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ग्राहक अधिकार िोरण 20 2 1-22 

ग्राहक हक्क िोरण 2021-22 

       

1. पररचय : 

ग्राहक संरक्षण हा आधथिक समावेशाचा एक अववभाज्य 

घटक आहे. बँकेचा व्यवसाय पूणिपणे ग्राहकांवर अवलंबून 

असतो. ग्राहकाच्या हक्कांचे संरक्षण करणे ही बँकेद्वारे 

प्रदान केलेल्या आधथिक सेवांचा अववभाज्य घटक बनला 

आहे. असे संरक्षण वाढववण्यासाठी घरगुती अनुभवावर 

आणण जागततक उत्तम पद्ितींवर आिाररत खालील 

व्यापक ग्राहक हक्क िोरण आणले आहे. 

ग्राहक हक्क पॉलिसी अंतर्गत अधिकार ओळखते, 

ग्राहकािा त्याचा बँककंर् संबंि संपुष्टात आल्यानंतर आणि 



नंतर लिळतो. हे िोरि ग्राहकाशी प्रािाणिकपिे आणि 

प्रािाणिकपिे वार्ण्याचे िार्ग देखीि पररभाषित करते. 

  

2. िोरणाचे उद्दीष्ट: 

  

ररझर्वहग बँक ऑफ इंडियाद्वारे ननयंत्रित बँकेच्या ग्राहकांच्या 

िूिभूत अधिकारांचे दस्तऐवज / अंतभूगत करिे हे या 

िोरिाचे उद्दीष्ट आहे . या िोरिािध्ये अशी कल्पना 

देण्यात आिी आहे की एखाद्या ग्राहकाशी ननष्पक्ष, 

सहानुभूतीपूवगक वार्िे पाहहजे आणि बँकेबरोबरचे सवग 

र्वयवहार प्रािाणिक आणि पारदशगक पद्ितीने केिे 

पाहहजेत. 

  

3. िोरणाची व्याप्ती: 

  

िोरिात्िक तत्तवांचा पाठपुरावा करताना, ग्राहकास 

वाढषवण्याचा अधिकार देण्यात आिा आहे आणि कोितीही 

तक्रार न घेता वेळोवेळी आणि योग्य पद्ितीने त्याची 

तक्रार ननवारि करण्याचा अधिकार देण्यात आिा आहे. 



हे िोरि बँक ककंवा त्याच्या एजंट्सद्वारे ऑफर केिेल्या 

सवग उत्पादनांवर आणि सेवांवर िार् ू होते, काउंटरवर, 

फोनद्वारे, पोस्टद्वारे, परस्पर इिेक्रॉननक 

डिर्वहाइसद्वारे, इंटरनेटद्वारे ककंवा कोित्याही अन्य 

पद्ितीद्वारे / िोिद्वारे प्रदान केिे रे्िे. 

  

4. ग्राहक हक्कः 

  

1.१ योग्य ते वागण्याचा हक्क :                    

ग्राहक आणण आधथिक सेवा प्रदाता 

दोघांनाही सौजन्याने वागण्याचा हक्क हे . आधथिक 

उत्पादने ऑफरकरताना आणण 

ववतररत करताना ग्राहकास ललगं, वय, िमि, जाती आणण 

शारीररक क्षमता यासारख्या कारणांवर अन्यायकारक 

वागणूक ददली जाऊ नये . 
  

वरीि अधिकारानुसार बँक करेि - 



1.१.१ ग्राहकांशी झािेल्या सवग र्वयवहारात ककिान 

िानके ठरवून चांर्ल्या आणि चांर्ल्या बँककंर् पद्ितींचा 

प्रचार करिे ;               

1.१.२ बँक आणि ग्राहक यांच्याििीि न्यायी आणि न्याय्य 

संबंिांना प्रोत्साहन द्या ;               

1.१..3 ग्राहकांना पुरेशा प्रिािात व योग्य प्रकारे प्रलशक्षि 

देऊन प्रलशक्षक्षत बँक किगचारी;               

1.१..4 याची खािी करुन घ्या की किगचारी आणि ग्राहक आणि 

त्यांच्या र्वयवसायात तातिीने आणि सौजन्याने उपस्स्ित 

रहावे;               

1.१.  लिरं्, वय, ििग, जाती, साक्षरता, आधिगक स्स्िती 

शारीररक क्षिता इ. सारख्या कारिास्तव सवग ग्राहकांशी 

योग्य आणि कोित्याही भेदभावाची वार्िूक देऊ 

नका.               

1.१.  सवग उत्पादने आणि सेवा देताना वरीि तत्तव िार्ू केिे 

आहे याची खािी करा;               



1.१.  याची खािी करुन घ्या की हदिेिी उत्पादने व सेवा 

संबंधित कायद्यांचे आणि ननयिांनुसार आहेत;               

1.१..8 ग्राहकांच्या बँकेच्या वचनबद्ितेच्या कोििध्ये 

असिेल्या िूिभूत हक्कांचे धचिि सादरीकरि करून, 

खासकरुन आत्तापयंत दिुगक्षक्षत ग्राहक, आधिगकदृष्ट्या 

अलशक्षक्षत आणि अिग-अलशक्षक्षत घटकांमिील ग्राहकांना 

त्यांच्या हक्कांबद्दि जार्रूकता वाढषविे.               

1.१ . a डिस्जटि वातावरिात बँककंर्च्या बाबतीत सुरक्षक्षत 

आणि ननष्पक्ष ग्राहकांना पदोन्नती द्या.               

  

  

2.२ पारदशिकता, न्याय्य व प्रामाणणकपणाचे व्यवहार 

करण्याचे अधिकारः                    
  

आधिगक सेवा प्रदात्याने त्याचे फे्रििेन्ट्स केिेिे करार 

ककंवा करार पारदशगक आहेत, सािान्य िोकांद्वारे सहज 

सिजिे आहेत व त्यांच्याशी सुसंवाद साििेिे आहेत याची 

खािी करण्यासाठी सवगतोपरी प्रयत्न केिे पाहहजेत . 

  



वरीि अधिकाराच्या अनुिंर्ाने, बँक करेि - 

2.२.१ पूिग पारदशगकतेची खािी करुन घ्या जेिेकरुन ग्राहकास 

आपल्याकिून ककंवा बँकेकिून वाजवी / न्यायी अपेक्षा 

कशाची असतीि याची अधिक चांर्िी कल्पना येऊ 

शकेि;               

2.२.२ याची खािी करुन घ्या की बँकेचे र्वयवहार ग्राहकांसोबत 

र्वयवहार म्हिजे इस्क्वटी, अखंिता आणि पारदशगकतेच्या 

नैनतक तत्तवांवर अविंबून आहेत;               

2.२..3 ग्राहकांना त्याची उत्पादने व सेवा, अटी व शती आणि 

र्वयाज दर / सेवा शुल्काषवियी सोपी व सहज सिजेि 

अशा भािेत आणि पुरेशी िाहहती पुरवा जेिेकरुन 

ग्राहकास योग्य व िाहहतीची अपेक्षा करिे योग्य होईि 

उत्पादनाची ननवि;               

2.२.; याची खािी करुन घ्या की सवग ननयि व शती योग्य 

आहेत व संबंधित हक्क, दानयत्व व जबाबदा ; या स्पष्ट 

व शक्य नततक्या साध्या व सोप्या भािेत ननस्चचत 

केल्या आहेत;               



4.2.5 उत्पादन ककंवा सेवा संबंधित सवागत िहत्वाच्या अटी 

आणि ननयि (MITC) स्पष्टपिे उत्पादन अपगि करताना 

ग्राहक ननदशगनास आििे जाईि.               

2.२ . नोटीस बोिागवर शाखा ककंवा वेबसाइटवर ककंवा हेल्प-

िाइनद्वारे ककंवा हेल्प-िेस्किाफग त आणि योग्य 

असल्यास ग्राहकांना िेट र्वयाज दर, शुल्क आणि 

शुल्काबद्दि िाहहती द्या;               

2.२.7 त्यांच्या वेबसाइटवर दरपिक वेळापिक प्रदलशगत करा 

आणि त्याची प्रत प्रत्येक 

शाखेत  ग्राहकांच्या अविोकनसाठी उपिब्ि करुन हदिी 

जाईि .               

2.२..8 त्यांच्या शुल्काच्या वेळापिकात, ग्राहकांकिून 

ननवििेल्या उत्पादने आणि सेवांना िार्ू असिेल्या सवग 

शुल्काचे तपशीि द्या ;               

2.२..9 सुिाररत अटी व शती प्रभावी होण्याच्या ककिान एक 

िहहन्यापूवी ग्राहकाने िान्य केिेल्या पिाद्वारे 



ककंवा लेखाद्वारे , एसएिएसद्वारे ककंवा ईिेिद्वारे अटी 

व शतीतील कोित्याही बदिांची िाहहती;               

2.२.१० एका िहहन्याच्या नोटीस हदल्यानंतर केवळ संभार्वय 

प्रभावाने असे बदि केिे जातील याची खािी करा.            

2.२.११ ग्राहकांनी ननवििेल्या उत्पादन / सेवांचे ननयिन व 

ननयि पाळल्यास कोणत्याही अटीचे पािन न केल्यास / 

उल्िंघन केल्यास आकारण्यात येणा ;् या दंिाची 

िाहहती द्या;            

2.२.१२ बँकांच्या 'ठेवींवरीि िोरिे, िनादेश संकिन, तक्रारीचे 

ननवारि, भरपाई व िकबाकी व 

लसक्युररटी रीपोजीशन'ची िोरिे सावगजननक िोिेनवर 

दाखवा;            

2.२.१3 षवलशष्ट उत्पादनािध्ये काि करिार्या किगचार्यांना 

ग्राहकांना योग्य, प्रािाणिक आणि प्रािाणिकपिे 

संबंधित िाहहती पुरषवण्यासाठी योग्य प्रलशक्षि हदिे 

आहे याची खािी करण्यासाठी प्रत्येक प्रयत्न करा;            

2.२.१4 बद्दि स्पष्टपिे संप्रेिि करा -            



अ. षवलशष्ट उत्पादनांचे खंिन, 

बी. त्यांची कायागिये पुनस्स्िगत करिे 

सी. कािाच्या तासात बदि 

िी. टेलिफोन नंबरिध्ये बदि 

ई. कोित्याही कायागिय ककंवा शाखेचा बंद 

              - ककिान 30 हदवसांची आर्ाऊ सूचना. 

              तसेच पुष्टीकरि देते की िाहहतीची प्रकटीकरि ही 

उत्पादनाच्या / नातेसंबंिाच्या आयुष्यािध्ये चािू असिेिी 

प्रकक्रया आहे आणि त्यांचे पािनपूवगक काळजीपूवगक 

पािन केिे जाईि . वेबसाइटवर सवग संपे्रििाची सवग चॅनेि 

वापरण्याची खािी करुन घ्या , जेिेकरून सवग बदिांची 

िाहहती ग्राहकांना सिजावून हदिी जाईि; 

2.२.१5 कायदा आणि / ककंवा बँककंर् ननयिात अंतःस्िाषपत 

हक्क आणि जबाबदा regarding् या संबंधित उत्पादन 

षवकताना ग्राहकास सल्ले द्या, सापितीि की कोित्या 

र्ंभीर घटनेची नोंद करण्याची र्रज आहे.            



2.२.१6 जेर्वहा एखादे उत्पादन ककंवा सेवा लिळवण्यासाठी 

ग्राहकाकिे संपकग  साििा जाईि तेर्वहा बँकेचे किगचारी, 

उत्पाद / सेवेसंदभाित सवग संबंधित 

िाहहती पुरववतील आणि सक्षि करण्यासाठी बाजारात 

उपिब्ि असिेल्या सिान उत्पादनांवर िाहहतीषवियक 

संसािनांना हदशा प्रदान करतीि. ग्राहकास िाहहती 

देिारा ननिगय घेण्यास;            

2.२.१7 ग्राहकास वाजवी ककंवा कंिाटी पूवग सूचना न देता ग्राहक 

संबंि संपवू नका ;            

2.२.१8 खात्याचे स्टेटिेन्ट / पासबुक, सतकग ता, उत्पादनाच्या 

कािधर्रीबद्दि वेळेवर िाहहती देिे, िुदत ठेवीची 

पररपक्वता इत्यादीसारख्या खात्यात ननयलित आदान 

प्रदान करून ग्राहकांचे खाते / खाते र्वयवस्िाषपत 

करण्यासाठी उपिब्ि सवग िार्ांनी िदत करा .;            

2.२.१ all याची खािी करुन घ्या की सवग षवपिन व जाहहरात 

साहहत्य स्पष्ट आहे आणि हदशाभूि करीत नाही;            



2.२.२० ग्राहकांना शारीररक हानीची ििकी देऊ नका, प्रभाव 

टाकू नका ककंवा अवांनित उत्पीिन म्हिून योग्य िानिे 

जाईि अशा वतिनमध्ये र्ुंतिे जाऊ नका. केवळ 

सािान्य योग्य र्वयवसाय पद्ितींचे पािन सुननस्चचत 

करा.            

2.२.२१ याची खािी करुन घ्या की उत्पादने / सेवा आणि 

त्याच्या संरचनेवरीि शुल्क आणि शुल्क ग्राहकास 

अकारण नाहीत.            

2.२.२२ आिच्या जाहहरातींिध्ये बेईिान / 

काल्पननक ऑफरववरूद्ि जार्रूकता वाढषवण्यासाठी 

संदेश पाठवणे आवचयक आहे असे कोितेही संबंधित 

संदेश देखीि सिाषवष्ट आहेत याची खािी करा .            

              

4.3 उजव्या उपयुक्तता करण्यासाठी:                    

  

ऑफर केलेली उत्पादने ग्राहकांच्या गरजेनुसार योग्य 

आणण ग्राहकांच्या आधथिक पररस्थथती 

आणण समजुतीच्या मूल्यांकनावर आिाररत असावीत . 



  

वरीि अधिकाराच्या अनुिंर्ाने, बँक करेि - 

3.3.१ याची खािी करुन घ्या की षवक्रीपूवी 

ग्राहकांच्या उत्पादनांच्या योग्यतेचे िूल्यांकन करण्यासाठी 

त्याचे बोिग िंजूर िोरि आहे ;               

3.3.२ षवकिे ककंवा देऊ केिेिे उत्पादन ककंवा सेवा ग्राहकाच्या 

र्रजा योग्य आहेत व त्याद्वारे केिेल्या िूल्यांकनानुसार 

ग्राहकाच्या आधिगक स्स्िती व सिजुतीस अनुधचत नाही 

याची खािी करण्याचा प्रयत्न करा.               

3.3. third ततृीय पक्षाची उत्पादने ततृीय पक्षाची आधिगक 

उत्पादने षवपिन व षवतरिासाठी िंजूर िोरि 

ठेवल्यानंतर, तसे करण्यास अधिकृत असल्यासच षवक्री 

करा;               

3.3..4 बँकेकिून लिळिार्या कोित्याही सेवेसाठी ग्राहकांना 

कोित्याही ततृीय पक्षाच्या उत्पादनांची स्क्वि-प्रो-कोिो 

म्हिून सदस्यता घेण्यास भार् पािू नका;               

3.3..5 याची खािी करा की ततृीय पक्षाच्या उत्पादनांसह षवक्री 

केिी जात आहे ककंवा सेवा देण्यात येत आहेत, ते 



अस्स्तत्तवात असिेल्या ननयि व ननयिांनुसार 

आहेत;               

3.3..6 ग्राहकािा उत्पादनाची योग्यता ननस्चचत करण्यास सक्षि 

करण्यासाठी बँकेने िाधर्तिेिी सवग संबंधित आणि वाजवी 

िाहहती त्वररत आणि प्रािाणिकपिे प्रदान करण्याच्या 

आपल्या जबाबदार्याबद्दि ग्राहकांना िाहहती द्या.               

3.3 . para षविा / म्युच्युअि फंिाची षवक्री ककंवा अन्य ततृीय 

पक्षाच्या रंु्तविूक उत्पादनांची षवक्री अशा पॅरा बँककंर् 

कक्रयांवर आरबीआय, आयआरिीए, सेबी इ. च्या सवग 

वैिाननक िार्गदशगक तत्तवांचे पािन करा .               

  

4.4 गोपनीयता अधिकार :                    

ग्राहकांची वैयस्क्तक िाहहती र्ोपनीय ठेविी पाहहजे 

जोपयतं त्यांनी षवत्तीय सेवा प्रदात्यास षवलशष्ट संिती 

हदिी नसेि ककंवा अशी िाहहती कायद्यांतर्गत प्रदान करिे 

आवचयक नसेि ककंवा ती अननवायग 



र्वयवसायाच्या उद्देशाने प्रदान केिी रे्िी 

असेि (उदाहरिािग, के्रडिट िाहहती कंपन्यांना). 
  

वरीि अधिकारानुसार बँक करेि - 

4.4.१ ग्राहकांच्या वैयस्क्तक िाहहतीस खाजर्ी आणि र्ोपनीय 

सिजतात ( ग्राहक यापुढे आिच्याकि े बँककंर् करत नसिे 

तरीही ) आणि सवगसािारि ननयि म्हिून 

अशी िाहहती त्याच्या सहाय्यक / सहयोर्ी, इतर कोित्याही 

र्वयक्ती / संस्िांना सांर् ू नका . कोित्याही उद्देशाने संस्िा 

इ .              

अ. अशा प्रकटीकरिािा ग्राहकाने स्पष्टपिे िेखी 

स्वरूपात अधिकृत केिे आहे 

बी. प्रकटीकरि कायद्याद्वारे / ननयिनाद्वारे भार् 

पाििे जाते; 

सी. जाहीर करिे म्हिजेच िोकहहतासाठी बँकेचे कतगर्वय 

आहे 



िी. बँकेिा प्रकटीकरिाद्वारे आपल्या हहतांचे रक्षि करावे 

िारे्ि 

ई. आय टी एक ननयािक अननवायग र्वयवसायासाठी आहे जसे 

की के्रडिट इन्फिेशन कंपन्या ककंवा कजग संकिन संस्िांना 

िीफॉल्ट जाहीर करिे; 

4.4.२ अशी खािी करुन घ्या की अशा अननवायग प्रकटीकरिास त्वररत 

ग्राहकांना िेखी कळषविे जाईि; 

4.4..3 जोपयतं ग्राहक षवलशष्टपिे अधिकृत करत नाही तोपयंत 

िाकेटींर् उद्देशाने ग्राहकाची वैयस्क्तक िाहहती वापरु ककंवा 

सािानयक करू शकत नाही ; 

4.4..4 ग्राहकांशी संवाद सािताना भारतीय दरूसंचार ननयािक 

प्राधिकरिाने जारी केिेल्या दरूसंचार वाणिस्ययक संप्रेिि ग्राहक 

पसंती षवननयि, २०१० (राष्रीय ग्राहक पसंती नोंदिी) च ेपािन 

केिे पाहहजे. 
  

4.5 ज्येष्ठ नागररकांसाठी प्रदान बँककंग सुवविा आणण 

ववकलांग व्यक्ती:                    

  



जेष्ठ नागररक आणण लभन्न अपंग व्यक्तींना शाखांमध्ये 

बँककंग सुवविांचा लाभ घेण्यापासून परावतृ्त करणे ककंवा 

त्यांच्यापासून दरू जाण्याची कोणतीही संिी असू 

नये यासाठी ववत्तीय सेवा प्रदात्याने सवितोपरी प्रयत्न 

केले पादहजेत. डिस्जटल व्यवहार आणण एटीएमचा वापर 

करण्याची गरज असूनही ज्येष्ठ नागररक आणण वेगळ्या 

सक्षम व्यक्तींच्या आवश्यकतेबाबत आपण संवेदनशील 

असणे आवश्यक आहे. 

  

वरीि अधिकारानुसार बँक करेि - 

.1. ..१ स्पष्टपिे ओळखता येण्याजोग्या सिषपगत काउंटर ककंवा 

एक काउंटर प्रदान करा जे ययेष्ठ नार्ररक आणि 

दृस्ष्टबाधित र्वयक्तींसह लभन्न प्रकारे सक्षि असिेल्या 

िोकांना प्रािान्य देईि.               

4.5. 4.5.२ पेन्शनिारकांना पेन्शन देिा-या बँकेच्या कोित्याही 

शाखेत भौनतक जीवन प्रिािपि जिा करण्याची सुषविा 

उपिब्ि करुन द्यावी आणि याची खािी करुन घ्यावी की 

बँकेच्या कोअर बँककंर् सोल्यूशन (सीबीएस) प्रिािीतीि 



प्राप्त शाखेत त्वररत हे अद्ययावत केिे रे्िे आहे, 

पररिािी टाळता येऊ शकिार नाही ननवतृ्तीवेतनिारकांना 

िास आणि पेन्शनच्या पतात कोिताही उशीर होऊ 

नये.               

.3 . ... जेर्वहा एखादी षवनंती प्राप्त होते तेर्वहा ग्राहकांना िनादेश 

पुस्तके देण्याची सोय उपिब्ि करुन द्या, ययाची पूतगता 

स्स्िपद्वारे केिी जाते जी यापूवी हदिेल्या चेक बुकचा 

भार् आहे ककंवा इतर कोित्याही पद्ितीने प्राप्त केिेिी 

षवनंती. या ग्राहकांकिून बचत बँक खात्यात दरविी 

ककिान एक चेक बुक द्या. आणि ययेष्ठ नार्ररक आणि 

लभन्न सक्षि िोकांसह कोित्याही ग्राहकाच्या शारीररक 

उपस्स्ितीचा आग्रह िरायिा नको.               

.4 . ... बँकेच्या रेकॉिगिध्ये उपिब्ि जन्िाच्या तारखेच्या 

आिारे, ग्राहक ययेष्ठ नार्ररक झाल्यावर ए / सीिा 

स्वयंचलितपिे 'ययेष्ठ नार्ररक खात्यात' रुपांतररत 

करण्याची सुषविा प्रदान करा.               



.5. .. two दोन स्वतंि साक्षीदारांद्वारे अंर्ठा / पायाचे ठसे / 

धचन्ह ओळखून आणि अशा ग्राहकांच्या वतीने रक्कि परत 

घेिायाग र्वयक्तीस अधिकृत करून नेिहीन ग्राहकांच्या 

खात्यात ऑपरेशन करण्यास परवानर्ी द्या.               

.6. .. senior ययेष्ठ नार्ररक आणि वेर्वेर्ळ्या सक्षि 

र्वयक्तींना विागतून एकदा (शक्यतो एषप्रििध्ये) फॉिग १G 

जी / एच प्रदान करा जेिेकरून ते ननिागररत वेळेत तेच 

सादर करु शकतीि.               

4.5.7 प्रदान करण्यासाठी दारात बँककंर् वय 70 वि े आणि 

षवकिांर् ककंवा आजारी र्वयक्ती (वैद्यकीय प्रिाणित 

क्रॉननक आजार ककंवा अपंर्त्व येत) आणि दृष्टीदोि 

असिेल्या त्या, पावती, षवतरि षवरुद्ि रोख उचिण्याची 

जसे सािन े सिावेश ययेष्ठ नार्ररक खात्यातून पैसे 

काढण्याषवरूद्ि रोख रक्कि, डििांि ड्राफ्ट षवतररत 

करिे, ग्राहकांच्या आवचयकतेनुसार आवचयकतेनुसार 

प्रकरिानुसार अशा ग्राहकांच्या आवारात / 



ननवासस्िानावर आपल्या ग्राहकांना (केवायसी) कार्दपिे 

आणि जीवन प्रिािपि सादर करिे.               

  

6.6 तक्रार तनवारण व भरपाईचा अधिकारः                    
  

ऑफर केलेल्या उत्पादनांसाठी ग्राहकांना ववत्तीय सेवा 

प्रदात्यास जबाबदार िरण्याचा आणण कोणत्याही 

वैि तक्रारींचे तनवारण करण्याचा थपष्ट व सोपा 

मागि ठेवण्याचा हक्क आहे . 

  

वरीि अधिकारानुसार बँक करेि - 

6.6.१ िी सवग चुकीच्या र्ोष्टींबरोबर सहानुभूतीने आणि द्रतुतेने 

प्रयत्न करतात;               

6.6.२ चुका त्वररत दरुुस्त करा ;               

6.6..3 चुकीचा आणि चुकून िार्ू केिेिा कोिताही शुल्क रद्द 

करा;               

6.6..4 ग्राहकांच्या कोित्याही त्रबघिल्यािुळे 

होिा any ् या कोित्याही आधिगक नुकसानीसाठी 

नुकसान भरपाई द्या .               



              बँक देखीि करेि - 

6.6..5 ग्राहकांच्या तक्रारीचे ननवारि प्रकक्रयेसह ग्राहकांच्या 

तक्रारीचे ननवारि िोरि सावगजननक िोिेनिध्ये 

ठेवा ;               

6.6 . public ठरविेल्या कािाविीत आणि कराराच्या िान्य 

अटींनुसार ग्राहकांच्या र्वयवहारांचे संचािन / तोिगा 

काढण्यात षविंब / चुकांसाठी सावगजननक नुकसान 

भरपाई िोरि;               

6.6..7 तक्रार आणि ननवारि तक्रार ननवारि 

कायगपद्िती असल्याचे आणि ग्राहकांकिे संपकग  

सािावा.               

6.6..8 तक्रारीचे ननवारि यंििा ग्राहकांना सहज उपिब्ि 

र्वहा;               

6.6..9 ग्राहकांना तक्रार कशी द्यावी याबद्दि सल्िा द्या, 

अशी तक्रार कोिाकिे करावी, उत्तराची अपेक्षा किी करावी 

आणि ग्राहक ननकािावर सिािानी नसल्यास काय 

करावे;               



6.6.१० तक्रार ननवारि प्राधिकरि / नोिि अधिका 

of ् यांचे नाव, पत्ता आणि संपकग  

तपशीि दशिवा . तक्रारींचे ननवारि करण्याची वेळ ियागदा 

सवग सेवा षवतरि हठकािी स्पष्टपिे / प्रवेशयोग्य 

असेि;            

6.6.११ पूवग-ननिागररत कािाविीत तक्रारीचे ननवारि न केल्यास 

बँकेच्या िोकपािाकिे आपिी तक्रार वाढषवण्याच्या 

पयागयाची तक्रार द्या;            

6.6.१२ बँककंर् िोकपाि योजनेबद्दि सावगजननक िोिेन 

िाहहतीिध्ये स्िान;            

4.6.13 ग्राहक संपकग  प्रदलशगत अंतर्गत बँककंर् िोकपाि ययांचे 

अधिकार क्षेि नाव आणि संपकग  तपशीि र्ुि बँकेच्या 

शाखा येते.            

पुढे, बँक - 

4.6.14 कबूि सवग औपचाररक तक्रार (िाध्यिातून दाखि 

तक्रारी सिावेश आत तो ननराकरि करण्यासाठी तीन 

कािाचे हदवस आणि काि आत इिेक्रॉननक सािन) , 



वाजवी कािाविीत 30 हदवस (वदृ्िी आणि वेळ सिावेश 

जास्त नाही सवागधिक रँककंर् अंतर्गत अधिकृत तक्रार 

परीक्षा तक्रार ननवारिासाठी जबाबदार ). 30 हदवसाचा 

कािाविी ग्राहकाकि े िाधर्तिेिी आवचयक ती 

िाहहती लिळाल्यानंतर िोजिा जाईि ;            

6.6.१5 ग्राहक षववादाच्या ननराकरिावर ककंवा षववादास्पद 

हाताळण्याच्या प्रकक्रयेच्या पररिािासह सिािानी 

नसल्यास तक्रारीचे ननराकरि करण्यासाठी 

बँककंर् लोकपाला योजनेच्या तपलशलासह पीडित 

ग्राहकांना प्रदान करा ;            

यार्वयनतररक्त, बँक करेि 

अ. स्पष्टपिे शब्दिेखन करा, ग्राहक नातेसंबंि स्िाषपत 

करताना , षवलशष्टतेनुसार ककंवा र्ोष्टी चुकीच्या 

होत नसल्यास उत्पादनांचे प्रदशगन न केल्यास, नुकसानीचे 

उत्तरदानयत्व, तसेच सवग पक्षांचे हक्क आणि 

जबाबदायाग . तिाषप, बाह्य पररस्स्ितीिुळे होिार्या 

कोित्याही नुकसानीस बँक जबाबदार असिार नाही जे 



त्याच्या वाजवी ननयंििाबाहेर आहेत (जसे की 

बाजारपेठेतीि बदि, बाजारातीि बदिांिुळे उत्पादनाची 

कािधर्री इ.). 

बी. कोित्याही षववादास्पद र्वयवहारावर (र्वयाज / 

शुल्कासह ) ग्राहकािा वाजवी शंका न 

हदल्यास, ग्राहकांनी उशीर न केल्यास आणि परतफेि 

केल्यालशवाय परत केल्याचे सुननस्चचत करा . 

  

  

 

 

 


