
Visa Virtual Debit Card ਅਤੇ Visa International Debit Card 
ਲਈ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 
 
5.1 Debit Card ਦੀਆ ਂਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾ ਂ
ਇਹ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ Debit Card ‘ਤੇ ਲਾਗ ੂਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ।  ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Debit Card ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਜਾ ਂਵਰਤ� 
ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ� ੋ। ਜਦ� ਤੁਸ� ਇਨ�ਾਂ ਿਨਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੜ�ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ੋਿਕ “ਤੁਸ�”, “ਤੁਹਾਡਾ” 
ਅਤੇ “ਕਾਰਡ ਮ�ਬਰ” ਦਾ ਮਤਲਬ digibank ਈ-ਵਾਲੇਟ ਖਾਤਾ ਜਾਂ digiSavings ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ।  ਸ਼ਬਦ “ਅਸ�”, 
“ਸਾਡਾ” “ਸਾਨੰੂ” ਅਤੇ “ਬ�ਕ” ਦਾ ਮਤਲਬ DBS Bank India Limited ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਉ�ਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਪ�ਤੀਿਨਧਾ ਂਤ� ਹੈ।  

 

5.2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਯਗੋਤਾ 
ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਅਤੇ DBS Bank India Limited ਿਵਚਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆ ਂ
ਹਨ। ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਜਾਂ digiSavings ਖੋਲ�  ਕੇ, ਤੁਸ� ਇਨ�ਾ ਂਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਿਬਨ�ਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦੇ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹ ੈਅਤੇ ਪ�ਸੰਿਗਕ RBI Regulations, Exchange Control regulations of Reserve 
Bank of India ("RBI"), Foreign Exchange Management Act 1999, ਿਜਵ� ਿਕ ਸਮ�-ਸਮ� ‘ਤੇ ਸੋਿਧਆ 
ਿਗਆ ਜਾਂ ਪ�ਤੀਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਤਿਹਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਿਵਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ।   

ਇਹ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ digiSavings ਈ-ਵਾਲੇਟ ਜਾਂ digiSavings ਨਾਲ ਸੰਬਿੰਧਤ ਿਨਯਮਾ ਂਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ 
ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਅਲਪੀਕਰਨ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਹੋਣਗੀਆਂ। Debit Card ਨਾਲ ਸੰਬਿੰਧਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ/ਸੁਿਵਧਾ ਦੀ ਵਰਤ� 
ਕਰਦ ੇਸਮ� ਤੁਸ� ਹਰ ਸਮ� ਅਿਜਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾ/ਂਸੁਿਵਧਾਵਾਂ ਲਈ DBS Bank India Limited ਦੁਆਰਾ ਸਮ�-ਸਮ� ‘ਤੇ 
ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ�ੇ  ਰਹੋਗੇ।  

5.3 ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂ

ਜਦ� ਤੱਕ ਹੋਰ ਤਰ�ਾਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਹਠੇਾਂ ਿਲਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੇਠਾਂ ਿਦਤੱੇ ਗਏ 
ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕਵਚਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਵਚਨ ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਉਲਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਿੁਲੰਗ 
ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵੱਚ ਇਸਤਰੀ ਿਲੰਗ ਜਾਂ ਿਨਰਪੱਖ ਿਲੰਗ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਲਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਿਵਅਕਤੀਆਂ 
ਦੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਟਰਸੱਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚੱ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 
ਇਸਦ ੇਉਲਟ, ਅਰਥ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸੇ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ ਿਸਰਲੇਖ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਆਸਾਨੀ 
ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ�ਬੰਧ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਨਹ� ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪ�ਬਧੰ ਿਵਚੱ, ਜਦ� 
ਤੱਕ ਿਕ ਹੋਰ ਤਰ�ਾਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇ:  

a. "ਖਾਤ"ੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ digibank ਈ-ਵਾਲੇਟ ਅਤੇ digiSavings or ਉਨ�ਾਂ ਿਵਚ� ਕੋਈ ਵੀ। 
b. "ATM" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਕ ਸਵੈਚਾਿਲਤ ਟੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾ ਂਕੋਈ ਸੰਚਾਿਲਤ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾ ਂਿਡਵਾਈਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ 
ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੈ�ਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬ�ਕ ਦਾ ਹਵੋ,ੇ ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ੇਆਪਣੇ ਖਾਤਾ/ਖਾਿਤਆਂ 



ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਆਪਣੇ Visa International Debit Card ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। 

c. "ATM ਿਲਿਮਟ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਕਦੀ ਿਨਕਾਸੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਲੈਣਦੇਣ ਲਈ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ 
ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਿਜਸਨੰੂ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਜਾਂ ਪ�ਤੀ ਲੈਣਦੇਣ ਿਵੱਚ ATM ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ 
ਨਾਲ ਅਮਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

d. "ਕਾਰਡ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਸਤਾਖਰ ਜਾਂ PIN ਜਾਂ ਿਕਸ ੇਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ Debit Card ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ 
ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਿਕਸ ੇਵੀ ਮਾਲ, ਸੇਵਾਵਾ ਂਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ, 
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤ ੇਿਬਨ�ਾਂ ਿਕ ਿਵਕਰੀ ਡ�ਾਫ਼ਟ ਜਾ ਂਹੋਰ ਵਾਉਚਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕ ਕੀ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੰਿਗਆ ਿਗਆ ਹੈ।  

e. "ਕਾਰਡ-ਨਾਟ-ਪ�ੇਜ�ਟ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਮਰਚ�ਟ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵੱਚ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ ਿਗਆ 
ਲੈਣਦੇਣ ਿਜੱਥੇ ਵਰਤ� ਸਮ� ਕਈ ਮ�ਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਭਿੌਤਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹ� ਹੈ। ਿਟਿਪਕਲ ਕਾਰਡ-ਨਾਟ-ਪ�ੇਜ�ਟ 
ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਇੰਟਰਨੈ�ਟ-ਅਧਾਿਰਤ ਲੈਣਦੇਣ, ਮਲੇ, ਟੇਲੀਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਪ�ਤੀਿਲਪੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਿਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ 
ਆਵਰਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ�ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮੀਤ ਨਹ� ਹੈ। Visa Virtual Debit Card ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-
ਦੇਣ ਕਾਰਡ-ਨਾਟ-ਪ�ੇਜ�ਟ ਹੋਣਗੇ। 

f. "digiSavings" ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ Debit Card ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਯੋਗ ਖਾਤੇ ਦੇ ਰੂਪ 
ਿਵੱਚ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਸੰਦਰਿਭਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

g. "digibank ਐਪ" ਦਾ ਅਰਥ ਮਬੋਾਈਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯਤ 
ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਤ� ਡਾਉਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

h. "digibank ਈ-ਵਾਲੇਟ ਜਾਂ digibank ਈ-ਵਾਲੇਟ ਖਾਤਾ" ਦਾ ਮਤਲਬ digibank ਦੁਆਰਾ digibank  ਐਪ ਦੇ 
ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੇਮੀ ਕਲੋਜਡ ਪ�ੀਪੇਡ ਭੁਗਤਾਨ ਇੰਸ���ਮ�ਟ (ਿਵਆਜ 
ਰਿਹਤ) ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਵਰਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਡਵਾਈਸ ‘ਤੇ 
ਇੱਕ ਵਾਲੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

i. “ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ” ਦਾ ਅਰਥ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬ�ਿਕੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ ਤ� ਹੈ ਜੋ ਅਸ� ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੋਈ 
ਭਾਗੀਦਾਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮ�-ਸਮ� ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਮਾਿਧਅਮਾਂ ਦ ੇਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਡ, ਇਲੈਕਟ� ੌਿਨਕ ਕੰਪਊਟਰੀਿ�ਤ ਜਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਮ� ਜਾਂ 
ਇਸਦ ੇਬਾਹਰ ਖਾਿਤਆਂ ਨੰੂ ਪਿਰਚਾਿਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕ,ੇ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉ�ਥੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ 
ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁਚੰ ਲਈ ਵਰਤ� ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ PIN ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  

j. "GST" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੁ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਮਾਨ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈਜੋ 
ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਿਜਸਨੰੂ ਇਸਦ ੇਇਲਾਵਾ ਵਸਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਲੁਾਇਆ 
ਜਾਵੇ।   

k.  “ਜਾਣਕਾਰੀ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤ�, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਵਰਤ�ਕਾਰ, ਜਾਂ ਖਾਤ ੇਜਾਂ ਿਕਸ ੇਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬਿੰਧਤ ਧਨ ਜਾਂ ਹੋਰ 
ਪ�ਸੰਿਗਕ ਵੇਰਿਵਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। 

l. "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣਦੇਣ" ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ Debit Card ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣਦੇਣਾ ਂਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 

m. "ਮਰਚ�ਟ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ, ਫਰਮ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਬ�ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 
Master Card International, Visa International ਦਾ ਕੋਈ ਮ�ਬਰ ਜਾਂ ਲਾਈਸ�ਸਧਾਰੀ, ਜਾਂ ਅਿਜਹੇ 
ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਿਵੱਚ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਵੀਿ�ਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾ 
ਪ�ਦਾਨਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਲ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਲੁਕ ਲਈ ਹੋਵੇ। 



n. "ਭਾਗੀਦਾਰ" ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ, ਫਰਮ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤ� ਹ ੈਜੋ ਸਮ�-ਸਮ� ‘ਤੇ 
ਕਾਰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ, ਪ�ਤਖੱ ਜਾਂ ਅਪ�ਤੱਕ ਰੂਪ 
ਨਾਲ, ਭਾਗ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  

o. "PIN" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ digibank ਐਪ 
ਿਵੱਚ ਵਰਤ�ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ PIN। 

p. "ਪੁਆਇੰਟ ਔਫ਼ ਸੇਲ/POS" ਲੈਣਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਰਚ�ਟ ਦੇ ਪਵਾਇੰਟ ਔਫ ਸੇਲ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਲੈਣਦੇਣ। 

q. "ਖਰਚ ਸੀਮਾ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੱੁਲ ਕਾਰਡ ਲੈਣਦੇਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ 
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਿਧਕਤਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀਮਾ। 

r. “ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾ”ਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ੇਗਏ ਪੂਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤ� ਹੈ। 
s. “ਲੈਣਦੇਣ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਡ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱਚ 
ਿਲਆਇਆ ਿਗਆ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਜਾ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱਚ ਿਲਆਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ 
ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਿਨਰਦੇਸ਼। 

t. "ਵਰਤ�ਕਾਰ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਹੈ। 
5.4 ਇੰਟਰਨੈ�ਟ ‘ਤੇ Visa Virtual Debit Card ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾ ਂ

a. ਤੁਹਾਡੇ digibank ਈ-ਵਾਲੇਟ ਜਾਂ digiSavings ਖਾਤੇ ‘ਤੇ, ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁਸ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, Visa Virtual 
Debit Card ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣਦਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ, ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ 
ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾ ਂਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹੋ। ਤੁਸ� ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ 
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲ�ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ� Debit Card ਦੀ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਅਤੇ ਅਵੈਧ ਵਰਤ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ digibank ਈ-
ਵਾਲੇਟ ਜਾਂ digiSavings ਖਾਤੇ/ਖਾਿਤਆਂ ਤੱਕ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ 
ਵਰਤੋਗੇ। 

b. ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹ� ਹੈ, ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਬਿਲੰਗ ਵੇਰਵ ੇਸਾਨੰੂ ਉਨ�ਾਂ ਮਰਚ�ਟਸ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ 
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸ� digibank ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕ ੇਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦ ੇਹੋ।  

c. Visa Virtual Debit Card ਦੀ ਵਰਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈ�ਟ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ DBS Bank ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਤਰ�ਾ ਂਉ�ਿਲਖਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਜੋ ਬ�ਕ 
Visa/MasterCard/ਅਤੇ/ਜਾ ਂਸਾਂਝਾ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ 
ਕਰਦ ੇਹਨ ਜੋ ਿਕ DBS Bank ਦੁਆਰਾ ਸਮ�-ਸਮ� ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਸ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ 
ਇੰਟਰਨੈ�ਟ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਹੋਵੇ। 

d. ਤੁਸ� ਸਿਹਮਤ ਹ ੋਿਕ ਵੈਧ Visa Virtual Debit Card ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ Debit Card ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ 
ਿਵੱਚ ਿਸਸਟਮ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤ ੇਿਜਸਨੰੂ ਬਲੌਕ ਜਾ ਂਹਾਟ ਿਲਸਿਟਡ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ Debit 
Card ਨੰੂ ਹੋਟ ਿਲਸਿਟਡ ਜਾ ਂਬਲੌਕ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸ� ਤੱਤਕਾਲ ਪ�ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਦੇਣ ਨਹ� ਕਰ 
ਸਕੋਗ/ੇਸਕੋਗੀ।  

e. ਤੁਸ� ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ (ਬੈਲੰਸ) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਰਵ ੇਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਨੰੂ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੁਮੰੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ।  

f. ਤੁਸ� ਸਿਹਮਤ ਹ ੋਿਕ ਤੁਸ� ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋਗ ੇਜੋ ਮਰਚ�ਟ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੇ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੰੂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਚ�ਟ ਲਈ ਤੁਸ� ਸਾਨੰੂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� 
ਠਿਹਰਾਓਗੇ। ਤੁਸ� ਸਿਹਮਤ ਹ ੋਿਕ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ 
ਫੈਸਲਾਕੰੁਨ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਬੰਨ�ਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵੱਚ ਫੈਸਲਾਕੰੁਨ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵਰਤ� 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 



g. ਤੁਸ� ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹੋ ਿਕ ਕੇਵਲ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ/ਮਰਚ�ਟਸ ਹੀ ਜੋ mVisa/Bharat QR ਦੇ 
ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜਾਂ ਜੋ 3D ਸਿਕਉਰ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਫੈਕਟਰ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦ ੇ
ਹਨ, Visa Virtual Debit Card ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤ ੇਗਏ ਲੈਣਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸ� ਇਹ ਵੀ 
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਿਕ ਸਾਂਝੇ ਨੈ�ਟਵਰਕ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਕਾਰਜਾਤਮਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ�ਸਤਾਵ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣਦੇਣ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਵੇਰਵ ੇਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ।  

h. ਤੁਸ� ਸਿਹਮਤ ਹ ੋਿਕ ਸਾਂਝੇ ਨੈ�ਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਜਾਤਮਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ�ਸਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਲੋਗੋ/ 
ਟ� ੇਡਮਾਰਕ/ ਿਚੰਨ� ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਮਰਚ�ਟ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈ�ਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

i. ਤੁਸ� ਸਿਹਮਤ ਹ ੋਿਕ ਿਕਸ ੇਇੰਟਰਨੈ�ਟ ਖਰੀਦਾਰੀ ਲਈ Visa Virtual Debit Card ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ 
ਨਾਲ, ਤੁਸ� ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਕਾਰਡ ਪੜ�ਤਾਲ ਮੁੱਲ (CVV) ਸੁਰੱਿਖਆ ਅੰਕ, Debit Card ਦੀ ਅੰਤਮ ਿਮਤੀ ਅਤੇ 
ਇੱਕ ਵਨ ਟਾਈਮ ਿਪੰਨ (OTP) ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋਗ ੇਿਜਸਨੰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜਸਟਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਤੁਸ� ਸਿਹਮਤ ਹ ੋਿਕ mVisa/Bharat QR ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਚ�ਟ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ Visa 
Virtual Debit Card ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਤੁਸ� ਆਪਣੀ digibank ਐਪ ਿਵੱਚ ਲਾਗ ਇਨ ਕਰੋਗ,ੇ 
ਪ�ਸੰਿਗਕ ਕੁਇਕ ਿਰਸਪਾਂਸ QR ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਕਰੋਗ ੇਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਫ਼ਟ ਟੋਕਨ ID ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰੋਗੇ। 

j. ਤੁਸ� ਸਿਹਮਤ ਹ ੋਿਕ ਜਦ� ਤੱਕ (i) ਤੁਸ� ਇੰਟਰਨੈ�ਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਿਵੱਚ ਪੜ�ਤਾਲੀਆ ਫੀਲਡ ਿਵੱਚ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ 
ਡੇਟਾ/ਸੂਚਨਾ ਦਰਜ ਨਹ� ਕਰਦ ੇਹੋ ਜਾਂ (ii) ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਮਰਚ�ਟ ਦੇ QR ਕੋਡ ਨੰੂ ਸਹੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਸਕੈਨ ਨਹ� ਕਰਦ ੇ
ਹੋ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ Visa Virtual Debit Card ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਕਰ ਸਕੋਗੇ। 

k. ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਤਰੁੱਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸਿਹਮਤ ਮਰਕ�ਡਾਈਜ਼ ਿਰਟਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਕਸੇ ਪੂਰਨ ਕੀਤ ੇਗਏ ਲੈਣਦੇਣ ਨੰੂ 
ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਰਚ�ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਹਲੇ ਦੇ ਲੈਣਦੇਣ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰੱਦ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਰਸੀਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

l. ਅਿਜਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡੇਿਬਟਸ ਦੇ ਿਰਵਰਸਲ/ਿਰਫੰਡ ਨੰੂ ਮਨੂੈਅਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 
ਜੇਕਰ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਸੀਦ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹਵੋੇਗੀ।  

m. ਤੁਸ� ਸਿਹਮਤ ਹ ੋਿਕ ਮਾਲ ਜਾ ਂਸਵੇਾਵਾਂ ਦੀ ਨੋਨ-ਿਡਲੀਵਰੀ/ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਿਰਜੇਕਸ਼ਨ ਦ ੇਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਿਰਫਡੰ 
ਕੇਵਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਮਰਚ�ਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਿਰਫੰਡ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਅਸ� ਲੈਣ-ਦਣੇ ਨੰੂ ਪ�ਿਕਿਰਆ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸ਼ੁਲਕ, ਜਕੇਰ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਿਰਫੰਡ ਨਹ� ਕਰਾਗਂੇ।  

n. ਤੁਸ� ਸਿਹਮਤ ਹ ੋਿਕ ਇਨ�ਾਂ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਵੀ ਮਜੌੂਦ ਿਕਤੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਿਬਨ�ਾਂ ਪ�ਤੀਕੂਲ 
ਪ�ਭਾਵ ਪਾਏ (i) ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਵੀ ਖ਼ਾਮੀ; (ii) ਿਕਸੇ ਮਰਚ�ਟ ਦੇ 
Visa Virtual Debit Card ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ 
ਕਰਨ; (iii) ਿਕਸੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਖਰਾਬੀ, ਿਕਸੇ ਦੇਰੀ/ਤਕਨੀਕੀ ਅਸਫਲਾਤਾਵਾ;ਂ (iv) ਤੁਹਾਡੇ ਜਾ ਂਿਕਸੇ 
ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸ ੇਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਐਕਸੈ�ਸ ਵੇਰਵ ੇਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ; (v) ਤੁਹਾਡੇ 
ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੇਰਵ ੇਿਵੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ-ਿਬਆਨੀ, ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਤਰੁੱਟੀ ਜਾਂ ਭੱੁਲ, ਜਾਂ (vi) 
ਸੰਬੰਿਧਤ ਮਰਚ�ਟ (ਮਰਚ�ਟਸ) ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੋੜ�ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਉਣਤਾਈ; (vii) QR ਕੋਡ ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਿਡਵਾਈਸ ਦੀ 
ਅਸਮਰੱਥਾ; ਜਾਂ (viii) ਰੱਦੀਕਰਨ/ਿਰਫੰਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਰਚ�ਟ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ�ਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ�ਤੱਖ 
ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸੰਬਧੰ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ�ਤੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹ� 
ਹੋਵੇਗੀ। 

o. ਤੁਸ� ਸਿਹਮਤ ਹ ੋਿਕ ਅਸ� ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ� ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਸ� ਇੰਟਰਨੈ�ਟ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 
ਦੇ ਮਾਿਧਅਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਨ�ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮੀਤ 
ਨਹ� ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਝ ਿਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ Debit Card ਸੁਿਵਧਾ 
ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਿਵਧਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਅਸ� ਵਣਜਕ 



ਵਸਤੂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਿਡਲੀਵਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹ� ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਨਹ� ਕਰਦ ੇ
ਹਾਂ। 

p. ਤੁਸ� ਸਿਹਮਤ ਹ ੋਿਕ ਇਨ�ਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਿਕ ਇੰਟਰਨੈ�ਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣਦੇਣਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ 
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੈ�ਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਰੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹ� ਹਨ, 
ਉਪਰੋਕਤ ਲੈਣਦੇਣ ਨੰੂ ਪੂਰਨ ਨਹ� ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਅਪੂਰਨ/ਅਪ�ਿਕਿਰਆ/ਅਸਵੀਿ�ਤ ਲੈਣਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਦੇਣਦਾਰ ਨਹ� ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

q. ਤੁਸ� ਸਿਹਮਤ ਹ ੋਿਕ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਿਜਸ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤੁਸ� ਆਨਲਾਈਨ 
ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ Debit Card ਨਾਲ ਜੁੜੇ digibank ਈ-ਵਾਲੇਟ ਜਾਂ digiSavings ਖਾਤੇ (ਿਜਹੋ 
ਿਜਹੀ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਹੋਵੇ) ਤ� ਡੇਿਬਟ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

r. ਤੁਸ� ਸਿਹਮਤ ਹ ੋਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਿਡਲੀਵਰੀ ਜਾਂ ਿਡਲੀਵਰੀ ਦੇ ਸਮ� ਵਸਤੂ ਦੀ 
ਸਿਥਤੀ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਭੂਿਮਕਾ ਕੇਵਲ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ 
ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮੀਤ ਹੈ। ਮਾਲ ਦੀ ਿਡਲੀਵਰੀ/ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਿਵਵਾਦਾਂ ਨੰੂ ਿਸੱਧ ੇਸੰਬਿੰਧਤ ਮਰਚ�ਟ ਮੂਹਰੇ ਚੁੱਿਕਆ ਜਾਣਾ 
ਹੈ। ਮਰਚ�ਡਾਈਜ, ਮਰਚ�ਡਾਈਜ ਵਰੰਟੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆ ਂਸਵੇਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਮਰਚ�ਟ ਅਦਾਿਰਆ ਂਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ 
ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ ਅਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੋਵਾਂਗੇ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਡਲੀਵਰੀ ਿਵੱਚ 
ਦੇਰੀ, ਨਾਨ-ਿਡਲੀਵਰੀ, ਮਾਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਪ�ਾਪਤੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਮਾਲ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।   

s. ਤੁਸ� ਸਿਹਮਤ ਹ ੋਿਕ ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਨੈ�ਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੰਿਧਤ ਮਰਚ�ਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡ ੇਪ�ਤੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤ� ਮੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈ�ਟ 
ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੱਟੀ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਲੈਣਦੇਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਤ� ਡੇਿਬਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕਰਦ ੇਹਨ। ਤੁਸ� ਆਪਣੇ Debit Card ਨਾਲ ਸੰਬਿੰਧਤ ਕਾਰਡ, ATM PIN 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ�ਾ ਂਸਾਰੇ ਉ�ਿਚਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਵੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈਿਜਨ�ਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਇਥੇੱ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

t. ਤੁਸ� ਸਿਹਮਤ ਹ ੋਿਕ ਮਰਕ�ਡਾਈਜ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਵਾਦ ਜਾਂ ਦਾਅਵ ੇਦਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਰਚ�ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰਰੂ 
ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵ ੇਜਾਂ ਿਵਵਾਦ ਦੀ ਹ�ਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ 
ਤ� ਮੁਕਤ ਨਹ� ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਵਾਦ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਿਜਹੇ ਸ਼ਲੁਕਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ। 

u. ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਵਾਦ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚੱ, ਅਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਰਚ�ਟ/ਮਾਸਟਰ ਮਰਚ�ਟ ਨੰੂ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 
ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸੁਰਿੱਖਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਿਜਹ ੇਸਾਰੇ ਮੁਅੱਤਲ ਮਰਚ�ਟਸ ਲਈ 
Debit Card ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰੇਗੀ।  

v. ਅਸੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ�, ਇਨ�ਾਂ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੁਵਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲਣ 
ਦਾ ਹੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਬਨ�ਾ ਿਕਸੇ ਸੀਮਾ ਦ,ੇ ਅਿਜਹੇ ਪਿਰਵਰਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਬਕਾਇਆ 
ਰਾਸ਼ੀਆ ਂ(ਬੈਲੰਸਸ), ਿਵਆਜ ਚਾਰਜਜ਼ ਜਾਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗਣਨਾ ਦ ੇਤਰੀਿਕਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਤੁਸ� ਸਿਹਮਤ ਹ ੋ
ਿਕ Debit Card ਸੁਿਵਧਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਲਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਕੋ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮ�-ਸਮ� ‘ਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਿਵਚੱ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਹਵੋੇਗੀ। ਅਸ� ਸਾਰੇ ਸੋਧ ੇਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ 
ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.dbs.com/digibank/in/terms-and-conditions.html ‘ਤੇ ਹੋਸਟ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ 
ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਸੂਿਚਤ ਕਰਾਗਂੇ। ਤੁਸ� ਇਨ�ਾਂ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਿਹਤ 
ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸ� ਇਨ�ਾਂ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ 
ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਿਨਯਿਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦਹੇ ਹੋਵੋਗ,ੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿੰਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ 
ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੇਿਬਟ ਸੁਿਵਧਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਧ ੇਗਏ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ।  



w. ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾ/ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਅਸ� ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਉਮੀਦ 
ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਹਰੀ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨਕਾਂ ਜਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। 

x. ਤੁਸੀ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਿਕ ਅਸ� ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਕਸ ੇਵੀ ਜਾ ਂਸਾਰੇ ਖਾਤੇ (ਖਾਿਤਆਂ) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� 
ਿਬਨ�ਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਨੋਿਟਸ ਿਦੱਤੇ ਿਬਨ�ਾਂ, Debit Card ਸੁਿਵਧਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ 
ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। 

y. ਤੁਸੀ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੇਲ ਆਰਡਰ/ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਲਈ Visa Virtual Debit Card 
ਸੁਿਵਧਾ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਰਤ� ਨੰੂ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾ ਂ
ਨਾਲ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। 

5.5 ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸਵੇਾਵਾ ਂ
Visa Virtual Debit Card ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਲੈਣਦੇਣ ਨੰੂ ਸੁਖਾਲਾ 
ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

5.6 Visa Virtual Debit Card ਦੀ ਵਰਤ� 
ਇਸ Visa Virtual Debit Card ਦੀ ਵਰਤ� ਕੇਵਲ ਘਰੇਲੂ ਲੈਣਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਾਰਡ ਨਾਟ ਪ�ੇਜ�ਟ ਟ�ਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਿਜਵ� ਿਕ mVisa/Bharat QR ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਮਰਚ�ਟ ਭੁਗਤਾਨ 
ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।   

5.7 ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ 
5.7.1 ਘਰੇਲੂ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ 

digibank ਈ-ਵਾਲੇਟ ਖਾਤਾ: 

ਤੁਹਾਡੇ digibank ਈ-ਵਾਲੇਟ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਬੈਲ�ਸ) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ, Virtual Debit Card ਦੇ 
ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਪ�ਤੀ ਿਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਰੁ. 10,000/- ਅਤੇ ਮਾਿਸਕ ਖਰਚ ਸੀਮਾ ਰ.ੁ 10,000/- ਜਾਂ ਅਿਜਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਸਮ�-ਸਮ� ‘ਤੇ 
ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਘਰੇਲੂ ਲੈਣਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ Debit Card ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡ ੇdigibank ਈ-ਵਾਲੇਟ ਖਾਤੇ ‘ਤੇ Visa Virtual Debit Card ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਸੀਮਾ ਰ.ੁ 10,000/- 
ਪ�ਤੀ ਲੈਣਦੇਣ। ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਨਾਟ ਪ�ੇਜ�ਟ ਲੈਣਦੇਣਾਂ (ਇੰਟਰਨੈ�ਟ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਸਣੇ) ‘ਤੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ 
ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਤੇ ਜਦ� ਵੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।  

OTP ਆਧਾਿਰਤ eKYC ਪ�ਿਕਿਰਆ ਜਾ ਂਬਾਇਓਮੈਿਟ�ਕ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਖੋਿਲ�ਆ ਿਗਆ digiSavings 
ਖਾਤਾ:  

OTP- ਆਧਾਿਰਤ eKYC ਪ�ਿਕਿਰਆ ਜਾਂ ਬਾਇਓਮੀਿਟ�ਕ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਖੋਲ�ੇ  ਗਏ digiSavings ਖਾਤੇ 
ਿਵੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ (ਬੈਲ�ਸ) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਪ�ਤੀ ਿਦਨ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ Rs. 1,00,000 ਜਾਂ ਅਿਜਹੀ ਰਾਸ਼ੀ 
ਜੋ ਸਮ�-ਸਮ� ‘ਤੇ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਤੁਹਾਡੇ Debit Card ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ। ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਾਰ ੇਪਵਾਇੰਟ ਔਫ਼ ਸੇਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਨਾਟ ਪ�ੇਜ�ਟ ਲੈਣਦੇਣਾਂ (ਇੰਟਰਨੈ�ਟ ਖਰੀਦਾਰੀ ਸਿਹਤ) ‘ਤੇ 
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਤੇ ਜਦ� ਵੀ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸ� ਵਖੱ-
ਵੱਖ ਗ�ਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।   



ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ digiSavings ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ Visa Virtual Debit Card ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸ� ਕੇਵਲ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਡ 
ਨਾਟ ਪ�ੇਜ�ਟ ਟ�ਾਂਜੈਕਸ਼ਨ (ਇੰਟਰਨੈ�ਟ ਖਰੀਦ ਸਣੇ) ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। OTP-ਆਧਾਿਰਤ eKYC 
ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਖਲੇੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ digiSavings ਖਾਤੇ ‘ਤੇ Visa Virtual Debit Card ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਰੁ. 
1,00,000 ਪ�ਤੀ ਿਦਨ ਹੈ।  

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ digiSavings ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਭੌਿਤਕ Visa International Debit Card ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ATM ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ (ਬੈਲੰਸ) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਕਦੀ ਿਨਕਾਸੀ ਕਰਨ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ATM ਦੀ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ (ਬੈਲੰਸ) ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਨਕਦ ਿਨਕਾਸੀ ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲੈਣਦੇਣ ਨੰੂ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ Debit Card ਦੀ ਵਰਤ� ਜਾਂ ਵਰਤ� 
ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ digiSavings ਿਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ (ਬੈਲ�ਸ) ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ 
ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸ� ATM ਤ� ਪ�ਤੀਿਦਨ ਰੁ. 25,000 ਿਨਕਾਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ POS 
ਲੈਣਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪ�ਤੀ ਿਦਨ ਰੁ. 1,00,000 ਲਈ ਆਪਣੇ Visa International Debit Card ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ।  

5.7.2 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਰਚ ਸੀਮਾ 

ਤੁਸ� ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ (ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ) ATM ਤ� ਪ�ਤੀਿਦਨ ਰੁ. 25,000 ਿਨਕਾਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ POS 
ਲੈਣਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪ�ਤੀ ਿਦਨ ਰੁ. 25,000 ਆਪਣੇ Visa International Debit Card ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

5.7.3 ਚਾਰਜਜ਼ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤ� ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ 

ਤੁਸ� ਿਕਸੇ Visa Virtual Debit Card ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਤਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ digibank ਈ-ਵਾਲੇਟ ਜਾਂ 
digiSavings ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਲੈਣਦੇਣ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਕੱੁਲ ਖਰਚ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਚਾਰਜਜ਼ ਖਰਚ ਸੀਮਾ ਤ� ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੁਸ� ਅਿਜਹ ੇਿਕਸੇ ਵੀ Visa Virtual Debit Card ਲੈਣਦੇਣ ਨੰੂ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱਚ 
ਨਹ� ਿਲਆਓਗੇ ਜਾਂ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹ� ਕਰੋਗ ੇਿਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਚ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸ� ਅਿਜਹੇ 
ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸ� ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਭਾਵ� 
ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਚ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ।  

5.8 ਸਾਨੂੰ ਅਿਧਸਿੂਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰੱਤਵ 
ਜੇਕਰ (a) Debit Card ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਜਾਂ (b) ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ�ਾਂ 
ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾ ਂਦੇ ਤਿਹਤ ਸਾਨੰੂ Debit Card ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਅਿਧਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਤੁਸ� digibank ਐਪ ਤ� Debit Card ਨੰੂ ਹੋਟਿਲਸਟ ਕਰਕੇ ਜਾ ਂ18602103456 ‘ਤੇ ਸਾਡੀ 24 ਘੰਟੇ ਗ�ਾਹਕ ਸੇਵਾ 
ਹੋਟਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤ� ਨੇੜਲੇ DBS Bank ਸ਼ਾਖਾ ਿਵੱਚ ਕਾਰਜ ਿਦਵਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਘੰਿਟਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾ 
ਕੇ ਸਾਨੰੂ ਿਲਿਖਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਅਿਜਹੇ ਹੋਰ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਸਵੀਿ�ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਿਧਸੂਿਚਤ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ 
ਗੁੰਮ/ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਂਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਵਰਤ� ਬਾਰੇ ਸਾਨੰੂ ਅਿਧਸੂਿਚਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

5.9 digiSavings ਲਈ Visa International Debit Card ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 
(“ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾ”ਂ) 
5.9.1 ਆਪਣੇ Debit Card ਨੰੂ ਜਾਣੋ 



ਤੁਹਾਡਾ Visa International Debit Card ਇੱਕ ਭੌਿਤਕ Debit Card ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਤੁਸ� ਜਦ� ਤੁਸ� digibank 
app ਿਵੱਚ debit card ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਿਰਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪਤ ੇਜਾਂ ਆਪਣੇ debit card 
ਦੀ ਿਡਲੀਵਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਕਲਪੀ ਪਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਰਿਮਆਨ ਚੌਣ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਹੋਵਗੇਾ। ਤੁਸ� ਆਪਣੇ debit 
card ਦੀ ਿਡਲੀਵਰੀ ਲਈ ਿਜਸ ਪਤ ੇਨੰੂ ਚੁਣਦ ੇਹੋ ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜੱਥੇ DBS ਸਾਖਾਵਾ ਂਸਿਥਤ 
ਹਨ। ਤੁਸ� ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਗੋੇ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਿਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਿਵੱਚ ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� debit card ਹਾਸਲ 
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹ ੋਤਾਂ ਅਸ� ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਅਸ� ਦੇਣਦਾਰ ਨਹ� ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੁਗਤਣੀ 
ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

5.9.2 ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨਾ 

Visa International Debit Card ਨੰੂ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ digibank ਐਪ ‘ਤੇ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ 
ਪਿਹਚਾਣ ਸੰਿਖਆ (PIN) ਜੇਨਰੇਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ PIN, ATM ਅਤੇ POS ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ DBS Bank 
International Debit Card ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੰੂ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵਗੇਾ। ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਾਰਨਾ ਂਨਾਲ Debit Card ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾ ਂ
ਿਵੱਚ ਵਰਤ� ਲਈ ‘ਅਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ’ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਸ� ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 
Debit Card ਿਡਲੀਵਰੀ ਪਤ ੇਦੇ ਤਸਦੀਕੀਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ Visa International Debit Card ਦੇ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ Visa International Debit Card ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨੱਬ ੇ(90) ਿਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ 
Visa International Debit Card ਨੰੂ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਣ ‘ਤੇ ਬ�ਕ ਡੇਿਬਟ ਅਤੇ 
�ੇਿਡਟ ਲੈਣਦੇਣਾਂ ਨੰੂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੰੂ digiSavings ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਬਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਸ� ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹ ੋ
ਅਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਤਦ ਤਕ digiSavings ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣਦੇਣ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜਦ� ਤੱਕ Visa 
International Debit Card ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਨਹ� ਕਰਦੇ।  

ਤੁਹਾਡੇ Visa International Debit Card ਦੇ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, Visa Virtual Debit Card ਦੀ ਹ�ਦ 
ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 

5.9.3 ਵਰਤ� ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ 

ਤੁਹਾਡਾ Debit Card ਬੇਹੱਦ ਬਹੁਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਿਵੱਚ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਚ�ਟ ਆਉਟਲੈਟਸ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਦ ੇਸਮ� 
�ੇਿਡਟ ਕਾਰਡ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹ ੈਿਕ ਲੈਣਦਣੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਿਸੱਧ ੇDBS Bank ਕੋਲ ਤੁਹਾਡ ੇਖਾਤੇ ਤ� ਡੇਿਬਟ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Debit Card ਇੱਕ ATM ਕਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੀ ਦੋਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੱਖ ATM 
ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤ� ਬਚਾ�ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ� ਭਾਰਤ ਤ� ਬਾਹਰ ATM ਅਤੇ POS ਲੈਣਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। 

5.9.4 Visa International Debit Card 

ਤੁਸ� ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹੋ ਿਕ, ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚਿੁਣਆ ਿਗਆ PIN ਤੁਹਾਡੇ 
digiSavings ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� PIN ਦੀ ਵਰਤ�, ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਅਿਜਹੇ PIN ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ digiSavings(s) ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾ,ਂ ਸੂਚਨਾਵਾ ਂਅਤੇ ਚਾਰਜਜ਼ ਲਈ 
ਇੱਕਮਾਤਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। PIN ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸ� ਇਸ ਿਵੱਚ ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਮ� ਉ�ਿਚਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋਗੇ।  

DBS Bank, ਿਕਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ (Debit Card ਦੇ ਗੁਆਚ ਜਾਣ/ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣ) ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ�ਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਨ 
ਿਵਵੇਕ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਭਿੌਤਕ Debit Card ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ PIN ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ�ਿਤਸਥਾਪਨ ਸ਼ੁਲਕ ਲੈ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਲੈਣਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ RBI ਦੇ ਿਦਸ਼ਾਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, 



ਤੁਸ� Debit Card ਅਤੇ/ਜਾਂ PIN ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਣਉ�ਿਚਤ/ਠੱਗੀ ਵਾਲੇ/ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ/ਡੁਪਲੀਕਟੇ/ਦੁਰ ਵਰਤ� ਦੇ ਮਾਮਲੇ 
ਿਵੱਚ DBS Bank ਨੰੂ ਦੇਣਦਾਰ ਵਜ� ਨਹ� ਠਿਹਰਾਉਗੇ। Debit Card ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਪੈ ਜਾਣ ਜਾਂ PIN 
ਿਕਸੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਸਿੰਗਆਨ ਿਵਚੱ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੁਆਰਾ Debit Card ਦੀ ਵਰਤ�/ਦੁਰਵਰਤ� ਨਾਲ ਜੁੜ ੇ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਵੀ DBS ਬ�ਕ ਦੇਣਦਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। ਜਕੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ digiSavings ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸ� ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗ ੇਅਤੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੁਆਰਾ 
ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ�/ਵਰਤ� ਨਾਲ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ 
ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ, ਲਾਗਤ ਜਾਂ ਹਾਨੀਆਂ ਲਈ DBS Bank ਨੰੂ ਘਾਟਾਪੂਰਤੀ ਕਰੋਗੇ। 

5.9.5 ATM ਦੀ ਵਰਤ�  

ਤੁਸ�, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਿਵਦਸ਼ੇਾਂ ਿਵੱਚ Visa ਲੋਗ ੋਪ�ਦ� ਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ DBS Bank ਜਾਂ Visa ATM ‘ਤੇ, ਿਨਯਿਮਤ 
ATM ਕਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਨਕਦੀ ਿਨਕਾਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੈਣਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ Debit Card ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
Visa ਦਾ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ 43,000 ਤ� ਵੱਧ ATM ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 1,000,000 ਤ� ਵੱਧ ATM ਦਾ ਿਵਆਪਕ ਨੈ�ਟਵਰਕ 
ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ DBS Bank International Debit Card ਦੇ ਿਲੰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਾਤ ੇਤੱਕ 24- ਘੰਟ ੇ
ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਪਹੁੰਚ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ Visa ATMs ਦੀ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ www.visa.com ‘ਤੇ Visa ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ।  

ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ (ਬੈਲੰਸ) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ, ATM ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਪ�ਤੀ ਨਕਦ ਿਨਕਾਸੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 
ਸਮ�-ਸਮ� ‘ਤੇ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ digibank ਐਪ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ Visa ATM ਤ� ਨਕਦ ਿਨਕਾਸੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ, ਤਾਂ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰ ੋ(ਿਕ�ਿਕ 
ਕੁਝ ATM ਿਵੱਚ ਨਕਦ ਵੰਡ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਜਾਂ ਕੁਝ ਿਮੰਟਾ ਂਦ ੇਬਾਅਦ ਯਤਨ ਕਰ ੋ(ਿਕ�ਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨੈ�ਟਵਰਕ 
ਸਰਵਰ ਡਾਉਨ ਹੋਵੇ)।  

5.9.6 DBS ਬ�ਕ ਦੇ ATM ‘ਤੇ 

ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਵੀ DBS Bank ਦੇ ATM ਿਵੱਚ ਤੁਸ� (ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ digiSavings ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 
Debit Card ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹਇੋਆ ਹੈ):  

a. ਤੁਸ� digiSavings ਤ� ਨਕਦੀ ਿਨਕਾਸੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
b. ਤੁਹਾਡੇ digiSavings ਦਾ ਅਕਾ�ਟ ਬੈਲ�ਸ ਚੈ�ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
c. ਿਮੰਨੀ ਖਾਤਾ ਵੇਰਵਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
d. digiSavings ਿਵੱਚ ਨਕਦੀ/ਚੈ�ਕ ਜਮਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
e. ਬ�ਕ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ Debit Card ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਖਾਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਫੰਡ ਟ�ਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
f. DBS Bank ਇੰਡੀਆ ਨੈ�ਟਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੇ ਖਾਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਫੰਡ ਟ�ਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।   
g. ਤੁਸ� PIN ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
h. ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ, ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ DBS Bank ਦੇ ATM ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣਦੇਣ ਸਨਮਾਨਸੂਚਕ ਹਨ। 

ਿਟੱਪਣੀ: ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਅਿਨਵਾਸੀ ਖਾਿਤਆ ਂਿਵੱਚ ਫੰਡ ਟ�ਾਂਸਫਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਹੈ।  

5.9.7 ਗੈਰ-DBS Bank ਦੇ ATM 

ਤੁਸ� Visa ATMs ‘ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ digiSavings ਦੀ ਨਕਦ ਿਨਕਾਸੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ (ਬੈਲ�ਸ) ਜਾਂਚ ਦੇ 
ਲੈਣਦੇਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ 1 ਅਗਸਤ 2018 ਤ�, ਪਿਹਲੀਆਂ 10 ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਣਦੇਣ (ਪ�ਤੀ ਮਹੀਨੇ) ਦੇ ਬਾਅਦ 



ਸਾਰੇ ਲੈਣਦੇਣ (ਗੈਰ- DBS Bank ਦ ੇATM ‘ਤੇ) ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਲੁਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਣਦੇਣ ਚਾਰਜਜ਼/ਸ਼ੁਲਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। 
ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਗੈਰ DBS Bank ATM ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਨਕਾਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡ ੇDebit Card ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 
(ਬੈਲੰਸ) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮ�-ਸਮ� ‘ਤੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ 
ਿਦਓ ਸਾਰ ੇATM ਿਵੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ (ਬੈਲੰਸ) ਜਾਂਚ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  

5.10 Debit Card ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇਤਾਵਾ ਂ
5.10.1 ਪਵਾਇੰਟ ਔਫ਼ ਸੇਲ (POS) ਲੈਣਦੇਣ 

ਖਰੀਦਾਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਵੀਜਾ ਇਲੈਕਟ�ਾਨ ਮਰਚ�ਟ ਦੇ 425,000 ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱਚ 2,40,00,000 ਦ ੇਵੱਧ 
ਆਉਟਲੈਟਸ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ Visa International Debit Card ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਸੀ। ਆਪਣੇ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੰੂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸਖੁਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ�ਾਂ ਸਰਲ, ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ।   

a. ਪਵਾਇੰਟ-ਔਫ਼-ਸੇਲ ਮਰਚ�ਟ ਅਦਾਰੇ ਿਵੱਚ Visa/Visa Tap to Pay ਿਚੰਨ� ਨੰੂ ਵੇਖੋ। ਮਰਚ�ਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 
ਇਲੈਕਟ� ੋਨ ਪਵਾਇੰਟ-ਔਫ-ਸੇਲ-ਕਾਰਡ ਸਵਾਇਿਪੰਗ ਟਰਮੀਨਲ/Visa Tap to Pay ਸਮਰੱਥ ਟਰਮੀਨਲ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

b. ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ Debit Card ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।  
c. ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸ ੇVisa ਇਲੈਕਟ�ਾਨ ਡੇਟਾ ਕੈਪਚਰ ਟਰਮੀਨਲ ‘ਤੇ ਮਰਚ�ਟ ਦੁਆਰਾ Debit Card ਨੰੂ 
ਸਵਾਈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Visa Tap to Pay ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ Debit Card ਗ�ਾਹਕ ਦੁਆਰਾ 
ਮਰਚ�ਟ Tap to Pay ਇਨਬਲਡ ਰੀਡਰ/ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਿਖਆ/ਲਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

d. VISA Tap to Pay Debit Card ਲੈਣਦੇਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, Tap to Pay ਸਮਰੱਥ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਰੁ. 2,000 ਜਾਂ ਅਿਜਹੀ ਹਰੋ ਰਾਸ਼ੀ ਤੱਕ ਿਜਵ� ਿਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ 
ਿਕਸੇ PIN ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। ਿਕਸੇ ਹੋਰ POS ਲੈਣਦੇਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ 
ATM PIN ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।  

e. Visa Tap to Pay ਰੀਡਰਜ਼ ‘ਤੇ ਿਕੰਨੀ ਵੀ ਸਿੰਖਆ ਿਵੱਚ ਲੈਣਦੇਣ ਨੰੂ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਤੁਸ� 
ਆਪਣੇ Debit Card ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਹਰਕੇ Visa Tap to Pay ਲੈਣਦਣੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਰ.ੁ 
2000 ਜਾਂ ਅਿਜਹੀ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਿਦੱਤੇ ਿਬਨਾ ਸਾਡੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਿਵਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਤੇ ਸਮ�-ਸਮ� 
‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤ� ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।  

f. ਇੱਕ ਸਫਲ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇdigiSavings ‘ਤੇ 
ਇੱਕ ਰੋਕ (ਹੋਲਡ) ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ digiSavings ਨੰੂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਡੇਿਬਟ 
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

g. ਇੱਕ ਿਵਕਰੀ ਪਰਚੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
h. ਜੇਕਰ ਮਰਚ�ਟ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਿਵਕਰੀ ਪਰਚੀ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰ ੋਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ 
ਹਸਤਾਖਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਿਹੱਸ ੇਤ� ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾਲ ਮਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

i. ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰ ੋਿਕ ਤੁਹਾਡਾ Debit Card ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
j. ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਿਵਕਰੀ ਪਰਚੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਕਲ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱਖਅਤ ਰੱਖੋ। 
k. ਤੁਹਾਡੀ digiSavings ਿਵੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ (ਬੈਲੰਸ) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਮਰਚ�ਟ ਆਉਟਲੇਟਸ ‘ਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ Debit Card ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ 
ਸਮ�-ਸਮ� ‘ਤੇ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ� ਿਕਸੇ ਮਰਚ�ਟ ਅਦਾਰੇ ਿਵੱਚ Debit Card ਦੀ ਵਰਤ ੋ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਖਰੀਦ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਦਾ digiSavings ਤ� ਡਿੇਬਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  



l. ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਿਕ�ਿਕ Debit Card ਲੈਣਦੇਣ ਲਈ ਹਸਤਾਖਰ/PIN ਦਾ ਤਸਦੀਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ 
ਖਰੀਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ Debit Card ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਲੇ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਟੇਲੀਫੋਨ 
ਆਰਡਰ ਲਈ Debit Card ਦੀ ਵਰਤ� ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਵਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਿਰਆਂ ‘ਤੇ Visa International Debit Card ਕੇਵਲ ਅਿਜਹੇ ਸਾਰੇ Visa 
ਸਮਰਿਥਤ ਪਵਾਇੰਟ-ਔਫ਼-ਸੇਲ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਜੋ Visa ਲੋਗੋ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ� ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਮਰਚ�ਟ ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਪਵਾਇੰਟ ਔਫ਼ ਸੇਲ ਟਰਮੀਨਲਾ ਂ‘ਤੇ Debit Card ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ 
ਿਵਕਰੀ ਪਰਚੀ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਵਕਰੀ ਪਰਚੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸ� 
ਿਵਕਰੀ ਪਰਚੀ ਦੀਆ ਂਨਕਲਾਂ ਪ�ਸਤੁਤ ਨਹ� ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਿਰਤ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚੀ ਪਰ ਿਜਸਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਮੰਨੀ 
ਜਾਵੇਗੀ।   

ਅਸ� ਅਿਜਹੀ ਿਕਸ ੇਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਮਰਚ�ਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹਾਸਲ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮੀਤ ਨਹ� ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ Visa ਸਮਰਿਥਤ ਕਾਰਡ ਮਰਚ�ਟ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੋਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸ� ਮਰਚ�ਟ ਅਦਾਰੇ ਦੇ 
ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋਗ ੇਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਸਾਡੇ ਪ�ਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤ� ਮੁਕਤ ਨਹ� ਕਰੇਗੀ। 
ਜੇਕਰ Debit Card ਸਵਾਈਪ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕਰਨ ਦਾ 
ਫੈਸਲਾ ਲ�ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰ ੋਿਕ ਮਰਚ�ਟ ਤੁਰੰਤ ਲੈਣਦੇਣ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਦੀਕਰਨ ਪਰਚੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ�ਪ 
ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰੱਦੀਕਰਨ ਨੰੂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ�ਕ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਮਰਚ�ਟ ‘ਤੇ ‘ਚਾਰਜਬੈਕ’ ਦੇ 
ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੂਰਨ/ਅੰਸ਼ਕ ਵਾਪਸੀ ਦੀ 
ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਅਸ� ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਰਚ�ਟ ਅਦਾਰ ੇਦੁਆਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਲ/ਲਾਗਤ ਤ� ਵੱਧ ਉਗਰਾਹੇ ਗਏ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਤ� ਡਿੇਬਟ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜਜ਼ ਲਈ ਕਈੋ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  

ਮਾਲ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਉਨ�ਾਂ ਦ ੇਰੱਦੀਕਰਨ ਲਈ �ੇਿਡਟ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਣਦੇਣ ਹਨ। ਿਰਫੰਡ ਕੇਵਲ 
ਤੁਹਾਡੀ digiSavings (ਰੱਦੀਕਰਨ ਚਾਰਜਜ਼ ਨੰੂ ਘਟਾ ਕੇ) ਿਵੱਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ� ਕਦ ੇਵੀ ਇਹ ਮਰਚ�ਟ ਤ� ਹਾਸਲ 
ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰੱਦੀਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� 30 ਿਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ �ੇਿਡਟ ਤੁਹਾਡੇ digiSavings ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਰਚ�ਟ ਤ� ਹਾਸਲ ਹਈੋ ਰੱਦੀਕਰਨ ਪਰਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਿਧਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਮੇਲ ਆਰਡਰ/ਫੋਨ ਖਰੀਦ ਲਈ Debit Card ਦੀ ਵਰਤ� ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਦੀ ਿਕਸ ੇਵੀ ਵਰਤ� ਨੰੂ 
ਅਪ�ਮਾਣੀਿ�ਤ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਉਸ ਤ� ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬਿੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ 
ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰ ਹਵੋੋਗੇ। 

5.10.2 mVisa/Bharat QR  

ਤੁਸ� mVisa/Bharat QR ਸੁਿਵਧਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ mVisa/Bharat QR ਮਰਚ�ਟਸ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 
ਲਈ ਆਪਣੇ Visa Virtual Debit Card ਅਤੇ Visa International Debit Card ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ� 
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹੋ ਿਕ mVisa/Bharat QR ਸੁਿਵਧਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ�ਸੰਿਗਕ ਮਰਚ�ਟ ਦੇ QR code ਨੰੂ 
ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਿਜਸਨੰੂ ਤੁਸ� ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਰਵ ੇਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨੰੂ 
ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸ� ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਿਕ mVisa/Bharat QR ਲੈਣਦੇਣ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਿਜਸ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤੁਸ� 
ਮਰਚ�ਟਸ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡ ੇDebit Card ਨਾਲ ਜੁੜੇ digiSavings ਈ-ਵਾਲੇਟ ਜਾਂ digiSavings ਖਾਤੇ 
(ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ) ਤ� ਡੇਿਬਟ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਗ�ਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਿਵਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 



ਹੈ, ਤਾਂ ਬ�ਕ ਿਵਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਚ�ਟ ਐਕਵਾਇਰ ਬ�ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜਬੈਕ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਿਮਆਰੀ 
ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿਵਵਾਿਦਤ ਰਾਸੀ ਨੰੂ ਗ�ਾਹਕ ਦ ੇਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਜਮ�ਾਂ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ 45 ਿਦਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 
ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

5.11 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਤ� 
ਤੁਹਾਡਾ Debit Card ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ DBS Bank ATMs ‘ਤੇ ਅਤੇ Visa ATMs ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ Debit Card ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਿਵੱਚ ਿਵਦੇਸ਼ਾ ਮੁਦਰਾ ਦ ੇਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵੈਧ ਨਹ� ਹੈ।  

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਕਦੀ ਿਨਕਾਸੀ ਦੀ ਲੈਣਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਲਾਗ ੂਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲੁਕ 
ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।  

Debit Card ਦੀ ਵਰਤ� ਨੰੂ ਸਮ�-ਸਮ� ‘ਤੇ ਪ�ਚੱਿਲਤ Exchange Control Regulations of the Reserve Bank 
of India (RBI) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ 
ਤੁਸ� Foreign Exchange Management Act 1999 (FEMA), ਜੋ ਿਕ ਸਮ�-ਸਮ� ‘ਤੇ ਸੋਧ ੇਗਏ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬ�ਕ ਜਾ ਂRBI ਦੇ ਕਿਹਣ ‘ਤੇ Debit Card ਰੱਖਣ ਤ� 
ਵਾਂਿਝਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਂਕੰਟਰੋਲ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ� ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ 
ਵੀ/ਸਾਰੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਤੁਸ� ਸਾਨੰੂ ਘਾਟਾਪੂਰਤੀ (ਇੰਡੇਿਮਿਨਫਾਈ) ਕਰੋਗ ੇਅਤੇ ਹਾਨੀਰਿਹਤ ਰਖੱੋਗੇ। 
ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ Visa ATM ਤ� ਨਕਦੀ ਿਨਕਾਸੀ ਦ ੇਸਮ� ਸਕਰੀਨ ‘ਤੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 3 ਿਵਕਲਪ ਿਦਖਾਈ 
ਦੇਣਗ ੇ– 1) ਬਚਤਾਂ 2) ਚੈਿਕੰਗ 3) �ੇਿਡਟ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ “ਚੈਿਕੰਗ” ਿਵਕਲਪ ਨੰੂ ਚੁਣੋ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਿਵਕਲਪ Visa 
ਨੈ�ਟਵਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ “�ੇਿਡਟ” ਿਵਕਲਪ ਚੁਣਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿਵਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਮਰਚ�ਟ ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ (ਖਾਸ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਯਕੁਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ), ਤੁਹਾਨੰੂ �ੇਿਡਟ ਕਾਰਡ ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ 
ਤੁਹਾਡੇ Debit Card ਨੰੂ ਸਵਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੰੂ ਕਿਹਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ 
ਿਵੱਚ “ਡੇਿਬਟ” ਕੇਵਲ ਸਥਾਿਨਕ ਨੈ�ਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੈਣਦੇਣ ਨੰੂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 
ਿਕ�ਿਕ ਇਹ Visa ਨੈ�ਟਵਰਕ ਤੱਕ ਨਹ� ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ Debit Card, Debit Card ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ 
ਰਹੇਗਾ।  

5.12 ਤੁਹਾਡ ੇDebit Card ਦੇ ਲਾਭ 
5.12.1 ਬੀਮਾ 

Visa International Debit Card ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦਣੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਹਵਾਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਵਰ ਦੇ 
ਨਾਲ ਆ�ਦੀ ਹੈ। 

5.12.1.1 ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਕਾਰਡ ਦਾ ਰੁ. 50,000 ਤੱਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਵਰ  

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ DBS Bank International Debit Card ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸ� ਠੱਗੀ ਭਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ 
ਲੈਣਦੇਣ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋ। ਇਹ ਕਵਰ ਨੌ (9) ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗ ੂਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਦੇ ਦੋ (2) ਿਦਨਾਂ ਨੰੂ ਕਵਰ 
ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ ਿਦਨ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ DBS Bank ਨੰੂ ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ (ਸਾਡ ੇDBS Bank ਗ�ਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨੰਬਰ 
18602103456 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ) ਜਾਂ Visa ਗਲੋਬਲ ਅਿਸਸਟ�ਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (ਜੇਕਰ ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੋਵੋ) ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਹੋਵੇ। ਤੁਸ� 18602103456 ‘ਤੇ ਸਾਡੀ 24 ਘੰਟ ੇਗ�ਾਹਕ ਸੇਵਾ ਹੋਟਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਾਰਜਿਦਵਸਾਂ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਦੇ 
ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤ� ਨੇੜਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੰੂ ਿਲਿਖਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਿਧਸੂਿਚਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ/ਚੋਰੀ ਜਾਂ 



ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਵਰਤ� ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਅਿਧਸੂਿਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Visa 
International Debit Card ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ।  

ਕਵਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ: ਲਾਪਤਾ ਜਾ ਂਚੋਰੀ ਹੋਏ DBS Bank International Debit Card ਦੀ ਸਾਰੀ ਠੱਗੀ ਭਰੀ ਵਰਤ�, ਿਜਸ 
ਿਵੱਚ ਜਾਅਲੀ/ਢੋਹਾ-ਢੁਆਹੀ ਿਵਚੱ ਲਾਪਤਾ/ATM ਲੈਣਦੇਣ/ਇੰਟਰਨੈ�ਟ ਬ�ਿਕੰਗ ਲੈਣਦੇਣ, ਪਵਾਇਟੰ ਔਫ਼ ਸੇਲ ਅਤੇ ਮਰਚ�ਟ 
ਅਦਾਿਰਆਂ ਦੀ ਲੈਣਦੇਣ ਅਤੇ ਪ�ੋ ਿਡਲੀਵਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ: ATM ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈਿਕ ਚੋਰੀ/ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ 
ਠੱਗੀ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਦੀ ਿਨਕਾਸੀ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਭਿਰਆ ਲੈਣਦੇਣ। ਇਟੰਰਨੈ�ਟ ਬ�ਿਕੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੰੂ ਲਾਪਤਾ/ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਕਾਰਡ ਦੀ 
ਵਰਤ� ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਨੈ�ਟ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੱਗੀ ਭਰੇ ਲੈਣਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ATM ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ 
ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਇਹ ਕਾਰਡ ਮ�ਬਰ/ਪ�ਮਾਿਣਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ।  

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਸਾਰੇ PIN ਜਾਂ ਸਾਫ਼ਟ ਟੋਕਨ ID ਪ�ਮਾਿਣਤ ਜਾ ਂPIN ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਲੈਣਦੇਣ ਨੰੂ ਕਵਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸ� ਕਾਰਡ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ 3 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰਥੱ ਖੇਤਰ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਪੁਲਸ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੋਲ 
First Investigation Report (FIR) ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਓਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਕਲ 3 ਿਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਸਪੁਰਦ 
ਕਰੋਗੇ। 

ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ: 

a. ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਦੀ ਿਮਆਦ- 2 ਿਦਨ ਪੂਰਵ-ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਅਤੇ 7 ਿਦਨ ਿਰਪੋਟਰਿਟੰਗ ਤ� ਬਾਅਦ ਦਾ ਕਵਰ 
b. ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ/ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਿਵੱਚ ਲਾਪਤਾ/ ATM ਲੈਣਦੇਣ/ਇੰਟਰਨੈ�ਟ ਬ�ਿਕੰਗ ਲੈਣਦੇਣ, ਪਵਾਇਟੰ ਔਫ਼ ਸੇਲ ਅਤੇ 
ਮਰਚ�ਟ ਅਦਾਰਾ ਲੈਣਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਣੇ ਲਾਪਤਾ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹਏੋ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ Debit Card ਦੇ ਸਾਰੀ ਠੱਗੀ ਭਰੀ 
ਵਰਤ� ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  

c. ATM ਠੱਗੀ ਨੰੂ ਠੱਗੀ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਦੀ ਿਨਕਾਸੀ ਅਤੇ ਚੋਰੀ/ਗੁਆਚ ੇਹੋਏ ਕਾਰਡ ਤ� ਠੱਗੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 
ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

d. ATM ਨਾਲ ਸੰਬਿੰਧਤ ਲੈਣਦੇਣ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਇਹ ਕਾਰਡ ਮ�ਬਰ/ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀ 
ਦੁਆਰਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ।  

e. ਿਕਸੇ ਵੀ PIN ਅਧਾਿਰਤ ਲੈਣਦੇਣ (ਿਜਵ� ਿਕ ATM, ਇੰਟਰਨੈ�ਟ ਅਤੇ ਟੇਲੀਫੋਨ ਆਿਦ) ਨੰੂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਬਸ਼ਰਤੇ PIN ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਧੱਕਸ਼ੇਾਹੀ ਿਵੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ।  

f. ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ�ਮਾਣਕੀਰਨ ਦੇ ਟੱੁਟਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਹਾਨੀਆ ਂਨੰੂ ਕਵਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਰੰਟੀ 
ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਿਚਪ ਅਤੇ PIN ਅਧਾਿਰਤ ਹਨ।  

g. ਇੰਟਰਨੈ�ਟ ਬ�ਿਕੰਗ ਠੱਗੀ ਨੰੂ ਲਾਪਤਾ/ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਨੈ�ਟ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੱਗੀ ਭਰੇ ਲੈਣਦੇਣ 
ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

h. ਪ�ੀ-ਿਡਲੀਵਰੀ ਠੱਗੀ ਕਵਰ ਨਹ� ਹੈ। 
i. ਿਕਸੇ ਲਾਪਤਾ ਹਏੋ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ FIR ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  

5.12.2 ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡ 

a. ਸਿਕਿਮੰਗ- ਬ�ਕ ਕਾਰਡ (ਕਾਰਡਾਂ) ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਠੱਗੀ ਨਾਲ ਵਰਤ� ਿਜੱਥੇ ਸੰਪਤੀ, ਿਕਰਤ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਮਰਚ�ਟ 
ਦੁਆਰਾ ਟੇਲੀਫ਼ੋਨ, ਫੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨਾ,ਂ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੰਿਪਊਟਰ ਆਧਾਿਰਤ ਿਸਸਮਟ ਜਾਂ ਨੈ�ਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ 
ਕਾਰਡ ਮ�ਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਵਿੇਚਆ ਅਤੇ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।   



b. ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਿਬਨ�ਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਜਵ� ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡ 
ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ। 

c. ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਅਿਧਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਦ ੇਬਾਅਦ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਿਜੰਨੀ 
ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ 7 ਿਦਨਾ ਂਤ� ਵੱਧ ਨਹ�, ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.  

d. ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਦੀ ਿਮਆਦ- 2 ਿਦਨ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ 7 ਿਦਨ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਤ� ਬਾਅਦ ਦਾ ਕਵਰ 
e. ਿਵਵਾਿਦਤ ਜਾਅਲੀ ਲੈਣਦੇਣ ਯੁਕਤ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� 15 ਿਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਾਅਵ ੇਦੀ 
ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।  

5.12.3 ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ 

a. ਿਫਿਸ਼ੰਗ/ਖਾਤੇ ਦਾ ਅਿਧਗ�ਹਣ- ਿਕਸੇ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੰਚਾਰ, ਜੋ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਬ�ਕ 
ਕਾਰਡ ਪ�ੋਸੈ�ਸਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਹੈ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਿਲਤ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹੈ, ਿਵੱਚ 
ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਵਰਤ�ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਦ ੇਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰਵ ੇ
ਵਰਗੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 
ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਠੱਗੀ ਭਰੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ।  

b. ਇਹ ਪਾਿਲਸੀ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਿਧਕਾਰਤ CVV (ਕਾਰਡ ਤਸਦੀਕੀ ਮੁੱਲ ਕੋਡ) ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ 
debit Card ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤ� ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

c. ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਿਧਕਾਰਤ PIN ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਕਾਰਡ ਲੈਣਦੇਣ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ 
ਹਾਨੀ ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

d. ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਦੀ ਿਮਆਦ- 2 ਿਦਨ ਪ�ੀ-ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਅਤੇ 7 ਿਦਨ ਪੋਸਟ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ 
e. ਸੁਰੱਿਖਆ ਕੋਡ/ਪਾਸਵਰਡ ਆਧਾਿਰਤ ਲੈਣਦੇਣ ਕਵਰ ਨਹ� ਹੈ।  
f. ਕੰਪਨੀ ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵ ੇਲਈ ਪ�ਤੱਖ ਜਾਂ ਪਰੋਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਿਲਖੇ ਿਵਚ�, ਦੀ ਵਜ�ਾ 
ਨਾਲ, ਜਾ ਂਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ 

g. ਬੀਮੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਿਮਆਦ ਤੱਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ debit card ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ� ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਿਜਸ ‘ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਅਿਧਕਰਾਤ ਵੇਰੀਸਾਈਨ (VeriSign) ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਟੇਟਸ ਜਾ ਂਕੋਈ ਹੋਰ ਬਰਾਬਰ 
ਦਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਟੇਟਸ ਨਹ� ਹੈ।   

h. ਮੇਜਬਾਨ ਵੈਬਸਾਈਟ/ਅਿਧਕਾਰਤ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਫਲ/ਡੁਪਲੀਕੇਟ/ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਲੈਣਦੇਣ 
i. ਹੋਸਟ ਵੈਬਸਾਈਟ/ਅਿਧਕਾਰਤ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੁੱਟੀ। ਇੰਟਰਨੈ�ਟ ਬ�ਿਕੰਗ ਵਾਲੀ ਠੱਗੀ ਨੰੂ 
ਇੰਟਰਨੈ�ਟ ‘ਤੇ ਲਾਪਤਾ/ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਠੱਗੀ ਭਰਪੂਰ ਲੈਣਦੇਣ ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ 
ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।  

5.13 Global Customer Assistance Service (GCAS) 
ਇਸ Visa ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ�ਸਾਿਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਕਾਰਡ ਮ�ਬਰ Visa Global 
Customer Assistance Service ਤ� ਿਦਨ ਿਵੱਚ 24 ਘਟੰ,ੇ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ 7 ਿਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਲਾਪਤਾ/ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਕਾਰਡ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਆ ਜਾਂ ਿਵਿਵਧ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਈ GCAS ਦੀ 
ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਦਸ਼ੇਾਂ ਿਵੱਚ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। GCAS ਟੋਲ ਫ�ੀ ਨਬੰਰਾਂ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
www.visa-asia.com ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ।  

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਿਵਿਵਧ ਗ�ਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ: US $ 5 ਪ�ਤੀ ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਅਤੇ ਗੁੰਮ/ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਕਾਰਡ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਮੁਫ਼ਤ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ 
ਚਾਰਜ ਸਮ�-ਸਮ� ‘ਤੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।  



5.14 ਤੁਹਾਡ ੇDebit Card  ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ  
ਇਸ ਸਰਲ ਿਦਸ਼ਾਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ Debit Card ਦੀ ਵਰਤ� ਇੱਕ ਸੁਖਾਵਾ ਂ
ਅਨੁਭਵ ਹੈ।  

a. ਆਪਣੇ Debit Card ਨੰੂ �ਝ ਹੀ ਮੰਨੋ ਿਜਵ� ਤੁਸ� ਨਕਦੀ ਨੰੂ ਮਨੰਦ ੇਹੋ। ਇਸਨੰੂ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ 
ਕਦ ੇਵੀ ਅਣਗੌਿਲਆ ਨਾ ਕਰੋ।  

b. ਤੁਹਾਡਾ Debit Card ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਡੱਰੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਹੈ। ਇਸਨੰੂ DBS Bank ਸ਼ਾਖਾ (ਭਾਰਤ) ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ 
ਿਨਯੁਕਤ ਬ�ਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਕਦ ੇਵੀ ਸਮਰਿਪਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 
ਚੁੰਬਕੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਆਰਪਾਰ ਇਸਨੰੂ ਕਈ ਟੁਕਿੜਆੰ ਿਵੱਚ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮਰਿਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

c. ਆਪਣੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪਿਹਚਾਣ ਸੰਿਖਆ (PIN) ਨੰੂ ਕਦ ੇਵੀ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਨਾ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਸਰੰਡਰ ਕਰੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
PIN ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦਓ। ਇਸਨੰੂ Debit Card ‘ਤੇ ਨਾ ਿਲਖੋ ਅਤੇ 
ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਿਲਿਖਤ ਕਾਪੀ ਆਪਣੀ Debit Card ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਦ ੇਵੀ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਅਸ� ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸ� 
ਿਜੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ PIN ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨੰਬਰ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਨਯਿਮਤ ਿਮਆਦਾਂ 
ਿਵੱਚ ਬਦਲਦੇ ਰਹੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ PIN digibank ਐਪ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ DBS Bank 
ਦੇ ATM ‘ਤੇ ਵੀ ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

d. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ Debit Card ਲਾਪਤਾ/ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਿਕ ਠੱਗੀ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਉਪਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ- ਕਾਰਡ ਨੰੂ digibank ਐਪ ਿਵੱਚ ਬਲਾਕ ਕਰੋ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਐਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 18602103456 (ਘਰੇਲੂ ਲਈ) ਅਤੇ 044-49021180 
(ਭਾਰਤ ਤ� ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦ ੇਸਮ�, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ) ‘ਤੇ ਗ�ਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।  

e. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਭੌਿਤਕ Debit Card ਨੰੂ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਆਪਣੇ ਭੌਿਤਕ Debit Card ਨੰੂ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਿਫਰ ਤ� ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ digibank ਐਪ 
ਿਵੱਚ ਲਾਿਗਨ ਕਰੋ।  

f. ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ OTP ਅਧਾਿਰਤ eKYC ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕ ੇdigiSavings ਖਾਤਾ ਖਲੁਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਭਿੌਤਕ Debit Card ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦ ਭੌਿਤਕ Debit Card ਨੰੂ ਮੁੜ 
ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗ ੇਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ Virtual Debit Card ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ, 
ਅਨੁਤ�ਮਣੀ ਰੂਪਾਂਤਰਣ (ਨਾਨ-ਿਰਵਰਸੀਬਲ ਕਨਵਰਜਨ) ਹੈ।  

g. ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦ ੇਅੰਦਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਟੈਿਰਫ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੌਿਤਕ Debit Card ਨੰੂ ਬਦਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਤੁਹਾਡੇ ਭਿੌਤਕ Debit Card ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ digiSavings ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੁੰਬਕੀ 
ਪੱਟੀ ਦੇ ਆਰਪਾਰ ਤੁਹਾਡ ੇਭੌਿਤਕ Debit Card ਨੰੂ ਕਈ ਟੁਕਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਕੱਟ ਿਦਓ।  

h. ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਿੁਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰ ੋਿਕ ਮਰਚ�ਟ ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਲੈਣਦੇਣ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਭੌਿਤਕ Debit Card ਦੀ ਵਰਤ� ਤੁਹਾਡੀ 
ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਦ ੇਵੀ ਿਕਸੇ ਅਧੂਰੀ ਚਾਰਜ ਸਿਲੱਪ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾ ਕਰੋ। 

i. ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ Debit Card ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ Debit Card ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ 
ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੜ� ਲਓ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਚਾਰਜਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਲੁਕਾਂ ਦ ੇਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜਜ਼ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵੇਖੋ।   

j. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਿੌਤਕ Debit Card ਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਿਕਸ ੇਟੈਲੀਵੀਜਨ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਉਪਕਰਨ 
‘ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ। 

k. ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਭੌਿਤਕ Debit Card ਨੰੂ ਮੁੜ ਤ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ digibank ਐਪ ਿਵੱਚ ਲਾਗ ਇਨ ਕਰਨਾ 
ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੁਅਲ ਬੇਨਤੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੈ। 

5.15 Pin ਦੀ ਪ�ਤੀਸਥਾਪਨ 



ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹਏੋ ਭੌਿਤਕ Debit Card ਦੀ ਘਟਨਾ ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਸ� ਇੱਕ ਨਵ� ਭੌਿਤਕ Debit Card ਲਈ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ digibank ਐਪ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ PIN ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭੌਿਤਕ Debit Card ਨੰੂ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 
ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਅਸ� ਸਮ�-ਸਮ� ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਪ�ਤੀਸਥਾਪਨ ਸ਼ੁਲਕ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਿਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਾ ਂਅਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਪੇਜ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਲਓ।  

5.16 ਭਾਰਤ ਤ� ਬਾਹਰ Visa International Debit Card ਦੀ ਵਰਤ�  
ਬ�ਕ/ Visa ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਂਿਵੱਚ ਲੈਣਦੇਣ ਨੰੂ ਰੂਪਾਤਂਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ 
ਰੁਪਏ ਿਵੱਚ ਰੂਪਾਂਤਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਲਈ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਲੈਣਦੇਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਪ�ਭਾਵੀ ਦਰ ਤ� ਿਭੰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 
ਚਾਰਜ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰੌਤੀ ਚਾਰਜ ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਤ� ਿਸੱਧ ੇਸ਼ਲੁਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, Visa ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 
ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਚਾਰਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਲੈਣਦੇਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੰੂ 
ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦ ੇਸਮ� ਜਾ ਂਅਿਜਹੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਲੈਣਦੇਣ ਦ ੇਸਬੰੰਧ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ 
ਸਮ� ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਸ਼ੁਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਣੇਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ digiSavings ਿਵੱਚ ਡਿੇਬਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

5.17 Debit Card ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ (ਹੋਲਡ)  
ਅਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੈਣਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇdigiSavings ਨੰੂ ਉਸ ਿਦਨ ਵੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਜਸ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਲੈਣਦੇਣ 
ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਪ�ਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਜਸ ਿਦਨ ਸਾਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਲੈਣਦੇਣ ਲਈ ਨੋਿਟਸ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਾਂ 
ਰੋਕੀ ਗਈ ਅਿਜਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਸਤਿਵਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵਾਸਤਿਵਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ 
ਸਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਸ� ਿਕਸੇ ਰਾਸ਼ੀ ਨੰੂ ਵੱਖ ਰੱਖਦ ੇਹਾਂ ਜਾਂ ਰਕੋਦ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ digiSavings ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ 
ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ (ਬੈਲ�ਸ) ਿਵੱਚ ਉਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਅਸ� ਵੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਅਿਜਹੇ ਲੈਣ-
ਦੇਣ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ੋਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਵੱਖ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਾਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। ਿਜੱਥੇ ਲਾਗੂ 
ਹੋਵੇ, ਅਸ� ਅਿਜਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੰੂ 10 ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਵੱਖ ਰਖੱ ਜਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦ ੇਹਾਂ ਿਜਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਸ� ਵਾਸਤਿਵਕ ਲੈਣਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ 
ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ digiSavings ਤ� ਡਿੇਬਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।  

5.18 RBI ਦੇ ਿਨਯਮ  
ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਿਵੱਚ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਲੈਣਦੇਣ ਲਈ Debit Card ਵੈਧ ਨਹ� ਹੈ (ਅਰਥਾਤ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁਦਰਾ ਿਵੱਚ 
ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਪੁਇਆ ਨਹ� ਹੈ)  

ਸਮ�-ਸਮ� ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ (RBI) ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪਾਤਰਤਾਵਾਂ ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ�ੇ 
ਜਾਣ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ�ਤੱਖ ਜਾਂ ਪਰੋਖ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ 
ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਪਾਤਰਤਾਵਾਂ ਤ� ਪਰ�ੇ ਜਾਣ ਬਾਰ ੇਿਵੱਚ ਜਾਣੂ ਹਣੋ ‘ਤੇ, ਅਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�ਾਂ 
ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹ� ਹਵੋਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਘਾਟਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ Visa Emergency Assistance Services Programme ਿਵਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮ� Visa ਕਾਰਡ ਦੇ 
ਮ�ਬਰਾਂ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਰੈਫ਼ਰਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਕਨੰੂਨੀ, ਿਚਿਕਤਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਦੀ ਇੱਕ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਲੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਗੋਰਾਮ ਦੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ 
ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨਕ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ ਲਈ Visa International ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤ� ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਕਸੇ ਵੀ/ਸਾਰੀਆਂ ਿਚਿਕਤਸਾ, ਕਨੰੂਨੀ ਜਾ ਂਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਤੁਸ� ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ 
ਹੋ। ਸਰਵਉ�ਤਮ ਯਤਨ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਆ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਮ�, ਦੂਰੀ ਜਾ ਂਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱਸਆਵਾਂ 



ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। Visa International ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਨਯੁਕਤ ਿਚਿਕਤਸਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਨੰੂਨੀ 
ਪੇਸ਼ੇਵਰ Visa International ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹ� ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਚਿਕਤਸਾ, ਕਨੰੂਨੀ ਜਾ ਂਪਿਰਵਿਹਨ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਉਨ�ਾ ਂਦੀ ਵਰਤ�, ਕੰਮਾਂ, ਭੱੁਲਾ ਂਜਾਂ ਨਤੀਿਜਆਂ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੋ। ਬ�ਕ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ 
ਿਵਵਸਥਾ ਜਾਂ ਵਰਤ� ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ।  

5.19 ਹਾਨੀ/ਚੋਰੀ/ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਰਤੱਵ 

ਤੁਹਾਡੇ Debit Card ਸਦਾ ਸਾਡੀ ਸਪੰਤੀ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਜਾਂ Debit Card ਅਤੇ/ਜਾਂ ਖਾਤ ੇਦੇ 
ਰੱਦੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ Visa International Debit Card ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ Debit Card ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ 
ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਾ ਸੰਿਖਆ ਅਤੇ PIN ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪ�ਗਟ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Debit Card ਦੀ ਵਰਤ� ਇਕੋ ਇਕ 
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਸਿਕਉਿਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਥਾਂਤਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ 
ਵਚਨਬੱਧ ਨਹ� ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ  

5.20 ਗੰੁਮ/ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਭੌਿਤਕ Debit Card ਦੀ ਮੁੜ-ਪ�ਾਪਤੀ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਲਾਪਤਾ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਭੌਿਤਕ Debit Card ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਿਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਭੌਿਤਕ 
Debit Card ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੇ ਿਬਨ�ਾਂ ਇਸਨੂੰ ਚੁੰਬਕੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਆਰਪਾਰ ਤ� ਅੱਧਾ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

5.21 ਭੌਿਤਕ Debit Card ਦਾ ਪ�ਤੀਸਥਾਪਨ 
ਉਪਰ ਵਰਿਣਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਘਿਟਤ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਅਸ� ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ digibank ਐਪ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ 
‘ਇੱਕ ਨਵ� ਭੌਿਤਕ Debit Card ਦੀ ਬੈਨਤੀ ਕਰ’ੋ ਿਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।  

5.22 ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ 
ਸਾਰੇ ਖਾਤ/ੇਖਾਿਤਆਂ, Visa International Debit Card ਅਤੇ Virtual Debit Card ‘ਤੇ ਲਾਗੂ।  

5.22.1 ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰੀਆ ਂ

ਮਾਿਸਕ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ digibank ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵ ੇਿਵੱਚ ਿਪਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਖਾਤ ੇ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੈਣਦੇਣ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

5.22.2 ਖਾਤਾ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀਆਂ (ਬੈਲੰਸਸ) ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ 

ਭਲੇ ਹੀ ਅਸ� ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਿਵੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 
ਹੋਰ ਤਰ�ਾਂ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋਈਏ; ਤਦ ਵੀ ਅਸ� ਉਸ ਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੱਤ (7) ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡ ੇਿਕਸੇ ਵੀ/ਸਾਰੇ 
ਖਾਤ/ੇਖਾਿਤਆਂ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ (ਬੈਲ�ਸ) ਨੰੂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦ ੇਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੋਗ ੇਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤ ੇਨੰੂ ਬੰਦ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ 
ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾ ਂਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ)। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਾਡ ੇਅਿਧਕਾਰ ਖਾਤ/ੇਖਾਿਤਆਂ ਦੀ 
ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤ ਨਹ� ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬੰਦ ਜਾ ਂਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਜਾ ਂਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਅਮਲ ਿਵੱਚ 
ਿਲਆਏ ਗਏ ਓਵਰਡ�ਾਫ਼ਟ ਚਾਰਜਜ਼ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਣ) ਅਤੇ/ਜਾਂ Debit Card ਲੈਣਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤ/ੇਖਾਿਤਆ ਂਨੰੂ 
ਡੇਿਬਟ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਅਸ� ਦੇਣਯੋਗ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ 



ਤਿਹਤ ਸਾਡੇ ਪ�ਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ (ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਿਜਨ�ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਖਾਤਾ 
ਬਣਾਈ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ) ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।  

5.23 ਚਾਰਜਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੁਲਕ 
5.23.1 ਨਕਦ ਿਨਕਾਸੀ/ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਲੁਕ 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦ ਚਾਰਜਜ਼ ਦ ੇਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ www.dbs.com/digibank/in/rates-and-fees.html ‘ਤੇ 
ਉਪਲਬਧ ‘ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਲਕ’ ਪੇਜ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਲਓ, ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਅਸ� ਹਰੇਕ ਨਕਦ ਿਨਕਾਸੀ ਲੈਣਦੇਣ/ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ (ਬੈਲ�ਸ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ digiSavings ਨੰੂ ਡੇਿਬਟ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਨਕਦ ਿਨਕਾਸੀ ਪੋਸਟ ਕਰਦ ੇਸਮ� ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।   

5.23.2 ਸਲਾਨਾ ਚਾਰਜਜ਼ 

Debit Card ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਸ਼ਲੁਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਬੇਨਤੀ/ਨਵੀਨੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਬ�ਕ ਦੀ ਪ�ਚੱਿਲਤ ਦਰ ‘ਤੇ Debit Card 
ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਖਾਤੇ ਤ� ਡਿੇਬਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਲਕ ਨਾਨ-ਿਰਫਡੰੇਬਲ ਹਨ।  

5.23.3 ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰਜ 

ਭੌਿਤਕ Debit Card ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬ�ਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।   

5.23.4 ਿਵਧਾਿਨਕ/ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਫੀਸ 

Debit Card ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਦੇਣਯੋਗ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਰਜਜ਼, ਿਡਊਟੀ ਜਾਂ ਡਿੇਬਡਟਸ, ਜਾਂ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ 
ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬ�ਕ ‘ਤੇ (ਪ�ਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ�ਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ) ਜਾਂ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦ ੇਹਨ, ਤਾ ਂਅਿਜਹੇ ਚਾਰਜਜ਼, ਿਡਊਟੀ ਜਾ ਂਕਰ ਨੰੂ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਤ� ਡਿੇਬਟ ਕਰੇਗਾ.  

5.23.5 ਹੋਰ ਚਾਰਜਜ਼ 

ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਿਜੱਥੇ ਹੇਠਾ ਂਿਲਖੇ ਚਾਰਜਜ਼ ਲਈ ਲਾਗ ੂਹੋਵੇ, ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ 
ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਡੇਿਬਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਵੋ ਪਰ ਇਨ�ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹ:ੈ  

a. ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਸ਼ੁਲਕ, ਭਿੌਤਕ Debit Card ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ�ਤੀਸਥਾਪਨ ਲਈ ਜਾਂ 
ਤੁਹਾਡੇ Debit Card ਨਾਲ ਸੰਬਿੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਲਈ।  

b. “ਨੋ ਸ਼ੋ ਿਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ” ਲਈ ਰੱਦੀਕਰਨ ਸ਼ੁਲਕ, ਤੁਹਾਡੇ Visa International Debit Card ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਤ� 
ਹਾਸਲ ਕੀਤ ੇਗਏ ਏਅਰਲਾਈਨ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਿਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਣ ਲਈ 
ਚਾਰਜ।  

c. digiSavings ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ/ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੁਲਕ, ਚਾਹੇ ਅਿਜਹੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਇਨ�ਾਂ ਿਨਯਮਾਂ 
ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ�ਾਂ ਸਦੰਰਿਭਤ ਜਾਂ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।  

d. ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਰਤ� (ਅਿਧਕਾਰਤ ਜਾਂ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ) ਲਈ ਚਾਰਜਜ਼, ਸ਼ੁਲਕ, ਿਨਕਾਸੀ 
ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਰਤ� ਦੇ ਤਨੀਜੇ ਵਜ� ਸਾਨੰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ 
ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ।  



e. ਇਸਦ ੇਇਲਾਵਾ, ਸਾਂਝੇ ਨੈ�ਟਵਰਕ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰ ਆਪਣੇ ATM/POS ਟਰਮੀਨਲ/ਹੋਰ ਿਡਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਲਈ 
ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ੂਸ਼ੁਲਕਾ/ਂਚਾਰਜਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਚਾਰਜ ਨੰੂ ਖਾਤੇ ਤ� 
ਕੱਟ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੁਵਧਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਤ� ਸਵੇਾ ਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਬ�ਕ 
ਦੁਆਰਾ ਸਮ�-ਸਮ� ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਤ� ਕਟੱ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

f. ਤੁਸ� ਵੀ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਤ� ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ Debit Card ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ 
ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਰਚ ਿਵਰੁੱਧ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਘਾਟਾਪੂਰਤੀ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੰੂ ਦੇਣਯੋਗ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ (ਿਬਨ�ਾਂ ਿਕਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਉ�ਿਚਤ ਕਨੰੂਨੀ ਸ਼ਲੁਕ ਸਣੇ)। ਘਟੱ ੋਘੱਟ ਬਕਾਇਆ 
ਰਾਸ਼ੀ (ਬ�ਲੰਸ) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, Debit Card ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ digibank ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜਜ਼ ਲਗਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮ�-ਸਮ� ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਧਸੂਿਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  

g. ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ Debit Card ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਉਸ 
ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਸਮਤੱੁਲ ਿਜਸ ਿਵੱਚ Debit Card ਧਾਰਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਰਿੱਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਦੇ ਨਾਲ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਚਾਰਜਜ, 
ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਚਾਰਜਜ਼, ਸ਼ੁਲਕ ਜੇਕਰ Visa ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਦ ੇਲੈਣਦੇਣਾਂ ਲਈ ਕੋਈ 
ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ, ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ DBS Bank ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਖਾਤ ੇਤ� ਡੇਿਬਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  

5.23.6 ਚਾਰਜਜ਼ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ 

ਅਸ� ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਦੇਣਯੋਗ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ, ਸ਼ਲੁਕ ਜਾਂ ਓਵਰਡ�ਾਫ਼ਟ ਦਰ ਦੀ ਦਰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੂਰਵ 
ਸੰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਿਮਆਦ ਉ�ਿਲਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਜਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਹ 
ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਬਦਲਾਵ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਚਾਰਜਜ਼/ਸ਼ੁਲਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ 
ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਲਾਗ ੂਸ਼ੁਲਕ ਅਤੇ ਚਾਰਜਜ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਗੂ ਟੈਿਰਫ਼ 
ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਪੇਜ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਲਓ।  

5.23.7 ਚਾਰਜਜ਼ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ 

Visa International Debit Card ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਬ�ਕ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਸਰਿਵਸ ਚਾਰਜਜ਼ 
ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ�ਾ ਂਨੰੂ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਖੱਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ� ਇਸ ਜਰੀਏ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ 
ਧਾਿਰਤ ਿਕਸੇ ਖਾਤ/ੇਖਾਿਤਆਂ ਨੰੂ ਡਿੇਬਟ ਕਰਕੇ ਸਰਿਵਸ ਚਾਰਜਜ਼ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਦ ੇਹੋ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਸਰਿਵਸ ਚਾਰਜਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਉਸ ਤਰ�ਾ ਂਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਜਵ� ਬ�ਕ ਲਾਗੂ 
ਿਵਆਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉ�ਿਚਤ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬ�ਕ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤ� ਿਬਨ�ਾਂ Visa International 
Debit Card ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

5.24 Debit Card ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 
5.24.1 ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਿਧਕਾਰ 

ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ Debit Card ਜਾ ਂਖਾਤੇ ਨੰੂ ਜਾ ਂਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤ� ਨੰੂ ਿਬਨ�ਾ ਂਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਨੋਿਟਸ 
ਿਦੱਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ, ਤੁਸ� Debit Card ਦੀ ਵਰਤ� ਜਾਂ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦਾ 
ਯਤਨ ਨਹ� ਕਰੋਗੇ। ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤ� ਠੱਗੀ ਭਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਕੇਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ Debit Card ਦੀ 
ਵਰਤ� ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ (Visa Virtual Debit Card ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ) 
ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ Visa International Debit Card ਨੰੂ ਚੁੰਬਕੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਆਰਪਾਰ ਤ� ਅੱਧਾ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ 
ਹੋਵੇਗਾ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਾਲ Debit Card ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਦੇਣਯੋਗ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਲਕ ਦੀ ਕਈੋ ਵਾਪਸੀ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। 

5.24.2 ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਿਧਕਾਰ 



ਤੁਸ� ਸਾਨੰੂ ਿਲਿਖਤ ਨੋਿਟਸ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਚੁੰਬਕੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਆਰਪਾਰ ਤ� ਅੱਧ ਤ� ਕੱਿਟਆ ਹੋਇਆ ਭੌਿਤਕ Debit Card ਸਾਨੰੂ ਵਾਪਸ 
ਕਰਕੇ (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਜਾਂ virtual Debit Card ਨੰੂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਰਕੇ (Visa Virtual Debit Card ਦੀ ਸਿਥਤੀ 
ਿਵੱਚ) ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਤੁਹਾਡ ੇਡਿੇਬਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤ� ਨੰੂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ� ਸਾਨੰੂ 
ਿਲਿਖਤ ਨੋਿਟਸ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ Debit Card ਨੰੂ ਸਰੰਡਰ/ਅਸਮਰੱਥ ਕਰਕੇ (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ), ਿਜਹੋ ਿਜਹੀ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੰੂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ, ਤੁਸ� PIN ਅਤੇ/ਜਾਂ Debit Card ਦੀ ਵਰਤ� ਜਾਂ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦਾ 
ਯਤਨ ਨਹ� ਕਰਗੇੋ। ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤ� ਠੱਗੀ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

5.24.3 ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ, ਤੁਸ� ਆਪਣੇ Debit Card ਦੀ ਵਰਤ� ਜਾਰੀ ਨਹ� ਰਖੋਗੇ। ਇਸ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੈਣਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਖਾਤੇ ਦੀ 
ਸਮਾਪਤੀ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਇਮ ਰਖੱ ਗਏ ਖਾਤ ੇਨੰੂ ਡਿੇਬਟ ਕਰਨ 
ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਦ� ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ ਲੈਣਦੇਣ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਓਵਰਡ�ਾਫ਼ਟ ਚਾਰਜਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ 5.25.2 ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ 
ਨਹ� ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸ� (ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਿਜਸਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਖਾਤਾ ਬਣਾਈ ਕਾਇਮ 
ਿਗਆ ਹੈ) ਸਾਡੇ ਪ�ਤੀ ਦੇਣਦਾਰ ਰਹੋਗੇ।  

5.24.4 Debit Card ਮ�ਬਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ  

ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ (ਚਾਹੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾ ਂ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ) ਅਤੇ ਸਾਡ ੇਦਰਿਮਆਨ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਤ� ਡੇਿਬਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ 
ਚਾਰਜਜ ਸਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਦੇਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ (ਬੈਲੰਸ) ਲਈ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵੋਗ,ੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋਗੇ।  

5.25 ਅਲਿਹਦਗੀ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ 
5.25.1 Debit Card ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ 

ਅਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣਦਾਰ ਨਹ� ਹ:ੈ  

a. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ Debit Card ਜਾਂ PIN ਿਕਸੇ ਮਰਚ�ਟ ਜਾਂ Debit Card ਲੈਣਦੇਣਾ ਂਨੰੂ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ� 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਟਰਮੀਨਲ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਾਲ 
ਿਕਸੇ ਵੀ Debit Card ਲੈਣਦਣੇ ਨੰੂ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਤ� ਮਨ�ਾ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ; 

b. Debit Card ਲੈਣਦੇਣਾਂ, ਨੰੂ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ� ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਟਰਮੀਨਲ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾ ਂਜਾਂ 
ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਰਾਬੀ, ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਤਰੁੱਟੀ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ 
ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਿਲਤ ਹੋਵੇ; 

c. ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਜਾ ਂਹੋਰ ਤਰ�ਾਂ ਸਾਡੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲ�  ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ 
ਅਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਿਜਹੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਿਕਸੇ ਮਸ਼ੀਨ, ਡੇਟਾ ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ ਿਸਸਟਮ, ਟ�ਾਸਂਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ 
ਨਾਲ, ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਨੰੂਨੀ ਪਹੁੰਚ ਤ� ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਿਕਸ ੇਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਯੰਤਿਰਕ 
ਪ�ਣਾਲੀ, ਡੇਟਾ ਪ�ੋਸੇਿਸੰਗ ਜਾ ਂਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ, ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਿਬਜਲੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਦੈਵੀ ਘਟਨਾ, ਨਾਗਿਰਕ 
ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀਆ ਂਦੁਸ਼ਮਣਾਈਆਂ, ਨਾਗਿਰਕ ਹੰਗਾਿਮਆਂ, ਦੰਿਗਆਂ, ਨਾਕੇਬੰਦੀਆਂ, ਰਕੁਾਵਟਾਂ, ਤੋੜਫੋੜ, 
ਹੜ�ਤਾਲ, ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ, ਅੱਗ, ਹੜ�, ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਿਕਰਤੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤ� ਿਡਲੀਵਰੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾ ਂ
ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤ� ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਿਕਸ ੇਏਜੰਟ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਿਕਸੇ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ 
ਜਾਅਲਸਾਜੀ ਤ� ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਜਾਂ;     



d. ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਉਸਨੰੂ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥਾ 
ਲਈ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈਿਕ ਤੁਹਾਡੇ Debit Card ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਮਾਈ�ੋਿਚਪ ਜਾਂ ਸਰਿਕਟ ਜਾਂ ਿਡਵਾਈਸ ਿਵੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋਵ;ੇ 

e. ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਜਾ ਂਿਦਤੱੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ 
ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ, ਬਾਵਜਦੂ ਇਸਦ ੇਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ ਿਨਰਦਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਿਵਗੜ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ 
ਿਵਗਾੜ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਦ ੇਿਨਰਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਉ�ਿਚਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ; 

f. ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਿਕਸੇ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ 
ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਤ� ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਂਦ ੇਹਨ; ਜਾਂ  

g. ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੈ�ਟਵਰਕ ਦੀ ਖਰਾਬੀ/ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾ 
ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੈ, ਜਾ ਂ

h. ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਪਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਪ�ਦਾਨਕ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨਕ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੈ�ਟਵਰਕ ਪ�ਦਾਨਕ (ਿਜਸ ਿਵੱਚ 
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਪ�ਦਾਨਕ, ਇੰਟਰਨੈ�ਟ ਬ�ਾਉਜ਼ਰ ਪ�ਦਾਨਕ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈ�ਟ ਐਕਸੈ�ਸ ਪ�ਦਾਨਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਨ�ਾਂ ਤੱਕ 
ਸੀਮੀਤ ਨਹ� ਹੈ), ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਿਹਲਾਂ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਉਪਠੇਕੇਦਾਰ ਲਈ।  

ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਅਸ� ਸਾਡੀ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁਝੱ ਕੇ ਕੀਤੀ ਭੱੁਲ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਨੰੂ ਛਡੱ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹਾਂ। 

5.25.2 ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿੱਸਆਵਾ ਂ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨ�ਾਂ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਵੇਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਿਸਆ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਨ�ਾ ਂਨੰੂ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ Debit Card ਜਾਂ 
ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਅਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣਦਾਰ ਨਹ� ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸ� ਿਕਸੇ 
ਵੀ ਮਰਚ�ਟ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲਾਭ, ਛਟੋ ਜਾਂ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ�ਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ�ਾ ਂਦੇ ਿਕਸੇ 
ਵੀ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਗੈਰ-ਿਡਲੀਵਰੀ ਜਾ ਂਗੈਰ-ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸ� ਉਸ Debit Card ਲੈਣਦੇਣ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡ ੇਖਾਤੇ ਤ� ਡੇਿਬਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸ� 
ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਵਾਦ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਿਸੱਧੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ�ਦਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ।  

5.25.3 ਪਿਰਣਾਮੀ ਹਾਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹ� 

ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਰਤ� ਜਾਂ Debit Card ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ 
ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਪ�ਤੱਖ, ਅਪ�ਤੱਖ, ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਜਾਂ ਪਿਰਣਾਮੀ, ਆਰਿਥਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸ� ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰ 
ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�ਾ ਂਨਾਲ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਣੋਗੇ।  

5.25.4  Debit Card-ਨਾਨ-ਪ�ੇਜ�ਟ ਲੈਣਦੇਣਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹ� 

ਅਸ� ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਿਦੱਤੇ ਿਬਨ�ਾ ਂਅਿਜਹ ੇਕਾਰਡ-ਨਾਟ-ਪ�ੇਜ�ਟ ਲੈਣਦੇਣ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਪ�ਮਾਿਣਕ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਿਜਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡ ੇDebit Card ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਅਮਲ ਿਵੱਚ 
ਿਲਆਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ-ਨਾਟ-ਪ�ੇਜ�ਟ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵੋਗ।ੇ ਕਾਰਡ-ਨਾਟ-ਪ�ੇਜ�ਟ ਲੈਣਦੇਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ ਅਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪ�ਤੀ ਦੇਣਦਾਰ ਨਹ� ਹੋਵਾਂਗੇ।   

5.25.5 ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਅਤੇ ਪ�ਮਾਣਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਿਨਰਣਾ 

ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਤਾਖਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ PIN ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਕਾਰਤ Debit Card ਲੈਣਦੇਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰੰਿਧਤ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ 
ਿਰਕਾਰਡ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪ�ਮਾਿਣਕਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੰੁਨ ਸਬਤੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਦਸ਼ੇਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੰਨ�ਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ 
ਤੁਸ� ਿਕਸੇ digiSavings ਸਟੇਟਮ�ਟ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਪਾ�ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸ� ਸਾਨੰੂ ਵੀ ਅਿਧਸੂਿਚਤ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਜਦ� 



ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਨੰੂ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 14 (ਚੌਦਾਂ) ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿਵਵਾਿਦਤ ਨਹ� 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਤਕ ਇਸਨੰੂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

5.25.6 ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾ ਂ

ਤੁਸ� ਆਪਣੇ Debit Card ਅਤੇ/ਜਾਂ PIN ਦੀ ਵਰਤ� ATM ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ Visa International Debit Card 
ਲੈਣਦੇਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ Visa Virtual Debit Card (ਘਰੇਲੂ ਇੰਟਰਨੈ�ਟ ਖਰੀਦ ਲੈਣਦੇਣ) ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਡ 
ਨਾਟ ਪ�ੇਜ�ਟ ਲੈਣਦੇਣਾਂ ਸਿਹਤ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਲੈਣਦੇਣਾਂ ਨੰੂ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੈਣਦੇਣ ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ Debit Card ਅਤੇ/ਜਾਂ PIN ਦੀ 
ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਹੈ। ਅਸ� ਸਾਡੀ ਇਕਿਹਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ‘ਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਸੁਿਵਧਾਵਾ ਂਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 
ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ PIN ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਅਸ� ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਸਿੁਵਧਾ ਨੰੂ 
ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲ�ਦੇ ਹਾ,ਂ ਤਾਂ ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਧਸੂਿਚਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।  

ਤੁਸ� PIN ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਰਕਾਰਡ ਨਹ� ਕਰੋਗ ੇਤਾਂ ਿਕ ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਨੰੂ PIN ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤ� 
ਬਿਚਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸ� PIN ਦੁਆਰਾ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਲੈਣਦੇਣਾ ਂਅਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ DBS Bank ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ 
ਅਿਧਕਾਰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਰੱਦ ਨਹ� ਕਰੋਗੇ। PIN ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ 
ਜਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਾਲੇ ਲੈਣਦੇਣ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ�ਮਾਿਣਕਤਾ ਨੰੂ ਤਸੀਦਕ ਕਰਨ ਦੀ DBS Bank ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ 
ਨਹ� ਹੈ।  

5.25.7 Debit Card ਦੀ ਵਰਤ� 

ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਵੈਧ ਖਰੀਦ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ Debit Card ਦੀ ਵਰਤ� ਨਹ� ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਿਦੰਦੇ 
ਹੋ, ਅਰਥਾਤ ਵਰਤਮਾਨ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਨੰੂਨ ਅਤੇ RBI ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਵਸਤੁਆਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ 
ਖਰੀਦ। 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ PIN ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਤੁਸ� ਸਾਨੰੂ ਹਾਨੀਰਿਹਤ ਠਿਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ 
ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੰਨ ਿਕਸੇ ਵੀ PIN ਦੀ ਤੁਸ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰੋਗ ੇਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਪ�ਿਕਿਰਆਤਮਕ, 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪ�ਸੰਿਗਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਨੋਿਟਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗ,ੇ ਜਾ ਂਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, 
ਿਕਸੇ ਵੀ PIN ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਤੁਸ� ਧਾਰਾ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸ� ਸਾਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਅਿਧਸੂਿਚਤ ਕਰੋਗ ੇਜੇਕਰ:  

a. ਕੋਈ ਵੀ DBS PIN ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪ�ਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
b. ਕੋਈ ਵੀ Debit Card ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤ� ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
c. ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਘਿਟਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਾਨੰੂ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਦੀ ਵਰਤ� ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾ ਂਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੱ�  ਆਏ ਮਤਲਬ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਨੋਿਟਸ ਦ ੇਿਮਲਣ ਤ� ਬਾਅਦ, 
ਅਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤ� ਨੰੂ ਮਅੁੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਸਾਨੰੂ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤ� ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸ� ਸਾਨੰੂ ਤੁਰੰਤ (digibank ਐਪ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਰੋ ਮੋਡ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਤ� ਜੋ 
ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ) ਅਿਧਸੂਿਚਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ�  ਆਏ ਮਤਲਬ ਵਾਲੇ ਿਕਸ ੇਨੋਿਟਸ ਦੇ ਿਮਲਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਅਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� 
ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤ� ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।  

5.26 ਸੋਧ 
5.26.1 ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਵਚੱ ਪਿਰਵਰਤਨ 



ਅਸ� ਪਿਰਵਰਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਧਸੂਿਚਤ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆ ਂਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੰੂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾ ਂ
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਵ� ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾ ਂਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਰਵਰਤਨ ਨੋਿਟਸ ਿਵੱਚ ਉ�ਿਲਖਤ ਿਮਤੀ ਤ� ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� 
ਵਰਿਣਤ ਿਮਤੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ Debit Card ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਖੱਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਪਿਰਵਰਤਨਾਂ ਨੰੂ ਿਬਨ�ਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦ ੇਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਪਿਰਵਰਤਨਾਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ 
ਨਹ� ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ Debit Card ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੰੂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।   

5.26.2 ਪਿਰਵਰਤਨਾਂ ਦਾ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ 

ਅਸ� ਇਨ�ਾਂ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਿਜਹੇ ਪਿਰਵਰਨਾਂ ਨੰੂ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਕੇ 
ਜਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ 
ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਣੁ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।  

5.27 ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ 
5.27.1 ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਧਰਾਂ ਿਜਨ�ਾ ਂਲਈ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਤੁਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤ/ੇਖਾਿਤਆਂ ਦੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ Debit Card ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੇਰਵ ੇਦਾ ਖਲੁਾਸਾ ਹੇਠਾਂ ਿਲਖੇ ਲਈ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ: 

a. ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਜਾਂ, ਿਬਨ�ਾ ਂਿਕਸੇ ਸੀਮਾ ਦ ੇਬ�ਿਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ 
ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਇਲਟੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਉਪਰੋਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਉਦਸ਼ੇ ਿਵੱਚ, ਪ�ਬਧੰ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲ�ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹ ੇਇਹ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦ ੇਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਿਜਸ 
ਿਵੱਚ ਉਕਾਈ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ�ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮੀਤ ਨਹ� ਹੈ; 

b. ਬ�ਕ, �ੇਿਡਟ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਕਾਰਡ ਕਪੰਨੀਆਂ ਜਾਂ �ੇਿਡਟ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਕਾਰਡ ਜਾਂਚਾਂ ਿਵੱਚ ਮਰਚ�ਟਸ; digiSavings ਦੇ 
ਸਟੇਟਮ�ਟ, Debit Card, ਲੇਬਲਜ਼, ਮੇਲਰਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਾਂ ਆਈਟਮ ਿਜਸ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ/ਜਾਂ 
ਹੋਰ ਵੇਰਵ ੇਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਨੰੂ ਿਪ�ੰਟ ਕਰਨ, ਮੇਲ ਕਰਨ, ਮਾਈ�ੋਿਫਲਿਮੰਗ ਨੰੂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਵਅਕਤੀਿ�ਤ 
ਚੈ�ਕਾਂ ਨੰੂ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਉਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏਜੰਸਟ।  

c. ਸਾਡੇ ਵੱਲ�  ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਜਾ ਂਿਵਭਾਗ ਜਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ 
ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਂ ਿਵਸ਼ਲੇਸਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਿਸਸਟਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਲਾਹਕਾਰ 

d. ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾ ਂਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜਾਂ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਚਾਹ ੇ
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਟਾਈ-ਅਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ; 

e. Visa International, MasterCard International ਜਾਂ American Express International; 
f. ਜੋਿਖਮ ਪ�ਬੰਧਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਿਵਚ� ਕੋਈ ਵੀ, DBS Group ਭਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ �ੇਿਡਟ 
ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਅਤੇ �ਾਸ-ਸੇਿਲੰਗ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ। "DBS Group" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ 
ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਸਾਡੀ ਹੋਲਿਡੰਗ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਲੋਿਡੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀ; 

g. ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜਸੰੀ ਜਾਂ ਅਥਾਿਰਟੀ ਜਾਂ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਦਾਲਤ ਿਜੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਖਾ ਸਿਥਤ 
ਹੋਵੇ; ਜਾ ਂ

h. ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੰੂ ਦੇਣਯੋਗ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਰਣ ਰਾਸ਼ੀ ਨੰੂ, ਸਾਡੀ ਵਲੱ�  ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ 
ਲਈ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਲੱ�  ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ; 

i. ਕੋਈ ਵੀ ਪ�ਤੀਭਾਗੀ ਜਾ ਂਤੀਜੀ ਿਧਰ ਿਜਸ ਕੋਲ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਧ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, 
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਇਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ 



ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ;ੈ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ 
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦਾ ਹ;ੈ ਿਜੱਥੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੈਣਦੇਣ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਜਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।  

5.27.2 ਸਵੀਿ�ਤੀ 

ਤੁਸ� ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹੋ ਿਕ: 

a. ਤੁਹਾਡੇ ਿਹਤ ਨੰੂ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ� ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ Debit Card ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦ ੇਸਮ� ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਉਪਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਕੈਮਰੇ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਟੇਪ ‘ਤੇ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। ਤੁਹਾਡ ੇ
ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਰਖੱੇ ਗਏ ਸਾਰੇ 
ਿਰਕਾਰਡਸ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵ ੇ(ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ�ਾਂ ਤੱਕ 
ਸੀਮੀਤ ਨਹ� ਹਨ), ਅਤੇ ਉਪਰ ਵਰਿਣਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰਾ/ਵੀਡੀਓ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਇਸ 
ਤਰ�ਾਂ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਵਰੇਿਵਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੰੁਨ ਪ�ਮਾਣ ਮਨੇੰ ਜਾਣਗੇ।   

5.27.3 ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦ ੇਤਿਹਤ ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹ� 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਿਕਸ ੇਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਹੋਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸ� ਅਤੇ 
ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਣੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸਦੀ ਤੁਸ� ਸਾਨੰੂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪ�ਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਿਕਸੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ 
ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।  

5.27.4 ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ 

ਤੁਸ� ਸਾਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋਗ ੇਜੋ ਅਸ� Debit Card ਜਾ ਂਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ 
ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤ� ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਉ�ਿਚਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਬਿੰਧਤ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਮੁੱਕਦਮੇ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ 
ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾ ਂ
ਅਸ� ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ Debit Card ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਨੰੂ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ 
Debit Card ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

5.27.5 ਸਿਹਮਤੀ ਧਾਰਾ 

ਅਸ� ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਮ� ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ 
ਅਦਾਲਤ, ਅਰਧ ਿਨਆਇਕ ਅਥਾਿਰਟੀ, ਕਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ�ਸੰਿਗਕ ਿਵੰਗ, RBI, ਆਮਦਨ ਕਰ 
ਅਥਾਿਰਟੀਆਂ, ਸਿੰਵਧਾਨਕ ਅਥਾਿਰਟੀਆਂ, ਿਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, �ੇਿਡਟ ਿਬਊਰ/ੋਏਜੰਟਸ/ਿਵ�ੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਈੋ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਬ�ਕ ਨਾਲ 
ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਐਸਿੋਸਏਟ ਜਾ ਂਸਿਹਯੋਗੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ/ਸਾਡ ੇਵੇਰਵ,ੇ ਖਾਤ,ੇ ਜਮਾਂ, ਲੈਣਦੇਣ, ਜਾਂ ਬ�ਕ ਦ ੇਨਾਲ 
ਡੀਿਲੰਗਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.  

5.28 ਦਸਤਾਵਜ਼ੇਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ 
5.28.1 ਸੰਚਾਰ 

ਅਸ� ਐਪ-ਿਵੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ, ਪ�ਤੀਿਲਪੀ ਸੰਚਾਰ, ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਸੇਜ ਿਸਸਟਮ (SMS), ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਮੇਲ, ਸਾਡੇ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 
ਰਿਜਸਟਰਡ ਵਰਤਮਾਨ ਪਤ ੇ‘ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਪ�ੀਪੇਡ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਡਲੀਵਰੀ ਦੁਆਰਾ Debit Card ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ 
ਨੋਿਟਸ ਖਾਤਾ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਪ-ਿਵੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ਾ/ਂਪ�ਤੀਿਲਪੀ/SMS/ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ 
ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਨੋਿਟਸਾਂ ਨੰੂ ਵਾਹਕ ਦਰੇੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ�ਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸੇ ਿਦਨ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ 
ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ�ੀ-ਪੇਡ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜ ੇਗਏ ਸੰਚਾਰਣ ਅਤੇ ਨੋਿਟਸਾਂ ਨੰੂ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਡਾਕ 
ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਪੋਸਿਟੰਗ ਦੀ ਿਮਤੀ ਦ ੇਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ‘ਤੇ ਿਡਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ 



ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ ਤਾਂ ਪੋਸਿਟੰਗ ਦੀ ਿਮਤੀ ਦ ੇਪੰਜ (5) ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਿਡਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਮੰਿਨਆ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸੰਚਾਰ digibank ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨਾਲ Debit Card ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

5.28.2 ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 

ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਰਟ ਔਫ ਸੰਮਨਸ, ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵੇਰਵ ੇਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਨੰੂਨੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਜਾ ਂਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਜਸਨੰੂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਨੰੂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਡਲੀਵਰ ਕਰਕ,ੇ ਇਸਨੰੂ ਸਧਾਰਣ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਅੰਿਤਮ ਿਗਆਤ ਪਤ ੇ‘ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ (ਚਾਹੇ ਡਾਕਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਂਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਨਵਾਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਿਨਵਾਸ ਜਾਂ ਹੋਰ 
ਤਰ�ਾਂ ਹੋਵੇ) ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਕੇਰ ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਡਲੀਵਰ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਿਡਲੀਵਰੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਉ�ਿਚਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਮੰਨੀ ਜਾ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 
ਪੋਸਿਟੰਗ ਦੀ ਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਮੰਨੀ ਜਾਵਗੇੀ। ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਇਨ�ਾ ਂਦੋ (2) ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, 
ਅਸ� ਕਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।  

5.29 ਫੁਟਕਲ 
5.29.1 ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 

ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਲਘੰਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤ� 
ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗਤ, ਸ਼ੁਲਕ ਜਾ ਂਖਰਚ (ਕਨੰੂਨੀ ਲਾਗਤਾਂ ਸਣੇ) ਜੋ ਸਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, 
ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਘਾਟਾਪੂਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।   

5.29.2 ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੈਣਦੇਣ 

ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਕਾਰਡ ਲੈਣਦੇਣ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਉਸ ਮੁਦਰਾ ਤ� ਿਭੰਨ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ digiSaving ਬਣਾਈ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਅਸ� ਅਿਜਹੇ ਲੈਣਦੇਣ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾ ਿਵੱਚ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਦਰ (ਦਰਾਂ) ‘ਤੇ 
ਪਿਰਵਰਿਤਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ;ਂ ਅਤੇ Debit Card ਲੈਣਦੇਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ 
digiSavings ਿਵੱਚ ਡੇਿਬਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸ� ਇਨ�ਾਂ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਾਨੰੂ ਦਣੇਯੋਗ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੇਿਬਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਿਵੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 
�ੇਿਡਟ ਅਤੇ ਚਾਰਜਜ਼ ਨੰੂ ਵਟਾਂਦਰ ੇਦੀ ਅਿਜਹੀ ਦਰ (ਦਰਾਂ) ‘ਤੇ ਪਿਰਵਰਿਤਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸ� ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।  

5.29.3 ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ�  ਿਨਰਦੇਸ਼ 

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ�  ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਾਂ ਿਨਰਦੇਸ਼ digibank ਐਪ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ 
ਸੰਭਵ ਨਹ� ਹਨ, ਤਾ ਂਇਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤ� ਨੇੜਲੀ DBS Bank ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਿਲਿਖਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਅਸ� ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਮੇਲ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਨੰੂ, ਅਤੇ ਟੇਲੀਫ਼ੋਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, 
ਅਿਜਹਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਭਲੇ ਹੀ ਤੁਸ� ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਨਹ� 
ਿਦੱਤੇ ਹੋਣ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।  

5.29.4 ਘਾਟਾਪੂਰਤੀ 

ਤੁਸ� ਸਾਨੰੂ ਿਕਸ ੇਵੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ, ਹਾਨੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਿਵਰੁੱਧ ਘਾਟਾਪੂਰਤੀ ਕਰੋਗ,ੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੌਿਲਸਟਰ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀਆਂ 
ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚ (ਕਨੰੂਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ�ਾਂ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ Debit Card ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਨੰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ 
ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਜਾਂ Debit Card ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਤੁਸ� 
ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੱ�  ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸ ੇਏਜੰਟ ਜਾਂ ਪ�ਤੀਿਨਧ ਵੱਲ�  ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਸ ੇਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਠੱਗੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦੁਰ-



ਿਵਵਹਾਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, Debit Card ਅਤੇ/ਜਾਂ PIN ਦਾ ਠੱਗੀ 
ਨਾਲ/ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ/ਡੁਪਲੀਕੇਟ/ਗਲਤ ਵਰਤ�/ਦੁਰਵਰਤ� ਦੀ ਵਜ�ਾ ਨਾਲ, ਪ�ਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ�ਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ, ਸਾਨੰੂ ਸਿਹਣੀ ਜਾਂ 
ਚੁੱਕਣੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

5.29.5 ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾ ਂ

ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, Debit Card ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਖਾਿਤਆਂ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਸਾਡੇ ਪ�ਚਿਲਤ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਖਾਿਤਆਂ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਨਯਮਾ ਂ
ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਿਵਰੋਧ ਜਾਂ ਅਸੰਗਤਤਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬ�ਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਦੋਵਾਂ ਿਵਚ� 
ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤ ੇਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।  

5.29.6 ਵੱਖ ਹੋਣਾ 

ਜੇਕਰ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕਈੋ ਸ਼ਰਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਤਿਹਤ ਗੈਰਕਨੰੂਨੀ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਗ ੂਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੰੂ, ਅਿਜਹ ੇ
ਕਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀਮਾ ਤੱਕ, ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤ� ਵੱਖ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ 
ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਿਬਨ�ਾਂ ਿਜੱਥ� ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਅਪ�ਭਾਵੀ ਕਰ ਿਦਤੱਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

5.29.7 ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹ� 

ਸਾਡੀ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰ ਜਾਂ ਉਪਾਅ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਫਲਤਾ, ਨਾ ਹੀ 
ਵਰਤ� ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ, ਉਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਗੇੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰ ਜਾਂ ਉਪਾਅ ਦੀ ਕੋਈ 
ਇਕਿਹਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਵਰਤ� ਉਸਦੇ ਅੱਗ ੇਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਤ� ਨੰੂ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰ ਜਾਂ ਉਪਾਅ ਨੰੂ ਰੋਕੇਗੀ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 
ਿਵੱਚ ਸਾਡ ੇਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਕਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰ ਜਾ ਂਉਪਚਾਰ ਦੇ ਸੰਿਚਤ ਹਨ ਅਤੇ 
ਿਨਵੇਕਲੇ ਨਹ� ਹਨ।  

5.29.8 ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਲੈਣਦੇਣ/ Debit Card ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾ ਂ

ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ, ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਭੌਿਤਕ Debit Card ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਿਖਮ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ ਭਿੇਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, PIN ਨੰੂ digibank ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਉਪਰ ਸੰਦਰਿਭਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਘਿਟਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਸ� ਆਪਣੇ ਿਵਵੇਕ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪ�ਚਿਲਤ 
ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾ ਂ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ�ਤੀਸਥਾਪਨ PIN ਅਤੇ/ਜਾਂ ਭੌਿਤਕ Debit Card ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ 
ਪ�ਤੀਸਥਾਪਨ ਸ਼ੁਲਕ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮ�, PIN ਨੰੂ digibank ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ� ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

5.29.9 ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� 

ਅਸ� ਅਤੇ/ਜਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਿਦੱਤੇ ਿਬਨ�ਾ ਂਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� 

a. ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਵਾਰਵਾਰਤਾ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾ,ਂ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਘੰਿਟਆਂ, 
ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਸਿੁਵਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ�ਕਾਰ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ 
ਿਵੱਚ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ ਂਜਾਂ  

b. ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੰੂ ਜੋੜ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਅਥਾਿਰਟੀ, ਿਗਆਨ ਜਾਂ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਿਬਨ�ਾਂ 
ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਜਾਂ ਉਸੇ ਮਤਲਬ ਵਾਲੀ ਵਰਤ� ਦ ੇਸਾਰੇ ਲੈਣਦੇਣਾਂ ਲਈ 
ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੋਗ,ੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਰਤ� ਜਾਂ ਉਸੇ ਮਤਲਬ ਵਾਲੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਾਡ ੇਿਵਰੁੱਧ ਦਾਅਵਾ 
ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  



ਅਸ� ਅਤੇ/ਜਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਮ�, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਸਚੂਨਾ ਿਦੱਤੇ ਿਬਨ�ਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਿਬਨ�ਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਤੀਜ ੇਪੱਖ ਨੰੂ ਹੋਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਸੁਿਵਧਾ, ਹਾਨੀ ਜਾ ਂਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦ ੇਿਬਨ�ਾ:ਂ 

a. ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸੀਮੀਤ, ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਜਾਂ 
b. ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੰੂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਿਜਹੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਅਸ� ਉ�ਿਚਤ ਸਮਝਦ ੇਹਾ;ਂਜਾਂ  

c. ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਰਤ�ਕਾਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਅਥਾਿਰਟੀ ਨੰੂ ਰੱਦ ਜਾਂ 
ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ;ੋ ਜਾਂ 

d. ਿਕਸੇ ਵੀ Debit Card ਅਤੇ/ਜਾਂ PIN ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰਿਹਣ ਿਦਓ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।   
ਿਕਸੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਿਵਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦਰਿਮਆਨ ਿਨਬੇੜੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ 
ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਦਾਆਵਾ ਨਹ� ਕਰੋਗੇ।  

Visa Virtual International Debit Card/digiSavings ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ 
ਨਾਲ ਜਮ�ਾ ਂਿਦੱਤੀ ਗਈ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਚੈ�ਕ (ਹਾਉਸ ਚੈ�ਕ ਸਿਹਤ) ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੰੂ ਉਦ� ਤੱਕ ਕੱਢਵਾਇਆ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਜਦ� ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ 
ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੰੁਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੰਨ�ਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।     

5.29.10 ਭੁਗਤਾਨ, ਚਾਰਜ, ਸ਼ਲੁਕ, ਲਾਗਤਾ ਂਅਤੇ ਕਰ 

ਤੁਸ� ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਲਈ ਅਿਜਹੇ ਚਾਰਜਜ ਅਤੇ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋਗ ੇਜੋ ਅਸ� ਸਮ�-ਸਮ� ‘ਤੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹ ੇਤੁਸ� ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ੋਜਾਂ ਨਹ�। ਅਸ� ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 
ਪ�ਬੰਧ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਰਤ� (ਅਿਧਕਾਰਤ ਜਾਂ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ) ਲਈ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜਜ਼, ਸ਼ੁਲਕਾ,ਂ ਿਨਕਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ�ਬੰਧਾਂ 
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਹੋਈ ਹਾਨੀ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਡਿੇਬਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਧਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਿਕਸੇ ਬਨੇਤੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ 
ਿਕਸੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਿਜਹੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ� 
ਤੁਹਾਨੰੂ �ੇਿਡਟ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ (ਪਰ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਨਹ�)। ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਦਰਾ ਂਜਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਿਵਆਜ 
ਅਤੇ ਚਾਰਜਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। ਿਜੱਥੇ ਿਕਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਡਿੇਬਟ ਜਾਂ �ੇਿਡਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਨੰੂ ਦੂਜੀ ਮੁਦਰਾ ਿਵੱਚ ਰੂਪਾਂਤਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉ�ਥੇ ਅਸ� 
ਅਿਜਹੇ ਰੂਪਾਂਤਰਨਾਂ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾ ਂਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਦਰ ‘ਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ 
ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ GST ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਸ� ਦੇਣਯੋਗ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤਰ�ਾ ਂਦੇ 
GST ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋਗ ੇਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਘਾਟਾਪੂਰਤੀ ਕਰੋਗ ੇਿਜਸਨੰੂ GST ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਾਨੰੂ 
ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਨੰੂਨੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸ� ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ GST ਲਈ ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਡੇਿਬਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ,ਂ ਿਜਸ 
ਿਵੱਚ ਉਸ ੇਤਰੀਕ ੇਦੇ ਦੇਣਯੋਗ ਿਡਫਾਲਟ ਿਵਆਜ ਿਜਵ� ਿਕ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱਚ ਜਾ ਂ�ੇਿਡਟ ਸਿੁਵਧਾਵਾਂ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ 
ਸੰਬੰਿਧਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱਚ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਜਜ਼, ਨੰੂ ਅਸ� ਸਮ�-ਸਮ� ‘ਤੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਭਲੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਡੇਿਬਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਖਾਤੇ ਤ� ਅਿਤ ਿਨਕਾਸੀ (overdrawn) ਹੋ 
ਜਾਵੇ.  

5.29.11 ਦੇਣਦਾਰੀ 

ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਨੰੂ ਹੋਈ ਿਕਸੇ 
ਵੀ ਹਾਨੀ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ� ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਸਵਾਏ ਇਸਦ ੇਿਕ ਿਜੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾ ਂਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕੀਤੀ 



ਗਈ ਭੁੱਲ ਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਹਾਨੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸ� ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਨੰੂ ਹੋਣ ਵਲੀ 
ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਸੁਿਵਧਾ, ਹਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਿਲਖੇ ਤ� ਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹ:ੈ  

a. ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਵਰਤ�ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ 
ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹਵੋ ੇਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਵਗਾੜੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ 
ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾ ਂਿਵਗਾੜ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਦਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਉ�ਿਚਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹ� 
ਹੋਵੇਗਾ।   

b. ਸਾਡ ੇਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਤੁਹਾਡਾ ਿਕਸੇ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ 
ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਤ� ਵਾਂਿਝਆ ਹੋਣਾ; ਜਾਂ  

c. ਿਸਸਟਮ ਮ�ਟੇਨ�ਸ ਜਾਂ ਬ�ੇਕਡਾਉਨ/ਿਕਸੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਹ� ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਕਸ ੇਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾ ਦਾ 
ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੋਣਾ, ਜਾ ਂ

d. ਸਾਡੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਿਕਸੇ 
ਵੀ ਸ਼ਰਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਿਵਚੱ ਅਸਫਲਤਾ, ਜੇਕਰ ਅਿਜਹੀ ਅਸਫਲਤਾ ਿਕਸੇ ਮਸ਼ੀਨ, ਡੇਟਾ ਪ�ੋਸੈ�ਿਸੰਗ ਿਸਸਟਮ ਜਾਂ 
ਟ�ਾਂਸਿਮਸ਼ਨ ਿਲੰਕ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੱਕ ਿਕਸੇ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਵੈਧ ਪਹੁੰਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ 
ਕਾਰਜ ਿਜਵ� ਿਕ ਰੱਬੀ ਕਾਰਜ, ਯੁਧੱ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਈਆਂ, ਨਾਗਿਰਕ ਹੰਗਾਮੇ, ਦੰਗ,ੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀਆਂ, 
ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਤੋੜਫੋੜ, ਹੜ�ਤਾਲਾਂ, ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ, ਅੱਗ, ਹੜ�, ਸਮਗਰੱੀ ਜਾਂ ਿਕਰਤੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤ� 
ਿਡਲੀਵਰੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਸਾਡ ੇਕੰਟਰੋਲ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੀ ਿਕਸੇ ਘਟਨਾ ਤ� ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹ;ੈ ਜਾਂ  

e. ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾ ਂਵਰਤ�ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਜਾਂ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਵਾਂ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ 
ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹਵੋ ੇਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਿਵਗਾੜੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ 
ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾ ਂਿਵਗਾੜੇ ਗਏ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਉ�ਿਚਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ 
ਨਹ� ਹੋਈ ਹੇਵਗੀ।  

f. ਿਜਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ Debit Card ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ATM ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ 
ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ। ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਲਾਗ ੂਸਥਾਨਕ ਿਨਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.   

g. ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾ ਤ� ਡੇਟਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਉਨਲੋਿਡੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖ਼ਮ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ 
ਨਹ� ਹੋਣਗੇ। 

h. ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ�ਤੱਖ, 
ਅਪ�ਤੱਖ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਿਰਣਾਮੀ, ਆਰਿਥਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸ� ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰ 
ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।  

5.29.12 ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡਸ 

ਗਣਨਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੁੱਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਡ ੇਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ 
ਫੈਸਲਾਕੰੁਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੰਨ�ਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ।  

5.29.13 ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਦਾ ਉਲਟਾਅ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤ� ਜਾਂ ਅਿਜਹੇ ਮਤਲਬ ਵਾਲੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ:ੈ 



a. ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਡੇਿਬਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਡੇਿਬਟ ਨੰੂ ਗਲਤ ਿਵੱਚ ਉਲਟ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਜਾਂ ਖਾਤੇ ਨੰੂ 
ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਡੇਿਬਟ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ; ਜਾਂ 

b. ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਰ ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦਾ 
ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।  

ਤਦ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਡੇਿਬਟ ਕਰਕੇ ਅਸ� ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ.  

5.29.14 ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ�  ਿਨਰਦੇਸ਼ 

ਸਾਰੀਆ ਂਬੇਨਤੀਆਂ ਜਾਂ ਿਨਰਦੇਸ਼ digibank ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸ� ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਮੇਲ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ 
ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਨੰੂ, ਅਤੇ ਟੇਲੀਫ਼ਨੋ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਅਿਜਹਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਭਲੇ ਹੀ ਤੁਸ� ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਨਹ� ਿਦੱਤੇ ਹੋਣ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਿਲਿਖਤ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖ਼ਮ ‘ਤੇ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 
ਅਸ� ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ� ਹੋਵਾਂਗੇ।  

5.29.15 ਇਨ�ਾਂ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਜੋ ਪ�ਚਿਲੱਤ ਹੋਣਗੇ। 

ਇਨ�ਾਂ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਾਤ ੇ(ਖਾਿਤਆਂ) ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ� ੋਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮ,ੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (ਿਮਆਂ) ਜਾਂ ਅਿਜਹੇ ਇਕਰਾਰਨਾਿਮਆਂ ਦੇ ਤਿਹਤ ਪੈਦਾ 
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਪ�ਤੀਸਥਾਿਪਤ ਨਹ� ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਨ�ਾਂ ਿਨਯਮਾਂ 
ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਨ�ਾ ਂਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਵਰਡ ਿਵਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਾਂ 
ਿਵੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ�ਾ ਂਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਪ�ਚੱਿਲਤ ਹੋਣਗੇ।  

5.29.16 ਵਾਧੂ ਲਾਭ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪ�ੋਗਰਾਮ 

ਅਸ� ਸਾਡੇ Debit Card ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇਕੋ-ਇਕ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿਧਕਾਰ ‘ਤੇ, ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਲਾਭਾਂ ਜਾਂ 
ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਿਜਹੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਜੱਥੇ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡ ੇਕਨੰੂਨੀ 
ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਿਹਸੱਾ ਨਹ� ਬਣਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਿੂਚਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨ�ਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਇਨ�ਾਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾ ਂ
ਜਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਜਾ ਂਪ�ੋਗਰਾਮ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

5.29.17 ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ 

ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਰ ਜਾ ਂ
ਅਸਫਲਤਾ ਸਾਡੇ ਿਕਸ ੇਅਿਧਕਾਰ ਨੰੂ ਿਤਆਗ ਕਰਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਅਸ� ਆਪਣੇ 
ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਤਦ ਿਤਆਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦ� ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਲਿਖਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰ�ਾ ਂਦੇ ਿਤਆਗ ਬਾਰੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 
ਅਿਧਸੂਿਚਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ।  

5.29.18 ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਕਨੰੂਨ 

ਇਹ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦ ੇਵੱਖਰੇ 
ਿਨਆਂ ਖੇਤਰ ਪ�ਤੀ ਸਮਰਿਪਤ ਹੁੰਦ ੇਹੋ।  

 


