
Sparsh

ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕ਼ਿਿਾਇਤ/ਫੀਡਬੈਿ/ਜਾਾਂਚ ਲਈ ਸਾਕਿਨ ਿੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ -

18002123123 'ਤੇ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ।

ਕ਼ਿਿਾਇਤ ਕਨਵਾਰਨ ਿੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕ਼ਿਿਾਇਤ ਦਰਜ ਿਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦਸ ਿਾਰਜਿਾਰੀ

ਕਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕ਼ਿਿਾਇਤ ਨ ੰ ਹੱਲ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਕ਼ਿ਼ਿ ਿਰਗੇੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਸਿਸਟਰ
ਗਾਹਿਆਪਣੇ ਼ਿਾਖਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਾਂ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਵਖੇ ਕ਼ਿਿਾਇਤ ਰਕਜਸਿਰ ਕਵੱਚ

ਕ਼ਿਿਾਇਤ ਦਰਜ ਿਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਰਾਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ/ਖੇਤਰੀ ਪਰਬੰਧਿ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਕ਼ਿਿਾਇਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਨ 'ਤੇ ਿੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀ ਾਂਪਵੇਗਾ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਕਸ
ਗਾਹਿ ਹਰ ਼ਿਾਖਾ/ਖੇਤਰ ਕਵੱਚ ਸਕਿਤ ਕ਼ਿਿਾਇਤ ਬਾਿਸ ਕਵੱਚ ਕਲਖਤੀ ਕ਼ਿਿਾਇਤ

ਦਰਜ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਾਫ ਦਸ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਸਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ

ਮੁੱਦੇ ਨ ੰ ਹੱਲ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਕ਼ਿ਼ਿ ਿਰੇਗਾ।

ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ ਭਰੋਸਾ ਕਦਵਾਉ ਾਂਦੇ ਹਾਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕ਼ਿਿਾਇਤ ਨ ੰ ਗੁਪਤ ਰੱਕਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮ ੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨ ੰ ਸਲਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਿੋ
ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕ਼ਿਿਾਇਤ ਦਾ ਕਨ਼ਿਕਚਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਪਿਾਰਾ ਨਹੀ ਾਂਹੁੰਦਾ ਹੈ, 

ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂਹੇਠਾਾਂ ਕਦੱਤੇ HO ਪਤੇ 'ਤੇ ਕਸੱਧਾ ਕਲਖ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ

ਮ ੁੱਖ ਨੋਡਲ ਅਸਿਕਾਰੀ :

਼ਿਰੀ ਅਸਨਲ ਕਵਾਤਰਾ

Email: clientgrievance@satincreditcare.com

Satin Creditcare Network Limited 

Plot No 492, Udyog Vihar, Phase- III, Gurugram Haryana 

Pin No- 122016 Phone No : 0124-4715400

ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ:

18002123123
Time: 8:00 AM to 6:30 PM

Days: ਸੋਮ ਤੋਂ ਼ਿਨੀ (ਕੰਮ ਦੇ ਸਦਨ)

SCNL ਭਰੋਸਾ ਸਦਵਾਉ ਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਿ ਕਰਵਾਏ ਿਾਣ ਦੇ ਬਾਵਿ ਦ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸਨਰਪੁੱਖ ਸਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।

MFIN ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰ:ੋ ਜੇਿਰ ਤੁਸੀ ਾਂਸਾਕਿਨ ਦਆੁਰਾ ਪਰਦਾਨ ਿੀਤੇ ਗਏ ਰੈਜੋਕਲਊ਼ਿਨ ਤੋਂ ਸੰਤੁ਼ਿਿ ਨਹੀ ਾਂਹੋ ਜਾਾਂ ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨ ੰ ਿੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀ ਾਂ

ਕਮਲਦਾ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂਆਪਣੀ ਕ਼ਿਿਾਇਤ ਨ ੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ MFIN ਦੇ ਿੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ - 18001021080 'ਤੇ ਿਾਲ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕ਼ਿਿਾਇਤ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀ ਾਂਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂਹੇਠਾਾਂ ਕਦੱਤੇ ਸੰਪਰਿ ਵੇਰਕਵਆਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ

ਕਰਜਰਵ ਬੈਂਿ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।

Office In charge : Department of Non- Banking Supervision, 6, Sansad Marg, New Delhi – 110001, India
PH: (011) 2371 4456, 2373 9328, 23719466, FAX: (011) 2371 3672, 2375 2188,

Email: dnbsnewdelhi@rbi.org.in

mailto:clientgrievance@satincreditcare.com

