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ದೂರುಗಳು ಮತ್ುು ಕುುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಪರಿಹಾರ 

ಡಿಬಿಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಾಂಡಿಯ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಡಿಬಿಐಎಲ್) ನಲಿಿ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಗ್್ಾಹಕರಿಗ್ೆ ಅಹಹವ್ದ 
ಅತುಯತತಮ್ ಸೆೀವೆಯನುು ಮ್ತಾ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಾಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಲ್ು ನ್ವು ಬಯಸುತೆತೀವೆ. 

ಡಿಬಿಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಾಂಡಿಯ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಡಿಬಿಐಎಲ್ ಅಥವ್ "ಬ್ಯಾಂಕ್" ಅನುು ಇನುು ಮ್ುಾಂದೆ ಕರೆಯಲ್ಗುತತದೆ) 
ಡಿಬಿಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಡಿಬಿಎಲ್) ನ ಸಾಂಪೂರ್ಹ ಮ್ಲಿೀಕತವದ ಅಾಂಗಸಾಂಸೆಯೆ್ಗಿದೆ (ಡಬೊಿೂಒಎಸ್). ಇದು 
ಸಿಾಂಗ್್ಪುರದಲಿಿ ಪಾಧ್ನ ಕಚೆೀರಿ ಹೆೊಾಂದಿದೆ. ಉತತಮ್ ಅಭ್್ಯಸಗಳ್ನುು ಹಾಂಚಿಕೆೊಳ್ಳಳವ ವಿಷಯವ್ಗಿ, ಡಿಬಿಎಸ್ 
ಸಮ್ೊಹದ ("ಗುಾಂಪು" ಅಥವ್ "ಇನುು ಮ್ುಾಂದೆ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗುಾಂಪು" ಎಾಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ) ಕನಷಠ ಸಿವೀಕ್ರ 
ಮ್ನದಾಂಡವನುು ಪೂರೆೈಸಲ್ಗಿದೆ ಎಾಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಲ್ು ಸಾಂಕೀರ್ಹ, ದಿೀರ್ಹ ಅವಧಿ, ದೆೊಡಡ ಅಥವ್ ಪಾಮ್ುಖ 
ವಹಿವ್ಟುಗಳ ೆಾಂದಿಗ್ೆ ವಯವಹರಿಸುವ್ಗ ಡಿಬಿಐಎಲ್ ಡಿಬಿಎಲ್ು ಅನುಭವ ಮ್ತುತ ಪರಿರ್ತ್ಯನುು ಸೆಳೆಯುತತದೆ. ಇದಲ್ಿದೆ 
ಡಿಬಿಐಎಲ್ ಡಿಬಿಎಲ್ ಸೊಚಿಸಿದ ಕೆಲ್ವು ನೀತ್ಗಳ್ಳ ಮ್ತುತ ಮ್ನದಾಂಡಗಳ್ನುು ಪರಿಗಣಿಸುತತದೆ ಮ್ತುತ 
ಕ್ಯ್ಹಚರಣೆಗಳ್ಳ ಗುಾಂಪಿನ ಕನಷಠ ಸಿವೀಕ್ರ ಮ್ನದಾಂಡಗಳ್ನುು ಪೂರೆೈಸುತತವೆ ಎಾಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಲ್ು 
ಭ್್ರತ್ೀಯ ನಬಾಂಧನೆಗಳ್ನುು ಅಳ್ವಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಳತತವೆ. 

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿವೀಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಿ ದೊರುಗಳ್ನುು ದ್ಖಲಿಸಲ್ಗಿದೆ, ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಲ್ಗಿದೆ ಮ್ತುತ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಗಿದೆ ಎಾಂದು 
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಳವುದು ಮ್ತಾವಲ್ಿದೆ, ಗ್್ಾಹಕರಿಗ್ೆ ವಿವರವ್ದ ಸಲ್ಹೆಯಾಂದಿಗ್ೆ ಗ್್ಾಹಕರ ದೊರುಗಳ್ನುು ಸರಿಯ್ದ 
ಮ್ತುತ ಸಮ್ಯಕೆೆ ಅನುಗುರ್ವ್ಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಗಿದೆ ಎಾಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಲ್ು ಪರಿಣ್ಮ್ಕ್ರಿ ಮೀಲಿವಚ್ರಣೆ / 
ಉಲ್ಬರ್ಗ್ೆೊಳ್ಳಳವ ಕ್ಯಹವಿಧ್ನವನುು ಖಚಿತಪಡಿಸುತತದೆ. 

ಗ್್ಾಹಕರ ಕುಾಂದುಕೆೊರತೆ ನವ್ರಣ್ ನೀತ್ಯು ಗ್್ಾಹಕರ ಕುಾಂದುಕೆೊರತೆಗಳ್ನುು ಪರಿಹರಿಸುವ ಚೌಕಟಟನುು ರೊಪಿಸುತತದೆ. 
ಪ್ಲಿಸಿಯು ಸ್ವಹಜನಕ ಡೆೊಮೀನ್ ನಲಿಿ (ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ಮ್ತುತ ಶ್ಖೆಗಳ್ಳ) ಲ್ಭಯವಿರುವುದನುು ಬ್ಯಾಂಕ್ 
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಬೆೀಕು. 
 

ಬಾಯುಂಕಿನ ಕುುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ನಿೀತಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ತ್ತ್ವಗಳನುು ಅನುಸರಿಸುತ್ುದೆ: 

• ಎಲ್ಿ ಸಮ್ಯದಲ್ೊಿ ಗ್್ಾಹಕರನುು ನ್ಯಯಯುತವ್ಗಿ ನಡೆಸಿಕೆೊಳ್ಳಲ್ಗುತತದೆ. 

• ಗ್್ಾಹಕರು ಎತುತವ ದೊರುಗಳ್ನುು ಸೌಜನಯದಿಾಂದ ಮ್ತುತ ಸಮ್ಯೀಚಿತ ರಿೀತ್ಯಲಿಿ ನಭ್್ಯಿಸಲ್ಗುತತದೆ. 

• ಗ್್ಾಹಕರಿಗ್ೆ ಸಾಂಸೆೆಯಳ್ಗ್ೆ ತಮ್ಮ ದೊರುಗಳ್ನುು ಎಸೆಲೆೀಟ್ ಮ್ಡುವ ಮ್ಗಹಗಳ್ ಬಗ್ೆೆ ಮ್ತುತ ಅವರ 
ದೊರುಗಳ್ ಪರಿಹ್ರದಿಾಂದ ತೃಪತರ್ಗದಿದದರೆ ಅವರ ಹಕುೆಗಳ್ ಬಗ್ೆೆ ಮ್ಹಿತ್ ನೀಡಲ್ಗುತತದೆ. 

• ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದೆೊಯೀಗಿಗಳ್ಳ ಗ್್ಾಹಕರ ಹಿತ್ಸಕತಗಳಿಗ್್ಗಿ ಸದ್ಾವನೆಯಿಾಂದ ಮ್ತುತ ಪೂವ್ಹಗಾಹವಿಲ್ಿದೆ ಕೆಲ್ಸ 
ಮ್ಡುತ ತ್ರೆ. 

ಅನವಯಿಕತೆ / ವಾಯಪ್ತು: 
ಈ ನೀತ್ಯು ಬ್ಯಾಂಕನ ಎಲ್ಿ ಗ್್ಾಹಕರಿಗ್ೆ ಅನವಯಿಸುತತದೆ. 
 

ಚಾನಲ್ ಗಳು: 
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ಯ್ವುದೆೀ ಹಾಂತದಲಿಿ, ನಮ್ಮ ಸೆೀವ್ ಮ್ಟಟಗಳ್ಳ ನಮ್ಮ ನರಿೀಕ್ಷೆಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಗುರ್ವ್ಗಿಲ್ಿ ಎಾಂದು ನೀವು ಭ್್ವಿಸಿದರೆ, ನೀವು 
ಏನು ಮ್ಡಬಹುದು ಎಾಂಬುದು ಇಲಿಿದೆ: 

ಗ್್ಾಹಕರು ತಮ್ಮ ದೊರುಗಳ್ನುು ದ್ಖಲಿಸಲ್ು/ ಅವರ ಪಾತ್ಕಾಯೆಯನುು ಹಾಂಚಿಕೆೊಳ್ಳಲ್ು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನೆೀಕ ಚ್ನೆಲ್ 
ಗಳ್ನುು ಒದಗಿಸುತತದೆ. ಗ್್ಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ಕಾಯೆಯನುು ಹಾಂಚಿಕೆೊಳ್ಳಲ್ು ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಚ್ನೆಲ್ ಗಳ್ನುು ಆಯೆೆ 
ಮ್ಡಬಹುದು ಅಥವ್ ಅವರ ದೊರುಗಳ್ನುು ಸೊಕತವ್ಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲ್ು ಕಳ್ಳಹಿಸಬಹುದು. 

ಪಾತ್ಕಾಯೆ ನೀಡಲ್ು ಅಥವ್ ತಮ್ಮ ದೊರನುು ಕಳ್ಳಹಿಸಲ್ು ಬಯಸುವ ಗ್್ಾಹಕರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲಿಿ ಲ್ಭಯವಿರುವ ಕೆಳ್ಗಿನ 
ಚ್ನಲ್ ಗಳ್ನುು ಬಳ್ಸಬಹುದು: 

ಕಸಟಮ್ರ್ ಕೆೀರ್ 

(ಬ್ಯಾಂಕಾಂಗ್ ಸಾಂಬಾಂಧಿತ, ಕೆಾಡಿಟ್ ಕ್ಡ್ಹ ಗಳ್ನುು ಹೆೊರತುಪಡಿಸಿ): ನಮ್ಮ 24 ಗಾಂಟೆಗಳ್ 
ಗ್್ಾಹಕ ಸೆೀವ್ ಸಹ್ಯವ್ಣಿ ಸಾಂಖೆಯ 1860 210 3456/1860 267 1234 ಅಥವ್ 
ನಮ್ಮ ಸ್ಗರೆೊೀತತರ ಗ್್ಾಹಕ ಸೆೀವ್ ಸಾಂಖೆಯ 91-44-66854555 ಅನುು ಸಾಂಪಕಹಸಿ. 
 

ಹಿಾಂದಿನ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಇಎಲಿವಬಿ) ನ ಚಿಲ್ಿರೆ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಗ್ ಸೆೀವೆಗ್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ 
ಪಾಶೆುಗಳಿಗ್ೆ - ನಮ್ಮ 24 ಗಾಂಟೆಗಳ್ ಗ್್ಾಹಕ ಸೆೀವ್ ಸಹ್ಯವ್ಣಿ ಸಾಂಖೆಯ 1860 267 

4567 ಅಥವ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಗರೆೊೀತತರ ಗ್್ಾಹಕ ಸೆೀವ್ ಸಾಂಖೆಯ 91-44-69046600 ಅನುು 
ಸಾಂಪಕಹಸಿ. 
 

(ಕೆಾಡಿಟ್ ಕ್ಡ್ಹ ಗಳಿಗ್ೆ ಮ್ತಾ): ನಮ್ಮ 24 ಗಾಂಟೆಗಳ್ ಕೆಾಡಿಟ್ ಕ್ಡ್ಹ ಸೆೀವ್ 
ಸಹ್ಯವ್ಣಿ ಸಾಂಖೆಯ 18602676789 ಅಥವ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಗರೆೊೀತತರ ಗ್್ಾಹಕ ಸೆೀವ್ 
ಸಾಂಖೆಯ +9144 69046789 ಅನುು ಸಾಂಪಕಹಸಿ. 
 

(ಬ್ಯಾಂಕಾಂಗ್ ಸಾಂಬಾಂಧಿತ, ಕೆಾಡಿಟ್ ಕ್ಡ್ಹ ಗಳ್ನುು ಹೆೊರತುಪಡಿಸಿ): ನಮ್ಮ 24 ಗಾಂಟೆಗಳ್ 
ಗ್್ಾಹಕ ಸೆೀವ್ ಸಹ್ಯವ್ಣಿ ಸಾಂಖೆಯ 1860 210 3456/1860 267 1234 ಅಥವ್ 
ನಮ್ಮ ಸ್ಗರೆೊೀತತರ ಗ್್ಾಹಕ ಸೆೀವ್ ಸಾಂಖೆಯ 91-44-66854555 ಅನುು ಸಾಂಪಕಹಸಿ. 

ಹಿಾಂದಿನ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಇಎಲಿವಬಿ) ನ ಚಿಲ್ಿರೆ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಗ್ ಸೆೀವೆಗ್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ 
ಪಾಶೆುಗಳಿಗ್ೆ - ನಮ್ಮ 24 ಗಾಂಟೆಗಳ್ ಗ್್ಾಹಕ ಸೆೀವ್ ಸಹ್ಯವ್ಣಿ ಸಾಂಖೆಯ 1860 267 

4567 ಅಥವ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಗರೆೊೀತತರ ಗ್್ಾಹಕ ಸೆೀವ್ ಸಾಂಖೆಯ 91-44-69046600 ಅನುು 
ಸಾಂಪಕಹಸಿ.  

 

 

(ಕೆಾಡಿಟ್ ಕ್ಡ್ಹ ಗಳಿಗ್ೆ ಮ್ತಾ): ನಮ್ಮ 24 ಗಾಂಟೆಗಳ್ ಕೆಾಡಿಟ್ ಕ್ಡ್ಹ ಸೆೀವ್ 
ಸಹ್ಯವ್ಣಿ ಸಾಂಖೆಯ 18602676789 ಅಥವ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಗರೆೊೀತತರ ಗ್್ಾಹಕ ಸೆೀವ್ 
ಸಾಂಖೆಯ +9144 69046789 ಅನುು ಸಾಂಪಕಹಸಿ. 
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ಇ-ಮೀಲ್: 

• ರಿಟೆೀಲ್ ಗ್್ಾಹಕರು (ಡಿಜಿಬ್ಯಾಂಕ್/ಟೆಾಷಸ್ಹ ಕಸಟಮ್ಸ್ಹ/(ಕೆಾಡಿಟ್ ಕ್ಡ್ಹ 
ಗಳ್ನುು ಹೆೊರತುಪಡಿಸಿ)) customercareindia@dbs.com, 

• ಹಿಾಂದಿನ LVB ನೆಟ್ ವಕ್ಹ ನ ಸೆೀವೆಗ್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಪಾಶೆುಗಳಿಗ್ೆ ದಯವಿಟುಟ 
ಭ್ೆೀಟಿ ನೀಡಿ 

• ಕೆಾಡಿಟ್ ಕ್ಡ್ಹ ಗ್್ಾಹಕರು supercardcare@dbs.com ನಲಿಿ ಇಮೀಲ್ 
ಮ್ಡಬಹುದು 

• ಕ್ರ್ಪಹರೆೀಟ್ ಗ್್ಾಹಕರು BusinessCarein@dbs.com ನಲಿಿ ಇಮೀಲ್ 
ಮ್ಡಬಹುದು 

ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕೆೀರ್ 

ಕ್ರ್ಪಹರೆೀಟ್ ಗ್್ಾಹಕರು 1800 103 6500 / 1800 419 9500 / +91 44 4334 6600 

(ಸ್ಗರೆೊೀತತರ ಸಾಂಖೆಯ) ನಲಿಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕೆೀರ್ ಅನುು ಸಾಂಪಕಹಸಬಹುದು. ಆಪರೆೀಶನ್ 
ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕೆೀರ್ ಸೆೊೀಮ್ವ್ರದಿಾಂದ ಶುಕಾವ್ರದವರೆಗ್ೆ, ಬೆಳಿಗ್ೆೆ 10.00 ರಿಾಂದ ಸಾಂಜೆ 
7.00 ರವರೆಗ್ೆ (ಸ್ವಹಜನಕ ರಜ್ದಿನಗಳ್ನುು ಹೆೊರತುಪಡಿಸಿ). 
 

ಇ-ಮೀಲ್: ಡಿಬಿಎಸ್ ಇಾಂಡಿಯ್ ಕ್ರ್ಪಹರೆೀಟ್ ಗ್್ಾಹಕರು 
BusinessCarein@dbs.com ನಲಿಿ ನಮ್ಗ್ೆ ಪತಾ ಬರೆಯುವ ಮ್ೊಲ್ಕ ನಮ್ಗ್ೆ ಇಮೀಲ್ 
ಮ್ಡಬಹುದು 

ಬ್ಾಾಂಚ್ : ದಯವಿಟುಟ ನಮ್ಮ ಸಾಂಬಾಂಧಿತ ಬ್ಾಾಂಚ್ ಕಸಟಮ್ರ್ ಸವಿೀಹಸ್ ಮ್ಯನೆೀಜರ್ ಗಳಿಗ್ೆ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಸೆಯಗಳ್ಳ / 
ಕ್ಳ್ಜಿಗಳ್ ವಿವರಗಳ್ನುು ನೀಡಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಹಿಾಂದಿನ LVB ನೆಟ್ ವಕ್ಹ ಗ್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಕುಾಂದುಕೆೊರತೆಗಳಿಗ್್ಗಿ, 

ಗ್್ಾಹಕರು eLVB ಶ್ಖೆಗಳಿಗ್ೆ ಭ್ೆೀಟಿ ನೀಡಬಹುದು. 
ನಮ್ಮ ದೊರಿಗ್ೆ ನ್ವು 3 ಕೆಲ್ಸದ ದಿನಗಳ್ಲಿಿ ಪಾತ್ಕಾಯಿಸುತೆತೀವೆ. 

ಎಸಕಲೆೀಶನ್ ಹುಂತ್ಗಳು 
ಹುಂತ್ 1 - ನಗರ ಮುಖ್ಯಸಥರು / ಶಾಖಾ ವ್ಯವ್ಸ್ಾಥಪಕರು 

ಒಾಂದುವೆೀಳ  ೆ ನಮ್ಮ ಕಸಟಮ್ರ್ ಸವಿೀಹಸ್ ಮ್ಯನೆೀಜರ್ ಗಳ್ಳ 3 ಕೆಲ್ಸದ ದಿನಗಳ್ ಒಳ್ಗ್ೆ ನಮ್ಮನುು ಸಾಂಪಕಹಸಲ್ು 
ವಿಫಲ್ರ್ದರೆ, ಅಥವ್ ನೀವು ಪಾತ್ಕಾಯೆಯಿಾಂದ ತೃಪತರ್ಗದಿದದರೆ, ದಯವಿಟುಟ ಸಿಟಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಹೆಡ್/ಕಿಸಟರ್ 
ಹೆಡ್/ಬ್ಾಾಂಚ್ ಹೆಡ್ ಗ್ೆ ಪತಾ ಬರೆದು, ಕ್ಳ್ಜಿಯ ವಿವರಗಳ್ನುು ವಿವರಿಸಿ. ನಗರ ವಯವಹ್ರ ಮ್ುಖಯಸೆರು/ಶ್ಖ್ 
ಮ್ುಖಯಸೆರು/ಪ್ಾದೆೀಶಿಕ ನೆೊೀಡಲ್ ಅಧಿಕ್ರಿಗಳ್ಳ ದೊರನುು ಸಿವೀಕರಿಸುವ 5 ಕೆಲ್ಸದ ದಿನಗಳ್ ಅವಧಿಯಳ್ಗ್ೆ ನೀವು 
ಪಾತ್ಕಾಯೆಯನುು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. 

ಪ್ಾಾದೆೀಶಿಕ ನೊೀಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಪಾದೆೀಶ ಹೆಸರು ವಿಳ್ಸ ಇ-ಮೀಲ್ ID 

ಕನ್ಹಟಕ ಮ್ತುತ 
ಕೆೊಯಮ್ತೊತರು 

ಪೂಜ್ ಬಜ್ಜ್ ಡಿಬಿಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಾಂಡಿಯ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್,  

ಸ್ಲ್ಪುರಿಯ್ ವಿಾಂಡಸರ್, ನಾಂ.3, ಹಲ್ಸೊರು ರಸೆತ, 
ಹಲ್ಸೊರು, ಬೆಾಂಗಳ್ ರು 560042 

poojabajaj@dbs.com 

ಚೆನೆುೈ ಮ್ತುತ ಕರೊರ್ ಹರಿ ನ್ರ್ಯರ್ನ್ ಡಿಬಿಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಾಂಡಿಯ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್,  hariv@dbs.com 
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ಮೊದಲ್ ಮ್ಹಡಿ, 806 ಅಣ್ಾ ಸ್ಲೆೈ, ಚೆನೆುೈ - 600 

002 ತಮಿಳ್ಳನ್ಡು 
ಉತತರ ಮ್ತುತ ಪೂವಹ ಕಪಿಲ್ ಮ್ಥುರ್ ಡಿಬಿಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಾಂಡಿಯ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್,  

ಡಿಎಲ್ಎಫ್ ಕ್ಯಪಿಟಲ್ ಪ್ಯಿಾಂಟ್, ಬ್ಬ್ ಖಡಕ್ 
ಸಿಾಂಗ್ ಮ್ಗ್ಹ, ಕನ್ಟ್ ಪೆಿೀಸ್, ನವದೆಹಲಿ 110001 

kapilmathur@dbs.com 

ಆಾಂಧಾಪಾದೆೀಶ ಮ್ತುತ 
ತೆಲ್ಾಂಗ್್ರ್ 

ಕೆ ಶಿಾೀನವ್ಸ ರ್ವ್ ಡಿಬಿಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಾಂಡಿಯ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್,  

2ಬಿ ಮ್ತುತ 2ಸಿ ಗ್ೌಾಾಂಡ್ ಫ್ಿೀರ್, ಆದಿತಯ ಟೆಾೀಡ್ 
ಸೆಾಂಟರ್, ಅಮಿೀಪೆೀಹಟ್, ಹೆೈದರ್ಬ್ದ್ 500 038 

srinivasarao@dbs.com 

ಪಶಿಿಮ್ ನತ್ನ್ ರ್ವಲ್ಲ್ು ಡಿಬಿಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಾಂಡಿಯ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್,  

ಎಕೆಸರೆಸ್ ಟವಸ್ಹ, ನ್ರಿಮ್ನ್ ಪ್ಯಿಾಂಟ್ ಮ್ುಾಂಬೆೈ 
400 021 

nitinravalallu@dbs.com 

 

ಗ್್ಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಕಳ್ವಳ್ಗಳ್ನುು ಅಥಹಮ್ಡಿಕೆೊಳ್ಳಲ್ು ಮ್ತುತ ಪರಿಹರಿಸಲ್ು ನಮ್ಗ್ೆ ಸಹ್ಯ ಮ್ಡಲ್ು 
ಬ್ಯಾಂಕನೆೊಾಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಹಿಾಂದಿನ ಸಾಂವ್ದದಲಿಿ ಅವರಿಗ್ೆ ಒದಗಿಸಲ್ದ ದೊರು ಉಲೆಿೀಖ ಸಾಂಖೆಯಯನುು 
ಉಲೆಿೀಖಿಸಬೆೀಕ್ಗುತತದೆ. 

ಹುಂತ್ 2 - ಪಾಧಾನ ನೊೀಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

ಒದಗಿಸಲ್ದ ನರ್ಹಯದಿಾಂದ ಗ್್ಾಹಕರು ತೃಪತರ್ಗದೆೀ ಮ್ುಾಂದುವರಿದರೆ, ಗ್್ಾಹಕರು ಬ್ಯಾಂಕನ ಪಾಧ್ನ ನೆೊೀಡಲ್ 
ಅಧಿಕ್ರಿಗ್ೆ ಪತಾ ಬರೆಯಬಹುದು ಮ್ತುತ ಬ್ಯಾಂಕನ ಪಾಧ್ನ ನೆೊೀಡಲ್ ಅಧಿಕ್ರಿಯು ದೊರನುು ಸಿವೀಕರಿಸಿದ 7 ಕೆಲ್ಸದ 
ದಿನಗಳ ೆಳ್ಗ್ೆ ಗ್್ಾಹಕರ ದೊರಿಗ್ೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾತ್ಕಾಯಿಸಬೆೀಕು. 
ಶಿಾೀಮತಿ ಕೌನೆೈನ್ ಎಸ್ೆೈಲ್  

ನೊೀಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

ಡಿಬಿಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಾಂಡಿಯ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 

ರೊಬಿ ಟವರ್, 6ನೆೀ ಮ್ಹಡಿ 

ಕ್ಸರವ್ಡಿ, ದ್ದರ್ 

ಮ್ುಾಂಬೆೈ - 400 028. 

Tel – +91 22 6614 7578 
 

ಡಿಜಿಬ್ಯಾಂಕ್/ಟೆಾಷಸ್ಹ ಗ್್ಾಹಕರು (ಕೆಾಡಿಟ್ ಕ್ಡ್ಹ ಗಳ್ನುು ಹೆೊರತುಪಡಿಸಿ) dbsnodalofficer@dbs.com ನಲಿಿ 
ಇಮೀಲ್ ಮ್ಡಬಹುದು 
ಕ್ರ್ಪಹರೆೀಟ್ ಗ್್ಾಹಕರು dbsnodalofficer@dbs.com ನಲಿಿ ಇಮೀಲ್ ಮ್ಡಬಹುದು 
ಕೆಾಡಿಟ್ ಕ್ಡ್ಹ ಗ್್ಾಹಕರು supercardnodal@dbs.com ನಲಿಿ ಇಮೀಲ್ ಮ್ಡಬಹುದು 
 

 ಹಿಾಂದಿನ ಎಲ್ ವಿಬಿ ನೆಟ್ ವಕ್ ಹಗ್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಕುಾಂದುಕೆೊರತೆಗಳಿಗ್್ಗಿ ಗ್್ಾಹಕರು principalnodal@lvbank.in ಗ್ೆ 
ಇಮೀಲ್ ಮ್ಡಬಹುದು 
 

ನಮ್ಮ ದೊರಿಗ್ೆ ನ್ವು 7 ಕೆಲ್ಸದ ದಿನಗಳ್ಲಿಿ ಪಾತ್ಕಾಯಿಸುತೆತೀವೆ. 
 

mailto:principalnodal@lvbank.in
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7 ಕೆಲ್ಸದ ದಿನಗಳ್ ಒಳ್ಗ್ೆ ನೀವು ನೆೊೀಡಲ್ ಅಧಿಕ್ರಿಯಿಾಂದ ಕೆೀಳ್ದಿದದರೆ, ಅಥವ್ ಪಾತ್ಕಾಯೆಯಿಾಂದ ನಮ್ಗ್ೆ 
ತೃಪಿತಯ್ಗದಿದದರೆ, ದಯವಿಟುಟ ಹಿರಿಯ ವಯವಸ್ೆಪಕರಿಗ್ೆ ಬರೆಯಿರಿ. ದೊರು ಸಿವೀಕರಿಸಿದ 5 ಕೆಲ್ಸದ ದಿನಗಳ್ ಅವಧಿಯಲಿಿ 
ನೀವು ನಮಿಮಾಂದ ಪಾತ್ಕಾಯೆಯನುು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. 
 

ದೂರು ಪರಿಹಾರಕಾಕಗಿ ಕಾಲಮಿತಿಗಳು 
ಅದನುು ಪರಿಹರಿಸುವಲಿಿ ಒಳ್ಗ್ೆೊಾಂಡಿರುವ ತನಖೆಗಳ್ಳ/ ಸಾಂಬಾಂಧಿತ ನಯಾಂತಾರ್ವನುು ಅವಲ್ಾಂಬಿಸಿ ಪಾತ್ ಹಾಂತಕೊೆ 
ಸೊಕತವ್ದ ಕ್ಲ್ಮಿತ್ಗಳ್ನುು ನಗದಿಪಡಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಒಮಮ ದೊರನುು ಪರಿಶಿೀಲಿಸಿದ ನಾಂತರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್್ಾಹಕರಿಗ್ೆ 
ಅಾಂತ್ಮ್ ಪಾತ್ಕಾಯೆಯನುು ಕಳ್ಳಹಿಸುತತದೆ ಅಥವ್ ಅದರ ಬಗ್ೆೆ ತನಖೆ ನಡೆಸಲ್ು ಹೆಚಿಿನ ಸಮ್ಯವನುು ಕೆೊೀರಿ ಒಾಂದು 
ಸೊಚನೆಯನುು ಕಳ್ಳಹಿಸುತತದೆ. 

ಪರಿಹಾರಕಾಕಗಿ ಬಾಹಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೀಲೆ ಅವ್ಲುಂಬಿತ್ವಾಗಿರುವ್ ಕೆಲವ್ು ಪಾಶೆುಗಳು ಪರಿಹಾರದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟನ್್ ಅರೌುಂಡ್ 
ಟೆೈಮ್ (ಟಿಎಟಿ) ಅನುು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ುವೆ. ವಿನುಂತಿಗಳು/ ದೂರುಗಳ ಸೂಚಕ ಉದಾಹರಣೆಯನುು ಕೆಳಗೆ 
ಉಲೆಲೀಖಿಸಲಾಗಿದೆ. 

1. ಅಕೆವೈರರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಾಂದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫೂಟೆೀಜ್ ಮ್ರುಪಡೆಯುವಿಕೆ 
2. ವಿವ್ದಿತ ಪಿಒಎಸ್ / ಇಪಿಒಎಸ್ ವಹಿವ್ಟು - ನೆಟವಕ್ಹ / ಥಡ್ಹ ಪ್ಟಿಹ ಅಗಿಾಗ್ೆೀಟಗಹಳ್ ಮ್ೊಲ್ಕ 

ಸ್ವಧಿೀನಪಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಲ್ು ಎತತಲ್ದ ವಿನಾಂತ್. 
3. ವಿವ್ದಿತ ಮಿವಸ್ ವಹಿವ್ಟುಗಳ್ಳ 45 ಕ್ಯಲೆಾಂಡರ್ ದಿನಗಳ್ನುು ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳ್ಳಬಹುದು 
4. ತಾಂತಾಜ್ಞ್ನಕೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಕುಾಂದುಕೆೊರತೆಗಳ್ಳ 
5. ಮೊೀಸದ ವಯವಹ್ರಗಳಿಗ್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ದೊರುಗಳ್ಳ 
6. 3 ನೆೀ ಪಕ್ಷವನುು ಒಳ್ಗ್ೆೊಾಂಡಿರುವ ಪಾಕರರ್ಗಳ್ಳ (ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ್ಳ / ವ್ಯಪ್ರಿಗಳ್ಳ / ಸೆೀವ್ 

ಪೂರೆೈಕೆದ್ರರು) 
ವಿಮ್ ಉತಪನುಗಳ್ ವಿತರಣೆಗ್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಸಮ್ಸೆಯಗಳ್ನುು ಪರಿಹರಿಸಲ್ು ಬ್ಯಾಂಕನ ಕುಾಂದುಕೆೊರತೆ ನವ್ರಣ್ 
ಕ್ಯಹವಿಧ್ನವು ಸಹ ಲ್ಭಯವಿರುತತದೆ ಮ್ತುತ ಪಾತ್ ಹಾಂತದಲಿಿ ದೊರು ಸಿವೀಕರಿಸಿದ 14 ಕೆಲ್ಸದ ದಿನಗಳ್ಲಿಿ ಅದನುು 
ಪರಿಹರಿಸಲ್ಗಿದೆ ಎಾಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಬೆೀಕು. 
ಬಾಯುಂಕಿನ ಗಾಾಹಕ ಸ್ೆೀವಾ ಸಮಿತಿಗಳು 

1. ಬಾಾುಂಚ್ ಮಟಟದ ಗಾಾಹಕ ಸ್ೆೀವಾ ಸಭೆಗಳು 
ಶ್ಖೆ ಮ್ಟಟದ ಗ್್ಾಹಕ ಸೆೀವ್ ಸಭ್ೆಗಳ್ನುು ಶ್ಖೆಗಳ್ಲಿಿ ಪಾತ್ ತ್ಾಂಗಳ್ಳ ನಡೆಸಲ್ಗುತತದೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ಖೆಯಲಿಿ 
ಒದಗಿಸಲ್ದ ಸೆೀವೆಗಳ್ನುು ಸುಧ್ರಿಸಲ್ು ಗ್್ಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಗ್್ಾಹಕರ ಪಾತ್ಕಾಯೆ / ಸಲ್ಹೆಯನುು 
ಹಾಂಚಿಕೆೊಳ್ಳಲ್ು ಈ ವೆೀದಿಕೆಯನುು ವಿಶೆೀಷವ್ಗಿ ವಿನ್ಯಸಗ್ೆೊಳಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಶ್ಖೆಯ ಹಿರಿಯ ನ್ಗರಿಕರ 
ಗ್್ಾಹಕರನುು ಸಹ ಈ ವೆೀದಿಕೆಗಳಿಗ್ೆ ಆಹ್ವನಸಲ್ಗುತತದೆ ಮ್ತುತ ಶ್ಖ್ ಸೆೀವೆಯ ಬಗ್ೆೆ ತಮ್ಮ 
ಅಭಿಪ್ಾಯಗಳ್ನುು ಹಾಂಚಿಕೆೊಳ್ಳಲ್ು ರ್ಪಾೀತ್ಸಹಿಸಲ್ಗುತತದೆ. ಹೆಚಿಿನ ಮ್ಹಿತ್ಗ್್ಗಿ ಗ್್ಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಹತ್ತರದ 
ಶ್ಖೆಯನುು ಸಾಂಪಕಹಸಬಹುದು. 

2. ಗಾಾಹಕ ಸ್ೆೀವೆಯ ಸ್ಾಥಯಿ ಸಮಿತಿ 

ಟೆೊೀಲ್ ಫ್ಾೀ ಸಾಂಖೆಯಗಳ್ಳ, ಹೆಲ್ಪ ಲೆೈನ್, ಇಮೀಲ್ ಗಳ್ಳ, ಆನ್ ಲೆೈನ್ ದೊರುಗಳ್ಳ ಇತ್ಯದಿಗಳ್ ಮ್ೊಲ್ಕ 
ಪಾವೆೀಶದಾಂತಹ ಕುಾಂದುಕೆೊರತೆ ನವ್ರಣ್ ಉಪಕಾಮ್ಗಳ್ ಬಳ್ಕೆಯನುು ಪರಿಶಿೀಲಿಸಲ್ು, ತೆೈಮ್ಸಿಕದಲಿಿ 



 
 

6 

ಸಿವೀಕರಿಸಿದ ಮ್ತುತ ಪರಿಹರಿಸಲ್ದ ದೊರುಗಳ್ ಸಾಂಖೆಯಯನುು ಪರಿಶಿೀಲಿಸಲ್ು, ಬ್ಾಾಂಚ್ ಮ್ಟಟದ ಗ್್ಾಹಕ ಸಮಿತ್ 
ಸಭ್ೆಗಳ್ಲಿಿ ಸಿವೀಕರಿಸಿದ ಪಾತ್ಕಾಯೆಯನುು ವಿಶೆಿೀಷಿಸಲ್ು ಮ್ತುತ ಚಚಿಹಸಲ್ು ಸಮಿತ್ಯು ಪಾತ್ ತೆೈಮ್ಸಿಕದಲಿಿ ಸಭ್ೆ 
ಸೆೀರಬೆೀಕು. ಈ ಸಮಿತ್ಯುಲಿ ಿಗ್್ಾಹಕ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಗ್ ನ ಮ್ುಖಯಸೆರು ಅಧಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುತ ತ್ರೆ. 
 

ಮೀಲಿವಚ್ರಣೆ ಮ್ತುತ ಪರ್ಮ್ಶೆಹ: 
 

ಗ್್ಾಹಕರ ದೊರುಗಳ್ ವಿಶೆಿೀಷಣೆಯು ಈ ಕೆಳ್ಗಿನವುಗಳ್ನುು ಒಳ್ಗ್ೆೊಾಂಡಿರುತತದೆ 
• ಗ್್ಾಹಕರ ದೊರುಗಳ್ ವಿಧಗಳ್ಳ 
• ದೊರುಗಳ್ ಪರಿಹ್ರದ ಟನೌಾಹಾಂಡ್ ಟೆೈಮ್ಸಸ. 
• ದೊರುಗಳ್ ಪಾಮ್ುಖ ಕ್ರರ್ಗಳ್ಳ/ಪಾದೆೀಶಗಳ್ಳ 
• ಮ್ೊಲ್ ಕ್ರರ್ ವಿಶೆಿೀಷಣೆ. 

ಗ್್ಾಹಕರ ಸೆೀವೆ ಮ್ತುತ ದೊರುಗಳಿಗ್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ ಡಿಬಿಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಾಂಡಿಯ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಲ್ಿ ಆಬಿಹಐ 

ನಯಮ್ಗಳಿಗ್ೆ ಬದಧವ್ಗಿದೆ ಎಾಂದು ಸಮಿತ್ಯು ಖಚಿತಪಡಿಸುತತದೆ. 

3. ಮುಂಡಳಿಯ ಗಾಾಹಕ ಸ್ೆೀವಾ ಸಮಿತಿ (CSCB) 

ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ. ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕೆೆ ಬ್ಯಾಂಕನಾಂದ ಜ್ರಿಗ್ೆ ಬರುವ ವಿವಿಧ ಗ್್ಾಹಕ ಸೆೀವೆಗಳ್ನುು ಪರಿಶಿೀಲಿಸುತತದೆ ಮ್ತುತ 
ಗ್್ಾಹಕರ ಅನುಭವವನುು ಹೆಚಿಿಸಲ್ು ಹೆೊಸ ಉಪಕಾಮ್ಗಳ್ ಬಗ್ೆೆ ಚಚಿಹಸುತತದೆ. ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕೆೆ ನಯಾಂತಾಕ 
ಸಾಂಸೆೆಗಳ್ಳ ಹೆೊರಡಿಸುವ ಗ್್ಾಹಕ ಸೆೀವ್ ಮ್ಗಹಸೊಚಿಗಳ್ ಅನುಷ್ ಠ್ನವನುು ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ ನಲ್ಹಕ್ಷ್ಮಸುತತದೆ 
ಮ್ತುತ ಒಟ್ಟರೆ ಸೆೀವ್ ಮ್ಟಟಗಳ್ನುು ಸುಧ್ರಿಸಲ್ು ಅಸಿತತವದಲಿಿರುವ ಪಾಕಾಯೆಗಳ್ಳ ಮ್ತುತ ರ್ಪಲಿೀಸ್ ಗಳಿಗ್ೆ 
ಬದಲ್ವಣೆಗಳ್ನುು ಸೊಚಿಸುತತದೆ. ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ. ಗ್್ಾಹಕ ಸೆೀವೆಯ ಸ್ೆಯಿ ಸಮಿತ್ಯ ಕ್ಯಹನವಹಹಣೆಯನುು 
ಸಹ ಪರಿಶಿೀಲಿಸುತತದೆ ಮ್ತುತ ಬ್ಯಾಂಕನ ಕುಾಂದುಕೆೊರತೆ ನವ್ರಣ್ ಕ್ಯಹವಿಧ್ನದ ಪರಿಣ್ಮ್ಕ್ರಿತವದ 
ಮೀಲಿವಚ್ರಣೆಯನುು ನೆೊೀಡಿಕೆೊಳ್ಳಳತತದೆ. 

ಬಾಯುಂಕಿನ ಆುಂತ್ರಿಕ ಒುಂಬುಡ್್ ಮನ್ 

ಒಾಂದು ವೆೀಳ (ೆಗಳ್ಳ) ಬ್ಯಾಂಕ್ ತ್ರಸೆರಿಸಲ್ು ಅಥವ್ ಭ್್ಗಶಃ ಪರಿಹ್ರವನುು ಒದಗಿಸಲ್ು ನಧಹರಿಸಿದರೆ, 
ದೊರುಗಳ್ನುು ರಿಸವ್ಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯ್ದ ಸೊಚನೆಗಳಿಗ್ೆ ಅನುಗುರ್ವ್ಗಿ ಹೆಚಿಿನ ಪರಿಶಿೀಲ್ನೆಗ್್ಗಿ 
ಬ್ಯಾಂಕನ ಆಾಂತರಿಕ ಒಾಂಬುಡ್ಸ ಮ್ನ್ ಗ್ೆ ಕಳ್ಳಹಿಸಲ್ಗುವುದು. 

ದೊರುಗಳ್ಳ/ ಕುಾಂದುಕೆೊರತೆಗಳ್ನುು ನವಹಹಿಸುವಲಿಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾಂದ ಸಾಂಯೀಜಿಸಲ್ಪಟಟ ಯ್ವುದೆೀ ಹೆೊಸ 
ಬದಲ್ವಣೆಗಳ್ಳ ಕಾಂಡುಬಾಂದ್ಗ ಕುಾಂದುಕೆೊರತೆ ನವ್ರಣ್ ನೀತ್ಯನುು ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕೆೆ ಪರಿಷೆರಿಸಲ್ಗುತತದೆ. 
ನಯಾಂತಾಕರು (ಆಬಿಹಐ / ಐಬಿಎ ಇತ್ಯದಿ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ಡಿದ ಯ್ವುದೆೀ ಹೆೊಸ ನಯಮ್ಗಳ್ಳ, ಪರಿಷೆರಣೆಗಳ್ಳ / 
ತ್ದುದಪಡಿಗಳ್ ಸಾಂದಭಹದಲಿಿ ಇದನುು ಪರಿಷೆರಿಸಲ್ಗುತತದೆ. 


