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1. ಪರಿಚಯ : 

ಗ್ರಾಹಕರ ರಕ್ಷಣೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸೆೀಪಿಡೆಯ ಅವಿಭರಜ್ಯ 

ಅಂಶವರಗಿದೆ. ಬರಯಂಕಿನ ವ್ಯವ್ಹರರವ್ು 

ಸಂಪೂರ್ಿವರಗಿ ಗ್ರಾಹಕರನಕು 

ಅವ್ಲಂಬಿಸಿರಕತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕಕುಗಳನಕು 

ರಕ್ಷಿಸಲಕ ಬರಯಂಕ್ ಒದಗಿಸಕವ್ ಹರ್ಕರಸಕ 

ಸೆೀವೆಗಳ ಅವಿಭರಜ್ಯ ಅಂಶವರಗಿದೆ. ಅಂತ್ಹ 

ರಕ್ಷಣೆಯನಕು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಕ ದೆೀಶೀಯ ಅನಕಭವ್ 

ಮತ್ಕತ ಜರಗತಿಕ ಅತ್ಕಯತ್ತಮ ಅಭರಯಸಗಳ 

ಆಧರರದ ಮೀಲೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮಗಾ ಗ್ರಾಹಕ 

ಹಕಕುಗಳ ನೀತಿಯನಕು ಹೆೊರತ್ಂದಿದೆ. 
ಗ್ರಾಹಕ ಹಕಕುಗಳ ನೀತಿಯಕ ಆಂತರಿಕ ಹಕಕುಗಳನ್ಕು 

ಗಕರಕತಿಸಕತತದೆ, ಗ್ರಾಹಕನ್ಕ ಅವನ್ / ಅವಳ 

ಬರಯಂಕಂಗ್ ಸಂಬಂಧವನ್ಕು ಮಕಕ್ರತಯಗ್ೆೊಳಿಸಿದ 



ನ್ಂತರ ಮತಕತ ನ್ಂತರ 

ಪಡೆಯಕತ್ರತನೆ. ಗ್ರಾಹಕರೆೊಂದಿಗ್ೆ ಪ್ರಾಮರಣಿಕವರಗಿ 

ಮತಕತ ನರಯಯಯಕತವರಗಿ ವಯವಹರಿಸಕವ 

ಮರಗಗಗಳನ್ಕು ಸಹ ನೀತಿ ವರಯಖ್ರಯನಸಕತತದೆ.   

2. ನೀತಿಯ ಉದೆದೀಶ: 

  

ರಿಸರ್ವಗ ಬರಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯರ ನಯಂತಿಾಸಕವ 

ಬರಯಂಕನ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೊಲಭೊತ 

ಹಕಕುಗಳನ್ಕು ದರಖಲಿಸಕವುದಕ / ಪಾತಿಪ್ರದಿಸಕವುದಕ 

ನೀತಿಯ ಉದೆದೀಶವರಗಿದೆ . ಗ್ರಾಹಕನ್ನ್ಕು 

ನರಯಯಯಕತವರಗಿ, ಸಹರನ್ಕಭೊತಿಯಂದ 

ವಯವಹರಿಸಬೆೀಕಕ ಮತಕತ ಬರಯಂಕನೆೊಂದಿಗಿನ್ ಎಲ್ರಾ 

ವಯವಹರರಗಳನ್ಕು ಪ್ರಾಮರಣಿಕ ಮತಕತ ಪ್ರರದಶಗಕ 

ರಿೀತಿಯಲಿಾ ನ್ಡೆಸಬೆೀಕಕ ಎಂದಕ ನೀತಿಯಕ 

ರೊಪಿಸಿದೆ. 

  

3. ನೀತಿಯ ವರಯಪ್ತತ: 

  

ನೀತಿ ತತವಗಳನ್ಕು ಹರದಕಹೆೊೀಗಕವಲಿಾ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ 

ತನ್ು ಕಕಂದಕಕ್ೆೊರತ್ೆಯನ್ಕು ಸಮಯೀಚಿತವರಗಿ 

ಮತಕತ ನರಯಯಯಕತವರಗಿ ಪರಿಹರಿಸಕವ ಹಕುನ್ಕು 

ನೀಡಲ್ರಗಕತತದೆ. 



ಕ್ ಂಟರ್ನರದಯಂತ, ಫೀನ್ ಮೊಲಕ, ಪೀಸ್ಟ್ 

ಮೊಲಕ, ಸಂವರದರತಮಕ ಎಲ್ೆಕ್ರಾನಕ್ 

ಸರಧನ್ಗಳ ಮೊಲಕ , ಅಂತರ್ರಗಲದಲಿಾ ಅಥವರ 

ಇನರುವುದೆೀ ವಿಧರನ್ / 

ಮೀಡ್ನಂದ ಒದಗಿಸಲ್ರಗಿದದರೊ ಬರಯಂಕ್ ಅಥವರ 

ಅದರ ಏರ್ೆಂಟರಕ ನೀಡಕವ ಎಲ್ರಾ ಉತಪನ್ುಗಳು 

ಮತಕತ ಸೆೀವೆಗಳಿಗ್ೆ ಈ ನೀತಿ ಅನ್ವಯಸಕತತದೆ . 
  

4. ಗ್ರಾಹಕ ಹಕಕುಗಳು: 

  

1.1 ನ್ರಯಯಯಕತ್ ಚ್ಚಕಿತ್ೆೆಯ ಹಕಕು :                    

ಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ಕತ ಹರ್ಕರಸಕ ಸೆೀವರ 

ಪೂರೆೈಕೆದರರರಿಬ್ಬರಿಗೊ ಸೌಜ್ನಯದಿಂದ ಚ್ಚಕಿತ್ೆೆ 

ನೀಡಕವ್ ಹಕಿುದೆ . ಹರ್ಕರಸಿನ 

ಉತ್ಪನುಗಳನಕು ನೀಡಕವರಗ ಮತ್ಕತ 

ತ್ಲಕಪ್ತಸಕವರಗ ಲಂಗ, ವ್ಯಸಕೆ, ಧಮಿ, ಜರತಿ 

ಮತ್ಕತ ದೆೈಹಿಕ ಸರಮರ್ಥಯಿದಂತ್ಹ 

ಆಧರರದ ಮೀಲೆ ಗ್ರಾಹಕರನಕು ಅನ್ರಯಯವರಗಿ 

ತ್ರರತ್ಮಯ ಮರಡಬರರದಕ . 
  

ಮೀಲಿನ್ ಹಕುನ್ ಅನ್ಕಸರರವರಗಿ, ಬರಯಂಕ್ ತಿನ್ಕುವೆ - 



4.1.1 ಗ್ರಾಹಕರೆೊಂದಿಗಿನ್ ಎಲ್ರಾ ವಯವಹರರಗಳಲಿಾ ಕನಷ್ಠ 

ಮರನ್ದಂಡಗಳನ್ಕು ನಗದಿಪಡಿಸಕವ ಮೊಲಕ 

ಉತತಮ ಮತಕತ ನರಯಯಯಕತ ಬರಯಂಕಂಗ್ 

ಅಭ್ರಯಸಗಳನ್ಕು ಉತ್ೆತೀಜಿಸಿ ;               
4.1.2 ಬರಯಂಕ್ ಮತಕತ ಗ್ರಾಹಕರ ನ್ಡಕವೆ ನರಯಯಯಕತ 

ಮತಕತ ನರಯಯಸಮಮತವರದ 

ಸಂಬಂಧವನ್ಕು ಉತ್ೆತೀಜಿಸಿ ;               

4.1.3 ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ಸಮಪಗಕವರಗಿ ಮತಕತ ಸೊಕತವರಗಿ 

ಹರಜರರಗಕವ ರೆೈಲಕ ಬರಯಂಕ್ ಸಿಬಬಂದಿ;               

4.1.4 ಸಿಬಬಂದಿ ಸದಸಯರಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ಮತಕತ ಅವರ 

ವಯವಹರರಕ್ೆು ತವರಿತವರಗಿ ಮತಕತ ಸ ಜನ್ಯದಿಂದ 

ಹರಜರರಗಕವಂತ್ೆ ನೆೊೀಡಿಕ್ೆೊಳಿಿ;               

4.1.5 ಲಿಂಗ, ವಯಸಕು, ಧಮಗ, ರ್ರತಿ, ಸರಕ್ಷರತ್ೆ, 

ಆರ್ಥಗಕ ಸಿಿತಿ ದೆೈಹಿಕ ಸರಮಥಯಗ ಇತ್ರಯದಿಗಳ 

ಆಧರರದ ಮೀಲ್ೆ ಎಲ್ರಾ ಗ್ರಾಹಕರನ್ಕು 

ನರಯಯಯಕತವರಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತಕತ ಯರವುದೆೀ 

ಗ್ರಾಹಕರ ವಿರಕದಧ ತ್ರರತಮಯ ಮರಡಬೆೀಡಿ .               4.1.6 ಎಲ್ರಾ ಉತಪನ್ುಗಳು ಮತಕತ ಸೆೀವೆಗಳನ್ಕು 

ನೀಡಕವರಗ ಮೀಲಿನ್ ತತವವನ್ಕು 

ಅನ್ವಯಸಲ್ರಗಿದೆಯೆ ಎಂದಕ 

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ೆೊಳಿಿ;               



4.1.7 ನೀಡಕವ ಉತಪನ್ುಗಳು ಮತಕತ ಸೆೀವೆಗಳು ಸಂಬಂಧಿತ 

ಕ್ರನ್ೊನ್ಕ ಮತಕತ ನಬಂಧನೆಗಳಿಗ್ೆ 

ಅನ್ಕಗಕಣವರಗಿವೆಯೆ ಎಂದಕ 

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ೆೊಳಿಿ;               
4.1.8 ಗ್ರಾಹಕರ ಬರಯಂಕನ್ ಬದಧತ್ೆಯ ಸಂಹಿತ್ೆಯಲಿಾರಕವ 

ಮೊಲಭೊತ ಹಕಕುಗಳ ಚಿತ್ರಾತಮಕ ಪಾಸಕತತಿಯನ್ಕು 

ಲಭಯಗ್ೆೊಳಿಸಕವ ಮೊಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕಕುಗಳ 

ಬಗ್ೆೆ, ವಿಶೆೀಷ್ವರಗಿ ಇಲಿಾಯವರೆಗ್ೆ ಅಂಚಿನ್ಲಿಾರಕವ 

ಗ್ರಾಹಕರಕ, ಆರ್ಥಗಕವರಗಿ ಅನ್ಕ್ಷರಸಿ ಮತಕತ ಅರೆ-

ಅನ್ಕ್ಷರಸಿ ವಗಗದವರಲಿಾ ರ್ರಗೃತಿ ಮೊಡಿಸಲಕ 

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ೆೊಳಿಿ.               
4.1.9 ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಸರದಲಿಾ ಬರಯಂಕಂಗ್ ಸಂದಭಗದಲಿಾ 

ಸಕರಕ್ಷಿತ ಮತಕತ ನರಯಯಯಕತ ಗ್ರಾಹಕರ 

ವಯವಹರರವನ್ಕು ಉತ್ೆತೀಜಿಸಿ.               

  

  

4.2 ಪರರದಶಿಕತ್ೆ, ನ್ರಯಯೀಚ್ಚತ್ ಮತ್ಕತ 

ಪರಾಮರಣಿಕ ವ್ಯವ್ಹರರದ ಹಕಕು:                    

  

ಹಣಕ್ರಸಕ ಸೆೀವರ ಪೂರೆೈಕ್ೆದರರರಕ ಅದಕ 

ರೊಪಿಸಕವ ಒಪಪಂದಗಳು ಅಥವರ ಒಪಪಂದಗಳು 

ಪ್ರರದಶಗಕವರಗಿದೆಯೆ ಎಂದಕ 



ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ೆೊಳಿಲಕ ಎಲಾ ಪಾಯತುಗಳನ್ಕು 

ಮರಡಬೆೀಕಕ , ಸಕಲಭವರಗಿ 

ಅಥಗಮರಡಿಕ್ೆೊಳಿಬಹಕದಕ ಮತಕತ ಸರಮರನ್ಯ 

ವಯಕತಗ್ೆ ಚೆನರುಗಿ ಸಂವಹನ್ ಮರಡಲ್ರಗಕತತದೆ.   

ಮೀಲಿನ್ ಹಕುನ್ ಅನ್ಕಸರರವರಗಿ, ಬರಯಂಕ್ - 

4.2.1 ಸಂಪೂಣಗ ಪ್ರರದಶಗಕತ್ೆಯನ್ಕು 

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ೆೊಳಿಿ ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕನ್ಕ ಅವನ್ಕ 

ಅಥವರ ಅವಳು ಬರಯಂಕನಂದ ಸಮಂಜಸವರಗಿ / 

ತಕುಮಟ್ಟ್ಗ್ೆ ಏನ್ನ್ಕು ನರಿೀಕ್ಷಿಸಬಹಕದಕ ಎಂಬಕದರ 

ಬಗ್ೆೆ ಉತತಮ ತಿಳುವಳಿಕ್ೆಯನ್ಕು 

ಹೆೊಂದಬಹಕದಕ;               4.2.2 ಗ್ರಾಹಕರೆೊಂದಿಗ್ೆ ಬರಯಂಕ್ ವಯವಹರರವು ಇಕವಟ್ಟ, 

ಸಮಗಾತ್ೆ ಮತಕತ ಪ್ರರದಶಗಕತ್ೆಯ ನೆೈತಿಕ ತತವಗಳ 

ಮೀಲ್ೆ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ೆೊಳಿಿ;               

4.2.3 ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ಅದರ ಉತಪನ್ುಗಳು ಮತಕತ ಸೆೀವೆಗಳು, 

ನಯಮಗಳು ಮತಕತ ಷ್ರತಕತಗಳು ಮತಕತ 

ಬಡಿಿದರಗಳು / ಸೆೀವರ ಶಕಲುಗಳ ಬಗ್ೆೆ ಸರಳ ಮತಕತ 

ಸಕಲಭವರಗಿ ಅಥಗವರಗಕವ ಭ್ರಷೆಯಲಿಾ ಮತಕತ 

ಸರಕಷ್ಕ್ ಮರಹಿತಿಯಂದಿಗ್ೆ ಒದಗಿಸಿ ಇದರಿಂದ 

ಗ್ರಾಹಕರಕ ಸೊಕತವರದ ಮತಕತ ತಿಳುವಳಿಕ್ೆಯನ್ಕು 

ನೀಡಕವ ನರಿೀಕ್ಷೆಯದೆ ಉತಪನ್ುದ ಆಯೆು;               



4.2.4 ಎಲ್ರಾ ನಯಮಗಳು ಮತಕತ ಷ್ರತಕತಗಳು 

ನರಯಯಸಮಮತವೆಂದಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ೆೊಳಿಿ ಮತಕತ 

ಆಯರ ಹಕಕುಗಳು, ಹೆೊಣೆಗ್ರರಿಕ್ೆಗಳು ಮತಕತ 

ಕಟಕ್ಪ್ರಡಕಗಳನ್ಕು ಸಪಷ್್ವರಗಿ ಮತಕತ 

ಸರಧಯವರದಷ್ಕ್ ಸರಳ ಮತಕತ ಸರಳ ಭ್ರಷೆಯಲಿಾ 

ನಗದಿಪಡಿಸಿ;               4.2.5 ಉತಪನ್ು ಅಥವರ ಸೆೀವೆಗ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅತಯಂತ 

ಪಾಮಕಖ ನಯಮಗಳು ಮತಕತ ಷ್ರತಕತಗಳನ್ಕು 

(ಎಂಐಟ್ಟಸಿ) ಉತಪನ್ುವನ್ಕು ನೀಡಕವರಗ ಗ್ರಾಹಕರ 

ಗಮನ್ಕ್ೆು ತರಲ್ರಗಕತತದೆ.               
4.2.6 ಶರಖ್ೆಗಳು ಅಥವರ ವೆಬ್ಸೆೈಟ್ನ್ಲಿಾನ್ ನೆೊೀಟ್ಟಸ್ಟ 

ಬೆೊೀಡ್ಗನ್ಲಿಾ ಅಥವರ ಸಹರಯ-ರೆೀಖ್ೆಗಳು 

ಅಥವರ ಸಹರಯ-ಮೀಜಿನ್ ಮೊಲಕ ಬಡಿಿ 

ದರಗಳು, ಶಕಲುಗಳು ಮತಕತ ಶಕಲುಗಳ ಬಗ್ೆೆ 

ಮರಹಿತಿಯನ್ಕು ಒದಗಿಸಿ ಮತಕತ ಸೊಕತ ಸಿಳದಲಿಾ 

ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ನೆೀರವರಗಿ ತಿಳಿಸಲ್ರಗಕತತದೆ;               4.2.7 ತಮಮ ವೆಬ್ಸೆೈಟ್ನ್ಲಿಾ ಸಕಂಕದ ವೆೀಳರಪಟ್ಟ್ಯನ್ಕು 

ಪಾದರ್ಶಗಸಿ ಮತಕತ ಅದರ ಪರಿರ್ಶೀಲನೆ ಪಾತಿ 

ಶರಖ್ೆಯಲಿಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಪರಿರ್ಶೀಲನೆಗ್ರಗಿ ಲಭಯವರಗಕತತ

ದೆ .               
4.2.8 ಗ್ರಾಹಕರಕ ಆಯೆು ಮರಡಿದ ಉತಪನ್ುಗಳು 

ಮತಕತ ಸೆೀವೆಗಳಿಗ್ೆ ಅನ್ವಯವರಗಕವ ಎಲ್ರಾ 



ಶಕಲುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ಕು ಅವರ ಸಕಂಕದ 

ವೆೀಳರಪಟ್ಟ್ಯಲಿಾ ನೀಡಿ ;               

4.2.9 ಪರಿಷ್ೃತ ನಯಮಗಳು ಮತಕತ ಷ್ರತಕತಗಳು 

ಪರಿಣರಮಕ್ರರಿಯರಗಕವುದಕ್ೆು ಕನಷ್ಠ ಒಂದಕ 

ತಿಂಗಳ ಮದಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಕ ಒಪಿಪದಂತ್ೆ ಪತಾ 

ಅಥವರ ಖ್ರತ್ೆ, ಎಸ್ಟ್ಎಂಎಸ್ಟ ಅಥವರ ಇಮೀಲ್ 

ಮೊಲಕ ನಯಮಗಳು ಮತಕತ ಷ್ರತಕತಗಳಲಿಾನ್ 

ಯರವುದೆೀ ಬದಲ್ರವಣೆಯನ್ಕು ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ 

ತಿಳಿಸಿ;               
4.2.10 ಒಂದಕ ತಿಂಗಳ ನೆೊೀಟ್ಟಸ್ಟ ನೀಡಿದ ನ್ಂತರ 

ಅಂತಹ ಬದಲ್ರವಣೆಗಳನ್ಕು ನರಿೀಕ್ಷಿತ 

ಪರಿಣರಮದಿಂದ ಮರತಾ ಮರಡಲ್ರಗಿದೆಯೆ ಎಂದಕ 

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ೆೊಳಿಿ.            
4.2.11 ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಆರಿಸಲಪಟ್ ಉತಪನ್ು / 

ಸೆೀವೆಗಳನ್ಕು ನಯಂತಿಾಸಕವ ಯರವುದೆೀ 

ನಯಮಗಳು ಮತಕತ 

ಷ್ರತಕತಗಳನ್ಕು ಪರಲಸದಿದದಲಿ / ಉಲಾಂಘಿಸಿದಲಿಾ 

ವಿಧಿಸಬಹಕದರದ ದಂಡಗಳ ಬಗ್ೆೆ ಮರಹಿತಿಯನ್ಕು 

ಒದಗಿಸಿ;            4.2.12 ಠೆೀವಣಿಗಳ ಬರಯಂಕಕಗಳ ನೀತಿಗಳು, ಚೆಕ್ 

ಸಂಗಾಹಣೆ, ಕಕಂದಕಕ್ೆೊರತ್ೆ ಪರಿಹರರ, ಪರಿಹರರ 



ಮತಕತ ಬರಕ ಸಂಗಾಹ ಮತಕತ ಭದಾತ್ರ 

ಮರಕಪ್ರವತಿ;            

4.2.13 ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ನದಿಗಷ್್ ಮರಹಿತಿಯನ್ಕು 

ಸಂಪೂಣಗವರಗಿ, ಸರಿಯರಗಿ ಮತಕತ 

ಪ್ರಾಮರಣಿಕವರಗಿ ಒದಗಿಸಲಕ ನದಿಗಷ್್ 

ಉತಪನ್ುದಲಿಾ ವಯವಹರಿಸಕವ ಸಿಬಬಂದಿಗ್ೆ ಸರಿಯರಗಿ 

ತರಬೆೀತಿ ನೀಡಲ್ರಗಿದೆಯೆ ಎಂದಕ 

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ೆೊಳಿಲಕ ಎಲಾ ಪಾಯತುಗಳನ್ಕು 

ಮರಡಿ;            
4.2.14 ಇದರ ಬಗ್ೆೆ ಮರಹಿತಿಯನ್ಕು ನಸುಂದಿಗಧವರಗಿ 

ಸಂವಹನ್ ಮರಡಿ -            

ಎ. ನದಿಗಷ್್ ಉತಪನ್ುಗಳ ಸಿಗಿತಗ್ೆೊಳಿಸಕವಿಕ್ೆ, 

ಬ . ಅವರ ಕಚೆೀರಿಗಳ ಸಿಳರಂತರ 

ಸಿ. ಕ್ೆಲಸದ ಸಮಯದಲಿಾ ಬದಲ್ರವಣೆ 

ಡಿ. ದೊರವರಣಿ ಸಂಖ್ೆಯಯಲಿಾ ಬದಲ್ರವಣೆ 

ಇ. ಯರವುದೆೀ ಕಚೆೀರಿ ಅಥವರ ಶರಖ್ೆಯ 

ಮಕಚ್ಕುವಿಕ್ೆ 

              - ಕನಷ್ಠ 30 ದಿನ್ಗಳ ಮಕಂಗಡ 

ಸೊಚ್ನೆಯಂದಿಗ್ೆ. 

              ಅಲಾದೆ ದೃಢೀಕರಿಸಕತತದೆ ಎಂದಕ ಒಂದಕ 

ನ್ಡೆಯಕತಿತದಕದ ಜಿೀವನ್ ಮೊಲಕ ಪಾಕಾಯೆಯನ್ಕು 



ಮರಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಕವಿಕ್ೆಯಕ ಆಗಿದೆ ಉತಪನ್ು / 

ಸಂಬಂಧದ ಚ್ಕಾ ಮತಕತ ಶಾದೆಧಯಂದ 

ಅನ್ಕಸರಿಸಲ್ರಗಕವುದಕ ಅವರಿಂದ. ಎಲ್ರಾ 

ಬದಲ್ರವಣೆಗಳ ಮರಹಿತಿಯನ್ಕು ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ 

ಮಕಂಚ್ೊಣಿಯಲಿಾ ತಿಳಿಸಲ್ರಗಿದೆಯೆ ಎಂದಕ 

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ೆೊಳಿಲಕ ವೆಬ ಸೆೈಟ ಸೆೀರಿದಂತ್ೆ ಎಲ್ರಾ 

ಸಂಭ್ರವಯ ಸಂವಹನ್ ಚರನೆಲ್್ಗಳನ್ಕು 

ಬಳಸಕವುದನ್ಕು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ೆೊಳಿಿ ; 
4.2.15 ಗ್ರಾಹಕನ್ಕ ಶಂಕಿಸಕವ್ , ಕಂಡಕಹಿಡಿದ ಅಥವರ 

ಎದಕರಿಸಕವ ಯರವುದೆೀ ನಣರಗಯಕ ಘಟನೆಗಳನ್ಕು 

ವರದಿ ಮರಡಕವ ಅಗತಯತ್ೆ ಸೆೀರಿದಂತ್ೆ ಕ್ರನ್ೊನ್ಕ 

ಮತಕತ / ಅಥವರ ಬರಯಂಕಂಗ್ ನಯಂತಾಣದಲಿಾ 

ಹಕದಕಗಿರಕವ ಹಕಕುಗಳು ಮತಕತ ಕಟಕ್ಪ್ರಡಕಗಳ 

ಬಗ್ೆೆ ಉತಪನ್ುವನ್ಕು ಮರರರಟ ಮರಡಕವ 

ಸಮಯದಲಿಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ;            
4.2.16 ಬರಯಂಕನ್ ಸಿಬಬಂದಿ ಸದಸಯರಕ, ಉತಪನ್ು ಅಥವರ 

ಸೆೀವೆಯನ್ಕು ಪಡೆಯಲಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ಕು 

ಸಂಪಕಗಸಿದರಗ, ಉತಪನ್ು / ಸೆೀವೆಗ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಎಲ್ರಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಮರಹಿತಿಯನ್ಕು ಒದಗಿಸಬೆೀಕಕ 

ಮತಕತ ಸಕಾಯಗ್ೆೊಳಿಸಕವ ಉದೆದೀಶದಿಂದ 

ಮರರಕಕಟ್ೆ್ಯಲಿಾ ಲಭಯವಿರಕವ ಇದೆೀ ರಿೀತಿಯ 

ಉತಪನ್ುಗಳ ಬಗ್ೆೆ ಮರಹಿತಿ ಸಂಪನ್ೊಮಲಗಳಿಗ್ೆ 



ನದೆೀಗಶನ್ ನೀಡಬೆೀಕಕ. ತಿಳುವಳಿಕ್ೆಯಕಳಿ ನಧರಗರ 

ತ್ೆಗ್ೆದಕಕ್ೆೊಳಿಲಕ ಗ್ರಾಹಕ;            

4.2.17 ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ಸಮಂಜಸವರದ ಅಥವರ ಒಪಪಂದದ 

ಪೂವಗ ಸೊಚ್ನೆ ನೀಡದೆ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧವನ್ಕು 

ಕ್ೆೊನೆಗ್ೆೊಳಿಸಬೆೀಡಿ ;            

4.2.18 ಖ್ರತ್ೆಯ ಹೆೀಳಿಕ್ೆಗಳು / ಪ್ರಸ್ಟ್ಬಕಕ್್ಗಳು, 

ಎಚ್ುರಿಕ್ೆಗಳು, ಉತಪನ್ುದ ಕ್ರಯಗಕ್ಷಮತ್ೆಯ ಬಗ್ೆೆ 

ಸಮಯೀಚಿತ ಮರಹಿತಿ, ಟರ್ಮಗ ಠೆೀವಣಿಗಳ 

ಮಕಕ್ರತಯ ಮಕಂತ್ರದ ಬರಯಂಕನ್ ಕ್ಷೆೀತಾಗಳಲಿಾ 

ನಯಮಿತ ಒಳಹರಿವುಗಳನ್ಕು ಒದಗಿಸಕವ ಮೊಲಕ 

ಗ್ರಾಹಕನಗ್ೆ ಅವನ್ / ಅವಳ ಖ್ರತ್ೆ, ಹಣಕ್ರಸಿನ್ 

ಸಂಬಂಧವನ್ಕು ನವಗಹಿಸಲಕ ಲಭಯವಿರಕವ ಎಲಾ 

ವಿಧರನ್ಗಳಲಿಾ ಸಹರಯ ಮರಡಿ;            
4.2.19 ಎಲ್ರಾ ಮರಕ್ೆಗಟ್ಟಂಗ್ ಮತಕತ ಪಾಚರರ 

ಸರಮಗಿಾಗಳು ಸಪಷ್್ವರಗಿವೆ ಮತಕತ 

ತಪುಪದರರಿಗ್ೆಳೆಯಕವಂತಿಲಾ ಎಂದಕ 

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ೆೊಳಿಿ;            
4.2.20 ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ದೆೈಹಿಕ ಹರನ ಮರಡಬರರದಕ, 

ಪಾಭ್ರವ ಬಿೀರಬರರದಕ ಅಥವರ ನ್ಡವಳಿಕ್ೆಯಲಿಾ 

ತ್ೆೊಡಗಬರರದಕ, ಅದಕ ಅನಗತ್ಯ ಕರಕಕಕಳ ಎಂದಕ 

ಸಮಂಜಸವರಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ರಗಕತತದೆ. ಸರಮರನ್ಯ 



ಸೊಕತವರದ ವಯವಹರರ ಅಭ್ರಯಸಗಳಿಗ್ೆ ಮರತಾ 

ಅಂಟ್ಟಕ್ೆೊಳುಿವುದನ್ಕು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ೆೊಳಿಿ.            

4.2.21 ಉತಪನ್ುಗಳು / ಸೆೀವೆಗಳು ಮತಕತ ಅದರ ರಚ್ನೆಯ 

ಮೀಲಿನ್ ಶಕಲುಗಳು ಮತಕತ ಶಕಲುಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ 

ಅಸಮಂಜಸವಲಾ ಎಂದಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ೆೊಳಿಿ.            

4.2.22 ನದರಿಕ್ಷಿರ್ಯ / ಕ್ರಲಪನಕ ಕ್ೆೊಡಕಗ್ೆಗಳ ವಿರಕದಧ 

ರ್ರಗೃತಿ ಹೆಚಿುಸಲಕ ನ್ಮಮ ರ್ರಹಿೀರರತಕಗಳು 

ಯರವುದೆೀ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂದೆೀಶಗಳನ್ಕು 

ಒಳಗ್ೆೊಂಡಿರಕತತವೆ ಎಂದಕ 

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ೆೊಳಿಿ .                          

3.3 ಸೊಕತತ್ೆಗ್ೆ ಹಕಕು:                    

  

ನೀಡಕವ್ ಉತ್ಪನುಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗ್ೆ 

ಸೊಕತವರಗಿರಬೆೀಕಕ ಮತ್ಕತ ಗ್ರಾಹಕರ ಆರ್ಥಿಕ 

ಸಂದಭಿಗಳು 

ಮತ್ಕತ ತಿಳುವ್ಳಿಕೆಯ ಮೌಲಯಮರಪನವ್ನಕು 

ಆಧರಿಸಿರಬೆೀಕಕ .   

ಮೀಲಿನ್ ಹಕುನ್ ಅನ್ಕಸರರವರಗಿ, ಬರಯಂಕ್ - 

4.3.1 ಮರರರಟಕ್ೆು ಮಕಂಚಿತವರಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ಉತಪನ್ುಗಳ 

ಸೊಕತತ್ೆಯನ್ಕು ನಣಗಯಸಲಕ ಇದಕ ಮಂಡಳಿಯ 



ಅನ್ಕಮೀದಿತ ನೀತಿಯನ್ಕು ಹೆೊಂದಿದೆ ಎಂದಕ 

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ೆೊಳಿಿ ;               

4.3.2 ಮರರರಟ ಅಥವರ ನೀಡಿರಕವ ಉತಪನ್ು ಅಥವರ 

ಸೆೀವೆಯಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತಯಗಳಿಗ್ೆ ಸೊಕತವರದಕದರಗಿದೆ 

ಮತಕತ ಅದಕ ಮರಡಿದ ಮ ಲಯಮರಪನ್ದ ಆಧರರದ 

ಮೀಲ್ೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಆರ್ಥಗಕ ಸಿಿತಿ ಮತಕತ ತಿಳುವಳಿಕ್ೆಗ್ೆ 

ಸೊಕತವಲಾ ಎಂದಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ೆೊಳಿಲಕ 

ಪಾಯತಿುಸಿ.               4.3.3 ತೃತಿೀಯ ಹಣಕ್ರಸಕ ಉತಪನ್ುಗಳನ್ಕು ಮರರರಟ 

ಮರಡಲಕ ಮತಕತ ವಿತರಿಸಲಕ ಮಂಡಳಿಯ 

ಅನ್ಕಮೀದಿತ ನೀತಿಯನ್ಕು ರ್ರರಿಗ್ೆ ತಂದ ನ್ಂತರ 

ಅದನ್ಕು ಮರಡಲಕ ಅಧಿಕ್ರರವಿದದರೆ ಮರತಾ 

ಮೊರನೆೀ ವಯಕತಯ ಉತಪನ್ುಗಳನ್ಕು ಮರರರಟ 

ಮರಡಿ;               4.3.4 ಬರಯಂಕನಂದ ಪಡೆದ ಯರವುದೆೀ ಸೆೀವೆಗ್ೆ ಯರವುದೆೀ 

ಮೊರನೆೀ ವಯಕತಯ ಉತಪನ್ುಗಳಿಗ್ೆ ಕವಡ-ಪಾ-ಕ್ೆೊವ 

ಆಗಿ ಚ್ಂದರದರರರರಗಲಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ಕು 

ಒತ್ರತಯಸಬೆೀಡಿ;               
4.3.5 ತೃತಿೀಯ ಉತಪನ್ುಗಳನ್ಕು ಒಳಗ್ೆೊಂಡಂತ್ೆ 

ಮರರರಟವರಗಕತಿತರಕವ ಅಥವರ ನೀಡಲ್ರಗಕತಿತರಕವ 

ಸೆೀವೆಗಳು ಅಸಿತತವದಲಿಾರಕವ ನಯಮಗಳು ಮತಕತ 



ನಬಂಧನೆಗಳಿಗ್ೆ ಅನ್ಕಗಕಣವರಗಿವೆಯೆ ಎಂದಕ 

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ೆೊಳಿಿ;               

4.3.6 ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ಉತಪನ್ುದ ಸೊಕತತ್ೆಯನ್ಕು ನಧಗರಿಸಲಕ 

ಶಕತಗ್ೆೊಳಿಸಲಕ ಬರಯಂಕ್ ಬಯಸಿದ ಎಲ್ರಾ 

ಸಂಬಂಧಿತ ಮತಕತ ಸಮಂಜಸವರದ ಮರಹಿತಿಯನ್ಕು 

ತವರಿತವರಗಿ ಮತಕತ ಪ್ರಾಮರಣಿಕವರಗಿ ಒದಗಿಸಕವ 

ಜವರಬರದರಿಯನ್ಕು ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ತಿಳಿಸಿ.               4.3.7 ವಿಮ / ಮೊಯಚ್ಕವಲ್ ಫಂಡ / ಇತರ ತೃತಿೀಯ 

ಹೊಡಿಕ್ೆ ಉತಪನ್ುಗಳ ಮರರರಟದಂತಹ ಪ್ರಯರರ 

ಬರಯಂಕಂಗ್ ಚ್ಟಕವಟ್ಟಕ್ೆಗಳ ಕಕರಿತಕ ಆರ್ಬಿಐ, 

ಐಆರ್ಡಿಎ, ಸೆಬಿ ಇತ್ರಯದಿಗಳ ಎಲ್ರಾ ಶರಸನ್ಬದಧ 

ಮರಗಗಸೊಚಿಗಳನ್ಕು ಅನ್ಕಸರಿಸಿ .                 

4.4 ಗ್ೌಪಯತ್ೆ ಹಕಕು :                    

ಗ್ರಾಹಕರ ವೆೈಯಕತಕ ಮರಹಿತಿಯನ್ಕು 

ಅವರಕ ಹಣಕ್ರಸಕ ಸೆೀವರ ಪೂರೆೈಕ್ೆದರರರಿಗ್ೆ ನದಿಗಷ್್ 

ಒಪಿಪಗ್ೆ ನೀಡದ ಹೆೊರತಕ ಗ್ ಪಯವರಗಿಡಬೆೀಕಕ ಅಥವರ 

ಅಂತಹ ಮರಹಿತಿಯನ್ಕು ಕ್ರನ್ೊನನ್ಡಿಯಲಿಾ 

ಒದಗಿಸಬೆೀಕ್ರಗಕತತದೆ ಅಥವರ ಅದನ್ಕು ಕಡರಿಯ 

ವಯವಹರರ ಉದ ದೆೀಶಕ್ರುಗಿ ಒದಗಿಸಲ್ರಗಕತತದೆ (ಉದರ

ಹರಣೆಗ್ೆ, ಕ್ೆಾಡಿಟ ಮರಹಿತಿ ಕಂಪನಗಳಿಗ್ೆ). 
  



ಮೀಲಿನ್ ಹಕುನ್ ಅನ್ಕಸರರವರಗಿ, ಬರಯಂಕ್ ತಿನ್ಕುವೆ - 

4.4.1 ಗ್ರಾಹಕರ ವೆೈಯಕತಕ ಮರಹಿತಿಯನ್ಕು ಖ್ರಸಗಿ ಮತಕತ 

ಗ್ ಪಯವರಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ( ಗ್ರಾಹಕರಕ ಇನ್ಕು ಮಕಂದೆ 

ನ್ಮಮಂದಿಗ್ೆ ಬರಯಂಕಂಗ್ ಮರಡದಿದದರೊ ಸಹ ), ಮತಕತ 

ಸರಮರನ್ಯ ನಯಮದಂತ್ೆ, 

ಅಂತಹ ಮರಹಿತಿಯನ್ಕು ಅದರ ಅಂಗಸಂಸೆಗಿಳು / 

ಸಹವತಿಗಗಳು, ಟ್ೆೈ-ಅಪ್ ಸೆೀರಿದಂತ್ೆ ಇತರ ಯರವುದೆೀ ವಯಕತ 

/ ಸಂಸೆಿಗಳಿಗ್ೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೆೀಡಿ. ಯರವುದೆೀ 

ಉದೆದೀಶಕ್ರುಗಿ ಸಂಸೆಿಗಳು ಇತ್ರಯದಿ :              
ಎ. ಅಂತಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಕವಿಕ್ೆಯನ್ಕು ಗ್ರಾಹಕರಕ 

ಸಪಷ್್ವರಗಿ ಲಿಖಿತವರಗಿ ಅಧಿಕೃತಗ್ೆೊಳಿಸಿದರದರೆ 

ಬ . ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಕವಿಕ್ೆಯಕ ಕ್ರನ್ೊನ್ಕ / 

ನಯಂತಾಣದಿಂದ ಒತ್ರತಯಸಲಪಡಕತತದೆ; 

ಸಿ. ಸರವಗಜನಕ ಹಿತದೃಷ್ಟ್ಯಂದ 

ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಕವುದಕ ಸರವಗಜನಕರಿಗ್ೆ ಬರಯಂಕ್ 

ಕತಗವಯವರಗಿದೆ 
ಡಿ. ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಕವ ಮೊಲಕ ಬರಯಂಕ್ ತನ್ು 

ಹಿತ್ರಸಕತಗಳನ್ಕು ಕ್ರಪ್ರಡಿಕ್ೆೊಳಿಬೆೀಕಕ 

ಇ. ಕ್ೆಾಡಿಟ ಮರಹಿತಿ ಕಂಪನಗಳಿಗ್ೆ ಅಥವರ ಸರಲ 

ವಸೊಲ್ರತಿ ಏರ್ೆನುಗಳಿಗ್ೆ ಡಿೀಫರಲ್್ ಅನ್ಕು 



ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಕವಂತಹ ನಯಂತಾಕ ಕಡರಿಯ 

ವಯವಹರರ ಉದೆದೀಶಕ್ರುಗಿ ನರನ್ಕ ಟ್ಟ; 

4.4.2 ಅಂತಹ ಕಡರಿಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಕವಿಕ್ೆಗಳನ್ಕು 

ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ತಕ್ಷಣ ಲಿಖಿತವರಗಿ ತಿಳಿಸಲ್ರಗಿದೆಯೆ ಎಂದಕ 

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ೆೊಳಿಿ; 
4.4.3 ಗ್ರಾಹಕರಕ ನದಿಗಷ್್ವರಗಿ ಅಧಿಕ್ರರ ನೀಡದ ಹೆೊರತಕ 

ಗ್ರಾಹಕರ ವೆೈಯಕತಕ ಮರಹಿತಿಯನ್ಕು ಮರಕ್ೆಗಟ್ಟಂಗ್ 

ಉದೆದೀಶಕ್ರುಗಿ ಬಳಸಬರರದಕ ಅಥವರ 

ಹಂಚಿಕ್ೆೊಳಿಬರರದಕ ; 
4.4.4 ಗ್ರಾಹಕರೆೊಂದಿಗ್ೆ ಸಂವಹನ್ ನ್ಡೆಸಕವರಗ ಟ್ೆಲಿಕ್ರಂ 

ಕಮಷ್ಟಗಯಲ್ ಕಮಕಯನಕ್ೆೀಷ್ನ್ು ಗ್ರಾಹಕ ಆದಯತ್ೆಯ 

ನಯಮಗಳು, 2010 (ರರಷ್ಟಾೀಯ ಗ್ರಾಹಕ ಆದಯತ್ೆಯ 

ನೆೊೀಂದರವಣೆ) ಯನ್ಕು ಟ್ೆಲಿಕ್ರಂ ನಯಂತಾಣ 

ಪ್ರಾಧಿಕ್ರರವು ಹೆೊರಡಿಸಕತತದೆ.   

4.5 ಹಿರಿಯ ನ್ರಗರಿಕರಕ ಮತ್ಕತ ವಿಭಿನು ಸರಮರ್ಥಯಿ 

ಹೆೊಂದಿರಕವ್ ವ್ಯಕಿತಗಳಿಗ್ೆ ಬರಯಂಕಿಂಗ್ 

ಸೌಲಭಯವ್ನಕು ಒದಗಿಸಕವ್ುದಕ:                    
  

ಶರಖೆಗಳಲಿ ಬರಯಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭಯಗಳನಕು 

ಪಡೆಯಕವ್ುದರಿಂದ ಹಿರಿಯ ನ್ರಗರಿಕರನಕು 

ಮತ್ಕತ ವಿಭಿನು ಸರಮರ್ಥಯಿ ಹೆೊಂದಿರಕವ್ 



ವ್ಯಕಿತಗಳನಕು ಬರಯಂಕ್ ನರಕತ್ರೆಹಗ್ೆೊಳಿಸಕವ್ 

ಅರ್ಥವರ ದೊರವಿಡಕವ್ ಯರವ್ುದೆೀ ಸಂದಭಿಗಳು 

ಇರಬರರದಕ ಎಂದಕ ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಲಕ 

ಹರ್ಕರಸಕ ಸೆೀವರ ಪೂರೆೈಕೆದರರರಕ ಎಲಿ 

ಪಾಯತ್ುಗಳನಕು ಮರಡಬೆೀಕಕ. ಡಿಜಿಟಲ್ 

ವ್ಹಿವರಟಕ ಮತ್ಕತ ಎಟಿಎಂಗಳ ಬ್ಳಕೆಯ 

ಅಗತ್ಯತ್ೆಯ ಹೆೊರತ್ರಗಿಯೊ, ಹಿರಿಯ 

ನ್ರಗರಿಕರಕ ಮತ್ಕತ ವಿಭಿನು ಸರಮರ್ಥಯಿದ 

ವ್ಯಕಿತಗಳ ಅವ್ಶಯಕತ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಸೊಕ್ಷಮವರಗಿರಕವ್ುದಕ 

ಕಡರಾಯವರಗಿದೆ. 

  

ಮೀಲಿನ್ ಹಕುನ್ ಅನ್ಕಸರರವರಗಿ, ಬರಯಂಕ್ ತಿನ್ಕುವೆ - 

4.5.1 ಸಪಷ್್ವರಗಿ ಗಕರಕತಿಸಬಹಕದರದ ಮಿೀಸಲ್ರದ 

ಕ್ ಂಟರ ಅಥವರ ಹಿರಿಯ ನರಗರಿಕರಿಗ್ೆ ಮತಕತ 

ದೃಷ್ಟ್ಹಿೀನ್ ವಯಕತಗಳನ್ಕು ಒಳಗ್ೆೊಂಡಂತ್ೆ ವಿಭಿನ್ು 

ಸರಮಥಯಗ ಹೆೊಂದಿರಕವ ಜನ್ರಿಗ್ೆ ಆದಯತ್ೆ ನೀಡಕವ 

ಕ್ ಂಟರ ಅನ್ಕು ಒದಗಿಸಿ.               4.5.2 ಪಿಂಚ್ಣಿ ಪ್ರವತಿಸಕವ ಬರಯಂಕನ್ ಯರವುದೆೀ 

ಶರಖ್ೆಯಲಿಾ ಭ್ ತಿಕ ಲ್ೆೈಫ್ ಸಟ್ಟಗಫಿಕ್ೆೀಟ ಫರರ್ಮಗ 

ಅನ್ಕು ಸಲಿಾಸಕವ ಸ ಲಭಯವನ್ಕು ಪಿಂಚ್ಣಿದರರರಿಗ್ೆ 

ಒದಗಿಸಿ ಮತಕತ ಬರಯಂಕನ್ ಕ್ೆೊೀರ ಬರಯಂಕಂಗ್ 

ಪರಿಹರರ (ಸಿಬಿಎಸ್ಟ) ವಯವಸೆಿಯಲಿಾ ಸಿವೀಕರಿಸಕವ 



ಶರಖ್ೆಯಂದ ಕೊಡಲ್ೆೀ ಅದನ್ಕು 

ನ್ವಿೀಕರಿಸಲ್ರಗಿದೆಯೆ ಎಂದಕ 

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ೆೊಳಿಬೆೀಕಕ. ಪಿಂಚ್ಣಿದರರರಿಗ್ೆ ಕಷ್್ 

ಮತಕತ ಪಿಂಚ್ಣಿ ಸರಲದಲಿಾ ಯರವುದೆೀ 

ವಿಳಂಬವನ್ಕು ತಪಿಪಸಕವುದಕ.               4.5.3 ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ವಿನ್ಂತಿಯನ್ಕು ಸಿವೀಕರಿಸಿದರಗಲ್ೆಲ್ರಾ, 

ಮದಲಕ ನೀಡಲ್ರದ ಚೆಕ್ ಪುಸತಕದ ಭ್ರಗವರಗಿರಕವ 

ವಿನ್ಂತಿ ಸಿಾಪ್ ಮೊಲಕ ಅಥವರ ಬೆೀರೆ ಯರವುದೆೀ 

ಮೀಡ್ನಂದ ಸಿವೀಕರಿಸಿದ ವಿನ್ಂತಿಯನ್ಕು 

ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ನೀಡಕವ ಸ ಲಭಯವನ್ಕು ಒದಗಿಸಿ. ಈ 

ಗ್ರಾಹಕರಕ ಉಳಿತ್ರಯ ಬರಯಂಕ್ ಖ್ರತ್ೆಯಲಿಾ ಪಾತಿ 

ವಷ್ಗ ಕನಷ್ಠ ಒಂದಕ ಚೆಕ್ ಪುಸತಕವನ್ಕು 

ಒದಗಿಸಿ. ಮತಕತ ಚೆಕ್ ಪುಸತಕಗಳನ್ಕು ಪಡೆಯಲಕ 

ಹಿರಿಯ ನರಗರಿಕರಕ ಮತಕತ ವಿಭಿನ್ು ಸರಮಥಯಗದ 

ವಯಕತಗಳು ಸೆೀರಿದಂತ್ೆ ಯರವುದೆೀ ಗ್ರಾಹಕರ ದೆೈಹಿಕ 

ಉಪಸಿಿತಿಯನ್ಕು ಒತ್ರತಯಸಬರರದಕ.               

4.5.4 ಬರಯಂಕನ್ ದರಖಲ್ೆಗಳಲಿಾ ಲಭಯವಿರಕವ ಜನ್ಮ 

ದಿನರಂಕದ ಆಧರರದ ಮೀಲ್ೆ ಗ್ರಾಹಕರಕ ಹಿರಿಯ 

ನರಗರಿಕರರದ ನ್ಂತರ ಎ / ಸಿ ಅನ್ಕು 

ಸವಯಂಚರಲಿತವರಗಿ 'ಹಿರಿಯ 

ನರಗರಿಕ ಖರತ್ೆ'ಯರಗಿ ಪರಿವತಿಗಸಕವ 

ಸ ಲಭಯವನ್ಕು ಒದಗಿಸಿ.               



4.5.5 ಇಬಬರಕ ಸವತಂತಾ ಸರಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಹೆಬೆಬರಳು / ಟ್ೆೊೀ 

ಅನಸಿಕ್ೆ / ಗಕರಕತಕ ಗಕರಕತಿಸಕವ ಮೊಲಕ ಮತಕತ 

ಅಂತಹ ಗ್ರಾಹಕರ ಪರವರಗಿ ಮತತವನ್ಕು 

ಹಿಂಪಡೆಯಕವ ವಯಕತಗ್ೆ ಅಧಿಕ್ರರ ನೀಡಕವ ಮೊಲಕ 

ದೃಷ್ಟ್ಹಿೀನ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಖ್ರತ್ೆಗಳಲಿಾ 

ಕ್ರಯರಗಚ್ರಣೆಯನ್ಕು ಅನ್ಕಮತಿಸಕವ 

ಸ ಲಭಯವನ್ಕು ಒದಗಿಸಿ.               
4.5.6 ಹಿರಿಯ ನರಗರಿಕರಕ ಮತಕತ ವಿಕಲಚೆೀತನ್ರಿಗ್ೆ 

ವಷ್ಗಕ್ೆು ಒಂದಕ ಬರರಿ (ಮೀಲ್ರಗಿ ಏಪಿಾಲ್್ನ್ಲಿಾ) 15 

ಜಿ / ಹೆಚ್ ಫರರ್ಮಗ ಅನ್ಕು ಒದಗಿಸಿ, ನಗದಿತ 

ಸಮಯದೆೊಳಗ್ೆ ಅದೆೀ ಅನ್ವಯವರಗಕವಂತ್ೆ 

ಸಲಿಾಸಬಹಕದಕ.               4.5.7 70 ವಷ್ಗಕುಂತ ಹೆಚ್ಕು ವಯಸಿುನ್ ಹಿರಿಯ 

ನರಗರಿಕರಿಗ್ೆ ಮತಕತ ದೃಷ್ಟ್ಹಿೀನ್ರರದವರನ್ಕು 

ಒಳಗ್ೆೊಂಡಂತ್ೆ ವಿಭಿನ್ು ಸರಮಥಯಗದ ಅಥವರ 

ದಕಬಗಲ ವಯಕತಗಳಿಗ್ೆ (ವೆೈದಯಕೀಯವರಗಿ 

ಪಾಮರಣಿೀಕರಿಸಿದ ದಿೀಘಗಕ್ರಲದ ಕ್ರಯಲ್ೆ ಅಥವರ 

ಅಂಗವೆೈಕಲಯ 

ಹೆೊಂದಿರಕವ) ಮನೆ ಬರಗಿಲಕ ಬರಯಂಕಂಗ್ ಒದಗಿಸಿ , 

ಉದರಹರಣೆಗ್ೆ ರರ್ಶೀದಿ, ವಿತರಣೆಯ ವಿರಕದಧ ನ್ಗದಕ 

ಮತಕತ ಉಪಕರಣಗಳನ್ಕು ತ್ೆಗ್ೆದಕಕ್ೆೊಳುಿವುದಕ 

ಖ್ರತ್ೆಯಂದ ಹಿಂತ್ೆಗ್ೆದಕಕ್ೆೊಳುಿವುದಕ, ಬೆೀಡಿಕ್ೆಯ 



ಕರಡಕಗಳ ವಿತರಣೆ, ನಮಮ ಗ್ರಾಹಕರನ್ಕು 

ತಿಳಿದಕಕ್ೆೊಳಿಿ (ಕ್ೆವೆೈಸಿ) ದರಖಲ್ೆಗಳು ಮತಕತ ಅಂತಹ 

ಗ್ರಾಹಕರ ಆವರಸಸರಿನ್ / ನವರಸದಲಿಾ ಲ್ೆೈಫ್ 

ಸಟ್ಟಗಫಿಕ್ೆೀಟ ಅನ್ಕು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತಯತ್ೆಯ 

ಆಧರರದ ಮೀಲ್ೆ ಕ್ೆೀಸ್ಟ ಟಕ ಕ್ೆೀಸ್ಟ ಆಧರರದ ಮೀಲ್ೆ 

ಸಲಿಾಸಕವುದಕ.               
  

4.6 ಕಕಂದಕಕೆೊರತ್ೆ ಪರಿಹರರ ಮತ್ಕತ ಪರಿಹರರದ 

ಹಕಕು:                    
  

ನೀಡಿರಕವ್ ಉತ್ಪನುಗಳಿಗ್ೆ ಹರ್ಕರಸಕ ಸೆೀವರ 

ಪೂರೆೈಕೆದರರರನಕು ಹೆೊಣೆಗ್ರರರನ್ರುಗಿ ಮರಡಲಕ 

ಮತ್ಕತ ಯರವ್ುದೆೀ 

ಮರನಯ ಕಕಂದಕಕೆೊರತ್ೆಗಳನಕು 

ಪರಿಹರಿಸಲಕ ಸಪಷ್ಟ ಮತ್ಕತ ಸಕಲಭವರದ 

ಮರಗಿವ್ನಕು ಹೆೊಂದಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ಹಕಿುದೆ . 
  

ಮೀಲಿನ್ ಹಕುನ್ ಅನ್ಕಸರರವರಗಿ, ಬರಯಂಕ್ ತಿನ್ಕುವೆ - 

4.6.1 ಡಿ ತಪ್ರಪಗಕವ ಎಲಾ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ೆೆ 

ಸಹರನ್ಕಭೊತಿಯಂದ ಮತಕತ ತವರಿತವರಗಿ 

ತಿನ್ಕುತ್ರತರೆ;               

4.6.2 ತವರಿತವರಗಿ ಸರಿಯರದ ತಪುಪಗಳು;               



4.6.3 ತಪ್ರಪಗಿ ಮತಕತ ತಪ್ರಪಗಿ ಅನ್ವಯಸಲ್ರದ 

ಯರವುದೆೀ ಶಕಲುವನ್ಕು ರದಕದಗ್ೆೊಳಿಸಿ;               

4.6.4 ಗ್ರಾಹಕರಕ ಅದರ ನ್ಷ್್ದಿಂದರಗಿ ಯರವುದೆೀ ನೆೀರ 

ಆರ್ಥಗಕ ನ್ಷ್್ಕ್ೆು ಪರಿಹರರವನ್ಕು ನೀಡಿ .               

              ಬರಯಂಕ್ ಸಹ - 

4.6.5 ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ಲಭಯವಿರಕವ ಕಕಂದಕಕ್ೆೊರತ್ೆ ಪರಿಹರರ 

ವಿಧರನ್ವನ್ಕು ಒಳಗ್ೆೊಂಡಂತ್ೆ ಅದರ ಗ್ರಾಹಕ 

ಕಕಂದಕಕ್ೆೊರತ್ೆ ಪರಿಹರರ ನೀತಿಯನ್ಕು ಸರವಗಜನಕ 

ಡೆೊಮೀನ್್ನ್ಲಿಾ ಇರಿಸಿ ;               
4.6.6 ನಗದಿತ ಸಮಯದೆೊಳಗ್ೆ ಮತಕತ ಒಪಿಪದ ಒಪಪಂದದ 

ನಯಮಗಳಿಗ್ೆ ಅನ್ಕಸರರವರಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ 

ವಹಿವರಟಕಗಳನ್ಕು ನ್ಡೆಸಕವಲಿಾ 

/ ಇತ್ಯರ್ಥಿಪಡಿಸಕವ್ಲಿ ವಿಳಂಬ 

/ ಕೆೊರತ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಪರಿಹರರ ನೀತಿಯನ್ಕು 

ಸರವಗಜನಕ ವ್ಲಯದಲಿ ಇರಿಸಿ;               4.6.7 ದೃ ust ವರದ ಮತಕತ ಸಪಂದಿಸಕವ ಕಕಂದಕಕ್ೆೊರತ್ೆ 

ನವರರಣರ ವಿಧರನ್ವನ್ಕು ಹೆೊಂದಿದೆಯೆ ಎಂದಕ 

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ೆೊಳಿಿ ಮತಕತ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ 

ಸಂಪಕಗಸಬೆೀಕ್ರದ ಕಕಂದಕಕ್ೆೊರತ್ೆ ಪರಿಹರರ 

ಪ್ರಾಧಿಕ್ರರವನ್ಕು ಸಪಷ್್ವರಗಿ ಸೊಚಿಸಕತತದೆ;               



4.6.8 ಕಕಂದಕಕ್ೆೊರತ್ೆ ನವರರಣರ ಕ್ರಯಗವಿಧರನ್ವನ್ಕು 

ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ಸಕಲಭವರಗಿ ಪಾವೆೀರ್ಶಸಕವಂತ್ೆ 

ಮರಡಿ;               

4.6.9 ದೊರಕ ನೀಡಕವುದಕ ಹೆೀಗ್ೆ, ಅಂತಹ ದೊರಕ 

ಯರರಿಗ್ೆ ನೀಡಬೆೀಕಕ, ಯರವರಗ ಉತತರವನ್ಕು 

ನರಿೀಕ್ಷಿಸಬಹಕದಕ ಮತಕತ ಗ್ರಾಹಕನ್ಕ ಫಲಿತ್ರಂಶದ 

ಬಗ್ೆೆ ತೃಪಿತ ಹೆೊಂದಿಲಾದಿದದರೆ ಏನ್ಕ ಮರಡಬೆೀಕಕ 

ಎಂಬಕದರ ಬಗ್ೆೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ;               4.6.10 ಕಕಂದಕಕ್ೆೊರತ್ೆ ಪರಿಹರರ ಪ್ರಾಧಿಕ್ರರ / ನೆೊೀಡಲ್ 

ಅಧಿಕ್ರರಿಯ ಹೆಸರಕ, ವಿಳರಸ ಮತಕತ ಸಂಪಕಗ 

ವಿವರಗಳನ್ಕು ಪಾದರ್ಶಗಸಿ. ದೊರಕಗಳ ಪರಿಹರರದ 

ಸಮಯದ ಮಿತಿಯನ್ಕು ಎಲ್ರಾ ಸೆೀವರ ವಿತರಣರ 

ಸಿಳಗಳಲಿಾ ಸಪಷ್್ವರಗಿ ಪಾದರ್ಶಗಸಲ್ರಗಕತತದೆ / 

ಪಾವೆೀರ್ಶಸಬಹಕದಕ;            4.6.11 ಪೂವ್ಿ ನಗದಿತ್ 

ಸಮಯದೆೊಳಗ್ೆ ದೊರನ್ಕು ಪರಿಹರಿಸದಿದದಲಿ ತ

ನ್ು ದೊರನ್ಕು ಬರಯಂಕಂಗ್ ಓಂಬಕಡುಮನೆೆ 

ವಿಸತರಿಸಕವ ಆಯೆುಯ ದೊರಕದರರರಿಗ್ೆ ತಿಳಿಸಿ;            
4.6.12 ಬರಯಂಕಂಗ್ ಒಂಬಕಡುಮನ್ ಯೀಜನೆಯ ಬಗ್ೆೆ 

ಸರವಗಜನಕ 

ಡೆೊಮೀನ್ ಮರಹಿತಿಯಲಿ ಇರಿಸಿ;            



4.6.13 ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಪಕಗ ಪಾದರ್ಶಗಸಕ ಅಡಿಯಲಿಾ 

ಬರಯಂಕಂಗ್ ಸರವಗಜನಕ ತನಖ್ರಧಿಕ್ರರಿಯರದ 

ಅವರ ಪರಿಧಿಗ್ೆ ಹೆಸರಕ ಮತಕತ ಸಂಪಕಗ ವಿವರಗಳು 

ಅಂಕಗಳನ್ಕು ಬರಯಂಕನ್ ಶರಖ್ೆಯ ಬಿೀಳುತತದೆ.            
ಇದಲಾದೆ, ಬರಯಂಕ್ ತಿನ್ಕುವೆ - 

4.6.14 ಎಲ್ರಾ formal ಪಚರರಿಕ ದೊರಕಗಳನ್ಕು 

( ಎಲ್ೆಕ್ರಾನಕ್ ವಿಧರನ್ಗಳ ಮೊಲಕ ಸಲಿಾಸಿದ 

ದೊರಕಗಳನ್ಕು ಒಳಗ್ೆೊಂಡಂತ್ೆ ) ಮೊರಕ ಕ್ೆಲಸದ 

ದಿನ್ಗಳಲಿಾ ಅಂಗಿೀಕರಿಸಿ ಮತಕತ ಅದನ್ಕು 30 ದಿನ್ಗಳ 

ಮಿೀರದಂತ್ೆ ಸಮಂಜಸವರದ 

ಅವಧಿಯಲಿಾ ಪರಿಹರಿಸಲಕ ಕ್ೆಲಸ ಮರಡಿ ( ಉನ್ುತ 

ದರ್ೆಗಯ ಆಂತರಿಕ ಅಧಿಕ್ರರಿಯಂದ 

ದೊರಿನ್ ಉಲಬಣ ಮತಕತ ಪರಿೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯವೂ 

ಸೆೀರಿದಂತ್ೆ) ಜವರಬರದರಿ ಕಕಂದಕಕ್ೆೊರತ್ೆಗಳ 

ಪರಿಹರರಕ್ರುಗಿ). ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ 

ಕ್ೆೊೀರಿದ ಎಲ್ರಾ ಅಗತಯ ಮರಹಿತಿಯನ್ಕು 

ಪಡೆದ ನ್ಂತರ 30 ದಿನ್ಗಳ ಅವಧಿಯನ್ಕು 

ಲ್ೆಕುಹರಕಲ್ರಗಕತತದೆ ;            

4.6.15 ಗ್ರಾಹಕರಕ ವಿವರದದ ಪರಿಹರರದ ಬಗ್ೆೆ ತೃಪಿತ 

ಹೆೊಂದಿಲಾದಿದದರೆ ಅಥವರ ವಿವರದ ನಭ್ರಯಸಕವ 

ಪಾಕಾಯೆಯ 

ಫಲಿತ್ರಂಶದೆೊಂದಿಗ್ೆ ದೊರಕ ಬ್ಗ್ೆಹರಿಸಲಕ ಬರಯಂ



ಕಂಗ್ 

ಓಂಬಕಡುಮನ್ ಯೀಜನೆಯ ವಿವರಗಳ  ೆಂದಿಗ್ೆ 

ಸಂತಾಸತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ಒದಗಿಸಿ ;            

ಹೆಚ್ಕುವರಿಯರಗಿ, ಬರಯಂಕ್ ತಿನ್ಕುವೆ 

ಎ. ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧವನ್ಕು ಸರಿಪಿಸಕವ 

ಸಮಯದಲಿಾ, ನ್ಷ್್ಗಳ ಹೆೊಣೆಗ್ರರಿಕ್ೆ, ಹರಗ್ೆಯೆೀ 

ಎಲ್ರಾ ಪಕ್ಷಗಳ ಹಕಕುಗಳು ಮತಕತ 

ಜವರಬರದರಿಗಳು, ನದಿಗಷ್್ತ್ೆಗಳ ಪಾಕ್ರರ ಉತಪನ್ುಗಳು 

ಕ್ರಯಗನವಗಹಿಸದಿದದಲಿಾ 

ಅಥವರ ತಪ್ರಪಗಿ ನ್ಡೆಯಕವರಗ ಸಪಷ್್ವರಗಿ 

ಉಚ್ುರಿಸಕ . ಆದರಗೊಯ, ಬರಯಂಕ್ ತನ್ು 

ಸಮಂಜಸವರದ ನಯಂತಾಣಕ್ೆು ಮಿೀರಿದ 

(ಮರರಕಕಟ್ೆ್ ಬದಲ್ರವಣೆಗಳು, ಮರರಕಕಟ್ೆ್ 

ಅಸಿಿರಗಳಿಂದರಗಿ ಉತಪನ್ುದ ಕ್ರಯಗಕ್ಷಮತ್ೆ 

ಇತ್ರಯದಿ) ಹೆೊರಗಿನ್ ಸಂದಭಗಗಳಿಂದ ಉಂಟ್ರಗಕವ 

ಯರವುದೆೀ ನ್ಷ್್ಗಳಿಗ್ೆ ಜವರಬರದರನರಗಿರಕವುದಿಲಾ . 

ಬ . ಯರವುದೆೀ ವಿವರದಿತ ವಹಿವರಟ್ಟನ್ಲಿಾ (ಬಡಿಿ / 

ಶಕಲುಗಳ ರ್ೆೊತ್ೆಗ್ೆ ) ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ಸಮಂಜಸವರದ 

ಅನ್ಕಮರನ್ವನ್ಕು ಮಿೀರಿ 

ತ್ೆೊೀರಿಸಲ್ರಗದಿದದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ವಿಳಂಬವಿಲಾದೆ 

ಮರಕಪ್ರವತಿ ಮರಡಲ್ರಗಿದೆಯೆ 

ಎಂದಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ೆೊಳಿಿ . 



  

 


