
 
 

ਸਭ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ 

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਹੱਸਾ ਹਿਨਾਾਂ ਹਕਸ ੇਅਹਿਕਾਰਤ ਰੀਲੀਜ਼ ਦ ੇDBS ਸਮੂਹ ਦ ੇਿਾਹਰ ਹਕਸ ੇਵੀ ਰਪੂ ਹਵੱਚ ਦਿੁਾਰਾ ਨਹੀ ਾਂ ਿਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। 

 

 

 

 

 

ਚ ੈੱਕ ਇਕੈੱਤਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ 

ਨੀਤੀ 
 

 

 

ਦਾਇਰਾ:  DBS Bank India ਸ਼ਾਖਾਵਾਾਂ (eLVB ਸ਼ਾਖਾਵਾਾਂ ਸਮੇਤ)।  

ਜਾਰੀਕਰਤਾ:  GTS ਅਤੇ T&O 

ਸੰਸਕਰਣ: 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ਪੰਨਾ 1 ਕੱੁਲ 5 

1 ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਸਧਾਾਂਤ 

ਿੈਂਕ ਦੀ ਚੱੈਕ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੰੂ ਸਰਵਤੋਮ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਉਚੇੱ ਹਮਆਰਾਾਂ ਨੰੂ 

ਹਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨਰੰਤਰ ਯਤਨਾਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉ ਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਪਾਹਲਸੀ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨਾਲ ਹਵਵਹਾਰ ਹਵੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤ ੇ

ਹਨਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਹਸਿਾਾਂਤਾਾਂ 'ਤ ੇਅਿਾਰਤ ਹੈ। ਅਸੀ ਾਂ ਆਪਣ ੇਗਾਹਕਾਾਂ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਸੰਗਰਹਹ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ 

ਵਿੀ ਹਈੋ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਚਨਿੱਿ ਹਾਾਂ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੇਠ ਹਲਖੇ ਪਹਹਲੂਆਾਂ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

• ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹਵਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਾਂ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਚੱੈਕਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯਤੰਰਾਾਂ ਦਾ ਸੰਗਰਹਹ 

• ਯੰਤਰਾਾਂ ਦੇ ਸੰਗਰਹਹ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਨਯਮਾਾਂ ਸੰਿੰਿੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਿਿੱਤਾ 

• ਅਹਜਹੇ ਮਾਮਹਲਆਾਂ ਹਵੱਚ ਹਵਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਜੱਥੇ ਿਾਹਰਲੇ ਯੰਤਰਾਾਂ/ਸਥਾਨਕ ਚੈਕਾਾਂ ਦੀ ਪੈਹਸਆਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਹਵਚੱ 

ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਨਯਮਾਾਂ ਤੋਂ ਵੱਿ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈ

• ਆਵਾਜਾਈ ਹਵੱਚ ਗੰੁਮ ਹੋਏ ਸੰਗਰਹਹ ਯੰਤਰਾਾਂ ਨਾਲ ਨਹਜੱਠਣਾ 

ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਰੀਆਾਂ DBIL ਸ਼ਾਖਾਵਾਾਂ (ਪਹਹਲਾਾਂ Lakshmi Vilas Bank / eLVB ਸ਼ਾਖਾਵਾਾਂ ਸਮੇਤ) ਲਈ ਲਾਗੂ ਹ।ੈ ਚੱੈਕ 

ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਪਾਹਲਸੀ (CCP) ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਿਨੇਤੀ ਕਰਨ 'ਤ ੇਉਪਲਿਿ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 

CCP ਨੰੂ ਿੈਂਕ ਦੀ ਵੈੱਿਸਾਈਟ 'ਤ ੇਪਰਦਰਹਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਰਾਾਂਚ ਨੋਹਟਸ ਿੋਰਡ ਫਾਈਲਾਾਂ ਹਵਚੱ ਉਪਲਿਿ ਕਰਵਾਇਆ 

ਜਾਵੇਗਾ। 

2 ਨੀਤੀ 

ਇਕੈੱਤਰੀਕਰਨ ਲਈ ਪਰਬੰਧ 

ਇਹ ਹਿਆਨ ਹਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਹਕ ਖਾਤਾ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ ਦੇ ਚੱੈਕ ਹਸਰਫ਼ ਖਾਤਾ ਿਾਰਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹਵੱਚ ਕਰੈਹਡਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ ੇ

ਅਤੇ ਹਕਸ ੇਵੀ ਤੀਜੀ-ਹਿਰ ਦੇ ਖਾਤ ੇਹਵੱਚ ਕਰੈਹਡਟ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ 

ਸਥਾਨਕ ਚ ੈੱਕ ਇਕੈੱਤਰੀਕਰਨ 

ਸਾਰੇ CTS ਅਨੁਕੂਲ ਚੱੈਕ ਅਤ ੇਹਰੋ ਪਰਾਪਤੀ ਯੋਗ ਇੰਸਸਟਰਮੂੈਂਟਸ ਜੋ ਹਕ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਹਰੱਡ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਿੀਨ ਭੁਗਤਾਨ 

ਯੋਗ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਹਵੱਚ ਪਰਚਹਲਤ ਕਲੀਅਹਰੰਗ ਪਰਣਾਲੀ ਦਆੁਰਾ ਪਸ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਖਾ ਕਾਊ ਾਂਟਰਾਾਂ 'ਤ ੇਹਫਤ ੇਦੇ ਹਦਨਾਾਂ 

ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੰੂ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੱੈਕ, ਉਸੇ ਹਦਨ ਕਲੀਅਹਰੰਗ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗ ੇਅਤ ੇ

ਕੱਟ-ਆਫ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਜਮਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੱੈਕ/ਯੰਤਰ ਅਗਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਦਨ ਦੇ ਕਲੀਅਹਰੰਗ ਚੱਕਰ ਹਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਪਾਹਲਸੀ ਵਜੋਂ, ਿੈਂਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹਵੱਚ ਕਲੀਅਹਰੰਗ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਦਨ ਨੰੂ ਕਰਹੈਡਟ ਦੇਵੇਗਾ (ਅਰਥਾਤ, 

ਕਲੀਅਹਰੰਗ ਹਵੱਚ ਚੱੈਕ/ਯੰਤਰ ਪਸ਼ੇਕਾਰੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਦਨ)। 

ਜੇਕਰ ਚੈਕਾਾਂ/ ਇੰਸਸਟਰਮੂੈਂਟਸ  ਹਵਚੱ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਪਰਕੋਤ ਸਮਾਾਂ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੱੈਕ/ਯੰਤਰਾਾਂ ਦੀ ਸਵੀਹਕਰਤੀ 

ਲਈ ਸ਼ਾਖਾ ਕੱਟ-ਆਫ ਸਮਾਾਂ ਅਤ ੇਕੇਂਦਰਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ DBS ਸ਼ਾਖਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

CTS ਸਥਾਨਾਾਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗੈਰ-CTS ਇੰਸਸਟਰਮੂੈਂਟਸ ਨੰੂ ਗੈਰ-CTS ਚੱੈਕਾਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕਸ ੇਹੋਰ ਸਾਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਕਰਕੇ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਭੇਹਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਾਂਹਕ, CTS ਕਲੀਅਹਰੰਗ ਦੇ ਤਹਹਤ ਗੈਰ-CTS ਇੰਸਸਟਰਮੂੈਂਟਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ 

ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰ ੇਿੈਂਕਾਾਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਹ ੈਹਕ ਉਹ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਾਰ ੇਗੈਰ-CTS ਚੱੈਕਾਾਂ ਨੰੂ ਵਾਪਸ 

ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰ ੇਯਤਨ ਕਰਨ ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ ੇਅਤੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਹਸਰਫ਼ 

CTS-2010 ਚੱੈਕਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। RBI ਨੇ ਿੈਂਕਾਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਹਕੁਮ ਹਦੱਤਾ ਹੈ ਹਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਾਂ ਨੰੂ 

ਸੰਿੰਹਿਤ ਗਹਰੱਡਾਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹਚੱਤਰ-ਆਿਾਹਰਤ CTS ਹਵੱਚ ਹਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ। 

ਸਾਡੇ ਿੈਂਕ ਦੀਆਾਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਾਂ (ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਚੱੈਕ) 'ਤ ੇਕੱਢ ੇਗਏ ਸਥਾਨਕ ਚੱੈਕਾਾਂ ਲਈ ਇਕਤੱਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਾਂ - ਿੈਂਕ ਦੇ 

ਕਾਊ ਾਂਟਰਾਾਂ 'ਤੇ ਜਮਹਾ ਕੀਤ ੇਗਏ ਅਹਜਹੇ ਸਾਰ ੇਚੱੈਕ ਉਸੇ ਹਦਨ ਕਰੈਹਡਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

Commented [JK1]: ਇੰਸਸਟਰਮੂੈਂਟਸ 

Commented [JK2]: ਇੰਸਸਟਰਮੂੈਂਟਸ 

Commented [JK3]: ਇੰਸਸਟਰਮੂੈਂਟਸ 

Commented [JK4]: ਇੰਸਸਟਰਮੂੈਂਟਸ 



 
 

 ਪੰਨਾ 2 ਕੱੁਲ 5 

ਬਾਹਰੀ ਚ ੈੱਕ ਇਕੈੱਤਰੀਕਰਨ 

ਿਾਹਰਲੇ ਕੇਂਦਰਾਾਂ 'ਤ ੇਦਜੇੂ ਿੈਂਕਾਾਂ 'ਤ ੇਕੱਢ ੇਗਏ ਚੱੈਕ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਅਹਜਹ ੇCTS ਅਨੁਕੂਲ 

ਚੱੈਕਾਾਂ ਨੰੂ ਹਕਸ ੇਹੋਰ ਗਹਰੱਡ ਰਾਹੀ ਾਂ ਕਲੀਅਹਰੰਗ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ ਹਜੱਥੇ ਇਹ ਹਹੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਜਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ), 

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਹਹਕਾਰੀ ਿੈਂਕ ਜੋ ਹਸਰਫ ਇੱਕ ਖਾਸ CTS ਗਹਰੱਡ ਹਵੱਚ ਹਹੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।  ਹਕਸ ੇਵੀ ਗੈਰ-CTS ਅਨੁਕੂਲ ਚੱੈਕਾਾਂ 

ਲਈ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਾਂ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਹਵੱਚ ਿੈਂਕ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਭੇਹਜਆ ਜਾਵੇਗਾ।  CTS-ਅਨੁਕੂਲ ਿਾਹਰਲੇ 

ਚੱੈਕਾਾਂ ਲਈ ਕਰੈਹਡਟ 2 ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕਰੈਹਡਟ ਹਵਵਸਥਾ ਇਹ ਮੰਨ ਕ ੇਹਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ ੈਹਕ ਚੱੈਕ ਜਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ 'ਤ ੇਲਾਗੂ ਕਟੱ-ਆਫ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਦੰਰ ਹਦਨ 0 ਨੰੂ ਜਮਹਾ ਕੀਤ ੇ

ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਟੱ-ਆਫ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਚੱੈਕਾਾਂ ਲਈ, ਅਗਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਦਨ ਨੰੂ ਹਦਨ 0 ਮੰਹਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਜੇਕਰ ਚੱੈਕ ਹਕਸ ੇਅਹਜਹੇ ਿੈਂਕ 'ਤ ੇਕੱਹਢਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ CTS ਕਲੀਅਹਰੰਗ ਹਵੱਚ ਹਹੱਸਾ ਨਹੀ ਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਚੱੈਕ ਨੰੂ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ 

ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤ ੇ ਚੱੈਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿੈਂਕ ਨੰੂ ਭੇਹਜਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਅਹਜਹੇ ਚੱੈਕਾਾਂ ਲਈ ਕਰੈਹਡਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਦਨਾਾਂ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ 

ਚੱੈਕਾਾਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਖਾ ਕੱਟ-ਆਫ ਸਮਾਾਂ ਅਤ ੇਕੇਂਦਰਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ DBS ਸ਼ਾਖਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਚ ੈੱਕ ਇਕੈੱਤਰੀਕਰਨ 

ਿੈਂਕ DBS ਸ਼ਾਖਾਵਾਾਂ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਕਾਊ ਾਂਟਰਾਾਂ 'ਤ ੇਗਾਹਕਾਾਂ ਤੋਂ ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਚੱੈਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਹਜਹੇ ਚੱੈਕ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ 

ਹਵਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਹਤ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਲਈ ਸੰਿੰਿਤ ਕਾਰਸਪੌਂਡੈਂਟ ਿੈਂਕਾਾਂ ਦੇ ਮੰੁਿਈ ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗ।ੇ Nostro ਹਵੱਚ ਕਰੈਹਡਟ 

ਦੇਖਣ 'ਤੇ, ਹੇਠਾਾਂ ਦੱਸੀਆਾਂ ਮੁਦਰਾਵਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੇ ਖਾਤ ੇ ਹਵੱਚ ਕਰੈਹਡਟ (ਸਪਸ਼ਟ ਫੰਡਾਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ) ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ -  

• USD ਲਈ: ਜੇਕਰ ਚੱੈਕ NY (ਹਨਊ ਯਾਰਕ) ਸ਼ਹਹਰ ਹਵੱਚ ਕੱਹਢਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕੂਹਲੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, Nostro ਹਵੱਚ 

ਕਰੈਹਡਟ ਹਮਤੀ ਤੋਂ 14ਵੇਂ ਕੈਲੰਡਰ ਹਦਨ ਨੰੂ। ਜੇਕਰ ਚੱੈਕ NY ਸ਼ਹਹਰ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਕੱਹਢਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕੂਹਲੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ 

ਿਾਅਦ, Nostro ਹਵੱਚ ਕਰੈਹਡਟ ਹਮਤੀ ਤੋਂ 21ਵੇਂ ਕੈਲੰਡਰ ਹਦਨ ਨੰੂ। 

• SGD ਲਈ: ਸਾਡੇ Nostro ਹਵੱਚ ਕਰੈਹਡਟ ਹਮਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਦਨ 

• GBP ਲਈ: ਸਾਡੇ Nostro ਹਵੱਚ ਕਰੈਹਡਟ ਹਮਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਦਨ 

• ਹੋਰ ਮੁਦਰਾਵਾਾਂ ਲਈ: ਸਾਡੇ Nostro ਹਵੱਚ ਕਰੈਹਡਟ ਹਮਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕਮੰਕਾਜੀ ਹਦਨ ਜੇਕਰ ਕਰੈਹਡਟ ਸਪਸ਼ਟ ਫੰਡਾਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ 

'ਤੇ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਹਲਆ ਹਗਆ ਕੈਲੰਡਰ ਹਦਨ ਭਾਰਤ ਹਵੱਚ ਛੱੁਟੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਗਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਦਨ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ) ਨੰੂ ਅੰਹਤਮ ਕਰੈਹਡਟ 

ਹਦਨ ਵਜੋਂ ਹਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਕਸ ੇਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕ ੇਿਾਅਦ ਹਵੱਚ ਚੱੈਕ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਵੱਚ, ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹਵੱਚੋਂ 

ਿਰਾਿਰ ਦੀ FCY ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਡੈਹਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤ ੇਹਵੱਚ ਕਰੈਹਡਟ ਹਵਚੱ ਉਪੱਰ ਦੱਸੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ 

ਹਨਯਤ ਹਮਤੀਆਾਂ ਤੋਂ ਵੱਿ ਦੇਰੀ ਹੁਦੰੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਦੇਰੀ ਦੀ ਹਮਆਦ ਲਈ ਪਰਚਹਲਤ ਘਰੇਲੂ ਿੱਚਤ ਿੈਂਕ ਹਵਆਜ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। DBS India ਦੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਲਈ FCY ਚੱੈਕ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤ ੇਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਾਂਹਕ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿੈਂਕ ਵਜੋਂ DBS India DBS Singapore ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ SGD ਡਰਾਫਟਾਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਿਸੂਲੀ ਲਈ ਸਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 

DBS ਿੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੰੂ ਉਪੱਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਮਾਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਿ ਦੇਰੀ ਦੀ ਹਮਆਦ ਲਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰੈਹਡਟ 'ਤੇ ਹਵਆਜ ਦਾ 

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਿੈਂਕ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਹਕਸ ੇਦਾਅਵ ੇਦੇ ਹਿਨਾਾਂ ਦੇਰੀ ਦੀ 

ਹਮਆਦ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ ੇਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
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ਆਊਟਸਟੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਸਰੰਗ ਲਈ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਚ ੈੱਕਾਾਂ ਲਈ ਤੁਰਤੰ ਕਰ ਸਿਟ 

ਗੈਰ-CTS ਅਨੁਕੂਲ ਚੱੈਕਾਾਂ ਲਈ ਜੋ ਹਕਸ ੇਵੀ CTS ਗਹਰੱਡਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ CTS ਕਲੀਅਹਰੰਗ ਲਈ ਨਹੀ ਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ, DBS ਿੈਂਕ 

ਹਵਅਕਤੀਗਤ ਖਾਤਾ ਿਾਰਕਾਾਂ ਨੰੂ 15,000/- ਰਪੁਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੱੁਲ ਤੱਕ ਦੇ ਿਾਹਰੀ ਚੱੈਕਾਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਰੈਹਡਟ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਦੇਣ ਿਾਰ ੇ

ਹਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਹਲੂਤ ਉਨਹਾਾਂ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੰੂ ਹਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਹਜਨਹਾਾਂ ਦਾ ਿੈਂਕ ਹਵੱਚ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਾਤਾ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਹਜਨਹਾਾਂ ਨੇ ਿੈਂਕ ਦੇ KYC ਹਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ ਤੁਰੰਤ ਕਰੈਹਡਟ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਾਸ ਿੇਨਤੀ 'ਤ ੇ

ਹੀ ਹਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। DBS ਿੈਂਕ ਹਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਰਚੇ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗਾ, ਅਤ ੇਿੈਂਕ ਦਆੁਰਾ ਫੰਡਾਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਾਪਤੀ 

ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਕਰੈਹਡਟ ਸਹਲੂਤ ਲਈ ਸੀਮਾਾਂਤ ਲਾਗਤ ਉਿਾਰ ਦਰ (1 ਮਹੀਨਾ) (ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਸੁਹਵਿਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ) 'ਤੇ ਹਵਆਜ ਵਸੂਲੇਗਾ। DBS Bank ਸੰਿੰਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤ ੇਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੰੂ ਿਾਹਰੀ 

ਚੱੈਕਾਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਰੈਹਡਟ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਦੇਣ ਿਾਰੇ ਹਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। 

ਅਸਿੀਕਾਰ / ਚ ੈੱਕਾਾਂ ਦੀ ਿਾਪਸੀ 

ਜੇਕਰ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਲਈ ਭੇਹਜਆ ਹਗਆ ਕੋਈ ਚੱੈਕ ਹਜਸ ਲਈ ਿੈਂਕ ਦਆੁਰਾ ਤੁਰੰਤ ਕਰੈਹਡਟ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਸੀ, ਹਿਨਾਾਂ ਭੁਗਤਾਨ 

ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਲਾਗੂ ਖਰਹਚਆਾਂ ਅਤ ੇਉਸ ਦੇ ਹਵਆਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੱੈਕ ਦਾ ਮੱੁਲ ਤੁਰਤੰ 

ਖਾਤੇ ਹਵੱਚੋਂ ਡੈਹਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਪਰਿੰਿ ਿੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਨਕਦ ਪਰਿਿੰਨ ਸੁਹਵਿਾਵਾਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਹਲਆਾਂ ਤੋਂ 

ਇਲਾਵਾ ਸਾਰ ੇਗਾਹਕਾਾਂ ਦੇ ਚੱੈਕ ਜਮਾ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗ।ੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਯੰਤਰਾਾਂ ਨੰੂ 24 ਘੰਹਟਆਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਕਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 

ਹਵੱਚ, ਹਿਨਾਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਤੁਰਤੰ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਵਾਪਸ / ਭੇਜ ਹਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ, 

1. ਜੇਕਰ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਲਈ ਭੇਹਜਆ ਹਗਆ ਚੱੈਕ ਹਜਸ ਲਈ ਿੈਂਕ ਦਆੁਰਾ ਤੁਰੰਤ ਕਰੈਹਡਟ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ, ਹਿਨਾਾਂ 

ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਚੱੈਕ ਦਾ ਮੱੁਲ ਤੁਰੰਤ ਖਾਤੇ ਹਵੱਚੋਂ ਡੈਹਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿੈਂਕ ਕਲੀਨ 

ਐਡਵਾਾਂਸਾਾਂ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਵਆਜ ਵਸੂਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਿੈਂਕ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ।  

2. ਜੇਕਰ ਚੱੈਕ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਿੱਚਤ ਿੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਵੱਚ ਕਰੈਹਡਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਢਾਈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਕਰੈਹਡਟ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਚੱੈਕ ਹਿਨਾਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤ ੇਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹਵਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਯਗੋ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗੀ।  

3. ਜੇਕਰ ਪਰਾਪਤੀ ਓਵਰਡਰਾਫਟ/ਕਰਜ਼/ਕਰੈਹਡਟ ਕਾਰਡ ਖਾਤੇ ਹਵੱਚ ਕਰਹੈਡਟ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਹਵਆਜ ਕਰੈਹਡਟ ਦੀ ਹਮਤੀ ਤੋਂ 

ਇੰਦਰਾਜ਼ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਹਮਤੀ ਤੱਕ ਓਵਰਡਰਾਫਟ/ਕਰਜ਼ ੇ'ਤ ੇਲਾਗੂ ਹਵਆਜ ਦਰ ਤੋਂ 2% ਵੱਿ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਚੱੈਕ/ਯੰਤਰ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਿਨਾਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤ ੇਵਾਪਸ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਸੀ ਹਜਸ ਹਦੱ ਤੱਕ ਿੈਂਕ ਕੋਲ ਫੰਡ 

ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ।  

4. ਜੇਕਰ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਲਈ ਭੇਹਜਆ ਹਗਆ ਚੱੈਕ ਹਜਸ ਲਈ ਿੈਂਕ ਨੇ ਕਰੈਹਡਟ ਹਦੱਤਾ ਹੈ, ਹਿਨਾਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ 

ਹਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਚੱੈਕ ਦਾ ਮੱੁਲ ਤੁਰੰਤ ਖਾਤੇ ਹਵੱਚੋਂ ਡੈਹਿਟ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਡੈਹਿਟ ਕਾਰਨ ਖਾਤਾ ਡੈਹਿਟ 

ਿਕਾਇਆ ਹਵੱਚ ਚਲਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਾਇਆ ਰਕਮ ਹਕਸ ੇਵੀ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਤਰਹਾਾਂ ਮੰਹਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਿੈਂਕ 

ਿੈਂਕ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਹਮਆਦ ਲਈ ਕਲੀਨ ਅਡਵਾਾਂਸਾਾਂ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਹਵਆਜ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗਾ।  

5. ਿੈਂਕ, RBI ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਦਰਾਾਂ 'ਤੇ "ਚੱੈਕ ਵਾਪਸੀ 

ਖਰਚੇ" ਵੀ ਵਸੂਲੇਗਾ । 

ਆਿਾਜਾਈ ਸਿੈੱਚ ਗੰੁਮ ਹੋਇਆ ਚ ੈੱਕ 

ਜੇਕਰ ਿੈਂਕ ਦਆੁਰਾ ਇਕਤੱਰੀਕਰਨ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਕੋਈ ਚੱੈਕ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਯੰਤਰ ਿਾਅਦ ਹਵੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਹਵੱਚ 

ਗੁਆਚ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਿੈਂਕ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ, ਤੁਰਤੰ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸੂਹਚਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਾਂ ਜੋ ਖਾਤਾਿਾਰਕ ਚੱੈਕ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ 

ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਹਚਤ ਕਰ ਸਕ ੇਅਤ ੇਇਹ ਵੀ ਹਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹ ੈਹਕ ਗੰੁਮ ਹੋਏ ਚੱੈਕਾਾਂ / ਯੰਤਰਾਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 

ਕਰੈਹਡਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਚੱੈਕਾਾਂ ਨੰੂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵ।ੇ ਿੈਂਕ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਚੱੈਕ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 

ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਯੰਤਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰਹਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਿੈਂਕ ਕਲੀਅਹਰੰਗ ਜਾਾਂ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ 

ਵਾਲੇ ਹਰਪਲੇਸਮੈਂਟ ਯੰਤਰ ਲਈ ਵਾਿੂ ਖਰਚੇ ਨਹੀ ਾਂ ਵਸੂਲੇਗਾ। ਿੈਂਕ, ਸੰਿੰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਿੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਚੱੈਕ/ 

ਯੰਤਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਲੱਗ ੇਹਕਸ ੇਵੀ ਹਸੱਿੇ ਅਤ ੇਵਾਜਿ ਖਰਚੇ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾਅਤੇ ਿੈਂਕ ਦੀ 

ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਵਾਜਿ ਦੇਰੀ ਲਈ ਹਵਆਜ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ।  
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ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਿੈਂਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਹਕ ਗੰੁਮ ਹੋਏ ਚੱੈਕਾਾਂ / ਯੰਤਰਾਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕਰੈਹਡਟ ਨਾ 

ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਚੱੈਕਾਾਂ ਨੰੂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਅਹਜਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜੁ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕੱਤਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿੈੰਕਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਕ ਖਾਤਾਿਾਰਕ ਦੀ। 

ਫੋਰਸ ਮੇਜਰ 

ਫੋਰਸ ਮੇਜਰ ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਿ ਦੀਆਾਂ ਕਾਰਜਾਾਂ, ਹੜਹ, ਸੋਕਾ, ਭੂਚਾਲ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਾਂ ਸਹਥਤੀ, ਆਫ਼ਤ, ਵੱਡੀ 

ਹਿਮਾਰੀ ਜਾਾਂ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ, ਯੁੱਿ ਜਾਾਂ ਦੰਗ,ੇ ਪਰਮਾਣ,ੂ ਰਸਾਇਣਕ ਜਾਾਂ ਜੀਵ-ਹਵਹਗਆਨਕ ਗੰਦਗੀ, ਉਦਯੋਹਗਕ 

ਕਾਰਵਾਈ, ਹਿਜਲੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਕੰਹਪਊਟਰ ਿਰੇਕਡਾਉਨ ਜਾਾਂ ਭੰਨਤੋੜ, ਅਤ ੇ ਇਮਾਰਤਾਾਂ ਦਾ ਢਹਹਣਾ, ਅੱਗ, ਿਮਾਕਾ ਜਾਾਂ 

ਦਰੁਘਟਨਾ ਜਾਾਂ ਅਹਜਹੀਆਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਜੋ ਿੈਂਕ ਦੇ ਵਾਜਿ ਹਨਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਹਨ।  

ਿੈਂਕ ਦੀਆਾਂ ਜੁ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰਹਤਆਹਸ਼ਤ ਇਵੈਂਟ ਜਾਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ 

ਅਸੰਭਵ ਿਣਾਉ ਾਂਦੇ ਰਹਹੰਦ ੇਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਿੈਂਕ ਅਪਰਹਤਆਹਸ਼ਤ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਨਤੀਹਜਆਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਤੋਂ 

ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਿ ਕਾਰਵਾਈ(ਵਾਾਂ) ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਿੱਿ ਹੈ। ਹਕਸ ੇਉਦਯੋਹਗਕ ਕਾਰਵਾਈ, ਹਿਜਲੀ ਅਸਫਲਤਾ, 

ਕੰਹਪਊਟਰ ਿਰਕੇਡਾਉਨ ਜਾਾਂ ਤੋੜ-ਫੜੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਵੱਚ, ਿੈਂਕ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਪਰਿੰਿ ਹਵੱਚ ਦੇਰੀ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹਚਤ 

ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੰੂ ਹਨਰਹਵਘਨ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ।  

 

3 ਸ਼ਾਸਨ 

3.1 ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਅਸਧਕਾਰੀ 

DBS Bank India Ltd. (DBIL) ਹਸੰਗਾਪੁਰ ਸਹਥਤ ਮੱੁਖ ਦਫਤਰ ਵਾਲੀ DBS Bank Ltd (DBL) ਦੀ ਇਕੱ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ 

ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ (WOS) ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਹਵਵਸਥਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਹਕ 

ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘਟੱ ਸਵੀਹਕਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, DBIL ਗੰੁਝਲਦਾਰ, ਲੰਿ ੇਸਮੇਂ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਜਾਾਂ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ 

ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਹਜੱਠਣ ਵੇਲੇ DBL ਦੇ ਤਜ਼ਰਿੇ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। 

ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿੈਂਕ ਦੇ ਿੋਰਡ ਦਆੁਰਾ ਮਨਜੂ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।   

3.2  ਸਿਚਲਨ 

ਕੋਈ ਵੀ ਐਡੈਂਡਾ ਸਮੇਤ, ਕਈੋ ਵੀ ਹਵਚਲਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਵੋੇ, ਇੱਕ ਅਸਿਾਰਨ ਅਿਾਰ 'ਤ ੇਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਦਆੁਰਾ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਿੈਂਕ ਦੇ ਿਰੋਡ ਦਆੁਰਾ ਮਨਜੂ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਦੀਲੀਆਾਂ ਜੋ ਸਾਰਹਥਕ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, 

ਪਰ ਪਰਹਕਰਤੀ ਹਵੱਚ ਇਤਫਾਕਨ ਜਾਾਂ ਪਰਿੰਿਕੀ ਹਨ, ਲਈ ਮਨਜੂ਼ਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਕਾਰੀ ਦਆੁਰਾ ਸਾਈਨ-ਆਫ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕ ਲਈ ਚੈਕ ਇਕਤੱਰੀਕਰਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਸ਼ੇਕਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸਹਹਮਤ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।  

3.3 ਸਮੀਸਿਆ 

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਹਖਆ ਸਾਲਾਨਾ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਹਤੰਨ ਮਹੀਹਨਆਾਂ ਤਕੱ ਦੀ ਗਰਸੇ ਅਵਿੀ ਦੇ ਨਾਲ) ਜਾਾਂ 

ਜਦੋਂ ਹਨਰੰਤਰ ਪਰਸੰਹਗਕਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਦੀਲੀਆਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ/ਉਹਚਤ ਹਣੋ। 
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ਅੰਸਤਕਾ 1 ਸਿਚਲਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰਿ  

ਪਰਭਾਿੀ 

ਸਮਤੀ 

ਅਨੁਭਾਗ ਸਮਰਥਨ 

ਕਰਤਾ ਅਤ ੇ

ਸਮਰਥਨ ਦੀ 

ਸਮਤੀ 

ਮਨਜੂਰ 

ਕਰਤਾ ਅਤ ੇ

ਮਨਜੂਰੀ ਦੀ 

ਸਮਤੀ 

ਸਿਚਲਨ ਦਾ ਿਰਣਨ ਸਿਚਲਨ ਦਾ ਕਾਰਨ 

ਹਦਨ ਮਹੀਨਾ 

ਸਾਲ 

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 

ਹਵੱਚ ਅਨੁਭਾਗ 

ਹਜੱਥੇ ਹਵਚਲਨ 

ਵਾਪਰਦਾ ਹ ੈ

ਯੂਹਨਟ/ਫੰਕਸ਼ਨ 

ਦੇ ਸਮੂਹ/ਦੇਸ਼ 

ਮੁਖੀ ਦਆੁਰਾ 

ਸਮਰਥਨ ਹਜਸਨੇ 

ਹਵਚਲਨ ਲਈ 

ਅਰਜ਼ੀ ਹਦੱਤੀ 

ਗਈ ਹ ੈ

 

ਸਮਰਥਨ ਦੀ 

ਹਮਤੀ: ਹਦਨ 

ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ 

ਹਵਚਲਨ 

ਲਈ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ 

ਮਾਲਕ 

ਦਆੁਰਾ 

ਮਨਜੂ਼ਰੀ 

 

ਮਨਜੂ਼ਰੀ ਦੀ 

ਹਮਤੀ: ਹਦਨ 

ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ 

ਇਹ ਅਨੁਭਾਗ 'ਤੇ ਲਾਗੂ 

ਹਵਚਲਨ ਦਾ ਵਰਣਨ 

ਕਰਦਾ ਹ ੈ

ਇਹ ਹਵਚਲਨ ਦੇ 

ਕਾਰਨਾਾਂ ਦੀ ਹਵਆਹਖਆ 

ਕਰਦਾ ਹ ੈ

- - - - - - 

 

ਅੰਸਤਕਾ 2 ਸੰਸਕਰਣ ਇਸਤਹਾਸ  

ਸੰਸਕਰਣ 
ਜਾਰੀ ਕਰਨ 

ਦੀ ਸਮਤੀ 
ਮੁੈੱਿ ਬਦਲਾਿਾਾਂ ਦਾ ਸਿੰੇਪ 

1.0 ਮਈ 2019 
ਪਹਹਲਾ ਜਾਰੀ (ਪੂਰੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ DBS India ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ 

ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ)  

2.0 ਫਰਵਰੀ 2022  

ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਸਾਰੀਆਾਂ DBIL ਸ਼ਾਖਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹਟਾ 

ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਹੈ।  

ਮੌਜੂਦਾ ਚੱੈਕ ਕਲੀਅਹਰੰਗ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਹ ੈ ਹਜੱਥੇ 

ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿੈਂਕ CTS ਕਲੀਅਹਰਗੰ ਹਵੱਚ ਹਹੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

 


