�  েপ �া�াক্শেনর ে�ে� Debit Card -�ট মােচ�� ট�াপ ট�  
েপ এনাবলড িরডার/টািম �নােলর কােছ �াহেকর �ারা ধরা/আে�ািলত করা হেব। 

d. VISA ট�াপ ট�  েপ Debit Card �া�াক্শেনর ে�ে� INR 2,000 পয �� বা ট�াপ ট�  েপ 
এনােবলড টািম �নাল�িলেত অনুেমািদত হেত পাের এই জাতীয় অন�ান� েকানও নগদ 
রািশর েপেম� করা হেল, অনুেমাদেনর জন� আপনার েকােনা PIN -এর �েয়াজন হেব 
না। অন� েকান POS �া�াক্শেনর ে�ে� অনুেমাদেনর জন� আপনােক আপনার ATM 
PIN �দান করেত হেব। 

e. আপিন আপনার Debit Card ব�বহার কের িভসা ট�াপ ট�  েপ িরডারেদর কােছ েযেকান 
সংখ�ক কাড� �া�াক্শন করেত পােরন এই শেত� েয �িত�ট িভসা ট�াপ ট�  েপ 
�া�াক্শেনর মূল� INR 2000 বা এই জাতীয় অন�ান� পিরমােণর েচেয় েবিশ না হয় যা 
সমেয় সমেয় আপনােক েকানও িব�ি� �দান না কেরই আমােদর একমা� এবং পরম 
িবেবচনার িভি�েত িনধ �ািরত হেত পাের।। 

f. এক�ট সফল অনুেমাদেনর পের, �থেম আপনার digiSavings -এ েলনেদনকৃত 
পিরমােণর জন� এক�ট রািশ ধের রাখা হেব। আপনার digiSavings পরবত�েত 
েলনেদনকৃত পিরমােণর জন� েডিবট করা হেব। 

g. এক�ট েসলস ি�প �তির করা হেব। 
h. মােচ�ে�র �েয়াজন হেল, েসলস ি�প েচক ক�ন এবং �া�র ক�ন। কােড�র িবপরীেত 

করা আপনার �া�র অবশ�ই েযন তার সােথ েমেল। 



i. আপনার Debit Card আপনােক েফরত েদওয়া হেয়েছ তা িন��ত ক�ন। 
j. ভিবষ�েতর েরফােরে�র জন� আপনার েসলস ি�েপর অনুিলিপ সংর�ণ ক�ন। 
k. আপনার digiSavings-এ ব�ােলে�র �াপ�তা সােপে�, ব�াে�র �ারা সমেয় সমেয় 

�িতিদেনর িনধ �ািরত পিরমােণর সীমা, মােচ�� আউটেলট�িলেত আপনার Debit Card 
ব�বহােরর জন� িনধ �ারন করা হেব। যখন েকােনা মােচ�� �িত�ােন Debit Card ব�বহার 
করা হয়, �য় রািশ�ট সবসময় digiSavings েথেক েডিবট করা হেব। 

l. মেন রাখেবন েযেহত�  Debit Card �া�াক্শেনর জন� �া�র/PIN যাচাইকরণ �েয়াজন, 
তাই �েয়র সময় আপনােক আপনার Debit Card -এর সােথ শারীিরকভােব উপি�ত 
থাকেত হেব। েমইল অড�ার এবং েটিলেফান অড�ার �া�াক্শেনর জন� Debit Card 
ব�বহার করা যােব না। 

Visa International Debit Card �ধুমা� ভারেত এবং িবেদেশর মােচ�� �িত�ােনর সম� িভসা 
সমিথ �ত পেয়�-অফ-েসল টািম �নাল, েয�িল িভসার েলােগা �দশ �ন কের, েস�িলেত গহৃীত হয়। 
যখনই Debit Card -�ট পেয়� অফ েসল টািম �নাল�িলেত মােচ�� �িত�ােন ব�বহার করা হয় 
তখন আপনােক অবশ�ই েসলস ি�েপ �া�র করেত হেব এবং েসলস ি�েপর আপনার 
অনুিলিপ�টেক কােছ রাখেত হেব। আমরা েসলস ি�েপর কিপ �দান করব না। েযেকান েসলস 
ি�প আপনার �ারা ব���গতভােব �া�িরত নয় িক� যা আপনার �ারা অনুেমািদত বেল 
�মািণত হেত পাের, তা আপনার দায় বেল গণ� হেব। 

আপনার সােথ মােচ�ে�র েযেকান েলনেদেনর ে�ে� আমরা েকান দায়ব�তা �হণ করব না, 
যার মেধ� এমন পণ� সরবরাহ এবং পিরেষবা �দান বা �হণ করা অ�ভ� �� িক� সীমাব� নয়। 
আপনার যিদ েকােনা িভসা সমিথ �ত কাড� মােচ�� �িত�ান স�িক�ত েকােনা অিভেযাগ থােক, 
তেব আপিন মােচ�� �িত�ােনর সাথে◌ েসই িবষয়�টর সমাধান করেবন এবং তা করেত ব�থ � 
হেল আমােদর �িত েকােনা বাধ�বাধকতা েথেক আপিন মু�� পােবন না। আপিন যিদ আপনার 
েকনাকাটা বািতল করার িস�া� েনন এবং Debit Card েসায়াইপ করার পের পণ��িল �হণ না 
কেরন, তাহেল িন��ত ক�ন েয মােচ�� অিবলে� ট্রা�াক্শন�ট বািতল কেরেছন এবং 
বািতলকরণ ি�প�ট আপনার কােছ হ�া�র করা হেয়েছ। এর পের েযেকানও বািতলকরণ 
অিধ�হণকারী ব�াে�র মাধ�েম মােচ��েক 'চাজ�ব�াক' িহসােব �ট করা হেব এবং ���য়া�ট 
স�ূণ � করেত �েয়াজনীয় সময় লাগেব। রািশর পিরমােণর পূণ �/আংিশক েফরেতর েকান 
গ�ারাি� থাকেত পাের না। 

আমরা �া�াক্শেনর মলূ�/মূেল�র উপের এবং �া�াক্শেনর রািশর পিরমােণর সােথ আপনার 
অ�াকাউে� েডিবট করা েযেকােনা মােচ�� �িত�ােনর �ারা আেরািপত েকােনা চােজ�র ে�ে� 
আমরা েকােনা দায় �ীকার কির না। 

�য় এবং পণ�/পিরেষবা বািতেলর জন� পরবত� ে�িডট দু�ট পথৃক েলনেদন। েফরত�া� রািশ 
�ধুমা� আপনার digiSavings -এ জমা হেব (কম বািতলকরণ চাজ� সহ) এবং তখনই হেব যখন 
এ�ট মােচ�ে�র কাছ েথেক পাওয়া যােব। যিদ ে�িডট বািতেলর তািরখ েথেক 30 িদেনর মেধ� 
আপনার digiSavings-এ জমা করা না হয়, তাহেল আপনােক অবশ�ই মােচ�ে�র কাছ েথেক 
বািতলকরণ ি�েপর এক�ট অনুিলিপ সহ আমােদর অবিহত করেত হেব। 



Debit Card েকান েমইল অড�ার/েফােনর মাধ�েম েকনাকাটার জন� ব�বহার করা উিচত নয় এবং 
এই ধরেনর েকান ব�বহার অননুেমািদত িহসােব িবেবিচত হবে◌ এবং এর সােথ উদ্ভূত বা 
স�িক�ত সম� খরচ এবং ফলাফেলর জন� আপিন দায়ী থাকেবন। 

5.10.2 mVisa/Bharat QR 

আপিন mVisa/Bharat QR সুিবধা ব�বহার কের ভারেত mVisa/Bharat QR মােচ��েদর েপেম� 
করার জন� আপনার Visa Virtual Debit Card এবং Visa International Debit Card ব�বহার 
করেত পােরন। আপিন �ীকার করেছন েয mVisa/Bharat QR সুিবধা ব�বহার করার জন� 
আপনােক সংি�� মােচ��র QR েকাড ��ান করেত হেব, যােক আপিন েপেম� করেত চান এবং 
েপেমে�র িববরণ যাচাই করার পর েপেমে�র অনুেমাদন িদেত হেব। আপিন স�ত হে�ন েয 
mVisa/Bharat QR �া�াক্শন স�ূণ � হওয়ার পের, আপিন েয পিরমাণ অথ � মােচ��েদর 
েপেম� করেবন তা আপনার Debit Card -এর সােথ িল� করা digibank ই-ওয়ােলট বা 
digiSavings অ�াকাউ� েথেক (পিরি�িতর অনুযায়ী) েডিবট করা হেব। �াহেকর �ারা েকােনা 
�া�াক্শন িবতিক�ত হেল, ব�া� িবেরাধ িন�ি�র িনেদ�িশকা অনুসাের মােচ�� অিধ�হণকারী 
ব�াে�র সােথ চাজ�ব�াক কর◌ার আদশ � প�িত অনুসরণ করেব এবং �াহকেদর অ�াকাউে� 
িবতিক�ত রািশর পিরমাণ জমা হেত নূ�নতম 45 িদন সময় িনেত পাের। 

5.11 আ�জ�ািতক ব�বহার 
আপনার Debit Card ভারেত এবং িবেদেশ DBS ব�াে�র ATM এবং িভসা ATM �িলেত গহৃীত 
হয়। েনপাল এবং ভ� টােন ৈবেদিশক মু�ায় েপেমে�র জন� আপনার Debit Card ৈবধ নয়। 

অনু�হ কের েনাট ক�ন: আ�জ�ািতক নগদ উে�ালেনর ে�ে�, �েযাজ� িবিনময় হার এবং িফ 
আেরাপ করা হেব। 

Debit Card -এর ব�বহার অবশ�ই সমেয় সমেয় �চিলত িরজাভ� ব�া� অফ ই��য়ার (RBI) 
এ�েচ� কে�াল ের�েলশেনর সােথ কেঠারভােব স�ত হেত হেব। আপিন তা করেত ব�থ � হেল, 
আপনার িব�ে� ফেরন এ�েচ� ম�ােনজেম� অ�া� 1999 (FEMA) এর অধীেন পদে�প 
েনওয়ার জন� দায়ব� থাকেবন যা সমেয় সমেয় সংেশাধন বা �িত�ািপত হেত পাের এবং ব�া� 
বা RBI েথেক Debit Card রাখার েথেক িবরত করা েযেত পাের। এ�েচ� কে�াল ের�েলশন না 
েমেন চলায় আপনার �ারা উদ্ভূত েয েকােনা/সম� ফলাফেলর জন� আপিন �িতপূরণ েদেবন 
এবং আমােদরেক িনেদ�াষ সব�� করেবন। িবেদেশ থাকাকালীন িভসা ATM-এ নগদ েতালার 
সময় �ীেন অ�াকাউ� িনব �াচেনর জন� 3�ট িবক� প◌্রদিশ �ত হেব - 1) েসিভং 2) েচিকং 3) 
ে�িডট৷ অনু�হ কের "েচিকং" িবক��ট িনব �াচন ক�ন, কারণ এই িবক��ট িভসা েনটওয়ােক� 
েপৗ�ছায়৷ িকছ�  েদেশ আপনােক "ে�িডট" িবক��ট েবেছ িনেত হেত পাের। 

িবেদেশ কেয়ক�ট মােচ�� �িত�ােন (িবেশষ কের মািক�ন যু�রাে�), আপনােক ক�ািশয়ারেক 
ে�িডট কাড� িহসােব আপনার Debit Card েসায়াইপ করেত বলেত হেত পাের। কারণ িকছ�  
েদেশ "েডিবট" �ধুমা� �ানীয় েনটওয়ােক�র সােথ সংযু� থােক এবং �া�াক্শন �ত�াখ�ান 
হেত পাের, কারণ এ�ট িভসা েনটওয়ােক� েপৗ�ছােব না। আপনার Debit Card, Debit Card 
িহসােবই কাজ করেত থাকেব। 



5.12 আপনার Debit Card -এর সুিবধা 
5.12.1 বীমা 

Visa International Debit Card হারােনা কােড�র দায় এবং ব���গত িবমান দুঘ �টনার কভার সহ 
আেস। 

5.12.1.1 হারােনা কােড�র দায় INR 50,000 পয �� কভার 

আপনার DBS Bank International Debit Card হািরেয় েগেল বা চ� ির হেয় েগেল আপিন 
�তারণামূলক �য় �া�াক্শন েথেক সুরি�ত। এই কভার�ট নয় (9) িদেনর জন� �েযাজ� হেব 
এবং েযিদন ভারেত DBS ব�াে� (আমােদর DBS ব�াে�র �াহক পিরেষবা ন�র 18602103456 -
এেত কল ক�ন) অথবা িভসা ে�াবাল অ�◌ািস��া� েহ�লাইন (িবেদেশ থাকেল) কাড� হারােনা 
বা চ� িরর িরেপাট� করা হেব তার দুই (2) িদন আেগ পয �� কভার করেব। আপিন আমােদর 
18602103456 ন�ের আমােদর 24 ঘ�া �াহক পিরেষবা হটলাইেন কল করার মাধ�েম 
�িত/চ� ির বা অননুেমািদত ব�বহােরর িবষেয় আমােদর অবিহত করেত পােরন অথবা 
পরবত�কােল আপনার িনকটবত� শাখায় িগেয় কম �িদবেস কােজর সমেয় িলিখতভােব আমােদর 
অবিহত করােত পােরন। আরও িব�ািরত জানার জন� অনু�হ কের িভসা International Debit 
Card চ� �� েদখুন। 

কভােরর সুেযাগ: �ান�জট/ATM �া�াক্শন/ই�ারেনট ব�া��ং ট্রা�াক্শন, পেয়� অফ েসল 
এবং মােচ�� �িত�ােনর �া�াক্শন এবং ি�-েডিলভাির সহ নকল/হািরেয় যাওয়া DBS ব�াংক 
International Debit Card -এর হািরেয় যাওয়া বা চ� ির যাওয়া সম� �তারণামূলক ব�বহার। 

এই পিলিসর উে�েশ�: ATM জািলয়ািত মােন এবং এর মেধ� রেয়েছ �তারণামূলক নগদ 
উে�ালন ও চ� ির যাওয়া/হািরেয় যাওয়া কােড�র ব�বহার কের �তারণামূলক �া�াক্শন। 
ই�ারেনট ব�া��ং জািলয়ািতেক হািরেয় যাওয়া/চ� ির যাওয়া কাড� ব�বহার কের ই�ারেনেট করা 
�তারণামূলক �া�াক্শন িহসােব সং�ািয়ত করা হয়। ATM স�িক�ত �া�াক্শন কভার করা 
হয় েয এ�ট কাড� েম�ার/অনুেমািদত ব���র �ারা করা হয় না। 

অনু�হ কের মেন রাখেবন েয সম� PIN বা সফট েটােকন ID �মাণীকৃত বা PIN যাচাইকৃত 
�া�াক্শন কভার করা হেব না। কাড��ট হারােনার/চ� ির হওয়ার 3 িদেনর মেধ� আপিন উপযু� 
অিধকার ে�ে�র সংি�� পুিলশ কতৃ�পে�র কােছ �থম অনুস�ান �িতেবদন (FIR) দােয়র 
করেবন এবং 3 িদেনর মেধ� ব�াে� -এর এক�ট অনুিলিপ জমা েদেবন। 

হারােনা কােড�র দায়: 

a. িরেপা�ট�ং করার সময়কাল - 2 িদন �াক-িরেপা�ট�ং এবং 7 িদন েপা� িরেপা�ট�ং কভার। 
b. জাল/পেথ হারােনা/ATM �া�াক্শন/ই�ারেনট ব�া��ং �া�াক্শন, পেয়� অফ েসল 

এবং মােচ�� �িত�ােনর �া�াক্শেনর কারেণ হািরেয় যাওয়া বা চ� ির হওয়া সম� 
�তারণামূলক ব�বহারেক কভারড Debit Card-এর মেধ� কভার করা হেয়েছ। 

c. ATM জািলয়ািতেক �তারণামূলক নগদ উে�ালন এবং চ� ির হওয়া/হািরেয় যাওয়া কাড� 
েথেক �তারণামূলক �া�াক্শন িহসােব সং�ািয়ত করা হয়। 



d. ATM স�িক�ত �া�াক্শন�িল কভার করা হয় তেব এ�ট কাড� েম�ার/অনুেমািদত ব��� 
�ারা করা হয় না। 

e. েযেকান PIN িভি�ক �া�াক্শনেক (েযমন ATM, ই�ারেনট এবং েটিলেফান ইত�ািদেক) 
কভার করা হয় যিদ PIN �ট অননুেমািদত ব���র �ারা েজারপূব �ক অ�জ�ত হয়। 

f. 2য় �েরর অনুেমাদেনর ল�ন েথেক উদ্ভূত সম� �িতেক কভার করা হয় না। 
িন��ত করা হেয়েছ েয সম� কাড� িচপ এবং PIN িভি�ক। 

g. ই�ারেনট ব�া��ং জািলয়ািতেক হািরেয় যাওয়া/চ� ির যাওয়া কাড� ব�বহার কের ই�ারেনেট 
করা �তারণামূলক �া�াক্শন িহসােব সং�ািয়ত করা হয়। 

h. ি�-েডিলভাির জািলয়ািতেক কভার করা হয় না। 
i. কাড� হািরেয় েগেল FIR জমা েদওয়া বাধ�তামূলক। 

5.12.2 জাল কাড� 

a. ি�িমং - ব�া� কাড�(�িল) -এর েযকে◌ান �তারণামূলক ব�বহার েযখােন স�ি�, �ম বা 
পিরেষবা�িল একজন মােচ��র �ারা েটিলেফান, ফ�া� েমিশন, ডাক পিরেষবা বা এক�ট 
ক��উটার িভি�ক িসে�ম বা েনটওয়াক� ব�বহার কের কােড�র েম�ার হওয়ার জন� 
একজন ব���র কােছ িব�� এবং িবতরণ করা হয়। 

b. কাড� েম�ােরর অজাে� ব�া� �ারা ইসু� করা ড� ি�েকট বা জাল কােড�র ফেল সৃ� �িত। 
c. বীমা�হীতােক অবশ�ই যত তাড়াতািড় স�ব কাড��ট বািতল করেত হেব, অননুেমািদত 

অ�াে�স বা চ� িরর িব�ি� পাওয়ার পের, তেব েয েকানও ে�ে� 7 িদেনর েবিশ নয়। 
d. িরেপা�ট�ং করার সময়কাল - 2 িদন �াক-িরেপা�ট�ং এবং 7 িদন েপা� িরেপা�ট�ং কভার। 
e. িবতিক�ত জাল �া�াক্শন স�িলত িববিৃত ইসু� করার তািরখ েথেক 15 িদেনর মেধ� 

আপনােক ে�ম জানােত হেব। 

5.12.3 অনলাইন জািলয়ািত সুর�া 

a. িফিশং/অ�াকাউ� েটকওভার - ইেলক�িনক েযাগােযাগ ব�ব�ায় এক িব�� স�া�েপ 
ছ�েবশধারীর সংেবদনশীল তথ� েযমন ব�বহারকারীর নাম, পাসওয়াড� এবং েকানও 
কােড�র িবশদ িববরণ অননুেমািদত অ�াে�স �ারা �া� হবার কারেণ উদ্ভূত েয েকানও 
�তারণামূলক েলাকসান বা �তি◌, যা িবমাকৃত ব��� বা বীমাকৃত ব���র ব�াংেক ব�াংক 
কাড� �েসসেরর মািলকানাধীন নয়, পিরচািলত নয়, বা চ� ��ব� নয়। 

b. পিলিস�ট ব�াে�র �ারা আপনােক জাির করা অনুেমািদত CVV (Card Verification Value 
Code) ব�বহার কের েডিবট কােড�র সম� অনলাইন �তারণামূলক ব�বহারেক কভার 
কের। 

c. ব�াে�র �ারা আপনােক জাির করা অনুেমািদত PIN ব�বহার কের কাড� �া�াক্শেনর েয 
েকানও �িত বা �িতর ফেল উদ্ভূত দায় কভার কের৷ 

d. িরেপা�ট�ং সময়কাল - 2 িদন �াক-িরেপা�ট�ং এবং 7 িদন েপা� িরেপা�ট�ং 
e. িসিকউির�ট েকাড/পাসওয়াড� িভি�ক �া�াক্শন কভার করা হয় না। 
f. েকা�ানী �ত�� বা পেরা�ভােব েকান ে�েমর জন� েকান �কার অথ � �দান করেব না, 

এ�টর েথেক উদ্ভূত বা এ�টর কারণ-��প বা কারেণ 



g. বীমার পুেরা সময়কােল েযেকান সমেয় অনুেমািদত VeriSign িসিকউির�ট ��◌াটাস বা 
অন� েকােনা সমত� ল� িনরাপ�া ��াটাস না থাকা েকােনা সাইেট Debit Card -এর 
অপব�বহােরর কারেণ আপনার �িত হেয়েছ। 

h. েহা� ওেয়বসাইট/অনুেমািদত ব�াে�র �ারা েকানও ব�থ �/সদৃশ/অ�ীকৃত �া�াক্শন 
i. েহা� ওেয়বসাইট/অনুেমািদত ব�া� �ারা করা েযেকােনা ��ট। ই�ারেনট ব�া��ং 

জািলয়ািত�িলেক হািরেয় যাওয়া/চ� ির যাওয়া কােড�র ব�বহার কের ই�ারেনেট 
�তারণামূলক �া�াক্শন িহসােব সং�ািয়ত করা হয়। 

5.13 ে�াবাল কা�মার অ�ািসসেট� সািভ�স (GCAS) 
এ�ট িভসা �ারা �দ� এক�ট চাজ�েযাগ� পিরেষবা। কাড� েম�াররা িভসা ে�াবাল কা�মার 
অ�ািসসট�া� সািভ�স েথেক, িদেন 24 ঘ�া, স�ােহর 7 িদন সহায়তা েপেত পাের। GCAS হািরেয় 
যাওয়া/চ� ির হওয়া কাড� িরেপা�ট�ং, জ�ির নগদ সহায়তা বা িবিবধ তেথ�র জন� ব�বহার করা েযেত 
পাের যা আপনার িবেদেশ �েয়াজন হেত পাের। GCAS েটাল ি� ন�েরর জন� অনু�হ কের 
ওেয়বসাইটwww.visa-asia.comেদখুন। 

অনু�হ কের মেন রাখেবন েয পিরেষবা�িল বত�মােন িবিবধ �াহক পিরেষবা অনুস�ান িহসােব 
চাজ� করা হয়: অনুস�ান এবং হািরেয় যাওয়া/চ� ির হওয়া কাড� িরেপা�ট�ং �িত US$5: িবনামূেল�। 
অনু�হ কের মেন রাখেবন েয এই চাজ��িল সমেয় সমেয় পিরবিত�ত হেত পাের। 

5.14 আপনার Debit Card -এর য� েনওয়া 
এই সহজ িনেদ�িশকা�িল অনুসরণ করা িন��ত করেব েয আপনার Debit Card ব�বহার করা 
এক�ট আন�দায়ক অিভ�তা। 

a. েযভােব আপিন নগদ ব�বহার কেরন েসইভােবই আপনার Debit Card �ট ব�বহার ক�ন। 
এ�ট সব �দা আপনার সােথ রাখুন এবং এ�টেক কখনই অযে� রাখেবন না। 

b. আপনার Debit Card �ধুমা� আপনার একেচ�টয়া ব�বহােরর জন�। এ�ট কখনই DBS 
ব�া� শাখায় (ভারত) মেনানীত ব�া� অিফসার ব�তীত অন্য কারও কােছ সমপ �ণ করা 
উিচত নয় এবং �ধুমা� ম�াগেন�টক ি�প বরাবর এ�টেক কেয়ক�ট ট�কেরা কের েকেট 
েফলার পের সমপ �ণ করা উিচত। 

c. আপনার ব���গত শনা�করণ ন�র (PIN) কাউেক �কাশ করেবন না বা সমপ �ণ 
করেবন না। PIN মুখ� করার পের অনু�হ কের তার সম� �মাণ �ংস ক�ন। Debit 
Card -এ এ�ট িলখেবন না এবং এ�টর এক�ট িলিখত অনুিলিপ আপনার Debit Card -এর 
কাছাকািছ রাখেবন না। আমরা সুপািরশ কির েয আপিন যত তাড়াতািড় স�ব এবং 
তারপের িনয়িমত িবরিতেত আপনার পছে�র এক�ট ন�ের PIN পিরবত�ন ক�ন। 
অনু�হ কের মেন রাখেবন েয digibank অ�ােপর পাশাপািশ DBS ব�াে�র ATM েথেকও 
আপনার PIN পিরবত�ন করা েযেত পাের। 

d. যিদ আপনার Debit Card হািরেয় যায়/চ� ির হেয় যায় বা আপনার যিদ সে�হ হয় েয 
আপনার কাড��ট �তারণামূলকভােব ব�বহার করা হেয়েছ, �থম ব�ব�া িহসােব - 
digibank অ�ােপ কাড��ট ব◌্লক ক�ন। আপিন যিদ অ�াপ�ট অ�াে�স করেত না পােরন, 
তাহেল �াহক পিরেষবা ন�র 18602103456 -এেত কল ক�ন (ভারেতর মেধ� েথেক) 



এবং 044-49021180 ন�ের কল ক�ন (ভারেতর বাইের �মণ করার সময়, অিবলে� 
�িতর িরেপাট� করেত)। 

e. যিদ আপনার �কৃত Debit Card িরইসু� বা ব� কের েদওয়ার �েয়াজন হয়, তাহেল 
আপনার �কৃত Debit Card �ক বা িরইসু� করার অনুেরাধ জানােনার জন�, অনু�হ কের 
digibank অ�ােপ লগ ইন ক�ন। 

f. আপনার যিদ OTP িভি�ক eKYC ���য়ার ব�বহার কের digiSavings অ�াকাউ� েখালা 
হেয় থােক এবং বত�মােন আপনার কােছ এক�ট �কৃত Debit Card েথেক থােক, তেব 
আপিন যখন আপনার িবদ�মান �কৃত Debit Card িরইসু� করার অনুেরাধ কেরন তখন 
আপনােক এক�ট ভাচ� �য়াল Debit Card ইসু� করা হেব। এ�ট এক�ট এক-কালীন, অ-
�িতবত�নীয় �পা�র। 

g. আপনােক িনেদ�িশত সময়সীমার মেধ� এবং �েযাজ� �� ধায � কের আপনার �কৃত 
Debit Card-এর �িত�াপন �দান করা হেব। আপনার �কৃত Debit Card -এর েময়াদ 
েশষ হেয় েগেল বা আপনার digiSavings ব� হেয় েগেল, অনু�হ কের ম�াগেন�টক ি�প 
বরাবর আপনার �কৃত Debit Card -েক কেয়ক�ট ট�কেরায় েকেট িনন। 

h. সব �দা িন��ত ক�ন েয মােচ�� �িত�ােন �া�াক্শন করার সময় আপনার উপি�িতেত 
�কৃত Debit Card ব�বহার করা হেয়েছ। অস�ূণ � চাজ� ি�েপ কখেনা �া�র করেবন না। 

i. আপনার Debit Card ব�বহার করার আেগ আপনার Debit Card -এর িনয়ম ও শত�াবলী 
পড়া অপিরহায �। �েযাজ� চাজ� এবং িফ স�েক� িব�ািরত জানার জন� অনু�হ কের 
সািভ�স চােজ�র সময়সূচী েদখুন। 

j. অনু�হ কের আপনার �কৃত Debit Card েটিলিভশন বা অন� েকােনা ইেলক�িনক 
িডভাইস েয�িলেত একটানা েচৗ�ক ে�� থােক, েস�িলর উপর রাখেবন না। 

k. আপনার �কৃত Debit Card িরইসু� করার জন� আপনােক digibank অ�ােপ লগ ইন 
করেত হেব এবং িরইসু� করার জন� হােত িলেখ অনুেরাধ জানােনার েকানও উপায় 
উপল� েনই। 

5.15 PIN �িত�াপন 
�কৃত Debit Card -এর হািরেয় যাওয়া বা চ� ির হওয়ার েকানও ঘটনার পের, আপিন এক�ট নত� ন 
�কৃত Debit Card -এর অনুেরাধ করেত পােরন এবং digibank অ�ােপ এক�ট নত� ন PIN ৈতির 
করেত পােরন। আমরা সমেয় সমেয় �কৃত Debit Card িরইসু� করার ে�ে� �েযাজ� িহসােব 
এক�ট �িত�াপন িফ েনওয়ার অিধকার রািখ৷ �েযাজ� চােজ�র জন� অনু�হ কের আমােদর 
ওেয়বসাইেট আমােদর েরট এবং িফ েপজ�ট েদখুন৷ 

5.16 ভারেতর বাইের Visa International Debit Card -এর ব�বহার 
ব�া�/িভসা �ারা িনধ �ািরত হােরর উপর িভি� কের �পা�েরর তািরেখ ৈবেদিশক মু�ায় েলনেদন 
ভারতীয় �িপেত �পা�িরত হেব। �পা�েরর জন� ব�ব�ত হার বাজােরর ওঠানামার কারেণ 
েলনেদেনর তািরখে◌ কায �কর হােরর েথেক িভ� হেত পাের। �বেদিশক মু�ায় সম� েলনেদন 
িভসা অ�ােসািসেয়শন �ারা আেরািপত এক�ট চাজ� সােপে�, হয়েতা বা তা আমােদর উপর 
আেরািপত চােজ�র �িতিনিধ�কারী এক�ট �িতদান চাজ� িহসােব বা আপনার কােছ সরাসির চাজ� 
িহসােব �দ�। �দ� পরি◌েষবার জন� �বেদিশক মু�ার েলনেদেনর পিরমাণ চাজ� করার সময় 



�েযাজ� এক�ট �শাসিনক িফ বা এই ধরেনর �বেদিশক মু�ার েলনেদেনর ে�ে� আমােদর �ারা 
গহৃীত পদে�প�িল আপনার �ারা �েদয় হেব এবং আপনার digiSavings -এ েডিবট করা হেব। 

5.17 Debit Card অ�াকাউ� ধের রাখুন 
েযিদন এই ধরেনর �া�াক্শন আমােদর কােছ েপেমে�র জন� েপশ করা হেব বা েযিদন আমরা 
এই ধরেনর �া�াক্শেনর েনা�টশ পাব েসই িদন আমরা েকানও �া�াক্শেনর ে�ে� আপনার 
digiSavings -েক একপােশ সিরেয় েরেখ িদেত পাির বা আটেক রাখেত পাির। এই ধরেনর 
অথ �রািশ আলাদা কের রাখা বা আটেক রাখা �কৃত েলনেদেনর আনুমািনক েযাগফল এবং �কৃত 
েলনেদেনর অনু�প নাও হেত পাের। আমরা যিদ েকােনা পিরমাণ অথ �রািশ আলাদা কের রািখ বা 
ধের রািখ, আপনার digiSavings-এ উপল� ব�ােল� এমন পিরমাণ অথ �রািশ �ারা �াস পােব যা 
আমরা আলাদা কের েরেখছি◌। আপিন এই ধরেনর �া�াক্শেন েপেম� ব� করেত পারেবন না 
বা আমােদর �ারা িনধ �ািরত েকােনা অথ � ব�বহার করেত পারেবন না। আমরা 10 িদন পয �� এই 
জাতীয় অথ �রািশ, েযখােন �েযাজ�, েসখােন আলাদা কের রাখেত পাির বা ধের রাখেত পাির যার 
পর আমরা �কৃত �া�াক্শেনর স�ূণ � পিরমাণ অথ �রািশর জন� আপনার digiSavings েডিবট 
করব। 

5.18 RBI-এর �িবধান 
েনপাল এবং ভ� টােন Debit Card ৈবেদিশক মু�ার (অথ �াৎ �ানীয় মু�া বা ভারতীয় �িপ নয় এমন 
েকােনা মু�ায়) েলনেদেনর জন� ৈবধ নয়। 

আমরা েকানরকম দায়ব� থাকব না এবং সমেয় সমেয় িরজাভ� ব�া� অফ ই��য়া (RBI) -এর 
�ারা জাির করা িনধ �ািরত ৈবেদিশক মু�ার এনটাইেটলেম��িলেক অিত�ম করার কারেণ 
আপনার �ারা সৃ� এক�ট চাজ� �ােসর ফেল �ত�� বা পেরা�ভােব উদ্ভূত েলাকসান বা �িতর 
ে�ে� �িতপূরণ িহসােব িবেবিচত হেব, আপনার এনটাইেটলেম� অিত�ম করার িবষেয় 
আমরা সেচতন হেয়িছ। 

ব�ভািষক িভসা ইমােজ��� অ�ািস��া� সািভ�েসস ে�া�াম িভসা কাড� েম�ারেদর িবেদশ 
�মেণর সময় িব�ব�াপী জ�ির েরফােরল সহায়তা �দান কের। এর মেধ� রেয়েছ িবস্তৃত 
আইিন, িচিকৎসা এবং অন�ান� পিরষে◌বা। জ�রী সহায়তা ে�া�ােমর েযাগােযাগ এবং 
পিরেষবা�িলর ব�ব�া�িল তৃতীয় পে�র পিরেষবা �দানকারী �ারা সরবরাহ করা হয় এবং Visa 
International �ারা অথ � �দান করা হয় এবং আপিন ব�ব�ত েয েকানও/সম� িচিকৎসা, আইিন 
বা অন�ান� পিরেষবার খরেচর জন� দায়ী৷ সেব �া�ম �েচ�ায় সহায়তা �দান করা হয় এবং সময়, 
দরূ� বা অব�ােনর সমস�ার কারেণ তা উপল� নাও হেত পাের। Visa International �ারা 
��ািবত এবং/অথবা মেনানীত েমিডেকল এবং/অথবা আইিন েপশাদাররা Visa International -
এর কম �চারী নয় এবং তাই, তারা েকােনা চি◌িকৎসা, আইিন বা পিরবহন পিরেষবার �াপ�তা, 
ব�বহার, কাজ, বাদ বা ফলাফেলর জন� দায়ী নয়। ব�া� এই ধরেনর পিরেষবার ব�ব�া বা 
ব�বহােরর জন� েকানও দায় �ীকার কের না। 

5.19 �িত/চ� ির/জািলয়ািত �িতেরাধ করার দািয়� 



আপনার Debit Card সব �দা আমােদর স�ি� হেয় থােক এবং আমােদর অনুেরােধ বা Debit 
Card এবং/অথবা অ�াকাউ� বািতল বা ব� করা হেল Visa International Debit Card -�টেক 
অবশ�ই আপনার �ংস করা উিচত। আপনােক অবশ�ই আপনার Debit Card িনরাপেদ রাখেত 
হেব এবং িন��ত করেত হেব েয আপনার অ�াকাউ� ন�র এবং PIN অন্য েকােনা ব���র 
কােছ �কাশ করা হেব না। Debit Card -�ট �ধুমা� আপনার �ারাই ব�ব�ত হেব এবং েয 
েকােনাভােব িনরাপ�া বজায় রাখার ে�ে� এ�টেক �ানা�র করা বা গ��ত রাখা যােব না। 

5.20 হািরেয় যাওয়া/চ� ির হওয়া �কৃত Debit Card -এর পুন��ার 
আপিন যিদ হািরেয় যাওয়া বা চ� ির হেয় যাওয়া �কৃত Debit Card পুন��ার কেরন, তাহেল 
আপনােক অিবলে� উি�িখত �কৃত Debit Card -�ট ব�বহার না কেরই ম�াগেন�টক ি�প 
বরাবর অেধ �ক েকেট আমােদর কােছ েফরত িদেত হেব। 

5.21 �কৃত Debit Card �িত�াপন 
উপের উি�িখত েকােনা ঘটনা ঘটার পের, আমরা আমােদর িবেবচনার িভি�েত digibank অ�ােপ 
উপল� 'এক�ট নত� ন �কৃত Debit Card -এর অনুেরাধ' িবক��ট উপল� করােত পাির। 

5.22 আপনার অ�াকাউ� পিরচালনা করা 
সম� অ�াকাউ�/�িল, Visa International Debit Card এবং ভাচ� �য়াল Debit Card -এর জন◌্য 
�েযাজ�৷ 

5.22.1 �া�াক্শেনর জন� দায়ব�তা 

মািসক ইেলক�িনক ে�টেম� �িত মােসর েশেষ �তির হয় এবং digibank অ�ােপ পাওয়া যায়। 
এই ে�টেম��ট আেগর মােস অ�াকাউে� আপনার �ারা করা সম� �া�াক্শন�িলেক 
তািলকাব� কের। 

5.22.2 অ�াকাউ� ব�ােল� িনধ �ারণ করা 

এমনিক যিদ আমরা আপনার একার বা অন� েকােনা ব���র সােথ অ�াকাউ� স�িক�ত অন� 
েকােনা চ� ��েত স�ত হই; আপনার অ�াকাউ� ব� বা ব� কের েদওয়ার (আপনার বা আমােদর 
�ারা েহাক না েকন) তািরখ েথেক সাত (7) িদন পয �� আমরা আপনার েযেকােনা/সম� 
অ�াকাউে� ব�ােল� ধের রাখার অিধকারী হব। এই চ� ��র অধীেন অ�াকাউ�/�িলেক ব� কের 
েদওয়ার পেরও আমােদর অিধকার খব � হেব না; এবং আমােদর অিধকার আেছ আপনার 
অ�াকাউ�/�িলেক এবং/অথবা অ�াকাউ� ব� করা বা ব� কের েদওয়ার আেগ বা পের 
�ভ◌ািবত Debit Card �া�াক্শন�িলেক ওভার�া� চাজ� (যিদ থােক) সহ েডিবট করার। এই 
চ� ��র অধীেন আমােদর �িত আপনার দায়ব�তা (এবং অন� সম� ব���র দায়, যিদ থােক, যার 
নােম অ�াকাউ��ট র�ণােব�ণ করা হয়) আমােদর কােছ েযেকান ব�ালা� বািক থাকার 
ে�ত্ের অব�াহত থাকেব। 

5.23 চাজ� এবং িফ 
5.23.1 নগদ উে�ালন/ব�ােল� অনুস�ান িফ 



িবদ�মান চাজ�, েযমন�ট �েযাজ� হেত পাের, েস�টর িবশদ িববরেণর 
জন�www.dbs.com/digibank/in/rates-and-fees.html-এ উপল� "দর এবং িফ" েপজ�ট 
েদখুন। 

নগদ উে�ালন জমা করার সময় �েযাজ� হেল আমরা �িত�ট নগদ উে�ালন েলনেদন/ব�ােল� 
অনুস�ােনর জন� এক�ট িফ �ারা আপনার digiSavings েডিবট করেত পাির। আমরা এই 
ধরেনর িফ মুকুব করেত বা আপনােক পূব � িব�ি� িদেয় এ�টেক পিরবত�ন করেত পাির। 

5.23.2 বািষ �ক চাজ� 

Debit Card -এর জন� বািষ �ক িফ, যিদ থােক, ব�াে�র �চিলত হাের আেবদন/নবায়ন করার 
সময় Debit Card -এর সােথ িল� করা অ�াকাউ� েথেক তা েডিবট করা হেব। এই িফ 
েফরতেযাগ� নয়। 

5.23.3 িরইসু� করার চাজ� 

ব�া� েযেকান সময় এক�ট �কৃত Debit Card ইসু� বা িরইসু� করার জন� আপনােক অথ �রািশ 
চাজ� করার অিধকার রােখ। 

5.23.4 সংিবিধব�/িনয়�ক চাজ� বা িফ 

Debit Card ব�বহােরর ফেল েযেকান সরকারী চাজ�, �� বা েডিবট বা �েদয় ট�া� আপনার 
দািয়� হেব এবং যিদ ব�াে�র উপর চািপেয় েদওয়া হয় (�ত�� বা পেরা�ভােব) বা এই চ� ��র 
অধীেন েপেম� করেত হেব এমন েকানও পিরমাণ অথ �রািশর ে�ে�, ব�া� এই ধরেনর চাজ�, 
�� বা ট�া� অ�াকাউ� েথেক েডিবট করেব। 

5.23.5 অন�ান� চাজ� 

উপেরা� ে���িল ছাড়াও, আমরা আপনার অ�াকাউ� এবং/অথবা আপিন আমােদর সােথ 
র�ণােব�ণ কেরন এমন েযেকােনা অ�াকাউ� েথেক েডিবট করেত পাির েযখােন িন�িলিখত 
চাজ��িল �েযাজ� হয় তেব এেত সীমাব� নয়: 

a. নিথ �তিরর জন�, �কৃত Debit Card বা আপনার Debit Card স�িক�ত নিথর 
প◌্রিত�াপেনর জন� �শাসিনক িফ। 

b. "েনা েশা িরজােভ�শেনর" জন� বািতলকরণ িফ, এয়ারলাইন বা েহােটল িরজােভ�শন বািতল 
বা পূরণ করেত ব�থ � হওয়ার ে�ে� আপনার Visa International Debit Card -এর 
মাধ�েম সুরি�ত এক�ট চাজ�। 

c. আপনার িনেদ�শাবলী এবং/অথবা আপনার digiSavings স�িক�ত অনুেরাধ�িল 
স�াদন করার জন� আমােদর �ারা গহৃীত েয েকানও পদে�েপর জন� সািভ�স 
চাজ�/অ�াডিমিনে�সন িফ, যিদও এই ধরেনর পিরেষবা বা পদে�প�িল এই শত�াবলীেত 
বা অন�থায় উে�খ করা বা িবেবচনা করা েহাক না েকন। 

d. ইেলক�িনক পিরেষবািদর িবধান এবং/অথবা ব�বহার (অনুেমািদত বা অননুেমািদত) এর 
জন� চাজ�, িফ, �ত�াহার এবং েপেম� এবং ইেলক�িনক পিরেষবা�িলর িবধান 
এবং/অথবা ব�বহােরর ফেল আমােদর �ারা �িত�� হওয়া অন� েকানও দায়৷ 



e. এছাড়াও, েশয়াড� েনটওয়ােক�র অপােরটররা তােদর ATM/POS টািম �নাল/অন�ান� 
িডভাইেসর �িত�টেক ব�বহার করার জন� অিতির� চাজ� আেরাপ করেত পাের এবং 
অন�ান� �েযাজ� িফ/চােজ�র সােথ এই ধরেনর েয েকােনা চাজ� অ�াকাউ� েথেক েকেট 
েনওয়া হেব। এই ধরেনর সুিবধা�িলর জন� আলাদা কের সািভ�স চাজ� ধায � করা হেত 
পাের যা ব�াংক সমেয় সমেয় েঘাষণা কের এবং তা অ�াকাউ� েথেক েকেট েনওয়া হেত 
পাের। 

f. এছাড়াও আপিন ব�া�েক আপনার অ�াকাউ� েথেক েকেট েনওয়ার জন� অনুেমাদন 
েদন এবং Debit Card -এর (সীমাব�তা ছাড়াই যু��স�ত আইিন িফ সহ) সােথ 
স�িক�ত আপনার বেকয়া অথ � স◌ং�েহর জন� ব�া�েক েয েকানও খরেচর জন� 
�িতপূরণ িদেত পােরন। Digibank নূ�নতম ব�ােলে�র শত� ছাড়াও Debit Card 
ব�বহােরর জন� পিরেষবা এবং অন�ান� চাজ� ধায � করেত পাের, যা আপনােক সমেয় 
সমেয় অবিহত করােনা হেব। 

g. Debit Card -এর মাধ�েম ভারেতর বাইের আপনার �ারা করা �া�াক্শেনর ে�ে�, েয 
মু�ায় Debit Card ধারেকর অ�াকাউ� রেয়েছ তার সমত� ল�, �েসিসং চাজ�, কনভারশন 
চাজ�, িভসা �িবধান অনুযায়ী চাজ� করা হেল েকানও িফ, এই ধরেনর �া�াক্শেনর জন� 
অন� েকানও সািভ�স চাজ� ভারেতর DBS ব�াে� থাকা অ�াকাউ� েথেক েডিবট করা হেব। 

5.23.6 চাজ� পিরবত�ন করার অিধকার 

আমরা আমােদর িবেবচনার িভি�েত আপনার সােথ পূেব � েযাগােযােগর মাধ�েম এই চ� ��র 
অধীেন �েদয় েযেকান চাজ�, িফ বা ওভার�াে�র হার বা পিরমাণেক পিরবত�ন করেত পাির। 
এক�ট সময়কাল িনিদ�� করা হেব যার পের আপিন পিরবত�ন�ট �হণ কেরেছন বেল মেন করা 
হেব এবং সংেশািধত চাজ�/িফ �েযাজ� হেব। ব�া� কতৃ �ক িনধ �ািরত �েযাজ� িফ এবং চােজ�র 
িবশদ িববরণ ওেয়বসাইট এবং/অথবা শাখা�িলেত �দিশ �ত হেব। �েযাজ� �� স�েক� 
িব�ািরত জানার জন� অনু�হ কের ওেয়বসাইেটর েরট এবং িফ েপজ�ট েদখুন। 

5.23.7 চাজ� ধায � করা এবং পুন��ার করা 

Visa International Debit Card �দান করার এবং ব�বহার করার জন� ব�া� আপনার কাছ 
েথেক সািভ�স চাজ� ধায � করার এবং আদায় করার অিধকার রােখ। আপিন এত�ারা আপনার 
অ�াকাউ� বা আপনার নােম থাক◌া অন� েকােনা অ�াকাউ�/�িলর েথেক েডিবট কের সািভ�স 
চাজ� পুন��ার করার জন� ব�া�েক অনুেমাদন কেরন। আপিন এ�ট �দান করেত ব�থ � হেল, 
ব�াে�র সািভ�স চাজ��িল এমনভােব পুন��ার করা হেব যােত ব�া�েক এ�টর উপর �েযাজ� 
সুেদর ধায � করার ে�ে� উপযুক্ত বেল মেন হেত পাের এবং/অথবা ব�াে�র েকানও দায়ব�তা 
ছাড়াই Visa International Debit Card �িগত করা হেত পাের৷ 

5.24 Debit Card এবং অ�াকাউ� ব�বহার ব� করা 
5.24.1 আমােদর ব� করার অিধকার 

আমরা আপনার Debit Card বা অ�াকাউ� বা আপনার ইেলক�িনক পিরেষবার ব�বহার েয 
েকােনা সময় েকােনা কারণ বা েনা�টশ িদেয়/না িদেয় �িগত বা ব� করেত পাির। ব� করার পর, 
আপিন Debit Card ব�বহার বা ব�বহার করার েচ�া করেবন না। এই ধরেনর েকােনা ব�বহার 
�তারণামূলক হেব। যিদ েকােনা কারেণ Debit Card -এর ব�বহার আমােদর �ারা ব� কের 



েদওয়া হয়, তাহেল আপনােক অবশ�ই তা (Visa Virtual Debit Card -এর ে�ে�) িন��য় করেত 
হেব অথবা ম�াগেন�টক ি�প বরাবর অেধ �ক কের েকেট আমােদর কােছ Visa International 
Debit Card েফরত িদেত হেব। Debit Card ব� কের েদওয়ার পের েকােনা কারেণ �েদয় 
েকােনা িফ েফরত েদওয়া হেব না। 

5.24.2 আপনার ব� কের েদওয়ার অিধকার 

আপিন েয েকােনা সময় আমােদর িলিখত েনা�টশ িদেয় আপনার Debit Card বা আপনার 
ইেলক�িনক পিরেষবার ব�বহার ব� কের িদেত পােরন এবং আমােদর কােছ �কৃত Debit Card 
-েক ম�াগেন�টক ি�প বরাবর অেধ �ক কের েকেট (যিদ �েযাজ� হয়) বা ভাচ� �য়াল Debit Card -
েক িন��য় কের (যিদ Visa Virtual Debit Card হয়) েফরত িদেত পােরন। আপিন আমােদর 
িলিখত িব�ি� িদেয় এবং (যিদ �েযাজ� হয়) পিরি�িত অনুযায়ী, Debit Card সমর◌্পণ/িন��য় 
করার মাধ�েম এই চ� ���ট বািতল করেত পােরন। ব� কের েদওয়ার পের, আপিন PIN 
এবং/অথবা Debit Card ব�বহার বা ব�বহার করার েচ�া করেবন না। এই ধরেনর েকােনা ব�বহার 
�তারণা বেল িবেবিচত হেব। 

5.24.3 ব� কের েদওয়ার পের বাধ�বাধকতা 

েযেকােনা কারেণ আপনার অ�াকাউ� ব� হেয় েগেল, আপিন আপনার Debit Card ব�বহার 
করা অব�াহত রাখেবন না। এই চ� ��র অধীেন আপনার বাধ�বাধকতা�িল অব�াহত থাকেব এবং 
আপনার অ�াকাউ��ট ব� করার আেগ বা পের েয েকানও �া�াক্শেনর জন� আপিন 
আমােদর সােথ েয অ�াকাউ��ট বজায় রােখন েস�ট েথকে◌ েডিবট করার অিধকার আমােদর 
থাকেব। যত�ণ না এই ধরেনর �া�াক্শন এবং উপেরা� ধারা 5.25.2-এেত িনধ �ািরত প�িতেত 
আেরািপত েয েকানও ওভার�া� চাজ� স�ূণ ��েপ �দান করা হয়, আপিন (এবং যিদ অন� 
েকােনা ব��� েথেক থােক, যার নােম অ�াকাউ��ট র�ণােব�ণ করা হয়) আমােদর কােছ 
দায়ব� থাকেবন। 

5.24.4 Debit Card েম�ােরর দায়ব�তা 

এই চ� �� বা আপনার ও আমােদর মধ�কার অন� েকান চ� �� (একা েহাক বা অন� েকান ব��� বা 
ব���েদর সােথ েযৗথভােব েহাক না েকন) অনুসাের আপনার অ�াকাউ� েথেক েডিবট করা 
সম� চাজ� সহ আপনার অ◌্যাকাউে� আমােদর বেকয়া ব�ােল� যত তাড়াতািড় স�ব �দান 
করার জন� আপিন দায়ব� থাকেবন। 

5.25 বজ�ন এবং ব�িত�ম 
5.25.1 Debit Card �হণ না করা হেল 

আমরা েকােনাভােবই দায়ী নই: 

a. আপনার Debit Card (�িল) বা PIN (�িল) যিদ েকানও মােচ�� বা Debit Card 
�া�াক্শন �েসস করার জন� ব�ব�ত েকানও টািম �নাল �ারা �ত�াখ�ান করা হয় বা যিদ 
আমরা েকানও Debit Card �া�াক্শন অনুেমাদন করেত অ�ীকার কির; 



b. Debit Card �া�াক্শন �েসস করার জন� ব�ব�ত েকােনা টািম �নাল, বা অন� েমিশন বা 
অনুেমাদেনর িসে�েম েয েকােনা ��ট, েস�ট আমােদর বা অন� েকানও ব��� �ারা 
পিরচািলত েহাক না েকন; 

c. এই চ� ��র অধীেন আমােদর েকােনা বাধ�বাধকতা পালেন আমােদর প� েথেক েকােনা 
িবল� বা অ�মতার জন� বা অন�থায় যিদ এই ধরেনর িবল� বা অ�মতার কারেণ 
েকােনা েমিশন, েডটা �েসিসং িসে�ম, �া�িমশন িলে� অননুেমািদত এবং/অথবা 
েবআইিন অ�াে�স বা েযেকান ইেলক�িনক, যাি�ক ব�ব�া, েডটা �েসিসং েথেক উদ্ভূত 
বা েটিলেযাগােযাগ ��ট বা ব�থ �তা, িবদু�ৎ এবং িবদু�ৎ ব�থ �তা, �াক◌ৃিতক িবপয �য়, 
নাগিরক ঝােমলা, যু� বা যুে�র মেতা শ�তা, নাগিরক উে�জনা, দা�া, অবেরাধ, 
িনেষধা�া, নাশকতা, ধম �ঘট, লকআউট, আ�ন, বন�া, উপাদান বা �েমর ঘাটিত, সাব-
ক�া�রেদর েডিলভািরেত িবল� বা আমােদর িনয়�েণর বাইের ঘটা েকােনা ঘটনা বা 
আমােদর েকানে◌া এেজ� বা �ঠকাদারেদর িনয়�ণ বা েকােনা �তারণা বা জািলয়ািত বা; 

d. আপনার Debit Card বা আপনার Debit Card -এর েযেকান মাইে�ািচপ বা সািক�ট বা 
িডভাইেস সংরি�ত েকােনা েডটা বা তথ� পুন��ার করার ে�ে� েকােনা �িত বা 
েলাকসান বা অ�মতার জন�; 

e. ইেলক�িনক পিরেষবািদ স�িক�ত আপনার �ারা �দ� বা �দ� বেল মেন করা েয 
েকানও িনেদ�েশর সােথ আমােদর স�িতর জন�, যিদও এই ধরেনর িনেদ�েশ অ�ভ� �� 
তেথ�র অখ�তােক �া�িমশেনর সময় আেপাষ বা ভ� করা হেত পাের, তেব শত� থােক 
েয এই ধরেনর িনেদ�শ �া� একজন যু��সঙ্গত ব���র কােছ আেপাষ বা ভ� করার 
িবষয়�ট দৃশ�মান হেব না; 

f. আপিন যিদ আমােদর এবং/অথবা েকােনা অংশ�হণকারীর েকােনা পদে�েপর ফেল 
েকােনা ইেলক�িনক পিরেষবা ব�বহার েথেক ব��ত হন; বা 

g. িসে�ম র�ণােব�ণ বা ে�কডাউন/েকান েনটওয়ােক�র অনুপল�তার কারেণ েকােনা 
ইেলক�িনক পিরেষবা উপল� নয়; বা 

h. েযেকান সর�াম বা স�ওয়�ার �দানকারীর, েয েকান পিরেষবা �দানকারী, েয েকান 
েনটওয়াক� �দানকারী (েটিলকিমউিনেকশন �দানকারী, ই�ারেনট �াউজার �দানকারী 
এবং ই�ারেনট অ�াে�স �দানকারী সহ িক� তার মেধ� সীমাব� নয়), েয েকান 
অংশ�হণকারী, বা পূেব �া� েযেকান�টর েকান এেজ� বা উপ-ক�া�েরর জন�। 

েয েকােনা ে�ে�, আমােদর চরম অবেহলা বা ই�াকৃত িডফে�র ে�� ব�তীত েকােনা িকছ�  
করা বা েকানও িকছ�  বাদ েদওয়ার জন� আমরা দায়ী নই। 

5.25.2 পণ� ও পিরেষবার সমস�া 

আপনার Debit Card বা ইেলক�িনক পিরেষবা�িল ব�বহার কের আপিন েয পণ� এবং 
পিরেষবা�িল �া� কেরন তােত আপিন যিদ েকানও সমস�ার স�ুখীন হন তেব েসে�ে� 
আমরা েস�টর সমাধান করেত েকানওভােবই দায়ব� নই এবং আমরা আপনােক েকানও সুিবধা, 
ছাড় বা ে�া�াম �দানকারী েকানও মােচ�ে�র উপলব্ধ করােনার ে�ে�ও েকানওভােব দায়ব� 
নই৷ নন-েডিলভাির বা নন-পারফরম�া� বা এই জাতীয় েযেকান পণ� ও পিরেষবার ��ট সে�ও, 
আমরা েসই Debit Card �া�াক্শন অনুসাের স�ূণ � পিরমাণ অথ �রািশ আমােদর র�ণেব�েণ 
থাকা আপনার অ�াকাউ� েথেক েডিবট করার অিধকারী হব। আপিন পণ� এবং পিরেষবা 
�দানকারীর সােথ সরাসির েযেকােনা িবেরাধ িন�ি� করেবন। 



5.25.3 ফল��প �িতর জন� েকান দায় েনই 

ইেলক�িনক পিরেষবািদর ব�ব�া এবং/অথবা ব�বহার বা আপনার Debit Card ব�বহােরর ফেল 
েয েকানও �ত��, পেরা�, িবেশষ বা ফল��প, অথ �ৈনিতক বা অন�ান� �িতর জন� আমরা বা 
েকানও অংশ�হণকারী েকানওভােবই দায়ী থাকব না। 

5.25.4 Debit Card নট-ে�েজ� �া�াক্শেনর ে�ে� েকান দায়ব�তা েনই 

আমরা, আমােদর িবেবচনার িভি�েত এবং পূেব � িব�ি� না িদেয় এই ধরেনর কাড�-নট-ে�েজ� 
�া�াক্শন অনুেমাদন বা অিধকার �দান করেত পাির েয ে�ে� আপিন েয েকানও কারেণ 
আপনার Debit Card ব�বহােরর মাধ�েম �ভািবত সম� কাড�-নট-ে�েজ� �া�াক্শেনর জন� 
দায়ী থাকেবন। কাড�-নট-ে�েজ� �া�াক্শনর ে�ে� করা েকােনা অনুেমাদেনর জন� আমরা 
েকােনাভােবই আপনার কাছে◌ দায়ব� থাকব না। 

5.25.5 নিথ এবং শংসাপে�র চূড়া�তা 

আপনার �া�র সহ বা আপনার PIN �ারা অনুেমািদত Debit Card �া�াক্শন স�িক�ত 
আমােদর েযেকান েরকড��িল তােদর িনভ� �লতা এবং সত�তার চূড়া� �মাণ এবং সম� উে�েশ� 
আপনার জন� বাধ�তামূলক হেব৷ আপিন যিদ েকােনা digiSavings/-এর িববিৃতেত েকােনা ��ট 
বা ভ� ল��ট খুেঁজ পান তাহেল আপিনও আমােদরেক অবিহত করেবন। ইেলক�িনক ে�টেম� 
ডাউনেলাড করার জন� উপল� হওয়ার 14 (েচৗ�) িদেনর মেধ� আপনার �ারা িবতিক�ত না হেল, 
এ�টই স�ঠক বেল গণ� হেব। 

5.25.6 ইেলক�িনক পিরেষবা 

আপিন আপনার Debit Card এবং/অথবা PIN ব�বহার করেত পােরন অনুেমািদত 
�া�াক্শন�িলেক কায �কর করার জন�, যার মেধ� আেছ ATM এর মাধ�েম করা Visa 
International Debit Card �া�াক্শন�িল এবং/অথবা কাড� নয়, Visa Virtual Debit Card 
(েদশীয় ই�ারেনট েথেক ক◌্রয় েহত�  েলনেদন) ব�বহার কের এবং/অথবা অন�ান� ইেলক�িনক 
েসবা ব�বহার কের করা �া�াক্শন। অন� েকােনা ব���েক েকােনা �া�াক্শন করার জন� 
Debit Card এবং/অথবা PIN ব�বহার করার অনুমিত েনই। আপনার PIN ব�বহার কের আপিন 
েয সুিবধা�িল িনেত পারেবন তা আমরা আমাদে◌র িনজ� িবেবচনার িভি�েত িনধ �ারণ করেত 
পাির। আমরা িস�া� েনওয়া উিচত, আমরা আমােদর িনজ� িবেবচনার িভি�েত এই ধরেনর 
েকােনা সুিবধাও পিরবত�ন করেত পাির। 

তৃতীয় পে�র �ারা PIN -�ট �াত হওয়ার স�াবনা এড়ােনার জন� আপিন েকানও �কাের PIN -
�ট েকাথাও িলেখ রাখেবন না। আপিন DBS ব�াংকেক �া�াক্শন এবং PIN �ারা �মাণীকৃত 
িনেদ�শাবলী স�াদেনর জন� এ�ে�স অথির�ট �দান কেরন এবং এ�ট �ত�াহার করেবন না। 
PIN যাচাইকরেণর মাধ�ম ব�তীত আপনার কাছ েথেক পাঠােনা বা ে�িরত �া�াক্শেনর 
িনেদ�শনার সত�তা যাচাই কর◌ার জন� DBS ব�াংেকর েকােনা বাধ�বাধকতা েনই। 

5.25.7 Debit Card ব�বহার 



আপিন েকােনা েবআইিন েকনাকাটার ে�ে� েপেমে�র জন� Debit Card ব�বহার না করার 
�িত�িত িদেয়েছন উদাহরণ��প আইন এবং RBI �ারা অনুেমািদত নয় এমন পণ�/পিরেষবা 
েকনার জন� বত�মান �িবধান অনুযায়ী। 

যিদ অন� েকােনা ব��� আপনার PIN দখল কের রােখ তাহেল আপিন সে◌ে�ে� আমােদর 
িনেদ�াষ মানেত স�ত। আপিন আপনার �ারা উৎপ� েয েকানও PIN সুরি�ত করেবন এবং 
তােদর ব�বহােরর িবষেয় আমােদর এবং/অথবা �াসি�ক অংশ�হণকারীর �িত�ট প�িতগত, 
সুর�া এবং অন�ান� �েয়াজনীয়তা এবং িব�ি� অনুসরণ করেবন, বা, পিরি�িত অনুযায়ী, 
েযেকান PIN -এর ে�ে� আপিন এই ধারার ব�ব�া�িলেক েমেন চলেবন। আপিন অিবলে� 
আমােদর অবিহত করেবন যিদ: 

a. েকােনা DBS PIN েকােনা ব���র কােছ �কাশ করা হয়। 
b. েকােনা Debit Card অন� েকােনা ব��� ব�বহার কের। 
c. অন� েকােনা ঘটনা ঘেট যা এই চ� ��র শত�াবলীর অধীেন আমােদর ইেলক�িনক 

পিরেষবার ব�বহার �িগত বা বািতল করার অনুমিত েদেব। আপনার কাছ েথেক আসা এই 
ধরেনর েকােনা েনা�টশ �াি�র পর, আমরা েযেকােনা সময় আপনার ইেলক�িনক 
পিরেষবার ব�বহার �িগত বা বািতল করেত পাির। 

আপিন আমােদরেক অিবলে� অবিহত করেবন (digibank অ�ােপর মাধ�েম বা উপল� অন� 
েকােনা েমােডর মাধ�েম) যিদ অন� েকােনা ঘটনা ঘেট যা এই চ� ��র শত�াবলীর অধীেন আমােদর 
ইেলক�িনক পিরেষবার ব�বহার �িগত বা বািতল করেত েদয়। আপনার কাছ েথেক আসা এই 
ধরেনর েকােনা েনা�টশ �াি�র পর, আমরা েযেকােনা সময় আপনার ইেলক�িনক পিরেষবার 
ব�বহার স◌্থিগত বা বািতল করেত পাির। 

5.26 সংেশাধনী 
5.26.1 িনয়ম ও শত�াবলী পিরবত�ন 

আমরা এই চ� ��র িবষয়ব� পিরবত�ন করেত পাির এবং/অথবা পিরবত�ন�িল স�েক� 
আপনােক অবিহত কের েয েকােনা সময় নত� ন িনয়ম ও শত�াবলী ৈতির করেত পাির। 
পিরবত�ন�িল িব�ি�েত উে�িখত তািরখে◌ কায �কর হেব। আপিন যিদ িনিদ�� তািরেখর পের 
Debit Card এবং/অথবা ইেলক�িনক পিরেষবা�িল বজায় রােখন বা ব�বহার করেত থােকন, 
আপিন িরজােভ�শন ছাড়াই পিরবত�ন�িল �হণ কেরেছন বেল মেন করা হেব। আপিন যিদ 
পিরবত�ন�িল �হণ না কেরন তেব আপনােক অবশ�ই Debit Card এব◌ং/অথবা ইেলক�িনক 
পিরেষবা�িল ব�বহার ব� করেত হেব এবং এই চ� ���ট বািতল করেত হেব৷ 

5.26.2 পিরবত�েনর �কাশনা 

আমরা আমােদর ওেয়বসাইেট এই ধরেনর পিরবত�ন�িলেক �কাশ কের বা আমােদর 
শাখা�িলেত �দশ �ন কের আমরা এইসব িনয়ম ও শত�াবলীেত েকােনা পিরবত�ন স�েক� 
আপনােক অবিহত করেত পাির। যিদও, আমরা আপনােক অন�ান� মাধ�েমর �ারা অবিহত 
করােত পাির। 

5.27 তথ� �কাশ 



5.27.1 েয প��িলর কােছ �কাশ করা েযেত পাের 

আপিন যােদর কােছ আমােদরেক আপনার অ�াকাউ�/�িল এবং/অথবা আপনার Debit Card 
-এর ব�বহােরর েযেকান িববরণ �কাশ করার অনুমিত িদেয়েছন: 

a. ইেলক�িনক ব�ব�ায় অংশ�হণকারী েকােনা ব��� বা �িত�ান, সীমাব�তা ছাড়াই, 
ব�া��ং পিরেষবা বা ব�বহার বা লয়াল�ট েবিনিফেটর সােথ স�িক�ত অন�ান� পিরেষবা যা 
আপনার �ারা উপল� বা ব�বহার করা হেয়েছ, তা েস ভারেত েহাক বা ভারেতর বাইের 
উি�িখত পিরেষবা�িলর পিরচালনার উে�েশ�, যার মেধ� রেয়েছ িক� সীমাব� নয় 
অস�িত, ��ট বা তদ� করা দািব�িল; 

b. ব�াংক, ে�িডট বা চাজ� কাড� েকা�ািন বা ে�িডট বা চাজ� কাড� অনুস�ানকারী মােচ��; 
মু�ণ ৈতির করার উে�েশ� আমােদর �ারা নি◌যু� আউটেসাস �ড এেজ�, েমইিলং, 
মাইে�ািফ��ং সংর�ণ এবং/অথবা ফাইল করা ব���গতকৃত েচক, digiSavings -এর 
িববিৃত, Debit Card, েলেবল, েমইলার বা অন� েযেকান নিথ বা আইেটম যােত আপনার 
নাম এবং/অথবা অন�ান� িবশদ িববরণ�িল �দিশ �ত হয়, বা েকান তথ� বা েরকড� 
সম◌্বিলত েয েকানও নিথ 

c. েকােনা তথ� সং�হকারী বা ���য়াকরণ সং�া বা িবভাগ বা পরামশ �দাতা যারা আমােদর 
প� েথেক সমী�া(�িল) পিরচালনা কের বা িবে�ষণ কের বা িসে�ম অ�াি�েকশন 
িবকাশ কের; 

d. েকান পিরেষবা বা পেন�র িবপণন বা �চােরর উে�েশ� হয়েতা বা আমােদর িনজ� 
নয়েতা বা আমােদর সােথ সংযু� েয েকান ব��� বা সং�া; 

e. Visa International, মা�ারকাড� ই�ারন�াশনাল বা আেমিরকান এ�ে�স 
ই�ারন�াশনাল; 

f. ঝঁুিক ব�ব�াপনার উে�েশ�, আপনার কােছ এবং �স-েসিলং উে�েশ� DBS �প জেুড় 
ে�িডট এ�েপাজার িনরী�েণর জন� আমােদর সােথ সংি�� কেপ �ােরশন�িলর 
েযেকােনা এক�ট। "DBS �প" মােন আমােদর সাবিসিডয়াির, আমােদর েহা��ং 
েকা�ািন এবং আমােদর েহা��ং েকা�ািনর েযেকােনা সাবিসিডয়াির; 

g. েযখােন আমােদর িবেদশী শাখা�িল অবি�ত েসখােনর েকান সরকারী সং�া বা কতৃ�প� 
বা আদালত; বা 

h. আমােদর প� েথেক সং�হ বা পুন��ােরর উে�েশ� আসা, বা আপনার সুিবধার জন� 
বা আপনার প� েথেক পিরেশাধ করার উে�েশ� আসা, আপনার �ারা আমােদর কােছ 
�েদয় েকােনা অথ � িদেত আসা েকােনা ব��� বা সং�া; 

i. েয েকােনা অংশ�হণকারী বা তৃতীয় প� যার এই ধরেনর তথ� �াি�র জন� এক�ট �বধ 
ব�বসািয়ক উে�শ� রেয়েছ, যার মেধ� আপনার পণ� বা পিরেষবা�িল �দান করা বা 
ইেলক�িনক পিরেষবা�িলর ব�বহার সহজতর করা সহ; ইেলক�িনক পিরেষবা�িল 
ব�বহার কের এমন েকানও ব���র কােছ যা আপিনও হেত পােরন বেল মেন করা হে�; 
েযখােন েকােনা �া�াক্শন স�ূণ � করার জন� এই ধরেনর �কাশ করার �েয়াজন। 

5.27.2 �ীকৃিত 

আপিন �ীকার কেরন েয: 



a. আপনার আ�হ িন��ত করার জন�, আমরা Debit Card ব�বহার করার সময় আমােদর 
িনজ� িবেবচনার িভি�েত েয েকােনা ব���র অ�াে�স এবং উপি�িত ক�ােমরায় বা 
িভিডও েটেপ েরকড� করেত পাির। ইেলক�িনক বা ডকুেম�াির আকাের আমােদর �ারা 
র�ণােব�ণ করা সম� েরকড�, আপনার কাছ েথেক পাওয়া িনেদ�শাবলী এবং এই 
জাতীয় অন�ান� িববরণ (�দ� বা �া� অথ � সহ িক� তােত সীমাব� নয়), এবং উপের 
উি�িখত সম� ক�ােমরা/িভিডও েরকিড�ং�িল আপনার িব�ে� ব�ব�ত হেব, এই 
ধরেনর িনেদ�শাবলী এবং এই ধরেনর অন�ান� িববরেণর চূড়া� �মাণ িহসােব মেন করা 
হেব। 

5.27.3 িনয়ম ও শত�াবলীর অধীেন �কােশর জন� েকান দায়ব�তা অন◌ুেমািদত নয় 

আমরা বা আমােদর কম �কত�ােদর মেধ� েকউই আপনার হওয়া েকােনাও �িত বা েলাকসােনর 
জন� দায়ব� থাকেবন না অথবা আপিন আমােদর এবং/অথবা আমােদর েকােনা কম �কত�ােক 
স�িত িদেয়েছন এমন েকােনা তথ� �কােশর ফেল দায়ব� থাকেবন না। 

5.27.4 তেথ�র ব�ব�া 

আপিন আমােদর যু��স�তভােব অনুেরােধ আপনার Debit Card বা ইেলক�িনক 
পিরেষবা�িলর ব�বহার স�িক�ত েকানও তথ� বা ডকুেমে�শন আমােদর �দান করেবন এবং 
েস�িল স�িক�ত েযেকান তদ� বা মামলায় আমােদর সােথ সহেযািগতা করেবন। যিদ তথ� 
�দান করা না হয় বা �দ� তথ� ভ� ল হয়, আমরা আমােদর িবেবচনার িভি�েত Debit Card -�ট 
িরিনউয়াল বা িরইসু� নাও করেত পাির বা Debit Card - �ট অিবলে� বািতলও করেত পাির। 

5.27.5 স�িত ধারা 

আপিন এত�ারা ��ভােব ব�া�েক েয েকানও সময় এবং েয েকানও উে�েশ� 
আমার/আমােদর িববরণ, অ�াকাউ�, আমানত, �া�াক্শন বা ব�াে�র সােথ �া�াক্শন 
স�িক�ত েয েকানও তথ�, উপযু� আদালত, আধা িবচার িবভাগীয় কতৃ �পক্ষ, আইন 
�েয়াগকারী এেজ��, রাজ� সরকােরর �াসি�ক শাখা, RBI, আয়কর কতৃ �প�, সংিবিধব� 
কতৃ �প�, আিথ �ক �িত�ান, ে�িডট বু�েরা/এেজ�/িবে�তা বা েকানও সং�া যা এক�ট 
অনুেমািদত বা সহেযাগী বা সহায়ক সং�া বা ব�াে�র এক�ট �প েকা�ািন তােদর কােছ �কাশ 
করার অনুমিত িদে�ন। 

5.28 নিথর েযাগােযাগ এবং পিরেষবা 
5.28.1 েযাগােযাগ 

আমরা Debit Card সং�া� েনা�টশ, অ�াকাউ� ে�টেম� বা অন� েকােনা েযাগােযােগর 
মাধ�েম অ�াপ-মধ�� বাত �া, ফ�াকিসমাইল �া�িমশন, শট� েমেসজ িসে�ম (SMS), ইেলক�িনক 
েমইল, সাধারণ ি�েপইড েপা� বা ব���গত েডিলভাির আমােদর েরকেড� আপনার িনবি�ত 
বত�মান �ঠকানায় পাঠােত পাির। অ�াপ-মধ�� বাত �া/ফ�াকিসমাইল/SMS/ইেমেলর মাধ�েম 
পাঠােনা েযাগােযাগ এবং িব�ি��িল ক�ািরয়ােরর িবল� িনিব �েশেষ একই িদেন আপনার �ারা 
পাঠােনা এবং �হণ করা হেয়েছ বেল িবেবিচত হেব। ি�-েপইড েমইেলর মাধ�েম ে�িরত 
েযাগােযাগ এবং েনা�টশ�িল ভারেত ডাকেযােগ পাঠােনা হেল েপা� করার তািরেখর পরপরই 



িবতরণ করা হেয়েছ বেল িবেবিচত হেব এবং ভারেতর বাইের পাঠােনা হেল েপা� করার 
তািরেখর পাচঁ (5) িদন পের িবতরণ করা হেয়েছ বেল িবেবিচত হেব। এখন পয ��, েয digibank 
অ�ােপর সােথ Debit Card িল� করা আেছ তার মাধ�েম উপল� হেব। 

5.28.2 নিথর পিরেষবা 

আমরা আপনােক সমন, ে�ম ে�টেম� বা অন� েকােনা আইিন ���য়া বা নিথ ব���গত 
পিরেষবার �েয়াজেন ব���গতভােব �দান কের, সাধারণ ডাকেযােগ ে�রণ কের বা আপনার 
েশষ পিরিচত �ঠকানায় (েপা� অিফেসর �ঠকানায় েহাক বা ব���গত বাস�ান বা ব�বসািযক 
বাস�ান বা অন�থায়)পিরেষবার �েয়াজেন েরেখ িদেয় আপনােক পিরেবশন করেত পাির। 
আমরা যিদ ব���গতভােব আপনার কােছ নিথ�িল সরবরাহ কির বা যিদ নিথ�িল আপনার 
কােছ েপা� করা হয় তেব েপা� করার তারি◌েখর পেরর িদন পিরেবিশত হেল আপনােক 
সরবরােহর তািরেখ যথাযথভােব পিরেবশন করা হেয়েছ বেল িবেবিচত হেব। এই দু�ট (2) 
পিরেষবার প�িত�িল ছাড়াও, আমরা আইন �ারা অনুেমািদত অন� েকানও প�িতেত 
আপনােক পিরেবশন করেত পাির। 

5.29 িবিবধ 
5.29.1 খরচ পুন��ার 

আপনার এই চ� ��র শত�ািদ ল�েনর ফেল বা আমােদর েয েকােনা অিধকার �েয়ােগর ফেল 
উদ্ভূত েয েকােনা খরচ, িফ বা খরচ (আইিন খরচ সহ) স�ূণ � �িতপূরেণর িভি�েত আমােদর 
�ারা আপনার কাছ েথেক পুন��ারেযাগ� হেব। 

5.29.2 ৈবেদিশক মু�া জিড়ত �া�াক্শন 

যিদ েকােনা কােড�র �া�াক্শেনর মু�া আপনার digiSavings -এ থাকা মু�ার েথেক িভ� হয়, 
তাহেল আমরা এই ধরেনর �া�াক্শন�িলেক আপনার অ�াকাউে�র মু�ায় বা অন� েকােনা 
মু�ায় িবিনমেয়র হার(�িল) িনধ �ারণ করেত পাির; এবং Debit Card �া�াক্শেনর পিরমাণ িদেয় 
আপনার digiSavings েথেক েডিবট করেত পাির। আমরা এই শত�াবলীর অধীেন, �েযাজ� 
িহসােব, আমােদর কােছ �েদয় সম� অথ � আপনার অ�াকাউ� েথেক েডিবট করেত পাির এবং 
এই উে�েশ� ে�িডট এবং চাজ��িলেক আপনার অ�াকাউে�র মু�ায় িবিনমেয়র মূেল�, যা 
আমরা িনধ �ারণ করেত পাির, �পা�র করেত পারি◌। 

5.29.3 আপনার কাছ েথেক পাওয়া িনেদ�শাবলী 

আপনার কাছ েথেক পাওয়া সম� অনুেরাধ বা িনেদ�শাবলী অবশ�ই digibank অ�ােপর মাধ�েম 
করা উিচত। যিদ এ�ট স�ব না হয় তেব এ�ট আপনার িনকট� DBS ব�াংক শাখায় িলিখতভােব 
জমা েদওয়া েযেত পাের। আমরা আপনার কাছ েথেক ইেলক�িনক েমইেলর মাধ�েম �দ� 
েযেকান িনেদ�শনা �হণ করেত পাির এবং েটিলেফােনর ে�ে�, এমন িনেদ�শনা যা আমরা িব�াস 
কির আপনার �ারা েদওয়া হেয়েছ যিদও আপিন আসেল েসই ধরেনর িনেদ�শনা �দান না 
করেলও আমরা তা �হণ করেত পাির। 

5.29.4 �িতপূরণ 



আপিন আমােদর Debit Card বা ইেলক�িনক পিরেষবা�িল উপল� করার কারেণ �ত�� বা 
পেরা�ভােব, সিলিসটর এবং �ােয়� খরচ এবং খরচ (আইিন বা অন�থায়) সহ েয েকানও দায়, 
�িত, �িতর িব�ে� বা আপনার সােথ এই চ� ��েত �েবশ করা বা এই চ� ��র অধীেন আমােদর 
অিধকার �েয়াগ করার জন� বা Debit Card বা ইেলক�িনক পিরেষবািদ বা আপনার প� েথেক 
বা আপনার প� েথেক েকানও অবেহলা, জািলয়ািত এবং/অথবা অসদাচরণ স�িক�ত েয 
েকানও িনেদ�শাবলীর উপর কাজ করার জন� আপনার েকােনা এেজ� বা �িতিনিধেদর অংশ বা 
আপনার এই চ� �� ল�ন, জািলয়ািত/অননুেমািদত/সদৃশ/�া� ব�বহার/Debit Card এবং/অথবা 
PIN -এর অপব�বহার করার জন� আমােদর �িতপূরণ েদেবন। 

5.29.5 িনয়ম ও শত�াবলী 

এই চ� ��র পাশাপািশ, Debit Card এবং/অথবা ইেলক�িনক পিরেষবা�িলর ব�বহারও আমােদর 
�চিলত িনয়ম ও শত�াবলীর অধীন� অ�াকাউ��িলেক পিরচালনা কের৷ যদি◌ এই চ� �� এবং 
শত�ািদ পিরচালনাকারী অ�াকাউ��িলর মেধ� েকানও িবেরাধ বা অস�িত থােক, তেব উভয় 
চ� ��র শত�াবলী �াধান� পােব িকনা তা ব�াে�র িবেবচনার িভি�েত িস�া� েনওয়া হেব৷ 

5.29.6 িবে�দেযাগ�তা 

যিদ এই চ� ��র েকােনা শত� েকােনা �েযাজ� আইেনর অধীেন েবআইিন বা অ�েয়াগেযাগ� হয়, 
তেব এই চ� ��র অন�ান� শত�ািদ পিরবত�ন না কেরই েস�টেক এই চ� �� েথেক িব��� করা হেব 
এবং েযখােন স�ব েসখােন অকায �কর করা হেব। 

5.29.7 েকান ছাড় েনই 

েলনেদন করেত েকান ব�থ �তা নয়, না েলনেদন করেত েকান িবল�, আমােদর প� েথেক এই 
চ� ��র অধীেন েকান অিধকার বা �িতকার এ�টর মুকুব িহসােব কাজ করেব, না েকান অিধকার 
বা �িতকােরর েকান একক বা আংিশক েলনেদন েস�টর পরবত� বা অন� েকানও েলনেদনেক বা 
অন� েকান অিধকার বা �িতকারেক বাধা েদেব না। এই চ� ��েত আমােদর অিধকার এবং 
�িতকার�িল �মবধ �মান এবং আইন �ারা �দ� অন� েকানও অিধকার বা �িতকােরর বাইের 
নয়৷ 

5.29.8 ইেলক�িনক �া�াক্শন/Debit Card িনয়�ণকারী িনয়ম ও শত�াবলী 

আপনার অনুেরােধ, আমরা আপনােক এক�ট �কৃত Debit Card ইসু� করেত পাির যা আপনার 
ঝঁুিকেত েযেকােনা উপােয় আপনােক পাঠােনা হেত পাের। এখন পয ��, digibank অ�ােপর মেধ� 
PIN ৈতির করা েযেত পাের। 

উপের উি�িখত েযেকান ঘটনা ঘটার পের, আমরা আমােদর িবেবচনার িভি�েত ৈবদু�িতন 
পিরেষবা�িলর জন� �চিলত িনয়ম ও শত�াবলীেত এক�ট �িত�াপন PIN এবং/অথবা �কৃত 
Debit Card ইসু� করেত পাির এবং এক�ট �িত�াপন িফ চাজ� করেত পাির। এই সমেয়, 
digibank অ�ােপর মধ�ে◌ েথেক PIN ৈতির করা েযেত পাের। 

5.29.9 ইেলক�িনক পিরেষবার ব�বহার 



আমরা এবং/অথবা অংশ�হণকারীরা েয েকােনা সময় আপনােক েনা�টশ �দান না কেরই 
করেত পাের 

a. �বদু�িতন পিরেষবা�িলর ি�েকােয়�� এবং ব�বহােরর প�িতর পিরবত�ন িনধ �ারণ, 
�া�াক্শেনর সীমা, পিরচালনা কর◌ার সময়, ইেলক�িনক পিরেষবা�িলর মাধ�েম 
উপল� সুিবধা এবং পিরেষবা�িলর �কার িনধ �ারণ 

b. েযেকােনা অংশ�হণকারীেক েযাগ ক�ন বা মুেছ েফলুন। আপনার কতৃ��, �ান বা 
স�িত সহ বা ব�তীত েযেকান ব���র �ারা ইেলক�িনক পিরেষবা�িলর ব�বহার বা 
কিথত ব�বহােরর �ারা করা সম� �া�াক্শেনর জন� আপিন দায়ী থাকেবন এবং এই 
জাতীয় েকানও ব�বহার বা কিথত ব�বহােরর ে�ে� আমােদর িব�ে� দািব করেত 
পারেবন না৷ 

আমরা এবং/অথবা অংশ�হণকারীরা েয েকােনা সময়, আপনােক েনা�টশ ছাড়াই এবং েকােনা 
কারণ না জািনেয়, এবং আপনার বা েকােনা তৃতীয় পক◌্েষর �ারা েভাগ করা েকােনা অসুিবধা, 
েলাকসান, �িত বা আঘােতর জন� দায়ব�তা ছাড়াই: 

a. েযেকান বা সম� ইেলক�িনক পিরেষবা সীিমত, �িগত বা ব� করেত পাির; বা 
b. েকােনা �া�াক্শনেক অনুেমাদন নাও িদেত পাির বা এমন শত� সােপে� েকােনা 

�া�াক্শেনর অনুমিত িদেত পাির যা আমরা উপযু� মেন কির; বা 
c. আপনার, বা েকান ব�বহারকারীর, ইেলক�িনক পিরেষবা ব�বহােরর অিধকার এবং 

কতৃ ��েক �ত�াহার বা �িগত করেত পাির; বা 
d. েযেকােনা Debit Card এবং/অথবা PIN ধের রাখেত পাির বা �ত�াখ�ান করেত পাির। 

অংশ�হণকারীর িব�ে� েয েকােনা দািব বা িবেরাধ আপনার এবং অংশ�হণকারীর মেধ� 
িন�ি� করেত হেব। আপিন এই িবষেয় আমােদর িব�ে� েকানও দািব করেবন না। 

Visa Virtual International Debit Card/digiSavings -এর ে�ে�, ইেল�িনক পিরেষবার মাধ�েম 
জমা করা েচেকর নগদ এবং অথ � (হাউস েচক সহ) আমােদর �ারা সং�হ এবং যাচাই না হওয়া 
পয �� �ত�াহার করা যােব না। জমাকৃত পিরমােণর িবষেয় আমােদর িন�পণ আপনার জন� 
চূড়া� এবং বাধ�তামূলক হেব। 

5.29.10 েপেমন্ট, চাজ�, িফ, খরচ এবং ট�া� 

আপিন ইেলক�িনক পিরেষবা�িলর সুিবধা পাবার জন� এই ধরেনর চাজ� এবং িফ �দান করেবন 
যা আমরা সমেয় সমেয় িনধ �ারণ করেত পাির, আপিন �কৃতপে� এই ধরেনর ইেলক�িনক 
পিরেষবা�িল ব�বহার করেল বা না করেলও। ইেলক�িনক পিরেষবার ব�ব�া এবং/অথবা ব�বহার 
(অনুেমািদত বা অননুেমািদত) -এর জন� সম� চাজ�, িফ, নগদ উে�ালন এবং েপেমে�র জন� 
আমরা আপনার অ�াকাউ� েথেক েডিবট করার ে�ে� অনুেমািদত এবং ব�ব�ার ফেল 
আমােদর �ারা �িত�� হওয়া এবং/অথবা ইেলক�িনক পিরেষবার ব�বহার। যিদ অ�াকাউে� 
েপেম�ে◌র েকােনা অনুেরাধ পূরেণর জন� বা েকােনা দায় েমটােনার জন� পয �া� তহিবল না 
থােক, তাহেল আমরা এই ধরেনর েপেম� বা দায় েমটােনার জন� আপনােক ে�িডট িদেত পাির 
(তেব বাধ� নই)। আপিন আমােদর �ারা িনধ �ািরত হাের বা পিরমােণ সুদ এবং চাজ� �দােনর 
অ�ীকার কেরন। েযখােন এক�ট �া�াক্শন, বা এক�ট �া�াক্শেনর সােথ স�িক�ত েকােনা 



অ�াকাউে�র েডিবট বা ে�িডট করার জন� এক�ট মু�ার অন� মু�ায় �পা�র �েয়াজন, 
আমরা আমােদর এবং/অথবা অংশ�হণকারীেদর �ারা িনধ �ািরত হাের এই ধরেনর 
�পা�র�িলেক কায �কর করার জন� অনুেমাদি◌ত৷ যিদ েকােনা েপেমে�র উপর GST চাজ� করা 
হয়, তাহেল আপিন �েদয় সম� রািশর সােথ এই ধরেনর GST �দান করেবন এবং এই ধরেনর 
GST সং�হ এবং �দান করার জন� �েয়াজনীয় আইন অনুযায়ী েয েকােনা েপেমে�র উপর 
আমােদর �িতপূরণ েদেবন। আমরা এই ধরেনর GST-এর জন� অ�াকাউ� েডিবট করেত পাির, 
যার মেধ� �েদয় িডফ� সুদ এই চ� ��েত বা ে�িডট সুিবধা�িলর জন� েয েকানও স�িক�ত 
চ� ��েত েদওয়া হয় এবং/অথবা অন� েকানও চাজ�, যা আমরা সমেয় সমেয় িনধ �ারণ করেত পাির, 
এমনিক যিদ এই ধরেনর েডিবট করার ফেল অ�াকাউ� ওভার� হেয় যায় তাহেলও। 

5.29.11 দায়ব�তা 

ইেলক�িনক পিরেষবা�িলর ব�বহার সােথ স�িক�ত আপনার েকানও �িত এবং েকানও তৃতীয় 
পে�র �ারা উদ্ভূত েকানও �িতর জন� আমরা দায়ব� থাকব না, েযখােন আমােদর অবেহলা 
বা ই�াকৃত িডফে�র জন� এই ধরেনর �িত হয় েসখান ব�তীত। আমরা বা অংশ�হণকারীরা 
আপনার বা েকান তৃতীয় পে�র �ারা উদ্ভূত বা সৃ� েকান অসুিবধা, েলাকসান, �িত বা 
আঘােতর জন� দায়ব� হব না: 

a. আপনার বা ইেলক�িনক পিরেষবা স�িক�ত েকানও ব�বহারকারীর �ারা �দ� বা �দ� 
বেল মেন করা েয েকানও িনেদ�েশর সােথ আমরা েমেন চলব, তা সে�ও েয এই ধরেনর 
িনেদ�শাবলীেত অ�ভ� �� তেথ�র অখ�তা �া�িমশেনর সময় আেপাস বা ভ� হেত পাের, 
এই শেত� েয এই ধরেনর িনেদ�শ �া� একজন যু��স�ত ব���র কােছ আেপাষ বা ভ� 
করার িবষয়�ট দৃশ�মান হেব না। 

b. আমােদর এবং/অথবা অংশ�হণকারীেদর �ারা েনওয়া েকােনা পদে�েপর ফেল আপিন 
েকােনা ইেলক�িনক পিরেষবা ব�বহার করার েথেক ব��ত হে�ন; বা 

c. িসে�ম র�ণােব�ণ বা ে�কডাউন/েকান েনটওয়ােক�র উপল� না হওয়ার কারেণ 
েকােনা ইেলক�িনক পিরেষবা পাওয়া যাে� না; বা 

d. আমােদর এবং/অথবা েকানও অংশ�হণকারীর �ারা েকানও বাধ�বাধকতা পালেন বা এই 
চ� ��র েকানও শত� পালন করেত ব�থ �তা যিদ েকানও েমিশন, েডটা �েসিসং িসে�ম বা 
�া�িমশন িল� বা অন◌্য েকানও অননুেমািদত এবং/অথবা েবআইিন অ�াে�েসর 
েথেক উদ্ভূত হয়, �াকৃিতক দুেয �াগ, যু� বা যুে�র মেতা শ�তা, নাগিরক দা�া, দা�া, 
অবেরাধ, িনেষধা�া, নাশকতা, ধম �ঘট, লক-আউট, আ�ন, বন�া, উপাদান বা �েমর 
ঘাটিত, সাব-ক�া�রেদর কাছ েথেক িবতরেণ িবল�, অথবা আমােদর িনয়�েণর বাইের 
েকােনা ঘটনা; বা 

e. েযেকান সর�াম বা স�ওয়�ার �দানকারী, েয েকান পিরেষবা �দানকারী, েয েকান 
েনটওয়াক� �দানকারী (সহ েটিলেযাগােযাগ �দানকারী, ই�ারেনট �াউজার �দানকারী 
এবং ই�ারেনট অ�াে�স �দানকারীর িক� তােত সীমাবদ◌্ধ নয়), েয েকান 
অংশ�হণকারী, অথবা পূেব �া� েয েকান�টর েকান এেজ� বা সাব-ক�া�র। 

f. েয েদেশ Debit Card ইসু� করা হেয়িছল েস�ট ব�তীত অন� েকানও েদেশ ATM 
পিরেষবার অনুপল�তা৷ এ�ট উি�িখত েদেশ বলবৎ �ানীয় িবিধিবধান �ারা িনয়ি�ত হেব। 



g. েযেকান ইেলক�িনক পিরেষবা েথেক েডটা ডাউনেলাড স�ূণ ��েপ আপনার ঝঁুিকেত 
করা হয়, এবং আমরা েকােনাভােবই ডাউনেলাড করা েডটার অখ�তা বা ব�বহােরর 
জন� দায়ী থাকব না। 

h. ইেলক�িনক পিরেষবািদর ব�ব�া এবং/অথবা ব�বহার েথেক উদ্ভূত েকােনা �ত��, 
পেরা�, িবেশষ বা ফল��প, অথ �ৈনিতক ব◌া অন�ান� �িতর জন� আমরা বা েকােনা 
অংশ�হণকারী েকােনাভােবই দায়ী থাকব না। 

5.29.12 �া�াক্শেনর েরকড� 

আমােদর এবং অংশ�হণকারীেদর �া�াক্শেনর েরকড��িল গণনা এবং/অথবা �� ��টর 
ে�ে� ব�তীত আপনার জন� চূড়া� এবং বাধ�তামূলক হেব। 

5.29.13 িলিপব�করণ িবপরীত হওয়া 

আপনার ব�বহার বা ইেলক�িনক পিরেষবার কিথত ব�বহােরর ফেল আমােদর �ারা েকােনা 
েপেম� করা হেল: 

a. এবং ফল��প অ�াকাউ��ট েডিবট করা হেয়িছল, িক� েডিবট�ট ভ� লবশত উে� 
িগেয়িছল বা অ�াকাউ��টর েথেক েমােটও েডিবট হয়িন; বা 

b. অ�াকাউে� েকানও েপেমে�র িনেদ�শনা েদওয়ার পের তেব এই জাতীয় েপেমে�র 
িনেদ�শেক মান� করার আেগ, 

তারপের আমরা আমােদর �ারা �দ� অেথ �র সােথ অ�াকাউ��ট েডিবট কের অ�াকাউ��ট 
সংেশাধন করার অিধকারী হব। 

5.29.14 আপনার কাছ েথেক পাওয়া িনেদ�শাবলী 

সম� অনুেরাধ বা িনেদ�শাবলী digibank অ�ােপর মেধ� �াপন করা েযেত পাের। আমরা 
আপনার কাছ েথেক ইেলক�িনক েমইেলর মাধ�েম �দ� েযেকান িনেদ�শনা �হণ করেত পাির 
এবং েটিলেফােনর ে�ে�, এমন িনেদ�শনা যা আমরা িব�াস কির আপনার �ারা েদওয়া হেয়েছ 
যিদও আপিন আসেল েসই ধরেনর িনেদ�শনা �দান না করেলও আমরা তা �হণ করেত পাির। 
েকােনা অ-িলিখত িনেদ�শনা আপনার ঝঁুিকেত আমােদর েদওয়া হেব এবং আপনার �িত হেত 
পাের এমন েকােনা েলাকসান বা �িতর জন� আমরা দায়ী থাকব না। 

5.29.15 �াধােন�র জন� এই শত�াবলীর িবধান 

এই িনয়ম ও শত�াবলীর িবধান�িল েযেকান অ�াকাউ�(�িল) বা ইেলক�িনক পিরেষবািদ, 
আমােদর এবং আপনার মেধ� বা আমােদর অিধকার�িলর মেধ� অন� েকান চ� ��(�িল) 
স�িক�ত আপনার সােথ আমােদর থাকা েযেকােনা চ� ��র িবধােনর পিরপূরক এবং �িত�াপন 
করেব না এই ধরেনর েকােনা চ� ��(�িল) এর অধীেন উদ্ভূত। এই শত�ািদ এবং শর্তাবলীর িবধান 
এবং এই শত�ািদ এবং শত�াবলীর অধীেন অ�ভূ�� িবষেয়র উপর এই জাতীয় অন� েকান চ� ��র 
িবধােনর সােথ সাংঘিষ �ক হেল, এই শত�াবলীর িবধান�িল �াধান� পােব৷ 

5.29.16 অিতির� সুিবধা, পিরেষবা বা ে�া�াম 



আপনার Debit Card ব�বহােরর ে�ে� আমরা আমােদর িনজ� িবেবচনার িভি�েত অিতির� 
পিরেষবা, সুিবধা বা ে�া�াম �দান করেত পাির। এই ধরেনর অিতির� পিরেষবা�িল েযখােন 
�দান করা হয়, েস�ট আপনার সােথ আমােদর আইিন স�েক�র অংশেক গঠন কের না এবং 
আমরা আপনােক িবজ◌্ঞি� ছাড়াই েয েকানও সময় এই পিরেষবা�িল �ত�াহার বা পিরবত�ন 
করেত পাির। এই অিতির� পিরেষবার সুিবধা বা ে�া�াম�িল তােদর িনজ� িনয়ম ও শত�াবলীর 
অধীন হেত পাের। 

5.29.17 িবল� বা অিধকার �েয়ােগ ব�থ �তা 

এই চ� ��র অধীেন আমােদর অিধকার এবং/অথবা �িতক◌ার �েয়াগ করেত আমােদর �ারা 
েকােনা িবল� বা ব�থ �তা আমােদর েকােনা অিধকার মুকুেবর �িতিনিধ� কের না। আমরা যিদ 
িবেশষভােব িলিখত�েপ এই ধরেনর দািবত�ােগর িবষেয় আপনােক অবিহত কির তেবই আমরা 
আমােদর অিধকার পিরত�াগ কেরিছ বেল িবেবিচত হেব। 

5.29.18 িনয়�ক আইন 

এই িনয়ম ও শত�াবলী ভারতীয় আইেনর সােপে� এবং আপিন এত�ারা ভারেতর মু�াইেয়র 
আদালেতর একেচ�টয়া এখিতয়াের জমা িদন। 

 


