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யங்கித் துல தது சபக-பாருாதாப குிக்ககாள்கல அலைந்து, அதன் பம் தது அலநப்புக்குள் கநலும் 

கநலும் யாடிக்லகனார்கலத் தது அலநப்புக்குள் பகாண்டு யருயதற்கா தின் இறுதினாக யாடிக்லகனார்கின் 

நிலலயப் பாருத்கத அலநபம். நிலவுள் எரு யாடிக்லகனாகப நது யணிகத்லத கநம்டுத்துயதற்காக 

பக்கினக் காபணினாக இருப்ார் ன் உறுதினா ம்ிக்லக ங்களுக்கு இருக்கிது. 

இந்த யங்கினாது கநலும் யாடிக்லகனார் ல லநனப்டுத்தினதாக நாறுயதற்கு, யங்கினாது 

யாடிக்லகனார்களுக்கு யமங்கும் கசலயகின் சாசத்லத பயினிை கயண்டின கதலய இருப்தாக டிிஸ் (DBS) 

கங்க் இந்தினா ிநிபைட் உணர்ந்தது. 

இந்த ஆயணநாது யாடிக்லகனார்கின் நிலவுக்காக டிிஸ் (DBS) கங்க் இந்தினா ிநிபைட் பகாண்டிருக்கும் 

உறுதிப்ாட்டுக்கு பக்கினத்துயம் தந்து, அதன் பம் ங்கது அதிகாரிகளும், ணினார்களும் 

திிக்கத்தக்கயர்காக, பாறுப்புலைனயர்காக இருப்லத உறுதிப்டுத்துகிது. யாடிக்லகனார்களுக்கா இந்த 

சாசம் ங்கது உறுதிப்ாடு நற்றும் பாறுப்புகல குலதரீ் பலகளுைன் கசர்ந்து யியரிப்து நட்டுநல்ாநல், 

யாடிலகனார்-யங்கினாரின் ஆகபாக்கினநா உவுக்கு யாடிக்லகனார்கின் தபப்ில் ஆற் கயண்டின 

கைலநகலபம் குிப்ிடுகிது. 

ினானநா யங்கிச் பசனல்ாடுகல ஊக்குயிப்தற்கும், யாடிக்லகனார் கசலய பதாைர்ா ல்கயறு 

பசனல்ாடுகள் குித்த தகயல்கலத் தருயதற்காகவும் இந்தச் சாசம் தனாரிக்கப்ட்டுள்து. 

இந்தச் சாசத்லத பயினிடுயதில் இந்தின ரிசர்வ் யங்கி நற்றும் இந்தின யங்கிகின் கூட்ைலநப்பு யமங்கின ஊக்கம் 

நற்றும் யமிகாட்டுதலுக்கு ாங்கள் ன்ி கூ யிரும்புகிகாம். ாங்கள் யமங்கும் கசலயகல நதிப்ிைவும், 

கநம்டுத்தவும், அயற்ின் யபம்ல அதிகரிக்கவும் ாங்கள் ங்கது யாடிக்லகனார்களுைன் பதாைர்ந்து 

ஆகாசலகல கநற்பகாள்யதுைன் அயர்கின் கருத்லத அின பற்டுகிகாம். யங்கி யமங்கும் ல்கயறு 

கசலயகள் குித்த தங்கது அனுயங்கலப் கிர்ந்துபகாள்வும், இந்தச் சாசத்தில் தங்கது கருத்துகலத் 

தனக்கநின்ிப் கிர்ந்துபகாள்வும் ங்கது யாடிக்லகனார்கள் அலயலபபம் கயண்டுகிகாம். 

 

குிப்பு: 

இந்த ஆயணத்தில் தபப்ட்டுள் தகயல்கள் ஜூல 2022 ியபப்டி உள்து, கநலும் நாற்ம்/திருத்தத்துக்கு 

உட்ட்ைது. இந்த ஆயணம் டிில் (DBIL)க்கு நட்டுகந உரினது. உரிலநகள், கைலநகல உருயாக்கும் எரு சட்ைபூர்ய 

ஆயணநாக இந்த ஆயணத்லதக் கருதக்கூைாது. இது யாடிக்லகனார் நற்றும் யங்கினார் இலைகன கநம்ட்ை 

புரிதல ற்டுத்துயதற்காகும். ல்கயறு கசலயகள்/யசதிகள் குித்த பக்கினத் தகயல்கள் நட்டுகந இந்த 

ஆயணத்தில் தபப்ட்டுள்து. எவ்பயாரு கசலயபம் அதற்பகத் திப்ட்ை யிதிபலகள் நற்றும் ிந்தலகலக் 

பகாண்டிருக்கிது, ககாரிக்லகனின் கரில் அலய கிலைக்கும். 

 கநலும் யியபங்கள்/தகயல்களுக்கு, தனவுபசய்து ின்யரும் டிிஸ் (DBS) கங்க் இந்தினா ிநிபைட் இலணன 

தத்துக்கு யருலக தபவும் www.dbs.com/in அல்து 
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 தாயது சந்கதகங்கள் இருப்ின் தனவுபசய்து ங்கது 24 நணி கப யாடிக்லகனார் உதயி லநனத்லத (உள்ளூர் 

உதயி லநனம்: 18002094555 / 18001039897 அல்து சர்யகதச உதயிலநனத்லத அலமக்கவும்: 91-44-66854555) 

ாங்கள் உங்களுக்கு உதயக் காத்திருக்கிகாம். 

 கிபபடிட் கார்டுகள் பதாைர்ா தாயது சந்கதகங்களுக்கு ங்கது 24 நணி கப யாடிக்லகனார் உதயி 

லநனத்லத (1860 267 6789) அலமக்கவும், உங்களுக்கு உதயக் காத்திருக்கிகாம். 

 

ங்கது கிலகள் ின்ற்றும் பாதுயா யமக்கங்கள் 

1. கயல கபம் காட்சிப்டுத்தல் 

2. பதாமில்பல கசலயகள் யமங்குதல் 

3. கிலனின் பகயரி நற்றும் பதாலகசி ண்கல யாடிக்லகனார்களுக்குத் பதரினப்டுத்தல். 

4. யாடிக்லகனார்கின் ககாரிக்லககள்/சந்கதகங்கள் அலத்துக்கும் திித்தல். 

5. ல்கயறு லயப்புத்பதாலகத் திட்ைங்களுக்கா யட்டி யிகிதங்கல அவ்யப்காது காட்சிப்டுத்தல். 

6. ல்கயறு லயப்புத்பதாலகத் திட்ைங்கள்/யங்கினின் கசலய குித்த யியபங்கல யமங்குதல் 

7. யலபகயாலகள், கட்ைண ஆலணகள் நற்றும் ியற்ல யமங்குதல். 

8. யங்கி யாகத்துக்குள் புகார்/ஆகாசலகலத் பதரியிப்தற்கா யசதிலன யமங்குதல் 

9. ணம் நற்றும் ாணனங்கல நாற்ித் தருதல். 

10. பன்பதாலக நீதா யட்டி யிகிதங்கில் ற்டும் நாற்த்லதத் பதரினப்டுத்தல். 

11. ல்கயறு யங்கிப் ரியர்த்தலகளுக்கு டுத்துக்பகாள்ளும் கபத்லதக் காட்சிப்டுத்தல். 

12. காகசாலகள்/கசலயகள் ணநாயது குித்த டிிஸ் (DBS) கங்க் இந்தினா ிநிபைட் பகாள்லக/ லைபலகின் 

டி, யாடிக்லகனார் தரும் காகசால ணநாயதில் ற்டும் தாநதத்துக்கு இமப்ீடு யமங்குதல். 

 

ினானநா யங்கிச் பசனல்ாடுகள் 

 

யாடிக்லகனார்கள் ின்யருயயற்லச் பசய்ன கயண்ைப்டுகிது 

1. லயப்புத்பதாலக பசதீு, கணக்கு அிக்லககள், காகசாலப் புத்தகம், பைிட் கார்டு, கிபபடிட் கார்டு, இலணன யங்கிச் 

கசலயலன இனச்பசய்பம் ஆயணங்கள் நற்றும் தினாள் அலைனா ண் (ின்) (PIN) நற்றும் கைவுச்பசாற்கள் 

அலத்தும் இபகசினநாகவும், ாதுகாப்ாகவும் இருப்லத உறுதிப்டுத்துக. 

2. கூடுநாயலப குறுக்குக் ககாடிட்ை/கணக்கில் பசலுத்தத்தக்க காகசாலகல யமங்குக. 

3. காகசாலலன யமங்கும் பன் அதன் கததி, ளத்தில் நற்றும் ண்ணில் ளதப்ட்ை பதாலக. குறுக்குக் 

ககாடிட்டிருப்து கான் யியபங்கலச் சரிார்க்கவும். கூடுநாயலப பதாலகலன அருகிலுள் ரூாய்க்கு 

பளலநனாக்கின ிகு காகசாலகல யமங்கவும். 

4. காதின அவு ணநின்ிக் காகசாலகல யமங்க கயண்ைாம், யங்கினால் குிப்ிைப்ட்ை குலந்தட்ச 

இருப்லப் பாநரிக்கவும். 
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5. காகசாலனில் உள் யியபங்கள் தாயது பத்து பசய்னப்ை கயண்டினிருந்தால் புதினதாக என்ல யமங்கியிைவும். 

6. காகசாலகள் நற்றும் ிதிசார்ந்த ியற்ல திவுத் தால் அல்து ம்கநா கூரினர் பம் அனுப்வும். 

7. யாரிசுதாபர் ினந யசதிலனப் னன்டுத்தவும். 

8. பனர், பகயரி, பதாலகசி ண் நற்றும் ி குித்த துல்ினநா தகயல்கல யமங்குயதுைன், தாயது 

நாற்ங்கள் இருப்ின் உைடினாக யங்கிக்குத் பதரி0 

9. Hனப்டுத்தவும். 

10. யலபகயால, லயப்புத்பதாலக பசதீு, காகசால(கள்)/காகசாலப் புத்தகம், பைிட் கார்டு, கிபபடிட் கார்டு 

ஆகினலய பதாலந்துயிட்ைால் உைடினாக யங்கிக்குத் பதரினப்டுத்தவும். 

11. எகப ரியர்த்தல நீண்டும் பதாைரும்ட்சத்தில், ிலனா அிவுறுத்தல்கள் தரும் யசதிலனப் 

னன்டுத்திக்பகாள்வும். 

12. ங்கது கசலயகள் குித்துக் கருத்து பதரியிப்துைன், கசலயகில் தாயது குலாடு இருப்ின் அலத 

யங்கினின் கயத்துக்குக் பகாண்டுயருநாறு கிவுைன் கயண்டுகிகாம். 

13. யட்டி, தயலணகள், கிபபடிட் கார்டு ிலுலயத் பதாலக/கட்ைணம் நற்றும் ி கட்ைணங்கலச் சரினா கபத்தில் 

பசலுத்தவும். 

14. பதாலக ிபப்ப்ைாத காகசால(கள்)- யமங்க கயண்ைாம் ன்துைன், ாஸ்புத்தகம் அல்து காகசாலப் 

புத்தகத்தில் உங்களுலைன லகபனளத்தின் நாதிரிலனப் திவு பசய்து லயத்திருக்க கயண்ைாம். 

15. உங்கள் கணக்கின் பகசினநா யியபங்கள்/டிம் ின்/கிபபடிட் கார்டு ின்/எடிி (OTP)/இலணன யங்கிச் கசலய 

அலைனாக் குினீடு அல்து கைவுச்பசால் அல்து ிந்த கததி, நாநினாரின் பனர் நற்றும் ி கான் திப்ட்ை 

யியபங்கலக் ககட்டு டிிஸ் (DBS) கங்க் இந்தினா ிநிபைட் எருகாதும் நின்ஞ்சல்கல அனுப்ாது. 

நின்ஞ்சல்கள் அல்து பதாலகசி அலமப்புகள் பம் அதுகான் தகயல்கல ககட்கும் ந்த ர் குித்தும் 

ச்சரிக்லகனாக இருக்கவும். ீங்கள் தாயது ிலமனா அல்து தயா ரியர்த்தலகல கநற்பகாண்ைால் 

அதற்கு டிிஸ் (DBS) கங்க் இந்தினா ிநிபைட் பாறுப்ாகாது. அது கான் யியபங்கல ீங்கள் தாயது 

ிலமனாக, தயறுதாக அல்து கயறு யிதநாக ீங்கள் பயினிட்டு, அதன் காபணநாக உங்கள் கணக்கு தயாகப் 

னன்டுத்தப்ட்ைால் அதற்கும் டிிஸ் (DBS) கங்க் இந்தினா ிநிபைட் பாறுப்ாகாது. 

16. உங்கது டிம் ின்/ பைிட் கார்டு ின்/ கிபபடிட் கார்டு ின் அல்து இலணன யங்கிச் கசலயக்கா 

கைவுச்பசால்ல கைந்த காத்தில் னாருக்காயது பதரினப்டுத்தினிருந்தால், தனவுபசய்து அலத உைடினாக 

நாற்ியிைவும். 

 

யாடிக்லகனார்-யங்கினார் உவு பலனின் பாதுயா குதிகள் 

 

1. கசநிப்புக் கணக்கு 

திப்ட்ை ர்கிைம் (தினாள்/ திப்ட்ை யாடிக்லகனார்கள்) கசநிக்கும் மக்கத்லத யிலதத்து அயர்கின் 

திர்காப் ணத் கதலயலனப் பூர்த்தி பசய்ன உதயி பசய்யதற்காக இந்தக் கணக்குகள் யடியலநக்கப்ட்டுள். 
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இந்தக் கணக்குகில் காகசாலகள் பம் ணத்லதச் பசலுத்தவும்/திருப்ி டுக்கவும் படிபம். யாடிக்லகனார்கள் 

யடீுகில் குலயா பதாலகலன லயத்திருக்க உதயி பசய்யதுைன், யட்டி ஈட்ைவும் இது உதவுகிது. 

இந்தின ரிசர்வ் யங்கி (ஆர்ி) அவ்யப்காது யமங்கும் யமிகாட்டுதல்கின்டி தகுதிபள் ர்(கள்) நற்றும் குிப்ிட்ை 

அலநப்பு(கள்)/பகலநகால் கசநிப்புக் கணக்குகலத் துயங்க படிபம். 

கநாசடி நற்றும் யங்கி அலநப்பு தயாகப் னன்டுத்தப்டுதல் ஆகினயற்ிிருந்து யாடிக்லகனார் ஆகக்கூடின 

ர்(கள்), பாது நக்கள் நற்றும் ங்கல ாங்கக ாதுகாத்துக் பகாள்யதற்கு உதயி பசய்யதற்காக, சட்ைத்தால் 

கதலயப்டுநாறு, இந்தக் கணக்லகத் துயங்கும் சநனத்தில், கணக்கு துயங்க யிரும்பும் ரின் பகயரி சரிார்ப்பு உட்ை, 

அயபது அலைனாத்லத ாங்கள் ந ிலவு அலைபம் யலகனில் சரிார்ப்காம் (யமக்கநாக ற்கப்டும் 

ஆயணங்கள் தற்காலதன ரியாப/பதாலகசி/நின்சாப பசதீு அல்து குடும் அட்லை அல்து யாக்கார் அலைனா 

அட்லை அல்து ஏட்டுர் உரிநம் அல்து கைவுச்சடீ்டு நற்றும் ி). 

கணக்குத் துயங்கும் ர்(கள்) இைநிருந்து எரு சநீத்தின புலகப்ைம் நற்றும் ிபந்தபக் கணக்கு ண் (ான்) (PAN) 

அல்து யருநா யரிச் சட்ைம் (ிரிவு 139A)இன் டி அதற்கு நாாக டியம் ண் 60 அல்து 61இல் உறுதிபநாமிலன 

யங்கி ககாரும். 

o கணக்கு லயத்திருப்யர், யங்கினால் அவ்யப்காது குிப்ிைப்டுநாறு குிப்ிட்ை அவு குலந்தட்ச 

இருப்லப் பாநரிக்க கயண்டும், இதனுைன் இணங்கத் தயிால் கசலயக் கட்ைணம் யிதிக்கப்டும். 

o டிிஸ் (DBS) கங்க் இந்தினா ிநிபைட் யங்கினாது எவ்பயாரு காாண்டிலும் யட்டிலன யமங்கும். கசநிப்புக் 

கணக்குக்கா யட்டினாது குலந்தட்சம் ரூ. 1 ஆக இருக்கும்ட்சத்தில், திசரி அடிப்லைனில் அல்து 

எளங்குபலனாபால் அல்து யங்கினின் பசாந்த படியின் கரில் அது கணக்கிைப்டும். 

o கணக்கு லயத்திருப்யரின் பனரில் பப்ட்ை காகசாலகள் நற்றும் ஈவுத்பதாலக ஆலணப்த்திபங்கள் 

இந்தக் கணக்கின் பம் நட்டுகந பப்டும். கணக்கு லயத்திருப்யர்(கள்) பனரில் யமங்கப்ட்ை ிதிசார் 

கசலயகல கசநிப்புக் கணக்கின் பம் ணநாக்க படினாது. 

o கசநிப்புக் கணக்கு லயத்திருப்யர்கள் அயற்ல யணிகம் சார்ந்த ரியர்த்தலகளுக்காகப் 

னன்டுத்தக்கூைாது. 

 

2. ைப்புக் கணக்கு 

தி ர்கள், கூட்டு ிறுயங்கள், ிலபகயட் நற்றும் ப்ிக் ிநிபைட் ிறுயங்கள், இந்து கூட்டுக் குடும்ங்கள் 

(HUFs)/குிப்ிைப்ட்ை கூட்ைலநப்புகள், சங்கங்கள் நற்றும் அக்கட்ைலகால் ைப்புக் கணக்லகத் பதாைங்க படிபம். 

சட்ைத்தால் கதலயப்டுநாறு, கநாசடி நற்றும் யங்கி அலநப்பு தயாகப் னன்டுத்தப்டுதல் ஆகினயற்ிிருந்து 

யாடிக்லகனார் ஆகக்கூடின ர்(கள்), பாது நக்கள் நற்றும் ங்கல ாங்கக ாதுகாத்துக் பகாள்யதற்கு உதயி 

பசய்யதற்காக, சட்ைத்தால் கதலயப்டுநாறு, இந்தக் கணக்லகத் துயங்கும் சநனத்தில், கணக்கு துயங்க யிரும்பும் 

ரின் பகயரி சரிார்ப்பு உட்ை, அயபது அலைனாத்லத ாங்கள் ந ிலவு அலைபம் யலகனில் சரிார்ப்காம். 
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யங்கிக் கணக்லக துயங்கும் ர்(கள்)-இன் அலைனாத்லதக் கண்ைியதற்குத் கதலயனா பாருத்தநா 

ஆயணங்கள் பநாக, யங்கிக் கணக்லகத் பதாைங்குயரின் நிலயா அிபகம் யங்கிக்குத் கதலயப்டுகிது. 

கதலயனா ஆயணங்கள் குித்து கணக்லகத் பதாைங்கும் சநனத்தில் தகயல் பதரியிக்கப்டும். 

கணக்குத் துயங்கும் ர்(கள்) (அதாயது திவு பசய்னப்ட்ை/திவு பசய்னப்ைாத கூட்டு ிறுயங்கள் நற்றும் திவு 

பசய்னப்ட்ை/எருங்கலநக்கப்ட்ை அலநப்புகள்/ ிறுயங்கின் ங்குதாபர்கள் உட்ை), ஆகிகனாரிைநிருந்து எரு 

சநீத்தின புலகப்ைம் நற்றும் ிபந்தபக் கணக்கு ண் (ான்) (PAN) அல்து யருநா யரிச் சட்ைம் (ிரிவு 139A)இன் டி 

அதற்கு நாாக டியம் ண் 60 அல்து 61இல் உறுதிபநாமிலன யங்கி ககாரும். 

கணக்லகத் துயங்கும் அலநப்பு நற்றும் ர்/கள் ஆகிகனாரின் அலைனாத்துக்காகத் கதலயப்டும் ஆயணங்கின் 

யியபங்கல யங்கினாது யாடிக்லகனார் ஆகக்கூடினயர்களுக்கு, யமங்கும். 

o அவ்யப்காது ிர்லணனிக்கப்டும் குலந்தட்ச இருப்புத்பதாலகலனப் பாநரிக்கத் கதலயப்டும், அவ்யாறு 

பாநரிக்கத் தயிால் கட்ைணங்கள் யிதிக்கப்டும் 

o ைப்புக் கணக்கில் உள் இருப்புத் பதாலகக்கு வ்யிதநா யட்டிபம் யமங்கப்ைாது. 

ின்யருயயற்றுக்கு டிிஸ் (DBS) கங்க் இந்தினா ிநிபைட் கசலயக் கட்ைணங்கள் யிதிக்கப்டும்: 

 காகசாலப் புத்தகங்கள் யமங்கப்டுயது 

 குலந்தட்ச இருப்புத் பதாலகலனப் பாநரிக்காநல் இருப்து 

 காகசாலகள் திரும்புயது நற்றும் ி., 

யங்கினின் கட்ைண அட்ையலணனில் ட்டினிைப்ட்ையாறு ி கட்ைணங்கள் அலத்தும். 

 

3. ருய லயப்புத்பதாலகக் கணக்குகள் 

ல்ாத் துலலனச் கசர்ந்த நக்கின் கதலயகள் நற்றும் திர்ார்ப்புகளுக்குப் பாருத்தநா ல்கயறு 

லயப்புத்பதாலகத் திட்ைங்கல யங்கினாது உருயாக்கிபள்து. கநலும் யியபங்கல கயண்டி, யங்கிப் ணினார் 

உங்கல யபகயற்துைன், உங்கள் கதலயக்ககற் ல்கயறு லயப்புத்பதாலகத் திட்ைங்கில் உங்கள் பதலீடு குித்து 

உங்களுக்கு உதயி பசய்யதற்காக நகிழ்வுைன் காத்திருக்கிார்கள். 

தி ர்கள், கூட்டு ிறுயங்கள், ிலபகயட் நற்றும் ப்ிக் ிநிபைட் ிறுயங்கள், இந்து கூட்டுக் குடும்ங்கள் 

(HUFs)/குிப்ிைப்ட்ை கூட்ைலநப்புகள், நற்றும் ியற்ால் ருய லயப்புத்பதாலகக் கணக்குகலத் பதாைங்க படிபம். 

சட்ைத்தால் கதலயப்டுநாறு, கநாசடி நற்றும் யங்கி அலநப்பு தயாகப் னன்டுத்தப்டுதல் ஆகினயற்ிிருந்து 

யாடிக்லகனார் ஆகக்கூடின ர்(கள்), பாது நக்கள் நற்றும் ங்கல ாங்கக ாதுகாத்துக் பகாள்யதற்கு உதயி 

பசய்யதற்காக, சட்ைத்தால் கதலயப்டுநாறு, இந்தக் கணக்லகத் துயங்கும் சநனத்தில், கணக்கு துயங்க யிரும்பும் 

ர்(கள்)/அலநப்ின் பகயரி சரிார்ப்பு உட்ை, அயர்கது அலைனாத்லத ாங்கள் ந ிலவு அலைபம் யலகனில் 

சரிார்ப்காம். கணக்லகத் பதாைங்கும் ர்(கள்)- அலைனாம் காட்டுயதற்குப் பாருத்தநா ஆயணங்கல யங்கி 

கயண்டுகிது. கதலயனா ஆயணங்கள் குித்து கணக்லகத் பதாைங்கும் சநனத்தில் தகயல் பதரியிக்கப்டும். 
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கநலும், கணக்லகத் பதாைங்கும் ர்(கள்)/அலநப்ிைநிருந்து, லகபனளத்திடும் ர்கின் எரு சநீத்தின புலகப்ைம் 

நற்றும் ிபந்தபக் கணக்கு ண் (ான்) (PAN) அல்து யருநா யரிச் சட்ைம் (ிரிவு 139A)இன் டி அதற்கு நாாக டியம் 

60 அல்து 61இல் உறுதிபநாமி ஆகினயற்ல யங்கி ககாரும். 

o கயறு யிதநாகக் கூப்ட்டிருந்தால் நட்டுகந பன்கூட்டிகன ணம் பறுயது அனுநதிக்கப்டும், அப்காது, 

லயப்புத்பதாலக இருந்த காத்துக்கு அதற்கா யட்டி யமங்கப்டுயதுைன், யங்கினால் ரிந்துலபக்கப்ட்ை 

அபாதம் தும் இருப்ின் யிதிக்கப்டும். 

o 7 ாட்களுக்கும் குலயா காம் யங்கினில் இருந்த லயப்புத்பதாலகக்கு யட்டி துவும் யமங்கப்ைாது. 

o லயப்புத்பதாலகக்கா யட்டினாது, குிப்ிட்ை லயப்புத்பதாலகத் திட்ைத்துக்குப் பாருந்தும் யலகனில், 

பைாசிட்தாபரின் பதரிவுக்கு ற், குலக்கப்ட்ை நதிப்ில் எவ்பயாரு நாதபம் அல்து பன்று நாதங்களுக்கு 

எருபல கூட்ைப்ட்டு (அதாயது யட்டி நறுபதலீடு பசய்னப்டுதல்) அல்து பதிர்வுத் கததினன்று 

யமங்கப்டும். 

o லயப்புத்பதாலகலனப் திவு பசய்பம் சநனத்தில் யாடிக்லகனார் பதிர்வு பதாைர்ா அிவுறுத்தல்கல 

யமங்குயது கட்ைானம், அந்தத் தகயல் திவுபசய்து லயக்கப்டும். பதிர்வு சார்ந்த அிவுறுத்தல்கள் இல்ாநல் 

லயப்புத் பதாலகலன ற்கும் பசனல்பல யங்கினில் இல்ல 

o யங்கி லயப்புத்பதாலகக்கா யட்டித் பதாலக, யருநா யரித்துலனால் அவ்யப்காது குிப்ிைப்டும் யபம்பு 

யலப யரி யிதிக்கப்ைாது. தற்காது, எரு பைாசிட்தாபர், எரு கிலனில் எரு ிதினாண்டில் பறும் பநாத்த 

யட்டினாது ரூ.40,000க்கு (பத்த குடிநக்களுக்கு ரூ.50,000) அதிகநாால் அதற்கு யருநா யரித்துலனால் 

அிவுறுத்தப்டும் யிகிதத்தின்டி பாதாப யரி (டிடிஸ்) (TDS) யிதிக்கப்டும். 

o பாதாப யரி ிடித்தம் பசய்னப்ைாநல் லயப்புத்பதாலகக்கா யட்டிலனப் பறுயதற்கு பைாசிட்தாபர் டியம் 

ண் 15G/H, சநர்ப்ிக்காம், அலத அந்த ிதினாண்டின் துயக்கத்தில் பசய்யது ல்து. 

o ைப்ிலுள் யருநா யரி யிதிபலகின்டி ிடித்தம் பசய்னப்ட்ை யரிக்கு, யங்கினாது எவ்பயாரு 

காாண்டும், பதாகுக்கப்ட்ை டிடிஸ் (TDS) சான்ிதலம யமங்கும். யங்கினாது ல்கயறு திட்ைங்களுக்கு 

லயப்புத்பதாலகக்கா யட்டிலன யமங்குகிது. யட்டி யிகிதங்கள் அவ்யப்காது நாற்ினலநக்கப்டுயதுைன், 

பாதுநக்களுக்குத் பதரினப்டுத்தப்டும். 

o புதுப்ிக்கப்டும் பதாலககளுக்கு நட்டுகந நாற்ம் பசய்னப்ட்ை யட்டி யிகிதங்கள் பாருந்தும் ன்துைன், 

ற்ககய உள் லயப்புத்பதாலகக்கு லமன யிகிதத்திககன பதாைர்ந்து யட்டி கிலைக்கும். 

 

4. அடிப்லை கசநிப்பு லயப்புிதிக் கணக்கு (BSBDA): 

அடிப்லை கசநிப்பு லயப்புிதிக் கணக்கு, யமக்கநா யங்கிப் ரியர்த்தலகளுக்கா, குலந்தட்ச இருப்புத் பதாலக 

கதலயப்ைாத, அடிப்லைக் கணக்காகும். ைப்ிலுள் யிதிபலனால் கயண்ைப்டுநாறு, கணக்கு 

லயத்திருப்யருக்கு காகசாலப் புத்தகபம் யமங்கப்டும். 

 

 



குடிநக்கள் சாசம் 

 
 

ஜூல 2022 

5. லநர் கணக்குகள் 

லநரின் பனரில் கணக்கு துயங்கப்ட்டு, கணக்கு துயங்கும் சநனத்தில் குிப்ிைப்ட்டுள் இனல்ா காப்ாபால் 

இனக்கப்ைாம். இருப்ினும், அந்த லநர், கநஜபாகும் காது, அயர் தது காப்ாருைன் அருகிலுள் யங்கிக் 

கிலக்குச் பசன்று, சநீத்தின புலகப்ைம் என்றுைன், கதலயனா அலைனாச் சான்று ஆயணங்கலபம், பகயரிச் 

சான்று நற்றும் லகபனளத்து நாதிரிலனபம் யமங்கி லநர் கணக்லக நாற் கயண்டும். 

கநக கூினலதக் கலைிடிக்காநல் இருந்தால், அத்தலகன லநர் கணக்குகல யங்கினாது தது யிருப்த்துக்கு 

ற் துவும் பசய்யதற்கு யமியகுக்கும் ன்லத யாடிக்லகனார்கள் கயத்தில் பகாள் கயண்டும். 

 

6. கல்யினிவு/கண் ார்லய இல்ாத ரின் கணக்கு 

கல்யினிவு இல்ாதயருக்கு ைப்புக் கணக்கு தயிபப் ி கணக்குகல யங்கினாது பதாைங்காம். பைாசிட்தாபர் 

நற்றும் யங்கி ஆகின இருயருக்கும் பதரிந்த எரு சாட்சிபைன் அந்த ர் யங்கிக்கு கபடினாக யந்தால் அத்தலகன 

ருக்கு கணக்கு பதாைங்க படிபம். யமக்கநாக, அத்தலகன கசநிப்புக் கணக்குகளுக்கு காகசால புத்தகத்துக்கா 

யசதி யமங்கப்ைாது. லயப்பு ிதிலன திரும்ப் பறுதல்/லயப்புத் பதாலக நற்றும்/அல்து யட்டிலன திரும்ச் 

பசலுத்தும் சநனத்தில், அங்கீகரிக்கப்ட்ை அதிகாரினின் பன்ிலனில் கணக்கு லயத்திருப்யர் தது பருயிபல் 

கபலக அல்து குிலன லயக்க கயண்டும், அந்த அதிகாரி அந்த ரின் அலைனாத்லதச் சரிார்க்க கயண்டும். அந்தக் 

கணக்குக்கா யிதிபலகள் நற்றும் ிந்தலகல கல்யினிவு/கண் ார்லய இல்ாத ருக்கு யங்கி அதிகாரி 

யிக்க கயண்டும். 

 

7. கணக்கில் நீதி உள் இருப்ல இந்தயர்கின் யாரிசுகள்/ககாரிக்லக லயப்யர்களுக்கு யமங்குதல் 

ஆர்ி (RBI) ஆல் அிவுறுத்தப்ட்ையாறு, இந்துகா பைாசிட்தாபர்கள் சார்ாகக் ககாரிக்லக லயப்யர்களுக்குக் 

பதாலகலன யமங்குயது கூடினயலப ிலநனாக இருப்லத உறுதிப்டுத்தும் யிதநா லைபலகல யங்கி 

ின்ற்றுகிது. 

பதாலக துயாக இருப்ினும், சட்ைபூர்ய யாரிசுதாபர்கிைநிருந்து யாரிசு சான்ிதலம யங்கி யிபறுத்துயது 

கிலைனாது. இருப்ினும், ஈட்டுறுதிப் த்திபத்லத ற்து உட்ை, ணம் கயண்டிக் ககாரிக்லககலப் ரிசீிப்தில் 

பாருத்தநா ாதுகாப்பு பலகல யங்கி ின்ற்றுகிது. 

இந்துகா பைாசிட்தாபர் யங்கினில் யாரிசுதாபலபப் திவு பசய்திருந்தால், யாரிசுதாபரின் உறுதிகனற்புப் த்திபத்தின் 

உண்லநத்தன்லந குித்து யங்கிக்குத் திருப்திகனற்ட்ை ிகு, பைாசிட்தாபரின் கணக்கில் நீதம் உள் 

இருப்புத்பதாலக யாரிசுதாபர் கணக்கிற்கு நாற்ப்டும்/யாரிசுதாபருக்கு யமங்கப்டும். 

இலணந்து இனக்கப்டும் கணக்காக இருப்ினும், யாரிசுதாபர் யங்கினில் திவு பசய்னப்ட்டிருந்தால் கநற்கண்ை 

லைபலகன ின்ற்ப்டும். 

இலணந்த லயப்புத்பதாலகக் கணக்கில், இலணந்து இனக்கப்டும் கணக்கு லயத்திருப்யரில் எரு இந்துயிட்ைால், 

யங்கினாது, இந்துகா பைாசிட்தாபரின் சட்ைபூர்ய யாரிசுகள் நற்றும் உனிருைன் இருக்கும் பைாசிட்தாபர்(கள்) 
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ஆகிகனாருக்கு இலணந்து பதாலகலன யமங்க கயண்டும். யியபங்களுக்கு தனவுபசய்து டிில் (DBIL) பைாசிட் 

பதாலகலனப் ார்க்கவும். 

யாரிசுதாபர் ினநம் பசய்னப்ைாநல் இருந்து, ினானநா சந்கதகங்கள் துவும் யங்கிக்கு இல்ாத சநனத்தில் 

அல்து பதாலகலனக் ககாருயர்களுக்கு இலைனில் ிபச்சில துவும் இல்ல ன்ால், யங்கினாது, யங்கினின் 

சலனால் அவ்யப்காது அங்கீகரிக்கப்டும் யபம்புயலப சட்ைபூர்ய ஆயணங்கள் குித்து யிபறுத்தாநல், 

இந்துகா ரின் யங்கிக் கணக்கில் இருப்ிலுள் பதாலகலன, சட்ைபூர்ய யாரிசுகள் அலயரும் கசர்ந்து தரும் 

யிண்ணப்ம் நற்றும் ஈட்டுறுதி ஆகினயற்ின் கரில் அல்து தங்கது சார்ாகப் ணத்லதப் பற்றுக்பகாள் 

சட்ைபூர்ய யாரிசுகால் உரிலநனிக்கப்ட்ையருக்கு யமங்கும். இது, சட்ைபூர்ய லைபலகலப் பூர்த்தி பசய்யதில் 

ற்டும் தாநதம் காபணநாக பைாசிட்தாபர்கள் சிபநப்ைக்கூைாது ன்லத உறுதிபசய்யதற்காகச் பசய்னப்டும் 

என்ாகும். 

 

8. கிபபடிட் கார்டுகள் 

கிபபடிட் கார்டு ன்து, தித்துயநா அலைனா ண், கைன் யபம்புள் எரு கட்ைண யசதினாகும், இலதப் பாருட்கள் 

நற்றும் கசலயகள் யாங்குயதற்கு, கைாகப் ணம் யாங்குயதற்கு (ணத்திற்கா யபம்பு யலப) நற்றும் கைன் 

யாங்குயதற்குப் னன்டுத்த படிபம். அதலத் பதாைர்ந்து, யமங்கப்ட்ை பதாலக/கைன் பதாலகலன குிப்ிைப்ட்ை 

காத்தின் இறுதிக்குள் பளலநனாக அல்து குதினயாக திருப்ிச் பசலுத்துநாறு யங்கினால் ககட்கப்ட்டு கார்டு 

உறுப்ிரிைம் யசூிக்கப்டும், நீதபள் பதாலகனாது கார்டு யமங்குயதற்கா யிதிபலகள் நற்றும் 

ிந்தலகின்டி ீடிக்கப்ட்ை கைாகக் கருதப்டும். கார்டு உறுப்ிர் யிதிபலகள் நற்றும் ிந்தலகின் 

அடிப்லைனில் யட்டி யிதிக்கப்டுயதுைன், கார்டு உறுப்ிர் சி சநனங்கில் கட்ைணம் பசலுத்தத் கதலயப்ைாம் 

(யருைாந்திபக் கட்ைணம் கான்லய), அலய கார்டுக்கு யிண்ணப்ிக்கும் சநனத்தில் அல்து கார்டு 

லயத்திருப்தற்கா பதாைர்ின்காது தாயது எரு சநனத்திகா பதியாகத் பதரினப்டுத்தப்டும். 

 யலகனா டிிஸ் (DBS) கங்க் கிபபடிட் அட்லைகிிருந்து யிண்ணப்தாபர்கள் பதரிவு பசய்னாம், இலய 

டிிஸ் (DBS) கங்க் ிபாண்ைட் கார்டுகள் நற்றும் இலணனா ிபாண்ைட் கார்டுகல உள்ைக்கும், ஆால் அலய 

நட்டுகந இல்ல. எவ்பயாரு கார்டும் அதன் தித்தன்லநனா அம்சங்கள் நற்றும் பயகுநதி ன்களுைன் 

யருகின், யிண்ணப்ம் பசய்பம் சநனத்தில் நற்றும்/அல்து அலதத்பதாைர்ந்து ல்கயறு தகயல்பதாைர்பு 

யமிகலப் னன்டுத்திகனா அலய குித்துத் பதரினப்டுத்தப்டும். யங்கினாது, அவ்யப்காது நிகச்சிந்த 

சலுலககல யமங்குயதன் பம் யாடிக்லகனாரின் அனுயத்லத கநம்டுத்துயலத காக்கநாகக் பகாண்டுள்து. 

யாடிக்லகனார் எருயர் கிபபடிட் கார்டுக்காக யிண்ணப்ிக்கும் சநனத்தில். அவ்யப்காது கநற்கசர்க்லக பசய்னப்டும் 

எளங்குபலத் கதலயகின்டி, அந்த யிண்ணப்தாபரின் ககஎய்சி (KYC) யியபங்கல யங்கினாது சரிார்க்கும். 

 

யங்கினின் பகாள்லககின்டி ககஎய்சி (KYC) நற்றும் ி சரிார்ப்புகளுக்காகத் கதலயப்டும் ஆயணங்கின் 

யியபங்கல யாடிக்லகனார் ஆகக்கூடின ர்களுக்கு யங்கினாது யமங்கும். 
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அட்லைகள் ககாபப்ைாநல் யமங்கப்ைாது. எருகயல, ககாபப்ைாத அட்லை யமங்கப்ட்டு, பறுரின் எப்புதல் 

இல்ாநல் அது பசனல் தூண்ைப்ட்ைால், எளங்குபல யமிகாட்டுதல்கின்டி, யங்கினாது கட்ைணங்கல, 

அபாதத் பதாலக தும் இருப்ின் அயற்றுைன் கசர்த்துத் திரும் யமங்கியிடும். அவ்யாறு ககாபப்ைாத அட்லைகள் 

தயாகப் னன்டுத்தப்டுயதால் ற்டும் ந்தபயாரு இமப்புக்கும் யங்கிகன பாறுப்ாகும் 

யமங்கப்டும் அட்லைகள் அல்து அட்லைபைன் கசர்த்து யமங்கப்டும் ி யசதிகளுக்கா எப்புதல் 

பயிப்லைனாதாக இருக்க கயண்டும், உள்ார்ந்த பாருள்தருயதாக இருக்கக்கூைாது. கிபபடிட் கார்டு 

யாடிக்லகனார்களுக்கு, ககாபப்ைாத கைன்கள் அல்து ி கைன் யசதிகள் யமங்கப்ைாது. 

யங்கினாது தன்ிச்லசனாக கிபபடிட் கார்டுகல தபம் உனர்த்தாது அல்து கைன் யபம்புகல உனர்த்தாது. 

யிதிபலகள் நற்றும் ிந்தலகில் ப்பாளது தாயது நாற்ம்/கள் இருந்தாலும் கைன் பற்யரின் பன்கூட்டின 

எப்புதல் பப்டும். 

யங்கினாது ‘நிக பக்கின யிதிபலகள் நற்றும் ிந்தலகல’ (MITCs) யாடிக்லகனாருைன் பதாைர்புக்கா 

ல்கயறு பலகின் பம் யாடிக்லகனார் ஆகக்கூடின ர்கள்/யாடிக்லகனார்களுக்கு யமங்கும். யங்கினாது 

தது இலணனதத்தில் கட்ைணங்களுக்கா அட்ையலணலனக் காட்சிப்டுத்துயதுைன், அலத MITC உைன் கசர்த்து 

யாடிக்லகனார் ஆகக்கூடின ர்கள்/யாடிக்லகனார்களுக்கு யமங்கும். கநலும் ன்ாகப் புரிந்துபகாள்யதற்காக 

யருைாந்திப சதயதீ யிகிதங்கள் (ிஆர்) (APR) நற்றும் கார்டு நீதா தாநதக் கட்ைணம் கணக்கிைப்டும் பலனாது 

உதாபணங்களுைன் யிக்கப்ட்டுள்து. 

எரு குிப்ிட்ை நாதத்தில் கார்டு னன்ாட்டில் இருக்கும்ட்சத்தில், அந்த நாதத்துக்கா கட்ைணங்கள் நற்றும் 

ரியர்த்தலகலக் காட்டும் யிதநாக யங்கினாது கார்டு உறுப்ிருக்கு எரு நாதாந்திப அிக்லகலன அனுப்பும். 

கார்டு னன்ாட்டுல் இருந்தாலும், அந்தக் குிப்ிட்ை நாதத்தில் ரியர்த்தலகள் துவும் இல்ல ன்ால் 

யாடிக்லகனார்களுக்கு அிக்லககள் அனுப்ப்ைாது. கார்டு கணக்கு ைப்ில் இருப்தற்காகவும், அபாதக் 

கட்ைணங்கள் யிதிக்கப்டுயலதத் தடுப்தற்காகவும் கட்ைணத்துக்கா தயலணத் கததிக்குள் குலந்தட்ச தயலணத் 

பதாலகனாயது பசலுத்தப்டுயலத யாடிக்லகனார்கள் உறுதிப்டுத்த கயண்டும். எருகயல குதினவு கட்ைணம் 

பசலுத்தப்ட்ைால், யட்டி இல்ாக் காம் துவும் இருக்காது ன்துைன், சபாசரி அன்ாை இருப்பு பல பம் யட்டிக் 

கட்ைணங்கள் யிதிக்கப்டும் (புதிதாக யாங்கப்டும் தாயது உட்ை). 

கார்டின் நீதா ிலுலயத் பதாலகக்காகப் பப்டும் கட்ைணங்கிிருந்து அந்த ஆலணனிலுள் அலத்து யரிகள், 

கட்ைணங்கள் நற்றும் ி பதாலககள், யட்டிக் கட்ைணங்கள், பன் ணநாகத் தபப்ட்ை ணம் நற்றும் பகாள்பதல்கள் 

ஆகினலய அதிிருந்து கமிக்கப்டும். 

 

எருகயல எரு கார்டு பதாலந்துயிட்ைால், திருைப்ட்ைால், தயியிட்ைால் அல்து கயறு னாபாயது எருயருக்கு ின் 

(PIN) அல்து ி ாதுகாப்புத் தகயல்கள் பதரிந்தால் யாடிக்லகனார்கள் 24-நணி கப டிிஸ் (DBS) கங்க் உதயி 

லநனம் பம் யங்கிலனத் பதாைர்புபகாள் கயண்டும். கிபபடிட் கார்டுகளுக்கா டிிஸ் (DBS) கங்க் உதயி லநன 

பதாைர்பு ண் கீகம தபப்ட்டுள்து: 
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கார்டுகள் உதயிலநனம் - 1860 267 6789 நற்றும் நின்ஞ்சல்: SuperCardCare@dbs.com. ின்யரும் ந்தபயாரு 

சூழ்ிலனிலும் எரு புகார் திவு பசய்யதற்கு அல்து உங்கள் அட்லைலன பசனிமக்கச் பசய்யதற்கு ங்கல 

உைடினாகத் பதாைர்புபகாள்வும்: 

 உங்களுலைன டிிஸ் (DBS) கிபபடிட் கார்லை ீங்கள் பதாலத்துயிட்டீர்கள். 

 ீங்கள் கநற்பகாள்ாத எரு ரியர்த்தலக்காக உங்களுக்கு எரு ச்சரிக்லகச் பசய்தி யந்துள்து. 

உங்கது கிபபடிட் கார்டு கநாசடினாக அல்து அனுநதினின்ிப் னன்டுத்தப்டுயதாக ீங்கள் சந்கதகப்டுகிரீ்கள் 

 ீங்கள் ணம் டுப்தற்காக டிம் (ATM)- னன்டுத்திரீ்கள் ஆால் ணம் யபயில்ல. 

கைன் தகயல் ிறுயங்கள் (எளங்குபல) சட்ைம், 2005-இன் டி, ிப்பு சார்ந்த யியபங்களுைன் கசர்ந்து, ைப்பு 

இருப்பு, திருப்ிச் பசலுத்தல் யபாறு நற்றும் ி உள்ிட்ை, ஆால் இலய நட்டுகநனல்ாத கைன் சார்ந்த 

தகயல்கல ஆர்ி (RBI)-ஆல் அங்கீகரிக்கப்ட்ை கைன் அலநப்புகளுைன் யங்கினாது கிர்ந்துபகாள்ளும். 

கட்ைணங்கள் பதாைர்ா சர்ச்லசகள் தாயது இருந்தால், யங்கிக்கு உைடினாகத் தகயல் பதரியிக்க கயண்டும், 

யங்கினாது இமப்ீட்டுக் பகாள்லக/ஆர்ி யமிகாட்டு பிகள் அவ்யப்காது யமிகாட்டும் யிதநாக உட்புச் 

பசனல்பலலனப் ின்ற்றும். அத்தலகன தகயல் கிலைக்கப்பற்தும், அந்தக் கட்ைணத்லத யங்கினாது 

தற்காிகநாகத் திரும்ப்பறும். அலதத் பதாைர்ந்து யிசாபலணகள் படிந்த ிகு, அத்தலகன கட்ைணங்களுக்கா 

பாறுப்பு கணக்கு லயத்திருப்யர்/அட்லை லயத்திருப்யலபகன சாரும் ன்று உறுதி பசய்னப்ட்ைால், அந்தக் 

கட்ைணநாது அலதத் பதாைர்ந்து யரும் அிக்லகனில் நீண்டும் கசர்க்கப்டும். யங்கினின் இலணனதத்தில் உள் 

குலதரீ்ப்புக் பகாள்லகனின்டி கயறு தாயது புகார்கள்/குலகள் குித்து யங்கிக்குத் தகயல் பதரியிப்தற்கு 

புகார்தாபருக்கு எரு குிப்ிட்ை கா அவு உண்டு. கார்டு உறுப்ிர், எரு ில்ிங் சர்ச்லச குித்து யங்கிக்குத் 

பதரியித்தால், சர்ச்லச தரீ்வு காணப்டும் யலப அலநப்புக்கு அிக்லகனிப்லத யங்கினாது ிறுத்திலயக்கும். 

 

அட்லைகள் கநாசடினாகப் னன்டுத்தப்டுயதற்கா பனற்சி குித்து யாடிக்லகனார்கள் உைடினாக யங்கினிைம் 

புகாபிக்க கயண்டும்; இதன் பம் கார்லை கநலும் னன்டுத்தாநல் பசனிமக்கச் பசய்னாம். டிிஸ் (DBS) உதயி 

லநனத் பதாலகசி ண்/நின்ஞ்சல் ஆகினயற்லப் னன்டுத்தி இவ்யாறு புகாபிக்காம். யாடிக்லகனார்கள் 

ல்ா கபங்கிலும் தங்கது சநீத்தின பநாலல் ண் யங்கினில் திவு பசய்னப்ட்டிருப்லத உறுதிப்டுத்த 

கயண்டும். கிபபட்டி கார்டு யமங்கப்டும் சநனத்திலும், யங்கிக் கணக்கு துயங்கும் சநனத்திலும், யாடிக்லகனார்கள் 

தங்களுலைன பநாலல் ண்கல யங்கிபைன் கட்ைானம் கிர்ந்துபகாள்த் கதலயப்டும்.. கட்ைணச் 

சான்ிப்புகலப் கிர்ந்துபகாள்யது கான் யாடிக்லகனாரின் கயக் குலவு காபணநாக இமப்பு கரும் 

ிகழ்வுகில், அனுநதினற் ரியர்த்தல குித்து யங்கிக்கு யாடிக்லகனார் பதரினப்டுத்தும் யலப இமப்பு 

பளயதும் யாடிக்லகனாலபகன கசரும். அனுநதினற் ரியர்த்தலலனத் பதரியித்த ிகு தாயது இமப்பு 

ற்ட்ைால் அலத யங்கி ற்றுக்பகாள்ளும். 

 

அதுகாகய, யங்கி அல்து அதன் ணினார்கின் தயறு/கயக்குலவு/குலாடு காபணநாக இமப்பு 

ற்ட்டிருந்தால், அத்தலகன ரியர்த்தலகளுக்கா பாறுப்பு யங்கிலனகன கசரும். 
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யிரியா கார்டு உறுப்ிர் யிதிபலகள் நற்றும் ிந்தலகள், நிகபக்கின யிதிபலகள் நற்றும் ிந்தலகள் & 

பாருத்தநா கிபபடிட் கார்டு தகயல்களுக்கு தனவுபசய்து ின்யரும் யங்கினின் இலணனதத்துக்கு யபவும் 

www.dbsbank.com/india. 

 

ி கசலயகள் 

1. ிலனா அிவுறுத்தல்கள்: 

எரு கணக்கிிருந்து அகத கிலனிலுள் ி கணக்கிற்கு அல்து யங்கினின் கயறு கிலனிலுள் கணக்கிற்கு 

பதாலக அனுப்யதற்காக/பசலுத்துயதற்காக யங்கிக்கு ிலனா அிவுறுத்தல்கள் யமங்கப்ைாம். 

2. யாரிசு ினநம் 

o அலத்து லயப்புத்பதாலகக் கணக்குகளுக்கும் யாரிசு ினந யசதி உண்டு, திப்ட்ை ிலனில் (அதாயது 

தினாள்/ இலணந்து இனக்கப்டும் கணக்குகள் நற்றும் திபரிலந ிறுயம் என்ின் கணக்குகள்) 

பதாைங்கப்டும் கணக்குகளுக்கு நட்டுகந யாரிசு ினநம் உண்டு, அதாயது எருயரின் ிபதிிதி ன் 

ிலனில் பதாைங்கப்டும் கணக்குகளுக்கு இல்ல. 

o யாரிசு ினநம் குித்த கநதிகத் தகயல்களுக்கு ீங்கள் தனவுபசய்து, டிில் (DBIL) லயப்புத்பதாலகக் 

பகாள்லகலன ார்க்கவும் 

o கணக்கு லயத்திருப்யர் தது யாழ்ாின் ந்தச் சநனத்திலும் யாரிசுதாபலப ினநம் பசய்னாம், இபத்து 

பசய்னாம் அல்து நாற்ாம். கணக்கு லயத்திருப்யரின் எப்புதின் பம் யாரிசு ினநத்தில் நாற்ம் 

பசய்னாம். பருயிபல் கபலகக்கு இபண்டு சாட்சிகள் கட்ைானம் சான்பாப்நிை கயண்டும். லகபனளத்தாக 

இருப்ின் சாட்சிகள் னாரும் கதலய இல்ல. 

o லநர் எருயருக்கு ஆதபயாகவும் யாரிசுதாபர் ினநம் பசய்னப்ைாம். 

o தற்காதுள் கணக்குகளுக்கு யாரிசுதாபர் ினநம் பசய்னப்ைாநல் இருந்தால், கிலகில் கிலைக்கும் 

டியத்லத (DA1) பூர்த்தி பசய்யதன் பம் கணக்கு லயத்திருப்யர்கள் யாரிசுதாபர் ினநம் பசய்னாம். 

o யாடிக்லகனார்கள் (புதினயர்கள் நற்றும் லமனயர்கள்) இதுயலபனில் அந்த யசதிலனப் னன்டுத்தாநல் 

இருந்தால் அலதப் னன்டுத்திக்பகாள் அிவுறுத்தப்டுகிார்கள். 

 

3. ணம் அனுப்பும் கசலய 

பாருந்தும் யபம்புகளுக்குள், யலபகயால அல்து நின்ணு பதாலக ரிநாற்ம் (ஆர்ி (RBI) பம் 

இனக்கப்டுயது) பபம், யங்கி யிதிகின்டி குிப்ிட்ை கட்ைணத்லதச் பசலுத்துயதன் பபம், எரு 

லநனத்திிருந்து நற்பாரு லநனத்திற்கு யாடிக்லகனார்கள் பதாலகலன அனுப்ாம், இது ல்கயறு 

அலநயிைங்கில் கிலைப்லதப் பாறுத்து அலநபம். 
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4. யலபகயால 

ரூாய் 50,000 நற்றும் அதற்கும் அதிகநா பதாலகக்கா யலபகயாலகள் யாடிக்லகனாரின் கணக்கில் ிடித்தம் 

பசய்னப்டுதல் அல்து காகசாலகள் அல்து யாங்குயபால் யமங்கப்டும் ி ஆயணங்களுக்கு திபாக 

யமங்கப்டும், ணம் பசலுத்தப்ட்டு யமங்கப்ைாது. அலதப்கான்க, ரூ. 20,000 நற்றும் அதிகநா பதாலகக்கா 

ணநிப்புகள் யங்கி அலநப்புகள் பநாக யமங்கப்டும், ணநாக யமங்கப்ைாது. கட்ைணம் பப்ைாலந 

அிவுறுத்தலப் பாநல் யலபகயால யமங்குதல்: 

யங்கினாது, ஆர்ி-ஆல் அிவுறுத்தப்ட்ையாறு, காதுநா ஈட்டுறுதினின் அடிப்லைனிலும், ணம் பறும் 

யங்கினிிருந்து கட்ைணம் பப்ைாலந அிவுறுத்தலப் பாநலும் ரூ. 5,000 யலபனிா பதாலகக்கு கல் 

யலபகயாலலன யமங்கும். 

கல் யலபகயால யமங்குயதற்கா கா அவு: 

யங்கினாது, ஆர்ி-ஆல் அிவுறுத்தப்ட்ையாறு, கல் யலபகயாலக்கா ககாரிக்லக பப்ட்ைதிிருந்து 

திலந்து ாட்களுக்குள் யமங்கும். 

 

5. ண ஆலண (அதாயது ணம் யமங்கல் ஆலண, யங்கினாரின் காகசால) 

ரூ. 50000 நற்றும் அதிகநா பதாலகக்கா ண ஆலண யமங்குதல்/ணம் யமங்குதல் யங்கிக் கணக்கின் பநாக 

நட்டுகந யமங்கப்ை கயண்டும். 4 யம்ர் 2011 கததினிட்ை ஆர்ி (RBI) சுற்ிக்லக ண் DBOD.AML BC.ண் 

47/14.01.001/2011-12-டி1 ப்பல் 2012 பதல் காகசால/கட்ைண ஆலண/யலபகயாலனின் பசல்லுடிக் காம் 3 (பன்று) 

நாதங்காக இருக்கும். காகசாலகள்/கட்ைண ஆலண/ யலபகயால ஆகினலய யமங்கப்ட்ை கததினிிருந்து 

பன்று நாதங்களுக்குப் ிகு சநர்ப்ிக்கப்ட்ைால் யங்கினாது அயற்றுக்கு ணநிப்பு கநற்பகாள்க்கூைாது. 

யாங்குயரின் ளத்துப்பூர்யக் ககாரிக்லகனின் கரில், யமங்கும் கிலனால் இது நீண்டும் பசல்த்தக்கதாக 

நாற்படிபம். 

 

6. ணநாக்கல் கசலய 

இந்தின ரிசர்வ் யங்கினால் யமங்கப்டும் அிவுறுத்தல்களுக்கு ற் டிிஸ் (DBS) கங்க் இந்தினா ிநிபைட் 

காகசாலலன ணநாக்கல் கசலயலனக் பகாண்டுள்து, இது யங்கினால் யமங்கப்டும் ணநாக்கல் கசலய குித்த 

யியபங்கல யமங்குகிது. 

 

7. அளக்கலைந்த/கசாக சிலதந்த ரூாய் காட்டுகல நாற்ித்தருதல் 

யங்கினின் அலத்துக் கிலகளும் அலத்து நதிப்புலைன, அளக்கலைந்த/கசாகச் சிலதந்த ரூாய் காட்டுகள் 

நற்றும் குிப்ிட்ை கயறு யலக சிலதந்த காட்டுகல கட்ைணநின்ி நாற்ித் தரும். இது பதாைர்ாக ஆர்ி (RBI) 

யமிகாட்டுதல்கல யங்கி ின்ற்றுகிது. சிலதந்த ரூாய் காட்டுகள் அசாகவும், சிலதவுகள் சந்கதகத்லத 

ற்டுத்தாநலும், கநாசடினிால் ற்ட்ைதாகவும் இல்ாநல் இருக்கும்ட்சத்தில், அயற்ல நாற்ித்தப யங்கிகளுக்கு 

ஆர்ி (RBI) அனுநதினித்துள்து. 
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ரூாய் காட்டுகள் நற்றும் அளக்கலைந்த நற்றும் சிலதந்த காட்டுகல நாற்ித்தருதல் குித்த ி யியபங்களுக்கு 

ஆர்ி (RBI) இலணன தத்திலுள் ின்யரும் இலணப்லப் ார்க்கவும் https://rbi.org.in/Scripts/ic_exchangeofnotes.aspx 

 

8. லயப்புத்பதாலககளுக்கா யட்டி 

ல்கயறு லயப்புத்பதாலகத் திட்ைங்கின்டி, யங்கினாது லயப்புத்பதாலகக்கா யட்டிலன யமங்குகிது 

(யியபங்களுக்கு தனவுபசய்து அருகிலுள் ங்கள் கிலலனத் பதாைர்புபகாள்வும் அல்து ின்யரும் ங்கது 

இலணன தத்துக்கு யருலகதபாம் www.dbs.com/in). யட்டி யிகிதங்கள் அவ்யப்காது நாற்ினலநக்கப்டுயதுைன், 

பாதுநக்களுக்குத் பதரினப்டுத்தப்டும். புதுப்ிக்கப்டும் பதாலககளுக்கு நட்டுகந நாற்ம் பசய்னப்ட்ை யட்டி 

யிகிதங்கள் பாருந்தும் ன்துைன், ற்ககய உள் லயப்புத்பதாலகக்கு லமன யிகிதத்திககன பதாைர்ந்து யட்டி 

கிலைக்கும். 

 

9. கசலயக் கட்ைணங்கள் 

யங்கினாது யாடிக்லகனார்களுக்கு ல்கயறு கசலயகல யமங்குகிது, அயற்றுக்கு கசலயக் கட்ைணங்கள் 

யிதிக்கப்டும். இந்தக் கட்ைணங்கள் அவ்யப்காது நீாய்வு பசய்னப்டுகின்/திருத்தப்டுகின். பதாலககலப் 

ணநாக்கல் நற்றும் பசலுத்தல், உத்தபயாதங்கள் யமங்குயது, கல் ஆயணங்கள்/அிக்லககள் யமங்குயது 

ஆகினயற்றுக்காக கசலயக் கட்ைணங்கள் யிதிக்கப்டும். ககாரிக்லகனின் கரில் கசலயக் கட்ைணங்கின் யியபங்கள் 

கிலைக்கச் பசய்னப்டும். கசலயக் கட்ைணங்கில் உத்கதசிக்கப்ட்ை நாற்ங்கள் தும் இருப்ின் அந்தத் தகயல 

ாங்கள் யாடிக்லகனார்களுக்கு பன்கூட்டிகன யமங்குகயாம். யங்கிப் ரியர்த்தலகள் நற்றும் ய கநாண்லந 

பதாைர்ா கட்ைணம், ின்யரும் ங்கது இலணன பகயரினில் கிலைக்கிது www.dbs.com/in 

 

10. அந்ினச் பசாயணி யணிகம் 

யங்கினாது தது கிலகின் பம் பந்த யபம்ிா அந்ினச் பசாயணி கசலயகல அலத்து 

யாடிக்லகனார்களுக்கும் யமங்குகிது. அந்ினச் பசாயணி கநாண்லநச் சட்ைம் 1999(FEMA)-இன் கீழ் யிதிகள் 

நற்றும் எளங்குபலகளுக்கு உட்ட்டு அலத்து அந்ினச் பசாயணி ரியர்த்தலகளும் கநற்பகாள்டுகின். 

கநதிகத் தகயல்களுக்கு, தனவுபசய்து கிலலனத் பதாைர்புபகாள்க அல்து ங்கது இலணனதத்லதப் 

ார்லயனிைவும் 

 

11. காப்ீட்டுச் கசலயகள் 

இந்தின காப்ீட்டு எளங்குபல நற்றும் கநம்ாட்டு ஆலணனம் (IRDAI), யமங்கின 0257 ன் திவுச் சான்ிதழ் 

ண்ணுள் நற்றும் ின்யரும் பகயரினில் தது திவு பசய்னப்ட்ை அலுயகத்லதக் பகாண்டுள் டிிஸ் (DBS) 

கங்க் இந்தினா ிநிபைட் ஜிஃப் ண். 11 & 12, ககிைல் ானிண்ட் ிககஸ் (BKS) நார்க், கன்ாட் ிகஸ், பைல்ி-

110001, ின்யரும் இலணன பகயரினில் குிப்ிைப்ட்டுள் காப்ீட்டு ிறுயங்களுக்கு கூட்டுப் பருிறுய பகயர் 

ஆகும் 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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டிிஸ் (DBS) கங்க் இந்தினா ிநிபைட் (யங்கி) இமப்புக்கா அானத்லத ற்காது அல்து எரு காப்ீட்ைாபாகச் 

பசனல்ைாது. காப்ீட்டுக்கா எப்ந்தம் காப்ீட்டு ிறுயம் நற்றும் காப்ீடு பசய்யருக்கு இலைனிாது, யங்கி 

நற்றும் காப்ீடு பசய்யருக்கு இலைனிாது கிலைனாது. ாிசிகின் துல்ினத்தன்லந நற்றும் பளலநத்தன்லந 

குித்து யங்கி வ்யலகனா உத்தபயாதத்லதபம் யமங்கயில்ல. உங்கது காப்ீட்டு எப்ந்தம் காபணநாக ற்டும் 

ந்தபயாரு பாறுப்பு அல்து இமப்லபம் யங்கி ற்கயில்ல. காப்ீட்டுச் கசலயகல யங்கினின் 

யாடிக்லகனார்கள் னன்டுத்திக்பகாள்யது ன்து பற்ிலும் தன்ார்யத்திாது ன்துைன், யங்கினிிருந்து 

கயறு ந்தபயாரு கசலயலனபம் பறுயதுைன் பதாைர்புலைனது இல்ல. ஸ்ன்ி (ISNP) திவு பசல்லுடினாதல். 

 

எரு படிவுக்கு யரும் பன், அான காபணிகள், யிதிபலகள் நற்றும் ிந்தலகள், யிதியிக்குகள் குித்த கநதிக 

யியபங்களுக்கு, காப்ீட்டு ிறுயத்தின் யிற்ல லககனடுகலபம், ாிசினின் யிதிபலகள் நற்றும் 

ிந்தலகலபம் கயநாகப் டிக்கவும். ைப்ிலுள் யரிச் சட்ைங்கின்டி யரிச் சலுலககள் உண்டு, அலய 

நாறுதலுக்கு உட்ட்ைது 

 

12. பதலீட்டுச் கசலயகள் 

டிிஸ் (DBS) கங்க் இந்தினா ிநிபைட் எரு யிிகனாகஸ்தபாகச் பசனல்டுகிது, கநலும் பஸ்ப ிதித் திட்ைங்கள் 

கான் பன்ாம் தபப்பு பதலீட்டுச் கசலயகல யிற்ல பசய்யதற்கா யிிகனாக உரிநத்லதப் பற்றுள்து. 

பசனாக்கம் நட்டும் ன் பலனின் கீழ் பஸ்ப ிதி ரியர்த்தலகளுக்கா யிிகனாகஸ்தபாக டிிஸ் (DBS) 

கங்க் பசனல்டுகிது. பஸ்ப ிதி யிிகனாகஸ்தர் (ம்ஃப்டி) (MFD) ன் டிிஸ் (DBS)-இன் ங்கு பஸ்ப ிதி 

பதாைர்ாக யாடிக்லகனாருக்கா தகயல்பதாைர்புகள் அலத்திலும் குிப்ிட்டுக் காட்ைப்ட்டுள்து. 

 

டிிஸ் (DBS) கங்க் இந்தினா ிநிபைட் ARN-155319- ன் ம்ஃப் (AMFI) திவு ண்லணப் பற்றுள்து. பசாத்து 

கநாண்லந ிறுயங்கள் (ம்சி) (AMCs) யசம் சநர்ப்ிக்கப்டும் அலத்து யிண்ணப்ப் டியங்கிலும் இந்த 

ஆர்ன் (ARN) 1 நார்ச் 19 பதல் னன்டுத்தப்ட்டு யருகிது. யிற்லப் ணினார்கின் இபன் (EUIN) (ணினார் 

தித்துய அலைனா ண்) யியபலணனாக்கம் டிிஸ் (DBS) கங்க் இந்தினா ிநிபைட் யசம் இருக்கும். 

யங்கினாது 21 ம்சி (AMCs) உைன் எரு எப்ந்தத்லதக் பகாண்டுள்து, அலய பதாமில்துல பம் (AUM)இல் 90% 

உள்ைக்கியிடும். பஸ்ப ிதி கான் பதலீட்டுச் கசலயகள் 4 யமிகில் யிற்ல பசய்னப்டுகிது கில, கில-

அங்கீகாபம் பற் ர், இலணன யங்கிச் கசலய நற்றும் டிஜிகங்க் பநாலல் பசனி. 

 

டிில் (DBIL) இபண்டு யடியங்கில் இனங்குகிது: 

 

பசனல்டுத்தல் நட்டும்: 
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பசனாக்கம் நட்டும் ன் பலனின் கீழ் பஸ்ப ிதி ரியர்த்தலகளுக்கா யிிகனாகஸ்தபாக டிிஸ் (DBS) 

கங்க் பசனல்டுகிது. 

 

ரிந்துலப யடியம்: 

 

டிிஸ் (DBS) யங்கி, அிபகம் பசய்யர் ன் ங்காற்றும், அதில் கசலய யமங்குபால் யமங்கப்டும் யியபங்கின் 

அடிப்லைனில், யாடிக்லகனார் பதலீடு பசய்யது குித்த படிலய டுப்ார். டிிஸ் (DBS) யங்கி ரியர்த்தலலன 

ிதாக்கும், அதில் ந்த பக்கினப் ங்லகபம் ஆற்ாது. 

இருப்ினும், ாங்கள் ந்தபயாரு பன்ாம் தபப்பு கசலயகலபம் யாடிக்லகனார்களுக்குப் ரிந்துலப பசய்பம் பன் 

யாடிக்லகனார் அான நதிப்ீடு*, பாருத்தத்தன்லந நற்றும் உசிதத்தன்லந கசாதலகல டிிஸ் (DBS) 

கநற்பகாள் கயண்டிபள்து. 

 

*ஆர்ி (RBI) பயினிட்டுள் யாடிக்லகனார் உரிலநகின் சாசம், ைத்லத பி (இந்தின யங்கிக் குினீடுகள் நற்றும் தபிலகள் 

யாரினத்தால் ிபகைப்டுத்தப்ட்ையாறு) நற்றும் ஆர்ி ம்டி (RBI MD) – ிதிச் கசலயகில் தபப்ட்டுள் எட்டுபநாத்த யமிகாட்ைின் 

கீழ் கதலயப்டுநாறு, 

 

ம்சி (AMC)இிருந்து டிில் (DBIL) பற் கநிரன் பதாைர்ா யியபங்கள் இலணனதத்தில், ின்யரும் 

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

insuranceproducts.pdf 

 

13. தங்கப் த்திபங்கள் 

தங்கப் த்திபங்களுக்கா கசலயக்கு ஆர்ி (RBI) அியித்த பறும் அலுயகநாக (ஆர்ஏ) (RO) டிிஸ் (DBS) கங்க் 

இந்தினா ிநிபைட் (டிில்) (DBIL) பசனல்டுகிது.தது ினநிக்கப்ட்ை கிலகின் பம் தது 

யாடிக்லகனார்கள் அலயருக்கும் – திர்கள் நற்றும் திர் அல்ாதயர்களுக்கு (இந்து கூட்டுக் குடும்ங்கள் 

(HUFs), அக்கட்ைலகள், ல்கலக்கமகங்கள் நற்றும் பதாண்டு ிறுயங்கள்) தங்கப் த்திபங்கல டிில் (DBIL) 

யமங்குகிது. தது யாடிக்லகனார்களுக்கு தங்கப் த்திப கசலயலன யமங்குயதற்காக, இந்தின அபசாங்கம்/இந்தின 

ரிசர்வ் யங்கினால் அவ்யப்காது பயினிைப்டும் பாருத்தநா அியிப்ாலணகில் குிப்ிைப்ட்டுள் தகுதி 

ிந்தலகள் நற்றும் ி யிதிபலகள் நற்றும் ிந்தலகல டிில் (DBIL) ின்ற்றுகிது. 

 

14. குலதரீ்ப்புக் பகாள்லக: 

டிிஸ் (DBS) கங்க் இந்தினா ிநிபைட்-இல், ங்கது நதிப்புநிக்க யாடிக்லகனாபா உங்களுக்குத் தகுதினா 

நிகச்சிந்த கசலயலன நட்டுகந ீங்கள் பறுகிரீ்கள் ன்லத ாங்கள் உறுதிப்டுத்த யிரும்புகிகாம். 

யங்கினின் குலதரீ்ப்புக் பகாள்லக ின்யரும் பகாள்லககலப் ின்ற்றுகிது: 

 யாடிக்லகனார்கள் ல்ா கபங்கிலும் ினானநாக ைத்தப்டுயலத. 
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 யாடிக்லகனார்கள் பதரியிக்கும் புகார்கள் நரினாலதபைனும், சரினா சநனத்திலும் லகனாப்டுயலத. 

 யாடிக்லகனார்கள் தங்கது புகார்கல அலநப்ிற்குள் உள் கநதிகாரிகிைம் பதரியிப்தற்கா யமிகள், 

நற்றும் தங்கது புகார்களுக்கு அிக்கப்ட்ை தரீ்வு குித்து நிலவு இல்ல ன்ால் அயர்கது 

உரிலநகள் குித்து யாடிக்லகனார்களுக்குத் பதரியிக்கப்டுதல். 

 யங்கிப் ணினார்கள் ல் ம்ிக்லகபைனும், யாடிக்லகனார்கின் ன்களுக்காக ாபட்சம் இன்ிபம் 

ணினாற்றுதல். 

எருகயல, தாயது எரு ிலனில், ங்கது கசலயகள் உங்கள் திர்ார்ப்புக்கு ற் இல்ல ன்று ீங்கள் 

ிலத்தால், ீங்கள் பசய்னகயண்டினது: 

ின்யரும் இலணன பகயரினில் யங்கினின் இலணனதத்தில் கிலைக்கும் யங்கினின் குலதரீ்ப்புக் பகாள்லகலனப் 

ார்லயனிைாம்: 

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

குலதரீ்ப்புக் பகாள்லகனாது உங்கள் புகாலபத் பதரியிப்தற்கா பதாைர்பு யியபங்கள், கா அவுகள் நற்றும் 

கநதிகாரிகள் பதாைர்ாக உங்களுக்கு உதவும். எருகயல யங்கி அித்த தரீ்வு குித்து உங்களுக்குத் திருப்தி 

இல்ல ில், இந்தக் பகாள்லகனாது அந்தச் பசனல்பல குித்தும், யங்கி குலதரீ் அலுயலப வ்யாறு 

அணுகுயது ன்து குித்தும் உங்களுக்கு யமிகாட்டுகிது. 
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