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DBS బ్యాంక్ కస్టమర్ హకకుల పాలస ీ
 

వినియోగదారు రక్షణ అనదేి ఆర్థిక చరే్థకలో అంతర్భాగమ ైన అంశం. అటువంటి రక్షణను మ రుగుపరచడానికి 
దేశీయ అనుభవం మర్థయు గ్లో బల్ బస్ె్ట ప్భాకట్సుల ఆధారంగ్భ కింది సమగర కస్మర్ హకకుల ప్భలసీ 
రూప్ ందించబడ ంది. 
 

DBS కస్టమర్ హకకుల పాలస ీర్థజర్్ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండ యాచ ేనియంత్ాంచబడే బ్యంకకల కస్మరో ప్భాథమిక 
హకకులను ప్ ందుపర్థచంది. ఇది కస్మర్ యొకు హకకులను మర్థయు బ్యంకక యొకు బ్ధ్యతలను కూడా 
వివర్థసుత ంది. క ంటర్ లో, ఫో న లో, ప్ో స్్ట దా్ర్భ, ఇంటర్భకి్వ్ ఎలకభ్ా నిక్ డ వ జైుల దా్ర్భ, ఇంటర్నె ట లో లేదా మర్దే నైా 
పదధత్లో అందించబడ నా, బ్యంక్ లేదా దాని ఏజనంటుో  అందించ ేఅనిె ఉతపతతత లక మర్థయు సవేలకక ఈ ప్భలసీ 
వర్థతసుత ంది. 
 

1. న్యయయమ ైన తీరు గుర ాంచిన హకకు  
కస్మర్ మర్థయు ఆర్థిక సవేల పదాాత ఇదదర్థకట మర్భయదగ్భ వయవహర్థంచే హకకు ఉంటుంది. ఆర్థిక ఉతపతతత లను 
అందించేటపపపడు మర్థయు డ లివర్ీ చసేేటపపపడు కస్మర్ లింగం, వయసుు, మతం, కకలం మర్థయు శభర్రీక 
సభమరియం వంటి కభరణాలప ై అనాయయంగ్భ వివక్ష చూపకూడదు. 
 

ప ై హకకును అనుసర్థంచ, DBS బ్యంక్ – 

 

i) కస్మరోతో అనిె లావభదవేీలలో కనీస పామాణాలను ఏరపరచడం దా్ర్భ చకుని మర్థయు 
నాయయమ నై బ్యంకింగ్ పదధతతలను ప్ో ా తుహ ంచడం; 

 

ii) బ్యంక్ మర్థయు కస్మర్ మధ్య నాయయమ ైన మర్థయు సమానమ నై సంబంధానిె ప్ో ా తుహ ంచడం; 

 

iii) కస్మరోతో తగ్థన విధ్ంగ్భ మర్థయు సముచతంగ్భ హాజరయ్యయ విధ్ంగ్భ బ్యంకక సిబబందకిి శిక్షణ 
ఇవ్డం; 

 

iv) సిబబంద ికస్మరోకక మర్థయు వభర్థ వభయప్భర్భనికి తక్షణమే మర్థయు మర్భయదపూర్కంగ్భ 
హాజరయాయరని నిర్భధ ర్థంచుక ండ ; 

 

v) లింగం, వయసుు, మతం, కకలం, అక్షర్భసయత, ఆర్థిక సిిత్ శభర్రీక సభమరియం మొదల ైన వభటి ఆధారంగ్భ 
కస్మర్ లందర్థతో నాయయంగ్భ వయవహర్థంచండ  మర్థయు ఏ కస్మర్ తోనూ వివక్ష చూపవదుద . అయ్తే, 
బ్యంక్ సభుయల క సం పతాేయకంగ్భ రూప్ ందించబడ న పాతయేక పథకభలక లేదా ఉతపతతత లను కలిగ్థ 
ఉండవచుు. ట్ర్నెట మార్నుట గరర పప లేదా కస్మర్ వ ైవిధ్యం క సం రక్ ంచదగ్థన, వభణిజయపరంగ్భ 
ఆమోదయోగయమ ైన ఆర్థిక హతేతబదధతను ఉపయోగ్థంచవచుు. మహ ళలక లేదా వ నుకబడ న 
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తరగతతల వంటి ప్ో ా తాుహకర చరయలో భ్గంగ్భ బ్యంక్ పథకభలక లేదా ఉతపతతత లను కూడా కలిగ్థ 
ఉండవచుు. ఇటువంటి పథకభలక / ఉతపతతత లక అనాయయమ నై 2 వివక్షకక సమానం కభదు. 
అటువంటి పతాేయక పథకభలక లేదా నిబంధ్నలకక సంబంధించన హతేతబదధత అవసరమ నై చలట 
బ్యంకక దా్ర్భ వివర్థంచబడుతతంది; 

 

vi) అనిె ఉతపతతత లక మర్థయు సవేలను అందిసుత నెపపపడు ప  ైసూతాం వర్థతంపజేయబడ ందని 
నిర్భధ ర్థంచుక ండ ; 

vii) అందించబడ న ఉతపతతత లక మర్థయు సవేలక సంబంధిత చట్్ లక మర్థయు నిబంధ్నలకక 
అనుగుణంగ్భ ఉనాెయని నిర్భధ ర్థంచుక ండ ; 

 

తమ ఖాతాదారులకక ఎలాంట ిఅవభంతర్భలక లేకకండా మర్థయు నాయయమ నై పదదత్లో అందించడం బ్యంక్ యొకు 
పాయతెం అయ్తే, కస్మరుో  బ్యంక్ లావభదేవీలలో మర్భయదపూర్కంగ్భ మర్థయు నిజాయ్తీగ్భ పావర్థతంచాలని 
బ్యంక్ ఆశిసుత ంది. 
బ్యంకక యొకు అంతరెత ఫరి్భయదుల పర్థష్భుర యంతాాంగ్భనిె సంపదాించడానికి మర్థయు బ్యంక్ యొకు 
అంతరెత ఫరి్భయదుల యంతాాంగం కింద వభర్థ అనిె పర్థష్భుర్భలను పూర్థత చసేిన తర్భ్త పతాాయమాెయ వదేకిలను 
సంపదాించడానికి వభర్థ కస్మర్ లను ప్ో ా తుహ ంచడం కూడా బ్యంక్ యొకు పయాతెం. 
 

2. పారదరశకత, న్యయయమ నై మర యు నిజాయితీతో వ్యవ్హర ాంచ ేహకకు 

 

DBS బ్యాంక్ తయను రూప ాంద ాంచ ేఒప్పాందయలక లేదయ ఒప్పాందయలక పారదరశకాంగా ఉాండేలా, సామానుయలకక స్ులభాంగా 
అరథమయియయలా మర యు బ్గా కమయయనికేట్ చేసేలా అనిి ప్రయతయిలక చేయాలి. ఉతపతి్త ధర, స్ాంబాంధ త నష్ాట లక, 
పరర డకకట  ల ైఫ్ స ైకిల్ వినియోగానిి నియాంత్తరాంచే నిబాంధనలక మర యు షరతులక మర యు కస్టమర్ మర యు ఆర థక 
సేవా ప్రదయత యొకు బ్ధయతలక స్పషటాంగా బహిరగతాం చేయబడయలి. కస్టమర్ తగని వాయపారాం లేదయ మారకుట ాంగ్ 
ప్దధతులక, బలవ్ాంతప్ు ఒప్పాంద నిబాంధనలక లేదయ తప్ుపదయర  ప్ట ట ాంచే పరా త్తనిధయయలకక లోబడి ఉాండకూడదు. వార  
స్ాంబాంధాం స్మయాంలో, ఆర థక సేవ్ల ప్రదయత కస్టమర్ ను శారీరక హానితో బెద ర ాంచలేరు, అనవ్స్రమ ైన ప్రభ్వానిి 
చూప్లేరు లేదయ కఠోరమ ైన వేధ ాంప్ులకక పాలపడలేరు. 
 

ప ై హకకును అనుసర్థంచ, బ్యంకక – 

 

 

 

i) పూర్థత ప్భరదరశకతను నిర్భధ ర్థంచండ , తదా్ర్భ కస్మర్ అతను లేదా ఆమ  బ్యంక్ నుండ  
సహతేతకంగ్భ / నాయయంగ్భ ఏమి ఆశించవచలు బ్గ్భ అరిం చసేుక గలరు; 

 

ii) కస్మర్ తో బ్యంక్ వయవహార్భలక ఈకి్టీ, సమగరత మర్థయు ప్భరదరశకత యొకు న ైత్క 
సూతాాలప  ైఆధారపడ  ఉనాెయని నిర్భధ ర్థంచుక ండ ; 
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iii) కస్మర్ లకక దాని ఉతపతతత లక మర్థయు సేవలక, నిబంధ్నలక మర్థయు షరతతలక మర్థయు 
వడడీ  ర్టేుో  / సేవభ ఛార్ీీల గుర్థంచ సపష్మ నై సమాచార్భనిె సరళమ ైన మర్థయు సులభంగ్భ 
అరిమయ్యయ భ్షలో అందించండ  మర్థయు తగ్థనంత సమాచారంతో, వినియోగదారుడు 
ఉతపత్త  యొకు సముచతమ నై మర్థయు సమాచార ఎంపికను సహతేతకంగ్భ ఆశించవచుు; 

 

 

iv) అనిె నిబంధ్నలక మర్థయు షరతతలక నాయయమ ైనవని మర్థయు సంబంధతి హకకులక, 

బ్ధ్యతలక మర్థయు బ్ధ్యతలను సపష్ంగ్భ మర్థయు సులకవ ైన మర్థయు సరళమ నై 
భ్షలో సపష్ంగ్భ మర్థయు సభధ్యమ నైంతవరకక నిర్ేదశించారని నిర్భధ ర్థంచుక ండ ; 
 

v) ఉతపత్తకి సంబంధించన కటలక నష్భ్ లను అలాగ్ ేకస్మర్ కక అతనిక/ిఆమ కక పతాేయకంగ్భ 
పాత్కూలతను కలిగ్థంచే ఏవ నైా లక్షణాలను త లియజేయండ . ఉతపత్త  లేదా సవేతో 
అనుబంధించబడ న అతయంత ముఖయమ ైన నిబంధ్నలక మర్థయు షరతతలక (MITC) 

ఉతపత్తని అందసిుత నెపపపడు కస్మర్ దృష్ి్క ిసపష్ంగ్భ తీసుకకర్భబడతాయ్. సభధారణంగ్భ, 
అటువంటి నిబంధ్నలక కస్మర్ యొకు భవిషయతతత  ఎంపకిను నిర్లధించవని 
నిర్భధ ర్థంచబడుతతంది. 

 

 

vi) వడడీ  ర్టేుో , ఫీజులక మర్థయు ఛార్ీీల సమాచార్భనిె బ్ాంచ లక లేదా వ బ స ైట లోని నోటసీు 
బో రుీ లో లేదా హలె్ప-ల ైన లక లేదా హెల్ప-డ స్టు దా్ర్భ అందించండ  మర్థయు తగ్థన చలట 
కస్మర్ కక నరేుగ్భ త లియజయేబడుతతంది; 
 

vii) వభర్థ వ బ స టై లో ట్ర్థఫ్ ష్ డూయల్ ను పదార్థశంచండ  మర్థయు కస్మర్ యొకు పర్థశీలన 
క సం పాత్ బ్ాంచ లో దాని కభప ీఅందుబ్టులో ఉంచబడుతతంది. బ్ాంచ లో ట్ర్థఫ్ ష్ డూయల్ 
లభయత గుర్థంచ నోటీసును కూడా దాని శభఖలలో పాదర్థశసుత ంది; 

 

 

viii) కస్మర్ ఎంచుకకనె ఉతపతతత లక మర్థయు సవేలకక వర్థతంచే అనిె ఛార్ీీల వివర్భలను, వభర్థ 
ట్ర్థఫ్ ష్ డూయల్ లో అందించండ ; 
 

ix) సవర్థంచన నిబంధ్నలక మర్థయు షరతతలక పభా్వవంతం కభవడానికి కనీసం ఒక న ల 
ముందు కస్మర్ అంగ్ీకర్థంచనటుో గ్భ ఒక లేఖ లేదా ఖాతా సే్ట మ ంట, SMS లేదా 
ఇమ య్ల్ దా్ర్భ నిబంధ్నలక మర్థయు షరతతలోో  ఏద ైనా మారుప గుర్థంచ కస్మర్ కక 
త లియజేయండ ; 
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x) అటువంటి మారుపలక ఒక న ల నోటసీు ఇచున తర్భ్త ఊహ ంచన పభా్వంతో మాతామ ే
రూప్ ందించబడతాయని నిర్భధ ర్థంచుక ండ . కస్మర్ కక అనుకూలమ నై నోటసీు ఇవ్కకండా 
బ్యంక్ ఏద ైనా మారుప చసేనిటోయ్తే, అటువంటి మారుప జర్థగ్థన 30 ర్లజులలోపప 
మారుపను త లియజసేుత ంది. మారుప కస్మర్ కక పతా్కూలంగ్భ ఉంట,ే కనిష్ంగ్భ 30 ర్లజుల 
ముందసుత  నోటసీు అందించబడుతతంది మర్థయు అటువంటి నోటసీు వచున 60 
ర్లజులలోపప సవర్థంచన ఛార్ీీ లేదా వడడీని చ లోించాలిున అవసరం లేకకండా ఖాతాను 
మరసవిేయడానికి లేదా ఏద నైా ఇతర అరహత ఉనె ఖాతాకక మారడానికి కస్మర్ కక 
ఎంపికలను అందించవచుు; 

 

xi) కస్మర్ ఎంచుకకనె ఉతపత్త  / సేవలను నియంత్ాంచే ఏద నైా నిబంధ్నలక మర్థయు 
షరతతలను ప్భటించని / ఉలోంఘ ంచన సందరాంలో విధించబడే జర్థమానాల గుర్థంచ 
సమాచార్భనిె అందించండ ; 

 

 

xii) డ ప్భజిటోప ై బ్యంకకల ప్భలసలీను పబో్లక్ డొమ నై లో పదార్థశంచడం, చ క్ కల క్షన, ఫిర్భయదుల 
పర్థష్భురం, పర్థహారం మర్థయు బకభయ్ల సకేరణ మర్థయు స కూయర్థటీ ర్ీప్ో స షన; 

 

xiii) కస్మర్ లకక సంబంధతి సమాచార్భనిె పూర్థతగ్భ, సర్థగ్భె  మర్థయు నిజాయ్తీగ్భ 
అందించడానికి నిర్థదష్ ఉతపత్తతో వయవహర్థంచే సబిబంద ిసర్ననై శిక్షణ ప్ ందారని 
నిర్భధ ర్థంచుక వడానిక ిపతా్ పయాతెం చయేండ ; 

 

 

xiv) ఒక ఉతపత్త/సవేను ప్ ందడం క సం సమర్థపంచన దరఖాసుత ల అంగ్ీకర్థంచడం/ 
అంగ్ీకర్థంచకప్ో వడం గుర్థంచ బ్యంక్ నిరణయ్ంచన పకాభరం సహేతతకమ ైన వయవధలిో 
దరఖాసుత దారునికి కమరయనికటే చేయాలని నిర్భధ ర్థంచుక ండ  మర్థయు దరఖాసుత ను 
అంగ్ీకర్థంచకప్ో వడానికి / త్రసుర్థంచడానికి గల కభరణాలను వభాతపూర్కంగ్భ 
త లియజేయండ . అటువంటి వయవధి బ్యంక్ వ బ స టై లో మర్థయు నిర్థదష్ ఉతపత్త  లేదా సవే 
యొకు అపిో కషేన లో కూడా త లియజేయబడుతతంద ి

 

 

i) కింది వభటి గుర్థంచన సమాచార్భనిె కనీసం 30 ర్లజుల ముందసుత  నోటసీుతో నిసుందహేంగ్భ 
త లియజేయండ  - 

 

ఎ. నిర్థదష్ ఉతపతతత లను నిలిపవియేడం, 

బ్ల. వభర్థ కభర్భయలయాల ప్భాంతాలోో  మారుపలక 
సి. పని వళేలోో  మారుపలక 



 

Page 5 of 9 

డ . టెలిఫో న నంబరోలో మారుప 

ఇ. ఏద ైనా కభర్భయలయం లేదా శభఖను మరసవిేయడం - 

 

ఉతపత్త/సంబంధ్ం యొకు ల ైఫ్ స ైకలి్ దా్ర్భ సమాచార్భనిె బహ రెతం చయేడం అనదేి కొనసభగుతతనె 
పాకిరయ అని మర్థయు వభరు శరదధగ్భ అనుసర్థసభత రని కూడా ధ్ృవీకర్థసుత ంది. అనిె మారుపలకక 
సంబంధించన సమాచారం కస్మర్ కక ముందసుత గ్భ త లియజసేేందుకక వ బ స టై తో సహా అనిె 
కమరయనికేషన ఛాన ల్ లను ఉపయోగ్థంచాలని నిర్భధ ర్థంచుక ండ ; 
 

xvii) చట్ం మర్థయు/లేదా బ్యంకింగ్ నియంతాణలో ప్ ందుపర్థచన హకకులక మర్థయు బ్ధ్యతల 
ఉతపత్తని వికరయ్ంచ ేసమయంలో కస్మర్ కక సలహా ఇవ్ండ , అలాగ్ే కస్మర్ అనుమానించే, 
కనుగ్ొనే లేదా ఎదుర్ొునె ఏవ నైా కిో ష్మ ైన సంఘటనలను నివేదించాలిున అవసరం ఉంది; 
 

 

xviii) బ్యంక్ సిబబంది, ఉతపత్త  లేదా సవేను ప్ ందడం క సం కస్మర్ ను సంపదాించనపపపడు, 
ఉతపత్త/సవేకక సంబంధించన మొతతం సంబంధిత సమాచార్భనిె అందించడంతోప్భటు, 

వినియోగదారుడు సమాచారంతో కూడ న నిరణయం తీసుకకనలేా చయేడం క సం మార్నుటలో  
అందుబ్టులో ఉనె సభరూపయ ఉతపతతత లప  ైసమాచార వనరులకక దిశభనిర్ేదశం చేయడం; 

 

xix) కస్మర్ కక సహేతతకమ నై లేదా ఒపపందపరమ నై ముందసుత  నోటసీు ఇవ్కకండా కస్మర్ 
సంబంధానిె రదుద  చయేకూడదు; 

 

xx) ఖాతా సే్ట మ ంట లక/ప్భస్ట బుక్ లక, అలర్్ లక, ప్ోా డక్్ పనితీరు గుర్థంచ సకభలంలో సమాచారం, 

టర్్ డ ప్భజిటో మ చూయర్థటీ మొదల ైన బ్యంకక రంగ్భలోో  ర్నగుయలర్ ఇన పపట లను అందించడం దా్ర్భ 
కస్మర్ కక అతని/ఆమ  ఖాతా, ఆర్థిక సంబంధాల నిర్హణ క సం అందుబ్టులో ఉనె అనిె 
మార్భె లోో  సహాయం చయేండ . 
 

xxi) అనిె మార్నుటింగ్ మర్థయు పామోషనల్ మ టరీ్థయల్ సపష్ంగ్భ ఉనాెయని మర్థయు తపపపదార్థ 
పటి్ంచలే లేవని నిర్భధ ర్థంచుక ండ ; 
 

xxii) శభర్రీక హానితో కస్మర్ ను బదెిర్థంచడం, పాభ్వం చూపడం లేదా అసమంజసమ ైన వధేింపపగ్భ 
సహతేతకంగ్భ భ్వించబడ ేపావరతనలో ప్భలగె నకూడదు. సభధారణ సర్నైన వభయప్భర పదధతతలకక మాతమాే 
కటు్ బడ  ఉండలేా చూసుక ండ . 
 

xxiii) ఉతపతతత లక/సవేలప ై రుసుములక మర్థయు ఛార్ీీలక మర్థయు దాని స్రకుర్ కస్మర్ కక 
అసమంజసంగ్భ లేవని నిర్భధ ర్థంచుక ండ  
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3. స్ూటబిలిటీ హకకు 

 

DBS బ్యాంక్ అాంద ాంచే ఉతపతుి లక కస్టమర్ యొకు అవ్స్రాలకక అనువ్ుగా ఉాంట్యి మర యు కస్టమర్ యొకు 
ఆర థక ప్ర సథథతులక మర యు అవ్గాహన యొకు అాంచన్య ఆధయరాంగా ఉాంట్యి. 
 

ప ై హకకును అనుసర్థంచ, బ్యంకక – 

 

 

i) వికరయానికి ముందు వినియోగదారులకక ఉతపతతత ల అనుకూలతను అంచనా వయేడానిక ిబో రుీ  
ఆమోదించన విధానానిె కలిగ్థ ఉందని నిర్భధ ర్థంచుక ండ ; 
 

ii) వికరయ్ంచన లేదా అందించన ఉతపత్త  లేదా సవే కస్మర్ అవసర్భలకక తగ్థనదని మర్థయు అద ిచసేని అంచనా 
ఆధారంగ్భ కస్మర్ యొకు ఆర్థిక సిిత్ మర్థయు అవగ్భహనకక అనుచతమ ైనద ికభదని నిర్భధ ర్థంచుక వడానిక ి
పాయత్ెంచండ . అటువంటి అంచనా దాని ర్థకభరుీ లలో తగ్థన విధ్ంగ్భ నమోదు చేయబడుతతంది 

 

iii) మరడవ పక్షం ఆర్థిక ఉతపతతత లను మార్నుటింగ్ చయేడానికి మర్థయు పంపణిీ చయేడానికి బో రుీ  ఆమోదించన 
విధానానిె రూప్ ందించన తర్భ్త, మరడవ పక్షం ఉతపతతత లను వికరయ్ంచడానికి అధకిభరం ఉనెటోయ్తే 
మాతామ ేవికరయ్ంచండ ; 

 

iv) బ్యంక్ నుండ  ప్ ందే ఏద నైా సవే క సం కి్డ్-ప్ోా -క గ్భ ఏద నైా మరడవ పక్ష ఉతపతతత లకక సబ స ర్య్బ 
చేయమని కస్మర్ ను బలవంతం చేయకూడదు; 

 

v) మరడవ పక్ష ఉతపతతత లతో సహా వికరయ్ంచబడుతతనె ఉతపతతత లక లేదా అందించబడుతతనె సవేలక, పసాుత త 
నియమాలక మర్థయు నిబంధ్నలకక అనుగుణంగ్భ ఉనాెయని నిర్భధ ర్థంచుక ండ ; 

 

vi) కస్మర్ కక ఉతపత్త  యొకు అనుకూలతను నిర్భధ ర్థంచడానికి బ్యంక్ క ర్థన అనిె సంబంధతి మర్థయు 
సహతేతకమ నై సమాచార్భనిె వ ంటనే మర్థయు నిజాయ్తీగ్భ అందించడానిక ితన బ్ధ్యత గుర్థంచ కస్మర్ కక 
త లియజేయండ . 
 

4. గోప్యత హకకు 

 

ఆర థక సవే్ల ప్రదయతకి నిర ిషట  స్మమత్తని అాంద ాంచినటలయితే లేదయ చటటాం ప్రకారాం అటువ్ాంట  స్మాచయరానిి అాంద ాంచడాం 
అవ్స్రాం లేదయ అద  తప్పనిస్ర  వాయపార ప్రయోజనాం కోస్ాం అాంద ాంచబడినటలయితే (ఉదయహరణకక, కకడెిట్ స్మాచయర 
కాంప నీలకక) కస్టమరల వ్యకిిగత స్మాచయరాం గోప్యాంగా ఉాంచబడయలి. తప్పనిస్ర  వాయపార ప్రయోజన్యల గుర ాంచి 
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కస్టమర్ కక ముాందుగా తెలియజేయాలి. కస్టమర్ లక తమ గోప్యతకక భాంగాం కలిగ ాంచే అనిి రకాల కమయయనికషేన లక, 
ఎలకాటా నిక్ లేదయ ఇతర వాట  నుాండి రక్షణ ప ాందే హకకును కలిగ  ఉాంట్రు. 
 

ప ై హకకును అనుసర్థంచ, బ్యంకక – 

i) కస్మర్ యొకు వయకితగత సమాచార్భనిె వయకితగతమ నైదిగ్భ మర్థయు గ్లపయమ నైదిగ్భ 
పర్థగణసిుత ంది(కస్మర్ మాతో బ్యంకింగ్ చేయనపపటకిట), మర్థయు, ఒక సభధారణ నియమం వల , 
అటువంటి సమాచార్భనిె దాని అనుబంధ్ సంసిలక/అసో సయి్యట లక, టెై-అప్ సంసిలక మొదల ైన వభటితో 
సహా ఏ ఇతర వయకిత/సంసిలకక ఏ పాయోజనం క సం అయ్నా బహ రెతం చయేకూడదు: 

 

ఎ. కస్మర్ అటువంటి వభటిని బహ రెతం చయేడానిక ివభాతపూర్కంగ్భ సపష్ంగ్భ అధికభరం ఇచాురు 

బ్ల. బహ రెతం చట్ం / నియంతాణ దా్ర్భ నిరబంధించబడుతతంది; 
సి. పాజల పాయోజనాల దృష్భ్ య వ లోడ ంచాలిున బ్ధ్యత బ్యంకకకక ఉంది 
డ . బ్యంకక తన పాయోజనాలను బహ రెతం చయేడం దా్ర్భ రక్ ంచుక వభలి 

ఇ. ఇద ికనరడ ట ఇనఫర్ే్ షన కంప నీలక లేదా రుణ సేకరణ ఏజననీులకక డ ఫభల్్ ను బహ రెతం చయేడం వంటి 
నియంత్తా తపపనిసర్థ వభయప్భర పాయోజనం క సం 

 

ii) అటువంటి అవకభశం ఉనె తపపనిసర్థ బహ రెతం చయేాలిున అంశభలక వభాతపూర్కంగ్భ కస్మర్ కక 
వ ంటనే త లియజేయబడుతాయని నిర్భధ ర్థంచుక ండ  
 

iii) మార్నుటింగ్ పాయోజనం క సం కస్మర్ యొకు వయకితగత సమాచార్భనిె ఉపయోగ్థంచకూడదు లేదా ష్ేర్ 
చేయకూడదు 

iv) కస్మర్ దీనికి పతాేయకంగ్భ అధకిభరం ఇచాురు; 

 

v) కస్మరోతో కమరయనికటే చసేుత నెపపపడు టెలికభం ర్నగుయలేటర్ ీఅథార్థట ీఆఫ్ ఇండ యా జార్ ీచేసని టలెికభం 
కమర్థియల్ కమరయనికేషను కస్మర్ పిాఫర్నను ర్నగుయలేషను, 2010 (నషేనల్ కస్మర్ పిఫార్నను ర్థజిసీ్ ర)కి 
కటు్ బడ  ఉండాలి. 

 

5. ఫథరాయదుల ప్ర ష్ాురాం మర యు ప్ర హారాం హకకు 

 

అాంద ాంచే ఉతపతుి లకక ఆర థక సవే్ల ప్రదయతను జవాబుదయరీగా ఉాంచడయనికి మర యు ఏవ ైన్య చలెకల బ్టు అయియయ 
ఫథరాయదులను ప్ర షుర ాంచేాందుకక స్పషటమ నై మర యు స్ులభమ ైన మారాగ నిి కలిగ  ఉాండట్నికి కస్టమర్ కక హకకు 
ఉాంద . ప ర వ ైడర్ తన మయడవ్ ప్క్ష ఉతపతుి ల వికెయాం నుాండ ిఉతపనిమయియయ ఫథరాయదుల ప్ర ష్ాురానిి కూడయ 
స్ులభతరాం చేయాలి. ఫ ైన్యనిియల్ స్రీీస స్ ప ర వ ైడర్ తప్పనిస్ర గా తప్ుపలక, ప్రవ్రినలో లోపాలక, అలాగే ప ర వ ైడర్ 
వ్లల  లేదయ మరేదెనై్య ప్నితీరులో వ ైఫలయాం లేదయ ప్నితీరులో జాపాయలను భరిీ చేయడయనికి దయని విధయన్యనిి 
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తప్పనిస్ర గా తెలియజేయాలి. అటువ్ాంట  స్ాంఘటనలక జర గ నప్ుపడు పాలసీ తప్పనిస్ర గా కస్టమర్ యొకు 
హకకులక మర యు విధులను నిరిేశిస్ుి ాంద . 
 

ప ై హకకును అనుసర్థంచ, DBS బ్యంక్ – 

 

 

i)  తపపప జర్థగ్ ేఅనిె విషయాలతో దయతో మర్థయు చురుకకగ్భ వయవహర్థసుత ంది; 
 

ii) తపపపలను వ ంటనే సర్థదదిుద తతంది; 
 

iii) తపపపగ్భ మర్థయు ప్ రప్భటున వర్థతంచబడ న ఏద నైా ఛార్ీీని రదుద  చేసుత ంద;ి 

 

iv) లోప్భలను బటి్  కస్మర్ కక సంభవించే ఏద నైా పాతయక్ష ఆర్థిక నష్భ్ నికి బదులకగ్భ కస్మర్ కక 
పర్థహారం చ లోిసుత ంది. 

 

బ్యంకక కూడా వీటిని చసేుత ంద ి- 

 

 

i) కస్మర్ క సం అందుబ్టులో ఉనె ఫిర్భయదుల పర్థష్భుర పాకిరయతో సహా దాని కస్మర్ ఫిర్భయదుల 
పర్థష్భుర విధానానిె పబో్లక్ డొమ ైన లో ఉంచడం; 

 

ii) నిర్ీణత సమయం లోపప మర్థయు అంగ్ీకర్థంచన ఒపపంద నిబంధ్నలకక అనుగుణంగ్భ కస్మర్ 
లావభదవేీలను నిర్హ ంచడంలో / పర్థషుర్థంచడంలో జాపయం / లోప్భలకక పర్థహారం విధానానిె 
పబో్లక్ డొమ ైన లో ఉంచడం; 

 

iii) దృఢమ నై మర్థయు పతా్సపందంిచే ఫిర్భయదుల పర్థష్భుర పకాిరయను కలిగ్థ ఉండలేా చూసుక వడం 
మర్థయు కస్మర్ దా్ర్భ సంపదాించబడే ఫిర్భయదుల పర్థష్భుర అధకిభర్భనిె సపష్ంగ్భ సూచంచడం; 

 

iv) ఫిర్భయదుల పర్థష్భుర యంతాాంగ్భనిె వినియోగదారులకక సులభంగ్భ అందుబ్టులో ఉంచడం; 

 

v) ఫిర్భయదు ఎలా చేయాలి, అటువంటి ఫిర్భయదు ఎవర్థకి చేయాలి, ఎపపపడు పతాతయతతరం ఆశించాలి 
మర్థయు ఫలితంతో కస్మర్ సంతృపిత  చ ందకప్ో తే ఏమి చేయాలి అనే విషయాల గుర్థంచ కస్మర్ కక 
సలహా ఇవ్డం; 

 

vi) ఫిర్భయదుల పర్థష్భుర అథార్థట ీ/ నోడల్ అధికభర్థ పరేు, చరునామా మర్థయు సంపదాింపప వివర్భలను 
పాదర్థశంచడం. ఫిర్భయదుల పర్థష్భురం క సం సమయ పర్థమిత్ సపష్ంగ్భ పాదర్థశంచబడుతతంద ి/ 
అనిె సర్ీ్స్ట డ లివర్ీ సభి నాలోో  అందుబ్టులో ఉంటుంది; 
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vii) ముందుగ్భ నిరణయ్ంచన సమయం లోపప ఫిర్భయదు పర్థషుర్థంచబడకప్ో తే, ఫరి్భయదుదారుకక తన 
ఫిర్భయదును బ్యంకింగ్ అంబుడ్ు మన కక ప ంచే ఎంపిక గుర్థంచ త లియజేయడం; 

 

viii) బ్యంకింగ్ అంబుడ్ు మన పథకం గుర్థంచ పబో్లక్ డొమ నై సమాచార్భనిె ఉంచడం; 

 

ix) కస్మర్ కభంట్క్్ ప్భయ్ంటో వదద  బ్యంక్ బ్ాంచ ఎవర్థ అధికభర పర్థధలిోక ివసుత ందో  ఆ బ్యంకంిగ్ 
అంబుడ్ు మన పేరు మర్థయు సంపదాింపప వివర్భలను పాదర్థశంచడం. 

 

 

ఇంకభ, బ్యంక్ వీటిని చసేుత ంది - 

 

 

i) అనిె అధికభర్థక ఫరి్భయదులను (ఎలకభ్ా నిక్ మార్భె ల దా్ర్భ దాఖల ైన ఫరి్భయదులతో సహా) మరడు పని 
ర్లజులలోపప అంగ్ీకర్థంచ, 30 ర్లజులకక మించకకండా సహేతతకమ ైన వయవధలిో పర్థషుర్థంచడానికి పని 
చేసుత ంది (అతతయనెత శరరణి అంతరెత అధకిభర్థ దా్ర్భ ఫరి్భయదు యొకు తీవతా మర్థయు పర్థశీలన 
సమయంతో సహా. ఫిర్భయదుల పర్థష్భురం క సం). కస్మర్ నుండ  క ర్థన అనిె అవసరమ ైన 
సమాచారం అందుకకనె తర్భ్త 30 ర్లజుల వయవధి ల కిుంచబడుతతంది; 
 

ii) వివభద పర్థష్భురంతో లేదా వివభద నిర్హణ పాకిరయ ఫలితంతో కస్మర్ సంతృపిత  చ ందకప్ో తే ఫిర్భయదు 
పర్థష్భురం క సం బ్యంకింగ్ అంబుడ్ు మన సీుమ్ వివర్భలను బ్ధిత కస్మర్ లకక అందసిుత ంది; 

 

అదనంగ్భ, DBS బ్యంక్ ఎ) కస్మర్ సంబంధానిె ఏరపరుచుకకన ేసమయంలో, స పసఫిికషేన ల పాకభరం ఉతపతతత లక 
పని చయేని సందరాంలో లేదా తపపప జర్థగ్థనపపపడు, నష్భ్ లకక బ్ధ్యత, అలాగ్ే అనిె ప్భర్ీ్ల హకకులక మర్థయు 
బ్ధ్యతలను సపష్ంగ్భ త లియజేసుత ంది. ఏది ఏమ నైపపటకిట, దాని సహేతతకమ నై నియంతాణకక మించన (మార్నుట 
మారుపలక, మార్నుట వేర్థయబుల్ు కభరణంగ్భ ఉతపత్త  యొకు పనితీరు మొదల ైనవి) ఇతర పర్థసిితతల వలో కలిగ్ే 
నష్భ్ లకక బ్యంక్ బ్ధ్యత వహ ంచదు. బ్ల) ఏద నైా వివభదాసపద లావభదవేీప  ై(వడడీ/ఛార్ీీలతో ప్భటు) కస్మర్ కక 
సహతేతకమ నై సందేహానికి మించ చూపలేకప్ో తే, కస్మర్ కక ఎలాంట ిఆలసయం మర్థయు అభయంతరం లేకకండా 
ర్ీఫండ్ చేయబడ ందని నిర్భధ ర్థంచుక ండ . 
 

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


