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ಡಿಬಿಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್್ಾಹಕ ಹಕಕುಗಳ ನೀತಿ 

 

ಗ್ರಾಹಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಣಕರಸಿನ ಸೆೇರ್ಪಡೆಯ ಒಂದು ಅವಿಭರಜ್ಯ ಅಂಶವರಗಿದೆ. ಅಂತಹ ರಕ್ಷಣೆಯನುು ಉತತಮರ್ಡಿಸಲು, 
ದೆೇಶೇಯ ಅನುಭವ ಮತುತ ಜರಗತಿಕ ಉತತಮ ಅಭರಯಸಗಳ ಆಧರರದ ಮೇಲೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮಗಾ ಗ್ರಾಹಕ ಹಕುುಗಳ 
ನೇತಿಯನುು ಹೆೊರತರಲರಗಿದೆ.  
 

DBS ಗ್್ಾಹಕ ಹಕಕುಗಳ ನೀತಿಯಕ ರಿಸರ್ವಪ ಬರಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯರದಂದ ನಯಂತಿಾಸಲಪಡುವ ಬರಯಂಕ್ ಗಳ ಗ್ರಾಹಕರ 
ಮೊಲಭೊತ ಹಕುುಗಳನುು ರ್ಾತಿಪರದಸುತತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕುುಗಳನುು ಮತುತ ಬರಯಂಕಿನ ಜ್ವರಬರಾರಿಗಳನುು 
ವಿವರಿಸುತತದೆ. ಬರಯಂಕ್ ಅಥವರ ಅದರ ಏಜೆಂಟ ಗಳು ಕ ಂಟರ ನರದಯಂತ, ಫೇನ ನಲ್ಲಿ, ಪೇಸ್ಟ್ ಮೊಲಕ, ಎಲೆಕರಾನಕ್ 
ಸರಧನಗಳ ಸಂವರದಗಳ ಮೊಲಕ, ಇಂಟನೆಪಟ ನಲ್ಲಿ ಅಥವರ ಯರವುದೆೇ ಇತರ ವಿಧರನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವ ಎಲರಿ 
ಉತಪನುಗಳು ಮತುತ ಸೆೇವೆಗಳಿಗ್ೆ ಈ ನೇತಿಯು ಅನವಯಿಸುತತದೆ. 
1. ನ್್ಯಯಯಕತ ವ್ಯವ್ಹ್ರ ನವ್ವಹಣೆಯ ಹಕಕು 
ಗ್ರಾಹಕರು ಮತುತ ಹಣಕರಸು ಸೆೇವೆ ಒದಗಿಸುವವರು ಇಬ್ಬರೊ ಸ ಜ್ನಯದಂದ ವತಿಪಸುವ ಹಕುನುು ಹೆೊಂದದರಾರೆ. 
ಹಣಕರಸಿನ ಸೆೇವೆಗಳನುು ಒದಗಿಸುವರಗ ಮತುತ ವಿತರಿಸುವರಗ ಗ್ರಾಹಕರ ಲ್ಲಂಗ, ವಯಸುು, ಧಮಪ, ಜರತಿ ಮತುತ ದೆೈಹಿಕ 
ಸರಮಥಯಪದ ಆಧರರದ ಮೇಲೆ ಅನರಯಯವರಗಿ ತರರತಮಯ ಮರಡಬರರದು. 
 

ಮೇಲ್ಲನ ಹಕಿುನ ಅನುಸರರವರಗಿ, DBS ಬರಯಂಕ್ ಇವನುು ಅನುಸರಿಸುತತದೆ 
 

i) ಗ್ರಾಹಕರೆೊಂದಗ್ೆ ನಡೆಸುವ ಎಲರಿ ವಯವಹರರಗಳಲ್ಲಿ ಕನಷ್ಠ ಮರನದಂಡಗಳನುು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊಲಕ 
ಉತತಮ ಮತುತ ನರಯಯಯುತ ಬರಯಂಕಿಂಗ್ ಅಭರಯಸಗಳನುು ಉತೆತೇಜಿಸುವುದು; 
 

ii) ಬರಯಂಕ್ ಮತುತ ಗ್ರಾಹಕರ ನಡುವೆ ನರಯಯಯುತ ಮತುತ ಸಮರನ ಸಂಬ್ಂಧವನುು ಉತೆತೇಜಿಸುತತದೆ; 
 

iii) ಗ್ರಾಹಕರೆೊಂದಗ್ೆ ಸಮರ್ಪಕವರಗಿ ಮತುತ ಸೊಕತ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ವಯವಹರಿಸುವಂತೆ ಬರಯಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಗ್ೆ ತರಬೆೇತಿ 
ನೇಡುವುದು; 

 

iv) ಗ್ರಾಹಕರು ಮತುತ ಅವರ ವಯವಹರರಗಳ ಜೆೊತೆ ಬರಯಂಕ್ ನ ಸಿಬ್ಬಂದ ಸದಸಯರು ತವರಿತವರಗಿ ಮತುತ 
ಸ ಜ್ನಯದಂದ ವತಿಪಸುವುದನುು ಖಚಿತರ್ಡಿಸಿಕೆೊಳುುವುದು; 

 

v) ಲ್ಲಂಗ, ವಯಸುು, ಧಮಪ, ಜರತಿ, ಶಕ್ಷಣ, ಆರ್ಥಪಕ ಸಿಿತಿ, ದೆೈಹಿಕ ಸರಮಥಯಪ ಇತರಯದಗಳ ಆಧರರದ ಮೇಲೆ 
ಯರವುದೆೇ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿರುದಧ ತರರತಮಯ ಮರಡದರುವುದು ಮತುತ ಎಲರಿ ಗ್ರಾಹಕರನುು ನರಯಯಯುತವರಗಿ 
ನಡೆಸಿಕೆೊಳುುವುದು. ಆದರಗೊಯ, ಬರಯಂಕ್ ನದಪಷ್್ ಗುರಿ ಮರರುಕಟ್ೆ್ ಗುಂಪಿನ ಸದಸಯರಿಗ್ರಗಿ ಅಥವರ  
ರಕ್ಷಣರತಮಕ ಬ್ಳಕೆಗ್ರಗಿ ವಿನರಯಸಗ್ೆೊಳಿಸಿದ ವಿಶೆೇಷ್ ಯೇಜ್ನೆಗಳು ಅಥವರ ಉತಪನುಗಳನುು 
ಹೆೊಂದರಬ್ಹುದು. ಮಹಿಳೆಯರು ಅಥವರ ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಪಗಳ ಸಕರರರತಮಕ ಉತೆತೇಜ್ನದ ಭರಗವರಗಿ 
ಬರಯಂಕ್ ಯೇಜ್ನೆಗಳು ಅಥವರ ಉತಪನುಗಳನುು ಹೆೊಂದರಬ್ಹುದು. ಅಂತಹ ಯೇಜ್ನೆಗಳು / 
ಉತಪನುಗಳು ಅನರಯಯ ಅಥವರ ತರರತಮಯಕೆು ಸಮರನವರಗುವುದಲ.ಿ ಅಂತಹ ವಿಶೆೇಷ್ ಯೇಜ್ನೆಗಳು 
ಅಥವರ ನಯಮಗಳ ತರಕಿಪಕತೆಯನುು ಅಗತಯವಿರುವಲೆಿಲರಿ ಬರಯಂಕ್ ವಿವರಿಸುತತದೆ; 
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vi) ಎಲರಿ ಉತಪನುಗಳು ಮತುತ ಸೆೇವೆಗಳನುು ನೇಡುವರಗ ಮೇಲ್ಲನ ತತವವನುು ಅನುಸರಿಸಲರಗುತಿತದೆ  
ಎಂಬ್ುದನುು ಖಚಿತರ್ಡಿಸಿಕೆೊಳುುವುದು; 

 

vii) ನೇಡಲರದ ಉತಪನುಗಳು ಮತುತ ಸೆೇವೆಗಳು ಸಂಬ್ಂಧಿತ ಕರನೊನುಗಳು ಮತುತ ನಬ್ಂಧನೆಗಳಿಗ್ೆ 
ಅನುಗುಣವರಗಿವೆಯೆ ಎಂಬ್ುದನುು ಖಚಿತರ್ಡಿಸಿಕೆೊಳುುವುದು; 

 

ತಮಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮುಕತ ಮತುತ ನರಯಯಯುತ ಸೆೇವೆಯನುು ಒದಗಿಸುವುದು ಬರಯಂಕ್ ನ ರ್ಾಯತುವರಗಿದಾರೊ, 

ಬರಯಂಕ್ ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಬರಯಂಕಿನೆೊಂದಗಿನ ತಮಮ ವಯವಹರರಗಳಲ್ಲಿ ಸ ಜ್ನಯದಂದ ಮತುತ ಪರಾಮರಣಿಕವರಗಿ 
ವತಿಪಸಬೆೇಕೆಂದು ಬರಯಂಕ್ ನರಿೇಕ್ಷಿಸುತತದೆ. 
ಬರಯಂಕಿನ ಆಂತರಿಕ ಕುಂದುಕೆೊರತೆ ನವರರಣರ ವಯವಸೆಿಯನುು ಸಂರ್ಕಿಪಸಲು ಉತೆತೇಜಿಸುವುದು ಮತುತ ಬರಯಂಕಿನ 
ಆಂತರಿಕ ಕುಂದುಕೆೊರತೆ ಕರಯಪವಿಧರನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಎಲರಿ ರ್ರಿಹರರಗಳನುು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ರ್ಯರಪಯ 
ವೆೇದಕೆಗಳನುು ಸಮೇಪಿಸಲು ತಮಮ ಗ್ರಾಹಕರನುು ಉತೆತೇಜಿಸುವುದು ಬರಯಂಕಿನ ರ್ಾಯತುವರಗಿದೆ. 
 

2. ಪ್ರದರ್ವಕ, ನ್್ಯಯಯಕತ ಮತಕು ಪ್ಾಮ್ಣಿಕ ವ್ಯವ್ಹ್ರದ ಹಕಕು 
 

DBS ಬ್ಯಾಂಕ್ ತ್ನಕ ರೂಪಿಸಕವ್ ಒಪ್ಪಾಂದಗಳು ಅಥವ್ ವ್ಯವ್ಹ್ರಗಳು ಪ್ರದರ್ವಕವ್ಗಿರಕವ್ುದನಕು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಲಕ 
ಎಲಲ ಪ್ಾಯತುಗಳನಕು ಮ್ಡಕತುದೆ. ಉತಪನುದ ಬೆಲೆ, ಸಾಂಬಾಂಧಿತ ಅಪ್ಯಗಳು, ಅಸಿುತವದಲ್ಲಲರಕವ್ ಉತಪನುದ ಬಳಕೆಯನಕು 
ನಯಾಂತಿಾಸಕವ್ ನಯಮಗಳು ಮತಕು ಷರತಕುಗಳು ಮತಕು ಗ್್ಾಹಕ ಮತಕು ಹಣಕ್ಸಕ ಸೆೀವ್ ಪ್ೂರೆೈಕೆದ್ರರ 
ಜವ್ಬ ಾ್ರಿಗಳನಕು ಸಪಷಟವ್ಗಿ ಬಹಿರಾಂಗಪ್ಸಕತುದೆ. ಗ್್ಾಹಕನಕ ಅನ್್ಯಯದ ವ್ಯಪ್ರ ಅಥವ್ ಮ್ಕೆವಟಾಂಗ್ ಅಭ್್ಯಸಗಳು, 
ಬಲವ್ಾಂತದ ಒಪ್ಪಾಂದದ ನಯಮಗಳು ಅಥವ್ ತಪ್ುಪದ್ರಿಗ್ೆಳೆಯಕವ್ ಪ್ಾತಿನಧ್ಯಗಳಿಗ್ೆ ಒಳಪ್ಟಟರಬ್ರದಕ. ಅವ್ರ 
ಸಾಂಬಾಂಧ್ದ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಲ, ಹಣಕ್ಸಕ ಸೆೀವೆ ಒದಗಿಸಕವ್ವ್ರಕ ಗ್್ಾಹಕರಿಗ್ೆ ದೆೈಹಿಕ ಹ್ನಯ ಮೂಲಕ ಬೆದರಿಕೆ ಹ್ಕಕವ್ಾಂತಿಲಲ, 
ಅನಕಚಿತ ಪ್ಾಭ್್ವ್ವ್ನಕು ಬಿೀರಕವ್ಾಂತಿಲಲ ಅಥವ್ ಅಸಪಷಟ ಕಿರಕಕಕಳದಲ್ಲಲ ತೊಡಗಕವ್ಾಂತಿಲಲ. 
 

ಮೇಲ್ಲನ ಹಕಿುಗ್ೆ ಅನುಸರರವರಗಿ, ಬರಯಂಕ್ ಈ ಅಂಶಗಳನುು ಅನುಸರಿಸುತತದೆ - 

i) ಸಂರ್ೂಣಪ ಪರರದಶಪಕತೆಯನುು ಖರತಿಾರ್ಡಿಸಿಕೆೊಳುುತತದೆ ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕನು ತರನು ಬರಯಂಕಿನಂದ 
ಸೊಕತವರಗಿ / ನರಯಯೇಚಿತವರಗಿ ಏನನುು ನರಿೇಕ್ಷಿಸಬ್ಹುದು ಎಂಬ್ುದರ ಕುರಿತು ಉತತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನುು 
ಹೆೊಂದಬ್ಹುದು; 

 

ii) ಗ್ರಾಹಕರೆೊಂದಗ್ೆ ಬರಯಂಕಿನ ವಯವಹರರವು ಸಮರನತೆ, ಸಮಗಾತೆ ಮತುತ ಪರರದಶಪಕತೆಯ ನೆೈತಿಕ ತತವಗಳ 
ಮೇಲೆ ನಂತಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತರ್ಡಿಸಿಕೆೊಳುುವುದು; 

 

iii) ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ತನು ಉತಪನುಗಳು ಮತುತ ಸೆೇವೆಗಳು, ನಯಮಗಳು ಮತುತ ಷ್ರತುತಗಳು ಮತುತ ಬ್ಡಿಿದರಗಳು / 
ಸೆೇವರ ಶುಲುಗಳ ಬ್ಗ್ೆ ೆಸಪಷ್್ವರದ ಮರಹಿತಿಯನುು ಗ್ರಾಹಕರು ಸೊಕತ ಮತುತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳು ಆಯೆುಯನುು 
ಮರಡಲು ಅನುಕೊಲವರಗುವಂತೆ ಸರಳ ಮತುತ ಸುಲಭವರಗಿ ಅಥಪವರಗುವ ಭರಷೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದು; 
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iv) ಎಲರಿ ನಯಮಗಳು ಮತುತ ಷ್ರತುತಗಳು ನರಯಯೇಚಿತವೆಂದು ಖಚಿತರ್ಡಿಸಿಕೆೊಳಳುವುದು ಮತುತ ಆಯರಯ 
ಹಕುುಗಳು, ಹೆೊಣೆಗ್ರರಿಕೆಗಳು ಮತುತ ಜ್ವರಬರಾರಿಗಳನುು ಸಪಷ್್ವರಗಿ ಮತುತ ಸರಧಯವರದಷ್ು್ ಸರಳ 
ಭರಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವುದು. 

 

v) ಉತಪನುಕೆು ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ರ್ಾಮುಖ ಅಪರಯಗಳು ಹರಗೊ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ವಿಶೆೇಷ್ವರಗಿ ಅವನಗ್ೆ/ಆಕೆಗ್ೆ 
ಅನರನುಕೊಲವನುು ಉಂಟುಮರಡುವ ಯರವುದೆೇ ವೆೈಶಷ್್ಯಗಳನುು ತಿಳಿಸುವುದು. ಉತಪನುವನುು ನೇಡುವರಗ 
ಉತಪನು ಅಥವರ ಸೆೇವೆಗ್ೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಅತಯಂತ ರ್ಾಮುಖ ನಯಮಗಳು ಮತುತ ಷ್ರತುತಗಳನುು (MITC) 

ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನಕೆು ತರುವುದು. ಸರಮರನಯವರಗಿ, ಅಂತಹ ನಯಮಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಯೆುಯನುು 
ರ್ಾತಿಬ್ಂಧಿಸುವುದಲ ಿಎಂದು ಖಚಿತರ್ಡಿಸಿಕೆೊಳುಲರಗುತತದೆ. 

 

vi) ಬ್ಡಿಿದರಗಳು, ಶುಲುಗಳು ಮತುತ ಶುಲುಗಳ ಮರಹಿತಿಯನುು ಶರಖೆಗಳ ನೆೊೇಟಿಸ್ಟ ಬೆೊೇರ್ ಪನಲ್ಲ ಿ ಅಥವರ 
ವೆಬ ಸೆೈಟ ನಲ್ಲಿ ಅಥವರ ಹೆಲ್ಪಪ-ಲೆೈನ ಗಳು ಅಥವರ ಹೆಲ್ಪಪ –ಡೆಸ್ಟು ಮೊಲಕ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತುತ 
ಸೊಕತವರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ನೆೇರವರಗಿ ತಿಳಿಸುವುದು;  

 

vii) ತಮಮ ವೆಬ ಸೆೈಟ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಯರಿಫ್ ಶೆಡೊಯಲ್ಪ ಅನುು ರ್ಾದಶಪಸುವುದು ಮತುತ ಅದರ ರ್ಾತಿಯನುು ಗ್ರಾಹಕರ 
ರ್ರಿಶೇಲನೆಗ್ರಗಿ ರ್ಾತಿ ಶರಖೆಯಲ್ಲಿ ಲಭಯವರಗುವಂತೆ ಮರಡುವುದು. ಟ್ರಯರಿಫ್ ಶೆಡೊಯಲ್ಪ ಲಭಯತೆಯ ಬ್ಗ್ೆೆ 
ಸೊಚನೆಯನುು ಶರಖೆಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಾದಶಪಸುವುದು; 

 

viii) ಗ್ರಾಹಕರು ಆಯೆುಮರಡಿದ ಉತಪನುಗಳು ಮತುತ ಸೆೇವೆಗಳಿಗ್ೆ ಅನವಯವರಗುವ ಎಲರಿ ಶುಲುಗಳ ವಿವರಗಳನುು 
ಟ್ರಯರಿಫ್ ಶೆಡೊಯಲ್ಪ ನಲ್ಲ ಿನೇಡುವುದು;  

 

ix) ನಯಮಗಳು ಮತುತ ಷ್ರತುತಗಳಲ್ಲಿನ ಯರವುದೆೇ ಬ್ದಲರವಣೆಯನುು, ರ್ರಿಷ್ೃತ ನಯಮಗಳು ಮತುತ 
ಷ್ರತುತಗಳು ಜರರಿಯರಗುವುದಕೆು ಕನಷ್ಠ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಒಪಿಪದಂತೆ ರ್ತಾ ಅಥವರ 
ಖರತೆಯ ಸೆ್ೇಟ್ೆಮಂಟ, SMS ಅಥವರ ಇಮೇಲ್ಪ ಮೊಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ತಿಳಿಸಿ; 

 

x) ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸೊಚನೆ ನೇಡಿದ ನಂತರ ನರಿೇಕ್ಷಿತ ರ್ರಿಣರಮದೆೊಂದಗ್ೆ ಮರತಾ ಅಂತಹ 
ಬ್ದಲರವಣೆಗಳನುು ಮರಡಲರಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತರ್ಡಿಸಿಕೆೊಳಿು. ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ಅನುಕೊಲಕರವರದ 
ಸೊಚನೆಯನುು ನೇಡದೆ ಬರಯಂಕ್ ಯರವುದೆೇ ಬ್ದಲರವಣೆಯನುು ಮರಡಿದಾರೆ, ಅಂತಹ ಬ್ದಲರವಣೆಯ 30 

ದನಗಳಲ್ಲ ಿಬ್ದಲರವಣೆಯನುು ಅದು ತಿಳಿಸುತತದೆ. ಬ್ದಲರವಣೆಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ರ್ಾತಿಕೊಲವರಗಿದಾರೆ, ಕನಷ್ಠ 
30 ದನಗಳ ಮುಂಚಿತವರಗಿ ಸೊಚನೆಯನುು ನೇಡಲರಗುತತದೆ ಮತುತ 60 ದನಗಳ ಒಳಗ್ೆ ರ್ರಿಷ್ೃತ ಶುಲು 
ಅಥವರ ಬ್ಡಿಿಯನುು ಪರವತಿಸದೆಯೆೇ ಖರತೆಯನುು ಮುಚಚಲು ಅಥವರ ಯರವುದೆೇ ಅಹಪ ಖರತೆಗ್ೆ 
ಬ್ದಲರಯಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ಆಯೆುಗಳನುು ಒದಗಿಸಬ್ಹುದು. ಅಂತಹ ಸೊಚನೆಗಳೆಂದರೆ; 

 

xi) ಗ್ರಾಹಕರು ಆಯೆು ಮರಡಿದ ಉತಪನು/ಸೆೇವೆಗಳನುು ನಯಂತಿಾಸುವ ಯರವುದೆೇ ನಯಮಗಳು ಮತುತ 
ಷ್ರತುತಗಳ ಪರಲನೆ / ಉಲಂಿಘನೆಯ ಸಂದಭಪದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಬ್ಹುದರದ ದಂಡಗಳ ಬ್ಗ್ೆೆ ಮರಹಿತಿಯನುು 
ಒದಗಿಸುವುದು; 
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xii) ಠೆೇವಣಿಗಳು ಚೆಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ, ಕುಂದುಕೆೊರತೆ ನವರರಣೆ, ರ್ರಿಹರರ ಮತುತ ಬರಕಿಗಳ ಸಂಗಾಹ ಮತುತ ಭದಾತರ 
ಮರುಪರವತಿಗ್ೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಬರಯಂಕ್ ಗಳ ನೇತಿಗಳನುು ಸರವಪಜ್ನಕ ಡೆೊಮೇನ ನಲ್ಲ ಿರ್ಾದಶಪಸುವುದು,; 

 

xiii) ನದಪಷ್್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಯವಹರಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ಸೊಕತವರದ ಮರಹಿತಿಯನುು ಸಂರ್ೂಣಪವರಗಿ, 

ಸರಿಯರಗಿ ಮತುತ ಪರಾಮರಣಿಕವರಗಿ ಒದಗಿಸಲು ಸರಕಷ್ು್ ತರಬೆೇತಿ ರ್ಡೆದದರಾರೆ ಎಂದು 
ಖಚಿತರ್ಡಿಸಿಕೆೊಳುಲು ಎಲ ಿರ್ಾಯತುಗಳನುು ಮರಡುವುದು; 

 

xiv) ಉತಪನು/ಸೆೇವೆಯನುು ರ್ಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಜಿಪಗಳ ಸಿವೇಕರರ/ಅಸಿವೇಕರರದ ಬ್ಗ್ೆ ೆಬರಯಂಕ್ ನಧಪರಿಸಿದಂತೆ 
ಸಮಂಜ್ಸವರದ ಅವಧಿಯಳಗ್ೆ ಅಜಿಪದರರರ ಜೆೊತೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದನುು ಖಚಿತರ್ಡಿಸಿಕೆೊಳುುವುದು 
ಮತುತ ಅಜಿಪಯನುು ಸಿವೇಕರಿಸದರಲು/ನರರಕರಿಸಲು ಕರರಣಗಳನುು ಲ್ಲಖಿತವರಗಿ ತಿಳಿಸುವುದು. ಅಂತಹ 
ಅವಧಿಯನುು ಬರಯಂಕಿನ ವೆಬ ಸೆೈಟ ನಲ್ಲಿ ಮತುತ ನದಪಷ್್ ಉತಪನು ಅಥವರ ಸೆೇವೆಯ ಅಪಿಿಕೆೇಶನ ನಲ್ಲ ಿ
ಸೊಚಿಸಲರಗುತತದೆ. 

 

xv) ಇವುಗಳ ಕುರಿತರದ ಮರಹಿತಿಯನುು ಖಂಡಿತವರಗಿಯೊ ಹಂಚಿಕೆೊಳುಬ್ಹುದು 
 

a. ನದಪಷ್್ ಉತಪನುಗಳ ಸಿಗಿತಗ್ೆೊಳಿಸುವಿಕೆ,  
b. ತಮಮ ಕಚೆೇರಿಗಳ ಸಿಳರಂತರ 

c. ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ಬ್ದಲರವಣೆಗಳು 
d. ದೊರವರಣಿ ಸಂಖೆಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಬ್ದಲರವಣೆ  
e. ಯರವುದೆೇ ಕಚೆೇರಿ ಅಥವರ ಶರಖೆಯ ಮುಚುಚವಿಕೆ -  

 

 

ಕನಷ್ಠ 30 ದನಗಳ ಮುಂಚಿತ ಸೊಚನೆಯಂದಗ್ೆ. ಮರಹಿತಿಯ ಬ್ಹಿರಂಗರ್ಡಿಸುವಿಕೆಯು ಉತಪನು/ಸಂಬ್ಂಧದ  ಅಸಿತತವದ 
ಆಧರರದ ಮೊಲಕ ನಡೆಯುತಿತರುವ ರ್ಾಕಿಾಯೆಯರಗಿದುಾ ಮತುತ ಅದನುು ಶಾದೆಧಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸಲರಗುತತದೆ ಎಂಬ್ುದನುು 
ದೃಢೇಕರಿಸುತತದೆ. ಎಲರಿ ಬ್ದಲರವಣೆಗಳ ಮರಹಿತಿಯನುು ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ಮುಂಗಡವರಗಿ ತಿಳಿಸಲರಗಿದೆಯೆ ಎಂದು 
ಖಚಿತರ್ಡಿಸಿಕೆೊಳುಲು ವೆಬ-ಸೆೈಟ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಸಂವಹನದ ಎಲರಿ ಸಂಭರವಯ ಚರನಲ್ಪ ಗಳನುು ಬ್ಳಸುವುದನುು 
ಖಚಿತರ್ಡಿಸಿಕೆೊಳುುವುದು; 
 

xvi) ಉತಪನುವನುು ಮರರರಟ ಮರಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಅನುಮರನಸುವ ಅಥವರ ಎದುರಿಸುವ 
ಯರವುದೆೇ ನಣರಪಯಕ ಘಟನೆಗಳನುು ವರದ ಮರಡುವ ಅಗತಯವನುು ಒಳಗ್ೆೊಂಡಂತೆ ಕರನೊನು 
ಮತುತ/ಅಥವರ ಬರಯಂಕಿಂಗ್ ನಯಂತಾಣದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ಹಕುುಗಳು ಮತುತ ಕಟು್ಪರಡುಗಳ  ಕುರಿತು 
ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ಸಲಹೆ ನೇಡುವುದು; 

xvii) ಉತಪನು ಅಥವರ ಸೆೇವೆಯನುು ರ್ಡೆಯಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಸಂರ್ಕಿಪಸಿದರಗ, ಬರಯಂಕಿನ ಸಿಬ್ಬಂದ ಸದಸಯರು 
ಉತಪನು / ಸೆೇವೆಗ್ೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಎಲರಿ ಮರಹಿತಿಯನುು ಒದಗಿಸುತರತರೆ ಮತುತ ಗ್ರಾಹಕರು 
ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳು ನಧರಪರಗಳನುು ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳುಲು ಅನುಕೊಲವರಗುವಂತೆ ಮರರುಕಟ್ೆ್ಯಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರುವ 
ಸಮರನ ರಿೇತಿಯ ಉತಪನುಗಳ ಕುರಿತು  ಮರಹಿತಿ ನದೆೇಪಶನವನುು ಒದಗಿಸುವುದನುು 
ಖಚಿತರ್ಡಿಸಿಕೆೊಳುುವುದು;  



 

Page 5 of 9 

xviii) ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ಸಮಂಜ್ಸವರದ ಅಥವರ ಒರ್ಪಂದದ ರ್ೂವಪ ಸೊಚನೆಯನುು ನೇಡದೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಬ್ಂಧವನುು 
ಕೆೊನೆಗ್ೆೊಳಿಸುವುದಲಿ; 

 

xix) ಸೆ್ೇಟ್ೆಮಂಟ ಗಳು/ಪರಸ್ಟ ಬ್ುಕ್ ಗಳು, ಎಚಚರಿಕೆಗಳು, ಉತಪನುದ ಕರಯಪಕ್ಷಮತೆಯ ಬ್ಗ್ೆ ೆ ಸಮಯೇಚಿತ 
ಮರಹಿತಿ, ಠೆೇವಣಿಗಳ ಮುಕರತಯ ಇತರಯದ  ಬರಯಂಕಿಂಗ್  ಕ್ೆೇತಾಗಳಲ್ಲಿನ ನಯಮತ ಇನ ರ್ುಟ ಗಳನುು 
ಒದಗಿಸುವ ಮೊಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ಅವನ/ಅವಳ ಖರತೆ, ಹಣಕರಸಿನ ಸಂಬ್ಂಧಿತ ವಯವಹರರವನುು 
ನವಪಹಿಸಲು ಲಭಯವಿರುವ ಎಲರಿ ವಿಧರನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹರಯ ಮರಡುವುದು; 

 

xx) ಎಲರಿ ಮರಕೆಪಟಿಂಗ್ ಮತುತ ರ್ಾಚರರ ಸರಮಗಿಾಗಳು ಸಪಷ್್ವರಗಿದೆ ಮತುತ ತರ್ುಪದರರಿಗ್ೆಳೆಯುವುದಲ ಿ
ಎಂಬ್ುದನುು  ಖಚಿತರ್ಡಿಸಿಕೆೊಳುುವುದು; 

 

xxi) ದೆೈಹಿಕ ಹರನಯ ಮೊಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹರಕದರುವುದು, ರ್ಾಭರವ ಬೇರದರುವುದು ಅಥವರ 
ಅನಗತಯ ಕಿರುಕುಳ ಎಂದು ಸಮಂಜ್ಸವರಗಿ ಅರೆೈಪಸಬ್ಹುದರದ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲ ಿ
ತೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಳುದರುವುದು. ಸರಮರನಯ ಸೊಕತ ರಿೇತಿಯ ವಯವಹರರ ಅಭರಯಸಗಳನುು ಮರತಾ 
ಅನುಸರಿಸುವುದನುು ಖಚಿತರ್ಡಿಸಿಕೆೊಳುುವುದು.  

 

xxii) ಉತಪನುಗಳು/ಸೆೇವೆಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಶುಲುಗಳು ಮತುತ ಅದರ ರಚನೆಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ಅಸಮಂಜ್ಸವರಗಿಲ ಿ
ಎಂಬ್ುದನುು ಖಚಿತರ್ಡಿಸಿಕೆೊಳುುವುದು 

 

3. ಹೊಾಂದ್ಣಿಕೆಯ ಹಕಕು 
 

DBS ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡಕವ್ ಉತಪನುಗಳು ಗ್್ಾಹಕರ ಅಗತಯತೆಗಳಿಗ್ೆ ಸೂಕುವ್ಗಿರಕತುವೆ ಮತಕು ಗ್್ಾಹಕರ ಆರ್ಥವಕ ಪ್ರಿಸಿತಿಿಗಳು 
ಮತಕು ತಿಳುವ್ಳಿಕೆಯ ಮೌಲಯಮ್ಪ್ನವ್ನಕು ಆಧ್ರಿಸಿವೆ. 
 

 

 

 

ಮೇಲ್ಲನ ಹಕಿುಗ್ೆ ಅನುಸರರವರಗಿ, ಬರಯಂಕ್ ಈ ಅಂಶಗಳನುು ಅನುಸರಿಸುತತದೆ - 

 

i) ಮರರರಟಕೆು ಮುಂಚಿತವರಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ಉತಪನುಗಳ ಸೊಕತತೆಯನುು ನಣಪಯಿಸಲು 
ಮಂಡಳಿ ಅನುಮೊೇದತ ನೇತಿಗ್ೆ ಅನುಸರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ್ುದನುು ಖಚಿತರ್ಡಿಸಿಕೆೊಳುುವುದು;  

 

ii) ಮರರರಟವರದ ಅಥವರ ನೇಡಲರದ ಉತಪನು ಅಥವರ ಸೆೇವೆಯು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತಯಗಳಿಗ್ೆ 
ಸೊಕತವರಗಿದೆ ಮತುತ ಮ ಲಯಮರರ್ನವು ಗ್ರಾಹಕರ ಆರ್ಥಪಕ ಸಿಿತಿ ಮತುತ ತಿಳುವಳಿಕೆಗ್ೆ 
ಅಸಮಂಜ್ಸ ಅಲಿ ಎಂದು ಖಚಿತರ್ಡಿಸಿಕೆೊಳುಲು ರ್ಾಯತಿುಸುವುದು. ಅಂತಹ 
ಮ ಲಯಮರರ್ನವನುು ಅದರ ದರಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಕತವರಗಿ ದರಖಲ್ಲಸುವುದು  
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iii) ಮಂಡಳಿಯ ಅನುಮೊೇದತ ನೇತಿಯ ಅನುಸರಣೆಯಂದಗ್ೆ  ಥರ್ಪ ಪರಟಿಪ ಉತಪನುಗಳನುು 
ಮರರರಟ ಮರಡಲು ಅಧಿಕರರವಿದಾರೆ ಮರತಾ, ಥರ್ಪ ಪರಟಿಪಯ ಹಣಕರಸು ಉತಪನುಗಳನುು 
ಮರರುಕಟ್ೆ್ ಮತುತ ವಿತರಣೆ ಮರಡುವುದು; 

 

iv) ಬರಯಂಕ್ ನಂದ ರ್ಡೆದ ಯರವುದೆೇ ಸೆೇವೆಗ್ರಗಿ ಕಿವರ್-ಪಾ-ಕೆೊವೇ ಆಗಿ ಯರವುದೆೇ ಥರ್ಪ 
ಪರಟಿಪಯ ಉತಪನುಗಳಿಗ್ೆ ಚಂದರದರರರರಗಲು ಗ್ರಾಹಕರನುು ಒತರತಯಿಸದರುವುದು; 

 

v) ಥರ್ಪ ಪರಟಿಪ ಉತಪನುಗಳನುು ಒಳಗ್ೆೊಂಡಂತೆ ಮರರರಟವರಗುತಿತರುವ ಉತಪನುಗಳು 
ಅಥವರ ಒದಗಿಸುತಿತರುವ ಸೆೇವೆ ಅಸಿತತವದಲ್ಲಿರುವ ನಯಮಗಳು ಮತುತ ನಬ್ಂಧನೆಗಳಿಗ್ೆ 
ಅನುಸರರವರಗಿದೆ ಎಂಬ್ುದನುು ಖಚಿತರ್ಡಿಸಿಕೆೊಳಳುವುದು;  

 

vi) ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ಉತಪನುದ ಸೊಕತತೆಯನುು ನಧಪರಿಸಲು ಬರಯಂಕ್ ನಂದ ಕೆೊೇರಲರದ ಎಲರಿ 
ಸಂಬ್ಂಧಿತ ಮತುತ ಸಮಂಜ್ಸವರದ ಮರಹಿತಿಯನುು ತವರಿತವರಗಿ ಮತುತ ಪರಾಮರಣಿಕವರಗಿ 
ಒದಗಿಸುವ ಜ್ವರಬರಾರಿಯನುು ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ತಿಳಿಸುವುದು  

 

4. ಗ್ೌಪ್ಯತೆಯ ಹಕಕು  
ಗ್್ಾಹಕರ ವೆೈಯಕಿುಕ ಮ್ಹಿತಿಯನಕು ಅವ್ರಕ ಹಣಕ್ಸಕ ಸೆೀವೆ ಒದಗಿಸಕವ್ವ್ರಿಗ್ೆ ನರ್ದವಷಟ ಸಮಮತಿಯನಕು ನೀಡದ ಹೊರತಕ 
ಅಥವ್ ಅಾಂತಹ ಮ್ಹಿತಿಯನಕು ಕ್ನೂನನ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಒದಗಿಸಕವ್ ಅಗತಯವಿರಕವ್ ಹೊರತಕ ಅಥವ್ ಅದನಕು ಕಡ್ ಾ್ಯವ್ದ 
ವ್ಯಪ್ರ ಉದೆಾೀರ್ಕ್ುಗಿ ಒದಗಿಸರ್ದದಾರೆ (ಉದ್ಹರಣೆಗ್ೆ, ಕೆಾಡಿಟ್ ಮ್ಹಿತಿ ಕಾಂಪ್ನಗಳಿಗ್ೆ) ಗ್ೌಪ್ಯವ್ಗಿಡಬೆೀಕಕ. ಸಾಂಭ್್ವ್ಯ 
ಕಡ್ ಾ್ಯ ವ್ಯಪ್ರ ಉದೆಾೀರ್ಗಳ ಬಗ್ೆೆ ಗ್್ಾಹಕರಿಗ್ೆ ಮಕಾಂಗಡವ್ಗಿ ತಿಳಿಸಬೆೀಕಕ. ಗ್್ಾಹಕರಕ ತಮಮ ಗ್ೌಪ್ಯತೆಯನಕು 
ಉಲಲಾಂಘಿಸಕವ್ ಎಲೆಕ್ಾನಕ್ ಅಥವ್ ಇತರ ಎಲ ಲ್ ರಿೀತಿಯ ಸಾಂವ್ಹನಗಳಿಾಂದ ರಕ್ಷಿಸಕವ್ ಹಕುನಕು ಹೊಾಂರ್ದರಕತ್ುರೆ. 
 

ಮೇಲ್ಲನ ಹಕಿುಗ್ೆ ಅನುಸರರವರಗಿ, ಬರಯಂಕ್ ಈ ಅಂಶಗಳನುು ಅನುಸರಿಸುತತದೆ - 

 

i) ಗ್ರಾಹಕರ ವೆೈಯಕಿತಕ ಮರಹಿತಿಯನುು ಖರಸಗಿ ಮತುತ ಗ್ ರ್ಯವೆಂದು ರ್ರಿಗಣಿಸಿ (ಗ್ರಾಹಕರು ಇನುು ಮುಂದೆ 
ನಮೊಮಂದಗ್ೆ ಬರಯಂಕಿಂಗ್ ಮರಡದದಾರೊ ಸಹ), ಮತುತ ಸರಮರನಯ ನಯಮದಂತೆ, ಅಂತಹ ಮರಹಿತಿಯನುು 
ಅದರ ಅಂಗಸಂಸೆಗಿಳು / ಸಹವತಿಪಗಳು, ಟ್ೆೈ-ಅಪ್ ಸಂಸೆಿಗಳು ಸೆೇರಿದಂತೆ ಯರವುದೆೇ ಇತರ ವಯಕಿತ / ಸಂಸೆಿ 
ಇತರಯದಗಳಿಗ್ೆ ಯರವುದೆೇ ಉದೆಾೇಶಕರುಗಿ ಬ್ಹಿರಂಗರ್ಡಿಸುವುದಲ.ಿ ಒಂದುವೆೇಳ  ೆ

 

a. ಗ್ರಾಹಕರು ಅಂತಹ ಬ್ಹಿರಂಗರ್ಡಿಸುವಿಕೆಯನುು ಲ್ಲಖಿತವರಗಿ ಸಪಷ್್ವರಗಿ ಅಧಿಕೃತಗ್ೆೊಳಿಸಿದಾರೆ 
b. ಕರನೊನು / ನಯಮಗಳು ಬ್ಹಿರಂಗರ್ಡಿಸುವಿಕೆಯನುು ಒತರತಯಿಸಿದರೆ; 
c. ಸರವಪಜ್ನಕ ಹಿತರಸಕಿತಯಲ್ಲ ಿಬರಯಂಕ್ ಸರವಪಜ್ನಕರಿಗ್ೆ ಬ್ಹಿರಂಗರ್ಡಿಸುವ ಕತಪವಯವನುು ಹೆೊಂದದಾರೆ 
d. ಬ್ಹಿರಂಗರ್ಡಿಸುವ ಮೊಲಕ ಬರಯಂಕ್ ತನು ಹಿತರಸಕಿತಗಳನುು ರಕ್ಷಿಸಬೆೇಕಿದಾರೆ 
e. ಕಡರಿಯವರದ ವರಯಪರರ ಉದೆಾೇಶಕರುಗಿ ಕೆಾಡಿಟ ಮರಹಿತಿ ಕಂರ್ನಗಳು ಅಥವರ ಸರಲ ಸಂಗಾಹ ಏಜೆನುಗಳಿಗ್ೆ 

ಡಿೇಫರಲ್ಪ್ ಅನುು ಬ್ಹಿರಂಗರ್ಡಿಸುವಂತಹ ನಯಂತಾಕವರಗಿ. 
 

  



 

Page 7 of 9 

ii) ಅಂತಹ ಸಂಭವನೇಯ ಕಡರಿಯ ಬ್ಹಿರಂಗರ್ಡಿಸುವಿಕೆಯನುು ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ಲ್ಲಖಿತವರಗಿ ತಕ್ಷಣವೆೇ ತಿಳಿಸಲರಗಿದೆ 
ಎಂಬ್ುದನುು ಖಚಿತರ್ಡಿಸಿಕೆೊಳುುವುದು 

 

ಗ್ರಾಹಕರು ಅದನುು ನದಪಷ್್ವರಗಿ ಅಧಿಕೃತಗ್ೆೊಳಿಸದ ಹೆೊರತು ಗ್ರಾಹಕರ ವೆೈಯಕಿತಕ ಮರಹಿತಿಯನುು 
ಮರಕೆಪಟಿಂಗ್ ಉದೆಾೇಶಕರುಗಿ ಬ್ಳಸುದಲಿ ಅಥವರ ಹಂಚಿಕೆೊಳುುವುದಲ ಿ

 

iii) ಗ್ರಾಹಕರೆೊಂದಗ್ೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವರಗ ಭರರತಿೇಯ ಟ್ೆಲ್ಲಕರಂ ನಯಂತಾಣ ಪರಾಧಿಕರರದಂದ ಹೆೊರಡಿಸಲರದ 
ಟ್ೆಲ್ಲಕರಂ ಕಮರ್ಷಪಯಲ್ಪ ಕಮುಯನಕೆೇಷ್ನು ಗ್ರಾಹಕ ಆದಯತೆಯ ನಯಮಗಳು, 2010 (ರರರ್ಷಾೇಯ ಗ್ರಾಹಕರ 
ಆದಯತೆಯ ನೆೊೇಂದಣಿ) ಗ್ೆ ಬ್ದಧವರಗಿವುದು.  

 

5. ಕಕಾಂದಕಕೊರತೆ ಪ್ರಿಹ್ರ ಮತಕು ಪ್ರಿಹ್ರದ ಹಕಕು  
 

ಒದಗಿಸಿದ ಉತಪನುಗಳಿಗ್ೆ ಹಣಕ್ಸಕ ಸೆೀವೆಗಳನಕು ಒದಗಿಸಕವ್ವ್ರನಕು ಹೊಣೆಗ್್ರರನ್್ುಗಿ ಮ್ಡಲಕ ಮತಕು ಯ್ವ್ುದೆೀ 
ಮ್ನಯ ಕಕಾಂದಕಕೊರತೆಗಳನಕು ಪ್ರಿಹರಿಸಲಕ ಸಪಷಟ ಮತಕು ಸಕಲಭವ್ದ ಮ್ಗವವ್ನಕು ಹೊಾಂದಲಕ ಗ್್ಾಹಕರಕ ಹಕುನಕು 
ಹೊಾಂರ್ದದ ಾ್ರೆ. ಒದಗಿಸಕವ್ವ್ರಕ ಅದರ ಮೂರನ್ೆೀ ವ್ಯಕಿುಯ ಉತಪನುಗಳ ಮ್ರ್ಟರ್ದಾಂದ ಉಾಂಟ್ಗಕವ್ ಕಕಾಂದಕಕೊರತೆಗಳ 
ಪ್ರಿಹ್ರವ್ನಕು ಸಹ ಒದಗಿಸಬೆೀಕಕ. ಹಣಕ್ಸಕ ಸೆೀವೆಗಳ ಪ್ೂರೆೈಕೆದ್ರರಕ ತಪ್ುಪಗಳು, ನಡವ್ಳಿಕೆಯಲ್ಲಲನ ಲೊೀಪ್ಗಳು, 
ಹ್ಗ್ೆಯೀ ಪ್ೂರೆೈಕೆದ್ರರಿಾಂದ ಉಾಂಟ್ದ ಅಥವ್ ಇತರರಿಾಂದ ಉಾಂಟ್ದ ಕ್ಯವವಿಧ್ನ ಅಥವ್ ಕ್ಯವಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಲನ 
ವಿಳಾಂಬಗಳನಕು ಸರಿದೂಗಿಸಲಕ ತನು ನೀತಿಯನಕು ತಿಳಿಸಬೆೀಕಕ. ಅಾಂತಹ ಘಟನ್ೆಗಳು ಸಾಂಭವಿಸಿದ್ಗ ಅನಕಸರಿಸಬೆೀಕ್ದ 
ಕಾಮವ್ನಕು ಗ್್ಾಹಕರ ಹಕಕುಗಳು ಮತಕು ಕತವವ್ಯಗಳನಕು ನೀತಿಯಕ ಹೊಾಂರ್ದರಬೆೀಕಕ. 
 

ಮೇಲ್ಲನ ಹಕಿುಗ್ೆ ಅನುಸರರವರಗಿ, ಬರಯಂಕ್ ಈ ಅಂಶಗಳನುು ಅನುಸರಿಸುತತದೆ - 

 

i) ತಪರಪದ ಎಲಿ ವಿಷ್ಯಗಳಳೆಂದಗ್ೆ ಸಹರನುಭೊತಿಯಿಂದ ಮತುತ ತವರಿತವರಗಿ ವಯವಹರಿಸುವುದು 
 

ii) ತರ್ುಪಗಳನುು ತವರಿತವರಗಿ ಸರಿರ್ಡಿಸುವುದು; 
 

iii) ತಪರಪಗಿರುವ ಮತುತ ತಪರಪಗಿ ಹರಕಲರದ ಯರವುದೆೇ ಶುಲುವನುು ರದುಾಮರಡುವುದು; 
 

iv) ಲೆೊೇರ್ದೆೊೇಷ್ಗಳಿಂದರಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಭರಿಸಿದ ಯರವುದೆೇ ನೆೇರ ಹಣಕರಸಿನ ನಷ್್ವನುು 
ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ಸರಿದೊಗಿಸುವುದು. 

 

ಬರಯಂಕ್ ಈ ಅಂಶಗಳನುು ಅನುಸರಿಸುತತದೆ - 

 

i) ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ಲಭಯವಿರುವ ಕುಂದುಕೆೊರತೆ ರ್ರಿಹರರ ಕರಯಪವಿಧರನವನುು ಒಳಗ್ೆೊಂಡಂತೆ, ಗ್ರಾಹಕರ 
ಕುಂದುಕೆೊರತೆ ರ್ರಿಹರರ ನೇತಿಯನುು ಸರವಪಜ್ನಕ ಡೆೊಮೇನ ನಲ್ಲಿ ರ್ಾದಶಪಸುವುದು; 
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ii) ನಗದತ ಸಮಯದೆೊಳಗ್ೆ ಮತುತ ಒರ್ಪಂದದ ಒಪಿಪಗ್ೆಯ ನಯಮಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಸರರವರಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ 
ವಹಿವರಟುಗಳನುು ನಡೆಸುವಲ್ಲ ಿ / ಇತಯಥಪರ್ಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ್ / ಲೆೊೇರ್ದೆೊೇಷ್ಗಳಿಗ್ೆ ರ್ರಿಹರರ 
ನೇತಿಯನುು ಸರವಪಜ್ನಕ ಡೆೊಮೇನ ನಲ್ಲ ಿರ್ಾದಶಪಸುವುದು;  

 

iii) ದೃಢವರದ ಮತುತ ಸಪಂದಸುವ ಕುಂದುಕೆೊರತೆ ರ್ರಿಹರರ ಕರಯಪವಿಧರನವನುು ಖಚಿತರ್ಡಿಸಿಕೆೊಳುುವುದು 
ಮತುತ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಂರ್ಕಿಪಸಬೆೇಕರದ ದೊರು ರ್ರಿಹರರ ಪರಾಧಿಕರರವನುು ಸಪಷ್್ವರಗಿ ಸೊಚಿಸುವುದು; 

 

iv) ಕುಂದುಕೆೊರತೆ ರ್ರಿಹರರ ಕರಯಪವಿಧರನಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ಸುಲಭವರಗಿ ಲಭಯವರಗುವಂತೆ ಮರಡುವುದು; 
 

v) ದೊರು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೆೇಗ್ೆ, ಅಂತಹ ದೊರನುು ಯರರಿಗ್ೆ ನೇಡಬೆೇಕು, ಯರವರಗ ಉತತರವನುು 
ನರಿೇಕ್ಷಿಸಬೆೇಕು ಮತುತ ಗ್ರಾಹಕರು ಫಲ್ಲತರಂಶದಂದ ತೃರ್ತರರಗದದಾರೆ ಏನು ಮರಡಬೆೇಕು ಎಂಬ್ುದರ ಕುರಿತು 
ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ಸಲಹೆ ನೇಡುವುದು; 

 

vi) ದೊರುಗಳ ರ್ರಿಹರರಕರುಗಿ ಎಲರಿ ಸೆೇವರ ವಿತರಣರ ಸಿಳಗಳಲ್ಲ ಿಲಭಯವರಗುವಂತೆ ಕುಂದುಕೆೊರತೆ ನವರರಣರ 
ಪರಾಧಿಕರರ / ನೆೊೇಡಲ್ಪ ಅಧಿಕರರಿಯ ಹೆಸರು, ವಿಳರಸ ಮತುತ ಸಂರ್ಕಪ ವಿವರಗಳನುು /.ಸಮಯದ 
ಮತಿಯನುು ಸಪಷ್್ವರಗಿ ರ್ಾದಶಪಸುವುದು ; 

 

vii) ರ್ೂವಪ ನಗದತ ಸಮಯದೆೊಳಗ್ೆ ದೊರನುು ರ್ರಿಹರಿಸದದಾರೆ ಬರಯಂಕಿಂಗ್ ಒಂಬ್ುರ್ು ಮನ ಗ್ೆ ತನು ದೊರನುು 
ನೇಡಬ್ಹುದರದ ಆಯೆುಯನುು ದೊರುದರರನಗ್ೆ ತಿಳಿಸುವುದು; 

 

viii) ಬರಯಂಕಿಂಗ್ ಒಂಬ್ುರ್ು ಮನ ಸಿುೇಮ್ ಬ್ಗ್ೆೆ ಸರವಪಜ್ನಕ ಡೆೊಮೇನ ನಲ್ಲ ಿ ಮರಹಿತಿಯನುು 
ಹಂಚಿಕೆೊಳುುವುದು;  

 

ix) ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂರ್ಕಪ ವಯವಸೆಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲ ಿ ಬರಯಂಕಿಂಗ್ ಒಂಬ್ುರ್ು ಮನ ನ ಹೆಸರು ಮತುತ ಸಂರ್ಕಪ 
ವಿವರಗಳನುು ಮತುತ ಬರಯಂಕಿನ ಶರಖೆಯು ಯರರ ಅಧಿಕರರ ವರಯಪಿತಯಲ್ಲಿ ಬ್ರುತತದೆ ಎಂಬ್ುದನುು 
ರ್ಾದಶಪಸುವುದು. 

ಇದಲಿದೆ, ಬರಯಂಕ್ ಈ ಅಂಶಗಳನುು ಅನುಸರಿಸುತತದೆ - 

 

 

i) ಮೊರು ಕೆಲಸದ ದನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲರಿ ಔರ್ಚರರಿಕ ದೊರುಗಳನುು (ಎಲೆಕರಾನಕ್ ವಿಧರನಗಳ ಮೊಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 
ದೊರುಗಳನುು ಒಳಗ್ೆೊಂಡಂತೆ) ಸಿವೇಕರಿಸುವುದು ಮತುತ 30 ದನಗಳನುು ಮೇರದ ಸಮಂಜ್ಸವರದ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದನುು ರ್ರಿಹರಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮರಡುವುದು (ಕುಂದುಕೆೊರತೆ ರ್ರಿಹರರಕರುಗಿ ಉನುತ ಶೆಾೇಣಿಯ 
ಆಂತರಿಕ ಅಧಿಕರರಿಯ ಜ್ವರಬರಾರಿಯಲ್ಲಿ ದೊರಿನ ತಿೇವಾತೆ ಮತುತ ರ್ರಿೇಕ್ೆಯ ಸಮಯ ಸೆೇರಿದಂತೆ). 
ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಕೆೇಳಿದ ಎಲರಿ ಅಗತಯ ಮರಹಿತಿಯನುು ಸಿವೇಕರಿಸಿದ ನಂತರ 30 ದನಗಳ ಅವಧಿಯನುು 
ರ್ರಿಗಣಿಸಲರಗುತತದೆ; 
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ii) ಗ್ರಾಹಕರು ವಿವರದದ ರ್ರಿಹರರದಂದ ಅಥವರ ವಿವರದ ನವಪಹಣೆಯ ರ್ಾಕಿಾಯೆಯ ಫಲ್ಲತರಂಶದಂದ 
ತೃರ್ತರರಗದದಾರೆ ದೊರಿನ ರ್ರಿಹರರಕರುಗಿ ಬರಯಂಕಿಂಗ್ ಒಂಬ್ುರ್ು ಮನ ಯೇಜ್ನೆಯ ವಿವರಗಳನುು ಬರಧಿತ 
ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ಒದಗಿಸುವುದು; 

 

ಹೆಚುಚವರಿಯರಗಿ, DBS ಬರಯಂಕ್ a) ಗ್ರಾಹಕ- ಸಂಬ್ಂಧವನುು ಸರಿಪಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಷ್್ಗಳ ಹೆೊಣೆಗ್ರರಿಕೆ, ಎಲರಿ 
ರ್ಕ್ಷಗಳ ಹಕುುಗಳು ಮತುತ ಜ್ವರಬರಾರಿಗಳು, ವಿಶೆೇಷ್ಣಗಳ ರ್ಾಕರರ ಕರಯಪನವಪಹಿಸದ ಉತಪನುಗಳ ಸಂದಭಪದಲ್ಲಿ  ಏನು 
ಮರಡಬ್ಹುದು ಎಂಬ್ುದನುುಸಪಷ್್ವರಗಿ ವಿವರಿಸುತತದೆ. ಆದರಗೊಯ, ಅದರ ಸಮಂಜ್ಸವರದ ನಯಂತಾಣವನುು ಮೇರಿದ 
(ಮರರುಕಟ್ೆ್ ಬ್ದಲರವಣೆಗಳು, ಮರರುಕಟ್ೆ್ಯ ಅಸಿರಿಗಳಿಂದ ಉತಪನುದ ಕರಯಪಕ್ಷಮತೆ ಇತರಯದ) ಹೆೊರಗಿನ 
ಸಂದಭಪಗಳಿಂದ ಉಂಟ್ರಗುವ ಯರವುದೆೇ ನಷ್್ಗಳಿಗ್ೆ ಬರಯಂಕ್ ಜ್ವರಬರಾರನರಗಿರುವುದಲ.ಿb) ಯರವುದೆೇ ವಿವರದತ 
ವಹಿವರಟಿನಲ್ಲ ಿ (ಬ್ಡಿ/ಿಶುಲುಗಳ ಜೆೊತೆಗ್ೆ) ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ಸಮಂಜ್ಸವರದ ಸಂದೆೇಹವನುು ಮೇರಿ ತೆೊೇರಿಸಲು 
ಸರಧಯವರಗದದಾರೆ, ವಿಳಂಬ್ವಿಲಿದೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ಮರುಪರವತಿ ನೇಡುವುದನುು ಬರಯಂಕ್ ಖಚಿತರ್ಡಿಸುತತದೆ. 
 

********************************************************************************** 


