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ఈ డాక్యుమ ెంట్ బ్ుెంక్ అెందిెంచే వివిధ డిపాజిట్ ఉత్పత్తు లయ మరియు సెంబెంధతి్ బ్ుెంక ెంగ్ సవేలక్య సెంబెంధిెంచి 
మార్గదర్శక్ సూత్ాాలప  ైఅెంత్ర్దృష్టిని అెందిస్ు ెంది. డాక్యుమ ెంటు డిపాజిటర్ల హక్యులన్ గురిుస్ు ెంద ిమరియు ప్జాల 
న్ెండ ిడిపాజిటల  అెంగకీార్ెం, వివిధ డిపాజిటల  ఖాత్ాల ప్వార్ున మరియు కార్ుక్లాపాలయ, వివిధ డిపాజిట్ ఖాత్ాలప  ై
వడడీ  చెల్లెంప్ు, డిపాజిట్ ఖాత్ాల మూసటవతే్, వినియోగదార్ుల ప్ాయోజనెం కోసెం మర్ణ ెంచిన డిపాజిటర్ల డిపాజిటలన్ 
త్ొలగిెంచడెం మొదల ైన వివిధ అెంశాలక్య సెంబెంధిెంచిన సమాచారానిి అెందరకి  చరేలేా చేయడానిి లక్ష్ుెంగా 
ప టుి క్యెంది. ఈ డాక్యుమ ెంట్ క్సిమర లత్ో వువహరిెంచడెంలో మరిెంత్ పార్దర్శక్త్న్ అెందిెంచడానిక  మరియు 
వినియోగదార్ులక్య అవగాహన క్ల్పస్ు ెందని భ్విస్ు న్ాిర్ు.  
ఈ విధాన్ానిి అవలెంబిస్ు నిప్ుపడు, ఇెండయిన్ బ్ుెంక్్ అసో సటయషేన్ యొక్ు క్సిమర్లక్య బ్ుెంక్్ క్మిట్ మ ెంట్ 
కోడ లో వివరిెంచిన ఖాత్ాదార్ులక్య బ్ుెంక్ త్న క్టుి బ్టలన్ ప్ునర్ుదాా టిస్ు ెంది. 
DBS బ్ుెంక్ ఇెండయిా ల్మిటెడ (DBIL) అన్ేది DBS బ్ుెంక్ ల్మిటెడ (DBL) యొక్ు ప్ూరిు యాజమాను 
అన్బెంధ సెంసథ  (WOS). ప్ాధాన కారాులయెం సటెంగప్ూర లో ఉెంది. గూూ ప్ు యొక్ు క్నీస అెంగీకార్ ప్ామాణాలన్ 
పాటిెంచలేా చేయడానిక  సెంక లషిమ ైన, దీర్కాాల వువధి, ప దద  లేదా ముఖుమ ైన లావాదేవీలత్ో వువహరిెంచేటప్ుపడు 
ఉత్ుమ అభ్ుసాలన్ ప్ెంచ్క్యన్ే విషయెంలో DBIL DBL యొక్ు అన్భవెం మరియు న్ ైప్ుణాునిి ప ెంద్త్తెంద.ి 
ఇెంకా DBIL, DBL నిరేదశెంచిన నిరిదషి విధాన్ాలయ మరయిు ప్మాాణాలన్ గణనలోక  లేదా ప్రగిణనలోక  
తీస్క్యెంటుెంది మరియు కార్ుక్లాపాలయ గూూ ప్ు యొక్ు క్నీస అెంగీకార్ ప్మాాణాలక్య అన్గుణెంగా ఉెండలేా 
చూస్కోవడానిక  భ్ర్తీయ నిబెంధనలక్య అన్గుణెంగా ఉెంట్య. 

 

 
 

ఈ డాక్యుమ ెంటు డిపాజిటలప  ై ఉని నిబెంధనలప  ై ఆధార్ప్డ ి ఉెంటుెంది. వివిధ డిపాజిట్ ప్థకాలయ మరయిు 
సెంబెంధిత్ సవేలప ై వివర్ణాత్మక్ కారాుచర్ణ సూచనలయ ఎప్పటిక్ప్ుపడు జారీ చయేబడత్ాయ. 

 
1. ఖాతా తెర్వడం - బ్ుెంక్ త్న ఖాత్ాదార్ులక్య వివిధ ర్కాల ఖాత్ాల వివరాలన్ అెందిస్ు ెంది, దానిత్ో ఖాత్ా 
ప్ాయోజన్ానిి బటిి  వార్ు బ్ుెంక్ లో ఖాత్ాన్ త్ెర్వవచ్ు. క్సిమర లయ త్మక్య అవసర్మ నై, కావాల్్న మరియు 
వరిుెంచే మార్గదర్శకాలక్య ఉత్ుమెంగా సరిపో యే ఖాత్ా ర్కానిి ఎెంపటక్ చేస్కోవచ్ు 
 
బ్ుెంక్, ఖాత్ా త్ెర్వడానిక  ముెంద్, బ్ుెంక్ యొక్ు “Know Your Customer (న్ో యువర క్సిమర)” (KYC) 
విధానెం ప్కాార్ెం మరయిు RBI జార ీ చసేటన KYC మార్గదర్శకాలయ మరియు ఎప్పటిక్ప్ుపడు ఇత్ర్ నియెంత్ణా 
సెంసథలయ జారీ చేసే సెంబెంధతి్ మార్గదర్శకాల ప్కాార్ెం డాక్యుమ ెంటషేన్ మరియు సమాచార్ెం అవసర్ెం. బ్ుెంక్ 
అన్సరిెంచ ే డూు డిల్జనె్్ పాాస స లో, క్సిమర ల గురిుెంప్ు, చిర్ున్ామా, వృత్తు  లేదా వాుపార్ెంప ై సమాచార్ెం 
మరియు నిధ్ల మూలానిి ధృవీక్రిెంచ ే డాక్యుమ ెంటషేన్ న్ ప్రిశీల్ెంచడెం ఉెంటుెంది. డూు డలి్జనె్్ పాాస స లో 
భ్గెంగా, బ్ుెంక్ క్య అనిి డపిాజిట్/ఖాత్ా హో లీర లయ మరియు అధకీ్ృత్ సెంత్క్ెందార్ుల ఇటవీల్ క్లర ఫో టో 
అవసర్ెం. భ్ర్త్ ప్భాుత్వెం ఎప్పటిక్ప్ుపడు సవరిెంచే PMLA (మనీలాెండరిెంగ్ నిరోధక్ చటిెం) మార్గదర్శకాలన్ 

2 పాలస ీ

1 మార్గదర్శక సూత్రం 
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క్ూడా బ్ుెంక్ అన్సరిెంచాల్్ ఉెంటుెంది. 
బ్ుెంక్ క్సిమర్ల న్ెండ ి శాశ్వత్ ఖాత్ా సెంఖు (PAN) ప ెందవలసట ఉెంటుెంది లేదా ఆదాయప్ు ప్న్ి 
చటిెం/నిబెంధనల క ూెంద పేరకుని విధెంగా ఫార్ెం న్ ెం. 60 లేదా 61లో ప్ాత్ాుమాియెంగా ధృవీక్ర్ణన్ అెందిెంచాల్. 

 
ఖాత్ాలలోని KYC వివరాలయ క్సిమర ల రసిు కటేగరిీని బటిి  కాలాన్గుణెంగా అప డటే్ చేయబడత్ాయ. 

 
క్సిమర కరే నెంబర, ఇమ యల్ మరియు బ్ాెంచ లయ మొదల ైన వివిధ ఛాన్ ల్ ల దావరా క్సిమర లయ ఏవ నై్ా 
సెందహేాలన్ క్ల్గి ఉెంట ే బ్ుెంక్ ని సెంప్ాదిెంచవచ్ు అెంటే బ్ుెంక్య ఎప్పటకి్ప్ుపడు క్సిమర లక్య అెంద్బ్టులో 
ఉెంటుెంది. బ్ుెంక్య క్సిమర సమసున్ వీల ైనెంత్ త్వర్గా ప్రషిురిెంచడానిక / త్తరగిి మార్ుడానిక  ప్యాత్తిస్ు ెంది. 

 
ఖాత్ా త్ెర్వడానిక  వీలయగా ఖాత్ా త్ెరచిే ఫార్ెంలయ మరియు ఇత్ర్ సెంబెంధతి్ డాక్యుమ ెంటులన్ బ్ుెంక్ క్సిమర లక్య 
అెందసి్ు ెంది. ధృవీక్ర్ణ ప్ాక ూయ కోసెం బ్ుెంక్ క్య అవసర్మ ైన సమాచార్ెం యొక్ు ప్ూరిు వివరాలప ై బ్ుెంక్ 
క్సిమర లక్య సలహా ఇస్ు ెంది. 

 
క్సిమర త్గని యాప సోి ర ల న్ెండి DBS బ్ుెంక్ అపటల కషేన్ దావరా digibankని డౌన్ లోడ చయేడెం దావరా మరయిు 
బ్ుెంక్ క  బయోమ టిాక్ ప్ామాణకీ్ర్ణన్ అెందిెంచడెం దావరా లేదా వీడయిో ఆధారతి్ క్సిమర ఐడెెంటఫిటకషేన్ పాాస స 
(V-CIP) దావరా డజిిటల్ సవేిెంగ్ బ్ుెంక్ ఖాత్ాన్ త్ెర్వవచ్ు. క్సిమర ఎప్పటిక్ప్ుపడు బ్ుెంక్ అెందిెంచ ే ఇత్ర్ 
బ్ుెంక ెంగ్ ఉత్పత్తు  సేవలన్ క్ూడా ప ెందవచ్ు మరయిు ఇవి digibankలో DBS మొబ లై్ మరయిు ఇెంటరెి ట్ 
బ్ుెంక ెంగ్ పాల ట్ ఫార్ెంల దావరా అెంద్బ్టులో ఉెంట్య. 

 
బ్ుెంక్ మనీ లాెండరిెంగ్ (రికారీ్ నిర్వహణ) నిరోధక్ నియమాలయ, 2005 యొక్ు నిబెంధనల ప్ాకార్ెం CERSAI 
(CKYCR)త్ో కొత్ు  వుక ుగత్ ఖాత్ాలక్య సెంబెంధిెంచిన POA మరియు POIత్ో పాటు క్సిమర KYC డటే్న్ అప లోడ 
చేస్ు ెంది. CKYC నెంబర లేదా PID వివరాల ఆధార్ెంగా CERSAI (CKYCR) న్ెండి POA మరియు POIత్ో పాటు 
క్సిమర KYC డటే్న్ క్ూడా బ్ుెంక్ డౌన్ లోడ చేస్కోవచ్ు. 

 
బ్ుెంక్ త్న సవెంత్ అభీష్ాి న్సార్ెం, ఏదెనై్ా ఖాత్ాన్ త్ెరచిే హక్యున్ క్ల్గ ిఉెంది మరయిు ఎప్పటకి్ప్ుపడు బ్ుెంక్ 
సూచిెంచే నిబెంధనల ప్కాార్ెం. 

 
2. డిపాజిట్ ఖాతాల ర్కాలు- డిపాజిట్ ఉత్పత్తు లన్ విసు ృత్ెంగా క ూెంది ర్కాలయగా వరీగక్రిెంచవచ్ు: 
2.1 సేవంగ్స్ బ్్యంక్ ఖాతా - కాలాన్గుణెంగా భ్ర్తీయ రిజరవ బ్ుెంక్ సలహా మేర్క్య అర్హత్ క్ల్గని వుక ు / 
వుక్యు లయ మరియు నిరిదషి సెంసథలయ / ఏజెనీ్లయ త్రె్వవచ్ు. నివాసట / NRO ప ద్ప్ు ఖాత్ాన్ త్ెర్వగల HUF 
(హ ెందూ అవిభక్ు క్యటుెంబెం) క్ూడా ఇెంద్లో ఉెంది. DBIL సవేిెంగ్్ ఖాత్ా యొక్ు బహుళ వ వైిధాులన్ ఈ 
డాక్యుమ ెంటులో మరిెంత్ వివర్ెంగా అెందసి్ు ెంది. 

 
ప్ాబలెంగా ఉని సవేిెంగ్్ ఖాత్ా వడడీ  రేటుల  బ్ుెంక్ వ బ స టై్ ల  ోఅప డేట్ చేయబడత్ాయ. సవేిెంగ్్ డిపాజిట్ ప ై వడడీ  
త్ెైమైాసటక్ పాాత్తప్దిక్న జమ చయేబడుత్తెంది. 
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వుక ుగత్ ఖాత్ాలన్ క్సిమర లయ వారి సవెంత్ పేర్ుత్ో (ఒక ే పేర్ు) లేదా క్సిమర ఇత్ర్ులత్ో క్ల్సట సెంయుక్ుెంగా 
(జాయెంట్ ఖాత్ా) త్ెర్వవచ్ు. అయత్ే, డజిిటల్ సవేిెంగ్్ ఖాత్ా వుక ుగత్ెంగా త్ెర్వబడుత్తెంది. 
 
ఒక్రి క్ెంట ేఎక్యువ మెంద ివుక్యు లత్ో పాార్ెంభెంచబడని జాయెంట్ ఖాత్ా, క్సిమర పేరకుని సెంత్క్ెం ఆదేశ్ెం ఆధార్ెంగా 
ఒక ే వుక ు లేదా ఒక్రి క్ెంట ే ఎక్యువ మెంద ి వుక్యు లత్ో సెంయుక్ుెంగా నిర్వహ ెంచబడవచ్ు. ఖాత్ాదార్ులెందర ి
సమమత్తత్ో ఖాత్ా నిర్వహణ కోసెం సెంత్క్ెం ఆదేశ్ెం సవరెించబడుత్తెంది. NRI దగగరి బెంధ్వున్ ప్సా్ు త్/కొత్ు  
రెసటడెెంట్ బ్ుెంక్ ఖాత్ాలో జాయెంట్ హో లీర గా రసెటడెెంట్ అక ెంట్ హో లీర గా "ఏదెనై్ా లేదా సరెవవవర" పాాత్తప్దిక్న 
వరిుెంచ ేరగెుులేటర ీషర్త్తలక్య లోబడ ిచరే్ువచ్ు. NRE / NRO జాయెంట్ ఖాత్ాల విషయెంలో, వరిుెంచ ేరగెుులేటర ీ
షర్త్తలక్య లోబడి "మాజీ లేదా సరెవవవర" పాాత్తప్దిక్న నివాసటత్ో జాయెంట్ హో లీర గా ఇప్పటిక ే ఉని / కొత్ు  
రెసటడెెంట్ బ్ుెంక్ ఖాత్ాలో దశేీయ దగగరి బెంధ్వున్ చరే్ుుకోవచ్ు. ఒక్ ఆరిథక్ సెంవత్్ర్ెంలో 182 రోజులయ లేదా 
అెంత్క్ెంట ే ఎక్యువ రోజులయ భ్ర్త్దశే్ెంలో నివసటెంచే PIO/OCI కారీ హో లీర్ుల , పాాస స ప్ాకార్ెం అవసర్మ నై KYC 
డాక్యుమ ెంటలన్ సమరిపెంచడెం దావరా రసెటడెెంట్ సేవిెంగ్ ఖాత్ాలన్ త్రె్వవచ్ు. క్సిమర రసెటడెనీ్ సటథత్తప ై బ్ుెంక్ 
దావరా కాలాన్గుణ శ్ూదధ  ఉెంటుెంది. 

 
ఆధార ఆధారతి్ డజిిటల్ ఖాత్ాన్ బయోమ టికా్ లేదా OTP ఆధారతి్ e-KYC ప్ామాణీక్ర్ణ దావరా త్ెర్వవచ్ు, 
క్సిమర లయ భ్ర్త్దేశ్ పౌర్ులయ & నివాసటత్తలయ అయుుెండాల్. క్సిమర సవచఛెందెంగా ఆధార నెంబర 
అెందెించబడుత్తెందని గమనిెంచవచ్ు. 

 
KYCప ై RBI ప్ధాాన ఆదేశాల ప్కాార్ెం, OTP-ఆధారతి్ ఖాత్ాలయ లావాదవేీ మరయిు బ్ుల న్్ ప్రిమిత్తలప  ై
అవసరాలక్య క్టుి బడి ఉెంట్య; మరియు పాార్ెంభెంచిన ఒక్ సెంవత్్ర్ెంలోప్ు ప్ూరిు KYCని ప్ూరిు చేయడెం 
విఫలమ తై్ే ఖాత్ాలయ మూసటవయేబడత్ాయ. 

 
బ్ుెంక్ యొక్ు KYC మరియు KYC పాలసపీ ై RBI మాసిర డెరైెక్ష్న్ ప్ాకార్ెం, బ్ుెంక్ ఖాత్ాని త్ెర్వవచ్ు లేదా 
క్సిమర యొక్ు ర-ీ kyc చయేవచ్ు లేదా వీడియో ఆధారతి్ క్సిమర గురిుెంప్ు ప్ాక ూయ దావరా OTP ఆధారతి్ 
ముఖాముఖి ఖాత్ాన్ అప గేూడ చయేవచ్ు.  
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2.1.1 బ్ేసకి్ సేవంగ్స్ బ్్యంక్ డిపాజిట్ ఖాతా (BSBDA): 
“బేసటక్ సవేిెంగ్్ బ్ుెంక్ డిపాజిట్ ఖాత్ా” అెంటే ఎక్యువ ఆరిథక్ చరేిక్ కోసెం త్రె్వబడని డమిాెండ డిపాజిట్ ఖాత్ా. 
అలాెంటి ఖాత్ాలయ “Know Your Customer (న్ో యువర క్సిమర)” (KYC)/మనీ లాెండరిెంగ్ నిరోధక్ (AML) 
నిబెంధనలప ై RBI సూచనలక్య లోబడి ఉెంట్య. అటువెంట ిఖాత్ా సర్ళీక్ృత్ KYC నిబెంధనల ఆధార్ెంగా లేదా 
KYC లేక్యెండా పాార్ెంభెంచబడతి్ే, ఖాత్ా అదనెంగా 'చిని ఖాత్ా'గా ప్రిగణ ెంచబడుత్తెంది.  

 
   ఖాతా ఫచీర్లు  - ఉత్పతి్త వవరాలు బ్్యంక్ వెబ స ైట్ లో అందుబ్్టులో ఉన్ాాయి 

• ఇన్-ఆప్రటేివ్ BSBDA ఖాత్ా యొక్ు న్ాన్-ఆప్రేషన్ / యాక ివషేన్ కోసెం ఎటువెంటి ఛారీీలయ 
విధిెంచబడవు 

KYC 
• BSBDA ఖాత్ా కాలాన్గుణెంగా సవరిెంచబడని బ్ుెంక్ ఖాత్ాలన్ త్రె్వడానిక  KYC/AMLప ై RBI 

సూచనలక్య లోబడి ఉెంటుెంది. 
• BSBDAని త్ెరచిటేప్ుపడు మమేు RBI మాసిర డెరైకె్ష్న్ దావరా పేరకుని అధకిారిక్ెంగా చెలయల బ్టు 

అయుే డాక్యుమ ెంటుల  (OVD) లేదా డడమీ్డ OVD వెంట ిప్ూరిు KYC డాక్యుమ ెంటలన్ ప ెంద్త్ాము. 
    'చిన్ా ఖాతా' 

KYCగా అధకిారిక్ెంగా చలెయల బ్టు అయుే డాక్యుమ ెంటు (OVD) లేని మరియు బ్ుెంక్ ఖాత్ాన్ త్రె్వాలన్క్యన్ ే
వుక ుగత్ క్సిమర ఈ క ూెంది వాటకి  లోబడ ి'చిని ఖాత్ాన్' త్ెర్వాల్: 
 
      • బ్ుెంక్ క్సిమర న్ెండి సీవయ-ధృవీక్రిెంచబడిన ఫ టోగూా ఫ్ న్ ప ెందాల్. 

• ఖాత్ా త్ెరచి ే వుక ు త్న సెంత్క్ెం లేదా బొ టనవలేయ ముదనా్ త్న సమక్ష్ెంలో ఉెంచినటుల  బ్ుెంక్ బ్ాెంచ 
యొక్ు నియమిెంచబడని అధకిార ిత్న సెంత్క్ెంత్ో ధృవీక్రిసాు ర్ు. 

• లావాదేవీలయ జర్గడానిక  అన్మత్తెంచబడ ే ముెంద్, అటువెంట ి ఖాత్ాలలోని మొత్ుెం లావాదవేీలయ 
మరయిు బ్ుల న్్ అవసరాలప ై నిరేదశెంచిన న్ లవారీ మరయిు వారిిక్ ప్రిమిత్తలయ ఉలల ెంఘ ెంచబడవు. 

• ఈ ఖాత్ాలోల క  విదశేీ ఇన్ వరీ రమెిటనె్్ లయ అన్మత్తెంచబడవు. 
• ఖాత్ా పాార్ెంభెంలో ప్న్ ిెండు న్ లల పాటు ప్ని చసే్ు ెంది, దనీిని ప్న్ ి ెండు న్ లల పాటు ప డిగిెంచవచ్ు, 

పేరకుని ఖాత్ా త్ెరచిిన మొదటి ప్న్ ిెండు న్ లలోల  ఖాత్ాదార్ుడు దర్ఖాస్ు  చసేట, ఏదెైన్ా OVDల కోసెం 
దర్ఖాస్ు  చసే్క్యనిటుల  ర్ుజువులన్ అెందిెంచడమ నైది. 

• మొత్ుెం సడల్ెంప్ు నిబెంధనలయ ఇర్వ  ై న్ాలయగు న్ లల త్రావత్ సమీక్ిెంచబడత్ాయ. ఇర్వ  ై న్ాలయగు 
న్ లలలోప్ు OVDని సమరిపెంచక్పో త్,ే ఖాత్ా టోటల్ ఫీజా్ క ెంద ఉెంచబడుత్తెంద ి మరయిు త్ద్ప్ర ి
లావాదేవీక  అన్మత్త ఉెండద్. 

    ఇత్ర్ ముఖయమ నై్ పాయింటుు  
• నియెంత్ణా మార్గదర్శకాల ప్కాార్ెం, BSBDA హో లీర్ుల  DBILత్ో ఏ ఇత్ర్ ప ద్ప్ు ఖాత్ాన్ త్రె్వడానిక  

అర్ుహ లయ కాద్ 
• క్సిమర క్య DBILత్ో ఇప్పటకిే ఉని ఏవ నై్ా ఇత్ర్ ప ద్ప్ు ఖాత్ా(లయ) ఉనిటలయత్ే, క్సిమర BSBDAని 

త్ెరచిిన 30 రోజులలోప్ు అటువెంటి ఖాత్ా(ల)న్ మూసటవయేవలసట ఉెంటుెంది. 
• BSBDA త్రెిచిన 30 రోజులలోప్ు క్సిమర అటువెంటి ఖాత్ా(లయ)న్ మూసటవేయక్పో త్ే, నియెంత్ణా 
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మార్గదర్శకాల ప్కాార్ెం వరిుెంచే విధెంగా ఇత్ర్ ప ద్ప్ు ఖాత్ా(లయ) (ఏదెనై్ా ఉెంటే) మూసటవసే ేహక్యు 
బ్ుెంక్ క  ఉెంది. 

• ఒక్ వుక ు ఒక్ BSBDA ఖాత్ాన్ మాత్ామే క్ల్గ ిఉెండవచ్ు 
 

2.2 కర ంట్ ఖాతా - వుక్యు లయ, ఏకెవక్ యాజమాను సెంసథలయ / భ్గసావము సెంసథలయ / ప ైవైటే్ మరయిు ప్బిల క్ 
ల్మిటడె క్ెంప నీలయ / HUFలయ / స స టైలీయ / టసిా లయ మొదల ైనవాట ిదావరా త్ెర్వవచ్ు. క్రెెంట్ ఖాత్ాలలో ఉని 
డిపాజిటలప ై వడడీ  చలె్లెంచబడద్. 

 
2.3 వదశేీ కర న్స్ ఖాతా - RBI నిరేదశెంచిన లావాదవేీల కోసెం భ్ర్త్దేశ్ెంలో నివసటెంచే క్సిమర దావరా 
త్ెర్వవచ్ు 

 
2.4 ప్రతయేక ర్ూపాయి ఖాతాలు - RBI పరేకుని నిరేదశత్ నిబెంధనల ప్ాకార్ెం భ్ర్త్దశే్ెంలో నివసటెంచని విదశేీ 
వుక ు దావరా త్రె్వవచ్ు 

 
2.5 ఫిక్్ డ్ డిపాజిట్ - ఇది పేరకుని గడువు మరియు మొత్ాు నిక  బుక్ చేయబడని ఒకే డపిాజిట్. డిపాజిట్ 
సేవిెంగ్్/క్రెెంట్ ఖాత్ాక్య ల్ెంక్ చేయబడి ఉెండవచ్ు లేదా సవత్ెంత్ాెంగా బుక్ చసే్కోవచ్ు. 

 
వుక్యు లయ / ఏకెవక్ యాజమాన్ాులయ / భ్గసావము సెంసథలయ / ప ైవైటే్ మరియు ప్బిల క్ ల్మిటెడ క్ెంప నీలయ / HUFలయ / 
స స ైటీలయ / టసిా లయ మొదల ైనవాటి దావరా సటథర్ డిపాజిట్ న్ బ్ాెంచ లలో లేదా డిజిటల్ గా ఆన్ ల ైన్ బ్ుెంక ెంగ్ దావరా 
డిపాజిట్ పేలస మ ెంట్ అభుర్థనన్ ఉెంచడెం దావరా త్ెర్వవచ్ు. డిపాజిట్ బుక ెంగ్ సమయెంలో క్సిమర లయ క ెంది వాటనిి 
ఎెంచ్క్యన్ే అవకాశ్ెం ఉెంటుెంద ి
 
వయవధ:ి క్నిషిెంగా 7 రోజుల న్ెండ ి పాార్ెంభమవుత్తెంది (డజిిబ్ుెంక్ మొబ లై్/ఇెంటరెిట్ బ్ుెంక ెంగ్ పాల ట్ ఫార్మ్డ 
దావరా బుక్ చసేటన డిపాజిటల  కోసెం, క్నిషి కాలవువధ ి90 రోజులయ. త్క్యువ కాల వువధ ిక్సిమర బ్ాెంచ దావరా 
డిపాజిట్ బుక్ చసే్కోవచ్ు) 
 
మొతి్ం: ఫార్ెంలో నిర్వచిెంచిన విధెంగా క్నీస మొత్ుెం న్ెండి పాార్ెంభమవుత్తెంది
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వడడీ : చక్ూ వడడీ  / సాధార్ణ వడడీ  / త్ెైమైాసటక్ చలె్లెంప్ు లేదా న్ లవార ీచలె్లెంప్ు 
 
మ చూయరిటీ: అసలయ మరయిు వడడీ  యొక్ు సవయెంచాలక్ ప్ునర్ుదధర్ణ (సవయెంచాలక్ెంగా ప్ునర్ుదధర్ణ) / 
అసలయ యొక్ు సవయెంచాలక్ ప్ునర్ుదధర్ణ మరియు ల్ెంక్ చేయబడిన బ్ుెంక్ ఖాత్ాక్య జమ చేయబడని వడడీ  / 
ల్ెంక్ చేయబడిన ఖాత్ాక్య కెూడటి్ చయేబడని ప్ూరిు మొత్ుెం (అసలయ మరయిు వడడీత్ో సహా) / NEFT / RTGS / 
IMPS / UPI దావరా ఎలకాిా నిక్ రమెిటనె్్ లయ (digibank మొబ లై్ బ్ుెంక ెంగ్ పాల ట్ ఫార్ెం దావరా బుక్ చేస్క్యని 
ఫటక్్ డ డిపాజిటలక్య వరిుెంచద్). 

 
ప ైన పరేకుని విసు ృత్ వరాగ లలో, బ్ుెంక్ నిరిదషి ట్రెగట్ క్సిమర విభ్గాల కోసెం కాల్ చయేని డిపాజిటుల , బ ెంచ మారు 
ల్ెంకీ్ ఫ్ోల టిెంగ్ రేట్ డిపాజిటుల  మొదల ైన నిరిదషి లక్ష్ణాలత్ో వివిధ ఉత్పత్తు లన్ ప్రచియెం చయేవచ్ు. 

 
2.6 రికరింగ్స డిపాజిట్ - సటథర్మ ైన రాబడి రటేు కోసెం న్ లవార ీ నిరిదషి మొత్ాు నిి ప టుి బడి ప ట్ి లన్క్యన్ే వార ి
కోసెం ఉదేదశెంచబడిెంది. మ చూురటిీ / పీకాోల జర త్దేలీో, క్సిమర అసలయ మొత్ుెం అలాగే ఆ కాలెంలో సెంపాదిెంచిన 
వడడీని ప ెంద్త్ార్ు. 

 
2.7  ప్రవాస భ్ర్తీయులు మరియు భ్ర్తీయ సంత్త్తకి చెందిన్ వయకుి లకు (PIO), బ్్యంక్- FCNR (B) 
డిపాజిట్, NRE డిపాజిటుల  మరియు NRO డిపాజిటలన్ న్ాన్-రసెటడెెంట్్ (NRI) మరయిు భ్ర్తీయ సెంత్త్తక  
చెెందని వుక్యు లక్య (PIO) అెందిస్ు ెంది. 

• NRE/NRO డిపాజిటల  కోసెం, పో లుదగిన దేశీయ ర్ూపాయ టరమ డిపాజిటలప ై బ్ుెంక్యలయ అెందెించే వడడీ  రటేుల  
ఎక్యువగా ఉెండవు. 

• NRE ప ద్ప్ు డిపాజిటలప ై బ్ుెంక్ ప్తా్ుక్ష్ెంగా లేదా ప్రోక్ష్ెంగా ఎలాెంటి త్ాత్ాుల్క్ హక్యున్ మారు చేయద్. 
• బ్ుెంక్య నిర్ణయెంచిన ప్కాార్ెం బ్ుెంక్య యొక్ు సవెంత్ సటబబెంది లేదా సీనియర సటటిజన్ల  (ఏవరెవన్ా ఉెంటే) 

ఖాత్ాలో డిపాజిటలప ై అదనప్ు వడడీ  రేటు ప్ాయోజనెం NRE మరియు NRO డిపాజిటల క్య అెంద్బ్టులో 
ఉెండద్. 

• ఈ పాలసీ DBS బ్ుెంక్ ఇెండయిా ల్మిటెడ అెందిెంచే డిపాజిటల క్య మాత్ామే వరిుస్ు ెంది. 
 

అన్మత్తెంచబడిన డెబిట్/కెూడటి్ లయ, డిపాజిటల  వువధి, డపిాజిటల  వడడీ  రటేు, అకాల ఉప్సెంహర్ణ, నివాస సటథత్తని 
మారిునప్ుపడు నివాసటగా మార్ుడెం మరియు ఖాత్ా యొక్ు కార్ుక్లాపాలయ, న్ామిన్షేన్ సౌక్ర్ుెం, మర్ణ ెంచిన 
క్సిమర ఖాత్ా కార్ుక్లాపాలయ మొదల ైనవి నిరేదశెంచిన అవసరాలక్య అన్గుణెంగా ఉెంట్య. RBI యొక్ు ప్ధాాన 
దిశ్లో సూచిెంచిన అవసరాలక్య సమలేఖనెం చేయబడాీ య - డిపాజిటలప ై వడడీ  రటేు మరయిు డిపాజిటుల  మరయిు 
ఖాత్ాలప ై ప్ాధాన దిశ్. 
FCNR (B) ప్థక్ెం క ెంద టరమ డిపాజిటలప  ైవడడీ  రటేుల  క ూెంద ికార్ణాలలో ఒక్ట ిలేదా అెంత్క్ెంట ేఎక్యువ కార్ణెంగా 
మాత్ామ ేమార్ుత్ూ ఉెంట్య: 

• డిపాజిటల  కాలప్రిమిత్త: FCNR (B) ప్థక్ెం క ెంద టరమ డిపాజిటల  మ చూురటిీ వువధి క ూెంది విధెంగా ఉెంటుెంది: 
o ఒక్ సెంవత్్ర్ెం మరియు అెంత్క్ెంటే ఎక్యువ, కానీ రెెండు 

సెంవత్్రాల క్ెంట ేత్క్యువ 
o రెెండు సెంవత్్రాలయ మరయిు అెంత్క్ెంట ే ఎక్యువ, కానీ మూడు 

సెంవత్్రాల క్ెంట ేత్క్యువ 
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o మూడు సెంవత్్రాలయ మరయిు అెంత్క్ెంట ే ఎక్యువ, కానీ న్ాలయగు 
సెంవత్్రాల క్ెంట ేత్క్యువ 

o ఐద్ సెంవత్్రాలయ మాత్ామ ే
• డిపాజిటల  ప్రిమాణెం: DBS త్న అభీష్ాి న్సార్ెం క్రనెీ్ వారగీా క్నీస ప్రమిాణానిి నిర్ణయస్ు ెంది, దానిప  ై

అవక్లన వడడీ  రటేుల  అెందిెంచబడత్ాయ 

• FCNR (B) డిపాజిటల  కోసెం వడడీ  చలె్లెంప్ులయ రెెండు దశాెంశ్ సాథ న్ాలక్య త్గిగెంచబడాీ య. 

వడడీ  రటేల  సీల్ెంగ్ రటేుల  కాలాన్గుణెంగా అమలయలో ఉని నియెంత్ణా మార్గదర్శకాల ఆధార్ెంగా ఉెండాల్. 
 

2.8 ర సిడెంట్ వదశేీ కర న్స్ ఖాతాల ప్థకం - భ్ర్త్దశేానిక  శాశ్వత్ెంగా త్తరిగి వచేు ప్వాాస 
భ్ర్తీయులయ/PIOలక్య RFC డిపాజిటుల  వరిుసాు య, ఇెంద్లో వారి సటథత్త ప్వాాసెం న్ెండ ి నివాసటగా మార్ుత్తెంది. 
ఆస్ు లయ మరయిు బ్ధుత్ల క్మిట ీ(ALCO) ఆమోదిెంచిన డిపాజిటలప  ైవడడీ  రటేల క్య అన్గుణెంగా, రసెటడెెంట్ ఫారిన్ 
క్రెనీ్ ఖాత్ా ప్థక్ెం (అర్హత్ ఉెంటే) క ెంద బ్ుెంక్య ఆమోదెించిన లేదా ప్ునర్ుదధరిెంచిన డబుబ డిపాజిటలప ై వడడీని 
నిర్ణయస్ు ెంది. న్ాన్-రసెటడెెంట్ ఎక్్ టర్ిల్ (NRE) ఖాత్ా మరియు/లేదా ఫారిన్ క్రెనీ్ న్ాన్-రెసటడెెంట్ బ్ుెంక్ 
[FCNR (B)] ఖాత్ాలోని బ్ుల న్్ లయ నివాస సటథత్త ఉనిప్ుపడు ఖాత్ాదార్ు ఎెంపటక్ప ై RFC ఖాత్ాక్య (అర్హత్ ఉెంటే) 
జమ చయేవచ్ు. న్ాన్-రసెటడెెంట్ ఇెండియన్ (NRI) రెసటడెెంట్ గా మార్ుత్తెంది. 

 
2.9 టర్మ్ డిపాజిట్ ప ై ఓవర్మ డార ఫ్్ట / డిపాజిట్ లోన్ - క్సిమర అవసర్మ ైన స క్ూురటిీ డాక్యుమ ెంట్ ల అమలయప  ై
డిపాజిటర దావరా విడుదల చేయబడని టరమ డిపాజిట్ ప  ై ఓవర డాాఫి్ట సౌక్ర్ుెం / డిపాజిట్ లోన్ కోసెం 
అభురిథెంచవచ్ు. ROI, గడువు మొదల ైన వాటకి  సెంబెంధిెంచిన మార్గదర్శకాలయ బ్ుెంక్ దావరా 
నిర్ణయెంచబడత్ాయ, ఇవి ఎప్పటిక్ప్ుపడు జార ీ చయేబడని నియెంత్ణా మార్గదర్శకాలయ మరియు బ్ుెంక్ కెూడటి్ 
పాలసీ ప్కాార్ెం ఉెంట్య. డిపాజిట్ మ చూురటిీ వసూళలల  జమ అయన/డెబిట్ చేయబడని వడడీత్ో పాటు ప ెందని 
ర్ుణెం క ెంద ఉని బ్ధుత్న్ తీర్ుడానిక  సరిపో త్తెంది, అలాగే బ్ుెంక్య డపిాజిటర క్య త్గని సమాచార్ెం అెందిెంచి, 
డిపాజిట్ మరియు డపిాజిట్ లోన్ రెెండిెంటినీ స ట్ ఆఫ్ మరయిు కోల జ్ చసేే హక్యున్ వినియోగిెంచ్కోవచ్ు 

 

3. వడడీ  చెల్ుంప్ు – వడడీ  ల్ెంక్ చయేబడని సేవిెంగ్్ / క్రెెంట్ ఖాత్ాక్య లేదా క్సిమర పేరకుని మ చూురిట ీ
సూచనల ప్ాకార్ెం ఎప్పటకి్ప్ుపడు రజిరవ బ్ుెంక్ ఆఫ్ ఇెండయిా ఆదశేాలక్య అన్గుణెంగా బ్ుెంక్ పరేకుని రటేుక్య 
కెూడటి్ చయేబడుత్తెంద.ి ఎప్పటకి్ప్ుపడు రజిరవ బ్ుెంక్ ఆఫ్ ఇెండియా జారీ చసేటన సాధార్ణ మార్గదర్శకాలలో బ్ుెంక్ 
టరమ డిపాజిట్ వడడీ  రటేలన్ నిర్ణయస్ు ెంది. DBS సటబబెంది మరయిు సనీియర సటటజిన్ లక్య మాత్మాే ప్రమిిత్ెం 
కాక్యెండా, రెగుులేటర దావరా అన్మత్తెంచబడని క్సిమర కటేగరిలీ కోసెం, బ్ుెంక్ ఎప్పటకి్ప్ుపడు త్న సవెంత్ 
అభీష్ాి న్సార్ెం, సెంవత్్రానిక  సాధార్ణ బ్ుెంక్య రటేు క్ెంటే ఒక్ శాత్ెం మిెంచక్యెండా అదనప్ు వడడీని 
అన్మత్తెంచవచ్ు. ఇద ిరాుక్ రేట్ ఫటక్్ డ డిపాజిటుల  మరియు రకి్రిెంగ్ డపిాజిట్ లక్య మాత్మాే వరిుస్ు ెంది.  

 
టరమ డిపాజిటలప ై వడడీ  త్ెైమైాసటక్ెంగా ల క ుెంచబడుత్తెంది మరయిు డిపాజిటల  వువధిని బటిి  బ్ుెంక్ నిర్ణయెంచిన రేటు 
ప్ాకార్ెం చలె్లెంచబడుత్తెంది. 

 
న్ లవార ీ డిపాజిట్ ప్థక్ెం విషయెంలో, వడడీ  త్ెైమైాసటక్ెంలో ల క ుెంచబడుత్తెంది మరియు త్గిగెంప్ు విలయవత్ో 
న్ లవారగీా చలె్లెంచబడుత్తెంది. వడడీ  చెల్లెంప్ులయ సమీప్ ర్ూపాయక  ల క ుెంచబడత్ాయ. 
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బుక ెంగ్ చసేటన 7 రోజులలోప్ు డిపాజిట్ ముెందస్ు గా మూసటవేయబడనిటల యత్ే వడడీ  చలె్లెంచబడద్. 

 
ఇెండియన్ బ్ుెంక్్ అసో సటయషేన్ (IBA) బ్ుెంక ెంగ్ పాాకటిస కోడ న్ సభు బ్ుెంక్యలయ ఏక్రతీ్తగా సీవక్రిెంచడానిక  IBA 
జార ీ చసేటెంది. సభు బ్ుెంక్యలయ క్సిమర్లత్ో త్మ లావాదవేీలలో అన్సరిెంచాల్్న క్నీస ప్ామాణాలన్ ఏరాపటు 
చేయడెం దావరా మెంచి బ్ుెంక ెంగ్ ప్దధత్తలన్ పో ా త్్హ ెంచడానిక  కోడ ఉదేదశెంచబడెింద.ి 

 
IBA, దశేీయ టరమ డిపాజిట్ ప  ై వడడీని ల క ుెంచ ే ఉదేదశ్ుెంత్ో, మూడు న్ లల క్ెంట ే త్క్యువ వువధలిో త్తరగిి చలె్లెంచే 
డిపాజిటలప  ైలేదా టరెిమనల్ త్ెైమైాసటక్ెం అసెంప్ూరిుగా ఉనిటలయత్,ే వాసువ రోజుల సెంఖుక్య దామాష్ా ప్ాకార్ెం వడడీని 
చెల్లెంచాలని సూచిెంచిెంది. డిపాజిటల  కోసెం ప నై పేరకుని వడడీ  గణనన్ బ్ుెంక్ అన్సరిస్ు ెంద.ి ఉదాహర్ణ: డిపాజిట్ 
7 న్ లల కాలవువధిక  ఉెంటే, వడడీ  2 త్ెైమైాసటకాలక్య చలె్లెంచబడుత్తెంద ి మరయిు మిగలి్న వడడీ  రోజుల సెంఖు 
ఆధార్ెంగా చెల్లెంచబడుత్తెంది. 

 
ఈ గణన యొక్ు ప్ాయోజనెం కోసెం, ఒక్ సెంవత్్ర్ెంలోని రోజుల సెంఖు లీప్ు సెంవత్్ర్ెంలో 366 రోజులయ మరయిు 
ఇత్ర్ సెంవత్్రాలోల  365 రోజులయగా ప్రిగణ ెంచబడుత్తెంది. 

 
వడడీ  మొత్ాు లయ/ప్న్ి బ్ధుత్న్ గణ ెంచే సమయెంలో బ్ుెంక్ అనిి శాఖలలోని అనిి FDలన్ ఒకే CIF క ెంద 
ప్రిగణ స్ు ెంది. 

 
బ్ుెంక్ ఎలలప్ుపడూ ఖాత్ాదార్ుల న్ెండి టరమ డపిాజిట్ మ చూురిటీ సూచనలన్ తీస్క్యెంటుెంది మరయిు దాని 
గెవరాహ జర్ు లేదా డిపాజిటుల  గడువు ముగిసటనటలయత్ే, ప ద్ప్ు ఖాత్ాక్య వరిుెంచే వడడీ  రేటు ప్సా్ు త్ నియెంత్ణా 
మార్గదర్శకాల ప్కాార్ెం వరిుెంచబడుత్తెంది. 

 
ఇెండియన్ బ్ుెంక్్ అసో సటయేషన్ సూచిెంచిన ఫార్ుమలేట్ మరియు క్న్ వనిన్ లక్య అన్గుణెంగా బ్ుెంక్ టరమ 
డిపాజిటలప ై వడడీని ల క ుస్ు ెంది. 

 
"బల్ు డిపాజిట్" అన్ ే ప్దెం ఒక ే ర్ూపాయ టరమ డిపాజిటుల  / 2 కోటల  ర్ూపాయల (సమానమ నై విదశేీ క్రనెీ్ 
మొత్ుెం) మరయిు అెంత్క్ెంటే ఎక్యువ FCNR (B) డిపాజిట్ ల కోసెం ఉప్యోగిెంచబడుత్తెంది. బ్ుెంక్యలయ INR 2 
కోటుల  మరియు అెంత్క్ెంట ే ఎక్యువ బల్ు డపిాజిట్ ల కోసెం అద ే మ చూురటి ీ డిపాజిట్ లక్య విభని వడడీ  రటేుల  
అెందెించవచ్ు. INR 2 కోటల  క్ెంట ేత్క్యువ డిపాజిట్ ల కోసెం, అదే మ చూురటి ీడిపాజిట్ లక్య అద ేరేటు వరిుస్ు ెంద ి
అెంట ేరటేుల  కారీ చయేబడత్ాయ. ర్ూపాయ టరమ డిపాజిటలలో దశేీయ టరమ డిపాజిటుల  అలాగ ేNRO మరయిు NRE 
ఖాత్ాల క ూెంద టరమ డిపాజిటుల  ఉెంట్య. 

 
INR 2 కోటల  క్ెంటే త్క్యువ డపిాజిట్ ల కోసెం కారీ రేటుల  కాలాన్గుణెంగా సమీక్ిెంచబడత్ాయ మరియు ఆమోదెం 
కోసెం ALCOక  అవసర్మ ైన మార్ుపలయ సటఫార్ు్ చేయబడత్ాయ. INR 2 కోటల  క్ెంట ే త్క్యువ డిపాజిట్ ల కోసెం 
కారీ రటేుల  కాలాన్గుణెంగా సమీక్ిెంచబడత్ాయ మరియు ఆమోదెం కోసెం ALCOక  అవసర్మ నై మార్ుపలయ 
సటఫార్ు్ చేయబడత్ాయ. 

 
డిపాజిటలప  ై వడడీ  రటేు బ్ాెంచ పాాెంగణెంలో ప్మాుఖెంగా ప్ాదరశిెంచబడుత్తెంది. డిపాజిట్ సీుమ్డ లయ మరయిు ఇత్ర్ 
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సెంబెంధతి్ సవేలక్య సెంబెంధిెంచి ఏవ నై్ా మార్ుపలయ ఉెంటే, వాటిని బ్ాెంచ పాాెంగణెంలో మరయిు బ్ుెంక్ వ బ స ైట్ లో 
ప్ాముఖెంగా ప్ాదరిశెంచడెం దావరా ముెంద్గా త్ెల్యజేయాల్. 

 
ఒక్ NRE ఖాత్ాదార్ుడు, భ్ర్త్దశేానిక  త్తరగిి వచిున వ ెంటన్ే, NRE టరమ డిపాజిట్ ని రసెటడెెంట్ ఫారని్ క్రెనీ్ ఖాత్ా 
(RFC)గా మార్ుమని అభుర్థన చేసేు , వడడీ  దిగువ పేరకునబడని ప్ాకార్ెం చెల్లెంచబడుత్తెంది: 

i) NRE డపిాజిట్ క్నీసెం ఒక్ సెంవత్్ర్ెం పాటు అమలయ చయేనటలయత్ే, RFC ఖాత్ాలలోని ప ద్ప్ు 
డిపాజిటలప ై చలె్లెంచాల్్న రటేు క్ెంట ేఎక్యువ వడడీని చెల్లెంచాల్. 

ii) అనిి ఇత్ర్ సెందరాాలోల , ఒప్పెంద రటేు ప్కాార్ెం వడడీ  చలె్లెంచబడుత్తెంద.ి 
 
అటువెంట ిNRE డిపాజిట్ క్నీసెం 1 సెంవత్్ర్ెం పాటు అమలయ చేయక్పో త్ే, భ్ర్త్దశేానిక  త్తరగిి వచిున వ ెంటన్ ే
NRE ఖాత్ాదార్ుడు అటువెంటి మారపిడ ి కోసెం అభుర్థన చేసేు , బ్ుెంక్య త్న అభీష్ాి న్సార్ెం RFC ఖాత్ాలలోని 
ప ద్ప్ు డిపాజిటలప  ైచలె్లెంచాల్్న రేటుక్య మిెంచక్యెండా వడడీని చెల్లెంచవచ్ు. 
స లవు దని్ాలలో మ చూుర అయేు డిపాజిటుల  ఆటోమేటకి్ గా త్ద్ప్రి ప్ని దని్ానిక  మ చూుర అవుత్ాయ మరియు 
క్సిమర పాార్ెంభ డిపాజిట్ బుక ెంగ్ రేటుత్ో అదనప్ు రోజు/రోజులక్య వడడీ  ఆదాయానిి ప ెంద్త్ార్ు. 

 
డిపాజిట్ న్ ఉెంచే సమయెంలో, క్సిమర లయ మ చూురటిీ త్దేీలో త్ద్ప్రి కాలానిక  డిపాజిట్ ఖాత్ాన్ 
మూసటవయేడెం లేదా డిపాజిట్ ప్ునర్ుదధర్ణక్య సెంబెంధెించిన సూచనలన్ అెందెించవచ్ు. 

 
టరమ డిపాజిటలప  ై మ చూురటి ీసూచనలయ లేనప్ుపడు, వుక ుగత్ / HUF/టసిా/ స స టై ీ విషయెంలో, DBS బ్ుెంక్ 
ఇెండయిా ల్మిటెడ మ చూురటిీ త్దేీక  సెంబెంధిెంచి డిపాజిటర క్య ముెంద్గాన్ే త్ెల్యజసే్ు ెంది. మరియు బ్ుెంక్ 
అసలయ డిపాజిట్ ఉని అదే కాలానిక  డిపాజిట్ న్ ప్సా్ు త్ వడడీ  రటేుత్ో ప్ునర్ుదధరిెంచాల్. ఇత్ర్ులక్య, బ్ుెంక్ 
మ చూురిటీ రాబడతి్ో క్సిమర యొక్ు సేవిెంగ్్ / క్రెెంట్ ఖాత్ాని కెూడటి్ చేస్ు ెంది. క్సిమర మా వదద  సేవిెంగ్్ / 
క్రెెంట్ ఖాత్ాన్ క్ల్గ ి ఉెండని సెందర్ాెంలో, క్సిమర న్ెండి త్ద్ప్రి సూచనల వర్క్య మేము మ చూురటి ీ
ఆదాయానిి మా వదద ఉెంచ్త్ాము మరియు అటువెంట ి గడువు మీరని డిపాజిటలప  ై వడడీ  కాలాన్గుణెంగా 
నిబెంధనల ప్కాార్ెం చలె్లెంచబడుత్తెంది. 

 
ఆదాయప్ు ప్న్ి చటిెం మరియు CBDT (స ెంటలా్ బో రీ ఆఫ్ డెైరకిె్ ట్ుకే్షన్) మార్గదర్శకాల ప్కాార్ెం 
ఎప్పటిక్ప్ుపడు, ఒక్ వుక ు క్ల్గి ఉని అనిి టరమ డిపాజిటలప ై చలె్లెంచ/ేచలె్లెంచవలసటన మొత్ుెం వడడీ  మొత్ుెం క్ెంట ే
ఎక్యువగా ఉెంటే సో ర్ు్ వదద  ట్ుక్య్న్ తీసటవయేడానిక  బ్ుెంక్ చటిబదధమ నై బ్ధుత్న్ క్ల్గి ఉెంటుెంది. త్ెైమైాసటక్ 
పాాత్తప్దకి్న ప్న్ి మినహాయెంచబడనిెంద్క్య బ్ుెంక్ ప్న్ి మినహాయెంప్ు సరిిఫటకటే్ (TDS సరిిఫటకటే్) జార ీ
చేస్ు ెంది. డిపాజిటర, TDS న్ెండి మినహాయెంప్ు ప ెందేెంద్క్య అర్ుహ లయ అయత్ే, ప్ాత్త ఆరిథక్ సెంవత్్ర్ెం పాార్ెంభెంలో 
15G/H ఫార్మ్డ లో డకి్లరషేన్ న్ సమరపిెంచెండి. నిబెంధనల ప్ాకార్ెం వరిుెంచే TDS రటేుల  ఎప్పటిక్ప్ుపడు వరిుసాు య. 

 
   FCNR(B) డిపాజిటు  కోసం వడడీ  చెల్ుంప్ు: 

(ఎ) ప్థక్ెం క ెంద ఆమోదిెంచబడని డిపాజిటలప  ైవడడీ  360 రోజుల న్ెండి ఒక్ సెంవత్్ర్ెం వర్క్య ల క ుెంచబడుత్తెంది. 
(బి) వడడీ  ల క ుెంచబడుత్తెంద ి మరియు ఒకొుక్ుటి 180 రోజుల వువధలిో మరియు మిగిల్న వాసువ రోజులక్య 
చెల్లెంచబడుత్తెంది. 
చక్ూవడడీ  ప్భా్వెంత్ో మ చూురటిపీ ై వడడీని సీవక్రిెంచే ఎెంపటక్ డిపాజిటర క్య ఉెంటుెంది. 
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శాశ్వత్ ప్రషి్ాుర్ెం కోసెం భ్ర్త్దశేానిక  త్తరిగి వచేు భ్ర్తీయ జాతీయత్/మూలెం ఉని వుక్యు ల FCNR (B) 
డిపాజిటుల  షర్త్తలక్య లోబడి కాెంట్ాకి్ వడడీ  రటేుత్ో మ చూురిట ీవర్క్య కొనసాగుత్ాయ: 
ఎ) FCNR (B) డిపాజిట్ లక్య వరిుెంచ ేవడడీ  రేటు కొనసాగుత్తెంది. 
బి) ఖాత్ాదార్ు భ్ర్త్దేశానిక  త్తరగి ివచిున త్దేీ న్ెండ ిఅటువెంటి డిపాజిటలన్ నివాస డిపాజిటుల గా ప్రగిణ ెంచాల్. 
సట) అటువెంట ిFCNR (B) డిపాజిటల  ముెందస్ు  ఉప్సెంహర్ణ ప్థక్ెం యొక్ు జరిమాన్ా నిబెంధనలక్య లోబడ ి
ఉెంటుెంది. 
డి) మ చూురటిపీ ై FCNR (B) డిపాజిటుల  ఖాత్ాదార్ుడి ఎెంపటక్ప ై రసెటడెెంట్ ర్ూపీ డిపాజిట్ ఖాత్ా లేదా RFC ఖాత్ా 
(అర్హత్ ఉెంటే)గా మార్ుబడత్ాయ. 

 
FCNR(B) డిపాజిటల  ప్ునర్ుదధర్ణప ై వడడీ  గణన ప్సా్ు త్ెం ఉని మార్గదర్శకాల ప్ాకార్ెం బ్ుెంక్ దావరా 
చేయబడుత్తెంది. 

 
4. టర్మ్ డిపాజిట్ యొకక అకాల ఉప్సంహర్ణ - బ్ుెంక్ త్న అభీష్ాి న్సార్ెం టెమై్డ డిపాజిటల  అకాల 
ఉప్సెంహర్ణన్ అన్మత్తెంచే హక్యున్ నిర్వహ స్ు ెంది. ప ద్ప్ు/క్రెెంట్ ఖాత్ాత్ో ల్ెంక్ చయేబడని ప్తా్ేుక్ ప్థక్ెం 
క ెంద డిపాజిట్ బుక్ చసేటనటలయత్ే మాత్ామే టెమై్డ డిపాజిటలన్ పాక్కి్ెంగా ఉప్సెంహరిెంచ్కోవడానిక  బ్ుెంక్ 
అన్మత్తస్ు ెంది. అకాల ఉప్సెంహర్ణ అన్మత్తెంచబడతి్ే, డపిాజిట్ ప ై వరిుెంచ ేవడడీ  మరియు ప న్ాలిీ చలె్లెంప్ున్ RBI 
నిరేదశెంచిన ప్సా్ు త్ నిబెంధనలక్య అన్గుణెంగా అన్మత్తెంచవచ్ు, అలాగే ఈ విషయెంలో బ్ుెంక్ జార ీ చేసటన 
మార్గదర్శకాలయ బ్ుెంక్ వ బ స టై్ లో ఎప్పటకి్ప్ుపడు అెంద్బ్టులో ఉెంట్య మరియు నవీక్రెించబడత్ాయ. 

 
బ్ుెంక్, అనిి డిపాజిటర్ల న్ెండ ి వాాత్ప్ూర్వక్/ఆన్ ల ైన్ అభుర్థనప ై, దాని మ చూురటి ీ త్దేీక  ముెంద్ రసెటడెెంట్ 
/NRO టరమ డిపాజిటుల  మరయిు NRE/FCNR డిపాజిటలన్ ఉప్సెంహరిెంచ్కోవడానిక  అన్మత్తస్ు ెంది. 

 
• అకాలెంగా ఉప్సెంహరిెంచబడని నివాసట/NRO టరమ డిపాజిటలప ై వడడీ  అటువెంటి డిపాజిట్ ఉెంచబడిన 

కాలానిక , అటువెంటి డిపాజిట్ పేల స మ ెంట్ త్దేలీో ఉని రేటు లేదా కాెంట్ాకి్ చసేటన రటేు, ఏది త్క్యువగా 
ఉెంటే, అది ప న్ాలిీ మినహాయెంప్ుక్య లోబడి చలె్లెంచబడుత్తెంది. ఛారీీలన్ ఎప్పటిక్ప్ుపడు బ్ుెంక్య 
నిర్ణయస్ు ెంది. 

• పీామ చూుర గా ఉప్సెంహరిెంచ్క్యని NRE/FCNR డిపాజిట్ లప ై వడడీ  కేవలెం ఒక్ సెంవత్్ర్ెం త్రావత్ 
అకాల ఉప్సెంహర్ణ జరగితి్ ే మాత్ామే చెల్లెంచబడుత్తెంది. అటువెంటి డిపాజిట్ ఉెంచబడిన కాలానిక , 
అటువెంట ిడిపాజిట్ పేలస మ ెంట్ త్దేలీో ఉని రటేు లేదా కాెంట్ాకి్ చేసటన రేటు, ఏది త్క్యువ తై్ే అది బ్ుెంక్ 
ఎప్పటిక్ప్ుపడు నిర్ణయెంచే ప న్ాలిీ ఛారీీల మినహాయెంప్ుక్య లోబడి ఉెంటుెంది. 

• FCNR కోసెం అకాల ఉప్సెంహర్ణ వలల  ఉత్పనిమయేు మారిపడి నషిెం ఏదెనై్ా ఉెంటే, క్సిమర భరిెంచాల్. 
• టరమ డిపాజిట్ ముెందస్ు గా ఉప్సెంహరిెంచబడతి్ే / డిపాజిట్ బుక ెంగ్ చేసటన 7 రోజులలోప్ు 

మూసటవయేబడిత్ే వడడీ  చలె్లెంచబడద్. 
 

ఈ ప న్ాలిీ ఛారీ సిరక్ుర (బ్ుెంక్ ఎప్పటిక్ప్ుపడు నిర్వచిెంచినటుల ) వీటిక  వరిుస్ు ెంది: 
• వుక ుగత్ మరయిు వుక ుగత్ెం కాని డిపాజిటుల  
• ఏదెనై్ా మొత్ుెంలో FCNR డిపాజిటుల . 
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ప న్ాలిీ ఛారీ నిరామణెం మరయిు మొత్ుెంలో ఏదెనై్ా మార్ుప దేశ్ నిర్వహణ క్మిటీ / ALCO ఆమోదానిక  లోబడ ి
ఉెంటుెంది. 

 
రెసటడెెంట్ ఫారని్ క్రెనీ్ (RFC) ఖాత్ాగా మార్ుడెం కోసెం NRE టరమ డిపాజిటలన్ (FCNRత్ో సహా) అకాల 
ఉప్సెంహర్ణ విషయెంలో, ముెందస్ు  ఉప్సెంహర్ణక్య బ్ుెంక్ ఎలాెంటి జరిమాన్ా విధిెంచద్. 

 
బ్ుెంక్ త్న అభీష్ాి న్సార్ెం FCNR డిపాజిటల  ముెందస్ు  ఉప్సెంహర్ణక్య అదనెంగా సావప ఖర్ుున్ విధిెంచవచ్ు. 
ఒక్వళే ఇప్పటిక ేచలె్లెంచిన వడడీ  చలె్లెంచాల్్న దానిక్ెంట ేఎక్యువగా ఉనిటలయత్ే, డిపాజిట్ దావరా వచిున ఆదాయెం 
న్ెండి అదనప్ు వడడీ  త్తరగిి ప ెందబడుత్తెంది. అయత్ే, NRE/FCNR డిపాజిటుల  డిపాజిట్ త్ేదీ లేదా దాని 
ప్ునర్ుదధర్ణ త్ేదీ న్ెండి 1 (ఒక్) సెంవత్్ర్ెం గడువు ముగసిేలోప్ు ముెందస్ు గా ఉప్సెంహరిెంచబడినటలయత్ే వడడీ  
చెల్లెంచబడద్. అయత్ే, బ్ుెంక్ త్న విచక్ష్ణత్ో, డిపాజిట్ న్ ఉెంచే సమయెంలో వరిుెంచ ే నిబెంధనలయ మరియు 
షర్త్తల ప్ాకార్ెం వుక్యు లయ, సెంసథలయ మరియు హ ెందూ అవిభక్ు క్యటుెంబ్లయ క్ల్గి ఉని ప దద  డిపాజిట్ లన్ (2 కోటుల  
మరియు అెంత్క్ెంటే ఎక్యువ) అకాల ఉప్సెంహర్ణన్ అన్మత్తెంచక్పో వచ్ు. 

 
అటువెంట ిప న్ాలిీ ఛారీీల మినహాయెంప్ు అవసర్మ నై ఆమోదాలక్య లోబడ ిఉెంటుెంది 

 
మర్ణ ెంచిన డిపాజిటర్ుల  లేదా జాయెంట్ అక ెంట్ హో లీర్ల అభుర్థన మేర్క్య టరమ డిపాజిట్ మొత్ాు నిి విభజిెంచ ే
సెందర్ాెంలో, డిపాజిట్ యొక్ు గడువు మరయిు మొత్ుెం అమ ెంటులో ఎటువెంటి మార్ుప జర్గనటలయత్ే, టరమ 
డిపాజిట్ యొక్ు ముెందస్ు  ఉప్సెంహర్ణక్య ఎటువెంటి జరమిాన్ా విధెించబడద్ 

 
5.  ప్న్ుా ఆదా డిపాజిటుు  

 

• ఏదెైన్ా డని్ామిన్ేషన్ యొక్ు టరమ డిపాజిట్ ర్సీద్ యొక్ు మ చూురిటీ గడువు ర్సదీ్ త్దేీ న్ెండి ఐద్ 
సెంవత్్రాలయగా ఉెండాల్. 

• ఏ టరమ డిపాజిట్ దాని ర్సదీ్ త్దేీ న్ెండి ఐద్ సెంవత్్రాల గడువు ముగసిేలోప్ు ఎన్ కాుష్ చేయబడద్ 
• ట్ుక్్ సేవర డిపాజిట్ ప ై ర్ుణెం ఇవవబడద్. 

 
అయత్ే, జాయెంట్ హో లీర ర్క్ెం డిపాజిట్ విషయెంలో డిపాజిట్ యొక్ు మొదటి హో లీర మర్ణ ెంచిన సెందర్ాెంలో, 
డిపాజిట్ యొక్ు ఇత్ర్ హో లీర బ్ాెంచ క్య దర్ఖాస్ు  చేయడెం దావరా టరమ డిపాజిట్ న్ మ చూురిటకీ  ముెందే ఎన్ కాుష్ 
చేయడానిక  అర్ుహ లయ, డిపాజిట్ యొక్ు మొదటి హో లీర మర్ణానిక  ర్ుజువు దావరా మదదత్త ఇవవబడుత్తెంది 

 
6.  మ ైన్ర్మ ల ఖాతా - ఖాత్ా త్ెరచిే సమయెంలో పేరకుని విధెంగా సహజ లేదా చటిబదధెంగా నియమిెంచబడిన 
సెంర్క్ష్క్యడు మ నైర పరే్ు మీద ఖాత్ాన్ త్ెర్వవచ్ు మరయిు నిర్వహ ెంచవచ్ు.  

 
మ ైనర లయ, 10 సెంవత్్రాల వయస్్ మరయిు చదవడెం మరియు వాాయగలర్ు, వార్ు కోర్ుక్యెంటే సవత్ెంత్ాెంగా 
ప ద్ప్ు ఖాత్ాలన్ త్ెర్వడానిక  అన్మత్తెంచబడత్ార్ు, కానీ చకె్యు-ప్ుసుక్ెం జారీ చేయబడద్. న్ ట్ బ్ుెంక ెంగ్ 
(న్ాన్-ఫ నై్ానిియల్ లావాదవేీలయ) మరియు ATM కార్ుక్లాపాలత్ో డెబిట్ కారీ (నగద్ ఉప్సెంహర్ణ, బ్ుల న్్ 
విచార్ణ & మినీ సేిట్ మ ెంట్) అన్మత్తెంచబడవచ్ు. మ ైనర లక్య ఓవర డాాఫి్ట సౌక్ర్ుెం లేదా ర్ుణాలయ/అడావన్్ లయ 
అెందిెంచబడవు. సహజ సెంర్క్ష్క్యనిత్ో ఉని మ ైనర్ుల /మ నైర ల ఖాత్ాలో డిపాజిట్ లప  ై ప్భాుత్వెం/RBI 
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మార్గదర్శకాల ప్కాార్ెం ప్రిమిత్తలయ ఉెంట్య 
 

ఏదేమ నైప్పటికట, మ జారిట ీ సాధిెంచిన మ నైర త్ో పాటు సెంర్క్ష్క్యడు, మ జారటి ీ సాధెించిన మ నైర త్ో పాటు 
సమీప్ెంలోని బ్ాెంచ ని సెందరశిెంచి, మ నైర ఖాత్ాన్ మార్ుడానిక  అవసర్మ నై ID డాక్యుమ ెంటుల  మరియు 
చిర్ున్ామా ర్ుజువుత్ో పాటు త్ాజా ఫో టోగూా ఫ్ మరియు నమూన్ా సెంత్కానిి అెందిెంచాల్. ప నై పేరకుని వాటకి  
క్టుి బడి ఉెండక్పో వటెం వలన అటువెంట ి మ నైర ఖాత్ాల నిర్వహణప ై బ్ుెంక్ త్న విచక్ష్ణత్ో వువహరిెంచడానిక  
దారతిీయవచుని క్సిమర లయ గమనిెంచాల్. 

 
సెంర్క్ష్క్యడు నిర్వహ ెంచ ే మ నైర ఖాత్ా విషయెంలో, మ నైర మ జారిట ీ సాధిెంచిన త్రావత్ ఖాత్ాన్ నిర్వహ ెంచ ే
సెంర్క్ష్క్యని హక్యు ఆగిపో త్తెంది. ఖాత్ాలోని ఏదెనై్ా బ్ుల న్్ మ జారటిీ సాధెించిన మ నైర యొక్ు ప్తా్ుేక్ ఆసటుగా 
ప్రగిణ ెంచబడుత్తెంద;ి మరయిు ఖాత్ా న్ెండ ిత్ద్ప్ర ిఉప్సెంహర్ణలయ విధానప్ర్మ నై ఫారామల్టలీన్ ప్ూరిు చసేటన 
త్రావత్ ఒెంటరిగా ఉని మ నైర క్య మాత్ామ ేఅన్మత్తెంచబడత్ాయ. 

 
7. నిర్క్షరాసుయలు/ దృష్ి్  లోప్ం ఉన్ావారి ఖాతా -      నిర్క్ష్రాస్ుల క్రెెంట్ ఖాత్ాలయ కాక్యెండా బ్ుెంక్య డిపాజిట్ 
ఖాత్ాలన్ త్రె్వవచ్ు. డిపాజిటర మరయిు బ్ుెంక్ ఇదదరకిట త్లె్సటన సాక్తి్ో పాటు అత్న్/ఆమ  వుక ుగత్ెంగా 
బ్ుెంక్యక్య వచిునటలయత్ే అటువెంటి వుక ు ఖాత్ా త్రె్వబడవచ్ు. సాధార్ణెంగా, అటువెంటి సవేిెంగ్్ బ్ుెంక్ 
ఖాత్ాలక్య చకె్ బుక్ సౌక్ర్ుెం అెందిెంచబడద్. డిపాజిట్ మొత్ాు నిి మరియు/లేదా వడడీని 
ఉప్సెంహరిెంచ్కోవడెం/త్తరిగ ి చెల్లెంచ ే సమయెంలో, ఖాత్ాదార్ు వుక ు యొక్ు గురిుెంప్ున్ ధృవీక్రిెంచ ే అధకిార్ెం 
క్ల్గని అధకిారి సమక్ష్ెంలో అత్ని/ఆమ  బొ టనవలేయ ముదా లేదా గుర్ుు న్ జత్చేయాల్. 
బ్ుెంక్ అధకిారి నిర్క్ష్రాస్ులక్య/అెంధ్లక్య ఖాత్ాన్ నియెంత్తాెంచ ేనిబెంధనలయ మరయిు షర్త్తలన్ వివరిసాు ర్ు 

 
బ్ుెంక్ పాాెంగణెంలో అనిి ఖాత్ా పాార్ెంభ ఫారామల్టలీయ నిర్వహ ెంచబడుత్తన్ాియని బ్ుెంక్ నిరాధ రసి్ు ెంది మరయిు 
అమలయ కోసెం ఎటువెంట ి ప్త్ాానిి బయటక్య తీయడానిక  అన్మత్తెంచబడద్. ఈ నియమానిక  మినహాయెంప్ు 
ఇవావల్్న అవసర్ెం ఉనిటలయత్,ే వివరాలన్ ధృవీక్రిెంచడానిక  మరియు ఛాయాచిత్ాెం మరయిు ఇత్ర్ ప్త్ాాలత్ో 
పాటు ప్ూరిు చసేటన ఖాత్ా పాార్ెంభ ఫార్ెంలన్ ప ెందేెంద్క్య బ్ుెంక్ సక్ూమెంగా అధకీ్ృత్ అధకిారిని నియమిెంచవచ్ు. 

 
8. ఆటిజం, స రిబ్రల్ పాల్స్, మ ంటల్ రిట్రడీషన్, మాన్సిక అన్ారోగ్యం మరియు మాన్సిక వెైకలాయల కార్ణంగా 
వెైకలాయనికి గ్ుర నై్ వృదుు లు మరియు సామర్్యం లేని లేదా వయకుి లచే ఖాతాల నిర్వహణ - 

 
8.1 జబ్ుుప్డిన్/వృదాు ప్య/అశకిత్ లేని న్ాన్-ప న్షన్ ఖాతాదార్లలకు సౌకర్యం –  
8.2 జబుబప్డని/వృదాధ ప్ు/అసమర్థత్ క్ల్గిన ఖాత్ాదార్ుల కసే్లయ క ూెంది వరాగ లలోక  వసాు య: 
 

• చెక్యుప ై సెంత్క్ెం చేయలేని అన్ారోగుెంత్ో ఉని ఖాత్ాదార్ుడు / అత్ని బ్ుెంక్ ఖాత్ా న్ెండి డబుబన్ 
విత డాా చసే్కోవడానిక  భౌత్తక్ెంగా బ్ుెంక్ లో ఉెండలేర్ు, అయత్ే చెక్యు/ఉప్సెంహర్ణ ఫార్ెంప  ై
అత్ని/ఆమ  బొ టనవలేయ ముదా వేయవచ్ు; 

• బ్ుెంక్ లో భౌత్తక్ెంగా ఉెండలేక్పో వడమే కాక్యెండా, నిరిదషి శారీర్క్ అసమర్థత్ కార్ణెంగా చకె్/విత డాావల్ 
ఫార్ెంప ై అత్ని/ఆమ  బొ టనవలేయ ముదనా్ క్ూడా వయేలేని ఖాత్ాదార్ు. 
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8.3 ఆప్రడషన్ల్ పరర సజీర్మ - వృదద/అన్ారోగు ఖాత్ాదార్ులయ త్మ బ్ుెంక్ ఖాత్ాలన్ ఆప్రటే్ చసేే ఉదేదశ్ుెంత్ో, 
బ్ుెంక్యలయ ఈ క ూెంద ివిధాన్ానిి అన్సరిెంచవచ్ు: - 
 

• జబుబప్డని/వృదాధ ప్ు/సామర్థయెం క్ల్గని ఖాత్ాదార్ుని బొ టనవేలయ లేదా కాల్ ముదనా్ ప ెందినటలయత్ే, 
అద ి బ్ుెంక్యక్య త్లె్సటన ఇదదర్ు సవత్ెంత్ా సాక్షులచే గురిుెంచబడాల్, వారలిో ఒక్ర్ు బ్ధుత్గల బ్ుెంక్ 
అధకిారి అయ ఉెండాల్. 

• క్సిమర అత్ని/ఆమ  బొ టనవేలయ ముదనా్ క్ూడా వేయలేని చోట మరయిు భౌత్తక్ెంగా బ్ుెంక్యక్య 
రాలేనప్ుపడు, చకె్/ఉప్సెంహర్ణ ఫార్ెంప  ై ఒక్ గుర్ుు న్ ప ెందవచ్ు, దనీిని ఇదదర్ు సవత్ెంత్ా సాక్షులయ 
గురిుెంచాల్, వారలిో ఒక్ర్ు బ్ధుత్ాయుత్మ నై బ్ుెంక్ అధికార ిఅయ ఉెండాల్. 

• చెక్యు/ఉప్సెంహర్ణ ఫార్ెం ఆధార్ెంగా బ్ుెంక్ న్ెండి మొత్ాు నిి ఎవర్ు విత డాా చేసాు రో సూచిెంచమని 
క్ూడా క్సిమర ని అడగవచ్ు మరయిు ఆ వుక ుని ఇదదర్ు సవత్ెంత్ా సాక్షులయ గురిుెంచాల్. బ్ుెంక్య న్ెండ ి
డబుబ డాా చసే్క్యన్ ేవుక ు త్న సెంత్కానిి బ్ుెంక్యక్య అెందిెంచమని అడగాల్. 

 
 
ఆటజిెం, స రబిాల్ పాలీ్, మ ెంటల్ రిట్రేీషన్, మ ెంటల్ ఇల ిస మరయిు మ ెంటల్ వ ైక్లాుల కార్ణెంగా వ కై్లాునిక  గురెవన 
వుక ు కోసెం బ్ుెంక్ ఖాత్ా త్రె్వడెం/నిర్వహ ెంచడెం కోసెం, మానసటక్ ఆరోగు చటిెం ప్ాకార్ెం జిలాల  కోర్ుి లయ మరయిు జిలాల ల 
క్ల కి్ర్ుల  జారీ చసేటన ఉత్ుర్ువలయ / సరిిఫటకేట్ లన్ బ్ుెంక్ ఆమోదిెంచాల్.  1987 మరయిు/లేదా ఆటిజెం, స రబిాల్ పాలీ్, 
మ ెంటల్ రటి్రేీషన్ మరయిు మలి్ప్ుల్ డజిెబిల్టసీ యాకి్, 1999 వుక్యు ల సెంక్మేెం కోసెం న్షేనల్ టసిా ప్ాకార్ెం, 
వ ైక్లాులయని వుక ుక  సాథ నిక్ సాథ య క్మిటీ దావరా సెంర్క్ష్క్యల నియామక్ెం, వార్ు విక్లాెంగ వుక ు యొక్ు వుక ు మరయిు 
ఆసటు  సెంర్క్ష్ణన్ క్ల్గి ఉెంట్ర్ు. 

9. డిపాజిట్ ఖాతాల కార్యకలాపాలు 
 

9.1 హో లీర్ు జోడింప్ు / తొలగింప్ు - జాయెంట్ అక ెంట్ హో లీర్లెందర ి అభుర్థన మేర్క్య జాయెంట్ అక ెంట్ 
హో లీర/ల పేర్ుల  జోడిెంచడానిక  లేదా త్ొలగెించడానిక  బ్ుెంక్ అన్మత్తెంచవచ్ు, ప్రసిటథత్తలయ అలా హామీ ఇసేు  లేదా 
జాయెంట్ అక ెంట్ హో లీర గా మరకక్ వుక ు పేర్ున్ జోడిెంచడానిక  వుక ుగత్ డిపాజిటర అన్మత్తెంచవచ్ు. అయత్,ే 
పేర్ు(ల) జోడిెంప్ు/త్ొలగిెంప్ు త్రావత్ అసలయ ఖాత్ాదార్ులోల  ఒక్ర ిపేర్ు త్ప్పనిసరిగా అలాగ ేఉెంచబడాల్. 

 
9.2 ఆదేశం - డిపాజిటర యొక్ు నిరిదషి అభుర్థన మరే్క్య, బ్ుెంక్ త్న త్ర్ప్ున ఖాత్ాన్ ఆప్రటే్ చయేడానిక  
మరకక్ వుక ుక  అధికార్ెం ఇసూు  క్సిమర ఇచిున ఖాత్ా నిర్వహణ ఆదశేానిి నమోద్ చయేవచ్ు. 

 
9.3 కన్సస బ్్యలెన్్ / సరవవస్ ఛారవీలు - సేవిెంగ్్ బ్ుెంక్ ఖాత్ా మరయిు క్రెెంట్ డిపాజిట్ ఖాత్ా వెంటి డిపాజిట్ 
ఉత్పత్తు ల కోసెం, అటువెంటి ఖాత్ాల కార్ుక్లాపాలన్ నియెంత్తాెంచే నిబెంధనలయ మరయిు షర్త్తలలో భ్గెంగా 
నిర్వహ ెంచాల్్న క్నీస నిలవలన్ బ్ుెంక్ నిరేదశెంచవచ్ు. ఖాత్ాలో మినిమమ్డ బ్ుల న్్ నిర్వహ ెంచడెంలో 
విఫలమ తై్ే, ప్ాస్ు త్ నియెంత్ణా మార్గదర్శకాల ప్ాకార్ెం ఎప్పటిక్ప్ుపడు బ్ుెంక్ పేరకుని విధెంగా ఛారీీలయ 
విధిెంచబడత్ాయ. ఏదెనై్ా ఖాత్ాలో ఇచిున వువధలిో లావాదవేీల సెంఖు, నగద్ ఉప్సెంహర్ణలయ మొదల ైన వాటపి  ై
క్ూడా బ్ుెంక్ ప్రిమిత్తలయ విధిెంచవచ్ు. అదేవిధెంగా, బ్ుెంక్ చెక్ బుక్ లయ, ఖాత్ాల అదనప్ు సేిట్ మ ెంట్, డూపటల కటే్ 
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పాస బుక్, ఫో ల్యో ఛారీీలయ మొదల ైన వాటి కోసెం ఛారీీలన్ పరేకునవచ్ు. ఖాత్ాల నిర్వహణక్య సెంబెంధిెంచిన 
నిబెంధనలయ మరియు షర్త్తలయ మరియు అెందిెంచిన వివిధ సవేలక్య ఛారీీల ష్ డూుల్ క్య సెంబెంధిెంచిన అనిి 
వివరాలయ ఉెంట్య. ఖాత్ాన్ త్ెరిచటేప్ుపడు కాబో యే డిపాజిటర క్య త్ెల్యజయేబడుత్తెంది. ఈ ఛారీీలయ 
కాలాన్గుణెంగా మార్వచ్ు మరియు బ్ుెంక్ అభీష్ాి న్సార్ెం వ బ స ైట్ లేదా ఇత్ర్ క్మూునికేషన్ ఛాన్ ల్ ల దావరా 
బ్ుెంక్ క్సిమర క్య త్ెల్యజసే్ు ెంది. 

 
9.4 న్గ్దు ఉప్సంహర్ణప ై TDS – ఆదాయప్ు ప్న్ి చటిెంలోని స క్ష్న్ 194N ప్ాకార్ెం CBDT (స ెంటలా్ బో రీ 
ఆఫ్ డెరైెకి్ ట్కే్షన్) మార్గదర్శకాల ప్కాార్ెం ప ద్ప్ులయ / క్రెెంట్ ఖాత్ా న్ెండ ినగద్ ఉప్సెంహర్ణక్య TDS 
(సో ర్ు్ వదద  మినహాయెంచబడిన ప్న్ి) వరిుస్ు ెంది. 

 
9.5 వాలయయ డేటింగ్స - కొత్ు  / ప్ునర్ుదధర్ణ డిపాజిటల  కోసెం విలయవ డటేిెంగ్ బ్ుెంక్ ప్కా ూయ మరయిు ఆమోదెం 
మాుటికా్్ ప్కాార్ెం ప్సా్ు త్ ప్దధత్తని అన్సరిెంచాల్. 

 
10. ప్న్ుాల బ్్ధ్యత్ - ఏదెైన్ా వస్ు వులయ మరియు సవేల ప్న్ి లేదా చటిెం దావరా వసూలయ చేయబడ ే
మరయిు ఎప్పటకి్ప్ుపడు అమలయ చేయబడని సార్ూప్ు సవభ్వెం గల ఏదెనై్ా ఇత్ర్ ప్న్ిక్య క్సిమర బ్ధుత్ 
వహ సాు డు. చటిెం ప్ాకార్ెం అవసర్మ తై్ే అటువెంటి ప్న్ిక్య సెంబెంధిెంచి బ్ుెంక్యలయ వసూలయ చసేట చలె్లెంప్ులయ 
చేయాలని, ఖాత్ాదార్ుడు అటువెంటి చలె్లెంప్ులక్య వుత్తరకే్ెంగా బ్ుెంక్యక్య నషిప్రహిార్ెం ఇసాు డు. 

 
11. న్ామిన్ేషన్ సదుపాయం - వుక్యు లయ త్ెరచిిన అనిి డిపాజిట్ ఖాత్ాలప ై న్ామిన్షేన్ సౌక్ర్ుెం అెంద్బ్టులో 
ఉెంటుెంది. ఏకెవక్ యాజమాను సెంబెంధతి్ ఖాత్ాక్య క్ూడా న్ామిన్షేన్ అెంద్బ్టులో ఉెంటుెంది. ఒకోు ఖాత్ాక్య ఒక్ 
వుక ుక  మాత్ామే అన్క్ూలెంగా న్ామిన్షేన్ వేయవచ్ు. ఒక్సారి చేసటన న్ామిన్షేన్ న్ ఖాత్ాదార్ుడు ఎప్ుపడెనై్ా 
ర్ద్ద  చయేవచ్ు లేదా మార్ువచ్ు. ఖాత్ాదార్ులెందరి సమమత్తత్ో న్ామిన్షేన్ న్ సవరెించవచ్ు. బొ టనవేలయ 
ముద ాత్ప్పనిసరిగా ఇదదర్ు సాక్షులచ ేధృవీక్రిెంచబడాల్. సెంత్కాల విషయెంలో సాక్షులయ అవసర్ెం లేద్. సెంర్క్ష్క్యడు 
పేరకునబడిత్ ే మ నైర క్య అన్క్ూలెంగా న్ామిన్షేన్ వేయవచ్ు. డిపాజిటర్లెందర్ూ న్ామిన్షేన్ సద్పాయానిి 
ప ెందాలని బ్ుెంక్ సటఫార్ు్ చసే్ు ెంది. న్ామినీ, డిపాజిటర మర్ణ ెంచిన సెందర్ాెంలో, చటిప్ర్మ నై వార్స్ల టసాీిగా 
ఖాత్ాలో ఉని బ్ుల న్్ ని అెంద్క్యెంట్ర్ు. జాయెంట్ ఖాత్ాల విషయెంలో, డిపాజిటర్లెందర్ూ మర్ణ ెంచిన త్రావత్ 
మాత్ామ ేన్ామినీక  హక్యు వస్ు ెంది, డిపాజిట్ ఖాత్ాన్ త్ెరచిటేప్ుపడు న్ామిన్షేన్ సౌక్ర్ుెం యొక్ు ప్యాోజన్ాల 
గురిెంచి డిపాజిటర క్య త్ెల్యజయేబడుత్తెంది. FD సలహాలయ, సేిట్ మ ెంట్ లయ మరియు పాస బుక్ లప ై అవున్ లేదా 
కాద్ అన్ే న్ామినీ ఎెంపటక్ చసే్క్యన్ే ఐచిుకాలయ అెందిెంచబడత్ాయ. అదనెంగా, క్సిమర FD సలహాలయ, సేిట్ మ ెంట్ లయ 
మరియు పాస బుక్ లప  ైన్ామినీ పరే్ు ముదిాెంచడానిక  ఎెంపటక్న్ క్ూడా క్ల్గ ిఉెంట్ర్ు. 

 
12. ఖాతా సే్ట్ మ ంట్ లు మరియు పాస్ బ్ుక్ - బ్ుెంక్ సవేిెంగ్్ ఖాత్ాత్ో పాటు క్రెెంట్ ఖాత్ా క్సిమర లక్య 
న్ లవారీ ఖాత్ా సేిట్ మ ెంట్ న్ అెందసి్ు ెంది. ఖాత్ా త్రెచిే సమయెంలో క్సిమర క్య ఇద ి త్ెల్యజయేబడుత్తెంది. 
ఖాత్ా సేిట్ మ ెంట్ లో ఆ వువధిలో ఖాత్ాలో జరిగని అనిి లావాదవేీలయ ఉెంట్య. సేిట్ మ ెంట్ లయ క్సిమర లక్య 
న్ లవారీ ఉచిత్ెంగా అెందిెంచబడత్ాయ. ఖాత్ాదార్ులయ కోర్ుక్యెంటే, సవేిెంగ్్ బ్ుెంక్ ఖాత్ాదార్ులక్య బ్ుెంక్ పాస 
బుక్ న్ జారీ చయేవచ్ు. పాస బుక్ న్ ఎప్పటిక్ప్ుపడు అప డటే్ చేయడెం, ఖాత్ా కార్ుక్లాపాలత్ో అప డటే్ గా 
ఉెండటెం క్సిమర యొక్ు బ్ధుత్. 
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13. ఖాతా బ్దిల్స - దేశ్ెంలోని ఏ శాఖ న్ెండ ి అయన్ా ఖాత్ాలన్ నిర్వహ ెంచవచ్ు. అయత్ే, క్సిమర 
అవసర్మ తై్ే, అత్న్/ఆమ  బ్ుెంక్ యొక్ు ఏదెనై్ా శాఖలయ లేదా సవేా యూనిటల  న్ెండి ఖాత్ా బదలిీక  సెంబెంధిెంచిన 
వివరాలన్ మరయిు ప్కా ూయన్ ప ెందవచ్ు. 

 
14. మర్ణ ంచిన్ / త్పిపపోయిన్ వయకిి ఖాతా నిర్వహణ - RBI నిరేదశెంచిన ప్ాకార్ెం, మర్ణ ెంచిన డిపాజిటర్లక్య 
సెంబెంధిెంచి కెలయమ్డ ల స టిల్ మ ెంట్ న్ వీల ైనెంత్ సర్ళీక్ృత్ెం చేసలేా బ్ుెంక్ విధాన్ాలన్ అవలెంబిెంచిెంది. మరినిి 
వివరాల కోసెం దయచసేట DBS స టలి్ మ ెంట్  ఆఫ్ కెలయమ్డ పాలసీని చూడెండి.  

 
15. త్పిపపోయిన్ వయకిికి సంబ్ంధించి క ుయిమ ల స టిల్ మ ంట్ - త్పటపపో యన వుక ుక  సెంబెంధెించి కెలయమ్డ ల 
స టలి మెంట్ ప్కా ూయన్ బ్ుెంక్ ఆమోదిెంచిెంది, ఇది ఇెండియన్ ఎవిడెన్్ యాకి్, 1872లోని స క్ష్న్ 107/108లోని 
నిబెంధనల దావరా నిర్వహ ెంచబడుత్తెంది. చటిెం ప్ాకార్ెం అత్న్/ఆమ  త్పటపపో యనటుల  నివేదిెంచబడిన త్ేదీ న్ెండ ి
ఏడు సెంవత్్రాల త్రావత్ మాత్ామే మర్ణ ెంచి వుెంట్ర్న్ే అెంశానిి తీస్క్యరావచ్ు. మరినిి వివరాల కోసెం 
దయచసేట DBS స టలి్ మ ెంట్ మరియు కెలయమ్డ పాలసీని చూడెండి. 

 
16. క ుయిమ చయేని డిపాజిట్ లు- ఖాత్ా (SB/CA/FD/PPI) చివరి ఆప్రేషన్ త్దేీ న్ెండి లేదా మ చూురిట ీ
త్ేద ీ న్ెండ ి 10 సెంవత్్రాలయ లేదా అెంత్క్ెంటే ఎక్యువ కాలెం పాటు ఖాత్ా న్ెండ ి క్సిమర పేారతి్ లావాదేవీలయ 
చేయనటలయత్ే, అద ికెలయమ్డ చేయని డిపాజిట్ లయగా వరీగక్రెించబడుత్తెంది. 10 సెంవత్్రాల వువధి ముగసిటన 3 
న్ లల వువధలిో, బ్ుెంక ెంగ్ నియెంత్ణా చటిెం, 1949లోని స క్ష్న్ 26A యొక్ు మార్గదర్శకాల ప్ాకార్ెం FD 
మరియు ఫెండ లయ డిపాజిటర ఎడుుకేషన్ అెండ అవరే న్ స ఫెండ (DEAF ఫెండ)క  జమ చయేబడత్ాయ. 

 
16.1 రికారీ్మ కపీింగ్స మరియు పీరియడ్ రివయయ - ఫెండ క్య మొత్ాు నిి బదలిీ చేసటన త్దేలీో, బ్ుెంక్ త్ాజా వడడీ  
చెల్లెంప్ుత్ో సహా ఉమమడి ఆడటిర లచే ధృవీక్రిెంచబడని క్సిమర వారీ వివరాలన్ నిర్వహ ెంచాల్. ఫెండ క్య బదలిీ 
చేయబడని వడడీ  లేని డిపాజిటుల  మరయిు ఇత్ర్ కెూడటి్ లక్య సెంబెంధెించి, క్సిమర వారగీా వివరాలయ, సక్ూమెంగా 
ఆడటి్ చయేబడి, బ్ుెంక్ త్ో నిర్వహ ెంచబడాల్. బ్ుెంక్య ప్ుసుకాల ప్ాకార్ెం, RBIక  సమరిపెంచే న్ లవారీ మరయిు 
వారిిక్ రటిరి లలో బ్ుెంక్య దావరా రటిరి లయ సరిగాగ  సెంక్లనెం చయేబడి ఉన్ాియని ఉమమడ ి ఆడటిర లయ 
ధృవీక్రెించాల్ మరియు ఆమోదిెంచాల్. ప నై పరేకుని రిటరి లన్ వారిిక్ ఆడటి్ సమయెంలో చటిబదధమ నై 
ఆడటిర లయ క్ూడా ధృవీక్రిెంచాల్ మరయిు రటిరి లన్ బ్ుెంక్ సరిగాగ  క్ెంప లై్ చసేటనటుల  ధృవీక్రసిూు  చటిబదధమ నై 
ఆడటిర ల న్ెండ ివారిిక్ సరిిఫటకటే్ ని ప ెంద ిRBIక  ఫారావరీ చయేాల్. 

 
16.2 ఫిరాయదుల ప్రషి్ాకర్ వధాన్ం - డిపాజిటర ఎడుుకషేన్ అెండ అవేర న్ స ఫెండ సీుమ్డ, 2014ప  ై RBI 
సర్ుుయలర ప్కాార్ెం - బ్ుెంక ెంగ్ రెగుులేషన్ చటిెం, 1949 స క్ష్న్ 26A, బ్ుెంక్ వ బ స టై్ లో ప్ది సెంవత్్రాలయ లేదా 
అెంత్క్ెంట ే ఎక్యువ కాలెం పాటు కెలయమ్డ చయేని డిపాజిటుల /నిర్ర్ధక్ ఖాత్ాల జాబిత్ాన్ ప్దారిశెంచాల్. బ్ుెంక్ 
ఫటరాుద్ల ప్రిష్ాుర్ విధాన్ానిి ప ెందిెంది, ఇది మా వ బ స టై్ లో ప్చా్రిెంచబడిెంది మరయిు ఫటరాుద్ల త్వరతి్ 
ప్రషి్ాుర్ెం కోసెం ఎసులేషన్ మాుటికా్్ త్ో ఆల్ ఇెండయిా బ్ాెంచ లలో అెంద్బ్టులో ఉెంద.ి 
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16.3 కస్మర్మ న్ుండి క ుయిమ - ఖాత్ా నిర్వహ ెంచబడే శాఖన్ క్సిమర సెంప్దాిెంచవచ్ు. సెంబెంధతి్ 
డాక్యుమ ెంటరీ ర్ుజువు, చలెయల బ్టు అయుే ID ర్ుజువు డపిాజిటుల  మరయిు మొత్ుెం దర్ఖాస్ు  వివరాలత్ో పాటు 
సమరిపెంచాల్. చటిప్ర్మ ైన వార్స్డు / న్ామినీ - చటిప్ర్మ ైన వార్స్డు / న్ామినీ న్ెండి కెలయమ్డ చేయాల్్న 
డిపాజిట్ హో లీర మర్ణ ధృవీక్ర్ణ ప్త్ాెం మరయిు ఇత్ర్ సెంబెంధిత్ చటిప్ర్మ ైన ప్త్ాాలత్ో పాటు 
సెంప్దాిెంచవచ్ు. దానికోసెం డసిీజీ్ కెలయమ్డ గెవడ ల ైన్్ న్ అన్సరిెంచాల్. 
 

వరిుెంచినటెలల త్ే, బ్ుెంక్ క్సిమర/డిపాజిటర క్య వడడీత్ో సహా త్తరిగ ిచలె్లెంచాల్ మరయిు డిపాజిటర క్య చెల్లెంచిన సమాన 
మొత్ాు నిక  ఫెండ న్ెండి కెలయమ్డ ఫార్ెం రఫీెండ న్ నమోద్ చేయాల్. క్సిమర లయ త్ాజా KYC వివరాలత్ో (ఫో టో 
అత్తక ెంచబడని CIF, id ప్ూూ ఫ్ మరియు అడసా ప్ూూ ఫ్)త్ో పాటు బసే బ్ాెంచ న్ సెంప్దాిెంచవచ్ు మరయిు ఖాత్ాన్ త్తరగిి 
యాక ివటే్ చేయడానిక  అభురిథెంచవచ్ు. 

 
17. ఇత్ర్ బ్్యంకింగ్స సేవలు 
17.1 సా్ ప్ పేమ ంట్ ఫ సిల్టీ- డపిాజిటర్ుల  జార ీ చేసటన చెక్యులక్య సెంబెంధిెంచి వారి న్ెండి సాి ప పమే ెంట్ 
సూచనలన్ బ్ుెంక్ అెంగకీ్రసి్ు ెంది. పేరకుని విధెంగా ఛారీీలయ వరిుెంప్జేయబడత్ాయ. 

 
18. ఖాతాల మూసివేత్ 

 

18.1 డిపాజిటర యొక్ు వాాత్ప్ూర్వక్ అభుర్థనప ై ఖాత్ాలన్ మూసటవయేవచ్ు. జాయెంట్ ఖాత్ాలయ అటువెంటి 
ఉమమడి సెంత్క్ెం చసేటన వార్ెందర ిఅభుర్థన మరే్క్య మాత్ామ ేమూసటవయేబడత్ాయ. 

18.2 త్గని న్ోటసీ్ ఇవవడెం దావరా క్రెెంట్, సవేిెంగ్్ లేదా ఏదెనై్ా డిమాెండ డిపాజిట్ ఖాత్ాన్ మూసటవయేడానిక  
బ్ుెంక్ హక్యున్ క్ల్గ ిఉెంది. 

 
19. ఇత్ర్ ముఖయమ నై్ సమాచార్ం- 
19.1 కస్మర్మ ప్రయోజన్ాలన్ు ర్క్ించడం- ఖాత్ా త్రెిచ ేసమయెంలో క్సిమర అెందిెంచిన సమాచారానిి బ్ుెంక్ 
విలయవ నైదిగా ప్రగిణ స్ు ెంది. 
క్సిమర క్య త్ెల్యక్యెండా బ్ుెంక్ సవేలయ లేదా ఉత్పత్తు ల కూా స స ల్లెంగ్ కోసెం బ్ుెంక్ ఈ సమాచారానిి 
ఉప్యోగిెంచద్. అటువెంట ిసమాచారానిి ఉప్యోగిెంచాలని బ్ుెంక్ ప్తా్తపాదిసేు , అద ిఖచిుత్ెంగా ఖాత్ాదార్ుని 
సమమత్తత్ో మాత్మాే ఉెంటుెంది. 

 
క్సిమర న్ెండి సమమత్త లేదా ప్రోక్ష్ సమమత్త లేక్యెండా బ్ుెంక్ మూడవ వుక ు లేదా ప్క్ానిక  క్సిమర ఖాత్ా వివరాలన్ 
/ వ లలడిెంచద్. అయత్ే, కొనిి మినహాయెంప్ులయ ఉన్ాియ, అనగా. చటిెం యొక్ు బలవెంత్ెం క ెంద సమాచారానిి 
బహ ర్గత్ెం చేయడెం, ప్జాలక్య బహ ర్గత్ెం చేయవలసటన బ్ధుత్ ఉని చోట మరయిు బ్ుెంక్ ప్ాయోజనెం దృష్ాి య 
బహ ర్గత్ెం చేయడెం అవసర్ెం. 

 
19.2 డిపాజిటు కు బీమా కవర్మ - డిపాజిట్ ఇనూ్రనె్్ అెండ కెూడటి్ గాురెెంటీ కారకపరషేన్ ఆఫ్ ఇెండయిా (DICGC) 
అెందిెంచ ేబీమా ప్థక్ెం క ెంద అనిి బ్ుెంక్య డిపాజిటుల  కొనిి ప్రిమిత్తలయ మరియు షర్త్తలక్య లోబడి ఉెంట్య. 
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అమలయలో ఉని బీమా ఇ క్వర వివరాలయ డిపాజిటర క్య అెంద్బ్టులో ఉెంచబడత్ాయ. మరినిి వివరాల కోసెం, 
వినియోగదార్ులయ www.dicgc.org.in.క్య లాగిన్ చేయవచ్ు. 

 
19.3 సమాచారానిా అందించడంలో కస్మర్మ అసమర్్త్ - చటిబదధమ ైన బ్ధుత్లన్ న్ ర్వేర్ుడానిక  బ్ుెంక్ క్య 
అవసర్మ నై వివరాలన్ అెందిెంచడెంలో ఇప్పటికే ఉని క్సిమర అసమర్థత్ కార్ణెంగా క్సిమర క్య త్గని 
న్ోటసీ్(లయ) అెందిెంచిన త్రావత్ క్ూడా ఖాత్ా మూసటవేయబడుత్తెంది. 

 
19.4 ఫిరాయదులు మరయిు సమసయల ప్రిష్ాకర్ం - అభపాాయానిి అెందిెంచాలన్క్యన్ే లేదా వారి ఫటరాుద్న్ 
ప్ెంపాలన్క్యన్ ేక్సిమర లయ బ్ుెంక్ వదద అెంద్బ్టులో ఉని క ూెంది ఛాన్ ల్ లన్ ఉప్యోగిెంచవచ్ు: 
 

• క్సిమర కేర క్య కాల్ చేయెండ ి
• ఒక్ ఇమ యల్ వాాయెండ ి
• digibank మొబ ైల్ పాల ట్ ఫార్ెంలో వర్ుువల్ అసటస ిెంట్ 
• మా బ్ాెంచ ని సెందరిశెంచెండ ి – సో మవార్ెం న్ెండి శ్నివార్ెం వర్క్య ప్ని చేస ే సమయాలలో. RBI 

ఆదేశాన్సార్ెం 2వ మరియు 4వ శ్నివార్ెం, ఆదివార్ెం మరయిు ఏదెైన్ా బ్ుెంక్య స లవులక్య అదనెంగా 
శాఖ మూసటవేయబడుత్తెంది;  

మరినిి వివరాల కోసెం దయచసేట మా వ బ స టై్ న్ చూడెండి. 
 

ఏ దశ్లోన్ నై్ా, మా సవేా సాథ యలయ త్మ అెంచన్ాలక్య అన్గుణెంగా లేవని క్సిమర భ్విసేు , వార్ు బ్ుెంక్ యొక్ు 
వివర్ణాత్మక్ ఫటరాుద్ల పాలస ీకోసెం దగిువ ల్ెంక్ ని సెందరిశెంచవచ్ు. 
https://www.dbs.com/in/treasures/common/redr essal- of -complaints-and-  grievances.page 

 
19.5 నిష్ిరియ ఖాతాలు - ఖాత్ా బ్ుల న్్ త్ో సెంబెంధెం లేక్యెండా, RBI మార్గదర్శకాల ప్ాకార్ెం చివర ిక్సిమర 
పేారపేటత్ లావాదవేీ త్దేీ న్ెండి 12 న్ లల త్రావత్ ఖాత్ా "ఇన్ాక ివ్"గా వరీగక్రిెంచబడుత్తెంది. ఖాత్ా యొక్ు 
కారాుచర్ణ సటథత్తత్ో సెంబెంధెం లేక్యెండా ఈ ఖాత్ాలప ై వడడీ  క్ూమ ప్దధత్తలో జమ చేయబడుత్తెంది. 

 
19.6 డోరా్ంట్ ఖాతా - ఖాత్ా బ్ుల న్్ త్ో సెంబెంధెం లేక్యెండా, RBI మార్గదర్శకాల ప్కాార్ెం చివరి క్సిమర 
పేారపేటత్ లావాదవేీ త్దే ీ న్ెండ ి 24 న్ లల త్రావత్ ఖాత్ా "డోరామెంట్"గా వరీగక్రిెంచబడుత్తెంది. ఖాత్ా యొక్ు 
కారాుచర్ణ సటథత్తత్ో సెంబెంధెం లేక్యెండా ఈ ఖాత్ాలప ై వడడీ  క్ూమ ప్దధత్తలో జమ చయేబడుత్తెంది. రసెటడెెంట్ మరయిు 
న్ాన్ రసెటడెెంట్ క్సిమర్ల కోసెం డోరామెంట్ ఖాత్ాల యాక ివషేన్ ప్ాక ూయన్ బ్ుెంక్ నిర్వచిెంచిెంద.ి ఒక్టి లేదా 
అెంత్క్ెంటే ఎక్యువ ఖాత్ాలయ నిష్టరియెంగా ఉని మరియు క్నీసెం ఒక్ ఖాత్ా సక ూయెంగా ఉని బ్ుెంక్ లో బహుళ 
ఖాత్ాలన్ క్ల్గ ి ఉని క్సిమర ల కోసెం త్గని ధృవీక్ర్ణ మరయిు నియెంత్ణాలత్ో డూు డలి్జనె్్ ప్ాక ూయ 
సర్ళీక్ృత్ెం చయేబడిెంది. క్సిమర యొక్ు రసిు కటేగిర ీప్ాకార్ెం త్గని శ్ూదధ  త్రావత్ అటువెంట ిఖాత్ాలలో ఆప్రషేన్ 
అన్మత్తెంచబడవచ్ు. త్గని శ్ూదధ  అెంట ేలావాదవేీ యొక్ు వాసువిక్త్న్ నిరాధ రిెంచడెం, సెంత్క్ెం మరియు గురిుెంప్ు 
యొక్ు ధృవీక్ర్ణ మొదల ైనవి. 

 

http://www.dicgc.org.in/
https://www.dbs.com/in/treasures/common/redr%20essal-%20of%20-complaints-and-
https://www.dbs.com/in/treasures/common/redressal-of-complaints-and-grievances.page
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19.7 ఫో ర్మ్ మజ్యయర్మ - ఫో ర్ మజ్యుర ఈవ ెంట్ అెంట ేదవేుని చర్ులయ, వర్దలయ, క్ర్ువు, భూక్ెంప్ెం లేదా ఇత్ర్ 
ప్ాక్ృత్త వ పై్రతీ్ాులయ లేదా ప్రసిటథత్త, విప్త్తు , అెంటువాుధి లేదా మహమామర,ి తీవవాాద దాడి, యుదధెం లేదా అలల ర్ుల , 
అణు, ర్సాయన లేదా జీవ కాలయషుెం, పారశిూా మిక్ చర్ు, విద్ుత వ ఫైలుెం క్ెంప్ూుటర విచిఛనిెం లేదా విధవెంసెం, 
మరయిు భవన్ాల క్ూల్పో వడెం, అగిి ప్మాాదెం, పలేయడు లేదా ప్ామాదెం లేదా బ్ుెంక్ యొక్ు సహతే్తక్మ నై 
నియెంత్ణాక్య మిెంచిన ఇత్ర్ చర్ులయ. 

 
ఫో ర్ మేజ్యుర ఈవ ెంట్ లేదా ప్రసిటథత్త ప్నితీర్ున్ అసాధుెం చేసెేంత్ వర్క్య బ్ుెంక్ బ్ధుత్ల ప్నితీర్ు త్ాత్ాుల్క్ెంగా 
నిల్పటవయేబడుత్తెంది. ఒక్ ఉత్ుమ ప్యాత్ిెం ఆధార్ెంగా, ఫో ర్ మేజ్యుర ఈవ ెంట్ యొక్ు ప్రణిామాలన్ 
త్గిగెంచడానిక  సహతే్తక్మ నై చర్ు(లయ) తీస్కోవడానిక  బ్ుెంక్ క్టుి బడి ఉెంది. ఏదెనై్ా పారిశూా మిక్ చర్ు, విద్ుత 
వ ఫైలుెం, క్ెంప్ూుటర విచిఛనిెం లేదా విధవెంసెం జరగినిప్ుపడు, బ్ుెంక్ త్న సవేలన్ అెందిెంచడెంలో జాపాునిి 
త్గిగెంచడానిక  సహతే్తక్మ నై చర్ులయ తీస్క్యెంటుెంద ిమరయిు దాని వినియోగదార్ులక్య నిర్ెంత్రాయమ నై సవేలన్ 
అెందెించడానిక  ప్యాత్తిస్ు ెంది. 

 
 

 
 

  అన్ుబ్ంధ్ం 1   ప్దకోశం   
 

[యూనిట్ యొక్ు ఆదశే్ెం, విధాన్ాలయ మరయిు ప్మాాణాలన్ అర్థెం చేస్కోవడానిక  అవసర్మ ైన అనిి నిబెంధనలయ, 
సెంక్పి్ు  ప్దాలయ మరియు సెంక్పి్ు  ప్దాల నిర్వచన్ాలన్ స ట్ చసేే యూనిట్ గాల సరకీ  ల్ెంక్] 
GOI- Government of India 
DBIL- DBS Bank India Ltd 
DBL- DBS Bank Ltd 
WOS- Wholly owned subsidiary 
ALCO- Asset Liability Committee  
DBT- Direct Benefit Transfer 
PAN- Permanent Account number  
KYC- Know Your Customer 
FCNR Deposit- Foreign currency Non Repatriable account deposit  
NRE- Non-resident Rupee account 
NRO- Non-resident Ordinary Rupee account 
PIO/OCI- Person of Indian Origin/ Overseas Citizen of India  
POI/POA- Proof of Identity/Proof of Address 
CERSAI- Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India 
CKYCR- Central KYC Registry  
PID – Personal Information Details  


