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బ్యాంక ాంగ్ పరిశ్రమ దాని సామాజిక-ఆరిిక ఉదదేశాలను సాధ ాంచట్నిక  మరియు మరిాంత మాంద  వినియోగదారులను తన దగగరకు తెచుుకునే పరక రయా సమరిత అాంతిమాంగా 

వినియోగదారుల సాంతృప్తిప్ ైన ే ఆధారపడి ఉాంట ాంద . అని మేము బలాంగా నముుతాము సాంతృప్తి  చెాంద న వినియోగదారుడద మా వ్ాయపారాం అభివృద ి  చెాందడాంలో 

ముాందుగా ఉాండద సాధనాం. 

ఖాతాదారులకు మరిాంత స్నేహపూరవక మితరర డు కాగలాందులకు బ్యాంకు దావరా ఖాతాదారుల స్నవల పతరాం పరచురణ యొకక ఆవశ్యకత ఉనేదని DBS Bank 

గమనిాంచాంద . 

ఈ పతరాం డిబిఎస్ బ్యాంక్ ఇాండియా లిమిటెడ్ వినియోగదారు సాంతృప్తి క ై వ్ారి నిబదితను హ ైల ైట్ చదసుి ాంద , దనీితో మా అధ కారులు మరియు స్తబబాంద తో అక ాంటబిలిట ి

మరియు బ్ధయతను నిరాి రిాంచుకోవచుు. వినియోగదారులకు ఈ అధ కారపతరాం మా నిబదితలు మరియు బ్ధయతలే కాకుాండా పరిష్ాకర మారాగ లు కూడా వివరిసుి ాంద  

అాంతదకాక వినియోగదారు-బ్యాంకర్ సాంబాంధాంలో ఆరోగయకరమ ైన అభ్్యసాల కొరకు వినియోగదారుల భ్్గాంలో ఉాండద కరివ్ాయలు కూడా నిరుి ష్టాంగా చెబుతరాంద . 

నాయయమ ైన బ్యాంక ాంగ్ అభ్్యసాలను పరమోట్ చదయడానిక  మరియు వినియోగదారుల స్నవక  సాంబాంధ ాంచ వివిధ యాక టవిటీస్ ప్ ై సాంబాంధ త సమాచారానిే ఇవవడానిక  

కూడా అధ కారపతరాం స్తదిాం చదయబడిాంద . 

మేము ఈ అధ కారపతరా నిే తీసుకురావడాంలో మాకు సహాయపడిన రిజర్వ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇాండియా మరియు ఇాండియన్ బ్యాంక్్ అసో స్తయేష్న్ దావరా అాంద ాంచబడడ  

పర ర తా్హాం మరియు మారగదరశకానిే శాా ఘిసుి నాేము. మేము మా వినియోగదారులతో నిరాంతరాంగా సాంపరద ాంపులు నిరవహిసాి ము మరియు అాంచనా వ్ేయడానిక , 

మ రుగుపరచుకోడానిక  మరియు మా దావరా అాంద ాంచబడుతరనే స్నవలు పరిధ ని విసిరిాంచడానిక  వ్ారి అభిపరా యానిే అడుగుతాము. మా అాందరు వినియోగదారులను 

బ్యాంక్ దావరా అాంద ాంచబడుతరనే వివిధ స్నవల గురిాంచ వ్ారి అనుభవ్ాలను పాంచుకోమని మరియు ఈ అధ కారపతరాం ప్ ై వ్ాయఖాయనిాంచమని అభయరిిాంచడమ ైనద . 

 

సూచన 

ఈ పతరాంలో ఇవవబడిన సమాచారాం జుల ై 2022 నాటది  మరియు మారుుక /రివిజన్క  లోబడ ిఉాంట ాంద . ఈ పతరాం డిబిఐఎల్కే పరిమితాం. ఈ పతరా నిే హకుకలు మరియు 

కరివ్ాయలు కలిుసూి  ఉాండద చటట  పతరాంగా పరిగణ ాంచ కూడదు. ఇద  వినియోగదారునిక  మరియు బ్యాంకర్క  మధయన మాంచ అరి చదసుకోవడానిే ప్ ాంచడానిక . వివిధ 

స్నవలు/సదుపాయాల ప్ ైన కీలక సమాచారాం ఇవవడానిక  మాతరమ ేఈ పతరాం. పరతి స్నవకు దాని సవాంత వివరణాతుకమ ైన నియమాలు మరియు నిబాంధనలు ఉనాేయ, 

ఇవి అభయరిన మేరకు అాందుబ్ట లోక  తీసుకురాబడతాయ. 

 ఇాంకా వివరాలు/సమాచారాం కొరకు, దయచదస్త డిబిఎస్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ వ్ెబ్స్ ైట్ని సాందరిశాంచాండి www.dbs.com/in లేదా 

 ఏదదని సాందదహాలకు, దయచదస్త మాకు 24 గాంటల కసటమర్ హ ల్ుల ైన్ (పరా ాంతీయ హ ల్ుల ైన్) ప్ ై కాల్ చదయాండి: 18002094555/18001039897 లేదా అాంతరాా తీయ 

హ ల్ుల ైన్: 91-44-66854555) మరియు మీకు సహాయాం చదయడానిక  మేము సాంతోషతసాి ము. 
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 క రడిట్ కార్డ్ గురిాంచ ఏదదని సాందదహాలకు, దయచదస్త మాకు 24 గాంటల కసటమర్ హ ల్ుల ైన్ ప్ ై కాల్ చదయాండి (1860 267 6789) మరియు మీకు సహాయాం చదయడానిక  

మేము సాంతోషతసాి ము. 

 

మా శాఖల ద్వారా అనుసర ంచబడే సాధవరణ అభ్యాసాలు 

1. వ్ాయపార గాంటల డిస్ప్నా  

2. వృతిిపరమ ైన స్నవలను అాంద ాంచడాం 

3. వినియోగదారులక  శాఖ చరునామాలు మరియు నాంబరుా  తెలియపరచడాం. 

4. వినియోగదారుల అనిే అభయరినలు/సాందదహాలకు హాజరవవడాం. 

5. సమయానుసారాంగా వివిధ డిపాజిట్ పథకాలప్ ై వడడడ  రేటా పరదరశన 

6. బ్యాంక్ యొకక వివిధ డిపాజిట్ పథకాలు/స్నవల వివరాలు అాంద ాంచడాం 

7. డిమాాండ్ డరా ఫ్ట్ట్, ప్న ఆరడర్్, మొదల ైనవి జారీ చదయడాం. 

8. ఫతరాయదు/సూచన శాఖ చుట ట పకకల లాగిగాంగ్ కొరకు సదుపాయాం అాంద ాంచడాం 

9. నోట ా  మరియు నాణేల మారిుడి. 

10. అడావను్ల మీద వడడడ  రేటాలో మారుులు సూచాంచడాం. 

11. వివిధ బ్యాంక ాంగ్ లావ్ాదదవీల టర్ే అర ాండ్ సమయ డిస్ప్నా . 

12. చెకుకలు/ ఇన్ సుట ు మ ాంట్్ ప్ ైన డిబిఎస్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ స్నకరణ పాలస్/ీపర ర స్ీజర్్ పరాంగా, వినియోగదారుని దావరా డిపాజిట్ చదయబడడ  చెక్ రియల ైజేష్న్లో ఆలసయాం 

కొరకు నష్టపరిహారాం చెలాిాంచడాం. 

 

న్వాయమ ైన బయాంక ంగ్ అభ్యాసాలు 

వినియోగద్వరులను అభ్ార ధంచడమ ైనద్ి 

 

1. ఫతక్్డ్ డిపాజిటా సలహా, ఖాతా స్నటట్మ ాంట్్, చెక్ బుక్, డెబిట్ కార్డ, క రడిట్ కార్డ, ఇాంటర్నెట్ బ్యాంక ాంగ్ ఎనెబులర్్, మరియు అనిే PIN ల మరియు పాస్వర్డల 

గోపయతను మరియు సురకి్షత కసటడడని నిరాి రిాంచుకోమని. 

2. వీల ైనాంత వరకూ కరా స్డ్/ఖాతా ప్నయ చెక్్నే జార ీచదయమని. 

3. చెక్ జార ీచదస్న ముాందు వివరాలను తనిఖీ చదసుకోమని, అనగా, దాని తదద , మొతిాం పదాలోా  మరియు అాంక లోా , కరా స్ చదయటాం మోదల ైనవి. వీల ైనాంత వరకూ, సమీప 

రుపాయక  మొతాి నిే ర ాండ్ అఫ్ చదస్తన తరువ్ాత చెక్్ జార ీచదయమని. 

4. సరిపడా బ్యల న్్ లేకుాండా చెక్ జార ీచదయవదుే , బ్యాంక్చద చెపుబడినట ట  కనీస బ్యల న్్ నిరవహిాంచాండి. 
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5. చెక్ ప్ ైన వివరాలు ఏవ్ేని రదుే  చదయబడిన సాందరభాంలో తాజా ఇన్సుట ు మ ాంట్్ జార ీచదయాండ ి

6. చెక్్ మరియు ఇతర ఫ ైనాషతయల్ ఇన్సుట ు మ ాంట్్ రిజిసట ుర్డ పో సుట  లేదా నముకమునే కోరియర్ దావరా పాంప్తాంచాండి. 

7. నామినేష్న్ సదుపాయానిే వ్ాడాండి. 

8. ప్నరు, చరునామా, టెలిఫో న్ నాంబర్, మొదల ైనవ్ాటిగురిాంచ ఖచుతమ ైన సమాచారాం అాంద ాంచాండి మరియు ఒకవ్ేళ ఉాంటే, ఏదదని మారుులను కూడా, బ్యాంక్క  

తక్షణమే తెలియజేయాండి. 

9. డిమాాండ్ డరా ఫ్ట్ట , ఫతక్్డ్ డిపాజిట్ సలహా, చెక్ కాగితాం(లు)/బుక్, డెబిట్ కార్డ, క రడిట్ కార్డ నష్టపో యన సమాచారానిే తక్షణమే బ్యాంక్క  తెలియజేయాండి. 

10. సాంబాంధ త లావ్ాదదవీలకు సాట ాండిాంగ్ ఆదదశాల సదుపాయాం పర ాందాండి. 

11. మా స్నవల ప్ ై అభిపరా యాం అాంద ాంచాండ ిమరియు స్నవలో ఏదదని లోపాం ఉనే సాందరభాంలో దయ చదస్త బ్యాంక్ దృషతటక  తీసుకురాండి. 

12. వడడడ , వ్ాయదాలు, క రడిట్ కార్డ ఔట్సాట ాండిాంగ్ బ్యల న్్/బకాయలు మరియు ఇతర బకాయలను సమయానిక  చెలాిాంచాండి. 

13. ఖాళీ చెక్(లు) సాంతకాం చదయవదుే  మరియు పాస్బుక్ ప్ ైన లేదా చెక్ బుక్ ప్ నై కూడా నమూనా సాంతకాం చదయవదుే . 

14. డిబిఎస్ బ్యాంక్ ఇాండియా లిమిటెడ్ మీ ఖాతా/ఏటిఎాం ప్తన్/ క రడిట్ కార్డ ప్తన్/ఓటిప్త/ఇాంటర్నెట్ బ్యాంక ాంగ్ ఐడి లేదా పాస్వర్డ లేదా పుటిటన తదద , తలాి పుటిటాంట ిప్నరు 

మొదల ైనట వాంటి వయక ిగత అాంశాల వాంటి రహసయ వివరాల కొరకు అడుగుతూ మీకు ఎపుుడూ ఇ-మ యల్్ పాంప్తాంచదు. ఇ-మ యల్్ లేదా ఫో న్ కాల్్ దావరా 

బ్యాంక్ తరఫున అట వాంటి సమాచారాం కొరకు ఎవర ైనా మిములిే అడుగుతరనాేరేమో జాగరతిగా ఉాండాండి. డిబిఎస్ బ్యాంక్ ఇాండియా లిమిటెడ్ మీ దావరా 

చదయబడిన తపుుడు లేదా సరికాని లావ్ాదదవీలకు బ్ధయత వహిాంచదు. డిబిఎస్ బ్యాంక్ ఇాండియా లిమిటెడ్ ఏదదని సరికాని, అనుకోని లేదా మీ దావరా వివరాల వాంటి 

ఇతర రకాంగా బయట ప్ టేట  వ్ాటి తపుుల వలా మీ అక ాంట్క  జరిగే దురుపయోగానిక  కూడా భ్్ధయత వహిాంచదు. 

15. ఒకవ్ేళ మీరు గతాంలో ఎవరిక ైనా చెప్తు ఉాంటే మీ ఏటిఎాం ప్తన్/డెబిట్ కార్డ ప్తన్/క రడిట్ కార్డ ప్తన్ లేదా ఇాంటర్నెట్ బ్యాంక ాంగ్ పాస్వర్డను తక్షణమే దయచదస్త మారుాండి. 

 

వినియోగద్వరు-బయాంకర్ సంబంధంలో సాధవరణ పరద్ేశాలు 

 

1. సేవింగ్్ బయాంక్ ఖాతవ 

ఈ ఖాతాలు వయకుి లకు (వయక ిగత/సవతాంతర వినియోగదారులు) వ్ారి భవిష్యతరి  అవసరాలక  తీరుుకోడానిక  డబుబలను ఆదా చదస్న అలవ్ాట ను అలవరుడానిక  సహాయాం 

చదస్నాందుకు రూపర ాంద ాంచబడడవి. ఈ ఖాతాల నుాండి చెకుకల దావరా మొతాి లు డిపాజిట్/విత్దరా  చదసుకోవచుు. ఇాంటలా  కొాంత మొతిాంలోనే డబుబకు ఉాండగా వడడడ  

సాంపాద ాంచుకోడానిక  వినియోగదారులక  ఇద  సహాయపడుతరాంద . 

అరహత ఉనే వయక ి(లు) మరియు కొనిే సాంసి(లు)/ఏజ నీ్ల దావరా సమయానుసారాంగా రిజర్వ బ్యాంక్ అఫ్ ఇాండయిా (ఆర్బిఐ) జార ీచదస్న మరగదరశకాలకు అనుగుణాంగా 

స్నవిాంగ్్ బ్యాంక్ ఖాతాలు తెరవబడవచుు. 
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జుల ై2022 

చట్ట నిక  అవసరమ ైనట ా గా, ఈ ఖాతాని తెరుసుి ాండగా మములిే మేము తృప్తి  పరచుకోడానిక  గురిిాంపు, ఖాతా (సాధారణాంగా ఆమోద ాంచబడద పతరా లు పరసుి త 

గాయస్/టెలిఫో న్/ఎలక టిస్తట ీబిల్ లేదా రేష్న్ కార్డ లేదా ఓటర్ గురిిాంపు కార్డ లేదా డెైవైిాంగ్ ల ైస్ న్్ లేదా పాస్పో ర్ట, మొదల ైనవి ఉాంట్య.) తెరవ్ాలని చూసుి నే వయక ి(లు) 

చరునామా ధృవీకరణ కలుపుకుని భ్్వి వినియోగదారు(లు), పబిక్లోని సభుయలు మరియు మనలని మనాం మోసానిక  సరికాకుాండా మరియు బ్యాంక ాంగ్ వయవసిలోని 

ఇతర తపుుడు వ్ాడకాలకు పరతిగా కాపాడుకోవడాంలో సహాయపడడానిక  తీసుకుాంట్ము. 

బ్యాంక్ ఖాతా తెరిచద వయక ి(లు) నుాంచ ఇటీవలి ఒక ఫో టలగరా ఫ్ మరియు శాశ్వత ఖాతా నాంబర్ (పాయన్) లేదా పరతాయమాేయాంగా ఆదాయ పనుే చటటాం (విభ్్గాం 139 Aలో 

చూస్తనట ా గా) ఫార్ు నెాం. 60 లేదా 61లో డికారేష్న్ తీసుకోవ్ాలి. 

o ఖాతాదారు ఖాతాలో కొాంత కనీస మొతిాం బ్యల న్్, సమయానిను సౌరాంగా బ్యాంక్ దావరా నిరేేశాంచబడినట ా గా, నిరవహిాంచాలి్న అవసరాం ఉాంద , దీనిని 

పాటిాంచని ఎడల ఇద  స్నవ్ా ఛారాీలను ఆకరిిసుి ాంద . 

o డిబిఎస్ బ్యాంక్ ఇాండియా లిమిటెడ్ తెైమైాస్తక పదితిలో వడడడ  చెలాిసుి ాంద . స్నవిాంగ్్ ఖాతా వడడడ  రోజువ్ారి పరా డక్ట ఆధారాంగా లేదా ర గుయలేట్ర్ దావరా 

అవసరమ ైనట ా గా లేదా బ్యాంక్్ స్ీవయ నిరణయ ఫలితాంగా ల క కాంచబడుతరాంద , ఇద  కనీసాంగా రూ. వరకు వచునటాయతద. 1. 

o ఖాతాదారు(ల) ప్నరున డరా  చదయబడడ  చెకుకలు మరియు డివిడెాండ్ వ్ార ాంట్్ ఈ ఖాతా నుాండి మాతరమ ేస్నకరిాంచబడతాయ. ఖాతాదారు(ల) పక్షాంలో ఎాండోర్్ 

చదయబడడ  ఫ ైనాషతయల్ ఇన్సుట ు మ ాంట్్ స్నవిాంగ్్ బ్యాంక్ ఖాతా నుాండి స్నకరిాంచబడవు. 

o ఖాతాదారులు స్నవిాంగ్్ బ్యాంక్ ఖాతాలను వ్ాయపార లావ్ాదదవీల కొరకు ఉపయోగిాంచకూడదు. 

 

2. కర ంట్ ఖాతవ 

కర ాంట్ ఖాతాలు వయకుి లు, భ్్గసావమయ ఫర్ుస్, ప్ ైవై్ేట్ మరియు పబాిక్ లిమిటెడ్ కాంప్ నీలు, హ యుఎఫ్లు/నిరిిష్ట  అసో స్తయేట్్, సో స్తయతదస్, టరసుట లు, మొదల ైన వ్ారి 

దావరా, చట్ట నిక  అవసరమ ైనట ా గా, ఈ ఖాతాని తెరుసుి ాండగా మములిే మేము తృప్తి  పరచుకోడానిక  గురిిాంపు, ఖాతా తెరవ్ాలని చూసుి నే వయక ి(లు) చరునామా 

ధృవీకరణ కలుపుకుని భ్్వి వినియోగదారు(లు), పబిక్లోని సభుయలు మరియు మములిే మేము మోసానిక  మరియు బ్యాంక ాంగ్ వయవసిలోని ఇతర తపుుడు 

వ్ాడకాలకు పరతిగా కాపాడుకోవడాంలో సహాయపడడానిక  తీసుకుాంట్ము. 

ఖాతా తెరుసుి నే వయక ి(లు) గురిిాంపు కొరకు అవసరమ ైన సాంబాంధ త పతరా ల దావరా ఖాతా తెరుసుి నే వయక ి(లు) పరిచయాం సాంతృప్తి గా ఉాండడాం బ్యాంక్క  అవసరాం. ఖాతా 

తెరుసుి నే సమయాంలో అవసరమ ైన పతరా లేమిటల తెలియజేయబడుతరాంద . 

బ్యాంక్ ఖాతా తెరిచద వయక ి(లు) (అనగా, రిజిసట ుర్డ/అన్రిజిసట ుర్డ భ్్గసవమయాంలోని అాంతద కాకుాండా రిజిసట ుర్డ/ఇన్కారురేటెడ్ బ్డడస్/కాంప్ నీల భ్్గసావములు కూడా కలుపుకుని) 

నుాంచ ఇటీవలి ఒక ఫో టలగరా ఫ్ మరియు శాశ్వత ఖాతా నాంబర్ (పాయన్) లేదా పరతాయమాేయాంగా ఆదాయ పనుే చటటాం (విభ్్గాం 139 Aలో చూస్తనట ా గా) ఫార్ు నెాం. 60 

లేదా 61లో డికారేష్న్ తీసుకోవ్ాలి. 

బ్యాంక్ భ్్వి వినియోగదారులకు, సాంబాంధ త సాంసి మరియు ఖాతా తెరిచద వయక ి/ల గురిిాంపుక  అవసరమ ైన పతరా ల వివరాలు అాంద సుి ాంద . 
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o సమయానుసారాంగా నిరేేశాంచన కనీస బ్యల న్్ నిరవహిాంచాలి్న అవసరాం ఉాంట ాంద , నిరవహిాంచని పక్షాంలో ఛారాీలను ఆకరిిసుి ాంద  

o కర ాంట్ ఖాతాలో ప్ టిటన క రడిట్ బ్యల న్్లకు ఎట వాంటి వడడడ  చెలాిాంచబడదు. 

డిబిఎస్ బ్యాంక్ ఇాండియా లిమిటెడ్ స్నవ్ా ఛారాీలను వ్ేస్నద  దదనికాంటే: 

 చెకుక బుక్లు జార ీచదస్తనాందుకు 

 కనీస బ్యల న్్ నిరవహిాంచనాందుకు 

 చెకుకలు తిరిగి వచునాందుకు, మొదల ైనవి., 

బ్యాంక్ యొకక ఛారాీల ష డూయలోా  పరసాి విాంచనట ా  అనిే ఇతర ఛారాీలు. 

 

3. టర్్ డిపాజిట్ ఖాతవలు 

జీవితాంలోని పరతి దశ్లోను ప్ ట ట బడి ప్ టేట  వయకుి ల ఆకాాంక్షలు మరియు అవసరాలకు సరిపడదట ా గా బ్యాంక్ వివిధ డిపాజిట్ పథకాలను తయారుచదస్తాంద . బ్యాంక్ స్తబబాంద  

మిములిే మరినిే వివరాలు తలెుసుకునేాందుకు సావగతిసాి రు మరియు మీ అవసరాలకు సాంబాంధ ాంచన వివిధ డిపాజిట్ పథకాలలో ప్ ట ట బడి అవకాశాలలో సహాయాం 

చదస్నాందుకు సాంతోషతసాి రు కూడా. 

టర్ు డిపాజిట్ ఖాతాలు వయకుి లు, భ్్గసావమయ సాంసిలు, ప్ ైవై్ేట్ మరియు పబాిక్ లిమిటెడ్ కాంప్ నీలు, హ చ్యుఎఫ్లు/నిరిిష్ఠ  అసో స్తయేట్్ మొదల ైనవ్ారి దావరా 

తెరవబడవచుు. 

చట్ట నిక  అవసరమ ైనట ా గా, ఈ ఖాతాని తెరవడానిక  అవసరమ ైన గురిిాంపు, ఖాతా తెరవ్ాలని చూసుి నే వయక ి(లు)/ సాంసి చరునామా ధృవీకరణ కలుపుకుని భ్్వి 

వినియోగదారు(లు), పబాిక్ లోని సభుయలు మరియు మనలను మనాం మోసాం నుాండి మరియు బ్యాంక ాంగ్ వయవసి పటా ఇతర తపుుడు వ్ాడకాలకు పరతిగా 

కాపాడుకోవడాంలో సహాయపడడానిక  తీసుకుాంట్ము. ఖాతా తెరిచద వయక ి(లు)క  సాంబాంధ ాంచన గురిిాంపు పతరా లు బ్యాంక్క  అవసరాం. ఖాతా తెరుసుి నే సమయాంలో 

అవసరమ ైన పతరా లేమిటల తెలియజయేబడుతరాంద . 

ఇాంకా, బ్యాంక్ ఖాతా తెరిచద వయక ి(లు) నుాంచ ఇటీవలి ఒక ఫో టలగరా ఫ్ మరియు శాశ్వత ఖాతా నాంబర్ (పాయన్) లేదా పరతాయమాేయాంగా ఆదాయ పనుే చటటాం 

(విభ్్గాం 139 A లో చూస్తనట ా గా) ఫార్ు నెాం. 60 లేదా 61లో డికారేష్న్ తీసుకోవ్ాలి. 

o ఇాంకో విధాంగా తెలియజేస్నినే తపు, జరిమానాకు లోబడి డిపాజిట్ అమలులో ఉనే కాలపరిధ  కొరకు వరిిాంచద వడడడ  రేట్ వదే, ఒకవ్ేళ బ్యాంక్ దావరా ఏదదని 

ఇవవబడి ఉాంటే, ముాందసుి గానే విత్డరా లు చదసుకోడానిక  అనుమతి ఉాంద . 

o బ్యాంక్ తో 7 రోజుల కనాే తకుకవ ఉనే డిపాజిట్్క , ముాందసుి  విత్డరా లక  ఎట వాంటి వడడడ  చెలాిాంచబడదు. 

o డిపాజిటా ప్ నై వడడడ  తగిగాంచన విలువ వదే నెలవ్ారిగా గాని లేదా తెైమైాస్తకాంగా లేదా కాాంపౌాండెడ్ తెైమైాస్తకాంగా (అనగా, వడడడని తిరిగి ప్ ట ట బడిగా ప్ టటడాం) లేదా 

మ చూయరిటీ తదద న విశేష్మ ైన డిపాజిట్ పథకాం క రాంద వరిిాంచదట ా గా డిపాజిటర్ ఎాంప్తకను బటిట  చెలాిాంచబడుతరాంద  
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o స్తసటమ్లో నవీకరిాంచబడద డిపాజిట్ బుక కాంగ్ సమయాంలో వినియోగదారుని దావరా మ చుయరిటీ ఆదదశాలు తీసుకోవడాం తపునిసరి. మ చుయరిటీ ఆదదశాలు 

లేకుాండా బ్యాంక్ డిపాజిట్ని ఒపుుకునే పరక రయ లేదు 

o సమయానుసారాంగా ఆదాయ పనుే అధ కారుల దావరా నిరిేశాంచబడినట ా  గా బ్యాంక్ డిపాజిట్్ ప్ ైన వడడడక  ఒక పరిమితి వరకు ఆదాయపనుే మినహాయాంపు 

ఉాంద . పరసుి తానిక , ఒకవ్ేళ పరతి డిపాజిటర్ చొపుున, పరతి శాఖ చొపుున, పరతి ఆరిిక సాంవత్రానిక  వ్ెరశ వడడడ  డిపాజిటాప్ ైన రూ.40,000/- (స్ీనియర్ 

స్తటిజ న్్క  రూ. 50,000/-) దాటకుాండా ఇదద మూలాం వదే పనుే తగిగాంపు (టడిిఎస్) వదే ఆదాయ పనుే అధ కారుల దావరా నిరేేశాంచన రేటా వదే ఉనేద . 

o డిపాజిటా ప్ ైన పనుే తగిగాంపు లేకుాండా వడడడ  స్ీవకరిాంచడానిక , ముఖయాంగా ఆరిిక సాంవత్రాం పరా రాంభాంలో, డిపాజిటర్ ఫార్ు నెాం. 15G/H లో డికారేష్న్ 

చదయవచుు. 

o ఇపుటిక  ఉనే ఆదాయ పనుే ర గుయలేష్న్్ పరకారాంగా తగిగాంచన పనుే కొరకు తెైమైాస్తక ఆధారాంగా బ్యాంక్ కనా్లిడదటెడ్ టిడిఎస్ సరిటఫతకేట్ జార ీ చదసుి ాంద . 

బ్యాంక్ వివిధ డిపాజిట్ పథకాల పరకారాంగా డిపాజిటాప్ ైన వడడడ  చెలాిసుి ాంద . సమయానుసారాంగా వడడడ  రేట ా  మారుు చదయబడతాయ మరియు పరజలకు 

తెలియజేయబడతాయ. 

o మారుబడిన వడడడ  రేట ా  ర నుయవల్్ మరియు తాజా డిపాజిటాకు మాతరమ ేవరిిసాి య ఇదీలా ఉాండగా ఇపుటికే ఉనే డిపాజిట్ ఒపుాందాం కుదురుుకునే రేట్కే 

వడడడ  పర ాందడాం కొనసాగిసుి ాంద . 

 

4. బేసకి్ సేవింగ్్ బయాంక్ డిపాజిట్ ఖాతవ (బిఎస్బిడిఏ): 

బేస్తక్ స్నవిాంగ్్ బ్యాంక్ డిపాజిట్ ఖాతా సాధారణమ ైనద , కనీస బ్యల న్్ అకకరలేకుాండా రోజువ్ారి బ్యాంక ాంగ్ లావ్ాదదవీల కొరకే బేస్తక ఖాతా. నేటి ర గుయలేష్న్ దావరా 

అవసరమ ైనట ా గా ఖాతాదారునకు చెక్ బుక్ కూడా అాంద ాంచబడుతరాంద . 

 

5. మ ైనర్ ఖాతవలు 

ఖాతా తెరిచద సమయాంలో నిరిేశాంచనట ా గా సహజ గారిడయన్ దావరా మ ైనర్ ప్నరున ఒక ఖాతా తెరవబడి మరియు ఆపరేట్ చదయబడవచుు. అయనపుటకి నీ మ ైనర్ మేజర్ 

అయనపుుడు గారిడయన్ మేజర్ అయన మ ైనర్తో పాట గా దగగరలోని శాఖను సాందరిశాంచ మరియు అవసరమ నై ఐడి పతరా లను మరియు ఇటీవలి ఫో టలగరా ఫ్తో పాట గా 

చరునామా రుజువు మరియు నమూనా సాంతకానిే మ ైనర్ ఖాతా మారిుడి కొరకు అాంద ాంచాలి. 

వినియోగదారులు గమనిాంచవలి్ాంద  ఏమనగా ప్ ైన చెపుబడిన వ్ాటిక  కటటట బడ ి ఉాండనిచ  ో బ్యాంక్ అట వాంటి మ ైనర్ ఖాతాలు వ్ారి విచక్షణకు తగినట ా గా 

పరిశీలిాంచబడవచుును 
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6. నిరక్షరాసుాలు/ అంధ వ్ాక ి ఖాతవ 

నిరక్షరాసుయడెైన వయక ిక  బ్యాంక్ కర ాంట్ ఖాతాలు కాకుాండా ఇతర డిపాజిట్ ఖాతాలు తెరవచుు. అట వాంటి వయక ి అతను/ఆమ  బ్యాంక్ని వయక ిగతాంగా ఒక సాక్షితో పాట గా 

ఎవర ైతద ఇట  డిపాజిటర్క  మరియు అట  బ్యాంక్క  ఇదేరిక  తెలిస్తన వయకోి , వ్ారితో వచు సాంపరద ాంచనటాయతద ఖాతా తెరవచుు. మామూలుగా, అట వాంటి స్నవిాంగ్్ బ్యాంక్ 

ఖాతాలకు చెక్ బుక్ సదుపాయాం ఉాండదు. డిపాజిట్ మొతిాం మరియు/లేదా వడడడ  విత్ డరా యల్/తిరిగి చెలాిాంచద సమయాంలో, ఖాతాదారు అతను/ఆమ  ఆ వయక ి యొకక 

గురిిాంపుని ధృవీకరిాంచాలి్న అధ కారిక ఆఫీసర్ సమక్షాంలో వ్ేలిముదరను లేదా చహేాం వ్ేయాలి. నిరక్షరాసుయనిక /గుర డిడవ్ారిక  ఖాతాని పరిపాలిాంచద నియమ మరియు 

నిబాంధనలను బ్యాంక్ అధ కారి వివరిసాి రు 

 

7. సర వా వ్ర్్/క లైమాంట్్క  చనిపోయిన వినియోగద్వరుని ఖాతవలలోని బయాలెన్స్ చెలై్ంపు 

ఆర్బిఐ దావరా నిరేేశాంచబడినట ా గా, చనిపో యన డిపాజిటరా గ రవ్ారిాం వీల ైనాంత సులభాంగా క ాయమ్్ స్ టిల్మ ాంట్ నిరాి రిాంచుకోడానిక  బ్యాంక్ పదితరలను నిరేేశాంచాంద . 

చటటరీతాయ వ్ారసుల ైన వ్ారి నుాండి క ాయమ్ ఎమోాంట్ నిమితిాం లేకుాండా బ్యాంక్ వ్ారసతవపు సరిటఫతకేట్ అడుగదు. అయనపుటిక నీ, క ాయమ్్ స్ టిల్మ ాంట్లో ఒక 

ఇన్డదమినిటి బ్ాండ్ని అనుమతిాంచడాం కలుపుకుని సర ైనద  పరిగణ ాంచడానిక  అట వాంటి స్నఫ్గార్డ్ బ్యాంక్ అడాప్టట  చదసుకుాంట ాంద . 

ఒకవ్ేళ డిపాజిటర్ బ్యాంక్తో నామినేష్న్ రిజిసట ుర్ చదస్త ఉాంట,ే చనిపో యన డపిాజిటర్ ఖాతాలో బ్యల న్్ ఔట్సాట ాండిాంగ్ నామినీని గురిిాంపు, మొదల ైనవ్ాటి గురిాంచ సాంతృప్తి  

చెాంద న మీదట బ్యాంక్ బద లీ ఖాతాలోక  చదసుి ాంద  బద లీ/నామీనిక  చెలిసుి ాంద  

ఎకకడెైతద నామినేష్న్ బ్యాంక్తో రిజిసటర్ చదయబడి ఉాందో  అకకడి జాయాంట్ ఖాతా కూడా ప్ ైన చెపుబడిన పదితిని అనుసరిసుి ాంద  

జాయాంట్ డిపాజిటి్ ఖాతాలో, జాయాంట్ ఖాతాదారులలో ఒకరు చనిపో యనపుుడు, చనిపో యన వయక ి మరియు జీవిాంచఉనే డిపాజిటర్(లు) చటటబది వ్ారసులకు 

జాయాంట్గా చెలాిాంచాలి్న అవసరాం ఉాంద . వివరాల కొరకు దయచదస్త డిబిఐఎల్ డిపాజిట్ పాలస్ీని చూడాండి. 

నామీనేష్న్ లేని పక్షాంలో మరియు బ్యాంక్క  అనుమానిాంచాలి్న కారణాలు లేనపుుడు లేదా క ాయమాాంట్్ మధయన ఎట వాంటి వివ్ాదాలు లేనపుుడు, జాయాంట్ 

అప్తా కేష్న్క  మరియు అాందరు చటటబదే వ్ారసుల దావరా ఇన్డెమినిటీ ఇవవబడినా లేదా నాయయ పతరా లు అడగకకరలేకుాండా బ్యాంక్ బో ర్డ దావరా సమయానుసారాంగా 

ఆమోద ాంచబడడ  పరిమితి ఉనేాంతవరకు వ్ారి తరఫున చెలాిాంపు అాందుకోమని చటట బది వ్ారసులు స్ీవకరిాంచవచుు అని ఒక వయక ిని తపునిసర ిచదస్తనా వీటిక  పరతిగా 

చనిపో యన వయక ి ఖాతాలోని ఔట్సాట ాండిాంగ్ మొతాి నిే బ్యాంక్ చెలాిసుి ాంద . నాయయ మరాయదలు పూరిి చదయడాంలో జరిగే అలసాయల కారణాంగా డిపాజిటరాని కష్ాట నిక  

గురిచదయాంకుాండా నిరాి రిాంచు కోడానిక  ఇద  ఉదదేశాంచబడిాంద . 
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8. క డెిట్ కారుు  

విలక్షణమ ైన గురిిాంపు నాంబర్ ఉాండి క రడిట్ పరిమితితో వసుి వులు మరియు స్నవలను కొనగలిగేాందుకు, క రడిట్ (కాయష్ పరిమితి వరకు) ప్ ై డబుబ వితరణ తీసుకునేాందుకు 

మరియు రుణ సదుపాయాం పర ాందదాందుకు వ్ాడుకునే చెలాిాంపు సదుపాయాం క రడిట్ కార్డ. అనాంతరాం కార్డ సభుయని బ్యాంక్ పర డిగిాంచన క రడిట్/రుణాం నిరిిష్ట  కాలపరిధ  ముగిాంపు 

లోపల పూరిిగా లేదా ఒక భ్్గాం స్ టిల్ చదస్నట ట గా తిరిగి చెలాిాంపు కొరకు బిల్ చదసుి ాంద , దీనిక  కార్డ జారీలోని నియమాలు మరియు నిబాంధనల పరకారాంగా బ్యల న్్ని 

పర డిగిాంచన క రడిట్గా తీసుకుాంట ాంద . వడడడ  కార్డ సభుయని నియమాలు మరియు నిబాంధనల ఆధారాంగా ఛారా్ చదయబడుతరాంద  మరియు కొనిే సారుా , కార్డ అప్తా కేష్న్ 

సమయాంలో సుష్టాంగా చపెుబడి ఉాందో  లేదా కార్డ సాంబాంధ జీవన చకర కాలపరిధ  వరకు, అవసరమ ైనాంత మరేా రుసుమ (వ్ారిిక రు సుము, మొదల ైనట వాంటివి) 

చెలాిాంచాలి్ ఉాంట ాంద . 

డిబిఎస్ బ్యాంక్ బర్ ాండెడ్ కార్డ్ మరియు కో-బర్ ాండెడ్ కార్డ్తో సహ కాని దానికే పరిమితాం కాకుాండా, అప్తా క ాంట్్ డిబిఎస్ బ్యాంక్ క రడిట్ కార్డ్లోని విశాలమ ైన వ్ెర ైటి నుాండ ి

ఎాంచుకోవచుు. పరతి కార్డ దాని అసమానమ ైన లక్షణాలతో మరియు రివ్ార్డ్ ఇచదు పరయోజనాలతో వసాి య, ఇవి అప్తా కేష్న్ సమయాంలో మరియు/లేదా అనాంతరాం వివిధ 

కముయనికేష్న్ ఛానెల్్ వ్ాడుతూ కమూయనికేట్ చదయబడతాయ. సమయానుసారాంగా బ్యాంక్ ఉతిమమ నై అఫర్్తో వినియోగదారు అనుభవ్ానిే ప్ ాంచడానిే లక్షయాంగా 

చదసుకుాంట ాంద . 

క రడిట్ కార్డ కోసాం వినియోగదారుడు అప్ లా  చదసుకునేపుుడు, సమయానుసారాంగా నవీకరిాంచబడట ా గా, ర గుయలేటరి అవసరాల నిమితిాం, బ్యాంక్ అప్తా క ాంట్ క వ్ెైస్త వివరాలను 

ధృవీకరిాంచుకుాంట ాంద  

 

బ్యాంక్ స్తదాి ాంత నిమితిాం క వ్ెైస్త మరియు ఇతర ధృవీకరణలకు అవసరమ నై పతరా ల వివరాలను భ్్వి వినియోగదారులకు బ్యాంక్ అాంద సుి ాంద . 

అయాచతిమ ైన కార్డ్ జార ీచదయబడవు. స్ీవకరి సముతి లేకుాండా అయాచతి మ నై కార్డ జారీ మరియు యాక టవ్ేట్ చదయబడాడ , బ్యాంక్ జరిమానా చెలాిాంపుతో, ఒకవ్ేళ ఉాంట,ే 

ర గుయలేటరి మారగదరశకాల పరకారాం, తక్షణమే చారాీలను రివర్్ చదసుి ాంద . ఇట వాంటి అయాచతిమ నై కార్డ తపుుడు వినియోగాం దావరా తల తిిన ఏదదని నష్ాట నిక  బ్యాంక్ 

బ్ధయత వహిసుి ాంద  

జార ీ చదయబడడ  కార్డ్ లేదా కార్డతో పాట గా ఆఫర్ చదయబడడ  ఇతర ఉతుతరి లకు సముతి సుష్టాంగా ఉాండాలి మరియు భ్్విాంచనట ా గా ఉాండకూడదు. ఆయాచతిమ ైన 

రుణాలు లేదా ఇతర క రడిట్ సదుపాయాలు క రడిట్ కార్డ వినియోగదారులకు ఆఫర్ చదయబడవు. 

బ్యాంక్ ఏకపక్షాంగా క రడిట్ కార్డ్ అప్టగేరడ్ మరియు క రడిట్ పరిమితరలు ప్ ాంచడాం చదయదు. నియామాలు మరియు నిబాంధనలలో ఏదదని మారుు ఉనేచ  ోఎపుటికపుుడు 

గరహీత నుాండి ముాందసుి  సముతి తీసుకోబడుతరాంద . 

వివిధ వినియోగదారు ఇాంటరాక్షన్ ఛానెల్్ దావరా భ్్వి వినియోగదారుడు/వినియోగదారులక  బ్యాంక్ 'చాలా ముఖయమ ైన నియమాలు మరియు నిబాంధనలు' 

(ఎాంఐటిస్తల) ను అాంద సుి ాంద . బ్యాంక్ తన వ్బె్స్ ైట్ ప్ ైన ఛారాీల ష డూయల్ డిస్ప్నా  చదసుి ాంద  మరియు అదద దానిే భ్్వి వినియోగదారుడు/వినియోగదారులకు కూడా 

ఎాంఐటిస్తతో పాట గా అాంద సుి ాంద . బ్గా అరిాం చదసుకోవడానిక  మాంచ ఉదాహరణలతో కార్డ ప్ ై అలసయపు రుసుము మరియు వ్ారిికాం చదయబడడ  రేటా శాతాం (ఏప్తఆర్) 

ల క కాంపు విధానాం వివరిాంచబడిాంద . 
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బ్యాంక్ కార్డ సభుయనిక  నెలవ్ారి స్నటట్మ ాంట్, ఆ నెల కొరకు లావ్ాదదవీలు మరియు చెలాిాంపులు చూప్తసూి , చపెుబడని కాలపరిధ క  కార్డ ఆ సమయానిక  యాక టవ్ేట్ చదయబడ ి

ఉనేచ ,ో పాంప్తసుి ాంద . చెపుబడని కాలపరిధ క  కార్డ యాక టవ్గా ఉనాే కూడా ఆ సమయానిక  ఒకవ్ేళ ఏదదని లావ్ాదదవీ లేనిచ  ో వినియోగదారులకు స్నటట్మ ాంట్్ 

పాంప్తాంచబడవు. కార్డ ఖాతాని కర ాంట్గా ఉాంచడానిక  మరియు అపరాధ ఛారాీలు వ్ేయబడకుాండా నివ్ారిాంచడానిక  వినియోగదారులు కనీసాంగా కనిష్ట  బకాయ మొతిాం 

బకాయ చెలాిాంపు తదదీలోగా చెలాిాంచాలని నిరాి రిాంచుకోవ్ాలి. ఒకవ్ేళ చెలాిాంపు ఒక భ్్గాం చదస్తనటాయతద, వడడడ  రహిత కాలపరిధ  ఉాండదు మరియు సగట  రోజువ్ారీ బ్యల న్్ 

పదితిలో (ఒకవ్ేళ ఉాంటే, తాజా కొనుగోళళు కలుపుకుని) వరిిాంచద వడడడ  ఛారాీలు ఉాంట్య. 

కార్డ ఔట్సాట ాండిాంగ్క  పరతిగా స్ీవకరిాంచబడడ  చెలాిాంపులు అనిే పనుేలు, ఫీస్లు మరియు ఇతర ఛారాీలు, వడడడ  ఛారాీలు, కాయష్ అడావన్్లు మరియు ఆ ఆరడర్లోని కొనుగోళుక  

పరతిగా సరుే బ్ట  చదయబడుతరాంద . 

 

ఒకవ్ేళ కార్డ పో యనా, ద ాంగతనాం జరిగినా, ఏకకడో  ప్ టిట  మరిుపో యనా, లేదా ఒకవ్ేళ ఇాంకోరిక  ప్తన్ లేదా ఇతర భదరతా సమాచారాం తెలిస్తనా, వినియోగదారులు బ్యాంక్ని 

తక్షణమే 24-గాంటల డిబిఎస్ కాల్ చెాంటర్ వదే సాంపరద ాంచాలి. క రడిట్ కార్డ్ కొరకు డిబిఎస్ బ్యాంక్ హ ల్ుల ైన్ సాంపరద ాంపు క రాంద ఇవవబడిాంద : 

 

కార్డ్ హ ల్ుల ైన్ - 1860 267 6789 మరియు ఇ-మ యల్: SuperCardCare@dbs.com. తక్షణమే మములిే సాంపరద ాంచాండి క రాంద  ఏ విష్యాలక ైనా ఫతరాయదును లాగ్ 

లేదా మీ కార్డని బ్ా క్ చదయడానిక : 

 మీరు మీ డిబిఎస్ కార్డ పో గొట ట కునాేరా. 

 మీరు చదయని లావ్ాదదవీక  మీరు అలర్ట అాందుకునాేరు. 

మీరు మీ క రడిట్ కార్డ మోసపూరితాంగా లేదా అనధ కారికాంగా వ్ాడబడిాందని అనుమానిసుి నాేరు 

 మీరు డబుబలు విత్డరా  చదయడానిక  ఏటిఎాం వ్ాడారు, కాని డబుబలు రాలేదు 

బ్యాంక్లు క రడిట్ సమాచారానిే ఆర్బిఐ దావరా అధ కారమివవబడిన క రడటి్ బూయరోలతో, కర ాంట్ బ్యల న్్, చెలాిాంపు చరితర, మొదల ైనవ్ాటితోపాట గా జనాభ్్ వివరాలతో 

సహా కాని దానికే పరిమితాం కాకుాండా, ఈ క రడిట్ బూయరోలతో, క రడిట్ సమాచార కాంప్ నీల (ర గుయలేష్న్) చటటాం, 2005 పరకారాంగా పాంచుకుాంట ాంద . 

 

ఛారాీల వివ్ాదాం సాందరభాంలో, బ్యాంక్క  తక్షణమే తెలియజేయాలి, మరియు బ్యాంక్ సమయానుసారాంగా ఉాండద నష్టపరిహార పాలస్ీ/ఆర్బిఐ మారగ దరశకాల లో 

సూచాంచనట ా గా అాంతరగత పరక రయను అనుసరిసుి ాంద . అట వాంటి సమాచారమాందుకునే మీదట, బ్యాంక్ తాతాకలికాంగా ఛారాీని రివర్్ చదయవచుు. ఒకవ్ేళ, అనాంతర 

పరిశోధనలు పూరియన మీదట, అట వాంటి ఛారాీల బ్ధయత ఖాతాదారు/కార్డహో లడర్ దని తెలియవచునచ ,ో అనాంతర స్నటట్మ ాంట్లో ఛారాీ మళీు వ్ేయబడుతరాంద . బ్యాంక్ 

వ్ెబ్స్ ైట్లో అాందుబ్ట లో ఉనే కష్టనివృతిి పాలస్ీ పరకారాంగా ఫతరాయదుదారుక  ఏ ఇతర ఫతరాయదులు/కష్ాట లు బ్యాంక్క  చెపుుకోడానిక  నిరేిష్ట  సమయాం ఇవవబడుతరాంద . 

ఒకవ్ేళ కార్డ సభుయడు బ్యాంక్క  బిలాిాంగ్ వివ్ాదాం నోటిఫ ై చదస్ని , వివ్ాదాం పరిష్కరిాంచబడద వరకూ బూయరోక  నివ్ేద ాంచడాం నుాంచ బ్యాంక్ సస్ ుాండ్ చదస్త ఉాంచుతరాంద . 
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వినియోగదారులు బ్యాంక్క  కార్డ్ ప్ ైని మోసపూరిత వ్ాడుక పరయతాేల గురిాంచ వ్ెనువ్ెాంటనే నివ్దే ాంచాలి; దీని వలా కార్డ ఇక వ్ాడకుాండా బ్ా క్ చదయడానిక . డిబిఎస్ కాల్ 

స్ ాంటర్ హ ల్ుల ైన్/ఇమ యల్ వ్ాడుతూ నివ్ేద ాంచవచుు. వినియోగదారులు వ్ారి మొబ ైల్ నాంబరాను అనిే సమయాలోా నూ బ్యాంక్క  నవీకరిాంచాలని నిరాి రిాంచుకోవ్ాలి. 

క రడిట్ కార్డ జార ీమరియు బ్యాంక్ ఖాతాలు తెరిచద సమయాంలో వినియోగదారులు వ్ారి మొబ లై్ నాంబరాను తపునిసరిగా పాంచుకోవలి్న అవసరాం ఉాంద . వినియోగదారు 

నిరాక్షయాం వలా నష్టాం సాంభవిాంచనటాయతద, ఎకకడెైతద అతను చెలాిాంపు అరహతలను పాంచుకునాేడో  అట వాంటి వ్ాటిక , బ్యాంక్క  అట వాంటి అనధ కారిక లావ్ాదదవీ గురిాంచ అతను 

నివ్ేద ాంచదాంత వరకు మొతిాం నష్ాట నిే వినియోగదరుడు భరిసాి డు. అట వాంటి అనధ కారిక లావ్ాదదవీ గురిాంచ నివ్ేద ాంచబడిన తరువ్ాత ఏదదని నష్టాం సాంభవిస్ని  బ్యాంక్ 

భరిసుి ాంద . 

 

అదదమాద రిగా, ఒకవ్ేళ బ్యాంక్ లేదా దాని ఉదోయగసుి ల వలా ఏదదని తపుు/నిరాక్షయము/లోపాంగా నష్టాం సాంభవిస్ని , అట వాంటి లావ్ాదదవీల ఉతిరదాయతవాం బ్యాంక్కే ఉాంట ాంద . 

కార్డసభుయని నియమాలు మరియు నిబాంధనల, చాలా ముఖయమ ైన నియమాలు మరియు నిబాంధనల & సాంబాంధ త క రడిట్ కార్డ సమగర సమాచారాం కోరకు దయచదస్త 

బ్యాంక్ వ్ెబ్స్ ైట్ని సాందరిశాంచాండి www.dbsbank.com/india. 

 

ఇత్ర సవే్లు 

1. సాట ండింగ్ ఇన్ససట రక్షన్సలు 

అదద శాఖలో, ఏ ఇతర బ్యాంక్ శాఖలో నిరవహిాంచబడుతరనే ఒక ఖాతా నుాండి మరో ఖాతా(ల)క  నిధులు ర మిట్ చదయాలనాే/బద లీక ైనా బ్యాంక్క  సాట ాండిాంగ్ ఇన్సట ుక్షన్లు 

ఇవవవచుు. 

2. న్వమిన్ేషన్స 

o అనిే డిపాజిట్ ఖాతాలకు నామినషే్న్ సదుపాయ అాందుబ్ట లో ఉాంద , అాంతదకాక వయక ిగత సామరియాం (అనగా, ఒకకరే/జాయాంట్ ఖాతాలే కాకుాండా స్ీవయ 

యాజమానయ సాంసి ఖాతాలక  కూడా) లో తెరవబడని ఖాతాల కొరకు మాతరమే నామినేష్న్ అాందుబ్ట లో ఉాంద , అనగా పరతినిథ  సామరియాంలో తెరవబడిన 

ఖాతాలకు కాదు అని. 

o నామినేష్న్ ప్ ై మరినిే వివరాల కొరకు, మీరు దయచదస్త డిబిఐల్ డిపాజిట్ పాలస్ీని చూడవచుు 

o నామినేష్న్ను ఖాతాదారు అతని/ఆమ  జీవితకాల సమయాంలో ఏపుుడెైనా చదయవచుు, రదుే  చదయవచుు లేదా వ్ేరుగా చదయవచుును. ఖాతాదారు సముతితో 

నామినేష్న్ మారువచుు. ఇదేరు సాక్షుల దావరా వ్ేలిముదరలు ఎటెస్ట  చదయబడాలి. సాంతకాల విష్యాంలో ఏ సాక్షులు అవసరాం లేదు. 

o నామినేష్న్ మ ైనర్క  పవర్ లో కూడా చదయవచుు. 

o నామినేష్న్ చదయబడని ఇపుటికే ఉనే ఖాతాల కొరకు, ఖాతాదారు(లు) శాఖల వదే లభిాంచద ఫార్ు (డిఏ1) నిాంపడాం దావరా అట్ా  చదయవచుు. 

o వినియోగదారులు (కొతివ్ారేకాక ఇపుటికే ఉనేవ్ారు కూడా), ఒకవ్ేళ ఇపుటివరకూ తీసుకోకుాండా ఉాండి ఉాంటే, నామినేష్న్ సదుపాయాం తీసుకోమని సలహా. 

 

http://www.dbsbank.com/india


పౌరుల అధికారపత్రం 

జుల ై2022 

 

3. ర మిటెన్స్ సేవ్ 

డిమాాండ్ డరా ఫ్ట్ట  లేదా ఎలకాటి నిక్ నిధుల బద లీ (RBI దావరా ఆపరేట్ చదయబడదద ) వరిిాంచద పరిమితరలతో, వివిధ సాి నాలోా  లభయతను బటిట  మరియు బ్యాంక్ నియమాల 

పరకారాం నిరిిష్ట  ఛారాీలు చెలాిాంచ వినియోగదారులు ఒక స్ ాంటర్ నుాంచ ఇాంకో స్ ాంటర్క  నిధులను ర మిట్ చదయవచుు. 

 

4. డిమాండ్ డవర ఫ్టట  

రూ 50,000 మరియు అాంతకనాే ఎకుకవక  డిమాాండ్ డరా ఫ్ట్ట  బ్యాంక్ల దావరా వినియోగదారుని ఖాతాక  డెబిట్ దావరా లేదా చెక్క  పరతిగా లేదా కొనుగోలుదారు దావరా టాెండర్ 

చదయబడిన ఇతర ఇన్సుట ు మ ాంట్్ దావరా మాతరమే జార ీచదసుి ాంద  మరియు కాయష్ చెలాిాంపుకు పరతిగా కాదు. అదదమాద రిగా, రూ 20,000 మరియు అాంతకనాే ఎకుకవక  

అట వాంటి చెలాిాంపులు బ్యాంక ాంగ్ ఛానలె్్ దావరా చదయబడతాయ మరియు కాయష్లో కాదు. చెలాిాంపు-లేని సలహా రస్ీదు లేకుాండా నకలు డిమాాండ్ డరా ఫ్ట్ట  జార:ీ 

ఆర్బిఐ దావరా నిరేేశాంచబడినట ా గా, బ్యాంక్ నకలు డిమాాండ్ డరా ఫ్ట్ట  రూ 5,000క  సరిపడా ఇన్డెమినిటీ ఆధారాంగా మరియు డరా య శాఖ నుాంచ చెలాిాంపు-లేని సలహా 

తీసుకోకుాండా జార ీచదసుి ాంద . 

నకలు డిమాాండ్ డరా ఫ్ట్ట  జార ీచదయడానిక  టెైమ్ ఫనరమ్: 

ఆర్బిఐ దావరా నిరేేశాంచబడినట ా గా, బ్యాంక్ నకలు డిమాాండ్ డరా ఫ్ట్టని వినియోగదారుక  అభయరిన రస్ీదు అాందుకునే నాటిక  పక్షాంలోగా జార ీచదసుి ాంద . 

 

5. కాాష్ ఆరుర్ (అనగా, ప ేఆరుర్, బయాంకర్్ చెక్) 

కాయష్ ఆరడర్ పరా ాంతీయాంగా చెలాిాంపు చదయడానిక  జార ీ చదయబడుతరాంద . రూ 50,000 మరియు అాంత కనాే ఎకుకవక  కాయష్ ఆరడర్ చెలాిాంపు/జార ీ బ్యాంక్ ఖాతా నుాండ ి

మాతరమ ే చదయాలి. ఏప్తరల్ 1, 2012 నుాంచ అమలులోక  వచునట ా గా చెక్/ప్న ఆరడర్/డిమాాండ్ డరా ఫ్ట్ట  చెలుా బ్ట  ఆర్బిఐ కరుకయలర్ నెాం. 

డిబిఓడి.ఏఎాంఎల్.బిస్త.నెాం.47/14.01.001/2011-2012 తదదీనాటిక  నవాంబర్ 4, 2011 పరకారాంగా 3 (మూడు) నెలలు మాతరమే ఉాంట ాంద . ఓకవ్ేళ చెకుకలు/ప్న 

ఆరడర్/డిమాాండ్ డరా ఫ్ట్ట  వాంటి ఇన్సుట ు మ ాంట్్ వ్ాటి తదద  నుాండి మూడు నలెల కాలపరిధ  దాటి పరసుి తకరిాంచబడితద బ్యాంక్లు చెలాిాంపు చదయవు. దీనిని కొనుగోలుదారు 

వ్రా తపూరవక అభయరిన ప్  ైజార ీచదస్తన శాఖ దావరా మళీు చెలుా బ్ట  చదయవచుు. 

 

6. సేకరణ సేవ్ 

డిబిఎస్ బ్యాంక్ ఇాండియా లిమిటెడ్ రిజర్వ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇాండియా అాంద ాంచన వివరాలకు అనుగుణాంగాబ్యాంక్ దావరా స్నకరణ స్నవలు ఆఫర్ చదయబడదాందుకు అాంద ాంచబడడ  

నిరేేశాలతో అనుగుణగా చెక్ స్నకరణ పదితరలు కలిగి ఉాంద . 
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7. పాడయిన/కొద్ిి గా చిర గ న కర న్స్ న్ోటై మార ిడి 

బ్యాంక్ అనిే శాఖలు ఉచతాంగా, అనిే డినామినేష్న్్లో పాడయన/కొద ే గా చరిగిన కర నీ్ నోటాను మరియు కొాంత వరకు ఇతర రకాలుగా చరిగిన కర నీ్ నోటాను 

మారుసాి య. బ్యాంక్ ఈ విష్యాంలో ఆర్బిఐ మారగదరశకాలను అనుసరిసుి ాంద . అసలువ్ెైన మరియు ఎకకడెైతద అట వాంటి చరుగులు అనుమానానిక  లేదా మోసానిక  

తావివవనపుుడు చరిగిన కర నీ్ నోటాను మారుడానిక  ఆర్బిఐ బ్యాంక్లకు అనుమతి ఇచుాంద . 

 

కర నీ్మీద మరియు పాడయన మరియు చరిగిన నోటా మారిుడి ఇతర వివరాల కొరకు దయచదస్త క రాంద  ఆర్బిఐ వ్ెబ్స్ ైట్ లిాంక్ని చూడాండ ి

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

 

8. డిపాజిటై ప ైన వ్డడు  

డిపాజిటా ప్ ైన వడడడని వివిధ డిపాజిట్ పథకాల పరకారాంగా బ్యాంక్ చెలాిసుి ాంద  (దయచదస్త వివరాల కోసాం మా శాఖను సాంపరద ాంచాండి లేదా మా వ్ెబ్స్ ైట్ని సాందరిశాంచవచుు 

www.dbs.com/in). సమయానుసారాంగా వడడడ  రేట ా  మారుు చదయబడతాయ మరియు పరజలకు తెలియజేయబడతాయ. మారిన వడడడ  రేట ా  ర నుయవల్్ మరియు తాజా 

డిపాజిటాకు మాతరమ ేవరిిసాి య ఇదీలా ఉాండగా ఇపుటికే ఉనే డిపాజిట్ ఒపుాందాం కుదురుుకునే రేట్కే వడడడ  పర ాందడాం కొనసాగిసుి ాంద . 

 

9. సరవా స్ ఛవరవీ 

బ్యాంక్ వినియోగదారునిక  వివిధ స్నవలు అాంద సుి ాంద  దీనిక ై స్నవ్ా ఛారాీలు వ్ేయబడతాయ. సమయానుసారాంగా ఈ ఛారాీలు పునఃసమీకి్షాంచబడతాయ/ మారుు 

చదయబడతాయ. స్నవ్ా ఛారాీలు నిధుల స్నకరణ మరియు ర మిటెన్్, హామీల జార,ీ నకలు ఇన్సుట ు మ ాంట్్/స్నట్మ ాంట్్ జార ీమొదల ైన వ్ాటిక  వ్ేయబడుతాయ. అభయరిన 

మేరకు స్నవ్ా ఛారాీల వివరాలు లభయతలో ఉాంట్య. స్నవ్ా ఛారాీలలో ఏదదని పరతిపాద ాంచబడడ  మారుుల గురిాంచ వినియోగదారులక  ముాందుగాన ే మేము సమాచారాం 

అాంద సాి ము. బ్యాంక ాంగ్ లావ్ాదదవీలు మరియు సాంపద నిరవహణ సాంబాంధ త ట్రిఫ్ మా వ్ెబ్స్ ైట్లో అాందుబ్ట లో ఉాంద  www.dbs.com/in 

 

10. విద్ేశి మార ిడి వ్ాాపారం 

బ్యాంక్ అాందరు వినియోగదారులకు, దాని శాఖల నుాండి విసాి రమ ైన పరిధ గల విదదశ మారిుడి ఉతుతరి ల మరియు స్నవలను ఆఫర్ చదసోి ాంద . అనిే విదదశీ మారిుడి 

లావ్ాదదవీలు విదదశీ మారిుడ ినిరవహణ చటటాం, 1999 (ఫ మా) క రాంద  రూల్్ మరియు ర గుయలేష్న్్క  లోబడి నిరవహిాంచబడతాయ. మరిాంత సమాచారాం కోసాం, దయచదస్త 

శాఖను సాంపరద ాంచాండి లేదా వ్ెబ్స్ ైట్ను సాందరిశచాండ ి

 

11. బీమా ఉత్ిత్తి లు 

డిబిఎస్ బ్యాంక్ ఇాండియా లిమిటెడ్ సరిటఫతకేష్న్ రిజిస్నట ుష్న్ నాంబర్ కలద : 0257 బీమా ర గుయలేటరి మరియు అభివృద ి  అథారిటీ ఆఫ్ ఇాండియా (ఐఆర్డిఏఐ) దావరా జార ీ

చదయబడి, దాని రిజిస్నట ుష్న్ ఆఫీసు: జీఎ నెాంలు. 11 & 12, కాప్తతోల్ పాయాంట్ బికీస్ మార్గ, కనౌట్ ప్నా , ఢలాిి-110001, వ్ెబ్స్ ైట్లో చెపుబడిన బీమా కాంప్ నీల కాాంపర స్తట్ 

కారురేట్ ఏజాంట్ వదే https://www.dbs.com/in/iwov-resources/pdf/related-links/commission-structure-for-investments-and-insuranceproducts.pdf 

 

https://rbi.org.in/Scripts/ic_exchangeofnotes.aspx
http://www.dbs.com/in
https://www.dbs.com/in/iwov-resources/pdf/related-links/commission-structure-for-investments-and-insuranceproducts.pdf
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వదేడిబిఎస్ బ్యాంక్ ఇాండియా లిమిటడె్ (బ్యాంక్) బీమాదారుగా అచరయక  లేదా అపాయానిక  పూచీకతరి  ఉాండదు. బీమా ఒపుాందాం బీమా చదస్నవ్ారు మరియు బీమాదారుక  

మధయ ఉాంట ాంద  మరియు బ్యాంక్క  మరియు బీమాదారుక  మధయన కాదు. బ్యాంక్ ఎట వాంట ివ్ార ాంటీ, పాలస్ీల ఖచుతతావనిక  మరియు సాంపూరణతక  ఇవవదు. బ్యాంక్ 

బీమాతో మీ ఒపుాందానిక  వచున ఏదదని బ్ధయత లేదా నష్ాట లను ఒపుకోదు. బీమా ఉతుతరి లు వ్ేటినెనైా పరతదయక ాంచ బ్యాంక్ వినియోగదారులు కొనడాం పూరిిగా 

సవఛ్ఛాందమే మరియు బ్యాంక్ నుాండి పర ాందద ఏ ఇతర సదుపాయముతో అద  జోడిాంచబడి ఉాండదు. ఐఎస్ఎన్ప్త రిజిస్నట ుష్న్ చెలుా బ్ట . 

 

ఒక వికరయ తీరాునానిక  వచదు ముాందుగా పరమాద అాంశాలు, ష్రతరలు మరియు నిబాంధనల, మినహాయాంపుల గురిాంచ మరినిే వివరాల కొరక  ైదయచదస్త బీమా చదస్నవ్ారి 

స్నల్్ బోర చరును మరియు ష్రతరల మరియు నిబాంధనల పాలస్ీని స్నల్ ముగిాంచద ముాందుగా జాగరతిగా చదవాండి. అమలులో ఉనే పనుే చట్ట ల పరకారాంగా పనుే 

పరయోజనాలు అాందుబ్ట లో ఉనాేయ, ఇవి మారుుక  లోబడి ఉాంట్య 

 

12. ప టటట బడి ఉత్ిత్తి లు 

 

ముయచువల్ ఫాండ్ పథకాల వాంట ి మూడో  పక్ష ప్ ట ట బడ ి ఉతుతరి లను అముడానిక  డిబిఎస్ బ్యాంక్ ఇాండయిా లిమిటెడ్ డిస్తట ుబూయటర్గా వయవహరిిసుి ాంద  మరియు 

డిస్తట ుబూయష్న్ ల ైస్ న్్ కలిగి ఉాంద . ఎాంఎఫ్ లావ్ాదదవీలక  ఎక ్కుయష్న్ మోడ్ మాతరమ ేక రాంద డిబిఎస్ బ్యాంక్ డసి్తట ుబుయటర్గా వయవహరిసుి ాంద . ముయచువల్ ఫాండ్ సాంబాంధ త 

అనిే వినియోగదారు కముయనికేష్న్్లో ముయచువల్ ఫాండ్ డిస్తట ుబుయటర్గా (MFD) డిబిఎస్ పాతర హ ైల ైట్ చదయబడ ిఉాంట ాంద . 

 

డిబిఎస్ బ్యాంక్ ఇాండియా లిమిటెడ్క  ఏఎాంఎఫ్ఐ రిజిస్నట ుష్న్ నాంబర్ ఉాంద  – ఏఆర్ఎన్ -155319. ఈ ఏఆర్ఎన్ మార్ు 1, 2019 నుాంచ అస్ ట్ మాయనేజిమ ాంట్ కాంప్ నీలు 

(ఏఎాంస్తలు) క  సమరిుాంచబడడ  అనిే అప్తా కేష్న్ ఫార్ుస్లోను వ్ాడబడిాంద . అముకాం స్తబబాంద  యొకక ఈయుఐఎన్ (ఎాంపాా య యునిక్ ఐడెాంటిఫతకేష్న్ నాంబర్) మాయప్తాంగ్ 

డిబిఎస్ బ్యాంక్ ఇాండియా లిమిటెడ్తో ఉాంద . 

ఏయుఎాం పరిశ్రమని 90% కవర్ చదస్న 21 ఏఎాంస్తలతో బ్యాంక్క  టెై-అప్ట ఉాంద . ముయచువల్ ఫాండ్్ వాంటి ప్ ట ట బడ ిఉతుతరి లు 4 ఛానెల్్ దావరా అముబడతాయ శాఖ, శాఖ-

పవర్ అఫ్ అటర్ రిే, ఇాంటర్నెట్ బ్యాంక ాంగ్ మరియు డడజిబ్యాంక్ మొబ లై్ యాప్ట. 

 

డిబిఐల్ ఆపరేట్ చదస్నద  ర ాండు మోడల్్లో: 

 

ఎక ్కుయష్న్ మాతరమ:ే 

 

ఎాంఎఫ్ లావ్ాదదవీలక  ఎక ్కుయష్న్ మోడ్ మాతరమే క రాంద డిబిఎస్ బ్యాంక్ డిస్తట ుబుయటర్గా వయవహరిసుి ాంద . 

 

రిఫరల్ మోడల్: 
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వినియోగదారు అధార వివరాలు అాంద ాంచడాం దావరా స్నవ్ా పరదాత ప్ ట ట బడి ప్ ట్ట లా అన ే నిరణయాం తీసుకున ే చోట డిబిఎస్ పరిచయకరి పాతరని పో షతసుి ాంద . డిబిఎస్ 

లావ్ాదదవీక  మాతరమ ేసదుపాయాం ఇసుి ాంద  మరియు అదదదానిలో ఏ విధమ ైన యకీటవ్ పాతరని పో షతాంచదు. 

 

అయనపుటిక నీ, డిబిఎస్ వినియోగదారు అపాయ అాంచనాని, సూటబిలిటి, మరియు ఖచతతవపు తనిఖీలను* మూడో  పక్ష ఉతుతరి లను వినియోగదారులక  పరిచయాం 

చదస్న ముాందు మేము చదయవలస్తన అవసరాం ఉాంద . 

 

*ఆర్బిఐ దావరా జారీ చదయబడడ  చారటర్ ఆఫ్ కసటమర్ ర ైట్్, కోడ్ ఆఫ్ కాాండక్ట క రాంద (బ్యాంక ాంగ్ కోడ్్ మరియు సాట ాండర్డ బో ర్డ ఆఫ్ ఇాండియా) మరియు ఆర్బిఐ ఎాండిలో ఇవవబడిన మొతిాం 

మారగదరశకానిక  అవసరమ ైనట ా గా - ఫ ైనాషతయల్ స్నవలు 

 

క రాంద ఇవవబడిన వ్ెబ్స్ ైట్ లిాంక్లో డిబిఐఎల్ దావరా ఏఎాంస్త నుాండి సాంపాద ాంచన కమీష్న్ వివరాలు అాందుబ్ట లో ఉాంట్య: https://www.dbs.com/in/iwov-

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

 

13. శరషెఠమ ైన బంగారు బయండ్్ 

 

శేరష్ఠ మ ైన బాంగారు బ్ాండ్్ స్నవక  ఆర్బిఐ దావరా నోటిఫ  ైచదయబడినట ా  డిబిఎస్ బ్యాంక్ ఇాండియా లిమిటడె్ (డిబిఐఎల్) స్ీవకరిాంపు కారాయలయాంగా (ఆర్ఓ) వయవహరిసుి ాంద . 

డిబిఐఎల్ తన అాందరు వినియోగదారులకు శేరష్ఠ మ ైన బాంగారు బ్ాండ్్ ఆఫర్ చదసుి ాంద  - వయక ిగత మరియు వయక ిగతాం-కాని (హ చ్యుఎఫ్ల, టరస్టల, విశ్వవిదాయలయాల, 

మరియు ఛారిటబుల్ సాంసిలకు) దానిచద నియమిాంచబడడ  శాఖాల నుాండి. దాని అాందరు కాయాంట్్క  శేరష్ఠ మ ైన బాంగారు బ్ాండ్్ ఆఫర్ చదయడానిక , డిబిఐఎల్ భ్్రత 

పరభుతవాం/రిజర్వ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇాండియా దావరా సమయానుసారాంగా సాంబాంధ త నోటిఫతకేష్న్్లో నిరిిష్టాంగా చెప్తున నిరిిష్ట  అరహతా నిబాంధనలు మరియు ఇతర నియమాలు 

మరియు నిబాంధనలు అనుసరిసుి ాంద . 

 

14. కషటనివ్ారణ పాలసీ: 

డిబిఎస్ బ్యాంక్ ఇాండియా లిమిటెడ్ వదే, మేము మా నుాండి మీకు ఉతిమమ ైన స్నవ మాతరమ ే మీరు పర ాందాలని, స్నవ ఏదెతైద మీరు, మా విలువ్ెనై వినియోగదారు, 

యోగుయలో దానిే అాంద ాంచాలని నిరణయాం తీసుకుాంట్ము. 

బ్యాంక్ కష్టనివ్ారణ రిడరసల్ పాలస్ీ క రాంద  సూతరా లను అనుసరిసుి ాంద : 

 అనిే సమయాలోా నూ వినియోగదారుడు నిజాయతీగా చూడబడాలి. 

 వినియోగదారుల దావరా లేవనెతిబడని ఫతరాయదులు గ రవాంగాను మరియు సమయానిక  పరిష్కరిాంచబడాలి. 

 మరియు వ్ారి హకుకలు ఒకవ్ేళ వ్ారు వ్ారి ఫతరాయదుల పరిష్ాకరాంతో తృప్తి  చెాందకపో తద, సాంసి లోపలే వినియోగదారులు వ్ారి ఫతరాయదులను ప్ ైక  పాంపడానిక  

విధానాల గురిాంచ సమాచారాం అాంద ాంచబడుతరాంద . 



పౌరుల అధికారపత్రం 

జుల ై2022 

 

 

 బ్యాంక్ ఉదోయగులు వినియోగదారుల ఆసకుి ల వ్ెైపున మాంచ నముకాంతో మరియు ఎట వాంటి వివక్షతా లేకుాండా పని చదసాి రు. 

ఒకవ్ేళ, ఏ దశ్లోనెైనా, మా స్నవ్ా సాి యలు మీ ఆకాాంక్షలకు తగినట ా గా లేవని మీరు భ్్విస్ని , మీరు ఏమి చదయాలో ఇకకడ ఉాంద : 

బ్యాంక్ వ్ెబ్స్ ైట్ ప్ ైన అాందుబ్ట లో ఉనే బ్యాంక్ కష్టనివ్ారణ పాలస్ీని మీరు సాందరిశాంచవచుు: 

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

కషి్నివ్ారణ పాలస్ీ సాంపరద ాంపు వివరాలు, టెైమ్ల ైన్్, మరియు ప్ ైక పాంప్న సాి యలు మీరు మీ ఫతరాయదులను నమోదు చదయడానిక  ఇవవడాంలో మీకు సహాయాం చదసుి ాంద . 

ఏదదని సాందరభాంలో, బ్యాంక్ దావరా అాంద ాంచబడడ  పరిష్ాకరాంతో మీరు సాంతోష్ాంగా లేకపో తద, పాలస్ీ మిములిే పరక రయ ప్ ైన మరియు ఎలా బ్యాంక ాంగ్ ఓాంబడు మాయన్ ని 

సాంపరద ాంచాలో మారగదరశకాం కూదా చదసుి ాంద . 

 

వె్రిన్: స్తట్ చార్ట/007/జూన్ 22 
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