
 
 
 

 

 
అన్ని హక్కులక ప్రత్యేక ించబడ్డా యి. 

ఈ డ్డక్కేమ ింటులోన్న ఏ భాగాన్ని అధీక్ృత విడుదల లేక్కిండ్డ DBS గ్రూ ప్ వెలకప్ల ఏ రూప్ింలోనూ తిరిగి విడుదల చయయక్ూడదు. 

 

 

 

 

 

 

చెక్ కలెక్షన్ పాలసీ 
స్క ోప్: DBS బ్యాంక్ ఇాండయిా శాఖలు (eLVB శాఖలతో సహా). 

జారీ చసేనివారు: GTS & T&O 

వెరషన్: 2.0 
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1 పరచియాం మరియు మారగదరశక సూత్రాం 

బ్యాంక్ చకె్ కలెక్షన్ పాలసీ మా కసటమర లకు అత్యయత్తమ త్రగతి సవేలను అాంద ాంచడానికి మరియు పనితీరు కోసాం 
ఉననత్ పరమాణాలను సెట్ చయేడానికి కొనస్ాగుత్యనన పరయతానలను పరతిబాంబసుత ాంద . ఈ పాలస ీ కసటమరలతో 
పరవరితాంచ ేతీరులో పారదరశకత్ మరయిు న్ాయయమ ైన సూతరా లపె ై ఆధారపడ ి ఉాంట ాంద . మా కసటమర లకు త్వరతి్ 
సేకరణ సరీవసులను అాంద ాంచడానికి స్ాాంకేతికత్ను పెాంచడానికి మేము కట ట బడ ిఉన్ానము. ఈ పాలస ీడాకుయమ ాంట్ 
కిాంద  అాంశాలను కవర చసేుత ాంద : 

• భ్రత్దేశాం మరియు విదేశాలలో కేాందరా లలో చలె్లాంచవలసని చకెుోలు మరయిు ఇత్ర ఇన్ సుట ు మ ాంట్్ 
కలెక్షన్ 

• ఇన్ సుట ు మ ాంట్్ కలెక్షన్్ కోసాం సమయ నిబాంధనలకు సాంబాంధ ాంచి మా నిబదధత్ 

• అవుట్ సేటషన్ ఇన్ సుట ు మ ాంట్్/లోకల్ చకె్ ల రాబడిని ప ాందడాంలో సమయ నిబాంధనలకు మాంచి ఆలసయాం 
జరగిిన సాందరాాలోల  వడడీ  చలె్లాంపు 

• రవాణాలో కోలోోయిన కలెక్షన్ ఇన్ సుట ు మ ాంట్్ తో వయవహారాం 

ఈ పాలసీ అనిన DBIL బర్ ాంచ లకు (మునుపటి లక్ష్డీ విలాస్ బ్యాంక్ / eLVB బర్ ాంచ లతో సహా) వరితసుత ాంద . చెక్ కలెక్షన్ 
పాలసీ (CCP) కాపీని కసటమర అభ్యరథనపెై అాందుబ్ట లో ఉాంచాల్. అదనాంగా, CCP బ్యాంక్ వబె సెటై్ లో 
పరదరిశాంచబడుత్యాంద  మరయిు బర్ ాంచ న్ోటసీు బో రుీ  ఫెలై్ లలో అాందుబ్ట లో ఉాంచబడుత్యాంద . 

2 పాలస ీ

కలెక్షన్ కొరకు ఏర్ాాట్లు  

ఖాతా చలె్లాంపుదారు చకెుోలు ఖాతాదారుని ఖాతాకు మాత్రమే కరడెిట్ చయేబడతాయని మరియు ఏ మూడవ-పక్షాం 
ఖాతాకు జమ చయేబడవని గమనిాంచవచుు. 

స్ాా నిక చెకుు సేకరణ 

స్ాథ నికాంగా గిెడ్ సిసటమ్ కిాంద చలె్లాంచాల్్న అనిన CTS కాంపె్ల ాంట్ చకె్ లు మరియు ఇత్ర న్గెోషయిబుల్ ఇన్ సుట ు మ ాంట్ లు 
సెాంటర లో ఉనన కిలయరిాంగ్ సిసటమ్ దావరా అాంద ాంచబడతాయి. వారపు రోజులు మరియు పని చేస ేశనివారాలోల  బర్ ాంచ 
సమయాలోల  మా బర్ ాంచ క ాంటర లలో డిపాజిట్ చయేబడని చెకుోలు, అదే రోజున కిలయరిాంగ్ కోసాం 
సమరిోాంచబడతాయి మరయిు కట్-ఆఫ్ సమయాం త్రావత్ డపిాజిట్ చయేబడని చెకుోలు/ ఇన్ సుట ు మ ాంట ల  త్దుపర ి
పని రోజు కిలయరిాంగ్ సెైకలి్ లో సమరిోాంచబడతాయి. ఒక పాలసీగా, కిలయరిాంగ్ సెటలి్ మ ాంట్ జరిగ ేపని రోజున (అనగా, 
కిలయరిాంగ్ లో చకె్/ఇను ర్ర మ ాంట్ పెరజరాంటషేన్ యొకో త్దుపర ిపని రోజు) బ్యాంక్ కసటమర ఖాతాకు కరెడటి్ అాంద సుత ాంద . 

చెక్ లు/ఇన్ సుట ు మ ాంట్ లలో ఏదెనై్ా వయతాయసాం ఉననటలయితే పెై కాలపరమితి వరితాంచదు. చెకుోలు/ ఇన్ సుట ు మ ాంటల  
అాంగీకారాం కోసాం శాఖ కట్-ఆఫ్ సమయాలు మరయిు సెాంటరల జాబతాను DBS శాఖల నుాండ ిప ాందవచుు. 
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సిటఎిస్ స్ాథ న్ాలోల  సమరిోాంచబడిన న్ాన్-సిటఎిస్ ఇన్ సుట ు మ ాంట్ లు న్ాన్-సటిిఎస్ చెకుోల సకేరణ కోసాం ఏదెైన్ా ఇత్ర 
మారాగ లను ఉపయోగిాంచి సేకరణకు పాంపబడతాయి. అయితే, సిటిఎస్ కిలయరాింగ్ కిాంద న్ాన్-సటిిఎస్ 
ఇన్ సుట ు మ ాంట్ లకు పరతేయక సషెన్ ఉాండదు. కసటమర లకు జారీ చయేబడని అనిన న్ాన్-సిటఎిస్ చెకుోలను 
ఉపసాంహరిాంచుకోవడానికి అనిన పరయతానలను చేయాలని అనిన బ్యాంకులకు సూచిాంచబడిాంద , త్దావరా అవి 
దశలవారగీా తొలగిాంచబడతాయి మరియు కసటమర లు సటిిఎస్-2010 చకెుోలను మాత్రమ ే ఉపయోగిసుత న్ానరు. 
బ్యాంకులు త్మ శాఖలన్నన సాంబాంధ త్ గిడె్ ల కిెాంద ఇమజే్ ఆధారిత్ సటిిఎస్ లో పాలగగ న్ేలా చూడాలని RBI 

ఆదశేాంచిాంద . 

మా బ్యాంక్ (బద లీ చెకుోలు) యొకో స్ ాంత్ బర్ ాంచ లలో డరా  చేయబడిన స్ాథ నిక చెకుోల సకేరణ సమయాలు - బ్యాంక్ 
క ాంటర లలో డిపాజిట్ చేయబడిన అనిన చెకుోలు అదే రోజున కరెడటి్ చయేబడతాయి. 

అవుట సేేషన్ చెక్ కలెక్షన్ 

ఔట్ సేటషన్ కేాందరా లోల  ఇత్ర బ్యాంకులోల  డరా  చసేని చకెుోలు, స్ాథ నికాంగా సేకరిాంచలేనివి, అట వాంటి CTS కాంపె్ల ాంట్ చెక్ లు 
అద  పాలగగ న్ే మరొక గిడె్ దావరా కిలయర చయేడానిక ిసమరిో ాంచబడతాయి (డిపాజిట్ చసేిన పరదేశానిక ిభిననాంగా), 
ఉదాహరణకు నిరిిషట CTS గిడె్ లో మాత్రమే పాలగగ న్ ేసహకార బ్యాంకులు. ఏదెనై్ా న్ాన్-సటిిఎస్ కాంపె్ల ాంట్ చెకుోల కోసాం, 

ఆ కేాందరా లలోని బ్యాంక్ శాఖల దావరా కలెక్షన్ కు పాంపబడుత్యాంద . CTS-కాంపె్ల ాంట్ అవుట్ సేటషన్ చెక్ ల కరడెటి్ 2 పని 
ద న్ాలలో అాంద ాంచబడుత్యాంద . 

CTS కిలయరిాంగ్ లో పాలగగ నని బ్యాంక్ లో చకె్ డరా  అయినటలయితే, చకెుో సకేరణ ఆధారాంగా డరా వీ (చెల్లాంపు ప ాందే వయకిత) 
బ్యాంక్ క ిపాంపబడుత్యాంద . అట వాంటి చెకుోల కరడెటి్ స్ాధారణాంగా 10 పని ద న్ాలలో ప ాందబడుత్యాంద . 

చెకుోల అాంగీకారాం కోసాం శాఖ కట్-ఆఫ్ సమయాలు మరయిు కేాందరా ల జాబతాను DBS శాఖల నుాండ ిప ాందవచుు. 

విదశేీ కరె్న్సీ చెక్ కలెక్షన్ 

DBS శాఖల యొకో నియమాంచబడని క ాంటరలలో బ్యాంక్ కసటమరల నుాండ ివిదశేీ కరరన్న్ చెకుోలను సీవకరసిుత ాంద . కాయష్ 
లెటర ఏరాోట  కిాంద సకేరిాంచడానికి ఇట వాంటి చెకుోలు సాంబాంధ త్ కరస్ాోాండెాంట్ బ్యాంక్ ల ముాంబ ై కారాయలయానిక ి
పాంపబడతాయి. న్ోస్కట ు లో కరడెటి్ ని చూసిన త్రావత్, ద గువ పరేొోనన కరరన్న్ల పరకారాం కసటమర ఖాతాకు కరడెిట్ 
(సోషటమ నై ఫాండ్్ ఆధారాంగా) పాంపబడుత్యాంద  – 

• USD కోసాం: NY (నూయయారో) నగరాంలో చెక్ డరా  చయేబడతి,ే కూల్ాంగ్ పీరయిడ్ త్రావత్, న్ోస్కట ు లో కరడెిట్ తదే ీ
నుాండ ి14వ కాయలెాండర రోజున పాంపబడుత్యాంద . NY నగరాం వెలుపల చకె్ డరా  చేయబడితే, కూల్ాంగ్ పీరయిడ్ 
త్రావత్, న్ోస్కట ు లో కరెడటి్ తదేీ నుాండి 21వ కాయలెాండర రోజున పాంపబడుత్యాంద .  

• SGD కోసాం: మా న్ోస్కట ు లో కరడెటి్ తదేీ నుాండ ిత్దుపరి పని రోజు 

• GBP కోసాం: మా న్ోస్కట ు లో కరెడటి్ తదేీ నుాండ ిత్దుపరి పని రోజు 

• ఇత్ర కరరన్న్ల కోసాం: కరడెిట్ కిలయర ఫాండ్్ పరా తిపద కన ఉాంట ేమా న్ోస్కట ు లో కరడెటి్ తదేీ నుాండ ిత్దుపరి పని రోజు. 
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నిరణయిాంచిన కాయలెాండర రోజు భ్రత్దశేాంలో సలెవుద నాం అయితే, త్రావతి పనిద నాం (శనివారాం మనహా) చివరి కరెడటి్ 
రోజుగా పరిగణ ాంచబడుత్యాంద . ఏదెైన్ా కారణాం వలల  త్రావత్ చకె్ తిరిగి వచిునటలయిత,ే FCY మొతాత నికి సమాన మొత్తాం 
కసటమర ఖాతాకు డెబట్ చయేబడుత్యాంద . ఒకవేళ కసటమర ఖాతాలోకి కరెడటి్ అయినట్్ల తే, డిపాజిట్ బర్ ాంచ లో వరితాంచ ే
కట్-ఆఫ్ సమయాలోల  0వ రోజున చకెుోలు జమ చయేబడతాయని భ్విాంచి కరడెటి్ ఏరాోట  ఇవవబడుత్యాంద . కట్-
ఆఫ్ త్రావత్ అాందుకునన చకెుోల కోసాం, త్దుపరి పనిద నాం 0 రోజుగా పరిగణ ాంచబడుత్యాంద . 

పెైన పేరొోనన గడువు తదేలీ కాంట ేఆలసయమ తైే, ఆలసయమ ైన కాలానికి పరసుత త్ దేశీయ సవేిాంగ్్ బ్యాంక్ వడడీ  రటే  
పరకారాం పరిహారాం చెల్లాంచబడుత్యాంద . DBS ఇాండియా కసటమరల కోసాం FCY చెకుోలు కిలయర చేయబడతాయి, అయిత ే
సేకరిాంచ ేబ్యాంక్ DBS ఇాండియా కూడా DBS సిాంగపూర జార ీచేసని SGD డరా ఫ్ట లను కిలయర చేసుత ాంద . 

ఆలస్యమ నై కలెక్షన్ కోస్ం వడ్డీ  చెల్ుంపు 

పెైన పరేొోనన ట్ైమ్ ఫేరమ్ లకు మాంచి ఆలసయమ ైన కాలానిక ిDBS బ్యాంక్ త్న కసటమర లకు ఆలసయమ నై కరెడటి్ పెై వడడీని 
చెల్లసుత ాంద . బ్యాంక్ పరిహార విధాన మారగదరశకాల పరకారాం కసటమర నుాండి ఎట వాంట ికరలయిమ్ అవసరాం లేకుాండాన్ే 
ఆలసయమ ైన కాలానికి పరిహారాం చలె్లాంచబడుత్యాంద . 

అవుట సేేషన్ కలుయర్ ంగ్ కోస్ం ఆమోద ంచబడ్ని చెకుుల కోస్ం తక్షణ కెడె్ిట 

ఏదెైన్ా CTS గిడె్ ల దావరా CTS కిలయరిాంగ్ కోసాం పాంపలేని న్ాన్-CTS కాంపె్ల ాంట్ చెక్ ల కోసాం, వయకితగత్ ఖాతాదారులకు 
మొత్తాం విలువ రూ.15,000/- వరకు అవుట్ సేటషన్ చకెుోల కోసాం త్క్షణ కరడెిట్ స్ౌకరాయనిన అాంద ాంచడానిన DBS బ్యాంక్ 
పరశిీల్సుత ాంద . 1 సాంవత్్రాం కాంటే ఎకుోవ కాలాం పాట  బ్యాంక్ లో ఖాతా కల్గి ఉనన మరయిు బ్యాంక్ KYC 

నిబాంధనలను పాటిాంచిన కసటమర లకు ఈ స్ౌకరయాం అాంద ాంచబడుత్యాంద . కసటమర చసేిన నిరిిషట అభ్యరథనపె ైమాత్రమ ే
త్క్షణ కరడెిట్ స్ౌకరయాం అాంద ాంచబడుత్యాంద . DBS బ్యాంక్ నిరేిశాంచిన విధాంగా ఛారీీలను రకివరీ చేసుత ాంద  మరయిు బ్యాంక్ 
దావరా అసలు నిధుల రసదీు వరకు త్క్షణ కరడెటి్ సదుపాయాం కోసాం మారిీనల్ కాస్ట లెాండిాంగ్ రేట  (1 న్లె) 
(సదుపాయాం ప ాందే సమయాంలో వరితాంచే విధాంగా) వది వడడీని వసూలు చసేుత ాంద . సాంబాంధ త్ కారొోరటే్ కసటమర తో 
ఒపోాందాం పరకారాం కారొోరటే్ కసటమర లకు అవుట్ సేటషన్ చకెుోల కోసాం త్క్షణ కరెడటి్ స్ౌకరాయనిన అాంద ాంచడానిన DBS 

బ్యాంక్ పరిశీల్సుత ాంద . 

తిరస్ురణ / చెకుుల వాపస్ు 

బ్యాంక్ దావరా త్క్షణ కరడెటి్ అాంద ాంచబడిన కలెక్షన్ కోసాం పాంపిన చకెుో చలె్లాంచకుాండా తిరిగ ివచిునటలయితే, వరితాంచ ే
ఛారీీలు మరియు వడడీని తిరిగ ిప ాందడమ ేకాకుాండా చెకుో విలువ వెాంటన్ే ఖాతాకు డెబట్ చయేబడుత్యాంద . బ్యాంక్ లో 
నిరిిషట నగదు నిరవహణ స్ౌకరాయలను ప ాంద ేవారకిి కాకుాండా మొత్తాం కసటమర చకె్ డిపాజిట్ లకు పెనై పరేొోనన ఏరాోట ల  
వరితస్ాత యి. తిరసోరిాంచబడని ఇను ర్ర మ ాంట ల  ఏ సాందరాాంలోన్ెైన్ా 24 గాంటలలోపు ఆలసయాం చయేకుాండా వెాంటన్ ే
కసటమర కు తిరిగ ిఇవవబడతాయి / పాంపబడతాయి. ఇాంకా, 
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1. బ్యాంక్ దావరా త్క్షణ కరెడటి్ అాంద ాంచబడిన సకేరణ కోసాం పాంపిన చకెుో చెల్లాంచకుాండా తిరిగి వచిునటలయితే, 
చెకుో విలువ వెాంటన్ే ఖాతాకు డెబట్ చయేబడుత్యాంద . బ్యాంక్ నిధులు లేని కాలానికి కలలన్ అడావన్ె్స్ రేట తో 
బ్యాంక్ వడడీని వసూలు చసేుత ాంద . 

2. చెకుో దావరా వచిున స్ ముీ సేవిాంగ్్ బ్యాంక్ ఖాతాలో జమ చేయబడి, విత డరా  చేయకుాంటే, చెకుో చెల్లాంచకుాండా 
తిరగిి వచిునపుోడు, అలా కరడెటి్ చేయబడిన మొత్తాం వడడీ  చలె్లాంపుకు అరహత్ ప ాందదు. 

3. వసూళలల  ఓవర డరా ఫ్ట/లోన్/కరడెటి్ కారీ ఖాతాకు జమ చేయబడిత,ే కరడెటి్ తదేీ నుాండ ిఎాంటీర రవిర్ల్ తేద ీవరకు 
ఓవర డరా ఫ్ట/లోన్ కు వరితాంచే వడడీ  రటే  కాంటే 2% ఎకుోవ వడడీ  రకివరీ చేయబడుత్యాంద . ఒకవళే, చెకుో/ 
ఇను ర్ర మ ాంట్ తిరిగ ివచిునటలయితే, బ్యాంకులో నిధులు లేనాంత్ వరకు చలె్లాంచబడదు. 

4. బ్యాంక్ కరడెటి్ అాంద ాంచిన కలెక్షన్ కోసాం పాంపని చెకుో చలె్లాంచకుాండా తిరగిి వచిునటలయితే, ఖాతా డెబట్ 
బ్యలెన్్ కు వళె్లలనపోటకిల చకెుో విలువ వెాంటన్ ేఖాతాకు డెబట్ చయేబడుత్యాంద , ఈ డెబట్ కారణాంగా మరయిు 
బ్కల ఉనన బ్యలెన్్ ఏదెనై్ా ఇత్ర కలలన్ ఓవర డరా ఫ్ట గా పరగిణ ాంచబడుత్యాంద . బ్యాంకు నిధులు లేని కాలానికి కలలన్ 
అడావన్ె్స్ రటే తో బ్యాంక్ వడడీని వసూలు చసేుత ాంద . 

5. RBI మారగదరశకాలకు సకెమాంగా కట ట బడి, కాలానుగుణాంగా వరితాంచ ేరటేల  పరకారాం బ్యాంక్ "చకెుో రటిరన ఛారీీలు" 
కూడా వసూలు చసేుత ాంద . 

చెక్ ట్రా నిీట లో పో యంద  

బ్యాంక్ దావరా కలెక్షన్ కోసాం ఆమోద ాంచబడిన చెకుో లేదా ఇను ర్ర మ ాంట్ త్రావత్ టర్ ని్ట్ లో పక యినటలయితే, నష్ాట నిన 
తెలుసుకునన బ్యాంకు, వెాంటన్ే కసటమర కు తెల్యజేయాల్. త్దావరా, ఖాతాదారుడు స్ాట ప్ పేమ ాంట్ ను రకిారీ 
చేయమని చకెుోను డరా  చసే ేవయకితకి తెల్యజయేవచుు మరయిు పక యిన చకెుోలు/ఇన్ సుట ు మ ాంట్ ల మొతాత నిన కరడెటి్ 
చేయనాందున జార ీచయేబడని ఇత్ర చెకుోలు తిరసోరిాంచబడకుాండా జాగతె్త  తీసుకోవచుు. చకెుో యొకో డరా యర 
నుాండ ిడూపిల కటే్ ఇన్ సుట ు మ ాంట్ ని ప ాందేాందుకు బ్యాంక్ కసటమర కు అనిన సహాయానిన అాంద సుత ాంద . కిలయరిాంగ్ కి లేదా 
కలెక్షన్ కు పాంపబడని రపీేల స్ మ ాంట్ ఇన్ సుట ు మ ాంట్ క ిబ్యాంక్ అదనపు ఛారీీలు విధ ాంచదు. సాంబాంధ త్ డాకుయమ ాంటర ీ
పూూ ఫ్ లు మరయిు బ్యాంక్ పరహిార విధాన్ానిక ిఅనుగుణాంగా వాటనిి ప ాందడాంలో సహతే్యకమ ైన జాపాయలకు వడడీని 
అాంద ాంచిన త్రావత్, నకలిీ చకెుోలు/వసుత వులను ప ాందడాంలో కసటమర చేస ేఏవెైన్ా పరత్యక్ష మరియు సహతే్యకమ ైన 
ఛారీీలను బ్యాంక్ కసటమర కు భ్రీత చేసుత ాంద .  

ఇాంకా, కోలోోయిన చకెుోలు/ఇన్ సుట ు మ ాంట్ ల మొతాత నిన కరడెటి్ చేయనాందున అత్ను జార ీచసేని ఇత్ర చకెుోలు 
తిరసోరిాంచబడకుాండా చూసుకోవడానికి బ్యాంక్ పరయతినసుత ాంద . అట వాంటి నషటాం యొకో బ్ధయత్ వసూలు చసే ే
బ్యాంకర పెై ఉాంట ాంద  మరియు ఖాతాదారుడది  కాదు. 

ఫో ర్సీ మజ్యయర్స 

ఫక ర్ మజ్యయర సాంఘటన అాంటే దవేుని చరయలు, వరద, కరువు, భ్ూకాంపాం లేదా ఇత్ర పరకృతి వెైపరతీాయలు లేదా 
పరసిిథతి, విపత్యత , అాంట వాయధ  లేదా మహమాీరి, తీవరవాద దాడి, యుదధాం లేదా అలల రుల , అణు, రస్ాయన లేదా జీవ 
కాలుషయాం, పారిశాెమక చరయ, విదుయత వెఫైలయాం, కాంపూయటర విచిిననాం లేదా విధవాంసాం, మరియు భ్వన్ాలు 
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కూల్పక వడాం, అగినపరమాదాం, పేలుడు లేదా పరమాదాం లేదా బ్యాంక్ యొకో సహతే్యకమ ైన నియాంత్రణకు మాంచిన 
ఇత్ర చరయలు. 

ఫక ర్ మేజ్యయర సాంఘటన లేదా పరసిిథతి పనితీరు అస్ాధయమ ైనాంత్ వరకు బ్యాంక్ బ్ధయత్ల పనితీరు 
నిల్పివయేబడుత్యాంద . ఒక ఉత్తమ పరయత్నాం ఆధారాంగా, ఫక ర్ మేజ్యయర ఈవెాంట్ యొకో పరణిామాలను 
త్గిగాంచడానికి సహతే్యకమ నై చరయ(లు) తీసుకోవడానికి బ్యాంక్ కట ట బడి ఉాంద . ఏదెైన్ా పారిశాెమక చరయ, విదుయత 
వెైఫలయాం, కాంపూయటర విచిిననాం లేదా విధవాంసాం జరిగనిపుోడు, బ్యాంక్ త్న సవేలను అాంద ాంచడాంలో జాపాయనిన 
త్గిగాంచడానిక ిసహేత్యకమ నై చరయలు తీసుకుాంట ాంద  మరయిు దాని వినియోగదారులకు నిరాంత్రాయమ నై సవేలను 
అాంద ాంచడానికి పరయతినసుత ాంద . 

3 గవర్ెెన్ీ 

3.1 యాజమానయం మర్ యు ఆమోద ంచే అధ కారం 

DBS బ్యాంక్ ఇాండియా ల్మటడ్్ (DBIL) అన్దే  సిాంగపూర లో పరధాన కారాయలయాం కల్గని DBS బ్యాంక్ ల్మట్డ్ (DBL) 

యొకో పూరిత యాజమానయ అనుబాంధ సాంసథ  (WOS). గూె ప్ యొకో కన్నస అాంగీకార పరమాణాలకు అనుగుణాంగా 
ఉాండలేా కాాంపెల క్్, లాాంగ్ టనేర, పదిె లేదా ముఖయమ ైన లావాదేవీలతో డడల్ చసేుత ననపుోడు DBL యొకో అనుభ్వాం 
మరియు న్ెైపుణాయనిన DBIL భ్గస్ావమాయనికి సాంబాంధ ాంచిన ఉత్తమ పదధత్యలను ఉపయోగసిుత ాంద . 

ఈ పాలస ీజారీదారు యాజమానయాంలో ఉాంట ాంద  మరయిు బ్యాంక్ బో రుీ చే ఆమోద ాంచబడుత్యాంద . 
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3.2 డే్వియేషన్ీ 

ఏవెైన్ా వయతాయస్ాలు, ఏవెనై్ా అనుబాంధాలతో సహా, ఏదెనై్ా ఉాంట,ే అవి అస్ాధారణమ ైన పరా తిపద కన ఉాంట్యి 
మరియు త్పోనిసరగిా జారచీసేేవారచిే డాకుయమ ాంట్ చయేబడి, బ్యాంక్ బో రుీ చే ఆమోద ాంచబడాల్. వాసతవాం కాని ఏదెనై్ా 
మారుోలకు సాంబాంధ ాంచి, కాన్న యాదృచిిక లేదా పరిపాలన్ా సవభ్వాం, ఆమోద ాంచే అధ కారాం దావరా సెనై్-ఆఫ్ 
అవసరాం లేదు. సేవను అాంద ాంచే సమయాంలో కారొోరేట్ కసటమర తో అాంగకీరిాంచిన నిబాంధనల పరకారాం కారొోరటే్ 
కసటమర కోసాం చకె్ కలెక్షన్ లు ఉాంట్యి. 

3.3 స్మీక్ష 

ఈ విధానాం వారిషక పరా తిపద కన సమీక్ష్ిాంచబడాల్ (మూడు న్లెల వరకు గేెస్ పరీియడ్ తో) లేదా మ టీరయిల్ 
మారుోలు అవసరమ నైపుోడు/సముచిత్ాంగా ఉననపుోడు నిరాంత్ర ఔచితాయనిన నిరాధ రిాంచవచుు. 

అనుబంధం 1  డే్వియేషన్ ర్ కారడీ  

అమలులో 
ఉనన తదే ీ

విభ్గాం ఎాండార్ మ ాంట్ 
తేద ీ& దావరా 
మదిత్య 
అాంద ాంచబడిాంద  

ఆమోద తదేీ &   
దావరా 
ఆమోద ాంచబడిాంద  

డేవియేిషన్ వివరణ డేవియేిషన్ కు 
కారణాం 

తేద ీన్లె 
సాంవత్్రాం 

ఈ 
డాకుయమ ాంట లో 
డేవియేిషన్ 
సాంభ్విాంచ ే
విభ్గాం 

డేవియేిషన్ కోసాం 
దరఖాసుత  చసేిన 
యూనిట్/ఫాంక్షన్ 
యొకో 
గూె ప్/కాంటీర హడె్ 
దావరా మదిత్య  

ఎాండార్ మ ాంట్ 
తేదీ: తదేీ న్లె 
సాంవత్్రాం 

డేవియేిషన్ కొరకు 
డాకుయమ ాంట  
దావరా 
యజమాని 
ఆమోదాం 

ఆమోద తదేీ: తదేీ 
న్ెల సాంవత్్రాం 

ఇద  విభ్గానికి 
వరితాంచే డేవియేిషన్ ను 
వివరసిుత ాంద  

ఇద  డేవియేిషన్ కు 
గల కారణాలను 
వివరసిుత ాంద  

- - - - - - 
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అనుబాంధాం 2 వెరషన్ చరిత్ర  

వెరషన్ 
జారీ చసేని 
తేద  కలలక మారుోల స్ారాాంశాం 

1.0 మే 2019 
మొదట ిజారీ (పూరిత యాజమానయాంలోని అనుబాంధ సాంసథగా DBS ఇాండియాను 
చేరుడాం త్రువాత్) 

2.0 ఫిబరవరి 2022  

అనిన DBIL శాఖలకు పాలస ీ వరితాంచేలా చయేడానిక ి శాఖల జాబతాకు 
సాంబాంధ ాంచిన సూచన తీసివయేబడిాంద . 

CTS కిలయరిాంగ్ లో చాలా బ్యాంకులు పాలగగ న్ ే పరసుత త్ చకె్ కిలయరిాంగ్ ను 
పరతిబాంబాంచలేా భ్ష నవీకరిాంచబడిాంద . 

 


