
                

तक्रारी आणि तक्रारी ींचे णिवारि  
 

डीबीएस बँक इंडडया डिडिटेड (DBIL) िधे्य, आम्ही हे सुडिश्चित करू इश्ितो की तुम्हािा आिच्याकडूि केवळ 

सवोत्ति सेवा डिळावी, तुम्ही आििे अिूि्य ग्राहक, ज्यासाठी पात्र आहात. 

डीबीएस बँक इंडडया डिडिटेड (DBIL डकंवा “द बँक” डकंवा “बँक” ज्यािा यापुढे म्हणता येईि) ही DBS Bank Ltd 

(DBL) िी पूणण िािकीिी उपकंपिी (WOS) आहे. डसंगापूर िधे्य िुख्यािय आहे. सवोतृ्कष्ट पद्धती सािाडयक 

करण्याच्या बाबतीत, DBIL जडटि, दीर्ण कािावधीिे, िोठे डकंवा िहत्त्वािे व्यवहार करतािा DBL िा अिुभव आडण 

कौशि्य प्राप्त करेि, हे सुडिश्चित करण्यासाठी DBS गट (“गु्रप” डकंवा “द गु्रप”) च्या डकिाि स्वीकृती डिकषांिी 

खात्री करण्यासाठी यािंतर) भेटतात. पुढे DBIL DBL द्वारे डवडहत केिेि्या काही धोरणे आडण िािकांिा डविार 

करेि डकंवा िक्ष्य करेि आडण भारतीय डियिांिा अविंब ऑपरेशन्स गटाच्या डकिाि स्वीकृती डिकषांिी पूतणता 

करतीि यािी खात्री करण्यासाठी. 

बँक केवळ प्राप्त झािेि्या सवण तक्रारी िोदंवि्या गेि्या आहेत, स्वीकारि्या गेि्या आहेत आडण सोडवि्या 

गेि्या आहेत यािी खात्री करणार िाही तर ग्राहकांिा तपशीिवार सि्ि्यासह ग्राहकांच्या तक्रारीिें योग्य आडण 

वेळेत डिराकरण केिे जाईि यािी खात्री करण्यासाठी प्रभावी देखरेख / वाढवण्यािी यंत्रणा देखीि सुडिश्चित 

करेि. 

ग्राहक तक्रार डिवारण धोरण ग्राहकांच्या तक्रारीिें डिराकरण करण्यासाठी फे्रिवकण िी रूपरेषा देते. बँक खात्री 

करेि की पॉडिसी सावणजडिक डोिेििधे्य (वेबसाइट आडण शाखा) उपिब्ध आहे. 

 

बँकेचे तक्रार णिवारि धोरि खालील तत्त्ाींचे पालि करते: 

● ग्राहकांिा िेहिीि योग्य वागणूक डदिी जाते. 

● ग्राहकांिी केिेि्या तक्रारी सौजन्यािे आडण वेळेवर हाताळि्या जातात. 

● ग्राहकांिा संस्थेिधे्य त्ांच्या तक्रारी वाढवण्यािे िागण आडण त्ांच्या तक्रारीिें डिराकरण करण्यात सिाधाि 

ि डिळाि्यास त्ांिे अडधकार याबद्दि िाडहती डदिी जाते. 

● बँक किणिारी ग्राहकांच्या डहतासाठी सद्भाविेिे आडण पूवणग्रह ि ठेवता काि करतात. 
 

लागू / कव्हरेज: 

ही पॉडिसी बँकेच्या सवण ग्राहकांिा िागू आहे. 
 

चॅिेल: 

कोणत्ाही टप्प्यावर, जर तुम्हािा वाटत असेि की आििी सेवा पातळी तुिच्या अपेके्षिुसार िाही, तर तुम्ही काय 

करू शकता ते येथे आहे: 

बँक ग्राहकांिा त्ांच्या तक्रारी िोदंवण्यासाठी / त्ांिा अडभप्राय शेअर करण्यासाठी अिेक िॅिेि प्रदाि करते. 

ग्राहक त्ांिा अडभप्राय सािाडयक करण्यासाठी डकंवा त्ांच्या तक्रारी योग्यररत्ा संबोडधत करण्यासाठी 

पाठवण्यासाठी खािीि िॅिेि डिवडू शकतात. 

ज्या ग्राहकांिा फीडबॅक द्यायिा असेि डकंवा त्ांिी तक्रार पाठवायिी असेि त्ांिी बँकेकडे उपिब्ध खािीि 

िॅिेि वापरू शकतात: 



 
 

 

कस्टिर केअर 

(के्रडडट काड्णस व्यडतररक्त बँडकंग संबंडधत): आिच्या 24-तास ग्राहक सेवा हेि्पिाइि 

क्रिांक 1860 210 3456/1860 267 1234 डकंवा आििा परदेशी ग्राहक सेवा क्रिांक 

९१-४४-६६८५४५५५. 
 

पूवीच्या िक्ष्मी डविास बँकेच्या (eLVB) ररटेि बँडकंग सेवेशी संबंडधत प्रचिांसाठी - 

आिच्या 24-तास ग्राहक सेवा हेि्पिाइि क्रिांक 1860 267 4567 डकंवा आिच्या 

परदेशी ग्राहक सेवा क्रिांक 91-44-69046600. 
 

(केवळ के्रडडट काडणसाठी): आिच्या 24-तास के्रडडट काडण सेवा हेि्पिाइि क्रिांक 

18602676789 डकंवा आिच्या परदेशी ग्राहक सेवा क्रिांक +9144 69046789. 
 
 

(बँडकंग संबंडधत, के्रडडट काडाां व्यडतररक्त): आिच्या 24-तास ग्राहक सेवा हेि्पिाइि 

क्रिांक1860 210 3456/1860 267 1234 डकंवा आिच्या परदेशी ग्राहक सेवा क्रिांक 
91-44-66854555. 

पूवीच्या िक्ष्मी डविास बँकेच्या (eLVB) ररटेि बँडकंग सेवेशी संबंडधत प्रचिांसाठी - 

आिच्या 24-तास ग्राहक सेवा हेि्पिाइि क्रिांक 1860 267 4567 डकंवा आिच्या 

परदेशी ग्राहक सेवा क्रिांक 91-44-69046600 वर संपकण  साधा. 

(केवळ के्रडडट काडणसाठी): आिच्या 24-तास के्रडडट काडण सेवा हेि्पिाइि क्रिांक 

18602676789 डकंवा आिच्या परदेशी ग्राहक सेवा क्रिांक +9144 69046789. 

ई-िेि: 

● डकरकोळ ग्राहक (डडडजबँक / टर ेझसण ग्राहक /(के्रडडट काड्णस व्यडतररक्त)) 

customercareindia@dbs.com वर ईिेि करू शकतात.  

● LVB िेटवकण च्या सेवेशी संबंडधत प्रचिांसाठी कृपयाभेट द्या 
https://eseva.lvbank.in:4796/online/wf_ctt01.aspx 

● के्रडडट काडण ग्राहक येथे ईिेि करू शकतात supercardcare@dbs.com 

● कॉपोरेट ग्राहक येथे ईिेि करू शकतात BusinessCarein@dbs.com 

डबझिेस केअर 

कॉपोरेट ग्राहक 1800 103 6500 / 1800 419 9500 / +91 44 4334 6600 (ओव्हरसीज 

िंबर) वर डबझिेस केअरशी संपकण  साधू शकतात. डबझिेस केअरिे ऑपरेशि सोिवार 

ते शुक्रवार, सकाळी 10.00 ते संध्याकाळी 7.00 (सावणजडिक सुट्ट्या वगळूि) आहे. 
 

ई-िेि: डीबीएस इंडडया कॉपोरेट ग्राहक आम्हािा ई-िेि डिहू शकतात.  
BusinessCarein@dbs.com 

शाखा : कृपया तुिच्या संबंडधत शाखा ग्राहक सेवा व्यवस्थापकांिा डिहा, तुिच्या सिस्या / सिस्यांिा तपशीि द्या. 

पूवीच्या LVB िेटवकण शी संबंडधत तक्रारी, ग्राहक eLVB शाखांिा भेट देऊ शकतात. 
 

आम्ही तुिच्या तक्रारीिा 3 कािकाजाच्या डदवसांत प्रडतसाद देऊ. 
 
 

tel:18602103456
tel:18602671234
tel:91-44-66854555
tel:18602674567
tel:91-44-69046600
tel:18602676789
tel:+9144%2069046789
tel:18602103456
tel:18602671234
tel:91-44-66854555
tel:18602676789
tel:+9144%2069046789
https://www.dbs.com/digibank/in/disclaimer.page?URL=https://eseva.lvbank.in:4796/online/wf_ctt01.aspx
mailto:supercardcare@dbs.com
mailto:BusinessCarein@dbs.com


 
 

वाढीव पातळी 

पातळी 1 - शहर प्रमुख / शाखा व्यवस्थापक 

आििे ग्राहक सेवा व्यवस्थापक 3 कािकाजाच्या डदवसांत तुिच्याशी संपकण  साधण्यात अयशस्वी झाि्यास, डकंवा 

तुम्ही प्रडतसादािे सिाधािी िसि्यास, कृपया डसटी डबझिेस हेड/क्लस्टर हेड/शाखा प्रिुखांिा डिंतेिे तपशीि 

स्पष्ट करूि डिहा. शहर व्यवसाय प्रिुख/शाखा प्रिुख/प्रादेडशक िोडि अडधका-यांकडूि तक्रार प्राप्त होण्याच्या 

5 डदवसांच्या कािावधीत तुम्हािा प्रडतसाद डिळेि. 
 

प्रादेणशक िोडल अणधकारी 
 

के्षत्रािे िाव पत्ता ई-िेि आयडी 

किाणटक आडण 

कोईम्बतूर 

पूजा बजाज डीबीएस बँक इंडडया डिडिटेड,  

सािारपुररया डवंडसर, िं. 3, उिसूर रोड, उिसूर, 

बंगिोर 560042 

poojabajaj@dbs.com 

िेन्नई आडण करूर हरी िारायणि डीबीएस बँक इंडडया डि.  

पडहिा िजिा, 806 अण्णा सिाई, िेन्नई – 600 

002 तडिळिाडू 

hariv@dbs.com 

उत्तर आडण पूवण कडपि िाथूर डीबीएस बँक इंडडया डिडिटेड,  

डीएिएफ कॅडपटि पॉइंट, बाबा खडक डसंग िागण, 

कॅिॉट पे्लस, िवी डदि्िी 110001 

kapilmathur@dbs.com 

आंध्र प्रदेश आडण 

तेिंगणा 

के श्रीडिवास राव DBS बँक इंडडया डिडिटेड,  

2B आडण 2C तळिजिा, आडदत् टर ेड सेंटर, 

अिीरपेट, हैदराबाद 500 038 

srinivasarao@dbs.com 

पश्चिि डितीि राविाि्िू बँक इंडडया डिडिटेड,  

एक्सपे्रस टॉवसण, िररिि पॉइंट िंुबई 400 021 

nitinravalallu@dbs.com 

 

आम्हािा त्ांच्या सिस्या सिजूि रे्ण्यात आडण त्ांिे डिराकरण करण्यात िदत करण्यासाठी ग्राहकांिी बँकेशी 

त्ांच्या पूवीच्या संवादात त्ांिा प्रदाि केिेिा तक्रार संदभण क्रिांक उद्धृत करणे आवचयक आहे. 
 

लेव्हल २ - णप्रन्सिपल िोडल ऑणिसर 

जर ग्राहक प्रदाि केिेि्या ररझोि्यूशिवर सिाधािी ि राडहि्यास, ग्राहक बँकेच्या डप्रश्न्सपि िोडि ऑडफसरिा 

डिहू शकतो आडण बँकेच्या डप्रश्न्सपि िोडि ऑडफसरकडूि 7 कािकाजाच्या डदवसांच्या आत बँक ग्राहकाच्या 

तक्रारीिा प्रडतसाद देईि.  
 

कु. कौिेि इस्माइल  

िोडि ऑडफसर 

DBS बँक इंडडया डिडिटेड 

रुबी टॉवर, 6वा िजिा 

कासारवाडी, दादर 

िंुबई - 400 028. 

दूरध्विी - +91 22 6614 7578 
 

डडजीबँक / टर ेझसण ग्राहक (के्रडडट काड्णस व्यडतररक्त)email करू शकता  dbsnodalofficer@dbs.com 

कॉपोरेट ग्राहक येथे ईिेि करू शकतात  dbsnodalofficer@dbs.com 

के्रडडट काडण  ग्राहक  येथे ईिेि  करू शकतात    supercardnodal@dbs.com 

पूवीच्या LVB िेटवकण शी संबंडधत तक्रारीसंाठी, ग्राहक ईिेि करू शकतात principalnodal@lvbank.in  
 

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


 
 

आम्ही तुिच्या तक्रारीिा 7 कािकाजाच्या डदवसांत प्रडतसाद देऊ. 
 
 

जर तुम्ही िोडि ऑडफसरकडूि 7 कािकाजाच्या डदवसांत ऐकिे िाही, डकंवा तुम्ही प्रडतसादािे सिाधािी 

िसि्यास, कृपया वररष्ठ व्यवस्थापिािा डिहा. 5 कािकाजाच्या डदवसांच्या आत तुम्हािा आिच्याकडूि प्रडतसाद 

डिळेि. 
 
 

तक्रारीच्या णिराकरिासाठी टाइमलाइि 
 

तपासण्या/संबंडधत डियििांवर अविंबूि प्रते्क िरणासाठी योग्य टाइििाइि सेट केि्या आहेत ज्यािे डिराकरण 

करण्यात गंुतिेिे असेि. एकदा तक्रारीिी तपासणी झाि्यािंतर, बँक ग्राहकांिा अंडति प्रडतसाद डकंवा त्ािी 

िौकशी करण्यासाठी आणखी वेळ िागण्यािी सूििा पाठवेि. 

ठरावासाठी बाहेरीि पक्षांवर अविंडबत्व असिेि्या काही शंका ररझोि्यूशिसाठी अडधक टिण अराउंड टाइि 

(TAT) देतात. खािी ििूद केिेि्या डविंत्ा / तक्रारीिें सूिक उदाहरण आहेत. 

1. अडधग्रहण बँकांकडूि सीसीटीव्ही फुटेज पुिप्राणप्ती. 

2. डववाडदत पीओएस/ईपीओएस व्यवहार – िेटवकण / तृतीय पक्ष एग्रीगेटरद्वारे अडधग्रडहतकत्ाणकडे डविंती 

केिी. 

3. डववाडदत Mvisa व्यवहारांिा 45 कॅिेंडर डदवस िागू शकतात. 

4. तंत्रज्ञािाशी संबंडधत तक्रारी. 

5. फसव्या व्यवहारांशी संबंडधत तक्रारी. 

6. तृतीय पक्षािा सिावेश असिेिी प्रकरणे (इतर बँका/व्यापारी/सेवा प्रदाते). 
 

डविा उत्पादिांच्या डवतरणाशी संबंडधत सिस्यांिे डिराकरण करण्यासाठी बँकेिी तक्रार डिवारण यंत्रणा देखीि 

उपिब्ध असेि आडण प्रते्क स्तरावर तक्रार प्राप्त झाि्यापासूि 14 कािकाजाच्या डदवसांत त्ािे डिराकरण केिे 

जाईि यािी बँक खात्री करेि. 
 

बँकेच्या ग्राहक सेवा सणमत्या 
 

1. शाखा स्तरावरील ग्राहक सेवा बैठका 

ग्राहक सेवा बैठका दर िडहन्यािा शाखांिधे्य रे्ति्या जातात. ग्राहकांिा त्ांिे ग्राहक अडभप्राय/ सूििा 

आिच्या शाखेत पुरवि्या जाणार्या सेवांिधे्य सुधारणा करण्यासाठी शाखेतीि जे्यष्ठ िागररक ग्राहकांिाही 

या िंिांवर आिंडत्रत केिे जाते आडण त्ांिा शाखा सेवेबद्दि त्ांिे डविार िांडण्यासाठी प्रोत्साडहत केिे 

जाते. अडधक जाणूि रे्ण्यासाठी ग्राहक त्ांच्या जवळच्या शाखेशी संपकण  साधू शकतात. 

2. ग्राहक सेवेवरील स्थायी सणमती 

टोि फ्री क्रिांक, हेि्प-िाइि, ईिेि, ऑििाइि तक्रारी इत्ादीसंारख्या तक्रार डिवारण उपक्रिांच्या 

वापरािा आढावा रे्ण्यासाठी, डतिाही दरम्याि प्राप्त झािेि्या आडण सोडविेि्या तक्रारीचं्या संखे्यिा 

आढावा रे्ण्यासाठी, डवचिेषण आडण ििाण करण्यासाठी सडिती प्रते्क डतिाहीत भेटेि. शाखा 

स्तरावरीि ग्राहक सडितीच्या बैठकीत डिळािेिा अडभप्राय. या सडितीिे अध्यक्ष ग्राहक बँडकंग प्रिुख 

आहेत. 
 
 



 
 

देखरेख आडण पुिराविोकि: 
 

ग्राहकांच्या तक्रारीचं्या डवचिेषणािधे्य ग्राहकांच्या तक्रारीिें 

o ग्राहकांच्या तक्रारीिें प्रकार 

o तक्रारीिें डिराकरण करण्यािा टिणअराउंड टाईम्स 

o शीषण कारणे/ तक्रारीिें के्षत्र 

o िूळ कारण डवचिेषण. 
 

 

सडिती हे देखीि सुडिश्चित करते की DBS बँक इंडडया डिडिटेड ग्राहक सेवा आडण तक्रारीचं्या संदभाणत 

सवण RBI डियिांिे पािि करत आहे. 
 

3. मींडळाची ग्राहक सेवा सणमती (CSCB) 

CSCB बँकेिे वेळोवेळी राबडविेि्या डवडवध ग्राहक सेवा उपक्रिांिा आढावा रे्ईि आडण ग्राहकांिा 

अिुभव वाढवण्यासाठी िवीि उपक्रिांवर ििाण करेि. CSCB वेळोवेळी डियािक संस्थांद्वारे जारी केिेि्या 

ग्राहक सेवा िागणदशणक तत्त्वांच्या अंििबजावणीकडे दुिण क्ष करेि आडण एकूण सेवा स्तर सुधारण्यासाठी 

डवद्यिाि प्रडक्रया आडण धोरणांिधे्य बदि सुिवेि. CSCB ग्राहक सेवेवरीि स्थायी सडितीच्या कायाणिा 

आढावा रे्ईि आडण बँकेच्या तक्रार डिवारण यंत्रणेच्या पररणािकारकतेवर देखरेख करेि. 
 

बँकेचे अींतगगत लोकपाल 
 

जर बँकेिे िाकारण्यािा डकंवा आंडशक डदिासा देण्यािा डिणणय रे्तिा असेि तर, भारतीय ररझव्हण बँकेच्या 

सूििांिुसार पुढीि तपासणीसाठी तक्रारी बँकेच्या अंतगणत िोकपािकडे पाठवि्या जातीि. 

तक्रारी/गार्हाणे हाताळतािा बँकेिे कोणतेही िवीि बदि सिाडवष्ट केि्यावर तक्रार डिवारण धोरणात 

वेळोवेळी सुधारणा केिी जाईि.जारी केिेिे कोणतेही िवीि डियि, पुिरावृत्ती/दुरुस्ती झाि्यास ते 

देखीि सुधाररत केिे जाईि डियािकािे (RBI/IBA इ.) 

 


