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English to telugu 

కస్టమర్ హకకుల విధానం 20 2 1-22 

కస్టమర్ హకకుల విధానం 2021-22 

1. పరిచయం : 

కస్టమర్ రక్షణ అనేది ఆరిిక చేరికలో 

అంతరభాగం. బ్యంక్ వ్భయపభరం పూరిిగభ కస్టమర్ 

మీద ఆధారపడి ఉంట ంది. కస్టమర్ యొకు 

హకకులను పరిరక్ించడం బ్యంక్ అందించే ఆరిిక 

సేవలోో  అంతరభాగంగభ మారింది. అట వంటి 

రక్షణను ప ంచడానికి దేశీయ అనుభవం మరియు 

పరపంచ ఉతిమ పదధతుల ఆధారంగభ కింద ి స్మగర 

కస్టమర్ హకకుల విధానం తీస్ుకకరభబడింది. 
కస్టమర్ హకకుల విధానం అంతరగత హకకులను 

గురిిస్ుి ంది, కస్టమర్ అతని / ఆమె బ్యంకింగ్ 

స్ంబంధానిి ముగించిన స్మయంలో మరియు 

తరువ్భత ప ందుతాడు. కస్టమర్్తో నిజాయితీగభ 

మరియు నాయయంగభ వయవహరించే మారభగ లను 

కూడా ఈ విధానం నిరవచిస్ుి ంది. 
  

2. విధానం యొకు లక్షయం: 
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రిజర్వ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండియాచే నియంత్రంచబడ ే

బ్యంక్ వినియోగదారుల యొకు పభర థమిక 

హకకులను డాకకయమెంట్ / ప ందుపరచడం ఈ 

విధానం యొకు లక్షయం . కస్టమర్ ఒక నాయయంగభ, 

సభనుభూత్తో వయవహరించాలని మరియు 

బ్యంకకతో అనిి లావ్భదేవీలక నిజాయితీగభ 

మరియు పభరదరశకంగభ జరుగుతాయని ఈ 

విధానం is హ ంచింది. 

  

3. విధానం యొకు పరిధి: 
  

విధాన స్ూతరా లను దాటడంలో, కస్టమర్ తన 

మనోవ్ేదనను స్మయానుసభరంగభ మరియు 

స్రస్మెైన రీత్లో పరిష్ురించుకకనే హకకును 

ప ందారు. క ంటర్ అంతట్, ఫో న్ దావరభ, పో స్టట  దావరభ, 

ఇంటరభకిటవ్ ఎలకభటా నిక్ పరికరభల దావరభ , 

ఇంటరనిట్్లో లేదా మరేద ైనా పదధత్ / 

మోడ్ దావరభ అందించబడిన బ్యంక్ లేదా దాని 

ఏజనంట ో  అందించే అనిి ఉతపతుి లక మరియు 

సేవలకక ఈ విధానం వరిిస్ుి ంది . 
  

4. కస్టమర్ హకకులక: 
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4.1 స్రస్మెైన చికితస హకకు :                    

కస్టమర్ మరియు ఫ ైనానిియల్ స్రీవస స్ట ప ర వ్ ైడర్ 

ఇదదరికీ మరభయదతో వయవహరించే హకకు 

ఉంది . ఆరిిక 

ఉతపతుి లను అందించేటపపపడు మరియు 

పంపిణీ చేసేటపపపడు కస్టమర్ లంగం, వయస్ుస, 

మతం, కకలం మరియు శభరీరక సభమరియం వంటి 

కభరణాలప ై అనాయయంగభ వివక్ష చూపకూడదు . 
  

ప ై హకకును అనుస్రించి, బ్యంక్ రనడీ - 

4.1.1 కస్టమరోతో అనిి వయవహారభలలో కనీస్ 

పరమాణాలను నిరణయించడం దావరభ మంచి 

మరియు స్రస్మెైన బ్యంకింగ్ పదధతులను 

పో ర తసహ ంచండి ;               
4.1.2 బ్యంక్ మరియు కస్టమర్ మధ్య నాయయమెైన 

మరియు స్మానమెైన 

స్ంబంధానిి పో ర తసహ ంచండి ;               
4.1.3 కస్టమరోకక తగిన మరియు తగిన విధ్ంగభ 

హాజరయియయ రనైలక బ్యంక్ సిబబంది;               
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4.1.4 సిబబంది కస్టమరోకక మరియు వ్భరి వ్భయపభరభనికి 

వ్ ంటనే మరియు మరభయదపూరవకంగభ 

హాజరయియయలా చూస్ుక ండి;               
4.1.5 లంగం, వయస్ుస, మతం, కకలం, అక్షరభస్యత, 

ఆరిిక సిిత్ భౌత్క సభమరియం మొదల ైన కభరణాల 

వలో వినియోగదారులందరితో నాయయంగభ 

వయవహరించండి మరియు 

వివక్ష చూపవదుద  .               4.1.6 అనిి ఉతపతుి లక మరియు 

సేవలను అందించేటపపపడు ప ై స్ూతరం 

వరిించబడిందని నిరభధ రించుక ండి;               

4.1.7 అందించే ఉతపతుి లక మరియు సేవలక 

స్ంబంధిత చట్ట లక మరియు నిబంధ్నలకక 

అనుగుణంగభ ఉనాియని 

నిరభధ రించుక ండి;               
4.1.8 కస్టమరోకక బ్యంక్ యొకు నిబదధత నియమావళిలో 

ఉని పభర థమిక హకకుల చితరా ల పరదరశనను 

అందుబ్ట లో ఉంచడం దావరభ, ముఖ్యంగభ 

ఇపపటివరకక అటటడుగున ఉని కస్టమరోలో, 

ఆరిికంగభ నిరక్షరభస్ుయల ైన మరియు స్మాజంలోని 
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అరధ-నిరక్షరభస్ుయల ైన వరభగ లలో వ్భరి హకకులప ై 

కస్టమర్ అవగభహన ప ంచేలా చూస్ుక ండి.               
4.1.9 డిజిటల్ వ్భతావరణంలో బ్యంకింగ్ విష్యంలో 

స్ురక్ితమెైన మరియు స్రస్మెైన కస్టమర్ 

వయవహారభనిి పో ర తసహ ంచండి.               
  

  

4.2 పభరదరశకత, స్రస్మెైన మరియు నిజాయితీతో 

వయవహరించే హకకు:                    

  

ఫ ైనానిియల్ స్రీవస స్ట ప ర వ్ ైడర్ అది 

తయారుచేసే ఒపపందాలక లేదా ఒపపందాలక 

పభరదరశకంగభ, తేలకగభ అరిం చేస్ుక గలగేలా 

మరియు సభమానయ వయకిికి బ్గభ త లయజేసేలా 

చూడట్నికి అనిి పరయతాిలక చేయాల . 
  

ప ై హకకును అనుస్రించి, బ్యంక్ రనడీ - 

4.2.1 పూరిి పభరదరశకతను నిరభధ రించుక ండి, తదావరభ 

కస్టమర్ అతను లేదా ఆమె బ్యంకక నుండి 

స్హేతుకంగభ / బొ తి్గభ ఆశంచే 

దానిప ై మంచి అవగభహన కలగి ఉంట్డు ;               
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4.2.2 కస్టమరతి  బ్యంక్ వయవహారభలక ఈకివటీ, స్మగరత 

మరియు పభరదరశకత యొకు న ైత్క స్ూతరా లప ై 

ఆధారపడి ఉనాియని నిరభధ రించుక ండి;               
4.2.3 కస్టమరోకక దాని ఉతపతుి లక మరియు సేవలక, 

నిబంధ్నలక మరియు ష్రతుల గురించి 

స్పష్టమెైన స్మాచారం మరియు వడీీ  రేట ో  / సేవ్భ 

ఛారీీలక స్రళమెైన మరియు స్ులభంగభ 

అరిమయియయ భ్ష్లో అందించండి మరియు తగిన 

స్మాచారంతో కస్టమర్ తగిన మరియు 

స్మాచారం ఇవ్భవలని స్హేతుకంగభ expected 

హ ంచవచుు. ఉతపతి్ ఎంపిక;               

4.2.4 అనిి నిబంధ్నలక మరియు ష్రతులక 

నాయయమెైనవని నిరభధ రించుక ండి మరియు 

స్ంబంధిత హకకులక, బ్ధ్యతలక మరియు 

బ్ధ్యతలను స్పష్టంగభ మరియు 

సభధ్యమెైనంతవరకక సభదా మరియు స్రళమెైన 

భ్ష్లో నిరేదశంచండి;               4.2.5 ఉతపతి్ లేదా సేవతో అనుబంధించబడిన చాలా 

ముఖ్యమెైన నిబంధ్నలక మరియు ష్రతులక 

(MITC) ఉతపతి్ని అందించేటపపపడు కస్టమర్ 

దృష్ిటకి స్పష్టంగభ తీస్ుకకరభబడతాయి.               
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4.2.6 శభఖ్లక లేదా వ్ బ్స ైట్్లోని నోటీస్ు బో రుీ లో లేదా 

హెల్ప-ల ైన్స లేదా హెల్ప-డ స్టు దావరభ వడీీ  

రేట ో , ఫీజులక మరియు ఛారీీల గురించి 

స్మాచారభనిి అందించండి మరియు 

స్ముచితంగభ కస్టమర్్కక నేరుగభ 

త లయజేయబడుతుంది;               4.2.7 వ్భరి వ్ బ్స ైట్్లో ట్రిఫ్ ష్ డూయల్్ను 

పరదరిశంచండి మరియు దాని యొకు కభపీని పరత్ 

శభఖ్ వదద  కస్టమర్ యొకు పరిశీలన క స్ం 

అందుబ్ట లో ఉంచబడుతుంది .               
4.2.8 కస్టమర్ ఎంచుకకని ఉతపతుి లక 

మరియు సేవలకక వరిించే అనిి ఛారీీల 

వివరభలను వ్భరి ట్రిఫ్ ష్ డూయల్్లో 

ఇవవండి ;               
4.2.9 స్వరించిన నిబంధ్నలక మరియు ష్రతులక 

పరభ్వవంతం కభవడానికి కనీస్ం ఒక న ల ముందు 

కస్టమర్ అంగీకరించినట ో  ఒక లేఖ్ లేదా 

సేటట్మంట్ ఆఫ్ అక ంట్, ఎస్టఎంఎస్ట లేదా 

ఇమెయిల్ దావరభ నిబంధ్నలక మరియు 

ష్రతులలో ఏద ైనా 

మారుప కస్టమరుు త లయజేయండి;               
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4.2.10 ఒక న ల నోటీస్ు ఇచిున తరభవత మాతరమే 

ఇట వంటి మారుపలక కభబో యియ 

పరభ్వంతో జరిగేలా చూస్ుక ండి.            
4.2.11 కస్టమర్ ఎంచుకకని ఉతపతి్ / సేవలను 

నియంత్రంచే ఏద ైనా నిబంధ్నలక మరియు 

ష్రతులను పభటించని / ఉలోంఘ ంచిన 

స్ందరాంలో విధించే జరిమానాల గురించి 

స్మాచారభనిి అందించండి;            4.2.12 పబో్లక్ డొమెైన్్లో డిపభజిటోప ై బ్యంకకల 

విధానాలక, చ క్ కల క్షన్, గీరవ్ న్స రిడ రస్ల్, 

పరిహారం మరియు బకభయిల వస్ూలక మరియు 

భదరతా పపనరివనియోగం;            
4.2.13 వినియోగదారులకక స్ంబంధిత స్మాచారభనిి 

పూరిిగభ, స్రిగభగ  మరియు నిజాయితీగభ 

అందించడానికి ఒక నిరిదష్ట  ఉతపతి్లో 

వయవహరించే సిబబందికి స్రనైన శక్షణ ఉందని 

నిరభధ రించడానికి అనిి పరయతాిలక 

చేయండి;            
4.2.14 దీని గురించి స్మాచారభనిి నిస్సందేహంగభ 

కమూయనికేట్ చేయండి -            
a. నిరిదష్ట  ఉతపతుి లను నిలపివ్ేయడం, 



 
 

[Type text] 
 

బ్ల. వ్భరి కభరభయలయాల పపన oc సభి పన 

సి. పని గంటలలో మారుపలక 

d. ట్లఫో న్ నంబరోలో మారుప 

ఇ. ఏద ైనా కభరభయలయం లేదా శభఖ్ 

మూసివ్ేయడం 

              - కనీస్ం 30 రతజుల ముందస్ుి  నోటీస్ుతో. 

              స్మాచారం బహ రగతం అనేది ఉతపతి్ / 

స్ంబంధ్ం యొకు జీవిత చకరం దావరభ కొనసభగుతుని 

పరకిరయ అని ధ్ృవీకరిస్ుి ంది మరియు వ్భటిని శ్రదధగభ 

అనుస్రిసభి రు . వ్ బ్స ైట్్తో స్హా అనిి కమూయనికేష్న్ 

ఛాన ల్్లను ఉపయోగించుకకనేలా చూస్ుక ండి , అనిి 

మారుపలప ై స్మాచారం కస్టమర్ ముందస్ుి గభ 

త లసేలా చూస్ుక ండి ; 

4.2.15 కస్టమర్ అనుమానించడం, కనుగొనడం లేదా 

ఎదురతువడం వంటి ఏవ్ ైనా కిోష్టమెైన 

స్ంఘటనలను నివ్ేదించాలసన అవస్రంతో స్హా 

చటటం మరియు / లేదా బ్యంకింగ్ నియంతరణలో 

ప ందుపరిచిన హకకులక మరియు బ్ధ్యతలకక 

స్ంబంధించి ఉతపతి్ని వికరయించే 

స్మయంలో కస్టమర్్కక స్లహా ఇవవండి ;            



 
 

[Type text] 
 

4.2.16 బ్యంక్ యొకు సిబబంది, ఒక ఉతపతి్ లేదా 

సేవను ప ందట్నికి కస్టమరుి 

స్ంపరదించినపపపడు, ఉతపతి్ / సేవకక 

స్ంబంధించిన అనిి స్ంబంధిత స్మాచారభనిి 

అందించాల మరియు మారనుటలో  లభయమయియయ 

సభరూపయ ఉతపతుి లప ై స్మాచార వనరులకక 

దిశభనిరేదశ్ం చేయాల. స్మాచారం ఇవవడానికి 

కస్టమర్;            

4.2.17 కస్టమర్్కక స్హేతుకమెైన లేదా ఒపపందపప 

ముందస్ుి  నోటీస్ు ఇవవకకండా కస్టమర్ 

స్ంబంధానిి ముగించవదుద  ;            
4.2.18 ఖ్ాతాదారుడు అతని / ఆమె ఖ్ాతాను, ఆరిిక 

స్ంబంధానిి నిరవహ ంచడానికి అందుబ్ట లో 

ఉని అనిి మారభగ లోో  స్హాయం చేయండి, ఖ్ాతా 

సేటట్్మెంట్్లక / పభస్ట్బుక్్లక, హెచురికలక, 

ఉతపతి్ పనితీరు గురించి స్కభలంలో స్మాచారం, 

టర్మ డిపభజిటో పరిపకవత మొదల ైన బ్యంకక 

రంగభలలో సభధారణ ఇనుపటోను అందించడం 

దావరభ;            
4.2.19 అనిి మారనుటింగ్ మరియు పరచార సభమగిర 

స్పష్టంగభ ఉందని మరియు 

తపపపదారి పటిటంచకకండా చూస్ుక ండి;            
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4.2.20 కస్టమర్్ను శభరీరక హానితో బెదిరించడం, 

పరభ్వం చూపడం లేదా పరవరినలో పభలగగ నడం 

వంటివి అనవస్రమెైన వ్ేధింపపలకగభ 

భ్వించబడతాయి. సభధారణ తగిన వ్భయపభర 

పదధతులకక మాతరమే కట ట బడి ఉండేలా 

చూస్ుక ండి.            4.2.21 ఉతపతుి లక / సేవలప ై ఫీజులక మరియు 

ఛారీీలక మరియు దాని నిరభమణం 

వినియోగదారునికి అస్మంజస్మెైనదని 

నిరభధ రించుక ండి.            
4.2.22 నిష్ుపటమెైన / కలపత ఆఫరోకక వయత్రేకంగభ 

అవగభహన ప ంచడానిక ిత లయజేయవలసిన 

స్ంబంధిత స్ందేశభలక కూడా మా 

పరకటనలలో ఉనాియని నిరభధ రించుక ండి .            
              

4.3 అనుకూలత హకకు:                    

  

అందించే ఉతపతుి లక కస్టమర్ యొకు 

అవస్రభలకక తగినట ో గభ ఉండాల 

మరియు కస్టమర్ యొకు ఆరిిక పరిసిితుల 

అంచనా మరియు అవగభహన ఆధారంగభ ఉండాల.   
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ప ై హకకును అనుస్రించి, బ్యంక్ రనడీ - 

4.3.1 వికరయానికి ముందు కస్టమరో క స్ం ఉతపతుి ల 

యొకు అనుకూలతను అంచనా వే్యడానికి ఇది 

బో రుీ  ఆమోదించిన విధానానిి కలగి ఉందని 

నిరభధ రించుక ండి ;               
4.3.2 అమిమన లేదా అందించే ఉతపతి్ లేదా సేవ కస్టమర్ 

యొకు అవస్రభలకక తగినదని మరియు అది 

చేసిన అంచనా ఆధారంగభ కస్టమర్ యొకు ఆరిధక 

సిిత్ మరియు అవగభహనకక అనుచితమైెనది కభదని 

నిరభధ రించుక వడానికి పరయత్ించండి.               4.3.3 థరీ్ పభరీట ఉతపతుి లను మారనుటింగ్ చేయడానికి 

మరియు పంపిణీ చేయడానికి బో రుీ  ఆమోదించిన 

విధానానిి అమలోో కి త చిున తరువ్భత, మూడవ 

పభరీట ఉతపతుి లను అధికభరం కలగి ఉంటేనే 

అమమండి;               4.3.4 బ్యంకక నుండి ప ందే ఏ సేవకనైనా కివడ్-పోర -క వగభ 

ఏద ైనా మూడవ పభరీట ఉతపతుి లకక 

స్భయతావనిి ప ందమని వినియోగదారుని 

బలవంతం చేయకూడదు ;               
4.3.5 మూడవ పభరీట ఉతపతుి లతో స్హా 

వికరయించబడుతుని ఉతపతుి లక లేదా సేవలక 
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పరస్ుి తం ఉని నియమాలక మరియు 

నిబంధ్నలకక అనుగుణంగభ ఉనాియని 

నిరభధ రించుక ండి;               
4.3.6 కస్టమర్్కక ఉతపతి్ యొకు స్ముచితతను 

నిరణయించట్నికి వీలక కలపంచడానికి బ్యంక్ క రిన 

అనిి స్ంబంధిత మరియు స్హేతుకమైెన 

స్మాచారభనిి వ్ ంటనే మరియు నిజాయితీగభ 

అందించే కస్టమర్ గురించి తన బ్ధ్యత గురించి 

త లయజేయండి.               
4.3.7 భీమా / మూయచువల్ ఫండ్ / ఇతర థరీ్ పభరీట 

ప ట ట బడి ఉతపతుి ల అమమకం వంటి పభరభ 

బ్యంకింగ్ కభరయకలాపభలప ై ఆరిబఐ, 

ఐఆరీిఎ, స బ్ల మొదల ైన అనిి చటటబదధమైెన 

మారగదరశకభలకక కట ట బడి ఉండండి .                 

4.4 గతపయత హకకు :                    

వినియోగదారుల వయకిిగత స్మాచారం 

వ్భరు ఫ ైనానిియల్ స్రీవస స్ట ప ర వ్ ైడర్్కక నిరిదష్ట  

స్మమత్ని ఇవవకపో తే తపప రహస్యంగభ 

ఉంచాల లేదా అలాంటి స్మాచారం చటటం 

పరకభరం అందించాలసన అవస్రం ఉంది లేదా 

ఇది తపపనిస్రి వ్భయపభర పరయోజనం క స్ం 
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అందించబడుతుంది (ఉదాహరణకక, కనరడిట్ 

ఇనఫరేమష్న్ కంప నీలకక). 
  

ప ై హకకును అనుస్రించి, బ్యంక్ రనడీ - 

4.4.1 కస్టమర్ యొకు వయకిిగత స్మాచారభనిి ప ైవై్ేట్్గభ 

మరియు గతపయంగభ పరిగణ ంచండి ( కస్టమర్ ఇకప ై మాతో 

బ్యంకింగ్ చేయనపపపడు కూడా ), మరియు, సభధారణ 

నియమం పరకభరం, 

అట వంటి స్మాచారభనిి దాని అనుబంధ్ స్ంసి్లక / 

స్హచరులక, ట్ై- అప్తో స్హా ఇతర వయకిి / 

స్ంసి్లకక వ్ లోడించవదుద . ఏమెైనా పరయోజనం క స్ం 

స్ంసి్లక మొదల ైనవి తపప :              

a. కస్టమర్ స్పష్టంగభ బహ రగతం చేయడానికి 

వ్భర తపూరవకంగభ అధికభరం ఇచాుడు 
బ్ల. బహ రగతం చటటం / నియంతరణ దావరభ 

బలవంతం చేయబడుతుంది; 
సి. పరజా పరయోజనాల క స్ం బహ రగతం 

చేయాలసన బ్ధ్యత బ్యంకకకక ఉంది 
d. బహ రగతం దావరభ బ్యంక్ తన పరయోజనాలను 

కభపభడుక వ్భల 
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ఇ. కనరడిట్ ఇనఫరేమష్న్ కంప నీలకక లేదా రుణ 

సేకరణ ఏజననీసలకక డిఫభల్ట  బహ రగతం వంటి 

నియంతరణ తపపనిస్రి వ్భయపభర పరయోజనం 

క స్ం నేను ; 
4.4.2 అట వంటి తపపనిస్రి బహ రగతం కస్టమరుు 

వ్భర తపూరవకంగభ త లయజేయాలని నిరభధ రించుక ండి; 
4.4.3 కస్టమర్ పరతేయకంగభ అధికభరం ఇవవకపో తే, కస్టమర్ 

యొకు వయకిిగత స్మాచారభనిి మారనుటింగ్ పరయోజనం 

క స్ం ఉపయోగించకూడదు లేదా పంచుక కూడదు ; 
4.4.4 కస్టమరోతో కమూయనికేట్ చేస్ుి నిపపపడు ట్లకభం 

రనగుయలేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా జారీ చేసిన ట్లకభం 

కమరిియల్ కమూయనికేష్న్స కస్టమర్ పిరఫరనన్స 

రనగుయలేష్న్స, 2010 (నేష్నల్ కస్టమర్ పిరఫరనన్స రిజిసీట )ీ 

కక కట ట బడి ఉండాల.   

4.5 సీనియర్ సిటిజనుో  మరియు విభిని సభమరియం 

ఉనివ్భరికి బ్యంకింగ్ సౌకరయం 

కలపంచడం:                    
  

శభఖ్లలో బ్యంకింగ్ స్దుపభయాలను ప ందకకండా 

సీనియర్ సిటిజనోను మరియు విభిని సభమరియం 

ఉని వయకకి లను బ్యంక్ నిరుతాసహపరిచే లేదా 
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త్పిపకొటేట స్ందరాం ఉండకూడదని ఆరిిక సేవల 

పరదాత అనిి పరయతాిలక చేయాల. డిజిటల్ 

లావ్భదేవీలక మరియు ఎటిఎంల వ్భడకం అవస్రం 

ఉనిపపటికీ, సీనియర్ సిటిజనుో  మరియు విభిని 

సభమరియం ఉని వయకకి ల అవస్రభలకక స్ునిితంగభ 

ఉండటం అతయవస్రం. 
  

ప ై హకకును అనుస్రించి, బ్యంక్ రనడీ - 

4.5.1 స్పష్టంగభ గురిించదగిన అంకితమెైన క ంటర్ లేదా 

సీనియర్ పౌరులకక మరియు దృష్ిట లోపం ఉని 

వయకకి లతో స్హా విభిని సభమరియం ఉని వయకకి లకక 

పభర ధానయతనిచేు క ంటర్్ను అందించండి.               
4.5.2 ప నిన్ చ లోంచడం బ్యంకక ఏ శభఖ్ వదద  భౌత్క 

ల ైఫ్ స్రిటఫికనట్ రూపం submit ప నినుి సౌకరయం 

అందించండి మరియు తపిపంచుక గల ఫలతంగభ, 

అదే క ర్ బ్యంకింగ్ స లూయష్న్ (సీబీఎస్ట) బ్యంకక 

వయవసి్లో సీవకరించడం శభఖ్ దావరభ వ్ ంటన ే

నవీకరించబడింది నిరభి రించాల ప నినరోకక కష్భట లక 

మరియు ప నిన్ కనరడిట్ ఆలస్యం 

కభకకండా.               
4.5.3 వినియోగదారులకక చ క్ పపసి్కభలను జారీ చేసే 

స్దుపభయానిి కలపంచండి, ఒక అభయరిన 
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వచిునపపపడు, ఇంతకక ముందు జార ీ చేసిన చ క్ 

పపసి్కంలో భ్గమెైన రికనైవష్న్ సిో ప దావరభ లేదా 

మరేద ైనా మోడ్ దావరభ వచిున అభయరిన. ఈ 

వినియోగదారులచే పరత్ స్ంవతసరం కనీస్ం ఒక 

చ క్ బుక్, సేవింగ్స బ్యంక్ ఖ్ాతాలో 

ఇవవండి. మరియు చ క్ పపసి్కభలను ప ందడానికి 

సీనియర్ సిటిజనుో  మరియు విభిని సభమరియం 

ఉని వయకకి లతో స్హా ఏద ైనా కస్టమర్ యొకు 

భౌత్క ఉనికిని నొకిు చ పపకూడదు.               

4.5.4 బ్యంక్ సీనియర్ రికభరుీ లోో  లభించే పపటిటన తేదీ 

ఆధారంగభ కస్టమర్ సీనియర్ సిటిజన్్గభ మారిన 

తరభవత ఎ / సిని స్వయంచాలకంగభ 'సీనియర్ 

సిటిజన్ ఖ్ాతా'గభ మారుడానికి సౌకరభయనిి 

కలపంచండి.               4.5.5 ఇదదరు స్వతంతర సభక్షులచే బొ టనవ్ేలక / 

బొ టనవ్ేలక ముదర / గురుి ను గురిించడం దావరభ 

మరియు అట వంటి కస్టమరో తరపపన మొతాి నిి 

ఉపస్ంహరించుకకనే వయకిిక ి అధికభరం ఇవవడం 

దావరభ దృష్ిట లోపం ఉని కస్టమర్ ఖ్ాతాలోో  

కభరయకలాపభలను అనుమత్ంచే స్దుపభయానిి 

కలపంచండి.               
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4.5.6 సీనియర్ సిటిజనుో  మరియు విభిని సభమరియం గల 

వయకకి లకక స్ంవతసరభనికి ఒకసభరి (పభర ధానయంగభ 

ఏపిరల్్లో) 15 జి / హెచ్ ఫభరమ్ను 

అందించండి.               
4.5.7 70 స్ంవతసరభల కంటే ఎకకువ వయస్ుస ఉని 

సీనియర్ సిటిజనోకక మరియు దృష్ిట లోపం 

ఉనివ్భరితో స్హా విభిని సభమరియం ఉని లేదా 

బలహీనమెైన వయకకి లకక (వ్ ైదయపరంగభ 

ధ్ృవీకరించబడిన దీరఘకభలక అనారతగయం లేదా 

వ్ ైకలయం ఉనివ్భరు), రశీదు, డ లవరీకి 

వయత్రేకంగభ నగదు మరియు సభధ్నాలను 

తీస్ుక వడం వంటి వ్భటిక ిడోర్ 

స టప బ్యంకింగ్ అందించండి ఖ్ాతా నుండి 

ఉపస్ంహరణకక వయత్రేకంగభ నగదు, డిమాండ్ 

చితుి పరతుల పంపిణీ, మీ కస్టమర్ (కనవ్ ైసి) 

పతరా లను స్మరిపంచడం మరియు కస్టమర్ 

యొకు అవస్రభల ఆధారంగభ అవస్రభలకక 

అనుగుణంగభ కేస్ుల పభర త్పదికన అట వంటి 

కస్టమరో పభర ంగణంలో / నివ్భస్ంలో ల ైఫ్ 

స్రిటఫికేట్.               
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4.6 ఫిరభయదుల పరిష్భురం మరియు పరిహారం 

హకకు:                    

  

అందించే ఉతపతుి లకక ఫ ైనానిియల్ స్రీవస స్ట 

ప ర వ్ ైడర్్ను జవ్భబుదారీగభ ఉంచడానికి మరియు 

ఏద ైనా చ లకో బ్ట  అయియయ ఫిరభయదులను 

పరిష్ురించడానికి స్పష్టమెైన మరియు స్ులభమెైన 

మారభగ నిి కలగి ఉండట్నికి కస్టమర్్కక హకకు 

ఉంది . 
  

ప ై హకకును అనుస్రించి, బ్యంక్ రనడీ - 

4.6.1 D తపపప జరిగే అనిి విష్యాలతో సభనుభూత్తో 

మరియు వ్ేగవంతంగభ త్నండి ;               
4.6.2 స్రనైన తపపపలక వ్ ంటనే;               

4.6.3 తపపపగభ మరియు ప రపభట న వరిించబడిన 

ఏద ైనా ఛారీీని రదుద  చేయండి;               
4.6.4 కస్టమర్ దాని లోపభల కభరణంగభ ఏద ైనా పరతయక్ష 

ఆరిిక నష్భట నికి పరిహారం ఇవవండి .               
              బ్యంక్ కూడా రనడీ - 

4.6.5 కస్టమర్ క స్ం అందుబ్ట లో ఉని ఫిరభయదుల 

పరిష్భుర విధానంతో స్హా దాని కస్టమర్ గీరవ్ న్స 
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రిడ రస్ల్ పభలసీని పబో్లక్ డొమెైన్్లో 

ఉంచండి ;               
4.6.6 కస్టమర్ లావ్భదేవీలను నిరీణత స్మయానికి 

మరియు అంగీకరించిన ఒపపంద నిబంధ్నలకక 

అనుగుణంగభ ఆలస్యం / లోపభలకక పరిహార 

విధానానిి పబో్లక్ డొమెైన్్లో ఉంచండి;               
4.6.7 దృ and మెైన మరియు పరత్స్పందించే ఫిరభయదుల 

పరిష్భుర విధానానిి 

కలగి ఉనాిరని నిరభధ రించుక ండి మరియు కస్టమర్ 

స్ంపరదించాలసన ఫిరభయదుల పరిష్భుర 

అధికభరభనిి స్పష్టంగభ స్ూచిస్ుి ంది;               4.6.8 ఫిరభయదుల పరిష్భుర యంతరా ంగభనిి 

వినియోగదారులకక స్ులభంగభ అందుబ్ట లో 

ఉంచండి;               
4.6.9 ఫిరభయదు ఎలా చేయాలో, అలాంటి ఫిరభయదు ఎవరికి 

ఇవ్భవల, ఎపపపడు జవ్భబును ఆశంచాల మరియు 

కస్టమర్ ఫలతంతో స్ంతృపిి  చ ందకపో తే ఏమి 

చేయాల అనే దాని గురించి కస్టమర్్కక స్లహా 

ఇవవండి;               4.6.10 గీరవ్ న్స రిడ రస్ల్ అథారిటీ / నోడల్ ఆఫీస్ర్ 

పేరు, చిరునామా మరియు స్ంపరదింపప 
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వివరభలను పరదరిశంచండి. ఫిరభయదుల పరిష్భుర 

కభలపరిమిత్ అనిి సేవ్భ డ లవరీ పరదేశభలలో 

స్పష్టంగభ పరదరిశంచబడుతుంది / అందుబ్ట లో 

ఉంట ంది;            
4.6.11 ముందుగభ నిరణయించిన స్మయానికి ఫిరభయదును 

పరిష్ురించకపో తే బ్యంకింగ్ అంబుడ్స్మన్్కక 

తన ఫిరభయదును ప ంచే ఎంపిక యొకు 

ఫిరభయదుదారునికి త లయజేయండి;            
4.6.12 బ్యంకింగ్ అంబుడ్స్మన్ పథకం గురించి పబో్లక్ 

డొమెైన్ స్మాచారంలో ఉంచండి;            
4.6.13 దీని పరిధిలోని బ్యంకింగ్ Ombudsman యొకు 

పేరు మరియు స్ంపరదింపప వివరభలక చూపభడు 

వినియోగదారుని స్ంపరదింపప పరదరసన బ్యంక్ 

బర్ ంచ్ వస్ుి ంది.            ఇంకభ, బ్యంక్ రనడీ - 

4.6.14 అంగీకరిస్ుి నాిను అనిి దుస్ుి లక ఫిరభయదులక 

(ఫిరభయదులక దావరభ చేశభమని స్హా ఒక లోపల 

అది పరిష్ురించడానికి మూడు పని రతజుల 

మరియు కళలోని ఎలకభటా నిక్ మారభగ ల) , 

స్హేతుకమైెన కభలం మించకకండా (తీవరతరం 

మరియు స్మయం స్హా 30 రతజుల అతయధిక 
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రభయంకింగ్ అంతరగత అధికభరి ఫిరభయదు 

పరీక్ష ఫిరభయదుల పరిష్భురభనికి బ్ధ్యత 

వహ స్ుి ంది ). కస్టమర్ నుండి 

క రిన అనిి అవస్రమెైన స్మాచారం 

అందుకకని తరభవత 30 రతజుల వయవధి 

ల కిుంచబడుతుంది ;            4.6.15 కస్టమర్ ఒక వివ్భదం పరిష్భురంతో స్ంతృపిి  

చ ందకపో తే , లేదా వివ్భద నిరవహణ పరకిరయ 

ఫలతంతో ఫిరభయదును 

పరిష్ురించడానికి బ్యంకింగ్ 

అంబుడ్స్మన్ పథకం వివరభలతో బ్ధిత 

వినియోగదారులకక అందించండి ;            అదనంగభ, బ్యంక్ రనడీ 

a. కస్టమర్ స్ంబంధానిి ఏరపరచుకకనే 

స్మయంలో , నష్భట ల బ్ధ్యత, అలాగే 

అనిి పభరీటల హకకులక మరియు బ్ధ్యతలక , 

ఉతపతుి లక నిరేదశభల పరకభరం పని చేయనపపపడు 

లేదా విష్యాలక తపపపగభ 

జరిగితే స్పష్టంగభ చ పపండి. ఏదేమెైనా, బ్యంక్ తన 

స్హేతుకమెైన నియంతరణకక 

మించిన అదనపప పరిసిితుల వలో (మారనుట్ 

మారుపలక, మారనుట్ వ్ేరియబుల్స కభరణంగభ 
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ఉతపతి్ యొకు పనితీరు మొదల ైనవి) స్ంభవించే 

నష్భట లకక బ్ధ్యత వహ ంచదు . 
బ్ల. నిరభధ రించడానికి కస్టమర్ అది ఏ వివ్భదస్పద 

లావ్భదేవీ (వడీీ  / ఛారీ్ తో పభట  కస్టమర్ 

నిస్సందేహంగభ చూపించు చ యయలేకపో తే, 

ఆలస్యం మరియు Demur లేకకండా త్రిగ ి

ఉంది లక) .   

  

 


