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ફેંક િંગ ઉદ્યગની તનેા વાભાજજ -આર્થિ  ઉદે્દવમન ેશાાંવર  યલાની ક્ષભતા અન ેલધનુ ેલધ ુગ્રાશ ન ેતનેી વાથ ેરાલલાની પ્રકિમા અંત ેગ્રાશ ના વાંત ય 

આધાય યાખળ.ે અભારુાં દૃઢણ ેભાનવુાં છે  ે વાંતશુટ ગ્રાશ એ અભાયા બફઝનવેન ર્લ ાવ  યલાભાાં વોથી ભશત્લણૂણ કયફ છે. 

DBS ફને્  ઇન્ન્ડમા બરર્ભટેડ ખાત ેઅભન ેઆ જરૂકયમાત અનબુલાઇ શતી  ે ગ્રાશ  ભાટે લધાયે અનકુૂ ફનલા ભાટે ફને્ ે ગ્રાશ  ભાટે તાની વલેાઓ ભાટે એ  

અર્ધ ાય ત્ર રાલવુાં જઇએ. 

આ દષતાલજે DBS ફને્  ઇન્ન્ડમા બરર્ભટેડની તાના ગ્રાશ ના વાંત પ્રત્મેની પ્રર્તફદ્ધતાને યેખાાંક ત  યે છે, આભ તે અભાયા અર્ધ ાયીઓ અન ેષટાપ લચ્ચ ે

જલાફદાયી, જલાફરે્મતા સરુ્નર્િત  યે છે. ગ્રાશ  ભાટેનુાં આ અર્ધ ાયત્રએ ર્નલાયણની યીત વકશત અભાયી પ્રર્તફદ્ધતા અન ેજલાફદાયીઓનુાં જ લણણન નથી 

 યતી ફર ે વાથ ેજ ત ેગ્રાશ - ફને્ ય વાંફાંધ લચ્ચ ેષલષથ પ્રને્ટટવ ભાટે ગ્રાશ ની પયજ ણ ષશટ યીત ેલણણલ ેછે. 

આ અર્ધ ાય ત્રન ેમગ્મ ફને્ન્ િંગ પ્રને્ટટવન ેપ્રત્વાકશત  યલા તભેજ ગ્રાશ  વલેાઓન ેરગતી ર્લર્લધ પ્રવરૃ્િઓના વાંદબણભાાં ભાકશતી પ્રદાન  યલા ભાટે તમૈાય 

 યામ છે. 

અભ ેબાયતીમ કયઝલણ ફને્  અન ેબાયતીમ ફને્ટવ વાંઘ દ્વાયા અભન ેઆ અર્ધ ાય ત્ર રાલલાભાાં ભદદ  યલા ભાટે તભેણ ેઆેરા પ્રત્વાશન અન ેભાગણદળણનન 

ષલી ાય  યલા ભાગીએ છીએ. અભ ેઅભાયા ગ્રાશ  વાથ ે ર્નયાંતય વાં ણભાાં યશીન ેચચાણ  યીએ છીએ અન ેતભેની ાવથેી અભાયા દ્વાયા યૂી ડાતી મા  

વલેાઓના મલૂમાાં ન, સધુાય  યલા તભેજ તનેા ર્લષતાય ભાટે તભેન અબબપ્રામ ભાગીએ છીએ. અભાયા તભાભ ગ્રાશ ન ેર્લનાંતી છે  ે તઓે ફેન્  દ્વાયા ઉરબ્ધ 

 યાલલાભાાં આલતી ર્લર્લધ વલેાઓ ર્લળ ેતાના અનબુલન ેળયે  યે અન ેવાથ ેજ આ અર્ધ ાય ત્ર ય ત ખળુીથી તાની પ્રર્તકિમાઓ આ.ે 

 

નોંધ 

આ દષતાલજેભાાં અામેરી ભાકશતી જુરાઇ 2022ની સ્ષથર્ત સધુીની છે અન ેતભેાાં કયલતણન/પેયપાય થઇ ળ ે છે. આ દષતાલજે DBIL યુત ભમાણકદત છે. આ 

દષતાલજેન ેઅર્ધ ાય અન ેજલાફદાયીઓની યચના  યતા  ાનનૂી દષતાલજે તયી ે ન ગણલ જઇએ. ત ેગ્રાશ  અન ેફને્ ય લચ્ચ ેવાયી વભજણન ેપ્રત્વાકશત 

 યલા ભાટે છે. ર્લર્લધ વલેાઓ/સરુ્લધાઓ ર્લળ ેભાત્ર ભશત્લણૂણ ભાકશતી જ આ દષતાલજેભાાં અામરેી છે. પ્રત્મ ે વલેાના તાના ર્લગતલાયના ર્નમભ અને 

ળયત છે, જેન ેર્લનાંતી ય ઉરબ્ધ  યાલલાભાાં આલી ળ ે છે. 

 લધાયે ર્લગત/ભાકશતી ભાટે, કૃા  યીન ેDBS ફને્  ઇન્ન્ડમા બરર્ભટેડની લફેવાઇટ www.dbs.com/in ની મરુા ાત ર અથલા 

  ઇણ પ્રશ્ન શમ ત, કૃા  યીન ેઅભાયી 24  રા ની ગ્રાશ  શલેરાઇન ય  ર  ય (ષથાર્ન  શલેરાઇનઃ 18002094555/18001039897 અથલા 

આંતયયાશરીમ શલેરાઇન: 91-44-66854555) અન ેતભાયી ભદદ  યલાભાાં અભન ેખળુી થળ.ે 

 િેકડટ  ાર્ૌ ણવન ેરગતા  ઇણ વલાર શમ ત, કૃા  યીન ેઅભાયી 24  રા ની શલેરાઇન (1860 267 6789) ય  ર  ય અન ેઅભન ેતભાયી ભદદ 

 યલાભાાં ખળુી થળ.ે 
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અમારી શાખાઓ દ્વારા અનિુરવામાાં આવતી િામાન્ય પે્રક્ટિિ 

1.  ાભના  રા  દળાણલલા 

2. મલવાર્મ  વલેાઓ ઉરબ્ધ  યાલલી 

3. ળાખાનુાં વયનામુાં અન ેનાંફય ર્લળ ેગ્રાશ ન ેજાણ ાય  યલા. 

4. ગ્રાશ ની તભાભ ર્લનાંતીઓ/પ્રશ્નન ેવાાંબલા અન ેતનેુાં ર્નયા યણ  યવુાં. 

5. વભમ વભમાાંતયે ર્લર્લધ થાણ ષ ીભ ભાટે માજના દય પ્રદર્ળિત  યલા 

6. ફને્ ની ર્લર્લધ થાણ ષ ીભ/વલેાઓની ર્લગત ઉરબ્ધ  યાલલી 

7. કડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ્વ,  ેઓડણય લગેયે ઇવય ૂ યલા. 

8. ળાખા કયવયભાાં પકયમાદ/સચૂન દાખર  યલા ભાટે સરુ્લધા ઉરબ્ધ  યાલલી 

9. ચરણી નટ અન ેર્વક્કાનુાં એટવચને્જ. 

10. માજ દયભાાં પેયપાયની આગતયી જાણ ાયી આલી. 

11. ર્લબબન્ન ફને્ન્ િંગ રલેડ-દેલડ ભાટે રાગત વભમ દળાણલલ. 

12. ગ્રાશ  દ્વાયા જભા  યાલલાભાાં આલેરા ચ ેના કયઅરાઇઝળેનભાાં ર્લરાંફ ફદર DBS ફને્  ઇન્ન્ડમા બરર્ભટેડની ચ ે/ઇન્ષૂભને્્વ  રટેટ  યલા અંગેની 

નીર્ત/પ્રકિમા અનવુાય લતય ચ ુલવુાં. 

 

યોગ્ય ફેક્ન્કિંગ પે્રક્ટિિ 

 

ગ્રાહકોને સવનાંતી કરવામાાં આવે છે કે તેઓ 

 

1. તઓે ફાાંધી મદુ્દતની થાણની વરાશ, એ ાઉન્ટ ષટેટભને્્વ, ચ ેબ ુ, ડેબફટ  ાડણ, િેકડટ  ાડણ, ઇન્ટયનટે ફને્ન્ િંગની ભાકશતી અન ેતભાભ ીન અને 

ાવલર્ૌણવની ગપુ્તતા અન ેસયુબક્ષત  ષટડી સરુ્નર્િત  યે. 

2. ળક્ય શમ ત્માાં િષડ/એ ાઉન્ટ મેી ચ ે જ આ.ે 

3. ચ ેન ેઇવય ૂ યતા શરેા ચ ેની તભાભ ર્લગત જેલી  ે તાયીખ, ળબ્દ અન ેઆં ડાભાાં ય ભ, િર્વિંગ લગેયે ચ ાવી ર.ે જમાાં સધુી ળક્ય શમ, ય ભન ે

રૂર્માની નજી  રઇ જઇન ેચ ે ઇવય ૂ ય. 

4. ખાતાભાાં યુત ુાં ફરેને્વ ન શમ ત ચે  ઇવય ૂન  યળ, ફને્ ે નક્કી  યેલુાં ન્યનૂિભ ફેરને્વ ખાતાભાાં જાલ. 

5. ચ ે ય  ઇણ ર્લગતન ે ેન્વર  યાઇ શમ ત તલેી સ્ષથર્તભાાં નલ ચે  ઇવય ૂ ય. 

6. ચટેવ અન ેઅન્મ નાણા ીમ ઇન્ષૂભેન્્વન ેયજજષટડણ ષટ અથલા ર્લશ્વવનીમ કૂકયમય ભાયપત જ ભ ર. 

7. નાભાાં ન સરુ્લધાન ઉમગ  ય. 
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8. નાભ, વયનામુાં, ટેબરપન નાંફય લગેયેની વચટ ભાકશતી ઉરબ્ધ  યાલ અન ેવાથ ેજ જ તભેાાં  ઇ કયલતણન થામ ત ફને્ ન ેતાત્ ાબર  ધયણે તનેી 

ભાકશતી આ. 

9. કડભાન્ડ ડ્રાફ્ટટ, કપટષડ કડબઝટ એડલાઇવ, ચ ેબ ુના ાના/બ ુ, ડેબફટ  ાડણ, િેકડટ  ાડણ ગભુ થામ ત તાત્ ાબર  ધયણ ેફને્ ન ેતનેી જાણ  ય. 

10. કયર્ટ રાન્ઝટેળન ભાટે ષટેન્ન્ડિંગ ઇન્ષરટળન સરુ્લધાન રાબ ર. 

11. અભાયી વલેાઓ ર્લળ ેઅબબપ્રામ આ અન ેવલેાભાાં  ઇ ઉણ જણામ ત કૃા  યીન ેત ેફને્ ના ધ્માનભાાં રાલ. 

12. માજ, શતા, િેકડટ  ાડણન ુાં લશણેી ય ભ/ફા ી ય ભ અન ેઅન્મ લશણેી ની તી ય ભ વભમવય ચ ુલ. 

13.  યા ચ ે ય વશી ન  યળ અન ેવાથ ેજ તભાયી વશીન નમનૂ ાવબ ુ અથલા ચ ેબ ુ ય ન  યળ. 

14. DBS ફને્  ઇન્ન્ડમા બરર્ભટેડ ક્યાયે તભન ેતભાયા ખાતા/એટીએભ ીન/િેકડટ  ાડણ ીન/ઓટીી/ઇન્ટયનટે ફને્ન્ િંગ આઇડી અથલા ાવલડણ અથલા અંગત 

ભાકશતી જેલી  ે જન્ભ તાયીખ, ભાતાનુાં નાભ લગે જેલી ગપુ્ત ર્લગત ભાગતા ઇ-ભલેવ નથી ભ રતી. ફને્  લતી ઇ-ભલેવ અથલા પન  લવ ભાયપત 

તભાયી ાવથેી આલી ભાકશતી ભાગતા ર થી વાલધાન યશજે. તભાયા દ્વાયા ખટી યીત ે યામરેા  ઇણ ખટા રાન્ઝટેવન ભાટે DBS ફને્  ઇન્ન્ડમા 

બરર્ભટેડ જલાફદાય નથી. DBS ફને્  ઇન્ન્ડમા બરર્ભટેડ વાથ ેજ તભાયા દ્વાયા ખટી યીત,ે અજાણતા અથલા અન્મ પ્ર ાયે  યામરેા ખરુાવાન ે ાયણ ેતભાયા 

ખાતાના દુરુમગ ફદર ણ જલાફદાય નશીં યશ.ે 

15. જ તભ ેઆ ભાકશતી ભતૂ ાભાાં  ઇની ાવ ેણ ખરુાવ  મો શમ ત કૃા  યીન ેતાત્ ાબર  ધયણ ેતભાય એટીએભ ીન/ડેબફટ  ાડણ ીન/િેકડટ  ાડણ 

ીન અથલા ઇન્ટયનટે ફને્ન્ િંગ ાવલડણન ેફદરી નાખ. 

 

ગ્રાહક – ફેન્કર િાંફાંધોના િામાન્ય સવસ્તારો 

 

1. ફચત ખાત ુાં 

આ ખાતા મસ્ટતઓન ે(અંગત/મસ્ટતગત ગ્રાશ )ન ેબર્લશમભાાં તભેની નાણાાંની જરૂકયમાતન ેયૂી  યી ળ લા તભેન ેવૈાની ફચત  યલાની ટેલ ાડલાભાાં ભદ 

 યલા કડઝાઇન  યામા છે. આ ખાતાભાાં ચ ેની ભદદથી ય ભન ેજભા/ઉાડ  યી ળ ામ છે. ત ેગ્રાશ ન ેમાજની  ભાણી વાથ ેઘયભા ન્યનૂિભ ય ડ યાખલાભાાં 

ભદદ  યે છે. 

બાયતીમ કયઝલણ ફને્  (RBI) લાયા વભમ-વભમાાંતયે ઇવય ૂ યલાભાાં આલતા કદળાર્નદેળ અનવુાય રામ  મસ્ટત(ઓ) અન ે ેટરા  ચક્કવ વાંગઠન/એજન્વીઓ 

દ્વાયા ફચત ખાતા ખરાલી ળ ામ છે. 

 ામદા પ્રભાણ ેજરૂયી શલાથી, આ ખાત ુાં ખરતી લખત ેઅભ ેખાત ુાં ખરાલલા ભાગતી મસ્ટતના વયનાભાની ખયાઇ વકશત તનેી ઓખ ર્લળ ેવાંતશુટ  યીશુાં (તનેા 

ભાટે વાભાન્મ યીત ે ષલી ાયલાભાાં આલતા દષતાલેજભાાં લતણભાન ગેવ/ટેબરપન/ઇરને્ટર ર્વટી બફર અથલા યેળન  ાડણ અથલા ભતદાતા ઓખ  ાડણ અથલા 

ડ્રાઇર્લિંગ રાઇવન્વ અથલા ાવટણ  લગે) જેથી  યીન ેવાંબર્લત ગ્રાશ ( ), જાશયે જનતાના વભ્મ અન ેભાયી જાતન ેછેતયર્િંડી અન ેફને્ન્ િંગ ર્વષટભના અન્મ 

દુરુમગ વાભ ેવાંયક્ષણભાાં ભદદ  યી ળ ામ. 
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ખાત ુાં ખરાલી યશરેી મસ્ટત(ઓ)એ ખાત ુાં ખરાલલા ભાટે એ  તાજેતયન પટગ્રાપ અન ેયભાનને્ટ એ ાઉન્ટ નાંફય (PAN) અથલા ઇન ભ ટેટવ એટટ ( રભ 

139A અનવુાય) લ ૈલ્લ  યીત ેપભણ નાંફય 60 અન ે61ભાાં કડટરયેેળનની જરૂય યશળે.ે 

o ખાતા ધાય  દ્વાયા ફને્  દ્વાયા વભમ-વભમ ેર્નધાણકયત  યલાભાાં આલતુાં અન ેજણાલાત ુાં ન્યનૂિભ ફેરને્વ તાના ખાતાભાાં જાલલાનુાં યશળે ેઅન ેતનેુાં 

અનુારન નશીં  યામ ત તનેા ય વર્લિવ ચાજીવ લસરુાળ.ે 

o DBS ફને્  ઇન્ન્ડમા બરર્ભટેડ દ્વાયા ર્ત્રભાર્વ  ધયણ ેમાજની ચ ુલણી  યાળ.ે ફચત ખાતાના માજની ગણતયી દૈર્ન  પ્રડટટ આધાયે અથલા ત 

ર્નમાભ ની જરૂકયમાતન ેઆધાયે અથલા ત ફને્ ના તાના ર્નણણમના કયણાભન ેઆધાયે ગણાળ.ે 1. 

o ખાતા ધાય ના નાભ ે રખામરેા ચે  અન ે કડર્લડન્ટ લયન્્વ આ ખાતા ભાયપત જ ભેલી ળ ાળ.ે ખાતા ધાય ન ે વભથણન આતા નાણા ીમ 

ઇન્ષૂભને્્વ ફચત ફને્  ખાતાભાાંથી  રટેટ નશીં  યામ. 

o ખાતા ધાય એ આ ફચત ખાતાન બફઝનવે રાન્ઝટેળન ભાટે ઉમગ નશીં  યે. 

 

2. કરન્િ એકાઉન્િ 

ચાલ ુખાતા મસ્ટતઓ, બાગીદાયી ઢેીઓ, ખાનગી અન ેબ્બ્ર  બરર્ભટેડ  ાંનીઓ, HUFs/ચક્કવ એવર્વએ્વ, વવામટીઓ, રષટ લગેયે ખરાલી ળ ે છે. 

 ામદા પ્રભાણ ેજરૂયી શલાથી આ ખાતા ખરલા ભાટે અભ ેખાત ુાં ખરાલલા ભાગતી મસ્ટત(ઓ)ના વયનાભાની ખયાઇ વકશત તભેની ઓખ ર્લળ ેઅભાયી જાતને 

વાંતશુટ  યીશુાં, જેથી  યીને વાંબર્લત ગ્રાશ ( ), જાશયે જનતાના વભ્મ અન ેઅભાયી જાતન ેછેતયર્િંડી અને ફને્ન્ િંગ ર્વષટભના અન્મ દુરુમગ વાભ ેવાંયક્ષણભાાં 

ભદદ  યી ળ ામ. 

ફને્ ન ેખાત ુખરાલી યશલેી મસ્ટત(ઓ)ની ઓખ ભાટે જરૂકય વફાંર્ધત દષતાલજે ભાયપત ખાત ુખરાલી યશરેી મસ્ટત(ઓ)ન વાંત ાય  કયચમ જરૂયી છે. 

જરૂયી દષતાલજેની ભાકશતી ખાત ુાં ખરાલતી લખત ેઆલાભાાં આલળ.ે 

ખાત ુાં ખરાલી યશરેી મસ્ટત(ઓ)એ ખાત ુાં ખરાલલા ભાટે એ  તાજેતયન પટગ્રાપ અન ેયભાનને્ટ એ ાઉન્ટ નાંફય (PAN) અથલા ઇન ભ ટેટવ એટટ ( રભ 

139A અનવુાય) લ ૈલ્લ  યીત ે પભણ નાંફય 60 અન ે 61ભાાં કડટરયેેળનની જરૂય યશળે.ે(દા.ત. યજજષટડણ/અનયજજષટડણ બાગીદાયી ઢેા બાગીદાય અને 

યજજષટડણ/ઇન ોયેટેડ ફડીવ/ ાંનીવના બાગીદાય). 

ફને્  વાંબર્લત ગ્રાશ ન,ે એ ભ અન ેમસ્ટત/ઓ જે ખાત ુાં ખરાલી યશી શમ તભેની ઓખ ભાટે જરૂયી દષતાલજેની ર્લગત ઉરબ્ધ  યાલળ.ે 

o ફને્  દ્વાયા વભમ-વભમ ેર્નધાણકયત  યાત ુાં ન્યનૂિભ ફરેને્વ ખાતાભાાં જાલલાભાાં આલ ેત ેજરૂયી છે, તેની જાલણી નશીં  યલા ય ચાજીવ રાગળ.ે 

o ચાલ ુખાતાભાાં યખામરેા િેકડટ ફરેને્વ ય  ઇ માજની ચ ુલણી નશીં થામ. 

DBS ફને્  ઇન્ન્ડમા બરર્ભટેડ દ્વાયા નીચનેી ફાફત ભાટે વર્લિવ ચાર્જ લસરુલાભાાં આલ ેછે: 

 ચ ેબટુવ ઇવય ૂ યલા ય 

 ન્યનૂિભ ફેરને્વની જાલણી નશીં  યલા ય 
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 ચ ે કયટનણ થલા લગેયે ય, 

અન્મ તભાભ ચાજીવ ફને્ ની ચાર્જની અનસુચૂીભાાં ર્નકદિશઠ છે. 

 

3. િમટ ટિોઝઝિ એકાઉન્િ 

તભાભ ક્ષતે્રના ય ાણ  યી યશરેા ર ની જરૂકયમાતન ેઅન ેઅકે્ષાઓન ેઅનરુૂ ફને્ ે ર્લર્લધ કડજજટ ષ ીભ તમૈાય  યી છે. ફને્ ન ષટાપ લધાયે ર્લગત ભાટે 

તભન ેઆલ ાયે છે અને વાથ ેજ તેભન ેતભન ેર્લર્લધ કડબઝટ ષ ીભભાાં ય ાણ  યલાભાાં અન ેતભાયી જરૂકયમાત પ્રભાણ ેય ાણભાાં તભાયી ભદદ  યલાભાાં ણ 

ખળુી થળ.ે 

ટભણ કડબઝટ એ ાઉન્્વ મસ્ટતઓ, બાગીદાયી ઢેીઓ, ખાનગી અન ેબ્બ્ર  બરર્ભટેડ  ાંનીઓ, HUFs/ચક્કવ એવર્વએ્વ લગેયે ખરાલી ળ ે ચ.ે 

 ામદા પ્રભાણ ેજરૂયી શલાથી આ ખાતા ખરલા ભાટે અભ ેખાત ુાં ખરાલલા ભાગતી મસ્ટત(ઓ)/એ ભના વયનાભાની ખયાઇ વકશત તભેની ઓખ ર્લળ ેઅભાયી 

જાતન ેવાંતશુટ  યીશુાં, જેથી  યીન ેવાંબર્લત ગ્રાશ ( ), જાશયે જનતાના વભ્મ અન ેઅભાયી જાતન ે છેતયર્િંડી અન ેફને્ન્ િંગ ર્વષટભના અન્મ દુરુમગ વાભે 

વાંયક્ષણભાાં ભદદ  યી ળ ામ. ફને્ ન ેખાત ુાં ખરાલતી મસ્ટત(ઓ)ની ઓખ ભાટે મગ્મ અન ેસવુાંગત દષતાલજેની જરૂય યશ ેછે. જરૂયી દષતાલજેની ભાકશતી 

ખાત ુાં ખરાલતી લખત ેઆલાભાાં આલળ.ે 

લધભુાાં, ફને્ ન ેખાત ુખરાલી યશરેી મસ્ટત(ઓ)/એ ભ ાવથેી શષતાક્ષય  યનાયા ર ન તાજેતયન એ  પટગ્રાપ અન ેયભાનને્ટ એ ાઉન્ટ નાંફય (PAN) 

અથલા ઇન ભ ટેટવ એટટ ( રભ 139A અનવુાય) લ ૈલ્લ  યીત ેપભણ નાંફય 60 અન ે61ભાાં કડટરયેેળનની જરૂય યશળે.ે 

o જમાાં સધુી અન્મથા યીત ેર્નકદિશઠ ન શમ ત્માાં સધુી વભમ શરેા ઉાડને ભાંજૂયી યશળે,ે તનેા ભાટે કડબઝટની મદુ્દત દયર્ભમાન માજ દય રાગ ૂડળ ે

અન ેજ ફને્ ે  ઇ દાંડની જગલાઇ  યી શમ ત ત ેણ રાગ ુડળ.ે 

o ફને્  ાવ ે7 કદલવ  યતા ઓછા વભમ સધુી યશરેી કડબઝટના વભમ શરેા ઉાડ ય  ઇ માજ નશીં ચ ુલામ. 

o કડબઝ્વ (થાણ) ય માજની ચ ુલણી અથલા ભાર્વ  ધયણ ેકડષ ાઉન્ટેડ મલૂમ ય અથલા ત ર્ત્રભાર્વ  ધયણ ે ે  મ્ાઉન્ડેડ ટલાટણયરી 

(ર્ત્રભાર્વ  ધયણ)ે ચ ુલાળ ે(દા.ત. માજનુાં નુઃય ાણ) અથલા ત કયટલતાની તાયીખ ેકડબઝટયના ર્લ લ પ્રભાણ ેઅથલા ત જેત ેકડબઝટ 

ષ ીભ ય રાગ ૂડતા ર્લ લ પ્રભાણ ેચ ુલાળ.ે 

o કયટલતા સચૂન પયજજમાત છે જે ગ્રાશ  દ્વાયા કડબઝટના બકુ િંગ વભમ ેઉરબ્ધ  યાલલાના યશળે ેજે ર્વષટભભાાં અડેટ  યાળ.ે ફને્  કયટલતા 

સચૂન ર્લનાની કડબઝટ ષલી ાયલાની પ્રકિમા ધયાલતી નથી. 

o આલ લયેા વિાર્ધળ દ્વાયા વભમ-વભમ ેર્નધાણકયત  યાતી ભમાણદા સધુી ફને્  કડબઝટ યનુાં માજ આલ લયેાથી મસુ્ટત ધયાલ ેછે. શાર, જ કડબઝટ 

યનુાં કુર માજ, પ્રર્ત કડબઝટ અથલા, પ્રર્ત ળાખા, પ્રર્ત નાણાાં લણ 40,000 રૃર્મા  યતા લધાયે થઇ જામ (લકયશઠ નાગકય  ભાટે 50,000 બાયતીમ 

રૂર્મા) ત તનેી ય આલ લયેા વિાર્ધળ દ્વાયા ર્નધાણકયત દયે ટેટવ કડડટળન વવણ (TDS)  ાળ.ે 

o કડજજટવણ કડબઝટ ય ટેટવની  ાત ર્લના જ માજ પ્રાપ્તી ભાટે નાણાાંલણના પ્રાયાંબ ેપભણ નાંફય 15G/Hભાાં કડટરયેેળન પભણ જભા  યાલી ળ ે છે. 
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o ફને્  પ્રલતણભાન આલ લયેા ર્નમભ અનવુાય ર્ત્રભાર્વ  ધયણ ે ામરેા ટેટવ ર્લળ ેએ  એ ીકૃત TDS વકટિકપ ેટ ઇવય ૂ યળ.ે ફને્  ર્લર્લધ કડબઝટ 

ષ ીમ્વ અનવુાય કડબઝ્વ ય માજની ચ ુલણી  યે છે. માજ દયભાાં વભમ-વભમ ેપેયપાય  યામ છે અન ેતનેી જાણ ાયી જનતાન ેઅામ છે. 

o સધુાયામરેા માજ દય ભાત્ર કયન્યઅૂર અન ેનલી કડબઝટન ેરાગ ુડે છે જમાયે પ્રલતણભાન કડબઝ્વ ય  યાય દયે દય માજ ભતુાં યશળે.ે 

 

4. ફેઝઝક િેસવિંગ્િ (ફચત) ફેન્ક ટિોઝઝિ એકાઉન્િ (BSBDA): 

ફબેઝ  વરે્લિંગ્વ ફને્  કડજજટ એ ાઉન્ટએ વય અન ે ઇણ ન્યનૂિભ ફરેને્વની જાલણી ર્લના ર્નમર્ભત ફને્ન્ િંગ રાન્ઝટેળન ભાટેનુાં વય ખાત ુાં છે. ખાતા 

ધાય ન ેજરૂકયમાત પ્રભાણ ેચ ે બટુવ ઉરબ્ધ  યાલામ છે. 

 

5. િગીરોના ખાતા 

વગીયના નાભ ેખાત ુાં ખરાલીન ેખાત ુાં ખરાલતી લખત ેજણાલામરેા કુદયતી લારી દ્વાયા તને ેઓયેટ  યી ળ ામ છે. જ ે, વગીય જમાયે ખુ્તતા પ્રાપ્ત  યે 

ત્માયે લારી, ખુ્તતા પ્રાપ્ત  યનાયા વગીય વાથ ેનજી ની ળાખાભાાં જઇન ેજરૂયી ઓખત્રના દષતાલેજ અન ેવયનાભાન યુાલ તેભજ વગીયન રટેેષટ 

પટગ્રાપ અન ેનમનૂા વશી આીન ેઆ વગીય ખાતાન ેફદરાલી ળ ે છે. 

ગ્રાશ  આ લાતની નોંધ ર ે ે ઉયની ફાફતનુાં ારન નશીં  યલા ય ફને્  તાના ર્લલ ે અનવુાય આલા વગીય ખાતાઓ ર્લળ ે ાભગીયીન ર્નણણમ  યળ.ે 

 

6. અસશઝિત/અંધજન વ્યક્ટત માિેનુાં ખાત ુાં 

ફને્  અર્ળબક્ષત મસ્ટત ભાટે ચાલ ુખાતા ર્વલામ કડબઝટ ખાત ુખરી ળ ે છે. આલી મસ્ટતનુાં ખાત ુાં ત્માયે ખરાળ ેજમાયે ત/ેતણેી તેભન ેઓખતા શમ અને 

ફને્  જેભન ેઓખતા શમ તલેા એ  વાક્ષી વાથે મસ્ટતગત યીત ેફને્ ની મરુા ાત ર.ે વાભાન્મ યીત ેઆલા ફચત ખાતાઓ ભાટે  ઇ ચ ે બ ુ સરુ્લધા 

ઉરબ્ધ  યાલલાભાાં આલતી નથી. વૈાના ઉાડ/કડબઝટની ય ભની પેયચ ુલણી અન/ેઅથલા માજની ચ ુલણી લખત ેખાતા ધાય ે તનેા/તણેીન અંગઠુાનુાં 

ર્નળાન અથલા ભા ણ  અર્ધકૃત અર્ધ ાયીની શાજયીભાાં રગાલલાનુાં યશળે ેજે અર્ધ ાયી મસ્ટતની ઓખની ખયાઇ  યળ.ે અર્ળબક્ષત/અંધ મસ્ટતના ફને્  ખાતાને 

અર્ધળાર્વત  યતા ર્નમભ અન ેળયત ર્લળ ેફને્ ના અર્ધ ાયીઓ તેભને વભજાલળ.ે 

 

7. મતૃક ગ્રાહકના ખાતાની અંદર રહેી રકમની તેના િવાટઇવર/દાવેદારોને ચકુવણી 

RBIના ર્નદેળ અનવુાય, ફને્ ે મતૃ્ય ુાભરેા કડબઝટવણના  ેવભાાં દાલનુાં વભાધાન ળક્ય એટરી વય યીત ેથામ ત ેસરુ્નર્િત  યલા ભાટે એ  પ્રકિમા 

અનાલી છે. 

ફને્  ગભ ેતટેરી ય ભ  ેભ ન શમ, મતૃ ના  ાનનૂી લાયવ ાવેથી વટવવેન વકટિકપ ેટન આગ્રશ નશીં યાખ.ે જ ે, ફને્  તને ેમગ્મ રાગે ત ેયીત ેદાલાના 

ર્નયા યણ ભાટે ક્ષર્તરૂ્તિ ફન્ડ વકશતના સયુક્ષા ભાદાંડન ષલી ાય  યે છે. 
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જ કડબઝટયે ફને્  વાથ ેનાભાાં ન યજજષટડણ  યામા શમ ત મતૃ કડબઝટયના ખાતાભાાં યશરેી ફરેને્વ ય ભન,ે ફને્ ન ેનાભાાંક ત મસ્ટતની ઓખ લગેયેથી 

વાંત થામ ત ેફાદ ત ેય ભન ેતનેા ખાતાભાાં રાન્વપય  યાળ/ેચ ુલી દેલાળ.ે 

ઉયની પ્રકિમાનુાં ારન વાંયટુત ખાત ુાં જમાાં ફને્  ાવ ેનાભાાં ન યજજષટડણ શમ ત્માાં ણ અનવુયલાભાાં આલળ.ે 

વાંયટુત કડબઝટ એ ાઉન્ટભાાં, જમાાં વાંયટુત ખાતા ધાય   ૈીની એ  મસ્ટતનુાં અલવાન થામ, ત્માાં ફને્  ભાટે મતૃ  મસ્ટતના  ાનનૂી લાયવ અન ેફા ી યશરેા 

કડબઝટય(વણ)ન ેય ભની વાંયટુત યીત ેચ ૂલણી  યલી જરૂયી શમ છે. ર્લગત ભાટે કૃા  યીન ેDBIL કડબઝટ બરવીન ેજુલ. 

નાભાાં નની ગેયશાજયીભાાં અન ેજમાયે ફને્  ાવ ે ઇ મગ્મ ળાં ાન ેષથાન ન શમ અથલા ત દાલદેાય લચ્ચ ે ઇ ર્લલાદ ન શમ ત્માયે તલેી સ્ષથર્તભાાં ફને્  મતૃ  

મસ્ટતના ખાતાભાાં યશરેી ફા ીની ય ભન ેવાંયટુત અયજી અન ેતભાભ  ાનનૂી લાયવ દ્વાયા ક્ષર્તરૂ્તિ વાભ ેઅથલા  ાનનૂી લાયવ દ્વાયા  ાનનૂી દષતાલજેન 

આગ્રશ યાખ્મા ર્લના તાના લતી ફને્  ફડણ દ્વાયા વભમ-વભમ ેનક્કી  યામરેી ભમાણદા સદુીભાાં ત ેય ભ ચ ુલી આળ.ે આ  ામણલાશી કડબઝટવ ે ાનનૂી 

 ાભગીયી ણૂણ  યલાભાાં ર્લરાંફન ે ાયણ ેવભષમાઓન વાભન ન  યલ ડે ત ેસરુ્નર્િત  યલા ભાટે  યામ છે. 

 

8. કે્રટિિ કાિટ 

િેકડટ  ાડણએ ર્લળે ઓખ નાંફય ધયાલતી તભેજ િેકડટ ભમાણદા ધયાલતી ેભને્ટ સરુ્લધા છે જેન ભાર-વાભાન અન ેવલેાઓ ખયીદલા, િેકડટ ય  ેળ ભેલલા 

( ેળ ભમાણદા સધુી) તભેજ રન સરુ્લધા ભેલલા ઉમગ  યી ળ ામ છે.  ાડણ ભમે્ફયન ે ફને્  દ્વાયા અામરેી િેકડટ/રનની ચ ુલણી ભાટે ર્નધાણકયત 

વભમગાાના અંત ે બફર ભ રામ છે અથલા ત ત ેય ભન ેઅમ ુ કશષવાભાાં વટેર  યી ળ ામ છે જમાયે ફા ીની ય ભ  ાડણના ર્નમભ અન ેળયત અનવુાય 

એટવટેન્ડેડ િેકડટ તયી ે રલેામ છે. માજની લસરુાત  ાડણ ભમે્ફય ર્નમભ અન ેળયતન ેઆધાયે લસરુામ છે અન ે ાટણ  ભમે્ફયે ઘણીલાય પી ણ ચ ુલલાની યશ ે

છે (જેલી  ે લાર્િ  પી લગેયે), જે ધાય ન ે ાડણની અયજી  યતી લખત ેઅથલા ત  ાડણ વાંફાંધના ચિ દયર્ભમાન તભેન ેષશટ યીત ેજણાલામ છે. 

અયજદાય DBS ફને્  િેકડટ  ાર્ૌ ણવની ર્લર્લધ લયેાઇટીભાાંથી વાંદગી  યી ળ ે છે, જેભાાં DBS ફને્  બ્રાન્ડેડ  ાર્ૌ ણવ અન ે -બ્રાન્ડેડ  ાર્ૌ ણવ વાભેર છે ણ એટરા જ 

ભમાણકદત નથી. દયે   ાડણ ર્લળે કપચવણ અન ેકયલાકડિંગ પામદા વાથ ેઆલ ેછે જે અયજીના લખત ેઅન/ેઅથલા વાંલાદની ર્લર્લધ ચનેરન ઉમગ  યીન ેછીથી 

જણાલલાભાાં આલ ેછે. ફને્ ન આળમ વભમ-વભમ ેશ્રશેઠ ઓપય ીન ેગ્રાશ ન અનબુલ લધાયલાન છે. 

જમાયે ગ્રાશ  િેકડટ  ાડણ ભાટે યજી  યે છે, ત્માયે ફને્ , વભમ-વભમ ેઅડેટ  યાતી ર્નમાભ  જરૂકયમાત અનવુાય, અયજદાયની KYC ર્લગતની ખયાઇ  યે છે. 

 

ફને્  વાંબર્લત ગ્રાશ ન ેફને્ ની બરવી પ્રભાણ ેKYC અન ેઅન્મ ખયાઇ ભાટે જરૂયી દષતાલજેની ર્લગત યૂી ાડળ.ે 

અલાાંર્છત  ાર્ૌ ણવ ઇવય ૂનશીં  યામ. જ  ઇ, અલાાંર્છત  ાડણ ઇવય ૂથઇ ગયુાં શમ અન ેતેન ેપ્રાપ્ત તાણની ભાંજૂયી ર્લના એન્ટટલટે થઇ ગમા શમ ત ફને્  તયત જ 

ચાર્જ યત રળે ેઅન ેજ  ઇ દાંડ રાગ ૂડય શમ ત ણ ર્નમાભ  કદળાર્નદેળ અનવુાય તને ેયત રળે.ે આલા અલાાંછર્નમ  ાડણના દુરુમગન ે ાયણે 

ઉદબલતા  ઇણ ન ુવાનની જલાફદાયી ફને્ ની યશળે.ે 

ઇવય ૂ યામરેા  ાડણ અથલા  ાડણની વાથ ેઓપય  યાતી અન્મ પ્રડટ્વ ભાટેની ભાંજૂયી ષશટ શલી જલી જઇએ ત ેગબબિત ન શલી જઇએ. અલાાંછર્નમ રન્વ 

અથલા અન્મ િેકડટ સરુ્લધા િેકડટ  ાડણ ગ્રાશ ન ેઓપય નશીં  યામ. 
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ફને્  એ ક્ષીમ યીત ેિેકડટ  ાર્ૌ ણવન ેઅગે્રડ નશીં  યે તભેજ િેકડટ ભમાણદા નશીં લધાયે. ર્નમભ અન ેળયતભાાં જમાયે ણ  ઇ પેયપાય થળ ેત્માયે ઋણધાય ની 

લૂણ વશભર્ત રલેાભાાં આલળ.ે 

ફને્  તાના વાંબર્લત ગ્રાશ /ગ્રાશ ન ેગ્રાશ  વાથ ેવાંલાદ ભાટેની ર્લર્લધ ચનેલવ ભાયપત ‘ભષટ ઇમ્ટણન્ટ ટમ્વણ એન્ડ  ન્ન્ડળન્વ’ (MITCs) ઉરબ્ધ  યાલળ.ે 

ફને્  ર્નધાણકયત ચાજીવ તાની લેફવાઇટ ય પ્રદર્ળિત  યળ ેઅન ેવાથ ેજ તને ેવાંબર્લત ગ્રાશ /ગ્રાશ ન ેMITC વાથ ેઉરબ્ધ  યાલળ.ે લાર્િ  ટ ાલાયી દય 

(APR)ની ગણતયીની યીત અન ે ાડણ  યની રટે પી વાયી યીત ેવભજી ળ ામ ત ેભાટે ઉદાશયણ વાથ ેવભજાલામા છે. 

જ વભમગાા દયર્ભમાન  ાડણ એન્ટટલ શમ ત, ફને્   ાડણ વભ્મન ેભાર્વ  ષટેટભને્ટ ભ રળ ેજેભાાં તભેણ ેભકશના દયર્ભમાન  યેર ચ ુલણી અન ેરાન્ઝટેળનની 

ર્લગત શળ.ે  ાડણ એન્ટટલ શલા છતાાં જ  ઇણ રાન્ઝટેળન નશીં થયુાં શમ ત ગ્રાશ ન ે ઇ ષટેટભને્ટ નશીં ભ રામ. ગ્રાશ એ સરુ્નર્િત  યવુાં જઇએ  ે 

ભેને્ટની અંર્તભ તાયીખ સધુીભાાં તઓે ઓછાભાાં ઓછી ન્યનૂિભ ય ભની ચ ુલણી  યે જેથી  યીન ે ાડણ એ ાઉન્ટન ેચાલ ુયાખી ળ ામ અન ેદાંડનીમ ચાર્જથી 

ફચી ળ ામ. જ આંર્ળ  ભેને્ટ  યામ ત, તેની ય ફ્રી ીકયમડ દયર્ભમાન  ઇ માજ રાગ ુનશીં ડે અન ેમાજ (નલી ખયીદી જ  ઇ શમ ત તનેા વકશત) 

લામા વયેયાળ દૈર્ન  ફરેને્વ યીતથી રાગ ૂડળ.ે 

 ાડણની લશણેી ની તી ય ભ વાભ ેપ્રાપ્ત થમરેી ચ ુલણી તભાભ  યલયેા, પી અન ેઅન્મ ચાજીવ, માજ ચાર્જ, ય ડ એડલાન્વ અન ેખયીદી વાભ ેએડજષટ 

 યાળ.ે 

 

જ  ાડણ ખલાઇ જામ, ચયાઇ જામ, ગભુથઇ જામ, અથલા ત જ  ઇ અન્મ તભાય ીન જાણી જામ અથલા ર્વક્યકયટી ભાકશતી જાણી જામ ત ગ્રાશ ે તાત્ ાબર  

ધયણ ેDBS ફને્ ના 24  રા  ચારતા  ષટભય  ર વને્ટયન વાં ણ   યલ જઇએ. િેકડટ  ાર્ૌ ણવ ભાટે DBS ફને્  શલેરાઇન વાં ણ  નાંફય નીચ ેઆરે છેઃ 

 ાર્ૌ ણવ શલેરાઇન - 1860 267 6789 અન ેઇ-ભરેઃ SuperCardCare@dbs.com. નીચ ે ૈીની  ઇણ સ્ષથર્તભાાં પકયમાદ નોંધાલલા અથલા ત તભારુાં  ાડણ બ્ર  

 યાલલા ભાટે અભાય તાત્ ાબર  ધયણ ેવાં ણ   યઃ 

 જ તભારુાં DBS િેકડટ  ાડણ ગભુ થઇ જામ. 

 જ તભન ેતભ ેન  યુણ શમ તેલા રાન્ઝટેળન ભાટે એરટણ  ભળયુાં શમ ત. 

જ તભન ેળાં ા જામ  ે તભાયા િેકડટ  ાડણન  ટણૂણ અથલા બફનઅર્ધકૃત યીત ેઉમગ થમ છે. 

 તભ ેય ડ ઉાડલા ભાટે એટીએભ ન ઉમગ  ય અન ેનાણા ન ભે. 

ફને્  િેકડટની ભાકશતી RBI દ્વાયા અર્ધકૃત િેકડટ બ્યયૂ વાથ ેળયે  યળ,ે જેભાાં લતણભાન ફરેનેૌ, ભેને્ટ કશષરી વાભરે છે યાંત ુાં ત ેભમાણકદત નથી, વાથ ેજ ડેભગ્રાકપ  

ર્લગત ણ આ િેકડટ બ્યયૂવન ેિેકડટ ઇન્પયભળેન  ાંનીવ (યેગ્યરુળેન્વ) એટટ, 2005 શઠે ળયે  યળ.ે 
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જ ચાર્જન ેરગત  ઇ ર્લલાદ થામ ત, ફને્ ન ેતાત્ ાબર  ધયણ ેતેની ભાકશતી અાલી જઇએ અન ેફને્  વભમ-વભમેં આલતી લતય નીર્ત/RBI ર્નદેળ 

અનવુાય આંતકય  પ્રકિમાન ેઅનવુયળ.ે. આલી ભાકશતી પ્રાપ્ત થલા ય, ફને્   ાભચરાઉ ધયણ ેઆલા ચાર્જન ે કયલવણ  યળ.ે જ, તાવણૂણ થલા ય, આલા 

ચાર્જની જલાફદાયી ખાતા ધાય / ાડણધાય ની ની ે ત ત ેછીના ષટેટભને્ટભાાં ચાજીવન ે પયી વાભેર  યાળ.ે ફને્ ની લફેવાઇટ ય ઉરબ્ધ પકયમાદ 

ર્નલાયણ નીર્ત અનવુાય પકયમાદી ાવ ેફને્ ન ે ઇણ અન્મ પકયમાદ/વભષમાની ભાકશતી આલા ભાટે વભમભમાણદા ભી યશળે.ે જ  ાડણધાય  ફને્ ન ેબફરન ે

રગતા ર્લલાદની ભાકશતી આ,ે ત ફને્  જમાાં સધુી ર્લલાદન ઉ ેર ન આલી જામ ત્માાં સધુી બ્યયૂન ેકયકટિંગ  યલાનુાં ફાંધ  યળ.ે 

 

ગ્રાશ ે તાત્ ાબર  ધયણ ે ાડણ ય  ટણૂણ ઉમગ પ્રમાવની ફને્ ન ેજાણ  યલી જઇએ, જેથી  યીન ે ાડણન ેલધ ુઉમગ વાભ ેબ્ર   યી ળ ામ. આ પ્ર ાયનુાં 

કયકટિગ DBS  ર વને્ટય શલેરાઇન/ઇભરે ભાયપત  યી ળ ામ છે. ગ્રાશ એ શાંભળેા તાના ભફાઇર નાંફય ફને્  વાથ ેઅડેટ યશ ેતે સરુ્નર્િત  યવુાં જઇએ. 

ગ્રાશ  િેકડટ  ાડણ ઇવય ૂ યાલતી લખત ેઅન ેફને્ ભાાં ખાત ુાં ખરાલતી લખત ેતાન ભફાઇર નાંફય ળયે  યે ત ેજયીરૂ અન ેપયજજમાત છે. એલા  ેવભાાં જમાાં 

ન ુવાન ગ્રાશ ની ફદેય ાયીન ે ાયણ ેથયુાં શમ, જેભ  ે તભેણ ેચ ુલણીના કિડેસ્ન્ળમલવ ળયે  માણ શમ, ત્માાં જમાાં સધુી તઓે ફને્ ન ેઅનાર્ધકૃત રાન્ઝટેળનન 

કયટણ  ન  યે ત્માાં સધુી, તભેણ ેજ વભગ્ર ન ુવાની લઠેલી ડળ.ે અનાર્ધકૃત રાન્ઝટેળનના કયકટિંગ ફાદ થમરેા  ઇણ ન ુવાન ેફને્  લશન  યળ.ે 

 

તલેીજ યીત ેજ, ફને્  અથલા તેના  ભણચાયીના દ/ફદેય ાયી/ત્રટુીને  ાયણ ેજ  ઇ ન ુવાન થયુાં શમ ત, આલા રાન્ઝટેળનની તભાભ જલાફદાયી ફને્ ની 

યશળે.ે 

 ાડણભમે્ફયના મા  ર્નમભ અન ેળયત ભાટે, વથી ભશત્લણૂણ ર્નમભ અન ેળયત તભેજ વાંફાંર્ધત િેકડટ  ાડણની ભાકશતી ભાટે કૃા  યીન ેફને્ ની લફેવાઇટ 

www.dbsbank.com/india મરુા ાત ર 

 

અન્ય િેવાઓ 

1. સ્િેન્િીંગ ઇન્સ્રટશન 

વભાન ળાખાભાાં અથલા ફને્ ની અન્મ ળાખાભાાં આલરેા ખાતાભાાં યશરેી ય ભન ેએ  ખાતાભાાંથી અન્મ ખાતા(ઓ)ભાાં રાન્વપય/કયભટે  યલા ભાટે ફને્ ન ેષટેન્ન્ડિંગ 

ઇન્ષરટળન આી ળ ામ છે. 

2. નામાાંકન 

o નાભાાં ન સરુ્લધા તભાભ કડબઝટ ખાતાઓ ભાટે ઉરબ્ધ છે. મસ્ટતગત ક્ષભતાભાાં ખરાલામરેા ખાતા ભાટે ણ નાભાાં ન ઉરબ્ધ છે. (દા.ત. 

એ ર/વાંયટુત ખાતા તભેજ એ ર ભાબર ીના ખાતા) પ્રર્તર્નર્ધ ક્ષભતા તયી ે ખરાલામેરા ખાતાભાાં નશીં. 

o નાભાાં ન ર્લળ ેલધાયે ર્લગત ભટે, તભ ેDBIL કડબઝટ બરવીન ેજઇ ળ  છ. 
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o ખાતાધાય  તનેા/તણેીના જીલન ા યર્ભમાન  ઇણ વભમ ેનાભાાં ન  યી ળ ે છે, યદ  યી ળ ે છે અથલા પેયલી ળ ે છે. ખાતા ધાય ની વશભર્તથી 

નાભાાં નભાાં સધુાય  યી ળ ામ છે. અંગઠુાના ર્નળાનની ફ ેવાક્ષીઓ દ્વાયા ખયાઇ  યામરેી શલી જ જઇએ. શષતાક્ષયના  ેવભાાં  ઇ વાક્ષીની જરૂય 

નથી. 

o નાભાાં ન વગીયના નાભ ેણ  યી ળ ામ છે. 

o એલા પ્રલતણભાન ખાતા જમાાં નાભાાં ન ન  યાયુાં શમ, ત્માાં ખાતાધાય ( ) ળાખાઓભાાં ઉરબ્ધ પભણ (DA1) બયીન ેતભે  યી ળ ે છે. 

o ગ્રાશ  (નલા અન ેપ્રલતણભાન)ન ેવરાશ અામ છે  ે જ તેભણ ેનાભાાં ન સરુ્લધા ન રીધી શમ ત, તઓે તેન પામદ ઉઠાલ.ે 

 

 

3. રેસમિન્િ િેવા 

ગ્રાશ  એ  વને્ટય યથી અન્મ વને્ટય ય કડભાન્ડ ડ્રાફ્ટટ અથલા ઇરટેરર્ન  પન્્વ રાન્વપય (RBI ભાયપત ઓયેટ થતી) ભાયપત રાગ ૂડતા ભમાણદાભાાં પાંડને 

ભ રી ળ ે છે, જે ર્લર્લધ ર ેળન ય તનેી ઉરબ્ધતાન ેઆર્ધન યશળે ેઅન ેતનેા ભાટે ફને્ ના ર્નમભ ભાટે તભેણ ેચક્કવ ચાર્જ ચ ુલલાન યશળે.ે 

 

4. ટિમાન્િ ડ્રાફ્િ 

50,000 અથલા તનેાથી ઉયની ય ભના કડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ્વ ફને્  ભાત્ર ગ્રાશ ના ખાતાભાાંથી અથલા ત ચ ે ભાયપત અથલા ખયીદદાતા દ્વાયા ટેન્ડય  યામરે અન્મ 

વાધન ભાયપત ઇવય ૂ યાળ,ે ય ડ ય ભ ભાયપત નશીં. તલેી જ યીત,ે 20,000 અન ેતનેાથી લધાયે ય ભના ડ્રાફ્ટટ ફને્ન્ િંગ ચનેલવ ભાયપત  યાળ ેય ડભાાં નશીં. 

નન-ભેને્ટ એડલાઇવની કયર્વપ્ટ ર્લના રુ્લ્પ્ર ેટ કડભાન્ડ ડ્રાફ્ટટ ઇવય ૂ યાલઃ 

RBIના ર્નદેળ અનવુાય, ફને્  યુતી ક્ષર્તરૂ્તિના આધાયે અન ેડ્રઇ ળાખાાંથી નન-ભેને્ટ એડલાઇવ ભેમા ર્લના જ 5000 રૂર્મા સધુીના મલુમના રુ્લ્પ્ર ેટ 

કડભાન્ડ ડ્રાફ્ટટ ઇવય ૂ યળ.ે 

રુ્લ્પ્ર ેટ કડભાન્ડ ડ્રાફ્ટટ ઇવય ૂ યલા ભાટેની વભમભમાણદાઃ 

RBIના ર્નદેળ અનવુાય, ફને્  ગ્રાશ  તયપથી ર્લનાંતી પ્રાપ્ત થમાના ખલાકડમાભાાં જ રુ્લ્પ્ર ેટ કડભાન્ડ ડ્રાફ્ટટ ઇવય ૂ યળ.ે 

 

5. કેશ ઓિટર (દા.ત. ે ઓિટર, ફેન્કિટ ચેક) 

 ેળ ઓડણય ષથાર્ન  ષતયે ચ ુલણી ભાટે ઇવય ૂ યામ છે. 50,000 અન ેતનેી ઉયની ય ભના  ેળ ઓડણય ઇવય ૂ યલા/ચ ુલણી  યલા ય ભની ચ ુલણી ફને્  

ખાતાભાાંથી  યાળ.ે RBIના 4 નલમે્ફય, 2011ના યજના કયત્ર નાંફય DBOD.AML BC. નાં. 47/14.01.001/2011-12 નવુાય 1 એર્પ્રર 2012થી ચ ે/ ે

ઓડણય/કડભાન્ડ ડ્રાફ્ટટની ભાન્ચાતા 3 (ત્રણ) ભકશના યશળે.ે જ ચ ે/ઓેડણય/કડભાન્ડ ડ્રાફ્ટટન ેતને ેઇવય ૂ યામાની તાયીખના ત્રણ ભકશના ણૂણ થમા ફાદ યજૂ  યામ 

ત ફને્  તનેી ચ ુલણી નશીં  યે. તને ેખયીદનાય દ્વાયા રબેખત ર્લનાંતી  યલા ય ઇવય ૂ યનાયી ળાખા તેન ેપયીલબેરડેટ  યી ળ ે છે. 
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6. કેટશન િેવા 

DBS ફને્  ઇન્ન્ડમા બરર્ભટેડ કયઝલણ ફને્  ઓપ ઇન્ન્ડમા દ્વાયા ઉરબ્ધ  યાલલાભાાં આલરેા ર્નદેળ અનવુાય ચ ે  રટેળન પ્રકિમા ધયાલ ેછે જે ર્નદેળ ફને્  દ્વાયા 

ઓપય ચ ેવ  રટેળનન ેરગતી ર્લગત યૂી ાડે છે. 

 

7. ગાંદી/થોિી પાિી ગયેી ચણી નોિો ફદવી 

ફને્ ની તભાભ ળાખાઓ મટુત યીતે ગાંદી થઇ ગમરેી/થડી પાટી ગમેરી ચરણી નટ અન ે  ેટરી  અન્મ યીત ેખયાફ થમરેી તભાભ મલૂમની ચરણી નટન ે

ફદરી આળ.ે ફને્  આ વાંફાંધભાાં RBIના કદળાર્નદેળનુાં ારન  યે છે. RBIએ ફને્ ન ેપાટી ગમરેી શમ તલેી અન ેજેનાથી ળાં ા ન થામ તલેી વાચી ચરણી 

નટ ફદરલાની ભાંજૂયી આી છે. 

 

કૃા  યીન ેRBI ની લફેવાઇટ ય ચરણ અન ેગાંદી તભેજ ાટી ગમેરી ચરણી નટન ેફદરલા અંગેની ર્લગત જુલ 

https://rbi.org.in/Scripts/ic_exchangeofnotes.aspx 

 

8. ટિોઝઝિ (થાણ) ર વ્યાજ 

ફને્  કડબઝ્વ ય ર્લર્લધ કડબઝટ ષ ીભ અનવુાય માજની ચ ુલણી  યે છે. (કૃા  યીન ેર્લગત ભાટે અભાયી ળાખાન વાં ણ   ય અથલા ત તભ ેઅભાયી 

લફેવાઇટ www.dbs.com/inની ણ મરુા ાત  યી ળ  છ). માજ દયભાાં વભમ-વભમ ેપેયપાય  યામ છે અન ેતનેી જાણ ાયી જનતાન ેઅામ છે. સધુાયામરેા 

માજ દય ભાત્ર કયન્યઅૂર અન ેનલી કડબઝટન ેરાગ ુડે છે જમાયે પ્રલતણભાન કડબઝ્વ ય  યાય દયે દય માજ ભતુાં યશળે.ે 

 

9. િસવિિ ચાજીિ 

ફને્  ગ્રાશ ન ેર્લર્લધ વલેાઓ યૂી ાડે છે જેના ભાટે ત ેવર્લિવ ચાર્જ લસરુ ેછે. આ ચાજીવન ેવભમ-વભમાાંતયે લસરુામ/પેયપાય  યામ છે. પાંડના  રટેળન અને 

યેર્ભટન્વ ભાટે, ગેયેન્ટી ઇવય ૂ યલા, રુ્લ્પ્ર ેટ ઇન્ષૂભને્ટ/ષટેટભને્્વ લગેયે ઇવય ૂ યલા ભાટે વર્લિવ ચાર્જ લસરુલાભાાં આલ ેછે. વર્લિવ ચાજીવની ર્લગત ર્લનાંતી 

ય ઉરબ્ધ  યાલલાભાાં આલળ.ે અભ ેગ્રાશ ન ેવર્લિવ ચાજીવભાાં  ઇણ પ્રષતાર્લત કયલતણન ર્લળ ેભાકશતી આીશુાં. ફને્ન્ િંગ રાન્ઝેટળન્વ અન ેલલેથ 

ભનેજેભને્ટન ેરગતા ટેકયપ અભાયી લફેવાઇટ www.dbs.com/in ય ઉરબ્ધ છે. 

 

10. સવદેશી હુાંટિયામણ એટિચેન્જ ઝફઝનેિ 

ફને્  તાની ળાખાઓ દ્વાયા મા  શ્રણેીભાાં ર્લદેળી હુાંકડમાભણ એટવચને્જ પ્રડટ્વ અન ેવલેાઓ ગ્રાશ ન ેયૂી ાડે છે. તભાભ પયેન એટવચને્જ રાન્ઝટેળન્વ 

જે  યામ ત ેપયેન એટવચને્જ ભેનજેભને્ટ એટટ, 1999 (FEMA) શઠે ર્નમભ અન ે ામદાઓ અનવુાય યશેળ.ે લધ ુભાકશતી ભાટે, કૃા  યીન ેળાખાન વાં ણ   ય 

અથલા અભાયી લફેવાઇટની મરુા ાત ર. 

 

 

 

https://rbi.org.in/Scripts/ic_exchangeofnotes.aspx
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11. વીમા પ્રોિટ્િ 

DBS ફને્  ઇન્ન્ડમા બરર્ભટેડ યજજષરેળન નાંફય ધયાલ ેછેઃ 0257 બાયતીમ લીભા ર્નમાભ  અન ેર્લ ાવ પ્રાર્ધ યણ (IRDA) દ્વાયા ઇવય ૂ યામર છે, જેનુાં યજજષટડણ 

 ામાણરમ આલલેુાં છે GF: નાંફય. 11 & 12,  ેર્ટર ઇન્ટ, BKS ભાગણ,  નટ પ્રવે, નલી કદલશી-110001, જેન લીભા  ાંનીએ લફેવાઇટ ય  મ્બઝટ 

 ોયેટ એજન્ટ તયી ે ઉલરખે  મો છે ય https://www.dbs.com/in/iwov-resources/pdf/related-links/commission-structure-for-investments-and-

insuranceproducts.pdf 

 

DBS ફને્  ઇન્ન્ડમા બરર્ભટેડ (ફને્ ) લીભા પ્રદાતા તયી ે  ાભ  યલાનુાં  ે જખભની ચ ુલણીની જલાફદાયી રતેી નથી. લીભાન  યાયએ લીભ રનેાય અન ેલીભા 

પ્રદાતા લચ્ચને છે નશીં  ે ફને્  અન ેલીભ રનેાય લચ્ચને. ફને્  બરવીઓની વચટતા અન ેણૂણતાની  ઇ લયન્ટી રતે ુાં નથી. તભાયા લીભાના  યાયન ે

રગતી  ઇણ જલાફદાયી અથલા ન ુવાનન ેફને્  ષલી ાયળ ેનશીં. ફને્ ના ગ્રાશ  દ્વાયા લીભા પ્રડટટભાાં બાગીદાયી વાંણૂણણ ેષલલૈ્ચ્છ  ધયણ ેયશળે ેઅન ેત ે

ફને્ ની અન્મ  ઇણ સરુ્લધા પ્રાપ્ત  યલા વાથ ેજડામરે નશીં યશ.ે ISNP યજજષરેળન ભાન્મ. 

 

જખભ કયફ, ર્નમભ અન ેળયત ર્લળ ેલધ ુ ર્લગત ભાટે, લચેાણન ર્નણણમ  યતા શરેાાં કૃા  યીને વલેવ બ્રળય અન ેૉબરવીની બાલાથણન ેધ્માનલૂણ  

લાાંચ. પ્રલતણભાન  ય  ામદા, જે કયલર્તિત થઇ ળ ે છે, તનેા શઠે ટેટવના પામદા ઉરબ્ધ છે. 

 

12. રોકાણ માિેની પ્રોિટ્િ 

DBS ફને્  ઇન્ન્ડમા બરર્ભટેડ કડષરીબ્યટુય તયી ે  ાભ  યે છે ન ેતનેી ાવ ેથડણ ાટી ય ાણ પ્રડટ્વ જેલી  ે મ્યચુ્યઅુર પન્ડ ષ ીમ્વન ુલચેાણ  યલા ભાટેનુાં 

રાઇવન્વ છે. DBS ફને્  ભાત્ર એલ્ટઝક્યળુન ઓન્રી ભડભાાં MF રાન્ઝટેળન ભાટે કડષરીબ્યટુય તયી ે  ાભ  યે છે. મ્યચુ્યઅુર પન્ડ કડષરીબ્યટુય (MFD) 

તયી ેDB’Sની ભરૂ્ભ ા મ્યચુ્યઅુર પન્ડ વાંફાંર્ધત ગ્રાશ  વાથનેા તભાભ  મ્યરુ્ન ેળનભાાં શાઇરાઇટ  યામ છે. 

 

DBS ફને્  ઇન્ન્ડમા બરર્ભટેડ AMFI યજજષરેળન નાંફય – ARN-155319 ધયાલ ેછે. 1 ભાચણ, 2019થી આ ARN તભાભ અયજી પભણ જે એવટે ભનેેજભને્ટ  ાંનીઓ 

(AMCs) વભક્ષ જભા  યાલામા શમ તભેાાં ઉમગભાાં રલેામા છે. વલેવ ષટાપના EUIN (એમ્પ્રમી યરુ્ન  આઇડેન્ન્ટકપ ેળન નાંફય) ભરે્િંગએ DBS ફને્  ઇન્ન્ડમા 

બરર્ભટેડ ાવ ેછે. 

ફને્ એ 21 AMCs વાથ ેજડાણ  યુણ છે જે 90% ઉદ્યગ AUM ન ેઆલયી ર ેછે. મ્યચુ્યઅુર પન્્વ જેલી ય ાણની પ્રડટ્વ 4 ચનેલવ જેલી  ે ળાખા, ળાખા-ાલય 

ઓપ એટની, ઇન્ટયનટે ફને્ન્ િંગ અન ેકડજજફને્  ભફાઇર એ ભાયપત લચેલાભાાં આલ ેછે. 

 

DBIL ફ ેભડરભાાં ઓયેટ  યે છેઃ 

 

ભાત્ર અભરી યણઃ 

 

DBS ફને્  ભાત્ર એલ્ટઝક્યળુન ઓન્રી ભડભાાં MF રાન્ઝટેળન ભાટે કડષરીબ્યટુય તયી ે  ાભ  યે છે. 

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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યેપયર ભડરઃ 

 

DBS એ  કયચમ તાણની ભરૂ્ભ ા બજલળ ેજમાયે ગ્રાશ  વલેા પ્રદાતા દ્વાયા ઉરબ્ધ  યાલલાભાાં આલરેી ર્લગત અનવુાય ય ાણ ભાટેન ર્નણણમ રળે.ે DBS 

ભાત્ર રાન્ઝટેળન સગુભ  યાલળ ેઅન ેત ેતભેાાં  ઇ વકિમ ભરૂ્ભ ા નશીં બજલ.ે 

જ ે, DBS ભાટે  ઇણ થડણાટી પ્રડટટ ગ્રાશ ન ેયીપય  યતા શરેા જખભનુાં મલૂમાાં ન, મગ્મતા અન ેમગ્મતાની ખયાઇ*  યલી જરૂયી યશ ેછે. 

 

*RBI દ્વાયા જાશયે  યામેરા ગ્રાશ  અર્ધ ાય અર્ધ ાય ત્ર, આચાય વાંકશતા (ફેન્ન્ િંગ  ્વ અને ષટાન્ડર્ૌ ણવ ફડણ ઓપ ઇન્ન્ડમા દ્વાયા જાશયે  યામેર) અને RBI MD – પાઇનાસ્ન્વમર 

વર્લિર્વવ દ્વાયા અામેર ભાગણદળણન શઠે જરૂયી છે 

 

DBIL દ્વાયા AMC ાવથેી  ભાલામરે  ર્ભળનન ે રગતી ર્લગત નીચનેી બરન્ ભાાં લફેવાઇટ ય ઉરબ્ધ છે: https://www.dbs.com/in/iwov-

resources/pdf/related-links/commission-structure-for-investments-and-insuranceproducts.pdf 

 

13. િોવટરન ગોલ્િ ફોન્્િ 

DBS ફને્  ઇન્ન્ડમા બરર્ભટેડ (DBIL) RBI દ્વાયા જાશયે  યામરેા વલકયન ગલડ ફન્્વ ભાટે કયર્વર્લિંશ ઓકપવ (RO) તયી ે  ાભ  યે છે. DBIL તાના તભાભ 

ગ્રાશ ન ે – મસ્ટતગત અન ે બફન-મસ્ટતગત (HUFs, રષ્વ, યનુલર્વિટીઓ, અન ેવખાલતી વાંષથાઓન)ે તાની ર્નધાણકયત ળાખાઓ ભાયપત વલકયન ગલડ 

ફન્્વ ઓપય  યે છે. તાના ગ્રાશ ન ેવલકયન ગલડ ફન્્વ વલેા ઓપય  યલા ભાટે, DBIL રામ ાતની ળયત અને અન્મ ર્નમભ અન ેળયત જે બાયત 

વય ાય/કયઝલણ ફને્  ઓપ ઇન્ન્ડમા દ્વાયા વભમ-વભમ ેજાશયે  યામ છે તનેે અનવુયે છે. 

 

14. પટરયાદ નીસતિઃ 

DBS ફને્  ઇન્ન્ડમા બરર્ભટેડ ખાત,ે અભ ેસરુ્નર્િત  યલા ભાગીએ છીએ  ે તભન ેઅભાયી ાવથેી શ્રશેઠ વલેા ભે, એલી વલેાઓ, જે તભ,ે અભાયા મલૂમલાન 

ગ્રાશ , ભેલલા ભાટે શ દાય છ. 

ફને્ ની પકયમાદ ર્નલાયણ નીર્ત નીચનેા ર્વદ્ધાાંતનુાં ારન  યે છેઃ 

 ગ્રાશ  વાથ ેશાંભળેા મગ્મ યીત ેલતણન  યામ. 

 ગ્રાશ  દ્વાયા  યામરેી પકયમાદનુાં વોમ્મ યીત ેવભમવય ર્નયા યણ રાલલાભાાં આલ.ે 

 ગ્રાશ ન ેભાકશતી અામ  ે તઓે વાંગઠનભાાં તાની પકયમાદ ક્યાાં-ક્યાાં  યી ળ ે છે અન ેવાથ ેજ જ તભેન ેતાની પકયમાદના વભાધાનથી વાંત ન 

થમ શમ ત તભેન ેતભેના અર્ધ ાયની ણ ભાકશતી અામ છે. 

 ફને્ ના  ભણચાયી ગ્રાશ ના કશત પ્રત્મ ે ઇણ પ્ર ાયન લૂણગ્રશ યાખ્મા ર્લના જ વાયી બાલના વાથ ે ાભ  યળ.ે 

 

 

 



સિટિઝન ચાિટર 

જુરાઇ 2022 

 

 

જ,  ઇણ તફકે્ક, તભન ેરાગે  ે અભાયી વલેાઓનુાં ષતય તભાયી અેક્ષાઓ અનવુાય નથી, ત તભ ેનીચેની  ામણલાશી  યી ળ  છઃ 

તભ ેફને્ ની લફેવાઇટ ય ઉરબ્ધ ફને્ ની પકયમાદ નીર્તની મરુા ાત રઇ ળ  છઃ 

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

પકયમાદ નીર્ત તભન ેવાં ણની ર્લગત, વભમભમાણદા અન ેતભ ેપકયમાદ ક્યાાં  યી ળ  છ ત ે ષતયની ભાકશતી આલાભાાં ભદદ  યળ.ે જ તભન ેફને્  દ્વાયા 

અામરેા ર્નયા યણથી વાંત  ે ખળુી ન થઇ શમ ત, નીર્ત તભન ેતભાયી પકયમાદ વાથ ેફને્ન્ િંગ ર ારન વાં ણ   ેલી યીત ે યલ તનેા ર્લળે ણ ભાગણદળણન 

આળ.ે 
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