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आऩल्मा वाभाजजक आर्थिक उद्दिष्ाॊना वाध्म कयण्माची आणण त ेकयताना अर्धक ग्राशकाॊना आऩल्माकड ेआणण्माची फॉककॊ ग उद्मोगाची षभता शी 

अॊततभत: ग्राशकाॊच्मा वभाधानालय अलरॊफून अवत.े आभचा ठाभ वलश्लाव आशे की, आऩल्मा उद्मोगारा वलकसवत कयण्माभध्मे वभाधानी ग्राशक शा 

वलाांत भशत्तत्तलाचा घ्क आशे. 

DBS फॉक इॊडडमा सरसभ्ेड (DBS Bank India Limited) भध्मे आमशाॊरा गयज जाणलरी शोती की, ग्राशकाॊवोफत अर्धक अनुकूर शोण्मावाठी फॉकेने 

ग्राशकाॊवाठी अवरेल्मा आऩल्मा वलेाॊचे घोऴणाऩत्र वादय केरे ऩाद्दशज.े 

ह्मा डॉक्मुभें्भध्मे DBS फॉक इॊडडमा सरसभ्ेडची आऩल्मा ग्राशकाॊवाठी अवरेल्मा वलवलध कद्द्फद्धताॊची भाद्दशती द्ददरी आशे जेणेकरून आभचे अर्धकायी 

आणण कभिचायी ह्माॊची जलाफदायी ल उत्ततयदातमत्तलाची खात्री घेतरी जाऊ ळकेर. ग्राशकाॊवाठी ह्मा घोऴणाऩत्राभध्मे केलऱ आभच्मा कद्द्फद्धता ल 

जलाफदा-मा आणण वभस्मा वोडलण्माच्मा ऩद्धतीॊचेच स्ऩष्ीकयण केरेरे नाशी, तय त्तमाभध्मे ग्राशक- फॉकय नात्तमाॊभध्मे मोग्म ऩद्धतीॊवाठी ग्राशकाॊचे 

अवरेरे दातमत्तलशी स्ऩष् केरेरे आशे. 

मोग्म फॉककॊ ग ऩद्धतीॊना चारना देण्मावाठी ल ग्राशक वेलाच्मा वॊदबाित वलवलध कामाांवॊदबाित भाद्दशती देण्मावाठी शे घोऴणाऩत्र फनलण्मात आरेरे आशे. 

शे घोऴणाऩत्र फनलताना रयजलि फॉक ऑप इॊडडमा आणण बायतीम फॉककॊ ग अवोसळएळनद्लाये देण्मात आरेरे प्रोत्तवाशन ल भागिदळिन इथे आमशाॊरा 

वाॊगालेवे ला्ते. आभच्माद्लाये देण्मात मेणा-मा वेलाॊचे भूल्मभाऩन करून त्तमात वुधायणा करून त्तमाॊची व्माप्ती लाढलण्मावॊदबाित आमशी वतत आभच्मा 

ग्राशकाॊवोफत चचाि कयत अवतो आणण त्तमाॊचा पीडफकॅशी घेत अवतो. फॉकेद्लाये देण्मात मेणा-मा वलवलध वेलाॊवॊदबाित आऩरे अनबुल ळेअय कयण्माची 

आणण ह्मा घोऴणाऩत्राफिर आऩरे भत खुरेऩणाने देण्माची वलनॊती आमशी वलि ग्राशकाॊना कयतो. 

 

वूचना 

ह्मा डॉक्मभुें्भध्मे द्ददरेरी भाद्दशती जुर ै2022 ची आशे आणण त्तमाभध्मे फदर/वधुायणा शोऊ ळकत.े शी डॉक्मुभें् DBIL ऩुयती भमािद्ददत आशे. अर्धकाय 

आणण दातमत्तल ह्माॊचे तनधाियण कयणायी कामदेळीय डॉक्मभुें् मशणून ह्मा डॉक्मुभें्कड ेफतघतरे जाऊ नमे. ग्राशक आणण फॉकयभध्मे अर्धक चाॊगल्मा 

वॊफॊधाॊना चारना देण्मावाठी शी डॉक्मुभें् आशे. ह्मा डॉक्मुभें्भध्मे वलवलध वेला/वुवलधाॊफिर पक्त भशत्तत्तलाची भाद्दशती द्ददरेरी आशे. प्रत्तमेक वेलेभध्मे 

ववलस्तय अ्ी ल ळती आशेत ल त्तमा वलनॊतीनॊतय उऩरब्ध केल्मा जाऊ ळकतात. 

 अर्धक भाद्दशती/ तऩळीरावाठी कृऩमा DBS फॉक इॊडडमा सरसभ्ेडची लेफवाई् ऩाशा www.dbs.com/in ककॊ ला 

 अर्धक चौकळीवाठी कृऩमा आभच्मा 24 ताव वुरू अवरेल्मा ग्राशक शेल्ऩराईनळी वॊऩकि  कया (स्थातनक शेल्ऩराईन): 18002094555/18001039897 

ककॊ ला आॊतययाषरीम शेल्ऩराईन: 91-44-66854555) आणण आऩरी भदत आमशी आनॊदाने करू. 

 के्रडी् काडिववॊदबाितीर कोणत्तमाशी चौकळीवाठी कृऩमा आभच्मा 24 ताव वुरू अवरेल्मा ग्राशक शेल्ऩराईनळी वॊऩकि  कया (1860 267 6789) 

आणण आऩरी भदत आमशी आनॊदाने करू. 
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आभच्मा ळाखाॊद्लाये लाऩयल्मा जाणा-मा वाभान्म ऩद्धती 

1. व्मलशायाचे ताव प्रदसळित कयणे 

2. व्मालवातमक वेला देण े

3. ळाखेभधीर ऩत्तते ल क्रभाॊक ग्राशकाॊना कऱलण.े 

4. वलि ग्राशकाॊच्मा वलनॊत्तमा/चौकळाॊना उत्ततय देणे. 

5. वलवलध डडऩॉणझ् मोजनाॊवाठी अवरेरे व्माज दय लऱेोलऱेी प्रदसळित कयणे 

6. फॉकेच्मा वलवलध डडऩॉणझ् मोजना/वेलाॊचे तऩळीर देण े

7. डडभाॊड ड्राफ््व, ऩ ेऑडिवि इ. जायी कयणे. 

8. ळाखेच्मा ऩरयवयाभध्मे तक्राय/वूचना दाखर कयण्मावाठी वुवलधा देणे 

9. नो्ा आणण नाण्माॊचा वलतनभम. 

10. अर्ग्रभ याळीॊलयीर व्माज दयाॊभधीर फदराची वूचना देणे. 

11. वलवलध फॉककॊ ग व्मलशायाॊवाठी रागणाया लऱे प्रदसळित कयणे. 

12. ग्राशकाने जभा केरेल्मा चेकच्मा ल्ण्माभध्मे उळीय झाल्माव DBS फॉक इॊडडमा सरसभ्ेडच्मा चेक्व/इन्स्ुभें्व वॊकरनाच्मा ऩॉसरवी/प्रकक्रमानुवाय 

भोफदरा देणे. 

 

मोग्म फॉककॊ ग ऩद्धती 

 

ग्राशकाॊना ह्माची वलनॊती केरी जाते 

 

1. कपक्स्ड डडऩॉणझ् एडव्शाईव, खात्तमाॊच े स््े्भें्, चेक फूक, डबेफ् काडि, के्रडी् काडि, इॊ्यने् फॉककॊ ग एनेफरय आणण वलि PINs आणण 

ऩावलडिवभध्मे गोऩनीमता आणण वुयक्षषत वॊबाऱ ह्माची खात्री घेणे. 

2. ळक्म अवेर तततक्मा प्रभाणात क्रॉव केरेरे/खात ेऩेमी चेक्व जायी कयणे. 

3. चेकचे तऩळीर जवे द्ददनाॊक, ळब्दाभध्मे ल आकडमाॊभध्मे याळी, क्रॉसवॊग इ. तऩावून भगच ते जायी कयणे. ळक्म अवेर तततक्मा प्रभाणात वलाांत 

जलऱच्मा रूऩमाॊऩमांत यक्कभ आणून चेक जायी कयणे. 

4. ऩुयेळी सळल्रक अवल्मासळलाम चके जायी न कयणे ल फॉकेद्लाये तनधािरयत अवरेरी ककभान सळल्रक जतन कयणे. 

5. चेकलयीर काशी तऩळीर यि झाल्मावॊदबाित नलीन इन्स्ुभें्व जायी कयणे 

6. यजजस््डि ऩोस्् ककॊ ला वलश्लवनीम कुरयमयद्लाये चेक्व ल अन्म आर्थिक इन्स्ुभें्व ऩाठलणे. 

7. नाभ तनदेळन वुवलधा लाऩया. 

8. नाल, ऩत्तता, दयूध्लनी क्रभाॊक इ. वॊदबाित अचूक भाद्दशती द्मा ल त्तमाभध्मे काशी फदर झाल्माव फॉकेरा तत्तकाऱ कऱला. 

9. डडभाॊड ड्राफ््, कपक्स्ड डडऩॉणझ् एडव्शाईव, चके रीव्श/चेक फूक, डबेफ् काडि, के्रडी् काडि शे शयलल्माव तत्तकाऱ फॉकेरा कऱला. 
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10. ऩयत शोणा-मा व्मलशायाॊवाठी फॉकेकडून स् ॉ्डड ॊग इन्स्रक्ळन्व प्राप्त कयणे. 

11. आभच्मा वेलाॊफिर पीडफॅक देणे आणण वेलाॊभध्मे काशी त्रु्ी आढऱल्माव तत्तकाऱ त्तमाची वूचना फॉकेरा देणे. 

12. व्माज, इन्स््ॉरभें्व, के्रडी् काडि थककत सळल्रक/डमुज ल इतय डमुज लेऱेलय अदा कयणे. 

13. ब्रॉक चेक्वलय स्लाषयी करू नका आणण ऩावफूक ककॊ ला चकेफूकलय आऩरी नभूना स्लाषयीशी येकॉडि करू नका. 

14. DBS फॉक इॊडडमा सरसभ्ेड आऩल्मारा आऩल्मा खात्तमाॊचे तऩळीर/ATM PIN/के्रडी् काडि PIN/OTP/इॊ्यने् फॉककॊ ग आमडी ककॊ ला ऩावलडि ककॊ ला 

जन्भद्ददनाॊक, आईचे नाल इ. व्मजक्तगत ल गोऩनीम स्लरूऩाच े तऩळीर वलचायणाये भेल्व कधीशी कयणाय नाशी. अळी भाद्दशती फॉकेच्मा लतीन े

ईभेल्व ककॊ ला पोन कॉल्वद्लाये कोणी वलचायल्माव त्तमाफिर वालध याशा. DBS फॉक इॊडडमा सरसभ्ेड आऩल्माद्लाये कयण्मात मेणा-मा कोणत्तमाशी 

चुकीच्मा ककॊ ला त्रु्ीमुक्त व्मलशायाॊवाठी जलाफदाय अवणाय नाशी. आऩल्माद्लाये अवे तऩळीर चुकीच्मा, अऩघाताभुऱे ककॊ ला अन्म प्रकाये उघड 

केल्माभुऱे आऩल्मा खात्तमाचा कोणत्तमाशी प्रकाये गैयलाऩय झाल्माववुद्धा DBS फॉक इॊडडमा सरसभ्ेड जलाफदाय अवणाय नाशी. 

15. जय आऩण ऩलूी आऩरा ATM PIN/डबेफ् काडि PIN/के्रडी् काडि PIN ककॊ ला इॊ्यने् फॉककॊ ग ऩावलडि कोणारा द्ददरा अवरे तय तो तत्तकाऱ फदरा. 

 

ग्राशक- फॉक वॊफॊधाॊभधीर वाभान्म घ्क 

 

1. फचत फॉक खाते 

शी खाती व्मक्तीॊना (व्मक्ती/व्मजक्तगत ग्राशक) त्तमाॊच्मा बवलषमातीर आर्थिक गयजाॊच्मा ऩूतितेवाठी फचतीची वलम रालण्मावाठी भदत कयणायी मशणून 

उऩरब्ध केरेरी आशेत. चेक्वद्लाये ह्मा खात्तमाॊभधून यक्कभ डडऩॉणझ् केरी जाऊ ळकत/ेकाढून घेतरी जाऊ ळकते. व्माज कभलण्माफयोफय ग्राशकाॊना 

घयी थोडी कॅळ यक्कभ ठेलण्मावाठी शे भदत कयत.े 

रयजलि फॉक ऑप इॊडडमा (RBI) द्लाये लेऱोलेऱी जायी कयण्मात मेणा-मा भागिदळिक तत्तत्तलाॊनुवाय ऩात्र व्मक्ती आणण वलसळष् वॊस्था ह्माॊना फचत फॉक 

खाती उघडता मेऊ ळकतात. 

कामद्मानुवाय आलश्मक अवल्माप्रभाणे शे खात ेउघडताना आमशी खात ेउघडण्माची इच्छा अवरेल्मा व्मक्तीची ओऱख ल ऩत्तता ह्मावॊदबाित आभची 

खात्री करून घेऊ (वाभान्मत: स्लीकायल्मा जाणा-मा डॉक्मभुें्ाव चारू गॅव/्ेसरपोन/लीज बफर ककॊ ला येळन काडि ककॊ ला भतदाय ओऱखऩत्र ककॊ ला लाशन 

चारलण्माचा ऩयलाना ककॊ ला ऩावऩो ि् इ.) ल ह्माच ेउद्दिष् वॊबाव्म ग्राशक, जनता आणण आमशी स्लत: ह्माॊचे वॊयषण घो्ाऱा ल फॉककॊ ग प्रणारीचे इतय 

गैयलाऩय ह्माॊच्माऩावून वॊयषण कयणे, शे आशे. 

खाते उघडू इजच्छणा-मा व्मक्ती/ व्मक्तीॊकडून फॉकेरा आमकय अर्धतनमभानुवाय (करभ 139 ए) प्रऩत्र क्र. 60 ककॊ ला 61 प्रभाणे घोऴणाऩत्र ककॊ ला 

ऩयभनॊ् अकाउॊ ् नॊफय (PAN) ल अरीकडचा पो्ोग्राप ह्माॊची गयज अवत.े 

o खातेधायकान ेखात्तमाभध्मे ककभान वलसळष् सळल्रक द्द्कलणे गयजेचे अवत ेल शी यक्कभ फॉकेद्लाये लेऱोलेऱी तनधािरयत केल्माप्रभाणे अवते. ह्माच े

ऩारन न केल्माव वेला ळुल्क रागू शोऊ ळकते. 
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o DBS फॉक इॊडडमा सरसभ्ेड ततभाशी ऩद्धतीन ेव्माज अदा कयेर. फचत खात्तमाभधीर व्माज शे दययोजच्मा उत्तऩादनाच्मा आधाये ठयलरे जाईर ककॊ ला 

तनमाभकाद्लाये आलश्मक अवल्मानुवाय ठयलरे जाईर ककॊ ला फॉकाॊच्मा स्लत:च्मा तनणिमानुवाय ठयलरे जाईर ल ते ककभान रू. अवेर. 1. 

o खातेधायकाच्मा (खातेधायकाॊच्मा) नालान े जायी केरेरे चेक्व आणण राबाॊळ शे पक्त ह्माच खात्तमाद्लाये वॊकसरत कयता मेतीर. फचत फॉक 

खात्तमावॊदबाित खातेधायकाॊच्मा पेलयभध्मे देण्मात मेणाये आर्थिक इन्स्ुभें्व ह्मा फचत फॉक खात्तमाभध्मे वॊकसरत कयता मेणाय नाशीत. 

o खातेधायकाॊनी ह्मा फचत फॉक खात्तमाॊचा लाऩय बफजनेवच्मा व्मलशायाॊवाठी न कयणे अतनलामि आशे. 

 

2. चारू खात े

चार ूखाती व्मक्ती, बागीदायीतीर पमवि, खाजगी ल वालिजतनक भमािद्ददत कॊ ऩन्मा, HUF/तनधािरयत अवोसळए्व, वॊस्था, रस्् इ. ह्माॊच्माद्लाये उघडरी 

जाऊ ळकतात. कामद्मानुवाय आलश्मक अवेर त्तमानुवाय शे खात ेउघडताना आमशी खाती उघडू इजच्छणा-मा व्मक्तीॊच्मा ओऱखीफिर ल ऩत्तत्तमाच्मा 

ऩडताऱणीफिर आभची खात्री करून घेऊ ल ह्माचे उद्दिष् वॊबाव्म ग्राशक, जनता आणण आमशी स्लत: ह्माॊचे वॊयषण घो्ाऱा ल फॉककॊ ग प्रणारीचे इतय 

गैयलाऩय ह्माॊच्माऩावून वॊयषण कयणे, शे आशे. 

खाते उघडू इजच्छणा-मा व्मक्तीॊच्मा ओऱखीच्मा वॊदबाित भशत्तत्तलऩणूि कागदऩत्राॊच्मा आधाये फॉकेरा त्तमा व्मक्तीॊची वभाधानकायक प्रकाये ओऱख करून 

घेण्माची गयज अवते. खाते उघडण्माच्मा लेऱेव आलश्मक कागदऩत्र ेकोणती ते वाॊर्गतरे जाईर. 

खात े उघडू इजच्छणा-मा व्मक्ती/व्मक्तीॊकडून (मशणज े नोंदणीकृत/नोंदणीकृत नवरेरी बागीदायी तवचे नोंदणीकृत/इनकॉऩोये्ेड वॊस्था/कॊ ऩन्मा ह्माॊच े

बागीदाय अवरेल्मा व्मक्ती) फॉकेरा आमकय अर्धतनमभानुवाय (करभ 139 ए) प्रऩत्र क्र. 60 ककॊ ला 61 प्रभाणे घोऴणाऩत्र ककॊ ला ऩयभनॊ् अकाउॊ ् नॊफय 

(PAN) ल अरीकडचा पो्ोग्राप ह्माॊची गयज अवते. 

खात ेउघडणा-मा व्मक्ती आणण वॊस्थेच्मा ओऱखीवाठी आलश्मक डॉक्मुभें्वचे तऩळीर फॉक अळा वॊबाव्म ग्राशकाॊना कऱलरे. 

o लेऱोलेऱी तनधािरयत केल्मानवुाय ककभान सळल्रक यक्कभ ठेलणे आलश्मक याशीर ल अळी यक्कभ न ठेलल्माव ळुल्क रागू शोईर. 

o चारू खात्तमाभध्मे ठेलण्मात मेणा-मा जभा सळरकीलय कोणतेशी व्माज द्ददरे जात नाशी. 

DBS फॉक इॊडडमा सरसभ्ेड ऩुढीर फाफीॊवाठी वेला ळुल्क रागू कयते: 

 जायी कयण्मात आरेरे चके फूक्व 

 ककभान सळल्रक जतन केल्माव ळुल्क 

 चेक्व ऩयत मेणे इ. 

फॉकेच्मा ळुल्क अनुवूचीभध्मे देण्मात आरेरे अन्म वलि ळुल्क. 
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3. भुदत ठेल खाती 

प्रत्तमेक षेत्राभधीर रोकाॊच्मा गुॊतलणुकाॊच्मा गयजा रषात घेऊन फॉकेन े वलवलध डडऩॉणझ् मोजना फनलल्मा आशेत. त्तमावॊदबाितीर तऩळीर 

वलचायण्मावॊदबाित फॉक कभिचायी आऩरे स्लागत कयतीर ल आऩल्मा गयजेनवुाय वलवलध डडऩॉणझ् मोजनाॊभध्मे गुॊतलणुकीच्मा वॊदबाित आऩल्मारा 

आनॊदान ेभदत कयतीर. 

व्मक्ती, बागीदायीतीर पमवि, खाजगी ल वालिजतनक कॊ ऩन्मा, HUF/तनधािरयत अवोसळए्व इ. द्लाये भुदत ठेल खाती उघडरी जाऊ ळकतात. 

कामद्माद्लाये आलश्मक अवल्माने शे खात े उघडताना आमशी आमशी खाती उघडू इजच्छणा-मा व्मक्तीॊच्मा/वॊस्थाॊच्मा ओऱखीफिर ल ऩत्तत्तमाच्मा 

ऩडताऱणीफिर आभची खात्री करून घेऊ ल ह्माचे उद्दिष् वॊबाव्म ग्राशक, जनता आणण आमशी स्लत: ह्माॊचे वॊयषण घो्ाऱा ल फॉककॊ ग प्रणारीचे इतय 

गैयलाऩय ह्माॊच्माऩावून वॊयषण कयणे, शे आशे. खात ेउघडण्मावाठी फॉकेरा व्मक्तीॊच्मा ओऱखीवाठी भशत्तत्तलाची डॉक्मुभें्व आलश्मक अवतात. खात े

उघडण्माच्मा लेऱेव आलश्मक कागदऩत्र ेकोणती त ेवाॊर्गतरे जाईर. 

तवेच, खाते उघडू इजच्छणा-मा व्मक्ती/व्मक्तीॊकडून (मशणजे नोंदणीकृत/नोंदणीकृत नवरेरी बागीदायी तवेच नोंदणीकृत/इनकॉऩोये्ेड वॊस्था/कॊ ऩन्मा 

ह्माॊचे बागीदाय अवरेल्मा व्मक्ती) फॉकेरा आमकय अर्धतनमभानुवाय (करभ 139 ए प्रभाणे) प्रऩत्र क्र. 60 ककॊ ला 61 प्रभाण ेघोऴणाऩत्र ककॊ ला ऩयभनॊ् 

अकाउॊ ् नॊफय (PAN) ल अरीकडचा पो्ोग्राप ह्माॊची गयज अवते. 

o भुदतऩूलि यकभा काढण्मावलऴमी तनफांध वाॊर्गतरा नवेर तय अळी यक्कभ काढणे भान्म केरे जाऊ ळकते ल ह्माचा व्माज दय त्तमा भुदत ठेलीच्मा 

अलधीवाठी रागू अवरेरा दय अवू ळकतो ल फॉकेन ेतनधािरयत केरे अवल्माव त्तमालय दॊडवदु्धा रागू ळकतो. 

o फॉकेकड े7 लऴाांऩेषा कभी अलधीवाठी फॉकेभध्मे अवरेल्मा ल लऱेेआधी काढल्मा जाणा-मा ठेलीवाठी कोणतेशी व्माज द्ददरे जाणाय नाशी. 

o डडऩॉणझ्वलयीर व्माज एक तय दय भद्दशन्मारा वलरतीच्मा भूल्मानुवाय ककॊ ला ततभाशी ककॊ ला वॊमुक्त ततभाशी (मशणजे व्माजाची ऩनुगुांतलणूक) 

ककॊ ला भॅच्मुरय्ीच्मा द्ददलळी देम अवते ल त्तमाचा ऩमािम डडऩॉणझ्य त्तमा वलसळष् डडऩॉणझ् मोजनभेध्मे तनधािरयत अवरे त्तमानुवाय तनलडू ळकतो. 

o भॅच्मुरय्ीच्मा वचूना देणे अतनलामि आशेत ल सवस््ीभभध्मे डडऩॉणझ्फिर भाद्दशती अऩडे्  केरी जात अवताना त्तमा वचूना ग्राशकान ेदेणे गयजेचे 

अवते. भॅच्मुरय्ी वचूनाॊसळलाम डडऩॉणझ् स्लीकायण्माची प्रकक्रमा फॉकेकड ेनाशी आशे. 

o लेऱोलेऱी आम कय प्रार्धकयणाद्लाये तनधािरयत कयण्मात मेणा-मा वीभेऩमांत फॉक डडऩॉणझ्वलय जभा शोणाये व्माज शे वलरतीव ऩात्र आशे. वध्मा, 

प्रतत डडऩॉणझ्य डडऩॉणझ्वलयीर एकूण व्माज शे प्रतत ळाखा ल प्रतत आर्थिक लऴि रू. 40,000 (ज्मेषठ नागरयकाॊवाठी रू. 50,000) ऩषेा अर्धक 

झारे तय आम कय प्रार्धकयणाद्लाये तनधािरयत दयाॊनुवाय त े्ॅक्व डडडक्ळन ए् वोवि (TDS) वाठी ऩात्र ठयते. 

o कय रागू न शोता व्माज प्राप्त कयण्मावाठी प्रऩत्र क्र. 15G/H नुवाय डडऩॉणझ्य ळक्मतो आर्थिक लऴािच्मा वुरुलातीरा घोऴणाऩत्र वादय करू ळकतो. 

o प्रचसरत आम कय तनमाभकाॊनुवाय काऩण्मात मेणा-मा कयानुवाय ततभाशी ऩद्धतीन ेफॉक एकबत्रत TDS प्रभाणऩत्र जायी कयेर. 

o वलवलध डडऩॉणझ् मोजनाॊनुवाय फॉक डडऩॉणझ्वलय व्माज अदा कयते. व्माज दय लेऱोलऱेी वुधारयत केरे जातात ल ते वालिजतनक केरे जातात. 

o वुधारयत व्माज दय शे केलऱ रयन्मुअल्व आणण नलीन डडऩॉणझ्वना रागू अवतात तय आधीच्मा डडऩॉणझ्वना कयायातीर दयाप्रभाणे व्माज 

सभऱणे वुरू याशते. 
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4. प्राथसभक फचत फॉक डडऩॉणझ् खात े(BSBDA): 

प्राथसभक फचत फॉक डडऩॉणझ् खाते शे एक वोऩ े ल प्राथसभक खाते आशे ज्माचा लाऩय रू्ीन फॉककॊ ग व्मलशायाॊवाठी केरा जातो ल त्तमारा ककभान 

सळल्रक आलश्मक नवत.े प्रचसरत तनमभानुवाय आलश्मक अवेर त्तमाप्रभाणे खातेधायकारा चके फूक द्ददरे जात.े 

 

5. अल्ऩलमीन खाती 

अल्ऩलमीन व्मक्तीच्मा नालालयीर खाते खात ेउघडण्माच्मा लेऱेव तनधािरयत केल्माप्रभाणे नवैर्गिक ऩारक व्मक्तीद्लाये उघडरे ल चारलरे जाऊ ळकत.े 

ऩयॊतु, अल्ऩलमीन व्मक्तीच े लम प्रौढ व्मक्तीइतके झाल्मानॊतय ऩारक आणण ती प्रौढ व्मक्ती शे वलाांत जलऱच्मा ळाखेत जाऊन आलश्मक आमडी 

कागदऩत्र,े अद्ममालत पो्ोग्राप, स्लाषयीचा नभूना ल ऩत्तत्तमाचा ऩुयाला देऊ ळकतात ल त्तमाद्लाये अल्ऩलमीन खात ेरुऩाॊतरयत केरे जाऊ ळकते. 

ग्राशकाॊनी रषात घ्माल ेकी, लयीर फाफीॊचे ऩारन न केल्माच्मा जस्थतीभध्मे अळा अल्ऩलमीन खात्तमाॊवॊदबाित फॉक आऩल्मा स्लमॊतनणिमानवुाय आलश्मक 

ती कृती कयण्माव भुक्त अवेर. 

 

6. तनयषय/अॊध व्मक्तीच ेखाते 

फॉक तनयषय व्मक्तीची चार ूखात्तमाव्मततरयक्त अन्म डडऩॉणझ् खाती उघडू ळकते. अळा व्मक्तीच ेखात ेउघडता मेऊ ळकते, त्तमावाठी त्तमा व्मक्तीरा 

फॉकेभध्मे स्लत: एखाद्मा वाषीदायावोफत माले रागते जो फॉक आणण जभा कयणायी ती व्मक्ती ह्मा दोघाॊच्माशी ओऱखीचा अवतो. वाभान्मत: अळा 

फचत फॉक खात्तमाॊवाठी कोणतीशी चेक फूक वुवलधा द्ददरी जात नाशी. डडऩॉणझट् यकभेरा आणण/ककॊ ला व्माज यकभेरा काढण्माच्मा/ऩयतपेडीच्मा लेऱी, 

खातेधायान ेआऩल्मा अॊगठ्माचा ठवा ककॊ ला खुण अर्धकृत अर्धका-माच्मा उऩजस्थतीभध्मे उभ्लाला ल अवा अर्धकायी त्तमा व्मक्तीची ओऱख प्रभाणणत 

कयेर. फॉक अर्धकायी तनयषय/अॊध व्मक्तीरा खात ेतनमभनाच्मा वॊदबाितीर अ्ी ल ळतींचे स्ऩष्ीकयण देईर. 

 

7. भतृ ग्राशकाॊच्मा खात्तमाॊभधीर सळल्रक यक्कभ लायव/दालदेायाॊना अदा कयणे 

RBI द्लाये तनदेळ द्ददल्माप्रभाणे, भतृ डडऩॉणझ्विच्मा दाव्माॊना वे्र कयण्मावलऴमीच्मा प्रकक्रमा ळक्म तततक्मा वुरब अवण्माची खात्री घेण्मावाठी फॉकेन े

प्रकक्रमाॊचा अॊगीकाय केरा आशे. 

कोणतीशी यक्कभ अवरी तयी फॉक कामदेळीय लायवाॊकडून लायवा प्रभाणऩत्र (वक्वेळन व्ीकपके्) घेण्माचा आग्रश धयत नाशी. ऩयॊतु, शानीऩावून 

वुयक्षषततेची शभी (इन्डजेमन्ी फाॉड) ह्मावश फॉक दाव्माॊना वे्र कयताना आलश्मक त्तमा वुयक्षषतता उऩामाॊचा अॊगीकाय कयत.े 

जय डडऩॉणझ् कयणा-माने फॉकेकड े नाभ तनदेळन नोंदणी केरी अवेर, तय भतृ डडऩॉणझ्य व्मक्तीच्मा खात्तमाभध्मे सळल्रक अवरेरी यक्कभ नाभ 

तनदेसळत व्मक्तीची ओऱख इ. फाफत आऩरी खात्री केल्मानॊतय फॉक नाभ तनदेसळत व्मक्तीच्मा खात्तमात जभा कयत/ेत्तमा व्मक्तीरा देते. 

जेव्शा फॉकेवश नाभ तनदेळन नोंदणीकृत केरेरे अवेर, तेव्शा जॉईं् खात्तमाॊच्मा वॊदबाितशी लयीर प्रकक्रमेचा अॊगीकाय केरा जाईर. 

जॉईं् डडऩॉणझ् खात्तमाभध्मे जेव्शा एका जॉईं् खातेधायकाचा भतृ्तम ुशोतो, तेव्शा फॉकेरा ऩेभें् शे वॊमकु्त प्रकाये भतृ व्मक्तीच ेकामदेळीय लायव आणण 

भागे उयरेरा डडऩॉणझ्य ह्माॊना कयाले रागत.े तऩळीराॊवाठी कृऩमा DBIL डडऩॉणझ् धोयण ऩाशा. 
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नाभ तनदेळनाच्मा अनुऩजस्थतीभध्मे आणण जेव्शा फॉकेरा काशीशी ळॊका नवेर ककॊ ला जेव्शा दालेदायाॊभध्मे लाद नवरे, तेव्शा फॉक भतृ व्मक्तीच्मा 

खात्तमातीर उयरेरी यक्कभ त्तमाॊच्मा वॊमुक्त अजािनुवाय आणण त्तमा व्मक्तीच्मा वलि कामदेळीय लायवाॊनी नुकवानाऩावूनचे शभीऩत्र द्ददल्मानॊतय अदा कयेर 

ककॊ ला कामदेळीय लायवाॊनी त्तमाॊच्मा लतीने ऩभेें् प्राप्त कयण्मावाठी तनदेळ द्ददरेल्मा व्मक्तीरा ती यक्कभ द्ददरी जाईर ल त्तमावाठी फॉकेच्मा फोडािन े

लेऱोलेऱी तनजश्चत केल्मानुवाय अवरेल्मा भमािदेभधीर कामदेळीय कागदऩत्राॊची वक्ती केरी जाणाय नाशी. कामदेळीय औऩचारयकता ऩूणि कयण्माभध्मे 

उळीय शोऊन डडऩॉणझ्विना त्राव शोऊ नमे, ह्माची खात्री घेणे शा ह्माभागचा शेतु आशे. 

 

8. के्रडी् काडि 

के्रडी् काडि शी एक ऩेभें् वुवलधा आशे ल त्तमाभध्मे एक स्लतॊत्र ओऱख क्रभाॊक अवतो आणण के्रडी् भमािदा अवत ेल शी वुवलधा लस्तु ल वेला वलकत 

घेण्मावाठी लाऩयरी जाऊ ळात ेतवेच के्रडी्लय योख वलतयणावाठी (योख भमािदेच्मा आत) आणण कजि वुवलधा घेण्मावाठी लाऩयरी जाऊ ळकते. तनधािरयत 

अलधीच्मा ळेल्ी एक तय ऩूणिऩणे ककॊ ला काशी बागाॊभध्मे के्रडी्/कजि ऩयतपेडीवाठी अळा काडि घेतरेल्मा व्मक्तीरा फॉक बफर देत अवते ल त्तमाभधीर 

सळल्रक शे ऩुढीर अलधीवाठी के्रडी् मशणून काडि जायी कयतानाच्मा अ्ी ल ळतींनुवाय द्ददरे जात.े काडि वदस्म अ्ी ल ळतींनवुाय व्माज रालरा 

जाईर आणण काडि वदस्मारा काशी लेऱेव ळुल्क द्माले रागेर (जवे लावऴिक ळुल्क इ.) ल ते काडि अजि कयण्माच्मा लऱेी ककॊ ला काडि वॊफॊधाॊच्मा 

कारालधी ळृॊखरेच्मा लेऱी स्ऩष् प्रकाये वाॊर्गतरे गेरेरे अवेर. 

अजिदाय DBS फॉक के्रडी् काडिवच्मा इतयाॊवश ऩुढीर काशी व्माऩक प्रकायाॊभधून तनलड करू ळकतात जव ेDBS फॉक ब्रॉडडे काडिव आणण को- ब्रॉडडे 

काडिव. प्रत्तमेक काडिभध्मे त्तमातरे वलसळष् घ्क मेतात आणण त्तमातनू राब सभऱतात जे अजि कयताना आणण/ककॊ ला वलवलध चॅनल्वद्लाये वॊऩकि  कयताना 

वाॊर्गतरे जातीर. लऱेोलेऱी वलोत्ततभ ऑपवि आणून ग्राशकाॊना सभऱणा-मा अनबुलारा आणखी उत्ततभ कयणे, शे फॉकेचे उद्दिष् आशे. 

जेव्शा ग्राशक के्रडी् काडिचा अजि कयतो, तेव्शा लऱेोलेऱी अऩडे्  शोणा-मा तनमाभक आलश्मकताॊनवुाय फॉक अजिदायाच्मा KYC तऩळीराॊची ऩडताऱणी 

कयते. 

 

फॉकेच्मा धोयणानवुाय KYC आणण इतय ऩडताऱण्माॊवॊदबाित आलश्मक कागदऩत्राॊचे तऩळीर फॉक वॊबाव्म ग्राशकाॊना देईर. 

अलाॊतछत काडिव जायी केरे जाणाय नाशीत. जय अलाॊतछत काडि जायी केरे गेरे अवेर आणण त े सभऱारेल्मा व्मक्तीच्मा इच्छेसळलाम चार ूकेरे गेरे 

अवेर, तय फॉक तनमाभक भागिदळिक वूचनाॊनुवाय तत्तकाऱ त ेळुल्क आणण त्तमालय दॊड रालल्माव त ेभागे घेईर. अळा अलाॊतछत काडिवच्मा गैयलाऩयाभुऱे 

काशी नुकवान झाल्माव ती फॉकेची जलाफदायी अवेर. 

जायी कयण्मात मेणा-मा काडिव ककॊ ला काडिववोफत देण्मात मेणा-मा अन्म उत्तऩादनाॊवाठीची वशभती शी स्ऩष् अवरी ऩाद्दशजे आणण ती अप्रत्तमष 

स्लरूऩाची नवरी ऩाद्दशजे. के्रडी् काडि ग्राशकाॊना अलाॊतछत कज ेककॊ ला अन्म के्रडी् वुवलधा द्ददल्मा जाणाय नाशीत. 
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फॉक एकतपी ऩद्धतीन े के्रडी् काडिव अऩगे्रड कयणाय नाशी ल के्रडी् भमािदा लाढलणाय नाशी. जेव्शा केव्शा अ्ी ल ळतींभध्मे फदर शोतीर तेव्शा 

कजिदायाची ऩूलि वशभती घेतरी जाईर. 

ग्राशकाॊवोफत वॊलादाच्मा वलवलध भाध्मभाॊद्लाये फॉक वॊबाव्म ग्राशकाॊना/ग्राशकाॊना 'वलाांत भशत्तत्तलऩणूि अ्ी ल ळतींची (MITCs)' भाद्दशती देईर. फॉक 

आऩल्मा लेफवाई्लय ळुल्काॊची अनुवूची प्रदसळित कयत ेआणण ती वॊबाव्म ग्राशकाॊना/ग्राशकाॊना MITC वश उऩरब्ध करून देईर. अर्धक चाॊगल्मा 

आकरनावाठी काडिलयीर लावऴिक ्क्केलायीतीर दय (APR) आणण वलरॊफ ळुल्क ह्माॊची उदाशयणे द्ददरी आशेत. 

फॉक काडि वदस्मारा भासवक स््े्भें् ऩाठलेर ज्माभध्मे त्तमा भद्दशन्मातीर ऩेभें्व आणण व्मलशाय अवतीर, त्तमावाठी ते काडि त्तमा अलधीभध्मे वकक्रम 

अवाले रागेर. काडि वकक्रम अवरे ऩयॊतु त्तमा अलधीभध्मे व्मलशाय झारेरे नवतीर, तय शी स््े्भें्व ग्राशकाॊना ऩाठलरी जात नाशीत. काडि खाते चार ू

ठेलण्मावाठी आणण दॊड ळुल्क ्ाऱण्मावाठी ऩेभें् डमु द्ददनाॊकाऩमांत ककभान डम ु यक्कभ बयण्मात आरी आशे, ह्माची ग्राशकाॊनी खात्री घ्माली. जय 

आॊसळक ऩेभें् केरे अवेर, तय व्माज भुक्त अलधी अवणाय नाशी  ल व्माज दय रागू अवतीर (त्तमावश जय अवेर तय नलीन खयेदीलय ते अवतीर) ल 

त्तमाची ऩद्धत वयावयी दैतनक सळल्रक शी अवरे. 

थककत काडिवाठी सभऱारेल्मा ऩेभें्व ह्मा वलि कय, ळुल्क ल अन्म ळुल्क, व्माज दय, योख एडव्शान्व ल त्तमा ऑडियभधीर खयेदी ह्माॊवश एडजस्् 

केल्मा जातीर. 

 

जय काडि शयलरे, चोयरे गेरे, चुकीच्मा जागी गेरे ककॊ ला अन्म कोणारा PIN ककॊ ला अन्म वुयषा भाद्दशती प्राप्त झारी, तय ग्राशकाॊनी तत्तकाऱ फॉकेच्मा 

24-तावाॊच्मा DBS फॉक कॉर वें्यरा वॊऩकि  केरा ऩाद्दशजे. के्रडी् काडिववाठी DBS फॉक शेल्ऩराईन वॊऩकि  खारी द्ददरा आशे: 

 

काडिव शेल्ऩराईन - 1860 267 6789 आणण ईभेर: SuperCardCare@dbs.com. ऩुढीर कोणत्तमाशी ऩरयजस्थतीत तक्राय दाखर कयण्मावाठी ककॊ ला आऩरे 

काडि ब्रॉक कयण्मावाठी त्तलरयत आमशाॊरा वॊऩकि  कया: 

 आऩरे DBS के्रडी् काडि शयलरे आशे. 

 आऩण न केरेल्मा व्मलशायावाठीची वूचना आऩल्मारा प्राप्त झारी. 

आऩल्मा के्रडी् काडिलय आऩल्मारा अनर्धकृत ककॊ ला खो्ा लाऩय झाल्माची ळॊका आरी. 

 आऩण योख काढण्मावाठी ATM लाऩयरे आणण ऩवैे फाशेय तनघारे नाशीत. 

चार ूसळल्रक, ऩभेें् द्दशस््यी ल इतय आलश्मक भाद्दशती तवेच आऩरे वाभाजजक तऩळीर अळी आऩरी के्रडी् वॊदबाितीर भाद्दशती फॉक RBI-ने अर्धकृत 

केरेल्मा के्रडी् ब्मुयोजना देईर ल शी प्रकक्रमा के्रडी् भाद्दशती कॊ ऩन्मा (तनमभन) अर्धतनमभ, 2005 नवुाय केरी जाईर. 
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ळुल्कावॊदबाित लाद उद्भलल्माव फॉकेरा तत्तकाऱ कऱलरे जाल ेल लऱेोलेऱी तनधािरयत शोणाये बयऩाई धोयण/RBI भागिदळिक तनमभ ह्मानुवाय फॉक अॊतगित 

प्रकक्रमा वुरू कयेर.. अळी भाद्दशती सभऱाल्मानॊतय फॉक तात्तऩुयत्तमा ऩद्धतीने ळुल्क भागे घेऊ ळकते. जय ऩुढीर अन्लेऴणे ऩूणि झाल्मानॊतय अळा ळुल्काॊच े

दातमत्तल शे खातेधायक/काडि धायकालय आरे तय ऩुढीर स््े्भें्भध्मे शे ळुल्क ऩयत रालरे जातीर. फॉकेच्मा लेफवाई्लय उऩरब्ध अवरेल्मा तक्राय 

धोयणाप्रभाणे अन्म कोणत्तमाशी तक्रायी/अडचणी फॉकेरा कऱलण्मावाठी तक्रायदायारा अलधी उऩरब्ध अवेर. जय काडि वदस्मान ेफॉकेरा बफसरॊगवॊदबाितीर 

लादाची भाद्दशती द्ददरी, तय जोऩमांत तो लाद वु्त नाशी, तोऩमांत फॉक ब्मुयोरा भाद्दशती देणे थाॊफलनू ठेलेर. 

 

काडिवलय खो्ेऩणाने लाऩय शोण्माच्मा प्रमत्तनाॊची भाद्दशती ग्राशकाॊनी रगेचच फॉकेरा द्माली जेणेकरून त ेकाडि ब्रॉक करून ऩुढीर लाऩय ्ाऱता मेऊ 

ळकेर. शी वूचना DBS कॉर वें्य/ईभेर लाऩरून द्ददरी जाऊ ळकते. ग्राशकाॊनी नेशभी त्तमाॊचे भोफाईर क्रभाॊक फॉकेवोफत अऩडे्  आशेत, ह्माची खात्री 

घ्माली. के्रडी् काडि प्राप्त कयताना ल फॉक खाती उघडताना ग्राशकाॊना अतनलामि प्रकाये त्तमाॊचे भोफाईर नॊअवि देण्माची गयज अवते.. जेव्शा ग्राशकाच्मा 

दरुिषाभुऱे नुकवान शोत-े जव ेत्तमान ेऩेभें् कयण्माच्मा गोऩनीम भाद्दशतीरा ळेअय केरे अवेर- तेव्शा फॉकेरा अनर्धकृत व्मलशायाची भाद्दशती देईऩमांत 

झारेरे नुकवान ग्राशक वशन कयेर. अनर्धकृत व्मलशायाची भाद्दशती द्ददल्मानॊतय नकुवान झाल्माव त ेनुकवान फॉक वशन कयेर. 

 

तवेच, जय एखादे नुकवान शे फॉक ककॊ ला फॉकेचे कभिचायी ह्माॊची चकू/दरुिष/कभतयता ह्माभऱेु झारे अवेर तय अळा व्मलशायाॊच ेदातमत्तल फॉकेलय अवेर. 

काडि वदस्मावाठी व्माऩक अ्ी ल ळतींवाठी, वलाांत भशत्तत्तलाच्मा अ्ी ल ळतींवाठी आणण वॊफॊर्धत के्रडी् काडि भाद्दशतीवाठी कृऩमा फॉकेच्मा लेफवाई्रा 

बे् द्मा- www.dbsbank.com/india. 

 

अन्म वेला 

1. स्थामी वूचना (स् ॉ्डड ॊग इन्स्रक्ळन्व) 

फॉकेच्मा एक ळाखभेधून त्तमा ककॊ ला दवु-मा ळाखेतीर फॉक खात्तमाभध्मे तनधी शस्ताॊतयणावाठी/ऩाठलण्मावाठी फॉकेरा स्थामी वूचना देता मेऊ ळकते. 

2. नाभ तनदेळन 

o वलि डडऩॉणझ् खात्तमाॊवाठी नाभ तनदेळन वुवलधा उऩरब्ध आशे.  

o पक्त व्मजक्तगत षभतेभध्मे उघडरेल्मा खात्तमाॊवाठी नाभ तनदेळन वुवलधा उऩरब्ध आशे (जवे एकर/जॉईं् खाते तवेच एका प्रोप्राम्यी/वॊस्थेच े

खाते) आणण प्रातततनर्धक षभतभेध्मे उघडरेल्मा खात्तमाॊवाठी शी वुवलधा उऩरब्ध नाशी आशे. 

o नाभ तनदेळनावॊदबाित अर्धक भाद्दशतीवाठी आऩण कृऩमा DBIL डडऩॉणझ् धोयण फघ ूळकता. 

o आऩल्मा जीलन काऱात खाते धायक नाभ तनदेळन कधीशी यि करू ळकतो/ळकत े ककॊ ला फदर ू ळकतो/ळकत.े खातधेायकाच्मा वशभतीन े नाभ 

तनदेळनाभध्मे फदर कयता मेऊ ळकतो. अॊगठ्माच्मा ठळारा दोन वाषीदायाॊनी प्रभाणणत कयणे अतनलामि आशे. स्लाष-माॊच्मा वॊदबाित कोणत्तमाशी 

वाषीदायाची गयज ऩडत नाशी. 

o अल्ऩलमीन व्मक्तीवाठीवदु्धा नाभ तनदेळन कयता मेऊ ळकत.े 



नागरयकाॊवाठी घोऴणाऩत्र 

जुरै 2022 

 

o नाभ तनदेळन न केरेल्मा वध्माच्मा खात्तमावाठी खातेधायक ळाखाॊभध्मे उऩरब्ध प्रऩत्र (DA1) बरून शे करू ळकतात. 

o ग्राशक (नलीन तवेच आधीच)े ह्माॊनी जय नाभ तनदेळन वुवलधेचा लाऩय केरा नवेर तय तो कयाला अवे त्तमाॊना वाॊर्गतरे जात.े 

 

3. रयसभ्ान्व वेला 

ग्राशक एका कें द्रातून डडभाॊड ड्राफ्् ककॊ ला इरेक्रॉतनक तनधी शस्ताॊतयण (RBI द्लाये वॊचासरत) ऩद्धतीने तनधी दवु-मा कें द्रात ऩाठल ूळकतात ल त्तमावाठी 

भमािदा रागू  अवत ेआणण वलवलध द्दठकाणाॊलयीर उऩरब्धतेनुवाय आणण फॉकेच्मा तनमभाॊनुवाय तनधािरयत ळुल्क देऊन शे कयता मेऊ ळकत.े 

 

4. डडभाॊड ड्राफ्् 

रू. 50,000 आणण त्तमाशून जास्त यकभेच ेडडभाॊड ड्राफ््व फॉकेद्लाये ग्राशकाच्मा खात्तमात पक्त डबेफ् ऩद्धतीने ककॊ ला खयेदी कयणा-माने 

द्ददरेल्मा चके ककॊ ला अन्म इन्स्ुभें्वद्लाये जायी केरे जातीर आणण त ेकॅळ ऩेभें्वाठी जायी केरे जाणाय नाशीत. तवेच, रू. 20,000 

आणण त्तमाशून अर्धकच्मा अळा ऩेभें्व फॉककॊ ग भाध्मभातून केल्मा जातीर आणण त्तमा योख केल्मा जाणाय नाशीत. नॉन- ऩेभें् एडव्शाईव 

सभऱाल्मासळलाम डुजप्रके् डडभाॊड ड्राफ्् जायी कयणे: 

RBI च्मा तनदेळानवुाय फॉक ऩुयेळा शानीऩावून वुयक्षषततेच्मा (इन्डजेमन्ी) आधाये रू. 5,000 ऩमांत डुजप्रकेड डडभाॊड ड्राफ्् जायी कयेर आणण त्तमावाठी 

ड्रॉई ळाखेकडून नॉन- ऩेभें् एडव्शाईव प्राप्त कयाला रागणाय नाशी. 

डुजप्रके् ड्राफ्् जायी कयण्मावाठीचा अलधी: 

RBI ने तनदेळ द्ददल्मानुवाय वलनॊती प्राप्त झाल्मानॊतय ऩॊधया द्ददलवाॊच्मा आत फॉक डुजप्रके् डडभाॊड ड्राफ्् जायी कयेर. 

 

5. कॅळ ऑडिय (ऩे ऑडिय, फॉकयचा चके) 

स्थातनक ऩभेें् कयण्मावाठी कॅळ ऑडिय जायी केरी जाते. रू. 50,000 आणण अर्धक यकभेवाठी कॅळ ऑडिय केलऱ फॉक खात्तमाद्लायेच जायी केरी 

जाईर/ततच ेऩेभें् केरे जाईर. RBI च्मा द्दद. द्दद. 4 नोव्शेंफय 2011 च्मा ऩरयऩत्रक क्र. DBOD.AML BC.47/14.01.001/2011-12 नवुाय 1 एवप्रर 2012 

ऩावून चके/ऩ ेऑडिय/डडभाॊड ड्राफ््ची लैधता 3 (तीन) भद्दशने अवरे. चेक्व/ऩे ऑडिय/डडभाॊड ड्राफ्त शे जायी केल्माच्मा द्ददलवाऩावून तीन भद्दशन्माॊच्मा 

अलधीनॊतय जय वादय केरे गेरे, तय फॉका त्तमाची ऩभेें् कयणाय नाशीत. खयेदी कयणा-माची सरणखत वलनॊती जायी कयणा-मा फॉकेरा देऊन त्तमाची लैधता 

लाढलता मेऊ ळकत.े 

 

6. वॊकरन वेला 

DBS फॉक इॊडडमा सरसभ्ेडभध्मे रयजलि फॉक ऑप इॊडडमाने फॉकेद्लाये देण्मात मेणा-मा वॊकरन वेला तऩळीराॊच्मा वॊदबाितीर द्ददरेल्मा तनदेळाॊनुवाय चेक 

वॊकरनाची प्रकक्रमा अभरात आणरेरी आशे. 
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7. षततग्रस्त/ककॊ र्चत नुकवान झारेल्मा चरनी नो्ाॊची फदरी 

फॉकेच्मा वलि ळाखा षततग्रस्त/ककॊ र्चत नकुवान झारेल्मा चरनी नो्ा ल नकुवान झारेल्मा वलि प्रभाणातीर चरनी नो्ाॊच ेअन्म काशी वलसळष् प्रकाय 

ह्माॊचीशी भुक्त प्रकाये फदरी करून देतीर. ह्मा वॊदबाित फॉक RBI भागिदळिक वूचनाॊचे ऩारन कयत.े RBI ने फॉकाॊना अळा नुकवान झारेल्मा चरनी 

नो्ा फदरण्माची अनुभती द्ददरी आशे ज्मा ख-मा आशेत आणण ज्माॊच्माभध्मे इतके नकुवान झारेरे नाशी ज्माभऱेु वॊळम ककॊ ला पवलणुकीची जस्थती 

उद्भलू ळकेर. 

 

षततग्रस्त आणण नुकवान झारेल्मा नो्ाॊच्मा चरनाफिर ल त्तमाॊच्मा फदरीफिर इतय तऩळीराॊवाठी कृऩमा RBI लेफवाई्लयीर ऩुढीर 

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

 

8. डडऩॉणझ्वलयीर व्माज 

वलवलध डडऩॉणझ् मोजनाॊप्रभाणे फॉक डडऩॉणझ्वलय व्माज देते (कृऩमा तऩळीराॊवाठी आभच्मा ळाखेळी वॊऩकि  कया ककॊ ला आऩण ह्मा आभच्मा 

लेफवाई्रा बे् देऊ ळकता- website www.dbs.com/in). व्माज दय लेऱोलेऱी वुधारयत केरे जातात ल ते वालिजतनक केरे जातात. वुधारयत व्माज 

दय शे केलऱ रयन्मुअल्व आणण नलीन डडऩॉणझ्वना रागू अवतात तय आधीच्मा डडऩॉणझ्वना कयायातीर दयाप्रभाणे व्माज सभऱणे वुरू याशते. 

 

9. वेला ळुल्क 

फॉक ग्राशकाॊना वलवलध वेला देतात ल त्तमवाठी वेला ळुल्क रालरे जाते. शे ळुल्क लेऱोलऱेी वुधारयत केरे जाते/त्तमाची वभीषा केरी जात.े तनधीॊच े

वॊकरन आणण रयसभ्ान्ववाठी, गॅयॊ्ी जायी कयण्मावाठी, डुजप्रके् इन्स्ुभें्व/स््े्भें्व इ. जायी कयण्मावाठी वेला ळुल्क रालरे जातात. वलनॊतीनुवाय 

वेला ळुल्काॊच े तऩळीर उऩरब्ध केरे जातीर. वेला ळुल्काॊभध्मे कोणत्तमाशी प्रस्तावलत फदराॊवॊदबाित आमशी ग्राशकाॊना ऩूलि वूचना देऊ. आभच्मा 

लेफवाई्लय फॉककॊ ग व्मलशाय ल वॊऩत्तती व्मलस्थाऩनावॊदबाितीर ्ेरयप उऩरब्ध आशे- www.dbs.com/in 

 

10. वलदेळी वलतनभम व्मलवाम 

आऩल्मा ळाखाॊद्लाये फॉक वलि ग्राशकाॊना वलदेळी वलतनमभ उत्तऩादन े ल वेला व्माऩक प्रभाणात उऩरब्ध कयत अवते. वलदेळी वलतनभम व्मलस्थाऩन 

अर्धतनमभ, 1999 (FEMA) अॊतगित तनमभ ल तनमभनाॊनुवाय वलि वलदेळी वलतनभम व्मलशाय केरे जातात. अर्धक भाद्दशतीवाठी, कृऩमा ळाखेळी वॊऩकि  

वाधा ककॊ ला आभच्मा लेफवाई्रा बे् द्मा. 
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11. वलभा उत्तऩादने 

DBS फॉक इॊडडमा सर. ऩुढीर नोंदणी प्रभाणऩत्र क्रभाॊक आशे: 0257 ल तो इन्ळुयन्व येग्मुर्यी अॉड डवे्शरऩभें् ऑथोरय्ी ऑप इॊडडमा (IRDAI) द्लाये 

देण्मात आरा आशे ल त्तमाॊचे नोंदणीकृत कामािरम GF मेथे आशे: क्र. 11 ल 12, कॅवऩ्ॉर ऩॉईं् फीकेएव भागि, कॅनॉ् प्रेव, द्ददल्री-110001 ल शी 

कॊ ऩोणझ् कॉयऩोये् एजॊ् आशे. ह्मा लेफवाई्लय द्ददरेल्मा वलभा कॊ ऩन्मा https://www.dbs.com/in/iwov-resources/pdf/related-

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

 

DBS फॉक इॊडडमा सरसभ्ेड (फॉक) जोखभीलयीर शभी देत नाशी ककॊ ला वलभाकताि मशणून काभ कयत नाशी. वलभा कयाय शा वलभा कयणायी कॊ ऩनी ल 

वलभाप्राप्त व्मक्ती ह्माॊच्मात अवतो ल तो फॉक आणण वलभाप्राप्त व्मक्ती ह्माॊच्मात नवतो. फॉक ऩॉसरवीजची अचुकता आणण ऩूणि अवण्मावॊदबाित 

कोणतीशी शभी देत नाशी. फॉक आऩल्मा वलभा कयायावॊदबाित कोणतशेी दातमत्तल स्लीकायत नाशी ककॊ ला त्तमाभुऱे शोणाये कोणतेशी नुकवान स्लीकायत नाशी. 

वलभा उत्तऩादनाॊभध्मे फॉकेच्मा ग्राशकाॊचा वशबाग शा ऩूणित: स्लेच्छेने आशे आणण तो फॉकेकडीर कोणत्तमाशी इतय वेला घेण्माळी तनगडीत नाशी आशे. 

ISNP नोंदणी लधै. 

 

खयेदी ऩूणि कयण्माऩूली कृऩमा जोखीभ घ्काॊलयीर अर्धक तऩळीर, अ्ी आणण ळतीवाठी वलक्री भाद्दशतीऩत्रक आणण ऩॉसरवीच ेळब्दाॊकन काऱजीऩूलिक 

लाचा. फदर ूळकणा-मा प्रचसरत कय तनमभाॊनवुाय कय राब उऩरब्ध आशेत. 

 

12. गुॊतलणूक उत्तऩादने 

 

DBS फॉक इॊडडमा सरसभ्ेड वलतयक मशणून काभ कयत े ल ममचु्मुअर पॊ ड मोजनाॊवायख्मा ततव-मा ऩषाच्मा गुॊतलणूक उत्तऩादनाॊना वलकण्माचा 

वलतयणाचा रामवन्व फॉकेकड ेआशे. DBS फॉक पक्त एजक्झक्मुळन ऩद्धतीभध्मेच MF व्मलशायाॊवाठी वलतयक मशणून काभ कयते. DBS ची ममुच्मुअर 

पॊ ड वलतयक (MFD) मशणून अवरेरी बुसभका ममुच्मुअर पॊ डाळी वॊफॊर्धत वलि ग्राशक वॊऩकािभध्मे अधोयेणखत केरी गेरेरी आशे. 

 

DBS फॉक इॊडडमा सरसभ्ेडचा AMFI नोंदणी क्रभाॊक शा आशे – ARN-155319. शा ARN 1 भाचि 19 ऩावून ऩुढे अवे् भनॅेजभें् कॊ ऩनीज (AMC) 

भध्मे वादय शोणा-मा वलि अजि प्रऩत्राॊभध्मे लाऩयरा जाईर. वलक्री कभिचा-माॊच ेभॅवऩॊग EUIN (कभिचायी वलसळष् ओऱख क्रभाॊक) DBS फॉक इॊडडमा 

सरसभ्ेडवोफत आशे. 

फॉकेची 21 AMCs वोफत बागीदायी आशे ल त्तमाभध्मे AUM उद्मोगातीर 90% घ्क वभावलष् आशेत. ममुच्मुअर पॊ डववायखी गुॊतलणूक उत्तऩादन े4 

भाध्मभाॊतनू वलकरी जातात- ळाखा, ळाखेचा भुखत्तमाय अर्धकाय, इॊ्यने् फॉककॊ ग आणण डडजजफॉक भोफाईर एऩद्लाये. 

 

DBIL चे काभ कयण्माचे दोन भॉडले्व आशेत: 
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पक्त कामिलाशी: 

 

DBS फॉक पक्त एजक्झक्मुळन ऩद्धतीभध्मेच MF व्मलशायाॊवाठी वलतयक मशणून काभ कयते. 

 

येपयर भॉडरे: 

 

DBS ऩरयचम करून देणायी बुसभका ऩाय ऩाडत ेज्माभध्मे वेला प्रदात्तमान े द्ददरेल्मा भाद्दशतीच्मा आधाये ग्राशक गुॊतलणूक कयण्मावॊदबाित तनणिम घेतो. 

DBS पक्त त्तमा व्मलशायारा चारना देईर ल त्तमाभध्मे कोणतीशी वकक्रम बुसभका फजालणाय नाशी. 

ऩयॊतु, कोणत्तमाशी ततव-मा ऩषाची उत्तऩादन ेग्राशकाॊना वाॊगण्माआधी DBS रा ग्राशक जोखीभ भूल्मभाऩन, मोग्मता तऩावणी* कयण्माची गयज अवते. 

 

*RBI द्लाये ग्राशक अर्धकाय घोऴणाऩत्राभध्मे आलश्मक केल्मानुवाय, आचाय वॊद्दशता (फॉककॊ ग वॊद्दशता ल स् ॉ्डडिव फोडि ऑप इॊडडमाभध्मे नभूद अवल्माप्रभाणे) आणण RBI MD- आर्थिक वेलाॊभध्मे 

द्ददरेल्मा एकूण भागिदळिक तनदेळाॊनुवाय 

 

DBIL रा AMC कडून सभऱणा-मा कसभळनवॊदबाितीर तऩळीर ऩढुीर लेफवाई्लय ऩुढीर सरॊकलय उऩरब्ध आशेत: https://www.dbs.com/in/iwov-

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

 

13. स्लमॊबू वुलणि योखे (गोल्ड फाॉडव) 

 

DBS फॉक इॊडडमा सरसभ्ेड (DBIL) शे RBI न ेअर्धवूर्चत केल्माप्रभाणे स्लमॊबू वुलणि योख्माॊची वेला देण्मावाठी प्राप्त कयणाये कामािरम (RO) मशणून 

काभ कयते. DBIL आऩल्मा वलि ग्राशकाॊना तनधािरयत केरेल्मा ळाखाॊद्लाये स्लमॊब ू वुलणि योखे देत-े व्मजक्तगत आणण व्मजक्तगत नवरेरे ग्राशक 

(HUFs, वलश्लस्त भॊडऱ, वलद्माऩीठे ल वेलाबाली वॊस्था). आऩल्मा ग्राशकाॊना स्लमॊब ूवुलणि योख े देण्मावाठी DBIL बायत वयकाय/रयजलि फॉक ऑप 

इॊडडमाद्लाये लेऱोलेऱी जायी कयण्मात आरेल्मा वॊफॊर्धत अर्धवूचनाॊभधीर ऩात्रता अ्ी ल अन्म अ्ी ल ळतींचे ऩारन कयते. 

 

14. तक्राय धोयण: 

DBS फॉक इॊडडमा सरसभ्ेडभध्मे आभची इच्छा आशे की, आऩल्मारा आभचे भशत्तत्तलऩूणि ग्राशक मशणून आभच्माकडून वलोत्ततभ वेलाच सभऱेर. 

फॉकेच्मा तक्राय तनलायण धोयणाभध्मे ऩुढीर तत्तत्तलाॊचे ऩारन केरे जाते: 

 नेशभी ग्राशकाॊना मोग्म लागणूक द्ददरी जाते. 

 ग्राशकाॊनी भाॊडरेल्मा तक्रायीॊलय वौशादिऩूणि ऩद्धतीने ल लेऱेलय कामिलाशी केरी जात.े 

 



नागरयकाॊवाठी घोऴणाऩत्र 

जुरै 2022 

 

 

 कॊ ऩनीभध्मे तक्राय ऩुढीर ऩातऱीलय कयण्मावाठी ग्राशकाॊना वलवलध ऩमािमाॊची भाद्दशती द्ददरी जात ेल तक्रायीॊलय केरेल्मा उऩामाॊफिर त्तमाॊचे वभाधान 

झारे नाशी तय त्तमाॊना अवरेल्मा अर्धकायाॊची भाद्दशती त्तमाॊना द्ददरी जाते. 

 फॉक कभिचायी चाॊगल्मा बालनेन ेल ऩषऩात न कयता ग्राशकाॊच्मा द्दशताच्मा दृष्ीने काभ कयतात. 

जय कोणत्तमाशी लेऱी आऩल्मारा ला्रे की, आभच्मा वेलाॊचा स्तय आऩल्मा अऩेषाॊइतका नाशी आशे, तय इथे आऩण ऩुढीर कृती करू ळकता: 

फॉकेच्मा लेफवाई्लय उऩरब्ध अवरेरे फॉकेच ेतक्राय तनलायण धोयण आऩण फघू ळकता: 

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

तक्राय तनलायण धोयणाभध्मे आऩल्मा तक्रायी दाखर कयण्मावाठी वॊऩकि  तऩळीर, कारभमािदा आणण लयच्मा स्तयाळी वॊफॊर्धत भाद्दशती सभऱेर ज्माभऱेु 

आऩरी भदत शोईर. जय फॉकेने केरेल्मा उऩाम मोजनेफिर आऩण वभाधानी नवार, तय आऩण ऩढुीर प्रकक्रमेनवुाय फॉककॊ ग रोकामुक्ताळी कवा वॊऩकि  

करू ळकार, त्तमाचेशी भागिदळिन ह्मा धोयणाभध्मे केरे गेरेरे आशे. 
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