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ਆਣ ਾਭਾਜਜਏ-ਆਯਜਥਏ ਉਦਸ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਰ ਏਯਨ ਰਈ ਫੈਂਜਏੂੰ  ਉਦਮ ਦੀ ਭਯੱਥਾ ਅਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਾਸਏਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਣ ਦਾਇਯ ਜਵੱਚ ਜਰਆਉਣ ਦੀ ਰਜਏਜਯਆ ਅੂੰਤਤ: 

ਾਸਏਾਂ ਦੀ ੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ’ਤ ਜਨਯਬਯ ਏਯੀ। ਾਡਾ ਇਸ ਜਦਰੜ ਜਵਸ਼ਾਵਾ ਸ ਜਏ ਇਏ ੂੰ ਤੁਸ਼ਟ ਾਸਏ ਾਡ ਵਾਯ ਨੂੂੰ  ਜਵਏਜਤ ਏਯਨ ਜਵੱਚ ਬ ਤੋਂ ਭਸੱਤਵੂਯਨ ਏਾਯਏ ਸ। 

DBS ਫੈਂਏ ਇੂੰ ਡੀਆ ਜਰਭਟਡ (DBS Bank India Limited) ਜਵੱਚ ਾਡ ਦੁਆਯਾ ਇਏ ਰੜ ਭਜਸੂ ਏੀਤੀ ਈ ੀ ਜਏ ਵਧਯ ਾਸਏ ਅਨੁਏੂਰ ਫਣਨ ਰਈ ਫੈਂਏ ਾਸਏਾਂ ਰਈ 

ਆਣੀਆਂ ਵਾਵਾਂ ਦਾ ਚਾਯਟਯ ਰ ਏ ਆ। 

ਇਸ ਦਤਾਵਜ਼ ਾਸਏਾਂ ਦੀ ੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਦ ਰਤੀ DBS ਫੈਂਏ ਇੂੰ ਡੀਆ ਜਰਭਟਡ ਦੀਆਂ ਵਚਨਫੱਧਤਾਵਾਂ ’ਤ ਯਸ਼ਨੀ ਾਉਂਦਾ ਸ, ਇ ਤਯਾਂ ਾਡ ਅਜਧਏਾਯੀਆਂ ਅਤ ਏਯਭਚਾਯੀਆ ਂ

ਜਵਚਾਰ ਜਵਾਫਦਸੀ ਅਤ ਜਜ਼ੂੰ ਭਵਾਯੀ ੁਜਨਸ਼ਜਚਤ ਏਯਦਾ ਸ। ਾਸਏਾਂ ਰਈ ਇਸ ਚਾਯਟਯ ਨਾ ਜਯਪ ਜਨਵਾਯਨ ਜਵਧੀਆਂ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਾਡੀਆਂ ਵਚਨਫੱਧਤਾਵਾਂ ਅਤ ਜਜ਼ੂੰ ਭਦਾਯੀਆਂ 

ਦੀ ਜਵਆਜਐਆ ਏਯਦਾ ਸ ਫਰਜਏ ਾਸਏ-ਫੈਂਏਯ ਫੂੰ ਧਾਂ ਜਵੱਚ ਜਸਤਭੂੰਦ ਰਥਾਵਾਂ ਰਈ ਾਸਏਾਂ ਦੁਆਯਾ ਜਨਬਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਰੀਆਂ ਜਜ਼ੂੰ ਭਦਾਯੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਵੀ ਜਨਯਧਾਜਯਤ ਏਯਦਾ ਸ। 

ਚਾਯਟਯ ਨੂੂੰ  ਜਨਯੱਐ ਫੈਂਜਏੂੰ  ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਜਸਤ ਏਯਨ ਅਤ ਾਸਏ ਵਾ ਨਾਰ ਫੂੰ ਜਧਤ ਵੱਐ-ਵੱਐ ਤੀਜਵਧੀਆਂ ਦ ਫੂੰ ਧ ਜਵੱਚ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦਣ ਰਈ ਜਤਆਯ ਏੀਤਾ ਜਆ ਸ। 

ਅੀਂ ਇ ਚਾਯਟਯ ਨੂੂੰ  ਜਰਆਉਣ ਜਵੱਚ ਸਾਇਤਾ ਸਾਰ ਏਯਨ ਰਈ ਬਾਯਤੀ ਜਯਜ਼ਯਵ ਫੈਂਏ ਅਤ ਬਾਯਤੀ ਫੈਂਏ ੂੰ  ਦੁਆਯਾ ਰਦਾਨ ਏੀਤ  ਉਤਸ਼ਾਸ ਅਤ ਭਾਯ-ਦਯਸ਼ਨ ਨੂੂੰ  

ਵੀਏਾਯ ਏਯਨਾ ਚਾਸੁੂੰ ਦ ਸਾਂ। ਅੀਂ ਆਣ ਾਸਏਾਂ ਨਾਰ ਜਨਯੂੰਤਯ ਰਾਸ-ਭਸ਼ਵਯਾ ਏਯਦ ਸਾਂ ਅਤ ਾਡ ਦੁਆਯਾ ਰਦਾਨ ਏੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਰੀਆਂ ਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਦਾ ਭੁੱ ਰਾਂਏਣ, 

ੁਧਾਯ ਅਤ ਜਵਥਾਯ ਏਯਨ ਰਈ ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਰਤੀਜਏਜਯਆ ਚਾਸੁੂੰ ਦ ਸਾਂ। ਾਡ ਾਯ ਾਸਏਾਂ ਨੂੂੰ  ਅੀਰ ਸ ਜਏ ਉਸ ਫੈਂਏ ਦੁਆਯਾ ਰਦਾਨ ਏੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਰੀਆਂ ਵੱਐ-ਵੱਐ ਵਾਵਾਂ 

ਫਾਯ ਆਣਾ ਅਨੁਬਵ ਾਂਝਾ ਏਯਨ ਅਤ ਇ ਚਾਯਟਯ ’ਤ ਜਟੱਣੀ ਏਯਨ ਰਈ ੁਤੂੰਤਯ ਭਜਸੂ ਏਯਨ। 

 

ਨੋਟ: 

ਇ ਦਤਾਵਜ਼ ਜਵੱਚ ਜਦੱਤੀ ਈ ਜਾਣਏਾਯੀ ਜੁਰਾਈ 2022 ਤੱਏ ਸ ਅਤ ਫਦਰਾਵ/ਧ ਦ ਅਧੀਨ ਸ। ਇਸ ਦਤਾਵਜ਼ DBIL ਤੱਏ ੀਭਤ ਸ। ਇ ਦਤਾਵਜ਼ ਨੂੂੰ  ਅਜਧਏਾਯਾਂ 

ਅਤ ਪਯਜ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਫਨਾਉਣ ਵਾਰ ਏਾਨੂੂੰ ਨੀ ਦਤਾਵਜ਼ ਦ ਯੂ ਜਵੱਚ ਨਸੀਂ ਭੂੰ ਜਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਇਸ ਾਸਏ ਅਤ ਫੈਂਏਯ ਜਵਚਾਰ ਫਸਤਯ ਭਝ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਜਸਤ ਏਯਨ ਰਈ ਸ। 

ਇ ਦਤਾਵਜ਼ ਜਵੱਚ ਵੱਐ-ਵੱਐ ਵਾਵਾਂ/ਸੂਰਤਾਂ ਫਾਯ ਜਯਪ ਭਸੱਤਵੂਯਨ ਜਾਣਏਾਯੀ ਜਦੱਤੀ ਈ ਸ। ਸਯਏ ਵਾ ਦ ਆਣ ਜਵਥਾਜਯਤ ਜਨਮਭ ਅਤ ਸ਼ਯਤਾਂ ਸਨ, ਜਜਸਨਾਂ ਨੂੂੰ  

ਜਏ ਅੀਰ ਏਯਨ ’ਤ ਉਰੱਫਧ ਏਯਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ। 

 ਵਧਯ ਵਯਜਵਆਂ/ਜਾਣਏਾਯੀ ਰਈ, ਜਏਯਾ ਏਯ ਏ DBS ਫੈਂਏ ਇੂੰ ਡੀਆ ਜਰਭਟਡ ਦੀ ਵੈੱਫਾਈਟ www.dbs.com/in ਦਐ ਜਾਂ ਜਪਯ 

 ਜਏ ਵੀ ਵਾਰ ਰਈ, ਜਏਯਾ ਏਯ ਏ ਾਡੀ 24 ੂੰ ਟ ਦੀ ਾਸਏ ਸਰਰਾਈਨ (ਥਾਨਏ ਸਰਰਾਈਨ: 18002094555 / 18001039897 ਜਾਂ ਜਪਯ ਅੂੰ ਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ 

ਸਰਰਾਈਨ: 91-44-66854555) ’ਤ ਏਾਰ ਏਯ ਅਤ ਾਨੂੂੰ  ਤੁਸਾਡੀ ਸਾਇਤਾ ਏਯਨ ਜਵੱਚ ਐੁਸ਼ੀ ਭਜਸੂ ਸਵੀ। 

 ਏਯਜਡਟ ਏਾਯਡ ਦ ਫੂੰ ਧ ਜਵੱਚ ਜਏ ਵੀ ਵਾਰ ਰਈ, ਜਏਯਾ ਏਯ ਏ ਾਡੀ 24 ੂੰ ਟ ਦੀ ਾਸਏ ਸਰਰਾਈਨ (1860 267 6789) ’ਤ ਏਾਰ ਏਯ ਅਤ ਾਨੂੂੰ  ਤੁਸਾਡੀ 

ਸਾਇਤਾ ਏਯਨ ਜਵੱਚ ਐੁਸ਼ੀ ਭਜਸੂ ਸਵੀ। 

 

ਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਾਲਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਭ ਰਥਾਵਾਂ 

1. ਵਾਯਏ ੂੰ ਟ ਰਦਯਜਸ਼ਤ ਏਯਨਾ। 

2. ਸ਼ਵਯ ਵਾਵਾਂ ਰਦਾਨ ਏਯਨਾ। 
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3. ਾਸਏਾਂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਐਾ ਦ ਤ ਅਤ ਨੂੰ ਫਯ ਦੱਣਾ। 

4. ਾਯ ਾਸਏਾਂ ਦੀਆਂ ਅੀਰਾਂ/ਵਾਰਾਂ ’ਤ ਜਧਆਨ ਦਣਾ। 

5. ਵੱਐ-ਵੱਐ ਜਭਾਂ ਮਜਨਾਵਾਂ ਰਈ ਭੇਂ-ਭੇਂ ’ਤ ਜਵਆਜ ਦਯ ਰਦਯਜਸ਼ਤ ਏਯਨਾ 

6. ਫੈਂਏ ਦੀਆਂ ਵੱਐ-ਵੱਐ ਜਭਾਂ ਮਜਨਾਵਾਂ/ਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਯਵਾ ਰਦਾਨ ਏਯਨਾ 

7. ਜਡਭਾਂਡ ਡਯਾਪਟ,  ਆਯਡਯ ਆਜਦ ਜਾਯੀ ਏਯਨਾ। 

8. ਸ਼ਾਐਾ ਸਦੂਦ ਜਵੱਚ ਜਸ਼ਏਾਇਤ/ੁਝਾਅ ਦਯਜ ਏਯਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਰਦਾਨ ਏਯਨਾ 

9. ਨੋਟਾਂ ਅਤ ਜੱਜਏਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ- ਰਦਾਨ। 

10. ਡਵਾਂ ’ਤ ਜਵਆਜ ਦਯਾਂ ਜਵੱਚ ਫਦਰਾਵ ਨੂੂੰ  ੂਜਚਤ ਏਯਨਾ। 

11. ਵੱਐ-ਵੱਐ ਫੈਂਜਏੂੰ  ਰਣ-ਦਣ ਰਈ ਟਯਨ ਅਯਾਊਂਡ ਟਾਈਭ ਰਦਯਜਸ਼ਤ ਏਯਨਾ। 

12. ਚੈੱਏ/ਇੂੰਟਯੂਭੈਂਟ ੂੰਰਜਸਣ ’ਤ DBS ਫੈਂਏ ਇੂੰ ਡੀਆ ਜਰਭਟਡ ਦੀ ਨੀਤੀ/ਰਜਏਜਯਆਵਾਂ ਦ ਅਨੁਾਯ ਾਸਏ ਦੁਆਯਾ ਜਭਾਂ ਏੀਤ  ਚੈੱਏ ਦੀ ਵੂਰੀ ਜਵੱਚ ਦਯੀ ਰਈ 

ਭੁਆਵਜ਼ ਦਾ ਬੁਤਾਨ ਏਯਨਾ। 

 

ਸਨਰੱਖ ਫੈਂਸਕਿੰ ਗ ਰਥਾਵਾਂ 

 

ਗਾਸਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਅੀਲ ਸ ਸਕ 

 

1. ਜਪਏਡ ਜਡਾਜਜ਼ਟ ਰਾਸ, ਐਾਤਾ ਵਯਵ, ਚੈੱਏ ਫੁੱ ਏ, ਡਜਫਟ ਏਾਯਡ, ਏਯਜਡਟ ਏਾਯਡ, ਇੂੰ ਟਯਨ ੈੱਟ ਫੈਂਜਏੂੰ  ਭਯੱਥਏਯਤਾ ਅਤ ਾਯ PIN ਅਤ ਾਵਯਡ ਦੀ ੁਤਤਾ 

ਅਤ ਪ ਏਟਡੀ ੁਯੱਜਐਅਤ ਏਯ। 

2. ਜਜੱਥੋਂ ਤੱਏ ੂੰ ਬਵ ਸਵ, ਏਯਾ/ਅਏਾਊਂਟ ਮੀ ਚੈੱਏ ਜਾਯੀ ਏਯ। 

3. ਚੈੱਏ ਜਾਯੀ ਏਯਨ ਤੋਂ ਜਸਰਾਂ ਚੈੱਏ ਦਾ ਵਯਵਾ, ਜਜਵੇਂਜਏ ਤਾਯੀਐ, ਸ਼ਫਦਾਂ ਅਤ ਅੂੰ ਏਾਂ ਜਵੱਚ ਯਾਸ਼ੀ, ਏਯਾਜੂੰ  ਆਜਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ। ਜਜੱਥੋਂ ਤੱਏ ੂੰ ਬਵ ਸਵ, ਯਾਸ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਨੇੜਰ  ਯੁ 

ਜਵੱਚ ੂਯਨ ਯੂ ਜਵੱਚ ਅੂੰ ਜਏਤ ਏਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਚੈੱਏ ਜਾਯੀ ਏਯ। 

4. ਉੱਜਚਤ ਫਾਏੀ ਯਾਸ਼ੀ ਦ ਫਯ ਚੈੱਏ ਜਾਯੀ ਨਾ ਏਯਨ ਰਈ, ਫੈਂਏ ਦੁਆਯਾ ਜਨਯਧਾਜਯਤ ਜਨਊਨਤਭ ਫਾਏੀ ਯਾਸ਼ੀ ਫਣਾਈ ਯੱਐ। 

5. ਚੈੱਏ ’ਤ ਵਯਵਾ ਯੱਦ ਸਣ ਦੀ ਜਥਤੀ ਜਵੱਚ ਨਵੇਂ ਇੂੰ ਟਯੂਭੈਂਟ ਜਾਯੀ ਏਯ 

6. ਚੈੱਏ ਅਤ ਸਯ ਜਵੱਤੀ ਇੂੰ ਟਯੂਭੈਂਟ ਯਜਜਟਯਡ ਟ ਜਾਂ ਬਯਮ ਏੂਯੀਅਯ ਦੁਆਯਾ ਬਜਣਾ। 

7. ਨਾਭਜ਼ਦੀ ਸੂਰਤ ਦਾ ਉਮ ਏਯ। 

8. ਨਾਭ, ਤ, ਟਰੀਪਨ ਨੂੰ ਫਯ ਆਜਦ ਫਾਯ ਟੀਏ ਜਾਣਏਾਯੀ ਰਦਾਨ ਏਯ ਅਤ ਜਏਯ ਏਈ ਫਦਰਾਵ ਸਵ, ਤਾਂ ਤੁਯੂੰ ਤ ਫੈਂਏ ਨੂੂੰ  ੂਜਚਤ ਏਯ। 

9. ਜਡਭਾਂਡ ਡਯਾਪਟ, ਜਪਏਡ ਜਡਾਜਜ਼ਟ ਰਾਸ, ਚੈੱਏ ਯੀਦ(ਦਾਂ)/ਜਏਤਾਫ, ਡਜਫਟ ਏਾਯਡ, ਏਯਜਡਟ ਏਾਯਡ ੁਆਚ ਜਾਣ ਦੀ ੂਚਨਾ ਤੁਯੂੰਤ ਫੈਂਏ ਨੂੂੰ  ਜਦ। 
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10. ਵਾਯ-ਵਾਯ ਰਣ-ਦਣ ਰਈ ਥਾਈ ਜਨਯਦਸ਼ ਸੂਰਤ ਦਾ ਰਾਬ ਉਠਾ। 

11. ਾਡੀਆਂ ਵਾਵਾਂ ’ਤ ਰਤੀਜਏਜਯਆ ਰਦਾਨ ਏਯ ਅਤ ਵਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਜਏ ਵੀ ਏਭੀ ਦ ਭਾਭਰ ਜਵੱਚ ਜਏਯਾ ਏਯ ਏ ਇ ਨੂੂੰ  ਫੈਂਏ ਦ ਜਧਆਨ ਜਵੱਚ ਜਰਆ। 

12. ਜਵਆਜ, ਜਏਸ਼ਤਾਂ, ਏਯਜਡਟ ਏਾਯਡ ਦੀ ਫਏਾਇਆ ਯਾਸ਼ੀ/ਫਏਾਇਆ ਅਤ ਸਯ ਦਣਦਾਯੀ ਵਾਰੀ ਯਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੇਂ ’ਤ ਬੁਤਾਨ ਏਯ। 

13. ਐਾਰੀ ਚੈੱਏ(ਚੈੱਏਾਂ) ’ਤ ਸਤਾਐਯ ਨਾ ਏਯ ਅਤ ਾਫੁੱ ਏ ਜਾਂ ਚੈੱਏਫੁਏ ’ਤ ਆਣ ਨਭੂਨਾ ਸਤਾਐਯ ਵੀ ਦਯਜ ਨਾ ਏਯ। 

14. DBS ਫੈਂਏ ਇੂੰ ਡੀਆ ਜਰਭਟਡ ਤੁਸਾਨੂੂੰ  ਏਦ ਵੀ ਤੁਸਾਡ ਐਾਤ/ATM PIN/ਏਯਜਡਟ ਏਾਯਡ PIN/OTP/ਇੂੰਟਯਨ ੈੱਟ ਫੈਂਜਏੂੰ  ਆਡੀ ਜਾਂ ਾਵਯਡ ਜਾਂ ਜਨਭ ਤਾਯੀਏ, ਭਾਤਾ 

ਦ ਭਾਇਏ ਦਾ ਨਾਭ ਆਜਦ ਵਯ ਜਨੈੱਜੀ ਭਾਦੂੰਡਾਂ ਦ ੁਤ ਵਯਵ ਰਈ ਈ-ਭਰ ਨਸੀਂ ਬਜਾ। ਤੁਸਾਡ ਤੋਂ ਈ-ਭਰ ਜਾਂ ਪਨ ਏਾਰ ਦ ਭਾਜਧਅਭ ਨਾਰ ਫੈਂਏ ਵੱਰੋਂ ਅਜਜਸੀ 

ਜਾਣਏਾਯੀ ਭੂੰ  ਜਾਣ ਤੋਂ ਾਵਧਾਨ ਯਸ। DBS ਫੈਂਏ ਇੂੰ ਡੀਆ ਜਰਭਟਡ ਤੁਸਾਡ ਦੁਆਯਾ ਏੀਤ  ਜਏ ਵੀ ਤਯੱੁਟੀੂਯਨ ਜਾਂ ਰਤ ਰਣ-ਦਣ ਰਈ ਜਜ਼ੂੰ ਭਵਾਯ ਨਸੀਂ ਸ। DBS 

ਫੈਂਏ ਇੂੰ ਡੀਆ ਜਰਭਟਡ ਤੁਸਾਡ ਦੁਆਯਾ ਇ ਤਯਾਂ ਦ ਵਯਵ ਦ ਜਏ ਵੀ ਰਤ, ਅਣਜਾਣ ਜਵੱਚ ਜਾਂ ਜਪਯ ਸਯ ਤਯਾਂ ਦ ਰਟੀਏਯਨ ਤੋਂ ਉਤੂੰਨ ਸਣ ਵਾਰ ਤੁਸਾਡ ਐਾਤ ਦ 

ਦੁਯਉਮ ਰਈ ਵੀ ਜਜ਼ੂੰ ਭਦਾਯ ਨਸੀਂ ਸਵਾ। 

15. ਜਏਯਾ ਏਯ ਏ ਆਣਾ ATM PIN/ਡਜਫਟ ਏਾਯਡ PIN/ਏਯਜਡਟ ਏਾਯਡ PIN ਜਾਂ ਜਪਯ ਇੂੰਟਯਨ ੈੱਟ ਫੈਂਜਏੂੰ  ਾਵਯਡ ਤੁਯੂੰਤ ਫਦਰ ਜਦ ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਅਤੀਤ ਜਵੱਚ 

ਇ ਨੂੂੰ  ਜਏ ਨੂੂੰ  ਦੱਜਆ ਸ। 

 

ਗਾਸਕ-ਫੈਂਕਰ ਫਿੰ ਧਾਂ ਦ ਆਭ-ਖਤਰ 

 

1. ਫੱਚਤ ਫੈਂਕ ਖਾਤਾ 

ਇਸਨਾਂ ਐਾਜਤਆਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਅਏਤੀਆਂ (ਜਨੈੱਜੀ/ਜਵਅਏਤੀਤ ਾਸਏਾਂ) ਨੂੂੰ   ਦੀ ਬਜਵੱਐ ਦੀ ਰੜ ਨੂੂੰ  ੂਯਾ ਏਯਨ ਰਈ  ਫਚਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਜਵਏਜਤ ਏਯਨ ਜਵੱਚ ਸਾਇਤਾ 

ਏਯਨ ਰਈ ਜਡਜ਼ਾਈਨ ਏੀਤਾ ਜਆ ਸ। ਇਸਨਾਂ ਐਾਜਤਆਂ ਜਵੱਚੋਂ ਚੈੱਏ ਦ ਭਾਜਧਅਭ ਨਾਰ ਯਾਸ਼ੀ ਜਭਾਂ ਏਯਾਈ/ਏਢਵਾਈ ਜਾ ਏਦੀ ਸ। ਇਸ ਾਸਏਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਆਜ ਸਾਰ ਏਯਨ ਤੋਂ 

ਇਰਾਵਾ ਯ ਜਵੱਚ ਜਨਊਨਤਭ ਨਏਦੀ ਯੱਐਣ ਜਵੱਚ ਸਾਇਤਾ ਏਯਦਾ ਸ। 

ਫੱਚਤ ਫੈਂਏ ਐਾਤ ਭੇਂ-ਭੇਂ ’ਤ ਜਾਯੀ ਬਾਯਤੀ ਜਯਜ਼ਯਵ ਫੈਂਏ (RBI) ਦ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦ ਅਨੁਾਯ ਮ ਜਵਅਏਤੀ(ਜਵਅਏਤੀਆਂ) ਅਤ ਏੁਝ ੂੰਠਨਾਂ/ਜੂੰ ੀਆਂ ਦੁਆਯਾ ਐਰ  ਜਾ 

ਏਦ ਸਨ। 

ਜਜਵੇਂਜਏ ਏਾਨੂੂੰ ਨ ਦੁਆਯਾ ਰੜੀਂਦਾ ਸ, ਇ ਐਾਤ ਨੂੂੰ  ਐਰਦ ਭੇਂ ਅੀਂ ਐਾਤਾ ਐਰਣ ਦ ਇਛੱੁਏ ਜਵਅਏਤੀ (ਜਵਅਏਤੀਆਂ) ਦੀ ਛਾਣ ਨੂੂੰ  ਰ ਏ ਐੁਦ ਨੂੂੰ  ੂੰ ਤੁਸ਼ਟ ਏਯਾਂ, ਜਜ ਜਵੱਚ 

ਐਾਤਾ ਐਰਣ ਦ ਇਛੱੁਏ ਜਵਅਏਤੀ ਦ ਤ ਦੀ ਤਦੀਏ ਏੀਤੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਭਰ ਸ (ਇ ਰਈ ਆਭ ਤਯ ’ਤ ਵੀਏਾਯ ਏੀਤ ਜਾਣ ਵਾਰ  ਦਤਾਵਜ਼ ਸਨ ਭਜੂਦਾ , ਟਰੀਪਨ, 

ਜਫਜਰੀ ਦਾ ਜਫੱਰ ਜਾਂ ਯਾਸ਼ਨ ਏਾਯਡ ਜਾਂ ਵਟਯ ਛਾਣ ੱਤਯ ਜਾਂ ਡਯਾਈਜਵੂੰ ਰਾਇੂੰ  ਜਾਂ ਾਯਟ ਆਜਦ ਸਨ) ਤਾਂ ਜ ਜਏ ੂੰ ਬਾਜਵਤ ਾਸਏ, ਯਵਜਨਏ ਜਨਤਾ ਅਤ ਐੁਦ ਨੂੂੰ  

ਫੈਂਜਏੂੰ  ਜਟਭ ਦੀ ਧਐਾਧੜੀ ਜਾਂ ਸਯ ਦੁਯਵਯਤੋਂ ਤੋਂ ਫਚਾਇਆ ਜਾ ਏ। 

ਫੈਂਏ ਨੂੂੰ  ਇਏ ਸਾਰੀਆ ਪਟਯਾਪ ਅਤ ਯਭਾਨੈਂ ਟ ਅਏਾਊਂਟ ਨੂੰ ਫਯ (PAN) ਦੀ ਰੜ ੈਂਦੀ ਸ ਜਾਂ ਜਪਯ ਜਵਏਰਜਏ ਯੂ ਜਵੱਚ ਐਾਤਾ ਐਰਣ ਵਾਰ ਜਵਅਏਤੀ (ਜਵਅਏਤੀਆਂ) ਤੋਂ 

ਆਭਦਨ ਏਯ ਏਟ (ਧਾਯਾ 139 ਦ ਤਜਸਤ) ਅਨੁਾਯ ਪਾਯਭ ੂੰ ਜਐਆ 60 ਜਾਂ 61 ਜਵੱਚ ਰਾਨਨਾਭਾ ਸਾਰ ਏਯਨ ਦੀ ਰੜ ੈਂਦੀ ਸ। 
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o ਐਾਤਾਧਾਯਏ ਨੂੂੰ  ਐਾਤ ਜਵੱਚ ਏੁਝ ਜਨਊਨਤਭ ਫਾਏੀ ਯਾਸ਼ੀ ਫਣਾਈ ਯੱਐਣ ਦੀ ਰੜ ੈਂਦੀ ਸ, ਜਜਵੇਂਜਏ ਭੇਂ-ਭੇਂ ’ਤ ਫੈਂਏ ਦੁਆਯਾ ਜਨਯਧਾਜਯਤ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਇ ਦੀ ਾਰਣਾ 

ਨਾ ਏਯਨ ’ਤ ਵਾ ਸ਼ੁਰਏ ਰੱਾ। 

o ਜਵਆਜ ਦਾ ਬੁਤਾਨ DBS ਫੈਂਏ ਇੂੰ ਡੀਆ ਜਰਭਟਡ ਦੁਆਯਾ ਜਤਭਾਸੀ ਆਧਾਯ ’ਤ ਏੀਤਾ ਜਾਵਾ। ਫੱਚਤ ਐਾਤ ਦ ਜਵਆਜ ਦੀ ਣਨਾ ਦਜਨਏ ਉਤਾਦ ਦ ਆਧਾਯ ’ਤ ਜਾਂ 

ਯੂਰਟਯ ਦੁਆਯਾ ਰੜਾਂ ਜਾਂ ਜਪਯ ਫੈਂਏ ਦ ਐੁਦ ਦ ਪਰ ਦ ਨਤੀਜ ਵਜੋਂ ਏੀਤੀ ਜਾਵੀ, ਫਸ਼ਯਤ ਜਏ ਇਸ ਜਨਊਨਤਭ ਯੁ ਦ ਯੂ ਜਵੱਚ ਏਾਯਜ ਏਯ। 1. 

o ਐਾਤਾਧਾਯਏ ਦ ਨਾਭ ’ਤ ਏੱਢ  ਚੈੱਏ ਅਤ ਰਾਬੂੰਸ਼ ਵਾਯੂੰਟ ਜਯਪ ਇ ਐਾਤ ਦ ਭਾਜਧਅਭ ਨਾਰ ਇਏੱਠੇ ਏੀਤ ਜਾਣ। ਐਾਤਾਧਾਯਏ(ਏਾਂ) ਦ ੱਐ ਜਵੱਚ ਭਯਜਥਤ ਜਵੱਤੀ 

ਜਰਐਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਫੱਚਤ ਫੈਂਏ ਐਾਤ ਦ ਭਾਜਧਅਭ ਨਾਰ ਇਏੱਠਾ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾਵਾ। 

o ਐਾਤਾਧਾਯਏ ਨੂੂੰ  ਇਸਨਾਂ ਫੱਚਤ ਫੈਂਏ ਐਾਜਤਆਂ ਦਾ ਉਮ ਵਾਯਏ ਰਣ-ਦਣ ਰਈ ਨਸੀਂ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ। 

 

2. ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ 

ਚਾਰੂ ਐਾਤ ਜਵਅਏਤੀਆਂ, ਾਂਝਦਾਯੀ ਪਯਭਾਂ, ਜਨੈੱਜੀ ਅਤ ਯਵਜਨਏ ਜਰਭਟਡ ਏੂੰ ਨੀਆਂ, HUF/ ਜਨਯਧਾਜਯਤ ਜਸਮੀਆਂ, ਾਇਟੀਆਂ, ਟਯੱਟਾਂ ਆਜਦ ਦੁਆਯਾ ਐਰ  ਜਾ 

ਏਦ ਸਨ। ਜਜਵੇਂਜਏ ਏਾਨੂੂੰ ਨ ਦੁਆਯਾ ਰੜੀਂਦਾ ਸ, ਇ ਐਾਤ ਨੂੂੰ  ਐਰਦ ਭੇਂ ਅੀਂ ਐਾਤਾ ਐਰਣ ਦ ਇਛੱੁਏ ਜਵਅਏਤੀ (ਜਵਅਏਤੀਆਂ)/ੂੰ ਥਾ ਦੀ ਛਾਣ ਨੂੂੰ  ਰ  ਏ ਐੁਦ ਨੂੂੰ  ੂੰ ਤੁਸ਼ਟ 

ਏਯਾਂ, ਜਜ ਜਵੱਚ ਐਾਤਾ ਐਰਣ ਦ ਇਛੱੁਏ ਜਵਅਏਤੀ ਦ ਤ ਦੀ ਤਦੀਏ ਏੀਤੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਭਰ ਸ ਤਾਂ ਜ ਜਏ ੂੰ ਬਾਜਵਤ ਾਸਏ, ਯਵਜਨਏ ਜਨਤਾ ਅਤ ਐੁਦ ਨੂੂੰ  ਫੈਂਜਏੂੰ  

ਜਟਭ ਦੀ ਧਐਾਧੜੀ ਜਾਂ ਸਯ ਦੁਯਵਯਤੋਂ ਤੋਂ ਫਚਾਇਆ ਜਾ ਏ। 

ਐਾਤਾ ਐਰਣ ਵਾਰ ਜਵਅਏਤੀ(ਜਵਅਏਤੀਆਂ) ਦੀ ਛਾਣ ਰਈ ਜ਼ਯੂਯੀ ਦਤਾਵਜ਼ਾਂ ਦ ਭਾਜਧਅਭ ਨਾਰ ਫੈਂਏ ਨੂੂੰ  ਐਾਤਾ ਐਰਣ ਵਾਰ ਜਵਅਏਤੀ(ਜਵਅਏਤੀਆਂ) ਦੀ ੂੰ ਤਸ਼ਜਨਏ ਛਾਣ ਦੀ 

ਰੜ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ। ਐਾਤਾ ਐਰਦ ਭੇਂ ਜ਼ਯੂਯੀ ਦਤਾਵਜ਼ਾਂ ਦੀ ੂਚਨਾ ਜਦੱਤੀ ਜਾਵੀ। 

ਫੈਂਏ ਨੂੂੰ  ਇਏ ਸਾਰੀਆ ਪਟਯਾਪ ਅਤ ਯਭਾਨੈਂ ਟ ਅਏਾਊਂਟ ਨੂੰ ਫਯ (PAN) ਜਾਂ ਜਪਯ ਜਵਏਰਜਏ ਯੂ ਜਵੱਚ ਆਭਦਨ ਏਯ ਏਟ (ਧਾਯਾ 139 ਦ ਤਜਸਤ) ਦ ਅਨੁਾਯ ਐਾਤਾ 

ਐਰਣ ਵਾਰ ਜਵਅਏਤੀ(ਆਂ) (ਅਯਥਾਤ ਜਜ ਜਵੱਚ ਯਜਜਟਯਡ/ਯ-ਯਜਜਟਯਡ ਾਯਟਨਯਜਸ਼ ਦ ਬਾਈਵਾਰਾਂ ਅਤ ਨਾਰ ਸੀ ਯਜਜਟਯਡ/ਜਨਭਤ ਫਾਡੀਆਂ/ਏੂੰ ਨੀਆਂ ਵੀ 

ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ) ਤੋਂ ਪਾਯਭ ਨੂੰ ਫਯ 60 ਜਾਂ 61 ਜਵੱਚ ਰਾਨਨਾਭਾ ਸਾਰ ਏਯਨ ਦੀ ਰੜ ਵੀ ਵੀ। 

ਫੈਂਏ ੂੰ ਬਾਜਵਤ ਾਸਏਾਂ ਨੂੂੰ  ੂੰ ਥਾ ਅਤ ਐਾਤਾ ਐਰਣ ਵਾਰ ਜਵਅਏਤੀ ਦੀ ਛਾਣ ਰਈ ਰੜੀਂਦ ਦਤਾਵਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਯਵਾ ਰਦਾਨ ਏਯਾ। 

o ਭੇਂ-ਭੇਂ ’ਤ ਜਨਯਧਾਜਯਤ ਜਨਊਨਤਭ ਫਾਏੀ ਯਾਸ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਫਣਾਈ ਯੱਐਣ ਦੀ ਰੜ ਵੀ, ਜਜ ਦਾ ਯੱਐ-ਯਐਾਅ ਨਾ ਏਯਨ ’ਤ ਸ਼ੁਰਏ ਰੱਾ। 

o ਚਾਰੂ ਐਾਤ ਜਵੱਚ ਜਭਾਂ ਫਾਏੀ ਯਾਸ਼ੀ ’ਤ ਏਈ ਜਵਆਜ ਨਸੀਂ ਜਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ। 

DBS ਫੈਂਏ ਇੂੰ ਡੀਆ ਜਰਭਟਡ ਵਾ ਸ਼ੁਰਏ ਇ ਰਈ ਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ: 

 ਜਾਯੀ ਏੀਤੀਆਂ ਈਆਂ ਚੈੱਏ-ਫੁੱ ਏ ਰਈ 

 ਜਨਊਨਤਭ ਫਏਾਇਆ ਯਾਸ਼ੀ ਦਾ ਯੱਐ-ਯਐਾਅ ਨਾ ਏਯਨ ’ਤ 

 ਚੈੱਏਾਂ ਦੀ ਵਾੀ ’ਤ, ਆਜਦ, 

ਫੈਂਏ ਦ ਸ਼ੁਰਏਾਂ ਦੀ ਅਨੁੂਚੀ ਜਵੱਚ ੂਚੀਫੱਧ ਸਯ ਾਯ ਸ਼ੁਰਏ। 
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3. ਸਭਆਦੀ ਜਭਾਂ ਖਾਤ 

ਫੈਂਏ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦ ਸਯਏ ਐਤਯ ਜਵੱਚ ਜਨਵਸ਼ ਏਯਨ ਵਾਰ ਰਏਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਯੂਯਤਾਂ ਅਤ ਆਾਂ ਦ ਭੁਤਾਫਏ ਵੱਐ-ਵੱਐ ਜਭਾਂ ਮਜਨਾਵਾਂ ਜਤਆਯ ਏੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਫੈਂਏ ਦਾ ਟਾਪ ਵਧਯ 

ਵਯਵ ਸਾਰ ਏਯਨ ਵਾਤ ਤੁਸਾਡਾ ਵਾਤ ਏਯਾ ਅਤ ਤੁਸਾਡੀ ਰੜ ਦ ਅਨੁਾਯ ਵੱਐ-ਵੱਐ ਜਭਾਂ ਮਜਨਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਜਨਵਸ਼ ਦ ਐਤਯ ਜਵੱਚ ਵੀ ਸਾਇਤਾ ਏਯ ਏ ਐੁਸ਼ ਸਵਾ। 

ਜਭਆਦੀ ਜਭਾਂ ਐਾਤ ਜਵਅਏਤੀਆਂ, ਬਾਈਵਾਰ ਪਯਾਭਾਂ, ਜਨੈੱਜੀ ਅਤ ਯਵਜਨਏ ਜਰਭਟਡ ਏੂੰ ਨੀਆਂ, HUF/ਜਨਯਧਾਜਯਤ ਜਸਮੀਆਂ ਆਜਦ ਦੁਆਯਾ ਐਰ  ਜਾ ਏਦ ਸਨ। 

ਜਜਵੇਂਜਏ ਏਾਨੂੂੰ ਨ ਦੁਆਯਾ ਰੜੀਂਦਾ ਸ, ਇ ਐਾਤ ਨੂੂੰ  ਐਰਦ ਭੇਂ ਅੀਂ ਐਾਤਾ ਐਰਣ ਦ ਇਛੱੁਏ ਜਵਅਏਤੀ (ਜਵਅਏਤੀਆਂ) ਦੀ ਛਾਣ ਨੂੂੰ  ਰ ਏ ਐੁਦ ਨੂੂੰ  ੂੰ ਤੁਸ਼ਟ ਏਯਾਂ, ਜਜ ਜਵੱਚ 

ਐਾਤਾ ਐਰਣ ਦ ਇਛੱੁਏ ਜਵਅਏਤੀ ਦ ਤ ਦੀ ਤਦੀਏ ਏੀਤੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਭਰ ਸ ਤਾਂ ਜ ਜਏ ੂੰ ਬਾਜਵਤ ਾਸਏ, ਯਵਜਨਏ ਜਨਤਾ ਅਤ ਐੁਦ ਨੂੂੰ  ਫੈਂਜਏੂੰ  ਜਟਭ ਦੀ ਧਐਾਧੜੀ ਜਾਂ 

ਸਯ ਦੁਯਵਯਤੋਂ ਤੋਂ ਫਚਾਇਆ ਜਾ ਏ। ਐਾਤਾ ਐਰਣ ਵਾਰ ਜਵਅਏਤੀ(ਆਂ) ਦੀ ਛਾਣ ਰਈ ਫੈਂਏ ਨੂੂੰ  ਰੂੰ ਜਏ ਦਤਾਵਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੜ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ। ਐਾਤਾ ਐਰਦ ਭੇਂ ਜ਼ਯੂਯੀ ਦਤਾਵਜ਼ਾਂ 

ਦੀ ੂਚਨਾ ਜਦੱਤੀ ਜਾਵੀ। 

ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਫੈਂਏ ਨੂੂੰ  ਇਏ ਸਾਰੀਆ ਪਟਯਾਪ ਅਤ ਯਭਾਨੈਂ ਟ ਅਏਾਊਂਟ ਨੂੰ ਫਯ (PAN) ਜਾਂ ਜਪਯ ਜਵਏਰਜਏ ਯੂ ਜਵੱਚ ਆਭਦਨ ਏਯ ਏਟ (ਧਾਯਾ 139 ਦ ਤਜਸਤ) ਦ 

ਅਨੁਾਯ ਐਾਤਾ ਐਰਣ ਵਾਰ  ਜਵਅਏਤੀ(ਆਂ)/ੂੰ ਥਾ ਤੋਂ ਪਾਯਭ ਨੂੰ ਫਯ 60 ਜਾਂ 61 ਜਵੱਚ ਰਾਨਨਾਭਾ ਸਾਰ ਏਯਨ ਦੀ ਰੜ ਵੀ ਵੀ। 

o ਭੇਂ ਤੋਂ ਜਸਰਾਂ ਜਨਏਾੀ ਦੀ ਰੜ ਸ, ਜਦੋਂ ਤੱਏ ਜਏ ਜਨਯਧਾਜਯਤ ਨਾ ਸਵ, ਉ ਜਭਆਦ ਰਈ ਰਾੂ ਜਵਆਜ ਦਯ ’ਤ, ਜਜ ਰਈ ਜਭਾਂ ਯਾਸ਼ੀ ਫੈਂਏ ਦੁਆਯਾ ਜਨਯਧਾਜਯਤ ਦੂੰਡ ਦ 

ਅਧੀਨ ਸ, ਜਏਯ ਏਈ ਸਵ। 

o ਜਭਾਂ ਯਾਸ਼ੀ ਦੀ ਭੇਂ ਤੋਂ ਜਸਰਾਂ ਜਨਏਾੀ ’ਤ ਏਈ ਜਵਆਜ ਨਸੀਂ ਜਦੱਤਾ ਜਾਵਾ, ਜ ਜਏ 7 ਜਦਨਾਂ ਤੋਂ ੱਟ ਭੇਂ ਰਈ ਫੈਂਏ ਏਰ ਜਯਸਾ ਸ। 

o ਜਭਾਂ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ’ਤ ਜਵਆਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਯਆਇਤੀ ਭੁੱ ਰ ’ਤ ਭਸੀਨਾਵਾਯੀ ਜਾਂ ਜਤਸਾਯੀ ਜਾਂ ਏੂੰ ਾਊਂਡਡ ਜਤਭਾਸੀ (ਅਯਥਾਤ, ਜਵਆਜ ਦਾ ੁਨਯ-ਜਨਵਸ਼) ਜਾਂ ਜਯੱਏਤਾ ਦੀ 

ਤਾਯੀਏ ’ਤ ਜਭਾਂਏਯਤਾ ਦ ਜਵਏਰ ’ਤ ਦਣਮ ਸ ਜਜਵੇਂਜਏ ਜਵਸ਼ਸ਼ ਜਭਾਂ ਮਜਨਾ ਦ ਤਜਸਤ ਰਾੂ ਸ। 

o ਜਯੱਏਤਾ ਜਨਯਦਸ਼ ਰਾਜ਼ਭੀ ਸਨ ਜ ਜਏ ਾਸਏ ਦੁਆਯਾ ਜਭਾਂ ਏੀਤੀ ਈ ਫੁਜਏੂੰ  ਦ ਭੇਂ ਰਦਾਨ ਏੀਤ ਜਾਣ ਸਨ ਜ ਜਏ ਜਟਭ ਜਵੱਚ ਅੱਡਟ ਏੀਤਾ ਜਆ ਸ। 

ਜਯੱਏਤਾ ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦ ਫਯ ਫੈਂਏ ਦ ਏਰ ਜਭਾਂ ਵੀਏਾਯ ਏਯਨ ਦੀ ਰਜਏਜਯਆ ਨਸੀਂ ਸ। 

o ਫੈਂਏ ਜਭਾਂ ’ਤ ਜਵਆਜ ਆਭਦਨ ਏਯ ਅਜਧਏਾਯੀਆਂ ਦੁਆਯਾ ਭੇਂ-ਭੇਂ ’ਤ ਜਨਯਧਾਜਯਤ ੀਭਾ ਤੱਏ ਆਭਦਨ ਏਯ ਤੋਂ ਭੁਏਤ ਸ। ਭਜੂਦਾ ਭੇਂ ਜਵੱਚ, ਜਏਯ ਜਭਾਂ ’ਤ ਏੁੱ ਰ 

ਜਵਆਜ, ਰਤੀ ਜਭਾਏਯਤਾ, ਰਤੀ ਸ਼ਾਐਾ, ਰਤੀ ਜਵੱਤੀ ਾਰ 40,000 (ੀਨੀਅਯ ਜਟੀਜਨਾਂ ਰਈ 50,000 ਯੁ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ, ਤਾਂ ਇਸ ਆਭਦਨ ਏਯ ਅਜਧਏਾਯੀਆਂ ਦੁਆਯਾ 

ਜਨਯਧਾਜਯਤ ਦਯਾਂ ’ਤ ਯਤ ’ਤ ਏਯ ਏਟਤੀ (TDS) ਦ ਅਧੀਨ ਸ। 

o ਜਭਾਏਯਤਾ ਏਯ ਦੀ ਏਟਤੀ ਦ ਫਯ ਜਭਾਂ ’ਤ ਜਵਆਜ ਸਾਰ ਏਯਨ ਰਈ ਤਯਜੀਸੀ ਯੂ ਜਵੱਚ ਜਵੱਤੀ ਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਜਵੱਚ ਪਾਯਭ ੂੰ ਜਐਆ 15G/H ਜਵੱਚ ਰਾਨ ਸ਼ 

ਏਯ ਏਦਾ ਸ। 

o ਭਜੂਦਾ ਆਭਦਨ ਏਯ ਯੂਰਸ਼ਨਾਂ ਦ ਅਨੁਾਯ ਏੱਟ  ਏਯ ਰਈ ਫੈਂਏ ਜਤਭਾਸੀ ਆਧਾਯ ’ਤ ਭਜਏਤ TDS ਯਟੀਜਪਏਟ ਜਾਯੀ ਏਯਾ। ਫੈਂਏ ਵੱਐ-ਵੱਐ ਜਭਾਂ ਮਜਨਾਵਾਂ ਦ 

ਅਨੁਾਯ ਜਭਾ ’ਤ ਜਵਆਜ ਦਾ ਬੁਤਾਨ ਏਯਦਾ ਸ। ਜਵਆਜ ਦਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੇਂ-ਭੇਂ ’ਤ ਜਧਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ਅਤ ਜਨਤਾ ਨੂੂੰ  ਜਾਣੂੂੰ  ਏਯਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ। 
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o ਧੀਆਂ ਸਈਆਂ ਜਵਆਜ ਦਯਾਂ ਜਯਪ ਨਵੀਨੀਏਯਨ ਅਤ ਨਵੀਆਂ ਜਭਾਂ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ’ਤ ਰਾੂ ਸੁੂੰ ਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦਜਏ ਭਜੂਦਾ ਜਭਾਂ ਯਾਸ਼ੀ ’ਤ ਅਨੁਫੂੰ ਜਧਤ ਦਯ ’ਤ ਜਵਆਜ ਜਭਰਦਾ 

ਸ। 

 

4. ਭੂਲ ਫੱਚਤ ਫੈਂਕ ਜਭਾਂ ਖਾਤਾ (BSBDA): 

ਭੂਰ ਫੱਚਤ ਫੈਂਏ ਜਭਾਂ ਐਾਤਾ ਫਯ ਜਏ ਜਨਊਨਤਭ ਫਾਏੀ ਯਾਸ਼ੀ ਦ ਜਨਮਭਤ ਫੈਂਜਏੂੰ  ਰਣ-ਦਣ ਰਈ ਇਏ ਯਰ, ਫੁਜਨਆਦੀ ਐਾਤਾ ਸ। ਐਾਤਾਧਾਯਏ ਨੂੂੰ  ਭਜੂਦਾ ਯੂਰਸ਼ਨਾਂ ਦ 

ਅਨੁਾਯ ਰੜੀਂਦੀ ਚੈੱਏ ਫੁੱ ਏ ਵੀ ਰਦਾਨ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ। 

 

5. ਨਾਫਾਲਗ ਖਾਤ 

ਐਾਤਾ ਐਰਣ ਦ ਦਯਾਨ ਜਨਯਧਾਜਯਤ ਏੀਤ ਅਨੁਾਯ ਨਾਫਾਰ ਦ ਨਾਭ ’ਤ ਐਾਤਾ ਏੁਦਯਤੀ ਾਯਡੀਅਨ ਦੁਆਯਾ ਐਜਰਆ ਅਤ ੂੰ ਚਾਜਰਤ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਸਾਰਾਂਜਏ ਨਾਫਾਰ ਦ 

ਫਾਰ ਸਣ ’ਤ, ਉ ਨਾਫਾਰ ਦ ਨਾਰ ਾਯਡੀਅਨ, ਜਜ ਨੇ ਜਏ ਫਾਰੁਣਾ ਸਾਰ ਏੀਤਾ ਸ, ਨੇੜਰੀ ਸ਼ਾਐਾ ਦਾ ਦਯਾ ਏਯਨ ਰਈ ਅਤ ਨਾਫਾਰ ਐਾਤ ਦ ਯੂਾਂਤਯਨ ਰਈ 

ਨਵੀਨਤਭ ਪਟ ਅਤ ਨਭੂਨਾ ਸਤਾਐਯ ਦ ਨਾਰ ਰੜੀਂਦਾ ਆਈਡੀ ਦਤਾਵਜ਼ ਅਤ ਤ ਦਾ ਫੂਤ ਰਦਾਨ ਏਯ। 

ਾਸਏ ਜਧਆਨ ਦਣ ਜਏ ਉਯਏਤ ਦੀ ਾਰਣਾ ਨਾ ਏਯਨ ’ਤ ਫੈਂਏ ਅਜਜਸ ਨਾਫਾਰ ਐਾਜਤਆਂ ਦ ਜਵਵਸਾਯ ’ਤ ਆਣ ਜਵਵਏ ਅਨੁਾਯ ਏਾਯਜ ਏਯ ਏਦਾ ਸ। 

 

6. ਅਨੜ/ਅਿੰ ਨੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦਾ ਖਾਤਾ 

ਫੈਂਏ ਅਨੜ ਜਵਅਏਤੀ ਦ ਚਾਰੂ ਐਾਜਤਆਂ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਸਯ ਜਭਾਂ ਐਾਤ ਐਰ ਏਦਾ ਸ। ਅਜਜਸ ਜਵਅਏਤੀ ਦਾ ਐਾਤਾ ਐਜਰਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ ਫਸ਼ਯਤ ਉਸ ਇਏ ਵਾਸ ਦ ਨਾਰ 

ਜਨੈੱਜੀ ਯੂ ਜਵੱਚ ਫੈਂਏ ਨੂੂੰ  ਏਾਰ ਏਯ ਜ ਜਏ ਜਭਾਂਏਯਤਾ ਅਤ ਫੈਂਏ ਦਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਾਣਦਾ ਸਵ। ਆਭ ਤਯ ’ਤ, ਅਜਜਸ ਫੱਚਤ ਫੈਂਏ ਐਾਜਤਆਂ ਰਈ ਏਈ ਚੈੱਏ ਫੁੱ ਏ ਸੂਰਤ ਰਦਾਨ ਨਸੀਂ 

ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਜਭਾਂ ਯਾਸ਼ੀ ਅਤ/ਜਾਂ ਜਵਆਜ ਨੂੂੰ  ਏਢਵਾਉਣ/ੁਨਯ-ਬੁਤਾਨ ਦ ਭੇਂ ’ਤ, ਐਾਤਾਧਾਯਏ ਨੂੂੰ  ਉ ਜਵਅਏਤੀ ਦੀ ਛਾਣ ਤਦੀਏ ਏਯਨ ਵਾਰ  ਅਜਧਏਾਯਤ ਅਜਧਏਾਯੀ 

ਦੀ ਭਜੂਦੀ ਜਵੱਚ ਆਣ ਅੂੰੂਠੇ ਦਾ ਜਨਸ਼ਾਨ ਰਾਉਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਫੈਂਏ ਅਜਧਏਾਯੀ ਅਨੜ/ਅੂੰ ਨੇ ਜਵਅਏਤੀ ਨੂੂੰ  ਐਾਤ ਨੂੂੰ  ਏੂੰ ਟਯਰ ਏਯਨ ਵਾਰ ਜਨਮਭਾਂ ਅਤ ਸ਼ਯਤਾਂ ਦੀ 

ਜਵਆਜਐਆ ਏਯਾ। 

 

7. ਜੀਵਤ ਗਾਸਕਾਂ/ਦਾਅਵਦਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਭਰਤਕ ਗਾਸਕਾਂ ਦ ਖਾਸਤਆਂ ਸਵੱਚ ਫਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬੁਗਤਾਨ 

RBI ਦ ਜਨਯਦਸ਼ ਅਨੁਾਯ, ਫੈਂਏ ਨੇ ਇਸ ੁਜਨਸ਼ਜਚਤ ਏਯਨ ਰਈ ਰਜਏਜਯਆਵਾਂ ਅਨਾਈਆਂ ਸਨ ਜਏ ਜਭਰਤਏ ਜਭਾਏਯਤਾਵਾਂ ਦ ਫੂੰ ਧ ਜਵੱਚ ਦਾਅਜਵਆਂ ਦਾ ਜਨਟਾਨ ਮਥਾੂੰ ਬਵ 

ਯਰ ਸਵ। 

ਫੈਂਏ ਏਾਨੂੂੰ ਨੀ ਉੱਤਯਾਜਧਏਾਯੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਯਾਜਧਏਾਯ ਯਟੀਜਪਏਟ ’ਤ ਜ਼ਯ ਨਸੀਂ ਜਦੂੰਦਾ ਸ, ਬਾਵੇਂ ਸੀ ਇ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਭਰ ਯਾਸ਼ੀ ਏੁਝ ਵੀ ਸਵ। ਸਾਰਾਂਜਏ, ਸਾਨੀੂਯਤੀ ਫਾਂਡ ਵੀਏਾਯ 

ਏਯਨ ਭਤ ਦਾਅਜਵਆਂ ਦ ਜਨਟਾਨ ’ਤ ਜਵਚਾਯ ਏਯਨ ਰਈ, ਫੈਂਏ ਅਜਜਸ ੁਯੱਜਐਆ ਉਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਨਾਉਂਦਾ ਸ। 
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ਜਏਯ ਜਭਾਂਏਯਤਾ ਨੇ ਫੈਂਏ ਨਾਰ ਨਾਭਜ਼ਦੀ ਯਜਜਟਯਡ ਏੀਤੀ ਸ, ਤਾਂ ਜਭਰਤਏ ਜਭਾਂਏਯਤਾ ਦ ਐਾਤ ਜਵੱਚ ਫਏਾਇਆ ਯਾਸ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਨਾਭਜ਼ਦ ਜਵਅਏਤੀ ਦ ਐਾਤ ਜਵੱਚ ਤਫਦੀਰ ਏਯ 

ਜਦੱਤਾ ਜਾਵਾ/ਨਾਭਜ਼ਦ ਜਵਅਏਤੀ ਦੀ ਛਾਣ ਫਾਯ ਫੈਂਏ ਦ ੂੰ ਤੁਸ਼ਟ ਸਣ ’ਤ ਨਾਭਜ਼ਦ ਨੂੂੰ  ਬੁਤਾਨ ਏੀਤਾ ਜਾਵਾ, ਆਜਦ। 

ਉਯਏਤ ਰਜਏਜਯਆ ਦੀ ਾਰਣਾ ਉ ੂੰਮੁਏਤ ਐਾਤ ਦ ਫੂੰ ਧ ਜਵੱਚ ਵੀ ਏੀਤਾ ਜਾਵਾ ਜਜੱਥ ਨਾਭਜ਼ਦੀ ਫੈਂਏ ਨਾਰ ਯਜਜਟਯਡ ਸ। 

ੂੰਮੁਏਤ ਜਭਾਂ ਐਾਤ ਜਵੱਚ, ਜਦੋਂ ੂੰ ਮੁਏਤ ਐਾਤਾਧਾਯਏਾਂ ਜਵੱਚੋਂ ਇਏ ਦੀ ਭਤ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ, ਤਾਂ ਫੈਂਏ ਨੂੂੰ  ਜਭਰਤਏ ਜਵਅਏਤੀ ਦ ਏਾਨੂੂੰ ਨੀ ਉੱਤਯਾਜਧਏਾਯੀਆਂ ਅਤ ਜੀਜਵਤ ਜਭਾਏਯਤਾ(ਵਾਂ) 

ਨੂੂੰ  ਾਂਝ ਯੂ ਜਵੱਚ ਬੁਤਾਨ ਏਯਨਾ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ। ਵਯਜਵਆਂ ਰਈ ਜਏਯਾ ਏਯ ਏ DBIL ਜਭਾਂ ਾਜਰੀ ਦਾ ਸਵਾਰਾ ਰ। 

ਨਾਭਜ਼ਦੀ ਦੀ ਾਟ ਜਵੱਚ ਅਤ ਜਦੋਂ ਫੈਂਏ ਏਰ ਏਈ ਉੱਜਚਤ ਸ਼ੱਏ ਨਸੀਂ ਸ ਜਾਂ ਜਪਯ ਦਾਅਵਦਾਯਾਂ ਦ ਜਵਚਾਰ ਏਈ ਜਵਵਾਦ ਨਸੀਂ ਸ, ਤਾਂ ਫੈਂਏ ਾਯ ਏਾਨੂੂੰ ਨੀ ਉੱਤਯਾਜਧਏਾਯੀਆਂ 

ਦੁਆਯਾ ਰਾਜ਼ਭੀ ਜਵਅਏਤੀ ਦੁਆਯਾ ਾਂਝੀ ਫਨਤੀ ਅਤ ਸਾਨੀੂਯਤੀ ਦ ਜਵਯੱੁਧ ਜਭਰਤਏ ਜਵਅਏਤੀ ਦ ਐਾਤ ਜਵੱਚ ਫਏਾਇਆ ਯਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬੁਤਾਨ ਏਯਾ। ਏਾਨੂੂੰ ਨੀ ਵਾਜਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੇਂ-

ਭੇਂ ’ਤ ਫੈਂਏ ਦ ਫਯਡ ਦੁਆਯਾ ਰਵਾਜਨਤ ੀਭਾ ਤੱਏ ਏਾਨੂੂੰ ਨੀ ਦਤਾਵਜ਼ਾਂ ’ਤ ਜ਼ਯ ਜਦੱਤ ਫਯ ਬੁਤਾਨ ਏੀਤਾ ਜਾਵਾ। ਅਜਜਸਾ ਇਸ ੁਜਨਸ਼ਜਚਤ ਏਯਨ ਰਈ ਸ ਜਏ ਏਾਨੂੂੰ ਨੀ 

ਯਭਾਂ ਨੂੂੰ  ੂਯਾ ਏਯਨ ਜਵੱਚ ਦਯੀ ਏਾਯਨ ਜਭਾਂਏਯਤਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਐਆਈ ਨਾ ਸਵ। 

 

8. ਕਰਸਡਟ ਕਾਰਡ 

ਏਯਜਡਟ ਏਾਯਡ ਇਏ ਬੁਤਾਨ ਸੂਰਤ ਸ ਜਜ ਜਵੱਚ ਏਯਜਡਟ ੀਭਾ ਦ ਨਾਰ ਇਏ ਜਵਸ਼ਸ਼ ਛਾਣ ੂੰ ਜਐਆ ਸੁੂੰਦੀ ਸ ਜਜ ਦਾ ਉਮ ਭਾਨ ਅਤ ਵਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਐਯੀਦਣ, 

ਏਯਜਡਟ ’ਤ ਨਏਦ ਜਵਤਯਣ ਸਾਰ ਏਯਨ (ਨਏਦ ੀਭਾ ਦੀ ੀਭਾ ਤੱਏ) ਅਤ ਏਯਜ਼ਾ ਸੂਰਤ ਸਾਰ ਏਯਨ ਰਈ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਸ। ਏਾਯਡ ਭੈਂਫਯ ਨੂੂੰ  ਫਾਅਦ ਜਵੱਚ ਫੈਂਏ 

ਦੁਆਯਾ ਇਏ ਜਨਯਧਾਜਯਤ ਜਭਆਦ ਦ ਅੂੰ ਤ ਤੱਏ ੂਯਨ ਯੂ ਜਵੱਚ ਜਦੱਤ  ਏਯਜਡਟ/ਏਯਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇੀ ਰਈ ਜਫੱਰ ਬਜਜਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ਜਾਂ ਏਾਯਡ ਜਾਯੀ ਏਯਨ ਦ ਜਨਮਭਾਂ ਅਤ 

ਸ਼ਯਤਾਂ ਦ ਅਨੁਾਯ ਜਵਥਾਜਯਤ ਏਯਜਡਟ ਦ ਯੂ ਜਵੱਚ ਰਈ ਈ ਫਾਏੀ ਯਾਸ਼ੀ ਨਾਰ ਅੂੰ ਜਸ਼ਏ ਯੂ ਜਵੱਚ ਜਨਟਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ। ਏਾਯਡ ਭੈਂਫਯ ਦ ਜਨਮਭਾਂ ਅਤ ਸ਼ਯਤਾਂ ਦ 

ਆਧਾਯ ’ਤ ਜਵਆਜ ਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ਅਤ ਏਾਯਡ ਭੈਂਫਯ ਨੂੂੰ  ਏਈ ਵਾਯ ਸ਼ੁਰਏ (ਜਜਵੇਂ ਾਰਾਨਾ ਸ਼ੁਰਏ ਆਜਦ) ਦਾ ਬੁਤਾਨ ਏਯਨਾ  ਏਦਾ ਸ ਜ ਜਏ ਏਾਯਡ ਅਰਾਈ ਏਯਨ 

ਦ ਭੇਂ ਜਾਂ ਜਪਯ ਏਾਯਡ ਫੂੰ ਧ ਦ ਜੀਵਨ ਚੱਏਯ ਦਯਾਨ ੱਸ਼ਟ ਯੂ ਜਵੱਚ ੂਜਚਤ ਏੀਤਾ ਜਾਵਾ। 

ਜਫਨੇਏਾਯ ਵੱਐ-ਵੱਐ ਤਯਾਂ ਦ DBS ਫੈਂਏ ਏਯਜਡਟ ਏਾਯਡਾਂ ਜਵੱਚੋਂ ਚੁਣ ਏਦ ਸਨ, ਜਜਸਨਾਂ ਜਵੱਚ DBS ਫੈਂਏ ਫਯਾਂਡਡ ਏਾਯਡ ਅਤ ਏ-ਫਯਾਂਡਡ ਏਾਯਡ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ, ਯ ਇਸ 

ਇਸਨਾਂ ਤੱਏ ਸੀ ੀਭਤ ਨਸੀਂ ਸਨ। ਸਯਏ ਏਾਯਡ ਆਣੀਆਂ ਅਨ ਐੀਆਂ ਜਵਸ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤ ੁਯਏਾਯ ਮ ਰਾਬਾਂ ਦ ਨਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸ ਜ ਜਏ ਅਰਾਈ ਏਯਨ ਦ ਭੇਂ ਅਤ/ਜਾਂ 

ਫਾਅਦ ਜਵੱਚ ੂੰ ਚਾਯ ਦ ਵੱਐ-ਵੱਐ ਚਨਰਾਂ ਦਾ ਉਮ ਏਯਦ ਸ ੂਜਚਤ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਫੈਂਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭੇਂ-ਭੇਂ ’ਤ ਯਵਤਭ ਆਪਯ ਦ ਨਾਰ ਾਸਏ ਅਨੁਬਵ ਨੂੂੰ  ਵਧਾਉਣਾ 

ਸ। 

ਜਦੋਂ ਏਈ ਾਸਏ ਏਯਜਡਟ ਏਾਯਡ ਰਈ ਅਰਾਈ ਏਯਦਾ ਸ, ਤਾਂ ਫੈਂਏ ਭੇਂ-ਭੇਂ ’ਤ ਅੱਡਟ ਏੀਤੀਆਂ ਈਆਂ ਜਨਆਭਏ ਰੜਾਂ ਅਨੁਾਯ ਜਫਨੇਏਾਯ ਦ KYC ਵਯਜਵਆਂ ਦੀ 

ਤਦੀਏ ਏਯਾ। 

 

ਫੈਂਏ ੂੰ ਬਾਜਵਤ ਾਸਏਾਂ ਨੂੂੰ  ਫੈਂਏ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦ ਅਨੁਯੂ KYC ਅਤ ਸਯ ਤਦੀਏ ਰਈ ਰੜੀਂਦ ਦਤਾਵਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਯਵਾ ਰਦਾਨ ਏਯਾ। 
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ਅਣਚਾਸ ਏਾਯਡ ਜਾਯੀ ਨਸੀਂ ਏੀਤ ਜਾਣ। ਜਏਯ ਏਈ ਅਣਚਾਜਸਆ ਏਾਯਡ ਜਾਯੀ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ ਅਤ ਸਾਰਏਯਤਾ ਦੀ ਜਸਭਤੀ ਦ ਫਯ ਯਯਭ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਤਾਂ ਫੈਂਏ 

ਜਨਆਭਏ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦ ਅਨੁਾਯ ਜੁਯਭਾਨਾ, ਜਏਯ ਏਈ ਸਵ, ਦ ਬੁਤਾਨ ਦ ਨਾਰ ਸ਼ੁਰਏ ਨੂੂੰ  ਤੁਯੂੰ ਤ ਉਰਟ ਦਵਾ। ਅਜਜਸ ਅਣਚਾਸ ਏਾਯਡਾਂ ਦ ਦੁਯ-ਉਮ ਨਾਰ ਸਣ 

ਵਾਰ ਜਏ ਵੀ ਨੁਏਾਨ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਭਦਾਯੀ ਫੈਂਏ ਦੀ ਸਵੀ। 

ਜਾਯੀ ਏੀਤ  ਏਾਯਡ ਜਾਂ ਏਾਯਡ ਨਾਰ ਸ਼ ਏੀਤ  ਸਯਨਾਂ ਉਤਾਦਾਂ ਰਈ ਜਸਭਤੀ ੱਸ਼ਟ ਸਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ ਅਤ ਇਸ ਜਨਸ਼ਜਚਤ ਨਸੀਂ ਸਣੀ ਚਾਸੀਦੀ। ਏਯਜਡਟ ਏਾਯਡ 

ਾਸਏਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਣਚਾਸ ਏਯਜ਼ ਜਾਂ ਸਯ ਏਯਜਡਟ ਸੂਰਤਾਂ ਨਸੀਂ ਜਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। 

ਫੈਂਏ ਇਏਤਯਪਾ ਏਯਜਡਟ ਏਾਯਡ ਅੱਯਡ ਨਸੀਂ ਏਯਾ ਅਤ ਏਯਜਡਟ ੀਭਾ ਨਸੀਂ ਵਧਾਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਨਮਭਾਂ ਅਤ ਸ਼ਯਤਾਂ ਜਵੱਚ ਏਈ ਫਦਰਾਵ ਸਵਾ, ਤਾਂ ਉਧਾਯਏਯਤਾ ਦੀ 

ੂਯਵ-ਜਸਭਤੀ ਰਈ ਜਾਵੀ। 

ਫੈਂਏ ਾਸਏ ੂੰ ਯਏ ਦ ਵੱਐ-ਵੱਐ ਚਨਰਾਂ ਦ ਭਾਜਧਅਭ ਨਾਰ ੂੰ ਬਾਜਵਤ ਾਸਏ/ਾਸਏਾਂ ਨੂੂੰ  'ਬ ਤੋਂ ਭਸੱਤਵੂਯਨ ਜਨਮਭ ਅਤ ਸ਼ਯਤਾਂ' (MITCs) ਰਦਾਨ ਏਯਾ। ਫੈਂਏ ਆਣੀ 

ਵੈੱਫਾਈਟ ’ਤ ਸ਼ੁਰਏਾਂ ਦੀ ਅਨੁੂਚੀ ਰਦਯਜਸ਼ਤ ਏਯਦਾ ਸ ਅਤ MITC ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ੂੰ ਬਾਜਵਤ ਾਸਏ/ਾਸਏਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੀ ਇ ਨੂੂੰ  ਉਰੱਫਧ ਏਯਾਾ। ਾਰਾਨਾ ਪੀਦੀ ਦਯਾਂ 

(APR) ਅਤ ਏਾਯਡ ’ਤ ਦਯੀ ਸ਼ੁਰਏ ਦੀ ਣਨਾ ਦੀ ਜਵਧੀ ਨੂੂੰ  ਜਫਸਤਯ ਭਝਣ ਰਈ ਉਦਾਸਯਨਾਂ ਨਾਰ ਭਝਾਇਆ ਜਆ ਸ। 

ਫੈਂਏ ਏਾਯਡ ਭੈਂਫਯ ਨੂੂੰ  ਭਸੀਨਾਵਾਯੀ ਵਯਵਾ ਬਜਾ, ਜਜ ਜਵੱਚ ਭਸੀਨੇ ਰਈ ਬੁਤਾਨ ਅਤ ਰਣ-ਦਣ ਜਦਐਾਇਆ ਜਾਵਾ, ਫਸ਼ਯਤ ਜਏ ਉਏਤ ਜਭਆਦ ਦ ਦਯਾਨ ਏਾਯਡ ਯਯਭ 

ਜਯਸਾ ਸਵ। ਏਾਯਡ ਦ ਯਯਭ ਸਣ ਦ ਫਾਵਜੂਦ ਉਏਤ ਜਭਆਦ ਦ ਦਯਾਨ ਏਈ ਰਣ-ਦਣ ਨਾ ਸਣ ’ਤ ਾਸਏਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਯਵ ਨਸੀਂ ਬਜ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਾਸਏਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਸ ੁਜਨਸ਼ਜਚਤ 

ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਜਏ ਏਾਯਡ ਐਾਤ ਨੂੂੰ  ਚਾਰੂ ਯੱਐਣ ਅਤ ਦੂੰਡਾਤਭਏ ਸ਼ੁਰਏ ਰਾਉਣ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਬੁਤਾਨ ਦੀ ਦਣਦਾਯੀ ਵਾਰੀ ਤਾਯੀਏ ਤੱਏ ੱਟ ਤੋਂ ੱਟ ਜਨਊਨਤਭ ਦਣਮ 

ਯਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬੁਤਾਨ ਏੀਤਾ ਜਾਵ। ਜਏਯ ਅੂੰ ਜਸ਼ਏ ਬੁਤਾਨ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਤਾਂ ਏਈ ਜਵਆਜ ਭੁਏਤ ਜਭਆਦ ਨਸੀਂ ਸਵੀ ਅਤ ਤ ਯਜ਼ਾਨਾ ਫਏਾਇਆ ਯਾਸ਼ੀ ਜਵਧੀ ਦ ਭਾਜਧਅਭ 

ਨਾਰ ਜਵਆਜ ਸ਼ੁਰਏ (ਨਵੀਂ ਐਯੀਦ ’ਤ, ਜਏਯ ਏਈ ਸਵ, ਭਤ)ਰਾੂ ਸਣ। 

ਫਏਾਇਆ ਏਾਯਡ ਰਈ ਸਾਰ ਬੁਤਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਾਯ ਏਯਾਂ, ਸ਼ੁਰਏਾਂ ਅਤ ਸਯਨਾਂ ਸ਼ੁਰਏਾਂ, ਜਵਆਜ ਸ਼ੁਰਏਾਂ, ਨਏਦ ਡਵਾਂ ਅਤ ਐਯੀਦਾਯੀਆਂ ਰਈ ਉ ਏਰਭ ਜਵੱਚ ਭਾਮਜਜਤ 

ਏੀਤਾ ਜਾਵਾ। 

 

ਜਏਯ ਏਾਯਡ ੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਚਯੀ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਰਾਤਾ ਜਾ ’ਤ ਯੱਜਐਆ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਜਾਂ ਜਪਯ ਏਈ ਸਯ ਜਵਅਏਤੀ PIN ਜਾਂ ਸਯ ੁਯੱਜਐਆ ਜਾਣਏਾਯੀ ਜਾਣਦਾ ਸ, ਤਾਂ ਾਸਏਾਂ 

ਨੂੂੰ  24 ੂੰ ਟ ਚੱਰਣ ਵਾਰ DBS ਫੈਂਏ ਏਾਰ ੈਂਟਯ ’ਤ ਤੁਯੂੰਤ ਫੈਂਏ ਨਾਰ ੂੰ ਯਏ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਏਯਜਡਟ ਏਾਯਡਾਂ ਰਈ DBS ਫੈਂਏ ਸਰਰਾਈਨ ੂੰ ਯਏ ਸਠਾਂ ਜਦੱਤਾ ਜਆ 

ਸ: 

ਏਾਯਡ ਸਰਰਾਈਨ - 1860 267 6789 ਅਤ ਈ-ਭਰ: SuperCardCare@dbs.com. ਜਨਭਨਜਰਐਤ ਜਵੱਚੋਂ ਜਏ ਵੀ ਜਥਤੀ ਜਵੱਚ ਜਸ਼ਏਾਇਤ ਦਯਜ ਏਯਾਉਣ ਜਾਂ ਆਣਾ 

ਏਾਯਡ ਫਰਾੱਏ ਏਯਨ ਰਈ ਤੁਯੂੰਤ ਾਡ ਨਾਰ ੂੰ ਯਏ ਏਯ: 

 

 ਤੁੀਂ ਆਣਾ DBS ਏਯਜਡਟ ਏਾਯਡ ੁਆ ਜਰਆ ਸ। 

 ਤੁੀਂ ਉ ਰਣ-ਦਣ ਰਈ ਅਰਯਟ ਸਾਰ ਏੀਤਾ ਸ ਜ ਜਏ ਤੁੀਂ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ ਸ। 

ਤੁਸਾਨੂੂੰ  ਆਣ ਏਯਜਡਟ ਏਾਯਡ ਦੀ ਧਐਾਧੜੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਅਣਅਜਧਏਾਯਤ ਵਯਤੋਂ ਦਾ ਸ਼ੱਏ ਸ 
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 ਤੁੀਂ ਨਏਦੀ ਏਢਵਾਉਣ ਰਈ ATM ਦਾ ਉਮ ਏੀਤਾ ਅਤ  ਨਸੀਂ ਜਨਏਰ। 

ਫੈਂਏ ਏਯਜਡਟ ੂਚਨਾ ਏੂੰ ਨੀਜ਼ (ਯੂਰਸ਼ਨ) ਏਟ, 2005 ਦ ਅਨੁਾਯ ਫੈਂਏ ਜਨੂੰ ਜਐਅਏੀ ਵਯਵ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਭਜੂਦਾ ਫਏਾਇਆ, ਬੁਤਾਨ ਇਜਤਸਾ ਆਜਦ ਭਤ RBI 

ਦੁਆਯਾ ਅਜਧਏਾਯਤ ਏਯਜਡਟ ਜਫਊਯਆਂ ਨੂੂੰ  ਏਯਜਡਟ ਜਾਣਏਾਯੀ ਾਂਝੀ ਏਯਾ। 

 

ਸ਼ੁਰਏ ਫੂੰ ਧੀ ਜਵਵਾਦਾਂ ਦ ਭਾਭਰ ਜਵੱਚ, ਫੈਂਏ ਨੂੂੰ  ਤੁਯੂੰਤ ੂਜਚਤ ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਅਤ ਫੈਂਏ ਭੇਂ-ਭੇਂ ’ਤ ਸਾਨੀੂਯਤੀ ਨੀਤੀ/ RBI ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੁਆਯਾ ਜਨਯਦਜਸ਼ਤ 

ਅੂੰ ਦਯੂਨੀ ਰਜਏਜਯਆ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਾ। ਅਜਜਸੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਜਭਰਣ ’ਤ, ਫੈਂਏ ਅਥਾਈ ਆਧਾਯ ’ਤ ਸ਼ੁਰਏ ਨੂੂੰ  ਉਰਟ ਏਦਾ ਸ। ਜਏਯ, ਫਾਅਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦ ੂਯਾ ਸਣ ’ਤ, 

ਅਜਜਸ ਸ਼ੁਰਏਾਂ ਦੀ ਦਣਦਾਯੀ ਐਾਤਾ ਧਾਯਏ/ਏਾਯਡ ਧਾਯਏ ਰਈ ੁਜਨਸ਼ਜਚਤ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ, ਤਾਂ ਫਾਅਦ ਦ ਵਯਵ ਜਵੱਚ ਸ਼ੁਰਏ ਨੂੂੰ  ਫਸਾਰ ਏਯ ਜਦੱਤਾ ਜਾਵਾ। ਜਸ਼ਏਾਇਤਏਯਤਾ 

ਏਰ ਫੈਂਏ ਦੀ ਵੈੱਫਾਈਟ ’ਤ ਉਰੱਫਧ ਜਸ਼ਏਾਇਤ ਨੀਤੀ ਦ ਅਨੁਾਯ ਜਏ ਸਯ ਜਸ਼ਏਾਇਤ/ਭੱਜਆ ਫਾਯ ਫੈਂਏ ਨੂੂੰ  ੂਜਚਤ ਏਯਨ ਰਈ ਇਏ ਭਾਂ-ੀਭਾ ਸਵੀ। ਜਏਯ ਏਾਯਡ 

ਭੈਂਫਯ ਜਏ ਜਫਜਰੂੰ  ਜਵਵਾਦ ਫਾਯ ਫੈਂਏ ਨੂੂੰ  ੂਜਚਤ ਏਯਦਾ ਸ, ਤਾਂ ਫੈਂਏ ਜਵਵਾਦ ਦਾ ਸੱਰ ਸਣ ਤੱਏ ਜਫਊਯ ਨੂੂੰ  ਜਯਯਟ ਏਯਨਾ ਭੁਅੱਤਰ ਏਯ ਦਵਾ। 

 

ਾਸਏਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੁਯੂੰਤ ਫੈਂਏ ਨੂੂੰ  ਏਾਯਡਾਂ ਦ ਏਟੂਯਨ ਉਮ ਦ ਮਤਨਾਂ ਦੀ ੂਚਨਾ ਦਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ; ਤਾਂ ਜ ਜਏ ਏਾਯਡ ਨੂੂੰ  ਅੱ ਦ ਉਮ ਰਈ ਫਰਾੱਏ ਏਯ ਜਦੱਤਾ ਜਾਵ। ਇਸ 

ਜਯਯਜਟੂੰ DBS ਏਾਰ ੈਂਟਯ ਸਰਰਾਈਨ/ਈ-ਭਰ ਦਾ ਉਮ ਏਯ ਏ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਸ। ਾਸਏਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਣ ਭਫਾਈਰ ਨੂੰ ਫਯ ਸਯਏ ਭੇਂ ’ਤ ਫੈਂਏ ਜਵੱਚ ਅੱਡਟ ਏਯਨਾ 

ੁਜਨਸ਼ਜਚਤ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਏਯਜਡਟ ਏਾਯਡ ਜਾਯੀ ਏਯਨ ਅਤ ਫੈਂਏ ਐਾਤਾ ਐਰਣ ਦ ਭੇਂ ਾਸਏਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਾਜ਼ਭੀ ਯੂ ਜਵੱਚ ਆਣ ਭਫਾਈਰ ਨੂੰ ਫਯ ਾਂਝ ਏਯਨ ਦੀ ਰੜ ਸੁੂੰ ਦੀ 

ਸ। ਅਜਜਸ ਭਾਭਜਰਆਂ ਜਵੱਚ ਜਜੱਥ ਜਏ ਨੁਏਾਨ ਾਸਏ ਦੁਆਯਾ ਰਾਯਵਾਸੀ ਦ ਏਾਯਨ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ, ਜਜਵੇਂਜਏ ਜਜੱਥ ਉ ਨੇ ਬੁਤਾਨ ਏਯਡੈਂਸ਼ੀਅਰ ਾਂਝ ਏੀਤ ਸਨ, ਾਸਏ ੂਯ 

ਨੁਏਾਨ ਨੂੂੰ  ਉਦੋਂ ਤੱਏ ਜਸਣ ਏਯਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਏ ਜਏ ਉਸ ਫੈਂਏ ਨੂੂੰ  ਅਣਅਜਧਏਾਯਤ ਰਣ-ਦਣ ਦੀ ਜਯਯਟ ਨਸੀਂ ਏਯਦਾ। ਅਣਅਜਧਏਾਯਤ ਰਣ-ਦਣ ਦੀ ੂਚਨਾ ਦਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਸਣ 

ਵਾਰ ਜਏ ਵੀ ਨੁਏਾਨ ਨੂੂੰ  ਫੈਂਏ ਦੁਆਯਾ ਜਸਣ ਏੀਤਾ ਜਾਵਾ। 

 

ਇ ਤਯਾਂ, ਜਏਯ ਫੈਂਏ ਜਾਂ ਉ ਦ ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੀ ਜਏ ਰਤੀ/ਰਾਯਵਾਸੀ/ਏਭੀ ਏਾਯਨ ਨੁਏਾਨ ਸਇਆ ਸ, ਤਾਂ ਅਜਜਸ ਰਣ-ਦਣ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਭਦਾਯੀ ਫੈਂਏ ਦੀ ਸਵੀ। 

ਏਾਯਡ ਭੈਂਫਯ ਦ ਜਵਆਏ ਜਨਮਭ ਅਤ ਸ਼ਯਤਾਂ, ਬ ਤੋਂ ਭਸੱਤਵੂਯਨ ਜਨਮਭ ਅਤ ਸ਼ਯਤਾਂ ਅਤ ਰੂੰ ਜਏ ਏਾਯਡ ਦੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਰਈ ਜਏਯਾ ਏਯ ਏ ਫੈਂਏ ਦੀ ਵੈੱਫਾਈਟ 

www.dbsbank.com/india ਦਐ। 

 

 

 

ਸਰ ਵਾਵਾਂ 

1. ਥਾਈ ਸਨਰਦਸ਼ 

ਫੈਂਏ ਨੂੂੰ  ਉ ਸ਼ਾਐਾ, ਫੈਂਏ ਦੀ ਜਏ ਸਯ ਸ਼ਾਐਾ ਜਵੱਚ ਯੱਐ  ਇਏ ਐਾਤ ਤੋਂ ਦੂਯ ਐਾਤ (ਐਾਜਤਆਂ) ਜਵੱਚ  ਦੀ ਤਫਦੀਰੀ/ਜਾਵਏ ਰਈ ਥਾਈ ਜਨਯਦਸ਼ ਜਦੱਤ ਜਾ ਏਦ ਸਨ। 
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2. ਨਾਭਜ਼ਦਗੀ 

o ਾਯ ਜਭਾਂ ਐਾਜਤਆਂ ਰਈ ਨਾਭਜ਼ਦੀ ਸੂਰਤ ਉਰੱਫਧ ਸ, ਜਨੈੱਜੀ ਭਯੱਥਾ ਜਵੱਚ ਐਰ  ਐਾਜਤਆਂ ਰਈ ਨਾਭਜ਼ਦੀ ਉਰੱਫਧ ਸ (ਅਯਥਾਤ ਜੂੰ ਰ/ੂੰ ਮੁਏਤ ਐਾਤ ਦ 

ਨਾਰ-ਨਾਰ ਇਏਭਾਤਯ ਭਰਏੀਅਤ ਵਾਰੀ ੂੰ ਥਾ ਦ ਐਾਤ) ਅਯਥਾਤ ਨੁਭਾਇੂੰ ਦੀ ਭਯੱਥਾ ਜਵੱਚ ਐਰ  ਐਾਜਤਆਂ ਰਈ ਨਸੀਂ। 

o ਨਾਭਜ਼ਦੀ ’ਤ ਵਧਯ ਵਯਜਵਆਂ ਰਈ, ਤੁੀਂ DBIL ਜਭਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਵਾਰਾ ਰ ਏਦ ਸ। 

o ਐਾਤਾਧਾਯਏ ਦੁਆਯਾ ਆਣ ਜੀਵਨ ਏਾਰ ਜਏ ਵੀ ਭੇਂ ਨਾਭਜ਼ਦੀ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਸ, ਯੱਦ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਸ ਜਾਂ ਉ ਜਵੱਚ ਫਦਰਾਵ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਸ। 

ਐਾਤਾਧਾਯਏ ਦੀ ਜਸਭਤੀ ਨਾਰ ਨਾਭਜ਼ਦੀ ਜਵੱਚ ਫਦਰਾਵ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਸ। ਅੂੰੂਠੇ ਦਾ ਜਨਸ਼ਾਨ ਦ ਵਾਸਾਂ ਦੁਆਯਾ ਰਭਾਜਣਤ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਸਤਾਐਯ ਦ ਭਾਭਰ 

ਜਵੱਚ ਜਏ ਵੀ ਜਏ ਵੀ ਵਾਸ ਦੀ ਰੜ ਨਸੀਂ ਸ। 

o ਨਾਭਜ਼ਦੀ ਜਏ ਨਾਫਾਰ ਦ ੱਐ ਜਵੱਚ ਵੀ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਸ। 

o ਭਜੂਦਾ ਐਾਜਤਆਂ ਰਈ ਜਜੱਥ ਜਏ ਨਾਭਜ਼ਦੀ ਨਸੀਂ ਏੀਤੀ ਈ ਸ, ਐਾਤਾਧਾਯਏ ਸ਼ਾਐਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਉਰੱਫਧ ਪਾਯਭ (DA 1) ਬਯ ਏ ਅਜਜਸਾ ਏਯ ਏਦ ਸਨ। 

o ਾਸਏ (ਨਵੇਂ ਅਤ ਭਜੂਦਾ ਦਨੋਂ ) ਨੂੂੰ  ਇਸ ਰਾਸ ਜਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ ਜਏ ਜਏਯ ਉਸਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰ ਤੱਏ ਨਾਭਜ਼ਦੀ ਸੂਰਤ ਦਾ ਰਾਬ ਨਸੀਂ ਉਠਾਇਆ ਸ, ਤਾਂ ਸੁਣ ਉਠਾਉਣ। 

 

3. ਸਰਸਭਟੈਂ ਵਾਵਾਂ 

ਾਸਏ ਵੱਐ-ਵੱਐ ਥਾਨਾਂ ’ਤ ਉਰੱਫਧਤਾ ਦ ਆਧਾਯ ’ਤ ਅਤ ਫੈਂਏ ਦ ਜਨਮਭਾਂ ਦ ਅਨੁਾਯ ਜਨਯਧਾਜਯਤ ਸ਼ੁਰਏ ਦਾ ਬੁਤਾਨ ਏਯ ਏ, ਰਾੂ ੀਭਾ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਜਡਭਾਂਡ ਡਯਾਪਟ ਜਾਂ 

ਜਪਯ ਇਰਏਟਯਜਨਏ ਪੂੰ ਡ ਟਯਾਂਪਯ (RBI ਦ ਭਾਜਧਅਭ ਨਾਰ ੂੰਚਾਜਰਤ)ਦੁਆਯਾ ਇਏ ਏੇਂਦਯ ਤੋਂ ਦੂਯ ਏੇਂਦਯ ਜਵੱਚ ਧੂੰਨ ਬਜ ਏਦ ਸਨ। 

 

4. ਸਡਭਾਂਡ ਡਰਾਪਟ 

50,000 ਯੁ ਅਤ ਉ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦ ਜਡਭਾਂਡ ਡਯਾਪਟ ਜਯਪ ਾਸਏ ਦ ਐਾਤ ਜਵੱਚ ਡਜਫਟ ਏਯ ਏ ਜਾਂ ਐਯੀਦਾਯ ਦੁਆਯਾ ਜਦੱਤ  ਚੈੱਏ ਜਾਂ ਜਪਯ ਸਯ 

ਉਏਯਨਾਂ ਜਵਯੱੁਧ ਜਾਯੀ ਏੀਤ ਜਾਣ, ਨਾ ਜਏ ਨਏਦ ਬੁਤਾਨ ਦ ਜਵਯੱੁਧ। ਇ ਤਯਾਂ, 20,000 ਯੁ ਅਤ ਉ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦ ਬੁਤਾਨ ਫੈਂਜਏੂੰ  ਚਨਰਾਂ ਦ ਭਾਜਧਅਭ 

ਨਾਰ ਏੀਤ ਜਾਣ, ਨਾ ਜਏ ਨਏਦ ਜਵੱਚ। ਬੁਤਾਨ ਨਾ ਏਯਨ ਦੀ ੂਚਨਾ ਦੀ ਰਾਤੀ ਦ ਜਫਨਾਂ ਡੁਰੀਏਟ ਜਡਭਾਂਡ ਡਯਾਪਟ ਜਾਯੀ ਏਯਨਾ: 

RBI ਦ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦ ਅਨੁਾਯ, ਫੈਂਏ ਢੱੁਏਵੀਂ ਸਾਨੀੂਯਤੀ ਦ ਆਧਾਯ ’ਤ ਅਤ ਅਦਾਏਯਤਾ ਸ਼ਾਐਾ ਤੋਂ ਬੁਤਾਨ ਨਾ ਏਯਨ ਦੀ ਰਾਸ ਸਾਰ ਏੀਤ ਫਯ 5,000 ਯੁ ਤੱਏ 

ਦਾ ਡੁਰੀਏਟ ਜਡਭਾਂਡ ਡਯਾਪਟ ਜਾਯੀ ਏਯਾ। 

ਡੁਰੀਏਟ ਡਯਾਪਟ ਜਾਯੀ ਏਯਨ ਦੀ ਭਾਂ-ੀਭਾ: 

RBI ਦ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਾਯ, ਫੈਂਏ ਅੀਰ ਸਾਰ ਸਣ ਦ ਇਏ ੂੰਦਯਵਾੜ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਾਸਏ ਨੂੂੰ  ਡੁਰੀਏਟ ਜਡਭਾਂਡ ਡਯਾਪਟ ਜਾਯੀ ਏਯਾ। 

 

5. ਨਕਦ ਆਰਡਰ (ਅਰਥਾਤ  ਆਰਡਰ, ਫੈਂਕਰ ਦਾ ਚੈੱਕ) 
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ਥਾਨਏ ੱਧਯ ’ਤ ਬੁਤਾਨ ਏਯਨ ਰਈ ਨਏਦ ਆਯਡਯ ਜਾਯੀ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ। 50,000 ਯੁ ਅਤ ਉ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦ ਨਏਦ ਆਯਡਯ ਨੂੂੰ  ਜਾਯੀ ਏਯਨਾ/ ਬੁਤਾਨ ਜਯਪ ਫੈਂਏ 

ਐਾਤ ਦ ਭਾਜਧਅਭ ਨਾਰ ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ। 1 ਅਯਰ 2012 ਤੋਂ ਚੈੱਏ/ ਆਯਡਯ/ ਜਡਭਾਂਡ ਡਯਾਪਟ ਦੀ ਵਧਤਾ RBI ਯਏੁਰਯ ੂੰ ਜਐਆ DBOD.AML 

BC.No.47/14.01.001/2011-12 ਜਭਤੀ 4 ਨਵੂੰ ਫਯ 2011 ਦ ਅਨੁਾਯ 3 (ਜਤੂੰਨ) ਭਸੀਨੇ ਸਵੀ। ਫੈਂਏ ਚੈੱਏ/ ਆਯਡਯ/ਜਡਭਾਂਡ ਡਯਾਪਟ ਦਾ ਬੁਤਾਨ ਨਸੀਂ ਏਯਨ 

ਜਏਯ ਉਸ ਅਜਜਸੀ ਜਰਐਤ ਦੀ ਤਾਯੀਏ ਤੋਂ ਜਤੂੰਨ ਭਸੀਨੇ ਦੀ ਜਭਆਦ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਸ਼ ਏੀਤ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਇ ਨੂੂੰ  ਜਾਯੀਏਯਤਾ ਸ਼ਾਐਾ ਦੁਆਯਾ ਐਯੀਦਾਯ ਦੀ ਜਰਐਤ ਅੀਰ ’ਤ ਭੁੜ-

ਤਦੀਏ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਸ। 

 

6. ਿੰ ਸਗਰਸ ਵਾ 

DBS ਫੈਂਏ ਇੂੰ ਡੀਆ ਜਰਭਟਡ ਏਰ ਬਾਯਤੀ ਜਯਜ਼ਯਵ ਫੈਂਏ ਦੁਆਯਾ ਰਦਾਨ ਏੀਤ  ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦ ਅਨੁਯੂ ਇਏ ਚੈੱਏ ੂੰ ਜਰਸ ਰਜਏਜਯਆ ਸ ਜ ਜਏ ਫੈਂਏ ਦੁਆਯਾ ਜਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣ 

ਵਾਰੀਆਂ ੂੰ ਜਰਸ ਵਾਵਾਂ ਦ ਫੂੰ ਧ ਜਵੱਚ ਵਯਵਾ ਰਦਾਨ ਏਯਦੀ ਸ। 

 

7. ਗਿੰ ਦ/ਥੜ ਕਟ-ਪਟ ਕਰਿੰ ੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਫਦਲੀ 

ਫੈਂਏ ਦੀਆਂ ਾਯੀਆਂ ਸ਼ਾਐਾਵਾਂ ਾਯ ਭੁੱ ਰ ਵਯ ਦ ੂੰ ਦ/ਥੜ ਏਟ-ਪਟ ਏਯੂੰੀ ਨੋਟਾਂ ਅਤ ਏੁਝ ਸਯ ਜਏਭ ਦ ਏਟ-ਪਟ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ੁਤੂੰਤਯ ਯੂ ਜਵੱਚ ਆਦਾਨ- ਰਦਾਨ ਏਯੀ। ਇ 

ਫੂੰ ਧ ਜਵੱਚ ਫੈਂਏ RBI ਦ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਦਾ ਸ। RBI ਨੇ ਫੈਂਏ ਨੂੂੰ  ਏਟ-ਪਟ ਨੋਟਾਂ ਨੂੂੰ  ਫਦਰਣ ਦੀ ਅਨੁਭਤੀ ਜਦੱਤੀ ਸ ਜ ਜਏ ਅਰੀ ਸਨ ਅਤ ਜਜੱਥ ਜਵਾੜ 

ਅਜਜਸ ਸਨ ਜ ਜਏ ਸ਼ੱਏ ਜਾਂ ਧਐਾਧੜੀ ਦਾ ਏਾਯਨ ਨਸੀਂ ਸਨ। 

 

ੂੰਦ ਅਤ ਏਟ-ਪਟ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਏਯੂੰ ੀ ਅਤ ਅਦਰਾ-ਫਦਰੀ ’ਤ ਸਯ ਵਯਜਵਆਂ ਰਈ ਜਏਯਾ ਏਯ ਏ RBI ਦੀ ਵੈੱਫਾਈਟ ’ਤ ਜਨਭਨਜਰਐਥ ਜਰੂੰ ਏ ਦਐ 

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

 

8. ਜਭਾਂ ’ਤ ਸਵਆਜ 

ਫੈਂਏ ਵੱਐ-ਵੱਐ ਜਭਾਂ ਮਜਨਾਵਾਂ ਦ ਅਨੁਾਯ ਜਭਾਂ ਯਾਸ਼ੀ ’ਤ ਜਵਆਜ ਦਾ ਬੁਤਾਨ ਏਯਦਾ ਸ (ਵਯਜਵਆਂ ਰਈ ਜਏਯਾ ਏਯ ਏ ਾਡੀ ਸ਼ਾਐਾ ਨਾਰ ੂੰ ਯਏ ਏਯ ਜਾਂ ਜਪਯ ਤੁੀਂ ਾਡੀ 

ਵੈੱਫਾਈਟ www.dbs.com/in’ਤ ਜਾ ਏਦ ਸ)। ਜਵਆਜ ਦਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੇਂ-ਭੇਂ ’ਤ ਜਧਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ਅਤ ਜਨਤਾ ਨੂੂੰ  ਜਾਣੂੂੰ  ਏਯਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਧੀਆਂ ਸਈਆਂ ਜਵਆਜ ਦਯਾਂ 

ਜਯਪ ਨਵੀਨੀਏਯਨ ਅਤ ਨਵੀਆਂ ਜਭਾਂ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ’ਤ ਰਾੂ ਸੁੂੰ ਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦਜਏ ਭਜੂਦਾ ਜਭਾਂ ਯਾਸ਼ੀ ’ਤ ਅਨੁਫੂੰ ਜਧਤ ਦਯ ’ਤ ਜਵਆਜ ਜਭਰਦਾ ਸ। 

 

9. ਵਾ ਸ਼ੁਲਕ: 

ਫੈਂਏ ਾਸਏਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੱਐ-ਵੱਐ ਵਾਵਾਂ ਰਦਾਨ ਏਯਦਾ ਸ ਜਜ ਦ ਰਈ ਵਾ ਸ਼ੁਰਏ ਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਸ਼ੁਰਏਾਂ ਦੀ ਭੇਂ-ਭੇਂ ’ਤ ਭੀਜਐਆ/ਧ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਪੂੰ ਡ ਦ ੂੰ ਜਰਸ 

ਅਤ ਰਸ਼ਨ, ਾਯੂੰ ਟੀ ਜਾਯੀ ਏਯਨ, ਡੁਰੀਏਟ ਜਰਐਤਾਂ/ਵਯਜਵਆਂ ਨੂੂੰ  ਜਾਯੀ ਏਯਨ ਆਜਦ ਰਈ ਵਾ ਸ਼ੁਰਏ ਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਵਾ ਸ਼ੁਰਏ ਦਾ ਵਯਵਾ ਅੀਰ ਏਯਨ ’ਤ 
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ਉਰੱਫਧ ਏਯਾਇਆ ਜਾਵਾ। ਅੀਂ ਵਾ ਸ਼ੁਰਏ ਜਵੱਚ ਜਏ ਵੀ ਰਤਾਜਵਤ ਫਦਰਾਵ ਫਾਯ ਾਸਏਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਸਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਏਾਯੀ ਰਦਾਨ ਏਯਾਂ। ਫੈਂਜਏੂੰ  ਰਣ-ਦਣ ਅਤ ਧੂੰਨ ਰਫੂੰ ਧਨ 

ਨਾਰ ਫੂੰ ਜਧਤ ਟਜਯਪ ਾਡੀ ਵੈੱਫਾਈਟ www.dbs.com/in ’ਤ ਉਰੱਫਧ ਸਨ 

 

10. ਸਵਦਸ਼ੀ ਭੁਦਰਾ ਵਾਰ 

ਫੈਂਏ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ਾਐਾਵਾਂ ਦ ਭਾਜਧਅਭ ਨਾਰ ਾਯ ਾਸਏਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਦਸ਼ੀ ਭੁਦਯਾ ਉਤਾਦਾਂ ਅਤ ਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਏ ਜਵਥਾਜਯਤ ਰੜੀ ਰਦਾਨ ਏਯਦਾ ਸ। ਾਯ ਜਵਦਸ਼ੀ ਭੁਦਯਾ ਰਣ-ਦਣ 

ਜਵਦਸ਼ੀ ਭੁਦਯਾ ਰਫੂੰ ਧਨ ਏਟ, 1999 (FEMA) ਦ ਤਜਸਤ ਜਨਮਭਾਂ ਅਤ ਯੂਰਸ਼ਨਾਂ ਦ ਅਧੀਨ ਆਮਜਜਤ ਏੀਤ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਵਧਯ ਜਾਣਏਾਯੀ ਰਈ, ਜਏਯਾ ਏਯ ਏ ਾਡੀ ਸ਼ਾਐਾ 

ਨਾਰ ੂੰ ਯਏ ਏਯ ਜਾਂ ਜਪਯ ਾਡੀ ਵੈੱਫਾਈਟ ’ਤ ਜਾ 

 

11. ਫੀਭਾ ਉਤਾਦ 

ਯਜਜਟਯਸ਼ਨ ੂੰ ਜਐਆ ਦਾ ਯਟੀਜਪਏਟ ਯੱਐਣ ਵਾਰਾ DBS ਫੈਂਏ ਇੂੰ ਡੀਆ ਜਰਭਟਡ: 0257 ਬਾਯਤੀ ਫੀਭਾ ਜਨਆਭਏ ਅਤ ਜਵਏਾ ਅਥਾਜਯਟੀ (IRDAI) ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਏੀਤਾ 

ਜਆ ਜਜ ਦਾ ਦਪਤਯ ਜਥਤ ਸ ਜੀਪ: 11 ਅਤ 12 ਨੂੰ ਫਯ, ਏੀਟਰ ੁਆਇੂੰਟ ਫੀਏ ਭਾਯ, ਏਨਾੱਟ ਰ, ਜਦੱਰੀ-110001, ਵੈੱਫਾਈਟ ’ਤ ਉਰਜਐਤ ਫੀਭਾ ਏੂੰ ਨੀਆਂ 

ਭੁੱ ਚਾ ਏਾਯਯਟ ਜੂੰ ਟ ਸ https://www.dbs.com/in/iwov-resources/pdf/related-links/commission-structure-for-investments-and-insurance-products.pdf 

 

DBS ਫੈਂਏ ਇੂੰ ਡੀਆ ਜਰਭਟਡ (ਫੈਂਏ) ਜ਼ਐਭ ਦਾ ਏੂੰ ਭ ਨਸੀਂ ਏਯਦਾ ਸ ਜਾਂ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਦ ਯੂ ਜਵੱਚ ਏਾਯਜ ਨਸੀਂ ਏਯਦਾ ਸ। ਫੀਭ ਦਾ ਏਯਾਯ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਅਤ ਫੀਭਾਧਾਯਏ 

ਜਵਚਾਰ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ ਨਾ ਜਏ ਫੈਂਏ ਅਤ ਫੀਭਾਧਾਯਏ ਜਵਚਾਰ। ਾਜਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਏਤਾ ਅਤ ੂਯਨਤਾ ਦ ਫੂੰ ਧ ਜਵੱਚ ਫੈਂਏ ਏਈ ਵਾਯੂੰਟੀ ਨਸੀਂ ਜਦੂੰਦਾ ਸ। ਫੈਂਏ ਤੁਸਾਡ ਫੀਭਾ ਏਯਾਯ ਦ 

ਏਾਯਨ ਜਏ ਵੀ ਜਜ਼ੂੰ ਭਵਾਯੀ ਜਾਂ ਸਾਨੀ ਨੂੂੰ  ਵੀਏਾਯ ਨਸੀਂ ਏਯਦਾ ਸ। ਫੀਭਾ ਉਤਾਦਾਂ ਜਵੱਚ ਫੈਂਏ ਦ ਾਸਏਾਂ ਦੀ ਬਾੀਦਾਯੀ ੁੱ ਧ ਯੂ ਜਵੱਚ ਵਇਛੱੁਏ ਆਧਾਯ ’ਤ ਸ ਅਤ ਇਸ ਫੈਂਏ 

ਦੀ ਜਏ ਸਯ ਸੂਰਤ ਦ ਰਾਫ ਨਾਰ ਜੁੜੀ ਸਈ ਨਸੀਂ ਸ। ISNP ਯਜਜਟਯਸ਼ਨ ਵਧ। 

 

ਜਜਐਭ ਏਾਯਏਾਂ, ਜਨਮਭਾਂ ਅਤ ਸ਼ਯਤਾਂ, ਫਾਈਏਾਟ ਫਾਯ ਸਯ ਵਯਜਵਆਂ ਰਈ, ਜਵਏਯੀ ੂਯੀ ਸਣ ਤੋਂ ਜਸਰਾਂ ਜਏਯਾ ਏਯਏ ਫੀਭਾਏਯਤਾ ਦੀ ਜਵਏਯੀ ਫਯਸ਼ਯ ਅਤ ਾਜਰੀ ਦ 

ਜਨਮਭਾਂ ਅਤ ਸ਼ਯਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਧਆਨ ਨਾਰ ੜਹ। ਭਜੂਦਾ ਏਯ ਏਾਨੂੂੰ ਨਾਂ ਦ ਅਨੁਾਯ ਏਯ ਰਾਬ ਉਰੱਫਧ ਸਨ, ਜ ਜਏ ਫਦਰਾਵ ਦ ਅਧੀਨ ਸਨ। 

 

 

12. ਸਨਵਸ਼ ਉਤਾਦ 
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DBS ਫੈਂਏ ਇੂੰ ਡੀਆ ਜਰਭਟਡ ਇਏ ਜਵਤਯਏ ਦ ਯੂ ਜਵੱਚ ਏਾਯਜ ਏਯਦਾ ਸ ਅਤ ਜਭਊਚੁਅਰ ਪੂੰ ਡ ਮਜਨਾਵਾਂ ਵਯ ਤੀਯ ੱਐ ਦ ਜਨਵਸ਼ ਉਤਾਦਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਚਣ ਰਈ ਜਵਤਯਣ 

ਰਾਇੈਂ ਯੱਐਦਾ ਸ। DBS ਫੈਂਏ ਜਯਪ ੂੰਚਾਰਨ ਭਡ ਦ ਤਜਸਤ MF ਰਣ-ਦਣ ਰਈ ਜਵਤਯਏ ਦ ਯੂ ਜਵੱਚ ਏਾਯਜ ਏਯਦਾ ਸ। ਜਭਊਚੁਅਰ ਪੂੰ ਡ ਜਡਟਰੀਜਫਊਟਯ (MFD) ਦ ਯੂ 

ਜਵੱਚ DBS ਦੀ ਬੂਜਭਏਾ ਜਭਊਚੁਅਰ ਪੂੰ ਡ ਨਾਰ ਫੂੰ ਜਧਤ ਾਯ ਾਸਏ ੂੰਚਾਯ ਜਵੱਚ ਉਜਾਯ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ। 

 

DBS ਫੈਂਏ ਇੂੰ ਡੀਆ ਜਰਭਟਡ ਦੀ AMFI ਯਜਜਟਯਸ਼ਨ ੂੰ ਜਐਆ ਸ-ARN-155319. 1 ਭਾਯਚ ’19 ਤੋਂ ਇ ARN ਦਾ ਉਮ ਜਯੂੰ ੱਤੀ ਰਫੂੰ ਧਨ ਏੂੰ ਨੀਆਂ (AMC) ਨੂੂੰ  

ਜਭਾਂ ਏੀਤ  ਾਯ ਫਨਤੀ ੱਤਯਾਂ ਜਵੱਚ ਏੀਤਾ ਜਆ ਸ। ਜਵਏਯੀ ਟਾਪ ਦ EUIN (ਏਯਭਚਾਯੀ ਜਵਸ਼ਸ਼ ਛਾਣ ੂੰ ਜਐਆ) ਦੀ ਭਜੂੰ DBS ਫੈਂਏ ਇੂੰ ਡੀਆ ਜਰਭਟਡ ਏਰ ਸ। 

ਫੈਂਏ ਦਾ 21 AMC ਨਾਰ ੱਠਜੜ ਸ ਜ ਜਏ ਉਦਮ ਦ AUM ਦ 90 % ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੂੰ  ਏਵਯ ਏਯਦਾ ਸ। ਜਭਉਚੂਅਰ ਪੂੰ ਡ ਵਯ ਜਨਵਸ਼ ਉਤਾਦ 4 ਚਨਰ ਫਯਾਂਚ, ਫਯਾਂਚ-ਾਵਯ 

ਆਪ ਅਟਾਯਨੀ, ਇੂੰ ਟਯਨ ੈੱਟ ਫੈਂਜਏੂੰ  ਅਤ ਜਡਜੀਫੈਂਏ ਭਫਾਈਰ  ਦ ਜ਼ਯੀ ਵਚ ਜਾਂਦ ਸਨ। 

 

ਅਜਜਸ ਦ ਭਾਡਰ ਸਨ ਜਜਸਨਾਂ ਜਵੱਚ ਜਏ DBIL ੂੰ ਚਾਜਰਤ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ: 

 

ਜਯਪ ੂੰਚਾਰਨ: 

 

DBS ਫੈਂਏ ਜਯਪ ੂੰਚਾਰਨ ਭਡ ਦ ਤਜਸਤ MF ਰਣ-ਦਣ ਰਈ ਜਵਤਯਏ ਦ ਯੂ ਜਵੱਚ ਏਾਯਜ ਏਯਦਾ ਸ। 

 

ਯਪਯਰ ਭਾਡਰ: 

 

DBS ਇਏ ਜਾਣ-ਛਾਣਏਯਤਾ ਦੀ ਬੂਜਭਏਾ ਜਨਬਾਵਾ ਜਜੱਥ ਜਏ ਾਸਏ ਵਾ ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਯਾ ਰਦਾਨ ਏੀਤ  ਵਯਵ ਦ ਆਧਾਯ ’ਤ ਜਨਵਸ਼ ਏਯਨ ਦਾ ਪਰਾ ਰਵਾ। DBS 

ਜਯਪ ਰਣ-ਦਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਰਦਾਨ ਏਯਾ ਅਤ ਇ ਜਵੱਚ ਏਈ ਯਯਭ ਬੂਜਭਏਾ ਨਸੀਂ ਜਨਬਾਵਾ। 

ਸਾਰਾਂਜਏ, DBS ਨੂੂੰ  ਾਸਏਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਏ ਤੀਯ ੱਐ ਦ ਉਤਾਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਾ ਦਣ ਤੋਂ ਜਸਰਾਂ ਾਸਏ ਜ਼ਐਭ ਭੁੱ ਰਾਂਏਣ, ਢੱੁਏਵਾਂਣ ਅਤ ਉੱਜਚਤਣ ਜਾਂਚ* ਏਯਨ ਦੀ ਰੜ ਸ। 

 

* RBI ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਾਸਏ ਅਜਧਏਾਯਾਂ ਦ ਚਾਯਟਯ, ਜ਼ਾਫਤਾ (ਫੈਂਜਏੂੰ  ਏਡ ਅਤ ਬਾਯਤੀ ਭਾਨਏ ਫਯਡ ਦੁਆਯਾ ਯਵਯਜਤਤ) ਅਤ RBI MDਜਵੱਤੀ ਵਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਜਦੱਤ  ਭੁੱ ਚ ਭਾਯ-ਦਯਸ਼ਨ ਦ ਤਜਸਤ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ। 

DBIL ਦੁਆਯਾ AMC ਤੋਂ ਸਾਰ ਏਜਭਸ਼ਨ ਨਾਰ ਫੂੰ ਜਧਤ ਵਯਵ ਵੈੱਫਾਈਟ ’ਤ ਜਨਭਨਜਰਐਤ ਜਰੂੰ ਏ ਜਵੱਚ ਉਰੱਫਧ ਸਨ: https://www.dbs.com/in/iwov-

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

 

 

13. ਾਵਰਨ ਗਲਡ ਫੋਂਡ 
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DBS ਫੈਂਏ ਇੂੰ ਡੀਆ ਜਰਭਟਡ (DBIL) ਾਵਯਨ ਰਡ ਫੋਂਡ ਦੀ ਵਾ ਰਈ RBI ਦੁਆਯਾ ਅਜਧੂਜਚਤ ਇਏ ਜਯੀਜਵੂੰ  ਆਜਪ (RO) ਦ ਯੂ ਜਵੱਚ ਏਾਯਜ ਏਯਦਾ ਸ। DBIL 

ਆਣ ਾਯ ਾਸਏਾਂ ਜਨੈੱਜੀ ਅਤ ਯ-ਜਨੈੱਜੀ (HUF, ਟਯੱਟ, ਮੂਨੀਵਯਜਟੀਆਂ ਅਤ ਚਯੀਟਫਰ ੂੰ ਥਾਵਾਂ) ਨੂੂੰ  ਆਣੀਆਂ ਨਾਭਜ਼ਦ ਸ਼ਾਐਾਵਾਂ ਦ ਭਾਜਧਅਭ ਨਾਰ ਾਵਯਨ ਰਡ 

ਫੋਂਡ ਰਦਾਨ ਏਯਦਾ ਸ। ਆਣ ਾਸਏਾਂ ਨੂੂੰ  ਾਵਯਨ ਰਡ ਫੋਂਡ ਵਾ ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਰਈ, DBIL ਭੇਂ-ਭੇਂ ’ਤ ਜਾਯੀ ਬਾਯਤ ਯਏਾਯ/ਬਾਯਤੀ ਜਯਜ਼ਯਵ ਫੈਂਏ ਦੀਆਂ ਰੂੰ ਜਏ 

ਅਜਧੂਚਨਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਜਨਯਧਾਜਯਤ ਾਤਯਤਾ ਸ਼ਯਤਾਂ ਅਤ ਸਯ ਜਨਮਭਾਂ ਅਤ ਸ਼ਯਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਦਾ ਸ। 

 

14. ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਨੀਤੀ: 

DBS ਫੈਂਏ ਇੂੰ ਡੀਆ ਜਰਭਟਡ ਜਵੱਚ, ਅੀਂ ਇਸ ੁਜਨਸ਼ਜਚਤ ਏਯਨਾ ਚਾਸੁੂੰ ਦ ਸਾਂ ਜਏ ਤੁਸਾਨੂੂੰ  ਾਡ ਵੱਰੋਂ ਜਯਪ ਸੀ ਯਵਤਭ ਵਾ ਜਭਰ, ਜਜ ਦ ਤੁੀਂ ਾਡ ਭੁੱ ਰਵਾਨ ਾਸਏ ਸ। 

ਫੈਂਏ ਦੀ ਜਸ਼ਏਾਇਤ ਜਨਵਾਯਨ ਨੀਤੀ ਜਨਭਨਜਰਐਤ ਜਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਦੀ ਸ: 

 ਾਸਏਾਂ ਨਾਰ ਸਯ ਭੇਂ ਜਨਯੱਐ ਜਵਵਸਾਯ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ। 

 ਾਸਏਾਂ ਦੁਆਯਾ ਏੀਤੀਆਂ ਈਆਂ ਜਸ਼ਏਾਇਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਯ ਅਤ ਭਾਂਫੱਧ ਤਯੀਏ ਨਾਰ ਜਨਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ। 

 ਾਸਏਾਂ ਨੂੂੰ  ੂੰ ਠਨ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਆਣੀਆਂ ਜਸ਼ਏਾਇਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਅੱ ਵਧਾਉਣ ਦ ਤਯੀਜਏਆਂ ਅਤ ਉਸਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਸ਼ਏਾਇਤਾਂ ਦ ਸੱਰ ਤੋਂ ੂੰ ਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਸਣ ’ਤ ਉਸਨਾਂ ਦ 

ਅਜਧਏਾਯਾਂ ਫਾਯ ੂਜਚਤ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ। 

 ਫੈਂਏ ਦ ਏਯਭਚਾਯੀ ਾਸਏ ਦ ਜਸੱਤਾਂ ਰਤੀ ਦਬਾਵਨਾ ਅਤ ਫਯ ਜਏ ੱਐਾਤ ਦ ਏੂੰ ਭ ਏਯਦ ਸਨ। 

ਜਏਯ ਜਏ ੜਾਅ ’ਤ, ਤੁਸਾਨੂੂੰ  ਰੱਦਾ ਸ ਜਏ ਾਡੀ ਵਾ ਦਾ ੱਧਯ ਤੁਸਾਡੀਆਂ ਆਾਂ ਦ ਅਨੁਯੂ ਨਸੀਂ ਸ, ਤਾਂ ਤੁੀਂ ਇਸ ਏਯ ਏਦ ਸ: 

ਤੁੀਂ ਫੈਂਏ ਦੀ ਵੈੱਫਾਈਟ ’ਤ ਉਰੱਫਧ ਫੈਂਏ ਦੀ ਜਸ਼ਏਾਇਤ ਨੀਤੀ ’ਤ ਜਾ ਏਦ ਸ: 

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

ਜਸ਼ਏਾਇਤ ਨੀਤੀ ਤੁਸਾਡੀ ਜਸ਼ਏਾਇਤ ਦਯਜ ਏਯਾਉਣ ਵਾਤ ੂੰ ਯਏ ਵਯਵ, ਭਾਂ ੀਭਾ ਅਤ ਵਾਧ ਦ ੱਧਯ ਜਵੱਚ ਤੁਸਾਡੀ ਸਾਇਤਾ ਏਯੀ। ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਫੈਂਏ ਦੁਆਯਾ ਰਦਾਨ 

ਏੀਤ  ਸੱਰ ਤੋਂ ਐੁਸ਼ ਨਸੀਂ ਸ, ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਤੁਸਾਨੂੂੰ  ਰਜਏਜਯਆ ਅਤ ਫੈਂਜਏੂੰ  ਰਏਾਰ ਨਾਰ ੂੰ ਯਏ ਏਯਨ ਦ ਤਯੀਏ ’ਤ ਵੀ ਭਾਯ-ਦਯਸ਼ਨ ਏਯਦੀ ਸ। 
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