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ಫಹಯಾಂಕಾಂಗ್ ಉದಯಭದಲಿ್ಲ ಫಹಯಾಂಕ್ ನ ಸಹಭಹಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಉದ ದೇವಗಳನುನ ಸಹಧಿಷು ಸಹಭರ್ಥಯಿ ಭತ್ುು ಹ ಚ್ುು ಹ ಚ್ುು ಗ್ಹರಸಕಯನುನ ತ್ನನ ತ ಕ್ ೆಗ್  ತ್ಯು ಸಹಭರ್ಥಯಿು ಅಾಂತಿಭಹಗಿ 

ಗ್ಹರಸಕಯ ತ್ೃಪ್ತುಮನ ನೇ ಅಲಾಂಬಿಸಿಯುತ್ುದ . ನಭಮ ಹಯಹಯನುನ ಫ ಳ ಷುಲ್ಲಿ ತ್ೃಪ್ತು ಹ  ಾಂದಿಯು ಗ್ಹರಸಕಯು ರಭುಖ ಅಾಂವ ಾಂದು ನಹು ಫಲಹದ ನಾಂಬಿಕ್ ಮನುನ ಹ  ಾಂದಿದ ದೇ . 

ಹ ಚ್ುು ಗ್ಹರಸಕ ಸ ನೇಹಿಮಹಗಲು ಫಹಯಾಂಕ್ ಗ್ಹರಸಕರಿಗ್  ತ್ನನ ಸ ೇ ಗಳ ಷನನದನುನ ಹ  ಯತ್ಯಫ ೇಕು ಎಾಂದು DBS ಫಹಯಾಂಕ್ ಇಾಂಡಿಮಹ ಲ್ಲಮಿಟ ಡ್ ನಲಿ್ಲ ನಹು ಬಹವಿಸಿದ ದೇ . 

ಈ ದಹಖಲ ಮು ಗ್ಹರಸಕಯ ತ್ೃಪ್ತುಗ್ಹಗಿ ಡಿಬಿಎಸ್  ಫಹಯಾಂಕ್ ಇಾಂಡಿಮಹ ಲ್ಲಮಿಟ ಡ್ ಹ  ಾಂದಿಯು ಫದಧತ ಗಳನುನ ಎತಿು ತ  ೇರಿಷುತ್ುದ , ಹಿೇಗ್ಹಗಿ ನಭಮ ಅಧಿಕ್ಹರಿಗಳು ಭತ್ುು ಸಿಫಬಾಂದಿಗಳಲ್ಲ ಿ

ಹ  ಣ ಗ್ಹರಿಕ್  ಭತ್ುು ಜಹಫಹದರಿಮನುನ ಖಹತಿರಡಿಷುತ್ುದ . ಗ್ಹರಸಕರಿಗ್  ಈ ಷನನದು ರಿಹಹಯ ವಿಧಹನಗಳ ಜ  ತ ಗ್  ನಭಮ ಫದಧತ  ಭತ್ುು ಜಹಫಹದರಿಗಳನುನ ವಿರಿಷುತ್ುದ  ಆದಯ  

ಗ್ಹರಸಕ-ಫಹಯಾಂಕರ್ ಷಾಂಫಾಂಧಗಳಲ್ಲ ಿಆಯ  ೇಗಯಕಯ ಅಬಹಯಷಗಳಿಗ್ಹಗಿ ಗ್ಹರಸಕರಿಗ್  ಇಯು ನಿಫಾಂಧನ ಗಳನುನ ಷಸ ನಿದಿಿಶಟಡಿಷುತ್ುದ . 

ನಹಯಮಮುತ್ ಫಹಯಾಂಕಾಂಗ್ ಅಬಹಯಷಗಳನುನ ಉತ ುೇಜಿಷಲು ಭತ್ುು ಗ್ಹರಸಕ ಸ ೇ ಗ್  ಷಾಂಫಾಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಚ್ಟುಟಿಕ್ ಗಳಿಗ್  ಷಾಂಫಾಂಧಿಸಿದಾಂತ  ಭಹಹಿತಿ ನಿೇಡಲು ಷನನದನುನ 

ಸಿದಧಡಿಷಲಹಗಿದ . 

ಈ ಷನನದನುನ ಹ  ಯತ್ಯಲು ನಭಗ್  ಷಹಹಮ ಭಹಡಲು ರಿಷರ್ವಿ ಫಹಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಮಹ ಭತ್ುು ಇಾಂಡಿಮನ್ ಫಹಯಾಂಕ್್ ಅಸ  ೇಸಿಯೇಶನ್ ದಗಿಸಿದ ಪ್ರೇತಹ್ಸ ಭತ್ುು 

ಭಹಗಿದವಿನಕ್ ೆ ನಹು ಕೃತ್ಜ್ಞತ  ಷಲಿ್ಲಷಲು ಫಮಷುತ ುೇ . ನಹು ನಭಮ ಗ್ಹರಸಕಯ  ಾಂದಿಗ್  ನಿಯಾಂತ್ಯ ಷಭಹಲ  ೇಚ್ನ ಗಳನುನ ನಡ ಷುತ ುೇ  ಭತ್ುು ನಹು ದಗಿಸಿದ ಸ ೇ ಗಳ 

ವ ರೇಣಿಮ ಭೌಲಯಭಹನ ಭಹಡಲು, ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತ್ುು ವಿಷುರಿಷಲು ಅಯ ರತಿಕರಯಮನುನ ಡ ಮುತ ುೇ . ನಭಮ ಎಲಹಿ ಗ್ಹರಸಕರಿಗ್  ಫಹಯಾಂಕ್ ದಗಸಿದ ವಿವಿಧ ಸ ೇ ಗಳ ಫಗ್ ೆ 

ತ್ಭಮ ಅನುಬಗಳನುನ ಸಾಂಚಿಕ್  ಳಳಲು ಭತ್ುು ಈ ಷನನದಿನ ಫಗ್ ೆ ಭುಕುಹಗಿ ಅಭಿಹರಮ ತಿಳಿಷಲು ವಿನಾಂತಿಷುತ ುೇ . 

 

ಟಿಣಿ 

ಈ ದಹಖಲ ಮಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಹದ ಭಹಹಿತಿಮು ಜುಲ ೈ 2022 ಯಾಂತ  ಇಯುತ್ುದ  ಭತ್ುು ಫದಲಹಣ /ರಿಶೆಯಣ ಗ್  ಳಟಿಟಯುತ್ುದ . ಈ ದಹಖಲ  ಡಿಬಿಐಎಲ್ ಗ್  ಸಿೇಮಿತ್ಹಗಿದ . ಈ 

ದಹಖಲ ಮನುನ ಸಕುೆಗಳು ಭತ್ುು ನಿಮಭಗಳನುನ ನಿೇಡು ಕ್ಹನ ನು ದಹಖಲ ಮಹಗಿ ರಿಗಣಿಷಫಹಯದು. ಇದು ಗ್ಹರಸಕ ಭತ್ುು ಫಹಯಾಂಕರ್ ನಡು  ಉತ್ುಭ ತಿಳುಳಿಕ್ ಮನುನ 

ಉತ ುೇಜಿಷುತ್ುದ . ಈ ದಹಖಲ ಮಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ ೇ ಗಳು/ಸೌಲಬಯಗಳ ರಭುಖ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಭಹತ್ರ ನಿೇಡಲಹಗಿದ . ರತಿಯಾಂದು ಸ ೇ ಮು ತ್ನನದ ೇ ಆದ ವಿಯಹದ ನಿಮಭಗಳು 

ಭತ್ುು ಶಯತ್ುುಗಳನುನ ಹ  ಾಂದಿದ , ಅದನುನ ವಿನಾಂತಿಮ ಮೇಯ ಗ್  ಲಬಯಹಗುಾಂತ  ಭಹಡಫಸುದು. 

 ಹ ಚಿುನ ವಿಯಗಳು/ಭಹಹಿತಿಗ್ಹಗಿ, ದಮವಿಟುಟ ಡಿಬಿಎಸ್  ಫಹಯಾಂಕ್ ಇಾಂಡಿಮಹ ಲ್ಲಮಿಟ ಡ್  ಬ್ ಸ ೈಟ್ ಗ್  ಬ ೇಟಿ ನಿೇಡಿ www.dbs.com/in ಅರ್ಥಹ 

 ಮಹುದ ೇ ರವ ನಗಳಿಗ್ , ದಮವಿಟುಟ ನಭಮ 24 ಗಾಂಟ ಗಳ ಗ್ಹರಸಕ ಷಹಹಮಹಣಿಗ್  ಕಯ  ಭಹಡಿ (ಷಥಳಿೇಮ ಷಹಹಮಹಣಿ: 18002094555 / 18001039897 ಅರ್ಥಹ 

ಅಾಂತ್ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಷಹಹಮಹಣಿ: 91-44-66854555 ಭತ್ುು ನಿಭಗ್  ಷಹಹಮ ಭಹಡಲು ನಹು ಷಾಂತ  ೇಶಡುತ ುೇ . 

 ಕ್ ರಡಿಟ್ ಕ್ಹಡ್ಿ ಗಳ ಕುರಿತ್ು ಮಹುದ ೇ ರವ ನಗಳಿಗ್ , ದಮವಿಟುಟ ನಭಮ 24 ಗಾಂಟ ಗಳ ಗ್ಹರಸಕ ಷಹಹಮಹಣಿಗ್  (1860 267 6789) ಕಯ  ಭಹಡಿ ಭತ್ುು ನಿಭಗ್  ಷಹಹಮ 

ಭಹಡಲು ನಹು ಷಾಂತ  ೇಶದಿಾಂದ ಸಿದಧರಿಯುತ ುೇ . 

 

ನಭಮ ವಹಖ ಗಳು ಅನುಷರಿಷು ಸಹಭಹನಯ ಅಬಹಯಷಗಳು 

1. ಯಹಹಯದ ಷಭಮನುನ ರದರ್ಶಿಷುುದು 

2. ೃತಿುಯ ಸ ೇ ಗಳನುನ ದಗಿಷುುದು 
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3. ವಹಖ ಮ ವಿಳಹಷಗಳು ಭತ್ುು ಷಾಂಖ ಯಗಳನುನ ಗ್ಹರಸಕರಿಗ್  ತಿಳಿಮಡಿಷುುದು. 

4. ಎಲಹಿ ಗ್ಹರಸಕಯ ವಿನಾಂತಿಗಳು/ರವ ನಗಳನುನ ರಿಸರಿಷುುದು. 

5. ಕ್ಹಲಕ್ಹಲಕ್ ೆ ವಿವಿಧ ಠ ೇಣಿ ಯೇಜನ ಗಳಿಗ್  ಫಡಿಡದಯಗಳನುನ ರದರ್ಶಿಷುುದು 

6. ಫಹಯಾಂಕನ ವಿವಿಧ ಠ ೇಣಿ ಯೇಜನ ಗಳು/ಸ ೇ ಗಳ ವಿಯಗಳನುನ ದಗಿಷುುದು 

7. ಡಿಭಹಯಾಂಡ್ ಡಹರಫ್ಟ ಗಳು,  ೇ ಆಡಿರ್ ಗಳು ಇತಹಯದಿಗಳನುನ ನಿೇಡುುದು. 

8. ವಹಖ ಮ ಆಯಣದಲಿ್ಲ ದ ಯು/ಷಲಹ ಗಳನುನ ದಹಖಲ್ಲಷಲು ಸೌಲಬಯನುನ ದಗಿಷುುದು 

9. ನ  ೇಟುಗಳು ಭತ್ುು ನಹಣಯಗಳ ವಿನಿಭಮ ಭಹಡುುದು. 

10. ಭುಾಂಗಡಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಫಡಿಡದಯಗಳಲಿ್ಲ ಫದಲಹಣ ಮನುನ ಷ ಚಿಷುುದು. 

11. ವಿವಿಧ ಫಹಯಾಂಕಾಂಗ್ ಹಿಹಟುಗಳಿಗ್  ಷಭಮಗಳನುನ ರದರ್ಶಿಷುುದು. 

12. DBS ಫಹಯಾಂಕ್ ಇಾಂಡಿಮಹ ಲ್ಲಮಿಟ ಡ್ ನಿೇತಿ/ವಿಧಹನಗಳ ರಕ್ಹಯ, ಚ ಕ್ ಗಳು/ಸಹಧನಗಳ ಷಾಂಗರಸಣ ಮಲ್ಲಿ ಗ್ಹರಸಕಯು ನಿೇಡಿದ ಚ ಕ್ ನ ವಿಳಾಂಫಕ್ಹೆಗಿ ರಿಹಹಯನುನ 

ಹತಿಷುುದು. 

 

ನಹಯಮಮುತ್ ಫಹಯಾಂಕಾಂಗ್ ಅಬಹಯಷಗಳು 

 

ಗ್ಹರಸಕರಿಗ್  ಇುಗಳನುನ ಭಹಡಲು ವಿನಾಂತಿಷಲಹಗಿದ  

 

1. ನಿರ್ಶುತ್ ಠ ೇಣಿ ಷಲಹ , ಖಹತ  ಸ ಟೇಟ್ ಮಾಂಟ್ ಗಳು, ಚ ಕ್ ಫುಕ್, ಡ ಬಿಟ್ ಕ್ಹಡ್ಿ, ಕ್ ರಡಿಟ್ ಕ್ಹಡ್ಿ, ಇಾಂಟನ ಿಟ್ ಫಹಯಾಂಕಾಂಗ್ ಎನ ಫಲರ್  ಗಳು ಭತ್ುು ಎಲಹಿ ಪ್ತನ್ ಗಳು ಭತ್ುು 

ಹಸ್ ಡ್ಿ ಗಳ ಗ್ೌಯತ  ಭತ್ುು ಷುಯಕ್ಷಿತ್ ಹಲನ ಮನುನ ಖಚಿತ್ಡಿಸಿಕ್  ಳುಳುದು. 

2. ಕ್ಹರಸ್ಡ/ಖಹತ  ಹತಿದಹಯಯ ಚ ಕ್ ಗಳನುನ ಸಹಧಯಹದಶುಟ ನಿೇಡುುದು. 

3. ಚ ಕ್ ನ ವಿಯಗಳನುನ ಅಾಂದಯ  ದಿನಹಾಂಕ, ದಗಳು ಭತ್ುು ಅಾಂಕಗಳಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ು, ಕ್ಹರಸಿಾಂಗ್ ಇತಹಯದಿಗಳನುನ ಅುಗಳನುನ ನಿೇಡು ಮೊದಲ ೇ ರಿರ್ಶೇಲ್ಲಷುುದು. ಸಹಧಯಹದಶುಟ, 

ಸತಿುಯದ ಯ ಹಯಿಗ್  ಮೊತ್ುನುನ ೂಣಿ ಷಾಂಖ ಯಮಹಗಿಸಿ ನಾಂತ್ಯ ಚ ಕ್  ಗಳನುನ ನಿೇಡುುದು. 

4. ಸಹಕಶುಟ ಫಹಯಲ ನ್್ ಇಲಿದ  ಚ ಕ್ ನಿೇಡಫಹಯದು, ಫಹಯಾಂಕ್ ನಿದಿಿಶಟಡಿಸಿದಾಂತ  ಕನಿಶಠ ಫಹಯಲ ನ್್ ನಿಿಹಿಷಫ ೇಕು. 

5. ಚ ಕ್ ನಲಿ್ಲನ ವಿಯಗಳ ಮಹುದ ೇ ಯದಧತಿಮ ಷಾಂದಬಿದಲಿ್ಲ ಹ  ಷ ಇನ್ ಷ ರಮಾಂಟ್  ಗಳನುನ ನಿೇಡಫ ೇಕು 

6. ನ  ೇಾಂದಹಯಿತ್ ಅಾಂಚ  ಅರ್ಥಹ ವಿವಹಾಸಹಸಿ ಕ್  ರಿಮರ್ ಭ ಲಕ ಚ ಕ್ ಭತ್ುು ಇತ್ಯ ಸಣಕ್ಹಸಿನ ಇನ್ ಷ ರಮಾಂಟ್  ಗಳನುನ ಕಳುಹಿಷಫ ೇಕು. 

7. ನಹಭನಿದ ೇಿವನ ಸೌಲಬಯನುನ ಫಳಷಫ ೇಕು. 

8. ಹ ಷಯು, ವಿಳಹಷ, ದ ಯಹಣಿ ಷಾಂಖ ಯ ಇತಹಯದಿಗಳ ಫಗ್ ೆ ನಿಖಯಹದ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ದಗಿಷಫ ೇಕು ಭತ್ುು ಫದಲಹಣ ಗಳಿದದಯ , ತ್ಕ್ಷಣ ೇ ಫಹಯಾಂಕ್ ಗ್  ತಿಳಿಷಫ ೇಕು. 

9. ಡಿಭಹಯಾಂಡ್ ಡಹರಫ್ಟ, ನಿರ್ಶುತ್ ಠ ೇಣಿ ಷಲಹ , ಚ ಕ್ ಯಜ  (ಗಳು)/ುಷುಕ, ಡ ಬಿಟ್ ಕ್ಹಡ್ಿ, ಕ್ ರಡಿಟ್ ಕ್ಹಡ್ಿ ಕಳ ದುಹ  ೇದಲಿ್ಲ ಅನುನ ತ್ಕ್ಷಣ ೇ ಫಹಯಾಂಕ್ ಗ್  ತಿಳಿಷಫ ೇಕು. 

10. ುನಯಹತಿಿತ್ ಹಿಹಟುಗಳಿಗ್ಹಗಿ ಸಹಥಯಿ ಷ ಚ್ನ ಗಳ ಸೌಲಬಯನುನ ಡ ದುಕ್  ಳಳಫ ೇಕು. 



ನಹಗರಿಕ ಷನನದು 

ಜುಲ ೈ 2022 

 

 

11. ನಭಮ ಸ ೇ ಗಳ ಕುರಿತ್ು ರತಿಕರಯಮನುನ ನಿೇಡಿ ಭತ್ುು ಸ ೇ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದ ೇ ನ ಯನತ ಯಿದದಲಿ್ಲ ದಮವಿಟುಟ ಅದನುನ ಫಹಯಾಂಕನ ಗಭನಕ್ ೆ ತ್ನಿನ. 

12. ಫಡಿಡ, ಕಾಂತ್ುಗಳು, ಕ್ ರಡಿಟ್ ಕ್ಹಡ್ಿ ಫಹಯಲನ್್/ ಫಹಕಗಳು ಭತ್ುು ಇತ್ಯ ಫಹಕ ಮೊತ್ುಗಳನುನ ಷಭಮಕ್ ೆ ಹತಿಸಿ. 

13. ಖಹಲ್ಲ ಚ ಕ್ (ಗಳಿಗ್ ) ಷಹಿ ಭಹಡಫಹಯದು ಭತ್ುು ಹಸ್ ಫುಕ್ ಅರ್ಥಹ ಚ ಕ್ ಫುಕ್ ನಲಿ್ಲ ನಿಭಮ ಭಹದರಿ ಷಹಿಮನುನ ಹಹಕಫಹಯದು. 

14. DBS ಫಹಯಾಂಕ್ ಇಾಂಡಿಮಹ ಲ್ಲಮಿಟ ಡ್ ನಿಭಮ ಖಹತ /ಎಟಿಎಾಂ ಪ್ತನ್/ಕ್ ರಡಿಟ್ ಕ್ಹಡ್ಿ ಪ್ತನ್/ಟಿಪ್ತ/ಇಾಂಟನ ಿಟ್ ಫಹಯಾಂಕಾಂಗ್ ಐಡಿ ಅರ್ಥಹ ಹಸ್ ಡ್ಿ ಅರ್ಥಹ  ೈಮಕುಕ 

ಭಹಹಿತಿಗಳಹದ ಜನಮ ದಿನಹಾಂಕ, ತಹಯಿಮ ಹ ಷಯು ಇತಹಯದಿಗಳ ಗ್ೌಯ ವಿಯಗಳನುನ ಕ್ ೇಳು ಇಮೇಲ್ ಗಳನುನ ಎಾಂದಿಗ  ಕಳುಹಿಷುುದಿಲಿ. ಇ-ಮೇಲ್ ಅರ್ಥಹ ಫೇನ್ 

ಕಯ ಗಳ ಭ ಲಕ ಫಹಯಾಂಕ್ ಯಹಗಿ ಅಾಂತ್ಸ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಕ್ ೇಳುತಿುಯು ಮಹಯ  ಫಬಯ ಫಗ್ ೆಮ  ಎಚ್ುಯದಿಾಂದಿರಿ. ನಿೇು ಭಹಡಿದ ಮಹುದ ೇ ದ  ೇಶಮುಕು ಅರ್ಥಹ ತ್ು 

ಹಿಹಟುಗಳಿಗ್  DBS ಫಹಯಾಂಕ್ ಇಾಂಡಿಮಹ ಲ್ಲಮಿಟ ಡ್ ಜಹಫಹದಯನಹಗಿಯುುದಿಲಿ. ನಿಮಿಮಾಂದ ಅಾಂತ್ಸ ವಿಯಗಳ ಮಹುದ ೇ ತ್ು, ಅಜಹಗಯ ಕ ಅರ್ಥಹ ಇತ್ಯ ರಿೇತಿಮ 

ಫಹಿಯಾಂಗಡಿಷುವಿಕ್ ಯಿಾಂದ ಉಾಂಟಹಗಿಯು ನಿಭಮ ಖಹತ ಮ ದುಯುಯೇಗಕ್ ೆ DBS ಫಹಯಾಂಕ್ ಇಾಂಡಿಮಹ ಲ್ಲಮಿಟ ಡ್ ಷಸ ಜಹಫಹದಯಯಹಗಿಯುುದಿಲಿ. 

15. ನಿೇು ಈ ಹಿಾಂದ  ಮಹರಿಗ್ಹದಯ  ಇದನುನ ಫಹಿಯಾಂಗಡಿಸಿದದಯ  ದಮವಿಟುಟ ನಿಭಮ ಎಟಿಎಾಂ ಪ್ತನ್/ಡ ಬಿಟ್ ಕ್ಹಡ್ಿ ಪ್ತನ್/ಕ್ ರಡಿಟ್ ಕ್ಹಡ್ಿ ಪ್ತನ್ ಅರ್ಥಹ ಇಾಂಟನ ಿಟ್ ಫಹಯಾಂಕಾಂಗ್ 

ಹಸ್ ಡ್ಿ ಅನುನ ತ್ಕ್ಷಣ ಫದಲಹಯಿಸಿ. 

 

ಗ್ಹರಸಕ-ಫಹಯಾಂಕರ್ ಷಾಂಫಾಂಧದ ಸಹಭಹನಯ ಕ್ ೇತ್ರಗಳು 

 

1. ಉಳಿತಹಮ ಫಹಯಾಂಕ್ ಖಹತ  

ಈ ಖಹತ ಗಳನುನ ಯಕುಗಳು ( ೈಮಕುಕ/ರತ ಯೇಕ ಗ್ಹರಸಕಯು) ತ್ಭಮ ಬವಿಶಯದ ಸಣದ ಅವಯಕತ  ೂಯ ೈಷಲು ಸಣನುನ ಉಳಿಷು ಅಬಹಯಷನುನ ಫ ಳ ಷಲು ಷಹಹಮ ಭಹಡಲು 

ವಿನಹಯಷಗ್  ಳಿಷಲಹಗಿದ . ಸಣನುನ ಚ ಕ್ ಗಳ ಭ ಲಕ ಈ ಖಹತ ಗಳಿಾಂದ ಠ ೇಣಿ ಭಹಡಫಸುದು/ಹಿಾಂಡ ಮಫಸುದು. ಫಡಿಡಮನುನ ಗಳಿಷುುದಯ ಜ  ತ ಗ್  ಕನಿಶಠ ಸಣನುನ ಭನ ಮಲ್ಲಿ 

ಇರಿಸಿಕ್  ಳಳಲು ಗ್ಹರಸಕರಿಗ್  ಷಹಹಮ ಭಹಡುತ್ುದ . 

ಕ್ಹಲಕ್ಹಲಕ್ ೆ ನಿೇಡಲಹದ ಬಹಯತಿೇಮ ರಿಷರ್ವಿ ಫಹಯಾಂಕ್ (RBI) ಭಹಗಿಷ ಚಿಗಳ ರಕ್ಹಯ ಅಸಿ ಯಕು(ಗಳು) ಭತ್ುು ಕ್ ಲು ಷಾಂಸ ಥ(ಗಳು)/ಏಜ ನಿ್ಗಳು ಉಳಿತಹಮ ಫಹಯಾಂಕ್ 

ಖಹತ ಗಳನುನ ತ ಯ ಮಫಸುದು. 

ಕ್ಹನ ನಿನ ರಕ್ಹಯ, ಈ ಖಹತ ಮನುನ ತ ಯ ಮುಹಗ, ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಗ್ಹರಸಕ(ಯು), ಸಹಿಜನಿಕಯು ಭತ್ುು ನಭಮನುನ ನಹು ಾಂಚ್ನ ಗ್  ಳಗ್ಹಗದಾಂತ  ಉಳಿಮಲು ಭತ್ುು ಫಹಯಾಂಕಾಂಗ್ 

ಯಸ ಥಮ ಇತ್ಯ ದುಯುಯೇಗಗಳ ವಿಯುದಧ ಯಕ್ಷಿಷಲು ಷಹಹಮ ಭಹಡಲು ಖಹತ ಮನುನ ತ ಯ ಮಲು ಫಮಷು ಯಕುಮ(ಗಳ) ವಿಳಹಷದ ರಿರ್ಶೇಲನ  ಸ ೇರಿದಾಂತ  ಗುಯುತಿನ ಫಗ್  ೆ

ನಹು ಖಹತಿರಡಿಸಿಕ್  ಳುಳತ ುೇ  (ಸಹಭಹನಯಹಗಿ ಸಿಾೇಕರಿಸಿದ ದಹಖಲ ಗಳಲ್ಲಿ ಷದಯದ ಅನಿಲ/ದ ಯಹಣಿ/ವಿದುಯತ್ ಬಿಲ್ ಅರ್ಥಹ ಡಿತ್ಯ ಚಿೇಟಿ ಅರ್ಥಹ ಭತ್ದಹಯಯ ಗುಯುತಿನ 

ಚಿೇಟಿ ಅರ್ಥಹ ಡ ೈವಿಾಂಗ್ ಲ ೈಸ ನ್್ ಅರ್ಥಹ ಹಸ್ ಪ್ೇಟ್ಿ, ಇತಹಯದಿ). 

ಫಹಯಾಂಕ್ ಗ್  ಅರ್ಥಹ ಖಹತ ಮನುನ ತ ಯ ಮು ಯಕುಯಿಾಂದ ಇತಿುೇಚಿನ ಾಂದು ಛಹಮಹಚಿತ್ರ ಭತ್ುು ಭಿನಾಂಟ್ ಅಕ್ೌಾಂಟ್ ನಾಂಫರ್ (PAN) ಅರ್ಥಹ ಆದಹಮ ತ ರಿಗ್  ಕ್ಹಯಿದ  

(ವಿಡಿಯೇ ವಿಬಹಗ 139 A)ಮ ರಕ್ಹಯ ಪಹರ್ಮಿ ಷಾಂಖ ಯ 60 ಅರ್ಥಹ 61 ಯಲಿ್ಲ ಮಹಿಮಹಗಿ ಘ ೇಶಣ ಮನುನ ಡ ಮುುದು ಅಗತ್ಯವಿಯುತ್ುದ . 

o ಫಹಯಾಂಕ್ ಕ್ಹಲಕ್ಹಲಕ್ ೆ ನಿದಿಿಶಟಡಿಸಿದಾಂತ  ಖಹತ ದಹಯಯು ಖಹತ ಮಲ್ಲ ಿಕ್ ಲು ಕನಿಶಠ ಫಹಯಲ ನ್್ ಅನುನ ಉಳಿಸಿಕ್  ಳಳಫ ೇಕ್ಹಗುತ್ುದ , ಇದನುನ ಅನುಷರಿಷದಿಯುುದು ಸ ೇಹ 

ವುಲೆನುನ ಹತಿಷುಾಂತ  ಭಹಡುತ್ುದ . 
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o ಫಡಿಡಮನುನ DBS ಫಹಯಾಂಕ್ ಇಾಂಡಿಮಹ ಲ್ಲಮಿಟ ಡ್ ತ ೈಭಹಸಿಕ ಆಧಹಯದ ಮೇಲ  ಹತಿಷುತ್ುದ . ಉಳಿತಹಮ ಖಹತ ಮ ಫಡಿಡಮನುನ ದ ೈನಾಂದಿನ ಉತ್ನನದ ಆಧಹಯದ 

ಮೇಲ  ಅರ್ಥಹ ನಿಮಾಂತ್ರಕರಿಾಂದ ಅಗತ್ಯಡಿಸಿಯುಾಂತ  ಅರ್ಥಹ ಫಹಯಾಂಕ್ ಗಳ ಷಾಾಂತ್ ನಿಧಹಿಯದ ಆಧಹಯದಲಿ್ಲ ಇದು ಕನಿಶಠ ಯ ಹಯಿಗ  ಕ್ಹಮಿಸಹಧಯಹಗಿಯುಾಂತ  

ಲ ಕೆಹಹಕಲಹಗುತ್ುದ . 1. 

o ಖಹತ ದಹಯ(ಯುಗಳ) ಹ ಷರಿನಲಿ್ಲ ಡಹರ ಭಹಡಿದ ಚ ಕ್ ಗಳು ಭತ್ುು ಡಿವಿಡ ಾಂಡ್ ಹಯಾಂಟ್ ಗಳನುನ ಈ ಖಹತ ಮ ಭ ಲಕ ಭಹತ್ರ ಡ ಮಲಹಗುತ್ುದ . ಖಹತ ದಹಯಯ ಯಹಗಿ 

ಅನುಮೊೇದಿಷಲಹದ ಸಣಕ್ಹಷು ಇನ್  ಷ ರಮಾಂಟ್ ಗಳನುನ ಉಳಿತಹಮ ಫಹಯಾಂಕ್ ಖಹತ ಮ ಭ ಲಕ ಷಾಂಗರಹಿಷಲಹಗುುದಿಲ.ಿ 

o ಖಹತ ದಹಯಯು ಈ ಉಳಿತಹಮ ಫಹಯಾಂಕ್ ಖಹತ ಗಳನುನ ಹಯಹಯ ಹಿಹಟುಗಳಿಗ್  ಫಳಷುಾಂತಿಲಿ. 

 

2. ಚಹಲ್ಲು ಖಹತ  

ಚಹಲ್ಲು ಖಹತ ಗಳನುನ ಯಕುಗಳು, ಹಲುದಹರಿಕ್  ಷಾಂಸ ಥಗಳು,  ೈ ೇಟ್ ಭತ್ುು ಬಿಿಕ್ ಲ್ಲಮಿಟ ಡ್ ಕಾಂನಿಗಳು, ಎಚ್ ಮುಎಫ್ ಗಳು/ನಿದಿಿಶಟಡಿಸಿದ ಷಸತಿಿಗಳು, ಸ  ಸ ೈಟಿಗಳು, 

ಟರಸ್ಟ ಗಳು ಇತಹಯದಿಗಳಿಾಂದ ತ ಯ ಮಫಸುದು. ಕ್ಹನ ನಿನ ರಕ್ಹಯ, ಾಂಚ್ನ  ಭತ್ುು ಫಹಯಾಂಕಾಂಗ್ ಯಸ ಥಮ ಇತ್ಯ ದುಯುಯೇಗಗಳ ವಿಯುದಧ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಗ್ಹರಸಕ(ಯು), ಸಹಿಜನಿಕಯು 

ಭತ್ುು ನಭಮ ಷಾಂಸ ಥಮನುನ ಯಕ್ಷಿಷಲು ಷಹಹಮ ಭಹಡಲು ಖಹತ ಮನುನ ತ ಯ ಮಲು ಫಮಷು ಯಕು(ಗಳು) ಈ ಖಹತ ಮನುನ ತ ಯ ಮುಹಗ, ವಿಳಹಷದ ರಿರ್ಶೇಲನ  ಸ ೇರಿದಾಂತ  

ಗುಯುತಿನ ಫಗ್ ೆ ನಹು ಖಹತಿರಡಿಸಿಕ್  ಳುಳತ ುೇ . 

ಖಹತ ಮನುನ ತ ಯ ಮು ಯಕು(ಗಳನುನ) ಗುಯುತಿಷಲು ಅಗತ್ಯವಿಯು ಷಾಂಫಾಂಧಿತ್ ದಹಖಲ ಗಳ ಭ ಲಕ ಖಹತ ಮನುನ ತ ಯ ಮು ಯಕು(ಗಳ) ರಿಚ್ಮನುನ ಫಹಯಾಂಕ್ ಗ್  ದಗಿಷುುದು 

ಅಗತ್ಯವಿದ . ಖಹತ  ತ ಯ ಮು ಷಭಮದಲ್ಲ ಿಅಗತ್ಯ ದಹಖಲ ಗಳನುನ ತಿಳಿಷಲಹಗುುದು. 

ಫಹಯಾಂಕ್ ಗ್  ಇತಿುೇಚಿನ ಾಂದು ಛಹಮಹಚಿತ್ರ ಭತ್ುು ಭಿನಾಂಟ್ ಅಕ್ೌಾಂಟ್ ನಾಂಫರ್ (PAN) ಅಗತ್ಯವಿಯುತ್ುದ  ಅರ್ಥಹ ಖಹತ ಮನುನ ತ ಯ ಮು ಯಕು (ಅಾಂದಯ ) ಆದಹಮ ತ ರಿಗ್  

ಕ್ಹಯಿದ  (ವಿಡಿಯೇ ವಿಬಹಗ 139 A) ರಕ್ಹಯ ಪಹರ್ಮಿ ಷಾಂಖ ಯ 60 ಅರ್ಥಹ 61 ಯಲಿ್ಲ ಮಹಿಮಹಗಿ ಘ ೇಶಣ ಮನುನ ಡ ಮುತಹುಯ  (ಅಾಂದಯ . ನ  ೇಾಂದಹಯಿತ್/ನ  ೇಾಂದಹಯಿಷದ 

ಹಲುದಹರಿಕ್ ಮ ಹಲುದಹಯಯು ಭತ್ುು ನ  ೇಾಂದಹಯಿತ್/ಷಾಂಘಟಿತ್ ಷಾಂಸ ಥಗಳು/ಕಾಂನಿಗಳು). 

ಫಹಯಾಂಕ್ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಗ್ಹರಸಕರಿಗ್ , ಷಾಂಸ ಥಮ ಗುಯುತಿಷುವಿಕ್  ಭತ್ುು ಖಹತ ಮನುನ ತ ಯ ಮು ಯಕು/ಗಳಿಗ್  ಅಗತ್ಯವಿಯು ದಹಖಲ ಗಳ ವಿಯಗಳನುನ ದಗಿಷುತ್ುದ . 

o ಕ್ಹಲಕ್ಹಲಕ್ ೆ ನಿಗದಿಡಿಸಿದಾಂತ  ಕನಿಶಠ ಫಹಯಲ ನ್್ ಅನುನ ನಿಿಹಿಷಫ ೇಕ್ಹಗುತ್ುದ , ಅದನುನ ನಿಿಹಿಷದಿಯುುದು ವುಲೆಗಳನುನ ಉಾಂಟುಭಹಡುತ್ುದ  

o ಚಹಲ್ಲು ಖಹತ ಮಲ್ಲ ಿಇರಿಷಲಹಗಿಯು ಕ್ ರಡಿಟ್ ಫಹಯಲ ನ್್ ಗಳಿಗ್  ಮಹುದ ೇ ಫಡಿಡಮನುನ ಹತಿಷಲಹಗುುದಿಲಿ. 

DBS ಫಹಯಾಂಕ್ ಇಾಂಡಿಮಹ ಲ್ಲಮಿಟ ಡ್ ಸ ೇಹ ವುಲೆಗಳನುನ ಇದಕ್ಹೆಗಿ ವಿಧಿಷಲಹಗುತ್ುದ : 

 ನಿೇಡಿಯು ಚ ಕ್ ುಷುಕಗಳು 

 ಕನಿಶಠ ಫಹಯಲ ನ್್ ನಿಿಸಣ  ಭಹಡದಿಯುುದು 

 ಚ ಕ್ ಗಳ ಹಸಹತಿ ಇತಹಯದಿ., 

ಫಹಯಾಂಕನ ವುಲೆಗಳ ವ ಡ ಯಲ್  ನಲಿ್ಲ ಟಿಟ ಭಹಡಲಹದ ಎಲಹಿ ಇತ್ಯ ವುಲೆಗಳು. 
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3. ಅಧಿ ಠ ೇಣಿ ಖಹತ ಗಳು 

ಜಿೇನದ ರತಿಯಾಂದು ಸಾಂತ್ದಲ ಿ ಸ ಡಿಕ್  ಭಹಡು ಜನಯ ಅಗತ್ಯತ ಗಳು ಭತ್ುು ನಿರಿೇಕ್ ಗಳಿಗ್  ಅನುಗುಣಹಗಿ ಫಹಯಾಂಕ್ ವಿವಿಧ ಠ ೇಣಿ ಯೇಜನ ಗಳನುನ ಯ ಪ್ತಸಿದ . ಹ ಚಿುನ 

ವಿಯಗಳನುನ ಡ ಮಲು ಇಚಿಿಸಿದಲ್ಲ ಿ ಫಹಯಾಂಕ್ ಸಿಫಬಾಂದಿ ನಿಭಗ್  ಷಹಹಮ ಭಹಡುತಹುಯ  ಭತ್ುು ನಿಭಮ ಅವಯಕತ ಗ್  ಅನುಗುಣಹಗಿ ವಿವಿಧ ಠ ೇಣಿ ಯೇಜನ ಗಳಲ್ಲ ಿಸ ಡಿಕ್ ಮ 

ಕ್ ೇತ್ರದಲಿ್ಲ ಷಹಹಮ ಭಹಡಲು ಷಾಂತ  ೇಶಡುತಹುಯ . 

ಅಧಿ ಠ ೇಣಿ ಖಹತ ಗಳನುನ ಯಕುಗಳು, ಹಲುದಹರಿಕ್  ಷಾಂಸ ಥಗಳು, ಖಹಷಗಿ ಭತ್ುು ಸಹಿಜನಿಕ ಸಿೇಮಿತ್ ಕಾಂನಿಗಳು, ಎಚ್ ಮುಎಫ್  ಗಳು / ನಿದಿಿಶಟಡಿಸಿದ ಷಸತಿಿಗಳು, 

ಇತಹಯದಿಗಳಿಾಂದ ತ ಯ ಮಫಸುದು. 

ಕ್ಹನ ನಿನ ರಕ್ಹಯ, ಾಂಚ್ನ  ಭತ್ುು ಫಹಯಾಂಕಾಂಗ್ ಯಸ ಥಮ ಇತ್ಯ ದುಯುಯೇಗಗಳ ವಿಯುದಧ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಗ್ಹರಸಕ(ಯು), ಸಹಿಜನಿಕಯು ಭತ್ುು ನಭಮ ಷಾಂಸ ಥಮನುನ ಯಕ್ಷಿಷಲು ಷಹಹಮ 

ಭಹಡಲು ಖಹತ ಮನುನ ತ ಯ ಮಲು ಫಮಷು ಯಕು(ಗಳು) ಈ ಖಹತ ಮನುನ ತ ಯ ಮುಹಗ, ವಿಳಹಷದ ರಿರ್ಶೇಲನ  ಸ ೇರಿದಾಂತ  ಗುಯುತಿನ ಫಗ್ ೆ ನಹು ಖಹತಿರಡಿಸಿಕ್  ಳುಳತ ುೇ . 

ಖಹತ ಮನುನ ತ ಯ ಮು ಯಕು(ಗಳನುನ) ಗುಯುತಿಷಲು ಫಹಯಾಂಕ್ ಗ್  ಷಾಂಫಾಂಧಿಸಿದ ದಹಖಲ ಗಳನುನ ದಗಿಷು ಅಗತ್ಯವಿದ . ಖಹತ  ತ ಯ ಮು ಷಭಮದಲ್ಲ ಿಅಗತ್ಯ ದಹಖಲ ಗಳನುನ 

ತಿಳಿಷಲಹಗುುದು. 

ಇದಲಿದ , ಫಹಯಾಂಕ್  ಷಹಿ ಭಹಡಿದಯ ಇತಿುೇಚಿನ ಾಂದು ಬಹಚಿತ್ರ ಭತ್ುು ಭಿನಾಂಟ್ ಅಕ್ೌಾಂಟ್ ನಾಂಫರ್ (PAN) ಅರ್ಥಹ ಮಹಿಮಹಗಿ ಯಕು(ಗಳು)/ಷಾಂಸ ಥಗಳಿಾಂದ ಆದಹಮ 

ತ ರಿಗ್  ಕ್ಹಯಿದ  (ವಿಡಿಯೇ ವಿಬಹಗ 139 A)ಮ ರಕ್ಹಯ ನಭ ನ  ಷಾಂಖ ಯ 60 ಅರ್ಥಹ 61 ಯಲಿ್ಲ ಖಹತ ಮ ಘ ೇಶಣ ಮನುನ ಡ ಮಫ ೇಕು. 

o ಅಕ್ಹಲ್ಲಕ ಹಿಾಂಡ ಮುವಿಕ್ ಗಳನುನ ಅನುಭತಿಷಲಹಗಿಯುತ್ುದ , ಇಲಿದಿದದಯ  ನಿದಿಿಶಟಡಿಷದ ಹ  ಯತ್ು, ಠ ೇಣಿಮನುನ ಇಟಿಟಯು ಅಧಿಗ್  ಅನಾಮಹಗು ಫಡಿಡ ದಯದಲ್ಲ,ಿ 

ಮಹುದಹದಯ  ಫಹಯಾಂಕ್ ಷ ಚಿಸಿದಯ  ಅದಕ್ ೆ ದಾಂಡು ಳಟಿಟಯುತ್ುದ . 

o 7 ದಿನಗಳಿಗಿಾಂತ್ ಕಡಿಮ ಅಧಿಮಯ ಗ್  ಫಹಯಾಂಕ್ ನಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿಯು ಠ ೇಣಿಮ ಅಕ್ಹಲ್ಲಕ ಹಿಾಂಡ ಮುವಿಕ್ ಗ್  ಮಹುದ ೇ ಫಡಿಡಮನುನ ಹತಿಷಲಹಗುುದಿಲಿ. 

o ಠ ೇಣಿಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಫಡಿಡಮನುನ ಭಹಸಿಕಹಗಿ ರಿಮಹಯಿತಿ ಭೌಲಯದಲಿ್ಲ ಅರ್ಥಹ ತ ೈಭಹಸಿಕ ಅರ್ಥಹ ಷಾಂಯೇಜಿತ್ ತ ೈಭಹಸಿಕದಲಿ್ಲ (ಅಾಂದಯ , ಫಡಿಡಮ ಭಯುಸ ಡಿಕ್ ) 

ಅರ್ಥಹ ನಿದಿಿಶಟ ಠ ೇಣಿ ಯೇಜನ ಮಡಿ ಅನಾಮಹಗುಾಂತ  ಠ ೇಣಿದಹಯಯ ಆಯೆಮಲ್ಲಿ ಭುಕ್ಹುಮಹಗು ದಿನಹಾಂಕದಾಂದು ಹತಿಷಲಹಗುತ್ುದ  

o ಮಚ್ ಯರಿಟಿ ಷ ಚ್ನ ಗಳು ಕಡಹಡಮಹಗಿದುದ, ಸಿಷಟಾಂನಲಿ್ಲ ನವಿೇಕರಿಷಲಹದ ಠ ೇಣಿ ಇರಿಷು ಷಭಮದಲ್ಲ ಿಇದನುನ ಗ್ಹರಸಕಯು ದಗಿಷಫ ೇಕು. ಮಚ್ ಯರಿಟಿಮ ಕುರಿತ್ು 

ಷ ಚ್ನ ಗಳಿಲಿದ  ಠ ೇಣಿ ಸಿಾೇಕರಿಷು ರಕರಯಮನುನ ಫಹಯಾಂಕ್ ಅನುಷರಿಷುುದಿಲಿ 

o ಫಹಯಾಂಕ್ ಠ ೇಣಿಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಫಡಿಡಗ್ಹಗಿ, ಆದಹಮ ತ ರಿಗ್  ಅಧಿಕ್ಹರಿಗಳು ಕ್ಹಲಕ್ಹಲಕ್ ೆ ನಿದಿಿಶಟಡಿಸಿದ ಮಿತಿಮಯ ಗ್  ಆದಹಮ ತ ರಿಗ್ ಯಿಾಂದ ವಿನಹಯಿತಿ 

ನಿೇಡಲಹಗುತ್ುದ . ರಷುುತ್, ರತಿ ಠ ೇಣಿದಹಯರಿಗ್ , ರತಿ ವಹಖ ಗ್ , ರತಿ ಸಣಕ್ಹಷು ಶಿದಲಿ್ಲ ಯ . 40,000 (ಹಿರಿಮ ನಹಗರಿಕರಿಗ್  ಯ . 50,000) ಠ ೇಣಿಗಳ ಮೇಲ್ಲನ 

ಟುಟ ಫಡಿಡಮು ಆದಹಮ ತ ರಿಗ್  ಅಧಿಕ್ಹರಿಗಳು ನಿಗದಿಡಿಸಿದ ದಯಗಳಲ್ಲಿ ಭ ಲದಲ್ಲಿ ತ ರಿಗ್  ಕಡಿತ್ಕ್ ೆ (TDS) ಳಟಿಟಯುತ್ುದ . 

o ಸಣಕ್ಹಷು ಶಿದ ಹರಯಾಂಬದಲ್ಲ,ಿ ತ ರಿಗ್  ಕಡಿತ್ವಿಲಿದ  ಠ ೇಣಿಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಫಡಿಡಮನುನ ಸಿಾೇಕರಿಷಲು ಠ ೇಣಿದಹಯಯು ನಭ ನ  ಷಾಂಖ ಯ 15G/H ನಲಿ್ಲ ಘ ೇಶಣ ಮನುನ 

ದಗಿಷಫಸುದು. 

o ಅಸಿುತ್ಾದಲ್ಲಿಯು ಆದಹಮ ತ ರಿಗ್  ನಿಮಭಹಳಿಗಳ ರಕ್ಹಯ ಕಡಿತ್ಗ್  ಳಿಷಲಹದ ತ ರಿಗ್ ಗ್ಹಗಿ ತ ೈಭಹಸಿಕ ಆಧಹಯದ ಮೇಲ  ಫಹಯಾಂಕ್ ಾಂದ ೇ ಟಿಡಿಎಸ್ ರಭಹಣತ್ರನುನ 

ದಗಿಷುತ್ುದ . ವಿವಿಧ ಠ ೇಣಿ ಯೇಜನ ಗಳ ರಕ್ಹಯ ಫಹಯಾಂಕ್ ಠ ೇಣಿಗಳ ಮೇಲ  ಫಡಿಡಮನುನ ಹತಿಷುತ್ುದ . ಫಡಿಡದಯಗಳನುನ ಕ್ಹಲಕ್ಹಲಕ್ ೆ ರಿಶೆರಿಷಲಹಗುತ್ುದ  ಭತ್ುು 

ಸಹಿಜನಿಕರಿಗ್  ತಿಳಿಷಲಹಗುತ್ುದ . 
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o ರಿಶೃತ್ ಫಡಿಡದಯಗಳು ನವಿೇಕಯಣಗಳು ಭತ್ುು ಹ  ಷ ಠ ೇಣಿಗಳಿಗ್  ಭಹತ್ರ ಅನಾಯಿಷುತ್ು  ಆದಯ  ಈಗ್ಹಗಲ ೇ ಇಯು ಠ ೇಣಿಗ್ಹಗಿ ಪ್ತಯು ದಯದಲಿ್ಲ ಫಡಿಡಮನುನ 

ಡ ಮುುದನುನ ಭುಾಂದುರಿಷಲಹಗುತ್ುದ . 

 

4. ಭ ಲ ಉಳಿತಹಮ ಫಹಯಾಂಕ್ ಠ ೇಣಿ ಖಹತ  (ಬಿಎಸ್ ಬಿಡಿಎ): 

ಭ ಲ ಉಳಿತಹಮ ಫಹಯಾಂಕ್ ಠ ೇಣಿ ಖಹತ ಮು ಸಹಭಹನಯ ಫಹಯಾಂಕಾಂಗ್ ಹಿಹಟುಗಳಿಗ್  ಮಹುದ ೇ ಕನಿಶಠ ಫಹಯಲ ನ್್ ಅಗತ್ಯವಿಲಿದ ಷಯಳ, ಭ ಲಬ ತ್ ಖಹತ ಮಹಗಿದ . 

ಚಹಲ್ಲುಮಲ್ಲಿಯು ನಿಮಭಹಳಿಗಳ ರಕ್ಹಯ ಖಹತ ದಹಯರಿಗ್  ಚ ಕ್ ುಷುಕನುನ ಷಸ ದಗಿಷಲಹಗುತ್ುದ . 

 

5. ಅಹರು ಮಷೆಯ ಖಹತ ಗಳು 

ಖಹತ  ತ ಯ ಮುಹಗ ನಿದಿಿಶಟಡಿಸಿದಾಂತ  ಅಹರುಯ ಹ ಷರಿನಲಿ್ಲ ಖಹತ ಮನುನ ಹಲಕಯು ತ ಯ ಮಫಸುದು ಭತ್ುು ನಿಿಹಿಷಫಸುದು. ಆದಹಗ ಯ ಅಹರು ಮಷೆಯು ಮಷೆಯಹದಹಗ 

ಹಲಕಯು ಭತ್ುು ಅಹರು ಮಷೆಯು ಸತಿುಯದ ವಹಖ ಗ್  ಬ ೇಟಿ ನಿೇಡಫ ೇಕು ಭತ್ುು ಮಷೆಯ ಖಹತ ಗ್  ಫದಲಹಯಿಷುುದಕ್ಹೆಗಿ ಇತಿುೇಚಿನ ಛಹಮಹಚಿತ್ರ ಭತ್ುು ಭಹದರಿ ಷಹಿಯಾಂದಿಗ್  

ಅಗತ್ಯ ಐಡಿ ದಹಖಲ ಗಳು ಭತ್ುು ವಿಳಹಷ ುಯಹ ಗಳನುನ ದಗಿಷಫ ೇಕು. 

ಮೇಲ್ಲನುಗಳನುನ ಅನುಷರಿಷದಿಯುುದು ಅಾಂತ್ಸ ಅಹರು ಮಷೆಯ ಖಹತ ಗಳ ನಿಿಸಣ ಗ್ಹಗಿ ಫಹಯಾಂಕ್ ತ್ನನ ವಿ ೇಚ್ನ ಮಾಂತ  ಕ್ಹಮಿನಿಿಹಿಷಲು ಕ್ಹಯಣಹಗಫಸುದು 

ಎಾಂಫುದನುನ ಗ್ಹರಸಕಯು ಗಭನಿಷಫ ೇಕು 

 

6. ಅನಕ್ಷಯಷಥ/ಅಾಂಧ ಯಕುಮ ಖಹತ  

ಅನಕ್ಷಯಷಥ ಯಕುಮ ಚಹಲ್ಲು ಖಹತ ಗಳನುನ ಹ  ಯತ್ುಡಿಸಿ ಫಹಯಾಂಕ್ ಠ ೇಣಿ ಖಹತ ಗಳನುನ ತ ಯ ಮಫಸುದು. ಠ ೇಣಿದಹಯ ಭತ್ುು ಫಹಯಾಂಕ್ ಇಫಬರಿಗ  ತಿಳಿದಿಯು ಸಹಕ್ಷಿಯಾಂದಿಗ್  

 ೈಮಕುಕಹಗಿ ಫಹಯಾಂಕಗ್  ಫಾಂದಲಿ್ಲ ಅಾಂತ್ಸ ಯಕುಮ ಖಹತ ಮನುನ ತ ಯ ಮಫಸುದು. ಸಹಭಹನಯಹಗಿ, ಅಾಂತ್ಸ ಉಳಿತಹಮ ಫಹಯಾಂಕ್ ಖಹತ ಗಳಿಗ್  ಮಹುದ ೇ ಚ ಕ್ ಫುಕ್ 

ಸೌಲಬಯನುನ ದಗಿಷಲಹಗುುದಿಲಿ. ಠ ೇಣಿ ಮೊತ್ು ಭತ್ುು/ಅರ್ಥಹ ಫಡಿಡಮನುನ ಹಿಾಂತ ಗ್ ದುಕ್  ಳುಳ/ಭಯುಹತಿ ಭಹಡು ಷಭಮದಲ್ಲಿ, ಖಹತ ದಹಯಯು ಅನ/ಅಳ ಹ ಫ ಬಯಳಿನ 

ಗುಯುತ್ನುನ ಅರ್ಥಹ ಭುದ ರಮನುನ ಯಕುಮ ಗುಯುತ್ನುನ ರಿರ್ಶೇಲ್ಲಷಫ ೇಕ್ಹದ ಅಧಿಕೃತ್ ಅಧಿಕ್ಹರಿಮ ಷಭುಮಖದಲಿ್ಲ ದಗಿಷಫ ೇಕು. ಫಹಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕ್ಹರಿಮು ಅನಕ್ಷಯಷಥ/ಅಾಂಧ ಯಕುಗ್  

ಖಹತ ಮನುನ ನಿಮಾಂತಿರಷು ನಿಮಭಗಳು ಭತ್ುು ಶಯತ್ುುಗಳನುನ ವಿರಿಷಫ ೇಕು 

 

7. ಭೃತ್ ಗ್ಹರಸಕಯ ಖಹತ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ುಯಹಧಿಕ್ಹರಿಗಳಿಗ್ /ಕ್ ಿೇಭಾಂಟ್  ಗಳಿಗ್  ಹತಿ 

ಆರ್ ಬಿಐ ನಿದ ೇಿವನದಾಂತ , ಭೃತ್ ಠ ೇಣಿದಹಯರಿಗ್  ಷಾಂಫಾಂಧಿಸಿದಾಂತ  ಕ್ ಿೇರ್ಮ ಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥಿನುನ ಸಹಧಯಹದಶುಟ ಷಯಳಗ್  ಳಿಷಲಹಗಿದ  ಎಾಂದು ಖಚಿತ್ಡಿಸಿಕ್  ಳಳಲು ಫಹಯಾಂಕ್ 

ಕ್ಹಮಿವಿಧಹನಗಳನುನ ಅಳಡಿಸಿಕ್  ಾಂಡಿದ . 

ಳಗ್  ಾಂಡಿಯು ಮೊತ್ುನುನ ಲ ಕೆಷದ  ಕ್ಹನ ನು ಉತ್ುಯಹಧಿಕ್ಹರಿಗಳಿಾಂದ ಉತ್ುಯಹಧಿಕ್ಹಯ ರಭಹಣತ್ರನುನ ದಗಿಷುುದಕ್ ೆ ಫಹಯಾಂಕ್ ತಹುಯಿಷುುದಿಲಿ. ಆದಹಗ ಯ, ಇಾಂಡ ಮಿನಟಿ 

ಫಹಾಂಡ್ ಅನುನ ಸಿಾೇಕರಿಷುುದು ಸ ೇರಿದಾಂತ  ಕ್ ಿೈರ್ಮ ಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥಿನುನ ಷ ಕು ಾಂದು ರಿಗಣಿಷುಲಿ್ಲ ಫಹಯಾಂಕ್ ಅಾಂತ್ಸ ಷುಯಕ್ಷತ ಗಳನುನ ಅಳಡಿಸಿಕ್  ಳುಳತ್ುದ . 

ಠ ೇಣಿದಹಯಯು ಫಹಯಾಂಕನಲಿ್ಲ ನಹಭನಿದ ೇಿವನನುನ ನಿೇಡಿದದಯ , ಭೃತ್ ಠ ೇಣಿದಹಯಯ ಖಹತ ಮಲ್ಲಿ ಫಹಕ ಉಳಿದಿಯು ಸಣನುನ ಫಹಯಾಂಕ್ ನಹಭನಿದ ೇಿರ್ಶತ್ಯ ಗುಯುತಿನ ಫಗ್  ೆ

ಖಹತಿರಮಹದ ನಾಂತ್ಯ ನಹಭನಿದ ೇಿರ್ಶತ್ರಿನಿ/ರಿಗ್  ಹತಿಷುತ್ುದ  
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ಫಹಯಾಂಕ್ ನಲಿ್ಲ ನಹಭನಿದ ೇಿವನನುನ ನ  ೇಾಂದಹಯಿಸಿದ ಜಾಂಟಿ ಖಹತ ಗ್  ಷಾಂಫಾಂಧಿಸಿದಾಂತ  ಷಸ ಮೇಲ್ಲನ ಕ್ಹಮಿವಿಧಹನನುನ ಅನುಷರಿಷಲಹಗುತ್ುದ  

ಜಾಂಟಿ ಠ ೇಣಿ ಖಹತ ಮಲ್ಲ,ಿ ಜಾಂಟಿ ಖಹತ ದಹಯಯಲ್ಲ ಿಫಬಯು ಭಯಣಹ  ಾಂದಿದಹಗ, ಫಹಯಾಂಕ್ ಭಯಣಿಸಿದ ಯಕು ಭತ್ುು ಉಳಿದಿಯು ಠ ೇಣಿದಹಯಯ ಕ್ಹನ ನು ಉತ್ುಯಹಧಿಕ್ಹರಿಗಳಿಗ್  

ಜಾಂಟಿಮಹಗಿ ಹತಿ ಭಹಡಫ ೇಕ್ಹಗುತ್ುದ . ವಿಯಗಳಿಗ್ಹಗಿ ದಮವಿಟುಟ DBIL ಠ ೇಣಿ ನಿೇತಿಮನುನ ನ  ೇಡಿ. 

 

ನಹಭನಿದ ೇಿವನ ಇಲಿದ ೇ ಇಯು ಷಾಂದಬಿದಲಿ್ಲ ಭತ್ುು ಫಹಯಾಂಕ್ ಗ್  ಮಹುದ ೇ ಷಭಾಂಜಷಹದ ಷಾಂದ ೇಸಗಳಿಲಿದಿದಹದಗ ಅರ್ಥಹ ಸಕುೆದಹಯಯಲ್ಲಿ ಮಹುದ ೇ ವಿಹದಗಳಿಲಿದಿದಹದಗ, 

ಎಲಹಿ ಕ್ಹನ ನು ಉತ್ುಯಹಧಿಕ್ಹರಿಗಳು ಅರ್ಥಹ ಯಕುಮು ಜಾಂಟಿ ಅಜಿಿ ಭತ್ುು ನಶಟಬತಿಿಮ ತ್ರನುನ ನಿೇಡಿದಲ್ಲ ಿವಿಯುದಧ ಫಹಯಾಂಕ್ ಭಯಣಿಸಿದ ಯಕುಮ ಖಹತ ಮಲ್ಲ ಿಫಹಕ ಇಯು 

ಮೊತ್ುನುನ ಕ್ಹಲಕ್ಹಲಕ್ ೆ ಫಹಯಾಂಕನ ಭಾಂಡಳಿಮು ಅನುಮೊೇದಿಸಿದ ಮಿತಿಮಯ ಗ್  ಕ್ಹನ ನು ದಹಖಲ ಗಳನುನ ತಹುಯಿಷದ  ತ್ಭಮ ಯಹಗಿ ಹತಿಮನುನ ಸಿಾೇಕರಿಷಲು ಕ್ಹನ ನು 

ಉತ್ುಯಹಧಿಕ್ಹರಿಗಳಿಗ್  ಅನುಭತಿಷುತ್ುದ . ಇದು ಕ್ಹನ ನು ವಿಧಿವಿಧಹನಗಳನುನ ೂಣಿಗ್  ಳಿಷಲು ವಿಳಾಂಫಹಗುುದರಿಾಂದ ಠ ೇಣಿದಹಯರಿಗ್  ತ  ಾಂದಯ ಮಹಗದಾಂತ  

ನ  ೇಡಿಕ್  ಳುಳುದಾಂತ  ಖಹತಿರಡಿಸಿಕ್  ಳುಳುದಕ್ಹೆಗಿದ . 

 

8. ಕ್ ರಡಿಟ್ ಕ್ಹಡ್ಿ ಗಳು 

ಕ್ ರಡಿಟ್ ಕ್ಹಡ್ಿ ಎನುನುದು ಷಯಕು ಭತ್ುು ಸ ೇ ಗಳನುನ ಖರಿೇದಿಷಲು, ಭುಾಂಗಡ ನಗದು ವಿತ್ಯಣ ಮನುನ ಡ ಮಲು (ನಗದು ಮಿತಿಮ ಭಟಿಟಗ್ ) ಭತ್ುು ಸಹಲ ಸೌಲಬಯನುನ ಡ ಮಲು 

ಸಹಲ ಮಿತಿಮನುನ ಹ  ಾಂದಿಯು ವಿರ್ಶಶಟಹದ ಗುಯುತಿನ ಷಾಂಖ ಯಮನುನ ಹ  ಾಂದಿಯು ಸಣಕ್ಹಷು ಸೌಲಬಯಹಗಿದ . ಕ್ಹಡ್ಿ ಷದಷಯಯು ನಾಂತ್ಯ ಫಹಯಾಂಕ್ ನಿಾಂದ ಡ ದ ಭುಾಂಗಡ/ಸಹಲದ 

ಭಯುಹತಿಗ್ಹಗಿ ಸಣಹತಿಷಫ ೇಕ್ಹಗುತ್ುದ , ಇದನುನ ನಿದಿಿಶಟ ಅಧಿಮ ಅಾಂತ್ಯದ  ೇಳ ಗ್  ೂಣಿಹಗಿ ಅರ್ಥಹ ಬಹಗವಃ ಇತ್ಯರ್ಥಿಗ್  ಳಿಷಫಸುದು, ಉಳಿದ ಮೊತ್ುನುನ ಕ್ಹಡ್ಿ 

ನಿೇಡಿಕ್ ಮ ಷಭಮದಲ್ಲಿನ ನಿಮಭಗಳು ಭತ್ುು ಶಯತ್ುುಗಳ ರಕ್ಹಯ ವಿಷೃತ್ ಕ್ ರಡಿಟ್ ಆಗಿ ದಗಿಷಲಹಗುತ್ುದ . ಕ್ಹಡ್ಿ ಷದಷಯರಿಗ್  ನಿಮಭಗಳು ಭತ್ುು ಶಯತ್ುುಗಳ ಆಧಹಯದ ಮೇಲ  

ಫಡಿಡಮನುನ ವಿಧಿಷಲಹಗುತ್ುದ  ಭತ್ುು ಕ್ಹಡ್ಿ ಷದಷಯಯು ಕ್ ಲವೊಮಮ ವುಲೆನುನ ಹತಿಷಫ ೇಕ್ಹಗಫಸುದು (ಹಷ್ಟ್ಿಕ ವುಲೆಗಳು ಇತಹಯದಿ), ಇದನುನ ಕ್ಹಡ್ಿ ಅಜಿಿಮ ಷಭಮದಲಿ್ಲ 

ಅರ್ಥಹ ಕ್ಹಡ್ಿ ಫಳಷುತಿುಯು ಷಭಮದಲ್ಲ ಿಷಶಟಹಗಿ ತಿಳಿಷಲಹಗುತ್ುದ . 

ಅಜಿಿದಹಯಯು DBS ಫಹಯಾಂಕ್ ಫಹರಾಂಡ ಡ್ ಕ್ಹಡ್ಿ ಗಳು ಭತ್ುು ಕ್  ೇ-ಫಹರಾಂಡ ಡ್ ಕ್ಹಡ್ಿ ಗಳನುನ ಳಗ್  ಾಂಡಾಂತ  ಆದಯ  ಅುಗಳಿಗ್  ಸಿೇಮಿತ್ಹಗಿಯದ  DBS ಫಹಯಾಂಕ್ ಕ್ ರಡಿಟ್ 

ಕ್ಹಡ್ಿ ಗಳ ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಮ ಆಯೆಗಳನುನ ಭಹಡಫಸುದು. ರತಿಯಾಂದು ಕ್ಹಡ್ಿ ಅದಯ ವಿರ್ಶಶಟ  ೈರ್ಶಶಟಯಗಳು ಭತ್ುು ಲಹಬದಹಮಕ ರಯೇಜನಗಳ  ಾಂದಿಗ್  ಫಯುತ್ುದ , ಇದು 

ಅಜಿಿಮ ಷಭಮದಲ್ಲ ಿಭತ್ುು/ಅರ್ಥಹ ನಾಂತ್ಯ ಷಾಂಸನದ ವಿವಿಧ ಚಹನಲ್ ಗಳನುನ ಫಳಷುತ್ುದ . ಕ್ಹಲಕ್ಹಲಕ್ ೆ ಉತ್ುಭ ಕ್  ಡುಗ್ ಗಳ  ಾಂದಿಗ್  ಗ್ಹರಸಕಯ ಅನುಬನುನ ಹ ಚಿುಷು 

ಗುರಿಮನುನ ಫಹಯಾಂಕ್ ಹ  ಾಂದಿದ . 

ಗ್ಹರಸಕಯು ಕ್ ರಡಿಟ್ ಕ್ಹಡ್ಿ ಗ್ಹಗಿ ಅಜಿಿ ಷಲ್ಲಿಸಿದಹಗ, ಕ್ಹಲಕ್ಹಲಕ್ ೆ ನವಿೇಕರಿಸಿದಾಂತ  ನಿಮಾಂತ್ರಣಹಧಿಕ್ಹಯ ಅವಯಕತ ಗಳಿಗ್  ಅನುಗುಣಹಗಿ ಅಜಿಿದಹಯಯ KYC ವಿಯಗಳನುನ ಫಹಯಾಂಕ್ 

ರಿರ್ಶೇಲ್ಲಷುತ್ುದ  

 

ಫಹಯಾಂಕನ ನಿೇತಿಗ್  ಅನುಗುಣಹಗಿ KYC ಭತ್ುು ಇತ್ಯ ರಿರ್ಶೇಲನ ಗಳಿಗ್  ಅಗತ್ಯವಿಯು ದಹಖಲ ಗಳ ವಿಯಗಳನುನ ಫಹಯಾಂಕ್ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಗ್ಹರಸಕರಿಗ್  ದಗಿಷುತ್ುದ . 

ಅನ ೇಕ್ಷಿತ್ಹಗಿ ಕ್ಹಡ್ಿ ಗಳನುನ ನಿೇಡಲಹಗುುದಿಲಿ. ಾಂದು  ೇಳ , ಅನ ೇಕ್ಷಿತ್ಹಗಿ ಕ್ಹಡ್ಿ ಅನುನ ಸಿಾೇಕರಿಷುಯ ಪ್ತಗ್ ಯಿಲಿದ  ನಿೇಡಿದಯ  ಭತ್ುು ಷಕರಮಗ್  ಳಿಸಿದಯ , ಫಹಯಾಂಕ್ 

ತ್ಕ್ಷಣ ೇ ದಾಂಡನುನ ಹತಿಷುುದಯ ಜ  ತ ಗ್  ನಿಮಾಂತ್ರಣಹಧಿಕ್ಹಯ ಭಹಗಿಷ ಚಿಗಳಿಗ್  ಅನುಸಹಯಹಗಿ ವುಲೆನುನ ಹಿಾಂತಿಯುಗಿಷುತ್ುದ . ಅಾಂತ್ಸ ಅನ ೇಕ್ಷಿತ್ಹಗಿ ಕ್ಹಡ್ಿ ಗಳ 

ದುಯುಯೇಗದಿಾಂದ ಉಾಂಟಹಗು ಮಹುದ ೇ ನಶಟು ಫಹಯಾಂಕ್ ನ ಜಹಫಹದರಿಮಹಗಿದ  
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ನಿೇಡಲಹದ ಕ್ಹಡ್ಿ ಗಳಿಗ್  ಅರ್ಥಹ ಕ್ಹಡ್ಿ ನ  ಾಂದಿಗ್  ನಿೇಡಲಹಗು ಇತ್ಯ ಉತ್ನನಗಳಿಗ್  ಷಭಮತಿಮು ಷಶಟ ಷುಯಕುಹಗಿಯಫ ೇಕು ಭತ್ುು ಅಯಕುಹಗಿಯಫಹಯದು. ಕ್ ರಡಿಟ್ ಕ್ಹಡ್ಿ 

ಗ್ಹರಸಕರಿಗ್  ಅನ ೇಕ್ಷಿತ್ಹಗಿ ಸಹಲಗಳು ಅರ್ಥಹ ಇತ್ಯ ಕ್ ರಡಿಟ್ ಸೌಲಬಯಗಳನುನ ನಿೇಡಲಹಗುುದಿಲಿ. 

ಫಹಯಾಂಕ್ ಏಕಕ್ಷಿೇಮಹಗಿ ಕ್ ರಡಿಟ್ ಕ್ಹಡ್ಿ ಗಳನುನ ಅಪ್ ಗ್ ರೇಡ್ ಭಹಡುುದಿಲ ಿ ಭತ್ುು ಕ್ ರಡಿಟ್ ಮಿತಿಗಳನುನ ಹ ಚಿುಷುುದಿಲಿ. ನಿಮಭಗಳು ಭತ್ುು ಶಯತ್ುುಗಳಲ್ಲ ಿ ಮಹುದ ೇ 

ಫದಲಹಣ /ಗಳು ಇದಹದಗ ಸಹಲಗ್ಹಯನ ೂಿ ಷಭಮತಿಮನುನ ತ ಗ್ ದುಕ್  ಳಳಲಹಗುತ್ುದ . 

ಗ್ಹರಸಕಯ ಷಾಂಸನದ ವಿವಿಧ ಭಹಗಿಗಳ ಭ ಲಕ ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಗ್ಹರಸಕಯು/ಗ್ಹರಸಕರಿಗ್  ಫಹಯಾಂಕ್ 'ಅತ್ಯಾಂತ್ ರಭುಖ ನಿಮಭಗಳು ಭತ್ುು ಶಯತ್ುುಗಳನುನ' (MITC ಗಳು) ದಗಿಷುತ್ುದ . 

ಫಹಯಾಂಕ್ ತ್ನನ  ಬ್ ಸ ೈಟ್ ನಲಿ್ಲ ವುಲೆಗಳ ವ ಡ ಯಲ್  ಅನುನ ರದರ್ಶಿಷುತ್ುದ  ಭತ್ುು ಎರ್ಮ ಐಟಿಸಿ (MITC) ಜ  ತ ಗ್  ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಗ್ಹರಸಕ/ಗ್ಹರಸಕರಿಗ್  ಅದನುನ ಷಸ ದಗಿಷುತ್ುದ . ಹಷ್ಟ್ಿಕ 

ವ ೇಕಡಹಹಯು ದಯಗಳ ಲ ಕ್ಹೆಚಹಯದ ವಿಧಹನ (APR) ಭತ್ುು ಕ್ಹಡ್ಿ ನಲಿ್ಲ ವಿಳಾಂಫ ವುಲೆನುನ ಉತ್ುಭ ಗರಹಿಕ್ ಗ್ಹಗಿ ಉದಹಸಯಣ ಗಳ  ಾಂದಿಗ್  ವಿರಿಷಲಹಗಿದ . 

ಈ ಅಧಿಮಲ್ಲಿ ಕ್ಹಡ್ಿ ಷಕರಮಹಗಿದದಯ , ತಿಾಂಗಳ ಹತಿಗಳು ಭತ್ುು ಹಿಹಟುಗಳನುನ ಹ  ಾಂದಿಯು, ಕ್ಹಡ್ಿ ಷದಷಯರಿಗ್  ಫಹಯಾಂಕ್ ಭಹಸಿಕ ಸ ಟೇಟ್ ಮಾಂಟ್ ಅನುನ ಕ ಡಹ 

ಕಳುಹಿಷುತ್ುದ . ಕ್ಹಡ್ಿ ಷಕರಮಹಗಿದದಯ  ಹ ೇಳಿದ ಅಧಿಮಲ್ಲ ಿಮಹುದ ೇ ಹಿಹಟು ಇಲಿದಿದದಯ  ಗ್ಹರಸಕರಿಗ್  ಸ ಟೇಟ್ ಮಾಂಟ್ ಗಳನುನ ಕಳುಹಿಷಲಹಗುುದಿಲಿ. ಕ್ಹಡ್ಿ ಖಹತ ಮನುನ 

ರಷುುತ್ಹಗಿ ಇರಿಷಲು ಭತ್ುು ದಾಂಡದ ವುಲೆಗಳನುನ ವಿಧಿಷುುದನುನ ತ್ಪ್ತಷಲು ಹತಿಮ ದಿನಹಾಂಕದಾಂದು ಕನಿಶಠ ಫಹಕ ಮೊತ್ುನುನ ಹತಿಷಲಹಗಿದ  ಎಾಂದು ಗ್ಹರಸಕಯು 

ಖಚಿತ್ಡಿಸಿಕ್  ಳಳಫ ೇಕು. ಬಹಗವಃ ಹತಿಮನುನ ಭಹಡಿದಯ , ಮಹುದ ೇ ಫಡಿಡಯಿಲಿದ ಅಧಿ ಇಯುುದಿಲ ಿ ಭತ್ುು ಷಯಹಷರಿ ದ ೈನಾಂದಿನ ಫಹಯಲ ನ್್ ವಿಧಹನದ ಭ ಲಕ ಫಡಿಡ 

ವುಲೆಗಳು ಅನಾಮಹಗುತ್ು  (ಮಹುದಹದಯ  ತಹಜಹ ಖರಿೇದಿಗಳು ಸ ೇರಿದಾಂತ ). 

ಕ್ಹಡ್ಿ ನಲಿ್ಲ ಫಹಕಯಿಯು ಹತಿಗಳನುನ ಎಲಹಿ ತ ರಿಗ್ ಗಳು, ವುಲೆಗಳು ಭತ್ುು ಇತ್ಯ ಫೇಗಳು, ಫಡಿಡ ವುಲೆಗಳು, ನಗದು ಭುಾಂಗಡಗಳು ಭತ್ುು ಆ ಕರಭದಲಿ್ಲ ಖರಿೇದಿಗಳ ವಿಯುದಧ 

ಷರಿಹ  ಾಂದಿಷಲಹಗುತ್ುದ . 

ಕ್ಹಡ್ಿ ಕಳ ದುಹ  ೇದಯ , ಕಳುಹದಯ , ತ್ಪ್ತದಲ್ಲ ಿಅರ್ಥಹ ಫ ೇಯ  ಮಹರಿಗ್ಹದಯ  ಪ್ತನ್ ಅರ್ಥಹ ಇತ್ಯ ಬದರತಹ ಭಹಹಿತಿ ತಿಳಿದಿದದಯ  ಗ್ಹರಸಕಯು ತ್ಕ್ಷಣ ೇ 24-ಗಾಂಟ ಮ DBS 

ಫಹಯಾಂಕ್ ಕ್ಹಲ್ ಸ ಾಂಟರ್ ನಲಿ್ಲ ಫಹಯಾಂಕ್ ಅನುನ ಷಾಂಕಿಷಫ ೇಕು. ಕ್ ರಡಿಟ್ ಕ್ಹಡ್ಿ ಗಳಿಗ್ಹಗಿ DBS ಫಹಯಾಂಕ್ ಷಹಹಮಹಣಿ ಷಾಂಕಿ ಷಾಂಖ ಯಮನುನ ಕ್ ಳಗ್  ನಿೇಡಲಹಗಿದ : 

 

ಕ್ಹಡ್ಿ ಗಳ ಷಹಹಮಹಣಿ - 1860 267 6789 ಭತ್ುು ಇ-ಮೇಲ್: SuperCardCare@dbs.com. ಕ್ ಳಗಿನ ಮಹುದ ೇ ಷನಿನ ೇವಗಳಲ್ಲ ಿದ ಯನುನ ನಿೇಡಲು ಅರ್ಥಹ ನಿಭಮ ಕ್ಹಡ್ಿ 

ಅನುನ ನಿಫಿಾಂಧಿಷಲು ತ್ಕ್ಷಣ ೇ ನಭಮನುನ ಷಾಂಕಿಸಿ: 

 ನಿಭಮ DBS ಕ್ ರಡಿಟ್ ಕ್ಹಡ್ಿ ಅನುನ ನಿೇು ಕಳ ದುಕ್  ಾಂಡಿದಿದೇರಿ. 

 ನಿೇು ಭಹಡದ ಹಿಹಟಿಗ್ಹಗಿ ನಿೇು ಎಚ್ುರಿಕ್ ಮನುನ ಸಿಾೇಕರಿಸಿದಿದೇರಿ. 

ನಿಭಮ ಕ್ ರಡಿಟ್ ಕ್ಹಡ್ಿ ನ ಮೊೇಷದ ಅರ್ಥಹ ಅನಧಿಕೃತ್ ಫಳಕ್ ಮ ಕುರಿತ್ು ನಿಭಗ್  ಅನುಭಹನವಿದ  

 ನಿೇು ಸಣನುನ ಹಿಾಂಡ ಮಲು ATM ಅನುನ ಫಳಸಿದಿದೇರಿ ಭತ್ುು ಸಣ ನಿಭಗ್  ಸಿಕೆಯುುದಿಲಿ 

ಕ್ ರಡಿಟ್ ಭಹಹಿತಿ ಕಾಂನಿಗಳ (ನಿಮಾಂತ್ರಣ) ಕ್ಹಯಿದ , 2005 ಯ ರಕ್ಹಯ, ಈ ಕ್ ರಡಿಟ್ ಫ ಯಯ  ೇಗಳ  ಾಂದಿಗ್  ಜನಷಾಂಖಹಯ ವಿಯಗಳ ಜ  ತ ಗ್  ರಷುುತ್ ಫಹಕ, ಹತಿ ಇತಿಹಹಷ 

ಇತಹಯದಿಗಳನುನ ಳಗ್  ಾಂಡಾಂತ  ಆದಯ  ಅುಗಳಿಗ್  ಸಿೇಮಿತ್ಹಗಿಯದ  ಆರ್ ಬಿಐನಿಾಂದ ಅಧಿಕೃತ್ಗ್  ಳಿಷಲಹದ ಕ್ ರಡಿಟ್ ಫ ಯಯ  ೇಗಳಿಗ್  ಫಹಯಾಂಕ್ ಕ್ ರಡಿಟ್ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ದಗಿಷುತ್ುದ . 

 

ವುಲೆಗಳ ಕುರಿತ್ು ಷಭಸ ಯಯಿಯು ಷಾಂದಬಿದಲಿ್ಲ, ತ್ಕ್ಷಣ ೇ ಫಹಯಾಂಕ್ ಗ್  ತಿಳಿಷಫ ೇಕು ಭತ್ುು ಕ್ಹಲಕ್ಹಲಕ್ ೆ ರಿಹಹಯ ನಿೇತಿ/ಆರ್ ಬಿಐ ಭಹಗಿಷ ಚಿಗಳ ಭಹಗಿದವಿನದಾಂತ  ಫಹಯಾಂಕ್ 

ಆಾಂತ್ರಿಕ ರಕರಯಮನುನ ಅನುಷರಿಷುತ್ುದ . ಅಾಂತ್ಸ ಭಹಹಿತಿಮ ಸಿಾೇಕೃತಿಮನುನ ಅನುಷರಿಸಿ, ಫಹಯಾಂಕ್ ತಹತಹೆಲ್ಲಕ ಆಧಹಯದ ಮೇಲ  ವುಲೆನುನ ಹಿಾಂತಿಯುಗಿಷಫಸುದು.  
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ನಾಂತ್ಯದ ತ್ನಿಖ ಗಳು ೂಣಿಗ್  ಾಂಡ ನಾಂತ್ಯ, ಅಾಂತ್ಸ ವುಲೆಗಳ ಹ  ಣ ಗ್ಹರಿಕ್ ಮು ಖಹತ ದಹಯ/ಕ್ಹಡ್ಿ ಹ  ಾಂದಿಯುನದುದ ಎಾಂದು ಖಚಿತ್ಗ್  ಾಂಡಲಿ್ಲ, ನಾಂತ್ಯದ ಸ ಟೇಟ್ ಮಾಂಟ್ ನಲಿ್ಲ 

ವುಲೆನುನ ಭಯುಸಹಥಪ್ತಷಲಹಗುತ್ುದ . ಫಹಯಾಂಕನ  ಬ್ ಸ ೈಟ್ ನಲಿ್ಲ ಲಬಯವಿಯು ದ ಯು ರಿಹಹಯನಿೇತಿಮ ರಕ್ಹಯ ದ ಯುದಹಯಯು ಮಹುದ ೇ ಇತ್ಯ ದ ಯುಗಳು/ಕುಾಂದುಕ್  ಯತ ಗಳ 

ಫಗ್ ೆ ಫಹಯಾಂಕ್ ಗ್  ತಿಳಿಷಲು ನಿದಿಿಶಟ ಷಭಮದ ಚೌಕಟುಟ ಇಯುತ್ುದ . ಕ್ಹಡ್ಿ ಷದಷಯಯು ಬಿಲ್ಲಿಾಂಗ್ ವಿಹದನುನ ಫಹಯಾಂಕ್ ಗ್  ತಿಳಿಸಿದಯ , ವಿಹದನುನ ರಿಸರಿಷುಯ ಗ್  ಫಹಯಾಂಕ್ 

ಫ ಯಯ  ೇಗ್  ಯದಿ ಭಹಡುುದನುನ ನಿಲಿ್ಲಷುತ್ುದ . 

 

ಕ್ಹಡ್ಿ ಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಮೊೇಷದ ಫಳಕ್ ಮ ರಮತ್ನಗಳನುನ ಗ್ಹರಸಕಯು ತ್ಕ್ಷಣ ೇ ಫಹಯಾಂಕ್ ಗ್  ಯದಿ ಭಹಡಫ ೇಕು; ಇದರಿಾಂದ ಕ್ಹಡ್ಿ ಅನುನ ಭತ್ುಶುಟ ಫಳಕ್  ಭಹಡದಾಂತ  

ನಿಫಿಾಂಧಿಷಲಹಗುತ್ುದ . ಈ ಯದಿ ಭಹಡುವಿಕ್ ಮನುನ DBS ಕ್ಹಲ್ ಸ ಾಂಟರ್ ಷಹಹಮಹಣಿ/ಇಮೇಲ್ ಫಳಸಿ ಭಹಡಫಸುದು. ಗ್ಹರಸಕಯು ತ್ಭಮ ಮೊಫ ೈಲ್ ಷಾಂಖ ಯಗಳನುನ ಫಹಯಾಂಕ್  

ಭ ಲಕ ಎಲಹಿ ಷಭಮದಲ ಿ ನವಿೇಕರಿಷುುದನುನ ಖಚಿತ್ಡಿಸಿಕ್  ಳಳಫ ೇಕು. ಗ್ಹರಸಕಯು ಕ್ ರಡಿಟ್ ಕ್ಹಡ್ಿ ನಿೇಡು ಷಭಮದಲ್ಲ ಿ ಭತ್ುು ಫಹಯಾಂಕ್ ಖಹತ ಗಳನುನ ತ ಯ ಮು 

ಷಭಮದಲ್ಲಿ ತ್ಭಮ ಮೊಫ ೈಲ್ ಷಾಂಖ ಯಮನುನ ಕಡಹಡಮಹಗಿ ಸಾಂಚಿಕ್  ಳಳಫ ೇಕ್ಹಗುತ್ುದ . ಗ್ಹರಸಕಯ ನಿಲಿಕ್ಷಯದಿಾಂದ ನಶಟುಾಂಟಹದ ಷಾಂದಬಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅಯು ಹತಿ ಯುಜುಹತ್ುಗಳನುನ 

ಸಾಂಚಿಕ್  ಾಂಡಿಯುಾಂತ್ಸ ಷಾಂದಬಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅನಧಿಕೃತ್ ಹಿಹಟನುನ ಫಹಯಾಂಕ್ ಗ್  ಯದಿ ಭಹಡುಯ ಗ್  ಗ್ಹರಸಕನು ಷಾಂೂಣಿ ನಶಟನುನ ಬರಿಷಫ ೇಕು. ಅನಧಿಕೃತ್ ಹಿಹಟಿನ 

ಯದಿಮ ನಾಂತ್ಯ ಷಾಂಬವಿಷು ಮಹುದ ೇ ನಶಟನುನ ಫಹಯಾಂಕ್ ಬರಿಷತ್ಕೆದುದ. 

 

ಅದ ೇ ರಿೇತಿ, ಫಹಯಾಂಕ್ ಅರ್ಥಹ ಅದಯ ಉದ  ಯೇಗಿಗಳ ಕಡ ಯಿಾಂದ ಮಹುದ ೇ ದ  ೇಶ/ನಿಲಿಕ್ಷಯ/ನ ಯನತ ಯಿಾಂದಹಗಿ ನಶಟ ಷಾಂಬವಿಸಿದಲ್ಲ,ಿ ಅಾಂತ್ಸ ಹಿಹಟುಗಳ ಹ  ಣ ಗ್ಹರಿಕ್ ಮು 

ಫಹಯಾಂಕನ ಮೇಲ್ಲಯುತ್ುದ . 

ಷಭಗರ ಕ್ಹಡ್ಿ ಮಾಂಫರ್ ನಿಮಭಗಳು ಭತ್ುು ಶಯತ್ುುಗಳು, ರಭುಖ ನಿಮಭಗಳು ಭತ್ುು ಶಯತ್ುುಗಳು ಭತ್ುು ಷಾಂಫಾಂಧಿತ್ ಕ್ ರಡಿಟ್ ಕ್ಹಡ್ಿ ಭಹಹಿತಿಗ್ಹಗಿ ದಮವಿಟುಟ ಫಹಯಾಂಕ್ ನ 

 ಬ್ ಸ ೈಟ್ ಗ್  ಬ ೇಟಿ ನಿೇಡಿ www.dbsbank.com/india. 

 

ಇತ್ಯ ಸ ೇ ಗಳು 

1. ಸಹಥಯಿ ಷ ಚ್ನ ಗಳು 

ಾಂದು ಖಹತ ಯಿಾಂದ ಅದ ೇ ವಹಖ ಮಲ್ಲ,ಿ ಫಹಯಾಂಕನ ಮಹುದ ೇ ಇತ್ಯ ವಹಖ ಮಲ್ಲಿ ನಿಿಹಿಷಲಹದ ಇನ  ನಾಂದು ಖಹತ ಗ್  (ಗಳಿಗ್ ) ಸಣನುನ ಗ್ಹಿಯಿಷಲು/ಯಹನ  ಭಹಡಲು 

ಫಹಯಾಂಕ್ ಗ್  ಸಹಥಯಿ ಷ ಚ್ನ ಗಳನುನ ನಿೇಡಫಸುದು. 

2. ನಹಭನಿದ ೇಿವನ 

o ನಹಭನಿದ ೇಿವನ ಸೌಲಬಯು ಎಲಹಿ ಠ ೇಣಿ ಖಹತ ಗಳಿಗ್  ಲಬಯವಿದ , ನಹಭನಿದ ೇಿವನು  ೈಮಕುಕ ಸಹಭರ್ಥಯಿದಲಿ್ಲ ತ ಯ ಮಲಹದ ಖಹತ ಗಳಿಗ್  ಭಹತ್ರ ಲಬಯವಿದ  (ಅಾಂದಯ  

ಏಕ/ಜಾಂಟಿ ಖಹತ ಗಳು ಭತ್ುು ಸ  ೇಲ್ ಪ್ರ ೈಟರಿ ಖಹತ ಗಳು), ಅಾಂದಯ  ರತಿನಿಧಿಮಹಗಿ ತ ಯ ಮಲಹದ ಖಹತ ಗಳಿಗ್  ಇಯುುದಿಲಿ. 

o ನಹಭನಿದ ೇಿವನದ ಕುರಿತ್ು ಹ ಚಿುನ ವಿಯಗಳಿಗ್ಹಗಿ, ನಿೇು ದಮವಿಟುಟ DBIL ಠ ೇಣಿ ನಿೇತಿಮನುನ ನ  ೇಡಫಸುದು 

o ಖಹತ ದಹಯನು ಅನ/ಅಳ ಜಿೇವಿತಹಧಿಮಲ್ಲಿ ಮಹುದ ೇ ಷಭಮದಲ್ಲ ಿನಹಭನಿದ ೇಿವನನುನ ಭಹಡಫಸುದು, ಯದುದಗ್  ಳಿಷಫಸುದು ಅರ್ಥಹ ಫದಲಹಯಿಷಫಸುದು. 

ಖಹತ ದಹಯಯ ಪ್ತಗ್ ಯಿಾಂದ ನಹಭನಿದ ೇಿವನನುನ ಭಹಿಡಿಷಫಸುದು. ಹ ಫ ಬಯಳಿನ ಗುಯುತ್ನುನ ಇಫಬಯು ಸಹಕ್ಷಿಗಳು ದೃಢೇಕರಿಷಫ ೇಕು. ಷಹಿಮ ಷಾಂದಬಿದಲಿ್ಲ 

ಮಹುದ ೇ ಸಹಕ್ಷಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲಿ. 

http://www.dbsbank.com/india
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o ಅಹರುಯ ಯಹಗಿಮ  ನಹಭನಿದ ೇಿವನನುನ ಭಹಡಫಸುದು. 

o ನಹಭನಿದ ೇಿವನನುನ ಭಹಡದಿಯು ಅಸಿುತ್ಾದಲಿ್ಲಯು ಖಹತ ಗಳಿಗ್ , ವಹಖ ಗಳ  ಾಂದಿಗ್  ಲಬಯವಿಯು ನಭ ನ  (DA1) ಅನುನ ಬತಿಿ ಭಹಡು ಭ ಲಕ ಖಹತ ದಹಯಯು 

(ಗಳು) ಹಹಗ್  ಭಹಡಫಸುದು. 

o ಗ್ಹರಸಕರಿಗ್  (ಹ  ಷ ಭತ್ುು ಅಸಿುತ್ಾದಲ್ಲಿಯು) ಅಯು ಇಲಿ್ಲಮಯ ಗ್  ಡ ಮದಿದದಯ  ನಹಭನಿದ ೇಿವನ ಸೌಲಬಯನುನ ಡ ಮಲು ಷ ಚಿಷಲಹಗಿದ . 

 

3. ಯಹನ  ಸ ೇ  

ಗ್ಹರಸಕಯು ವಿವಿಧ ಷಥಳಗಳಲ್ಲಿನ ಲಬಯತ ಮ ಆಧಹಯದ ಮೇಲ  ಭತ್ುು ಫಹಯಾಂಕನ ನಿಮಭಗಳ ರಕ್ಹಯ ನಿಗದಿತ್ ವುಲೆಗಳನುನ ಹತಿಷು ಭ ಲಕ ಅನಾಮಹಗು ಮಿತಿಗಳಲ್ಲ ಿ

ಡಿಭಹಯಾಂಡ್ ಡಹರಫ್ಟ ಅರ್ಥಹ ಎಲ ಕ್ಹರನಿಕ್ ಪಾಂಡ್  ಟಹರನ್್  ಪರ್ (RBI ಭ ಲಕ ನಿಿಹಿಷಲಹಗುತ್ುದ ) ಭ ಲಕ ಾಂದು ಕ್ ೇಾಂದರದಿಾಂದ ಇನ  ನಾಂದು ಕ್ ೇಾಂದರಕ್ ೆ ಸಣನುನ ಯಹನ  

ಭಹಡಫಸುದು. 

 

4. ಡಿಭಹಯಾಂಡ್ ಡಹರಫ್ಟ  

ಯ . 50,000 ಭತ್ುು ಅದಕೆಾಂತ್ ಹ ಚಿುನ ಡಿಭಹಯಾಂಡ್ ಡಹರಫ್ಟ ಗಳನುನ ಫಹಯಾಂಕ್ ಗಳು ಗ್ಹರಸಕಯ ಖಹತ ಯಿಾಂದ ನಿೇಡು ಭ ಲಕ ಅರ್ಥಹ ಚ ಕ್ ಗಳು ಅರ್ಥಹ ಖರಿೇದಿದಹಯರಿಾಂದ ಟ ಾಂಡರ್ 

ಭಹಡಿದ ಇತ್ಯ ಇನ್ ಷ ರಮಾಂಟ್  ಗಳಿಗ್ಹಗಿ ಭಹತ್ರ ನಿೇಡಲಹಗುತ್ುದ  ಭತ್ುು ನಗದು ಹತಿಗ್ಹಗಿ ನಿೇಡಲಹಗುುದಿಲ.ಿ ಅದ ೇ ರಿೇತಿ, ಯ . 20,000 ಭತ್ುು ಅದಕೆಾಂತ್ ಹ ಚಿುನ 

ಹತಿಗಳನುನ ಫಹಯಾಂಕಾಂಗ್ ಚಹನ ಲ್ ಗಳ ಭ ಲಕ ಭಹಡಲಹಗುತ್ುದ  ಭತ್ುು ನಗದು ಯ ದಲ್ಲಿ ಭಹಡಲಹಗುುದಿಲಿ. ಹತಿ ಯಹಿತ್ ಷಲಹ ಮ ಯಸಿೇದಿಯಿಲಿದ  ಡುಪ್ತಿಕ್ ೇಟ್ ಡಿಭಹಯಾಂಡ್ 

ಡಹರಫ್ಟ ನಿೇಡಿಕ್ : 

ಆರ್ ಬಿಐ ನಿದ ೇಿವನದಾಂತ , ಫಹಯಾಂಕ್ ಷಭಿಕ ನಶಟ ರಿಹಹಯದ ಆಧಹಯದ ಮೇಲ  ಭತ್ುು ಇದನುನ ನಿೇಡು ವಹಖ ಯಿಾಂದ ನಹನ್ - ೇಮಾಂಟ್ ಅಡ ಾೈಸ್ ಡ ಮದ  ಯ . 5,000 ಯ ಗ್  

ಡುಪಿ್ತಕ್ ೇಟ್ ಡಿಭಹಯಾಂಡ್ ಡಹರಫ್ಟ ಅನುನ ನಿೇಡುತ್ುದ . 

ಡುಪಿ್ತಕ್ ೇಟ್ ಡಹರಫ್ಟ ನ ನಿೇಡಿಕ್ ಮ ಷಭಮದ ಮಿತಿ: 

ಆರ್ ಬಿಐ ನಿದ ೇಿವನದಾಂತ , ವಿನಾಂತಿಮ ಸಿಾೇಕೃತಿಯಿಾಂದ ಸದಿನ ೈದು ದಿನದ  ಳಗ್  ಫಹಯಾಂಕ್ ಗ್ಹರಸಕರಿಗ್  ಡುಪಿ್ತಕ್ ೇಟ್ ಡಿಭಹಯಾಂಡ್ ಡಹರಫ್ಟ ಅನುನ ನಿೇಡುತ್ುದ . 

 

5. ಕ್ಹಯಶ್ ಆಡಿರ್ (ಅಾಂದಯ   ೇ ಆಡಿರ್, ಫಹಯಾಂಕರ್ ಚ ಕ್) 

ಷಥಳಿೇಮಹಗಿ ಹತಿ ಭಹಡಲು ಕ್ಹಯಶ್ ಆಡಿರ್ ಅನುನ ನಿೇಡಲಹಗುತ್ುದ . ಯ . 50000 ಭತ್ುು ಅದಕೆಾಂತ್ ಹ ಚಿುನ ಕ್ಹಯಶ್ ಆಡಿರ್ ವಿತ್ಯಣ /ಹತಿಮನುನ ಫಹಯಾಂಕ್ ಖಹತ ಮ ಭ ಲಕ 

ಭಹತ್ರ ಭಹಡಫ ೇಕು. 1ನ ೇ ಏಪ್ತರಲ್ 2012 ರಿಾಂದ ಜಹರಿಗ್  ಫಯುಾಂತ  ಚ ಕ್/ ೇ ಆಡಿರ್/ಡಿಭಹಯಾಂಡ್ ಡಹರಫ್ಟ ನ ಭಹನಯತ ಮು RBI ಷುತ  ುೇಲ  ಷಾಂಖ ಯ DBOD.AML BC. 

ಷಾಂಖ ಯ.47/14.01.001/2011-12 ದಿನಹಾಂಕ 4ನ ೇ ನ ಾಂಫರ್ 2011 ರಕ್ಹಯ 3 (ಭ ಯು) ತಿಾಂಗಳುಗಳಹಗಿಯುತ್ುದ . ಫಹಯಾಂಕ್ ಗಳು ಚ ಕ್ ಗಳು/ ೇ ಆಡಿರ್/ಡಿಭಹಾಂಡ್ ಡಹರಫ್ಟ ಅನುನ 

ಅಾಂತ್ಸ ಇನ್ ಷ ರಮಾಂಟ್ ದಿನಹಾಂಕದಿಾಂದ ಭ ಯು ತಿಾಂಗಳ ಅಧಿಮ ನಾಂತ್ಯ ಷಲಿ್ಲಸಿದಯ  ಹತಿಷುುದಿಲಿ. ಖರಿೇದಿದಹಯಯ ಲ್ಲಖಿತ್ ಕ್  ೇರಿಕ್ ಮ ಮೇಯ ಗ್  ಇದನುನ ನಿೇಡುತಿುಯು 

ವಹಖ ಮು ಭಯುಭೌಲಯಭಹನ ಭಹಡಫಸುದು. 
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6. ಷಾಂಗರಸಣ  ಸ ೇ  

DBS ಫಹಯಾಂಕ್ ಇಾಂಡಿಮಹ ಲ್ಲಮಿಟ ಡ್ ಬಹಯತಿೇಮ ರಿಷರ್ವಿ ಫಹಯಾಂಕ್ ದಗಿಸಿದ ನಿದ ೇಿವನಗಳಿಗ್  ಅನುಗುಣಹಗಿ ಚ ಕ್ ಕಲ ಕ್ಷನ್ ಕ್ಹಮಿವಿಧಹನಗಳನುನ ಹ  ಾಂದಿದ , ಅದು ಫಹಯಾಂಕ್ 

ನಿೇಡು ಷ ಲಹತಿ ಸ ೇ ಗಳಿಗ್  ಷಾಂಫಾಂಧಿಸಿದಾಂತ  ವಿಯಗಳನುನ ನಿೇಡುತ್ುದ . 

 

7. ಕ್  ಳಕ್ಹಗಿಯು/ಷಾಲ ವಿಯ ಗ್  ಾಂಡ ಕಯ ನಿ್ ನ  ೇಟುಗಳ ವಿನಿಭಮ 

ಫಹಯಾಂಕನ ಎಲಹಿ ವಹಖ ಗಳು ಭುಕುಹಗಿ, ಕ್  ಳಕ್ಹಗಿಯು/ಷಾಲ ವಿಯ ಗ್  ಾಂಡ ಕಯ ನಿ್ ನ  ೇಟುಗಳನುನ ಭತ್ುು ಎಲಹಿ ಭೌಲಯಗಳ ಇತ್ಯ ಕ್ ಲು ರಿೇತಿಮ ವಿಯ ಗ್  ಾಂಡಿಯು ಕಯ ನಿ್ 

ನ  ೇಟುಗಳನುನ ವಿನಿಭಮ ಭಹಡಿಕ್  ಳುಳತ್ು . ಈ ನಿಟಿಟನಲಿ್ಲ ಫಹಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಬಿಐ ಭಹಗಿಷ ಚಿಗಳನುನ ಅನುಷರಿಷುತ್ುದ . ಆರ್ ಬಿಐ ಫಹಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗ್  ಅಷಲ್ಲ ನ  ೇಟುಗಳನುನ ವಿನಿಭಮ 

ಭಹಡಿಕ್  ಳಳಲು ಅನುಭತಿ ನಿೇಡಿದ  ಭತ್ುು ವಿಯ  ಗ್  ಾಂಡಿಯು ನ  ೇಟುಗಳು ಅನುಭಹನ ಅರ್ಥಹ ಾಂಚ್ನ ಗ್  ಕ್ಹಯಣಹಗುುದಿಲಿ. 

 

ಕ್  ಳಕ್ಹಗಿಯು ಭತ್ುು ವಿಯ ಗ್  ಾಂಡ ಕಯ ನಿ್ ಭತ್ುು ನ  ೇಟುಗಳ ವಿನಿಭಮದ ಇತ್ಯ ವಿಯಗಳಿಗ್ಹಗಿ ದಮವಿಟುಟ RBI  ಬ್ ಸ ೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ ಳಗಿನ ಲ್ಲಾಂಕ್ ಅನುನ 

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

 

8. ಠ ೇಣಿಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಫಡಿಡ 

ವಿವಿಧ ಠ ೇಣಿ ಯೇಜನ ಗಳ ರಕ್ಹಯ ಫಹಯಾಂಕ್ ಠ ೇಣಿಗಳ ಮೇಲ  ಫಡಿಡಮನುನ ಹತಿಷುತ್ುದ  (ದಮವಿಟುಟ ವಿಯಗಳಿಗ್ಹಗಿ ನಭಮ ವಹಖ ಮನುನ ಷಾಂಕಿಸಿ ಅರ್ಥಹ ನಿೇು ನಭಮ 

 ಬ್ ಸ ೈಟ್ www.dbs.com/in ಅನುನ ಬ ೇಟಿ ಭಹಡಫಸುದು). ಫಡಿಡದಯಗಳನುನ ಕ್ಹಲಕ್ಹಲಕ್ ೆ ರಿಶೆರಿಷಲಹಗುತ್ುದ  ಭತ್ುು ಸಹಿಜನಿಕರಿಗ್  ತಿಳಿಷಲಹಗುತ್ುದ . ರಿಶೃತ್ 

ಫಡಿಡದಯಗಳು ನವಿೇಕಯಣಗಳು ಭತ್ುು ಹ  ಷ ಠ ೇಣಿಗಳಿಗ್  ಭಹತ್ರ ಅನಾಯಿಷುತ್ು  ಆದಯ  ಈಗ್ಹಗಲ ೇ ಇಯು ಠ ೇಣಿಗ್ಹಗಿ ಪ್ತಯು ದಯದಲಿ್ಲ ಫಡಿಡಮನುನ ಡ ಮುುದನುನ 

ಭುಾಂದುರಿಷಲಹಗುತ್ುದ . 

 

9. ಸ ೇಹ ವುಲೆಗಳು 

ಫಹಯಾಂಕ್ ಗ್ಹರಸಕರಿಗ್  ವಿವಿಧ ಸ ೇ ಗಳನುನ ದಗಿಷುತ್ುದ , ಇದಕ್ಹೆಗಿ ಸ ೇಹ ವುಲೆನುನ ವಿಧಿಷಲಹಗುತ್ುದ . ವುಲೆಗಳನುನ ಕ್ಹಲಕ್ಹಲಕ್ ೆ ರಿರ್ಶೇಲ್ಲಷಲಹಗುತ್ುದ /ರಿಶೆರಿಷಲಹಗುತ್ುದ . 

ನಿಧಿಮ ಷಾಂಗರಸಣ  ಭತ್ುು ಯಹನ , ಗ್ಹಯಯಾಂಟಿಗಳ ವಿತ್ಯಣ , ಡುಪಿ್ತಕ್ ೇಟ್ ಸ ಟೇಟ್  ಮಾಂಟ್  ಗಳು/ಸ ಟೇಟ್ ಮಾಂಟ್ ಗಳ ವಿತ್ಯಣ  ಇತಹಯದಿಗಳಿಗ್  ಸ ೇಹ ವುಲೆಗಳನುನ ವಿಧಿಷಲಹಗುತ್ುದ . 

ವಿನಾಂತಿಮ ಮೇಯ ಗ್  ಸ ೇಹ ವುಲೆಗಳ ವಿಯಗಳನುನ ಲಬಯಹಗುಾಂತ  ಭಹಡಲಹಗುತ್ುದ . ಸ ೇಹ ವುಲೆಗಳಲ್ಲ ಿಮಹುದ ೇ ರಸಹುವಿತ್ ಫದಲಹಣ ಗಳ ಕುರಿತ್ು ನಹು ಗ್ಹರಸಕರಿಗ್  

ಭುಾಂಚಿತ್ಹಗಿಯೇ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ದಗಿಷುತ ುೇ . ಫಹಯಾಂಕಾಂಗ್ ಹಿಹಟುಗಳು ಭತ್ುು ಷಾಂತ್ುು ನಿಿಸಣ ಗ್  ಷಾಂಫಾಂಧಿಸಿದ ವುಲೆಗಳನುನ ನಭಮ  ಬ್ ಸ ೈಟ್ ನಲಿ್ಲ ನಿೇಡಲಹಗಿದ  

www.dbs.com/in 
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10. ವಿದ ೇರ್ಶ ವಿನಿಭಮ ಯಹಹಯ 

ಫಹಯಾಂಕ್ ತ್ನನ ವಹಖ ಗಳ ಭ ಲಕ ಎಲಹಿ ಗ್ಹರಸಕರಿಗ್  ಹಯಕ ವ ರೇಣಿಮ ವಿದ ೇರ್ಶ ವಿನಿಭಮ ಉತ್ನನಗಳು ಭತ್ುು ಸ ೇ ಗಳನುನ ನಿೇಡುತ್ುದ . ಎಲಹಿ ವಿದ ೇರ್ಶ ವಿನಿಭಮ 

ಹಿಹಟುಗಳನುನ ವಿದ ೇರ್ಶ ವಿನಿಭಮ ನಿಿಸಣಹ ಕ್ಹಯಿದ , 1999 (ಪ ಭಹ) ಅಡಿಮಲ್ಲ ಿನಿಮಭಗಳು ಭತ್ುು ನಿಫಾಂಧನ ಗಳಿಗ್  ಳಟಿಟಯುತ್ು . ಹ ಚಿುನ ಭಹಹಿತಿಗ್ಹಗಿ, ದಮವಿಟುಟ 

ವಹಖ ಮನುನ ಷಾಂಕಿಸಿ ಅರ್ಥಹ ನಭಮ  ಬ್ ಸ ೈಟ್ ಗ್  ಬ ೇಟಿ ನಿೇಡಿ 

 

11. ವಿಭಹ ಉತ್ನನಗಳು 

DBS ಫಹಯಾಂಕ್ ಇಾಂಡಿಮಹ ಲ್ಲಮಿಟ ಡ್ ನ  ೇಾಂದಣಿ ಷಾಂಖ ಯಮ ರಭಹಣತ್ರನುನ ಹ  ಾಂದಿದ : 0257 ಅನುನ ಬಹಯತಿೇಮ ವಿಭಹ ನಿಮಾಂತ್ರಣ ಭತ್ುು ಅಭಿೃದಿಧ ಹರಧಿಕ್ಹಯ 

(ಐಆರ್ ಡಿಎಎಐ)ು ಕ್ ಳಗಿನ  ಬ್ ಸ ೈಟ್ ನಲಿ್ಲ ಉಲ ಿೇಖಿಷಲಹದ ವಿಭಹ ಕಾಂನಿಗಳ ಷಾಂಯೇಜಿತ್ ಕ್ಹಪ್ಿಯ ೇಟ್ ಏಜ ಾಂಟ್ ಆಗಿದುದ ಜಿಎಫ್ : ನಾಂ. 11 ಭತ್ುು 12, ಕ್ಹಯಪ್ತಟಲ್ ಹಯಿಾಂಟ್ 

ಬಿಕ್ ಎಸ್ ಭಹಗಿ, ಕನಹನಟ್  ಿೇಸ್, ದ ಸಲ್ಲ-110001, ನಲಿ್ಲ ನ  ೇಾಂದಹಯಿತ್ ಕಚ ೇರಿಮನುನ ಹ  ಾಂದಿದ   https://www.dbs.com/in/iwov-resources/pdf/related-

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

 

DBS ಫಹಯಾಂಕ್ ಇಾಂಡಿಮಹ ಲ್ಲಮಿಟ ಡ್ (ಫಹಯಾಂಕ್) ರಿಸ್ೆ ಅಾಂಡರ್  ಯ ೈಟ್ ಭಹಡುುದಿಲಿ ಅರ್ಥಹ ವಿಭಹದಹಯಯಹಗಿ ಕ್ಹಮಿನಿಿಹಿಷುುದಿಲಿ. ವಿಮಮ ಾಂದು ವಿಭಹ ಷಾಂಸ ಥ ಭತ್ುು 

ವಿಮದಹಯಯ ನಡು  ಇಯುತ್ುದ  ಭತ್ುು ಫಹಯಾಂಕ್ ಭತ್ುು ವಿಮದಹಯಯ ನಡು  ಅಲಿ. ಹಲ್ಲಸಿಗಳ ನಿಖಯತ  ಭತ್ುು ಷಾಂೂಣಿತ ಮ ಫಗ್  ೆಫಹಯಾಂಕ್ ಮಹುದ ೇ ಖಹತ್ರಿ ನಿೇಡುುದಿಲಿ. 

ನಿಭಮ ವಿಭಹ ಾಂದದ ಕ್ಹಯಣಹಗಿಯು ಮಹುದ ೇ ಹ  ಣ ಗ್ಹರಿಕ್  ಅರ್ಥಹ ನಶಟನುನ ಫಹಯಾಂಕ್ ಸಿಾೇಕರಿಷುುದಿಲಿ. ವಿಭಹ ಉತ್ನನಗಳಲ್ಲಿ ಫಹಯಾಂಕನ ಗ್ಹರಸಕಯು ಬಹಗಹಿಷುುದು 

ಷಾಂೂಣಿಹಗಿ ಷಾಮಾಂ ರೇರಿತ್ ಆಧಹಯದ ಮೇಲ  ಆಗಿಯುತ್ುದ  ಭತ್ುು ಫಹಯಾಂಕನಿಾಂದ ಮಹುದ ೇ ಇತ್ಯ ಸೌಲಬಯನುನ ಡ ದುಕ್  ಳುಳುದಯ  ಾಂದಿಗ್  ಇದು ಷಾಂಫಾಂಧ ಹ  ಾಂದಿಲಿ. ISNP 

ನ  ೇಾಂದಣಿ ಭಹನಯಹಗಿದ . 

 

ರಿಸ್ೆ ಅಾಂವಗಳು, ನಿಮಭಗಳು ಭತ್ುು ಶಯತ್ುುಗಳು, ಹ  ಯತ್ುಡಿಷುವಿಕ್ ಗಳ ಕುರಿತ್ು ವಿಯಗಳಿಗ್ಹಗಿ, ದಮವಿಟುಟ ಸ ೇಲ್್ ಫೌರಶರ್ ಹಹಗ  ಹಲ್ಲಸಿಮ ದಹಖಲ ಗಳನುನ 

ಜಹಗಯ ಕತ ಯಿಾಂದ ಭಹಯಹಟ ಭುಕ್ಹುಮಗ್  ಳಿಷು ಮೊದಲ ೇ ನ  ೇಡಿರಿ. ಚಹಲ್ಲುಮಲ್ಲಿಯು ತ ರಿಗ್  ಕ್ಹನ ನುಗಳ ರಕ್ಹಯ ತ ರಿಗ್  ರಯೇಜನಗಳು ಲಬಯವಿ , ಅುಗಳು 

ಫದಲಹಣ ಗ್  ಳಟಿಟಯುತ್ು  

 

12. ಸ ಡಿಕ್  ಉತ್ನನಗಳು 

DBS ಫಹಯಾಂಕ್ ಇಾಂಡಿಮಹ ಲ್ಲಮಿಟ ಡ್ ವಿತ್ಯಕಯಹಗಿ ಕ್ಹಮಿನಿಿಹಿಷುತಹುಯ  ಭತ್ುು ಭ ಯಚ್ುಮಲ್ ಪಾಂಡ್ ಯೇಜನ ಗಳಾಂತ್ಸ ಭ ಯನ ೇ ಯಕುಮ ಸ ಡಿಕ್  ಉತ್ನನಗಳನುನ ಭಹಯಹಟ 

ಭಹಡಲು ವಿತ್ಯಣಹ ಯಹನಗಿಮನುನ ಹ  ಾಂದಿಯುತಹುಯ . DBS ಫಹಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಕ ಯವನ್ ನಿಿ ಮೊೇಡ್ ಅಡಿಮಲ್ಲ ಿ MF ಹಿಹಟುಗಳಿಗ್  ವಿತ್ಯಕಯಹಗಿ ಕ್ಹಮಿನಿಿಹಿಷುತಿುದ . 

ಭ ಯಚ್ುಮಲ್ ಪಾಂಡ್ ಗ್  ಷಾಂಫಾಂಧಿಸಿದ ಎಲಹಿ ಗ್ಹರಸಕ ಷಾಂಸನದಲ್ಲ ಿಭ ಯಚ್ುಮಲ್ ಪಾಂಡ್ ವಿತ್ಯಕಯಹಗಿ (MFD) DBS ಕ್ಹಮಿು ಭುಖಯಹದ ವಿಶಮಹಗಿದ . 

 

DBS ಫಹಯಾಂಕ್ ಇಾಂಡಿಮಹ ಲ್ಲಮಿಟ ಡ್ ಎಎಾಂಎಫ್ ಐ ನ  ೇಾಂದಣಿ ಷಾಂಖ ಯಮನುನ ಹ  ಾಂದಿದ  - ಎಆರ್ ಎನ್-155319. 1ನ ೇ ಭಹಚ್ಿ 2019 ರಿಾಂದ ಈ ARN ಅನುನ ಆಸಿು ನಿಿಸಣಹ 

ಕಾಂನಿಗಳಿಗ್  (AMCs) ಷಲಿ್ಲಸಿದ ಎಲಹಿ ಅಜಿಿ ನಭ ನ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನುನ ಫಳಷಲಹಗುತಿುದ . ಭಹಯಹಟ ಸಿಫಬಾಂದಿಮ EUIN (ನೌಕಯ ವಿರ್ಶಶಟ ಗುಯುತಿನ ಷಾಂಖ ಯ) ನ ಭಹಯಪ್ತಾಂಗ್ DBS 

ಫಹಯಾಂಕ್ ಇಾಂಡಿಮಹ ಲ್ಲಮಿಟ ಡ್ ನಲಿ್ಲದ . 

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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ಫಹಯಾಂಕ್ 21 AMC ಗಳ  ಾಂದಿಗ್  ಾಂದನುನ ಹ  ಾಂದಿದ , ಇದು ಉದಯಭದ AUM ನ 90% ಕೆಾಂತ್ ಹ ಚ್ುು ಆರಿಷುತ್ುದ . ಭ ಯಚ್ುಮಲ್ ಪಾಂಡ್ ಗಳಾಂತ್ಸ ಸ ಡಿಕ್  ಉತ್ನನಗಳನುನ 4 

ಚಹನ ಲ್ ಗಳಲಿ್ಲ ಅಾಂದಯ  ವಹಖ , ವಹಖ -ರ್ ಆಫ್ ಅಟಹನಿಿ, ಇಾಂಟನ ಿಟ್ ಫಹಯಾಂಕಾಂಗ್ ಭತ್ುು ಡಿಜಿಫಹಯಾಂಕ್ ಮೊಫ ೈಲ್ ಅಪಿ್ತಕ್ ೇವನ್ ಭ ಲಕ ದಗಿಷಲಹಗುತ್ುದ . 

 

DBIL ಎಯಡು ಭಹದರಿಗಳಲ್ಲ ಿಕ್ಹಮಿನಿಿಹಿಷುತ್ುದ : 

 

ಎಕ್ಕ ಯವನ್ ಒನಿಿ: 

 

DBS ಫಹಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಕ ಯವನ್ ನಿಿ ಮೊೇಡ್ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ MF ಹಿಹಟುಗಳಿಗ್  ವಿತ್ಯಕಯಹಗಿ ಕ್ಹಮಿನಿಿಹಿಷುತಿುದ . 

 

ಉಲ ಿೇಖಿಷು ಭಹದರಿ: 

 

DBS ಇಲಿ್ಲ ರಿಚ್ಯಿಷು ಹತ್ರನುನ ನಿಿಹಿಷುತ್ುದ , ಇಲಿ್ಲ ಗ್ಹರಸಕಯು ಸ ೇಹ ೂಯ ೈಕ್ ದಹಯಯು ದಗಿಸಿದ ವಿಯಗಳನುನ ಸ ಡಿಕ್  ಭಹಡು ನಿಧಹಿಯನುನ ತ ಗ್ ದುಕ್  ಳುಳತಹುಯ . 

DBS ಕ್ ೇಲ ಹಿಹಟನುನ ಷುಗಭಗ್  ಳಿಷುತ್ುದ  ಭತ್ುು ಅದಯಲಿ್ಲ ಮಹುದ ೇ ಷಕರಮ ಹತ್ರನುನ ಹಿಷುುದಿಲಿ. 

 

ಆದಹಗ ಯ, ನಹು ಮಹುದ ೇ ತ್ೃತಿೇಮ ಕ್ಷದಯ ಉತ್ನನಗಳನುನ ಗ್ಹರಸಕರಿಗ್  ಉಲ ಿೇಖಿಷು ಮೊದಲು ಗ್ಹರಸಕಯ ಅಹಮದ ಭೌಲಯಭಹನ, ಷಭಿಕತ  ಭತ್ುು ಷ ಕುತ ಮ 

ರಿರ್ಶೇಲನ ಗಳನುನ DBS ಭಹಡಫ ೇಕ್ಹಗಿದ . 

 

*ಆರ್ ಬಿಐ ನಿೇಡಿದ ಗ್ಹರಸಕಯ ಸಕುೆಗಳ ಷನನದು ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿಯುಾಂತ , ನಿೇತಿ ಷಾಂಹಿತ  (ಫಹಯಾಂಕಾಂಗ್ ಕ್  ೇಡ್ ಗಳು ಭತ್ುು ಸಹಟಯಾಂಡಡ್್ಿ ಫ  ೇಡ್ಿ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಮಹದಿಾಂದ ಘ ೇಷ್ಟ್ಷಲಟಿಟದ ) ಭತ್ುು 

ಆರ್ ಬಿಐ ಎಾಂಡಿ - ಸಣಕ್ಹಷು ಸ ೇ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಹದ ಟಹಟಯ  ಭಹಗಿದವಿನ 

 

DBIL AMC ಯಿಾಂದ ಗಳಿಸಿದ ಕಮಿಶನ್ ಗ್  ಷಾಂಫಾಂಧಿಸಿದ ವಿಯಗಳು ಕ್ ಳಗಿನ ಲ್ಲಾಂಕ್ ನಲಿ್ಲ  ಬ್ ಸ ೈಟ್ ನಲಿ್ಲ ಲಬಯವಿಯುತ್ು : https://www.dbs.com/in/iwov-

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

 

13. ಸಹ ರಿನ್ ಗ್  ೇಲ್ಡ ಫಹಾಂಡ್ ಗಳು 

 

DBS ಫಹಯಾಂಕ್ ಇಾಂಡಿಮಹ ಲ್ಲಮಿಟ ಡ್ (DBIL) ಸಹ ರಿನ್ ಗ್  ೇಲ್ಡ ಫಹಾಂಡ್ ಗಳಿಗ್  ಸ ೇ  ಷಲಿ್ಲಷಲು RBI ನಿಾಂದ ಷ ಚಿಷಲಹದ ಸಿಾೇಕರಿಷು ಕಚ ೇರಿಮಹಗಿ (RO) 

ಕ್ಹಮಿನಿಿಹಿಷುತ್ುದ . DBIL ತ್ನನ ಎಲಹಿ ಗ್ಹರಸಕರಿಗ್  -  ೈಮಕುಕ ಭತ್ುು ಯಕುಗಳಲಿದರಿಗ್  (HUF ಗಳು, ಟರಸ್ಟ ಗಳು, ವಿವಾವಿದಹಯಲಮಗಳು ಭತ್ುು ದತಿು ಷಾಂಸ ಥಗಳು) ತ್ನನ 

ಗ್  ತ್ುುಡಿಸಿದ ವಹಖ ಗಳ ಭ ಲಕ ಸಹ ರಿನ್ ಗ್  ೇಲ್ಡ ಫಹಾಂಡ್ ಗಳನುನ ನಿೇಡುತ್ುದ .  

 

 

 

 



ನಹಗರಿಕ ಷನನದು 

ಜುಲ ೈ 2022 

 

 

ತ್ನನ ಗ್ಹರಸಕರಿಗ್  ಸಹ ರಿನ್ ಗ್  ೇಲ್ಡ ಫಹಾಂಡ್ ಗಳ ಸ ೇ ಮನುನ ನಿೇಡಲು, DBIL ಅಸಿತಹ ಶಯತ್ುುಗಳು ಭತ್ುು ಕ್ಹಲಕ್ಹಲಕ್ ೆ ಹ  ಯಡಿಷಲಹದ ಬಹಯತ್ ಷಕ್ಹಿಯ/ಬಹಯತಿೇಮ ರಿಷರ್ವಿ 

ಫಹಯಾಂಕ್ ನ ಷಾಂಫಾಂಧಿತ್ ಅಧಿಷ ಚ್ನ ಗಳಲ್ಲ ಿನಿದಿಿಶಟಡಿಸಿದ ಇತ್ಯ ನಿಮಭಗಳು ಭತ್ುು ಶಯತ್ುುಗಳನುನ ಅನುಷರಿಷುತ್ುದ . 

 

14. ದ ಯು ರಿಹಹಯನಿೇತಿ: 

DBS ಫಹಯಾಂಕ್ ಇಾಂಡಿಮಹ ಲ್ಲಮಿಟ ಡ್ ನಲ್ಲ,ಿ ನಮಿಮಾಂದ ಉತ್ುಭಹದ ಸ ೇ ಮನುನ, ಅಾಂದಯ  ನಭಮ ಭೌಲಯಮುತ್ ಗ್ಹರಸಕಯಹಗಿ ನಿೇು ಡ ಮಲು ಅಸಿಯಹಗಿಯು ಸ ೇ ಮನುನ ಭಹತ್ರ 

ಡ ಮುತಿುೇರಿ ಎಾಂದು ಖಚಿತ್ಡಿಸಿಕ್  ಳಳಲು ನಹು ಫಮಷುತ ುೇ . 

ಫಹಯಾಂಕನ ದ ಯು ರಿಹಹಯ ನಿೇತಿಮು ಈ ಕ್ ಳಗಿನ ತ್ತ್ಾಗಳನುನ ಅನುಷರಿಷುತ್ುದ : 

 ಗ್ಹರಸಕಯನುನ ಎಲಹಿ ಷಭಮದಲ ಿ ನಹಯಮಮುತ್ಹಗಿ ನಡ ಸಿಕ್  ಳಳಲಹಗುತ್ುದ . 

 ಗ್ಹರಸಕಯು ನಿೇಡು ದ ಯುಗಳನುನ ಸೌಜನಯದಿಾಂದ ಭತ್ುು ಷಭಯೇಚಿತ್ಹಗಿ ರಿಗಣಿಷಲಹಗುತ್ುದ . 

 ಷಾಂಸ ಥಯಳಗ್  ತ್ಭಮ ದ ಯುಗಳನುನ ನಿೇಡು ಭಹಗಿಗಳ ಫಗ್ ೆ ಭತ್ುು ದ ಯುಗಳ ರಿಹಹಯದಿಾಂದ ಅಯು ತ್ೃುಯಹಗದಿದದಯ  ಅಯು ಹ  ಾಂದಿಯು ಸಕುೆಗಳನುನ ಕ ಡ 

ಗ್ಹರಸಕರಿಗ್  ತಿಳಿಷಲಹಗುತ್ುದ . 

 ಫಹಯಾಂಕ್ ಉದ  ಯೇಗಿಗಳು ಗ್ಹರಸಕಯ ಹಿತಹಷಕುಗಳನುನ ೂಯ ೈಷಲು ವಿವಹಾಷದಿಾಂದ ಭತ್ುು ೂಹಿಗರಸವಿಲಿದ  ಕ್ ಲಷ ಭಹಡುತಹುಯ . 

ಮಹುದ ೇ ಸಾಂತ್ದಲ್ಲ,ಿ ನಭಮ ಸ ೇ ಮ ಭಟಟಗಳು ನಿಭಮ ನಿರಿೇಕ್ ಗ್  ತ್ಕೆಾಂತ  ಇಲಿ ಎಾಂದು ನಿೇು ಬಹವಿಸಿದಯ , ನಿೇು ಇುಗಳನುನ ಭಹಡಫಸುದು: 

ಫಹಯಾಂಕನ  ಬ್ ಸ ೈಟ್ ನಲಿ್ಲ ಲಬಯವಿಯು ಫಹಯಾಂಕನ ದ ಯು ರಿಹಹಯ ನಿೇತಿಮನುನ ನಿೇು ನ  ೇಡಫಸುದು: 

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

ದ ಯು ರಿಹಹಯ ನಿೇತಿಮು ನಿಭಮ ದ ಯುಗಳನುನ ಷಲಿ್ಲಷಲು ಷಾಂಕಿ ವಿಯಗಳು, ಷಭಮಮಿತಿಗಳು ಭತ್ುು ಮೇಲಮನವಿಮ ಸಾಂತ್ಗಳನುನ ಳಗ್  ಳುಳುದಯ  ಾಂದಿಗ್  ನಿಭಗ್  ಷಹಹಮ 

ಭಹಡುತ್ುದ . ಾಂದು  ೇಳ , ಫಹಯಾಂಕ್ ದಗಿಸಿದ ನಿಣಿಮದಿಾಂದ ನಿಭಗ್  ಷಾಂತ  ೇಶಹಗದಿದದಯ , ರಕರಯ ಭತ್ುು ಫಹಯಾಂಕಾಂಗ್ ಾಂಫುಡ್್ ಭನ್ ಅನುನ ಹ ೇಗ್  ಷಾಂಕಿಷಫ ೇಕು 

ಎಾಂಫುದಯ ಕುರಿತ್ು ಈ ನಿೇತಿಮು ನಿಭಗ್  ಭಹಗಿದವಿನ ನಿೇಡುತ್ುದ . 

 

ಆೃತಿು: ಸಿಟಿ ಚಹಟ್ಿ /007/ಜ ನ್   22 

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

