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nnસૌથી મહત્વપરૂ્ણ નિયમો અિે શરતો એસબીઆઈ કાર્ણ  
 

૧. ફી અિે ખર્ણ  

એ. જોર્ાયા ફી, વાનષિક ફી અિે રરન્યઅુલ ફી  

 એસબીઆઈ કે્રર્ીટ કાર્ણ (એસબીઆઈ કાર્ણ) પર જોર્ાયા ફી, વાનષિક ફી અિે રરન્યઅુલ ફી લાગ ુપરે્ છે. આ ફી એક 
કાર્ણધારકથી બીજા કાર્ણધારક માટે અિે દરેક ઓફર માટે  અલગ અલગ હોઈ શકે છે. તેિા નવશે કાર્ણધારકિે કે્રર્ીટ કાર્ણ 
માટે અરજી કરતી વખતે જર્ાવવામાાં આવશે. લાગ ુપર્તી જોર્ાયા અિે વાનષિક ફી સીધી જ કાર્ણધારકિા ખાતામાાં 
ઉધારવામાાં આવે છે અિે તેિે જે મરહિામાાં ઉધારવામાાં આવી હોય તે મરહિાિા કાર્ણ સ્ટેટમેન્ટમાાં દશાણવવામાાં આવશે. 
પ્રાથનમક કાર્ણધારક દ્વારા લેવામાાં આવતા અનતરરક્ત કાર્ડ ણસ માટે અલગથી ફી લેવામાાં આવે છે. 
 

બી. કેશ એર્વાન્સ ફી  

 કાર્ણધારક કટોકટીિા સમયમાાં કાર્ણિો ઉપયોગ કરીિે ભારતમાાં એટીએમ/કેશપોઈન્્સ અથવા નવદેશમાાં 
એટીએમમાાંથી રોકર્ મેળવવા માટે કરી શકે છે. તમામ આવાાં ખર્ણ ઉપર લેવર્દેવર્ ફી લગાવવામાાં આવશે અિે તેિે 
કાર્ણધારકિા આગામી સ્ટેટમેન્ટમાાં દશાણવવામાાં આવશે. ઘરેલ ુએસબીઆઈ એટીએમ/કેશપોઈન્્સ ખાતે ૨.૫% અથવા 
રૂ.૩૦૦, બાંિેમાાંથી જ વધ ુ હોય તે, લેવર્દેવર્ ફી તરીકે, અિે અન્ય ઘરેલ ુએટીએમ ખાતે ૨.૫% અથવા રૂ.૩૦૦ 
બાંિેમાાંથી જે વધ ુ હોય તે, તથા આંતરરાષ્ટ્રીય એટીએમ ખાતે ૩% અથવા રૂ. ૩૦૦ બાંિેમાાંથી જે વધ ુ હોય તે 
લગાવવામાાં આવશે. લેવર્દેવર્ ફી એસબીઆઈ કાર્ડ ણસ એન્ર્ પેમેન્ટ સનવિનસસ પ્રાઈવેટ િલનમટેર્ 
(એસબીઆઈસીપીએસએલ)િી મિસફૂીિે અધીિ છે. તમામ કેશ એર્વાન્સીસ માટે પર્ નવથડ્રોઅલિી તારીખથી 
સમાધાિિી તારીખ સધુી સેવા-ખર્ણ લગાવવામાાં આવે છે. સેવા-ખર્ણ હાલમાાં પ્રનત માસ ૩.૩૫% [૪૦.૨% પ્રનત વષણ] 
સધુીિો છે અિે તેમાાં પરરવતણિ એસબીઆઈસીપીએસએલિી મિસફૂીિે અધીિ છે. 
 

સી. ઓટીસી ફી  

 કાર્ણધારક પસાંદગીિી એસબીઆઈ બેંક શાખાઓ, એસબીઆઈ એસોનસએ્સ બેંક શાખાઓમાાં જઈ શકે છે, અિે પે-
ઈિ-સ્સ્લપમાાં કે્રર્ીટ કાર્ણ િાંબર તથા રકમ દશાણવીિે અિે તેિે શાખાિા કાઉન્ટર પર જમા કરાવીિે એસબીઆઈ કાર્ણિી 
લેર્ી રકમ ચકૂવી શકે છે. આપિા િબલિી ચકૂવર્ી બાદ તરત એક તત્કાલ ચકૂવર્ી સ્વીકૃનત રસીદ આપવામાાં 
આવશે. આ સેવા રૂ.૧૦૦ + લાગ ુપર્તા તમામ કરવેરા ચકૂવવા પર ઉપલબ્ધ છે. 

   
ર્ી. ખર્ણ (ર્ાર્જિસ) 

૧. કાર્ણધારકો દ્વારા કાર્ણધારકિે એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા આપવામાાં આવેલ નવનશષ્ટ્ટ સેવાઓ માટે 
અથવા કાર્ણધારક દ્વારા તેિા કાર્ણ ખાતાિા સાંદભણમાાં થયેલ રુટટુી માટે સમય સમય પર લાગ ુપર્ી શકે તેવા ખર્ણ 
અિે ફી, ચકૂવવાપાત્ર છે. 
૨. કોઈપર્ ર્ાર્જિસ અથવા ફીમાાં સમય સમય પર સધુારાવધારા કરવાિો અથવા કોઈ િવા ર્ાર્જિસ કે ફી 
લગાવવાિો અનધકાર જાળવી રાખે છે, જે યોગ્ય સમજવામાાં આવે તે, અલબત્ત કાર્ણધારકિે યોગ્ય સરૂ્િા આપીિે.  

 

ઈ. વ્યાજ મકુ્ત છૂટિી અવનધ  
વ્યાજ મકુ્ત ઋર્ અવનધ ૨૦ થી ૫૦ રદવસિી વચ્ર્ેિી હોઈ શકે છે, વેપારી દ્વારા કરાયેલ દાવાઓિી રજૂઆતિે 
અધીિ. જોકે, આ ત્યારે લાગ ુપર્તી િથી જો અગાઉિા મરહિાિી નસલક સાંપરૂ્ણપર્ે ચકૂવાઈ ગઈ િથી અથવા 
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જો કાર્ણધારકે કોઈ એટીએમ/કેશ પોઈન્ટ પરથી રોકર્ મેળવેલ છે. 
 

એફ. િાર્ાાંકીય ર્ાર્જિસ (સનવિસ ર્ાર્જિસ) 

 જો કાર્ણધારક તેિી નસલક સાંપરૂ્ણપર્ે િ ચકૂવવાનુાં પસાંદ કરે છે તેવા રકસ્સામાાં લેવર્દેવર્િી તારીખથી તમામ 
લેવર્દેવર્ો ઉપર માનસક ટકાવારી દરે િાર્ાાંકીય ર્ાજીસ ચકૂવવાપાત્ર છે, અિે કાર્ણધારક દ્વારા લેવામાાં આવેલ તમામ 
કેશ એર્વાન્સીસ ઉપર, જયાાં સધુી તે પરત ચકૂવવામાાં આવતા િથી ત્યાાં સધુી. કાર્ણ વ્યાજ દર ગનતશીલ છે અિે તે 
કાર્ણધારકિા ઉપયોગ તથા ચકૂવર્ી શૈલી પર આધારરત રહશેે તથા તે સમયાાંતરે સમીક્ષાિે અધીિ છે. િાર્ાાંકીય 
ર્ાર્જિસિો દર લેવર્દેવર્િી તારીખથી મહત્તમ ૩.૩૫% પ્રનત માસ [૪૦.૨% પ્રનત વષણ] સધુી વધી શકે છે. િાર્ાાંકીય 
ર્ાર્જિસ, જો ચકૂવવાપાત્ર છે, સેવા કરિી વસલૂીિે અધીિ છે અિે કાર્ણ પરિી દેર્ી રકમ પરૂ્ણપર્ે ચકૂવવામાાં આવતી 
િથી ત્યાાં સધુી કાર્ણધારકિા ખાતામાાં ઉધારવામાાં આવે છે. 
 

એ. કેશ એર્વાન્સીસ પરિા િાર્ાાંકીય ર્ાજીસ લેવર્દેવર્િી તારીખથી લાગ ુપરે્ છે જયાાં સધુી પરૂ્ણ ચકૂવર્ી કરવામાાં 
આવતી િથી. 

ઉદાહરણ ૧ - કાર્ણ સ્ટેટમેન્ટ તારીખ - દરેક મરહિાિી ૧૫ મી તારીખ. 

લેવર્દેવર્ ૧૬ જૂિ, ૧૫ - ૧૫ જુલાઈ, ૧૫ વચ્ર્ે થયુાં  

૧.  ૨૦ મી જૂિ,૧૫ િા રોજ - રૂ.૫૦૦૦ િી રરટેલ ખરીદી  

૨.  ૧૦ મી જુલાઈ, ૧૫ િા રોજ - રૂ.૭૦૦૦ કેશ નવથડ્રોઅલ  

ધારી લઈએ ૧૫મી જૂિ, ૨૦૧૫ િા સ્ટેટમેન્ટમાાંથી કોઈ નસલક આગળ લઈ જવામાાં આવી િથી, કાર્ણધારકિે તેનુાં ૧૫ 
મી જુલાઈનુાં સ્ટેટમેન્ટ મળશે જેમાાં રૂ.૭,૦૦૦ કેશ નવથડ્રોઅલ પર લાગ ુપર્તા દરે ૫ રદવસિા િાર્ાાંકીય ર્ાર્જિસિી 
સાથે રૂ.૧૨,૦૦૦િી લેવર્દેવર્ો દશાણવાઈ છે. કાર્ણધારકે લેર્ી રકમ સામે ૫મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૫ સધુીમાાં ચકૂવર્ી કરવી 
જરૂરી છે, એટલે કે સ્ટેટમેન્ટિી તારીખથી ૨૦ રદવસમાાં, સમગ્ર રકમ અથવા લઘતુ્તમ બાકી રકમ, આ બાંિેમાાંથી 
કોઈપર્ એક. કૃપયા યાદ રાખો કે આપિા કે્રરર્ટ કાર્ણ લેર્ાાં સામે કરવામાાં આવેલ કોઈપર્ ચકૂવર્ીમાાંથી પહલેાાં 
તમારા ઈએમઆઈ નસલક (જો કોઈ હોય તો) સામે, ત્યાર બાદ બેલેન્સ રાન્સફર નસલક (જો કોઈ હોય તો), રરટેલ 
નસલક (જો કોઈ હોય તો) લેવામાાં આવશે અિે અંતમાાં આપિી રોકર્ નસલક (જો કોઈ હોય તો) સામે તેિો મેળ 
બેસાર્વામાાં આવશે. િાર્ાાંકીય ર્ાર્જિસિે અગાઉિા સ્ટેટમેન્ટિી તારીખથી લાગ ુ કરવામાાં આવશે, વ્યાજ નવિા 
લગાર્વામાાં આવેલ લેર્ી રરટેલ નસલકિા રકસ્સા નસવાય, જયાાં િાર્ાાંકીય ર્ાર્જિસ લેવર્દેવર્િી તારીખથી લાગ ુ
કરવામાાં આવે છે. 

જો સ્ટેટમેન્ટ લેર્ાાંમાાં કોઈ રોકર્ નસલક િથી અિે તેિે અગાઉિા સ્ટેટમેન્ટમાાંથી આગળ લાવવામાાં આવી િથી તથા 
ચકૂવર્ી કરવાિી તારીખ સધુીમાાં સ્ટેટમેન્ટ તારીખ પર સાંપરૂ્ણ બાકી રહલે રરટેલ નસલક ચકૂવી દેવામાાં આવી છે, તેવા 
રકસ્સામાાં આવી નસલકો પર કોઈ િાર્ાાંકીય ર્ાર્જિસ લગાવવામાાં આવતા િથી. 

ઉદાહરણ ૨ - કાર્ણ સ્ટેટમેન્ટ તારીખ - દરેક મરહિાિી ૨ જી તારીખ. 

લેવર્દેવર્ ૩ જી જાન્ય,ુ ૧૫ - ૨ જી ફેબ્ર,ુ ૧૫ વચ્ર્ે થયુાં  

૧.  ૫ મી જાન્ય,ુ૧૫ િા રોજ - રૂ.૧૦૦૦૦ િી રરટેલ ખરીદી  
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૨.  ૧૫ મી જાન્ય,ુ ૧૫ િા રોજ - રૂ.૩૦૦૦૦ િી ઓિલાઈિ ખરીદી   

ધારી લઈએ ૨ જી જાન્યઆુરી, ૨૦૧૫ િા સ્ટેટમેન્ટમાાંથી કોઈ પહલેાાંિી નસલક આગળ લઈ જવામાાં આવી િથી, 
કાર્ણધારકિે તેનુાં ૨ જી ફેબ્રઆુરીનુાં સ્ટેટમેન્ટ મળશે જેમાાં રૂ.૪૦,૦૦૦ િી લેવર્દેવર્ દશાણવાઈ હશે. કાર્ણધારકે લેર્ી રકમ 
સામે ૨૨ મી ફેબ્રઆુરી, ૨૦૧૫ સધુીમાાં ચકૂવર્ી કરવી જરૂરી છે, એટલે કે સ્ટેટમેન્ટિી તારીખથી ૨૦ રદવસમાાં, સમગ્ર 
રકમ અથવા લઘતુ્તમ બાકી રકમ, આ બાંિેમાાંથી કોઈપર્ એક. કૃપયા યાદ રાખો કે આપિા કે્રરર્ટ કાર્ણ લેર્ાાં સામે 
કરવામાાં આવેલ કોઈપર્ ચકૂવર્ીમાાંથી  પહલેાાં તમારા ઈએમઆઈ નસલક (જો કોઈ હોય તો) સામે, ત્યાર બાદ બેલેન્સ 
રાન્સફર  નસલક (જો કોઈ હોય તો), રરટેલ નસલક (જો કોઈ હોય તો) લેવામાાં આવશે અિે અંતમાાં  આપિી રોકર્ 
નસલક (જો કોઈ હોય તો) સામે તેિો મેળ બેસાર્વામાાં આવશે. િાર્ાાંકીય  ર્ાર્જિસિે અગાઉિા સ્ટેટમેન્ટિી 
તારીખથી લાગ ુકરવામાાં આવશે, વ્યાજ નવિા લગાર્વામાાં  આવેલ લેર્ી રરટેલ નસલકિા રકસ્સા નસવાય, જયાાં 
િાર્ાાંકીય ર્ાર્જિસ લેવર્દેવર્િી તારીખથી લાગ ુકરવામાાં આવે છે. 

 

 જો સ્ટેટમેન્ટ લેર્ાાંમાાં કોઈ રોકર્ નસલક િથી અિે તેિે અગાઉિા સ્ટેટમેન્ટમાાંથી આગળ  લાવવામાાં આવી િથી 
તથા ચકૂવર્ી કરવાિી તારીખ સધુીમાાં સ્ટેટમેન્ટ તારીખ પર સાંપરૂ્ણ  બાકી રહલે રરટેલ નસલક ચકૂવી દેવામાાં આવી છે, 
તેવા રકસ્સામાાં આવી નસલકો પર કોઈ  િાર્ાાંકીય ર્ાર્જિસ લગાવવામાાં આવતા િથી. 
 

દર મહહને માત્ર લઘતુ્તમ ચકૂવણી કરવાથી આપની લેણી સિલક પર અનવુર્તી વ્યાજ ચકૂવણી િાથે પનુ:ચકૂવણી વર્ષો 
સધુી લબંાઈ જશે. ઉદાહરર્ તરીકે, રૂ.૫,૦૦૦િા લેવર્દેવર્ પર, જો લઘતુ્તમ લેર્ી રકમ દર મરહિે ચકૂવવામાાં આવે 
છે (દર મરહિે રૂ.૨૦૦ િી લઘતુ્તમ રકમિે અધીિ), સાંપરૂ્ણ લેર્ી રકમ ચકૂવવા માટે ૪૪ વષણિો સમય લાગશે. 

ઉદાહરણ ૩ - કાર્ણ સ્ટેટમેન્ટ તારીખ - દરેક મરહિાિી ૨ જી તારીખ. 

 લેવર્દેવર્ ૩ જી માર્ણ, ૧૫ - ૨ જી એનપ્રલ, ૧૫ વચ્ર્ે થયુાં  

  ૧.  ૫ મી માર્ણ,૧૫ િા રોજ - રૂ.૫૦૦૦ િી રરટેલ ખરીદી  

  ૨.  ૧૫ મી માર્ણ, ૧૫ િા રોજ - રૂ.૬૦૦૦ િી ઓિલાઈિ ખરીદી   

ધારી લઈએ ૨ જી માર્ણ, ૨૦૧૫ િા સ્ટેટમેન્ટમાાંથી કોઈ પહલેાાંિી નસલક આગળ લઈ જવામાાં આવી િથી, કાર્ણધારકિે 
તેનુાં ૨ જી એનપ્રલનુાં સ્ટેટમેન્ટ મળશે જેમાાં રૂ.૧૧,૦૦૦ િી લેવર્દેવર્ દશાણવાઈ હશે. કાર્ણધારકે લેર્ી રકમ સામે ૨૨ મી 
એનપ્રલ, ૨૦૧૫ સધુીમાાં ચકૂવર્ી કરવી જરૂરી છે, એટલે કે સ્ટેટમેન્ટિી તારીખથી ૨૦ રદવસમાાં, સમગ્ર રકમ અથવા 
લઘતુ્તમ બાકી રકમ, આ બાંિેમાાંથી કોઈપર્ એક. 

ધારી લઈએ કાર્ણધારક ૨૨ મી એનપ્રલ, ૨૦૧૫ િા રોજ રૂ.૫૫૦ (કુલ લેર્ી રકમિા ૫%)િી લઘતુમ લેર્ી રકમિી 
ચકૂવર્ી કરે છે, અસરકારક દરે િાર્ાાંકીય ર્ાર્જિસ લગાર્વામાાં આવશે અિે કુલ લેર્ી રકમમાાં ઉમેરવામાાં  આવશે. 
પ્રનત માસ ૩.૩૫%િો અસરકારક દર ધ્યાિમાાં લેતાાં, િાર્ાાંકીય ર્ાિિી ગર્તરી િીર્ે મજુબ કરવામાાં આવશે: 
 

રૂ. ૫૦૦૦ િી નસલક પર (૫ મી માર્ણથી ૨૨ મી એનપ્રલ) ૪૯ રદવસો માટે:  

(૩.૩૫*૧૨) *(૪૯/૩૬૫) *૫૦૦૦/૧૦૦ = રૂ. ૨૬૯.૮૩ 

 

રૂ. ૬૦૦૦ િી નસલક પર (૧૫ મી માર્ણથી ૨૨ મી એનપ્રલ) ૩૯ રદવસો માટે:  
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(૩.૩૫*૧૨) *(૩૯/૩૬૫) *૬૦૦૦/૧૦૦ = રૂ. ૨૫૭.૭૨  
રૂ. ૧૦૪૫૦ િી નસલક પર (૨૨ મી એનપ્રલથી ૨ જી મે) ૧૦ રદવસો માટે:  

(૩.૩૫*૧૨) *(૧૦/૩૬૫) *૧૦૪૫૦/૧૦૦ = રૂ. ૧૧૫.૦૯   

લગાવાયેલ કુલ વ્યાજ = રૂ. ૬૪૨.૬૪  

લેર્ી ખરીદ રકમ, વ્યાજ ર્ાર્જિસ, ફી અિે ર્ાર્જિસ જો કોઈ હોય તો, િો સરવાળો, અિે તમામ લાગ ુપર્તા કરવેરાઓ 
૨ જી મેિા સ્ટેટમેન્ટમાાં કુલ બાકી રકમ તરીકે દશાણવવામાાં આવશે, એવુાં ધારી લઈિે કે કાર્ણ ધારક ૩જી એનપ્રલ, ૧૫ - 
૨ જી મે, ૧૫ વચ્ર્ે કોઈ લેવર્દેવર્ કરતો િથી. 
 

જો કાર્ણધારક દર મરહિે લઘતુ્તમ લેર્ી રકમ (૫%)િી ચકૂવર્ી કરે છે અિે વ્યાજિી રકમ પર્ ચકૂવ્યા કરે છે તે ૨૦ 
મરહિામાાં લેણુ ાં ભરપાઈ કરશે (૧૦૦%/૫%-૨૦). 
 

એ. લેટ પેમેન્ટ ર્ાર્જિસ લાગ ુપર્શે જો લઘતુ્તમ લેર્ી રકમ ચકૂવર્ીિી અંનતમ તારીખ    

    સધુીમાાં ચકૂવવામાાં આવતી િથી. 
કુલ બાકી રકમ રૂ.૦-રૂ.૨૦૦ વચ્ર્ેિી હોય તો શનૂ્ય; કુલ બાકી રકમ રૂ.૨૦૦ થી વધ ુઅિે રૂ.૫૦૦ સધુીિી 
હોય તો રૂ.૧૦૦; કુલ બાકી રકમ રૂ.૫૦૦ થી વધ ુઅિે રૂ.૧૦૦૦ સધુીિી હોય તો રૂ.૨૦૦; કુલ બાકી રકમ 
રૂ.૧૦૦૦ થી વધ ુઅિે રૂ.૧૦,૦૦૦ સધુીિી હોય તો રૂ.૫૦૦; કુલ બાકી રકમ રૂ.૧૦,૦૦૦ થી વધ ુ હોય તો 
રૂ.૭૫૦; 
 

ઉદાહરણ ૧ - કાર્ણ સ્ટેટમેન્ટ તારીખ - દરેક મરહિાિી ૨ જી તારીખ. 

 લેવર્દેવર્ ૩ જી જાન્ય,ુ ૧૫ - ૨ જી ફેબ્ર,ુ ૧૫ વચ્ર્ે થયુાં  

  ૧.  ૫ મી જાન્ય,ુ૧૫ િા રોજ - રૂ.૫૦૦૦ િી રરટેલ ખરીદી  

  ૨.  ૧૫ મી જાન્ય,ુ ૧૫ િા રોજ - રૂ.૫૦૦૦ િી ઓિલાઈિ ખરીદી   

ધારી લઈએ ૨ જી જાન્યઆુરી, ૨૦૧૫ િા સ્ટેટમેન્ટમાાંથી કોઈ પહલેાાંિી નસલક આગળ લઈ જવામાાં આવી િથી, 
કાર્ણધારકિે તેનુાં ૨ જી ફેબ્રઆુરીનુાં સ્ટેટમેન્ટ મળશે જેમાાં રૂ.૧૦,૦૦૦ િી લેવર્દેવર્ દશાણવાઈ હશે. કાર્ણધારકે લેર્ી રકમ 
સામે ૨૨ મી ફેબ્રઆુરી, ૨૦૧૫ સધુીમાાં ચકૂવર્ી કરવી જરૂરી છે, એટલે કે સ્ટેટમેન્ટિી તારીખથી ૨૦ રદવસમાાં, સમગ્ર 
રકમ અથવા લઘતુ્તમ બાકી રકમ, આ બાંિેમાાંથી કોઈપર્ એક. 

 

જો કાર્ણધારક ૨૨ મી ફેબ્ર,ુ ૨૦૧૫ સધુીમાાં કોઈ ચકૂવર્ી કરતો િથી, તેિે રૂ. ૫૦૦/- િો લેટ પેમેન્ટ ર્ાિ 
લગાવવામાાં આવશે (રૂ.૧૦૦ થી વધ ુઅિે રૂ.૧૦,૦૦૦ સધુી માટે રૂ.૫૦૦). 

 

ઉદાહરણ ૨ - કાર્ણ સ્ટેટમેન્ટ તારીખ - દરેક મરહિાિી ૨ જી તારીખ. 

 લેવર્દેવર્ ૩ જી ફેબ્ર,ુ ૧૫ - ૨ જી માર્ણ, ૧૫ વચ્ર્ે થયુાં  

 ૧.  ૮ મી ફેબ્ર,ુ૧૫ િા રોજ - રૂ.૨૦૦૦ િી રરટેલ ખરીદી  
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 ૨.  ૧૯ મી ફેબ્ર,ુ ૧૫ િા રોજ - રૂ.૨૫૦૦ િી ઓિલાઈિ ખરીદી   

ધારી લઈએ ૨ જી ફેબ્રઆુરી, ૨૦૧૫ િા સ્ટેટમેન્ટમાાંથી કોઈ પહલેાાંિી નસલક આગળ લઈ જવામાાં આવી િથી, 
કાર્ણધારકિે તેનુાં ૨ જી માર્ણન ુાં સ્ટેટમેન્ટ મળશે જેમાાં રૂ.૪૫૦૦ િી લેવર્દેવર્ દશાણવાઈ હશે. કાર્ણધારકે લેર્ી રકમ સામે 
૨૨ મી માર્ણ, ૨૦૧૫ સધુીમાાં ચકૂવર્ી કરવી જરૂરી છે, એટલે કે સ્ટેટમેન્ટિી તારીખથી ૨૦ રદવસમાાં, સમગ્ર રકમ 
અથવા લઘતુ્તમ બાકી રકમ, આ બાંિેમાાંથી કોઈપર્ એક. 

જો કાર્ણધારક ૨૨ મી માર્ણ, ૨૦૧૫ સધુીમાાં કોઈ ચકૂવર્ી કરતો િથી, તેિે રૂ. ૫૦૦/- િો લેટ પેમેન્ટ ર્ાિ 
લગાવવામાાં આવશે (રૂ.૧૦૦ થી વધ ુઅિે રૂ.૧૦,૦૦૦ સધુી માટે રૂ.૫૦૦). 

 

એર્. મયાણદાથી વધ ુખર્ણ - સેવાિા એક સાંકેતરૂપે એસબીઆઈ કાર્ણ કાર્ણધારક દ્વારા  કરવામાાં આવતા 
કેટલાક ર્ોક્કસ લેવર્દેવર્ોિે માંજૂર કરી શકે છે જે કે્રરર્ટ  મયાણદાથી વધ ુ અિે ઉપરિા છે, કૃપયા ધ્યાિ 
આપો કે જો બાકીિી રકમ કે્રરર્ટ  મયાણદાથી વધી જાય છે, તો મયાણદાથી વધિુી રકમિા ૨.૫% અથવા રૂ.૫૦૦, 
 બાંિેમાાંથી જે વધ ુહશે તે મયાણદાથી વધ ુફી તરીકે લગાવવામાાં આવશે. મયાણદાથી  વધિુી સ્સ્થનત ફી 
અિે/અથવા વ્યાજ ર્ાર્જિસિે કારર્ે પર્ થઈ શકે છે. 

 

આઈ.  ર્ેક બાઉન્સ થવાિા રકસ્સામાાં, ર્ેકિી રકમિા ૨% ર્ાિ લાગશે (લઘતુ્તમ રૂ.૩૫૦  અિે મહત્તમ રૂ.૫૦૦). 
 

જે.  અન્ય ર્ાર્જિસ: 
 અમાન્ય ર્ેક ફી: ર્ેકિી રકમિા ૨% લઘતુ્તમ-૩૫૦/- થી મહત્તમ-૫૦૦/- િે અધીિ  

 રરપ્લેસમેન્ટ કાર્ણ ફી : રૂ.૧૦૦/- 

 ર્ાિસ્સ્લપ પિુઃપ્રાપ્પ્ત ફી: રૂ.૨૨૫/- 

 ર્ેક નપક અપ ફી: રૂ.૯૦/- 

 સ્ટેટમેન્ટ પિુઃપ્રાપ્પ્ત ફી: રૂ.૧૦૦/- પ્રનત સ્ટેટમેન્ટ, બે મરહિા કરતાાં જૂિા સ્ટેટમેન્્સ માટે  

 નવદેશી મદુ્રામાાં લેવર્દેવર્ ફી: ૩.૫% 

નવદેશી મદુ્રાિે ભારતીય િાર્ામાાં બદલવા માટે વપરાતો નવનિમય દર નવઝા/માસ્ટર કાર્ણ, જેવો કેસ હોય એ 
રીતે, દ્વારા િક્કી કરવામાાં આવશે, જે રદવસે એસબીઆઈ કાર્ણ સાથે લેવર્દેવર્ સેટલ કરવામાાં આવશે તે 
તારીખે તેમિા દ્વારા નિયત કરાયેલ નવનિમય દરોિે આધારે, જે તારીખ લેવર્દેવર્ જે તરીકે કરવામાાં આવી 
હોય તે જ તારીખ િ પર્ હોઈ શકે. નવઝા/માસ્ટર કાર્ણ દ્વારા શેર કરાયેલ પરરવનતિત ભારતીય િાર્ાિી રકમ 
ઉપર ૩.૫% િી નવદેશી મદુ્રા લેવર્દેવર્ ફી લાગ ુકરવામાાં આવશે. 

 

૨. મયાણદાઓ  

 કાર્ણધારકોિે કે્રરર્ટ મયાણદા અિે રોકર્ મયાણદા આંતરરક એસબીઆઈસીપીએસએલ કે્રરર્ટ માપદાંર્ોિે આધારે 
ફાળવવામાાં આવે છે (એર્-ઓિ કાર્ણધારકોિે પ્રાથનમક ખાતા ધારક જેટલી સમાિ મયાણદાઓ લાગ ુ પરે્ છે). આ 
મયાણદાઓિી જાર્ કાર્ણધારકોિે કાર્ણ નવતરર્િા સમયે કરવામાાં આવે છે. સ્ટેટમેન્ટિા નિમાણર્ સમયે ઉપલબ્ધ કે્રરર્ટ 
મયાણદા (એટલે કે ઉપયોગ માટે ઉપલબ્ધ કે્રરર્ટ મયાણદા) સ્ટેટમેન્ટિા રહસ્સારૂપે આપવામાાં આવે છે. 
એસબીઆઈસીપીએસએલ સમયાાંતરે કાર્ણધારક ખાતાિી સમીક્ષા કરશે, અિે આંતરરક માપદાંર્ોિે આધારે કાર્ણધારક 
કે્રરર્ટ મયાણદામાાં વધારો કે ઘટાર્ો કરશે. પોતાિી કે્રરર્ટ મયાણદા વધારવા માાંગતા કાર્ણધારકો 
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એસબીઆઈસીપીએસએલિે લેિખતમાાં જર્ાવીિે અિે તેમિી આવક જાહરે કરતા િાર્ાાંકીય દસ્તાવેજો રજૂ કરીિે એવુાં 
કરી શકે છે. એસબીઆઈસીપીએસએલ, તેિી સાંપરૂ્ણ મિસફૂીિે આધારે અિે આવા રજૂ કરાયેલ િવા દસ્તાવેજોિે 
આધારે, કાર્ણધારકિી કે્રરર્ટ મયાણદા વધારી શકે છે. 
 

૩.  િબિલિંગ અિે સ્ટેટમેન્ટ  

અ) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાર્ણધારકિે છેલ્લા સ્ટેટમેન્ટથી જે તે તારીખ સધુીમાાં કાર્ણધારકિા  ખાતામાાં જમા 
થયેલ ચકૂવર્ીઓ અિે ઉધારવામાાં આવેલ લેવર્દેવર્ો દશાણવત ુાં એક માનસક  સ્ટેટમેન્ટ મોકલશે, બશતે સદરહુ અવનધ 
દરનમયાિ કાર્ણ સરક્રય રહલે છે.  એસબીઆઈસીપીએસએલ પવૂણ-નિધાણરરત તારીખે કાર્ણ ખાતામાાં લેવર્દેવર્ોિા 
સ્ટેટમેન્ટિે  તેિા રેકોર્ણ પર રહલે પોસ્ટલ એડે્રસ ઉપર ટપાલથી મોકલશે અથવા રેકોર્ણ પરિા ઈમેઈલ  મારફતે 
સ્ટેટમેન્ટ મોકલશે. 

 

બ) કે્રરર્ટ કાર્ડ ણસ કાર્ણધારકિે પરરક્રમી કે્રરર્ટ સનુવધા પ્રસ્તતુ કરે છે. કાર્ણધારક સ્ટેટમેન્ટ પર નપ્રન્ટ  કરેલ માત્ર 
લઘતુ્તમ લેર્ી રકમ ચકૂવવાનુાં પસાંદ કરી શકે છે અિે આવી ચકૂવર્ીિે  ચકૂવર્ીિી અંનતમ તારીખ પહલેાાં મોકલી 
આપવી જોઈએ, જે તારીખ પર્ આપિા  સ્ટેટમેન્ટમાાં છાપેલી હોય છે. બાકી રહલેી નસલકિે આગામી સ્ટેટમેન્્સમાાં 
આગળ ખેંર્વામાાં  આવી શકે છે. કાર્ણધારક કુલ લેર્ી રકમ અથવા લઘતુ્તમ લેર્ી રકમ કરતાાં વધ ુ એવી 
 આંનશક રકમ ચકૂવવાનુાં પર્ પસાંદ કરી શકે છે. અગાઉિા સ્ટેટમેન્્સિી કોઈ  વર્ચકૂવાયેલ લઘતુ્તમ લેર્ી 
રકમિે કાર્ણધારકિી વતણમાિ લઘતુમ લેર્ી રકમમાાં  ઉમેરવામાાં આવશે, કાર્ણધારકિી કે્રરર્ટ મયાણદા કરતા વધી 
જાનત બાકીિી રકમ ઉપરાાંત. 

 

લઘતુ્તમ લેર્ી રકમ બાકીિી રકમિા ૫% અથવા રૂ.૨૦૦ (બાંિેમાાંથી જે વધ ુહોય તે) હશે તથા તેમાાં તમામ લાગ ુ
પર્તા કરવેરાઓ અિે ઈએમઆઈ (માત્ર ઈએમઆઈ આધારરત ઉત્પાદિોિા રકસ્સામાાં)િો સમાવેશ થશે. ઓવર 
િલનમટ (ઓવીએલ) રકમિે પર્ એમએર્ી (MAD) માાં ઉમેરવામાાં આવશે જો રોકર્ અથવા કે્રરર્ટ મયાણદાથી તે 
રકમ વધી જાય છે. અગાઉિા સ્ટેટમેન્્સિા કોઈ વર્ચકૂવાયેલ એમએર્ી (MAD), જો કોઈ હોય તો, િે પર્ 
લઘતુ્તમ લેર્ી રકમમાાં સામેલ કરવામાાં આવશે. 
 

 

ક) કાર્ણિી બાકીિી રકમ માટે કરવામાાં આવેલ ચકૂવર્ીઓિે આગામી સ્ટેટમેન્્સમાાં સ્વીકૃનત  આપવામાાં આવે છે. 
 

 

ર્) કાર્ણધારકિા કાર્ણિી બાકીિી રકમ માટે પ્રાપ્ત થયેલ ચકૂવર્ીઓિે તમામ લઘતુ્તમ લેર્ી  રકમો (જેમાાં તમામ 
લાગ ુપર્તા કરવેરાઓ + લોિ યોજિાઓ પરિા ઈએમઆઈ + કુલ  બાકી રકમિા ૫% સામેલ છે), ફી અિે અન્ય 
ર્ાર્જિસ, વ્યાજ ર્ાર્જિસ, નસલક રાન્સફર બાકી  રકમ, ખરીદ બાકી રકમ અિે કેશ એર્વાન્સ આ ક્રમમાાં એર્જસ્ટ 
કરવામાાં આવશે. 
 
 

ઈ) કાર્ણ ખાતા માટેિી ચકૂવર્ીઓ િીર્ેિામાાંથી કોઈપર્ રીતે કરવામાાં આવી શકે છે: 
 સ્ટેટમેન્ટિી પાછળિી બાજુએ આપેલ પોસ્ટલ એડે્રસ ઉપર ર્ેક અથવા ડ્રાફ્ટ મોકલીિે. 
 આપિા શહરેમાાં આવેલ કોઈ એસબીઆઈ ડ્રોપ બોક્સમાાં ર્ેક અથવા ડ્રાફ્ટ િાખીિે અથવા  ભારતીય સ્ટેટ બેન્કિી 
નિધાણરરત શાખામાાં. 
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 ર્ેક/ડ્રાફ્ટ "એસબીઆઈ કાર્ણ િાંબર xxxx xxxx xxxx xxxx" િે ચકૂવવાપાત્ર બિાવવો  જોઈએ. 
ઈસીએસ : મોટા શહરેોમાાં ચકૂવર્ીઓ ઈલેક્રોનિક પ્ક્લયરરિંગ નસસ્ટમ (ઈસીએસ) મારફતે કરી શકાય છે. 
 

ફ) એસબીઆઈક કાર્ણ બાકી િબલિી ચકૂવર્ીઓ માટે નવનવધ માધ્યમો પ્રસ્તતુ કરે છે, તેિે  માનસક સ્ટેટમેન્ટિા 
પાછળિા ભાગે અિે એસબીઆઈ કાર્ણ વેબસાઈટ ઉપર દશાણવવામાાં  આવે છે. 
 

જ) િબિલિંગ નવવાદો : સ્ટેટમેન્્સિી તમામ સામગ્રીઓિે સાર્ી તેમજ કાર્ણધારક દ્વારા  સ્વીકારાયેલી માિવામાાં આવશે 
નસવાયકે સ્ટેટમેન્ટિી તારીખથી ૩૦ રદવસિી અંદર  કાર્ણધારક એસબીઆઈસીપીએસએલિે કોઈ અસાંગનતઓ 
નવશે જાર્ કરે છે, આ  અસાંગનતઓિે એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા સાર્ી હોવાનુાં શોધવામાાં આવે છે. આવી 
 મારહતીિી પ્રાપ્પ્ત પર, એસબીઆઈસીપીએસએલ અસ્થાયી રૂપે ર્ાિ પરત કરી શકે છે. જો  આગામી 
તપાસર્ીઓિી પરૂ્ણતા પર, આવા ર્ાર્જિસિી જવાબદારી કાર્ણધારકિા ખાતા િી  છે, ર્ાિિે આગામી સ્ટેટમેન્ટમાાં 
પવૂણવત કરી આપવામાાં આવશે, પ્રનત ર્ાિ સ્સ્લપ રૂ.૨૨૫  િા ર્ાિ સ્સ્લપ પિુ:પ્રાપ્પ્ત ર્ાર્જિસિી સાથે. 
 

ર્) ગ્રાહક ફરરયાદ નિવારર્ : તમામ સ્તરિી ફરરયાદોિે િોર્લ ઓરફસર, પીઓ બેગ ૨૮- જીપીઓ, િવી રદલ્હી-
૧૧૦૦૦૧ િા િામે મોકલવી જોઈએ અથવા િીર્ેિા ઈમેઈલ એડે્રસ  પર ઈમેઈલ કરવી જોઈએ  

 Nodalofficer@sbicard.com   
  

 ૧) સાંપકણિી નવગતો: 
  ર્તમામ ફોન ઉપરથી: 39 02 02 02 (મોબાઈલ પરથી કૉલ કરતી વખતે િાંબરિી    
   પહલેાાં આપિા શહરેિો એસટીર્ી કોર્ જોર્ો)   

  બીએિએનએલ/એમટીએનએલ પરથી : 1860 180 1290/1800 180 1290 

 

  એિબીઆઈ રેલ્વે કે્રહિટ કાિડ માટે : ભારતમાાં ગમે તે સ્થળેથી એિબીઆઈ રેલ્વે    
   કે્રહિટ કાિડ હલે્પલાઈનનો િપંકડ  કરો 
  ર્તમામ ફોન ઉપરથી: 39 02 12 12 (મોબાઈલ પરથી કૉલ કરતી વખતે િાંબરિી    
   પહલેાાં આપિા શહરેિો એસટીર્ી કોર્ જોર્ો)   

  બીએિએનએલ/એમટીએનએલ પરથી: 1800 180 1295 

 

 પત્રવ્યવહાર : ટપાલ મારફતે, મેિેજરશ્રી - ગ્રાહક સેવાઓ, એસબીઆઈ કાર્ડ ણસ એન્ર્ પેમેન્ટ  સનવિનસસ પ્રા. 
િલ., ર્ીએલએફ ઇન્ફીિીટી ટાવસણ, ટાવર સી, ૧૨ ફ્લોર, બ્લોક ૨, િબલ્ર્ીંગ  ૩,  ર્ીએલએફ સાયબર સીટી, ગરુ્ગાાંવ-
૧૨૨૦૦૨ (હરરયાર્ા) ભારતિે લખી જર્ાવો  અથવા www.sbicard.com  પર લખો અથવા પીઓ બેગ ૨૮-
જીપીઓ, િવી રદલ્હી- ૧૧૦૦૦૧ પર લખી મોકલો.  
 feedback@sbicard.com  પર ઈમેઈલ લખી મોકલવો. 
 

૪. રર્ફોલ્ટ (ચકૂ) 

 કોઈ રર્ફોલ્ટિી ઘટિામાાં, કાર્ણધારકિે કાર્ણ ખાતા પરિી કોઈ બાકીિી રકમિી ચકૂવર્ી માટે સમય સમય પર 
રીમાઈન્ર્રો મોકલવામાાં આવશે, ટપાલ, ફેક્સ, ટેલીફોિ, ઈમેઈલ, એસએમએસ સાંદેશ દ્વારા અિે/અથવા યાદ 
કરાવવા, ફોલો અપ કરવા અિે લેર્ી રકમિી વસલૂાત કરવા માટે થર્ણ પાટીિે સામેલ કરીિે. આવી રીતે નિયકુ્ત 
કરાયેલ કોઈ થર્ણ પાટી, ઉધાર વસલૂાત પરિી આર્ારસાંરહતાનુાં સ ાંપરૂ્ણપર્ે પાલિ કરશે. 

mailto:Nodalofficer@sbicard.com
http://www.sbicard.com/
mailto:feedback@sbicard.com
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 કાર્ણ ખાતા પરિી કુલ બાકી રકમ, લાગ ુપર્તા પરાંત ુ હજુ સધુી કાર્ણ ખાતાિે લાગ ુિ પર્ાયા હોય એવા કોઈ 
ર્ાર્જિસિી રકમિી સાથે મળીિે, તરતજ લેર્ી રકમ બિી જશે અિે પ્રાથનમક કાર્ણધારકિી િાદારી અથવા મતૃ્ય ુપર 
એસબીઆઈસીપીએસએસિે પરૂ્ણ રકમ ચકૂવવાપાત્ર બિી જશે, અિે કાર્ણ ખાત ુાં તરતજ રદ કરવામાાં આવશે. પ્રાથનમક 
કાર્ણધારકિી જાયદાદ કાર્ણ ખાતા પરિી કોઈ બાકીિી રકમિી ભરપાઈ માટે જવાબદાર રહશેે અિે 
એસબીઆઈસીપીએસએલિે તમામ ખર્ાણઓ, કાનિૂી ફી તથા આવી બાકીિી રકમિી વસલૂાતમાાં થયેલ ખર્ાણઓ 
સરહત િાિા ચકૂવી આપવા જોઈએ. આવી પિુ:ચકૂવર્ીઓ બાકી રાખવાથી, એસબીઆઈસીપીએસએલ તેિા 
પ્રવતણમાિ દરે િાર્ા ખર્ણ વસલૂ કરવાનુાં ર્ાલ ુરાખવા માટે અનધકૃત રહશેે. 
 

૫. કાર્ણધારરતાિી સમાપ્પ્ત/નિરસિ  

એ) કાર્ણધારક કોઈપર્ સમયે એસબીઆઈસીપીએસએલિે લેિખતમાાં જર્ાવીિે અથવા એસબીઆઈ કાર્ણ હલે્પલાઈિ 
પર કૉલ કરીિે તથા કાર્ણ(કાર્ડ ણસ) િે વચ્ર્ેથી કાપી િાખીિે એગ્રીમેન્ટિો અંત લાવી શકે છે. એર્-ઓિ કાર્ડ ણસ સાથેિા 
તમામ કાર્ડ ણસિે લેિખત નવિાંતીિા આધારે સમાપ્ત કરી દેવામાાં આવશે. સમાપ્પ્ત કાર્ણ ખાતા પરિી તમામ બાકી 
રકમોિી ચકૂવર્ી બાદ અમલી બિશે. કોઈ વાનષિક જોર્ાયા અથવા િવીકરર્ ફી તરફી ભાગે પર્તા ધોરર્ે પરત 
કરવામાાં આવશે િહીં. 
 

બી) એસબીઆઈસીપીએસએલ કોઈપર્ સમયે અગાઉથી િોરટસ આપ્યા નવિા કાર્ણધારક  ખાતાિા ઉપયોગિે 
પ્રનતબાંનધત, સમાપ્ત અથવા સસ્પેન્ર્ કરી શકે છે જો એસબીઆઈસીપીએસએલ વ્યાજબી રીતે તેિે વ્યવસાય અથવા 
સરુક્ષા કારર્ો માટે અિે/અથવા કોઈ કાયદાિો અમલ કરાવતી એજન્સીિી નવિાંતી પર અિે/અથવા કોઈ 
 સરકારી પ્રશાસિિા કહવેા પર અિે/અથવા કાયદાઓ અિે નિયમો હઠેળ એવુાં કરવુાં જરૂરી  માિે છે જે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ અિે તેિા ગ્રાહકિે લાગ ુપરે્ છે. 
 

 એસબીઆઈસીપીએસએલ કે્રરર્ટ કાર્ણ પરિી સનુવધા સસ્પેન્ર્ કરી શકે છે, જો કાર્ણધારક બાકી ચકૂવર્ી માટે 
કસરૂવાર બિે છે અથવા વધારેલ કે્રરર્ટ મયાણદાથી વધી જાય છે. આ કાર્ણિે એગ્રીમેન્ટિા અંત બાદ અથવા કાર્ણ 
ખાતાિો ઉપયોગ સસ્પેન્ર્ કરાયેલ છે ત્યારે વાપરવુાં જોઈએ િહીં. 
 

સી) આવી સ્સ્થનતમાાં, કાર્ણધારકે તરત જ એસબીઆઈસીપીએસએલિે ખાતા માટે બાકી કુલ નસલક રકમ ચકૂવી દેવી 
જોઈએ (કોઈ રર્ફોલ્ટ અથવા કાયદા દ્વારા જરૂરી અન્ય િોરટસિે અધીિ). તેમાાં એગ્રીમેન્ટ હઠેળ 
એસબીઆઈસીપીએસએલ માટે બાકી તમામ રકમો, તમામ લેવર્દેવર્ો અિે ખાતામાાં લાગ ુિ કરાયેલ અન્ય કોઈ 
રકમોિો સમાવેશ થાય છે.કાર્ણધારક ખાત ુાં ત્યાાં સધુી બાંધ થયેલ ગર્વામાાં િહીં આવે જયાાં સધુી કાર્ણધારક આવી 
તમામ બાકી  રકમો ચકૂવી આપે છે. 
 

૬. કાર્ણ ખોવાઈ જવુાં/ર્ોરાઈ જવુાં/દુરુપયોગ  

એ) કાર્ણધારકે બિે એટલી ઝર્પથી એસબીઆઈ કાર્ણ હલે્પલાઈિમાાં  એસબીઆઈસીપીએસએલિો સાંપકણ કરવો જોઈએ 
જો પ્રાથનમક અથવા અન્ય અનતરરક્ત કે્રરર્ટ કાર્ણ ખોવાઈ ગયેલ છે, ગમે તે જગ્યાએ મકૂાઈ ગયેલ છે, ર્ોરાઈ ગયેલ છે, 
ફાટી ગયેલ છે, જયારે મળવાનુાં હત ુાં ત્યારે પ્રાપ્ત થયેલ િથી અથવા જો તેિે/તેર્ીિે શાંકા છે કે આ કે્રરર્ટ કાર્ણિો 
ઉપયોગ કાર્ણધારકિી માંજૂરી નવિા થઈ રહ્યો છે. એકવાર કાર્ણિી ગમુ થવાિો રરપોટણ કરવામાાં આવે છે અિે બાદમાાં 
કાર્ણધારકિે તે મળી આવે છે તો તેિો  કોઈપર્ સાંજોગોમાાં ઉપયોગ થવો જોઈએ િહીં, અિે કાર્ણધારકે કાર્ણિે વચ્ર્ેથી 
તીરછી રદશામાાં અર્ધુાં કાપી િાખવુાં જોઈએ. 
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 કાર્ણધારક તાત્કાિલકપર્ે કાર્ણિે બ્લોક પર્ કરાવી શકે છે આઈવીઆર પર અથવા અમારી વેબસાઈટ 
www.sbicard.com ઉપર અથવા એસએમએસ આધારરત સેવા મારફતે  

 આપિા ખોવાયેલા/ર્ોરાઈ ગયેલ કાર્ણિે એસએમએસ દ્વારા બ્લોક કરવા માટે, આપિા િોંધાયેલ મોબાઈલ 
િાંબર ઉપરથી 5676791 પર SMS BLOCK XXXX િો એસએમએસ કરો. (XXXX=આપિા કાર્ણ િાંબરિા અંનતમ 
ર્ાર અંક). જો આપિે આપિી નવિાંતી કાયણિી ૫ નમિીટિી અંદર પષુ્ષ્ટ્ટકરર્ મળતુાં િથી,કૃપયા નવર્ારશો 
િહીં કે કાર્ણ બ્લોક કરી દેવાયુાં છે. કૃપયા આપિા કાર્ણિે તાત્કાિલકપર્ે બ્લોક કરાવવા માટે અિે કોઈ 
દુરુપયોગ થતો અટકાવવા માટે હલે્પ લાઈિ પર કૉલ કરો. 

 

બી) એસબીઆઈસીપીએસએલ તેિે કરવામાાં આવેલ કાર્ણ ખોવાઈ જવાિા રરપોટીંગિા સમય  પહલેાાં કાર્ણ ખાતામાાં 
કરવામાાં આવેલ કોઈપર્ લેવર્દેવર્ો માટે જવાબદેહ કે જવાબદાર  િથી અિે તેિા માટે કાર્ણધારક સાંપરૂ્ણપર્ે 
જવાબદાર રહશેે. એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા  નકુસાિિી યોગ્ય અનધસરૂ્િાિી પ્રાપ્પ્ત બાદ, કાર્ણધારકિી આગામી 
જવાબદેહી મહત્તમ  રૂ.૧૦૦૦ (એસબીઆઈ ગોલ્ર્ કાર્ણધારકો માટે શનૂ્ય) સધુી પ્રનતબાંનધત કરવામાાં આવે છે.  કાર્ણ 
ખોવાઈ જવા કે ર્ોરાઈ જવા નવશે એસબીઆઈસીપીએસએલિે જાર્ કરવા ઉપરાાંત,  કાર્ણધારકે કે્રરર્ટ કાર્ણ (કાર્ડ ણસ) િી 
ર્ોરીિી જાર્ પોલીસિે પર્ કરવી જોઈએ અિે  એફઆઈઆર દાખલ કરવી જોઈએ. જોકે, કાર્ણધારક એ તમામ 
નકુસાિો માટે જવાબદાર  રહશેે જો કોઈિે કાર્ણ મળે છે અિે કાર્ણધારક અથવા અનતરરક્ત કાર્ણધારકિી માંજૂરી 
સાથે તે  કાર્ણ અથવા નપિિો દુરુપયોગ કરે છે. 
 

સી) જો કાર્ણધારક છેતરપીંર્ીયકુ્ત વતણિ કરે છે તો કાર્ણધારક તમામ નકુસાિો માટે જવાબદાર  રહશેે. જો કાર્ણધારક 
કોઈ યોગ્ય કાળજી નવિા વ્યવહાર કરે છે, કાર્ણધારક થયેલ તમામ  નકુસાિો માટે જવાબદાર બિી શકે છે. આ ત્યારે 
લાગ ુપર્ી શકે છે જો કાર્ણધારક  એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા નિરદિષ્ટ્ટ સાવર્ેતીઓનુાં પાલિ કરવામાાં નિષ્ટ્ફળ જાય 
છે. 
 

ર્ી) એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાર્ણધારક અથવા કોઈ અનતરરક્ત કાર્ણધારકિે જાર્ કયાણ નવિા,  પોલીસ અથવા અન્ય 
સસુ ાંગત પ્રશાસિિે કોઈ મારહતી આપી શકે છે જે  એસબીઆઈસીપીએસએલિે કાર્ણ અથવા નપિિા નકુસાિ, ર્ોરી 
અથવા દુરુપયોગો નવશે  સસુાંગત લાગે છે. 

 

ઈ) આપિા કે્રરર્ટ કાર્ણ ખાતાિી સાંપકણ નવગતોમાાં થયેલ પરરવતણિિે નસસ્ટમમાાં આપિી િવી  તેમજ અગાઉિી સાંપકણ 
નવગતો માટે જાર્ કરવાિી રહશેે. અમારા રેકોર્ડ ણસમાાં આપિી  વતણમાિ સાંપકણ નવગતો અદ્યતિ સ્સ્થનતમાાં 
રાખવાિી સલાહ આપવામાાં આવે છે. 
 

૮. જાહરેાત  

 કાર્ણધારક સ્વીકારે છે કે એસબીઆઈસીપીએસએલ કાર્ણધારકિી મારહતીિે કોઈ વતણમાિ અથવા ભાનવ કે્રરર્ટ બ્યરૂો 
સાથે કાર્ણધારકિે આ હતે ુમાટેિી કોઈ િોરટસ નવિા શેર કરી શકે છે, અિે આવી મારહતી કાર્ણધારક દ્વારા સકારાત્મક 
અથવા િકારાત્મક પ્રદશણિ/રર્ફોલ્ટિે લગતી હોઈ શકે છે. આવા અપરે્ટિે કે્રરર્ટ બ્યરૂો અહવેાલમાાં પ્રનતિબિંિબત થવા 
માટે ૪૫-૬૦ રદવસ લગી શકે છે. 
 કે્રરર્ટ ઈન્ફોમેશિ બ્યરૂો ઇષ્ન્ર્યા િલ. (નસિબલ), ભારત સરકાર અિે ભારતીય રરઝવણ બેંક (આરબીઆઈ) નુાં 
ભારતીય િાર્ા પ્રર્ાલીિી કાયણક્ષમતા અિે સ્સ્થરતામાાં સધુારો કરવા માટેનુાં એક ઉપક્રમ છે. તે બેન્કો અિે િાર્ાાંકીય 

http://www.sbicard.com/
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સાંસ્થાઓ વચ્ર્ે મારહતીિા આદાિપ્રદાિ માટે એક અસરકારક તાંત્રપ્રર્ાલી પ્રદાિ કરવા માટેિા આરબીઆઈિા 
પ્રયાસોિો એક રહસ્સો છે, તેવી રીતે કાર્ણધારકોિે નવનવધ સાંસ્થાઓ પાસેથી બહતેર કે્રરર્ટ અવધીઓ મેળવવા સક્ષમ 
બિાવે છે. 
 કાર્ણધારક આગળ સ્વીકારે છે કે એસબીઆઈસીપીએસએલ કાર્ણધારકિી મારહતી, િાર્ાાંકીય સાંસ્થા, માિલક અિે 
કાર્ણ ખાતાાંઓિી યોગ્ય કામગીરી, ખરાઈ અિે અન્ય વહીવટી સેવાઓ માટે એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા રોકવામાાં 
આવેલ અન્ય થર્ણ પાટી સાથે ચકૂવર્ીઓમાાં રર્ફોલ્ટ સરહત. 
 એસબીઆઈસીપીએસએલ કાર્ણધારકિી મારહતી એસબીઆઈસીપીએસએલિી અન્ય કોઈ નપત,ૃ ગૌર્, સાંલગ્િ 
અથવા સહયોગી સાથે, એસબીઆઈસીપીએસએલ અથવા તેિી જૂથ કાંપિીઓ, સહાયકો, સાંલગ્િ કાંપિીઓ 
અિે/અથવા સહયોગીઓિા નવનવધ ઉત્પાદિો અિે સેવાઓિા માકેરટિંગ તથા પ્રસ્તનુતકરર્ માટે શેર કરી શકે છે.  

 એસબીઆઈ કાર્ણ સૌથી મહત્વપરૂ્ણ નિયમો અિે શરતો www.sbicard.com  ઉપર પર્ ઉપલબ્ધ છે. 
 
 
  

http://www.sbicard.com/
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૧. ર્ાર્જિસિી સરૂ્ી  

ફી    

જોર્ાયા ફી (એક વાર) રૂ. ૪૯૯૯ સધુી  

વાનષિક ફી (વાનષિક)  રૂ. ૪૯૯૯ સધુી 
એર્ ઓિ ફી (વાનષિક)  શનૂ્ય  

વધારેલ કે્રહિટ    

વ્યાજ મકુ્ત કે્રરર્ટ અવનધ  

  

૨૦-૨૫ રદવસ (માત્ર રરટેલ ખરીદીઓ પર લાગ ુઅિ ેજો અગાઉિા 
મરહિાિી બાકીિી નસલક પરૂ્ણ ચકૂવાઈ ગયલે છે) 

િાર્ાાંકીય ર્ાર્જિસ# લવેર્દેવર્િી તારીખથી ૩.૩૫% સધુી (૪૦.૨% વાનષિક) 

લઘતુ્તમ લરે્ી રકમ  
કુલ બાકી રકમિા ૫% (લઘતુ્તમ રૂ.૨૦૦) + લાગ ુપર્તા તમામ 
કરવરેાઓ + ઈએમઆઈ (લોિિા રકસ્સામાાં) 

કેશ એિવાન્િ    

કેશ એર્વાન્સ મયાણદા  
કે્રરર્ટ મયાણદાિા ૮૦% (મહત્તમ ૧૨૦૦૦/રદવસ ગોલ્ર્ અિ ેરટટેનિયમ 
માટે અિ ેપ્લરેટિમ કાર્ડ ણસ તથા નસગ્િરે્ર કાર્ડ ણસ માટે ૧૫૦૦૦/રદવસ) 

મકુ્ત કે્રરર્ટ અવનધ  શનૂ્ય  

િાર્ાાંકીય ર્ાર્જિસ# નવથડ્રોઅલિી તારીખથી ૩.૩૫% સધુી (૪૦.૨% વાનષિક) 

કેશ એર્વાન્સ ફી    

એસબીઆઈ એટીએમ/અન્ય ઘરેલ ુએટીએમ  ૨.૫% - લઘતુ્તમ રૂ.૩૦૦  

આંતરરાષ્ટ્રીય એટીએમ  ૩% - લઘતુ્તમ રૂ.૩૦૦ 

અન્ય ચાર્જિિ અને ફી    

કેશ ઓટીસી                                      
 

  રૂ.૧૦૦ 

ર્કે નપકઅપ  રૂ.૯૦   

ર્કે બાઉન્સ/અમાન્ય ર્કે  ર્કેિી રકમિા ૨% (લઘતુ્તમ રૂ.૩૫૦ અિ ેમહત્તમ રૂ.૫૦૦) 

સ્ટેટમને્ટ પિુ:પ્રાપ્પ્ત   પ્રનત સ્ટેટમને્ટ રૂ. ૧૦૦ ((> ૨ મરહિા જૂિા)  

ર્ાિ સ્સ્લપ પિુ:પ્રાપ્પ્ત  પ્રનત ર્ાિ સ્સ્લપ રૂ.૨૨૫   

લેટ પેમેન્ટ   કુલ બાકી રકમ રૂ.૦-રૂ.૨૦૦ વચ્ર્ેિી હોય તો શનૂ્ય;  

  કુલ બાકી રકમ રૂ.૨૦૦ થી વધ ુઅિ ેરૂ.૫૦૦ સધુીિી હોય તો રૂ.૧૦૦; 
  કુલ બાકી રકમ રૂ.૫૦૦ થી વધ ુઅિ ેરૂ.૧૦૦૦ સધુીિી હોય તો રૂ.૨૦૦; 

  

કુલ બાકી રકમ રૂ.૧૦૦૦ થી વધ ુઅિ ેરૂ.૧૦,૦૦૦ સધુીિી હોય તો 
રૂ.૫૦૦; 
કુલ બાકી રકમ રૂ.૧૦,૦૦૦ થી વધ ુહોય તો રૂ.૭૫૦; 

ઓવરિલનમટ  ઓવરિલનમટ રકમિા ૨.૫% (લઘતુ્તમ રૂ.૫૦૦) 

કાર્ણ રરપ્લસેમને્ટ  રૂ.૧૦૦  

કટોકટી કાર્ણ રરપ્લસેમને્ટ  વાસ્તનવક ખર્ણ (લઘતુ્તમ $૧૭૫) 

(When Abroad) 
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નવદેશી મદુ્રા લેવર્દેવર્  પરરવતણિ માકણ અપ:૩.૫% 

  

રરવોર્ડ ણસ રીરે્મ્પશિ ફી  રૂ.૯૯  
િરચાિ    

રેલ્વ ેરટરકટો - રેલ્વ ેકાઉન્ટસણ  રૂ.૩૦ + લવેર્દેવર્ રકમિા ૨.૫% 

રેલ્વ ેરટરકટો- www.irctc.co.in 
 

લવેર્દેવર્ રકમિા ૧.૮% + લાગ ુપર્તો સનવિસ ર્ાિ  

પરેોલ અિ ેવરે્ાયલે તમામ ઉત્પાદિો/સવેાઓ  

 

નસગ્િરે્ર અિ ેપ્લરેટિમ કાર્ડ ણસ માટે રૂ.૫૦૦ અિ ેરૂ.૪૦૦૦ વચ્ર્ ેકરાયલે 
એકલ લવેર્દેવર્ માટે; ૨.૫% સરર્ાિ માફી (લાગ ુપર્તા તમામ 
કરવરેાઓ + અન્ય ર્ાર્જિસ); બાકીિા તમામ કાર્ડ ણસ માટે રૂ.૫૦૦ અિ ે
રૂ.૩૦૦૦  

પરેોલ પાંપો પર  
 

  

નસગ્િરે્ર અિ ેપ્લરેટિમ કાર્ડ ણસ માટે કે્રરર્ટ કાર્ણ ખાતા દીઠ પ્રનત સ્ટેટમને્ટ 
ર્ક્ર રૂ.૨૫૦ િી મહત્તમ સરર્ાિ માફી; બાકીિા તમામ અન્ય કાર્ડ ણસ માટે 
રૂ.૧૦૦  

  

નસગ્િરે્ર અિ ેપ્લરેટિમ કાર્ડ ણસ માટે રૂ.૫૦૦ થી ઓછી અિ ેરૂ.૪૦૦૦ થી 
વધ ુલવેર્દેવર્ રકમો માટે લેવર્દેવર્ રકમિા ૨.૫% (લઘતુ્તમ રૂ.૧૦); 
બાકીિા તમામ કાર્ડ ણસ માટે રૂ.૫૦૦ થી ઓછી અિે રૂ.૩૦૦૦ થી વધ ુરકમો  

  
 

કસ્ટમ્સ ર્યટુીિી ચકૂવર્ી  લવેર્દેવર્ રકમિા ૨.૨૫% (લઘતુ્તમ રૂ.૭૫)  

 

લાગ ુપર્તા તમામ કરવેરાઓ ઉપરિી તમામ ફી, વ્યાજ અિે ર્ાર્જિસિે લગાવવામાાં આવશે. 
 

એક કાર્ણધારક ખાતા માટે કરવામાાં આવેલ તમામ ચકૂવર્ીઓિે લઘતુ્તમ લેર્ી રકમ (જેમાાં તમામ લાગ ુ પર્તા 
કરવેરાઓ+લોિ યોજિાઓ પરિા ઈએમઆઈ+કુલ બાકી રકમિા ૫% િો સમાવેશ થાય છે), ફી અિે અન્ય ર્ાર્જિસ, વ્યાજ 
પરિા ર્ાર્જિસ, નસલક રાન્સફર બાકી રકમ, ખરીદી બાકી રકમ અિે કેશ એર્વાન્સ..આ ક્રમમાાં સેટલ કરવામાાં આવશે  

* 

# કાર્ણ િાર્ાાંકીય ર્ાિ ગનતશીલ છે અિે તે કાર્ણધારકિા ઉપયોગ તથા ચકૂવર્ી શૈલીઓ પર આધારરત રહશેે તથા તે 
સમયાાંતરે સમીક્ષાિે અધીિ છે. 
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