
                

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਾਂ ਅਤ ੇਸਿਸਿਆਾਂ ਦਾ ਸਿਪਟਾਰਾ  
 

DBS Bank India Limited (DBIL) ਵਿਖੇ, ਅਸ ੀਂ ਇਹ ਯਕ ਨ  ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ੁੰਦ ੇਹਾੀਂ ਵਕ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਸਾਡੇ ਿਲੱੋਂ  ਵਸਰਫ਼ ਉਤੱਮ ਸੇਿਾ 

ਹ  ਵਮਲਦ  ਹੈ, ਵਿਸ ਸੇਿਾ ਦੇ ਤ ਸ ੀਂ, ਸਾਡੇ ਕ ਮਤ  ਗਾਹਕ, ਹੱਕਦਾਰ ਹ।ੋ 

DBS Bank India Limited (ਵਿਸਨ ੁੰ  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ DBIL ਿਾੀਂ “The Bank” ਿਾੀਂ “Bank” ਵਕਹਾ ਿਾੀਂਦਾ ਹ)ੈ ਵਸੁੰਗਾਪ ਰ ਵਿਚੱ 

ਹੈੱਡਕ ਆਰਟਰ ਿਾਲ  DBS Bank Ltd (DBL) ਦ  ਪ ਰ  ਮਲਕ ਅਤ ਿਾਲ  ਸਹਾਇਕ ਕੁੰਪਨ  (WOS) ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਿਧ ਆ 

ਵਿਿਹਾਰਾੀਂ ਨ ੁੰ  ਸਾੀਂਝਾ ਕਰਨ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਿਿੋਂ, DBIL ਗ ੁੰਝਲਦਾਰ, ਲੁੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦ,ੇ ਿੱਡੇ ਿਾੀਂ ਮਹੱਤਿਪ ਰਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਵਿਠੱਣ 

ਿੇਲੇ DBL ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਮ ਹਾਰਤ ਨ ੁੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾੀਂ ਿ ੋਇਹ ਯਕ ਨ  ਕ ਤਾ ਿਾ ਸਕ ੇਵਕ DBS ਸਮ ਹ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

“Group” ਿਾੀਂ “the Group” ਵਕਹਾ ਿਾੀਂਦਾ ਹ)ੈ ਦ ੇਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿ ਵਕਰਤ  ਵਮਆਰ ਪ ਰ ੇਹ ੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗ ੇDBIL DBL ਦ ਆਰਾ 

ਵਨਰਧਾਰਤ ਕ ਝ ਨ ਤ ਆੀਂ ਅਤ ੇਵਮਆਰਾੀਂ ਨ ੁੰ  ਵਗਣੇਗਾ ਿਾੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤ ੇਇਹ ਯਕ ਨ  ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ  ਵਨਯਮਾੀਂ ਨ ੁੰ  

ਅਪਣਾਏਗਾ ਵਕ ਸੁੰਚਾਲਨ ਸਮ ਹ ਦੇ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਸਿ ਵਕਰਤ  ਵਮਆਰਾੀਂ ਨ ੁੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਬੈਂਕ ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਇਹ ਯਕ ਨ  ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆੀਂ ਸਾਰ ਆੀਂ ਵ਼ਿਕਾਇਤਾੀਂ ਨ ੁੰ  ਵਰਕਾਰਡ ਕ ਤਾ ਵਗਆ ਹ,ੈ ਸਿ ਕਾਰ ਕ ਤਾ 

ਵਗਆ ਹ ੈਅਤ ੇਹੱਲ ਕ ਤਾ ਵਗਆ ਹ,ੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕ ਨ  ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਭਾਿ  ਵਨਗਰਾਨ  / ਿਧਾਏ ਤੁੰਤਰ ਨ ੁੰ  ਿ  ਯਕ ਨ  

ਬਣਾਏਗਾ ਵਕ ਗਾਹਕ ਦ ਆੀਂ ਵ਼ਿਕਾਇਤਾੀਂ ਨ ੁੰ  ਗਾਹਕ ਨ ੁੰ  ਵਿਸਵਤਰਤ ਸਲਾਹ ਦ ੇਨਾਲ ਸਹ  ਅਤ ੇਸਮਾੀਂਬੱਧ ਢੁੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕ ਤਾ 

ਿਾਿੇ। 

ਗਾਹਕ ਵ਼ਿਕਾਇਤ ਵਨਿਾਰਣ ਨ ਤ  ਗਾਹਕ ਦ ਆੀਂ ਵ਼ਿਕਾਇਤਾੀਂ ਨ ੁੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾੀਂਚ ੇਦ  ਰ ਪਰੇਖਾ ਵਦੁੰਦ  ਹ।ੈ ਬੈਂਕ ਇਹ 

ਯਕ ਨ  ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਨ ਤ  ਨ ੁੰ  ਿਨਤਕ ਡੋਮੇਨ (ਿੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤ ੇ਼ਿਾਖਾਿਾੀਂ) ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਿਾਇਆ ਵਗਆ ਹ।ੈ 

 

ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿਵਾਰਣ ਿੀਤੀ ਸਿਮਿਸਿਸਿਤ ਸਿਧਾਾਂਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਦੀ ਹ:ੈ 
 

• ਗਾਹਕਾੀਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਨਰਪਖੱ ਢੁੰਗ ਨਾਲ ਵਿਿਹਾਰ ਕ ਤਾ ਿਾੀਂਦਾ ਹ।ੈ 

• ਗਾਹਕਾੀਂ ਦ ਆਰਾ ਚ ੱਕ ਆੀਂ ਗਈਆੀਂ ਵ਼ਿਕਾਇਤਾੀਂ ਨ ੁੰ  ਵ਼ਿ਼ਿਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਵਨਪਟਾਇਆ ਿਾੀਂਦਾ ਹੈ। 

• ਗਾਹਕਾੀਂ ਨ ੁੰ  ਸੁੰਗਠਨ ਦ ੇਅੁੰਦਰ ਆਪਣ ਆੀਂ ਵ਼ਿਕਾਇਤਾੀਂ ਨ ੁੰ  ਿਧਾਉਣ ਦ ੇਤਰ ਵਕਆੀਂ ਬਾਰ,ੇ ਅਤੇ ਆਪਣ ਆੀਂ ਵ਼ਿਕਾਇਤਾੀਂ 

ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਸੁੰਤ ਼ਿਟ ਨਹ ੀਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾੀਂ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰਾੀਂ ਬਾਰ ੇਸ ਵਚਤ ਕ ਤਾ ਿਾੀਂਦਾ ਹ।ੈ 

• ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰ  ਗਾਹਕਾੀਂ ਦ ੇਵਹੱਤਾੀਂ ਪਰਤ  ਚੁੰਗ  ਭਾਿਨਾ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦ ੇਵਬਨਾੀਂ ਕੁੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 

ਿਾਿੂਯੋਿਤਾ / ਕਵਰੇਜ: 

ਇਹ ਨ ਤ  ਬੈਂਕ ਦ ੇਸਾਰ ੇਗਾਹਕਾੀਂ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਹ ੁੰਦ  ਹੈ। 
 

ਚੈਿਿ: 
 

ਿੇਕਰ, ਵਕਸੇ ਿ  ਪੜਾਅ 'ਤ,ੇ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਲੱਗਦਾ ਹ ੈ ਵਕ ਸਾਡ  ਸੇਿਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤ ਹਾਡ ਆੀਂ ਉਮ ਦਾੀਂ 'ਤ ੇਖਰ ੇਨਹ ੀਂ ਹਨ, ਤਾੀਂ ਇੱਥੇ 

ਦੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹ ੈਵਕ ਤ ਸ ੀਂ ਕ  ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ: 

ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾੀਂ ਨ ੁੰ  ਆਪਣ ਆੀਂ ਵ਼ਿਕਾਇਤਾੀਂ ਦਰਿ ਕਰਨ / ਆਪਣਾ ਫ ਡਬੈਕ ਸਾੀਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਚੈਨਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਗਾਹਕ ਆਪਣਾ ਫ ਡਬਕੈ ਸਾੀਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾੀਂ ਵਦੱਤ ੇਚੈਨਲਾੀਂ ਦ  ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਿਾੀਂ ਆਪਣ ਆੀਂ ਵ਼ਿਕਾਇਤਾੀਂ ਨ ੁੰ  ਢ ਕਿੇਂ 

ਢੁੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 



 
 

ਵਿਹੜ ੇ ਗਾਹਕ ਫ ਡਬੈਕ ਦਣੇਾ ਚਾਹ ੁੰਦੇ ਹਨ ਿਾੀਂ ਆਪਣ  ਵ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਿਣਾ ਚਾਹ ੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਕਲੋ ਉਪਲਬਧ 

ਵਨਮਨਵਲਵਖਤ ਚਨੈਲਾੀਂ ਦ  ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

 

ਗਾਹਕ ਦੇਖਭਾਲ 

(ਬੈਂਵਕੁੰਗ ਨਾਲ ਸੁੰਬੁੰਧਤ, ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡਾੀਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ): ਸਾਡੇ 24-ਘੁੰਟੇ ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ 

ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੁੰ ਬਰ 1860 210 3456 / 1860 267 1234 'ਤ ੇਸੁੰਪਰਕ ਕਰੋ ਿਾੀਂ ਸਾਡੇ 

ਵਿਦੇ਼ਿ  ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਨੁੰ ਬਰ 91-44-66854555'ਤ ੇਸੁੰਪਰਕ ਕਰੋ।[ 
 

ਤੱਤਕਾਲ ਨ Lakshmi Vilas Bank (eLVB) ਦ  ਵਰਟੇਲ ਬੈਂਵਕੁੰਗ ਸੇਿਾ ਨਾਲ ਸੁੰਬੁੰਧਤ ਸਿਾਲਾੀਂ 

ਲਈ - ਸਾਡੇ 24-ਘੁੰਟ ੇਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੁੰ ਬਰ 1860 267 4567 ‘ਤੇ ਿਾੀਂ ਸਾਡੇ 

ਵਿਦੇ਼ਿ  ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਨੁੰ ਬਰ 91-44-69046600‘ਤ ੇਸੁੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
 

(ਕੇਿਲ ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡਾੀਂ ਲਈ): ਸਾਡੇ 24-ਘੁੰਟੇ ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ ਸੇਿਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੁੰ ਬਰ 

18602676789 'ਤ ੇਿਾੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇ਼ਿ  ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਨੁੰ ਬਰ +9144 69046789 ‘ਤ ੇਸੁੰਪਰਕ 

ਕਰੋ। 
 
 

(ਬੈਂਵਕੁੰਗ ਸੁੰਬੁੰਧ , ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡਾੀਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ): ਸਾਡੇ 24-ਘੁੰਟੇ ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 

ਨੁੰ ਬਰ 1860 210 3456 / 1860 267 1234 'ਤ ੇਿਾੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇ਼ਿ  ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਨੁੰ ਬਰ 91-

44-66854555‘ਤ ੇਸੁੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ 

ਤੱਤਕਾਲ ਨ Lakshmi Vilas Bank (eLVB) ਦ  ਵਰਟੇਲ ਬੈਂਵਕੁੰਗ ਸੇਿਾ ਨਾਲ ਸੁੰਬੁੰਧਤ ਸਿਾਲਾੀਂ 

ਲਈ - ਸਾਡੇ 24-ਘੁੰਟ ੇਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੁੰ ਬਰ 1860 267 4567 ‘ਤੇ ਿਾੀਂ ਸਾਡੇ 

ਵਿਦੇ਼ਿ  ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਨੁੰ ਬਰ 91-44-69046600‘ਤ ੇਸੁੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

(ਵਸਰਫ ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡਾੀਂ ਲਈ): ਸਾਡੇ 24-ਘੁੰਟ ੇਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ ਸੇਿਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੁੰ ਬਰ 

18602676789 'ਤ ੇਿਾੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇ਼ਿ  ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਨੁੰ ਬਰ +9144 69046789 ‘ਤ ੇਸੁੰਪਰਕ 

ਕਰੋ। 

ਈਮੇਲ: 

• ਵਰਟੇਲ ਗਾਹਕ (digibank / ਖਜ਼ਾਨੇ ਦ ੇਗਾਹਕ /(ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡਾੀਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ)) 

customercareindia@dbs.com, 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• ਤੱਤਕਾਲ ਨ LVB ਨੱੈਟਿਰਕ ਦ  ਸੇਿਾ ਨਾਲ ਸੁੰਬੁੰਧਤ ਸਿਾਲਾੀਂ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ

ਿੇਖੋ 

• ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ ਗਾਹਕ supercardcare@dbs.com 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

• ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕ BusinessCarein@dbs.com 'ਤ ੇਈਮਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਕਾਰੋਬਾਰ  ਦੇਖਭਾਲ 

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕ ਕਾਰੋਬਾਰ  ਦੇਖਭਾਲ ਨ ੁੰ  1800 103 6500 / 1800 419 9500 / +91 44 

4334 6600 (ਵਿਦੇ਼ਿ  ਨੁੰ ਬਰ) 'ਤੇ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ  ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਸੁੰਚਾਲਨ 

ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਼ਿ ੱਕਰਿਾਰ, ਸਿੇਰੇ 10.00 ਿਿ ੇਤੋਂ ਼ਿਾਮ 7.00 ਿਿ ੇਤੱਕ ਹ ੁੰਦਾ ਹ ੈ(ਿਨਤਕ ਛ ੱਟ ਆੀਂ 

ਨ ੁੰ  ਛੱਡ ਕ)ੇ। 
 

ਈਮੇਲ: DBS ਇੁੰਡ ਆ ਕਾਰਪਰੋੇਟ ਗਾਹਕ ਸਾਨ ੁੰ  BusinessCarein@dbs.com 'ਤ ੇਵਲਖ 

ਕ ੇਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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਼ਿਾਖਾ: ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣ  ਸੁੰਬੁੰਧਤ ਼ਿਾਖਾ ਨ ੁੰ  ਵਲਖੋ ਿਾਹਕ ਿੇਵਾ ਪਰਬੰਧਕ, ਤ ਹਾਡ ਆੀਂ ਸਮੱਵਸਆਿਾੀਂ / ਵਚੁੰਤਾਿਾੀਂ ਦ ੇਿੇਰਿ ੇ

ਵਦੁੰਦ ੇਹੋਏ। ਤੱਤਕਾਲ ਨ LVB ਨੱੈਟਿਰਕ ਨਾਲ ਸੁੰਬੁੰਧਤ ਵ਼ਿਕਾਇਤਾੀਂ, ਗਾਹਕ eLVB ਼ਿਾਖਾਿਾੀਂ 'ਤ ੇਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

ਅਸ ੀਂ 3 ਕੁੰਮਕਾਿ  ਵਦਨਾੀਂ ਦ ੇਅੁੰਦਰ ਤ ਹਾਡ  ਵ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਿਿਾਬ ਦੇਿਾੀਂਗੇ। 
 

ਵਾਧੇ ਦੇ ਪੱਧਰ 

ਪੱਧਰ 1 - ਼ਿਸਹਰ ਦੇ ਮੁਿੀ / ਼ਿਾਿਾ ਪਰਬੰਧਕ 

ਿੇਕਰ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਪਰਬੁੰਧਕ 3 ਕੁੰਮਕਾਿ  ਵਦਨਾੀਂ ਦ ੇਅੁੰਦਰ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਾੀਂ 

ਿੇਕਰ ਤ ਸ ੀਂ ਿਿਾਬ ਤੋਂ ਸੁੰਤ ਼ਿਟ ਨਹ ੀਂ ਹ,ੋ ਤਾੀਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਵਚੁੰਤਾ ਦੇ ਿੇਰਵਿਆੀਂ ਦ  ਵਿਆਵਖਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਼ਿਵਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ  

ਮ ਖ / ਕਲੱਸਟਰ ਮ ਖ / ਼ਿਾਖਾ ਮ ਖ  ਨ ੁੰ  ਵਲਖੋ। ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਼ਿਵਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ  ਮ ਖ  / ਼ਿਾਖਾ ਮ ਖ  / ਖੇਤਰ  ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾੀਂ ਨ ੁੰ  

ਵ਼ਿਕਾਇਤ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦ ੇ5 ਕੁੰਮਕਾਿ  ਵਦਨਾੀਂ ਦ  ਵਮਆਦ ਦ ੇਅੁੰਦਰ ਿਿਾਬ ਪਰਾਪਤ ਹੋਿੇਗਾ। 
 

ਿੇਤਰੀ ਿੋਡਿ ਅਫਿਰ 

 

ਖੇਤਰ ਨਾਮ ਪਤਾ ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡ . 

ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ 

ਕੋਇੁੰਬਟ ਰ 

ਪ ਿਾ ਬਿਾਿ DBS Bank India Limited,  

ਸਲਪ ਰ ਆ ਵਿੁੰਡਸਰ, ਨੁੰ . 3, ਉਲਸ ਰ ਰੋਡ, ਉਲਸ ਰ, 

ਬੈਂਗਲੋਰ 560042 

poojabajaj@dbs.com 

ਚੇੱਨਈ ਅਤੇ ਕਰ ਰ ਹਰ  ਨਾਰਾਇਣਨ DBS Bank India Limited,  

ਪਵਹਲ  ਮੁੰਜ਼ਲ, 806 ਅੁੰਨਾ ਸਲਾਈ, ਚੇੱਨਈ - 600 

002 ਤਾਵਮਲਨਾਡ  

hariv@dbs.com 

ਉਤੱਰ ਅਤੇ ਪ ਰਬ ਕਵਪਲ ਮਾਥ ਰ DBS Bank India Limited,  

ਡ ਐਲਐਫ ਕੈਪ ਟਲ ਪ ਆਇੁੰਟ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਵਸੁੰਘ 

ਮਾਰਗ, ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ, ਨਿ ੀਂ ਵਦੱਲ  110001 

kapilmathur@dbs.com 

ਆੀਂਧਰਾ ਪਰਦੇ਼ਿ ਅਤੇ 

ਤੇਲੁੰਗਾਨਾ 

ਕ ੇ਼ਿਰ ਵਨਿਾਸ ਰਾਓ DBS Bank India Limited,  

2B ਅਤੇ 2C ਜ਼ਮ ਨ  ਮੁੰਜ਼ਲ, ਆਵਦਵਤਆ ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ, 

ਅਮ ਰਪੇਟ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ 500 038 

srinivasarao@dbs.com 

ਪੱਛਮ ਵਨਵਤਨ ਰਾਿਲੱਲ  DBS Bank India Limited,  

ਐਕਸਪਰੈਸ ਟਾਿਰਜ਼, ਨਰ ਮਨ ਪ ਆਇੁੰਟ ਮ ੁੰਬਈ 400 
021 

nitinravalallu@dbs.com 

 

ਗਾਹਕਾੀਂ ਨ ੁੰ  ਉਹਨਾੀਂ ਦ ਆੀਂ ਵਚੁੰਤਾਿਾੀਂ ਨ ੁੰ  ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡ  ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾੀਂ ਦ  ਪਵਹਲਾੀਂ 

ਦ  ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾੀਂ ਨ ੁੰ  ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਵ਼ਿਕਾਇਤ ਹਿਾਲਾ ਨੁੰ ਬਰ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਦੇਣ ਦ  ਲੋੜ ਹ ੁੰਦ  ਹ।ੈ 
 

ਪੱਧਰ 2 - ਸਪਰੰਿੀਪਿ ਿੋਡਿ ਅਫਿਰ 

ਿੇਕਰ ਗਾਹਕ ਕ ਤ ੇਗਏ ਹੱਲ ਤੋਂ ਸੁੰਤ ਼ਿਟ ਨਹ ੀਂ ਹ ੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾੀਂ ਗਾਹਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਪਰੁੰਸ ਪਲ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨ ੁੰ  ਵਲਖ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇ

ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਦ ੇਵਪਰੁੰਸ ਪਲ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨ ੁੰ  ਵ਼ਿਕਾਇਤ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 7 ਕਾਰਿਕਾਰ  ਵਦਨਾੀਂ ਦ ੇਅੁੰਦਰ ਗਾਹਕ ਦ  ਵ਼ਿਕਾਇਤ 

ਦਾ ਿਿਾਬ ਦੇਿਗੇਾ। 
 

ਸਮਿ ਕੌਿੈਿ ਐਿਮਾਈਿ 

ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ 
DBS Bank India Limited 

ਰ ਬ  ਟਾਿਰ, 6 ਮੁੰਜ਼ਲ 

ਕਾਸਰਿਾੜ , ਦਾਦਰ 

ਮ ੁੰਬਈ - 400 028 

ਟੈਲ  - +91 22 6614 7578  
 

https://www.dbs.com/in/treasures/common/customer-service-managers.page
https://www.dbs.com/in/iwov-resources/pdf/ibanking/eLVB-Branches-List-12Apr2022.pdf
https://www.dbs.com/in/treasures/common/city-heads.page
https://www.dbs.com/in/iwov-resources/pdf/ibanking/RNOs-List-DBIL.pdf


 
 

digibank / ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਗਾਹਕ (ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡਾੀਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ) dbsnodalofficer@dbs.com 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕ dbsnodalofficer@dbs.com  ‘ਤ ੇਈਮਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ  ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ ਿਾਲੇ ਗਾਹਕ 

supercardnodal@dbs.com 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਤੱਤਕਾਲ ਨ LVB ਨੱੈਟਿਰਕ ਨਾਲ ਸਬੁੰਧਤ ਵ਼ਿਕਾਇਤਾੀਂ ਲਈ, ਗਾਹਕ principalnodal@lvbank.in 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 

ਅਸ ੀਂ 7 ਕੁੰਮਕਾਿ  ਵਦਨਾੀਂ ਦ ੇਅੁੰਦਰ ਤ ਹਾਡ  ਵ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਿਿਾਬ ਦੇਿਾੀਂਗੇ। 
 
 

ਿੇਕਰ ਤ ਸ ੀਂ 7 ਕੁੰਮਕਾਿ  ਵਦਨਾੀਂ ਦ ੇਅੁੰਦਰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਨਹ ੀਂ ਸ ਣਦੇ ਹ,ੋ ਿਾੀਂ ਿੇ ਤ ਸ ੀਂ ਿਿਾਬ ਤੋਂ ਸੁੰਤ ਼ਿਟ ਨਹ ੀਂ ਹ,ੋ ਤਾੀਂ ਵਕਰਪਾ 

ਕਰਕ ੇਸ ਨ ਅਰ ਪਰਬੁੰਧਨਨ ੁੰ  ਵਲਖੋ। ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਵ਼ਿਕਾਇਤ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 5 ਕਾਰਿਕਾਰ  ਵਦਨਾੀਂ ਦ  ਵਮਆਦ ਦ ੇਅੁੰਦਰ ਸਾਡੇ ਿੱਲੋਂ  

ਿਿਾਬ ਪਰਾਪਤ ਹੋਿੇਗਾ। 
 
 

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਹੱਿ ਿਈ ਿਮਾਾਂ-ਿੀਮਾਵਾਾਂ 
 

ਿਾੀਂਚਾੀਂ / ਸੁੰਬੁੰਧਤ ਵਨਯਮਾੀਂ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤ ੇਹਰੇਕ ਕਦਮ ਲਈ ਢ ਕਿ ੀਂ ਸਮਾੀਂ-ਸ ਮਾਿਾੀਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕ ਤ ਆੀਂ ਗਈਆੀਂ ਹਨ ਿੋ ਇਸ 

ਨ ੁੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਼ਿਾਮਲ ਹਣੋਗੇ। ਇੱਕ ਿਾਰ ਵ਼ਿਕਾਇਤ ਦ  ਿਾੀਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਨ ੁੰ  ਇੱਕ ਅੁੰਤਮ ਿਿਾਬ ਭੇਿਗੇਾ 

ਿਾੀਂ ਇਸਦ  ਿਾੀਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾੀਂ ਮੁੰਗਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ ਚਨਾ ਭੇਿੇਗਾ। 

ਕ ਝ ਸਿਾਲ ਵਿਥੱ ੇਹੱਲ ਲਈ ਬਾਹਰ  ਵਧਰਾੀਂ 'ਤ ੇਵਨਰਭਰਤਾ ਹ ੁੰਦ  ਹ,ੈ ਹਲੱ ਲਈ ਉਚੱ ਟਰਨ ਅਰਾਉੀਂਡ ਟਾਈਮ (TAT) ਦ  ਿਾਰੁੰਟ  

ਵਦੁੰਦ ੇਹਨ। ਹਠੇਾੀਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਬੇਨਤ ਆੀਂ / ਵ਼ਿਕਾਇਤਾੀਂ ਦ  ਇੱਕ ਸੁੰਕੇਤਕ ਉਦਾਹਰਨਾੀਂ ਹਨ। 

1. ਐਕ ਆਇਰਰ ਬੈਂਕਾੀਂ ਤੋਂ ਸ ਸ ਟ ਿ  ਫ ਟੇਿ ਦ  ਪਰਾਪਤ  

2. ਵਿਿਾਵਦਤ POS /ePOS ਲੈਣ-ਦੇਣ - ਨੱੈਟਿਰਕ/ ਤ ਿ  ਵਧਰ ਦ ੇਐਗਰ ਗੇਟਰਾੀਂ ਰਾਹ ੀਂ ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨ ੁੰ  ਬਨੇਤ  ਕ ਤ  

ਗਈ। 

3. ਵਿਿਾਵਦਤ Mvisa ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ 45 ਕੈਲੁੰਡਰ ਵਦਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ 

4. ਤਕਨਾਲੋਿ  ਨਾਲ ਸੁੰਬੁੰਧਤ ਵ਼ਿਕਾਇਤਾੀਂ 

5. ਧੋਖਾਧੜ  ਿਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੁੰਬੁੰਧਤ ਵ਼ਿਕਾਇਤਾੀਂ 

6. ਤ ਿ  ਵਧਰ (ਹੋਰ ਬੈਂਕਾੀਂ/ ਿਪਾਰ ਆੀਂ/ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾਿਾੀਂ) ਨਾਲ ਿ ੜੇ ਮਾਮਲੇ 
 

ਬੈਂਕ ਦ  ਵ਼ਿਕਾਇਤ ਵਨਿਾਰਣ ਵਿਧ  ਬ ਮਾ ਉਤਪਾਦਾੀਂ ਦ  ਿੁੰਡ ਨਾਲ ਸਬੁੰਧਤ ਮ ੱਵਦਆੀਂ ਨ ੁੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿ  ਉਪਲਬਧ ਹੋਿਗੇ  

ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਇਹ ਯਕ ਨ  ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ 'ਤ ੇਵ਼ਿਕਾਇਤ ਦ  ਪਰਾਪਤ  ਤੋਂ 14 ਕਾਰਿਕਾਰ  ਵਦਨਾੀਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਹਲੱ ਕ ਤਾ 

ਿਾਿੇ। 
 

ਬੈਂਕ ਦੀਆਾਂ ਿਾਹਕ ਿੇਵਾ ਕਮੇਟੀਆਾਂ 
 

1. ਼ਿਾਿਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਿਾਹਕ ਿੇਵਾ ਮੀਸਟੰਿਾਾਂ 

਼ਿਾਖਾਿਾੀਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹ ਨੇ ਼ਿਾਖਾ ਪੱਧਰ ਦ  ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਮ ਵਟੁੰਗਾੀਂ ਕਰਿਾਈਆੀਂ ਿਾੀਂਦ ਆੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੋਰਮ ਵਿ਼ਿ਼ੇਿ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾੀਂ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕ ਤਾ ਵਗਆ ਹ ੈਤਾੀਂ ਿ ੋਉਹ ਸਾਡ  ਼ਿਾਖਾ 'ਤ ੇਵਦੱਤ ਆੀਂ ਿਾੀਂਦ ਆੀਂ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਨ ੁੰ  ਵਬਹਤਰ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਫ ਡਬੈਕ / ਸ ਝਾਅ ਸਾੀਂਝ ੇਕਰ ਸਕਣ। ਼ਿਾਖਾ ਦੇ ਸ ਨ ਅਰ ਲੋਕ ਗਾਹਕਾੀਂ ਨ ੁੰ  ਿ  ਇਨ੍ਾੀਂ 

ਫੋਰਮਾੀਂ 'ਤੇ ਬ ਲਾਇਆ ਿਾੀਂਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਬਰਾੀਂਚ ਸੇਿਾ ਬਾਰ ੇਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾੀਂਝ ੇਕਰਨ ਲਈ ਉਤ਼ਿਾਵਹਤ ਕ ਤਾ ਿਾੀਂਦਾ ਹ।ੈ 

ਹੋਰ ਿਾਣਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਆਪਣ  ਨਜ਼ਦ ਕ  ਼ਿਾਖਾ ਨਾਲ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
  

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


 
 

2. ਿਾਹਕ ਿੇਵਾ 'ਤੇ ਿਥਾਈ ਕਮੇਟੀ 

ਕਮੇਟ  ਵ਼ਿਕਾਇਤ ਵਨਿਾਰਣ ਪਵਹਲਕਦਮ ਆੀਂ ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਟਲੋ ਫਰ  ਨੁੰ ਬਰਾੀਂ, ਹੈਲਪ-ਲਾਈਨ, ਈਮੇਲਾੀਂ, ਆਨਲਾਈਨ 

ਵ਼ਿਕਾਇਤਾੀਂ ਆਵਦ ਰਾਹ ੀਂ ਪਹ ੁੰਚ ਦ  ਸਮ ਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਤਮਾਹ  ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆੀਂ ਅਤੇ ਵਨਪਟਾਈਆੀਂ 

ਗਈਆੀਂ ਵ਼ਿਕਾਇਤਾੀਂ ਦ  ਵਗਣਤ  ਦ  ਸਮ ਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਰਾੀਂਚ ਪੱਧਰ  ਗਾਹਕ ਕਮੇਟ  ਦ ਆੀਂ ਮ ਵਟੁੰਗਾੀਂ ਵਿੱਚ 

ਪਰਾਪਤ ਕ ਤ ੇਫ ਡਬੈਕ ਦਾ ਵਿ਼ਿਲੇ਼ਿਣ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵਤਮਾਹ  ਵਿੱਚ ਮ ਵਟੁੰਗ ਕਰੇਗ । ਇਸ ਕਮੇਟ  

ਦ  ਪਰਧਾਨਗ  ਖਪਤਕਾਰ ਬੈਂਵਕੁੰਗ ਦ ੇਮ ਖ  ਦ ਆਰਾ ਕ ਤ  ਿਾੀਂਦ  ਹ।ੈ 
 
 

ਵਨਗਰਾਨ  ਅਤੇ ਸਮ ਵਖਆ: 
 

ਗਾਹਕ ਦ ਆੀਂ ਵ਼ਿਕਾਇਤਾੀਂ ਦ ੇਵਿ਼ਿਲੇ਼ਿਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਼ਿਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹ ੈ

o ਗਾਹਕ ਦ ਆੀਂ ਵ਼ਿਕਾਇਤਾੀਂ ਦ ਆੀਂ ਵਕਸਮਾੀਂ 

o ਵ਼ਿਕਾਇਤਾੀਂ ਦ ੇਵਨਪਟਾਰ ੇਦਾ ਸਮਾੀਂ 

o ਵ਼ਿਕਾਇਤਾੀਂ ਦ ੇਪਰਮ ੱਖ ਕਾਰਨ/ ਖੇਤਰ 

o ਮ ਲ ਕਾਰਨ ਦਾ ਵਿ਼ਿਲੇ਼ਿਣ। 
 

ਕਮੇਟ  ਇਹ ਿ  ਯਕ ਨ  ਬਣਾਉੀਂਦ  ਹ ੈਵਕ DBS Bank India Limited ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਅਤੇ ਵ਼ਿਕਾਇਤਾੀਂ ਦੇ ਸਬੁੰਧ ਵਿਚੱ 

ਸਾਰ ੇRBI ਵਨਯਮਾੀਂ ਦ  ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 
 

3. ਬੋਰਡ ਦੀ ਿਾਹਕ ਿੇਵਾ ਕਮਟੇੀ (CSCB) 

CSCB ਬੈਂਕ ਦ ਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤ ੇਲਾਗ  ਕ ਤ ਆੀਂ ਗਈਆੀਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਪਵਹਲਕਦਮ ਆੀਂ ਦ  ਸਮ ਵਖਆ 

ਕਰੇਗ  ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਅਨ ਭਿ ਨ ੁੰ  ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿ ਆੀਂ ਪਵਹਲਕਦਮ ਆੀਂ 'ਤ ੇਚਰਚਾ ਕਰਗੇ । CSCB ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ 

ਵਨਯਾਮਕ ਸੁੰਸਥਾਿਾੀਂ ਦ ਆਰਾ ਿਾਰ  ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਵਦ਼ਿਾ-ਵਨਰਦੇ਼ਿਾੀਂ ਨ ੁੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਨ ੁੰ  ਨਜ਼ਰਅੁੰਦਾਜ਼ ਕਰੇਗ  ਅਤ ੇ

ਸਮ ੱਚੇ ਸੇਿਾ ਦੇ ਪੱਧਰਾੀਂ ਨ ੁੰ  ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਿ ਦਾ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾੀਂ ਅਤੇ ਨ ਤ ਆੀਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸ ਝਾਅ 

ਦੇਿੇਗ । CSCB ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ 'ਤ ੇਸਥਾਈ ਕਮੇਟ  ਦੇ ਕੁੰਮਕਾਿ ਦ  ਸਮ ਵਖਆ ਿ  ਕਰੇਗ  ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦ  ਵ਼ਿਕਾਇਤ 

ਵਨਿਾਰਣ ਵਿਧ  ਦ  ਪਰਭਾਿ਼ਿ ਲਤਾ ਦ  ਵਨਗਰਾਨ  ਕਰੇਗ । 
 

ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਦੰਰੂਿੀ ਿੋਕਪਾਿ 
 

ਬੈਂਕ ਦ ਆਰਾ ਅੁੰ਼ਿਕ ਰਾਹਤ ਅਸਿ ਕਾਰ ਕਰਨ ਿਾੀਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ(ਮਾਮਵਲਆੀਂ) ਵਿੱਚ, 

ਵ਼ਿਕਾਇਤਾੀਂ ਨ ੁੰ  ਭਾਰਤ  ਵਰਜ਼ਰਿ ਬੈਂਕ ਦ ਆੀਂ ਹਦਾਇਤਾੀਂ ਦ ੇਅਨ ਸਾਰ ਅਗਲੇਰ  ਿਾੀਂਚ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦ ੇਅੁੰਦਰ ਨ  ਲੋਕਪਾਲ 

ਕੋਲ ਭੇਵਿਆ ਿਾਿੇਗਾ। 

ਵ਼ਿਕਾਇਤ ਵਨਿਾਰਣ ਨ ਤ  ਨ ੁੰ  ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤ ੇਸੋਵਧਆ ਿਾਿੇਗਾ ਿਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦ ਆਰਾ ਵ਼ਿਕਾਇਤਾੀਂ / ਵਗਵਲਆੀਂ ਦੇ ਵਨਪਟਾਰ ੇ

ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਾੀਂ ਬਦਲਾਅ ਼ਿਾਮਲ ਕ ਤਾ ਿਾਿਗੇਾ। ਵਨਯਾਮਕ (RBI / IBA ਆਵਦ) ਦ ਆਰਾ ਿਾਰ  ਕੋਈ ਿ  ਨਿੇਂ 

ਵਨਯਮਾੀਂ, ਸੁੰ਼ਿੋਧਨਾੀਂ / ਸੋਧਾੀਂ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨ ੁੰ  ਿ  ਸੋਵਧਆ ਿਾਿੇਗਾ। 

 


