
                

ఫిర్యాదులు మర్యిు సమసాల పర్ిష్యారం 
 

DBS బ్యాంక్ ఇాండియా లిమిటడె్ (DBIL)లో, మీరు మా న ాండి అత్యయత్తమమ నై సవేన  ప ాందారని మమేు నిర్ధా ర్ిస్ త న్ాాము, 
మీరు, మా సవేకు విలువ ైన, అరుు ల ైన కస్టమర్.  

DBS బ్యాంక్ ఇాండయిా లిమిటెడ్ (ఇప్పటి న ాండి DBIL లేదా "ది బ్యాంక్" లేదా "బ్యాంక్" అాంట్రు) అన్ేది DBS బ్యాంక్ 
లిమిటెడ్ (DBL) యొకక ప్ూర్ిత యాజమానయ అన బాంధ స్ాంస్థ (WOS). దనీి ప్రధాన కధర్ధయలయాం స ాంగప్ూర్ లో ఉాంది. ఉత్తమ 
అభ్్యసధలన  ప్ాంచ కున్ే అాంశాంగధ, DBIL స్ాంకలిష్టమ నై, దీరఘ కధల వయవధి, పెద్ద  లేదా ముఖ్యమ నై లావధదవేీలతో 
వయవహర్ిాంచటేప్పపడు DBL యొకక అన భవాం మర్ియు న్ పై్పణ్ాయనిా ప ాంద్ త్యాంది, దానితో DBS గరూ ప్ (ఇకమీద్ట “గరూ ప్” 
లేదా “ద ి గరూ ప్” అని ప లవబడుత్యాంది) యొకక కనీస్ అాంగీకధర ప్రమాణ్ాలు నిర్ధద ర్ిాంచబడతాయి. త్ద్ ప్ర్ ిDBIL, DBL 
నిర్దదశాంచిన నిర్ిదష్ట విధాన్ాలు మర్ియు ప్రమాణ్ాలన  గణ్ిస్ త ాంది లేదా ప్ర్ిగణ్సి్ త ాంది మర్యిు కధరయకలాపధలు గరూ ప్ప యొకక 
కనీస్ అాంగీకధర ప్రమాణ్ాలకు అన గుణ్ాంగధ ఉాండలేా భ్్రతీయ నిబాంధనలన  అన స్ర్సి్ త ాంది. 

సవీకర్ిాంచబడిన అనిా ఫ ర్ధయద్ లు ర్ికధర్్ చేయబడి, నమోద్  చేయబడి మర్యిు ప్ర్షి్కర్ిాంచబడనిటలి  బ్యాంక్ నిర్ధా ర్ిాంచడాం 
మాత్రమే కధద్ , కస్టమర్ ఫ ర్ధయద్ లు స్ర్ నై మర్ియు స్మయాన కూల ప్దా్తిలో కస్టమర్ కు వివరణ్ాత్మక స్లహాతో 
ప్ర్షి్కర్ిాంచబడతాయని నిర్ధా ర్ాించడానికల స్మరథవాంత్మ ైన ప్రయవకే్షణ్ / వృదిద  యాంతరా ాంగధనిా కూడా నిర్ధా ర్ిస్ త ాంది. 

కస్టమర్ ఫ ర్ధయద్ ల ప్ర్ిష్ధకర విధానాం కస్టమర్ ఫ ర్ధయద్ లన  ప్ర్ిష్కర్ిాంచ ేఫేరమ వర్క న  వివర్ిస్ త ాంది. పధలసవ ప్బి్లక్ డొమ ైన లో 
(వ బ సెటై్ మర్ియు శధఖ్లు) అాంద్ బ్టలలో ఉాండలేా బ్యాంక్ నిర్ధా ర్ిస్ త ాంది. 

 
బ్ాంక్ యొక్ా ఫిర్యాదుల పర్షి్యార పయలసీ క ంది సూత్రా లను అనుసరి్సుత ంది: 

• కస్టమర్ లు అనిా స్మయాలోి  న్ాయయాంగధ వయవహర్ిసధత రు. 
• కస్టమర్ లు లేవన్ తితన ఫ ర్ధయద్ లు మర్ధయద్గధ మర్ియు స్కధలాంలో ప్ర్ిష్కర్ిాంచబడతాయి. 
• కస్టమర్ లకు స్ాంస్థలో వధర్ి ఫ ర్ధయద్ లన  అాంద్జదయడానికల మార్ధా లు మర్ియు వధర్ి ఫ ర్ధయద్ ల ప్ర్ిష్ధకరాంతో స్ాంత్ృప త  

చెాంద్కపో తే వధర్ి హకుకల గుర్ాించి తలెియజదయబడుత్యాంది. 
• బ్యాంక్ ఉదయయగులు కస్టమరి ప్రయోజన్ాల ప్టి చిత్తశుదిాతో మర్ియు ప్క్షపధత్ాం లేకుాండా ప్ని చేసధత రు. 

 
వరి్తంపు / క్వరే్జ్: 

ఈ పధలసవ బ్యాంకు ఖ్ాతాదారులాంద్ర్ిక ీవర్ితస్ త ాంది. 
 
ఛరనెల లు: 

ఏ ద్శలోన్ ైన్ా, మా సవేధ సధథ యిలు మీ అాంచన్ాలకు అన గుణ్ాంగధ లేవని మీరు భ్్విసేత , మీరు ఏమి చయేవచచో  దిగువన 
పేర్కకనబడిాంది: 



 
 

కస్టమర్ వధర్ ిఫ ర్ధయద్ లన  నమోద్  చయేడానికల / వధర్ ిఅభిపధర యానిా షరే్ చసే్ కోవడానికల బ్యాంక్ బహుళ ఛాన్ ల లన  
అాందసి్ త ాంది. కస్టమర్ వధర్ి అభిపధర యానిా ప్ాంచ కోవడానికల కలూాంద ి ఛాన్ ల లన  ఎాంచ కోవచ ో లేదా త్గని విధాంగధ 
ప్ర్షి్కర్ిాంచేాంద్ కు వధర్ ిఫ ర్ధయద్ లన  ప్ాంప్వచ ో. 

అభిపధర యానిా అాందిాంచాలన కున్ే లేదా వధర్ ిఫ ర్ధయద్ న  ప్ాంపధలన కున్ ేకస్టమర్ లు బ్యాంక్ లో అాంద్ బ్టలలో ఉనా కలూాంద ి
ఛాన్ ల లన  ఉప్యోగిాంచవచ ో: 

 

కస్టమర్ కదర్ 

(బ్యాంకలాంగ్ స్ాంబాంధిత్, క ూడిట్ కధర్్ లు కధకుాండా): మా 24-గాంటల కస్టమర్ స్ర్ీీస్ హలెప ల ైన 
నాంబర్ 1860 210 3456 / 1860 267 1234 లేదా మా విదశేీ కస్టమర్ స్ర్ీీస్ నాంబర్ 
91-44-66854555ని స్ాంప్రదాించాండి. 
 
ప్ూరీప్ప లక్ష్మమ విలాస్ బ్యాంక్ (eLVB) యొకక ర్టిెైల బ్యాంకలాంగ్ సేవకు స్ాంబాంధిాంచిన 
స్ాందహేాల కోస్ాం - మా 24-గాంటల కస్టమర్ స్ర్ీీస్ హలెప ల ైన నాంబర్ 1860 267 4567 
లేదా మా విదశేీ కస్టమర్ స్ర్ీీస్ నాంబర్ 91-44-69046600ని స్ాంప్రదిాంచాండి. 
 
(క ూడటి్ కధర్్ ల కోస్ాం మాత్రమ)ే: మా 24-గాంటల క ూడటి్ కధర్్ స్ర్ీీస్ హలెప ల ైన నాంబర్ 
18602676789 లేదా మా ఓవర్ీీస్ కస్టమర్ స్ర్ీీస్ నాంబర్ +9144 69046789 . 
 
(బ్యాంకలాంగ్ స్ాంబాంధిత్, క ూడిట్ కధర్్ లు కధకుాండా): మా 24-గాంటల కస్టమర్ స్ర్ీీస్ హలెప ల ైన 
నాంబర్ 1860 210 3456 / 1860 267 1234 లేదా మా విదశేీ కస్టమర్ స్ర్ీీస్ నాంబర్ 
91-44-66854555ని స్ాంప్రదాించాండి. 

మున ప్టి లక్ష్మమ విలాస్ బ్యాంక్ (eLVB) యొకక ర్ిటెలై బ్యాంకలాంగ్ సేవకు స్ాంబాంధిాంచిన 
స్ాందహేాల కోస్ాం - మా 24-గాంటల కస్టమర్ స్ర్ీీస్ హలెప ల ైన నాంబర్ 1860 267 4567 
లేదా మా విదశేీ కస్టమర్ స్ర్ీీస్ నాంబర్ 91-44-69046600ని స్ాంప్రదిాంచాండి. 

(క ూడటి్ కధర్్ ల కోస్ాం మాత్రమ)ే: మా 24-గాంటల క ూడటి్ కధర్్ స్ర్ీీస్ హలెప ల ైన నాంబర్ 
18602676789 లేదా మా ఓవర్ీీస్ కస్టమర్ స్ర్ీీస్ నాంబర్ +9144 69046789 . 

ఇ-మ యిల: 

• ర్ిటెలై కస్టమర్ లు (digibank / టెరజర్ీ కస్టమర్ లు /(క ూడిట్ కధర్్ లు కధకుాండా)) 
customercareindia@dbs.comకల ఇమ యిల చయేవచ ో, 

• మున ప్ట ి LVB న్ ట్ వర్క సవేకు స్ాంబాంధిాంచిన ప్రశాల కోస్ాం ద్యచసే  
స్ాంద్ర్ిశాంచాండ ి

• క ూడటి్ కధర్్ కస్టమర్ లు supercardcare@dbs.comకల ఇమ యిల చయేవచ ో 
• కధర్కపర్దట్ కస్టమర్ లు BusinessCarein@dbs.comలో ఇమ యిల చయేవచ ో 



 
 

బ్లజిన్ స్ కదర్ 

కధర్కపర్దట్ కస్టమర్ లు 1800 103 6500 / 1800 419 9500 / +91 44 4334 6600 
(ఓవర్ీీస్ నాంబర్)లో బ్లజిన్ స్ కదర్ న  స్ాంప్రదిాంచవచ ో. బ్లజిన్ స్ కదర్ యొకక ఆప్ర్దష్న 
సో మవధరాం న ాండి శుకూవధరాం వరకు, 10.00 AM న ాండి 7.00 PM వరకు(ప్బి్లక్ సలెవపలు 
మినహా). 
 
ఇ-మ యిల: DBS ఇాండయిా కధర్కపర్దట్ కస్టమర్ లు BusinessCarein@dbs.com 
లో మాకు వధర యడాం దాీర్ధ మాకు ఇ-మ యిల చయేవచ ో. 

బర్ ాంచ్ : ద్యచసే  మీ స్మస్యలు / ఫ ర్ధయద్ ల వివర్ధలన  తలెియజదస్తత  మీ స్ాంబాంధతి్ బర్ ాంచ్ క్సటమర్ సర్వీస్ మేనేజర్ లక్ు 
వధర యాండి. మున ప్టి LVB న్ ట్ వర్క కు స్ాంబాంధిాంచిన ఫ ర్ధయద్ ల కొరకు, వినియోగదారులు eLVB శధఖ్లన  
స్ాంద్ర్ిశాంచవచ ో. 
 
మేము మీ ఫ ర్ధయద్ కు 3 ప్ని దిన్ాలలో ప్రతిస్పాందిసధత ము. 
 
వృదిి  స్యా యిలు 

                                             స్యా యి 1 - సిటీ హెడ్స్ / బ్ా ంచ్ మేనేజరలు  

మా కస్టమర్ స్ర్ీీస్ మనే్ేజర్ లు 3 ప్నిదిన్ాలోి గధ మిమమలిా స్ాంప్రదిాంచడాంలో విఫలమ తై ేలేదా ప్రతిస్పాంద్నతో మీరు స్ాంత్ృప త  
చెాంద్కపో తే, ద్యచేస  ఆాందయళన వివర్ధలన  వివర్సి్తత  స ట ీబ్లజిన్ స్ హడె్/కిస్టర్ హడె్/బర్ ాంచ్ హెడ్ కల వధర యాండి. ఫ ర్ధయద్ న  
సవీకర్ిాంచిన స టీ బ్లజిన్ స్ హడె్ / బర్ ాంచ్ హడె్ / ర్ీజినల న్ోడల ఆఫవస్రి న ాండి 5 ప్ని ర్చజుల వయవధలిో మీరు ప్రతిస్పాంద్నన  
అాంద్ కుాంట్రు. 

పయాంతీయ నోడల అధికయరలలు 
 

పధర ాంత్ాం పేరు చిరున్ామా ఇమ యిల ఐడ ి
కర్ధా టక & 

కోయాంబత్తత రు 
ప్ూజా బజాజ్ DBS బ్యాంక్ ఇాండయిా లిమిటడె్, poojabajaj@dbs.com 

చెన్ ైా  & కరూర్ హర్ి న్ార్ధయణ్న స్లాప్పర్యిా విాండీర్, నాం. 3, ఉలూీర్ ర్చడ్, 
ఉలూీర్, బ ాంగళూరు 560042 

hariv@dbs.com 

ఉత్తర & త్తరుప కప ల మాథ ర్ DBS బ్యాంక్ ఇాండయిా లిమిటడె్, kapilmathur@dbs.com 
ఆాంధరప్రదశే్ & 
తెలాంగధణ్ 

క  శీూనివధస్ర్ధవప మొద్ట ిఅాంత్స్ త , 806 అన్ాా స్ల ై, చనె్ ైా - 
600 002 త్మిళన్ాడు 

srinivasarao@dbs.com 

ప్డమర నితిన ర్ధవధలలుి  DBS బ్యాంక్ ఇాండయిా లిమిటడె్, nitinravalallu@dbs.com 
 
కస్టమర్ లు త్మ స్మస్యలన  అరథాం చేస్ కోవడాంలో మర్యిు ప్ర్ిష్కర్ిాంచడాంలో మాకు స్హాయప్డేాంద్ కు, బ్యాంక్ తో వధర్ ి
మున ప్టి ప్రస్పర చరయలో వధర్ికల అాందిాంచిన ఫ ర్ధయద్  స్తచన నాంబర్ న  కోట్ చేయాలిీ ఉాంటలాంది. 
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                                                 స్యా యి 2 - ప్ిాన్స్పల నోడల ఆఫసీర్ 

అాందిాంచిన ప్ర్షి్ధకరాంతో కస్టమర్ స్ాంత్ృప త  చెాంద్నటెలి తే, కస్టమర్ బ్యాంక్ ప రనిీప్ల న్ోడల ఆఫవస్ర్ కు లేఖ్ ర్ధయవచ ో మర్యిు 
బ్యాంక్ ప రనిీప్ల న్ోడల ఆఫవస్ర్ ఫ ర్ధయద్ న  సవీకర్ిాంచిన 7 ప్ని ర్చజులలోప్ప కస్టమర్ ఫ ర్ధయద్ పె ైబ్యాంక్ ప్రతిస్పాందసి్ త ాంది. 
 

Ms. కౌన్ నై ఇసెైమల 
న్ోడల అధకిధర్ ి
DBS బ్యాంక్ ఇాండయిా లిమిటడె్ 
రూబీ టవర్, 6వ అాంత్స్ త  
కధస్రవధడి, దాద్ర్ 
ముాంబ  ై- 400 028. 
టెలిఫో న – +91 22 6614 7578 

 
digibank / టెరజర్ీ కస్టమర్ లు (క ూడటి్ కధర్్ లు కధకుాండా) dbsnodalofficer@dbs.com 
కల ఇమ యిల చయేవచ ో 
కధర్కపర్దట్ కస్టమర్ లు dbsnodalofficer@dbs.comకల ఇమ యిల చయేవచ ో 
క ూడటి్ కధర్్ కస్టమర్ లు supercardnodal@dbs.com కల ఇమ యిల చయేవచ ో 
మున ప్టి LVB న్ ట్ వర్క కు స్ాంబాంధిాంచిన ఫ ర్ధయద్ ల కోస్ాం, కస్టమర్ లు principalnodal@lvbank.in కల ఇమ యిల 
చేయవచ ో 
 
మేము మీ ఫ ర్ధయద్ కు 7 ప్ని ర్చజులలో ప్రతిస్పాందిసధత ము. 

 
మీరు 7 ప్ని ర్చజులలో న్ోడల అధకిధర్ ిన ాండి ఎలాాంటి ప్రతిస్పాంద్న అాంద్ కోకపో తే లేదా ఆ ప్రతిస్పాంద్నతో మీరు స్ాంత్ృప త  
చెాంద్కపో తే, ద్యచసే  సవనియర్ మనే్జే్ మ ాంట్ కు వధర యాండి. ఫ ర్ధయద్ న  సవీకర్ిాంచిన 5 ప్ని ర్చజుల వయవధిలో మీరు మా 
న ాండ ిప్రతిస్పాంద్నన  అాంద్ కుాంట్రు. 

 
ఫిర్యాదు పరి్ష్యారం కోసం ట ైమ్ ల ైనుు  

ప్ర్శిోధనలు / స్ాంబాంధతి్ నియాంత్రణ్న  బటిట  ప్రతి ద్శకు త్గిన టెైమ ల ైన సటె్ చయేబడిాంది, ఇద ివధటనిి ప్ర్ిష్కర్ిాంచడాంలో 
అాంత్ర్ీినాంగధ ఉాంటలాంది. ఫ ర్ధయద్ న  ప్ర్శిీలిాంచిన త్ర్ధీత్, బ్యాంక్ కస్టమర్ కు త్యద ిప్రతిస్పాంద్నన  ప్ాంప్పత్యాంద ిలేదా దానిపె ై
ద్ర్ధయప్పత  చేయడానికల మర్ిాంత్ స్మయాం కోరుత్త ఒక స్మాచార్ధనిా ప్ాంప్పత్యాంది. 

నిర్ిదష్ట స్ాందేహాలు అన్వేి ర్జిలూయష్న కోస్ాం బ్హయ ప్క్ష్ాలపెై ఆధారప్డ ేచచట, స్పష్టత్ వ ైప్ప ఎకుకవ టర్ా ఎర్ౌాండ్ టెైమ (TAT) 
అవస్రాం. దగిువ పేర్కకనబడనివి అభయరథనలు / ఫ ర్ధయద్ ల యొకక స్తచన్ాత్మక ఉదాహరణ్. 

1. ఆర్ిజాంచిన బ్యాంకుల న ాండి CCTV ఫపటేజీని ప ాంద్డాం 

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


 
 

2. వివధదాస్పద్ POS / ePOS లావధదవేీ - న్ ట్ వర్క/ థర్్ పధర్ీట అగిూగదటర్ ల దాీర్ధ కొన గచలుదారుకు అభయరథనన  
అాందిాంచారు. 

3. వివధదాస్పద్ Mvisa లావధదవేీలకు 45 కధయల ాండర్ ర్చజులు ప్టటవచ ో 
4. టెకధాలజీకల స్ాంబాంధిాంచిన ఫ ర్ధయద్ లు 
5. మోస్ప్ూర్తి్ లావధదవేీలకు స్ాంబాంధిాంచిన ఫ ర్ధయద్ లు 
6. 3వ ప్క్ష్ానికల స్ాంబాంధిాంచిన కదస్ లు (ఇత్ర బ్యాంకులు/ వధయపధరులు/ స్ర్ీీస్ ప ర వ డైరుి ) 

 
భీమా ఉత్పత్యత ల ప్ాంప ణ్ీకల స్ాంబాంధిాంచిన స్మస్యలన  ప్ర్ిష్కర్ిాంచడానికల బ్యాంక్ యొకక ఫ ర్ధయద్ ల ప్ర్ిష్ధకర యాంతరా ాంగాం 
కూడా అాంద్ బ్టలలో ఉాంటలాంద ి మర్ియు ప్రతి సధథ యిలో ఫ ర్ధయద్  అాందనిప్పట ి న ాండ ి 14 ప్ని ర్చజులలో 
ప్ర్షి్కర్ిాంచబడుత్యాంద్ని బ్యాంక్ నిర్ధా ర్సి్ త ాంది. 
 
బ్ాంక్ యొక్ా క్సటమర్ సర్వీస్ క్మిటీలు 

1. బ్ా ంచ్ ల వల క్సటమర్ సర్వీస్ సమావేశయలు 
బర్ ాంచ్ ల వల కస్టమర్ స్ర్ీీస్ మీటిాంగ్ లు ప్రతి న్ లా బర్ ాంచ్ లలో నిరీహ ాంచబడతాయి. ఈ ఫో రాం కస్టమర్ లు మా 
బర్ ాంచ్ లో అాందిాంచిన సవేలన  మ రుగుప్రచడానికల వధర్ ికస్టమర్ ఫవడ్ బ్యక్ / స్తచనన  ప్ాంచ కోవడానికల ప్రతయేకాంగధ 
రూప ాందిాంచబడిాంది. బర్ ాంచ్ లోని సవనియర్ స టజిన కస్టమర్ లు కూడా ఈ ఫో రాంలకు ఆహాీనిాంచబడా్ రు మర్ియు 
బర్ ాంచ్ సేవపె ైవధర్ ిఅభిపధర యాలన  ప్ాంచ కోవడానికల పో ర త్ీహ ాంచబడా్ రు. మర్ిాంత్ స్మాచారాం తలెుస్ కోవడానికల 
కస్టమర్ లు వధర్ ిస్మీప్ బర్ ాంచ న  స్ాంప్రదిాంచవచ ో. 

2. క్సటమర్ సర్వీసుప్ ై స్యట ండ ంగ్ క్మిటీ 
కమిటీ ప్రతి తెైమైాస కాంలో, టోల ఫవర నాంబరుి , హెలప-ల ైన, ఇమ యిల లు, ఆన ల ైన ఫ ర్ధయద్ లు మొద్ల ైన వధటి 
దాీర్ధ యాక ీస్ వాంట ిఫ ర్ధయద్ ల ప్ర్ిష్ధకర కధరయకూమాల వినియోగధనిా స్మీక్ష్ిాంచడానికల, తెైమైాస కాంలో కస్టమర్ 
న ాండ ిసవీకర్ిాంచిన మర్ియు ప్ర్షి్కర్ిాంచబడని ఫ ర్ధయద్ ల స్ాంఖ్యన  స్మీక్ష్ిాంచడానికల, విశలిష ాంచడానికల 
స్మావేశమవపత్యాంద ిమర్ియు బర్ ాంచ్ సధథ యి కస్టమర్ కమిట ీస్మావేశధలలో సవీకర్ిాంచిన అభిపధర యానిా 
చర్ిో స్ త ాంది. ఈ కమిటకీల కనతీూమర్ బ్యాంకలాంగ్ హెడ్ అధయక్షత్ వహ సధత రు. 
 
పరావేక్షణ మర్ియు సమీక్ష: 
 
కస్టమర్ ఫ ర్ధయద్ ల విశలిష్ణ్ కలాంది వధటిని కలిగి ఉాంటలాంద ి

o కస్టమర్ ఫ ర్ధయద్ ల రకధలు 
o ఫ ర్ధయద్ ల ప్ర్ిష్ధకరాం యొకక టరార్ౌాండ్ టెైమీ 
o ప్రధాన కధరణ్ాలు/ ఫ ర్ధయద్ ల పధర ాంతాలు 
o మరలకధరణ్ విశలిష్ణ్. 

 
కస్టమర్ స్ర్ీీస్ మర్యిు ఫ ర్ధయద్ లకు స్ాంబాంధిాంచి DBS బ్యాంక్ ఇాండయిా లిమిటడె్ అనిా RBI నిబాంధనలకు 
అన గుణ్ాంగధ ఉాంద్ని కమిట ీనిర్ధా ర్ిస్ త ాంది. 



 
 

 
3. బో రలు  యొక్ా క్సటమర్ సర్వీస్ క్మిటీ (CSCB) 

CSCB బ్యాంకు దాీర్ధ అమలు చయేబడని వివిధ కస్టమర్ సవేధ కధరయకూమాలన  ఎప్పటికప్పపడు స్మీక్ష్సి్ త ాంద ి
మర్ియు కస్టమర్ అన భవధనిా మ రుగుప్రచడానికల కొత్త  కధరయకూమాలపెై చర్ిోస్ త ాంది. CSCB ఎప్పటికప్పపడు 
నియాంత్రణ్ స్ాంస్థలు జార్ీ చసే ే కస్టమర్ స్ర్ీీస్ మారాద్రశకధల అమలున  విస్మర్ిస్ త ాంది మర్ియు మొత్తాం సేవధ 
సధథ యిలన  మ రుగుప్రచడానికల ఇప్పటికద ఉనా ప్రకలూయలు మర్ియు విధాన్ాలకు మారుపలన  స్తచిస్ త ాంది. CSCB 
కస్టమర్ స్ర్ీీస్ పె ైసధట ాండిాంగ్ కమిట ీప్నితీరున  కూడా స్మీక్ష్ిస్ త ాంద ిమర్ియు బ్యాంక్ యొకక ఫ ర్ధయద్ ల ప్ర్ిష్ధకర 
విధానాం యొకక ప్రభ్్వధనిా ప్రయవకే్ష్సి్ త ాంది. 

 
బ్ాంక్ అంతరగత అంబుడ్స్ మన్ 
 

ఒకవళే బ్యాంక్ తిరస్కర్ిాంచాలని లేదా పధక్ష్కి ఉప్శమన్ానిా అాందిాంచాలని నిరాయిాంచ కునా స్ాంద్రభాంలో(లు) 
ర్ిజర్ీ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇాండియా న ాండి వచిోన స్తచనలకు అన గుణ్ాంగధ త్ద్ ప్ర్ి ప్ర్ిశీలన కోస్ాం ఫ ర్ధయద్ లు బ్యాంక్ 
అాంత్రాత్ అాంబుడ్ీ మన కల ప్ాంప్బడతాయి. 

ఫ ర్ధయద్ లు / స్మస్యలన  ప్ర్ిష్కర్ిాంచడాంలో బ్యాంక్ ఏవ ైన్ా కొత్త  మారుపలు చసే నప్పపడు ఫ ర్ధయద్ ల ప్ర్ిష్ధకర 
విధానాం ఎప్పటకిప్పపడు స్వర్ాించబడుత్యాంది. ర్ గుయలేటర్ (RBI / IBA మొద్ల ైనవి) విడుద్ల చసే న ఏవ నై్ా కొత్త  
నిబాంధనలు, ప్పనర్ిీమరశలు / స్వరణ్ల స్ాంద్రభాంలో కూడా ఇది స్వర్ిాంచబడుత్యాంది. 

 


