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5 ఫిరా్య దు స్వవ కరించే విధానం 3 
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9 ఫిరా్య దుల పరా్ వేక్షణ మరియు స్మీక్ష 5 

10 రికార్డుల నిర్వ హణ 5 
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సింసక రణ చరిత్ర యొక్క  సారాింశిం 

 
పాలసీని ఆమోదించిన వారు బోర్ు ఆఫ్ డైరెక టర్డు 
పాలసీని రూపిందించిన వారు హెడ్ ఆపరేషన్్స  మరియు కస్టమర్ స్ర్వవ స్ 
పాలసీ పునరుద్ధరణకు చివరి తేదీ ఫిప్రవ్రి 01, 2018/వీ1.0 

అక్టటరర్ 28, 2020/వీ2.0 
త్పస్తుర సవరణ తేదీ/నింబర్ నవ్ంరర్ 04, 2022/వీ3.0 
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వివాదాల పరిష్కక ర విధానమును గురిించిన పాలసీ 

(మాసటర్ సరుక ు లర్ యొక్క  పేరా 4.6 (b) త్పకారిం- ఫెయిర్ త్పాక్ట టస్ కోడ్) 

I. పరిచయము: 

 

బ్ా ంింగ్ మరియు ఆరికి సేవ్ల ర్ంగములలోని ప్పస్తతత పోటీ ప్పపంచంలో, స్థ రి్నన వా్య పార్ 

వ్ృద్ధధ కొర్కు కస్టమర్ి అతా ంత ప్ేషఠనన సేవ్లు అంద్ధంచడం అనేద్ధ ఒక ముఖా్ నన 

సాధనం. కస్టమర్ నండి వ్చేే  వివ్యదాలు/ఫిరా్య దులు సేవ్య స్ంస్ ియొకక  వా్య పార్ంలో ఒక  

భాగం. బ్ధా తాయుతనన కారొ్ప రేట్ స్ంస్గిా, ఫిరా్య దులన స్కాలంలో పరిషక రించడం 

మరియు అటువ్ంటి ఫిరా్య దుల నండి నేర్డే క్టవ్డం దావ ర్య ప్పప్ియన మెర్డగు 

పర్డచుక్టవ్డం అనేవి సేవ్య స్ంస్క ృతిి కీలకనన చాలకములు. ఉతతమనన కస్టమర్ సేవ్న 

అంద్ధంచడం మరియు కస్టమర్ యొకక  స్ంతృప్తత స్థసిానని పంచడం కంపనీ యొకక  ప్పధాన 

లక్షా ం. కొతత కస్టమర్లన ఆకరి షంచడానిి మరియు మన ప్బ్ండ్ అంబ్ిడర్గా ఉనన  ప్పస్తతత 

కస్టమర్లన నిలుపుక్టవ్డానిి ఇద్ధ చాలా అవ్స్ర్ం. 

II. పరిధి: 

 

ఈ డాకాు మెంట్ ఫిరా్య దుల పరిష్కక ర్ యంప్తాంగానిన  మరియు వివ్యదాలు/ఫిరా్య దులతో 

వ్ా వ్హరించడానిి అనస్రించే విధానానిన  నిర్వ చిస్తతంద్ధ. 

 

III. నిరవ చనిం 

  

ఫిరా్య దు అనేద్ధ ఒక స్ంస్కిు, దాని ఉతొ త్తతలు లేదా సేవ్లకు లేదా ఫిరా్య దుల నిర్వ హణ 

ప్పప్ియకు స్ంరంధించిన అస్ంతృప్తతని వ్ా క తం చేయడం, ఇకక డ ప్పతిస్ొ ంద్న లేదా 

పరిష్కక ర్ం సొ్ షటంగా లేదా పరోక్షంగా ఆశంచరడుత్తంద్ధ. 

 

కంపనీ అంద్ధంచే సేవ్లతో స్ంతృప్తత చంద్కపోతే తన ఫిరా్య దున నమోదు చేస్తకునే హకుక  

కస్టమర్కు ఉంద్ధ. కంపనీతో ఫిరా్య దున నమోదు చేయడానిి నాలుగు ప్పధాన మారా్యలు 

ఉనాన న - శాఖ్లో వ్ా ి తగతంగా, టెలిఫోన్స దావ ర్య స్ంప్పద్ధంపు కంప్దానిి, పోస్ట, మొబైల్/వెబ్ 

అప్తుకషన్స మరియు ఇ-మెనల్ దావ ర్య. ఈ అనిన  మారా్యల దావ ర్య వ్చిే న ఫిరా్య దులన 

స్మర్వి్ంతంగాన మరియు వేగంగాన పరిషక రించాలి. నిర్వతీ గడువులోగా కస్టమర్ యొకక  

ఫిరా్య దు పరిషక రించరడకపోతే లేదా కంపనీ అంద్ధంచిన పరిష్కక ర్ంతో అతన స్ంతృప్తత 

చంద్కపోతే, 'కస్టమర్ రెగుా లేటర్'కు వెళ్ువ్చేు .  

 

IV. క్సటమర్ ఫిరాు దు నిరవ హణ త్పత్ియ 

 

కస్టమర్ రిలేషన్సషిప్ మేనేజ్మెంట్ (సీఆర్ఎమ్) ిస్టమ్, టిఏఎల్ఐఎస్ఎమ్ఏలో ఏ ఛానెల్ 

నండి అననా స్వవ కరించరడిన అనిన  కస్టమర్ ఫిరా్య దులు స్ప్కమంగా రికార్ ు చేయరడాలి. 

ఫిరా్య దులు, నివేద్ధంచరడిన స్మస్ా  యొకక  వివ్ర్ణాతమ క విే ుషణ చేిన తర్వ్యత 

వ్ా ి త(పర్్ న్స), పాలస్వ మరియు ప్పప్ియ(ప్పాసెస్) అనే మూడు 'పీ'ల ప్ింద్ 

వ్ర్వకారించరడతాన. 

 

 ఫిరాు దుల సీవ క్రణ విధానిం 

 

i. కస్టమర్ వ్యక్-ఇన్స: కస్టమర్డు మా శాఖ్లన స్ంద్రిశ ంచి, అవ్స్ర్నతే ఫిరా్య దు రిజిస్టర్ 

దావ ర్య ఫిరా్య దు చేయవ్చుే . 
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ii. ఇ-మెనల్లు: కస్టమర్లు తమ ఫిరా్య దులన ఇమెనల్లో పంచుక్టవ్చుే  (ఈ 

డాకాు మెంట్ లోని ఫిరా్య దుల పరిష్కక ర్ విధానంపై తదుపరి విభాగంలో ఇమెనల్ ఐడిల 

వివ్ర్యలు పేర్పక నరడాున). 

 

iii. ఫోన్స కాల్లు: కస్టమర్ డయల్ చేయడానిి మరియు మా కాంటాక్ ట సెంటర్ ఎగ్జకాి్య టివ్తో 

మాటాు డందుకు టోల్-ప్ీ నంరర్ 1800 120 8800 అందుబ్టులో ఉంద్ధ. 

 

iv. లేఖ్లు / ప్పతా క్ష స్ంప్పద్ధంపు (బీఓ/ఆర్బీఐి తపొ ): నోడల్ ఆీస్ర్ లేదా స్వనియర్ 

మేనేజ్మెంట్కు స్ంబోధించరడిన అనిన  ప్పతా క్ష స్ంప్పద్ధంపులు (అస్లు డాకాు మెంటుతో 

స్హా), కంపనీ ప్పచురించిన చిర్డనామాల వ్ద్ద స్వవ కరించరడతాన. 

 

v.  వెబ్సైట్: స్వవ య-సేవ్ ఎలక్ట్కాటనిక్ మాధా మం వినియోగదార్డలకు అందుబ్టులో 

ఉంచరడింద్ధ. కస్టమర్డు నేర్డగా మా వెబ్సైట్లో తమ ఫిరా్య దులన నమోదు చేస్తక్టవ్చేు . 

 

vi. రెగుా లేటర్/చటటరద్ధనన అధికార్డలు: ఎన్హెచ్బీ (జీఆర్ఐడీఎస్), పీఎింఓ 

(సీపీజీఆర్ఏఎమ్) ప్పభుతవ  అధికార్డలు మరియు ఏదైనా ఇతర్ రెగాు లేటర్వ అథారిటీ 

మొద్లైన వ్యటి దావ ర్య స్వవ కరించరడిన ఏదైనా బీఎఫ్ఎస్ఐ ఉతొ తిత (పీఎన్

బీహెచ్ఎఫ్ఎల్ దావ ర్య నిర్వ హంచరడిన) దావ ర్య స్వవ కరించరడిన ఫిరా్య దులు 

టీఏఎల్ఐఎస్ఎమ్ఏ దావ ర్య నమోదు చేయరడతాన మరియు ప్టాక్ చేయరడతాన. 

 

 ఫిరాు దుల పరిష్కక రిం 

 

i. వివిధ మూలాల నండి స్వవ కరించరడిన కస్తలనీన  టీఏఎల్ఐఎస్ఎమ్ఏ (సీఅర్ఎమ్ 

ిస్టమ్)లో “పర్స్ొ ర్ చరా్ లు(ఇంటర్యక్షన్సలు)”గా నమోదు చేయరడతాన. 

 

ii. టీఏఎల్ఐఎస్ఎమ్ఏలో స్ృషిటంచరడిన అనిన  ఇంటర్యక్షన్సలు సెంప్టల్ స్ర్వవ స్ టీమ్లో 

క్యా లో ఉంటాన. 

 

iii. ఇంటర్యక్షన్స రిఫరెన్స్  స్ంఖా్ న పేర్పక ంటూ (ఇమెనల్ మరియు/లేదా ఎస్ఎమ్ఎస్ 

దావ ర్య) కస్టమర్లకు ఆటోమేటెడ్ ర్స్వదు పంపరడుత్తంద్ధ. వ్ా వ్రించే అధికార్డల పేర్డ 

మరియు హోదాతో క్యడిన ర్స్వదు క్యడా కస్టమర్కు పంపరడుత్తంద్ధ (ఇమెనల్ 

మరియు/లేదా ఎస్ఎమ్ఎస్ దావ ర్య). 

 

iv. సెంప్టల్ స్ర్వవ స్ రృంద్ం ిస్టమ్లో ఫిరా్య దున వ్ర్వకారిస్తతంద్ధ 

 

v. సెంప్టల్ స్ర్వవ స్ రృంద్ం, ఫిరా్య దున స్మీక్షంచి పరిషక రించడం క్టస్ం స్ంరంధిత 

శాఖ్ రృందానిి పంపుత్తంద్ధ. గురితంచినటునతే, సెంప్టల్ స్ర్వవ స్ టీమ్ స్ంరంధిత 

ఫంక్షనల్ టీమ్తో పర్సొ్ ర్ చరే్  జర్డపుత్తంద్ధ మరియు కస్టమర్కు పరిష్కక ర్యనిన  

అంద్ధస్తతంద్ధ. 

 

vi. సూచించరడిన ఫిరా్య దుల క్టస్ం, ప్బ్ంచ్ యొకక  రృంద్ం అతని/ఆమె ఫిరా్య దున 

పరిషక రించడానిి కస్టమర్తో పర్స్ొ ర్ స్ంప్పద్ధంపు జర్డపుత్తంద్ధ. పరిష్కక ర్ం అనన 

తర్వ్యత, టీఏఎల్ఐఎస్ఎమ్ఏలో అప్డట్ చేయాలి్ న పరిష్కక ర్ వివ్ర్యలు మరియు 

ఇంటర్యక్షన్స మూివేత క్టస్ం సెంప్టల్ స్ర్వవ స్ టీమ్ ి తిరిగ్జ అంద్జేయరడతాన. 

 

vii. సెంప్టల్ స్ర్వవ స్ టీమ్ ప్పతిస్ొ ంద్నన పరిశీలించి పరిష్కక ర్ం స్ంతృప్తతకర్ంగా 

లేనటునతే, స్ంరంధిత వ్యా ఖా్ లతో పరిష్కక ర్యనిి  బ్ధా త వ్హంచే స్ంరంధిత 

యూనిట్/టీమ్కు కస్త తిరిగ్జ అపొ గ్జంచరడుత్తంద్ధ. 
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viii. స్థసాట ండర్ ు టర్న  ఎరండ్ టైమ్ (టీఏటీ) టీఏఎల్ఐఎస్ఎమ్ఏ ిస్టమ్లో పర్యమితి 

చేయరడుత్తంద్ధ. ఫిరా్య దు నిర్వతీ స్మయంలో పరిషక రించరడకపోతే, మాా ప్టిక్్  

ప్పకార్ం నిర్వ చించరడిన స్ంరంధిత అంతర్తా అథారిటీి ఆటోమేటెడ్ అంతర్తా 

ఎస్క లేషన్స ఇమెనల్ పంపరడుత్తంద్ధ. 

 

 వివాదాల పరిష్కక ర పద్ధతి 

 

i. స్థసాయ యి 1 

 

పైన 2.1 విభాగంలో పేర్పక నన  విధంగా కస్టమర్ ఏదైనా మోడ్లు/ మారా్యల దావ ర్య ఫిరా్య దున 

స్మరొి ంచవ్చుే . ర్డణ ఖాతా యొకక  స్ర్వవ స్ ప్బ్ంచ్ పరిష్కక ర్యనిి మొద్టి పానంట్. 

ఫిరా్య దున పరిషక రించడానిి స్ంరంధిత ప్బ్ంచ్ హెడ్ మొద్టి వ్ా ి తగా ఉంటార్డ. 

 

ii. స్థసాయ యి 2 

 

బిజినెస్ హెడ్ అంద్ధంచిన పరిష్కక ర్ంతో కస్టమర్ స్ంతృప్తత చంద్కపోతే, కస్టమర్ అతని/ఆమె 

ఫిరా్య దున ప్పాంతీయ వివ్యదాల పరిష్కక ర్ అధికార్డలకు లేదా జీఆర్ఓలకు పోస్ట చేయవ్చుే  

(వ్యరి స్ంరంధిత ఇమెనల్ ఐడిలకు ) వ్యటి వివ్ర్యలు వెబ్సైట్లో అందుబ్టులో ఉంటాన 

 

iii. స్థసాయ యి 3 

 

ప్పాంతీయ జీఆర్ఓ అంద్ధంచిన పరిష్కక ర్ంతో కస్టమర్ స్ంతృప్తత చంద్కపోతే, ఫిరా్య దున 

nodalofficer@pnbhousing.comలో కంప్ద్ నోడల్ అధికారిి తెలియజేయవ్చేు .  

 
ప్పతాా మాన యంగా, కస్టమర్డు  ప్ీవెన్్స  రిప్ెస్ల్ ఆీస్ర్కు ఈ ింద్ధ అప్డస్్త కు ప్వ్యయవ్చుే : 
పీఎన్బీ హౌసింగ్ ఫైనాన్్  లిమిటెడ్, 9వ్ అంతస్తత, అంప్తిక్ష్ భవ్న్స, 22 కసూత రా్య  గాంధీ మార్,ా 
నా్య ఢిల్లు – 110001 
 
గమనిక: - ద్యచేి ఎనవ లప్ పైన ‘ప్ీవెన్్స  రిప్ెస్ల్’ అని పేర్పక నండి. 

 

iv. స్థసాయ యి 4 

 
స్హేత్తకనన గడువులోపులో, పైన పేర్పక నన  వ్ా వ్స్లి నండి కస్టమర్ యొకక  స్ంతృప్తత మేర్కు 
ఫిరా్య దు పరిష్కక ర్ం కాని పక్షంలో, కస్టమర్ ప్ింద్ ఇవ్వ రడిన చిర్డనామాలో నేషనల్ హౌింగ్ 
బ్ా ంక్న స్ంప్పద్ధంచవ్చుే : 
నేషనల్ హౌసింగ్ బ్ు ింక్, డిపార్టమెంట్ ఆఫ్ రెగుా లేషన్స అండ్ సూపర్విజన్స, (ఫిరా్య దు 
పరిష్కక ర్ సెల్), 4వ్ అంతస్తత, క్టర్-5A, ఇండియా హాబిటాట్ సెంటర్, లోధి రోడ్, నా్య ఢిల్లు - 110003 
https://grids.nhbonline.org.in/ www.nhb.org.in 

 

ఫిరా్య దుల పరిష్కక ర్ విధానం నోటీస్త బోర్డులో ప్పద్రిశ ంచరడుత్తంద్ధ మరియు ఇద్ధ ప్బ్ంచ్లో 

నిర్వ హంచరడ కస్టమర్ ఇనఫ రేమ షన్స ఫోలుర్లో ఒక భాగం అవుత్తంద్ధ. దీనిన  వెబ్సైట్లో 

అందుబ్టులో ఉంచార్డ. 

 

 కాల వు వధి 

 

స్మస్ా  యొకక  స్వ భావ్ం మరియు స్ంి ుషటతపై ఫిరా్య దు యొకక  పరిష్కక ర్ కాల వ్ా వ్ధి 

ఆధార్పడి ఉంటుంద్ధ. ఫెనర్ ప్పాకీ టస్ క్టడ్ ప్పకార్ం సాధా ననంత తకుక వ్ కాల వ్ా వ్ధిలో 

ఫిరా్య దులన పరిషక రించడానిి కంపనీ ప్పయతిన స్తతంద్ధ మరియు అనిన  వివ్యదాల 

పరిష్కక ర్యనిి గరిషట స్మయ పరిమితిని నియంప్తించడానిి మరియు పరా్ వేక్షంచడానిి 

ప్పయతిన స్తతంద్ధ. అనిన  ఫిరా్య దులన 7 పని ద్ధనాలలో పరిషక రించడానిి కంపనీ ప్పయతన ం 

చేస్తతంద్ధ.   

 

mailto:nodalofficer@pnbhousing.com
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 ఫిరాు దుల పరు వేక్షణ మరియు సమీక్ష 

 

1. కస్త పరిష్కక ర్ం క్టస్ం పండింగ్లో ఉనన  రోజుల స్ంఖా్ న హైలైట్ చేసూత  అనిన  

రహర్ంగ ఫిరా్య దుల క్టస్ం ఎమ్ఐఎస్ ిద్ధం చేి, వ్యటాదార్డలంద్రితో పంచుక్టవ్యలి. 

 

2. జిఆర్ఐడీఎస్ పై రెగుా లేటర్ నండి స్వవ కరించరడిన ఫిరా్య దులన 2.2లో పేర్పక నన  

విధంగా నిర్వ హంచాలి. 

 

3. కస్టమర్ స్ర్వవ స్ మరియు ప్ీవెన్్స  రిప్ెస్ల్ కమిటీ ఫిరా్య దులన ప్కమానగతంగా 

స్మీక్షంచాలి మరియు స్మీక్షా స్మావేశం తర్యవ త మినిట్్  విడుద్ల చేయాలి. 

 

4. కస్టమర్ స్ర్వవ స్ మరియు ప్ీవెన్్స  రిప్ెస్ల్ కమిటీ ఈ ింద్ధ వ్యటిి బ్ధా త వ్హస్తతంద్ధ: 

i. ప్కమం తపొ కుండా స్మావేశన, స్వవ కరించిన ఫిరా్య దుదార్డల స్థ తిిని మరియు 

వివిధ ఫిరా్య దులపై తీస్తకునన  చరా్ లన స్మీక్షంచడం. 

ii. ఫిరా్య దుల స్ంభావ్ా తన తగ్జంాచడానిి ప్పామాణిక ప్పతిస్ొ ంద్నలు మరియు 

ద్ధదుదబ్టు చరా్ లన రూపంద్ధంచడం. 
iii. కస్టమర్ సేవ్ల నాణా తపై అభిప్పాయానిన  అంచనా వేయడం. 
iv. కస్టమర్ సేవ్లకు స్ంరంధించి అనిన  నియంప్తణ సూచనలన అనస్రించినటుు 

నిర్యధ రించుక్టవ్డం. 
v. కస్టమర్ సేవ్లకు స్ంరంధించి అనిన  నియంప్తణ సూచనలన 

అనస్రించరడలా స్మీక్షంచడం. 
vi. పరిషక రించని వివ్యదాలు/ ఫిరా్య దులన స్మీక్షంచడం మరియు అందుకు 

స్లహాలు/ ద్ధదుదబ్టు చరా్ లన అంద్ధంచడం.. 

vii. ఫిరా్య దులన తగ్జంాచడానిి, స్వవ కరించిన వివ్యదాలు/ఫిరా్య దుల ర్కానిన  మరియు 

ద్ధదుదబ్టు పద్ధత్తలన పరా్ వేక్షంచడం. 

 

 రిక్వరీ ఏజింట్లు/డిఎస్ఏ/డీఎమ్ఏలకు వు తిరేక్ింగా ఫిరాు దు 

 
 

1. ఔట్ సోర్ి ంగ్ ఏజెనీ్  అంద్ధంచే సేవ్లకు స్ంరంధించిన స్మస్ా లు పైన వివ్రించిన 

విధంగా ఫిరా్య దుల పరిష్కక ర్ విధానం ింద్ తగ్జన విధంగా నిర్వ హంచరడతాన. 

 

2. హెచ్ఎఫ్సీ ప్పతినిధి/కొరియర్ లేదా డీఎస్ఏ ఏదైనా అనచిత ప్పవ్ర్ తనలో 

నిమగన ననటుు లేదా ఈ క్టడ్న ఉలుంఘంచినటుు కస్టమర్ నండి ఏదైనా ఫిరా్య దు 

అంద్ధన స్ంద్ర్భ ంలో, ఫిరా్య దున పరిశోధించడానిి మరియు నిర్వ హంచడానిి 

మరియు చకక ద్ధద్దడానిి తగ్జన చరా్ లు ప్పార్ంభించరడతాన.  తగ్జన చరా్  

తీస్తక్టవ్డానిి స్ంరంధిత పై అధికారిి తెలియజేయరడుత్తంద్ధ. 

 

3. రికవ్ర్వ ఏజెనీ్ ల ప్పవ్ర్ తనా నియమావ్ళి ఉలుంఘనకు స్ంరంధించి పీఎన్

బీహెచ్ఎఫ్ఎల్ దావ ర్య స్వవ కరించరడిన ఫిరా్య దులు తీప్వ్ంగా పరిగణించరడతాన. 

 
 

4. రికవ్ర్వ ఏజెంట్/ఏజెనీ్ ి వ్ా తిరేకంగా వివ్యద్ం/ ఫిరా్య దు దాఖ్లైతే, స్ంరంధిత 

ర్డణప్గహీత దాఖ్లు చేిన వివ్యద్ం/ ఫిరా్య దున పరిషక రించరడ వ్ర్కు పీఎన్

బీహెచ్ఎఫ్ఎల్ రికవ్ర్వ ఏజెనీ్ లకు కస్తలన పంప్తంచదు. ఏదేననపొ టికీ, 

ర్డణప్గహీత నిర్ంతర్ం పనిిమాలిన/విస్తగు కలిగ్జంచే ఫిరా్య దులు చేస్తతనాన డని తగ్జన 

ర్డజువుతో పీఎన్బీహెచ్ఎఫ్ఎల్ నిర్యధ ర్ణ చేస్తకుంటే, వివ్యద్ం/ఫిరా్య దు పండింగ్లో 

ఉనన పొ టికీ రికవ్ర్వ ఏజెంటు దావ ర్య రికవ్ర్వ ప్పప్ియన కొనసాగ్జంచవ్చుే . ర్డణప్గహీత 

రకానలకు స్ంరంధించిన విషయం స్బ్ జా్య డీస్ అననటునతే, పరిితి్తలన రటిట 

రికవ్ర్వ ఏజెనీ్ లకు విషయానిన  సూచించడంలో పీఎన్బీహెచ్ఎఫ్ఎల్ తగ్జన 
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జాప్గతతలు తీస్తకుంటుంద్ధ.    

 

 దవాు ింగు(విక్లింగు)ల నుిండి ఫిరాు దులు 

 

 

వైకలా ం ఉనన  వ్ా కుతలు తమ ఫిరా్య దులన నమోదు చేస్తక్టవ్డానిి అనిన  మారా్యలు 

అందుబ్టులో ఉంటాన. వ్యక్-ఇన్స కస్టమర్ల క్టస్ం, కస్టమర్ స్ర్వవ స్ మేనేజర్ దావ ర్య 

అవ్స్ర్నన స్హాయం అంద్ధంచరడుత్తంద్ధ. పైన వివ్రించిన విధంగా ఫిరా్య దుల 

పరిష్కక ర్ విధానం ింద్ ద్ధవ్యా ంగుల వివ్యదాల పరిష్కక ర్ం అయ్యా లా కంపనీ చరా్ లు 

తీస్తకుంటుంద్ధ. 

 
 

V. రికారుుల నిరవ హణ: కంపనీ స్వవ కరించిన ప్పతి వివ్యద్ం/ఫిరా్య దు యొకక  రికార్డు 

మరియు దాని పరిష్కక ర్యనిి తీస్తకునన  చరా్ లు పరిషక రించరడిన తేదీ నండి 

కనీస్ం 8 స్ంవ్త్ ర్యల పాటు భప్ద్పర్చరడతాన. 

 

VI. పాలసీ విసుృతి: ఈ పాలస్వ కంపనీ వెబ్సైట్లో పబిుక్ డొనన్సలో హోస్ట 

చేయరడుత్తంద్ధ. 

 
 

VII. శాఖ(త్బ్ించి)ల వద్ద ఈ ిిందవి రపప నిసరిగా త్పద్రిశ ించబడాలి: 

 

i. ఫిరా్య దుల పరిష్కక ర్ అధికారి(ల) పేర్డ, చిర్డనామా మరియు స్ంప్పద్ధంపు నంరర్ 

పబిుక్ డొనన్సలో అందుబ్టులో ఉంచాలి. 

ii. ఈ పాలస్వని గురించిన స్మాచార్ం, శాంక్షన్స లెటర్ / ఎమ్ఐటీస్వ/ ఫెనర్ ప్పాకీ టస్ 

క్టడ్ / వెబ్సైట్ / ప్బ్ంచ్ డిస్స్థపేు బోర్ులపై ముప్ద్ధంచరడాలి. 

iii. కస్టమర్లకు హెచ్ఎఫ్స్వ యొకక  కమిట్మెంట్ల క్టడ్/ఫెనర్ ప్పాకీ టస్ క్టడ్ వెబ్

సైట్ / ప్బ్ంచ్ డిస్స్థపేు బోర్ులలో అందుబ్టులో ఉంచాలి. 

 

VIII. సమీక్ష: నిరంధనలకు ఏవైనా స్వ్ర్ణలు, మార్డొ లు లేదా అనరంధాలు లేదా 

కాలానగుణంగా వ్రి తంచే ఇతర్ చటాట ల దావ ర్య నిరే దశంచరడినటుు నిర్యధ రించడానిి ఈ 

పాలస్వ ఎపొ టికపుొ డు స్వ్రించరడవ్చుే , మారే్  రడవ్చుే  లేదా అనరంధంగా 

ఉంచవ్చుే . పాలస్వ కనీస్ం ఏడాద్ధి ఒక సారి లేదా వ్రి తంచే నియమాలు మరియు 

నిరంధనల ప్పకార్ం అవ్స్ర్ననపుొ డు స్మీక్షంచరడుత్తంద్ధ. 


