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ബഺങ്഻ിംഗ് വൿവസഺയത്ത഻ന് അത഻ന് ീറ സഺമാഹ഻ക-സഺമ്പത്ത഻ക ലക്ഷ്ൿങ്ങൾ ൂകവര഻ക്കഽന്നത഻നഽിം കാടഽതൽ 

കാടഽതൽ ഉപുഭഺക്തഺക്കീള ആകര് ഷ഻ക്കഽന്നത഻നഽിം ഉള്ള കഴ഻വ് ആതൿന്ത഻കമഺയഽിം ഉപുഭഺക്തഺക്കളുീട 

സിംതിപ്ത഻ീയ ആശയ഻ച്ചഺണ് കഽട഻ീകഺള്ളുന്നത്. സിംതിപ്ത഻ ുനട഻യ ഉപുഭഺക്തഺവഺണ് ഞങ്ങളുീട ബ഻സ഻നസ് 

വ഻കസ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻ീല ഏറ്റവഽിം സഽപധഺനമഺയ ഘടകിം എന്ന് ഞങ്ങൾ ദിഢമഺയ഻ വ഻ശവസ഻ക്കഽന്നഽണ്ട്. 

ബഺങ്് കാടഽതൽ ഉപുഭഺക്തി സൗഹിദമഺകഺന് , ഉപുഭഺക്തഺക്കൾക്കഺയ഻ തങ്ങളുീട ുസവനങ്ങളുീട ചഺര്ട്ടര് 

പഽറത്ത഻റുക്കണ്ടത഻ന്ീറ ആവശൿകത DBS ബഺങ്് ഇന്തൿ ല഻മ഻റ്റഡ഻ൽ ഞങ്ങൾ മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്നഽണ്ട്. 

ഈ ുഡഺകൿഽീമന് റ് ഉപുഭഺക്തി സിംതിപ്ത഻യ഻ുന്ഩലഽള്ള DBS ബഺങ്് ഇന്തൿ ല഻മ഻റ്റഡ഻ന്ീറ പത഻ബദ്ധതകൾ 

എടഽത്തഽകഺണ഻ക്കഽകയഽിം അത഻ലാീട ഞങ്ങളുീട ഉുദൿഺഗസ്ഥര്ക്കഽിം ജ഼വനക്കഺര്ക്കഽിം ഇടയ഻ൽ കഺരൿപഺപ്ത഻യഽിം 

ഉത്തരവഺദ഻ത്തവഽിം ഉറന്ഫഺക്കഽകയഽിം ീചയ്ുിം. ഉപുഭഺക്തഺക്കൾക്കഽള്ള ഈ ചഺര്ട്ടര്, ഞങ്ങളുീട പത഻ബദ്ധതകളുിം 

ഉത്തരവഺദ഻ത്തങ്ങളുിം പരഺത഻ പര഻ഹഺര മഺര്ഗങ്ങൾ സഹ഻തിം വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽക മഺതമലല, ഉപുഭഺക്തഺവഽിം ബഺങ്ഽിം 

തമ്മ഻ലഽള്ള ബന്ധങ്ങള഻ീല ആുരഺഗൿകരമഺയ ക഼ഴ് വഴക്കങ്ങൾ ക്ക് ഉപുഭഺക്തഺക്കളുീട ഭഺഗത്തഽ ന഻ന്ന് ഉണ്ടഺുകണ്ട 

ധഺര് മ്മ഻ക ബഺധൿതകൾ എടഽത്തഽ പറയഽകയഽിം ീചയ്ുന്നഽണ്ട്. 

ന഼ത഻യഽക്തമഺയ ബഺങ്഻ിംഗ് ക഼ഴ് വഴക്കങ്ങൾ ുപഺത്സഺഹ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻നഽിം ഉപുഭഺക്തി ുസവനവഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫട്ട 

വ഻വ഻ധ പവര്ത്തനങ്ങീള സിംബന്ധ഻ച്ച വ഻വരങ്ങൾ പദഺനിം ീചയ്ുന്നത഻നഽമഺണ് ഈ ചഺര്ട്ടര് 

തയഺറഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്. 

ഈ ചഺര്ട്ടര് തയഺറഺക്കഺന്  ഞങ്ങീള സഹഺയ഻ക്കഽന്നത഻ന് റ഻സര്വ് ബഺങ്് ഒഫ് ഇന്തൿയഽിം ഇന്തൿന് ബഺങ്്സ് 

അുസഺസ഻ുയഷനഽിം നൽകഽന്ന ുപഺത്സഺഹനവഽിം മഺര്ഗന഻ര്ുദശവഽിം ഞങ്ങൾ കിതജ്ഞതുയഺീട സ്മര഻ക്കഽകയഺണ്. 

ഞങ്ങൾ നൽകഽന്ന ുസവനങ്ങളുീട ുശണ഻ വ഻ലയ഻രഽത്തഺനഽിം ീമച്ചീന്ഫടഽത്തഺനഽിം വ഻ശഺലമഺക്കഺനഽിം ഞങ്ങളുീട 

ഉപുഭഺക്തഺക്കളുമഺയ഻ ഞങ്ങൾ ന഻രന്തരിം കാട഻യഺുലഺചനകൾ നടത്തഽകയഽിം അവരഽീട അഭ഻പഺയങ്ങൾ  ുതടഽകയഽിം 

ീചയ്ുിം. ബഺങ്് നൽകഽന്ന വ഻വ഻ധ ുസവനങ്ങീളക്കഽറ഻ച്ചുള്ള അനഽഭവങ്ങൾ പങ്ഽവയ്ക്ക്കഺനഽിം ഈ ചഺര്ട്ടറ഻ുന്ഩലഽള്ള 

അഭ഻പഺയിം ുരഖീന്ഫടഽത്തഺനഽിം ഞങ്ങളുീട എലലഺ ഉപുഭഺക്തഺക്കുളഺടഽിം അഭൿര്ത്ഥ഻ക്കഽകയഺണ്. 

 

ശദ്ധ഻ക്കഽക 

ഈ ുഡഺകൿഽീമന്റ഻ൽ നൽക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ന വ഻വരങ്ങൾ 2022 ജാൂല വീരയഽള്ളവയഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ  ഉള്ളതഺണ്, 

ഇവ മഺറ്റത്ത഻ന് / ുഭദഗത഻ക്ക് വ഻ുധയവഽമഺണ്. ഈ ുഡഺകൿഽീമന്പ് DBIL-ൽ  പര഻മ഻തീന്ഫടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ. ഈ 

ുഡഺകൿഽീമന് റ് അവകഺശങ്ങളുിം ധഺര് മ്മ഻ക ബഺധൿതകളുിം സിഷ്ട഻ക്കഽന്ന രഽ ന഻യമ ുരഖയഺയ഻ കണക്കഺക്കരഽത്. 

ഇത് ഉപുഭഺക്തഺവഽിം ബഺങ്റഽിം തമ്മ഻ൽ മ഻കച്ച ധഺരണ ുപഺത്സഺഹ഻ന്ഫ഻ക്കഺന്  ുവണ്ട഻യഽള്ളതഺണ്. വ഻വ഻ധ 

ുസവനങ്ങീളയഽിം / സൗകരൿങ്ങീളയഽിം കഽറ഻ച്ചുള്ള സഽപധഺന വ഻വരങ്ങൾ മഺതമഺണ് ഈ ുഡഺകൿഽീമന്റ഻ൽ 

നൽക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്. ഒുരഺ ുസവനത്ത഻നഽിം അത഻ന്ുറതഺയ വ഻ശദമഺയ ന഻ബന്ധനകളുിം വൿവസ്ഥകളുിം ഉണ്ട്, അത് 

അഭൿര്ത്ഥനയ഻ുന്ഩൽ  ലഭൿമഺക്കഽകയഽിം ീചയ്ഺിം. 

 കാടഽതൽ വ഻ശദഺിംശങ്ങൾക്ക്/ വ഻വരങ്ങൾക്ക്, ദയവഺയ഻ DBS ബഺങ്് ഇന്തൿ ല഻മ഻റ്റഡ഻ന്ീറ ഇന഻ പറയഽന്ന 

ീവബ്ൂസറ്റ് സന്ദര്ശ഻ക്കഽക www.dbs.com/in അീലലങ്഻ൽ 
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 ുചഺദൿങ്ങൾ എീന്തങ്഻ലഽിം ഉീണ്ടങ്഻ൽ , ദയവഺയ഻ ഞങ്ങളുീട 24 മണ഻ക്കാര് കസ്റ്റമര്  ീഹൽന്ഫ് ൂലന഻ുലക്ക് 

വ഻ള഻ക്കഽക (ുലഺക്കൽ  ീഹൽന്ഫ് ൂലന്: 18002094555 / 18001039897 അീലലങ്഻ൽ ഇന് റര് നഺഷണൽ  ീഹൽന്ഫ് ൂലന്: 91-

44-66854555) ന഻ങ്ങീള സഹഺയ഻ക്കഺന്  ഞങ്ങൾ ക്ക് സുന്തഺഷുമ ഉള്ളൂ. 

 ീകഡ഻റ്റ് കഺര്ഡഽകളുമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫട്ട ുചഺദൿങ്ങൾ എീന്തങ്഻ലഽിം ഉീണ്ടങ്഻ൽ , ദയവഺയ഻ ഞങ്ങളുീട 24 

മണ഻ക്കാര് കസ്റ്റമര് ീഹൽന്ഫ് ൂലന഻ൽ (1860 267 6789) വ഻ള഻ക്കഽക, ന഻ങ്ങീള സഹഺയ഻ക്കഺന്  ഞങ്ങൾ ക്ക് 

സുന്തഺഷുമ ഉള്ളൂ. 

 

ഞങ്ങളുടെശാഖകൾപിന്തുെരുന്നടപാതുവായകീഴ്വഴക്കങ്ങൾ 

1. പവിത്ത഻ സമയിം പദര്ശ഻ന്ഫ഻ക്കഽക 

2. ീപഺഫഷണൽ ുസവനങ്ങൾ പദഺനിം ീചയ്ുക 

3. ബഺഞ്ച് വ഻ലഺസങ്ങളുിം നമ്പറഽകളുിം ഉപുഭഺക്തഺക്കീള അറ഻യ഻ക്കഽക. 

4. എലലഺ ഉപുഭഺക്തഺക്കളുീടയഽിം അഭൿര്ത്ഥനകളുിം/ുചഺദൿങ്ങളുിം ശദ്ധ഻ക്കഽക. 

5. വ഻വ഻ധ ഡ഻ുന്ഫഺസ഻റ്റ് സ്ക഼മഽകൾക്കഽള്ള കഺലഺകഺലങ്ങള഻ീല പല഻ശ ന഻രക്കഽകൾ പദര്ശ഻ന്ഫ഻ക്കഽക 

6. ബഺങ്഻ന്ീറ ൂവവ഻ധൿമഺര് ന്ന ന഻ുക്ഷ്പ പദ്ധത഻കളുീട/ ുസവനങ്ങളുീട വ഻ശദഺിംശങ്ങൾ പദഺനിം ീചയ്ുക 

7. ഡ഻മഺന്ഡ് ഡഺഫ്റ്റുകൾ, ുപ ഒര്ഡറഽകൾ മഽതലഺയവ വ഻തരണിം ീചയ്ുക. 

8. ബഺഞ്ച഻നഽള്ള഻ൽ  തീന്ന പരഺത഻ സമര് ന്ഫ഻ക്കഺന് / ന഻ര്ുേശിം ുരഖീന്ഫടഽത്തഺന്  ഉള്ള സൗകരൿിം രഽക്കഽക 

9. ുനഺട്ടുകളുിം നഺണയങ്ങളുിം എക്സസ്ുചഞ്ച് ീചയ്ുക. 

10. പല഻ശ ന഻രക്ക഻ീല മഺറ്റിം മഽന് കാറഺയ഻ അറ഻യ഻ക്കഽക. 

11. വ഻വ഻ധ ബഺങ്഻ിംഗ് ഇടപഺടഽകൾക്ക് ആവശൿമഺയ സമയിം പദര് ശ഻ന്ഫ഻ക്കഽക. 

12. ഉപുഭഺക്തഺവ് ന഻ുക്ഷ്പ഻ച്ച ീചക്ക് റ഻യൂലുസഷന഻ൽ  ഉണ്ടഺകഽന്ന കഺലതഺമസത്ത഻ന് DBS ബഺങ്് ഇന്തൿ 

ല഻മ഻റ്റഡ഻ന്ീറ നയങ്ങൾ ക്ക്/ ീചക്കഽകൾ/ ഇന് സ്ടഽീമന് റഽകൾ  കളക്ഷ്ന്  ീചയ്ുന്നത഻നഽള്ള നടപട഻കമങ്ങൾക്ക് 

അനഽസിതമഺയ഻ നഷ്ടപര഻ഹഺരിം നൽകഽക. 

 

നീതിയുക്തമായബാങ്ിിംഗ്കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ 

 

ഇനിപറയുന്നവഉപഭ ാക്താക്കഭളാട്അ ൿര്ത്ഥിക്കുകയാണ് 

 

1. സ്ഥ഻ര ന഻ുക്ഷ്പ അൂഡവസഽകൾ, അക്കൗണ്ട് ുസ്റ്ററ്റ് ീമന്റഽകൾ, ീചക്ക് ബഽക്ക്, ീഡബ഻റ്റ് കഺര്ഡ്, ീകഡ഻റ്റ് 

കഺര്ഡ്, ഇന്റര്ീനറ്റ് ബഺങ്഻ിംഗ് എുനബ഻ളറഽകൾ , എലലഺ PIN-കൾ , പഺസ്ുവഡഽകൾ എന്ന഻വയഽീട 

രഹസൿഺത്മകതയഽിം സഽരക്ഷ്഻തതവവഽിം ഉറന്ഫഺക്കഽക. 

2. കഴ഻യഽന്നതഽിം ുകഺസ് ീചയ്ക്ത/ അക്കൗണ്ട് ുപയ഼ ീചക്കഽകൾ ഇഷൿാ ീചയ്ുക. 

3. ഇഷൿാ ീചയ്ുിം മഽമ്പ് ീചക്ക഻ന്ീറ വ഻ശദഺിംശങ്ങൾ, അതഺയത് ത഼യത഻, അക്ഷ്രത്ത഻ലഽിം അക്കത്ത഻ലഽിം 

ുരഖീന്ഫടഽത്ത഻യ തഽക, ുകഺസ് ീചയ്ൽ മഽതലഺയവ, പര഻ുശഺധ഻ക്കഽക. കഴ഻യഽന്നതഽിം, തഽക അടഽത്തഽള്ള 

രാപയ഻ുലക്ക് റൗണ്ട് ഒഫ് ീചയ്ക്ത ുശഷിം ീചക്കഽകൾ ഇഷൿാ ീചയ്ുക. 
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4. മത഻യഺയ ബഺലന്സ് ഇലലഺീതയഽിം ബഺങ്് വൿക്തമഺക്ക഻യ മ഻ന഻മിം ബഺലന്സ് ന഻ലന഻ര്ത്തഺീതയഽിം ീചക്ക് ഇഷൿാ 

ീചയ്രഽത്. 

5. ീചക്ക഻ീല വ഻ശദഺിംശങ്ങള഻ൽ  എീന്തങ്഻ലഽിം റേഺക്കൽ ഉീണ്ടങ്഻ൽ  പഽത഻യ ഇന് സ്ടഽീമന് റഽകൾ  ഇഷൿാ ീചയ്ുക 

6. ീചക്കഽകളുിം മറ്റ് സഺമ്പത്ത഻ക ഇന് സ്ടഽീമന് റഽകളുിം രജ഻സ്റ്റര് ീചയ്ക്ത ുപഺസ്റ്റ് അീലലങ്഻ൽ വ഻ശവസന഼യമഺയ 

കഽറ഻യര് വഴ഻ അയക്കഽക. 

7. ുനഺമ഻ുനഷന് സൗകരൿിം ഉപുയഺഗ഻ക്കഽക. 

8. ുപര്, വ഻ലഺസിം, ീടല഻ുഫഺൺ നമ്പര് മഽതലഺയവീയ കഽറ഻ച്ചുള്ള കിതൿമഺയ വ഻വരങ്ങൾ നൽകഽകയഽിം അവയ഻ൽ  

എീന്തങ്഻ലഽിം മഺറ്റങ്ങൾ ഉീണ്ടങ്഻ൽ ഉടന് ബഺങ്഻ീന അറ഻യ഻ക്കഽകയഽിം ീചയ്ുക. 

9. ഡ഻മഺന്ഡ് ഡഺഫ്റ്റ്, സ്ഥ഻ര ന഻ുക്ഷ്പ അൂഡവസ്, ീചക്ക് ല഼ഫ് (കൾ) / ബഽക്ക്, ീഡബ഻റ്റ് കഺര്ഡ്, ീകഡ഻റ്റ് കഺര്ഡ് 

എന്ന഻വ നഷ്ടീന്ഫട്ടഺൽ  ഉടന് ബഺങ്഻ീന അറ഻യ഻ക്കഽക. 

10. ആവര്ത്ത഻ച്ചുള്ള ഇടപഺടഽകൾക്ക് സ്റ്റഺന്ഡ഻ിംഗ് ന഻ര്ുേശ സൗകരൿിം ലഭൿമഺക്കഽക. 

11. ഞങ്ങളുീട ുസവനങ്ങീളക്കഽറ഻ച്ച് അഭ഻പഺയങ്ങളുിം ന഻ര് ു േശങ്ങളുിം ുരഖീന്ഫടഽത്തഽകയഽിം ുസവനങ്ങള഻ൽ 

എീന്തങ്഻ലഽിം അപരൿഺപ്തതയഽീണ്ടങ്഻ൽ അത് ബഺങ്഻ന്ീറ ശദ്ധയ഻ൽീന്ഫടഽത്തഽകയഽിം ീചയ്ുക. 

12. പല഻ശ, തവണകൾ, ീകഡ഻റ്റ് കഺര്ഡ് ബഺലന് സ്/കഽട഻ശ്ശ഻ക, മറ്റ് കഽട഻ശ്ശ഻കകൾ എന്ന഻വ കിതൿസമയത്ത് 

അടയ്ക്ക്കഽക. 

13. ബ്ലഺങ്് ീചക്ക഻ൽ (കള഻ൽ) ന്ഫ഻ടരഽത്. അുത ുപഺീല പഺസ്ബഽക്ക഻ുലഺ ീചക്ക് ബഽക്ക഻ുലഺ ന഻ങ്ങളുീട മഺതികഺ ന്ഫ് 

ുരഖീന്ഫടഽത്തരഽത്. 

14. ന഻ങ്ങളുീട അക്കൗണ്ട് / ATM PIN / ീകഡ഻റ്റ് കഺര്ഡ് PIN / OTP / ഇന്റര്ീനറ്റ് ബഺങ്഻ിംഗ് ഐഡ഻ അീലലങ്഻ൽ 

പഺസ് ു വഡ് എന്ന഻ങ്ങീനയഽള്ള രഹസൿഺത്മകത വ഻ശദഺിംശങ്ങൾ  അീലലങ്഻ൽ ജനനത്ത഼യത഻, അമ്മയഽീട 

ആദൿനഺമിം തഽടങ്ങ഻യ വൿക്ത഻ഗത പഺരഺമ഼റ്ററഽകൾ ആവശൿീന്ഫട്ട് DBS ബഺങ്് ഇന്തൿ ല഻മ഻റ്റഡ് ര഻ക്കലഽിം 

ന഻ങ്ങൾക്ക് ഇ-ീമയ഻ലഽകൾ അയക്ക഻ലല. ഇ-ീമയ഻ലഽകള഻ലാീടുയഺ ുഫഺൺ ുകഺളുകള഻ലാീടുയഺ ബഺങ്഻ീന 

പത഻ന഻ധ഼കര഻ച്ച് അത്തരിം വ഻വരങ്ങൾ ന഻ങ്ങുളഺട് ആവശൿീന്ഫടഽന്ന ആീരയഽിം സാക്ഷ്഻ക്കഽക. ന഻ങ്ങൾ 

അബദ്ധത്ത഻ൽ  അീലലങ്഻ൽ ീതറ്റഺയ഻ നടത്ത഻യ ഇടപഺടഽകൾക്ക് DBS ബഺങ്് ഇന്തൿ ല഻മ഻റ്റഡ് 

ഉത്തരവഺദ഻യഺയ഻ര഻ക്ക഻ലല. ീതറ്റഺയ, അശദ്ധമഺയ അീലലങ്഻ൽ ന഻ങ്ങൾ മറ്റ് തരത്ത഻ൽ  നടത്ത഻യ ീവള഻ീന്ഫടഽത്തൽ 

എന്ന഻വയ഻ൽ  ന഻ന്ന് ന഻ങ്ങളുീട അക്കൗണ്ട് ദഽരഽപുയഺഗിം ീചയ്ുന്നത഻ൽ  DBS ബഺങ്് ഇന്തൿ ല഻മ഻റ്റഡ് 

ഉത്തരവഺദ഻യഺയ഻ര഻ക്ക഻ലല. 

15. ന഻ങ്ങളുീട ATM PIN /ീഡബ഻റ്റ് കഺര്ഡ് PIN/ീകഡ഻റ്റ് കഺര്ഡ് PIN അീലലങ്഻ൽ ഇന്റര്ീനറ്റ് ബഺങ്഻ിംഗ് പഺസ് ു വഡ് 

എന്ന഻വ ന഻ങ്ങൾ മഽമ്പ് ആര്ീക്കങ്഻ലഽിം ീവള഻ീന്ഫടഽത്ത഻യ഻ട്ടുീണ്ടങ്഻ൽ അവ ദയവഺയ഻ ഉടന് മഺറ്റുക. 

 

ഉപഭ ാക്താവ്-ബാങ്ര്ബന്ധത്തിന്ടറടപാതുവായഭമഖലകൾ 
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1.ഭസവിിംഗ്സ്ബാങ്്അക്കൗണ്ട് 

ഈ അക്കൗണ്ടഽകൾ രാപകൽപന ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്നത്, വൿക്ത഻കീള (ുപഴ്സണൽ  / ഇന് ഡ഻വ഻ജഽവൽ  

ഉപുഭഺക്തഺക്കൾ) അവരഽീട ഭഺവ഻യ഻ീല പണത്ത഻ന്ീറ ആവശൿകത ന഻റുവറ്റഺന്  പണിം സമ്പഺദ഻ക്കഽന്ന ശ഼ലിം 

വളര്ത്ത഻ീയടഽക്കഺന് സഹഺയ഻ക്കഽന്നത഻ന് ുവണ്ട഻യഺണ്. ഈ അക്കൗണ്ടഽകള഻ൽ  തഽകകൾ ീചക്കഽകൾ വഴ഻ 

ന഻ുക്ഷ്പ഻ക്കഺിം/പ഻ന്വല഻ക്കഺിം. പല഻ശ ുനടഽന്നത഻നഽ പഽറുമ, പണിം ഏറ്റവഽിം ചഽരഽങ്ങ഻യ ുതഺത഻ൽ  വ഼ട്ട഻ൽ 

സാക്ഷ്഻ക്കഺന് ഇത് ഉപുഭഺക്തഺക്കീള സഹഺയ഻ക്കഽന്നഽ. 

കഺലഺകഺലങ്ങള഻ൽ റ഻സര്വ് ബഺങ്് ഒഫ് ഇന്തൿ (RBI) പഽറീന്ഫടഽവ഻ക്കഽന്ന മഺര്ഗന഻ര്ുേശങ്ങൾക്ക് അനഽസിതമഺയ഻ 

ുയഺഗൿരഺയ വൿക്ത഻കൾക്കഽിം ന഻ശ്ച഻ത സ്ഥഺപനങ്ങൾക്കഽിം/ ഏജന്സ഻കൾക്കഽിം ുസവ഻ിംഗ്സ് ബഺങ്് അക്കൗണ്ടഽകൾ 

തഽറക്കഺിം. 

ന഻യമപകഺരിം ആവശൿമഺയത഻നഺൽ , ഈ അക്കൗണ്ട് തഽറക്കഽുമ്പഺൾ, രഽ അക്കൗണ്ട് തഽറക്കഺന് ആഗഹ഻ക്കഽന്ന 

വൿക്ത഻യഽീട വ഻ലഺസ ീവര഻ഫ഻ുക്കഷന്  അടക്കമഽള്ള ത഻ര഻ച്ചറ഻യല഻ീനക്കഽറ഻ച്ച് (സഺധഺരണയഺയ഻ സവ഼കര഻ക്കഽന്ന 

ുരഖകൾ ഏറ്റവഽിം പഽത഻യ ഗൿഺസ്/ീടല഻ുഫഺൺ/ഇലക്സട഻സ഻റ്റ഻ ബ഻ൽ അീലലങ്഻ൽ ുറഷന് കഺര്ഡ് അീലലങ്഻ൽ 

ുവഺട്ടര്മഺരഽീട ത഻ര഻ച്ചറ഻യൽ കഺര്ഡ് അീലലങ്഻ൽ ൂഡവ഻ിംഗ് ൂലസന്സ് അീലലങ്഻ൽ പഺസ് ു പഺര്ട്ട് മഽതലഺയവ) 

ഞങ്ങൾ ക്ക് ുനര഻ട്ട് ുബഺധൿീന്ഫുടണ്ടതഽണ്ട്. ബഺങ്഻ിംഗ് സ഻സ്റ്റത്ത഻ൽ  വഞ്ചന നടത്ത഻യഽിം മറ്റ് ദഽരഽപുയഺഗങ്ങൾ  

ീചയ്ക്തഽിം ഉള്ള കഽറ്റകിതൿങ്ങള഻ൽ  ന഻ന്ന് ഭഺവ഻ ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീനയഽിം ീപഺതഽജനങ്ങീളയഽിം ഞങ്ങീളയഽിം 

സിംരക്ഷ്഻ക്കഽന്നത഻ൽ സഹഺയ഻ക്കഽന്നത഻നഽ ുവണ്ട഻യഺണ് ഇത്. 

ബഺങ്഻ന് സമ഼പകഺലത്തഽള്ള രഽ ുഫഺുട്ടഺയഽിം ീപര്മനന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പറഽിം (PAN) ആവശൿമഺണ് അീലലങ്഻ൽ 

അക്കൗണ്ട് തഽറക്കഽന്ന വൿക്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ന് ആദഺയ ന഻കഽത഻ ന഻യമിം (ീസക്ഷ്ന് 139 A കഺണഽക) പകഺരിം ുഫഺിം നമ്പര് 60-

ൽ അീലലങ്഻ൽ 61-ൽ സതൿവഺങ്മാലിം ുനടഽിം. 

o ബഺങ്് കഺലഺകഺലങ്ങള഻ൽ വൿക്തമഺക്കഽന്ന പകഺരിം, അക്കൗണ്ട് ഉടമ അക്കൗണ്ട഻ൽ ന഻ശ്ച഻ത മ഻ന഻മിം ബഺലന്സ് 

ന഻ലന഻ര്ുത്തണ്ടതഽണ്ട്, ഇത് പഺല഻ക്കഺത഻രഽന്നഺൽ  ുസവന ന഻രക്കഽകൾ ഈടഺക്കഽിം. 

o DBS ബഺങ്് ഇന്തൿ ല഻മ഻റ്റഡ് ൂതമഺസ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ പല഻ശ നൽകഽിം. ുസവ഻ിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട് പല഻ശ പത഻ദ഻ന 

ഉൽപന്ന അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ അീലലങ്഻ൽ ീറഗഽുലറ്റര് ആവശൿീന്ഫടഽന്ന പകഺരിം അീലലങ്഻ൽ ബഺങ്ഽകളുീട സവന്തിം 

ത഼രഽമഺനത്ത഻ന്ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ  കണക്കഺക്കഽിം, അത് ചഽരഽങ്ങ഻യത് രാപ നൽ കഽന്ന വ഻ധമഺയ഻ര഻ക്കഽിം 

കണക്കഺക്കഽക. 1. 

o അക്കൗണ്ട് ഉടമയഽീട(കളുീട) ുപര഻ൽ ലഭ഻ക്കഽന്ന ീചക്കഽകളുിം ഡ഻വ഻ഡന്റ് വഺറന്റഽകളുിം ഈ അക്കൗണ്ട഻ലാീട 

മഺതുമ കളക്സട് ീചയ്ഺനഺകാ. അക്കൗണ്ട് ഉടമയഽീട(കളുീട) ുപര഻ൽ  എന് ു ഡഺഴ്സ് ീചയ്ക്ത സഺമ്പത്ത഻ക 

ഇന് സ്ടഽീമന് റഽകൾ  ുസവ഻ിംഗ്സ് ബഺങ്് അക്കൗണ്ട് വഴ഻ കളക്സട് ീചയ്഻ലല. 

o അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾ ബ഻സ഻നസ് ഇടപഺടഽകൾക്കഺയ഻ ഈ ുസവ഻ിംഗ്സ് ബഺങ്് അക്കൗണ്ടഽകൾ ഉപുയഺഗ഻ക്കരഽത്. 
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2.കറണ്ട്അക്കൗണ്ട് 

വൿക്ത഻കൾ, പഺര്ട്ണര്ഷ഻ന്ഫ് സ്ഥഺപനങ്ങൾ, ൂപവറ്റ്, പബ്ല഻ക്സ ല഻മ഻റ്റഡ് കമ്പന഻കൾ, HUFs/ ന഻ശ്ച഻ത 

അുസഺസ഻ുയറ്റുകൾ , ീസഺൂസറ്റ഻കൾ, ടസ്റ്റുകൾ തഽടങ്ങ഻യവയ്ക് ക്ക് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടഽകൾ തഽറക്കഺന് കഴ഻യഽിം. 

ന഻യമപകഺരിം ആവശൿമഺയത഻നഺൽ , ഈ അക്കൗണ്ട് തഽറക്കഽുമ്പഺൾ, രഽ അക്കൗണ്ട് തഽറക്കഺന് ആഗഹ഻ക്കഽന്ന 

വൿക്ത഻യഽീട വ഻ലഺസ ീവര഻ഫ഻ുക്കഷന്  അടക്കമഽള്ള ത഻ര഻ച്ചറ഻യല഻ീനക്കഽറ഻ച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ുനര഻ട്ട് 

ുബഺധൿീന്ഫുടണ്ടതഽണ്ട്. ബഺങ്഻ിംഗ് സ഻സ്റ്റത്ത഻ൽ  വഞ്ചന നടത്ത഻യഽിം മറ്റ് ദഽരഽപുയഺഗങ്ങൾ  ീചയ്ക്തഽിം ഉള്ള 

കഽറ്റകിതൿങ്ങള഻ൽ  ന഻ന്ന് ഭഺവ഻ ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീനയഽിം(കൾ ), ീപഺതഽജനങ്ങീളയഽിം ഞങ്ങീളയഽിം സിംരക്ഷ്഻ക്കഽന്നത഻ൽ 

സഹഺയ഻ക്കഽന്നത഻നഽ ുവണ്ട഻യഺണ് ഇത്. 

അക്കൗണ്ട് തഽറക്കഽന്ന വൿക്ത഻ീയ (വൿക്ത഻കീള) ത഻ര഻ച്ചറ഻യഽന്നത഻ന് ആവശൿമഺയ പസക്തമഺയ ുരഖകള഻ലാീട, 

അക്കൗണ്ട് തഽറക്കഽന്ന വൿക്ത഻ീയ (വൿക്ത഻കീള) തിപ്ത഻കരമഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ  സവയിം അവതര഻ന്ഫ഻ുക്കണ്ടതഽിം 

പര഻ചയീന്ഫടഽുത്തണ്ടതഽിം ബഺങ്഻ന് ീറ ആവശൿകതയഺണ്. ആവശൿമഺയ ുരഖകൾ അക്കൗണ്ട് തഽറക്കഽന്ന സമയത്ത് 

അറ഻യ഻ക്കഽിം. 

ബഺങ്഻ന് സമ഼പകഺലത്തഽള്ള രഽ ുഫഺുട്ടഺയഽിം ീപര്മനന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പറഽിം (PAN) ആവശൿമഺണ് അീലലങ്഻ൽ 

അക്കൗണ്ട് തഽറക്കഽന്ന വൿക്ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ന് (അതഺയത് രജ഻സ്റ്റര് ീചയ്ക്ത/ രജ഻സ്റ്റര് ീചയ്ഺത്ത പഺര് ട്ണര് ഷ഻ന്ഫ്, രജ഻സ്റ്റര് 

ീചയ്ക്ത/ ഇന്ുകഺര്ന്ഫുററ്റഡ് ുബഺഡ഻കൾ/ കമ്പന഻കളുീട പങ്ഺള഻കൾ അടക്കിം) ആദഺയന഻കഽത഻ ന഻യമിം (ീസക്ഷ്ന് 139 

A കഺണഽക) പകഺരിം ുഫഺിം നമ്പര് 60-ൽ  അീലലങ്഻ൽ 61-ൽ സതൿവഺങ്മാലിം ുനടഽിം. 

ബഺങ്് ഭഺവ഻യ഻ീല ഉപുഭഺക്തഺക്കൾക്ക്, സ്ഥഺപനീത്ത ത഻ര഻ച്ചറ഻യഽന്നത഻നഽിം അക്കൗണ്ട് തഽറക്കഽന്ന വൿക്ത഻ീയ/കീള 

ത഻ര഻ച്ചറ഻യഽന്നത഻നഽിം ആവശൿമഺയ ുരഖകളുീട വ഻ശദഺിംശങ്ങൾ നൽകഽിം. 

o കഺലഺകഺലങ്ങള഻ൽ ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ന പകഺരിം, മ഻ന഻മിം ബഺലന്സ് പര഻പഺല഻ുക്കണ്ടതഽണ്ട്, ഇത് 

പഺല഻ക്കഺത഻രഽന്നഺൽ  ന഻രക്കഽകൾ ഈടഺക്കഽിം 

o കറണ്ട് അക്കൗണ്ട഻ൽ സാക്ഷ്഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്ന ീകഡ഻റ്റ് ബഺലന്സഽകൾക്ക് പല഻ശ നൽക഻ലല. 

ഇന഻ പറയഽന്നവയ്ക്ക്ക് DBS ബഺങ്് ഇന്തൿ ല഻മ഻റ്റഡ് ുസവന ന഻രക്കഽകൾ ഈടഺക്കഽിം: 

 വ഻തരണിം ീചയ്ക്ത ീചക്ക് ബഽക്കഽകൾ 

 മ഻ന഻മിം ബഺലന്സ് പര഻പഺല഻ക്കഺത്തത് 

 ീചക്കഽകൾ മടങ്ങൽ മഽതലഺയവ. 

മീറ്റലലഺ ന഻രക്കഽകളുിം ബഺങ്഻ന്ീറ ചഺര്ജഽകളുീട ീഷഡൿാള഻ൽ പട്ട഻കീന്ഫടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നതഽ ുപഺീല. 

 

3.ഭെിംഡിഭപാസിറ്റ്അക്കൗണ്ടുകൾ 

ജ഼വ഻തത്ത഻ന്ീറ എലലഺ ുമഖലകള഻ലഽമഽള്ള ന഻ുക്ഷ്പിം നടത്തഽന്ന വൿക്ത഻കളുീട ആവശൿങ്ങൾക്കഽിം പത഼ക്ഷ്കൾക്കഽിം 

അനഽസിതമഺയ഻ ബഺങ്് വ഻വ഻ധ ന഻ുക്ഷ്പ പദ്ധത഻കൾ രാപീന്ഫടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്. കാടഽതൽ വ഻ശദഺിംശങ്ങൾ അറ഻യഺന്  

ബഺങ്് ജ഼വനക്കഺര് ന഻ങ്ങീള സവഺഗതിം ീചയ്ുകയഽിം ന഻ങ്ങളുീട ആവശൿഺനഽസരണിം വ഻വ഻ധ ന഻ുക്ഷ്പ 

പദ്ധത഻കള഻ീല ന഻ുക്ഷ്പ ുമഖല ീതരീെടഽക്കഺന്  സുന്തഺഷുത്തഺീട സഹഺയ഻ക്കഽകയഽിം ീചയ്ുിം. 

വൿക്ത഻കൾ, പങ്ഺള഻ത്ത സ്ഥഺപനങ്ങൾ, ൂപവറ്റ്, പബ്ല഻ക്സ ല഻മ഻റ്റഡ് കമ്പന഻കൾ, HUFs/ ന഻ശ്ച഻ത അുസഺസ഻ുയറ്റുകൾ  

മഽതലഺയവയ്ക്ക്ക് ുടിം ഡ഻ുന്ഫഺസ഻റ്റ് അക്കൗണ്ടഽകൾ തഽറക്കഺവഽന്നതഺണ്. 
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ന഻യമപകഺരിം ആവശൿമഺയത഻നഺൽ , ഈ അക്കൗണ്ട് തഽറക്കഽുമ്പഺൾ, രഽ അക്കൗണ്ട് തഽറക്കഺന് ആഗഹ഻ക്കഽന്ന 

വൿക്ത഻യഽീട/സ്ഥഺപനത്ത഻ന് ീറ വ഻ലഺസ ീവര഻ഫ഻ുക്കഷന്  അടക്കമഽള്ള ത഻ര഻ച്ചറ഻യല഻ീനക്കഽറ഻ച്ച് ഞങ്ങൾ ക്ക് 

ുനര഻ട്ട് ുബഺധൿീന്ഫുടണ്ടതഽണ്ട്. ബഺങ്഻ിംഗ് സ഻സ്റ്റത്ത഻ൽ  വഞ്ചന നടത്ത഻യഽിം മറ്റ് ദഽരഽപുയഺഗങ്ങൾ  ീചയ്ക്തഽിം ഉള്ള 

കഽറ്റകിതൿങ്ങള഻ൽ  ന഻ന്ന് ഭഺവ഻ ഉപുഭഺക്തഺവ഻ീനയഽിം ീപഺതഽജനങ്ങീളയഽിം ഞങ്ങീളയഽിം സിംരക്ഷ്഻ക്കഽന്നത഻ൽ 

സഹഺയ഻ക്കഽന്നത഻നഽ ുവണ്ട഻യഺണ് ഇത്. അക്കൗണ്ട് തഽറക്കഽന്ന വൿക്ത഻ീയ (വൿക്ത഻കീള) ത഻ര഻ച്ചറ഻യഽന്നത഻ന് 

ബഺങ്഻ന് പസക്തമഺയ ുരഖകൾ ആവശൿമഺണ്. ആവശൿമഺയ ുരഖകൾ അക്കൗണ്ട് തഽറക്കഽന്ന സമയത്ത് 

അറ഻യ഻ക്കഽിം. 

ഇവയ്ക്ക്കഽ പഽറുമ, ബഺങ്഻ന് സ഻ുേച്ചറ഻കളുീട സമ഼പകഺലത്തഽള്ള രഽ ുഫഺുട്ടഺയഽിം ീപര്മനന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പറഽിം 

(PAN) ആവശൿമഺണ് അീലലങ്഻ൽ ഈ അക്കൗണ്ട് തഽറക്കഽന്ന വൿക്ത഻യ഻ൽ  (കള഻ൽ ) ന഻ന്ന്/ സ്ഥഺപനത്ത഻ൽ  ന഻ന്ന് 

ആദഺയന഻കഽത഻ ന഻യമിം (ീസക്ഷ്ന് 139 A കഺണഽക) പകഺരിം ുഫഺിം നമ്പര് 60-ൽ  അീലലങ്഻ൽ 61-ൽ സതൿവഺങ്മാലിം 

ുനടഽിം. 

o ബഺങ്് ന഻ര്ുേശ഻ച്ച഻ട്ടുള്ള എീന്തങ്഻ലഽിം പ഻ഴയ്ക് ക്ക് വ഻ുധയമഺയ഻, ന഻ുക്ഷ്പിം നടത്ത഻യ കഺലയളവ഻ുലക്ക് 

ബഺധകമഺയ പല഻ശ ന഻രക്ക഻ൽ, മറ്റു വ഻ധത്ത഻ൽ വൿക്തമഺക്ക഻യ഻ട്ട഻ീലലങ്഻ൽ, പ഼ീമചൿാര്  പ഻ന്വല഻ക്കലഽകൾ 

അനഽവദന഼യമഺണ്. 

o 7 ദ഻വസത്ത഻ൽ കഽറെ കഺലയളവ഻ൽ  ബഺങ്഻ൽ തഽടരഽന്ന ന഻ുക്ഷ്പത്ത഻ന്ീറ പ഼ീമചൿാര്  പ഻ന്വല഻ക്കലഽകൾക്ക് 

പല഻ശ നൽക഻ലല. 

o ഡ഻ുന്ഫഺസ഻റ്റുകള഻ുന്ഩലഽള്ള പല഻ശ ഡ഻സ്കൗണ്ടഡ് മാലൿത്ത഻ുലഺ ൂതമഺസത്ത഻ുലഺ ൂതമഺസ഻കമഺയ഻ 

കണക്കഺക്കഽന്ന കാട്ടുപല഻ശയ഻ുലഺ (അതഺയത്, പല഻ശയഽീട പഽനര്ന഻ുക്ഷ്പിം) അീലലങ്഻ൽ ന഻ശ്ച഻ത ഡ഻ുന്ഫഺസ഻റ്റ് 

സ്ക഼മ഻ന് ക഼ഴ഻ൽ ബഺധകമഺകഽന്ന ന഻ുക്ഷ്പകന്  ീതരീെടഽത്ത ഒപ്ഷന഻ൽ കഺലഺവധ഻ പാര്ത്ത഻യഺകഽന്ന 

ത഼യത഻യ഻ുലഺ നൽകഽിം 

o ീമചൿാര഻റ്റ഻ ന഻ര്ുേശങ്ങൾ ന഻ര്ബന്ധമഺണ്, അത് ന഻ുക്ഷ്പിം ബഽക്ക് ീചയ്ുന്ന സമയത്ത് ഉപുഭഺക്തഺവ് 

നൽകഽകയഽിം സ഻സ്റ്റത്ത഻ൽ അപ്ുഡറ്റ് ീചയ്ുകയഽിം ീചയ്ുിം. ീമചൿാര഻റ്റ഻ ന഻ര്ുേശങ്ങൾ  ഇലലഺീത രഽ ന഻ുക്ഷ്പിം 

സവ഼കര഻ക്കഽന്ന പക഻യ ബഺങ്഻ന് ഇലല 

o ആദഺയ ന഻കഽത഻ അുതഺറ഻റ്റ഻കൾ കഺലഺകഺലങ്ങള഻ൽ വൿക്തമഺക്കഽന്ന പര഻ധ഻ വീരയഽള്ള ബഺങ്് 

ന഻ുക്ഷ്പങ്ങളുീട പല഻ശ ആദഺയ ന഻കഽത഻യ഻ൽ ന഻ന്ന് ഴ഻വഺക്ക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ. ന഻ലവ഻ൽ, ന഻ുക്ഷ്പങ്ങളുീട 

ീമഺത്തിം പല഻ശ, ഒുരഺ ന഻ുക്ഷ്പകനഽിം, ഒുരഺ ബഺഞ്ച഻നഽിം, രഽ സഺമ്പത്ത഻ക വര്ഷത്ത഻ൽ 40,000 രാപ (മഽത഻ര്ന്ന 

പൗരന്ഩഺര്ക്ക് 50,000 രാപ) കവ഻യഽന്നഽീവങ്഻ൽ, ആദഺയന഻കഽത഻ അുതഺറ഻റ്റ഻കൾ അനഽശഺസ഻ക്കഽന്ന 

ന഻രക്കഽകള഻ൽ അത് ഉറവ഻ടത്ത഻ീല ന഻കഽത഻ ക഻ഴ഻വ഻ന് (TDS) വ഻ുധയമഺയ഻ര഻ക്കഽിം. 

o ന഻കഽത഻ ക഻ഴ഻വ഻ലലഺീത ന഻ുക്ഷ്പങ്ങൾക്ക് പല഻ശ ലഭ഻ക്കഺന് , സഺമ്പത്ത഻ക വര്ഷത്ത഻ന്ീറ തഽടക്കത്ത഻ൽ 

ന഻ുക്ഷ്പകന് ുഫഺറിം നമ്പര് 15G/Hൽ സതൿവഺങ്മാലിം നൽകഺവഽന്നതഺണ്. 
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o ന഻ലവ഻ലഽള്ള ആദഺയന഻കഽത഻ ന഻യമങ്ങൾ ക്ക് അനഽസിതമഺയ഻ ക഻ഴ഻ച്ച ന഻കഽത഻ക്ക് ബഺങ്് ൂതമഺസ 

അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഏക഼കിത TDS സര്ട്ട഻ഫ഻ക്കറ്റ് നൽകഽിം.  വ഻വ഻ധ ന഻ുക്ഷ്പ പദ്ധത഻കൾക്ക് അനഽസിതമഺയഺണ് 

ബഺങ്് ന഻ുക്ഷ്പങ്ങൾക്ക് പല഻ശ നൽകഽന്നത്. പല഻ശ ന഻രക്കഽകൾ കഺലഺകഺലങ്ങള഻ൽ ുഭദഗത഻ ീചയ്ുകയഽിം 

ീപഺതഽജനങ്ങീള അറ഻യ഻ക്കഽകയഽിം ീചയ്ുിം. 

o ുഭദഗത഻ ീചയ്ക്ത പല഻ശ ന഻രക്കഽകൾ റ഻നൿാവലഽകൾക്കഽിം പഽത഻യ ന഻ുക്ഷ്പങ്ങൾക്കഽിം മഺതുമ 

ബഺധകമഺകാ, ന഻ലവ഻ലഽള്ള ന഻ുക്ഷ്പങ്ങൾക്ക് കരഺര് ന഻രക്ക഻ലഽള്ള പല഻ശ ലഭ഻ക്കഽന്നത് തഽടരഽിം. 

 

4.ഭബസിക്ഭസവിിംഗ്സ്ബാങ്്ഡിഭപാസിറ്റ്അക്കൗണ്ട്(BSBDA): 

ുബസ഻ക്സ ുസവ഻ിംഗ്സ് ബഺങ്് ഡ഻ുന്ഫഺസ഻റ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നത് മ഻ന഻മിം ബഺലന്സ഻ന് ീറ ആവശൿകതയ഻ലലഺത്ത, 

പത഻വ് ബഺങ്഻ിംഗ് ഇടപഺടഽകൾക്കഽള്ള ലള഻തമഺയ ുബസ഻ക്സ അക്കൗണ്ട് ആണ്. ന഻ലവ഻ലഽള്ള ീറഗഽുലഷന്  പകഺരിം 

അക്കൗണ്ട് ഉടമയ്ക്ക്ക് ആവശൿമഺയ ീചക്ക് ബഽക്കഽിം നൽകഽിം. 

 

5.മമനര്അക്കൗണ്ടുകൾ 

ൂമനറഽീട ുപര഻ൽ രഽ അക്കൗണ്ട് തഽറക്കഽകയഽിം അക്കൗണ്ട് തഽറക്കഽന്ന സമയത്ത് വൿക്തമഺക്ക഻യ഻ട്ടുള്ള സവഺഭഺവ഻ക 

രക്ഷ്ഺധ഻കഺര഻ക്ക് ഒന്ഫുററ്റ് ീചയ്ുകയഽിം ീചയ്ഺിം. എന്ന഻രഽന്നഺലഽിം, ൂമനര്  പഺയപാര്ത്ത഻യഺകഽുമ്പഺൾ, 

രക്ഷ്഻തഺവഽിം പഺയപാര്ത്ത഻യഺയ ൂമനറഽിം അടഽത്തഽള്ള ബഺഞ്ച് സന്ദര്ശ഻ക്കഽകയഽിം ൂമനര് അക്കൗണ്ട് 

പര഻വര്ത്തനിം ീചയ്ുന്നത഻ന് ആവശൿമഺയ ഐഡ഻ ുരഖകളുിം വ഻ലഺസ ീതള഻വഽകളുിം ഏറ്റവഽിം പഽത഻യ 

ുഫഺുട്ടഺയഽിം മഺതികഺ ന്ഫുിം നൽകഽകയഽിം ുവണിം. 

ുമൽപറെവ പഺല഻ക്കഺത഻രഽന്നഺൽ , അത്തരിം ൂമനര് അക്കൗണ്ടഽകളുീട പര഻പഺലനിം ബഺങ്് അത഻ന്ീറ 

വ഻ുവചനഺധ഻കഺരത്ത഻ൽ ഏീറ്റടഽക്കഽന്നത഻ുലക്ക് നയ഻ുച്ചക്കഺിം എന്ന കഺരൿിം ഉപുഭഺക്തഺക്കൾ ശദ്ധ഻ുക്കണ്ടതഽണ്ട് 

 

6.നിരക്ഷരരുടെ/കാഴ്ചപരിമിതരുടെഅക്കൗണ്ട് 

ന഻രക്ഷ്രരഺയ വൿക്ത഻യഽീട കറന്റ് അക്കൗണ്ടഽകൾ അലലഺത്ത ഡ഻ുന്ഫഺസ഻റ്റ് അക്കൗണ്ടഽകൾ ബഺങ്഻ൽ  

തഽറക്കഺവഽന്നതഺണ്. പസ്തഽത ന഻ുക്ഷ്പകനഽിം ബഺങ്഻നഽിം അറ഻യഺവഽന്ന രഽ സഺക്ഷ്഻ുയഺീടഺന്ഫിം അുേഹിം/അവര്  

ുനര഻ട്ട് ബഺങ്഻ൽ വ഻ള഻ച്ചഺൽ അത്തരിം വൿക്ത഻ക്ക് അക്കൗണ്ട് തഽറക്കഺവഽന്നതഺണ്. സഺധഺരണഗത഻യ഻ൽ , ഇത്തരിം 

ുസവ഻ിംഗ്സ് ബഺങ്് അക്കൗണ്ടഽകൾക്ക് ീചക്ക് ബഽക്ക് സൗകരൿിം നൽകഺറ഻ലല. ഡ഻ുന്ഫഺസ഻റ്റ് തഽക പ഻ന്വല഻ക്കൽ / 

ത഻ര഻ച്ചടയ്ക്ക്കൽ  / അീലലങ്഻ൽ പല഻ശ പ഻ന് വല഻ക്കൽ  സമയത്ത്, അക്കൗണ്ട് ഉടമ പസ്തഽത വൿക്ത഻യഽീട 

ത഻ര഻ച്ചറ഻യൽ  പര഻ുശഺധ഻ുക്കണ്ട അിംഗ഼കിത ഒഫ഼സറഽീട സഺന്ന഻ധൿത്ത഻ൽ അുേഹത്ത഻ന്ീറ / അവരഽീട 

ീപരഽവ഻രൽ  മഽദുയഺ അടയഺളുമഺ പത഻ന്ഫ഻ുക്കണ്ടതഺണ്. ബഺങ്് ഫ഼ഷൿൽ  ന഻രക്ഷ്രരഺയ / കഺഴ്ച പര഻മ഻ത഻യഽള്ള 

വൿക്ത഻ക്ക് പസ്തഽത അക്കൗണ്ട഻ുന്ഩലഽള്ള ന഻ബന്ധനകളുിം വൿവസ്ഥകളുിം വ഻ശദ഼കര഻ച്ചു നൽ കഽിം 

 

7.മരണടപട്ടഉപഭ ാക്താക്കളുടെഅക്കൗണ്ടിടലബാലൻസ്

ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവര്ക്ക്/അവകാശടപട്ടവര്ക്ക്നൽകൽ 



സിറ്റിസണ്സ്ചാര്ട്ടര് 

2022 ജാൂല 

 

 

 

RBI ന഻ര്ുേശ഻ച്ച പകഺരിം, മരണീന്ഫട്ട ന഻ുക്ഷ്പകരഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫട്ട ീെയ഻മഽകൾ ത഼ര്ന്ഫഺക്കഽന്നത് കഴ഻യഽന്നത 

ലള഻തമഺീണന്ന് ഉറന്ഫഺക്കഺന് ബഺങ്് നടപട഻കമങ്ങൾ സവ഼കര഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. 

ഉൾീന്ഫട്ട തഽക എത തീന്ന ആയ഻രഽന്നഺലഽിം ന഻യമപരമഺയ അവകഺശ഻കള഻ൽ ന഻ന്ന് പ഻ന്തഽടര്ച്ചഺവകഺശ 

സര്ട്ട഻ഫ഻ക്കറ്റ഻ന് ബഺങ്് ന഻ര്ബന്ധ഻ക്ക഻ലല. എന്ന഻രഽന്നഺലഽിം, ീെയ഻മഽകൾ ത഼ര്ന്ഫഺക്കഺന്  ഉച഻തമഺയ ര഼ത഻കൾ  

പര഻ഗണ഻ക്കഽുമ്പഺൾ രഽ ഇന് ഡ഻മ഻ന഻റ്റ഻ ുബഺണ്ട് സവ഼കര഻ക്കൽ  അടക്കമഽള്ള സഽരക്ഷ്ഺ മഺര്ഗങ്ങൾ ബഺങ്് 

ൂകീക്കഺള്ളുിം. 

ഡ഻ുന്ഫഺസ഻റ്റര്  ബഺങ്഻ൽ ുനഺമ഻ുനഷന് രജ഻സ്റ്റര് ീചയ്ക്ത഻ട്ടുീണ്ടങ്഻ൽ, മരണീന്ഫട്ട ഡ഻ുന്ഫഺസ഻റ്ററഽീട അക്കൗണ്ട഻ീല 

ബഺക്ക഻ തഽക, ുനഺമ഻ന഻യഽീട ത഻ര഻ച്ചറ഻യൽ  ബഺങ്഻ന് തിപ് ത഻കരമഺയ഻ ുബഺധൿീന്ഫട്ടു കഴ഻യഽുമ്പഺൾ , ുനഺമ഻ന഻യഽീട 

അക്കൗണ്ട഻ുലക്ക് ടഺന്സ്ഫര് ീചയ്ീന്ഫടഽകുയഺ/നൽ കീന്ഫടഽകുയഺ ീചയ്ുിം 

ബഺങ്഻ൽ ുനഺമ഻ുനഷന് രജ഻സ്റ്റര് ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ന ുജഺയ഻ന്റ് അക്കൗണ്ട഻ന്ീറ കഺരൿത്ത഻ലഽിം മഽകള഻ൽ പറെ 

നടപട഻കമിം പ഻ന്തഽടരഽിം 

രഽ ുജഺയ഻ന്റ് ഡ഻ുന്ഫഺസ഻റ്റ് അക്കൗണ്ട഻ൽ, ുജഺയ഻ന്റ് അക്കൗണ്ട് ഉടമകള഻ൽ രഺൾ മരണീന്ഫടഽകയഺീണങ്഻ൽ , 

മര഻ച്ച വൿക്ത഻യഽീട ന഻യമപരമഺയ അവകഺശ഻കൾക്കഽിം ജ഼വ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്ന ഡ഻ുന്ഫഺസ഻റ്റര് ക്കഽിം (കൾ ക്കഽിം) ബഺങ്് 

സിംയഽക്തമഺയ഻ പണിം നൽുകണ്ടതഽണ്ട്. വ഻ശദഺിംശങ്ങൾക്ക് ദയവഺയ഻ DBIL ഡ഻ുന്ഫഺസ഻റ്റ് ുപഺള഻സ഻ റഫര്  ീചയ്ുക. 

ുനഺമ഻ുനഷന്  നൽ കഺത഻ര഻ക്കഽകയഺീണങ്഻ൽ , ബഺങ്഻ന് നൿഺയമഺയ സിംശയങ്ങൾ ഇലലഺത഻ര഻ക്കഽകയഽിം 

അവകഺശ഻കൾക്ക഻ടയ഻ൽ തര്ക്കങ്ങൾ ഇലലഺത഻ര഻ക്കഽകയഽിം ആീണങ്഻ൽ , എലലഺ ന഻യമപരമഺയ അവകഺശ഻കളുിം 

അീലലങ്഻ൽ ന഻യമപരമഺയ അവകഺശ഻കൾ  ചഽമതലീന്ഫടഽത്ത഻യ വൿക്ത഻യഽിം സിംയഽക്തമഺയ അുപക്ഷ്യഽിം 

ഇന് ഡ഻മ഻ന഻റ്റ഻യഽിം നൽ കഽുമ്പഺൾ  മരണീന്ഫട്ട വൿക്ത഻യഽീട അക്കൗണ്ട഻ൽ ബഺക്ക഻യഽള്ള തഽക ബഺങ്഻ന്ീറ ുബഺര്ഡ് 

കഺലഺകഺലങ്ങള഻ൽ അിംഗ഼കര഻ക്കഽന്ന പര഻ധ഻ വീര ന഻യമപരമഺയ ുരഖകൾ ക്ക് ന഻ര്ബന്ധ഻ക്കഺീത ബഺങ്് നൽകഽിം. 

ന഻യമപരമഺയ നടപട഻കമങ്ങൾ പാര്ത്ത഼കര഻ക്കഽന്നത഻ീല കഺലതഺമസത്ത഻ന്ീറ ുപര഻ൽ ന഻ുക്ഷ്പകര് 

ബഽദ്ധ഻മഽട്ട഻ലഺകഽന്ന഻ീലലന്ന് ഉറന്ഫഺക്കഺനഺണ഻ത്. 

 

8.ടകഡിറ്റ്കാര്ഡുകൾ 

ീകഡ഻റ്റ് കഺര്ഡ് എന്നത് ീകഡ഻റ്റ് പര഻ധ഻യ഻ൽ  ചരക്കഽകളുിം ുസവനങ്ങളുിം വഺങ്ങഺനഽിം ീകഡ഻റ്റ഻ൽ പണിം (കൿഺഷ് 

ല഻മ഻റ്റ഻ന്ീറ പര഻ധ഻ വീര) വഺയ്ക്പഺ സൗകരൿത്ത഻ൽ  ലഭൿമഺക്കഺനഽിം ഉപുയഺഗ഻ക്കഺവഽന്ന രഽ വൿത഻ര഻ക്ത 

ത഻ര഻ച്ചറ഻യൽ നമ്പറഽള്ള രഽ ുപയ്ക് ീമന്റ് സൗകരൿമഺണ്. കഺര്ഡ് ഇഷൿാ ീചയ്ക്ത ന഻ബന്ധനകൾ ക്കഽിം 

വൿവസ്ഥകൾ ക്കഽിം അനഽസിതമഺയ഻ അനഽവദ഻ച്ച ീകഡ഻റ്റഺയ഻ എടഽത്ത ബഺക്ക഻ തഽക രഽ ന഻ശ്ച഻ത കഺലയളവ് 

അവസഺന഻ക്കഽുമ്പഺുഴക്കഽിം പാര്ണമഺുയഺ ഭഺഗ഻കമഺുയഺ ത഼ര്ന്ഫഺക്കഺവഽന്ന ര഼ത഻യ഻ൽ  ീകഡ഻റ്റ്/വഺയ്ക്പ 

ത഻ര഻ച്ചടയ്ക്ക്കഺനഺയ഻ കഺര്ഡ് അിംഗത്ത഻ന് തഽടര് ന്ന് ബഺങ്് ബ഻ൽ അയക്കഽിം. കഺര്ഡ് അിംഗത്ത഻ന്ീറ ന഻ബന്ധനകളുിം 

വൿവസ്ഥകളുിം അട഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻യഺണ് പല഻ശ ഈടഺക്കഽന്നത്. കഺര്ഡ് അിംഗിം ച഻ല സമയങ്ങള഻ൽ ഫ഼സ് 

അടയ്ക് ു ക്കണ്ട഻ വുന്നക്കഺിം (വഺര്ഷ഻ക ഫ഼സ് മഽതലഺയവ), അത് കഺര്ഡ് അുപക്ഷ്഻ക്കഽന്ന സമയുത്തഺ കഺര്ഡ് 

ബന്ധത്ത഻ന്ീറ ആയഽഷ്കഺലയളവ഻ുലഺ വൿക്തമഺയ഻ അറ഻യ഻ക്കഽിം. 
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അുപക്ഷ്കര്ക്ക് DBS ബഺങ്് ബഺന്ഡഡ് കഺര്ഡഽകളുിം ുകഺ-ബഺന്ഡഡ് കഺര്ഡഽകളുിം അടക്കിം, എന്നഺൽ അത഻ൽ 

മഺതിം പര഻മ഻തീന്ഫടഺീത, ൂവവ഻ധൿമഺര്ന്ന DBS ബഺങ്് ീകഡ഻റ്റ് കഺര്ഡഽകള഻ൽ ന഻ന്ന് ീതരീെടഽക്കഺിം. ഒുരഺ 

കഺര്ഡഽിം അത഻ന്ീറ തനതഺയ സവ഻ുശഷതകളുിം റ഻വഺര് ഡ഻ങ് ുനട്ടങ്ങളുിം സഹ഻തമഺണ് എത്തഽന്നത്. അത് 

അുപക്ഷ്ഺ സമയത്ത് കാടഺീത/അീലലങ്഻ൽ തഽടര് ന്ന് ആശയവ഻ന഻മയത്ത഻നഽള്ള വ഻വ഻ധ ചഺനലഽകൾ ഉപുയഺഗ഻ച്ച് 

അറ഻യ഻ക്കഽകയഽിം ീചയ്ുിം. കഺലഺകഺലങ്ങള഻ൽ മ഻കച്ച ഒഫറഽകൾ നൽ ക഻ീക്കഺണ്ട് ഉപുഭഺക്തി അനഽഭവിം 

ീമച്ചീന്ഫടഽത്തഽകയഺണ് ബഺങ്഻ന് ീറ ലക്ഷ്ൿിം. 

രഽ ഉപുഭഺക്തഺവ് ീകഡ഻റ്റ് കഺര്ഡ഻ന് അുപക്ഷ്഻ക്കഽുമ്പഺൾ, കഺലഺകഺലങ്ങള഻ൽ അപ്ുഡറ്റ് ീചയ്ുന്ന ീറഗഽുലറ്ററ഻ 

ആവശൿകതകൾക്ക് അനഽസിതമഺയ഻, അുപക്ഷ്഻ക്കഽന്ന വൿക്ത഻യഽീട KYC വ഻ശദഺിംശങ്ങൾ ബഺങ്് പര഻ുശഺധ഻ക്കഽിം 

 

ബഺങ്഻ന്ീറ നയത്ത഻ന് അനഽസിതമഺയ഻ KYCക്കഽിം മറ്റ് ീവര഻ഫ഻ുക്കഷനഽകൾക്കഽിം ആവശൿമഺയ ുരഖകളുീട 

വ഻ശദഺിംശങ്ങൾ ബഺങ്് ഭഺവ഻ ഉപുഭഺക്തഺക്കൾക്ക് നൽകഽിം. 

അഭൿര് ത്ഥ഻ക്കഺീത കഺര്ഡഽകൾ വ഻തരണിം ീചയ്഻ലല. സവ഼കര്ത്തഺവ഻ന്ീറ സമ്മതമ഻ലലഺീത അഭൿര് ത്ഥ഻ക്കഺത്ത രഽ 

കഺര്ഡ് വ഻തരണിം ീചയ്ുകയഽിം ആക്സട഻ുവറ്റ് ീചയ്ുകയഽിം ീചയ്ക്തഺൽ, ീറഗഽുലറ്ററ഻ 

മഺര്ഗന഻ര്ുേശങ്ങൾക്കനഽസിതമഺയ഻ പ഻ഴുയഺീടഺന്ഫിം ബഺങ്് ചഺര്ജഽകൾ എീന്തങ്഻ലഽിം ഉീണ്ടങ്഻ൽ  ഉടനട഻ റ഻ുവഴ് സ് 

ീചയ്ുിം. അത്തരിം അഭൿര് ത്ഥ഻ക്കഺത്ത കഺര്ഡഽകളുീട ദഽരഽപുയഺഗിം മാലിം ഉണ്ടഺകഽന്ന ഏത് നഷ്ടത്ത഻ന് ീറയഽിം 

ഉത്തരവഺദ഻ത്തിം ബഺങ്഻നഺയ഻ര഻ക്കഽിം 

ഇഷൿാ ീചയ്ക്ത കഺര്ഡഽകൾുക്കഺ കഺര്ഡ഻ീനഺന്ഫിം വഺഗ്ദഺനിം ീചയ്ുന്ന മറ്റ് ഉൽപന്നങ്ങൾുക്കഺ ഉള്ള സമ്മതിം 

പതൿക്ഷ്മഺയ഻ര഻ക്കണിം, അത് പുരഺക്ഷ്മഺയ഻ര഻ക്കരഽത്. ീകഡ഻റ്റ് കഺര്ഡ് ഉപുഭഺക്തഺക്കൾക്ക് അഭൿര് ത്ഥ഻ക്കഺത്ത 

വഺയ്ക്പകുളഺ മറ്റ് ീകഡ഻റ്റ് സൗകരൿങ്ങുളഺ വഺഗ്ദഺനിം ീചയ്഻ലല. 

ബഺങ്് ഏകപക്ഷ്഼യമഺയ഻ ീകഡ഻റ്റ് കഺര്ഡഽകൾ അപ് ു ഗഡ് ീചയ്ുകയഽിം ീകഡ഻റ്റ് പര഻ധ഻കൾ വര്ധ഻ന്ഫ഻ക്കഽകയഽിം 

ീചയ്഻ലല. ന഻ബന്ധനകള഻ലഽിം വൿവസ്ഥകള഻ലഽിം എീന്തങ്഻ലഽിം മഺറ്റിം/ങ്ങൾ  ഉണ്ടഺകഽുമ്പഺീഴലലഺിം കടിം വഺങ്ങഽന്ന 

വൿക്ത഻യഽീട മഽന്കാര് സമ്മതിം വഺങ്ങഽിം. 

ഉപുഭഺക്തഺവഽമഺയ഻ ആശയവ഻ന഻മയിം നടത്തഺനഽള്ള വ഻വ഻ധ ചഺനലഽകള഻ലാീട ബഺങ്് ഭഺവ഻ 

ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന്/ഉപുഭഺക്തഺക്കൾക്ക് 'ഏറ്റവഽിം സഽപധഺന ന഻ബന്ധനകളുിം വൿവസ്ഥകളുിം' (MITC) നൽകഽിം. ബഺങ്് 

അത഻ന്ീറ ീവബ് ൂ സറ്റ഻ൽ ചഺര്ജഽകളുീട ീഷഡൿാൾ പദര്ശ഻ന്ഫ഻ക്കഽകയഽിം ഭഺവ഻ 

ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന്/ഉപുഭഺക്തഺക്കൾക്ക് MITCീക്കഺന്ഫിം അത് നൽകഽകയഽിം ീചയ്ുിം. കഺര്ഡ഻ീല വഺര്ഷ഻ക ശതമഺന 

ന഻രക്കഽകളുിം (APR) ുലറ്റ് ഫ഼സഽിം കണക്കഺക്കഽന്ന ര഼ത഻ നന്നഺയ഻ മനസ്സ഻ലഺക്കഺന്  ഉദഺഹരണങ്ങൾ സഹ഻തിം 

വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽിം. 

പസ്തഽത മഺസീത്ത ുപയ്ക്ീമന്റഽകളുിം ഇടപഺടഽകളുിം കഺണ഻ക്കഽന്ന രഽ പത഻മഺസ ുസ്റ്ററ്റ്ീമന്റ് ബഺങ്് കഺര്ഡ് 

അിംഗത്ത഻ന് അയക്കഽിം, പസ്തഽത കഺലയളവ഻ൽ കഺര്ഡ് സജ഼വമഺയ഻രഽീന്നങ്഻ൽ. കഺര്ഡ് സജ഼വമഺയ഻രഽീന്നങ്഻ലഽിം 

പസ്തഽത കഺലയളവ഻ൽ ഇടപഺടഽകീളഺന്നഽിം നടത്തഺത്ത പക്ഷ്ിം ുസ്റ്ററ്റ് ീമന്റഽകൾ ഉപുഭഺക്തഺക്കൾക്ക് അയക്ക഻ലല. 

കഺര്ഡ് അക്കൗണ്ട് കറണ്ട് ആയ഻ ന഻ലന഻ര്ത്തഺനഽിം പ഻ഴ ചഺര്ജഽകൾ ഴ഻വഺക്കഺനഽിം ുപയ്ക്ീമന് റ് കഽട഻ശ്ശ഻കയഺകഽന്ന 

ത഼യത഻യ഻ൽ മ഻ന഻മിം കഽട഻ശ്ശ഻ക തഽകീയങ്഻ലഽിം അടച്ച഻ട്ടുീണ്ടന്ന് ഉപുഭഺക്തഺക്കൾ ഉറന്ഫഺക്കണിം. രഽ ഭഺഗ഻ക  
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ുപയ്ക് ീമന്റ് ആണ് നടത്തഽന്നീതങ്഻ൽ, പല഻ശ രഹ഻ത കഺലയളവ് ഉണ്ടഺക഻ലല. ശരഺശര഻ പത഻ദ഻ന ബഺലന്സ് ര഼ത഻ 

വഴ഻ പല഻ശ ന഻രക്കഽകൾ ബഺധകമഺകഽിം (പഽത഻യ വഺങ്ങലഽകൾ, ഉീണ്ടങ്഻ൽ , അവയ്ക്ക്ക് അടക്കിം). 

കഺര്ഡ഻ന് ീറ കഽട഻ശ്ശ഻കയ്ക് ീക്കത഻ീര ലഭ഻ക്കഽന്ന ുപയ്ക് ീമന്റഽകൾ എലലഺ ന഻കഽത഻കളുിം ഫ഼സഽകളുിം മറ്റ് ന഻രക്കഽകളുിം 

പല഻ശ ന഻രക്കഽകളുിം കൿഺഷ് അഡവഺന്സഽകളുിം പര് ു ച്ചസഽകളുിം എന്ന഻ങ്ങീന അതഺതഽ കമത്ത഻ൽ വകയ഻രഽത്തഽിം. 

 

രഽ കഺര്ഡ് നഷ് ടീന്ഫടഽകുയഺ ുമഺഷ് ട഻ക്കീന്ഫടഽകുയഺ അനഽച഻ത സ്ഥഺനത്ത് ആയ഻ുന്ഫഺകഽകുയഺ ീചയ്ക് തഺൽ 

അീലലങ്഻ൽ മീറ്റഺരഺൾക്ക് പ഻ുന്നഺ മറ്റ് സഽരക്ഷ്ഺ വ഻വരങ്ങുളഺ അറ഻യഺീമങ്഻ൽ , ഉപുഭഺക്തഺക്കൾ ഉടന് തീന്ന 24-

മണ഻ക്കാര് DBS ബഺങ്് ുകഺൾ ീസന്ററ഻ൽ ബഺങ്ഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫടണിം. ീകഡ഻റ്റ് കഺര്ഡഽകൾക്കഺയ഻ തഺീഴ 

നൽക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ന വ഻വരങ്ങൾ ക്ക് DBS ബഺങ്് ീഹൽന്ഫ് ൂലന഻ൽ  ബന്ധീന്ഫടഽക: 

കഺര്ഡഽകളുീട ീഹൽന്ഫ് ൂലന് - 1860 267 6789, ഇ-ീമയ഻ൽ: SuperCardCare@dbs.com. ഇന഻ന്ഫറയഽന്ന ഏത് 

സഺഹചരൿങ്ങള഻ലഽിം രഽ പരഺത഻ ുലഺഗ് ീചയ്ഺുനഺ ന഻ങ്ങളുീട കഺര്ഡ് ുബ്ലഺക്ക് ീചയ്ഺുനഺ ഉടന് ഞങ്ങീള 

ബന്ധീന്ഫടഽക: 

 ന഻ങ്ങളുീട DBS ീകഡ഻റ്റ് കഺര്ഡ് നഷ്ടീന്ഫട്ടു. 

 ന഻ങ്ങൾ നടത്തഺത്ത രഽ ഇടപഺട഻ന് ന഻ങ്ങൾക്ക് രഽ അുലര്ട്ട് ലഭ഻ച്ചു. 

ന഻ങ്ങളുീട ീകഡ഻റ്റ് കഺര്ഡ഻ന്ീറ വഞ്ചനഺപരമഺയ അീലലങ്഻ൽ അനധ഻കിതമഺയ ഉപുയഺഗിം ന഻ങ്ങൾ 

സിംശയ഻ക്കഽന്നഽ 

 പണിം പ഻ന്വല഻ക്കഺന് ന഻ങ്ങൾ രഽ ATM ഉപുയഺഗ഻ക്കഽകയഽിം, ആ പണിം ീമഷ഼ന഻ൽ  ന഻ന്ന് വ഻തരണിം 

ീചയ്ുകയഽമഽണ്ടഺയ഻ലല 

ീകഡ഻റ്റ് ഇന്ഫര്ുമഷന് കമ്പന഼സ് (ീറഗഽുലഷന്) ആക്സട്, 2005 അനഽസര഻ച്ച്, RBI അിംഗ഼കിത ീകഡ഻റ്റ് 

ബൿാുറഺകൾ ക്ക് സ്ഥ഻ത഻വ഻വര വ഻ശദഺിംശങ്ങുളഺീടഺന്ഫിം കറണ്ട് ബഺലന്സ്, ുപയ്ക് ീമന്റ് ചര഻തിം എന്ന഻വ 

അടക്കമഽള്ളവയഺീണങ്഻ലഽിം അത഻ൽ മഺതിം പര഻മ഻തീന്ഫടഺത്ത ീകഡ഻റ്റ് വ഻വരങ്ങൾ ബഺങ്് പങ്ഽ വയ്ക്ക്കഽിം. 

 

ചഺര്ജ് തര്ക്കങ്ങളുീണ്ടങ്഻ൽ, ബഺങ്഻ീന ഉടന് അറ഻യ഻ക്കഽകയഽിം കഺലഺകഺലങ്ങള഻ൽ  ഉള്ള നഷ്ടപര഻ഹഺര നയിം / RBI 

മഺര്ഗന഻ര്ുേശങ്ങള഻ലാീട വഴ഻കഺട്ട഻യഺകഽന്ന ആന്തര഻ക നടപട഻കമങ്ങൾ എന്ന഻വ ബഺങ്് പ഻ന്തഽടരഽകയഽിം ീചയ്ുിം. 

അത്തരിം വ഻വരങ്ങൾ ലഭ഻ക്കഽകയഺീണങ്഻ൽ , ബഺങ്് തഺൽകഺല഻ക അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ആ ചഺര്ജ് റ഻ുവഴ്സ് 

ീചയ്ക്ുതക്കഺിം. തഽടര്ന്നഽള്ള അുനവഷണങ്ങൾ പാര്ത്ത഻യഺകഽുമ്പഺൾ, അത്തരിം ചഺര്ജഽകളുീട ബഺധൿത അക്കൗണ്ട് 

ഉടമയ്ക്ക്ക്/കഺര്ഡ് ഉടമയ്ക്ക്ക് ഉള്ളതഺീണന്ന് ഉറന്ഫഺക്ക഻യഺൽ, തഽടര്ന്നഽള്ള ുസ്റ്ററ്റ്ീമന് റ഻ൽ  ആ ചഺര്ജ് 

പഽനസ്ഥഺപ഻ക്കഽിം. പരഺത഻ ുബഺധ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്ന വൿക്ത഻ക്ക് മുറ്റീതങ്഻ലഽിം പരഺത഻കൾ/ആവലഺത഻കൾ ഉീണ്ടങ്഻ൽ  അവ 

ബഺങ്഻ീന അറ഻യ഻ക്കഺന്  ബഺങ്഻ന്ീറ ീവബ് ൂ സറ്റ഻ൽ ലഭൿമഺയ പരഺത഻ നയമനഽസര഻ച്ച് സമയ പര഻ധ഻ 

ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽിം. രഽ ബ഻ലല഻ിംഗ് തര്ക്കീത്തക്കഽറ഻ച്ച് കഺര്ഡ് അിംഗിം ബഺങ്഻ീന അറ഻യ഻ച്ചഺൽ, തര്ക്കിം 

പര഻ഹര഻ക്കഽന്നത് വീര ബൿാുറഺയ഻ൽ റ഻ുന്ഫഺര്ട്ട് ീചയ്ുന്നത് തഺൽക്കഺല഻കമഺയ഻ ബഺങ്് ന഻ര്ത്ത഻വയ്ക്ക്കഽിം. 
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കഺര്ഡഽകള഻ുന്ഩലഽള്ള വഞ്ചനഺപരമഺയ ഉപുയഺഗ ശമങ്ങൾ ഉപുഭഺക്തഺക്കൾ ഉടന് ബഺങ്഻ൽ റ഻ുന്ഫഺര്ട്ട് ീചയ്ണിം; 

അുന്ഫഺുഴ തഽടര് ന്നഽിം ഉപുയഺഗ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഺന്  കഺര്ഡ് ുബ്ലഺക്ക് ീചയ്ീന്ഫടാ. DBS ുകഺൾ ീസന്റര് ീഹൽപ് 

ൂലന്/ഇീമയ഻ൽ ഉപുയഺഗ഻ച്ച് ഈ റ഻ുന്ഫഺര്ട്ട഻ിംഗ് ന഻ര് വഹ഻ക്കഺിം. ഉപുഭഺക്തഺക്കൾ തങ്ങളുീട ീമഺൂബൽ 

നമ്പറഽകൾ എലലഺയ്ക് ു ന്ഫഺഴഽിം ബഺങ്഻ൽ  അപ് ു ഡറ്റ് ീചയ്ുന്നഽീണ്ടന്ന് ഉറന്ഫഺക്കണിം. ീകഡ഻റ്റ് കഺര്ഡ് ഇഷൿാ 

ീചയ്ുുമ്പഺഴഽിം ബഺങ്് അക്കൗണ്ടഽകൾ തഽറക്കഽുമ്പഺഴഽിം ഉപുഭഺക്തഺക്കൾ ന഻ര്ബന്ധമഺയഽിം ീമഺൂബൽ നമ്പറഽകൾ 

പങ്ഽവയ്ക്ുക്കണ്ടതഽണ്ട്. രഽ ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന്ീറ അശദ്ധ മാലിം നഷ്ടിം സിംഭവ഻ക്കഽന്ന പക്ഷ്ിം, അതഺയത് അുേഹിം 

ുപയ്ക് ീമന്റ് ീകഡന്ഷൿലഽകൾ പങ്ഽവച്ചതഽ ുപഺലഽള്ള സന്ദര് ഭങ്ങള഻ൽ , ആ അനധ഻കിത ഇടപഺട് ബഺങ്഻ൽ അുേഹിം 

റ഻ുന്ഫഺര്ട്ട് ീചയ്ുന്നത് വീര, ഉപുഭഺക്തഺവ് ആ മഽഴഽവന് നഷ്ടവഽിം വഹ഻ക്കഽിം. പസ്തഽത അനധ഻കിത ഇടപഺട് 

റ഻ുന്ഫഺര്ട്ട് ീചയ്ക്തത഻ന് ുശഷിം ഉണ്ടഺകഽന്ന ഏത് നഷ്ടവഽിം ബഺങ്് വഹ഻ക്കഽിം. 

 

സമഺനമഺയ഻, ബഺങ്഻ന്ീറുയഺ ജ഼വനക്കഺരഽീടുയഺ ഭഺഗത്തഽന഻ന്ന് എീന്തങ്഻ലഽിം പ഻ഴവ് / അശദ്ധ / നൿാനത കഺരണിം 

നഷ്ടിം സിംഭവ഻ച്ച഻ട്ടുീണ്ടങ്഻ൽ, അത്തരിം ഇടപഺടഽകളുീട ബഺധൿത ബഺങ്഻ൽ ന഻ക്ഷ്഻പ്തമഺയ഻ര഻ക്കഽിം. 

കഺര്ഡ് അിംഗത്ത഻ന്ീറ സമഗമഺയ ന഻ബന്ധനകൾക്കഽിം വൿവസ്ഥകൾക്കഽിം, സഽപധഺന ന഻ബന്ധനകൾക്കഽിം 

വൿവസ്ഥകൾക്കഽിം പസക്തമഺയ ീകഡ഻റ്റ് കഺര്ഡ് വ഻വരങ്ങൾക്കഽിം ദയവഺയ഻ ബഺങ്഻ന്ീറ ീവബ് ൂ സറ്റ് 

സന്ദര്ശ഻ക്കഽക www.dbsbank.com/india. 

 

മറ്റ്ഭസവനങ്ങൾ 

1.സ്റ്റാൻഡിിംഗ്ഇൻസ്െക്ഷനുകൾ 

രഽ അക്കൗണ്ട഻ൽ ന഻ന്ന് അുത ശഺഖയ഻ൽ, അീലലങ്഻ൽ  ബഺങ്഻ന്ീറ മുറ്റീതങ്഻ലഽിം ശഺഖയ഻ൽ പര഻പഺല഻ക്കഽന്ന 

മീറ്റഺരഽ അക്കൗണ്ട഻ുലക്ക് (അക്കൗണ്ടഽകള഻ുലക്ക്) പണിം ടഺന്സ്ഫര് ീചയ്ുന്നത഻നഽിം / ീറമ഻റ്റന് സ് ീചയ്ുന്നത഻നഽിം 

സ്റ്റഺന്ഡ഻ിംഗ് ന഻ര്ുേശങ്ങൾ ബഺങ്഻ന് നൽകഺവഽന്നതഺണ്. 

2.ഭനാമിഭനഷൻ 

o എലലഺ ഡ഻ുന്ഫഺസ഻റ്റ് അക്കൗണ്ടഽകൾക്കഽിം ുനഺമ഻ുനഷന് സൗകരൿിം ലഭൿമഺണ്, ഇന് ഡ഻വ഻ജഽവൽ  കന്ഫഺസ഻റ്റ഻യ഻ൽ  

തഽറക്കഽന്ന അക്കൗണ്ടഽകൾക്ക് (അതഺയത് സ഻ിംഗ഻ൾ/ുജഺയ഻ന്റ് അക്കൗണ്ടഽകളുിം അതഽുപഺീല തീന്ന ഏക 

ഉടമസ്ഥഺവകഺശമഽള്ള അക്കൗണ്ടഽകളുിം) മഺതുമ ുനഺമ഻ുനഷന് ലഭൿമഺകാ, അതഺയത് ീറപീസന് ു ററ്റ഼വ് 

കന്ഫഺസ഻റ്റ഻യ഻ൽ  തഽറന്ന അക്കൗണ്ടഽകൾക്ക് ലഭൿമലല എന്നര് ത്ഥിം. 

o ുനഺമ഻ുനഷീനക്കഽറ഻ച്ചുള്ള കാടഽതൽ വ഻ശദഺിംശങ്ങൾക്ക്, ദയവഺയ഻ DBIL ഡ഻ുന്ഫഺസ഻റ്റ് ുപഺള഻സ഻ റഫര്  ീചയ്ുക 

o അക്കൗണ്ട് ഉടമയ്ക്ക്ക് അുേഹത്ത഻ന്ീറ/അവരഽീട ആയഽഷ്കഺലത്ത഻ൽ  എുന്ഫഺൾ ുവണീമങ്഻ലഽിം ുനഺമ഻ുനഷന്  

നടത്തഽകുയഺ റേഺക്കഽകുയഺ ുഭദഗത഻ ീചയ്ുകുയഺ ീചയ്ഺിം. അക്കൗണ്ട് ഉടമയഽീട സമ്മതുത്തഺീട ുനഺമ഻ുനഷന്  

ുഭദഗത഻ ീചയ്ഺവഽന്നതഺണ്. തള്ളവ഻രൽ  അടയഺളിം ആീണങ്഻ൽ  രണ്ട് സഺക്ഷ്഻കൾ സഺക്ഷ്ൿീന്ഫടഽത്തണിം. ന്ഫ് 

ആീണങ്഻ൽ  സഺക്ഷ്഻കളുീട ആവശൿമ഻ലല. 

o ൂമനറ഻ന് ീറ ുപര഻ലഽിം ുനഺമ഻ുനഷന് നൽകഺിം. 
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o ുനഺമ഻ുനഷന്  ന഻ര് വഹ഻ക്കഺത്ത ന഻ലവ഻ലഽള്ള അക്കൗണ്ടഽകൾക്ക്, ശഺഖകള഻ൽ ലഭൿമഺയ ുഫഺിം (DA1) പാര഻ന്ഫ഻ച്ച് 

നൽ ക഻ീക്കഺണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഉടമയ്ക്ക്ക് അത് ീചയ്ഺന് കഴ഻യഽിം. 

o ഇന഻യഽിം ുനഺമ഻ുനഷന് സൗകരൿിം ലഭൿമഺക്കഺത്ത ഉപുഭഺക്തഺക്കുളഺട് (പഽത഻യതഽിം ന഻ലവ഻ലഽള്ളതഽിം) അത് 

പുയഺജനീന്ഫടഽത്തഺന് ഉപുദശ഻ക്കഽകയഺണ്. 

 

3.ടറമിറ്റൻസ്ഭസവനിം 

ഉപുഭഺക്തഺക്കൾക്ക് ഡ഻മഺന്ഡ് ഡഺഫ്റ്റ഻ലാീട അീലലങ്഻ൽ ഇലക്സുടഺണ഻ക്സ ഫണ്ട് ടഺന്സ്ഫറ഻ലാീട (RBI വഴ഻ 

ഒന്ഫുററ്റ് ീചയ്ുന്നത്) വ഻വ഻ധ സ്ഥലങ്ങള഻ീല ലഭൿതീയ അട഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻യഽിം ബഺങ്഻ന്ീറ ന഻യമങ്ങൾ അനഽസര഻ച്ച് 

ന഻ശ്ച഻ത ന഻രക്കഽകൾ നൽ ക഻ീക്കഺണ്ടഽിം രഽ ുകന്ദത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് മീറ്റഺരഽ ുകന്ദത്ത഻ുലക്ക് ഫണ്ടഽകൾ  ീറമ഻റ്റ് ീചയ്ഺിം. 

 

4.ഡിമാൻഡ്ഡാഫ്റ്റ്റ് 

50,000 രാപയ്ക്ക്കഽിം അത഻നഽ മഽകള഻ലഽിം ഉള്ള ഡ഻മഺന്ഡ് ഡഺഫ്റ്റുകൾ ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന്ീറ അക്കൗണ്ട഻ൽ  ീഡബ഻റ്റ് 

ീചയ്ക്തഽ ീകഺുണ്ടഺ അീലലങ്഻ൽ വഺങ്ങഽന്നയഺൾ ീടന്ഡര് ീചയ്ക്ത ീചക്കഽകൾ അീലലങ്഻ൽ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ 

വഴ഻ുയഺ മഺതുമ ബഺങ്ഽകൾ നൽകാ, അലലഺീത പണിം അടച്ചു ീകഺണ്ട് വഺങ്ങഺന്  കഴ഻യ഻ലല. സമഺനമഺയ഻, 20,000 

രാപയ്ക്ക്കഽിം അത഻നഽ മഽകള഻ലഽിം ഉള്ള അത്തരിം ുപയ്ക് ീമന്റഽകൾ പണമഺയ഻ട്ടലല, ബഺങ്഻ിംഗ് 

ചഺനലഽകള഻ലാീടയഺയ഻ര഻ക്കഽിം ന഻ര് വഹ഻ക്കഽക. ുനഺൺ-ുപയ്ക്ീമന്റ് അൂഡവസ് ലഭ഻ക്കഺീത ഡൿാപ്ല഻ുക്കറ്റ്

ഡ഻മഺന്ഡ്ഡഺഫ്റ്റ്ഇഷൿാീചയ്ൽ: 

RBI ന഻ര്ുേശ഻ച്ച പകഺരിം, മത഻യഺയ ഇന് ഡ഻മ഻ന഻റ്റ഻യഽീട അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽിം ുഡഺയ഻ ബഺഞ്ച഻ൽ ന഻ന്ന് ുനഺൺ-

ുപയ്ക് ീമന്റ് അൂഡവസ് ുനടഺീതയഽിം ബഺങ്് 5,000 രാപ വീരയഽള്ള ഡൿാപ്ല഻ുക്കറ്റ് ഡ഻മഺന്ഡ് ഡഺഫ്റ്റ് നൽകഽിം. 

ഡൿാപ്ല഻ുക്കറ്റ് ഡഺഫ്റ്റ് ഇഷൿാ ീചയ്ുന്നത഻നഽള്ള സമയ പര഻ധ഻: 

RBI ന഻ര്ുേശ഻ച്ച പകഺരിം, അഭൿര് ത്ഥന ലഭ഻ച്ച് രണ്ടഺഴ്ചയ്ക്ക്കഽള്ള഻ൽ ബഺങ്് ഡൿാപ്ല഻ുക്കറ്റ് ഡ഻മഺന്ഡ് ഡഺഫ്റ്റ് 

ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് ഇഷൿാ ീചയ്ുിം. 

 

5.കൿാഷ്ഓര്ഡര്(അതായത്ഭപഓര്ഡര്,ബാഭങ്ഴ്സ്ടചക്ക്) 

ുലഺക്കൽ  ആയ഻ പണിം അടയ്ക്ക്കഽുമ്പഺൾ  കൿഺഷ് ഒര്ഡര് ഇഷൿാ ീചയ്ുിം. 50000 രാപയ്ക്ക്കഽിം അത഻നഽ മഽകള഻ലഽമഽള്ള 

കൿഺഷ് ഒര്ഡറ഻ന്ീറ ഇഷൿാ/ുപയ്ക് ീമന്റ് ബഺങ്് അക്കൗണ്ട് വഴ഻ മഺതുമ നടത്തഺവാ. 2012 ഏപ഻ൽ 1 മഽതൽ 

ീചക്ക്/ുപ ഒര്ഡര്/ഡ഻മഺന്ഡ് ഡഺഫ്റ്റ഻ന്ീറ സഺധഽത RBI സര്ക്കഽലര് നിം. DBOD.AML BC. നിം.47/14.01.001/2011-12 ത഼യത഻ 

4 നവിംബര് 2011 പകഺരിം 3 (മാന്ന്) മഺസമഺയ഻ര഻ക്കഽിം. ീചക്കഽകൾ/ുപ ഒര്ഡര്/ഡ഻മഺന്ഡ് ഡഺഫ്റ്റ് എന്ന഻വ അത്തരിം 

ഇന് സ്ടഽീമന് റ഻ന്ീറ ത഼യത഻ മഽതൽ മാന്ന് മഺസത്ത഻നന്ഫുറിം ഹഺജരഺക്ക഻യഺൽ ബഺങ്ഽകൾ പണിം നൽ ക഻ലല. 

പര് ു ച്ചസറഽീട ുരഖഺമാലമഽള്ള അഭൿര്ത്ഥനയ഻ുന്ഩൽ  ഇഷൿാ ീചയ്ുന്ന ബഺഞ്ച഻ന് ഇത് പഽനര് ന഻ര് ണയിം ീചയ്ഺിം. 
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6.കളക്ഷൻസര്വീസ് 

റ഻സര്വ് ബഺങ്് ഒഫ് ഇന്തൿയഽീട ന഻ര്ുേശങ്ങൾക്ക് അനഽസിതമഺയ഻ ബഺങ്് വഺഗ്ദഺനിം ീചയ്ുന്ന കളക്ഷ്ന്  

സര് വ഼സഽകീളക്കഽറ഻ച്ച് വ഻ശദഺിംശങ്ങൾ നൽകഽന്ന രഽ ീചക്ക് കളക്ഷ്ന്  പക഻യ DBS ബഺങ്് ഇന്തൿ ല഻മ഻റ്റഡ഻ന് ഉണ്ട്. 

 

7.മുഷിഞ്ഞ/ഭനരിയഭതാതിൽകീറിയകറൻസിഭനാട്ടുകൾഎക്സ്ഭചഞ്ച്ടചയ്യൽ 

ബഺങ്഻ന്ീറ എലലഺ ശഺഖകളുിം സൗജനൿമഺയ഻, എലലഺ മാലൿത്ത഻ലഽിം ഉള്ള മഽഷ഻െ / ുനര഻യ ുതഺത഻ൽ  ക഼റ഻യ കറന്സ഻ 

ുനഺട്ടുകളുിം മറ്റ് ന഻ശ്ച഻ത ര഼ത഻യ഻ൽ  ക഼റ഻യ കറന്സ഻ ുനഺട്ടുകളുിം എക്സസ്ുചഞ്ച് ീചയ്ുിം. ഇക്കഺരൿത്ത഻ൽ RBI 

മഺര്ഗന഻ര്ുദശങ്ങളഺണ് ബഺങ്് പ഻ന്തഽടരഽന്നത്. RBI ബഺങ്ഽകൾക്ക് ീജനഽവ഻നഽിം സിംശയത്ത഻നഽിം വഞ്ചനയ്ക്ക്കഽിം 

കഺരണമഺകഺത്ത വ഻ധത്ത഻ലഽിം ഉള്ളതഽമഺയ ക഼റ഻യ കറന്സ഻ ുനഺട്ടുകൾ എക്സസ്ുചഞ്ച് ീചയ്ഺന്  അനഽമത഻ 

നൽക഻യ഻ട്ടുണ്ട്. 

 

മഽഷ഻െതഽിം ക഼റ഻യതഽമഺയ ുനഺട്ടുകളുീട കറന്സ഻, എക്സസ്ുചഞ്ച് എന്ന഻വീയ കഽറ഻ച്ചുള്ള മറ്റ് വ഻ശദഺിംശങ്ങൾക്ക് 

RBI ീവബ് ൂ സറ്റ഻ീല ഇന഻ന്ഫറയഽന്ന ല഻ങ്് ദയവഺയ഻ റഫര്  ീചയ്ുക https://rbi.org.in/Scripts/ic_exchangeofnotes.aspx 

 

8.നിഭക്ഷപങ്ങളിഭന്ഩലുള്ളപലിശ 

വ഻വ഻ധ ീഡഡ഻ുന്ഫഺസ഻റ്റ് സ്ക഼മഽകൾ അനഽസര഻ച്ച് ബഺങ്് ന഻ുക്ഷ്പങ്ങൾക്ക് പല഻ശ നൽകഽന്നഽണ്ട് (വ഻ശദഺിംശങ്ങൾക്ക് 

ഞങ്ങളുീട ശഺഖയഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫടഽക അീലലങ്഻ൽ ഞങ്ങളുീട ീവബ്ൂസറ്റ് www.dbs.com/in സന്ദര്ശ഻ക്കഽക). പല഻ശ 

ന഻രക്കഽകൾ കഺലഺകഺലങ്ങള഻ൽ ുഭദഗത഻ ീചയ്ുകയഽിം ീപഺതഽജനങ്ങീള അറ഻യ഻ക്കഽകയഽിം ീചയ്ുിം. ുഭദഗത഻ ീചയ്ക്ത 

പല഻ശ ന഻രക്കഽകൾ റ഻നൿാവലഽകൾക്കഽിം പഽത഻യ ന഻ുക്ഷ്പങ്ങൾക്കഽിം മഺതുമ ബഺധകമഺകാ, ന഻ലവ഻ലഽള്ള 

ന഻ുക്ഷ്പങ്ങൾക്ക് കരഺര് ന഻രക്ക഻ലഽള്ള പല഻ശ ലഭ഻ക്കഽന്നത് തഽടരഽിം. 

 

9.സര്വീസ്ചാര്ജുകൾ 

സര് വ഼സ് ചഺര് ജഽകൾ  ഈടഺക്ക഻ീക്കഺണ്ട് വ഻വ഻ധ ുസവനങ്ങൾ ബഺങ്് ഉപുഭഺക്തഺക്കൾക്ക് നൽകഽന്നഽണ്ട്. ഈ 

ചഺര്ജഽകൾ കഺലഺകഺലങ്ങള഻ൽ പഽനന്ഫര഻ുശഺധ഻ക്കഽിം / ുഭദഗത഻ ീചയ്ുിം. ഫണ്ടഽകൾ  കളക്സറ്റ് ീചയ്ുന്നത഻നഽിം 

ീറമ഻റ്റന് സ഻നഽിം, ഗൿഺരന്റ഻ ഇഷൿാ ീചയ്ുന്നത഻നഽിം, ഡൿാപ്ല഻ുക്കറ്റ് ഇന്സ്ടഽീമന്റഽകൾ/ുസ്റ്ററ്റ്ീമന് റഽകൾ  ഇഷൿാ 

ീചയ്ുന്നത഻നഽിം മറ്റുിം സര്വ഼സ് ചഺര്ജഽകൾ ഈടഺക്കഽിം. സര്വ഼സ് ചഺര്ജഽകളുീട വ഻ശദഺിംശങ്ങൾ 

അഭൿര്ത്ഥനയ഻ുന്ഩൽ  ലഭൿമഺക്കഽിം. സര്വ഼സ് ചഺര്ജഽകള഻ൽ എീന്തങ്഻ലഽിം മഺറ്റങ്ങൾ  ഉുേശ഻ക്കഽന്നഽീവങ്഻ൽ  ഞങ്ങൾ 

ഉപുഭഺക്തഺക്കീള മഽന്കാട്ട഻ അറ഻യ഻ക്കഽിം. ബഺങ്഻ിംഗ് ഇടപഺടഽകളുിം ീവൽത്ത് മഺുനജ് ീമന്റഽമഺയഽിം ബന്ധീന്ഫട്ട 

തഺര഻ഫ് ഞങ്ങളുീട ീവബ് ൂ സറ്റ഻ൽ ലഭൿമഺണ് www.dbs.com/in 
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10.വിഭേശവിനിമയബിസിനസ് 

ബഺങ്് അത഻ന്ീറ ശഺഖകള഻ലാീട എലലഺ ഉപുഭഺക്തഺക്കൾക്കഽിം വ഻ുദശ വ഻ന഻മയ ഉൽപന്നങ്ങളുീടയഽിം 

ുസവനങ്ങളുീടയഽിം വ഻പഽലമഺയ രഽ ുശണ഻ വഺഗ്ദഺനിം ീചയ്ുന്നഽണ്ട്. ുഫഺറ഻ന് എക്സ സ് ു ചഞ്ച് മഺുനജ് ീമന്റ് 

ആക്സറ്റ്, 1999 (FEMA) പകഺരമഽള്ള ന഻യമങ്ങൾക്കഽിം ന഻യന്തണങ്ങൾക്കഽിം വ഻ുധയമഺയഺണ് എലലഺ വ഻ുദശ വ഻ന഻മയ 

ഇടപഺടഽകളുിം നടത്തഽന്നത്. കാടഽതൽ വ഻വരങ്ങൾക്ക്, ദയവഺയ഻ ബഺഞ്ചഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫടഽക അീലലങ്഻ൽ ഞങ്ങളുീട 

ീവബ്ൂസറ്റ് സന്ദര്ശ഻ക്കഽക 

 

11.ഇൻഷുറൻസ്ഉൽപന്നങ്ങൾ 

DBS ബഺങ്് ഇന്തൿഺ ല഻മ഻റ്റഡ഻ന് ഇന഻ പറയഽന്ന നമ്പര഻ൽ  രജ഻സ്ുടഷന്  സര് ട്ട഻ഫ഻ക്കറ്റ് ഉണ്ട്: 0257 വ഻തരണിം 

ീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്നത് ഇന് ഷഽറന് സ് ീറഗഽുലറ്ററ഻ ആന് റ് ീഡവലപ്ീമന് റ് അുതഺറ഻റ്റ഻ ഒഫ് ഇന്തൿ (IRDAI) ആണ്. ഇന഻ 

പറയഽന്ന വ഻ലഺസത്ത഻ലഺണ് ബഺങ്഻ന് ീറ രജ഻സ്ുടഡ് ഒഫ഼സ് GF: നമ്പര് 11 & 12, കൿഺപ഻റ്റൽ ുപഺയ഻ന്റ് BKS മഺര്ഗ്, 

ീകഺണഺട്ട് ുപ്ലസ്, ഡൽഹ഻-110001, ഇന഻ പറയഽന്ന ീവബ്ൂസറ്റ഻ൽ സാച഻ന്ഫ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്ന ഇന്ഷഽറന്സ് 

കമ്പന഻കളുീട ുകഺുമ്പഺസ഻റ്റ് ുകഺര്ന്ഫുററ്റ് ഏജന്റഺണ്. https://www.dbs com/in/iwov-resources/pdf/related-links/commission-

structure-for-investments-and-insuranceproducts.pdf 

 

DBS ബഺങ്് ഇന്തൿ ല഻മ഻റ്റഡ് (ബഺങ്്) റ഻സ്ക്സ  അണ്ടര്ൂററ്റ് ീചയ്ുകുയഺ ഇന്ഷഽറര് ആയ഻ പവര്ത്ത഻ക്കഽകുയഺ 

ീചയ്ുന്ന഻ലല. ഇന്ഷഽറന്സ് കരഺര് ഇന്ഷഽററഽിം ഇന്ഷവര് ീചയ്ക്ത വൿക്ത഻യഽിം തമ്മ഻ലഺണ്, ബഺങ്ഽിം ഇന്ഷവര് ീചയ്ക്ത 

വൿക്ത഻യഽിം തമ്മ഻ലലല. ുപഺള഻സ഻കളുീട കിതൿതയഽിം സമ്പാര്ണതയഽിം സിംബന്ധ഻ച്ച് ബഺങ്് രഽ വഺറണ്ട഻യഽിം 

നൽകഽന്ന഻ലല. ന഻ങ്ങളുീട ഇന്ഷഽറന്സ് കരഺറ഻ന് കഺരണമഺയ ബഺധൿതുയഺ നഷ്ടുമഺ ബഺങ്് അിംഗ഼കര഻ക്ക഻ലല. 

ഇന്ഷഽറന്സ് ഉൽപന്നങ്ങള഻ൽ ബഺങ്഻ന്ീറ ഉപുഭഺക്തഺക്കളുീട പങ്ഺള഻ത്തിം പാര്ണമഺയഽിം സവുമധയഺ ഉള്ളതഺണ്, 

ബഺങ്഻ൽ ന഻ന്നഽള്ള മുറ്റീതങ്഻ലഽിം സൗകരൿിം ലഭൿമഺക്കഽന്നതഽമഺയ഻ അത് ബന്ധീന്ഫടഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. ISNP രജ഻സ്ുടഷന് 

സഺധഽവഺണ്. 

 

അപകടസഺധൿതഺ ഘടകങ്ങൾ, ന഻ബന്ധനകളുിം വൿവസ്ഥകളുിം, ഴ഻വഺക്കലഽകൾ  എന്ന഻വ സിംബന്ധ഻ച്ച കാടഽതൽ 

വ഻ശദഺിംശങ്ങൾക്ക്, രഽ വ഻ൽപന അവസഺന഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻ന് മഽമ്പ് ഇന്ഷഽററഽീട ീസയ഻ൽസ് ുബഺഷറഽിം ുപഺള഻സ഻ 

ന഻ബന്ധനകളുിം വൿവസ്ഥകളുിം ദയവഺയ഻ ശദ്ധഺപാര്വിം വഺയ഻ക്കഽക. ന഻ലവ഻ലഽള്ള ന഻കഽത഻ ന഻യമങ്ങൾ 

അനഽസിതമഺയ഻ ന഻കഽത഻ ആനഽകാലൿങ്ങൾ ലഭൿമഺണ്, അവ മഺറ്റത്ത഻ന് വ഻ുധയവഽമഺണ് 

 

12.നിഭക്ഷപഉൽപന്നങ്ങൾ 

 

DBS ബഺങ്് ഇന്തൿ ല഻മ഻റ്റഡ് രഽ ഡ഻സ്ട഻ബൿാട്ടര്  ആയഺണ് പവര്ത്ത഻ക്കഽന്നത്. മൿാചവൽ ഫണ്ട് സ്ക഼മഽകൾ ുപഺലഽള്ള 

മാന്നഺിം കക്ഷ്഻ ന഻ുക്ഷ്പ ഉൽപന്നങ്ങൾ വ഻ൽക്കഽന്നത഻നഽള്ള ഡ഻സ്ട഻ബൿാഷന്  ൂലസന്സഽിം ഉണ്ട്. എക്സ സ഻കൿാഷന് 

ൺല഻ ുമഺഡ഻ൽ MF ഇടപഺടഽകളുീട ഡ഻സ്ട഻ബൿാട്ടര്  ആയഺണ് DBS ബഺങ്് പവര്ത്ത഻ക്കഽന്നത്. മൿാചവൽ ഫണ്ടഽമഺയ഻ 

ബന്ധീന്ഫട്ട് ഉപുഭഺക്തഺക്കളുമഺയഽള്ള എലലഺ ആശയവ഻ന഻മയത്ത഻ലഽിം മൿാചവൽ ഫണ്ട് ഡ഻സ്ട഻ബൿാട്ടര് (MFD) എന്ന 

ന഻ലയ഻ൽ DBSന്ീറ പങ്് എടഽത്തഽകഺണ഻ക്കഽന്നഽണ്ട്. 

https://www.dbs.com/in/iwov-resources/pdf/related-links/commission-structure-for-investments-and-insuranceproducts.pdf
https://www.dbs.com/in/iwov-resources/pdf/related-links/commission-structure-for-investments-and-insuranceproducts.pdf
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DBS ബഺങ്് ഇന്തൿ ല഻മ഻റ്റഡ഻ന് ഇന഻ പറയഽന്ന AMFI രജ഻സ്ുടഷന് നമ്പര് ഉണ്ട് – ARN-155319. ഈ ARN 1 മഺര്ച്ച് '19 

മഽതല഻ുങ്ങഺട്ട്  അസറ്റ് മഺുനജ് ീമന്റ് കമ്പന഻കൾക്ക് (AMC) സമര്ന്ഫ഻ക്കഽന്ന എലലഺ അുപക്ഷ്ഺ ുഫഺമഽകള഻ലഽിം 

ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്നഽണ്ട്. ീസയ഻ൽസ് സ്റ്റഺഫ഻ന്ീറ EUIN (എിംുപ്ലഺയ഻ യഽണ഼ക്ക് ഐഡന്റ഻ഫ഻ുക്കഷന് നമ്പര്) മഺന്ഫ഻ിംഗ് 

DBS ബഺങ്് ഇന്തൿ ല഻മ഻റ്റഡ഻ലഽണ്ട്. 

 

ഈ ഇന് ഡ഻സ്ട഻ AUMന്ീറ 90 ശതമഺനത്ത഻ലധ഻കിം ഉൾീക്കഺള്ളുന്ന 21 AMCകളുമഺയ഻ ബഺങ്഻ന് ൂട-അന്ഫ് ഉണ്ട്. 

മൿാചവൽ ഫണ്ടഽകൾ ുപഺലഽള്ള ന഻ുക്ഷ്പ ഉൽപന്നങ്ങൾ ബഺഞ്ച്, ബഺഞ്ച്-പവര് ഒഫ് അുറ്റഺര്ണ഻, ഇന്റര്ീനറ്റ് 

ബഺങ്഻ിംഗ്, ഡ഻ജ഻ബഺങ്് ീമഺൂബൽ ആന്ഫ് എന്ന഻ങ്ങീനയഽള്ള 4 ചഺനലഽകൾ വഴ഻യഺണ് വ഻ൽക്കഽന്നത്. 

 

രണ്ട് ുമഺഡലഽകള഻ലഺണ് DBIL പവര്ത്ത഻ക്കഽന്നത്: 

 

എക്സ സ഻കൿാഷന് ൺല഻: 

 

എക്സസ഻കൿാഷന് ൺല഻ ുമഺഡ഻ൽ MF ഇടപഺടഽകളുീട ഡ഻സ്ട഻ബൿാട്ടര്  ആയഺണ് DBS ബഺങ്് 

പവര്ത്ത഻ക്കഽന്നത്. 

 

റഫറൽ  ുമഺഡൽ : 

 

ുസവന ദഺതഺവ് നൽകഽന്ന വ഻ശദഺിംശങ്ങൾ ഉപുഭഺക്തഺവ഻ന് ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ  ന഻ുക്ഷ്പിം നടത്തഺന് 

ത഼രഽമഺന഻ക്കഽന്ന രഽ അവതഺരകനഺയ഻ DBS പവര്ത്ത഻ക്കഽിം. DBS ഈ ഇടപഺട് സഽഗമമഺക്കഽക മഺതുമ ീചയ്ൂ, 

അത഻ൽ സജ഼വമഺയ രഽ പങ്ഽിം വഹ഻ക്ക഻ലല. 

എന്ന഻രഽന്നഺലഽിം, DBS ഏീതങ്഻ലഽിം മാന്നഺിം കക്ഷ്഻ ഉൽന്ഫന്നങ്ങൾ ഉപുഭഺക്തഺക്കൾക്ക് റഫര് ീചയ്ുന്നത഻നഽമഽമ്പ് 

ഞങ്ങൾ ക്ക് ഉപുഭഺക്തി അപകടസഺധൿത വ഻ലയ഻രഽത്തൽ, അനഽുയഺജൿത, ഉപയഽക്തത എന്ന഻വ 

പര഻ുശഺധ഻ുക്കണ്ടതഽണ്ട്.* 

 

* RBI പഽറീന്ഫടഽവ഻ച്ച ഉപുഭഺക്തി അവകഺശങ്ങളുീട ചഺര്ട്ടര്, ീപരഽമഺറ്റച്ചട്ടിം (ബഺങ്഻ിംഗ് ുകഺഡഽകളുിം സ്റ്റഺന്ുഡര്ഡ് ുബഺര്ഡ് ഒഫ് ഇന്തൿയഽിം 

പഖൿഺപ഻ച്ചത്) കാടഺീത RBI MD - ഫ഻നഺന്ഷൿൽ സര്വ഼സസ഻ൽ നൽക഻യ഻ര഻ക്കഽന്ന ീമഺത്തത്ത഻ലഽള്ള മഺര്ഗന഻ര്ുേശവഽിം പകഺരിം ആവശൿമഺയത് 

 

 AMCൽ ന഻ന്ന് DBIL ുനട഻യ കമ്മ഼ഷനഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫട്ട വ഻ശദഺിംശങ്ങൾ ഇന഻ന്ഫറയഽന്ന ല഻ങ്഻ൽ ീവബ് ൂ സറ്റ഻ൽ 

ലഭൿമഺണ്:https://www.dbs.com/in/iwov-resources/pdf/related-links/commission-structure-for-investments-and-insuranceproducts.pdf 

 

13.ഭസാവറിൻഭഗാൾഡ്ഭബാണ്ടുകൾ 
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DBS ബഺങ്് ഇന്തൿ ല഻മ഻റ്റഡ് (DBIL) ുസഺവറ഻ന് ുഗഺൾഡ് ുബഺണ്ടഽകളുീട ുസവനിം നൽകഽന്നത഻ന് RBI വ഻ജ്ഞഺപനിം 

ീചയ്ക്ത രഽ റ഻സ഼വ഻ിംഗ് ഒഫ഼സഺയ഻ (RO) പവര്ത്ത഻ക്കഽന്നഽണ്ട്. DBIL അത഻ന്ീറ എലലഺ ഉപുഭഺക്തഺക്കൾക്കഽിം - 

വൿക്ത഻കൾക്കഽിം അലലഺത്തവര്ക്കഽിം (HUFs, ടസ്റ്റുകൾ, സര്വകലഺശഺലകൾ, ചഺര഻റ്റബ഻ൾ സ്ഥഺപനങ്ങൾ) അത഻ന്ീറ 

ന഻യഽക്ത ശഺഖകള഻ലാീട ുസഺവറ഻ന് ുഗഺൾഡ് ുബഺണ്ടഽകൾ വഺഗ്ദഺനിം ീചയ്ുന്നഽണ്ട്. DBIL തങ്ങളുീട 

െയന്റഽകൾക്ക് ുസഺവറ഻ന് ുഗഺൾഡ് ുബഺണ്ടഽകളുീട ുസവനിം നൽകഽന്നത഻ന്, കഺലഺകഺലങ്ങള഻ൽ 

പഽറീന്ഫടഽവ഻ക്കഽന്ന ഇന്തൿന് ഗവൺീമന്റ഻ന്ീറ/റ഻സര്വ് ബഺങ്് ഒഫ് ഇന്തൿയഽീട പസക്തമഺയ വ഻ജ്ഞഺപനങ്ങള഻ൽ  

വൿക്തമഺക്ക഻യ഻ട്ടുള്ള ുയഺഗൿതഺ വൿവസ്ഥകളുിം മറ്റ് ന഻ബന്ധനകളുിം വൿവസ്ഥകളുിം പ഻ന്തഽടരഽന്നഽണ്ട്. 

 

 

14.ഗീവൻസ്ഭപാളിസി: 

DBS ബഺങ്് ഇന്തൿ ല഻മ഻റ്റഡ഻ൽ, ഞങ്ങളുീട വ഻ലീന്ഫട്ട ഉപുഭഺക്തഺവഺയ ന഻ങ്ങൾക്ക് അര്ഹ഻ക്കഽന്നതഽിം ഏറ്റവഽിം 

മ഻കച്ചതഽമഺയ ുസവനിം മഺതുമ ലഭ഻ക്കഽന്നഽള്ളൂീവന്ന് ഉറന്ഫഺക്കഺനഺണ് ഞങ്ങൾ ആഗഹ഻ക്കഽന്നത്. 

ഇന഻ന്ഫറയഽന്ന തതവങ്ങൾ പ഻ന്തഽടരഽന്നതഺണ് ബഺങ്഻ന്ീറ പരഺത഻ പര഻ഹഺര നയിം: 

 ഉപുഭഺക്തഺക്കുളഺട് എലലഺയ്ക് ു ന്ഫഺഴഽിം ന഼ത഻യഽക്തമഺയ഻ ീപരഽമഺറൽ . 

 ഉപുഭഺക്തഺക്കൾ ഉന്നയ഻ക്കഽന്ന പരഺത഻കൾ മഺനൿമഺയഽിം സമയബന്ധ഻തമഺയഽിം ൂകകഺരൿിം ീചയ്ുിം. 

 ഈ സ്ഥഺപനത്ത഻നഽള്ള഻ൽ  ഉപുഭഺക്തഺക്കളുീട പരഺത഻കൾ എസ്കുലഷന്  ീലവലഽകള഻ൽ  എത്ത഻ുക്കണ്ട 

വഴ഻കീളക്കഽറ഻ച്ചുിം പരഺത഻കൾ പര഻ഹര഻ക്കഽന്നത഻ൽ തിപ്തരീലലങ്഻ൽ അവരഽീട അവകഺശങ്ങീളക്കഽറ഻ച്ചുിം 

ഉപുഭഺക്തഺക്കീള അറ഻യ഻ക്കഽിം. 

 ബഺങ്് ജ഼വനക്കഺര് ഉത്തമ വ഻ശവഺസുത്തഺീടയഽിം മഽന്വ഻ധ഻കള഻ലലഺീതയഽിം ഉപുഭഺക്തഺക്കളുീട 

തഺൽപരൿങ്ങൾക്കഺയ഻ പവര്ത്ത഻ക്കഽിം. 

ഏീതങ്഻ലഽിം ഘട്ടത്ത഻ൽ, ഞങ്ങളുീട ുസവന തലങ്ങൾ  ന഻ങ്ങളുീട പത഼ക്ഷ്യ്ക് ീക്കഺത്ത് ഉയരഽന്ന഻ീലലന്ന് ന഻ങ്ങൾക്ക് 

ുതഺന്നഽന്നഽീവങ്഻ൽ, ന഻ങ്ങൾക്ക് ഇന഻ പറയഽന്നവ ീചയ്ഺിം: 

ബഺങ്഻ന്ീറ ീവബ് ൂ സറ്റ഻ൽ ലഭൿമഺയ ബഺങ്഻ന്ീറ ഗ഼വന് സ് ുപഺള഻സ഻ ന഻ങ്ങൾക്ക് സന്ദര്ശ഻ക്കഺിം: 

https://www.dbs.com/in/treasures/common/redressal-of-complaints-and-grievances.page 

ന഻ങ്ങളുീട പരഺത഻കൾ സമര്ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള ുകഺൺടഺക്സറ്റ് വ഻ശദഺിംശങ്ങൾ, ൂടിംൂലനഽകൾ, എസ്കുലഷന് 

ീലവലഽകൾ എന്ന഻വയ഻ൽ ഈ ഗ഼വ഻യന് സ് ുപഺള഻സ഻ ന഻ങ്ങീള സഹഺയ഻ക്കഽിം. ബഺങ്് നൽകഽന്ന പര഻ഹഺരത്ത഻ൽ 

ന഻ങ്ങൾ തിപ്തരീലലങ്഻ൽ, തഽടര്  പക഻യീയക്കഽറ഻ച്ചുിം ബഺങ്഻ിംഗ് ഒിംബഽഡ്സ്മഺീന എങ്ങീന 

സമ഼പ഻ക്കഺീമന്നത഻ീനക്കഽറ഻ച്ചുിം ഈ ുപഺള഻സ഻ ന഻ങ്ങൾ ക്ക് വഴ഻കഺട്ട഻യഺകഽിം. 

 

പത഻ന്ഫ്: സ഻റ്റ് ചഺര്ട്ട്/007/ജാൺ  22 


