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എസസസ്ബിഐ കപോരരസ്ബിനന്റെ ഏറ്റവവയ പപധപോന നസ്ബിസന്ധനകളളയ
വവ്യവസ്ഥകളളയ
1.ഫഫീസവയ നസ്ബിരകവകളളയ
എ. വപോരരസ്ബിക ഫഫീസവയ പവതവകല് ഫഫീസവയ
എസസസ്ബിഐ നപകരസ്ബിറ്ററ്റ് കപോരരസ്ബിന് (എസസസ്ബിഐ കപോരര) വപോരരസ്ബിക
ഫഫീസ നസ്ബിരകവയ പവതവകല്ഫഫീസവയ സപോധകമപോണ. വപോരരസ്ബിക ഫഫീസ
ഒറ്റത്തവണ മപോപതയ ഈടപോകവനവ. പവതവകല്ഫഫീസ ഓപരപോ വരരവവയ
ഈടപോകവയ. ഈ ഫഫീസവകള് ഓപരപോ കപോരര ഉടമയകവയ വസ്ബിവസ്ബിധ
തരയകപോരരവകള്കവയ വവ്യതവ്യസതമപോകപോവവനതപോണ. നപകരസ്ബിറ്ററ്റ്
കപോരരസ്ബിന്അപപകസ്ബികവന സമയത്തവ തനന ഈ വസ്ബിവരങ്ങള് കപോരര
ഉടമനയ അറസ്ബിയസ്ബികവനതപോണ. ഈ ഫഫീസ നസ്ബിരകവകള് യഥപോപകമയ
കപോരര ഉടമയവനടഅകക്കൗണസ്ബില് നസ്ബിനറ്റ് ആ മപോസയ പനരസ്ബിടറ്റ് വസസൂല്
നചെയളനതവയ ആ സസ്ബില് തവക ആ മപോസനത്ത കപോരര അകക്കൗണസ്ബില്
നസ്ബിനറ്റ് പനരസ്ബിടറ്റ് ഈടപോകസ്ബിയ വസ്ബിവരയ പസ്റ്റേറ്ററ്റ്നമന്റെസ്ബിലസൂനട കപോരര ഉടമനയ
അറസ്ബിയസ്ബികവനതവമപോണ. പപപമറസ്ബി കപോരരഉടമയവനട കപോരരസ്ബിനനപോപയ
നല്കവന അരഫീരണല് കപോരരവകള്കറ്റ് നവപവ്വേനറ ഫഫീസനസ്ബിരകവകള്
സപോധകമപോണ.
സസ്ബി. മവനകസൂറപോയസ്ബി കപോഷ് എടവകവനതസ്ബിനവള്ള ഫഫീസ നസ്ബിരകറ്റ്
അടസ്ബിയന്തര, അതവ്യപോവശവ്യ ഘടങ്ങളസ്ബില് തപദ്ദേശഫീയ/ അന്തപോരപോപഷ്ട്ര
എടസ്ബിഎയ-കളസ്ബിലസൂനട പണയഎടവകപോന കപോരര ഉടമകള്കറ്റ് കപോരര
ഉപപയപോഗസ്ബികപോവവനതപോണ. അങ്ങനന ഉള്ളപണയ പസ്ബിനവലസ്ബികല്
ഇടപപോടവകള്കറ്റ് ഒരവ നസ്ബിശസ്ബിത തവക ഈടപോകവനതപോണ. ആ സസ്ബില് തവക
അടവത്ത മപോസനത്ത പസ്റ്റേറ്ററ്റ്നമന്റെസ്ബില് പചെരത്തറ്റ് ഈടപോകവയ. അത്തരയ
തപദ്ദേശഫീയ എടസ്ബിഎയ ഇടപപോടവകള്കറ്റ് 2.5 ശതമപോനയ അഥവപോ 300
രസൂപയവയ(അതസ്ബില് ഏതപോപണപോ കസൂടവതല്), അന്തപോരപോപഷ്ട്ര എടസ്ബിഎയ
ഇടപപോടവകള്കറ്റ് മസൂനറ്റ് ശതമപോനപമപോ അഥവപോ 300 രസൂപപയപോ (അതസ്ബില്
ഏതപോപണപോ കസൂടവതല്) ഈടപോകവനതപോണ. ഈ ഇടപപോടവകള്കവള്ള ഫഫീസ
നസ്ബിരകവകളസ്ബില്മപോറ്റയ വരവത്തപോനവള്ള വസ്ബിപവചെനപോധസ്ബികപോരയ പസൂരണമപോയവയ
എസസസ്ബിഐ കപോരരസ ആന്റെറ്റ്പപയനമന്റെറ്റ് സരവഫീസസ പപപവറ്ററ്റ്
ലസ്ബിമസ്ബിറ്റരസ്ബിന് (എസസസ്ബിഐസസ്ബിപസ്ബിഎസഎല്)
നസ്ബികസ്ബിപതമപോയസ്ബിരസ്ബികവനതപോണ. മവനകസൂറപോയസ്ബി എടവകവന
എലലപോപണമസ്ബിടപപോടവകള്കവയ ഉള്ള നസ്ബിരകസ്ബിന് തത്തവലവ്യമപോയ തവക

നപകരസ്ബിറ്ററ്റ് റസ്ബിപവപോള്വസ്ബിങ്നസ്ബിരകപോയവയ (നസ്ബിരകവകള് ഉള്നപടവത്തസ്ബിയസ്ബിടളള്ള
നരരവ്യസൂള് ദയവപോയസ്ബി പരസ്ബിപശപോധസ്ബികവക) ഈടപോകവനതപോണ. പണയ
പസ്ബിനവലസ്ബിച്ച തഫീയതസ്ബി മവതല് അവ പസൂരണമപോയസ്ബി തസ്ബിരസ്ബിച്ചടയകവന
തഫീയതസ്ബി വപരയകവയ ഈ നസ്ബിരകവകള് തവടനര സപോധകമപോയസ്ബിരസ്ബികവയ.
സസ്ബി. പണയ അടയകവനതസ്ബിനവള്ള ഫഫീസ നസ്ബിരകവകള്
പപപതവ്യകയ നതരനഞ്ഞെടവകനപടസ്ബിടളള്ള എസസസ്ബിഐ ശപോഖകളസ്ബിപലപോ
അനലലങസ്ബില് എസസസ്ബിഐ അപസപോസസ്ബിപയറ്ററ്റ്സ ആയ സപോങറ്റ് ശപോഖകളസ്ബിപലപോ
പനരസ്ബിടള നചെനറ്റ് കപോരര ഉടമകള്കറ്റ് തങ്ങളളനട നപകരസ്ബിറ്ററ്റ് കപോരരസ്ബിനന്റെ
തസ്ബിരസ്ബിച്ചടവ് തവക അടയകപോവവനതപോണ.നപകരസ്ബിറ്ററ്റ് കപോരരസ്ബിനന്റെ നമ്പര
പപയ-ഇന- സസ്ബിപസ്ബില് എഴവതസ്ബി ശപോഖപോകക്കൗണറസ്ബില് നകപോടവകവകപയ
പവണസൂ. നസ്ബിങ്ങളളനട സസ്ബില് അടച്ചപോലവടന തനന സസ്ബില്
സസഫീകരസ്ബിച്ചതപോയവള്ള രസഫീത് നസ്ബിങ്ങള്കറ്റ് നല്കവനതപോണ. 100 രസൂപയവയ
പവറപമ നസ്ബിലവസ്ബിലവള്ള എലലപോ നസ്ബികവതസ്ബി നസ്ബിരകവകളളയ ഈ പസവനത്തസ്ബിന്
സപോധകമപോണ.
രസ്ബി. നസ്ബിരകവകകള്
1. കപോലപോകപോലങ്ങളസ്ബില് നസ്ബിലവസ്ബില് വരവന നസ്ബിരകവകളളയ ഫഫീസവകളളയ
നല്കപോനവയ, കപോരര ഉടമകള്കറ്റ് എസസസ്ബിഐസസ്ബിപസ്ബിഎസഎല് നല്കവന
സവസ്ബിപശരമപോയ എലലപോവസ്ബിധ പസവനങ്ങള്കവയ, കപോരരഉടമ തങ്ങളളനട
കപോരര അകക്കൗണസ്ബില് വരവത്തവന വഫീഴചെകള്കവയ കപോലതപോമസത്തസ്ബിനവയ
കവടസ്ബിശസ്ബികയകവയ ഉള്ള അതപോത് നസ്ബിരകവകളളയ ഫഫീസവകളളയ നല്കപോനവയ
കപോരര ഉടമ സപോധവ്യസ്ഥനപോയസ്ബിരസ്ബികവയ.
2. കപോലപോകപോലങ്ങളസ്ബില് നസ്ബിരകവകളളയ ഫഫീസവകളളയ ഏതവവസ്ബിധ മപോറ്റയ
വരവത്തപോനവയ ഏതവ തരയ പവതസ്ബിയ നസ്ബിരകവകളളയ ഫഫീസവകളളയ
ചെവമത്തവനതസ്ബിനവയ ഉള്ള അധസ്ബികപോരയ പസൂരണമപോയവയ
എസസസ്ബിഐസസ്ബിപസ്ബിഎസഎലലസ്ബില് നസ്ബികസ്ബിപതമപോയസ്ബിരസ്ബികവനപതപോനടപോപയ
അവ യഥപോസമയയ കപോരരഉടമകനള അറസ്ബിയസ്ബികവകയവയ നചെയളനതപോണ.

ഇ. പലസ്ബിശരഹസ്ബിത സക്കൗജനവ്യ കപോലപോവധസ്ബി
കച്ചവടകപോരന പണത്തസ്ബിന് അവകപോശവപോദയ ഉനയസ്ബികവനതസ്ബിന്
അനവസസൃതമപോയസ്ബി 20 മവതല് 50 ദസ്ബിവസയ വനര പലസ്ബിശരഹസ്ബിത
കപോലപോവധസ്ബി അനവവദനഫീയമപോണ. എനപോല്, മവനമപോസനത്ത സസ്ബില് തവക
പസൂരണമപോയവയ തസ്ബിരസ്ബിച്ചടയകപോതസ്ബിരസ്ബികവകപയപോ, കപോരര ഉടമ ഏനതങസ്ബിലവയ
എടസ്ബിഎമസ്ബില് നസ്ബിനറ്റ് മവനകസൂറപോയസ്ബി എടവത്ത പണയ പസൂരണമപോയവയ

തസ്ബിരസ്ബിച്ചടയകവകപയപോ നചെയതസ്ബിടസ്ബിനലലങസ്ബില് ഈ ആനവകസൂലവ്യയ
ലഭസ്ബികവകയസ്ബിലല.
എഫ. ധന നസ്ബിരകവകള് (പസവന നസ്ബിരകവകള്)
പപതസ്ബിമപോസപലസ്ബിശ നസ്ബിരകസ്ബിലപോണ എലലപോ ഇടപപോടവകളളയ
തസ്ബിരസ്ബിച്ചടയപകണത്. കപോരര ഉടമ പസൂരണമപോയസ്ബി തസ്ബിരസ്ബിച്ചടയകപോത്ത,
കവടസ്ബിശസ്ബികയവള്ള ഇഎയഐ തവണകള് ഉള്നപനടയവള്ളവയവയ, കപോരര
ഉടമ മവനകസൂറപോയസ്ബി എടവത്തസ്ബിടളള്ള പണയ പസൂരണമപോയവയ തസ്ബിരസ്ബിനക
അടച്ചള തഫീരത്തസ്ബിടസ്ബിനലലങസ്ബില് അവയവനട നസ്ബിരകവകളളയ ഇടപപോട് നടന
തഫീയതസ്ബി മവതല് കണകപോകവയ. കപോരരസ്ബിനന്റെ പലസ്ബിശ നസ്ബിരകറ്റ് വളനര
സങഫീരണവവയ അത് കപോരര ഉടമയവനട പകയവസ്ബിപകയവവയ തസ്ബിരസ്ബിച്ചടവ്
രഫീതസ്ബിയവയ അടസ്ബിസ്ഥപോനമപോകസ്ബി കപോലപോനവസസൃതമപോയസ്ബി അവപലപോകനയ
നചെയനപടവയ.
പപയനമന്റെറ്റ്രവ്യസൂപരറ്റസ്ബിനവമവമ്പറ്റ്കപോരരവടമപടപോടല്എമക്കൗണറ്റ്രവ്യസൂ (ടസ്ബി.എ.രസ്ബി.)
ഭപോഗസ്ബികമപോയസ്ബിഅടയകവകപയപോഒനവയഅടയകപോതസ്ബിരസ്ബികവകപയപോനചെയളകയപോ
നണങസ്ബില്
;അതപോയത്ഉപപഭപോകപോവസ്ബിനവനമപോസങ്ങളസ്ബില്നസ്ബിനവയനസ്ബിലവസ്ബിലവള്ളമപോസത്തസ്ബിലവയ
ലവയഔടറ്റ്സ്റ്റേപോനരസ്ബിയഗസപോലനസഉണപോയസ്ബിരസ്ബികവകയവയ ,
പടപോടല്എമക്കൗണറ്റ്രവ്യസൂവസ്ബിനന്റെമവഴവവനപപയനമന്റെളയപപയനമന്റെറ്റ്രവ്യസൂപരറ്റസ്ബിനവമവ
മവമ്പറ്റ്നടത്തവകയപോനണങസ്ബില്
,പപയനമന്റെറ്റ്പരറ്റസനരയവള്ളപകപോസസ്ബിയഗസപോലനസസ്ബിന്ഫസ്ബിനപോനസചെപോരജവകള്ഈ
ള്ഈടപോകവനതപോണ
. പപതസ്ബിമപോസയ 3.35 ശതമപോനയ (പപതസ്ബിവരരയ 40.2
ശതമപോനയ) ആണ നസ്ബിലവസ്ബിലവള്ള പലസ്ബിശ നസ്ബിരകറ്റ്. ഇടപപോട് നടനതഫീയതസ്ബി
മവതല് ഇത് കണകപോകനപടവയ. എസസസ്ബിഐ കപോരരസ ആന്റെറ്റ്
പപയനമന്റെറ്റ് സരവഫീസസ പപപവറ്ററ്റ് ലസ്ബിമസ്ബിറ്റരസ്ബിനന്റെ
(എസസസ്ബിഐസസ്ബിപസ്ബിഎസഎല്) വസ്ബിപവചെനപോധസ്ബികപോരയ അനവസരസ്ബിച്ചറ്റ്
ഇതസ്ബില് മപോറ്റയ ഉണപോകപോവവനതപോണ. ധന വസ്ബിനസ്ബിപയപോഗ നസ്ബിരകവകള്,
കപോരര ഉടമയവനട അകക്കൗണസ്ബില് സപോകസ്ബിയവള്ള തവക പസൂരണമപോയവയ
തസ്ബിരസ്ബിച്ചടയകവനതവവനര നസ്ബിലവസ്ബിലവള്ള നസ്ബികവതസ്ബിയവയ അതസ്ബിന്
സപോധകമപോണ. അത് കപോരരഉടമയവനട അകക്കൗണസ്ബില് നസ്ബിനറ്റ് വസസൂല്
നചെയളയ.
എ. പണയ മവനകസൂറപോയസ്ബി എടവകവപമ്പപോള്, ഇടപപോട് നടകവന തഫീയതസ്ബി
മവതല് തവകപസൂരണമപോയവയ തസ്ബിരസ്ബിച്ചടയകവനതവ വനര ധനവസ്ബിനസ്ബിപയപോഗ
നസ്ബിരകറ്റ് സപോധകമപോണ.
ഉദപോഹരണയ 1. കപോരരസ്ബിനന്റെ സപറ്ററ്ററ്റ്നമന്റെറ്റ് തഫീയതസ്ബി- എലലപോ മപോസവവയ
15-പോയ തഫീയതസ്ബി .
ഇടപപോട് നടകവനത് '15 ജസൂണ് 16-നവയ '15 ജസൂപല 15-നവയ ഇടയസ്ബില്

1. റഫീനടയസ്ബില് വപോങ്ങലവകള് 5000 രസൂപയകറ്റ്- 2015 ജസൂണ് 20
2. 2. പണയ പസ്ബിനവലസ്ബികല് 7,000 രസൂപ -2015 ജസൂപല 10
2015 ജസൂണ് 15 മവതലവള്ള സപറ്ററ്ററ്റ്നമന്റെസ്ബില് മവന കവടസ്ബിശസ്ബികനയപോനവയ
ഇനലലനറ്റ് കരവതവകയപോനണങസ്ബില്, കപോരര ഉടമയകറ്റ് ജസൂപല 15-ന് കസ്ബിടളന
സപറ്ററ്ററ്റ്നമന്റെസ്ബില് 12,000 രസൂപയവനട ഇടപപോട് നടനതപോയസ്ബി കപോണപോയ.
അതസ്ബില്, 7,000 രസൂപ പസ്ബിനവലസ്ബിച്ചത് ഉള്നപനട, അഞവ ദസ്ബിവസനത്ത
ധനവസ്ബിനസ്ബിപയപോഗ നസ്ബിരപക സപോധകമപോകസൂ. കപോരര ഉടമ നസ്ബിലവസ്ബിലവള്ള
നഫീകസ്ബിയസ്ബിരസ്ബിപസ്ബിനല സപോകസ്ബി തവക 2015 ഓഗസ്റ്റേറ്റ് 15 ന് അടച്ചപോല്
മതസ്ബിയപോകവയ. അതപോയത്, മവഴവവന തവകപയപോ ഏറ്റവവയ കവറഞ്ഞെതവകപയപോ
സപറ്ററ്ററ്റ്നമന്റെറ്റ് തഫീയതസ്ബിയസ്ബില് നസ്ബിനറ്റ് 20 ദസ്ബിവസയ കഴസ്ബിഞ്ഞെറ്റ് അടയച്ചപോല്
മതസ്ബിയപോകവയ. നസ്ബിങ്ങളളനട മസ്ബിനസ്ബിമയ കവടസ്ബിശസ്ബിക തവകയപോണ (അതസ്ബില് നസ്ബിനറ്റ്
സപോധകമപോയ നസ്ബികവതസ്ബികള്, ഇഎയഐ ഉല്പനങ്ങളളനട അഞറ്റ്
ശതമപോനത്തസ്ബില് കസൂടവതലപോയവള്ള ആനക നഫീകസ്ബിയസ്ബിരസ്ബിപറ്റ് (സപോധകനമങസ്ബില്),
റഫീനടയസ്ബിലസ്ബിനല സപോകസ്ബിയവയ (സപോധകനമങസ്ബില്), ആയസ്ബിരസ്ബികവയ നസ്ബിങ്ങളളനട
നപകരസ്ബിറ്ററ്റ് കപോരരസ്ബിനല ആനക നഫീകസ്ബിയസ്ബിരസ്ബിപറ്റ് തവകയസ്ബിനല ഏനതപോരവ
തസ്ബിരസ്ബിച്ചടവസ്ബില് നസ്ബിനവയ ആദവ്യയ കസ്ബിഴസ്ബികനപടവക. അതസ്ബില് നസ്ബിനറ്റ്
നസ്ബിങ്ങള്കറ്റ് അനവവദനഫീയമപോയ പശരസ്ബികവന പണയ നഫീകസ്ബിയസ്ബിരസ്ബിപറ്റ്
(സപോധകനമങസ്ബില്) പകമനപടവത്തവകയവയ നചെയളയ എനത് ദയവപോയസ്ബി
പശദസ്ബികവക. ധനവസ്ബിനസ്ബിപയപോഗ നസ്ബിരകറ്റ് മവന മപോസനത്ത
സപറ്ററ്ററ്റ്നമന്റെറ്റ്നന്റെറ്റ്
തഫീനതഫീയതസ്ബിയസ്ബില് നസ്ബിനപോണ ഈടപോകവനത്
. ആനകയവള്ള
റഫീനടയസ്ബില് നഫീകസ്ബിയസ്ബിരസ്ബിപസ്ബില് നസ്ബിനറ്റ് പലസ്ബിശരഹസ്ബിത
നസ്ബിരകറ്റ്ഈടപോകസ്ബിയസ്ബിടസ്ബിനലലങസ്ബില്, ഇടപപോട് നടന തഫീയസ്ബിതസ്ബി മവതല് ധന
നസ്ബിരകറ്റ്ഈടപോകവയ. ഒരവപപക, സപറ്ററ്ററ്റ്നമന്റെറ്റ് കവടസ്ബിശസ്ബികയസ്ബില്
പണയനഫീകസ്ബിയസ്ബിരസ്ബിപറ്റ് ഇനലലങസ്ബിലവയ, മവന പസ്റ്റേറ്ററ്റ്നമന്റെസ്ബില് നസ്ബിനറ്റ്നഫീകസ്ബിയസ്ബിരസ്ബിപറ്റ്
ഒനവയ നകപോണവവനസ്ബിടസ്ബിനലലങസ്ബിലവയ, റഫീനടയസ്ബില്നഫീകസ്ബിയസ്ബിരസ്ബിപസ്ബിനല കവടസ്ബിശസ്ബിക
നമപോത്തമപോയസ്ബി പസ്റ്റേറ്ററ്റ്നമന്റെസ്ബിനല തസ്ബിരസ്ബിച്ചടവ് തഫീയതസ്ബികവ മവമ്പറ്റ് പസൂരണമപോയസ്ബി
തസ്ബിരസ്ബിച്ചടച്ചള കഴസ്ബിഞ്ഞെപോല്, സപോകസ്ബിയവള്ള കവടസ്ബിശസ്ബിക തവകയകറ്റ്
ധനവസ്ബിനസ്ബിപയപോഗ നസ്ബിരകറ്റ് ഒടളയ സപോധകമപോകവകയസ്ബിലല.
ഉദപോഹരണയ 2- കപോരര പസ്റ്റേറ്ററ്റ്നമന്റെറ്റ് തഫീയതസ്ബി-ഓപരപോ മപോസവവയ രണപോയ
തഫീയതസ്ബി.
ഇടപപോട് നടനത്- 2015 ജനവവരസ്ബി 3 നവയ 2015 നഫപസവവരസ്ബി 2 നവയ
ഇടയസ്ബില്
1. റഫീനടയസ്ബില് പരപച്ചസ 10,000 രസൂപയകറ്റ്- 2015 ജനവവരസ്ബി 5
2. ഓണ്പലന പരപച്ചസ 30,000 രസൂപ- 2015 ജനവവരസ്ബി 15
2015 ജനവവരസ്ബി 2 നല സപറ്ററ്ററ്റ്നമന്റെറ്റ് പപകപോരയ മവന മപോസത്തസ്ബിനല
നഫീകസ്ബിയസ്ബിരസ്ബിപറ്റ് ഒനവയ ഇലല. കപോരര ഉടമയകറ്റ് നഫപസവവരസ്ബി രണസ്ബിന്

കസ്ബിടസ്ബിയസപറ്ററ്ററ്റ്നമന്റെറ്റ് പപകപോരയ 40,000 രസൂപയവനട ഇടപപോട് നടനതപോയസ്ബി
കപോണവനവ.കപോരര ഉടമ നഫീകസ്ബിയസ്ബിരസ്ബിപറ്റ് കവടസ്ബിശസ്ബിക 2015 നഫപസവവരസ്ബി 22
നവ മവമ്പറ്റ്തസ്ബിരസ്ബിച്ചടവ് നടപത്തണതവണറ്റ്. അതപോയത് സപറ്ററ്ററ്റ്നമന്റെറ്റ്
തഫീയതസ്ബികറ്റ് 20 ദസ്ബിവസത്തസ്ബിനവള്ളസ്ബില് നമപോത്തയ തവകപയപോ ഏറ്റവവയ
കവറഞ്ഞെ കവടസ്ബിശസ്ബിക തവകപയപോ തസ്ബിരസ്ബിച്ചടയകണയ. എനപോല്, സപറ്ററ്ററ്റ്നമന്റെറ്റ്
പപകപോരയ പണയനഫീകസ്ബിയരസ്ബിപറ്റ് ഒടളയ മവന മപോസനത്ത പസ്റ്റേറ്ററ്റ്നമന്റെസ്ബില്
പപതസ്ബിഫലസ്ബികവനവമസ്ബിലല. എനപോല് പസ്റ്റേറ്ററ്റ്നമന്റെറ്റ് പപകപോരമവള്ള റഫീനടയസ്ബില്
നഫീകസ്ബിയസ്ബിരസ്ബിപറ്റ് കവടസ്ബിശസ്ബിക പസൂരണമപോയവയ തസ്ബിരസ്ബിച്ചടവ് തഫീയസ്ബിതസ്ബികവ മവമ്പവ
തനന തസ്ബിരസ്ബിച്ചടച്ചസ്ബിടളനണങസ്ബില് സപോകസ്ബിയവള്ള കവടസ്ബിശസ്ബികയകറ്റ്
ധനവസ്ബിനസ്ബിപയപോഗ നസ്ബിരകറ്റ് ഈടപോകവകയസ്ബിലല.
കഴസ്ബിഞ്ഞെ കവപറ വരരങ്ങളപോയസ്ബി ഓപരപോമപോസവവയ ഏറ്റവവയ കവറഞ്ഞെ
തസ്ബിരസ്ബിച്ചടവ് മപോപതമപോണ നടത്തസ്ബിനകപോണസ്ബിരവനനതങസ്ബില്, നഫീകസ്ബിയസ്ബിരസ്ബിപറ്റ്
കവടസ്ബിശസ്ബികപയപോനടപോപയ പലസ്ബിശയവയ തവടരനറ്റ് വരവനതപോയസ്ബി കപോണപോയ.
ഉദപോഹരണമപോയസ്ബി, 5000 രസൂപയവനട ഒരവ ഇടപപോടസ്ബിന് ഓപരപോമപോസവവയ
അടയപകണ ഏറ്റവവയ കവറഞ്ഞെ കവടസ്ബിശസ്ബിക തവക അടയച്ചപോല് (ഓപരപോ
മപോസവവയഏപകദശയ 200 രസൂപയപോനണനറ്റ് കപോണപോയ), ആ കവടസ്ബിശസ്ബിക തവക
പസൂരണമപോയസ്ബി അടഞ്ഞെവതഫീരപോന 44 മപോസനമടവകവയ.
ഉദപോഹരണയ 3കപോരര സപറ്ററ്ററ്റ്നമന്റെറ്റ് തഫീയതസ്ബി-ഓപരപോ മപോസവവയ രണപോയ തഫീയതസ്ബി
ഇടപപോട് നടനത് 2015 മപോരച്ചറ്റ് 3 നവയ 2015 ഏപപസ്ബില് 2 നവയ ഇടയസ്ബില്
(1) വപോരരസ്ബിക ഫഫീസ 500 രസൂപ- 2015 മപോരച്ചറ്റ് 5.
(2) സപോധകമപോകവന നസ്ബികവതസ്ബികള് 72.50- 2015 മപോരച്ചറ്റ് 5
(3) ഓണ്പലന പരപച്ചസ 6000 രസൂപ- 2015 മപോരച്ചറ്റ് 15
2015 മപോരച്ചറ്റ് രണവ മവതലവള്ള പസ്റ്റേറ്ററ്റ്നമന്റെസ്ബില് മവന കവടസ്ബിശസ്ബിക
ഇനലലനവകരവതവക. കപോരര ഉടമകറ്റ് ഏപപസ്ബില് രണസ്ബിനവ
ലഭസ്ബികവനസപറ്ററ്ററ്റ്നമന്റെസ്ബില് 6752.50 രസൂപയവനട ഇടപപോടപോയസ്ബിരസ്ബികവയ
കപോണസ്ബികവക. ഏകപദശയ 6573 രസൂപ ആയസ്ബിരസ്ബികവയ നമപോത്തമവണപോകവക.
കപോരരവടമ അടപകണ കവടസ്ബിശസ്ബിക 2015 ഏപപസ്ബില് ഇരവപത്തസ്ബിരപണപോനട
അടപകണതപോണ. അതപോയത്, സപറ്ററ്ററ്റ്നമന്റെറ്റ് തഫീയതസ്ബിയസ്ബില് നസ്ബിനറ്റ്
ഇരവപതപോയ നപോള് നമപോത്തയ തവകപയപോ മസ്ബിനസ്ബിമയ തവകപയപോ
അടയകപോവവനതപോണ.
കപോരരവടമ അടപകണ മസ്ബിനസ്ബിമയ തവക 398 രസൂപയപോനണനറ്റ് കരവതവക.
അടപകണ നമപോത്തയ തവകയവനട 5 ശതമപോനവവയ 2015 ഏപപസ്ബില് 22
വനര സപോധകമപോയ നസ്ബികവതസ്ബികളളയ അടങ്ങസ്ബിയ ഏകപദശ തവകയപോണസ്ബിത്.
നസ്ബിലവസ്ബിലവള്ള ധന നസ്ബിരകവയനമപോത്തയ അടപകണ തവകയസ്ബില്
പചെരകവനതപോണ. നസ്ബിലവസ്ബിലവള്ള 3.35 ശതമപോനയനസ്ബിരകറ്റ്

പരസ്ബിഗണസ്ബികവപമ്പപോള് വരവന ധന നസ്ബിരകസ്ബിനന്റെ കണകവകള് തപോനഴ
പറയവയ പപകപോരമപോണ:
500 രസൂപയവനട സപോകസ്ബി (മപോരച്ചറ്റ് 5 മവതല് ഏപപസ്ബില് 22 വനര) 49
ദസ്ബിവസപത്തകറ്റ്:
(3.35*12)*(49/365)*500/100= 26.98 രസൂപ
72.5 രസൂപയവനട സപോധകമപോയ നസ്ബികവതസ്ബികള് (മപോരച്ചറ്റ് 5 മവതല് ഏപപസ്ബില്
22 വനര) 49 ദസ്ബിവസപത്തകറ്റ്:
(3.35*12)*(49/365)*72.50/100= 3.91 രസൂപ.
സപോകസ്ബിയവള്ള 6000 രസൂപയസ്ബില് (മപോരച്ചറ്റ് 15 മവതല് ഏപപസ്ബില് 22 വനര)
39 ദസ്ബിവസപത്തകറ്റ്:
(3.35*12)*(39/365)*6000/100= 257.72 രസൂപ.
സപോകസ്ബിയവള്ള 6,175 രസൂപയസ്ബില് (ഏപപസ്ബില് 22 മവതല് പമയ 2 വനര) 10
ദസ്ബിവസപത്തകറ്റ്:
(3.35*12)*(10/365)*6,175 /100= 68 രസൂപ
നമപോത്തയ ഈടപോകസ്ബിയ പലസ്ബിശ: 356.61 രസൂപ
നസ്ബിലവസ്ബില് സപോധനങ്ങള് വപോങ്ങസ്ബിയ തവകയവയ, പലസ്ബിശനസ്ബിരകവയ, ഫഫീസവയ
മറ്ററ്റ് നസ്ബിരകവകളളയ ഉനണങസ്ബില് അവയവയ സപോധകമപോയ എലലപോ
നസ്ബികവതസ്ബികളളയ നമപോത്തയ നല്കപോനവള്ള തവകയവയപമയ രണസ്ബിനല
സപറ്ററ്ററ്റ്നമന്റെസ്ബില് പപതസ്ബിഫലസ്ബികവനതപോണ. 2015 ഏപപസ്ബില്മസൂനസ്ബിനവയ 15 പമയ
രണസ്ബിനവയ ഇടയസ്ബില് കപോരര ഉടമ ഇടപപോടവകള് നടത്തസ്ബിയസ്ബിടസ്ബിലല എന
അനവമപോനത്തസ്ബിലപോണ ഇത്.
കപോരര ഉടമ മസ്ബിനസ്ബിമയ അടപകണ തവകയവയ (5 ശതമപോനയ) പലസ്ബിശയവയ
മപോസയപതപോറവയ കസൃതവ്യമപോയസ്ബി അടകവകയപോനണങസ്ബില്, ഉടമകറ്റ്
നസ്ബിലവസ്ബിലവള്ള നമപോത്തയ തവക 20 മപോസത്തസ്ബിനവള്ളസ്ബില്അടച്ചള
തഫീരകപോവവനതപോണ. (100%/ 5% 20 )ڊ.
ഉദപോഹരണയ4:
കപോരരപസ്റ്റേറ്ററ്റ്നമന്റെറ്റ്തഫീയതസ്ബി - ഓപരപോമപോസത്തസ്ബിനന്റെയവയ2 ആയതഫീയതസ്ബി.
2015 രസ്ബിസയസര3 നവയ2016 ജനവവരസ്ബി2 നവയഇടയസ്ബില്നടത്തവനഇടപപോടവകള്
1) 500 രസൂപയവനടറഫീനടയസ്ബില്പരപച്ചസ - 2015 രസ്ബിസയസര15 ന്
2) 600 രസൂപയവനടഓണ്പലനപരപച്ചസ - 2015 രസ്ബിസയസര20 ന്

2015 രസ്ബിസയസര2 ആയതഫീയസ്ബിയസ്ബിനലകപോരരപസ്റ്റേറ്ററ്റ്നമന്റെസ്ബില്നസ്ബിനവയമവനസപോലനസവ
നസവകള്ഒനവയകവ്യപോരസ്ബിപഫപോരപവരനചെയതസ്ബിടസ്ബിലലഎനഅനവമപോനത്തസ്ബില്
,കപോരരവടമയകറ്റ്ജനവവരസ്ബിരണപോയതഫീയതസ്ബി1100 രസൂപയവനടഇടപപോടവകള്കപോണസ്ബിച്ചള
ച്ചളനകപോണവള്ളപസ്റ്റേറ്ററ്റ്നമന്റെറ്റ്ലഭസ്ബികവനതപോണ . പടപോടല്എമക്കൗണറ്റ്രവ്യസൂരസൂപ 1100.
കപോരരവടമ 2016 ജനവവരസ്ബി22 ആയതഫീയതസ്ബിപയപോടവകസൂടസ്ബി,
അതപോയതറ്റ്പറ്ററ്ററ്റ്നമന്റെറ്റ്തഫീയതസ്ബിമവതലവള്ള 20 ദസ്ബിവസങ്ങളസ്ബില്
,ഔടറ്റ്സ്റ്റേപോനരസ്ബിയഗസ്ബിനനതസ്ബിനരയവള്ളപപയനമന്റെറ്റ്,
മവഴവവനതവകയകവയമസ്ബിനസ്ബിമയഎമക്കൗണറ്റ്രവ്യസൂവസ്ബിനവയഇടയസ്ബിലവള്ളഏത്തവകയവയ
അടയപകണതപോണ.
കപോരരവടമ 2016 ജനവവരസ്ബി22 ആയതഫീയതസ്ബി500 രസൂപയവനടഭപോഗസ്ബികപപയനമന്റെറ്റ്നടത്തവ
ത്തവകയപോനണനറ്റ്അനവമപോനസ്ബിച്ചപോല്
,സപോധകമപോയനസ്ബിരകസ്ബില്ഫസ്ബിനപോനസചെപോരജവകള്ചെവമത്തവനതവയനമപോത്തയഔടറ്റ്സ്റ്റേപോ
ടറ്റ്സ്റ്റേപോനരസ്ബിയഗസ്ബിപനപോട്കസൂടസ്ബിപച്ചരകവനതവമപോണ
.
സപോധകമപോയനസ്ബിരകറ്റ്പപതസ്ബിമപോസയ3.35%ആനണനറ്റ്കണകപോകവകയപോനണങസ്ബില്,
ഫസ്ബിനപോനസചെപോരരകണകപോകവനത്തപോനഴകപോണസ്ബിച്ചസ്ബിരസ്ബികവനപപകപോരമപോയസ്ബിരസ്ബി
കവയ.
500 രവപയവനടസപോലനസസ്ബിന് (രസ്ബിസയ. 15 മവതല്ജനവ. 22 വനര)
39 ദസ്ബിവസപത്തകറ്റ്:
(3.35*12) * (39/365) *500/100 = രസൂപ. 21.48
600 രവപയവനടസപോലനസസ്ബിന് (രസ്ബിസയ. 20 മവതല്ജനവ. 22 വനര)
34 ദസ്ബിവസപത്തകറ്റ്:
(3.35*12) * (39/365) *600/100 = രസൂപ. 22.47
600 രവപയവനടസപോലനസസ്ബിന് (ജനവ. 22 മവതല്നഫപസവ. 2 വനര)
10 ദസ്ബിവസപത്തകറ്റ്:
(3.35*12) * (10/365) *600/100 = രസൂപ. 6.61
ചെപോരരനചെയതനമപോത്തയപലസ്ബിശ = രസൂപ. 50.56
2016 നഫപസവ.3 നവയ2016 മപോരച്ചറ്റ്2 നവയഇടയസ്ബില്നടത്തവനഇടപപോടവകള്
1)

തവടകത്തസ്ബിലവള്ളസപോലനപസസൂപ 650.56 - 2016 നഫപസവ3

2)

1000 രസൂപയവനടറഫീനടയസ്ബില്പരപച്ചസ - 2016 നഫപസവ. 5 ന്

3)

3000 രസൂപയവനടഓണ്പലനപരപച്ചസ - 2016 നഫപസവ. 16 ന്

2016 നഫപസവവരസ്ബി2 ആയതഫീയസ്ബിയസ്ബിനലകപോരരപസ്റ്റേറ്ററ്റ്നമന്റെസ്ബില്നസ്ബിനവയ650.46 രസൂപയവ
യവനടമവനസപോലനസകവ്യപോരസ്ബിപഫപോരപവരനചെയതസ്ബിടളണറ്റ്എനഅനവമപോനത്തസ്ബില് ,
കപോരരവടമ 2016 നഫപസവവരസ്ബി22 ആയതഫീയതസ്ബിപയപോടവകസൂടസ്ബി,
അതപോയതറ്റ്പറ്ററ്ററ്റ്നമന്റെറ്റ്തഫീയതസ്ബിമവതലവള്ള 20 ദസ്ബിവസങ്ങളസ്ബില്
,ഔടറ്റ്സ്റ്റേപോനരസ്ബിയഗസ്ബിനനതസ്ബിനരയവള്ളപപയനമന്റെറ്റ്,
മവഴവവനതവകയകവയമസ്ബിനസ്ബിമയഎമക്കൗണറ്റ്രവ്യസൂവസ്ബിനവയഇടയസ്ബിലവള്ളഏത്തവകയവയ
അടയപകണതപോണ.
കപോരരവടമനഫപസവവരസ്ബി15 ആയതഫീയതസ്ബി,
അതപോയത്പപയനമന്റെറ്റ്രവ്യസൂപരറ്റസ്ബിനവള്ളസ്ബില്മവഴവവനപപയനമന്റെളയനടത്തവകയപോ
നണനറ്റ്അനവമപോനസ്ബികവക.
സപോധകമപോയനസ്ബിരകറ്റ്പപതസ്ബിമപോസയ3.35%ആനണനറ്റ്കണകപോകവകയപോനണങസ്ബില്,
ഫസ്ബിനപോനസചെപോരരകണകപോകവനത്തപോനഴകപോണസ്ബിച്ചസ്ബിരസ്ബികവനപപകപോരമപോയസ്ബിരസ്ബി
കവയ:
650.56 രവപയവനടസപോലനസസ്ബിന് (നഫപസവ. 3 മവതല്നഫപസവ. 15 വനര)
12 ദസ്ബിവസപത്തകറ്റ്:
(3.35*12) * (12/365) *656.56/100 = രസൂപ. 8.60
ചെപോരരനചെയതനമപോത്തയപലസ്ബിശ = രസൂപ. 8.60
ഔടറ്റ്സ്റ്റേപോനരസ്ബിയഗപരപച്ചസതവക,
ഫഫീസവകളളയചെപോരജവകളളയഏനതങസ്ബിലവമവനണങസ്ബില്അത്,
സപോധകമപോയഎലലപോനസ്ബികവതസ്ബികളളയമപോരച്ചറ്റ്2 ആയതഫീയതസ്ബിയസ്ബിനലതഫീയതസ്ബിയസ്ബിനലപടപോ
ടല്എമക്കൗണറ്റ്രവ്യസൂആയസ്ബിപപതസ്ബിഫലസ്ബികവനതപോണ.

ഏ. തപോമസസ്ബിച്ചടകവന തവകകവള്ള നസ്ബിരകറ്റ്
അടപകണ മസ്ബിനസ്ബിമയ തവക തസ്ബിയതസ്ബികറ്റ് മവമ്പറ്റ് അടച്ചസ്ബിനലലങസ്ബില്,
തപോമസസ്ബിച്ചടകവന തവകകവള്ള നസ്ബിരകറ്റ് സപോധതമപോയസ്ബിരസ്ബികവയ.
0 മവതല് 200 രസൂപ വനര തവക കവടസ്ബിശസ്ബിക വനപോല് നസ്ബിരകസ്ബിലല.
200 മവതല് 500 വനര തവക കവടസ്ബിശസ്ബിക വനപോല് നസ്ബിരകറ്റ് 100 രസൂപ
1000 മവതല് 10,000 വനര തവക കവടസ്ബിശസ്ബിക വനപോല് നസ്ബിരകറ്റ് 500 രസൂപ

10,000 നവ മവകളസ്ബിലവള്ള തവക കവടസ്ബിശസ്ബിക വനപോല് നസ്ബിരകറ്റ് 750 രസൂപ
ഉദപോഹരണയ 1കപോരര സപറ്ററ്ററ്റ്നമന്റെറ്റ്ന തസ്ബിയതസ്ബി - ഓപരപോ മപോസവവയ രണസ്ബിന്
ഇടപപോടവ നടത്തസ്ബിയത് 2015 ജപോനവവരസ്ബി 3 നവയ '15 നഫപസവവരസ്ബി 2 നവയ
1) 5000 രസൂപയവനട റഫീനടയസ്ബില് പരപച്ചസ - '15 ജപോനവവരസ്ബി 5 ന്
2) 5000 രസൂപയവനട ഓണ്പലന പരപച്ചസ - '15 ജപോനവവരസ്ബി 5 ന്
2015 ജപോനവവരസ്ബി രണവ മവതല് പഴയ സപോലനസ കപോണസ്ബിച്ചസ്ബിനലലനവ
കരവതവക. കപോരരഉടമകറ്റ് നഫപസവവരസ്ബി രണസ്ബിനവ 10,000 രസൂപയവനട
ഇടപപോടവ നടത്തസ്ബിയതപോയസപറ്ററ്ററ്റ്നമന്റെറ്റ്ന
ലഭസ്ബികവയ. നസ്ബിലവസ്ബിലവള്ള തവക
കപോരര ഉടമ 2015 നഫപസവവരസ്ബി 22 നവ അടപകണതപോണ. അതപോയത്
സപറ്ററ്ററ്റ്നമന്റെറ്റ് തസ്ബിയതസ്ബി മവതല് 20 ദസ്ബിവസത്തസ്ബിനകയ നമപോത്തയ തവകപയപോ
മസ്ബിനസ്ബിമയ തവകപയപോ അടപകണതപോണ. കപോരര ഉടമകറ്റ് 2015
നഫപസവവരസ്ബി 22 നവ മവമ്പറ്റ് അടപകണ മസ്ബിനസ്ബിമയ തവക അടച്ചസ്ബിടസ്ബിനലലങസ്ബില്
500 രസൂപ തപോമസസ്ബിച്ചടകവന തവകകവള്ള ചെപോരരപോയസ്ബി
ഈടപോകവനതപോണ. (1000 നവ മവകളസ്ബില് 10,000 വനരയവള്ള തവകകറ്റ് 500
രസൂപ)
ഉദപോഹരണയ 2കപോരര സപറ്ററ്ററ്റ്നമന്റെറ്റ് തസ്ബിയതസ്ബി - ഓപരപോ മപോസവവയ രണസ്ബിന്ന
ഇടപപോടവ നടത്തസ്ബിയത് 2015 നഫപസവ 3 നവയ 2015 മപോരച്ചറ്റ് 2 നവയ
ഇടയസ്ബില്
1) 2000 രസൂപയവനട റഫീനടയസ്ബില് പരപച്ചസ 2015 നഫപസവ 8
2) 2500 രസൂപയവനട ഓണ്പലന പരപച്ചസ 2015 നഫപസവ 19
2015 നഫപസവവരസ്ബി രണവ മവതല് പഴയ സപോലനസ കപോണസ്ബിച്ചസ്ബിനലലനവ
കരവതവക. കപോരരഉടമകറ്റ് മപോരച്ചറ്റ് രണസ്ബിനവ 4500 രസൂപയവനട ഇടപപോടവ
നടത്തസ്ബിയതപോയ സപറ്ററ്ററ്റ്നമന്റെറ്റ് ലഭസ്ബികവയ. നസ്ബിലവസ്ബിലവള്ള തവക കപോരര ഉടമ
2015 മപോരച്ചറ്റ് 22 നവ അടപകണതപോണ. അതപോയത് സപറ്ററ്ററ്റ്നമന്റെറ്റ് തസ്ബിയതസ്ബി
മവതല് 20 ദസ്ബിവസത്തസ്ബിനകയ നമപോത്തയ തവകപയപോ മസ്ബിനസ്ബിമയ തവകപയപോ
അടപകണതപോണ. കപോരര ഉടമകറ്റ് 2015 മപോരച്ചറ്റ് 22 നവ മവമ്പറ്റ്
അടപകണ മസ്ബിനസ്ബിമയ തവക അടച്ചസ്ബിടസ്ബിനലലങസ്ബില് 500 രസൂപ
തപോമസസ്ബിച്ചടകവന തവകകവള്ള ചെപോരരപോയസ്ബി ഈടപോകവനതപോണ. (1000
നവ മവകളസ്ബില് 10,000 വനരയവള്ള തവകകറ്റ് 500 രസൂപ).
എച്ചറ്റ്. പരസ്ബിധസ്ബികപളറമവള്ള ഫഫീസ
കപോരരഉടമ നപകരസ്ബിറ്ററ്റ് പരസ്ബിധസ്ബികപളറയ ചെസ്ബില ഇടപപോടവകള് നടത്തപോന
പശമസ്ബിച്ചപോല്പസവന നടപടസ്ബിനയന നസ്ബിലയകറ്റ് എസസസ്ബിഐ അത്

അയഗഫീകരസ്ബിനച്ചനസ്ബിരസ്ബികവയ.നഫീകസ്ബിയസ്ബിരസ്ബിപറ്റ് കവടസ്ബിശസ്ബിക നപകരസ്ബിറ്ററ്റ് പരസ്ബിധസ്ബികറ്റ്
പവറത്തപോനണങസ്ബില് ഓവരലസ്ബിമസ്ബിറ്ററ്റ് ഫഫീസപോയസ്ബി 2.5 ശതമപോനപമപോ 500
രസൂപപയപോ ഏതപോണ കസൂടവതല് അത്ഈടപോകവനതപോയസ്ബിരസ്ബികവയ. ഫഫീസവയ
പലസ്ബിശ നസ്ബിരകവയ ഓവര ലസ്ബിമസ്ബിറ്ററ്റ് നസ്ബിലവപോരത്തസ്ബിനവസപോധകമപോണ.
ഐ. പപനമന്റെറ്റ് രസ്ബിസപഹപോണര ഫഫീസന
പപനമന്റെറ്റ് നസ്ബിരപോസയ സയഭവസ്ബികവകയപോനണങസ്ബില് കപോരര ഉടമയസ്ബില്
നസ്ബിനറ്റ് രസ്ബിസപഹപോണര ഫഫീസപോയസ്ബിനമപോത്തയ തവകയവനട 2 ശതമപോനയ
ഈടപോകവനതപോണ. ഏറ്റവവയ കവറഞ്ഞെ നസ്ബിരകറ്റ് 350 രസൂപയപോയസ്ബിരസ്ബികവയ.
നജ. മറ്ററ്റ് ചെപോരരവകള്
* കപോരര റസ്ബിപപ്ലേയസനമന്റെറ്റ് ഫഫീസ: 100 രസൂപ- 250 രസൂപന
* ചെപോരരറ്റ്സസ്ബിപ റസ്ബിപടഫീവല് ഫഫീസ: 225 രസൂപ
* നചെകറ്റ്ഫഫീ: രവപ 100
(200 രസൂപവനരനചെകറ്റ്മവപഖനനടത്തസ്ബിയപപയനമന്റെളകള്കറ്റ്)
* നചെകറ്റ് സസഫീകരണ ഫഫീസ: 90 രസൂപ
* സപറ്ററ്ററ്റ്നമന്റെറ്റ്നന്റെറ്റ്
റസ്ബിനറസ്ബിപടഫീവല് ഫഫീസ
: രണറ്റ് മപോസത്തസ്ബിനവ മവകളസ്ബിലവള്ള
സപറ്ററ്ററ്റ്നമന്റെറ്റ് ഓപരപോനസ്ബിനവ 100 രസൂപ.
* വസ്ബിപദശകറനസസ്ബിഇടപപോട്ഫഫീ: 3.5%
(എപലറ്ററ്റ്ഒഴസ്ബിനകയവള്ളഎലലപോകപോരരവകള്കവയ)
1.99%
(എപലറ്ററ്റ്കപോരരവടമകള്കറ്റ്മപോപതയ)
വസ്ബിപദശകറനസസ്ബി ഇടപപോട് ഐഎനആര ആയസ്ബി മപോറ്റളനതസ്ബിനവള്ള
വസ്ബിനസ്ബിമയ നസ്ബിരകറ്റ്നസ്ബിശയസ്ബികവനത് വസ്ബിസ/മപോസ്റ്റേര കപോരരപോണ.
എസസസ്ബിഐ കപോരരപകമവല്കരസ്ബികവന തഫീയതസ്ബിയവനട അടസ്ബിസ്ഥപോനത്തസ്ബില്
ഇടപപോട് നസ്ബിരകവകള് നസ്ബിയപന്തസ്ബികവനത് അവരപോണ. അതപോകനട ഇടപപോട്
നടത്തസ്ബിയ തസ്ബിയതസ്ബി ആയസ്ബിരസ്ബികണനമനസ്ബിലല. വസ്ബിസ/മപോസ്റ്റേര കപോരര
ഐഎനആര ആയസ്ബി മപോറ്റളനതവകകറ്റ് പഫപോറസ്ബിന കറനസസ്ബി പടപോനസപോകന
ഫഫീസപോയ 3.5 % സപോധകമപോണ.
വസ്ബിപദശകറനസസ്ബിഇടപപോട്ഫഫീവസ്ബിസപോ
/മപോസ്റ്റേരകപോരരപങവവയകവനഇന്തവ്യനരവപയസ്ബില്നസ്ബിനറ്റ്മപോറ്റസ്ബിയതവകയകറ്റ്സപോ
ധകമപോയസ്ബിരസ്ബികവനതപോണ.
2. പരസ്ബിധസ്ബികള്
എസസസ്ബിഐസസ്ബിപസ്ബിഎസഎലലസ്ബിനന്റെ ആന്തരസ്ബിക നപകരസ്ബിറ്ററ്റ് പപകറ്റഫീരസ്ബിയ
അടസ്ബിസ്ഥപോനമപോകസ്ബിയപോയസ്ബിരസ്ബികവയ കപോരരഉടമകളളനട നപകരസ്ബിറ്ററ്റ് പരസ്ബിധസ്ബിയവയ
കവ്യപോഷ് പരസ്ബിധസ്ബിയവയ നസ്ബിശയസ്ബികവനത്. (ആര വണ്കപോരര ഉടമകളളനട
നരയര പപപമറസ്ബി അകക്കൗണറ്റ് പഹപോള്രറവനട അപത

പരസ്ബിധസ്ബിആയസ്ബിരസ്ബികവയ) കപോരര പകമപോറവന സമയത്തറ്റ് ഈ പരസ്ബിധസ്ബികള്
കപോരര ഉടമനയ അറസ്ബിയസ്ബികവനതപോണ. ഓപരപോ സപറ്ററ്ററ്റ്നമന്റെസ്ബിലവയ
നപകരസ്ബിറ്ററ്റ് പരസ്ബിധസ്ബിയവയ കവ്യപോഷ്പരസ്ബിധസ്ബിയവയ കപോരര ഉടമനയ അറസ്ബിയസ്ബികവയ.
നസ്ബിലവസ്ബിലവള്ള നപകരസ്ബിറ്ററ്റ് പരസ്ബിധസ്ബി (അതപോയത്ഉപപയപോഗസ്ബികപോന
പരവ്യപോപതമപോയ നപകരസ്ബിറ്ററ്റ് പരസ്ബിധസ്ബി) എസസസ്ബിഐസസ്ബിപസ്ബിഎസഎല്
പപപസസ്ബിങ്പപപോളസ്ബിസസ്ബി (വസ്ബില നയയ) തയപോറപോകവന സമയത്തറ്റ്
സപറ്ററ്ററ്റ്നമന്റെസ്ബിനന്റെ ഭപോഗമപോയസ്ബിനല്കവനതപോണ. കപോരരഉടമയവനട അകക്കൗണറ്റ്
എസസസ്ബിഐസസ്ബിപസ്ബിഎസഎല് സമപയപോജസ്ബിതമപോയസ്ബി പരസ്ബിപശപോധസ്ബികവനതവയ
ആന്തരസ്ബിക വസ്ബിലയസ്ബിരവത്തലസ്ബിനന്റെ ഭപോഗമപോയസ്ബി കപോരര ഉടമയവനട നപകരസ്ബിറ്ററ്റ്
പരസ്ബിധസ്ബി ഉയരത്തവകപയപോ കവറയകവകപയപോ നചെയളനതവമപോണ.
നപകരസ്ബിറ്ററ്റ്പരസ്ബിധസ്ബി ഉയരത്തണനമനറ്റ് ആപഗഹസ്ബികവന കപോരര ഉടമ
തങ്ങളളനട വരവമപോനയനവളസ്ബിനപടവത്തവന പരഖകള് സഹസ്ബിതയ
എസസസ്ബിഐസസ്ബിപസ്ബിഎസഎലലസ്ബിനവ എഴവപതണതപോണ.
3. സസ്ബിലലസ്ബിയഗവയ സപറ്ററ്ററ്റ്നമന്റെളയ
എ)കപോരര പപവരത്തകമമപോനണങസ്ബില് അടച്ച തവകയവയ കപോരര
ഉടമയവനടഅകക്കൗണസ്ബില് കപോണസ്ബികവന ഇടപപോടവകളളയ അടങ്ങവന
പപതസ്ബിമപോസസപറ്ററ്ററ്റ്നമന്റെറ്റ് എസസസ്ബിഐസസ്ബിപസ്ബിഎസഎല് കപോരര ഉടമകറ്റ്
അയകവനതപോണ.ഇടപപോടവകള് അടങ്ങവന സപറ്ററ്ററ്റ്നമന്റെറ്റ് കപോരര
അകക്കൗണസ്ബിലവള്ള നമയസ്ബിലസ്ബിയഗ
വസ്ബിലപോസത്തസ്ബിപലപോ നറപകപോരരസ്ബിലവള്ള
ഇനമയസ്ബില് ഐരസ്ബിയസ്ബിപലപോ മവനകസൂടസ്ബിനസ്ബിശയസ്ബിച്ച തസ്ബിയതസ്ബിയസ്ബില്
എസസസ്ബിഐസസ്ബിപസ്ബിഎസഎല് അയകവനതപോണ.
സസ്ബി)കപോരര ഉടമകറ്റ് റസ്ബിപവപോള്വസ്ബിയഗ നപകരസ്ബിറ്ററ്റ് സക്കൗകരവ്യയ നപകരസ്ബിറ്ററ്റ്
കപോരര നല്കവനതപോണ. സപറ്ററ്ററ്റ്നമന്റെസ്ബില് പപസ്ബിന്റെറ്റ് നചെയതസ്ബിരസ്ബികവന
തവകമപോപതയ അടച്ചപോല് മതസ്ബിയപോകവയ. അതപോകനട
സപറ്ററ്ററ്റ്നമന്റെസ്ബില് കപോണസ്ബിച്ചസ്ബിരസ്ബികവനമസ്ബിനസ്ബിമയ തവക അടപകണ തസ്ബിയതസ്ബികവ
മവമ്പറ്റ് അടപകണതപോണ. തവക അടപകണ തസ്ബിയതസ്ബിയവയ സപറ്ററ്ററ്റ്നമന്റെസ്ബില്
പപസ്ബിന്റെറ്റ് നചെയതസ്ബിരസ്ബികവയ. നസ്ബിലവസ്ബിലവള്ളനമപോത്തയ തവക തവടരനവള്ള
സപറ്ററ്ററ്റ്നമന്റെസ്ബില് ഉള്നപടവത്തവനതപോണ.സപറ്ററ്ററ്റ്നമന്റെസ്ബിനല നമപോത്തയ
തവകയവനട ഭപോഗപമപോ മസ്ബിനസ്ബിമയ തവകപയപോ കപോരര ഉടമകറ്റ്
അടകപോവവനതപോണ. മവമ്പവള്ള സപറ്ററ്ററ്റ്നമന്റെസ്ബിനല അടകപോത്ത ഏനതങസ്ബിലവയ
മസ്ബിനസ്ബിമയ തവക ഉനണങസ്ബില് കപോരര ഉടമയവനട മസ്ബിനസ്ബിമയ തവകയവനട ഒപയ
നപകരസ്ബിറ്ററ്റ് പരസ്ബിധസ്ബിയസ്ബില് പചെരകവനതപോണ.
നമപോത്തയ അടപകണ തവകയവനട 5 ശതമപോനപമപോ 200 രസൂപപയപോ
ആയസ്ബിരസ്ബികവയ (ഏതപോപണപോ വലവത്) അടപകണ മസ്ബിനസ്ബിമയ തവക. കസൂടപോനത
സപോധകമപോയ നസ്ബികവതസ്ബികളളയ ഇഎയഐയവയ (ഇഎയഐഅനവസരസ്ബിച്ചളള്ള
ഉല്പനമപോനണങസ്ബില്) ഉണപോയസ്ബിരസ്ബികവയ. കവ്യപോഷ് പരസ്ബിധസ്ബിപയപോ നപകരസ്ബിറ്ററ്റ്

പരസ്ബിധസ്ബിപയപോ അധസ്ബികമപോയപോല് ഓവര ലസ്ബിമസ്ബിറ്ററ്റ് (ഒവസ്ബിഎല്) തവക
മസ്ബിനസ്ബിമയതവകയസ്ബില് ഉള്നപടവത്തവനതപോണ. പഴയ
സപറ്ററ്ററ്റ്നമന്റെസ്ബിനല ഏനതങസ്ബിലവയ അടയകപോത്ത മസ്ബിനസ്ബിമയ തവക ഉനണങസ്ബില്
അതവയ മസ്ബിനസ്ബിമയ തവകയസ്ബില് ഉള്നപടവത്തവനതപോണ.
സസ്ബി) കപോരരസ്ബിപലകറ്റ് അടകപോനവള്ള തവകയവനട അടവവകള് തവടരനറ്റ് വരവന
പസ്റ്റേറ്ററ്റ്നമന്റെളകളസ്ബില് കസ്ബിടസ്ബിയതപോയസ്ബി കപോണസ്ബികവനതപോണ.
രസ്ബി) കപോരര ഉടമയവനട കപോരരസ്ബിപലകവള്ള എലലപോ അടവവകളളയ മസ്ബിനസ്ബിമയ
അടകപോനവള്ള തവക (ഇതസ്ബില് എലലപോ സപോധകമപോയ നസ്ബികവതസ്ബികളളയ + ഇ എയ
ഐ ആനണങല് അതസ്ബിനന്റെ തവണകളളയ + നമപോത്തയ അടകപോനവള്ള തവകയവനട
5 ശതമപോനവവയ ഉള്നപടവയ), ഫഫീസവകളളയ മറ്ററ്റ് ചെപോരജവകളളയ, പലസ്ബിശ
ചെപോരജവകള്, സപോലനസ പടപോനസഫര കവടസ്ബിശസ്ബിക, പരപച്ചസ കവടസ്ബിശസ്ബിക, കപോഷ്
അരസപോനസ എനഫീ പകമത്തസ്ബില് പകമഫീകരസ്ബികവനതപോണ.
ഇ) തപോനഴ നകപോടവത്ത ഏത് രഫീതസ്ബിയസ്ബിലവയ കപോരരസ്ബിപലകവള്ള അടവവകള്
അടകപോവവനതപോണ.
www.sbicard.com പസറ്റസ്ബില് പലപോഗസ്ബിന നചെയത് പപനനറ്ററ്റ്(Paynet) ഓപരന
ഉപപയപോഗസ്ബിച്ചറ്റ് നനറ്ററ്റ് സപോങസ്ബിയഗ വഴസ്ബി അനലലങസ്ബില് നസ്ബിങ്ങളളനട എസസസ്ബിഐ
എടസ്ബിഎയ കപോരര വഴസ്ബി.
നസ്ബിങ്ങളളനട പസ്റ്റേറ്ററ്റ്നമന്റെസ്ബിനന്റെ പവറക് വശത്തറ്റ് നകപോടവത്ത വസ്ബിലപോസത്തസ്ബില് നചെപകപോ
പരപോഫപറ്റപോ അയകവക.
നസ്ബിങ്ങളളനട നഗരത്തസ്ബിപലപോ പസ്റ്റേറ്ററ്റ് പസങറ്റ് ശപോഖകളസ്ബിപലപോ സ്ഥപോപസ്ബിച്ച എസസസ്ബിഐ
പപരപോപറ്റ് പസപോക്സവകളസ്ബില് നചെപകപോ പരപോഫപറ്റപോ നസ്ബിപകപസ്ബികവക.
നചെകവയ പരപോഫറ്റളയ എഴവപതണത് “SBI Card Number xxxxxxxxxxxxxxxx” എന
പപരസ്ബിലപോയസ്ബിരസ്ബികണയ.
എനഎസസ്ബിഎച്ചറ്റ്(NACH) : ചെസ്ബില തസ്ബിരനഞ്ഞെടവത്ത നഗരങ്ങളസ്ബില് നപോരണല്
ഓനടപോപമറ്റട് കസ്ബിയറസ്ബിയഗ ഹക്കൗസ വഴസ്ബി അടകപോവവനതപോണ.

എഫ) അടകപോനവള്ള തവക അടകപോന എസസസ്ബിഐ കപോരര വസ്ബിവസ്ബിധ രഫീതസ്ബികള്
നല്കവനവ. ഇത് പപതസ്ബിമപോസ പസ്റ്റേറ്ററ്റ്നമന്റെസ്ബിനന്റെ പസ്ബിറക് വശത്തവയ എസസസ്ബിഐ
നവബ് പസറ്റസ്ബിലവയ വസ്ബിവരസ്ബിച്ചസ്ബിടളണറ്റ്.

ജസ്ബി) സസ്ബിലലസ്ബിയഗ തരകങ്ങള് : പസ്റ്റേറ്ററ്റ്നമന്റെറ്റ് തസ്ബിയതസ്ബിയവനട 30 ദസ്ബിവസത്തസ്ബിനവള്ളസ്ബില്
പകമപകടവകള് ഉനണങസ്ബില് കപോരര ഉടമ എസസസ്ബിഐസസ്ബിപസ്ബിഎസഎല് ഇനന
അറസ്ബിയസ്ബികവകപയപോ അത് ശരസ്ബിയപോണ എനറ്റ് എസസസ്ബിഐസസ്ബിപസ്ബിഎസഎല്

അയഗഫീകരസ്ബികവകയവയ നചെയതസ്ബിനലലങസ്ബില് പസ്റ്റേറ്ററ്റ്നമന്റെസ്ബില് ഉള്ള കപോരവ്യങ്ങള്
ശരസ്ബിയപോനണനവയ കപോരര ഉടമ അയഗഫീകരസ്ബിച്ചതപോനണനവയ
കണകപോകവനതപോണ. ഇങ്ങനന പകമപകടവകള് അറസ്ബിയസ്ബിച്ചപോല്
എസസസ്ബിഐസസ്ബിപസ്ബിഎസഎല് തപോല്കപോലസ്ബികമപോയസ്ബി ചെപോരര
പസ്ബിനവലസ്ബികപോയ. തവടരനവള്ള അപനസരണത്തസ്ബില് ഇത് കപോരര ഉടമയവനട
അകക്കൗണസ്ബിനല സപോധവ്യതയപോനണങസ്ബില് തവടരനവള്ള പസ്റ്റേറ്ററ്റ്നമന്റെസ്ബില് അത്
തസ്ബിരസ്ബിച്ചറ്റ് പരഖനപടവത്തവകയവയ ഒരവ സസ്ബിപസ്ബിന് 250 രസൂപ നവച്ചറ്റ് ചെപോരര
സസ്ബിപറ്റ് റസ്ബിപടഫീവല് ചെപോരര ഈടപോകവനതപോയസ്ബിരസ്ബികവയ.
എച്ചറ്റ്) ഉപപഭപോകപോവസ്ബിനന്റെ പരപോതസ്ബികള് പരസ്ബിഹരസ്ബികല് : എലലപോ
പരപോതസ്ബികളളയ Nodal Officer, at PO Bag 28 - GPO, New Delhi –110001
എന വസ്ബിലപോസത്തസ്ബിപലപോ Nodalofficer@sbicard.com എന ഇനമയസ്ബില്
വസ്ബിലപോസത്തസ്ബിപലപോ ആണ അയപകണത്.
ഐ) സന്ധനപടപോനവള്ള വസ്ബിവരങ്ങള്:
എലലല്ലാ ഫഫല്ലാണണുകളളില് നളിനണുന: 39 02 02 02 ( നമപോപസലസ്ബില് നസ്ബിനറ്റ്
വസ്ബിളസ്ബികവനനതങസ്ബില് നസ്ബിങ്ങളളനട നഗരത്തസ്ബിനന്റെ എസടസ്ബിരസ്ബി പകപോര മവനസ്ബില്
പചെരകവക) അഥവപോ
: 1860 180 1290
എസസളിഐ ററെയളില്ഫല്വേ കകഡളിററ്റ് കല്ലാരഡളിറന കണുറെളിചറ്റ്: എസസസ്ബിഐ നറയസ്ബില്പവ
പകരസ്ബിറ്ററ്റ് കപോരരസ്ബിനന്റെ നഹല്പറ്റ് പലനവമപോയസ്ബി ഇന്തവ്യല് നസ്ബിനറ്റ് എവസ്ബിനട നസ്ബിനവയ
സന്ധനപടപോയ
എലലല്ലാ ഫഫല്ലാണണുകളളില് നളിനണുന:39 02 12 12 ( നമപോപസലസ്ബില് നസ്ബിനറ്റ്
വസ്ബിളസ്ബികവനനതങസ്ബില് നസ്ബിങ്ങളളനട നഗരത്തസ്ബിനന്റെ എസടസ്ബിരസ്ബി പകപോര മവനസ്ബില്
പചെരകവക) അഥവപോ
: 1800 180 1295
തപല്ലാല് ല്വേഴളി :തപപോല് അയപകണ വസ്ബിലപോസയ

ദസ്ബി മപോപനജര - കസ്റ്റേമര സരവഫീസസ, എസസസ്ബിഐ കപോരരസ & പപയനമന്റെറ്റ്
സരവഫീസസ പപപവറ്ററ്റ് ലസ്ബിമസ്ബിറ്റട്, രസ്ബി എല് എഫ ഇന്ഫസ്ബിനസ്ബിറ്റസ്ബി ടപവരസ, ടവര
സസ്ബി, 12 ആയ നസ്ബില, പബപോകറ്റ് 2, സസ്ബില്രസ്ബിയഗ 3, രസ്ബി എല് എഫ പസസര
സസ്ബിററസ്ബി, ഗവരവഗക്കൗണ് - 122002 (ഹരസ്ബിയപോനപോ) ഇന്തവ്യ.
അഥവപോ www.sbicard.com,
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ഇനമയസ്ബില് വസ്ബിലപോസയ feedback@sbicard.com
4. അടവസ്ബില് വഫീഴചെ വരവത്തവക
അടവസ്ബില് വഫീഴച്ച വരവത്തസ്ബിയപോല് കപോരര ഉടമകറ്റ് ഇടകസ്ബിനട കവടസ്ബിശസ്ബിക
അടകവവപോന തപപോല്, ഫപോക്സ, പഫപോണ്, ഇനമയസ്ബില്, എസഎയഎസ വഴസ്ബി
ഓരമനപടവത്തലവകള് അയകവനതപോണ. അഥവപോ മസൂനപോയ കകസ്ബികള് മവപഖന
ഓരമനപടവത്തസ്ബി, പസ്ബിന്തവടരനറ്റ്, ഈടപോകവവപോന നസ്ബിപയപോഗസ്ബികവനതപോയസ്ബിരസ്ബികവയ.
ഇങ്ങനന നസ്ബിപയപോഗസ്ബികവന മസൂനപോയ കകസ്ബികള് കടയ തസ്ബിരസ്ബിച്ചറ്റ് പസ്ബിടസ്ബികവനതസ്ബിനന്റെ
എലലപോ നപരവമപോറ്റച്ചടങ്ങളളയ പസൂരര്ണ്ണമപോയവയ പപോലസ്ബികവനതപോയസ്ബിരസ്ബികവയ.
ആര
.സസ്ബി.
ഐ.യസ്ബില്നസ്ബിനറ്റ്സരടസ്ബിഫസ്ബികറ്ററ്റ്ഓഫനറജസ്ബിസപപടരനകരസ്ഥമപോകസ്ബിയസ്ബിടളള്ളതവയഎസ.
സസ്ബി.ഐ.സസ്ബി.പസ്ബി.എസ.എല്.
ഒരവഅയഗമപോയസ്ബിരസ്ബികവകയവയനചെയളനഒരവനപകരസ്ബിറ്ററ്റ്ഇനഫരപമരനകമ്പനസ്ബികറ്റ്ഒരവനപക
നപകരസ്ബിറ്ററ്റ്കപോരരഉടമയവനടരസ്ബിപഫപോരടറ്റ്സര്ട്ട്സ്റ്റപോറ്റസറസ്ബിപപപോരടറ്റ്നചെയളന്തനസ്ബിനവമവമ്പറ്റ് ,
കപോരരവടമയകറ്റ്യ്ക്ക്ഞങ്ങള്ഒരവമപോസനത്തപനപോടഫീസനലകവനതപോണ.
ഒരവകപോരരഉടമ,
രസ്ബിപഫപോള്ടരആയസ്ബിറസ്ബിപപപോരടറ്റ്നചെയനപടതസ്ബിനവപശരയതനന്റെരവ്യസൂകള്കസ്ബിയരനചെയളകയപോ
യപോനണങസ്ബില് ,എസ.സസ്ബി.ഐ.സസ്ബി.പസ്ബി.എസ.എല്.
നപകരസ്ബിറ്ററ്റ്ഇനഫരപമരനകമ്പനസ്ബിയസ്ബില്നസ്ബിനവയരസ്ബിപഫപോള്ടരസ്റ്റേപോറ്റസപസ്ബിനവലസ്ബികവനതപോ
തപോണഎനകപോരവ്യവവയപശദസ്ബികവക .
ഇത്തരയമപോറ്റങ്ങള്ഉപപഭപോകപോവസ്ബിനന്റെനപകരസ്ബിറ്ററ്റ്റസ്ബിപപപോരടസ്ബില്പപതസ്ബിഫലസ്ബികപോന4560 ദസ്ബിവസങ്ങള്എടവകവനതപോണ.
നപകരസ്ബിറ്ററ്റ്കപോരരസക്കൗകരവ്യങ്ങനളഭരസ്ബികവനവവ്യവസ്ഥകളളയനസ്ബിസന്ധനകളളയസപ്ലേസ്ബിനമന്റെ
റസ്ബി/ ആരഓണ്കപോരരവടമയകവയസപോധകമപോയസ്ബിരസ്ബികവനതപോണ.
എസ.സസ്ബി.ഐ.സസ്ബി.പസ്ബി.എസ.എല്.
കപോരരവടമയവനടരപോറ്റഓപരപോമപോസവവയനസ്ബിശസ്ബിതപഫപോരമപോറ്റസ്ബില്ഒരവനപകരസ്ബിറ്ററ്റ്ഇനഫരപമ

രപമരനകമ്പനസ്ബികറ്റ്അയച്ചളനകപോടവകവനതപോണ

.

സബ്മസ്ബിറ്ററ്റ്നചെയനപടവനരപോറ്റനപകരസ്ബിറ്ററ്റ്ഇനഫരപമരനകമ്പനസ്ബി30 ദസ്ബിവസനത്തസമയത്തസ്ബി
ത്തസ്ബിനവള്ളസ്ബില്അവരവനടനസരവറസ്ബിപലകറ്റ്അപപ്ലേപോരനചെയളനതപോണ

.

കപോരര അകക്കൗണസ്ബിനന്റെ നമപോത്തയ കവടസ്ബിശസ്ബിക, ഇത് വപര സപോധസ്ബിച്ചതവയ പനക
ഇനസ്ബിയവയ ചെപോരര നചെയപോത്തതവയ ഉള്നപനട, പപപോഥമസ്ബിക കപോരര ഉടമ
പപോപരത്തയ ആകവകപയപോ മരണനപടവകപയപോ നചെയതപോല് ഉടനന തനന രവ്യസൂ
ആകവനതവയ എസസസ്ബിഐസസ്ബിപസ്ബിഎസഎല് ഇന് പസൂരണമപോയവയ

അടപകണതവമപോണ, അപതപോനടപോപയ കപോരര അകക്കൗണറ്റ് അപപപോള് തനന
റദ്ദേപോകവനതപോണ. പപപോഥമസ്ബിക കപോരര ഉടമയവനട സസത്തറ്റ്
ഉത്തരവപോദസ്ബിയപോയസ്ബിരസ്ബികവയ കപോരര അകക്കൗണസ്ബിലവള്ള കവടസ്ബിശസ്ബിക തഫീരകവവപോനവയ

എസസസ്ബിഐസസ്ബിപസ്ബിഎസഎല് ഇന് ഈ കവടസ്ബിശസ്ബിക തസ്ബിരസ്ബിച്ചറ്റ് പസ്ബിടസ്ബികപോന
ആവശവ്യമപോയ എലലപോ ചെസ്ബിലവവകളളയ

(ലഫീഗല് ഫഫീ ഉള്നപനട)

വഹസ്ബികപോനവയ. കവടസ്ബിശസ്ബിക അടവ് നഫീണപോല്, എസസസ്ബിഐസസ്ബിപസ്ബിഎസഎല്
നസ്ബിലവസ്ബിലവള്ള പലസ്ബിശ നസ്ബിരകറ്റ് നവച്ചറ്റ് ഈടപോകപോന
അവകപോശമവള്ളതപോയസ്ബിരസ്ബികവയ.
5) കപോരര ഉടമസ്ഥവകപോശയ റദ്ദേപോകലവയതസ്ബിരസ്ബിനച്ചടവകലവയ.
എ) കപോരര ഉടമ എസസസ്ബിഐസസ്ബിപസ്ബിഎസഎല് എഴവതസ്ബി
അറസ്ബിയസ്ബിച്ചസ്ബിപടപോ, എസസസ്ബിഐ കപോരര നഹല്പറ്റ് പലനസ്ബില് വസ്ബിളസ്ബിപച്ചപോ
കപോരര രയഗണലപോയസ്ബി മവറസ്ബിച്ചറ്റ് കരപോര അവസപോനസ്ബികപോവവനതപോണ.
ആര ഓണ കപോരര ഉള്നപനട എലലപോ കപോരരവകളളയ എഴവതസ്ബി
അപപക നകപോടവത്തപോല് റദ്ദേപോകവനതപോണ. കപോരര അകക്കൗണസ്ബിപലകവള്ള
എലലപോ കവടസ്ബിശസ്ബികയവയ അടച്ചപോല് മപോപതപമ റദ്ദേപോകല് പപപോസലവ്യത്തസ്ബില്
വരസൂ. വപോരരസ്ബിക ഫഫീപസപോ, പചെരവപമ്പപോള് നല്കസ്ബിയ ഫഫീപസപോ, പവതവകല്
ഫഫീപസപോ സപോകസ്ബി ഉള്ള കപോലയളവസ്ബിന് തസ്ബിരസ്ബിച്ചറ്റ് നല്കവനതലല.
സസ്ബി) എസസസ്ബിഐസസ്ബിപസ്ബിഎസഎല് ഏത് സമയവവയ സസ്ബിസസ്ബിനസറ്റ്
സവരകപോ കപോരണങ്ങളപോല് ആവശവ്യനമനറ്റ് കരവതസ്ബിയപോല് അഥവപോ നസ്ബിയമ
പരസ്ബിപപോലന ഏജനസസ്ബികളളനട ആവശവ്യപപകപോരപമപോ അനലലങസ്ബില് സരകപോര
അവശവ്യ പപകപോരപമപോ അനലലങസ്ബില് എസസസ്ബിഐസസ്ബിപസ്ബിഎസഎല് ഉയ
ഉപപഭപോകപോകളളയ പപോലസ്ബിപകണ നസ്ബിയമങ്ങളളയ നസ്ബിയപന്തണങ്ങളളയ
അനവസരസ്ബിപച്ചപോ കപോരര അകക്കൗണറ്റ് പരസ്ബിമസ്ബിതനപടവത്തവകപയപോ
റദ്ദേപോകവകപയപോ, സസനപന്റെറ്റ് നചെയളകപയപോ നചെയപോയ.

കവടസ്ബിശസ്ബിക അടകപോതസ്ബിരനപോലവയ പരസ്ബിധസ്ബി കടനപോലവയ
എസസസ്ബിഐസസ്ബിപസ്ബിഎസഎല് കപോരര സസനപന്റെറ്റ് നചെയപോയ. കരപോര
അവസപോനസ്ബിച്ചപോലവയ കപോരര അകക്കൗണറ്റ് സസനപന്റെറ്റ് നചെയതപോലവയ കപോരര
ഉപപയപോഗസ്ബികപോന പപോടവള്ളതലല.
സസ്ബി) ഇത് പപപോനലയവള്ള അവസരത്തസ്ബില് (കവടസ്ബിശസ്ബിക കപോരണപമപോ, നസ്ബിയമ
പനപോടഫീസ കപോരണപമപോ) കപോരര ഉടമ എലലപോ സപോകസ്ബിയവള്ള കവടസ്ബിശസ്ബികയവയ
അടപകണതപോണ. ഇതസ്ബില് കരപോര പപകപോരയ എസസസ്ബിഐസസ്ബിപസ്ബിഎസഎല്
കസ്ബിപടണ എലലപോ തവകയവയ ഉള്നപടവയ, എലലപോ ഇടപപോടവകളളയ
അകക്കൗണസ്ബില് എനസ്ബിയവയ ചെപോരര നചെയപോത്ത തവകയവയ ഉള്നപടവയ. എലലപോ
കവടസ്ബിശസ്ബികയവയ അടകപോനത അകക്കൗണറ്റ് പകപോസ ആയതപോയസ്ബി
കണകവകയസ്ബിലല.
6. കപോരര നഷ്ട്രനപടവക / പമപോരണയ പപപോകവക / ദവരവപപയപോഗയ
നചെയളക
എ) പപപോഥമസ്ബിക നപകരസ്ബിറ്ററ്റ് കപോരപരപോ അരഫീരനല് കപോരപരപോ നവച്ചറ്റ്
മറകവകനയ, നഷ്ട്രനപടവകപയപോ, പമപോരണയ പപപോകവകപയപോ ,
വസ്ബികസൃതമപോകവപയപോ, കസ്ബിപടണ സമയത്തറ്റ് കസ്ബിടപോതസ്ബിരസ്ബികവപയപോ,
മററപോനരങലവയ അനവവപോദമസ്ബിലലപോനത ഉപപയപോഗസ്ബികവനവ എനറ്റ് സയശയയ
പതപോനസ്ബിയപോപലപോ ഉടനന എസസസ്ബിഐ കപോരരറ്റ് നഹലപറ്റ് പലന മവപഖനന
എസസസ്ബിഐസസ്ബിപസ്ബിഎസഎല് ഇനന സന്ധനപപടണതപോണ. ഒരവ തവണ
നഷ്ട്രനപടപോതപോയസ്ബി അറസ്ബിയസ്ബിച്ചപോല് ഒരവ സപോഹചെരവ്യത്തസ്ബിലവയ അത് പസ്ബിനഫീട്
ഉപപയപോഗസ്ബികവവപോന പപോടവള്ളതലല. അത് നരയഗണലപോയസ്ബി കടറ്റ് നചെയത്
കളയണയ.


കപോരര ഉടമകറ്റ് കപോരര ഉടനന പബപോകറ്റ് നചെയപോന ഐവസ്ബിആര
(IVR) മവപഖനപയപോ, നവബ് പസറ്ററ്റ് മവപഖനപയപോ sbicard.com
എസഎയഎസ മവപഖനപയപോ നചെയപോവവനതപോണ.



എസഎയഎസ മവപഖന നഷ്ട്രനപടത്/കളവ് പപപോയത് അറസ്ബിയസ്ബികപോന
5676791 എന നമ്പറസ്ബിപലകറ്റ് BLOCK XXXX(xxxx = നസ്ബിങ്ങളളനട
കപോരരസ്ബിനന്റെ അവസപോന നപോല അകയ)

എന നമപസര നസ്ബിങ്ങളളനട

റജസ്ബിസ്റ്റേര നചെയത നമപോപസലസ്ബില് നസ്ബിനറ്റ് അയകവക. 5 മസ്ബിനസ്ബിടസ്ബിനവള്ളസ്ബില്
സ്ഥസ്ബിരഫീകരണയ എസഎയഎസ വനസ്ബിനലലങസ്ബില് നസ്ബിങ്ങളളനട കപോരര

പബപോകറ്റ് ആയസ്ബി എനറ്റ് കരവതരവത്. ദയവപോയസ്ബി ദവരവപപയപോഗയ
ഒഴസ്ബിവപോകപോന നഹല്പറ്റ് പലനസ്ബില് സന്ധനപടറ്റ് പബപോകറ്റ് നചെയളക.

സസ്ബി) കപോരര നഷ്ട്രനപടറ്റ് അത് അറസ്ബിയസ്ബികവനതസ്ബിന് ഇടയസ്ബില് നടന
ഇടപപോടവകള്കറ്റ് എസസസ്ബിഐസസ്ബിപസ്ബിഎസഎല്
ഉത്തരവപോദസ്ബിയപോയസ്ബിരസ്ബികസ്ബിലല, അതസ്ബിനന്റെ ഉത്തരവപോദസ്ബിതസയ പസൂരര്ണ്ണമപോയവയ
കപോരര ഉടമകപോയസ്ബിരസ്ബികവയ. കപോരര നഷ്ട്രനപടപതപോ പമപോരണയ പപപോയപതപോ
എസസസ്ബിഐസസ്ബിപസ്ബിഎസഎല് ഇന് അറസ്ബിയസ്ബികവനതസ്ബിന് പവറപമ
പപപോലഫീസസ്ബില് എഫഐആര നല്പകണതപോണ. കപോരര ഉടമയവനട
സമതപത്തപോനട അരഫീരനല് കപോരര ഉടമയവനട സമതപത്തപോനടപയപോ
അനലലങസ്ബില് പസ്ബിന കണറ്റ് പസ്ബിടസ്ബിപച്ചപോ മറ്റപോനരങസ്ബിലവയ നടത്തവന
ഇടപപോടവകള്കറ്റ് കപോരര ഉടമ ഉത്തരവപോദസ്ബിയപോയസ്ബിരസ്ബികവയ.
സസ്ബി) കപോരര ഉടമ വഞനപോപരമപോയസ്ബി നടത്തസ്ബിയ എലലപോ നഷ്ട്രത്തസ്ബിനവയ
ഉത്തരവപോദസ്ബിയപോയസ്ബിരസ്ബികവയ. കപോരര ഉടമയവനട നവ്യപോയമപോയ പശദകവറവ്
മസൂലയ ഉണപോയ നഷ്ട്രങ്ങള്കറ്റ് കപോരര ഉടമ ഉത്തവപോദസ്ബിയപോയസ്ബിരസ്ബികവയ.
കപോരര ഉടമകള് എസസസ്ബിഐസസ്ബിപസ്ബിഎസഎല് ഇറകസ്ബിയ പപോലസ്ബിപകണ
മവനകരവതലവകള് പപോലസ്ബികപോത്തത് ഇതസ്ബില് നപടവയ.
രസ്ബി) എസസസ്ബിഐസസ്ബിപസ്ബിഎസഎല് കപോരര ഉടമപയപോട് പചെപോദസ്ബികപോനത
പപപോലഫീസസ്ബിപലപോ മറ്റള അധസ്ബികപോരസ്ബികള്പകപോ എസസസ്ബിഐസസ്ബിപസ്ബിഎസഎല്
ഇന് ആവശവ്യനമനറ്റ് പതപോനവന വസ്ബിവരങ്ങള് കപോരര നഷ്ട്രനപടതസ്ബിനന
കവറസ്ബിപച്ചപോ, പമപോശണയ പപപോയതസ്ബിനന കവറസ്ബിപച്ചപോ, ദവരവപപയപോഗയ
നചെയതതസ്ബിനന കവറസ്ബിപച്ചപോ നല്കവനതപോണ.
ഇ) നസ്ബിങ്ങളളനട കപോരര അകക്കൗണസ്ബിനന്റെ സന്ധനപപടണ വസ്ബിവരങ്ങപളപോ
നമപോപസല് നമ്പപറപോ മപോറസ്ബിയപോല് അറസ്ബിയസ്ബിപകണതപോണ. നമവനട
നറപകപോരസ്ബില് എപപപോഴവയ നസ്ബിങ്ങളളനട സന്ധനപപടണ വസ്ബിവരങ്ങള്
പവതവകസ്ബിയസ്ബിരസ്ബികപോന ഉപപദശസ്ബികവനവ.
f) “എസ.സസ്ബി.ഐ.
കപോരരചെസ്ബിലകപോരരവകള്കറ്റ്നഷ്ട്രനപട/പമപോഷ്ട്രസ്ബികനപടകപോരരസ്ബിന്പകപോയപ്ലേസ്ബിനമന്റെ
റസ്ബിയപോയസ്ബിഇനരവറനസപരസ്ബിരകപപദപോനയനചെയളനവണറ്റ്
.ഈഇനരവറനസപപദപോനയനചെയളനത്ടപോറ്റപോഎ.ഐ.ജസ്ബി.
ജനറല്ഇനരവറനസകമ്പനസ്ബിലസ്ബിമസ്ബിറ്റരഅനലലങസ്ബില്കപോലപോകപോലങ്ങളസ്ബില്

എസ.സസ്ബി.ഐ.
കപോരരതഫീരവമപോനസ്ബികവനമനറ്റനതങസ്ബിലവയഇനരവറനസകമ്പനസ്ബിയപോയസ്ബിരസ്ബികവയ.
ഇതവസയസന്ധസ്ബിച്ചഏത്നകയസ്ബിയതഫീരപപോകലവയടപോറ്റപോഎ.ഐ.ജസ്ബി.
ജനറല്ഇനരവറനസകമ്പനസ്ബിലസ്ബിമസ്ബിറ്റരസ്ബിനന്റെഉത്തരവപോദസ്ബിത്തമപോയസ്ബിരസ്ബികവനതവയ
നകയസ്ബിയനസറ്റസ്ബില്നമന്റെളമപോയസ്ബിസന്ധനപടളയരവനഒരവതരകവവയതഫീരപപോകവന
തസ്ബിന്എസ.സസ്ബി.ഐ. കപോരരസ്ബിന്ഉത്തരവപോദസ്ബിത്തമവണപോയസ്ബിരസ്ബികവനതവമലല.
ഇനരവറനസസവ്യവസ്ഥകളളയനസ്ബിസന്ധനകളളയസയസന്ധസ്ബിച്ചകസൂടവതല്വസ്ബിവരങ്ങള്കറ്റ്കപോ
ള്കറ്റ്കപോരരവടമകള്നവല്കയകസ്ബിറ്റസ്ബിലവള്ളപപസപോരരവപോയസ്ബിച്ചളപനപോകവകപയപോ
ംയംയംയ.നയശരമസൃറ.രഫീപോപരസ്ബിപശപോധസ്ബികവകപയപോനചെയളക.”
7)നവളസ്ബിനപടവത്തല്
നപകരസ്ബിറ്ററ്റ്ഇനഫരപമരനകമ്പനസ്ബിഎനത്ഇന്തവ്യനസപോമ്പത്തസ്ബികവവ്യവസ്ഥയവനടപപ
വരത്തനകമതയവയസവസ്ഥസ്ബിരതയവയനമച്ചനപടവത്തവനതസ്ബിനവള്ളഭപോരതസരകപോറസ്ബിനന്റെ
നന്റെയവയഭപോരതഫീയറസ്ബിസരവ്വേറ്റ്സപോങസ്ബിനന്റെയവയഒരവസയരയഭമപോണ .
ഇത്സപോങവകളളയധനകപോരവ്യസ്ഥപോപനങ്ങള്കവമസ്ബിടയസ്ബില്വസ്ബിവരങ്ങള്പകമപോറവനതസ്ബി
തസ്ബിന്ഫലപപദമപോയഒരവസയവസ്ബിധപോനയപപദപോനയനചെയളനതസ്ബിനവയ ,
അങ്ങനനകപോരരവടമകള്കസസ്ബിവസ്ബിധസ്ഥപോപനങ്ങളസ്ബില്നസ്ബിനറ്റ്നമച്ചനപടനപകരസ്ബിറ്റസവ്യവ
സ്ഥകള്പനടസ്ബിനയടവകവനതസ്ബിന്കപോരരവടമകള്കറ്റ്സപോധസ്ബികവകയവയനചെയളനതസ്ബിനവള്ള
ള്ളആര .സസ്ബി.ഐ.യവനടപശമങ്ങള്കറ്റ്അനവരസൂപമപോയവള്ളതപോണ.
കപോരരവടമയവനടവസ്ബിവരങ്ങള്ഒരവനപകരസ്ബിറ്ററ്റ്ഇനഫരപമരനകമ്പനസ്ബിയവമപോയസ്ബി
(ആര
.സസ്ബി.ഐ.യസ്ബില്നസ്ബിനറ്റ്സരടസ്ബിഫസ്ബികറ്ററ്റ്ഓഫനറജസ്ബിസപപടരനകരസ്ഥമപോകസ്ബിയസ്ബിടളള്ളത്)
പങവവയകനതസ്ബിന്എസ
.സസ്ബി.
ഐ.സസ്ബി
.പസ്ബി
.എസ.എല്.നനഅധസ്ബികപോരനപടവത്തസ്ബിയസ്ബിടളണറ്റ്എനറ്റ്കപോരരവടമഅയഗഫീകരസ്ബികവനവ.
എസ.സസ്ബി.ഐ.സസ്ബി.പസ്ബി.എസ.എല്.
കപോരരവടമയവനടറഫീപപയനമന്റെറ്റ്റസ്ബിപകപോരരവമപോയസ്ബിസന്ധനപടവസ്ബിവരയഒരവനപകരസ്ബിറ്ററ്റ്
റ്ററ്റ്ഇനഫരപമരനകമ്പനസ്ബികറ്റ് 45-60 ദസ്ബിവസങ്ങള്കവള്ളസ്ബില്നലകവനതപോണ.
ഒരവതരകയഉണപോവവകയപോനണങസ്ബില്
,കപോരരവടമനയഒരവരസ്ബിപഫപോള്ടറപോയസ്ബിറസ്ബിപപപോരടറ്റ്നചെയളനതസ്ബിനവമവമ്പറ്റ്റസ്ബിപപപോരടസ്ബിയഗ

ഗടപടസ്ബിപകമത്തസ്ബില്എസ .സസ്ബി.ഐ.സസ്ബി.പസ്ബി.എസ.എല്.
അനവപയപോജവ്യമപോയപഭദഗതസ്ബികള്വരവത്തവനതപോണ. എനസ്ബിരവനപോലവയ,
ഇത്തരയനവളസ്ബിനപടവത്തലവകള്
/വസ്ബിവരയപപസസ്ബിദനപടവത്തല്അത്തരത്തസ്ബില്ഉയരവനതരകങ്ങള്അപനസരസ്ബികവന
തസ്ബിനവയപരസ്ബിഹരസ്ബികവനതസ്ബിനവയലഭവ്യമപോയസ്ബിടളള്ളസമയത്തസ്ബിന്അനവസസൃതമപോയസ്ബിരസ്ബികവയ
കവയ

.

ഇപപപോഴവള്ളതവയ ഭപോവസ്ബിയസ്ബില് വരവനതവമപോയ നപകരസ്ബിറ്ററ്റ്
സവ്യസൂപറപോകളളമപോയസ്ബി എസസസ്ബിഐസസ്ബിപസ്ബിഎസഎല് കപോരര ഉടമനയ
കവറസ്ബിച്ചളള്ള വസ്ബിവരങ്ങള് പകമപോറപോനവളള അവകപോശയ കപോരര ഉടമ
സമതസ്ബികവനവ. ഇതസ്ബില് പപപോസസ്ബിറ്റഫീവവയ നനഗററഫീവവമപോയ പപകടനയ
ഉള്നപടവനതപോയസ്ബിരസ്ബികവയ. നപകരസ്ബിറ്ററ്റ് സവ്യസൂപറപോ റസ്ബിപപപോരടളകളസ്ബില് ഇത് 4560 ദസ്ബിവസത്തസ്ബില് വരവനതപോയസ്ബിരസ്ബികവയ.
നപകരസ്ബിറ്ററ്റ് സവ്യസൂപറപോകള് ഇന്തവ്യന സരകപോരവയ റസ്ബിസരവ്വേറ്റ് സപോങവയ ഇന്തവ്യന
സപോമ്പത്തസ്ബിക സസ്ബിസ്റ്റേയ നമച്ചനപടവത്തപോനവയ സ്ഥസ്ബിരനപടവത്തപോനവയ ഉള്ള ഒരവ
സയരഭമപോണ. ഇത് വഴസ്ബി സപോങവകളളയ ധനകപോരവ്യ സ്ഥപോപനങ്ങളളയ
തമസ്ബിലവള്ള വസ്ബിവരങ്ങള് ഫലപപദമപോയസ്ബി പകമപോറവനതസ്ബിന്
സപോധസ്ബികവകയവയ കപോരര ഉടമയകറ്റ് വസ്ബിവസ്ബിധ സ്ഥപോപനങ്ങളസ്ബില് നസ്ബിനറ്റ്
മസ്ബികച്ച നപകരസ്ബിറ്ററ്റ് ഉപപോധസ്ബികള് കസ്ബിടപോന സഹപോയസ്ബികവനവ.
കപോരര ഉടമ സമതസ്ബികവനവ എസസസ്ബിഐസസ്ബിപസ്ബിഎസഎല് കപോരര

ഉടമനയ കവറസ്ബിച്ചളള്ള വസ്ബിവരങ്ങള് കവടസ്ബിശസ്ബിക അടകപോത്തത്
ഉള്നപനടയവള്ള വസ്ബിവരങ്ങള് സപോമ്പത്തസ്ബിക സ്ഥപോപനയ, നതപോഴസ്ബിലവടമ, മറ്ററ്റ്
മസൂനപോയ കകസ്ബികളളമപോയസ്ബി പങറ്റ് നവകപോനവള്ള അവകപോശനത്തകവറസ്ബിച്ചറ്റ്.
എസസസ്ബിഐസസ്ബിപസ്ബിഎസഎല് മറ്റള എസസസ്ബിഐസസ്ബിപസ്ബിഎസഎല് മപോയസ്ബി
സന്ധനപട സ്ഥപോപനങ്ങളളമപോയസ്ബി മപോരകറ്റങ്ങസ്ബിനപോയവയ വസ്ബിവസ്ബിധ
പസവനങ്ങള്കവമപോയസ്ബി പങറ്റ് നവകവനതപോയസ്ബിരസ്ബികവയ.
എസസസ്ബിഐ മറ്റള പപധപോനനപട നസ്ബിസന്ധനകളളയ വവ്യവസ്ഥകളളയ
www.sbicard.com എനറ്റ് പസറ്റസ്ബില് ലഭവ്യമപോണ.
പപധപോനനപടനറഗവപലറ്ററസ്ബിവസ്ബിവരങ്ങള്

ഈകപോരരഇന്തവ്യയസ്ബിലവയഅതവപപപോനലതനനവസ്ബിപദശത്തവയഉപപയപോഗസ്ബികപോനസപോ
നസപോധവവപോണ

.

എനസ്ബിരവനപോലവയഇത്പനപപോളസ്ബിലവയഭസൂടപോനസ്ബിലവയവസ്ബിപദശകറനസസ്ബിയസ്ബിലവള്ളഇടപപോ
പപോടവകല്നടത്തപോനസപോധവവലല .

ഇന്തവ്യയകറ്റ്പവറത്തറ്റ്ഇടപപോട്നടത്തവനതസ്ബിനവള്ളകപോരരസ്ബിനന്റെഉപപയപോഗയആര
ര
.സസ്ബി.
ഐ.യവനടഎക്സപചെഞറ്റ്കണ്പപടപോള്നറഗവപലരനസവയ1999നലപഫപോറസ്ബിനഎ
ക്സപചെഞറ്റ്മപോപനരനമന്റെറ്റ്ആക്ടവയഉള്നപനടയവള്ളസപോധകമപോയനസ്ബിയത്തസ്ബിന്
അനവസസൃതമപോയസ്ബിനടപത്തണതപോണ.
ഇന്റെരനനറ്ററ്റ്പപടരസ്ബിയഗപപപോരടലസ്ബിലസൂനടയവള്ളവസ്ബിപദശനപോണയവവ്യപോപപോരയഅനവ
നവവദസ്ബിനഫീയമലല .
ഏനതങസ്ബിലവയലയഘനങ്ങപളപോപപോലസ്ബികവനതസ്ബിനലവഫീഴച്ചപയപോസയഭവസ്ബികവകയപോ
യപോനണങസ്ബില് ,തപോങള്നസ്ബിയമനടപടസ്ബികള്കസസ്ബിപധയമപോകവനതപോണ.
തപോങളളനടവസ്ബിപദശനപോണയഎപന്റെറ്റസ്ബില്നമന്റെസ്ബിനനകവറസ്ബിച്ചറ്റ്അറസ്ബിയവനതസ്ബിനപോയസ്ബി
യസ്ബിതപോങള്തപോങളളനടഅയഗഫീകസൃതരഫീലറവമപോയസ്ബി
(എ.രസ്ബി.)
സന്ധനപപടണതപോണ.
- നപകരസ്ബിറ്ററ്റ്കപോരരഅകക്കൗണസ്ബില്തപോങള്കറ്റ്എനന്തങസ്ബിലവയനപകരസ്ബിറ്ററ്റ്സപോലനസ
ഉനണങസ്ബില്
,ഈനപകരസ്ബിറ്ററ്റ്സപോലനസതപോങള്കറ്റ്മടകസ്ബിനലകവനതസ്ബിനവള്ളഅവകപോശയഎ
സ.സസ്ബി.ഐ. കപോരരസ്ബിന്ഉണപോയസ്ബിരസ്ബികവനതപോണ.
- വസ്ബിപദശസ്ഥപോപനങ്ങളസ്ബില്നസ്ബിപകപയഅനലലങസ്ബില്വസ്ബിപദശത്തറ്റ്സ്ഥപോപനങ്ങള്ആ
ള്ആരയഭസ്ബികവനത്പപപോനലയവള്ളകവ്യപോപസ്ബിറ്റല്അകക്കൗണറ്റ്ഇടപപോടവകള്കപോയസ്ബിനറ
നറമസ്ബിറ്റനസവകള്
/പപയനമന്റെളകള്നടത്തപോനപോയസ്ബിദയവപോയസ്ബിനപകരസ്ബിറ്ററ്റ്കപോരരവകള്ഉപപയപോഗസ്ബി
കപോതസ്ബിരസ്ബികവക,
കപോരണയഅത്ആര
.സസ്ബി.
ഐ.യവനടമപോസ്റ്റേരരയറകനവകഫീഴസ്ബില്ഫണസ്ബിയഗസ്ബിനവള്ളഒരവഅനവവദസ്ബിനഫീയമപോ
മപോരര്ഗ്ഗമലല .
-

ആര
.സസ്ബി.
ഐ.യവനടമപോസ്റ്റേരസരകവലരഓണ്മസ്ബിസപലനസ്ബിയസനറമസ്ബിറ്റനസസപഫയഇന്തവ്യപോ

ന്തവ്യപോനഫസസ്ബിലസ്ബിറ്റഫീസപഫപോരനറസസ്ബിരന്റെറ്റ്സപപകപോരയ

,

പലപോടറസ്ബിടസ്ബികറ്റളകള്പപപോനലയവള്ളനസ്ബിപരപോധസ്ബികനപടവസതവകളളനടവപോങ്ങ
ല്
,നസ്ബിപരപോധസ്ബിച്ചപതപോകണവനകടസ്ബിയപതപോആയപപസസ്ബിദഫീകരണങ്ങള്
,സസഫീപപസ്റ്റേക്സസ്ബിനലപങപോളസ്ബിത്തയ,

പകപോള്-

സപോകറ്റ്സരവഫീസവകള്കവള്ളപപയനമന്റെറ്റ്മവതലപോയവയകപോയസ്ബിനപകരസ്ബിറ്ററ്റ്കപോ
രരഉപപയപോഗസ്ബികവനത്നസ്ബിപരപോധസ്ബിച്ചസ്ബിരസ്ബികവനവ,
കപോരണയഅത്തരയഇനങ്ങള്കറ്റ്
/പപവസൃത്തസ്ബികള്കസസ്ബിപദശനപോണയയപസ്ബിനവലസ്ബികല്അനവവദസ്ബിച്ചസ്ബിടസ്ബിലല.
കസൂടവതല്വസ്ബിവരങ്ങള്കറ്റ്
ള്കറ്റ്
മപോമപോസ്റ്റേരസരകവലരഓണ്മസ്ബിസപലനസ്ബിയസനറമസ്ബിറ്റ

നസസപഫയഇന്തവ്യപോനഫസസ്ബിലസ്ബിറ്റഫീസപഫപോരനറസസ്ബിരന്റെറ്റ്ന്റെറ്റ്
സസ
കപോ
കപോണവക

1: ചെപോരജവകളളനട പടസ്ബിക
ഫഫീസ
വപോരരസ്ബിക ഫഫീ (ഒരവ
പപപോവശവ്യയ മപോപതയ)

Rs. 0 - Rs. 4999

പവതവകല് ഫഫീ (എലലപോ
വരരവവയ)

Rs. 0 - Rs. 4999

ആര ഓണ ഫഫീ (എലലപോ
വരരവവയ)

Nil

എക്നസ്റ്റേന്റര നപകരസ്ബിറ്ററ്റ്
പലസ്ബിശ രഹസ്ബിത നപകരസ്ബിറ്റ
സമയയ

20-50 ദസ്ബിവസയ (റഫീനറ്റയസ്ബില് വപോങ്ങലവകള്കറ്റ്
മപോപതയ. കഴസ്ബിഞ്ഞെ മപോസനത്ത കവടസ്ബിശസ്ബിക
പസൂരര്ണ്ണമപോയസ്ബി അടച്ചപോല് മപോപതയ)

ഫസ്ബിനപോന്സ ചെപോരജവകള്#
മസ്ബിനസ്ബിമയ അടകപോനവള്ള തവക

.

3.35% p.m. (40.2% p.a.) അനനസകവ്യസൂര
കപോരരകള്കറ്റ്;
2.5% p.m. (30% p.a.) നസകവ്യസൂര
കപോരരകള്കറ്റ്
പമപോത്തയ കവടസ്ബിശസ്ബികയവനട 5% (ചെവരവങ്ങസ്ബിയത്Rs.
200) + എലലപോ സപോധകമപോയ നസ്ബികവതസ്ബികളളയ +
ഇഎയഐ (EMI) +OVL തവക (ഉനണങസ്ബില്)
കപോഷ് അരസപോനസ
നപകരസ്ബിറ്ററ്റ് ലസ്ബിമസ്ബിറ്റസ്ബിനന്റെ 80% (പരമപോവധസ്ബി
12k/ദസ്ബിവസത്തസ്ബില് പഗപോള്ര/ പടറ്റപോനസ്ബിയയ
കപോരരകള്കറ്റ്, (പരമപോവധസ്ബി 15k/ദസ്ബിവസത്തസ്ബില്
കപോഷ് അരസപോനസ പരസ്ബിതസ്ബി

പ്ലേപോറ്റസ്ബിനസ്ബിയയ / സസ്ബിഗസ്ബിച്ചര കപോരരകള്കറ്റ് )

സക്കൗജനവ്യ നപകരസ്ബിറ്ററ്റ്
സമയത്തസ്ബില്

ഇലല.
3.35% പപതസ്ബി മപോസയ. (40.2% പപതസ്ബി വരരയ)

ഫസ്ബിനപോന്സ ചെപോരജവകള്#

പസ്ബിനവലസ്ബിച്ച തസ്ബിയതസ്ബി മവതല്

കപോഷ് അരസപോനസ ഫഫീ
SBI ATM/ മറ്റള പദശഫീയ ATM

ഇടപപോട് തവകയവനട 2.5% (ചെവരവങ്ങസ്ബിയത് Rs.

ഇല് നസ്ബിനറ്റ്

300)

അന്തരപദശസ്ബിയ ATMs

ഇടപപോട് തവകയവനട 3% (ചെവരവങ്ങസ്ബിയത് Rs. 300)

മറ്റള ചെപോരജവകളളയ ഫഫീസവയ

കപോഷ് പപയനമന്റെറ്റ് ഫഫീ

Rs.100

നചെകറ്റ് പസ്ബികപറ്റ്

Rs. 90

പപയനമന്റെറ്റ് നസ്ബിരപോകരസ്ബിച്ചലവള്ള

നചെകറ്റ് തവകയവനട 2 ശതമപോനയ (ചെവരവങ്ങസ്ബിയത്

ഫഫീ

Rs. 350)

പസ്റ്റേറ്ററ്റ്നമന്റെറ്റ് എടവകവവപോന

Rs. 100 per പസ്റ്റേറ്ററ്റ്നമന്റെസ്ബിന് (>2 മപോസയ മവമ്പവള്ള)

നചെകറ്റ്ഫഫീ

ചെപോരര സസ്ബിപറ്റ് എടവകവവപോന

Rs. 225 ചെപോരര സസ്ബിപസ്ബിന്

തപോമസസ്ബിച്ചറ്റ് അടകവക

ഇലല
നമപോത്തയ അടകപോനവള്ള തവക Rs.0-Rs.200
രസൂപ– 100
ആനണങസ്ബില്
(2000 രസൂപവനരയവള്ളനചെകറ്റ്പപയനമന്റെസ്ബിന്)
Rs.100 - അടകപോനവള്ള തവക Rs 200 മവകളസ്ബിലവയ
Rs 500 തപോനഴയവയ ആനണങസ്ബില്
Rs.400 - അടകപോനവള്ള തവക Rs 500 മവകളസ്ബിലവയ
Rs 1000 തപോനഴയവയ ആനണങസ്ബില്

Rs.500 - അടകപോനവള്ള തവക Rs 1000 മവകളസ്ബിലവയ
Rs 10000 തപോനഴയവയ ആനണങസ്ബില്
Rs.750 - അടകപോനവള്ള തവക Rs 10,000
മവകളസ്ബിലപോനണങസ്ബില്

ഓവര ലസ്ബിമസ്ബിടറ്റ് തവകയവനട 2.5 ശതമപോനയ
ഓവര ലസ്ബിമസ്ബിടറ്റ്

(ചെവരവങ്ങസ്ബിയത് Rs. 500)

കപോരര മപോറ്റസ്ബി വപോങ്ങല്

Rs. 100 – Rs. 250

അടസ്ബിയന്തരമപോയസ്ബി കപോരര
മപോറ്റല്

യഥപോരത്ഥ നചെലവ് (ചെവരവങ്ങസ്ബിയത് $175)

(വസ്ബിപദശത്തവള്ളപപപോള്)
3.5%(എപലറ്ററ്റ്ഒഴസ്ബിനകയവള്ളഎലലപോകപോരരവകള്കവയ)
കണ്പവരരനമപോരകറ്റ്അപറ്റ്:

1.99% (എപലറ്ററ്റ്കപോരരവടമകള്കറ്റ്മപോപതയ)

റസ്ബിവപോരരസ റസ്ബിനരയരന ഫഫീ

Rs. 99

സരചെപോരര
നറയസ്ബില്പവ ടസ്ബികറ്ററ്റ് –
നറയസ്ബില്പവ കക്കൗണര

Rs. 30 + ഇടപപോട് തവകയവനട 2.5%

നറയസ്ബില്പവ ടസ്ബികറ്ററ്റ് www.irctc.co.in

ഇടപപോട് തവകയവനട 1.8% + പസവന നസ്ബികവതസ്ബി
ഇടപപോട് തവകയവനട 1 % അനലലങസ്ബില് Rs. 10
ഏതപോപണപോ കസൂടവതല്
സരചെപോരര ഒഴസ്ബിവപോകല് (നസ്ബികവതസ്ബിയവയ മറ്റള % 1
ചെപോരജവകളളയ ഒഴസ്ബിച്ചറ്റ്) സസ്ബിഗസ്ബിനച്ചറവയ പ്ലേപോറ്റസ്ബിനസ്ബിയയ

നപപപടപോളളയ നപപപടപോള് പമ്പസ്ബില്

കപോരര ഉപപയപോഗസ്ബിച്ചളള്ള Rs500-4000 ഇടയസ്ബിലവള്ള
ഒറ്റ ഇടപപോടവകള്കറ്റ്

വസ്ബില്കവന ഉല്പനങ്ങള് /
പസവനങ്ങള്

മറ്റള കപോരരവകള്കറ്റ് Rs.500 and Rs.3000

പരമപോവധസ്ബി സരചെപോരര ഒഴസ്ബിവപോകല് ഒരവ
കപോരരസ്ബിനന്റെ ഒരവ പസ്റ്റേറ്ററ്റ് നമനന്റെറ്റ് പസകളസ്ബില്
സസ്ബിഗസ്ബിനച്ചറവയ പ്ലേപോറ്റസ്ബിനസ്ബിയയ കപോരരവകള്കറ്റ് Rs.250
യവയ മറ്റള കപോരരവകള്കറ്റ് Rs.100 യവയ.

ഇടപപോട് തവകയവനട 2.25% (ചെവരവങ്ങസ്ബിയത് Rs.
കസ്റ്റേയസ രവ്യസൂടസ്ബി അടകല്

75)

ഫഫീസവകള്കവയ പലസ്ബിശകവയ ചെപോരജവകള്കവയ സപോധകമപോയസ്ബി എലലപോ
നസ്ബികവതസ്ബികളളയ ഈടപോകവനതപോയസ്ബിരസ്ബികവയ


“സപോധകമപോയ എലലപോ നസ്ബികവതസ്ബികളളയ” (ജസൂപല 1,2017 പനപോ അതവ
കഴസ്ബിഞ്ഞെവള്ള പപസതപോവനയസ്ബില) എനതസ്ബിന്നറ സപോരപോയശയ:



*സയസ്ഥപോന വസതസ്ബി, എസസസ്ബിഐ കപോരര നറകപോരര പപസതപോവന
തഫീയതസ്ബിയസ്ബില “ഹരസ്ബിയപോനപോ” എനവള്ള കപോരര ഉടമകളകപോയസ്ബി _ പകപന്ദ്ര
നസ്ബികവതസ്ബി @ 9% സയസ്ഥപോന നസ്ബികവതസ്ബി @ 9%



*സയസ്ഥപോന വസതസ്ബി, എസസസ്ബിഐ കപോരര നറകപോരര പപസതപോവന
തഫീയതസ്ബിയസ്ബില “ഹരസ്ബിയപോനപോ” എനലലപോത്ത കപോരര ഉടമകളകപോയസ്ബി

_

സയപയപോജസ്ബിപസ്ബിച്ച നസ്ബികവതസ്ബി @18%
കപോരര ഉടമയവനട അകക്കൗണസ്ബിപലകവള്ള എലലപോ അടവവകളളയ നസറ്റല്
നചെയളനത് മസ്ബിനസ്ബിമയ കവടസ്ബിശസ്ബിക തവക (എലലപോ സപോധകമപോയ നസ്ബികവതസ്ബികളളയ +
ഇഎയഐ + നമപോനത്ത കവടസ്ബിശസ്ബികയവനട 5 ശതമപോനയ), ഫഫീസവകളളയ മറ്ററ്റ്
ചെപോരജവകളളയ, പലസ്ബിശ,

സപോലനസ പടപോനസഫര കവടസ്ബിശസ്ബിക, പരപച്ചസ



കവടസ്ബിശസ്ബിക, കപോഷ് അരസപോനസ എനഫീ പകമത്തസ്ബിലപോയസ്ബിരസ്ബികവയ.

