
 
 

ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ಕು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಈ ದಾಖಲೆಯ ಯಾವುದೆೇ ಭಾಗವನ್ಕು ಅಧಿಕ್ೃತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ DBS ಗಕುಂಪ್ಪನ್ ಹೆೊರಗೆ ಯಾವುದೆೇ ರೊಪದಲ್ಲಲ ಪುನ್ರಕತ್ಾಿದಿಸಲಾಗಕವುದಿಲ್ಲ. 
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1 ಪರಿಚಯ ಮತಕಿ ಮಾಗಗದರ್ಶಗ ತತವ 

ಬಾಾುಂಕಿನ್ ಚೆಕ್ ಕ್ಲೆಕ್ಷನ್ ನೇತಿಯಕ ನ್ಮಮ ಗಾಾಹಕ್ರಿಗೆ ಉತಿಮ ದರ್ೆಗಯ ಸೆೇವ್ೆಯನ್ಕು ಒದಗಿಸಲ್ಕ ಮತಕಿ ಉನ್ುತ ಮಟ್ಟದ 
ಕಾಯಗಕ್ಷಮತ್ೆಯನ್ಕು ಕಾಪಾಡಿಕೆೊಳಳಲ್ಕ ನ್ಡೆಸಕವ ಪಾಯತುಗಳನ್ಕು ಪಾತಿಬುಂಬಸಕತಿದೆ. ಈ ನೇತಿಯಕ ಗಾಾಹಕ್ 
ನವಗಹಣೆಯಲ್ಲಲನ್ ಪಾರದರ್ಗಕ್ತ್ೆ ಮತಕ ಿನ್ಾಾಯಸಮಮತತ್ೆಯ ತತವಗಳನ್ಕು ಆಧರಿಸಿದೆ. ನ್ಮಮ ಗಾಾಹಕ್ರಿಗೆ ತವರಿತ ಕ್ಲೆಕ್ಷನ್ 
ಸೆೇವ್ೆಗಳನ್ಕು ಒದಗಿಸಲ್ಕ ತುಂತಾಜ್ಞಾನ್ದ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಬಳಕೆಗೆ ನ್ಾವು ಬದಧರಾಗಿದೆಿೇವ್ೆ. ಈ ನೇತಿ ದಾಖಲೆಯಕ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ 
ಅುಂರ್ಗಳನ್ಕು ಒಳಗೆೊುಂಡಿದೆ: 

• ಭಾರತ ಮತಕಿ ವಿದೆೇರ್ಶ ಕೆೇುಂದಾಗಳಲ್ಲಲ ಪಾವತಿಸಬೆೇಕಾದ ಚೆಕ್ ಗಳು ಮತಕ ಿಇತರ ಇನ್ ಸಕುಮುಂಟ್ ಗಳ ಸುಂಗಾಹ 

• ಇನ್ ಸಕುಮುಂಟ್ ಗಳ ಸುಂಗಾಹದಲ್ಲಲ ಸಮಯಾವಧಿ ಮಾನ್ದುಂಡಗಳ ಬಗೆಗಿನ್ ನ್ಮಮ ಬದಧತ್ೆ 
• ಹೆೊರವಲ್ಯದ (ಔಟ್ ಸೆಟೇಷನ್) ಇನ್ ಸಕುಮುಂಟ್ ಗಳು/ಸಥಳೇಯ ಚೆಕ್ ಗಳ ನ್ೆೈಜತ್ೆಯ ಪರಿರ್ಶೇಲ್ನ್ಾ 

ಪಾಕಿಾಯೆಯಲ್ಲಲ ಸಮಯಾವಧಿ ಮಾನ್ದುಂಡಗಳನ್ಕು ಮೇರಿ ವಿಳುಂಬವ್ಾಗಕವ  ಸುಂದರ್ಗಗಳಲ್ಲಲ ಬಡಿಯಿ ಪಾವತಿ 

• ರವ್ಾನ್ೆ/ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಲ ಕ್ಳೆದಕಹೆೊೇದ ಕ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಸಕುಮುಂಟ್ ಗಳ ನವಗಹಣೆ 

ಈ ನೇತಿಯಕ ಎಲಾಲ DBIL ಶಾಖೆಗಳಗೆ (ಹುಂದಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಲಾಸ್ ಬಾಾುಂಕ್ / eLVB ಶಾಖೆಗಳನ್ಕು ಒಳಗೆೊುಂಡುಂತ್ೆ) 
ಅನ್ವಯ್ದಸಕತಿದೆ. ಚೆಕ್ ಕ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಪಾಲ್ಲಸಿಯ (CCP) ಒುಂದಕ ಪಾತಿಯನ್ಕು ವಿನ್ುಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಗಾಾಹಕ್ರಿಗೆ ಲ್ರ್ಾವ್ಾಗಕವುಂತ್ೆ 
ಮಾಡಬೆೇಕ್ಕ. ಹೆಚಕಿವರಿಯಾಗಿ, ಬಾಾುಂಕ್ ನ್ ವ್ೆಬ ಸೆೈಟ್ ನ್ಲ್ಲಲ CCP ಯನ್ಕು ಪಾದರ್ಶಗಸಬೆೇಕ್ಕ ಮತಕಿ ಶಾಖೆಯ ನ್ೆೊೇಟಿಸ್ 
ಬೆೊೇರ್ಡಗ ಫೆೈಲ ಗಳಲ್ಲಲ ಲ್ರ್ಾ ಇರಬೆೇಕ್ಕ. 

2   ನೇತಿ 

ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ವ್ಯವ್ಸ್ೆಗೆಳು 

ಅಕ ೌಂಟ್ ಪೆೇಯೇ (ಖಾತೆಗೆ ಪಾವ್ತಿಯಾಗುವ್) ಚೆಕ್ ಗಳನ್ುು ಖಾತೆದಾರರ ಖಾತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುವ್ುದು ಮತ್ುು 
ಯಾವ್ುದೆೇ ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುವ್ುದಿಲ್ಲ ಎೌಂಬುದನ್ುು ಗಮನಿಸಬಹುದು. 

ಸೆಳೇಯ ಚೆಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 

ಪಾವತಿಸಬೆೇಕಾದ ಎಲಾಲ CTS ಕ್ುಂಪೆಲೈುಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮತಕ ಿ ಇತರ ನ್ೆಗೆೊೇರ್ಶಯೆೇಬಲ ಇನ್ಕ್ರುಮುಂಟ್ಗಳನ್ಕು ಕೆೇುಂದಾದಲ್ಲಲ 
ಚಾಲ್ಲಿಯಲ್ಲಲರಕವ ಕಿಲಯರಿುಂಗ್ ಸಿಸಟಮ್ ಮೊಲ್ಕ್ ಸಥಳೇಯ ಗಿಾರ್ಡ ಸಿಸಟಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಪಾಸಕಿತಪಡಿಸಲಾಗಕತದಿೆ. ವ್ಾರದ 
ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಲ ಮತಕಿ ಕೆಲ್ಸದ ರ್ನವ್ಾರದುಂದಕ ನ್ಮಮ ಶಾಖೆಯ ಕ ುಂಟ್ರ ಗಳಲ್ಲಲ ಠೆೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಚೆಕ್ ಗಳನ್ಕು ಅದೆೇ ದಿನ್ 
ಕಿಲಯರಿುಂಗ್ ಗಾಗಿ ಪಾಸಕತಿಪಡಿಸಲಾಗಕತಿದೆ ಮತಕಿ ಕ್ಟ್-ಆಫ್ ಸಮಯದ ನ್ುಂತರ ಠೆೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಚೆಕ್ /ಇನ್ಕ್ರುಮುಂಟ್ 
ಗಳನ್ಕು ಮಕುಂದಿನ್ ಕೆಲ್ಸದ ದಿನ್ದ ಕಿಲಯರಿುಂಗ್ ಆವತಗದಲ್ಲಲ ಪಾಸಕಿತಪಡಿಸಲಾಗಕತಿದೆ. ನೇತಿಯ ಪಾಕಾರ, ಕಿಲಯರಿುಂಗ್ 
ಸೆಟ್ಲ ಮುಂಟ್ ನ್ಡೆಯಕವ ಅದೆೇ ಕೆಲ್ಸದ ದಿನ್ದುಂದಕ ಗಾಾಹಕ್ರ ಖಾತ್ೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗಕತಿದೆ (ಅುಂದರೆ, ಕಿಲಯರಿುಂಗ್ ನ್ಲ್ಲಲರಕವ 
ಚೆಕ್ / ಇನ್ಕ್ರುಮುಂಟ್ ಪಾಸಕಿತಿಯ ಮಕುಂದಿನ್ ಕೆಲ್ಸದ ದಿನ್). 

ಚೆಕ್ ಗಳು / ಇನ್ಕ್ರುಮುಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಲ ಯಾವುದೆೇ ವಾತ್ಾಾಸ ಕ್ುಂಡಕಬುಂದಲ್ಲಲ ಮೇಲ್ಲನ್ ಸಮಯದ ಚ ಕ್ಟ್ಕಟ ಅನ್ವಯ್ದಸಕವುದಿಲ್ಲ. 
ಚೆಕ್ ಗಳು/ ಇನ್ಕ್ರುಮುಂಟ್ ಗಳ ಸಿವೇಕಾರಕಾುಗಿ ಶಾಖೆಯ ಕ್ಟ್-ಆಫ್ ಸಮಯ ಮತಕ ಿ ಕೆೇುಂದಾಗಳ ಪಟಿಟಯನ್ಕು DBS 

ಶಾಖೆಗಳುಂದ ಪಡೆಯಬಹಕದಕ. 
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CTS ಸಥಳಗಳಲ್ಲಲ ಪಾಸಕಿತಪಡಿಸಲಾದ ನ್ಾನ್-CTS ಇನ್ಕ್ರುಮುಂಟ್ ಗಳ ಕ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಗಾಗಿ ಬೆೇರೆ ಯಾವುದೆೇ ವಿಧಾನ್ಗಳನ್ಕು 
ಬಳಸಿಕೆೊುಂಡಕ ಕ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಕ್ಳುಹಸಲಾಗಕತಿದೆ. ಆದಾಗೊಾ, CTS ಕಿಲಯರಿುಂಗ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ನ್ಾನ್-CTS ಇನ್ಕ್ರುಮುಂಟ್ ಗಳಗೆ 
ಪಾತ್ೆಾೇಕ್ ಸಮಯಾವಧಿ ಇರಕವುದಿಲ್ಲ. ಗಾಾಹಕ್ರಿಗೆ ನೇಡಲಾದ ಎಲಾಲ ನ್ಾನ್-CTS ಚೆಕ್ ಗಳನ್ಕು ಹುಂಪಡೆಯಲ್ಕ ಎಲಾಲ 
ಪಾಯತುಗಳನ್ಕು ಮಾಡಕವುಂತ್ೆ ಎಲಾಲ ಬಾಾುಂಕ್ ಗಳಗೆ ಸಲ್ಹೆ ನೇಡಲಾಗಿದೆ, ಈ ಮೊಲ್ಕ್ ಅವುಗಳನ್ಕು ಹುಂತಹುಂತವ್ಾಗಿ 
ತ್ೆಗೆದಕಹಾಕ್ಲಾಗಕತಿದೆ ಮತಕ ಿ ಗಾಾಹಕ್ರಕ CTS-2010 ಚೆಕ್ ಗಳನ್ಕು ಮಾತಾ ಬಳಸಕತ್ಾಿರೆ. ಬಾಾುಂಕ್ ಗಳು ತಮಮ ಎಲಾಲ 
ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಲ ಆಯಾ ಗಿಾರ್ಡ ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಭಾವಚ್ಚತಾ ಆಧಾರಿತ CTS ಅನ್ಕು ಖಚ್ಚತಪಡಿಸಿಕೆೊಳುಳವುದನ್ಕು RBI 

ಕ್ಡಾಿಯಗೆೊಳಸಿದೆ. 

ನ್ಮಮ ಬಾಾುಂಕ್ ನ್ ಸವುಂತ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಲ (ವಗಾಗವಣೆ ಚೆಕ್ ಗಳು) ಡಾಾ ಮಾಡಿದ ಸಥಳೇಯ ಚೆಕ್ ಗಳ ಕ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಸಮಯಗಳು - 
ಬಾಾುಂಕ್ ನ್ ಕ ುಂಟ್ರ ಗಳಲ್ಲಲ ಠೆೇವಣಿ ಮಾಡಲಾದ ಎಲಾಲ ಚೆಕ್ ಗಳನ್ಕು ಅದೆೇ ದಿನ್ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಕತಿದೆ. 

ಹೆೊರವಲ್ಯದ (ಔಟ್ ಸೆಟೇಷನ್) ಚೆಕ್ ಕ್ಲೆಕ್ಷನ್ 

ಔಟ್ ಸೆಟೇಷನ್ ಕೆೇುಂದಾಗಳಲ್ಲಲ ಡಾಾ ಮಾಡಿದ ಸಥಳೇಯವ್ಾಗಿ ಕ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗದ ಬೆೇರೆ ಬಾಾುಂಕ್ ಗಳ ಚೆಕ್ ಗಳನ್ಕು, CTS 

ಕ್ುಂಪೆಲೈುಂಟ್ ಚೆಕ್ ಗಳನ್ಕು ನವಗಹಸಕವ ಮತ್ೆೊುಿಂದಕ ಗಿಾರ್ಡ ಮೊಲ್ಕ್ ಕಿಲಯರಿುಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಕ ಪಾಸಕಿತಪಡಿಸಲಾಗಕತದಿೆ (ಠೆೇವಣಿ 
ಸಥಳಕಿುುಂತ ಭಿನ್ುವ್ಾದ), ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಬಾಾುಂಕ್ ಗಳು ನವಗಹಸಕವ ನದಿಗಷಟ CTS ಗಿಾರ್ಡ. ಯಾವುದೆೇ ನ್ಾನ್-CTS 
ಕ್ುಂಪೆಲೈುಂಟ್ ಚೆಕ್ ಗಳಗೆ, ಬಾಾುಂಕಿನ್ ಶಾಖೆಗಳ ಮೊಲ್ಕ್ ಆ ಕೆೇುಂದಾಗಳಗೆ ಕ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಗಾಗಿ ಕ್ಳುಹಸಲಾಗಕತಿದೆ. CTS-

ಕ್ುಂಪೆಲೈುಂಟ್ ಔಟ್ ಸೆಟೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಗಳಗೆ 2 ಕೆಲ್ಸದ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಲ ಜಮಾ ಒದಗಿಸಲಾಗಕತಿದೆ. 

ಠೆೇವಣಿ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಲ ಅನ್ವಯವ್ಾಗಕವ ಕ್ಟ್-ಆಫ್ ಸಮಯದೆೊಳಗೆ ಚೆಕ್ ಗಳನ್ಕು ದಿನ್ 0 ರುಂದಕ ಠೆೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗಕತಿದೆ 
ಎುಂದಕ ಭಾವಿಸಿ ಕೆಾಡಿಟ್ ವಾವಸೆಥಯನ್ಕು ನೇಡಲಾಗಕತಿದೆ. ಕ್ಟ್-ಆಫ್ ನ್ುಂತರ ಸಿವೇಕ್ರಿಸಿದ ಚೆಕ್ ಗಳಗೆ, ಮಕುಂದಿನ್ ಕೆಲ್ಸದ 
ದಿನ್ವನ್ಕು, ದಿನ್ 0 ಎುಂದಕ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಕತಿದೆ. 

CTS ಕಿಲಯರಿುಂಗ್ ನ್ಲ್ಲಲ ಭಾಗವಹಸದ ಬಾಾುಂಕ್ ನ್ಲ್ಲಲ ಚೆಕ್ ಅನ್ಕು ಡಾಾ ಮಾಡಿದರೆ, ಚೆಕ್ ಅನ್ಕು ಕ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 
ಡಾಾವಿೇ ಬಾಾುಂಕ್ ಗೆ ಕ್ಳುಹಸಲಾಗಕತಿದೆ. ಅುಂತಹ ಚೆಕ್ ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಾವ್ಾಗಿ 10 ಕೆಲ್ಸದ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಲ ಕೆಾಡಿಟ್ (ಜಮಾ) 
ಆಗಕತಿವ್ೆ. 

ಚೆಕ್ ಗಳನ್ಕು ಸಿವೇಕ್ರಿಸಲ್ಕ ಶಾಖೆಯ ಕ್ಟ್-ಆಫ್ ಸಮಯಗಳು ಮತಕಿ ಕೆೇುಂದಾಗಳ ಪಟಿಟಯನ್ಕು DBS ಶಾಖೆಗಳುಂದ 
ಪಡೆಯಬಹಕದಕ. 

ವಿದೆೇರ್ಶ ಕ್ರೆನ್ ಚೆಕ್ ಕ್ಲೆಕ್ಷನ್ 

DBS ಶಾಖೆಗಳ ಗೆೊತಕಿಪಡಿಸಿದ ಕ ುಂಟ್ರ ಗಳಲ್ಲಲ ಗಾಾಹಕ್ರಿುಂದ ವಿದೆೇರ್ಶ ಕ್ರೆನ್ ಚೆಕ್ ಗಳನ್ಕು ಬಾಾುಂಕ್ ಸಿವೇಕ್ರಿಸಕತಿದೆ. 
ಅುಂತಹ ಚೆಕ್ ಗಳನ್ಕು ನ್ಗದಕ ಪತಾದ ವಾವಸೆಥಯಲ್ಲಲ ಸುಂಗಾಹಸಲ್ಕ ಆಯಾಯ ಬಾಾುಂಕ್ ಗಳ ಮಕುಂಬೆೈ ಕ್ಚೆೇರಿಗೆ 
ಕ್ಳುಹಸಲಾಗಕತಿದೆ. Nostro ನ್ಲ್ಲಲ ಕೆಾಡಿಟ್ ಅನ್ಕು ನ್ೆೊೇಡಿದ ನ್ುಂತರ, ಕೆಳಗೆ ತಿಳಸಲಾದ ಕ್ರೆನ್ಗಳ ಪಾಕಾರ ಗಾಾಹಕ್ರ 
ಖಾತ್ೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಕತಿದೆ (ಸಿಷಟ ನಧಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ) -  

• USD ಗಾಗಿ: NY (ನ್ೊಾಯಾಕ್ಗ) ನ್ಗರದಲ್ಲಲ ಚೆಕ್ ಅನ್ಕು ಡಾಾ ಮಾಡಿದರೆ, ಕ್ೊಲ್ಲುಂಗ್ ಅವಧಿಯ ನ್ುಂತರ, Nostro ನ್ಲ್ಲಲ 
ಕೆಾಡಿಟ್ ದಿನ್ಾುಂಕ್ದಿುಂದ 14 ನ್ೆೇ ಕಾಾಲೆುಂಡರ ದಿನ್ದುಂದಕ. NY ನ್ಗರದ ಹೆೊರಗೆ ಚೆಕ್ ಅನ್ಕು ಡಾಾ ಮಾಡಿದರೆ, ಕ್ೊಲ್ಲುಂಗ್ 
ಅವಧಿಯ ನ್ುಂತರ Nostro ನ್ಲ್ಲಲ ಕೆಾಡಿಟ್ ದಿನ್ಾುಂಕ್ದಿುಂದ 21 ನ್ೆೇ ಕಾಾಲೆುಂಡರ ದಿನ್ದುಂದಕ. 

• SGD ಗಾಗಿ: ನ್ಮಮ Nostro ನ್ಲ್ಲಲ ಕೆಾಡಿಟ್ ದಿನ್ಾುಂಕ್ದಿುಂದ ಮಕುಂದಿನ್ ಕೆಲ್ಸದ ದಿನ್  
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• GBP ಗಾಗಿ: ನ್ಮಮ Nostro ನ್ಲ್ಲಲ ಕೆಾಡಿಟ್ ದಿನ್ಾುಂಕ್ದಿುಂದ ಮಕುಂದಿನ್ ಕೆಲ್ಸದ ದಿನ್  

• ಇತರೆ ಕ್ರೆನ್ಗಳಗೆ: ಕೆಾಡಿಟ್ ಸಿಷಟ ನಧಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನ್ಮಮ Nostro ನ್ಲ್ಲಲ ಕೆಾಡಿಟ್ ದಿನ್ಾುಂಕ್ದಿುಂದ ಮಕುಂದಿನ್ 
ಕೆಲ್ಸದ ದಿನ್. 

ಅುಂದಿನ್ ಕಾಾಲೆುಂಡರ ದಿನ್ವು ಭಾರತದಲ್ಲಲ ರರ್ಾದಿನ್ವ್ಾಗಿದಿರೆ, ಮಕುಂದಿನ್ ಕೆಲ್ಸದ ದಿನ್ವನ್ಕು (ರ್ನವ್ಾರ ಹೆೊರತಕಪಡಿಸಿ) 
ಅುಂತಿಮ ಕೆಾಡಿಟ್ ದಿನ್ವ್ಾಗಿ ತ್ೆಗೆದಕಕೆೊಳಳಲಾಗಕತಿದೆ. ನ್ುಂತರ ಯಾವುದೆೇ ಕಾರಣದಿುಂದ ಚೆಕ್ ಹುಂತಿರಕಗಿದರೆ, FCY ಮೊತಿಕೆು 
ಸಮಾನ್ವ್ಾದ ಮೊತಿವನ್ಕು ಗಾಾಹಕ್ರ ಖಾತ್ೆಯ್ದುಂದ ಡೆಬಟ್ (ಕ್ಡಿತ) ಮಾಡಲಾಗಕತಿದೆ. ಮೇಲೆ ನದಿಗಷಟಪಡಿಸಿದ ನಗದಿತ 
ದಿನ್ಾುಂಕ್ಗಳನ್ಕು ಮೇರಿ ಗಾಾಹಕ್ರ ಖಾತ್ೆಗೆ ಜಮಾ ವಿಳುಂಬವ್ಾದರೆ, ವಿಳುಂಬದ ಅವಧಿಗೆ ಚಾಲ್ಲಿಯಲ್ಲಲರಕವ ದೆೇರ್ಶೇಯ 
ಉಳತ್ಾಯ ಬಾಾುಂಕ್ ಬಡಿಿ ದರದ ಪಾಕಾರ ಪರಿಹಾರವನ್ಕು ಪಾವತಿಸಲಾಗಕತದಿೆ. DBS ಇುಂಡಿಯಾ ತನ್ು ಗಾಾಹಕ್ರ FCY 

ಚೆಕ್ ಗಳನ್ಕು ಕಿಲಯರಿುಂಗ್ ಮಾಡಕತಿದೆ ಆದೆೇ ರಿೇತಿ ಕ್ಲೆಕಿಟುಂಗ್ ಬಾಾುಂಕ್ ಆಗಿ DBS ಇುಂಡಿಯಾವು DBS ಸಿುಂಗಾಪುರ ನೇಡಿದ 
SGD ಡಾಾಫ್ಟ ಗಳನ್ಕು ಸಹ ಕಿಲಯರಿುಂಗ್ ಮಾಡಕತಿದೆ. 

ವಿಳುಂಬ ಕ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಗಾಗಿ ಬಡಿಿ ಪಾವತಿ 

ಮೇಲೆ ತಿಳಸಿದ ಸಮಯದ ಚ ಕ್ಟ್ಕಟಗಳನ್ಕು ಮೇರಿದ ವಿಳುಂಬದ ಅವಧಿಗೆ DBS ಬಾಾುಂಕ್ ತನ್ು ಗಾಾಹಕ್ರಿಗೆ ವಿಳುಂಬವ್ಾದ 
ಕೆಾಡಿಟ್ ಗೆ ಬಡಿಿಯನ್ಕು ಪಾವತಿಸಕತಿದೆ. ಗಾಾಹಕ್ರಿುಂದ ಯಾವುದೆೇ ಕೆಲೈಮ್ ಅಗತಾವಿಲ್ಲದೆೇ ಬಾಾುಂಕಿನ್ ಪರಿಹಾರ ನೇತಿಯ 
ಮಾಗಗಸೊಚ್ಚಗಳ ಪಾಕಾರ ವಿಳುಂಬದ ಅವಧಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ಕು ಪಾವತಿಸಲಾಗಕತಿದೆ. 

ಔಟ್ ಸ್ೆಟೇಷನ್ ಕ್ಲಲಯರೌಂಗ ಗಾಗಿ ಸ್ವೇಕರಸ್ದ ಚೆಕ್ ಗಳಗೆ ತ್ಕ್ಷಣದ ಕೆರಡಿಟ್ 

ಯಾವುದೆೇ CTS ಗಿಾರ್ಡ ಗಳ ಮೊಲ್ಕ್ CTS ಕಿಲಯರಿುಂಗ್ ಗಾಗಿ ಕ್ಳುಹಸಲಾಗದ CTS ಕ್ುಂಪೆಲೈುಂಟ್ ಚೆಕ್ ಗಳಗೆ, ವ್ೆೈಯಕಿಿಕ್ 
ಖಾತ್ೆದಾರರ ಔಟ್ ಸೆಟೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಗಳಗೆ ಒಟ್ಕಟ ಮ ಲ್ಾ ರೊ.15,000/- ವರೆಗಿನ್ ತಕ್ಷಣದ ಕೆಾಡಿಟ್ ಸ ಲ್ರ್ಾವನ್ಕು 
ಒದಗಿಸಕವುದನ್ಕು DBS ಬಾಾುಂಕ್ ಪರಿಗಣಿಸಕತಿದೆ. 1 ವಷಗಕಿುುಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಅವಧಿಗೆ ಬಾಾುಂಕ್ ನ್ಲ್ಲಲ ಖಾತ್ೆಯನ್ಕು ಹೆೊುಂದಿರಕವ 
ಮತಕಿ ಬಾಾುಂಕಿನ್ KYC ಮಾನ್ದುಂಡಗಳನ್ಕು ಪೂರೆೈಸಿದ ಗಾಾಹಕ್ರಿಗೆ ಈ ಸ ಲ್ರ್ಾವನ್ಕು ಒದಗಿಸಲಾಗಕತಿದೆ. ಗಾಾಹಕ್ರಕ 
ಮಾಡಿದ ನದಿಗಷಟ ವಿನ್ುಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಕೆಾಡಿಟ್ ಸ ಲ್ರ್ಾವನ್ಕು ಒದಗಿಸಲಾಗಕತಿದೆ. DBS ಬಾಾುಂಕ್ 
ನಗದಿಪಡಿಸಿದುಂತ್ೆ ರ್ಕಲ್ುಗಳನ್ಕು ಹುಂಪಡೆಯಕತಿದೆ ಮತಕ ಿ ಬಾಾುಂಕ್ ನುಂದ ಹಣದ ನಜವ್ಾದ ಸಿವೇಕ್ೃತಿಯ ತನ್ಕ್ ತಕ್ಷಣದ 
ಕೆಾಡಿಟ್ ಸ ಲ್ರ್ಾಕಾುಗಿ ಮಾರ್ಜಗನ್ಲ ಕಾಸ್ಟ ಲೆುಂಡಿುಂಗ್ ದರದಲ್ಲಲ (1 ತಿುಂಗಳು) (ಸ ಲ್ರ್ಾವನ್ಕು ಪಡೆದಕಕೆೊಳುಳವ ಸಮಯದಲ್ಲಲ 
ಅನ್ವಯ್ದಸಕವ) ಬಡಿಿಯನ್ಕು ವಿಧಿಸಕತಿದೆ. ಆಯಾಯ ಕಾರ್ಪಗರೆೇಟ್ ಗಾಾಹಕ್ರೆೊುಂದಿಗಿನ್ ಒಪಿುಂದದ ಪಾಕಾರ ಕಾರ್ಪಗರೆೇಟ್ 
ಗಾಾಹಕ್ರ ಔಟ್ ಸೆಟೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಗಳಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಕೆಾಡಿಟ್ ಸ ಲ್ರ್ಾವನ್ಕು ಒದಗಿಸಕವುದನ್ಕು DBS ಬಾಾುಂಕ್ ಪರಿಗಣಿಸಕತಿದೆ. 

ತಿರಸೃತ ಚೆಕ್ / ಚೆಕ್ ಗಳ ಹುಂತಿರಕಗಕವಿಕೆ 

ತಕ್ಷಣ ಕೆಾಡಿಟ್ ಒದಗಿಸಿದಕದಕಾುಗಿ, ಬಾಾುಂಕ್  ಗೆ ನೇಡಿರಕವ ಚೆಕ್, ಕ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ನ್ಗದಾಗದೆ ಹುಂತಿರಕಗಿದರೆ, 
ಅನ್ವಯವ್ಾಗಕವ ರ್ಕಲ್ುಗಳು ಮತಕಿ ಅದರ ಬಡಿಿಯನ್ಕು ಮರಕಪಡೆಯಕವುದರ ರ್ೆೊತ್ೆಗೆ ಚೆಕ್ ನ್ ಮ ಲ್ಾವನ್ಕು ತಕ್ಷಣವ್ೆೇ 
ಖಾತ್ೆಗೆ ಡೆಬಟ್ ಮಾಡಲಾಗಕತಿದೆ. ಬಾಾುಂಕ್ ನ್ಲ್ಲಲ ನದಿಗಷಟ ನ್ಗದಕ ನವಗಹಣೆ ಸ ಲ್ರ್ಾಗಳನ್ಕು ಪಡೆಯಕವವರನ್ಕು 
ಹೆೊರತಕಪಡಿಸಿ ಎಲಾಲ ಗಾಾಹಕ್ರ ಚೆಕ್ ಠೆೇವಣಿಗಳಗೆ ಮೇಲ್ಲನ್ ಕ್ಾಮಗಳು ಅನ್ವಯ್ದಸಕತಿವ್ೆ. ತಿರಸೃತ ಇನ್ಕ್ರುಮುಂಟ್ ಗಳನ್ಕು 
ಯಾವುದೆೇ ಸುಂದರ್ಗದಲ್ಲಲ,ಯಾವುದೆೇ ವಿಳುಂಬವಿಲ್ಲದೆ 24 ಗುಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ,  ತವರಿತವ್ಾಗಿ ಗಾಾಹಕ್ರಿಗೆ 
ಹುಂತಿರಕಗಿಸಲಾಗಕತಿದೆ / ರವ್ಾನಸಲಾಗಕತಿದೆ. ಮಾತಾವಲ್ಲದೆ 
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1. 1. ಬಾಾುಂಕ್ ನುಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಾಡಿಟ್ ಅನ್ಕು ಒದಗಿಸಿರಕವುದಕೆು, ಕ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಗಾಗಿ ಕ್ಳುಹಸಲಾದ ಚೆಕ್ ಪಾವತಿ ಆಗದೆ 
ಹುಂತಿರಕಗಿದರೆ, ಚೆಕ್ ನ್ ಮ ಲ್ಾವನ್ಕು ತಕ್ಷಣವ್ೆೇ ಖಾತ್ೆಗೆ ಡೆಬಟ್ ಮಾಡಲಾಗಕತಿದೆ. ಖಾತ್ೆಯಲ್ಲಲ ಸಾಕ್ಷಕಟ ನಧಿ 
ಇಲ್ಲದಿದಿರೆ ಅವಧಿಗೆ ತಕ್ುುಂತ್ೆ ಕಿಲೇನ್ ಅಡಾವನ್್ ದರದಲ್ಲಲ ಬಾಾುಂಕ್ ಬಡಿಿಯನ್ಕು ವಿಧಿಸಕತಿದೆ. 

2. ತಿರಸೃತ ಚೆಕ್ ಹಣವು ಉಳತ್ಾಯ ಖಾತ್ೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗಿದಿರೆ ಮತಕಿ ಅದರ ಆದಾಯವನ್ಕು ಹುಂಪಡೆಯದಿದಿರೆ, ಮೊತಿವು 
ಬಡಿಿಯ ಪಾವತಿಗೆ ಅಹಗತ್ೆ ಪಡೆಯಕವುದಿಲ್ಲ. 

3. ಖಾತ್ೆಯಲ್ಲಲ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಚೆಕ್/ಇನ್ಕ್ರು ಮುಂಟ್ ಪಾವತಿ ಆಗದೆ ಹುಂತಿರಕಗಿದಾಗ, ಆದಾಯವನ್ಕು 
ಓವರ ಡಾಾಫ್ಟ/ಸಾಲ್/ಕೆಾಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಗ ಖಾತ್ೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿದಿರೆ, ಕೆಾಡಿಟ್ ದಿನ್ಾುಂಕ್ದಿುಂದ ಹುಂತಿರಕಗಿದ 
ದಿನ್ಾುಂಕ್ದವರೆಗೆ ಓವರ ಡಾಾಫ್ಟ/ಸಾಲ್ಕೆು ಅನ್ವಯವ್ಾಗಕವ ಬಡಿಿ ದರಕಿುುಂತ 2% ದರದಲ್ಲಲ ಬಡಿಿಯನ್ಕು 
ಮರಕಪಡೆಯಲಾಗಕತಿದೆ. 

4. ಬಾಾುಂಕ್ ಕೆಾಡಿಟ್ ಒದಗಿಸಿದ ಕ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಗಾಗಿ ಕ್ಳುಹಸಲಾದ ಚೆಕ್ ಪಾವತಿ ಆಗದೆ ಹುಂತಿರಕಗಿದರೆ, ಖಾತ್ೆಯಕ ಡೆಬಟ್ 
ಬಾಾಲೆನ್್ ಗೆ ಹೆೊೇದರೊ ಚೆಕ್ ನ್ ಮ ಲ್ಾವನ್ಕು ತಕ್ಷಣವ್ೆೇ ಖಾತ್ೆಗೆ ಡೆಬಟ್ ಮಾಡಲಾಗಕತಿದೆ ಮತಕ ಿಬಾಕಿ ಉಳದಿರಕವ 
ಮೊತಿವನ್ಕು ಯಾವುದೆೇ ಇತರ ಕಿಲೇನ್ ಓವರ ಡಾಾಫ್ಟ ನ್ುಂತ್ೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಕವುದಕ. ಖಾತ್ೆಯಲ್ಲಲ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಉಳದಿರಕವ 
ಅವಧಿಗೆ ಕಿಲೇನ್ ಅಡಾವನ್್ ದರದಲ್ಲಲ ಬಾಾುಂಕ್ ಬಡಿಿಯನ್ಕು ವಿಧಿಸಕತದಿೆ.  

5. RBI ಮಾಗಗಸೊಚ್ಚಗಳಗೆ ಅನ್ಕಗಕಣವ್ಾಗಿ, ಬಾಾುಂಕ್ ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆು ಅನ್ವಯವ್ಾಗಕವ ದರಗಳಲ್ಲಲ "ಚೆಕ್ ರಿಟ್ನ್ಗ 
ರ್ಕಲ್ುಗಳನ್ಕು" ವಿಧಿಸಕತಿದೆ. 

ರವಾನೆಯಲ್ಲಲ ಚೆಕ್ ಕಳೆದು ಹೆ ೇಗುವ್ುದು 

ಬಾಾುಂಕ್ ನುಂದ ಕ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಗಾಗಿ ಸಿವೇಕ್ರಿಸಿದ ಚೆಕ್ ಅಥವ್ಾ ಇನ್ಕ್ರುಮುಂಟ್ ತರಕವ್ಾಯ ರವ್ಾನ್ೆ/ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಲ 
ಕ್ಳೆದಕಹೆೊೇದರೆ, ನ್ಷಟದ ಬಗೆಗ ತಿಳದ ತಕ್ಷಣವ್ೆೇ ಬಾಾುಂಕ್ ಗಾಾಹಕ್ರಿಗೆ ತಿಳಸಕತಿದೆ, ಇದರಿುಂದಾಗಿ ಖಾತ್ೆದಾರರಕ ಸಾಟಪ್ 
ಪೆೇಮುಂಟ್ ಅನ್ಕು ದಾಖಲ್ಲಸಲ್ಕ ಡಾಾಯರ ಗೆ ತಿಳಸಬಹಕದಕ ಮತಕಿ ಕ್ಳೆದಕಹೆೊೇದ ಚೆಕ್ ಗಳು / ಇನ್ಕ್ರುಮುಂಟ್ ಗಳ ಮೊತಿ 
ಕೆಾಡಿಟ್ ಆಗದ ಕಾರಣ ನೇಡಲಾದ ಇತರ ಚೆಕ್ ಗಳು ತಿರಸೃತವ್ಾಗದುಂತ್ೆ ನ್ೆೊೇಡಿಕೆೊಳಳಬಹಕದಕ. ಚೆಕ್ ನ್ ಡಾಾಯರ ನುಂದ 
ಇನ್ಕ್ರುಮುಂಟ್ ನ್ ನ್ಕ್ಲ್ಕ ಪಾತಿಯನ್ಕು ಪಡೆಯಲ್ಕ ಗಾಾಹಕ್ರಿಗೆ ಬಾಾುಂಕ್ ಎಲಾಲ ಸಹಾಯವನ್ಕು ನೇಡಕತಿದೆ. ಕಿಲಯರಿುಂಗ್ 
ಅಥವ್ಾ ಸುಂಗಾಹಣೆಗೆ ಕ್ಳುಹಸಲಾದ ಬದಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ರುಮುಂಟ್ ಗೆ  ಬಾಾುಂಕ್ ಹೆಚಕಿವರಿ ರ್ಕಲ್ುಗಳನ್ಕು ವಿಧಿಸಕವುದಿಲ್ಲ. ಚೆಕ್  
ಪಾತಿ/ ಇನ್ಕ್ರು ಮುಂಟ್ ಗಳನ್ಕು ಪಡೆಯಕವಲ್ಲಲ ಗಾಾಹಕ್ನ್ ಮೇಲೆ ಬೇಳುವ ಯಾವುದೆೇ ನ್ೆೇರ ಮತಕ ಿ ಸಮುಂಜಸವ್ಾದ 
ರ್ಕಲ್ುಗಳನ್ಕು ಸುಂಬುಂಧಿತ ಡಾಕ್ಕಾಮುಂಟ್ರಿ ಪುರಾವ್ೆಗಳನ್ಕು ಒದಗಿಸಿದ ನ್ುಂತರ ಮತಕಿ ಬಾಾುಂಕಿನ್ ಪರಿಹಾರ ನೇತಿಗೆ 
ಅನ್ಕಗಕಣವ್ಾಗಿ ಬಾಾುಂಕ್ ಸರಿದೊಗಿಸಕತಿದೆ, ಅದನ್ಕು ಪಡೆಯಕವಲ್ಲಲ ಸುಂರ್ವಿಸಿದ ಸಮುಂಜಸವ್ಾದ ವಿಳುಂಬಗಳಗೆ ಬಡಿಿಯನ್ಕು 
ನೇಡಕತಿದೆ. 

ಇದಲ್ಲದೆ, ಕ್ಳೆದಕಹೆೊೇದ ಚೆಕ್ ಗಳು / ಇನ್ಕ್ರು ಮುಂಟ್ ಗಳ ಮೊತಿವನ್ಕು ಕೆಾಡಿಟ್ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಅವರಕ ನೇಡಿದ ಇತರ 
ಚೆಕ್ ಗಳು ತಿರಸೃತವ್ಾಗದುಂತ್ೆ ನ್ೆೊೇಡಿಕೆೊಳಳಲ್ಕ ಬಾಾುಂಕ್ ಪಾಯತಿುಸಕತಿದೆ. ಅುಂತಹ ನ್ಷಟದ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಕ 
ಸುಂಗಾಹಸಕವ ಬಾಾುಂಕ್ರ  ಗೆ ಇರಕತಿದೆಯೆ ಹೆೊರತಕ ಖಾತ್ೆದಾರರದಿಲ್ಲ.  

ಫೇಸ್ಗ ಮಜೊರ 

ಫೇಸ್ಗ ಮಜೊರ ಈವ್ೆುಂಟ್ ಎುಂದರೆ ಪಾಾಕ್ೃತಿಕ್ ಪಾಕೆೊೇಪಗಳಾದ ಪಾವ್ಾಹ, ಬರ, ರ್ೊಕ್ುಂಪ ಅಥವ್ಾ ಇತರ ನ್ೆೈಸಗಿಗಕ್ 
ವಿಪತಕಿ ಅಥವ್ಾ ಪರಿಸಿಥತಿ, ವಿಪತಕಿ, ಸಾುಂಕಾಾಮಕ್, ರ್ಯೇತ್ಾಿದಕ್ ದಾಳ, ಯಕದಧ ಅಥವ್ಾ ಗಲ್ಭೆಗಳು, ಪರಮಾಣಕ, 
ರಾಸಾಯನಕ್ ಅಥವ್ಾ ರ್ೆೈವಿಕ್ ಮಾಲ್ಲನ್ಾ, ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಕಿಾಯೆ, ವಿದಕಾತ್ ವ್ೆೈಫಲ್ಾ, ಕ್ುಂಪೂಾಟ್ರ ಸಥಗಿತ ಅಥವ್ಾ ವಿಧವುಂಸಕ್ 
ಕಾಯಗಗಳು ಮತಕಿ ಕ್ಟ್ಟಡಗಳ ಕ್ಕಸಿತ, ಬೆುಂಕಿ, ಸೆೊಫೇಟ್ ಅಥವ್ಾ ಅಪಘಾತ ಅಥವ್ಾ ಬಾಾುಂಕಿನ್ ಸಮುಂಜಸ ನಯುಂತಾಣವನ್ಕು 
ಮೇರಿದ ಇತರ ಕ್ೃತಾಗಳು. 
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ಫೇಸ್ಗ ಮಜೊರ ಈವ್ೆುಂಟ್ ಅಥವ್ಾ ಸನುವ್ೆೇರ್ದಿುಂದ ಹೆೊರಬುಂದಕ ಕಾಯಗಕ್ಷಮತ್ೆ ಸಾಧಾವ್ಾಗಕವವರೆಗೆ ಬಾಾುಂಕಿನ್ 
ಜವ್ಾಬಾಿರಿಗಳ ಕೆಲ್ಸ-ಕಾಯಗಗಳನ್ಕು ಅಮಾನ್ತಕಗೆೊಳಸಲಾಗಕತಿದೆ. ಉತಿಮ ಪಾಯತುದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫೇಸ್ಗ 
ಮಜೊರ ಈವ್ೆುಂಟ್ ನ್ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ಕು ಕ್ಡಿಮ ಮಾಡಲ್ಕ ಸಮುಂಜಸವ್ಾದ ಕ್ಾಮ(ಗಳನ್ಕು) ತ್ೆಗೆದಕಕೆೊಳಳಲ್ಕ ಬಾಾುಂಕ್ 
ಬದಧವ್ಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೆೇ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಾಮ, ವಿದಕಾತ್ ವ್ೆೈಫಲ್ಾ, ಕ್ುಂಪೂಾಟ್ರ ಸಥಗಿತ ಅಥವ್ಾ ವಿಧವುಂಸಕ್ತ್ೆಯ ಸುಂದರ್ಗದಲ್ಲಲ, 
ಬಾಾುಂಕ್ ತನ್ು ಸೆೇವ್ೆಗಳನ್ಕು ಒದಗಿಸಕವಲ್ಲಲ ವಿಳುಂಬವನ್ಕು ಕ್ಡಿಮ ಮಾಡಲ್ಕ ಸಮುಂಜಸವ್ಾದ ಕ್ಾಮಗಳನ್ಕು 
ತ್ೆಗೆದಕಕೆೊಳುಳತಿದೆ ಮತಕಿ ತನ್ು ಗಾಾಹಕ್ರಿಗೆ ನರುಂತರ ಸೆೇವ್ೆಗಳನ್ಕು ಒದಗಿಸಲ್ಕ ಪಾಯತಿುಸಕತಿದೆ. 

3   ಆಡಳತ 

3.1  ಮಾಲ್ಲೇಕತ್ವ ಮತ್ುು ಅನ್ುಮೇದಿಸುವ್ ಅಧಿಕಾರ 

 DBS ಬಾಾುಂಕ್ ಇುಂಡಿಯಾ ಲ್ಲಮಟೆರ್ಡ (DBIL) ಸಿುಂಗಾಪುರದಲ್ಲಲ ಪಾಧಾನ್ ಕ್ಛೆೇರಿಯನ್ಕು ಹೆೊುಂದಿರಕವ DBS ಬಾಾುಂಕ್ 
ಲ್ಲಮಟೆರ್ಡ (DBL) ನ್ ಸುಂಪೂಣಗ ಸಾವಮಾದ ಅುಂಗಸುಂಸೆಥಯಾಗಿದೆ (WOS). DBIL ಸುಂಕಿೇಣಗವ್ಾದ, ದಿೇಘಾಗವಧಿಯ ಅವಧಿ, 

ದೆೊಡಿ ಅಥವ್ಾ ಪಾಮಕಖ ವಹವ್ಾಟ್ಕಗಳ ೆುಂದಿಗೆ ವಾವಹರಿಸಕವ್ಾಗ ಉತಿಮ ಅಭಾಾಸಗಳನ್ಕು ಹುಂಚ್ಚಕೆೊಳುಳವ ವಿಷಯದಲ್ಲಲ 
ಗಕುಂಪ್ಪನ್ ಕ್ನಷಠ ಸಿವೇಕಾರದ ಮಾನ್ದುಂಡಗಳಗೆ ಅನ್ಕಸರಣೆಯಲ್ಲಲದೆಯೆೇ ಎುಂಬಕದನ್ಕು ಖಚ್ಚತಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಲ್ಕ DBL ನ್ 
ಅನ್ಕರ್ವ ಮತಕಿ ಪರಿಣತಿಯನ್ಕು ಪಡೆದಕಕೆೊಳುಳತಿದೆ.  

ಈ ನೇತಿಯಕ ವಿತರಕ್ರ ಒಡೆತನ್ದಲ್ಲಲರಕತಿದೆ ಮತಕ ಿಬಾಾುಂಕ್ ನ್ ಮುಂಡಳಯ್ದುಂದ ಅನ್ಕಮೊೇದಿಸಲ್ಿಟಿಟದೆ.   

3.2 ವಿಚಲ್ನ್ಗಳು 

ಯಾವುದೆೇ ಹೆಚಕಿವರಿ ಅುಂರ್ಗಳು ಸೆೇರಿದುಂತ್ೆ ಯಾವುದೆೇ ವಿಚಲ್ನ್ಗಳು ವಿತರಕ್ರಕ ದಾಖಲ್ಲಸಿದ ಮತಕಿ ಬಾಾುಂಕ್ ನ್ 
ಮುಂಡಳಯ್ದುಂದ ಅನ್ಕಮೊೇದಿತವ್ಾದ ಅಸಾಧಾರಣ ಅುಂರ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರಕತಿವ್ೆ. ವಸಕಿನಷಠವಲ್ಲದ, ಆದರೆ 
ಪಾಾಸುಂಗಿಕ್ ಅಥವ್ಾ ಆಡಳತ್ಾತಮಕ್ ಸವರೊಪದಲ್ಲಲರಕವ ಯಾವುದೆೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಗೆ ಅನ್ಕಮೊೇದಿಸಕವ ಪಾಾಧಿಕಾರದಿುಂದ 
ಸೆೈನ್-ಆಫ್ ಅಗತಾವಿರಕವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಪಗರೆೇಟ್ ಗಾಾಹಕ್ರ ಚೆಕ್ ಕ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಗಳು ಸೆೇವ್ೆಯನ್ಕು ನೇಡಕವ ಸಮಯದಲ್ಲಲ 
ಕಾರ್ಪಗರೆೇಟ್ ಗಾಾಹಕ್ರೆೊುಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಒಪಿುಂದದ ನಯಮಗಳ ಪಾಕಾರ ಇರಕತಿದೆ. 

3.3 ಪರಿರ್ಶೇಲ್ನ್ೆ 

ಈ ನೇತಿಯ ಮಕುಂದಕವರಿದ ಪಾಸಕಿತತ್ೆಯನ್ಕು ಖಚ್ಚತಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಲ್ಕ ವ್ಾರ್ಷಗಕ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ (ಮೊರಕ ತಿುಂಗಳವರೆಗಿನ್ 
ಹೆಚಕಿವರಿ ಅವಧಿಯುಂದಿಗೆ) ಅಥವ್ಾ ವಿಷಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಗತಾವಿದಾಿಗ/ಸೊಕ್ವಿ್ೆನಸಿದಾಗ ಪರಿರ್ಶೇಲ್ಲಸಬೆೇಕ್ಕ. 

ಅನ್ಕಬುಂಧ 1 ವಿಚಲ್ನ್ಾ ವರದಿ  

ರ್ಾರಿ 
ದಿನ್ಾುಂಕ್ 

ವಿಭಾಗ ಧೃಡಿೇಕ್ರಿಸಿದವರಕ 
& ಧೃಡಿೇಕ್ರಣ 

ದಿನ್ಾುಂಕ್ 

ಅನ್ಕಮೊೇದಿಸಿದವರಕ 
& ಆನ್ಕಮೊೇದನ್ೆ 
ದಿನ್ಾುಂಕ್ 

ವಿಚಲ್ನ್ ವಿವರಣೆ ವಿಚಲ್ನ್ೆಗೆ ಕಾರಣ 

ದಿದಿ ತಿುಂತಿುಂ 

ವವವವ 

ಈ 
ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಲ 
ವಿಚಲ್ನ್ೆ 
ಸುಂರ್ವಿಸಕವ 

ಧೃಡಿೇಕ್ರಣ 
ತುಂಡ/ದೆೇರ್ 

ಘಟ್ಕ್ದ 
ಮಕಖಾಸಥರಕ/ 

ವಿಚಲ್ನ್ೆಗಾಗಿ 
ದಾಖಲೆಯ 
ಮಾಲ್ಲೇಕ್ರಿುಂದ 

ಇದಕ ವಿಭಾಗಕೆು 
ಅನ್ವಯವ್ಾಗಕವ 
ವಿಚಲ್ನ್ೆಯನ್ಕು 
ವಿವರಿಸಕತಿದೆ 

ಇದಕ ವಿಚಲ್ನ್ಗೆ 
ಕಾರಣಗಳನ್ಕು 
ವಿವರಿಸಕತಿದೆ 
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ವಿಭಾಗ ವಿಚಲ್ನ್ಕೆು 
ಅನ್ವಯ್ದಸಲಾದ 
ಕಾಯಗವಿಧಾನ್ 

 

ಧೃಡಿೇಕ್ರಣ 
ದಿನ್ಾುಂಕ್: ದಿದಿ 

ತಿುಂತಿುಂ ವವವವ 

ಅನ್ಕಮೊೇದನ್ೆ 

 

ಅನ್ಕಮೊೇದನ್ೆ 
ದಿನ್ಾುಂಕ್: ದಿದಿ 

ತಿುಂತಿುಂ ವವವವ 

- - - - - - 

 

 

ಅನ್ಕಬುಂಧ 2 ಆವೃತಿ ಿಇತಿಹಾಸ 

ಆವೃತಿ ಿ ರ್ಾರಿ ದಿನ್ಾುಂಕ್ ಪಾಮಕಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಾರಾುಂರ್ 

1.0 ಮೇ 2019 
ಮೊದಲ್ ಸುಂಚ್ಚಕೆ (DBS ಇುಂಡಿಯಾವನ್ಕು ಸುಂಪೂಣಗ ಸಾವಮಾದ ಅುಂಗಸುಂಸೆಥಯಾಗಿ 
ಸುಂಯೇರ್ಜಸಿದ ನ್ುಂತರ) 

2.0 ಫೆಬಾವರಿ2022  

ಎಲಾಲ DBIL ಶಾಖೆಗಳಗೆ ನೇತಿಯನ್ಕು ಅನ್ವಯ್ದಸಕವುಂತ್ೆ ಮಾಡಲ್ಕ ಶಾಖೆಗಳ ಪಟಿಟಯ 
ಉಲೆಲೇಖವನ್ಕು ತ್ೆಗೆದಕಹಾಕ್ಲಾಗಿದೆ. 

CTS ಕಿಲಯರಿುಂಗ್ ನ್ಲ್ಲಲ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಬಾಾುಂಕ್ ಗಳು ಭಾಗವಹಸಕವುದರಿುಂದ ಪಾಸಕಿತ ಚೆಕ್ 
ಕಿಲಯರಿುಂಗ್ ಅನ್ಕು ಪಾತಿಬುಂಬಸಲ್ಕ ಭಾಷೆಯನ್ಕು ನ್ವಿೇಕ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 


