ગ્રાહક અિધકાર પત્ર
ુ ગ
ુ વ � ૂરો પાડવાં માટ� હંમેશાં સમિપ�ત રહ�લ છે . િનષ્પક્ષ
યસ બ�ક 2003 થી અત્યાર �ુધી �સ
ં ત અને શ્રેષ્ઠ સેવા અ�ભ
બ��ક�ગ વ્યવહારોને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ� ની �ૃ�ષ્ટ સાથે �ૃપા કર�ને યસ બ�ક દ્વારા ગ્રાહક અિધકાર પત્ર તર�ક� સમાિવષ્ટ
કર� લ પત્ર નીચે શોધો. આ પત્ર યસ બ�કના ગ્રાહકોના સંરક્ષણ માટ� ના બ�ચ
ુ �ચ�ત િસદ્ધાન્તોની સાથે સંબિં ધત આવશ્યક
મા�હતીની િવગત આપે છે અને યસ બ�ક દ્વારા પ્રસ્� ુત કરાયેલ િવ�ભ� સેવાઓ/�ુિવધાઓના વપરાશ પરના તેમના પાંચ
� ૂળ અિધકારોને �હ�ર કર� છે .
પત્રની અર�
નીિત યસ બ�ક અથવા તેના એજન્ટ્સ દ્વારા પ્રસ્� ુત કર� લ બધા ઉત્પાદનો અને સેવાઓ પર લા�ુ થાય છે , ક� તે કાઉન્ટર
પર, ફોન ઉપર, પોસ્ટ દ્વારા, ઇન્ટર� �ક્ટવ ઇલેક્ટ્રોિનક ઉપકરણો દ્વારા, ઇન્ટરનેટ પર અથવા અન્ય કોઈ પણ પદ્ધિત દ્વારા
આપવામાં આવે છે .
ગ્રાહક અિધકાર નીિત યસ બ�કના ગ્રાહકોના � ૂળ અિધકારો � �રઝવર્ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયા દ્વારા િનયંિત્રત છે તેને સંઘર� છે . તે
ગ્રાહકના અિધકારોને અને બ�કની જવાબદાર�ઓ પણ બહાર પાડ� છે .
િનષ્પક્ષ વતર્નનો અિધકાર:
યસ બ�ક ગ્રાહક અને બ�ક બ�ે સાથે સૌજન્યતાથી વતર્ન કરશે. �યાર� નાણાંક�ય ઉત્પાદનો પ્રસ્� ુત અને વહ�ચાય ત્યાર�
ગ્રાહક અન્યાયી ર�તે, તેની સામે ભેદભાવભય� પક્ષપાત આ જમીનો પર �મ ક� �લ�ગ, �મર, ધમર્, �ત અને શાર��રક
ક્ષમતા પર કરવામાં આવશે નહ�.
ઉપરના અિધકારના અ�ુસરણમાં, યસ બ�ક કરશે ▪

ગ્રાહકો સાથે બધી લેવડદ� વડોમાં ન્� ૂનતમ માનકો સેટ કર�ને સારા અને િનષ્પક્ષ બ��ક�ગ વ્યવહારો પ્રોત્સા�હત કરશે;

▪

બ�ક અને ગ્રાહક વચ્ચે િનષ્પક્ષ અને ન્યાય� ૂણર્ વહ�વાર પ્રોત્સા�હત કરશે;

▪

બ�ક સ્ટાફને ગ્રાહકો સમક્ષ � ૂરતી ર�તે અને યોગ્ય ર�તે ઉપ�સ્થત રહ�વાની તાલીમ આપવી;

▪

ખાતર� કરવી ક� સ્ટાફના સભ્યો ગ્રાહકો અને તેમના વ્યવસાયને તત્પરતા અને િવનય� ૂવર્ક સેવા આપે;

▪

બધા ગ્રાહકો સાથે િનષ્પક્ષ વતર્ન કરો અને કોઈ પણ ગ્રાહકોની સામે �લ�ગ, �મર, ધમર્, �ત, સાક્ષરતા, આિથ�ક �સ્થિત,
શાર��રક ક્ષમતા, વગેર�ના આધાર� ભેદભાવ કરવો નહ�.

યસ બ�ક, તેમ છતાં, લ�યાંક બ�ર સ� ૂહ માટ� િવશેષ�પે રચાયેલ િવશેષ યોજનાઓ અથવા ઉત્પાદનો ધરાવી શક� છે
અથવા ગ્રાહક િવ�ભ�ીકરણ કરવા માટ� રક્ષણ યોગ્ય, વ્યાવસાિયક ર�તે સ્વીકાયર્ આિથ�ક તારણનો ઉપયોગ કર� શક� છે . યસ
બ�ક મ�હલાઓ અથવા પછાત વગર્ના લોકો માટ� હકારાત્મક �ક્રયાના ભાગ તર�ક� યોજનાઓ અથવા ઉત્પાદનો ધરાવી શક�
છે . આવી યોજનાઓ/ઉત્પાદનો અ�ુ�ચત ભેદભાવના સમાન રહ�શે નહ�. આવી િવશેષ યોજનાઓ અથવા િનયમો માટ� નો
તકર્ �યાં �યાં આવશ્યક હશે ત્યાં યસ બ�ક દ્વારા �ુલાસો કરાશે;
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▪

ખાતર� કરો ક� ઉપરનો િસદ્ધાન્ત બધા ઉત્પાદનો અને સેવાઓ પ્રસ્� ુત કરતા દરમ્યાન લા�ુ પડ�લ હોય;

▪

ખાતર� કરો ક� પ્રસ્તાિવત ઉત્પાદનો અને સેવાઓ સંબિં ધત કાયદાઓ અને િનયમો સાથે અ�ુ�પતામાં હોય

ત્યાર� તે બ�કના ગ્રાહકોને તકરાર �ુક્ત અને િનષ્પક્ષ વતર્ન આપવાનો પ્રયાસ તેનો રહ�શે, યસ બ�ક તેના ગ્રાહકો પાસેથી
તેમના બ�ક સાથેના લેવડદ� વડમાં િવનયતાથી અને પ્રમા�ણકપણે વતર્વા માટ� અપેક્ષા રાખશે.
યસ બ�કનો તે પણ પ્રયાસ રહ�શે ક� તેમના ગ્રાહકોને બ�કના �ત�રક ફ�રયાદ િનવારણ યંત્ર પાસે આવવા પ્રોત્સા�હત કર�
અને �ત�રક ફ�રયાદ યંત્ર હ�ઠળ તેમના બધા ઉપાયો સમાપ્ત થયા પછ� તેઓ વૈક�લ્પક મંચમાં �ય.
પારદશર્કતા, િનષ્પક્ષ અને પ્રામા�ણક લેવડદ� વડનો અિધકાર:
યસ બ�ક દર� ક પ્રયાસ તે ખાતર� કરવા માટ� કરશે ક� તે ઘડતા કરારો અને કરારનામા પારદશર્ક હોય, સામાન્ય વ્ય�ક્તથી
સરળતાથી સમ� શકાય અને યોગ્ય ર�તે સંપકર્ કર� શકાય. ઉત્પાદનની �ક�મત સંબિં ધત જોખમો, િનયમો અને શરતો �
ઉત્પાદનના �વન ચક્ર પર ઉપયોગને ચલાવે છે અને ગ્રાહક અને યસ બ�કની જવાબદાર�ઓ , સ્પષ્ટપણે પ્રદિશ�ત કરવામાં
આવશે. ગ્રાહક અ�ુ�ચત વ્યવસાય અથવા વેચાણ વ્યવહારો, જબરદસ્તી કરાર િનયમો અથવા ગેરમાગ� દોરતી ર�ૂઆતોને
િવષ્યી રહ�શે નહ�. ગ્રાહક વહ�વાર દરમ્યાન, અમે ગ્રાહકને શાર��રક �ુકસાનથી ધમકા�ુ,ં અ�ુ�ચત અસર વાપર�ુ,ં અથવા
િનલર્જ્જ પજવણીમાં જોડા�ું નહ�.
ઉપરના અિધકારના અ�ુસરણમાં, યસ બ�ક કરશે ▪

સં� ૂણર્ પારદશર્કતાની ખાતર� કરો �થી ગ્રાહકને વધાર� સમજ મળે ક� તે અથવા તેણી બ�કમાંથી વ્યાજબી/િનષ્પક્ષ ર�તે
�ું અપેક્ષા રાખી શક� ;

▪

ખાતર� કરો ક� બ�કની ગ્રાહક સાથેની લેવડદ� વડો સમન્યાય, સં� ૂણર્તા અને પારદશર્કતાના નૈિતક િસદ્ધાંતો પર આધા�રત
છે ;

▪

ગ્રાહકોને તેના ઉત્પાદનો અને સેવાઓ િવશેની સ્પષ્ટ મા�હતી, િનયમો અને શરતો, અને વ્યાજ દરો/સેવા �ુલ્ક સાદ�
અને સરળ સમ�ય એવી ભાષામાં, અને પયાર્ પ્ત મા�હતી સાથે આપો �થી ગ્રાહક પાસેથી વ્યાજબી ર�તે વ�ુ ચોક્ક્સ
અને મા�હતગાર ઉત્પાદનની પસંદગીની અપેક્ષા કર� શકાય;

▪

ખાતર� કરો ક� બધા િનયમો અને શરતો િનષ્પક્ષ હોય અને અ�ુલક્ષી અિધકાર, જવાબદાર�ઓ અને ફરજ સ્પષ્ટપણે અને
શ� ત્યાં �ુધી સાફ અને સાદ� ભાષામાં ગોઠવવા;

▪

તે/તેણીને ઉત્પાદન સાથે સંકળાયેલ મહત્ત્વના જોખમો અને તે જ ર�તે કોઈ પણ એવી �ુિવધાઓ ખાસ કર�ને �
ગ્રાહકને ગેરલાભ કરતી હોય તેની �ણ કરાવવી. ઉત્પાદન અથવા સેવા સાથે સંબિં ધત અત્યંત મહત્ત્વના િનયમો અને
શરત (એમઆઇટ�સી) ઉત્પાદન પ્રસ્� ુત કરતા સમયે સ્પષ્ટપણે ગ્રાહકોના ધ્યાનમાં લવાશે. સામાન્યમાં, તેની ખાતર�
કરવામાં આવશે ક� તેવા િનયમોના કારણે ગ્રાહકની ભાિવ પસંદગીને અટકાવે નહ�.
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▪

વ્યાજ દરો, ફ�ઝ અને �ુલ્કો પરની મા�હતી શાખામાં નો�ટસ બોડર્ પર અથવા વેબસાઇટ દ્વારા અથવા હ�લ્પ-લાઇન્સ દ્વારા
અથવા હ�લ્પ-ડ�સ્ક અને �યાં યોગ્ય ર�તે ગ્રાહકને સીધેસી�ું �ણ કરાય ત્યાં આપવી;

▪

પ્ર�ુલ્ક અ�ુ� ૂ�ચ તેમના વેબસાઇટ પર પ્રદિશ�ત કરવી અને તેની એક નકલ પ્રત્યેક શાખા પર ગ્રાહકના અધ્યયન માટ�
ઉપલબ્ધ કરાશે. તેની શાખાઓમાં પ્ર�ુલ્ક અ�ુ� ૂ�ચની શાખા પર ઉપલબ્ધતા િવશે પણ � ૂચના પ્રદિશ�ત કર��ુ;ં

▪

િવગતો આપો, તેમના પ્ર�ુલ્ક અ�ુ� ૂ�ચમાં, બધા �ુલ્કોની, જો કોઈ પણ, ગ્રાહક દ્વારા પસંદ કર� લ ઉત્પાદન અને સેવાને
લા�ુ પડતા હોય તો;

▪

ગ્રાહક દ્વારા સંમિત આપેલ �ુજબ �ુધાર� લ િનયમો અને શરતો પ્રભાવી થવાના ઓછામાં ઓછો એક મ�હના પહ�લા,
િનયમો અને શરતોમાં કોઈપણ ફ�રફાર થાય તો પત્ર અથવા એકાઉન્ટના સ્ટ�ટમ�ટ, એસએમએસ અથવા ઇમેઇલ દ્વારા
ગ્રાહકને �ણ કરો;

▪

ખાતર� કરો ક� આવા ફ�રફારો માત્ર એક મ�હનાની � ૂચના આપ્યાં પછ� જ સંભિવત �પે પ્રભાિવત કરવામાં આવે છે . જો
બ�ક કોઈપણ � ૂચના આપ્યાં િવના આવો કોઈ ફ�રફાર કર� ક� � ગ્રાહકના �હતમાં હોય, તો આવા ફ�રફારના 30 �દવસની
�દર આવા ફ�રફારની � ૂચના આપવામાં આવશે. જો ફ�રફારો ગ્રાહકની િવ�ુદ્ધ હોય, તો 30 �દવસ � ૂવર્ � ૂચના પ્રદાન
કરવામાં આવશે અને �ુધાર� લ ફ�રફાર અથવા વ્યાજ � ૂકવ્યા િવના આ � ૂચનાના 60 �દવસની �દર ગ્રાહકને એકાઉન્ટ
બંધ કરવા અથવા કોઈ અન્ય પાત્ર એકાઉન્ટ પર �સ્વચ કરવાના િવકલ્પો પ્રદાન કરવામાં આવશે;

▪

ગ્રાહક દ્વારા પસંદ કરવામાં આવેલ ઉત્પાદન/સેવા�ું સંચાલન કરનારા િનયમો અને શરતો�ું પાલન ન કરવા/તે� ું
ઉલ્લંધન કરવાના �કસ્સામાં વ� ૂલવામાં આવતા દં ડ િવશેની મા�હતી પ્રદાન કરો;

▪

સાવર્જિનક ડોમેન બ�કની �ડપો�ઝટ્સ �ગે બ�કની નીિતઓ, ચેક સંગ્રહ, ફ�રયાદ િનવારણ,
વળતર અને બાક� રકમની વ� ૂલી અને િસ�ુ�રટ�નો �ુનઃકબજો;

▪

કોઈ ચો�સ ઉત્પાદનમાં સોદો કરનાર સ્ટાફ ગ્રાહકને સંબિં ધત મા�હતી આપવા માટ� સં� ૂણર્પણે, યોગ્યપણે અને
પ્રમા�ણકપણે પ્રિશ�ક્ષત છે તેની ખાતર� કરવાના દર� ક પ્રયાસ કરો;

▪

ઉત્પાદન/સેવા માટ� ર�ૂ કરવામાં આવેલી અર�ઓની સ્વી�ૃિત/અ�સ્વ�ૃિત િવશે બ�ક દ્વારા ન�� કરવામાં આવેલ
જવાબદાર સમયગાળાની �દર અરજદાર સાથે વાતાર્ લાપ કરવાની ખાતર� કરો અને અર� ન સ્વીકારવા/નકારવાના
કારણો લે�ખતમાં સમ�વો. આ સમયગાળો યસ બ�કની વેબસાઇટ પર અને ચો�સ ઉત્પાદન અથવા સેવાની અર�માં
પણ � ૂચવવામાં આવશે

▪

નીચે આપેલ �ુદ્દાઓ િવશેની મા�હતીની સ્પષ્ટ ર�તે વાતચીત કરવી –
એ.

ચો�સ ઉત્પાદનોની સેવા બંધ કરવા િવશે,

બી. તેમના કાયાર્ લયના �ુનઃસ્થાપન િવશે,
સી. કામના સમયમાં ફ�રફાર,
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ડ�.

ટ� �લફોન નંબરમાં ફ�રફાર િવશે,

ઇ.

કોઈપણ કાયાર્લય અથવા શાખા બંધ રહ�વાની ઓછામાં ઓછા 30 �દવસની �દર અગાઉથી � ૂચના. તેમજ તે
પણ �ુ�ષ્ટ કરો ક� મા�હતી �હ�રાત કરવી તે ઉત્પાદન/સંબધ
ં ના �વનચક્ર મારફતે ચાલી રહ�લી પ્ર�ક્રયા છે અને
તેમના દ્વારા કાળ�� ૂવર્ક અ�ુસરવામાં આવશે. બધા ફ�રફારો �ગે મા�હતી ગ્રાહકને અગાઉથી �ણ કરવામાં આવી
છે તેની ખાતર� કરવા માટ� , વેબ-સાઇટ સ�હત, સંચારની બધી સંભિવત ચેનલ્સનો ઉપયોગ કરવાની ખાતર� કરો;

▪

ઉત્પાદન વેચતી વખતે ગ્રાહકને શંકા થાય, શોધે અથવા મલે તે કોઈપણ ગંભીર અકસ્માતોની �ણ કરવાની જ��રયાત
સ�હત, કાયદામાં એમ્બેડ કર� લા અિધકારો અને ફરજોની અને/અથવા બ��ક�ગ િનયમની સલાહ આપો;

▪

�યાર� ગ્રાહક ઉત્પાદન અથવા સેવા મેળવવા માટ� યસ બ�કના સભ્યોનો સંપકર્ કર� ત્યાર� તેઓ ઉત્પાદન/સેવાથી સંબિં ધત
બધી સંગત મા�હતી પ્રદાન કરશે અને મા�હતગાર લેવામાં ગ્રાહકને સક્ષમ કરવાના �ૃ�ષ્ટકોણ સાથે માક� ટમાં તેના �વા
અન્ય ઉપલબ્ધ ઉત્પાદનો િવશે મા�હતીપ્રદ સંસાધનોમાં �દશા� ૂચન પણ પ્રદાન કરશે;

▪

ગ્રાહકને જવાબદાર અથવા કરાર અ�ુસાર � ૂવર્ � ૂચના આપ્યાં િવના ગ્રાહક સાથેનો સંબધ
ં સમાપ્ત કરશે નહ�;

▪

એકાઉન્ટ સ્ટ� ટમેન્ટ્સ/પાસ�ુક્સ, ચેતવણી, ઉત્પાદનની કામગીર�, �ુદતી જમારાિશની પ�રપક્વતા વગેર� િવશે સમયસર
ું ણી�ું એકાઉન્ટ, આિથ�ક સંબધ
મા�હતી �વા બ�કના િવષયોમાં િનયિમત ઇન�ુટ પ્રદાન કર�ને ગ્રાહકને તે�/તે
ં �ળવી
રાખવા માટ� ઉપલબ્ધ બધી ર�તે સહાય કરશે.;

▪

ખાતર� કરો ક� બધી માક� �ટ�ગ અને પ્રચારાત્મક સામગ્રી સ્પષ્ટ છે અને ભ્રામક નથી;

▪

ગ્રાહકને શાર��રક ક્ષિત પહ�ચાડવાની, પ્રભાવ પાડવાની અથવા વાજબીર�તે અનિધ�ૃત ઉત્પીડન તર�ક� અથર્ઘટન થાય
ૂર્ ૂકમાં ફસાવવાની ધમક� આપવી નહ�.
તેવી વ��
માત્ર યોગ્ય સામાન્ય વ્યવસાય િનયમો�ું પાલન કરવાની ખાતર� કરો.

▪

ખાતર� કરો ક� ઉત્પાદનો/સેવાઓ અને તેના માળખા પરની ફ� અને �ુલ્ક ગ્રાહક માટ� ગેરવાજબી નથી

અ��ુ ળ
ૂ તાનો અિધકાર:
યસ બ�ક દ્વારા � ૂરા પાડવામાં આવેલા ઉત્પાદનો ગ્રાહકની જ��રયાતો માટ� યોગ્ય હશે અને ગ્રાહકની આિથ�ક �સ્થિત અને
સમજની આકારણી પર આધા�રત હશે.
ઉપરના અિધકારના અ�ુસરણમાં, યસ બ�ક કરશે ▪

ૂ તાની આકારણી કરવા માટ� તે બોડર્ દ્વારા
�ૃપા કર�ને વેચાણ પહ�લા ખાતર� કરો ક� ગ્રાહક માટ� ઉત્પાદનોની અ�ુ�ળ
મં�ૂર કરાયેલ નીિત ધરાવે છે ;

▪

તે ખાતર� કરવાનો પ્રયાસ કરો ક� વેચવામાં અથવા ઓફર કરવામાં આવેલ ઉત્પાદન અથવા સેવા ગ્રાહકની જ��રયાત
અ�ુસાર યોગ્ય છે અને ગ્રાહકની આિથ�ક �સ્થિત અ�ુસાર અયોગ્ય નથી અને તેના દ્વારા કરાયેલ આકારણીના આધાર�
ગેરસમજ થતી નથી. આવી આકારણીનો તેના ર� કો�્ ર્ સમાં યોગ્ય ર�તે દસ્તાવેજ તૈયાર કરવામાં આવશે;
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▪

જો � ૃતીય પક્ષના ઉત્પાદનો વેચવા માટ� અિધ�ૃત હોય, તો જ � ૃતીય પક્ષના આિથ�ક ઉત્પાદનો�ું માક� �ટ�ગ કરવા અને
િવતરણ કરવા માટ� બોડર્ દ્વારા મં�ૂર નીિતમાં � ૂકવા પછ� જ વેચો;

▪

બ�ક તરફથી મળે લ કોઈપણ સેવા માટ� વળતર �પે કોઈપણ � ૃતીય પક્ષ ઉત્પાદનોમાં સબ્સ્ક્રાઇબ કરવાની ગ્રાહકને
ફરજ પાડવી નહ�;

▪

ખાતર� કરો ક� � ૃતીય પક્ષ ઉત્પાદનો સ�હત, વેચવામાં આવી રહ�લ ઉત્પાદનો અથવા ઓફર કરવામાં આવતી સેવા
પ્રવતર્માન િનયમો અને િનયમનો અ�ુસાર છે ;

▪

ૂ તા ન�� કરવામાં તેમને સક્ષમ કરવા માટ� બ�ક દ્વારા માગવામાં આવેલ સંબિં ધત અને
ગ્રાહક માટ� ઉત્પાદનની અ�ુ�ળ
જવાબદાર બધી મા�હતી તરત અને પ્રમા�ણકપણે પ્રદાન કરવી તે તેની જવાબદાર� છે તે િવશે ગ્રાહકને જણાવો.

ગોપનીયતાનો અિધકાર:
યસ બ�ક ખાતર� આપશે ક� ગ્રાહકો �યાં �ુધી બ�કને િવશેષ સંમિત ન આપે અથવા કાયદા દ્વારા આવી મા�હતી પ્રદાન કર�ું
આવશ્યક ન હોય અથવા તે ફર�જયાત વ્યવસાય હ�� ુ (ઉદાહરણ તર�ક�, ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીઓને) માટ� પ્રદાન કરવામાં
આવી ન હોય ત્યાં �ુધી તેમની વ્ય�ક્તગત મા�હતી ગોપનીય રાખવામાં આવશે. યસ બ�ક ફર�જયાત વ્યવસાય હ�� ુઓ િવશે
ગ્રાહકને અગાઉથી �ણ કરશે. યસ બ�ક તેમની ગોપનીયતાને ઉદ્ભવતી તમામ પ્રકારની પ�ર�સ્થિતઓ, ઇલેક્ટ્રોિનક અથવા
અન્યથા, ગ્રાહકોની રક્ષા કરશે.
ઉપરના અિધકારના અ�ુસરણમાં, યસ બ�ક કરશે ▪

ગ્રાહકની વ્ય�ક્તગત મા�હતીને ખાનગી અને િવ�સનીય તર�ક� ગણવી (ગ્રાહક અમાર� સાથે બ�ક સંબિં ધત કાયર્ ન કરતો
હોય તો પણ), અને, સમાન્ય િનયમ �ુજબ, અહ� જણાવેલ કોઈપણ ઉદ્દે શ્યો િસવાય આવી વ્ય�ક્તગત મા�હતીને કોઈ
અન્ય વ્ય�ક્ત/સંસ્થા, ક� તેની શાખા કંપનીઓ/એસોિસએટ્સ, ટાઇ-અપ સંસ્થાઓ વગેર� સમક્ષ �હ�ર કરવી નહ�:
એ. ગ્રાહક� આ �હ�ર માટ� લે�ખતમાં સ્પષ્ટ �પે અિધ�ૃત કયાર્ છે
બી. �હ�ર કર�ું તે કાયદા/િનયમન દ્વારા ફરજ પાડવામાં આવેલ છે ;
સી. �હ�ર કર�ું તે બ�કની લોકો પ્રત્યેની ફરજ છે દા.ત. લોક �હતમાં;
ડ�. બ�ક� �હ�ર કર�ને તે� ું �હત �ળવી રાખ�ું જોઈએ;
ઇ. ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીઓ સમક્ષ અથવા ડ��બટ વ� ૂલનાર એજન્સીઓ સમક્ષ આમ �હ�ર કર�ું તે િનયમન આદ� િશત
વ્યવસાય હ�� ુ માટ� છે

▪

ખાતર� કરો ક� આ સંભિવત ફર�જયાત �હ�ર કરવાની ગ્રાહક સાથે � ુરં ત લે�ખતમાં ચચાર્ કરવી

▪

માક� �ટ�ગ ઉદ્દે શ્યો માટ� ગ્રાહકની વ્ય�ક્તગત મા�હતીનો ઉપયોગ કરશે ક� શેર કરશે નહ�, િસવાય ક� તે માટ� ગ્રાહક� િવશેષ
�પે અિધ�ૃત કયાર્ હોય;
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▪

ગ્રાહકો સાથે વાતાર્ લાપ કરતી વખતે, ટ� �લકોમ કોમિશ�યલ કમ્�ુિનક�શન્સ કસ્ટમર પ્રેફરન્સ િનયમનો, 2010 ટ� �લકોમ
ર� ગ્�ુલેટર� ઓથો�રટ� ઑફ ઇ�ન્ડયા દ્વારા �ર� કરાયેલ (નેશનલ કસ્ટમર પ્રેફરન્સ ર�જસ્ટ્ર�) �ું પાલન કરશે.

ફ�રયાદ િનવારણ અને વળતરનો અિધકાર:
ગ્રાહક ઓફર કરવામાં આવેલ ઉત્પાદનો માટ� યસ બ�કને ઉ�રદાયી બનાવવાનો અિધકાર ધરાવે છે અને કોઈપણ માન્ય
ફ�રયાદ િનવારણ કરાવવા માટ� ની સ્પષ્ટ અને સરળ ર�ત છે . યસ બ�ક � ૃતીય પક્ષ ઉત્પાદનોના તેના વેચાણથી ઉદ્ભવતી
ફ�રયાદના િનવારણની �ુિવધા કર� આપશે. ઉપરાંત, યસ બ�ક, બ�ક દ્વારા અથવા અન્ય કારણસર � ૂલો, સંચાલનમાં
ખામીઓ, તેમજ કામગીર� ન થવામાં અથવા કામગીર�માં િવલંબમાં વળતર આપવાની નીિતની ચચાર્ કરશે. �યાર� આવી
ઘટનાઓ બને ત્યાર� નીિત ગ્રાહકનાં અિધકારો અને ફરજોની િવગતો આપે છે .
ઉપરના અિધકારના અ�ુસરણમાં, યસ બ�ક કરશે –
▪

ખોટ� થતી હોય તે તમામ વસ્� ુઓને સહા�ુ� ૂિત� ૂવર્ક અને ઝડપથી હલ કરવી;

▪

� ૂલોને તાત્કા�લક �ુધારવી;

▪

ખોટા અને � ૂલથી લગાવવામાં આવેલા કોઈપણ �ુલ્કને રદ કર�ુ;ં

▪

તેની ખામીઓને લીધે ગ્રાહક દ્વારા વહોરવામાં આવેલ હોઇ શક� તેવી કોઈપણ પ્રત્યક્ષ આિથ�ક ક્ષિત માટ� વળતર આપ�ુ.ં

યસ બ�ક િનમ્ન�લ�ખત�ું પાલન કરશે –
▪

ગ્રાહક માટ� ઉપલબ્ધ ફ�રયાદ િનવારણ પ્ર�ક્રયા સ�હત, તેની ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ નીિત સાવર્જિનક ડોમેન્સમાં � ૂકશે;

▪

િનયત સમયમાં અને કરારની મં�ૂર શરતો અ�ુસાર લેવડદ� વડો કરવા/વ્યવસ્થા કરવામાં િવલંબ/ખામીઓ બદલ
વળતર નીિતને સાવર્જિનક ડોમેનમાં � ૂકશે;

▪

મજ� ૂત અને જવાબદાર ફ�રયાદ િનવારણ પ્ર�ક્રયા અને ગ્રાહક દ્વારા �નો સંપકર્ કરવામાં આવશે તે ફ�રયાદ
અિધકાર�ની સ્પષ્ટ �પે �ણકાર� આપશે;

▪

ફ�રયાદ િનવારણ પ્ર�ક્રયાને ગ્રાહકો માટ� સરળતાથી ઍક્સેસ કર� શકાય તેવી બનાવશે;

▪

ગ્રાહકને ફ�રયાદ ક�વી ર�તે કરવી, આ ફ�રયાદ કોને કરવી, જવાબની અપેક્ષા �ાર� કરવી અને ગ્રાહ્ક પ�રણામથી
સં� ુષ્ટ ન હોય તો �ું કર�ું તે િવશે સલાહ આપશે;

▪

ફ�રયાદ િનવારણ અિધકાર�/નોડલ અિધકાર��ું નામ, સરના�ું અને સંપકર્ િવગતો પ્રદિશ�ત કરશે. ફ�રયાદના ઉક�લ
માટ� ની સમય સીમા સેવા િવતરણના સ્થાન પર સ્પષ્ટ �પે પ્રદિશ�ત/ઍક્સેિસબલ હશે;

▪

જો � ૂવર્-િનધાર્ �રત સમયમાં ફ�રયાદનો ઉક�લ ન આવે, તો તેની ફ�રયાદ બ��ક�ગ ઓમ્બડ્સમેનને મોકલવા માટ� ના
િવકલ્પને ફ�રયાદ�ને �ણ કરશે;

▪

બ��ક�ગ ઓમ્બડ્સમેન સ્ક�મની યોજના િવશેની મા�હતી સાવર્જિનક ડોમેનમાં � ૂકશે;
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▪

બ�કની શાખા કયા અિધકાર ક્ષેત્રમાં આવે છે તે માટ� બ��ક�ગ ઓમ્બડ્સમેન�ુ નામ અને સંપકર્ ની િવગતો ગ્રાહક સંપકર્
સ્થાનો પર પ્રદિશ�ત કરશે.

વ�ુમાં, યસ બ�ક િનમ્ન�લ�ખત કાયર્ કરશે ▪

ત્રણ કાયર્કાર� �દવસમાં બધી ઔપચા�રક ફ�રયાદો (ઇલેક્ટ્રોિનક માધ્યમો દ્વારા લોજ કરવામાં આવેલી ફ�રયાદો સ�હત)
અને વાજબી સમયગાળામાં 30 �દવસથી વધાર� નહ�, (ફ�રયાદ િનવારણ માટ� જવાબદાર ઉચ્ચતમ ર� �ક�ગ અિધકારા
દ્વારા ફ�રયાદના એસ્કલેશન અને એક્ઝાિમનેશન માટ� ના સમય સ�હત) તેને હલ કરવા માટ� કાયર્ કરશે. ગ્રાહક પાસેથી
માગવામાં આવેલી બધી જ�ર� મા�હતી પ્રાપ્ત થઈ �ય તે પછ� 30 �દવસનો સમય ગણવામાં આવશે;

▪

જો ગ્રાહક િવવાદના ઉક�લથી અથવા િવવાદ સંચાલનની પ્ર�ક્રયાથી સં� ુષ્ટ ન હોય, તો ફ�રયાદના ઉક�લ માટ� અસં� ુષ્ટ
ગ્રાહકને બ��ક�ગ ઓમ્બડ્સમેન સ્ક�મની િવગતો પ્રદાન કરવામાં આવશે;

વ�ુમાં, યસ બ�ક િનમ્ન�લ�ખત કાયર્ કરશે
▪

ગ્રાહક સંબધ
ં સ્થાિપત કરતી વખતે, િવિશષ્ટતાઓ �ુજબ ઉત્પાદનો કામ ન કરતા હોય અથવા કંઈક ખો�ું કામ થઈ ર�ું
હોય તેવી ધટનામાં, �ુકસાનની જવાબદાર�, તેમજ તમામ પક્ષોના અિધકારો અને જવાબદાર�ઓ સ્પષ્ટ �પે જણાવશે.
તેમ છતાં, યસ બ�ક તેના જવાબદર� િનયંત્રણ િસવાયના (�મ ક� માક� ટમાં ફ�રફારો, માક� ટના ઉતારચઢાવને લીધે
ઉત્પાદનની કામગીર�ઓ વગેર�) અપ્રાસં�ગક સંજોગોને કારણે થયેલી કોઈપણ ક્ષિત માટ� જવાબદાર હશે નહ�.

▪

ખાતર� કરો ક� ગ્રાહકને િવલંબ અને અડચણ િવના �રફંડ આપવામાં આવે છે , જો તે ગ્રાહકને કોઈપણ િવવા�દત
લેવડદ� વડ (વ્યાજ/�ુલ્ક સ�હત) �ગે યોગ્ય શંકાથી વ�ુ બતાવી શકતા ન હોય

વ�ુ િવગતો માટ� , �ૃપા કર�ને બ�કની ફ�રયાદ િનવારણ નીિતનો સંદભર્ લો � અમાર� આ વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે
www.yesbank.in
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