
                

 

പരാതികള് അന്യായങ്ങള് എന്നിവ പരിഹരിക്കുന്നത്  
 

DBS ബാങ്ക ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിൽ (DBIL), ഞങ്ങളുടെ വിലടെട്ട ഉപഭ ാക്താവായ നിങ്ങൾ അർഹിക്കുന്ന 

ഭേവനം,തരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഭേവനം തടന്നയാണ് നിങ്ങൾക്ക ്ല ിക്കുന്നടതന്്ന ഉറൊക്കാൻ ഞങ്ങൾ 

ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 

DBS ബാങ്ക് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് (DBS ബാങ്ക് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് (DBIL അടെങ്കിൽ " "ദി ബാങ്ക്" അടെങ്കിൽ "ബാങ്ക"് എന്്ന 

ഇനിഭമലിൽ പരാമർശിക്കുന്ന) DBS ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന്ടറ (DBL) പൂർണ്ണ ഉെമസ്ഥതയിലുള്ള േിംരെൂർ 
ആസ്ഥാനമായ േബ്സിഡിയറി (WOS) ആണ്.. മികച്ച േഗ്രദായങ്ങൾ പങ്കിെുന്ന സ്ഥാപനടമന്ന നിലയിൽ , 

േങ്കീർണ്ണവും ദദർഘ്യഭമറിയതും ഗ്പധാനടെട്ടതുമായ ഇെപാെുകൾ ദകകാരയം ടെയ്യുഭരാൾ ഡിബിഎേ ്

ഗ്രൂെിന്ടറ (“ഗ്രൂെ”് അടെങ്കിൽ “ഗ്രൂെ”് എന്്ന പരാമർശിക്കടെെുന്ന ) ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ േവീകാരയത മാനദണ്ഡം 

ഉറൊക്കാൻ ഡിബിഎൽ പരിെയ േരത്തും ദവദര്ധയവും ഗ്പഭയാജനടെെുത്തും.. കൂൊടത, ഡിബിഎൽ 

നിർഭേശിക്കുന്ന െില നയങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും ഡിബിഐഎൽ കണക്കാക്കുകയും പരിരണിക്കുകയും 

ടെയ്യും, ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ ഗ്രൂെിന്ടറ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ േവീകാരയത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുടെന്്ന 

ഉറൊക്കാൻ  ഇന്ത്യൻ  നിയഗ്ന്ത്ണങ്ങൾ േവീകരിക്കുകയും ടെയ്യും.. 

ല ിച്ച എൊ പരാതികളും ഭരഖടെെുത്തുകയും അംരീകരിക്കുകയും പരിഹരിക്കുകയും ടെയ്യുന്നുടവന്്ന മാഗ്തമെ, 

ഉപഭ ാക്താവിന ്വിശദമായ ഉപഭദശം നൽകിടക്കാെ് ഉപഭ ാക്തൃ പരാതികൾ കൃതയവും േമയബന്ധിതവുമായ 

രീതിയിൽ പരിഹരിക്കടെെുന്നുടെന്്ന ഉറൊക്കുന്നതിന് ഫലഗ്പദമായ നിരീക്ഷണം / എസ്കഭലഷൻ  േംവിധാനം 

നൽകുന്നുടവന്നും ബാങ്ക് ഉറൊക്കുന്നു 

ഉപഭ ാക്തൃ പരാതി പരിഹാര നയം ഉപഭ ാക്തൃ പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള െട്ടക്കൂെിടനക്കുറിച്ചു 

വിശദീകരിക്കുന്നു.ഈ നയം  ഭപാളിേി പബ്ലിക് ടഡാടമയ്്നിൽ (ടവബ്്ദേറ്റിലും ശാഖകളിലും) 

ല യമാക്കിയിട്ടുടെന്്ന ബാങ്ക് ഉറൊക്കുന്നതാണ.് 

 

ബാങ്കിന്റ്െ പരാതി പരിഹാര ന്യം ഇന്ിപ്പെയുന്ന തതവങ്ങള് പിന്തുടരുന്നു: 

● കസ്റ്റമർമാഭരാെ ്എൊയ്ഭൊഴും  നീതിപൂർവ്വം ടപരുമാറുക. 

● ഉപഭ ാക്താക്കൾ ഉന്നയിക്കുന്ന പരാതികൾ മാനയമായും േമയബന്ധിതമായും പരിഹരിക്കുക  

● ഓർരദനഭേഷനിൽ ഉപഭ ാക്താക്കളുടെ പരാതികൾ ഭബാധിെിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികടളക്കുറിച്ചു 
അവടര അറിയിക്കുന്നു കൂൊടത  പരാതികൾക്്ക ല ിച്ച  പരിഹാരത്തിൽ തൃപ്തരായിടെങ്കിൽ 

ബാധകമാടയകാവുന്ന ഉപഭ ാക്തൃ അവകാശങ്ങടളക്കുറിച്ചും  അവടര  അറിയിക്കുക 

● ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ വിശവാേയതഭയാടെയും മുൻവിധികളിൊടതയും ഉപഭ ാക്താക്കളുടെ 

താൽെരയങ്ങൾക്്ക മുൻരണന നൽകി  ഗ്പവർത്തിക്കുക. 
 

പ്പയയാഗക്ഷമത / വയാപ്തി: 

ഈ നയം ബാങ്കിന്ടറ എൊ ഉപഭ ാക്താക്കൾക്കും ബാധകമാണ്. 
 

മാര്ഗ്ഗങ്ങള്: 

 

ഭേവനത്തിനട്റ ഏടതങ്കിലും ഘ്ട്ടത്തിൽ, ഞങ്ങളുടെ ഭേവന നിലവാരം നിങ്ങളുടെ ഗ്പതീക്ഷയ്്ടക്കാത്്ത 

ഉയരുന്നിടെന്്ന നിങ്ങൾക്ക ്ഭതാന്നുന്നുടവങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക ്ഇനി പറയുന്ന നെപെികൾ േവീകരിക്കാവുന്നതാണ ്
: 

ഉപഭ ാക്താക്കൾക്ക്് പരാതികൾ രജിസ്റ്റർ ടെയ്യുന്നതിനും ഗ്പതികരണങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിനും ബാങ്ക ്

ഒന്നിലധികം മാർഗങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഉപഭ ാക്താവിന ്അ ിഗ്പായങ്ങൾ  പങ്കിെുന്നതിഭനാ അയക്കുന്ന പരാതികൾ 
ഉെിതമായി അ ിേംഭബാധന ടെയ്യുന്നുടവന്്ന ഉറൊക്കാഭനാ ഇനിെറയുന്ന ൊനലുകൾ തിരടഞ്ഞെുക്കാം. 

ഗ്പതികരണമറിയിക്കാഭനാ പരാതി അയയ്്ക്കാഭനാ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപഭ ാക്താക്കൾക്ക ് ബാങ്കിൽ ല യമായ 

ഇനിെറയുന്നമാർഗങ്ങൾ ഉപഭയാരിക്കാം: 

 



 
 

 

കസ്റ്റമർ ടകയർ 

(ടഗ്കഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഒഴിടക ബാങ്കിംരുമായി ബന്ധടെട്ടത്): ഞങ്ങളുടെ 24 

മണിക്കൂർ ഉപഭ ാക്തൃ ഭേവന ടഹൽെ ്ദലൻ നരറായ 1860 210 3456 / 1860 267 1234 
ൽ   അടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വിഭദശ ഉപഭ ാക്തൃ ഭേവന നരർ 91-44-66854555 
എന്നതിൽ ബന്ധടെൊവുന്നതാണ്. 
 

പഴയ ലക്ഷ്മി വിലാേ് ബാങ്കിന്ടറ (eLVB) റീടട്ടയിൽ ബാങ്കിംര് ഭേവനവുമായി 

ബന്ധടെട്ട അഭനവഷണങ്ങൾക്ക ് - ഞങ്ങളുടെ 24 മണിക്കൂറും ഗ്പവർത്തിക്കുന്ന 

കസ്റ്റമർ േർവീേ ് ടഹൽെ ് ദലൻ നരറായ 1860 267 4567 അടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ 

വിഭദശ ഉപഭ ാക്തൃ ഭേവന നരർ 91-44-69046600 എന്നതിൽ ബന്ധടെൊവുന്നതാണ.് 
 

(ടഗ്കഡിറ്റ് കാർഡുകൾക്ക് മാഗ്തം): ഞങ്ങളുടെ 24 മണിക്കൂറും ഗ്പവർത്തിക്കുന്ന 

ടഗ്കഡിറ്റ് കാർഡ് ഭേവന ടഹൽെ് ദലൻ നരറായ 18602676789 അടെങ്കിൽ 

ഞങ്ങളുടെ വിഭദശ ഉപഭ ാക്തൃ ഭേവന നരർ +9144 69046789. എന്നതിൽ 
ബന്ധടെൊവുന്നതാണ ്
 

ഇ-ടമയിൽ: 

● റീടട്ടയിൽ ഉപഭ ാക്താക്കൾക്ക് (digibank / Treasures ഉപഭ ാക്താക്കൾക്ക ്

/(ടഗ്കഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഒഴിടക)) customercareindia@dbs.com എന്ന 

വിലാേത്തിൽ ഇടമയിൽ ടെയ്യാവുന്നതാണ്., 

● പഴയ LVB ടനറ്റ്്വർക്കിന്ടറ ഭേവനവുമായി ബന്ധടെട്ട ഭൊദയങ്ങൾക്ക ്

ദയവായി േന്ദർശിക്കുക 

● ടഗ്കഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപഭ ാക്താക്കൾക്ക് supercardcare@dbs.com എന്ന 

വിലാേത്തിൽ ഇടമയിൽ ടെയ്യാവുന്നതാണ്  

● ഭകാർെഭററ്റ് ഉപഭ ാക്താക്കൾക്ക് BusinessCarein@dbs.com എന്ന വിലാേത്തിൽ 

ഇടമയിൽ ടെയ്യാവുന്നതാണ ്

ബിേിനേ് ടകയർ 

ഭകാർെഭററ്റ് ഉപഭ ാക്താക്കൾക്ക് 1800 103 6500 / 1800 419 9500 / +91 44 4334 6600 

(ഓവർേീേ് നരർ) എന്ന നരറുകളിൽ  ബിേിനേ് ടകയറുമായി ബന്ധടെൊം. 

തിങ്കൾ മുതൽ ടവള്ളി വടര രാവിടല 10.00 മുതൽ ദവകിട്ട ്7.00 വടര (ടപാതു 

അവധി ദിവേങ്ങൾ ഒഴിടക).ആണ് ബിേിനേ് ടകയറിന്ടറ ഗ്പവർത്തനം,  

ഇ-ടമയിൽ: DBS ഇന്ത്യ ഭകാർെഭററ്റ് ഉപഭ ാക്താക്കൾക്ക് BusinessCarein@dbs.com എന്ന 

വിലാേത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക ്ഇടമയിൽ അയയ്ക്കാം 

 

ശാഖ : നിങ്ങളുടെ ഗ്പശ്്നങ്ങളുടെ / ആശങ്കകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശാഖയുടെ െുമതലയുള്ള 
കസ്റ്റമര്ഗ് സര്ഗ്വീസ ്മായന്ജര്ഗ്മാര്ഗ്ക്ക ്എഴുതാം. മുൻകാല LVB ടനറ്റ്്വർക്കുമായി ബന്ധടെട്ട പരാതികൾക്ക്, 

ഉപഭ ാക്താക്കൾ eLVB ശാഖകൾ േന്ദർശിക്കാം. 
 

നിങ്ങളുടെ പരാതിക്ക ്ഞങ്ങൾ 3 ഗ്പവൃത്തി ദിവേത്തിനുള്ളിൽ മറുപെി നൽകുന്നതാണ ് 

 

എസ്കയേഷന് റേവൽ 

റേവൽ 1 - ന്ഗര തേവന്മാര്ഗ് / പ്ബാഞ്ച ്മായന്ജര്ഗ്മാര്ഗ് 

ബാങ്കിടെ ഉപഭ ാക്തൃ ഭേവന മാഭനജർമാർ 3 ഗ്പവൃത്തി ദിവേത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങടള 
ബന്ധടെൊതിരിക്കുകഭയാ ല ിച്ച  ഗ്പതികരണത്തിൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തരൊടത വരുകഭയാ ടെയ്യുഭരാൾ 
നിങ്ങളുടെ ഗ്പശനത്തിനട്റ  വിശദാംശങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുടകാെ് ദയവായി േിറ്റി ബിേിനേ ്ടഹഡ ് / 
ക്ലസ്റ്റർ ടഹഡ ് / ഗ്ബാഞ്്ച ഭമധാവിക്ക് എഴുതുക. പരാതി ല ിക്കുന്ന േിറ്റി ബിേിനേ ് ടഹഡ ് / ഗ്ബാഞ്്ച 
ടഹഡ് / റീജിയണൽ ഭനാഡൽ ഓഫീേരിൽ നിന്നും  5 ഗ്പവൃത്തി ദിവേത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക ്ഒരു 
ഗ്പതികരണം ല ിക്കുന്നതാണ്. 

 

െീജിയണൽ യന്ാഡൽ ഓഫീസര്ഗ്മാര്ഗ് 

 

ഗ്പഭദശം ഭപര് വിലാേം ഇ - ടമയിൽ ഐഡി 

കർണാെക& 
ഭകായരത്തൂർ 

പൂജ ബജാജ് ഡി ബി എേ് ബാങ്ക് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്, 
േലാപുരിയ വിൻഡ്സർ, നരർ. 3, അൾേൂർ ഭറാഡ്, 

അൾേൂർ, ബാംഗ്ലൂർ 560042 

poojabajaj@dbs.com 

ടെദന്ന & കരൂർ ഹരി നാരായണൻ ഡി ബി എേ്  ബാങ്ക് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്, 
ഒന്നാം നില, 806 അണ്ണാ േദല, ടെദന്ന - 600 002 

തമിഴ്്നാെ ്

hariv@dbs.com 

വെക്്ക & കിഴക്്ക കപിൽ മാത്തൂർ ഡി ബി എേ്  ബാങ്ക് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്, 
ഡി എൽ എഫ് കയാപിറ്റൽ ഭപായിന്റ,് ബാബ ഖഡക് 
േിംര് മാർര്, ടകാണാട്്ട ഭേേ്, നയൂഡൽഹി 110001 

kapilmathur@dbs.com 



 
 

 

ആഗ്ന്ധാഗ്പഭദശ ്& 
ടതലങ്കാന 

ടക ഗ്ശീനിവാേ റാവു ഡി ബി എേ്  ബാങ്ക് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്, ബാങ്ക് ഇന്ത്യ 

ലിമിറ്റഡ്, 
2ബി & 2േി ഗ്രൗെ് ഭലാർ, ആദിതയ ഭഗ്െഡ് ടേന്റർ, 

അമീർഭപട്ട്, ദഹദരാബാദ് 500 038 

srinivasarao@dbs.com 

പെിഞ്ഞാറ ് നിതിൻ രാവലെു ഡി ബി എേ്  ബാങ്ക് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്, 
എക്സസ്ഗ്പേ് െഭവഴ്സ്, നരിമാൻ ഭപായിനറ് ്മുംദബ 400 

021 

nitinravalallu@dbs.com 

 

ഞങ്ങൾക്ക് ഉപഭ ാക്താക്കളുടെ ഗ്പശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും പരിഹരിക്കുന്നതും എളുെമാക്കുന്നതിനായി , 

ബാങ്കുമായി മുൻപ ് നെത്തിയിട്ടുള്ള  ആശയവിനിമയത്തിൽ ല ിച്ച  പരാതി റഫറൻേ ് നരർ 
പരാമർശിഭക്കെത ്ആവശയമാണ്. 
 

റേവൽ 2 – പ്പിന്സിപ്പൽ യന്ാഡൽ ഓഫീസര്ഗ് 

ല ിക്കുന്ന പരിഹാരം  ഉപഭ ാക്താവിന ് തൃപ്തികരമടെങ്കിൽ, ബാങ്കിന്ടറ ഗ്പിൻേിെൽ ഭനാഡൽ 
ഓഫീേരുമായും ബന്ധടെൊവുന്നതാണ്, ബാങ്കിനട്റ ഗ്പിൻേിെൽ ഭനാഡൽ ഓഫീേർക്ക ്പരാതി ല ിച്ച ്7 

ഗ്പവൃത്തി ദിവേത്തിനുള്ളിൽ ബാങ്ക് ഉപഭ ാക്താവിനട്റ പരാതിഭയാെ് ഗ്പതികരിക്കുന്നതാണ്.. 
 

മിസ്. റകൌനന്ന് എസന്മൽ 

ഭനാഡൽ ഓഫീേർ 

DBS ബാങ്ക് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ ്

റൂബി െവർ, ആറാം നില 

കാേറവാെി, ദാദർ 

മുംദബ - 400 028. 

ഭഫാൺ – +91 22 6614 7578 

digibank / Treasures ഉപഭ ാക്താക്കൾക്ക് (ടഗ്കഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഒഴിടക) dbsnodalofficer@dbs.com എന്ന 
വിലാേത്തിൽ ഇടമയിൽ ടെയ്യാം 

 ഭകാർെഭററ്റ് ഉപഭ ാക്താക്കൾക്ക ്dbsnodalofficer@dbs.com എന്ന വിലാേത്തിൽ ഇടമയിൽ ടെയ്യാം  

ടഗ്കഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപഭ ാക്താക്കൾക്ക ്supercardnodal@dbs.com എന്ന വിലാേത്തിൽ ഇടമയിൽ ടെയ്യാം 

 മുൻകാല എൽവിബി ടനറ്റ്്വർക്കുമായി ബന്ധടെട്ട പരാതികൾക്ക,് ഉപഭ ാക്താക്കൾക്്ക principalnodal@lvbank.in എന്ന 

വിലാേത്തിൽ ഇടമയിൽ ടെയ്യാവുന്നതാണ്. 

 

നിങ്ങളുടെ പരാതിക്ക ്7 ഗ്പവൃത്തി ദിവേത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ മറുപെി നൽകും. 
 
 

7 പ്പവൃത്തി ദിവസത്തിന്ുള്ളിൽ ന്ിങ്ങള് യന്ാഡൽ ഓഫീസെിൽ ന്ിന്ന ് പ്പതികരണം േഭിച്ചില്ല 
അറല്ലങ്കിൽ േഭിച്ച  പ്പതികരണത്തിൽ ന്ിങ്ങള് തൃപ്തന്ല്ല എങ്കിൽ, ദയവായി ഉന്നതതേ  
മായന്ജ്്റമന്്െിറന് അെിയിക്കുക . പരാതി സവീകരിച്്ച 5 പ്പവൃത്തി ദിവസത്തിന്ുള്ളിൽ ന്ിങ്ങള്ക്ക ്

പ്പതികരണം േഭിക്കും. 

 
 

പരാതി പരിഹാരത്തിന്ുള്ള സമയപരിധികള് 
 

പരാതിയിയന്മൽ ആവശ്യമായ അയന്വഷണങ്ങള്/അന്ുബന്ധ ന്ിയപ്ന്തണങ്ങള് എന്നിവറയ ആപ്ശ്യിച്്ച 

അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന്ായി ഓയരാ ഘട്ടത്തിന്ും അന്ുയയാജയമായ സമയപരിധി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്്ട.. 
പരാതി പരിയശ്ാധിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ബാങ്കിൽ ന്ിന്നും  ഉപയഭാക്താവിന്് അന്തിമ പ്പതികരണം 

അയയക്്കുകയയാ  അയതക്കുെിച്്ച അയന്വഷിക്കാന് കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യറപ്പട്ട ് ഒരു അെിയിപ്്പ 

അയയക്്കുകയയാ റെയ്യുന്നതാണ്. 

പരിഹാരത്തിന്ായി ബാഹയ കക്ഷികറെ ആപ്ശ്യിയക്കണ്ടി  വരുന്ന െിേ പ്പശ്നങ്ങള്ക്്ക പരിഹാരം 
േഭിക്കുന്നതിന്ായി  ഉയര്ഗ്ന്ന യടൺ എെൌണ്്ട നടം (TAT) ആവശ്യമായി വന്ന്ന്ീക്കം .ഇത്തരത്തിലുള്ള  

അഭയര്ഗ്ത്ഥന്കെുറട / പരാതികെുറട ഒരു സൂെക ഉദാഹരണമാണ് െുവറട പരാമര്ഗ്ശ്ിച്ചിട്ടുള്ളത് 

1. അകവിയറർ ബാങ്കുകളിൽ നിന്്ന േിേിെിവി ദൃശയങ്ങൾ വീടെെുക്കൽ 

2. തർക്കമുള്ള POS / ePOS ഇെപാെ് - ടനറ്റ്്വർക്്ക/ മൂന്നാം കക്ഷി അഗ്രഭരറ്ററുകൾ വഴി ഏടറ്റെുക്കുന്നയാഭളാെ ്

അ യർത്ഥിഭക്കെതായി വഭന്നക്കാം . 

3. തർക്കമുള്ള എംവിേ ഇെപാെുകൾക്ക് 45 ഗ്പവർത്തി\ ദിവേങ്ങൾ എെുഭത്തക്കാം 

4. ോഭങ്കതിക വിദയയുമായി ബന്ധടെട്ട പരാതികൾ 

5. വഞ്ചനാപരമായ ഇെപാെുകളുമായി ബന്ധടെട്ട പരാതികൾ 

6. മൂന്നാം കക്ഷി ഉൾടെെുന്ന ഭകേുകൾ (മറ്റ് ബാങ്കുകൾ/ വയാപാരികൾ/ ഭേവന ദാതാക്കൾ) 
 

ഇന്ഷുെന്സ് ഉൽപ്പന്നങ്ങെുറട വിതരണവുമായി ബന്ധറപ്പട്ട പ്പശ്്്ന്ങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നതിന്ും  
ബാങ്കിന്റ്െ പരാതി പരിഹാര സംവിധാന്ം േഭയമാണ,് കൂടാറത ഓയരാ തേത്തിേും പരാതി േഭിച്്ച 14 

പ്പവൃത്തി ദിവസങ്ങള്ക്കുള്ളിൽ അത് പരിഹരിക്കറപ്പടുറമന്്ന ബാങ്ക് ഉെപ്പാക്കുന്നതാണ്. 
 

mailto:dbsnodalofficer@dbs.com
mailto:dbsnodalofficer@dbs.com
mailto:dbsnodalofficer@dbs.com
mailto:dbsnodalofficer@dbs.com
mailto:supercardnodal@dbs.com
mailto:principalnodal@lvbank.in


 
 

 

ബാങ്കിന്റ്െ കസ്റ്റമര്ഗ് സര്ഗ്വീസ ്കമ്മിറ്റികള് 

 



 
 

 

1. പ്ബാഞ്ച് റേവൽ കസ്റ്റമര്ഗ് സര്ഗ്വീസ് മീറ്റിംഗുകള് 

എൊ മാേവും ശാഖകളിൽ ഗ്ബാഞ്ച ്തലത്തിലുള്ള കസ്റ്റമർ േർവീേ് മീറ്റിംരുകൾ നെത്തടെെുന്നു. ഈ 

ഭഫാറം ഉപഭ ാക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ഗ്പതികരണം  /ബാങ്കിടെ അതത്  ശാഖയിൽ നൽകുന്ന 

ഭേവനങ്ങൾ ടമച്ചടെെുത്തുന്നതിനുള്ള നിർഭേശങ്ങൾ പങ്കിെുന്നതിനായി ഗ്പഭതയകം രൂപകൽെന 

ടെയ്്തിരിക്കുന്നു. ഗ്ബാഞ്ചിടല മുതിർന്ന പൗരൻമാരായുള്ള  ഉപഭ ാക്താക്കടളയും ഈ ഭഫാറങ്ങളിഭലക്ക ്

ക്ഷണിക്കുകയും ഗ്ബാഞ്്ച ഭേവനടത്തക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ കാഴ്ചൊെുകൾ പങ്കിൊൻ 

ഭഗ്പാത്സാഹിെിക്കുകയും ടെയ്യുന്നു. കൂെുതൽ അറിയുന്നതിനായി ഉപഭ ാക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ 

അെുത്തുള്ള ഗ്ബാഞ്ചുമായി ബന്ധടെൊം. 
 

2. ഉപയഭാക്തൃ യസവന്ത്തിന്ുള്ള സ്റ്റാന്ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി 

ഭൊൾ ഗ്ഫീ നരറുകൾ, ടഹൽെ് ദലൻ, ഇടമയിലുകൾ, ഓൺദലൻ പരാതികൾ തുെങ്ങി പരാതി 

പരിഹാര മാർഗങ്ങളുടെ  ഉപഭയാരം അവഭലാകനം ടെയ്യുന്നതിനും ല ിച്ച പരാതികളുടെ എണ്ണം 

അവഭലാകനം ടെയ്യുന്നതിനും ഗ്ബാഞ്ച ്തല കസ്റ്റമർ േർവീേ് മീറ്റിംരുകളിൽ ല ിച്ച  ഗ്പതികരണങ്ങൾ 
അവഭലാകനം ടെയ്ത് െർച്ച ടെയ്യുന്നതിനായി ഈ കമ്മിറ്റി മൂന്നുമാേത്തിടലാരിക്കൽ  ഭയാരം 

ഭെരുന്നതാണ.് കൺേയൂമർ ബാങ്കിംര ്ഭമധാവിയാണ് ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ അധയക്ഷൻ. 
 
 

നിരീക്ഷണവും അവഭലാകനവും: 
 

ഉപഭ ാക്തൃ പരാതികളുടെ അവഭലാകനങ്ങളിൽ ഇനിെറയുന്നവ ഉൾടെെും 
 

o ഉപഭ ാക്തൃ പരാതികളുടെ തരങ്ങൾ 

o പരാതി പരിഹാരത്തിനായുള്ള  ഭെൺ എറൗെ് ദെം അഥവാ േമയപരിധി  

o ഗ്പധാന കാരണങ്ങൾ/ പരാതികൾ ഉന്നയിക്കടെെുന്ന  ഭമഖലകൾ 

o മൂലകാരണവിശകലനം. 
 

ഉപഭ ാക്തൃ ഭേവനവും പരാതിപരിഹാരണവുമായി ബന്ധടെട്ട ്ഡിബിഎേ് ബാങ്ക് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എൊ 

ആർബിഐ നിയഗ്ന്ത്ണങ്ങളും പാലിക്കുന്നുടെന്്ന കമ്മിറ്റി ഉറൊക്കുന്നു. 
 

3. യബാര്ഗ്ഡിന്റ്െ കസ്റ്റമര്ഗ് സര്ഗ്വീസ് കമ്മിറ്റി (CSCB) 

ബാങ്ക് കാലാകാലങ്ങളിൽ നെെിലാക്കുന്ന വിവിധ ഉപഭ ാക്തൃ ഭേവന േംരം ങ്ങൾ CSCB അവഭലാകനം 

ടെയ്യുകയും ഉപഭ ാക്തൃ അനു വം ടമച്ചടെെുത്തുന്നതിനുള്ള പുതിയ േംരം ങ്ങടളക്കുറിച്ച് െർച്ച 

ടെയ്യുകയും ടെയ്യും. കാലാകാലങ്ങളിൽ നിയഗ്ന്ത്ണ അധികാരികൾ പുറടെെുവിക്കുന്ന  ഉപഭ ാക്തൃ 

ഭേവന മാർഗനിർഭേശങ്ങൾ നെെിലാകാൻ ഗ്ശമിക്കുകയും ടമാത്തത്തിലുള്ള ഭേവന നിലവാരം 

ടമച്ചടെെുത്തുന്നതിന് നിലവിലുള്ള ഗ്പഗ്കിയകളിലും നയങ്ങളിലും ആവശയമാഭയക്കാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ 

നിർഭേശിക്കുകയും ടെയ്യും. കസ്റ്റമർ േർവീേ്  സ്റ്റാൻഡിംര ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഗ്പവർത്തനവും CSCB 

അവഭലാകനം ടെയ്യുകയും ബാങ്കിന്ടറ പരാതി പരിഹാര േംവിധാനത്തിന്ടറ കാരയക്ഷംയക്്ക ് 

ഭമൽഭനാട്ടം വഹിക്കുകയും ടെയ്യുന്നു. 
 

ബാങ്കിന്റ്െ ഇന്യ്െണൽ ഓംബുഡ്സ്മാന് 
 

ബാങ്ക് നിരേിക്കുകഭയാ  ാരികമായ ആശവാേം നൽകാൻ  തീരുമാനിക്കുകഭയാ ടെയ്യുന്ന 
ോഹെരയങ്ങളിൽ, പരാതികൾ റിേർവ ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നിർഭേശങ്ങൾക്ക് അനുേൃതമായി 

കൂെുതൽ പരിഭശാധനയ്ക്കായി ബാങ്കിന്ടറ ഇന്ഭറണൽ ഓംബുഡ്്സ്മാന് റഫർ ടെയ്യുന്നതാണ്.. 

പരാതികൾ ദകകാരയം ടെയ്യുന്നതിൽ ബാങ്ക് എടന്ത്ങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ 

വരുത്തുഭരാൾ പരാതി പരിഹാര നയം കാലാകാലങ്ങളിൽ പരിഷ്കരിക്കുന്നതാണ്. ടറരുഭലറ്റർ 

(ആർബിഐ / ഐ്ബിഎ മുതലായവ) പുറത്തിറക്കിയ ഏടതങ്കിലും പുതിയ നിയഗ്ന്ത്ണങ്ങൾ, 

പുനരവഭലാകനങ്ങൾ / ഭ ദരതികൾ എന്നിവ േംബന്ധമായും ഇത്തരം പരിഷ്കരണങ്ങൾ 
നെെ്പിലാക്കും.. 

 


