
 

 

 

 

 

 

ചെക്്ക കളക്ഷൻ പ ോളിസി 
 

സ്്കോപ്പ്:  DBS ബോങ്ക് ഇന്ത്യയുടെ ശോഖകൾ (eLVB ശോഖകൾ ഉൾടപ്പടെ).  

പുറത്തിറക്കിയത്:  GTS & T&O 
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1 ആമുഖവുും മോർഗ്ഗനിർപേശ തതവവുും 

ഞങ്ങളുടെ ഉപ് ോക്തോക്കൾക്ക ്മികച്ച ്സവനം നൽകുന്നതിനും ഉയർന്ന പ്പവർത്തന  നിലവോരം 
സ്ഥോപിക്കുന്നതിനുമുള്ള നിരന്ത്രമോയ പ്ശമങ്ങടള ബോങ്കിന്ടറ ടെക്ക ് കളക്ഷൻ ്പോളിസി 
പ്പതിഫലിപ്പിക്കുന്നു . ഉപ് ോക്തോക്ക്ളോെുള്ള ടപരുമോറ്റത്തിടല സുതോരയത നയോയം എന്നിവയിൽ 
അധിഷ്ടിതമോയതോണ് ഈ ്പോളിസി . ഉപ് ോക്തോക്കൾക്ക ് പ്രുത ്ശഖരണ ്സവനങ്ങൾ 
നൽകുന്നതിന ് സഹോയമോകുന്ന സോ്ങ്കതികവിരയയുടെ നൂതന ഉപ്യോഗത്തിന് ഞങ്ങൾ 
പ്പതിജ്ഞോബദ്ധരോണ്. ഈ ്പോളിസി ് ോകയുടമനറ്ിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന വസ്തു തകൾ ഉൾടക്കോള്ളുന്നു: 

● ഇന്ത്യയിലും വി്രശത്തുമുള്ള ്കപ്രങ്ങളിൽ അെയ്്ക്കണ്ട ടെക്കുകളുടെയും മറ്റ ്
ഇനസ്്പ്െുടമനറ്സ്ിന്ടറയും  ്ശഖരണം 

● ഇനസ്്പ്െുടമനറ്സ്ിന്ടറ കലക്ഷന ് ്വണ്ടിയുള്ള  സമയ മോനരണ്ഡങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച 
ഞങ്ങളുടെ പ്പതിബദ്ധത 

● ഔട്്്സ്് റ്റഷൻ ഇൻസ്്പ്െുടമന്റ്/്ലോക്കൽ ടെക്കുകളുടെ എന്നിവ മട്ിടയെുകുന്നതിനു 
നിശ്ചിത സമയ പരിമിതികൾക്കപ്പുറ്ത്തക്ക ്  കോലതോമസം ്നരിെുന്ന സരർ ങ്ങളിൽ 
പലിശയുടെ വിതരണം  

● ഗതോഗതത്തിൽ നഷ്ടടപ്പട് കളക്ഷൻ ഇനസ്്പ്െുടമന്റസ്് കകകോരയം ടെയ്യന്നത ് 

ഈ നയം എല്ലോ DBIL ശോഖകൾക്കും ബോധകമോണ ് (പഴയ ലക്ഷ്മി വിലോസ ്ബോങ്ക ് / eLVB ശോഖകൾ 
ഉൾടപ്പടെ). ടെക്ക ് കളക്ഷൻ ്പോളിസിയുടെ (CCP) ഒരു പകർപ്പ ് അ യർത്ഥന അെിസ്ഥോനത്തിൽ 
ഉപ് ോക്തോവിന ്ല യമോക്കും. കൂെോടത, CCP ബോങ്കിന്ടറ ടവബ്്കസറ്റിൽ പ്പരർശിപ്പിക്കുകയും പ്ബോഞ്ച ്
്നോട്ീസ ്്ബോർ ് ഫയലുകളിൽ ല യമോക്കുകയും ടെയ്യുന്നതോണ്.. 

2 നയും 

കളക്ഷനോയുള്ളപ്കമീകരണങ്ങൾ 

അക്കൗണ്്ട ്പയീ ടെക്കുകൾ അക്കൗണ്്ട ഉെമയുടെ അക്കൗണ്ടി്ലക്ക ് മോപ്ത്മ ടപ്ക ിറ്റ ്
ടെയ്യടപ്പെുകയുള്ളൂടവന്നും ഏടതങ്കിലും മൂന്നോം കക്ഷി അക്കൗണ്ടി്ലക്ക് ടപ്ക ിറ്റ് 
ടെയ്യടപ്പെിടല്ലന്നും പ്ശദ്ധി്ക്കണ്ടതോണ.് 

പ്പോ്രശിക ടെക്ക ്കളക്ഷൻ 

പ്പോ്രശികമോയി ഒരു പ്ഗി ് സംവിധോനത്തിന ് കീഴിൽ നൽ്കണ്ട എല്ലോ CTS വി്ധയമോയ  
ടെക്കുകളും മറ്റ് ടന്ഗോഷയബിൾ ഇനസ്്പ്െുടമന്റസ്ും നിലവിലുള്ള ക്ലിയറിംഗ് സിസ്റ്റം വഴി 
്കപ്രത്തിൽ ഹോജരോക്കും  

. പ്പവൃത്തിരിവസങ്ങളിലും ്ജോലി ടെയ്യുന്ന ശനിയോഴ്ചകളിലും പ്ബോഞ്്ച സമയത്തിനുള്ളിൽ 
ഞങ്ങളുടെ പ്ബോഞ്ച ് കൗണ്ടറുകളിൽ നി്ക്ഷപിക്കുന്ന ടെക്കുകൾ അ്ത രിവസം തടന്ന 
ക്ലിയറിങ്ങിനോയി സമർപ്പിക്കുകയും കട് ് ഓഫ് സമയത്തിന ് ്ശഷം നി്ക്ഷപിച്ച 
ടെക്കുകൾ/ഉപകരണങ്ങൾ അെുത്ത പ്പവൃത്തിരിവസടത്ത ക്ലിയറിംഗ ് കസക്കിളിൽ 
അവതരിപ്പിക്കുകയും ടെയ്യുന്നതോണ.് ഒരു ്പോളിസി എന്ന നിലയിൽ, ക്ലിയറിംഗ് ടസറ്റിൽടമന്റ ്
നെക്കുന്ന അ്ത പ്പവൃത്തി രിവസത്തിൽ തടന്ന  തടന്ന ബോങ്കിൽ നിന്നും  ഉപ് ോക്തൃ 
അക്കൗണ്ടി്ലക്ക ് ടപ്ക ിറ്റ ് ടെയ്യടപ്പെുന്നതോണ് (അതോയത,് ക്ലിയറിങ്ങിനോയി ടെക്ക്/ഇൻസ്പ്െുടമനറ് ്
ഹോജരോക്കുന്നതിന്ടറ അെുത്ത പ്പവൃത്തി രിവസം). 

ടെക്കുകളിൽ / ഇൻസ്പ്െുടമന്റുകളിൽ എടന്ത്ങ്കിലും ടപോരുത്ത്ക്കെ ്ഉണ്ടോയിട്ുടണ്ടങ്കിൽ മുകളിൽ 
പറഞ്ഞ സമയപരിധി ബോധകമല്ല. ടെക്കുകൾ/ ഇനസ്്പ്െുടമനറ്ുകൾ സവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്ബോഞ്്ച 
സമയപരിധിയും സവീകരിക്കുന്ന  ടസന്ററുകളുടെ ലിസ്റ്റും DBS ശോഖകളിൽ നിന്്ന ല ിക്കും. 

CTS ടലോ്ക്കഷനുകളിൽ ഹോജരോക്കിയ ്നോൺ-CTS ഇനസ്്പ്െുടമന്റുകൾ, ്നോൺ-CTS ടെക്കുകളുടെ 
കളക്ഷന ് മ്റ്റടതങ്കിലും കളക്ഷൻ മോർഗങ്ങൾ ഉപ്യോഗിച്ച് അയയ്ക്കും. എന്നിരുന്നോലും, CTS 

ക്ലിയറിംഗിന ് കീഴിൽ ്നോൺ-സിെിഎസ ് ഉപകരണങ്ങൾക്കോയി പ്പ്തയക ടസഷൻ ഉണ്ടോകില്ല. 

ഉപ് ോക്തോക്കൾക്ക് നൽകുന്ന എല്ലോ ്നോൺ-സിെിഎസ ് ടെക്കുകളും പിൻവലിക്കോനവശയമോയ 
പ്ശമങ്ങൾ നെത്തോൻ എല്ലോ ബോങ്കുക്ളോെും നിർ്േശിച്ചിട്ുണ്്ട, അങ്ങടന അവ ഒഴിവോക്കുകയും 
ഉപ് ോക്തോക്കൾക്്ക CTS-2010 ടെക്കുകൾ മോപ്തം ഉപ്യോഗിക്കോൻ സോധിക്കുകയും ടെയ്യുന്നു.. അതത ്
പ്ഗി ുകൾക്ക ് കീഴിൽ ഇ്മജ ് അധിഷ്ഠ ിത സിെിഎസിൽ അവരുടെ എല്ലോ ശോഖകളും 
പടങ്കെുക്കുന്നത് ഉറപ്പോക്കോനും റിസർവ ്ബോങ്ക് ബോങ്കുകടള െുമതലടപ്പെുത്തിയിട്ുണ്്ട. 



ഞങ്ങളുടെ ബോങ്കിനട്റ ശോഖകളിൽ (പ്െോൻസ്ഫർ ടെക്കുകൾ) നിന്്ന പിൻവലിച്ച പ്പോ്രശിക 
ടെക്കുകളുടെ കളക്ഷൻ കെമിംഗുകൾ - അതത ് ബോങ്കിന്ടറ കൗണ്ടറുകളിൽ നി്ക്ഷപിക്കുന്ന 
എല്ലോ ടെക്കുകൾ അ്ത രിവസം തടന്ന ടപ്ക ിറ്റ് ടെയ്യടപ്പെും. 

ഔട്്്് സ്റ്റഷൻ ടെക്ക ്കളക്ഷൻ 

പ്പോ്രശികമോയി ്ശഖരിക്കോൻ കഴിയോത്ത, ഔട്്്് സ്റ്റഷൻ ്കപ്രങ്ങളിൽ നി്ന്നോ  മറ്റ് ബോങ്കുകളിൽ 
നി്ന്നോ പിൻവലിച്ച ടെക്കുകൾ, അതോയത് CTS വി്ധയമോയ ടെക്കുകൾ ്പോലുള്ളവ, അവയക്്ക ്
ബോധകമോയ പ്ഗി ിലൂടെ (നി്ക്ഷപ സ്ഥലത്്ത നിന്്ന വയതയസ്തമോയി) ക്ലിയറിംഗിനോയി സമർപ്പിക്കും, 

ഉരോഹരണത്തിന,് ഒരു സഹകരണ ബോങ്കുകൾ മോപ്തം പടങ്കെുക്കുന്ന പ്പ്തയക CTS പ്ഗി ് 
ഉണ്ടോയിരിക്കും. ഏടതങ്കിലും ്നോൺ-സിെിഎസ ് കംപ്ലയിന്റ ് ടെക്കുകൾ, അതത ് ്കപ്രങ്ങളിടല 
ബോങ്കിന്ടറ ശോഖകൾ വഴി അത ്കളക്ഷനോയി അയയക്്കും. CTS-ന് അനുസൃതമോയ ഔട്്്് സ്റ്റഷൻ 
ടെക്കുകൾ 2 പ്പവൃത്തി രിവസത്തിനുള്ളിൽ ടപ്ക ിറ്റ് ടെയ്യടപ്പെും. 

ട ്പ്പോസിറ്റിന് ശോഖയിൽ ബോധകമോയ കട്്-ഓഫ് സമയത്തിനുള്ളിൽ ടെക്കുകൾ  
ആരയരിവസത്തിൽ നി്ക്ഷപിക്കുടമന്്ന അനുമോനിച്ചോണ് ടപ്ക ിറ്റ് പ്കമീകരണം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 
കട്-്ഓഫിന ് ്ശഷം ല ിക്കുന്ന ടെക്കുകൾക്ക,് അെുത്ത പ്പവൃത്തി രിവസം തടന്ന ആരയ രിവസം 
അഥവോ രിവസം 0 ആയി കണക്കോക്കും. 

CTS ക്ലിയറിങ്ങിൽ പടങ്കെുക്കോത്ത ബോങ്കിൽ നിന്്ന ടെക്ക ്പിൻവലിച്ചോൽ, കളക്ഷൻ അെിസ്ഥോനത്തിൽ 
ടെക്ക ് പിനവളിക്കുന്നയോളുടെ ബോങ്കി്ലക്ക ് അയയ്ക്കും. അത്തരം ടെക്കുകളുടെ ടപ്ക ിറ്റ ്
സോധോരണയോയി 10 പ്പവൃത്തി രിവസത്തിനുള്ളിൽ ല ിക്കും. 

ടെക്കുകൾ സവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്ബോഞ്ച ് കട് ് ഓഫ് സമയവും ്കപ്രങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റും DBS 

ശോഖകളിൽ നിന്്ന ല ിക്കും.. 

വി്രശ കറൻസി ടെക്ക ്കളക്ഷൻ 

 ിബിഎസ് പ്ബോഞ്ചുകളുടെ നിയുക്ത കൗണ്ടറുകളില് ഉപ് ോക്തോക്കളില ് നിന്നുള്ള വി്രശ 
കറനസ്ി ടെക്കുകള ് ബോങ്ക ് സവീകരിക്കുന്നതോണ്. അത്തരം ടെക്കുകൾ കയോഷ ് ടലറ്റർ 
പ്കമീകരണത്തിന ് കീഴിൽ ്ശഖരിക്കുന്നതിനോയി ഉത്തരവോരിതവടപ്പട് ബോങ്കുകളുടെ മുംകബ 
ഓഫീസി്ലക്ക ്അയയക്്കും. ്നോസ്് പ്െോയിൽ ടപ്ക ിറ്റ് കോണു്പോൾ, തോടഴപ്പറയുന്ന കറൻസികൾ 
പ്പകോരം ഉപ് ോക്തോക്കളുടെ അക്കൗണ്ടി്ലക്ക ് ടപ്ക ിറ്റ് (വയക്തമോയ ഫണ്ടുകളുടെ 
അെിസ്ഥോനത്തിൽ) ടെയ്യടപ്പെും - 

● USD-ക്്ക: NY (നയൂ്യോർക്ക്) നഗരത്തിൽ നിന്നും ടെക്ക ് പിൻവലിച്ചോൽ, കൂളിംഗ് കോലയളവിന ്
്ശഷം ്നോസ്്പ്െോയിടല ടപ്ക ിറ്റ ്തീയതി മുതൽ 14-ാോാം കലണ്ടർ രിവസം. NY നഗരത്തിന ്
പുറത്ത ് ടെക്ക ് പിൻവലിച്ചോൽ, കൂളിംഗ ് കോലയളവിന് ്ശഷം ്നോസ്്പ്െോയിടല ടപ്ക ിറ്റ് 
തീയതി മുതൽ 21-ാോാം കലണ്ടർ രിവസം. 

● SGD-ക്്ക: ്നോസ്്പ്െോയിടല ടപ്ക ിറ്റ് തീയതി മുതൽ അെുത്ത പ്പവൃത്തി രിവസം 

● GBP-ക്്ക: ്നോസ്്പ്െോയിടല ടപ്ക ിറ്റ് തീയതി മുതൽ അെുത്ത പ്പവൃത്തി രിവസം 

● • മറ്റ് കറൻസികൾക്ക്: വയക്തമോയ ഫണ്്ട അെിസ്ഥോനത്തിലോടണങ്കിൽ ടപ്ക ിറ്റ് തീയതി മുതൽ 
ഞങ്ങളുടെ ്നോസ്്പ്െോയി്ല അെുത്ത പ്പവൃത്തി രിവസം. 

ഇപ്പകോരം സൂെിപിക്കടപ്പെുന്ന കലണ്ടർ രിവസം ഇന്ത്യയിൽ അവധിയോടണങ്കിൽ, അെുത്ത പ്പവൃത്തി 
രിവസം (ശനിയോഴ്ച ഒഴിടക) അന്ത്ിമ ടപ്ക ിറ്റ് രിനമോയി കണക്കോക്കും. ഏടതങ്കിലും കോരണത്തോൽ 
ടെക്ക ്പിന്നീെ് തിരിടക ല ിച്ചോൽ, തത്തുലയമോയ FCY തുകയ്ക്ക ് ഉപ് ോക്തൃ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്്ന 
ട ബിറ്റ ്ടെയ്യടപ്പെും. ഉപ് ോക്തൃ അക്കൗണ്ടി്ലക്കുള്ള ടപ്ക ിറ്റ് മുകളിൽ വയക്തമോക്കിയ നിശ്ചിത 
തീയതികൾക്കപ്പുറം കവകുകയോടണങ്കിൽ, കോലതോമസമുണ്ടോയ കോലയളവിൽ  നിലവിലുള്ള 
ആ യന്ത്ര ്സവിംഗ്സ ് ബോങ്ക് പലിശ നിരക്ക ് അനുസരിച്ച് നഷ്ടപരിഹോരം നൽകും. DBS ഇന്ത്യ 
ഉപ് ോക്തോക്കൾക്കോയി FCY ടെക്കുകൾ ക്ലിയർ ടെയ്യുന്നു, എന്നിരുന്നോലും ഒരു കളകി്ംഗ് ബോങ്ക് 
എന്നോ നിലയിൽ  DBS ഇന്ത്യ DBS സിംഗപ്പൂർ നൽകുന്ന SGD പ് ോഫറ്്റുകളും ക്ലിയർ ടെയ്യുന്നു.  

കവകിയ കളക്ഷനുള്ള പലിശ 

മുകളിൽ സൂെിപ്പിച്ച സമയപരിധികൾക്കപ്പുറമുള്ള കോലതോമസ കോലയളവിനോയി  ിബിഎസ ്ബോങ്ക ്
അതിന്ടറ ഉപ് ോക്തോക്കൾക്ക ്കോലതോമസം ്നരിെുന്ന ടപ്ക ിറ്റിനട്റ പലിശ നൽകും. ബോങ്കിന്ടറ 
നഷ്ടപരിഹോര നയ മോർഗ്ഗനിർ്േശങ്ങൾ അനുസരിച്ച ് ഉപ് ോക്തോവിൽ നിന്്ന ടക്ലയിം 
ആവശയടപ്പെോടത തടന്ന കോലതോമസത്തിനട്റ കോലയളവിനുള്ള നഷ്ടപരിഹോരം നൽകും.  



ഔട്്്് സ്റ്റഷൻ ക്ലിയറിങ്ങിനോയി സവീകരിച്ച ടെക്കുകൾക്ക് ഉെനെി ടപ്ക ിറ്റ ്

ഏടതങ്കിലും CTS പ്ഗി ുകളിലൂടെ CTS ക്ലിയറിങ്ങിനോയി അയയക്്കോൻ കഴിയോത്ത ്നോൺ-സിെിഎസ ്

കംപ്ലയനറ്് ടെക്കുകൾക്ക,് വയക്തിഗത അക്കൗണ്്ട ഉെമകൾക്ക് ,ടമോത്തം മൂലയം 15,000/- രൂപ വടരയുള്ള 

ഔട്്്് സ്റ്റഷൻ ടെക്കുകൾക്ക,് ഉെനെി ടപ്ക ിറ്റ് സൗകരയം നൽകുന്നത് DBS ബോങ്ക് പരിഗണിക്കും. ബോങ്കിൽ 1 

വർഷത്തിൽ കൂെുതൽ അക്കൗണ്ടുള്ളവരും ബോങ്കിന്ടറ ടകകവസി മോനരണ്ഡങ്ങൾ പോലിക്കുന്നവരുമോയ 

ഉപ് ോക്തോക്കൾക്ക് ഈ സൗകരയം നൽകും. ഉപ് ോക്തോവിന്ടറ ഒരു പ്പ്തയക അ യർത്ഥന പ്പകോരം 

മോപ്ത്മ ഉെനെി ടപ്ക ിറ്റ് സൗകരയം നൽകൂ. DBS ബോങ്ക് നിർണ്ണയിച്ചിട്ുള്ള െോർജുകൾ വീടണ്ടെുക്കുകയും 

ബോങ്കിന ് യഥോർത്ഥ ഫണ്്ട ല ിക്കുന്നത് വടര ഉെനെി ടപ്ക ിറ്റ് സൗകരയത്തിനോയി മോർജിനൽ ്കോസ്റ്റ ്

ടലൻ ിംഗ ്നിരക്കിൽ (1 മോസം) പലിശ ഈെോക്കുകയും ടെയ്യും. ബന്ധടപ്പട് ്കോർപ്പ്ററ്റ് കസ്റ്റമറുമോയുള്ള 

കരോർ പ്പകോരം ്കോർപ്പ്ററ്റ ്ഉപ് ോക്തോക്കൾക്ക ്ഔട്്്് സ്റ്റഷൻ ടെക്കുകൾക്ക ്ഉെനെി ടപ്ക ിറ്റ് സൗകരയം 

നൽകുന്നത്  ിബിഎസ് ബോങ്ക് പരിഗണിക്കും. 

വിശവോസയതയില് പകോട്ടും / ചെക്കുകളുചെ മെക്കും  

ബോങ്കിൽ നിന്്ന ഉെനെി ടപ്ക ിറ്റ് നൽകുന്നതിന ് അയച്ച ടെക്ക,്  പണം ഇല്ലോടത  തിരിടക വന്നോൽ, 

ടെക്കിന്ടറ മൂലയവും, ബോധകമോയ െോർജുകളും അതിന്ടറ പലിശയും അക്കൗണ്ടിൽ നിന്്ന  ട ബിറ്റ ്

ടെയ്യടപ്പെും. ബോങ്കിൽ പ്പ്തയക കയോഷ് മോ്നജ്്ടമന്റ ് സൗകരയങ്ങൾ ല ിക്കുന്നവർക്്ക  ഒഴിടകയുള്ള 

എല്ലോവരുടെയും  ഉപ് ോക്തൃ ടെക്ക ് നി്ക്ഷപങ്ങൾക്കും മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്കമീകരണങ്ങൾ 

ബോധകമോയിരിക്കും. വണ്ടിടച്ചക്കുകൾ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഏത ് സോഹെരയത്തിലും 

കോലതോമസമില്ലോടത ഉപ് ോക്തോവിന് ഉെനെി തിരിടക അയയ്്ക്കുന്നു. ഇത് കൂെോടത 

1. ബോങ്കിൽ നിന്്ന ഉെനെി ടപ്ക ിറ്റ് നൽകിയതിന ് അയച്ച ടെക്ക,്, പണം ഇല്ലോടത തിരിടക വന്നോൽ, 

ടെക്കിന്ടറ മൂലയം ഉെൻ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്്ന ട ബിറ്റ് ടെയ്യടപ്പെും. ബോങ്കിന് ഫണ്ടില്ലോതിരുന്ന 

കോലയളവിടല ക്ലീൻ അ വോൻസ് നിരക്കിൽ ബോങ്ക് പലിശ ഈെോക്കും. 

2. ടെക്കിന്ടറ വരുമോനം ്സവിംഗ്സ് ബോങ്ക് അക്കൗണ്ടി്ലക്ക ് ടപ്ക ിറ്റ് ടെയ്യുകയും 

പിൻവലിക്കോതിരിക്കുകയും ടെയ്തോൽ, ടെക്ക ് അെക്കോടത തിരിടക വരു്പോൾ, അങ്ങടന ടപ്ക ിറ്റ് 

ടെയ്ത തുക പലിശ അെയ്ക്കുന്നതിന് ്യോഗയമോകില്ല. 

3. ടെക്ക ്  പണം ടകോെുക്കോടത തിരിച്ചു വരികയും,  പണം ഒരു ഓവർപ് ോഫ്്് / ്ലോൺ / ടപ്ക ിറ്റ് കോർ  ് 

അക്കൗന്റി്ലക്ക ് ടപ്ക ിറ്റ ് ആവുകയും ടെയ്തോൽ , ബോങ്കിൽ  പണം വരുന്നത് വടര, ഓവർപ് ോഫ്് ് / 

്ലോൺ ന്ടറ പലിശയുടെ 2% പലിശ പണം ടപ്ക ിറ്റ് ആയ രിവസം മുതൽ അത് റി്വഴ്സല ്ആവുന്നത ്

വടര യുള്ള രിവസങ്ങളിൽ ഈെോക്കുന്നതോണ് .  

4. കളക്ഷന ്്വണ്ടി അയച്ച ടെക്ക,് പണം ഇല്ലോടത  തിരിച്ചു വന്നോൽ, ആ ടെക്ക ്ടെ മൂലയം അക്കൗണ്ടിൽ 

നിന്്ന ട ബിറ്റ് ടെയ്യടപ്പെും. ട ബിറ്റ് ബോലൻസി്ലക്ക് മോറുന്നുടവങ്കിൽ കൂെി പണം അക്കൗണ്്ട യിൽ 

നിന്്ന ട ബിറ്റ് ടെയ്യടപ്പെും കോരണം . മ്റ്റടതോരു ക്ലീൻ ഓവർപ് ോഫ്് ് ്പോടല ഈ ഔെ്്സ്റ്റോന ്ിങ് 

ബോലൻസ് കണക്കോക്കടപ്പെും. ബോങ്കിൽ പണമില്ലോടത ഇരിക്കുന്ന കോലയളവിൽ  ക്ലീൻ അ വോൻസ ്

നിരക്കിൽ  ഈ തുകയക്്ക് പലിശ ഈെോക്കുകയും ടെയ്യുന്നതോണ.് 

5. RBI മോർഗ്ഗനിർ്േശങ്ങൾ കൃതയമോയി പോലിച്ചുടകോണ്്ട, കോലോകോലങ്ങളിൽ ബോധകമോയ നിരക്കുകളിൽ 

ബോങ്ക് "ടെക്ക ്റി്ട്ൺ െോർജുകൾ" ഈെോക്കും. 

പ്െോൻസിറ്റിൽ നഷ്ടടപ്പട് ടെക്ക് 

്ശഖരണത്തിനോയി ബോങ്ക് സവീകരിച്ച ഒരു ടെ്ക്കോ ഉപകരണ്മോ പിന്നീെ് പ്െോൻസിറ്റിൽ 
നഷ്ടടപ്പട്ോൽ, നഷ്ടം അറിയു്പോൾ ബോങ്ക ് ഉെൻ തടന്ന ഉപ് ോക്തോവിടന അറിയിക്കും, അതുവഴി 
അക്കൗണ്്ട ഉെമയ്ക്ക് ്സ്റ്റോപ്പ് ്പയ്്ടമന്റ ് ്രഖടപ്പെുത്തോനും പിനവളിക്കുന്നയോടല  അറിയിക്കോനും 
കഴിയും. നഷ്്െടപ്പട് ടെക്കുകളുടെ / ഇനസ്്പ്െുടമന്റുകളുടെ തുക ടപ്ക ിറ്റ് ടെയ്യോത്തതിനോൽ 
നൽകിയ മറ്റ ്ടെക്കുകൾ മെങ്ങോതിരിക്കോനും   പ്ശദ്ധിക്കുക. ടെക്ക ്പിൻവലിക്കുന്ന ആളിൽ  നിന്്ന 
ഒരു  യൂപ്ലി്ക്കറ്റ ്ഇനസ്്പ്െുടമെ ്ല ിക്കുന്നതിന ്ബോങ്ക ്ഉപ് ോക്തോവിന ്എല്ലോ സഹോയവും നൽകും. 
ക്ലിയറിങ്ങി്നോ കളക്ഷോ്ണോ അയച്ച റീ്പ്ലസ്്ടമനറ്് ഉപകരണത്തിന ്ബോങ്ക ്അധിക െോർജുകൾ 
ഈെോക്കില്ല.  യൂപ്ലി്ക്കറ്റ ് ടെക്കുകൾ/ഇനസ്്പ്െുടമന്റുകൾ ല ിക്കുന്നതിന ് ഉപ് ോക്തോവിന ്
്നരിട്ുള്ളതും നയോയമോയതുമോയ നിരക്കുകൾ, പ്പസക്തമോയ ്രഖപരമോയ ടതളിവുകൾ 
ഹോജരോക്കു്പോൾ, ബോങ്കിന്ടറ നഷ്ടപരിഹോര നയത്തിന് അനുസൃതമോയി അവ ല ിക്കുന്നതിന ്
നയോയമോയ കോലതോമസമുണ്ടോയോൽ പലിശയ്ക്ക ്ബോങ്ക് നഷ്ടപരിഹോരം നൽകും.  

കൂെോടത, നഷ്ടടപ്പട് ടെക്കുകളുടെ / ഇനസ്്പ്െുടമന്റുകളുടെ തുക ടപ്ക ിറ്റ് ടെയ്യോത്തതിനോൽ 
അ്േഹം നൽകിയ മറ്റ ്ടെക്കുകൾ മെങ്ങോതിരിക്കോൻ  ബോങ്ക് പ്ശമിക്കും. അത്തരം നഷ്ടത്തിന്ടറ 
ഉത്തരവോരിത്തം ്ശഖരിക്കുന്ന ബോങ്കർക്കോണ,് അക്കൗണ്്ട ഉെമയ്ക്കോയിരിക്കില്ല . 

്ഫോഴ്സ് മജയൂർ 

്ഫോഴ്സ് മജയൂർ ഇവന്റ് എന്നോൽ കരവത്തിന്ടറ പ്പവൃത്തികൾ, ടവള്ളടപ്പോക്കം, വരൾച്ച,  ൂകപം 
അടല്ലങ്കിൽ മറ്റ ് പ്പകൃതി രുരന്ത്ങ്ങൾ അടല്ലങ്കിൽ അവസ്ഥ, രുരന്ത്ം, പകർച്ചവയോധി അടല്ലങ്കിൽ 
മഹോമോരി, തീപ്വവോര ആപ്കമണം, യുദ്ധം അടല്ലങ്കിൽ കലോപങ്ങൾ, ആണവ, രോസ അടല്ലങ്കിൽ കജവ 



മലിനീകരണം, വയോവസോയിക പ്പവർത്തനം, കവരയുതി തകരോർ, കപയൂട്ർ തകരോർ അടല്ലങ്കിൽ 
അട്ിമറി , ടകട്ിെങ്ങളുടെ തകർച്ച, തീ, സ്്ഫോെനം അടല്ലങ്കിൽ അപകെം അടല്ലങ്കിൽ ബോങ്കിന്ടറ 
നയോയമോയ നിയപ്ന്ത്ണത്തിന് അതീതമോയ മറ്റ് പ്പവൃത്തികൾ.  

്ഫോഴ്്സ ്മജയൂർ ഇവന്്റോ സോഹെരയ്മോ പ്പകെനം അസോധയമോക്കുന്നത ്തുെരുന്നിെ്ത്തോളം കോലം 
ബോങ്കിന്ടറ ബോധയതകൾ നിർവഹിക്കുന്നത ്തോൽക്കോലികമോയി നിർത്തിവയക്്കടപ്പെും. ഒരു മികച്ച 
പ്പയത്നത്തിനട്റ അെിസ്ഥോനത്തിൽ, ഒരു ്ഫോഴ്സ് മജയൂർ ഇവന്റിന്ടറ അനന്ത്രഫലങ്ങൾ 
കുറയ്ക്കുന്നതിന് നയോയമോയ നെപെി (കൾ) സവീകരിക്കോൻ ബോങ്ക് പ്പതിജ്ഞോബദ്ധമോണ്. ഏടതങ്കിലും 
വയോവസോയിക പ്പവർത്തനം, കവരയുതി തകരോർ, കപയൂട്ർ തകരോർ അടല്ലങ്കിൽ അഴിമതി  എന്നിവ 
ഉണ്ടോയോൽ, ബോങ്ക ് അതിന്ടറ ്സവനങ്ങൾ ല യമോക്കുന്നതിടല കോലതോമസം കുറയക്്കുന്നതിനും 
ഉപ് ോക്തോക്കൾക്ക് തെസ്സമില്ലോത്ത ്സവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും നയോയമോയ നെപെികൾ 
കകടക്കോള്ളും.  

3 ഭരണും 

3.1  ഉെമസ്ഥോവകോശവുും അുംഗീകോരും നല്കുന്ന അപതോറിറ്റിയുും 

DBS ബോങ്ക ്ഇന്ത്യ ലിമിറ്റ  ്(DBIL) സിംഗപ്പൂർ ആസ്ഥോനമോയി പ്പവർത്തിക്കുന്ന DBS ബോങ്ക ്ലിമിറ്റ ിന്ടറ 
(DBL) പൂർണ്ണ ഉെമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു സബ്സി ിയറിയോണ ് (WOS). പ്ഗൂപ്പിന്ടറ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ 
സവീകോരയത മോനരണ്ഡങ്ങൾ പോലിക്കുന്നുടണ്ടന്്ന ഉറപ്പോക്കുന്നതിന,് സങ്കീർണ്ണമോയ, കരർഘ്യ്മറിയ, 

വലിയ അടല്ലങ്കിൽ പ്പധോനടപ്പട് ഇെപോെുകൾ കകകോരയം ടെയ്യു്പോൾ, മികച്ച സപ്പരോയങ്ങൾ 
പങ്കിെുന്ന കോരയത്തിൽ DBIL DBL-ന്ടറ പരിെയസപത്തും കവരഗധ്യവും പ്പ്യോജനടപ്പെുത്തും. 

ഈ നയം പ്പസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വയക്തിയുടെ ഉെമസ്ഥതയിലുള്ളതും ബോങ്കിന്ടറ ്ബോർ  ്
അംഗീകരിച്ചതുമോണ്.   

3.2  വയതിയോനങ്ങൾ 

അനുബന്ധം ഉൾടപ്പടെയുള്ള ഏടതങ്കിലും വയതിയോനങ്ങൾ പ്പ്തയക അെിസ്ഥോനത്തിലോയിരിക്കും, 

അവ പ്പസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വയക്തി  ്രഖടപ്പെുത്തുകയും ബോങ്കിനട്റ ്ബോർ  ്അംഗീകരിക്കുകയും 
്വണം. ടഗൗരവതരമല്ലോത്ത, എന്നോൽ ആകസ്മിക്മോ  രണപര്മോ ആയ മോറ്റങ്ങലിൽ, 

അംഗീകരിക്കുന്ന അധികോരിയുടെ ഒപ്പ ് ആവശയമില്ല. ്കോർപ്പ്ററ്റ് ഉപ് ോക്തോവിനുള്ള ടെക്ക ്
കളക്ഷനുകൾ ്സവനം വോഗ്ദോനം ടെയ്യുന്നത ് ്കോർപ്പ്ററ്റ് ഉപ് ോക്തോവുമോയി സമ്മതിച്ച 
നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചോയിരിക്കും.  

3.3 അവപ ോകനും 

ഈ നയം വോർഷികോെിസ്ഥോനത്തിൽ അവ്ലോകനം ടെയ്യണം (മൂന്്ന മോസം വടര ്പ്ഗസ ്
പിരീ് ോടെ) അടല്ലങ്കിൽ തുെർച്ചയോയ പ്പസക്തി ഉറപ്പോക്കോൻ/അനു്യോജയമോക്കോൻ ടമറ്റീരിയൽ 
മോറ്റങ്ങൾ ആവശയമോയി വരു്പോൾ. 

  



അനു

ബ

ന്ധും

 1 

വയതിയോനങ്ങളുചെ ചറപക്കോർഡ ്

 

പ്പോബലയത്തി

ൽ വരുന്ന 
തീയതി 

വി ോഗം എൻ് ോഴ്സ ്
ടെയ്തത ്& 

അംഗീകോര 
തീയതി 

അംഗീകൃത & 

അംഗീകോര 
തീയതി 

വയതിയോനത്തി

ന്ടറ വിവരണം 

വയതിെലനത്തിനു

ള്ള കോരണം 

dd mm yyyy ഈ 
പ്പമോണത്തി

ടല 
വയതിയോനം 
സം വിക്കു

ന്ന വി ോഗം 

വയതിയോനത്തിന ്
അ്പക്ഷിച്ച 
യൂണിറ്റ്/ഫംഗഷ്

ന്ടറ 
പ്ഗൂപ്പ/്കൺപ്െി 
ടഹ ് നൽകുന്ന 
അംഗീകോരം 

അംഗീകോരം date: 
dd mm yyyy 

വയതിയോന

ത്തിന ്
പ്പമോണ 
ഉെമയുടെ 
അംഗീകോരം 

അംഗീകോര 
തിയ്യതി: dd mm 
yyyy 

വി ോഗത്തിൽ 
പ്പ്യോഗിച്ച 
വയതിയോനടത്ത 
വിവരിക്കുന്നു 

വയതിയോനത്തി

ന്ടറ 
കോരണങ്ങൾ 
വിശരീകരിക്കുന്നു 

- - - - - - 
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 തിപ്്പ െരിത്തും 

 തിപ്്പ 
 ുറചപ്പെുവി

ച്ച തീയതി ത് ധോന മോറ്റങ്ങളുചെ സുംത്ഗഹും 

1.0 ടമയ് 2019 
ആരയ ലക്കം (സപൂർണ ഉെമസ്ഥതയിലുള്ള സബ്സി ിയറിയോയി 
 ിബിഎസ ്ഇന്ത്യയുടെ സം്യോജനടത്ത തുെർന്്ന) 

2.0 
ടഫപ്ബുവരി 
2022  

എല്ലോ DBIL ശോഖകൾക്കും നയം ബോധകമോക്കുന്നതിന ് ശോഖകളുടെ 
ലിസ്റ്റി്ലക്കുള്ള പരോമർശം നീക്കം ടെയ്്തു.  

CTS ക്ലിയറിങ്ങിൽ  ൂരി ോഗം ബോങ്കുകളും പടങ്കെുക്കുന്ന നിലവിടല 
ടെക്ക ്ക്ലിയറിംഗ ്പ്പതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനോയി  ോഷ അപ്്  റ്റ ്ടെയ്്തു 

 


