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eসিবআi কাড-eর সবািধক গরুtুপূণ শতাবলী  

1. খরচ eবং ধায মূল   

A. যাগ দo ার িফ, বািষক িফ o পনুনবীকরণ িফ   

eসিবআi kিডট কাড (eসিবআi কাড) e যাগ দo ার জন  িফ, বািষক িফ o পনুনবীকরণ িফ pেযাজ ৷ ei িফ psাব aণযুাi 
pেত ক কাড ধারক-eর জন  িভn৷ যার িহেসব kিডট  কােডর জন  আেবদন করবার সম  কাড- হাlারেদর aবিহত করা হেব৷ 
pেযাজ  যাগদান eবং বািষক িফ, সরাসির কাড- হাlারেদর a াকাuেn চাজ করা হেব eবং স  তারঁ মােসর কাড িববিৃতেত pদিশত 
হেব৷ pাথিমক কাড- হাlারেদর dারা গহৃীত aিতিরk কাড eর জন  পথৃক িফ pেযাজ ৷ 

 

B. aিgম নগদ িফ 

িবেদেশর e eেম, ভারেতর e eেম বা ক াশ-পেয়েn কাড- হাlাররা e eম থেক জরুরী pে াজেন নগদ তালবার জন  কাড ব বহার 
করেত পােরন৷ লনেদন িফ সবধরেনর চােজর uপর ধায করা হেব যা পরবত  িববিৃতেত কাড- হাlারেদর িবল করা হেব 2.5% বা 
300 টাকা যটা ucতর, দশী  eসিবআi e eম / ক াশ-পেয়n eর জন , eবং 2.5% বা 300 টাকা, যটা ucতর, aন ান  দশী  
e eম eর জন  eবং 3% বা 300 টাকা, যটা ucতর, আnজািতক e eম e লনেদন িফ eর জন  ধায৷ লনেদন িফ SBI Card & 
Payment Services Private Limited (SBICPSL)eর িবেবচনা aনযুা ী পিরবতন সােপেk৷ eছা াo সমs aিgম নগদ pত াহােরর 
তািরখ থেক িন িtর তািরখ পযn eক  সািভস চাজ বহন কের৷ বতমােন সািভস চাজ pিত মােস 3.35% [বছের 40.2%] পযn eবং 
SBICPSL-eর িবেবচনা aনযুা ী পিরবতন সােপেk৷ 

 

C. o িস িফ  

কাড- হাlাররা িনবািচত eসিবআi ব াংক শাখা eবং eসিবআi সহেযাগী ব াংক শাখা কাunাের প-iন িsেপ kিডট কাড নmর o 
রািশ uেlখ কের eসিবআi কাড-eর পাoনা পিরেশাধ িদেত পােরন৷ eক  তা kিণক pািp sীকৃিত আপনার িবল পিরেশােধর পের 
দo া হেব৷ ei পিরেষবা  100 টাকা + aিতিরk pেযাজ  কেরর িবিনমেয় পাo া যােব৷ 

 

D. ধায মূল  

i. SBICPSL dারা uপলb িবেশষ সবাগিুলর ব বহােরর জন  বা দা বdতার t র কারেণ সময়ানুসাের িনধািরত মলূ  eবং িফ, 
কাড- হাlারেদর কাড a াকাun নmর uেlখ কের pেদয়৷  

ii. সময়ানসুাের ধায মূল  eবং িফ বা নতুন কান মূল  eবং িফ pবতন, যা SBICPSL-eর িবেবচনার aনসুাের uপযkু গণ , 
কাড- হাlারেদর িনিদ  aবিহিত সহ পিরবিতত করবার aিধকার রােখ৷ 

 

E. aিতিরk সদু মkু সম  

সুদ-মkু ঋেণর সমে র িবsৃত 20 থেক 50 িদন হেত পাের যা ব বসা ীর dারা জমা দািবর সােপk৷ তথািপ, আেগর মােস pেয়াজেন 
নoয়া নগদ বা জমাখরেচর ভারসাম  সmূণভােব পিরেশািধত করা না হেয় থাকেল কাড- হাlারেদর জন  e  pেযাজ  ন  

 

F. আিথক মলূ  (সািভস চাজ) 

জমাখরেচর ভারসাম  সmণূভােব পিরেশািধত না করবার চ েনর kেt আিথক মলূ , কাড- হাlারেদর, লনেদেনর তািরখ থেক সব 
লনেদেনর oপর eবং গহৃীত সমs aিgম নগেদর oপর, ফরত না দo া পযn মািসক শতাংশ হাের pেদ ৷ কােডর সেুদর হার 
পিরবতনশীল eবং কাড- হাlারেদর dারা eর ব বহার eবং পেমেnর ধরেণর uপর িভিt কের করা হেব eবং e  ময়াদী পযােলাচনা 
সােপেk৷ আিথক মলূ  হােরর সেবাc বিৃd লনেদেনর তািরখ থেক pিত মােস 3.35% [বছের 40.2%] aবিধ হেত পাের৷ আিথক মলূ , 
যিদ  pেদ  হয়, পিরেষবা কর আেরােপর সােপেk eবং সmূণভােব বেকয়া পিরেশািধত না হoয়া পযn কাড- হাlারেদর a াকাuেn খরচ 
খােত ধায করা হেব৷ 

a. পিরেশাধ সmণূ pণীত না হo া পযn নগদ ঋেণর আিথক মূল  লনেদেনর তািরখ থেক pেযাজ ৷  

 

uদাহরণ 1 - কাড sটেমn – pিত মােসর 15 তািরেখ  

16i জনু’15 – 15i জলুাi'15র মেধ  সmn করা লনেদন  
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1. খচুরা k  ভারতীয় মdুায় 5000 টাকা – 20i জনু'15 ত 

2. নগদ pত াহার ভারতীয় মdুায় 7000 টাকা – 10i জলুাi'15 ত 

 

aনমুােনর oপর িভিt কের য 15i জনু 2015র পূববত  sটেমn হiেত কানo ব ােলneর জর না ধরা হেয় থাকেল, কাড- হাlােরর 7,000 
টাকা নগদ pত াহােরর oপর 5 িদেনর pেযাজ  হাের আিথক মূল  সহ মাট 12,000 টাকা, তাঁর জলুােiর 15 তম sটেমেn পােবন৷ কাড-
হাlােরর, 5i আগs 2015 পযn aথাত sটেমেnর তািরখ থেক 20 িদেনর মেধ  বেকয়ার সmণূ বা নূ নতম রািশ পিরেশাধ করা pে াজন৷ 
দ া কের নাট করনু য আপনার kিডট কােডর কান বেকয়ার পিরেশাধ pণীত করেল, pথেম আপনার ieমei ব ােলn (যিদ থােক) তারপর 
আপনার পূেবর ব ােলn াnফার ব ােলn (যিদ থােক), তারপর খচুরা ব ােলn (যিদ থােক) eবং সবেশেষ আপনার ক াশ ব ােলn (যিদ 
থােক) pিত সমn  করা হেব৷ আিথক মলূ  পবূবত  sটেমেnর তািরখ থেক ধায করা হেব o ধায করা সদু-হীন বেকয়া খচুরা ব ােলেnর 
kেt, aথ মূল  ধায লনেদেনর তািরখ থেক করা হেব৷ 

আuটsািnং sটেমেn কান নগদ ব ােলn না থাকার kেt eবং কান পূববত  িববিৃতর জর না থাকেল eবং খচুরা ব ােলn বেকয়া 
sটেমেnর তািরেখ বেকয়া রািশ সmণূভােব বেকয়া তািরেখর মেধ  পিরেশািধত করা থাকেল, ব ােলেnর oপর কান আিথক মূল  ধায করা হেব 
না৷   

uদাহরণ 2 - কাড sটেমn – pিত মােসর 2 তািরেখ  

3 জানয়ুাির’15 – 2 ফbয়াির'15 eর মেধ  সmn করা লনেদেনর জন   

 

1. খচুরা k  ভারতীয় মdুায় 10000 টাকা – 5 জানয়ুাির'15 ত 

2. aনলাiেন kয় ভারতীয় মdুায় 30000 টাকা – 15 জানয়ুাির'15 ত 

aনমুােনর oপর িভিt কের য 2রা জানয়ুাির 2015র পূববত  sটেমn হiেত কানo ব ােলn eর জর না ধরা হেয় থাকেল, কাড- হাlার 
তাঁর 2রা ফbয়ািরর sটেমেn লনেদেনর রািশ 40,000 টাকা দখেত পােবন৷ কাড- হাlােরর, 22 e ফbয়াির 2015 পযn aথাত sটেমn 
তািরখ থেক 20 িদেনর মেধ  বেকয়ার সmণূ বা নূ নতম রািশ পিরেশাধ করা pে াজন৷ দ া কের নাট করনু য আপনার kিডট কাড eর 
কান বেকয়া পিরেশাধ pণীত করেল, pথেম আপনার ieমআi ব ােলn (যিদ থােক) তারপর আপনার পূেবর ব ােলn াnফার ব ােলn (যিদ 
থােক), তারপর খচুরা ব ােলn (যিদ থােক) eবং সবেশেষ আপনার ক াশ ব ােলn (যিদ থােক) pিত সমn  করা হেব৷ আিথক মলূ  পবূবত  
sটেমেnর তািরখ থেক ধায করা হেব o ধায করা সদু-হীন বেকয়া খচুরা ব ােলn eর kেt, aথ মূল  ধায লনেদেনর তািরখ থেক করা 
হেব৷  

আuটsািnং sটেমেn কান নগদ ব ােলn না থাকার kেt eবং কান পূববত  িববিৃতর জর না থাকেল eবং খচুরা ব ােলn বেকয়া 
sটেমেnর তািরেখ বেকয়া রািশ সmণূভােব বেকয়া তািরেখর মেধ  পিরেশািধত করা থাকেল, ব ােলেnর oপর কান আিথক মূল  ধায করা হেব 
না৷   

 

pিত মােস শধু ুসবিনm রািশ পিরেশােধর জের আপনার বেকয়া ব ােলn eর uপর aনবুত  সদু সহ পিরেশােধর ময়াদ বছেরর পর বছর দীঘ 
হেব৷ যমন, ভারতীয় মুdায় টা. 5,000 eর eক  লনেদেনর oপর সবিনm রািশর  টাকা (ভারতীয় মdুায় 200 টাকা pিত মােস সবিনm 
রািশ সােপেk) পিরেশািধত করা হেল, বেক া রািশর  পূণ পিরেশােধর জন  44 মাস পযn সম  লাগেত পাের৷ 

 

uদাহরণ 3 - কাড sটেমn – pিত মােসর 2 তািরেখ৷ 

3রা মাচ’15 – 2রা eিpল'15 eর মেধ  সmn করা লনেদেনর জন   

 

1. খচুরা k  ভারতীয় মdুায় 5000 টাকা – 5i মাচ'15 ত 

2. aনলাiেন kয় ভারতীয় মdুায় 6000 টাকা – i মাচ'15 ত 

 

aনমুােনর oপর িভিt কের য 2রা মাচ 2015 র পূববত  sটেমn হiেত কানo ব ােলn eর জর না ধরা হেয় থাকেল, কাড- হাlার তারঁ  
2রা eিpেলর sটেমেn লনেদেনর রািশ 11,000 টাকা দখেত পােবন৷ কাড- হাlােরর, 22 e eিpল 2015 পযn aথাত sটেমেnর তািরখ 
থেক 20 িদেনর মেধ  বেকয়ার সmণূ বা নূ নতম রািশ পিরেশাধ করা pে াজন৷  

aনমুান কের য কাড- হাlােরর নু নতম বেকয়া রািশ ভারতীয় মdুায় 550 টাকা (পেুরা বেকয়া রািশর 5%), 22e eিpল 2015 e 
পিরেশাধ করেল, আিথক মলূ  কাযকরী হাের ধায eবং মাট বেক া রািশ ত যkু করা হেব৷ 

কাযকরী হার pিত মােস 3.35% িবেবচনা কের, িনmরেূপ aথ িহসাব করা হেব: 
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49 িদেনর জন  5000 টাকা ব ােলেnর uপর (5i মাচ থেক 22e eিpল পযn): (3.35 * 12) * (49/365) * 5000/100 = 
ভারতীয় মুdায় 269.83 টাকা 

39 িদেনর জন  6000 টাকা ব ােলেnর uপর (15i মাচ থেক 22e eিpল পযn): (3.35*12)*(39/365)*6000/100 = ভারতীয় 
মdুায় 257.72 টাকা 

10 িদেনর জন  10450 টাকা ব ােলেnর uপর (22e eিpল থেক 2রা ম পযn): (3.35*12)*(10/365)*10450/100 = ভারতীয় 
মdুায় 115.09 টাকা 

মাট সদু = ভারতীয় মdুায় 642.64 টাকা 

বেকয়া k  রিশ, সেুদর রািশ, িফ eবং চােজর যাগফল, যিদ থােক, eবং সমs pেযাজ  কেরর মাট রািশর  িহেসব 2রা মর sটেমেn 
pিতফিলত হেব, aনমুােনর oপর িভিt কের য কাড- হাlার 3রা eিpল’15 – 2রা ম’15র মেধ  কান লনেদন কেরিন৷ 

কাড- হাlার pিত মােস সেুদর রািশ eবং pিত মােসর নূ নতম রািশ দরনু (5%) পিরেশাধ করেল িতিন 20 মােস বেকয়া শষ করেবন 
(100% / 5% - 20)৷ 

 

G. নূ নতম রািশ দরনু পেমn িনিদ  তািরেখ পিরেশাধ না করা হেল িবলিmত পেমn চাজ pেযাজ  হেব৷ 

টা.0-টা.200 মাট বেকয়া রািশর জন  িকছুi না; 

টা.200 থক বশী o টা.500 পযn মাট বেকয়ার রািশর জন  টা.100; 

টা.500 থক বশী o টা.1000 পযn মাট বেকয়ার রািশর জন  টা.200; 

টা.1000 থক বশী o টা.10,000 পযn মাট বেকয়ার রািশর জন  টা.500; 

Rs.750 মাট বেকয়া রািশ Rs. 10,000 eর বশী হেল; 

 

uদাহরণ 1 - কাড sটেমn – pিত মােসর 2 তািরেখ  

3রা জানয়ুাির’15 – 2রা ফbয়াির'15 eর মেধ  সmn করা লনেদেনর জন   

 

1. খচুরা k  ভারতীয় মdুায় টা.5000 – 5i জানয়ুাির'15 ত 

2. aনলাiন kয় ভারতীয় মdুায় টা.5000 – 15i জানুয়াির'15 ত 

 

aনমুােনর oপর িভিt কের য 2রা জানয়ুাির 2015 র পূববত  sটেমn হiেত কানo ব ােলn eর জর না ধরা হেয় থাকেল, কাড- হাlার 
তাঁর 2রা ফbয়ািরর sটেমেn লনেদেনর রািশ টা. 10,000 দখেত পােবন৷ কাড- হাlােরর 22 e ফbয়াির 2015 পযn aথাত sটেমেnর 
তািরখ থেক 20 িদেনর মেধ  বেকয়ার সmণূ বা নূ নতম রািশ পিরেশাধ করা pে াজন৷ 

22e ফbয়াির 2015 পযn কাড- হাlার কান রািশ পিরেশাধ না করেল িবলিmত পেমn চাজ টা.500 (টা.1000 থেক বশী o 
10,000 টাকা পযn) pেযাজ ৷ 

  

uদাহরণ 2 - কাড sটেমn – pিত মােসর 2 তািরেখ  

3 ফbয়াির’15 – 2 মাচ'15 eর মেধ  সmn করা লনেদেনর জন    

 

1. খচুরা k  ভারতীয় মdুায় টা.2000 – 2রা মাচ'15 ত 

2. aনলাiেন kয় ভারতীয় মdুায় টা.2500 – 19 e ফbয়াির '15 ত 
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aনমুােনর oপর িভিt কের য 2রা ফbয়াির 2015 র পূববত  sটেমn হiেত কানo ব ােলn eর জর না ধরা হেয় থাকেল, কাড- হাlার 
তাঁর  2রা ফbয়ািরর sটেমেn  লনেদেনর রািশ টা. 4,500 দখেত পােবন৷ কাড- হাlােরর 22 e মাচ 2015 পযn aথাত sটেমেnর 
তািরখ থেক 20 িদেনর মেধ  বেকয়ার সmণূ বা নূ নতম রািশ পিরেশাধ করা pে াজন৷ 

22e মাচ 2015 পযn কাড- হাlার কান রািশ পিরেশাধ না করেল িবলিmত পেমn চাজ টা. 500 (টা.1000 থেক বশী o 
10,000 টাকা পযn) pেযাজ ৷ 

 

H. oভারিলিমট চাজ – পিরেসবার িনদশন sরূপ eসিবআi কাড কাড- হাlােরর kিডট সীমা থেক বিশ লনেদেনর aনেুমাদন িদেত পাের, 
aনgুহ কের লk  করনু য বেকয়া রািশ kিডট সীমার ঊে  হেল, oভারিলিমট aে র oপর 2.5% বা টা.500, যটা বশী, oভার 
িলিমট িফ িহেসেব ধায করা হেব৷ oভার িলিমট aবsার িফ eবং / aথবা সদু চােজর eটাo eকটা কারণ হেত পাের৷ 

 

I. eক  চক বাuেnর kেt, চক রািশর  2% (নূ নতম টাকা টা.350 o সেবাc 500 টাকা) পযn ধায হেব৷ 

 

J. aন ান  চাজ: 

 

• aৈবধ চক িফ: চক রািশর 2% নূ নতম-Rs.350 - সেবাc-Rs.500/- 

• pিতsাপন কাড িফ: টা.100 

• চাজ িsপ স  িফ: টা.225 

• চক িপকআপ িফ: টা.90 

• sটেমn আহরণ িফ: টা.100 - 2 মােসর aিধক পুরেনা িববিৃতর pিত 

• ফেরন কােরিn লনেদনর িফ: 3.5%৷ 

ফেরন কােরিn লনেদন ক আieনআর e রূপাnর করেত ব ব ত িবিনম  হার িভসা / মাsার-কাড dারা িনধািরত হেব যা কস িভিtক 
eবং eসিবআi কােড eর সে  লনেদন চুিk িsর হoয়া তািরেখ তােদর dারা িনয়িntত িভিt িবিনম  হাের, eবং সi kেt লনেদেনর 
তািরখ লনেদেনর বাsিবক তািরখ থেক িভn হেত পাের৷ 3.5% বেদিশক মdুা লনেদেনর িফ িভসা/ মাsার-কাড dারা ভাগ করা 
আieনআর e রূপাnিরত রািশর  oপর pে াগ হেব৷ 

 

2. িলিমট 

kিডট িলিমট eবং ক াশ িলিমট SBICPSL aভ nরীণ kিডট মাপকা র িভিtেত কাড ধািরেদর জন  িনে াগ করা হ  (a াড-aন কাড-
হাlার pাiমাির a াকাun হাlার িহেসেব, eকi িলিমট ভাগ কের)৷ ei িলিমট কাড িবতরেণর সম  কাড- হাlার ক aবিহত করা হ ৷ 
kিডট িলিমট eবং ক াশ িলিমট pেত ক sটেমn dারা কাড- হাlারেদর aবিহত করা হ ৷ sটেমn তির করবার সমে  uপলb kিডট 
িলিমট (ব বহােরর জন  uপলb kিডট িলিমট)  sটেমেnর eক  aংশ িহসােব pদান করা হ  SBICPSL পযা kেম কাড- হাlার  দর 
a াকাun পযােলাচনা, eবং aভ nরীণ মাপকা র িভিtেত কাড- হাlার দর kিডট সীমা বিৃd বা hাস কের৷ iেc করেল কাড- হাlার তাঁর  
kিডট সীমা SBICPSL ক িলেখ eবং তােদর আ  ঘাষণার আিথক নিথ pদােনর মাধ েম বাড়ােত পােরন৷ SBICPSL, কাড- হাlার  দর 
kিডট িলিমট বিৃd িনজs িবেবচনার িভিtেত eবং pদt নতুন নিথর uপর িভিt কের কের৷ 

3. িবিলং eবং িববৃিত 

a) SBICPSL, কাডধারীেদর জমা পেমn দিখেয় eক  মািসক িববিৃত eবং শষ িববিৃত থেক কাডধারীেদর a াকাuেn খরেচর 
লনেদন পাঠায়, যিদ কাড  সম কােল সিk  থােক৷ SBICPSL রকেড থাকা মiিলং কানায় কাড a াকাuেn লনেদেনর eক  িববিৃত 
পূবিনধািরত তািরেখ মiল কের৷ 

 

b) kিডট কাড কাডধারীেদর eক  ঘূণা মান kিডট সিুবধা pদান কের থােক৷ কাডধারীেদর শধুমুাt িববিৃত ত মিুdত নূ নতম রািশ 
মিুdত পেমn তািরেখর আেগ পিরেশাধ করা uিচত৷ ব ােলেn বেকয়ার জর পরবত  িববিৃতেত টানা যেত পাের৷ কাডধারী মাট রািশ বা 
নূ নতম রািশ দরনু রািশর  বশী কান aংশ পিরেশাধ করেত পােরন৷ পূববত  িববিৃতর কান বেকয়া নূ নতম রািশ কাডধারীেদর kিডট সীমা 
aনিধক কারেণ বেকয়া ছা াo কাডধারীেদর বতমান নূ নতম রািশেত যাগ করা হেব৷ 
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নূ নতম রািশ বেক া রািশর  5% বা 200 টাকা (যটা বশী) pাস সব pেযাজ  কর eবং ieমআi (শধুমুাt ieমআi িভিtক পেণ র kেt) 
রািশ হেব৷ aভারিলিমট (oিভeল) রািশ kিডট সীমা aিতkাn করেল eমeিড eর মেধ  anভুk হেব৷ পূববত  িববিৃতর কান বেক া, যিদ 
থােক, সবিনm পিরমােণ anভুk হেব৷ 

 

c) কাডর বেকয়া পিরেশাধ পরবত  sটেমেn sীকৃত হেব৷ 

 

d) কাডধারীেদর বেকয়া পেমn, সব নূ নতম রািশ দরনু (যা, সব pেযাজ  কর + ঋণ পিরকlনা গিুলর ieমআi+ বেকয়া রািশর  
5%), িফ o aন ান  চাজ, সেুদর চাজ, sানাnিরত বেকয়া ব ােলn, kয় বেকয়া eবং aিgম নগদ সেমত ei kেম সমn  করা হেব৷   

 

e) কাড a াকাuেnর pিত পেমn িনmিলিখত কানo uপাে i করা যেত পাের: 

িববিৃতর িবপরীত িপেঠ দo া মiিলং কানােয় eক  চক বা াফট মiিলং dারা৷ 

আপনার শহর বা মেনানীত sট ব াংক শাখােত sািপত eসিবআi কাড প বেk eক  চক বা াফট প কের৷ 

চক / াফট "eসিবআi কাড নmর xxxxxxxxxxxxxxxx" দoয়া uিচত৷ 

iিসeস: পেমnস pধান শহরগেুলােত iেলkিনক িk ািরং িসেsম (iিসeস) eর মাধ েম করা যেত পাের৷ 

 

f) eসিবআi কাড মািসক িববিৃতর িবপরীত িপেঠ eবং eসিবআi কাড oে বসাiেট, বেকয়া িবল পেমn করবার িবিভn মাধ ম 
uপলb কের৷ 

 

g) িবিলং িববাদ: িববিৃতর সমs িবষ বs িববিৃত তািরেখর 30 িদেনর মেধ  কাডধারীেদর কানo  aসাম েস র সmেক SBICPSL 
ক aবগত করা uিচত eবং ei aস িত SBICPSL dারা সত  বেল িচি হত হoয়া দরকার, aন থায় কাডধারীেদর dারা গহৃীত বিল া গণ  
করা হেব৷ ei ধরেনর তথ  pািpর পর, SBICPSL asা ী িভিtেত কাডধারীেদর িবরেুd aিভেযাগ করেত পাের৷ পরবত  তদn শষ হo ার 
পের, aিভেযােগর দা  কাডধারীেদর িবপেk হেল, আহরণ চােজর খরচ িsপ চাজ সহ, aিভেযাগ, পরবত  িববিৃতেত aিভেযাগ িsপ pিত 
টা.225 টাকা িহেসেব পনুবহাল করা হেব৷ 

 

h) gাহক aিভেযাগ িন িt: সমs aিভেযাগ পাঃ ব াগ 28 - িজিপo, ন া িদিl – 110001 aথবা 

 Nodalofficer@sbicard.com e iেমiল কের, নাডাল aিফসার ক িচিhত করা uিচত৷ 

 

i) যাগােযােগর িববরণ: 

সমs ফান থেক: 39 02 02 02 (আপনার শহেরর uপসগ eস িড কাড, মাবাiল থেক করবার জন  ব াবহার করনু) 

িবeসeনeল / eম eনeল থেক: 1860 180 1290/1800 180 1290  

eসিবআi রল kিডট কােডর জন : ভারেতর যেকােনা sান থেক eসিবআi রল kিডট কাড হl-লাiেন যাগােযাগ করনু৷ 

সমs ফান থেক: 39 02 12 12  (আপনার শহেরর uপসগ eস িড কাড, মাবাiল থেক করবার জন  ব বহার করনু) 

িবeসeনeল / eম eনeল থেক: 1800 180 1295 

 

িচ পেtর জন : মiল eর মাধ েম, ম ােনজার ক িলেখ - gাহক সবা, SBI Cards & Payment Services Pvt. Ltd., িডeলeফ iনিফিন  
টাo ার, টাo ার িস, 12 তলা, bক 2, িবিlং 3, িডeলeফ সাiবার িস  গরুগাঁo-122002 (হির ানা) ভারত www.sbicard.com বা পা. 
ব াগ 28 - িজিপo, ন া িদিl – 110001 e করন৷ 

Feedback@sbicard.com e িলেখ iেমiল eর মাধ েম করন৷ 
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4. িডফl 

িডফেlর kেt, কাডধারীেদর পাs, ফ াk, টিলেফান, i-মiল, eসeমeস মেসিজং eবং / aথবা তৃতী  পk িনে ািজেতর dারা মেন কিরে  
িদেত, কাড a াকাuেnর কানo বেকয়া িন িtর জন  সম  সম  aনsুারক eবং aনসুরণ পাঠােনা হেব৷ খাজনা সংgেহ িনযkু কান তৃতী  
পেkর uপর কাড aফ কnাk সmূণরূেপ মেন চলার িনেদশ হেব৷ 

 

pভািবত িকn eখেনা কাড a াকাuেn চাজ না করা কানo চাজ পিরমাণ, কাড a াকাuেnর মাট বেকয়া সহ, pাথিমক কাডধারীেদর 
দuিল া বা মৃতু র কারেণ SBICPSL ক aিবলেm eবং পূণ pেদ  হে  যােব, eবং কাড a াকাun aিবলেm বািতল হেব৷ pাথিমক 
কাডধারীেদর eেsট কাড a াকাuেnর কানo বেকয়া pিত াপেনর জন  দা ী হেব eবং বেকয়া পনুরdুাের যথােযাগ  আiিন িফ eবং খরচ সহ 
সব খরচ বাবদ SBICPSL ক kিতপূরণ দেব৷ ঋেণর িন িমত িকিs পিরেশােধ aেপkারত, pাp করবার uেdেশ , SBICPSL তার িন ntক 
হাের আিথক মূল  আেরােপ aব াহত থকেব, aিভিহত করা হল৷ 

 

5. কাডধারীেদর aবসান / pত াহার 

a) কাডধারীরা SBICPSL ক িলেখ বা eসিবআi কাড হl-লাiন e আhান কের, eবং আ াআি  ভােব কাড (গিুল) কেট য কানo 
সমে  চুিk শষ করেত পাের৷ a াড aন কাড সহ সকল কাড িলিখত aনেুরােধর িভিtেত বািতল করা হেব৷ পেমn কাড a াকাuেn 
সব বেকয়া রািশ সমাপেনর পর aবসান কাযকর হেব৷ বািষক যাগদান বা নবা ন িফ কান আনপুািতক হাের ফরত pদান করা হেব 
না৷ 

 

b) eছা াo SBICPSL, সীিমত, িবন  বা SBICPSL যিুkস ত-ভােব ব বসা বা িনরাপtার কারেণ eবং / aথবা কানo আiন 
pে াগকারী সংsার aনেুরােধ, pে াজন মেন করেল পবূবত  না শ ছা াi য কান সমে  কাডধারীেদর a াকাun ব বহার sিগত করেত 
পাের, eবং / aথবা কানo সরকাির কতৃপk eবং / aথবা আiন o pিবধােনর aধীেন আেবদেন, SBICPSL o তার gাহক uভেয়র 
জন i pেযাজ ৷ কাডধারীরা পেমn িডফl বা বিধত kিডট সীমা aিতkম করেল SBICPSL, kিডট কােডর সিুবধা sিগত করেত 
পাের৷ কাড চুিk শষ হo ার পের ব বহার করা uিচত ন  বা কাড a াকাun ব বহার sিগত করা হেব৷ 

 

c) ei ধরেনর পিরিsিতেত, কাডধারীেদর ( িডফl বা আiন dারা pে াজনী  aন ান  না শ সােপেk) aিবলেm SBICPSL a াকাuেn 
মাট aিন n িsিত aবশ i িম েয় িদেত হেব৷ সমs লনেদন eবং eখেনা a াকাuেn চাজ হয়িন aন ান  রািশ সহ SBICPSL চুিkর 
aধীেন সব রািশ anভুk করা হল৷ সব ধরেনর পাoনা কাডধারীেদর dারা না িম েয় দoয়া পযn কাডধারীেদর a াকাun বn িহসােব 
িবেবচনা করা হেব না৷ 

 

6. কাড হারােনা / চুির / aপব বহােরর জন   

a) pাথিমক বা কান aিতিরk kিডট কাড হািরে  গেল কাডধারীেদর কান সেnহভাজেনর জন  বা kিডট কাড aনমুিত ছা া ব বহার 
করা হেc, চুির, িবকৃত, পাiিন কারেণ, eসিবআi কাড হl-লাiন e যত তা াতাি  সmব SBICPSL সােথ যাগােযাগ করা uিচত৷ 
eকবার কাড হািরে  গেছ িরেপাট করা হেল,  পরবত কােল কাডধারীেদর dারা পাo া গেল য কানo পিরিsিতেত ব বহার করা uিচত 
ন , eবং কাডধারীেদর কাড aেধক আ াআি  কাটা uিচত৷ 

 

• কাডধারীরা eছা াo আiিভআর বা আমােদর oে বসাiেট www.sbicard.comor eসeমeস িভিtক সবার মাধ েম aিবলেm কাড 
bক করেত পােরন৷ 

• আপনার রিজsাড মাবাiল নmর থেক 5676791 e eসeমeস eর মাধ েম আপনার হািরে  / চুির যাoয়া কাড, শধু ু eকটা 
eসeমeস bক XXXX eর মাধ েম aবেরাধ করেত পােরন৷ (XXXX  = আপনার কােডর নmেরর শষ 4  সংখ া)৷ যিদ 
আপনার aনেুরােধর 5 িমিনেটর মেধ  eক  িনি তকরণ eসeমeস না পান, তাহেল, কাড aবরdু করা হে েছ, দ া কের 
িবেবচনা করেবন না৷ আপনার কাড aিবলেm aবেরাধ করেত eবং কান aপব বহার e ােত সাহায  লাiেন কল করনু৷ 

b) SBICPSL ক pিতেবদেনর পূেব কাড a াকাuেn যথােযাগ  কানo লনেদেনর জন  SBICPSL দা ী বা দা বd না, eবং kিতর জন  
পুরপিুর কাডধারীেদর দা বd হেত হেব৷ SBICPSL dারা kিতর স ক িবjিp pািpর পর, কাডধারীেদর eর পরবত  দা  সেবাc Rs. 
1000 পযn সীিমত৷ (eসিবআi গাl কাডধারীেদর জন  শূন )৷ কাড হারােনা বা চুিরর সmেক SBICPSL ক jাপক ছা াo, 
কাডধারীেদর পিুলেশ kিডট কাড (গিুল) চুিরর িরেপাট eবং eক  eফআiআর দাে র করেত হেব৷ কাডধারীেদর সmিত, aথবা eক  
aিতিরk কাড- হাlােরর সmিতেত কাড বা িপন aপব বহার কের সমs kিতর জন  কাডধারীেদর দা ী হেত হেব৷  
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c) কাডধারীেদর জািল ািতর জন  সমs kিতর দা ী হেত হেব৷ কাডধারীেদর যিুkস ত aযেtর জন , যথােযাগ  সমs kিতর দা  িনেত 

হেব। কাডধারীেদর SBICPSL dারা িনিদ  সরুkা aনসুরণ করেত ব থ হেল eটা pেযাজ  হেত পাের৷ 

 

d) SBICPSL, কাডধারীেদর বা কান aিতিরk কাডধারীেদর uেlখ ছা াi, পুিলশ বা aন ান  সংি  কতৃপেkর কােছ কাড বা িপন k , 
চুির বা aপব বহােরর সmেক pাসি ক িবেবচনা কের য কান তথ  িদেত পাের৷ 

 

e) আপনার kিডট কাড a াকাuেn যাগােযােগর িববরেণ পিরবতন িসেsেমর মেধ  আপনার নতুন বা পবূবত  যাগােযােগর িববরেণ jািপত 
করা হেব৷ আমােদর রকেড আপনার বতমান যাগােযােগর িববরণ আপেডট রাখেত পরামশ দoয়া হল৷ 

 

7. uেnাচন 

কাডধারীরা  SBICPSL-eর ei aিভpা  ক, য কানo না শ ছা াi য কান িবদ মান বা ভিবষ েত ঋণ সংsার সে  কাডধারীেদর তথ  
ভাগ করার জন  aনেুমািদত কের, eবং ei ধরেনর তথ  কাডধারীেদর পারফরেমn / িডফl aিধকাের iিতবাচক বা নিতবাচক হেত পাের 
য, sীকার কের৷ ei ধরেনর আপেডট kিডট বু েরা pিতেবদেন pিতফিলত হেত 45-60 িদন সম  লাগেত পাের৷ 

Credit Information Bureau India Ltd. (CIBIL), ভারতী  আিথক ব বsার কাযকািরতা eবং িsিতশীলতার unিতর জন  ভারত সরকার o 
ভারেতর (আরিবআi) িরজাভ ব াংেকর eক  uেদ াগ৷ eটা ব াংক o আিথক pিত ােনর মেধ  তথ  িবিনমে র জন  eক  কাযকর pিk া 
pদােনর ভরতী  িরজাভ ব াংক eর pেচ ার সে  স িতপূণ, যার ফেল িবিভn pিত ান থেক ভাল kিডট শতাবলী পেত কাডধারীরা সkম 
হেব৷ 

কাডধারীরা SBICPSL ক কাডধারীেদর তথ  ভাগ করার জন  aনেুমািদত sীকার কের, eছাড়াo আিথক pিত ান, িনে াগকতার সে  পেমn 
eবং কাড a াকাun, যাচাi eবং aন ান  pশাসিনক পিরেষবার স ক িনবােহর জন  SBICPSL dারা িনে ািজত aন ান  তৃতী  পেkর কােছ 
িডফl সহ৷ 

SBICPSL মােক ং eবং িবিভn পণ  eবং SBICPSL বা তার gপ কাmািন, aধীনs কাmািন, aনেুমাদনকারী eবং /aথবা সহেযাগীেদর 
সবা pদােনর uেdেশ , SBICPSL কানo িপতা বা মাতা, সাবিসিড াির, শাখা বা সহেযাগীর সে  কাডধারীেদর তথ  ভাগ কের িনেত পাের৷ 

eসিবআi কােডর গরুtুপণূ শতাবলী eছা াo www.sbicard.com e পাo া যা ৷ 

1: চাজ সূিচ 

 

িফ   
যাগদােনর িফ (eক কালীন)  টা. 4999 টাকা পযn   
বািষক িফ (pিত বছর)  টা. 4999 টাকা পযn 
যাগ িফ  (pিত বছর)  শনূ
   

ekেটেnড kিডট 
সেুদর িবনামূেল  kিডট সম কাল  20-50 িদন (শধুুমাt খচুরা k  eবং আেগর মােসর বেকয়া ব ােলn পরুাপিুর 

পিরেশািধত হেল pেযাজ )  
আিথক মূল  # 
 

লনেদেনর তািরখ থেক 3.35% িপe (40.2% িপe) পযn 

িনধািরত নূ নতম রািশ কর + i eম আi (ঋেণর kেt) 
  
ক াশ eডভাn  
  
 
ক াশ eডভাn িলিমট 

kিডট িলিমট 80% পযn (গাl eবং টাiটািন াম কােডর জন  12 হাজার / িদন 
সেবাc o pা নাম eবং িসেgেচর কােডর জন  15হাজার / িদন) 

িবনামেূল  kিডট সম কাল শনূ  
আিথক মূল  # pত াহােরর তািরখ থেক 3.35% িপe (40.2% িপe) পযn 
ক াশ eডভাn িফ  
eসিবআi e eম / aন ান  দশী  e eম 2.5% -   টা. 300 নূ নতম 
আnজািতক e eম 3.0% -   টা. 300 নূ নতম 
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সমs pেযাজ  কর সেবাপির িফ, সদু o চােজর uপর ধায করা হেব 

কাড- হাlার a াকাuেnর সমs পেমn, নূ নতম বেকয়া রািশ (যা সব pেযাজ  কর + ঋণ পিরকlনার uপর ieমআi + মাট বেকয়ার 5% সেমত), 
িফ o aন ান  চাজ, সেুদর চাজ, বেকয়া ব ােলn sানাnর, k  বেকয়া eবং aিgম ক াশ, ei kম aনযুা ী িন িt িনধািরত করা হেব৷ 

* 
# কাড ফাiনাn চাজ পিরবতনশীল eবং কাড- হাlােরর ব বহার eবং পেমn প াটােনর uপর িভিt কের করা হেব eবং ম াদী পযােলাচনা সােপেk৷ 

  

aন ান  চাজ o িফ  

ক াশ o িস টা. 100
 

চক তালার জন  টা. 90 
চক বাun / aৈবধ চক  চক রািশর  2% (নূ নতম  টা. 350 o সেবাc  টা. 500) 
িববিৃত আহরণ টা. 100 pিত িববিৃত (> 2 মাস পরুেনা) 
চাজ িsপ আহরণ টা. 225 pিত চাজ িsপ 
লট  পেমn টা. 0- টা. 200 মাট রািশর জন  শনূ ; 
 টা. 100 মাট বেকয়া রািশ  টা. 200 থেক  টা. 500   

টা. 200 মাট বেকয়া রািশ  টা. 500 থেক  টা. 1000 পযn 
 টা. 500 মাট বেকয়া রািশ  টা. 1000 থেক  টা. 10,000 পযn 
 টা. 7500 মাট বেকয়া রািশ  টা. 10,000 
  
oভার িলিমট oভার িলিমট রািশর 2.5% ( টা. 500 নূ নতম  ) 
কাড ির-pসেমn টা. 100 
iমােজিn কাড ির-pসেমn 
(িবেদেশ) pকৃত খরচ ($ 175 নূ নতম) 
ফেরন কােরিn ােnকশন কনভাসন মাক-আপ: 3.5% 
পনুঃ-kয় িফ পুরsারগিুল টা. 99 

  
aিধভার  
রলপথ েকট - রল কাunার 30 + লনেদন রািশর 2.5% 
রলপথ েকট - www.irctc.co.in  লনেদন রািশর 1.8% + সািভস চাজ, যমন pেযাজ  

  
 
 
পে াল o aন ান  পণ  / সবা িবিkর জন   
পে াল পাm e 

িসেgেচর o pা নাম কােডর জন  kিডট কাড a াকাun pিত িববিৃত চk pিত 
সবািধক aিধভার টা. 250; সমs aন ান  কাড জন  kিডট কাড a াকাun pিত 
100 

 
 িসেgেচর o pা নাম কােডর জন  kিডট কাড a াকাun pিত িববিৃত চk pিত 

সবািধক aিধভার টা. 250; সমs aন ান  কাড জন  kিডট কাড a াকাun pিত 
100  

  
 লনেদন রািশর 2.5% (নূ নতম10 টাকা) লনেদন রািশ  < টা. 500  জন   

eবং >  টা. 4,000 িসেgেচর o pা নাম কাড জন ; রািশ <টা. 500 eবং >   
টা. 3,000 সমs aন ান  কােডর জন   

  
শেুl লনেদন রািশর 2.25% ( টা. 75 নূ নতম) 


