
      Visa Virtual Debit Card आिण Visa International Debit Card 

साठी िनयम व अटी 

5.1 Debit Card चे िनयम व अटी 

ह ेिनयम व अटी तुमच्या Debit Card ला लागू आहते. कृपया Debit Card वर स्वाक्षरी करण्यापूव� �कंवा त े
वापरण्यापूव� त्या काळजीपूवर्क वाचा. जेव्हा तुम्ही ह ेिनयम व अटी वाचाल तेव्हा लक्षात ठेवा क� "तुम्ही", 
"तुमचे" आिण "काडर् सदस्य" म्हणजे digibank ई-वॉलेट खाते �कंवा digiSavings खाते असणारी ��� असा 
होतो. "आम्ही", "आमचे", "आम्हाला" आिण "बँक" ह े शब्द DBS Bank India Limited आिण त्याच े
उ�रािधकारी आिण िनयु� केलेले असा होतो. 

5.2 िनयमांची �वहायर्ता 

येथे समािव� असलेल्या िनयम व अटी तुम्ही आिण DBS Bank India Limited यांच्यातील करार तयार 
करतात. असे मानले जाईल क� एक खाते �कंवा digiSavings उघडून, तुम्ही या अटी व िनयम िबनशतर् 
स्वीकारले आहते आिण संबंिधत RBI Regulations, Exchange Control regulations of Reserve Bank of 
India ("RBI"), Foreign Exchange Management Act 1999, जसे वेळोवेळी सधुा�रत �कंवा बदलल े
जातील, आिण त्या अंतगर्त तयार केलेल ेसवर् िनयम आिण िविनयमांचे पालन सुिनि�त करण्याची जबाबदारी 
स्वीकारली आह.े 

या अटी व शत� digibank ई-वॉलेट �कंवा digiSavings शी संबंिधत अटी व शत�च्या �ित�र� असतील 
आिण त्यांचा अवमूल्यन करणाऱ्या �कंवा िव�� नसतील. Debit Card शी संबंिधत कोणत्याही 
सेवा/सुिवधांचा वापर करत असताना तमु्ही अशा सेवा/सिुवधांसाठी DBS Bank India Limited ने वेळोवेळी 
िनधार्�रत केलेल्या अटी आिण िनयमांशी बांधील राहाल. 

5.3 प�रभाषा 

जोपय�त अन्यथा िनि�त केल्या जात नाही, खालील अट�चा अथर् येथे नमूद केल्या�माणे असेल. एकवचन 
दशर्िवणाऱ्या शब्दांमध्ये अनेकवचनी आिण त्याउलट शब्दांचा समावेश आह;े पु�ल्लंग दशर्िवणाऱ्या शब्दांमध्ये 
�ी�लंगी �कंवा नपंुसक �लंग आिण त्याउलट शब्दांचा समावेश आहे; ���च्या संदभार्चे एखा�ा ���चे, 
कंपनीचे �कंवा �स्टचे संदभर् म्हणून आिण त्याउलट जसे क� संदभार्नुसार आवश्यक असेल, अथर् लावले जातील. 
कलम आिण इतर तत्सम शीषर्के संदभार्च्या सुलभतसेाठी आहते आिण येथील कोणत्याही तरतुदीच्या अथार्ला 
बाधा आणणार नाहीत. या करारामध्य,े अन्यथा आवश्यक नसल्यास: 

a. "खाते" चा अथर् आिण त्यामध्ये समािव� आह ेdigibank ई-वॉलेट आिण digiSavings दोन्ही �कंवा त्यांपैक� 
कोणतेही एक. 

b. "एटीएम" म्हणजे स्वयंचिलत टेलर मशीन �कंवा काडर् संचािलत मशीन �कंवा उपकरण मग ते आमच्या 
बँकेच्या �कंवा सामाियक केलेल्या नेटवकर् वरील इतर कोणत्याही बँकेच्या मालक�चे असो, तुम्ही 
आमच्याकड े असलेल्या तुमच्या खात्या/खात्यांमधील तुमच्या िनधीपय�त पोचण्यासाठी तुमचे Visa 
International Debit Card वाप� शकता. 

c. "एटीएम मयार्दा" म्हणजे बँकेन े सवर् �काराने रोख पैसे काढण्यासाठी आिण/�कंवा इतर कोणत्याही 
�वहारासाठी िनधार्�रत केलेली कमाल अनु�ेय मयार्दा आह ेजी तुम्ही कोणत्याही एका �दवसात �कंवा 
�त्येक �वहारात एटीएम�ारे लागू क� शकता. 



d. "काडर् �ांझॅक्शन" म्हणजे स्वाक्षरी �कंवा PIN �ारे �कंवा इतर कोणत्याही �कारे डिेबट काडर्च्या वापरा�ारे 
�कंवा कोणत्याही वस्त,ू सेवा आिण/�कंवा इतर फाय�ांसाठी, केलेले कोणतहेी पेम�ट �कंवा आकारली गेलेली 
कोणतीही र�म, या गो�ीला महत्व न दतेा क� िव�� �ाफ्ट �कंवा इतर व्हाउचर �कंवा फॉमर् वर तुमची 
स्वाक्षरी आह ेआिण आमच्याकडून अिधकृतता मािगतली गेली आह ेक� नाही. 

e. "काडर्-नॉट-�ेझ�ट �ान्झॅक्शन" म्हणजे मचर्न्ट वातावरणात झालेला �वहार जेथे काडर् सदस्य आिण काडर् 
वापराच्या वेळी �त्यक्ष उपिस्थत नसतात. ठरािवक काडर्-नॉट-�ेझ�ट �वहारांमध्ये इंटरनेट-आधा�रत 
�वहार, मेल, टेिलफोन, �कंवा फॅिसमाईल ऑडर्र �कंवा आरक्षणे �कंवा वारंवार होणारे पेम�ट, परंतु इतकेच 
मयार्�दत नाही, यांचा समावेश होतो. Visa Virtual Debit Card चे सवर् �वहार ह े काडर्-नॉट-�ेझ�ट 
�वहार असतील. 

f. "digiSavings" म्हणजे डिेबट काडर्च्या वापरा�ारे आिण/�कंवा इलेक्�ॉिनक सेवां�ारे तुमच्या�ारे अॅक्सेस 
करण्यासाठी पा� खाते म्हणून आम्ही िनयु� केलेल ेबचत खाते. 

g. "digibank अॅप" म्हणजे मोबाईल उपकरणांसाठी एक अॅिप्लकेशन जे िनयु� केलेल्या स्थानाव�न �कंवा 
अॅिप्लकेशन स्टोअरव�न तमु्ही डाउनलोड क� शकता. 

h. "digibank ई-वॉलेट �कंवा digibank ई-वॉलेट खाते" म्हणजे digibank अॅप�ारे digibank ने दऊे केलेल े
उत्पादन आह ेआिण ह ेसेमी-क्लोज्ड �ीपेड पेम�ट इन्स्�म�ट (�ाज नसलेले) आह ेज ेतुम्ही तुमच्या मोबाइल 
फोनवर �कंवा इतर कोणत्याही परवानगी असलेल्या उपकरणा�ारे वॉलेट म्हणून वाप� शकता. 

i. "इलेक्�ॉिनक सेवा" म्हणजे कोणतीही बँ�कंग आिण इतर सेवा �कंवा सुिवधा ज्या आम्ही आिण/�कंवा 
कोणताही भागीदार तुम्हाला वेळोवेळी उपलब्ध क�न दऊे शकतो आिण ज्या इलेक्�ॉिनक माध्यमां�ारे 
दऊे केलेल्या आहते, ज्यामध्ये कोणतेही काडर्, इलेक्�ॉिनक संगणक�कृत �कंवा दरूसचंार उपकरणे �कंवा 
भारतात �कंवा भारताबाहरे खात्यांच्या संचालन प�त�चा समावेश आहे, आिण जेथे संदभार्नसुार त े
आवश्यक असेल, तेथे याचा अथर् इलेक्�ॉिनक सेवा �ा� करण्यासाठी वापरण्यात येणारा कोणताही िपन 
आिण/�कंवा काडर् असाही होईल. 

j. “जीएसटी" म्हणजे कोणताही वस्तू आिण सेवा कर, ज्यामध्ये समान स्व�पाचा कोणताही कर समािव� 
आह ेजो त्याच्याऐवजी असेल �कंवा ज्याला या�ित�र� कोणत्याही नावाने आकारला जाईल. 

k. "मािहती" म्हणजे तुमच्याशी, �कंवा कोणत्याही वापरकत्यार्शी, �कंवा खाते �कंवा कोणत्याही �वहाराशी 
िनगिडत पैसे �कंवा इतर संबिंधत तपिशलांची मािहती. 

l. "आंतररा�ीय �वहार" म्हणजे भारत, नेपाळ आिण भतूानच्या बाहरे डिेबट काडर्�ारे तुम्ही केलेल े�वहार. 

m"मचर्न्ट" म्हणजे कोणतीही ���, फमर् �कंवा कॉप�रेशन जी बँकेशी करार करत े �कंवा Master Card 
International, Visa International चे कोणीही सदस्य �कंवा परवानाधारक �कंवा अशा ���ला पेम�ट 
करता काडर्चा वापर आिण/�कंवा स्वीकारण्याशी संबंिधत इतर कोणत्याही इलेक्�ॉिनक सेवा �दाता, मग 
ते वस्त,ू सेवांकरता असो �कंवा �दान केलेल्या �कंवा खचर् केलेल्या शुल्कासाठी असो.   

n. "सहभागी" म्हणज ेभारतातील �कंवा अन्यथा कोणतीही ���, फमर्, कंपनी �कंवा संस्था जी काडर्च्या 
संबंधात इलेक्�ॉिनक सेवा �कंवा कोणत्याही वस्तू आिण सेवा �दान करण्यात, वेळोवेळी, �त्यक्ष �कंवा 
अ�त्यक्षपणे सहभागी होते �कंवा समािव� होते. 

o. “िपन" म्हणज े वापरकत्यार्ने िडिजबँक अॅपमध्ये काडर् वापरणे आिण/�कंवा इलेक्�ॉिनक सेवा �ा� 
करण्याच्या संदभार्त �ुत्प� केलेला िपन.  



p. "पॉइंट ऑफ सेल/POS" �वहार म्हणजे मच�ट्सच्या पॉइंट ऑफ सेल ट�मर्नल्सवर सु� केलेल े�वहार. 

q. "खचर् मयार्दा" म्हणजे एका �दवसात एकूण काडर् �वहारांच्या संदभार्त आम्ही िविहत केलेली कमाल 
अनु�ेय मयार्दा. 

r. "अटी आिण शत�" म्हणजे आमच्या�ारे सुधा�रत �कंवा पूरक/ अित�र� केलेल्या या अटी आिण शत�. 

s. "�वहार" म्हणजे काडर् आिण/�कंवा इलेक्�ॉिनक सेवां�ारे तुमच्या�ारे पार पाडला गेलेला �कंवा जारी 
केला गेलेला �कंवा पार पाडल्या जाण्याच्या �कंवा जारी केल्या जाण्याच्या अथार्चा कोणताही �वहार 
�कंवा सूचना. 

t. "वापरकतार्" म्हणजे तमु्ही. 

5.4  इंटरनेटवर Visa Virtual Debit Card च्या वापरासाठी अटी आिण िनयम 

a. Visa Virtual Debit Card सूचनां�ारे तुम्ही �दलेल्या तुमच्या digibank ई-वॉलेट �कंवा digiSavings 
खात्यावर ऑनलाइन �वहार करण्यासाठी तुमच्या िवनतंीनुसार, आमच्याकडून पुरवल्या जाणार् या सेवा 
तुम्ही मान्य करता आिण स्वीकारत आहात. Debit Card चा अनिधकृत आिण बेकायदशेीर वापर आिण 
तुमच्या digibank ई-वॉलेट �कंवा digiSavings खात्यात अनिधकृत �वेश टाळण्यासाठी तुम्ही या�ारे सवर् 
आवश्यक काळजी घेण्याची जबाबदारी स्वीकारत आहात. 

b. ज्यांना तुम्ही digibank सवेा वाप�न पेम�ट करता त्या मचर्न्ट�ारे तुमच ेिब�लंग तपशील आम्हाला  �दान 
केले जाण्यावर तुमचा काहीही आक्षेप नाही. 

c. Visa Virtual Debit Card तुमच्या�ारे भारतातील सवर् इंटरनेट वेबसाइटवर वापरले जाऊ शकते (DBS 
बँकेने अन्यथा िन�दर्� केल्यािशवाय) ज्या बँक/Visa/MasterCard/ आिण/�कंवा इतर कोणत्याही सामाियक 
नेटवकर्  आिण/�कंवा एजन्सीचे लोगो �द�शर्त करतात ज ेDBS Bank �ारे वेळोवेळी मान्य केल्या जाऊ 
शकतात आिण ज्यांच्याकड ेभारतात इंटरनेट वेबसाइट�ारे खरेदीसाठी वस्तू �कंवा सेवा दणे्याची सुिवधा 
आह.े 

d. तुम्ही मान्य करता क� वैध Visa Virtual Debit Card चा अथर् जे Debit Card सध्या िसस्टमवर स��य 
आह ेआिण अवरोिधत केलेल े �कंवा हॉट िलस्ट केलेल ेनाही असा असेल. डिेबट काडर् हॉट िलस्ट �कंवा 
अवरोिधत केलेले असल्यास, तुम्ही तत्काळ �भावाने कोणतेही �वहार क� शकणार नाही.   

e. िशल्लक (बॅलन्स) उपलब्धता आिण र�म आिण दयेक तपशीलांची अचूकता सुिनि�त करण्यासाठी तुम्ही 
जबाबदार असाल. 

f.  तुम्ही सहमत आहात क� तुम्ही मचर्न्टच्या आवश्यकतनेुसार पेम�ट कराल. चुक�च्या �कंवा अपूणर् न�द�मुळे 
�कंवा इतर कोणत्याही कारणांमुळे मचर्न्टने दये र�म नाकारल्याब�ल तुम्ही आम्हाला जबाबदार धरणार 
नाही. तमु्ही सहमत आहात क� �दलेल्या सूचनांचे रेकॉडर् आिण आमच्यासोबतचे �वहार सवर् उ�शेांसाठी 
िनणार्यक पुरावे आिण बंधनकारक असतील आिण कोणत्याही कायर्वाहीमध्ये िनणार्यक पुरावा म्हणून 
वापरता येतील. 

g. तुम्ही समजता आिण कबलू करता क� केवळ त्या वेबसाइट्स/मच�ट्स ज्या mVisa/Bharat QR �ारे पेम�ट 
स्वीकारत आहते �कंवा ज्या 3D िसक्युअर �कंवा ि�तीय घटक �माणीकरण दऊे करतात त्याच Visa 
Virtual Debit Card �ारे �वहार करण्याची परवानगी दतेील. आपण ह ेदखेील समजता आिण सहमत 



आहात क� सामाियक नेटवकर्  िभ� कायर्क्षमता आिण सेवा ऑफर �दान क� शकतात ज्यासाठी आपल्याला 
ऑनलाइन �वहार पूणर् करण्यासाठी काही अित�र� तपशील �दान करण्याची आवश्यकता असू शकते. 

h. तुम्ही सहमत आहात क� सामाियक नेटवकर् �ारे सांिगतलेल्या कायर्क्षमता आिण सवेा ऑफरची जािहरात 
मचर्न्ट च्या इंटरनेट वेबसाइटवर अित�र� लोगो/�ेडमाकर् /िचन्ह दाखवून केली जाईल. 

i. तुम्ही सहमत आहात क� इंटरनेट खरेदीसाठी Visa Virtual Debit Card वापरण्याच्या उ�शेाने, तुम्ही काडर् 
�मांक, काडर् पडताळणी मूल्य (CVV) सुरक्षा अंक, Debit काडर् ची कालबा�ता तारीख आिण वन टाइम 
िपन (OTP) �दान कराल जो आमच्याकड ेअसलेल्या तुमच्या न�दणीकृत मोबाईल �मांकावर पाठवल्या 
जाईल. तुम्ही सहमत आहात क� mVisa/Bharat QR वाप�न तुमच्या मचर्न्ट ला पेम�ट करण्यासाठी Visa 
Virtual Debit Card वापरण्याच्या उ�शेान,े तुम्ही तुमच्या digibank अॅपवर लॉग इन कराल, संबंिधत 
जलद �ितसाद (QR) कोड स्कॅन कराल आिण तुमचा सॉफ्ट टोकन आयडी वाप�न �माणीकरण कराल. 

j. तुम्ही सहमत आहात क� जोपय�त (i) तुम्ही इंटरनेट वेबसाइटवरील पडताळणी फ�ल्डमध्ये पूणर् आिण योग्य 
डटेा/मािहती �िव� करत नाही �कंवा (ii) तुम्ही तुमच्या मचर्न्ट चा QR कोड योग्य�रत्या स्कॅन करत नाही, 
तोपय�त तमु्ही तुमच्या Visa Virtual Debit Card चा वापर क�न पेम�ट क� शकणार नाही. 

k. जर तमु्ही एखा�ा �ुटीमुळे �कंवा सहमत मचर्न्डाईज �रटनर् च्या कारणास्तव पूणर् झालेला �वहार र� क� 
इिच्छत असाल तर, मचर्न्ट सोबत पूव�चा �वहार र� करणे आवश्यक आह ेआिण र� केलेल्या पावतीची 
पु�ी तुमच्या ताब्यात असणे आवश्यक आह.े  

l. अशा �वहारांमुळे डिेबटच्या परावतर्न/परता�ावर मॅन्युअल प�तीने ���या केली जाईल आिण जर 
मागणी केली गेली तर र� पावतीची पु�ी तुमच्या�ारे सादर केली जाणे आवश्यक आह.े 

m. तुम्ही सहमत आहात क� वस्तू �कंवा सेवा न िमळाल्याने/वस्तू �कंवा सेवा नाकारल्यामुळे सवर् परताव े 
केवळ संबंिधत मचर्न्ट च्या िवनंतीनुसार केल े जातील. परता�ाच्या बाबतीत, आम्ही �वहाराच्या 
���येसाठी तुमच्यावर आकारले जाणारे पेम�ट ���या  शुल्क, जर असल्यास, परत करणार नाही. 

n. तुम्ही सहमत आहात क� या अटी आिण शत�मध्ये कोठेही असलेल्या कोणत्याही बाब�वर कसलाही िवपरीत 
�भाव न टाकता, खालील �माणे उ�वलेल्या, (i) कोणत्याही मालातील �कंवा पुरवलेल्या सेवांमधील 
कोणत्याही दोषामुळे; (ii) कोणत्याही मचर्न्ट ने Visa Virtual Debit Card �ारे पेम�ट स्वीकारण्यास �कंवा 
मान्य करण्यास नकार दणेे; (iii) कोणत्याही संगणक ट�मर्नलची खराबी, कोणताही िवलबं/तांि�क िबघाड; 
(iv) तुमच्या खात्याचा �वेश तपशील तुम्ही �कंवा कोणत्याही तृतीय पक्षा�ारे कोणत्याही अनिधकृत 
���ला सामाियक करणे; (v) तुमच्या�ारे आम्हाला जाहीर केलेल्या कोणत्याही तपिशलांमध्ये कोणतेही 
चुक�चे िवधान, चुक�च ेवणर्न, �ुटी �कंवा वगळणे; �कंवा (vi) संबंिधत मच�ट (मच�ट्स) ने भरण्याची र�म 
आिण तुम्ही �दलेल्या सूचनांमध्ये कोणतीही तफावत; �कंवा (vii) QR code स्कॅन करण्यास तुमच्या 
मोबाइल िडव्हाइसची असमथर्ता; �कंवा (viii) र�ीकरण/परतावा िवनंती पाठवण्यात मचर्न्ट चे अपयश 
यामुळे �त्यक्ष �कंवा अ�त्यक्षपणे झालेल्या कोणत्याही नुकसान �कंवा क्षतीबाबत, आमचे तुमच्या�ती 
कोणतेही दाियत्व असणार नाही. 

o. तुम्ही सहमत आहात क� आम्ही इंटरनेट वेबसाइट्स�ारे तुमच्या कोणत्याही �वहारासाठी ज्यामध्य ेवस्त ू
आिण सेवांच्या पुरव�ाचा समावेश आह ेपरंतु त्यापुरते मयार्�दत नाही, जबाबदार राहणार नाही. तुम्हाला 
ह ेस्प�पणे समजले पािहजे क� ही Debit Card सुिवधा तुमच्यासाठी वस्तू खरेदी करण्याची आिण/�कंवा 
सेवा वापरण्याची िनव्वळ एक सुिवधा आह ेआिण आम्ही �ापारी मालाची गुणव�ा, िवतरणाची �कंवा 
इतर बाब�ची कोणतीही हमी दते नाही �कंवा कोणतेही �ितिनिधत्व करत नाही. 



p. आपण सहमत आहात क� ऑनलाइन �वहार पूणर् करण्यासाठी इंटरनेट वेबसाइट आम्हाला आिण/�कंवा 
सामाियक नेटवकर्ला आवश्यक असलेले सवर् तपशील स्वीकारण्यास सक्षम नाही या कारणास्तव, तो 
�वहार पूणर् मानला जाणार नाही आिण अशा प�रिस्थतीत कोणत्याही अपूणर्/ ���या न केलेल्या/ 
नाकारलेल्या �वहारांसाठी आम्हाला जबाबदार धरले जाणार नाही. 

q. तुम्ही सहमत आहात क� ऑनलाइन खरेदी �वहार पूणर् झाल्यावर, तुम्ही ज्या रकमेची ऑनलाइन खरेदी 
करता ती र�म Debit Card शी जोडलेल्या digibank ई-वॉलेट �कंवा digiSavings खात्यातून (जस ेअसेल 
तसे) त्व�रत वजा केली जाईल. 

r. आपण सहमत आहात क� आपण खरेदी केलेल्या कोणत्याही वस्तचू्या िवतरणासाठी �कंवा जेव्हा ते िवत�रत 
केले जाईल तेव्हा त्या वस्तचू्या िस्थतीसाठी आम्ही जबाबदार राहणार नाही. आमची भूिमका केवळ 
मािहती आिण पेम�ट सेवांच्या तरतूदीपुरती मयार्�दत आह.े मालाची िडिलव्हरी/िस्थती यासंबंधीचे सवर् 
वाद थेट संबंिधत मचर्न्ट सोबत हाताळल ेजातील. मचर्न्टडाइझ, मचर्न्टडाइझ वॉरंटी �कंवा खरेदी केलेल्या 
सेवा, �कंवा मचर्न्ट आस्थापनाकंडून तुमच्या�ारे �ा� केलेल्या सेवांसाठी आम्ही कुठल्याही �कारे जबाबदार 
राहणार नाही, ज्यामध्ये तमु्हाला िवतरणामध्ये िवलंब, िवतरण न करणे, माल न िमळणे �कंवा सदोष माल 
िमळणे समािव� आह.े 

s. तुम्ही सहमत आहात क� इंटरनेट वेबसाइट�ारे केलेल्या कोणत्याही �वहाराबाबत तुमच्या काही त�ारी 
असतील तर, तुम्ही संबंिधत मचर्न्ट सह या �करणाचे िनराकरण कराल आिण तस ेकरण्यात अयशस्वी 
झाल्यास आमच्याशी संबंिधत कोणत्याही दाियत्वांपासून तुमची सुटका होणार नाही. आम्ही कोणत्याही 
इंटरनेट वेबसाइट�ारे आकारलेल्या कोणत्याही अिधभारासाठी आिण तो अिधभार �वहाराच्या रकमेसह 
तुमच्या खात्यातून वजा केल्याब�ल कोणतीही जबाबदारी स्वीकारत नाही. तुम्ही �त्येक वेळी, तुमच्या 
Debit Card शी संबंिधत काडर्, ATM PIN िपन आिण इतर तपशीलांची सरुिक्षतता राखण्यासाठी यथे े
नमूद केलेल्या उपायांसह, सवर् योग्य पावले उचलाल. 

t. तुम् ही सहमत आहात क� मचर्न्डाईझ शी संबंिधत कोणताही िववाद �कंवा दावा तुमच् या मचर्न्ट सोबत 
सोडवला जाणे आवश् यक आह.े कोणताही दावा �कंवा िववाद अिस्तत्वात असला म्हणून, तुम् हाला सवर् 
शुल् क भरण् याच् या तुमच् या बधंनातून सुटका िमळणार नाही आिण तमु् ही कोणताही िववाद �कंवा दावा 
असला तरीही, तत्काळ अस ेशुल् क भरण् यास सहमती दतेा. 

u. कोणत्याही िववादाच्या बाबतीत, आम्ही कोणत्याही मचर्न्ट/मास्टर मच�टला तात्पुरते �कंवा कायमच े
िनलंिबत करण्याचा अिधकार राखून ठेवतो. या कालावधीत, अशा सवर् िनलंिबत मचर्न्टसाठी डिेबट काडर् 
सुिवधा कायर् करणार नाही. 

v. आम्ही कोणत्याही वेळी, या अटी आिण शत�, वैिशष्�े आिण तुम्हाला दऊे केललेे फायद ेबदलण्याचा 
अिधकार राखून ठेवतो, ज्यामधे कोणत्याही मयार्दिेशवाय असे बदल समािव� आहते जे िव�मान िशल्लक 
(बॅलन्स), �ाज शुल्क �कंवा दर आिण गणनेच्या प�त�वर प�रणाम करतात. तुम्ही सहमत आहात क� 
Debit Card सुिवधेसाठी आिण संबंिधत सेवांसाठी कोणतेही शुल्क, असल्यास, आमच्या एकमा� 
िववेकबु�ीनुसार असेल आिण ते वेळोवेळी बदलण्यासाठी आम्ही स्वतं� आहोत. आम्ही सवर् सुधा�रत अटी 
व शत� आमच्या वेबसाइट www.dbs.com/digibank/in/terms-and-conditions.html  वर होस्ट 
क�न �कंवा बँकेने ठरिवल्यानुसार इतर कोणत्याही �कारे सूिचत क�. या सुधा�रत अट�नुसार लागणाऱ्या 
सवर् शुल्कांसाठी आिण इतर सवर् दाियत्वांसाठी तमु्ही जबाबदार असाल. वेबसाइटवर पोस्ट केल्या 
जाणाऱ्या सुधारणांसह या अटी आिण िनयमांच ेिनयिमतपणे पुनरावलोकन करण्यासाठी तुम्ही जबाबदार 
असाल आिण थेट डिेबट सुिवधेचा वापर सु� ठेवून तुम्ही सुधा�रत अटी आिण शत� स्वीकारल्या आहते 
असे मानले जाईल. 



w. आम्ही, आमच्या िववेकब�ुीनुसार, आमच्या�ारे उपलब्ध केलेल्या उत्पादनांच्या/सवेांच्या संबंधात, बा� 
सेवा �दात्याच्या/�दात्यांच्या �कंवा एजंट/एजन्ट्स च्या सेवांचा गरज भासेल �कंवा आवश्यक अशा अट�वर 
वापर क� शकतो. 

x. तुम्ही सहमत आहात क� आम्ही आमच्या स्वत:च्या िववेकबु�ीनुसार कोणत्याही वळेी, तुम्हाला कोणतीही 
सूचना न दतेा, कोणतेही कारण न दतेा, कोणत्याही �कंवा सवर् खात्यांशी संबंिधत Debit Card सुिवधा 
�कंवा या अंतगर्त �दान केलेल्या कोणत्याही सेवा काढून घऊे. 

y. तुम्ही सहमत आहात क� तुम्ही कोणत्याही मेल ऑडर्र/फोन ऑडर्र खरेदीसाठी Visa Virtual Debit Card 
सुिवधा/सेवा वापरणार नाही आिण असा कोणताही वापर अनिधकृत मानला जाईल आिण तुम्ही पूणर्पणे 
जबाबदार असाल. 

5.5 इलेक्�ॉिनक सेवा 

Visa Virtual Debit Card केवळ भारतातील वेबसाइट्स�ारे इलेक्�ॉिनक �वहार सलुभ क� शकते. 

5.6 Visa Virtual Debit Card चा उपयोग 

ह ेVisa Virtual Debit Card फ� दशेांतगर्त �वहार करण्यासाठी वापरले जाऊ शकत.े ह ेस्प� करण्यात यते 
आह ेक� काडर् नॉट �ेझेन्ट �ांझॅक्शन्स जसे क� mVisa/Bharat QR वाप�न मचर्न्ट पेम�ट्स आिण दशेांतगर्त 
वेबसाइटवरील पेम�ट यासारखे �वहारच फ� केले जाऊ शकतात.  

5.7   खचार्ची मयार्दा 

5.7.1 दशेांतगर्त खचर् मयार्दा 

digibank ई-वॉलेट खाते: 

तुमच्या digibank ई-वॉलेट खात्यातील िशल्लक रकमेच्या (बॅलन्स) उपलब्धतेच्या अधीन रा�न, Visa Virtual 
Debit card च्या बाबतीत �ित �दन खचर् मयार्दा �. 10,000/- आिण मािसक खचर् मयार्दा �. 10,000/- �कंवा 
बँके�ारे वेळोवेळी िनधार्�रत केलेली अशी र�म तुमच्या Debit Card च्या दशेांतगर्त �वहारासंाठी 
वापरण्याकरता िनि�त केली जाईल. तुमच्या digibank ई-वॉलेट खात्यावर Visa Virtual Debit Card च्या 
बाबतीत मयार्दा �ित �वहार �. 10,000 आह.े खचर् मयार्दा सवर् काडर् नॉट �ेझ�ट �वहारांवर (इंटरनेट 
खरेदीसह) आिण/�कंवा इतर इलेक्�ॉिनक सेवा वापरण्यासाठी, जर आिण जेव्हा सु� केली जाईल, तेव्हा लाग ू
होईल. 

OTP-आधा�रत eKYC ���या �कंवा बायोमे��क �माणीकरण वाप�न उघडल्या गेलेले digiSavings खाते: 

OTP-आधा�रत eKYC ���या �कंवा बायोमे��क �माणीकरण वाप�न उघडलेल्या तुमच्या digiSavings 
खात्यातील िशल्लक उपलब्धतेच्या अधीन रा�न, �ित�दन खचर् मयार्दा �. 1,00,000 �कंवा बँके�ारे वेळोवेळी 
िनधार्�रत केलेली र�म तुमच्या Debit Card च्या वापरासाठी   िनि�त केली जाईल. खचर् मयार्दा सवर् पॉ�ट 
ऑफ सेल आिण/�कंवा काडर् नॉट �ेझ�ट �वहारांवर (इंटरनेट खरेदीसह) आिण/�कंवा इतर इलेक्�ॉिनक सेवा 
वापरण्यासाठी, जर आिण जवे्हा स�ु होईल तेव्हा, लागू होईल. आम्ही वेगवेगळ्या �ाहकांसाठी िभ� खचर् 
मयार्दा िनि�त करण्याची परवानगी दऊे शकतो. 

तुम्ही तुमच्या digiSavings खात्यावर Visa Virtual Debit Card धारण करत असल्यास, तुम्ही तुमचे काडर् 
फ� दशेांतगर्त काडर् नॉट �ेझ�ट �वहारासंाठी वाप� शकता (इंटरनेट खरेदीसह). OTP-आधा�रत eKYC 



���या वाप�न उघडलेल्या तुमच्या digiSavings खात्यावर Visa Virtual Debit Card ची मयार्दा �. 
1,00,000 �ित�दन आह.े 

तुम्ही तुमच्या digiSavings खात्यावर भौितक Visa International Debit Card धारण करत असल्यास, 
तुम्हाला तुमच्या खात्यातील िशल्लक रकमेच्या अधीन रा�न ATM मयार्दपेय�त रोख र�म काढण्याची 
परवानगी �दली जाईल. जर ATM मयार्दा �कंवा उपलब्ध िशल्लक (बॅलन्स) ओलांडली गेली तर तमु्ही रोख 
पैसे काढण्यासाठी �कंवा इतर कोणतेही �वहार करण्यासाठी तुमचे Debit Card वाप� नये �कंवा 
वापरण्याचा �य� क� नय.े तुमच्या digiSavings मध्ये पुरेशी िशल्लक सुिनि�त करण्याची जबाबदारी 
पूणर्पणे तुमच्यावर आह.े तुम्ही तुमच ेVisa International Debit Card वाप�न ATM मधून दररोज INR 
25,000 पय�त काढू शकता आिण POS �वहार �ित�दन INR 1,00,000 मयार्दपेय�त क� शकता. 

5.7.2 आंतररा�ीय खचर् मयार्दा 

तुम्ही तुमच ेभौितक Visa International Debit Card भारताबाहरे (नेपाळ आिण भतूान वगळता) वाप�न 
ATM मधून दररोज INR 25,000 पय�त काढू शकता आिण POS �वहार �ित�दन INR 25,000 मयार्दपेय�त 
क� शकता. 

5.7.3 चाज�स खचार्च्या मयार्दपेके्षा जास्त असू नय े

तुम्ही Visa Virtual Debit Card �वहार फ� तेव्हाच क� शकता जेव्हा तुमच्या digibank ई-वॉलेटमध्य े
�कंवा digiSavings खात्यामध्ये असे �वहार करण्यासाठी पुरेसा िनधी असेल आिण एकूण चाज�स खचार्च्या 
मयार्दपेेक्षा जास्त नसतील. तुम्ही असा कोणताही Visa Virtual Debit Card �वहार करणार नाही �कंवा 
करण्याचा �य� करणार नाही ज्यामुळे तुमची खचर् मयार्दा ओलांडली जाईल. जरी अशा �वहारामुळे तुमची 
खचर् मयार्दा ओलांडली जाणार नसली तरीही आम्ही तुम्ही क� इिच्छत असलेल्या कोणत्याही �वहारास 
अिधकृत करण्यास नकार दऊे शकतो. 

5.8 आम्हाला सूिचत करण्याचे कतर्� 

जर (अ) Debit Card इतर कोणत्याही ����ारे वापरले असल्यास �कंवा (ब) या अटी व शत�नुसार, Debit 
Card �कंवा इलेक्�ॉिनक सवेांचा वापर िनलंिबत �कंवा र� करण्याची परवानगी दणेारी कोणतीही अन्य 
घटना घडल्यास तमु्ही आम्हाला ताबडतोब सूिचत केले पािहजे. 

तुम्ही िडजीबँक अॅपव�न Debit Card ला हॉट िलस्ट क�न �कंवा आमच्या 24-तास �ाहक सेवा हॉटलाइनवर 
18602103456 इथे कॉल क�न �कंवा तुमच्या जवळच्या DBS बँकेच्या शाखेत कामकाजाच्या �दवसांत 
कामकाजाच्या वेळात जाऊन आम्हाला िलिखत स्व�पात सूिचत क�न �कंवा बँकेला स्वीकायर् अशा इतर 
प�तीनुसार मोबाइल हरवल्याब�ल/चोरीब�ल �कंवा अनिधकृत वापराब�ल आम्हाला सूिचत क� शकता.   

5.9 digiSavings साठी Visa International Debit Card च्या वापरासाठी अटी आिण िनयम 
("अटी आिण िनयम") 

5.9.1 तुमचे Debit Card जाणून घ्या 

तुमचे Visa International Debit Card ह ेएक भौितक Debit Card आह.े एकदा तुम्ही digibank अॅपमध्ये 
Debit Card साठी िवनतंी केल्यानंतर, तुमच्याकड ेआमच्या रेकॉडर्वरील तुमच्या वतर्मान प�यापैक� िनवड 
करण्याचा �कंवा तुमच्या Debit Card च्या िवतरणासाठी पयार्यी प�ा �दान करण्याचा पयार्य असेल. तुमच् या 
Debit Card च् या िडिलव् हरीसाठी तमु् ही िनवडलेला प�ा हा DBS शाखा असलेल् या कोणत्याही शहरामधील 



असेल. ते सीलबंद िलफाफ्यात िमळाल्याची तुम्ही खा�ी कराल. तमु्हाला डिेबट काडर् न िमळाल्यास, तुम्हाला 
होणार् या कोणत्याही क्षतीकरता �कंवा नुकसानीसाठी आम्ही जबाबदार नाही. 

5.9.2 स��यकरण 

Visa International Debit Card स��य करण्यासाठी, तुम्हाला digibank अॅपवर वैयि�क ओळख �मांक 
(PIN) तयार करावा लागेल. हा PIN तुमच्या DBS Bank International Debit Card ला ATM आिण POS 
वर �वेश करण्यास सक्षम करेल. सुरक्षचे्या कारणास्तव, Debit Card ला सवर् चनॅेलवर वापरण्यासाठी 
'िनिष्�य' म्हणून पाठवले जात आह.े तुम्ही समजता क� तुमच्या�ारे �दान केलेल्या Debit Card िवतरण 
प�याच्या पु�ीकरणासाठी तुमचे Visa International Debit Card स��य करणे आवश्यक आह.े  तुम्ही 
तुमच्या Visa International Debit Card साठी केलेल्या िवनंतीच्या नव्वद (90) �दवसांच्या आत तुमचे Visa 
International Debit Card स��य केले पािहज,े असे न केल्यास बँक तुमच्या डिेबट आिण �ेिडट �वहारानंा 
परवानगी नाका�न तुमचे digiSavings खाते ब्लॉक क� शकते. तुम्ही मान्य करता आिण सहमत आहात क� 
जोपय�त तुम्ही तुमचे Visa International Debit Card स��य करत नाही तोपय�त तुम्ही digiSavings 
खात्यामध्ये कोणतेही �वहार क� शकत नाही. 

तुमचे Visa International Debit Card स��य केल्यानतंर, Visa Virtual Debit Card चे अिस्तत्व संपु�ात 
येईल. 

5.9.3 वापर करण्याकरता मागर्दशर्क त�वे 

तुमचे डिेबट काडर् अत्यंत ब�मुखी आिण वापरण्यास सोपे आह.े मच�ट आउटलेट्सवर खरेदी �वहार करताना 
ह े�ेिडट काडर् �माणेच कायर् करते, मुख्य फरक म्हणज े�वहाराची र�म तुमच्या DBS बँकेच्या खात्यातून 
थेट वजा केली जाते. Debit Card  ATM काडर् म्हणून दखेील दहुरेी काम करते, त्यामुळे तुमची वेगळे ATM 
काडर् बाळगण्याची गरज राहत नाही. भारताबाहरे ATM आिण POS �वहारांसाठी तमु्ही काडर् वाप� शकता. 

5.9.4 Visa International Debit Card 

तुम्ही कबूल करता, द�शर्त करता आिण हमी दतेा क� तुम्ही िनवडलेला PIN तुमच्या digiSavings मध्ये �वेश 
�दान करतो आिण तुम्ही PIN चा वापर, गोपनीयता आिण सुरक्षा तसेच असा PIN वाप�न digiSavings 
मध्ये �िव� केलेल्या सवर् ऑडर्सर्, मािहती आिण शुल्कांसाठी संपूणर् जबाबदारी स्वीकारता. PIN ची सरुिक्षतता 
राखण्यासाठी तमु्ही �त्येक वळेी येथे नमूद केल्या�माणे सवर् योग्य पावले उचलाल. 

DBS Bank, कोणतीही घटना घडल्यानंतर (गहाळ/चोरी झालेले Debit Card) �कंवा अन्यथा ितच्या संपूणर् 
िववेकबु�ीनुसार िव�मान भौितक डिेबट काडर्वर नवीन PIN जारी क� शकते आिण बदली शुल्क आका� 
शकते. 

अनिधकृत इलेक्�ॉिनक �वहारांबाबत RBI मागर्दशर्क त�वे आिण बँकेच्या अंतगर्त धोरणाच्या अधीन रा�न, 
Debit Card आिण/�कंवा PIN चा कोणताही अनुिचत/फसवणूक करणारा/अनिधकृत/डुिप्लकेट/चुक�चा वापर 
झाल्यास तमु्ही DBS बँकेला जबाबदार धरणार नाही. Debit Card कोणत्याही ततृीय पक्षाच्या हातात 
पडल्यामुळे �कंवा कोणत्याही ततृीय पक्षाच्या मािहतीत PIN आल्याने कोणत्याही तृतीय पक्षा�ारे डिेबट 
काडर्च्या वापर/द�ुपयोगाशी संबंिधत कोणत्याही प�रणामांसाठी DBS Bank जबाबदार राहणार नाही. 
तुमच्या िनष्काळजीपणामुळे कोणत्याही ततृीय पक्षांना digiSavings सह सेवांमध्ये �वेश िमळाल्यास, तुम्ही 
जबाबदार असाल आिण ततृीय पक्षां�ारे अशा �वेश आिण वापर �कंवा इतर कारणावंर आधा�रत �कंवा 
संबंिधत अशा गैरवापर/वापरामुळे उ�वलेल्या कोणत्याही दाियत्व, खचर् �कंवा नुकसानीिव�� तमु्ही DBS 
बँकेला नुकसानमु� कराल. 



5.9.5 ATM चा वापर 

तुम्ही तुमचे Debit Card रोख काढण्यासाठी आिण इतर �वहार करण्यासाठी भारत आिण परदशेातील Visa 
लोगो �द�शर्त करणाऱ्या कोणत्याही DBS Bank �कंवा Visa ATM वर िनयिमत ATM काडर् म्हणून वाप� 
शकता. Visa चे भारतात 43,000 पेक्षा जास्त आिण जगभरात 1,000,000 पेक्षा जास्त ATM चे सवार्त िवस्तृत 
नेटवकर्  आह,े जे तुमच्या DBS Bank International Debit Card शी �लंक केलेल्या कोणत्याही खात्यांमध्ये 
24-तास सोयीस्कर �वेश सक्षम करते. भारतातील आिण जगभरातील सवर् Visa ATMs च्या िवस्ततृ 
यादीसाठी, कृपया www.visa.com  वर Visa वेबसाइटला भेट �ा. 

तुमच्या खात्यातील िशल्लक रकमेच्या उपलब्धतचे्या (बॅलन्स) अधीन रा�न, ATM मधून दररोज रोख पैस े
काढण्याची मयार्दा बँक वेळोवेळी िनधार्�रत करेल आिण संदभार्साठी digibank अॅपमध्ये उपलब्ध असेल. 

जर तुम्ही कोणत्याही Visa ATM मधून पैसे काढू शकत नसाल, तर कमी रकमेच ेकंुजीकरण क�न पहा (काही 
ATM मध्ये रोख िवतरण मयार्दा असते) �कंवा काही िमिनटांनंतर �य� करा (नेटवकर्  सव्हर्र डाउन अस ू
शकतो). 

5.9.6 DBS बँकेच्या ATM मध्ये 

भारतातील कोणत्याही DBS Bank ATM मध्ये तमु्ही ह ेक� शकता (तुमच्या Debit Card शी digiSavings 
�लंक केलेले आह ेअसे गृहीत ध�न.): 

a. तुमच्या digiSavings मधून रोख पैसे काढू शकता. 
b. तुमच्या digiSavings खात्यातील िशल्लक तपास ूशकता. 
c. िमनी खाता तपशील �ा� क� शकता. 
d. digiSavings मध्ये रोख/चेक जमा क� शकता. 
e. बँकेकड ेअसलेल्या तुमच्या Debit Card शी जोडलेल्या खात्यांदरम्यान िनधी हस्तांत�रत क� शकता. 
f. DBS Bank इंिडया नेटवकर् मधील तृतीय-पक्षाच्या खात्यांमध्ये िनधी हस्तांत�रत क� शकता. 
g. तुमचा PIN बदलू शकता. 
h. सध्या, भारतातील DBS बँकेच्या ATM मधील सवर् �वहार िवनामूल्य आहते. 

टीप: कृपया लक्षात ठेवा क� अिनवासी खात्यांमध्ये िनधी हस्तांतरणास परवानगी नाही. 
5.9.7 गैर DBS Bank ATM मध्ये 
तुम्ही Visa ATMs मध्ये फ� तुमच्या digiSavings मधून रोख पैसे काढणे आिण िशल्लक चौकशी �वहार 
क� शकता. लक्षात ठेवा क� 1 ऑगस्ट 2018 पासून (गैर DBS Bank ATM मध्ये) पिहल्या 10 िवनामूल्य 
�वहारानंंतर (दरमहा) सवर् �वहारांवर दर आिण शुल्कानुसार �वहार शुल्क/फ� आकारली जाईल. 
भारतातील गैर-DBS Bank ATMs मधून पैसे काढण्याच े सवर् �वहार तुमच्या Debit Card खात्यातील 
िशल्लक उपलब्धता आिण बँके�ारे वेळोवेळी िनधार्�रत केलेल्या मयार्दांच्या अधीन असतील. कृपया लक्षात 
घ्या क� सवर् ATM मध्ये िशल्लक चौकशीचा पयार्य नसतो.  
5.10 Debit Card ची वैिशष्�े: 
 
5.10.1  पॉइंट ऑफ सेल (POS) �वहार 

भारतातील 425,000 िव्हसा इलेक्�ॉन मच�ट आिण जगभरातील 2,40,00,000 �न अिधक आऊटलेट्स मध्ये 
खरेदीसाठी तुमचे Visa International Debit Card वापरणे यापेक्षा सुलभ असू शकत नव्हते. तुमचा खरेदीचा 
अनुभव खरोखर आनंददायी बनवण्यासाठी या सोप्या, सोयीस्कर चरणांच ेपालन करा. 
 



a. पॉइंट-ऑफ-सेल मचर्न्ट आस्थापनावर Visa/Visa Tap to Pay िचन्ह पहा. मचर्न्ट कडे इलेक्�ॉन पॉइंट-
ऑफ-सेल काडर् स्वाइ�पंग ट�मर्नल/ Visa Tap to Pay सक्षम ट�मर्नल असणे आवश्यक आह.े 

b. तुमची खरेदी झाल्यानंतर तुमचे Debit Card सादर करा. 
c. डिेबट काडर् मचर्न्ट �ारे अिधकृततसेाठी िव्हसा इलेक्�ॉन डटेा कॅप्चर ट�मर्नलवर स्वाइप केले जाईल. 

Visa Tap to Pay �वहाराच्या बाबतीत Debit Card �ाहकाकडून मचर्न्ट Tap to Pay सक्षम  
रीडर/ट�मर्नल जवळ धरले जाईल/वेव्ह केले जाईल.  

d. VISA Tap to Pay Debit Card च्या बाबतीत INR 2,000 पय�तचे �कंवा अशा अन्य परवानगी असलेल्या 
रकमेचे �वहार, Tap to Pay सक्षम ट�मर्नल्सवर केले असल्यास, तुम्हाला अिधकृततसेाठी कोणत्याही 
PIN ची आवश्यकता नाही. इतर कोणत्याही POS �वहारांच्या बाबतीत, तुम्हाला अिधकृततसेाठी 
तुमचा ATM PIN �िव� करणे आवश्यक आह.े 

e. Visa Tap to Pay रीडसर्वर �कतीही काडर् �वहार करण्यासाठी तमु्ही तुमच ेDebit Card वाप� शकता 
जर का �त्येक Visa Tap to Pay �वहाराचे मूल्य INR 2000 पेक्षा �कंवा आमच्या एकमेव आिण संपूणर् 
िववेकबु�ीनुसार तुम्हाला सूचना न दतेा आमच्या�ारे वेळोवेळी िनधार्�रत केलले्या अशा इतर 
रकमेपेक्षा जास्त नसेल. 

f.  सफल �माणीकरणानतंर, �वहार केलेल्या रकमेसाठी �थम तुमच्या digiSavings वर िवराम (होल्ड) 
केले जाईल. तुमची digiSavings नंतर �वहार केलेल्या रकमेसाठी डिेबट केली जाईल. 

g. िव�� िस्लप तयार केली जाईल. 
h. िव�� िस्लप तपासा आिण मचर्न्टला आवश्यक असल्यास स्वाक्षरी करा. तुमची स्वाक्षरी काडर्च्या उलट 

बाजूवर असलेल्या स्वाक्षरीशी जुळली पािहजे. 
i.  तुमचे डिेबट काडर् तुम्हाला परत िमळाल्याची खा�ी करा. 
j.  भिवष्यातील संदभार्साठी िव�� िस्लपची तुमची �त जपून ठेवा. 
k. तुमच्या digiSavings मधील िशल्लक रकमेच्या उपलब्धतेच्या (बॅलन्स) अधीन रा�न, मचर्न्ट 

आऊटलेट्स वर तुमच्या Debit Card च्या वापरासाठी बँके�ारे वेळोवेळी िनधार्�रत केलेल्या रकमेची 
एक �दवसाची मयार्दा िनि�त केली जाईल. जेव्हा Debit Card मचर्न्ट �ित�ानामध्ये वापरले जाते, 
तेव्हा खरेदीची र�म नेहमी digiSavings मधून डिेबट केली जाईल. 

l.  लक्षात घ्या क� Debit Card �वहारांसाठी स्वाक्षरी/PIN पडताळणी आवश्यक असल्याने, खरेदीच्या 
वेळी तुम्ही तुमच्या Debit Card सह �त्यक्ष उपिस्थत असणे आवश्यक आह.े Debit Card मेल ऑडर्र 
आिण टेिलफोन ऑडर्र �वहारांसाठी वापरले जाऊ शकत नाही. 

Visa International Debit Card केवळ भारतातील आिण परदशेातील �ापारी आस्थापनांमधील सवर् Visa 
सम�थर्त पॉइंट-ऑफ-सेल ट�मर्नल्सवर स्वीकारले जाते, जे Visa लोगो �द�शर्त करतात. जेव्हा जेव्हा Debit 
Card चा वापर पॉइंट ऑफ सेल ट�मर्नल्सवर मचर्न्टआस्थापनांमध्ये केला जातो तेव्हा तुम्ही िव�� िस्लपवर 
स्वाक्षरी केली पािहज ेआिण िव�� िस्लपची तुमची �त स्वतःकड ेठेवली पािहजे. आम्ही िव�� िस्लपच्या �ती 
सादर करणार नाही. अशी कोणतीही िव�� िस्लप जी तुमच्या�ारे वैयि�क�रत्या स्वाक्षरी केलेली नाही परंत ु
ती तमु्ही अिधकृत केली आह ेह ेिस� केल ेजाऊ शकते, तुमची जबाबदारी मानली जाईल. 
 
मचर्न्ट ने तुमच्याशी केलेल्या कोणत्याही �वहारासाठी आम्ही कोणतीही जबाबदारी स्वीकारणार नाही, 
ज्यामध्ये अशा �कारे िमळवलेल्या �कंवा दऊे केलेल्या वस्तू आिण सेवांच्या पुरव�ाचा परंतु त्यापुरत े
मयार्�दत नाही, समावेश आह.े तुमची कोणत्याही Visa सम�थर्त काडर् मचर्न्ट आस्थापनेशी संबंिधत कोणतीही 
त�ार असल्यास, तुम्ही मचर्न्ट आस्थापनेसह �करणाचे िनराकरण कराल आिण तस े करण्यात अयशस्वी 
झाल्यास तुम्ही आमच्याकड ेअसलेल्या तुमच्या कोणत्याही दाियत्वांपासून मु� होणार नाही. तुम्ही तुमची 
खरेदी र� करण्याचा आिण Debit Card स्वाइप केल्यानंतर वस्तू न स्वीकारण्याचा िनणर्य घेतल्यास, मचर्न्टने 
ताबडतोब �वहार र� केला आह ेआिण र�ीकरण िस्लप तुम्हाला दणे्यात आली आह ेयाची खा�ी करा. 
त्यानंतरचे कोणतेही र�ीकरण �ा� करणार् या बँके�ारे �ापाऱ्यावर 'चाजर्बॅक' म्हणून पाठवले जाईल आिण 



���या पूणर् करण्यासाठी लागणार आवश्यक वेळ लागेल. र�म पूणर्/आंिशक परत िमळण्याची कोणतीही हमी 
असू शकत नाही. 
 
आम्ही कोणत्याही मचर्न्ट आस्थापने�ारे �वहारांच्या मूल्य/�कमतीपेक्षा जास्त आकारल्या गेलेल्या आिण 
�वहाराच्या रकमेसोबत तुमच्या खात्यात डिेबट केलेल्या कोणत्याही चाज�सची जबाबदारी स्वीकारत नाही. 
 
वस्तू/सेवा खरेदी आिण त्यानंतरचे र� करण्यासाठी �ेिडट ह ेदोन वेगळे �वहार आहते. परतावा तुमच्या 
digiSavings मध्ये (र� करण्याचे शुल्क वजा क�न) तो मचर्न्टकडून �ा� झाल्यावरच जमा केला जाईल. र� 
केल् याच् या तारखेपासून 30 �दवसांच् या आत �ेिडट तुमच् या digiSavings वर जमा न झाल्यास, मचर्न्टकडील 
र�ीकरण िस्लपच् या �तीसह तुम् ही आम् हाला सूिचत केले पािहजे. 
 
Debit Card चा वापर कोणत्याही मेल ऑडर्र/फोन खरेदीसाठी केला जाऊ नये आिण असा कोणताही वापर 
अनिधकृत मानला जाईल आिण त्यातून उ�वणारा �कंवा त्याच्याशी संबंिधत सवर् खचर् आिण प�रणामांसाठी 
तुम्ही जबाबदार असाल. 
 
5.10.2 mVisa/Bharat QR 
 
mVisa/Bharat QR सुिवधेचा वापर क�न भारतातील mVisa/Bharat QR मच�ट्सना पेम�ट करण्यासाठी 
तुम्ही तुमचे Visa Virtual Debit Card आिण Visa International Debit Card वाप� शकता. तुम्ही मान्य 
करता क� mVisa/Bharat QR सुिवधा वापरण्यासाठी तुम्हाला, ज्याला तुम्ही पेम�ट क� इिच्छता त्या संबंिधत 
मचर्न्टचा QR कोड स्कॅन करावा लागेल, आिण पेम�ट तपशीलांची पडताळणी केल्यानंतर पेम�ट अिधकृत करावे 
लागेल. तुम्ही सहमत आहात क� mVisa/Bharat QR �वहार पूणर् झाल्यावर, तुम्ही �ापाऱ्यांना पेम�ट कराल 
ती र�म तुमच्या Debit Cardशी �लंक केलेल्या digibank ई-वॉलेट �कंवा digiSavings खात्यातून (जस ेअसले 
तसे) डिेबट केली जाईल. केलेल्या �वहारावर �ाहकाकडून िववाद िनमार्ण झाल्यास, बँक िववाद िनराकरण 
मागर्दशर्क त�वांनुसार मच�ट अ�ायर बँकेकड ेचाजर्बॅक पाठवण्याच्या मानक ���येचे पालन करेल आिण 
�ाहकांच्या खात्यात िववा�दत र�म जमा होण्यासाठी �कमान 45 �दवस लागू शकतात.  
 
5.11 आंतररा�ीय वापर 
 
तुमचे Debit Card भारत आिण परदशेातील DBS बँक ATM आिण Visa ATM मध्ये स्वीकारले जाते. तुमच े
Debit Card नेपाळ आिण भूतानमध्ये परक�य चलनात पेम�टसाठी वैध नाही. 
 
कृपया लक्षात ठेवा: आंतररा�ीय रोख पैसे काढण्याच्या �वहाराच्या बाबतीत, लागू असलेले िविनमय दर 
आिण शुल्क आकारले जातील. 
 
डिेबट काडर्चा वापर वेळोवेळी �चिलत �रझव्हर् बकँ ऑफ इंिडया (RBI) च्या िविनमय िनयं�ण िनयमांनुसार 
असणे आवश्यक आह.े तुम्ही असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुम्ही Foreign Exchange Management 
Act 1999 (FEMA) अंतगर्त कारवाईसाठी जबाबदार असाल ज्यामध्ये वेळोवेळी सुधारणा �कंवा बदल केले 
जाऊ शकतात आिण आपल्याला बँक �कंवा RBI च्या सचूनेनुसार डिेबट काडर् ठेवण्यापासून �ितबंिधत केल े
जाऊ शकते. एक्सच�ज कं�ोल िनयमांचे पालन न केल्यामुळे उ�वणाऱ्या कोणत्याही/सवर् प�रणामांपासून 
आिण िव�� तुम्ही आम्हाला क्षितमु� कराल आिण आम्हाला िनरपराध समजाल. परदशेात असताना Visa 
ATM मधून पैसे काढण्याच्या वेळी स्��नवर खाते िनवडीसाठी 3 पयार्य �दसून येतील - 1) से�व्हगं्स  2) चे�कंग 
3) �ेिडट. कृपया "चे�कंग" पयार्य िनवडा, कारण हा पयार्य Visa नेटवकर् वर जातो. काही दशेांमध्ये तुम्हाला 
"�ेिडट" पयार्य िनवडावा लागेल.  
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c. ATM फसवणुक�ची �ाख्या हरवलेले/चोरलेले काडर् वाप�न फसवणूक क�न रोख र�म काढणे 
आिण फसवणूकपूणर् �वहारअशी केली गेली आह.े 

d. ATM संबंिधत �वहार कव्हर केले आहते जर ते काडर् सदस्य/अिधकृत ���ने केले नसतील. 
e. कोणतेही PIN आधा�रत �वहार (जसे क� ATM, इंटरनेट आिण टेिलफोन इ.) कव्हर केले आहते जर 

PIN अनिधकृत ���ने बळजबरीने �ा� केला असेल. 
f. ि�तीय-स्तरीय अिधकृतता खंिडत झाल्यामुळे होणारे सवर् नुकसान कव्हर केले जात नाही. सवर् काड� 

िचप आिण िपनवर आधा�रत असल्याची हमी �दली गेली आह.े 
g. इंटरनेट बँ�कंग फसवणुक�ची �ाख्या हरवलेल/ेचोरलेल े काडर् वाप�न इंटरनेटवर केलेले फसव े

�वहार अशी केली गेली आह.े 
h. �ी-िडलीव्हरी फसवणूक कव्हर केलेली नाही. 
i. काडर् हरवल्यास एफआयआर सादर करणे बंधनकारक आह.े 

5.12.2 बनावट काडर् 

a. िस्क�मंग - बँक काडर्चा (काडा�चा) चा कोणताही फसवणूकपूणर् वापर िजथे एखा�ा मचर्न्ट कडून 
संप�ी, �म �कंवा सेवांची टेिलफोन, फॅक्स मशीन, टपाल सेवा �कंवा संगणक-आधा�रत �णाली �कंवा 
नेटवकर्  वाप�न काडर् सदस्य असण्याचा दावा करणाऱ्या ���ला िव�� आिण िवतरण केले जाते. 

b. काडर् सदस्याच्या मािहतीिशवाय बँकेने जारी केलेल्यासारख्या बनवलेल्या डुिप्लकेट �कंवा बनावट 
काडा�मुळे होणारे नकुसान. 

c. अनिधकृत �वेश �कंवा चोरीची सूचना िमळाल्यानंतर, िवमाधारकाने शक्य िततक्या लवकर, परंत ु
कोणत्याही प�रिस्थतीत 7 �दवसांपेक्षा जास्त नाही, काडर् र� करणे आवश्यक आह.े 

d. �रपो�ट�ग कालावधी - 2 �दवस �ी-�रपो�ट�ग आिण 7 �दवस पोस्ट �रपो�ट�ग कव्हर. 
e. िववा�दत बनावट �वहार असलेले स्टेटम�ट जारी केल्याच्या तारखेपासून 15 �दवसांच्या आत 

तुम्हाला दावा न�द करावा लागेल. 
 

5.12.3 ऑनलाइन फसवणूक संरक्षण 
 

a. �फ�शंग/खाते ताब्यात घेणे - िवमाधारक �कंवा िवमाधारकाच्या बँक काडर् �ोसेसरच्या मालक�च्या, 
त्या�ारे संचािलत �कंवा करारात नसलेल्या इलेक्�ॉिनक सं�ेषणामध्ये िव�ासाहर् संस्था म्हणून 
मुखवटा धारण क�न वापरकतार्नाव, पासवडर् आिण काडर् तपशील यासारख्या संवेदनशील 
मािहतीवर अनिधकृत �वेशा�ारे �ा� झालेल्या मािहतीमुळे उ�वणारे कोणतेही फसवे नुकसान 
�कंवा हानी. 

b. ही पॉिलसी बँकेन ेतमु्हाला जारी केलेल ेअिधकृत CVV (काडर् व्ह�ेर�फकेशन व्हलॅ्यू कोड) वाप�न 
केलेल्या Debit Card च्या सवर् ऑनलाइन फसवणूकपूणर् वापराला कव्हर करते. 

c. बँकेने तमु्हाला जारी केलेला अिधकृत िपन वाप�न काडर् �वहारांच ेकोणतहेी नकुसान �कंवा हानी 
झाल्यामुळे होणारे दाियत्व कव्हर करते. 

d. �रपो�ट�ग कालावधी - 2 �दवस �ी-�रपो�ट�ग आिण 7 �दवस पोस्ट �रपो�ट�ग कव्हर. 
e. सुरक्षा कोड/पासवडर् आधा�रत �वहार कव्हर केलेले नाहीत. 
f. कंपनी अशा कोणत्याही दा�ासाठी �त्यक्ष �कंवा अ�त्यक्षपणे कोणतेही पैसे दणेार नाही जे खाली 

�दलेल्या मधून,  च्या कारणाने �कंवा �संगाने उ�वले असतील   
g. िवम्याच्या संपूणर् कालावधीसाठी कोणत्याही अशा साइटवर debit card चा गैरवापर केल्यामुळे 

तुमच्या�ारे झालेले नुकसान ज्यावर कोणत्याही वेळी अिधकृत व्हरेीसाइन (VeriSign) सुरक्षा िस्थती 
�कंवा इतर कोणतीही समतुल्य सुरक्षा िस्थती नाही. 



h. यजमान वेबसाइट/अिधकृत बँके�ारे कोणतेही असफल/डुिप्लकेट/नाकारलेल े�वहार 
i. यजमान वेबसाइट/अिधकृत बँकेने केलेल्या कोणत्याही �ुटी. इंटरनेट बँ�कंग फसवणुक�ची �ाख्या 

हरवलेले/चोरलेले काडर् वाप�न इंटरनेटवर केलेले फसवे �वहार अशी केली गेली आह.े 

5.13 Global Customer Assistance Service (GCAS) 

ही Visa �ारे �दान केली जाणारी शुल्क आकारण्यायोग्य सेवा आह.े काडर् सदस्यांना Visa Global Customer 
Assistance Service �ारे, �दवसाचे 24 तास, आठव�ाचे 7 �दवस सहाय्य िमळू शकते. GCAS चा वापर 
हरवलेल्या/चोरी झालेल्या काडर्ची त�ार, आपत्कालीन रोख मदत �कंवा तुम्हाला परदशेात आवश्यक 
असणारी िविवध मािहती यासाठी केला जाऊ शकतो. GCAS टोल �� �मांकांसाठी कृपया www.visa-
asia.com या वेबसाइटचा आधार घ्या/ही वेबसाईट पहा. 

कृपया लक्षात घ्या क� सेवांवर सध्या िविवध �ाहक सेवा चौकशी म्हणून शुल्क आकारले जाते: �ित चौकशी 
US $ 5 आिण हरवलेल्या/चोरी गेलेल्या काडार्ची सूचना: िवनामूल्य. कृपया ह ेदखेील लक्षात ठेवा क� ह ेशुल्क 
वेळोवेळी बदलू शकते. 

5.14 तुमच्या Debit Card ची काळजी घेण े

खाली �दलेल्या या सोप्या मागर्दशर्क त�वांचे पालन ह ेसिुनि�त करेल क� तुमचे Debit Card वापरणे हा एक 
आनंददायी अनुभव आह.े 

a. तुमच्या Debit Card ला तुम्ही रोख रकमेसारखीच वागणूक �ा. ते नेहमी आपल्यासोबत ठेवा आिण 
कधीही दलुर्िक्षत सोडू नका. 

b. तुमचे Debit Card फ� तुमच्या खास वापरासाठी आह.े DBS बँकेच्या शाखेत (भारत) िनय�ु 
केलेल्या बँक अिधकाऱ्यािशवाय आिण चुंबक�य प�ीच्या मधून त्याच ेअनेक तकुड ेकेल्यािशवाय त े
कधीही इतर कोणाच्याही स्वाधीन क� नये.  

c. तुमचा पसर्नल आयड��ट�फकेशन नंबर (PIN) कधीही उघड क� नका �कंवा कुणालाही दऊे नका. 
कृपया िपन लक्षात ठेवल्यानंतर त्याच्या सवर् खुणा न� करा. Debit Card वर तो िल� नका आिण 
त्याची िलिखत �त कधीही तुमच्या Debit Card च्या जवळ ठेवू नका. आम्ही िशफारस करतो क� 
तुम्ही शक्य िततक्या लवकर आिण त्यानंतर िनयिमत अंतराने PIN तुमच्या पसंतीच्या �मांकान े
बदला. कृपया लक्षात घ्या क� तुमचा PIN digibank अॅपवर तसेच DBS बँकेच्या ATM वर बदलला 
जाऊ शकतो. 

d. तुमचे Debit Card हरवले/चोरीला गेल्यास �कंवा तुमचे काडर् फसवणुक�न े वापरल्या गेल्याची 
तुम्हाला शंका असल्यास, �थम उपाय म्हणून - digibank अॅपमध्ये काडर् ब्लॉक करा. तमु्ही अॅपमध्य े
�वेश क� शकत नसल्यास, �ाहक सेवा �मांक 18602103456 (दशेांतगर्त) आिण 044-
49021180 वर (भारताबाहरे �वास करत असताना) नुकसानीची त�ार करण्यासाठी ताबडतोब 
कॉल करा. 

e. तुम्हाला तुमचे भौितक Debit Card पुन्हा जारी करण् याची �कंवा संपु�ात आणण् याची गरज 
असल् यास, कृपया तुमचे भौितक Debit Card ब्लॉक करण् यासाठी �कंवा पुन्हा जारी करण् याची िवनंती 
करण् यासाठी digibank अॅपवर लॉग इन करा. 

f. तुमच्याकड े OTP आधा�रत eKYC ���या वाप�न उघडलेले digiSavings खाते असल्यास आिण 
सध्या तुमच्याकड ेभौितक Debit Card असल्यास, जेव्हा तुम्ही तुमचे सध्याचे भौितक Debit Card 
पुन्हा जारी करण्याची िवनंती कराल तेव्हा तमु्हाला Virtual  Debit Card �दले जाईल. ह ेएक-वेळचे, 
न-उलटता येणारे �पांतरण आह.े 



g. तुमचे भौितक Debit Card तुम्हाला सिूचत वेळेत आिण लागू दरांमध्ये बदलून �दले जाईल. तुमच्या 
भौितक Debit Card ची मुदत संपल्यावर �कंवा तुमची digiSavings बंद झाल्यावर, कृपया तुमच े
भौितक Debit Card चे चुंबक�य प�ीमधून अनेक तकुड ेकरा. 

h. मचर्न्ट आस्थापनांमध्ये �वहार करताना तुमच्या �त्यक्ष उपिस्थतीत Debit Card वापरले जात 
असल्याची नेहमी खा�ी करा. अपूणर् चाजर् िस्लपवर कधीही सही क� नका. 

i. तुमचे Debit Card वापरण्यापूव� तुम्ही Debit Card च्या िनयम आिण अटी वाचणे अत्यावश्यक 
आह.े कृपया लागू शुल्क आिण फ� च्या तपशीलांसाठी सवेा शुल्काचे प�रिश� पहा. 

j. कृपया तुमचे भौितक Debit Card टेिलिव्हजनवर �कंवा िनरंतर चुंबक�य क्षे� असलेल्या इतर 
कोणत्याही इलेक्�ॉिनक उपकरणावर सोडू नका. 

k. तुमचे भौितक Debit Card पुन्हा जारी करण्यासाठी तमु्हाला digibank अॅपमध्ये लॉग इन कराव े
लागेल आिण पुन्हा जारी करण्याची मॅन्युअल िवनंती उपलब्ध नाही. 

5.15  PIN बदलण े

कोणतेही भौितक Debit Card हरवल्याच्या �कंवा चोरीला गेल्याच्या घटनेनंतर, तुम्ही नवीन भौितक Debit 
Card ची िवनंती क� शकता आिण digibank अॅपवर नवीन िपन तयार क� शकता. आम्ही वेळोवेळी भौितक 
Debit Card पुन्हा जारी करण्याच्या बाबतीत लागू होणारे बदली शुल्क आकारण्याचा अिधकार राखून ठेवतो. 
कृपया लागू शुल्कांसाठी आमच्या वेबसाइटवरील आमच्या दर आिण शुल्क पृ�ाचा आधार घ्या. 

5.16  Visa International Debit Card चा भारताबाहरे वापर  

परक�य चलनातील �वहार Bank/Visa यांनी ठरिवलेल्या दरांच्या आधारे �पांतराच्या तारखेला भारतीय 
�पयात �पांत�रत केल्या जातील. बाजारातील चढउतारामुळे �वहाराच्या तारखेला लागू होणाऱ्या 
दरापेक्षा �पांतरणासाठी वापरलेला दर वेगळा अस ू शकतो. परक�य चलनातील सवर् �वहार एकतर 
आमच्यावर लावलेल्या शुल्काचे �ितिनिधत्व करणारे �ितपूत� शुल्क म्हणून �कंवा तुमच्यावर थेट शुल्क म्हणून 
Visa असोिसएशन�ारे लावलेल्या शुल्काच्या अधीन आहते. �दान केलेल्या सेवांसाठी �कंवा अशा परक�य 
चलनाच्या �वहारांच्या सबंंधात आम्ही केलेल्या कायर्वाहीसाठी परक�य चलन �वहाराच्या रकमेच्या 
आकारणीच्या वेळी लागू होणारे �शासक�य शुल्क तुम्हाला दये असेल आिण तुमच्या digiSavings मध्ये डिेबट 
केले जाईल. 

5.17 डेिबट काडर् खात्यावर अटकाव (होल्ड) 

ज्या �दवशी असा �वहार आम्हाला पेम�टसाठी सादर केला जाईल �कंवा ज्या �दवशी आम्हाला अशा 
�वहाराची सचूना �ा� होईल त्या �दवशी आम्ही कोणत्याही �वहाराच्या संदभार्त तुमच्या digiSaings 
बाजूला ठेवू �कंवा रोखू शकतो. अशी बाजूला ठेवलेली �कंवा रोखलेली र�म केवळ वास्तिवक �वहाराची 
अंदाजे र�म आह ेआिण ती �त्यक्ष  �वहारासारखी नसू शकते. आम्ही कोणतीही र�म बाजूला ठेवली �कंवा 
रोखून ठेवली तर, तुमच्या िडिजसे�व्हगं्जमधील उपलब्ध िशल्लक आम्ही बाजूला ठेवलेल्या अशा रकमेने कमी 
होईल. शक्य आह ेक� तुम्ही अशा �वहारावर पेम�ट थांबवणार नाही �कंवा आमच्या�ारे वेगळी ठेवली गेलेल्या 
�कंवा रोखलेल्या रकमेचा उपयोग कराल. जेथे लागू असले तेथे, आम्ही 10 �दवसांपय�त अशी र�म बाजूला 
ठेवू शकतो �कंवा रोखू शकतो ज्यानंतर आम्ही वास्तिवक �वहाराच्या पूणर् रकमेसाठी तुमची digiSavings 
डिेबट क�. 

5.18 Regulations of RBI 

Debit Card नेपाळ आिण भूतानमधील िवदशेी चलन �वहारांसाठी वैध नाही (म्हणजे स्थािनक चलन �कंवा 
भारतीय �पया नसलेल्या कोणत्याही चलनात). 



वेळोवेळी जारी केलेल्या, भारतीय �रझव्हर् बकँ (RBI) कडून िनधार्�रत िवदशेी मु�ा पा�तांपासून तुम्ही िवन्मुख 
झाल्यामुळे तुमच्यामुळे झालेल्या चाजर् च्या अस्वीकृतीमळेु �त्यक्ष �कंवा अ�त्यक्षपणे उ�वणाऱ्या कुठल्याही 
नुकसान �कंवा हानीच्या संदभार्त, आम्हाला तुम्ही पा�तापंासून िवन्मुख झाल्याचे समजल्यावर, आमच्यावर 
कुठलेही उ�रदाियत्व नसेल आिण आम्हाला नुकसानभरपाई मु� झाल्याचे मानले जाईल. 

ब�भािषक Visa Emergency Assistance Services Programme परदशेात �वास करताना Visa काडर् 
सदस्यांना िव��ापी आपत्कालीन रेफरल सहाय्य �दान करतो. यामध्ये कायदशेीर, वै�क�य आिण इतर 
सेवांच्या िवस्तृत �ेणीचा समावेश आह.े आपत्कालीन सहाय्य कायर्�माच्या संपकर्  आिण सेवांची �वस्था 
तृतीय-पक्ष सेवा �दात्या�ारे �दान केली जाते आिण ितचे पैसे िव्हसा इंटरनॅशनल�ारे �दले जातात आिण 
वापरलेल्या कोणत्याही/सवर् वै�क�य, कायदशेीर �कंवा इतर सेवाचं्या खचार्साठी तुम्ही उ�रदायी असता. 
सव��म �य�ांवर सहाय्य �दान केल ेजाते आिण अस ेहोऊ शकते क� वेळ, अंतर �कंवा �ठकाणच्या समस्यांमुळे 
उपलब्ध होऊ शकणार नाही. Visa International न े सुचवलेले आिण/�कंवा िनयु� केलेले वै�क�य 
आिण/�कंवा कायदशेीर �ावसाियक ह ेVisa International चे कमर्चारी नाहीत आिण म्हणून ते कोणत्याही 
वै�क�य, कायदशेीर �कंवा वाहतूक सेवांच्या उपलब्धता, वापर, कृती, चुका �कंवा प�रणामांसाठी जबाबदार 
नाहीत. बँक अशा सेवांच्या �वस्था �कंवा वापरासाठी कोणतीही जबाबदारी स्वीकारत नाही. 

5.19 नुकसान/चोरी/फसवणूक रोखण्याचे कतर्� 

तुमचे Debit Card नेहमीच आमची मालम�ा आह े आिण आमच्या िवनंतीनुसार �कंवा Debit Card 
आिण/�कंवा खात ेर� केल्यावर �कंवा संपु�ात आणल्यावर तुम्ही  Visa International Debit Card न� केल े
पािहजे. तमु्ही तुमचे Debit Card सुरिक्षतपणे ठेवले पािहजे आिण तुमचा खात े �मांक आिण PIN इतर 
कोणत्याही ���ला उघड होणार नाही याची खा�ी केली पािहजे. Debit Card फ� तमु्हीच वापरायचे आह े
आिण ते कोणत्याही �कारे हमी म्हणून हस्तांत�रत �कंवा तारण ठेवल्या जाऊ नये. 

5.20  हरवलेल्या/चोरी झालेल्या भौितक Debit Card ची पुन�ार्�ी 

तुम्हाला हरवलेले �कंवा चोरीला गेलेले भौितक डिेबट काडर् परत िमळाल्यास, ते न वापरता चुंबक�य प�ी 
मधून अध� कापलेले ह ेभौितक डिेबट काडर् तुम्ही ताबडतोब आम्हाला परत केले पािहजे. 

5.21  भौितक Debit Card बदलण े

वर नमूद केलेल्या कोणत्याही घटनेनंतर, आम्ही आमच्या िववेकबु�ीनुसार digibank अॅपमध्ये 'नवीन भौितक 
Debit Card ची िवनंती' पयार्य उपलब्ध क�न दऊे शकतो. 

5.22 तुमच्या खात्याचे सचंालन 

सवर् खाती, Visa International Debit Card आिण Virtual Debit Card यांना लागू. 

5.22.1 �वहारासंाठी दाियत्व 

मािसक इलेक्�ॉिनक स्टेटम�ट दर मिहन्याच्या शेवटी तयार केले जाते आिण ते digibank अॅपमध्ये उपलब्ध 
असते. स्टेटम�टमध्ये तुम्ही मागील मिहन्यात खात्यावर केलेले सवर् �वहार सूचीब� केलेले  असतात. 

5.22.2 खात्यातील िशलकेची (बॅलन्सेस) िनिश् चती करणे     

जरी आम्ही तुमच्याशी एक�ासोबत �कंवा इतर कोणत्याही ���(���सोबत) खात्याशी संबंिधत इतर 
कोणत्याही करारामध्ये अन्यथा सहमत झालो असलो तरी; तुमचे खात ेबंद केल्यावर �कंवा संपु�ात (मग त े



तुमच्या �कंवा आमच्या�ारे असो) आणल्याच्या तारखेपासून सात (7) �दवसांपय�त तुमच्या कोणत्याही/सवर् 
खात्यांवरील िशल्लक राखनू ठेवण्याचा आम्हाला अिधकार आह.े या कराराअंतगर्त आमचे अिधकार 
खाते/खाती संपु�ात आल्यावर संपणार नाहीत; आिण आम्हाला तुमच्या खात्यातनू/खात्यांतून ओव्हर�ाफ्ट 
शुल्क (असल्यास) आिण/�कंवा खाते/खाती बंद होण्याच्या �कंवा संपु�ात येण्याच्या आधी �कंवा नतंर केलेल्या 
डिेबट काडर् �वहारांकरता डिेबट करणे सु� ठेवण्याचा अिधकार आह.े या करारातंगर्त तुमच्याकड े दये 
असलेल्या आमच्या कोणत्याही िशल्लक रकमेसाठी तुमच ेदाियत्व (आिण ज्यांच्या नावावर खाते चालू आह े
अशा इतर सवर् ���चे दाियत्व, असल्यास) चालू राहील. 

5.23 चाज�स आिण शुल्क 

5.23.1 रोख पैसे काढणे/िशल्लक (बॅलन्स) चौकशी शुल्क 

कृपया िव�मान असलेल्या शुल्कांच्या तपिशलांसाठी www.dbs.com/digibank/in/rates-and-fees.html 
वर उपलब्ध असलेल्या "दर आिण शुल्क" पृ�ाचा संदभर् घ्या, जे लागू होऊ शकतात. 

 रोख पैस े काढणे पोस्ट करण्याच्या वेळी लागू असल्यास, आम्ही �त्येक रोख पैसे काढण्याच्या 
�वहारासाठी/िशल्लक (बॅलन्स) चौकशीसाठी शुल्कासह तुमची digiSavings डिेबट क� शकतो. आम्ही 
तुम्हाला पूवर्सूचना दऊेन असे शुल्क माफ करणे �कंवा ते बदलण्याचा पयार्य िनवडू शकतो. 

5.23.2 वा�षर्क शुल्क 

Debit Card साठी वा�षर्क शुल्क, जर असेल तर, बँकेच्या �चिलत दराने अजर्/नूतनीकरण करताना Debit 
Card शी जोडलेल्या खात्यातून डिेबट केले जाईल. ह ेशुल्क नॉन-�रफंडबेल आह.े 

5.23.2 पुन्हा जारी करण्याच ेशुल्क 

भौितक Debit Card जारी करण्यासाठी �कंवा पुन्हा जारी करण्यासाठी तुमच्याकडून कोणत्याही वेळी शुल्क 
आकारण्याचा अिधकार बँकेकड ेआह.े 

5.23.4 वैधािनक/िनयामक चाज�स �कंवा शुल्क 

Debit Card च्या वापरामुळे दये झालेले कोणतेही सरकारी शुल्क, �ूटी �कंवा डिेबट �कंवा दये कर ह ेतुमची 
जबाबदारी असेल आिण बकेँवर (�त्यक्ष �कंवा अ�त्यक्षपणे) लादल्यास �कंवा या कराराअंतगर्त भरा�ा 
लागणार् या कोणत्याही रकमेच्या संदभार्त, बँक तुमच्या खात्यातून अस ेशुल्क, �ूटी �कंवा कर डिेबट करेल. 

5.23.5 अन्य चाज�स 

वरील �ित�र�, जेथे खालील शुल्कांसाठी लागू आह ेआम्ही तुमचे खाते आिण/�कंवा तुम्ही आमच्याकड े
सांभाळत असलेल ेकोणतेही खाते डिेबट क� शकतो, ज्यात ह ेसमािव� आह ेपरंतु इतकेच मयार्�दत नाही: 

a. दस्तऐवजांच्या िन�मर्तीसाठी �शासक�य शुल्क, भौितक Debit Card बदलण्यासाठी �कंवा तुमच्या 
Debit Card शी संबंिधत दस्तऐवजांसाठी. 

b. "नो शो �रझव्ह�शन्स" साठी र�ीकरण शुल्क, तुमच्या Visa International Debit Card �ारे सुरिक्षत 
केलेली एअरलाइन �कंवा हॉटेल आरक्षण र� करणे �कंवा पूणर् करण्यात अयशस्वी होण्याचे शुल्क. 

c. digiSavings शी संबंिधत तुमच्या कोणत्याही सूचना आिण/�कंवा िवनंत्या पूणर् करण्यासाठी आम्ही 
केलेल्या कोणत्याही कृतीसाठी सेवा शुल्क/�शासन शुल्क, मग अशा सेवा �कंवा कृतीचा उल्लेख �कंवा 
िवचार या अटी व शत�मध्ये �कंवा अन्यथा केला गेला असले. 



d. इलेक्�ॉिनक सेवांच्या तरतूदी आिण/�कंवा वापरासाठी (अिधकृत �कंवा अनिधकृत) चाज�स, शुल्क, 
पैसे काढणे आिण दयेके आिण इलेक्�ॉिनक सेवांच्या तरतुदी आिण/�कंवा वापरामुळे आमच्यावर 
येणारी कोणतीही इतर दाियत्वे आिण होणारे नकुसान. 

e. या�ित�र�, सामाियक नेटवकर्चे ऑपरेटर त्यांच्या ATM/POS ट�मर्नल/इतर उपकरणाच्या �त्येक 
वापरासाठी अित�र� शुल्क आका� शकतात आिण इतर लागू चाज�स/शुल्कांसह असे कोणतेही शुल्क 
खात्यातून वजा केल े जाईल. अशा सुिवधांसाठी स्वतं� सेवा शुल्क आकारले जाऊ शकते ज े बँक 
वेळोवेळी घोिषत क� शकते आिण खात्यातून कापले जाऊ शकते. 

f. तुम्ही तुमच्या खात्यातनू कपात करण्यासाठी दखेील बँकेला अिधकृत करता आिण Debit Card शी 
संबंिधत अशा कोणत्याही खचार्िव�� बँकेला नुकसानमु� (इंडिे�फाय) करता जे तमुच्याकडून दये 
असलेले पैसे गोळा करण्यासाठी बँकेला करावे लागू शकतात (मयार्दिेशवाय वाजवी कायदशेीर 
शुल्कासह). �कमान िशल्लक अटी �ित�र� digibank, Debit Card च्या वापरासाठी सेवा आिण 
इतर शुल्क आका� शकत,े जे तुम्हाला वेळोवेळी सूिचत केले जाईल. 

g. Debit Card �ारे भारताबाहरे तुम्ही केलेल्या �वहाराचं्या बाबतीत, Debit Card धारकाचे खात े
ज्या चलनात आह े त्या चलनाच्या समतुल्य, ���या शुल्क, �पांतरण चाज�स सिहत, िव्हसा 
िनयमांनुसार आकारललेे शुल्क, असल्यास, अशा �वहारांसाठी इतर कोणतहेी सेवा शुल्क 
भारतातील DBS बँकेत असलेल्या खात्यातून डिेबट केले जाईल. 
 

5.23.6 शुल्क बदलण्याचा अिधकार 
आम्ही आमच्या िववेकबु�ीनसुार तुमच्याशी पूवर् संपकर्  क�न या कराराअंतगर्त दये असलेले कोणतहेी चाज�स, 
शुल्क �कंवा ओव्हर�ाफ्टचे दर �कंवा र�म बदलू शकतो. एक कालावधी िन�दर्� केला जाईल ज्यानंतर तुम्ही 
बदल स्वीकारला आह े अस े मानले जाईल आिण सुधा�रत चाज�स /शुल्क लागू होतील. बँकेने िनधार्�रत 
केल्यानुसार लाग ूचाज�स आिण शुल्कांचे तपशील वेबसाइटवर आिण/�कंवा शाखांमध्ये �द�शर्त केले जातील. 
कृपया लागू असलेल्या दरांच्या तपशीलांसाठी वेबसाइटवरील दर आिण शुल्क पृ�ाचा संदभर् घ्या. 
5.23.7 शुल्क आकारणी आिण वसुली 
Visa International Debit Card �दान करण्यासाठी आिण वापरण्यासाठी तुमच्याकडून सेवा शुल्क 
आकारण्याचा आिण वसूल करण्याचा अिधकार बँकेने राखनू ठेवला आह.े तुम्ही या�ारे बकेँला खात्यातून �कंवा 
तुमच्याकड ेअसलेल्या कोणत्याही खात्या/खात्यांमध्य ेडिेबट क�न सेवा शुल्क वसूल करण्यासाठी अिधकृत 
करता. असे करण्यात तुम्ही अयशस्वी झाल्याचा प�रणाम बँके�ारे लागू �ाजासह योग्य वाटेल अशा प�तीने 
सेवा शुल्क वसूल करण्यात आिण/�कंवा बँकेवर कोणतहेी दाियत्व न ठेवता Visa International Debit Card 
िनलंिबत करण्यामध्ये होईल.\ 
 
5.24 डेिबट काडर् आिण खात्याचा वापर समा� करणे 

5.24.1 संपु�ात आणण्याचा आमचा अिधकार 

आम्ही तुमचे Debit Card �कंवा खात े �कंवा तमुचा इलेक्�ॉिनक सेवांचा वापर कोणत्याही 
कारणािशवाय/सूचना न दतेा कधीही िनलिंबत �कंवा समा� क� शकतो. संपु�ात आल्यानंतर, तुम्ही Debit 
Card वापरणार नाही �कंवा वापरण्याचा �य� करणार नाही. असा कोणताही वापर फसवणूक ठरेल. Debit 
Card चा वापर आमच्या�ारे कोणत्याही कारणास्तव संपु�ात आणला गेल्यास, तुम्ही (Visa Virtual Debit 
Card च्या बाबतीत) Visa International Debit Card अक्षम केले पािहजे �कंवा चुबंक�य प�ीमधून अध� 
कापून आम्हाला परत केले पािहजे. Debit Card कोणत्याही कारणास्तव संपु�ात आल्यावर कोणत्याही दये 
शुल्काचा परतावा िमळणार नाही. 
 
5.24.2 संपु�ात आणण्याचा तुमचा अिधकार 



तुम्ही तुमच ेDebit Card �कंवा तुमचा इलेक्�ॉिनक सेवाचंा वापर आम्हाला लेखी सूचना दऊेन आिण चुंबक�य 
प�ीमधून अध� कापलेले Debit Card परत क�न (लाग ूअसल्यास) �कंवा Virtual Debit Card अक्षम क�न  
कधीही र� क� शकता. (Visa Virtual Debit Card च्या बाबतीत). तुम्ही आम्हाला लखेी सूचना दऊेन आिण 
(लागू असल्यास) प�रिस्थतीनुसार Debit Card स्वाधीन/अक्षम क�न हा करार दखेील  संपु�ात आणू शकता. 
संपु�ात आल्यानंतर, तुम्ही PIN आिण/�कंवा Debit Card वापरणार नाही �कंवा वापरण्याचा �य� करणार 
नाही. असा कोणताही वापर फसवणूक समजली जाईल. 
 
5.24.3 संपु�ात आल्यानंतरचे दाियत्व 
तुमचे खाते कोणत्याही कारणास्तव संपु�ात आल्यानंतर, तमु्ही तुमचे Debit Card वापरणे सु� ठेवणार नाही. 
या कराराअंतगर्त तुमच्या जबाबदाऱ्या चालू राहतील आिण तुमचे खाते संपु�ात येण्यापूव� �कंवा नंतर 
केलेल्या कोणत्याही �वहारांसाठी तमु्ही आमच्याकड ेराखलेले खाते डिेबट करण्याचा आम्हाला अिधकार 
आह.े जोपय�त अस े�वहार आिण वरील कलम 5.25.2 मध्ये नमूद केलेल्या रीतीन ेलादले जाणारे कोणतेही 
ओव्हर�ाफ्ट शुल्क पूणर् भरले जात नाही तोपय�त, तुम्ही (आिण इतर कोणतीही ���, जर असेल तर, ज्यांच्या 
नावावर खाते चालू आह)े आमच्यासाठी उ�रदायी राहाल. 
 
5.24.4 Debit Card सदस्याचे दाियत्व 
या करारानुसार �कंवा तुमच्या आिण आमच्यामधील इतर कोणत्याही करारानसुार (मग एक�ाने �कंवा इतर 
कोणत्याही ��� �कंवा ���सोबत संयु�पणे) तुमच्या खात्यावर डिेबट केलेल्या सवर् शुल्कांसह तुमच्या 
खात्यावरील तुमच्याकडून आम्हाला दये असलेल्या िशल्लक रकमेकरता, तुम्ही आम्हाला जबाबदार असाल, 
आिण मागणीनुसार अदा कराल. 
 
5.25 बिहष्करण आिण अपवाद 
 
5.25.1 Debit Card न स्वीकारणे 
आम्ही कोणत्याही �कारे जबाबदार नाही: 
 

a. तुमचे Debit Card (s)�कंवा PIN (s) मचर्न्ट �कंवा डिेबट काडर् �वहारांवर ���या करण्यासाठी 
वापरल्या जाणार् या कोणत्याही ट�मर्नलने नाकारले असल्यास �कंवा आम्ही कोणत्याही कारणास्तव 
कोणत्याही Debit Card �वहारास अिधकृत करण्यास नकार �दल्यास; 

b. डिेबट काडर् �वहारांवर ���या करण्यासाठी वापरल्या जाणार् या कोणत्याही ट�मर्नलमधील �कंवा 
इतर मशीन �कंवा अिधकृतता �णालीमधील कोणत्याही खराबी, दोष �कंवा �ुटीसाठी, मग ती आम्ही 
�कंवा इतर ���नी चालवली असेल; 

c. या कराराअतंगर्त �कंवा अन्यथा आमची कोणतीही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी आमच्याकडून 
कोणताही िवलंब �कंवा असमथर्तेकरता, जर असा िवलंब �कंवा असमथर्ता कोणत्याही मशीन, डटेा 
�ोसे�संग िसस्टम, �ान्सिमशन �लंकच्या असफलतेतनू �कंवा  कोणत्याही अनिधकृत आिण/�कंवा 
बेकायदशेीर �वेशामुळे उ�वल्यास �कंवा  कोणत्याही इलेक्�ॉिनक, यांि�क �णाली, डटेा �ोसे�संग 
�कंवा दरूसंचार दोष �कंवा िबघाडामुळे, ऊजार् आिण वीज िबघाड, दवेाची करणी, नागरी अशांतता, 
यु� �कंवा यु�जन्य श�ुत्व, नागरी ग�धळ, दगंली, नाकेबंदी, िनब�ध, घातपात, संप, लॉकआउट, आग, 
पूर , साम�ी �कंवा मजुरांची कमतरता, उप-कं�ाटदारांकडून िवतरणात िवलंब �कंवा आमच्या �कंवा 
आमच्या कोणत्याही एजंट �कंवा कं�ाटदाराच्या िनयं�णाबाहरेील कोणतीही घटना �कंवा कोणतीही 
फसवणूक �कंवा खोटारडपेणा यामुळे उ�वल्यास, �कंवा; 



d. तुमच्या Debit Card मध्ये �कंवा तुमच्या Debit Card मधील कोणत्याही माय�ोिचप �कंवा स�कर् ट 
�कंवा िडव्हाइसमध्ये संचियत केलेला कोणताही डटेा �कंवा मािहती पुन�ार्� करण्यात कोणतीही 
हानी, नुकसान �कंवा अक्षमता; 

e. इलेक्�ॉिनक सेवांशी संबंिधत तुम्ही �दलेल्या �कंवा दणेे अपेिक्षत असलेल्या कोणत्याही सूचनाचं े
आमच्याकडून होणाऱ्या पालनासाठी, जरी अशा सूचनांमध्ये समािव� असलेल्या मािहतीच्या 
�ामािणकतेशी तडजोड केली गेली असेल �कंवा �सारणादरम्यान िबघडली असेल, परंत ुअशा सूचना 
�ा� करणाऱ्या योग्य ���ला अशी तडजोड �कंवा िबघाड उघड झाला नसेल; 

f. आमच्या आिण/�कंवा कोणत्याही सहभागीच्या कोणत्याही कृतीचा प�रणाम म्हणून तमु्ही कोणत्याही 
इलेक्�ॉिनक सेवांच्या वापरापासून वंिचत रािहल्यास; �कंवा 

g. िसस्टमची दखेभाल �कंवा िबघाड/कोणतेही नेटवकर्  उपलब्ध नसल्यामुळे कोणतीही इलके्�ॉिनक सेवा 
उपलब्ध नसेल; �कंवा 

h. कोणत्याही उपकरणे �कंवा सॉफ्टवेअर �दात्यासाठी, कोणत्याही सेवा �दात्यासाठी, कोणतेही नेटवकर्  
�दात्यासाठी (दरूसंचार �दाते, इंटरनेट �ाउझर �दाते आिण इंटरनेट ऍक्सेस �दात्यासह परंत ु
यापुरते मयार्�दत नाही), कोणताही सहभागी, �कंवा आधीच्यांपैक� कोणताही एजंट �कंवा 
उपकं�ाटदार. 

कोणत्याही प�रिस्थतीत, आमचा घोर िनष्काळजीपणा  �कंवा जाणूनबुजून चकू केल्यािशवाय आम्ही काहीही 
केले �कंवा न केले जाण्यासाठी जबाबदार नाही. 

5.25.2 वस्तू आिण सेवांब�ल समस्या 

आपण आपल्या Debit Card �कंवा इलेक्�ॉिनक सेवा वाप�न �ा� केलेल्या वस्त ूआिण सेवांमध्ये आपल्याला 
कोणत्याही समस्या आल्यास आम्ही कोणत्याही �कारे जबाबदार नाही �कंवा आम्ही तमु्हाला उपलब्ध क�न 
दणेार् या कोणत्याही मचर्न्टच्या कोणत्याही लाभ, सवलती �कंवा कायर्�मांसाठी आम्ही जबाबदार नाही. अशा 
कोणत्याही वस्त ूआिण सेवामंध्ये िवतरण न होणे �कंवा अकायर्क्षमता �कंवा दोष असनूही, त्या Debit Card 
�वहाराच्या अनुषंगाने तुम्ही आमच्याकड ेराखलेले तुमच ेखाते डिेबट करण्याचा आम्हाला अिधकार असेल. 
तुम्ही वस्तू आिण सेवा �दात्यासोबत थेट कोणत्याही िववादाचे िनराकरण कराल. 

5.25.3 अनुषंिगक नुकसानासाठी कोणतीही जबाबदारी नाही 
इलेक्�ॉिनक सेवांच्या तरतुदी आिण/�कंवा वापरामुळे �कंवा Debit Card च्या तुमच्या वापरामुळे होणार् या 
कोणत्याही �त्यक्ष, अ�त्यक्ष, िवशेष �कंवा अनुषंिगक, आ�थर्क �कंवा इतर नकुसानीसाठी आम्ही �कंवा 
कोणताही सहभागी कोणत्याही �कारे जबाबदार असणार नाही. 
 
5.25.4 Debit Card-नॉट-�ेझ�ट �वहारांसाठी कोणतेही दाियत्व नाही 
 
आम्ही आमच्या िववेकबु�ीनुसार आिण पूवर्सूचना न दतेा अशा काडर्-नॉट-�ेझ�ट �वहारानंा मंजूरी दऊे 
शकतो �कंवा अिधकृत क� शकतो ज्यामध्ये कोणत्याही कारणास्तव तुमच्या डिेबट काडर्च्या वापरा�ारे 
केलेल्या सवर् काडर्-नॉट-�ेझ�ट �वहारांसाठी तुम्ही जबाबदार असाल. काडर्-नॉट-�ेझ�ट �वहाराचं्या संबंधात 
केलेल्या कोणत्याही अिधकृततेसाठी आम्ही तुम्हाला कोणत्याही �कारे जबाबदार राहणार नाही. 
 
5.25.5 दस्तऐवज आिण �माणप�ांची िनणार्यकता 
 
तुमच्या स्वाक्षरीसह �कंवा तमुच्या िपन�ारे अिधकृत डिेबट काडर् �वहारांशी संबंिधत आमचे कोणतेही रेकॉडर् 
त्यांच्या अचूकतेचा आिण सत्यतेचा िनणार्यक पुरावा आहते आिण सवर् कारणांसाठी ते तुमच्यावर बंधनकारक 
असतील. तुम्हाला कोणत्याही digiSavings स्टेटम�टमध्ये काही �ुटी �कंवा अयोग्यता आढळल्यास तमु्ही 



आम्हाला सूिचत कराल. इलके्�ॉिनक स्टेटम�ट डाउनलोडसाठी उपलब्ध केल्यापासून 14 (चौदा) �दवसांच्या 
आत तमु्ही हरकत न घेतल्यास, ते योग्य असल्याच ेमानल ेजाईल. 
 
5.25.6 इलेक्�ॉिनक सेवा 
 
तुम्ही तुमच्या Debit Card चा आिण/�कंवा PIN चा उपयोग ATM च्या माध्यमातून Visa International 
Debit Card �वहार आिण/�कंवा Visa Virtual Debit Card (घरगुती इंटरनेट खरेदी �वहार) चा वापर 
क�न केल्या गेलेल्या काडर् नॉट �ेझ�ट �वहारांसह अिधकृत �वहारासंाठी, आिण/�कंवा इतर इलेक्�ॉिनक 
सेवा वापरण्यासाठी क� शकता. इतर कोणत्याही ���ला कोणतेही �वहार करण्यासाठी Debit Card 
आिण/�कंवा PIN वापरण्याची परवानगी नाही. तुमचा PIN वाप�न तुम्ही कोणत्या सिुवधा वाप� शकता ह े
आम्ही आमच्या िववेकबु�ीनुसार ठरव ूशकतो. आम्ही ठरवले तर, आम्ही आमच्या िववेकबु�ीनुसार अशा 
कोणत्याही सुिवधा सुधा�रत क� शकतो. 
 
PIN तृतीय पक्षाला �ात होण्याची शक्यता टाळण्यासाठी तुम्ही कोणत्याही स्व�पात PIN रेकॉडर् करणार 
नाही. तुम्ही DBS बँकेला PIN �ारे �माणीकृत �वहार आिण िनद�श पार पाडण्यासाठी स्प� अिधकार दतेा 
आिण ते मागे घेणार नाही. तुमच्याकडून पाठवलेल्या �कंवा पाठवण्यात आल्याचे किथत असलेल्या 
�वहाराच्या सूचनांची सत्यता पडताळण्याचे PIN च्या सत्यापनािशवाय DBS बँकेचे कोणतेही दाियत्व नाही. 
 
5.25.7 डिेबट काडर्चा वापर 
 
तुम्ही जबाबदारी स्वीकारता क� तमु्ही कोणत्याही बेकायदशेीर खरेदीचे म्हणज ेसध्याच्या िनयमांनुसार RBI 
�ारे आिण काय�ाने परवानगी नसलेल्या वस्तू/सेवांची खरेदीचे दये दणे्यासाठी Debit Card वापरणार नाही. 
 
इतर कोणत्याही ���ने PIN चा ताबा घेतल्यास तमु्ही आम्हाला िनरपराध मानण्यास सहमती दतेा. तुम्ही 
�ुत्प� केलेल्या कोणत्याही PIN चे तमु्ही संरक्षण कराल आिण �त्येक ���यात्मक, सुरक्षा आिण इतर 
आवश्यकता आिण आमच्या आिण/�कंवा संबंिधत सहभागीच्या त्यांच्या वापरासंबंधीच्या सूचनांचे पालन 
कराल �कंवा, प�रिस्थतीनुसार, तुम्ही या कलमातील PIN शी संबंिधत तरतुद�चे पालन कराल.  
तुम्ही आम्हाला लगेच सिूचत कराल जर: 
 

a. कोणताही DBS PIN कोणत्याही ���ला उघड केल्या गेला असेल. 
b. कोणतेही Debit Card इतर कोणत्याही ����ारे वापरले गेले असेल. 
c. या कराराच्या अट�नुसार, आम्हाला इलेक्�ॉिनक सेवांचा वापर िनलंिबत �कंवा र� करण्याची 

परवानगी दणेारी कोणतीही इतर घटना घडल्यास. तुमच्याकडून येणारी अशी कोणतीही किथत 
सूचना िमळाल्यानंतर, आम्ही तुमचा इलेक्�ॉिनक सेवांचा वापर कधीही िनलंिबत �कंवा र� क� 
शकतो. 

या कराराच्या अट�नसुार, आम्हाला इलेक्�ॉिनक सेवाचंा वापर िनलंिबत �कंवा र� करण्याची परवानगी 
दणेारी इतर कोणतीही घटना घडल्यास तुम्ही आम्हाला ताबडतोब (digibank अॅप�ारे �कंवा उपलब्ध 
असलेल्या इतर कोणत्याही माध्यमा�ारे) सूिचत कराल. तुमच्याकडून येणारी अशी कोणतीही किथत सूचना 
िमळाल्यानंतर, आम्ही तुमचा इलेक्�ॉिनक सेवांचा वापर कधीही िनलंिबत �कंवा र� क� शकतो. 

5.26 सुधारणा 

5.26.1 अटी आिण िनयमांमध्ये बदल 



आम्ही या करारातील मजकूर बदलू शकतो आिण/�कंवा बदलांब�ल कोणत्याही वेळी तुम्हाला सूिचत क�न 
नवीन अटी व शत� तयार क� शकतो. नोटीसमध्ये नमूद केलेल्या तारखेपासून बदल लागू होतील. िन�दर्� 
तारखेनतंर तमु्ही Debit Card आिण/�कंवा इलेक्�ॉिनक सेवा ठेवणे �कंवा वापरणे सु� ठेवल्यास, तुम्ही 
कुठल्याही अट�िशवाय बदल स्वीकारले आहते असे मानले जाईल. तुम्हाला बदल मान्य नसल्यास, तुम्ही Debit 
Card आिण/�कंवा इलके्�ॉिनक सेवा वापरणे थांबवावे आिण हा करार र� करावा. 

5.26.2 बदलांचे �काशन 

या अटी व शत�मधील कोणतहेी बदल आम्ही आमच्या वेबसाइटवर �कािशत क�न �कंवा आमच्या शाखांमध्य े
�द�शर्त क�न तमु्हाला सिूचत क� शकतो. तथािप, आम्ही तमु्हाला संपकार्च्या इतर माध्यमां�ारे सूिचत 
करण्याचे ठरवू शकतो. 

5.27 मािहतीचे �कटीकरण 

5.27.1 असे पक्ष ज्यांना खुलासा केला जाऊ शकतो 

तुम्ही आम्हाला तुमच्या खात्या/खात्यांचे आिण/�कंवा तुमच्या Debit Card च्या वापराचे कोणतेही तपशील 
पुढे नमूद केलेल्यांना उघड करण्यासाठी अिधकृत करता: 

a. कोणतीही ��� �कंवा संस्था जी इलेक्�ॉिनक �कंवा कुठल्याही मयार्दिेशवाय, बँ�कंग सेवा �कंवा अन्य 
सेवा �कंवा उपलब्ध क�न �दलेल्या �कंवा तुमच्या�ारे वापरलेल्या लॉयल्टी फाय�ांच्या संदभार्त या 
सेवांच्या संचालनाच्या उ�शेाने तरतुदीत सहभागी होणारी संस्था, मग ती भारतातील �कंवा 
भारताबाहरेील असो, ज्यामध्ये िवसंगती, �ुटी �कंवा दावे तपासणे समािव� आह,े परंतु इतकेच 
मयार्�दत नाही; 

b. बँका, �ेिडट �कंवा चाजर् काडर् कंपन्या �कंवा �ेिडट �कंवा चाजर् काडर् चौकशीतील मच�ट्स; 
digiSavings चे स्टेटम�ट, Debit Card, लेबल्स, मेलसर् �कंवा इतर कोणतेही दस्तऐवज �कंवा वस्तूंना 
ज्यावर तुमचे नाव आिण/�कंवा इतर तपशील �दसतात, �कंवा कोणताही डटेा �कंवा रेकॉडर् �कंवा 
कोणतीही कागदप�े यांचे मु�ण, मे�लंग, माय�ो�फ�ल्मंगला स्टोअर करणे आिण/�कंवा वैयि�कृत 
धनादशे फाईल करणे, यासाठी आमच्या�ारे िनयु� केललेे आउटसोसर् केलेल ेएजंट, 

c. आमच्या वतीने सव�क्षण �कंवा िव�ेषण �कंवा �णाली अनु�योग िवकिसत करण्यासाठी कोणतीही 
मािहती गोळा करणारी �कंवा ���या करणारी संस्था �कंवा िवभाग �कंवा सल्लागार; 

d. कोणत्याही सेवा �कंवा उत्पादनांचे िवपणन �कंवा �चार करण्याच्या हतेनूे कोणतीही ��� �कंवा 
संस्था आमची स्वतःची असो �कंवा आमच्या भागीदारीत असो; 

e. Visa International, MasterCard International �कंवा American Express International; 
f. जोखीम �वस्थापनाच्या उ�शेाने आमच्याशी संबंिधत कॉप�रेशन्स मधील कोणतीही, DBS Group 

मध्ये तुमच्यासाठी �ेिडट एक्सपोजरचे िनरीक्षण करण्यासाठी आिण �ॉस-से�लंग हतेूसंाठी. " DBS 
Group" म्हणजे आमची कोणतीही उपकंपनी, आमची हो�ल्डगं कंपनी आिण आमच्या हो�ल्डगं 
कंपनीची कोणतीही उपकंपनी; 

g. कोणतीही सरकारी एजन्सी �कंवा �ािधकरण �कंवा त्या अिधकारक्षे�ातील न्यायालये िजथ े
परदशेातील आमच्या कोणत्याही शाखा आहते; �कंवा 

h. आमच्या वतीन ेसंकलन करण्याच्या �कंवा वसूल करण्याच्या उ�शेाने, �कंवा तुमच्या फाय�ासाठी 
�कंवा तुमच्याकडून आम्हाला दये असलेली कोणतीही र�म तुमच्या वतीने परतफेड करण्याच्या 
उ�शेाने काम करणारी कोणतीही ��� �कंवा संस्था; 

i. कोणताही भागीदार �कंवा तृतीय पक्ष ज्याचा इलेक्�ॉिनक सेवांच्या संदभार्त �कंवा त्यांचा वापर 
सुलभ करण्यासाठी तुमची उत्पादने �कंवा सेवा ऑफर करणे यासह अशी मािहती िमळिवण्यासाठी 



कायदशेीर �ावसाियक हते ू आहे; इलेक्�ॉिनक सेवा वापरणार् या कोणत्याही ���ला जो तुम्ही 
असल्याचे अिभ�ेत आह;े जेथे कोणताही �वहार पूणर् करण्यासाठी असे �कटीकरण आवश्यक आह.े 

5.27.2 अिधस्वीकृती 

तुम्ही मान्य करता क�: 

a. तुमची िहत सुिनि�त करण्यासाठी, आम्ही Debit Card वापरताना कोणत्याही ���चा �वेश आिण 
उपिस्थती आमच्या स्वत:च्या िववेकबु�ीनुसार कॅमेरा �कंवा िव्हिडओ टेपवर रेकॉडर् क� शकतो. 
तुमच्याकडून िमळालेल्या सचूनांचे इलेक्�ॉिनक �कंवा डॉक्युम�टरी स्व�पात आमच्या�ारे राखलले े
सवर् रेकॉडर् आिण इतर तपशील (ज्यात �दलेले �कंवा िमळालेल्या पेम�ट्ससह परंतु त्यापुरते मयार्�दत 
नाही), आिण वर नमूद केल्या�माणे केलेले सवर् कॅमेरा/िव्हिडओ रेकॉ�ड�ग तुमच्या मतासमक्ष, अशा 
सूचना आिण अशा इतर तपशीलांचा िनणार्यक पुरावा मानले जातील. 

5.27.3 अटी व शत�च्या अंतगर्त �कटीकरणाकरता दाियत्व नाही 

आम्ही �कंवा आमच े कोणतेही अिधकारी तुम्ही आम्हाला संमती �दलेल्या कोणत्याही मािहतीच्या 
�कटीकरणामुळे आिण/�कंवा आमच्या कोणत्याही अिधकृत खुलाशामुळे तमु्हाला झालले्या कोणत्याही हानी 
�कंवा नुकसानीसाठी जबाबदार असणार नाही. 

5.27.4 मािहतीची उपलब्धता 

तुम्ही आम्हाला तुमच्या Debit Card �कंवा इलेक्�ॉिनक सेवांच्या वापराशी संबंिधत आम्ही रास्त िवनतंी 
केलेली कोणतीही मािहती �कंवा दस्तऐवज �दान कराल आिण आम्हाला कोणत्याही संबंिधत तपासात �कंवा 
खटल्यात सहकायर् कराल. जर मािहती �दली गेली नसेल �कंवा �दलेली मािहती चकु�ची असेल तर, आम्ही 
आमच्या िववेकबु�ीनुसार डिेबट काडर्चे नूतनीकरण �कंवा पुन्हा जारी करण्यास नकार दऊे शकतो �कंवा 
डिेबट काडर् त्व�रत र� क� शकतो. 

5.27.5 संमती कलम 

तुम्ही या�ारे बँकेला कोणत्याही वेळी आिण कोणत्याही हतेूसाठी माझे/आमचे तपशील, खात,े ठेव, �वहार 
�कंवा बँकेशी होणारे �वहार याचं्याशी संबंिधत कोणतीही मािहती सक्षम अिधकारक्षे�ातील कोणत्याही 
न्यायालयाला, अधर् न्याियक �ािधकरणाला, काय�ाची अंमलबजावणी करणारी संस्था, राज्य सरकारची 
संबंिधत शाखा, RBI,आयकर अिधकारी, वैधािनक अिधकारी, िव�ीय संस्था, �ेिडट ब्युरो/एजंट/िव�ेते �कंवा 
कोणतीही कंपनी जी बँकेची संल� �कंवा सहयोगी �कंवा उपकंपनी आह े�कंवा समूह कंपनी आह ेयानंा उघड 
करण्यास स्प�पणे अिधकृत करता. 

5.28 दस्तऐवजाचंी सचूना आिण बजावणी 

5.28.1 संपकर्  

आम्ही तुम्हाला Debit Card शी संबंिधत सचूना, खात्याचे स्टेटम�ट �कंवा इतर कोणतेही सं�ेषण अॅप-मधील 
संदशे, फॅिसमाईल �ान्सिमशन, शॉटर् मेसेज िसस्टम (SMS), इलेक्�ॉिनक मेल, सामान्य �ीपेड पोस्ट �कंवा 
आमच्या रेकॉडर्मधील तुमच्या न�दणीकृत वतर्मान प�यावर वैयि�क िवतरणा�ारे पाठवू शकतो. अ ॅपमधील 
संदशे/फॅिसमाईल/एसएमएस/ईमेल�ारे पाठवलेले संदशे आिण सूचना वाहक िवलंब लक्षात न घतेा तुम्हाला 
त्याच �दवशी पाठवल्या आिण िमळाल्या आहते असे मानले जाईल.  �ी-पेड मेल�ारे पाठवलेले संदशे आिण 
सूचना भारतात पोस्टाने पाठिवल्यास पो�स्टंगच्या तारखेनंतर लगेच पुढच्या �दवशी िवत�रत केल्या गेल्या 



आिण भारताबाहरे पाठवल्या गेल्यास पो�स्टंगच्या तारखनेंतर पाच (5) �दवसांनी िवत�रत केल्या गेलेल्या 
मानल्या जातील. स�िस्थतीत, ज्या digibank अॅपशी Debit Card �लंक केले आह े त्या अॅपमध्ये सं�ेषण 
उपलब्ध असेल. 

5.28.2 दस्तऐवजांची बजावणी 

आम् ही तुम् हाला �रट ऑफ समन्स, दा�ाचा तपशील �कंवा इतर कोणतीही कायदशेीर ���या �कंवा वैयि�क 
बजावणीची आवश् यकता असलेले दस्तऐवज वैयि�क�रत्या िवत�रत क�न, सामान्य टपालाने पाठवून �कंवा 
तुमच्या शेवटच्या �ात प�यावर (मग पोस्ट ऑ�फसचा प�ा �कंवा खाजगी िनवास �कंवा �वसाय िनवास 
�कंवा अन्यथा असो) पाठवू शकतो. जर आम्ही तुम्हाला वैयि�क�रत्या कागदप�े िवतरीत केली तर तुम्हाला 
िडिलव्हरीच्या तारखेला िमळाली �कंवा जर तुम्हाला कागदप�े पोस्ट केली गेली तर पो�स्टंगच्या तारखेनंतर 
दसुऱ्या �दवशी तमु्हाला योग्य�रत्या िमळाली आहते असे मानले जाईल. या दोन (2) पाठवण्याच्या 
प�त��ित�र�, आम्ही तुम्हाला काय�ाने परवानगी �दलेल्या इतर कोणत्याही प�तीने पाठवू दऊे शकतो. 

5.29 संक�णर् 

5.29.1 खचार्ची वसुली 

या कराराच्या अटी व शत�चे उल्लंघन केल्यामुळे �कंवा आमच्या कोणत्याही अिधकाराचं्या 
अंमलबजावणीमुळे उ�वलेले कोणतेही नुकसान, शुल्क �कंवा खचर् (कायदशेीर खचार्सह) संपूणर् 
नुकसानभरपाई आधारावर (इंडिे�टी)आमच्या�ारे तुमच्याकडून वसूल केल ेजातील. 

5.29.2 परक�य चलनाचा समावेश असलेले �वहार 

कोणत्याही काडर् �वहाराचे चलन तुमची digiSavings ज्या चलनात आह ेत्या चलनापेक्षा िभ� असल्यास, 
आम्ही असे �वहार तुमच्या खात्याच्या चलनात �कंवा इतर कोणत्याही चलनामध्ये आम्ही ठरवू शकू अशा 
िविनमय दराने बदलण्यास पा� असू; आिण Debit Card �वहाराची र�म तुमच्या digiSavings मध्ये डिेबट 
क�. या अटी आिण शत�नुसार तमु्ही आम्हाला दये असलेल्या सवर् रकमा आम्ही तुमच्या खात्यात लाग ू
असल्यानुसार, डिेबट क� शकतो आिण या उ�शेासाठी आम्ही ठरवू शकू अशा िविनमय दराने तुमच्या 
खात्याच्या चलनात �ेिडट आिण शुल्क �पांत�रत क�. 

5.29.3 तुमच्याकडून सूचना 

तुमच्याकडील सवर् िवनंत्या �कंवा सूचना digibank अॅप�ारे केल्या पािहजते. त ेशक्य नसल्यास, त्या तुमच्या 
जवळच्या DBS बँकेच्या शाखेत िलिखत स्व�पात सादर केल्या जाऊ शकतात. आमच्या�ारे तुमच्याकडून 
इलेक्�ॉिनक मेल�ारे �दल्या गेलेल्या कोणत्याही सूचना आिण टेिलफोनच्या बाबतीत, तुम्ही अशा सूचना 
�त्यक्षात �दल्या नसल्या तरीही जर आम्हाला िव�ास असला क� त्या तुम्ही �दल्या आहते, अशा सूचना 
स्वीकारल्या जाऊ शकतात. 

5.29.4 नुकसानभरपाई (इंडिे�टी) 

सॉिलिसटर आिण क्लायंट शुल्क आिण  खचर् (कायदशेीर �कंवा अन्यथा) यासह, आम्ही डिेबट काडर् �कंवा 
इलेक्�ॉिनक सेवा उपलब्ध क�न �दल्याच्या कारणास्तव, �कंवा तुमच्यासोबत हा करार केल्यास्तव, �कंवा या 
करारातंगर्त आमच्या अिधकारांची अंमलबजावणी करताना, �कंवा Debit Card �कंवा इलेक्�ॉिनक सेवांशी 
संबंिधत तुमच्याकडून िमळालेल्या कोणत्याही सूचनांवर कारवाई करताना, �कंवा तुमच्याकडून �कंवा तुमच्या 
कोणत्याही एजंट �कंवा �ितिनध�कडून झालेल्या  कोणत्याही िनष्काळजीपणा, फसवणूक आिण/�कंवा 
गैरवतर्णूक यांवर �कंवा तुमच्याकडून या कराराचा भंग, Debit Card आिण/�कंवा PIN चा 



फसवा/अनिधकृत/डुिप्लकेट/चुक�चा वापर/द�ुपयोग यावंर कारवाई करताना, �त्यक्ष �कंवा अ�त्यक्षपणे, 
आम्हाला झालेल्या �कंवा करा�ा लागलेल्या अशा कोणत्याही उ�रदाियत्व, तोटा, नुकसानािव�� तुम्ही 
आम्हाला भरपाई कराल. 

5.29.5 अटी आिण िनयम 

या कराराच्या �ित�र�, Debit Card आिण/�कंवा इलेक्�ॉिनक सेवाचंा वापर खात्याचे िनयमन करणाऱ्या 
आमच्या �चिलत अटी आिण िनयमांच्या अधीन आह.े हा करार आिण खात्याचे िनयमन करणाऱ्या अटी व 
िनयम यांच्यात कोणताही िवरोध �कंवा िवसंगती असल्यास, दोन्हीपैक� कोणत्याही कराराच्या अटी पाळल्या 
जातील क� नाही ह ेठरवणे बँकेच्या िववेकबु�ीनसुार असले. 

5.29.6 िवच्छेदनक्षमता 

या कराराची कोणतीही अट कोणत्याही लागू काय�ातंगर्त बेकायदशेीर �कंवा अंमलात आणण्यायोग्य 
नसल्यास, अशा काय�ाने परवानगी �दलेल्या मयार्दपेय�त, ती या करारातून िवभ� केला जाईल आिण या 
कराराच्या इतर अट�मध्ये बदल न करता शक्य असेल तथेे गैरलागू ठरेल. 

5.29.7 माफ� नाही  

या कराराअंतगर्त कोणताही अिधकार �कंवा उपाय यामध्ये आमच्या कडून उपयोग करण्यात कोणतेही 
अपयश, �कंवा उपयोग करण्यात कोणताही िवलंब, सूट म्हणून कायर् करणार नाही, �कंवा कोणत्याही 
अिधकाराचा �कंवा उपायाचा कोणताही एकल �कंवा आंिशक वापर त्यापुढील �कंवा दसुऱ्या कोणत्या 
अिधकाराच्या �कंवा उपायांच्या वापराला �ितबंिधत करणार नाही. या करारामधील आमचे अिधकार आिण 
उपाय एकि�त आहते आिण काय�ा�ारे �दान केलेले इतर कोणतहेी अिधकार �कंवा उपाय वगळून नाहीत. 

5.29.8 इलेक्�ॉिनक �वहार/Debit Card िनयंि�त करणाऱ्या अटी आिण िनयम 

तुमच्या िवनतंीनसुार, आम्ही तुम्हाला एक भौितक डिेबट काडर् जारी क� शकतो जे तुमच्या जोखमीवर 
तुम्हाला कोणत्याही �कारे पाठवले जाऊ शकते. स�िस्थतीत, digibank अॅपमध्ये िपन तयार केला जाऊ 
शकतो. 

वर उल्लेख केलेल्या कोणत्याही घटना घडल्यानंतर, आम्ही आमच्या िववेकबु�ीनसुार इलेक्�ॉिनक सेवांसाठी 
�चिलत अटी व शत�नसुार बदली PIN आिण/�कंवा भौितक  Debit Card जारी क� शकतो आिण बदली 
शुल्क आका� शकतो. स�िस्थतीत, digibank अॅपमध्ये िपन तयार केला जाऊ शकतो. 

5.29.9 इलेक्�ॉिनक सेवांचा वापर 

आम्ही आिण/�कंवा भागीदार कधीही तुम्हाला सचूना न दतेा 

a. इलेक्�ॉिनक सेवांच्या वापराची वारंवारता आिण प�त, �वहार मयार्दा, कामकाजाचे तास, 
इलेक्�ॉिनक सेवां�ारे उपलब्ध सुिवधा आिण सेवांचे �कार िनधार्�रत क� शकतो �कंवा बदलू शकतो 
�कंवा 

b. कोणत्याही सहभागी ला जोडू �कंवा वगळू शकतो. तुमच्या अिधकृततेन,े मािहतीने  �कंवा संमतीन े
�कंवा त्यािशवाय, कोणत्याही ����ारे इलेक्�ॉिनक सेवांचा वापर �कंवा किथत वापर क�न 
केलेल्या सवर् �वहारासंाठी तुम्ही जबाबदार असाल आिण अशा कोणत्याही वापराच्या �कंवा किथत 
वापराच्या संदभार्त आमच्यािव�� दावा क� शकत नाही. 



आम् ही आिण/�कंवा आमचे सहभागी कधीही, तुम् हाला सचूना न दतेा आिण कोणतेही कारण न दतेा, आिण 
तुम् हाला �कंवा कोणत्याही ततृीय पक्षाला झालेल्या गैरसोयी, नुकसान, हानी �कंवा इजा यासाठी जबाबदार 
न राहता: 

a. कोणतीही �कंवा सवर् इलेक्�ॉिनक सेवा मयार्�दत  िनलिंबत �कंवा समा� क� शकतो; �कंवा 
b. कोणत्याही �वहारास परवानगी नाका� शकतो �कंवा आम्हाला योग्य वाटेल अशा अट�च्या अधीन 

असलेल्या �वहारास परवानगी दऊे शकतो; �कंवा 
c. इलेक्�ॉिनक सेवा वापरण्याचा तुमचा �कंवा कोणत्याही वापरकत्यार्चा ह� आिण अिधकार र� �कंवा 

िनलंिबत क� शकतो; �कंवा 
d. कोणतेही Debit Card आिण/�कंवा PIN अडवू �कंवा नाका� शकतो. 

सहभागी िव�� कोणतेही दावे �कंवा िववाद तुम्ही आिण सहभागी यांच्यात िमटवले जातील. या संदभार्त 
तुम्ही आमच्यािव�� दावा करणार नाही. 

Visa Virtual International Debit Card/digiSavingsच्या बाबतीत, इलेक्�ॉिनक सेवां�ारे जमा केलेल े
धनादशे (हाऊस चेकसह) रोख आिण पैसे आमच्या�ारे गोळा आिण सत्यािपत करेपय�त काढता येणार नाहीत. 
जमा केलेल्या रकमेच ेआमचे िनधार्रण िनणार्यक असेल आिण तुमच्यावर बंधनकारक असेल. 

5.29.10 दयेके, चाज�स, शुल्क, खचर् आिण कर 

तुम्ही इलेक्�ॉिनक सेवा पुरवण्यासाठीअसे चाज�स आिण शुल्क भराल ज ेआम्ही वेळोवेळी िल�न दऊे शकतो, 
मग तुम्ही वास्तिवक अशा इलेक्�ॉिनक सेवांचा वापर कराल अथवा नाही. इलेक्�ॉिनक सेवाचंा पुरवठा 
आिण/�कंवा वापर करण्यासाठी (अिधकृत �कंवा अनिधकृत) सवर् चाज�स, शुल्क, पैसे काढणे आिण पेम�टसाठी 
आिण तरतूदीमुळे आिण/�कंवा इलेक्�ॉिनक सेवांच्या वापरामुळे आम्हाला होणारे नुकसान आिण इतर 
कोणत्याही दाियत्वांसाठी आम्ही तुमचे खाते डिेबट करण्यास अिधकृत आहोत. पैशांच्या पेम�टची कोणतीही 
िवनंती पूणर् करण्यासाठी �कंवा कोणत्याही दाियत्वाची पूतर्ता करण्यासाठी खात्यामध्ये  पुरेसा िनधी उपलब्ध 
नसल्यास, आम्ही असे पेम�ट �कंवा दाियत्व पूणर् करण्यासाठी तुम्हाला �ेिडट दऊे (परंतु बांधील नाही). तुम्ही 
आम्ही ठरवल्यानुसार अशा दराने �कंवा रकमेने �ाज आिण शुल्क भरण्याची जबाबदारी घेत आहात. िजथ े
एखा�ा �वहारात, �कंवा एखा�ा �वहाराच्या सबंंधात कोणत्याही खात्याच े डिेबट �कंवा �ेिडट 
करण्यासाठी, एका चलनाच े दसुऱ्या चलनात �पांतर करणे आवश्यक असल्यास, आम्ही आिण/�कंवा 
सहभाग�नी िनधार्�रत केलेल्या दरान ेअशी �पांतरणे लागू करण्यास आम्ही अिधकृत आहोत. जर कोणत्याही 
पेम�टवर GST आकारला गेला असेल, तर तुम्ही दये असलेल्या सवर् रकमे�ित�र� असा GST भराल आिण 
अशा GST च्या संदभार्त आम्हाला काय�ाने गोळा करणे आिण भरणे आवश्यक असलेल्या कोणत्याही पेम�टची 
भरपाई कराल. आम्ही अशा GST साठी, ज्यामध्ये या करारामध्ये �कंवा �ेिडट सुिवधांसाठी कोणत्याही 
संबंिधत करारामध्ये �दान केल्या जाणाऱ्या डीफॉल्ट �ाजासह, आिण/�कंवा इतर कोणतेही शुल्क, जसे आम्ही 
वेळोवेळी िविहत क� शकतो, जरी अशा डिेबटमुळे खात ेओव्हर�ॉ झाल ेअसेल तरी, खाते डिेबट क� शकतो. 

5.29.11 दाियत्व 

आमच्या िनष्काळजीपणामुळे �कंवा जाणूनबुजनू चुका केल्याच्या कारणास्तव झालेले नुकसान वगळता 
इलेक्�ॉिनक सेवांच्या वापरामुळे आिण त्यासंबंधात तुम्हाला �कंवा कोणत्याही तृतीय पक्षाला झालेल्या 
कोणत्याही नकुसानासाठी आम्ही जबाबदार राहणार नाही. तुमच्या �कंवा कोणत्याही ततृीय पक्षाला 
झालेल्या कोणत्याही गैरसोयी, नुकसान, हानी �कंवा दखुापतीसाठी आम्ही �कंवा सहभागी जबाबदार असणार 
नाही जर ते या�ारे झाले असले तर: 



a. तुम्ही �कंवा इलेक्�ॉिनक सवेांशी संबंिधत वापरकत्यार्न े �दलेल्या �कंवा किथत �पात �दलेल्या 
कोणत्याही सूचनाचंे आमच े पालन, जरी अशा सूचनांमध्ये समािव� असलेल्या मािहतीच्या 
�ामािणतेशी तडजोड केली गेली असेल �कंवा �सारणादरम्यान िबघडली असेल, जर अशी तडजोड 
�कंवा िबघाड अशा सूचना �ा� करणार् या वाजवी ���ला �दसून आल्या नसतील. 

b. आमच्या आिण/�कंवा सहभाग�च्या कोणत्याही कृतीचा प�रणाम म्हणून तमु्हाला कोणत्याही 
इलेक्�ॉिनक सेवेच्या वापरापासून वंिचत ठेवले जात आह;े �कंवा 

c. �णाली दखेभाल �कंवा िबघाडामुळे/कोणत्याही नेटवकर्ची उपलब्धता नसल्यामुळे कोणतीही 
इलेक्�ॉिनक सेवा उपलब्ध नसेल; �कंवा 

d. आमच्याकडून आिण/�कंवा कोणत्याही सहभागी�ारे कोणतेही दाियत्व पूणर् करण्यात �कंवा या 
कराराच्या कोणत्याही अट�चे पालन करण्यात असमथर्तेकरता, जर अशी असफलता कोणत्याही 
मशीन, डटेा �ोसे�संग िसस्टम, �ान्सिमशन �लंकच्या असफलतेतनू �कंवा  कोणत्याही अनिधकृत 
आिण/�कंवा बेकायदशेीर �वेशामुळे उ�वल्यास �कंवा  कोणत्याही स��च्या कृतीतून जसे क� दवेाची 
करणी, यु� �कंवा यु�जन्य श�ुत्व, नागरी ग�धळ, दगंली, नाकेबंदी, िनब�ध, घातपात, संप, 
लॉकआउट, आग, पूर , साम�ी �कंवा मजरुांची कमतरता, उप-कं�ाटदारांकडून िवतरणात िवलबं 
�कंवा आमच्या िनयं�णाबाहरेील कोणतीही घटना यामुळे उ�वल्यास, �कंवा; 

e. कोणतीही उपकरणे �कंवा सॉफ्टवेअर �दाते, कोणतेही सवेा �दाता, कोणतेही नेटवकर्  �दाते (ज्यात 
दरूसंचार �दात,े इंटरनेट �ाउझर �दाते आिण इंटरनेट �वेश पुरवठादार समािव� आहते परंत ु
इतकेच मयार्�दत नाही), कोणताही सहभागी �कंवा पूवर्गामीपैक� कोणाचाही एजंट �कंवा 
उपकं�ाटदार. 

f. ज्या दशेात Debit Card जारी केले आह ेत्या �ित�र� अन्य दशेांत ATM सेवा उपलब्ध नसणे. ह े
त्या दशेात लागू असलेल्या स्थािनक िनयमां�ारे िनयंि�त केले जाईल. 

g. कोणत्याही इलेक्�ॉिनक सेववे�न कोणताही डटेा डाउनलोड करणे केवळ तुमच्या जोखमीवर केल े
जाईल आिण आम्ही कोणत्याही �कारे डाउनलोड केलेल्या डटेाच्या �ामािणकतेसाठी �कंवा 
वापरासाठी जबाबदार राहणार नाही. 

h. इलेक्�ॉिनक सेवांचा पुरवठा आिण/�कंवा वापरामुळे उ�वणाऱ्या कोणत्याही �त्यक्ष, अ�त्यक्ष, 
िवशेष �कंवा अनुषंिगक, आ�थर्क �कंवा इतर नुकसानीसाठी आम्ही �कंवा कोणताही सहभागी 
कोणत्याही �कारे जबाबदार असणार नाही. 

5.29.12 �वहारांचे रेकॉडर् 

गणना आिण/�कंवा स्प� �ुटी वगळता आमच्या आिण सहभाग�च्या �वहाराचं्या न�दी िनणार्यक असतील 
आिण तुमच्यावर बंधनकारक असतील. 

5.29.13 न�दी उलटवणे 

तुमच्या इलेक्�ॉिनक सेवाचं्या वापरामुळे �कंवा किथत वापरामुळे आमच्या�ारे कोणतेही पेम�ट केल े गेले 
असल्यास: 

a. आिण प�रणामस्व�प खाते डिेबट झाले, परंतु डिेबट चुकून उलट झाले �कंवा खाते अिजबात डिेबट 
झाले नाही; �कंवा 

b. खात्यावर कोणतीही पेम�टची सूचना �दल्यानंतर, परंतु अशा पेम�ट िनद�शांचे पालन करण्यापूव�, 

मग आम्ही आमच्या�ारे भरलेल्या रकमेसह खाते डिेबट क�न खाते द�ुस्त करण्यास पा� असू. 

5.29.14 तुमच्याकडून सूचना 



सवर् िवनंत्या �कंवा सूचना digibank अॅपमध्ये �दल्या जाऊ शकतात. आम्ही तुमच्याकडून इलेक्�ॉिनक मेल�ारे 
�दलेली कोणतीही सूचना स्वीकारणे िनवडू शकतो आिण टेिलफोनच्या बाबतीत, जरी तुम्ही अशा सूचना 
�त्यक्षात �दल्या नसल्या तरीही जर आम्हाला िव�ास आह ेक� अशा सूचना तमु्ही �दल्या आहते तर त्या 
स्वीकारल्या जाऊ शकतात. तमुच्या जोखमीवर आम्हाला कोणत्याही गैर-िलिखत सचूना �दल्या जातील आिण 
तुम्हाला होणार् या कोणत्याही नुकसान �कंवा हानीसाठी आम्ही जबाबदार राहणार नाही. 

5.29.15 या अटी व शत�च्या तरतुदी �चिलत असतील 

या अटी व शत�च्या तरतुदी कोणत्याही खाते(ती) �कंवा इलेक्�ॉिनक सेवाचं्या संदभार्त, आमच्या सोबत केल्या 
गेलेल्या कोणत्याही करारात, आम् ही आिण तुमच् यामध् ये झालेल्या एखा�ा अन्य करारात �कंवा अशा 
कोणत्याही करारांतगर्त िनमार्ण होणाऱ्या आमच् या कोणत् याही अिधकाराचं् या तरतुद�ना पूरक असतील आिण 
त्यांना पुनस्थार्िपत  करणाऱ्या नसतील.  या अटी व शत�च्या तरतुदी आिण या अटी व शत�च्या अंतगर्त 
समािव� असलेल्या िवषयावरील अशा कोणत्याही अन्य कराराच्या तरतुद�चा िवरोध �कंवा िवसंगती 
झाल्यास, या अटी व शत�च्या तरतुदी �चिलत असतील. 

5.29.16 अित�र� लाभ, सेवा �कंवा कायर्�म 

तुमच्या Debit Card च्या वापरासंदभार्त आम्ही आमच्या िववेकबु�ीनुसार, अित�र� सेवा, फायद े �कंवा 
कायर्�म �दान क� शकतो. अशा अित�र� सेवा जथे े �दान केल्या जातात, त्या तुमच्याशी आमच्या 
कायदशेीर संबंधाचा भाग बनत नाहीत आिण आम्ही तुम्हाला सूचना न दतेा या सेवा कधीही मागे घेऊ �कंवा 
बदलू शकतो. ह ेअित�र� सवेा लाभ �कंवा कायर्�म त्यांच्या स्वतःच्या अटी व शत�च्या अधीन असू शकतात. 

5.29.17 अिधकारांचा वापर करण्यास िवलंब �कंवा असफलता 

या कराराअंतगर्त आमचे अिधकार आिण/�कंवा उपायांचा वापर करण्यात आम्हाला झालेला कोणताही िवलंब 
�कंवा असफलता ह ेआमच्या कोणत्याही अिधकाराचं्या माफ�चे �ितिनिधत्व करत नाही. आम् ही तमु् हाला 
अशा �कारच् या माफ�ब�ल िलिखत स्व�पात सूिचत केल ेतरच आम् ही आमच ेअिधकार माफ केल ेअसे मानल े
जाईल. 

5.29.18 िनयमन कायदा 

या अटी व शत� भारतीय काय�ाच्या अधीन आहते आिण तुम्ही या�ारे भारतातील मंुबईतील न्यायालयांच्या 
िवशेष अिधकारक्षे�ाला मान्य करता. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


