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சுருக்ைங்ைள்: 
 

சிபிஜி : கமர்ஷியல் பபங்கிங் குரூப் 
சிஎன்ஓ : வட்டார ப ாடல் அதிகாரி 
சிஎஸ்சிபி : வாரியத்தின் வாடிக்ககயாளர் பசகவக் குழு 

இஎம்ஐ : சமப்படுத்தப்பட்ட மாத தவகைகள் 
எச்ஓ : தகைகம அலுவைகம் 
ஐஆர்டிஏஐ : காப்படீ்டு ஒழுங்குமுகை மற்றும் பமம்பாட்டு 
ஆகையம் 
எம்ஏஎன்சிஓஎம் : பமைாண்கம குழு 
என்ஓ : ப ாடல் அதிகாரி 
என்ஓசி : ஆட்பசபகை இல்ைாச் சான்ைிதழ் 
பிஐ : சசயல்முகை பமம்பாடு 
பிஎன்ஓ : முதன்கம ப ாடல் அதிகாரி 
ஆர்பிஐ : இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 
ஆர்சிஏ : மூை காரை பகுப்பாய்வு 
ஆர்எம் : ரிபைஷன்ஷிப் பமைாளர் 
சசபி : இந்திய பங்கு மற்றும் பரிவர்த்தகை  
 
வாரியம் 
எஸ்எம்இ: சிறு மற்றும்  டுத்தர  ிறுவைங்கள் 
எஸ்க்யூ: பசகவ தரம் 
எஸ்ஆர்: பசகவ சரகவரி 
டிஏடி: காைக்சகடு ப ரம் 
டிபிபி: மூன்ைாம் தரப்பு தயாரிப்புகள் 
டபிள்யூபிஓ: சமாத்த விற்பகை வங்கி சசயல்பாடுகள் 
டபிள்யூடிஓ: சமாத்த விற்பகை பரிவர்த்தகை சசயல்பாடுகள் 
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I. அறிமுைம் 
வாடிக்ககயாளர் கமயம் என்பது வங்கியின் ஐந்து மதிப்புகளின் கமயமாகும். 

அதன் வாடிக்ககயாளர்களுக்கு  ிகையாை மற்றும் வகரயறுக்கப்பட்ட 

பசகவ அனுபவத்கத வழங்குவது வங்கிக்கு இன்ைியகமயாததாகும். 

ஆக்ஸிஸ் வங்கியாைது, புகார்ககளக் ககயாள்வதற்காை முக்கிய 

கூறுகளாை அதிகரிப்பு  ிகைகள், காைக்சகடு ப ரங்கள் மற்றும் 

மறுபரிசீைகை முகையின் நுட்பத்கத உள்ளடக்கிய வாரியம் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட குகை தீர்க்கும் சகாள்கககயக் சகாண்டுள்ளது. 

வாடிக்ககயாளரின் விைவல்கள், பகாரிக்கககள் மற்றும் புகார்களின் 

வகரயகைககள கூர்கமப்படுத்துவதற்காக, எங்கள் வாடிக்ககயாளர் 

எதிர்சகாள்ளும் பசைல்கள், பபாதுமாை பசகவ மற்றும் விகரவாை 

தீர்வுக்காக அவற்கைத் சதளிவாகப் புரிந்துசகாண்டு வககப்படுத்த முடியும், 

சசயல்பாட்டு வழிகாட்டுதல் ஒட்டுசமாத்த விைவல், பகாரிக்கக மற்றும் 

புகார் பமைாண்கமயின் அடிப்பகடயில் அகமக்கப்பட்டுள்ளது. இது எங்கள் 

வாடிக்ககயாளர்களுக்கு ஒட்டுசமாத்த பசகவ அனுபவத்கத பமலும் 

பமம்படுத்த உதவும். 

II. குறிக்கைாள் 
 
இந்த உதவிக் குைிப்பு கீபழ உள்ள ப ாக்கங்ககள அகடயும் ப ாக்கில் 
வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளது: 

 
1. விைவல், 

பகாரிக்ககமற்றும்புகாரின்வகரயகைக்காைசதளிவாைவழிகாட்டுதல்க
களஉருவாக்குதல் 

2. தீர்விற்காை காைக்சகடுப ரத்கதபமம்படுத்துதல் 

3. புகார் முகையீட்டின் சபாருத்தமாை அடுக்குமுகைககள உறுதி சசய்தல் 

4. சசயல்முகை பமம்பாடுககள முன்சைடுத்துச் சசல்ை மூை காரை 
பகுப்பாய்கவ எளிதாக்குதல் 

5. புகார் ககயாளுதல் மற்றும் ஒட்டுசமாத்த வாடிக்ககயாளர் பசகவயின் 
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சசயல்திைகை பமம்படுத்துவதற்கு சபாருத்தமாை மறுஆய்வு 

பகசடன்ஸ் 

 

III. வினவல்,கைாரிக்கைமற்றும்புைாரின்வகைய
கற 

வங்கியின் குகை தீர்க்கும் சகாள்ககயில் உள்ள வகரயகைககள 

பமலும் அதிகரிக்க, இந்தக் சகாள்ககயாைது, எங்கள் ஃப்ரன்ட்-எண்ட் 

பசைல்கள் பற்ைிய பமம்பட்ட புரிதலுக்காை விைவல், பகாரிக்கக மற்றும் 

புகாரின் வகரயகைகள், சபாருத்தமாை விளக்கங்களுடன் 

விரிவுபடுத்துகிைது. 

 

வ.எ
ண் 

சதாடர்பு 

வகை 

வகையகற விவைங்ை
ள் 

அ விைவ
ல் 

வங்கி வழங்கும் 
தயாரிப்புகள், 
அம்சங்கள் 
அல்ைது 
பசகவகள் 
குைித்து 
வாடிக்ககயாளரா
ல் பகாரப்படும் 
விசாரகை/ 
சதளிவுபடுத்தல்/ 
 டவடிக்கக,  

வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட காைக்சகடு 
ப ரம்காைாவதியாகும் முன் 
பகாரிக்ககயின்  ிகை உட்பட வங்கி 
வழங்கும் சசயல்முகை / பசகவ. 
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வ.எ
ண் 

சதாடர்பு 

வகை 

வகையகற விவை
ங்ைள் 

  இதற்கு எந்தசவாரு 

பின்சதாடர்தல் 

அல்ைது 

சசயல்முகையும் 

பதகவயில்கை 

மற்றும் அபத 

சதாடர்பு மூைம் 

தீர்க்க முடியும். 

வினவல்என்றால்என்ன? 

அ) 

வாடிக்ககயாளரின்கைக்கில்இ

ருப்புசதாகக விைவல். 

ஆ)காைக்சகடு ப ரத்திற்குள் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தைது கடன் 

விண்ைப்பத்தின்  ிகை குைித்து 

வாடிக்ககயாளர் விசாரித்தல். 

இ)வாடிக்ககயாளர் தைது 

கிசரடிட் கார்டு 

அைிக்ககயில் பரிவர்த்தகை 

குைித்த விளக்கம் பகாருதல். 

எதுவிைவல்இல்கை? 

அ) கிகள / ஆர்எம்-

யிடம்முகவரிமாற்ைவிண்ை

ப்பம்சகாடுப்பது. 

ஆ) 

வாடிக்ககயாளர்தைதுகட

கைத்திருப்பிச்சசலுத்தும்அட்

டவகையின் ககைபகாருத

ல். 

இ) 

வாடிக்ககயாளர்தைதுகிசரடி

ட்கார்டில்உள்ள ிதிக்கட்டை

ங்ககளத்திரும்பப்சபறுமாறு

பகாருதல். 
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ஆ பகாரிக்கக பரிவர்த்தகைகள்/பச

கவ பகாரிக்கககள் 
சசயல்முகை 
பதகவப்படும் 
மற்றும் குைிப்பிட்ட 
காைக்சகடு ப ரம் 
மற்றும் 
வாடிக்ககயாளர் 
பதகவயின் 
அடிப்பகடயில் 
சதாடங்கப்படும் 
பதகவயின் 
அடிப்பகடயில் 
சதாடங்கப்படும். 

எந்தசவாரு பகாரிக்கககயயும் / 
எந்தசவாரு பசகவகயயும் 
சசயல்படுத்துவதற்கு வங்கிகயக் 
பகாரும் வாடிக்ககயாளர். சிை 
சமயங்களில், ஃப்ரன்ட்-எண்ட் 
பசைைாைது வாடிக்ககயாளர் 
பதகவகய அபத சதாடர்புகளில் 
பூர்த்தி சசய்ய முடியாமல் 
பபாகைாம் (உடைடி திருப்தி 
சாத்தியமில்கை) அல்ைது உரிய 
விடாமுயற்சி பதகவப்படைாம் 
(பமக்கர்-சசக்கர் மதிப்பாய்வு 
சபாைிமுகை), எைபவ இது 
வகரயறுக்கப்பட்ட காைக்சகடு 
ப ைத்திற்குள்  ிகைபவற்றுவதற்காக 
சிஆர்எம் சிஸ்டத்தில் பதிவு 
சசய்யப்படும். 
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வ. 
எ
ண் 

சதாடர்பு 

வகை 

வகையகற விவை
ங்ைள் 

   கைாரிக்கைஎன்றால்என்ன? 

அ) வாடிக்ககயாளர் பரிவர்த்தகை 

சர்ச்கசகய எழுப்புகிைார், 

இருப்பினும்  ிதியாைது பியர் 

பபங்கில் இருந்து சபைப்பட்டு, 

கட்டைம் வசூைிக்கும் முன் 

கிசரடிட் சசய்யப்படும். 

ஆ) 

வாடிக்ககயாளர்தைதுகடன்கைக்கில்

இஎம்ஐபததியில்மாற்ைம் 

சசய்வதற்குவிண்ைப்பிக்கிைார். 

இ) வாடிக்ககயாளர் தைது 

கிசரடிட் கார்டின் 

பமம்படுத்தப்பட்ட வககக்கு 

விண்ைப்பிக்கிைார். 

 
எது கைாரிக்கைஇல்கல? 

அ) சபைப்பட்ட 

வாடிக்ககயாளரின் சடபிட் 

கார்டு பின் 

சசயல்படவில்கை. 

ஆ)கடன்மூடப்பட்டபிைகும், 

வாடிக்ககயாளரின்சசாத்துஆவை

ங்கள்அவருக்கு (காைக்சகடு 

ப ரத்திற்குஅப்பால்)வழங்கப்படவி

ல்கை. 

இ) ஒப்பந்தத்தின்படி வாடிக்ககயாளர் 
கிகளம் ரிவார்டு புள்ளிகள் கிசரடிட் 
சசய்யப்படவில்கை. 
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இ புகார் பசகவயில் 
குகைபாடு, பூர்த்தி 
சசய்வதில் 
தாமதம் மற்றும் / 
அல்ைது 
வாடிக்ககயாளருட
ன் கூைப்பட்ட 
ஏற்பாடுகளுக்கு 
இைங்காததன் 
காரைமாக 
பதால்வியுற்ை 
பரிவர்த்தகையிைி
ருந்து 
சவளிப்படும் 
கவகைகய 
வாடிக்ககயாளர் 
எழுப்புகிைார். 

அ) குைிப்பிட்ட 

காைக்சகடுவுக்குள் எந்த 

பகாரிக்ககயும் 

மூடப்படாத/தீர்க்கப்படாததா

ல், வாடிக்ககயாளர் 

ஏதாவது கமயத்கத 

ப ரடியாக அணுகுகிைார் 

அல்ைது 

 
வ.
எ
ண் 

சதா
டர்பு 

வ
கை 

வகை
யகற 

விவைங்ைள் 

   ஆ) வழங்கப்பட்டுள்ள தீர்வு 

முழுகமயற்ைது/தவைாைது 

புைார்என்றால்என்ன? 

அ) ஏடிஎம்-யில் இருந்து பைம் 

எடுக்கப்படவில்கை, இருப்பினும் 

கைக்கில் இருந்து சடபிட் 

ஆகிவிட்டது. 

ஆ) கசைக்ஷன்முகவரின் தவைாை 

 டத்கத. 
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இ)வாடிக்ககயாளரால் ஆன்கைைில் 

கிசரடிட் கார்டு பபசமண்ட் 

சசய்யப்பட்டது, இருப்பினும் இன்னும் 

கிசரடிட்சசய்யப்படவில்கை. 

 எது புைார்இல்கல? 

அ) வாடிக்ககயாளர் 
தைதுகைக்கில்விதிக்கப்பட்டகட்டைங்ககள
திருப்பியளிக்கபகாருகிைார். 
ஆ) வாடிக்ககயாளர் தைது கடன் 
விண்ைப்பம் ஒப்புதைளிக்கப்படாததால், 
சசயல்முகைக் கட்டைத்கதத் திருப்பியளிக்க 
பகாருகிைார். 
இ) வாடிக்ககயாளர் தைது கிசரடிட் வரம்கப 
மீட்சடடுக்குமாறு பகாருகிைார், இது அவரது 
பயன்பாடு / சிவிஎஸ் ஸ்பகார் அடிப்பகடயில் 

குகைக்கப்பட்டது. 
 
ஏடிஎம் / பிஓஎஸ் / யுபிஐ / ஐஎம்பிஎஸ் / ரீசார்ஜ் பபான்ைகவ சதாடர்பாை 
வாடிக்ககயாளர் பிரச்சிகைகள், வங்கி அல்ைது அதனுடன் சதாடர்புகடய 
தரப்பிைர்களின் கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்ட வைிகர் அல்ைது சக வங்கி 
சார்ந்ததாக இருக்கைாம். இந்த இகடவிகைககள வங்கி சபற்றுக்சகாண்டு, தகுந்த 
தீர்விற்காக தன்ைால் இயன்ைகதச் சசய்யும் அபத பவகளயில், இந்தச் சிக்கல்கள் 
வங்கியின் எந்தசவாரு சசயைிழப்பு அல்ைது பசகவக் குகைபாடு காரைமாக 
ஏற்படாது. எைபவ, ஒரு புகாரின் பமபை குைிப்பிடப்பட்ட வகரயகைக்கு ஏற்ப, 
இந்த சர்ச்கசகள் புகார்களாக வககப்படுத்தப்படவில்கை. இந்த விஷயத்தில் 
வாரியம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சகாள்ககயால் வங்கி வழி டத்தப்படுகிைது. 
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குைிப்பாக வங்கிச் சூழல் அகமப்கபப் பாதிக்கும் சசயைாபைா அல்ைது 

சபாதுவாக பைவந்தமாை சசயைாபைா வாடிக்ககயாளருக்கு ஏபதனும் 

அசசௌகரியம் ஏற்பட்டால், வாடிக்ககயாளர் சதாடர்பு புகாராகப் 

புகாரளிக்கப்படாது. எடுத்துக்காட்டாக: என்பிசிஐ-இன் என்ஏசிஎச் 

அகமப்பில் ஏற்பட்ட பதால்வியால், வங்கியால் இஎம்ஐ 

பபசமண்ட்டுககள வழங்க முடியவில்கை, இது வாடிக்ககயாளர் 

கவகைகளுக்கு வழிவகுக்கிைது. 

 

IV. ைாலக்சைடு கேைங்ைள் 
 

அகமப்பில்முகையாகப்பதிவுசசய்யப்பட்டுள்ளபகாரிக்கககள்மற்றும்புகார்க

ளின்துகைவககமற்றும்ஒவ்சவாருவககக்கும்தீர்வுகாண்பதற்காைஒருகாை

க்சகடுப ரத்கதவங்கிவகரயறுத்துள்ளது. ஃப்ரன்ட்-

எண்ட்பசைல்கள்இந்தவகரயறுக்கப்பட்டகாைக்சகடுப ரங்களால்வழி டத்தப்

படுகின்ைை. 

சதாடர்ச்சியாைமுன்பைற்ைத்தின்கைாச்சாரத்கதமுன்சைடுக்கும்ப ாக்கில், 

வங்கியாைது, 

சகவங்கிகளுடன்அவ்வப்பபாதுதரப்படுத்தல்பயிற்சிககள டத்துகிைது. 

 ிதியாண்டு 21-இன் Q3-இல்  டத்தப்பட்டபயிற்சியின்ஒருபகுதியாக, 27 

பசகவபகாரிக்கககள்முழுவதும், ஆக்ஸிஸ்பபங்க் 40% 

பசகவகளில்சிைந்தபியர்வங்கிகளுக்குஇகையாகசிைப்பாகஉள்ளதுஎன்று ிறு

வப்பட்டது. 

எங்கள்காைக்சகடுப ரங்களின்விரிவாைகண்பைாட்டம்தைித்தைியாகபுதுப்பி

க்கப்படுகிைது. 

 

V. புைார் முகறயீட்டு அடுக்குமுகற 
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வங்கியின் இகையதளத்தில் சவளியிடப்பட்ட  ன்கு வகரயறுக்கப்பட்ட 3 

 ிகை எஸ்கபைஷன் பமட்ரிக்ஸ் மற்றும் கீபழ உள்ளவற்கை உள்ளடக்கிய  

அகைத்து கிகளகளிலும் காண்பிக்கப்படுகிைது: 

•  ிகை 1: ஃப்ரன்ட்-எண்ட் பசைல்ககள உள்ளடக்கியது, எ.கா. 

வாடிக்ககயாளர் பசகவ கமயம், இசமயில், சாட், சமூக 

ஊடகங்கள், ஆர்எம்&கடன் கமயங்கள் மற்றும் 

கிகளகளுக்குப ரடியாக சசல்தல் 

•  ிகை 2: வட்டாரப ாடல்அதிகாரிமற்றும்ப ாடல்அதிகாரி 

•  ிகை 3: முதன்கமப ாடல்அதிகாரி (முதன்கம ப ாடல்  

அதிகாரியின் பைிகள் மற்றும் சபாறுப்புகள் பற்ைிய சுருக்கம் 

தைித்தைியாக புதுப்பிக்கப்படுகிைது). 

•  ிகை 4: வாடிக்ககயாளர் தீர்வில் திருப்தி அகடயவில்கை 

என்ைால், வாடிக்ககயாளர் வங்கி குகைதீர்ப்பான் அலுவைகத்கத 

அணுகைாம். 

சசயல்முகை கீபழ பகாடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளது: 
 

• வாடிக்ககயாளர்தைது விைவல், பகாரிக்கக அல்ைது புகாருடன் 

எங்கள் ஃப்ரன்ட்-எண்ட் பசைல்களில் ஏபதனும் ஒன்கை 

அணுகுகிைார். 

• இந்த ஃப்ரன்ட்-எண்ட் பசைல்கள் கருத்து பரிமாற்ைத்கத 

ஒப்புக்சகாள்கின்ைை. உடைடித் தீர்வு சாத்தியமாை இடங்களில், 

பசைல் சிக்ககைத் தீர்த்து, வாடிக்ககயாளருக்குத் தீர்கவத் 

சதரிவிக்கிைது. சசயல்முகை பதகவப்பட்டால், அந்த விசயத்தில் 

அந்தந்த சிஆர்எம் சிஸ்டத்தில் பதிவு சசய்யப்பட்டிருக்கும். 
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• பதகவகய பூர்த்தி சசய்தவுடன் அல்ைது சிக்கல் தீர்க்கப்பட்டதும், 

பசைல் வாடிக்ககயாளருக்கு தீர்விகை சதரிவிக்கிைது. 

• தீர்வில்வாடிக்ககயாளர்திருப்தி அகடயவில்கைஎன்ைால், 

 ிவர்த்திக்காகஅடுத்த ிகைகயஅணுகுவதற்காைவிருப்பத்பதர்வுஅவ

ருக்குஉள்ளது. 

ஒவ்சவாரு ிகையிலும்தீர்விற்காைவகரயறுக்கப்பட்டகாைக்சகடுப 

ரம்உள்ளது. 

• கூடுதைாக, சிஎன்ஓ / 

என்ஓமற்றும்பிஎன்ஓவிவரங்கள்வங்கியின்இகையதளத்திலும்கிகள

களில்விரிவாைஅைிவிப்புபைககயிலும்முக்கியமாககாண்பிக்கப்படும். 

ஒரு வங்கியாக, வாடிக்ககயாளர்களின் சிக்கல்ககள பபாதுமாை அளவில் 

தீர்க்க  ாங்கள் ஆர்வமாக உள்பளாம். இதன் விகளவாக, ஃப்ரன்ட்-எண்ட் 

பசைல்களில் மீண்டும் மீண்டும் வரும் புகார்கள் அடுத்த கட்டத்தால் 

ககயாளப்படும். 

வினவல், கைாரிக்கை மற்றும் புைார் கமலாண்கமயின் பிற 

பகுதிைள்: வாடிக்ககயாளர் புகார்களின் குைிப்பிட்ட பிரிவுககளக் 

ககயாள்வது கீபழ சுருக்கப்பட்டுள்ளது:  

ெமூைஊடைம் 

முதன்கமயாகFacebook, Twitter மற்றும் Instagram பபான்ை சமூக தளங்களில் 

எங்கள் வாடிக்ககயாளர்களுக்கு ஒரு  ிகை டச் பாயின்ட்டாக ஆக்ஸிஸ் 

பபங்க் உள்ளது. முக்கியமாை வாடிக்ககயாளர்  ற்சான்ைிதழ்கள் 

பாதிக்கப்படாமல் இருப்பகத உறுதி சசய்வதற்காக, வங்கியின் 
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ஒட்டுசமாத்த ரகசியத் தத்துவத்தின் ஒரு பகுதியாக, சமூக ஊடக  

தளங்களில் கைக்கு எண் மற்றும் சடபிட்/கிசரடிட் கார்டு விவரங்கள் 

பபான்ை எந்த ரகசியத் தகவகையும் பகிர்ந்து சகாள்ள பவண்டாம் என்று 

எங்கள் வாடிக்ககயாளர்ககள பகட்டுக்சகாள்கிபைாம். எைபவ, எங்கள் 

வாடிக்ககயாளர்ககள தைிப்பட்ட சசய்தி விருப்பத்கதப் பயன்படுத்தி 

மற்றும் பதிவுசசய்யப்பட்ட சதாடர்பு விவரங்ககள வழங்குவதன் மூைம் 

மட்டுபம எங்களுடன் இகையுமாறு பகட்டுக்சகாள்கிபைாம். 

வாடிக்ககயாளர்களுக்காை பதில்கள் சமூக ஊடக தளத்தின் சபாதுவாை 

சுவரில் சவளியிடப்படுவதில்கை மற்றும் தைிப்பட்ட சசய்தி 

விருப்பத்தின் மூைம் பகிரப்படும், அது வாடிக்ககயாளருக்கு மட்டுபம 

சதரியும். 

பிைச்ெகனைள் 
 

வாடிக்ககயாளரால் கூைப்படும் பமாசடி சதாடர்பாை அகைத்து 

சர்ச்கசககளயும் சுயாதீைமாக மறுபரிசீைகை சசய்வதற்காை ஒரு 

சபாைிமுகை நுட்பத்கத வங்கி சகாண்டுள்ளது. சுயாதீை விசாரகையின் 

முடிவுகளின் அடிப்பகடயில், வாடிக்ககயாளருக்கு வங்கியின் 

 ிகைப்பாடு சதரிவிக்கப்படுகிைது. ஊழியர்  டவடிக்ககயின் காரைமாக 

ஒரு பமாசடி  டந்திருந்தால், தகுந்த பைியாளர் மீது சபாறுப்பு 

 டவடிக்கக எடுக்கப்படும். பமாசடி பமைாண்கம மற்றும் அைிக்ககயிடல் 

பற்ைிய விவரமாை மற்றும் விரிவாை வாரியம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

சகாள்கககய வங்கி சகாண்டுள்ளது. 
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டிஜிட்டல்பரிவர்த்தகனைண்ைாணிப்பு 
 

வங்கியின் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தகை கண்காைிப்புக் குழு,  டப்பு மற்றும் 

பசமிப்பு கைக்குகள், கார்ப்பபரட் அட்வான்ஸ்கள், டிஜிட்டல் 

பபசமண்ட்கள் (கிசரடிட், சடபிட், மல்டி கரன்சி டிராவல் கார்டுகள் உட்பட) 

சாஃப்ட்பவர் சசால்யூஷன்கள் மூைம் உருவாக்கப்படும் ரியல்கடம்/ ியர் 

ரியல்கடம் விழிப்பூட்டல்களின் அகமப்பில் இகைக்கப்பட்ட சிை முன் 

வகரயறுக்கப்பட்ட காட்சிகளின் அடிப்பகட, பமம்பட்ட பகுப்பாய்வு, 

அதி வைீ விதிகள் மற்றும் உறுதியாை முடிசவடுக்கும் திைன்கள் 

வகரயறுக்கப்பட்ட இடர் தீவிரத்தன்கம சவயிட்படஜ்கள் உதவியுடன் 

பமாசடி கண்டைிதல் மற்றும் தடுப்பு அம்சங்ககளப் பார்க்கிைது. 

டிஜிட்டல் பபசமண்ட் விழிப்பூட்டல்களுக்கு, குழுவாைது பரிவர்த்தகை 

உறுதிப்படுத்தலுக்காக வாடிக்ககயாளகர அணுகுகிைது: 

• சிஸ்டத்தில்உருவாக்கப்படும் விழிப்பூட்டல்களுக்கு 
ஐவிஆர்அகழப்பு(கள்) சதாடர்ந்து எஸ்எம்எஸ்மற்றும் இசமயில் 

 
• பரிவர்த்தகைகய ரியல்கடம் மறுத்தால் ககமுகையாக சசய்யைாம் 

 
• மற்ைவகக விழிப்பூட்டல்களுக்கு, பரிவர்த்தகையின் 

உண்கமத்தன்கமகயக் கண்டைிய கூடுதல் கவைத்துடன் / 

விசாரகைகளுக்காக கிகளகள் / ஆர்எம் / வைிகப் பிரிவுகளுடன் 

விவரங்கள் பகிரப்படுகின்ைை. இந்தச் சசயல்முகையில், 

பரிவர்த்தகை/கைக்கின் உண்கமத்தன்கம உறுதிசசய்யப்படும் 

வகர, முன்சைச்சரிக்கக  டவடிக்ககயாக, வாடிக்ககயாளரின் 

கைக்குகள் சடபிட் முடக்கம்/உரிகமயின் கீழ் கவக்கப்படும். 

• ப ர்மகையாை உறுதிப்படுத்தல் கிகடத்தவுடன், விழிப்பூட்டல்கள் 
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மூடப்படும். 
• எதிர்மகையாை உறுதிப்படுத்தல் ஏற்பட்டால், மற்றும் 

விசாரகையின் ப ாக்கத்கதப் சபாறுத்து, பமைதிக 

 டவடிக்ககக்காக விவரங்கள் புைைாய்வுக் குழுவிடம் 

சதரிவிக்கப்படும், மற்றும் புகார்/சிக்கல்ககளத் சதாடங்குவதற்காை 

சிக்கல் பமைாண்கம சசயல்முகையின் மீது வாடிக்ககயாளர் 

வழி டத்தப்படுகிைார் மற்றும் கட்டைம் சார்ஜ்பபக்(சபாருந்திைால்) 

சசய்வதற்கு தாக்கல் சசய்யைாம். 

டிபிபிசதாடர்பானபுைார்ைள் 
 

மூன்ைாம்தரப்பு தயாரிப்புகள் உட்பட பரந்த அளவிைாை தயாரிப்புகள் மற்றும் 

பசகவககள வங்கி வழங்குகிைது. ஆக்ஸிஸ் பபங்க் மூன்ைாம் தரப்பு 

தயாரிப்புகளி (இன்சூரன்ஸ், மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மற்றும் சபாருந்தக்கூடியது) 

வி ிபயாகிப்பாளர் ஆகும். இது ஆர்பிஐ மற்றும் ஐஆர்டிஏஐ மற்றும் சசபி 

விதிமுகைகளால் ப ரடியாக  ிர்வகிக்கப்படுகிைது. எைபவ, வங்கியின் குகை 

தீர்க்கும் சபாைிமுகை நுட்பமாைது, எங்கள் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட 

வைிகத்தில் கட்டுப்பாட்டாளர் மற்றும் வாடிக்ககயாளர்களின்  ம்பிக்கககய 

உறுதி சசய்வதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிைது. 

மூன்ைாம்தரப்பு தயாரிப்புகள் உட்பட எந்தசவாரு தயாரிப்புககளயும் தவைாக 

விற்பகை சசய்ததாகக் கூைப்படும் அகைத்து வாடிக்ககயாளர் புகார்களும் 

ஒரு சுயாதீை விசாரகைக் குழுவால் மதிப்பாய்வு சசய்யப்படும். 

விசாரகையின் முடிவுகளின் அடிப்பகடயில், புகார்களுக்கு உரிய பதில் 

அளிக்கப்படுகிைது.  டந்த தவைாை விற்பகையின் பபாது, வங்கியின் 

சபாறுப்பில் கிரிட் அடிப்பகடயில் சபாருத்தமாை பைியாளர்கள் மீது 

 டவடிக்கக எடுக்கப்படும். 



Axis Bank Document Classification | Public 

 
 

Page 17 of 22  

 
 
 
 
 

பமலும், வாடிக்ககயாளர் திருப்திகய உறுதிப்படுத்தும் எங்கள் 

முயற்சியில், வங்கி முழுவதும் தவைாை விற்பகை புகார்ககளக் 

கண்டைிய, ரீசடய்ல் பிரிைஸ் காம்ப்ளியன்ஸ் டிராக்கர் சிஸ்டம் 

(ஆர்பிசிடிஎஸ்) ஒன்கை வங்கி உருவாக்கியுள்ளது. வைிக நுண்ைைிவுப் 

பிரிபவாடு பகிரப்பட்ட சிை முன் வகரயறுக்கப்பட்ட தர்க்கங்களின் 

அடிப்பகடயில், தவைாை விற்பகைகய அகடயாளம் காை/பிடிக்க 

டிரிக்கர்கள் உருவாக்கப்படுகின்ைை. கடந்த காைத்தில் சபைப்பட்ட 

தவைாை விற்பகை புகார்களின் தரகவ பகுப்பாய்வு சசய்வதன் மூைம் 

இந்த தர்க்கங்கள் சபைப்படுகின்ைை. இந்த சசயலூக்கமாை தூண்டுதல் 

சபாைிமுகை நுட்பமாைது விற்பகை விதிமுகைகள் மற்றும் 

வழிகாட்டுதல்களின் இைக்கத்கதக் கண்காைிக்க அகமப்பில் 

கட்டகமக்கப்பட்டுள்ளது. 

சமாத்தவிற்பகனவங்ைிபுைார்ைள் 
 

சமாத்த விற்பகை வங்கி பிரிவு, எஸ்எம்இ வாடிக்ககயாளர்கள் (சிபிஜி ஆல் 

 ிர்வகிக்கப்படுகிைது), மத்திய கார்ப்பபரட்கள், சபரிய கார்ப்பபரட்கள், பன்ைாட்டு 

 ிறுவைங்கள்,  ிதி  ிறுவை குழுக்கள், அரசு கவபரஜ் குழு மற்றும் மூபைாபாய 

கிகளயன்ட் குழு பபான்ை கார்ப்பபரட்களின் பல்பவறு பிரிவுககளக் 

சகாண்டுள்ளது. இந்த கார்ப்பபரட்டுகள் பல்பவறு கிசரடிட்/அட்வான்ஸ் சதாடர்பாை 

மற்றும் பரிவர்த்தகை வங்கி சதாடர்பாை தயாரிப்புகள் மற்றும் பசகவகளாை 

படர்ம் பைான், ஒர்க்கிங் பகப்பிட்டல் கடன், எக்ஸ்பபார்ட்/டிபரட் ஃகபைான்ஸ், 

 டப்புக் கைக்கு, டிபரட், ஃபாரக்ஸ், சிஎம்எஸ், கஸ்டடி மற்றும் பகப்பிட்டல் 

மார்க்சகட் பபான்ைவற்கைப் சபறுகின்ைை. 
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வங்கியில் பமற்கண்ட பசகவகள் மற்றும் பரிவர்த்தகைகள் டபிள்யூபிஓ  

(கடன் சதாடர்பாை சமாத்த விற்பகை வங்கி சசயல்பாடுகள்) மற்றும் 

டபிள்யூடிஓ (பரிவர்த்தகை வங்கி சதாடர்பாை சமாத்த விற்பகை 

பரிவர்த்தகை சசயல்பாடுகள்) துகைகளால் ககயாளப்படுகின்ைை. 

வாடிக்ககயாளர் கிகளகள், ஆர்எம்கள் அல்ைது கார்ப்பபரட் செல்ப் 

சடஸ்க் குழுகவ சதாகைபபசி, இசமயில் அல்ைது தைிப்பட்ட 

சதாடர்பு/வருகககள் மூைம் பரிவர்த்தகை பகாரிக்கக/விைவல்களுக்கு  

அணுகுகின்ைைர். அந்தந்த டச் பாயின்ட்டுகள் பபக் ஆஃபிஸ் ஓபிஎஸ் 

மற்றும் தயாரிப்பு யூைிட்களுடன் ஒருங்கிகைத்து வாடிக்ககயாளரின் 

பகள்விகளுக்குத் தீர்கவ வழங்குகின்ைை மற்றும் வகரயறுக்கப்பட்ட 

வழிகாட்டுதல்களின்படி பரிவர்த்தகை பகாரிக்ககககள  ிகைவு 

சசய்கின்ைை. 

சிைப ரங்களில், வாடிக்ககயாளர் பசகவயில் குகைபாடு, பூர்த்தி 

சசய்வதில் தாமதம் மற்றும் / அல்ைது வாடிக்ககயாளருடன் கூைப்பட்ட 

ஏற்பாடுககள  ிகைபவற்ைாததன் காரைமாக பதால்வியுற்ை 

பரிவர்த்தகையிைிருந்து சவளிப்படும் கவகைககளயும் எழுப்புகிைார். 

வாடிக்ககயாளர் பமற்கூைிய சதாடுப்புள்ளிககள அணுகி / அல்ைது 

வங்கியின் ப ாடல் அதிகாரி / எம்டி அலுவைகத்கத அணுகி அவருகடய 

சிக்கல்கள் மற்றும் பகாரிக்கககளுக்கு தீர்வு காண்கிைார். 
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ெட்டவிஷயங்ைள் 
 

வங்கி, சிை சமயங்களில் சட்ட ஆபைாசகை பதகவப்படும் 

வாடிக்ககயாளர் புகார்ககளப் சபறுகிைது (வாடிக்ககயாளர் சட்ட 

மன்ைங்ககள அணுகுவதற்காை சாத்தியக்கூறுகள் இருப்பதால் அல்ைது 

கைக்கு கவத்திருப்பவர்களுக்கிகடபய தகராறு வழக்கு சதாடுக்க 

வழிவகுக்கும்). அத்தககய புகார்ககளத் திைம்படத் தீர்ப்பதற்கு, வங்கியின் 

சட்டத் துகையாைது அ) வழக்கு விவரங்கள் மற்றும் ஆ) 

வாடிக்ககயாளருக்கு ஆபைாசகைக்காக உண்கமப் பதிைின் வகரபவாடு 

ஆபைாசிக்கப்படுகிைது. சட்டத் துகையாைது புகாகர வழங்கிய 

விவரங்களின் அடிப்பகடயில் ஆய்வு சசய்து, அத்தககய புகார்களுக்குத் 

தகுந்த பதிைளிப்பதற்காக வகரவில் பதகவயாை சட்ட உள்ளடீுககள 

வழங்குவதில்  ிபுைத்துவம் மற்றும் ஆதரகவ வழங்குகிைது. 

ைசலக்ஷன்விஷயங்ைள் 
 

 ிலுகவத்சதாகககய வசூைிப்பது மற்றும் அடிப்பகட பாதுகாப்கப 

திரும்பப் சபறுவது சதாடர்பாை  ியாயமாை  கடமுகைகள் சதாடர்பாை 

ஒழுங்குமுகை வழிகாட்டுதல்ககள வங்கி பின்பற்றுகிைது.  ாங்கள் 

எந்தவிதமாை கட்டாய  கடமுகைககளயும் பின்பற்றுவதில்கை மற்றும் 

பசகரிப்பு முககமகளின் சசயல்பாடுகள் அவ்வப்பபாது அளவடீு 

சசய்யப்படுவதால் அவர்கள் சசய்யும் சசயல்பாடுககள உன்ைிப்பாகக் 

கண்காைிக்கிபைாம். வசூைிப்பு முககமகளின்  டத்கத சதாடர்பாை 

வாடிக்ககயாளர் புகார்கள் தீவிரமாக எடுத்துக் சகாள்ளப்படுகின்ைை, 

பமலும் முகவரின்  டத்கதயில் ஏபதனும் கவகை இருந்தால், 

 கடமுகையில் உள்ள விகளவு பமைாண்கம கட்டத்தின்படி வங்கி 
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உடைடியாக  டவடிக்கக எடுக்கும். வாடிக்ககயாளர் பசகவ கமயம்  

 

மற்றும் எங்கள் சசாந்த வங்கி ஊழியர்களுக்கு அவ்வப்பபாது பயிற்சி 

அளிக்கும் உள்ளக பயிற்சி ஒன்கையும் வங்கி உருவாக்கியுள்ளது. 

துகணேிறுவனங்ைளுக்குஎதிைானபுைார்ைள் 
 

ஆக்ஸிஸ் அஸ்சட் பமபைஜ்சமன்ட், ஆக்ஸிஸ் பகப்பிட்டல், ஆக்ஸிஸ் 

ஃகபைான்ஸ், ஆக்ஸிஸ் சசக்யூரிட்டிஸ், ஆக்ஸிஸ் டிஸ்ட்டீ, ஏ.ட்சரட்ஸ் 

அண்ட் ஃப்ரீசார்ஜ் பபான்ை பை துகை  ிறுவைங்ககள வங்கி 

சகாண்டுள்ளது. இந்த துகை  ிறுவைங்கள் சதாடர்பாை வாடிக்ககயாளர் 

புகார்கள் தீர்வுக்காக அந்தந்த துகை  ிறுவைத்தின் வாடிக்ககயாளர் 

பசகவக்கு அனுப்பப்படும். 

முதலீட்டாளர்குகறதரீ்ப்பு 
 

 ிறுவைசசயைாளரின் வழிகாட்டுதைின் கீழ் வங்கிக்கு பிரத்பயக 

முதலீட்டாளர் குகை தீர்க்கும் பிரிவு உள்ளது. அகைத்து முதலீட்டாளர் 

குகைகளும் பபாதுமாை தீர்வுக்காக இந்தக் கூடத்திற்கு 

அனுப்பப்படுகின்ைை. 



Axis Bank Document Classification | Public 

 
 

Page 21 of 22  

 
இழப்பீடு 

 
வங்கிதவறு சசய்திருந்தால், வங்கியின் வாரியம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

இழப்பீட்டுக் சகாள்ககயின்படி வாடிக்ககயாளருக்கு இழப்பீடு 

வழங்கப்படும். பதால்வியுற்ை பரிவர்த்தகைகளுக்காை காைக்சகடு ப ரம் 

கட்டகமப்பு மற்றும் பதால்வியுற்ை அல்ைது 'பதால்வியகடந்த' 

பரிவர்த்தகைகள் காரைமாக வாடிக்ககயாளர் புகார்கள் சவளிப்படும் 

பட்சத்தில் இழப்பீடு ஆகியகவ வங்கியின் குகை தீர்க்கும் சகாள்ககயின் 

ஒரு பகுதியாக இகைக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

VI. மூல ைாைண பகுப்பாய்வு மற்றும் முன்சனடுத்துச் 
செல்லும் செயல்முகற கமம்பாடுைள் 

வங்கியாைது புகார்களின் முக்கியப் பகுதிகளின் அடிப்பகடயில் 

புகார்களின் மூை காரை பகுப்பாய்வு மற்றும் தீர்வுககள 

பமற்சகாள்கிைது. அகடயாளம் காைப்பட்ட எந்த சசயல்முகை 

பமம்பாடுகளும் பயனுள்ள சசயல்படுத்தல் மற்றும்  ிகைத்தன்கமக்காக 

கண்காைிக்கப்படுகின்ைை. 

 

VII. கைசடன்ஸ்மதிப்பாய்வு 
 

பயிற்ெி: 
முன் வரிகச பைியாளர்கள் கூைப்பட்ட ப ாக்கங்களுடன் 

சீரகமக்கப்படுவகத உறுதி சசய்வதற்காக பயிற்சி சதாகுதிகள் மற்றும் 

சான்ைிதழ்கள் பமற்சகாள்ளப்படும். எஸ்இபகுதிகளில் அவ்வப்பபாது 

புதுப்பித்தல் பயிற்சிகள்  டத்தப்படும் மற்றும் எஸ்இ-இன் சசயல்திைன் 

மதிப்பீடு சசய்யப்படும். 
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மதிபபாய்வு: 
 

தரவுகளின் துல்ைியத்கத உறுதி சசய்வதில் வங்கி  ம்புகிைது பமலும் 

பின்வரும் கூறுககள கமயமாக கவத்து இகத மதிப்பாய்வு சசய்யும்: 

1. பகாரிக்கககள்மற்றும் புகார்ககள பதிவு சசய்வதன் துல்ைியம் 
பற்ைிய மதிப்பாய்வு 

2. காைக்சகடு ப ரத்கத ககடபிடிப்பது பற்ைிய மதிப்பாய்வு 

3. வாடிக்ககயாளர்புகார்களின் அதிகரித்த அல்ைது மீண்டும் மீண்டும் 
 ிகழும்  ிகழ்வுகளின் மதிப்பாய்வு: 

 
ேிர்வாைகமற்பார்கவ 
 

இதுபபான்ை குைிகாட்டிகளில் பல்பவறு மூத்த  ிர்வாகக் குழுக்களுக்கு 

பார்கவ சபாைிமுகை நுட்பத்கத வங்கி அகமக்கும்: 

1. வாடிக்ககயாளர்புகார்களின்எண்ைிக்கக 

2. காைக்சகடு ப ரம் பின்பற்றுதல் 
3. வங்கிகுகைதீர்ப்பாளரிடம் முன்சைடுத்துச் சசல்ைப்பட்ட புகார்கள் 

மற்றும் வழங்கப்பட்ட விருதுகள் 
 4. தவைாைவிற்பகைபுகார்கள் 
 5. புகார்களின்முக்கியபகுதிகள் 
 6. புகார்களின் அடிப்பகடக் காரைம் பற்ைிய தரமாை பகுப்பாய்வு 

மற்றும் அவற்கைத் திருத்தும் மற்றும் தடுப்பு  டவடிக்கககள். 

viii.  இணைப்புகள் 

 1. புகார்களின்காைக்சகடு ப ரங்கள் 
 2. முதன்கமப ாடல்அதிகாரியின்பங்குமற்றும்சபாறுப்புகள் 
 


