
 
 

તમામ હકો અનામત રાખવામાાં આવ્યા છે. 
આ દસ્તાવેજનો કોઇ ભાગ અધિકૃત્ત રરલિઝ ધવના ડીબીએસ ગ્રપુની બહાર કોઇ પણ સ્વરૂપે પનુઃઉત્પારદત થઈ ન શકે. 

 

 

 

 

 

ચેક કિેક્શન નીધત 

 

 

 

અવકાશઃ ડીબીએસ બેંક ઈન્ડડયા શાખાઓ (ઇએિવીબી શાખાઓ સરહત). 

જારીકરાતઃ જીટીએસ અન ેટીએડડઓ 

આવતૃ્તઃ 2.0 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Page1 of 6 

1 પરરચય અને માર્તદશતક ત્િદ્ાાંત 

બેંકની ચેક કિેક્શન નીધત અમારા ગ્રાહકોને શ્રેષ્ઠ સેવા પરૂી પાડવા માટેના અને દેખાવ માટે ઉચ્ચ 
િોરણો સ્થાપવા માટેના જારી પ્રયત્નોન ે પ્રધતલબિંલબત કરે છે. આ નીધત ગ્રાહકો સાથેના વ્યવહારમાાં 
પારદશશકતા અન ેધનષ્પક્ષતાના ધસદ્ાાંત્તોને આિારરત છે. અમ ેઅમારા ગ્રાહકોને ઝડપી કિેક્શન સેવા પરૂી 
પાડવા માટે ટેકનોિોજીના ઉપયોગને વઘારવા માટે વચનબદ્ છીએ. આ નીધત દસ્તાવેજ નીચેના 
પાસાઓન ેઆવરે છેઃ 

• ભારત અન ેધવદેશની અંદર કેડરો ખાત ેચકુવવા પાત્ર ચકે્સ અન ેઅડય ઇડસ્ુમેડ્સનુાં કિેક્શન 

• ઇડસ્ુમેડ્સની વસિૂાત માટે સમયના િોરણોને સાંબાંધિત અમારી વચનબદ્ત્તા 
• આઉટસ્ટેશન ઇડસ્ુમેડ્સ/સ્થાધનક ચેક્સની રકમની વસિૂાતમાાં સમયના િોરણો કરતા ધવિાંબ 

થાય એવા રકસ્સાઓમાાં વ્યાજની ચકુવણી 
• ટ્રાન્ડઝટમાાં ખોવાઇ ગયિેા ઇડસ્ુમેડ્સનાાં કિેક્શન સાથ ેવ્યવહાર 

આ નીધત તમામ ડીબીઆઇએિ શાખાઓ (અસ્ટશવાઇિ િક્ષ્મી ધવિાસ બેંક/ઇએિવીબી શાખાઓ સરહત) 
માટે િાગ ુથવા પાત્ર છે. ચેક કિેક્શન નીધત (સીસીપી)ની નકિ ધવનાંતી કરવા પર ગ્રાહકન ેઉપિબ્િ 
કરવામાાં આવશે. આ ઉપરાાંત સીસીપી બેંકની વેબસાઇટ પર પ્રદધશિત કરવામાાં આવશ ેઅન ેશાખાનાાં 
નોરટસ બોડશ ફાઇલ્સમાાં ઉપિબ્િ કરવામાાં આવશે. 

2 નીત્ર 

કલેક્શનની વ્યવસ્થાઓ 

એ નોંિનીય છે કે એકાઉડટ પેઇ ચેક્સ માત્ર ખાતાિારકનાાં ખાતામાાં જમા કરવામાાં આવશે અન ેતેન ેકોઇ 
ત્રારહત પક્ષનાાં ખાતામાાં જમા કરવામાાં આવશે નહીં. 

સ્થાત્નક ચેકન ાં કલેક્શન 

તમામ સીટીએસ અનરુૂપ ચકે્સ અન ેઅડય નેગોધશયેબિ ઇડસ્ુમેડ્સ, જે સ્થાધનક સ્તરે લગ્રડ ધસસ્ટમ હઠેળ 
ચકુવવા પાત્ર હોય તેઓ સેડટર ખાત ે પ્રચલિત ન્ક્િઅરરિંગ ધસસ્ટમ મારફત ે રજૂ કરવામાાં આવશે. 
અઠવારડયાના ચાલ ુ રદવસો અને કાયશશીિ શધનવારના રોજ શાખાના સમયની અંદર અમારી શાખાનાાં 
કાઉડટસશ પર જમા કરેિા ચકે્સ સમાન રદવસે ન્ક્િઅરરિંગ માટે રજૂ કરવામાાં આવશે અને કટ-ઓફ સમય 
પછી જમા કરેિા ચકે્સ/ઇડસ્ુમેડ્સ આગામી કાયશના રદવસની ન્ક્િઅરરિંગ સાઇકિમાાં રજૂ કરવામાાં 
આવશે. નીધત તરીકે બેંક ન્ક્િઅરરિંગ પતાવટ હાથ િરવામાાં આવ ેત ે સમાન કાયશના રદવસ ેગ્રાહકનાાં 
ખાતામાાં કે્રરડટ આપવામાાં આવશ ે (એટિે કે ન્ક્િઅરરિંગમાાં ચેક/ઇડસ્ુમેડટ રજૂઆતનો આગામી કાયશનો 
રદવસ). 

જો ચેક્સ/ઇડસ્ુમેડ્સમાાં કોઇ ધવસાંગતતા હોય તો ઉપરની સમયમયાશદા િાગ ુ થવા પાત્ર નથી. 
ચેક્સ/ઇડસ્ુમેડ્સની સ્વીકૃધત્ત માટે શાખાનાાં કટ-ઓફ સમય અન ેસેડટસશની યાદી ડીબીએસ શાખાઓમાાંથી 
પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. 
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સીટીએસ સ્થળો પર રજૂ કરવામાાં આવિેા નોન-સીટીએસ ઇડસ્ુમેડ્સ, નોન-સીટીએસ ચેક્સનાાં કિકે્શન 
માટેના અડય કોઇ માધ્યમોનો ઉપયોગ કરીને કિકે્શન માટે મોકિવામાાં આવશે. જોકે સીટીએસ 
ન્ક્િઅરરિંગ હઠેળ નોન-સીટીએસ ઇડસ્ુમેડ્સ માટે કોઇ અિગ સેશન નહીં હોય. તમામ બેંકોન ેગ્રાહકોને 
જારી કરેિા તમામ નોન-સીટીએસ ચેક્સનાાં ધવડ્રોવિ માટેના તમામ પ્રયત્નો હાથ િરવા માટે સચૂના 
આપવામાાં આવી છે, જેથી તમને તબક્કાવાર રીતે દૂર કરવામાાં આવશે અન ેમાત્ર સીટીએસ-2010 ચેક્સ 
ગ્રાહકો દ્વારા ઉપયોગ િેવામાાં આવે છે. આરબીઆઇએ બેંકોન ેતેમની તમામ શાખાઓ સાંબાંધિત લગ્રડ્સ 
હઠેળ ઇમેજ આિારરત સીટીએસમાાં સહભાગી થાય તે સધુનધિત કરવાનુાં પણ ફરજજયાત બનાવ્્ુાં છે. 

અમારી બેંકની (ટ્રાડસફર ચેક્સ) પોતાની શાખાઓ પર ડ્રો કરેિા સ્થાધનક ચેક્સ માટેનાાં કિેક્શનનો સમય 
– બેંકનાાં કાઉડટસશ પર જમા કરેિા આવા તમામ ચકે્સ સમાન રદવસ ેકે્રરડટ થશે. 

આઉટસ્ટેશનનાાં ચેકન ાં કલેક્શન 

આઉટસ્ટેશન સેડટસશ ખાત ેઅડય બેંકો પર ડ્રો કરેિા ચેક્સ, જે સ્થાધનક સ્તરે કિકે્ટ ન થઈ શકે, એવા 
સીટીએસ અનરુૂપ ચેક્સ જયાાં તે સહભાગી થાય (રડપોલઝટનાાં સ્થળ અિગ) એવા અડય લગ્રડ મારફત ે
ન્ક્િઅરરિંગ માટે રજૂ કરવામાાં આવશે, ઉદાહરણ તરીકે સહકારી બેંકો, જે માત્ર ધવશેષ સીટીએસ લગ્રડમાાં 
સહભાગી થાય છે. કોઇ નોન-સીટીએસ અનરુૂપ ચેક્સ માટે તેન ેતે સેડટસશ ખાત ેબેંકની શાખાઓ મારફત ે
કિેક્શન માટે મોકિવામાાં આવશે. સીટીએસ-અનરુૂપ આઉટસ્ટેશનનાાં ચકે્સ માટેની કે્રરડટ કાયશના 2 
રદવસોની અંદર પરૂી પાડવામાાં આવશે. 

ચેક્સ રડપોલઝટની શાખા ખાતે િાગ ુથવા પાત્ર કટ-ઓટ સમયની અંદર 0 રદવસ ેજમા કરવામાાં આવ્યા 
હોવાનુાં િારીને કે્રરડટની વ્યવસ્થા આપવામાાં આવ ેછે. કટ-ઓફ પછી પ્રાપ્ત કરેિા ચેક્સ માટે આગામી 
કાયશના રદવસને રદવસ 0 ગણવામાાં આવશ.ે 

જો ચેક સીટીએસ ન્ક્િઅરરિંગમાાં સહભાગી ન થાય એવી બેંક પર ડ્રો કરવામાાં આવે તો ચેક કિકે્શનના 
આિારે ડ્રોઇ બેંકન ે મોકિવામાાં આવશે. આવા ચેક્સ માટેની કે્રરડટ સામાડયપણ ે કાયશના 10 રદવસની 
અંદર પ્રાપ્ત થાય છે. 

ચેક્સની સ્વીકૃધત્ત માટે શાખાના કટ-ઓટ સમય અન ેસેડટસશની યાદી ડીબીએસ શાખાઓમાાંથી પ્રાપ્ત કરી 
શકાય છે. 

ત્વદેશી ચલણન ાં ચેક કલેક્શન 

બેંક ડીબીએસ શાખાઓનાાં ધન્કુ્ત કાઉડટસશ પર ગ્રાહકો પાસેથી ધવદેશી ચિણના ચેક્સ પ્રાપ્ત કરશ.ે 
આવા ચેક્સકેશ િેટર વ્યવસ્થા હઠેળ કિેક્શન માટે સાંબાંધિત કોરસપોડડડટ બેંકની મુાંબઈ ઓરફસમાાં 
મોકિવામાાં આવશે. નોસ્ટ્રોમાાં કે્રરડટ જોવા પર કે્રરડટ નીચે ઉલ્િેલખત ચિણો અનસુાર ગ્રાહકોનાાં ખાતામાાં 
કે્રરડટ (સ્પષ્ટ ભાંડોળના આિારે) આપવામાાં આવશ ે- 
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• ્એુસડી માટેઃ જો ચેક એનવાય (ડ્યુોકશ) શહરે પર ડ્રો કરવામાાં આવ્યો હોય તો કુલિિંગ અવધિ પછી 
નોસ્ટ્રોમાાં કે્રરડટની તારીખથી 14માાં કેિેડડર રદવસે. જો ચેક એનવાય શહરેની બહાર ડ્રો કરવામાાં 
આવ્યો હોય તો કુલિિંગ અવધિ પછી નોસ્ટ્રોમાાં કે્રરડટની તારીખથી 21માાં કેિેડડર રદવસે. 

• એસજીડી માટેઃ અમારા નોસ્ટ્રોમાાં કે્રરડટની તારીખથી પછી આગામી કાયશનો રદવસ 

• જીબીપી માટેઃ અમારા નોસ્ટ્રોમાાં કે્રરડટની તારીખથી આગામી કાયશનો રદવસ 

• અડય ચિણો માટેઃ જો કે્રરડટ ન્ક્િઅર ભાંડોળન ેઆિારે હોય તો અમારા નોસ્ટ્રોમાાં કે્રરડટની તારીખથી 
આગામી કાયશનો રદવસ. 

જો વ્્તુ્પન્ન કેિેડડર રદવસ ભારતમાાં રજા હોય તો આગામી કાયશનો રદવસ (શધનવાર ધસવાય)ને આખરી 
કે્રરડટ રદવસ તરીકે િેવામાાં આવશે. જો ચેક કોઇ કારણોસર પછીથી રરટનશ થાય તો ગ્રાહકનાાં ખાતામાાંથી 
સમાન એફસીવાય રકમ માટે ડેલબટ થશે. ગ્રાહકનાાં ખાતામાાં કે્રરડટ, ઉપર ધનરદિષ્ટ કરેિી ધનયત તારીખ 
કરતા વધ ુધવિાંલબત થાય તો વળતર ધવિાંબની અવધિ માટે પ્રચલિત સ્થાધનક બચત બેંકના વ્યાજદર 
અનસુાર ચકુવવામાાં આવશ.ે એફસીવાય ચેક્સ ડીબીએસ ઈન્ડડયાના ગ્રાહકો માટે ન્ક્િઅર થાય છે, જોકે 
કિેન્ક્ટિંગ બેંક તરીકે ડીબીએસ ઈન્ડડયા ડીબીએસ ધસિંગાપોર દ્વારા જારી કરેિા એસજીડી ડ્રાફ્ટ્સન ેપણ 
ન્ક્િઅર કરે છે. 

ત્વલાંબિર કલેક્શન માટે વ્યાજની ચ કવણી 

ડીબીએસ બેંક તેના ગ્રાહકોને ઉપર ઉલ્િખે કરેિી સમયરેખાથી વધનુા ધવિાંબની અવધિ માટે ધવિાંલબત 
કે્રરડટ પર વ્યાજ ચકુવશે. વળતર બેંકની વળતર નીધતની માગશદધશિકાઓ અનસુાર ગ્રાહકના અપેલક્ષત 
કોઇ દાવા ધવના ધવિાંબની અવધિ માટે ચકુવવામાાં આવશ.ે 

આઉટસ્ટેશન ક્ક્લઅરરિંર્ માટે સ્વીકાયત ચેક્િ માટે રાત્કાબલક કે્રરિટ 

કોઇ પણ સીટીએસ લગ્રડ્સ મારફત ે સીટીએસ ન્ક્િઅરરિંગ માટે મોકિવામાાં ન આવી શકે એવા લબન-
સીટીએસ અનરુૂપ ચેક્સ માટે ડીબીએસ બેંક વ્યક્ક્તગત ખાતાિારકોમાાં રૂ. 15,000/-ના એકધત્રત મલૂ્ય 
સિુીના આઉટસ્ટેશનના ચકે્સ માટે તાત્કાલિક કે્રરડટની સધુવિા પરૂી પાડવાનો ધવચાર કરશ.ે આ સધુવિા 1 
વષશ કરતા વધનુી અવધિ માટે જે ગ્રાહકો બેંક પાસ ેખાત ુાં િરાવતા હોય અન ેબેંકના કેવાયસી િોરણોનુાં 
પાિન ક્ુું હોય તેમને પરૂી પાડવામાાં આવશે. તાત્કાલિક કે્રરડટની સધુવિા ગ્રાહક દ્વારા ધવશેષ ધવનાંતી 
કરવામાાં આવી હોય માત્ર તો જ પરૂી પાડવામાાં આવશ.ે ડીબીએસ બેંક તેના દ્વારા વાસ્તધવક ભાંડોળ 
પ્રાપ્ત કયાશ સિુી તાત્કાલિક કે્રરડટ સધુવિા માટે ધનિાશરરત કયાશ પ્રમાણેના શલુ્ક વસિૂશે અન ેમાજિનિ 
કોસ્ટ િેન્ડડિંગ રેટ (1 મરહનો) (સધુવિા પ્રાપ્ત કયાશની તારીખે િાગ ુથવા પાત્ર) પર વ્યાજ ચાિ કરશ.ે 
ડીબીએસ બેંક સાંબાંધિત કોપોરેટ ગ્રાહક સાથ ે કરેિા કરાર અનસુાર કોપોરેટ ગ્રાહકોને આઉટસ્ટેશનના 
ચેક્સ માટે તાત્કાલિક કે્રરડટની સધુવિા પરૂી પાડવાનો ધવચાર કરશ.ે 

ચેક્િન ાં અનાદર/રરટનત થવા 

જો કિેક્શન માટે મોકિવામાાં આવિેો ચેક, જેના માટે બેંક દ્વારા પરૂી પાડેિી ત્વરીત કે્રરડટ ચકુવ્યા ધવના 
રરટનશ થાય, તો ચેકનુાં મલૂ્ય િાગ ુ થવા પાત્ર શલુ્ક અન ે તેના પરના વ્યાજની વસિૂાત ઉપરાાંત 
ખાતામાાંથી તાત્કાલિક િોરણે ડેલબટ થશે. ઉપરની વ્યવસ્થાઓ બેંક સાથ ે ધવશેષ કેશ મેનેજમેડટ 
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સધુવિાઓ પ્રાપ્ત કરી હોય એ િોકો ધસવાયના તમામ ગ્રાહક ચેક રડપોલઝ્સ માટે િાગ ુથવા પાત્ર હશે. 
અનાદર થયેિા ઇડસ્ુમેડ્સ 24 કિાકની અંદર કોઇ પણ રકસ્સામાાં ધવિાંબ ધવના ત્વરીત રીતે ગ્રાહકને 
પરત કરવામાાં/રવાના કરવામાાં આવે છે. આ ઉપરાાંત, 

1. જો કિેક્શન માટે મોકિવામાાં આવિેો ચેક, જેના માટે તાત્કાલિક કે્રરડટ બેંક દ્વારા પરૂી પાડવામાાં 
આવી હોય, તે ચકુવ્યા ધવના રરટનશ થાય તો ચેકનુાં મલૂ્ય ખાતામાાંથી તાત્કાલિક િોરણે ડેલબટ થશે. 
બેંક ભાંડોળ ધવના રહી હોય તે અવધિ માટે ન્ક્િન એડ્વાક્ડસસ દરે વ્યાજ ચાિ કરશ.ે 

2. જો ચેકની રકમ બચત બેંક ખાતામાાં જમા કરવામાાં આવ્યો હોય અન ેધવડ્રો કરવામાાં ન આવ્યો હોય, 
તો ચેક ચકુવ્યા ધવના રરટનશ થવાના રકસ્સામાાં જે તે જમા થયેિી રકમ વ્યાજની ચકુવણી માટે પાત્ર 
ઠરશ ેનહીં. 

3. જો રકમ ઓવરડ્રાફ્ટટ/િોન/કે્રરડટ કાડશ ખાતામાાં જમા કરવામાાં આવી હોય તો ચેક/ઇડસ્ુમેડટ ચકુવ્યા 
ધવના રરટનશ થાય એવા રકસ્સામાાં કે્રરડટની તારીખથી એડટ્રીનાાં રરવસશિની તારીખ સિુી બેંક ભાંડોળ 
ધવના રહી હોય તે હદ સિુી ઓવરડ્રાફ્ટટ/િોનન ેિાગ ુથવા પાત્ર વ્યાજદરથી 2% વધનુા દરે વ્યાજ 
વસિૂવામાાં આવશે. 

4. જો કિકે્શન માટે મોકિવામાાં આવિેો ચેક, જેના માટે બેંકે કે્રરડટ પરૂી પાડી હોય, તે ચકુવ્યા ધવના 
રરટનશ થાય તો ચેકનુાં મલૂ્ય આ ડેલબટન ેિીિ ેખાત ુાં ડેલબટ બેિેડસમાાં જાય તેમ છતાાં પણ ખાતામાાંથી 
તાત્કાલિક િોરણે ડેલબટ થશે અન ે બાકી રહિે બિેેડસન ે અડય કોઇ ન્ક્િન ઓવરડ્રાફ્ટટ તરીકે 
ગણવામાાં આવશે. બેંક ભાંડોળ ધવના રહ ેતે સમય અવધિ માટે ન્ક્િન એડવાક્ડસસ દરે વ્યાજ ચાિ 
કરશ.ે 

5. બેંક આરબીઆઇની માગશદધશિકાઓનુાં યોગ્ય રીતે પાિન કરીને સમયાાંત્તરે િાગ ુથવા પાત્ર દરે “ચેક 
રરટનશ શલુ્ક” પણ ચાિ કરશ.ે 

ટ્રાક્ઝિટમાાં ચેક ખોવાઇ જવો 

એવી ઘટના, જેમાાં બેંક દ્વારા કિેક્શન માટે સ્વીકારવામાાં આવેિો ચેક અથવા ઇડસ્ુમેડટ પછીથી 
ટ્રાન્ડઝટમાાં ખોવાઇ જાય તો, બેંક ખોવાઇ જવાની જાણ થવા પર ગ્રાહકન ેતેની તાત્કાલિકપણે જાણ કરશ,ે 
જેથી ખાતાિારક ડ્રોવરન ે સ્ટોપ પેમેડટ રેકોડશ કરવાની જાણ કરી શકે અન ેજારી કરેિા અડય ચેક્સનો 
ખોવાયેિા ચેક્સ/ઇડસ્ુમેડ્સની રકમ જમા ન થવાને િીિ ેઅનાદર ન થાય. બેંક ચેકના ડ્રોવર પાસેથી 
ડુન્પ્િકેટ ઇડસ્ુમેડટ પ્રાપ્ત કરવા માટે ગ્રાહકન ેતમામ સહાય પરૂી પાડશ.ે બેંક ન્ક્િઅરરિંગમાાં મોકિિેા 
ઇડસ્ુમેડટનાાં રરપ્િેસમેડટ માટે અથવા કિેક્શન પર કોઇ વિારાના શલુ્ક િાદશ ે નહીં. બેંક સસુ ાંગત 
દસ્તાવેજી પરુાવા રજૂ કરવા પર ડુન્પ્િકેટ ચેક્સ/ઇડસ્ુમેડ્સ પ્રાપ્ત કરવામાાં થયેિા ગ્રાહકન ેકોઇ પ્રત્યક્ષ 
અન ે વ્યાજબી શલુ્ક માટે વળતર આપશ ે અન ે બેંકની વળતર નીધતન ે અનરુૂપ તેને પ્રાપ્ત કરવામાાં 
થયેિા વ્યાજબી ધવિાંબો માટે પણ વ્યાજ ચકુવશે. 

આ ઉપરાાંત, બેંક એ સાંભાળ િેવાનો પ્રયત્ન કરશ ેકે તમેના દ્વારા જારી કરેિા અડય ચકે્સનો ખોવાયિેા 
ચેક્સ/ઇડસ્ુમેડ્સની રકમ જમા નહીં થવાન ે િીિ ે અનાદર ન થાય. આવા નકુસાનની જવાબદારી 
કિેક્શન કરતી બેંકરની હોય છે, ખાતાિારકની નહીં. 

અણધારી આપત્ત 
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અણિારી ઘટનાઓનો અથશ કુદરતી ઘટનાઓ, પરૂ, દુષ્કાળ, ભકૂાંપ અથવા અડય કુદરતી આફતો અથવા 
ક્સ્થધત, આફત, રોગચાળો અથવા મહામારી, ત્રાસવાદી હુમિો, ્દુ્ અથવા હુલ્િડ, પરમાણુાં, રાસાયલણક 
અથવા જૈધવક દુષણ, ઔદ્યોલગક કાયશવાહી, વીજળી બાંિ થવી, કમ્પપ્્ટુર પડી ભાગવુાં અથવા તોડફોડ 
અને મકાન તટૂી પડવુાં, આગ, ધવસ્ફોટ અથવા અકસ્માત અથવા અડય આવા કોઇ કૃત્યો, જે બેંકના 
વાજબી ધનયાંત્રણની બહાર હોય. 

બેંકની જવાબદારીનુાં પ્રદશશન જયાાં સિુી અણિારી આપધત્ત અથવા સાંજોગો દેખાવને અશક્ય બનાવવાનુાં 
જારી રાખશ ે ત્યાાં સિુી સ્થલગત રહશેે. શ્રેષ્ઠ પ્રયત્નના આિારે બેંક અણિારી આપધત્તની ઘટનાનાાં 
પરરણામોન ે ઘટાડવા માટે વ્યાજબી પગિાાં(ઓ) ભરવા માટે વચનબદ્ છે. કોઇ ઔદ્યોલગક કાયશવાહી, 
વીજળી બાંિ થવી, કમ્પપ્્ટુર પડી ભાગવુાં અથવા તોડફોડના રકસ્સામાાં બેંક તનેા ગ્રાહકોને અધવરત 
સેવાઓની જોગવાઇઓમાાં ધવિાંબને ઘટાડવા માટેના વ્યાજબી પગિાાં ભરશ.ે 

 શાિન 

3.1  માબલકી અને માઝયરા આપરી િતાત્ધકારી 

ડીબીએસ બેંક ઈન્ડડયા લિધમટેડ (ડીબીઆઇએિ) ધસિંગાપોરમાાં વડુમથક િરાવતી ડીબીએસ બેંક લિધમટેડ 
(ડીબીએિ)ની સાંપણૂશ માલિકીની પેટાકાંપની (ડબ્લ્્ઓુએસ) છે. શ્રેષ્ઠ પ્રથાઓની આપિે કરવાની બાબત 
તરીકે ડીબીઆઇએિ જટીિ, િાાંબા ગાળાની, મોટા અથવા મહત્ત્વપણૂશ વ્યવહારોમાાં કામકાજ કરતી વખત ે
ડીબીએિના અનભુવ અન ે ધનપણુતા પર ધ્યાન આપશ,ે જેથી એ સધુનધિત થશ ે કે ડીબીએસ ગ્રપુના 
િઘતુ્તમ સ્વીકાયશ માપદાંડ પણૂશ થાય છે. 

આ નીધત જારી કરનાર દ્વારા માલિકી િરાવશ ેઅન ેબેંકનાાં બોડશ દ્વારા માડયતા મેળવશે. 

3.2  ત્વચલનો 

કોઇ પણ પરરધશષ્ટ, જો કોઇ હોય તો તેના સરહત કોઇ ધવચિનો અપવાદરૂપ િોરણો પર હશ ેઅન ેતેન ે
જારી કરનાર દ્વારા દસ્તાવજેીકરણ કરેિો હોવો જોઇએ અન ેબેંકનાાં બોડશ દ્વારા માડયતા મળેવેિી હોવી 
જોઇ. વાસ્તધવક ન હોય, પરાંત ુ  પ્રાસાંલગક કે વહીવટી પ્રકૃધત્તના હોય એવા કોઇ ફેરફારો માટે માંજૂરી 
આપતી સત્તાધિકારી દ્વારા સાઇન-ઓફ કરવાની આવશ્યકતા હોતી નથી. કોપોરેટ ગ્રાહક માટે ચેકનુાં 
કિેક્શન સવેા ઓફર કરવામાાં આવતી હોય તે સમયે કોપોરેટ ગ્રાહકોને સાંમત્ત શરતો અનસુાર હશ.ે 

3.3 િમીક્ષા 

સતત સસુાંગતતા સધુનધિત કરવા માટે આ નીધતની સમીક્ષા વાધષિક િોરણે (ત્રણ મરહના સિુીની છૂટની 
અવધિની સાથ)ે અથવા જયારે વાસ્તધવક ફેરફારોની આવશ્યકતા/યોગ્ય હોય ત્યારે થવી જોઇએ. 
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પરરત્શષ્ટ 1 ધવચિનનો રેકોડશ 
અમલી 
રારીખ 

ત્વભાર્ દ્વારા એઝિોિત અને 
એઝિોિતમેઝટ રારીખ 

દ્વારા માઝય 
અને 
માઝયરાની 
રારીખ 

ત્વચલનન ાં વણતન ત્વચલનન ાં 
કારણ 

તારીખ 
મરહનો વષશ 

આ 
દસ્તાવેજમાાં 
ધવભાગ, 
જયાાં 
ધવચિન 
થાય છે 

ગ્રપુ/્ધુનટના કડટ્રી 
હડે/ધવચિન માટે 
િાગ ુથતા ફાંક્શન 
દ્વારા એડડોસશમેડટ 

 

એડડોસશમેડટ 
તારીખ: 

તારીખમરહનોવષશ 

ધવચિન 
માટે 
દસ્તાવેજના 
માલિક દ્વારા 
માંજૂરી 

 

માડયતાની 
તારીખ: 

તારીખ 
મરહનો વષશ 

આ ધવભાગન ેિાગ ુથતા 
ધવચિનનુાં વણશન કરે છે 

આ 
ધવચિન 
માટેનાાં 
કારણોનુાં 
વણશન કરે 
છે 

- - - - - - 

 

પરરત્શષ્ટ 2 આવતૃ્તનો ઇત્રહાિ 

આવતૃ્ત 
અંકની 
રારીખ 

મ ખ્ય ફેરફારોનો િાંબક્ષપ્ર 

1.0 મે 2019 
પ્રથમ અંક (સાંપણૂશ માલિકીની પેટાકાંપની તરીકે ડીબીએસ ઈન્ડડયાની રચના 
પછી) 

2.0 
ફેબ્રઆુરી 
2022 

ડીબીઆઇએિની તમામ શાખાઓને િાગ ુથવા પાત્ર પોલિસી બનાવવા માટે 
શાખાઓની યાદીનો સાંદભશ દૂર કરવામાાં આવ્યો છે. 

જયાાં સીટીએસ ન્ક્િઅરરિંગમાાં મોટા ભાગની બેંકો સહભાગી થાય છે ત્યાાં 
પ્રવતશમાન ચેક ન્ક્િઅરરિંગને રરફ્ટિેક્ટ કરવા માટે ભાષા અપડેટ કરવામાાં 
આવી છે. 

 


