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DBS Bank ਦੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਾਂ ਸੰਬੰਿੀ ਨੀਤੀ 

 

ਗਾਹਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ ਤੱੀ ਸਮਾ ੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖ ੱਿੜ ਾਾਂ ਪਖਹਲੂ ਹ।ੈ ਅਖਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ  ੂੂੰ   ਧਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਅ ੁਭ  

ਅਤ ੇਗਲੋਬਲ ਸਰ ੋਤਮ ਪਰਬੂੰਧਾਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਖ ਮ ਖਲਖਿਤ ਖ ਆਪਕ ਗਾਹਕ ਅਖਧਕਾਰ  ੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।  
 

DBS ਗਾਹਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਾਂ ਸਬੰੰਿੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਖਰਜ਼ਰ  ਬੈਂਕ ਦਆੁਰਾ ਖ ਯੂੰਖਤਰਤ ਬੈਂਕਾਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੇ ਬੁਖ ਆਦੀ 

ਅਖਧਕਾਰਾਾਂ  ੂੂੰ  ਯਕੀ ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਹਕ ਦੇ ਅਖਧਕਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਾਂ ਜੁ਼ੂੰਮੇ ਾਰੀਆਾਂ  ੂੂੰ   ੀ ਦਰਸਾਉ ਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ  ੀਤੀ 

ਬੈਂਕ ਿਾਾਂ ਇਸਦੇ ਏਿੂੰਟਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪਸੇ਼ ਕੀਤੇ ਿਾਣ  ਾਲੇ ਸਾਰ ੇਉਤਪਾਦਾਾਂ ਅਤ ੇਸੇ ਾ ਾਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੂੰਦੀ ਹ,ੈ ਭਾ ੇਂ ਉਹ ਕਾਊ ਾਂਟਰ 'ਤੇ, 

ਫੋ  'ਤ,ੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਾਂ, ਇੂੰਟਰਕੈਖਟ  ਇਲੈਕਟਰਾਖ ਕ ਖਡ ਾਈਸਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ, ਇੂੰਟਰ ੱੈਟ 'ਤੇ ਿਾਾਂ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ  ਾਲ ਮੁਹਈੱਆ 

ਕੀਤੇ ਿਾਾਂਦੇ ਹ ।  

1. ਧਨਰਪੱਖ ਧਿਿਹਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ  
 

ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਧਿੱਤੀ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾ ਦੋਿਾਾਂ ਨ ੰ  ਧ਼ਿ਼ਿਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਪੇ਼ਿ ਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਧਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੀ 

ਪੇ਼ਿਕ਼ਿ ਅਤੇ ਧਿਤਰਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਧਲੰਗ, ਉਮਰ, ਿਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਿਰਗੇ ਆਿਾਰਾਾਂ 

'ਤ ੇਅਨੁਧਚਤ ਧਿਤਕਰਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
 

ਉਪਰੋਕਤ ਅਖਧਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਖ ੱਚ, DBS ਬੈਂਕ ਇਹ ਕਰੇਗਾ -  
 

i) ਗਾਹਕਾਾਂ  ਾਲ ਸਾਰ ੇਲੈਣ-ਦੇਣਾਾਂ ਖ ੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਮਆਰ ਖ ਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਚੂੰਗ ੇਅਤ ੇਖ ਰਪੱਿ ਬੈਂਖਕੂੰਗ ਖ  ਹਾਰਾਾਂ  ੂੂੰ  

ਉਤਸ਼ਾਖਹਤ ਕਰੇਗਾ;  

ii) ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਖ ਚਕਾਰ ਇਕੱ ਖ ਰਪੱਿ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ  ਾਲੇ ਖਰਸ਼ਤੇ  ੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਖਹਤ ਕਰੇਗਾ;  
 

iii) ਗਾਹਕਾਾਂ  ਾਲ ਖ  ਹਾਰ ਕਰ   ਾਲੇ ਬੈਂਕ ਸਟਾਫ  ੂੂੰ , ਢਕੁ ੇਂ ਅਤੇ ਉਖਚਤ ਢੂੰਗ  ਾਲ ਖਸਿਲਾਈ ਦੇ ੇਗਾ;  
 

iv) ਯਕੀ ੀ ਕਰੇਗਾ ਖਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਗਾਹਕਾਾਂ ਅਤ ੇਉ ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ  ਾਲ ਤੁਰੂੰਤ ਅਤ ੇਖ ਮਰਤਾ  ਾਲ ਖ ਹਾਰ ਕਰ ;  
 

v) ਸਾਰ ੇਗਾਹਕਾਾਂ  ਾਲ ਖ ਰਪੱਿ ਖ  ਹਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤ ੇਖਕਸੇ  ੀ ਗਾਹਕ  ਾਲ ਖਲੂੰਗ, ਉਮਰ, ਧਰਮ, ਿਾਤ, ਸਾਿਰਤਾ, 

ਆਰਖਿਕ ਸਖਿਤੀ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਆਖਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖ ਤਕਰਾ  ਹੀ ਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਕੋਲ, ਹਾਲਾਾਂਖਕ, ਿਾਸ ਯੋਿ ਾ ਾਾਂ ਿਾਾਂ 

ਉਤਪਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ  ਿੋ ਖ ਸੇ਼ਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਲਈ ਖਤਆਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹ  ਿਾਾਂ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੇ 

ਖ ਖਭੂੰ ਤਾ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ,  ਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ ੀਕਾਰਯੋਗ ਆਰਖਿਕ ਤਰਕ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ । ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਇੱਕ 

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰ ਾਈ ਦੇ ਖਹੱਸੇ  ਿੋਂ ਸਕੀਮਾਾਂ ਿਾਾਂ ਉਤਪਾਦ  ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ  ਖਿ ੇਂ ਖਕ ਔਰਤਾਾਂ ਿਾਾਂ ਪਛੱੜੀਆਾਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ ਲਈ। 

ਅਖਿਹੀਆਾਂ ਸਕੀਮਾਾਂ / ਉਤਪਾਦ ਅ ੁਖਚਤ 2 ਖ ਤਕਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ  ਹੀ ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਾਂ। ਅਖਿਹੀਆਾਂ ਖ ਸੇ਼ਸ਼ ਸਕੀਮਾਾਂ ਿਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦਾ 

ਤਰਕ ਬੈਂਕ  ੱਲੋਂ  ਖਿੱਿੇ  ੀ ਲੋੜ ਹ ੋੇ, ਸਮਝਾਇਆ ਿਾ ੇਗਾ;  
 

vi) ਯਕੀ ੀ ਕਰੇਗਾ ਖਕ ਉਪਰੋਕਤ ਖਸਧਾਾਂਤ ਸਾਰ ੇਉਤਪਾਦਾਾਂ ਅਤ ੇਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ;  
 

vii) ਯਕੀ ੀ ਕਰੇਗਾ ਖਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਗਏ ਉਤਪਾਦ ਅਤ ੇਸੇ ਾ ਾਾਂ ਸੂੰਬੂੰਖਧਤ ਕਾ ੂੂੰ  ਾਾਂ ਅਤੇ ਖ ਯਮਾਾਂ ਦੇ ਅ ੁਸਾਰ ਹ ;  
 

ਹਾਲਾਾਂਖਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਯਤ  ਹ ੋਗੇਾ ਖਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਾਂ  ੂੂੰ  ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਖਹਤ ਅਤ ੇਖ ਰਪਿੱ ਖ  ਹਾਰ ਪਰਦਾ  ਕਰੇ, ਬੈਂਕ 

ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ  ਾਲ ਆਪਣੇ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਾਂ ਖ ੱਚ ਖ ਮਰਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾ ਦਾਰੀ  ਾਲ ਖ  ਹਾਰ ਕਰ  ਦੀ ਉਮੀਦ 

ਕਰੇਗਾ। 

ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਹ  ੀ ਕੋਖਸ਼ਸ਼ ਹੋ ਗੇੀ ਖਕ ਉਹ ਆਪਣ ੇਗਾਹਕਾਾਂ  ੂੂੰ  ਬੈਂਕ ਦੀ ਅੂੰਦਰ ੂੀ ਖਸ਼ਕਾਇਤ ਖ  ਾਰਣ ਮਸ਼ੀ ਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ 

ਕਰ  ਅਤ ੇਬੈਂਕ ਦੀ ਅੂੰਦਰ ੂੀ ਖਸ਼ਕਾਇਤ ਖ ਧੀ ਦੇ ਤਖਹਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰ ੇਉਪਚਾਰਾਾਂ  ੂੂੰ  ਿਤਮ ਕਰ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ ਕਲਪਕ ਮੂੰਚ 

ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਖਹਤ ਕਰੇ।  
 

2. ਪਾਰਦਰ਼ਿਤਾ, ਧਨਰਪੱਖ ਅਤ ੇਇਮਾਨਦਾਰ ਧਿਹਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ  
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DBS ਬੈਂਕ ਨ ੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਧ਼ਿ਼ਿ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਜੋ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਾਂ ਸਮਝੌਤਾ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਾਰਦਰ਼ਿੀ, ਆਮ ਧਿਅਕਤੀ ਦਆੁਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਧਝਆ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾ੍ਾਂ ਸਚੰਾਧਰਤ ਹੋਿੇ। 

ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਸੰਬੰਿਤ ਜੋਖਮ, ਧਨਯਮ ਅਤੇ ਼ਿਰਤਾਾਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਜੀਿਨ ਚੱਕਰ 'ਤ ੇਿਰਤੋਂ ਨ ੰ  ਧਨਯੰਤਧਰਤ 

ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਧਿੱਤੀ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ੁਮੰੇਿਾਰੀਆਾਂ ਦਾ ਸਪੱ਼ਿਟ ਤੌਰ 'ਤ ੇਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਨ ੰ  ਅਨੁਧਚਤ ਿਪਾਰ ਜਾਾਂ ਮਾਰਕੀਧਟੰਗ ਧਿਿਹਾਰਾਾਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਾਂ ਼ਿਰਤਾਾਂ ਜਾਾਂ 

ਗੰੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪੇ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਿੀਨ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣ ੇਸੰਬੰਿਾਾਂ ਦੇ ਦਰੌਾਨ, ਧਿੱਤੀ ਸਿੇਾ ਪਰਦਾਤਾ ਗਾਹਕ ਨ ੰ  

ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਿਮਕੀ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੇਲੋੜਾ ਪਰਭਾਿ ਨਹੀ ਾਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਧਨਰਪੱਖ ਪਰੇ਼ਿਾਨੀ ਧਿੱਚ 

਼ਿਾਮਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 

ਉਪਰੋਕਤ ਅਖਧਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਖ ੱਚ, ਬੈਂਕ ਇਹ ਕਰੇਗਾ -  

i) ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀ ੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਾਂ ਖਕ ਗਾਹਕ  ੂੂੰ  ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਹਤਰ ਸਮਝ ਹੋ ਸਕ ੇਖਕ ਉਹ ਬੈਂਕ ਤੋਂ  ਾਿਬ / 

ਖ ਰਪੱਿ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ;  
 

ii) ਯਕੀ ੀ ਕਰੇਗਾ ਖਕ ਗਾਹਕ  ਾਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਕੁਇਟੀ, ਇਮਾ ਦਾਰੀ ਅਤ ੇਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ  ੈਖਤਕ ਖਸਧਾਾਂਤਾਾਂ 'ਤੇ 

ਖ ਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ;  
 

iii) ਗਾਹਕਾਾਂ  ੂੂੰ  ਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਅਤ ੇਸੇ ਾ ਾਾਂ, ਖ ਯਮਾਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਾਂ, ਅਤ ੇਖ ਆਿ ਦਰਾਾਂ / ਸੇ ਾ ਿਰਖਚਆਾਂ ਬਾਰ ੇਸਰਲ ਅਤ ੇ

ਆਸਾ ੀ  ਾਲ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਖ ੱਚ, ਅਤ ੇਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾ  ਕਰੇਗਾ ਤਾਾਂ ਿੋ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਇੱਕ 

ਉਖਚਤ ਅਤ ੇਸੂਖਚਤ ਚੋਣ ਕਰ  ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕ;ੇ  
 

iv) ਯਕੀ ੀ ਕਰੇਗਾ ਖਕ ਸਾਰ ੇਖ ਯਮ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਾਂ ਖ ਰਪਿੱ ਹ  ਅਤੇ ਸੂੰਬੂੰਖਧਤ ਅਖਧਕਾਰਾਾਂ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਾਂ ਅਤ ੇਜੁ਼ੂੰਮੇ ਾਰੀਆਾਂ  ੂੂੰ  

ਸਪਸ਼ਟ ਅਤ ੇਖਿੱਿੋਂ ਤੱਕ ਸੂੰਭ  ਹ ੋੇ ਸਾਦੀ ਅਤ ੇਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਖ ੱਚ ਖ ਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ;  
 

v) ਉਤਪਾਦ  ਾਲ ਿੁੜੇ ਮੱੁਿ ਿੋਿਮਾਾਂ ਦੇ  ਾਲ- ਾਲ ਖਕਸੇ  ੀ ਖ ਸੇ਼ਸ਼ਤਾ ਾਾਂ ਬਾਰ ੇਿਾਣ ੂਕਰੇਗਾ ਿੋ ਗਾਹਕ  ੂੂੰ  ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤ ੇਉਸ 

 ੂੂੰ   ੁਕਸਾ  ਪਹੁੂੰਚਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹ । ਉਤਪਾਦ ਿਾਾਂ ਸੇ ਾ  ਾਲ ਿੁੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤ ਪੂਰ  ਖ ਯਮ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਾਂ (MITC) 

ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਧਆ  ਖ ੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਲਆਾਂਦੀਆਾਂ ਿਾਣਗੀਆਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ 

ਯਕੀ ੀ ਕੀਤਾ ਿਾ ੇਗਾ ਖਕ ਅਖਿਹੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਭਖ ੱਿੀ ਚੋਣ  ੂੂੰ  ਰੋਕ  ਹੀ ਾਂ ਸਕਣਗੀਆਾਂ।  
 

vi) ਖ ਆਿ ਦਰਾਾਂ, ਫੀਸਾਾਂ ਅਤ ੇਿਰਖਚਆਾਂ ਬਾਰ ੇਿਾਾਂ ਤਾਾਂ ਸ਼ਾਿਾ ਾਾਂ ਿਾਾਂ  ਬੈਸਾਈਟ ਖ ਚ  ੋਖਟਸ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਿਾਾਂ ਹੈਲਪ-ਲਾਈ ਾਾਂ 

ਰਾਹੀ ਾਂ ਿਾਾਂ ਹੈਲਪ-ਡੈਸਕ ਰਾਹੀ ਾਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾ  ਕਰੇਗਾ ਅਤ ੇਖਿੱਿੇ ਉਖਚਤ ਹ ੋੇ ਗਾਹਕ  ੂੂੰ  ਖਸੱਧ ੇਸੂਖਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ੇਗਾ;  
 

vii) ਟੈਖਰਫ ਅ ੁਸੂਚੀ  ੂੂੰ  ਆਪਣੀ  ੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਰਦਰਖਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤ ੇਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਹਰ 

ਸ਼ਾਿਾ ਖ ੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਾਈ ਿਾ ੇਗੀ।  ਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸ਼ਾਿਾ ਾਾਂ ਖ ੱਚ ਸ਼ਾਿਾ ਖ ੱਚ ਟੈਖਰਫ ਅ ੁਸੂਚੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 

ਬਾਰ ੇਇੱਕ  ੋਖਟਸ ਪਰਦਰਖਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ; 
 
viii) ਉਹ ਾਾਂ ਦੇ ਟੈਖਰਫ ਅ ੁਸੂਚੀ ਖ ੱਚ, ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਚਣੁੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਅਤ ੇਸੇ ਾ ਾਾਂ 'ਤ ੇਲਾਗੂ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਸਾਰ ੇ

ਿਰਖਚਆਾਂ, ਿੇ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਦੇ  ੇਰ  ੇਦੇ ੇਗਾ;  
 

ix) ਸੋਧੀਆਾਂ ਖ ਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾ ੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀ ਾ ਪਖਹਲਾਾਂ ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਸਖਹਮਤੀ ਅ ੁਸਾਰ 

ਇੱਕ ਪਤੱਰ ਿਾਾਂ ਿਾਤਾ ਸਟਟੇਮੈਂਟ, SMS ਿਾਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ਾਂ ਖ ਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਖ ੱਚ ਖਕਸੇ  ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰ ੇਗਾਹਕ  ੂੂੰ  ਸੂਖਚਤ 

ਕਰੇਗਾ;  
 

X) ਇਹ ਯਕੀ ੀ ਕਰੇਗਾ ਖਕ ਅਖਿਹੀਆਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਖਸਰਫ ਇੱਕ ਮਹੀ ੇ ਦੀ ਸੂਚ ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂੰਭਾ ੀ ਪਰਭਾ   ਾਲ 

ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹ । ਿੇਕਰ ਬੈਂਕ  ੇ ਅਖਿਹਾ  ੋਖਟਸ ਖਦੱਤੇ ਖਬ ਾਾਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿੋ ਗਾਹਕ ਦੇ ਅ ੁਕੂਲ ਹੈ, ਤਾਾਂ 

ਉਹ ਅਖਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ 30 ਖਦ ਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰ ੇਸੂਖਚਤ ਕਰੇਗਾ। ਿੇਕਰ ਤਬਦੀਲੀ ਗਾਹਕ ਲਈ ਉਲਟ ਹੈ, 

ਤਾਾਂ ਘਟੱੋ-ਘੱਟ 30 ਖਦ ਾਾਂ ਦਾ ਪੂਰ   ੋਖਟਸ ਖਦੱਤਾ ਿਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ  ੂੂੰ  ਅਖਿਹੇ  ੋਖਟਸ ਦੇ 60 ਖਦ ਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸੋਧੇ ਚਾਰਿ 
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ਿਾਾਂ ਖ ਆਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾ  ਕੀਤੇ ਖਬ ਾਾਂ ਿਾਤਾ ਬੂੰਦ ਕਰ  ਿਾਾਂ ਖਕਸੇ ਹਰੋ ਯੋਗ ਿਾਤ ੇਖ ੱਚ ਸਖ ਚ ਕਰ  ਲਈ ਖ ਕਲਪ ਖਦੱਤੇ ਿਾ 

ਸਕਦੇ ਹ ;  
 

xi) ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਚਣੁੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦ / ਸੇ ਾ ਾਾਂ  ੂੂੰ  ਖ ਯੂੰਤਖਰਤ ਕਰ   ਾਲੇ ਖਕਸੇ  ੀ ਖ ਯਮ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ  ਾ 

ਕਰ  / ਉਲੂੰਘਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਖ ਚੱ ਲਗਾਏ ਿਾਣ  ਾਲੇ ਿੁਰਮਾਖ ਆਾਂ ਬਾਰ ੇਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ੇਗਾ;  
 

xii) ਿ ਤਕ ਡੋਮੇ  'ਤੇ ਬੈਂਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਖਡਪਾਖਜ਼ਟ, ਚੱੈਕ ਇਕਤੱਰੀਕਰ , ਖਸ਼ਕਾਇਤ ਖ  ਾਰਣ, ਮੁਆ ਜ਼ਾ ਅਤ ੇਬਕਾਏ ਦੀ 

 ਸੂਲੀ ਅਤ ੇਸੁਰੱਖਿਆ  ਾਪਸੀ ਦੀਆਾਂ  ੀਤੀਆਾਂ  ੂੂੰ  ਪਰਦਰਖਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ;  
 

xiii) ਇਹ ਯਕੀ ੀ ਕਰ  ਲਈ ਹਰ ਕੋਖਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਖਕ ਖਕਸੇ ਿਾਸ ਉਤਪਾਦ ਖ ੱਚ ਕੂੰਮ ਕਰ   ਾਲੇ ਸਟਾਫ  ੂੂੰ  ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ, ਸਹੀ 

ਅਤ ੇਇਮਾ ਦਾਰੀ  ਾਲ ਗਾਹਕਾਾਂ  ੂੂੰ  ਸੂੰਬੂੰਧਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹੀ ਢੂੰਗ  ਾਲ ਖਸਿਲਾਈ ਖਦੱਤੀ ਗਈ ਹ;ੈ  
 

xiv) ਖਕਸੇ ਉਤਪਾਦ / ਸੇ ਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਿਮ੍ਾਾਂ ਕਰ ਾਈਆਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਦੀ ਸ ੀਖਕਰਤੀ / ਗੈਰ-ਸ ੀਖਕਰਤੀ ਬਾਰ ੇਬੈਂਕ 

ਦਆੁਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤ ੇਅ ੁਸਾਰ ਖਬ ੈਕਾਰ  ਾਲ ਇੱਕ  ਾਿਬ ਸਮਾਾਂ ਅ ਧੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸੂੰਚਾਰ ਕਰ ਾ ਯਕੀ ੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤ ੇ

ਅਰਜ਼ੀ  ੂੂੰ  ਸ ੀਕਾਰ/ ਅਸ ੀਕਾਰ  ਾ ਕਰ  ਦੇ ਕਾਰ  ਖਲਿਤੀ ਰਪੂ ਖ ੱਚ ਦੱਸੇਗਾ। ਅਖਿਹੀ ਖਮਆਦ ਬੈਂਕ ਦੀ  ੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ 

ਖਕਸੇ ਿਾਸ ਉਤਪਾਦ ਿਾਾਂ ਸੇ ਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ ੱਚ  ੀ ਸੂਖਚਤ ਕੀਤੀ ਿਾ ੇਗੀ  
 

xv) ਇਸ ਬਾਰ ੇਿਾਣਕਾਰੀ  ੂੂੰ  ਸਪਸ਼ਟ ਰਪੂ ਖ ੱਚ ਸੂੰਚਾਖਰਤ ਕਰੇਗਾ -  
 

a. ਿਾਸ ਉਤਪਾਦਾਾਂ  ੂੂੰ  ਬੂੰਦ ਕਰ ਾ,  

b. ਉ ੍ਾਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ  

c. ਕੂੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖ ੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ  

d. ਟੈਲੀਫੋ   ੂੰ ਬਰਾਾਂ ਖ ੱਚ ਤਬਦੀਲੀ  

e. ਖਕਸੇ  ੀ ਦਫਤਰ ਿਾਾਂ ਸ਼ਾਿਾ  ੂੂੰ  ਬੂੰਦ ਕਰ ਾ -  
 

ਘੱਟੋ-ਘਟੱ 30 ਖਦ ਾਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਾਂ ਸੂਚ ਾ ਦੇ  ਾਲ। ਇਹ  ੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਿੁਲਾਸਾ ਉਤਪਾਦ / ਸੂੰਬੂੰਧਾਾਂ ਦੇ 

ਿੀ   ਚੱਕਰ ਰਾਹੀ ਾਂ ਇਕੱ ਖ ਰੂੰਤਰ ਪਰਖਕਖਰਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਲਗ   ਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਿਾ ੇਗੀ। ਇਹ ਯਕੀ ੀ 

ਕਰ  ਲਈ ਖਕ ਸਾਰੀਆਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਬਾਰ ੇਿਾਣਕਾਰੀ ਗਾਹਕ  ੂੂੰ  ਪਖਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਖਦੱਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਹੈ,  ੈਬੱ-ਸਾਈਟ ਸਮੇਤ ਸੂੰਚਾਰ ਦੇ 

ਸਾਰ ੇਸੂੰਭ  ਚੈ ਲਾਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ ਾ ਯਕੀ ੀ ਬਣਾਓ;  
 
xvi) ਕਾ ੂੂੰ   ਅਤੇ/ਿਾਾਂ ਬੈਂਖਕੂੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼  ਖ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਖਧਕਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਜੁ਼ੂੰਮੇ ਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ  ੂੂੰ   ੇਚਣ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕ  ੂੂੰ  

ਸਲਾਹ ਦੇ ੇਗਾ, ਖਿਸ ਖ ੱਚ ਗਾਹਕ  ੂੂੰ  ਸੱ਼ਕ, ਿੋਿਣ ਿਾਾਂ ਖਮਲਣ  ਾਲੀ ਖਕਸੇ  ੀ ਗੂੰਭੀਰ ਘਟ ਾ ਦੀ ਖਰਪੋਰਟ ਕਰ  ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹ;ੈ  
 

xvii) ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ, ਿਦੋਂ ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਖਕਸੇ ਉਤਪਾਦ ਿਾਾਂ ਸੇ ਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ 

ਉਹ ਉਤਪਾਦ / ਸੇ ਾ  ਾਲ ਸੂੰਬੂੰਧਤ ਸਾਰੀ ਢਕੁ ੀ ਾਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾ  ਕਰਣਗੇ ਅਤ ੇਗਾਹਕ  ੂੂੰ  ਇੱਕ ਸੂਖਚਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰ  

ਖ ੱਚ ਸਮਰੱਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਖ ੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਮਾ  ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਬਾਰ ੇਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਾਂ  ੂੂੰ  ਖ ਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ;  
 

xviii) ਗਾਹਕ  ੂੂੰ   ਾਿਬ ਿਾਾਂ ਇਕਰਾਰ ਾਮੇ ਦੀ ਅਗਾਊਾਂ ਸੂਚ ਾ ਖਦੱਤੇ ਖਬ ਾਾਂ ਗਾਹਕ ਸੂੰਬੂੰਧ  ੂੂੰ  ਿਤਮ  ਹੀ ਾਂ ਕਰੇਗਾ;  
 

xix) ਬੈਂਕ ਦੇ ਿਤੇਰਾਾਂ ਖਿ ੇਂ ਖਕ ਿਾਤਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ/ਪਾਸਬੁੱਕ, ਖਚਤਾ  ੀਆਾਂ, ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਖਸਰ 

ਿਾਣਕਾਰੀ, ਖਮਆਦੀ ਿਮ੍ਾਾਂ ਰਕਮਾਾਂ ਦੀ ਖਮਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਆਖਦ ਖ ਚੱ ਖ ਯਮਤ ਇ ਪੁਟਸ ਦੇ ਕੇ ਗਾਹਕ  ੂੂੰ  ਉਸਦੇ ਿਾਤੇ, ਖ ੱਤੀ 

ਸੂੰਬੂੰਧਾਾਂ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧ  ਲਈ ਸਾਰ ੇਉਪਲਬਧ ਤਰੀਖਕਆਾਂ ਖ ੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ;  
 

xx) ਯਕੀ ੀ ਕਰੇਗਾ ਖਕ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਖਟੂੰਗ ਅਤ ੇਪਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤ ੇਗੁੂੰਮਰਾਹਕੁੂੰ   ਹੀ ਾਂ ਹੈ;  
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xxi) ਗਰਾਹਕ  ੂੂੰ  ਸਰੀਰਕ  ੁਕਸਾ  ਦੀ ਧਮਕੀ  ਹੀ ਾਂ ਦੇ ੇਗਾ, ਪਰਭਾ   ਹੀ ਾਂ ਪਾਏਗਾ ਿਾਾਂ ਅਖਿਹੇ ਖ  ਹਾਰ ਖ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ  ਹੀ ਾਂ 

ਹੋ ੋਗਾ ਖਿਸ ੂੂੰ   ਾਿਬ ਤੌਰ 'ਤ ੇਗਰੈ- ਾਿਬ ਪਰੇਸ਼ਾ ੀ  ਿੋਂ ਸਮਖਝਆ ਿਾ ੇਗਾ। ਖਸਰਫ ਆਮ ਉਖਚਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖ  ਹਾਰਾਾਂ ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ  ੂੂੰ  ਯਕੀ ੀ ਬਣਾਏਗਾ।  
 

xxii) ਯਕੀ ੀ ਕਰੇਗਾ ਖਕ ਉਤਪਾਦਾਾਂ/ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਅਤ ੇਇਸਦੀ ਬਣਤਰ 'ਤੇ ਫੀਸਾਾਂ ਅਤ ੇਿਰਚੇ ਗਾਹਕ ਲਈ ਗੈਰ- ਾਿਬ  ਹੀ ਾਂ ਹੁੂੰਦੇ 

ਹ ।  
 

3. ਉਧਚਤਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ  
 

DBS Bank ਦਆੁਰਾ ਪੇ਼ਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦ ਗਾਹਕ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਲਈ ਢਕੁਿੇਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਧਿੱਤੀ 

ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਅਤ ੇਸਮਝ ਦੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤ ੇਹੋਣਗੇ।  

ਉਪਰੋਕਤ ਅਖਧਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਖ ੱਚ, ਬੈਂਕ ਇਹ ਕਰੇਗਾ -  
 

i) ਯਕੀ ੀ ਬਣਾਏਗਾ ਖਕ ਇਸ ਕਲੋ ਖ ਕਰੀ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਾਂ ਗਾਹਕਾਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੀ ਉਖਚਤਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰ  ਲਈ ਇੱਕ 

ਬੋਰਡ ਦਆੁਰਾ ਮ ਜੂ਼ਰ  ੀਤੀ ਹੈ;  
 

ii) ਇਹ ਯਕੀ ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਖਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਖਕ  ੇਖਚਆ ਿਾਾਂ ਪਸੇ਼ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਉਤਪਾਦ ਿਾਾਂ ਸੇ ਾ ਗਾਹਕ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ 

ਲਈ ਢਕੁ ੀ ਾਂ ਹੈ ਅਤ ੇਉਸ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਖ ੱਤੀ ਸਖਿਤੀ ਅਤ ੇਸਮਝ ਲਈ ਅਣਉਖਚਤ 

 ਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਅਖਿਹੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ  ੂੂੰ  ਇਸਦੇ ਖਰਕਾਰਡਾਾਂ ਖ ੱਚ ਉਖਚਤ ਰਪੂ ਖ ੱਚ ਦਰਿ ਕੀਤਾ ਿਾ ੇਗਾ  
 

iii) ਤੀਿੀ ਖਧਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਾਂ  ੂੂੰ  ਖਸਰਫ ਤਾਾਂ ਹੀ  ੇਚੇਗਾ ਿੇ ਇਹ ਤੀਿੀ ਖਧਰ ਦੇ ਖ ੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਖਟੂੰਗ ਅਤ ੇ ੂੰਡਣ 

ਲਈ ਬੋਰਡ ਦਆੁਰਾ ਪਰ ਾਖ ਤ  ੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਖਿਹਾ ਕਰ  ਲਈ ਅਖਧਕਾਰਤ ਹੈ;  
 

iv) ਖਕਸੇ ਗਾਹਕ  ੂੂੰ  ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਖਕਸੇ  ੀ ਸੇ ਾ ਲਈ ਖਕਸੇ  ੀ ਤੀਿੀ ਖਧਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲੈਣ ਲਈ 

ਮਿਬੂਰ  ਹੀ ਾਂ ਕਰੇਗਾ;  
 

v) ਇਹ ਸੁਖ ਸ਼ਖਚਤ ਕਰੇਗਾ ਖਕ  ਚੇੇ ਿਾ ਰਹੇ ਉਤਪਾਦ ਿਾਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਸੇ ਾ, ਤੀਿੀ ਖਧਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਸਮੇਤ, ਮੌਿੂਦਾ 

ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਅਤ ੇਖ ਯਮਾਾਂ ਦੇ ਅ ੁਸਾਰ ਹ ;  
 
vi) ਗਾਹਕ  ੂੂੰ  ਉਸ ਦੀ ਜੁ਼ੂੰਮੇ ਾਰੀ ਬਾਰ ੇਸੂਖਚਤ ਕਰੇਗਾ ਖਕ ਉਹ ਤੁਰੂੰਤ ਅਤ ੇਇਮਾ ਦਾਰੀ  ਾਲ ਬੈਂਕ ਦਆੁਰਾ ਮੂੰਗੀ ਗਈ ਸਾਰੀ 

ਢਕੁ ੀ ਾਂ ਅਤ ੇ ਾਿਬ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾ  ਕਰੇ ਤਾਾਂ ਿੋ ਉਹ ਗਾਹਕ  ੂੂੰ  ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਉਖਚਤਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਣ ਲਈ ਸਮਰੱਿ 

ਕਰ ਸਕਣ।  
 

4. ਧਨੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ  
 

ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੀ ਧਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਰੱਧਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਧਿੱਤੀ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾ 

ਨ ੰ  ਖਾਸ ਸਧਹਮਤੀ ਨਹੀ ਾਂ ਧਦਤੱੀ ਜਾਾਂ ਅਧਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਅਿੀਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਜਾਾਂ ਇਹ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਪਾਰਕ ਉਦੇ਼ਿ ਲਈ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਰੈਧਿਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਨ ੰ )। 

ਗਾਹਕ ਨ ੰ  ਸੰਭਾਧਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਪਾਰਕ ਉਦੱੇ਼ਿਾਾਂ ਬਾਰ ੇਪਧਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਸ ਧਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਹਰ 

ਧਕਸਮ ਦੇ ਸੰਚਾਰ, ਇਲੈਕਟਰਾਧਨਕ ਜਾਾਂ ਹੋਰ, ਜੋ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਸੁਰੱਧਖਆ ਦਾ 

ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।  
 

ਉਪਰੋਕਤ ਅਖਧਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਖ ੱਚ, ਬੈਂਕ ਇਹ ਕਰੇਗਾ -  
 

i) ਗਾਹਕ ਦੀ ਖ ੱਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ  ੂੂੰ  ਖ ੱਿੀ ਅਤ ੇਗੁਪਤ ਸਮਝੇਗਾ (ਭਾ ੇਂ ਗਾਹਕ ਹਣੁ ਸਾਡੇ  ਾਲ ਬੈਂਖਕੂੰਗ  ਹੀ ਾਂ ਕਰ ਖਰਹਾ ਹੈ), 

ਅਤ,ੇ ਇਕੱ ਆਮ ਖ ਯਮ  ਿੋਂ, ਖਕਸੇ  ੀ ਉਦੇੱਸ਼ ਲਈ ਅਖਿਹੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਸ ਦੀਆਾਂ ਸਹਾਇਕ ਕੂੰਪ ੀਆਾਂ / ਸਖਹਯੋਗੀਆਾਂ, 

ਟਾਈ-ਅੱਪ ਸੂੰਸਿਾ ਾਾਂ ਆਖਦ ਸਮੇਤ, ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਖ ਅਕਤੀ/ਸੂੰਸਿਾ ਾਾਂ  ੂੂੰ  ਿੁਲਾਸਾ  ਹੀ ਾਂ ਕਰੇਗਾ ਿਦੋਂ ਤਕੱ:  
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a. ਗਾਹਕ  ੇ ਖਲਿਤੀ ਰਪੂ ਖ ੱਚ ਿਾਸ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਅਖਿਹੇ ਿੁਲਾਸੇ ਦਾ ਅਖਧਕਾਰ ਖਦੱਤਾ ਹੈ  

b. ਿੁਲਾਸਾ ਕਾ ੂੂੰ   / ਖ ਯਮ ਦਆੁਰਾ ਮਿਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ;  

c. ਬੈਂਕ ਦਾ ਿ ਤਾ ਪਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਖਕ ਉਹ ਿ ਤਕ ਖਹੱਤ ਖ ੱਚ ਪਰਗਟ ਕਰੇ  

d. ਬੈਂਕ  ੂੂੰ  ਿੁਲਾਸੇ ਰਾਹੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਖਹੱਤਾਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ  

e. ਇਹ ਇਕੱ ਖ ਯਾਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ  ਪਾਰਕ ਉਦੇੱਸ਼ ਲਈ ਹੈ ਖਿ ੇਂ ਖਕ ਕਰੈਖਡਟ ਿਾਣਕਾਰੀ ਕੂੰਪ ੀਆਾਂ ਿਾਾਂ ਕਰਜ਼ 

ਇਕੱਤਰੀਕਰ  ਏਿੂੰਸੀਆਾਂ  ੂੂੰ  ਖਡਫਾਲਟ ਦਾ ਿੁਲਾਸਾ ਕਰ ਾ  
 

ii) ਯਕੀ ੀ ਕਰੋ ਖਕ ਅਖਿਹੇ ਸੂੰਭਾਖ ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੁਲਾਸੇ ਗਾਹਕ  ੂੂੰ  ਖਲਿਤੀ ਰਪੂ ਖ ੱਚ ਤੁਰੂੰਤ ਸੂਖਚਤ ਕੀਤੇ ਿਾਣ  
 

iii) ਮਾਰਕੀਖਟੂੰਗ ਦੇ ਉਦੇੱਸ਼ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਖ ੱਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਿਾਾਂ ਸਾਾਂਝਾ  ਾ ਕਰੋ, ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਖਕ  

ਗਾਹਕ  ੇ ਇਸ  ੂੂੰ  ਖ ਸੇ਼ਸ਼ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅਖਧਕਾਰਤ  ਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ;  
 

iv) ਗਾਹਕਾਾਂ  ਾਲ ਸੂੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਿਾਰਟੀ ਆਫ ਇੂੰਡੀਆ ਦਆੁਰਾ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਲੀਕਾਮ 

ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਖਮਊ ੀਕੇਸ਼ ਜ਼ ਕਸਟਮਰ ਪਰੈਫਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ ਜ਼, 2010 (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਹਕ ਤਰਿੀਹ ਰਖਿਸਟਰੀ) ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰ ੀ ਹੋ ੇਗੀ।  
 

5. ਧ਼ਿਕਾਇਤ ਧਨਿਾਰਨ ਅਤੇ ਮਆੁਿਜ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ  
 

ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਪੇ਼ਿ ਕੀਤ ੇਗਏ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਲਈ ਧਿੱਤੀ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਜਿਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਧਕਸ ੇਿੀ ਿੈਿ 

ਧ਼ਿਕਾਇਤਾਾਂ ਦੇ ਧਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪ਼ਿਟ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਤੀਜੀ 

ਧਿਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੀ ਧਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਧ਼ਿਕਾਇਤਾਾਂ ਦੇ ਧਨਪਟਾਰ ੇਦੀ ਸਹ ਲਤ ਿੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਧਿੱਤੀ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਗਲਤੀਆਾਂ, ਧਿਹਾਰ ਧਿੱਚ ਕਮੀਆਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਪਰਦਰ਼ਿਨ ਜਾਾਂ ਪਰਦਰ਼ਿਨ ਧਿੱਚ ਦੇਰੀ, 

ਭਾਿੇਂ ਪਰਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋਿੇ, ਦੇ ਮੁਆਿਜ਼ੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 

ਅਧਜਹੀਆਾਂ ਘਟਨਾਿਾਾਂ ਿਾਪਰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਤਾਾਂ ਨੀਤੀ ਨ ੰ  ਗਾਹਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਿਾਾਂ ਨ ੰ  ਧਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
 

ਉਪਰੋਕਤ ਅਖਧਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਖ ੱਚ, DBS ਬੈਂਕ ਇਹ ਕਰੇਗਾ -  
 

i) ਗਲਤ ਹੋਣ  ਾਲੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ  ਾਲ ਹਮਦਰਦੀ  ਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ  ਾਲ  ਖਿੱਠੇਗਾ;  
 

ii) ਗਲਤੀਆਾਂ  ੂੂੰ  ਤੁਰੂੰਤ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ;  
 

iii) ਖਕਸੇ  ੀ ਚਾਰਿ  ੂੂੰ  ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ ਿੋ ਗਲਤ ਅਤ ੇਗਲਤੀ  ਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ;  
 

iv) ਗਾਹਕ  ੂੂੰ  ਖਕਸੇ  ੀ ਖਸੱਧੇ ਖ ੱਤੀ  ੁਕਸਾ  ਲਈ ਮੁਆ ਜ਼ਾ ਦੇ ਗੇਾ ਿੋ ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਇਸ ਦੀਆਾਂ ਗਲਤੀਆਾਂ ਕਾਰ  ਹ ੋ

ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  

ਬੈਂਕ ਇਹ  ੀ ਕਰੇਗਾ -  
 

i) ਗਾਹਕ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਖਸ਼ਕਾਇਤ ਖ  ਾਰਣ ਪਰਖਕਖਰਆ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੀ ਗਾਹਕ ਖਸ਼ਕਾਇਤ ਖ  ਾਰਣ  ੀਤੀ  ੂੂੰ  ਿ ਤਕ 

ਡੋਮੇ  ਖ ੱਚ ਰੱਿੇਗਾ;  
 

ii) ਖ ਸ਼ਖਚਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰ ਾਮੇ ਦੀਆਾਂ ਸਖਹਮਤ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਅ ੁਸਾਰ ਗਾਹਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ  / ਖ ਪਟਾਉਣ 

ਖ ੱਚ ਦੇਰੀ / ਿਾਮੀਆਾਂ ਲਈ ਮੁਆ ਜ਼ਾ  ੀਤੀ ਿ ਤਕ ਡੋਮੇ  ਖ ੱਚ ਰੱਿੇਗਾ;  
 

iii) ਇੱਕ ਮਿਬਤੂ ਅਤ ੇਿ ਾਬਦੇਹ ਖਸ਼ਕਾਇਤ ਖ  ਾਰਣ ਪਰਖਕਖਰਆ  ੂੂੰ  ਯਕੀ ੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤ ੇਖਸ਼ਕਾਇਤ ਖ  ਾਰਣ 

ਅਖਧਕਾਰੀ  ੂੂੰ  ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਏਗਾ ਖਿਸ  ਾਲ ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਸੂੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ੇਗਾ;  
 

iv) ਖਸ਼ਕਾਇਤ ਖ  ਾਰਣ ਖ ਧੀ  ੂੂੰ  ਗਾਹਕਾਾਂ ਲਈ ਆਸਾ ੀ  ਾਲ ਪਹੁੂੰਚਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ;  
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v) ਗਾਹਕ  ੂੂੰ  ਇਸ ਬਾਰ ੇਸਲਾਹ ਦੇ ੇਗਾ ਖਕ ਖਸ਼ਕਾਇਤ ਖਕ ੇਂ ਕਰ ੀ ਹੈ, ਅਖਿਹੀ ਖਸ਼ਕਾਇਤ ਖਕਸ  ੂੂੰ  ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਹੈ, ਿ ਾਬ 

ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਦੋਂ ਕਰ ੀ ਹੈ ਅਤ ੇਿੇਕਰ ਗਾਹਕ  ਤੀਿੇ ਤੋਂ ਸੂੰਤੁਸ਼ਟ  ਹੀ ਾਂ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕੀ ਕਰ ਾ ਹੈ;  
 

vi) ਖਸ਼ਕਾਇਤ ਖ  ਾਰ  ਅਖਧਕਾਰੀ /  ੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦਾ  ਾਮ, ਪਤਾ ਅਤ ੇਸੂੰਪਰਕ  ੇਰ  ੇਪਰਦਰਖਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਖਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦੇ 

ਖ ਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਾਂ ਸੀਮਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਪਰਦਾ  ਕਰ   ਾਲੀਆਾਂ ਿਾ ਾਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਰਖਸ਼ਤ / ਪਹੁੂੰਚਯੋਗ 

ਹੋ ੇਗੀ;  
 

vii) ਖਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ  ੂੂੰ  ਬੈਂਖਕੂੰਗ ਓਮਬਡਸਮੈ   ੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਖਸ਼ਕਾਇਤ ਪਹੁੂੰਚਾਉਣ ਦੇ ਖ ਕਲਪ ਬਾਰੇ ਸੂਖਚਤ ਕਰੇਗਾ ਿੇਕਰ 

ਖਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਪਖਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਖ ਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਖ ਪਟਾਰਾ  ਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹ;ੈ  
 

viii) ਬੈਂਖਕੂੰਗ ਓਮਬਡਸਮੈ  ਸਕੀਮ ਬਾਰ ੇਿਾਣਕਾਰੀ ਿ ਤਕ ਡੋਮੇ  ਖ ੱਚ ਰੱਿੋ;  
 

ix) ਗਾਹਕ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਸਿਾ ਾਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਖਕੂੰਗ ਓਮਬਡਸਮੈ  ਦੇ  ਾਮ ਅਤੇ ਸੂੰਪਰਕ  ੇਰਖ ਆਾਂ  ੂੂੰ  ਪਰਦਰਖਸ਼ਤ ਕਰੋ ਖਿਸ ਦੇ 

ਅਖਧਕਾਰ ਿੇਤਰ ਖ ੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਿਾ ਆਉਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਅੱਗੇ, ਬੈਂਕ ਇਹ ਕਰੇਗਾ -  
 

i) ਸਾਰੀਆਾਂ ਰਸਮੀ ਖਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ (ਇਲੈਕਟਰਾਖ ਕ ਸਾਧ ਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਦਰਿ ਕੀਤੀਆਾਂ ਖਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਸਮੇਤ)  ੂੂੰ  ਖਤੂੰ  ਕੂੰਮਕਾਿੀ ਖਦ ਾਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤ ੇਇਕੱ  ਾਿਬ ਸਮਾਾਂ ਅ ਧੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰ  ਲਈ ਕੂੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਿੋ 30 ਖਦ ਾਾਂ ਤੋਂ  ਧੱ  ਾ ਹੋ  ੇ

(ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੱ ਰੈਂਖਕੂੰਗ ਦਆੁਰਾ ਖਸ਼ਕਾਇਤ  ੂੂੰ   ਧਾਉਣ ਅਤ ੇਿਾਾਂਚ ਕਰ  ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਤ ਖਸ਼ਕਾਇਤ ਖ  ਾਰਣ ਲਈ ਜੁ਼ੂੰਮੇ ਾਰ 

ਅੂੰਦਰ ੂੀ ਅਖਧਕਾਰੀ)। 30 ਖਦ ਾਾਂ ਦੀ ਖਮਆਦ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਮੂੰਗੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਗਣੀ 

ਿਾ ੇਗੀ;  
 

ii) ਪੀੜਤ ਗਾਹਕਾਾਂ  ੂੂੰ  ਖਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਖ ਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬੈਂਖਕੂੰਗ ਓਮਬਡਸਮੈ  ਸਕੀਮ ਦੇ  ੇਰ  ੇਪਰਦਾ  ਕਰੇਗਾ ਿੇਕਰ ਗਾਹਕ 

ਖਕਸੇ ਖ  ਾਦ ਦੇ ਖ ਪਟਾਰੇ ਤੋਂ, ਿਾਾਂ ਝਗੜੇ  ਾਲ  ਖਿੱਠਣ ਦੀ ਪਰਖਕਖਰਆ ਦੇ  ਤੀਿੇ ਤੋਂ ਸੂੰਤੁਸ਼ਟ  ਹੀ ਾਂ ਹੈ;  
 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, DBS ਬੈਂਕ a) ਗਾਹਕ ਸੂੰਬੂੰਧ ਸਿਾਪਤ ਕਰ  ਦੇ ਸਮੇਂ,  ੁਕਸਾ ਾਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਦੇ  ਾਲ- ਾਲ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੇ 

ਖ ਸੇ਼ਸ਼ਤਾ ਾਾਂ ਅ ੁਸਾਰ ਕੂੰਮ  ਾ ਕਰ  ਦੇ ਿਾਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਖ ੱਚ, ਸਾਰੀਆਾਂ ਖਧਰਾਾਂ ਦੇ ਅਖਧਕਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇ

ਜੁ਼ੂੰਮੇ ਾਰੀਆਾਂ  ੂੂੰ  ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਹਾਲਾਾਂਖਕ, ਬੈਂਕ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਦੇ ਕਾਰ  ਹੋਣ  ਾਲੇ ਕਈੋ  ੀ  ੁਕਸਾ ਾਾਂ ਲਈ 

ਿ ਾਬਦੇਹ  ਹੀ ਾਂ ਹੋ ੇਗਾ ਿੋ ਇਸਦੇ  ਾਿਬ ਖ ਯੂੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹ  (ਖਿ ੇਂ ਖਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ 

 ੇਰੀਏਬਲਿ ਦੇ ਕਾਰ  ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਆਖਦ)। b) ਯਕੀ ੀ ਕਰੇਗਾ ਖਕ ਗਾਹਕ  ੂੂੰ  ਖਬ ਾਾਂ ਖਕਸੇ ਦੇਰੀ ਅਤ ੇਖਝਿਕ 

ਦੇ ਖਰਫੂੰਡ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਿੇਕਰ ਇਹ ਖਕਸੇ ਖ  ਾਖਦਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਖ ਆਿ/ਿਰਖਚਆਾਂ ਦੇ  ਾਲ) 'ਤ ੇਗਾਹਕ  ੂੂੰ   ਾਿਬ ਸੱ਼ਕ ਤੋਂ 

ਪਰ ੇ ਹੀ ਾਂ ਖਦਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
********************************************************************************** 


