
முதலில் உங்கள் நண்பர்கள்,  

்பின்னரே உங்கள் வங்ககியாளர

POSB digibank

ஆன்லைன 
பேங்கிங

மி்வும் எளிது.
digibank ேயனேபாட்டுக்பான எளிய  

ேடிபேடியபானப ேயனர் ்்பயடு
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துவக்கம்

• படிநிலை 1: கணகலக ஆகடிவேட் செய்தல்

• படிநிலை 2: ச�ொலபல் செயலிலயப் ப்திேிறககு்தல் �ற்றும் ப்திவு செய்தல்

DBS Remit மூலமா்க வீட்டிற்குப் பணம் அனுப்புதல்

• படிநிலை 1: ேிகி்தஙககலை அறி்தல்

• படிநிலை 2: பணம் சபறுநலைச்  
                          வெர்த்தல் (இந்தியொ �ட்டும்)

• படிநிலை 3: பணம் அனுப்ப்த துேஙகு்தல்

உள்ளூரில் பணம் அனுப்புதல்

Local Transfer செயதல்

• படிநிலை 1: சபறுநலைச் வெர்த்தல்

• படிநிலை 2: பைி�ொற்ற்தல்த்த ச்தொடஙகு்தல்

PayNow பரிமாற்்றம் செயதல்

• ஒரு-முலறப் பைி�ொற்றம் (PayNow சபறுநலைச் வெரககொ�ல்)

• PayNow சபறுநலைச் வெர்த்தல்

• PayNow சபறுநருககுப் பைி�ொற்றம் செய்தல்

Scan & Pay

டொப் அப் ச�ொலபல் ப்ரீசபயிட்

செயலியின் பிற செயல்பொடுகள்

• பைிே்த்தலை ேைைொற்லறச் ெைிபொர்த்தல்

• MWC/CDE டிஜிட்டல் உறுப்பிைர கொரடு அணுகல்

• முகேைிலயப் புதுப்பி்த்தல்

• ச�ொலபல் எணலணப் புதுப்பி்த்தல்

• �ின்ைஞெல் முகேைிலயப் புதுப்பி்த்தல்

• கொரலட �ொற்றீடு செய்தல்(வெ்த�ொை கொரடு)

• கொரலட �ொற்றீடு செய்தல்(ச்தொலைந்த கொரடு)

எஙகலை்த ச்தொடரபுசகொள்ை
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உங்களது சுய விவரங்களளப் புதுப்பிக்கவும் அல்லது 
பதிவு செயயவும்

எநதவவாரு வ�ாப்பல் வங்ககிச் வெயலிபயப் ்பயன்படுத்தும் முனபு, ்பினவரும் விவேங்கள் உங்கள் வங்ககியில் 

்பதகியப்்பட்டிருப்்பபத அல்்லது புதுப்்பிக்கப்்பட்டிருப்்பபத உறுதகி வெய்து வ்காள்ளுங்கள்:

• ச�ொலபல் எண

• அஞெல் முகேைி

• �ின்ைஞெல் முகேைி

ரதபவ இருநதால் உங்கள் வ�ாப்பல் எண �ற்றும் �ின்னஞெல் மு்கவேிபய AXS இயநதகிேத்தகில் 
புதுப்்பிக்க்லாம். 

புதுப்்பித்தல் ர்காேிகப்க வவற்்றி்கே�ா்கச் வெயல்்படுத்தப்்பட்்ால்,2 ரவப்ல நாட்்களுககுப் ்பி்கு உங்களுககு 
ஒரு உறுதகிப்்படுத்தல் SMS அனுப்்பப்்படும்.

1. ‘POSB’-ஐத் ரதரநவதடுக்கவும் 2. ‘Services for Work Permit Account Holders’-ஐத் 
ரதரநவதடுக்கவும்

3. ‘Update Mobile Number Request’ என்பபதத் 
ரதரநவதடுத்து வழிமுப்்கபளப் ்பின்பற்றுங்கள்.

படிநிளல 2: சமாளபல் செயலிளயப் பதிவி்றககுதல் 
மற்றும் பதிவு செயதல்

படிநிளல 1: ்கணகள்கச் ஆகடிவவட் செயதல்

உங்கள் ATM ்கார்டு அஞ்லில், POSB ATM ்கார்்டைப் பெறுவீர்்கள். 

உங்கள் POSB payroll ்கணக்கு எண் ATM ்கார்்டைாடு வந்த அஞ்்சலின் இடைதுபுறக் கீழ்ப் ெகு்தியில் 

இருக்கும்.

உங்கள் POSB payroll ்கணகள்க SMS வாயிலா்கச் 
செயல்படுததவும்

SMS Activate <இப்வவளி> கொரடின் இறு்தி 4 இைககஙகலை 77767-ககு அனுப்்பவும்

*SMS வாயி்லா்க உங்கள் ்காரப் ஆகடிரவட் வெய்யும் வ்பாழுது ஏதாவது ்பிபழ ரநரநதால், உங்கள் வ�ாப்பல் எணபணை வங்ககியில் 

்பதகிவு வெய்வதற்கு வ�ாப்பல் ஆப்்பரேட்்ேி்�ிருநது எண உேிப�யாளர அப்யாளச் ொனறு ரதபவப்்படும்.

பகுதி 1: துவக்கம்
உங்களது POSB Payroll ்கணக்்கின் மூலம், ்்த்வயான அ்னத்து வங்கிச் ்்ச்வ்க்ளயும் 
துரி்தமா்க அணு்க எளிய வழி்யப் பெறுங்கள். POSB digibank மூலம் ஆன்்லன் ்ெங்கிங 
எளி்தா்கிறது.

ேகுதகி 1: துவக்ம்
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1. இநதத் தகிபே ரதானறும் 
வ்பாழுது ‘SET UP NOW’ 
என்பபதக ்ககிளிக 
வெய்யவும். 

2. உங்கள் �ின்னஞெலுககு 
அனுப்்பப்்பட்் 6-இ்லக்க 
OTP-ஐ உள்ளி்வும்.

3. SMS வாயி்லா்க உங்கள் 
்பதகியப்்பட்் வ�ாப்பல் 
எணணுககு அனுப்்பப்்பட்் 
6 இ்லக்க OTP-ஐ உள்ளி்வும்.

digibank

POSB digibank-ஐப் பதிவி்றக்கிப் பதிவு செயது ச்காள்ளவும்

உங்களுககுத் ரதபவயா்ன அப்னத்து வங்ககிச் ரெபவ்களும் ஒரே வெயலியில். உங்கள் விேல் நு்னியில் 

எளிதா்ன, துேித�ா்ன புத்தகிொலித்த்ன�ா்ன வங்ககிச் ரெபவபய அனு்பவியுங்கள். 

POSB digibank-ஐ App Store, Google Play அல்ைது Huawei App Gallery-யிலிருநது 
ப்திேிறககவும்

ேகுதகி 1: துவக்ம்

டிஜிட்டல் வடொககன் அல�்த்தல்

4. அப�த்தல் 
வவற்்றியப்நதது!

டிஜிட்்ல் ர்ாக்கன அப�த்த ்பினபு அப்னத்து OTP-க்களும் ்பதகிவு வெய்த வ�ாப்பல் எணணைிற்கு 
அனுப்்பப்்படும். ்கா்ககித ர்ாக்கன ரதபவயில்ப்ல

ேகுதகி 1: துவக்ம்

1. வெயலிபயத் தகி்நது 
‘More’ என்பபதத் 
ரதரநவதடுக்கவும்

2. ‘New to Digibank’ 
என்பபதத் 
ரதரநவதடுக்கவும்

3. உங்கள் அப்யாள வப்க, 
அப்யாள எண �ற்றும் ்பி்நத 
ரததகிபய உள்ளி்வும்.

4. உங்கள் ATM ்காரடு 
எண �ற்றும் ATM 
PIN-ஐ உள்ளி்வும்.

5. ்பய்னர ID �ற்றும் PIN 
உருவாக்கவும். உங்களின 
்பதகியப்்பட்் வ�ாப்பல் 
எண, �ின்னஞெல் 
மு்கவேி �ற்றும் அஞெல் 
மு்கவேிபய உறுதகி 
வெய்யவும்.

6. ்பதகிவு வெய்தல் 
வவற்்றியப்நதது!

அடையாள வடைடய உளளளிைவும்

அடையாள எணடணை உளளளிைவும்

பிறந்த த்த்திடய உளளளிைவும்

ATM ைார்டு எணடணை உளளளிைவும்

ATM PIN-ஐ உளளளிைவும் digibank பயனர் ID-ஐ உருவாகைவும்

digibank PIN-ஐ உருவாகைவும்

digibank PIN-ஐ மீணடும் உளளளிைவும்
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படிநிளல 1: POSB digibank-இல் வி்கிதங்களள அ்றிதல்

பகுதி 2: DBS Remit மூலமா்க வீட்டிற்குப் 
பணம் அனுப்புதல் 
DBS Remit வாயிலா்க, உங்கள் அன்புக்குரியவர்்களுக்கு எளி்தா்கப் ெணம் அனுப்புங்கள்.  
்மலும், DBS ஒப்பீடடைளவில் ்சிறந்த அந்ிய மாற்று வி்கி்தங்க்ள வழஙகு்கிறது.

1. ‘Check Rates’-ஐத் 
ரதரநவதடுக்கவும் 

2. Principal Amount-
இன கீழ் இருககும் 
‘Select’-ஐத் தட்்வும்.

3. ‘Singapore Dollar’-ஐத் 
ரதரநவதடுக்கவும்

4. Converted Amount-
இன கீழ் ‘Select’-ஐத் 
தட்்வும்.

5. நீங்கள் �ாற்் 
விரும்பும் ்கேனஸிபயத் 
ரதரநவதடுக்கவும் 
(ஆஸதகிரேலிய ்ா்லர 
எடுத்துக்காட்்ா்கப் 
்பயன்படுத்தப்்பட்டுள்ளது).

7. ‘Principal Amount’-ஐத் 
தட்டி �ாற்் ரவணடிய 
வதாப்கபய உள்ளி்வும்.

6. ‘Calculate’-ஐத் 
ரதரநவதடுக்கவும்

8. �ாற்்ப்்பட்் வதாப்க 
்காண்பிக்கப்்படும்.

ேகுதகி 2: DBS Remit மூலைமபா் வீட்டிற்குப ேைம் அனுபபுதல்

படிநிளல 2: சவளி நாட்டிலிருககும் பணம் சபறுநளரச் 
வெரததல்
DBS Remit – ேஙகிக கணககு டிைொன்்ஸபர

1. ‘Overseas Transfer’-
ஐத் ரதரநவதடுக்கவும்

2. ‘Add Recipient Now’ 
என்பபதத் தட்்வும்

3. ்பணைம் வ்பறுநர வெறிககும் 
நாட்டின வ்பயேில் முதல் ெறி்ல 
எழுத்துக்கபள உள்ளி்வும்.

4. நாட்ப்த் 
ரதரநவதடுக்கவும்

5. அனுப்்ப ரவணடிய 
்கேனஸிபயத் ரதரநவதடு 
த்து ‘Select Transfer Method’-
இன கீழ் ‘Transfer to Account’-
ஐத் ரதரநவதடுக்கவும். 
‘Next’-ஐத் தட்்வும்

6. ்பணைம் வ்பறுநேின வங்ககிக 
்கணைககு விவேங்கபள 
நகிப்வு வெய்து ‘Next’-ஐத் 
ரதரநவதடுக்கவும்

7. ்பணைம் வ்பறுநர 
விவேங்கபள உறுதகி 
வெய்து ‘Add Recipient Now’ 
என்பபதத் தட்்வும்

8. ்பணைம் வ்பறுநர 
ரெரக்கப்்பட்்ார. 
‘Make a Transfer’-ஐத் 
ரதரநவதடுத்துப் ்பணைம் 
அனுப்்பத் வதா்ஙகுங்கள்!
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படிநிளல 2A: பணம் சபறுநளரச் வெரததல்  
(இநதியா மட்டும்)

1. ‘Overseas Transfer’-
ஐத் ரதரநவதடுக்கவும்

10. வங்ககி விவேங்கபள 
உறுதகி வெய்து ‘Next’-ஐத் 
ரதரநவதடுக்கவும்

2. ‘Add Recipient Now’ 
என்பபதத் தட்்வும்

11. வங்ககிக ்கணைககு, 
வங்ககிக ்கணைக்ககின ்படி 
்பணைம் வ்பறுநேின முழுப் 
வ்பயர, �ற்றும் மு்கவேி 
ஆ்ககியவற்ப் உள்ளி்வும். 
‘Next’-ஐத் தட்்வும்

3. ‘India’-பவத் 
ரதரநவதடுக்கவும்

12. ்பணைம் வ்பறுநர 
விவேங்கபள உறுதகி 
வெய்து ‘Add Recipient 
Now’ என்பபதத் தட்்வும்

4. ‘INR’-ஐத் 
ரதரநவதடுக்கவும்

7. �ாநகி்லத்பதத் 
ரதரநவதடுக்கவும். (‘ASSAM’ 
எடுத்துக்காட்்ா்கப் 
்பயன்படுத்தப்்பட்டுள்ளது)

5. ‘Search IFSC Code’-
ஐத் தட்்வும்

8. ந்கேத்பதத 
ரதரநவதடுக்கவும். 
(‘DARRANG’ 
எடுத்துக்காட்்ா்கப் 
்பயன்படுத்தப்்பட்டுள்ளது) 

6. ்பணைம் வ்பறுநேின 
வங்ககிபயத் ரதரநவதடுக்கவும். 
(‘Bank of India’ எடுத்துக்காட்்ா்கப் 
்பயன்படுத்தப்்பட்டுள்ளது). 13. உங்கள் digibank 

உள்நுபழவுப் PIN-ஐ 
உள்ளி்வும்.

14. ்பணைம் வ்பறுநர 
ரெரக்கப்்பட்்ார. 
‘Make a Transfer’-
ஐத் ரதரநவதடுத்துப் 
்பணைம் அனுப்்பத் 
வதா்ஙகுங்கள்! 

9. ்ககிபளபயத் 
ரதரநவதடுக்கவும். 
(‘MANGOLDOI’ 
எடுத்துக்காட்்ா்கப் 
்பயன்படுத்தப்்பட்டுள்ளது)

ேகுதகி 2: DBS Remit மூலைமபா் வீட்டிற்குப ேைம் அனுபபுதல் ேகுதகி 2: DBS Remit மூலைமபா் வீட்டிற்குப ேைம் அனுபபுதல்
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10. ்பேி�ாற்்ம் 
வவற்்றியப்நதது! ்பேி�ாற்் 
விவேங்கபளப் ்ப்ககிரவபதத் 
வதேிவு வெய்ய்லாம் அல்்லது 
மு்கப்புப் ்பக்கத்துககுத் 
தகிரும்்ப்லாம்.

படிநிளல 3: POSB digibank மூலம் பணம் அனுப்புதல்

1. ‘Overseas Transfer’-
ஐத் ரதரநவதடுக்கவும்

2. நீங்கள் ்பணைம் அனுப்்ப 
விரும்பும் வ்பறுநபேத் 
ரதரநவதடுக்கவும்.

3. அனுப்்ப ரவணடிய 
வதாப்கபய உள்ளி்வும்.
‘Next’-ஐத் தட்்வும்

4. ்கணைககு வப்கபயத் 
ரதரநவதடுக்கவும். (‘Current/
Checking எடுத்துக்காட்்ா்கப் 
்பயன்படுத்தப்்பட்டுள்ளது).

7. டிோனஸவருக்கா்ன 
்காேணைத்பதத் 
ரதரநவதடுக்கவும். 
(‘Family Expenses/
Savings எடுத்துக்காட்்ா்கப் 
்பயன்படுத்தப்்பட்டுள்ளது).

5. ‘Enter recipient’s 
phone no.’-ஐத் தட்டிப் 
்பணைம் வ்பறுநேின 
வதாப்லர்பெறி எணபணை 
உள்ளி்வும்.

8. விவேங்கபளச் 
ெேி்பாரத்து ‘Next’-ஐத் 
தட்்வும்

6. ‘Purpose of Transfer’-
ஐத் தட்்வும்

9. ்பணைம் வ்பறுநர 
மு்கவேிபய உறுதகி 
வெய்து ‘Transfer’-ஐத் 
ரதரநவதடுக்கவும்

பகுதி 3: உள்ளூரில் பணம் அனுப்புதல்
POSB digibank மூலம் Local Transfer மற்றும் PayNow வாயிலா்கச் ்சிங்கப்பூருக்குள் துரி்தமா்கப் 
ெணம் அனுப்ெலாம். ATM-இல் ெணம் எடுத்்தல் அவ்சியமில்்ல.

பகுதி 3A: Local Transfer செயதல்
Local Transfer மூலமா்கச், ்சிங்கப்பூருக்குள் இருக்கும் உங்கள் ்ண்ெர்்கள் மற்றும் குடும்ெத்துக்கு 
எளி்தா்கப் ெணம் அனுப்ெலாம்.

படிநிளல 1: பணம் சபறுநளரச் வெரததல்

1. ‘Local Transfer’-ஐத் 
ரதரநவதடுக்கவும்

2. ‘Add Local Recipient’-
ஐத் ரதரநவதடுக்கவும்

3. ‘Bank Account’-ஐத் 
ரதரநவதடுக்கவும்

4. ்பணைம் வ்பறுநேின வ்பயர, 
அவேது வங்ககி �ற்றும் 
வங்ககிக ்கணைககு எணபணைத் 
ரதரநவதடுக்கவும். ‘Next’-ஐத் 
தட்்வும்

5. ்பணைம் வ்பறுநர 
விவேங்கபள உறுதகி 
வெய்து ‘Add Recipient 
Now’ என்பபதத் 
ரதரநவதடுக்கவும்

6. உங்களது ்பதகியப்்பட்் 
�ின்னஞெல் மு்கவேிககு 
அனுப்்பப்்பட்் ஒரு 
முப் ்க்வுச்வொல்ப்ல 
உள்ளி்வும்

7. ்பணைம் வ்பறுநர 
ரெரக்கப்்பட்்ார. 
‘Make a Transfer’-ஐத் 
ரதரநவதடுத்துப் ்பணைம் 
அனுப்்பத் வதா்ஙகுங்கள்!

ேகுதகி 2: DBS Remit மூலைமபா் வீட்டிற்குப ேைம் அனுபபுதல்
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படிநிளல 2: பரிமாற்்றதளதத சதாடஙகுதல்

1. ‘Local Transfer’-ஐத் 
ரதரநவதடுக்கவும்

2. நீங்கள் ்பணைம் அனுப்்ப 
விரும்பும் வ்பறுநபேத் 
ரதரநவதடுக்கவும்.

3. நீங்கள் எநதக ்கணைக்ககிலிருநது 
்பணைம் அனுப்்ப விரும்பு்ககிறீர்கரளா 
அபதத் ரதரநவதடுக்கவும். நீங்கள் 
அனுப்்ப விரும்பும் வதாப்கபய 
உள்ளி்வும். ்பேி�ாற்் விவேங்கபளப் 
்பேிசீலிக்க ‘Next’-ஐத் தட்்வும்.

4. ்பேி�ாற்் 
விவேங்கபளப் 
ெேி்பாரக்கவும் ‘Transfer 
Now’-ஐத் தட்்வும்.

5. ்பேி�ாற்்ம் 
வவற்்றியப்நதது! 
்பேி�ாற்் விவேங்கபளப் 
்ப்ககிரவபதத் வதேிவு 
வெய்ய்லாம் அல்்லது 
மு்கப்புப் ்பக்கத்துககுத் 
தகிரும்்ப்லாம்.

பகுதி 3B: PayNow பரிமாற்்றம் செயதல்
PayNow மூலம், உங்கள் ்ண்ெர்்கள் மற்றும் குடும்ெத்்தினருக்கு FAST வழியா்க ெணம் 
அனுப்ெலாம், இது SGD ்ி்தி்ய ்சிங்கப்பூருக்குள் ஒரு வங்கியிலிருநது இன்பனாரு வங்கிக்கு 
உடைனடியா்கப் ெரிமாற்றம் ப்சயய அனும்திக்்கிறது.

ஒரு-முள்றப் பரிமாற்்றம் (PayNow சபறுநளரச் வெரக்காமல்)

1. ‘PayNow’-ஐத் 
ரதரநவதடுக்கவும்

2. ்பிோகஸி வப்கபயத் 
ரதரநவதடுக்கவும். 
இதற்கு ‘Mobile No.’-ஐ 
எடுத்துக்காட்்ா்கப் 
்பயன்படுத்த்லாம். ‘Mobile 
No.’-ஐத் தட்்வும்

3. உங்கள் வதா்ரபு 
விவேங்களில் ்பதகியப்்பட்் 
்பணைம் வ்பறுநர வ்பயபேத் 
ரதரநவதடுக்கவும். 
வ�ாப்பல் எணபணையும் 
நீங்கள் உள்ளி்்லாம்.

4. ்பணைம் வ்பறுநேின 
புப்னப் வ்பயபே 
உறுதகி வெய்து ‘Make a 
transfer’-ஐத் தட்்வும்

5. நீங்கள் அனுப்்ப 
விரும்பும் வதாப்கபய 
உள்ளி்வும். ்பணைம் 
வ்பறுநருககுத் 
வதேிவிக்க விரும்பும் 
்கருத்துக்கபளச் 
ரெரக்க்லாம். ‘Next’-ஐத் 
தட்்வும்

6. ்பேி�ாற்் 
விவேங்கபளச் 
ெேி்பாரத்து ‘Transfer 
Now’-ஐத் தட்டிப் 
்பேி�ாற்ப்த்பத 
நகிப்வு வெய்யவும்.

4. உங்கள் PayNow 
்பேி�ாற்்த்பத நகிப்வு 
வெய்து விட்டீர்கள்! 
்பேி�ாற்் விவேங்கபள 
வ்பறுநரோடு ்ப்ககிரவபதத் 
வதேிவு வெய்ய்லாம்.

கு்றிப்பு:

- ்பேி�ாற்்ம் வவற்்றியப்யப் ்பணைம் வ்பறுநருககுப் PayNow சுயவிவேம் இருப்்பது அவெறிய�ாகும். 

- ்பேி�ாற்்ங்கள் உ்்னடியா்க ந்ககும். 

- உங்களது தகி்னெேி உள்ளூர வேம்பும் PayNow ்பேி�ாற்் வேம்பும் ஒன்ாகும். 

ேகுதகி 3A: Local Transfer செயதல்
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படிநிளல 1: PayNow சபறுநளரச் வெரததல் படிநிளல 2: PayNow சபறுநருககுப் பரிமாற்்றம் செயதல்

4. ்பணைம் வ்பறுநேின 
வ�ாப்பல் எணபணை 
உள்ளி்வும்.

4. நீங்கள் எநதக 
்கணைக்ககிலிருநது ்பணைம் 
அனுப்்ப விரும்பு்ககிறீர்கரளா 
அபதத் ரதரநவதடுக்கவும்.

7. 2-Factor அஙகீ்காே 
வழிமுப்்கபளப் ்பின்பற்்றி 
ரவணடுர்காபள நகிப்வு 
வெய்யவும்.

7. உங்கள் PayNow ்பேி�ாற்்த்பத 
நகிப்வு வெய்து விட்டீர்கள்! 
்பேி�ாற்் விவேங்கபள 
வ்பறுநரோடு ்ப்ககிரவபதத் வதேிவு 
வெய்ய்லாம்.

1. ‘PayNow’-ஐத் 
ரதரநவதடுக்கவும்

1. ‘PayNow’-ஐத் 
ரதரநவதடுக்கவும்

5. ்பணைம் வ்பறுநேின 
புப்னப் வ்பயபே உறுதகி 
வெய்து ‘Next’-ஐத் தட்்வும்

5. நீங்கள் அனுப்்ப விரும்பும் 
வதாப்கபய உள்ளி்வும். 
்பணைம் வ்பறுநருககுத் 
வதேிவிக்க விரும்பும் 
்கருத்துக்கபளச் ரெரக்க்லாம். 
‘Next’-ஐத் தட்்வும்

8. PayNow ்பணைம் 
வ்பறுநபே 
வவற்்றி்கே�ா்கச் 
ரெரத்து விட்டீர்கள்!

கு்றிப்பு:

- வவற்்றி்கே�ா்கப் ்பணைம் வ்பறுநர ரெரக்கப்்ப் PayNow சுயவிவேம் இருப்்பது அவெறிய�ாகும். 

- அதகி்க்பட்ெ�ா்க 50 ்பணைம் வ்பறுநர வபேச் ரெரக்க்லாம். 

கு்றிப்பு:

- ்பேி�ாற்்ங்கள் உ்்னடியா்க ந்ககும்.

- உங்களது தகி்னெேி உள்ளூர வேம்பும் PayNow ்பேி�ாற்் வேம்பும் ஒன்ாகும்.

2. ‘Recipients’-ஐத் 
ரதரநவதடுத்து ‘Add 
PayNow Recipient’-ஐத் 
தட்்வும்

2. ‘Recipients’-ஐத் 
ரதரநவதடுக்கவும்

6. ்பணைம் வ்பறுநர 
விவேங்கபள உறுதகி 
வெய்து ‘Add Recipient 
Now’ என்பபதத் 
தட்்வும்

6. ்பேி�ாற்் 
விவேங்கபளச் ெேி்பாரத்து 
‘Transfer Now’-ஐத் தட்டிப் 
்பேி�ாற்ப்த்பத நகிப்வு 
வெய்யவும்.

3. ்பிோகஸி வப்கபயத் 
ரதரநவதடுக்கவும். 
இதற்கு ‘Mobile No.’-ஐ 
எடுத்துக்காட்்ா்கப் 
்பயன்படுத்த்லாம். ‘Mobile 
No.’-ஐத் தட்்வும்

3. நீங்கள் ்பணைம் அனுப்்ப 
விரும்பும் வ்பறுநபேத் 
ரதரநவதடுக்கவும்.

ேகுதகி 3B: PayNow ேரிமபாற்்றம் செயதல் ேகுதகி 3B: PayNow ேரிமபாற்்றம் செயதல்
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பகுதி 3C: Scan & Pay 
Scan & Pay மூலம், ்சிங்கப்பூர் முழுவதும் நீங்கள் ெணம் ப்சலுத்்தலாம். POSB digibank வழியா்க 
NETS, SG மற்றும் அல்லது PayNow QR குறியீட்டை ஸ்்கன் ப்சயயுங்கள்.

Scan & Pay

1. ’Scan & Pay’ என்பபதத் 
ரதரநவதடுக்கவும்

2. ‘Scan’-ஐத் 
ரதரநவதடுத்து QR 
கு்றியீட்ப் ஸர்கன 
வெய்யவும்.

3. வெலுத்த ரவணடிய 
வதாப்கபய உறுதகி 
வெய்யவும். ்பணைம் 
வ்பறுநருககுத் 
வதேிவிக்க விரும்பும் 
்கருத்துக்கபளச் 
ரெரக்க்லாம். ‘Pay Now’-
ஐத் தட்்வும்

5. உங்கள் Scan 
& Pay ர்பவ�ணட் 
நகிப்வப்நதது!

பகுதி 4: டாப் அப் சமாளபல் ப்ரீசபயிட்
POSB digibank வழியா்க உங்களது ப்ரீபெயிட SIM ்கார்டு்க்ள எங்்கயும் எப்்ொதும் டைாப் அப் 
ப்சயயலாம்.

டாப் அப் சமாளபல் ப்ரீசபயிட்

1. “Top Up Prepaid Card” 
ஐத் ரதரநவதடுக்கவும்

2. ‘Select a prepaid 
mobile no.’-ஐத் தட்்வும்

3. உங்கள் வ�ாப்பல் 
எணபணை உள்ளி்வும். 
உங்கள் வ�ாப்பல் எண 
ரதானறும்ர்பாது அபதத் 
ரதரநவதடுக்கவும்.

4. ‘Select Mobile 
Operator’-ஐத் தட்்வும்

5. உங்களது வ�ாப்பல் 
ரெபவ வழஙகுநபேத் 
ரதரநவதடுக்கவும்

9. ்ாப்-அப் விவேங்கபளச் 
ெேி்பாரத்து ‘Next’-ஐத் 
தட்்வும்

6. உங்கள் விவேங்கபளச் 
ெேி்பாரத்து ‘Next’-ஐத் 
தட்்வும்

10. அப்னத்து விவேங்க 
பளயும் ெேி்பாரத்து 
‘Top Up Now’-ஐத் தட்்வும்

7. ‘Top-up Option’-ஐத் 
தட்்வும்

11. உங்களது ்ாப் அப் 
நகிப்வப்நதது!

8. ்ாப்-அப் வெய்ய 
விரும்பும் வதாப்கபயத் 
ரதரநவதடுக்கவும்
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பகுதி 5: செயலியின் பி்ற செயல்பாடு்கள்
POSB digibank, மூலம் ்கணக்குப் ெரிவர்த்்த்ன வரலாறு, படைெிட ்கார்்டை மாற்றீடு ப்சய்தல் மற்றும் 
வங்கிக் ்கணக்கு விவரங்க்ளப் புதுப்ெித்்த்ல எளி்தா்கச் ப்சயயலாம். ்மலும் MWC/CDE 
உறுப்ெினர்்களுக்்கான ெலன்்கள் மற்றும் ்்ச்வ்க்ள வ்ச்தியா்க அணு்கலாம்! 

பரிவரததளை வரலாற்ள்றச் ெரிபாரததல் 

1. ’More’ என்பபதத் 
ரதரநவதடுக்கவும்

2. ‘Transaction History’-
ஐத் தட்்வும்

3. ‘Deposit Account’-
ஐத் தட்்வும்

4. நீங்கள் ்பாரக்க 
விரும்பும் ்கணைகப்கயும், 
அதன ்கா்ல வேம்ப்பயும் 
ரதரநவதடுத்து ‘show’-
பவத் தட்்வும்

5. உங்கள் ்பேிவரத்தப்ன 
வே்லாற்ப் அ்றிய 
ஸகோல் வெய்யவும்.

MWC/CDE டிஜிட்டல் உறுப்பிைர ்காரடு அணு்கல்

1. ’More’ என்பபதத் 
ரதரநவதடுக்கவும்

2. ‘My MWC/CDE card’-
ஐத் ரதரநவதடுக்கவும்

3. உங்களது MWC/CDE 
டிஜிட்்ல் உறுப்்பி்னர 
்காரடுக்கா்ன அணு்கல் 
உங்களி்ம்!

கு்றிப்பு:

- MWC/CDE உறுப்்பி்னர தகுதகி �ற்றும் ்ப்லன்கள் MWC �ற்றும் CDE-ஆல் ப்கயாளப்்படு்ககி்து.

- ர�லும் விவேங்களுககு, MWC �ற்றும் CDE-ஐத் வதா்ரபு வ்காள்ளவும்

MWC வெல்ப்ப்லன: 6536 2692

- http://www.mwc.org.sg/wps/portal/mwc/home/services/mwcposbmembership

- CDE வெல்ப்ப்லன: 1800 2255 233

- www.cde.org.sg/cdemembership

ேகுதகி 5: செயலியின ேி்ற செயல்ேபாடு்ள
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மு்கவரிளயப் புதுப்பிததல் சமாளபல் எணளணப் புதுப்பிததல்

1. ’More’-ஐத் தட்்வும் 1. ’More’-ஐத் தட்்வும்2. ’Your Profile’-இன கீழ் 
‘Update Contact Details’-
ஐத் ரதரநவதடுக்கவும்

2. ’Your Profile’-இன கீழ் 
‘Update Contact Details’-
ஐத் ரதரநவதடுக்கவும்

6. உங்கள் அஞெல் 
கு்றியீட்டு எணபணை 
உள்ளிட்டு ‘Find 
Address’-ஐத் தட்்வும்

6. ்பக்கத்தகின 
கீழ்ப்பு்த்துககு ஸகோல் 
வெய்து ’Confirm’-ஐத் 
தட்்வும்

3. ’Mailing Address’-ஐத் 
ரதரநவதடுக்கவும்

3. ‘Personal & 
Contact Details’-ஐத் 
ரதரநவதடுக்கவும்

4. முக்ககியக கு்றிப்பு்கபளப் 
்படித்துவிட்டு ‘Next’-ஐத் 
தட்்வும்

4. உங்கள் ‘Email 
Address’-இன கீழ், 
‘Change’-ஐத் தட்்வும்

5. ’Update’-ஐத் தட்்வும் 5. ’Mobile No.’-ஐ 
உள்ளிட்டு ’Save’-ஐத் 
தட்்வும்

9. உங்கள் விவேங்கபளச் 
ெேி்பாரத்து ’Update 
Address Now’-ஐத் 
தட்்வும்

10. உங்களது 
மு்கவேிபய 
வவற்்றி்கே�ா்கப் 
புதுப்்பித்து விட்டீர்கள்.

7. உங்கள் யூ்னிட் எண 
(இருநதால்) உள்ளிட்டு 
‘Save’-ஐத் தட்்வும்

7. உங்கள் விவேங்கபளச் 
ெேி்பாரத்து ‘Confirm’-ஐத் 
தட்்வும்

8. உங்களது வீட்டு 
மு்கவேியும் அஞெல் 
மு்கவேியும் ஒனர் என்ால் 
ரதரநவதடுக்கவும். ‘Next’-ஐத் 
தட்்வும்

8. ’Ok’-பவத் ரதரநவதடுத்து 
புதுப்்பிப்ப்பச் வெய்யவும்.

ேகுதகி 5: செயலியின ேி்ற செயல்ேபாடு்ள ேகுதகி 5: செயலியின ேி்ற செயல்ேபாடு்ள
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மின்ைஞெல் மு்கவரிளயப் புதுப்பிததல் ்காரளட மாற்றீடு செயதல்(வெதமாை ்காரடு)

1. ’More’-ஐத் தட்்வும் 1. ’More’-ஐத் தட்்வும்2. ’Your Profile’-இன கீழ் 
‘Update Contact Details’-
ஐத் ரதரநவதடுக்கவும்

2. ’Other Services’-இன 
கீழ் ‘Replace/Block Card’-
ஐத் ரதரநவதடுக்கவும்

6. ்பக்கத்தகின 
கீழ்ப்பு்த்துககு 
ஸகோல் வெய்து 
’Confirm’-ஐத் தட்்வும்

6. அஞெல் மு்கவேி 
உள்ளிட்் அப்னத்து 
விவேங்கபளயும் 
ெேி்பாரத்து ‘Replace 
Card’-ஐத் தட்்வும்

3. ‘Personal & 
Contact Details’-ஐத் 
ரதரநவதடுக்கவும்

3. ’My Card is Damaged’-
ஐத் ரதரநவதடுக்கவும்

4. உங்கள் ‘Email 
Address’-இன கீழ், 
‘Change’-ஐத் தட்்வும்

4. ்பழுதா்ன ்காரப்த் 
ரதரநவதடுக்கவும்.

5. உங்களது புதகிய 
�ின்னஞெல் 
மு்கவேிபய உள்ளிட்டு 
’Save’-ஐத் தட்்வும்

5. புதகிய ்காரடில் இருக்க 
ரவணடிய உங்களது 
வ்பயபே உள்ளிட்டு 
’Next’-ஐத் தட்்வும்

7. உங்கள் விவேங்கபளச் 
ெேி்பாரத்து ‘Confirm’-ஐத் 
தட்்வும்

7. 3 முதல் 5 ரவப்ல 
நாட்்களில் உங்களது 
புதகிய ்காரடு வநது 
ரெரும்.

8. உங்களது புதகிய 
�ின்னஞெல் மு்கவேி 
புதுப்்பிக்கப்்பட்்து!

ேகுதகி 5: செயலியின ேி்ற செயல்ேபாடு்ள ேகுதகி 5: செயலியின ேி்ற செயல்ேபாடு்ள

கு்றிப்பு:

- உங்களது அஞெல் மு்கவேி புதுப்்பிக்கப்்பட்்பத உறுதகி வெய்யவும்

- அஞெல் மு்கவேி புதுப்்பிக்கப்்ப்வில்ப்ல என்ால் முதலில் 20-ஆம் ்பக்கத்தகில் அபதப் புதுப்்பிக்கவும் 
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்காரளட மாற்றீடு செயதல்(சதாளலநத ்காரடு)

1. ’More’-ஐத் தட்்வும்

6. ‘Block Now’-ஐத் தட்டி 
வதாப்லநத ்காரப் 
்பிளாக வெய்யவும்.

3. ’My Card is Lost’-ஐத் 
ரதரநவதடுக்கவும்

4. ‘Proceed’-ஐத் தட்டி 
வதாப்லநத ்காரப் 
்பிளாக வெய்யவும்.

5. வதாப்லநது 
ர்பா்ன ்காரப்த் 
ரதரநவதடுக்கவும்.

9. அஞெல் மு்கவேி 
உள்ளிட்் அப்னத்து 
விவேங்கபளயும் 
ெேி்பாரத்து ‘Replace 
Card’-ஐத் தட்்வும்

10. 3 முதல் 5 ரவப்ல 
நாட்்களில் உங்களது 
புதகிய ்காரடு வநது 
ரெரும்.

7. ‘Replace Card Now’-
ஐத் தட்்வும்

8. புதகிய ்காரடில் இருக்க 
ரவணடிய உங்களது 
வ்பயபே உள்ளிட்டு 
’Next’-ஐத் தட்்வும்

2. ’Other Services’-இன 
கீழ் ‘Replace/Block Card’-
ஐத் ரதரநவதடுக்கவும்

எங்களளத சதாடரபுச்காள்ள
ஏவ்தனும் வகள்ேிகள் இருந்தொல் கீவே சகொடுககப்பட்டுள்ை எணகலை்த 

ச்தொடரபு சகொள்ைவும்: 
லைன் 1: 8332 6829 
லைன் 2: 8332 6830 
லைன் 3: 8332 6831 
லைன் 4: 8332 6832

செயல்படும் வநைம்: 
்திஙகள் மு்தல் சேள்ைி ேலை - 9am முதல் 5pm வபே
ெைிககிேல� - 9am முதல் 1pm வபே

ஞாயிறு �ற்றும் வ்பாது விடுமுப்்களில் ப்லன்கள் வெயல்்ப்ாது.

ச�ொேிசபயரககப்பட்ட லகசயடுகளுககுப், பொரககவும்

்த�ிழ் - go.posb.com.sg/rg-tr

சபஙகொலி - go.posb.com.sg/rg-bn

வ�ணடைின் - go.posb.com.sg/rg-zh

்தகைொக - go.posb.com.sg/rg-tl

ெர்மீஸ - go.posb.com.sg/rg-my

பஹொஸொ இநவ்தொவைெியொ - go.posb.com.sg/rg-ms

ேகுதகி 5: செயலியின ேி்ற செயல்ேபாடு்ள

கு்றிப்பு:

- உங்களது அஞெல் மு்கவேி

புதுப்்பிக்கப்்பட்டிருப்்பபத உறுதகி வெய்யவும்

- அஞெல் மு்கவேி புதுப்்பிக்கப்்ப்வில்ப்ல என்ால் 
முதலில் 20-ஆம் ்பக்கத்தகில் அபதப் புதுப்்பிக்கவும் 

ேகுதகி 6
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