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डीबीएस बँक ग्राहक हक्क धोरण 

 

ग्राहक संरक्षण हा आर्थिक समावेशाचा अर्वभाज्य पैलू आहे. देशांतर्ित अनुभव आर्ण जार्र्तक सवोत्तम पद्धत वंर 

आधाररत खाल ल सविसमावेशक ग्राहक हक्क धोरण असे संरक्षण वाढवण्यासाठ  आणले आहे.  
 

डीबीएस ग्राहक हक्क धोरण ररझर्व्ि बँक ऑफ इंर्ियाद्वारे र्नयमन केलेल्या बँकांच्या ग्राहकांचे मूलभूत अर्धकार 

समार्वष्ट करते. हे ग्राहकांचे अर्धकार आर्ण बँकेच्या जबाबदाऱ्या देख ल स्पष्ट करते. हे धोरण बँक र्कंवा र्तच्या 

एजंटद्वारे ऑफर केलेल्या सवि उत्पादनांना आर्ण सेवांना लारू् होते, मर् ते काउंटरवर, फोनवरून, पोस्टाद्वारे, 

परस्पर इलेक्ट्र ॉर्नक उपकरणांद्वारे, इंटरनेटवर र्कंवा इतर कोणत्याह  पद्धत द्वारे प्रदान केले जाते. 
 

1. न्याय्य उपचाराांचा अधधकार 
 

ग्राहक आधण धित्तीय सेिा प्रदाता दोघाांनाही सौजन्याने िागण्याचा अधधकार आहे. आधथिक उत्पादने ऑफर 

करताना आधण धितररत करताना ध ां ग, िय, धर्ि, जात आधण शारीररक क्षर्ता या कारणाांिरून ग्राहकाशी 

अन्यायकारक भेदभाि के ा जाऊ नये. 
 

वर ल अर्धकाराच्या अनुषंर्ाने, ि ब एस बँक करेल – 
 

i) ग्राहकांश  सवि व्यवहारांमधे्य र्कमान मानके ठरवून चांर्ल्या आर्ण न्याय्य बँर्कंर् पद्धत नंा प्रोत्साहन 

देईल;  
 

ii) बँक आर्ण ग्राहक यांच्यात ल र्नष्पक्ष आर्ण न्याय्य संबंधांना प्रोत्साहन देणे;  
 

iii) बँक कमिचाऱ्य्ांना पुरेशा आर्ण योग्य पद्धत ने ग्राहकांना उपस्थथत राहण्याचे प्रर्शक्षण द्या;  
 

iv) कमिचार  सदस्य ग्राहकांना आर्ण त्यांच्या व्यवसायाला तत्परतेने आर्ण र्वनम्रपणे उपस्थथत राहत ल 

याच  खात्र  करा;  
 

v) र्लंर्, वय, धमि, जात, साक्षरता, आर्थिक स्थथत  शार ररक क्षमता इत्याद  कारणास्तव कोणत्याह  

ग्राहकाश  भेदभाव न करता सवि ग्राहकांश  न्यायपूणि वार्णूक द्या. बँकेकिे मात्र र्वशेष योजना र्कंवा 

उत्पादने असू शकतात ज  र्वशेषतः  सदस्यांसाठ  र्िझाइन केलेल  आहेत. लक्ष्य बाजार र्टात ल र्कंवा 

ग्राहक र्भन्नतेसाठ  संरर्क्षत, व्यावसार्यकदृष्ट्या स्व कायि आर्थिक तकि  वापरू शकतो. मर्हला र्कंवा 

मार्ासवर्ीयांसाठ  सकारात्मक कृत चा भार् म्हणून बँकेकिे योजना र्कंवा उत्पादने देख ल असू 

शकतात. अशा योजना/उत्पादने अनुर्चत 2 भेदभावाप्रमाणे होणार नाह त. अशा र्वशेष योजना र्कंवा 

अट चें तकि  बँकेकिून आवश्यक तेथे स्पष्ट केले जात ल;  
 

vi) सवि उत्पादने आर्ण सेवा ऑफर करताना वर ल तत्त्व लारू् केले असल्याच  खात्र  करा;  
 

vii) ऑफर केलेल  उत्पादने आर्ण सेवा संबंर्धत कायदे आर्ण र्नयमांनुसार आहेत याच  खात्र  करा;  
 

त्यांच्या ग्राहकांना त्रासमुक्त आर्ण न्याय्य वार्णूक देण्याचा बँकेचा प्रयत्न असला तर , बँक त्यांच्या ग्राहकांन  बँकेश  

व्यवहार करताना र्वनम्र आर्ण प्रामार्णकपणे वार्ण्याच  अपेक्षा करेल. 

त्यांच्या ग्राहकांना बँकेच्या अंतर्ित तक्रार र्नवारण यंत्रणेश  संपकि  साधण्यासाठ  आर्ण बँकेच्या अंतर्ित तक्रार 

यंत्रणेच्या अंतर्ित त्यांचे सवि उपाय संपल्यानंतर पयािय  मंचाकिे जाण्यास प्रोत्सार्हत करण्याचा बँकेचा प्रयत्न असेल.  
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2. पारदशिकतेचा अधधकार, धनष्पक्ष आधण प्रार्ाधणक व्यिहार  

 
डीबीएस बँकेने हे सुधनश्चचत करण्यासाठी सिितोपरी प्रयत्न के े पाधहजेत की ते तयार के े े करार धकां िा 

करार पारदशिक आहेत, सार्ान्य व्यक्ती ा सहज सर्जती  आधण त्ाांच्याशी सुसांिाद साध ा जाई . 

उत्पादनाची धकां र्त, सांबांधधत जोखीर्, उत्पादनाच्या जीिनचक्रािर िापर धनयांधित करणार्या अटी आधण 

धनयर् आधण ग्राहक आधण आधथिक सेिा प्रदात्ाच्या जबाबदार्या स्पष्टपणे उघड के ्या पाधहजेत. ग्राहका ा 

अनुधचत व्यिसाय धकां िा धिपणन पद्धती, सक्तीच्या कराराच्या अटी धकां िा धदशाभू  करणारे प्रधतधनधधत्व 

असू नये. त्ाांच्या सांबांधाांदरम्यान, धित्तीय सेिा प्रदाता ग्राहका ा शारीररक इजा, अिाजिी प्रभाि टाकू धकां िा 

उघड छळ करण्याची धर्की देऊ शकत नाही.  
 

वर ल अर्धकाराच्या अनुषंर्ाने, बँक -  

i) पूणि पारदशिकता सुर्नस्श्चत करेल जेणेकरुन ग्राहकाला बँकेकिून वाजव  / वाजव पणे काय अपेक्षा 

आहे हे अर्धक चांर्ल्या प्रकारे समजू शकेल;  
 

ii) ग्राहकांश  बँकेचे व्यवहार समता, सचोट  आर्ण पारदशिकता या नैर्तक तत्त्वांवर अवलंबून आहेत याच  

खात्र  करा;  
 

iii) ग्राहकांना त्याच  उत्पादने आर्ण सेवा, अट  व शती आर्ण व्याज दर/सेवा शुल्क याबद्दलच  स्पष्ट 

मार्हत  सोप्या आर्ण सहज समजण्याजोग्या भाषेत आर्ण पुरेश  मार्हत  प्रदान करा जेणेकरून 

ग्राहकाने योग्य आर्ण मार्हत पूणि र्नवि करणे अपेर्क्षत आहे. उत्पादनाचे;  
 

iv) सवि अट  व शती न्याय्य आहेत याच  खात्र  करा आर्ण संबंर्धत अर्धकार, दार्यते्व आर्ण दार्यते्व 

स्पष्टपणे आर्ण शक्य र्ततक्या साध्या आर्ण सोप्या भाषेत सेट करा;  
 

v) उत्पादनाश  संबंर्धत मुख्य जोख म तसेच ग्राहकाचे र्वशेषत: रै्रसोय करणार  कोणत ह  वैर्शष्ट्ये 

जाणून घ्या. उत्पादन र्कंवा सेवेश  संबंर्धत अतं्यत महत्त्वाच्या अट  व शती (MITC) उत्पादन ऑफर 

करताना ग्राहकाच्या र्नदशिनास स्पष्टपणे आणल्या जात ल. सविसाधारणपणे, हे सुर्नस्श्चत केले जाईल 

क  अशा अट  ग्राहकाच्या भर्वष्यात ल र्नवि स प्रर्तबंध करणार नाह त.  
 

vi) व्याज दर, शुल्क आर्ण शुल्कांच  मार्हत  शाखा र्कंवा वेबसाइटवर ल सूचना फलकावर र्कंवा हेल्प-

लाइन र्कंवा हेल्प-िेस्कद्वारे प्रदान करा आर्ण जेथे योग्य असेल तेथे ग्राहकाला थेट मार्हत  र्दल  

जाईल;  
 

vii) टॅररफ शेडू्यल त्यांच्या वेबसाइटवर प्रदर्शित करा आर्ण त्याच  एक प्रत ग्राहकांच्या अवलोकनासाठ  

प्रते्यक शाखेत उपलब्ध करून र्दल  जाईल. तसेच त्याच्या शाखांमधे्य टॅररफ शेडू्यलच्या 

उपलब्धतेबद्दल एक सूचना देख ल त्याच्या शाखांमधे्य प्रदर्शित करेल;  
 

viii) ग्राहकाने र्नविलेल्या उत्पादनांना आर्ण सेवांना लारू् असलेल्या सवि शुल्कांचे तपश ल त्यांच्या 

टॅररफ शेडू्यलमधे्य द्या;  
 

ix) सुधाररत अट  व शती प्रभाव  होण्याच्या र्कमान एक मर्हना अर्ोदर ग्राहकाने मान्य केल्याप्रमाणे अट  

व शतींमध ल कोणत्याह  बदलाच  मार्हत  ग्राहकाला पत्र र्कंवा खाते र्ववरण, एसएमएस र्कंवा 

ईमेलद्वारे कळवा;  
 

x) एक मर्हन्याच  सूचना र्दल्यानंतरच असे बदल संभाव्य प्रभावाने केले जात ल याच  खात्र  करा. जर 

बँकेने ग्राहकाला अनुकूल अश  सूचना न देता कोणताह  बदल केला असेल, तर त  अशा बदलाच्या 

30 र्दवसांच्या आत बदल सूर्चत करेल. जर बदल ग्राहकासाठ  प्रर्तकूल असेल तर, र्कमान 30 
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र्दवसांच  पूविसूचना र्दल  जाईल आर्ण ग्राहकाला खाते बंद करण्यासाठ  र्कंवा 60 र्दवसांच्या आत 

सुधाररत शुल्क र्कंवा व्याज न भरता इतर कोणत्याह  पात्र खात्यावर स्स्वच करण्याचे पयािय र्दले जाऊ 

शकतात. अश  सूचना;  
 

xi) ग्राहकाने र्नविलेल्या उत्पादन/सेवांवर र्नयंत्रण ठेवणाऱ्या कोणत्याह  अट  व शतींचे पालन न 

केल्यास/उल्लंघन केल्यास आकारण्यात येणाऱ्या दंिार्वषय  मार्हत  द्या;  
 

xii) साविजर्नक िोमेनवर बँकांच्या  जमा ठेव , धनादेश संकलन, तक्रार र्नवारण, नुकसान भरपाई आर्ण 

थकबाक  जमा करणे आर्ण सुरक्षा परत र्मळवणे याबाबतच  धोरणे प्रदर्शित करणे;  
 

xiii) एखाद्या र्वर्शष्ट उत्पादनात व्यवहार करणाऱ्या कमिचाऱ्यांना ग्राहकांना संबंर्धत मार्हत  पूणिपणे, योग्य 

आर्ण प्रामार्णकपणे देण्यासाठ  योग्यररत्या प्रर्शर्क्षत केले जाईल याच  खात्र  करण्यासाठ  सवितोपर  

प्रयत्न करा;  
 

xiv) उत्पादन/सेवेचा लाभ घेण्यासाठ  सबर्मट केलेले अजि स्व कारणे/न स्व कारणे याबद्दल बँकेने 

ठरवल्यानुसार वाजव  कालावध त अजिदाराश  संवाद साधण्याच  खात्र  करा आर्ण अजि न 

स्व कारण्याचे/नाकारण्याचे कारण र्लस्खत स्वरूपात कळवा. असा कालावध त बँकेच्या वेबसाइटवर 

आर्ण र्वर्शष्ट उत्पादन र्कंवा सेवेच्या अनुप्रयोर्ामधे्य देख ल सूर्चत केला जाईल. 
 

xv) याबद्दलच  मार्हत  स्पष्टपणे संपे्रषण करा –  
 

 

a. र्वर्शष्ट उत्पादने बंद करणे,  

b. त्यांच्या कायािलयांचे थथलांतर  

c. कामाच्या तासांमधे्य बदल  

d. दूरध्वन  क्रमांकांमधे्य बदल  

e. कोणतेह  कायािलय र्कंवा शाखा बंद करणे -  
 

र्कमान 30 र्दवसांच्या आर्ाऊ सूचनासह. तसेच, मार्हत चे प्रकट करण ह  उत्पादनाच्या/संबंधांच्या ज वनचक्राद्वारे 

चालू असलेल  प्रर्क्रया आहे आर्ण त्यांचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल याच  पुष्ट  करते. सवि बदलांच  मार्हत  

ग्राहकांना अर्ोदर कळवल  जाईल याच  खात्र  करण्यासाठ , वेब-साइटसह संपे्रषणाच  सवि संभाव्य माध्यमे 

वापरण्याच  खात्र  करा;  
 

xvi) कायदा आर्ण/र्कंवा बँर्कंर् र्नयमनात अंतभूित अर्धकार आर्ण दार्यत्वांचे उत्पादन र्वकताना 

ग्राहकाला सल्ला द्या, ग्राहकाला संशर्यत, सापिलेल्या र्कंवा समोर आलेल्या कोणत्याह  रं्भ र 

घटनांच  तक्रार करण्याच  आवश्यकता आहे;  
 

xvii) ग्राहक एक मार्हत पूणि र्नणिय घेण्यासाठ ; बँकेचे कमिचार  सदस्य, ग्राहकाने उत्पादन र्कंवा सेवेचा 

लाभ घेण्यासाठ  संपकि  साधला असता, ते उत्पादन/सेवेश  संबंर्धत सवि संबंर्धत मार्हत  प्रदान 

करत ल आर्ण बाजारात उपलब्ध असलेल्या समान उत्पादनांवर मार्हत च्या संसाधनांना र्दशा प्रदान 

करत ल.  
 

xviii) ग्राहकाला वाजव  र्कंवा करारानुसार पूविसूचना र्दल्यार्शवाय ग्राहक संबंध संपुष्टात आणू नका;  
 

xix) ग्राहकाला त्याचे/र्तचे खाते, आर्थिक संबंध व्यवथथार्पत करण्यासाठ  सवि उपलब्ध मार्ाांन  बँकेच्या 

के्षत्रात र्नयर्मत इनपुट प्रदान करून सहाय्य करा जसे क  खाते र्ववरण/पासबुक, सूचना, उत्पादनाच्या 

कामर्र्र बद्दल वेळेवर मार्हत , मुदत ठेव चं  पररपक्वता इ.;  
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xx) सवि र्वपणन आर्ण प्रचारात्मक सामग्र  स्पष्ट आर्ण र्दशाभूल करणार  नाह  याच  खात्र  करा; 
 

xxi) ग्राहकाला शाररर क हान च  धमक  देऊ नका, प्रभाव टाकू नका र्कंवा अशा वतिनात रंु्तू नका ज्याचा 

अवाजव  त्रास म्हणून अथि लावला जाईल. केवळ सामान्य योग्य व्यवसाय पद्धत चें पालन सुर्नस्श्चत 

करा.  
 

xxii) उत्पादने/सेवांवर ल शुल्क आर्ण शुल्क आर्ण त्याच  रचना ग्राहकांसाठ  अवास्तव नाह  याच  खात्र  

करा  
 

3. योग्यतेचा अधधकार  
 

डीबीएस बँकेने देऊ के े ी उत्पादने ग्राहकाच्या गरजेनुसार आधण ग्राहकाच्या आधथिक रू् ्याांकनािर 

आधाररत असती . पररश्थथती आधण सर्ज.  

 

उपरोक्त अर्धकाराच्या अनुषंर्ाने, बँक -  
 

i) र्वक्र पूवी ग्राहकांसाठ  उत्पादनांच्या योग्यतेचे मूल्यांकन करण्यासाठ  मंिळाने मंजूर केलेले 

धोरण असल्याच  खात्र  करेल;  
 

ii) र्वक्र  केलेले र्कंवा देऊ केलेले उत्पादन र्कंवा सेवा ग्राहकाच्या र्रजेनुसार योग्य आहे आर्ण 

ग्राहकाच्या आर्थिक स्थथत ला अनुर्चत नाह  आर्ण त्याद्वारे केलेल्या मूल्यांकनावर आधाररत आहे 

याच  खात्र  करण्याचा प्रयत्न करा. असे मूल्यांकन त्याच्या नोदं मंधे्य योग्यररत्या दस्तऐवज करण 

केले जाईल  
 

iii) तृत य पक्षाच  उत्पादने र्वक्र  आर्ण तृत य पक्षाच्या आर्थिक उत्पादनांचे र्वपणन आर्ण 

र्वतरणासाठ  मंिळाने मान्यताप्राप्त धोरण लारू् केल्यानंतरच ते तसे करण्यास अर्धकृत 

असल्यास;  
 

iv) बँकेकिून घेतलेल्या कोणत्याह  सेवेसाठ  ग्राहकाला कोणत्याह  तृत य पक्ष उत्पादनांचे सदस्यत्व 

घेण्यास भार् पािू नका;  
 

v) तृत य पक्ष उत्पादनांसह र्वकल  जाणार  उत्पादने र्कंवा सेवा ऑफर केल  जात असल्याच  खात्र  

करा, र्वद्यमान र्नयम आर्ण र्नयमांनुसार आहेत;  
 

vi) बँकेने मार्र्तलेल  सवि संबंर्धत आर्ण वाजव  मार्हत  तत्परतेने आर्ण प्रामार्णकपणे प्रदान 

करण्याच्या त्याच्या जबाबदार बद्दल ग्राहकाला सूर्चत करा जेणेकरुन ते ग्राहकाला उत्पादनाच  

योग्यता र्नस्श्चत करू शकत ल.  
 

4. गोपनीयतेचा अधधकार  
 

ग्राहकाांची िैयश्क्तक र्ाधहती गोपनीय ठेि ी पाधहजे जोपयंत त्ाांनी धित्तीय सेिा प्रदात्ा ा धिधशष्ट सांर्ती 

धद ी नाही धकां िा अशी र्ाधहती कायद्यानुसार प्रदान करणे आिचयक आहे धकां िा ती अधनिायि व्यािसाधयक 

हेतूसाठी प्रदान के ी गे ी आहे (उदाहरणाथि, के्रधडट करण्यासाठी र्ाधहती कां पन्या). सांभाव्य अधनिायि 

व्यािसाधयक हेतूांबद्द  ग्राहका ा आधीच र्ाधहती धद ी पाधहजे. ग्राहकाांना त्ाांच्या गोपनीयतेचे उ ् ां घन 

करणार्या सिि प्रकारच्या सांपे्रषणाांपासून सांरक्षण करण्याचा अधधकार आहे, इ ेक्ट्र ॉधनक धकां िा अन्यथा.  
 

वर ल अर्धकाराच्या अनुषंर्ाने, बँक -  
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i) ग्राहकाच  वैयस्क्तक मार्हत  खाजर्  आर्ण र्ोपन य मानेल (जर  ग्राहक यापुढे आमच्यासोबत बँर्कंर् 

करत नसला तर ह ), आर्ण सामान्य र्नयम म्हणून, अश  मार्हत  इतर कोणत्याह  व्यक्त /संथथांना 

उघि करणार नाह . त्य्ाच्य्ा सहाय्यक/सहयोर् , टाय-अप संथथ्ा इत्य्ाद चा समावेश आहे. 
 

a. ग्राहकाने असे प्रकट करण स्पष्टपणे र्लस्खत स्वरूपात अर्धकृत केले आहे.  

b. कायद्याने/र्नयमांद्वारे प्रकट करण सक्त चे आहे;  

c. बँकेचे साविजर्नक र्हतासाठ  म्हणजे साविजर्नक र्हतासाठ  खुलासा करणे हे कतिव्य आहे. 

d. बँकेला प्रकट करणाद्वारे त्यांच्या र्हतांचे रक्षण करावे लारे्ल. 

e. हे र्नयामकदृष्ट्या अर्नवायि व्यावसार्यक हेतूसाठ  आहे जसे क  के्रर्िट मार्हत  कंपन्या र्कंवा 

कजि संकलन संथथांना र्िफॉल्टचे प्रकट करण. 
 

ii) असे संभाव्य अर्नवायि प्रकट करण ग्राहकाला त्वररत लेख  कळवले जाण्याच  खात्र  करा  
 

iii) माकेर्टंर् उदे्दशासाठ  ग्राहकाच  वैयस्क्तक मार्हत  वापरू र्कंवा सामार्यक करू नये, जोपयांत 
ग्राहकाने ते र्वशेषतः  अर्धकृत केले नसेल;  

 

iv) ग्राहकांश  संवाद साधताना भारत य दूरसंचार र्नयामक प्रार्धकरणाने जार  केलेल्या टेर्लकॉम 

कमर्शियल कमु्यर्नकेशन्स कस्टमर पे्रफरन्स रेगु्यलेशन, 2010 (नॅशनल कस्टमर पे्रफरन्स रर्जस्टर  ) चे 

पालन करावे.  
 

5. तक्रार धनिारण आधण नुकसान भरपाईचा अधधकार 
 

अधधकार ग्राहका ा ऑफर के े ्या उत्पादनाांसाठी धित्तीय सेिा प्रदात्ा ा जबाबदार धरण्याचा आधण 

कोणत्ाही िैध तक्रारी ांचे धनिारण करण्याचा स्पष्ट आधण सोपा र्ागि असण्याचा अधधकार आहे. प्रदात्ाने 

तृतीय पक्ष उत्पादनाांच्या धिक्रीतून उद्भि े ्या तक्रारी ांचे धनराकरण करण्याची सुधिधा देखी  धद ी पाधहजे. 

धित्तीय सेिा प्रदात्ाने चुका, आचरणाती  िुटी, तसेच कायिप्रदशिन न करणे धकां िा कायिप्रदशिनाती  धि ांब, 

प्रदात्ाद्वारे धकां िा अन्यथा, भरपाईसाठी त्ाचे धोरण सांपे्रषण करणे आिचयक आहे. जेव्हा अशा घटना 

घडतात तेव्हा पॉध सीर्धे्य ग्राहकाचे अधधकार आधण कतिवे्य नरू्द करणे आिचयक आहे.  
 

वर ल अर्धकाराच्या अनुषंर्ाने, ि ब एस बँक –  
 

i) सवि चुक च्या र्ोष्ट शं  सहानुभूत पूविक आर्ण त्वर त व्यवहार करेल;  
 

ii) चुका ताति ने दुरुस्त करा;  
 

iii) चुक च्या पद्धत ने आर्ण चुकून लारू् केलेले कोणतेह  शुल्क रद्द करा;  
 

iv) ग्राहकाच्या चुकांमुळे ग्राहकाला झालेले कोणतेह  थेट आर्थिक नुकसान भरपाई द्या.  
 

बँक हे देख ल करेल –  
 

i) ग्राहकासाठ  उपलब्ध तक्रार र्नवारण प्रर्क्रयेसह ग्राहक तक्रार र्नवारण धोरण साविजर्नक िोमेनमधे्य 

ठेवेल;  
 

ii) र्वर्हत वेळेत आर्ण कराराच्या मान्य अट नुंसार ग्राहक व्यवहार आयोर्जत करण्यात / सेटल करण्यात 

र्वलंब / तु्रट संाठ  भरपाई धोरण साविजर्नक िोमेनमधे्य ठेवा;  
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iii) एक मजबूत आर्ण प्रर्तसाद देणार  तक्रार र्नवारण प्रर्क्रया असल्याच  खात्र  करा आर्ण तक्रार 

र्नवारण प्रार्धकरणाला स्पष्टपणे सूर्चत करा ज्यांच्याश  ग्राहक संपकि  साधेल;  
 

iv) तक्रार र्नवारण यंत्रणा ग्राहकांना सहज उपलब्ध करून देणे;  
 

v) तक्रार कश  कराव , अश  तक्रार कोणाकिे कराव , उत्तराच  अपेक्षा कध  कराव  आर्ण ग्राहक 

र्नकालाने समाधान  नसल्यास काय करावे याबद्दल ग्राहकाला सल्ला द्या;  
 

vi) तक्रार र्नवारण प्रार्धकरण / नोिल अर्धकार  यांचे नाव, पत्ता आर्ण संपकि  तपश ल प्रदर्शित करा. 

तक्रार चें र्नराकरण करण्याच  कालमयािदा सवि सेवा र्वतरण थथानांवर स्पष्टपणे प्रदर्शित / प्रवेशयोग्य 

असेल;  
 

vii) पूवि-र्नधािररत वेळेत तक्रार चे र्नवारण न झाल्यास तक्रारदाराला त्याच  तक्रार बँर्कंर् लोकपालाकिे 

वाढवण्याच्या पयाियाच  मार्हत  द्या;  
 

viii) बँर्कंर् लोकपाल योजनेच  मार्हत  साविजर्नक िोमेनमधे्य ठेवा;  
 

ix) ग्राहक संपकि  र्बंदंूवर बँर्कंर् लोकपालचे नाव आर्ण संपकि  तपश ल प्रदर्शित करा ज्यांच्या 

अर्धकारके्षत्रात बँकेच  शाखा येते.  
 

पुढे, बँक –  
 

i) सवि औपचाररक तक्रार  (इलेक्ट्र ॉर्नक माध्यमांद्वारे नोदंवलेल्या तक्रार संह) त न कामकाजाच्या 

र्दवसांत मान्य करेल आर्ण ३० र्दवसांपेक्षा जास्त नसलेल्या वाजव  कालावध त त्यांचे र्नराकरण 

करण्यासाठ  कायि करेल (त्यात तक्रार वाढवण्याच  आर्ण तपासण्याच  वेळ यासह.असलेले सवोच्च 

दजािचे तक्रार र्नवारणासाठ  जबाबदार ग्राहकाकिून मार्र्तलेल  सवि आवश्यक मार्हत  प्राप्त 

झाल्यानंतर 30 र्दवसांच्या कालावध च  र्णना केल  जाईल;  
 

ii) ग्राहक एखाद्या र्ववादाच्या र्नराकरणावर र्कंवा र्ववाद हाताळण्याच्या प्रर्क्रयेच्या पररणामांवर 

समाधान  नसल्यास तक्रार चे र्नराकरण करण्यासाठ  प र्ित ग्राहकांना बँर्कंर् लोकपाल योजनेचे 

तपश ल प्रदान करा;  
 

या व्यर्तररक्त, ि ब एस बँक a) ग्राहक संबंध प्रथथार्पत करताना, उत्पादनांच्या वैर्शष्ट्यांनुसार कायि करत नसल्यास 

र्कंवा र्ोष्ट  चालू असताना, नुकसान च  जबाबदार , तसेच सवि पक्षांचे अर्धकार आर्ण जबाबदाऱ्या स्पष्टपणे 

सांर्त ल. चुक चे तथार्प, बाहेर ल पररस्थथत मुळे झालेल्या कोणत्याह  नुकसान साठ  बँक जबाबदार राहणार नाह  

ज  र्तच्या वाजव  र्नयंत्रणाबाहेर आहे (जसे क  बाजारात ल बदल, बाजारात ल बदलांमुळे उत्पादनाच  कामर्र्र  

इ.). b) ग्राहकाला कोणत्याह  वादग्रस्त व्यवहारावर (व्याज/शुल्कासह) वाजव  शंका न दाखवता, जर ग्राहकाला 

र्वलंब न करता परतावा र्मळेल याच  खात्र  करा  
 
******************************************************************************** 


