
 

 

      Visa Virtual Debit Card மற்றும் Visa International Debit 

Card - கான விதிமுறறகள் மற்றும் நிபந்தறனகள் 

5.1 Debit Card விதிமுறறகள் மற்றும் நிபந்தறனகள் 

இந்த விதிமுறறகள் மற்றும் நிபந்தறனகள் உங்கள் Debit Card-க்கு 

பபாருந்தும். Debit Card-இல் றகப ாப்பமிடுவதற்கு அல்லது 

ப ன்படுத்துவதற்கு முன் அவற்றற கவனமாகப் படிக்கவும். இந்த 

விதிமுறறகள் மற்றும் நிபந்தறனகறள நீங்கள் படிக்கும் பபாது, 

"நீங்கள்", "உங்கள்" மற்றும் "காரட்ு உறுப்பினர"் என்பது digibank e-wallet 

கணக்கு அல்லது digiSavings றவத்திருக்கும் நபறரக் குறிக்கும். "நாங்கள்", 

"எங்கள்", "நாங்கள்" மற்றும் "வங்கி" ஆகி  வாரத்்றதகள் DBS Bank India 

Limited அதன் கீழ் வருவன மற்றும் ஒதுக்கீடற்டக் குறிக்கின்றன. 

5.2 விதிமுறறகளின் பபாருந்தக்கூடி  தன்றமயுறட றவ 

இதில் உள்ள விதிமுறறகள் மற்றும் நிபந்தறனகள் உங்களுக்கும் DBS 

Bank India Limited நிறுவனத்திற்கும் இறடப  ஒரு ஒப்பந்தத்றத 

உருவாக்குகிறது. இந்த விதிமுறறகள் மற்றும் நிபந்தறனகறள நீங்கள் 

நிபந்தறனயின்றி ஏற்றுக்பகாண்டதாகக் கருதப்படுவீரக்ள் மற்றும் 

பதாடரப்ுறட  RBI Regulations, Exchange Control regulations of Reserve Bank of 

India ("RBI"), Foreign Exchange Management Act 1999 இன் பரிவரத்்தறன 

கடட்ுப்பாடட்ு விதிமுறறகளுக்கு இணங்குவறத உறுதிபெ ்யும் 

பபாறுப்றப ஏற்றுக்பகாள்வீரக்ள். கணக்கு அல்லது digiSavings திறப்பதன் 

மூலம் அவ்வப்பபாது மற்றும் அறனதத்ு விதிகள் மற்றும் 

ஒழுங்குமுறறகளின் கீழ் கட்டறமக்கப்படட்ுள்ளது. 

இந்த விதிமுறறகள் மற்றும் நிபந்தறனகள் digibank e- wallet அல்லது 

digiSavings பதாடரப்ான விதிமுறறகள் மற்றும் நிபந்தறனகறள 

இழிவுபடுத்தாமல் கூடுதலாக இருக்கும். நீங்கள், Debit Card பதாடரப்ான 

ஏபதனும் பெறவகள்/வெதிகறளப் ப ன்படுத்தும்பபாது, அத்தறக  

பெறவகள்/வெதிகளுக்காக அவ்வப்பபாது DBS Bank India Limited 

வகுத்துள்ள விதிமுறறகள் மற்றும் நிபந்தறனகளுக்குக் 

கடட்ுப்படுவீரக்ள். 

5.3 வறர றறகள் 

பவறுவிதமாக அறமக்கப்படாவிட்டால், பின்வரும் பொற்களுக்கு இங்பக 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ள பபாருள் இருக்கும். ஒருறம குறிக்கும் பொற்கள் 

பன்றம மற்றும் பநரம்ாறாக அடங்கும்; ஆண்பால் பாலினத்றதக் 

குறிக்கும் பொற்களில் பபண்பால் அல்லது நடுநிறல பாலினம் மற்றும் 



 

 

பநரம்ாறாகவும் அடங்கும்; நபரக்றளப் பற்றி  குறிப்புகள் ஒரு தனிநபர,் 

நிறுவனம் அல்லது அறக்கட்டறளக்கான குறிப்புகளாகவும், சூழலுக்குத ்

பதறவப்படும் மற்றும் பநரம்ாறாகவும் கருதப்பட பவண்டும். உட்பிரிவு 

மற்றும் பிற ஒத்த தறலப்புகள் எளிதாகக் குறிப்புக்கானறவ மற்றும் 

இங்குள்ள எந்த விதியின் விளக்கத்றதயும் பாதிக்காது. இந்த 

ஒப்பந்தத்தில், பதறவப்படாவிட்டால்: 

a.  “கணக்கு” என்பது digibank e-wallet மற்றும் digiSavings அல்லது 

அவற்றில் ஏபதனும் உள்ளடங்கும். 

b. "ATM" என்பது ஒரு தானி ங்கி படல்லர ்பமஷின் அல்லது காரட்ு 

இ க்கப்படும் இ ந்திரம் அல்லது ொதனம், நம்முறட து அல்லது 

பகிரப்பட்ட பநட்பவாரக்்கில் உள்ள மற்பறாரு வங்கியுடன், உங்கள் 

கணக்கில் எங்களிடம் இறக்கும் உங்கள் பணத்றத அணுக உங்கள் 

Visa International Debit Card-ஐ ப ன்படுத்தலாம். 

c. "ATM வரம்பு" என்பது, ஒரு நாள் அல்லது ஒரு பரிவரத்்தறனக்கு 

அடம் மூலம் நீங்கள் பமற்பகாள்ளக்கூடி  அறனத்துப் பணம் 

எடுப்பதற்கும் மற்றும்/அல்லது பவறு எந்தப் பரிவரத்்தறனக்கும் 

வங்கி ால் பரிந்துறரக்கப்பட்ட அதிகபடெ் அனுமதிக்கப்பட்ட 

வரம்பு ஆகும். 

d. "காரட்ு பரிவரத்்தறன" என்பது Debit Card-இன் றகப ாப்பம் 

அல்லது PIN அல்லது பவறு எந்த வறகயிலும், விற்பறன 

வறரபவாறலப் பபாருட்படுத்தாமல், ஏபதனும் பபாருடக்ள், 

பெறவகள் மற்றும்/அல்லது பிற பலன்களுக்குெ ்பெலுதத்ப்பட்ட 

பணம் அல்லது எந்தத் பதாறகற யும் குறிக்கிறது. மற்ற வவுெெ்ர ்

அல்லது படிவத்தில் நீங்கள் றகப ாப்பமிடட்ுள்ளீரக்ள் மற்றும் 

எங்களால் அங்கீகாரம் பகாரப்படட்ுள்ளதா. 

e. "காரட்ு-இல்லாத பரிவரத்்தறன" என்பது, காரட்ு உறுப்பினரும் 

காரட்ும் ப ன்படுத்தும் பநரத்தில் உடல் ரீதி ாக இல்லாத ஒரு 

வணிகெ ்சூழலில் பெ ் ப்படும் பரிவரத்்தறன என்று பபாருள். 

வழக்கமான காரட்ு-தற்பபாது அல்லாத பரிவரத்்தறனகளில் 

இறண  அடிப்பறடயிலான பரிவரத்்தறனகள், அஞ்ெல், 

பதாறலபபசி அல்லது பதாறலநகல் ஆரட்ரக்ள் அல்லது 

முன்பதிவுகள் அல்லது பதாடரெ்ச்ி ான பகாடுப்பனவுகள் 

ஆகி றவ அடங்கும். Visa Virtual Debit Card-க்கான அறனதத்ு 

பரிவரத்்தறனகளும் காரட்ு அல்லாத பரிவரத்்தறனகளாக 

இருக்கும். 

f. "digiSavings" என்பது Debit Card ப ன்படுத்துதல் மற்றும்/அல்லது 

மின்னணுெ ்பெறவகள் மூலம் நீங்கள் அணுகுவதன் மூலம் 

பெ ல்படத் தகுதி ான கணக்காக எங்களால் நி மிக்கப்பட்ட 

பெமிப்புக் கணக்றகக் குறிக்கிறது. 



 

 

g. "digibank app" என்பது பமாறபல் ொதனங்களுக்கான அப்ளிபகஷன் 

என்று பபாருள்படும், அறத நீங்கள் நி மிக்கப்பட்ட இடம் அல்லது 

ஆப் ஸ்படாரில் இருந்து பதிவிறக்கம் பெ ் லாம். 

h. "digibank e-wallet அல்லது digibank e-wallet கணக்கு" என்பது digibank 

ப ன்பாட்டின் மூலம் digibank வழங்கும் த ாரிப்பு மற்றும் உங்கள் 

பமாறபல் ஃபபானில் பணப்றப ாக நீங்கள் ப ன்படுத்தக்கூடி  

ஒரு பெமி கிபளாஸ்ட் ப்ரீபப ்ட் கடட்ண கருவி (வட்டி அல்லாத) 

பவறு ஏபதனும் அனுமதிக்கப்பட்ட ொதனம் ஆகும். 

i. "எலக்ட்ரானிக் பெறவகள்" என்பது வங்கி மற்றும் பிற பெறவகள் 

அல்லது வெதிகறள நாம் மற்றும்/அல்லது எந்தபவாரு 

பங்பகற்பாளரும் அவ்வப்பபாது உங்களுக்குக் கிறடக்கெ ்

பெ ் லாம் மற்றும் மின்னணு வழிமுறறகள் மூலம் வழங்கப்படும், 

இதில் காரட்ு, மின்னணு கணினி அல்லது பதாறலதப்தாடரப்ு 

ொதனங்கள் அல்லது இ ங்கும் கணக்குகளின் முறறகள் 

இந்தி ாவிற்கு பவளிப , மற்றும் சூழல் பதறவப்படும் இடங்களில், 

மின்னணுெ ்பெறவகறள அணுகுவதற்குப் ப ன்படுத்தப்படும் 

ஏபதனும் PIN மற்றும்/அல்லது காரட்ு. 

j. "GST" என்பது ஏபதனும் ஒரு ெரக்கு மற்றும் பெறவ வரிற க் 

குறிக்கும், அதற்குப் பதிலாக அல்லது அறதெ ்ொரந்்து எந்தப் 

பப ரால் அறழக்கப்பட்டாலும் அதற்குப் பதிலாக விதிக்கப்படும் 

அபத வரி உட்படும். 

k. "தகவல்" என்பது உங்களிடமிருந்பதா அல்லது எந்தபவாரு 

ப னரிடமிருந்தும் அல்லது பணம் அல்லது கணக்கு அல்லது 

ஏபதனும் பரிவரத்்தறன பதாடரப்ான பிற பதாடரப்ுறட  

விவரங்கள் பற்றி  தகவல். 

l. "ெரவ்பதெ பரிவரத்்தறனகள்" என்பது இந்தி ா, பநபாளம் மற்றும் 

பூட்டானுக்கு பவளிப  Debit Card மூலம் நீங்கள் பெ ்யும் 

பரிவரத்்தறனகறளக் குறிக்கிறது. 

m. “வி ாபாரி” என்பது வங்கியுடன் ஒப்பந்தம் பெ ்து பகாள்ளும் 

எந்தபவாரு தனிநபர,் நிறுவனம் அல்லது பபருநிறுவனம் அல்லது 

மாஸ்டரக்ாரட்ு இன்டரப்நஷனல், விொ இன்டரப்நஷனல் 

ஆகி வற்றின் உறுப்பினர ்அல்லது உரிமதாரர ்அல்லது பவறு எந்த 

மின்னணு பெறவ வழங்குநரும், ப ன்பாடு மற்றும்/அல்லது 

ஏற்றுக்பகாள்வது பதாடரப்ாக அத்தறக  நபருக்கு, 

பெறவகளுக்காக அல்லது வழங்கப்பட்ட அல்லது பெலுதத்ப்பட்ட 

கட்டணத்திற்கான அடற்ட. 

n. "பங்பகற்பாளர"் என்பது, இந்தி ாவிபலா அல்லது பவறு இடத்திபலா, 

பநரடி ாகபவா அல்லது மறறமுகமாகபவா, மின்னணுெ ்பெறவகள் 

அல்லது காரட்ு பதாடரப்ாக ஏபதனும் பபாருடக்ள் மற்றும் 

பெறவகறள வழங்குவதில் பநரடி ாகபவா அல்லது 



 

 

மறறமுகமாகபவா பங்பகற்கும் அல்லது ஈடுபடும் எந்தபவாரு நபர,் 

நிறுவனம், நிறுவனம் அல்லது ெங்கம் ஆகும். 

o. "PIN" என்பது காரட்ின் ப ன்பாடு மற்றும்/அல்லது எலக்ட்ரானிக் 

பெறவகளின் அணுகல் பதாடரப்ாக digibank ப ன்பாட்டில் உள்ள 

ப னரால் உருவாக்கப்பட்ட PIN-ஐ குறிக்கிறது. 

p. "பாயின்ட ்ஆஃப் பெல்/POS" பரிவரத்்தறனகள் என்பது 

வணிகரக்ளின் விற்பறன முறன ங்களில் பதாடங்கப்பட்ட 

பரிவரத்்தறனகறளக் குறிக்கிறது. 

q. "பெலவு வரம்பு" என்பது ஒரு நாளில் பெ ் ப்படும் பமாத்த காரட்ு 

பரிவரத்்தறனகள் பதாடரப்ாக எங்களால் பரிந்துறரக்கப்பட்ட 

அதிகபடெ் அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்பு. 

r. "விதிமுறறகள் மற்றும் நிபந்தறனகள்" என்பது இந்த 

விதிமுறறகள் மற்றும் நிபந்தறனகள் எங்களால் திருத்தப்பட்ட 

அல்லது கூடுதலாக வழங்கப்படட்ுள்ளன. 

s. "பரிவரத்்தறன" என்பது, அடற்ட மற்றும்/அல்லது மின்னணுெ ்

பெறவகள் மூலம் உங்களால் பெ ல்படுத்தப்பட்ட அல்லது 

வழங்கப்பட்ட அல்லது பெ ல்படுத்தப்படும் அல்லது 

வழங்கப்பட்டதாகக் கருதப்படும் எந்தபவாரு பரிவரத்்தறன 

அல்லது அறிவுறுத்தலும் ஆகும். 

t. "ப னர"் என்றால் நீங்கள்.  

 

5.4 இறண த்தில் Visa Virtual Debit Card-ஐப் 

ப ன்படுதத்ுவதற்கான விதிமுறறகள் மற்றும் நிபந்தறனகள் 

a. அ. நீங்கள் வழங்கி படி உங்கள் digibank e-wallet அல்லது digiSavings 

கணக்கில் Visa Virtual Debit Card வழிமுறறகள் மூலம் ஆன்றலன் 

பரிவரத்்தறனகறள பமற்பகாள்வதற்கான உங்கள் 

பகாரிக்றகயின் பபரில் எங்களால் வழங்கப்படும் பெறவகறள 

ஏற்றுக்பகாண்டு ஏற்கிறீரக்ள். Debit Card உறட  

அங்கீகரிக்கப்படாத மற்றும் ெட்டவிபராதமான ப ன்பாடு மற்றும் 

உங்கள் digibank e-wallet அல்லது digiSavings கணக்கு/களுக்கு 

அங்கீகரிக்கப்படாத அணுகல் ஆகி வற்றறத் தடுக்க பதறவ ான 

அறனத்து முன்பனெெ்ரிக்றக நடவடிக்றககறளயும் நீங்கள் 

எடுப்பீரக்ள் என்பறத இதன்மூலம் நீங்கள் உறுதி ளிக்கிறீரக்ள். 

b. digibank பெறவகறளப் ப ன்படுத்தி நீங்கள் பணம் பெலுத்தும் 

வணிகரக்ளால் உங்களின் பில்லிங் விவரங்கள் எங்களுக்கு 

வழங்கப்படுவதில் உங்களுக்கு எந்த ஆட்பெபறனயும் இல்றல. 

c. Visa Virtual Debit Card-ஐ நீங்கள் இந்தி ாவில் உள்ள அறனத்து 

இறண  இறண தளங்களிலும் (DBS Bank குறிப்பிடப்படாவிட்டால்) 



 

 

வங்கிகள்/Visa/MasterCard/ மற்றும்/அல்லது பவறு ஏபதனும் 

பகிரப்பட்ட பநட்பவாரக்் மற்றும்/அல்லது ஏபென்சிகள் மூலம் 

ெரிபாரக்்கப்படுவறதக் காண்பிக்கலாம். DBS Bank அவ்வப்பபாது 

இந்தி ாவில் இறண  வறலத்தளங்கள் மூலம் பபாருடக்றள 

அல்லது பெறவகறள வாங்குபவருக்கு வழங்கும் வெதிற க் 

பகாண்டுள்ளது. 

d. பெல்லுபடி ாகும் Visa Virtual Debit Card என்பது Debit Card -ஐக் 

குறிக்கும் என்பறத நீங்கள் ஒப்புக்பகாள்கிறீரக்ள், அது தற்பபாது 

கணினியில் பெ லில் உள்ளது மற்றும் தடுக்கப்படவில்றல அல்லது 

ஹாடல்ிஸ்ட் பெ ் ப்படவில்றல. Debit Card ஹாடல்ிஸ்ட் 

பெ ் ப்பட்டாபலா அல்லது பிளாக் பெ ் ப்பட்டாபலா, 

உடனடி ாக நறடமுறறக்கு வரும் வறகயில் உங்களால் எந்த 

பரிவரத்்தறனயும் பெ ்  முடி ாது. 

e. இருக்கும் இருப்பு மற்றும் பதாறக மற்றும் கட்டண விவரங்களின் 

துல்லி ம் ஆகி வற்றற உறுதிபெ ்வதற்கு நீங்கள் 

பபாறுப்பாவீரக்ள். 

f. வணிகரின் பதறவக்பகற்ப பணம் பெலுத்துவீரக்ள் என்பறத 

ஒப்புக்பகாள்கிறீரக்ள். தவறான அல்லது முழுறம ற்ற உள்ளடீுகள் 

அல்லது பவறு ஏபதனும் காரணங்களுக்காக வணிகர ்கட்டணத ்

பதாறகற  நிராகரித்ததற்கு நீங்கள் எங்கறளப் பபாறுப்பாக்க 

மாட்டீரக்ள். எங்களுடன் பகாடுக்கப்பட்ட வழிமுறறகள் மற்றும் 

பரிவரத்்தறனகளின் பதிபவடு அறனத்து பநாக்கங்களுக்கும் 

உறுதி ான ஆதாரமாகவும் பிறணப்பாகவும் இருக்கும் என்பறத 

நீங்கள் ஒப்புக்பகாள்கிறீரக்ள். 

g. mVisa/Bharat QR மூலம் பணம் பெலுதத்ும் 

இறண தளங்கள்/வி ாபாரிகள் அல்லது 3D பாதுகாப்பான 

அல்லது 2வது காரணி அங்கீகாரத்றத வழங்குபவரக்ள் மடட்ுபம 

Visa Virtual Debit Card மூலம் பெ ் ப்படும் பரிவரத்்தறனகறள 

அனுமதிக்கும் என்பறத நீங்கள் புரிந்துபகாண்டு 

ஒப்புக்பகாள்கிறீரக்ள். பகிரப்பட்ட பநட்பவாரக்்குகள் பல்பவறு 

பெ ல்பாடுகள் மற்றும் பெறவ வழங்கல்கறள வழங்கக்கூடும் 

என்பறதயும் நீங்கள் புரிந்துபகாண்டு ஒப்புக்பகாள்கிறீரக்ள். 

h. பகிரப்பட்ட பநட்பவாரக்்குகளின் கூறப்பட்ட பெ ல்பாடுகள் 

மற்றும் பெறவ வழங்கல்கள் வணிகரின் இறண  

இறண தளத்தில் கூடுதல் பலாபகா/வரத்்தக 

முத்திறர/சின்னதற்தக் காண்பிப்பதன் மூலம் 

விளம்பரப்படுத்தப்படும் என்பறத ஒப்புக்பகாள்கிறீரக்ள். 

i. இறண த்தில் வாங்குவதற்கு Visa Virtual Debit Card-ஐப் 

ப ன்படுத்தும் பநாக்கத்திற்காக, காரட்ு எண், காரட்ு ெரிபாரப்்பு 

மதிப்பு (CVV) பாதுகாப்பு இலக்கங்கள், Debit Card இன் காலாவதி 



 

 

பததி மற்றும் ஒரு முறற பின் (OTP) ஆகி வற்றற வழங்குவீரக்ள் 

என்பறத ஒப்புக்பகாள்கிறீரக்ள். எங்களுடன் உங்கள் பதிவு 

பெ ் ப்பட்ட பமாறபல் எண்ணுக்கு அனுப்பப்படும். mVisa/Bharat QR 

ஐப் ப ன்படுத்தி உங்கள் வணிகருக்கு பணம் பெலுத்த Visa Virtual 

Debit Card-ஐப் ப ன்படுதத்ும் பநாக்கத்திற்காக, உங்கள் digibank 

ப ன்பாட்டில் உள்நுறழந்து, பதாடரப்ுறட  விறரவு பதில் (QR) 

குறியீடற்ட ஸ்பகன் பெ ்வீரக்ள் மற்றும் உங்கள் ொஃப்ட் படாக்கன் 

ID-ற ப் ப ன்படுத்தி அங்கீகரிக்கவும் என்பறத 

ஒப்புக்பகாள்கிறீரக்ள். 

j. (i) இறண  இறண தளத்தில் உள்ள ெரிபாரப்்புப் புலம்/களில் 

முழுறம ான மற்றும் ெரி ான தரவு/தகவல்கறள உள்ளிடும் வறர 

அல்லது (ii) உங்கள் வணிகரின் QR code ெரி ாக ஸ்பகன் 

பெ ் ாவிட்டால், உங்களால் Visa Virtual Debit Card ப ன்படுத்தி 

பணம் பெலுத்த முடி ாது என்பறத ஒப்புக்பகாள்கிறீரக்ள். . 

k. ஒரு பிறழயின் காரணமாகபவா அல்லது ஒப்புக்பகாள்ளப்பட்ட 

வணிகப் பபாருள் திரும்பப் பபற்றதன் காரணமாகபவா நீங்கள் 

முடிக்கப்பட்ட பரிவரத்்தறனற  ரதத்ுபெ ்  விரும்பினால், 

முந்றத  பரிவரத்்தறன வணிகரிடம் ரத்து பெ ் ப்பட பவண்டும் 

மற்றும் ரத்துபெ ் ப்பட்ட ரசீதுக்கான உறுதிப்படுத்தல் உங்கள் 

வெம் றவத்திருக்க பவண்டும். 

l. அத்தறக  பரிவரத்்தறனகளின் காரணமாக பற்றுகறள 

திரும்பவரும்/திரும்பப் பபறுதல் றகமுறற ாகெ ்

பெ ல்படுத்தப்படும் மற்றும் ரத்துபெ ் ப்பட்டர சீதுகறள 

பகட்டால் பகாடுக்க பவண்டும். 

m. ெரக்குகள் அல்லது பெறவகள் வழங்கப்படாதது/பபாருடக்ள் 

அல்லது பெறவகறள நிராகரிப்பது பபான்றவற்றின் அறனத்துத ்

திருப்பிெ ்பெலுத்துதல்களும் பதாடரப்ுறட  வணிகரின் 

பவண்டுபகாளின் பபரில் மடட்ுபம பெ ் ப்படும் என்பறத 

ஒப்புக்பகாள்கிறீரக்ள். பணத்றதத ்திரும்பப்பபறும்பபாது, 

பரிவரத்்தறனற ெ ்பெ லாக்குவதற்காக உங்களிடம் 

விதிக்கப்பட்ட கட்டணெ ்பெ லாக்கக் கட்டணங்கள் ஏபதனும் 

இருந்தால், நாங்கள் அறதத் திரும்பப்பபற மாட்படாம். 

n. இந்த விதிமுறறகள் மற்றும் நிபந்தறனகளில் உள்ள எதுவும் (i) 

வழங்கப்பட்ட ஏபதனும் பபாருடக்ள் அல்லது பெறவகளில் ஏபதனும் 

குறறபாடுகளுக்கு பாரபடெ்ம் இல்லாமல் இருக்காது என்பறத 

ஒப்புக்பகாள்கிறீரக்ள்; (ii) ஒரு வணிகரின் Visa Virtual Debit Card மூலம் 

பணம் பெலுத்துவறத மதிக்க அல்லது ஏற்க; (iii) ஏபதனும் கணினி 

முறன க் குறறபாடு, ஏபதனும் தாமதம்/பதாழில்நுட்பக் 

குறறபாடுகள்; (iv) உங்களது கணக்கு அணுகல் விவரங்கறள 

உங்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட எந்தபவாரு நபருக்கும் அல்லது 



 

 

மூன்றாம் தரப்பினருக்கும் பகிரத்ல்; (v) நீங்கள் எங்களிடம் 

பவளிப்படுத்தி  விவரங்களில் ஏபதனும் தவறான அறிக்றக, 

தவறாகப் பிரதிநிதித்துவம் பெ ்தல், பிறழ அல்லது புறக்கணிப்பு; 

அல்லது (vi) ெம்பந்தப்பட்ட வணிகர(்கள்) பெலுத்த பவண்டி  

பதாறகக்கும் நீங்கள் வழங்கி  அறிவுறுத்தல்களுக்கும் இறடப  

ஏபதனும் முரண்பாடு இருந்தால்; அல்லது (vii) QR code ஸ்பகன் 

பெ ்  உங்கள் பமாறபல் ொதனதத்ின் இ லாறம; அல்லது (viii) 

பநரடி ாகபவா அல்லது மறறமுகமாகபவா, 

ரத்துபெ ்தல்/பணத்றதத் திரும்பப்பபறக் பகாரத ்தவறி தால் 

ஏற்படும் இழப்பு அல்லது பெதம் பதாடரப்ாக நாங்கள் உங்களுக்கு 

எந்தப் பபாறுப்றபயும் பகாண்டிருக்க மாட்படாம். 

o. ெரக்குகள் மற்றும் பெறவகறள வழங்குவது உட்பட ஆனால் அறவ 

மடட்ும் அல்லாமல் இறண தளங்கள் மூலம் நீங்கள் 

பமற்பகாள்ளும் எந்தபவாரு பரிவரத்்தறனகளுக்கும் நாங்கள் 

பபாறுப்பாக மாட்படாம் என்பறத ஒப்புக்பகாள்கிறீரக்ள். இந்த Debit 

Card வெதி என்பது நீங்கள் பபாருடக்றள வாங்குவதற்கும்/அல்லது 

பெறவகறளப் ப ன்படுதத்ுவதற்கும் முற்றிலும் ஒரு வெதி 

என்பறத நீங்கள் பதளிவாகப் புரிந்து பகாள்ள பவண்டும், பமலும் 

நாங்கள் எந்த உதத்ரவாதத்றதயும் றவத்திருக்கவில்றல அல்லது 

வணிகப் பபாருடக்ளின் தரம், விநிப ாகம் அல்லது பவறுவிதமாகப் 

பிரதிநிதித்துவம் பெ ் வில்றல. 

p. ஆன்றலன் பரிவரத்்தறனற  முடிக்க எங்களால் மற்றும்/அல்லது 

பகிரப்பட்ட பநட்பவாரக்்குகளுக்குத ்பதறவ ான அறனதத்ு 

விவரங்கறளயும் இறண  இறண தளம் ஏற்கவில்றல என்ற 

காரணங்களுக்காக, பமற்கூறி  பரிவரத்்தறன 

முழுறம ானதாகக் கருதப்பட மாட்டாது, பமலும் 

முழுறம றட ாத/பெ லாக்கப்படாத/நிராகரிக்கப்பட்ட 

பரிவரத்்தறனகளுக்கு நாங்கள் பபாறுப்பாக மாட்படாம் என்பறத 

ஒப்புக்பகாள்கிறீரக்ள். 

q. ஆன்றலன் பகாள்முதல் பரிவரத்்தறன முடிந்ததும், நீங்கள் 

ஆன்றலனில் வாங்கும் பதாறக, Debit Card உடன் இறணக்கப்பட்ட 

digibank e-wallet அல்லது digiSavings கணக்கிலிருந்து (ெம்பந்தமாக 

இருக்கலாம்) உடனடி ாக படபிட் பெ ் ப்படும் என்பறத 

ஒப்புக்பகாள்கிறீரக்ள். 

r. படலிவரி பநரத்தில் நீங்கள் வாங்கி  எந்தபவாரு பபாருளுக்கும் 

நாங்கள் பபாறுப்பபற்க மாட்படாம் என்பறத ஒப்புக்பகாள்கிறீரக்ள். 

தகவல் மற்றும் கட்டணெ ்பெறவகறள வழங்குவதில் எங்கள் பங்கு 

வறர றுக்கப்படட்ுள்ளது. பபாருடக்ளின் பததி/நிறல பதாடரப்ான 

அறனத்து ெரெ்ற்ெகளும் ெம்பந்தப்பட்ட வணிகரிடம் பநரடி ாக 

எழுப்பப்படுகின்றன. தாமதமான, அதிகமாக படலிவரி 



 

 

பெ ் ப்பட்ட, ெரக்குகள் கிறடக்காதது அல்லது குறறபாடுள்ள 

ெரக்கு விநிப ாகம் உள்ளிட்ட வணிக நிறுவனங்களிடமிருந்து 

நீங்கள் வாங்கி  பபாருடக்ள், வணிகப் உத்தரவாதங்கள் அல்லது 

பெறவகள் அல்லது நீங்கள் பபற்ற பெறவகளுக்கு நாங்கள் எந்த 

வறகயிலும் பபாறுப்பாக மாட்படாம். 

s. இறண  இறண தளம் மூலம் பெ ் ப்படும் எந்தபவாரு 

பரிவரத்்தறன குறித்தும் உங்களுக்கு ஏபதனும் புகாரக்ள் 

இருந்தால், ெம்பந்தப்பட்ட வணிகரிடம் அந்த விவகாரம் உங்களால் 

தீரக்்கப்படும், அவ்வாறு பெ ் த் தவறினால் எங்களிடம் உள்ள 

எந்தக் கடறமகளிலிருந்தும் உங்கறள விடுவிக்க முடி ாது 

என்பறத ஒப்புக்பகாள்கிறீரக்ள். எந்தபவாரு இறண  

இறண தளம் மூலம் விதிக்கப்படும் கூடுதல் கட்டணம் மற்றும் 

பரிவரத்்தறன பதாறகயுடன் உங்கள் கணக்கில் படபிட ்

பெ ் ப்படுவதற்கு நாங்கள் பபாறுப்பபற்க மாட்படாம். காரட்ு, ATM 

PIN மற்றும் உங்கள் Debit Card பதாடரப்ான பிற விவரங்களின் 

பாதுகாப்றபப் பராமரிக்க, இங்கு குறிப்பிடப்படட்ுள்ளறவ உட்பட, 

எல்லாத் தகுந்த நடவடிக்றககறளயும் நீங்கள் எப்பபாதும் 

எடுப்பீரக்ள். 

t. வணிகப் பபாருடக்ள் பதாடரப்ான ஏபதனும் ெரெ்ற்ெ அல்லது 

உரிறமபகாரறல நீங்கள் வணிகருடன் தீரக்்க பவண்டும் என்பறத 

ஒப்புக்பகாள்கிறீரக்ள். எந்தபவாரு உரிறமபகாரல் அல்லது 

ெரெ்ற்ெயின் இருப்பு அறனத்து கட்டணங்கறளயும் 

பெலுத்துவதற்கான உங்கள் கடறமயிலிருந்து உங்கறள 

விடுவிக்காது, பமலும் எந்தபவாரு தகராறு அல்லது உரிறமபகாரல் 

இருந்தாலும், உடனடி ாக அத்தறக  கட்டணங்கறளெ ்பெலுத்த 

ஒப்புக்பகாள்கிறீரக்ள். 

u. ஏபதனும் தகராறு ஏற்பட்டால், எந்தபவாரு 

வணிகறரயும்/முதன்றம வணிகறரயும் தற்காலிகமாகபவா 

அல்லது நிரந்தரமாகபவா இறடநீக்கம் பெ ்வதற்கான உரிறம 

எங்களுக்கு உள்ளது. இந்த காலகட்டத்தில், இறடநிறுத்தப்பட்ட 

அறனத்து வணிகரக்ளுக்கும் Debit Card வெதி பவறல பெ ் ாது. 

v. இந்த விதிமுறறகள் மற்றும் நிபந்தறனகள், உங்களுக்கு 

வழங்கப்படும் அம்ெங்கள் மற்றும் நன்றமகள் உட்பட, எந்த 

பநரத்திலும் மாற்றுவதற்கான உரிறமற  நாங்கள் 

றவத்திருக்கிபறாம். வரம்பு இல்லாமல், தற்பபாறத  

நிலுறவகறள (இருப்புகள்), வட்டி கட்டணங்கள் அல்லது 

விகிதங்கள் மற்றும் கணக்கீடட்ு நிறலகறள பாதிக்கும் 

மாற்றங்கள் உட்பட. Debit Card வெதி மற்றும் பதாடரப்ுறட  

பெறவகளுக்கான கட்டணங்கள் ஏபதனும் இருந்தால், அறவ 

எங்களின் பொந்த விருப்பத்தின் பபரிலும், அவ்வப்பபாது மாறுபடும் 



 

 

சுதந்திரத்திலும் இருக்கும் என்பறத ஒப்புக்பகாள்கிறீரக்ள். 

திருத்தப்பட்ட அறனதத்ு விதிமுறறகறளயும் நிபந்தறனகறளயும் 

எங்கள் இறண தளமான www.dbs.com/digibank/in/terms-and-

conditions.html -இல் பவளியிடுபவாம். அல்லது வங்கி முடிவு பெ ்த 

பவறு எந்த வறகயிலும். இந்த திருத்தப்பட்ட விதிமுறறகளின் கீழ் 

ஏற்படும் அறனத்து கட்டணங்களுக்கும் மற்ற அறனதத்ு 

கடறமகளுக்கும் நீங்கள் பபாறுப்பாவீரக்ள். இந்த விதிமுறறகள் 

மற்றும் நிபந்தறனகறளத ்பதாடரந்்து மதிப்பா ்வு பெ ்வதற்கு 

நீங்கள் பபாறுப்பாவீரக்ள், அதில் திருத்தங்கள் உட்பட, 

இறண தளத்தில் பவளியிடப்படலாம், பமலும் பநரடி படபிட் 

வெதிற த் பதாடரந்்து ப ன்படுத்துவதன் மூலம் திருத்தப்பட்ட 

விதிமுறறகள் மற்றும் நிபந்தறனகறள ஏற்றுக்பகாண்டதாகக் 

கருதப்படுவீரக்ள். 

w. எங்களால் கிறடக்கப்பபறும் த ாரிப்புகள்/பெறவகள் பதாடரப்ாக, 

எங்கள் பொந்த விருப்பத்தின் பபரில், பவளிப்புற பெறவ 

வழங்குநர/்கள் அல்லது முகவர/்கள் மற்றும் பதறவப்படும் அல்லது 

அவசி மான விதிமுறறகளின்படி நாங்கள் ப ன்படுத்தலாம். 

x. உங்களுக்கு எந்தக் காரணமும் பதரிவிக்காமல், உங்களுக்கு எந்த 

அறிவிப்பும் இல்லாமல், Debit Card வெதி, அல்லது இங்கு 

வழங்கப்படும் பெறவகள், ஏபதனும் அல்லது அறனத்து கணக்குகள் 

பதாடரப்ாகவும் எங்கள் பொந்த விருப்பத்தின் பபரில் எப்பபாழுது 

பவண்டுமானாலும் திரும்பப் பபறுபவாம் என்பறத 

ஒப்புக்பகாள்கிறீரக்ள். 

y. நீங்கள் Visa Virtual Debit Card வெதி/பெறவகறள எந்த பமயில் 

ஆரட்ர/்ஃபபான் ஆரட்ர ்வாங்குவதற்கும் ப ன்படுத்த மாட்டீரக்ள் 

என்பறத ஒப்புக்பகாள்கிறீரக்ள், பமலும் அத்தறக  ப ன்பாடு 

அங்கீகரிக்கப்படாததாகக் கருதப்படும், பமலும் நீங்கள் மடட்ுபம 

பபாறுப்பாவீரக்ள். 

 

5.5 மின்னணு பெறவகள் 

Visa Virtual Debit Card இந்தி ாவில் இறண தளங்கள் மூலம் மின்னணு 

பரிவரத்்தறனகறள மடட்ுபம பெ ்  முடியும். 

5.6 Visa Virtual Debit Card -இன் ப ன்பாடு 

இந்த Visa Virtual Debit Card மூலம் உள்நாடட்ு பரிவரத்்தறனகறள மடட்ும் 

பமற்பகாள்ள முடியும். mVisa/Bharat QR ஐப் ப ன்படுத்தி வணிகப் பணம் 

பெலுத்துதல் மற்றும் உள்நாட்டு இறண தளங்களில் பணம் 

பெலுத்துதல் பபான்ற அடற்டயில் இல்லாத பரிவரத்்தறனகறள மடட்ுபம 

பமற்பகாள்ள முடியும் என்பது பதளிவுபடுத்தப்படட்ுள்ளது. 



 

 

5.7 பெலவு வரம்பு 

5.7.1 வீடட்ுெ ்பெலவு வரம்பு 

digibank இ-வாலட் கணக்கு: 

Visa Virtual Debit Card-இன்  ஒரு நாளின் பெலவு வரம்பு ரூ. 10,000/- மற்றும் 

மாதெ ்பெலவு வரம்பு ரூ. 10,000/- அல்லது வங்கி ால் அவ்வப்பபாது 

பரிந்துறரக்கப்படும் பதாறக, உங்கள் Debit Card-ஐ  உள்நாட்டு 

பநாக்கத்திற்காகப் ப ன்படுத்துவதற்கு ஒதுக்கப்படும். உங்கள் digibank 

இ-வாலட் கணக்கில் விொ விரெ்ச்ுவல் Debit Card இருந்தால், ஒரு 

பரிவரத்்தறனக்கு ரூ.10,000. பெலவு வரம்பு அறனத்து காரட்ு அல்லாத 

பரிவரத்்தறனகளுக்கும் (இறண  பகாள்முதல் உட்பட) மற்றும்/அல்லது பிற 

மின்னணு பெறவகறளப் ப ன்படுத்துவதற்கு, அறிமுகப்படுத்தப்பட்டால் மற்றும் 

பபாருந்தும் 

OTP அடிப்பறடயிலான eKYC பெ ல்முறற அல்லது பப ாபமட்ரிக் 

அங்கீகாரத்றதப் ப ன்படுத்தி digiSavings கணக்கு திறக்கப்பட்டது: 

OTP-அடிப்பறடயிலான eKYC பெ ல்முறற அல்லது பப ாபமட்ரிக் 

அங்கீகாரத்றதப் ப ன்படுத்தி திறக்கப்பட்ட உங்கள் digiSavings 

கணக்கில் இருக்கும் இருப்பு (இருப்பு) இருப்புக்கு உட்படட்ு, ஒரு நாளின் 

பெலவு வரம்பு ரூ. 1,00,000 அல்லது வங்கி ால் அவ்வப்பபாது 

பரிந்துறரக்கப்படும் பதாறக, உங்கள் Debit Card-ஐப் ப ன்படுத்துவதற்கு 

ஒதுக்கப்படும். பெலவு வரம்பு அறனத்து விற்பறன பெ ்யும் இடம் 

மற்றும்/அல்லது காரட்ு அல்லாத பரிவரத்்தறனகளுக்கு (இறண  

பகாள்முதல் உட்பட) மற்றும்/அல்லது பிற மின்னணு பெறவகறளப் 

ப ன்படுத்துவதற்கு, அறிமுகப்படுத்தப்படட்ால் மற்றும் ப ன்படுத்தப்படும். 

பவவ்பவறு வாடிக்றக ாளரக்ளுக்கு பவவ்பவறு பெலவு வரம்புகறள 

அறமக்க அனுமதிக்கலாம் 

உங்கள் digiSavings கணக்கில் Visa Virtual Debit Card-ஐ றவத்திருந்தால், 

உங்கள் காரற்ட உள்நாட்டு காரட்ு அல்லாத பரிவரத்்தறனகளுக்கு 

(இறண  பகாள்முதல் உட்பட) மடட்ுபம ப ன்படுத்த முடியும். OTP 

அடிப்பறடயிலான eKYC பெ ல்முறறற ப் ப ன்படுதத்ி திறக்கப்பட்ட 

உங்கள் digiSavings கணக்கில் Visa Virtual Debit Card-இன் வரம்பு ஒரு 

நாறளக்கு ரூ. 1,00,000. 

உங்கள் digiSavings கணக்கில் ஃபிசிக்கல் Visa International Debit Card-ஐ 

றவத்திருந்தால், ஏடிஎம் வரம்பு வறர உங்கள் கணக்கில் இருப்பு 

இருப்புக்கு உட்படட்ு பணத்றத எடுக்க அனுமதிக்கப்படுவீரக்ள். ATM 

வரம்பு அல்லது இருப்புத் பதாறகற  மீறினால், உங்கள் Debit Card-ஐப் 

ப ன்படுத்தபவா அல்லது ப ன்படுத்த மு ற்சிக்கபவா கூடாது. உங்கள் 



 

 

digiSavings பபாதுமான நிலுறவகறள உறுதி பெ ்யும் பபாறுப்பு 

முழுவதுமாக உங்களுறட து. உங்கள் Visa International Debit Card-ஐப் 

ப ன்படுத்தி ஒரு நாறளக்கு 25,000 ரூபா ் வறர ATM-மிலும் மற்றும் POS 

பரிவரத்்தறன வரம்பு 1,00,000 ரூபா ் வறர எடுக்கலாம். 

5.7.2 ெரவ்பதெ பெலவு வரம்பு 

இந்தி ாவிற்கு பவளிப  (பநபாளம் மற்றும் பூட்டான் தவிர) உங்கள் அெல் 

Visa International Debit Card-ஐப் ப ன்படுத்தி ATM -இல் இருந்து ஒரு 

நாறளக்கு ரூ 25,000 வறரயும் மற்றும் POS பரிவரத்்தறனயில் இருந்து ஒரு 

நாறளக்கு ரூ 25,000 வறர எடுக்க முடியும். 

5.7.3 பெலவு வரம்றப மீறாத கட்டணங்கள் 

உங்கள் digibank e-wallet அல்லது digiSavings கணக்கில் அத்தறக  

பரிவரத்்தறனகறள ஈடுபெ ்  பபாதுமான நிதி இருந்தால் மடட்ுபம 

நீங்கள் Visa Virtual Debit Card பரிவரத்்தறனற  பமற்பகாள்ளலாம் மற்றும் 

பமாத்தக் கட்டணங்கள் பெலவின வரம்றப மீறாது. உங்கள் பெலவின 

வரம்றப மீறும் எந்தபவாரு Visa Virtual Debit Card பரிவரத்த்றனற யும் 

நீங்கள் பதாடங்கபவா அல்லது பெ ் பவா மு ற்சிக்க மாட்டீரக்ள். 

அத்தறக  பரிவரத்்தறன உங்கள் பெலவின வரம்றப மீறாமல் 

இருந்தாலும், நீங்கள் பெ ல்படுத்த விரும்பும் எந்தபவாரு 

பரிவரத்்தறனற யும் அங்கீகரிக்க நாங்கள் மறுக்கலாம். 

5.8 எங்களுக்கு அறிவிக்க பவண்டி  கடறம 

(அ) Debit Card பவறு  ாபரனும் ப ன்படுத்தினால் அல்லது (ஆ) இந்த 

விதிமுறறகள் மற்றும் நிபந்தறனகளின் கீழ், Debit Card அல்லது 

எலக்ட்ரானிக் பெறவகளின் ப ன்பாடற்ட இறடநிறுத்த அல்லது ரத்து 

பெ ்  அனுமதிக்கும் பவறு ஏபதனும் நிகழ்வுகள் நடந்தால் உடனடி ாக 

எங்களுக்குத ்பதரிவிக்க பவண்டும். 

digibank பெ லியிலிருந்து Debit Card-ஐ ஹாடல்ிஸ்ட ்பெ ்வதன் மூலம் 

பமாறபல் இழப்பு/திருடட்ு அல்லது அங்கீகரிக்கப்படாத ப ன்பாடு 

குறித்து எங்களுக்குத் பதரிவிக்கலாம் அல்லது எங்கள் 24 மணிபநர 

வாடிக்றக ாளர ்பெறவ ஹாடற்லறன 18602103456 என்ற எண்ணில் 

அறழக்கலாம் அல்லது உங்களுக்கு அருகிலுள்ள DBS Bank கிறளக்கு 

எழுதத்ுப்பூரவ்மாகத் பதரிவிக்கலாம். கிறளயின் பவறல நாட்களில் 

பவறல பநரம் அல்லது வங்கி ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடி  பிற முறறகள். 

5.9 digiSavings-கான Visa International Debit Card-ஐப் 

ப ன்படுதத்ுவதற்கான விதிமுறறகள் மற்றும் நிபந்தறனகள் 

("விதிமுறறகள் மற்றும் நிபந்தறனகள்") 



 

 

5.9.1 உங்கள் Debit Card-ஐ அறிந்து பகாள்ளுங்கள் 

உங்கள் Visa International Debit Card ஒரு அெல் Debit Card. digibank பெ லுக்கு 

Debit Car-க்கு நீங்கள் பகாரி வுடன், எங்கள் பதிவுகளில் உங்கள் 

தற்பபாறத  முகவரியில் ஒன்றறத் பதரவ்ுபெ ்  அல்லது உங்கள் Debit 

Card-ஐ வழங்குவதற்கான மாற்று முகவரிற  வழங்குவதற்கான 

விருப்பம் உங்களுக்கு இருக்கும். உங்கள் Debit Card-ஐ படலிவரி பெ ்  

நீங்கள் பதரந்்பதடுக்கும் முகவரி DBS கிறளகள் அறமந்துள்ள எந்த 

நகரத்திலும் இருக்க பவண்டும். சீலிடப்பட்ட உறறயில் அது 

பபறப்படுவறத உறுதிபெ ்துக்பகாள்ளுங்கள். நீங்கள் Debit Card-ஐப் 

பபறத் தவறினால் உங்களுக்கு ஏற்படும் இழப்பு அல்லது பெதங்களுக்கு 

நாங்கள் பபாறுப்பல்ல. 

5.9.2 பெ ல்படுத்தல் 

Visa International Debit Card-ஐ பெ ல்படுத்த, digibank ப ன்பாட்டில் 

தனிப்பட்ட அறட ாள எண்றண (PIN) உருவாக்க பவண்டும். ATMs மற்றும் 

POSகளில் உங்கள் DBS Bank International Debit Card-க்கான அணுகறல இந்த 

PIN பெ ல்படுத்தும். பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக, Debit Card பெனல்கள் 

முழுவதும் ப ன்படுத்த 'பெ லற்றதாக' அனுப்பப்படுகிறது. நீங்கள் 

வழங்கி  Debit Card படலிவரி முகவரிற  உறுதிப்படுதத், உங்கள் Visa 

International Debit Card பெ ல்படுத்துவது அவசி ம் என்பறத நீங்கள் 

புரிந்துபகாள்கிறீரக்ள். உங்கள் Visa International Debit Card பகாரி  

பதாண்ணூறு (90) நாடக்ளுக்குள் உங்கள் Visa International Debit Card-ஐ 

நீங்கள் பெ ல்படுத்த பவண்டும், தவறினால் படபிட ்மற்றும் கிபரடிட் 

பரிவரத்்தறனற  அனுமதிக்காமல் வங்கி உங்கள் digiSavings கணக்றகத ்

தடுக்கலாம். உங்கள் Visa International Debit Card-ஐெ ்பெ ல்படுத்தும் வறர, 

digiSavings கணக்கில் எந்தப் பரிவரத்்தறனற யும் பெ ்  முடி ாது 

என்பறத நீங்கள் ஒப்புக்பகாள்கிறீரக்ள். 

உங்கள் Visa International Debit Card-ஐெ ்பெ ல்படுத்தி  பிறகு, Visa Virtual 

Debit Card நிறுத்தப்படும். 

5.9.3 ப ன்பாடட்ு வழிகாடட்ுதல்கள் 

உங்கள் Debit Card மிகவும் பல்திற மற்றும் ப ன்படுத்த எளிதானது. 

வணிக விற்பறன நிறல ங்களில் வாங்கும் பரிவரத்்தறனகறளெ ்

பெ ்யும்பபாது இது credit card பபாலபவ பெ ல்படுகிறது, முக்கி  

பவறுபாடு என்னபவன்றால், DBS Bank-இல் உள்ள உங்கள் கணக்கிலிருந்து 

பரிவரத்்தறனத ்பதாறக பநரடி ாகப் படபிட் பெ ் ப்படுகிறது. Debit 

Card ஒரு ATM card-டாக இரட்டிப்பாகிறது, இதனால் நீங்கள் தனி ATM card-

றட எடுத்துெ ்பெல்ல பவண்டி  பதறவற  மிெெ்ப்படுதத்ுகிறது. 



 

 

இந்தி ாவிற்கு பவளிப  ATM மற்றும் POS பரிவரத்்தறனகளுக்கு நீங்கள் 

காரற்டப் ப ன்படுத்தலாம். 

5.9.4 Visa International Debit Card 

நீங்கள் பதரந்்பதடுத்த PIN உங்கள் digiSavings-ற்கான அணுகறல 

வழங்குகிறது என்பறதயும், PIN-னின் ப ன்பாடு, ரகசி த்தன்றம 

மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான முழுப் பபாறுப்றபயும் நீங்கள் 

ஏற்றுக்பகாள்கிறீரக்ள் என்பறதயும், digiSavings-இல் உள்ள அறனத்து 

ஆரட்ரக்ள், தகவல் மற்றும் கட்டணங்களுக்கும் நீங்கள் 

ஒப்புக்பகாள்கிறீரக்ள், பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி உத்தரவாதம் 

அளிக்கிறீரக்ள்) அத்தறக  PIN ஐப் ப ன்படுத்துதல். PIN-னின் 

பாதுகாப்றபப் பபணுவதற்கு இங்கு குறிப்பிடப்படட்ுள்ளபடி எல்லா 

பநரங்களிலும் நீங்கள் அறனத்து பபாருத்தமான நடவடிக்றககறளயும் 

எடுப்பீரக்ள். 

DBS வங்கி, ஏபதனும் நிகழ்றவத் பதாடரந்்து (இழப்பு/திருடப்பட்ட Debit 

Card) அல்லது அதன் முழு விருப்பத்தின் பபரில் தற்பபாதுள்ள Debit Card-

டில் புதி  PIN-றன வழங்கலாம் மற்றும் மாற்றுக் கட்டணத்றத 

வசூலிக்கலாம். RBI-யின் வழிகாடட்ுதல்கள் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்படாத 

மின்னணு பரிவரத்த்றனகள் பதாடரப்ான வங்கியின் உள் பகாள்றகக்கு 

உட்படட்ு, Debit Card மற்றும்/அல்லது PIN-றன ஏபதனும் 

முறற ற்ற/பமாெடி/அங்கீகரிக்கப்படாத/நகல்/தவறான முறறயில் 

ப ன்படுத்தினால், DBS வங்கி பபாறுப்பபற்க முடி ாது. Debit Card 

ஏபதனும் மூன்றாம் தரப்பினரின் றககளில் விழுவதால் அல்லது 

மூன்றாம் தரப்பினருக்குத ்பதரிந்த PINனின் காரணமாக எந்தபவாரு 

மூன்றாம் தரப்பினராலும் Debit Card-றடப் ப ன்படுதத்ுவது/தவறாகப் 

ப ன்படுத்துவது பதாடரப்ான எந்த விறளவுகளுக்கும் DBS வங்கி 

பபாறுப்பபற்காது. உங்கள் அலட்சி த்தின் காரணமாக, digiSavings 

உள்ளிட்ட பெறவகறள மூன்றாம் தரப்பினர ்அணுகினால், நீங்கள் 

பபாறுப்பாவீரக்ள் பமலும், மூன்றாம் தரப்பினரின் தவறான 

ப ன்பாடு/ப ன்பாடு காரணமாக ஏற்படும் ஏபதனும் பபாறுப்பு, 

பெலவுகள் அல்லது பெதங்களுக்கு எதிராக DBS வங்கிக்கு இழப்பீடு 

வழங்குவீரக்ள். அணுகல் மற்றும் ப ன்பாடு அல்லது பவறு. 

5.9.5 ATM ப ன்பாடு 

 

உங்கள் Debit Card-றட வழக்கமான ATM காரட்ாகப் ப ன்படுத்தி, 

இந்தி ாவிலும் பவளிநாட்டிலும் Visa பலாபகாறவக் காண்பிக்கும் 

வறகயில், எந்த DBS Bank அல்லது Visa ATM-மிலும் பணத்றத எடுக்கவும் 



 

 

மற்ற பரிவரத்்தறனகறள பமற்பகாள்ளவும் முடியும். Visa இந்தி ாவில் 

43,000 க்கும் பமற்பட்ட ATM-கள் மற்றும் உலகளவில் 1,000,000 க்கும் 

அதிகமான பநட்பவாரக்்றகக் பகாண்டுள்ளது, இது உங்கள் DBS 

வங்கியின் ெரவ்பதெ Debit Card-டுடன் இறணக்கப்பட்ட எந்தக் 

கணக்குகளுக்கும் வெதி ான 24 மணிபநர அணுகறலெ ்

பெ ல்படுத்துகிறது. இந்தி ா மற்றும் உலகம் முழுவதும் உள்ள 

அறனத்து Visa ATMகளின் விரிவான பட்டி லுக்கு, www.visa.com இல் உள்ள 

விொ இறண தளத்றதப் பாரற்வயிடவும். 

உங்கள் கணக்கில் இருக்கும் இருப்புக்கு உட்படட்ு, ATM மூலம் ஒரு 

நாறளக்கு பணம் எடுக்கும் வரம்பு அவ்வப்பபாது வங்கி ால் 

தீரம்ானிக்கப்படும் மற்றும் குறிப்புக்காக digibank பெ லியில் 

கிறடக்கும். 

நீங்கள் எந்த Visa ATM-மிலிருந்தும் பணத்றத எடுக்க முடி ாவிட்டால், 

குறறந்த பதாறகயில் (சில ATMகளில் பண வரம்பு இருப்பதால்) அல்லது 

சில நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மு ற்சிக்கவும் (பநட்பவாரக்் ெரவ்ர ்

பெ லிழந்திருக்கலாம்). 

5.9.6 DBS Bank ATMகளில் 

இந்தி ாவில் உள்ள எந்த DBS Bank ATM-மிலும் உங்களால் முடியும் (உங்கள் 

Debit Card-டுடன் digiSavings இறணக்கப்படட்ுள்ளது.): 

a) உங்கள் digiSavings-ல் இருந்து பணம் எடுக்கலாம்.  

b) உங்கள் digiSavings-இன் கணக்கு இருப்றபெ ்ெரிபாரக்்கவும். 

c) மினி கணக்கு அறிக்றகற ப் பபறுங்கள். 

d) digiSavings-இல் பணம்/காபொறல படபாசிட் பெ ்யுங்கள். 

e) வங்கியில் பராமரிக்கப்படும் உங்கள் Debit Card-டுடன் 

இறணக்கப்பட்ட கணக்குகளுக்கு இறடப  பணத்றத மாற்றவும். 

f) DBS வங்கி இந்தி ா பநட்பவாரக்்கில் உள்ள மூன்றாம் தரப்பு 

கணக்குகளுக்கு நிதிற  மாற்றவும். 

g) உங்கள் PIN-ஐ மாற்றவும். 

h) தற்பபாது, இந்தி ாவில் உள்ள DBS Bank ATMகளில் அறனத்து 

பரிவரத்்தறனகளும் இலவெம். 
 

குறிப்பு: குடியுரிறம இல்லாத கணக்குகளுக்கு நிதி பரிமாற்றம் 

அனுமதிக்கப்படாது என்பறத நிறனவில் பகாள்ளவும். 

5.9.7 DBS அல்லாத வங்கி ATMகளில் 

Visa ATMகளில் உங்கள் digiSavings-ன் பணத்றத எடுத்தல் மற்றும் இருப்பு 

விொரறண பரிவரத்்தறனகறள மடட்ுபம நீங்கள் பமற்பகாள்ள முடியும். 



 

 

ஆகஸ்ட் 1, 2018 அன்று முதல் 10 இலவெப் பரிவரத்்தறனகளுக்குப் பிறகு 

(மாதத்திற்கு) அறனதத்ுப் பரிவரத்்தறனகளும் (DBS வங்கி அல்லாத 

ATMகளில்) கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்களின்படி பரிவரத்்தறன 

கட்டணம் விதிக்கப்படும் என்பறத நிறனவில் பகாள்ளவும். இந்தி ாவில் 

உள்ள DBS அல்லாத வங்கி ATMகளில் இருந்து எடுக்கும் அறனத்து 

பணமும் உங்கள் Debit Card கணக்கில் இருக்கும் இருப்பு மற்றும் 

வங்கி ால் அவ்வப்பபாது தீரம்ானிக்கப்படும் வரம்புகளுக்கு உட்பட்டது. 

எல்லா ATMகளிலும் இருப்பு விொரறண விருப்பம் இல்றல என்பறத 

நிறனவில் பகாள்ளவும். 

5.10 Debit Card அம்ெங்கள்: 

5.10.1 விற்பறன புள்ளி (POS) பரிவரத்த்றனகள் 

இந்தி ாவில் உள்ள 425,000 விொ எலக்ட்ரான் வணிக விற்பறன 

நிறல ங்களில் ஷாப்பிங் பெ ்வதற்கு உங்கள் Visa International Debit Card-

றடப் ப ன்படுதத்ுவது மற்றும் உலகளவில் 24 மில்லி னுக்கும் 

அதிகமாபனார ்எளிதாக இருக்க முடி ாது. உங்கள் ஷாப்பிங் 

அனுபவத்றத உண்றமயிபலப  சுவாரஸ் மாக்க இந்த எளி , 

வெதி ான வழிமுறறகறளப் பின்பற்றவும். 

a. விற்பறன நிறல  வணிக நிறுவனத்தில் Visa/Visa Tap to Pay 

சின்னத்றதத் பதடுங்கள். வணிகரிடம் எலக்ட்ரானிக் பாயிண்ட-்

ஆஃப்-பெல் காரட்ு ஸ்றவப்பிங் படரம்ினல்/Visa Tap to Pay 

இ க்கப்பட்ட படரம்ினல் இருக்க பவண்டும். 

b. நீங்கள் வாங்கி  பிறகு உங்கள் Debit Card-றட வழங்கவும். 

c. Debit Card, அங்கீகாரத்திற்காக Visa எலக்ட்ரானிக் படட்டா பகப்ெர ்

படரம்ினலில் வணிகரால் ஸ்றவப் பெ ் ப்படும். Visa Tap to Pay 

பரிவரத்்தறனயின் பபாது, Debit Card, வாடிக்றக ாளரால் 

பெ ல்படுத்தப்பட்ட கம்பி/படரம்ினல் மூலம் பணம் பெலுத்த Tap to 

Pay அருகில் றவக்கப்படும். 

d. Tap to Pay இ க்கப்பட்ட படரம்ினல்களில் Visa Tap to Pay Debit Card 

பரிவரத்்தறன பெ ் ப்பட்டால், ரூ. 2,000 அல்லது 

அனுமதிக்கப்படும் மற்ற பதாறக, அங்கீகாரத்திற்காக உங்களுக்கு 

PIN பதறவயில்றல. பவறு ஏபதனும் POS பரிவரத்்தறனகள் 

நடந்தால், அங்கீகாரத்திற்காக உங்கள் ATM PINறன உள்ளிட 

பவண்டும். 

e. ஒவ்பவாரு Visa Tap to Pay பரிவரத்்தறனயின் மதிப்பு INR 2000 ஐ 

தாண்டக்கூடாது அல்லது எங்களால் அவ்வப்பபாது 

தீரம்ானிக்கப்படும் மற்ற பதாறகக்கு பமல் இல்றல எனில், Visa Tap 

to Pay ரீடரக்ளில் எத்தறன காரட்ு பரிவரத்்தறனகள் 

பவண்டுமானாலும் பெ ்  உங்கள் Debit Cardறடப் 



 

 

ப ன்படுத்தலாம். உங்களுக்கு அறிவிக்கப்படாமபலப  எங்கள் 

தனிப்பட்ட மற்றும் முழுறம ான விருப்புரிறம. 

f. பவற்றிகரமான அங்கீகாரத்திற்குப் பிறகு, பரிவரத்்தறன 

பெ ் ப்பட்ட பதாறகக்கான ஒரு பிடி முதலில் உங்கள் digiSavings-

இல் றவக்கப்படும். பரிவரத்்தறன பெ ் ப்பட்ட பதாறகக்கு 

உங்கள் digiSavings பின்னர ்படபிட் பெ ் ப்படும். 

g. விற்பறனெ ்சீடட்ு உருவாக்கப்படும். 

h. வணிகருக்குத ்பதறவப்பட்டால், விற்பறனெ ்சீட்டில் ெரிபாரத்்து 

றகப ாப்பமிடுங்கள். உங்கள் றகப ாப்பம் அடற்டயின் 

பின்புறத்தில் உள்ள றகப ாப்பத்துடன் பபாருந்த பவண்டும். 

i. உங்கள் Debit Card உங்களுக்குத ்திருப்பித் தரப்படுவறத 

உறுதிபெ ் வும். 

j. எதிரக்ால குறிப்புக்காக உங்கள் விற்பறன சீட்டின் நகறல 

பாதுகாக்கவும். 

k. உங்கள் digiSavings-ஸில் இருப்புத் பதாறகயின் இருப்புக்கு உட்படட்ு, 

வணிக விற்பறன நிறல ங்களில் உங்கள் Debit Card-றடப் 

ப ன்படுத்துவதற்கு, வங்கி ால் அவ்வப்பபாது தீரம்ானிக்கப்படும் 

பதாறகயின் ஒரு நாளுக்கான வரம்பு அறமக்கப்படும். ஒரு வணிக 

நிறுவனத்தில் Debit Card-றடப் ப ன்படுத்தும்பபாது, வாங்கி  

பதாறக எப்பபாதும் digiSavings-ஸில் இருந்து எடுக்கப்படும். 

l. Debit Card பரிவரத்த்றனகளுக்கு றகப ாப்பம்/பின் ெரிபாரப்்பு 

பதறவப்படுவதால், வாங்கும் பபாது உங்கள் Debit Card-டுடன் 

நீங்கள் இருக்க பவண்டும் என்பறத நிறனவில் பகாள்ளவும். Debit 

Card-ஐ பமயில் ஆரட்ர ்மற்றும் படலிபபான் ஆரட்ர ்

பரிவரத்்தறனகளுக்கு ப ன்படுத்த முடி ாது. 

 

Visa International Debit Card, Visa பலாபகாறவக் காண்பிக்கும் இந்தி ா 

மற்றும் பவளிநாடுகளில் உள்ள வணிக நிறுவனங்களில் உள்ள 

அறனத்து விொ ஆதரவு பாயின்ட-்ஆஃப்-பெல் படரம்ினல்களிலும் 

மடட்ுபம ஏற்றுக்பகாள்ளப்படும். பாயிண்ட் ஆஃப் பெல் படரம்ினல்களில் 

உள்ள வணிக நிறுவனங்களில் Debit Card ப ன்படுத்தப்படும் 

பபாபதல்லாம், நீங்கள் விற்பறனெ ்சீட்டில் றகப ாப்பமிடட்ு, விற்பறனெ ்

சீட்டின் நகறல றவத்திருக்க பவண்டும். விற்பறனெ ்சீட்டின் நகல்கறள 

நாங்கள் வழங்க மாட்படாம். உங்களால் தனிப்பட்ட முறறயில் 

றகப ாப்பமிடப்படாத விற்பறனெ ்சீடட்ு, ஆனால் உங்களால் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டதாக நிரூபிக்கப்பட்டால் அது உங்கள் பபாறுப்பாகக் 

கருதப்படும் 

வணிகர ்உங்களுடன் பமற்பகாள்ளும் எந்தபவாரு 

பரிவரத்்தறனகளுக்கும் நாங்கள் எந்தப் பபாறுப்றபயும் ஏற்க 



 

 

மாட்படாம், அவ்வாறு பபறப்பட்ட அல்லது வழங்கப்படும் பபாருடக்ள் 

மற்றும் பெறவகளின் வழங்கல் உட்பட ஆனால் அறவ மடட்ும் அல்ல. Visa 

ஆதரிக்கப்படும் காரட்ு வணிக நிறுவனம் பதாடரப்ாக உங்களுக்கு 

ஏபதனும் புகார ்இருந்தால், வணிக நிறுவனத்துடன் நீங்கள் விஷ த்றதத் 

தீரப்்பீரக்ள், அவ்வாறு பெ ் த் தவறினால் எங்களிடம் உள்ள எந்தக் 

கடறமகளிலிருந்தும் உங்கறள விடுவிக்க முடி ாது. Debit Card ஸ்றவப் 

பெ ் ப்பட்ட பிறகு, உங்கள் வாங்குதறல ரதத்ுபெ ்து, பபாருடக்றள 

ஏற்கவில்றல எனில், வணிகர ்உடனடி ாக பரிவரத்்தறனற  

ரத்துபெ ்து, ரதத்ுபெ ்தல் சீடட்ு உங்களிடம் ஒப்பறடக்கப்படுவறத 

உறுதிபெ ் வும். அதன்பிறகு ரத்துபெ ் ப்பட்டால், அது வாங்கும் 

வங்கியின் மூலம் வணிகருக்கு 'ொரெ்்பபக்' ஆக அனுப்பப்படும், பமலும் 

பெ ல்முறறற  முடிக்க பதறவ ான பநரம் எடுக்கும். பதாறகயின் 

முழு/பகுதி வருமானத்திற்கு எந்த உத்தரவாதமும் இருக்க முடி ாது. 

பரிவரத்்தறனகளின் மதிப்பு/பெலவுக்கு பமல் மற்றும் அதற்கு பமல் 

மற்றும் பரிவரத்்தறன பதாறகயுடன் உங்கள் கணக்கில் படபிட் 

பெ ் ப்படும் எந்தபவாரு வணிக நிறுவனமும் விதிக்கும் 

கட்டணங்களுக்கு நாங்கள் பபாறுப்பபற்க மாட்படாம். 

பபாருடக்ள்/பெறவகறள ரத்துபெ ்வதற்கான பகாள்முதல் மற்றும் 

அடுத்தடுதத் கடன் இரண்டும் தனித்தனி ான பரிவரத்்தறனகளாகும். 

வணிகரிடம் இருந்து பபறப்படும் பபாது, உங்கள் digiSavings (குறறவான 

ரத்துக் கட்டணங்கள்) பணம் திரும்பப் பபறப்படும். ரத்து பெ ் ப்பட்ட 

நாளிலிருந்து 30 நாடக்ளுக்குள் உங்கள் digiSavings-ல் கிபரடிட் பதிவு 

பெ ் ப்படாவிட்டால், வணிகரிடமிருந்து ரத்துபெ ்தல் சீட்டின் நகலுடன் 

நீங்கள் எங்களுக்குத் பதரிவிக்க பவண்டும். 

Debit Card எந்த பமயில் ஆரட்ர/்ஃபபான் வாங்குதல்களுக்கும் 

ப ன்படுத்தப்படக் கூடாது, பமலும் அத்தறக  ப ன்பாடு 

அங்கீகரிக்கப்படாததாகக் கருதப்படும், பமலும் அது பதாடரப்ான 

அறனத்து பெலவுகள் மற்றும் விறளவுகளுக்கு நீங்கள் பபாறுப்பாவீரக்ள். 

5.10.2 mVisa/Bharat QR 

mVisa/Bharat QR வெதிற ப் ப ன்படுத்தி இந்தி ாவில் உள்ள mVisa/Bharat 

QR வணிகரக்ளுக்கு பணம் பெலுத்த உங்கள் Visa Virtual Debit Card மற்றும் 

Visa International Debit Card ஆகி வற்றறப் ப ன்படுத்தலாம். mVisa/Bharat 

QR வெதிற ப் ப ன்படுதத்ுவதற்கு, நீங்கள் பணம் பெலுத்த விரும்பும் 

பதாடரப்ுறட  வணிகரின் QR குறியீடற்ட ஸ்பகன் பெ ்து, கட்டண 

விவரங்கறளெ ்ெரிபாரத்்த பிறகு பணம் பெலுதத்ுவதற்கு அங்கீகாரம் 

அளிக்க பவண்டும் என்பறத ஒப்புக்பகாள்கிறீரக்ள். mVisa/Bharat QR 

பரிவரத்்தறன முடிந்ததும், வணிகரக்ளுக்கு நீங்கள் பெலுத்தும் 



 

 

பதாறக ானது உங்கள் படபிட் காரட்ுடன் இறணக்கப்படட்ுள்ள digibank 

e-wallet அல்லது digiSavings கணக்கிலிருந்து (ெம்பந்தமாக இருக்கலாம்) 

படபிட் பெ ் ப்படும் என்பறத ஒப்புக்பகாள்கிறீரக்ள். ஒரு 

பரிவரத்்தறன வாடிக்றக ாளரால் ெரெ்ற்ெக்குரி தாக இருந்தால், 

தகராறு தீரவ்ு வழிகாடட்ுதல்களின்படி வணிகர ்றக கப்படுத்தும் 

வங்கியிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் நிறல ான நறடமுறறற  வங்கி 

பின்பற்றும், பமலும் ெரெ்ற்ெக்குரி  பதாறக வாடிக்றக ாளர ்கணக்கில் 

வரவு றவக்கப்படுவதற்கு குறறந்தபடெ்ம் 45 நாட்கள் ஆகலாம். 

5.11 ெரவ்பதெ ப ன்பாடு 

உங்கள் Debit Card DBS வங்கி ATMகளிலும், இந்தி ாவிலும் பவளிநாட்டிலும் 

உள்ள Visa ATMகளிலும் ஏற்றுக்பகாள்ளப்படும். பநபாளம் மற்றும் 

பூட்டானில் அந்நி ெ ்பெலாவணியில் பணம் பெலுத்துவதற்கு உங்கள் 

Debit Card பெல்லுபடி ாகாது. 

த வு பெ ்து கவனிக்கவும்: ெரவ்பதெ பணப் பரிவரத்்தறனகளின் பபாது, 

பபாருந்தக்கூடி  மாற்று விகிதங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் 

விதிக்கப்படும். 

Debit Card-இன் ப ன்பாடு, அவ்வப்பபாது நறடமுறறயில் இருக்கும் 

இந்தி  ரிெரவ்் வங்கியின் (RBI) பரிவரத்்தறன கடட்ுப்பாடட்ு 

விதிமுறறகளின்படி கண்டிப்பாக இருக்க பவண்டும். நீங்கள் அவ்வாறு 

பெ ் த் தவறினால், அன்னி ெ ்பெலாவணி பமலாண்றமெ ்ெட்டம் 1999 

(FEMA) இன் கீழ் நீங்கள் நடவடிக்றகக்கு பபாறுப்பாவீரக்ள், அது 

அவ்வப்பபாது திருத்தப்படலாம் அல்லது மாற்றப்படலாம் மற்றும் Debit 

Card-ஐ றவத்திருப்பதில் இருந்து வங்கி அல்லது RBI மூலமாக 

தறடபெ ் ப்படலாம். நீங்கள் பரிவரத்்தறன கடட்ுப்பாடட்ு 

விதிமுறறகளுக்கு இணங்காததால் ஏற்படும் எந்த/அறனதத்ு 

விறளவுகளிலிருந்தும் மற்றும் எதிராக எங்களுக்கு இழப்பீடு 

வழங்குவீரக்ள். பவளிநாட்டில் இருக்கும்பபாது Visa ATMகளில் பணம் 

எடுக்கும்பபாது, திறரயில் கணக்குத ்பதரவ்ுக்கான 3 விருப்பங்கள் 

காண்பிக்கப்படும் - 1) பெமிப்பு 2) ெரிபாரத்்தல் 3) கடன். இந்த விருப்பம் 

Visa பநட்பவாரக்்றகத ்தாக்கும் என்பதால், "ெரிபாரத்்தல்" விருப்பத்றதத் 

பதரந்்பதடுக்கவும். சில நாடுகளில் நீங்கள் "கிபரடிட்" விருப்பத்றதத் 

பதரந்்பதடுக்க பவண்டும். 

பவளிநாட்டில் உள்ள சில வணிக நிறுவனங்களில் (குறிப்பாக 

அபமரிக்காவில்), உங்கள் Debit Card-ஐ credit card-ஆக ஸ்றவப் பெ ்யும்படி 

காொளரிடம் பகடக் பவண்டியிருக்கும். ஏபனன்றால், சில நாடுகளில் 

"Debit" உள்ளூர ்பநட்பவாரக்்குடன் மடட்ுபம இறணக்கப்படட்ுள்ளது 

மற்றும் Visa பநட்பவாரக்்றக அறட ாது என்பதால் பரிவரத்்தறன 



 

 

நிராகரிக்கப்படலாம். உங்கள் Debit Card Debit Card-டாக பதாடரந்்து 

பெ ல்படும். 

5.12 உங்கள் Debit Card உறட  நன்றமகள் 

5.12.1 காப்பீடு 

Visa International Debit Card பதாறலந்த காரட்ு பபாறுப்பு மற்றும் தனிப்பட்ட 

விமான விபத்து பாதுகாப்புடன் வருகிறது. 

5.12.1.1 இழந்த காரட்ு பபாறுப்பு 50,000 ரூபா ் வறர 

உங்கள் DBS பபங்க் International Debit Card பதாறலந்து பபானால் அல்லது 

திருடப்பட்டால், பமாெடி ான பகாள்முதல் பரிவரத்்தறனகளுக்கு எதிராக 

நீங்கள் பாதுகாக்கப்படுவீரக்ள். இந்த பாதுகாப்பு ஒன்பது (9) 

நாட்களுக்குப் பபாருந்தும் மற்றும் இந்தி ாவில் உள்ள DBS Bank -க்கு 

காரட்ு இழப்பு அல்லது திருடப்பட்டதாகப் புகாரளிக்கப்படும் நாளுக்கு 

இரண்டு (2) நாட்களுக்கு முன்னர ்(எங்கள் DBS Bank வாடிக்றக ாளர ்

பெறவ எண் 18602103456 ஐ அறழக்கவும்) அல்லது விொ குபளாபல் 

அசிஸ்டன்ஸ் பஹல்ப்றலனுக்கு (பவளிநாட்டில் இருந்தால்) 

பெ ் ப்படட்ுள்ளது. இழப்பு/திருடட்ு அல்லது அங்கீகரிக்கப்படாத 

ப ன்பாடு குறித்து எங்களின் 24 மணிபநர வாடிக்றக ாளர ்பெறவ 

ஹாடற்லறன 18602103456 என்ற எண்ணிற்கு அறழப்பதன் மூலபமா 

அல்லது பவறல நாட்களில் பவறல பநரத்தில் உங்களுக்கு அருகிலுள்ள 

கிறளக்குெ ்பென்று எழுத்துப்பூரவ்மாக எங்களுக்குத ்பதரிவிக்கலாம். 

பமலும் விவரங்களுக்கு Visa International Debit Card ஒப்பந்தத்றதப் 

பாரக்்கவும். 

கவர ்பநாக்கம்: பதாறலந்து பபான அல்லது திருடப்பட்ட DBS Bank 

International Debit Card-இன் அறனத்து பமாெடி ான ப ன்பாடுகள், 

கள்ளபநாடட்ு காரணமாக/ATM பரிவரத்்தறனகள்/இறண  வங்கி 

பரிவரத்்தறனகள், விற்பறன புள்ளி மற்றும் வணிக நிறுவனங்களின் 

பரிவரத்்தறனகள் மற்றும் முன் படலிவரி ஆகி றவ உட்பட. 

பாலிசியின் பநாக்கத்திற்காக: ATM பமாெடி என்பது, 

திருடப்பட்ட/பதாறலந்து பபான காரட்ுகறளப் ப ன்படுத்தி 

பமாெடி ான பணம் எடுப்பது மற்றும் பமாெடி ான பரிவரத்்தறனகறள 

உள்ளடக்கி து. இறண  வங்கி பமாெடி என்பது 

பதாறலந்த/திருடப்பட்ட காரட்ுகறளப் ப ன்படுத்தி இறண த்தில் 

பெ ் ப்படும் பமாெடி பரிவரத்்தறனகள் என வறர றுக்கப்படுகிறது. 

காரட்ு உறுப்பினர/்அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபரால் பெ ் ப்படாத ATM 

பதாடரப்ான பரிவரத்்தறனகள் மூடப்பட்டிருக்கும். 



 

 

அறனத்து PIN அல்லது ொஃப்ட் படாக்கன் ID அங்கீகரிக்கப்பட்ட அல்லது 

PIN ெரிபாரக்்கப்பட்ட பரிவரத்்தறனகள் காப்பீடு பெ ் ப்படாது 

என்பறத நிறனவில் பகாள்ளவும். காரட்ு திருடப்பட்டதிலிருந்து 3 

நாட்களுக்குள் First Investigation Report (FIR) உரி  அதிகார வரம்பிற்குட்பட்ட 

காவல்துறற அதிகாரியிடம் பதிவு பெ ்து அதன் நகறல 3 நாட்களுக்குள் 

வங்கியில் ெமரப்்பிக்க பவண்டும். 

இழந்த காரட்ு பபாறுப்பு: 

a. அறிக்றகயிடல் காலம் - 2 நாட்கள் முன் அறிக்றக மற்றும் 7 

நாட்கள் அறிக்றகயிடல் கவர.் 

b. டிரான்சிட்/ATM பரிவரத்்தறனகள்/இன்டரப்நட் பபங்கிங் 

பரிவரத்்தறனகள், விற்பறன புள்ளி மற்றும் வணிக நிறுவன 

பரிவரத்்தறனகளில் பபாலி ான/இழந்தது உட்பட, பதாறலந்த 

அல்லது திருடப்பட்ட மூடப்பட்ட Debit Cardsகளின் அறனத்து 

பமாெடி ான ப ன்பாடுகளும் பாதுகாக்கப்படும். 

c. ATM பமாெடி என்பது, திருடப்பட்ட/இழந்த காரட்ுகளில் இருந்து 

பமாெடி ான பணம் எடுப்பது மற்றும் பமாெடி ான 

பரிவரத்்தறனகள் என வறர றுக்கப்படுகிறது. 

d. ATM பதாடரப்ான பரிவரத்்தறனகள் காரட்ு 

உறுப்பினர/்அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபரால் பெ ் ப்படவில்றல எனில் 

காப்பீடு பெ ் ப்படும். 

e. எந்த PIN அடிப்பறடயிலான பரிவரத்த்றனகளும் (ATM, இறண ம் 

மற்றும் பதாறலபபசி பபான்றறவ) அங்கீகரிக்கப்படாத நபரால் 

நிரப்ந்தத்தின் கீழ் PIN பபறப்பட்டால், அறவ பாதுகாக்கப்படும். 

f. 2வது நிறல அங்கீகாரங்கறள முறிப்பதால் ஏற்படும் அறனத்து 

இழப்புகளும் ஈடுபெ ் ப்படாது. அறனதத்ு காரட்ுகளும் சிப் 

மற்றும் PIN அடிப்பறடயிலானறவ என்று உத்தரவாதம் 

அளிக்கப்பட்டது. 

g. இறண  வங்கி பமாெடி என்பது பதாறலந்த/திருடப்பட்ட 

காரட்ுகறள ப ன்படுத்தி இறண த்தில் பெ ் ப்படும் பமாெடி 

பரிவரத்்தறனகள் என வறர றுக்கப்படுகிறது. 

h. படலிவரிக்கு முந்றத  பமாெடிக்குக் காப்பீடு இல்றல. 

i. காரட்ு பதாறலந்தால் FIR ெமரப்ிப்பது கட்டா ம். 

5.12.2 பபாலி காரட்ுகள் 

a. ஸ்கிம்மிங் - பதாறலபபசி, பதாறலநகல் இ ந்திரங்கள், அஞ்ெல் 

பெறவகள் அல்லது கணினி அடிப்பறடயிலான அறமப்பு அல்லது 

பநட்பவாரக்்றகப் ப ன்படுத்தி காரட்ு உறுப்பினராக இருப்பதாகக் 

கருதும் ஒரு நபருக்கு ஒரு வணிகரால் பொத்து, உறழப்பு அல்லது 



 

 

பெறவகள் விற்கப்படட்ு வழங்கப்பட்ட வங்கி காரட்ு(கள்) ஏபதனும் 

பமாெடி ான ப ன்பாடு. 

b. அடற்ட உறுப்பினருக்குத ்பதரி ாமல் உருவாக்கப்படட் வங்கி ால் 

வழங்கப்பட்ட நகல் அல்லது பபாலி காரட்ுகளால் ஏற்படும் 

இழப்புகள். 

c. காப்பீடு பெ ்தவர ்விறரவில் காரற்ட ரத்து பெ ்  பவண்டும், 

ஆனால் எந்தபவாரு நிகழ்விலும் அங்கீகரிக்கப்படாத அணுகல் 

அல்லது திருடட்ு பற்றி  அறிவிப்றபப் பபற்ற பிறகு, 7 நாட்களுக்கு 

மிகாமல் இருக்க பவண்டும். 

d. அறிக்றகயிடல் காலம் - 2 நாட்கள் முன் அறிக்றக மற்றும் 7 

நாட்கள் அறிக்றகயிடல் கவர.் 

e. ெரெ்ற்ெக்குரி  பபாலிப் பரிவரத்்தறனற க் பகாண்ட அறிக்றக 

பவளியிடப்பட்ட நாளிலிருந்து 15 நாட்களுக்குள் நீங்கள் 

உரிறமபகாரறலப் புகாரளிக்க பவண்டும். 

5.12.3 ஆன்றலன் பமாெடி பாதுகாப்பு 

a. ஃபிஷிங்/கணக்றக றக கப்படுத்துதல் - ப னரப்ப ரக்ள், 

கடவுெப்ொற்கள் மற்றும் காரட்ு விவரங்கள் பபான்ற முக்கி மான 

தகவல்கறள அங்கீகரிக்கப்படாத அணுகல் மூலம் பபறப்பட்ட 

தகவல்களின் காரணமாக ஏற்படும் பமாெடி ான இழப்பு அல்லது 

பெதம். காப்பீடு பெ ் ப்பட்டவர ்அல்லது காப்பீடு பெ ்தவரின் 

வங்கி அடற்ட பெ லி. 

b. வங்கி ால் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட CVV 

(காரட்ு ெரிபாரப்்பு மதிப்புக் குறியீடு) ஐப் ப ன்படுத்தி debit Cards-

களின் அறனத்து ஆன்றலன் பமாெடிப் ப ன்பாடுகறளயும் இந்தக் 

பகாள்றக உள்ளடக்கும். 

c. வங்கி ால் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட PIN-ஐப் 

ப ன்படுத்தி காரட்ு பரிவரத்்தறனகளின் ஏபதனும் இழப்பு அல்லது 

பெதத்தால் ஏற்படும் பபாறுப்புகறள உள்ளடக்கி து. 

d. அறிக்றகயிடல் காலம் - 2 நாட்கள் முன் அறிக்றக மற்றும் 7 

நாட்கள் அறிக்றகயிடல் 

e. பாதுகாப்பு குறியீடு/கடவுெப்ொல் அடிப்பறடயிலான 

பரிவரத்்தறனகள் உள்ளடக்கப்படாது. 

f. நிறுவனம் பநரடி ாகபவா அல்லது மறறமுகமாகபவா, எந்தபவாரு 

பகாரிக்றகக்கும், காரணம் அல்லது காரணத்தால் எழக்கூடி  

எந்தபவாரு கட்டணத்றதயும் பெலுத்தாது: 

g. காப்புறுதியின் முழு காலத்திற்கும் எந்த பநரத்திலும் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட VeriSign பாதுகாப்பு நிறல அல்லது பவறு 

ஏபதனும் ெமமான பாதுகாப்பு நிறல இல்லாத எந்தபவாரு 



 

 

தளத்திலும் debit card-ஐ தவறாகப் ப ன்படுதத்ுவதால் உங்களுக்கு 

ஏற்படும் இழப்பு. 

h. பஹாஸ்ட் இறண தளம்/அங்கீகரிக்கப்பட்ட வங்கி மூலம் ஏபதனும் 

பதால்வியுற்ற/நகல்/நிராகரிக்கப்படட் பரிவரத்்தறனகள் 

i. பஹாஸ்ட் இறண தளம்/அங்கீகரிக்கப்பட்ட வங்கி ால் ஏபதனும் 

பிறழகள் ஏற்படட்ுள்ளன. இறண  வங்கி பமாெடிகள் 

பதாறலந்த/திருடப்பட்ட அடற்டகறளப் ப ன்படுத்தி 

இறண த்தில் பெ ் ப்படும் பமாெடி பரிவரத்்தறனகள் என 

வறர றுக்கப்படுகிறது. 

 

5.13 உலகளாவி  வாடிக்றக ாளர ்உதவி பெறவ (GCAS) 

இது Visa மூலம் வழங்கப்படும் கட்டணெ ்பெறவ ாகும். காரட்ு 

உறுப்பினரக்ள், விொ உலகளாவி  வாடிக்றக ாளர ்உதவி பெறவயிலிருந்து 24 

மணி பநரமும், வாரத்தில் 7 நாட்களும் உதவிற ப் பபறலாம். 

பதாறலந்த/திருடப்பட்ட காரட்ு அறிக்றகயிடல், அவெரகால பண உதவி 

அல்லது பவளிநாட்டில் உங்களுக்குத ்பதறவப்படும் இதர தகவல்களுக்கு 

GCAS ப ன்படுத்தப்படலாம். GCAS இலவெ எண்களுக்கு www.visa-asia.com 

என்ற இறண தளத்றதப் பாரக்்கவும். 

பெறவகள் தற்பபாது இதர வாடிக்றக ாளர ்பெறவ விொரறணகளாக 

வசூலிக்கப்படுகின்றன என்பறத நிறனவில் பகாள்ளவும்: ஒரு 

விொரறணக்கு US $ 5 மற்றும் பதாறலந்த/திருடப்பட்ட காரட்ு அறிக்றக: 

இலவெம். இந்தக் கட்டணங்கள் அவ்வப்பபாது மாறுபடலாம் என்பறதயும் 

கவனத்தில் பகாள்ளவும். 

5.14 உங்கள் Debit Card-ஐ கவனித்துக்பகாள்வது 

இந்த எளி  வழிகாடட்ுதல்கறளப் பின்பற்றுவது உங்கள் Debit Card-றடப் 

ப ன்படுத்துவது ஒரு இனிறம ான அனுபவமாக இருப்பறத உறுதி 

பெ ்யும். 

a. உங்கள் Debit Card-ஐ நீங்கள் பணமாகப் ப ன்படுத்துவறதப் 

பபாலபவ நடத்துங்கள். எல்லா பநரங்களிலும் அறத உங்களுடன் 

றவத்திருங்கள், அறத ஒருபபாதும் கவனிக்காமல் விடாதீரக்ள். 

b. உங்கள் Debit Card உங்கள் பிரத்ப க ப ன்பாட்டிற்கு மடட்ுபம. DBS 

bank கிறளயில் (இந்தி ா) நி மிக்கப்பட்ட வங்கி அதிகாரிற த் 

தவிர பவறு  ாரிடமும் அறதெ ்ெரணறட க் கூடாது மற்றும் 

காந்தப் படற்டற  பல துண்டுகளாக பவட்டி  பின்னபர. 

c. உங்கள் தனிப்பட்ட அறட ாள எண்றண (PIN)  ாரிடமும் 

பவளிப்படுத்தபவா அல்லது ஒப்பறடக்கபவா பவண்டாம். PIN ஐ 

மனப்பாடம் பெ ்த பிறகு, அறனத்து ஆதாரங்கறளயும் 



 

 

அழிக்கவும். Debit Card-இல் அறத எழுதாதீரக்ள் மற்றும் உங்கள் Debit 

Card-க்கு அருகாறமயில் அதன் எழுதத்ு நகறல ஒருபபாதும் 

றவத்திருக்காதீரக்ள். உங்களது விருப்பமான எண்ணுக்கு PIN ஐ 

விறரவில் மாற்றுமாறு பரிந்துறரக்கிபறாம், அதன் பிறகு 

வழக்கமான இறடபவளியில். உங்கள் PIN ஐ digibank பெ லியிலும், 

DBS Bank ATMமிலும் மாற்றலாம் என்பறத நிறனவில் பகாள்ளவும். 

d. உங்கள் Debit Card பதாறலந்துவிட்டால்/திருடப்பட்டால் அல்லது 

உங்கள் காரட்ு பமாெடி ாகப் ப ன்படுத்தப்பட்டதாக நீங்கள் 

ெந்பதகித்தால், முதல் நடவடிக்றக ாக - digibank பெ லியில் 

காரற்டத் தடுக்கவும். உங்களால் ப ன்பாடற்ட அணுக 

முடி ாவிட்டால், வாடிக்றக ாளர ்பெறவ எண்றண 18602103456 

(உள்நாட்டிற்கு) மற்றும் 044-49021180 (இந்தி ாவுக்கு பவளிப  

ப ணம் பெ ்யும் பபாது, இழப்றபப் புகாரளிக்க உடனடி ாக) 

அறழக்கவும். 

e. உங்கள் அெல் Debit Card மீண்டும் பவளியிடப்பட பவண்டும் அல்லது 

நிறுத்தப்பட பவண்டும் எனில், உங்கள் அெல் Debit Card-ஐத் தடுக்க 

அல்லது மறு பவளியீடற்டக் பகாருவதற்கு digibank பெ லியில் 

உள்நுறழ வும். 

f. நீங்கள் OTP அடிப்பறடயிலான eKYC பெ ல்முறறற ப் 

ப ன்படுத்தி digiSavings கணக்றகத ்திறந்து, தற்பபாது அெல் Debit 

Card-ஐ றவத்திருந்தால், உங்களது தற்பபாறத  அெல் Debit Card-ஐ 

மறுபவளியீடு பெ ்  நீங்கள் பகாரும்பபாது, உங்களுக்கு 

விரெ்ச்ுவல் Debit Card வழங்கப்படும். இது ஒரு முறற, மாற்ற 

முடி ாத மாற்றமாகும். 

g. மாற்றாக உங்கள் ஃபிசிக்கல் Debit Card குறிப்பிட்ட 

காலக்பகடுவிற்குள் மற்றும் பபாருந்தக்கூடி  கட்டணங்களில் 

உங்களுக்கு வழங்கப்படும். உங்களின் அெல் Debit Card-ன் 

காலாவதி அல்லது உங்கள் digiSavings மூடப்பட்டவுடன், த வு பெ ்து 

உங்களின் அெல் Debit Card-ஐ பமக்னடிக் ஸ்ட்ரிப் மூலம் பல 

துண்டுகளாக பவட்டவும். 

h. வணிக நிறுவனங்களில் பரிவரத்்தறன பெ ்யும் பபாது, உங்கள் 

முன்னிறலயில் அெல் Debit Card ப ன்படுத்தப்படுவறத எப்பபாதும் 

உறுதிப்படுத்திக் பகாள்ளுங்கள். முழுறம ற்ற கட்டணெ ்சீட்டில் 

றகப ாப்பமிட பவண்டாம். 

i. உங்கள் Debit Card-ஐப் ப ன்படுதத்ுவதற்கு முன்பு Debit Card 

விதிமுறறகள் மற்றும் நிபந்தறனகறளப் படிக்க பவண்டி து 

அவசி ம். பபாருந்தக்கூடி  கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் 

பற்றி  விவரங்களுக்கு பெறவக் கட்டணங்களின் 

அட்டவறணற ப் பாரக்்கவும். 



 

 

j. த வு பெ ்து உங்கள் ஃபிசிக்கல் Debit Card-ஐ ஒரு 

பதாறலக்காட்சியிபலா அல்லது பதாடரெ்ச்ி ான காந்தப்புலம் 

பகாண்ட பவறு எந்த மின்னணு ொதனத்திபலா றவக்க பவண்டாம். 

k. உங்கள் ஃபிசிக்கல் Debit Card-ஐ மீண்டும் பவளியிடுவதற்கு நீங்கள் 

digibank பெ லியில் உள்நுறழ  பவண்டும், பமலும் 

மறுபவளியீட்டிற்கான றகமுறற பகாரிக்றக இருக்காது. 

 

5.15 PIN மாற்றுதல் 

பதாறலந்து பபான அல்லது திருடப்பட்ட ஆெல் Debit Card-ஐத் பதாடரந்்து, 

digibank பெ லியில் புதி  அெல் Debit Card-ஐ நீங்கள் பகாரலாம் மற்றும் 

புதி  PIN-ஐ  உருவாக்கலாம். எப்பபாதாவது அெல் Debit Card-ஐ மீண்டும் 

வழங்கினால், மாற்றுக் கட்டணத்றத வசூலிக்கும் உரிறம எங்களுக்கு 

உள்ளது. பபாருந்தக்கூடி  கட்டணங்களுக்கு, எங்கள் இறண தளத்தில் 

உள்ள கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் பக்கத்றதப் பாரக்்கவும். 

5.16 இந்தி ாவிற்கு பவளிப  Visa International Debit Card ப ன்பாடு 

வங்கி/ Visa-வால் தீரம்ானிக்கப்படும் விகிதங்களின் அடிப்பறடயில் 

பவளிநாடட்ு நாண த்தில் பரிவரத்்தறனகள் மாற்றப்படும் பததியில் 

இந்தி  ரூபா ாக மாற்றப்படும். ெந்றத ஏற்ற இறக்கம் காரணமாக 

பரிவரத்்தறன பததியில் நறடமுறறயில் இருக்கும் விகிதத்திலிருந்து 

மாற்றத்திற்குப் ப ன்படுத்தப்படும் விகிதம் பவறுபட்டிருக்கலாம். 

பவளிநாடட்ு நாண த்தில் உள்ள அறனதத்ு பரிவரத்்தறனகளும் Visa 

ெங்கத்தால் விதிக்கப்படும் கட்டணதத்ிற்கு உட்பட்டது, இது எங்கள் மீது 

சுமத்தப்பட்ட கட்டணத்றத குறிக்கும் திருப்பிெ ்பெலுத்தும் 

கட்டணமாகபவா அல்லது உங்களுக்கு பநரடிக் கட்டணமாகபவா ஆகும். 

வழங்கப்படும் பெறவகள் அல்லது அத்தறக  பவளிநாடட்ு நாண  

பரிவரத்்தறனகள் பதாடரப்ாக எங்களால் எடுக்கப்பட்ட 

நடவடிக்றககளுக்கு பவளிநாடட்ு நாண  பரிவரத்்தறன பதாறகற  

வசூலிக்கும் பபாது பபாருந்தக்கூடி  நிரவ்ாகக் கட்டணம் உங்களால் 

பெலுத்தப்படட்ு உங்கள் digiSavings படபிட் பெ ் ப்படும். 

5.17 Debit Card கணக்கில் தற்காலிக பெறவற  நிறுதத்வும் 

எந்தபவாரு பரிவரத்்தறனற ப் பபாறுத்தமட்டில் உங்கள் 

டிஜிபெவிங்றஸ நாங்கள் ஒதுக்கி றவக்கலாம் அல்லது நிறுத்தி 

றவக்கலாம், அத்தறக  பரிவரத்்தறன எங்களிடம் பணம் 

பெலுத்துவதற்காக வழங்கப்பட்ட நாளில் அல்லது அத்தறக  

பரிவரத்்தறன குறித்த அறிவிப்றபப் பபறும் நாளில். ஒதுக்கப்பட்ட 

அல்லது றவத்திருக்கும் அத்தறக  பதாறக உண்றம ான 

பரிவரத்்தறனயின் மதிப்பிடப்பட்ட பதாறக மடட்ுபம மற்றும் 



 

 

உண்றம ான பரிவரத்்தறனக்கு ஒதத்தாக இருக்காது. நாங்கள் ஏபதனும் 

பதாறகற  ஒதுக்கினாபலா அல்லது றவத்திருந்தாபலா, உங்கள் 

digiSavings இருக்கும் இருப்பு, நாங்கள் ஒதுக்கி  பதாறககளால் 

குறறக்கப்படும். அத்தறக  பரிவரத்்தறனகளில் நீங்கள் பணம் 

பெலுத்துவறத நிறுத்தக்கூடாது அல்லது எங்களால் ஒதுக்கப்பட்ட 

அல்லது றவத்திருக்கும் எந்தத ்பதாறகற யும் ப ன்படுத்தக்கூடாது. 

பபாருந்தக்கூடி  இடங்களில், அத்தறக  பதாறககறள 10 நாட்கள் 

வறர நாங்கள் ஒதுக்கி றவக்கலாம் அல்லது றவத்திருக்கலாம், அதன் 

பிறகு உண்றம ான பரிவரத்்தறனயின் முழுத் பதாறகக்கும் உங்கள் 

digiSavings படபிட் பெ ்பவாம். 

5.18 RBI -யின் விதிமுறறகள் 

பநபாளம் மற்றும் பூட்டானில் (அதாவது உள்ளூர ்நாண ம் அல்லது 

இந்தி  ரூபா ் அல்லாத எந்த நாண த்திலும்) பவளிநாடட்ு நாண  

பரிவரத்்தறனகளுக்கு Debit Card பெல்லுபடி ாகாது. 

இந்தி  ரிெரவ்் வங்கி (Reserve Bank of India) பரிந்துறரதத்ுள்ள அந்நி ெ ்

பெலாவணி உரிறமகறள நீங்கள் மீறி தன் மூலம் பநரடி ாகபவா 

அல்லது மறறமுகமாகபவா ஏற்படும் இழப்பு அல்லது பெதம் பதாடரப்ாக 

நாங்கள் எந்தப் பபாறுப்பிலும் இருக்க மாட்படாம். (RBI) அவ்வப்பபாது 

வழங்கப்படும், உங்கள் உரிறமகறள மீறுவது குறித்து எங்களுக்குத ்

பதரியும். 

பல பமாழி விொ அவெர உதவி பெறவகள் திட்டம், பவளிநாடுகளுக்குெ ்

பெல்லும் பபாது Visa காரட்ு உறுப்பினரக்ளுக்கு உலகளாவி  அவெர 

பரிந்துறர உதவிற  வழங்குகிறது. இதில் பரந்த அளவிலான ெட்ட, 

மருத்துவ மற்றும் பிற பெறவகள் அடங்கும். அவெர உதவித் திட்டத்தின் 

தகவல்பதாடரப்ுகள் மற்றும் பெறவகளின் ஏற்பாடுகள் மூன்றாம் தரப்பு 

பெறவ வழங்குநரால் வழங்கப்படுகின்றன, பமலும் Visa International மூலம் 

பணம் பெலுத்தப்படுகிறது மற்றும் ப ன்படுத்தப்படும் அறனத்து 

மருத்துவ, ெட்ட அல்லது பிற பெறவகளின் விறலக்கு நீங்கள் 

பபாறுப்பாவீரக்ள். சிறந்த மு ற்சியில் உதவி வழங்கப்படுகிறது மற்றும் 

பநரம், தூரம் அல்லது இருப்பிடம் பபான்ற பிரெெ்றனகளால் 

கிறடக்காமல் பபாகலாம். Visa International பரிந்துறரக்கும் 

மற்றும்/அல்லது நி மிக்கப்படட்ுள்ள மருத்துவ மற்றும்/அல்லது ெட்ட 

வல்லுநரக்ள் Visa International பணி ாளரக்ள் அல்ல, எனபவ, மருத்துவ, 

ெட்ட அல்லது பபாக்குவரத்து பெறவகளின் கிறடக்கும் தன்றம, 

ப ன்பாடு, பெ ல்கள், குறறபாடுகள் அல்லது முடிவுகளுக்கு அவரக்ள் 

பபாறுப்பல்ல. அத்தறக  பெறவகளின் ஏற்பாடு அல்லது 

ப ன்பாட்டிற்கான எந்தபவாரு பபாறுப்றபயும் வங்கி ஏற்காது. 



 

 

5.19 இழப்பு/திருடட்ு/பமாெடிற த ்தடுப்பதற்கான கடறம 

உங்கள் Debit Card எப்பபாழுதும் எங்களின் பொத்தாகபவ இருக்கும், 

பமலும் Visa International Debit Card எங்களின் பகாரிக்றகயின் பபரில் 

அல்லது Debit Card மற்றும்/அல்லது கணக்றக ரதத்ு பெ ்தாபலா அல்லது 

ரத்து பெ ்தாபலா அழிக்கப்பட பவண்டும். உங்கள் Debit Card-ஐ நீங்கள் 

பாதுகாப்பாக றவத்திருக்க பவண்டும் மற்றும் உங்கள் கணக்கு எண் 

மற்றும் PIN பவறு  ாருக்கும் பதரிவிக்கப்படவில்றல என்பறத உறுதி 

பெ ்  பவண்டும். Debit Card உங்களால் மடட்ுபம ப ன்படுத்தப்பட 

பவண்டும் மற்றும் எந்த வறகயிலும் பாதுகாப்பாக மாற்றப்படபவா 

அல்லது உறுதிபமாழி ாகபவா இருக்கக்கூடாது. 

5.20 பதாறலந்த/திருடப்பட்ட அெல் Debit Card மீடப்டடுதத்ல் 

பதாறலந்து பபான அல்லது திருடப்பட்ட ஃபிசிக்கல் Debit Card-ஐ நீங்கள் 

மீடப்டடுத்தால், அறதப் ப ன்படுத்தாமல் காந்தப் படற்டயின் மூலம் 

பாதி ாக பவட்டப்பட்ட ஃபிசிக்கல் Debit Card-ஐ உடனடி ாக எங்களிடம் 

திருப்பித் தர பவண்டும். 

5.21 ஃபிசிக்கல் Debit Card-ஐ மாற்றுதல் 

பமபல குறிப்பிடட்ுள்ள ஏபதனும் நிகழ்றவத் பதாடரந்்து, digibank 

பெ லியில் 'புதி  ஃபிசிக்கல் Debit Card-ஐக் பகாருங்கள்' என்ற 

விருப்பத்றத எங்கள் விருப்பப்படி கிறடக்கெ ்பெ ் லாம். 

5.22 உங்கள் கணக்றக இ க்குதல் 

அறனத்து கணக்கு/கள், Visa International Debit Card மற்றும் Virtual Debit Card- 

க்கும் பபாருந்தும். 

5.22.1 பரிவரத்்தறனகளுக்கான பபாறுப்பு 

மாதாந்திர மின்னணு அறிக்றக ஒவ்பவாரு மாத இறுதிக்குப் பிறகும் 

உருவாக்கப்படட்ு, digibank பெ லியில் கிறடக்கும். முந்றத  மாதத்தில் 

கணக்கில் நீங்கள் பமற்பகாண்ட அறனதத்ு பரிவரத்்தறனகறளயும் 

அறிக்றக பட்டி லிடுகிறது. 

5.22.2 கணக்கு நிலுறவகறள ஒதுக்குதல் 

உங்களுடபனா அல்லது பவறு எந்த நபருடபனா கணக்கு பதாடரப்ான 

பவறு எந்த ஒப்பந்தத்திலும் நாங்கள் பவறுவிதமாக 

ஒப்புக்பகாண்டிருந்தாலும்; உங்கள் கணக்கு மூடப்பட்ட அல்லது 

நிறுத்தப்படும் பததிக்குப் பிறகு (நீங்கள் அல்லது எங்களால்) ஏழு (7) 

நாட்கள் வறர உங்கள் எல்லா கணக்குகளிலும்/எல்லா கணக்குகளிலும் 



 

 

இருப்புத் பதாறகற த் தக்கறவக்க எங்களுக்கு உரிறம உண்டு. இந்த 

ஒப்பந்தத்தின் கீழ் எங்கள் உரிறமகள் கணக்கு/கள் நிறுத்தப்பட்ட பிறகு 

நிறுத்தப்படாது; பமலும் கணக்றக மூடுவதற்கு அல்லது முடிப்பதற்கு 

முன் அல்லது அதற்குப் பிறகு பமற்பகாள்ளப்படும் ஓவர ்டிராஃப்ட ்

கட்டணங்கள் (ஏபதனும் இருந்தால்) மற்றும்/அல்லது Debit Card 

பரிவரத்்தறனகளுடன் உங்கள் கணக்கு/களில் பதாடரந்்து படபிட் பெ ்  

எங்களுக்கு உரிறம உள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் எங்களிடம் 

பெலுத்த பவண்டி  நிலுறவத் பதாறகக்கான உங்கள் பபாறுப்பு (மற்றும் 

மற்ற எல்லா நபரக்ளின் பபாறுப்பு, ஏபதனும் இருந்தால்,  ாருறட  

பப ரில் கணக்கு பராமரிக்கப்படுகிறது) எங்களுக்குத ்பதாடரும். 

5.23 ொரெ்ஸ் மற்றும் கட்டணங்கள்  

5.23.1 பணம் திரும்பப் பபறுதல்/இருப்பு விொரறணக் கட்டணம் 

பபாருந்தக்கூடி  தற்பபாறத  கட்டணங்களின் விவரங்களுக்கு 

www.dbs.com/digibank/in/rates-and-fees.html -இல் கிறடக்கும் "விகிதங்கள் 

மற்றும் கட்டணங்கள்" பக்கத்றதப் பாரக்்கவும். 

ஒவ்பவாரு பராக்கம் திரும்பப் பபறுதல் பரிவரத்்தறன / இருப்பு 

விொரறணக்கான கட்டணத்துடன் உங்கள் digiSavings நாங்கள் படபிட் 

பெ ் லாம், பணம் எடுப்பறத இடுறகயிடும் பபாது பபாருந்தும். 

அத்தறக  கட்டணங்கறள நாங்கள் தள்ளுபடி பெ ் லாம் அல்லது 

உங்களுக்கு முன் அறிவிப்பின் மூலம் அறத மாற்றலாம். 

5.23.2 வருடாந்திர கட்டணங்கள் 

Debit Card-க்கான வருடாந்திர கட்டணம், ஏபதனும் இருந்தால், வங்கியின் 

நறடமுறறயில் உள்ள விகிதத்தில் விண்ணப்பம்/புதுப்பித்தலின் பபாது 

Debit Card உடன் இறணக்கப்பட்ட கணக்கிலிருந்து படபிட் பெ ் ப்படும். 

இந்தக் கட்டணங்கள் திரும்பப் பபறப்படாது. 

5.23.3 மறு பவளியீடு கட்டணங்கள் 

அெல் Debit Card-ஐ வழங்குவதற்கு அல்லது மறுபவளியீடு பெ ்வதற்கு 

எந்த பநரத்திலும் உங்களிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிறமற  வங்கி 

பகாண்டுள்ளது. 

5.23.4 ெட்டப்பூரவ்/ஒழுங்குமுறறக் ொரெ்ஸ் அல்லது கட்டணங்கள் 

Debit Card-ஐப் ப ன்படுதத்ுவதன் விறளவாக பெலுத்த பவண்டி  

அரொங்கக் கட்டணங்கள், வரி அல்லது பற்றுகள் அல்லது வரி ஆகி றவ 

உங்கள் பபாறுப்பாகும், பமலும் வங்கியின் மீது (பநரடி ாகபவா அல்லது 

மறறமுகமாகபவா) அல்லது இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் பெலுத்த பவண்டி  



 

 

எந்தத் பதாறகயும் உங்கள் பபாறுப்பாகும். , வங்கி அத்தறக  

கட்டணங்கள், வரி அல்லது வரிகறள கணக்கிலிருந்து படபிட் பெ ்யும். 

5.23.5 மற்ற கட்டணங்கள் 

பமபல உள்ளவற்றறத் தவிர, உங்கள் கணக்கு மற்றும்/அல்லது நீங்கள் 

எங்களிடம் பராமரிக்கும் எந்தக் கணக்கிலும் நாங்கள் படபிட் 

பெ ் லாம். 

a. அெல் Debit Card அல்லது உங்கள் Debit Card பதாடரப்ான 

ஆவணங்கறள மாற்றுவதற்கான ஆவணங்கறளத ்

த ாரிப்பதற்கான நிரவ்ாகக் கட்டணங்கள். 

b. "பநா பஷா ரிெரப்வஷன்ஸ்" க்கான ரதத்ு கட்டணம், உங்கள் Visa 

International Debit Card மூலம் பாதுகாக்கப்பட்ட விமான நிறுவனம் 

அல்லது பஹாட்டல் முன்பதிறவ ரதத்ு பெ ்தல் அல்லது 

நிறறபவற்றத் தவறினால் கட்டணம். 

c. உங்கள் digiSavings பதாடரப்ான உங்களின் அறிவுறுத்தல்கள் 

மற்றும்/அல்லது பகாரிக்றககறள நிறறபவற்றுவதில் எங்களால் 

எடுக்கப்பட்ட எந்தபவாரு பெ லுக்கான பெறவக் 

கட்டணம்/நிரவ்ாகக் கட்டணங்கள், அத்தறக  பெறவ அல்லது 

பெ ல் இந்த விதிமுறறகள் மற்றும் நிபந்தறனகளில் 

குறிப்பிடப்பட்டாலும் அல்லது சிந்திக்கப்பட்டாலும் அல்லது பவறு. 

d. மின்னணு பெறவகறள வழங்குதல் மற்றும்/அல்லது 

ப ன்படுத்துவதற்கான (அங்கீகரிக்கப்பட்ட அல்லது 

அங்கீகரிக்கப்படாத) கட்டணங்கள், கட்டணம், திரும்பப் பபறுதல் 

மற்றும் பணம் பெலுத்துதல் மற்றும் மின்னணு பெறவகறள 

வழங்குதல் மற்றும்/அல்லது ப ன்படுத்தி தன் விறளவாக 

எங்களுக்கு ஏற்படும் இழப்புகள் மற்றும் பிற பபாறுப்புகள். 

e. கூடுதலாக, பகிரப்பட்ட பநட்பவாரக்்கின் ஆபபரட்டரக்ள் தங்கள் 

ATM/POS படரம்ினல்/மற்ற ொதனத்தின் ஒவ்பவாரு 

ப ன்பாட்டிற்கும் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கலாம், பமலும் 

அத்தறக  கட்டணங்கள் மற்றும் பிற பபாருந்தக்கூடி  

கட்டணங்கள்/கட்டணங்கள் கணக்கில் இருந்து கழிக்கப்படும். 

வங்கி ால் அவ்வப்பபாது அறிவிக்கப்படும் அத்தறக  

வெதிகளுக்கு தனி பெறவக் கட்டணம் விதிக்கப்படலாம் மற்றும் 

கணக்கில் இருந்து கழிக்கப்படலாம். 

f. Debit Card (கடட்ுப்பாடு இல்லாமல் நி ா மான ெட்டக் கட்டணங்கள் 

உட்பட) பதாடரப்ாக நீங்கள் பெலுத்த பவண்டி  பணத்றத 

வசூலிப்பதில் ஏற்படும் எந்தெ ்பெலவுகறளயும் உங்கள் கணக்கில் 

இருந்து கழிக்கவும், வங்கிக்கு இழப்பீடு வழங்கவும் நீங்கள் 

வங்கிற  அங்கீகரிக்கிறீரக்ள். குறறந்தபடெ் இருப்பு 



 

 

நிபந்தறனக்கு கூடுதலாக, digibank Debit Card-ஐப் 

ப ன்படுத்துவதற்கு பெறவ மற்றும் பிற கட்டணங்கறள 

விதிக்கலாம், இது அவ்வப்பபாது உங்களுக்கு அறிவிக்கப்படும். 

g. Debit Card மூலம் இந்தி ாவுக்கு பவளிப  நீங்கள் பமற்பகாண்ட 

பரிவரத்்தறனகளின் விஷ த்தில், Debit Card றவத்திருப்பவரின் 

கணக்கு றவத்திருக்கும் நாண த்திற்கு ெமமான பதாறக, 

பெ லாக்கக் கட்டணங்கள், மாற்றுக் கட்டணங்கள், விொ 

விதிமுறறகளின்படி ஏபதனும் விதிக்கப்பட்டால் கட்டணம், பவறு 

ஏபதனும் அத்தறக  பரிவரத்்தறனகளுக்கான பெறவக் 

கட்டணங்கள் இந்தி ாவில் உள்ள DBS Bank-யில் உள்ள கணக்கில் 

பற்று றவக்கப்படும். 

5.23.6 கட்டணங்கறள மாற்றுவதற்கான உரிறம 

இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் பெலுதத் பவண்டி  கட்டணக் கட்டணம் அல்லது 

ஓவர ்டிராஃப்ட ்விகிதத்தின் விகிதத்றதப ா அல்லது பதாறகற ப ா 

நாங்கள் எங்கள் விருப்பப்படி உங்களுக்கு முன் பதாடரப்ு பகாண்டு 

மாற்றலாம். ஒரு காலக்பகடு குறிப்பிடப்படும், அதன் பிறகு நீங்கள் 

மாற்றத்றத ஏற்றுக்பகாண்டதாகக் கருதப்படுவீரக்ள், பமலும் 

திருத்தப்பட்ட ொரெ்ஸ் /கட்டணங்கள் பபாருந்தும். வங்கி ால் 

நிரண்யிக்கப்பட்ட பபாருந்தக்கூடி  கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் 

பற்றி  விவரங்கள் இறண தளம் மற்றும்/அல்லது கிறளகளில் 

காட்டப்படும். 

5.23.7 வரி விதிப்பு மற்றும் கட்டணங்கறள திரும்பப் பபறுதல் 

Visa International Debit Card வழங்குவதற்கும் ப ன்படுத்துவதற்குமான 

பெறவக் கட்டணங்கள், உங்களிடமிருந்து கட்டணம் வசூலிக்க மற்றும் 

மீட்பதற்கான உரிறமற  வங்கி பகாண்டுள்ளது. நீங்கள் றவத்திருக்கும் 

கணக்கு அல்லது பவறு ஏபதனும் கணக்கு/களில் படபிட் பெ ்வதன் 

மூலம் பெறவக் கட்டணங்கறள வசூலிக்க வங்கிக்கு நீங்கள் இதன் மூலம் 

அங்கீகாரம் வழங்குகிறீரக்ள். நீங்கள் அவ்வாறு பெ ் த் தவறினால், 

வங்கிக்கு எந்தப் பபாறுப்பும் இல்லாமல், பபாருந்தக்கூடி  வட்டியுடன், 

மற்றும்/அல்லது Visa International Debit Card இறடநிறுத்தப்படும் விதத்தில் 

வங்கி ால் பெறவக் கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படும். 

5.24 Debit Card மற்றும் கணக்கின் ப ன்பாட்றட நிறுதத்ுதல் 

5.24.1 நிறுத்துவதற்கான நமது உரிறம 

உங்கள் Debit Card அல்லது கணக்கு அல்லது எலக்ட்ரானிக் பெறவகறளப் 

ப ன்படுத்துவறத நாங்கள் எந்த பநரத்திலும்/எந்தக் காரணங்களுடனும் 

பதரிவிக்காமலும்/எதுவும் பதரிவிக்காமல் நிறுத்திவிடலாம் அல்லது 

நிறுத்தலாம். நிறுத்தப்பட்டதும், Debit Card-ஐ நீங்கள் ப ன்படுத்த 



 

 

மாட்டீரக்ள் அல்லது ப ன்படுத்த மு ற்சிக்க மாட்டீரக்ள். அத்தறக  

ப ன்பாடு பமாெடி ாக இருக்கும். எந்தபவாரு காரணதத்ிற்காகவும் Debit 

Card-இன் ப ன்பாடு எங்களால் நிறுத்தப்பட்டால், நீங்கள் முடக்க 

பவண்டும் (Visa Virtual Debit Card-இன் விஷ த்தில்) அல்லது Visa International 

Debit Card-ஐ பமக்னடிக் ஸ்ட்ரிப் மூலம் பாதி ாக பவட்டி எங்களிடம் 

திருப்பித் தர பவண்டும். எந்தபவாரு காரணத்திற்காகவும் Debit Card 

நிறுத்தப்படும்பபாது பெலுத்த பவண்டி  கட்டணம் எதுவும் திரும்பப் 

பபறப்படாது. 

5.24.2 நிறுத்துவதற்கான உங்கள் உரிறம 

எங்களிடம் எழுதத்ுப்பூரவ் அறிவிப்றபக் பகாடுத்து, காந்தப் படற்டயின் 

குறுக்பக அறத பவடட்ுவதன் மூலம், அெல் Debit Card-ஐ எங்களிடம் 

திருப்பித் தரலாம். (பபாருந்தினால்) அல்லது Virtual Debit Card-ஐ 

முடக்குவதன் மூலம் (Visa Virtual Debit Card-இன் விஷ த்தில்) எந்த 

பநரத்திலும் உங்கள் Debit Card அல்லது எலக்ட்ரானிக் பெறவகறளப் 

ப ன்படுத்துவறத நீங்கள் இறடநிறுத்தலாம். எங்களுக்கு எழுத்துப்பூரவ் 

அறிவிப்றப வழங்குவதன் மூலமும் (பபாருந்தினால்) Debit Card-ஐ 

ெரணறடதல்/முடக்குவதன் மூலமும் இந்த ஒப்பந்தத்றத நீங்கள் 

நிறுத்தலாம். நிறுத்தப்பட்டதும், பின் மற்றும்/அல்லது Debit Card-ஐப் 

ப ன்படுத்தபவா அல்லது ப ன்படுத்த மு ற்சிக்கபவா மாட்டீரக்ள். 

அத்தறக  ப ன்பாடு பமாெடி ாக கருதப்படும். 

5.24.3 முடித்தபின் இருக்கும் கடறமகள் 

எந்த காரணத்திற்காகவும் உங்கள் கணக்கு நிறுத்தப்பட்ட பிறகு, உங்கள் 

Debit Card-ஐ நீங்கள் பதாடரந்்து ப ன்படுத்த மாட்டீரக்ள். இந்த 

ஒப்பந்தத்தின் கீழ் உங்கள் கடறமகள் பதாடரும், பமலும் உங்கள் 

கணக்கு நிறுத்தப்படுவதற்கு முன்னும் பின்னும் பமற்பகாள்ளப்படும் 

எந்தபவாரு பரிவரத்்தறனக்கும் நீங்கள் எங்களிடம் பராமரிக்கும் 

கணக்கில் படபிட் பெ ்  நாங்கள் உரிறமயுடன் இருப்பபாம். பமபல 

உள்ள பிரிவு 5.25.2 இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள விதத்தில் விதிக்கப்படும் 

அத்தறக  பரிவரத்்தறனகள் மற்றும் ஏபதனும் ஓவர ்டிராஃப்ட் 

கட்டணங்கள் முழுறம ாகெ ்பெலுதத்ப்படும் வறர, நீங்கள் (மற்றும் 

பவறு எந்த நபரும்,  ாருறட  பப ரில் கணக்கு 

பராமரிக்கப்படுகிறாபரா) நாங்கள் பபாறுப்பாவீரக்ள். 

5.24.4 Debit Card உறுப்பினரின் பபாறுப்பு 

இந்த ஒப்பந்தம் அல்லது உங்களுக்கிறடப  உள்ள பவறு எந்த 

ஒப்பந்தத்தின்படியும் (தனி ாகபவா அல்லது கூட்டாகபவா இருந்தாலும்) 

உங்கள் கணக்கில் பற்று றவக்கப்படும் அறனத்துக் கட்டணங்களும் 

உட்பட, உங்கள் கணக்கில் எங்களுக்குெ ்பெலுத்த பவண்டி  நிலுறவத் 



 

 

பதாறகக்கு நீங்கள் பபாறுப்பாவீரக்ள் மற்றும் எங்களுக்குெ ்

பெலுத்துவீரக்ள். நபர ்அல்லது நபரக்ள்) மற்றும் நாங்கள். 

5.25 விலக்குகள் மற்றும் விதிவிலக்குகள் 

5.25.1 Debit Card-ஐ ஏற்காதது 

நாங்கள் எந்த வறகயிலும் பபாறுப்பல்ல: 

a. உங்கள் Debit Card(கள்) அல்லது PIN(கள்) ஒரு வணிகரால் 

நிராகரிக்கப்பட்டால் அல்லது Debit Card பரிவரத்்தறனகறளெ ்

பெ ல்படுத்தப் ப ன்படுத்தப்படும் படரம்ினல் அல்லது Debit Card 

பரிவரத்்தறனற  அங்கீகரிக்க நாங்கள் மறுத்தால்; 

b. Debit Card பரிவரத்த்றனகறளெ ்பெ ல்படுத்தப் ப ன்படுத்தப்படும் 

படரம்ினலில் ஏபதனும் பெ லிழப்பு, குறறபாடு அல்லது பிறழ 

அல்லது எங்களால் அல்லது பிற நபரக்ளால் இ க்கப்படும் பிற 

இ ந்திரங்கள் அல்லது அங்கீகார அறமப்பு; 

c. இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் எங்கள் கடறமகறள நிறறபவற்றுவதில் 

ஏபதனும் தாமதம் அல்லது இ லாறம அல்லது ஏபதனும் ஒரு 

இ ந்திரம், தரவு பெ லாக்க அறமப்பு, பரிமாற்ற இறணப்பு 

அல்லது எழும் பதால்வி அல்லது ஏபதனும் அங்கீகரிக்கப்படாத 

மற்றும்/அல்லது ெட்டவிபராத அணுகல் காரணமாக தாமதம் 

அல்லது இ லாறம ஏற்பட்டால் எந்தபவாரு மின்னணு, இ ந்திர 

அறமப்பு, தரவு பெ லாக்கம் அல்லது பதாறலதப்தாடரப்ு 

குறறபாடு அல்லது பதால்வி, மின்ொரம் மற்றும் மின்ொர 

பெ லிழப்பு, கடவுளின் பெ ல், உள்நாட்டு இறடயூறு, பபார ்

அல்லது பபார ்பபான்ற விபராதங்கள், உள்நாட்டு கலவரங்கள், 

கலவரங்கள், முற்றுறககள், தறடகள், நாெபவறலகள், 

பவறலநிறுத்தங்கள், கதவறடப்பு, தீ, பவள்ளம், பபாருள் அல்லது 

பதாழிலாளர ்பற்றாக்குறற, துறண ஒப்பந்தக்காரரக்ளிடமிருந்து 

வழங்குவதில் தாமதம் அல்லது எங்கள் கடட்ுப்பாட்டிற்கு 

அப்பாற்பட்ட எந்தபவாரு நிகழ்வு அல்லது எங்கள் முகவரக்ள் 

அல்லது ஒப்பந்ததாரரக்ள் அல்லது ஏபதனும் பமாெடி அல்லது 

பமாெடி அல்லது; 

d. உங்கள் Debit Card-இல் அல்லது றமக்பராசிப் அல்லது ெரக்்யூட் 

அல்லது உங்கள் Debit Card-இல் உள்ள ொதனத்தில் பெமித்து 

றவத்திருக்கும் தரவு அல்லது தகவறலப் பபறுவதற்கு ஏபதனும் 

பெதம் அல்லது இழப்பு அல்லது இ லாறம; 

e. எபலக்ட்ரானிக் பெறவகள் பதாடரப்ான உங்களால் 

பகாடுக்கப்பட்ட அல்லது பகாடுக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் 

எந்தபவாரு அறிவுறுத்தலுக்கும் நாங்கள் இணங்குவதற்கு, 

அத்தறக  அறிவுறுத்தலில் உள்ளடங்கி  தகவலின் ஒருறமப்பாடு 



 

 

பரிமாற்றத்தின் பபாது ெமரெம் பெ ் ப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது 

பலவீனமறடந்திருக்கலாம், அத்தறக  ெமரெம் அல்லது 

குறறபாடு பவளிப்பறட ாகத ்பதரி வில்றல அத்தறக  

அறிவுறுத்தறலப் பபறும் ஒரு நி ா மான நபருக்கு; 

f. எங்களால் மற்றும்/அல்லது பங்பகற்பாளரின் எந்தபவாரு பெ லின் 

விறளவாக ஏபதனும் மின்னணுெ ்பெறவகறளப் ப ன்படுத்துவறத 

நீங்கள் இழந்திருந்தால்; அல்லது 

g. கணினி பராமரிப்பு அல்லது பெ லிழப்பு/எந்தபவாரு பிறண மும் 

கிறடக்காததால் எந்த மின்னணுெ ்பெறவயும் கிறடக்காது; அல்லது 

h. ஏபதனும் உபகரணங்கள் அல்லது பமன்பபாருள் வழங்குநரக்ள், 

எந்தபவாரு பெறவ வழங்குநரக்ள், எந்தபவாரு பநட்பவாரக்் 

வழங்குநரக்ள் (பதாறலதப்தாடரப்ு வழங்குநரக்ள், இறண  உலாவி 

வழங்குநரக்ள் மற்றும் இறண  அணுகல் வழங்குநரக்ள் உட்பட), 

எந்தபவாரு பங்பகற்பாளரும் அல்லது பமற்கூறி வற்றில் ஏபதனும் 

ஒரு முகவர ்அல்லது துறண ஒப்பந்ததாரர.் 

எந்தபவாரு நிகழ்விலும், நமது பமாத்த அலட்சி ம் அல்லது 

பவண்டுபமன்பற தவறினால் தவிர, பெ ்த அல்லது பெ ் த் தவறி  

எதற்கும் நாங்கள் பபாறுப்பல்ல. 

5.25.2 பபாருடக்ள் மற்றும் பெறவகளில் உள்ள சிக்கல்கள் 

உங்கள் Debit Card அல்லது எலக்ட்ரானிக் பெறவகள் மூலம் நீங்கள் 

பபறும் பபாருடக்ள் மற்றும் பெறவகளில் ஏபதனும் சிக்கல்கள் 

ஏற்பட்டால் நாங்கள் எந்த வறகயிலும் பபாறுப்பல்ல. அத்தறக  

பபாருடக்ள் மற்றும் பெறவகளில் படலிவரி பெ ் ாறம அல்லது 

பெ ல்திறன் இல்லாறம அல்லது குறறபாடுகள் இருந்தபபாதிலும், அந்த 

Debit Card பரிவரத்த்றனக்கு இணங்க முழுத் பதாறகற யும் எங்களிடம் 

நீங்கள் பராமரிக்கும் உங்கள் கணக்கில் படபிட் பெ ்  எங்களுக்கு 

உரிறம உண்டு. ெரக்குகள் மற்றும் பெறவகறள வழங்குபவருடன் 

நீங்கள் எந்த ெரெ்ற்ெற யும் பநரடி ாக தீரத்்துக் பகாள்வீரக்ள். 

5.25.3 பதாடரெ்ச்ி ான இழப்புக்கான பபாறுப்பு இல்றல 

எபலக்ட்ரானிக் பெறவகறள வழங்குதல் மற்றும்/அல்லது 

ப ன்படுத்துதல் அல்லது Debit Card-ஐப் ப ன்படுதத்ுவதால் ஏற்படும் 

பநரடி, மறறமுக, சிறப்பு அல்லது விறளவு, பபாருளாதார அல்லது பிற 

பெதங்களுக்கு நாங்கள் அல்லது எந்தபவாரு பங்பகற்பாளரும் எந்த 

வறகயிலும் பபாறுப்பபற்க மாட்படாம். 

5.25.4 Debit Card-தற்பபாது இல்லாத பரிவரத்்தறனகளுக்கு எந்தப் 

பபாறுப்பும் இல்றல 



 

 

எந்தபவாரு காரணத்திற்காகவும் உங்கள் Debit Card-ஐப் 

ப ன்படுத்துவதன் மூலம் பமற்பகாள்ளப்படும் அறனதத்ு காரட்ு-

இல்லாத பரிவரத்்தறனகளுக்கும் நீங்கள் பபாறுப்பாவீரக்ள், எங்கள் 

விருப்பப்படி மற்றும் முன் அறிவிப்பின்றி, அத்தறக  காரட்ு அல்லாத 

பரிவரத்்தறனகறள நாங்கள் அனுமதிக்கலாம் அல்லது 

அங்கீகரிக்கலாம். காரட்ு இல்லாத பரிவரத்்தறனகள் பதாடரப்ாக 

பெ ் ப்படும் எந்த அங்கீகாரத்திற்கும் நாங்கள் உங்களுக்கு எந்த 

வறகயிலும் பபாறுப்பாக மாட்படாம். 

5.25.5 ஆவணங்கள் மற்றும் ொன்றிதழ்களின் உறுதிப்பாடு 

உங்கள் றகப ாப்பத்துடன் அல்லது உங்கள் PIN-ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

Debit Card பரிவரத்த்றனகள் பதாடரப்ான எங்களின் பதிவுகள் 

அறனத்தும் அவற்றின் துல்லி ம் மற்றும் நம்பகத்தன்றமக்கு 

உறுதி ான ொன்றாகும், பமலும் அறவ எல்லா பநாக்கங்களுக்காகவும் 

உங்கறளக் கடட்ுப்படுத்தும். ஏபதனும் digiSavings/s அறிக்றககளில் 

ஏபதனும் பிறழகள் அல்லது தவறுகறளக் கண்டறிந்தால் எங்களுக்குத ்

பதரிவிப்பீரக்ள். மின்னணு அறிக்றக பதிவிறக்கம் பெ ் ப்பட்ட 14 

(பதிநான்கு) நாட்களுக்குள் உங்களால் மறுக்கப்பட்டால், அதுபவ 

ெரி ானதாகக் கருதப்படும். 

5.25.6 மின்னணு பெறவகள் 

ATM மற்றும்/அல்லது Visa Virtual Debit Card (உள்நாட்டு இறண  

பகாள்முதல் பரிவரத்்தறனகள்) மற்றும்/அல்லது ப ன்படுத்துவதன் 

மூலம் பெ ் ப்படும் பரிவரத்்தறனகள் மற்றும்/அல்லது காரட்ு இல்லாத 

பரிவரத்்தறனகள் உட்பட அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரிவரத்்தறனகறள 

பமற்பகாள்ள உங்கள் படபிட ்காரட்ு மற்றும்/அல்லது PIN ஐப் 

ப ன்படுத்தலாம். பிற மின்னணு பெறவகள். Debit Card மற்றும்/அல்லது 

PIN-ஐ எந்த பரிவரத்்தறனகறளயும் பெ ்  பவறு  ாரும் ப ன்படுத்த 

அனுமதிக்கப்படுவதில்றல. உங்கள் PIN-ஐப் ப ன்படுத்தி நீங்கள் 

ப ன்படுத்தக்கூடி  வெதிகறள நாங்கள் எங்கள் பொந்த விருப்பப்படி 

தீரம்ானிக்கலாம். நாம் முடிவு பெ ்தால், எங்கள் பொந்த விருப்பத்தின் 

பபரில் அத்தறக  வெதிகறள மாற்றி றமக்கலாம். 

மூன்றாம் தரப்பினருக்கு PIN பதரி ப்படுவறதத் தவிரப்்பதற்காக நீங்கள் 

எந்த வடிவத்திலும் PIN ஐப் பதிவு பெ ்  மாட்டீரக்ள். PIN மூலம் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரிவரத்்தறனகள் மற்றும் வழிமுறறகறள 

பெ ல்படுத்துவதற்கு DBS Bank-க்கு எக்ஸ்பிரஸ் அதிகாரத்றத 

வழங்குகிறீரக்ள், அறதத் திரும்பப் பபற மாட்டீரக்ள். PIN-ஐெ ்

ெரிபாரப்்பறதத் தவிர, அனுப்பப்பட்ட அல்லது உங்களிடமிருந்து 



 

 

அனுப்பப்பட்டதாகக் கூறப்படும் பரிவரத்்தறன அறிவுறுத்தலின் 

நம்பகத்தன்றமற  ெரிபாரக்்க DBS Bank-க்கு எந்தக் கடறமயும் இல்றல. 

5.25.7 Debit Card-இன் ப ன்பாடு 

எந்தபவாரு ெட்ட விபராதமான பகாள்முதலுக்கும் அதாவது ெட்டம் 

மற்றும் ரிெரவ்் வங்கி ால் அனுமதிக்கப்படாத பபாருடக்ள்/பெறவகறள 

வாங்குவதற்கு பணம் பெலுத்துவதற்கு Debit Card-ஐப் ப ன்படுத்த 

பவண்டாம் என நீங்கள் உறுதி ளிக்கிறீரக்ள். 

பவறு  ாபரனும் PIN ஐப் பபற்றிருந்தால், எங்கறள பாதிப்பில்லாமல் 

றவத்திருப்பதாக ஒப்புக்பகாள்கிறீரக்ள். உங்களால் உருவாக்கப்பட்ட 

எந்தபவாரு PIN-ஐயும் நீங்கள் பாதுகாப்பீரக்ள் மற்றும் எங்கள் 

மற்றும்/அல்லது ெம்பந்தப்பட்ட பங்பகற்பாளரின் ஒவ்பவாரு நறடமுறற, 

பாதுகாப்பு மற்றும் பிற பதறவகள் மற்றும் அறிவிப்றபப் 

பின்பற்றுவீரக்ள் PIN. இவராயின் நீங்கள் உடனடி ாக எங்களுக்கு 

அறிவிப்பீரக்ள்: 

a. எந்தபவாரு DBS PIN-னும் எந்தபவாரு நபருக்கும் 

பவளிப்படுத்தப்படும். 

b. எந்தபவாரு Debit Card-ஐயும் பவறு எந்த நபராலும் 

ப ன்படுத்தப்படுகிறது. 

c. இந்த ஒப்பந்தத்தின் விதிமுறறகளின் கீழ், மின்னணு பெறவகளின் 

ப ன்பாடற்ட இறடநிறுத்த அல்லது ரத்து பெ ்  அனுமதிக்கும் 

பவறு ஏபதனும் நிகழ்வுகள் நிகழும். உங்களிடமிருந்து வந்ததாகக் 

கூறப்படும் அத்தறக  அறிவிப்றபப் பபற்ற பிறகு, எந்த 

பநரத்திலும் உங்கள் மின்னணுெ ்பெறவகறளப் ப ன்படுத்துவறத 

நாங்கள் இறடநிறுத்தலாம் அல்லது ரத்து பெ ் லாம். 

இந்த ஒப்பந்தத்தின் விதிமுறறகளின் கீழ், மின்னணு பெறவகளின் 

ப ன்பாடற்ட இறடநிறுத்த அல்லது ரத்து பெ ்  அனுமதிக்கும் பவறு 

ஏபதனும் நிகழ்வுகள் ஏற்பட்டால், உடனடி ாக (digibank ப ன்பாடு 

அல்லது பவறு ஏபதனும் ப ன்முறறயின் மூலம்) எங்களுக்கு 

அறிவிப்பீரக்ள். உங்களிடமிருந்து வந்ததாகக் கூறப்படும் அத்தறக  

அறிவிப்றபப் பபற்ற பிறகு, எந்த பநரத்திலும் உங்கள் மின்னணுெ ்

பெறவகறளப் ப ன்படுதத்ுவறத நாங்கள் இறடநிறுத்தலாம் அல்லது 

ரத்து பெ ் லாம். 

5.26 திருதத்ங்கள் 

5.26.1 விதிமுறறகள் மற்றும் நிபந்தறனகளில் மாற்றங்கள் 

மாற்றங்கறள உங்களுக்கு அறிவிப்பதன் மூலம் எந்த பநரத்திலும் இந்த 

ஒப்பந்தத்தின் உள்ளடக்கங்கறள நாங்கள் மாற்றலாம் மற்றும்/அல்லது 



 

 

புதி  விதிமுறறகள் மற்றும் நிபந்தறனகறள உருவாக்கலாம். 

அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள பததியில் மாற்றங்கள் நறடமுறறக்கு 

வரும். குறிப்பிட்ட பததிக்குப் பிறகு Debit Card மற்றும்/அல்லது 

எலக்ட்ரானிக் பெறவகறள நீங்கள் பதாடரந்்து றவத்திருந்தால் அல்லது 

ப ன்படுத்தினால், முன்பதிவு இல்லாமல் மாற்றங்கறள நீங்கள் 

ஏற்றுக்பகாண்டதாகக் கருதப்படுவீரக்ள். மாற்றங்கறள நீங்கள் 

ஏற்கவில்றல என்றால், Debit Card மற்றும்/அல்லது மின்னணு 

பெறவகறளப் ப ன்படுதத்ுவறத நிறுத்திவிடட்ு, இந்த ஒப்பந்தத்றத 

முறித்துக் பகாள்ள பவண்டும். 

5.26.2 மாற்றங்களின் பவளியீடு 

இந்த விதிமுறறகள் மற்றும் நிபந்தறனகளில் ஏபதனும் மாற்றங்கள் 

இருந்தால், அத்தறக  மாற்றங்கறள எங்கள் இறண தளத்தில் 

பவளியிடுவதன் மூலம் அல்லது எங்கள் கிறளகளில் அவற்றறக் 

காண்பிப்பதன் மூலம் நாங்கள் உங்களுக்குத ்பதரிவிக்கலாம். 

இருப்பினும், பிற தகவல்பதாடரப்ு மூலம் உங்களுக்குத ்பதரிவிக்க 

நாங்கள் பதரவ்ு பெ ் லாம். 

5.27 தகவல் பவளிப்படுத்தல் 

5.27.1 பவளிப்படுத்தல் பெ ் க்கூடி  தரப்பினர ்

உங்கள் கணக்கு/கள் மற்றும்/அல்லது Debit Card-ஐப் 

ப ன்படுத்துவதற்கான எந்த விவரங்கறளயும் பவளியிட எங்களுக்கு 

அதிகாரம் வழங்குகிறீரக்ள்: 

a. வங்கிெ ்பெறவகள் அல்லது ப ன்பாடு அல்லது விசுவாெப் பலன்கள் 

பதாடரப்ான மின்னணு அல்லது வரம்பற்ற பிற பெறவகறள 

வழங்குவதில் பங்பகற்கும் எந்தபவாரு நபரும் அல்லது அறமப்பும், 

இந்தி ாவிபலா அல்லது இந்தி ாவிற்கு பவளியிபலா பமற்கூறி  

பெறவகளின் பெ ல்பாட்டின் பநாக்கத்திற்காக உங்களால் 

கிறடக்கப்பபற்ற அல்லது ப ன்படுத்தப்படும் , முரண்பாடுகள், 

பிறழகள் அல்லது உரிறமபகாரல்கறள விொரிப்பது உட்பட 

எதுவும் மடட்ுப்படுத்தப்படவில்றல; 

b. வங்கிகள், கடன் அல்லது கட்டண காரட்ு நிறுவனங்கள் அல்லது 

வணிகரக்ள் கடன் அல்லது கட்டண அடற்ட விொரறணகளில்; 

அெச்ிடுதல், அஞ்ெல் அனுப்புதல், றமக்பராஃபில்மிங் பெமித்தல் 

மற்றும்/அல்லது தனிப்ப னாக்கப்பட்ட காபொறலகள், digiSavings 

அறிக்றககள், Debit Card, பலபிள்கள், அஞ்ெல் அனுப்புபவரக்ள் 

அல்லது உங்கள் பப ர ்மற்றும்/அல்லது பிற விவரங்கள் பதான்றும் 

ஆவணங்கள் அல்லது உருப்படிகறள தாக்கல் பெ ்யும் 

பநாக்கத்திற்காக எங்களால் நி மிக்கப்பட்ட அவுட்பொரஸ்் 



 

 

முகவரக்ள், அல்லது ஏபதனும் தரவு அல்லது பதிவுகள் அல்லது 

ஏபதனும் ஆவணங்கள் 

c. எந்தபவாரு தகவறலயும் பெகரிக்கும் அல்லது பெ லாக்கும் 

அறமப்பு அல்லது துறற அல்லது ஆபலாெகர ்ஆ ்வு(கள்) நடத்துதல் 

அல்லது எங்கள் ொரப்ாக கணினி ப ன்பாடுகறள பகுப்பா ்வு 

பெ ்தல் அல்லது உருவாக்குதல்; 

d. எங்களுறட து அல்லது எங்களால் பிறணக்கப்பட்ட எந்தபவாரு 

பெறவகள் அல்லது த ாரிப்புகறள ெந்றதப்படுத்துதல் அல்லது 

விளம்பரப்படுத்துதல் பநாக்கத்திற்காக எந்தபவாரு நபர ்அல்லது 

அறமப்பு; 

e. Visa International, MasterCard International அல்லது American Express 

International; 

f. இடர ்பமலாண்றம பநாக்கங்களுக்காக, உங்களுக்கு DBS குழு உள்ள 

கடன் பவளிப்பாடுகறளக் கண்காணிப்பதற்காகவும், குறுக்கு 

விற்பறன பநாக்கங்களுக்காகவும் எங்களுடன் பதாடரப்ுறட  

நிறுவனங்களில் ஏபதனும் ஒன்று. "DBS குழு" என்பது எங்களின் 

துறண நிறுவனங்கள், எங்களின் பஹால்டிங் கம்பபனி மற்றும் 

எங்கள் பஹால்டிங் கம்பபனியின் ஏபதனும் துறண நிறுவனங்கள்; 

g. எந்தபவாரு அரொங்க நிறுவனம் அல்லது அதிகார வரம்பில் உள்ள 

நீதிமன்றங்கள் அல்லது எங்களின் பவளிநாடட்ு கிறளகள் ஏபதனும் 

அறமந்துள்ளன; அல்லது 

h. எங்கள் ொரப்ாக பெகரிக்கும் அல்லது மீடப்டடுக்கும் 

பநாக்கத்திற்காக அல்லது உங்கள் நலனுக்காகப் 

பாதுகாப்பதற்காக அல்லது உங்கள் ொரப்ாக திருப்பிெ ்பெலுத்தும் 

பநாக்கத்திற்காக எந்தபவாரு நபர ்அல்லது அறமப்பும், நீங்கள் 

எங்களுக்கு பெலுதத் பவண்டி  பதாறககள்; 

i. மின்னணு பெறவகறளப் ப ன்படுதத்ுவது அல்லது உங்கள் 

த ாரிப்புகள் அல்லது பெறவகறள எளிதாக்குவது உட்பட, 

அத்தறக  தகவல்கறளப் பபறுவதற்கான ெட்டப்பூரவ் வணிக 

பநாக்கத்றதக் பகாண்ட எந்தபவாரு பங்பகற்பாளர ்அல்லது 

மூன்றாம் தரப்பினரும்; எபலக்ட்ரானிக் பெறவகறளப் 

ப ன்படுத்தி, நீங்களாக இருப்பதாகக் கூறும் எந்தபவாரு 

நபருக்கும்; எந்தபவாரு பதறவற யும் பூரத்்தி பெ ்வதற்கு 

அத்தறக  பவளிப்படுத்தல் அவசி ம். 

5.27.2 ஒப்புறக 

நீங்கள் இறவற  ஒப்புக்பகாள்கிறீரக்ள்: 

a. உங்கள் ஆரவ்த்றத உறுதிப்படுத்த, Debit Card-ஐப் 

ப ன்படுத்தும்பபாது, எந்தபவாரு நபருக்கும் அணுகல் மற்றும் 

இருப்பு ஆகி வற்றற நாங்கள் எங்கள் பொந்த விருப்பத்தின் 



 

 

பபரில் பகமரா அல்லது வீடிப ா படப்பில் பதிவு பெ ் லாம். 

எங்களால் பராமரிக்கப்படும் அறனத்து பதிவுகளும், 

உங்களிடமிருந்து வரும் வழிமுறறகளின் மின்னணு அல்லது 

ஆவண வடிவில் மற்றும் பிற விவரங்கள் (பெலுத்தப்படட் அல்லது 

பபறப்பட்ட கட்டணங்கள் உட்பட ஆனால் 

மடட்ுப்படுத்தப்படவில்றல), பமலும் பமபல குறிப்பிடட்ுள்ளபடி 

பெ ் ப்பட்ட அறனதத்ு பகமரா/வீடிப ா பதிவுகளும் உங்களுக்கு 

எதிராக, அத்தறக  அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் பிற விவரங்களுக்கு 

உறுதி ான ஆதாரமாக கருதப்படும். 

5.27.3 விதிமுறறகள் மற்றும் நிபந்தறனகளின் கீழ் பவளிப்படுத்தல் 

அனுமதிக்கப்படவில்றல 

உங்களால் ஏற்பட்ட இழப்பு அல்லது பெதத்திற்கு நாங்கள் அல்லது எங்கள் 

அதிகாரிகள் எவரும் பபாறுப்பபற்க மாட்படாம் அல்லது நீங்கள் 

எங்களுக்கு ஒப்புதல் அளித்த மற்றும்/அல்லது எங்கள் அதிகாரிகளில் 

எவரும் பவளிப்படுத்தி  எந்தபவாரு தகவறலயும் பவளிப்படுத்தி தன் 

விறளவாக. 

5.27.4 தகவல் வழங்குதல் 

Debit Card அல்லது எலக்ட்ரானிக் பெறவகறளப் ப ன்படுத்துவது 

பதாடரப்ாக நாங்கள் நி ா மான முறறயில் பகாரக்கூடி  ஏபதனும் 

தகவல் அல்லது ஆவணங்கறள எங்களுக்கு வழங்குவீரக்ள், பமலும் அது 

பதாடரப்ான விொரறண அல்லது வழக்குகளில் எங்களுடன் 

ஒதத்ுறழப்பபாம். தகவல் வழங்கப்படாவிட்டால் அல்லது வழங்கப்பட்ட 

தகவல் தவறாக இருந்தால், எங்கள் விருப்பப்படி Debit Card-ஐ புதுப்பித்தல் 

அல்லது மறுபவளியீடு பெ ்  மறுக்கலாம் அல்லது Debit Card-ஐ 

உடனடி ாக ரத்து பெ ் லாம். 

5.27.5 ஒப்புதல் பிரிவு 

எனது/எங்கள் விவரங்கள், கணக்கு, றவப்புதப்தாறக, பரிவரத்்தறனகள் 

அல்லது வங்கியுடனான பரிவரத்்தறனகள் பதாடரப்ான எந்தபவாரு 

தகவறலயும் எந்த பநரத்திலும் எந்த பநாக்கத்திற்காகவும், எந்தபவாரு 

தகுதிவா ்ந்த அதிகார வரம்பிற்குட்பட்ட நீதிமன்றத்திற்கும், அறர 

நீதித்துறற அதிகாரத்திற்கும், மாநில அரசின் பதாடரப்ுறட  பிரிவு, 

ரிெரவ்் வங்கி, வருமான வரி அதிகாரிகள், ெட்டப்பூரவ் அதிகாரிகள், நிதி 

நிறுவனங்கள், கிபரடிட் பீபராக்கள்/முகவரக்ள்/விற்பறன ாளரக்ள் 

அல்லது வங்கியின் இறண அல்லது இறண அல்லது துறண அல்லது குழு 

நிறுவனமான ஏபதனும் நிறுவனம் ெட்ட அமலாக்கத்திற்கும் 

பவளிப்படுத்துவதற்கு நீங்கள் இதன் மூலம் வங்கிற  பவளிப்பறட ாக 

அங்கீகரிக்கிறீரக்ள். 



 

 

5.28 ஆவணங்களின் பதாடரப்ு மற்றும் பெறவ 

5.28.1 பதாடரப்ு 

Debit Card பதாடரப்ான அறிவிப்புகள், கணக்கு அறிக்றககள் அல்லது 

ஆப்ஸ்-இன்-பமபெெ்கள், பதாறலநகல் பரிமாற்றம், குறுஞ்பெ ்தி 

அறமப்பு (SMS), எலக்ட்ரானிக் அஞ்ெல், ொதாரண ப்ரீபப ்ட் பபாஸ்ட ்

அல்லது தனிப்பட்ட படலிவரி மூலம் எங்கள் பதிவுகளில் உங்கள் பதிவு 

பெ ் ப்பட்ட தற்பபாறத  முகவரிக்கு நாங்கள் அனுப்பலாம். ஆப்ஸ் 

ொரந்்த பெ ்திகள்/முகநூல்/SMS/மின்னஞ்ெல் மூலம் அனுப்பப்படும் 

தகவல்பதாடரப்ு மற்றும் அறிவிப்புகள், பகரி ர ்தாமதங்கறளப் 

பபாருட்படுத்தாமல் ஒபர நாளில் நீங்கள் அனுப்பி தாகவும் 

பபறப்பட்டதாகவும் கருதப்படும். ப்ரீ-பப ்டு பமயில் மூலம் 

அனுப்பப்படும் தகவல்பதாடரப்ு மற்றும் அறிவிப்புகள் இந்தி ாவில் 

தபால் மூலம் அனுப்பப்பட்டால், இடுறகயிடப்பட்ட பததிக்குப் பிறகு 

உடனடி ாக படலிவரி பெ ் ப்பட்டதாகக் கருதப்படும், பமலும் 

இந்தி ாவுக்கு பவளிப  அனுப்பப்பட்டால், இடுறகயிட்ட பததியிலிருந்து 

ஐந்து (5) நாட்களுக்குப் பிறகு வழங்கப்பட்டதாகக் கருதப்படும். . 

தற்பபாது, Debit Card இறணக்கப்படட்ுள்ள digibank பெ லியில் தகவல் 

பதாடரப்ு கிறடக்கும். 

5.28.2 ஆவணங்களின் பெறவ 

நாங்கள் உங்களுக்கு ெம்மன், உரிறமபகாரல் அறிக்றக அல்லது 

தனிப்பட்ட பெறவ பதறவப்படும் பவறு ஏபதனும் ெட்ட பெ ல்முறற 

அல்லது ஆவணத்றத தனிப்பட்ட முறறயில் வழங்குவதன் மூலமாகபவா, 

ொதாரண தபால் மூலமாகபவா அல்லது நீங்கள் கறடசி ாக அறி ப்பட்ட 

முகவரியில் (அஞ்ெல் அலுவலக முகவரி ாகபவா அல்லது தனிப்பட்டதாக 

இருந்தாலும் ெரி) அனுப்பலாம். குடியிருப்பு அல்லது வணிக குடியிருப்பு 

அல்லது பவறு. நாங்கள் ஆவணங்கறள உங்களுக்கு தனிப்பட்ட 

முறறயில் படலிவரி பெ ்தால் படலிவரி பததியில் நீங்கள் ெரி ாக 

வழங்கப்பட்டதாக கருதப்படும் இந்த இரண்டு (2) பெறவ முறறகள் தவிர, 

ெட்டத்தால் அனுமதிக்கப்பட்ட பவறு எந்த முறறயிலும் நாங்கள் 

உங்களுக்குெ ்பெறவ பெ ் லாம். 

5.29 இதரறவ 

5.29.1 பெலவுகறள மீடப்டடுத்தல் 

இந்த ஒப்பந்தத்தின் விதிமுறறகள் மற்றும் நிபந்தறனகறள நீங்கள் 

மீறி தன் விறளவாக அல்லது எங்களுறட  உரிறமகறள 

அமல்படுத்தி தன் விறளவாக எங்களால் ஏற்படும் எந்தபவாரு 

பெலவுகள், கட்டணங்கள் அல்லது பெலவுகள் (ெட்டெ ்பெலவுகள் உட்பட) 



 

 

முழு இழப்பீடு அடிப்பறட உங்களிடமிருந்து எங்களால் 

மீடப்டடுக்கப்படும். 

5.29.2 பவளிநாடட்ு பணம் ெம்பந்தப்பட்ட பரிவரத்்தறனகள் 

எந்தபவாரு காரட்ு பரிவரத்்தறனயின் நாண மும் உங்கள் digiSavings 

பராமரிக்கப்படும் பணத்திலிருந்து பவறுபட்டால், அத்தறக  

பரிவரத்்தறனகறள உங்கள் கணக்கின் நாண மாகபவா அல்லது 

நாங்கள் தீரம்ானிக்கும் மாற்று விகிதத்தில் (கள்) பவறு எந்த 

நாண மாகபவா மாற்றுவதற்கு எங்களுக்கு உரிறம உண்டு; Debit Card 

பரிவரத்்தறனயின் பதாறகயுடன் உங்கள் digiSavings-றஸப் பற்று 

றவக்கவும். பபாருந்தக்கூடி  வறகயில், இந்த விதிமுறறகள் மற்றும் 

நிபந்தறனகளின் கீழ் எங்களுக்குெ ்பெலுத்த பவண்டி  அறனத்துத ்

பதாறககறளயும் நாங்கள் உங்கள் கணக்கில் படபிட் பெ ் லாம், 

இதற்காக நாங்கள் தீரம்ானிக்கும் பரிமாற்ற விகிதத்தில் (கள்) உங்கள் 

கணக்கின் பணதத்ில் ஏற்படும் வரவுகள் மற்றும் கட்டணங்கறள 

மாற்றலாம். 

5.29.3 உங்களிடமிருந்து வழிமுறறகள் 

உங்களிடமிருந்து அறனத்து பகாரிக்றககள் அல்லது அறிவுறுத்தல்கள் 

digibank ப ன்பாட்டின் மூலம் பெ ் ப்பட பவண்டும். அது 

ொத்தி மில்லாத படெ்த்தில், உங்கள் அருகிலுள்ள DBS Bank கிறளக்கு 

எழுதத்ுப்பூரவ்மாக ெமரப்்பிக்கலாம். உங்களிடமிருந்து மின்னணு அஞ்ெல் 

மூலமாகவும், பதாறலபபசிற ப் பபாறுத்தவறரயில், அத்தறக  

அறிவுறுத்தல்கறள நீங்கள் உண்றமயில் வழங்காவிட்டாலும், உங்களால் 

வழங்கப்படும் என்று நாங்கள் நம்பும் அறிவுறுத்தல்கறள ஏற்க நாங்கள் 

பதரவ்ு பெ ் லாம். 

5.29.4 இழப்பீடு 

Debit Card அல்லது எலக்ட்ரானிக் பெறவகறள நாங்கள் கிறடக்கெ ்

பெ ்ததன் காரணமாக, பநரடி ாகபவா அல்லது மறறமுகமாகபவா, 

நாங்கள் தாங்கக்கூடி  அல்லது ஏற்படுத்தக்கூடி  வழக்குறரஞர ்மற்றும் 

கிறள ன்ட ்பெலவுகள் மற்றும் பெலவுகள் (ெட்ட அல்லது பவறு) உட்பட 

ஏபதனும் பபாறுப்பு, இழப்பு, பெதங்களுக்கு எதிராக எங்களுக்கு இழப்பீடு 

வழங்குவீரக்ள். உங்களுடன் இந்த ஒப்பந்தத்தில் நுறழந்துவிட்டாபலா 

அல்லது இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் எங்கள் உரிறமகறள அமலாக்குவது 

அல்லது Debit Card அல்லது எலக்ட்ரானிக் பெறவகள் அல்லது ஏபதனும் 

அலட்சி ம் பதாடரப்ாக நீங்கள் பகாடுக்கக்கூடி  ஏபதனும் 

அறிவுறுத்தல்களின்படி பெ ல்படுவது, மற்றும்/அல்லது உங்கள் தரப்பில் 

அல்லது ஏபதனும் முகவரக்ள் அல்லது உங்கள் பிரதிநிதிகள் அல்லது இந்த 

ஒப்பந்தத்றத மீறுதல், Debit Card-இன் 



 

 

பமாெடி/அங்கீகரிக்கப்படாத/நகல்/தவறான ப ன்பாடு/தவறான 

ப ன்பாடு மற்றும்/அல்லது PIN. 

5.29.5 விதிமுறறகள் மற்றும் நிபந்தறனகள் 

இந்த ஒப்பந்தத்திற்கு கூடுதலாக, Debit Card மற்றும்/அல்லது எலக்ட்ரானிக் 

பெறவகளின் ப ன்பாடு, கணக்குகறள நிரவ்கிக்கும் எங்கள் 

நறடமுறறயில் உள்ள விதிமுறறகள் மற்றும் நிபந்தறனகளுக்கு 

உட்பட்டது. இந்த ஒப்பந்தம் மற்றும் விதிமுறறகள் மற்றும் 

நிபந்தறனகறள நிரவ்கிக்கும் கணக்குகளுக்கு இறடப  ஏபதனும் 

முரண்பாடு அல்லது முரண்பாடு இருந்தால், ஒப்பந்தத்தின் விதிமுறறகள் 

நறடமுறறயில் உள்ளதா என்பறத வங்கியின் விருப்பப்படி 

தீரம்ானிக்கும். 

5.29.6 துண்டித்தல் 

இந்த ஒப்பந்தத்தின் எந்தபவாரு விதிமுறறயும் ெட்டத்திற்குப் 

புறம்பானது அல்லது பபாருந்தக்கூடி  ெட்டத்தின் கீழ் பெ ல்படுத்த 

முடி ாததாக இருந்தால், அத்தறக  ெட்டத்தால் அனுமதிக்கப்படும் 

அளவிற்கு, இந்த ஒப்பந்தத்தில் இருந்து துண்டிக்கப்படட்ு, இந்த 

ஒப்பந்தத்தின் மற்ற விதிமுறறகறள மாற்றி றமக்காமல் முடிந்தவறர 

பெ லற்றதாக இருக்கும். 

5.29.7 தள்ளுபடி இல்றல 

உடற்பயிற்சி பெ ்வதில் தவறில்றல அல்லது உடற்பயிற்சி பெ ்வதில் 

தாமதம் இல்றல, இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் எந்த உரிறமயும் அல்லது 

தீரவ்ும் அதன் தள்ளுபடி ாக பெ ல்படும், பமலும் எந்தபவாரு உரிறம 

அல்லது பரிகாரதத்ின் எந்தபவாரு ஒற்றற அல்லது பகுதி ளவு 

பயிற்சியும் அதன் பமற்பகாண்டு அல்லது பிற பயிற்சி அல்லது 

பயிற்சிற த் தடுக்காது. பவறு ஏபதனும் உரிறம அல்லது தீரவ்ு. இந்த 

ஒப்பந்தத்தில் உள்ள எங்கள் உரிறமகள் மற்றும் தீரவ்ுகள் 

ஒடட்ுபமாத்தமாக உள்ளன மற்றும் ெட்டத்தால் வழங்கப்பட்ட பிற 

உரிறமகள் அல்லது தீரவ்ுகள் அல்ல. 

5.29.8 மின்னணு பரிவரத்்தறனகள்/Debit Card-ஐ நிரவ்கிக்கும் 

விதிமுறறகள் மற்றும் நிபந்தறனகள் 

உங்கள் பகாரிக்றகயின் பபரில், நாங்கள் உங்களுக்கு ஒரு உடல் Debit 

Card-றட வழங்கலாம், அது உங்கள் ஆபத்தில், எந்த வறகயிலும் 

உங்களுக்கு அனுப்பப்படும். தற்பபாது, digibank பெ லியில் PIN-ஐ 

உருவாக்க முடியும். 



 

 

பமபல குறிப்பிடப்பட்ட ஏபதனும் நிகழ்றவத் பதாடரந்்து, எலக்ட்ரானிக் 

பெறவகளுக்கான நறடமுறறயில் உள்ள விதிமுறறகள் மற்றும் 

நிபந்தறனகளில் எங்கள் விருப்பப்படி மாற்று PIN மற்றும்/அல்லது அெல் 

Debit Card-றட வழங்கலாம் மற்றும் மாற்றுக் கட்டணத்றத வசூலிக்கலாம். 

இந்த பநரத்தில், digibank ப ன்பாட்டிலிருந்து PIN-ஐ உருவாக்க முடியும். 

5.29.9 மின்னணு பெறவகளின் ப ன்பாடு 

நாங்கள் மற்றும்/அல்லது பங்பகற்பாளரக்ள் எந்த பநரத்திலும் 

உங்களுக்கு அறிவிப்பு இல்லாமல்  

a. எலக்ட்ரானிக் பெறவகள், பரிவரத்்தறன வரம்புகள், இ க்க பநரம், 

மின்னணு பெறவகள் மூலம் கிறடக்கும் வெதிகள் மற்றும் 

பெறவகள் ஆகி வற்றின் அதிரப்வண் மற்றும் ப ன்பாட்டின் 

முறற ஆகி வற்றறத் தீரம்ானித்து மாற்றவும் அல்லது 

b. எந்தபவாரு பங்பகற்பாளறரயும் பெரக்்கவும் அல்லது நீக்கவும். 

உங்கள் அதிகாரம், அறிவு அல்லது ெம்மதத்துடன் அல்லது 

இல்லாமல் எந்தபவாரு நபரும் எலக்ட்ரானிக் பெறவகறளப் 

ப ன்படுத்துவதன் மூலம் அல்லது பநாக்கமாகப் 

ப ன்படுத்துவதன் மூலம் பெ ் ப்படும் அறனத்து 

பரிவரத்்தறனகளுக்கும் நீங்கள் பபாறுப்பாவீரக்ள், பமலும் 

அத்தறக  ப ன்பாடு அல்லது பநாக்கம் பகாண்ட ப ன்பாடு 

பதாடரப்ாக எங்களுக்கு எதிராக உரிறம பகார முடி ாது. 

நாங்கள் மற்றும்/அல்லது பங்பகற்பாளரக்ள் எந்த பநரத்திலும், 

உங்களுக்கு அறிவிக்காமலும், எந்த காரணமும் கூறாமல், நீங்கள் 

அல்லது மூன்றாம் தரப்பினரால் ஏற்படும் அபெௌகரி ம், இழப்பு, பெதம் 

அல்லது கா ங்களுக்குப் பபாறுப்பபற்காமல் இருக்கலாம்: 

a. எலக்ட்ரானிக் பெறவகளில் ஏபதனும் அல்லது அறனதற்தயும் 

கடட்ுப்படுத்துதல், இறடநிறுத்துதல் அல்லது நிறுத்துதல்; அல்லது 

b. எந்தபவாரு பரிவரத்்தறனற யும் அனுமதிக்காதீரக்ள் அல்லது 

நாம் பபாருத்தமாக கருதும் நிபந்தறனகளுக்கு உட்படட்ு ஒரு 

பரிவரத்்தறனற  அனுமதிக்கவும்; அல்லது 

c. எலக்ட்ரானிக் பெறவகறளப் ப ன்படுத்துவதற்கான உங்கள் 

அல்லது எந்தபவாரு ப னரின் உரிறம மற்றும் அதிகாரத்றத 

திரும்பப் பபறுதல் அல்லது இறடநிறுத்துதல்; அல்லது 

d. ஏபதனும் Debit Card மற்றும்/அல்லது PIN-ஐ றவத்திருங்கள் அல்லது 

நிராகரிக்கலாம். 

பங்பகற்பாளருக்கு எதிரான ஏபதனும் உரிறமபகாரல்கள் அல்லது 

தகராறுகள் உங்களுக்கும் பங்பகற்பாளருக்கும் இறடயில் தீரக்்கப்பட 



 

 

பவண்டும். இந்த விஷ த்தில் நீங்கள் எங்களுக்கு எதிராக உரிறம பகார 

மாட்டீரக்ள். 

Visa Virtual International Debit Card/digiSavings எனில், எங்களால் 

பெகரிக்கப்படட்ு ெரிபாரக்்கப்படும் வறர மின்னணு பெறவகள் மூலம் 

படபாசிட ்பெ ் ப்பட்ட காபொறலகளின் பணம் மற்றும் வருமானம் 

(வீடட்ு காபொறலகள் உட்பட) திரும்பப் பபற முடி ாது. படபாசிட் 

பெ ் ப்பட்ட பதாறகயின் எங்களின் நிரண் ம் உங்களுக்கு எதிராக 

உறுதி ானதாக இருக்கும். 

5.29.10 பகாடுப்பனவுகள், ொரெ்ஸ், கடட்ணங்கள், பெலவுகள் மற்றும் 

வரிகள் 

எலக்ட்ரானிக் பெறவகறள நீங்கள் உண்றமயில் ப ன்படுத்தினாலும் 

இல்லாவிட்டாலும், அவ்வப்பபாது நாங்கள் பரிந்துறரக்கும் மின்னணு 

பெறவகறள வழங்குவதற்கு நீங்கள் அத்தறக  ொரெ்ஸ்கறளயும் 

கட்டணங்கறளயும் பெலுதத்ுவீரக்ள். எபலக்ட்ரானிக் பெறவகள் 

மற்றும்/அல்லது ப ன்படுத்துவதற்கான (அங்கீகரிக்கப்பட்ட அல்லது 

அங்கீகரிக்கப்படாத) அறனத்துக் ொரெ்ஸ்கள், கட்டணங்கள், திரும்பப் 

பபறுதல் மற்றும் பணம் பெலுத்துதல் மற்றும் விதியின் விறளவாக 

எங்களுக்கு ஏற்படும் பிற பபாறுப்புகள் மற்றும்/ அல்லது மின்னணு 

பெறவகளின் ப ன்பாடு இழப்புகளுக்கு உங்கள் கணக்கில் படபிட் 

பெ ்  நாங்கள் அங்கீகரிக்கப்படட்ுள்பளாம். பணம் பெலுத்துவதற்கான 

எந்தபவாரு பகாரிக்றகற யும் பூரத்த்ி பெ ்  அல்லது எந்தபவாரு 

பபாறுப்றபயும் பூரத்்தி பெ ்  கணக்கில் பபாதுமான நிதி இல்றல 

என்றால், அத்தறக  கட்டணம் அல்லது பபாறுப்றப ெந்திக்க நாங்கள் 

உங்களுக்கு கடன் வழங்கலாம் (ஆனால் அதற்குக் கடட்ுப்படவில்றல). 

எங்களால் நிரண்யிக்கப்பட்ட விகிதங்கள் அல்லது பதாறககளில் வட்டி 

மற்றும் கட்டணங்கறளெ ்பெலுதத் நீங்கள் உறுதி ளிக்கிறீரக்ள். ஒரு 

பரிவரத்்தறன அல்லது பரிவரத்்தறன பதாடரப்ாக ஏபதனும் ஒரு 

கணக்றக படபிட் பெ ்வது அல்லது வரவு றவப்பது, ஒரு நாண த்றத 

மற்பறாரு நாண மாக மாற்ற பவண்டும் எனில், நாங்கள் 

மற்றும்/அல்லது பங்பகற்பாளரக்ளால் நிரண்யிக்கப்படட் விகிதத்தில் 

அத்தறக  மாற்றங்கறளெ ்பெ ்  எங்களுக்கு அதிகாரம் உள்ளது. 

எந்தபவாரு கட்டணத்திற்கும் GST விதிக்கப்பட்டால், நீங்கள் பெலுத்த 

பவண்டி  அறனதத்ுத ்பதாறககளுக்கும் கூடுதலாக அத்தறக  

GSTற ெ ்பெலுத்துவீரக்ள், பமலும் அத்தறக  GSTற ப் பபாறுத்தவறர 

ெட்டப்படி நாங்கள் வசூலிக்க பவண்டி  கட்டணத்திற்கு எதிராக 

எங்களுக்கு இழப்பீடு வழங்குவீரக்ள். இந்த ஒப்பந்தம் அல்லது கடன் 

வெதிகளுக்கான பதாடரப்ுறட  ஒப்பந்தம் மற்றும்/அல்லது பவறு 

ஏபதனும் கட்டணங்கள், நாங்கள் அவ்வப்பபாது பரிந்துறரக்கும் அபத 



 

 

முறறயில் பெலுதத் பவண்டி  இ ல்புநிறல வட்டி உட்பட, அத்தறக  

GSTக்கான கணக்கிலிருந்து நாங்கள் படபிட் பெ ் லாம். அப்படிப் பற்று 

றவப்பது கணக்கு மிறகப்படுத்தப்பட்டால். 

5.29.11 பபாறுப்பு 

எங்களின் அலட்சி ம் அல்லது பவண்டுபமன்பற தவறினால் ஏற்படும் 

இழப்புகள் தவிர, மின்னணுெ ்பெறவகறளப் ப ன்படுத்துவதால் 

ஏற்படும் மற்றும் அது பதாடரப்ாக நீங்கள் அல்லது மூன்றாம் 

தரப்பினரால் ஏற்படும் இழப்புகளுக்கு நாங்கள் பபாறுப்பபற்க 

மாட்படாம். உங்களால் அல்லது மூன்றாம் தரப்பினரால் ஏற்படும் அல்லது 

அதனால் ஏற்படும் அபெௌகரி ம், இழப்பு, பெதம் அல்லது கா ங்களுக்கு 

நாபமா அல்லது பங்பகற்பாளரக்பளா பபாறுப்பாக மாட்படாம்: 

a. உங்களால் அல்லது மின்னணு பெறவகள் பதாடரப்ான ப னரால் 

பகாடுக்கப்பட்ட அல்லது வழங்கப்படுவதாகக் கூறப்படும் 

எந்தபவாரு அறிவுறுத்தலுக்கும் நாங்கள் இணங்குவது, அத்தறக  

அறிவுறுத்தலில் உள்ள தகவலின் ஒருறமப்பாடு பரிமாற்றத்தின் 

பபாது ெமரெம் பெ ் ப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது 

பலவீனமறடந்திருக்கலாம். ஒரு நி ா மான நபர ்அத்தறக  

அறிவுறுத்தறலப் பபறுவது பதளிவாகத ்பதரிகிறது. 

b. நாங்கள் மற்றும்/அல்லது பங்பகற்பாளரக்ளின் எந்தபவாரு 

பெ லின் விறளவாக, எந்தபவாரு மின்னணு பெறவற யும் 

ப ன்படுத்துவதில் இருந்து நீங்கள் இழக்கப்படுகிறீரக்ள்; அல்லது 

c. கணினி பராமரிப்பு அல்லது பெ லிழப்பு காரணமாக எந்தபவாரு 

மின்னணு பெறவயும் கிறடக்காது/எந்த பநட்பவாரக்்கும் 

கிறடக்கவில்றல; அல்லது 

d. எந்தபவாரு இ ந்திரம், தரவு பெ லாக்க அறமப்பு அல்லது 

பரிமாற்ற இறணப்பு அல்லது ஏபதனும் ஒரு பெ லிழப்பு, அல்லது 

ஏபதனும் அங்கீகரிக்கப்படாத மற்றும்/அல்லது ெட்டவிபராத 

அணுகல் ஆகி வற்றால் அத்தறக  பதால்வி ஏற்பட்டால், நாங்கள் 

மற்றும்/அல்லது எந்தபவாரு பங்பகற்பாளரும் இந்த ஒப்பந்தத்தின் 

எந்தபவாரு விதிமுறறற யும் நிறறபவற்ற அல்லது 

கறடப்பிடிப்பதில் பதால்வி கடவுளின் பெ ல்கள் பபான்ற 

ெக்தியின் பெ ல், பபார ்அல்லது பபாரக்்கால விபராதங்கள், 

உள்நாட்டு கலவரங்கள், றககலப்புகள், முற்றுறககள், தறடகள், 

நாெபவறலகள், பவறலநிறுத்தங்கள், பூடட்ுதல்கள், தீ, பவள்ளம், 

பபாருள் அல்லது பதாழிலாளர ்பற்றாக்குறற, துறண 

ஒப்பந்தக்காரரக்ளிடமிருந்து வழங்குவதில் தாமதம் அல்லது 

எங்கள் கடட்ுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்ட எந்தபவாரு நிகழ்வும்; 

அல்லது 



 

 

e. ஏபதனும் உபகரணங்கள் அல்லது பமன்பபாருள் வழங்குநரக்ள், 

ஏபதனும் பெறவ வழங்குநரக்ள், எந்தபவாரு பநட்பவாரக்் 

வழங்குநரக்ளும் (பதாறலதப்தாடரப்ு வழங்குநரக்ள், இறண  

உலாவி வழங்குநரக்ள் மற்றும் இறண  அணுகல் வழங்குநரக்ள் 

உட்பட), எந்தபவாரு பங்பகற்பாளரும் அல்லது பமற்கூறி வற்றில் 

ஏபதனும் ஒரு முகவர ்அல்லது துறண ஒப்பந்ததாரர.் 

f. Debit Card வழங்கப்பட்ட நாடு தவிர பவறு நாட்டில் ATM பெறவகள் 

கிறடக்காத நிறல. இது குறிப்பிட்ட நாட்டில் நறடமுறறயில் உள்ள 

உள்ளூர ்விதிமுறறகளால் நிரவ்கிக்கப்படும். 

g. எந்தபவாரு எலக்ட்ரானிக் பெறவயிலிருந்தும் தரறவப் 

பதிவிறக்குவது உங்கள் ஆபத்தில் மடட்ுபம பெ ் ப்படுகிறது, 

பமலும் எந்த வறகயிலும் பதிவிறக்கம் பெ ் ப்பட்ட தரவின் 

பநரற்ம அல்லது ப ன்பாட்டிற்கு நாங்கள் பபாறுப்பாக மாட்படாம். 

h. மின்னணு பெறவகறள வழங்குதல் மற்றும்/அல்லது 

ப ன்படுத்துவதால் ஏற்படும் பநரடி, மறறமுக, சிறப்பு அல்லது 

விறளவு, பபாருளாதார அல்லது பிற பெதங்களுக்கு நாங்கள் 

அல்லது எந்தபவாரு பங்பகற்பாளரும் எந்த வறகயிலும் 

பபாறுப்பபற்க மாட்படாம். 

5.29.12 பரிவரத்்தறனகளின் பதிவுகள் 

கணக்கீடு மற்றும்/அல்லது பவளிப்பறட ான பிறழ தவிர, எங்களின் 

மற்றும் பங்பகற்பாளரக்ளின் பரிவரத்்தறனகளின் பதிவுகள் உங்களுக்கு 

எதிராக உறுதி ானதாக இருக்கும். 

5.29.13 உள்ளடீுகறள திரும்ப பபறுதல்  

நீங்கள் ப ன்படுத்தி தன் விறளவாக அல்லது மின்னணுெ ்

பெறவகறளப் ப ன்படுத்தி தன் விறளவாக எங்களால் ஏபதனும் 

பணம் பெலுத்தப்பட்டிருந்தால்: 

a. அதன் விறளவாக கணக்கு பற்று றவக்கப்பட்டது, ஆனால் பற்று 

தவறுதலாக மாற்றப்பட்டது அல்லது கணக்கில் பற்று 

றவக்கப்படவில்றல; அல்லது 

b. கணக்கில் ஏபதனும் பணம் பெலுதத்ும் அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்ட 

பிறகு, ஆனால் அத்தறக  பணம் பெலுத்தும் அறிவுறுத்தல் 

மதிக்கப்படுவதற்கு முன்பு, 

பின்னர ்நாம் பெலுத்தி  பதாறகற  கணக்கில் பற்று றவப்பதன் மூலம் 

கணக்றக ெரி பெ ்  உரிறம பபறுபவாம். 

5.29.14 உங்களிடமிருந்து வழிமுறறகள் 



 

 

அறனத்து பகாரிக்றககள் அல்லது வழிமுறறகறள digibank பெ லியில் 

றவக்கலாம். மின்னஞ்ெலின் மூலமாக உங்களிடமிருந்து வரும் எந்த 

அறிவுறுத்தறலயும் ஏற்க நாங்கள் பதரவ்ு பெ ் லாம், பமலும் 

பதாறலபபசியின் விஷ த்தில், நீங்கள் உண்றமயில் அத்தறக  

அறிவுறுத்தல்கறள வழங்காவிட்டாலும், உங்களால் வழங்கப்படும் என்று 

நாங்கள் நம்புகிபறாம். எழுதப்படாத எந்த அறிவுறுத்தலும் உங்கள் 

ஆபத்தில் எங்களுக்கு வழங்கப்படும், பமலும் நீங்கள் 

பாதிக்கப்படக்கூடி  எந்த இழப்பு அல்லது பெதத்திற்கும் நாங்கள் 

பபாறுப்பாக மாட்படாம். 

5.29.15 நறடமுறறயில் இருக்கும் இந்த விதிமுறறகள் மற்றும் 

நிபந்தறனகளின் விதிகள் 

இந்த விதிமுறறகள் மற்றும் நிபந்தறனகளின் விதிகள் எந்தபவாரு 

கணக்கு(கள்) அல்லது எலக்ட்ரானிக் பெறவகள், எங்களுக்கும் 

உங்களுக்கும் இறடப  உள்ள பவறு எந்த ஒப்பந்தம்(கள்) அல்லது 

எங்களின் உரிறமகள் ஆகி வற்றுடன் நீங்கள் எங்களுடன் 

றவத்திருக்கும் எந்த ஒப்பந்தத்தின் விதிகறளயும் நிரப்பாது. அத்தறக  

ஒப்பந்தம்(களின்) கீழ் எழும். இந்த விதிமுறறகள் மற்றும் 

நிபந்தறனகளின் விதிகள் மற்றும் இந்த விதிமுறறகள் மற்றும் 

நிபந்தறனகளின் கீழ் உள்ளடக்கப்பட்ட பபாருள் பதாடரப்ான பவறு 

ஏபதனும் ஒப்பந்தத்தின் விதிகள் முரண்பட்டால், இந்த விதிமுறறகள் 

மற்றும் நிபந்தறனகளின் விதிகள் பமபலாங்கும். 

5.29.16 கூடுதல் நன்றமகள், பெறவகள் அல்லது திட்டங்கள் 

உங்கள் Debit Card-இன் ப ன்பாடு பதாடரப்ாக நாங்கள் எங்கள் பொந்த 

விருப்பப்படி, கூடுதல் பெறவகள், நன்றமகள் அல்லது திட்டங்கறள 

வழங்கலாம். அத்தறக  கூடுதல் பெறவகள் வழங்கப்பட்டால், 

உங்களுடன் எங்கள் ெட்ட உறவின் ஒரு பகுதி ாக இல்றல, பமலும் 

இந்தெ ்பெறவகறள நாங்கள் உங்களுக்கு அறிவிக்காமல் எந்த 

பநரத்திலும் திரும்பப் பபறலாம் அல்லது மாற்றலாம். இந்த கூடுதல் 

பெறவகள் நன்றமகள் அல்லது திட்டங்கள் அவற்றின் பொந்த 

விதிமுறறகள் மற்றும் நிபந்தறனகளுக்கு உட்பட்டதாக இருக்கலாம். 

5.29.17 உரிறமகறளப் ப ன்படுத்துவதில் தாமதம் அல்லது பதால்வி 

இந்த உடன்படிக்றகயின் கீழ் எங்களின் உரிறமகள் மற்றும்/அல்லது 

பரிகாரங்கறளெ ்பெ ல்படுத்துவதில் எங்களால் ஏற்படும் தாமதம் 

அல்லது பதால்வி எங்களின் எந்த உரிறமற யும் தள்ளுபடி 

பெ ்வதாகாது. அத்தறக  தள்ளுபடிற  எழுதத்ுப்பூரவ்மாக 

உங்களுக்குத ்பதரிவித்தால் மடட்ுபம நாங்கள் எங்கள் உரிறமகறளத ்

தள்ளுபடி பெ ்ததாகக் கருதப்படுபவாம். 



 

 

5.29.18 ஆளும் ெட்டம் 

இந்த விதிமுறறகள் மற்றும் நிபந்தறனகள் இந்தி  ெட்டத்திற்கு 

உட்பட்டறவ, இதன் மூலம் நீங்கள் இந்தி ாவில் உள்ள மும்றப 

நீதிமன்றங்களின் பிரத்ப க அதிகார வரம்பிற்குெ ்ெமரப்்பிக்கிறீரக்ள். 

 


