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విజ్ఞ ప్తి పరిష్కార విధానము
ఎంటర్ప్్జ్
రై అంతటా - కస్ట మరలు అందరికీ
వరిిస్ి ్ంది
ఈ పతరము, కస్ట మర్ విజ్ఞ పి తలతో వయవహరించడానికి స్ంబంధించి
అంతరగ త పకలసీని వివరిస్ి ్ంది.

స్ముచితమైన సేవక అందజ్ేత మరియు స్మీక్షా విధానము దాారక కస్ట మర్ ఫతరకయద్ల ఉదంతాలన్
తగిగంచడానిి మరియు కస్ట మర్ విజ్ఞ పి తలన్ స్కకలములో పరిష్ారించేలా చూస్్కోవడానిి ఈ పకలసీ
లక్ష్యంగక చేస్్క ంట ంది.

1. అంతరగ త విధానాల
A. ఒకవేళ మీరల ఒక ఫతరకయద్న్ చేయాలన్క ంటే, మేము మీక ఈ విష్యాలన్ చెబుతాము:
i. దీనిని చేయడమలా:
ii. ఫతరకయద్న్ ఎకాడ చేయవచ్ు.
iii. ఎవరికి ఫతరకయద్ చేయవచ్ు.
iv. ఎపపటికి ఒక జ్వకబున్ ఆశంచవచ్ు.
v. పరిష్కారం కొరక ఎవరిని కల స్్కోవచ్ు.
vi. ఒకవేళ ఫలితం పటు మీరల స్ంతృప్తి చెందక ంటే ఏమి చేయాలి.

b. మీక ఏవరనా పరశ్ిల ఉంటే మా సతబబంది మీక స్హాయపడతారల.
c. ఫతరకయద్లన్ స్మంజ్స్ంగక మరియు తారితంగక పరిష్ారించడానికి గకన్ మా పదధ తి యొకా
వివరకలన్ ఎకాడ కన్గొనాలో మేము మీక చెబుతాము.
d. ఒకవేళ మీ ఫతరకయద్న్ గనక లిఖితపూరాకంగక అంద్క ంటే, మీక ఒక లేఖ/ మయిల్ దాారక
తపపనిస్రిగక ఒక అకకిలెడ్జ్మంట్/ స్మాధానం పంప్తంచేలా మేము చూస్్క ంటాము. ఒకవేళ మీ
ఫతరకయద్ గనక మా కేటాయిత టెలిఫో న్ హెల్ప డెస్కా లేదా కస్ట మర్ స్రవాస్క నంబరలప్్ర కకల్ చేసత
చెపపబడిన పక్ష్ములో, మేము మీక

ఒక ఫతరకయద్ స్ూచిక నంబరలన్ ఇస్కిము మరియు
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స్హేతుకమైన కకల వయవధి లోపతన పతరోగతి గురించి మీక

స్మాచారం

తెలియజ్ేస్ి ూ ఉంటాము.

f. విష్యానిి పరవక్షించిన తరకాత, మీ ఫతరకయద్న్ అంద్క ని 30 దినముల లోపతన మేము మా
అంతిమ స్మాధానమున్ మీక పంప్తస్ి కము మరియు మీక ఇంకక స్ంతృప్తి కలగని పక్ష్ములో మీరల
ఫతరకయద్న్ ఎలా ముంద్క తీస్్క వళళవచ్ునో మీక చెబుతాము.
g. మాతో ఫతరకయద్ దాఖల చేయబడిన తరకాత 30 దినముల లోపతన, మా న్ండి మీరల ఒక
స్ంతృప్తి కరమైన స్మాధానమున్ ప ందని పక్ష్ములో, మరియు విజ్ఞ పి తల యొకా పరిష్కారము కొరక
ఇతర మారకగలన్ మీరల పరిశీలించాలన్క ంటే, మీరల భారతీయ రిజ్రలా బాయంక్ యొకా బాయంకింగ్యిేతర పరయవేక్ష్ణ విభాగము యొకా పకరంతీయ కకరకయలయము యొకా ఆఫీస్ర్-ఇన్-ఛార్్ వకరిని
కల స్్కోవచ్ు.
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2. ఫతరకయద్ల యొకా రూపము
స్కధ్యమైనంత అతుయతి మ కస్ట మర్ సేవన్ అందించ్టన్ కకయప్తటల్ ఫ్ోు ట్ లక్ష్యంగక చేస్్కొంది మరియు
ఒక ఘనమైన మరియు స్మరథవంతమైన కస్ట మర్ సేవక వేదికన్ ఏరపరచడానికి నిరంతరంగక కృషత
చేస్ి ్నిది. కకయప్తటల్ ఫ్ోు ట్ వదద మేము మా సేవలతో మా కస్ట మరు న్ ఆనందింపజ్ేస్ి కము. కస్ట మర్
ప ర ఫ్రల , వకరి అక్ష్రకస్యతా స్కథయి మరియు నిస్సహాయతన్ పరిగణంచ్క ంటూ, కకయప్తటల్ ఫ్ోు ట్,
కస్ట మర్ ఫతరకయద్లన్ తనంతట తానే ముందస్్ిగక వతుక ానే వివిధ్ మారకగలన్ గురిించింది:
ఏవేని స్రవాస్క లేదా ఐటి స్ంబంధిత ఫతరకయద్ల /పరశ్ిల కొరక , దయచేసత ఈ కింర ది పరతినిధి స్ంబంధిత
పదధ తిని పకటించండి
స్కథయి 1:
టెలిఫో న్: మీరల మాక 080 6807 5001 ప్్ర కకల్ చేయవచ్ు మరియు పరభుతా శెలవత రోజుల
మినహాయించి వకరపత రోజులోు ఉదయం 9.00 న్ండి రకతిర 9.00 మధ్యన మరియు వకరకంతాలలో
ఉదయం 9.00 న్ండి రకతిర 9.00 వరకూ మీ విజ్ఞ ప్తిని లాగ్ చేయవచ్ు.
ఇమయిల్:

అదేవిధ్ంగక

మీరల

ఈ

కింర ది

ఇమయిల్

ఐడ్జ

ప్్ర

కూడా

వకరయవచ్ు:

myloan@capitalfloat.com
పో స్ట ల్ / కొరియర్: మీరల మీ పరశ్ిలన్ పో స్్ట/కొరియర్ దాారక కూడా కకయప్తటల్ ఫ్ోు ట్, కొతి నం. 3
(పకతది 211), గోకల్దాస్క పకుటినం, అపపర్ పకలాస్క ఆరకుర్స్, బళ్ళళరి రోడ్జ, స్దాశవ నగర్ 560080
క పంప్తంచవచ్ు.
స్కథయి 2:
ప్్రవకరి న్ండి మీక అందిన పరిష్కారము గనక ఒకవేళ మీక స్ంతృప్తి ని ఇవాకపో తే, దయచేసత మా
ఫతరకయద్ల

నిరాహణ

విభాగకనికి

వకరయండి,

(మేనేజ్ర్

–

కస్ట మర్

స్రవాస్స్క)

customerservice@capitalfloat.com
టెలిఫో న్: 080 23081800
పో స్ట ల్ / కొరియర్: మీరల మీ పరశ్ిలన్ పో స్్ట/కొరియర్ దాారక కూడా కకయప్తటల్ ఫ్ోు ట్, కొతి నం. 3
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(పకతది 211), గోకల్దాస్క పకుటినం, అపపర్ పకలాస్క ఆరకుర్స్, బళ్ళళరి రోడ్జ, స్దాశవ నగర్ 560080
క పంప్తంచవచ్ు.

స్కథయి 3:
మీరల అంద్క ని పరిష్కారం పటు మీరల ఇంకనూ అస్ంతృప్తి చెందినటు యితే, మీరల మా హెడ్జ,
కస్ట మర్ స్రవాస్క (వివియాన్ ప్త జ్ోసే) గకరికి head.customercare@capitalfloat.com ప్్ర
వకరయవచ్ు.
టెలిఫో న్: 080 23081800
పో స్ట ల్ / కొరియర్: మీరల మీ పరశ్ిలన్ పో స్్ట/కొరియర్ దాారక కూడా కకయప్తటల్ ఫ్ోు ట్, కొతి నం. 3
(పకతది 211), గోకల్దాస్క పకుటినం, అపపర్ పకలాస్క ఆరకుర్స్, బళ్ళళరి రోడ్జ, స్దాశవ నగర్ 560080
క పంప్తంచవచ్ు.
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స్కథయి 4:
ఒకవేళ ప్్ర వకరి న్ండి అంద్క ని పరిష్కారం పటు మీరల ఇంకనూ అస్ంతృప్తి గక ఉనిటు యితే, మీరల
తద్పరిగక మా పరధాన నోడల్ అధికకరి (ఆకకంక్షా సతంగ్ / విజ్ఞ ప్తి పరిష్కార అధికకరి (యు. భరత్
క రూప్) గకరికి compliance@capitalfloat.com ప్్ర వకరయవచ్ు.
టెలిఫో న్: 080 23081800
పో స్ట ల్ / కొరియర్: మీరల మీ పరశ్ిలన్ పో స్్ట/కొరియర్ దాారక కూడా కకయప్తటల్ ఫ్ోు ట్, కొతి నం. 3
(పకతది 211), గోకల్దాస్క పకుటినం, అపపర్ పకలాస్క ఆరకుర్స్, బళ్ళళరి రోడ్జ, స్దాశవ నగర్ 560080
క పంప్తంచవచ్ు.
ఒకవేళ ఫతరకయద్ / వివకదము గనక కకయప్తటల్ ఫ్ోు ట్ వకరిచే ఒక నలరోజుల వయవధి లోపతన
పరిష్ారించబడనటు యితే, మీరల ఈ కింర ది చిరలనామాక అప్ీపల్ చేస్్కోవచ్ు.
ఆఫీస్ర్ ఇన్-ఛార్్,
వినియోగదారల అవగకహన మరియు రక్ష్ణ విభాగము,
రిజ్ర్ా బాయంక్ ఆఫ్ ఇండియా,
10/3/8, నృపతుంగ రోడ్జ, బంగళూరల,
కరకాటక 560001
టెలిఫో న్ నం: 080 - 2218 0501 ఇ-మయిల్:
cms.cepcbengaluru@rbi.org.in లేదా
ది అంబుడ్జసమన్ - ఎన్బిఎఫ్సత,
ఆఫీస్ర్ ఇన్ - ఛార్్, రిజ్ర్ా బాయంక్
ఆఫ్ ఇండియా ఫో ర్ట గేుసతస్క,
చెనరి- 600 001
టెలిఫో న్ నం: 044-25395964, ఇ-మయిల్:
cms.nbfcochennai@rbi.org.in
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