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வங்கியின் செக் கசெக்ென் சகாை்ளகயானது எங்கை் வாடிக்ளகயாைரக்ளுக்கு சிறந்த தரமான பெளவளய 

வழங்குவதற்கும், செயெ்திறனுக்கான உயர ் தரநிளெகளை அளமே்ேதற்கும் பமற்சகாை்ைே்ேடட்ு வரும் 

முயற்சிகளைே் பிரதிேலிக்கிறது. இந்தக் சகாை்ளகயானது வாடிக்ளகயாைரக்ளுக்கு பெளவ புரிவதிெ் 

சவைிே்ேளடயான மற்றும் நியாயமான பகாட்ோடுகளை அடிே்ேளடயாகக் சகாண்டது. எங்கை் 

வாடிக்ளகயாைரக்ளுக்கு விளரவான பெளவ வழங்க சதாழிெ்நுடே்த்ளத அதிக அைவிெ் ேயன்ேடுத்த 

கடளமே்ேடட்ுை்பைாம். இந்த ஆவணம் பின்வரும் அமெங்களை உை்ைடக்கியது: 

• இந்தியாவிலும் சவைிநாட்டிலும் உை்ை ளமயங்கைிெ் செலுத்த பவண்டிய காபொளெகை் மற்றும் 

பிறஆவணங்களைெ ்பெகரிக்கிறது. 

• ஆவணங்களைெ ்பெகரிே்ேதற்கான பநர விதிமுளறகைிெ் எங்கை் அரே்்ேணிே்பு  

• உை்ளூர/்சவைியூர ் ஆவணங்களை ேணமாக மாற்றுவதிெ் விதிமுளறகளுக்கு அே்ோெ் தாமதம் 

ஏற்ேடும் ெந்தரே்ங்கைிெ் வட்டி செலுத்துதெ்.  

• போக்குவரத்திெ் நஷ்டே்ேடட் ஆவணங்களைக் ளகயாளுதெ் 

இந்தக் சகாை்ளகயானது (முந்ளதய ெக்்ஷமி விொஸ் பேங்க் / eLVB கிளைகை் உட்ேட) அளனத்து DBIL 

கிளைகளுக்கும் சோருந்தும். வாடிக்ளகயாைர ்பகாரிக்ளகயின் பேரிெ் இந்த செக் கசெக்ென் சகாை்ளகயின் 

(CCP) நகெ் கிளடக்கும். பமலும், இந்த CCP வங்கியின் இளணய தைத்திலும் கிளையின் பநாட்டீஸ் போரட்ு 

பகாே்பிலும் கிளடக்கும் .  

 

 

சேகரித்தலுக்கான ஏற்பாடுகள் 

காபொளெகை் ேணம் சேறுேவரின் வங்கிக் கணக்கிெ் மடட்ுபம வரவு ளவக்கே்ேடுகிறது, பமலும் மூன்றாவது-

நேர ்கணக்கிெ் வரவு ளவக்கே்ேடாது என்ேதும் குறிே்பிடத்தக்கது.  

உள்ளூர் காசோலை கசைக்ேன்  

CTS இணக்கமான காபொளெகை் மற்றும் உை்ளூர ் கட்டளமே்பின் கீழ் செலுத்தே்ேடக்கூடிய பிற மாற்று 

முளறயாவணங்கை் அளனத்தும் ளமயத்திெ் நளடமுளறயிெ் உை்ை கிைியரிங் அளமே்பு மூெம் 

செயெ்ேடுத்தே்ேடும். வாரநாட்கை் மற்றும் ெனிக்கிழளமகைிெ் (பவளெ நாட்கை்) கிளையின் அலுவெக 

பநரத்திெ் சடோசிட் செய்யே்ேடும் காபொளெகை், அபத நாைிெ் கிைியரிங்கிற்கு அனுே்ேே்ேடுகிறது, பமலும் 

கட-்ஆஃே் பநரத்திற்கு பின் சடோசிட் செய்யே்ேடும் காபொளெகை்/ஆவணங்கை் அடுத்த பவளெ நாைின் 

கிைியரன்ஸ் சுழற்சியிெ் ெமரே்்பிக்கே்ேடுகிறது. வங்கியின் சகாை்ளகயாக, ேணதள்த கிைியரிங் 

நளடசேறும் அன்பற வாடிக்ளகயாைர ் கணக்கிற்கு வரவு ளவக்கிறது (அதாவது, கிைியரிங்கிற்கு 

ெமரப்ிக்கே்ேட்ட காபொளெ/ஆவணத்தின் அடுத்த பவளெ நாை்) 

காபொளெ/ஆவணங்கைிெ் ஏபதனும் முரண்ோடுகை் இருந்தாெ் பமற்கூறிய காெ அைவு சோருந்தாது. 

கிளைகைிெ் காபொளெ/ஆவணங்களை ஏற்றுக்சகாை்வதற்கான கட-்ஆஃே் பநரம் மற்றும் ளமயங்கைின் 

ேட்டியளெ DBS கிளைகைிெ் சேறொம். 

CTS- இடங்கைிெ் ெமரப்ிக்கே்ேட்ட CTS-அெ்ொத காபொளெகை் ேணமாக மாற்றுவதற்கு மற்ற ஏபதனும் வழிகை் 

மூெம் கசெக்ெனுக்கு அனுே்ேே்ேடுகிறது. இருே்பினும், CTS  - அெ்ொத ஆவணங்களுக்கு CTS கிைியரிங்கின் கீழ் 

தனிே்ேட்ட பநரம் இருக்காது. வாடிக்ளகயாைரக்ளுக்கு வழங்கே்ேட்ட CTS  - அெ்ொத காபொளெகளை த் 

திரும்ேே்சேற அளனத்து முயற்சிகளையும் பமற்சகாை்ை வங்கிகளுக்கு அறிவுறுத்தே்ேடட்ுை்ைது, இதனாெ் 

அளவ ேடிே்ேடியாக நீக்கே்ேடட்ு CTS -2010காபொளெகை் மடட்ுபம வாடிக்ளகயாைரக்ைாெ் 

ேயன்ேடுத்தே்ேடுகின்றன. வங்கிகைின் அளனத்து கிளைகளும் அந்தந்த கடட்ளமே்பின் கீழ் புளகே்ேட-

அடிே்ேளடயிொன CTS ேங்குசேறுவளத உறுதி செய்ய பவண்டும் என்று ரிெரவ்் வங்கி ஆளணயிடட்ுை்ைது . 

எங்கை் வங்கிக் கிளையிெ் வளரயே்ேட்ட உை்ளூர ்காபொளெகளுக்கான கசெக்ென் பநரம் (டிரான்ஸ்ேர ்செக்) 

–வாங்கிக் கவுண்டரிெ் ெமரப்ிக்கே்ேட்ட அளனதத்ு காபொளெகளும் அபத நாைிெ் வரவு ளவக்கே்ேடுகிறது. 

  

1 முன்னுலர & ெழிகாட்டுதை் சகாட்பாடு 

 

2 சகாள்லக 
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செளியூர் காசோலைகள் 

சவைியூர ் கிளைகைிெ் வளரயே்ேட்ட மற்ற வங்கிகைின் காபொளெகை் உை்ளூரிெ் கசெக்ஷனுக்கு அனுே்ே 

இயொது அத்தளகய CTS இணக்க காபொளெகை், அது ேங்குசேறும் மற்ற கட்டளமே்பு மூெம் கிைியரிங்கிற்கு 

அனுே்ேே்ேடுகிறது (சடோசிட் செய்த இடம் மாறுேடும்), உதாரணமாக, கூடட்ுறவு வங்கிகை். ஒரு குறிே்பிடட் 

CTS கடட்ளமே்பிெ் மடட்ுபம ேங்குசேறும். CTS-இணக்கமிெ்ொத காபொளெகை் ஏபதனும் இருந்தாெ், அளவ 

வங்கியின் கிளைகை் மூெம் அந்த ளமயங்கைிெ் கசெக்ஷனுக்கு அனுே்ேே்ேடுகிறது. CTS-இணக்கமுை்ை 

சவைியூர ்காபொளெகை் 2 பவளெ நாட்களுக்குை் வரவு ளவக்கே்ேடுகிறது. 

சடோசிட் செய்யே்ேடும் கிளைக்குே் சோருந்தக்கூடிய கட்-ஆஃே் பநரத்திற்குை் ௦ நாை் அன்று காபொளெ 

சடோசிட் செய்யே்ேடுகிறது எனக் கருதி வரவு ஏற்ோடு செய்யே்ேடுகிறது. கட-்ஆஃே் பநரத்திற்குே் பின் 

சேறே்ேடும் காபொளெகளுக்கு, அடுத்த பவளெ நாை் ௦ நாைாகக் கருதே்ேடும். 

CTS கிைியரிங்கிெ் ேங்குசேறாத வங்கி மூெம் வளரயே்ேட்டிருந்தாெ், அந்த காபொளெகை் கசெக்ென் 

அடிே்ேளடயிெ் சேறுேவரின் வங்கிக்கு அனுே்ேே்ேடுகிறது. இத்தளகய காபொளெகை் சோதுவாக 1௦ பவளெ 

நாட்களுக்குை் வரவு ளவக்கே்ேடுகிறது. 

காபொளெ சேறுவதற்கான வங்கியின் கட-்ஆஃே் பநரம் மற்றும் ளமயங்கைின் ேட்டியெ் போன்றவற்ளற DBS 

கிளைகைிெ் இருந்து சேறொம். 

செளி ாட்டு  ாணய சேக் கசைக்ேன்  

DBS கிளைகைின் ஒதுக்கே்ேட்ட கவுண்டரக்ைிெ் வாடிக்ளகயாைரக்ைிடம் இருந்து சவைிநாடட்ு 

நாணயத்திற்கான காபொளெகை் சேறே்ேடுகிறது. அத்தளகய காபொளெகை், சராக்கக் கடித ஏற்ோட்டின் 

கீழ் கசெக்ஷனுக்காக ெம்ேந்தே்ேட்ட வங்கிகைின் மும்ளே அலுவெகத்திற்கு அனுே்ேே்ேடுகிறது. 

நாஸ்டப்ராவிெ் வரளவ கண்ட பின்னர,் கீபழ குறிே்பிடே்ேடட்ுை்ை நாணயங்கைின் ேடி வாடிக்ளகயாைின் 

கணக்கிற்கு வரவு ளவக்கே்ேடுகிறது (முழுவதுமாக மாற்றே்ேட்ட நிதி அடிே்ேளடயிெ்) 

• யூ.எஸ். டாெருக்கு: நியுயாரக்் நகரத்திெ் வளரயே்ேடட் காபொளெ என்றாெ், மிதமாகு காெத்திற்குே் 

பிறகு, நாஸ்டப்ராவின் வரவு பததியிெ் இருந்து 14 பவளெ நாட்கை், நியுயாரக்் நகரம் அெ்ொத இடங்கை் 

என்றாெ், மிதமாகு காெத்திற்குே் பிறகு, நாஸ்டப்ராவின் வரவு பததியிெ் இருந்து 21 பவளெ நாட்கை். 

• சிங்கே்பூர ்டாெர:் எங்கை் நாஸ்ட்பராவின் வரவு ளவக்கே்ேட்ட பததியிெ் இருந்து அடுத்த பவளெ நாை். 

• கிபரட் பிரிட்டன் ேவுண்ட்: எங்கை் நாஸ்ட்பராவின் வரவு ளவக்கே்ேட்ட பததியிெ் இருந்து அடுதத் 

பவளெ நாை். 

• மற்ற நாணயங்களுக்கு: முழுவதுமாக மாற்றே்ேட்ட நிதி அடிே்ேளடயிெ் வரவு ளவக்கே்ேட்டிருந்தாெ் 

எங்கை் நாஸ்ட்பராவின் வரவு ளவக்கே்ேட்ட பததியிெ் இருந்து அடுத்த பவளெ நாை்.  

ஒருபவளை கணக்கிடே்ேடட் பததி, இந்தியாவிெ் விடுமுளற நாை் என்றாெ், (ஞாயிறு தவிர) அடுத்த பவளெ 

நாை் இறுதி வரவு நாைாகக் கருதே்ேடும். ஏபதனும் காரணங்கைாெ் காபொளெ திருே்பி அனுே்ேே்ேட்டாெ், 

அதற்கு ெமமான FCYசதாளக வாடிக்ளகயாைரின் கணக்கிெ் ேற்று ளவக்கே்ேடும். பமபெ குறிே்பிடே்ேடட்ுை்ை 

பததிகளுக்கு அே்ோெ் வாடிக்ளகயாைர ் கணக்கிெ் வரவு ளவக்க தாமதம் ஏற்ேட்டாெ், அந்த காெ 

தாமதத்திற்கு நளடமுளறயிெ் உை்ை உை்நாடட்ு பெமிே்பு வங்கி வட்டி விகிதத்தின் ேடி இழே்பீடு 

வழங்கே்ேடும். DBS இந்தியா வாடிக்ளகயாைரக்ளுக்கு FCY காபொளெகை் கிைியர ் செய்யே்ேடுகிறது 

இருே்பினும், DBS இந்தியா, DBS சிங்கே்பூராெ் வழங்கே்ேடும் SGD டிராஃே்டட்ுகளைக் கிைியர ் செய்யும் 

வங்கியாகவும் உை்ைது.  

தாமதமான கசைக்ேனுக்கு ெடட்ி சேலுத்துதை் 

பமற்கூறிய காெகட்டதத்ிற்கு அே்ோெ் ஏற்ேடும் காெதாமதத்திற்கு DBS வங்கி தனது 

வாடிக்ளகயாைரக்ளுக்குத் தாமதமான வரவுக்கான வட்டிளயெ ் செலுத்துகிறது. வங்கி இழே்பீடு சகாை்ளக 

வழிகாடட்ுதலின் ேடி வாடிக்ளகயாைர ் பகாரிக்ளக எழுே்ோமபெ தாமதமான காெத்திற்கு உரிய இழே்பீடு 

வழங்கே்ேடும்.  

செளியூர் கிளியரிங்கிற்கு ஒப்புக்சகாள்ளப்பட்ட காசோலைகளுக்கு உடனடி ெரவு 

CTS கிைியரிங்கிற்கு எந்தசவாரு CTS கடட்ளமே்பு மூெமும் அனுே்ே இயொத CTS- இணக்கமற்ற 

காபொளெகளுக்கு, தனிே்ேட்ட வங்கிக்கணக்கு ளவத்திருே்ேவரக்ளுக்கு சமாத்த மதிே்பு 15,௦௦௦/- வளரயிொன 

சவைியூர ் காபொளெகளுக்கு உடனடி வரவு வழங்கும் பெளவளய DBS வங்கி ேரிசீலிக்கும். இந்தெ ் பெளவ 1 

வருடத்திற்கும் பமொக வங்கியிெ் கணக்கு ளவத்திருக்கும் மற்றும் KYC விதிமுளறகளுக்கு இணங்கிய 

வாடிக்ளகயாைரக்ளுக்கு வழங்கே்ேடுகிறது. இந்த உடனடி வரவு பெளவ வாடிக்ளகயாைராெ் எழுே்ேே்ேடும் 
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குறிே்பிட்ட பகாரிக்ளகயின் பேரிெ் மடட்ுபம வழங்கே்ேடுகிறது. வங்கிக் காபொளெக்கு நிகரான நிதிளயே் 

சேறும் வளரயிெ் உடனடி வரவு ளவக்கே்ேடும் பெளவக்கு நிரண்யிக்கே்ேட்டேடி DBS வங்கி கட்டணங்களை 

மீடச்டடுக்கும், பமலும் குளறந்த விகிதத்திெ் வட்டி வசூலிக்கும்.  (1 மாதத்திற்கு) (இந்த பெளவளயே் 

ேயன்ேடுத்தும் போது சோருந்தும்). அந்தந்த நிறுவன வாடிக்ளகயாைருடனான ஒே்ேந்தத்தின் ேடி சவைியூர ்

காபொளெகளுக்கான உடனடி வரவு ளவக்கும் பெளவளய DBS வங்கி ேரிசீலிக்கும். 

சமாேடி / சேை்ைாத காசோலைகள் 

வங்கியாெ் உடனடி வரவு ளவக்கே்ேட்ட கசெக்ெனுக்கு அனுே்ேே்ேட்ட காபொளெ ேணம் இெ்ொமெ் 

திரும்பினாெ், சோருந்தக்கூடிய கட்டணங்கை் மற்றும் வட்டி ஆகியளவ வசூலிக்கே்ேடுவதுடன் 

காபொளெயின் மதிே்பு உடனடியாக கணக்கிெ் ேற்று ளவக்கே்ேடும். பமற்கூறிய இந்த ஏற்ோடுகை் வங்கியிெ் 

குறிே்ோக நிதி நிரவ்ாக பெளவ சேறுேவரக்ளைத் தவிர காபொளெ சடோசிட் செய்யும் அளனத்து 

வாடிக்ளகயாைரக்ளுக்கும் சோருந்தும். பமாெடி காபொளெகை் 24 மணி பநரத்திற்குை் வாடிக்ளகயாைருக்கு 

தாமதமின்றி திருே்பி அனுே்ேே்ேடும், பமலும் 

• வங்கியாெ் உடனடி வரவு ளவக்கே்ேட்ட கசெக்ெனுக்கு அனுே்ேே்ேட்ட காபொளெ ேணம் இெ்ொமெ் 

திரும்பினாெ், காபொளெயின் மதிே்பு உடனடியாக கணக்கிெ் ேற்று ளவக்கே்ேடும். கடன் 

சகாடுக்கே்ேடட் காெத்திற்கு கிைீன் அடவ்ான்ஸ் விகிதத்திெ் வங்கி வட்டி வசூலிக்கும்.  

• உடனடி வரவு ளவக்கே்ேடட் காபொளெத் சதாளக, வங்கியின் பெமிே்புக் கணக்கிெ் இருே்பிெ் 

இருந்தாெ், காபொளெ ேணம் செலுத்தாமெ் திரும்பும் போது உடனடி வரவு ளவக்கே்ேட்ட சதாளகக்கு 

வட்டி செலுத்தத் தகுதி சேறாது  

• காபொளெயின் மதிே்பு ஓவரட்ிராஃே்ட்/கடன்/கிசரடிட்காரட்ு கணக்கிெ் வரவு ளவக்கே்ேட்டாெ், 

வங்கியிெ் நிதி இெ்ொத நிளெயிெ் காபொளெ/ஆவணம் ேணம் செலுத்தாமெ் திரும்பினாெ் கடன் 

வாங்கிய நாைிெ் இருந்து தை்ளுேடி ேதிவு செய்யும் நாை் வளர ஓவரட்ிராஃே்ட்/கடனுக்கான வட்டி 

விகிதத்திற்கு பமெ் 2%  வசூலிக்கே்ேடும்.  

• வங்கியாெ் வரவு வழங்கே்ேட்ட கசெக்ஷனுக்கு அனுே்ேே்ேட்ட காபொளெ ேணம் இெ்ொமெ் 

திருே்பினாெ், இந்தே் ேற்று காரணமாக வங்கிக் கணக்கு சடபிட்டிெ் சென்றாலும் காபொளெயின் 

மதிே்பு உடனடியாக ேற்று ளவக்கே்ேடும். இந்தே் ேற்று மற்றும் நிலுளவ இருே்பு மற்சறாரு 

ஓவரட்ிராஃே்டாக கருதே்ேடும். வங்கியிெ் ேணம் இெ்ொமெ் இருக்கும் காெத்திற்கு கிைீன் அடவ்ான்ஸ் 

விகிதத்திெ் வங்கி வடட்ி வசூலிக்கும். 

• ரிெரவ்் வங்கியின் வழிகாடட்ுதெ்கைின் ேடி, அவ்வே்போது சோருந்தும் விகிதங்கைிெ் வங்கி 

“காபொளெ திருே்பி அனுே்பும் கட்டணம்” வசூலிக்கும். 

சபாக்குெரத்திை் காசோலை சதாலை ்து சபாதை் 

வங்கியாெ் கசெக்ெனுக்கு எடுத்துக்சகாை்ைே்ேடட் காபொளெ அெ்ெது ஆவணம் போக்குவரத்திெ் 

சதாளெந்துவிட்டாெ், வங்கி அளத உடபன வாடிக்ளகயாைருக்கு சதரிவிக்கும், இதனாெ், கணக்கு 

ளவத்திருே்ேவர ்ஸ்டாே் பேசமண்டள்டே் ேதிவு செய்ய காபொளெ எழுதியவருக்குத் தகவெ் தரொம், பமலும் 

சதாளெந்த காபொளெகை்/ஆவணங்களுக்கான சதாளக வரவு-ளவக்கே்ேடாத காரணத்தாெ் வழங்கே்ேடட் 

மற்ற காபொளெகை் பமாெடி ஆகாமெ் தடுக்கொம். வாடிக்ளகயாைர ் காபொளெ எழுதியவரிடம் இருந்து 

டூே்ைிபகட் ஆவணம் சேறுவதற்கு வங்கி அளனத்து உதவிகளையும் வழங்கும் பமலும் கிைியரிங் அெ்ெது 

கசெக்ெனுக்கு அனுே்ேே்ேட்ட மாற்று ஆவணத்திற்கு கூடுதெ் கட்டணங்களை வசூலிக்காது. டூே்ைிபகட ்

காபொளெகை்/ஆவணங்களைே் சேறுவதிெ் வாடிக்ளகயாைருக்கு பநரும் பநரடியான அெ்ெது நியாயமான 

கட்டணங்கை் சதாடரப்ுளடய ொன்றுகை் மற்றும் வங்கியின் இழே்பீடு சகாை்ளகயின் ேடி அளதே் சேறுவதிெ் 

ஏற்ேடும் நியாயமான காெதாமதங்களுக்கான வட்டி ஆகியவற்ளற வங்கி ஈடு செய்யும். 

பமலும், சதாளெந்த காபொளெ/ஆவணங்கைின் சதாளக வரவு ளவக்கே்ேடாததாெ், வாடிக்ளகயாைராெ் 

வழங்கே்ேட்ட மற்ற காபொளெகை் மதிே்பிழக்காமெ் இருக்க வங்கி முயற்சிக்கும். அத்தளகய இழே்புகைின் 

சோறுே்பு கணக்கு ளவத்திருே்ேவளர அெ்ொது வங்கிளயபய ொரும்.  

  



 

பக்கம் 5 / 6 
 

ஃசபார்ஸ் மஜுர ்

ஃபோரஸ்் மஜுர ் நிகழ்வு என்ேது, கடவுைின் செயெ்கை், சவை்ைம், வறட்சி, நிெநடுக்கம் அெ்ெது மற்ற 

இயற்ளக பேரிடர ்அெ்ெது நிளெ, பேரழிவு, சதாற்றுபநாய் அெ்ெது சேருந்சதாற்று, தீவிரவாத தாக்குதெ், போர ்

அெ்ெது கெவரங்கை், அணுெக்தி, இரொயன அெ்ெது உயிரியெ் மாசுோடு, சதாழிற்ொளெ நடவடிக்ளக, மின் 

சவடட்ு, கணினி செயலிழே்பு அெ்ெது நாெபவளெ, மற்றும் கட்டிடம் இடிந்து விழுதெ், தீ, சவடிே்பு, அெ்ெது 

விேத்து அெ்ெது வங்கியின் கடட்ுே்ோடட்ிற்கு அே்ோற்ேட்ட பிற செயெ்கை் ஆகும். 

ஃபோரஸ்் மஜுர ் நிகழ்வு அெ்ெது சூழ்நிளெ சதாடரும் வளர அது செயெ்திறளன ொத்தியமற்றதாக்கி 

வங்கியின் செயெ்ோடள்ட இளடநிறுத்துகிறது. கூடுமானவளர ஃபோரஸ்் மஜுர ் நிகழ்வின் விளைவுகளை 

குளறக்க வங்கி நியாயமான நடவடிக்ளக (களை) பமற்சகாை்ை உறுதிபூண்டுை்ைது. ஏபதனும் சதாழிற்ொளெ 

நடவடிக்ளக, மின்சவடட்ு, கணினி செயலிழே்பு அெ்ெது நாெபவளெ, காரணமாக பெளவகளை வழங்குவதிெ் 

ஏற்ேடும் தாமதத்ளதக் குளறே்ேதற்கு வங்கி பதளவயான நியாயமான நடவடிக்ளககளை எடுக்க பவண்டும் 

மற்றும் அதன் வாடிக்ளகயாைரக்ளுக்கு தளடயிெ்ொத பெளவளய வழங்க முயற்சிக்க பவண்டும். 

 

3.1. உரிலம மற்றும் அங்கீகரிக்கும் அதிகாரம் 

DBS வங்கி இந்தியா லிமிசடட். (DBIL) என்ேது சிங்கே்பூளர தளெளமயிடமாகக் சகாண்ட DBS வங்கி லிமிசடடின் 

(DBL)-முழு உரிளமயுை்ை துளண நிறுவனமாகும். குழுவின் குளறந்தேட்ெ ஏற்றுக்சகாை்ளும் 

அைவுபகாெ்களுக்கு இணங்குவளத உறுதி செய்வதற்கு, சிக்கொன, நீண்ட காெம் உை்ை சேரிய அெ்ெது 

முக்கியமான ேரிவரத்்தளனகளைக் ளகயாளும் போது சிறந்த நளடமுளறகளை ேகிரந்்து சகாை்வதற்காக 

DBL-லின் அனுேவம் மற்றும் நிபுணத்துவத்ளத DBIL சேறும்.  

இந்தக் சகாை்ளக வழங்குேவருக்குெ ்சொந்தமானது மற்றும் வங்கியின் செயற்குழுவாெ் அங்கீகரிக்கே்ேட்டது. 

3.2. விைகை்கள் 

ஏபதனும் பெரே்்ேது உட்ேட பவறுோடுகை் இருந்தாெ், அளவ விதிவிெக்கின் அடிே்ேளடயிெ் இருக்கும் மற்றும் 

வழங்குனராெ் ஆவணே்ேடுத்தே்ேடட்ு வங்கியின் குழுவாெ் அங்கீகரிக்கே்ேட பவண்டும். ஆதாரமற்ற ஆனாெ், 

தற்செயொன அெ்ெது நிரவ்ாகத் தன்ளமயிெ் உை்ை மாற்றங்களுக்கு ஒே்புதெ் அதிகாரியின் ளகசயாே்ேம் 

பதளவயிெ்ளெ. 

3.3. மதிப்பாய்வு 

இந்தக் சகாை்ளகயானது ஒவ்சவாரு வருடமும் (மூன்று மாத காெ ெலுளகயுடன்) அெ்ெது மாற்றங்கை் 

பதளவே்ேடும்போது/சோருத்தமானதாக இருக்கும்போது மதிே்ோய்வு செய்யே்ேட பவண்டும் 

  

3   ிர்ொகம் 
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நளடமுளறேடுத்தி

ய பததி 

பிரிவு அங்கீகரித்தவர ்& 

அங்கீகரிக்கே்ேட்ட பததி 

ஒே்ேதெ் 

அைித்தவர&்ஒே்புதெ் 

அைிக்கே்ேட்ட பததி 

பவறுோட்டின் 

விைக்கம் 

பவறுோடு 

ஏற்ேட்டதற்கா

ன காரணம் 

dd mm yyyy இந்த 

ஆவணத்திெ் 

விெகெ்கை் 

ஏற்ேடும் 

பிரிவு 

விெகலுக்கு 

விண்ணே்பித்த 

யூனிட்/செயெ்ோடட்ின் 

குழு / நாட்டின் தளெளம 

அதிகாரி மூெம் ஒே்புதெ் 

 

அங்கீகரிக்கே்ேட்ட பததி: 

dd mm yyyy 

விெகலுக்கான ஆவண 

உரிளமயாைரின் 

ஒே்புதெ் 

 

ஒே்புதெ்பததி: dd mm 

yyyy 

இது பிரிவிெ் 

ேயன்ேடுத்தே்ே

டும் விெகளெ 

விவரிக்கிறது 

இது 

விெகலுக்கா

ன 

காரணத்ளத 

விவரிக்கிறது

. 

- - - - - - 

 

பிற்பெரக்்ளக 2 ேதிே்பு வரொறு 

ேதிே்பு 
சவைியிடே்ேட்ட 

பததி 
முக்கிய மாற்றங்கைின் சுருக்கம் 

1.0 பம 2019 
முதெ் சிக்கெ் (DBS இந்தியா முழு உரிளமயுை்ை துளண நிறுவனமாக 

இளணந்தளத சதாடரந்்து)  

2.0 பிே்ரவரி 2022  

அளனத்து DBIL கிளைகளுக்கும் சோருந்தும் வளகயிெ் கிளைகைின் 

ேட்டியலுக்கான குறிே்பு அகற்றே்ேட்டது.  

CTS கிைியரிங்கிெ் சேரும்ோொன வங்கிகை் ேங்பகற்கும் தற்போளதய செக் 

கிைியரிங்ளக பிரதிேலிக்கும் வளகயிெ் சமாழி புதுே்பிக்கே்ேடட்ுை்ைது  

 

பிற்சேரக்்லக 1 செறுபாடுகளின் பதிவு 

 

பிற்சேர்க்கை 1: சேறுபாடுைளின் பதிவு 

 

 


