
 
 

అన్ని హక్కులక ప్రత్యేక ించబడ్డా యి. 
ఈ డ్డక్కేమ ింటులోన్న ఏ భాగాన్ని అధీక్ృత విడుదల లేక్కిండ్డ DBS గ్రూ ప్ వెలకప్ల ఏ రూప్ింలోనూ ప్ునరుతపతి్త చయయరాదు. 

 
 

 

 

 

చెక్కు రిటర్న్ పాలసీ 
 

స్క ుప్: DBS బాేింక్ ఇిండ్ియా లిమిటెడ్. (DBIL) 

జారీ చేసినవారు: సౌరభ్ మిటటల్, హెడ్- ఆప్రేషన్స్, DBIL 
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1 మారగదరశక్ సూత్రం 
 

జూన్స 26, 2003 నడట ి సరుుులర్ DBOD.BC.Leg.No.113/09.12.001/2002-03 మరియు 
RPCD.CO.RRB.BC.No.100/03.05.33/2013 యొక్ు పేరా 11.4 (i) ప్రకారిం RBI -14 మ ే 12, 2014 నడట ి
బాేింక్కలక చకె్కు సౌక్రేింత్ో క్ూడ్ని ఖాత్డల న్నరవహణక్క ఒక్ షరతును ప్రవేశపటెాట లన్న సూచించింది, ఆరిిక్ 
సింవత్రింలో నడలకగ్ు ప్రాేయాలక ఖాత్డలో తగినింత న్నధులక లేవన్న డ్డర  చయసే వేక ి యొక్ు న్నరిిషట ఖాత్డలో 
రూ. కోటి మరయిు అింతక్ింటే ఎక్కువ విలకవెనై చకె్కు త్తరసురిించబడ్నిటలయిత్య, త్డజా చెక్ బుక్ జార ీ
చయయబడదు. ఇింకా, బాేింక్ తన అభీష్ాట నుసారిం క్ర ింట్ ఖాత్డను మరసవిేయడ్డన్ని ప్రగి్ణ ించవచుు. 
 
ఇప్ుపడు, RBI తన సరుుులర్ నెిం. DBR.No.Leg.BC.3/09.07.005/2016-17 ఆగ్సుట  04, 2016 నడట ి
ఖాత్డదడరు చకె్కులను అగౌరవప్రిచన ఖాత్డలో వార ిప్రత్తసపిందనను న్నరణయిించడ్డన్ని బాేింక్కల విచక్షణక్క 
వదలిివేయాలన్న న్నరణయిించడరు. 
 
దడన్నక  సింబింధిించ, DBS బాేింక్ ఇిండ్యిా లిమిటడె్ (DBIL) చెక్ రటిర్ి పాలసనీ్న ఈ క ూింది విధింగా 
రూప ిందిించింది. 

 

2 పాలస ీ
 

త్రచుగా తిరసురణక్క గుర ైన సంఘటనలతో వ్యవ్హరించడం 

 

i. చెక్కు - బుక్ ను జారీ చయస ేసమయింలో క్సటమర్ క్క వారి చలెిలింప్ు న్నబదధతను గౌరవిించయిందుక్క ఖాత్డలో 
తగనిన్ని న్నధులక ఉిండ్యలా చూసుకోవడిం వారి బాధేత అన్న త్ెలియజేయబడుతుింది. 
 

ii. ఇప్పటికే ఉని ఖాత్డల న్నరవహణక్క సింబింధిించ దగి్ువ (iv)లో పరేకుని షరతును ప్రచియిం చయస ే
ప్రయోజనడల కోసిం, బాేింక్ కొతి చెక్ బుక్ ను జారీ చయసే సమయింలో, కొతి షరతుక్క సింబింధిించన 
అింశాలను సూచించయ లేఖను జార ీచయయవచుు. ఇద ిచకె్ బుక్ యొక్ు 1వ పజేీలో మరియు క్సటమర్ క్క 
జారీ చయయబడ్ని చెక్ బుక్ యొక్ు ఎన్స కోల జా్డ రకి వజిషన్స సిలప్ లో క్ూడ్డ పేరకునబడ్ిింది. 

 
 

iii. ఆరిిక్ సింవత్రింలో డ్డర  చయసే వేక ి యొక్ు న్నరిిషట ఖాత్డలో చకె్కు ఐదవసారి త్తరసురణక్క గ్ుర ైత్య, బాేింక్ 
సింబింధతి భాగ్సావమాేన్నక  ముిందు పేరకుని ప్రసిిిత్తక  వారి దృష్ిటన్న ఆక్రిిసుి ింది మరయిు చకె్కులను 
జారీ చయసే ముిందు ఖాత్డలో తగినింత మొత్డి న్ని కొనసాగిించమన్న అభ్ేరిిించవచుు. 
 

iv. క్సటమరలలో ఆరిిక్ క్ూమశిక్షణను అమలక చయసే ఉదయిశేింత్ో, చకె్ సదుపాయింత్ో ఖాత్డల న్నరవహణ కోసిం 
బాేింక్క ఒక్ షరతును ప్రవశేపడెుతుింది, ఖాత్డలో తగనిింత న్నధులక లేక్పో వటిం కోసిం ఒక్ 
సింవత్రింలో ఆరు పరాయయాలక డ్డర యర్ యొక్ు న్నరిిషట ఖాత్డలో చెక్కు విత్ డ్డర  అయినప్ుపడు, చకె్కు 
ప్ుసిక్ిం యొక్ు సదుపాయాన్ని ప ిందక్కిండ్డ బాేింక్ క్సటమర్  యొక్ు హక్కును త్ొలగిసుి ింది. 
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ఇింకా ఖాత్డ సమీక్ిించబడుతుింది మరయిు న్నశితింగా ప్రశిీలిించబడుతుింది. కారేక్లాపాల బృిందిం 
అన్ని శాఖల కోసిం రటిర్ి చెక్ డ్యటాను ప్రేవకే్ిసుి ింద ి మరియు అదయ ఖాత్డలో తగనిింత న్నధులక 
లేనిందున ఆరిిక్ సింవత్రింలో త్తరిగ ివచున సిందరాాల ఆధడరింగా, అనుబింధతి అనుబింధడల ప్రకారిం 
క్సటమర్ క్క లేఖలను ప్ింప్ుతుింది. 
 

v. సముచతమ నైదగిా భావిించనటలయిత్య, బాేింక్ 15 రోజులక్క తగని నోటసీును ఇవవవచుు మరయిు 
ఛడరీీలక / బకాయిలక ఏవెనైడ ఉింటే త్తరిగి ప ిందడిం దడవరా మరియు మిగిలిన బాేలెన్స్ ను పే ఆరార్ / 
డ్డర ఫ్టట దడవరా రజిిసటరా్ పో స్టట దడవరా బాేింక్ రికారా్ లో ఉని చరునడమాక్క ప్ింప్డిం దడవరా ఖాత్డను 
మరసవిేయవచుు. ఖాత్డదడరుడు క ూడ్టి్ సౌక్రాేలను ప ిందుతుని ఖాత్డలలోన్న మంజూరు చేస ే
అధికారులక/RM అనుమత్తత్ో ఖాత్డను మరసవిేయాలన్న బాేింక్ భావిసేి , ఇలాింట ిహచెురకి్ సలహా జార ీ
చయయబడుతుింది. 
 

vi. క లయరిింగ్ హౌస్ట లేదడ డ్డర వీ బాేింక్ దడవరా రటిర్ి లక బాేింక్ క  అిందజేసని తరావత్త వాేపార రోజు నడటకి  
అన్ని చకె్ రటిర్ి లక చకె్ రటిర్ి మ మోత్ో పాటుగా "సరిప్డన్న న్నధులక" అన్న త్తరసురణక్క గ్ల 
కారణడన్ని సూచసూి  చలెిలింప్ుదడరు/హో లార్ లక్క ప్ింప్బడత్డయి. 
 

vii. ప్రత్త రటిర్ి చకె్ క్క సింబింధిించ INR 1 కోటి మరయిు అింతక్ింటే ఎక్కువ మరయిు చెక్ ల కోసిం ఏదెనైడ 
మొత్డి న్నక  సింబింధిించన డ్యటా సాట క్ ఎకే్ఛింజీలక్క అనుక్ూలింగా డ్డర  చయయబడ్నివి ప్రత్త ఆరిిక్ 
త్ెైమైాసికాన్నక  QSC (త్ెైమైాసిక్ సాట ిండ్ిింగ్ క్మిటీ) ముిందు పారీట పరేు, చకె్కు మొతిిం, రటిర్ి కారణిం, 

మింజూరు చయయబడ్ని సౌక్రేిం మరియు ఇప్పట ివరక్క త్తరిగి వచున సిందరాాలక వింట ివివరాలత్ో 
ఉించబడత్డయి. 

 

3 కీలక్ బాధ్యత్లక 
 

కారయక్లాపాలక 

i. క లయరిింగ్ హౌస్ట లేదడ డ్డర  చయస ేవేక ి బాేింక్ దడవరా రిటర్ి లక బాేింక్ క  అిందజసేని తరావత్త వాేపార రోజు 
నడటకి  అన్ని చకె్ రిటర్ి లక చకె్ రిటర్ి మ మోత్ో పాటుగా "సరపి్డన్న న్నధులక" అన్న త్తరసురణక్క గ్ల 
కారణడన్ని సూచసూి  చలెిలింప్ుదడరు/హో లార్ లక్క ప్ింప్బడత్డయి. 

 
ii. కారేక్లాపాల బృిందిం అన్ని శాఖల కోసిం రిటర్ి చెక్ డ్యటాను ప్రేవేక్ిసుి ింది మరియు అదయ ఖాత్డలో తగినింత 

న్నధులక లేనిందున ఒక్ ఆరిిక్ సింవత్రింలో త్తరిగి వచున సిందరాాల ఆధడరింగా, అనుబింధిత అనుబింధడల 
ప్రకారిం క్సటమర్ క్క లేఖలను ప్ింప్ుతుింది. 

 

4 గవ్ర ్న్స్ 
 

4.1 యాజమానయం మరియు ఆమోదించే అధకిారం 
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ఈ విధడనిం T&O యాజమానేింలో ఉింది మరయిు బో రా్ లేదడ ప్రత్తన్నధి క్మిటీచయ ఆమోదిించబడ్ిింది. 
వాసివిక్ిం కాన్న, యాదృచిక్ిం లేదడ ప్రిపాలనడప్రమ నై సవభావిం క్లిగిన ఏవెనైడ మారుపలక, ఆమోదిించయ 
అధకిారిం దడవరా సెనై్స-ఆఫ్ చయయవలసిన అవసరిం లేదు. 

 
4.2 డేవియషేన్స్ 

NIL 

  

4.3 సమీక్ష 

 

          అవసరమ తై్య మినహా, పాలసీన్న వారిిక్ పరా త్తప్దిక్న సమీక్ిించడలి. 
 

అనుబంధ్ం 1  పదకోశం 
 

వరిిించదు 

 

అనుబంధ్ం 2 సంబంధిత్ విధానాలక మరియు పరమాణాలక 
 

చెక్ రటిర్ి-పరా ససె్ట నోట్  
 

అనుబంధ్ం 3  ఏదైెనా అదనపు సమాచారం లేదా మెటీరియల్స్ 

 
NIL 
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అనుబంధ్ం 4 డేవియషేన్స్  
 

అమలకలో 
ఉన్ తేదీ 

విభాగం ఎండార్న్ మెంట్ 
తేదీ & దాారా 
మదదత్ు 
అందించచబడ ంది 

ఆమోద తేదీ & 

దాారా 
ఆమోదించబడ ంది 

డేవియేషన్స్ వివ్రణ డేవియేషన్స్ క్క 
కారణం 

      

    
 

 

      

      

 

 

అనుబంధ్ం 5 వెరషన్స హిసటరీ 
 

వెరషన్స జార ీచేసిన తేది కీలక్ మారుుల స్ారాంశం 

1.0  పాలస ీజారీ చయయబడ్ిింద ి

2.0 29-మారిి-2017 

జూన్స 26, 2003 నడట ిసరుుులర్ DBOD.BC.Leg.No.113/09.12.001/2002-03 

మరియు RPCD.CO.RRB.BC.No.100/03.05.33/2013 -14 యొక్ు పేరా 11.4 

(i)న్న RBI చూపిింది. 12 మ,ే 2014 నడట ిబాేింక్కలక చెక్కు సౌక్రేింత్ో క్ూడ్ని 
ఖాత్డల న్నరవహణ కోసిం ఒక్ షరతును ప్రవేశపెటాట లన్న సూచించింది, ఆరిిక్ 
సమయింలో నడలకగ్ు సిందరాాలలో డ్డర యర్ యొక్ు న్నరిిషట ఖాత్డలో కోట ి
రూపాయలక మరియు అింతక్ింటే ఎక్కువ విలకవెైన చెక్కు త్తరసురిించ 
బడ్నిటలయిత్య. ఖాత్డలో తగినింత న్నధులక కావాలింటే, కొతి చెక్ బుక్ జారీ 
చయయబడదు. ఇింకా, బాేింక్ తన అభీష్ాట నుసారిం క్ర ింట్ ఖాత్డను 
మరసవిేయడ్డన్ని ప్రిగ్ణ ించవచుు. 
 
ఇప్ుపడు, RBI తన సరుుులర్ నింబర్ DBR.No.Leg.BC.3/09.07.005/2016-
17 ఆగ్సుట  04, 2016 ఖాత్డదడరు చెక్కులను గౌరవిించనిందున వారి 
ప్రత్తసపిందనను న్నరణయిించడ్డన్ని బాేింక్కల విచక్షణక్క వదిలివయేాలన్న 
న్నరణయిించడరు. 

3.0 29-ఆగ్షుట -2018 అక్షరాల ఫారాాటలలో మారుప. 

4.0 26- జూన్స -2019 
మొదటి సించక్ (ప్ూరిి యాజమానేింలోన్న అనుబింధ సింసిగా DBS ఇిండ్యిాను 
విలీనిం చయసని తరావత). 

 


