
 
 

सर्व हक्क राखीर्. 

अधिकृत प्रकाशनाशशर्ाय या दस्तऐर्जाचा कोणताही भाग डीबीएस गु्रपच्या बाहेर कोणत्याही स्र्रूपात पनुरुत्पाददत केला जाऊ शकत 

नाही. 
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व्याप्ती:  डीबीएस बँक इंडडया शाखा (eLVB शाखांसह).  
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1 पररचय आणि मार्ादर्ाक तत्त्व 

बँकेचे िनादेश संकलन िोरण आमच्या ग्राहकांना सर्ोत्कृष्ट दजेदार सेर्ा देण्यासाठी आणण कामधगरीसाठी उच्च 

मापदंड सेट करण्यासाठी चालू असलेल्या प्रयत्नांना प्रततबबबंबत करत.े हे िोरण ग्राहकांशी र्ागण्यात पारदशवकता 
आणण तनष्पक्षता या तत्तर्ांर्र आिाररत आहे. आम्ही आमच्या ग्राहकांना जलद संकलन सेर्ा प्रदान करण्यासाठी 
तंत्रज्ञानाचा र्ापर र्ाढर्ण्यासाठी र्चनबद्ि आहोत. या पॉशलसी दस्तऐर्जात खालील बाबींचा समार्ेश आहे: 

● भारतातील आणण परदेशातील कें द्ांर्र देय िनादेश आणण इतर सािनांच ेसंकलन. 

● धनादेश संकलनासाठी र्ळेेच्या नियमाबाबत आमची र्चनबद्िता 
● ज्या प्रकरणांमध्ये आउटस्टेशन इन्स्ट्स्ुमेंट्सच्या/  स्थाननक चेक रकमेची र्सुली करण्यात र्ेळेच्या 

नियमापके्षा जास्त वर्लंब होत असेल अशा प्रकरणांमध्ये व्याजाचा भरणा  
● ट्रान्न्स्ट्िटमध्ये हरर्लेल्या संकलन सािनांशी व्यर्हार करण े

हे िोरण सर्व DBIL शाखांसाठी (पूर्ीच्या लक्ष्मी वर्लास बँक / eLVB शाखांसह) लागू आहे. चके कलेक्शन पॉशलसीची 
(सीसीपी) प्रत ग्राहकाला वर्नंती केल्यार्र उपलब्ि करून ददली जाईल. या  व्यततररक्त, CCP बँकेच्या र्ेबसाइटर्र 

प्रदशशवत केला जाईल आणण शाखेच्या सूचना फलकार्र उपलब्ि करून ददला जाईल. 

2 धोरि 

संकलनाची व्यवस्था 

हे नोंद घ्यार् ेकी खातेदाराचे िनादेश फक्त खातिेारकाच्या खात्यात जमा केल ेजातील आणण कोणत्याही ततृीय-

पक्षाच्या खात्यात जमा केल ेजाणार नाहीत. 

लोकल  चके  कलेक्र्न 

सर्व सीटीएस कंप्लायंट चेक आणण इतर तनगोशशएबल इन्स्ट्स्ुमेंट्स ज ेधग्रड शसस्टम अंतगवत देय आहेत ते कें द्ात 

प्रचशलत न्क्लअररगं शसस्टमद्र्ारे सादर केल ेजातील. आमच्या शाखा काउंटरर्र आठर्ड्याच्या ददर्शी आणण 

कामकाजाच्या शतनर्ारी शाखचे्या र्ेळेत जमा केलेले िनादेश त्याच ददर्शी न्क्लअररगंसाठी सादर केल ेजातील 

आणण कट ऑफ र्ळेेनंतर जमा केलेले चके/इंस्ुमेंट्स पुढील कामकाजाच्या ददर्साच्या न्क्लअररगं सायकलमध्ये 

सादर केल ेजातील. पॉशलसी म्हणून, ज्या ददर्शी न्क्लअररगं सेटलमेंट होत ेत्याच ददर्शी बँक ग्राहकाच्या खात्यात 

के्रडडट देईल (म्हणजे, चेक/इन्स्ट्स्ुमेंट न्क्लअररगंमध्ये सादरीकरणाचा पुढील कामकाजाचा ददर्स). 

िनादेश / सािनांमध्ये काही वर्संगती आढळल्यास र्रील कालमयावदा लागू होणार नाही. चेक/इन्स्ट्स्ुमेंट्स 

स्र्ीकारण्यासाठी शाखा कट ऑफ र्ेळा आणण कें द्ांची यादी डीबीएस शाखांमिून शमळर्ता येते. 

सीटीएस स्थानांर्र सादर केललेी नॉन-सीटीएस उपकरणे नॉन-सीटीएस चेक जमा करण्यासाठी इतर कोणत्याही 
माध्यमांचा र्ापर करून संकलनासाठी पाठर्ली जातील. तथावप, सीटीएस न्क्लअररगं अंतगवत नॉन-सीटीएस 

उपकरणासंाठी र्ेगळे सत्र असणार नाही. सर्व बँकांना सूधचत करण्यात आल ेआहे की त्यांनी ग्राहकांना ददलेले सर्व 
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नॉन-सीटीएस िनादेश काढण्यासाठी सर्व प्रयत्न करारे्त जेणेकरून ते टप्प्याटप्प्याने बंद केल ेजातील आणण 

ग्राहकांनी फक्त CTS-2010 चकेच र्ापरार्ेत. RBI ने देखील बँकांना त्यांच्या सर्व शाखांनी संबंधित धग्रड अंतगवत 

इमेज-आिाररत CTS मध्ये सहभागी होण्याची खात्री करणे अतनर्ायव केल ेआहे. 

आमच्या बँकेच्या स्र्तःच्या शाखांर्र काढलेल्या स्थातनक िनादेशांच्या सकंलनाच्या र्ळेा (ट्रान्स्ट्सफर चेक) – 

बँकेच्या काउंटरर्र जमा केललेे अस ेसर्व िनादेश त्याच ददर्शी जमा केल ेजातील. 

 

आउटस्टेर्न चेक संग्रह 

िनादेश, जे स्थातनक पातळीर्र गोळा केल ेजाऊ शकत नाहीत, अस े CTS अनुपालन िनादेश दसुर्या धग्रडद्र्ारे 

न्क्लअररगंसाठी सादर केल ेजातील जेथे ते भाग घेतात (ठेर् करण्याच्या दठकाणापके्षा र्ेगळे), उदाहरणाथव सहकारी 
बँका ज्या सहभागी होतात फक्त एका वर्शशष्ट CTS धग्रडमध्ये. कोणत्याही नॉन-सीटीएस अनुपालन िनादेशांसाठी, 
ते त्या कें द्ांर्रील बँकेच्या शाखांद्र्ारे सकंलनासाठी पाठर्ले जातील. सीटीएस-अनुपालक आउटस्टेशन चकेसाठी 
के्रडडट 2 कामकाजाच्या ददर्सांमध्ये प्रदान केल ेजाईल. 

शाखेत लागू असलले्या कट-ऑफ र्ेळेत चेक 0 व्या ददर्शी जमा केल ेजातात अस ेगहृीत िरून के्रडडट व्यर्स्था 
ददली जात.े कट-ऑफनंतर प्राप्त िालले्या िनादेशांसाठी, पुढील कामकाजाचा ददर्स ददर्स 0 मानला जाईल. 

जर सीटीएस न्क्लअररगंमध्ये सहभागी नसलेल्या बँकेर्र िनादेश काढला गेला असेल, तर िनादेश संकलनाच्या 
आिारार्र ड्रॉई बँकेकडे पाठर्ला जाईल. अशा िनादेशांचे शे्रय सामान्स्ट्यतः 10 कायव ददर्साचं्या आत प्राप्त होत.े 

चेक स्र्ीकारण्यासाठी शाखा कट ऑफ र्ळेा आणण कें द्ांची यादी डीबीएस शाखांमिून शमळू शकते. 

परकीय चलन चेक कलेक्र्न 

बँक डीबीएस शाखांच्या तनयुक्त काउंटरर्र ग्राहकांकडून वर्देशी चलन चेक प्राप्त करेल. असे िनादेश कॅश लेटर 

व्यर्स्थेअंतगवत जमा करण्यासाठी संबंधित करस्पॉन्स्ट्डंट बँकांच्या मंुबई कायावलयात पाठर्ले जातील. नॉस्ट्रोमध्ये 

के्रडडट पादहल्यानंतर, खाली नमूद केलेल्या चलनांनुसार ग्राहकांच्या खात्यात के्रडडट (स्पष्ट तनिीच्या आिारार्र) 

ददल ेजाईल -  

● USD साठी: जर चके NY (न्स्ट्यूयॉकव ) शहरात काढला असेल तर नोस्ट्रोमध्ये के्रडडट तारखेपासून 14th 

ददर्सापयतं, कूशलगं कालार्िी नंतर. जर चेक NY शहराबाहेर काढला असेल तर नोस्ट्रोमध्ये के्रडडट 

तारखेपासून 21 व्या ददर्शी, कून िं ग कालार्िीनंतर. 

● SGD साठी: आमच्या Nostro मध्ये के्रडडट तारखेपासून पुढील कामकाजाचा ददर्सापयतं. 

● GBP साठी: आमच्या Nostro मिील के्रडडट तारखेपासून पुढील कामकाजाचा ददर्सापयतं. 

● इतर चलनांसाठी: आमच्या Nostro मध्ये के्रडडट तारखेपासून पुढील कामकाजाचा ददर्स जर के्रडडट स्पष्ट 

तनिीच्या आिारार्र असेल. 
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जर सानित कॅलेंडर ददर्स भारतात सुट्टी असेल, तर पुढील कामकाजाचा ददर्स (शतनर्ार र्गळता) अतंतम के्रडडट 

ददर्स म्हणून घेतला जाईल. कोणत्याही कारणास्तर् चके नंतर परत आल्यास, ग्राहकांच्या खात्यातून समतुल्य 

FCY रक्कम डेबबट केली जाईल. र्र नमूद केलले्या देय तारखांपेक्षा ग्राहकांच्या खात्यात जमा होण्यास उशीर 

िाल्यास, वर्लंबाच्या कालार्िीसाठी प्रचशलत डोमेन्स्टक सने्व्हंग्ज बँकेच्या व्याजदरानुसार भरपाई ददली जाईल. 

डीबीएस इंडडयाच्या ग्राहकांसाठी FCY िनादेश न्क्लअर केले जातात, तथावप एक गोळा करणारी बँक म्हणून 

डीबीएस इंडडया देखील डीबीएस शसगंापूरने जारी केलेले SGD ड्राफ्ट न्क्लअर करत.े  

ववलंबित कलके्र्नसाठी व्याज पेमेंट 

डीबीएस बँक आपल्या ग्राहकानंा र्र नमूद केलेल्या कालार्िीच्या वर्लंबाच्या कालार्िीसाठी वर्लंबबत के्रडडटर्र 

व्याज देईल. बँकेच्या नुकसानभरपाई िोरणाच्या मागवदशवक तत्तर्ांनुसार ग्राहकाकडून कोणत्याही दाव्या  शशर्ाय 

वर्लंबाच्या कालार्िीसाठी भरपाई ददली जाईल.  

आउटस्टेर्न क्क्लअरररं्साठी स्वीकारलेल्या चेकसाठी तत्काळ के्रडिट 

नॉन-सीटीएस कंप्लायंट चकेसाठी ज ेकोणत्याही सीटीएस धग्रडद्र्ारे सीटीएस न्क्लअररगंसाठी पाठर्ले जाऊ शकत 

नाहीत, डीबीएस बँक आउटस्टेशन चेकसाठी 15,000/- च्या एकूण मूल्यापयतं त्र्ररत के्रडडटची सुवर्िा प्रदान 

करण्याचा वर्चार करेल. र्ैयन्क्तक खातिेारकांना, ही सुवर्िा अशा ग्राहकांना प्रदान केली जाईल ज्यांचे बँकेत खात े

1 र्र्ावपेक्षा जास्त कालार्िीसाठी आहे आणण त्यांनी बँकेच्या केर्ायसी तनयमांचे पालन केल ेआहे. ग्राहकाने केलेल्या 
वर्शशष्ट वर्नंतीर्रच तत्काळ के्रडडटची सुवर्िा ददली जाईल. डीबीएस बँक तनिावररत केल्यानुसार शुल्क र्सूल करेल 

आणण बँकेकडून प्रत्यक्ष तनिी शमळेपयतं तत्काळ के्रडडट सुवर्िेसाठी सीमांत ककमतीच्या कजव दराने (1 मदहना) 
व्याज आकारेल. डीबीएस बँक संबंधित कॉपोरेट ग्राहकांशी कराराप्रमाण ेकॉपोरेट ग्राहकांना आउटस्टेशन चेकसाठी 
तत्काळ के्रडडटची सुवर्िा प्रदान करण्याचा वर्चार करेल. 

धनादेर्ाचा अनादर / परतावा 

जमा करण्यासाठी पाठर्लेला चेक ज्यासाठी बँकेने तत्काळ के्रडडट प्रदान केल ेहोत ेते न चकुता परत केले असल्यास, 

लागू शुल्क आणण त्याच ेव्याज र्सूल करण्याव्यततररक्त चेकचे मूल्य ताबडतोब खात्यात डेबबट केल ेजाईल. र्रील 

व्यर्स्था बँकेकडे वर्शशष्ट रोख व्यर्स्थापन सुवर्िांचा लाभ घेणार्या ग्राहकांव्यततररक्त सर्व ग्राहकांच्या चेक 

ठेर्ींसाठी लागू असेल. अनादर केलेली उपकरणे 24 तासाचं्या आत कोणत्याही पररन्स्थतीत वर्लंब न करता 
ग्राहकांना त्र्ररत परत / पाठर्ली जातात. पुढे, 

1. जमा करण्यासाठी पाठर्लेला चेक ज्यासाठी बँकेने तत्काळ के्रडडट प्रदान केले होत े ते न भरलेले परत केल े

असल्यास, चेकच ेमूल्य खात्यात त्र्ररत डेबबट केल ेजाईल. बँकेचा तनिी नसलेल्या कालार्िीसाठी बँक क्लीन 

अॅडव्हान्स्ट्स दराने व्याज आकारेल.  

2. जर िनादेशाची रक्कम बचत बँक खात्यात जमा केली गेली आणण ती काढली गेली नाही, तर िनादेश न चुकता 
परत केल्यार्र जमा केलेली रक्कम व्याज भरण्यास पात्र होणार नाही.  

3. जर पैसे ओव्हरड्राफ्ट/कजव/के्रडडट काडव खात्यात जमा केल े गेले असतील, तर चेक असल्यास के्रडडटच्या 
तारखेपासून एटं्री परत करण्याच्या तारखेपयतं ओव्हरड्राफ्ट/कजावर्र लागू असलेल्या व्याजदरापेक्षा 2% जास्त 

व्याज र्सूल केल ेजाईल. /इन्स्ट्स्ुमेंट बँकेचा तनिी नसलेल्या मयावदेपयतं न भरलेले परत केल ेगेले.  
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4. जमा करण्यासाठी पाठर्लेला चेक ज्यासाठी बँकेने के्रडडट प्रदान केल ेआहे ते न भरलेले परत केल ेअसल्यास, 

या डेबबटमुळे खाते डेबबट बॅलन्स्ट्समध्ये गेले तरीही चेकचे मूल्य ताबडतोब खात्यात डेबबट केल ेजाईल आणण 

थकबाकीची शशल्लक कोणतीही मानली जाईल. इतर स्र्च्छ ओव्हरड्राफ्ट. बँकेचा तनिी नसलेल्या 
कालार्िीसाठी बँक क्लीन अॅडव्हान्स्ट्स दराने व्याज आकारेल.  

5. ररिव्हव बँकेच्या मागवदशवक तत्तर्ांचे योग्य प्रकारे पालन करून बँक र्ेळोरे्ळी लागू होणार्या दरांर्र "चेक ररटनव 
चाजेस" देखील आकारेल. 

ट्राक्झिटमध्ये चके हरवलेला 

चेक ककंर्ा बॅंकेने जमा करण्यासाठी स्र्ीकारलेल ेएखादे सािन नंतर ट्राणंिटमध्ये हरर्ल ेतर, बॅंकेने, तोटा िाल्याच े

कळल्यार्र, ग्राहकाला ताबडतोब कळर्ार् ेजेणेकरुन खातदेार ड्रॉर्रला रेकॉडव करण्यासाठी कळरू् शकेल. पेमेंट 

थांबर्ा आणण हरर्लेल्या िनादेश / सािनांची रक्कम जमा न केल्यामुळे जारी केलेले इतर िनादेश अनादर होणार 

नाहीत याची काळजी घेऊ शकतात. चेकच्या ड्रॉर्रमिून डुन्प्लकेट इन्स्ट्स्ुमेंट शमळवर्ण्यासाठी बँक ग्राहकाला सर्व 
मदत करेल. न्क्लअररगं ककंर्ा संकलनासाठी पाठर्लेल्या बदली सािनासाठी बँक अततररक्त शुल्क आकारणार 

नाही. डुन्प्लकेट चेक/इन्स्ट्स्ुमेंट्स शमळवर्ण्यासाठी ग्राहकाला लागणार्या कोणत्याही थेट आणण र्ाजर्ी शुल्कासाठी 
बँक ग्राहकाला संबंधित कागदोपत्री पुरारे् सादर केल्यार्र आणण बँकेच्या नुकसानभरपाई िोरणाच्या अनुरं्गाने ते 

शमळवर्ण्यात र्ाजर्ी वर्लंब िाल्यास व्याज भरून देईल.  

पुढे, हरर्लेल्या िनादेशांची / सािनाचंी रक्कम जमा न केल्यामुळे बँक त्याच्याद्र्ारे जारी केलेल्या इतर 

िनादेशांचा अनादर होणार नाही याची काळजी घेण्याचा प्रयत्न करेल. अशा नुकसानाची जबाबदारी खातदेारार्र 

नसून गोळा करणार्या बँकरर्र असते. 

फोर्स मॅज्योर  

फोर्स मॅज्योर इव्हेंट म्हणज ेदेर्ाची कृत्ये, पूर, दषु्काळ, भूकंप ककंर्ा इतर नैसधगवक आपत्ती ककंर्ा न्स्थती, आपत्ती, 
महामारी ककंर्ा साथीचा रोग, दहशतर्ादी हल्ला, युद्ि ककंर्ा दंगली, आन्ण्र्क, रासायतनक ककंर्ा जैवर्क दवूर्तता, 
औद्योधगक कक्रया, र्ीज अपयश, संगणक बबघाड. ककंर्ा तोडफोड, आणण इमारती कोसळणे, आग, स्फोट ककंर्ा 
अपघात ककंर्ा अशा इतर कृत्ये जे बँकेच्या र्ाजर्ी तनयंत्रणाबाहेर आहेत.  

जोपयतं फोसव मॅज्योर इव्हेंट ककंर्ा पररन्स्थती कायवप्रदशवन अशक्य करत ेतोपयतं बँकेच्या दातयत्र्ाचंी कामधगरी 
तनलंबबत राहील. सर्ोत्तम प्रयत्नांच्या आिारार्र, फोसव मॅज्योर इव्हेंटच ेपररणाम कमी करण्यासाठी बँक र्ाजर्ी 
कारर्ाई(ने) करण्यास र्चनबद्ि आहे. कोणतीही औद्योधगक कारर्ाई, र्ीज बबघाड, संगणक बबघाड ककंर्ा तोडफोड 

िाल्यास, बँक ततच्या सेर्ांच्या तरतूदीतील वर्लबं कमी करण्यासाठी र्ाजर्ी पार्ल ेउचलेल आणण ग्राहकांना अखंड 

सेर्ा देण्याचा प्रयत्न करेल.  
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3 र्ासन 

3.1  मालकी आणि मंजरूी प्राधधकरि 

DBS Bank India Ltd. (DBIL) ही शसगंापूरमध्ये मुख्यालय असलेल्या DBS Bank Ltd (DBL) ची पूणव मालकीची 
उपकंपनी (WOS) आहे. सर्ोत्कृष्ट पद्िती सामातयक करण्याच्या बाबतीत DBIL समूहाच्या ककमान स्र्ीकृती 
नियमाच ेपालन केल ेजात आहे याची खात्री करण्यासाठी जदटल, दीघव कालार्िीचे, मोठे ककंर्ा महत्तर्ाचे व्यर्हार 

करताना DBL चा अनुभर् आणण कौशल्य यार्र आिाररत आहे. 

हे िोरण जारीकत्यावच्या मालकीचे असेल आणण बँकेच्या मडंळाने मंजूर केल ेअसेल.   

3.2  ववचलन 

कोणतेही वर्चलन, कोणत्याही पररशशष्टासह, जर असेल तर, अपर्ादात्मक आिारार्र असेल आणण 

जारीकत्यावद्र्ारे दस्तऐर्जीकरण केल ेजार् ेआणण बँकेच्या मंडळाने मंजूर केल ेपादहजे. कोणतेही बदल जे तान्त्र्क 

नसतात, परंतु आनुरं्धगक ककंर्ा प्रशासकीय स्र्रूपाच ेअसतात, त्यांना मंजूरी देणार्या अधिकार्याकडून साइन-

ऑफची आर्श्यकता नसते. कॉपोरेट ग्राहकांसाठी चेक कलेक्शन ही सेर्ा ऑफर करताना कॉपोरेट ग्राहकाशी मान्स्ट्य 

केलेल्या अटींनुसार असेल.  

3.3  पुनरावलोकन 

या िोरणाचे वानषसक आधारावर पुनरार्लोकन (तीन मदहन्स्ट्यांपयतंच्या र्ाढीर् कालार्िीसह) ककंर्ा सतत 

प्रासंधगकता सुतनन्श्चत करण्यासाठी भौततक बदल आर्श्यक/ योग्य असतील तेव्हा करा. 
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पररशर्ष्ट 1 ववचलनांची नोंद 

 

प्रभावी 
तारीख 

ववभार् द्वारे अनुमोददत 

आणि पषृ्ठांकन 

तारीख 

मंजूर 

करिारा 
आणि 

मंजूरी 
तारीख 

ववचलन विान ववचलनाच ेकारि 

dd mm 
yyyy 

या 
दस्तऐर्जातील 

वर्भाग जथेे 
वर्चलन होत े

वर्चलनासाठी 
अजव केलले्या 
युतनट/फंक्शन
च्या गट/देश 

प्रमुखाद्र्ारे 

मान्स्ट्यता 

 

शशफारशी 
तारीख: dd mm 

yyyy 

वर्चलनासा
ठी 
दस्तऐर्ज 

मालकाची 
मंजूरी 

 

मंजूरी 
तारीख: dd 

mm yyyy 

हे वर्भागात लागू 

केलेल्या वर्चलनाचे 
र्णवन करत े

हे वर्चलनाची कारणे 
स्पष्ट करत े

- - - - - - 

 

 

पररशर्ष्ट 2 आवतृ्ती इततहास  

आवतृ्ती 
जारी 
करण्याची 
तारीख 

मुख्य िदलावांचा सारांर् 

1.0 मे 2019 
पदहला अंक (पूणव मालकीची उपकंपनी म्हणून डीबीएस इंडडयाचा समार्ेश 

केल्यानंतर)  

2.0 
फेबु्रर्ारी 
2022  

सर्व DBIL शाखांना िोरण लागू करण्यासाठी शाखांच्या सूचीचा संदभव काढून 

टाकण्यात आला आहे.  

सध्याचे चेक न्क्लअररगं प्रततबबबंबत करण्यासाठी भार्ा अपडेट केली गेली आहे 

न्जथे बहुतांश बँका CTS न्क्लअररगंमध्ये भाग घेतात. 
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