
Visa Virtual Debit Card, Visa International Debit Card എ�ിവയ്�ു� 
നിബ�നകളും വ�വ�കളും. 

5.1 Debit Card നിബ�നകളും വ�വ�കളും 

ഈ നിബ�നകളും വ�വ�കളും നി�ളുെട Debit Card ന് ബാധകമായവയാണ.് 
നി�ൾ Debit Card ൽ  ഒ�ുവയ്�ുകേയാ അത് ഉപേയാഗി�ുകേയാ 
െച�ു�തിന് മു� ് ദയവായി ഇവ �ശ�ാപൂർ�ം വായി�ുക. നി�ൾ ഈ 
നിബ�നകളും വ�വ�കളും വായി�ുേ�ാൾ, "നി�ൾ", "നി�ളുെട", 
"കാർഡ് അംഗം" എ�ിവ അർ�മാ�ു�ത് digibank ഇ-വാല�് അ�ൗ�് 
അെ��ിൽ digiSavings ഉ� വ��ിെയയാണ്. "ഞ�ൾ", "ന�ുെട", “ഞ�ളുെട”, 
"ബാ�"് എ�ീ വാ�ുകൾ DBS Bank India Limited  െനയും  അതിന്െറ 
പിൻഗാമികെളയും ചുമതലയു�വെരയും സൂചി�ി�ു�ു. 

5.2 നിബ�നകളുെട �പാേയാഗികത 

നി�ളും DBS Bank India Limited ഉം  ത�ിലു� ഒരു കരാറിന് രൂപം നൽകു� 
നിബ�നകളും വ�വ�കളുമാണ് ഇവിെട നൽകിയി�ു�ത്. നി�ൾ ഈ 
നിബ�നകളും വ�വ�കളും നിരുപാധികമായി അംഗീകരി�തായി 
കണ�ാ�ു�ു. കൂടാെത,  േഭദഗതി െച�െ�ടുകേയാ മാ�ം വരു�െ�ടുകേയാ 
െച�ു�തുൾെ�െടയു� �പസ�മായ RBI Regulations, Exchange Control Regulations 
of Reserve Bank of India ("RBI"), Foreign Exchange Management Act, 1999 എ�ിവയും, ഒരു 
അ�ൗ�് അെ��ിൽ digiSavings തുറ�ു�തിനായി രൂപെ�ടു�ിയ എ�ാ 
നിയമ�ളും നിയ��ണ�ളും പാലി�ു�തിനു� നി�ളുെട വിേധയത�ം 
ഇതിനാൽ ഉറ�ാ�ുകയും െച�ു�ു.  

ഈ നിബ�നകളും വ�വ�കളും digibank ഇ-വാല�ുമാേയാ, digiSavings മാേയാ 
ബ�െ�� നിബ�നകൾ�ും വ�വ�കൾ�ും പുറെമയായിരി�ും.   Debit 
Card മായി ബ�െ�� ഏെത�ിലും േസവന�ൾ/സൗകര��ൾ നി�ൾ 
ഉപേയാഗി�ുേ�ാൾ അ�രം േസവന�ൾ�ായി/സൗകര��ൾ�ായി 
കാലാകാല�ളിൽ DBS Bank India Limited അനുശാസി�ു� നിബ�നകളും 
വ�വ�കളും നി�ൾ�് ബാധകമായിരി�ും. 

5.3 നിർവചന�ൾ 

മ�ു വിധ�ിൽ �പേത�കമായി വ�ാഖ�ാനി�ി�ിെ��ിൽ, ഇനി പറയു� പദ�ൾ 
ഇവിെട പറ�ിരി�ു� അർ�ം സൂചി�ി�ു�തിനായി ഉപേയാഗി�ു�ു. 
ഏകവചനെ� സൂചി�ി�ു� വാ�ുകൾ ബഹുവചനമായും തിരി�ും 
ഉപേയാഗി�ു�ു. പു�ിംഗെ� സൂചി�ി�ു� വാ�ുകൾ  സ്�തീലിംഗമായും,   
ലിംഗമി�ാ�വയായും സൂചി�ി�ു�ു. വ��ികെള കുറി�ു� 
പരാമർശ�ൾ സ�ർഭ�ിനനുസരി�് ഒരു വ��ിേയേയാ, ക�നിേയേയാ, 
�ട�ിേനേയാ കുറി�ു� റഫറൻസുകളായും അതുേപാെല തിരി�ും 
കണ�ാ�ണം.   േ�ാസുകളും മ�് സമാന ശീർഷക�ളും  റഫർ  െച�ാൻ 
എളു��ിനായു�താണ.് മാ�തമ�,  അവ ഏെത�ിലും വ�വ�യുെട 
വ�ാഖ�ാനെ� ബാധി�ുകയുമി�. 



a. "അ�ൗ�്" എ�ാൽ digibank ഇ-വാല�ും, digiSavings ഉo, അെ��ിൽ 
ഇവയിേലെത�ിലും ഒേ�ാ ഉൾെ�ടു�ു.   

 

b. "ATM" എ�ാൽ “ഓേ�ാേമ�ഡ് െട�ർ െമഷീൻ” അെ��ിൽ “കാർഡ ്
ഓ�േറ�ഡ് െമഷീൻ” എ�റിയെ�ടു� ഞ�ളുേടേതാ, പ�ി� 
െന�് വർ�ിെലേതാ, മേ�െത�ിലും ബാ�ിനെ്റേതാ ആയ ഉപകരണമാണ.്  
ഞ�ളുെട ൈകവശമു� നി�ളുെട അ�ൗ�ിെല/ 
അെ�ൗ�ുകളിെല ഫ�ുകൾ പിൻവലി�ാൻ നി�ളുെട Visa 
International Debit Card ഉപേയാഗി�ാം.  

 

c.  "ATM ലിമി�്" എ�ാൽ എ�ാ�ര�ിലു� പണം പിൻവലി�ലുകൾ�ും, 
ATM വഴി നി�ൾ �പാബല��ിൽ വരു�ു� മേ�െത�ിലും 
ഇടപാടുകൾ�ും ബാ�് നിർേ�ശി�ു� പരമാവധി അനുവദനീയമായ 
�പതിദിന / ഇടപാട് പരിധി എ�ാണ് അർ�മാ�ു�ത്. 
 

d.  "കാർഡ് �ടാൻസാ�ൻ" എ�ാൽ ഏെത�ിലും ചര�ുകൾ/ േസവന�ൾ/ 
മ�് ആനുകൂല��ൾ എ�ിവ�ായി ഒ�് ഉപേയാഗിേ�ാ, PIN 
ഉപേയാഗിേ�ാ അെ��ിൽ മേ�െത�ിലും രീതിയിേലാ Debit Card 
ഉപേയാഗിേ�ാ, െസയിൽസ് �ഡാഫ്�് / മ�ു തര�ിലു� െവൗ�റുകൾ 
അെ��ിൽ നി�ൾ ഒ�് വ�േതാ, ഞ�േളാട ് അംഗീകാരം 
അഭ�ർ�ി�േതാ ആയ േഫാം പരിഗണി�ാെത നട�ു� ഏെത�ിലും 
തര�ിലു� പണമടയ്�ൽ അെ��ിൽ ഈടാ�ു� തുക എ�ാണ ്
അർ�മാ�ു�ത്. 
 

e. "കാർഡ-്േനാ�-്െ�പസന്റ ് �ടാൻസാ�ൻ" എ�ാൽ ഉപേയാഗസമയ� ്
കാർഡ് അംഗവും, കാർഡും ഭൗതികമായി ഇ�ാ� ഒരു വ�ാപാര 
പരിത�ിതിയിൽ നട�ു� ഇടപാട് എ�ാണ് അർ�മാ�ു�ത.് 
സാധാരണ കാർഡ ് ഇ�ാ� ഇടപാടുകളിൽ ഇന്റർെന� ് അധിഷ് ഠിത 
ഇടപാടുകൾ, െമയിൽ, െടലിേഫാൺ അെ��ിൽ ഫാക് സിൈമൽ 
ഓർഡറുകൾ, റിസർേവഷനുകൾ, ആവർ�ി�ു� േപയ് െമന്റുകൾ, മ� ്
സമാന ഇടപാടുകൾ എ�ിവ ഉൾെ�ടു�ു. Visa Virtual Debit Card നായു� 
എ�ാ ഇടപാടുകളും കാർഡ്-ഇ�ാ� ഇടപാടുകളായിരി�ും. 
 

f. "digiSavings" എ�ത ്Debit Card നെ്റ ഉപേയാഗ�ിലൂെടയും ഇലക്േ�ടാണിക ്
േസവന�ളിലൂെടയും നി�ൾ ആക് സ�ുെച�ു�തിലൂെടയും 
�പവർ�ന�ിന ് േയാഗ�മായ അ�ൗ�ായി ഞ�ൾ നിയു�മാ�ിയ 
ഒരു േസവിം��് അ�ൗ�ിെന സൂചി�ി�ു�ു. 



 

g.  "digibank ആ�്" എ�ാൽ ഒരു നിയു� െലാേ�ഷനിൽ നിേ�ാ 
ആ�ിേ�ഷൻ േ�ാറിൽ നിേ�ാ നി�ൾ�് ഡൗൺേലാഡ് െച�ാവു� 
െമാൈബൽ ഉപകരണ�ൾ�ായു� ഒരു ആ�ിേ�ഷനാണ്. 

 

h. "digibank ഇ-വാല�് അെ��ിൽ digibank ഇ-വാല�് അ�ൗ�്" എ�ാൽ 
digibank ആ�് വഴി digibank വാ��ാനം െച�ു� ഒരു ഉൽ��ം എ�ാണ ്
അർ�മാ�ു�ത.്  ഇത് നി�ളുെട െമാൈബൽ േഫാണിെല, അെ��ിൽ 
അനുവദനീയമായ മേ�െത�ിലും ഉപകരണ�ിൽ, വാല�ായി നി�ൾ� ് 
ഉപേയാഗി�ാവു� ഒരു െസമി-േ�ാ��-്�പീെപ��  ് േപയ് െമന്റ ്
(പലിശയി�ാ�ത്) ഉപകരണമാണ് . 

 

i. "ഇലക് േ�ടാണിക് േസവന�ൾ" എ�ാൽ, ഞ�ളും ഏെത�ിലും 
പെ�ടു�ു� �ാപന�ളും േചർ� ് നി�ൾ�് കാലാകാല�ളിൽ 
ഇലക്േ�ടാണിക് മാർഗ�ളിലൂെട ലഭ�മാ�ിേയ�ാവു� േസവന�ളും 
സൗകര��ളുമാണ.് ഇതിൽ ഏെത�ിലും കാർഡ,് ഇലക്േ�ടാണിക ് / 
ക��ൂ�ൈറ�� ് / െടലിക��ൂണിേ�ഷൻ ഉപകരണ�ൾ, ഓ�േറ�ിംഗ ്
അ�ൗ�ുകളുെട േമാഡുകൾ, സ�ർേഭാചിതമായി PIN /   കാർഡ് 
എ�ിവയിലൂെട ഉ� േസവന�ൾ, ഇ��യ്�് അക�ു പുറ�ും 
ലഭ�മാ�ു�തിന്, വാ��ാനം െച�ു�തുമായ  ഇലക്േ�ടാണിക് 
േസവന�ളും സൗകര��ളും  ഉൾെ�ടു�ു. 
 

j. "GST" എ�ാൽ ഏെത�ിലും തര�ിലു� ചര�് േസവന നികുതി 
എ�ാണ് അർ�മാ�ു�ത്. ഇതിൽ സമാന സ�ഭാവമു� നികുതികളും, 
േഭദഗതി െച�െ�ടുകേയാ, മാ�ം വരു�െ�ടുകേയാ,    കൂടുതലായി 
ഈടാ�ാവു�തുമായേതാ മേ�െത�ിലും േപരിൽ 
വിളി�െ�ടു�തുമായേതാ ആയ  നികുതികളും  ഉൾെ�ടു�ു. 
 

k. "വിവര�ൾ" എ�ാൽ പണെ�േയാ, നി�െളേയാ, ഏെത�ിലും 
ഉപേയാ�ാവിേനേയാ, അ�ൗ�ിേനേയാ, ഏെത�ിലും ഇടപാടിേനേയാ 
സംബ�ി�ു� മ�് �പസ�മായ വിവരണമാണ.് 
 

l.  "അ�ർ േദശീയ ഇടപാടുകൾ" എ�ത് ഇ��, േന�ാൾ, ഭൂ�ാൻ 
എ�ിവയ്�് പുറേ�യ്�് Debit Card വഴി നി�ൾ നട�ു� 
ഇടപാടുകെള സൂചി�ി�ു�ു. 
 



m. "മർ�നറ്്" എ�ാൽ ബാ�ുമായി കരാറിൽ ഏർെ�ടു� ഏെത�ിലും 
വ��ി, �ാപനം, േകാർ�േറഷൻ, Master Card International, Visa International 
എ�ിവയുെട ഏെത�ിലും അംഗം/ൈലസൻസ് ൈകവശമു�യാൾ, 
ചര�ുകൾേ�ാ േസവന�ൾേ�ാ ന��ു �േതാ ചിലവാ�ു�േതാ ആയ 
പണമിടപാടുകളിൽ പണം നൽകുേ�ാൾ ഒരു കാർഡ ്
ഉപേയാഗി�ുകേയാ സ�ീകരി�ുകേയാ െച�ു�തുമായി ബ�െ�� 
മേ�െത�ിലും ഇലക്േ�ടാണിക് േസവനദാതാവ് എ�ർ�മാ�ു�ു. 

 

n. "പെ�ടു�ു�യാൾ" എ�ാൽ കാർഡുമായി ബ�െ��് ഇലക് േ�ടാണിക ്
േസവന�േളാ, ഏെത�ിലും ചര�ുകളും േസവന�ളും നൽകു�തിൽ 
അതാത് സമയ�ളിൽ േനരിേ�ാ, അ�ാെതേയാ പെ�ടു�ു�േതാ / 
ഉൾെ��ിരി�ു�േതാ ആയ, ഇ��യ്�് അകേ�ാ പുറേ�ാ ഉ� 
ഏെത�ിലും വ��ിേയാ, �ാപനേമാ, ക�നിേയാ, 
ഓർഗൈനേസഷേനാ ആണ.് 

 

o.  "PIN" എ�ാൽ കാർഡിന്െറ ഉപേയാഗ�ിേനാ, ഇലക് േ�ടാണിക ്
േസവന�ൾ ആക് സ�ു െച�ു�തിേനാ digibank ആ�ിൽ ഉപേയാ�ാവ ്
സൃഷ് ടി� PIN എ�ാണ് അർ�മാ�ു�ത്. 
 

p.  "േപായിന്റ് ഓഫ് െസയിൽ/POS" ഇടപാടുകൾ എ�ാൽ അർ�മാ�ു�ത ്
വ�ാപാരികളുെട േപായിന്റ് ഓഫ് െസയിൽ െടർമിനലുകളിലൂടു�   
ഇടപാടുകളാണ.് 
 

q. "െചലവ് പരിധി" എ�ാൽ ഒരു ദിവസം നട�ിലാ�ാവു� െമാ�ം 
കാർഡ് ഇടപാടുകളുെട കാര��ിൽ ഞ�ൾ നിർേ�ശി�ി�ു� 
അനുവദനീയമായ പരമാവധി പരിധി എ�ാണ് അർ�മാ�ു�ത്. 
 

r.  "നിബ�നകളും വ�വ�കളും" എ�ാൽ ഈ നിബ�നകളും, 
വ�വ�കളുo, ഇതിൽ ഞ�ൾ വരു�ിേയ�ാവു� േഭദഗതികളുo, 
അനുബ�മായി നൽകു� നിബ�നകളും വ�വ�കളും 
ഉൾെ�ടു�താണ.്  
 

s. "ഇടപാട്" എ�ാൽ കാർഡ് / ഇലക് േ�ടാണിക് േസവന�ൾ മുേഖന നി�ൾ 
നട�ിലാ�ിയ / പുറെ�ടുവി� / നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി�ു� 
ഏെത�ിലും ഇടപാട ്അെ��ിൽ നിർേ�ശം എ�ാണ് അർ�മാ�ു�ത്. 



 

t.  "ഉപേയാ�ാവ്" എ�ാൽ നി�െളയാണ് ഉേ�ശി�ു�ത.് 

 
5.4    ഇന്റർെന�ിൽ Visa Virtual Debit Card ഉപേയാഗി�ു�തിനു� 
നിബ�നകളും വ�വ�കളും. 

a. നി�ളുെട digibank ഇ-വാല�ിേലാ digiSavings അ�ൗ�ിേലാ നി�ൾ 
നിൽകിയ രീതിയിൽ Visa Virtual Debit Card നിർേ�ശ�ളിലൂെട ഓൺൈലൻ 
ഇടപാടുകൾ നട�ാനു� നി�ളുെട അഭ�ർ�ന അനുസരി�് ഞ�ൾ 
നൽകു� േസവന�ൾ നി�ൾ അനുവദി�ുകയും, 
അംഗീകരി�ുകയും െച�ു�ു. Debit Card ന്െറ അനധികൃതവും 
നിയമവിരു�വുമായ ഉപേയാഗവും, നി�ളുെട digibank ഇ-വാല�ിേലേ�ാ, 
digiSavings അ�ൗ�ിേലേ�ാ അനധികൃതമായ ആക് സ�് തടയു�തിന ്
ആവശ�മായ എ�ാ മുൻകരുതലുകളും സ�ീകരി�ു�തിനു� ചുമതല 
ഇതിനാൽ നി�ൾ ഏെ�ടു�ു�ു. 

 

b. digibank േസവന�ൾ ഉപേയാഗി�് നി�ൾ പണമടയ്�ു� വ�ാപാരികൾ 
നി�ളുെട ബി�ിംഗ ് വിശദാംശ�ൾ ഞ�ൾ�് നൽകു�തിൽ 
നി�ൾ�് യാെതാരു വിേരാധവുമി�. 
 

c. കാലാകാല�ളിൽ DBS ബാ�് അംഗീകരി�ി�ു�തും, ബാ�്/Visa/ 
Mastercard/മേ�െത�ിലും പ�ി� െന�് വർ�ുകൾ/ഏജൻസികളുെട 
േലാേഗാകൾ �പദർശി�ി�ു�തുമായ ഇ��യിെല ഇന്റർെന� ്
െവബ് ൈസ�ുകൾ വഴി സാധന�ൾ / േസവന�ൾ വാ�ു�തിനു� 
സൗകര�മു� എ�ാ ഇന്റർെന�് െവബ് ൈസ�ുകളിലും Visa Virtual Debit Card 
നി�ൾ�് (DBS Bank മ�ു രീതിയിൽ  വ��മാ�ിയി�ിെ��ിൽ) 
ഉപേയാഗി�ാം.   
 

d. ഒരു സാധുവായ Visa Virtual Debit Card എ�ത് െകാ�് അർ�മാ�ു�ത ്
നിലവിൽ സി��ിൽ സജീവമായിരി�ു�തും േ�ാ�്/േഹാ�് ലി� ്
െച�െ�ടാ�തും ആയ ഒരു Debit Card െനയാണ് എ�് നി�ൾ 
സ�തി�ു�ു.   ഒരു Debit Card േഹാ�് ലിസ് � ് െച�ുകേയാ േ�ാ� ്
െച�ുകേയാ െചയ് താൽ, നി�ൾ� ്  ഇടപാടുകെളാ�ും നട�ാൻ 
കഴിയി�. 
 

 



e.  തുകയുെട ലഭ�തയും, തുകയുെട കൃത�തയും, േപയ് െമന്റ ്
വിശദാംശ�ളും ഉറ�ാ�ു�തിന് നി�ൾ ഉ�രവാദിയായിരി�ും. 

 

f. മർ�നറ്് ആവശ�െ�ടു�ത് േപാെല നി�ൾ േപയ് െമന്റുകൾ 
നട�ുെമ�് നി�ൾ സ�തി�ു�ു. െത�ായ എൻ�ടികൾ,  അപൂർ�മായ 
എൻ�ടികൾ, മേ�െത�ിലും കാരണ�ളാൽ മർ�ന്റ് േപയ്െമന്റ് തുക 
നിരസി�തിന് നി�ൾ ഞ�െള ബാധ��രാ�ുകയി�. 
നൽകിയിരി�ു� നിർേ�ശ�ളുെടയും ഞ�ളുമായു� 
ഇടപാടുകളുെടയും െറേ�ാർഡ് എ�ാ ആവശ��ൾ�ും നിർണായക 
െതളിവും ബ�വും ആയിരി�ുെമ�ും, ഏത് നടപടിയിലും നിർണായക 
െതളിവായി ഉപേയാഗി�ാെമ�ും നി�ൾ സ�തി�ു�ു. 
 

g. mVisa / Bharat QR മുേഖന േപയ് െമനറ്ുകൾ സ�ീകരി�ു� 
െവബ് ൈസ�ുകൾ / വ�ാപാരികൾ അെ��ിൽ 3D െസക�ൂരി�ി /   2 ഫാ��ർ 
ഓതന്റിേ�ഷൻ എ�ിവ വാ��ാനം െച�ു�വർ മാ�തേമ Visa Virtual Debit 
Card വഴിയു� ഇടപാടുകൾ അനുവദി�ൂ എ�് നി�ൾ 
മന�ിലാ�ുകയും അംഗീകരി�ുകയും െച�ു�ു.  ഓൺൈലൻ ഇടപാട ്
പൂർ�ിയാ�ാൻ ചില അധിക വിശദാംശ�ൾ നൽേക�ി 
വേ��ാവു� വ�ത�സ് ത �പവർ�ന�ളും േസവന ഓഫറുകളും പ�ി� 
െന�് വർ�ുകൾ  നൽകിേയ�ാെമ�ും നി�ൾ മന�ിലാ�ുകയും 
അംഗീകരി�ുകയും െച�ു�ു. 
 

h.  അധികമായി ഒരു േലാേഗാ/വ�ാപാരമു�ദ/ചി�ം �പദർശി�ി� ് പ�ി� 
െന�് വർ�ുകളുെട �പ��ു ത �പവർ�ന�ളും േസവന ഓഫറുകളും 
വ�ാപാരിയുെട ഇന്റർെന�് െവബ് ൈസ�ിൽ പരസ�െ�ടു�ുെമ� ്
നി�ൾ സ�തി�ു�ു. 
 

i. ഒരു ഇന്റർെന�് പർേ�സിനായി Visa Virtual Debit Card ഉപേയാഗി�ു�തിന ്
കാർഡ് ന�ർ, കാർഡ് െവരിഫിേ�ഷൻ വാല�ു (CVV), സുര�ാ 
അ��ൾ, Debit Card ന്െറ കാലഹരണ തീയതി, നി�ളുെട രജി�ർ െച�� 
െമാൈബൽ ന�റിേല�് അയ�ു� ഒ��വണ PIN (OTP) എ�ിവ 
നൽകുെമ�് നി�ൾ സ�തി�ു�ു. mVisa/Bharat QR ഉപേയാഗി�് 
നി�ളുെട വ�ാപാരി�് േപയ് െമന്റ് നട�ു�തിന് Visa Virtual Debit Card   
ഉപേയാഗി�ു�തിന ്നി�ൾ digibank ആ�ിേല�് േലാഗിൻ െച�ുകയും 
�പസ�മായ ക�ി�് െറസ് േപാൺസ് (QR) േകാഡ് സ് കാൻ െച�ുകയും 
നി�ളുെട േസാഫ�്് േടാ�ൺ ID ഉപേയാഗി� ് �പാമാണീകരി�ുകയും 
െച�ുെമ�് നി�ൾ സ�തി�ു�ു. 
 



j. ഇൻറർെന�് െവബ് ൈസ�ിെല െവരിഫിേ�ഷൻ ഫീൽഡിൽ (i) പൂർ�വും 
കൃത�വുമായ ഡാ�/വിവര�ൾ നൽകാതിരി�ുകേയാ  (ii) നി�ളുെട 
വ�ാപാരിയുെട QR േകാഡ് ശരിയായി ��ാൻ െച�ാ�തുമൂലേമാ, 
നി�ളുെട Visa Virtual Debit Card ഉപേയാഗി�് പണമടയ്�ാൻ കഴിയിെ�� ്
നി�ൾ സ�തി�ു�ു.  

 

k. ഒരു പിശക് മൂലേമാ, അെ��ിൽ സ�തി� ചര�് റിേ�ൺ ആയ 
കാരണേമാ നി�ൾ പൂർ�ിയാ�ിയ ഇടപാട ് റ�ാ�ാൻ 
ആ�ഗഹി�ു�ുെവ�ിൽ, ആ വ�ാപാരിയുമായു� മു�െ�  ഇടപാട ്
റ�ാ�ുകയും, റ�ാ�ിയ രസീതിന്െറ �ിരീകരണം നി�ളുെട 
ൈകവശം സൂ�ി�ുകയും േവണം. 
 

l. അ�രം ഇടപാടുകൾ മൂലമു� െഡബി�ുകളുെട റിേവഴ് സൽ/റീ-ഫ�് 
സ�േമധയാല�ാെത േ�പാസ�് െച�െ�ടു�താണ.് കൂടാെത, റ�് െച�� 
രസീതിനെ്റ �ിരീകരണം ആവശ�െ�ടുകയാെണ�ിൽ നി�ൾ  
ഹാജരാേ��തു�്. 
 

m. ചര�ുകേളാ  േസവന�േളാ െഡലിവറി െച�ാ�തുമൂലേമാ,  
ചര�ുകേളാ േസവന�േളാ  നിരസി�തുമൂലേമാ ഉ� എ�ാ റീ-
ഫ�ുകളും ബ�െ�� വ�ാപാരിയുെട അഭ�ർ�ന�പകാരം മാ�തേമ 
െച�െ�ടുകയു�ൂെവ�് നി�ൾ സ�തി�ു�ു. റീ-ഫ�ുകളുെട 
കാര��ിൽ, ഇടപാട് േ�പാസ�് െച�ു�തിന് നി�ളിൽ നി� ്
ഈടാ�ിയ േപയ് െമനറ്് േ�പാസ�ിംഗ ് ചാർജുകൾ ഞ�ൾ റീ-ഫ�് 
െച�ുകയി�. 
 

n. ഈ നിബ�നകളിലും വ�വ�കളിലും  അട�ിയിരി�ു� 
യാെതാ�ിേനാടും, മുൻവിധികളി�ാെത, �പത��മാേയാ 
പേരാ�മാേയാ ഇനി പറയു�വയിൽ നി�ു� ന��ിേനാ 
േകടുപാടുകൾേ�ാ ഞ�ൾ ബാധ��രായിരി�ി� എ� ് നി�ൾ 
സ�തി�ു�ു.  
 

(i) വിതരണം െച�� ഏെത�ിലും ചര�ുകളുേടേയാ 
േസവന�ളുേടേയാ േകടുപാടുകൾ ; 

(ii) ഏെത�ിലും വ�ാപാരി Visa Virtual Debit Card മുേഖനയു� 
േപയ് െമനറ്് അംഗീകരി�ു�തിേനാ സ�ീകരി�ു�തിേനാ  
വിസ�തി�ു�ത;്  

(iii) ഏെത�ിലും ക��ൂ�ർ െടർമിനലിനെ്റ തകരാർ/എെ��ിലും 
തര�ിലു� കാലതാമസം / സാേ�തിക തകരാറുകൾ; 



(iv) നി�ളുെട അ�ൗ�് ആക് സസ് െച�ാനു� വിശദാംശ�ൾ 
നി�േളാ ഏെത�ിലും മൂ�ാം ക�ിേയാ ഏെത�ിലും 
അനധികൃത വ��ിയുമായി പ�ുവയ്�ു�ത;്  

(v) നി�ൾ ഞ�േളാട് െവളിെ�ടു�ിയ ഏെത�ിലും 
വിശദാംശ�ളിൽ എെ��ിലും െത�ായ �പ��ാവന, 
െത�ി�ാരണ, പിശക് അെ��ിൽ ഒഴിവാ�ൽ; 

(vi) ബ�െ�� വ�ാപാരി(കൾ) നൽേക� തുകയും നി�ൾ 
നൽകിയ നിർേ�ശ�ളും ത�ിലു� എെ��ിലും 
െപാരു�േ�ട;് 

(vii) QR േകാഡ് ��ാൻ െച�ാൻ നി�ളുെട െമാൈബൽ 
ഉപകരണ�ിന്െറ കഴിവി�ാ�� ;  

(viii) ക�ാൻസേലഷൻ/റീ-ഫ�് അഭ�ർ�ന ഉയർ�ു�തിൽ 
വ�ാപാരി പരാജയെ�ടു�ത്. 

 

o. ചര�ുകളുേടയും േസവന�ളുേടയും വിതരണം ഉൾെ�െട, എ�ാൽ 
അതിൽ മാ�തം പരിമിതെ�ടു�ാെത, ഇന്റർെന� ്
െവബ് ൈസ�ുകളിലൂെട നി�ൾ�് ഉ�ാേയ�ാവു� ഏെത�ിലും 
ഇടപാടുകൾ�് ഞ�ൾ ഉ�രവാദികളായിരി�ിെ��് നി�ൾ 
സ�തി�ു�ു. ഈ Debit Card  സൗകര�ം നി�ൾ�് സാധന�ൾ 
വാ�ു�തിനും േസവന�ൾ ഉപേയാഗി�ു�തിനുമു� ഒരു സൗകര�ം 
മാ�തമാെണ�് നി�ൾ വ��മായി മന�ിലാ�ിയിരി�ണം. കൂടാെത, 
ചര�ുകളുെട ഗുണനിലവാരം, െഡലിവറി, മെ�െ��ിലും സംബ�ി� ്
ഞ�ൾ യാെതാരു വാറന്റിയും നൽകു�ി�. 
 

p. ഓൺൈലൻ ഇടപാട ് പൂർ�ിയാ�ാൻ ഞ�ൾേ�ാ പ�ി� 
െന�് വർ�ുകൾേ�ാ ആവശ�മായ എ�ാ വിശദാംശ�ളും 
സ�ീകരി�ാൻ ഇന്റർെന�് െവബ് ൈസ�ിന് കഴിയി� എ� 
കാരണ�ാൽ, �പ��ു ത ഇടപാട ് പൂർ�മായി കണ�ാ�ിെ��ും ഈ 
സാഹചര��ിൽ അപൂർ�മായ/േ�പാസ�് െച�ാ�/നിരസി�െ�� 
ഏെത�ിലും ഇടപാടുകൾ�് ഞ�ൾ�് ബാധ�തയു�ായിരി�ി� 
എ�ും നി�ൾ സ�തി�ു�ു. 
 

q. ഓൺൈലൻ പർേ�സ് ഇടപാട് പൂർ�ിയാകുേ�ാൾ, നി�ൾ 
ഓൺൈലൻ പർേ�സ് നട�ു� തുക, Debit Card മായി ലി� ്
െചയ് തിരി�ു� digibank ഇ-വാല�ിൽ നിേ�ാ digiSavings അ�ൗ�ിൽ 
നിേ�ാ Debit െച�െ�ടുെമ�് നി�ൾ സ�തി�ു�ു. 
 

r. നി�ൾ വാ�ിയ ഏെത�ിലും ഇന�ിനെ്റ െഡലിവറിയ് േ�ാ  
െഡലിവറി സമയെ� അതിന്െറ അവ�യ് േ�ാ ഞ�ൾ 
ഉ�രവാദികളായിരി�ിെ��് നി�ൾ സ�തി�ു�ു. ഞ�ളുെട 



ചുമതല വിവര�ളും േപയ് െമനറ്് േസവന�ളും നൽകു�തിൽ മാ�തം 
പരിമിതെ�ടു�ിയിരി�ു�ു. സാധന�ളുെട െഡലിവറി/അവ� 
സംബ�ി� എ�ാ തർ��ളും ബ�െ�� വ�ാപാരിയുമായി േനരി� ്
അറിയിേ��താണ്. െഡലിവറിയിെല കാലതാമസം, െഡലിവറി 
െച�ാ�ത,് സാധന�ൾ ലഭി�ാ�ത് അെ��ിൽ േകടുപാടുകളു� 
സാധന�ൾ ലഭി�ു�ത് എ�ിവ ഉൾെ�െട, മർ�നറ് ്
എ�ാ�ിഷ് െമനറ്ുകളിൽ നി� ് നി�ൾ വാ�ു�േതാ 
�പേയാജനെ�ടു�ു�േതാ ആയ വ��ു �ൾ, അവയുെട വാറന്റി 
അെ��ിൽ േസവന�ൾ എ�ിവയ്�് ഞ�ൾ ഒരു തര�ിലും 
ഉ�രവാദികളായിരി�ി�. 
 

s. ഇൻറർെന� ് െവബ് ൈസ� ് വഴി നട�ു� ഏെത�ിലും ഇടപാടുമായി 
ബ�െ��് നി�ൾ�് എെ��ിലും പരാതിയുെ��ിൽ, ബ�െ�� 
വ�ാപാരിയുമായി വിഷയം നി�ൾ പരിഹരി�ുെമ�ും അതിനു 
സാധി�ി� എ�ിലും ഞ�േളാടു� ബാധ�തകളിൽ നി�് നി�ൾ� ്
ഒഴിവാകാനാകിെ��ും ഇതിനാൽ സ�തി�ു�ു. ഏെത�ിലും 
ഇൻറർെന�് െവബ് ൈസ�് ഈടാ�ു� ഏെത�ിലും സർചാർജിനും അത ്
ഇടപാട് തുകയ് െ�ാ�ം നി�ളുെട അ�ൗ�ിൾ നി�ും െഡബി� ്
െച�െ�ടു�തിനും ഞ�ൾ ഒരു ഉ�രവാദി�വും സ�ീകരി�ു�ി�. 
കാർഡിന്െറയും, ATM PIN നെ്റയും, നി�ളുെട Debit Card മായി ബ�െ�� 
മ�് വിശദാംശ�ളുേടയും സുര� നിലനിർ�ു�തിന് ഇവിെട 
പരാമർശി�ിരി�ു�തുൾെ�െട ഉചിതമായ എ�ാ നടപടികളും നി�ൾ 
എ�ായ് േ�ാഴും ൈകെ�ാേ��താണ്. 

 

t. ചര�ിെന സംബ�ി� ഏെത�ിലും തർ�േമാ അവകാശവാദേമാ 
ഉ��ിൽ അവ വ�ാപാരിയുമായി പരിഹരിേ��താെണ�് നി�ൾ 
സ�തി�ു�ു. ഏെത�ിലും െ�യിം / തർ�ം എ�ിവ  എ�ാ 
ചാർജുകളും അടയ് �ാനു� നി�ളുെട ബാധ�തയിൽ നി� ് നി�െള 
േമാചി�ി�ു�ി�. തർ�േമാ െ�യിേമാ ഉ��ിലും അ�രം ചാർജുകൾ 
അടയ�്ാൻ നി�ൾ സ�തി�ു�ു. 

 

u. എെ��ിലും തർ�മു�ായാൽ, ഏെത�ിലും മർ�നറ്ിെന / മാ�ർ 
മർ�നറ്ിെന താൽ�ാലികമാേയാ �ിരമാേയാ സസെ്പൻഡ് 
െച�ാനു� അവകാശം ഞ�ളിൽ നി�ി��മാണ്. ഈ കാലയളവിൽ, 
സസെ്പൻഡ് െച�െ�� വ�ാപാരികളുമായു�  ഇടപാടുകൾ�് Debit Card 
സൗകര�ം �പവർ�ി�ി�.      
 



v. നിലവിലു� ബാലൻസുകൾ, പലിശ നിര�ുകൾ,  
കണ�ാ�ു�തിനു� നിര�ുകൾ, കണ�ാ�ു� രീതികൾ 
എ�ിവെയ ബാധി�ു� മാ��ൾ, നി�ൾ�് വാ��ാനം െച�ു� 
സവിേശഷതകളും ആനുകൂല��ളും ഉൾ�െട ഈ നിബ�നകളും 
വ�വ�കളും  ഏത് സമയ�ും മാ�ാനു� അവകാശം ഞ�ളിൽ 
നി�ി��മാണ്. Debit Card   സൗകര��ിനും അനുബ� 
േസവന�ൾ�ുമായി എെ��ിലും നിര�ുകൾ ഉെ��ിൽ അവ 
ഞ�ളുെട വിേവചനാധികാര�ിലായിരി�ുെമ�ും സമയാസമയ� ്
വ�ത�ാസെ�ടു�ു�തിനു� സ�ാത���ം ഞ�ൾ� ്
ഉ�ായിരി�ുെമ�ും നി�ൾ സ�തി�ു�ു. ഞ�ളുെട 
െവബ് ൈസ�ായ www.dbs.com/digibank/in/terms-and-conditions.html-േലാ 
അെ��ിൽ ബാ�് തീരുമാനി�ു� മേ�െത�ിലും വിധ�ിേലാ ഞ�ൾ 
േഭദഗതി െചയ് ത എ�ാ നിബ�നകളും വ�വ�കളും 
അറിയി�ു�തായിരി�ും. ഈ പുതു�ിയ നിബ�നകൾ�് കീഴിലു� 
എ�ാ നിര�ുകൾ�ും മെ��ാ കടമകൾ�ും നി�ൾ 
ബാധ��രായിരി�ും. െവബ് ൈസ�ിൽ േപാ�് െചയ്േത�ാവു� 
േഭദഗതികൾ ഉൾെ�െട ഈ നിബ�നകളും വ�വ�കളും പതിവായി 
അവേലാകനം െച�ു�തിനു� ഉ�രവാദി�ം നി�ൾ�ായിരി�ും. 
കൂടാെത, Direct Debit സൗകര�ം ഉപേയാഗി�ു�ത് തുടരു�തിലൂെട 
േഭദഗതി വരു�ിയ നിബ�നകളും വ�വ�കളും അംഗീകരി�തായി 
കണ�ാ�ുകയും െച�ും. 

 

w. ഞ�ൾ ലഭ�മാ�ിയ ഉൽ���ളുമായി/േസവന�ളുമായി ബ�െ��,് 
ഞ�ളുെട സ��ം വിേവചനാധികാര�ിൽ, ബാഹ�േസവന 
ദാതാവിനെ്റേയാ / ദാതാ�ളുെടേയാ / ഏജനറ്ുമാരുെടേയാ ഉത്പ��ൾ 
/ േസവന�ൾ ആവശ�മായ നിബ�നകൾ�് അനുസൃതവുമായി 
ഞ�ൾ ഉപേയാഗെ�ടു�ിേയ�ാം. 
 

x. നി�ൾ�് ഒരു മുൻകൂർ അറിയിേ�ാ കാരണേമാ നൽകാെത, 
ഏെത�ിലും/എ�ാ അ�ൗ�ുകളുമായും ബ�െ�� ് Debit Card 
സൗകര�വും േസവന�ളുo  ഞ�ളുെട സ��ം വിേവചനാധികാര�ിൽ 
എേ�ാൾ േവണെമ�ിലും പിൻവലി�ാെമ�ും നി�ൾ സ�തി�ു�ു 
 

y. ഏെത�ിലും െമയിൽ ഓർഡർ/േഫാൺ ഓർഡർ വാ�ലുകൾ�് Visa 
Virtual Debit Card സൗകര��ൾ/േസവന�ൾ നി�ൾ ഉപേയാഗി�ിെ�� ്
നി�ൾ സ�തി�ു�ു. അ�രം ഉപേയാഗം അനധികൃതമായി 
കണ�ാ�ുെമ�ും അതിനു നി�ൾ മാ�തം 
ഉ�രവാദിയായിരി�ു�താണ് എനും ഇതിനാൽ  നി�ൾ 
സ�തി�ു�ു . 



 
5.5 ഇലക്േ�ടാണിക് േസവന�ൾ 

Visa Virtual Debit Card ന് ഇ��യിെല െവബ് ൈസ�ുകൾ വഴിയു� ഇലക്േ�ടാണിക് 
ഇടപാടുകൾ മാ�തേമ സുഗമമാ�ാൻ കഴിയൂ എ�് ഇതിനാൽ നി�ൾ 
സ�തി�ു�ു 

5.6 Visa Virtual Debit Card ന്െറ ഉപേയാഗം 

ഈ Visa Virtual Debit Card  ഇ��യിെല െവബ് ൈസ�ുകൾ വഴിയു� ഇടപാടുകൾ 
നട�ു�തിന് മാ�തേമ ഉപേയാഗി�ാൻ കഴിയൂ എ�ുo mVisa/Bharath QR 
ഉപേയാഗി�ു� മർ�നറ്് േപയ് െമനറ്ുകൾ, ആഭ��ര െവബ് ൈസ�ുകളിെല 
േപയ് െമനറ്ുകൾ എ�ിവ േപാലു� കാർഡി�ാ� ഇടപാടുകൾ മാ�തേമ 
നട�ാൻ കഴിയൂ എ�ുo ഇവിെട വ��മാ�ു�ു. 

5.7 െചലവ് പരിധി 

5.7.1 ഇ��യിെല െവബ് ൈസ�ുകൾ വഴിയു� െചലവ് പരിധി: 

i. digibank ഇ-വാല�് അ�ൗ�്: 

നി�ളുെട digibank ഇ-വാല�് അ�ൗ�ിെല ബാലൻസ് ലഭ�തയ്�് വിേധയമായി, 
Visa Virtual Debit Card നായു� �പതിദിന െചലവ് പരിധി 10,000/- രൂപേയാ, 
�പതിമാസ െചലവ് പരിധി 10,000/- രൂപേയാ, അെ��ിൽ ബാ� ്
കാലാകാല�ളിൽ നിർ�യി�ു� തുകകേളാ ,  ആഭ��ര ഇടപാടുകൾ�ായി 
നി�ളുെട Debit Card ലൂെട ഉപേയാഗി�ു�തിനായി  സ�മാ�ും. നി�ളുെട 
digibank ഇ-വാല�് അ�ൗ�ിെല Visa Virtual Debit Card നെ്റ പരിധി ഒരു ഇടപാടിന ്
10,000 രൂപയാണ.് എ�ാ കാർഡ-്േനാ�-്�പസന്റ് ഇടപാടുകൾ�ും (ഇനറ്ർെന� ്
വാ�ലുകൾ ഉൾെ�െട) പുതുതായി അവതരി�ി�െ�ടു� മ�് ഇലക് േ�ടാണിക് 
േസവന�േളാ ഉപേയാഗി�ു�തിനും െചലവ് പരിധി ബാധകമാകും. 

ii. OTP അടി�ാനമാ�ിയു� eKYC �പ�കിയ/ബേയാെമ�ടിക് �പാമാണീകരണം 
ഉപേയാഗി�് ആരംഭി� digiSavings അ�ൗ�്: 

OTP അടി�ാനമാ�ിയു� eKYC േ�പാസ�് അെ��ിൽ ബേയാെമ�ടിക് 
�പാമാണീകരണം ഉപേയാഗി� ് ആരംഭി� നി�ളുെട digiSavings അ�ൗ�ിെല, 
ബാലൻസ് ലഭ�തയ്�് വിേധയമായി, ഒരു ദിവസെ� െചലവ ് പരിധി 1,00,000 
രൂപേയാ അെ��ിൽ ബാ�് കാലാകാല�ളിൽ നിർ�യി�ു� തുകേയാ 
നി�ളുെട Debit Card ലൂെടയു� ഉപേയാഗ�ിനായി സ�ീകരി�ും. എ�ാ 
േപായിന്റ് ഓഫ് െസയിൽ /   കാർഡ-്േനാ�-്�പസനറ് ് ഇടപാടുകൾ�ും 
(ഇനറ്ർെന�് വാ�ലുകൾ ഉൾെ�െട), മ�് ഇലക്േ�ടാണിക് േസവന�േളാ 
ഉപേയാഗി�ു�തിനും െചലവ് പരിധി ബാധകമാകും. വിവിധ 
ഉപേയാ�ാ�ൾ� ് വ�ത���മായ ചിലവ് പരിധി സ�ീകരി�ു�തിനും 
ഞ�ൾ അനുവദി�ു�ു.   

നി�ളുെട digiSavings അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് Visa Virtual Debit Card ഉെ��ിൽ   
കാർഡ-്േനാ�-്�പസന്റ് ഇടപാടുകൾ� ് (ഇന്റർെന�് വാ�ലുകൾ ഉൾെ�െട) 



ഇ��യിെല െവബ് ൈസ�ുകൾ വഴിയു� ഇടപാടുകൾ�ു മാ�തേമ നി�ൾ� ്
കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാൻ കഴിയൂ. OTP അടി�ാനമാ�ിയു� eKYC �പ�കിയ 
ഉപേയാഗി�് തുറ� നി�ളുെട digiSavings അ�ൗ�ിെല Visa Virtual Debit Card 
നെ്റ പരിധി �പതിദിനം 1,00,000 രൂപയാണ്.  

നി�ളുെട digiSavings അ�ൗ�ിൽ നി�ൾെ�ാരു  Visa International  Debit Card 
ഉെ��ിൽ, ATM ലിമി�് വെര, നി�ളുെട അ�ൗ�ിെല ബാലൻസ് ലഭ�തയ്� ്
വിേധയമായി, പണം പിൻവലി�ാൻ നി�ൾ�് സാധി�ും. ATM ലിമി� ്
അെ��ിൽ ലഭ�മായ ബാലൻസ് കവി�ാൽ പണം പിൻവലി�ുകേയാ 
അെ��ിൽ മേ�െത�ിലും ഇടപാടുകൾ നട�ുകേയാ െച�ാൻ നി�ളുെട Debit 
Card ഉപേയാഗി�ുകേയാ ഉപേയാഗി�ാൻ �ശമി�ുകേയാ െച�രുത്. നി�ളുെട 
digiSavings അ�ൗ�ിൽ മതിയായ ബാലൻസ് ഉറ�ാേ�� ചുമതല 
പൂർ�മായും നി�ളുേടതാണ്. നി�ളുെട Visa International Debit Card ഉപേയാഗി� ്
ATM ൽ നി�് �പതിദിനം 25,000 രൂപ വെര പിൻവലി�ാം. അെ��ിൽ �പതിദിനം 
1,00,000 രൂപയുെട POS ഇടപാട് നട�ാം. 

5.7.2 അ�ാരാഷ്�ട െചലവ് പരിധി 

ഇ��യ്�് പുറ�് (േന�ാളിലും ഭൂ�ാനിലും ഒഴിെക) നി�ളുെട Visa International 
Debit Card  �പതിദിനം 25,000 രൂപ വെര പണം  (ATM) പിൻവലി�ാo. �പതിദിനം 
25,000 രൂപ വെര POS ഇടപാടിനും  ഉപേയാഗി�ാം. 

5.7.3 െചലവ് പരിധി കവിയരുത ്

നി�ളുെട digibank ഇ-വാല�ിേലാ digiSavings അ�ൗ�ിേലാ ഇടപാടുകൾ�ു 
ആവശ�മായ പണം, െമാ�ം നിര�ുകൾ അട�o,   ഉെ��ിൽ മാ�തേമ 
നി�ൾ�് ഒരു Visa Virtual Debit Card ഇടപാട് നട�ാനാകൂ. നി�ളുെട െചലവ ്
പരിധി കവിയു� Visa Virtual Debit Card  ഇടപാട് നട�ാേനാ �പാബല��ിൽ 
വരു�ാേനാ �ശമി�രുത്. നി�ളുെട െചലവ് പരിധി കവിയാൻ ഇടയാ�ു�, 
നി�ൾ �പാബല��ിൽ വരു�ാൻ ആ�ഗഹി�ു� ഏെത�ിലും ഇടപാടിനും 
അംഗീകാരം നൽകാൻ ഞ�ൾ  വിസ�തിേ��ാം. 

5.8 ഞ�െള അറിയി�ാനു� ചുമതല 

(a) Debit Card മേ�െത�ിലും വ��ി ഉപേയാഗി�ു�ുെ��ിേലാ, (b) Debit Card 
നെ്റേയാ ഇലക്േ�ടാണിക് േസവന�ളുെടേയാ ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി 
നിർ�ാേനാ / റ�ാ�ാേനാ ഞ�െള അനുവദി�ു� മേ�െത�ിലും സംഭവം 
നട�ുകയാെണ�ിേലാ, ഈ നിബ�നകൾ�ും വ�വ�കൾ�ും കീഴിൽ, 
നി�ൾ ഉടെന  ഞ�െള അറിയി�ണം. 

െമാൈബലിന്െറ ന�ം/േമാഷണം, അനധികൃത ഉപേയാഗം എ�ിവെയ�ുറി�് 
ഞ�െള അറിയി�ാേനാ  digibank ആ�ിൽ നി�് Debit Card േഹാ�് ലി� ്
െച�ു�തിേനാ ഞ�ളുെട 24 മണി�ൂർ ക�മർ സർവീസ് േഹാ�് ൈലനിേല� ്
18602103456 എ� ന�റിൽ വിളി�ുകേയാ, നി�ൾ�് �ബാ�ിനെ്റ �പവൃ�ി 
ദിവസ�ളിെല �പവൃ�ി സമയ�ിൽ അടു�ു�  DBS Bank ശാഖ 



സ�ർശി�ുകേയാ, ബാ�ിന് സ�ീകാര�മായ മ�് േമാഡുകളിലൂെടേയാ ഞ�െള 
േരഖാമൂലം അറിയി�ണം. 

5.9 digiSavigs കൾ�ായി Visa International Debit Card ഉപേയാഗി�ു�തിനു� 
നിബ�നകളും വ�വ�കളും ("നിബ�നകളും വ�വ�കളും")  

5.9.1 നി�ളുെട Debit Card െന�ുറി�് അറിയുക 

നി�ളുെട Visa International Debit Card  ഒരു ഭൗതികമായ Debit Card ആണ്. digiBank 
ആ�ിൽ നി�ൾ ഒരു Debit Card നായി അഭ�ർ�ി�ുകഴി�ാൽ, ഞ�ളുെട 
േരഖകളിൽ നി�ും നി�ളുെട നിലവിെല വിലാസം തിരെ�ടു�ു�തിേനാ 
നി�ളുെട Debit Card െഡലിവറി െച�ു�തിന് മെ�ാരു വിലാസം 
നൽകു�തിേനാ നി�ൾ�് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉ�ായിരി�ും. നി�ളുെട Debit Card 
െഡലിവറി െച�ു�തിന് നി�ൾ തിരെ�ടു�ു� വിലാസം DBS ശാഖകൾ 
�ിതി െച�ു� ഏെത�ിലും നഗര�ിനു�ിലു�തായിരിേ��താണ.് 
നി�ളുെട Debit Card സീൽ െച�� കവറിൽ ലഭി�ി�ുെ��് നി�ൾ 
ഉറ�ാേ��താണ്. നി�ൾ�് Debit Card ലഭി�ാതിരു�ാൽ  നി�ൾ� ്
ഉ�ാേയ�ാവു� ന��ൾേ�ാ േകടുപാടുകൾേ�ാ ഞ�ൾ 
ബാധ��രായിരി�ി�. 

5.9.2 ആ��ിേവഷൻ 

Visa International Debit Card ആ��ിേവ�് െച�ു�തിന,് നി�ൾ digiBank ആ�ിൽ ഒരു 
വ��ിഗത ഐഡനറ്ിഫിേ�ഷൻ ന�ർ (PIN) സൃ�ിേ��തു�്. ATMകളിലും 
POSകളിലും നി�ളുെട DBS Bank International Debit Card ആക് സസ് െച�ാൻ ഈ PIN 
ഉപേയാഗി�ാവു�താണ്. സുര�ാ കാരണ�ളാൽ, ചാനലുകളിലുടനീളം, 
Debit Card 'ഇൻആക്�ീവ'് ആയി�െ�യാണ് അയയ്�ു�ത്. നി�ൾ നൽകിയ 
വിലാസ�ിേല�് Debit Card െഡലിവറി െച��ു എ�് �ിരീകരി�ു�തിന ്
നി�ളുെട Visa International Debit Card  സജീവമാേ��ത് ആവശ�മാെണ� ്
നി�ൾ മന�ിലാ�ു�ു. നി�ളുെട Visa International Debit Card ആവശ�െ�� ്
െതാ�ൂറ് (90) ദിവസ�ിനു�ിൽ നി�ളുെട Visa International Debit Card 
ആ��ിേവ�് െച�ണം, ഇ�പകാരം െച�ാതിരു�ാൽ  Debit / Credit ഇടപാടുകൾ 
അനുവദി�ാ� വിധം ബാ�് നി�ളുെട digiSavings അ�ൗ�് േ�ാ� ്
െചയ്േത�ാം. നി�ളുെട Visa International Debit Card സജീവമാ�ു�ത് വെര 
digiSavings അ�ൗ�ിലൂെട യാെതാരു ഇടപാടും നട�ാൻ കഴിയിെ��് നി�ൾ 
മന�ിലാ�ുകയും അംഗീകരി�ുകയും െച�ു�ു. 

നി�ളുെട Visa International Debit Card കാർഡ ്ആക്�ീവ് ആ�ിയതിനു േശഷം, Visa 
Virtual Debit Card നിലനിൽ�ി�. 

5.9.3 ഉപേയാഗ നിർേ�ശ�ൾ  

നി�ളുെട Debit Card വളെര ൈവവിധ�മാർ�തും ഉപേയാഗി�ാൻ 
എളു�വുമാണ്. മർ�നറ്് ഔ�് െല�ുകളിൽ നി�ും എെ��ിലും വാ�ുേ�ാൾ 
ഒരു Credit Card  ന് സമാനമായി ഇത് �പവർ�ി�ു�ു. DBS Bank ലു� നി�ളുെട 
അ�ൗ�ിൽ നി� ്ഇടപാട് തുക േനരി�് Debit െച�െ�ടു�ു എ�താണ് �പധാന 
വ�ത�ാസം. Debit Card ഒരു ATM Card ആയും �പവർ�ി�ു�ു. അതിനാൽ, 



�പേത�ക എടിഎം കാർഡ് ൈകവശം വയ്േ��തിനെ്റ ആവശ�കത 
ഒഴിവാ�ാവു�താണ്. ഇ��യ്�് പുറ�ു� ATM, POS ഇടപാടുകൾ�ായി 
നി�ൾ�് കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാം. 

5.9.4  Visa International Debit Card 

നി�ൾ തിരെ�ടു� PIN നി�ളുെട digiSavings േല�് ആക് സസ ്
നൽകു�ുെവ�ും, ഈ PIN ഉപേയാഗി�ു�തിനും, രഹസ�മായി 
സൂ�ി�ു�തിനും, സംര�ി�ു�തിനും, അതുേപാെലതെ� digiSavings ൽ 
നൽകിയി�ു� എ�ാ ഓർഡറുകൾ�ും, വിവര�ൾ�ും, നിര�ുകൾ�ുമു� 
പൂർ� ഉ�രവാദി�ം നി�ൾ സ�ീകരി�ു�ുെവ�ും നി�ൾ 
അംഗീകരി�ുകയും, �പതിനിധീകരി�ുകയും, ഉറ�് നൽകുകയും െച�ു�ു. 
അ�രം  PIN-ന്െറ സുര� നിലനിർ�ു�തിന് നി�ൾ എ�ായ് േ�ാഴും 
ഇവിെട സൂചി�ി�ിരി�ു� എ�ാ ഉചിതമായ നടപടികളും 
സ�ീകരിേ��താണ്. 

ഏെത�ിലും തര�ിൽ കാർഡ ് ന�െ�ടുേ�ാൾ   (കള�ുേപാകുക/ 
േമാഷ് ടി�െ�ടുക)    DBS ബാ�് അതിന്െറ സ�ൂർ� വിേവചനാധികാര 
പരിധിയിൽ ഉൾെ�ടു�ി നിലവിലു� ഫിസി�ൽ Debit Card ൽ  ഒരു പുതിയ 
PIN നൽകുകയും അതിനായി ഫീസ് ഈടാ�ുകയും െച�ു�താണ്. 
അനധികൃത ഇലക്േ�ടാണിക് ഇടപാടുകൾ സംബ�ി� RBI 
മാർ�നിർേ�ശ�ൾ�ും , ബാ�ിനെ്റ ആഭ��ര നയ�ൾ�ുo വിേധയമായി, 
Debit Card നെ്റേയാ,  PIN ന്െറേയാ  ഏെത�ിലും തര�ിലു� െത�ായ / 
വ�നാപരമായ / അനധികൃത / ഡ�ൂ�ിേ��്  ഉപേയാഗo DBS Bank െന 
ബാധ��രാ�ി�.  ഏെത�ിലും മൂ�ാം ക�ികളിൽ Debit Card 
എ�ിേ�രു�േതാ മൂ�ാം ക�ികളിൽ PIN െവളിവാകു�േതാ മൂലമു� Debit 
Card ന്െറ ഉപേയാഗം/ദുരുപേയാഗം എ�ിവയുമായി ബ�െ�� ഏെത�ിലും 
അന�രഫല�ൾ�് DBS Bank ബാധ��മായിരി�ി�.  നി�ളുെട 
അ�ശ�മൂലം digiSavings ഉൾെ�െടയു� േസവന�ളിേല�് ഏെത�ിലും 
മൂ�ാം ക�ി�് �പേവശനം ലഭി�ാൽ അതിന ് നി�ൾ 
ഉ�രവാദിയായിരി�ും. കൂടാെത, അ�രം ആ��സ് അെ��ിൽ 
മെ�െ��ിലും മൂലമു�ാകു�  ദുരുപേയാഗം/ഉപേയാഗം എ�ിവയിൽ 
നി�ു�  ബാധ�തകൾ, െചലവുകൾ അെ��ിൽ നാശന��ൾ 
എ�ിവയ് െ�തിെര DBS Bank ന് ന�പരിഹാരം നൽേക�തായും വേ��ാം. 

5.9.5 ATM ഉപേയാഗം 

ഇ��യിലും വിേദശ�ും Visa േലാേഗാ �പദർശി�ി�ു� ഏെത�ിലും DBS Bank 
ATM േലാ Visa േലാേഗാ �പദർശി�ി�ു� Visa ATM േലാ പണം പിൻവലി�ാനും മ� ്
ഇടപാടുകൾ നട�ാനും നി�ളുെട Debit Card ഒരു സാധാരണ ATM Card ആയി 
ഉപേയാഗി�ാം. നി�ളുെട DBS Bank International Debit Card മായി ലി� ്
െചയ് തിരി�ു� ഏത് അ�ൗ�ിേല�ും സൗകര��പദമായി 24 മണി�ൂറും  
ആക് സസ് സാധ�മാ�ു� Visa യ് � ് ഇ��യിൽ 43,000-ലധികം ATMകളും 
േലാകെമ�ാടുമായി 1,000,000-�ിലധികം ATMകളുമു�്. ഇ��യിലും 
േലാകെമ�ാടുമു� എ�ാ Visa ATMകളുെടയും സമ�ഗമായ ലി�ിനായി 
www.visa.com എ� Visa െവബ്ൈസ�് സ�ർശി�ുക. 



നി�ളുെട അ�ൗ�ിെല ബാലൻസ ് ലഭ�തയ്�് വിേധയമായി, ATMലൂെട 
�പതിദിനം പണം പിൻവലി�ാനു� പരിധി ബാ� ് കാലാകാല�ളിൽ 
നിർ�യി�ുകയും റഫറൻസിനായി digibank ആ�ിൽ നൽകുകയും െച�ും. 

നി�ൾ�് ഏെത�ിലും Visa ATM ൽ നി�് പണം പിൻവലി�ാൻ 
കഴിയു�ിെ��ിൽ കുറ� തുക നൽകി വീ�ും �ശമി�ാം (ചില ATMകൾ� ്
പണം നൽകാനു� പരിധി ഉ�തിനാൽ). അെ��ിൽ കുറ�് മിനി�ുകൾ� ്
േശഷം �ശമി�ു േനാ�ാം (െന�് വർ�് െസർവർ �പവർ�നരഹിതമാകാം). 

5.9.6 DBS Bank നെ്റ ATM കളിൽ 

ഇ��യിെല ഏത് DBS Bank ATM കളിലും നി�ൾ� ്(നി�ളുെട Debit Card മായി 
ഒരു digiSavings ലി�് െച��ി�ുെ��് കരുതുക.):  

a. നി�ളുെട DigiSavings ൽ നി�ും പണം പിൻവലി�ാം. 
b.  നി�ളുെട digiSavings നെ്റ അ�ൗ�് ബാലൻസ് പരിേശാധി�ാം. 
c.  ഒരു മിനി അ�ൗ�് േ��്െമന്റ് ലഭ�മാ�ാം. 
d.  digiSavings േല�് പണം/െച�് നിേ�പം നട�ാo.   
e.  ബാ�ുമായി ബ�െ�ടു�ിയി�ു� നി�ളുെട Debit Card മായി 

ബ�ി�ി�ി�ു� അ�ൗ�ുകൾ�ിടയിൽ ഫ�് �ടാൻ��ർ െച�ാo 
f.  DBS Bank ഇ�� െന�് വർ�ിെല മൂ�ാം ക�ി അ�ൗ�ുകളിേല�് ഫ�് 

�ടാൻ��ർ െച�ാo 
g.  നി�ളുെട PIN മാ�ാo. 
h.  നിലവിൽ, ഇ��യിെല DBS Bank ATM കളിെല എ�ാ ഇടപാടുകളും 

സൗജന�മാണ്. 

 
�ശ�ി�ുക: ഇ��യിൽ �ിര താമസമി�ാ�വരുെട (NRI) 
അ�ൗ�ുകളിേല�ു� ഫ�് �ടാൻ��ർ അനുവദനീയമെ�� കാര�ം 
�പേത�കo �ശ�ിേ��താണ.് 

5.9.7 DBS Bank ഇതര ATM കളിൽ 

Visa ATM കളിൽ നി�ളുെട digiSavings നെ്റ പണം പിൻവലി�ലും ബാലൻസ ്
അേന�ഷണ ഇടപാടുകളും മാ�തേമ കഴിയൂ. 2018 ആഗ�് 1 മുതൽ എ�ാ 
ഇടപാടുകൾ�ും (DBS ഇതര ബാ�് ATMകളിൽ) ആദ�െ� 10 സൗജന� 
ഇടപാടുകൾ�് (�പതിമാസം) േശഷമു� ഇടപാടുകൾ�് നിര�ുകളും ഫീസും 
അനുസരി�് �ടാൻസാ�ൻ ചാർജ്/ഫീസിന ് വിേധയമാകുെമ� കാര�ം 
�ശ�ി�ുക. ഇ��യിെല DBS Bank ഇതര ATM കളിൽ നി�ു� എ�ാ 
പിൻവലി�ലുകളും നി�ളുെട Debit Card അ�ൗ�ിെല ബാലൻസ ്
ലഭ�തയ്�ും ബാ�് കാലാകാല�ളിൽ നിർ�യി�ു� പരിധികൾ�ും 
വിേധയമായിരി�ും. എ�ാ ATM കളിലും ബാലൻസ് അേന�ഷണ ഓപ്ഷൻ 
ഇെ�� കാര�ം �ശ�ിേ��താണ.് 

5.10 Debit Card സവിേശഷതകൾ: 



5.10.1 േപായിന്റ-്ഓഫ-്െസയിൽ (പി.ഒ.എസ)് ഇടപാടുകൾ 

ഇ��യിെല 4,25,000 Visa ഇലക്േ�ടാണിക് മർ�നറ്് ഔ�് െല�ുകളിലും 
േലാകെമ�ാടുമു� 24 ദശല��ിലധികം േഷാ�ിംഗ്  ഔ�് െല�ുകളിലും 
നി�ളുെട Visa International Debit Card ഉപേയാഗി�ു�ത് എളു�മായിരി�ി�. 
നി�ളുെട േഷാ�ിംഗ് അനുഭവം ശരി�ും ആസ�ാദ�കരമാ�ാൻ ഈ 
ലളിതവും സൗകര��പദവുമായ ഘ��ൾ പാലി�ുക. 

a. േപായിന്റ്-ഓഫ്-െസയിൽ വ�ാപാര  �ാപന�ിൽ  Visa / Visa Tap-To-Pay 
അടയാളം ഉേ�ാെയ�് േനാ�ുക. വ�ാപാരി�് ഇലക്േ�ടാണിക് 
േപായിന്റ് ഓഫ് െസയിൽ കാർഡ് ൈസ��ിംഗ് െടർമിനൽ / Visa Tap-To-Pay 
�പാ��മാ�ിയ െടർമിനൽ ഉ�ായിരി�ണം. 

b. സാധനം വാ�ിയതിന് േശഷം  നി�ളുെട Debit Card നൽകുക. 
c. അംഗീകാര�ിനായി Visa ഇലക്േ�ടാണിക് ഡാ� ക�ാപ് ചർ െടർമിനലിൽ 

വ�ാപാരി Debit Card ൈസ�� ് െച�ും. Visa Tap-To-Pay ഇടപാടാണ ്
ആവശ�െമ�ിൽ, വ�ാപാരി Tap-To-Pay �പവർ�ന�മമാ�ിയ റീഡർ/ 
െടർമിനലിന് അടു�ു� ഉപേഭാ�ാവ് Debit Card ൈകവശം െവ�ും. 

d. Visa Tap-To-Pay Debit Card ഇടപാടുകൾ 2,000 രൂപ അെ��ിൽ അതുേപാലു� 
അനുവദനീയമായ മ�് തുകയാെണ�ിൽ, ടാ�-്ടു-േപ 
�പവർ�ന�മമാ�ിയ െടർമിനലുകളിൽ, അംഗീകാര�ിനായി 
നി�ൾ�് PIN ആവശ�മി�. മേ�െത�ിലും POS ഇടപാടുകൾ 
നട�ണെമ�ിൽ  അംഗീകാര�ിനായി നി�ളുെട ATM PIN 
നൽേക�തു�്. 

e. ഓേരാ Visa Tap-To-Pay ഇടപാടിനെ്റയും മൂല�ം 2000 രൂപയിൽ കവിയാ�, 
അെ��ിൽ സമയാസമയ� ് നി�ളുെട സ�ൂർ�വുമായ 
വിേവചനാധികാര�ിൽ നി�െള മുൻകൂറായി അറിയി�ാെത ഞ�ൾ 
നിർ�യി�ു� മ� ് തുകകളിൽ കൂടുതൽ അ�ാ�, എ�ത കാർഡ് 
ഇടപാടുകൾ േവണെമ�ിലും Visa Tap-To-Pay റീഡർമാർ�്  നി�ളുെട Debit 
Card ഉപേയാഗി�ു െച�ാവു�താണ്.  

f. വിജയകരമായ അംഗീകാര�ിന ് േശഷം, ഇടപാട് നട�ിയ 
തുകയ്�ായി അഭ�ർ�ന  നി�ളുെട digiSavings േല�് നൽകും. തുടർ� ് 
നി�ളുെട digiSavings ഇടപാട് നട�ിയ തുക െഡബി�് െച�െ�ടും. 

g. ഒരു വിൽ�ന �ി�് സൃ�ി�െ�ടും. 
h. വ�ാപാരി�് ആവശ�െമ�ിൽ വിൽ�ന �ി� ്പരിേശാധി�് ഒ�ുവയ്�ാം. 

നി�ളുെട ഒ� ് കാർഡിന്െറ മറുവശ�ു� ഒ�ുമായി 
െപാരു�െ�െട�താണ്. 

i. നി�ളുെട Debit Card നി�ൾ തിരിെക വാ�ു�ുെവ�് ഉറ�ാ�ുക. 
j. ഭാവി റഫറൻസിനായി നി�ളുെട വിൽ�ന �ി�ിനെ്റ പകർ� ്

സൂ�ി�ുവയ്�ാം. 
k. നി�ളുെട DigiSavings െല ബാലൻസ് ലഭ�തയ്�് വിേധയമായി, വ�ാപാര 

ഔ�് െല�ുകളിൽ നി�ളുെട Debit Card ഉപേയാഗി�ു�തിനായി 
തുകയുെട �പതിദിന പരിധി കാലാകാല�ളിൽ ബാ� ്
നിർ�യി�ു�താണ്. ഒരു വ�ാപാര �ാപന�ിൽ Debit Card 



ഉപേയാഗി�ുേ�ാൾ വാ�ു� തുക എേ�ാഴും digiSavings ൽ നി�ും 
െഡബി�് െച�ു�താണ.് 

l. Debit Card കാർഡ് ഇടപാടുകൾ�് ഒ�്/PIN �ിരീകരണം 
ആവശ�മായതിനാൽ വാ�ു� സമയ�് നി�ളുെട Debit Card നി�ൾ 
തെ� ഹാജരാേ��തു�്. െമയിൽ ഓർഡർ / െടലിേഫാൺ ഓർഡർ 
ഇടപാടുകൾ�് Debit ഉപേയാഗി�ാൻ കഴിയി�. 

 
Visa േലാേഗാ �പദർശി�ി�ു� ഇ��യിലും വിേദശ�ുമു� വ�ാപാര 
�ാപന�ളിെല Visa പി�ുണയു� േപായിനറ്-്ഓഫ-്െസയിൽ 
െടർമിനലുകളിൽ മാ�തേമ Visa international Debit Card സ�ീകരി�ുകയു�ൂ. 
േപായിന്റ് ഓഫ് െസയിൽ െടർമിനലുകളിെല വ�ാപാര �ാപന�ളിൽ Debit 
Card ഉപേയാഗി�ുേ�ാെഴ�ാം നി�ൾ വി��ന നട�ിയതിനു�  �ി�ിൽ 
ഒ�ിടുകയും വിൽ�ന �ി�ിനെ്റ പകർ�് സൂ�ി�ുകയും േവണം. വിൽ�ന 
�ി�ിന്െറ പകർ�ുകൾ ഞ�ൾ നൽകി�. നി�ൾ വ��ിപരമായി 
ഒ�ിടാ�തും എ�ാൽ െതളിയി�ാൻ കഴിയു�തുമായ ഏെതാരു വിൽ�ന 
�ി�ും നി�ളുെട ബാധ�തയായി കണ�ാ�ും. 

ലഭി�ു�േതാ ഓഫർ െച�ു�േതാ ആയ ചര�ുകളുെടയും 
േസവന�ളുെടയും വിതരണം ഉൾെ�െടയു�, എ�ാൽ അതിൽ മാ�തം 
പരിമിതെ�ടു�ാെത, വ�ാപാരി� ് നി�ളുമായി ഉ�ാേയ�ാവു� 
ഏെത�ിലും ഇടപാടുകളുെട ഒരു ഉ�രവാദി�വും ഞ�ൾ 
സ�ീകരി�ു�ത�. Visa പി�ുണയു� ഏെത�ിലും കാർഡ് വ�ാപാര 
�ാപനവുമായി ബ�െ��് നി�ൾ�് എെ��ിലും പരാതിയുെ��ിൽ, 
നി�ൾ ആ വ�ാപാര�ാപനവുമായി േനരി� ് ഇടെപ�് �പ��ം 
പരിഹരിേ��താണ്. അ�െന െച�ാനായി� എ�ിലും ഞ�േളാടു� 
ബാധ�തകളിൽ നി�് നി�ൾ ഒഴിവാകുകയി�. Debit Card ൈസ��ുെചയ് തതിന ്
േശഷം നി�ളുെട വാ�ൽ ഇടപാട് റ�ാ�ാനും, സാധന�ൾ 
സ�ീകരി�ാതിരി�ാനും നി�ൾ തീരുമാനി�ുകയാെണ�ിൽ, വ�ാപാരി 
ഉടനടി ഇടപാട് റ�ാ�ുകയും റ�ാ�ൽ �ി�് നി�ൾ�് ൈകമാറുകയും 
െച�ു�ുെവ�് ഉറ�ാേ��താണ്. അതിന് േശഷമു� ഏത് റ�ാ�ലും 
ഏെ�ടു�ു� ബാ�് വഴി വ�ാപാരിയിൽ നി�് 'ചാർജബ്ാ�'് ആയി റൂ� ്
െച�െ�ടും.  ഈ �പ�കിയ പൂർ�ിയാ�ാൻ സമയം ആവശ�മാണ.് തുകയുെട 
പൂർ�േമാ ഭാഗികേമാ ആയ റിേ�ണിന് യാെതാരു ഉറ�ും നി�ൾ� ്
നൽകാനാകി�. 

ഇടപാടുകളുെട മൂല�ം/െചലവ് എ�ിവയ് �് മുകളിൽ ഏെത�ിലും വ�ാപാര 
�ാപനം ഈടാ�ു� നിര�ുകൾ�ും ഇടപാട് തുകയ് െ�ാ�ം നി�ളുെട 
അ�ൗ�ിൽ നി�ും അവ കുറ�ു�തിനും ഞ�ൾ 
ഉ�രവാദികളായിരി�ി�. 

സാധന�ൾ/േസവന�ൾ വാ�ിയ നടപടി റ�ാ�ു�തും തുടർ�ു� തുക  
െ�കഡി�് െച�െ�ടു�തും ര�് വ�ത��� ഇടപാടുകളാണ്. വ�ാപാരിയിൽ നി� ്



അത് ലഭി�ുേ�ാൾ മാ�തേമ റീ-ഫ�് നി�ളുെട digiSavings േല� ് (റ�ാ�ൽ 
നിര�ുകൾ കുറ� ്) െ�കഡി�് െച�െ�ടുകയു�ൂ.  റ�ാ�ിയ തീയതി മുതൽ 30 
ദിവസ�ിനു�ിൽ നി�ളുെട digiSavings ൽ െ�കഡി�് േപാ�് െച��ിെ��ിൽ, 
വ�ാപാരിയിൽ നി�ു� റ�ാ�ൽ �ി�ിന്െറ പകർ� ് സഹിതം നി�ൾ 
ഞ�െള അറിയി�ണം. 

െമയിൽ ഓർഡർ/േഫാൺ വാ�ലുകൾ�് Debit Card ഉപേയാഗി�രുത,് 
അ�ര�ിലു� ഏെതാരു ഉപേയാഗവും അനധികൃതമായി 
കണ�ാ�ുകയും അതുമായി ബ�െ��് ഉ�ാകു� എ�ാ െചലവുകൾ�ും 
അന�രഫല�ൾ�ും നി�ൾ ബാധ��രായിരി�ുകയും െച�ും. 

5.10.2 mVisa/Bharat QR 

mVisa/Bharat QR സൗകര�ം ഉപേയാഗി�് ഇ��യിെല mVisa / Bharat QR 
വ�ാപാരികൾ�് േപയ് െമന്റുകൾ നട�ാൻ നി�ളുെട Visa Virtual Debit Card / Visa 
International Debit Card എ�ിവ ഉപേയാഗി�ാം. mVisa / Bharat QR സൗകര�ം 
ഉപേയാഗി�ു�തിന ് നി�ൾ പണമടയ്�ാൻ ആ�ഗഹി�ു� ബ�െ�� 
വ�ാപാരിയുെട QR േകാഡ് ��ാൻ െച�ുകയും േപയ് െമനറ്് വിശദാംശ�ൾ 
പരിേശാധി�തിന ് േശഷം േപയ് െമനറ്ിന് അംഗീകാരം നൽകുകയും 
െചേ��താണ� ് നി�ൾ സ�തി�ു�ു. mVisa/Bharat QR ഇടപാട ്
പൂർ�ിയാകുേ�ാൾ, നി�ൾ വ�ാപാരികൾ�് പണമടയ്�ു� തുക 
നി�ളുെട Debit Cardമായി ലി�് െചയ് തിരി�ു� digiBank ഇ-വാല�ിൽ നിേ�ാ 
digiSavings അ�ൗ�ിൽ നിേ�ാ െഡബി�് െച�െ�ടുെമ�് നി�ൾ 
സ�തി�ു�ു. ഒരു ഇടപാട്  സoബ�ി�്  ഉപേഭാ�ാവിന് തർ�മു�ായാൽ, 
തർ� പരിഹാര മാർ�നിർേ�ശ�ൾ�നുസൃതമായി മർ�ന്റ് അക�യർ 
ബാ�ിൽ നി�് ചാർജ്ബാ�് ഉയർ�ു�തിനു� �ാൻേഡർഡ് നടപടി�കമം 
ബാ�് പി�ുടരും. തർ�പരിഹാര തുക ഉപേഭാ�ാവിനെ്റ അ�ൗ�ിേല� ്
െ�കഡി�് െച�െ�ടു�തിന് കുറ�ത് 45 ദിവസെമ�ിലും  എടു�ും. 

5.11 അ�ാരാഷ്�ട ഉപേയാഗം  

നി�ളുെട Debit Card DBS ബാ�് ATMകളിലും ഇ��യിലും വിേദശ�ുമു� Visa 
ATMകളിലും സ�ീകരി�ു�ു. േന�ാളിലും ഭൂ�ാനിലും വിേദശനാണ�മായി 
പണമടയ്�ു�തിന ്നി�ളുെട Debit Card സാധുതയു�ത�. 

ദയവായി �ശ�ി�ുക: അ�ാരാഷ്�ട പണം പിൻവലി�ൽ ഇടപാടുകളുെട 
കാര��ിൽ, ബാധകമായ വിനിമയ നിര�ുകളും ഫീസും ഈടാ�ും. 

Debit Card ന്െറ ഉപേയാഗം കാലാകാല�ളിൽ നിലവിലു� റിസർവ് ബാ�് ഓഫ ്
ഇ��യുെട (ആർബിഐ) എകസ്്േച�് കൺേ�ടാൾ െറഗുേലഷനുകൾ� ്
അനുസൃതമായിരി�ണം. നി�ൾ അ�െന െച�ു�തിൽ പരാജയെ��ാൽ, 
Foreign Exchange Management Act 1999 (FEMA)  �പകാരമു� നടപടി�് നി�ൾ 
ബാധ��രായിരി�ും. Foreign Exchange Management Act 1999 (FEMA) 
കാലാകാല�ളിൽ േഭദഗതി െച�െ�ടുകേയാ മാററെ�ടുകേയാ െചയ് േത�ാം. 
കൂടാെത, ബാ�് അെ��ിൽ RBI നി�െള Debit Card ൈകവശം വയ്�ു�തിൽ 



നി� ് വില�ിേയ�ാം. നി�ൾ എക് സ് േച�് കൺേ�ടാൾ െറഗുേലഷനുകൾ 
അനുസരി�ാ�തിൽ നി� ് ഉ�ാകു� എ�ാ പരിണതഫല�ളിൽ നി�ും 
ഞ�ൾ ഉ�വാദിത�രഹിതരായിരി�ും. വിേദശ�ായിരി�ുേ�ാൾ Visa ATM 
കളിൽ പണം പിൻവലി�ു� സമയ�് അ�ൗ�് തിരെ�ടു�ു�തിനു� 
3 ഓപ് ഷനുകൾ സ് �കീനിൽ �പദർശി�ി�ും - 1) േസവിംഗ് സ;് 2) പരിേശാധന; 3) 
െ�കഡി�്. ദയവായി Visa െന�് വർ�ിൽ എ�ു�തിനായി "െച�ിംഗ്" ഓപ്ഷൻ 
തിരെ�ടു�ുക. ചില രാജ��ളിൽ നി�ൾ�് "െ�കഡി�്" ഓപ്ഷൻ 
തിരെ�ടുേ��ി വേ��ാം. 

വിേദശ�ു� ചില വ�ാപാര �ാപന�ളിൽ (�പേത�കി�് യുൈണ�ഡ് 
േ��്സ ്ഓഫ ്അേമരി�യിൽ), നി�ളുെട Debit Card ഒരു െ�കഡി�് കാർഡായി 
ൈസ��് െച�ാൻ നി�ൾ കാഷ�േറാട് ആവശ�െ�േട�ി വേ��ാം. ചില 
രാജ��ളിൽ "െഡബി�്" എ�ത ്േലാ�ൽ െന�് വർ�ിേല� ്മാ�തേമ കണക് �് 
െചയ് തി�ു�ൂ, അതിനാൽ അവ Visa െന�് വർ�ിൽ എ�ാ�തിനാൽ ഇടപാട ്
നിരസി�െ�ടു�തായി വരും. എ�ാൽ നി�ളുെട Debit Card ഒരു Debit Card 
ആയി �പവർ�ി�ു�ത് തുടരും. 

5.12 നി�ളുെട Debit Card ന്െറ �പേയാജന�ൾ 

5.12.1 ഇൻഷുറൻസ ്

Visa International Debit Card ന�െ��തു മൂലമു�ാകു� ബാധ�തയും വ��ിഗത 
വിമാന അപകട പരിര�യും നൽകു�ു. 

5.12.1.1 ന�െ�� കാർഡ് ബാധ�ത പരിര� 50,000 രൂപ വെര 

നി�ളുെട DBS Bank International Debit Card  നഷ് ടെ�ടുകേയാ 
േമാഷ് ടി�െ�ടുകേയാ െച�ു�ത് മൂലമു�ാകു� വ�നാപരമായ വാ�ൽ 
ഇടപാടുകളിൽ നി�് നി�ൾ പരിര�ി�െ��ിരി�ു�ു. ഈ പരിര� ഒ�ത് 
(9) ദിവസേ��് ബാധകമായിരി�ും. റിേ�ാർ�് െച�ു�തിന് മുൻപു� 2 
ദിവസെ�യ്�ും റിേ�ാർ�് െച��തിനു േശഷമു�  7 ദിവസെ�യ്�ും 
പരിര� ലഭി�ും.  കാർഡിന്െറ നഷ് ടേമാ േമാഷണേമാ ഇ��യിെല DBS Bank 
(ഞ�ളുെട DBS Bank ക�മർ സർവീസിനായി 18602103456 എ� ന�റിൽ 
വിളി�ുക) അെ��ിൽ Visa Global Assistance െഹൽ�് ൈലനിേല� ്
(വിേദശ�ാെണ�ിൽ) റിേ�ാർ�് െചേ��താണ്. ഞ�ളുെട 24 മണി�ൂറും 
�പവർ�ി�ു� ക�മർ സർവീസ് േഹാ�് ൈലനിേല�് 18602103456 എ� 
ന�റിൽ വിളിേ�ാ അെ��ിൽ �പവൃ�ി ദിവസ�ളിെല �പവർ�ന 
സമയ�ളിൽ നി�ൾ�് അടു�ു� �ബാ�് സ�ർശിേ�ാ, േരഖാമൂലേമാ 
ന�ം / േമാഷണം / അനധികൃത ഉപേയാഗം എ�ിവെയ�ുറി�് ഞ�െള 
അറിയി�ാവു�താണ്. കൂടുതൽ വിവര�ൾ�് Visa International Debit Card കരാർ 
പരിേശാധി�ുക. 

പരിര�യുെട വ�ാ��ി: ന�െ��േതാ േമാ�ി�െ��േതാ ആയ DBS Bank  
International Debit card ന്െറ എ�ാ വ�നാപരമായ വിനിേയാഗവും, ഇവയിൽ 
വ�ാജ ഉപേയാഗം, യാ�തയ്�ിടയിൽ ന�െ�ടൽ, ATM ഇടപാടുകൾ, ഇന്റർെന� ്



ബാ�ിംഗ് ഇടപാടുകൾ, േപായിനറ്് ഓഫ് െസയിൽ / മർ�ന്റ ് �ാപന�ളുെട 
ഇടപാടുകൾ, �പീ-െഡലിവറി എ�ീ കാരണ�ൾ ഉൾെ�ടു�ു. 

േപാളിസിയുെട ഉേ�ശ��ിനായി: ATM ത�ി� ് എ�തുെകാ�് 
അർ�മാ�ു�ത് വ�നാപരമായ പണം പിൻവലി�ലും േമാ�ി�/ന�െ�� 
കാർഡുകൾ ഉപേയാഗി�ു� വ�നാപരമായ ഇടപാടുകളും ഉൾെ��താണ.് 
നഷ് ടെ��/േമാഷ് ടി�െ�� കാർഡുകൾ ഉപേയാഗി�് ഇനറ്ർെന�ിൽ നട�ു� 
വ�നാപരമായ ഇടപാടുകെളയാണ് ഇന്റർെന�് ബാ�ിംഗ് ത�ി�് എ� ്
നിർവചി�ിരി�ു�ത്. കാർഡ് അംഗം/അംഗീകൃത വ��ിയ�ാ�വർ ATM 
മായി ബ�െ��് നട�ിയ ഇടപാടുകൾ പരിര�ി�െ�ടു�ു. 

എ�ാ PIN അെ��ിൽ േസാഫ്�് േടാ�ൺ ID �പാമാണീകരി�േതാ അെ��ിൽ PIN 
പരിേശാധി�ുറ�ി�േതാ ആയ ഇടപാടുകൾ പരിര�ി�െ�ടി� എ�ത ്
�ശ�ി�ുക. കാർഡ് നഷ് ടെ��ാൽ/കാർഡ് േമാ�ി�െ��ാൽ 3 
ദിവസ�ിനു�ിൽ നി�ൾ അധികാരപരിധിയിെല ബ�െ�� േപാലീസ ്
അധികാരി�് ആദ� അേന�ഷണ റിേ�ാർ�് (എഫ്. ഐ. ആർ) ഫയൽ 
െച�ുകയും അതിന്െറ പകർ� ് 3 ദിവസ�ിനു�ിൽ ബാ�ിന ്
സമർ�ി�ുകയും െച�ു�താകു�ു. 

ന�െ�� കാർഡ് മൂലമു�  ബാധ�ത: 

a. റിേ�ാർ�് െച�ു�തിന് മുൻപു� 2 ദിവസെ�യ്�ും റിേ�ാർ� ്
െച��തിനു േശഷമു�  7 ദിവസെ�യ്�ും പരിര� ലഭി�ും. 

b. ATM ഇടപാടുകൾ, ഇന്റർെന�് ബാ�ിംഗ് ഇടപാടുകൾ, േപായിനറ്് ഓഫ ്
െസയിൽ/മർ�ന്റ ് എ�ാ�ിഷ് െമനറ്് ഇടപാടുകൾ എ�ിവയിൽ 
വ�ാജമായി ഉപേയാഗി� / യാ�തയ്�ിടയിൽ നഷ് ടെ�� Debit Card കളുെട 
എ�ാ വ�നാപരമായ ഉപേയാഗ�ളും പരിര�ി�െ�ടും. 

c. വ�നാപരമായ പണം പിൻവലി�ലും േമാ�ി�/ന�െ�� 
കാർഡുകളിൽ നി�ു� വ�നാപരമായ ഇടപാടുകളുമാണ് ATM ത�ി� ്
എ�തുെകാ�് നിർവചി�ിരി�ു�ത്. 

d. ATMമായി ബ�െ�� ഇടപാടുകൾ കാർഡ് അംഗം/അംഗീകൃത വ��ി 
നട�ു�തെ��ിൽ അവ പരിര�ി�െ�ടും. 

e. ഏെത�ിലും PIN അടി�ാനമാ�ിയു� ഇടപാടുകൾ (ATM, ഇൻറർെന�,് 
െടലിേഫാൺ മുതലായവ)  അനധികൃത വ��ി നിർബ�ി�് PIN 
ൈക�ലാ�ിയതാെണ�ിൽ മാ�തം പരിര�ി�െ�ടും. 

f. ര�ാം െലവൽ ഓതൈറേസഷനുകളിൽ ഉ�ാകു� എ�ാ ന��ളും 
പരിര�ി�െ�ടി�. എ�ാ കാർഡുകളും ചി�,് PIN എ�ിവ 
അടി�ാനമാ�ിയു�താെണ�് ഉറ�ുനൽകു�ു. 

g. നഷ് ടെ��/േമാഷ് ടി�െ�� കാർഡുകൾ ഉപേയാഗി� ് ഇന്റർെന�ിൽ 
നട�ു� വ�നാപരമായ ഇടപാടുകെളയാണ് ഇന്റർെന�് ബാ�ിംഗ ്
ത�ി�് എ�ത് െകാ�് നിർവചി�ിരി�ു�ത്. 

h. െഡലിവറി�് മുൻപ ്നട�ു� ത�ി�ിന് പരിര�യി�. 
i.  കാർഡ് ന�െ��ാൽ FIR സമർ�ിേ��ത് നിർബ�മാണ്. 

5.12.2 വ�ാജ കാർഡുകൾ 



a.  സ് കി�ിംഗ് - െടലിേഫാൺ, ഫാക് സ് െമഷീനുകൾ, തപാൽ േസവന�ൾ 
അെ��ിൽ ക��ൂ�ർ അധിഷ് ഠിത സംവിധാനേമാ െന�് വർേ�ാ 
ഉപേയാഗി�് കാർഡ് അംഗെമ�് കരുതു� ഒരു വ��ി�് വസ് തുേവാ 
അധ�ാനേമാ േസവന�േളാ വിൽ�ുകയും ഒരു വ�ാപാരി 
ൈകമാറുകയും െച�ു� ബാ�് കാർഡിന്െറ (കളുെട) ഏെത�ിലും 
വ�നാപരമായ ഉപേയാഗം. 

 

b. കാർഡ് അംഗ�ിനെ്റ അറിവി�ാെത ബാ�് നൽകിയേപാലു� 
ഡ�ൂ�ിേ��് അെ��ിൽ വ�ാജ കാർഡുകൾ മൂലമു�ാകു� ന��ൾ. 

c. ഇൻഷ�ർ െച��യാൾ എ�തയും േവഗം കാർഡ് റ�ാ�ണം.  ഇത് ഏെത�ിലും 
സാഹചര��ിൽ അനധികൃത ആക് സസ് അെ��ിൽ േമാഷണം 
സംബ�ി� അറിയി�് ലഭി�തിന് േശഷം 7 ദിവസ�ിൽ കൂടരുത്. 

 

d. റിേ�ാർ�ിംഗ് കാലയളവ് - റിേ�ാർ� ് െച�ു�തിന് മുൻപു� ര�ു 
ദിവസവും റിേ�ാർ� ്െച��തിനു േശഷമു� 7 ദിവസവും. 

  

e. തർ��ിലു� വ�ാജ ഇടപാട് അട�ിയ േ��് െമനറ് ് ഇഷ�ൂ െച�� 
തീയതി മുതൽ 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ നി�ൾ െ�യിം റിേ�ാർ� ്
െച�ണം. 
 

5.12.3 ഓൺൈലൻ ത�ി�് സംര�ണം  

a. ഫിഷിംഗ്/അ�ൗ�് ഏെ�ടു�ൽ - ഇൻഷ�ർ െച�� ആളുെടേയാ ഇൻഷ�ർ 
െച�� ബാ�് കാർഡ് േ�പാസസറുെടേയാ ഉടമ�തയില�ാ�േതാ / 
�പവർ�ി�ി�ാ�േതാ/കരാറിൽ ഏർെ�ടാ�േതാ ആയ ഒരു 
ഇലക്േ�ടാണിക ് ക��ൂണിേ�ഷനിലൂെട വിശ�സനീയമായ 
�ാപനമായി ഇടെപ�ുെകാ�് ഉപേയാ�ൃനാമ�ൾ, പാസ് േവഡുകൾ, 
ഏെത�ിലും കാർഡ് വിശദാംശ�ൾ എ�ിവ േപാലു� ത���പധാനമായ 
വിവര�ളിേല�ു� അനധികൃത ആക് സസ് േനടുകയും, ഇ�രം  
വിവര�ൾ മൂലം ഏെത�ിലും ത�ി�് / വ�ന നട�ുകയും െച�ു�ത്. 

 

b. ബാ�് നി�ൾ� ് നൽകിയി�ു� അംഗീകൃത CVV (കാർഡ് 
െവരിഫിേ�ഷൻ വാല�ു േകാഡ്) ഉപേയാഗി�് െകാ�് നട�ു� Debit 
Card കളുെട എ�ാ ഓൺൈലൻ വ�നാപരമായ ഉപേയാഗവും േപാളിസി 
കവർ െച�ു�ു. 



 

c. നി�ൾ�് ബാ�് ഇഷ�ൂ െച�� അംഗീകൃത PIN ഉപേയാഗി�് കാർഡ് 
ഇടപാടുകൾ നട�ു�ത് വഴി  ഏെത�ിലും ന�േമാ േകടുപാടുകേളാ 
മൂലമു�ാകു� ബാധ�ത കവർ െച�ു�ു. 

 

d.  റിേ�ാർ�ിംഗ് കാലയളവ് - റിേ�ാർ�് െച��തിനു മുൻപെ� 2 
ദിവസ�ളും റിേ�ാർ�് െച��തിനു േശഷമു� 7 ദിവസ�ളും .   

e.  െസക�ൂരി�ി േകാഡ്/പാസ് േവഡ് അടി�ാനമാ�ിയു� ഇടപാടുകൾ 
പരിര�ി�െ�ടു�ി�. 

 

f.  േനരിേ�ാ അ�ാെതേയാ ഉ�ാകു� ഏെത�ിലും െ�യിമിന് ക�നി 
പണമടയ്�ി�. 

 

g.  ഇൻഷുറൻസിനെ്റ മുഴുവൻ കാലയളവിലും ഏത ് സമയ�ും 
അംഗീകൃത VeriSign െസക�ൂരി�ി �ാ�സ് അെ��ിൽ മേ�െത�ിലും 
ത�ുല� സുര�ാ �ാ�സ് ഇ�ാ� ഏെത�ിലും ൈസ�ിൽ Debit Card 
ദുരുപേയാഗം കാരണം നി�ൾ�ു�ായ ന�ം പരിര�ി�െ�ടു�ി� . 

 

h. േഹാ�് െവബ് ൈസ�്/അംഗീകൃത ബാ�് വഴിയു� ഏെത�ിലും 
പരാജയെ�� / ഡ�ൂ�ിേ�� ് / നിരസി� ഇടപാടുകൾ 
പരിര�ി�െ�ടു�ി�. 

 

i. േഹാ�് െവബ് ൈസ�്/അംഗീകൃത ബാ�് വരു�ിയ പിശകുകൾ, 
ന�െ��/േമാ�ി� കാർഡുകൾ ഉപേയാഗി� ് ഇനറ്ർെന�ിൽ നട�ു� 
വ�നാപരമായ ഇടപാടുകെള ആണ് ഇനറ്ർെന� ് ബാ�ിംഗ ്
ത�ി�ുകെള�ത് നിർവചി�ിരി�ു�ത്. 

 
5.13.    Global Customer Assistance Service (GCAS) 

Visa നൽകു� ചാർജ ്ഈടാ�ു� േസവനമാണിത്. കാർഡ് അംഗ�ൾ�് Global 
Customer Assistance Service  ൽ നി� ് 24 മണി�ൂറും ആ��യിൽ 7 ദിവസവും 
സഹായം ലഭി�ും. നഷ് ടെ��/േമാഷ് ടി�െ�� കാർഡ് റിേ�ാർ�ിംഗ,് 
എമർജൻസി ക�ാഷ് അസി�ൻസ ് അെ��ിൽ നി�ൾ�് വിേദശ�് 



ആവശ�മാേയ�ാവു� വിവിധ വിവര�ൾ എ�ിവയ് �് GCAS ഉപേയാഗി�ാം. 
GCAS േടാൾ �ഫീ ന�റുകൾ�ായി www.visa-asia.com എ� െവബ്ൈസ� ്
പരിേശാധി�ുക. 

വിവിധ ഉപേഭാ�ൃ േസവന അേന�ഷണ�ൾ എ� നിലയിലാണ് േസവന�ൾ 
നിലവിൽ ഈടാ�ു�ത് എ�ത് �ശ�ി�ുക. ഓേരാ അേന�ഷണ�ിനും US $ 5 
വീതം ചാർജ് െച�ും. ന�െ��/േമാ�ി� കാർഡ് റിേ�ാർ�ിംഗ ്സൗജന�മാണ് . 
ഈ നിര�ുകൾ കാലാകാല�ളിൽ വ�ത�ാസെ�ടാം എ�തും �ശ�ി�ുക. 

5.14 നി�ളുെട Debit Card ന്െറ സംര�ണം 

ഈ ലളിതമായ മാർ�നിർേ�ശ�ൾ പാലി�ു�ത് നി�ളുെട Debit Card 
ഉപേയാഗി�ു�ത് സേ�ാഷകരമായ അനുഭവമായി മാറു�ുെവ�് ഉറ�ാ�ും. 

a. നി�ളുെട പണം സൂ�ി�ു�ത് േപാെല തെ� നി�ളുെട Debit Card ഉം 
സൂ�ി�ുക. Debit Card എ�ായ് േ�ാഴും നി�ളുെട പ�ൽ വയ്�ുക, 
ഒരി�ലും �ശ�ി�ാെത ഉേപ�ി�ു കളയരുത്. 

 

b. നി�ളുെട Debit Card നി�ളുെട �പേത�ക ഉപേയാഗ�ിന് 
മാ�തമു�താണ്. DBS Bank ശാഖയിെല (ഇ��) ഒരു നിയു� ബാ� ്
ഉേദ�ാഗ�ന�ാെത മ�ാർ�ും ഇത് ഒരി�ലും സമർ�ിേ��തി�, അത് 
കാ�ിക സ്�ടി�ിലൂെട പല കഷണ�ളായി മുറി�തിനുേശഷം 
മാ�തമാണ് സമർ�ി�െ�െട�ത്. 

 

c. ഒരി�ലും നി�ളുെട വ��ിഗത തിരി�റിയൽ ന�ർ (PIN) ആർ�ും 
െവളിെ�ടു�ുകേയാ  സമർ�ി�ുകേയാ െച�രുത്. PIN മനഃപാഠമാ�ിയ 
േശഷം അതിന്െറ എ�ാ െതളിവുകളും നശി�ി�ുക. ഇത് Debit Card നു  
മുകളിൽ എഴുതരുത്. നി�ളുെട Debit Card ന് അടു� ് ഒരി�ലും 
അതിനെ്റ േരഖാമൂലമു� പകർ� ് സൂ�ി�രുത്. കൃത�മായ 
ഇടേവളകളിൽ നി�ൾ�് ഇ�മു� ന�റുകളിേല� ് PIN മാ�ാൻ 
ഞ�ൾ ശുപാർശ െച�ു�ു. digiBank ആ�ിലും DBS Bank ATMലും 
നി�ളുെട PIN മാ�ാനാകുെമ� കാര�ം �ശ�ി�ുക. 

 

d. നി�ളുെട Debit Card നഷ് ടെ�ടുകേയാ േമാഷ് ടി�െ�ടുകേയാ 
െചയ് താൽ അെ��ിൽ നി�ളുെട കാർഡ് വ�നാപരമായി 
ഉപേയാഗി�തായി നി�ൾ സംശയി�ു�ുെവ�ിൽ  ആദ� നടപടിയായി  
digiBank ആ�ിൽ കാർഡ് േ�ാ�് െച�ുക. നി�ൾ�് ആ� ് ആക് സസ ്
െച�ാൻ കഴിയു�ിെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ൃ േസവന ന�റായ 18602103456 



(രാജ��ിനക�്), 044-49021180 (ഇ���് പുറ�് യാ�ത െച�ുേ�ാൾ, 
ഉ�ാകു� ന�ം ഉടൻ അറിയി�ാൻ) വിളി�ുക. 

 

e. നി�ളുെട ഭൗതികമായ Debit Card   വീ�ും ഇഷ�ൂ െച�ാേനാ 
അവസാനി�ി�ാേനാ നി�ൾ ആ�ഗഹി�ു�ുെവ�ിൽ നി�ളുെട  
ഭൗതികമായ Debit Card തടയു�തിേനാ വീ�ും ഇഷ�ൂ െച�ാൻ 
അഭ�ർ�ി�ു�തിേനാ ദയവായി digibank ആ�ിേല�് േലാഗിൻ െച�ുക. 

 

f. OTP അടി�ാനമാ�ിയു� eKYC േ�പാസ�് ഉപേയാഗി�് നി�ൾ�് ഒരു 
digiSavings അ�ൗ�് തുറ�ുകയും നിലവിൽ ഒരു ഫിസി�ൽ Debit Card 
ൈകവശമുെ��ിൽ, നി�ളുെട നിലവിലു� ഭൗതികമായ Debit Card 
വീ�ും ഇഷ�ൂ െച�ാൻ അഭ�ർ�ി�ുേ�ാൾ നി�ൾ�് ഒരു Virtual Debit 
Card നൽകും. ഇത് ഒ��വണ / റിേവഴ് സിബിൾ അ�ാ� 
പരിവർ�നമാണ്. 

 

g. നി�ളുെട ഫിസി�ൽ Debt Card  വീ�ും ഇഷ�ൂ െചയ് യൽ സമയ 
പരിധി�ു�ിലും ബാധകമായ താരിഫുകളിലും നൽകും.  നി�ളുെട 
ഭൗതികമായ Debit Card കാലഹരണെ�ടുേ�ാേഴാ നി�ളുെട digiSavings 
അവസാനി�ിയ്�ുേ�ാേഴാ, നി�ളുെട ഫിസി�ൽ Debit Card മാ��ിക് 
സ്�ടി�ിലൂെട നിരവധി കഷണ�ളായി മുറി�ുക. 

 

h. വ�ാപാര  �ാപന�ളിൽ ഇടപാടുകൾ നട�ുേ�ാൾ ഭൗതികമായ Debit 
Card നി�ളുെട സാ�ിധ��ിൽ ഉപേയാഗി�ി�ുെ��് ഉറ�ാ�ുക. 
അപൂർ�മായ ചാർജ് �ി�ിൽ ഒരി�ലും ഒ�ിടരുത്. 

 

i. നി�ളുെട Debit Card ഉപേയാഗി�ു�തിന് മു�് Debit Card  സംബ�മായ  
നിബ�നകളും വ�വ�കളും വായിേ��ത് അത��ാേപ�ിതമാണ്. 
ബാധകമായ നിര�ുകളുെട വിശദാംശ�ൾ�് േസവന നിര�ുകളുെട 
െഷഡ�ൂൾ പരിേശാധി�ുക. 
 

j. ഭൗതികമായ Debit Card ഇലക്േ�ടാണിക ് ഉപകരണ�ൾ� ് പ�ൽ 
വയ്�രുത.് 
 



k. നി�ളുെട ഭൗതികമായ Debit Card   വീ�ും ഇഷ�ൂ െച�ാൻ 
അഭ�ർ�ി�ു�തിന് ദയവായി digibank ആ�ിേല�് േലാഗിൻ െച�ുക. 

 

 
5.15      PIN മാ�ി�ാപി�ൽ 

ഒരു ഭൗതികമായ Debit Card നഷ് ടെ�ടുകേയാ  േമാ�ി�െ�ടുകേയാ  െചയ് താൽ 
നി�ൾ� ് ഒരു പുതിയ Debit Card ന് േവ�ി   അഭ�ർ�ി�ുകയും digiBank 
ആ�ിൽ പുതിയ PIN സൃ�ി�ുകയും െച�ാം. ഒരു ഭൗതികമായ Debit Card 
വീ�ും ഇഷ�ൂ െച�ുേ�ാൾ, സമയാസമയ�്  ബാധകമായ രീതിയിലു� 
റീേ�സ് െമന്റ് ഫീസ് ഈടാ�ാനു� അവകാശം ഞ�ൾ�ു�ായിരി�ും. 
ബാധകമായ നിര�ുകൾ�ായി ഞ�ളുെട െവബ് ൈസ�ിെല നിര�ുകളും 
ഫീസും എ�  േപജ് പരിേശാധി�ുക. 

5.16 ഇ���് പുറ� ്Visa International Debit Card ന്െറ ഉപേയാഗം. 

ബാ�്/വിസ തീരുമാനി�ു� നിര�ുകൾ അടി�ാനമാ�ി പരിവർ�ന 
തീയതിയിൽ നട�ിയ വിേദശ കറൻസിയിെല ഇടപാടുകൾ ഇ��ൻ 
രൂപയിേല�് മാ�ും. പരിവർ�ന�ിന് ഉപേയാഗി�ു� നിര�് വിപണിയിെല 
ഏ��ുറ�ിലുകൾ കാരണം ഇടപാടിനെ്റ തീയതിയിെല �പാബല��ിലു� 
നിര�ിൽ നി�് വ�ത���മായിരി�ാം. വിേദശ കറൻസിയിലു� എ�ാ 
ഇടപാടുകളും Visa അേസാസിേയഷൻ ചുമ�ു� ചാർജിന് വിേധയമാണ്. ഇത ്
ഞ�ൾ� ് ചുമ�ിയ ചാർജിെന �പതിനിധീകരി�ു� റീ-ഇംേബഴ് സെ്മനറ് ്
ചാർജാേയാ അെ��ിൽ നി�ളിൽ നി�ും േനരി�ു� ചാർജ ് ആേയാ 
ഈടാ�െ�ടും. ഇ�ര�ിൽ േഫാറിൻ കറൻസിയുമായി  ബ�െ�� നൽകു� 
േസവന�ൾേ�ാ ഞ�ൾ സ�ീകരി�ു� നടപടികൾേ�ാ വിേദശ കറൻസി 
ഇടപാട് തുക ഈടാ�ു� സമയ�് ബാധകമായ ഒരു അ��ിനിസ് േ�ട�ീവ് ഫീസ ്
കൂടി നി�ളിൽ നി�ും ഈടാ�ുകയും നി�ളുെട digiSavings ൽ നി�ും 
െഡബി�് െച�ുകയും െച�ും.  

5.17  Debit Card അ�ൗ�ിലു� നിേരാധനം ( േഹാൾഡ്) 

ഇടപാടുകൾ ഞ�ൾ�് േപയ് െമനറ്ിനായി നൽകു� ദിവസേമാ  ഇടപാടിന്െറ 
അറിയി�് ലഭി�ു� ദിവസേമാ വെര  ഏെത�ിലും ഇടപാടുമായി 
ബ�െ�ടു� തുക നി�ളുെട  digiSavings ഞ�ൾ മാ�ിെവ�ുകേയാ 
തട�ുവയ്�ുകേയാ െച�ാം. എ�െന മാ�ിെവ�ുകേയാ ൈകവശം 
വയ്�ുകേയാ െച�ു� തുക യഥാർ� ഇടപാടിനായി കണ�ാ�ിയ തുക 
മാ�തമാണ,്  ഇത് യഥാർ� ഇടപാടിന് സമാനമായിരി�ണെമ�ി�. ഞ�ൾ 
എെ��ിലും തുക നീ�ിെവ�ുകേയാ ൈകവശം വയ്�ുകേയാ െച��ാൽ, 
നി�ളുെട digiSavings ൽ  ലഭ�മായ ബാലൻസിൽ നി�ും ഞ�ൾ നി�ളുെട 
നീ�ിവ�ിരി�ു� തുക കുറിേ��ാം. അ�രം ഇടപാടുകളുെട േപയ് െമനറ് ്
നി�ൾ നിർ�ു�തിേനാ ഞ�ൾ നീ�ിെവ�േതാ ൈകവശം വ�േതാ ആയ 
തുക ഉപേയാഗി�ാേനാ സാധി�ി�. ബാധകമാെണ�ിൽ,  തുകകൾ 10 ദിവസം 
വെര ഞ�ൾ മാ�ിെവ�ുകേയാ ൈകവശം വയ്�ുകേയാ െച�ാം. 



അതിനുേശഷം നി�ളുെട digiSavings നി�് യഥാർ� ഇടപാടിനെ്റ  മുഴുവൻ 
തുകയും ഞ�ൾ െഡബി�് െച�ും. 

5.18 RBI നിയ��ണ�ൾ 

േന�ാളിെലയും ഭൂ�ാനിെലയും വിേദശ കറൻസി ഇടപാടുകൾ�് Debit Card 
സാധുതയു�ത� (അതായത് �പാേദശിക കറൻസിേയാ ഇ��ൻ രൂപേയാ 
അ�ാ� ഏത് കറൻസിയിലും).  

റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (RBI) കാലാകാല�ളിൽ പുറെ�ടുവി�ു�ത ്
അനുസരി�ു� വിേദശനാണ� വിനിമയ അവകാശ�േള�ാൾ കൂടുതൽ 
നി�ൾ വിനിേയാഗി�ു�തിനാൽ േനരിേ�ാ അ�ാെതേയാ ഉ�ാകു� ഒരു 
ചാർജ് കുറയ്�ു�ത് മൂലമു�  ന�ം അെ��ിൽ അപാകതകൾ സംബ�ി�,് 
നി�ൾ നിർേദശി�തിേന�ാൾ കൂടുതൽ വിനിേയാഗി�ുെവ�ു ഞ�ൾ 
മന�ിലാ�ിയാൽ, അതിേ�ൽ ഞ�ൾ� ് യാെതാരു ബാധ�തയും 
ഇ�ാ�തായി കണ�ാ�ും. 

ബഹുഭാഷാ Visa Emergency Assistance Services Programme വിേദശേ��് യാ�ത 
െച�ുേ�ാൾ Visa കാർഡ് അംഗ�ൾ�് േലാകെമ�ാടുമു� അടിയ�ര 
റഫറൽ സഹായം വാ��ാനം െച�ു�ു. െമഡി�ൽ, നിയമപരവും മ� ്
േസവന�ളും ഇതിൽ ഉൾെ�ടു�ു. Emergency Assistance Programme നെ്റ 
ആശയവിനിമയ�ളും േസവന�ളുെട �കമീകരണ�ളും ഒരു മൂ�ാം ക�ി 
േസവന ദാതാവാണ് നൽകു�ത.്   അതിനായി Visa International 
പണമടയ്�ുകയും െച�ു�ു. നി�ൾ  ഉപേയാഗി�ു� എ�ാ തര�ിലു� 
െമഡി�ൽ / നിയമസഹായ / മ�് േസവന�ളുെട െചലവിന് നി�ൾ 
ഉ�രവാദിയായിരി�ും. മിക� �പയത്ന�ിലൂെട നി�ൾ�് സഹായം 
നൽകു�ത് എ�ാൽ ചിലേ�ാൾ സമയം, ദൂരം, �ലം എ�ിവയുെട �പ���ൾ 
കാരണം ലഭ�മാകാേതയും വേ��ാം. Visa International നിർേ�ശി�ു�/ 
നിയമി�ു� െമഡി�ൽ/നിയമ വിദ��ർ Visa intenational നെ്റ ജീവന�ാര�.  
അതിനാൽ ഏെത�ിലും െമഡി�ൽ / നിയമ / ഗതാഗത േസവന�ളുെട ലഭ�ത, 
ഉപേയാഗം, �പവൃ�ികൾ, ഒഴിവാ�ലുകൾ, ഫല�ൾ എ�ിവയ്�് അവർ 
ഉ�രവാദിയായി�ി�. അ�രം േസവന�ളുെട �കമീകരണ�ിേനാ 
ഉപേയാഗ�ിേനാ ഉ� യാെതാരു ഉ�രവാദി�വും ബാ�് സ�ീകരി�ു�ത�.  

5.19 ന�ം/േമാഷണം/വ�ന തടയാനു� ചുമതല  

നി�ളുെട Debit Card എ�ായ് േ�ാഴും ഞ�ളുെട തെ� സ��ായി 
തുടരു�താണ.് ഞ�ളുെട അഭ�ർ�ന �പകാരം അെ��ിൽ Debit Card / 
അ�ൗ�് റ�ാ�ുകേയാ അവസാനി�ി�ുകേയാ െച�ുേ�ാൾ Visa International 
Debit Card  നി�ൾ നശി�ിേ��താണ.് നി�ളുെട Debit Card സുര�ിതമായി 
സൂ�ി�ുകയും നി�ളുെട അ�ൗ�് ന�റും PIN ന�റും മേ�െത�ിലും 
വ��ി�് െവളിെ�ടു�ു�ിെ��് നി�ൾ ഉറ�ാ�ുകയും േവണം. Debit Card 
നി�ൾ മാ�തം ഉപേയാഗിേ��താണ.് അത് ഒരു തര�ിലും ൈകമാറുകേയാ 
പണയം െവ�ുകേയാ െച�രുത്.  

5.20 ന�െ��/േമാ�ി�െ�� ഭൗതികമായ Debit Card വീെ�ടു�ൽ 



നഷ് ടെ��േതാ േമാ�ി�െ��േതാ ആയ ഭൗതികമായ Debit Card നി�ൾ 
വീെ�ടു�ുകയാെണ�ിൽ, അത് ഉപേയാഗി�ാെത തെ� മാ��ിക് സ്�ടി� ്
പകുതിയായി മുറി�ു ഉടൻ തെ� ഞ�ൾ�് തിരിെക ഏൽ�ി�ണം. 

5.21 ഭൗതികമായ Debit Card  മാ�ൽ : 

മുകളിൽ സൂചി�ി� ഏെത�ിലും സംഭവം നട�തിന് േശഷം, ഞ�ളുെട 
വിേവചനാധികാര�ിൽ digiBank ആ�ിൽ 'ഒരു പുതിയ ഭൗതികമായ Debit Card 
നായി അഭ�ർ�ി�ുക'  എ� ഓപ്ഷൻ ലഭ�മാ�ിേയ�ാം.  

5.22 നി�ളുെട അ�ൗ�് �പവർ�ി�ി�ു�ത ്

ഇനി�റയു� എ�ാ അ�ൗ�ുകൾ�ും,  Visa International Debit Card, Virtual Debit 
Card എ�ിവയ്�ും ബാധകമാണ്.  

5.22.1 ഇടപാടുകൾ� ്േമലു� ബാധ�ത 

�പതിമാസ ഇലക് േ�ടാണിക് സ് േ��് െമനറ് ്എ�ാ മാസ�ിനെ്റ അവസാന�ിനു 
േശഷം സൃ�ി�െ�ടു�ു. അത് digibank ആ�ിൽ ലഭ�മാകു�താണ്. കഴി� 
മാസം അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ നട�ിയ എ�ാ ഇടപാടുകളും േ��്െമന്റിലൂെട 
ലി�് െച�െ�ടു�ു. 

5.22.2 അ�ൗ�് ബാലൻസുകളുെട നീ�ിയിരു�് 

നി�േളാേടാ മേ�െത�ിലും വ��ി(കേളാേടാ) അ�ൗ�ുമായി ബ�െ�� 
മേ�െത�ിലും കരാറിൽ ഞ�ൾ മ�ുവിധ�ിൽ സ�തി�ി�ുെ��ിലും; 
നി�ളുെട അ�ൗ�് േ�ാസ ് െച��േതാ അവസാനി�ി�ു�േതാ 
(ഞ�ളുെടേയാ നി�ളുെടേയാ ഭാഗ�ു നി�ും) ആയ തീയതി�് േശഷമു� 
ഏഴ് (7) ദിവസം വെര  ബാലൻസ് നിലനിർ�ാൻ ഞ�ൾ�് അർഹതയു�്.  ഈ 
ഉട�ടി�് കീഴിലു� ഞ�ളുെട അവകാശ�ൾ അ�ൗ�്(കൾ)  
അവസാനി�ി�തിന് േശഷം അവസാനി�ി�; കൂടാെത, അ�ൗ�് േ�ാസ ്
െച�ു�തിേനാ അവസാനി�ി�ു�തിേനാ മുേ�ാ േശഷേമാ നട�ിലാ�ിയ 
ഓവർ�ഡാഫ്�് ചാർജുകൾ), Debit Card ഇടപാടുകൾ�ു� ചാർജുകൾ  
(എെ��ിലും ഉെ��ിൽ) എ�ിവ നി�ളുെട അ�ൗ�ി(കളി)ൽ നി� ്
െഡബി�് െച�ു�ത ്തുടരാൻ ഞ�ൾ�് അവകാശമു�്. ഈ ഉട�ടി �പകാരം 
നി�ളുെട ബാധ�ത (ആരുെട േപരിൽ അ�ൗ�് നിലനിൽ�ു�ുേവാ 
അവെര�ാം ഉൾെ�ടു� മ�ു വ��ികളുെടയും േപരിൽ ) ഞ�ൾ�് നൽകാൻ 
ബാ�ിയു� തുക തീർ�ാകു�ത് വെര  തുടരും.  

5.23 ചാർജുകളും ഫീസുകളും 

5.23.1 പണം പിൻവലി�ൽ/ബാലൻസ് അേന�ഷണ ഫീസ ്

ബാധകമാേയ�ാവു� നിലവിെല നിര�ുകളുെട വിശദാംശ�ൾ�ായി 
www.dbs.com/digibank/in/rates-and-fees.html-ൽ ലഭ�മായ "നിര�ുകളും ഫീസുകളും" 
േപജ് പരിേശാധി�ുക. 

പണം പിൻവലി�ൽ നട�ു� സമയ�് ബാധകമാെണ�ിൽ ഓേരാ പണം 
പിൻവലി�ൽ ഇടപാടിനും/ബാലൻസ് അേന�ഷണ�ിനും ഞ�ൾ നി�ളുെട 



digiSavingsൽ ഫീസ/്ചാർജ ് ഈടാ�ിേയ�ാം. അ�രം ഫീസുകൾ 
ഒഴിവാ�ുകേയാ മാ�ുകേയാ െച�ു�ുെവ�ിൽ നി�ൾ�് മുൻകൂർ അറിയി� ്
നൽകാനും ഞ�ൾ തീരുമാനിേ��ാം. 

5.23.2 വാർഷിക ചാർജുകൾ 

Debit Card നു� വാർഷിക ഫീസ് ബാധകമാെണ�ിൽ Debit Card മായി 
ബ�ി�ി�ി�ു� അ�ൗ�ിൽ നി� ് അേപ�/പുതു�ുേ�ാൾ ബാ�ിനെ്റ 
നിലവിലു� നിര�ിൽ െഡബി�് െച�െ�ടും. ഈ ഫീസുകൾ തിരിെക 
ലഭി�ി�. 

5.23.3 റീ-ഇഷ�ൂ ചാർജുകൾ 

ഒരു ഭൗതിക Debit Card ഇഷ�ൂ െച�ു�തിേനാ റീ-ഇഷ�ൂ െച�ു�തിേനാ 
നി�ളിൽ നി�് പണം ഈടാ�ാനു� അവകാശം ബാ�ിൽ നി�ി��മാണ്. 

5.23.4 നിയമപരമായ/െറഗുേല�റി ചാർജുകൾ അെ��ിൽ ഫീസ് 

Debit Card നെ്റ ഉപേയാഗ�ിന്െറ ഫലമായി അടയ് േ�� ഏെത�ിലും 
ഭരണപരമായ ചാർജുകൾ / ഡ�ൂ�ികൾ / െഡബി�ുകൾ / നികുതികൾ നി�ളുെട 
ഉ�രവാദി�മായിരി�ും. കൂടാെത, ബാ�ിൽ (േനരിേ�ാ അ�ാെതേയാ) നി� ്
ഈടാേ��േതാ അെ��ിൽ ഈ ഉട�ടി �പകാരം അടയ് േ��േതാ ആയ 
ഏെത�ിലും തുകയുമായി ബ�െ�� ചാർജുകൾ, തീരുവകൾ, നികുതികൾ 
എ�ിവ അ�ൗ�ിൽ നി�് ബാ�് െഡബി�് െച�ും.  

5.23.5 മ�് നിര�ുകൾ 

േമൽ�റ�വയ് � ്പുറേമ, ഇനി�റയു� ബാധകമായ നിര�ുകൾ ഉൾെ�െട, 
എ�ാൽ ഇവയിൽ മാ�തം പരിമിതെ�ടു�ാെത, നി�ളുെട അ�ൗ�ിൽ 
നിേ�ാ, ഞ�ളുെട പ�ൽ നി�ൾ പരിപാലി�ു� ഏെത�ിലും 
അ�ൗ�ിൽ നിേ�ാ ഞ�ൾ െഡബി�് െചയ് േത�ാം: 

a. ഭൗതികമായ Debit Card  അെ��ിൽ നി�ളുെട Debit Card മായി ബ�െ�� 
േരഖകൾ പുതു�ു�തിനു� േഡാക�ുെമന്റുകൾ 
നിർ�ി�ു�തിനു� അ��ിനിസ്േ�ട�ീവ് ഫീസ്. 

 

b. നി�ളുെട Visa international Debit Card   വഴി സുര�ിതമാ�ിയ ഒരു 
എയർൈലൻ അെ��ിൽ േഹാ�ൽ റിസർേവഷൻ റ�ാ�ു�തിേനാ 
പരാജയെ��തിേനാ ഉ� ചാർജ,് "േനാ-േഷാ-റിസർേ�ഷൻസ"് 
എ�തിനു� റ�ാ�ൽ ഫീസ.് 

 

c. നി�ളുെട digiSavings മായി ബ�െ�� നിർേ�ശ�ളും അഭ�ർ�നകളും, 
നിബ�നകളിലും, വ�വ�കളിലും പരാമർശി�േതാ അെ��ിൽ 



വാ��ാനം െച�ു�േതാ ആയ �പവർ�നേമാ േസവനേമാ  
നട�ിലാ�ു�തിനായി ഞ�ൾ ൈകെ�ാ�ു� ഏെതാരു 
�പവർ�ന�ിനും ബാധകമാകു�  േസവന നിര�്/അ��ിനിസ് േ�ടഷൻ 
ഫീസ.് 

 

d. ഇലക്േ�ടാണിക് േസവന�ൾ (അധികൃതേമാ അനധികൃതേമാ) 
സൗകര�െ�ടു�ു�തിേനാ ഉപേയാഗി�ു�തിേനാ ഉ�തുo, 
ഇലക്േ�ടാണിക ്  േസവന�ൾ സൗകര�െ�ടു�ു�തിേനാ  
ഉപേയാഗി�ു�തിേനാ െച�ു�തിന്െറ ഉപേയാഗ�ിന്െറ ഫലമായി 
ഞ�ൾ�ു�ാകു� മ�് ബാധ�തകളും ന�വും മൂലമു� ചാർജുകൾ, 
ഫീസ,് പിൻവലി�ലുകൾ, േപയ് െമനറ്ുകൾ. 

 

e. കൂടാെത, പ�ി� െന�് വർ�ുകളുെട ഓ�േറ�ർമാർ അവരുെട ATM/POS 
െടർമിനൽ/മ�് ഉപകരണ�ിന്െറ ഓേരാ ഉപേയാഗ�ിനും ഒരു അധിക 
ചാർജ് ചുമ�ിേയ�ാം. കൂടാെത, ബാധകമായ മ� ്
ഫീസുകൾ/നിര�ുകൾ എ�ിവയ് െ�ാ�ം ഈ ചാർജുകൾ അ�ൗ�ിൽ 
നി�് കുറയ്�ും. ബാ�് സമയാസമയ�ളിൽ �പഖ�ാപി�ുകയും 
അ�ൗ�ിൽ നി�് കുറയ്�ുകയും െച�ു� ഇ�രം 
സൗകര��ൾ�ായി �പേത�ക േസവന നിര�ുകളും ഈടാ�ിേയ�ാം. 

 

f. Debit Card മായി ബ�െ��് (പരിമിതികളി�ാെത ന�ായമായ നിയമപരമായ 
ഫീസുകൾ ഉൾെ�െട) നി�ളുെട അ�ൗ�ിൽ നി�് കുറയ്�ാനും 
ബാ�ിന് നൽേക� പണം പിരിെ�ടു�ുേ�ാൾ ഉ�ാകു� 
െചലവുകൾെ�തിെര ബാ�ിന് ന�പരിഹാരം നൽകാനും നി�ൾ 
ബാ�ിെന അധികാരെ�ടു�ു�ു. മിനിമം ബാലൻസ് വ�വ�യ് � ്
പുറേമ, digibank, Debit Card ഉപേയാഗി�ു�തിന് േസവനവും മ� ്
നിര�ുകളും ഈടാ�ാം. അത് കാലാകാല�ളിൽ നി�െള അറിയി�ും. 

 

g. Debit Card മുേഖന ഇ���് പുറ�് നി�ൾ നട�ിയ ഇടപാടുകളുെട 
കാര��ിൽ, Debit Card ഉടമയുെട അ�ൗ�് കറൻസി� ് തുല�മായത,് 
േ�പാസ�ിംഗ് ചാർജുകൾ, കൺേവർഷൻ ചാർജുകൾ, വിസ ച��ൾ 
അനുസരി�് എെ��ിലും ഈടാ�ുകയാെണ�ിൽ അ�രം ഫീസ ്
എ�ിവയ് െ�ാ�ം മേ�െത�ിലും അ�രം ഇടപാടുകൾ�ു� േസവന 
നിര�ുകൾ ഇ��യിെല DBS Bank ൽ ഉ� അ�ൗ�ിൽ െഡബി�് െച�ും.  

5.23.6 ചാർജുകൾ മാ�ാനു� അവകാശം 



ഞ�ളുെട വിേവചനാധികാര�ിൽ നി�ളുമായു� മുൻകൂർ 
ആശയവിനിമയ�ിലൂെട ഈ ഉട�ടി �പകാരം അടയ് േ�� ഏെത�ിലും 
ചാർജ,് ഫീസ,് ഓവർ�ഡാഫ്�് ചാർജ്  എ�ിവയുെട നിരേ�ാ, തുകേയാ ഞ�ൾ 
വ�ത�ാസെ�ടു�ാവു�താകു�ു.   ഞ�ൾ വ��മാ�ു� ഒരു 
കാലയളവിനുേശഷം നി�ൾ മാ�ം അംഗീകരി�തായി കണ�ാ�ുകയും 
പുതു�ിയ നിര�ുകൾ/ഫീസുകൾ ബാധകമാവുകയും െച�ും. ബാ� ്
അനുശാസി�ു� ബാധകമായ ഫീസിന്െറയും ചാർജുകളുെടയും 
വിശദാംശ�ൾ െവബ് ൈസ�ിലും ശാഖകളിലും �പദർശി�ി�ും. ബാധകമായ 
താരിഫുകെള�ുറി�ു� വിശദാംശ�ൾ�് െവബ് ൈസ�ിെല നിര�ുകളും 
ഫീസും എ� േപജ് പരിേശാധി�ുക. 

5.23.7 െലവിയും ചാർജുo വീെ�ടു�ൽ 

Visa International Debit Card നൽകു�തിനും ഉപേയാഗി�ു�തിനുമു� േസവന 
നിര�ുകൾ, നി�ളിൽ നി�് ഈടാ�ാനും വീെ�ടു�ാനുമു� അവകാശം 
ബാ�ിൽ നി�ി��മാണ്. അ�ൗ�ിൽ നിേ�ാ നി�ൾ ൈകവശം 
വേ��ാവു� മേ�െത�ിലും അ�ൗ�ിൽ നിേ�ാ െഡബി�് െച�ു�തിലൂെട 
േസവന നിര�ുകൾ വീെ�ടു�ാൻ നി�ൾ ബാ�ിെന അധികാരെ�ടു�ു�ു. 
നി�ൾ ഇ�പകാരം െച�ു�ിെ�ന്കിൽ, ബാ�ിന് ബാധകമായ പലിശയ് െ�ാ�ം 
ബാ�് അനുേയാജ�െമ�് േതാ�ു� വിധ�ിൽ േസവന നിര�ുകൾ 
വീെ�ടു�ു�തിനും, ബാ�ിന് യാെതാരു ബാധ�തയുമു�ാകാെതയും   
കാരണമി�ാെതയും Visa International Debit Card  സസെ്പൻഡ് െച�ു�തിനും 
നി�ൾ ബാ�ിെന അധികാരെ�ടു�ു�ു.   

5.24. Debit Card നെ്റയും അ�ൗ�ിനെ്റയും ഉപേയാഗം 
അവസാനി�ി�ു�തിന ് 

5.24.1 അവസാനി�ി�ാനു� ഞ�ളുെട അവകാശം 

നി�ളുെട Debit Card, അ�ൗ�്, ഇലക്േ�ടാണിക് േസവന�ളുെട ഉപേയാഗo 
എ�ിവ  ഞ�ൾ എേ�ാൾ േവണെമ�ിലും കാരണ�േളാ അറിയി�ുകേളാ 
നൽകിേയാ / നൽകാതേയാ തൽ�ാലികമായി നിർ�ുകേയാ 
അവസാനി�ി�ുകേയാ െച�ാം. അവസാനി�ി�ുകയാെണ�ിൽ നി�ൾ Debit 
Card ഉപേയാഗി�ുകേയാ, ഉപേയാഗി�ാൻ �ശമി�ുകേയാ െച�രുത.് 
അ�ര�ിലു� ഏത് ഉപേയാഗവും വ�നാപരമായി കണ�ാ�ും. 
ഏെത�ിലും കാരണ�ാൽ Debit Card നെ്റ ഉപേയാഗം ഞ�ൾ 
അവസാനി�ി�ുകയാെണ�ിൽ, നി�ൾ കാർഡ് �പവർ�നരഹിതമാ�ണം  
(Visa Virtual Debit Card നെ്റ കാര��ിൽ), അെ��ിൽ മാ��ിക് സ്�ടി�ിലൂെട 
പകുതിയായി മുറി� Visa International Debit Card ഞ�ൾ�് തിരിെക നൽകണം. 
ഒരു കാരണവശാലും Debit Card അവസാനി�ി�ുേ�ാൾ അടയ് �ു�  
ഏെത�ിലും ഫീസുകളിൽ റീ-ഫ�് ഉ�ാകി�. 

5.24.2 അവസാനി�ി�ാനു� നി�ളുെട അവകാശം 

ഞ�ൾ�് േരഖാമൂലമു� അറിയി�് നൽകിെ�ാ�് നി�ൾ�് എേ�ാൾ 
േവണെമ�ിലും നി�ളുെട Debit Card ഓ ഇലക്േ�ടാണിക് േസവന�ളുെട 
ഉപേയാഗേമാ (ബാധകെമ�ിൽ) അവസാനി�ി�ാവു�താണ്.  ഭൗതികമായ 



Debit Card മാ��ിക് സ്�ടി�ിലൂെട പകുതിയായി മുറിേ�ാ അെ��ിൽ Visa Virtual 
Debit Card  �പവർ�നരഹിതമാ�ിേയാ, ഞ�ൾ�് േരഖാമൂലമു� അറിയി�് 
നൽകിേ�ാ�് (ബാധകെമ�ിൽ) Debit Card സറ�ർ െച�ുകേയാ/ 
ഡിസഏ്ബിൾ  െചയ്േതാ  നി�ൾ�് ഈ കരാർ അവസാനി�ി�ാവു�താണ.് 
അവസാനി�ി�തിന ്േശഷo, നി�ൾ PIN, Debit Card എ�ിവ ഉപേയാഗി�ുകേയാ 
ഉപേയാഗി�ാൻ �ശമി�ുകേയാ െച�രുത്. അ�ര�ിലു� ഏെതാരു 
ഉപേയാഗവും വ�നയായി കണ�ാ�ും. 

5.24.3 അവസാനി�ി�തിന് േശഷമു� ബാധ�തകൾ 

നി�ളുെട അ�ൗ�് അവസാനി�ി�ാൽ, ഒരു കാരണവശാലും  നി�ളുെട 
Debit Card ഉപേയാഗി�ു�ത് തുടരാനാകി�. ഈ ഉട�ടി�് കീഴിലു� 
നി�ളുെട ബാധ�തകൾ തുടരുകയും,  നി�ളുെട അ�ൗ�് 
അവസാനി�ി�ു�തിന് മുേ�ാ േശഷേമാ നട�ു� ഏെത�ിലും 
ഇടപാടുകൾ�ായി ഞ�ളുെട പ�ൽ പരിപാലി�ു� അ�ൗ�ിൽ നി� ്
െഡബി�് െച�ാൻ ഞ�ൾ�് അവകാശമു�ായിരി�ുകയും െച�ും. 
മുകളിലു� െസ�ൻ 5.23 - ൽ അനുശാസി�ു� രീതിയിൽ ചുമ�ാവു� 
അ�രം ഇടപാടുകളും ഓവർ�ഡാഫ�്് ചാർജുകളും പൂർ�മായി അട�ു 
തീരു�ത് വെര, നി�ൾ (അെ��ിൽ മേ�െത�ിലും വ��ി / ആരുെട 
േപരിലാണ് അ�ൗ�് പരിപാലി�െ�ടു�ു�ത)് ഞ�ൾ�് ബാധ�ത 
ഉ�വരായിരി�ും. 

5.24.4 Debit  Card അംഗ�ിനെ്റ ബാധ�ത: 

ഈ ഉട�ടി അെ��ിൽ നി�ൾ (ഒ�യ്േ�ാ മേ�െത�ിലും വ��ിയുമാേയാ 
വ��ികളുമായി സംയു�മാേയാ) ത�ിലു� മേ�െത�ിലും കരാറിന ്
അനുസൃതമായി നി�ളുെട അ�ൗ�ിേല� ് െഡബി�് െച�� എ�ാ 
ചാർജുകളും ഉൾെ�െട, നി�ളുെട അ�ൗ�ിൽ ഞ�ൾ�് നൽേക� ബാ�ി 
തുകയ്�് നി�ൾ ബാധ��നായിരിയ്�ും. അത് നി�ൾ അട�ു 
തീർ�ുകയും െചേ��താണ.് 

5.25 ഒഴിവാ�ു�വയും ബാധകമ�ാ�വയും 

5.25.1 Debit Card  സ�ീകരി�ാ�ത ്

ഇനി പറയു�വയ്�് ഞ�ൾ ഒരു തര�ിലും ബാധ��ര�: 

a. നി�ളുെട Debit Card(കൾ) അെ��ിൽ PIN(കൾ) ഒരു വ�ാപാരിേയാ Debit 
Card ഇടപാടുകൾ േ�പാസ�് െച�ാൻ ഉപേയാഗി�ു� ഏെത�ിലും 
െടർമിനേലാ നിരസി�ുകേയാ ഏെത�ിലും കാരണ�ാൽ ഏെത�ിലും 
Debit Card ഇടപാടിന് അംഗീകാരം നൽകാൻ ഞ�ൾ വിസ�തി�ുകേയാ 
െച�ുകയാെണ�ിൽ ; 

 

b. Debit Card ഇടപാടുകൾ േ�പാസ�് െച�ാൻ ഉപേയാഗി�ു� ഏെത�ിലും 
െടർമിനലിെലേയാ ഞ�േളാ മ�് വ��ികേളാ �പവർ�ി�ി�ു� മ� ്



െമഷീനുകൾ, അംഗീകൃത സംവിധാനം എ�ിവയുെട എെ��ിലും 
തകരാർ, ൈവകല�ം അെ��ിൽ പിശക്. 

 

c. ഈ ഉട�ടി�് കീഴിലു� ഞ�ളുെട ഏെത�ിലും ബാധ�തകൾ 
നിറേവ�ാനായി അനുഭവെ�ടു� എെ��ിലും തര�ിലു� �പവർ�ന 
പരാജയം മൂലമു�  എെ��ിലും കാലതാമസം/കഴിവി�ാ��;,  
ഏെത�ിലും യ��ം, ഡാ�ാ േ�പാസ�ിംഗ് സി�ം, �ടാൻ��ിഷൻ ലി�് 
എ�ിവയിെല പരാജയം; ഏെത�ിലും യ��ം, ഡാ�ാ േ�പാസ�ിംഗ് സി�ം, 
�ടാൻ��ിഷൻ ലി�് എ�ിവയിേല�ു� അനധികൃതവും 
നിയമവിരു�വുമായ �പേവശനം മൂലമു�  ഏെത�ിലും കാലതാമസേമാ, 
കഴിവി�ാ��േയാ ഉ�ായാൽ;  ഇലക്േ�ടാണിക്, െമ�ാനി�ൽ സി�ം, 
ഡാ� േ�പാസ�ിംഗ ് അെ��ിൽ െടലിക��ൂണിേ�ഷൻ ൈവകല�ം; 
ഊർ� /ൈവദ�ുതി തകരാർ; �പകൃതിേ�ാഭം; ആഭ��ര കലഹം; യു�ം;  
യു�സമാനമായ അവ�; ആഭ��ര കലാപ�ൾ; കലാപ�ൾ; 
ഉപേരാധ�ൾ;  അ�ിമറികൾ; പണിമുട�ുകൾ; േലാ�ൗ�ുകൾ; 
അ�ിബാധ; െവ�െ�ാ�ം; െമ�ീരിയലിനെ്റേയാ 
െതാഴിലാളികളുെടേയാ �ാമം; സബ് േകാൺ�ടാ��ർമാരിൽ നി�ു� 
െഡലിവറികളിെല കാലതാമസം; ഞ�ളുെട നിയ��ണ�ിന ്
പുറ�ു� ഏെത�ിലും സംഭവo; ഞ�ളുെട ഏെത�ിലും 
ഏജനറ്ുമാരുെടേയാ േകാൺ�ടാ��ർമാരുെടേയാ നിയ��ണേമാ, വ�ന, 
അഴിമതി എ�ിവേയാ സംഭവി�ുകയാെണ�ിൽ; 
 

d. കൂടാെത, നി�ളുെട Debit Card, നി�ളുെട Debit Card െല ഏെത�ിലും 
ൈമേ�കാചി�്  എ�ിവകളിെല േകടുപാടുകൾ, സർക�ൂ�ിൽ അെ��ിൽ 
ഉപകരണ�ിൽ സംഭരി�ിരി�ു� ഏെത�ിലും ഡാ�/വിവര  
ന��േളാ, ഡാ�േയാ/വിവര�േളാ  വീെ�ടു�ാനു� കഴിവി�ാ��േയാ;  
 

e. ഇലക്േ�ടാണിക ് േസവന�ളുമായി ബ�െ��് നി�ൾ 
നൽകിയി�ു�േതാ നൽകുെമ�് കരുതു�േതാ ആയ ഏെത�ിലും 
നിർേ�ശ�ൾ ഞ�ൾ പാലി�ു�ത്, അ�രം നിർേ�ശ�ളിൽ 
അട�ിയിരി�ു� വിവര�ളുെട സമ�ഗത ൈകമാ�ം െച�െ�ടുേ�ാൾ 
വി�ുവീ�� െച�െ�ടുകേയാ തകരാറിലാകുകേയാ െച��ി�ുെ��ിലും, 
നിർേ�ശം സ�ീകരി�ു� ഒരു വ��ി�് വി�ുവീ��േയാ ൈവകല�േമാ 
�പകടമായിരി�ി�. 
 

f.  ഞ�ളുെടേയാ ഞ�ളുെട ഏെത�ിലും പ�ാളിയുെടേയാ ഏെത�ിലും 
�പവർ�ന�ിനെ്റ അന�രഫലമായി നി�ൾ�് ഏെത�ിലും 
ഇലക്േ�ടാണിക് േസവന�ളുെട ഉപേയാഗം ന�മാകു�ത്. 



 

g. സി�ം െമയിനറ്നൻസ് അെ��ിൽ തകരാർ  മൂലം ഏെത�ിലും 
െന�് വർ�ിനെ്റ ലഭ�ത ഇ�ാ�തിനാൽ ഏെത�ിലും ഇലക്േ�ടാണിക് 
േസവനം ലഭ�മ� എ�ിൽ ; 
 

h. ഏെത�ിലും ഉപകരണ�ൾ , േസാഫ് �് െവയർ ദാതാ�ൾ, േസവന 
ദാതാ�ൾ, െന�് വർ�് ദാതാ�ൾ (െടലിക��ൂണിേ�ഷൻ ദാതാ�ൾ, 
ഇന്റർെന�് �ബൗസർ ദാതാ�ൾ, ഇനറ്ർെന�് ആക് സസ ് ദാതാ�ൾ 
എ�ിവയുൾെ�െട, എ�ാൽ അതിൽ മാ�തം പരിമിതെ�ടു�ിയി�ി�), 
ഏെത�ിലും പ�ാളിയ് േ�ാ അെ��ിൽ േമൽ�റ� ഏെത�ിലുെമാരു 
ഏജനറ്് അെ��ിൽ സബ് േകാൺ�ടാ��ർേ�ാ േവ�ി. 

 

ഏത് സാഹചര��ിലും, ഞ�ളുെട കടു� അ�ശ�േയാ മനഃപൂർ�ം വീ�� 
വരു�ിയേതാ ഒഴിെക, െച��േതാ ഒഴിവാ�ിയേതാ ആയ ഒ�ിനും ഞ�ൾ 
ബാധ��ര�. 

5.25.2 ചര�ുകളും േസവന�ളും സംബ�ി� �പ���ൾ 

നി�ളുെട Debit Card ഉപേയാഗിേ�ാ ഇലക്േ�ടാണിക് േസവന�ൾ വഴിേയാ 
നി�ൾ വാ�ു� ചര�ുകളിലും േസവന�ളിലും എെ��ിലും �പ���ൾ 
ഉ�ായാൽ ഞ�ൾ അതിനു ഒരു തര�ിലും ബാധ��ര�. കൂടാെത, 
ഏെത�ിലും തര�ിലു� ആനുകൂല��ൾ, കിഴിവ ്, ഞ�ൾ നിർേദശി�ു� 
ഏെത�ിലും വ�ാപാരികളിൽ നി�ു� പ�തികൾ എ�ിവയ്�ും ഞ�ൾ 
ബാധ��രാകി�.   അ�ര�ിലു� ഏെത�ിലും ചര�ുകളിലും 
േസവന�ളിലും െഡലിവറി െച�ാ�േതാ �പവർ�നരഹിതമായേതാ 
തകരാറുകേളാ ഉ�േതാ ആെണ�ിലും ആ Debit Card ൽ നി�ും ഇടപാടിന ്
അനുസരി�ു� മുഴുവൻ തുകയും ഞ�ളുെട പ�ൽ നി�ൾ പരിപാലി�ു� 
നി�ളുെട അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച�ാൻ ഞ�ൾ�് അർഹതയു�്. 
ചര�ുകളുെടയും േസവന�ളുെടയും ദാതാവുമായി ബ�െ�� ഏതു 
തർ�വും നി�ൾ േനരി�് പരിഹരിേ��താണ്. 

 

5.25.3 തുടർ�ു� ന��ിന് ബാധ�തയി� 

ഇലക്േ�ടാണിക് േസവന�ളുെട സൗകര�ം / നി�ളുെട Debit Card നെ്റ 
ഉപേയാഗ�ിൽ നിേ�ാ േനരിേ�ാ/പേരാ�മാേയാ �പേത�കമാേയാ അെ��ിൽ 
അന�രഫലമാേയാ, സാ��ികേമാ അെ��ിൽ  മ� ് തര�ിൽ ഉ� 
നാശന��േളാ ഉ�ായാൽ ഞ�േളാ ഏെത�ിലും പ�ാളിേയാ ഒരു 
തര�ിലും ഉ�രവാദികളായിരി�ി�. 

5.25.4 Debit Card-േനാ�-്�പസന്റ് ഇടപാടുകൾ�് ബാധ�തയി� 



ഞ�ളുെട വിേവചനാധികാര�ിലും മുൻകൂർ അറിയി�് നൽകാെതയും 
അ�രം കാർഡ-്േനാ�്-�പസന്റ്  ഇടപാടുകൾ അനുവദി�ുകേയാ 
അംഗീകരി�ുകേയാ െച�ാം. കാർഡ്-േനാ�്-�പസന്�്  ഇടപാടുകളുമായി 
ബ�െ�� ് നട�ു� ഏെത�ിലും തര�ിലു� അംഗീകാര�ിന് ഞ�ൾ 
നി�േളാട് ഒരു തര�ിലും ബാധ��രായിരി�ി�. 

5.25.5 േരഖകളുെടയും സർ�ിഫി��ുകളുെടയും നിർണായകത 

Debit Card ഇടപാടുകളുമായി ബ�െ�� നി�ളുെട ഒ�് അെ��ിൽ PIN മുേഖന 
അധികാരെ�ടു�ിയി�ു� ഞ�ളുെട ഏെത�ിലും േരഖകൾ അവയുെട 
കൃത�തയുെടയും ആധികാരികതയുെടയും നിർണായക െതളിവാണ് എ� ്
മാ�തമ� എ�ാ ആവശ��ൾ�ും നി�ൾ�് ബാധകമാകുകയും െച�ും. 
ഏെത�ിലും digiSavings/s സ് േ��് െമന്റൽ്  എെ��ിലും പിശകുകേളാ കൃത�ത 
കുറേവാ നി�ൾ കെ��ുകയാെണ�ിൽ ഞ�െള അറിയിേ��താണ്. 
ഇലക് േ�ടാണിക് സ് േ��് െമനറ്് ഡൗൺേലാഡ് െചയ് ത ് 14 (പതിനാല്) 
ദിവസ�ിനു�ിൽ നി�ൾ തർ�ം ഉ�യി�ിെ��ിൽ, അത് ശരിയാെണ� ്
കണ�ാ�ും. 

5.25.6 ഇലക്േ�ടാണി��് േസവന�ൾ 

ATM വഴിയു� Visa International Debit Card ഇടപാടുകൾ �ിരീകരി�ാനായും,  Visa 
Virtual Debit Card  (ആഭ��ര ഇൻറർെന�് വാ�ൽ) ഇടപാടുകൾ നട�ാനായും , 
കാർഡ-്േനാ�-്�പസന്റ് ഇടപാടുകൾ ഉൾെ�െടയു� അംഗീകൃത ഇടപാടുകൾ 
നട�ാനായും  ഇലക്േ�ടാണിക് േസവന�ൾ ഉപേയാഗി�ാൻ നി�ളുെട Debit 
Card / PIN ഉപേയാഗി�ാം.  ഇടപാടുകൾ നട�ാൻ Debit Card /  PIN ഉപേയാഗി�ാൻ 
മ�ാെരയും അനുവദി�രുത് . നി�ളുെട PIN ഉപേയാഗി�ാവു� സൗകര��ൾ 
ഞ�ളുെട സ��ം വിേവചനാധികാര�ിൽ ഞ�ൾ നിർ�യിേ��ാം. 
ഞ�ൾ തീരുമാനി�ുകയാെണ�ിൽ, ഞ�ളുെട സ��ം 
വിേവചനാധികാര�ിൽ അ�രം സൗകര��ൾ പരി��രി�ുകയും െച�ാം. 

ഒരു മൂ�ാം ക�ി�് PIN അറിയാനു� സാധ�ത ഒഴിവാ�ാൻ നി�ൾ ഒരു 
രൂപ�ിലും PIN േരഖെ�ടു�രുത.് PIN വഴി �പാമാണീകരി�ു� ഇടപാടുകളും 
നിർേ�ശ�ളും നട�ു�തിന് നി�ൾ DBS Bank ന് എ��്�പസ് അധികാരം 
നൽകു�ു, അത് അസാധുവാ�ുകയുമി�. PIN പരിേശാധി�ുറ�ി�ൽ 
വഴിയ�ാെത നി�ളിൽ നി�് അയ� അെ��ിൽ അയ�തായി കരുതെ�ടു� 
ഇടപാട് നിർേ�ശ�ളുെട ആധികാരികത പരിേശാധി�ാൻ DBS Bank ന ്
ബാധ�തയി�. 

5.25.7 Debit Card ന്െറ ഉപേയാഗം 

നിയമവിരു�മായ ഏെത�ിലും വാ�ലുകൾ�് അതായത് നിലവിലു� 
നിയ��ണ�ൾ അനുസരി�് നിയമവും RBI യും അനുവദി�ാ� 
ഇന�ളുെട/േസവന�ളുെട വാ�ലുകൾ�് പണമടയ്�ു�തിന് Debit Card 
ഉപേയാഗി�ിെ��് നി�ൾ ഉറ�ുനൽകു�ു. 



മേ�െത�ിലും വ��ി�് PIN ൈകവശം െവ�ാൽ ഞ�ൾ ഉ�രവാദിയ� എ� ്
നി�ൾ സ�തി�ു�ു. നി�ൾ ജനേറ�് െചയ് ത ഏെത�ിലും PIN നി�ൾ 
സംര�ി�ുകയും, ഉപേയാഗെ� സംബ�ി� എ�ാ നടപടി�കമ�ളും, 
സുര�യും, മ�് ആവശ�കതകളും, അറിയി�ുകളും പാലി�ുകയും, അവയുെട 
ഉപേയാഗെ��ുറി�് ഞ�െള / �പസ�മായ പ�ാളിെയ അറിയി�ുകയും 
െച�ും. ഏത് സാഹചര��ിലും ഈ േ�ാസിെല വ�വ�കൾ നി�ൾ 
പാലി�ും. ഇനി�റയു� സാഹചര��ളിൽ നി�ൾ ഞ�െള ഉടൻ തെ� 
അറിയി�ുകയും െച�ും: 

a. DBS പിൻ ഏെത�ിലും വ��ിയ്�് െവളിെ�ടു�ിയാൽ.  
b. Debit Card മേ�െത�ിലും വ��ി ഉപേയാഗി�ുകയാെണ�ിൽ. 
c. ഈ കരാറിനെ്റ നിബ�നകൾ �പകാരം, ഇലക്േ�ടാണിക ്േസവന�ളുെട 

ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ാേനാ റ�ാ�ാേനാ ഞ�െള 
അനുവദി�ു� മേ�െത�ിലും സംഭവം നട�ു�ുെവ�ിൽ. നി�ളിൽ 
നി�് വരു�തായി കരുതു� അ�ര�ിലു� എെ��ിലും അറിയി� ്
ലഭി�തിന് േശഷം, എേ�ാൾ േവണെമ�ിലും നി�ളുെട ഇലക്േ�ടാണിക് 
േസവന�ളുെട ഉപേയാഗം ഞ�ൾ� ് താൽ�ാലികമായി 
നിർ�ുകേയാ റ�ാ�ുകേയാ െച�ാം. 

 
ഈ ഉട�ടിയുെട നിബ�നകൾ�് കീഴിൽ, ഇലക്േ�ടാണിക് േസവന�ളുെട 
ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ാേനാ റ�ാ�ാേനാ ഞ�െള 
അനുവദി�ു� മേ�െത�ിലും സംഭവം നട�ുകയാെണ�ിൽ, നി�ൾ 
ഞ�െള ഉടൻ അറിയി�ണo (digibank ആ�് അെ��ിൽ ലഭ�മായ 
മേ�െത�ിലും രീതിയിൽ). നി�ളിൽ നി�് വരു�തായി കരുതു� 
അ�ര�ിലു� എെ��ിലും അറിയി�് ലഭി�തിന് േശഷം, എേ�ാൾ 
േവണെമ�ിലും നി�ളുെട ഇലക്േ�ടാണിക് േസവന�ളുെട ഉപേയാഗം 
ഞ�ൾ�് താൽ�ാലികമായി നിർ�ുകേയാ റ�ാ�ുകേയാ 
െച�ാവു�താണ.് 

5.26 േഭദഗതികൾ 

5.26.1 നിബ�നകളിലും വ�വ�കളിലും മാ��ൾ 

ഈ കരാറിെല ഉ�ട��ൾ എേ�ാൾ േവണെമ�ിലും ഞ�ൾ മാ�ുകയും, 
പുതിയ നിബ�നകളും വ�വ�കളും നിർ�ി�ുകയും,  നി�െള മാ��ൾ 
അറിയി�ുകയും െച�ും. അറിയി�ിൽ വ��മാ�ിയ തീയതി മുതൽ 
മാ��ൾ �പാബല��ിൽ വരും. നിർ�ിഷ് ട തീയതി�് േശഷവും നി�ൾ Debit 
Card ഉo  ഇലക് േ�ടാണിക് േസവന�ളും  നിലനിർ�ുകേയാ, ഉപേയാഗി�ു�ത ്
തുടരുകേയാ െച�ുകയാെണ�ിൽ, എതിർ� ് കൂടാെത മാ��ൾ നി�ൾ 
അംഗീകരി�തായി കണ�ാ�ും. നി�ൾ മാ��ൾ 
അംഗീകരി�ു�ിെ��ിൽ, നി�ൾ Debit Card / ഇലക്േ�ടാണിക് േസവന�ൾ 
ഉപേയാഗി�ു�ത ് നിർ�ുകയും ഈ കരാർ അവസാനി�ി�ുകയും 
െചേ��താണ്. 



5.26.2 മാ��ൾ �പസി�ീകരി�ു�ത ്

ഈ നിബ�നകളിലും വ�വ�കളിലും എെ��ിലും മാ��ളുെ��ിൽ, 
അവ ഞ�ളുെട െവബ് ൈസ�ിൽ �പസി�ീകരിേ�ാ,  ഞ�ളുെട ശാഖകളിൽ 
�പദർശി�ിേ�ാ, മ�് ആശയവിനിമയ മാർഗ�ളിലൂെടേയാ നി�െള 
അറിയി�ു�താണ.്   

5.27 വിവര�ളുെട െവളിെ�ടു�ൽ 

5.27.1 െവളിെ�ടു�ൽ നട�ാവു� ക�ികൾ 

നി�ളുെട അ�ൗ�ിനെ്റേയാ , Debit Card നെ്റേയാ ഏെത�ിലും വിവര�ൾ 
ഇനി�റയു�വർ� ് െവളിെ�ടു�ാൻ നി�ൾ ഞ�െള 
അധികാരെ�ടു�ു�ു. 

a. ബാ�ിംഗ് േസവന�ളുമായി ബ�െ��്, ഇലക്േ�ടാണിക് അെ��ിൽ   മ� ്
ബാ�ിങ് സംബ�മായ േസവന�ൾ നൽകുകയും, �പ��ു ത 
േസവന�ളുെട �പവർ�ന�ിനായി, ഇ��യിലായാലും ഇ��യ്� ്
പുറ�ായാലും, നി�ൾ ലഭ�മാ�ിയേതാ, ഉപേയാഗി�ു�േതാ,  
േലായൽ�ി ആയേതാ ആയ ആനുകൂല��ൾ നൽകു�   ഞ�ൾെ�ാ�ം 
പെ�ടു�ു� ഏെത�ിലും വ��ി അെ��ിൽ �ാപനം.  കൂടാെത, 
െപാരു�േ�ടുകൾ, പിശകുകൾ, െ�യിമുകൾ എ�ിവ 
അേന�ഷി�ു�ത ് ഉൾെ�െടയു�, എ�ാൽ അതിൽ മാ�തം 
പരിമിതെ�ടു�ാെതയു�, മ�ു ക�ികൾ; 

 

b. ബാ�ുകൾ, െ�കഡി�,് ചാർജ് കാർഡ് ക�നികൾ, െ�കഡി� ്/ ചാർജ് കാർഡ ്
അേന�ഷണ�ളിെല വ�ാപാരികൾ, �പിന്റിംഗ ് / െമയിലിംഗ്/  
ൈമേ�കാഫിലിമിംഗ് / വ��ിഗത െച�ുകൾ സംഭരി�ൽ / digiSavings  
സ് േ��് െമനറ്് / Debit Card / േലബലുകൾ, െമയിലർമാർ, നി�ളുെട േപര്  / 
മ�് വിശദാംശ�ൾ ദൃശ�മാകു� മേ�െത�ിലും �പമാണ�ൾ / 
ഏെത�ിലും ഡാ� /   േരഖകൾ / ഇന�ൾ എ�ിവ ഫയൽ 
െച�ു�തിനായി ഞ�ൾ നിേയാഗി�ി�ു� ഔ�് േസാഴ് സ് ഏജനറ്ുമാർ;  

 

c. ഏെത�ിലും വിവര�ൾ േശഖരി�ു�േതാ, േ�പാസ�് െച�ു�േതാ 
ആയ ഓർഗൈനേസഷൻ / ഡി�ാർ�് െമനറ്് /   സർേവ കൺസൾ�നറ്്കൾ, 
ഞ�ളുെട േപരിൽ സി�ം ആ�ിേ�ഷനുകൾ വിശകലനം െച�ുകേയാ 
വികസി�ി�ുകേയാ െച�ു�വർ; 

 

d. ഞ�ളുെട സ��മായേതാ ഞ�ളുമായി ബ�ി�ി�േതാ ആയ 
ഏെത�ിലും േസവന�േളാ ഉൽ���േളാ വിപണനം െച�ു�തിേനാ 



േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിേനാ േവ�ിയു� ഏെത�ിലും വ��ിേയാ 
�ാപനേമാ; 
 

e. Visa International, MasterCard International അെ��ിൽ American Express International; 

 

f. റി��് മാേനജ്െമന്റ ് ആവശ��ൾ�ും, നി�ളുെട DBS �ഗൂ�ിലുടനീളം 
െ�കഡി�് എകസ്്േപാഷറുകൾ നിരീ�ി�ു�തിനുo, േ�കാസ്-െസ�ിംഗ് 
ആവശ��ൾ�ുമായി ഞ�ളുമായി ബ�െ�� ഏെത�ിലും 
േകാർ�േറഷനുകൾ. "DBS Group" എ�ാൽ ഞ�ളുെട ഏെത�ിലും 
അനുബ� �ാപന�ൾ, േഹാൾഡിംഗ ് ക�നി, ഞ�ളുെട 
േഹാൾഡിംഗ ് ക�നിയുെട ഏെത�ിലും അനുബ� �ാപന�ൾ 
എ�ിവരും ഉൾ�ടു�താണ;് 

 

g. ഞ�ളുെട വിേദശ ശാഖകൾ �ിതി െച�ു� അധികാരപരിധിയിെല 
സർ�ാർ ഏജൻസികൾ/അേതാറി�ികൾ/ േകാടതികൾ; 
 

h. നി�ൾ ഞ�ൾ�് നൽകാനു� ഏെത�ിലും തുക ഞ�ളുെട േപരിൽ 
േശഖരി�ു�തിേനാ, വീെ�ടു�ു�തിേനാ, നി�ളുെട 
ആനുകൂല��ിനായി സുര�ിതമാ�ു�തിേനാ, നി�ളുെട േപരിൽ 
തിരി�ടയ്�ു�തിേനാ േവ�ിയു� ഏെത�ിലും വ��ി/ �ാപനം;  
 

i. ഇലക്േ�ടാണിക് േസവന�ളുമായി ബ�െ��് / സുഗമമാ�ു�തിന് 
നി�ൾ�ായി ഉൽ���േളാ േസവന�േളാ വാ��ാനം 
െച�ു�തുൾെ�െട, അ�രം വിവര�ൾ േനടു�തിന ്
നിയമാനുസൃതമായ ബിസിന�് ഉേ�ശ�മു� ഏെത�ിലും പ�ാളിേയാ 
മൂ�ാം ക�ിേയാ; നി�ൾ�ാെണ�ു കരുതി  ഇലക്േ�ടാണിക് 
േസവന�ൾ ഉപേയാഗി�ു� ഏെതാരു വ��ി�ും; ഏെത�ിലും 
ഇടപാട് പൂർ�ിയാ�ാൻ അ�രം െവളിെ�ടു�ൽ ആവശ�മായി 
വരുേ�ാൾ ; 
 

 

5.27.2. അംഗീകാരം  

നി�ൾ ഇനിപറയു�വ അംഗീകരി�ു�ു:  



a. നി�ളുെട താൽ�ര�ം ഉറ�ാ�ാൻ Debit Card  ഉപേയാഗി�ുേ�ാൾ 
ഏെത�ിലും വ��ിയുെട  �പേവശനവും സാ�ിധ�വും ഞ�ളുെട 
സ��ം വിേവചനാധികാര�ിൽ ഞ�ൾ ക�ാമറയിേലാ 
വീഡിേയാേട�ിേലാ െറേ�ാർഡ് െച�ാം. ഞ�ൾ പരിപാലി�ു� 
നി�ളിൽ നി�ു� ഇലക് േ�ടാണിക് അെ��ിൽ േഡാക�ുെമന്ററി 
രൂപ�ിലു�  നിർേ�ശ�ളുെട എ�ാ േരഖകളും മ�് വിശദാംശ�ളും 
(േപയ് െമനറ്ുകൾ നട�ിയേതാ സ�ീകരി�േതാ ഉൾെ�െട എ�ാൽ 
അതിൽ മാ�തം പരിമിതെ�ടു�ിയി�ി�), മുകളിൽ സൂചി�ി� എ�ാ 
ക�ാമറ/വീഡിേയാ െറേ�ാർഡിംഗുകളും നി�ൾ� ് എതിരായി 
കണ�ാ�ും. അ�രം നിർേ�ശ�ൾ�ും മ�ുമു� നിർണായകമായ 
െതളിവുകളായിരി�ും. 

5.27.3 നിബ�നകൾ�ും വ�വ�കൾ�ും കീഴിൽ ബാധ�തയി�ാ� 
െവളിെ�ടു�ലുകൾ 

ഞ�ൾേ�ാ ഞ�ളുെട ഏെത�ിലും ഉേദ�ാഗ�ർേ�ാ 
െവളിെ�ടു�ു�തിനായി നി�ൾ സ�തം നൽകിയി�ു� ഏെത�ിലും 
വിവര�ൾ ഞ�ളുെട ഏെത�ിലും ഉേദ�ാഗ�ർ െവളിെ�ടു�ിയതിനെ്റ 
ഫലമായി നി�ൾ�് ഉ�ായ ന��ിേനാ നാശ�ിേനാ ഞ�ൾ 
ബാധ��രായിരി�ി�. 

5.27.4 വിവര�ൾ നൽകൽ 

നി�ളുെട Debit Card ന്െറേയാ ഇലക് േ�ടാണിക ് േസവന�ളുെടേയാ 
ഉപേയാഗവുമായി ബ�െ��് ഞ�ൾ ന�ായമായും അഭ�ർ�ിേ��ാവു� 
ഏെത�ിലും വിവര�േളാ േഡാക�ുെമന്േറഷേനാ നി�ൾ ഞ�ൾ� ്
നൽേക�താണ.് കൂടാെത ബ�െ�� അേന�ഷണ�ിേലാ വ�വഹാര�ിേലാ 
ഞ�ളുമായി സഹകരി�ുകയും െച�ണം.   വിവര�ൾ 
നൽകിയി�ിെ��ിേലാ നൽകിയ വിവര�ൾ െത�ാെണ�ിേലാ, ഞ�ളുെട 
വിേവചനാധികാര�ിൽ Debit Card പുതു�ാേനാ പുനഃവിതരണം െച�ാേനാ 
വിസ�തി�ുകേയാ Debit Card ഉടൻ റ�ാ�ുകേയാ െച�ാം. 

5.27.5 സ�ത േ�ാസ ്

എനെ്റ/ഞ�ളുെട വിശദാംശ�ൾ, അ�ൗ�്, നിേ�പം, ഇടപാടുകൾ,   
ബാ�ുമായു� ഇടപാടുകൾ എ�ിവയുമായി ബ�െ�� ഏത് വിവരവും, ഏത് 
സമയ�ും, ഏത് ആവശ��ിനും, ഏതു അധികാരപരിധിയിലുമു�  േകാടതി, 
അർ� ജുഡീഷ�റി അേതാറി�ി, നിയമ നിർ�ഹണ േക���ൾ, ഏജൻസി, 
സം�ാന സർ�ാരിനെ്റ �പസ�മായ വിഭാഗം, RBI, ആദായനികുതി 
അധികാരികൾ, നിയമാനുസൃത അധികാരികൾ, ധനകാര� �ാപന�ൾ, 
െ�കഡി�് ബ�ൂേറാകൾ/ഏജന്റുകൾ/െവ�ർമാർ അെ��ിൽ ബാ�ിന്െറ  
അഫിലിേയ�് അെ��ിൽ അേസായിേയ�് അെ��ിൽ സ��ിഡറി  ആയ 
ഏെത�ിലും ക�നി  എ�ിവയിൽ െവളിെ�ടു�ാൻ നി�ൾ ഇതിനാൽ 
ബാ�ിന് വ��മായി അധികാരം നൽകു�ു.  

5.28 േരഖകളുെട ആശയവിനിമയവും േസവനവും 



5.28.1 ആശയവിനിമയം 

ഞ�ൾ Debit Card മായി ബ�െ�� അറിയി�ുകൾ, അ�ൗ�് േ��് െമന്റുകൾ 
അെ��ിൽ മേ�െത�ിലും ആശയവിനിമയ�ൾ, അ�ിേകഷനിെല  
സേ�ശ�ൾ, ഫാക് സിൈമൽ �ടാൻ��ിഷൻ, േഷാർ�് െമേസജ് സി�ം (SMS), 
ഇലക്േ�ടാണിക് െമയിൽ, സാധാരണ �പീ-െപ��  ്േപാ�് അെ��ിൽ വ��ിഗത 
െഡലിവറി എ�ിവ വഴി ഞ�ളുെട േരഖകളിൽ രജി�ർ െച�� നി�ളുെട 
നിലവിെല വിലാസ�ിേല� ് അയ�ു�താണ്. ആ�ിേ�ഷനിെല 
സേ�ശ�ൾ/ഫാക് സിൈമൽ/SMS/ഇെമയിൽ മുേഖന അയയ് �ു� 
ആശയവിനിമയവും അറിയി�ുകളും കാരിയർ കാലതാമസം പരിഗണി�ാെത 
തെ� അയയ് �ുകയും നി�ൾ സ�ീകരി�ുകയും െചയ് തതായി കണ�ാ�ും. 
�പീ-െപ��  ് െമയിൽ വഴി അയ� ക��ൂണിേ�ഷനും അറിയി�ുകളും 
ഇ��യിൽ തപാൽ വഴി അയ�ാൽ േപാ�് െച�� തീയതി� ്
െതാ�ുപി�ാെലയു� ദിവസം െഡലിവർ െച��തായി കണ�ാ�ും, കൂടാെത 
ഇ��യ്�് പുറ� ് അയ�ാൽ േപാ� ് െച�� തീയതി�് അ�് (5) ദിവസം 
കഴി� ് െഡലിവർ െച��തായി കണ�ാ�ും. നിലവിൽ, Debit Card ലി� ്
െച��ി�ു� digiBank ആ�ിൽ ആശയവിനിമയം ലഭ�മാകും. 

5.28.2 �പമാണ�ളുെട വിതരണം 

ഞ�ൾ നി�ൾ�് ഒരു സമൻസ് റി�,് െ�യിം  േ��് െമന്റുകൾ,  മേ�െത�ിലും 
നിയമ �പ�കിയ അെ��ിൽ വ��ിഗത േസവന�ിനു ആവശ�മു� േരഖകൾ 
എ�ിവ വ��ിപരമായി നൽകു�തിലൂെടേയാ സാധാരണ തപാൽ വഴിേയാ 
നി�ളുെട അവസാനം അറിയെ�ടു� വിലാസ�ിൽ (തപാൽ ഓഫീസ ്
വിലാസേമാ, സ�കാര� / ബിസിനസ് �ലെ� അെ��ിൽ മെ�െ��ിലും 
ആകെ�) അയ� ് നൽകാം. ഞ�ൾ േഡാക�ുെമന്റുകൾ നി�ൾ�് 
വ��ിപരമായി െഡലിവറി െച��ാൽ െഡലിവറി തീയതിയിൽ നി�ൾ� ്
ലഭി�തായി  കണ�ാ�ും.   േഡാക�ുെമന്റുകൾ നി�ൾ�് േപാ�് െച��ാൽ 
േപാ� ് െച�� തീയതി� ് േശഷമു� അടു� ദിവസം ലഭി�തായി 
പരിഗണി�ും. ഈ ര�് (2) വിതരണ രീതികൾ�് പുറേമ, നിയമം 
അനുവദി�ു� മേ�െത�ിലും രീതിയിൽ ഞ�ൾ നി�ൾ�് വിവര�ൾ 
വിതരണം െച�ാം. 

5.29 പലവക 

5.29.1 െചലവുകളുെട വീെ�ടു�ൽ 

ഈ ഉട�ടിയുെട നിബ�നകളും വ�വ�കളും നി�ൾ ലംഘി�തിനെ്റ 
ഫലമായി അെ��ിൽ ഞ�ളുെട ഏെത�ിലും അവകാശ�ൾ 
നട�ിലാ�ു�തിലൂെട ഉ�ാകു� ഏെത�ിലും മൂല�ം, ഫീസ് അെ��ിൽ 
െചലവുകൾ (നിയമപരമായ ചിലവുകൾ ഉൾെ�െട) പൂർ� ന�പരിഹാര 
അടി�ാന�ിൽ ഞ�ൾ നി�ളിൽ നി�് വീെ�ടു�ും.  

5.29.2 വിേദശ കറൻസി ഉൾെ�ടു� ഇടപാടുകൾ 

ഏെത�ിലും കാർഡ് ഇടപാടിന്െറ കറൻസി നി�ളുെട digiSavings ലൂെട 
നിലനിർ�ു� കറൻസിയിൽ നി�് വ�ത���മാെണ�ിൽ, അ�രം 



ഇടപാടുകൾ നി�ളുെട അ�ൗ�ിനെ്റ കറൻസിയാേയാ മേ�െത�ിലും 
കറൻസിയാേയാ ഞ�ൾ നിർ�യി�ു� വിനിമയ നിര�ിൽ പരിവർ�നം 
െച�ാൻ ഞ�ൾ�് അർഹതയു�്; കൂടാെത ഇ�െനയു� Debit Card 
ഇടപാടിനെ്റ തുക നി�ളുെട digiSavings അ�ൗ�ിൽ നി�്  െഡബി� ്
െച�ു�താണ്. ഈ നിബ�നകൾ�ും വ�വ�കൾ�ും കീഴിൽ ഞ�ൾ� ്
അടയ് േ�� എ�ാ തുകയും ഞ�ൾ നി�ളുെട അ�ൗ�ിൽ നി�ും 
െഡബി�് െചയ് േത�ാം, ഇതിനായി നി�ളുെട അ�ൗ�ിന്െറ 
കറൻസിയിേല�് വരു� െ�കഡി�ുകളും ചാർജുകളും ഞ�ൾ നിർ�യി�ു� 
വിനിമയ നിര�് അനുസരി�് മാ�ുകയും െച�ാം. 

5.29.3 നി�ളിൽ നി�ു� നിർേ�ശ�ൾ 

നി�ളിൽ നി�ു� എ�ാ അഭ�ർ�നകളും നിർേ�ശ�ളും digibank ആ�് വഴി 
െച�ണം. അത് സാധ�മെ��ിൽ, അത് നി�ളുെട അടു�ു� DBS Bank 
ശാഖയിൽ േരഖാമൂലം സമർ�ി�ാവു�താണ്. ഇലക്േ�ടാണിക് തപാൽ 
മുേഖനയും ഏത് നിർേ�ശവും  ഞ�ൾ സ�ീകരിേ��ാം. െടലിേഫാൺ 
േകാളിലൂെടയാെണ�ിൽ നി�ൾ യഥാർ��ിൽ നിർേ�ശ�ൾ 
നൽകിയി�ിെ��ിലും നി�ളിൽ നി�ാണ് എ�് ഞ�ൾ വിശ�സി�ു� 
നിർേ�ശ�ളും സ�ീകരി�ാം. 

5.29.4 ന�പരിഹാരം 

നി�ൾ�് Debit Card ഓ ഇലക്േ�ടാണിക് േസവന�േളാ 
ലഭ�മാ�ു�തിലൂെടയും, നി�ളുമായി ഈ കരാറിൽ ഏർെ�ടു�തിലൂെടയും , 
ഈ ഉട�ടി �പകാരം ഞ�ളുെട അവകാശ�ൾ നട�ിലാ�ു�തിലൂെടയും , 
Debit Card / ഇലക് േ�ടാണിക് േസവന�ൾ എ�ിവയുമായി ബ�െ��് നി�ൾ 
നൽകിേയ�ാവു� ഏെത�ിലും നിർേ�ശ�ൾ�നുസരി� ്
�പവർ�ി�ുേ�ാളുo, നി�ളുെട ഭാഗ�ുനിേ�ാ നി�ളുെട ഏെത�ിലും 
ഏജനറ്ുമാരുെടേയാ, �പതിനിധികളുെടേയാ ഏെത�ിലും 
അ�ശ�/വ�ന/െത�ായ െപരുമാ�ം, ഈ ഉട�ടിയുെട ലംഘനം/വ�ന, Debit 
Card,  PIN എ�ിവയുെട  അനധികൃത/ഡ�ൂ�ിേ��്/െത�ായ ഉപേയാഗം/ 
ദുരുപേയാഗം എ�ിവ  മൂലേമാ  േനരിേ�ാ അ�ാെതേയാ ഞ�ൾ 
നിലനിർ�ുകേയാ വഹി�ുകേയാ െചേ��തായി വരു� അഭിഭാഷ-
ഉപേഭാ�ൃ െചലവുകൾ (നിയമപരേമാ മെ�െ��ിലുേമാ) ഉൾെ�െടയു� 
ഏെത�ിലും ബാധ�ത, ന�ം, നാശന��ൾ എ�ിവയ്�് നി�ൾ ഞ�ൾ� ്
ന�പരിഹാരം നൽേക�താണ്.  

5.29.5 നിബ�നകളും വ�വ�കളും  

ഈ കരാറിന് പുറേമ, Debit Card,   ഇലക് േ�ടാണിക് േസവന�ളുെട ഉപേയാഗം 
എ�ിവ  അ�ൗ�ുകളുെട നിയ��ണം നിർവഹി�ു� ഞ�ളുെട 
നിലവിലു� നിബ�നകൾ�ും വ�വ�കൾ�ും വിേധയമായിരി�ും. ഈ 
ഉട�ടിയും അ�ൗ�ുകൾ നിയ��ി�ു� നിബ�നകളും വ�വ�കളും 
ത�ിൽ എെ��ിലും ൈവരു��േമാ െപാരു�േ�േടാ ഉെ��ിൽ, ഏതു 
കരാറിനെ്റ നിബ�നകൾ നിലനിൽ�ു�ു എ�് തീരുമാനി�ു�ത ്
ബാ�ിനെ്റ വിേവചനാധികാര�ിലാണ.് 



5.29.6 വിേയാജനം 

ഈ കരാറിനെ്റ ഏെത�ിലും നിബ�നകൾ നിയമവിരു�േമാ, ബാധകമായ 
ഏെത�ിലും നിയമ�ിന് കീഴിൽ നട�ിലാ�ാൻ കഴിയാ�േതാ ആെണ�ിൽ, 
അവ നിയമം അനുവദി�ു� പരിധി വെര, ഈ കരാറിൽ നി� ്
േവർെപടു�ുകയും, ഈ കരാറിനെ്റ മ�് നിബ�നകൾ പരി��രി�ാെത 
സാധ�മാകു�ിടേ�ാളം അത് നി��ലമാ�ുകയും െച�ും. 

5.29.7 ഒഴിവാ�ൽ ഇ� 

നട�ിലാ�ു�തിൽ  പരാജയെ�ടുകേയാ  കാലതാമസം വരു�ുകേയാ 
െച�ു�ുെവ�ിൽ  ഈ ഉട�ടി�് കീഴിലു� ഏെത�ിലും അവകാശേമാ 
�പതിവിധിേയാ അതിനെ്റ ഇളവായി �പവർ�ി�ും, ഏെത�ിലും 
അവകാശ�ിന്െറേയാ �പതിവിധിയുെടേയാ ഏെത�ിലും ഒേ�ാ ഭാഗികേമാ 
ആയ �പേയാഗം മേ�െത�ിലും അവകാശം അെ��ിൽ �പതിവിധി, അതിന്െറ 
തുടർ�ു� നടപടികൾ നട�ിലാ�ു�തിന് തടയു�ത�. ഈ ഉട�ടിയിെല 
ഞ�ളുെട അവകാശ�ളും �പതിവിധികളും സമ�ഗമായതാണ്. നിയമം 
നൽകു� മ�് അവകാശ�േളാ പരിഹാര�േളാ അ�. 

5.29.8 ഇലക്േ�ടാണിക് ഇടപാടുകൾ/Debit Card നിയ��ി�ു� നിബ�നകളും 
വ�വ�കളും 

നി�ളുെട അഭ�ർ�ന �പകാരം, ഞ�ൾ നി�ൾ�് ഒരു ഭൗതികമായ Debit Card 
ഇഷ�ൂ െചയ്േത�ാം, അത് നി�ളുെട റി��ിൽ ഏത് മാർ��ിലൂെടയും 
നി�ൾ�് അയേ��ാം. നിലവിൽ, ഇതിനു  digiBank  ആ�ിൽ PIN ജനേറ�് 
െച�ാം. 

മുകളിൽ സൂചി�ി� ഏെത�ിലും  സംഭവെ��ുടർ�,് ഞ�ളുെട 
വിേവചനാധികാര�ിൽ, ഇലക്േ�ടാണിക് േസവന�ൾ�ായു� നിലവിലു� 
നിബ�നകളിലും വ�വ�കളിലും ഒരു പകരം PIN  / ഭൗതികമായ െഡബി� ്
Card നൽകുകയും  ഫീസ് ഈടാ�ുകയും െച�ാം. ഈ സമയ�്, digiBank 
ആ�ിൽ നി�് PIN ജനേറ�് െച�ാം. 

5.29.9 ഇലക്േ�ടാണിക് േസവന�ളുെട ഉപേയാഗം. 

ഞ�ളും, ഞ�ളുെട പ�ാളികളും നി�െള അറിയി�ാെത ഇനി�റയു� 
നടപടികൾ എേ�ാൾ േവണെമ�ിലും െച�ാം. 

a. ഇലക്േ�ടാണിക ് േസവന�ൾ, ഇടപാട ് പരിധികൾ, �പവർ�ന സമയം, 
ഇലക്േ�ടാണിക് േസവന�ൾ വഴി ലഭ�മാകു� സൗകര��ളും 
േസവന�ളും എ�ിവയുെട ആവൃ�ിയും, ഉപേയാഗ രീതിയും 
നിർ�യി�ുകയും മാ�ുകയും െച�ുക. 

 

b. ഏെത�ിലും പ�ാളിെയ േചർ�ുക അെ��ിൽ ഒഴിവാ�ുക. നി�ളുെട 
അധികാരേമാ, അറിേവാ, സ�തേമാ ഇ�ാെത ഏെത�ിലും വ��ി 



ഇലക് േ�ടാണിക് േസവന�ൾ ഉപേയാഗി�ു�േതാ , ഉപേയാഗി�ാൻ 
�ശമി�ു�േതാ ആയ എ�ാ ഇടപാടുകൾ�ും നി�ൾ 
ഉ�രവാദിയായിരി�ും. അ�രം ഉപേയാഗ�ിേനാ, ഉേ�ശ�ൾേ�ാ 
ഞ�ൾെ�തിെര െ�യിം െച�രുത്. 

 

ഞ�ളുo ഞ�ളുെട പ�ാളികളുo   എേ�ാൾ േവണെമ�ിലും നി�െള 
അറിയി�ാെതയും ഒരു കാരണവും നൽകാെതയും നി�േളാ മൂ�ാം 
ക�ിേയാ അനുഭവി� അസൗകര��ൾ, ന�ം, നാശന��ൾ അെ��ിൽ 
പരി�ുകൾ എ�ിവയിൽ ബാധ�തയി�ാെത ഇനി�റയു�  െച�ു�താണ.് 
 

a. എ�ാ ഇലക്േ�ടാണിക് േസവന�ളും പരിമിതെ�ടു�ുകേയാ, 
താൽ�ാലികമായി നിർ�ുകേയാ അെ��ിൽ അവസാനി�ി�ുകേയാ;  

  

b. ഏെത�ിലും ഇടപാട് അനുവദി�ാെത ഇരി�ുകേയാ അെ��ിൽ 
ഞ�ൾ�് അനുേയാജ�െമ�് േതാ�ു� നിബ�നകൾ�് വിേധയമായി 
മാ�തം ഒരു ഇടപാട് അനുവദി�ുകേയാ െച�ുകയും;   

 

c. ഇലക്േ�ടാണിക ് േസവന�ൾ ഉപേയാഗി�ാനു� നി�ളുെട 
അെ��ിൽ ഏെത�ിലും ഉപേയാ�ാവിന്െറ അവകാശവും 
അധികാരവും അസാധുവാ�ുകേയാ താൽ�ാലികമായി നിർ�ുകേയാ 
െച�ുകയും;   

 

d. ഏെത�ിലും Debit Card  /  PIN സൂ�ി�ുക അെ��ിൽ നിരസി�ുക.  

  
ഒരു പ�ാളിെ�തിരായ ഏെത�ിലും െ�യിമുകൾ അെ��ിൽ തർ��ൾ 
നി�ൾ�ും പ�ാളി�ും ഇടയിൽ തീർ�ാേ��താണ.് ഇ�ാര��ിൽ 
നി�ൾ ഞ�ൾെ�തിെര അവകാശവാദമു�യി�ി�. 

Visa Virtual International Debit Card / digiSavings ന്െറ കാര��ിൽ, ഇലക്േ�ടാണിക ്
േസവന�ൾ വഴി നിേ�പി� പണവും െച�ുകളുെട വരുമാനവും (ഹൗസ ്
െച�ുകൾ ഉൾെ�െട) ഞ�ൾ േശഖരി�് പരിേശാധി�ുറ�ി�ു�ത് വെര 
പിൻവലി�ാൻ കഴിയി�. നിേ�പി� തുകെയ�ുറി�ു� ഞ�ളുെട 
നിർ�യം നിർണായകവും നി�ൾ�് ബാധകമായതുമാണ്.  

5.29.10 േപയ് െമനറ്ുകൾ, ചാർജുകൾ, ഫീസ,് െചലവുകൾ, നികുതികൾ 



നി�ൾ ഇലക് േ�ടാണിക് േസവന�ൾ യഥാർ��ിൽ ഉപേയാഗി�ാലും 
ഇെ��ിലും, ഞ�ൾ കാലാകാല�ളിൽ നിർേ�ശിേ��ാവു� 
ഇലക് േ�ടാണിക് േസവന�ൾ നൽകു�തിന്  ചാർജുകളും, ഫീസും നി�ൾ 
അടയ് േ��താണ്. ഇലക്േ�ടാണിക് േസവന�ളുെട സൗകര�ം, ഉപേയാഗം  
(അംഗീകൃതേമാ അനധികൃതേമാ ആയ) എ�ിവയ്�ും, പിൻവലി�ലുകൾ, 
േപയ് െമനറ്ുകൾ എ�ിവയ് �ും, ചാർജുകൾ, ഫീസ് എ�ിവയ്�ും, 
ഇലക്േ�ടാണിക് േസവന�ൾ മുേഖെനയു� മ�ു ബാധ�തകൾ, ന��ൾ   
എ�ിവയ്�ും  നി�ളുെട അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച�ാൻ ഞ�ൾ� ്
അധികാരമു�്. കൂടാെത പണം അടയ് �ു�തിനു� ഏെത�ിലും അഭ�ർ�ന 
നിറേവ�ു�തിേനാ ഏെത�ിലും ബാധ�ത നിറേവ�ു�തിേനാ അ�ൗ�ിൽ  
മതിയായ ഫ�ുകൾ ഇെ��ിൽ, അ�രം േപയ് െമന്േറാ ബാധ�തേയാ 
നിറേവ�ു�തിന ് ഞ�ൾ നി�ൾ� ് െ�കഡി�് അനുവദിേ��ാം (എ�ാൽ 
ബാധ��ര�). ഞ�ൾ നി�യി�ിരി�ു� നിര�ുകളിേലാ തുകകളിേലാ 
പലിശയും ചാർജുകളും അടയ്�ാൻ നി�ൾ ഏെ�ടു�ു�ു.  ഒരു ഇടപാട,് 
അെ��ിൽ ഒരു ഇടപാടുമായി ബ�െ��് ഏെത�ിലും അ�ൗ�ിനെ്റ 
െഡബി�് അെ��ിൽ െ�കഡി�് െച�ൽ, ഒരു കറൻസിെയ മെ�ാ�ിേല� ്
പരിവർ�നം െചേ��ത് ആവശ�മാെണ�ിൽ, ഞ�ളും  ഞ�ളുെട 
പ�ാളികളും നിർ�യി�ു� നിര�ിൽ അ�രം പരിവർ�ന�ൾ നട�ാൻ 
ഞ�ൾ�് അധികാരമു�്. ഏെത�ിലും േപയ് െമനറ്ിന് GST 
ഈടാ�ുകയാെണ�ിൽ, അടയ് േ�� എ�ാ തുകയും, കൂടാെത നി�ൾ 
അ�രം GST നൽകുകയും, അ�രം GST-യുമായി ബ�െ��് നിയമ�പകാരം 
ഞ�ൾ ആവശ�െ�ടു� ഏെത�ിലും േപയ് െമന്റിെനതിെര ഞ�ൾ� ്
ന�പരിഹാരം നൽകുകയും െച�ും. ഈ കരാറിേലാ െ�കഡി� ്
സൗകര��ൾ�ായു� ഏെത�ിലും അനുബ� കരാറിേലാ, കൂടാെത  
കാലാകാല�ളിൽ ഞ�ൾ നിർേ�ശിേ��ാവു� മേ�െത�ിലും 
ചാർജുകളിേലാ നൽകിയിരി�ു� അേത രീതിയിൽ അടയ് േ�� ഡിേഫാൾ� ്
പലിശ ഉൾെ�െട, െഡബി�ിംഗ ് അ�ൗ�് ഓവർേ�ഡായിന ്
കാരണമാകു�ുെവ�ിൽ കൂടി  GST ഉൾ�െട ഞ�ൾ അ�ൗ�ിൽ നി� ്
െഡബി�് െച�ാം.  

5.29.11  ബാധ�ത  

ഞ�ളുെട അ�ശ�മൂലേമാ മനഃപൂർവമായ വീ��േയാ കാരണമ�ാെത 
ഇലക്േ�ടാണിക് േസവന�ളുെട ഉപേയാഗവുമായി ബ�െ��് നി�ൾേ�ാ 
അെ��ിൽ ഏെത�ിലും മൂ�ാം ക�ിേ�ാ ഉ�ാകു� ന��ിന് ഞ�ൾ 
ബാധ��രായിരി�ി�. നി�ൾേ�ാ അെ��ിൽ ഏെത�ിലും മൂ�ാം 
ക�ിേ�ാ ഉ�ാകു�  ഇനി�റയു� അസൗകര��ൾേ�ാ ന��ൾേ�ാ 
േകടുപാടുകൾേ�ാ പരി�ുകൾേ�ാ ഞ�ൾേ�ാ പ�ാളികൾേ�ാ 
ബാധ�തയു�ായിരി�ി�.  

a. നി�േളാ ഇലക് േ�ടാണിക് േസവന�ളുമായി ബ�െ�� ഒരു 
ഉപേയാ�ാേവാ നൽകിയി�ു�േതാ നൽകാൻ ഉേ�ശി�ി�ു�േതാ ആയ 
ഏെത�ിലും നിർേ�ശ�ൾ ഞ�ൾ പാലി�ു�ു, എ�ിരു�ാലും, 
അ�രം നിർേ�ശ�ളിൽ അട�ിയിരി�ു� വിവര�ളുെട സമ�ഗത 
ൈകമാ�ം െച�ു�തിടയിൽ ന�െ�ടുകേയാ മാ�ം വരുകേയാ 



െച�ുകയാെണ�ിൽ അ�രം നിർേദശ�ൾ ലഭി�ു� ആളുകൾ� ്
അവ അനുഭവെ�ടണെമ�ി�.  

 

b. ഞ�ളുെടയും, ഞ�ളുെട പ�ാളികളുെടയും ഏെത�ിലും 
�പവർ�ന�ിനെ്റ അന�രഫലമായി ഏെത�ിലും ഇലക്േ�ടാണിക് 
േസവന�ിന്െറ ഉപേയാഗം നി�ൾ� ്ന�മാകു�ത;്   

 

c. സി�ം െമയിന്റനൻസ് അെ��ിൽ തകരാർ കാരണം ഏെത�ിലും 
ഇലക്േ�ടാണിക ് േസവന�ൾ ലഭ�മ� / ഏെത�ിലും െന�് വർ�ിന്െറ 
ലഭ�തയി�;   

 

d. ഈ കരാറിനെ്റ ഏെത�ിലും ബാധ�ത നിറേവ�ു�തിൽ ഏെത�ിലും 
െമഷീൻ/ഡാ�ാ േ�പാസ�ിംഗ് സി�ം/�ടാൻ��ിഷൻ ലി�്   പരാജയം, 
ഏെത�ിലും അംഗീകൃതമ�ാ�/നിയമവിരു�മായ ആ��സ്   നി� ് 
പരാജയം, ഈ കരാറിനെ്റ ഏെത�ിലും ബാധ�ത നിറേവ�ു�തിൽ 
ഏെത�ിലും പ�ാളിയുെട പരാജയം, ൈദവ�ിനെ്റ �പവൃ�ികൾ, 
യു�ം, യു�സമാനമായ ശ�തുത, ആഭ��ര കലഹ�ൾ, കലാപ�ൾ, 
ഉപേരാധ�ൾ, അ�ിമറികൾ, പണിമുട�ുകൾ, േലാ�ൗ�ുകൾ, 
തീപിടി�ം, െവ�െ�ാ�ം, െമ�ീരിയലിനെ്റേയാ/ 
െതാഴിലാളികളുെടേയാ �ാമം, ഉപ-കരാറുകാരിൽ നി�ു� 
െഡലിവറികളിെല കാലതാമസം എ�ി�െനയു� ബാഹ�മായേതാ 
നിയ��ണാതീതമായ സംഭവ�ൾ;    

 

e. ഏെത�ിലും ഉപകരണ�ൾ, േസാഫ് �് െവയർ ദാതാ�ൾ, േസവന 
ദാതാ�ൾ, െന�് വർ�് ദാതാ�ൾ (െടലിക��ൂണിേ�ഷൻ ദാതാ�ൾ, 
ഇന്റർെന�് �ബൗസർ ദാതാ�ൾ, ഇനറ്ർെന�് ആക് സസ ് ദാതാ�ൾ 
എ�ിവയുൾെ�െട, എ�ാൽ അതിൽ മാ�തം പരിമിതെ�ടു�ിയി�ി�), 
ഏെത�ിലും പ�ാളി, േമൽ�റ� ഏെത�ിലും ഏജന്റ്, സബ ്
േകാൺ�ടാ��ർ.    

 

f. Debit Card ഇഷ�ൂ െച�� രാജ��ിന�ുറം ATM േസവന�ൾ ലഭ�മ�. �പ��ു ത 
രാജ��് �പാബല��ിലു� �പാേദശിക നിയ��ണ�ളാൽ ഇത ്
നിയ��ി�െ�ടും. 



 

g. ഏെത�ിലും ഇലക് േ�ടാണിക് േസവന�ിൽ നി�ു� ഡാ� ഡൗൺേലാഡ് 
െച�ു�ത് നി�ളുെട ഉ�രവാദി��ിൽ മാ�തമാണ ് െച�ു�ത്, 
ഏെത�ിലും തര�ിൽ ഡൗൺേലാഡ് െചയ് ത ഡാ�യുെട സമ�ഗതയ് േ�ാ 
ഉപേയാഗ�ിേനാ ഞ�ൾ ബാധ��രായിരി�ി�. 

 

h. ഇലക്േ�ടാണിക് േസവന�ളുെട െ�പാവിഷൻ / ഉപേയാഗ�ിൽ നി� ്
േനരിേ�ാ, പേരാ�മാേയാ, �പേത�കമാേയാ, അന�രഫലമാേയാ, 
സാ��ികേമാ മ�് നാശന��േളാ ഉ�ായാൽ, ഞ�േളാ ഏെത�ിലും 
പ�ാളിേയാ ഒരു തര�ിലും ഉ�രവാദികളായിരി�ി�. 

5.29.12 ഇടപാടുകളുെട േരഖകൾ 

കണ�ുകൂ�ൽ / �പതിഫലന  പിശക് ഒഴിെക ഞ�ളുെടയും പ�ാളികളുെടയും 
ഇടപാടുകളുെട േരഖകൾ നി�ൾ�്  നിർണായകവും ബാധകവുമാണ്. 

5.29.13 എൻ�ടികളുെട റിേവഴ് സൽ  

ഇലക്േ�ടാണിക് േസവന�ളുെട ഉപേയാഗ�ിന്െറേയാ ഉേ�ശി�െ�� 
ഉപേയാഗ�ിനെ്റേയാ ഫലമായി ഞ�ൾ എെ��ിലും േപയ് െമനറ് ്
നട�ിയി�ുെ��ിൽ: 

a. അ�ൗ�്  തൽഫലമായി െഡബി�് െച�െ�ടുകയും പേ� െഡബി� ്
െത�ായി മാ�െ��ു അെ��ിൽ അ�ൗ�് െഡബി�് �പതിഫലി�ി�ി�  
എ�ിൽ ,      അെ��ിൽ  

 

b. അ�ൗ�ിൽ ഏെത�ിലും േപയ് െമനറ്് നിർേ�ശം നൽകിയതിന് േശഷം 
അ�രം േപയ് െമനറ്് നിർേ�ശം മാനി�െ�ടു�ി� എ�ിൽ 

ഞ�ൾ അട� തുക അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച��ത് അ�ൗ�് 
ശരിയാ�ാൻ നമു�് അർഹതയു�ാകും. 

5.29.14 നി�ളിൽ നി�ു� നിർേദശ�ൾ 

നി�ളിൽ നി�ു� എ�ാ അഭ�ർ�നകളും നിർേ�ശ�ളും digibank ആ�് വഴി 
െച�ണം. അത് സാധ�മെ��ിൽ, അത് നി�ളുെട അടു�ു� DBS Bank 
ശാഖയിൽ േരഖാമൂലം സമർ�ി�ാവു�താണ്. ഇലക്േ�ടാണിക് തപാൽ 
മുേഖനയു� ഏത ് നിർേ�ശവും ഞ�ൾ സ�ീകരിേ��ാം, െടലിേഫാൺ 
േകാളിലൂെടയാെണ�ിൽ, നി�ൾ യഥാർ��ിൽ നിർേ�ശ�ൾ 
നൽകിയി�ിെ��ിലും നി�ളിൽ നി�ാണ് എ�് ഞ�ൾ വിശ�സി�ു� 
നിർേ�ശ�ളും സ�ീകരി�ാം. ഞ�ൾ േരഖാമൂലമ�ാെത നൽകു� 



നിർേദശ�ളുെട ന��ിനും അപാകതകൾ�ും നി�ൾ മാ�തമായിരി�ും 
ബാധ��ർ. 

 

5.29.15 ഈ നിബ�നകളുെടയും വ�വ�കളുെടയും നിലനിൽ�ൽ:  

ഏെത�ിലും അ�ൗ�്(കൾ) അെ��ിൽ ഇലക്േ�ടാണിക് േസവന�ൾ, 
ഞ�ളും നി�ളും ത�ിലു� മേ�െത�ിലും ഉട�ടി(കൾ), അ�രം 
ഏെത�ിലും ഉട�ടി(കൾ) �പകാരം ഉടെലടു�ു� ഞ�ളുെട അവകാശ�ൾ 
എ�ിവയുമായി ബ�െ��് ഈ നിബ�നകളുെടയും വ�വ�കളുെടയും 
വ�വ�കൾ അനുബ�മായി നിലനൽ�ു�ു. കൂടാെത,  കരാറിെല 
ഏെത�ിലും വ�വ�കെള ഇത് മാ�ുകയുമി�. ഈ നിബ�നകളുെടയും 
വ�വ�കളുെടയും വ�വ�കളും ഈ നിബ�നകൾ�ും വ�വ�കൾ�ും 
കീഴിൽ വരു� വിഷയ�ിെല മേ�െത�ിലും കരാറിെല വ�വ�കളും 
ൈവരു��മുെ��ിൽ, ഈ നിബ�നകളുെടയും വ�വ�കളുെടയും 
വ�വ�കൾ നിലനിൽ�ും. 

5.29.16 അധിക ആനുകൂല��ൾ, േസവന�ൾ അെ��ിൽ േ�പാ�ഗാമുകൾ 

നി�ളുെട Debit Card ന്െറ ഉപേയാഗവുമായി ബ�െ��് ഞ�ളുെട സ��ം 
വിേവചനാധികാരം, അധിക േസവന�ൾ, ആനുകൂല��ൾ അെ��ിൽ 
േ�പാ�ഗാമുകൾ എ�ിവ ഞ�ൾ നൽകിേയ�ാം. അ�രം അധിക 
േസവന�ൾ നൽകിയി�ുെ��ിൽ, അത്  നി�ളുമായു� ഞ�ളുെട 
നിയമപരമായ ബ��ിനെ്റ ഭാഗമാകണെമ�ി�. കൂടാെത എേ�ാൾ 
േവണെമ�ിലും നി�െള അറിയി�ാെത ഈ േസവന�ൾ പിൻവലി�ുകേയാ 
മാ�ുകേയാ െച�ാം. ഈ അധിക േസവന ആനുകൂല��ൾ / േ�പാ�ഗാമുകൾ 
അവരുെട സ��ം നിബ�നകൾ�ും വ�വ�കൾ�ും വിേധയമായിരി�ാം. 

5.29.17 അവകാശ�ൾ വിനിേയാഗി�ു�തിൽ കാലതാമസം അെ��ിൽ 
പരാജയം 

ഈ ഉട�ടി�് കീഴിലു� ഞ�ളുെട അവകാശ�ളും, പരിഹാര�ളും 
വിനിേയാഗി�ു�തിൽ ഞ�ൾ വരു�ു� കാലതാമസേമാ പരാജയേമാ 
ഞ�ളുെട ഏെത�ിലും അവകാശ�ൾ ഒഴിവാ�ു�തിെന 
�പതിനിധീകരി�ു�ി�. അ�രെമാരു ഇളവ് നി�െള േരഖാമൂലം 
അറിയി�ാൽ മാ�തേമ ഞ�ൾ ഞ�ളുെട അവകാശ�ൾ ഒഴിവാ�ിയതായി 
കണ�ാ�ുക. 

5.29.18 ഭരണനിയമം 

ഈ നിബ�നകളും വ�വ�കളും ഇ��ൻ നിയമ�ിന് വിേധയമാണ.് ഇത് ഈ 
േരഖാമൂലം ഇ��യിെല മുംൈബ േകാടതികളുെട �പേത�ക 
അധികാരപരിധിയിലായിരി�ും. 


