
 എസ്എംഎ�െട �ാസിഫിേ�ഷൻ സംബ�ി� ഉദാഹരണം:
 ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, �ടാെത ഈ തീയതി�് ��് 'അടേ�� �റ� �ക 
('എംഎഡി') ലഭി�ി�മിെ��ിൽ, അവസാന തീയതി�് േശഷം, അ�ൗ�ിെന എസ്എംഎ – 0 
ആയി പരാമർശി�ം.
പിഡിഡിയിൽ നി�് 30 ദിവസ�ിന�റം അതായത് 2021 ഏ�ിൽ 30-ന് അ�റം 
അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ-1 ആയി ടാഗ് 
െച�െ��ം.
സമാനമായി, പിഡിഡിയിൽ നി�് 60 ദിവസ�ിന�റം, അതായത് 2021 െമയ് 30-ന് 
അ�റം, അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ - 2 
ആയി ടാഗ് െച�െ��ം.

• നി�ിയ ആ�ി ('എൻപിഎ'):
 േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി���േപാെല അടേ�� മിനിമം �ക, േ��് െമ�ിൽ 

�ചി�ി�ിരി�� പിഡിഡിയിൽ നി�് െതാ�റ് (90) ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�മായി 
അട�ിെ��ിൽ, ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് നിഷ് �ിയ അസ�് ('എൻപിഎ') ആയി 
പരിഗണി�ം.
�ടാെത, ഒ� െസ�ിൽെമ�് അെ��ിൽ �നർ�പീകരണ �മീകരണം 
�േയാജനെ���ിയി�� ഏെതാ� അ�ൗ�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം. പലിശ 
�ടി�ിക�ം �ത�ം ��വനായി അടയ് ���വെര ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി 
തരംതിരി�ത് �ട�ം. െസ�ിൽെമ�ം �നർ�പീകരി� അ�ൗ�ക�ം ഒ� 
നവീകരണ�ിന് േയാഗ�മ�. അവസാനമായി, ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് 
എസ്ബിഐ കാർഡിെല എൻപിഎ എ�് ടാഗ് െച� ഒ� െ�ഡി�് കാർെഡ�ി�ം 
ഉെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെ� എ�ാ കാർ�ക�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം.

  ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി തരംതിരി��തി�� ഉദാഹരണം:
  ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി�� �കാര�� അടേ�� 
�റ� �ക പിഡിഡിയിൽ നി�് 90 ദിവസ�ി��ിൽ അതായത് 2021 �ൺ 
29-��ിൽ ഉപേഭാ�ാവ് �ർ�മാ�ം അട�ി�മിെ��ിൽ, വായ്പ നൽ��വർ 
െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി കണ�ാ�ം.

l)  േടൺ എറൗ�് ൈടം (TAT) ഏകീകരി��ം അംഗീ�ത േപയ് െമന് റ് സംവിധാന�ൾ 
�േഖന�� പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ�� ഉപേഭാ� ന�പരിഹാര�ം സംബ�ി� 
2019 െസ�ംബർ 20-െല RBI സർ�ലർ അ�സരി�്, പരാജയെ�� ഇടപാട് കാരണം 

എ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�ിെ��ിൽ േ��് െമ�ിെല 
��വൻ ഉ�ട��ം ശരിയാെണ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇത് അംഗീകരി�താെണ�ം 
കണ�ാ��താണ്. ഇ�രം വിവരം ലഭി�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
താൽ�ാലികമായി ചാർജ് പിൻവലി�ാം. �ടർ�� അേന�ഷണ�ൾ 
�ർ�ിയായതി� േശഷം ഇത് കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിെല ബാധ�തയാെണ�ിൽ 
�ടർ�� േ��് െമ�ിൽ ചാർജ് �നഃ�ാപി�െ��ം. 

h)  ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാരം: േമൽനടപടി�� എ�ാ പരാതിക�ം േനാഡൽ 
ഓഫീസർ, പിഒ ബാഗ് 28 - ജിപിഒ, ന� ഡൽഹി -110001 എ� വിലാസ�ിേലാ 
nodalofficer@sbicard.com എ� ഇെമയിൽ വിലാസ�ിേലാ അയ�ക

i)   ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ: എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 02 02
 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി 

േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക)  
 അെ��ിൽ: 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 എസ്ബിഐ െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡിന്: ഇ��യിൽ എവിെട നി�ം എസ്ബിഐ 

െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡ് െഹൽപ് ൈല�മായി ബ�െ��ക 
 എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 12 12 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ 

നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക) 
ബിഎസ്എൻഎൽ/എംടിഎൻഎൽ-ൽ നി�്: 1800 180 1295 /1860 500 1295

 കറസ് േപാ�ൻസ്: തപാൽ വഴി, ദി മാേനജർ -ക�മർ സർവീസസ്, എസ്ബിഐ 
കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, ഡിഎൽഎഫ് ഇൻഫിനി�ി ടേവർസ്, 
ടവർ സി, 12 ആം നില, േ�ാ�് 2, ബിൽഡിംഗ് 3, ഡിഎൽഎഫ് ൈസബർ സി�ി ���ാം 
- 122002 (ഹരിയാന) ഇ�� www.sbicard.com എ�തിേലേ�ാ പിഓ ബാഗ് 28- ജിപിഒ, 
ന� ഡൽഹി-110001 

 ഇമെയിൽ വഴി customercare@sbicard.com എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക
 െത�ായ വിൽ�ന�ം ശല�െ����മായി ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് ഉടമ�് 

ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താം – salesgrievance@sbicard.com
 കാർഡ് ഉടമ�് ഞ��െട െമാൈബൽ ആ�് / െവബ് ൈസ�് വഴി ഏ� 
 തർ��ം/അനധി�ത ഇടപാ�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴി�ം. അതെ��ിൽ, കാർഡ് 

ഉടമ�് തർ�ം/അനധി�ത ഇടപാട് സംബ�ി�് chargeback@sbicard.com എ� 
സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ്.

 െത�ായ വിൽ�ന�മാേയാ ശല�െ����മാേയാ ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ഈ സമർ�ിത െഹൽൈ��നിൽ ഞ�െള വിളി�ാം: 080-39356050

എസ് ബി ഐ കാർഡ് സ്  - ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം

1. *ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം
A. വാർഷിക ഫീ�ക�ം ���ൽ ഫീ�ക�ം
 എസ് ബി ഐ െ�ഡി�്  കാർഡിൽ (എസ് ബി ഐ കാർഡ്) വാർഷിക ഫീസ്, ���ൽ 

ഫീസ് എ�ിവ ബാധകമാണ്. വാർഷിക ഫീസ് 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം 
ബാധകമായ നി�തിക�ം ഉൾെ��� ഒ��വണെ� ചാർജാണ്. ���ൽ ഫീസ് 
എ�ാ വർഷ�ം ഈടാ��. 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം ബാധകമായ 
നി�തിക�മാണ് അതിൽ ഉൾെ��ിരി��ത്. ഈ ഫീ�കൾ ഓേരാ കാർഡ് ഉടമ�ം 
ഓേരാ വിധം കാർഡി�ം വ�ത��മായി�േ��ാം. ഇവ െ�ഡി�്  കാർഡിനായി 
അേപ�ി�� സമയ�് കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി��ത് അ�സരി�ായിരി�ം. 
ബാധകമായ� �കാര�� ഈ നിര�കൾ കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് 
േനരി�് ഈടാ�ം, ഈടാ�� മാസെ� കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ അത് ബി�ി�ക�ം 
െച�ം. �ാഥമിക കാർഡ് ഉടമ�് നൽകിയ അധിക കാർ�കൾ�് െവേ�െറ ഫീ�കൾ 
ഉ�ാകാം.

B. �ൻ�ർ പണ�ിെ� ഫീ�കൾ
 അടിയ�ര ഘ��ിൽ േദശീയ/അ�ാരാ� എടിഎ�കളിൽ നി�് പണം എ��ാൻ 

കാർഡ് ഉടമകൾ�് കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. അ�െന ഉ� പണം 
പിൻവലി��കൾ�് ഒ� ഇടപാട് ഫീസ് ഈടാ��താണ്. അത് അ�� േ��്
 െമ�ിൽ കാർഡ് ഉടമ�് ബി�െച�ക�ം െച�ം. േദശീയ എടിഎം ഇടപാ�കൾ�് 2.5% 
അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) അ�ാരാ� എടിഎം 
ഇടപാ�കൾ�് 2.5% അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) ഇടപാ� 
ഫീസ് ആയി ഈടാ��താണ്. ഇടപാ� ഫീസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�്
 സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ (��് അറിയെ��ി��ത് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്സ് ആൻഡ് േപയ്െമന് റ് സർവീസസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്) 
വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയമാണ്. �ൻ�റായി എ��� എ�ാ 
പണമിടപാ�കൾ�ം പണം പിൻവലി� തീയതി �തൽ അവ �ർ�മായി തിരി�ട�� 
തീയതി വേര�ം റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് ചാർ�ി� ത�ല�മായ ധനകാര� ചാർജ്
  (ചാർ�ക�െട െഷഡ�ൾ പരിേശാധി�ക) ഉ�ായിരി��താണ്.  

C. ക�ാഷ് േപയ് െമ�് ഫീ�കൾ
 കാർഡ് ഉടമകൾ�് തിരെ��� േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (എസ് ബി ഐ) 

ശാഖകളിൽ േപ-ഇൻ �ി�ിൽ അവ�െട  െ�ഡി�് കാർഡ് ന��ം �ക�ം 
േരഖെ���ി അത് �ാ�് കൗ�റിൽ നിേ�പി�െകാ�് അവ�െട എസ് ബിഐ 
െ�ഡി�് കാർഡ് �ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ഒ� തൽ�ണ േപയ് െമ�് അക്
 േനാളജ് െമ�് രസീത് കാർഡ് ഉടമ�് നൽ�ം. ഈ സൗകര�ം േസവന നിര�ായ ₹250 
+ ബാധകമായ നി�തികൾ�് ലഭ�മാണ്. െകവിബി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
ക�ർ ൈവശ� ബാ�ിെ� (െകവിബി) തിരെ��� ശാഖകളി�ം െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ക�ർ ൈവശ� ബാ�് (െകവിബി) ശാഖകളിൽ നട�� 
പണമിടപാ�കൾ�് നിര�കെളാ�ം ബാധകമ�.

D. ചാർ�കൾ
i. കാർഡ് ഉടമകൾ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നൽ�� നിർ�ി� 

േസവന�ൾ�ായി അെ��ിൽ തെ� കാർഡ് അ�ൗ�മായി ബ�െ��് കാർഡ് 
ഉടമ വ��� വീ�കൾ�ായി കാർഡ് ഉടമകൾ കാലാകാല�ളിൽ 
ബാധകമാേയ�ാ�� ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം നൽേക�താണ് 

ii കാർഡ് ഉടമകെള അറിയി�െകാ�്, കാലാകാല�ളിൽ ഏെത�ി�ം ചാർ�കേളാ 
ഫീ�കേളാ മാ��തിേനാ അെ��ിൽ ഉചിതെമ�് േതാ�� ഏെത�ി�ം �തിയ 

ചാർ�കേളാ ഫീ�കേളാ അവതരി�ി��തിേനാ ഉ�അവകാശം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിലനിർ��.

E. പലിശ രഹിത േ�സ് കാലാവധി
 വ�ാപാരി സമർ�ി�� െ�യി�കൾ�് വിേധയമായി പലിശരഹിത െ�ഡി�് 

കാലയളവ് 20 �തൽ 50 ദിവസം വെരയാകാം. എ�ി��ാ�ം, കഴി� മാസെ� 
ബാലൻസ് �ർ�മായി �ിയർ െച�ി�ിെ��ിൽ, അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ ഏെത�ി�ം 
എടിഎ�ിൽ നി�് പണം എ��ി�െ��ിൽ ഇത് ബാധകമ�.

F.  ധനകാര� ചാർ�കൾ 
 കാർഡ് ഉടമ തെ� ബാലൻസ് �ർ�മായി അടേ��തിെ��് തീ�മാനി�ാൽ, 

ഇടപാ� തീയതി �തൽ വീ�ാ� ഇഎംഐ തവണക�ൾെ�െട എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, 
കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ പണ�ി�ം അവ തിരി�ട��� വെര മാസാ� 
പലിശ നിര�ിൽ ധനകാര� ചാർ�കൾ അടേ��ിവ�ം. 

  േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടയ് േ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ് െമ�ം േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ് െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

  ധനകാര� ചാർ�ക�െട നിലവിെല നിര�് ഇടപാ� തീയതി �തൽ �തിമാസം 3.50% 
[�തിവർഷം 42%] വെരയാണ്, ഇത് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് 
ലിമി�ഡ് (എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ) െ� വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ി� 
വിേധയ�മാണ്. ധനകാര� ചാർ�കൾ, അടയ് േ��താെണ�ിൽ, ബാധകമായ 
നി�തികൾ�് വിേധയമാണ്, കാർഡിെല �ടി�ിക �ർ�മായി അട���വെര 
കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് അത് െഡബി�് െച�െ��ം. കാർഡ് ഉടമ 
ബാലൻസ് േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ാതിരി�ാൻ 
തീ�മാനി�ാൽ എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, �െട കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ 
പണ�ി�ം അടയ് േ�� ധനകാര� ചാർ�ിെ� �റ� �ക ബാധകമായ 
നി�തികൾ �ടാെത 25 �പയായിരി�ം.

a.  �ൻ�ർ പണ�ിേ��� ധനകാര� ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തൽ പണമട�ൽ 
�ർ�മായി െച���വെര ബാധകമാണ്.

 ഉദാഹരണം 1 - കാർഡ് േ��് െമ�്  തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 15-ന് 
 2019 �ൺ 16 �ം 2019 �ൈല 15 �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാട്
1.  5000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ - 2019 �ൺ 20 ന്
2.  7000 �പ�െട പണം പിൻവലി�ൽ - 2019 �ൈല 10 ന്
 2019 �ൺ 15 െല േ��് െമ�ിൽ നി�് ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� ക��ക, 

എ�ിൽ ഇടപാ�ക�െട 12,000 �പ�ം 7,000 �പ ക�ാഷ് പിൻവലി�ലിന് ബാധകമായ 
നിര�ി�� 5 ദിവസെ� ധനകാര� ചാർ�ക�ം കാണി�� �ൈല 15 െല േ��്
 െമ�് കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ആഗ�് 5 അഥവാ േ��് െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക അടയ് േ����്. നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക�� ഏെതാ� േപയ് െമന് �ം, ആദ�ം നി��െട �ടി�ിക�� മിനിമം �ക 
{െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീ�ം ചാർ�ക�ം + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}, പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) എ� �മ�ിലായിരി�ം �ിയർ െച�ക എ�ത് ദയവായി ��ി�ക.  
പലിശ രഹിത �ടി�ിക ചി�റ ബാലൻസിന് െറ േകസിൽ ഒഴിെക, ഇതിൽ ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തലാണ് ഈടാ�ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ��െ� 
േ��് െമ�് തീയതി�തൽ ഈടാ�ം.

 േ��് െമ�് �ടി�ികയിൽ ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��് െമ�ിൽ 
നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം വരാതിരി�ക�ം േ��് െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് 
�ടി�ിക േപയ് െമന് റിന് െറ അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം 
െച�ാൽ, ഇ�രം ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്  2019 
 ജ�വരി 3 �ം 2019 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
1.  2019 ജ�വരി 5 ന് 10,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2.  2019 ജ�വരി 15 ന് 30,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ��കൾ
 2019 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 40,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. േ��്െമ�് �ടി�ികയിൽ 
ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��്െമ�ിൽ നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം 
വരാതിരി�ക�ം േ��്െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് �ടി�ിക േപയ്െമന് റിന് െറ 
അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം െച�ാൽ, ഇ�രം 
ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 എ�ാ മാസ�ം മിനിമം േപയ് െമ�് മാ�ം നട�ിയാൽ തിരി�ട� വർഷ�േളാളം 
നീ�നിൽ�ം, തത്ഫലമായി നി��െട �ടി�ിക ബാലൻസിന്  പലിശ 
അട�െകാ�ിരി�ക�ം െചേ��ിവ�ം.  ഉദാഹരണ�ിന്, 5,000 �പ�െട 
ഇടപാടിന് മിനിമം മാസാ� �ടി�ിക �ക (ഓേരാ മാസ�ം 200 �പ മിനിമം 
�കയായി�്) അട�ാൽ, െമാ�ം �ടി�ിക ��വനായി അട�തീരാൻ 44 മാസം വെര 
എ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 2-ന്
 2019 മാർ�് 3 �ം 2019 ഏ�ിൽ 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  2019 മാർ�് 5 ന് 500 �പ�െട വാർഷിക ഫീസ്
(2)  2019 മാർ�് 5 ന് 90 �പ�െട ബാധകമായ നി�തികൾ
(3)  2019 മാർ�് 15 ന് 6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2019 മാർ�് 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��് 

ക��ക, 6,590 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ഏ�ിൽ 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ഏ�ിൽ 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ മിനിമം അടയ് േ�� �ക 415 �പ, (െമാ�ം �ടി�ിക�െട 5%) + 
ബാധകമായ നി�തിക�ം 2019 ഏ�ിൽ 22 ന് അട��െവ�് ക��ക, െതാ��� 
ദശാംശ�ിേല�് കണ�ാ�ം, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. 

 ഫല�ദമായ നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആയി കണ�ാ�ക, ധനകാര� ചാർജ് 
കണ���ൽ ഇനി�റ�� രീതിയിൽ ആയിരി�ം:

 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 �പ
 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 90 �പ�െട ബാധകമായ 

നി�തിയിൽ: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 �പ
 38 ദിവസേ��� (മാർ�് 15 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 6000 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:  
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 �പ
 11 ദിവസേ��� (ഏ�ിൽ 22 �തൽ െമയ് 2 വെര) 6,175 �പ�െട ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 �പ
 ചാർ� െച� െമാ�ം പലിശ: 373.10 �പ
 2019 ഏ�ിൽ 3 �തൽ 2019 െമയ് 2 വെര കാർഡ് ഉടമ ഒ� ഇടപാ�ം നട��ിെ��് 

ക��ക, �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം 
ചാർ�ക�ം, ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം െമയ് 2 തീയതിയിെല േ��്
 െമ�ിൽ െമാ�ം �ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം. 

 േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടേ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടേ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ്െമന് �ം േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ്െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

 ഉദാഹരണം 4: കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2018 ഡിസംബർ 3-�ം 2019 ജ�വരി 2-�ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  2018 ഡിസംബർ 15 ന് 500 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2)  2018 ഡിസംബർ 20 ന് 600 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2018 ഡിസംബർ 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇ� എ� 

ക��ക, 1100 �പയെട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ജ�വരി 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം, െമാ�ം അടയ് േ�� �ക 1100 �പ. കാർഡ് ഉടമ 2019 ജ�വരി 22 
അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക 
�തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. 

 2019 ജ�വരി 22 ന് കാർഡ് ഉടമ 500 �പ�െട ഭാഗിക േപയ് െമ�് മാ�േമ 
നട��� എ� ക��ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. ഫല�ദമായ 
നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആെണ�് കണ�ാ�ി ധനകാര� ചാർജ് കണ���ൽ 
ഇ�റ�� �കാരമായിരി�ം 

 38 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 15 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 �പ
 33 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 20 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 �പ
 12 ദിവസേ��� (ജ�വരി 22 �തൽ െഫ�വരി 2 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ=52.93 �പ
 2019 െഫ�വരി 3-�ം 2019 മാർ�് 2- �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  652.93 �പ�െട ആരംഭ ബാലൻസ്-2019 െഫ�വരി 3-ന്
2)  1000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ-2019 െഫ�വരി 5-ന്
3)  3000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ- 2019 െഫ�വരി 15-ന് 
 2019 െഫ�വരി 2 െല േ��്െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് 652.93 �പ 

ആെണ�് ക��ക, കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ 
നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ ��വൻ േപയ് െമ�ം െഫ�വരി 15 ഓെട, അഥവാ േപയ് െമ�് െചേ�� 
അവസാന തീയതി��ിൽ െചയ് െത� ക��ക. 3.50% ഫല�ദമായ നിര�ായി 
കണ�ാ�ി, ധനകാര� ചാർജ് കണ����കൾ ഇനി�റ�� �കാരമായിരി�ം:

 12 ദിവസേ��് (െഫ�വരി 3 �തൽ െഫ�വരി 15 വെര) 652.93 ബാലസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ= 9.02 �പ
 �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം, 

ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം മാർ�് 2 തീയതിയിെല േ��്െമ�ിൽ െമാ�ം 
�ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം.

G. ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർ�കൾ
• േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക �ക�് ചാർ�ി�
• 500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 400 �പ
• 1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 750 �പ
• 10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 950 �പ
• 25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 1,100 �പ
• 50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ
 �ടർ�യായി ര�് ൈസ�ി�കളിൽ, അവസാന തീയതി��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക 

�ക (എംഎഡി) അട�ാതി��ാൽ ഒ� ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി  100 
�പ അധികം ഈടാ�ം.

 എംഎഡി �ിയറാ��ത് വെര ഓേരാ േപയ് െമന് റ് ൈസ�ിളി�ം ഈ ചാർജ് 
ഈടാ��ത് �ട�ം.

 ഉദാഹരണം 1- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി- എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2016 ജ�വരി 3 �ം 2016 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  5,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ- 2016 ജ�വരി 5 ന്
(2)  5,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ - 2016 ജ�വരി 15 ന്
 2016 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 10,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 
കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 
 2016 െഫ�വരി 22 നകം കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� മിനിമം �കേയാ അതിൽ 

��തേലാ േപയ് െമ�് െച��ിെ��ിൽ, 750 �പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 
10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� േപയ് െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് േ��്െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2 ന്. 2016 െഫ�വരി 3 
�ം 2016 മാർ�് 2 �ം നട� ഇടപാട്

1.  2000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൾ - 2016 െഫ�വരി 8 ന്
2.  2500 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ 2016 െഫ�വരി 19 ന് 
 2016 െഫ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 4500 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� മാർ�് 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 മാർ�് 22 അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 2016 മാർ�് 22 നകം കാർഡ് ഉടമ ഒ� േപയ്െമന് �ം നട�ിയി�ിെ��ിൽ, 750 
�പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� 
േപയ്െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് െസപ് �ംബർ 3-�ം ഒക് േടാബർ 2-�ം ഇടയിൽ
(1)  9400 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - െസപ്�ംബർ 5-ന്
 െസപ് �ംബർ 2-െല േ��് െമന് റിൽ നി�് �ൻകാല ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��ിൽ, 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� ഒക് േടാബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 9400 �പ െമാ�ം 
�ടി�ികയായി കാണി�ം. കാർഡ് ഉടമ ഈ �ടി�ിക�ായി ഒേ�ാബർ 22-ഓെട, 
അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം 
അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. 
കാർഡ് ഉടമ 9400 �പ�െട �ടി�ിക ഒക് േടാബർ 22-േനാ അതിന് �േ�ാ ��വനാ�ം 
അട��.

 ഇടപാട് നട�ത് ഒക് േടാബർ 3-�ം നവംബർ 2-�ം ഇടയിൽ 
(1)  5000 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 5-ന്
(2)  5000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� നവംബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 10,000 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് ��െ� ൈസ�ിളിൽ നട�ിയ 
ഇടപാടിന് വ�ാപാരിയിൽ നി�� 9400 �പ�െട ഒ� റീഫ�് നവംബർ 10-ന് 
ലഭി��. ഈ റീഫ�് �ക െമാ�ം �ടി�ിക �കയിൽ വകയി��ം. കാർഡ് ഉടമ 
�ടി�ിക�ായി നവംബർ 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. റീഫ�ിൽ നി�് ലഭി�� െ�ഡി�് �ക മിനിമം 
�ടി�ിക �കേയ�ാൾ ��തലായതിനാൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് താമസി�� േപയ്

 െമന് റ് ചാർജ് ഈടാ�ി�.
 ഉദാഹരണം 4- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് ജ�വരി 3-�ം െഫ�വരി 2-�ം ഇട�് 
(1)    4500 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ജ�വരി 5-ന്
(2)   6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ജ�വരി 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� െഫ�വരി 2-െല േ��് െമന് റ് 10,500 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ ൈസ�ിളിൽ ഈടാ�ിയ േപയ് െമന് റ് 
ഡിേസാണർ ഫീസിന് െഫ�വരി 10-ന് 500 �പ�െട ഒ� റീഫ�് ലഭി��. കാർഡ് 
ഉടമ �ടി�ിക�ായി െഫ�വരി 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. എസ് ബി ഐ കാർഡ് �ട�ിെവ� റിേവഴ് സലിൽ 
നി�് ഉളവാ�� െ�ഡി�് �ക, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�. കാർഡ് 
ഉടമ െഫ�വരി 22-േനാ അതി� �േ�ാ മിനിമം �ടി�ിക �കേയാ അതിലധികേമാ 
അട�ിെ��ിൽ, താമസി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി 950 �പ ഈടാ�ം. (10,000 
�പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര 950 �പ). 

H. ഓവർ ലിമി�് ഫീ�കൾ
 ഒ� േസവനസ��താ �ചനയായി, ഇേ�ണൽ േപാളിസി, ഇടപാ�മായി ബ�െ�� 

േയാഗ�ത, ഉപേഭാ� െ�ാൈഫൽ, ഉപേഭാ� സ�തം എ�ിവ�് വിേധയമായി, 
ഓവർലിമി�് ഇടപാ�കൾ�്  എസ്ബിഐ കാർഡ് അംഗീകാരം നൽകിേയ�ാം. 
�ടി�ിക�� �ക െ�ഡി�് പരിധി കവി��െവ�ിൽ, െ�ഡി�് പരിധി കവി�� 
ആദ� ഇടപാട് �ക�െട 2.5% അെ��ിൽ 600 �പ, ഇവയിൽ ഏതാേണാ ഉയർ�ത്, 
അത് ഈടാ��താണ്. എസ്ബിഐ കാർഡ് �മ�� ഏെത�ി�ം ഫീ�കേളാ 
നിര�കേളാ പലിശേയാ കാരണം െ�ഡി�് പരിധി കവി�� സാഹചര��ി�ം ഈ 
ഫീസ് ബാധകമായിരി�ം. ഓേരാ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�ം ഒ� തവണ മാ�േമ 
ഓവർലിമി�് ഫീസ് ഈടാ�. സ��ം െ�ഡി�് കാർഡിൽ ഓവർലിമി�് സൗകര�ം 
ഏർെ���ാൻ  കാർഡ് ഉടമ നൽ�� സ�തം, അേത അ�ൗ�ിന് കീഴി�� 
കാർഡ് ഉടമ�െട ൈകവശ�� എ�ാ െ�ഡി�് കാർ�കളി�ം �സ് �ത സൗകര�ം 
സ�യേമവ  ഏർെ���ം.

I. േപയ് െമ�് നിരസന ഫീ�കൾ
 ഒ� േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസിെ� കാര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് േപയ് െമ�് 

�ക�െട 2% േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസായി ഈടാ�ം, എ�ാൽ മിനിമം ചാർജ് 500 
�പയാണ് 

J. മ�് ചാർ�കൾ:
• കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ ഫീസ്: 100/- �പ - 250/- �പ (Aurum കാർഡിന് 1,500/- �പ) 
• െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്: 100 �പ 
• വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ്: 3.5% (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ 

കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് മാ�ം) 
 വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഇ��ൻ �പയിേല�് മാ��തി� ഉപേയാഗി�� വിനിമയ 

നിര�് തീ�മാനി��ത് വിസ/മാ�ർകാർഡാണ്, സാഹചര�മ�സരി�്, എസ്ബിഐ 
കാർ�മായി ഇടപാട് തീർ�ാ�ിയ തീയതിയിൽ-അത് ഇടപാട് നട�ിയ അേത തീയതി 
ആയിരി�ണെമ�ി�- അവർ നിയ�ി�� വിനിമയ നിര�ിെന 
അടി�ാനമാ�ിയായിരി�ം ഇത്. വിസ/മാ�ർകാർഡ് പ�ി�, ഇ��ൻ �പയാ�ി 
മാ�ിയ �കയിൽ വിേദശ കറൻസി ഇടപാ� ഫീസ് ബാധകമാ�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, 
ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

• ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി പരിവർ�ന മാർ�്അപ് ഫീസ്: 3.50% (എലീ�്¬ & 
ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
മാ�ം) (1,000 �പയിൽ ��തേലാ അതിന് �ല�േമാ ആയ ഇടപാ�കൾ�് മാ�ം) 
അ�ാരാ� �ല�് ഇ��ൻ കറൻസിയിൽ നട�ിയ, അെ��ിൽ ഇ��യിൽ 
�ിതിെച�� എ�ാൽ വിേദശ�് രജി�ർ െച� വ�ാപാരികളിൽ നട�ിയ എ�ാ 
ഇടപാ�ക�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് 
കറൻസി കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

•  റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് 99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

• എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�ക�െട�ം േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് : 199 �പ

K.  ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ:
 ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ ഓഫർ ഉപേഭാ�ാവിെന മ�് ബാ�് െ�ഡി�് കാർ�ക�െട 

�ടി�ിക എസ്ബിഐ െ�ഡി�് കാർഡിേല�് �ാൻസ്ഫർ െച�ാ�ം ഒ�മിേ�ാ 
ഇഎംഐകളാേയാ തിരി�ട�ാ�ം അ�വദി��

2. *പരിധികൾ
 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ആ�രിക െ�ഡി�് മാനദ�ം 

അടി�ാനമാ�ിയാണ്  കാർഡ് ഉടമക�െട െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം 
നി�യി�ി��ത്  (ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം �ാഥമിക അ�ൗ�് ഉടമക�െട 
അേത പരിധി ആയിരി�ം). കാർഡ് െഡലിവറി സമയ�് ഈ പരിധികൾ കാർഡ് 
ഉടമെയ അറിയി��താണ്. െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം ഓേരാ േ��് െമ�ി�ം 
കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി�ം. സ് േ��് െമ�് �റെ��വി�ി� സമയ�് ലഭ�മായ െ�ഡി�് 
പരിധി (അതായത് ഉപേയാഗി�ാൻ ലഭ�മായ െ�ഡി�് പരിധി) േ��് െമ�ിെ� ഭാഗമായി 
നൽ��താണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച���ം ആ�രിക മാനദ��ൾ 
അടി�ാനമാ�ി കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�കേയാ �റ�കേയാ 
െച���മാണ്. െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ണെമ�് ആവശ��� െ�ഡി�് ഉടമകൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിേനാട് എ�തി ആവശ�െ��ക�ം വ�മാനം ��ാവി�� 
സാ��ിക േരഖകൾ നൽേക��മാണ്. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ തെ� 
�ർ�മായ വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�ം നൽകിയ �തിയ േരഖകൾ 
അടി�ാനമാ�ി�ം കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ിേയ�ാം.

3. *ബി�ിം�ം േ��് െമ�ം
a) ഈ കാലയളവിൽ കാർഡ് സജീവമാെണ�ിൽ, അവസാന േ��് െമ�ി� േശഷം 

കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച� േപയ് െമ�ക�ം കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച� ഇടപാ�ക�ം കാണി�� ഒ� �തിമാസ േ��്
 െമ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമ�് അയ�ം. 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ�കിൽ േരഖകളി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് 
കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഇടപാ�ക�െട ഒ� േ��് െമ�് അയ�കേയാ �ൻ��ി 
നി�യി� തീയതിയിൽ േരഖയി�� ഇെമയിൽ ഐഡിയിേല�് ഇെമയിൽ വഴി സ് േ��്
 െമ�് അയ�കേയാ െച�ം.  

b) െ�ഡി�് കാർഡ് സ് കാർഡ് ഉടമ�് ഒ� റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് സൗകര�ം നൽ��. 
സ് േ��് െമ�ിൽ �ി� െച� അടയ് േ�� മിനിമം �ക മാ�ം അട�ാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
തിരെ���ാം. േ��് െമ�ിൽ തെ� �ി� െച�ി�� അടയ് േ�� തീയതി�കം 
ഇ�രം േപയ് െമ�് നടേ���മാണ്. ബാലൻ�ടി�ിക �ടർ�� 

 േ��്െമന് �കളിേല�് �േ�ാ� െകാ�േപാകാ��താണ്. െമാ�ം അടയ് േ�� 
�കേയാ അടയ് േ�� മിനിമം �ക�്  �കളി�� �ക�െട എ� ഭാഗേമാ അട�ാൻ 
കാർഡ് ഉടമ�് തിരെ���ാ���മാണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധിയിൽ 
കവി� �ടി�ികേയാെടാ�ം, ��െ� േ��് െമ�കളിൽ അട�ാ� മിനിമം �ക 
കാർഡ് ഉടമ�െട നിലവിെല അടയ് േ�� മിനിമം �കയിേല�് േചർ�ം.

 െമാ�ം അടയ് േ�� �ക�െട 5 ശതമാനേമാ 200 �പേയാ ആയിരി�ം (ഏതാേണാ 
വ�ത്) അടയ് േ�� മിനിമം �ക, �ടാെത ബാധകമായ നി�തിക�ം ഇഎംഐ�ം 
(ഇഎംഐ ഉ� ഉൽ����െട കാര��ിൽ മാ�ം). ക�ാഷ് പരിധിേയാ െ�ഡി�് 
പരിധിേയാ അധികമായാൽ ഓവർ ലിമി�് (ഒവിഎൽ) �ക എംഎഡി (അടയ് േ�� 
മിനിമം �ക) യിൽ ഉൾെ����താണ്. പഴയ േ��് െമ�കളിെല ഏെത�ി�ം 
അട�ാ� മിനിമം �ക ഉെ��ിൽ അ�ം അടയ് േ�� മിനിമം �കയിൽ 
ഉൾെ����താണ്. 

c) കാർഡ് �ടി�ികയിേല�് നട�ിയ േപയ് െമ�കൾ ലഭി�തായി �ടർ�� േ��്
 െമ�കളിൽ കാണി��താണ്. ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് സംബ�ിേ�ാ 
നി�തിക�മായി ബ�െ��� മേ�െത�ി�ം കാര�ം സംബ�ിേ�ാ ഉ� എ� 
തർ��ം േ��് െമ�് �റെ��വി�� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ൾ�കം െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇഷ� െച�വെര അറിയി�ിരിേ��താണ്

d) കാർഡ് ഉടമ�െട കാർഡ് �ടി�ിക�് ലഭി�� േപയ് െമന് �കൾ വകയി���ത്, 
�ടി�ിക�� മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 
ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് 

അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ 
ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് 
എ� �മ�ിലാണ്. 

 ആവശ�മായ ജിഎസ്ടി കം�യിൻ�കൾ എ��ാൻ െ�ഡി�് ഇഷ� െച�വെര 
�ാ�മാ��തിന് �ത��ം കാേലാചിത�മായ വിവര�ൾ നൽകാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
ഉ�രവാദി���്, ഇത് െ�ഡി�് കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ നിർമി� സൈ�ക�െട 
ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് എ��ാൻ കാർഡ് ഉടമെയ �ാ�മാ�ം. കാർഡ് ഉടമ 
നൽ�� െത�ായ വിവരം �ലം അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ�െട ഭാഗ� നി�� 
ഏെത�ി�ം ���ികേളാ വീ�കേളാ �ലം കാർഡ് ഉടമ�് ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് 
ന�മാ�കേയാ അെ��ിൽ ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് ലഭി��തിന് കാലതാമസം 
വരികേയാ െച�ാൽ കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ ഉ�രവാദിയായിരി�ി�.

e) താെഴ െകാ�� ഏത് രീതിയി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ിേല�� േപയ് െമ�കൾ 
ആകാ��താണ്:

 www.sbicard.com േല�് േലാഗിൻ െച�ക�ം െന�് ബാ�ിങ് അെ��ിൽ നി��െട 
എസ്ബിഐ എടിഎം കം െഡബി�് കാർഡ് �േഖന േപയ്െമ�് നട�ാൻ േപയ് െന�് 
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി��തി�െട.

 േ��് െമ�ിെ� പിറകിൽ നൽകിയിരി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് െചേ�ാ 
�ാഫ്േ�ാ അയ��ത് വഴി.  

 നി��െട നഗര�ി��േതാ േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട ഏെത�ി�ം നി�� 
�ാ�ി��േതാ ആയ എസ്ബിഐ കാർഡ് േ�ാ�് േബാക് സിൽ െചേ�ാ �ാഫ്േ�ാ 
ഇ��ത് വഴി.

 െച�്/�ാഫ്�് "എസ്ബിഐ കാർഡ്  ന�ർ xxxxxxxxxxxxxxxx" േല�് 
അട�ാനാ��തായിരി�ണം.

 എൻഎസിഎ�് (NACH): ചില തിരെ��� നഗര�ളിൽ നാഷണൽ ഓേ�ാമാ�ഡ് 
�ിയറിംഗ് ഹൗസ് (എൻഎസിഎ�്) വഴി േപയ് െമ�കൾ നട�ാ��താണ്.

f) ബിൽ �ടി�ിക�െട േപയ്െമ�കൾ നട��തിന് വിവിധ രീതികൾ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  വാ�ാനം െച��. അവ �തിമാസ േ��് െമ�ിെ� പിൻഭാഗ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  െവബ് ൈസ�ി�ം വിവരി�ി��്.

 കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് ൈക��� ഏത് �ൻ�ർ �ക�ം ഭാവിയിെല 
െചലവഴി��കളിേല�� �ൻ�ർ �കയായി കണ�ാ��താണ്. അത് ഏെത�ി�ം 
ചാർ�കൾ/ഫീ�കൾ�ായി വകയി���ത�.

g) ബി�ിംഗ് തർ��ൾ: ഇടപാ� തീയതി�െട 25 ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമ 
െപാ��േ��കൾ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി�ക�ം അത് ശരിയാണ് 

j)  ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം റിേവഴ് സ് െച��ത് ഉൾെ�െട��, SBI കാർഡ് ആരംഭി�� 
റിേവഴ് സ�കൾ, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�, അത് ഇേ�ാഴെ� 
ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�� െ�ഡി�ായി പരിഗണി�ം.

 �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� തീയതികള�ില്  �ാബല��ിലായ റീഫ�് 
െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് ഉളവാ�� ഏെതാ� 
െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് നടേ�� തീയതി�് 
��് െ�ഡി�് െച�കയാെണ�ിൽ, ആ �ക േപയ് െമന് റായി പരിഗണി�ം.

 നിലവിെല ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� ഇടപാ�ക�െട �ാബല��ി�� 
തീയതിയി�� റീഫ�് െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് 
ഉളവാ�� ഏെതാ� െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് 
നടേ�� തീയതി�് ��ാണ് െ�ഡി�് െചയ് തെത�ിൽ േപാ�ം ആ �ക േപയ് െമന്
 റായി പരിഗണി�ി�.

k) എസ്എംഎ & എൻപിഎ
•  �േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ'): 
 െറ�േല�റി ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിെ� ഭാഗമായി, ഒ� ഉപ-അസ�് വിഭാഗം 

��ി�് അ�ൗ�ിെല �ാരംഭ സ�ർ�ം തിരി�റിേയ� ആവശ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡിന് ഉ�്, താെഴ�� പ�ികയിൽ നൽകിയിരി��ത് �കാരം ��് 
ഉപവിഭാഗ�ൾെ�ാ�ം '�േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ') ആണ് ഈ 
ഉപ-അസ�് വിഭാഗം. െ�ഡി�് കാർ�കൾ "റിേവാൾവിംഗ് സൗകര��ൾ ഒഴിെക�� 
വായ്പകൾ" ആയി കണ�ാ��.

   

െഡബി�് െച� പണം നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ SBI കാർഡ് തിരി�് 
നൽ��ിെ��ിൽ ബാധകമായ േക�കളിൽ, പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ സംബ�ി�് 
കാർഡ് െന�് വർ�കളിൽ നി�് ലഭി�� അ�രം �ിരീകരണ�ിന്
 െറ/വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ, േമൽ�റ� സർ�ലറിെല വ�വ�കൾ 
�കാരം ഉപേഭാ�ാവിന് ന�പരിഹാരം നൽ��തായിരി�ം.

4. *  തിരി�ടവിൽ വ��� വീ�
 തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയാൽ, കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഏ� �ടി�ിക�ം 

തീർ�ാ��തിന് േവ�ി തപാൽ, ഫാക് സ്, െടലേഫാൺ, ഇെമയിൽ, എസ്എംഎസ്, 
�ടാെത/അെ��ിൽ ഓർ�െ���ാ�ം �ടർനടപടികെള��ാ�ം �ടി�ിക 
പിരിെ���ാ�ം ��ാം ക�ിെയ നിേയാഗി�ക എ�ീ മാർ��ളി�െട കാർഡ് 
ഉടമ�് കാലാകാല�ളിൽ �ടി�ിക അട�വാൻ ഓർ�െ����കൾ 
അയ��താണ്. അ�െന നിേയാഗി�െ��� ഏെതാ� ��ാം ക�ി�ം കടംപിരിവ് 
സംബ�ി� എ�ാ െപ�മാ�����ം �ർ�മായി പാലി�ിരിേ��താണ്.

 ആർബിഐ യിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് രജിസ് േ�ഷൻ കര�മാ�ിയി���ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ� അംഗമായിരി�ക�ം െച�� ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� വീ� �ാ�സ് 
റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��്, കാർഡ് ഉടമ�് ഞ�ൾ േനാ�ീസ് നൽ��താണ്. ഒ� 
കാർഡ് ഉടമ തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയതായി റിേ�ാർ�് െച�െ��തിന് േശഷം തെ� 
�ടി�ികകൾ തീർ�കയാെണ�ിൽ, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നിയിൽ നി�ം �ടി�ിക�ാരൻ �ാ�സ് പിൻവലി��താണ് 
എ� കാര��ം ��ി�ക. ഇ�രം മാ��ൾ ഉപേഭാ�ാവിെ� െ�ഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ 
�തിഫലി�ാൻ 45-60 ദിവസ�ൾ എ�േ��ം.

 െ�ഡി�് കാർഡ് സൗകര��െള നിയ�ി�� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം 
സ�ിെമ�റി/ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം ബാധകമായിരി�ം. 

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, കാർഡ് ഉടമ�െട ഡാ� ഓേരാ മാസ�ം നിർ�ി� 
േഫാർമാ�ിൽ ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് സമർ�ി��. സമർ�ി�� 
ഡാ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി 30 ദിവസ�ി��ിൽ അവ�െട 
െസർവറിേല�് അപ് േലാഡ്  െച��താണ്.

 കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� െമാ�ം �ടി�ിക, �ാബല��ി���ം എ�ാൽ കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ ഇനി�ം ചാർജ് െച�ാ��മായ ചാർ�കൾ ഉൾെ�െട, �ാഥമിക 
കാർഡ് ഉടമ പാ�രാ�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�ാൽ െപെ��് അടയ്
 േ��താ���ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് �ർ�മായി അടയ് േ���മാണ്, 
അേതാെടാ�ം കാർഡ് അ�ൗ�് ഉടൻതെ� റ�ാ�െ����മാണ്. �ാഥമിക കാർഡ് 

ഉടമ�െട സ��ിൽ നി�ായിരി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ി�� �ടി�ിക തീർ�വാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ എ�ാ െചല�കൾ�ം, ലീഗൽ ഫീ�ം ഈ �ടി�ിക 
തിരി�പിടി�വാൻ വ� െചല�ക�ം അട�ം, ഉപേയാഗിേ��ത്. �ടി�ിക അടവ് 
തീർ�ാകാ�ിടേ�ാളം, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് നിലവി�� നിര�് െവ�് 
ധനകാര� ചാർജ് ഈടാ��ത് �ടരാൻ അവകാശ��ായിരി�ം.

5. കാർഡ് ഉടമ�ത അവസാനി�ി��ം റ�ാ��ം
a) എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് എ�തി അറിയി�ിേ�ാ, എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് 

ൈലനിൽ വിളിേ�ാ, ഒ�ം കാർഡ്(കൾ) േകാേണാ�േകാൺ �റി�് കാർഡ് ഉടമ�് ഏ� 
സമയ�ം കരാർ അവസാനി�ി�ാ��താണ്. ആഡ് ഓൺ കാർ�കൾ ഉൾെ�െട 
എ�ാ കാർ�ക�ം എ�� അേപ� െകാ��് അവസാനി�ി�ാ��താണ്. 
സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ ഒ� കാർഡ് ഉടമ�് െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ് ഉെ��ിൽ, അ�രം െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �ക�െട �ല� �ല�ം 
സ�യേമവ േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, �ടാെത മെ��ാ 
�ടി�ികകൾ�െമാ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്. കാർഡ് 
അ�ൗ�ിേല�� എ�ാ �ടി�ിക�ം അട�കഴി�ാൽ അവസാനി�ി�ൽ 
�ാബല��ിൽ വ�ം. വാർഷിക, േച��തി��, ���ൽ ഫീ�കൾ 
ആ�പാതികാടി�ാന�ിൽ തിരി�് നൽ��ത�.

 ഉദാഹരണം - സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാ�� െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ്: -1000

 സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ, -1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് ബാലൻസ് 
സ�യേമവ 250 �പ�െട േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, അതായത് 
1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �കൾ   X ഓേരാ റിവാർഡ് േപായിന് റി�ം 0.25 �പ 
(ഈ പരിവർ�ന �ല�ം വ�ത�� കാർഡ് വാരിയന് �കൾ�് വ�ത�ാസെ�ടാം). ഈ �ക 
കാർ ഡ് ഉടമാ  അ�ൗ�ിൽ നി�് ഈടാ�ം, �ടാെത മെ��ാ �ടി�ികകൾ �െമാ�ം 
കാർ ഡ്  ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്.

 കാർഡ് ഉടമ�് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�ാൻ ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ 
എ�താ��താണ് - closurerequest@sbicard.com

b)   ബിസിനസ് അെ��ിൽ �ര�ാ കാരണ�ൾ �ടാെത/അെ��ിൽ നിയമനിർവഹണ 
ഏജൻസി �ടാെത/അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം സർ�ാർ അേതാറി�ി�െട അഭ�ർ�ന 
�കാരം �ടാെത/അെ��ിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ി�ം അതിെ� 
ഉപേഭാ�ാവി�ം ബാധകമാ�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം കീഴിൽ 
അനിവാര�മാെണ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ന�ായമാ�ം വിശ�സി��െവ�ിൽ 
കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�ിെ� ഉപേയാഗം ഏ� സമയ�ം �ൻ��ി അറിയി�ാെത 

തെ� എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിയ�ി�കേയാ അവസാനി�ി�കേയാ 
താൽ�ാലികമായി നിർ�കേയാ െച�ാം.

 കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� േപയ് െമ�ിൽ വീ� വ��കേയാ നീ�ിയ െ�ഡി�് പരിധി 
കവി�കേയാ െച�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െ�ഡി�് കാർഡിെല സൗകര�ം 
താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ാനാ�ം. കരാർ അവസാനി�തി� േശഷേമാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ിരി�� സമയേ�ാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗി��ത്.  

c) ഇ�രം ഒ� സാഹചര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ (എെത�ി�ം തിരി�ട� വീ�േ�ാ നിയമം 
അ�ശാസി�� േനാ�ീസിേനാ വിേധയമായി) ഉടൻ തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അ�ൗ�ിെല െമാ�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് അടയ്
 േ����്. എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ�വെര അ�ൗ�ിൽ ചാർ� െച�ാ� �കക�ം 
ഉൾെ�െട ഈ കരാറിന് കീഴിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അടയ് േ�� എ�ാ 
�കക�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഇ�ര�ിൽ അടയ് േ�� എ�ാ �കക�ം കാർഡ് ഉടമ 
അട��� വെര കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�തായി പരിഗണി�ി�.

d) െ�ഡി�് കാർഡ് ഒ� വർഷ�ിേലെറയായി ഉപേയാഗി�ി�ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമെയ 
അറിയി� േശഷം കാർഡ് േ�ാസ് െച��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 30 
ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് മ�പടി ലഭി��ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ 
എ�ാ �ടി�ികക�ം അട�േ�ാൾ കാർഡ് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച��തായിരി�ം.

6.  കാർഡ് ന�ം/േമാഷണം/��പേയാഗം
a) �ാഥമിക െ�ഡി�് കാർേഡാ ഏെത�ി�ം അധിക െ�ഡി�് കാർേഡാ എവിെട 

െവെ��് അറിയാെത വരികേയാ, ന�െ��കേയാ, േമാ�ി�െ��കേയാ 
വി�തമാ�െ��കേയാ യഥാസമയം ലഭി�ാതിരി�കേയാ കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�മതിയി�ാെത െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��െവ�് സംശയി�കേയാ 
െച�ാൽ കാർഡ് ഉടമ എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലനിൽ എ��ം േവഗം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന ബ�െ�ടണം. ഒ� കാർഡ് ന�െ��തായി റിേ�ാർ�് 
െച� േശഷം കാർഡ് ഉടമ അത് കെ��ിയാൽ അത് ഒ� സാഹചര��ി�ം 
ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�. മാ�മ�, കാർഡ് ഉടമ ആ കാർഡ് േകാേണാട് േകാൺ 
പ�തിയായി �റി�ക�ം േവണം.  

· ഐവിആർ വഴിേയാ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ായ www.sbicard.com �േഖനേയാ 
എസ്എംഎസ് േസവന�ി�െടേയാ കാർഡ് ഉടമ�് തൽ�ണം കാർഡ് േ�ാ�് 
െച�ാനാ�ം.

· നി��െട ന�െ��/േമാ�ി�െ�� കാർഡ് എസ്എംഎസ് വഴി േ�ാ�് െച�ാൻ 
നി��െട രജി�ർ െച� െമാൈബൽ ന�റിൽ നി�് 5676791 േല�് BLOCK XXXX 

എ�് എസ്എംഎസ് െച�ക. (XXXX = നി��െട കാർഡ് ന�റിെ� അവസാന 4 
അ��ൾ). നി�ൾ അഭ�ർ�ന നട�ി 5 മി��ി��ിൽ നി�ൾ�് ഒ� 
�ിരീകരണ എസ്എംഎസ് ലഭി��ിെ��ിൽ കാർഡ് േ�ാ�െച�െ��തായി 
പരിഗണി��ത്. നി��െട കാർഡ് െപെ��് േ�ാ� െച��തി�ം ��പേയാഗം 
ഒഴിവാ��തി�ം െഹൽപ് ൈലനിൽ വിളി�ക.

 നഷ് ടെ��ത്/േമാഷണം/അനധി�ത ഇടപാ�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ്
 �് ഈ സമർ�ിത െഹൽ�് ൈലൻ ന�റിൽ ബ�െ�ടാം -18605003000.

 നഷ് ടെ�� കാർഡ് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ് �് ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ 
ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ് – lostcard@sbicard.com

b) കാർഡ് ന�ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��് കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ നട�ിയ ഏെത�ി�ം ഇടപാ�ക�െട കാര��ിൽ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് ബാധ�തേയാ ഉ�രവാദിത�േമാ ഉ�ായിരി��ത�, 
കാർഡ് ഉടമ ഇതിന് പരി�ർ�മാ�ം ബാധ��നായിരി�ം. കാർഡ് ന�േമാ 
േമാഷണേമാ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി��േതാ� �െട കാർഡ് ഉടമ 
െ�ഡി�് കാർഡ്(കൾ) േമാ�ി�െ��ാൽ അത് േപാലീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ക�ം എഫ്
 ഐആർ സമർ�ി�ക�ം േവണം. കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ഒ� അധിക 
കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ആെര�ി�ം കാർേഡാ പിേ�ാ കര�മാ�ി 
��പേയാഗം െച�ാൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. 

c) ഉപേഭാ� പരിര�- അനധി�ത ഇലേ�ാണിക് ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കളിൽ 
ഉപേഭാ�ാ��െട ബാധ�ത പരിമിതിെ���ൽ സംബ�ി� 2017 �ൈല 06-െല 
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��(ആർബിഐ) ഉ�രവ് �കാരം, അനധി�ത െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ�� ഉപേഭാ� പരിര� ഉറ�ാ��തിന് ഒ� നയം 
�പകൽപന െച�ി��്. "ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാര നയം" എ�തിന് കീഴിൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ ഇത് അപ് േഡ�്  െച�ി��്. 
ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� സമീപന�ിെല �താര�ത, ന�ായ��ത എ�ീ തത��െള 
അടി�ാനമാ�ി��താണ് ഈ നയം

d) കാർഡ് ഉടമ വ�നാപരമായി �വർ�ി�ി�െ��ിൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് 
ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. വിേവക�ർ�മായ �� നൽകാെതയാണ് കാർഡ് ഉടമ 
�വർ�ി��െത�ിൽ, സംഭവി� എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ�് 
ബാധ�ത��ാേയ�ം. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ വ��മാ�ിയി�� �ര�ാ 
മാനദ��ൾ പി�ടരാൻ കാർഡ് ഉടമ പരാജയെ��ാൽ ഇത് ബാധകമാേയ�ാം. 

e) കാർഡ് ഉടമേയാേടാ ഏെത�ി�ം അധിക കാർഡ് ഉടമേയാേടാ അേന�ഷി�ാെത തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, ഒ� കാർഡിെ�േയാ പി�ിെ�േയാ ന�ം, േമാഷണം, 

��പേയാഗം എ�ിവെയ �റി�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ �സ�െമ�് ക��� 
ഏെതാ� വിവര�ം േപാലീസിേനാ മ�് �സ� അധികാരികൾേ�ാ നൽകിേയ�ാം.  

f) നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെല െമാൈബൽ ന�ർ ഉൾെ�െട�� 
ബ�െ�ടാ�� വിവര�ളിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ സി��ിെല നി��െട 
�തിയ�ം ����മായ ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ളിൽ �ചി�ി�ിരി�ണം. 
നി��െട െമാൈബൽ ന�ർ അട��� നിലവിെല ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ 
ഞ��െട േരഖകളിൽ അപ് േഡ�് െച�ണെമ�് �പാർശ െച��.

g) ''എസ്ബിഐ കാർഡ്  ചില കാർ�കളിൽ േകാം�ിെമ�റി ന�െ��/േമാ�ി�െ�� 
കാർഡ് ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് 
ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�േഡാ അെ��ിൽ കാലാകാല�ളിൽ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  തീ�മാനി�� ഏെത�ി�ം ഇൻ�റൻസ് ക�നിേയാ ആകാം പറയെ�� 
ഇൻ�റൻസ് നൽ��ത്. ഇ�ാര��ി�� ഏത് െ�യിം തീർ�ാ�ലി�ം 
ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ഉ�രവാദിയായിരി�ം, 
െ�യിം തീർ�ാ�ൽ കാരണമായി ഉയർ� ഒ� തർ��ി�ം എസ്ബിഐ കാർഡ്
 ഉ�രവാദിേയ ആയിരി�ി�. ഇൻ�റൻസ് നിബ�നക�ം വ�വ�ക�മായി 
ബ�െ�� ��തൽ വിവര�ൾ�് െവൽകം കി�ിെല േ�ാഷർ പരിേശാധി�ാേനാ 
www.sbicard.com റഫർ െച�ാേനാ നിർേദശി��.''

(h) ചില െ�ഡി�് കാർ�കളിൽ എസ്ബിഐ കാർഡ് േകാം�ിെമന് ററി എയർ ആ�ിഡന് റ് 
/ വ��ിഗത അപകട ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ��ത ഇൻ�റൻസ് 
ഒ� ��ാം ക�ി ഇൻ�റൻസ് ക�നിയാണ് നൽ��ത്. ഇ�മായി ബ�െ�� ഏത് 
െ�യിം െസ�ിൽെമന് റി��� ഉ�രവാദി���ം ��ത ക�ി�ാണ്. െ�യിം 
െസ�ിൽെമന് റ് �ലം ഉ�ാ�� ഒ� തർ��ൾ�ം എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ഉ�രവാദിയായിരി�ി�. എസ്ബിഐ കാർഡിന്, ഇൻ�റൻസ് ഇഷ� െച�� 
ക�ിെയ �ൻ��ി അറിയി�് നൽകാെത മാ�ാ��താണ്.

 ഇേ�ാ�� ഇൻ�റൻസ് ക�നി: ഒറിെയൻ്റൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ്.
7. െവളിെ���ൽ
 ഇ��ൻ ധനകാര� വ�വ��െട �വർ�ന�മത�ം �ിരത�ം 

െമ�െ����തിനാ�� ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിെ��ം റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് 
ഇ���െട�ം (ആർബിഐ) ഒ� സംരംഭമാണ് െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി. 
ബാ�ക�ം ധനകാര� �ാപന��ം ത�ിൽ വിവര�ൾ ൈകമാ��തിന് 
ഫല�ദമായ ഒ� സംവിധാനം �ദാനം െച�ാ�ം അ�വഴി വിവിധ �ാപന�ളിൽ 
നി�് മിക� െ�ഡി�് വ�വ�കൾ േനടാൻ കാർഡ് ഉടമകെള �ാ�രാ�ാ��� 
റിസർവ് ബാ�ിെ� �മ��െട ഭാഗമായാണിത്.

 ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് (ആർബിഐയിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് 
രജിസ് േ�ഷൻ േനടിയി��ത്) കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��. 

 കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� േരഖക�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 45-60 ദിവസ�ൾ��ിൽ ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻേഫാർേമഷൻ ക�നി�് നൽ�ം.

 ഒ� തർ���ായാൽ കാർഡ് ഉടമെയ �ടി�ിക�ാരനായി റിേ�ാർ�് െച��തി� 
��് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടികളിൽ ഉചിതമായ േഭദഗതികൾ 
വ��ം. എ�ി��ാ�ം ഇ�രം െവളിെ���ൽ/വിവരം �സി�െ���ൽ 
ഇ�െന ഉയർ�വ� തർ��ൾ അേന�ഷി�ാ�ം തീർ�ാ�ാ�ം ലഭി�� 
സമയെ� ആ�യി�ിരി�െമ��ം ��ിേ��താണ്. 

 കാർഡ് അ�ൗ�ക�െട ശരിയായ �വർ�നം, �ിരീകരണം, മ� അഡ്മിനിസ്
 േ��ീവ് േസവന�ൾ എ�ിവ�ായി ധനകാര� �ാപനം, െതാഴി�ടമ, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�മായി കരാറിേലർെ��ിരി�� ��ാം ക�ികൾ 
എ�ിവർ�് േപയ് െമ�ിെല വീ� ഉൾെ�െട�� കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��.

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� അെ��ിൽ അതിെ� ��് ക�നികൾ, സബ്
 സിഡിയറികൾ, അഫിലിേയ�കൾ �ടാെത/അെ��ിൽ അേസാസിേയ�കൾ 
എ�ിവ�െട വിവിധ ഉൽ����ം േസവന��ം വിപണനം െച��തി�ം വാ�ാനം 
െച��തി�മായി എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ഏെത�ി�ം േപര�്, സബ്
 സിഡിയറി, അഫിലിേയ�്  അെ��ിൽ അേസാസിേയ�് എ�ിവ�മാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിേ��ാം.

 എസ്ബിഐ കാർഡിെ� ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്.

�ധാന െറ�േല�റി വിവര�ൾ  
- ഇ��യി�ം വിേദശ�ം ഉപേയാഗി��തിന് കാർഡ് സാ�വാണ്. എ�ി��ാ�ം, 

േന�ാളി�ം ��ാനി�ം വിേദശ കറൻസി ഇടപാ�കൾ നട��തിന് ഇത് 
സാ�ത��ത�.

- ഇ���് �റ�് ഇടപാട് നട��തി�� കാർഡിെ� ഉപേയാഗം ആർബിഐ�െട 
എക് സ് േച�് കൺേ�ാൾ െറ�േലഷൻ�ം േഫാറിൻ എക് സ് േച�് മാേനജ് െമ�് 
ആ�്, 1999-ഉം ഉൾെ�െട�� ബാധകമായ നിയമ�ൾ �്അ��തമായിരി�ണം. 
ഇ�ർെന�്േ�ഡിംഗ് േപാർ��കളി�െട�� വിേദശനാണ� വ�ാപാരം അ�വദനീയമ�.  
എെ��ി�ം ലംഘന�ൾ ഉ�ാ�കേയാ ഇവ പാലി��തിൽ പരാജയെ��കേയാ 

െച�ാൽ, ശി�ാനടപടികൾ�് നി�ൾ വിേധയരാകാം. നി��െട വിേദശ വിനിമയ 
അർഹതെയ സംബ�ി�് നി��െട അംഗീ�ത ഡീല�മായി (എഡി) ബ�െ��ക.

- െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് എെ��ി�ം െ�ഡി�് ബാലൻസ് 
ഉെ��ിൽ, ഈ െ�ഡി�് ബാലൻസ് നി�ൾ�് തിരി� തരാൻ എസ്ബിഐ കാർഡിന്
  അവകാശ��്.

- വിേദശ �ാപന�ളിൽ നിേ�പം നട�കേയാ വിേദശ �ാപന�ൾ 
�ാപി�കേയാ േപാ�� �ലധന അ�ൗ�് ഇടപാ�കൾ�ായി പണമട�ാൻ/േപയ്
 െമ�കൾ നട�ാൻ ദയവായി െ�ഡി�് കാർ�കൾ ഉപേയാഗി��ത്. കാരണം, 
റിസർവ് ബാ�ിെ� മാ�ർ നിർേദശം - വിേദശെ� സം�� 
സംരംഭ�ിെല/�ർ�മാ�ം ഉടമ�തയി�� സബ് സിഡിയറിെല താമസ�ാ�െട 
േനരി�� നിേ�പം എ�തി� കീഴിൽ ഇ�രം ധനനിേ�പ മാർഗം അ�വദനീയമ�.

- ആർബിഐ മാ�ർ സർ�ലർ-താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� 
പലവക പണമട��കൾ സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ അ�സരി�്, േലാ�റി 
ടി��കൾ, ബഹിഷ് �ത/നിേരാധിത മാസികകൾ, �ട�ിയ നിേരാധിത ഇന�ൾ 
വാ��തി�ം �താ��ളിൽ പെ���ൽ, േകാൾ-ബാ�് േസവന�ൾ�് 
പണമട�ൽ േപാെല��വ�ം െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��ത് 
നിേരാധി�ിരി��. കാരണം അ�രം ഇന�ൾ�ായി/�വർ�ന�ൾ�ായി 
വിേദശനാണ�ം പിൻവലി��ത് അ�വദനീയമ�. ��തൽ വിവര�ൾ�ായി 
താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� പലവക പണമട��കൾ 
സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ പരിേശാധി�ക.

ഏ��ം 
�ധാനെ�� 

നിബ�നക�ം 
വ�വ�ക�ം



 എസ്എംഎ�െട �ാസിഫിേ�ഷൻ സംബ�ി� ഉദാഹരണം:
 ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, �ടാെത ഈ തീയതി�് ��് 'അടേ�� �റ� �ക 
('എംഎഡി') ലഭി�ി�മിെ��ിൽ, അവസാന തീയതി�് േശഷം, അ�ൗ�ിെന എസ്എംഎ – 0 
ആയി പരാമർശി�ം.
പിഡിഡിയിൽ നി�് 30 ദിവസ�ിന�റം അതായത് 2021 ഏ�ിൽ 30-ന് അ�റം 
അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ-1 ആയി ടാഗ് 
െച�െ��ം.
സമാനമായി, പിഡിഡിയിൽ നി�് 60 ദിവസ�ിന�റം, അതായത് 2021 െമയ് 30-ന് 
അ�റം, അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ - 2 
ആയി ടാഗ് െച�െ��ം.

• നി�ിയ ആ�ി ('എൻപിഎ'):
 േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി���േപാെല അടേ�� മിനിമം �ക, േ��് െമ�ിൽ 

�ചി�ി�ിരി�� പിഡിഡിയിൽ നി�് െതാ�റ് (90) ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�മായി 
അട�ിെ��ിൽ, ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് നിഷ് �ിയ അസ�് ('എൻപിഎ') ആയി 
പരിഗണി�ം.
�ടാെത, ഒ� െസ�ിൽെമ�് അെ��ിൽ �നർ�പീകരണ �മീകരണം 
�േയാജനെ���ിയി�� ഏെതാ� അ�ൗ�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം. പലിശ 
�ടി�ിക�ം �ത�ം ��വനായി അടയ് ���വെര ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി 
തരംതിരി�ത് �ട�ം. െസ�ിൽെമ�ം �നർ�പീകരി� അ�ൗ�ക�ം ഒ� 
നവീകരണ�ിന് േയാഗ�മ�. അവസാനമായി, ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് 
എസ്ബിഐ കാർഡിെല എൻപിഎ എ�് ടാഗ് െച� ഒ� െ�ഡി�് കാർെഡ�ി�ം 
ഉെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെ� എ�ാ കാർ�ക�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം.

  ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി തരംതിരി��തി�� ഉദാഹരണം:
  ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി�� �കാര�� അടേ�� 
�റ� �ക പിഡിഡിയിൽ നി�് 90 ദിവസ�ി��ിൽ അതായത് 2021 �ൺ 
29-��ിൽ ഉപേഭാ�ാവ് �ർ�മാ�ം അട�ി�മിെ��ിൽ, വായ്പ നൽ��വർ 
െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി കണ�ാ�ം.

l)  േടൺ എറൗ�് ൈടം (TAT) ഏകീകരി��ം അംഗീ�ത േപയ് െമന് റ് സംവിധാന�ൾ 
�േഖന�� പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ�� ഉപേഭാ� ന�പരിഹാര�ം സംബ�ി� 
2019 െസ�ംബർ 20-െല RBI സർ�ലർ അ�സരി�്, പരാജയെ�� ഇടപാട് കാരണം 

എ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�ിെ��ിൽ േ��് െമ�ിെല 
��വൻ ഉ�ട��ം ശരിയാെണ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇത് അംഗീകരി�താെണ�ം 
കണ�ാ��താണ്. ഇ�രം വിവരം ലഭി�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
താൽ�ാലികമായി ചാർജ് പിൻവലി�ാം. �ടർ�� അേന�ഷണ�ൾ 
�ർ�ിയായതി� േശഷം ഇത് കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിെല ബാധ�തയാെണ�ിൽ 
�ടർ�� േ��് െമ�ിൽ ചാർജ് �നഃ�ാപി�െ��ം. 

h)  ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാരം: േമൽനടപടി�� എ�ാ പരാതിക�ം േനാഡൽ 
ഓഫീസർ, പിഒ ബാഗ് 28 - ജിപിഒ, ന� ഡൽഹി -110001 എ� വിലാസ�ിേലാ 
nodalofficer@sbicard.com എ� ഇെമയിൽ വിലാസ�ിേലാ അയ�ക

i)   ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ: എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 02 02
 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി 

േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക)  
 അെ��ിൽ: 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 എസ്ബിഐ െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡിന്: ഇ��യിൽ എവിെട നി�ം എസ്ബിഐ 

െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡ് െഹൽപ് ൈല�മായി ബ�െ��ക 
 എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 12 12 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ 

നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക) 
ബിഎസ്എൻഎൽ/എംടിഎൻഎൽ-ൽ നി�്: 1800 180 1295 /1860 500 1295

 കറസ് േപാ�ൻസ്: തപാൽ വഴി, ദി മാേനജർ -ക�മർ സർവീസസ്, എസ്ബിഐ 
കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, ഡിഎൽഎഫ് ഇൻഫിനി�ി ടേവർസ്, 
ടവർ സി, 12 ആം നില, േ�ാ�് 2, ബിൽഡിംഗ് 3, ഡിഎൽഎഫ് ൈസബർ സി�ി ���ാം 
- 122002 (ഹരിയാന) ഇ�� www.sbicard.com എ�തിേലേ�ാ പിഓ ബാഗ് 28- ജിപിഒ, 
ന� ഡൽഹി-110001 

 ഇമെയിൽ വഴി customercare@sbicard.com എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക
 െത�ായ വിൽ�ന�ം ശല�െ����മായി ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് ഉടമ�് 

ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താം – salesgrievance@sbicard.com
 കാർഡ് ഉടമ�് ഞ��െട െമാൈബൽ ആ�് / െവബ് ൈസ�് വഴി ഏ� 
 തർ��ം/അനധി�ത ഇടപാ�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴി�ം. അതെ��ിൽ, കാർഡ് 

ഉടമ�് തർ�ം/അനധി�ത ഇടപാട് സംബ�ി�് chargeback@sbicard.com എ� 
സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ്.

 െത�ായ വിൽ�ന�മാേയാ ശല�െ����മാേയാ ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ഈ സമർ�ിത െഹൽൈ��നിൽ ഞ�െള വിളി�ാം: 080-39356050

എസ് ബി ഐ കാർഡ് സ്  - ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം

1. *ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം
A. വാർഷിക ഫീ�ക�ം ���ൽ ഫീ�ക�ം
 എസ് ബി ഐ െ�ഡി�്  കാർഡിൽ (എസ് ബി ഐ കാർഡ്) വാർഷിക ഫീസ്, ���ൽ 

ഫീസ് എ�ിവ ബാധകമാണ്. വാർഷിക ഫീസ് 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം 
ബാധകമായ നി�തിക�ം ഉൾെ��� ഒ��വണെ� ചാർജാണ്. ���ൽ ഫീസ് 
എ�ാ വർഷ�ം ഈടാ��. 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം ബാധകമായ 
നി�തിക�മാണ് അതിൽ ഉൾെ��ിരി��ത്. ഈ ഫീ�കൾ ഓേരാ കാർഡ് ഉടമ�ം 
ഓേരാ വിധം കാർഡി�ം വ�ത��മായി�േ��ാം. ഇവ െ�ഡി�്  കാർഡിനായി 
അേപ�ി�� സമയ�് കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി��ത് അ�സരി�ായിരി�ം. 
ബാധകമായ� �കാര�� ഈ നിര�കൾ കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് 
േനരി�് ഈടാ�ം, ഈടാ�� മാസെ� കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ അത് ബി�ി�ക�ം 
െച�ം. �ാഥമിക കാർഡ് ഉടമ�് നൽകിയ അധിക കാർ�കൾ�് െവേ�െറ ഫീ�കൾ 
ഉ�ാകാം.

B. �ൻ�ർ പണ�ിെ� ഫീ�കൾ
 അടിയ�ര ഘ��ിൽ േദശീയ/അ�ാരാ� എടിഎ�കളിൽ നി�് പണം എ��ാൻ 

കാർഡ് ഉടമകൾ�് കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. അ�െന ഉ� പണം 
പിൻവലി��കൾ�് ഒ� ഇടപാട് ഫീസ് ഈടാ��താണ്. അത് അ�� േ��്
 െമ�ിൽ കാർഡ് ഉടമ�് ബി�െച�ക�ം െച�ം. േദശീയ എടിഎം ഇടപാ�കൾ�് 2.5% 
അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) അ�ാരാ� എടിഎം 
ഇടപാ�കൾ�് 2.5% അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) ഇടപാ� 
ഫീസ് ആയി ഈടാ��താണ്. ഇടപാ� ഫീസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�്
 സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ (��് അറിയെ��ി��ത് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്സ് ആൻഡ് േപയ്െമന് റ് സർവീസസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്) 
വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയമാണ്. �ൻ�റായി എ��� എ�ാ 
പണമിടപാ�കൾ�ം പണം പിൻവലി� തീയതി �തൽ അവ �ർ�മായി തിരി�ട�� 
തീയതി വേര�ം റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് ചാർ�ി� ത�ല�മായ ധനകാര� ചാർജ്
  (ചാർ�ക�െട െഷഡ�ൾ പരിേശാധി�ക) ഉ�ായിരി��താണ്.  

C. ക�ാഷ് േപയ് െമ�് ഫീ�കൾ
 കാർഡ് ഉടമകൾ�് തിരെ��� േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (എസ് ബി ഐ) 

ശാഖകളിൽ േപ-ഇൻ �ി�ിൽ അവ�െട  െ�ഡി�് കാർഡ് ന��ം �ക�ം 
േരഖെ���ി അത് �ാ�് കൗ�റിൽ നിേ�പി�െകാ�് അവ�െട എസ് ബിഐ 
െ�ഡി�് കാർഡ് �ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ഒ� തൽ�ണ േപയ് െമ�് അക്
 േനാളജ് െമ�് രസീത് കാർഡ് ഉടമ�് നൽ�ം. ഈ സൗകര�ം േസവന നിര�ായ ₹250 
+ ബാധകമായ നി�തികൾ�് ലഭ�മാണ്. െകവിബി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
ക�ർ ൈവശ� ബാ�ിെ� (െകവിബി) തിരെ��� ശാഖകളി�ം െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ക�ർ ൈവശ� ബാ�് (െകവിബി) ശാഖകളിൽ നട�� 
പണമിടപാ�കൾ�് നിര�കെളാ�ം ബാധകമ�.

D. ചാർ�കൾ
i. കാർഡ് ഉടമകൾ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നൽ�� നിർ�ി� 

േസവന�ൾ�ായി അെ��ിൽ തെ� കാർഡ് അ�ൗ�മായി ബ�െ��് കാർഡ് 
ഉടമ വ��� വീ�കൾ�ായി കാർഡ് ഉടമകൾ കാലാകാല�ളിൽ 
ബാധകമാേയ�ാ�� ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം നൽേക�താണ് 

ii കാർഡ് ഉടമകെള അറിയി�െകാ�്, കാലാകാല�ളിൽ ഏെത�ി�ം ചാർ�കേളാ 
ഫീ�കേളാ മാ��തിേനാ അെ��ിൽ ഉചിതെമ�് േതാ�� ഏെത�ി�ം �തിയ 

ചാർ�കേളാ ഫീ�കേളാ അവതരി�ി��തിേനാ ഉ�അവകാശം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിലനിർ��.

E. പലിശ രഹിത േ�സ് കാലാവധി
 വ�ാപാരി സമർ�ി�� െ�യി�കൾ�് വിേധയമായി പലിശരഹിത െ�ഡി�് 

കാലയളവ് 20 �തൽ 50 ദിവസം വെരയാകാം. എ�ി��ാ�ം, കഴി� മാസെ� 
ബാലൻസ് �ർ�മായി �ിയർ െച�ി�ിെ��ിൽ, അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ ഏെത�ി�ം 
എടിഎ�ിൽ നി�് പണം എ��ി�െ��ിൽ ഇത് ബാധകമ�.

F.  ധനകാര� ചാർ�കൾ 
 കാർഡ് ഉടമ തെ� ബാലൻസ് �ർ�മായി അടേ��തിെ��് തീ�മാനി�ാൽ, 

ഇടപാ� തീയതി �തൽ വീ�ാ� ഇഎംഐ തവണക�ൾെ�െട എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, 
കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ പണ�ി�ം അവ തിരി�ട��� വെര മാസാ� 
പലിശ നിര�ിൽ ധനകാര� ചാർ�കൾ അടേ��ിവ�ം. 

  േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടയ് േ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ് െമ�ം േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ് െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

  ധനകാര� ചാർ�ക�െട നിലവിെല നിര�് ഇടപാ� തീയതി �തൽ �തിമാസം 3.50% 
[�തിവർഷം 42%] വെരയാണ്, ഇത് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് 
ലിമി�ഡ് (എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ) െ� വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ി� 
വിേധയ�മാണ്. ധനകാര� ചാർ�കൾ, അടയ് േ��താെണ�ിൽ, ബാധകമായ 
നി�തികൾ�് വിേധയമാണ്, കാർഡിെല �ടി�ിക �ർ�മായി അട���വെര 
കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് അത് െഡബി�് െച�െ��ം. കാർഡ് ഉടമ 
ബാലൻസ് േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ാതിരി�ാൻ 
തീ�മാനി�ാൽ എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, �െട കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ 
പണ�ി�ം അടയ് േ�� ധനകാര� ചാർ�ിെ� �റ� �ക ബാധകമായ 
നി�തികൾ �ടാെത 25 �പയായിരി�ം.

a.  �ൻ�ർ പണ�ിേ��� ധനകാര� ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തൽ പണമട�ൽ 
�ർ�മായി െച���വെര ബാധകമാണ്.

 ഉദാഹരണം 1 - കാർഡ് േ��് െമ�്  തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 15-ന് 
 2019 �ൺ 16 �ം 2019 �ൈല 15 �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാട്
1.  5000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ - 2019 �ൺ 20 ന്
2.  7000 �പ�െട പണം പിൻവലി�ൽ - 2019 �ൈല 10 ന്
 2019 �ൺ 15 െല േ��് െമ�ിൽ നി�് ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� ക��ക, 

എ�ിൽ ഇടപാ�ക�െട 12,000 �പ�ം 7,000 �പ ക�ാഷ് പിൻവലി�ലിന് ബാധകമായ 
നിര�ി�� 5 ദിവസെ� ധനകാര� ചാർ�ക�ം കാണി�� �ൈല 15 െല േ��്
 െമ�് കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ആഗ�് 5 അഥവാ േ��് െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക അടയ് േ����്. നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക�� ഏെതാ� േപയ് െമന് �ം, ആദ�ം നി��െട �ടി�ിക�� മിനിമം �ക 
{െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീ�ം ചാർ�ക�ം + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}, പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) എ� �മ�ിലായിരി�ം �ിയർ െച�ക എ�ത് ദയവായി ��ി�ക.  
പലിശ രഹിത �ടി�ിക ചി�റ ബാലൻസിന് െറ േകസിൽ ഒഴിെക, ഇതിൽ ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തലാണ് ഈടാ�ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ��െ� 
േ��് െമ�് തീയതി�തൽ ഈടാ�ം.

 േ��് െമ�് �ടി�ികയിൽ ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��് െമ�ിൽ 
നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം വരാതിരി�ക�ം േ��് െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് 
�ടി�ിക േപയ് െമന് റിന് െറ അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം 
െച�ാൽ, ഇ�രം ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്  2019 
 ജ�വരി 3 �ം 2019 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
1.  2019 ജ�വരി 5 ന് 10,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2.  2019 ജ�വരി 15 ന് 30,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ��കൾ
 2019 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 40,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. േ��്െമ�് �ടി�ികയിൽ 
ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��്െമ�ിൽ നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം 
വരാതിരി�ക�ം േ��്െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് �ടി�ിക േപയ്െമന് റിന് െറ 
അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം െച�ാൽ, ഇ�രം 
ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 എ�ാ മാസ�ം മിനിമം േപയ് െമ�് മാ�ം നട�ിയാൽ തിരി�ട� വർഷ�േളാളം 
നീ�നിൽ�ം, തത്ഫലമായി നി��െട �ടി�ിക ബാലൻസിന്  പലിശ 
അട�െകാ�ിരി�ക�ം െചേ��ിവ�ം.  ഉദാഹരണ�ിന്, 5,000 �പ�െട 
ഇടപാടിന് മിനിമം മാസാ� �ടി�ിക �ക (ഓേരാ മാസ�ം 200 �പ മിനിമം 
�കയായി�്) അട�ാൽ, െമാ�ം �ടി�ിക ��വനായി അട�തീരാൻ 44 മാസം വെര 
എ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 2-ന്
 2019 മാർ�് 3 �ം 2019 ഏ�ിൽ 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  2019 മാർ�് 5 ന് 500 �പ�െട വാർഷിക ഫീസ്
(2)  2019 മാർ�് 5 ന് 90 �പ�െട ബാധകമായ നി�തികൾ
(3)  2019 മാർ�് 15 ന് 6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2019 മാർ�് 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��് 

ക��ക, 6,590 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ഏ�ിൽ 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ഏ�ിൽ 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ മിനിമം അടയ് േ�� �ക 415 �പ, (െമാ�ം �ടി�ിക�െട 5%) + 
ബാധകമായ നി�തിക�ം 2019 ഏ�ിൽ 22 ന് അട��െവ�് ക��ക, െതാ��� 
ദശാംശ�ിേല�് കണ�ാ�ം, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. 

 ഫല�ദമായ നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആയി കണ�ാ�ക, ധനകാര� ചാർജ് 
കണ���ൽ ഇനി�റ�� രീതിയിൽ ആയിരി�ം:

 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 �പ
 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 90 �പ�െട ബാധകമായ 

നി�തിയിൽ: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 �പ
 38 ദിവസേ��� (മാർ�് 15 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 6000 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:  
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 �പ
 11 ദിവസേ��� (ഏ�ിൽ 22 �തൽ െമയ് 2 വെര) 6,175 �പ�െട ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 �പ
 ചാർ� െച� െമാ�ം പലിശ: 373.10 �പ
 2019 ഏ�ിൽ 3 �തൽ 2019 െമയ് 2 വെര കാർഡ് ഉടമ ഒ� ഇടപാ�ം നട��ിെ��് 

ക��ക, �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം 
ചാർ�ക�ം, ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം െമയ് 2 തീയതിയിെല േ��്
 െമ�ിൽ െമാ�ം �ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം. 

 േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടേ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടേ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ്െമന് �ം േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ്െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

 ഉദാഹരണം 4: കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2018 ഡിസംബർ 3-�ം 2019 ജ�വരി 2-�ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  2018 ഡിസംബർ 15 ന് 500 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2)  2018 ഡിസംബർ 20 ന് 600 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2018 ഡിസംബർ 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇ� എ� 

ക��ക, 1100 �പയെട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ജ�വരി 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം, െമാ�ം അടയ് േ�� �ക 1100 �പ. കാർഡ് ഉടമ 2019 ജ�വരി 22 
അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക 
�തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. 

 2019 ജ�വരി 22 ന് കാർഡ് ഉടമ 500 �പ�െട ഭാഗിക േപയ് െമ�് മാ�േമ 
നട��� എ� ക��ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. ഫല�ദമായ 
നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആെണ�് കണ�ാ�ി ധനകാര� ചാർജ് കണ���ൽ 
ഇ�റ�� �കാരമായിരി�ം 

 38 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 15 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 �പ
 33 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 20 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 �പ
 12 ദിവസേ��� (ജ�വരി 22 �തൽ െഫ�വരി 2 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ=52.93 �പ
 2019 െഫ�വരി 3-�ം 2019 മാർ�് 2- �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  652.93 �പ�െട ആരംഭ ബാലൻസ്-2019 െഫ�വരി 3-ന്
2)  1000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ-2019 െഫ�വരി 5-ന്
3)  3000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ- 2019 െഫ�വരി 15-ന് 
 2019 െഫ�വരി 2 െല േ��്െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് 652.93 �പ 

ആെണ�് ക��ക, കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ 
നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ ��വൻ േപയ് െമ�ം െഫ�വരി 15 ഓെട, അഥവാ േപയ് െമ�് െചേ�� 
അവസാന തീയതി��ിൽ െചയ് െത� ക��ക. 3.50% ഫല�ദമായ നിര�ായി 
കണ�ാ�ി, ധനകാര� ചാർജ് കണ����കൾ ഇനി�റ�� �കാരമായിരി�ം:

 12 ദിവസേ��് (െഫ�വരി 3 �തൽ െഫ�വരി 15 വെര) 652.93 ബാലസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ= 9.02 �പ
 �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം, 

ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം മാർ�് 2 തീയതിയിെല േ��്െമ�ിൽ െമാ�ം 
�ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം.

G. ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർ�കൾ
• േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക �ക�് ചാർ�ി�
• 500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 400 �പ
• 1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 750 �പ
• 10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 950 �പ
• 25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 1,100 �പ
• 50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ
 �ടർ�യായി ര�് ൈസ�ി�കളിൽ, അവസാന തീയതി��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക 

�ക (എംഎഡി) അട�ാതി��ാൽ ഒ� ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി  100 
�പ അധികം ഈടാ�ം.

 എംഎഡി �ിയറാ��ത് വെര ഓേരാ േപയ് െമന് റ് ൈസ�ിളി�ം ഈ ചാർജ് 
ഈടാ��ത് �ട�ം.

 ഉദാഹരണം 1- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി- എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2016 ജ�വരി 3 �ം 2016 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  5,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ- 2016 ജ�വരി 5 ന്
(2)  5,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ - 2016 ജ�വരി 15 ന്
 2016 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 10,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 
കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 
 2016 െഫ�വരി 22 നകം കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� മിനിമം �കേയാ അതിൽ 

��തേലാ േപയ് െമ�് െച��ിെ��ിൽ, 750 �പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 
10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� േപയ് െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് േ��്െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2 ന്. 2016 െഫ�വരി 3 
�ം 2016 മാർ�് 2 �ം നട� ഇടപാട്

1.  2000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൾ - 2016 െഫ�വരി 8 ന്
2.  2500 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ 2016 െഫ�വരി 19 ന് 
 2016 െഫ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 4500 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� മാർ�് 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 മാർ�് 22 അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 2016 മാർ�് 22 നകം കാർഡ് ഉടമ ഒ� േപയ്െമന് �ം നട�ിയി�ിെ��ിൽ, 750 
�പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� 
േപയ്െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് െസപ് �ംബർ 3-�ം ഒക് േടാബർ 2-�ം ഇടയിൽ
(1)  9400 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - െസപ്�ംബർ 5-ന്
 െസപ് �ംബർ 2-െല േ��് െമന് റിൽ നി�് �ൻകാല ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��ിൽ, 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� ഒക് േടാബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 9400 �പ െമാ�ം 
�ടി�ികയായി കാണി�ം. കാർഡ് ഉടമ ഈ �ടി�ിക�ായി ഒേ�ാബർ 22-ഓെട, 
അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം 
അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. 
കാർഡ് ഉടമ 9400 �പ�െട �ടി�ിക ഒക് േടാബർ 22-േനാ അതിന് �േ�ാ ��വനാ�ം 
അട��.

 ഇടപാട് നട�ത് ഒക് േടാബർ 3-�ം നവംബർ 2-�ം ഇടയിൽ 
(1)  5000 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 5-ന്
(2)  5000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� നവംബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 10,000 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് ��െ� ൈസ�ിളിൽ നട�ിയ 
ഇടപാടിന് വ�ാപാരിയിൽ നി�� 9400 �പ�െട ഒ� റീഫ�് നവംബർ 10-ന് 
ലഭി��. ഈ റീഫ�് �ക െമാ�ം �ടി�ിക �കയിൽ വകയി��ം. കാർഡ് ഉടമ 
�ടി�ിക�ായി നവംബർ 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. റീഫ�ിൽ നി�് ലഭി�� െ�ഡി�് �ക മിനിമം 
�ടി�ിക �കേയ�ാൾ ��തലായതിനാൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് താമസി�� േപയ്

 െമന് റ് ചാർജ് ഈടാ�ി�.
 ഉദാഹരണം 4- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് ജ�വരി 3-�ം െഫ�വരി 2-�ം ഇട�് 
(1)    4500 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ജ�വരി 5-ന്
(2)   6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ജ�വരി 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� െഫ�വരി 2-െല േ��് െമന് റ് 10,500 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ ൈസ�ിളിൽ ഈടാ�ിയ േപയ് െമന് റ് 
ഡിേസാണർ ഫീസിന് െഫ�വരി 10-ന് 500 �പ�െട ഒ� റീഫ�് ലഭി��. കാർഡ് 
ഉടമ �ടി�ിക�ായി െഫ�വരി 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. എസ് ബി ഐ കാർഡ് �ട�ിെവ� റിേവഴ് സലിൽ 
നി�് ഉളവാ�� െ�ഡി�് �ക, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�. കാർഡ് 
ഉടമ െഫ�വരി 22-േനാ അതി� �േ�ാ മിനിമം �ടി�ിക �കേയാ അതിലധികേമാ 
അട�ിെ��ിൽ, താമസി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി 950 �പ ഈടാ�ം. (10,000 
�പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര 950 �പ). 

H. ഓവർ ലിമി�് ഫീ�കൾ
 ഒ� േസവനസ��താ �ചനയായി, ഇേ�ണൽ േപാളിസി, ഇടപാ�മായി ബ�െ�� 

േയാഗ�ത, ഉപേഭാ� െ�ാൈഫൽ, ഉപേഭാ� സ�തം എ�ിവ�് വിേധയമായി, 
ഓവർലിമി�് ഇടപാ�കൾ�്  എസ്ബിഐ കാർഡ് അംഗീകാരം നൽകിേയ�ാം. 
�ടി�ിക�� �ക െ�ഡി�് പരിധി കവി��െവ�ിൽ, െ�ഡി�് പരിധി കവി�� 
ആദ� ഇടപാട് �ക�െട 2.5% അെ��ിൽ 600 �പ, ഇവയിൽ ഏതാേണാ ഉയർ�ത്, 
അത് ഈടാ��താണ്. എസ്ബിഐ കാർഡ് �മ�� ഏെത�ി�ം ഫീ�കേളാ 
നിര�കേളാ പലിശേയാ കാരണം െ�ഡി�് പരിധി കവി�� സാഹചര��ി�ം ഈ 
ഫീസ് ബാധകമായിരി�ം. ഓേരാ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�ം ഒ� തവണ മാ�േമ 
ഓവർലിമി�് ഫീസ് ഈടാ�. സ��ം െ�ഡി�് കാർഡിൽ ഓവർലിമി�് സൗകര�ം 
ഏർെ���ാൻ  കാർഡ് ഉടമ നൽ�� സ�തം, അേത അ�ൗ�ിന് കീഴി�� 
കാർഡ് ഉടമ�െട ൈകവശ�� എ�ാ െ�ഡി�് കാർ�കളി�ം �സ് �ത സൗകര�ം 
സ�യേമവ  ഏർെ���ം.

I. േപയ് െമ�് നിരസന ഫീ�കൾ
 ഒ� േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസിെ� കാര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് േപയ് െമ�് 

�ക�െട 2% േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസായി ഈടാ�ം, എ�ാൽ മിനിമം ചാർജ് 500 
�പയാണ് 

1

J. മ�് ചാർ�കൾ:
• കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ ഫീസ്: 100/- �പ - 250/- �പ (Aurum കാർഡിന് 1,500/- �പ) 
• െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്: 100 �പ 
• വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ്: 3.5% (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ 

കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് മാ�ം) 
 വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഇ��ൻ �പയിേല�് മാ��തി� ഉപേയാഗി�� വിനിമയ 

നിര�് തീ�മാനി��ത് വിസ/മാ�ർകാർഡാണ്, സാഹചര�മ�സരി�്, എസ്ബിഐ 
കാർ�മായി ഇടപാട് തീർ�ാ�ിയ തീയതിയിൽ-അത് ഇടപാട് നട�ിയ അേത തീയതി 
ആയിരി�ണെമ�ി�- അവർ നിയ�ി�� വിനിമയ നിര�ിെന 
അടി�ാനമാ�ിയായിരി�ം ഇത്. വിസ/മാ�ർകാർഡ് പ�ി�, ഇ��ൻ �പയാ�ി 
മാ�ിയ �കയിൽ വിേദശ കറൻസി ഇടപാ� ഫീസ് ബാധകമാ�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, 
ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

• ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി പരിവർ�ന മാർ�്അപ് ഫീസ്: 3.50% (എലീ�്¬ & 
ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
മാ�ം) (1,000 �പയിൽ ��തേലാ അതിന് �ല�േമാ ആയ ഇടപാ�കൾ�് മാ�ം) 
അ�ാരാ� �ല�് ഇ��ൻ കറൻസിയിൽ നട�ിയ, അെ��ിൽ ഇ��യിൽ 
�ിതിെച�� എ�ാൽ വിേദശ�് രജി�ർ െച� വ�ാപാരികളിൽ നട�ിയ എ�ാ 
ഇടപാ�ക�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് 
കറൻസി കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

•  റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് 99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

• എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�ക�െട�ം േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് : 199 �പ

K.  ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ:
 ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ ഓഫർ ഉപേഭാ�ാവിെന മ�് ബാ�് െ�ഡി�് കാർ�ക�െട 

�ടി�ിക എസ്ബിഐ െ�ഡി�് കാർഡിേല�് �ാൻസ്ഫർ െച�ാ�ം ഒ�മിേ�ാ 
ഇഎംഐകളാേയാ തിരി�ട�ാ�ം അ�വദി��

2. *പരിധികൾ
 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ആ�രിക െ�ഡി�് മാനദ�ം 

അടി�ാനമാ�ിയാണ്  കാർഡ് ഉടമക�െട െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം 
നി�യി�ി��ത്  (ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം �ാഥമിക അ�ൗ�് ഉടമക�െട 
അേത പരിധി ആയിരി�ം). കാർഡ് െഡലിവറി സമയ�് ഈ പരിധികൾ കാർഡ് 
ഉടമെയ അറിയി��താണ്. െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം ഓേരാ േ��് െമ�ി�ം 
കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി�ം. സ് േ��് െമ�് �റെ��വി�ി� സമയ�് ലഭ�മായ െ�ഡി�് 
പരിധി (അതായത് ഉപേയാഗി�ാൻ ലഭ�മായ െ�ഡി�് പരിധി) േ��് െമ�ിെ� ഭാഗമായി 
നൽ��താണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച���ം ആ�രിക മാനദ��ൾ 
അടി�ാനമാ�ി കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�കേയാ �റ�കേയാ 
െച���മാണ്. െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ണെമ�് ആവശ��� െ�ഡി�് ഉടമകൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിേനാട് എ�തി ആവശ�െ��ക�ം വ�മാനം ��ാവി�� 
സാ��ിക േരഖകൾ നൽേക��മാണ്. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ തെ� 
�ർ�മായ വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�ം നൽകിയ �തിയ േരഖകൾ 
അടി�ാനമാ�ി�ം കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ിേയ�ാം.

3. *ബി�ിം�ം േ��് െമ�ം
a) ഈ കാലയളവിൽ കാർഡ് സജീവമാെണ�ിൽ, അവസാന േ��് െമ�ി� േശഷം 

കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച� േപയ് െമ�ക�ം കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച� ഇടപാ�ക�ം കാണി�� ഒ� �തിമാസ േ��്
 െമ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമ�് അയ�ം. 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ�കിൽ േരഖകളി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് 
കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഇടപാ�ക�െട ഒ� േ��് െമ�് അയ�കേയാ �ൻ��ി 
നി�യി� തീയതിയിൽ േരഖയി�� ഇെമയിൽ ഐഡിയിേല�് ഇെമയിൽ വഴി സ് േ��്
 െമ�് അയ�കേയാ െച�ം.  

b) െ�ഡി�് കാർഡ് സ് കാർഡ് ഉടമ�് ഒ� റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് സൗകര�ം നൽ��. 
സ് േ��് െമ�ിൽ �ി� െച� അടയ് േ�� മിനിമം �ക മാ�ം അട�ാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
തിരെ���ാം. േ��് െമ�ിൽ തെ� �ി� െച�ി�� അടയ് േ�� തീയതി�കം 
ഇ�രം േപയ് െമ�് നടേ���മാണ്. ബാലൻ�ടി�ിക �ടർ�� 

 േ��്െമന് �കളിേല�് �േ�ാ� െകാ�േപാകാ��താണ്. െമാ�ം അടയ് േ�� 
�കേയാ അടയ് േ�� മിനിമം �ക�്  �കളി�� �ക�െട എ� ഭാഗേമാ അട�ാൻ 
കാർഡ് ഉടമ�് തിരെ���ാ���മാണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധിയിൽ 
കവി� �ടി�ികേയാെടാ�ം, ��െ� േ��് െമ�കളിൽ അട�ാ� മിനിമം �ക 
കാർഡ് ഉടമ�െട നിലവിെല അടയ് േ�� മിനിമം �കയിേല�് േചർ�ം.

 െമാ�ം അടയ് േ�� �ക�െട 5 ശതമാനേമാ 200 �പേയാ ആയിരി�ം (ഏതാേണാ 
വ�ത്) അടയ് േ�� മിനിമം �ക, �ടാെത ബാധകമായ നി�തിക�ം ഇഎംഐ�ം 
(ഇഎംഐ ഉ� ഉൽ����െട കാര��ിൽ മാ�ം). ക�ാഷ് പരിധിേയാ െ�ഡി�് 
പരിധിേയാ അധികമായാൽ ഓവർ ലിമി�് (ഒവിഎൽ) �ക എംഎഡി (അടയ് േ�� 
മിനിമം �ക) യിൽ ഉൾെ����താണ്. പഴയ േ��് െമ�കളിെല ഏെത�ി�ം 
അട�ാ� മിനിമം �ക ഉെ��ിൽ അ�ം അടയ് േ�� മിനിമം �കയിൽ 
ഉൾെ����താണ്. 

c) കാർഡ് �ടി�ികയിേല�് നട�ിയ േപയ് െമ�കൾ ലഭി�തായി �ടർ�� േ��്
 െമ�കളിൽ കാണി��താണ്. ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് സംബ�ിേ�ാ 
നി�തിക�മായി ബ�െ��� മേ�െത�ി�ം കാര�ം സംബ�ിേ�ാ ഉ� എ� 
തർ��ം േ��് െമ�് �റെ��വി�� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ൾ�കം െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇഷ� െച�വെര അറിയി�ിരിേ��താണ്

d) കാർഡ് ഉടമ�െട കാർഡ് �ടി�ിക�് ലഭി�� േപയ് െമന് �കൾ വകയി���ത്, 
�ടി�ിക�� മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 
ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് 

അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ 
ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് 
എ� �മ�ിലാണ്. 

 ആവശ�മായ ജിഎസ്ടി കം�യിൻ�കൾ എ��ാൻ െ�ഡി�് ഇഷ� െച�വെര 
�ാ�മാ��തിന് �ത��ം കാേലാചിത�മായ വിവര�ൾ നൽകാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
ഉ�രവാദി���്, ഇത് െ�ഡി�് കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ നിർമി� സൈ�ക�െട 
ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് എ��ാൻ കാർഡ് ഉടമെയ �ാ�മാ�ം. കാർഡ് ഉടമ 
നൽ�� െത�ായ വിവരം �ലം അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ�െട ഭാഗ� നി�� 
ഏെത�ി�ം ���ികേളാ വീ�കേളാ �ലം കാർഡ് ഉടമ�് ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് 
ന�മാ�കേയാ അെ��ിൽ ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് ലഭി��തിന് കാലതാമസം 
വരികേയാ െച�ാൽ കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ ഉ�രവാദിയായിരി�ി�.

e) താെഴ െകാ�� ഏത് രീതിയി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ിേല�� േപയ് െമ�കൾ 
ആകാ��താണ്:

 www.sbicard.com േല�് േലാഗിൻ െച�ക�ം െന�് ബാ�ിങ് അെ��ിൽ നി��െട 
എസ്ബിഐ എടിഎം കം െഡബി�് കാർഡ് �േഖന േപയ്െമ�് നട�ാൻ േപയ് െന�് 
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി��തി�െട.

 േ��് െമ�ിെ� പിറകിൽ നൽകിയിരി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് െചേ�ാ 
�ാഫ്േ�ാ അയ��ത് വഴി.  

 നി��െട നഗര�ി��േതാ േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട ഏെത�ി�ം നി�� 
�ാ�ി��േതാ ആയ എസ്ബിഐ കാർഡ് േ�ാ�് േബാക് സിൽ െചേ�ാ �ാഫ്േ�ാ 
ഇ��ത് വഴി.

 െച�്/�ാഫ്�് "എസ്ബിഐ കാർഡ്  ന�ർ xxxxxxxxxxxxxxxx" േല�് 
അട�ാനാ��തായിരി�ണം.

 എൻഎസിഎ�് (NACH): ചില തിരെ��� നഗര�ളിൽ നാഷണൽ ഓേ�ാമാ�ഡ് 
�ിയറിംഗ് ഹൗസ് (എൻഎസിഎ�്) വഴി േപയ് െമ�കൾ നട�ാ��താണ്.

f) ബിൽ �ടി�ിക�െട േപയ്െമ�കൾ നട��തിന് വിവിധ രീതികൾ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  വാ�ാനം െച��. അവ �തിമാസ േ��് െമ�ിെ� പിൻഭാഗ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  െവബ് ൈസ�ി�ം വിവരി�ി��്.

 കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് ൈക��� ഏത് �ൻ�ർ �ക�ം ഭാവിയിെല 
െചലവഴി��കളിേല�� �ൻ�ർ �കയായി കണ�ാ��താണ്. അത് ഏെത�ി�ം 
ചാർ�കൾ/ഫീ�കൾ�ായി വകയി���ത�.

g) ബി�ിംഗ് തർ��ൾ: ഇടപാ� തീയതി�െട 25 ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമ 
െപാ��േ��കൾ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി�ക�ം അത് ശരിയാണ് 

j)  ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം റിേവഴ് സ് െച��ത് ഉൾെ�െട��, SBI കാർഡ് ആരംഭി�� 
റിേവഴ് സ�കൾ, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�, അത് ഇേ�ാഴെ� 
ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�� െ�ഡി�ായി പരിഗണി�ം.

 �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� തീയതികള�ില്  �ാബല��ിലായ റീഫ�് 
െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് ഉളവാ�� ഏെതാ� 
െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് നടേ�� തീയതി�് 
��് െ�ഡി�് െച�കയാെണ�ിൽ, ആ �ക േപയ് െമന് റായി പരിഗണി�ം.

 നിലവിെല ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� ഇടപാ�ക�െട �ാബല��ി�� 
തീയതിയി�� റീഫ�് െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് 
ഉളവാ�� ഏെതാ� െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് 
നടേ�� തീയതി�് ��ാണ് െ�ഡി�് െചയ് തെത�ിൽ േപാ�ം ആ �ക േപയ് െമന്
 റായി പരിഗണി�ി�.

k) എസ്എംഎ & എൻപിഎ
•  �േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ'): 
 െറ�േല�റി ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിെ� ഭാഗമായി, ഒ� ഉപ-അസ�് വിഭാഗം 

��ി�് അ�ൗ�ിെല �ാരംഭ സ�ർ�ം തിരി�റിേയ� ആവശ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡിന് ഉ�്, താെഴ�� പ�ികയിൽ നൽകിയിരി��ത് �കാരം ��് 
ഉപവിഭാഗ�ൾെ�ാ�ം '�േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ') ആണ് ഈ 
ഉപ-അസ�് വിഭാഗം. െ�ഡി�് കാർ�കൾ "റിേവാൾവിംഗ് സൗകര��ൾ ഒഴിെക�� 
വായ്പകൾ" ആയി കണ�ാ��.

   

െഡബി�് െച� പണം നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ SBI കാർഡ് തിരി�് 
നൽ��ിെ��ിൽ ബാധകമായ േക�കളിൽ, പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ സംബ�ി�് 
കാർഡ് െന�് വർ�കളിൽ നി�് ലഭി�� അ�രം �ിരീകരണ�ിന്
 െറ/വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ, േമൽ�റ� സർ�ലറിെല വ�വ�കൾ 
�കാരം ഉപേഭാ�ാവിന് ന�പരിഹാരം നൽ��തായിരി�ം.

4. *  തിരി�ടവിൽ വ��� വീ�
 തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയാൽ, കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഏ� �ടി�ിക�ം 

തീർ�ാ��തിന് േവ�ി തപാൽ, ഫാക് സ്, െടലേഫാൺ, ഇെമയിൽ, എസ്എംഎസ്, 
�ടാെത/അെ��ിൽ ഓർ�െ���ാ�ം �ടർനടപടികെള��ാ�ം �ടി�ിക 
പിരിെ���ാ�ം ��ാം ക�ിെയ നിേയാഗി�ക എ�ീ മാർ��ളി�െട കാർഡ് 
ഉടമ�് കാലാകാല�ളിൽ �ടി�ിക അട�വാൻ ഓർ�െ����കൾ 
അയ��താണ്. അ�െന നിേയാഗി�െ��� ഏെതാ� ��ാം ക�ി�ം കടംപിരിവ് 
സംബ�ി� എ�ാ െപ�മാ�����ം �ർ�മായി പാലി�ിരിേ��താണ്.

 ആർബിഐ യിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് രജിസ് േ�ഷൻ കര�മാ�ിയി���ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ� അംഗമായിരി�ക�ം െച�� ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� വീ� �ാ�സ് 
റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��്, കാർഡ് ഉടമ�് ഞ�ൾ േനാ�ീസ് നൽ��താണ്. ഒ� 
കാർഡ് ഉടമ തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയതായി റിേ�ാർ�് െച�െ��തിന് േശഷം തെ� 
�ടി�ികകൾ തീർ�കയാെണ�ിൽ, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നിയിൽ നി�ം �ടി�ിക�ാരൻ �ാ�സ് പിൻവലി��താണ് 
എ� കാര��ം ��ി�ക. ഇ�രം മാ��ൾ ഉപേഭാ�ാവിെ� െ�ഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ 
�തിഫലി�ാൻ 45-60 ദിവസ�ൾ എ�േ��ം.

 െ�ഡി�് കാർഡ് സൗകര��െള നിയ�ി�� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം 
സ�ിെമ�റി/ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം ബാധകമായിരി�ം. 

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, കാർഡ് ഉടമ�െട ഡാ� ഓേരാ മാസ�ം നിർ�ി� 
േഫാർമാ�ിൽ ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് സമർ�ി��. സമർ�ി�� 
ഡാ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി 30 ദിവസ�ി��ിൽ അവ�െട 
െസർവറിേല�് അപ് േലാഡ്  െച��താണ്.

 കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� െമാ�ം �ടി�ിക, �ാബല��ി���ം എ�ാൽ കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ ഇനി�ം ചാർജ് െച�ാ��മായ ചാർ�കൾ ഉൾെ�െട, �ാഥമിക 
കാർഡ് ഉടമ പാ�രാ�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�ാൽ െപെ��് അടയ്
 േ��താ���ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് �ർ�മായി അടയ് േ���മാണ്, 
അേതാെടാ�ം കാർഡ് അ�ൗ�് ഉടൻതെ� റ�ാ�െ����മാണ്. �ാഥമിക കാർഡ് 

ഉടമ�െട സ��ിൽ നി�ായിരി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ി�� �ടി�ിക തീർ�വാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ എ�ാ െചല�കൾ�ം, ലീഗൽ ഫീ�ം ഈ �ടി�ിക 
തിരി�പിടി�വാൻ വ� െചല�ക�ം അട�ം, ഉപേയാഗിേ��ത്. �ടി�ിക അടവ് 
തീർ�ാകാ�ിടേ�ാളം, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് നിലവി�� നിര�് െവ�് 
ധനകാര� ചാർജ് ഈടാ��ത് �ടരാൻ അവകാശ��ായിരി�ം.

5. കാർഡ് ഉടമ�ത അവസാനി�ി��ം റ�ാ��ം
a) എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് എ�തി അറിയി�ിേ�ാ, എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് 

ൈലനിൽ വിളിേ�ാ, ഒ�ം കാർഡ്(കൾ) േകാേണാ�േകാൺ �റി�് കാർഡ് ഉടമ�് ഏ� 
സമയ�ം കരാർ അവസാനി�ി�ാ��താണ്. ആഡ് ഓൺ കാർ�കൾ ഉൾെ�െട 
എ�ാ കാർ�ക�ം എ�� അേപ� െകാ��് അവസാനി�ി�ാ��താണ്. 
സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ ഒ� കാർഡ് ഉടമ�് െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ് ഉെ��ിൽ, അ�രം െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �ക�െട �ല� �ല�ം 
സ�യേമവ േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, �ടാെത മെ��ാ 
�ടി�ികകൾ�െമാ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്. കാർഡ് 
അ�ൗ�ിേല�� എ�ാ �ടി�ിക�ം അട�കഴി�ാൽ അവസാനി�ി�ൽ 
�ാബല��ിൽ വ�ം. വാർഷിക, േച��തി��, ���ൽ ഫീ�കൾ 
ആ�പാതികാടി�ാന�ിൽ തിരി�് നൽ��ത�.

 ഉദാഹരണം - സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാ�� െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ്: -1000

 സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ, -1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് ബാലൻസ് 
സ�യേമവ 250 �പ�െട േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, അതായത് 
1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �കൾ   X ഓേരാ റിവാർഡ് േപായിന് റി�ം 0.25 �പ 
(ഈ പരിവർ�ന �ല�ം വ�ത�� കാർഡ് വാരിയന് �കൾ�് വ�ത�ാസെ�ടാം). ഈ �ക 
കാർ ഡ് ഉടമാ  അ�ൗ�ിൽ നി�് ഈടാ�ം, �ടാെത മെ��ാ �ടി�ികകൾ �െമാ�ം 
കാർ ഡ്  ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്.

 കാർഡ് ഉടമ�് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�ാൻ ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ 
എ�താ��താണ് - closurerequest@sbicard.com

b)   ബിസിനസ് അെ��ിൽ �ര�ാ കാരണ�ൾ �ടാെത/അെ��ിൽ നിയമനിർവഹണ 
ഏജൻസി �ടാെത/അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം സർ�ാർ അേതാറി�ി�െട അഭ�ർ�ന 
�കാരം �ടാെത/അെ��ിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ി�ം അതിെ� 
ഉപേഭാ�ാവി�ം ബാധകമാ�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം കീഴിൽ 
അനിവാര�മാെണ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ന�ായമാ�ം വിശ�സി��െവ�ിൽ 
കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�ിെ� ഉപേയാഗം ഏ� സമയ�ം �ൻ��ി അറിയി�ാെത 

തെ� എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിയ�ി�കേയാ അവസാനി�ി�കേയാ 
താൽ�ാലികമായി നിർ�കേയാ െച�ാം.

 കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� േപയ് െമ�ിൽ വീ� വ��കേയാ നീ�ിയ െ�ഡി�് പരിധി 
കവി�കേയാ െച�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െ�ഡി�് കാർഡിെല സൗകര�ം 
താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ാനാ�ം. കരാർ അവസാനി�തി� േശഷേമാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ിരി�� സമയേ�ാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗി��ത്.  

c) ഇ�രം ഒ� സാഹചര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ (എെത�ി�ം തിരി�ട� വീ�േ�ാ നിയമം 
അ�ശാസി�� േനാ�ീസിേനാ വിേധയമായി) ഉടൻ തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അ�ൗ�ിെല െമാ�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് അടയ്
 േ����്. എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ�വെര അ�ൗ�ിൽ ചാർ� െച�ാ� �കക�ം 
ഉൾെ�െട ഈ കരാറിന് കീഴിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അടയ് േ�� എ�ാ 
�കക�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഇ�ര�ിൽ അടയ് േ�� എ�ാ �കക�ം കാർഡ് ഉടമ 
അട��� വെര കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�തായി പരിഗണി�ി�.

d) െ�ഡി�് കാർഡ് ഒ� വർഷ�ിേലെറയായി ഉപേയാഗി�ി�ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമെയ 
അറിയി� േശഷം കാർഡ് േ�ാസ് െച��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 30 
ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് മ�പടി ലഭി��ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ 
എ�ാ �ടി�ികക�ം അട�േ�ാൾ കാർഡ് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച��തായിരി�ം.

6.  കാർഡ് ന�ം/േമാഷണം/��പേയാഗം
a) �ാഥമിക െ�ഡി�് കാർേഡാ ഏെത�ി�ം അധിക െ�ഡി�് കാർേഡാ എവിെട 

െവെ��് അറിയാെത വരികേയാ, ന�െ��കേയാ, േമാ�ി�െ��കേയാ 
വി�തമാ�െ��കേയാ യഥാസമയം ലഭി�ാതിരി�കേയാ കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�മതിയി�ാെത െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��െവ�് സംശയി�കേയാ 
െച�ാൽ കാർഡ് ഉടമ എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലനിൽ എ��ം േവഗം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന ബ�െ�ടണം. ഒ� കാർഡ് ന�െ��തായി റിേ�ാർ�് 
െച� േശഷം കാർഡ് ഉടമ അത് കെ��ിയാൽ അത് ഒ� സാഹചര��ി�ം 
ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�. മാ�മ�, കാർഡ് ഉടമ ആ കാർഡ് േകാേണാട് േകാൺ 
പ�തിയായി �റി�ക�ം േവണം.  

· ഐവിആർ വഴിേയാ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ായ www.sbicard.com �േഖനേയാ 
എസ്എംഎസ് േസവന�ി�െടേയാ കാർഡ് ഉടമ�് തൽ�ണം കാർഡ് േ�ാ�് 
െച�ാനാ�ം.

· നി��െട ന�െ��/േമാ�ി�െ�� കാർഡ് എസ്എംഎസ് വഴി േ�ാ�് െച�ാൻ 
നി��െട രജി�ർ െച� െമാൈബൽ ന�റിൽ നി�് 5676791 േല�് BLOCK XXXX 

എ�് എസ്എംഎസ് െച�ക. (XXXX = നി��െട കാർഡ് ന�റിെ� അവസാന 4 
അ��ൾ). നി�ൾ അഭ�ർ�ന നട�ി 5 മി��ി��ിൽ നി�ൾ�് ഒ� 
�ിരീകരണ എസ്എംഎസ് ലഭി��ിെ��ിൽ കാർഡ് േ�ാ�െച�െ��തായി 
പരിഗണി��ത്. നി��െട കാർഡ് െപെ��് േ�ാ� െച��തി�ം ��പേയാഗം 
ഒഴിവാ��തി�ം െഹൽപ് ൈലനിൽ വിളി�ക.

 നഷ് ടെ��ത്/േമാഷണം/അനധി�ത ഇടപാ�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ്
 �് ഈ സമർ�ിത െഹൽ�് ൈലൻ ന�റിൽ ബ�െ�ടാം -18605003000.

 നഷ് ടെ�� കാർഡ് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ് �് ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ 
ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ് – lostcard@sbicard.com

b) കാർഡ് ന�ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��് കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ നട�ിയ ഏെത�ി�ം ഇടപാ�ക�െട കാര��ിൽ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് ബാധ�തേയാ ഉ�രവാദിത�േമാ ഉ�ായിരി��ത�, 
കാർഡ് ഉടമ ഇതിന് പരി�ർ�മാ�ം ബാധ��നായിരി�ം. കാർഡ് ന�േമാ 
േമാഷണേമാ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി��േതാ� �െട കാർഡ് ഉടമ 
െ�ഡി�് കാർഡ്(കൾ) േമാ�ി�െ��ാൽ അത് േപാലീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ക�ം എഫ്
 ഐആർ സമർ�ി�ക�ം േവണം. കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ഒ� അധിക 
കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ആെര�ി�ം കാർേഡാ പിേ�ാ കര�മാ�ി 
��പേയാഗം െച�ാൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. 

c) ഉപേഭാ� പരിര�- അനധി�ത ഇലേ�ാണിക് ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കളിൽ 
ഉപേഭാ�ാ��െട ബാധ�ത പരിമിതിെ���ൽ സംബ�ി� 2017 �ൈല 06-െല 
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��(ആർബിഐ) ഉ�രവ് �കാരം, അനധി�ത െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ�� ഉപേഭാ� പരിര� ഉറ�ാ��തിന് ഒ� നയം 
�പകൽപന െച�ി��്. "ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാര നയം" എ�തിന് കീഴിൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ ഇത് അപ് േഡ�്  െച�ി��്. 
ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� സമീപന�ിെല �താര�ത, ന�ായ��ത എ�ീ തത��െള 
അടി�ാനമാ�ി��താണ് ഈ നയം

d) കാർഡ് ഉടമ വ�നാപരമായി �വർ�ി�ി�െ��ിൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് 
ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. വിേവക�ർ�മായ �� നൽകാെതയാണ് കാർഡ് ഉടമ 
�വർ�ി��െത�ിൽ, സംഭവി� എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ�് 
ബാധ�ത��ാേയ�ം. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ വ��മാ�ിയി�� �ര�ാ 
മാനദ��ൾ പി�ടരാൻ കാർഡ് ഉടമ പരാജയെ��ാൽ ഇത് ബാധകമാേയ�ാം. 

e) കാർഡ് ഉടമേയാേടാ ഏെത�ി�ം അധിക കാർഡ് ഉടമേയാേടാ അേന�ഷി�ാെത തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, ഒ� കാർഡിെ�േയാ പി�ിെ�േയാ ന�ം, േമാഷണം, 

��പേയാഗം എ�ിവെയ �റി�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ �സ�െമ�് ക��� 
ഏെതാ� വിവര�ം േപാലീസിേനാ മ�് �സ� അധികാരികൾേ�ാ നൽകിേയ�ാം.  

f) നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെല െമാൈബൽ ന�ർ ഉൾെ�െട�� 
ബ�െ�ടാ�� വിവര�ളിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ സി��ിെല നി��െട 
�തിയ�ം ����മായ ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ളിൽ �ചി�ി�ിരി�ണം. 
നി��െട െമാൈബൽ ന�ർ അട��� നിലവിെല ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ 
ഞ��െട േരഖകളിൽ അപ് േഡ�് െച�ണെമ�് �പാർശ െച��.

g) ''എസ്ബിഐ കാർഡ്  ചില കാർ�കളിൽ േകാം�ിെമ�റി ന�െ��/േമാ�ി�െ�� 
കാർഡ് ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് 
ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�േഡാ അെ��ിൽ കാലാകാല�ളിൽ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  തീ�മാനി�� ഏെത�ി�ം ഇൻ�റൻസ് ക�നിേയാ ആകാം പറയെ�� 
ഇൻ�റൻസ് നൽ��ത്. ഇ�ാര��ി�� ഏത് െ�യിം തീർ�ാ�ലി�ം 
ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ഉ�രവാദിയായിരി�ം, 
െ�യിം തീർ�ാ�ൽ കാരണമായി ഉയർ� ഒ� തർ��ി�ം എസ്ബിഐ കാർഡ്
 ഉ�രവാദിേയ ആയിരി�ി�. ഇൻ�റൻസ് നിബ�നക�ം വ�വ�ക�മായി 
ബ�െ�� ��തൽ വിവര�ൾ�് െവൽകം കി�ിെല േ�ാഷർ പരിേശാധി�ാേനാ 
www.sbicard.com റഫർ െച�ാേനാ നിർേദശി��.''

(h) ചില െ�ഡി�് കാർ�കളിൽ എസ്ബിഐ കാർഡ് േകാം�ിെമന് ററി എയർ ആ�ിഡന് റ് 
/ വ��ിഗത അപകട ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ��ത ഇൻ�റൻസ് 
ഒ� ��ാം ക�ി ഇൻ�റൻസ് ക�നിയാണ് നൽ��ത്. ഇ�മായി ബ�െ�� ഏത് 
െ�യിം െസ�ിൽെമന് റി��� ഉ�രവാദി���ം ��ത ക�ി�ാണ്. െ�യിം 
െസ�ിൽെമന് റ് �ലം ഉ�ാ�� ഒ� തർ��ൾ�ം എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ഉ�രവാദിയായിരി�ി�. എസ്ബിഐ കാർഡിന്, ഇൻ�റൻസ് ഇഷ� െച�� 
ക�ിെയ �ൻ��ി അറിയി�് നൽകാെത മാ�ാ��താണ്.

 ഇേ�ാ�� ഇൻ�റൻസ് ക�നി: ഒറിെയൻ്റൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ്.
7. െവളിെ���ൽ
 ഇ��ൻ ധനകാര� വ�വ��െട �വർ�ന�മത�ം �ിരത�ം 

െമ�െ����തിനാ�� ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിെ��ം റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് 
ഇ���െട�ം (ആർബിഐ) ഒ� സംരംഭമാണ് െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി. 
ബാ�ക�ം ധനകാര� �ാപന��ം ത�ിൽ വിവര�ൾ ൈകമാ��തിന് 
ഫല�ദമായ ഒ� സംവിധാനം �ദാനം െച�ാ�ം അ�വഴി വിവിധ �ാപന�ളിൽ 
നി�് മിക� െ�ഡി�് വ�വ�കൾ േനടാൻ കാർഡ് ഉടമകെള �ാ�രാ�ാ��� 
റിസർവ് ബാ�ിെ� �മ��െട ഭാഗമായാണിത്.

 ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് (ആർബിഐയിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് 
രജിസ് േ�ഷൻ േനടിയി��ത്) കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��. 

 കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� േരഖക�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 45-60 ദിവസ�ൾ��ിൽ ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻേഫാർേമഷൻ ക�നി�് നൽ�ം.

 ഒ� തർ���ായാൽ കാർഡ് ഉടമെയ �ടി�ിക�ാരനായി റിേ�ാർ�് െച��തി� 
��് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടികളിൽ ഉചിതമായ േഭദഗതികൾ 
വ��ം. എ�ി��ാ�ം ഇ�രം െവളിെ���ൽ/വിവരം �സി�െ���ൽ 
ഇ�െന ഉയർ�വ� തർ��ൾ അേന�ഷി�ാ�ം തീർ�ാ�ാ�ം ലഭി�� 
സമയെ� ആ�യി�ിരി�െമ��ം ��ിേ��താണ്. 

 കാർഡ് അ�ൗ�ക�െട ശരിയായ �വർ�നം, �ിരീകരണം, മ� അഡ്മിനിസ്
 േ��ീവ് േസവന�ൾ എ�ിവ�ായി ധനകാര� �ാപനം, െതാഴി�ടമ, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�മായി കരാറിേലർെ��ിരി�� ��ാം ക�ികൾ 
എ�ിവർ�് േപയ് െമ�ിെല വീ� ഉൾെ�െട�� കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��.

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� അെ��ിൽ അതിെ� ��് ക�നികൾ, സബ്
 സിഡിയറികൾ, അഫിലിേയ�കൾ �ടാെത/അെ��ിൽ അേസാസിേയ�കൾ 
എ�ിവ�െട വിവിധ ഉൽ����ം േസവന��ം വിപണനം െച��തി�ം വാ�ാനം 
െച��തി�മായി എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ഏെത�ി�ം േപര�്, സബ്
 സിഡിയറി, അഫിലിേയ�്  അെ��ിൽ അേസാസിേയ�് എ�ിവ�മാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിേ��ാം.

 എസ്ബിഐ കാർഡിെ� ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്.

�ധാന െറ�േല�റി വിവര�ൾ  
- ഇ��യി�ം വിേദശ�ം ഉപേയാഗി��തിന് കാർഡ് സാ�വാണ്. എ�ി��ാ�ം, 

േന�ാളി�ം ��ാനി�ം വിേദശ കറൻസി ഇടപാ�കൾ നട��തിന് ഇത് 
സാ�ത��ത�.

- ഇ���് �റ�് ഇടപാട് നട��തി�� കാർഡിെ� ഉപേയാഗം ആർബിഐ�െട 
എക് സ് േച�് കൺേ�ാൾ െറ�േലഷൻ�ം േഫാറിൻ എക് സ് േച�് മാേനജ് െമ�് 
ആ�്, 1999-ഉം ഉൾെ�െട�� ബാധകമായ നിയമ�ൾ �്അ��തമായിരി�ണം. 
ഇ�ർെന�്േ�ഡിംഗ് േപാർ��കളി�െട�� വിേദശനാണ� വ�ാപാരം അ�വദനീയമ�.  
എെ��ി�ം ലംഘന�ൾ ഉ�ാ�കേയാ ഇവ പാലി��തിൽ പരാജയെ��കേയാ 

െച�ാൽ, ശി�ാനടപടികൾ�് നി�ൾ വിേധയരാകാം. നി��െട വിേദശ വിനിമയ 
അർഹതെയ സംബ�ി�് നി��െട അംഗീ�ത ഡീല�മായി (എഡി) ബ�െ��ക.

- െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് എെ��ി�ം െ�ഡി�് ബാലൻസ് 
ഉെ��ിൽ, ഈ െ�ഡി�് ബാലൻസ് നി�ൾ�് തിരി� തരാൻ എസ്ബിഐ കാർഡിന്
  അവകാശ��്.

- വിേദശ �ാപന�ളിൽ നിേ�പം നട�കേയാ വിേദശ �ാപന�ൾ 
�ാപി�കേയാ േപാ�� �ലധന അ�ൗ�് ഇടപാ�കൾ�ായി പണമട�ാൻ/േപയ്
 െമ�കൾ നട�ാൻ ദയവായി െ�ഡി�് കാർ�കൾ ഉപേയാഗി��ത്. കാരണം, 
റിസർവ് ബാ�ിെ� മാ�ർ നിർേദശം - വിേദശെ� സം�� 
സംരംഭ�ിെല/�ർ�മാ�ം ഉടമ�തയി�� സബ് സിഡിയറിെല താമസ�ാ�െട 
േനരി�� നിേ�പം എ�തി� കീഴിൽ ഇ�രം ധനനിേ�പ മാർഗം അ�വദനീയമ�.

- ആർബിഐ മാ�ർ സർ�ലർ-താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� 
പലവക പണമട��കൾ സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ അ�സരി�്, േലാ�റി 
ടി��കൾ, ബഹിഷ് �ത/നിേരാധിത മാസികകൾ, �ട�ിയ നിേരാധിത ഇന�ൾ 
വാ��തി�ം �താ��ളിൽ പെ���ൽ, േകാൾ-ബാ�് േസവന�ൾ�് 
പണമട�ൽ േപാെല��വ�ം െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��ത് 
നിേരാധി�ിരി��. കാരണം അ�രം ഇന�ൾ�ായി/�വർ�ന�ൾ�ായി 
വിേദശനാണ�ം പിൻവലി��ത് അ�വദനീയമ�. ��തൽ വിവര�ൾ�ായി 
താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� പലവക പണമട��കൾ 
സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ പരിേശാധി�ക.

െ�ഡി�് കാർഡിെ� 
േപര്

 വാർഷിക ഫീസ് 
(�പ)

���ൽ ഫീസ് (�പ)

ഓറം

എസ്ബിഐ കാർഡ് 
എൈല�്

എസ്ബിഐ കാർഡ് 
എൈല�് അഡ�ാന് ന്

 െറജ്

9,999

4,999

4,999

2,999

9,999 (��െ� വർഷം 12 ല�േമാ 
അതിൽ ��തേലാ വാർഷിക െചലവ് 

െച�തിന് േമല്  ഒഴിവാ�ി)

4,999 (��െ� വർഷം 10 ല�േമാ 
അതിൽ ��തേലാ വാർഷിക െചലവ് 

െച�തിന് േമല്  ഒഴിവാ�ി)

4,999 (��െ� വർഷം 10 ല�േമാ 
അതിൽ ��തേലാ വാർഷിക െചലവ് 

െച�തിന് േമല്  ഒഴിവാ�ി)

2,999 (��െ� വർഷം 3 ല�േമാ 
അതിൽ ��തേലാ വാർഷിക െചലവ് 

െച�തിന് േമല്  ഒഴിവാ�ി)

എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ൈ�ം



 എസ്എംഎ�െട �ാസിഫിേ�ഷൻ സംബ�ി� ഉദാഹരണം:
 ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, �ടാെത ഈ തീയതി�് ��് 'അടേ�� �റ� �ക 
('എംഎഡി') ലഭി�ി�മിെ��ിൽ, അവസാന തീയതി�് േശഷം, അ�ൗ�ിെന എസ്എംഎ – 0 
ആയി പരാമർശി�ം.
പിഡിഡിയിൽ നി�് 30 ദിവസ�ിന�റം അതായത് 2021 ഏ�ിൽ 30-ന് അ�റം 
അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ-1 ആയി ടാഗ് 
െച�െ��ം.
സമാനമായി, പിഡിഡിയിൽ നി�് 60 ദിവസ�ിന�റം, അതായത് 2021 െമയ് 30-ന് 
അ�റം, അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ - 2 
ആയി ടാഗ് െച�െ��ം.

• നി�ിയ ആ�ി ('എൻപിഎ'):
 േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി���േപാെല അടേ�� മിനിമം �ക, േ��് െമ�ിൽ 

�ചി�ി�ിരി�� പിഡിഡിയിൽ നി�് െതാ�റ് (90) ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�മായി 
അട�ിെ��ിൽ, ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് നിഷ് �ിയ അസ�് ('എൻപിഎ') ആയി 
പരിഗണി�ം.
�ടാെത, ഒ� െസ�ിൽെമ�് അെ��ിൽ �നർ�പീകരണ �മീകരണം 
�േയാജനെ���ിയി�� ഏെതാ� അ�ൗ�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം. പലിശ 
�ടി�ിക�ം �ത�ം ��വനായി അടയ് ���വെര ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി 
തരംതിരി�ത് �ട�ം. െസ�ിൽെമ�ം �നർ�പീകരി� അ�ൗ�ക�ം ഒ� 
നവീകരണ�ിന് േയാഗ�മ�. അവസാനമായി, ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് 
എസ്ബിഐ കാർഡിെല എൻപിഎ എ�് ടാഗ് െച� ഒ� െ�ഡി�് കാർെഡ�ി�ം 
ഉെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെ� എ�ാ കാർ�ക�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം.

  ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി തരംതിരി��തി�� ഉദാഹരണം:
  ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി�� �കാര�� അടേ�� 
�റ� �ക പിഡിഡിയിൽ നി�് 90 ദിവസ�ി��ിൽ അതായത് 2021 �ൺ 
29-��ിൽ ഉപേഭാ�ാവ് �ർ�മാ�ം അട�ി�മിെ��ിൽ, വായ്പ നൽ��വർ 
െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി കണ�ാ�ം.

l)  േടൺ എറൗ�് ൈടം (TAT) ഏകീകരി��ം അംഗീ�ത േപയ് െമന് റ് സംവിധാന�ൾ 
�േഖന�� പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ�� ഉപേഭാ� ന�പരിഹാര�ം സംബ�ി� 
2019 െസ�ംബർ 20-െല RBI സർ�ലർ അ�സരി�്, പരാജയെ�� ഇടപാട് കാരണം 

എ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�ിെ��ിൽ േ��് െമ�ിെല 
��വൻ ഉ�ട��ം ശരിയാെണ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇത് അംഗീകരി�താെണ�ം 
കണ�ാ��താണ്. ഇ�രം വിവരം ലഭി�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
താൽ�ാലികമായി ചാർജ് പിൻവലി�ാം. �ടർ�� അേന�ഷണ�ൾ 
�ർ�ിയായതി� േശഷം ഇത് കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിെല ബാധ�തയാെണ�ിൽ 
�ടർ�� േ��് െമ�ിൽ ചാർജ് �നഃ�ാപി�െ��ം. 

h)  ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാരം: േമൽനടപടി�� എ�ാ പരാതിക�ം േനാഡൽ 
ഓഫീസർ, പിഒ ബാഗ് 28 - ജിപിഒ, ന� ഡൽഹി -110001 എ� വിലാസ�ിേലാ 
nodalofficer@sbicard.com എ� ഇെമയിൽ വിലാസ�ിേലാ അയ�ക

i)   ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ: എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 02 02
 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി 

േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക)  
 അെ��ിൽ: 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 എസ്ബിഐ െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡിന്: ഇ��യിൽ എവിെട നി�ം എസ്ബിഐ 

െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡ് െഹൽപ് ൈല�മായി ബ�െ��ക 
 എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 12 12 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ 

നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക) 
ബിഎസ്എൻഎൽ/എംടിഎൻഎൽ-ൽ നി�്: 1800 180 1295 /1860 500 1295

 കറസ് േപാ�ൻസ്: തപാൽ വഴി, ദി മാേനജർ -ക�മർ സർവീസസ്, എസ്ബിഐ 
കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, ഡിഎൽഎഫ് ഇൻഫിനി�ി ടേവർസ്, 
ടവർ സി, 12 ആം നില, േ�ാ�് 2, ബിൽഡിംഗ് 3, ഡിഎൽഎഫ് ൈസബർ സി�ി ���ാം 
- 122002 (ഹരിയാന) ഇ�� www.sbicard.com എ�തിേലേ�ാ പിഓ ബാഗ് 28- ജിപിഒ, 
ന� ഡൽഹി-110001 

 ഇമെയിൽ വഴി customercare@sbicard.com എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക
 െത�ായ വിൽ�ന�ം ശല�െ����മായി ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് ഉടമ�് 

ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താം – salesgrievance@sbicard.com
 കാർഡ് ഉടമ�് ഞ��െട െമാൈബൽ ആ�് / െവബ് ൈസ�് വഴി ഏ� 
 തർ��ം/അനധി�ത ഇടപാ�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴി�ം. അതെ��ിൽ, കാർഡ് 

ഉടമ�് തർ�ം/അനധി�ത ഇടപാട് സംബ�ി�് chargeback@sbicard.com എ� 
സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ്.

 െത�ായ വിൽ�ന�മാേയാ ശല�െ����മാേയാ ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ഈ സമർ�ിത െഹൽൈ��നിൽ ഞ�െള വിളി�ാം: 080-39356050

എസ് ബി ഐ കാർഡ് സ്  - ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം

1. *ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം
A. വാർഷിക ഫീ�ക�ം ���ൽ ഫീ�ക�ം
 എസ് ബി ഐ െ�ഡി�്  കാർഡിൽ (എസ് ബി ഐ കാർഡ്) വാർഷിക ഫീസ്, ���ൽ 

ഫീസ് എ�ിവ ബാധകമാണ്. വാർഷിക ഫീസ് 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം 
ബാധകമായ നി�തിക�ം ഉൾെ��� ഒ��വണെ� ചാർജാണ്. ���ൽ ഫീസ് 
എ�ാ വർഷ�ം ഈടാ��. 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം ബാധകമായ 
നി�തിക�മാണ് അതിൽ ഉൾെ��ിരി��ത്. ഈ ഫീ�കൾ ഓേരാ കാർഡ് ഉടമ�ം 
ഓേരാ വിധം കാർഡി�ം വ�ത��മായി�േ��ാം. ഇവ െ�ഡി�്  കാർഡിനായി 
അേപ�ി�� സമയ�് കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി��ത് അ�സരി�ായിരി�ം. 
ബാധകമായ� �കാര�� ഈ നിര�കൾ കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് 
േനരി�് ഈടാ�ം, ഈടാ�� മാസെ� കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ അത് ബി�ി�ക�ം 
െച�ം. �ാഥമിക കാർഡ് ഉടമ�് നൽകിയ അധിക കാർ�കൾ�് െവേ�െറ ഫീ�കൾ 
ഉ�ാകാം.

B. �ൻ�ർ പണ�ിെ� ഫീ�കൾ
 അടിയ�ര ഘ��ിൽ േദശീയ/അ�ാരാ� എടിഎ�കളിൽ നി�് പണം എ��ാൻ 

കാർഡ് ഉടമകൾ�് കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. അ�െന ഉ� പണം 
പിൻവലി��കൾ�് ഒ� ഇടപാട് ഫീസ് ഈടാ��താണ്. അത് അ�� േ��്
 െമ�ിൽ കാർഡ് ഉടമ�് ബി�െച�ക�ം െച�ം. േദശീയ എടിഎം ഇടപാ�കൾ�് 2.5% 
അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) അ�ാരാ� എടിഎം 
ഇടപാ�കൾ�് 2.5% അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) ഇടപാ� 
ഫീസ് ആയി ഈടാ��താണ്. ഇടപാ� ഫീസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�്
 സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ (��് അറിയെ��ി��ത് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്സ് ആൻഡ് േപയ്െമന് റ് സർവീസസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്) 
വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയമാണ്. �ൻ�റായി എ��� എ�ാ 
പണമിടപാ�കൾ�ം പണം പിൻവലി� തീയതി �തൽ അവ �ർ�മായി തിരി�ട�� 
തീയതി വേര�ം റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് ചാർ�ി� ത�ല�മായ ധനകാര� ചാർജ്
  (ചാർ�ക�െട െഷഡ�ൾ പരിേശാധി�ക) ഉ�ായിരി��താണ്.  

C. ക�ാഷ് േപയ് െമ�് ഫീ�കൾ
 കാർഡ് ഉടമകൾ�് തിരെ��� േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (എസ് ബി ഐ) 

ശാഖകളിൽ േപ-ഇൻ �ി�ിൽ അവ�െട  െ�ഡി�് കാർഡ് ന��ം �ക�ം 
േരഖെ���ി അത് �ാ�് കൗ�റിൽ നിേ�പി�െകാ�് അവ�െട എസ് ബിഐ 
െ�ഡി�് കാർഡ് �ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ഒ� തൽ�ണ േപയ് െമ�് അക്
 േനാളജ് െമ�് രസീത് കാർഡ് ഉടമ�് നൽ�ം. ഈ സൗകര�ം േസവന നിര�ായ ₹250 
+ ബാധകമായ നി�തികൾ�് ലഭ�മാണ്. െകവിബി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
ക�ർ ൈവശ� ബാ�ിെ� (െകവിബി) തിരെ��� ശാഖകളി�ം െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ക�ർ ൈവശ� ബാ�് (െകവിബി) ശാഖകളിൽ നട�� 
പണമിടപാ�കൾ�് നിര�കെളാ�ം ബാധകമ�.

D. ചാർ�കൾ
i. കാർഡ് ഉടമകൾ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നൽ�� നിർ�ി� 

േസവന�ൾ�ായി അെ��ിൽ തെ� കാർഡ് അ�ൗ�മായി ബ�െ��് കാർഡ് 
ഉടമ വ��� വീ�കൾ�ായി കാർഡ് ഉടമകൾ കാലാകാല�ളിൽ 
ബാധകമാേയ�ാ�� ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം നൽേക�താണ് 

ii കാർഡ് ഉടമകെള അറിയി�െകാ�്, കാലാകാല�ളിൽ ഏെത�ി�ം ചാർ�കേളാ 
ഫീ�കേളാ മാ��തിേനാ അെ��ിൽ ഉചിതെമ�് േതാ�� ഏെത�ി�ം �തിയ 

ചാർ�കേളാ ഫീ�കേളാ അവതരി�ി��തിേനാ ഉ�അവകാശം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിലനിർ��.

E. പലിശ രഹിത േ�സ് കാലാവധി
 വ�ാപാരി സമർ�ി�� െ�യി�കൾ�് വിേധയമായി പലിശരഹിത െ�ഡി�് 

കാലയളവ് 20 �തൽ 50 ദിവസം വെരയാകാം. എ�ി��ാ�ം, കഴി� മാസെ� 
ബാലൻസ് �ർ�മായി �ിയർ െച�ി�ിെ��ിൽ, അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ ഏെത�ി�ം 
എടിഎ�ിൽ നി�് പണം എ��ി�െ��ിൽ ഇത് ബാധകമ�.

F.  ധനകാര� ചാർ�കൾ 
 കാർഡ് ഉടമ തെ� ബാലൻസ് �ർ�മായി അടേ��തിെ��് തീ�മാനി�ാൽ, 

ഇടപാ� തീയതി �തൽ വീ�ാ� ഇഎംഐ തവണക�ൾെ�െട എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, 
കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ പണ�ി�ം അവ തിരി�ട��� വെര മാസാ� 
പലിശ നിര�ിൽ ധനകാര� ചാർ�കൾ അടേ��ിവ�ം. 

  േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടയ് േ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ് െമ�ം േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ് െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

  ധനകാര� ചാർ�ക�െട നിലവിെല നിര�് ഇടപാ� തീയതി �തൽ �തിമാസം 3.50% 
[�തിവർഷം 42%] വെരയാണ്, ഇത് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് 
ലിമി�ഡ് (എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ) െ� വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ി� 
വിേധയ�മാണ്. ധനകാര� ചാർ�കൾ, അടയ് േ��താെണ�ിൽ, ബാധകമായ 
നി�തികൾ�് വിേധയമാണ്, കാർഡിെല �ടി�ിക �ർ�മായി അട���വെര 
കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് അത് െഡബി�് െച�െ��ം. കാർഡ് ഉടമ 
ബാലൻസ് േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ാതിരി�ാൻ 
തീ�മാനി�ാൽ എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, �െട കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ 
പണ�ി�ം അടയ് േ�� ധനകാര� ചാർ�ിെ� �റ� �ക ബാധകമായ 
നി�തികൾ �ടാെത 25 �പയായിരി�ം.

a.  �ൻ�ർ പണ�ിേ��� ധനകാര� ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തൽ പണമട�ൽ 
�ർ�മായി െച���വെര ബാധകമാണ്.

 ഉദാഹരണം 1 - കാർഡ് േ��് െമ�്  തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 15-ന് 
 2019 �ൺ 16 �ം 2019 �ൈല 15 �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാട്
1.  5000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ - 2019 �ൺ 20 ന്
2.  7000 �പ�െട പണം പിൻവലി�ൽ - 2019 �ൈല 10 ന്
 2019 �ൺ 15 െല േ��് െമ�ിൽ നി�് ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� ക��ക, 

എ�ിൽ ഇടപാ�ക�െട 12,000 �പ�ം 7,000 �പ ക�ാഷ് പിൻവലി�ലിന് ബാധകമായ 
നിര�ി�� 5 ദിവസെ� ധനകാര� ചാർ�ക�ം കാണി�� �ൈല 15 െല േ��്
 െമ�് കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ആഗ�് 5 അഥവാ േ��് െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക അടയ് േ����്. നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക�� ഏെതാ� േപയ് െമന് �ം, ആദ�ം നി��െട �ടി�ിക�� മിനിമം �ക 
{െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീ�ം ചാർ�ക�ം + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}, പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) എ� �മ�ിലായിരി�ം �ിയർ െച�ക എ�ത് ദയവായി ��ി�ക.  
പലിശ രഹിത �ടി�ിക ചി�റ ബാലൻസിന് െറ േകസിൽ ഒഴിെക, ഇതിൽ ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തലാണ് ഈടാ�ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ��െ� 
േ��് െമ�് തീയതി�തൽ ഈടാ�ം.

 േ��് െമ�് �ടി�ികയിൽ ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��് െമ�ിൽ 
നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം വരാതിരി�ക�ം േ��് െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് 
�ടി�ിക േപയ് െമന് റിന് െറ അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം 
െച�ാൽ, ഇ�രം ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്  2019 
 ജ�വരി 3 �ം 2019 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
1.  2019 ജ�വരി 5 ന് 10,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2.  2019 ജ�വരി 15 ന് 30,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ��കൾ
 2019 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 40,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. േ��്െമ�് �ടി�ികയിൽ 
ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��്െമ�ിൽ നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം 
വരാതിരി�ക�ം േ��്െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് �ടി�ിക േപയ്െമന് റിന് െറ 
അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം െച�ാൽ, ഇ�രം 
ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 എ�ാ മാസ�ം മിനിമം േപയ് െമ�് മാ�ം നട�ിയാൽ തിരി�ട� വർഷ�േളാളം 
നീ�നിൽ�ം, തത്ഫലമായി നി��െട �ടി�ിക ബാലൻസിന്  പലിശ 
അട�െകാ�ിരി�ക�ം െചേ��ിവ�ം.  ഉദാഹരണ�ിന്, 5,000 �പ�െട 
ഇടപാടിന് മിനിമം മാസാ� �ടി�ിക �ക (ഓേരാ മാസ�ം 200 �പ മിനിമം 
�കയായി�്) അട�ാൽ, െമാ�ം �ടി�ിക ��വനായി അട�തീരാൻ 44 മാസം വെര 
എ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 2-ന്
 2019 മാർ�് 3 �ം 2019 ഏ�ിൽ 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  2019 മാർ�് 5 ന് 500 �പ�െട വാർഷിക ഫീസ്
(2)  2019 മാർ�് 5 ന് 90 �പ�െട ബാധകമായ നി�തികൾ
(3)  2019 മാർ�് 15 ന് 6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2019 മാർ�് 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��് 

ക��ക, 6,590 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ഏ�ിൽ 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ഏ�ിൽ 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ മിനിമം അടയ് േ�� �ക 415 �പ, (െമാ�ം �ടി�ിക�െട 5%) + 
ബാധകമായ നി�തിക�ം 2019 ഏ�ിൽ 22 ന് അട��െവ�് ക��ക, െതാ��� 
ദശാംശ�ിേല�് കണ�ാ�ം, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. 

 ഫല�ദമായ നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആയി കണ�ാ�ക, ധനകാര� ചാർജ് 
കണ���ൽ ഇനി�റ�� രീതിയിൽ ആയിരി�ം:

 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 �പ
 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 90 �പ�െട ബാധകമായ 

നി�തിയിൽ: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 �പ
 38 ദിവസേ��� (മാർ�് 15 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 6000 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:  
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 �പ
 11 ദിവസേ��� (ഏ�ിൽ 22 �തൽ െമയ് 2 വെര) 6,175 �പ�െട ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 �പ
 ചാർ� െച� െമാ�ം പലിശ: 373.10 �പ
 2019 ഏ�ിൽ 3 �തൽ 2019 െമയ് 2 വെര കാർഡ് ഉടമ ഒ� ഇടപാ�ം നട��ിെ��് 

ക��ക, �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം 
ചാർ�ക�ം, ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം െമയ് 2 തീയതിയിെല േ��്
 െമ�ിൽ െമാ�ം �ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം. 

 േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടേ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടേ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ്െമന് �ം േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ്െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

 ഉദാഹരണം 4: കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2018 ഡിസംബർ 3-�ം 2019 ജ�വരി 2-�ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  2018 ഡിസംബർ 15 ന് 500 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2)  2018 ഡിസംബർ 20 ന് 600 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2018 ഡിസംബർ 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇ� എ� 

ക��ക, 1100 �പയെട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ജ�വരി 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം, െമാ�ം അടയ് േ�� �ക 1100 �പ. കാർഡ് ഉടമ 2019 ജ�വരി 22 
അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക 
�തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. 

 2019 ജ�വരി 22 ന് കാർഡ് ഉടമ 500 �പ�െട ഭാഗിക േപയ് െമ�് മാ�േമ 
നട��� എ� ക��ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. ഫല�ദമായ 
നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആെണ�് കണ�ാ�ി ധനകാര� ചാർജ് കണ���ൽ 
ഇ�റ�� �കാരമായിരി�ം 

 38 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 15 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 �പ
 33 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 20 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 �പ
 12 ദിവസേ��� (ജ�വരി 22 �തൽ െഫ�വരി 2 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ=52.93 �പ
 2019 െഫ�വരി 3-�ം 2019 മാർ�് 2- �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  652.93 �പ�െട ആരംഭ ബാലൻസ്-2019 െഫ�വരി 3-ന്
2)  1000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ-2019 െഫ�വരി 5-ന്
3)  3000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ- 2019 െഫ�വരി 15-ന് 
 2019 െഫ�വരി 2 െല േ��്െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് 652.93 �പ 

ആെണ�് ക��ക, കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ 
നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ ��വൻ േപയ് െമ�ം െഫ�വരി 15 ഓെട, അഥവാ േപയ് െമ�് െചേ�� 
അവസാന തീയതി��ിൽ െചയ് െത� ക��ക. 3.50% ഫല�ദമായ നിര�ായി 
കണ�ാ�ി, ധനകാര� ചാർജ് കണ����കൾ ഇനി�റ�� �കാരമായിരി�ം:

 12 ദിവസേ��് (െഫ�വരി 3 �തൽ െഫ�വരി 15 വെര) 652.93 ബാലസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ= 9.02 �പ
 �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം, 

ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം മാർ�് 2 തീയതിയിെല േ��്െമ�ിൽ െമാ�ം 
�ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം.

G. ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർ�കൾ
• േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക �ക�് ചാർ�ി�
• 500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 400 �പ
• 1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 750 �പ
• 10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 950 �പ
• 25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 1,100 �പ
• 50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ
 �ടർ�യായി ര�് ൈസ�ി�കളിൽ, അവസാന തീയതി��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക 

�ക (എംഎഡി) അട�ാതി��ാൽ ഒ� ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി  100 
�പ അധികം ഈടാ�ം.

 എംഎഡി �ിയറാ��ത് വെര ഓേരാ േപയ് െമന് റ് ൈസ�ിളി�ം ഈ ചാർജ് 
ഈടാ��ത് �ട�ം.

 ഉദാഹരണം 1- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി- എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2016 ജ�വരി 3 �ം 2016 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  5,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ- 2016 ജ�വരി 5 ന്
(2)  5,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ - 2016 ജ�വരി 15 ന്
 2016 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 10,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 
കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 
 2016 െഫ�വരി 22 നകം കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� മിനിമം �കേയാ അതിൽ 

��തേലാ േപയ് െമ�് െച��ിെ��ിൽ, 750 �പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 
10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� േപയ് െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് േ��്െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2 ന്. 2016 െഫ�വരി 3 
�ം 2016 മാർ�് 2 �ം നട� ഇടപാട്

1.  2000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൾ - 2016 െഫ�വരി 8 ന്
2.  2500 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ 2016 െഫ�വരി 19 ന് 
 2016 െഫ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 4500 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� മാർ�് 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 മാർ�് 22 അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 2016 മാർ�് 22 നകം കാർഡ് ഉടമ ഒ� േപയ്െമന് �ം നട�ിയി�ിെ��ിൽ, 750 
�പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� 
േപയ്െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് െസപ് �ംബർ 3-�ം ഒക് േടാബർ 2-�ം ഇടയിൽ
(1)  9400 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - െസപ്�ംബർ 5-ന്
 െസപ് �ംബർ 2-െല േ��് െമന് റിൽ നി�് �ൻകാല ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��ിൽ, 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� ഒക് േടാബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 9400 �പ െമാ�ം 
�ടി�ികയായി കാണി�ം. കാർഡ് ഉടമ ഈ �ടി�ിക�ായി ഒേ�ാബർ 22-ഓെട, 
അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം 
അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. 
കാർഡ് ഉടമ 9400 �പ�െട �ടി�ിക ഒക് േടാബർ 22-േനാ അതിന് �േ�ാ ��വനാ�ം 
അട��.

 ഇടപാട് നട�ത് ഒക് േടാബർ 3-�ം നവംബർ 2-�ം ഇടയിൽ 
(1)  5000 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 5-ന്
(2)  5000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� നവംബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 10,000 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് ��െ� ൈസ�ിളിൽ നട�ിയ 
ഇടപാടിന് വ�ാപാരിയിൽ നി�� 9400 �പ�െട ഒ� റീഫ�് നവംബർ 10-ന് 
ലഭി��. ഈ റീഫ�് �ക െമാ�ം �ടി�ിക �കയിൽ വകയി��ം. കാർഡ് ഉടമ 
�ടി�ിക�ായി നവംബർ 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. റീഫ�ിൽ നി�് ലഭി�� െ�ഡി�് �ക മിനിമം 
�ടി�ിക �കേയ�ാൾ ��തലായതിനാൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് താമസി�� േപയ്

 െമന് റ് ചാർജ് ഈടാ�ി�.
 ഉദാഹരണം 4- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് ജ�വരി 3-�ം െഫ�വരി 2-�ം ഇട�് 
(1)    4500 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ജ�വരി 5-ന്
(2)   6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ജ�വരി 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� െഫ�വരി 2-െല േ��് െമന് റ് 10,500 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ ൈസ�ിളിൽ ഈടാ�ിയ േപയ് െമന് റ് 
ഡിേസാണർ ഫീസിന് െഫ�വരി 10-ന് 500 �പ�െട ഒ� റീഫ�് ലഭി��. കാർഡ് 
ഉടമ �ടി�ിക�ായി െഫ�വരി 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. എസ് ബി ഐ കാർഡ് �ട�ിെവ� റിേവഴ് സലിൽ 
നി�് ഉളവാ�� െ�ഡി�് �ക, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�. കാർഡ് 
ഉടമ െഫ�വരി 22-േനാ അതി� �േ�ാ മിനിമം �ടി�ിക �കേയാ അതിലധികേമാ 
അട�ിെ��ിൽ, താമസി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി 950 �പ ഈടാ�ം. (10,000 
�പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര 950 �പ). 

H. ഓവർ ലിമി�് ഫീ�കൾ
 ഒ� േസവനസ��താ �ചനയായി, ഇേ�ണൽ േപാളിസി, ഇടപാ�മായി ബ�െ�� 

േയാഗ�ത, ഉപേഭാ� െ�ാൈഫൽ, ഉപേഭാ� സ�തം എ�ിവ�് വിേധയമായി, 
ഓവർലിമി�് ഇടപാ�കൾ�്  എസ്ബിഐ കാർഡ് അംഗീകാരം നൽകിേയ�ാം. 
�ടി�ിക�� �ക െ�ഡി�് പരിധി കവി��െവ�ിൽ, െ�ഡി�് പരിധി കവി�� 
ആദ� ഇടപാട് �ക�െട 2.5% അെ��ിൽ 600 �പ, ഇവയിൽ ഏതാേണാ ഉയർ�ത്, 
അത് ഈടാ��താണ്. എസ്ബിഐ കാർഡ് �മ�� ഏെത�ി�ം ഫീ�കേളാ 
നിര�കേളാ പലിശേയാ കാരണം െ�ഡി�് പരിധി കവി�� സാഹചര��ി�ം ഈ 
ഫീസ് ബാധകമായിരി�ം. ഓേരാ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�ം ഒ� തവണ മാ�േമ 
ഓവർലിമി�് ഫീസ് ഈടാ�. സ��ം െ�ഡി�് കാർഡിൽ ഓവർലിമി�് സൗകര�ം 
ഏർെ���ാൻ  കാർഡ് ഉടമ നൽ�� സ�തം, അേത അ�ൗ�ിന് കീഴി�� 
കാർഡ് ഉടമ�െട ൈകവശ�� എ�ാ െ�ഡി�് കാർ�കളി�ം �സ് �ത സൗകര�ം 
സ�യേമവ  ഏർെ���ം.

I. േപയ് െമ�് നിരസന ഫീ�കൾ
 ഒ� േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസിെ� കാര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് േപയ് െമ�് 

�ക�െട 2% േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസായി ഈടാ�ം, എ�ാൽ മിനിമം ചാർജ് 500 
�പയാണ് 
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J. മ�് ചാർ�കൾ:
• കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ ഫീസ്: 100/- �പ - 250/- �പ (Aurum കാർഡിന് 1,500/- �പ) 
• െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്: 100 �പ 
• വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ്: 3.5% (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ 

കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് മാ�ം) 
 വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഇ��ൻ �പയിേല�് മാ��തി� ഉപേയാഗി�� വിനിമയ 

നിര�് തീ�മാനി��ത് വിസ/മാ�ർകാർഡാണ്, സാഹചര�മ�സരി�്, എസ്ബിഐ 
കാർ�മായി ഇടപാട് തീർ�ാ�ിയ തീയതിയിൽ-അത് ഇടപാട് നട�ിയ അേത തീയതി 
ആയിരി�ണെമ�ി�- അവർ നിയ�ി�� വിനിമയ നിര�ിെന 
അടി�ാനമാ�ിയായിരി�ം ഇത്. വിസ/മാ�ർകാർഡ് പ�ി�, ഇ��ൻ �പയാ�ി 
മാ�ിയ �കയിൽ വിേദശ കറൻസി ഇടപാ� ഫീസ് ബാധകമാ�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, 
ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

• ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി പരിവർ�ന മാർ�്അപ് ഫീസ്: 3.50% (എലീ�്¬ & 
ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
മാ�ം) (1,000 �പയിൽ ��തേലാ അതിന് �ല�േമാ ആയ ഇടപാ�കൾ�് മാ�ം) 
അ�ാരാ� �ല�് ഇ��ൻ കറൻസിയിൽ നട�ിയ, അെ��ിൽ ഇ��യിൽ 
�ിതിെച�� എ�ാൽ വിേദശ�് രജി�ർ െച� വ�ാപാരികളിൽ നട�ിയ എ�ാ 
ഇടപാ�ക�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് 
കറൻസി കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

•  റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് 99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

• എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�ക�െട�ം േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് : 199 �പ

K.  ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ:
 ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ ഓഫർ ഉപേഭാ�ാവിെന മ�് ബാ�് െ�ഡി�് കാർ�ക�െട 

�ടി�ിക എസ്ബിഐ െ�ഡി�് കാർഡിേല�് �ാൻസ്ഫർ െച�ാ�ം ഒ�മിേ�ാ 
ഇഎംഐകളാേയാ തിരി�ട�ാ�ം അ�വദി��

2. *പരിധികൾ
 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ആ�രിക െ�ഡി�് മാനദ�ം 

അടി�ാനമാ�ിയാണ്  കാർഡ് ഉടമക�െട െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം 
നി�യി�ി��ത്  (ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം �ാഥമിക അ�ൗ�് ഉടമക�െട 
അേത പരിധി ആയിരി�ം). കാർഡ് െഡലിവറി സമയ�് ഈ പരിധികൾ കാർഡ് 
ഉടമെയ അറിയി��താണ്. െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം ഓേരാ േ��് െമ�ി�ം 
കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി�ം. സ് േ��് െമ�് �റെ��വി�ി� സമയ�് ലഭ�മായ െ�ഡി�് 
പരിധി (അതായത് ഉപേയാഗി�ാൻ ലഭ�മായ െ�ഡി�് പരിധി) േ��് െമ�ിെ� ഭാഗമായി 
നൽ��താണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച���ം ആ�രിക മാനദ��ൾ 
അടി�ാനമാ�ി കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�കേയാ �റ�കേയാ 
െച���മാണ്. െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ണെമ�് ആവശ��� െ�ഡി�് ഉടമകൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിേനാട് എ�തി ആവശ�െ��ക�ം വ�മാനം ��ാവി�� 
സാ��ിക േരഖകൾ നൽേക��മാണ്. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ തെ� 
�ർ�മായ വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�ം നൽകിയ �തിയ േരഖകൾ 
അടി�ാനമാ�ി�ം കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ിേയ�ാം.

3. *ബി�ിം�ം േ��് െമ�ം
a) ഈ കാലയളവിൽ കാർഡ് സജീവമാെണ�ിൽ, അവസാന േ��് െമ�ി� േശഷം 

കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച� േപയ് െമ�ക�ം കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച� ഇടപാ�ക�ം കാണി�� ഒ� �തിമാസ േ��്
 െമ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമ�് അയ�ം. 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ�കിൽ േരഖകളി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് 
കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഇടപാ�ക�െട ഒ� േ��് െമ�് അയ�കേയാ �ൻ��ി 
നി�യി� തീയതിയിൽ േരഖയി�� ഇെമയിൽ ഐഡിയിേല�് ഇെമയിൽ വഴി സ് േ��്
 െമ�് അയ�കേയാ െച�ം.  

b) െ�ഡി�് കാർഡ് സ് കാർഡ് ഉടമ�് ഒ� റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് സൗകര�ം നൽ��. 
സ് േ��് െമ�ിൽ �ി� െച� അടയ് േ�� മിനിമം �ക മാ�ം അട�ാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
തിരെ���ാം. േ��് െമ�ിൽ തെ� �ി� െച�ി�� അടയ് േ�� തീയതി�കം 
ഇ�രം േപയ് െമ�് നടേ���മാണ്. ബാലൻ�ടി�ിക �ടർ�� 

 േ��്െമന് �കളിേല�് �േ�ാ� െകാ�േപാകാ��താണ്. െമാ�ം അടയ് േ�� 
�കേയാ അടയ് േ�� മിനിമം �ക�്  �കളി�� �ക�െട എ� ഭാഗേമാ അട�ാൻ 
കാർഡ് ഉടമ�് തിരെ���ാ���മാണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധിയിൽ 
കവി� �ടി�ികേയാെടാ�ം, ��െ� േ��് െമ�കളിൽ അട�ാ� മിനിമം �ക 
കാർഡ് ഉടമ�െട നിലവിെല അടയ് േ�� മിനിമം �കയിേല�് േചർ�ം.

 െമാ�ം അടയ് േ�� �ക�െട 5 ശതമാനേമാ 200 �പേയാ ആയിരി�ം (ഏതാേണാ 
വ�ത്) അടയ് േ�� മിനിമം �ക, �ടാെത ബാധകമായ നി�തിക�ം ഇഎംഐ�ം 
(ഇഎംഐ ഉ� ഉൽ����െട കാര��ിൽ മാ�ം). ക�ാഷ് പരിധിേയാ െ�ഡി�് 
പരിധിേയാ അധികമായാൽ ഓവർ ലിമി�് (ഒവിഎൽ) �ക എംഎഡി (അടയ് േ�� 
മിനിമം �ക) യിൽ ഉൾെ����താണ്. പഴയ േ��് െമ�കളിെല ഏെത�ി�ം 
അട�ാ� മിനിമം �ക ഉെ��ിൽ അ�ം അടയ് േ�� മിനിമം �കയിൽ 
ഉൾെ����താണ്. 

c) കാർഡ് �ടി�ികയിേല�് നട�ിയ േപയ് െമ�കൾ ലഭി�തായി �ടർ�� േ��്
 െമ�കളിൽ കാണി��താണ്. ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് സംബ�ിേ�ാ 
നി�തിക�മായി ബ�െ��� മേ�െത�ി�ം കാര�ം സംബ�ിേ�ാ ഉ� എ� 
തർ��ം േ��് െമ�് �റെ��വി�� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ൾ�കം െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇഷ� െച�വെര അറിയി�ിരിേ��താണ്

d) കാർഡ് ഉടമ�െട കാർഡ് �ടി�ിക�് ലഭി�� േപയ് െമന് �കൾ വകയി���ത്, 
�ടി�ിക�� മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 
ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് 

അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ 
ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് 
എ� �മ�ിലാണ്. 

 ആവശ�മായ ജിഎസ്ടി കം�യിൻ�കൾ എ��ാൻ െ�ഡി�് ഇഷ� െച�വെര 
�ാ�മാ��തിന് �ത��ം കാേലാചിത�മായ വിവര�ൾ നൽകാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
ഉ�രവാദി���്, ഇത് െ�ഡി�് കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ നിർമി� സൈ�ക�െട 
ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് എ��ാൻ കാർഡ് ഉടമെയ �ാ�മാ�ം. കാർഡ് ഉടമ 
നൽ�� െത�ായ വിവരം �ലം അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ�െട ഭാഗ� നി�� 
ഏെത�ി�ം ���ികേളാ വീ�കേളാ �ലം കാർഡ് ഉടമ�് ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് 
ന�മാ�കേയാ അെ��ിൽ ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് ലഭി��തിന് കാലതാമസം 
വരികേയാ െച�ാൽ കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ ഉ�രവാദിയായിരി�ി�.

e) താെഴ െകാ�� ഏത് രീതിയി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ിേല�� േപയ് െമ�കൾ 
ആകാ��താണ്:

 www.sbicard.com േല�് േലാഗിൻ െച�ക�ം െന�് ബാ�ിങ് അെ��ിൽ നി��െട 
എസ്ബിഐ എടിഎം കം െഡബി�് കാർഡ് �േഖന േപയ്െമ�് നട�ാൻ േപയ് െന�് 
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി��തി�െട.

 േ��് െമ�ിെ� പിറകിൽ നൽകിയിരി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് െചേ�ാ 
�ാഫ്േ�ാ അയ��ത് വഴി.  

 നി��െട നഗര�ി��േതാ േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട ഏെത�ി�ം നി�� 
�ാ�ി��േതാ ആയ എസ്ബിഐ കാർഡ് േ�ാ�് േബാക് സിൽ െചേ�ാ �ാഫ്േ�ാ 
ഇ��ത് വഴി.

 െച�്/�ാഫ്�് "എസ്ബിഐ കാർഡ്  ന�ർ xxxxxxxxxxxxxxxx" േല�് 
അട�ാനാ��തായിരി�ണം.

 എൻഎസിഎ�് (NACH): ചില തിരെ��� നഗര�ളിൽ നാഷണൽ ഓേ�ാമാ�ഡ് 
�ിയറിംഗ് ഹൗസ് (എൻഎസിഎ�്) വഴി േപയ് െമ�കൾ നട�ാ��താണ്.

f) ബിൽ �ടി�ിക�െട േപയ്െമ�കൾ നട��തിന് വിവിധ രീതികൾ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  വാ�ാനം െച��. അവ �തിമാസ േ��് െമ�ിെ� പിൻഭാഗ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  െവബ് ൈസ�ി�ം വിവരി�ി��്.

 കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് ൈക��� ഏത് �ൻ�ർ �ക�ം ഭാവിയിെല 
െചലവഴി��കളിേല�� �ൻ�ർ �കയായി കണ�ാ��താണ്. അത് ഏെത�ി�ം 
ചാർ�കൾ/ഫീ�കൾ�ായി വകയി���ത�.

g) ബി�ിംഗ് തർ��ൾ: ഇടപാ� തീയതി�െട 25 ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമ 
െപാ��േ��കൾ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി�ക�ം അത് ശരിയാണ് 

j)  ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം റിേവഴ് സ് െച��ത് ഉൾെ�െട��, SBI കാർഡ് ആരംഭി�� 
റിേവഴ് സ�കൾ, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�, അത് ഇേ�ാഴെ� 
ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�� െ�ഡി�ായി പരിഗണി�ം.

 �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� തീയതികള�ില്  �ാബല��ിലായ റീഫ�് 
െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് ഉളവാ�� ഏെതാ� 
െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് നടേ�� തീയതി�് 
��് െ�ഡി�് െച�കയാെണ�ിൽ, ആ �ക േപയ് െമന് റായി പരിഗണി�ം.

 നിലവിെല ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� ഇടപാ�ക�െട �ാബല��ി�� 
തീയതിയി�� റീഫ�് െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് 
ഉളവാ�� ഏെതാ� െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് 
നടേ�� തീയതി�് ��ാണ് െ�ഡി�് െചയ് തെത�ിൽ േപാ�ം ആ �ക േപയ് െമന്
 റായി പരിഗണി�ി�.

k) എസ്എംഎ & എൻപിഎ
•  �േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ'): 
 െറ�േല�റി ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിെ� ഭാഗമായി, ഒ� ഉപ-അസ�് വിഭാഗം 

��ി�് അ�ൗ�ിെല �ാരംഭ സ�ർ�ം തിരി�റിേയ� ആവശ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡിന് ഉ�്, താെഴ�� പ�ികയിൽ നൽകിയിരി��ത് �കാരം ��് 
ഉപവിഭാഗ�ൾെ�ാ�ം '�േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ') ആണ് ഈ 
ഉപ-അസ�് വിഭാഗം. െ�ഡി�് കാർ�കൾ "റിേവാൾവിംഗ് സൗകര��ൾ ഒഴിെക�� 
വായ്പകൾ" ആയി കണ�ാ��.

   

െഡബി�് െച� പണം നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ SBI കാർഡ് തിരി�് 
നൽ��ിെ��ിൽ ബാധകമായ േക�കളിൽ, പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ സംബ�ി�് 
കാർഡ് െന�് വർ�കളിൽ നി�് ലഭി�� അ�രം �ിരീകരണ�ിന്
 െറ/വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ, േമൽ�റ� സർ�ലറിെല വ�വ�കൾ 
�കാരം ഉപേഭാ�ാവിന് ന�പരിഹാരം നൽ��തായിരി�ം.

4. *  തിരി�ടവിൽ വ��� വീ�
 തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയാൽ, കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഏ� �ടി�ിക�ം 

തീർ�ാ��തിന് േവ�ി തപാൽ, ഫാക് സ്, െടലേഫാൺ, ഇെമയിൽ, എസ്എംഎസ്, 
�ടാെത/അെ��ിൽ ഓർ�െ���ാ�ം �ടർനടപടികെള��ാ�ം �ടി�ിക 
പിരിെ���ാ�ം ��ാം ക�ിെയ നിേയാഗി�ക എ�ീ മാർ��ളി�െട കാർഡ് 
ഉടമ�് കാലാകാല�ളിൽ �ടി�ിക അട�വാൻ ഓർ�െ����കൾ 
അയ��താണ്. അ�െന നിേയാഗി�െ��� ഏെതാ� ��ാം ക�ി�ം കടംപിരിവ് 
സംബ�ി� എ�ാ െപ�മാ�����ം �ർ�മായി പാലി�ിരിേ��താണ്.

 ആർബിഐ യിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് രജിസ് േ�ഷൻ കര�മാ�ിയി���ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ� അംഗമായിരി�ക�ം െച�� ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� വീ� �ാ�സ് 
റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��്, കാർഡ് ഉടമ�് ഞ�ൾ േനാ�ീസ് നൽ��താണ്. ഒ� 
കാർഡ് ഉടമ തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയതായി റിേ�ാർ�് െച�െ��തിന് േശഷം തെ� 
�ടി�ികകൾ തീർ�കയാെണ�ിൽ, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നിയിൽ നി�ം �ടി�ിക�ാരൻ �ാ�സ് പിൻവലി��താണ് 
എ� കാര��ം ��ി�ക. ഇ�രം മാ��ൾ ഉപേഭാ�ാവിെ� െ�ഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ 
�തിഫലി�ാൻ 45-60 ദിവസ�ൾ എ�േ��ം.

 െ�ഡി�് കാർഡ് സൗകര��െള നിയ�ി�� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം 
സ�ിെമ�റി/ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം ബാധകമായിരി�ം. 

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, കാർഡ് ഉടമ�െട ഡാ� ഓേരാ മാസ�ം നിർ�ി� 
േഫാർമാ�ിൽ ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് സമർ�ി��. സമർ�ി�� 
ഡാ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി 30 ദിവസ�ി��ിൽ അവ�െട 
െസർവറിേല�് അപ് േലാഡ്  െച��താണ്.

 കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� െമാ�ം �ടി�ിക, �ാബല��ി���ം എ�ാൽ കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ ഇനി�ം ചാർജ് െച�ാ��മായ ചാർ�കൾ ഉൾെ�െട, �ാഥമിക 
കാർഡ് ഉടമ പാ�രാ�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�ാൽ െപെ��് അടയ്
 േ��താ���ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് �ർ�മായി അടയ് േ���മാണ്, 
അേതാെടാ�ം കാർഡ് അ�ൗ�് ഉടൻതെ� റ�ാ�െ����മാണ്. �ാഥമിക കാർഡ് 

ഉടമ�െട സ��ിൽ നി�ായിരി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ി�� �ടി�ിക തീർ�വാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ എ�ാ െചല�കൾ�ം, ലീഗൽ ഫീ�ം ഈ �ടി�ിക 
തിരി�പിടി�വാൻ വ� െചല�ക�ം അട�ം, ഉപേയാഗിേ��ത്. �ടി�ിക അടവ് 
തീർ�ാകാ�ിടേ�ാളം, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് നിലവി�� നിര�് െവ�് 
ധനകാര� ചാർജ് ഈടാ��ത് �ടരാൻ അവകാശ��ായിരി�ം.

5. കാർഡ് ഉടമ�ത അവസാനി�ി��ം റ�ാ��ം
a) എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് എ�തി അറിയി�ിേ�ാ, എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് 

ൈലനിൽ വിളിേ�ാ, ഒ�ം കാർഡ്(കൾ) േകാേണാ�േകാൺ �റി�് കാർഡ് ഉടമ�് ഏ� 
സമയ�ം കരാർ അവസാനി�ി�ാ��താണ്. ആഡ് ഓൺ കാർ�കൾ ഉൾെ�െട 
എ�ാ കാർ�ക�ം എ�� അേപ� െകാ��് അവസാനി�ി�ാ��താണ്. 
സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ ഒ� കാർഡ് ഉടമ�് െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ് ഉെ��ിൽ, അ�രം െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �ക�െട �ല� �ല�ം 
സ�യേമവ േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, �ടാെത മെ��ാ 
�ടി�ികകൾ�െമാ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്. കാർഡ് 
അ�ൗ�ിേല�� എ�ാ �ടി�ിക�ം അട�കഴി�ാൽ അവസാനി�ി�ൽ 
�ാബല��ിൽ വ�ം. വാർഷിക, േച��തി��, ���ൽ ഫീ�കൾ 
ആ�പാതികാടി�ാന�ിൽ തിരി�് നൽ��ത�.

 ഉദാഹരണം - സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാ�� െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ്: -1000

 സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ, -1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് ബാലൻസ് 
സ�യേമവ 250 �പ�െട േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, അതായത് 
1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �കൾ   X ഓേരാ റിവാർഡ് േപായിന് റി�ം 0.25 �പ 
(ഈ പരിവർ�ന �ല�ം വ�ത�� കാർഡ് വാരിയന് �കൾ�് വ�ത�ാസെ�ടാം). ഈ �ക 
കാർ ഡ് ഉടമാ  അ�ൗ�ിൽ നി�് ഈടാ�ം, �ടാെത മെ��ാ �ടി�ികകൾ �െമാ�ം 
കാർ ഡ്  ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്.

 കാർഡ് ഉടമ�് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�ാൻ ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ 
എ�താ��താണ് - closurerequest@sbicard.com

b)   ബിസിനസ് അെ��ിൽ �ര�ാ കാരണ�ൾ �ടാെത/അെ��ിൽ നിയമനിർവഹണ 
ഏജൻസി �ടാെത/അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം സർ�ാർ അേതാറി�ി�െട അഭ�ർ�ന 
�കാരം �ടാെത/അെ��ിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ി�ം അതിെ� 
ഉപേഭാ�ാവി�ം ബാധകമാ�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം കീഴിൽ 
അനിവാര�മാെണ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ന�ായമാ�ം വിശ�സി��െവ�ിൽ 
കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�ിെ� ഉപേയാഗം ഏ� സമയ�ം �ൻ��ി അറിയി�ാെത 

തെ� എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിയ�ി�കേയാ അവസാനി�ി�കേയാ 
താൽ�ാലികമായി നിർ�കേയാ െച�ാം.

 കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� േപയ് െമ�ിൽ വീ� വ��കേയാ നീ�ിയ െ�ഡി�് പരിധി 
കവി�കേയാ െച�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െ�ഡി�് കാർഡിെല സൗകര�ം 
താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ാനാ�ം. കരാർ അവസാനി�തി� േശഷേമാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ിരി�� സമയേ�ാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗി��ത്.  

c) ഇ�രം ഒ� സാഹചര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ (എെത�ി�ം തിരി�ട� വീ�േ�ാ നിയമം 
അ�ശാസി�� േനാ�ീസിേനാ വിേധയമായി) ഉടൻ തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അ�ൗ�ിെല െമാ�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് അടയ്
 േ����്. എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ�വെര അ�ൗ�ിൽ ചാർ� െച�ാ� �കക�ം 
ഉൾെ�െട ഈ കരാറിന് കീഴിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അടയ് േ�� എ�ാ 
�കക�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഇ�ര�ിൽ അടയ് േ�� എ�ാ �കക�ം കാർഡ് ഉടമ 
അട��� വെര കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�തായി പരിഗണി�ി�.

d) െ�ഡി�് കാർഡ് ഒ� വർഷ�ിേലെറയായി ഉപേയാഗി�ി�ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമെയ 
അറിയി� േശഷം കാർഡ് േ�ാസ് െച��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 30 
ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് മ�പടി ലഭി��ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ 
എ�ാ �ടി�ികക�ം അട�േ�ാൾ കാർഡ് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച��തായിരി�ം.

6.  കാർഡ് ന�ം/േമാഷണം/��പേയാഗം
a) �ാഥമിക െ�ഡി�് കാർേഡാ ഏെത�ി�ം അധിക െ�ഡി�് കാർേഡാ എവിെട 

െവെ��് അറിയാെത വരികേയാ, ന�െ��കേയാ, േമാ�ി�െ��കേയാ 
വി�തമാ�െ��കേയാ യഥാസമയം ലഭി�ാതിരി�കേയാ കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�മതിയി�ാെത െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��െവ�് സംശയി�കേയാ 
െച�ാൽ കാർഡ് ഉടമ എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലനിൽ എ��ം േവഗം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന ബ�െ�ടണം. ഒ� കാർഡ് ന�െ��തായി റിേ�ാർ�് 
െച� േശഷം കാർഡ് ഉടമ അത് കെ��ിയാൽ അത് ഒ� സാഹചര��ി�ം 
ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�. മാ�മ�, കാർഡ് ഉടമ ആ കാർഡ് േകാേണാട് േകാൺ 
പ�തിയായി �റി�ക�ം േവണം.  

· ഐവിആർ വഴിേയാ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ായ www.sbicard.com �േഖനേയാ 
എസ്എംഎസ് േസവന�ി�െടേയാ കാർഡ് ഉടമ�് തൽ�ണം കാർഡ് േ�ാ�് 
െച�ാനാ�ം.

· നി��െട ന�െ��/േമാ�ി�െ�� കാർഡ് എസ്എംഎസ് വഴി േ�ാ�് െച�ാൻ 
നി��െട രജി�ർ െച� െമാൈബൽ ന�റിൽ നി�് 5676791 േല�് BLOCK XXXX 

എ�് എസ്എംഎസ് െച�ക. (XXXX = നി��െട കാർഡ് ന�റിെ� അവസാന 4 
അ��ൾ). നി�ൾ അഭ�ർ�ന നട�ി 5 മി��ി��ിൽ നി�ൾ�് ഒ� 
�ിരീകരണ എസ്എംഎസ് ലഭി��ിെ��ിൽ കാർഡ് േ�ാ�െച�െ��തായി 
പരിഗണി��ത്. നി��െട കാർഡ് െപെ��് േ�ാ� െച��തി�ം ��പേയാഗം 
ഒഴിവാ��തി�ം െഹൽപ് ൈലനിൽ വിളി�ക.

 നഷ് ടെ��ത്/േമാഷണം/അനധി�ത ഇടപാ�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ്
 �് ഈ സമർ�ിത െഹൽ�് ൈലൻ ന�റിൽ ബ�െ�ടാം -18605003000.

 നഷ് ടെ�� കാർഡ് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ് �് ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ 
ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ് – lostcard@sbicard.com

b) കാർഡ് ന�ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��് കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ നട�ിയ ഏെത�ി�ം ഇടപാ�ക�െട കാര��ിൽ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് ബാധ�തേയാ ഉ�രവാദിത�േമാ ഉ�ായിരി��ത�, 
കാർഡ് ഉടമ ഇതിന് പരി�ർ�മാ�ം ബാധ��നായിരി�ം. കാർഡ് ന�േമാ 
േമാഷണേമാ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി��േതാ� �െട കാർഡ് ഉടമ 
െ�ഡി�് കാർഡ്(കൾ) േമാ�ി�െ��ാൽ അത് േപാലീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ക�ം എഫ്
 ഐആർ സമർ�ി�ക�ം േവണം. കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ഒ� അധിക 
കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ആെര�ി�ം കാർേഡാ പിേ�ാ കര�മാ�ി 
��പേയാഗം െച�ാൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. 

c) ഉപേഭാ� പരിര�- അനധി�ത ഇലേ�ാണിക് ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കളിൽ 
ഉപേഭാ�ാ��െട ബാധ�ത പരിമിതിെ���ൽ സംബ�ി� 2017 �ൈല 06-െല 
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��(ആർബിഐ) ഉ�രവ് �കാരം, അനധി�ത െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ�� ഉപേഭാ� പരിര� ഉറ�ാ��തിന് ഒ� നയം 
�പകൽപന െച�ി��്. "ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാര നയം" എ�തിന് കീഴിൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ ഇത് അപ് േഡ�്  െച�ി��്. 
ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� സമീപന�ിെല �താര�ത, ന�ായ��ത എ�ീ തത��െള 
അടി�ാനമാ�ി��താണ് ഈ നയം

d) കാർഡ് ഉടമ വ�നാപരമായി �വർ�ി�ി�െ��ിൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് 
ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. വിേവക�ർ�മായ �� നൽകാെതയാണ് കാർഡ് ഉടമ 
�വർ�ി��െത�ിൽ, സംഭവി� എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ�് 
ബാധ�ത��ാേയ�ം. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ വ��മാ�ിയി�� �ര�ാ 
മാനദ��ൾ പി�ടരാൻ കാർഡ് ഉടമ പരാജയെ��ാൽ ഇത് ബാധകമാേയ�ാം. 

e) കാർഡ് ഉടമേയാേടാ ഏെത�ി�ം അധിക കാർഡ് ഉടമേയാേടാ അേന�ഷി�ാെത തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, ഒ� കാർഡിെ�േയാ പി�ിെ�േയാ ന�ം, േമാഷണം, 

��പേയാഗം എ�ിവെയ �റി�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ �സ�െമ�് ക��� 
ഏെതാ� വിവര�ം േപാലീസിേനാ മ�് �സ� അധികാരികൾേ�ാ നൽകിേയ�ാം.  

f) നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെല െമാൈബൽ ന�ർ ഉൾെ�െട�� 
ബ�െ�ടാ�� വിവര�ളിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ സി��ിെല നി��െട 
�തിയ�ം ����മായ ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ളിൽ �ചി�ി�ിരി�ണം. 
നി��െട െമാൈബൽ ന�ർ അട��� നിലവിെല ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ 
ഞ��െട േരഖകളിൽ അപ് േഡ�് െച�ണെമ�് �പാർശ െച��.

g) ''എസ്ബിഐ കാർഡ്  ചില കാർ�കളിൽ േകാം�ിെമ�റി ന�െ��/േമാ�ി�െ�� 
കാർഡ് ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് 
ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�േഡാ അെ��ിൽ കാലാകാല�ളിൽ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  തീ�മാനി�� ഏെത�ി�ം ഇൻ�റൻസ് ക�നിേയാ ആകാം പറയെ�� 
ഇൻ�റൻസ് നൽ��ത്. ഇ�ാര��ി�� ഏത് െ�യിം തീർ�ാ�ലി�ം 
ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ഉ�രവാദിയായിരി�ം, 
െ�യിം തീർ�ാ�ൽ കാരണമായി ഉയർ� ഒ� തർ��ി�ം എസ്ബിഐ കാർഡ്
 ഉ�രവാദിേയ ആയിരി�ി�. ഇൻ�റൻസ് നിബ�നക�ം വ�വ�ക�മായി 
ബ�െ�� ��തൽ വിവര�ൾ�് െവൽകം കി�ിെല േ�ാഷർ പരിേശാധി�ാേനാ 
www.sbicard.com റഫർ െച�ാേനാ നിർേദശി��.''

(h) ചില െ�ഡി�് കാർ�കളിൽ എസ്ബിഐ കാർഡ് േകാം�ിെമന് ററി എയർ ആ�ിഡന് റ് 
/ വ��ിഗത അപകട ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ��ത ഇൻ�റൻസ് 
ഒ� ��ാം ക�ി ഇൻ�റൻസ് ക�നിയാണ് നൽ��ത്. ഇ�മായി ബ�െ�� ഏത് 
െ�യിം െസ�ിൽെമന് റി��� ഉ�രവാദി���ം ��ത ക�ി�ാണ്. െ�യിം 
െസ�ിൽെമന് റ് �ലം ഉ�ാ�� ഒ� തർ��ൾ�ം എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ഉ�രവാദിയായിരി�ി�. എസ്ബിഐ കാർഡിന്, ഇൻ�റൻസ് ഇഷ� െച�� 
ക�ിെയ �ൻ��ി അറിയി�് നൽകാെത മാ�ാ��താണ്.

 ഇേ�ാ�� ഇൻ�റൻസ് ക�നി: ഒറിെയൻ്റൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ്.
7. െവളിെ���ൽ
 ഇ��ൻ ധനകാര� വ�വ��െട �വർ�ന�മത�ം �ിരത�ം 

െമ�െ����തിനാ�� ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിെ��ം റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് 
ഇ���െട�ം (ആർബിഐ) ഒ� സംരംഭമാണ് െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി. 
ബാ�ക�ം ധനകാര� �ാപന��ം ത�ിൽ വിവര�ൾ ൈകമാ��തിന് 
ഫല�ദമായ ഒ� സംവിധാനം �ദാനം െച�ാ�ം അ�വഴി വിവിധ �ാപന�ളിൽ 
നി�് മിക� െ�ഡി�് വ�വ�കൾ േനടാൻ കാർഡ് ഉടമകെള �ാ�രാ�ാ��� 
റിസർവ് ബാ�ിെ� �മ��െട ഭാഗമായാണിത്.

 ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് (ആർബിഐയിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് 
രജിസ് േ�ഷൻ േനടിയി��ത്) കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��. 

 കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� േരഖക�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 45-60 ദിവസ�ൾ��ിൽ ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻേഫാർേമഷൻ ക�നി�് നൽ�ം.

 ഒ� തർ���ായാൽ കാർഡ് ഉടമെയ �ടി�ിക�ാരനായി റിേ�ാർ�് െച��തി� 
��് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടികളിൽ ഉചിതമായ േഭദഗതികൾ 
വ��ം. എ�ി��ാ�ം ഇ�രം െവളിെ���ൽ/വിവരം �സി�െ���ൽ 
ഇ�െന ഉയർ�വ� തർ��ൾ അേന�ഷി�ാ�ം തീർ�ാ�ാ�ം ലഭി�� 
സമയെ� ആ�യി�ിരി�െമ��ം ��ിേ��താണ്. 

 കാർഡ് അ�ൗ�ക�െട ശരിയായ �വർ�നം, �ിരീകരണം, മ� അഡ്മിനിസ്
 േ��ീവ് േസവന�ൾ എ�ിവ�ായി ധനകാര� �ാപനം, െതാഴി�ടമ, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�മായി കരാറിേലർെ��ിരി�� ��ാം ക�ികൾ 
എ�ിവർ�് േപയ് െമ�ിെല വീ� ഉൾെ�െട�� കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��.

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� അെ��ിൽ അതിെ� ��് ക�നികൾ, സബ്
 സിഡിയറികൾ, അഫിലിേയ�കൾ �ടാെത/അെ��ിൽ അേസാസിേയ�കൾ 
എ�ിവ�െട വിവിധ ഉൽ����ം േസവന��ം വിപണനം െച��തി�ം വാ�ാനം 
െച��തി�മായി എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ഏെത�ി�ം േപര�്, സബ്
 സിഡിയറി, അഫിലിേയ�്  അെ��ിൽ അേസാസിേയ�് എ�ിവ�മാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിേ��ാം.

 എസ്ബിഐ കാർഡിെ� ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്.

�ധാന െറ�േല�റി വിവര�ൾ  
- ഇ��യി�ം വിേദശ�ം ഉപേയാഗി��തിന് കാർഡ് സാ�വാണ്. എ�ി��ാ�ം, 

േന�ാളി�ം ��ാനി�ം വിേദശ കറൻസി ഇടപാ�കൾ നട��തിന് ഇത് 
സാ�ത��ത�.

- ഇ���് �റ�് ഇടപാട് നട��തി�� കാർഡിെ� ഉപേയാഗം ആർബിഐ�െട 
എക് സ് േച�് കൺേ�ാൾ െറ�േലഷൻ�ം േഫാറിൻ എക് സ് േച�് മാേനജ് െമ�് 
ആ�്, 1999-ഉം ഉൾെ�െട�� ബാധകമായ നിയമ�ൾ �്അ��തമായിരി�ണം. 
ഇ�ർെന�്േ�ഡിംഗ് േപാർ��കളി�െട�� വിേദശനാണ� വ�ാപാരം അ�വദനീയമ�.  
എെ��ി�ം ലംഘന�ൾ ഉ�ാ�കേയാ ഇവ പാലി��തിൽ പരാജയെ��കേയാ 

െച�ാൽ, ശി�ാനടപടികൾ�് നി�ൾ വിേധയരാകാം. നി��െട വിേദശ വിനിമയ 
അർഹതെയ സംബ�ി�് നി��െട അംഗീ�ത ഡീല�മായി (എഡി) ബ�െ��ക.

- െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് എെ��ി�ം െ�ഡി�് ബാലൻസ് 
ഉെ��ിൽ, ഈ െ�ഡി�് ബാലൻസ് നി�ൾ�് തിരി� തരാൻ എസ്ബിഐ കാർഡിന്
  അവകാശ��്.

- വിേദശ �ാപന�ളിൽ നിേ�പം നട�കേയാ വിേദശ �ാപന�ൾ 
�ാപി�കേയാ േപാ�� �ലധന അ�ൗ�് ഇടപാ�കൾ�ായി പണമട�ാൻ/േപയ്
 െമ�കൾ നട�ാൻ ദയവായി െ�ഡി�് കാർ�കൾ ഉപേയാഗി��ത്. കാരണം, 
റിസർവ് ബാ�ിെ� മാ�ർ നിർേദശം - വിേദശെ� സം�� 
സംരംഭ�ിെല/�ർ�മാ�ം ഉടമ�തയി�� സബ് സിഡിയറിെല താമസ�ാ�െട 
േനരി�� നിേ�പം എ�തി� കീഴിൽ ഇ�രം ധനനിേ�പ മാർഗം അ�വദനീയമ�.

- ആർബിഐ മാ�ർ സർ�ലർ-താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� 
പലവക പണമട��കൾ സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ അ�സരി�്, േലാ�റി 
ടി��കൾ, ബഹിഷ് �ത/നിേരാധിത മാസികകൾ, �ട�ിയ നിേരാധിത ഇന�ൾ 
വാ��തി�ം �താ��ളിൽ പെ���ൽ, േകാൾ-ബാ�് േസവന�ൾ�് 
പണമട�ൽ േപാെല��വ�ം െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��ത് 
നിേരാധി�ിരി��. കാരണം അ�രം ഇന�ൾ�ായി/�വർ�ന�ൾ�ായി 
വിേദശനാണ�ം പിൻവലി��ത് അ�വദനീയമ�. ��തൽ വിവര�ൾ�ായി 
താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� പലവക പണമട��കൾ 
സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ പരിേശാധി�ക.

െ�ഡി�് കാർഡിെ� 
േപര്

 വാർഷിക ഫീസ് 
(�പ) ���ൽ ഫീസ് (�പ)

േഡാ�ര് സ് എസ്ബിഐ 
കാർഡ്

ശൗര� െസല�് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്

എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ൈ�ം അഡ�ാന് ന് െറജ് 2,999

1,499

1,499

250

2,999 (��െ� വർഷം 3 ല�േമാ 
അതിൽ ��തേലാ വാർഷിക െചലവ് 

െച�തിന് േമല്  ഒഴിവാ�ി)

1,499 (��െ� വർഷം 2 ല�േമാ 
അതിൽ ��തേലാ വാർഷിക െചലവ് 

െച�തിന് േമല്  ഒഴിവാ�ി)

1,499 (��െ� വർഷം 1.5 ല�േമാ 
അതിൽ ��തേലാ വാർഷിക െചലവ് 

െച�തിന് േമല്  ഒഴിവാ�ി)

250 (��െ� വർഷം 50,000 
അതിൽ ��തേലാ വാർഷിക െചലവ് 

െച�തിന് േമല്  ഒഴിവാ�ി)

ശൗര� എസ്ബിഐ 
കാർഡ്

എസ്ബിഐ കാർഡ് 
പൾസ്

ക�ാഷ്ബാ�് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്

സി��ി �ി�് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്

1,499

499

999

499

1,499 (��െ� വർഷം 2 ല�േമാ 
അതിൽ ��തേലാ വാർഷിക െചലവ് 

െച�തിന് േമല്  ഒഴിവാ�ി)

999 (��െ� വർഷം 2 ല�േമാ 
അതിൽ ��തേലാ വാർഷിക െചലവ് 

െച�തിന് േമല്  ഒഴിവാ�ി)

499 (��െ� വർഷം 1 ല�േമാ 
അതിൽ ��തേലാ വാർഷിക െചലവ് 

െച�തിന് േമല്  ഒഴിവാ�ി)

499 (��െ� വർഷം 1 ല�േമാ 
അതിൽ ��തേലാ വാർഷിക െചലവ് 

െച�തിന് േമല്  ഒഴിവാ�ി)

സി��ി �ി�് അഡ�ാന് ന്
 െറജ് എസ്ബിഐ 

കാർഡ്



 എസ്എംഎ�െട �ാസിഫിേ�ഷൻ സംബ�ി� ഉദാഹരണം:
 ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, �ടാെത ഈ തീയതി�് ��് 'അടേ�� �റ� �ക 
('എംഎഡി') ലഭി�ി�മിെ��ിൽ, അവസാന തീയതി�് േശഷം, അ�ൗ�ിെന എസ്എംഎ – 0 
ആയി പരാമർശി�ം.
പിഡിഡിയിൽ നി�് 30 ദിവസ�ിന�റം അതായത് 2021 ഏ�ിൽ 30-ന് അ�റം 
അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ-1 ആയി ടാഗ് 
െച�െ��ം.
സമാനമായി, പിഡിഡിയിൽ നി�് 60 ദിവസ�ിന�റം, അതായത് 2021 െമയ് 30-ന് 
അ�റം, അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ - 2 
ആയി ടാഗ് െച�െ��ം.

• നി�ിയ ആ�ി ('എൻപിഎ'):
 േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി���േപാെല അടേ�� മിനിമം �ക, േ��് െമ�ിൽ 

�ചി�ി�ിരി�� പിഡിഡിയിൽ നി�് െതാ�റ് (90) ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�മായി 
അട�ിെ��ിൽ, ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് നിഷ് �ിയ അസ�് ('എൻപിഎ') ആയി 
പരിഗണി�ം.
�ടാെത, ഒ� െസ�ിൽെമ�് അെ��ിൽ �നർ�പീകരണ �മീകരണം 
�േയാജനെ���ിയി�� ഏെതാ� അ�ൗ�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം. പലിശ 
�ടി�ിക�ം �ത�ം ��വനായി അടയ് ���വെര ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി 
തരംതിരി�ത് �ട�ം. െസ�ിൽെമ�ം �നർ�പീകരി� അ�ൗ�ക�ം ഒ� 
നവീകരണ�ിന് േയാഗ�മ�. അവസാനമായി, ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് 
എസ്ബിഐ കാർഡിെല എൻപിഎ എ�് ടാഗ് െച� ഒ� െ�ഡി�് കാർെഡ�ി�ം 
ഉെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെ� എ�ാ കാർ�ക�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം.

  ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി തരംതിരി��തി�� ഉദാഹരണം:
  ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി�� �കാര�� അടേ�� 
�റ� �ക പിഡിഡിയിൽ നി�് 90 ദിവസ�ി��ിൽ അതായത് 2021 �ൺ 
29-��ിൽ ഉപേഭാ�ാവ് �ർ�മാ�ം അട�ി�മിെ��ിൽ, വായ്പ നൽ��വർ 
െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി കണ�ാ�ം.

l)  േടൺ എറൗ�് ൈടം (TAT) ഏകീകരി��ം അംഗീ�ത േപയ് െമന് റ് സംവിധാന�ൾ 
�േഖന�� പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ�� ഉപേഭാ� ന�പരിഹാര�ം സംബ�ി� 
2019 െസ�ംബർ 20-െല RBI സർ�ലർ അ�സരി�്, പരാജയെ�� ഇടപാട് കാരണം 

എ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�ിെ��ിൽ േ��് െമ�ിെല 
��വൻ ഉ�ട��ം ശരിയാെണ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇത് അംഗീകരി�താെണ�ം 
കണ�ാ��താണ്. ഇ�രം വിവരം ലഭി�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
താൽ�ാലികമായി ചാർജ് പിൻവലി�ാം. �ടർ�� അേന�ഷണ�ൾ 
�ർ�ിയായതി� േശഷം ഇത് കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിെല ബാധ�തയാെണ�ിൽ 
�ടർ�� േ��് െമ�ിൽ ചാർജ് �നഃ�ാപി�െ��ം. 

h)  ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാരം: േമൽനടപടി�� എ�ാ പരാതിക�ം േനാഡൽ 
ഓഫീസർ, പിഒ ബാഗ് 28 - ജിപിഒ, ന� ഡൽഹി -110001 എ� വിലാസ�ിേലാ 
nodalofficer@sbicard.com എ� ഇെമയിൽ വിലാസ�ിേലാ അയ�ക

i)   ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ: എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 02 02
 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി 

േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക)  
 അെ��ിൽ: 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 എസ്ബിഐ െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡിന്: ഇ��യിൽ എവിെട നി�ം എസ്ബിഐ 

െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡ് െഹൽപ് ൈല�മായി ബ�െ��ക 
 എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 12 12 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ 

നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക) 
ബിഎസ്എൻഎൽ/എംടിഎൻഎൽ-ൽ നി�്: 1800 180 1295 /1860 500 1295

 കറസ് േപാ�ൻസ്: തപാൽ വഴി, ദി മാേനജർ -ക�മർ സർവീസസ്, എസ്ബിഐ 
കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, ഡിഎൽഎഫ് ഇൻഫിനി�ി ടേവർസ്, 
ടവർ സി, 12 ആം നില, േ�ാ�് 2, ബിൽഡിംഗ് 3, ഡിഎൽഎഫ് ൈസബർ സി�ി ���ാം 
- 122002 (ഹരിയാന) ഇ�� www.sbicard.com എ�തിേലേ�ാ പിഓ ബാഗ് 28- ജിപിഒ, 
ന� ഡൽഹി-110001 

 ഇമെയിൽ വഴി customercare@sbicard.com എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക
 െത�ായ വിൽ�ന�ം ശല�െ����മായി ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് ഉടമ�് 

ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താം – salesgrievance@sbicard.com
 കാർഡ് ഉടമ�് ഞ��െട െമാൈബൽ ആ�് / െവബ് ൈസ�് വഴി ഏ� 
 തർ��ം/അനധി�ത ഇടപാ�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴി�ം. അതെ��ിൽ, കാർഡ് 

ഉടമ�് തർ�ം/അനധി�ത ഇടപാട് സംബ�ി�് chargeback@sbicard.com എ� 
സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ്.

 െത�ായ വിൽ�ന�മാേയാ ശല�െ����മാേയാ ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ഈ സമർ�ിത െഹൽൈ��നിൽ ഞ�െള വിളി�ാം: 080-39356050

എസ് ബി ഐ കാർഡ് സ്  - ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം

1. *ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം
A. വാർഷിക ഫീ�ക�ം ���ൽ ഫീ�ക�ം
 എസ് ബി ഐ െ�ഡി�്  കാർഡിൽ (എസ് ബി ഐ കാർഡ്) വാർഷിക ഫീസ്, ���ൽ 

ഫീസ് എ�ിവ ബാധകമാണ്. വാർഷിക ഫീസ് 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം 
ബാധകമായ നി�തിക�ം ഉൾെ��� ഒ��വണെ� ചാർജാണ്. ���ൽ ഫീസ് 
എ�ാ വർഷ�ം ഈടാ��. 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം ബാധകമായ 
നി�തിക�മാണ് അതിൽ ഉൾെ��ിരി��ത്. ഈ ഫീ�കൾ ഓേരാ കാർഡ് ഉടമ�ം 
ഓേരാ വിധം കാർഡി�ം വ�ത��മായി�േ��ാം. ഇവ െ�ഡി�്  കാർഡിനായി 
അേപ�ി�� സമയ�് കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി��ത് അ�സരി�ായിരി�ം. 
ബാധകമായ� �കാര�� ഈ നിര�കൾ കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് 
േനരി�് ഈടാ�ം, ഈടാ�� മാസെ� കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ അത് ബി�ി�ക�ം 
െച�ം. �ാഥമിക കാർഡ് ഉടമ�് നൽകിയ അധിക കാർ�കൾ�് െവേ�െറ ഫീ�കൾ 
ഉ�ാകാം.

B. �ൻ�ർ പണ�ിെ� ഫീ�കൾ
 അടിയ�ര ഘ��ിൽ േദശീയ/അ�ാരാ� എടിഎ�കളിൽ നി�് പണം എ��ാൻ 

കാർഡ് ഉടമകൾ�് കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. അ�െന ഉ� പണം 
പിൻവലി��കൾ�് ഒ� ഇടപാട് ഫീസ് ഈടാ��താണ്. അത് അ�� േ��്
 െമ�ിൽ കാർഡ് ഉടമ�് ബി�െച�ക�ം െച�ം. േദശീയ എടിഎം ഇടപാ�കൾ�് 2.5% 
അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) അ�ാരാ� എടിഎം 
ഇടപാ�കൾ�് 2.5% അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) ഇടപാ� 
ഫീസ് ആയി ഈടാ��താണ്. ഇടപാ� ഫീസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�്
 സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ (��് അറിയെ��ി��ത് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്സ് ആൻഡ് േപയ്െമന് റ് സർവീസസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്) 
വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയമാണ്. �ൻ�റായി എ��� എ�ാ 
പണമിടപാ�കൾ�ം പണം പിൻവലി� തീയതി �തൽ അവ �ർ�മായി തിരി�ട�� 
തീയതി വേര�ം റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് ചാർ�ി� ത�ല�മായ ധനകാര� ചാർജ്
  (ചാർ�ക�െട െഷഡ�ൾ പരിേശാധി�ക) ഉ�ായിരി��താണ്.  

C. ക�ാഷ് േപയ് െമ�് ഫീ�കൾ
 കാർഡ് ഉടമകൾ�് തിരെ��� േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (എസ് ബി ഐ) 

ശാഖകളിൽ േപ-ഇൻ �ി�ിൽ അവ�െട  െ�ഡി�് കാർഡ് ന��ം �ക�ം 
േരഖെ���ി അത് �ാ�് കൗ�റിൽ നിേ�പി�െകാ�് അവ�െട എസ് ബിഐ 
െ�ഡി�് കാർഡ് �ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ഒ� തൽ�ണ േപയ് െമ�് അക്
 േനാളജ് െമ�് രസീത് കാർഡ് ഉടമ�് നൽ�ം. ഈ സൗകര�ം േസവന നിര�ായ ₹250 
+ ബാധകമായ നി�തികൾ�് ലഭ�മാണ്. െകവിബി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
ക�ർ ൈവശ� ബാ�ിെ� (െകവിബി) തിരെ��� ശാഖകളി�ം െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ക�ർ ൈവശ� ബാ�് (െകവിബി) ശാഖകളിൽ നട�� 
പണമിടപാ�കൾ�് നിര�കെളാ�ം ബാധകമ�.

D. ചാർ�കൾ
i. കാർഡ് ഉടമകൾ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നൽ�� നിർ�ി� 

േസവന�ൾ�ായി അെ��ിൽ തെ� കാർഡ് അ�ൗ�മായി ബ�െ��് കാർഡ് 
ഉടമ വ��� വീ�കൾ�ായി കാർഡ് ഉടമകൾ കാലാകാല�ളിൽ 
ബാധകമാേയ�ാ�� ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം നൽേക�താണ് 

ii കാർഡ് ഉടമകെള അറിയി�െകാ�്, കാലാകാല�ളിൽ ഏെത�ി�ം ചാർ�കേളാ 
ഫീ�കേളാ മാ��തിേനാ അെ��ിൽ ഉചിതെമ�് േതാ�� ഏെത�ി�ം �തിയ 

ചാർ�കേളാ ഫീ�കേളാ അവതരി�ി��തിേനാ ഉ�അവകാശം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിലനിർ��.

E. പലിശ രഹിത േ�സ് കാലാവധി
 വ�ാപാരി സമർ�ി�� െ�യി�കൾ�് വിേധയമായി പലിശരഹിത െ�ഡി�് 

കാലയളവ് 20 �തൽ 50 ദിവസം വെരയാകാം. എ�ി��ാ�ം, കഴി� മാസെ� 
ബാലൻസ് �ർ�മായി �ിയർ െച�ി�ിെ��ിൽ, അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ ഏെത�ി�ം 
എടിഎ�ിൽ നി�് പണം എ��ി�െ��ിൽ ഇത് ബാധകമ�.

F.  ധനകാര� ചാർ�കൾ 
 കാർഡ് ഉടമ തെ� ബാലൻസ് �ർ�മായി അടേ��തിെ��് തീ�മാനി�ാൽ, 

ഇടപാ� തീയതി �തൽ വീ�ാ� ഇഎംഐ തവണക�ൾെ�െട എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, 
കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ പണ�ി�ം അവ തിരി�ട��� വെര മാസാ� 
പലിശ നിര�ിൽ ധനകാര� ചാർ�കൾ അടേ��ിവ�ം. 

  േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടയ് േ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ് െമ�ം േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ് െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

  ധനകാര� ചാർ�ക�െട നിലവിെല നിര�് ഇടപാ� തീയതി �തൽ �തിമാസം 3.50% 
[�തിവർഷം 42%] വെരയാണ്, ഇത് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് 
ലിമി�ഡ് (എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ) െ� വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ി� 
വിേധയ�മാണ്. ധനകാര� ചാർ�കൾ, അടയ് േ��താെണ�ിൽ, ബാധകമായ 
നി�തികൾ�് വിേധയമാണ്, കാർഡിെല �ടി�ിക �ർ�മായി അട���വെര 
കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് അത് െഡബി�് െച�െ��ം. കാർഡ് ഉടമ 
ബാലൻസ് േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ാതിരി�ാൻ 
തീ�മാനി�ാൽ എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, �െട കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ 
പണ�ി�ം അടയ് േ�� ധനകാര� ചാർ�ിെ� �റ� �ക ബാധകമായ 
നി�തികൾ �ടാെത 25 �പയായിരി�ം.

a.  �ൻ�ർ പണ�ിേ��� ധനകാര� ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തൽ പണമട�ൽ 
�ർ�മായി െച���വെര ബാധകമാണ്.

 ഉദാഹരണം 1 - കാർഡ് േ��് െമ�്  തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 15-ന് 
 2019 �ൺ 16 �ം 2019 �ൈല 15 �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാട്
1.  5000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ - 2019 �ൺ 20 ന്
2.  7000 �പ�െട പണം പിൻവലി�ൽ - 2019 �ൈല 10 ന്
 2019 �ൺ 15 െല േ��് െമ�ിൽ നി�് ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� ക��ക, 

എ�ിൽ ഇടപാ�ക�െട 12,000 �പ�ം 7,000 �പ ക�ാഷ് പിൻവലി�ലിന് ബാധകമായ 
നിര�ി�� 5 ദിവസെ� ധനകാര� ചാർ�ക�ം കാണി�� �ൈല 15 െല േ��്
 െമ�് കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ആഗ�് 5 അഥവാ േ��് െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക അടയ് േ����്. നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക�� ഏെതാ� േപയ് െമന് �ം, ആദ�ം നി��െട �ടി�ിക�� മിനിമം �ക 
{െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീ�ം ചാർ�ക�ം + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}, പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) എ� �മ�ിലായിരി�ം �ിയർ െച�ക എ�ത് ദയവായി ��ി�ക.  
പലിശ രഹിത �ടി�ിക ചി�റ ബാലൻസിന് െറ േകസിൽ ഒഴിെക, ഇതിൽ ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തലാണ് ഈടാ�ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ��െ� 
േ��് െമ�് തീയതി�തൽ ഈടാ�ം.

 േ��് െമ�് �ടി�ികയിൽ ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��് െമ�ിൽ 
നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം വരാതിരി�ക�ം േ��് െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് 
�ടി�ിക േപയ് െമന് റിന് െറ അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം 
െച�ാൽ, ഇ�രം ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്  2019 
 ജ�വരി 3 �ം 2019 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
1.  2019 ജ�വരി 5 ന് 10,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2.  2019 ജ�വരി 15 ന് 30,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ��കൾ
 2019 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 40,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. േ��്െമ�് �ടി�ികയിൽ 
ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��്െമ�ിൽ നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം 
വരാതിരി�ക�ം േ��്െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് �ടി�ിക േപയ്െമന് റിന് െറ 
അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം െച�ാൽ, ഇ�രം 
ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 എ�ാ മാസ�ം മിനിമം േപയ് െമ�് മാ�ം നട�ിയാൽ തിരി�ട� വർഷ�േളാളം 
നീ�നിൽ�ം, തത്ഫലമായി നി��െട �ടി�ിക ബാലൻസിന്  പലിശ 
അട�െകാ�ിരി�ക�ം െചേ��ിവ�ം.  ഉദാഹരണ�ിന്, 5,000 �പ�െട 
ഇടപാടിന് മിനിമം മാസാ� �ടി�ിക �ക (ഓേരാ മാസ�ം 200 �പ മിനിമം 
�കയായി�്) അട�ാൽ, െമാ�ം �ടി�ിക ��വനായി അട�തീരാൻ 44 മാസം വെര 
എ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 2-ന്
 2019 മാർ�് 3 �ം 2019 ഏ�ിൽ 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  2019 മാർ�് 5 ന് 500 �പ�െട വാർഷിക ഫീസ്
(2)  2019 മാർ�് 5 ന് 90 �പ�െട ബാധകമായ നി�തികൾ
(3)  2019 മാർ�് 15 ന് 6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2019 മാർ�് 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��് 

ക��ക, 6,590 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ഏ�ിൽ 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ഏ�ിൽ 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ മിനിമം അടയ് േ�� �ക 415 �പ, (െമാ�ം �ടി�ിക�െട 5%) + 
ബാധകമായ നി�തിക�ം 2019 ഏ�ിൽ 22 ന് അട��െവ�് ക��ക, െതാ��� 
ദശാംശ�ിേല�് കണ�ാ�ം, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. 

 ഫല�ദമായ നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആയി കണ�ാ�ക, ധനകാര� ചാർജ് 
കണ���ൽ ഇനി�റ�� രീതിയിൽ ആയിരി�ം:

 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 �പ
 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 90 �പ�െട ബാധകമായ 

നി�തിയിൽ: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 �പ
 38 ദിവസേ��� (മാർ�് 15 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 6000 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:  
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 �പ
 11 ദിവസേ��� (ഏ�ിൽ 22 �തൽ െമയ് 2 വെര) 6,175 �പ�െട ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 �പ
 ചാർ� െച� െമാ�ം പലിശ: 373.10 �പ
 2019 ഏ�ിൽ 3 �തൽ 2019 െമയ് 2 വെര കാർഡ് ഉടമ ഒ� ഇടപാ�ം നട��ിെ��് 

ക��ക, �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം 
ചാർ�ക�ം, ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം െമയ് 2 തീയതിയിെല േ��്
 െമ�ിൽ െമാ�ം �ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം. 

 േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടേ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടേ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ്െമന് �ം േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ്െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

 ഉദാഹരണം 4: കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2018 ഡിസംബർ 3-�ം 2019 ജ�വരി 2-�ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  2018 ഡിസംബർ 15 ന് 500 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2)  2018 ഡിസംബർ 20 ന് 600 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2018 ഡിസംബർ 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇ� എ� 

ക��ക, 1100 �പയെട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ജ�വരി 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം, െമാ�ം അടയ് േ�� �ക 1100 �പ. കാർഡ് ഉടമ 2019 ജ�വരി 22 
അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക 
�തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. 

 2019 ജ�വരി 22 ന് കാർഡ് ഉടമ 500 �പ�െട ഭാഗിക േപയ് െമ�് മാ�േമ 
നട��� എ� ക��ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. ഫല�ദമായ 
നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആെണ�് കണ�ാ�ി ധനകാര� ചാർജ് കണ���ൽ 
ഇ�റ�� �കാരമായിരി�ം 

 38 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 15 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 �പ
 33 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 20 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 �പ
 12 ദിവസേ��� (ജ�വരി 22 �തൽ െഫ�വരി 2 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ=52.93 �പ
 2019 െഫ�വരി 3-�ം 2019 മാർ�് 2- �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  652.93 �പ�െട ആരംഭ ബാലൻസ്-2019 െഫ�വരി 3-ന്
2)  1000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ-2019 െഫ�വരി 5-ന്
3)  3000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ- 2019 െഫ�വരി 15-ന് 
 2019 െഫ�വരി 2 െല േ��്െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് 652.93 �പ 

ആെണ�് ക��ക, കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ 
നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ ��വൻ േപയ് െമ�ം െഫ�വരി 15 ഓെട, അഥവാ േപയ് െമ�് െചേ�� 
അവസാന തീയതി��ിൽ െചയ് െത� ക��ക. 3.50% ഫല�ദമായ നിര�ായി 
കണ�ാ�ി, ധനകാര� ചാർജ് കണ����കൾ ഇനി�റ�� �കാരമായിരി�ം:

 12 ദിവസേ��് (െഫ�വരി 3 �തൽ െഫ�വരി 15 വെര) 652.93 ബാലസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ= 9.02 �പ
 �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം, 

ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം മാർ�് 2 തീയതിയിെല േ��്െമ�ിൽ െമാ�ം 
�ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം.

G. ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർ�കൾ
• േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക �ക�് ചാർ�ി�
• 500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 400 �പ
• 1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 750 �പ
• 10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 950 �പ
• 25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 1,100 �പ
• 50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ
 �ടർ�യായി ര�് ൈസ�ി�കളിൽ, അവസാന തീയതി��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക 

�ക (എംഎഡി) അട�ാതി��ാൽ ഒ� ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി  100 
�പ അധികം ഈടാ�ം.

 എംഎഡി �ിയറാ��ത് വെര ഓേരാ േപയ് െമന് റ് ൈസ�ിളി�ം ഈ ചാർജ് 
ഈടാ��ത് �ട�ം.

 ഉദാഹരണം 1- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി- എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2016 ജ�വരി 3 �ം 2016 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  5,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ- 2016 ജ�വരി 5 ന്
(2)  5,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ - 2016 ജ�വരി 15 ന്
 2016 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 10,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 
കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 
 2016 െഫ�വരി 22 നകം കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� മിനിമം �കേയാ അതിൽ 

��തേലാ േപയ് െമ�് െച��ിെ��ിൽ, 750 �പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 
10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� േപയ് െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് േ��്െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2 ന്. 2016 െഫ�വരി 3 
�ം 2016 മാർ�് 2 �ം നട� ഇടപാട്

1.  2000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൾ - 2016 െഫ�വരി 8 ന്
2.  2500 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ 2016 െഫ�വരി 19 ന് 
 2016 െഫ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 4500 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� മാർ�് 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 മാർ�് 22 അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 2016 മാർ�് 22 നകം കാർഡ് ഉടമ ഒ� േപയ്െമന് �ം നട�ിയി�ിെ��ിൽ, 750 
�പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� 
േപയ്െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് െസപ് �ംബർ 3-�ം ഒക് േടാബർ 2-�ം ഇടയിൽ
(1)  9400 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - െസപ്�ംബർ 5-ന്
 െസപ് �ംബർ 2-െല േ��് െമന് റിൽ നി�് �ൻകാല ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��ിൽ, 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� ഒക് േടാബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 9400 �പ െമാ�ം 
�ടി�ികയായി കാണി�ം. കാർഡ് ഉടമ ഈ �ടി�ിക�ായി ഒേ�ാബർ 22-ഓെട, 
അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം 
അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. 
കാർഡ് ഉടമ 9400 �പ�െട �ടി�ിക ഒക് േടാബർ 22-േനാ അതിന് �േ�ാ ��വനാ�ം 
അട��.

 ഇടപാട് നട�ത് ഒക് േടാബർ 3-�ം നവംബർ 2-�ം ഇടയിൽ 
(1)  5000 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 5-ന്
(2)  5000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� നവംബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 10,000 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് ��െ� ൈസ�ിളിൽ നട�ിയ 
ഇടപാടിന് വ�ാപാരിയിൽ നി�� 9400 �പ�െട ഒ� റീഫ�് നവംബർ 10-ന് 
ലഭി��. ഈ റീഫ�് �ക െമാ�ം �ടി�ിക �കയിൽ വകയി��ം. കാർഡ് ഉടമ 
�ടി�ിക�ായി നവംബർ 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. റീഫ�ിൽ നി�് ലഭി�� െ�ഡി�് �ക മിനിമം 
�ടി�ിക �കേയ�ാൾ ��തലായതിനാൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് താമസി�� േപയ്

 െമന് റ് ചാർജ് ഈടാ�ി�.
 ഉദാഹരണം 4- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് ജ�വരി 3-�ം െഫ�വരി 2-�ം ഇട�് 
(1)    4500 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ജ�വരി 5-ന്
(2)   6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ജ�വരി 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� െഫ�വരി 2-െല േ��് െമന് റ് 10,500 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ ൈസ�ിളിൽ ഈടാ�ിയ േപയ് െമന് റ് 
ഡിേസാണർ ഫീസിന് െഫ�വരി 10-ന് 500 �പ�െട ഒ� റീഫ�് ലഭി��. കാർഡ് 
ഉടമ �ടി�ിക�ായി െഫ�വരി 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. എസ് ബി ഐ കാർഡ് �ട�ിെവ� റിേവഴ് സലിൽ 
നി�് ഉളവാ�� െ�ഡി�് �ക, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�. കാർഡ് 
ഉടമ െഫ�വരി 22-േനാ അതി� �േ�ാ മിനിമം �ടി�ിക �കേയാ അതിലധികേമാ 
അട�ിെ��ിൽ, താമസി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി 950 �പ ഈടാ�ം. (10,000 
�പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര 950 �പ). 

H. ഓവർ ലിമി�് ഫീ�കൾ
 ഒ� േസവനസ��താ �ചനയായി, ഇേ�ണൽ േപാളിസി, ഇടപാ�മായി ബ�െ�� 

േയാഗ�ത, ഉപേഭാ� െ�ാൈഫൽ, ഉപേഭാ� സ�തം എ�ിവ�് വിേധയമായി, 
ഓവർലിമി�് ഇടപാ�കൾ�്  എസ്ബിഐ കാർഡ് അംഗീകാരം നൽകിേയ�ാം. 
�ടി�ിക�� �ക െ�ഡി�് പരിധി കവി��െവ�ിൽ, െ�ഡി�് പരിധി കവി�� 
ആദ� ഇടപാട് �ക�െട 2.5% അെ��ിൽ 600 �പ, ഇവയിൽ ഏതാേണാ ഉയർ�ത്, 
അത് ഈടാ��താണ്. എസ്ബിഐ കാർഡ് �മ�� ഏെത�ി�ം ഫീ�കേളാ 
നിര�കേളാ പലിശേയാ കാരണം െ�ഡി�് പരിധി കവി�� സാഹചര��ി�ം ഈ 
ഫീസ് ബാധകമായിരി�ം. ഓേരാ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�ം ഒ� തവണ മാ�േമ 
ഓവർലിമി�് ഫീസ് ഈടാ�. സ��ം െ�ഡി�് കാർഡിൽ ഓവർലിമി�് സൗകര�ം 
ഏർെ���ാൻ  കാർഡ് ഉടമ നൽ�� സ�തം, അേത അ�ൗ�ിന് കീഴി�� 
കാർഡ് ഉടമ�െട ൈകവശ�� എ�ാ െ�ഡി�് കാർ�കളി�ം �സ് �ത സൗകര�ം 
സ�യേമവ  ഏർെ���ം.

I. േപയ് െമ�് നിരസന ഫീ�കൾ
 ഒ� േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസിെ� കാര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് േപയ് െമ�് 

�ക�െട 2% േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസായി ഈടാ�ം, എ�ാൽ മിനിമം ചാർജ് 500 
�പയാണ് 
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J. മ�് ചാർ�കൾ:
• കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ ഫീസ്: 100/- �പ - 250/- �പ (Aurum കാർഡിന് 1,500/- �പ) 
• െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്: 100 �പ 
• വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ്: 3.5% (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ 

കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് മാ�ം) 
 വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഇ��ൻ �പയിേല�് മാ��തി� ഉപേയാഗി�� വിനിമയ 

നിര�് തീ�മാനി��ത് വിസ/മാ�ർകാർഡാണ്, സാഹചര�മ�സരി�്, എസ്ബിഐ 
കാർ�മായി ഇടപാട് തീർ�ാ�ിയ തീയതിയിൽ-അത് ഇടപാട് നട�ിയ അേത തീയതി 
ആയിരി�ണെമ�ി�- അവർ നിയ�ി�� വിനിമയ നിര�ിെന 
അടി�ാനമാ�ിയായിരി�ം ഇത്. വിസ/മാ�ർകാർഡ് പ�ി�, ഇ��ൻ �പയാ�ി 
മാ�ിയ �കയിൽ വിേദശ കറൻസി ഇടപാ� ഫീസ് ബാധകമാ�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, 
ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

• ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി പരിവർ�ന മാർ�്അപ് ഫീസ്: 3.50% (എലീ�്¬ & 
ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
മാ�ം) (1,000 �പയിൽ ��തേലാ അതിന് �ല�േമാ ആയ ഇടപാ�കൾ�് മാ�ം) 
അ�ാരാ� �ല�് ഇ��ൻ കറൻസിയിൽ നട�ിയ, അെ��ിൽ ഇ��യിൽ 
�ിതിെച�� എ�ാൽ വിേദശ�് രജി�ർ െച� വ�ാപാരികളിൽ നട�ിയ എ�ാ 
ഇടപാ�ക�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് 
കറൻസി കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

•  റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് 99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

• എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�ക�െട�ം േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് : 199 �പ

K.  ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ:
 ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ ഓഫർ ഉപേഭാ�ാവിെന മ�് ബാ�് െ�ഡി�് കാർ�ക�െട 

�ടി�ിക എസ്ബിഐ െ�ഡി�് കാർഡിേല�് �ാൻസ്ഫർ െച�ാ�ം ഒ�മിേ�ാ 
ഇഎംഐകളാേയാ തിരി�ട�ാ�ം അ�വദി��

2. *പരിധികൾ
 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ആ�രിക െ�ഡി�് മാനദ�ം 

അടി�ാനമാ�ിയാണ്  കാർഡ് ഉടമക�െട െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം 
നി�യി�ി��ത്  (ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം �ാഥമിക അ�ൗ�് ഉടമക�െട 
അേത പരിധി ആയിരി�ം). കാർഡ് െഡലിവറി സമയ�് ഈ പരിധികൾ കാർഡ് 
ഉടമെയ അറിയി��താണ്. െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം ഓേരാ േ��് െമ�ി�ം 
കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി�ം. സ് േ��് െമ�് �റെ��വി�ി� സമയ�് ലഭ�മായ െ�ഡി�് 
പരിധി (അതായത് ഉപേയാഗി�ാൻ ലഭ�മായ െ�ഡി�് പരിധി) േ��് െമ�ിെ� ഭാഗമായി 
നൽ��താണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച���ം ആ�രിക മാനദ��ൾ 
അടി�ാനമാ�ി കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�കേയാ �റ�കേയാ 
െച���മാണ്. െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ണെമ�് ആവശ��� െ�ഡി�് ഉടമകൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിേനാട് എ�തി ആവശ�െ��ക�ം വ�മാനം ��ാവി�� 
സാ��ിക േരഖകൾ നൽേക��മാണ്. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ തെ� 
�ർ�മായ വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�ം നൽകിയ �തിയ േരഖകൾ 
അടി�ാനമാ�ി�ം കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ിേയ�ാം.

3. *ബി�ിം�ം േ��് െമ�ം
a) ഈ കാലയളവിൽ കാർഡ് സജീവമാെണ�ിൽ, അവസാന േ��് െമ�ി� േശഷം 

കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച� േപയ് െമ�ക�ം കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച� ഇടപാ�ക�ം കാണി�� ഒ� �തിമാസ േ��്
 െമ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമ�് അയ�ം. 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ�കിൽ േരഖകളി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് 
കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഇടപാ�ക�െട ഒ� േ��് െമ�് അയ�കേയാ �ൻ��ി 
നി�യി� തീയതിയിൽ േരഖയി�� ഇെമയിൽ ഐഡിയിേല�് ഇെമയിൽ വഴി സ് േ��്
 െമ�് അയ�കേയാ െച�ം.  

b) െ�ഡി�് കാർഡ് സ് കാർഡ് ഉടമ�് ഒ� റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് സൗകര�ം നൽ��. 
സ് േ��് െമ�ിൽ �ി� െച� അടയ് േ�� മിനിമം �ക മാ�ം അട�ാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
തിരെ���ാം. േ��് െമ�ിൽ തെ� �ി� െച�ി�� അടയ് േ�� തീയതി�കം 
ഇ�രം േപയ് െമ�് നടേ���മാണ്. ബാലൻ�ടി�ിക �ടർ�� 

 േ��്െമന് �കളിേല�് �േ�ാ� െകാ�േപാകാ��താണ്. െമാ�ം അടയ് േ�� 
�കേയാ അടയ് േ�� മിനിമം �ക�്  �കളി�� �ക�െട എ� ഭാഗേമാ അട�ാൻ 
കാർഡ് ഉടമ�് തിരെ���ാ���മാണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധിയിൽ 
കവി� �ടി�ികേയാെടാ�ം, ��െ� േ��് െമ�കളിൽ അട�ാ� മിനിമം �ക 
കാർഡ് ഉടമ�െട നിലവിെല അടയ് േ�� മിനിമം �കയിേല�് േചർ�ം.

 െമാ�ം അടയ് േ�� �ക�െട 5 ശതമാനേമാ 200 �പേയാ ആയിരി�ം (ഏതാേണാ 
വ�ത്) അടയ് േ�� മിനിമം �ക, �ടാെത ബാധകമായ നി�തിക�ം ഇഎംഐ�ം 
(ഇഎംഐ ഉ� ഉൽ����െട കാര��ിൽ മാ�ം). ക�ാഷ് പരിധിേയാ െ�ഡി�് 
പരിധിേയാ അധികമായാൽ ഓവർ ലിമി�് (ഒവിഎൽ) �ക എംഎഡി (അടയ് േ�� 
മിനിമം �ക) യിൽ ഉൾെ����താണ്. പഴയ േ��് െമ�കളിെല ഏെത�ി�ം 
അട�ാ� മിനിമം �ക ഉെ��ിൽ അ�ം അടയ് േ�� മിനിമം �കയിൽ 
ഉൾെ����താണ്. 

c) കാർഡ് �ടി�ികയിേല�് നട�ിയ േപയ് െമ�കൾ ലഭി�തായി �ടർ�� േ��്
 െമ�കളിൽ കാണി��താണ്. ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് സംബ�ിേ�ാ 
നി�തിക�മായി ബ�െ��� മേ�െത�ി�ം കാര�ം സംബ�ിേ�ാ ഉ� എ� 
തർ��ം േ��് െമ�് �റെ��വി�� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ൾ�കം െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇഷ� െച�വെര അറിയി�ിരിേ��താണ്

d) കാർഡ് ഉടമ�െട കാർഡ് �ടി�ിക�് ലഭി�� േപയ് െമന് �കൾ വകയി���ത്, 
�ടി�ിക�� മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 
ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് 

അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ 
ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് 
എ� �മ�ിലാണ്. 

 ആവശ�മായ ജിഎസ്ടി കം�യിൻ�കൾ എ��ാൻ െ�ഡി�് ഇഷ� െച�വെര 
�ാ�മാ��തിന് �ത��ം കാേലാചിത�മായ വിവര�ൾ നൽകാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
ഉ�രവാദി���്, ഇത് െ�ഡി�് കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ നിർമി� സൈ�ക�െട 
ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് എ��ാൻ കാർഡ് ഉടമെയ �ാ�മാ�ം. കാർഡ് ഉടമ 
നൽ�� െത�ായ വിവരം �ലം അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ�െട ഭാഗ� നി�� 
ഏെത�ി�ം ���ികേളാ വീ�കേളാ �ലം കാർഡ് ഉടമ�് ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് 
ന�മാ�കേയാ അെ��ിൽ ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് ലഭി��തിന് കാലതാമസം 
വരികേയാ െച�ാൽ കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ ഉ�രവാദിയായിരി�ി�.

e) താെഴ െകാ�� ഏത് രീതിയി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ിേല�� േപയ് െമ�കൾ 
ആകാ��താണ്:

 www.sbicard.com േല�് േലാഗിൻ െച�ക�ം െന�് ബാ�ിങ് അെ��ിൽ നി��െട 
എസ്ബിഐ എടിഎം കം െഡബി�് കാർഡ് �േഖന േപയ്െമ�് നട�ാൻ േപയ് െന�് 
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി��തി�െട.

 േ��് െമ�ിെ� പിറകിൽ നൽകിയിരി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് െചേ�ാ 
�ാഫ്േ�ാ അയ��ത് വഴി.  

 നി��െട നഗര�ി��േതാ േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട ഏെത�ി�ം നി�� 
�ാ�ി��േതാ ആയ എസ്ബിഐ കാർഡ് േ�ാ�് േബാക് സിൽ െചേ�ാ �ാഫ്േ�ാ 
ഇ��ത് വഴി.

 െച�്/�ാഫ്�് "എസ്ബിഐ കാർഡ്  ന�ർ xxxxxxxxxxxxxxxx" േല�് 
അട�ാനാ��തായിരി�ണം.

 എൻഎസിഎ�് (NACH): ചില തിരെ��� നഗര�ളിൽ നാഷണൽ ഓേ�ാമാ�ഡ് 
�ിയറിംഗ് ഹൗസ് (എൻഎസിഎ�്) വഴി േപയ് െമ�കൾ നട�ാ��താണ്.

f) ബിൽ �ടി�ിക�െട േപയ്െമ�കൾ നട��തിന് വിവിധ രീതികൾ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  വാ�ാനം െച��. അവ �തിമാസ േ��് െമ�ിെ� പിൻഭാഗ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  െവബ് ൈസ�ി�ം വിവരി�ി��്.

 കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് ൈക��� ഏത് �ൻ�ർ �ക�ം ഭാവിയിെല 
െചലവഴി��കളിേല�� �ൻ�ർ �കയായി കണ�ാ��താണ്. അത് ഏെത�ി�ം 
ചാർ�കൾ/ഫീ�കൾ�ായി വകയി���ത�.

g) ബി�ിംഗ് തർ��ൾ: ഇടപാ� തീയതി�െട 25 ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമ 
െപാ��േ��കൾ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി�ക�ം അത് ശരിയാണ് 

j)  ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം റിേവഴ് സ് െച��ത് ഉൾെ�െട��, SBI കാർഡ് ആരംഭി�� 
റിേവഴ് സ�കൾ, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�, അത് ഇേ�ാഴെ� 
ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�� െ�ഡി�ായി പരിഗണി�ം.

 �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� തീയതികള�ില്  �ാബല��ിലായ റീഫ�് 
െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് ഉളവാ�� ഏെതാ� 
െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് നടേ�� തീയതി�് 
��് െ�ഡി�് െച�കയാെണ�ിൽ, ആ �ക േപയ് െമന് റായി പരിഗണി�ം.

 നിലവിെല ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� ഇടപാ�ക�െട �ാബല��ി�� 
തീയതിയി�� റീഫ�് െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് 
ഉളവാ�� ഏെതാ� െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് 
നടേ�� തീയതി�് ��ാണ് െ�ഡി�് െചയ് തെത�ിൽ േപാ�ം ആ �ക േപയ് െമന്
 റായി പരിഗണി�ി�.

k) എസ്എംഎ & എൻപിഎ
•  �േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ'): 
 െറ�േല�റി ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിെ� ഭാഗമായി, ഒ� ഉപ-അസ�് വിഭാഗം 

��ി�് അ�ൗ�ിെല �ാരംഭ സ�ർ�ം തിരി�റിേയ� ആവശ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡിന് ഉ�്, താെഴ�� പ�ികയിൽ നൽകിയിരി��ത് �കാരം ��് 
ഉപവിഭാഗ�ൾെ�ാ�ം '�േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ') ആണ് ഈ 
ഉപ-അസ�് വിഭാഗം. െ�ഡി�് കാർ�കൾ "റിേവാൾവിംഗ് സൗകര��ൾ ഒഴിെക�� 
വായ്പകൾ" ആയി കണ�ാ��.

   

െഡബി�് െച� പണം നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ SBI കാർഡ് തിരി�് 
നൽ��ിെ��ിൽ ബാധകമായ േക�കളിൽ, പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ സംബ�ി�് 
കാർഡ് െന�് വർ�കളിൽ നി�് ലഭി�� അ�രം �ിരീകരണ�ിന്
 െറ/വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ, േമൽ�റ� സർ�ലറിെല വ�വ�കൾ 
�കാരം ഉപേഭാ�ാവിന് ന�പരിഹാരം നൽ��തായിരി�ം.

4. *  തിരി�ടവിൽ വ��� വീ�
 തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയാൽ, കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഏ� �ടി�ിക�ം 

തീർ�ാ��തിന് േവ�ി തപാൽ, ഫാക് സ്, െടലേഫാൺ, ഇെമയിൽ, എസ്എംഎസ്, 
�ടാെത/അെ��ിൽ ഓർ�െ���ാ�ം �ടർനടപടികെള��ാ�ം �ടി�ിക 
പിരിെ���ാ�ം ��ാം ക�ിെയ നിേയാഗി�ക എ�ീ മാർ��ളി�െട കാർഡ് 
ഉടമ�് കാലാകാല�ളിൽ �ടി�ിക അട�വാൻ ഓർ�െ����കൾ 
അയ��താണ്. അ�െന നിേയാഗി�െ��� ഏെതാ� ��ാം ക�ി�ം കടംപിരിവ് 
സംബ�ി� എ�ാ െപ�മാ�����ം �ർ�മായി പാലി�ിരിേ��താണ്.

 ആർബിഐ യിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് രജിസ് േ�ഷൻ കര�മാ�ിയി���ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ� അംഗമായിരി�ക�ം െച�� ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� വീ� �ാ�സ് 
റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��്, കാർഡ് ഉടമ�് ഞ�ൾ േനാ�ീസ് നൽ��താണ്. ഒ� 
കാർഡ് ഉടമ തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയതായി റിേ�ാർ�് െച�െ��തിന് േശഷം തെ� 
�ടി�ികകൾ തീർ�കയാെണ�ിൽ, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നിയിൽ നി�ം �ടി�ിക�ാരൻ �ാ�സ് പിൻവലി��താണ് 
എ� കാര��ം ��ി�ക. ഇ�രം മാ��ൾ ഉപേഭാ�ാവിെ� െ�ഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ 
�തിഫലി�ാൻ 45-60 ദിവസ�ൾ എ�േ��ം.

 െ�ഡി�് കാർഡ് സൗകര��െള നിയ�ി�� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം 
സ�ിെമ�റി/ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം ബാധകമായിരി�ം. 

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, കാർഡ് ഉടമ�െട ഡാ� ഓേരാ മാസ�ം നിർ�ി� 
േഫാർമാ�ിൽ ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് സമർ�ി��. സമർ�ി�� 
ഡാ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി 30 ദിവസ�ി��ിൽ അവ�െട 
െസർവറിേല�് അപ് േലാഡ്  െച��താണ്.

 കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� െമാ�ം �ടി�ിക, �ാബല��ി���ം എ�ാൽ കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ ഇനി�ം ചാർജ് െച�ാ��മായ ചാർ�കൾ ഉൾെ�െട, �ാഥമിക 
കാർഡ് ഉടമ പാ�രാ�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�ാൽ െപെ��് അടയ്
 േ��താ���ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് �ർ�മായി അടയ് േ���മാണ്, 
അേതാെടാ�ം കാർഡ് അ�ൗ�് ഉടൻതെ� റ�ാ�െ����മാണ്. �ാഥമിക കാർഡ് 

ഉടമ�െട സ��ിൽ നി�ായിരി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ി�� �ടി�ിക തീർ�വാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ എ�ാ െചല�കൾ�ം, ലീഗൽ ഫീ�ം ഈ �ടി�ിക 
തിരി�പിടി�വാൻ വ� െചല�ക�ം അട�ം, ഉപേയാഗിേ��ത്. �ടി�ിക അടവ് 
തീർ�ാകാ�ിടേ�ാളം, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് നിലവി�� നിര�് െവ�് 
ധനകാര� ചാർജ് ഈടാ��ത് �ടരാൻ അവകാശ��ായിരി�ം.

5. കാർഡ് ഉടമ�ത അവസാനി�ി��ം റ�ാ��ം
a) എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് എ�തി അറിയി�ിേ�ാ, എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് 

ൈലനിൽ വിളിേ�ാ, ഒ�ം കാർഡ്(കൾ) േകാേണാ�േകാൺ �റി�് കാർഡ് ഉടമ�് ഏ� 
സമയ�ം കരാർ അവസാനി�ി�ാ��താണ്. ആഡ് ഓൺ കാർ�കൾ ഉൾെ�െട 
എ�ാ കാർ�ക�ം എ�� അേപ� െകാ��് അവസാനി�ി�ാ��താണ്. 
സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ ഒ� കാർഡ് ഉടമ�് െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ് ഉെ��ിൽ, അ�രം െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �ക�െട �ല� �ല�ം 
സ�യേമവ േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, �ടാെത മെ��ാ 
�ടി�ികകൾ�െമാ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്. കാർഡ് 
അ�ൗ�ിേല�� എ�ാ �ടി�ിക�ം അട�കഴി�ാൽ അവസാനി�ി�ൽ 
�ാബല��ിൽ വ�ം. വാർഷിക, േച��തി��, ���ൽ ഫീ�കൾ 
ആ�പാതികാടി�ാന�ിൽ തിരി�് നൽ��ത�.

 ഉദാഹരണം - സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാ�� െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ്: -1000

 സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ, -1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് ബാലൻസ് 
സ�യേമവ 250 �പ�െട േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, അതായത് 
1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �കൾ   X ഓേരാ റിവാർഡ് േപായിന് റി�ം 0.25 �പ 
(ഈ പരിവർ�ന �ല�ം വ�ത�� കാർഡ് വാരിയന് �കൾ�് വ�ത�ാസെ�ടാം). ഈ �ക 
കാർ ഡ് ഉടമാ  അ�ൗ�ിൽ നി�് ഈടാ�ം, �ടാെത മെ��ാ �ടി�ികകൾ �െമാ�ം 
കാർ ഡ്  ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്.

 കാർഡ് ഉടമ�് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�ാൻ ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ 
എ�താ��താണ് - closurerequest@sbicard.com

b)   ബിസിനസ് അെ��ിൽ �ര�ാ കാരണ�ൾ �ടാെത/അെ��ിൽ നിയമനിർവഹണ 
ഏജൻസി �ടാെത/അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം സർ�ാർ അേതാറി�ി�െട അഭ�ർ�ന 
�കാരം �ടാെത/അെ��ിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ി�ം അതിെ� 
ഉപേഭാ�ാവി�ം ബാധകമാ�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം കീഴിൽ 
അനിവാര�മാെണ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ന�ായമാ�ം വിശ�സി��െവ�ിൽ 
കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�ിെ� ഉപേയാഗം ഏ� സമയ�ം �ൻ��ി അറിയി�ാെത 

തെ� എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിയ�ി�കേയാ അവസാനി�ി�കേയാ 
താൽ�ാലികമായി നിർ�കേയാ െച�ാം.

 കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� േപയ് െമ�ിൽ വീ� വ��കേയാ നീ�ിയ െ�ഡി�് പരിധി 
കവി�കേയാ െച�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െ�ഡി�് കാർഡിെല സൗകര�ം 
താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ാനാ�ം. കരാർ അവസാനി�തി� േശഷേമാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ിരി�� സമയേ�ാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗി��ത്.  

c) ഇ�രം ഒ� സാഹചര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ (എെത�ി�ം തിരി�ട� വീ�േ�ാ നിയമം 
അ�ശാസി�� േനാ�ീസിേനാ വിേധയമായി) ഉടൻ തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അ�ൗ�ിെല െമാ�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് അടയ്
 േ����്. എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ�വെര അ�ൗ�ിൽ ചാർ� െച�ാ� �കക�ം 
ഉൾെ�െട ഈ കരാറിന് കീഴിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അടയ് േ�� എ�ാ 
�കക�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഇ�ര�ിൽ അടയ് േ�� എ�ാ �കക�ം കാർഡ് ഉടമ 
അട��� വെര കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�തായി പരിഗണി�ി�.

d) െ�ഡി�് കാർഡ് ഒ� വർഷ�ിേലെറയായി ഉപേയാഗി�ി�ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമെയ 
അറിയി� േശഷം കാർഡ് േ�ാസ് െച��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 30 
ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് മ�പടി ലഭി��ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ 
എ�ാ �ടി�ികക�ം അട�േ�ാൾ കാർഡ് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച��തായിരി�ം.

6.  കാർഡ് ന�ം/േമാഷണം/��പേയാഗം
a) �ാഥമിക െ�ഡി�് കാർേഡാ ഏെത�ി�ം അധിക െ�ഡി�് കാർേഡാ എവിെട 

െവെ��് അറിയാെത വരികേയാ, ന�െ��കേയാ, േമാ�ി�െ��കേയാ 
വി�തമാ�െ��കേയാ യഥാസമയം ലഭി�ാതിരി�കേയാ കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�മതിയി�ാെത െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��െവ�് സംശയി�കേയാ 
െച�ാൽ കാർഡ് ഉടമ എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലനിൽ എ��ം േവഗം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന ബ�െ�ടണം. ഒ� കാർഡ് ന�െ��തായി റിേ�ാർ�് 
െച� േശഷം കാർഡ് ഉടമ അത് കെ��ിയാൽ അത് ഒ� സാഹചര��ി�ം 
ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�. മാ�മ�, കാർഡ് ഉടമ ആ കാർഡ് േകാേണാട് േകാൺ 
പ�തിയായി �റി�ക�ം േവണം.  

· ഐവിആർ വഴിേയാ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ായ www.sbicard.com �േഖനേയാ 
എസ്എംഎസ് േസവന�ി�െടേയാ കാർഡ് ഉടമ�് തൽ�ണം കാർഡ് േ�ാ�് 
െച�ാനാ�ം.

· നി��െട ന�െ��/േമാ�ി�െ�� കാർഡ് എസ്എംഎസ് വഴി േ�ാ�് െച�ാൻ 
നി��െട രജി�ർ െച� െമാൈബൽ ന�റിൽ നി�് 5676791 േല�് BLOCK XXXX 

എ�് എസ്എംഎസ് െച�ക. (XXXX = നി��െട കാർഡ് ന�റിെ� അവസാന 4 
അ��ൾ). നി�ൾ അഭ�ർ�ന നട�ി 5 മി��ി��ിൽ നി�ൾ�് ഒ� 
�ിരീകരണ എസ്എംഎസ് ലഭി��ിെ��ിൽ കാർഡ് േ�ാ�െച�െ��തായി 
പരിഗണി��ത്. നി��െട കാർഡ് െപെ��് േ�ാ� െച��തി�ം ��പേയാഗം 
ഒഴിവാ��തി�ം െഹൽപ് ൈലനിൽ വിളി�ക.

 നഷ് ടെ��ത്/േമാഷണം/അനധി�ത ഇടപാ�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ്
 �് ഈ സമർ�ിത െഹൽ�് ൈലൻ ന�റിൽ ബ�െ�ടാം -18605003000.

 നഷ് ടെ�� കാർഡ് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ് �് ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ 
ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ് – lostcard@sbicard.com

b) കാർഡ് ന�ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��് കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ നട�ിയ ഏെത�ി�ം ഇടപാ�ക�െട കാര��ിൽ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് ബാധ�തേയാ ഉ�രവാദിത�േമാ ഉ�ായിരി��ത�, 
കാർഡ് ഉടമ ഇതിന് പരി�ർ�മാ�ം ബാധ��നായിരി�ം. കാർഡ് ന�േമാ 
േമാഷണേമാ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി��േതാ� �െട കാർഡ് ഉടമ 
െ�ഡി�് കാർഡ്(കൾ) േമാ�ി�െ��ാൽ അത് േപാലീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ക�ം എഫ്
 ഐആർ സമർ�ി�ക�ം േവണം. കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ഒ� അധിക 
കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ആെര�ി�ം കാർേഡാ പിേ�ാ കര�മാ�ി 
��പേയാഗം െച�ാൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. 

c) ഉപേഭാ� പരിര�- അനധി�ത ഇലേ�ാണിക് ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കളിൽ 
ഉപേഭാ�ാ��െട ബാധ�ത പരിമിതിെ���ൽ സംബ�ി� 2017 �ൈല 06-െല 
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��(ആർബിഐ) ഉ�രവ് �കാരം, അനധി�ത െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ�� ഉപേഭാ� പരിര� ഉറ�ാ��തിന് ഒ� നയം 
�പകൽപന െച�ി��്. "ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാര നയം" എ�തിന് കീഴിൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ ഇത് അപ് േഡ�്  െച�ി��്. 
ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� സമീപന�ിെല �താര�ത, ന�ായ��ത എ�ീ തത��െള 
അടി�ാനമാ�ി��താണ് ഈ നയം

d) കാർഡ് ഉടമ വ�നാപരമായി �വർ�ി�ി�െ��ിൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് 
ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. വിേവക�ർ�മായ �� നൽകാെതയാണ് കാർഡ് ഉടമ 
�വർ�ി��െത�ിൽ, സംഭവി� എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ�് 
ബാധ�ത��ാേയ�ം. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ വ��മാ�ിയി�� �ര�ാ 
മാനദ��ൾ പി�ടരാൻ കാർഡ് ഉടമ പരാജയെ��ാൽ ഇത് ബാധകമാേയ�ാം. 

e) കാർഡ് ഉടമേയാേടാ ഏെത�ി�ം അധിക കാർഡ് ഉടമേയാേടാ അേന�ഷി�ാെത തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, ഒ� കാർഡിെ�േയാ പി�ിെ�േയാ ന�ം, േമാഷണം, 

��പേയാഗം എ�ിവെയ �റി�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ �സ�െമ�് ക��� 
ഏെതാ� വിവര�ം േപാലീസിേനാ മ�് �സ� അധികാരികൾേ�ാ നൽകിേയ�ാം.  

f) നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെല െമാൈബൽ ന�ർ ഉൾെ�െട�� 
ബ�െ�ടാ�� വിവര�ളിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ സി��ിെല നി��െട 
�തിയ�ം ����മായ ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ളിൽ �ചി�ി�ിരി�ണം. 
നി��െട െമാൈബൽ ന�ർ അട��� നിലവിെല ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ 
ഞ��െട േരഖകളിൽ അപ് േഡ�് െച�ണെമ�് �പാർശ െച��.

g) ''എസ്ബിഐ കാർഡ്  ചില കാർ�കളിൽ േകാം�ിെമ�റി ന�െ��/േമാ�ി�െ�� 
കാർഡ് ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് 
ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�േഡാ അെ��ിൽ കാലാകാല�ളിൽ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  തീ�മാനി�� ഏെത�ി�ം ഇൻ�റൻസ് ക�നിേയാ ആകാം പറയെ�� 
ഇൻ�റൻസ് നൽ��ത്. ഇ�ാര��ി�� ഏത് െ�യിം തീർ�ാ�ലി�ം 
ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ഉ�രവാദിയായിരി�ം, 
െ�യിം തീർ�ാ�ൽ കാരണമായി ഉയർ� ഒ� തർ��ി�ം എസ്ബിഐ കാർഡ്
 ഉ�രവാദിേയ ആയിരി�ി�. ഇൻ�റൻസ് നിബ�നക�ം വ�വ�ക�മായി 
ബ�െ�� ��തൽ വിവര�ൾ�് െവൽകം കി�ിെല േ�ാഷർ പരിേശാധി�ാേനാ 
www.sbicard.com റഫർ െച�ാേനാ നിർേദശി��.''

(h) ചില െ�ഡി�് കാർ�കളിൽ എസ്ബിഐ കാർഡ് േകാം�ിെമന് ററി എയർ ആ�ിഡന് റ് 
/ വ��ിഗത അപകട ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ��ത ഇൻ�റൻസ് 
ഒ� ��ാം ക�ി ഇൻ�റൻസ് ക�നിയാണ് നൽ��ത്. ഇ�മായി ബ�െ�� ഏത് 
െ�യിം െസ�ിൽെമന് റി��� ഉ�രവാദി���ം ��ത ക�ി�ാണ്. െ�യിം 
െസ�ിൽെമന് റ് �ലം ഉ�ാ�� ഒ� തർ��ൾ�ം എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ഉ�രവാദിയായിരി�ി�. എസ്ബിഐ കാർഡിന്, ഇൻ�റൻസ് ഇഷ� െച�� 
ക�ിെയ �ൻ��ി അറിയി�് നൽകാെത മാ�ാ��താണ്.

 ഇേ�ാ�� ഇൻ�റൻസ് ക�നി: ഒറിെയൻ്റൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ്.
7. െവളിെ���ൽ
 ഇ��ൻ ധനകാര� വ�വ��െട �വർ�ന�മത�ം �ിരത�ം 

െമ�െ����തിനാ�� ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിെ��ം റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് 
ഇ���െട�ം (ആർബിഐ) ഒ� സംരംഭമാണ് െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി. 
ബാ�ക�ം ധനകാര� �ാപന��ം ത�ിൽ വിവര�ൾ ൈകമാ��തിന് 
ഫല�ദമായ ഒ� സംവിധാനം �ദാനം െച�ാ�ം അ�വഴി വിവിധ �ാപന�ളിൽ 
നി�് മിക� െ�ഡി�് വ�വ�കൾ േനടാൻ കാർഡ് ഉടമകെള �ാ�രാ�ാ��� 
റിസർവ് ബാ�ിെ� �മ��െട ഭാഗമായാണിത്.

 ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് (ആർബിഐയിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് 
രജിസ് േ�ഷൻ േനടിയി��ത്) കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��. 

 കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� േരഖക�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 45-60 ദിവസ�ൾ��ിൽ ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻേഫാർേമഷൻ ക�നി�് നൽ�ം.

 ഒ� തർ���ായാൽ കാർഡ് ഉടമെയ �ടി�ിക�ാരനായി റിേ�ാർ�് െച��തി� 
��് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടികളിൽ ഉചിതമായ േഭദഗതികൾ 
വ��ം. എ�ി��ാ�ം ഇ�രം െവളിെ���ൽ/വിവരം �സി�െ���ൽ 
ഇ�െന ഉയർ�വ� തർ��ൾ അേന�ഷി�ാ�ം തീർ�ാ�ാ�ം ലഭി�� 
സമയെ� ആ�യി�ിരി�െമ��ം ��ിേ��താണ്. 

 കാർഡ് അ�ൗ�ക�െട ശരിയായ �വർ�നം, �ിരീകരണം, മ� അഡ്മിനിസ്
 േ��ീവ് േസവന�ൾ എ�ിവ�ായി ധനകാര� �ാപനം, െതാഴി�ടമ, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�മായി കരാറിേലർെ��ിരി�� ��ാം ക�ികൾ 
എ�ിവർ�് േപയ് െമ�ിെല വീ� ഉൾെ�െട�� കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��.

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� അെ��ിൽ അതിെ� ��് ക�നികൾ, സബ്
 സിഡിയറികൾ, അഫിലിേയ�കൾ �ടാെത/അെ��ിൽ അേസാസിേയ�കൾ 
എ�ിവ�െട വിവിധ ഉൽ����ം േസവന��ം വിപണനം െച��തി�ം വാ�ാനം 
െച��തി�മായി എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ഏെത�ി�ം േപര�്, സബ്
 സിഡിയറി, അഫിലിേയ�്  അെ��ിൽ അേസാസിേയ�് എ�ിവ�മാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിേ��ാം.

 എസ്ബിഐ കാർഡിെ� ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്.

�ധാന െറ�േല�റി വിവര�ൾ  
- ഇ��യി�ം വിേദശ�ം ഉപേയാഗി��തിന് കാർഡ് സാ�വാണ്. എ�ി��ാ�ം, 

േന�ാളി�ം ��ാനി�ം വിേദശ കറൻസി ഇടപാ�കൾ നട��തിന് ഇത് 
സാ�ത��ത�.

- ഇ���് �റ�് ഇടപാട് നട��തി�� കാർഡിെ� ഉപേയാഗം ആർബിഐ�െട 
എക് സ് േച�് കൺേ�ാൾ െറ�േലഷൻ�ം േഫാറിൻ എക് സ് േച�് മാേനജ് െമ�് 
ആ�്, 1999-ഉം ഉൾെ�െട�� ബാധകമായ നിയമ�ൾ �്അ��തമായിരി�ണം. 
ഇ�ർെന�്േ�ഡിംഗ് േപാർ��കളി�െട�� വിേദശനാണ� വ�ാപാരം അ�വദനീയമ�.  
എെ��ി�ം ലംഘന�ൾ ഉ�ാ�കേയാ ഇവ പാലി��തിൽ പരാജയെ��കേയാ 

െച�ാൽ, ശി�ാനടപടികൾ�് നി�ൾ വിേധയരാകാം. നി��െട വിേദശ വിനിമയ 
അർഹതെയ സംബ�ി�് നി��െട അംഗീ�ത ഡീല�മായി (എഡി) ബ�െ��ക.

- െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് എെ��ി�ം െ�ഡി�് ബാലൻസ് 
ഉെ��ിൽ, ഈ െ�ഡി�് ബാലൻസ് നി�ൾ�് തിരി� തരാൻ എസ്ബിഐ കാർഡിന്
  അവകാശ��്.

- വിേദശ �ാപന�ളിൽ നിേ�പം നട�കേയാ വിേദശ �ാപന�ൾ 
�ാപി�കേയാ േപാ�� �ലധന അ�ൗ�് ഇടപാ�കൾ�ായി പണമട�ാൻ/േപയ്
 െമ�കൾ നട�ാൻ ദയവായി െ�ഡി�് കാർ�കൾ ഉപേയാഗി��ത്. കാരണം, 
റിസർവ് ബാ�ിെ� മാ�ർ നിർേദശം - വിേദശെ� സം�� 
സംരംഭ�ിെല/�ർ�മാ�ം ഉടമ�തയി�� സബ് സിഡിയറിെല താമസ�ാ�െട 
േനരി�� നിേ�പം എ�തി� കീഴിൽ ഇ�രം ധനനിേ�പ മാർഗം അ�വദനീയമ�.

- ആർബിഐ മാ�ർ സർ�ലർ-താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� 
പലവക പണമട��കൾ സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ അ�സരി�്, േലാ�റി 
ടി��കൾ, ബഹിഷ് �ത/നിേരാധിത മാസികകൾ, �ട�ിയ നിേരാധിത ഇന�ൾ 
വാ��തി�ം �താ��ളിൽ പെ���ൽ, േകാൾ-ബാ�് േസവന�ൾ�് 
പണമട�ൽ േപാെല��വ�ം െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��ത് 
നിേരാധി�ിരി��. കാരണം അ�രം ഇന�ൾ�ായി/�വർ�ന�ൾ�ായി 
വിേദശനാണ�ം പിൻവലി��ത് അ�വദനീയമ�. ��തൽ വിവര�ൾ�ായി 
താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� പലവക പണമട��കൾ 
സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ പരിേശാധി�ക.

സി��ി േസവ് അഡ�ാന്
 ന് െറജ് എസ്ബിഐ 

കാർഡ്

എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ഉ�തി

സി��ി േസവ് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്

499

�ജ�ം

499

�ജ�ം

499 (��െ� വർഷം 1 ല�േമാ 
അതിൽ ��തേലാ വാർഷിക െചലവ് 

െച�തിന് േമല്  ഒഴിവാ�ി)

499 (��െ� വർഷം 1 ല�േമാ 
അതിൽ ��തേലാ വാർഷിക െചലവ് 

െച�തിന് േമല്  ഒഴിവാ�ി)

499 (അ�ാമെ� വർഷം �തൽ)

499 (��െ� വർഷം 30,000 
അതിൽ ��തേലാ വാർഷിക െചലവ് 

െച�തിന് േമല്  ഒഴിവാ�ി)

�ഷക് ഉ�തി 
എസ്ബിഐ കാർഡ്

ആദിത� ബിർള 
എസ്ബിഐ കാർഡ്

ആദിത� ബിർള 
എസ്ബിഐ കാർഡ് 

െസല�്

എയർ ഇ�� 
എസ്ബിഐ �ാ�ിനം 

കാർഡ്

499

1499

1499

4999

499

1499

1499

4999
എയർ ഇ�� 

എസ്ബിഐ സിേ��ർ 
കാർഡ്

499
499 (��െ� വർഷം 1 ല�േമാ 

അതിൽ ��തേലാ വാർഷിക െചലവ് 
െച�തിന് േമല്  ഒഴിവാ�ി)

അേ�ാേളാ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്

െ�ഡി�് കാർഡിെ� 
േപര്

 വാർഷിക ഫീസ് 
(�പ)

���ൽ ഫീസ് (�പ)



 എസ്എംഎ�െട �ാസിഫിേ�ഷൻ സംബ�ി� ഉദാഹരണം:
 ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, �ടാെത ഈ തീയതി�് ��് 'അടേ�� �റ� �ക 
('എംഎഡി') ലഭി�ി�മിെ��ിൽ, അവസാന തീയതി�് േശഷം, അ�ൗ�ിെന എസ്എംഎ – 0 
ആയി പരാമർശി�ം.
പിഡിഡിയിൽ നി�് 30 ദിവസ�ിന�റം അതായത് 2021 ഏ�ിൽ 30-ന് അ�റം 
അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ-1 ആയി ടാഗ് 
െച�െ��ം.
സമാനമായി, പിഡിഡിയിൽ നി�് 60 ദിവസ�ിന�റം, അതായത് 2021 െമയ് 30-ന് 
അ�റം, അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ - 2 
ആയി ടാഗ് െച�െ��ം.

• നി�ിയ ആ�ി ('എൻപിഎ'):
 േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി���േപാെല അടേ�� മിനിമം �ക, േ��് െമ�ിൽ 

�ചി�ി�ിരി�� പിഡിഡിയിൽ നി�് െതാ�റ് (90) ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�മായി 
അട�ിെ��ിൽ, ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് നിഷ് �ിയ അസ�് ('എൻപിഎ') ആയി 
പരിഗണി�ം.
�ടാെത, ഒ� െസ�ിൽെമ�് അെ��ിൽ �നർ�പീകരണ �മീകരണം 
�േയാജനെ���ിയി�� ഏെതാ� അ�ൗ�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം. പലിശ 
�ടി�ിക�ം �ത�ം ��വനായി അടയ് ���വെര ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി 
തരംതിരി�ത് �ട�ം. െസ�ിൽെമ�ം �നർ�പീകരി� അ�ൗ�ക�ം ഒ� 
നവീകരണ�ിന് േയാഗ�മ�. അവസാനമായി, ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് 
എസ്ബിഐ കാർഡിെല എൻപിഎ എ�് ടാഗ് െച� ഒ� െ�ഡി�് കാർെഡ�ി�ം 
ഉെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെ� എ�ാ കാർ�ക�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം.

  ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി തരംതിരി��തി�� ഉദാഹരണം:
  ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി�� �കാര�� അടേ�� 
�റ� �ക പിഡിഡിയിൽ നി�് 90 ദിവസ�ി��ിൽ അതായത് 2021 �ൺ 
29-��ിൽ ഉപേഭാ�ാവ് �ർ�മാ�ം അട�ി�മിെ��ിൽ, വായ്പ നൽ��വർ 
െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി കണ�ാ�ം.

l)  േടൺ എറൗ�് ൈടം (TAT) ഏകീകരി��ം അംഗീ�ത േപയ് െമന് റ് സംവിധാന�ൾ 
�േഖന�� പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ�� ഉപേഭാ� ന�പരിഹാര�ം സംബ�ി� 
2019 െസ�ംബർ 20-െല RBI സർ�ലർ അ�സരി�്, പരാജയെ�� ഇടപാട് കാരണം 

എ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�ിെ��ിൽ േ��് െമ�ിെല 
��വൻ ഉ�ട��ം ശരിയാെണ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇത് അംഗീകരി�താെണ�ം 
കണ�ാ��താണ്. ഇ�രം വിവരം ലഭി�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
താൽ�ാലികമായി ചാർജ് പിൻവലി�ാം. �ടർ�� അേന�ഷണ�ൾ 
�ർ�ിയായതി� േശഷം ഇത് കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിെല ബാധ�തയാെണ�ിൽ 
�ടർ�� േ��് െമ�ിൽ ചാർജ് �നഃ�ാപി�െ��ം. 

h)  ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാരം: േമൽനടപടി�� എ�ാ പരാതിക�ം േനാഡൽ 
ഓഫീസർ, പിഒ ബാഗ് 28 - ജിപിഒ, ന� ഡൽഹി -110001 എ� വിലാസ�ിേലാ 
nodalofficer@sbicard.com എ� ഇെമയിൽ വിലാസ�ിേലാ അയ�ക

i)   ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ: എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 02 02
 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി 

േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക)  
 അെ��ിൽ: 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 എസ്ബിഐ െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡിന്: ഇ��യിൽ എവിെട നി�ം എസ്ബിഐ 

െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡ് െഹൽപ് ൈല�മായി ബ�െ��ക 
 എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 12 12 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ 

നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക) 
ബിഎസ്എൻഎൽ/എംടിഎൻഎൽ-ൽ നി�്: 1800 180 1295 /1860 500 1295

 കറസ് േപാ�ൻസ്: തപാൽ വഴി, ദി മാേനജർ -ക�മർ സർവീസസ്, എസ്ബിഐ 
കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, ഡിഎൽഎഫ് ഇൻഫിനി�ി ടേവർസ്, 
ടവർ സി, 12 ആം നില, േ�ാ�് 2, ബിൽഡിംഗ് 3, ഡിഎൽഎഫ് ൈസബർ സി�ി ���ാം 
- 122002 (ഹരിയാന) ഇ�� www.sbicard.com എ�തിേലേ�ാ പിഓ ബാഗ് 28- ജിപിഒ, 
ന� ഡൽഹി-110001 

 ഇമെയിൽ വഴി customercare@sbicard.com എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക
 െത�ായ വിൽ�ന�ം ശല�െ����മായി ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് ഉടമ�് 

ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താം – salesgrievance@sbicard.com
 കാർഡ് ഉടമ�് ഞ��െട െമാൈബൽ ആ�് / െവബ് ൈസ�് വഴി ഏ� 
 തർ��ം/അനധി�ത ഇടപാ�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴി�ം. അതെ��ിൽ, കാർഡ് 

ഉടമ�് തർ�ം/അനധി�ത ഇടപാട് സംബ�ി�് chargeback@sbicard.com എ� 
സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ്.

 െത�ായ വിൽ�ന�മാേയാ ശല�െ����മാേയാ ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ഈ സമർ�ിത െഹൽൈ��നിൽ ഞ�െള വിളി�ാം: 080-39356050

എസ് ബി ഐ കാർഡ് സ്  - ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം

1. *ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം
A. വാർഷിക ഫീ�ക�ം ���ൽ ഫീ�ക�ം
 എസ് ബി ഐ െ�ഡി�്  കാർഡിൽ (എസ് ബി ഐ കാർഡ്) വാർഷിക ഫീസ്, ���ൽ 

ഫീസ് എ�ിവ ബാധകമാണ്. വാർഷിക ഫീസ് 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം 
ബാധകമായ നി�തിക�ം ഉൾെ��� ഒ��വണെ� ചാർജാണ്. ���ൽ ഫീസ് 
എ�ാ വർഷ�ം ഈടാ��. 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം ബാധകമായ 
നി�തിക�മാണ് അതിൽ ഉൾെ��ിരി��ത്. ഈ ഫീ�കൾ ഓേരാ കാർഡ് ഉടമ�ം 
ഓേരാ വിധം കാർഡി�ം വ�ത��മായി�േ��ാം. ഇവ െ�ഡി�്  കാർഡിനായി 
അേപ�ി�� സമയ�് കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി��ത് അ�സരി�ായിരി�ം. 
ബാധകമായ� �കാര�� ഈ നിര�കൾ കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് 
േനരി�് ഈടാ�ം, ഈടാ�� മാസെ� കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ അത് ബി�ി�ക�ം 
െച�ം. �ാഥമിക കാർഡ് ഉടമ�് നൽകിയ അധിക കാർ�കൾ�് െവേ�െറ ഫീ�കൾ 
ഉ�ാകാം.

B. �ൻ�ർ പണ�ിെ� ഫീ�കൾ
 അടിയ�ര ഘ��ിൽ േദശീയ/അ�ാരാ� എടിഎ�കളിൽ നി�് പണം എ��ാൻ 

കാർഡ് ഉടമകൾ�് കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. അ�െന ഉ� പണം 
പിൻവലി��കൾ�് ഒ� ഇടപാട് ഫീസ് ഈടാ��താണ്. അത് അ�� േ��്
 െമ�ിൽ കാർഡ് ഉടമ�് ബി�െച�ക�ം െച�ം. േദശീയ എടിഎം ഇടപാ�കൾ�് 2.5% 
അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) അ�ാരാ� എടിഎം 
ഇടപാ�കൾ�് 2.5% അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) ഇടപാ� 
ഫീസ് ആയി ഈടാ��താണ്. ഇടപാ� ഫീസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�്
 സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ (��് അറിയെ��ി��ത് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്സ് ആൻഡ് േപയ്െമന് റ് സർവീസസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്) 
വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയമാണ്. �ൻ�റായി എ��� എ�ാ 
പണമിടപാ�കൾ�ം പണം പിൻവലി� തീയതി �തൽ അവ �ർ�മായി തിരി�ട�� 
തീയതി വേര�ം റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് ചാർ�ി� ത�ല�മായ ധനകാര� ചാർജ്
  (ചാർ�ക�െട െഷഡ�ൾ പരിേശാധി�ക) ഉ�ായിരി��താണ്.  

C. ക�ാഷ് േപയ് െമ�് ഫീ�കൾ
 കാർഡ് ഉടമകൾ�് തിരെ��� േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (എസ് ബി ഐ) 

ശാഖകളിൽ േപ-ഇൻ �ി�ിൽ അവ�െട  െ�ഡി�് കാർഡ് ന��ം �ക�ം 
േരഖെ���ി അത് �ാ�് കൗ�റിൽ നിേ�പി�െകാ�് അവ�െട എസ് ബിഐ 
െ�ഡി�് കാർഡ് �ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ഒ� തൽ�ണ േപയ് െമ�് അക്
 േനാളജ് െമ�് രസീത് കാർഡ് ഉടമ�് നൽ�ം. ഈ സൗകര�ം േസവന നിര�ായ ₹250 
+ ബാധകമായ നി�തികൾ�് ലഭ�മാണ്. െകവിബി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
ക�ർ ൈവശ� ബാ�ിെ� (െകവിബി) തിരെ��� ശാഖകളി�ം െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ക�ർ ൈവശ� ബാ�് (െകവിബി) ശാഖകളിൽ നട�� 
പണമിടപാ�കൾ�് നിര�കെളാ�ം ബാധകമ�.

D. ചാർ�കൾ
i. കാർഡ് ഉടമകൾ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നൽ�� നിർ�ി� 

േസവന�ൾ�ായി അെ��ിൽ തെ� കാർഡ് അ�ൗ�മായി ബ�െ��് കാർഡ് 
ഉടമ വ��� വീ�കൾ�ായി കാർഡ് ഉടമകൾ കാലാകാല�ളിൽ 
ബാധകമാേയ�ാ�� ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം നൽേക�താണ് 

ii കാർഡ് ഉടമകെള അറിയി�െകാ�്, കാലാകാല�ളിൽ ഏെത�ി�ം ചാർ�കേളാ 
ഫീ�കേളാ മാ��തിേനാ അെ��ിൽ ഉചിതെമ�് േതാ�� ഏെത�ി�ം �തിയ 

ചാർ�കേളാ ഫീ�കേളാ അവതരി�ി��തിേനാ ഉ�അവകാശം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിലനിർ��.

E. പലിശ രഹിത േ�സ് കാലാവധി
 വ�ാപാരി സമർ�ി�� െ�യി�കൾ�് വിേധയമായി പലിശരഹിത െ�ഡി�് 

കാലയളവ് 20 �തൽ 50 ദിവസം വെരയാകാം. എ�ി��ാ�ം, കഴി� മാസെ� 
ബാലൻസ് �ർ�മായി �ിയർ െച�ി�ിെ��ിൽ, അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ ഏെത�ി�ം 
എടിഎ�ിൽ നി�് പണം എ��ി�െ��ിൽ ഇത് ബാധകമ�.

F.  ധനകാര� ചാർ�കൾ 
 കാർഡ് ഉടമ തെ� ബാലൻസ് �ർ�മായി അടേ��തിെ��് തീ�മാനി�ാൽ, 

ഇടപാ� തീയതി �തൽ വീ�ാ� ഇഎംഐ തവണക�ൾെ�െട എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, 
കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ പണ�ി�ം അവ തിരി�ട��� വെര മാസാ� 
പലിശ നിര�ിൽ ധനകാര� ചാർ�കൾ അടേ��ിവ�ം. 

  േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടയ് േ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ് െമ�ം േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ് െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

  ധനകാര� ചാർ�ക�െട നിലവിെല നിര�് ഇടപാ� തീയതി �തൽ �തിമാസം 3.50% 
[�തിവർഷം 42%] വെരയാണ്, ഇത് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് 
ലിമി�ഡ് (എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ) െ� വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ി� 
വിേധയ�മാണ്. ധനകാര� ചാർ�കൾ, അടയ് േ��താെണ�ിൽ, ബാധകമായ 
നി�തികൾ�് വിേധയമാണ്, കാർഡിെല �ടി�ിക �ർ�മായി അട���വെര 
കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് അത് െഡബി�് െച�െ��ം. കാർഡ് ഉടമ 
ബാലൻസ് േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ാതിരി�ാൻ 
തീ�മാനി�ാൽ എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, �െട കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ 
പണ�ി�ം അടയ് േ�� ധനകാര� ചാർ�ിെ� �റ� �ക ബാധകമായ 
നി�തികൾ �ടാെത 25 �പയായിരി�ം.

a.  �ൻ�ർ പണ�ിേ��� ധനകാര� ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തൽ പണമട�ൽ 
�ർ�മായി െച���വെര ബാധകമാണ്.

 ഉദാഹരണം 1 - കാർഡ് േ��് െമ�്  തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 15-ന് 
 2019 �ൺ 16 �ം 2019 �ൈല 15 �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാട്
1.  5000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ - 2019 �ൺ 20 ന്
2.  7000 �പ�െട പണം പിൻവലി�ൽ - 2019 �ൈല 10 ന്
 2019 �ൺ 15 െല േ��് െമ�ിൽ നി�് ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� ക��ക, 

എ�ിൽ ഇടപാ�ക�െട 12,000 �പ�ം 7,000 �പ ക�ാഷ് പിൻവലി�ലിന് ബാധകമായ 
നിര�ി�� 5 ദിവസെ� ധനകാര� ചാർ�ക�ം കാണി�� �ൈല 15 െല േ��്
 െമ�് കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ആഗ�് 5 അഥവാ േ��് െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക അടയ് േ����്. നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക�� ഏെതാ� േപയ് െമന് �ം, ആദ�ം നി��െട �ടി�ിക�� മിനിമം �ക 
{െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീ�ം ചാർ�ക�ം + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}, പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) എ� �മ�ിലായിരി�ം �ിയർ െച�ക എ�ത് ദയവായി ��ി�ക.  
പലിശ രഹിത �ടി�ിക ചി�റ ബാലൻസിന് െറ േകസിൽ ഒഴിെക, ഇതിൽ ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തലാണ് ഈടാ�ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ��െ� 
േ��് െമ�് തീയതി�തൽ ഈടാ�ം.

 േ��് െമ�് �ടി�ികയിൽ ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��് െമ�ിൽ 
നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം വരാതിരി�ക�ം േ��് െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് 
�ടി�ിക േപയ് െമന് റിന് െറ അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം 
െച�ാൽ, ഇ�രം ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്  2019 
 ജ�വരി 3 �ം 2019 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
1.  2019 ജ�വരി 5 ന് 10,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2.  2019 ജ�വരി 15 ന് 30,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ��കൾ
 2019 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 40,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. േ��്െമ�് �ടി�ികയിൽ 
ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��്െമ�ിൽ നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം 
വരാതിരി�ക�ം േ��്െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് �ടി�ിക േപയ്െമന് റിന് െറ 
അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം െച�ാൽ, ഇ�രം 
ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 എ�ാ മാസ�ം മിനിമം േപയ് െമ�് മാ�ം നട�ിയാൽ തിരി�ട� വർഷ�േളാളം 
നീ�നിൽ�ം, തത്ഫലമായി നി��െട �ടി�ിക ബാലൻസിന്  പലിശ 
അട�െകാ�ിരി�ക�ം െചേ��ിവ�ം.  ഉദാഹരണ�ിന്, 5,000 �പ�െട 
ഇടപാടിന് മിനിമം മാസാ� �ടി�ിക �ക (ഓേരാ മാസ�ം 200 �പ മിനിമം 
�കയായി�്) അട�ാൽ, െമാ�ം �ടി�ിക ��വനായി അട�തീരാൻ 44 മാസം വെര 
എ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 2-ന്
 2019 മാർ�് 3 �ം 2019 ഏ�ിൽ 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  2019 മാർ�് 5 ന് 500 �പ�െട വാർഷിക ഫീസ്
(2)  2019 മാർ�് 5 ന് 90 �പ�െട ബാധകമായ നി�തികൾ
(3)  2019 മാർ�് 15 ന് 6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2019 മാർ�് 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��് 

ക��ക, 6,590 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ഏ�ിൽ 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ഏ�ിൽ 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ മിനിമം അടയ് േ�� �ക 415 �പ, (െമാ�ം �ടി�ിക�െട 5%) + 
ബാധകമായ നി�തിക�ം 2019 ഏ�ിൽ 22 ന് അട��െവ�് ക��ക, െതാ��� 
ദശാംശ�ിേല�് കണ�ാ�ം, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. 

 ഫല�ദമായ നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആയി കണ�ാ�ക, ധനകാര� ചാർജ് 
കണ���ൽ ഇനി�റ�� രീതിയിൽ ആയിരി�ം:

 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 �പ
 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 90 �പ�െട ബാധകമായ 

നി�തിയിൽ: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 �പ
 38 ദിവസേ��� (മാർ�് 15 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 6000 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:  
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 �പ
 11 ദിവസേ��� (ഏ�ിൽ 22 �തൽ െമയ് 2 വെര) 6,175 �പ�െട ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 �പ
 ചാർ� െച� െമാ�ം പലിശ: 373.10 �പ
 2019 ഏ�ിൽ 3 �തൽ 2019 െമയ് 2 വെര കാർഡ് ഉടമ ഒ� ഇടപാ�ം നട��ിെ��് 

ക��ക, �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം 
ചാർ�ക�ം, ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം െമയ് 2 തീയതിയിെല േ��്
 െമ�ിൽ െമാ�ം �ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം. 

 േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടേ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടേ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ്െമന് �ം േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ്െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

 ഉദാഹരണം 4: കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2018 ഡിസംബർ 3-�ം 2019 ജ�വരി 2-�ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  2018 ഡിസംബർ 15 ന് 500 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2)  2018 ഡിസംബർ 20 ന് 600 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2018 ഡിസംബർ 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇ� എ� 

ക��ക, 1100 �പയെട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ജ�വരി 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം, െമാ�ം അടയ് േ�� �ക 1100 �പ. കാർഡ് ഉടമ 2019 ജ�വരി 22 
അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക 
�തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. 

 2019 ജ�വരി 22 ന് കാർഡ് ഉടമ 500 �പ�െട ഭാഗിക േപയ് െമ�് മാ�േമ 
നട��� എ� ക��ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. ഫല�ദമായ 
നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആെണ�് കണ�ാ�ി ധനകാര� ചാർജ് കണ���ൽ 
ഇ�റ�� �കാരമായിരി�ം 

 38 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 15 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 �പ
 33 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 20 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 �പ
 12 ദിവസേ��� (ജ�വരി 22 �തൽ െഫ�വരി 2 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ=52.93 �പ
 2019 െഫ�വരി 3-�ം 2019 മാർ�് 2- �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  652.93 �പ�െട ആരംഭ ബാലൻസ്-2019 െഫ�വരി 3-ന്
2)  1000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ-2019 െഫ�വരി 5-ന്
3)  3000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ- 2019 െഫ�വരി 15-ന് 
 2019 െഫ�വരി 2 െല േ��്െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് 652.93 �പ 

ആെണ�് ക��ക, കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ 
നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ ��വൻ േപയ് െമ�ം െഫ�വരി 15 ഓെട, അഥവാ േപയ് െമ�് െചേ�� 
അവസാന തീയതി��ിൽ െചയ് െത� ക��ക. 3.50% ഫല�ദമായ നിര�ായി 
കണ�ാ�ി, ധനകാര� ചാർജ് കണ����കൾ ഇനി�റ�� �കാരമായിരി�ം:

 12 ദിവസേ��് (െഫ�വരി 3 �തൽ െഫ�വരി 15 വെര) 652.93 ബാലസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ= 9.02 �പ
 �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം, 

ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം മാർ�് 2 തീയതിയിെല േ��്െമ�ിൽ െമാ�ം 
�ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം.

G. ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർ�കൾ
• േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക �ക�് ചാർ�ി�
• 500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 400 �പ
• 1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 750 �പ
• 10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 950 �പ
• 25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 1,100 �പ
• 50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ
 �ടർ�യായി ര�് ൈസ�ി�കളിൽ, അവസാന തീയതി��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക 

�ക (എംഎഡി) അട�ാതി��ാൽ ഒ� ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി  100 
�പ അധികം ഈടാ�ം.

 എംഎഡി �ിയറാ��ത് വെര ഓേരാ േപയ് െമന് റ് ൈസ�ിളി�ം ഈ ചാർജ് 
ഈടാ��ത് �ട�ം.

 ഉദാഹരണം 1- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി- എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2016 ജ�വരി 3 �ം 2016 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  5,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ- 2016 ജ�വരി 5 ന്
(2)  5,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ - 2016 ജ�വരി 15 ന്
 2016 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 10,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 
കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 
 2016 െഫ�വരി 22 നകം കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� മിനിമം �കേയാ അതിൽ 

��തേലാ േപയ് െമ�് െച��ിെ��ിൽ, 750 �പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 
10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� േപയ് െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് േ��്െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2 ന്. 2016 െഫ�വരി 3 
�ം 2016 മാർ�് 2 �ം നട� ഇടപാട്

1.  2000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൾ - 2016 െഫ�വരി 8 ന്
2.  2500 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ 2016 െഫ�വരി 19 ന് 
 2016 െഫ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 4500 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� മാർ�് 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 മാർ�് 22 അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 2016 മാർ�് 22 നകം കാർഡ് ഉടമ ഒ� േപയ്െമന് �ം നട�ിയി�ിെ��ിൽ, 750 
�പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� 
േപയ്െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് െസപ് �ംബർ 3-�ം ഒക് േടാബർ 2-�ം ഇടയിൽ
(1)  9400 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - െസപ്�ംബർ 5-ന്
 െസപ് �ംബർ 2-െല േ��് െമന് റിൽ നി�് �ൻകാല ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��ിൽ, 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� ഒക് േടാബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 9400 �പ െമാ�ം 
�ടി�ികയായി കാണി�ം. കാർഡ് ഉടമ ഈ �ടി�ിക�ായി ഒേ�ാബർ 22-ഓെട, 
അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം 
അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. 
കാർഡ് ഉടമ 9400 �പ�െട �ടി�ിക ഒക് േടാബർ 22-േനാ അതിന് �േ�ാ ��വനാ�ം 
അട��.

 ഇടപാട് നട�ത് ഒക് േടാബർ 3-�ം നവംബർ 2-�ം ഇടയിൽ 
(1)  5000 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 5-ന്
(2)  5000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� നവംബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 10,000 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് ��െ� ൈസ�ിളിൽ നട�ിയ 
ഇടപാടിന് വ�ാപാരിയിൽ നി�� 9400 �പ�െട ഒ� റീഫ�് നവംബർ 10-ന് 
ലഭി��. ഈ റീഫ�് �ക െമാ�ം �ടി�ിക �കയിൽ വകയി��ം. കാർഡ് ഉടമ 
�ടി�ിക�ായി നവംബർ 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. റീഫ�ിൽ നി�് ലഭി�� െ�ഡി�് �ക മിനിമം 
�ടി�ിക �കേയ�ാൾ ��തലായതിനാൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് താമസി�� േപയ്

 െമന് റ് ചാർജ് ഈടാ�ി�.
 ഉദാഹരണം 4- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് ജ�വരി 3-�ം െഫ�വരി 2-�ം ഇട�് 
(1)    4500 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ജ�വരി 5-ന്
(2)   6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ജ�വരി 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� െഫ�വരി 2-െല േ��് െമന് റ് 10,500 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ ൈസ�ിളിൽ ഈടാ�ിയ േപയ് െമന് റ് 
ഡിേസാണർ ഫീസിന് െഫ�വരി 10-ന് 500 �പ�െട ഒ� റീഫ�് ലഭി��. കാർഡ് 
ഉടമ �ടി�ിക�ായി െഫ�വരി 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. എസ് ബി ഐ കാർഡ് �ട�ിെവ� റിേവഴ് സലിൽ 
നി�് ഉളവാ�� െ�ഡി�് �ക, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�. കാർഡ് 
ഉടമ െഫ�വരി 22-േനാ അതി� �േ�ാ മിനിമം �ടി�ിക �കേയാ അതിലധികേമാ 
അട�ിെ��ിൽ, താമസി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി 950 �പ ഈടാ�ം. (10,000 
�പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര 950 �പ). 

H. ഓവർ ലിമി�് ഫീ�കൾ
 ഒ� േസവനസ��താ �ചനയായി, ഇേ�ണൽ േപാളിസി, ഇടപാ�മായി ബ�െ�� 

േയാഗ�ത, ഉപേഭാ� െ�ാൈഫൽ, ഉപേഭാ� സ�തം എ�ിവ�് വിേധയമായി, 
ഓവർലിമി�് ഇടപാ�കൾ�്  എസ്ബിഐ കാർഡ് അംഗീകാരം നൽകിേയ�ാം. 
�ടി�ിക�� �ക െ�ഡി�് പരിധി കവി��െവ�ിൽ, െ�ഡി�് പരിധി കവി�� 
ആദ� ഇടപാട് �ക�െട 2.5% അെ��ിൽ 600 �പ, ഇവയിൽ ഏതാേണാ ഉയർ�ത്, 
അത് ഈടാ��താണ്. എസ്ബിഐ കാർഡ് �മ�� ഏെത�ി�ം ഫീ�കേളാ 
നിര�കേളാ പലിശേയാ കാരണം െ�ഡി�് പരിധി കവി�� സാഹചര��ി�ം ഈ 
ഫീസ് ബാധകമായിരി�ം. ഓേരാ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�ം ഒ� തവണ മാ�േമ 
ഓവർലിമി�് ഫീസ് ഈടാ�. സ��ം െ�ഡി�് കാർഡിൽ ഓവർലിമി�് സൗകര�ം 
ഏർെ���ാൻ  കാർഡ് ഉടമ നൽ�� സ�തം, അേത അ�ൗ�ിന് കീഴി�� 
കാർഡ് ഉടമ�െട ൈകവശ�� എ�ാ െ�ഡി�് കാർ�കളി�ം �സ് �ത സൗകര�ം 
സ�യേമവ  ഏർെ���ം.

I. േപയ് െമ�് നിരസന ഫീ�കൾ
 ഒ� േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസിെ� കാര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് േപയ് െമ�് 

�ക�െട 2% േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസായി ഈടാ�ം, എ�ാൽ മിനിമം ചാർജ് 500 
�പയാണ് 
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J. മ�് ചാർ�കൾ:
• കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ ഫീസ്: 100/- �പ - 250/- �പ (Aurum കാർഡിന് 1,500/- �പ) 
• െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്: 100 �പ 
• വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ്: 3.5% (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ 

കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് മാ�ം) 
 വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഇ��ൻ �പയിേല�് മാ��തി� ഉപേയാഗി�� വിനിമയ 

നിര�് തീ�മാനി��ത് വിസ/മാ�ർകാർഡാണ്, സാഹചര�മ�സരി�്, എസ്ബിഐ 
കാർ�മായി ഇടപാട് തീർ�ാ�ിയ തീയതിയിൽ-അത് ഇടപാട് നട�ിയ അേത തീയതി 
ആയിരി�ണെമ�ി�- അവർ നിയ�ി�� വിനിമയ നിര�ിെന 
അടി�ാനമാ�ിയായിരി�ം ഇത്. വിസ/മാ�ർകാർഡ് പ�ി�, ഇ��ൻ �പയാ�ി 
മാ�ിയ �കയിൽ വിേദശ കറൻസി ഇടപാ� ഫീസ് ബാധകമാ�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, 
ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

• ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി പരിവർ�ന മാർ�്അപ് ഫീസ്: 3.50% (എലീ�്¬ & 
ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
മാ�ം) (1,000 �പയിൽ ��തേലാ അതിന് �ല�േമാ ആയ ഇടപാ�കൾ�് മാ�ം) 
അ�ാരാ� �ല�് ഇ��ൻ കറൻസിയിൽ നട�ിയ, അെ��ിൽ ഇ��യിൽ 
�ിതിെച�� എ�ാൽ വിേദശ�് രജി�ർ െച� വ�ാപാരികളിൽ നട�ിയ എ�ാ 
ഇടപാ�ക�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് 
കറൻസി കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

•  റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് 99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

• എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�ക�െട�ം േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് : 199 �പ

K.  ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ:
 ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ ഓഫർ ഉപേഭാ�ാവിെന മ�് ബാ�് െ�ഡി�് കാർ�ക�െട 

�ടി�ിക എസ്ബിഐ െ�ഡി�് കാർഡിേല�് �ാൻസ്ഫർ െച�ാ�ം ഒ�മിേ�ാ 
ഇഎംഐകളാേയാ തിരി�ട�ാ�ം അ�വദി��

2. *പരിധികൾ
 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ആ�രിക െ�ഡി�് മാനദ�ം 

അടി�ാനമാ�ിയാണ്  കാർഡ് ഉടമക�െട െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം 
നി�യി�ി��ത്  (ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം �ാഥമിക അ�ൗ�് ഉടമക�െട 
അേത പരിധി ആയിരി�ം). കാർഡ് െഡലിവറി സമയ�് ഈ പരിധികൾ കാർഡ് 
ഉടമെയ അറിയി��താണ്. െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം ഓേരാ േ��് െമ�ി�ം 
കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി�ം. സ് േ��് െമ�് �റെ��വി�ി� സമയ�് ലഭ�മായ െ�ഡി�് 
പരിധി (അതായത് ഉപേയാഗി�ാൻ ലഭ�മായ െ�ഡി�് പരിധി) േ��് െമ�ിെ� ഭാഗമായി 
നൽ��താണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച���ം ആ�രിക മാനദ��ൾ 
അടി�ാനമാ�ി കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�കേയാ �റ�കേയാ 
െച���മാണ്. െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ണെമ�് ആവശ��� െ�ഡി�് ഉടമകൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിേനാട് എ�തി ആവശ�െ��ക�ം വ�മാനം ��ാവി�� 
സാ��ിക േരഖകൾ നൽേക��മാണ്. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ തെ� 
�ർ�മായ വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�ം നൽകിയ �തിയ േരഖകൾ 
അടി�ാനമാ�ി�ം കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ിേയ�ാം.

3. *ബി�ിം�ം േ��് െമ�ം
a) ഈ കാലയളവിൽ കാർഡ് സജീവമാെണ�ിൽ, അവസാന േ��് െമ�ി� േശഷം 

കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച� േപയ് െമ�ക�ം കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച� ഇടപാ�ക�ം കാണി�� ഒ� �തിമാസ േ��്
 െമ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമ�് അയ�ം. 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ�കിൽ േരഖകളി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് 
കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഇടപാ�ക�െട ഒ� േ��് െമ�് അയ�കേയാ �ൻ��ി 
നി�യി� തീയതിയിൽ േരഖയി�� ഇെമയിൽ ഐഡിയിേല�് ഇെമയിൽ വഴി സ് േ��്
 െമ�് അയ�കേയാ െച�ം.  

b) െ�ഡി�് കാർഡ് സ് കാർഡ് ഉടമ�് ഒ� റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് സൗകര�ം നൽ��. 
സ് േ��് െമ�ിൽ �ി� െച� അടയ് േ�� മിനിമം �ക മാ�ം അട�ാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
തിരെ���ാം. േ��് െമ�ിൽ തെ� �ി� െച�ി�� അടയ് േ�� തീയതി�കം 
ഇ�രം േപയ് െമ�് നടേ���മാണ്. ബാലൻ�ടി�ിക �ടർ�� 

 േ��്െമന് �കളിേല�് �േ�ാ� െകാ�േപാകാ��താണ്. െമാ�ം അടയ് േ�� 
�കേയാ അടയ് േ�� മിനിമം �ക�്  �കളി�� �ക�െട എ� ഭാഗേമാ അട�ാൻ 
കാർഡ് ഉടമ�് തിരെ���ാ���മാണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധിയിൽ 
കവി� �ടി�ികേയാെടാ�ം, ��െ� േ��് െമ�കളിൽ അട�ാ� മിനിമം �ക 
കാർഡ് ഉടമ�െട നിലവിെല അടയ് േ�� മിനിമം �കയിേല�് േചർ�ം.

 െമാ�ം അടയ് േ�� �ക�െട 5 ശതമാനേമാ 200 �പേയാ ആയിരി�ം (ഏതാേണാ 
വ�ത്) അടയ് േ�� മിനിമം �ക, �ടാെത ബാധകമായ നി�തിക�ം ഇഎംഐ�ം 
(ഇഎംഐ ഉ� ഉൽ����െട കാര��ിൽ മാ�ം). ക�ാഷ് പരിധിേയാ െ�ഡി�് 
പരിധിേയാ അധികമായാൽ ഓവർ ലിമി�് (ഒവിഎൽ) �ക എംഎഡി (അടയ് േ�� 
മിനിമം �ക) യിൽ ഉൾെ����താണ്. പഴയ േ��് െമ�കളിെല ഏെത�ി�ം 
അട�ാ� മിനിമം �ക ഉെ��ിൽ അ�ം അടയ് േ�� മിനിമം �കയിൽ 
ഉൾെ����താണ്. 

c) കാർഡ് �ടി�ികയിേല�് നട�ിയ േപയ് െമ�കൾ ലഭി�തായി �ടർ�� േ��്
 െമ�കളിൽ കാണി��താണ്. ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് സംബ�ിേ�ാ 
നി�തിക�മായി ബ�െ��� മേ�െത�ി�ം കാര�ം സംബ�ിേ�ാ ഉ� എ� 
തർ��ം േ��് െമ�് �റെ��വി�� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ൾ�കം െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇഷ� െച�വെര അറിയി�ിരിേ��താണ്

d) കാർഡ് ഉടമ�െട കാർഡ് �ടി�ിക�് ലഭി�� േപയ് െമന് �കൾ വകയി���ത്, 
�ടി�ിക�� മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 
ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് 

അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ 
ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് 
എ� �മ�ിലാണ്. 

 ആവശ�മായ ജിഎസ്ടി കം�യിൻ�കൾ എ��ാൻ െ�ഡി�് ഇഷ� െച�വെര 
�ാ�മാ��തിന് �ത��ം കാേലാചിത�മായ വിവര�ൾ നൽകാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
ഉ�രവാദി���്, ഇത് െ�ഡി�് കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ നിർമി� സൈ�ക�െട 
ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് എ��ാൻ കാർഡ് ഉടമെയ �ാ�മാ�ം. കാർഡ് ഉടമ 
നൽ�� െത�ായ വിവരം �ലം അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ�െട ഭാഗ� നി�� 
ഏെത�ി�ം ���ികേളാ വീ�കേളാ �ലം കാർഡ് ഉടമ�് ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് 
ന�മാ�കേയാ അെ��ിൽ ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് ലഭി��തിന് കാലതാമസം 
വരികേയാ െച�ാൽ കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ ഉ�രവാദിയായിരി�ി�.

e) താെഴ െകാ�� ഏത് രീതിയി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ിേല�� േപയ് െമ�കൾ 
ആകാ��താണ്:

 www.sbicard.com േല�് േലാഗിൻ െച�ക�ം െന�് ബാ�ിങ് അെ��ിൽ നി��െട 
എസ്ബിഐ എടിഎം കം െഡബി�് കാർഡ് �േഖന േപയ്െമ�് നട�ാൻ േപയ് െന�് 
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി��തി�െട.

 േ��് െമ�ിെ� പിറകിൽ നൽകിയിരി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് െചേ�ാ 
�ാഫ്േ�ാ അയ��ത് വഴി.  

 നി��െട നഗര�ി��േതാ േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട ഏെത�ി�ം നി�� 
�ാ�ി��േതാ ആയ എസ്ബിഐ കാർഡ് േ�ാ�് േബാക് സിൽ െചേ�ാ �ാഫ്േ�ാ 
ഇ��ത് വഴി.

 െച�്/�ാഫ്�് "എസ്ബിഐ കാർഡ്  ന�ർ xxxxxxxxxxxxxxxx" േല�് 
അട�ാനാ��തായിരി�ണം.

 എൻഎസിഎ�് (NACH): ചില തിരെ��� നഗര�ളിൽ നാഷണൽ ഓേ�ാമാ�ഡ് 
�ിയറിംഗ് ഹൗസ് (എൻഎസിഎ�്) വഴി േപയ് െമ�കൾ നട�ാ��താണ്.

f) ബിൽ �ടി�ിക�െട േപയ്െമ�കൾ നട��തിന് വിവിധ രീതികൾ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  വാ�ാനം െച��. അവ �തിമാസ േ��് െമ�ിെ� പിൻഭാഗ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  െവബ് ൈസ�ി�ം വിവരി�ി��്.

 കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് ൈക��� ഏത് �ൻ�ർ �ക�ം ഭാവിയിെല 
െചലവഴി��കളിേല�� �ൻ�ർ �കയായി കണ�ാ��താണ്. അത് ഏെത�ി�ം 
ചാർ�കൾ/ഫീ�കൾ�ായി വകയി���ത�.

g) ബി�ിംഗ് തർ��ൾ: ഇടപാ� തീയതി�െട 25 ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമ 
െപാ��േ��കൾ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി�ക�ം അത് ശരിയാണ് 

j)  ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം റിേവഴ് സ് െച��ത് ഉൾെ�െട��, SBI കാർഡ് ആരംഭി�� 
റിേവഴ് സ�കൾ, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�, അത് ഇേ�ാഴെ� 
ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�� െ�ഡി�ായി പരിഗണി�ം.

 �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� തീയതികള�ില്  �ാബല��ിലായ റീഫ�് 
െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് ഉളവാ�� ഏെതാ� 
െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് നടേ�� തീയതി�് 
��് െ�ഡി�് െച�കയാെണ�ിൽ, ആ �ക േപയ് െമന് റായി പരിഗണി�ം.

 നിലവിെല ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� ഇടപാ�ക�െട �ാബല��ി�� 
തീയതിയി�� റീഫ�് െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് 
ഉളവാ�� ഏെതാ� െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് 
നടേ�� തീയതി�് ��ാണ് െ�ഡി�് െചയ് തെത�ിൽ േപാ�ം ആ �ക േപയ് െമന്
 റായി പരിഗണി�ി�.

k) എസ്എംഎ & എൻപിഎ
•  �േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ'): 
 െറ�േല�റി ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിെ� ഭാഗമായി, ഒ� ഉപ-അസ�് വിഭാഗം 

��ി�് അ�ൗ�ിെല �ാരംഭ സ�ർ�ം തിരി�റിേയ� ആവശ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡിന് ഉ�്, താെഴ�� പ�ികയിൽ നൽകിയിരി��ത് �കാരം ��് 
ഉപവിഭാഗ�ൾെ�ാ�ം '�േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ') ആണ് ഈ 
ഉപ-അസ�് വിഭാഗം. െ�ഡി�് കാർ�കൾ "റിേവാൾവിംഗ് സൗകര��ൾ ഒഴിെക�� 
വായ്പകൾ" ആയി കണ�ാ��.

   

െഡബി�് െച� പണം നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ SBI കാർഡ് തിരി�് 
നൽ��ിെ��ിൽ ബാധകമായ േക�കളിൽ, പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ സംബ�ി�് 
കാർഡ് െന�് വർ�കളിൽ നി�് ലഭി�� അ�രം �ിരീകരണ�ിന്
 െറ/വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ, േമൽ�റ� സർ�ലറിെല വ�വ�കൾ 
�കാരം ഉപേഭാ�ാവിന് ന�പരിഹാരം നൽ��തായിരി�ം.

4. *  തിരി�ടവിൽ വ��� വീ�
 തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയാൽ, കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഏ� �ടി�ിക�ം 

തീർ�ാ��തിന് േവ�ി തപാൽ, ഫാക് സ്, െടലേഫാൺ, ഇെമയിൽ, എസ്എംഎസ്, 
�ടാെത/അെ��ിൽ ഓർ�െ���ാ�ം �ടർനടപടികെള��ാ�ം �ടി�ിക 
പിരിെ���ാ�ം ��ാം ക�ിെയ നിേയാഗി�ക എ�ീ മാർ��ളി�െട കാർഡ് 
ഉടമ�് കാലാകാല�ളിൽ �ടി�ിക അട�വാൻ ഓർ�െ����കൾ 
അയ��താണ്. അ�െന നിേയാഗി�െ��� ഏെതാ� ��ാം ക�ി�ം കടംപിരിവ് 
സംബ�ി� എ�ാ െപ�മാ�����ം �ർ�മായി പാലി�ിരിേ��താണ്.

 ആർബിഐ യിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് രജിസ് േ�ഷൻ കര�മാ�ിയി���ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ� അംഗമായിരി�ക�ം െച�� ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� വീ� �ാ�സ് 
റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��്, കാർഡ് ഉടമ�് ഞ�ൾ േനാ�ീസ് നൽ��താണ്. ഒ� 
കാർഡ് ഉടമ തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയതായി റിേ�ാർ�് െച�െ��തിന് േശഷം തെ� 
�ടി�ികകൾ തീർ�കയാെണ�ിൽ, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നിയിൽ നി�ം �ടി�ിക�ാരൻ �ാ�സ് പിൻവലി��താണ് 
എ� കാര��ം ��ി�ക. ഇ�രം മാ��ൾ ഉപേഭാ�ാവിെ� െ�ഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ 
�തിഫലി�ാൻ 45-60 ദിവസ�ൾ എ�േ��ം.

 െ�ഡി�് കാർഡ് സൗകര��െള നിയ�ി�� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം 
സ�ിെമ�റി/ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം ബാധകമായിരി�ം. 

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, കാർഡ് ഉടമ�െട ഡാ� ഓേരാ മാസ�ം നിർ�ി� 
േഫാർമാ�ിൽ ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് സമർ�ി��. സമർ�ി�� 
ഡാ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി 30 ദിവസ�ി��ിൽ അവ�െട 
െസർവറിേല�് അപ് േലാഡ്  െച��താണ്.

 കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� െമാ�ം �ടി�ിക, �ാബല��ി���ം എ�ാൽ കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ ഇനി�ം ചാർജ് െച�ാ��മായ ചാർ�കൾ ഉൾെ�െട, �ാഥമിക 
കാർഡ് ഉടമ പാ�രാ�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�ാൽ െപെ��് അടയ്
 േ��താ���ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് �ർ�മായി അടയ് േ���മാണ്, 
അേതാെടാ�ം കാർഡ് അ�ൗ�് ഉടൻതെ� റ�ാ�െ����മാണ്. �ാഥമിക കാർഡ് 

ഉടമ�െട സ��ിൽ നി�ായിരി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ി�� �ടി�ിക തീർ�വാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ എ�ാ െചല�കൾ�ം, ലീഗൽ ഫീ�ം ഈ �ടി�ിക 
തിരി�പിടി�വാൻ വ� െചല�ക�ം അട�ം, ഉപേയാഗിേ��ത്. �ടി�ിക അടവ് 
തീർ�ാകാ�ിടേ�ാളം, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് നിലവി�� നിര�് െവ�് 
ധനകാര� ചാർജ് ഈടാ��ത് �ടരാൻ അവകാശ��ായിരി�ം.

5. കാർഡ് ഉടമ�ത അവസാനി�ി��ം റ�ാ��ം
a) എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് എ�തി അറിയി�ിേ�ാ, എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് 

ൈലനിൽ വിളിേ�ാ, ഒ�ം കാർഡ്(കൾ) േകാേണാ�േകാൺ �റി�് കാർഡ് ഉടമ�് ഏ� 
സമയ�ം കരാർ അവസാനി�ി�ാ��താണ്. ആഡ് ഓൺ കാർ�കൾ ഉൾെ�െട 
എ�ാ കാർ�ക�ം എ�� അേപ� െകാ��് അവസാനി�ി�ാ��താണ്. 
സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ ഒ� കാർഡ് ഉടമ�് െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ് ഉെ��ിൽ, അ�രം െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �ക�െട �ല� �ല�ം 
സ�യേമവ േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, �ടാെത മെ��ാ 
�ടി�ികകൾ�െമാ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്. കാർഡ് 
അ�ൗ�ിേല�� എ�ാ �ടി�ിക�ം അട�കഴി�ാൽ അവസാനി�ി�ൽ 
�ാബല��ിൽ വ�ം. വാർഷിക, േച��തി��, ���ൽ ഫീ�കൾ 
ആ�പാതികാടി�ാന�ിൽ തിരി�് നൽ��ത�.

 ഉദാഹരണം - സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാ�� െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ്: -1000

 സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ, -1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് ബാലൻസ് 
സ�യേമവ 250 �പ�െട േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, അതായത് 
1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �കൾ   X ഓേരാ റിവാർഡ് േപായിന് റി�ം 0.25 �പ 
(ഈ പരിവർ�ന �ല�ം വ�ത�� കാർഡ് വാരിയന് �കൾ�് വ�ത�ാസെ�ടാം). ഈ �ക 
കാർ ഡ് ഉടമാ  അ�ൗ�ിൽ നി�് ഈടാ�ം, �ടാെത മെ��ാ �ടി�ികകൾ �െമാ�ം 
കാർ ഡ്  ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്.

 കാർഡ് ഉടമ�് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�ാൻ ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ 
എ�താ��താണ് - closurerequest@sbicard.com

b)   ബിസിനസ് അെ��ിൽ �ര�ാ കാരണ�ൾ �ടാെത/അെ��ിൽ നിയമനിർവഹണ 
ഏജൻസി �ടാെത/അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം സർ�ാർ അേതാറി�ി�െട അഭ�ർ�ന 
�കാരം �ടാെത/അെ��ിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ി�ം അതിെ� 
ഉപേഭാ�ാവി�ം ബാധകമാ�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം കീഴിൽ 
അനിവാര�മാെണ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ന�ായമാ�ം വിശ�സി��െവ�ിൽ 
കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�ിെ� ഉപേയാഗം ഏ� സമയ�ം �ൻ��ി അറിയി�ാെത 

തെ� എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിയ�ി�കേയാ അവസാനി�ി�കേയാ 
താൽ�ാലികമായി നിർ�കേയാ െച�ാം.

 കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� േപയ് െമ�ിൽ വീ� വ��കേയാ നീ�ിയ െ�ഡി�് പരിധി 
കവി�കേയാ െച�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െ�ഡി�് കാർഡിെല സൗകര�ം 
താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ാനാ�ം. കരാർ അവസാനി�തി� േശഷേമാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ിരി�� സമയേ�ാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗി��ത്.  

c) ഇ�രം ഒ� സാഹചര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ (എെത�ി�ം തിരി�ട� വീ�േ�ാ നിയമം 
അ�ശാസി�� േനാ�ീസിേനാ വിേധയമായി) ഉടൻ തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അ�ൗ�ിെല െമാ�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് അടയ്
 േ����്. എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ�വെര അ�ൗ�ിൽ ചാർ� െച�ാ� �കക�ം 
ഉൾെ�െട ഈ കരാറിന് കീഴിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അടയ് േ�� എ�ാ 
�കക�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഇ�ര�ിൽ അടയ് േ�� എ�ാ �കക�ം കാർഡ് ഉടമ 
അട��� വെര കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�തായി പരിഗണി�ി�.

d) െ�ഡി�് കാർഡ് ഒ� വർഷ�ിേലെറയായി ഉപേയാഗി�ി�ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമെയ 
അറിയി� േശഷം കാർഡ് േ�ാസ് െച��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 30 
ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് മ�പടി ലഭി��ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ 
എ�ാ �ടി�ികക�ം അട�േ�ാൾ കാർഡ് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച��തായിരി�ം.

6.  കാർഡ് ന�ം/േമാഷണം/��പേയാഗം
a) �ാഥമിക െ�ഡി�് കാർേഡാ ഏെത�ി�ം അധിക െ�ഡി�് കാർേഡാ എവിെട 

െവെ��് അറിയാെത വരികേയാ, ന�െ��കേയാ, േമാ�ി�െ��കേയാ 
വി�തമാ�െ��കേയാ യഥാസമയം ലഭി�ാതിരി�കേയാ കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�മതിയി�ാെത െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��െവ�് സംശയി�കേയാ 
െച�ാൽ കാർഡ് ഉടമ എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലനിൽ എ��ം േവഗം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന ബ�െ�ടണം. ഒ� കാർഡ് ന�െ��തായി റിേ�ാർ�് 
െച� േശഷം കാർഡ് ഉടമ അത് കെ��ിയാൽ അത് ഒ� സാഹചര��ി�ം 
ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�. മാ�മ�, കാർഡ് ഉടമ ആ കാർഡ് േകാേണാട് േകാൺ 
പ�തിയായി �റി�ക�ം േവണം.  

· ഐവിആർ വഴിേയാ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ായ www.sbicard.com �േഖനേയാ 
എസ്എംഎസ് േസവന�ി�െടേയാ കാർഡ് ഉടമ�് തൽ�ണം കാർഡ് േ�ാ�് 
െച�ാനാ�ം.

· നി��െട ന�െ��/േമാ�ി�െ�� കാർഡ് എസ്എംഎസ് വഴി േ�ാ�് െച�ാൻ 
നി��െട രജി�ർ െച� െമാൈബൽ ന�റിൽ നി�് 5676791 േല�് BLOCK XXXX 

എ�് എസ്എംഎസ് െച�ക. (XXXX = നി��െട കാർഡ് ന�റിെ� അവസാന 4 
അ��ൾ). നി�ൾ അഭ�ർ�ന നട�ി 5 മി��ി��ിൽ നി�ൾ�് ഒ� 
�ിരീകരണ എസ്എംഎസ് ലഭി��ിെ��ിൽ കാർഡ് േ�ാ�െച�െ��തായി 
പരിഗണി��ത്. നി��െട കാർഡ് െപെ��് േ�ാ� െച��തി�ം ��പേയാഗം 
ഒഴിവാ��തി�ം െഹൽപ് ൈലനിൽ വിളി�ക.

 നഷ് ടെ��ത്/േമാഷണം/അനധി�ത ഇടപാ�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ്
 �് ഈ സമർ�ിത െഹൽ�് ൈലൻ ന�റിൽ ബ�െ�ടാം -18605003000.

 നഷ് ടെ�� കാർഡ് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ് �് ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ 
ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ് – lostcard@sbicard.com

b) കാർഡ് ന�ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��് കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ നട�ിയ ഏെത�ി�ം ഇടപാ�ക�െട കാര��ിൽ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് ബാധ�തേയാ ഉ�രവാദിത�േമാ ഉ�ായിരി��ത�, 
കാർഡ് ഉടമ ഇതിന് പരി�ർ�മാ�ം ബാധ��നായിരി�ം. കാർഡ് ന�േമാ 
േമാഷണേമാ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി��േതാ� �െട കാർഡ് ഉടമ 
െ�ഡി�് കാർഡ്(കൾ) േമാ�ി�െ��ാൽ അത് േപാലീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ക�ം എഫ്
 ഐആർ സമർ�ി�ക�ം േവണം. കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ഒ� അധിക 
കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ആെര�ി�ം കാർേഡാ പിേ�ാ കര�മാ�ി 
��പേയാഗം െച�ാൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. 

c) ഉപേഭാ� പരിര�- അനധി�ത ഇലേ�ാണിക് ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കളിൽ 
ഉപേഭാ�ാ��െട ബാധ�ത പരിമിതിെ���ൽ സംബ�ി� 2017 �ൈല 06-െല 
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��(ആർബിഐ) ഉ�രവ് �കാരം, അനധി�ത െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ�� ഉപേഭാ� പരിര� ഉറ�ാ��തിന് ഒ� നയം 
�പകൽപന െച�ി��്. "ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാര നയം" എ�തിന് കീഴിൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ ഇത് അപ് േഡ�്  െച�ി��്. 
ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� സമീപന�ിെല �താര�ത, ന�ായ��ത എ�ീ തത��െള 
അടി�ാനമാ�ി��താണ് ഈ നയം

d) കാർഡ് ഉടമ വ�നാപരമായി �വർ�ി�ി�െ��ിൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് 
ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. വിേവക�ർ�മായ �� നൽകാെതയാണ് കാർഡ് ഉടമ 
�വർ�ി��െത�ിൽ, സംഭവി� എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ�് 
ബാധ�ത��ാേയ�ം. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ വ��മാ�ിയി�� �ര�ാ 
മാനദ��ൾ പി�ടരാൻ കാർഡ് ഉടമ പരാജയെ��ാൽ ഇത് ബാധകമാേയ�ാം. 

e) കാർഡ് ഉടമേയാേടാ ഏെത�ി�ം അധിക കാർഡ് ഉടമേയാേടാ അേന�ഷി�ാെത തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, ഒ� കാർഡിെ�േയാ പി�ിെ�േയാ ന�ം, േമാഷണം, 

��പേയാഗം എ�ിവെയ �റി�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ �സ�െമ�് ക��� 
ഏെതാ� വിവര�ം േപാലീസിേനാ മ�് �സ� അധികാരികൾേ�ാ നൽകിേയ�ാം.  

f) നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെല െമാൈബൽ ന�ർ ഉൾെ�െട�� 
ബ�െ�ടാ�� വിവര�ളിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ സി��ിെല നി��െട 
�തിയ�ം ����മായ ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ളിൽ �ചി�ി�ിരി�ണം. 
നി��െട െമാൈബൽ ന�ർ അട��� നിലവിെല ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ 
ഞ��െട േരഖകളിൽ അപ് േഡ�് െച�ണെമ�് �പാർശ െച��.

g) ''എസ്ബിഐ കാർഡ്  ചില കാർ�കളിൽ േകാം�ിെമ�റി ന�െ��/േമാ�ി�െ�� 
കാർഡ് ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് 
ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�േഡാ അെ��ിൽ കാലാകാല�ളിൽ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  തീ�മാനി�� ഏെത�ി�ം ഇൻ�റൻസ് ക�നിേയാ ആകാം പറയെ�� 
ഇൻ�റൻസ് നൽ��ത്. ഇ�ാര��ി�� ഏത് െ�യിം തീർ�ാ�ലി�ം 
ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ഉ�രവാദിയായിരി�ം, 
െ�യിം തീർ�ാ�ൽ കാരണമായി ഉയർ� ഒ� തർ��ി�ം എസ്ബിഐ കാർഡ്
 ഉ�രവാദിേയ ആയിരി�ി�. ഇൻ�റൻസ് നിബ�നക�ം വ�വ�ക�മായി 
ബ�െ�� ��തൽ വിവര�ൾ�് െവൽകം കി�ിെല േ�ാഷർ പരിേശാധി�ാേനാ 
www.sbicard.com റഫർ െച�ാേനാ നിർേദശി��.''

(h) ചില െ�ഡി�് കാർ�കളിൽ എസ്ബിഐ കാർഡ് േകാം�ിെമന് ററി എയർ ആ�ിഡന് റ് 
/ വ��ിഗത അപകട ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ��ത ഇൻ�റൻസ് 
ഒ� ��ാം ക�ി ഇൻ�റൻസ് ക�നിയാണ് നൽ��ത്. ഇ�മായി ബ�െ�� ഏത് 
െ�യിം െസ�ിൽെമന് റി��� ഉ�രവാദി���ം ��ത ക�ി�ാണ്. െ�യിം 
െസ�ിൽെമന് റ് �ലം ഉ�ാ�� ഒ� തർ��ൾ�ം എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ഉ�രവാദിയായിരി�ി�. എസ്ബിഐ കാർഡിന്, ഇൻ�റൻസ് ഇഷ� െച�� 
ക�ിെയ �ൻ��ി അറിയി�് നൽകാെത മാ�ാ��താണ്.

 ഇേ�ാ�� ഇൻ�റൻസ് ക�നി: ഒറിെയൻ്റൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ്.
7. െവളിെ���ൽ
 ഇ��ൻ ധനകാര� വ�വ��െട �വർ�ന�മത�ം �ിരത�ം 

െമ�െ����തിനാ�� ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിെ��ം റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് 
ഇ���െട�ം (ആർബിഐ) ഒ� സംരംഭമാണ് െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി. 
ബാ�ക�ം ധനകാര� �ാപന��ം ത�ിൽ വിവര�ൾ ൈകമാ��തിന് 
ഫല�ദമായ ഒ� സംവിധാനം �ദാനം െച�ാ�ം അ�വഴി വിവിധ �ാപന�ളിൽ 
നി�് മിക� െ�ഡി�് വ�വ�കൾ േനടാൻ കാർഡ് ഉടമകെള �ാ�രാ�ാ��� 
റിസർവ് ബാ�ിെ� �മ��െട ഭാഗമായാണിത്.

 ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് (ആർബിഐയിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് 
രജിസ് േ�ഷൻ േനടിയി��ത്) കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��. 

 കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� േരഖക�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 45-60 ദിവസ�ൾ��ിൽ ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻേഫാർേമഷൻ ക�നി�് നൽ�ം.

 ഒ� തർ���ായാൽ കാർഡ് ഉടമെയ �ടി�ിക�ാരനായി റിേ�ാർ�് െച��തി� 
��് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടികളിൽ ഉചിതമായ േഭദഗതികൾ 
വ��ം. എ�ി��ാ�ം ഇ�രം െവളിെ���ൽ/വിവരം �സി�െ���ൽ 
ഇ�െന ഉയർ�വ� തർ��ൾ അേന�ഷി�ാ�ം തീർ�ാ�ാ�ം ലഭി�� 
സമയെ� ആ�യി�ിരി�െമ��ം ��ിേ��താണ്. 

 കാർഡ് അ�ൗ�ക�െട ശരിയായ �വർ�നം, �ിരീകരണം, മ� അഡ്മിനിസ്
 േ��ീവ് േസവന�ൾ എ�ിവ�ായി ധനകാര� �ാപനം, െതാഴി�ടമ, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�മായി കരാറിേലർെ��ിരി�� ��ാം ക�ികൾ 
എ�ിവർ�് േപയ് െമ�ിെല വീ� ഉൾെ�െട�� കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��.

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� അെ��ിൽ അതിെ� ��് ക�നികൾ, സബ്
 സിഡിയറികൾ, അഫിലിേയ�കൾ �ടാെത/അെ��ിൽ അേസാസിേയ�കൾ 
എ�ിവ�െട വിവിധ ഉൽ����ം േസവന��ം വിപണനം െച��തി�ം വാ�ാനം 
െച��തി�മായി എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ഏെത�ി�ം േപര�്, സബ്
 സിഡിയറി, അഫിലിേയ�്  അെ��ിൽ അേസാസിേയ�് എ�ിവ�മാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിേ��ാം.

 എസ്ബിഐ കാർഡിെ� ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്.

�ധാന െറ�േല�റി വിവര�ൾ  
- ഇ��യി�ം വിേദശ�ം ഉപേയാഗി��തിന് കാർഡ് സാ�വാണ്. എ�ി��ാ�ം, 

േന�ാളി�ം ��ാനി�ം വിേദശ കറൻസി ഇടപാ�കൾ നട��തിന് ഇത് 
സാ�ത��ത�.

- ഇ���് �റ�് ഇടപാട് നട��തി�� കാർഡിെ� ഉപേയാഗം ആർബിഐ�െട 
എക് സ് േച�് കൺേ�ാൾ െറ�േലഷൻ�ം േഫാറിൻ എക് സ് േച�് മാേനജ് െമ�് 
ആ�്, 1999-ഉം ഉൾെ�െട�� ബാധകമായ നിയമ�ൾ �്അ��തമായിരി�ണം. 
ഇ�ർെന�്േ�ഡിംഗ് േപാർ��കളി�െട�� വിേദശനാണ� വ�ാപാരം അ�വദനീയമ�.  
എെ��ി�ം ലംഘന�ൾ ഉ�ാ�കേയാ ഇവ പാലി��തിൽ പരാജയെ��കേയാ 

െച�ാൽ, ശി�ാനടപടികൾ�് നി�ൾ വിേധയരാകാം. നി��െട വിേദശ വിനിമയ 
അർഹതെയ സംബ�ി�് നി��െട അംഗീ�ത ഡീല�മായി (എഡി) ബ�െ��ക.

- െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് എെ��ി�ം െ�ഡി�് ബാലൻസ് 
ഉെ��ിൽ, ഈ െ�ഡി�് ബാലൻസ് നി�ൾ�് തിരി� തരാൻ എസ്ബിഐ കാർഡിന്
  അവകാശ��്.

- വിേദശ �ാപന�ളിൽ നിേ�പം നട�കേയാ വിേദശ �ാപന�ൾ 
�ാപി�കേയാ േപാ�� �ലധന അ�ൗ�് ഇടപാ�കൾ�ായി പണമട�ാൻ/േപയ്
 െമ�കൾ നട�ാൻ ദയവായി െ�ഡി�് കാർ�കൾ ഉപേയാഗി��ത്. കാരണം, 
റിസർവ് ബാ�ിെ� മാ�ർ നിർേദശം - വിേദശെ� സം�� 
സംരംഭ�ിെല/�ർ�മാ�ം ഉടമ�തയി�� സബ് സിഡിയറിെല താമസ�ാ�െട 
േനരി�� നിേ�പം എ�തി� കീഴിൽ ഇ�രം ധനനിേ�പ മാർഗം അ�വദനീയമ�.

- ആർബിഐ മാ�ർ സർ�ലർ-താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� 
പലവക പണമട��കൾ സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ അ�സരി�്, േലാ�റി 
ടി��കൾ, ബഹിഷ് �ത/നിേരാധിത മാസികകൾ, �ട�ിയ നിേരാധിത ഇന�ൾ 
വാ��തി�ം �താ��ളിൽ പെ���ൽ, േകാൾ-ബാ�് േസവന�ൾ�് 
പണമട�ൽ േപാെല��വ�ം െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��ത് 
നിേരാധി�ിരി��. കാരണം അ�രം ഇന�ൾ�ായി/�വർ�ന�ൾ�ായി 
വിേദശനാണ�ം പിൻവലി��ത് അ�വദനീയമ�. ��തൽ വിവര�ൾ�ായി 
താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� പലവക പണമട��കൾ 
സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ പരിേശാധി�ക.

ബി.പി.സി.എൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡ് 

ഒെ�യ്ൻ

�ബ് വി�ാര 
എസ്ബിഐ കാർഡ് 

ൈ�ം

ബി.പി.സി.എൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡ്

499

2999

1499

1499

2999

1499

499 (��െ� വർഷം 50,000 
അതിൽ ��തേലാ വാർഷിക െചലവ് 

െച�തിന് േമല്  ഒഴിവാ�ി)

1,499 (��െ� വർഷം 2 ല�േമാ 
അതിൽ ��തേലാ വാർഷിക െചലവ് 

െച�തിന് േമല്  ഒഴിവാ�ി)

499 (��െ� വർഷം 1 ല�േമാ 
അതിൽ ��തേലാ വാർഷിക െചലവ് 

െച�തിന് േമല്  ഒഴിവാ�ി)

499 (��െ� വർഷം 1 ല�േമാ 
അതിൽ ��തേലാ വാർഷിക െചലവ് 

െച�തിന് േമല്  ഒഴിവാ�ി)

�ബ് വി�ാര 
എസ്ബിഐ കാർഡ്

ഡൽഹി െമേ�ാ 
എസ്ബിഐ കാർഡ്

ഇ�ിഹാദ് ഗ�് 
എസ്ബിഐ കാര് ഡ്

ഇ�ിഹാദ് ഗ�് 
എസ്ബിഐ �ീമിയർ 

കാർഡ്

499

4999

1499

499

1499

4999

ഫാബ്ഇന് ഡ� 
എസ്ബിഐ കാർഡ്

1499
1,499 (��െ� വർഷം 2 ല�േമാ 

അതിൽ ��തേലാ വാർഷിക െചലവ് 
െച�തിന് േമല്  ഒഴിവാ�ി)

ഫാബ്ഇന് ഡ� 
എസ്ബിഐ കാർഡ് 

െസല�്

െ�ഡി�് കാർഡിെ� 
േപര്

 വാർഷിക ഫീസ് 
(�പ) ���ൽ ഫീസ് (�പ)



 എസ്എംഎ�െട �ാസിഫിേ�ഷൻ സംബ�ി� ഉദാഹരണം:
 ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, �ടാെത ഈ തീയതി�് ��് 'അടേ�� �റ� �ക 
('എംഎഡി') ലഭി�ി�മിെ��ിൽ, അവസാന തീയതി�് േശഷം, അ�ൗ�ിെന എസ്എംഎ – 0 
ആയി പരാമർശി�ം.
പിഡിഡിയിൽ നി�് 30 ദിവസ�ിന�റം അതായത് 2021 ഏ�ിൽ 30-ന് അ�റം 
അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ-1 ആയി ടാഗ് 
െച�െ��ം.
സമാനമായി, പിഡിഡിയിൽ നി�് 60 ദിവസ�ിന�റം, അതായത് 2021 െമയ് 30-ന് 
അ�റം, അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ - 2 
ആയി ടാഗ് െച�െ��ം.

• നി�ിയ ആ�ി ('എൻപിഎ'):
 േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി���േപാെല അടേ�� മിനിമം �ക, േ��് െമ�ിൽ 

�ചി�ി�ിരി�� പിഡിഡിയിൽ നി�് െതാ�റ് (90) ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�മായി 
അട�ിെ��ിൽ, ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് നിഷ് �ിയ അസ�് ('എൻപിഎ') ആയി 
പരിഗണി�ം.
�ടാെത, ഒ� െസ�ിൽെമ�് അെ��ിൽ �നർ�പീകരണ �മീകരണം 
�േയാജനെ���ിയി�� ഏെതാ� അ�ൗ�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം. പലിശ 
�ടി�ിക�ം �ത�ം ��വനായി അടയ് ���വെര ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി 
തരംതിരി�ത് �ട�ം. െസ�ിൽെമ�ം �നർ�പീകരി� അ�ൗ�ക�ം ഒ� 
നവീകരണ�ിന് േയാഗ�മ�. അവസാനമായി, ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് 
എസ്ബിഐ കാർഡിെല എൻപിഎ എ�് ടാഗ് െച� ഒ� െ�ഡി�് കാർെഡ�ി�ം 
ഉെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെ� എ�ാ കാർ�ക�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം.

  ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി തരംതിരി��തി�� ഉദാഹരണം:
  ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി�� �കാര�� അടേ�� 
�റ� �ക പിഡിഡിയിൽ നി�് 90 ദിവസ�ി��ിൽ അതായത് 2021 �ൺ 
29-��ിൽ ഉപേഭാ�ാവ് �ർ�മാ�ം അട�ി�മിെ��ിൽ, വായ്പ നൽ��വർ 
െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി കണ�ാ�ം.

l)  േടൺ എറൗ�് ൈടം (TAT) ഏകീകരി��ം അംഗീ�ത േപയ് െമന് റ് സംവിധാന�ൾ 
�േഖന�� പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ�� ഉപേഭാ� ന�പരിഹാര�ം സംബ�ി� 
2019 െസ�ംബർ 20-െല RBI സർ�ലർ അ�സരി�്, പരാജയെ�� ഇടപാട് കാരണം 

എ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�ിെ��ിൽ േ��് െമ�ിെല 
��വൻ ഉ�ട��ം ശരിയാെണ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇത് അംഗീകരി�താെണ�ം 
കണ�ാ��താണ്. ഇ�രം വിവരം ലഭി�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
താൽ�ാലികമായി ചാർജ് പിൻവലി�ാം. �ടർ�� അേന�ഷണ�ൾ 
�ർ�ിയായതി� േശഷം ഇത് കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിെല ബാധ�തയാെണ�ിൽ 
�ടർ�� േ��് െമ�ിൽ ചാർജ് �നഃ�ാപി�െ��ം. 

h)  ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാരം: േമൽനടപടി�� എ�ാ പരാതിക�ം േനാഡൽ 
ഓഫീസർ, പിഒ ബാഗ് 28 - ജിപിഒ, ന� ഡൽഹി -110001 എ� വിലാസ�ിേലാ 
nodalofficer@sbicard.com എ� ഇെമയിൽ വിലാസ�ിേലാ അയ�ക

i)   ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ: എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 02 02
 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി 

േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക)  
 അെ��ിൽ: 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 എസ്ബിഐ െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡിന്: ഇ��യിൽ എവിെട നി�ം എസ്ബിഐ 

െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡ് െഹൽപ് ൈല�മായി ബ�െ��ക 
 എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 12 12 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ 

നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക) 
ബിഎസ്എൻഎൽ/എംടിഎൻഎൽ-ൽ നി�്: 1800 180 1295 /1860 500 1295

 കറസ് േപാ�ൻസ്: തപാൽ വഴി, ദി മാേനജർ -ക�മർ സർവീസസ്, എസ്ബിഐ 
കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, ഡിഎൽഎഫ് ഇൻഫിനി�ി ടേവർസ്, 
ടവർ സി, 12 ആം നില, േ�ാ�് 2, ബിൽഡിംഗ് 3, ഡിഎൽഎഫ് ൈസബർ സി�ി ���ാം 
- 122002 (ഹരിയാന) ഇ�� www.sbicard.com എ�തിേലേ�ാ പിഓ ബാഗ് 28- ജിപിഒ, 
ന� ഡൽഹി-110001 

 ഇമെയിൽ വഴി customercare@sbicard.com എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക
 െത�ായ വിൽ�ന�ം ശല�െ����മായി ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് ഉടമ�് 

ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താം – salesgrievance@sbicard.com
 കാർഡ് ഉടമ�് ഞ��െട െമാൈബൽ ആ�് / െവബ് ൈസ�് വഴി ഏ� 
 തർ��ം/അനധി�ത ഇടപാ�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴി�ം. അതെ��ിൽ, കാർഡ് 

ഉടമ�് തർ�ം/അനധി�ത ഇടപാട് സംബ�ി�് chargeback@sbicard.com എ� 
സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ്.

 െത�ായ വിൽ�ന�മാേയാ ശല�െ����മാേയാ ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ഈ സമർ�ിത െഹൽൈ��നിൽ ഞ�െള വിളി�ാം: 080-39356050

എസ് ബി ഐ കാർഡ് സ്  - ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം

1. *ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം
A. വാർഷിക ഫീ�ക�ം ���ൽ ഫീ�ക�ം
 എസ് ബി ഐ െ�ഡി�്  കാർഡിൽ (എസ് ബി ഐ കാർഡ്) വാർഷിക ഫീസ്, ���ൽ 

ഫീസ് എ�ിവ ബാധകമാണ്. വാർഷിക ഫീസ് 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം 
ബാധകമായ നി�തിക�ം ഉൾെ��� ഒ��വണെ� ചാർജാണ്. ���ൽ ഫീസ് 
എ�ാ വർഷ�ം ഈടാ��. 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം ബാധകമായ 
നി�തിക�മാണ് അതിൽ ഉൾെ��ിരി��ത്. ഈ ഫീ�കൾ ഓേരാ കാർഡ് ഉടമ�ം 
ഓേരാ വിധം കാർഡി�ം വ�ത��മായി�േ��ാം. ഇവ െ�ഡി�്  കാർഡിനായി 
അേപ�ി�� സമയ�് കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി��ത് അ�സരി�ായിരി�ം. 
ബാധകമായ� �കാര�� ഈ നിര�കൾ കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് 
േനരി�് ഈടാ�ം, ഈടാ�� മാസെ� കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ അത് ബി�ി�ക�ം 
െച�ം. �ാഥമിക കാർഡ് ഉടമ�് നൽകിയ അധിക കാർ�കൾ�് െവേ�െറ ഫീ�കൾ 
ഉ�ാകാം.

B. �ൻ�ർ പണ�ിെ� ഫീ�കൾ
 അടിയ�ര ഘ��ിൽ േദശീയ/അ�ാരാ� എടിഎ�കളിൽ നി�് പണം എ��ാൻ 

കാർഡ് ഉടമകൾ�് കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. അ�െന ഉ� പണം 
പിൻവലി��കൾ�് ഒ� ഇടപാട് ഫീസ് ഈടാ��താണ്. അത് അ�� േ��്
 െമ�ിൽ കാർഡ് ഉടമ�് ബി�െച�ക�ം െച�ം. േദശീയ എടിഎം ഇടപാ�കൾ�് 2.5% 
അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) അ�ാരാ� എടിഎം 
ഇടപാ�കൾ�് 2.5% അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) ഇടപാ� 
ഫീസ് ആയി ഈടാ��താണ്. ഇടപാ� ഫീസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�്
 സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ (��് അറിയെ��ി��ത് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്സ് ആൻഡ് േപയ്െമന് റ് സർവീസസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്) 
വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയമാണ്. �ൻ�റായി എ��� എ�ാ 
പണമിടപാ�കൾ�ം പണം പിൻവലി� തീയതി �തൽ അവ �ർ�മായി തിരി�ട�� 
തീയതി വേര�ം റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് ചാർ�ി� ത�ല�മായ ധനകാര� ചാർജ്
  (ചാർ�ക�െട െഷഡ�ൾ പരിേശാധി�ക) ഉ�ായിരി��താണ്.  

C. ക�ാഷ് േപയ് െമ�് ഫീ�കൾ
 കാർഡ് ഉടമകൾ�് തിരെ��� േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (എസ് ബി ഐ) 

ശാഖകളിൽ േപ-ഇൻ �ി�ിൽ അവ�െട  െ�ഡി�് കാർഡ് ന��ം �ക�ം 
േരഖെ���ി അത് �ാ�് കൗ�റിൽ നിേ�പി�െകാ�് അവ�െട എസ് ബിഐ 
െ�ഡി�് കാർഡ് �ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ഒ� തൽ�ണ േപയ് െമ�് അക്
 േനാളജ് െമ�് രസീത് കാർഡ് ഉടമ�് നൽ�ം. ഈ സൗകര�ം േസവന നിര�ായ ₹250 
+ ബാധകമായ നി�തികൾ�് ലഭ�മാണ്. െകവിബി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
ക�ർ ൈവശ� ബാ�ിെ� (െകവിബി) തിരെ��� ശാഖകളി�ം െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ക�ർ ൈവശ� ബാ�് (െകവിബി) ശാഖകളിൽ നട�� 
പണമിടപാ�കൾ�് നിര�കെളാ�ം ബാധകമ�.

D. ചാർ�കൾ
i. കാർഡ് ഉടമകൾ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നൽ�� നിർ�ി� 

േസവന�ൾ�ായി അെ��ിൽ തെ� കാർഡ് അ�ൗ�മായി ബ�െ��് കാർഡ് 
ഉടമ വ��� വീ�കൾ�ായി കാർഡ് ഉടമകൾ കാലാകാല�ളിൽ 
ബാധകമാേയ�ാ�� ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം നൽേക�താണ് 

ii കാർഡ് ഉടമകെള അറിയി�െകാ�്, കാലാകാല�ളിൽ ഏെത�ി�ം ചാർ�കേളാ 
ഫീ�കേളാ മാ��തിേനാ അെ��ിൽ ഉചിതെമ�് േതാ�� ഏെത�ി�ം �തിയ 

ചാർ�കേളാ ഫീ�കേളാ അവതരി�ി��തിേനാ ഉ�അവകാശം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിലനിർ��.

E. പലിശ രഹിത േ�സ് കാലാവധി
 വ�ാപാരി സമർ�ി�� െ�യി�കൾ�് വിേധയമായി പലിശരഹിത െ�ഡി�് 

കാലയളവ് 20 �തൽ 50 ദിവസം വെരയാകാം. എ�ി��ാ�ം, കഴി� മാസെ� 
ബാലൻസ് �ർ�മായി �ിയർ െച�ി�ിെ��ിൽ, അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ ഏെത�ി�ം 
എടിഎ�ിൽ നി�് പണം എ��ി�െ��ിൽ ഇത് ബാധകമ�.

F.  ധനകാര� ചാർ�കൾ 
 കാർഡ് ഉടമ തെ� ബാലൻസ് �ർ�മായി അടേ��തിെ��് തീ�മാനി�ാൽ, 

ഇടപാ� തീയതി �തൽ വീ�ാ� ഇഎംഐ തവണക�ൾെ�െട എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, 
കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ പണ�ി�ം അവ തിരി�ട��� വെര മാസാ� 
പലിശ നിര�ിൽ ധനകാര� ചാർ�കൾ അടേ��ിവ�ം. 

  േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടയ് േ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ് െമ�ം േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ് െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

  ധനകാര� ചാർ�ക�െട നിലവിെല നിര�് ഇടപാ� തീയതി �തൽ �തിമാസം 3.50% 
[�തിവർഷം 42%] വെരയാണ്, ഇത് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് 
ലിമി�ഡ് (എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ) െ� വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ി� 
വിേധയ�മാണ്. ധനകാര� ചാർ�കൾ, അടയ് േ��താെണ�ിൽ, ബാധകമായ 
നി�തികൾ�് വിേധയമാണ്, കാർഡിെല �ടി�ിക �ർ�മായി അട���വെര 
കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് അത് െഡബി�് െച�െ��ം. കാർഡ് ഉടമ 
ബാലൻസ് േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ാതിരി�ാൻ 
തീ�മാനി�ാൽ എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, �െട കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ 
പണ�ി�ം അടയ് േ�� ധനകാര� ചാർ�ിെ� �റ� �ക ബാധകമായ 
നി�തികൾ �ടാെത 25 �പയായിരി�ം.

a.  �ൻ�ർ പണ�ിേ��� ധനകാര� ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തൽ പണമട�ൽ 
�ർ�മായി െച���വെര ബാധകമാണ്.

 ഉദാഹരണം 1 - കാർഡ് േ��് െമ�്  തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 15-ന് 
 2019 �ൺ 16 �ം 2019 �ൈല 15 �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാട്
1.  5000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ - 2019 �ൺ 20 ന്
2.  7000 �പ�െട പണം പിൻവലി�ൽ - 2019 �ൈല 10 ന്
 2019 �ൺ 15 െല േ��് െമ�ിൽ നി�് ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� ക��ക, 

എ�ിൽ ഇടപാ�ക�െട 12,000 �പ�ം 7,000 �പ ക�ാഷ് പിൻവലി�ലിന് ബാധകമായ 
നിര�ി�� 5 ദിവസെ� ധനകാര� ചാർ�ക�ം കാണി�� �ൈല 15 െല േ��്
 െമ�് കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ആഗ�് 5 അഥവാ േ��് െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക അടയ് േ����്. നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക�� ഏെതാ� േപയ് െമന് �ം, ആദ�ം നി��െട �ടി�ിക�� മിനിമം �ക 
{െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീ�ം ചാർ�ക�ം + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}, പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) എ� �മ�ിലായിരി�ം �ിയർ െച�ക എ�ത് ദയവായി ��ി�ക.  
പലിശ രഹിത �ടി�ിക ചി�റ ബാലൻസിന് െറ േകസിൽ ഒഴിെക, ഇതിൽ ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തലാണ് ഈടാ�ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ��െ� 
േ��് െമ�് തീയതി�തൽ ഈടാ�ം.

 േ��് െമ�് �ടി�ികയിൽ ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��് െമ�ിൽ 
നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം വരാതിരി�ക�ം േ��് െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് 
�ടി�ിക േപയ് െമന് റിന് െറ അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം 
െച�ാൽ, ഇ�രം ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്  2019 
 ജ�വരി 3 �ം 2019 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
1.  2019 ജ�വരി 5 ന് 10,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2.  2019 ജ�വരി 15 ന് 30,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ��കൾ
 2019 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 40,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. േ��്െമ�് �ടി�ികയിൽ 
ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��്െമ�ിൽ നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം 
വരാതിരി�ക�ം േ��്െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് �ടി�ിക േപയ്െമന് റിന് െറ 
അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം െച�ാൽ, ഇ�രം 
ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 എ�ാ മാസ�ം മിനിമം േപയ് െമ�് മാ�ം നട�ിയാൽ തിരി�ട� വർഷ�േളാളം 
നീ�നിൽ�ം, തത്ഫലമായി നി��െട �ടി�ിക ബാലൻസിന്  പലിശ 
അട�െകാ�ിരി�ക�ം െചേ��ിവ�ം.  ഉദാഹരണ�ിന്, 5,000 �പ�െട 
ഇടപാടിന് മിനിമം മാസാ� �ടി�ിക �ക (ഓേരാ മാസ�ം 200 �പ മിനിമം 
�കയായി�്) അട�ാൽ, െമാ�ം �ടി�ിക ��വനായി അട�തീരാൻ 44 മാസം വെര 
എ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 2-ന്
 2019 മാർ�് 3 �ം 2019 ഏ�ിൽ 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  2019 മാർ�് 5 ന് 500 �പ�െട വാർഷിക ഫീസ്
(2)  2019 മാർ�് 5 ന് 90 �പ�െട ബാധകമായ നി�തികൾ
(3)  2019 മാർ�് 15 ന് 6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2019 മാർ�് 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��് 

ക��ക, 6,590 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ഏ�ിൽ 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ഏ�ിൽ 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ മിനിമം അടയ് േ�� �ക 415 �പ, (െമാ�ം �ടി�ിക�െട 5%) + 
ബാധകമായ നി�തിക�ം 2019 ഏ�ിൽ 22 ന് അട��െവ�് ക��ക, െതാ��� 
ദശാംശ�ിേല�് കണ�ാ�ം, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. 

 ഫല�ദമായ നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആയി കണ�ാ�ക, ധനകാര� ചാർജ് 
കണ���ൽ ഇനി�റ�� രീതിയിൽ ആയിരി�ം:

 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 �പ
 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 90 �പ�െട ബാധകമായ 

നി�തിയിൽ: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 �പ
 38 ദിവസേ��� (മാർ�് 15 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 6000 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:  
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 �പ
 11 ദിവസേ��� (ഏ�ിൽ 22 �തൽ െമയ് 2 വെര) 6,175 �പ�െട ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 �പ
 ചാർ� െച� െമാ�ം പലിശ: 373.10 �പ
 2019 ഏ�ിൽ 3 �തൽ 2019 െമയ് 2 വെര കാർഡ് ഉടമ ഒ� ഇടപാ�ം നട��ിെ��് 

ക��ക, �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം 
ചാർ�ക�ം, ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം െമയ് 2 തീയതിയിെല േ��്
 െമ�ിൽ െമാ�ം �ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം. 

 േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടേ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടേ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ്െമന് �ം േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ്െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

 ഉദാഹരണം 4: കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2018 ഡിസംബർ 3-�ം 2019 ജ�വരി 2-�ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  2018 ഡിസംബർ 15 ന് 500 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2)  2018 ഡിസംബർ 20 ന് 600 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2018 ഡിസംബർ 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇ� എ� 

ക��ക, 1100 �പയെട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ജ�വരി 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം, െമാ�ം അടയ് േ�� �ക 1100 �പ. കാർഡ് ഉടമ 2019 ജ�വരി 22 
അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക 
�തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. 

 2019 ജ�വരി 22 ന് കാർഡ് ഉടമ 500 �പ�െട ഭാഗിക േപയ് െമ�് മാ�േമ 
നട��� എ� ക��ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. ഫല�ദമായ 
നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആെണ�് കണ�ാ�ി ധനകാര� ചാർജ് കണ���ൽ 
ഇ�റ�� �കാരമായിരി�ം 

 38 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 15 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 �പ
 33 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 20 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 �പ
 12 ദിവസേ��� (ജ�വരി 22 �തൽ െഫ�വരി 2 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ=52.93 �പ
 2019 െഫ�വരി 3-�ം 2019 മാർ�് 2- �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  652.93 �പ�െട ആരംഭ ബാലൻസ്-2019 െഫ�വരി 3-ന്
2)  1000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ-2019 െഫ�വരി 5-ന്
3)  3000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ- 2019 െഫ�വരി 15-ന് 
 2019 െഫ�വരി 2 െല േ��്െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് 652.93 �പ 

ആെണ�് ക��ക, കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ 
നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ ��വൻ േപയ് െമ�ം െഫ�വരി 15 ഓെട, അഥവാ േപയ് െമ�് െചേ�� 
അവസാന തീയതി��ിൽ െചയ് െത� ക��ക. 3.50% ഫല�ദമായ നിര�ായി 
കണ�ാ�ി, ധനകാര� ചാർജ് കണ����കൾ ഇനി�റ�� �കാരമായിരി�ം:

 12 ദിവസേ��് (െഫ�വരി 3 �തൽ െഫ�വരി 15 വെര) 652.93 ബാലസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ= 9.02 �പ
 �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം, 

ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം മാർ�് 2 തീയതിയിെല േ��്െമ�ിൽ െമാ�ം 
�ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം.

G. ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർ�കൾ
• േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക �ക�് ചാർ�ി�
• 500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 400 �പ
• 1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 750 �പ
• 10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 950 �പ
• 25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 1,100 �പ
• 50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ
 �ടർ�യായി ര�് ൈസ�ി�കളിൽ, അവസാന തീയതി��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക 

�ക (എംഎഡി) അട�ാതി��ാൽ ഒ� ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി  100 
�പ അധികം ഈടാ�ം.

 എംഎഡി �ിയറാ��ത് വെര ഓേരാ േപയ് െമന് റ് ൈസ�ിളി�ം ഈ ചാർജ് 
ഈടാ��ത് �ട�ം.

 ഉദാഹരണം 1- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി- എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2016 ജ�വരി 3 �ം 2016 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  5,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ- 2016 ജ�വരി 5 ന്
(2)  5,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ - 2016 ജ�വരി 15 ന്
 2016 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 10,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 
കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 
 2016 െഫ�വരി 22 നകം കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� മിനിമം �കേയാ അതിൽ 

��തേലാ േപയ് െമ�് െച��ിെ��ിൽ, 750 �പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 
10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� േപയ് െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് േ��്െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2 ന്. 2016 െഫ�വരി 3 
�ം 2016 മാർ�് 2 �ം നട� ഇടപാട്

1.  2000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൾ - 2016 െഫ�വരി 8 ന്
2.  2500 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ 2016 െഫ�വരി 19 ന് 
 2016 െഫ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 4500 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� മാർ�് 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 മാർ�് 22 അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 2016 മാർ�് 22 നകം കാർഡ് ഉടമ ഒ� േപയ്െമന് �ം നട�ിയി�ിെ��ിൽ, 750 
�പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� 
േപയ്െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് െസപ് �ംബർ 3-�ം ഒക് േടാബർ 2-�ം ഇടയിൽ
(1)  9400 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - െസപ്�ംബർ 5-ന്
 െസപ് �ംബർ 2-െല േ��് െമന് റിൽ നി�് �ൻകാല ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��ിൽ, 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� ഒക് േടാബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 9400 �പ െമാ�ം 
�ടി�ികയായി കാണി�ം. കാർഡ് ഉടമ ഈ �ടി�ിക�ായി ഒേ�ാബർ 22-ഓെട, 
അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം 
അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. 
കാർഡ് ഉടമ 9400 �പ�െട �ടി�ിക ഒക് േടാബർ 22-േനാ അതിന് �േ�ാ ��വനാ�ം 
അട��.

 ഇടപാട് നട�ത് ഒക് േടാബർ 3-�ം നവംബർ 2-�ം ഇടയിൽ 
(1)  5000 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 5-ന്
(2)  5000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� നവംബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 10,000 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് ��െ� ൈസ�ിളിൽ നട�ിയ 
ഇടപാടിന് വ�ാപാരിയിൽ നി�� 9400 �പ�െട ഒ� റീഫ�് നവംബർ 10-ന് 
ലഭി��. ഈ റീഫ�് �ക െമാ�ം �ടി�ിക �കയിൽ വകയി��ം. കാർഡ് ഉടമ 
�ടി�ിക�ായി നവംബർ 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. റീഫ�ിൽ നി�് ലഭി�� െ�ഡി�് �ക മിനിമം 
�ടി�ിക �കേയ�ാൾ ��തലായതിനാൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് താമസി�� േപയ്

 െമന് റ് ചാർജ് ഈടാ�ി�.
 ഉദാഹരണം 4- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് ജ�വരി 3-�ം െഫ�വരി 2-�ം ഇട�് 
(1)    4500 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ജ�വരി 5-ന്
(2)   6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ജ�വരി 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� െഫ�വരി 2-െല േ��് െമന് റ് 10,500 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ ൈസ�ിളിൽ ഈടാ�ിയ േപയ് െമന് റ് 
ഡിേസാണർ ഫീസിന് െഫ�വരി 10-ന് 500 �പ�െട ഒ� റീഫ�് ലഭി��. കാർഡ് 
ഉടമ �ടി�ിക�ായി െഫ�വരി 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. എസ് ബി ഐ കാർഡ് �ട�ിെവ� റിേവഴ് സലിൽ 
നി�് ഉളവാ�� െ�ഡി�് �ക, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�. കാർഡ് 
ഉടമ െഫ�വരി 22-േനാ അതി� �േ�ാ മിനിമം �ടി�ിക �കേയാ അതിലധികേമാ 
അട�ിെ��ിൽ, താമസി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി 950 �പ ഈടാ�ം. (10,000 
�പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര 950 �പ). 

H. ഓവർ ലിമി�് ഫീ�കൾ
 ഒ� േസവനസ��താ �ചനയായി, ഇേ�ണൽ േപാളിസി, ഇടപാ�മായി ബ�െ�� 

േയാഗ�ത, ഉപേഭാ� െ�ാൈഫൽ, ഉപേഭാ� സ�തം എ�ിവ�് വിേധയമായി, 
ഓവർലിമി�് ഇടപാ�കൾ�്  എസ്ബിഐ കാർഡ് അംഗീകാരം നൽകിേയ�ാം. 
�ടി�ിക�� �ക െ�ഡി�് പരിധി കവി��െവ�ിൽ, െ�ഡി�് പരിധി കവി�� 
ആദ� ഇടപാട് �ക�െട 2.5% അെ��ിൽ 600 �പ, ഇവയിൽ ഏതാേണാ ഉയർ�ത്, 
അത് ഈടാ��താണ്. എസ്ബിഐ കാർഡ് �മ�� ഏെത�ി�ം ഫീ�കേളാ 
നിര�കേളാ പലിശേയാ കാരണം െ�ഡി�് പരിധി കവി�� സാഹചര��ി�ം ഈ 
ഫീസ് ബാധകമായിരി�ം. ഓേരാ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�ം ഒ� തവണ മാ�േമ 
ഓവർലിമി�് ഫീസ് ഈടാ�. സ��ം െ�ഡി�് കാർഡിൽ ഓവർലിമി�് സൗകര�ം 
ഏർെ���ാൻ  കാർഡ് ഉടമ നൽ�� സ�തം, അേത അ�ൗ�ിന് കീഴി�� 
കാർഡ് ഉടമ�െട ൈകവശ�� എ�ാ െ�ഡി�് കാർ�കളി�ം �സ് �ത സൗകര�ം 
സ�യേമവ  ഏർെ���ം.

I. േപയ് െമ�് നിരസന ഫീ�കൾ
 ഒ� േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസിെ� കാര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് േപയ് െമ�് 

�ക�െട 2% േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസായി ഈടാ�ം, എ�ാൽ മിനിമം ചാർജ് 500 
�പയാണ് 
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J. മ�് ചാർ�കൾ:
• കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ ഫീസ്: 100/- �പ - 250/- �പ (Aurum കാർഡിന് 1,500/- �പ) 
• െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്: 100 �പ 
• വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ്: 3.5% (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ 

കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് മാ�ം) 
 വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഇ��ൻ �പയിേല�് മാ��തി� ഉപേയാഗി�� വിനിമയ 

നിര�് തീ�മാനി��ത് വിസ/മാ�ർകാർഡാണ്, സാഹചര�മ�സരി�്, എസ്ബിഐ 
കാർ�മായി ഇടപാട് തീർ�ാ�ിയ തീയതിയിൽ-അത് ഇടപാട് നട�ിയ അേത തീയതി 
ആയിരി�ണെമ�ി�- അവർ നിയ�ി�� വിനിമയ നിര�ിെന 
അടി�ാനമാ�ിയായിരി�ം ഇത്. വിസ/മാ�ർകാർഡ് പ�ി�, ഇ��ൻ �പയാ�ി 
മാ�ിയ �കയിൽ വിേദശ കറൻസി ഇടപാ� ഫീസ് ബാധകമാ�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, 
ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

• ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി പരിവർ�ന മാർ�്അപ് ഫീസ്: 3.50% (എലീ�്¬ & 
ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
മാ�ം) (1,000 �പയിൽ ��തേലാ അതിന് �ല�േമാ ആയ ഇടപാ�കൾ�് മാ�ം) 
അ�ാരാ� �ല�് ഇ��ൻ കറൻസിയിൽ നട�ിയ, അെ��ിൽ ഇ��യിൽ 
�ിതിെച�� എ�ാൽ വിേദശ�് രജി�ർ െച� വ�ാപാരികളിൽ നട�ിയ എ�ാ 
ഇടപാ�ക�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് 
കറൻസി കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

•  റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് 99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

• എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�ക�െട�ം േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് : 199 �പ

K.  ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ:
 ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ ഓഫർ ഉപേഭാ�ാവിെന മ�് ബാ�് െ�ഡി�് കാർ�ക�െട 

�ടി�ിക എസ്ബിഐ െ�ഡി�് കാർഡിേല�് �ാൻസ്ഫർ െച�ാ�ം ഒ�മിേ�ാ 
ഇഎംഐകളാേയാ തിരി�ട�ാ�ം അ�വദി��

2. *പരിധികൾ
 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ആ�രിക െ�ഡി�് മാനദ�ം 

അടി�ാനമാ�ിയാണ്  കാർഡ് ഉടമക�െട െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം 
നി�യി�ി��ത്  (ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം �ാഥമിക അ�ൗ�് ഉടമക�െട 
അേത പരിധി ആയിരി�ം). കാർഡ് െഡലിവറി സമയ�് ഈ പരിധികൾ കാർഡ് 
ഉടമെയ അറിയി��താണ്. െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം ഓേരാ േ��് െമ�ി�ം 
കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി�ം. സ് േ��് െമ�് �റെ��വി�ി� സമയ�് ലഭ�മായ െ�ഡി�് 
പരിധി (അതായത് ഉപേയാഗി�ാൻ ലഭ�മായ െ�ഡി�് പരിധി) േ��് െമ�ിെ� ഭാഗമായി 
നൽ��താണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച���ം ആ�രിക മാനദ��ൾ 
അടി�ാനമാ�ി കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�കേയാ �റ�കേയാ 
െച���മാണ്. െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ണെമ�് ആവശ��� െ�ഡി�് ഉടമകൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിേനാട് എ�തി ആവശ�െ��ക�ം വ�മാനം ��ാവി�� 
സാ��ിക േരഖകൾ നൽേക��മാണ്. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ തെ� 
�ർ�മായ വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�ം നൽകിയ �തിയ േരഖകൾ 
അടി�ാനമാ�ി�ം കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ിേയ�ാം.

3. *ബി�ിം�ം േ��് െമ�ം
a) ഈ കാലയളവിൽ കാർഡ് സജീവമാെണ�ിൽ, അവസാന േ��് െമ�ി� േശഷം 

കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച� േപയ് െമ�ക�ം കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച� ഇടപാ�ക�ം കാണി�� ഒ� �തിമാസ േ��്
 െമ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമ�് അയ�ം. 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ�കിൽ േരഖകളി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് 
കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഇടപാ�ക�െട ഒ� േ��് െമ�് അയ�കേയാ �ൻ��ി 
നി�യി� തീയതിയിൽ േരഖയി�� ഇെമയിൽ ഐഡിയിേല�് ഇെമയിൽ വഴി സ് േ��്
 െമ�് അയ�കേയാ െച�ം.  

b) െ�ഡി�് കാർഡ് സ് കാർഡ് ഉടമ�് ഒ� റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് സൗകര�ം നൽ��. 
സ് േ��് െമ�ിൽ �ി� െച� അടയ് േ�� മിനിമം �ക മാ�ം അട�ാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
തിരെ���ാം. േ��് െമ�ിൽ തെ� �ി� െച�ി�� അടയ് േ�� തീയതി�കം 
ഇ�രം േപയ് െമ�് നടേ���മാണ്. ബാലൻ�ടി�ിക �ടർ�� 

 േ��്െമന് �കളിേല�് �േ�ാ� െകാ�േപാകാ��താണ്. െമാ�ം അടയ് േ�� 
�കേയാ അടയ് േ�� മിനിമം �ക�്  �കളി�� �ക�െട എ� ഭാഗേമാ അട�ാൻ 
കാർഡ് ഉടമ�് തിരെ���ാ���മാണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധിയിൽ 
കവി� �ടി�ികേയാെടാ�ം, ��െ� േ��് െമ�കളിൽ അട�ാ� മിനിമം �ക 
കാർഡ് ഉടമ�െട നിലവിെല അടയ് േ�� മിനിമം �കയിേല�് േചർ�ം.

 െമാ�ം അടയ് േ�� �ക�െട 5 ശതമാനേമാ 200 �പേയാ ആയിരി�ം (ഏതാേണാ 
വ�ത്) അടയ് േ�� മിനിമം �ക, �ടാെത ബാധകമായ നി�തിക�ം ഇഎംഐ�ം 
(ഇഎംഐ ഉ� ഉൽ����െട കാര��ിൽ മാ�ം). ക�ാഷ് പരിധിേയാ െ�ഡി�് 
പരിധിേയാ അധികമായാൽ ഓവർ ലിമി�് (ഒവിഎൽ) �ക എംഎഡി (അടയ് േ�� 
മിനിമം �ക) യിൽ ഉൾെ����താണ്. പഴയ േ��് െമ�കളിെല ഏെത�ി�ം 
അട�ാ� മിനിമം �ക ഉെ��ിൽ അ�ം അടയ് േ�� മിനിമം �കയിൽ 
ഉൾെ����താണ്. 

c) കാർഡ് �ടി�ികയിേല�് നട�ിയ േപയ് െമ�കൾ ലഭി�തായി �ടർ�� േ��്
 െമ�കളിൽ കാണി��താണ്. ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് സംബ�ിേ�ാ 
നി�തിക�മായി ബ�െ��� മേ�െത�ി�ം കാര�ം സംബ�ിേ�ാ ഉ� എ� 
തർ��ം േ��് െമ�് �റെ��വി�� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ൾ�കം െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇഷ� െച�വെര അറിയി�ിരിേ��താണ്

d) കാർഡ് ഉടമ�െട കാർഡ് �ടി�ിക�് ലഭി�� േപയ് െമന് �കൾ വകയി���ത്, 
�ടി�ിക�� മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 
ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് 

അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ 
ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് 
എ� �മ�ിലാണ്. 

 ആവശ�മായ ജിഎസ്ടി കം�യിൻ�കൾ എ��ാൻ െ�ഡി�് ഇഷ� െച�വെര 
�ാ�മാ��തിന് �ത��ം കാേലാചിത�മായ വിവര�ൾ നൽകാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
ഉ�രവാദി���്, ഇത് െ�ഡി�് കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ നിർമി� സൈ�ക�െട 
ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് എ��ാൻ കാർഡ് ഉടമെയ �ാ�മാ�ം. കാർഡ് ഉടമ 
നൽ�� െത�ായ വിവരം �ലം അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ�െട ഭാഗ� നി�� 
ഏെത�ി�ം ���ികേളാ വീ�കേളാ �ലം കാർഡ് ഉടമ�് ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് 
ന�മാ�കേയാ അെ��ിൽ ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് ലഭി��തിന് കാലതാമസം 
വരികേയാ െച�ാൽ കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ ഉ�രവാദിയായിരി�ി�.

e) താെഴ െകാ�� ഏത് രീതിയി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ിേല�� േപയ് െമ�കൾ 
ആകാ��താണ്:

 www.sbicard.com േല�് േലാഗിൻ െച�ക�ം െന�് ബാ�ിങ് അെ��ിൽ നി��െട 
എസ്ബിഐ എടിഎം കം െഡബി�് കാർഡ് �േഖന േപയ്െമ�് നട�ാൻ േപയ് െന�് 
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി��തി�െട.

 േ��് െമ�ിെ� പിറകിൽ നൽകിയിരി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് െചേ�ാ 
�ാഫ്േ�ാ അയ��ത് വഴി.  

 നി��െട നഗര�ി��േതാ േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട ഏെത�ി�ം നി�� 
�ാ�ി��േതാ ആയ എസ്ബിഐ കാർഡ് േ�ാ�് േബാക് സിൽ െചേ�ാ �ാഫ്േ�ാ 
ഇ��ത് വഴി.

 െച�്/�ാഫ്�് "എസ്ബിഐ കാർഡ്  ന�ർ xxxxxxxxxxxxxxxx" േല�് 
അട�ാനാ��തായിരി�ണം.

 എൻഎസിഎ�് (NACH): ചില തിരെ��� നഗര�ളിൽ നാഷണൽ ഓേ�ാമാ�ഡ് 
�ിയറിംഗ് ഹൗസ് (എൻഎസിഎ�്) വഴി േപയ് െമ�കൾ നട�ാ��താണ്.

f) ബിൽ �ടി�ിക�െട േപയ്െമ�കൾ നട��തിന് വിവിധ രീതികൾ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  വാ�ാനം െച��. അവ �തിമാസ േ��് െമ�ിെ� പിൻഭാഗ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  െവബ് ൈസ�ി�ം വിവരി�ി��്.

 കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് ൈക��� ഏത് �ൻ�ർ �ക�ം ഭാവിയിെല 
െചലവഴി��കളിേല�� �ൻ�ർ �കയായി കണ�ാ��താണ്. അത് ഏെത�ി�ം 
ചാർ�കൾ/ഫീ�കൾ�ായി വകയി���ത�.

g) ബി�ിംഗ് തർ��ൾ: ഇടപാ� തീയതി�െട 25 ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമ 
െപാ��േ��കൾ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി�ക�ം അത് ശരിയാണ് 

j)  ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം റിേവഴ് സ് െച��ത് ഉൾെ�െട��, SBI കാർഡ് ആരംഭി�� 
റിേവഴ് സ�കൾ, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�, അത് ഇേ�ാഴെ� 
ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�� െ�ഡി�ായി പരിഗണി�ം.

 �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� തീയതികള�ില്  �ാബല��ിലായ റീഫ�് 
െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് ഉളവാ�� ഏെതാ� 
െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് നടേ�� തീയതി�് 
��് െ�ഡി�് െച�കയാെണ�ിൽ, ആ �ക േപയ് െമന് റായി പരിഗണി�ം.

 നിലവിെല ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� ഇടപാ�ക�െട �ാബല��ി�� 
തീയതിയി�� റീഫ�് െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് 
ഉളവാ�� ഏെതാ� െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് 
നടേ�� തീയതി�് ��ാണ് െ�ഡി�് െചയ് തെത�ിൽ േപാ�ം ആ �ക േപയ് െമന്
 റായി പരിഗണി�ി�.

k) എസ്എംഎ & എൻപിഎ
•  �േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ'): 
 െറ�േല�റി ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിെ� ഭാഗമായി, ഒ� ഉപ-അസ�് വിഭാഗം 

��ി�് അ�ൗ�ിെല �ാരംഭ സ�ർ�ം തിരി�റിേയ� ആവശ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡിന് ഉ�്, താെഴ�� പ�ികയിൽ നൽകിയിരി��ത് �കാരം ��് 
ഉപവിഭാഗ�ൾെ�ാ�ം '�േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ') ആണ് ഈ 
ഉപ-അസ�് വിഭാഗം. െ�ഡി�് കാർ�കൾ "റിേവാൾവിംഗ് സൗകര��ൾ ഒഴിെക�� 
വായ്പകൾ" ആയി കണ�ാ��.

   

െഡബി�് െച� പണം നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ SBI കാർഡ് തിരി�് 
നൽ��ിെ��ിൽ ബാധകമായ േക�കളിൽ, പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ സംബ�ി�് 
കാർഡ് െന�് വർ�കളിൽ നി�് ലഭി�� അ�രം �ിരീകരണ�ിന്
 െറ/വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ, േമൽ�റ� സർ�ലറിെല വ�വ�കൾ 
�കാരം ഉപേഭാ�ാവിന് ന�പരിഹാരം നൽ��തായിരി�ം.

4. *  തിരി�ടവിൽ വ��� വീ�
 തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയാൽ, കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഏ� �ടി�ിക�ം 

തീർ�ാ��തിന് േവ�ി തപാൽ, ഫാക് സ്, െടലേഫാൺ, ഇെമയിൽ, എസ്എംഎസ്, 
�ടാെത/അെ��ിൽ ഓർ�െ���ാ�ം �ടർനടപടികെള��ാ�ം �ടി�ിക 
പിരിെ���ാ�ം ��ാം ക�ിെയ നിേയാഗി�ക എ�ീ മാർ��ളി�െട കാർഡ് 
ഉടമ�് കാലാകാല�ളിൽ �ടി�ിക അട�വാൻ ഓർ�െ����കൾ 
അയ��താണ്. അ�െന നിേയാഗി�െ��� ഏെതാ� ��ാം ക�ി�ം കടംപിരിവ് 
സംബ�ി� എ�ാ െപ�മാ�����ം �ർ�മായി പാലി�ിരിേ��താണ്.

 ആർബിഐ യിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് രജിസ് േ�ഷൻ കര�മാ�ിയി���ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ� അംഗമായിരി�ക�ം െച�� ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� വീ� �ാ�സ് 
റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��്, കാർഡ് ഉടമ�് ഞ�ൾ േനാ�ീസ് നൽ��താണ്. ഒ� 
കാർഡ് ഉടമ തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയതായി റിേ�ാർ�് െച�െ��തിന് േശഷം തെ� 
�ടി�ികകൾ തീർ�കയാെണ�ിൽ, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നിയിൽ നി�ം �ടി�ിക�ാരൻ �ാ�സ് പിൻവലി��താണ് 
എ� കാര��ം ��ി�ക. ഇ�രം മാ��ൾ ഉപേഭാ�ാവിെ� െ�ഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ 
�തിഫലി�ാൻ 45-60 ദിവസ�ൾ എ�േ��ം.

 െ�ഡി�് കാർഡ് സൗകര��െള നിയ�ി�� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം 
സ�ിെമ�റി/ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം ബാധകമായിരി�ം. 

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, കാർഡ് ഉടമ�െട ഡാ� ഓേരാ മാസ�ം നിർ�ി� 
േഫാർമാ�ിൽ ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് സമർ�ി��. സമർ�ി�� 
ഡാ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി 30 ദിവസ�ി��ിൽ അവ�െട 
െസർവറിേല�് അപ് േലാഡ്  െച��താണ്.

 കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� െമാ�ം �ടി�ിക, �ാബല��ി���ം എ�ാൽ കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ ഇനി�ം ചാർജ് െച�ാ��മായ ചാർ�കൾ ഉൾെ�െട, �ാഥമിക 
കാർഡ് ഉടമ പാ�രാ�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�ാൽ െപെ��് അടയ്
 േ��താ���ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് �ർ�മായി അടയ് േ���മാണ്, 
അേതാെടാ�ം കാർഡ് അ�ൗ�് ഉടൻതെ� റ�ാ�െ����മാണ്. �ാഥമിക കാർഡ് 

ഉടമ�െട സ��ിൽ നി�ായിരി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ി�� �ടി�ിക തീർ�വാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ എ�ാ െചല�കൾ�ം, ലീഗൽ ഫീ�ം ഈ �ടി�ിക 
തിരി�പിടി�വാൻ വ� െചല�ക�ം അട�ം, ഉപേയാഗിേ��ത്. �ടി�ിക അടവ് 
തീർ�ാകാ�ിടേ�ാളം, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് നിലവി�� നിര�് െവ�് 
ധനകാര� ചാർജ് ഈടാ��ത് �ടരാൻ അവകാശ��ായിരി�ം.

5. കാർഡ് ഉടമ�ത അവസാനി�ി��ം റ�ാ��ം
a) എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് എ�തി അറിയി�ിേ�ാ, എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് 

ൈലനിൽ വിളിേ�ാ, ഒ�ം കാർഡ്(കൾ) േകാേണാ�േകാൺ �റി�് കാർഡ് ഉടമ�് ഏ� 
സമയ�ം കരാർ അവസാനി�ി�ാ��താണ്. ആഡ് ഓൺ കാർ�കൾ ഉൾെ�െട 
എ�ാ കാർ�ക�ം എ�� അേപ� െകാ��് അവസാനി�ി�ാ��താണ്. 
സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ ഒ� കാർഡ് ഉടമ�് െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ് ഉെ��ിൽ, അ�രം െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �ക�െട �ല� �ല�ം 
സ�യേമവ േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, �ടാെത മെ��ാ 
�ടി�ികകൾ�െമാ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്. കാർഡ് 
അ�ൗ�ിേല�� എ�ാ �ടി�ിക�ം അട�കഴി�ാൽ അവസാനി�ി�ൽ 
�ാബല��ിൽ വ�ം. വാർഷിക, േച��തി��, ���ൽ ഫീ�കൾ 
ആ�പാതികാടി�ാന�ിൽ തിരി�് നൽ��ത�.

 ഉദാഹരണം - സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാ�� െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ്: -1000

 സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ, -1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് ബാലൻസ് 
സ�യേമവ 250 �പ�െട േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, അതായത് 
1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �കൾ   X ഓേരാ റിവാർഡ് േപായിന് റി�ം 0.25 �പ 
(ഈ പരിവർ�ന �ല�ം വ�ത�� കാർഡ് വാരിയന് �കൾ�് വ�ത�ാസെ�ടാം). ഈ �ക 
കാർ ഡ് ഉടമാ  അ�ൗ�ിൽ നി�് ഈടാ�ം, �ടാെത മെ��ാ �ടി�ികകൾ �െമാ�ം 
കാർ ഡ്  ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്.

 കാർഡ് ഉടമ�് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�ാൻ ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ 
എ�താ��താണ് - closurerequest@sbicard.com

b)   ബിസിനസ് അെ��ിൽ �ര�ാ കാരണ�ൾ �ടാെത/അെ��ിൽ നിയമനിർവഹണ 
ഏജൻസി �ടാെത/അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം സർ�ാർ അേതാറി�ി�െട അഭ�ർ�ന 
�കാരം �ടാെത/അെ��ിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ി�ം അതിെ� 
ഉപേഭാ�ാവി�ം ബാധകമാ�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം കീഴിൽ 
അനിവാര�മാെണ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ന�ായമാ�ം വിശ�സി��െവ�ിൽ 
കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�ിെ� ഉപേയാഗം ഏ� സമയ�ം �ൻ��ി അറിയി�ാെത 

തെ� എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിയ�ി�കേയാ അവസാനി�ി�കേയാ 
താൽ�ാലികമായി നിർ�കേയാ െച�ാം.

 കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� േപയ് െമ�ിൽ വീ� വ��കേയാ നീ�ിയ െ�ഡി�് പരിധി 
കവി�കേയാ െച�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െ�ഡി�് കാർഡിെല സൗകര�ം 
താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ാനാ�ം. കരാർ അവസാനി�തി� േശഷേമാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ിരി�� സമയേ�ാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗി��ത്.  

c) ഇ�രം ഒ� സാഹചര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ (എെത�ി�ം തിരി�ട� വീ�േ�ാ നിയമം 
അ�ശാസി�� േനാ�ീസിേനാ വിേധയമായി) ഉടൻ തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അ�ൗ�ിെല െമാ�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് അടയ്
 േ����്. എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ�വെര അ�ൗ�ിൽ ചാർ� െച�ാ� �കക�ം 
ഉൾെ�െട ഈ കരാറിന് കീഴിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അടയ് േ�� എ�ാ 
�കക�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഇ�ര�ിൽ അടയ് േ�� എ�ാ �കക�ം കാർഡ് ഉടമ 
അട��� വെര കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�തായി പരിഗണി�ി�.

d) െ�ഡി�് കാർഡ് ഒ� വർഷ�ിേലെറയായി ഉപേയാഗി�ി�ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമെയ 
അറിയി� േശഷം കാർഡ് േ�ാസ് െച��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 30 
ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് മ�പടി ലഭി��ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ 
എ�ാ �ടി�ികക�ം അട�േ�ാൾ കാർഡ് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച��തായിരി�ം.

6.  കാർഡ് ന�ം/േമാഷണം/��പേയാഗം
a) �ാഥമിക െ�ഡി�് കാർേഡാ ഏെത�ി�ം അധിക െ�ഡി�് കാർേഡാ എവിെട 

െവെ��് അറിയാെത വരികേയാ, ന�െ��കേയാ, േമാ�ി�െ��കേയാ 
വി�തമാ�െ��കേയാ യഥാസമയം ലഭി�ാതിരി�കേയാ കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�മതിയി�ാെത െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��െവ�് സംശയി�കേയാ 
െച�ാൽ കാർഡ് ഉടമ എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലനിൽ എ��ം േവഗം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന ബ�െ�ടണം. ഒ� കാർഡ് ന�െ��തായി റിേ�ാർ�് 
െച� േശഷം കാർഡ് ഉടമ അത് കെ��ിയാൽ അത് ഒ� സാഹചര��ി�ം 
ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�. മാ�മ�, കാർഡ് ഉടമ ആ കാർഡ് േകാേണാട് േകാൺ 
പ�തിയായി �റി�ക�ം േവണം.  

· ഐവിആർ വഴിേയാ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ായ www.sbicard.com �േഖനേയാ 
എസ്എംഎസ് േസവന�ി�െടേയാ കാർഡ് ഉടമ�് തൽ�ണം കാർഡ് േ�ാ�് 
െച�ാനാ�ം.

· നി��െട ന�െ��/േമാ�ി�െ�� കാർഡ് എസ്എംഎസ് വഴി േ�ാ�് െച�ാൻ 
നി��െട രജി�ർ െച� െമാൈബൽ ന�റിൽ നി�് 5676791 േല�് BLOCK XXXX 

എ�് എസ്എംഎസ് െച�ക. (XXXX = നി��െട കാർഡ് ന�റിെ� അവസാന 4 
അ��ൾ). നി�ൾ അഭ�ർ�ന നട�ി 5 മി��ി��ിൽ നി�ൾ�് ഒ� 
�ിരീകരണ എസ്എംഎസ് ലഭി��ിെ��ിൽ കാർഡ് േ�ാ�െച�െ��തായി 
പരിഗണി��ത്. നി��െട കാർഡ് െപെ��് േ�ാ� െച��തി�ം ��പേയാഗം 
ഒഴിവാ��തി�ം െഹൽപ് ൈലനിൽ വിളി�ക.

 നഷ് ടെ��ത്/േമാഷണം/അനധി�ത ഇടപാ�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ്
 �് ഈ സമർ�ിത െഹൽ�് ൈലൻ ന�റിൽ ബ�െ�ടാം -18605003000.

 നഷ് ടെ�� കാർഡ് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ് �് ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ 
ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ് – lostcard@sbicard.com

b) കാർഡ് ന�ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��് കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ നട�ിയ ഏെത�ി�ം ഇടപാ�ക�െട കാര��ിൽ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് ബാധ�തേയാ ഉ�രവാദിത�േമാ ഉ�ായിരി��ത�, 
കാർഡ് ഉടമ ഇതിന് പരി�ർ�മാ�ം ബാധ��നായിരി�ം. കാർഡ് ന�േമാ 
േമാഷണേമാ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി��േതാ� �െട കാർഡ് ഉടമ 
െ�ഡി�് കാർഡ്(കൾ) േമാ�ി�െ��ാൽ അത് േപാലീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ക�ം എഫ്
 ഐആർ സമർ�ി�ക�ം േവണം. കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ഒ� അധിക 
കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ആെര�ി�ം കാർേഡാ പിേ�ാ കര�മാ�ി 
��പേയാഗം െച�ാൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. 

c) ഉപേഭാ� പരിര�- അനധി�ത ഇലേ�ാണിക് ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കളിൽ 
ഉപേഭാ�ാ��െട ബാധ�ത പരിമിതിെ���ൽ സംബ�ി� 2017 �ൈല 06-െല 
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��(ആർബിഐ) ഉ�രവ് �കാരം, അനധി�ത െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ�� ഉപേഭാ� പരിര� ഉറ�ാ��തിന് ഒ� നയം 
�പകൽപന െച�ി��്. "ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാര നയം" എ�തിന് കീഴിൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ ഇത് അപ് േഡ�്  െച�ി��്. 
ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� സമീപന�ിെല �താര�ത, ന�ായ��ത എ�ീ തത��െള 
അടി�ാനമാ�ി��താണ് ഈ നയം

d) കാർഡ് ഉടമ വ�നാപരമായി �വർ�ി�ി�െ��ിൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് 
ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. വിേവക�ർ�മായ �� നൽകാെതയാണ് കാർഡ് ഉടമ 
�വർ�ി��െത�ിൽ, സംഭവി� എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ�് 
ബാധ�ത��ാേയ�ം. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ വ��മാ�ിയി�� �ര�ാ 
മാനദ��ൾ പി�ടരാൻ കാർഡ് ഉടമ പരാജയെ��ാൽ ഇത് ബാധകമാേയ�ാം. 

e) കാർഡ് ഉടമേയാേടാ ഏെത�ി�ം അധിക കാർഡ് ഉടമേയാേടാ അേന�ഷി�ാെത തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, ഒ� കാർഡിെ�േയാ പി�ിെ�േയാ ന�ം, േമാഷണം, 

��പേയാഗം എ�ിവെയ �റി�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ �സ�െമ�് ക��� 
ഏെതാ� വിവര�ം േപാലീസിേനാ മ�് �സ� അധികാരികൾേ�ാ നൽകിേയ�ാം.  

f) നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെല െമാൈബൽ ന�ർ ഉൾെ�െട�� 
ബ�െ�ടാ�� വിവര�ളിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ സി��ിെല നി��െട 
�തിയ�ം ����മായ ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ളിൽ �ചി�ി�ിരി�ണം. 
നി��െട െമാൈബൽ ന�ർ അട��� നിലവിെല ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ 
ഞ��െട േരഖകളിൽ അപ് േഡ�് െച�ണെമ�് �പാർശ െച��.

g) ''എസ്ബിഐ കാർഡ്  ചില കാർ�കളിൽ േകാം�ിെമ�റി ന�െ��/േമാ�ി�െ�� 
കാർഡ് ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് 
ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�േഡാ അെ��ിൽ കാലാകാല�ളിൽ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  തീ�മാനി�� ഏെത�ി�ം ഇൻ�റൻസ് ക�നിേയാ ആകാം പറയെ�� 
ഇൻ�റൻസ് നൽ��ത്. ഇ�ാര��ി�� ഏത് െ�യിം തീർ�ാ�ലി�ം 
ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ഉ�രവാദിയായിരി�ം, 
െ�യിം തീർ�ാ�ൽ കാരണമായി ഉയർ� ഒ� തർ��ി�ം എസ്ബിഐ കാർഡ്
 ഉ�രവാദിേയ ആയിരി�ി�. ഇൻ�റൻസ് നിബ�നക�ം വ�വ�ക�മായി 
ബ�െ�� ��തൽ വിവര�ൾ�് െവൽകം കി�ിെല േ�ാഷർ പരിേശാധി�ാേനാ 
www.sbicard.com റഫർ െച�ാേനാ നിർേദശി��.''

(h) ചില െ�ഡി�് കാർ�കളിൽ എസ്ബിഐ കാർഡ് േകാം�ിെമന് ററി എയർ ആ�ിഡന് റ് 
/ വ��ിഗത അപകട ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ��ത ഇൻ�റൻസ് 
ഒ� ��ാം ക�ി ഇൻ�റൻസ് ക�നിയാണ് നൽ��ത്. ഇ�മായി ബ�െ�� ഏത് 
െ�യിം െസ�ിൽെമന് റി��� ഉ�രവാദി���ം ��ത ക�ി�ാണ്. െ�യിം 
െസ�ിൽെമന് റ് �ലം ഉ�ാ�� ഒ� തർ��ൾ�ം എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ഉ�രവാദിയായിരി�ി�. എസ്ബിഐ കാർഡിന്, ഇൻ�റൻസ് ഇഷ� െച�� 
ക�ിെയ �ൻ��ി അറിയി�് നൽകാെത മാ�ാ��താണ്.

 ഇേ�ാ�� ഇൻ�റൻസ് ക�നി: ഒറിെയൻ്റൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ്.
7. െവളിെ���ൽ
 ഇ��ൻ ധനകാര� വ�വ��െട �വർ�ന�മത�ം �ിരത�ം 

െമ�െ����തിനാ�� ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിെ��ം റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് 
ഇ���െട�ം (ആർബിഐ) ഒ� സംരംഭമാണ് െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി. 
ബാ�ക�ം ധനകാര� �ാപന��ം ത�ിൽ വിവര�ൾ ൈകമാ��തിന് 
ഫല�ദമായ ഒ� സംവിധാനം �ദാനം െച�ാ�ം അ�വഴി വിവിധ �ാപന�ളിൽ 
നി�് മിക� െ�ഡി�് വ�വ�കൾ േനടാൻ കാർഡ് ഉടമകെള �ാ�രാ�ാ��� 
റിസർവ് ബാ�ിെ� �മ��െട ഭാഗമായാണിത്.

 ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് (ആർബിഐയിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് 
രജിസ് േ�ഷൻ േനടിയി��ത്) കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��. 

 കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� േരഖക�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 45-60 ദിവസ�ൾ��ിൽ ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻേഫാർേമഷൻ ക�നി�് നൽ�ം.

 ഒ� തർ���ായാൽ കാർഡ് ഉടമെയ �ടി�ിക�ാരനായി റിേ�ാർ�് െച��തി� 
��് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടികളിൽ ഉചിതമായ േഭദഗതികൾ 
വ��ം. എ�ി��ാ�ം ഇ�രം െവളിെ���ൽ/വിവരം �സി�െ���ൽ 
ഇ�െന ഉയർ�വ� തർ��ൾ അേന�ഷി�ാ�ം തീർ�ാ�ാ�ം ലഭി�� 
സമയെ� ആ�യി�ിരി�െമ��ം ��ിേ��താണ്. 

 കാർഡ് അ�ൗ�ക�െട ശരിയായ �വർ�നം, �ിരീകരണം, മ� അഡ്മിനിസ്
 േ��ീവ് േസവന�ൾ എ�ിവ�ായി ധനകാര� �ാപനം, െതാഴി�ടമ, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�മായി കരാറിേലർെ��ിരി�� ��ാം ക�ികൾ 
എ�ിവർ�് േപയ് െമ�ിെല വീ� ഉൾെ�െട�� കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��.

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� അെ��ിൽ അതിെ� ��് ക�നികൾ, സബ്
 സിഡിയറികൾ, അഫിലിേയ�കൾ �ടാെത/അെ��ിൽ അേസാസിേയ�കൾ 
എ�ിവ�െട വിവിധ ഉൽ����ം േസവന��ം വിപണനം െച��തി�ം വാ�ാനം 
െച��തി�മായി എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ഏെത�ി�ം േപര�്, സബ്
 സിഡിയറി, അഫിലിേയ�്  അെ��ിൽ അേസാസിേയ�് എ�ിവ�മാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിേ��ാം.

 എസ്ബിഐ കാർഡിെ� ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്.

�ധാന െറ�േല�റി വിവര�ൾ  
- ഇ��യി�ം വിേദശ�ം ഉപേയാഗി��തിന് കാർഡ് സാ�വാണ്. എ�ി��ാ�ം, 

േന�ാളി�ം ��ാനി�ം വിേദശ കറൻസി ഇടപാ�കൾ നട��തിന് ഇത് 
സാ�ത��ത�.

- ഇ���് �റ�് ഇടപാട് നട��തി�� കാർഡിെ� ഉപേയാഗം ആർബിഐ�െട 
എക് സ് േച�് കൺേ�ാൾ െറ�േലഷൻ�ം േഫാറിൻ എക് സ് േച�് മാേനജ് െമ�് 
ആ�്, 1999-ഉം ഉൾെ�െട�� ബാധകമായ നിയമ�ൾ �്അ��തമായിരി�ണം. 
ഇ�ർെന�്േ�ഡിംഗ് േപാർ��കളി�െട�� വിേദശനാണ� വ�ാപാരം അ�വദനീയമ�.  
എെ��ി�ം ലംഘന�ൾ ഉ�ാ�കേയാ ഇവ പാലി��തിൽ പരാജയെ��കേയാ 

െച�ാൽ, ശി�ാനടപടികൾ�് നി�ൾ വിേധയരാകാം. നി��െട വിേദശ വിനിമയ 
അർഹതെയ സംബ�ി�് നി��െട അംഗീ�ത ഡീല�മായി (എഡി) ബ�െ��ക.

- െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് എെ��ി�ം െ�ഡി�് ബാലൻസ് 
ഉെ��ിൽ, ഈ െ�ഡി�് ബാലൻസ് നി�ൾ�് തിരി� തരാൻ എസ്ബിഐ കാർഡിന്
  അവകാശ��്.

- വിേദശ �ാപന�ളിൽ നിേ�പം നട�കേയാ വിേദശ �ാപന�ൾ 
�ാപി�കേയാ േപാ�� �ലധന അ�ൗ�് ഇടപാ�കൾ�ായി പണമട�ാൻ/േപയ്
 െമ�കൾ നട�ാൻ ദയവായി െ�ഡി�് കാർ�കൾ ഉപേയാഗി��ത്. കാരണം, 
റിസർവ് ബാ�ിെ� മാ�ർ നിർേദശം - വിേദശെ� സം�� 
സംരംഭ�ിെല/�ർ�മാ�ം ഉടമ�തയി�� സബ് സിഡിയറിെല താമസ�ാ�െട 
േനരി�� നിേ�പം എ�തി� കീഴിൽ ഇ�രം ധനനിേ�പ മാർഗം അ�വദനീയമ�.

- ആർബിഐ മാ�ർ സർ�ലർ-താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� 
പലവക പണമട��കൾ സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ അ�സരി�്, േലാ�റി 
ടി��കൾ, ബഹിഷ് �ത/നിേരാധിത മാസികകൾ, �ട�ിയ നിേരാധിത ഇന�ൾ 
വാ��തി�ം �താ��ളിൽ പെ���ൽ, േകാൾ-ബാ�് േസവന�ൾ�് 
പണമട�ൽ േപാെല��വ�ം െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��ത് 
നിേരാധി�ിരി��. കാരണം അ�രം ഇന�ൾ�ായി/�വർ�ന�ൾ�ായി 
വിേദശനാണ�ം പിൻവലി��ത് അ�വദനീയമ�. ��തൽ വിവര�ൾ�ായി 
താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� പലവക പണമട��കൾ 
സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ പരിേശാധി�ക.

ഐ.ആര് .സി.�ി.സി 
എസ്ബിഐ കാർഡ് 

�ീമിയർ

ൈലഫ്ൈ�ൽ േഹാം 
െസ�ർ എസ്ബിഐ 

കാർഡ്, മാ�് എസ്ബിഐ 
കാർഡ്, �ാർ 

എസ്ബിഐ കാർഡ്

ഐ.ആര് .സി.�ി.സി 
എസ്ബിഐ കാർഡ്

500 300

499

1,499

2999

499

2999

1,499 (��െ� വർഷം 2 ല�േമാ 
അതിൽ ��തേലാ വാർഷിക െചലവ് 

െച�തിന് േമല്  ഒഴിവാ�ി)

1,499 (��െ� വർഷം 2 ല�േമാ 
അതിൽ ��തേലാ വാർഷിക െചലവ് 

െച�തിന് േമല്  ഒഴിവാ�ി)

4,999 (��െ� വർഷം 10 ല�േമാ 
അതിൽ ��തേലാ വാർഷിക െചലവ് 

െച�തിന് േമല്  ഒഴിവാ�ി)

ൈലഫ്ൈ�ൽ േഹാം 
െസ�ർ എസ്ബിഐ 
കാർഡ് ൈ�ം, മാ�് 
എസ്ബിഐ കാർഡ് 

ൈ�ം, �ാർ 
എസ്ബിഐ കാർഡ് 

ൈ�ം

ൈലഫ്ൈ�ൽ േഹാം 
െസ�ർ എസ്ബിഐ 

കാർഡ് െസല�്, മാ�് 
എസ്ബിഐ കാർഡ് 

െസല�്, �ാർ 
എസ്ബിഐ കാർഡ് 

െസല�്

േനേ�ഴ് സ് ബാസ് ��് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്

േനേ�ഴ് സ് ബാസ് ��് 
എസ്ബിഐ കാർഡ് 

എൈല�്

4999

1499

1499 1499

െ�ഡി�് കാർഡിെ� 
േപര്

 വാർഷിക ഫീസ് 
(�പ) ���ൽ ഫീസ് (�പ)



 എസ്എംഎ�െട �ാസിഫിേ�ഷൻ സംബ�ി� ഉദാഹരണം:
 ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, �ടാെത ഈ തീയതി�് ��് 'അടേ�� �റ� �ക 
('എംഎഡി') ലഭി�ി�മിെ��ിൽ, അവസാന തീയതി�് േശഷം, അ�ൗ�ിെന എസ്എംഎ – 0 
ആയി പരാമർശി�ം.
പിഡിഡിയിൽ നി�് 30 ദിവസ�ിന�റം അതായത് 2021 ഏ�ിൽ 30-ന് അ�റം 
അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ-1 ആയി ടാഗ് 
െച�െ��ം.
സമാനമായി, പിഡിഡിയിൽ നി�് 60 ദിവസ�ിന�റം, അതായത് 2021 െമയ് 30-ന് 
അ�റം, അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ - 2 
ആയി ടാഗ് െച�െ��ം.

• നി�ിയ ആ�ി ('എൻപിഎ'):
 േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി���േപാെല അടേ�� മിനിമം �ക, േ��് െമ�ിൽ 

�ചി�ി�ിരി�� പിഡിഡിയിൽ നി�് െതാ�റ് (90) ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�മായി 
അട�ിെ��ിൽ, ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് നിഷ് �ിയ അസ�് ('എൻപിഎ') ആയി 
പരിഗണി�ം.
�ടാെത, ഒ� െസ�ിൽെമ�് അെ��ിൽ �നർ�പീകരണ �മീകരണം 
�േയാജനെ���ിയി�� ഏെതാ� അ�ൗ�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം. പലിശ 
�ടി�ിക�ം �ത�ം ��വനായി അടയ് ���വെര ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി 
തരംതിരി�ത് �ട�ം. െസ�ിൽെമ�ം �നർ�പീകരി� അ�ൗ�ക�ം ഒ� 
നവീകരണ�ിന് േയാഗ�മ�. അവസാനമായി, ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് 
എസ്ബിഐ കാർഡിെല എൻപിഎ എ�് ടാഗ് െച� ഒ� െ�ഡി�് കാർെഡ�ി�ം 
ഉെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെ� എ�ാ കാർ�ക�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം.

  ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി തരംതിരി��തി�� ഉദാഹരണം:
  ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി�� �കാര�� അടേ�� 
�റ� �ക പിഡിഡിയിൽ നി�് 90 ദിവസ�ി��ിൽ അതായത് 2021 �ൺ 
29-��ിൽ ഉപേഭാ�ാവ് �ർ�മാ�ം അട�ി�മിെ��ിൽ, വായ്പ നൽ��വർ 
െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി കണ�ാ�ം.

l)  േടൺ എറൗ�് ൈടം (TAT) ഏകീകരി��ം അംഗീ�ത േപയ് െമന് റ് സംവിധാന�ൾ 
�േഖന�� പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ�� ഉപേഭാ� ന�പരിഹാര�ം സംബ�ി� 
2019 െസ�ംബർ 20-െല RBI സർ�ലർ അ�സരി�്, പരാജയെ�� ഇടപാട് കാരണം 

എ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�ിെ��ിൽ േ��് െമ�ിെല 
��വൻ ഉ�ട��ം ശരിയാെണ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇത് അംഗീകരി�താെണ�ം 
കണ�ാ��താണ്. ഇ�രം വിവരം ലഭി�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
താൽ�ാലികമായി ചാർജ് പിൻവലി�ാം. �ടർ�� അേന�ഷണ�ൾ 
�ർ�ിയായതി� േശഷം ഇത് കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിെല ബാധ�തയാെണ�ിൽ 
�ടർ�� േ��് െമ�ിൽ ചാർജ് �നഃ�ാപി�െ��ം. 

h)  ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാരം: േമൽനടപടി�� എ�ാ പരാതിക�ം േനാഡൽ 
ഓഫീസർ, പിഒ ബാഗ് 28 - ജിപിഒ, ന� ഡൽഹി -110001 എ� വിലാസ�ിേലാ 
nodalofficer@sbicard.com എ� ഇെമയിൽ വിലാസ�ിേലാ അയ�ക

i)   ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ: എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 02 02
 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി 

േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക)  
 അെ��ിൽ: 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 എസ്ബിഐ െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡിന്: ഇ��യിൽ എവിെട നി�ം എസ്ബിഐ 

െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡ് െഹൽപ് ൈല�മായി ബ�െ��ക 
 എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 12 12 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ 

നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക) 
ബിഎസ്എൻഎൽ/എംടിഎൻഎൽ-ൽ നി�്: 1800 180 1295 /1860 500 1295

 കറസ് േപാ�ൻസ്: തപാൽ വഴി, ദി മാേനജർ -ക�മർ സർവീസസ്, എസ്ബിഐ 
കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, ഡിഎൽഎഫ് ഇൻഫിനി�ി ടേവർസ്, 
ടവർ സി, 12 ആം നില, േ�ാ�് 2, ബിൽഡിംഗ് 3, ഡിഎൽഎഫ് ൈസബർ സി�ി ���ാം 
- 122002 (ഹരിയാന) ഇ�� www.sbicard.com എ�തിേലേ�ാ പിഓ ബാഗ് 28- ജിപിഒ, 
ന� ഡൽഹി-110001 

 ഇമെയിൽ വഴി customercare@sbicard.com എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക
 െത�ായ വിൽ�ന�ം ശല�െ����മായി ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് ഉടമ�് 

ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താം – salesgrievance@sbicard.com
 കാർഡ് ഉടമ�് ഞ��െട െമാൈബൽ ആ�് / െവബ് ൈസ�് വഴി ഏ� 
 തർ��ം/അനധി�ത ഇടപാ�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴി�ം. അതെ��ിൽ, കാർഡ് 

ഉടമ�് തർ�ം/അനധി�ത ഇടപാട് സംബ�ി�് chargeback@sbicard.com എ� 
സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ്.

 െത�ായ വിൽ�ന�മാേയാ ശല�െ����മാേയാ ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ഈ സമർ�ിത െഹൽൈ��നിൽ ഞ�െള വിളി�ാം: 080-39356050

എസ് ബി ഐ കാർഡ് സ്  - ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം

1. *ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം
A. വാർഷിക ഫീ�ക�ം ���ൽ ഫീ�ക�ം
 എസ് ബി ഐ െ�ഡി�്  കാർഡിൽ (എസ് ബി ഐ കാർഡ്) വാർഷിക ഫീസ്, ���ൽ 

ഫീസ് എ�ിവ ബാധകമാണ്. വാർഷിക ഫീസ് 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം 
ബാധകമായ നി�തിക�ം ഉൾെ��� ഒ��വണെ� ചാർജാണ്. ���ൽ ഫീസ് 
എ�ാ വർഷ�ം ഈടാ��. 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം ബാധകമായ 
നി�തിക�മാണ് അതിൽ ഉൾെ��ിരി��ത്. ഈ ഫീ�കൾ ഓേരാ കാർഡ് ഉടമ�ം 
ഓേരാ വിധം കാർഡി�ം വ�ത��മായി�േ��ാം. ഇവ െ�ഡി�്  കാർഡിനായി 
അേപ�ി�� സമയ�് കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി��ത് അ�സരി�ായിരി�ം. 
ബാധകമായ� �കാര�� ഈ നിര�കൾ കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് 
േനരി�് ഈടാ�ം, ഈടാ�� മാസെ� കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ അത് ബി�ി�ക�ം 
െച�ം. �ാഥമിക കാർഡ് ഉടമ�് നൽകിയ അധിക കാർ�കൾ�് െവേ�െറ ഫീ�കൾ 
ഉ�ാകാം.

B. �ൻ�ർ പണ�ിെ� ഫീ�കൾ
 അടിയ�ര ഘ��ിൽ േദശീയ/അ�ാരാ� എടിഎ�കളിൽ നി�് പണം എ��ാൻ 

കാർഡ് ഉടമകൾ�് കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. അ�െന ഉ� പണം 
പിൻവലി��കൾ�് ഒ� ഇടപാട് ഫീസ് ഈടാ��താണ്. അത് അ�� േ��്
 െമ�ിൽ കാർഡ് ഉടമ�് ബി�െച�ക�ം െച�ം. േദശീയ എടിഎം ഇടപാ�കൾ�് 2.5% 
അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) അ�ാരാ� എടിഎം 
ഇടപാ�കൾ�് 2.5% അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) ഇടപാ� 
ഫീസ് ആയി ഈടാ��താണ്. ഇടപാ� ഫീസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�്
 സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ (��് അറിയെ��ി��ത് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്സ് ആൻഡ് േപയ്െമന് റ് സർവീസസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്) 
വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയമാണ്. �ൻ�റായി എ��� എ�ാ 
പണമിടപാ�കൾ�ം പണം പിൻവലി� തീയതി �തൽ അവ �ർ�മായി തിരി�ട�� 
തീയതി വേര�ം റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് ചാർ�ി� ത�ല�മായ ധനകാര� ചാർജ്
  (ചാർ�ക�െട െഷഡ�ൾ പരിേശാധി�ക) ഉ�ായിരി��താണ്.  

C. ക�ാഷ് േപയ് െമ�് ഫീ�കൾ
 കാർഡ് ഉടമകൾ�് തിരെ��� േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (എസ് ബി ഐ) 

ശാഖകളിൽ േപ-ഇൻ �ി�ിൽ അവ�െട  െ�ഡി�് കാർഡ് ന��ം �ക�ം 
േരഖെ���ി അത് �ാ�് കൗ�റിൽ നിേ�പി�െകാ�് അവ�െട എസ് ബിഐ 
െ�ഡി�് കാർഡ് �ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ഒ� തൽ�ണ േപയ് െമ�് അക്
 േനാളജ് െമ�് രസീത് കാർഡ് ഉടമ�് നൽ�ം. ഈ സൗകര�ം േസവന നിര�ായ ₹250 
+ ബാധകമായ നി�തികൾ�് ലഭ�മാണ്. െകവിബി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
ക�ർ ൈവശ� ബാ�ിെ� (െകവിബി) തിരെ��� ശാഖകളി�ം െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ക�ർ ൈവശ� ബാ�് (െകവിബി) ശാഖകളിൽ നട�� 
പണമിടപാ�കൾ�് നിര�കെളാ�ം ബാധകമ�.

D. ചാർ�കൾ
i. കാർഡ് ഉടമകൾ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നൽ�� നിർ�ി� 

േസവന�ൾ�ായി അെ��ിൽ തെ� കാർഡ് അ�ൗ�മായി ബ�െ��് കാർഡ് 
ഉടമ വ��� വീ�കൾ�ായി കാർഡ് ഉടമകൾ കാലാകാല�ളിൽ 
ബാധകമാേയ�ാ�� ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം നൽേക�താണ് 

ii കാർഡ് ഉടമകെള അറിയി�െകാ�്, കാലാകാല�ളിൽ ഏെത�ി�ം ചാർ�കേളാ 
ഫീ�കേളാ മാ��തിേനാ അെ��ിൽ ഉചിതെമ�് േതാ�� ഏെത�ി�ം �തിയ 

ചാർ�കേളാ ഫീ�കേളാ അവതരി�ി��തിേനാ ഉ�അവകാശം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിലനിർ��.

E. പലിശ രഹിത േ�സ് കാലാവധി
 വ�ാപാരി സമർ�ി�� െ�യി�കൾ�് വിേധയമായി പലിശരഹിത െ�ഡി�് 

കാലയളവ് 20 �തൽ 50 ദിവസം വെരയാകാം. എ�ി��ാ�ം, കഴി� മാസെ� 
ബാലൻസ് �ർ�മായി �ിയർ െച�ി�ിെ��ിൽ, അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ ഏെത�ി�ം 
എടിഎ�ിൽ നി�് പണം എ��ി�െ��ിൽ ഇത് ബാധകമ�.

F.  ധനകാര� ചാർ�കൾ 
 കാർഡ് ഉടമ തെ� ബാലൻസ് �ർ�മായി അടേ��തിെ��് തീ�മാനി�ാൽ, 

ഇടപാ� തീയതി �തൽ വീ�ാ� ഇഎംഐ തവണക�ൾെ�െട എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, 
കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ പണ�ി�ം അവ തിരി�ട��� വെര മാസാ� 
പലിശ നിര�ിൽ ധനകാര� ചാർ�കൾ അടേ��ിവ�ം. 

  േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടയ് േ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ് െമ�ം േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ് െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

  ധനകാര� ചാർ�ക�െട നിലവിെല നിര�് ഇടപാ� തീയതി �തൽ �തിമാസം 3.50% 
[�തിവർഷം 42%] വെരയാണ്, ഇത് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് 
ലിമി�ഡ് (എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ) െ� വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ി� 
വിേധയ�മാണ്. ധനകാര� ചാർ�കൾ, അടയ് േ��താെണ�ിൽ, ബാധകമായ 
നി�തികൾ�് വിേധയമാണ്, കാർഡിെല �ടി�ിക �ർ�മായി അട���വെര 
കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് അത് െഡബി�് െച�െ��ം. കാർഡ് ഉടമ 
ബാലൻസ് േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ാതിരി�ാൻ 
തീ�മാനി�ാൽ എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, �െട കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ 
പണ�ി�ം അടയ് േ�� ധനകാര� ചാർ�ിെ� �റ� �ക ബാധകമായ 
നി�തികൾ �ടാെത 25 �പയായിരി�ം.

a.  �ൻ�ർ പണ�ിേ��� ധനകാര� ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തൽ പണമട�ൽ 
�ർ�മായി െച���വെര ബാധകമാണ്.

 ഉദാഹരണം 1 - കാർഡ് േ��് െമ�്  തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 15-ന് 
 2019 �ൺ 16 �ം 2019 �ൈല 15 �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാട്
1.  5000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ - 2019 �ൺ 20 ന്
2.  7000 �പ�െട പണം പിൻവലി�ൽ - 2019 �ൈല 10 ന്
 2019 �ൺ 15 െല േ��് െമ�ിൽ നി�് ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� ക��ക, 

എ�ിൽ ഇടപാ�ക�െട 12,000 �പ�ം 7,000 �പ ക�ാഷ് പിൻവലി�ലിന് ബാധകമായ 
നിര�ി�� 5 ദിവസെ� ധനകാര� ചാർ�ക�ം കാണി�� �ൈല 15 െല േ��്
 െമ�് കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ആഗ�് 5 അഥവാ േ��് െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക അടയ് േ����്. നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക�� ഏെതാ� േപയ് െമന് �ം, ആദ�ം നി��െട �ടി�ിക�� മിനിമം �ക 
{െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീ�ം ചാർ�ക�ം + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}, പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) എ� �മ�ിലായിരി�ം �ിയർ െച�ക എ�ത് ദയവായി ��ി�ക.  
പലിശ രഹിത �ടി�ിക ചി�റ ബാലൻസിന് െറ േകസിൽ ഒഴിെക, ഇതിൽ ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തലാണ് ഈടാ�ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ��െ� 
േ��് െമ�് തീയതി�തൽ ഈടാ�ം.

 േ��് െമ�് �ടി�ികയിൽ ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��് െമ�ിൽ 
നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം വരാതിരി�ക�ം േ��് െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് 
�ടി�ിക േപയ് െമന് റിന് െറ അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം 
െച�ാൽ, ഇ�രം ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്  2019 
 ജ�വരി 3 �ം 2019 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
1.  2019 ജ�വരി 5 ന് 10,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2.  2019 ജ�വരി 15 ന് 30,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ��കൾ
 2019 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 40,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. േ��്െമ�് �ടി�ികയിൽ 
ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��്െമ�ിൽ നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം 
വരാതിരി�ക�ം േ��്െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് �ടി�ിക േപയ്െമന് റിന് െറ 
അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം െച�ാൽ, ഇ�രം 
ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 എ�ാ മാസ�ം മിനിമം േപയ് െമ�് മാ�ം നട�ിയാൽ തിരി�ട� വർഷ�േളാളം 
നീ�നിൽ�ം, തത്ഫലമായി നി��െട �ടി�ിക ബാലൻസിന്  പലിശ 
അട�െകാ�ിരി�ക�ം െചേ��ിവ�ം.  ഉദാഹരണ�ിന്, 5,000 �പ�െട 
ഇടപാടിന് മിനിമം മാസാ� �ടി�ിക �ക (ഓേരാ മാസ�ം 200 �പ മിനിമം 
�കയായി�്) അട�ാൽ, െമാ�ം �ടി�ിക ��വനായി അട�തീരാൻ 44 മാസം വെര 
എ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 2-ന്
 2019 മാർ�് 3 �ം 2019 ഏ�ിൽ 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  2019 മാർ�് 5 ന് 500 �പ�െട വാർഷിക ഫീസ്
(2)  2019 മാർ�് 5 ന് 90 �പ�െട ബാധകമായ നി�തികൾ
(3)  2019 മാർ�് 15 ന് 6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2019 മാർ�് 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��് 

ക��ക, 6,590 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ഏ�ിൽ 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ഏ�ിൽ 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ മിനിമം അടയ് േ�� �ക 415 �പ, (െമാ�ം �ടി�ിക�െട 5%) + 
ബാധകമായ നി�തിക�ം 2019 ഏ�ിൽ 22 ന് അട��െവ�് ക��ക, െതാ��� 
ദശാംശ�ിേല�് കണ�ാ�ം, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. 

 ഫല�ദമായ നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആയി കണ�ാ�ക, ധനകാര� ചാർജ് 
കണ���ൽ ഇനി�റ�� രീതിയിൽ ആയിരി�ം:

 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 �പ
 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 90 �പ�െട ബാധകമായ 

നി�തിയിൽ: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 �പ
 38 ദിവസേ��� (മാർ�് 15 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 6000 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:  
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 �പ
 11 ദിവസേ��� (ഏ�ിൽ 22 �തൽ െമയ് 2 വെര) 6,175 �പ�െട ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 �പ
 ചാർ� െച� െമാ�ം പലിശ: 373.10 �പ
 2019 ഏ�ിൽ 3 �തൽ 2019 െമയ് 2 വെര കാർഡ് ഉടമ ഒ� ഇടപാ�ം നട��ിെ��് 

ക��ക, �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം 
ചാർ�ക�ം, ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം െമയ് 2 തീയതിയിെല േ��്
 െമ�ിൽ െമാ�ം �ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം. 

 േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടേ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടേ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ്െമന് �ം േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ്െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

 ഉദാഹരണം 4: കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2018 ഡിസംബർ 3-�ം 2019 ജ�വരി 2-�ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  2018 ഡിസംബർ 15 ന് 500 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2)  2018 ഡിസംബർ 20 ന് 600 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2018 ഡിസംബർ 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇ� എ� 

ക��ക, 1100 �പയെട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ജ�വരി 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം, െമാ�ം അടയ് േ�� �ക 1100 �പ. കാർഡ് ഉടമ 2019 ജ�വരി 22 
അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക 
�തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. 

 2019 ജ�വരി 22 ന് കാർഡ് ഉടമ 500 �പ�െട ഭാഗിക േപയ് െമ�് മാ�േമ 
നട��� എ� ക��ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. ഫല�ദമായ 
നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആെണ�് കണ�ാ�ി ധനകാര� ചാർജ് കണ���ൽ 
ഇ�റ�� �കാരമായിരി�ം 

 38 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 15 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 �പ
 33 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 20 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 �പ
 12 ദിവസേ��� (ജ�വരി 22 �തൽ െഫ�വരി 2 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ=52.93 �പ
 2019 െഫ�വരി 3-�ം 2019 മാർ�് 2- �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  652.93 �പ�െട ആരംഭ ബാലൻസ്-2019 െഫ�വരി 3-ന്
2)  1000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ-2019 െഫ�വരി 5-ന്
3)  3000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ- 2019 െഫ�വരി 15-ന് 
 2019 െഫ�വരി 2 െല േ��്െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് 652.93 �പ 

ആെണ�് ക��ക, കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ 
നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ ��വൻ േപയ് െമ�ം െഫ�വരി 15 ഓെട, അഥവാ േപയ് െമ�് െചേ�� 
അവസാന തീയതി��ിൽ െചയ് െത� ക��ക. 3.50% ഫല�ദമായ നിര�ായി 
കണ�ാ�ി, ധനകാര� ചാർജ് കണ����കൾ ഇനി�റ�� �കാരമായിരി�ം:

 12 ദിവസേ��് (െഫ�വരി 3 �തൽ െഫ�വരി 15 വെര) 652.93 ബാലസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ= 9.02 �പ
 �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം, 

ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം മാർ�് 2 തീയതിയിെല േ��്െമ�ിൽ െമാ�ം 
�ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം.

G. ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർ�കൾ
• േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക �ക�് ചാർ�ി�
• 500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 400 �പ
• 1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 750 �പ
• 10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 950 �പ
• 25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 1,100 �പ
• 50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ
 �ടർ�യായി ര�് ൈസ�ി�കളിൽ, അവസാന തീയതി��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക 

�ക (എംഎഡി) അട�ാതി��ാൽ ഒ� ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി  100 
�പ അധികം ഈടാ�ം.

 എംഎഡി �ിയറാ��ത് വെര ഓേരാ േപയ് െമന് റ് ൈസ�ിളി�ം ഈ ചാർജ് 
ഈടാ��ത് �ട�ം.

 ഉദാഹരണം 1- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി- എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2016 ജ�വരി 3 �ം 2016 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  5,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ- 2016 ജ�വരി 5 ന്
(2)  5,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ - 2016 ജ�വരി 15 ന്
 2016 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 10,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 
കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 
 2016 െഫ�വരി 22 നകം കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� മിനിമം �കേയാ അതിൽ 

��തേലാ േപയ് െമ�് െച��ിെ��ിൽ, 750 �പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 
10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� േപയ് െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് േ��്െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2 ന്. 2016 െഫ�വരി 3 
�ം 2016 മാർ�് 2 �ം നട� ഇടപാട്

1.  2000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൾ - 2016 െഫ�വരി 8 ന്
2.  2500 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ 2016 െഫ�വരി 19 ന് 
 2016 െഫ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 4500 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� മാർ�് 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 മാർ�് 22 അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 2016 മാർ�് 22 നകം കാർഡ് ഉടമ ഒ� േപയ്െമന് �ം നട�ിയി�ിെ��ിൽ, 750 
�പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� 
േപയ്െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് െസപ് �ംബർ 3-�ം ഒക് േടാബർ 2-�ം ഇടയിൽ
(1)  9400 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - െസപ്�ംബർ 5-ന്
 െസപ് �ംബർ 2-െല േ��് െമന് റിൽ നി�് �ൻകാല ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��ിൽ, 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� ഒക് േടാബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 9400 �പ െമാ�ം 
�ടി�ികയായി കാണി�ം. കാർഡ് ഉടമ ഈ �ടി�ിക�ായി ഒേ�ാബർ 22-ഓെട, 
അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം 
അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. 
കാർഡ് ഉടമ 9400 �പ�െട �ടി�ിക ഒക് േടാബർ 22-േനാ അതിന് �േ�ാ ��വനാ�ം 
അട��.

 ഇടപാട് നട�ത് ഒക് േടാബർ 3-�ം നവംബർ 2-�ം ഇടയിൽ 
(1)  5000 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 5-ന്
(2)  5000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� നവംബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 10,000 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് ��െ� ൈസ�ിളിൽ നട�ിയ 
ഇടപാടിന് വ�ാപാരിയിൽ നി�� 9400 �പ�െട ഒ� റീഫ�് നവംബർ 10-ന് 
ലഭി��. ഈ റീഫ�് �ക െമാ�ം �ടി�ിക �കയിൽ വകയി��ം. കാർഡ് ഉടമ 
�ടി�ിക�ായി നവംബർ 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. റീഫ�ിൽ നി�് ലഭി�� െ�ഡി�് �ക മിനിമം 
�ടി�ിക �കേയ�ാൾ ��തലായതിനാൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് താമസി�� േപയ്

 െമന് റ് ചാർജ് ഈടാ�ി�.
 ഉദാഹരണം 4- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് ജ�വരി 3-�ം െഫ�വരി 2-�ം ഇട�് 
(1)    4500 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ജ�വരി 5-ന്
(2)   6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ജ�വരി 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� െഫ�വരി 2-െല േ��് െമന് റ് 10,500 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ ൈസ�ിളിൽ ഈടാ�ിയ േപയ് െമന് റ് 
ഡിേസാണർ ഫീസിന് െഫ�വരി 10-ന് 500 �പ�െട ഒ� റീഫ�് ലഭി��. കാർഡ് 
ഉടമ �ടി�ിക�ായി െഫ�വരി 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. എസ് ബി ഐ കാർഡ് �ട�ിെവ� റിേവഴ് സലിൽ 
നി�് ഉളവാ�� െ�ഡി�് �ക, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�. കാർഡ് 
ഉടമ െഫ�വരി 22-േനാ അതി� �േ�ാ മിനിമം �ടി�ിക �കേയാ അതിലധികേമാ 
അട�ിെ��ിൽ, താമസി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി 950 �പ ഈടാ�ം. (10,000 
�പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര 950 �പ). 

H. ഓവർ ലിമി�് ഫീ�കൾ
 ഒ� േസവനസ��താ �ചനയായി, ഇേ�ണൽ േപാളിസി, ഇടപാ�മായി ബ�െ�� 

േയാഗ�ത, ഉപേഭാ� െ�ാൈഫൽ, ഉപേഭാ� സ�തം എ�ിവ�് വിേധയമായി, 
ഓവർലിമി�് ഇടപാ�കൾ�്  എസ്ബിഐ കാർഡ് അംഗീകാരം നൽകിേയ�ാം. 
�ടി�ിക�� �ക െ�ഡി�് പരിധി കവി��െവ�ിൽ, െ�ഡി�് പരിധി കവി�� 
ആദ� ഇടപാട് �ക�െട 2.5% അെ��ിൽ 600 �പ, ഇവയിൽ ഏതാേണാ ഉയർ�ത്, 
അത് ഈടാ��താണ്. എസ്ബിഐ കാർഡ് �മ�� ഏെത�ി�ം ഫീ�കേളാ 
നിര�കേളാ പലിശേയാ കാരണം െ�ഡി�് പരിധി കവി�� സാഹചര��ി�ം ഈ 
ഫീസ് ബാധകമായിരി�ം. ഓേരാ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�ം ഒ� തവണ മാ�േമ 
ഓവർലിമി�് ഫീസ് ഈടാ�. സ��ം െ�ഡി�് കാർഡിൽ ഓവർലിമി�് സൗകര�ം 
ഏർെ���ാൻ  കാർഡ് ഉടമ നൽ�� സ�തം, അേത അ�ൗ�ിന് കീഴി�� 
കാർഡ് ഉടമ�െട ൈകവശ�� എ�ാ െ�ഡി�് കാർ�കളി�ം �സ് �ത സൗകര�ം 
സ�യേമവ  ഏർെ���ം.

I. േപയ് െമ�് നിരസന ഫീ�കൾ
 ഒ� േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസിെ� കാര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് േപയ് െമ�് 

�ക�െട 2% േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസായി ഈടാ�ം, എ�ാൽ മിനിമം ചാർജ് 500 
�പയാണ് 
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J. മ�് ചാർ�കൾ:
• കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ ഫീസ്: 100/- �പ - 250/- �പ (Aurum കാർഡിന് 1,500/- �പ) 
• െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്: 100 �പ 
• വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ്: 3.5% (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ 

കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് മാ�ം) 
 വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഇ��ൻ �പയിേല�് മാ��തി� ഉപേയാഗി�� വിനിമയ 

നിര�് തീ�മാനി��ത് വിസ/മാ�ർകാർഡാണ്, സാഹചര�മ�സരി�്, എസ്ബിഐ 
കാർ�മായി ഇടപാട് തീർ�ാ�ിയ തീയതിയിൽ-അത് ഇടപാട് നട�ിയ അേത തീയതി 
ആയിരി�ണെമ�ി�- അവർ നിയ�ി�� വിനിമയ നിര�ിെന 
അടി�ാനമാ�ിയായിരി�ം ഇത്. വിസ/മാ�ർകാർഡ് പ�ി�, ഇ��ൻ �പയാ�ി 
മാ�ിയ �കയിൽ വിേദശ കറൻസി ഇടപാ� ഫീസ് ബാധകമാ�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, 
ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

• ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി പരിവർ�ന മാർ�്അപ് ഫീസ്: 3.50% (എലീ�്¬ & 
ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
മാ�ം) (1,000 �പയിൽ ��തേലാ അതിന് �ല�േമാ ആയ ഇടപാ�കൾ�് മാ�ം) 
അ�ാരാ� �ല�് ഇ��ൻ കറൻസിയിൽ നട�ിയ, അെ��ിൽ ഇ��യിൽ 
�ിതിെച�� എ�ാൽ വിേദശ�് രജി�ർ െച� വ�ാപാരികളിൽ നട�ിയ എ�ാ 
ഇടപാ�ക�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് 
കറൻസി കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

•  റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് 99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

• എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�ക�െട�ം േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് : 199 �പ

K.  ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ:
 ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ ഓഫർ ഉപേഭാ�ാവിെന മ�് ബാ�് െ�ഡി�് കാർ�ക�െട 

�ടി�ിക എസ്ബിഐ െ�ഡി�് കാർഡിേല�് �ാൻസ്ഫർ െച�ാ�ം ഒ�മിേ�ാ 
ഇഎംഐകളാേയാ തിരി�ട�ാ�ം അ�വദി��

2. *പരിധികൾ
 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ആ�രിക െ�ഡി�് മാനദ�ം 

അടി�ാനമാ�ിയാണ്  കാർഡ് ഉടമക�െട െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം 
നി�യി�ി��ത്  (ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം �ാഥമിക അ�ൗ�് ഉടമക�െട 
അേത പരിധി ആയിരി�ം). കാർഡ് െഡലിവറി സമയ�് ഈ പരിധികൾ കാർഡ് 
ഉടമെയ അറിയി��താണ്. െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം ഓേരാ േ��് െമ�ി�ം 
കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി�ം. സ് േ��് െമ�് �റെ��വി�ി� സമയ�് ലഭ�മായ െ�ഡി�് 
പരിധി (അതായത് ഉപേയാഗി�ാൻ ലഭ�മായ െ�ഡി�് പരിധി) േ��് െമ�ിെ� ഭാഗമായി 
നൽ��താണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച���ം ആ�രിക മാനദ��ൾ 
അടി�ാനമാ�ി കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�കേയാ �റ�കേയാ 
െച���മാണ്. െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ണെമ�് ആവശ��� െ�ഡി�് ഉടമകൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിേനാട് എ�തി ആവശ�െ��ക�ം വ�മാനം ��ാവി�� 
സാ��ിക േരഖകൾ നൽേക��മാണ്. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ തെ� 
�ർ�മായ വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�ം നൽകിയ �തിയ േരഖകൾ 
അടി�ാനമാ�ി�ം കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ിേയ�ാം.

3. *ബി�ിം�ം േ��് െമ�ം
a) ഈ കാലയളവിൽ കാർഡ് സജീവമാെണ�ിൽ, അവസാന േ��് െമ�ി� േശഷം 

കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച� േപയ് െമ�ക�ം കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച� ഇടപാ�ക�ം കാണി�� ഒ� �തിമാസ േ��്
 െമ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമ�് അയ�ം. 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ�കിൽ േരഖകളി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് 
കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഇടപാ�ക�െട ഒ� േ��് െമ�് അയ�കേയാ �ൻ��ി 
നി�യി� തീയതിയിൽ േരഖയി�� ഇെമയിൽ ഐഡിയിേല�് ഇെമയിൽ വഴി സ് േ��്
 െമ�് അയ�കേയാ െച�ം.  

b) െ�ഡി�് കാർഡ് സ് കാർഡ് ഉടമ�് ഒ� റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് സൗകര�ം നൽ��. 
സ് േ��് െമ�ിൽ �ി� െച� അടയ് േ�� മിനിമം �ക മാ�ം അട�ാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
തിരെ���ാം. േ��് െമ�ിൽ തെ� �ി� െച�ി�� അടയ് േ�� തീയതി�കം 
ഇ�രം േപയ് െമ�് നടേ���മാണ്. ബാലൻ�ടി�ിക �ടർ�� 

 േ��്െമന് �കളിേല�് �േ�ാ� െകാ�േപാകാ��താണ്. െമാ�ം അടയ് േ�� 
�കേയാ അടയ് േ�� മിനിമം �ക�്  �കളി�� �ക�െട എ� ഭാഗേമാ അട�ാൻ 
കാർഡ് ഉടമ�് തിരെ���ാ���മാണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധിയിൽ 
കവി� �ടി�ികേയാെടാ�ം, ��െ� േ��് െമ�കളിൽ അട�ാ� മിനിമം �ക 
കാർഡ് ഉടമ�െട നിലവിെല അടയ് േ�� മിനിമം �കയിേല�് േചർ�ം.

 െമാ�ം അടയ് േ�� �ക�െട 5 ശതമാനേമാ 200 �പേയാ ആയിരി�ം (ഏതാേണാ 
വ�ത്) അടയ് േ�� മിനിമം �ക, �ടാെത ബാധകമായ നി�തിക�ം ഇഎംഐ�ം 
(ഇഎംഐ ഉ� ഉൽ����െട കാര��ിൽ മാ�ം). ക�ാഷ് പരിധിേയാ െ�ഡി�് 
പരിധിേയാ അധികമായാൽ ഓവർ ലിമി�് (ഒവിഎൽ) �ക എംഎഡി (അടയ് േ�� 
മിനിമം �ക) യിൽ ഉൾെ����താണ്. പഴയ േ��് െമ�കളിെല ഏെത�ി�ം 
അട�ാ� മിനിമം �ക ഉെ��ിൽ അ�ം അടയ് േ�� മിനിമം �കയിൽ 
ഉൾെ����താണ്. 

c) കാർഡ് �ടി�ികയിേല�് നട�ിയ േപയ് െമ�കൾ ലഭി�തായി �ടർ�� േ��്
 െമ�കളിൽ കാണി��താണ്. ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് സംബ�ിേ�ാ 
നി�തിക�മായി ബ�െ��� മേ�െത�ി�ം കാര�ം സംബ�ിേ�ാ ഉ� എ� 
തർ��ം േ��് െമ�് �റെ��വി�� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ൾ�കം െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇഷ� െച�വെര അറിയി�ിരിേ��താണ്

d) കാർഡ് ഉടമ�െട കാർഡ് �ടി�ിക�് ലഭി�� േപയ് െമന് �കൾ വകയി���ത്, 
�ടി�ിക�� മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 
ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് 

അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ 
ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് 
എ� �മ�ിലാണ്. 

 ആവശ�മായ ജിഎസ്ടി കം�യിൻ�കൾ എ��ാൻ െ�ഡി�് ഇഷ� െച�വെര 
�ാ�മാ��തിന് �ത��ം കാേലാചിത�മായ വിവര�ൾ നൽകാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
ഉ�രവാദി���്, ഇത് െ�ഡി�് കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ നിർമി� സൈ�ക�െട 
ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് എ��ാൻ കാർഡ് ഉടമെയ �ാ�മാ�ം. കാർഡ് ഉടമ 
നൽ�� െത�ായ വിവരം �ലം അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ�െട ഭാഗ� നി�� 
ഏെത�ി�ം ���ികേളാ വീ�കേളാ �ലം കാർഡ് ഉടമ�് ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് 
ന�മാ�കേയാ അെ��ിൽ ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് ലഭി��തിന് കാലതാമസം 
വരികേയാ െച�ാൽ കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ ഉ�രവാദിയായിരി�ി�.

e) താെഴ െകാ�� ഏത് രീതിയി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ിേല�� േപയ് െമ�കൾ 
ആകാ��താണ്:

 www.sbicard.com േല�് േലാഗിൻ െച�ക�ം െന�് ബാ�ിങ് അെ��ിൽ നി��െട 
എസ്ബിഐ എടിഎം കം െഡബി�് കാർഡ് �േഖന േപയ്െമ�് നട�ാൻ േപയ് െന�് 
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി��തി�െട.

 േ��് െമ�ിെ� പിറകിൽ നൽകിയിരി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് െചേ�ാ 
�ാഫ്േ�ാ അയ��ത് വഴി.  

 നി��െട നഗര�ി��േതാ േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട ഏെത�ി�ം നി�� 
�ാ�ി��േതാ ആയ എസ്ബിഐ കാർഡ് േ�ാ�് േബാക് സിൽ െചേ�ാ �ാഫ്േ�ാ 
ഇ��ത് വഴി.

 െച�്/�ാഫ്�് "എസ്ബിഐ കാർഡ്  ന�ർ xxxxxxxxxxxxxxxx" േല�് 
അട�ാനാ��തായിരി�ണം.

 എൻഎസിഎ�് (NACH): ചില തിരെ��� നഗര�ളിൽ നാഷണൽ ഓേ�ാമാ�ഡ് 
�ിയറിംഗ് ഹൗസ് (എൻഎസിഎ�്) വഴി േപയ് െമ�കൾ നട�ാ��താണ്.

f) ബിൽ �ടി�ിക�െട േപയ്െമ�കൾ നട��തിന് വിവിധ രീതികൾ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  വാ�ാനം െച��. അവ �തിമാസ േ��് െമ�ിെ� പിൻഭാഗ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  െവബ് ൈസ�ി�ം വിവരി�ി��്.

 കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് ൈക��� ഏത് �ൻ�ർ �ക�ം ഭാവിയിെല 
െചലവഴി��കളിേല�� �ൻ�ർ �കയായി കണ�ാ��താണ്. അത് ഏെത�ി�ം 
ചാർ�കൾ/ഫീ�കൾ�ായി വകയി���ത�.

g) ബി�ിംഗ് തർ��ൾ: ഇടപാ� തീയതി�െട 25 ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമ 
െപാ��േ��കൾ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി�ക�ം അത് ശരിയാണ് 

j)  ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം റിേവഴ് സ് െച��ത് ഉൾെ�െട��, SBI കാർഡ് ആരംഭി�� 
റിേവഴ് സ�കൾ, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�, അത് ഇേ�ാഴെ� 
ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�� െ�ഡി�ായി പരിഗണി�ം.

 �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� തീയതികള�ില്  �ാബല��ിലായ റീഫ�് 
െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് ഉളവാ�� ഏെതാ� 
െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് നടേ�� തീയതി�് 
��് െ�ഡി�് െച�കയാെണ�ിൽ, ആ �ക േപയ് െമന് റായി പരിഗണി�ം.

 നിലവിെല ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� ഇടപാ�ക�െട �ാബല��ി�� 
തീയതിയി�� റീഫ�് െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് 
ഉളവാ�� ഏെതാ� െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് 
നടേ�� തീയതി�് ��ാണ് െ�ഡി�് െചയ് തെത�ിൽ േപാ�ം ആ �ക േപയ് െമന്
 റായി പരിഗണി�ി�.

k) എസ്എംഎ & എൻപിഎ
•  �േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ'): 
 െറ�േല�റി ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിെ� ഭാഗമായി, ഒ� ഉപ-അസ�് വിഭാഗം 

��ി�് അ�ൗ�ിെല �ാരംഭ സ�ർ�ം തിരി�റിേയ� ആവശ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡിന് ഉ�്, താെഴ�� പ�ികയിൽ നൽകിയിരി��ത് �കാരം ��് 
ഉപവിഭാഗ�ൾെ�ാ�ം '�േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ') ആണ് ഈ 
ഉപ-അസ�് വിഭാഗം. െ�ഡി�് കാർ�കൾ "റിേവാൾവിംഗ് സൗകര��ൾ ഒഴിെക�� 
വായ്പകൾ" ആയി കണ�ാ��.

   

െഡബി�് െച� പണം നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ SBI കാർഡ് തിരി�് 
നൽ��ിെ��ിൽ ബാധകമായ േക�കളിൽ, പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ സംബ�ി�് 
കാർഡ് െന�് വർ�കളിൽ നി�് ലഭി�� അ�രം �ിരീകരണ�ിന്
 െറ/വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ, േമൽ�റ� സർ�ലറിെല വ�വ�കൾ 
�കാരം ഉപേഭാ�ാവിന് ന�പരിഹാരം നൽ��തായിരി�ം.

4. *  തിരി�ടവിൽ വ��� വീ�
 തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയാൽ, കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഏ� �ടി�ിക�ം 

തീർ�ാ��തിന് േവ�ി തപാൽ, ഫാക് സ്, െടലേഫാൺ, ഇെമയിൽ, എസ്എംഎസ്, 
�ടാെത/അെ��ിൽ ഓർ�െ���ാ�ം �ടർനടപടികെള��ാ�ം �ടി�ിക 
പിരിെ���ാ�ം ��ാം ക�ിെയ നിേയാഗി�ക എ�ീ മാർ��ളി�െട കാർഡ് 
ഉടമ�് കാലാകാല�ളിൽ �ടി�ിക അട�വാൻ ഓർ�െ����കൾ 
അയ��താണ്. അ�െന നിേയാഗി�െ��� ഏെതാ� ��ാം ക�ി�ം കടംപിരിവ് 
സംബ�ി� എ�ാ െപ�മാ�����ം �ർ�മായി പാലി�ിരിേ��താണ്.

 ആർബിഐ യിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് രജിസ് േ�ഷൻ കര�മാ�ിയി���ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ� അംഗമായിരി�ക�ം െച�� ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� വീ� �ാ�സ് 
റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��്, കാർഡ് ഉടമ�് ഞ�ൾ േനാ�ീസ് നൽ��താണ്. ഒ� 
കാർഡ് ഉടമ തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയതായി റിേ�ാർ�് െച�െ��തിന് േശഷം തെ� 
�ടി�ികകൾ തീർ�കയാെണ�ിൽ, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നിയിൽ നി�ം �ടി�ിക�ാരൻ �ാ�സ് പിൻവലി��താണ് 
എ� കാര��ം ��ി�ക. ഇ�രം മാ��ൾ ഉപേഭാ�ാവിെ� െ�ഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ 
�തിഫലി�ാൻ 45-60 ദിവസ�ൾ എ�േ��ം.

 െ�ഡി�് കാർഡ് സൗകര��െള നിയ�ി�� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം 
സ�ിെമ�റി/ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം ബാധകമായിരി�ം. 

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, കാർഡ് ഉടമ�െട ഡാ� ഓേരാ മാസ�ം നിർ�ി� 
േഫാർമാ�ിൽ ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് സമർ�ി��. സമർ�ി�� 
ഡാ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി 30 ദിവസ�ി��ിൽ അവ�െട 
െസർവറിേല�് അപ് േലാഡ്  െച��താണ്.

 കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� െമാ�ം �ടി�ിക, �ാബല��ി���ം എ�ാൽ കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ ഇനി�ം ചാർജ് െച�ാ��മായ ചാർ�കൾ ഉൾെ�െട, �ാഥമിക 
കാർഡ് ഉടമ പാ�രാ�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�ാൽ െപെ��് അടയ്
 േ��താ���ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് �ർ�മായി അടയ് േ���മാണ്, 
അേതാെടാ�ം കാർഡ് അ�ൗ�് ഉടൻതെ� റ�ാ�െ����മാണ്. �ാഥമിക കാർഡ് 

ഉടമ�െട സ��ിൽ നി�ായിരി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ി�� �ടി�ിക തീർ�വാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ എ�ാ െചല�കൾ�ം, ലീഗൽ ഫീ�ം ഈ �ടി�ിക 
തിരി�പിടി�വാൻ വ� െചല�ക�ം അട�ം, ഉപേയാഗിേ��ത്. �ടി�ിക അടവ് 
തീർ�ാകാ�ിടേ�ാളം, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് നിലവി�� നിര�് െവ�് 
ധനകാര� ചാർജ് ഈടാ��ത് �ടരാൻ അവകാശ��ായിരി�ം.

5. കാർഡ് ഉടമ�ത അവസാനി�ി��ം റ�ാ��ം
a) എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് എ�തി അറിയി�ിേ�ാ, എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് 

ൈലനിൽ വിളിേ�ാ, ഒ�ം കാർഡ്(കൾ) േകാേണാ�േകാൺ �റി�് കാർഡ് ഉടമ�് ഏ� 
സമയ�ം കരാർ അവസാനി�ി�ാ��താണ്. ആഡ് ഓൺ കാർ�കൾ ഉൾെ�െട 
എ�ാ കാർ�ക�ം എ�� അേപ� െകാ��് അവസാനി�ി�ാ��താണ്. 
സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ ഒ� കാർഡ് ഉടമ�് െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ് ഉെ��ിൽ, അ�രം െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �ക�െട �ല� �ല�ം 
സ�യേമവ േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, �ടാെത മെ��ാ 
�ടി�ികകൾ�െമാ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്. കാർഡ് 
അ�ൗ�ിേല�� എ�ാ �ടി�ിക�ം അട�കഴി�ാൽ അവസാനി�ി�ൽ 
�ാബല��ിൽ വ�ം. വാർഷിക, േച��തി��, ���ൽ ഫീ�കൾ 
ആ�പാതികാടി�ാന�ിൽ തിരി�് നൽ��ത�.

 ഉദാഹരണം - സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാ�� െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ്: -1000

 സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ, -1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് ബാലൻസ് 
സ�യേമവ 250 �പ�െട േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, അതായത് 
1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �കൾ   X ഓേരാ റിവാർഡ് േപായിന് റി�ം 0.25 �പ 
(ഈ പരിവർ�ന �ല�ം വ�ത�� കാർഡ് വാരിയന് �കൾ�് വ�ത�ാസെ�ടാം). ഈ �ക 
കാർ ഡ് ഉടമാ  അ�ൗ�ിൽ നി�് ഈടാ�ം, �ടാെത മെ��ാ �ടി�ികകൾ �െമാ�ം 
കാർ ഡ്  ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്.

 കാർഡ് ഉടമ�് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�ാൻ ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ 
എ�താ��താണ് - closurerequest@sbicard.com

b)   ബിസിനസ് അെ��ിൽ �ര�ാ കാരണ�ൾ �ടാെത/അെ��ിൽ നിയമനിർവഹണ 
ഏജൻസി �ടാെത/അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം സർ�ാർ അേതാറി�ി�െട അഭ�ർ�ന 
�കാരം �ടാെത/അെ��ിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ി�ം അതിെ� 
ഉപേഭാ�ാവി�ം ബാധകമാ�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം കീഴിൽ 
അനിവാര�മാെണ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ന�ായമാ�ം വിശ�സി��െവ�ിൽ 
കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�ിെ� ഉപേയാഗം ഏ� സമയ�ം �ൻ��ി അറിയി�ാെത 

തെ� എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിയ�ി�കേയാ അവസാനി�ി�കേയാ 
താൽ�ാലികമായി നിർ�കേയാ െച�ാം.

 കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� േപയ് െമ�ിൽ വീ� വ��കേയാ നീ�ിയ െ�ഡി�് പരിധി 
കവി�കേയാ െച�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െ�ഡി�് കാർഡിെല സൗകര�ം 
താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ാനാ�ം. കരാർ അവസാനി�തി� േശഷേമാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ിരി�� സമയേ�ാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗി��ത്.  

c) ഇ�രം ഒ� സാഹചര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ (എെത�ി�ം തിരി�ട� വീ�േ�ാ നിയമം 
അ�ശാസി�� േനാ�ീസിേനാ വിേധയമായി) ഉടൻ തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അ�ൗ�ിെല െമാ�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് അടയ്
 േ����്. എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ�വെര അ�ൗ�ിൽ ചാർ� െച�ാ� �കക�ം 
ഉൾെ�െട ഈ കരാറിന് കീഴിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അടയ് േ�� എ�ാ 
�കക�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഇ�ര�ിൽ അടയ് േ�� എ�ാ �കക�ം കാർഡ് ഉടമ 
അട��� വെര കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�തായി പരിഗണി�ി�.

d) െ�ഡി�് കാർഡ് ഒ� വർഷ�ിേലെറയായി ഉപേയാഗി�ി�ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമെയ 
അറിയി� േശഷം കാർഡ് േ�ാസ് െച��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 30 
ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് മ�പടി ലഭി��ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ 
എ�ാ �ടി�ികക�ം അട�േ�ാൾ കാർഡ് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച��തായിരി�ം.

6.  കാർഡ് ന�ം/േമാഷണം/��പേയാഗം
a) �ാഥമിക െ�ഡി�് കാർേഡാ ഏെത�ി�ം അധിക െ�ഡി�് കാർേഡാ എവിെട 

െവെ��് അറിയാെത വരികേയാ, ന�െ��കേയാ, േമാ�ി�െ��കേയാ 
വി�തമാ�െ��കേയാ യഥാസമയം ലഭി�ാതിരി�കേയാ കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�മതിയി�ാെത െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��െവ�് സംശയി�കേയാ 
െച�ാൽ കാർഡ് ഉടമ എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലനിൽ എ��ം േവഗം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന ബ�െ�ടണം. ഒ� കാർഡ് ന�െ��തായി റിേ�ാർ�് 
െച� േശഷം കാർഡ് ഉടമ അത് കെ��ിയാൽ അത് ഒ� സാഹചര��ി�ം 
ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�. മാ�മ�, കാർഡ് ഉടമ ആ കാർഡ് േകാേണാട് േകാൺ 
പ�തിയായി �റി�ക�ം േവണം.  

· ഐവിആർ വഴിേയാ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ായ www.sbicard.com �േഖനേയാ 
എസ്എംഎസ് േസവന�ി�െടേയാ കാർഡ് ഉടമ�് തൽ�ണം കാർഡ് േ�ാ�് 
െച�ാനാ�ം.

· നി��െട ന�െ��/േമാ�ി�െ�� കാർഡ് എസ്എംഎസ് വഴി േ�ാ�് െച�ാൻ 
നി��െട രജി�ർ െച� െമാൈബൽ ന�റിൽ നി�് 5676791 േല�് BLOCK XXXX 

എ�് എസ്എംഎസ് െച�ക. (XXXX = നി��െട കാർഡ് ന�റിെ� അവസാന 4 
അ��ൾ). നി�ൾ അഭ�ർ�ന നട�ി 5 മി��ി��ിൽ നി�ൾ�് ഒ� 
�ിരീകരണ എസ്എംഎസ് ലഭി��ിെ��ിൽ കാർഡ് േ�ാ�െച�െ��തായി 
പരിഗണി��ത്. നി��െട കാർഡ് െപെ��് േ�ാ� െച��തി�ം ��പേയാഗം 
ഒഴിവാ��തി�ം െഹൽപ് ൈലനിൽ വിളി�ക.

 നഷ് ടെ��ത്/േമാഷണം/അനധി�ത ഇടപാ�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ്
 �് ഈ സമർ�ിത െഹൽ�് ൈലൻ ന�റിൽ ബ�െ�ടാം -18605003000.

 നഷ് ടെ�� കാർഡ് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ് �് ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ 
ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ് – lostcard@sbicard.com

b) കാർഡ് ന�ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��് കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ നട�ിയ ഏെത�ി�ം ഇടപാ�ക�െട കാര��ിൽ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് ബാധ�തേയാ ഉ�രവാദിത�േമാ ഉ�ായിരി��ത�, 
കാർഡ് ഉടമ ഇതിന് പരി�ർ�മാ�ം ബാധ��നായിരി�ം. കാർഡ് ന�േമാ 
േമാഷണേമാ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി��േതാ� �െട കാർഡ് ഉടമ 
െ�ഡി�് കാർഡ്(കൾ) േമാ�ി�െ��ാൽ അത് േപാലീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ക�ം എഫ്
 ഐആർ സമർ�ി�ക�ം േവണം. കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ഒ� അധിക 
കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ആെര�ി�ം കാർേഡാ പിേ�ാ കര�മാ�ി 
��പേയാഗം െച�ാൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. 

c) ഉപേഭാ� പരിര�- അനധി�ത ഇലേ�ാണിക് ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കളിൽ 
ഉപേഭാ�ാ��െട ബാധ�ത പരിമിതിെ���ൽ സംബ�ി� 2017 �ൈല 06-െല 
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��(ആർബിഐ) ഉ�രവ് �കാരം, അനധി�ത െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ�� ഉപേഭാ� പരിര� ഉറ�ാ��തിന് ഒ� നയം 
�പകൽപന െച�ി��്. "ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാര നയം" എ�തിന് കീഴിൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ ഇത് അപ് േഡ�്  െച�ി��്. 
ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� സമീപന�ിെല �താര�ത, ന�ായ��ത എ�ീ തത��െള 
അടി�ാനമാ�ി��താണ് ഈ നയം

d) കാർഡ് ഉടമ വ�നാപരമായി �വർ�ി�ി�െ��ിൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് 
ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. വിേവക�ർ�മായ �� നൽകാെതയാണ് കാർഡ് ഉടമ 
�വർ�ി��െത�ിൽ, സംഭവി� എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ�് 
ബാധ�ത��ാേയ�ം. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ വ��മാ�ിയി�� �ര�ാ 
മാനദ��ൾ പി�ടരാൻ കാർഡ് ഉടമ പരാജയെ��ാൽ ഇത് ബാധകമാേയ�ാം. 

e) കാർഡ് ഉടമേയാേടാ ഏെത�ി�ം അധിക കാർഡ് ഉടമേയാേടാ അേന�ഷി�ാെത തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, ഒ� കാർഡിെ�േയാ പി�ിെ�േയാ ന�ം, േമാഷണം, 

��പേയാഗം എ�ിവെയ �റി�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ �സ�െമ�് ക��� 
ഏെതാ� വിവര�ം േപാലീസിേനാ മ�് �സ� അധികാരികൾേ�ാ നൽകിേയ�ാം.  

f) നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെല െമാൈബൽ ന�ർ ഉൾെ�െട�� 
ബ�െ�ടാ�� വിവര�ളിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ സി��ിെല നി��െട 
�തിയ�ം ����മായ ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ളിൽ �ചി�ി�ിരി�ണം. 
നി��െട െമാൈബൽ ന�ർ അട��� നിലവിെല ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ 
ഞ��െട േരഖകളിൽ അപ് േഡ�് െച�ണെമ�് �പാർശ െച��.

g) ''എസ്ബിഐ കാർഡ്  ചില കാർ�കളിൽ േകാം�ിെമ�റി ന�െ��/േമാ�ി�െ�� 
കാർഡ് ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് 
ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�േഡാ അെ��ിൽ കാലാകാല�ളിൽ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  തീ�മാനി�� ഏെത�ി�ം ഇൻ�റൻസ് ക�നിേയാ ആകാം പറയെ�� 
ഇൻ�റൻസ് നൽ��ത്. ഇ�ാര��ി�� ഏത് െ�യിം തീർ�ാ�ലി�ം 
ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ഉ�രവാദിയായിരി�ം, 
െ�യിം തീർ�ാ�ൽ കാരണമായി ഉയർ� ഒ� തർ��ി�ം എസ്ബിഐ കാർഡ്
 ഉ�രവാദിേയ ആയിരി�ി�. ഇൻ�റൻസ് നിബ�നക�ം വ�വ�ക�മായി 
ബ�െ�� ��തൽ വിവര�ൾ�് െവൽകം കി�ിെല േ�ാഷർ പരിേശാധി�ാേനാ 
www.sbicard.com റഫർ െച�ാേനാ നിർേദശി��.''

(h) ചില െ�ഡി�് കാർ�കളിൽ എസ്ബിഐ കാർഡ് േകാം�ിെമന് ററി എയർ ആ�ിഡന് റ് 
/ വ��ിഗത അപകട ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ��ത ഇൻ�റൻസ് 
ഒ� ��ാം ക�ി ഇൻ�റൻസ് ക�നിയാണ് നൽ��ത്. ഇ�മായി ബ�െ�� ഏത് 
െ�യിം െസ�ിൽെമന് റി��� ഉ�രവാദി���ം ��ത ക�ി�ാണ്. െ�യിം 
െസ�ിൽെമന് റ് �ലം ഉ�ാ�� ഒ� തർ��ൾ�ം എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ഉ�രവാദിയായിരി�ി�. എസ്ബിഐ കാർഡിന്, ഇൻ�റൻസ് ഇഷ� െച�� 
ക�ിെയ �ൻ��ി അറിയി�് നൽകാെത മാ�ാ��താണ്.

 ഇേ�ാ�� ഇൻ�റൻസ് ക�നി: ഒറിെയൻ്റൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ്.
7. െവളിെ���ൽ
 ഇ��ൻ ധനകാര� വ�വ��െട �വർ�ന�മത�ം �ിരത�ം 

െമ�െ����തിനാ�� ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിെ��ം റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് 
ഇ���െട�ം (ആർബിഐ) ഒ� സംരംഭമാണ് െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി. 
ബാ�ക�ം ധനകാര� �ാപന��ം ത�ിൽ വിവര�ൾ ൈകമാ��തിന് 
ഫല�ദമായ ഒ� സംവിധാനം �ദാനം െച�ാ�ം അ�വഴി വിവിധ �ാപന�ളിൽ 
നി�് മിക� െ�ഡി�് വ�വ�കൾ േനടാൻ കാർഡ് ഉടമകെള �ാ�രാ�ാ��� 
റിസർവ് ബാ�ിെ� �മ��െട ഭാഗമായാണിത്.

 ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് (ആർബിഐയിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് 
രജിസ് േ�ഷൻ േനടിയി��ത്) കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��. 

 കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� േരഖക�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 45-60 ദിവസ�ൾ��ിൽ ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻേഫാർേമഷൻ ക�നി�് നൽ�ം.

 ഒ� തർ���ായാൽ കാർഡ് ഉടമെയ �ടി�ിക�ാരനായി റിേ�ാർ�് െച��തി� 
��് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടികളിൽ ഉചിതമായ േഭദഗതികൾ 
വ��ം. എ�ി��ാ�ം ഇ�രം െവളിെ���ൽ/വിവരം �സി�െ���ൽ 
ഇ�െന ഉയർ�വ� തർ��ൾ അേന�ഷി�ാ�ം തീർ�ാ�ാ�ം ലഭി�� 
സമയെ� ആ�യി�ിരി�െമ��ം ��ിേ��താണ്. 

 കാർഡ് അ�ൗ�ക�െട ശരിയായ �വർ�നം, �ിരീകരണം, മ� അഡ്മിനിസ്
 േ��ീവ് േസവന�ൾ എ�ിവ�ായി ധനകാര� �ാപനം, െതാഴി�ടമ, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�മായി കരാറിേലർെ��ിരി�� ��ാം ക�ികൾ 
എ�ിവർ�് േപയ് െമ�ിെല വീ� ഉൾെ�െട�� കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��.

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� അെ��ിൽ അതിെ� ��് ക�നികൾ, സബ്
 സിഡിയറികൾ, അഫിലിേയ�കൾ �ടാെത/അെ��ിൽ അേസാസിേയ�കൾ 
എ�ിവ�െട വിവിധ ഉൽ����ം േസവന��ം വിപണനം െച��തി�ം വാ�ാനം 
െച��തി�മായി എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ഏെത�ി�ം േപര�്, സബ്
 സിഡിയറി, അഫിലിേയ�്  അെ��ിൽ അേസാസിേയ�് എ�ിവ�മാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിേ��ാം.

 എസ്ബിഐ കാർഡിെ� ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്.

�ധാന െറ�േല�റി വിവര�ൾ  
- ഇ��യി�ം വിേദശ�ം ഉപേയാഗി��തിന് കാർഡ് സാ�വാണ്. എ�ി��ാ�ം, 

േന�ാളി�ം ��ാനി�ം വിേദശ കറൻസി ഇടപാ�കൾ നട��തിന് ഇത് 
സാ�ത��ത�.

- ഇ���് �റ�് ഇടപാട് നട��തി�� കാർഡിെ� ഉപേയാഗം ആർബിഐ�െട 
എക് സ് േച�് കൺേ�ാൾ െറ�േലഷൻ�ം േഫാറിൻ എക് സ് േച�് മാേനജ് െമ�് 
ആ�്, 1999-ഉം ഉൾെ�െട�� ബാധകമായ നിയമ�ൾ �്അ��തമായിരി�ണം. 
ഇ�ർെന�്േ�ഡിംഗ് േപാർ��കളി�െട�� വിേദശനാണ� വ�ാപാരം അ�വദനീയമ�.  
എെ��ി�ം ലംഘന�ൾ ഉ�ാ�കേയാ ഇവ പാലി��തിൽ പരാജയെ��കേയാ 

െച�ാൽ, ശി�ാനടപടികൾ�് നി�ൾ വിേധയരാകാം. നി��െട വിേദശ വിനിമയ 
അർഹതെയ സംബ�ി�് നി��െട അംഗീ�ത ഡീല�മായി (എഡി) ബ�െ��ക.

- െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് എെ��ി�ം െ�ഡി�് ബാലൻസ് 
ഉെ��ിൽ, ഈ െ�ഡി�് ബാലൻസ് നി�ൾ�് തിരി� തരാൻ എസ്ബിഐ കാർഡിന്
  അവകാശ��്.

- വിേദശ �ാപന�ളിൽ നിേ�പം നട�കേയാ വിേദശ �ാപന�ൾ 
�ാപി�കേയാ േപാ�� �ലധന അ�ൗ�് ഇടപാ�കൾ�ായി പണമട�ാൻ/േപയ്
 െമ�കൾ നട�ാൻ ദയവായി െ�ഡി�് കാർ�കൾ ഉപേയാഗി��ത്. കാരണം, 
റിസർവ് ബാ�ിെ� മാ�ർ നിർേദശം - വിേദശെ� സം�� 
സംരംഭ�ിെല/�ർ�മാ�ം ഉടമ�തയി�� സബ് സിഡിയറിെല താമസ�ാ�െട 
േനരി�� നിേ�പം എ�തി� കീഴിൽ ഇ�രം ധനനിേ�പ മാർഗം അ�വദനീയമ�.

- ആർബിഐ മാ�ർ സർ�ലർ-താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� 
പലവക പണമട��കൾ സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ അ�സരി�്, േലാ�റി 
ടി��കൾ, ബഹിഷ് �ത/നിേരാധിത മാസികകൾ, �ട�ിയ നിേരാധിത ഇന�ൾ 
വാ��തി�ം �താ��ളിൽ പെ���ൽ, േകാൾ-ബാ�് േസവന�ൾ�് 
പണമട�ൽ േപാെല��വ�ം െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��ത് 
നിേരാധി�ിരി��. കാരണം അ�രം ഇന�ൾ�ായി/�വർ�ന�ൾ�ായി 
വിേദശനാണ�ം പിൻവലി��ത് അ�വദനീയമ�. ��തൽ വിവര�ൾ�ായി 
താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� പലവക പണമട��കൾ 
സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ പരിേശാധി�ക.

െ�ഡി�് കാർഡിെ� 
േപര്

 വാർഷിക ഫീസ് 
(�പ) ���ൽ ഫീസ് (�പ)

േപടിഎം എസ്ബിഐ 
കാർഡ്

േപടിഎം എസ്ബിഐ 
കാർഡ് െസല�്

ഓല മണി എസ്ബിഐ 
കാർഡ്

�ജ�ം

1,499 1,499

499 499

499
499 (��െ� വർഷം 1 ല�േമാ 

അതിൽ ��തേലാ വാർഷിക െചലവ് 
െച�തിന് േമല്  ഒഴിവാ�ി)

499 (��െ� വർഷം 1 ല�േമാ 
അതിൽ ��തേലാ വാർഷിക െചലവ് 

െച�തിന് േമല്  ഒഴിവാ�ി)

499 (��െ� വർഷം 1 ല�േമാ 
അതിൽ ��തേലാ വാർഷിക െചലവ് 

െച�തിന് േമല്  ഒഴിവാ�ി)

499 (��െ� വർഷം 1 ല�േമാ 
അതിൽ ��തേലാ വാർഷിക െചലവ് 

െച�തിന് േമല്  ഒഴിവാ�ി)

ടാ� കാർഡ്

ടാ� കാർഡ് െസല�്

ടാ� േ�ാമ കാർഡ്

ടാ� േ�ാമ കാർഡ് 
െസല�്

2,999 2,999

2,999

2,999

2,999

499

2,999ടാ� �ാർ കാർഡ് 
െസല�്

499ടാ� �ാർ കാർഡ്



 എസ്എംഎ�െട �ാസിഫിേ�ഷൻ സംബ�ി� ഉദാഹരണം:
 ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, �ടാെത ഈ തീയതി�് ��് 'അടേ�� �റ� �ക 
('എംഎഡി') ലഭി�ി�മിെ��ിൽ, അവസാന തീയതി�് േശഷം, അ�ൗ�ിെന എസ്എംഎ – 0 
ആയി പരാമർശി�ം.
പിഡിഡിയിൽ നി�് 30 ദിവസ�ിന�റം അതായത് 2021 ഏ�ിൽ 30-ന് അ�റം 
അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ-1 ആയി ടാഗ് 
െച�െ��ം.
സമാനമായി, പിഡിഡിയിൽ നി�് 60 ദിവസ�ിന�റം, അതായത് 2021 െമയ് 30-ന് 
അ�റം, അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ - 2 
ആയി ടാഗ് െച�െ��ം.

• നി�ിയ ആ�ി ('എൻപിഎ'):
 േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി���േപാെല അടേ�� മിനിമം �ക, േ��് െമ�ിൽ 

�ചി�ി�ിരി�� പിഡിഡിയിൽ നി�് െതാ�റ് (90) ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�മായി 
അട�ിെ��ിൽ, ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് നിഷ് �ിയ അസ�് ('എൻപിഎ') ആയി 
പരിഗണി�ം.
�ടാെത, ഒ� െസ�ിൽെമ�് അെ��ിൽ �നർ�പീകരണ �മീകരണം 
�േയാജനെ���ിയി�� ഏെതാ� അ�ൗ�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം. പലിശ 
�ടി�ിക�ം �ത�ം ��വനായി അടയ് ���വെര ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി 
തരംതിരി�ത് �ട�ം. െസ�ിൽെമ�ം �നർ�പീകരി� അ�ൗ�ക�ം ഒ� 
നവീകരണ�ിന് േയാഗ�മ�. അവസാനമായി, ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് 
എസ്ബിഐ കാർഡിെല എൻപിഎ എ�് ടാഗ് െച� ഒ� െ�ഡി�് കാർെഡ�ി�ം 
ഉെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെ� എ�ാ കാർ�ക�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം.

  ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി തരംതിരി��തി�� ഉദാഹരണം:
  ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി�� �കാര�� അടേ�� 
�റ� �ക പിഡിഡിയിൽ നി�് 90 ദിവസ�ി��ിൽ അതായത് 2021 �ൺ 
29-��ിൽ ഉപേഭാ�ാവ് �ർ�മാ�ം അട�ി�മിെ��ിൽ, വായ്പ നൽ��വർ 
െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി കണ�ാ�ം.

l)  േടൺ എറൗ�് ൈടം (TAT) ഏകീകരി��ം അംഗീ�ത േപയ് െമന് റ് സംവിധാന�ൾ 
�േഖന�� പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ�� ഉപേഭാ� ന�പരിഹാര�ം സംബ�ി� 
2019 െസ�ംബർ 20-െല RBI സർ�ലർ അ�സരി�്, പരാജയെ�� ഇടപാട് കാരണം 

എ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�ിെ��ിൽ േ��് െമ�ിെല 
��വൻ ഉ�ട��ം ശരിയാെണ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇത് അംഗീകരി�താെണ�ം 
കണ�ാ��താണ്. ഇ�രം വിവരം ലഭി�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
താൽ�ാലികമായി ചാർജ് പിൻവലി�ാം. �ടർ�� അേന�ഷണ�ൾ 
�ർ�ിയായതി� േശഷം ഇത് കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിെല ബാധ�തയാെണ�ിൽ 
�ടർ�� േ��് െമ�ിൽ ചാർജ് �നഃ�ാപി�െ��ം. 

h)  ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാരം: േമൽനടപടി�� എ�ാ പരാതിക�ം േനാഡൽ 
ഓഫീസർ, പിഒ ബാഗ് 28 - ജിപിഒ, ന� ഡൽഹി -110001 എ� വിലാസ�ിേലാ 
nodalofficer@sbicard.com എ� ഇെമയിൽ വിലാസ�ിേലാ അയ�ക

i)   ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ: എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 02 02
 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി 

േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക)  
 അെ��ിൽ: 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 എസ്ബിഐ െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡിന്: ഇ��യിൽ എവിെട നി�ം എസ്ബിഐ 

െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡ് െഹൽപ് ൈല�മായി ബ�െ��ക 
 എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 12 12 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ 

നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക) 
ബിഎസ്എൻഎൽ/എംടിഎൻഎൽ-ൽ നി�്: 1800 180 1295 /1860 500 1295

 കറസ് േപാ�ൻസ്: തപാൽ വഴി, ദി മാേനജർ -ക�മർ സർവീസസ്, എസ്ബിഐ 
കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, ഡിഎൽഎഫ് ഇൻഫിനി�ി ടേവർസ്, 
ടവർ സി, 12 ആം നില, േ�ാ�് 2, ബിൽഡിംഗ് 3, ഡിഎൽഎഫ് ൈസബർ സി�ി ���ാം 
- 122002 (ഹരിയാന) ഇ�� www.sbicard.com എ�തിേലേ�ാ പിഓ ബാഗ് 28- ജിപിഒ, 
ന� ഡൽഹി-110001 

 ഇമെയിൽ വഴി customercare@sbicard.com എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക
 െത�ായ വിൽ�ന�ം ശല�െ����മായി ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് ഉടമ�് 

ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താം – salesgrievance@sbicard.com
 കാർഡ് ഉടമ�് ഞ��െട െമാൈബൽ ആ�് / െവബ് ൈസ�് വഴി ഏ� 
 തർ��ം/അനധി�ത ഇടപാ�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴി�ം. അതെ��ിൽ, കാർഡ് 

ഉടമ�് തർ�ം/അനധി�ത ഇടപാട് സംബ�ി�് chargeback@sbicard.com എ� 
സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ്.

 െത�ായ വിൽ�ന�മാേയാ ശല�െ����മാേയാ ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ഈ സമർ�ിത െഹൽൈ��നിൽ ഞ�െള വിളി�ാം: 080-39356050

എസ് ബി ഐ കാർഡ് സ്  - ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം

1. *ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം
A. വാർഷിക ഫീ�ക�ം ���ൽ ഫീ�ക�ം
 എസ് ബി ഐ െ�ഡി�്  കാർഡിൽ (എസ് ബി ഐ കാർഡ്) വാർഷിക ഫീസ്, ���ൽ 

ഫീസ് എ�ിവ ബാധകമാണ്. വാർഷിക ഫീസ് 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം 
ബാധകമായ നി�തിക�ം ഉൾെ��� ഒ��വണെ� ചാർജാണ്. ���ൽ ഫീസ് 
എ�ാ വർഷ�ം ഈടാ��. 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം ബാധകമായ 
നി�തിക�മാണ് അതിൽ ഉൾെ��ിരി��ത്. ഈ ഫീ�കൾ ഓേരാ കാർഡ് ഉടമ�ം 
ഓേരാ വിധം കാർഡി�ം വ�ത��മായി�േ��ാം. ഇവ െ�ഡി�്  കാർഡിനായി 
അേപ�ി�� സമയ�് കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി��ത് അ�സരി�ായിരി�ം. 
ബാധകമായ� �കാര�� ഈ നിര�കൾ കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് 
േനരി�് ഈടാ�ം, ഈടാ�� മാസെ� കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ അത് ബി�ി�ക�ം 
െച�ം. �ാഥമിക കാർഡ് ഉടമ�് നൽകിയ അധിക കാർ�കൾ�് െവേ�െറ ഫീ�കൾ 
ഉ�ാകാം.

B. �ൻ�ർ പണ�ിെ� ഫീ�കൾ
 അടിയ�ര ഘ��ിൽ േദശീയ/അ�ാരാ� എടിഎ�കളിൽ നി�് പണം എ��ാൻ 

കാർഡ് ഉടമകൾ�് കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. അ�െന ഉ� പണം 
പിൻവലി��കൾ�് ഒ� ഇടപാട് ഫീസ് ഈടാ��താണ്. അത് അ�� േ��്
 െമ�ിൽ കാർഡ് ഉടമ�് ബി�െച�ക�ം െച�ം. േദശീയ എടിഎം ഇടപാ�കൾ�് 2.5% 
അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) അ�ാരാ� എടിഎം 
ഇടപാ�കൾ�് 2.5% അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) ഇടപാ� 
ഫീസ് ആയി ഈടാ��താണ്. ഇടപാ� ഫീസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�്
 സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ (��് അറിയെ��ി��ത് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്സ് ആൻഡ് േപയ്െമന് റ് സർവീസസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്) 
വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയമാണ്. �ൻ�റായി എ��� എ�ാ 
പണമിടപാ�കൾ�ം പണം പിൻവലി� തീയതി �തൽ അവ �ർ�മായി തിരി�ട�� 
തീയതി വേര�ം റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് ചാർ�ി� ത�ല�മായ ധനകാര� ചാർജ്
  (ചാർ�ക�െട െഷഡ�ൾ പരിേശാധി�ക) ഉ�ായിരി��താണ്.  

C. ക�ാഷ് േപയ് െമ�് ഫീ�കൾ
 കാർഡ് ഉടമകൾ�് തിരെ��� േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (എസ് ബി ഐ) 

ശാഖകളിൽ േപ-ഇൻ �ി�ിൽ അവ�െട  െ�ഡി�് കാർഡ് ന��ം �ക�ം 
േരഖെ���ി അത് �ാ�് കൗ�റിൽ നിേ�പി�െകാ�് അവ�െട എസ് ബിഐ 
െ�ഡി�് കാർഡ് �ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ഒ� തൽ�ണ േപയ് െമ�് അക്
 േനാളജ് െമ�് രസീത് കാർഡ് ഉടമ�് നൽ�ം. ഈ സൗകര�ം േസവന നിര�ായ ₹250 
+ ബാധകമായ നി�തികൾ�് ലഭ�മാണ്. െകവിബി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
ക�ർ ൈവശ� ബാ�ിെ� (െകവിബി) തിരെ��� ശാഖകളി�ം െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ക�ർ ൈവശ� ബാ�് (െകവിബി) ശാഖകളിൽ നട�� 
പണമിടപാ�കൾ�് നിര�കെളാ�ം ബാധകമ�.

D. ചാർ�കൾ
i. കാർഡ് ഉടമകൾ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നൽ�� നിർ�ി� 

േസവന�ൾ�ായി അെ��ിൽ തെ� കാർഡ് അ�ൗ�മായി ബ�െ��് കാർഡ് 
ഉടമ വ��� വീ�കൾ�ായി കാർഡ് ഉടമകൾ കാലാകാല�ളിൽ 
ബാധകമാേയ�ാ�� ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം നൽേക�താണ് 

ii കാർഡ് ഉടമകെള അറിയി�െകാ�്, കാലാകാല�ളിൽ ഏെത�ി�ം ചാർ�കേളാ 
ഫീ�കേളാ മാ��തിേനാ അെ��ിൽ ഉചിതെമ�് േതാ�� ഏെത�ി�ം �തിയ 

ചാർ�കേളാ ഫീ�കേളാ അവതരി�ി��തിേനാ ഉ�അവകാശം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിലനിർ��.

E. പലിശ രഹിത േ�സ് കാലാവധി
 വ�ാപാരി സമർ�ി�� െ�യി�കൾ�് വിേധയമായി പലിശരഹിത െ�ഡി�് 

കാലയളവ് 20 �തൽ 50 ദിവസം വെരയാകാം. എ�ി��ാ�ം, കഴി� മാസെ� 
ബാലൻസ് �ർ�മായി �ിയർ െച�ി�ിെ��ിൽ, അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ ഏെത�ി�ം 
എടിഎ�ിൽ നി�് പണം എ��ി�െ��ിൽ ഇത് ബാധകമ�.

F.  ധനകാര� ചാർ�കൾ 
 കാർഡ് ഉടമ തെ� ബാലൻസ് �ർ�മായി അടേ��തിെ��് തീ�മാനി�ാൽ, 

ഇടപാ� തീയതി �തൽ വീ�ാ� ഇഎംഐ തവണക�ൾെ�െട എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, 
കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ പണ�ി�ം അവ തിരി�ട��� വെര മാസാ� 
പലിശ നിര�ിൽ ധനകാര� ചാർ�കൾ അടേ��ിവ�ം. 

  േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടയ് േ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ് െമ�ം േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ് െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

  ധനകാര� ചാർ�ക�െട നിലവിെല നിര�് ഇടപാ� തീയതി �തൽ �തിമാസം 3.50% 
[�തിവർഷം 42%] വെരയാണ്, ഇത് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് 
ലിമി�ഡ് (എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ) െ� വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ി� 
വിേധയ�മാണ്. ധനകാര� ചാർ�കൾ, അടയ് േ��താെണ�ിൽ, ബാധകമായ 
നി�തികൾ�് വിേധയമാണ്, കാർഡിെല �ടി�ിക �ർ�മായി അട���വെര 
കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് അത് െഡബി�് െച�െ��ം. കാർഡ് ഉടമ 
ബാലൻസ് േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ാതിരി�ാൻ 
തീ�മാനി�ാൽ എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, �െട കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ 
പണ�ി�ം അടയ് േ�� ധനകാര� ചാർ�ിെ� �റ� �ക ബാധകമായ 
നി�തികൾ �ടാെത 25 �പയായിരി�ം.

a.  �ൻ�ർ പണ�ിേ��� ധനകാര� ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തൽ പണമട�ൽ 
�ർ�മായി െച���വെര ബാധകമാണ്.

 ഉദാഹരണം 1 - കാർഡ് േ��് െമ�്  തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 15-ന് 
 2019 �ൺ 16 �ം 2019 �ൈല 15 �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാട്
1.  5000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ - 2019 �ൺ 20 ന്
2.  7000 �പ�െട പണം പിൻവലി�ൽ - 2019 �ൈല 10 ന്
 2019 �ൺ 15 െല േ��് െമ�ിൽ നി�് ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� ക��ക, 

എ�ിൽ ഇടപാ�ക�െട 12,000 �പ�ം 7,000 �പ ക�ാഷ് പിൻവലി�ലിന് ബാധകമായ 
നിര�ി�� 5 ദിവസെ� ധനകാര� ചാർ�ക�ം കാണി�� �ൈല 15 െല േ��്
 െമ�് കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ആഗ�് 5 അഥവാ േ��് െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക അടയ് േ����്. നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക�� ഏെതാ� േപയ് െമന് �ം, ആദ�ം നി��െട �ടി�ിക�� മിനിമം �ക 
{െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീ�ം ചാർ�ക�ം + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}, പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) എ� �മ�ിലായിരി�ം �ിയർ െച�ക എ�ത് ദയവായി ��ി�ക.  
പലിശ രഹിത �ടി�ിക ചി�റ ബാലൻസിന് െറ േകസിൽ ഒഴിെക, ഇതിൽ ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തലാണ് ഈടാ�ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ��െ� 
േ��് െമ�് തീയതി�തൽ ഈടാ�ം.

 േ��് െമ�് �ടി�ികയിൽ ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��് െമ�ിൽ 
നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം വരാതിരി�ക�ം േ��് െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് 
�ടി�ിക േപയ് െമന് റിന് െറ അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം 
െച�ാൽ, ഇ�രം ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്  2019 
 ജ�വരി 3 �ം 2019 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
1.  2019 ജ�വരി 5 ന് 10,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2.  2019 ജ�വരി 15 ന് 30,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ��കൾ
 2019 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 40,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. േ��്െമ�് �ടി�ികയിൽ 
ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��്െമ�ിൽ നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം 
വരാതിരി�ക�ം േ��്െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് �ടി�ിക േപയ്െമന് റിന് െറ 
അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം െച�ാൽ, ഇ�രം 
ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 എ�ാ മാസ�ം മിനിമം േപയ് െമ�് മാ�ം നട�ിയാൽ തിരി�ട� വർഷ�േളാളം 
നീ�നിൽ�ം, തത്ഫലമായി നി��െട �ടി�ിക ബാലൻസിന്  പലിശ 
അട�െകാ�ിരി�ക�ം െചേ��ിവ�ം.  ഉദാഹരണ�ിന്, 5,000 �പ�െട 
ഇടപാടിന് മിനിമം മാസാ� �ടി�ിക �ക (ഓേരാ മാസ�ം 200 �പ മിനിമം 
�കയായി�്) അട�ാൽ, െമാ�ം �ടി�ിക ��വനായി അട�തീരാൻ 44 മാസം വെര 
എ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 2-ന്
 2019 മാർ�് 3 �ം 2019 ഏ�ിൽ 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  2019 മാർ�് 5 ന് 500 �പ�െട വാർഷിക ഫീസ്
(2)  2019 മാർ�് 5 ന് 90 �പ�െട ബാധകമായ നി�തികൾ
(3)  2019 മാർ�് 15 ന് 6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2019 മാർ�് 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��് 

ക��ക, 6,590 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ഏ�ിൽ 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ഏ�ിൽ 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ മിനിമം അടയ് േ�� �ക 415 �പ, (െമാ�ം �ടി�ിക�െട 5%) + 
ബാധകമായ നി�തിക�ം 2019 ഏ�ിൽ 22 ന് അട��െവ�് ക��ക, െതാ��� 
ദശാംശ�ിേല�് കണ�ാ�ം, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. 

 ഫല�ദമായ നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആയി കണ�ാ�ക, ധനകാര� ചാർജ് 
കണ���ൽ ഇനി�റ�� രീതിയിൽ ആയിരി�ം:

 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 �പ
 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 90 �പ�െട ബാധകമായ 

നി�തിയിൽ: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 �പ
 38 ദിവസേ��� (മാർ�് 15 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 6000 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:  
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 �പ
 11 ദിവസേ��� (ഏ�ിൽ 22 �തൽ െമയ് 2 വെര) 6,175 �പ�െട ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 �പ
 ചാർ� െച� െമാ�ം പലിശ: 373.10 �പ
 2019 ഏ�ിൽ 3 �തൽ 2019 െമയ് 2 വെര കാർഡ് ഉടമ ഒ� ഇടപാ�ം നട��ിെ��് 

ക��ക, �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം 
ചാർ�ക�ം, ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം െമയ് 2 തീയതിയിെല േ��്
 െമ�ിൽ െമാ�ം �ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം. 

 േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടേ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടേ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ്െമന് �ം േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ്െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

 ഉദാഹരണം 4: കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2018 ഡിസംബർ 3-�ം 2019 ജ�വരി 2-�ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  2018 ഡിസംബർ 15 ന് 500 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2)  2018 ഡിസംബർ 20 ന് 600 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2018 ഡിസംബർ 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇ� എ� 

ക��ക, 1100 �പയെട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ജ�വരി 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം, െമാ�ം അടയ് േ�� �ക 1100 �പ. കാർഡ് ഉടമ 2019 ജ�വരി 22 
അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക 
�തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. 

 2019 ജ�വരി 22 ന് കാർഡ് ഉടമ 500 �പ�െട ഭാഗിക േപയ് െമ�് മാ�േമ 
നട��� എ� ക��ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. ഫല�ദമായ 
നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആെണ�് കണ�ാ�ി ധനകാര� ചാർജ് കണ���ൽ 
ഇ�റ�� �കാരമായിരി�ം 

 38 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 15 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 �പ
 33 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 20 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 �പ
 12 ദിവസേ��� (ജ�വരി 22 �തൽ െഫ�വരി 2 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ=52.93 �പ
 2019 െഫ�വരി 3-�ം 2019 മാർ�് 2- �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  652.93 �പ�െട ആരംഭ ബാലൻസ്-2019 െഫ�വരി 3-ന്
2)  1000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ-2019 െഫ�വരി 5-ന്
3)  3000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ- 2019 െഫ�വരി 15-ന് 
 2019 െഫ�വരി 2 െല േ��്െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് 652.93 �പ 

ആെണ�് ക��ക, കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ 
നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ ��വൻ േപയ് െമ�ം െഫ�വരി 15 ഓെട, അഥവാ േപയ് െമ�് െചേ�� 
അവസാന തീയതി��ിൽ െചയ് െത� ക��ക. 3.50% ഫല�ദമായ നിര�ായി 
കണ�ാ�ി, ധനകാര� ചാർജ് കണ����കൾ ഇനി�റ�� �കാരമായിരി�ം:

 12 ദിവസേ��് (െഫ�വരി 3 �തൽ െഫ�വരി 15 വെര) 652.93 ബാലസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ= 9.02 �പ
 �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം, 

ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം മാർ�് 2 തീയതിയിെല േ��്െമ�ിൽ െമാ�ം 
�ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം.

G. ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർ�കൾ
• േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക �ക�് ചാർ�ി�
• 500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 400 �പ
• 1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 750 �പ
• 10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 950 �പ
• 25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 1,100 �പ
• 50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ
 �ടർ�യായി ര�് ൈസ�ി�കളിൽ, അവസാന തീയതി��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക 

�ക (എംഎഡി) അട�ാതി��ാൽ ഒ� ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി  100 
�പ അധികം ഈടാ�ം.

 എംഎഡി �ിയറാ��ത് വെര ഓേരാ േപയ് െമന് റ് ൈസ�ിളി�ം ഈ ചാർജ് 
ഈടാ��ത് �ട�ം.

 ഉദാഹരണം 1- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി- എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2016 ജ�വരി 3 �ം 2016 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  5,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ- 2016 ജ�വരി 5 ന്
(2)  5,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ - 2016 ജ�വരി 15 ന്
 2016 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 10,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 
കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 
 2016 െഫ�വരി 22 നകം കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� മിനിമം �കേയാ അതിൽ 

��തേലാ േപയ് െമ�് െച��ിെ��ിൽ, 750 �പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 
10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� േപയ് െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് േ��്െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2 ന്. 2016 െഫ�വരി 3 
�ം 2016 മാർ�് 2 �ം നട� ഇടപാട്

1.  2000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൾ - 2016 െഫ�വരി 8 ന്
2.  2500 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ 2016 െഫ�വരി 19 ന് 
 2016 െഫ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 4500 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� മാർ�് 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 മാർ�് 22 അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 2016 മാർ�് 22 നകം കാർഡ് ഉടമ ഒ� േപയ്െമന് �ം നട�ിയി�ിെ��ിൽ, 750 
�പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� 
േപയ്െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് െസപ് �ംബർ 3-�ം ഒക് േടാബർ 2-�ം ഇടയിൽ
(1)  9400 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - െസപ്�ംബർ 5-ന്
 െസപ് �ംബർ 2-െല േ��് െമന് റിൽ നി�് �ൻകാല ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��ിൽ, 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� ഒക് േടാബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 9400 �പ െമാ�ം 
�ടി�ികയായി കാണി�ം. കാർഡ് ഉടമ ഈ �ടി�ിക�ായി ഒേ�ാബർ 22-ഓെട, 
അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം 
അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. 
കാർഡ് ഉടമ 9400 �പ�െട �ടി�ിക ഒക് േടാബർ 22-േനാ അതിന് �േ�ാ ��വനാ�ം 
അട��.

 ഇടപാട് നട�ത് ഒക് േടാബർ 3-�ം നവംബർ 2-�ം ഇടയിൽ 
(1)  5000 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 5-ന്
(2)  5000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� നവംബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 10,000 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് ��െ� ൈസ�ിളിൽ നട�ിയ 
ഇടപാടിന് വ�ാപാരിയിൽ നി�� 9400 �പ�െട ഒ� റീഫ�് നവംബർ 10-ന് 
ലഭി��. ഈ റീഫ�് �ക െമാ�ം �ടി�ിക �കയിൽ വകയി��ം. കാർഡ് ഉടമ 
�ടി�ിക�ായി നവംബർ 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. റീഫ�ിൽ നി�് ലഭി�� െ�ഡി�് �ക മിനിമം 
�ടി�ിക �കേയ�ാൾ ��തലായതിനാൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് താമസി�� േപയ്

 െമന് റ് ചാർജ് ഈടാ�ി�.
 ഉദാഹരണം 4- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് ജ�വരി 3-�ം െഫ�വരി 2-�ം ഇട�് 
(1)    4500 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ജ�വരി 5-ന്
(2)   6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ജ�വരി 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� െഫ�വരി 2-െല േ��് െമന് റ് 10,500 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ ൈസ�ിളിൽ ഈടാ�ിയ േപയ് െമന് റ് 
ഡിേസാണർ ഫീസിന് െഫ�വരി 10-ന് 500 �പ�െട ഒ� റീഫ�് ലഭി��. കാർഡ് 
ഉടമ �ടി�ിക�ായി െഫ�വരി 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. എസ് ബി ഐ കാർഡ് �ട�ിെവ� റിേവഴ് സലിൽ 
നി�് ഉളവാ�� െ�ഡി�് �ക, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�. കാർഡ് 
ഉടമ െഫ�വരി 22-േനാ അതി� �േ�ാ മിനിമം �ടി�ിക �കേയാ അതിലധികേമാ 
അട�ിെ��ിൽ, താമസി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി 950 �പ ഈടാ�ം. (10,000 
�പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര 950 �പ). 

H. ഓവർ ലിമി�് ഫീ�കൾ
 ഒ� േസവനസ��താ �ചനയായി, ഇേ�ണൽ േപാളിസി, ഇടപാ�മായി ബ�െ�� 

േയാഗ�ത, ഉപേഭാ� െ�ാൈഫൽ, ഉപേഭാ� സ�തം എ�ിവ�് വിേധയമായി, 
ഓവർലിമി�് ഇടപാ�കൾ�്  എസ്ബിഐ കാർഡ് അംഗീകാരം നൽകിേയ�ാം. 
�ടി�ിക�� �ക െ�ഡി�് പരിധി കവി��െവ�ിൽ, െ�ഡി�് പരിധി കവി�� 
ആദ� ഇടപാട് �ക�െട 2.5% അെ��ിൽ 600 �പ, ഇവയിൽ ഏതാേണാ ഉയർ�ത്, 
അത് ഈടാ��താണ്. എസ്ബിഐ കാർഡ് �മ�� ഏെത�ി�ം ഫീ�കേളാ 
നിര�കേളാ പലിശേയാ കാരണം െ�ഡി�് പരിധി കവി�� സാഹചര��ി�ം ഈ 
ഫീസ് ബാധകമായിരി�ം. ഓേരാ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�ം ഒ� തവണ മാ�േമ 
ഓവർലിമി�് ഫീസ് ഈടാ�. സ��ം െ�ഡി�് കാർഡിൽ ഓവർലിമി�് സൗകര�ം 
ഏർെ���ാൻ  കാർഡ് ഉടമ നൽ�� സ�തം, അേത അ�ൗ�ിന് കീഴി�� 
കാർഡ് ഉടമ�െട ൈകവശ�� എ�ാ െ�ഡി�് കാർ�കളി�ം �സ് �ത സൗകര�ം 
സ�യേമവ  ഏർെ���ം.

I. േപയ് െമ�് നിരസന ഫീ�കൾ
 ഒ� േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസിെ� കാര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് േപയ് െമ�് 

�ക�െട 2% േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസായി ഈടാ�ം, എ�ാൽ മിനിമം ചാർജ് 500 
�പയാണ് 
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J. മ�് ചാർ�കൾ:
• കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ ഫീസ്: 100/- �പ - 250/- �പ (Aurum കാർഡിന് 1,500/- �പ) 
• െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്: 100 �പ 
• വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ്: 3.5% (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ 

കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് മാ�ം) 
 വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഇ��ൻ �പയിേല�് മാ��തി� ഉപേയാഗി�� വിനിമയ 

നിര�് തീ�മാനി��ത് വിസ/മാ�ർകാർഡാണ്, സാഹചര�മ�സരി�്, എസ്ബിഐ 
കാർ�മായി ഇടപാട് തീർ�ാ�ിയ തീയതിയിൽ-അത് ഇടപാട് നട�ിയ അേത തീയതി 
ആയിരി�ണെമ�ി�- അവർ നിയ�ി�� വിനിമയ നിര�ിെന 
അടി�ാനമാ�ിയായിരി�ം ഇത്. വിസ/മാ�ർകാർഡ് പ�ി�, ഇ��ൻ �പയാ�ി 
മാ�ിയ �കയിൽ വിേദശ കറൻസി ഇടപാ� ഫീസ് ബാധകമാ�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, 
ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

• ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി പരിവർ�ന മാർ�്അപ് ഫീസ്: 3.50% (എലീ�്¬ & 
ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
മാ�ം) (1,000 �പയിൽ ��തേലാ അതിന് �ല�േമാ ആയ ഇടപാ�കൾ�് മാ�ം) 
അ�ാരാ� �ല�് ഇ��ൻ കറൻസിയിൽ നട�ിയ, അെ��ിൽ ഇ��യിൽ 
�ിതിെച�� എ�ാൽ വിേദശ�് രജി�ർ െച� വ�ാപാരികളിൽ നട�ിയ എ�ാ 
ഇടപാ�ക�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് 
കറൻസി കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

•  റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് 99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

• എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�ക�െട�ം േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് : 199 �പ

K.  ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ:
 ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ ഓഫർ ഉപേഭാ�ാവിെന മ�് ബാ�് െ�ഡി�് കാർ�ക�െട 

�ടി�ിക എസ്ബിഐ െ�ഡി�് കാർഡിേല�് �ാൻസ്ഫർ െച�ാ�ം ഒ�മിേ�ാ 
ഇഎംഐകളാേയാ തിരി�ട�ാ�ം അ�വദി��

2. *പരിധികൾ
 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ആ�രിക െ�ഡി�് മാനദ�ം 

അടി�ാനമാ�ിയാണ്  കാർഡ് ഉടമക�െട െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം 
നി�യി�ി��ത്  (ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം �ാഥമിക അ�ൗ�് ഉടമക�െട 
അേത പരിധി ആയിരി�ം). കാർഡ് െഡലിവറി സമയ�് ഈ പരിധികൾ കാർഡ് 
ഉടമെയ അറിയി��താണ്. െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം ഓേരാ േ��് െമ�ി�ം 
കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി�ം. സ് േ��് െമ�് �റെ��വി�ി� സമയ�് ലഭ�മായ െ�ഡി�് 
പരിധി (അതായത് ഉപേയാഗി�ാൻ ലഭ�മായ െ�ഡി�് പരിധി) േ��് െമ�ിെ� ഭാഗമായി 
നൽ��താണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച���ം ആ�രിക മാനദ��ൾ 
അടി�ാനമാ�ി കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�കേയാ �റ�കേയാ 
െച���മാണ്. െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ണെമ�് ആവശ��� െ�ഡി�് ഉടമകൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിേനാട് എ�തി ആവശ�െ��ക�ം വ�മാനം ��ാവി�� 
സാ��ിക േരഖകൾ നൽേക��മാണ്. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ തെ� 
�ർ�മായ വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�ം നൽകിയ �തിയ േരഖകൾ 
അടി�ാനമാ�ി�ം കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ിേയ�ാം.

3. *ബി�ിം�ം േ��് െമ�ം
a) ഈ കാലയളവിൽ കാർഡ് സജീവമാെണ�ിൽ, അവസാന േ��് െമ�ി� േശഷം 

കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച� േപയ് െമ�ക�ം കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച� ഇടപാ�ക�ം കാണി�� ഒ� �തിമാസ േ��്
 െമ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമ�് അയ�ം. 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ�കിൽ േരഖകളി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് 
കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഇടപാ�ക�െട ഒ� േ��് െമ�് അയ�കേയാ �ൻ��ി 
നി�യി� തീയതിയിൽ േരഖയി�� ഇെമയിൽ ഐഡിയിേല�് ഇെമയിൽ വഴി സ് േ��്
 െമ�് അയ�കേയാ െച�ം.  

b) െ�ഡി�് കാർഡ് സ് കാർഡ് ഉടമ�് ഒ� റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് സൗകര�ം നൽ��. 
സ് േ��് െമ�ിൽ �ി� െച� അടയ് േ�� മിനിമം �ക മാ�ം അട�ാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
തിരെ���ാം. േ��് െമ�ിൽ തെ� �ി� െച�ി�� അടയ് േ�� തീയതി�കം 
ഇ�രം േപയ് െമ�് നടേ���മാണ്. ബാലൻ�ടി�ിക �ടർ�� 

 േ��്െമന് �കളിേല�് �േ�ാ� െകാ�േപാകാ��താണ്. െമാ�ം അടയ് േ�� 
�കേയാ അടയ് േ�� മിനിമം �ക�്  �കളി�� �ക�െട എ� ഭാഗേമാ അട�ാൻ 
കാർഡ് ഉടമ�് തിരെ���ാ���മാണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധിയിൽ 
കവി� �ടി�ികേയാെടാ�ം, ��െ� േ��് െമ�കളിൽ അട�ാ� മിനിമം �ക 
കാർഡ് ഉടമ�െട നിലവിെല അടയ് േ�� മിനിമം �കയിേല�് േചർ�ം.

 െമാ�ം അടയ് േ�� �ക�െട 5 ശതമാനേമാ 200 �പേയാ ആയിരി�ം (ഏതാേണാ 
വ�ത്) അടയ് േ�� മിനിമം �ക, �ടാെത ബാധകമായ നി�തിക�ം ഇഎംഐ�ം 
(ഇഎംഐ ഉ� ഉൽ����െട കാര��ിൽ മാ�ം). ക�ാഷ് പരിധിേയാ െ�ഡി�് 
പരിധിേയാ അധികമായാൽ ഓവർ ലിമി�് (ഒവിഎൽ) �ക എംഎഡി (അടയ് േ�� 
മിനിമം �ക) യിൽ ഉൾെ����താണ്. പഴയ േ��് െമ�കളിെല ഏെത�ി�ം 
അട�ാ� മിനിമം �ക ഉെ��ിൽ അ�ം അടയ് േ�� മിനിമം �കയിൽ 
ഉൾെ����താണ്. 

c) കാർഡ് �ടി�ികയിേല�് നട�ിയ േപയ് െമ�കൾ ലഭി�തായി �ടർ�� േ��്
 െമ�കളിൽ കാണി��താണ്. ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് സംബ�ിേ�ാ 
നി�തിക�മായി ബ�െ��� മേ�െത�ി�ം കാര�ം സംബ�ിേ�ാ ഉ� എ� 
തർ��ം േ��് െമ�് �റെ��വി�� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ൾ�കം െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇഷ� െച�വെര അറിയി�ിരിേ��താണ്

d) കാർഡ് ഉടമ�െട കാർഡ് �ടി�ിക�് ലഭി�� േപയ് െമന് �കൾ വകയി���ത്, 
�ടി�ിക�� മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 
ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് 

അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ 
ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് 
എ� �മ�ിലാണ്. 

 ആവശ�മായ ജിഎസ്ടി കം�യിൻ�കൾ എ��ാൻ െ�ഡി�് ഇഷ� െച�വെര 
�ാ�മാ��തിന് �ത��ം കാേലാചിത�മായ വിവര�ൾ നൽകാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
ഉ�രവാദി���്, ഇത് െ�ഡി�് കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ നിർമി� സൈ�ക�െട 
ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് എ��ാൻ കാർഡ് ഉടമെയ �ാ�മാ�ം. കാർഡ് ഉടമ 
നൽ�� െത�ായ വിവരം �ലം അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ�െട ഭാഗ� നി�� 
ഏെത�ി�ം ���ികേളാ വീ�കേളാ �ലം കാർഡ് ഉടമ�് ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് 
ന�മാ�കേയാ അെ��ിൽ ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് ലഭി��തിന് കാലതാമസം 
വരികേയാ െച�ാൽ കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ ഉ�രവാദിയായിരി�ി�.

e) താെഴ െകാ�� ഏത് രീതിയി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ിേല�� േപയ് െമ�കൾ 
ആകാ��താണ്:

 www.sbicard.com േല�് േലാഗിൻ െച�ക�ം െന�് ബാ�ിങ് അെ��ിൽ നി��െട 
എസ്ബിഐ എടിഎം കം െഡബി�് കാർഡ് �േഖന േപയ്െമ�് നട�ാൻ േപയ് െന�് 
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി��തി�െട.

 േ��് െമ�ിെ� പിറകിൽ നൽകിയിരി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് െചേ�ാ 
�ാഫ്േ�ാ അയ��ത് വഴി.  

 നി��െട നഗര�ി��േതാ േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട ഏെത�ി�ം നി�� 
�ാ�ി��േതാ ആയ എസ്ബിഐ കാർഡ് േ�ാ�് േബാക് സിൽ െചേ�ാ �ാഫ്േ�ാ 
ഇ��ത് വഴി.

 െച�്/�ാഫ്�് "എസ്ബിഐ കാർഡ്  ന�ർ xxxxxxxxxxxxxxxx" േല�് 
അട�ാനാ��തായിരി�ണം.

 എൻഎസിഎ�് (NACH): ചില തിരെ��� നഗര�ളിൽ നാഷണൽ ഓേ�ാമാ�ഡ് 
�ിയറിംഗ് ഹൗസ് (എൻഎസിഎ�്) വഴി േപയ് െമ�കൾ നട�ാ��താണ്.

f) ബിൽ �ടി�ിക�െട േപയ്െമ�കൾ നട��തിന് വിവിധ രീതികൾ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  വാ�ാനം െച��. അവ �തിമാസ േ��് െമ�ിെ� പിൻഭാഗ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  െവബ് ൈസ�ി�ം വിവരി�ി��്.

 കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് ൈക��� ഏത് �ൻ�ർ �ക�ം ഭാവിയിെല 
െചലവഴി��കളിേല�� �ൻ�ർ �കയായി കണ�ാ��താണ്. അത് ഏെത�ി�ം 
ചാർ�കൾ/ഫീ�കൾ�ായി വകയി���ത�.

g) ബി�ിംഗ് തർ��ൾ: ഇടപാ� തീയതി�െട 25 ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമ 
െപാ��േ��കൾ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി�ക�ം അത് ശരിയാണ് 

j)  ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം റിേവഴ് സ് െച��ത് ഉൾെ�െട��, SBI കാർഡ് ആരംഭി�� 
റിേവഴ് സ�കൾ, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�, അത് ഇേ�ാഴെ� 
ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�� െ�ഡി�ായി പരിഗണി�ം.

 �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� തീയതികള�ില്  �ാബല��ിലായ റീഫ�് 
െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് ഉളവാ�� ഏെതാ� 
െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് നടേ�� തീയതി�് 
��് െ�ഡി�് െച�കയാെണ�ിൽ, ആ �ക േപയ് െമന് റായി പരിഗണി�ം.

 നിലവിെല ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� ഇടപാ�ക�െട �ാബല��ി�� 
തീയതിയി�� റീഫ�് െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് 
ഉളവാ�� ഏെതാ� െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് 
നടേ�� തീയതി�് ��ാണ് െ�ഡി�് െചയ് തെത�ിൽ േപാ�ം ആ �ക േപയ് െമന്
 റായി പരിഗണി�ി�.

k) എസ്എംഎ & എൻപിഎ
•  �േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ'): 
 െറ�േല�റി ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിെ� ഭാഗമായി, ഒ� ഉപ-അസ�് വിഭാഗം 

��ി�് അ�ൗ�ിെല �ാരംഭ സ�ർ�ം തിരി�റിേയ� ആവശ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡിന് ഉ�്, താെഴ�� പ�ികയിൽ നൽകിയിരി��ത് �കാരം ��് 
ഉപവിഭാഗ�ൾെ�ാ�ം '�േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ') ആണ് ഈ 
ഉപ-അസ�് വിഭാഗം. െ�ഡി�് കാർ�കൾ "റിേവാൾവിംഗ് സൗകര��ൾ ഒഴിെക�� 
വായ്പകൾ" ആയി കണ�ാ��.

   

െഡബി�് െച� പണം നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ SBI കാർഡ് തിരി�് 
നൽ��ിെ��ിൽ ബാധകമായ േക�കളിൽ, പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ സംബ�ി�് 
കാർഡ് െന�് വർ�കളിൽ നി�് ലഭി�� അ�രം �ിരീകരണ�ിന്
 െറ/വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ, േമൽ�റ� സർ�ലറിെല വ�വ�കൾ 
�കാരം ഉപേഭാ�ാവിന് ന�പരിഹാരം നൽ��തായിരി�ം.

4. *  തിരി�ടവിൽ വ��� വീ�
 തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയാൽ, കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഏ� �ടി�ിക�ം 

തീർ�ാ��തിന് േവ�ി തപാൽ, ഫാക് സ്, െടലേഫാൺ, ഇെമയിൽ, എസ്എംഎസ്, 
�ടാെത/അെ��ിൽ ഓർ�െ���ാ�ം �ടർനടപടികെള��ാ�ം �ടി�ിക 
പിരിെ���ാ�ം ��ാം ക�ിെയ നിേയാഗി�ക എ�ീ മാർ��ളി�െട കാർഡ് 
ഉടമ�് കാലാകാല�ളിൽ �ടി�ിക അട�വാൻ ഓർ�െ����കൾ 
അയ��താണ്. അ�െന നിേയാഗി�െ��� ഏെതാ� ��ാം ക�ി�ം കടംപിരിവ് 
സംബ�ി� എ�ാ െപ�മാ�����ം �ർ�മായി പാലി�ിരിേ��താണ്.

 ആർബിഐ യിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് രജിസ് േ�ഷൻ കര�മാ�ിയി���ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ� അംഗമായിരി�ക�ം െച�� ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� വീ� �ാ�സ് 
റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��്, കാർഡ് ഉടമ�് ഞ�ൾ േനാ�ീസ് നൽ��താണ്. ഒ� 
കാർഡ് ഉടമ തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയതായി റിേ�ാർ�് െച�െ��തിന് േശഷം തെ� 
�ടി�ികകൾ തീർ�കയാെണ�ിൽ, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നിയിൽ നി�ം �ടി�ിക�ാരൻ �ാ�സ് പിൻവലി��താണ് 
എ� കാര��ം ��ി�ക. ഇ�രം മാ��ൾ ഉപേഭാ�ാവിെ� െ�ഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ 
�തിഫലി�ാൻ 45-60 ദിവസ�ൾ എ�േ��ം.

 െ�ഡി�് കാർഡ് സൗകര��െള നിയ�ി�� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം 
സ�ിെമ�റി/ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം ബാധകമായിരി�ം. 

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, കാർഡ് ഉടമ�െട ഡാ� ഓേരാ മാസ�ം നിർ�ി� 
േഫാർമാ�ിൽ ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് സമർ�ി��. സമർ�ി�� 
ഡാ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി 30 ദിവസ�ി��ിൽ അവ�െട 
െസർവറിേല�് അപ് േലാഡ്  െച��താണ്.

 കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� െമാ�ം �ടി�ിക, �ാബല��ി���ം എ�ാൽ കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ ഇനി�ം ചാർജ് െച�ാ��മായ ചാർ�കൾ ഉൾെ�െട, �ാഥമിക 
കാർഡ് ഉടമ പാ�രാ�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�ാൽ െപെ��് അടയ്
 േ��താ���ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് �ർ�മായി അടയ് േ���മാണ്, 
അേതാെടാ�ം കാർഡ് അ�ൗ�് ഉടൻതെ� റ�ാ�െ����മാണ്. �ാഥമിക കാർഡ് 

ഉടമ�െട സ��ിൽ നി�ായിരി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ി�� �ടി�ിക തീർ�വാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ എ�ാ െചല�കൾ�ം, ലീഗൽ ഫീ�ം ഈ �ടി�ിക 
തിരി�പിടി�വാൻ വ� െചല�ക�ം അട�ം, ഉപേയാഗിേ��ത്. �ടി�ിക അടവ് 
തീർ�ാകാ�ിടേ�ാളം, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് നിലവി�� നിര�് െവ�് 
ധനകാര� ചാർജ് ഈടാ��ത് �ടരാൻ അവകാശ��ായിരി�ം.

5. കാർഡ് ഉടമ�ത അവസാനി�ി��ം റ�ാ��ം
a) എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് എ�തി അറിയി�ിേ�ാ, എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് 

ൈലനിൽ വിളിേ�ാ, ഒ�ം കാർഡ്(കൾ) േകാേണാ�േകാൺ �റി�് കാർഡ് ഉടമ�് ഏ� 
സമയ�ം കരാർ അവസാനി�ി�ാ��താണ്. ആഡ് ഓൺ കാർ�കൾ ഉൾെ�െട 
എ�ാ കാർ�ക�ം എ�� അേപ� െകാ��് അവസാനി�ി�ാ��താണ്. 
സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ ഒ� കാർഡ് ഉടമ�് െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ് ഉെ��ിൽ, അ�രം െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �ക�െട �ല� �ല�ം 
സ�യേമവ േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, �ടാെത മെ��ാ 
�ടി�ികകൾ�െമാ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്. കാർഡ് 
അ�ൗ�ിേല�� എ�ാ �ടി�ിക�ം അട�കഴി�ാൽ അവസാനി�ി�ൽ 
�ാബല��ിൽ വ�ം. വാർഷിക, േച��തി��, ���ൽ ഫീ�കൾ 
ആ�പാതികാടി�ാന�ിൽ തിരി�് നൽ��ത�.

 ഉദാഹരണം - സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാ�� െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ്: -1000

 സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ, -1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് ബാലൻസ് 
സ�യേമവ 250 �പ�െട േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, അതായത് 
1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �കൾ   X ഓേരാ റിവാർഡ് േപായിന് റി�ം 0.25 �പ 
(ഈ പരിവർ�ന �ല�ം വ�ത�� കാർഡ് വാരിയന് �കൾ�് വ�ത�ാസെ�ടാം). ഈ �ക 
കാർ ഡ് ഉടമാ  അ�ൗ�ിൽ നി�് ഈടാ�ം, �ടാെത മെ��ാ �ടി�ികകൾ �െമാ�ം 
കാർ ഡ്  ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്.

 കാർഡ് ഉടമ�് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�ാൻ ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ 
എ�താ��താണ് - closurerequest@sbicard.com

b)   ബിസിനസ് അെ��ിൽ �ര�ാ കാരണ�ൾ �ടാെത/അെ��ിൽ നിയമനിർവഹണ 
ഏജൻസി �ടാെത/അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം സർ�ാർ അേതാറി�ി�െട അഭ�ർ�ന 
�കാരം �ടാെത/അെ��ിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ി�ം അതിെ� 
ഉപേഭാ�ാവി�ം ബാധകമാ�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം കീഴിൽ 
അനിവാര�മാെണ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ന�ായമാ�ം വിശ�സി��െവ�ിൽ 
കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�ിെ� ഉപേയാഗം ഏ� സമയ�ം �ൻ��ി അറിയി�ാെത 

തെ� എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിയ�ി�കേയാ അവസാനി�ി�കേയാ 
താൽ�ാലികമായി നിർ�കേയാ െച�ാം.

 കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� േപയ് െമ�ിൽ വീ� വ��കേയാ നീ�ിയ െ�ഡി�് പരിധി 
കവി�കേയാ െച�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െ�ഡി�് കാർഡിെല സൗകര�ം 
താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ാനാ�ം. കരാർ അവസാനി�തി� േശഷേമാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ിരി�� സമയേ�ാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗി��ത്.  

c) ഇ�രം ഒ� സാഹചര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ (എെത�ി�ം തിരി�ട� വീ�േ�ാ നിയമം 
അ�ശാസി�� േനാ�ീസിേനാ വിേധയമായി) ഉടൻ തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അ�ൗ�ിെല െമാ�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് അടയ്
 േ����്. എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ�വെര അ�ൗ�ിൽ ചാർ� െച�ാ� �കക�ം 
ഉൾെ�െട ഈ കരാറിന് കീഴിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അടയ് േ�� എ�ാ 
�കക�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഇ�ര�ിൽ അടയ് േ�� എ�ാ �കക�ം കാർഡ് ഉടമ 
അട��� വെര കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�തായി പരിഗണി�ി�.

d) െ�ഡി�് കാർഡ് ഒ� വർഷ�ിേലെറയായി ഉപേയാഗി�ി�ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമെയ 
അറിയി� േശഷം കാർഡ് േ�ാസ് െച��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 30 
ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് മ�പടി ലഭി��ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ 
എ�ാ �ടി�ികക�ം അട�േ�ാൾ കാർഡ് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച��തായിരി�ം.

6.  കാർഡ് ന�ം/േമാഷണം/��പേയാഗം
a) �ാഥമിക െ�ഡി�് കാർേഡാ ഏെത�ി�ം അധിക െ�ഡി�് കാർേഡാ എവിെട 

െവെ��് അറിയാെത വരികേയാ, ന�െ��കേയാ, േമാ�ി�െ��കേയാ 
വി�തമാ�െ��കേയാ യഥാസമയം ലഭി�ാതിരി�കേയാ കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�മതിയി�ാെത െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��െവ�് സംശയി�കേയാ 
െച�ാൽ കാർഡ് ഉടമ എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലനിൽ എ��ം േവഗം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന ബ�െ�ടണം. ഒ� കാർഡ് ന�െ��തായി റിേ�ാർ�് 
െച� േശഷം കാർഡ് ഉടമ അത് കെ��ിയാൽ അത് ഒ� സാഹചര��ി�ം 
ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�. മാ�മ�, കാർഡ് ഉടമ ആ കാർഡ് േകാേണാട് േകാൺ 
പ�തിയായി �റി�ക�ം േവണം.  

· ഐവിആർ വഴിേയാ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ായ www.sbicard.com �േഖനേയാ 
എസ്എംഎസ് േസവന�ി�െടേയാ കാർഡ് ഉടമ�് തൽ�ണം കാർഡ് േ�ാ�് 
െച�ാനാ�ം.

· നി��െട ന�െ��/േമാ�ി�െ�� കാർഡ് എസ്എംഎസ് വഴി േ�ാ�് െച�ാൻ 
നി��െട രജി�ർ െച� െമാൈബൽ ന�റിൽ നി�് 5676791 േല�് BLOCK XXXX 

എ�് എസ്എംഎസ് െച�ക. (XXXX = നി��െട കാർഡ് ന�റിെ� അവസാന 4 
അ��ൾ). നി�ൾ അഭ�ർ�ന നട�ി 5 മി��ി��ിൽ നി�ൾ�് ഒ� 
�ിരീകരണ എസ്എംഎസ് ലഭി��ിെ��ിൽ കാർഡ് േ�ാ�െച�െ��തായി 
പരിഗണി��ത്. നി��െട കാർഡ് െപെ��് േ�ാ� െച��തി�ം ��പേയാഗം 
ഒഴിവാ��തി�ം െഹൽപ് ൈലനിൽ വിളി�ക.

 നഷ് ടെ��ത്/േമാഷണം/അനധി�ത ഇടപാ�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ്
 �് ഈ സമർ�ിത െഹൽ�് ൈലൻ ന�റിൽ ബ�െ�ടാം -18605003000.

 നഷ് ടെ�� കാർഡ് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ് �് ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ 
ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ് – lostcard@sbicard.com

b) കാർഡ് ന�ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��് കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ നട�ിയ ഏെത�ി�ം ഇടപാ�ക�െട കാര��ിൽ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് ബാധ�തേയാ ഉ�രവാദിത�േമാ ഉ�ായിരി��ത�, 
കാർഡ് ഉടമ ഇതിന് പരി�ർ�മാ�ം ബാധ��നായിരി�ം. കാർഡ് ന�േമാ 
േമാഷണേമാ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി��േതാ� �െട കാർഡ് ഉടമ 
െ�ഡി�് കാർഡ്(കൾ) േമാ�ി�െ��ാൽ അത് േപാലീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ക�ം എഫ്
 ഐആർ സമർ�ി�ക�ം േവണം. കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ഒ� അധിക 
കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ആെര�ി�ം കാർേഡാ പിേ�ാ കര�മാ�ി 
��പേയാഗം െച�ാൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. 

c) ഉപേഭാ� പരിര�- അനധി�ത ഇലേ�ാണിക് ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കളിൽ 
ഉപേഭാ�ാ��െട ബാധ�ത പരിമിതിെ���ൽ സംബ�ി� 2017 �ൈല 06-െല 
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��(ആർബിഐ) ഉ�രവ് �കാരം, അനധി�ത െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ�� ഉപേഭാ� പരിര� ഉറ�ാ��തിന് ഒ� നയം 
�പകൽപന െച�ി��്. "ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാര നയം" എ�തിന് കീഴിൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ ഇത് അപ് േഡ�്  െച�ി��്. 
ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� സമീപന�ിെല �താര�ത, ന�ായ��ത എ�ീ തത��െള 
അടി�ാനമാ�ി��താണ് ഈ നയം

d) കാർഡ് ഉടമ വ�നാപരമായി �വർ�ി�ി�െ��ിൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് 
ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. വിേവക�ർ�മായ �� നൽകാെതയാണ് കാർഡ് ഉടമ 
�വർ�ി��െത�ിൽ, സംഭവി� എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ�് 
ബാധ�ത��ാേയ�ം. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ വ��മാ�ിയി�� �ര�ാ 
മാനദ��ൾ പി�ടരാൻ കാർഡ് ഉടമ പരാജയെ��ാൽ ഇത് ബാധകമാേയ�ാം. 

e) കാർഡ് ഉടമേയാേടാ ഏെത�ി�ം അധിക കാർഡ് ഉടമേയാേടാ അേന�ഷി�ാെത തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, ഒ� കാർഡിെ�േയാ പി�ിെ�േയാ ന�ം, േമാഷണം, 

��പേയാഗം എ�ിവെയ �റി�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ �സ�െമ�് ക��� 
ഏെതാ� വിവര�ം േപാലീസിേനാ മ�് �സ� അധികാരികൾേ�ാ നൽകിേയ�ാം.  

f) നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെല െമാൈബൽ ന�ർ ഉൾെ�െട�� 
ബ�െ�ടാ�� വിവര�ളിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ സി��ിെല നി��െട 
�തിയ�ം ����മായ ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ളിൽ �ചി�ി�ിരി�ണം. 
നി��െട െമാൈബൽ ന�ർ അട��� നിലവിെല ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ 
ഞ��െട േരഖകളിൽ അപ് േഡ�് െച�ണെമ�് �പാർശ െച��.

g) ''എസ്ബിഐ കാർഡ്  ചില കാർ�കളിൽ േകാം�ിെമ�റി ന�െ��/േമാ�ി�െ�� 
കാർഡ് ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് 
ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�േഡാ അെ��ിൽ കാലാകാല�ളിൽ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  തീ�മാനി�� ഏെത�ി�ം ഇൻ�റൻസ് ക�നിേയാ ആകാം പറയെ�� 
ഇൻ�റൻസ് നൽ��ത്. ഇ�ാര��ി�� ഏത് െ�യിം തീർ�ാ�ലി�ം 
ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ഉ�രവാദിയായിരി�ം, 
െ�യിം തീർ�ാ�ൽ കാരണമായി ഉയർ� ഒ� തർ��ി�ം എസ്ബിഐ കാർഡ്
 ഉ�രവാദിേയ ആയിരി�ി�. ഇൻ�റൻസ് നിബ�നക�ം വ�വ�ക�മായി 
ബ�െ�� ��തൽ വിവര�ൾ�് െവൽകം കി�ിെല േ�ാഷർ പരിേശാധി�ാേനാ 
www.sbicard.com റഫർ െച�ാേനാ നിർേദശി��.''

(h) ചില െ�ഡി�് കാർ�കളിൽ എസ്ബിഐ കാർഡ് േകാം�ിെമന് ററി എയർ ആ�ിഡന് റ് 
/ വ��ിഗത അപകട ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ��ത ഇൻ�റൻസ് 
ഒ� ��ാം ക�ി ഇൻ�റൻസ് ക�നിയാണ് നൽ��ത്. ഇ�മായി ബ�െ�� ഏത് 
െ�യിം െസ�ിൽെമന് റി��� ഉ�രവാദി���ം ��ത ക�ി�ാണ്. െ�യിം 
െസ�ിൽെമന് റ് �ലം ഉ�ാ�� ഒ� തർ��ൾ�ം എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ഉ�രവാദിയായിരി�ി�. എസ്ബിഐ കാർഡിന്, ഇൻ�റൻസ് ഇഷ� െച�� 
ക�ിെയ �ൻ��ി അറിയി�് നൽകാെത മാ�ാ��താണ്.

 ഇേ�ാ�� ഇൻ�റൻസ് ക�നി: ഒറിെയൻ്റൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ്.
7. െവളിെ���ൽ
 ഇ��ൻ ധനകാര� വ�വ��െട �വർ�ന�മത�ം �ിരത�ം 

െമ�െ����തിനാ�� ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിെ��ം റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് 
ഇ���െട�ം (ആർബിഐ) ഒ� സംരംഭമാണ് െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി. 
ബാ�ക�ം ധനകാര� �ാപന��ം ത�ിൽ വിവര�ൾ ൈകമാ��തിന് 
ഫല�ദമായ ഒ� സംവിധാനം �ദാനം െച�ാ�ം അ�വഴി വിവിധ �ാപന�ളിൽ 
നി�് മിക� െ�ഡി�് വ�വ�കൾ േനടാൻ കാർഡ് ഉടമകെള �ാ�രാ�ാ��� 
റിസർവ് ബാ�ിെ� �മ��െട ഭാഗമായാണിത്.

 ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് (ആർബിഐയിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് 
രജിസ് േ�ഷൻ േനടിയി��ത്) കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��. 

 കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� േരഖക�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 45-60 ദിവസ�ൾ��ിൽ ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻേഫാർേമഷൻ ക�നി�് നൽ�ം.

 ഒ� തർ���ായാൽ കാർഡ് ഉടമെയ �ടി�ിക�ാരനായി റിേ�ാർ�് െച��തി� 
��് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടികളിൽ ഉചിതമായ േഭദഗതികൾ 
വ��ം. എ�ി��ാ�ം ഇ�രം െവളിെ���ൽ/വിവരം �സി�െ���ൽ 
ഇ�െന ഉയർ�വ� തർ��ൾ അേന�ഷി�ാ�ം തീർ�ാ�ാ�ം ലഭി�� 
സമയെ� ആ�യി�ിരി�െമ��ം ��ിേ��താണ്. 

 കാർഡ് അ�ൗ�ക�െട ശരിയായ �വർ�നം, �ിരീകരണം, മ� അഡ്മിനിസ്
 േ��ീവ് േസവന�ൾ എ�ിവ�ായി ധനകാര� �ാപനം, െതാഴി�ടമ, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�മായി കരാറിേലർെ��ിരി�� ��ാം ക�ികൾ 
എ�ിവർ�് േപയ് െമ�ിെല വീ� ഉൾെ�െട�� കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��.

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� അെ��ിൽ അതിെ� ��് ക�നികൾ, സബ്
 സിഡിയറികൾ, അഫിലിേയ�കൾ �ടാെത/അെ��ിൽ അേസാസിേയ�കൾ 
എ�ിവ�െട വിവിധ ഉൽ����ം േസവന��ം വിപണനം െച��തി�ം വാ�ാനം 
െച��തി�മായി എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ഏെത�ി�ം േപര�്, സബ്
 സിഡിയറി, അഫിലിേയ�്  അെ��ിൽ അേസാസിേയ�് എ�ിവ�മാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിേ��ാം.

 എസ്ബിഐ കാർഡിെ� ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്.

�ധാന െറ�േല�റി വിവര�ൾ  
- ഇ��യി�ം വിേദശ�ം ഉപേയാഗി��തിന് കാർഡ് സാ�വാണ്. എ�ി��ാ�ം, 

േന�ാളി�ം ��ാനി�ം വിേദശ കറൻസി ഇടപാ�കൾ നട��തിന് ഇത് 
സാ�ത��ത�.

- ഇ���് �റ�് ഇടപാട് നട��തി�� കാർഡിെ� ഉപേയാഗം ആർബിഐ�െട 
എക് സ് േച�് കൺേ�ാൾ െറ�േലഷൻ�ം േഫാറിൻ എക് സ് േച�് മാേനജ് െമ�് 
ആ�്, 1999-ഉം ഉൾെ�െട�� ബാധകമായ നിയമ�ൾ �്അ��തമായിരി�ണം. 
ഇ�ർെന�്േ�ഡിംഗ് േപാർ��കളി�െട�� വിേദശനാണ� വ�ാപാരം അ�വദനീയമ�.  
എെ��ി�ം ലംഘന�ൾ ഉ�ാ�കേയാ ഇവ പാലി��തിൽ പരാജയെ��കേയാ 

െച�ാൽ, ശി�ാനടപടികൾ�് നി�ൾ വിേധയരാകാം. നി��െട വിേദശ വിനിമയ 
അർഹതെയ സംബ�ി�് നി��െട അംഗീ�ത ഡീല�മായി (എഡി) ബ�െ��ക.

- െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് എെ��ി�ം െ�ഡി�് ബാലൻസ് 
ഉെ��ിൽ, ഈ െ�ഡി�് ബാലൻസ് നി�ൾ�് തിരി� തരാൻ എസ്ബിഐ കാർഡിന്
  അവകാശ��്.

- വിേദശ �ാപന�ളിൽ നിേ�പം നട�കേയാ വിേദശ �ാപന�ൾ 
�ാപി�കേയാ േപാ�� �ലധന അ�ൗ�് ഇടപാ�കൾ�ായി പണമട�ാൻ/േപയ്
 െമ�കൾ നട�ാൻ ദയവായി െ�ഡി�് കാർ�കൾ ഉപേയാഗി��ത്. കാരണം, 
റിസർവ് ബാ�ിെ� മാ�ർ നിർേദശം - വിേദശെ� സം�� 
സംരംഭ�ിെല/�ർ�മാ�ം ഉടമ�തയി�� സബ് സിഡിയറിെല താമസ�ാ�െട 
േനരി�� നിേ�പം എ�തി� കീഴിൽ ഇ�രം ധനനിേ�പ മാർഗം അ�വദനീയമ�.

- ആർബിഐ മാ�ർ സർ�ലർ-താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� 
പലവക പണമട��കൾ സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ അ�സരി�്, േലാ�റി 
ടി��കൾ, ബഹിഷ് �ത/നിേരാധിത മാസികകൾ, �ട�ിയ നിേരാധിത ഇന�ൾ 
വാ��തി�ം �താ��ളിൽ പെ���ൽ, േകാൾ-ബാ�് േസവന�ൾ�് 
പണമട�ൽ േപാെല��വ�ം െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��ത് 
നിേരാധി�ിരി��. കാരണം അ�രം ഇന�ൾ�ായി/�വർ�ന�ൾ�ായി 
വിേദശനാണ�ം പിൻവലി��ത് അ�വദനീയമ�. ��തൽ വിവര�ൾ�ായി 
താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� പലവക പണമട��കൾ 
സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ പരിേശാധി�ക.

െ�ഡി�് കാർഡിെ� 
േപര്

 വാർഷിക ഫീസ് 
(�പ)

���ൽ ഫീസ് (�പ)

െസൻ�ൽ ബാ�് ഓഫ് 
ഇ�� എസ്ബിഐ 

കാർഡ് ൈ�ം

െസൻ�ൽ ബാ�് ഓഫ് 
ഇ�� എസ്ബിഐ 
കാർഡ് എൈല�്

യാ�- എസ്ബിഐ 
കാർഡ്

499

4,999

2,999

499

499
499 (��െ� വർഷം 1 ല�േമാ 

അതിൽ ��തേലാ വാർഷിക െചലവ് 
െച�തിന് േമല്  ഒഴിവാ�ി)

4,999 (��െ� വർഷം 10 ല�േമാ 
അതിൽ ��തേലാ വാർഷിക െചലവ് 

െച�തിന് േമല്  ഒഴിവാ�ി)

2,999 (��െ� വർഷം 3 ല�േമാ 
അതിൽ ��തേലാ വാർഷിക െചലവ് 

െച�തിന് േമല്  ഒഴിവാ�ി)

2,999 (��െ� വർഷം 3 ല�േമാ 
അതിൽ ��തേലാ വാർഷിക െചലവ് 

െച�തിന് േമല്  ഒഴിവാ�ി)

2,999 (��െ� വർഷം 3 ല�േമാ 
അതിൽ ��തേലാ വാർഷിക െചലവ് 

െച�തിന് േമല്  ഒഴിവാ�ി)

499 (��െ� വർഷം 1 ല�േമാ 
അതിൽ ��തേലാ വാർഷിക െചലവ് 

െച�തിന് േമല്  ഒഴിവാ�ി)

െസൻ�ൽ ബാ�് ഓഫ് 
ഇ�� സി��ി േസവ് 

എസ്ബിഐ കാർഡ് 

സി�ി �ണിയൻ ബാ�് 
എസ്ബിഐ കാർഡ് 

ൈ�ം

സി�ി �ണിയൻ ബാ�് 
സി��ി േസവ് 

എസ്ബിഐ കാർഡ്

കർണാടക ബാ�് 
എസ്ബിഐ കാർഡ് 

ൈ�ം

2,999

2,999

499

499 (��െ� വർഷം 1 ല�േമാ 
അതിൽ ��തേലാ വാർഷിക െചലവ് 

െച�തിന് േമല്  ഒഴിവാ�ി)

499
കർണാടക ബാ�് 

സി��ി േസവ് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്



 എസ്എംഎ�െട �ാസിഫിേ�ഷൻ സംബ�ി� ഉദാഹരണം:
 ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, �ടാെത ഈ തീയതി�് ��് 'അടേ�� �റ� �ക 
('എംഎഡി') ലഭി�ി�മിെ��ിൽ, അവസാന തീയതി�് േശഷം, അ�ൗ�ിെന എസ്എംഎ – 0 
ആയി പരാമർശി�ം.
പിഡിഡിയിൽ നി�് 30 ദിവസ�ിന�റം അതായത് 2021 ഏ�ിൽ 30-ന് അ�റം 
അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ-1 ആയി ടാഗ് 
െച�െ��ം.
സമാനമായി, പിഡിഡിയിൽ നി�് 60 ദിവസ�ിന�റം, അതായത് 2021 െമയ് 30-ന് 
അ�റം, അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ - 2 
ആയി ടാഗ് െച�െ��ം.

• നി�ിയ ആ�ി ('എൻപിഎ'):
 േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി���േപാെല അടേ�� മിനിമം �ക, േ��് െമ�ിൽ 

�ചി�ി�ിരി�� പിഡിഡിയിൽ നി�് െതാ�റ് (90) ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�മായി 
അട�ിെ��ിൽ, ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് നിഷ് �ിയ അസ�് ('എൻപിഎ') ആയി 
പരിഗണി�ം.
�ടാെത, ഒ� െസ�ിൽെമ�് അെ��ിൽ �നർ�പീകരണ �മീകരണം 
�േയാജനെ���ിയി�� ഏെതാ� അ�ൗ�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം. പലിശ 
�ടി�ിക�ം �ത�ം ��വനായി അടയ് ���വെര ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി 
തരംതിരി�ത് �ട�ം. െസ�ിൽെമ�ം �നർ�പീകരി� അ�ൗ�ക�ം ഒ� 
നവീകരണ�ിന് േയാഗ�മ�. അവസാനമായി, ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് 
എസ്ബിഐ കാർഡിെല എൻപിഎ എ�് ടാഗ് െച� ഒ� െ�ഡി�് കാർെഡ�ി�ം 
ഉെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെ� എ�ാ കാർ�ക�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം.

  ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി തരംതിരി��തി�� ഉദാഹരണം:
  ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി�� �കാര�� അടേ�� 
�റ� �ക പിഡിഡിയിൽ നി�് 90 ദിവസ�ി��ിൽ അതായത് 2021 �ൺ 
29-��ിൽ ഉപേഭാ�ാവ് �ർ�മാ�ം അട�ി�മിെ��ിൽ, വായ്പ നൽ��വർ 
െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി കണ�ാ�ം.

l)  േടൺ എറൗ�് ൈടം (TAT) ഏകീകരി��ം അംഗീ�ത േപയ് െമന് റ് സംവിധാന�ൾ 
�േഖന�� പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ�� ഉപേഭാ� ന�പരിഹാര�ം സംബ�ി� 
2019 െസ�ംബർ 20-െല RBI സർ�ലർ അ�സരി�്, പരാജയെ�� ഇടപാട് കാരണം 

എ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�ിെ��ിൽ േ��് െമ�ിെല 
��വൻ ഉ�ട��ം ശരിയാെണ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇത് അംഗീകരി�താെണ�ം 
കണ�ാ��താണ്. ഇ�രം വിവരം ലഭി�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
താൽ�ാലികമായി ചാർജ് പിൻവലി�ാം. �ടർ�� അേന�ഷണ�ൾ 
�ർ�ിയായതി� േശഷം ഇത് കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിെല ബാധ�തയാെണ�ിൽ 
�ടർ�� േ��് െമ�ിൽ ചാർജ് �നഃ�ാപി�െ��ം. 

h)  ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാരം: േമൽനടപടി�� എ�ാ പരാതിക�ം േനാഡൽ 
ഓഫീസർ, പിഒ ബാഗ് 28 - ജിപിഒ, ന� ഡൽഹി -110001 എ� വിലാസ�ിേലാ 
nodalofficer@sbicard.com എ� ഇെമയിൽ വിലാസ�ിേലാ അയ�ക

i)   ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ: എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 02 02
 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി 

േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക)  
 അെ��ിൽ: 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 എസ്ബിഐ െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡിന്: ഇ��യിൽ എവിെട നി�ം എസ്ബിഐ 

െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡ് െഹൽപ് ൈല�മായി ബ�െ��ക 
 എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 12 12 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ 

നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക) 
ബിഎസ്എൻഎൽ/എംടിഎൻഎൽ-ൽ നി�്: 1800 180 1295 /1860 500 1295

 കറസ് േപാ�ൻസ്: തപാൽ വഴി, ദി മാേനജർ -ക�മർ സർവീസസ്, എസ്ബിഐ 
കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, ഡിഎൽഎഫ് ഇൻഫിനി�ി ടേവർസ്, 
ടവർ സി, 12 ആം നില, േ�ാ�് 2, ബിൽഡിംഗ് 3, ഡിഎൽഎഫ് ൈസബർ സി�ി ���ാം 
- 122002 (ഹരിയാന) ഇ�� www.sbicard.com എ�തിേലേ�ാ പിഓ ബാഗ് 28- ജിപിഒ, 
ന� ഡൽഹി-110001 

 ഇമെയിൽ വഴി customercare@sbicard.com എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക
 െത�ായ വിൽ�ന�ം ശല�െ����മായി ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് ഉടമ�് 

ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താം – salesgrievance@sbicard.com
 കാർഡ് ഉടമ�് ഞ��െട െമാൈബൽ ആ�് / െവബ് ൈസ�് വഴി ഏ� 
 തർ��ം/അനധി�ത ഇടപാ�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴി�ം. അതെ��ിൽ, കാർഡ് 

ഉടമ�് തർ�ം/അനധി�ത ഇടപാട് സംബ�ി�് chargeback@sbicard.com എ� 
സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ്.

 െത�ായ വിൽ�ന�മാേയാ ശല�െ����മാേയാ ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ഈ സമർ�ിത െഹൽൈ��നിൽ ഞ�െള വിളി�ാം: 080-39356050

എസ് ബി ഐ കാർഡ് സ്  - ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം

1. *ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം
A. വാർഷിക ഫീ�ക�ം ���ൽ ഫീ�ക�ം
 എസ് ബി ഐ െ�ഡി�്  കാർഡിൽ (എസ് ബി ഐ കാർഡ്) വാർഷിക ഫീസ്, ���ൽ 

ഫീസ് എ�ിവ ബാധകമാണ്. വാർഷിക ഫീസ് 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം 
ബാധകമായ നി�തിക�ം ഉൾെ��� ഒ��വണെ� ചാർജാണ്. ���ൽ ഫീസ് 
എ�ാ വർഷ�ം ഈടാ��. 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം ബാധകമായ 
നി�തിക�മാണ് അതിൽ ഉൾെ��ിരി��ത്. ഈ ഫീ�കൾ ഓേരാ കാർഡ് ഉടമ�ം 
ഓേരാ വിധം കാർഡി�ം വ�ത��മായി�േ��ാം. ഇവ െ�ഡി�്  കാർഡിനായി 
അേപ�ി�� സമയ�് കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി��ത് അ�സരി�ായിരി�ം. 
ബാധകമായ� �കാര�� ഈ നിര�കൾ കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് 
േനരി�് ഈടാ�ം, ഈടാ�� മാസെ� കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ അത് ബി�ി�ക�ം 
െച�ം. �ാഥമിക കാർഡ് ഉടമ�് നൽകിയ അധിക കാർ�കൾ�് െവേ�െറ ഫീ�കൾ 
ഉ�ാകാം.

B. �ൻ�ർ പണ�ിെ� ഫീ�കൾ
 അടിയ�ര ഘ��ിൽ േദശീയ/അ�ാരാ� എടിഎ�കളിൽ നി�് പണം എ��ാൻ 

കാർഡ് ഉടമകൾ�് കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. അ�െന ഉ� പണം 
പിൻവലി��കൾ�് ഒ� ഇടപാട് ഫീസ് ഈടാ��താണ്. അത് അ�� േ��്
 െമ�ിൽ കാർഡ് ഉടമ�് ബി�െച�ക�ം െച�ം. േദശീയ എടിഎം ഇടപാ�കൾ�് 2.5% 
അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) അ�ാരാ� എടിഎം 
ഇടപാ�കൾ�് 2.5% അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) ഇടപാ� 
ഫീസ് ആയി ഈടാ��താണ്. ഇടപാ� ഫീസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�്
 സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ (��് അറിയെ��ി��ത് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്സ് ആൻഡ് േപയ്െമന് റ് സർവീസസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്) 
വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയമാണ്. �ൻ�റായി എ��� എ�ാ 
പണമിടപാ�കൾ�ം പണം പിൻവലി� തീയതി �തൽ അവ �ർ�മായി തിരി�ട�� 
തീയതി വേര�ം റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് ചാർ�ി� ത�ല�മായ ധനകാര� ചാർജ്
  (ചാർ�ക�െട െഷഡ�ൾ പരിേശാധി�ക) ഉ�ായിരി��താണ്.  

C. ക�ാഷ് േപയ് െമ�് ഫീ�കൾ
 കാർഡ് ഉടമകൾ�് തിരെ��� േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (എസ് ബി ഐ) 

ശാഖകളിൽ േപ-ഇൻ �ി�ിൽ അവ�െട  െ�ഡി�് കാർഡ് ന��ം �ക�ം 
േരഖെ���ി അത് �ാ�് കൗ�റിൽ നിേ�പി�െകാ�് അവ�െട എസ് ബിഐ 
െ�ഡി�് കാർഡ് �ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ഒ� തൽ�ണ േപയ് െമ�് അക്
 േനാളജ് െമ�് രസീത് കാർഡ് ഉടമ�് നൽ�ം. ഈ സൗകര�ം േസവന നിര�ായ ₹250 
+ ബാധകമായ നി�തികൾ�് ലഭ�മാണ്. െകവിബി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
ക�ർ ൈവശ� ബാ�ിെ� (െകവിബി) തിരെ��� ശാഖകളി�ം െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ക�ർ ൈവശ� ബാ�് (െകവിബി) ശാഖകളിൽ നട�� 
പണമിടപാ�കൾ�് നിര�കെളാ�ം ബാധകമ�.

D. ചാർ�കൾ
i. കാർഡ് ഉടമകൾ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നൽ�� നിർ�ി� 

േസവന�ൾ�ായി അെ��ിൽ തെ� കാർഡ് അ�ൗ�മായി ബ�െ��് കാർഡ് 
ഉടമ വ��� വീ�കൾ�ായി കാർഡ് ഉടമകൾ കാലാകാല�ളിൽ 
ബാധകമാേയ�ാ�� ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം നൽേക�താണ് 

ii കാർഡ് ഉടമകെള അറിയി�െകാ�്, കാലാകാല�ളിൽ ഏെത�ി�ം ചാർ�കേളാ 
ഫീ�കേളാ മാ��തിേനാ അെ��ിൽ ഉചിതെമ�് േതാ�� ഏെത�ി�ം �തിയ 

ചാർ�കേളാ ഫീ�കേളാ അവതരി�ി��തിേനാ ഉ�അവകാശം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിലനിർ��.

E. പലിശ രഹിത േ�സ് കാലാവധി
 വ�ാപാരി സമർ�ി�� െ�യി�കൾ�് വിേധയമായി പലിശരഹിത െ�ഡി�് 

കാലയളവ് 20 �തൽ 50 ദിവസം വെരയാകാം. എ�ി��ാ�ം, കഴി� മാസെ� 
ബാലൻസ് �ർ�മായി �ിയർ െച�ി�ിെ��ിൽ, അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ ഏെത�ി�ം 
എടിഎ�ിൽ നി�് പണം എ��ി�െ��ിൽ ഇത് ബാധകമ�.

F.  ധനകാര� ചാർ�കൾ 
 കാർഡ് ഉടമ തെ� ബാലൻസ് �ർ�മായി അടേ��തിെ��് തീ�മാനി�ാൽ, 

ഇടപാ� തീയതി �തൽ വീ�ാ� ഇഎംഐ തവണക�ൾെ�െട എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, 
കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ പണ�ി�ം അവ തിരി�ട��� വെര മാസാ� 
പലിശ നിര�ിൽ ധനകാര� ചാർ�കൾ അടേ��ിവ�ം. 

  േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടയ് േ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ് െമ�ം േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ് െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

  ധനകാര� ചാർ�ക�െട നിലവിെല നിര�് ഇടപാ� തീയതി �തൽ �തിമാസം 3.50% 
[�തിവർഷം 42%] വെരയാണ്, ഇത് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് 
ലിമി�ഡ് (എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ) െ� വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ി� 
വിേധയ�മാണ്. ധനകാര� ചാർ�കൾ, അടയ് േ��താെണ�ിൽ, ബാധകമായ 
നി�തികൾ�് വിേധയമാണ്, കാർഡിെല �ടി�ിക �ർ�മായി അട���വെര 
കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് അത് െഡബി�് െച�െ��ം. കാർഡ് ഉടമ 
ബാലൻസ് േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ാതിരി�ാൻ 
തീ�മാനി�ാൽ എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, �െട കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ 
പണ�ി�ം അടയ് േ�� ധനകാര� ചാർ�ിെ� �റ� �ക ബാധകമായ 
നി�തികൾ �ടാെത 25 �പയായിരി�ം.

a.  �ൻ�ർ പണ�ിേ��� ധനകാര� ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തൽ പണമട�ൽ 
�ർ�മായി െച���വെര ബാധകമാണ്.

 ഉദാഹരണം 1 - കാർഡ് േ��് െമ�്  തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 15-ന് 
 2019 �ൺ 16 �ം 2019 �ൈല 15 �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാട്
1.  5000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ - 2019 �ൺ 20 ന്
2.  7000 �പ�െട പണം പിൻവലി�ൽ - 2019 �ൈല 10 ന്
 2019 �ൺ 15 െല േ��് െമ�ിൽ നി�് ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� ക��ക, 

എ�ിൽ ഇടപാ�ക�െട 12,000 �പ�ം 7,000 �പ ക�ാഷ് പിൻവലി�ലിന് ബാധകമായ 
നിര�ി�� 5 ദിവസെ� ധനകാര� ചാർ�ക�ം കാണി�� �ൈല 15 െല േ��്
 െമ�് കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ആഗ�് 5 അഥവാ േ��് െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക അടയ് േ����്. നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക�� ഏെതാ� േപയ് െമന് �ം, ആദ�ം നി��െട �ടി�ിക�� മിനിമം �ക 
{െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീ�ം ചാർ�ക�ം + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}, പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) എ� �മ�ിലായിരി�ം �ിയർ െച�ക എ�ത് ദയവായി ��ി�ക.  
പലിശ രഹിത �ടി�ിക ചി�റ ബാലൻസിന് െറ േകസിൽ ഒഴിെക, ഇതിൽ ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തലാണ് ഈടാ�ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ��െ� 
േ��് െമ�് തീയതി�തൽ ഈടാ�ം.

 േ��് െമ�് �ടി�ികയിൽ ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��് െമ�ിൽ 
നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം വരാതിരി�ക�ം േ��് െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് 
�ടി�ിക േപയ് െമന് റിന് െറ അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം 
െച�ാൽ, ഇ�രം ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്  2019 
 ജ�വരി 3 �ം 2019 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
1.  2019 ജ�വരി 5 ന് 10,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2.  2019 ജ�വരി 15 ന് 30,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ��കൾ
 2019 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 40,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. േ��്െമ�് �ടി�ികയിൽ 
ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��്െമ�ിൽ നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം 
വരാതിരി�ക�ം േ��്െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് �ടി�ിക േപയ്െമന് റിന് െറ 
അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം െച�ാൽ, ഇ�രം 
ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 എ�ാ മാസ�ം മിനിമം േപയ് െമ�് മാ�ം നട�ിയാൽ തിരി�ട� വർഷ�േളാളം 
നീ�നിൽ�ം, തത്ഫലമായി നി��െട �ടി�ിക ബാലൻസിന്  പലിശ 
അട�െകാ�ിരി�ക�ം െചേ��ിവ�ം.  ഉദാഹരണ�ിന്, 5,000 �പ�െട 
ഇടപാടിന് മിനിമം മാസാ� �ടി�ിക �ക (ഓേരാ മാസ�ം 200 �പ മിനിമം 
�കയായി�്) അട�ാൽ, െമാ�ം �ടി�ിക ��വനായി അട�തീരാൻ 44 മാസം വെര 
എ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 2-ന്
 2019 മാർ�് 3 �ം 2019 ഏ�ിൽ 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  2019 മാർ�് 5 ന് 500 �പ�െട വാർഷിക ഫീസ്
(2)  2019 മാർ�് 5 ന് 90 �പ�െട ബാധകമായ നി�തികൾ
(3)  2019 മാർ�് 15 ന് 6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2019 മാർ�് 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��് 

ക��ക, 6,590 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ഏ�ിൽ 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ഏ�ിൽ 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ മിനിമം അടയ് േ�� �ക 415 �പ, (െമാ�ം �ടി�ിക�െട 5%) + 
ബാധകമായ നി�തിക�ം 2019 ഏ�ിൽ 22 ന് അട��െവ�് ക��ക, െതാ��� 
ദശാംശ�ിേല�് കണ�ാ�ം, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. 

 ഫല�ദമായ നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആയി കണ�ാ�ക, ധനകാര� ചാർജ് 
കണ���ൽ ഇനി�റ�� രീതിയിൽ ആയിരി�ം:

 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 �പ
 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 90 �പ�െട ബാധകമായ 

നി�തിയിൽ: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 �പ
 38 ദിവസേ��� (മാർ�് 15 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 6000 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:  
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 �പ
 11 ദിവസേ��� (ഏ�ിൽ 22 �തൽ െമയ് 2 വെര) 6,175 �പ�െട ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 �പ
 ചാർ� െച� െമാ�ം പലിശ: 373.10 �പ
 2019 ഏ�ിൽ 3 �തൽ 2019 െമയ് 2 വെര കാർഡ് ഉടമ ഒ� ഇടപാ�ം നട��ിെ��് 

ക��ക, �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം 
ചാർ�ക�ം, ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം െമയ് 2 തീയതിയിെല േ��്
 െമ�ിൽ െമാ�ം �ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം. 

 േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടേ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടേ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ്െമന് �ം േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ്െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

 ഉദാഹരണം 4: കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2018 ഡിസംബർ 3-�ം 2019 ജ�വരി 2-�ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  2018 ഡിസംബർ 15 ന് 500 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2)  2018 ഡിസംബർ 20 ന് 600 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2018 ഡിസംബർ 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇ� എ� 

ക��ക, 1100 �പയെട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ജ�വരി 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം, െമാ�ം അടയ് േ�� �ക 1100 �പ. കാർഡ് ഉടമ 2019 ജ�വരി 22 
അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക 
�തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. 

 2019 ജ�വരി 22 ന് കാർഡ് ഉടമ 500 �പ�െട ഭാഗിക േപയ് െമ�് മാ�േമ 
നട��� എ� ക��ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. ഫല�ദമായ 
നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആെണ�് കണ�ാ�ി ധനകാര� ചാർജ് കണ���ൽ 
ഇ�റ�� �കാരമായിരി�ം 

 38 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 15 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 �പ
 33 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 20 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 �പ
 12 ദിവസേ��� (ജ�വരി 22 �തൽ െഫ�വരി 2 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ=52.93 �പ
 2019 െഫ�വരി 3-�ം 2019 മാർ�് 2- �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  652.93 �പ�െട ആരംഭ ബാലൻസ്-2019 െഫ�വരി 3-ന്
2)  1000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ-2019 െഫ�വരി 5-ന്
3)  3000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ- 2019 െഫ�വരി 15-ന് 
 2019 െഫ�വരി 2 െല േ��്െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് 652.93 �പ 

ആെണ�് ക��ക, കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ 
നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ ��വൻ േപയ് െമ�ം െഫ�വരി 15 ഓെട, അഥവാ േപയ് െമ�് െചേ�� 
അവസാന തീയതി��ിൽ െചയ് െത� ക��ക. 3.50% ഫല�ദമായ നിര�ായി 
കണ�ാ�ി, ധനകാര� ചാർജ് കണ����കൾ ഇനി�റ�� �കാരമായിരി�ം:

 12 ദിവസേ��് (െഫ�വരി 3 �തൽ െഫ�വരി 15 വെര) 652.93 ബാലസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ= 9.02 �പ
 �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം, 

ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം മാർ�് 2 തീയതിയിെല േ��്െമ�ിൽ െമാ�ം 
�ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം.

G. ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർ�കൾ
• േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക �ക�് ചാർ�ി�
• 500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 400 �പ
• 1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 750 �പ
• 10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 950 �പ
• 25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 1,100 �പ
• 50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ
 �ടർ�യായി ര�് ൈസ�ി�കളിൽ, അവസാന തീയതി��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക 

�ക (എംഎഡി) അട�ാതി��ാൽ ഒ� ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി  100 
�പ അധികം ഈടാ�ം.

 എംഎഡി �ിയറാ��ത് വെര ഓേരാ േപയ് െമന് റ് ൈസ�ിളി�ം ഈ ചാർജ് 
ഈടാ��ത് �ട�ം.

 ഉദാഹരണം 1- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി- എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2016 ജ�വരി 3 �ം 2016 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  5,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ- 2016 ജ�വരി 5 ന്
(2)  5,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ - 2016 ജ�വരി 15 ന്
 2016 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 10,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 
കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 
 2016 െഫ�വരി 22 നകം കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� മിനിമം �കേയാ അതിൽ 

��തേലാ േപയ് െമ�് െച��ിെ��ിൽ, 750 �പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 
10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� േപയ് െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് േ��്െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2 ന്. 2016 െഫ�വരി 3 
�ം 2016 മാർ�് 2 �ം നട� ഇടപാട്

1.  2000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൾ - 2016 െഫ�വരി 8 ന്
2.  2500 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ 2016 െഫ�വരി 19 ന് 
 2016 െഫ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 4500 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� മാർ�് 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 മാർ�് 22 അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 2016 മാർ�് 22 നകം കാർഡ് ഉടമ ഒ� േപയ്െമന് �ം നട�ിയി�ിെ��ിൽ, 750 
�പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� 
േപയ്െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് െസപ് �ംബർ 3-�ം ഒക് േടാബർ 2-�ം ഇടയിൽ
(1)  9400 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - െസപ്�ംബർ 5-ന്
 െസപ് �ംബർ 2-െല േ��് െമന് റിൽ നി�് �ൻകാല ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��ിൽ, 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� ഒക് േടാബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 9400 �പ െമാ�ം 
�ടി�ികയായി കാണി�ം. കാർഡ് ഉടമ ഈ �ടി�ിക�ായി ഒേ�ാബർ 22-ഓെട, 
അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം 
അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. 
കാർഡ് ഉടമ 9400 �പ�െട �ടി�ിക ഒക് േടാബർ 22-േനാ അതിന് �േ�ാ ��വനാ�ം 
അട��.

 ഇടപാട് നട�ത് ഒക് േടാബർ 3-�ം നവംബർ 2-�ം ഇടയിൽ 
(1)  5000 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 5-ന്
(2)  5000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� നവംബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 10,000 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് ��െ� ൈസ�ിളിൽ നട�ിയ 
ഇടപാടിന് വ�ാപാരിയിൽ നി�� 9400 �പ�െട ഒ� റീഫ�് നവംബർ 10-ന് 
ലഭി��. ഈ റീഫ�് �ക െമാ�ം �ടി�ിക �കയിൽ വകയി��ം. കാർഡ് ഉടമ 
�ടി�ിക�ായി നവംബർ 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. റീഫ�ിൽ നി�് ലഭി�� െ�ഡി�് �ക മിനിമം 
�ടി�ിക �കേയ�ാൾ ��തലായതിനാൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് താമസി�� േപയ്

 െമന് റ് ചാർജ് ഈടാ�ി�.
 ഉദാഹരണം 4- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് ജ�വരി 3-�ം െഫ�വരി 2-�ം ഇട�് 
(1)    4500 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ജ�വരി 5-ന്
(2)   6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ജ�വരി 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� െഫ�വരി 2-െല േ��് െമന് റ് 10,500 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ ൈസ�ിളിൽ ഈടാ�ിയ േപയ് െമന് റ് 
ഡിേസാണർ ഫീസിന് െഫ�വരി 10-ന് 500 �പ�െട ഒ� റീഫ�് ലഭി��. കാർഡ് 
ഉടമ �ടി�ിക�ായി െഫ�വരി 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. എസ് ബി ഐ കാർഡ് �ട�ിെവ� റിേവഴ് സലിൽ 
നി�് ഉളവാ�� െ�ഡി�് �ക, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�. കാർഡ് 
ഉടമ െഫ�വരി 22-േനാ അതി� �േ�ാ മിനിമം �ടി�ിക �കേയാ അതിലധികേമാ 
അട�ിെ��ിൽ, താമസി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി 950 �പ ഈടാ�ം. (10,000 
�പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര 950 �പ). 

H. ഓവർ ലിമി�് ഫീ�കൾ
 ഒ� േസവനസ��താ �ചനയായി, ഇേ�ണൽ േപാളിസി, ഇടപാ�മായി ബ�െ�� 

േയാഗ�ത, ഉപേഭാ� െ�ാൈഫൽ, ഉപേഭാ� സ�തം എ�ിവ�് വിേധയമായി, 
ഓവർലിമി�് ഇടപാ�കൾ�്  എസ്ബിഐ കാർഡ് അംഗീകാരം നൽകിേയ�ാം. 
�ടി�ിക�� �ക െ�ഡി�് പരിധി കവി��െവ�ിൽ, െ�ഡി�് പരിധി കവി�� 
ആദ� ഇടപാട് �ക�െട 2.5% അെ��ിൽ 600 �പ, ഇവയിൽ ഏതാേണാ ഉയർ�ത്, 
അത് ഈടാ��താണ്. എസ്ബിഐ കാർഡ് �മ�� ഏെത�ി�ം ഫീ�കേളാ 
നിര�കേളാ പലിശേയാ കാരണം െ�ഡി�് പരിധി കവി�� സാഹചര��ി�ം ഈ 
ഫീസ് ബാധകമായിരി�ം. ഓേരാ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�ം ഒ� തവണ മാ�േമ 
ഓവർലിമി�് ഫീസ് ഈടാ�. സ��ം െ�ഡി�് കാർഡിൽ ഓവർലിമി�് സൗകര�ം 
ഏർെ���ാൻ  കാർഡ് ഉടമ നൽ�� സ�തം, അേത അ�ൗ�ിന് കീഴി�� 
കാർഡ് ഉടമ�െട ൈകവശ�� എ�ാ െ�ഡി�് കാർ�കളി�ം �സ് �ത സൗകര�ം 
സ�യേമവ  ഏർെ���ം.

I. േപയ് െമ�് നിരസന ഫീ�കൾ
 ഒ� േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസിെ� കാര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് േപയ് െമ�് 

�ക�െട 2% േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസായി ഈടാ�ം, എ�ാൽ മിനിമം ചാർജ് 500 
�പയാണ് 
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J. മ�് ചാർ�കൾ:
• കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ ഫീസ്: 100/- �പ - 250/- �പ (Aurum കാർഡിന് 1,500/- �പ) 
• െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്: 100 �പ 
• വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ്: 3.5% (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ 

കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് മാ�ം) 
 വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഇ��ൻ �പയിേല�് മാ��തി� ഉപേയാഗി�� വിനിമയ 

നിര�് തീ�മാനി��ത് വിസ/മാ�ർകാർഡാണ്, സാഹചര�മ�സരി�്, എസ്ബിഐ 
കാർ�മായി ഇടപാട് തീർ�ാ�ിയ തീയതിയിൽ-അത് ഇടപാട് നട�ിയ അേത തീയതി 
ആയിരി�ണെമ�ി�- അവർ നിയ�ി�� വിനിമയ നിര�ിെന 
അടി�ാനമാ�ിയായിരി�ം ഇത്. വിസ/മാ�ർകാർഡ് പ�ി�, ഇ��ൻ �പയാ�ി 
മാ�ിയ �കയിൽ വിേദശ കറൻസി ഇടപാ� ഫീസ് ബാധകമാ�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, 
ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

• ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി പരിവർ�ന മാർ�്അപ് ഫീസ്: 3.50% (എലീ�്¬ & 
ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
മാ�ം) (1,000 �പയിൽ ��തേലാ അതിന് �ല�േമാ ആയ ഇടപാ�കൾ�് മാ�ം) 
അ�ാരാ� �ല�് ഇ��ൻ കറൻസിയിൽ നട�ിയ, അെ��ിൽ ഇ��യിൽ 
�ിതിെച�� എ�ാൽ വിേദശ�് രജി�ർ െച� വ�ാപാരികളിൽ നട�ിയ എ�ാ 
ഇടപാ�ക�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് 
കറൻസി കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

•  റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് 99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

• എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�ക�െട�ം േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് : 199 �പ

K.  ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ:
 ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ ഓഫർ ഉപേഭാ�ാവിെന മ�് ബാ�് െ�ഡി�് കാർ�ക�െട 

�ടി�ിക എസ്ബിഐ െ�ഡി�് കാർഡിേല�് �ാൻസ്ഫർ െച�ാ�ം ഒ�മിേ�ാ 
ഇഎംഐകളാേയാ തിരി�ട�ാ�ം അ�വദി��

2. *പരിധികൾ
 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ആ�രിക െ�ഡി�് മാനദ�ം 

അടി�ാനമാ�ിയാണ്  കാർഡ് ഉടമക�െട െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം 
നി�യി�ി��ത്  (ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം �ാഥമിക അ�ൗ�് ഉടമക�െട 
അേത പരിധി ആയിരി�ം). കാർഡ് െഡലിവറി സമയ�് ഈ പരിധികൾ കാർഡ് 
ഉടമെയ അറിയി��താണ്. െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം ഓേരാ േ��് െമ�ി�ം 
കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി�ം. സ് േ��് െമ�് �റെ��വി�ി� സമയ�് ലഭ�മായ െ�ഡി�് 
പരിധി (അതായത് ഉപേയാഗി�ാൻ ലഭ�മായ െ�ഡി�് പരിധി) േ��് െമ�ിെ� ഭാഗമായി 
നൽ��താണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച���ം ആ�രിക മാനദ��ൾ 
അടി�ാനമാ�ി കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�കേയാ �റ�കേയാ 
െച���മാണ്. െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ണെമ�് ആവശ��� െ�ഡി�് ഉടമകൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിേനാട് എ�തി ആവശ�െ��ക�ം വ�മാനം ��ാവി�� 
സാ��ിക േരഖകൾ നൽേക��മാണ്. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ തെ� 
�ർ�മായ വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�ം നൽകിയ �തിയ േരഖകൾ 
അടി�ാനമാ�ി�ം കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ിേയ�ാം.

3. *ബി�ിം�ം േ��് െമ�ം
a) ഈ കാലയളവിൽ കാർഡ് സജീവമാെണ�ിൽ, അവസാന േ��് െമ�ി� േശഷം 

കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച� േപയ് െമ�ക�ം കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച� ഇടപാ�ക�ം കാണി�� ഒ� �തിമാസ േ��്
 െമ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമ�് അയ�ം. 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ�കിൽ േരഖകളി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് 
കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഇടപാ�ക�െട ഒ� േ��് െമ�് അയ�കേയാ �ൻ��ി 
നി�യി� തീയതിയിൽ േരഖയി�� ഇെമയിൽ ഐഡിയിേല�് ഇെമയിൽ വഴി സ് േ��്
 െമ�് അയ�കേയാ െച�ം.  

b) െ�ഡി�് കാർഡ് സ് കാർഡ് ഉടമ�് ഒ� റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് സൗകര�ം നൽ��. 
സ് േ��് െമ�ിൽ �ി� െച� അടയ് േ�� മിനിമം �ക മാ�ം അട�ാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
തിരെ���ാം. േ��് െമ�ിൽ തെ� �ി� െച�ി�� അടയ് േ�� തീയതി�കം 
ഇ�രം േപയ് െമ�് നടേ���മാണ്. ബാലൻ�ടി�ിക �ടർ�� 

 േ��്െമന് �കളിേല�് �േ�ാ� െകാ�േപാകാ��താണ്. െമാ�ം അടയ് േ�� 
�കേയാ അടയ് േ�� മിനിമം �ക�്  �കളി�� �ക�െട എ� ഭാഗേമാ അട�ാൻ 
കാർഡ് ഉടമ�് തിരെ���ാ���മാണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധിയിൽ 
കവി� �ടി�ികേയാെടാ�ം, ��െ� േ��് െമ�കളിൽ അട�ാ� മിനിമം �ക 
കാർഡ് ഉടമ�െട നിലവിെല അടയ് േ�� മിനിമം �കയിേല�് േചർ�ം.

 െമാ�ം അടയ് േ�� �ക�െട 5 ശതമാനേമാ 200 �പേയാ ആയിരി�ം (ഏതാേണാ 
വ�ത്) അടയ് േ�� മിനിമം �ക, �ടാെത ബാധകമായ നി�തിക�ം ഇഎംഐ�ം 
(ഇഎംഐ ഉ� ഉൽ����െട കാര��ിൽ മാ�ം). ക�ാഷ് പരിധിേയാ െ�ഡി�് 
പരിധിേയാ അധികമായാൽ ഓവർ ലിമി�് (ഒവിഎൽ) �ക എംഎഡി (അടയ് േ�� 
മിനിമം �ക) യിൽ ഉൾെ����താണ്. പഴയ േ��് െമ�കളിെല ഏെത�ി�ം 
അട�ാ� മിനിമം �ക ഉെ��ിൽ അ�ം അടയ് േ�� മിനിമം �കയിൽ 
ഉൾെ����താണ്. 

c) കാർഡ് �ടി�ികയിേല�് നട�ിയ േപയ് െമ�കൾ ലഭി�തായി �ടർ�� േ��്
 െമ�കളിൽ കാണി��താണ്. ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് സംബ�ിേ�ാ 
നി�തിക�മായി ബ�െ��� മേ�െത�ി�ം കാര�ം സംബ�ിേ�ാ ഉ� എ� 
തർ��ം േ��് െമ�് �റെ��വി�� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ൾ�കം െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇഷ� െച�വെര അറിയി�ിരിേ��താണ്

d) കാർഡ് ഉടമ�െട കാർഡ് �ടി�ിക�് ലഭി�� േപയ് െമന് �കൾ വകയി���ത്, 
�ടി�ിക�� മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 
ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് 

അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ 
ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് 
എ� �മ�ിലാണ്. 

 ആവശ�മായ ജിഎസ്ടി കം�യിൻ�കൾ എ��ാൻ െ�ഡി�് ഇഷ� െച�വെര 
�ാ�മാ��തിന് �ത��ം കാേലാചിത�മായ വിവര�ൾ നൽകാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
ഉ�രവാദി���്, ഇത് െ�ഡി�് കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ നിർമി� സൈ�ക�െട 
ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് എ��ാൻ കാർഡ് ഉടമെയ �ാ�മാ�ം. കാർഡ് ഉടമ 
നൽ�� െത�ായ വിവരം �ലം അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ�െട ഭാഗ� നി�� 
ഏെത�ി�ം ���ികേളാ വീ�കേളാ �ലം കാർഡ് ഉടമ�് ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് 
ന�മാ�കേയാ അെ��ിൽ ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് ലഭി��തിന് കാലതാമസം 
വരികേയാ െച�ാൽ കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ ഉ�രവാദിയായിരി�ി�.

e) താെഴ െകാ�� ഏത് രീതിയി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ിേല�� േപയ് െമ�കൾ 
ആകാ��താണ്:

 www.sbicard.com േല�് േലാഗിൻ െച�ക�ം െന�് ബാ�ിങ് അെ��ിൽ നി��െട 
എസ്ബിഐ എടിഎം കം െഡബി�് കാർഡ് �േഖന േപയ്െമ�് നട�ാൻ േപയ് െന�് 
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി��തി�െട.

 േ��് െമ�ിെ� പിറകിൽ നൽകിയിരി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് െചേ�ാ 
�ാഫ്േ�ാ അയ��ത് വഴി.  

 നി��െട നഗര�ി��േതാ േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട ഏെത�ി�ം നി�� 
�ാ�ി��േതാ ആയ എസ്ബിഐ കാർഡ് േ�ാ�് േബാക് സിൽ െചേ�ാ �ാഫ്േ�ാ 
ഇ��ത് വഴി.

 െച�്/�ാഫ്�് "എസ്ബിഐ കാർഡ്  ന�ർ xxxxxxxxxxxxxxxx" േല�് 
അട�ാനാ��തായിരി�ണം.

 എൻഎസിഎ�് (NACH): ചില തിരെ��� നഗര�ളിൽ നാഷണൽ ഓേ�ാമാ�ഡ് 
�ിയറിംഗ് ഹൗസ് (എൻഎസിഎ�്) വഴി േപയ് െമ�കൾ നട�ാ��താണ്.

f) ബിൽ �ടി�ിക�െട േപയ്െമ�കൾ നട��തിന് വിവിധ രീതികൾ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  വാ�ാനം െച��. അവ �തിമാസ േ��് െമ�ിെ� പിൻഭാഗ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  െവബ് ൈസ�ി�ം വിവരി�ി��്.

 കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് ൈക��� ഏത് �ൻ�ർ �ക�ം ഭാവിയിെല 
െചലവഴി��കളിേല�� �ൻ�ർ �കയായി കണ�ാ��താണ്. അത് ഏെത�ി�ം 
ചാർ�കൾ/ഫീ�കൾ�ായി വകയി���ത�.

g) ബി�ിംഗ് തർ��ൾ: ഇടപാ� തീയതി�െട 25 ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമ 
െപാ��േ��കൾ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി�ക�ം അത് ശരിയാണ് 

j)  ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം റിേവഴ് സ് െച��ത് ഉൾെ�െട��, SBI കാർഡ് ആരംഭി�� 
റിേവഴ് സ�കൾ, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�, അത് ഇേ�ാഴെ� 
ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�� െ�ഡി�ായി പരിഗണി�ം.

 �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� തീയതികള�ില്  �ാബല��ിലായ റീഫ�് 
െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് ഉളവാ�� ഏെതാ� 
െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് നടേ�� തീയതി�് 
��് െ�ഡി�് െച�കയാെണ�ിൽ, ആ �ക േപയ് െമന് റായി പരിഗണി�ം.

 നിലവിെല ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� ഇടപാ�ക�െട �ാബല��ി�� 
തീയതിയി�� റീഫ�് െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് 
ഉളവാ�� ഏെതാ� െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് 
നടേ�� തീയതി�് ��ാണ് െ�ഡി�് െചയ് തെത�ിൽ േപാ�ം ആ �ക േപയ് െമന്
 റായി പരിഗണി�ി�.

k) എസ്എംഎ & എൻപിഎ
•  �േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ'): 
 െറ�േല�റി ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിെ� ഭാഗമായി, ഒ� ഉപ-അസ�് വിഭാഗം 

��ി�് അ�ൗ�ിെല �ാരംഭ സ�ർ�ം തിരി�റിേയ� ആവശ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡിന് ഉ�്, താെഴ�� പ�ികയിൽ നൽകിയിരി��ത് �കാരം ��് 
ഉപവിഭാഗ�ൾെ�ാ�ം '�േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ') ആണ് ഈ 
ഉപ-അസ�് വിഭാഗം. െ�ഡി�് കാർ�കൾ "റിേവാൾവിംഗ് സൗകര��ൾ ഒഴിെക�� 
വായ്പകൾ" ആയി കണ�ാ��.

   

െഡബി�് െച� പണം നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ SBI കാർഡ് തിരി�് 
നൽ��ിെ��ിൽ ബാധകമായ േക�കളിൽ, പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ സംബ�ി�് 
കാർഡ് െന�് വർ�കളിൽ നി�് ലഭി�� അ�രം �ിരീകരണ�ിന്
 െറ/വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ, േമൽ�റ� സർ�ലറിെല വ�വ�കൾ 
�കാരം ഉപേഭാ�ാവിന് ന�പരിഹാരം നൽ��തായിരി�ം.

4. *  തിരി�ടവിൽ വ��� വീ�
 തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയാൽ, കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഏ� �ടി�ിക�ം 

തീർ�ാ��തിന് േവ�ി തപാൽ, ഫാക് സ്, െടലേഫാൺ, ഇെമയിൽ, എസ്എംഎസ്, 
�ടാെത/അെ��ിൽ ഓർ�െ���ാ�ം �ടർനടപടികെള��ാ�ം �ടി�ിക 
പിരിെ���ാ�ം ��ാം ക�ിെയ നിേയാഗി�ക എ�ീ മാർ��ളി�െട കാർഡ് 
ഉടമ�് കാലാകാല�ളിൽ �ടി�ിക അട�വാൻ ഓർ�െ����കൾ 
അയ��താണ്. അ�െന നിേയാഗി�െ��� ഏെതാ� ��ാം ക�ി�ം കടംപിരിവ് 
സംബ�ി� എ�ാ െപ�മാ�����ം �ർ�മായി പാലി�ിരിേ��താണ്.

 ആർബിഐ യിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് രജിസ് േ�ഷൻ കര�മാ�ിയി���ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ� അംഗമായിരി�ക�ം െച�� ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� വീ� �ാ�സ് 
റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��്, കാർഡ് ഉടമ�് ഞ�ൾ േനാ�ീസ് നൽ��താണ്. ഒ� 
കാർഡ് ഉടമ തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയതായി റിേ�ാർ�് െച�െ��തിന് േശഷം തെ� 
�ടി�ികകൾ തീർ�കയാെണ�ിൽ, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നിയിൽ നി�ം �ടി�ിക�ാരൻ �ാ�സ് പിൻവലി��താണ് 
എ� കാര��ം ��ി�ക. ഇ�രം മാ��ൾ ഉപേഭാ�ാവിെ� െ�ഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ 
�തിഫലി�ാൻ 45-60 ദിവസ�ൾ എ�േ��ം.

 െ�ഡി�് കാർഡ് സൗകര��െള നിയ�ി�� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം 
സ�ിെമ�റി/ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം ബാധകമായിരി�ം. 

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, കാർഡ് ഉടമ�െട ഡാ� ഓേരാ മാസ�ം നിർ�ി� 
േഫാർമാ�ിൽ ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് സമർ�ി��. സമർ�ി�� 
ഡാ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി 30 ദിവസ�ി��ിൽ അവ�െട 
െസർവറിേല�് അപ് േലാഡ്  െച��താണ്.

 കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� െമാ�ം �ടി�ിക, �ാബല��ി���ം എ�ാൽ കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ ഇനി�ം ചാർജ് െച�ാ��മായ ചാർ�കൾ ഉൾെ�െട, �ാഥമിക 
കാർഡ് ഉടമ പാ�രാ�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�ാൽ െപെ��് അടയ്
 േ��താ���ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് �ർ�മായി അടയ് േ���മാണ്, 
അേതാെടാ�ം കാർഡ് അ�ൗ�് ഉടൻതെ� റ�ാ�െ����മാണ്. �ാഥമിക കാർഡ് 

ഉടമ�െട സ��ിൽ നി�ായിരി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ി�� �ടി�ിക തീർ�വാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ എ�ാ െചല�കൾ�ം, ലീഗൽ ഫീ�ം ഈ �ടി�ിക 
തിരി�പിടി�വാൻ വ� െചല�ക�ം അട�ം, ഉപേയാഗിേ��ത്. �ടി�ിക അടവ് 
തീർ�ാകാ�ിടേ�ാളം, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് നിലവി�� നിര�് െവ�് 
ധനകാര� ചാർജ് ഈടാ��ത് �ടരാൻ അവകാശ��ായിരി�ം.

5. കാർഡ് ഉടമ�ത അവസാനി�ി��ം റ�ാ��ം
a) എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് എ�തി അറിയി�ിേ�ാ, എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് 

ൈലനിൽ വിളിേ�ാ, ഒ�ം കാർഡ്(കൾ) േകാേണാ�േകാൺ �റി�് കാർഡ് ഉടമ�് ഏ� 
സമയ�ം കരാർ അവസാനി�ി�ാ��താണ്. ആഡ് ഓൺ കാർ�കൾ ഉൾെ�െട 
എ�ാ കാർ�ക�ം എ�� അേപ� െകാ��് അവസാനി�ി�ാ��താണ്. 
സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ ഒ� കാർഡ് ഉടമ�് െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ് ഉെ��ിൽ, അ�രം െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �ക�െട �ല� �ല�ം 
സ�യേമവ േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, �ടാെത മെ��ാ 
�ടി�ികകൾ�െമാ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്. കാർഡ് 
അ�ൗ�ിേല�� എ�ാ �ടി�ിക�ം അട�കഴി�ാൽ അവസാനി�ി�ൽ 
�ാബല��ിൽ വ�ം. വാർഷിക, േച��തി��, ���ൽ ഫീ�കൾ 
ആ�പാതികാടി�ാന�ിൽ തിരി�് നൽ��ത�.

 ഉദാഹരണം - സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാ�� െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ്: -1000

 സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ, -1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് ബാലൻസ് 
സ�യേമവ 250 �പ�െട േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, അതായത് 
1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �കൾ   X ഓേരാ റിവാർഡ് േപായിന് റി�ം 0.25 �പ 
(ഈ പരിവർ�ന �ല�ം വ�ത�� കാർഡ് വാരിയന് �കൾ�് വ�ത�ാസെ�ടാം). ഈ �ക 
കാർ ഡ് ഉടമാ  അ�ൗ�ിൽ നി�് ഈടാ�ം, �ടാെത മെ��ാ �ടി�ികകൾ �െമാ�ം 
കാർ ഡ്  ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്.

 കാർഡ് ഉടമ�് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�ാൻ ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ 
എ�താ��താണ് - closurerequest@sbicard.com

b)   ബിസിനസ് അെ��ിൽ �ര�ാ കാരണ�ൾ �ടാെത/അെ��ിൽ നിയമനിർവഹണ 
ഏജൻസി �ടാെത/അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം സർ�ാർ അേതാറി�ി�െട അഭ�ർ�ന 
�കാരം �ടാെത/അെ��ിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ി�ം അതിെ� 
ഉപേഭാ�ാവി�ം ബാധകമാ�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം കീഴിൽ 
അനിവാര�മാെണ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ന�ായമാ�ം വിശ�സി��െവ�ിൽ 
കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�ിെ� ഉപേയാഗം ഏ� സമയ�ം �ൻ��ി അറിയി�ാെത 

തെ� എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിയ�ി�കേയാ അവസാനി�ി�കേയാ 
താൽ�ാലികമായി നിർ�കേയാ െച�ാം.

 കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� േപയ് െമ�ിൽ വീ� വ��കേയാ നീ�ിയ െ�ഡി�് പരിധി 
കവി�കേയാ െച�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െ�ഡി�് കാർഡിെല സൗകര�ം 
താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ാനാ�ം. കരാർ അവസാനി�തി� േശഷേമാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ിരി�� സമയേ�ാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗി��ത്.  

c) ഇ�രം ഒ� സാഹചര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ (എെത�ി�ം തിരി�ട� വീ�േ�ാ നിയമം 
അ�ശാസി�� േനാ�ീസിേനാ വിേധയമായി) ഉടൻ തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അ�ൗ�ിെല െമാ�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് അടയ്
 േ����്. എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ�വെര അ�ൗ�ിൽ ചാർ� െച�ാ� �കക�ം 
ഉൾെ�െട ഈ കരാറിന് കീഴിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അടയ് േ�� എ�ാ 
�കക�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഇ�ര�ിൽ അടയ് േ�� എ�ാ �കക�ം കാർഡ് ഉടമ 
അട��� വെര കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�തായി പരിഗണി�ി�.

d) െ�ഡി�് കാർഡ് ഒ� വർഷ�ിേലെറയായി ഉപേയാഗി�ി�ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമെയ 
അറിയി� േശഷം കാർഡ് േ�ാസ് െച��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 30 
ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് മ�പടി ലഭി��ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ 
എ�ാ �ടി�ികക�ം അട�േ�ാൾ കാർഡ് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച��തായിരി�ം.

6.  കാർഡ് ന�ം/േമാഷണം/��പേയാഗം
a) �ാഥമിക െ�ഡി�് കാർേഡാ ഏെത�ി�ം അധിക െ�ഡി�് കാർേഡാ എവിെട 

െവെ��് അറിയാെത വരികേയാ, ന�െ��കേയാ, േമാ�ി�െ��കേയാ 
വി�തമാ�െ��കേയാ യഥാസമയം ലഭി�ാതിരി�കേയാ കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�മതിയി�ാെത െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��െവ�് സംശയി�കേയാ 
െച�ാൽ കാർഡ് ഉടമ എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലനിൽ എ��ം േവഗം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന ബ�െ�ടണം. ഒ� കാർഡ് ന�െ��തായി റിേ�ാർ�് 
െച� േശഷം കാർഡ് ഉടമ അത് കെ��ിയാൽ അത് ഒ� സാഹചര��ി�ം 
ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�. മാ�മ�, കാർഡ് ഉടമ ആ കാർഡ് േകാേണാട് േകാൺ 
പ�തിയായി �റി�ക�ം േവണം.  

· ഐവിആർ വഴിേയാ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ായ www.sbicard.com �േഖനേയാ 
എസ്എംഎസ് േസവന�ി�െടേയാ കാർഡ് ഉടമ�് തൽ�ണം കാർഡ് േ�ാ�് 
െച�ാനാ�ം.

· നി��െട ന�െ��/േമാ�ി�െ�� കാർഡ് എസ്എംഎസ് വഴി േ�ാ�് െച�ാൻ 
നി��െട രജി�ർ െച� െമാൈബൽ ന�റിൽ നി�് 5676791 േല�് BLOCK XXXX 

എ�് എസ്എംഎസ് െച�ക. (XXXX = നി��െട കാർഡ് ന�റിെ� അവസാന 4 
അ��ൾ). നി�ൾ അഭ�ർ�ന നട�ി 5 മി��ി��ിൽ നി�ൾ�് ഒ� 
�ിരീകരണ എസ്എംഎസ് ലഭി��ിെ��ിൽ കാർഡ് േ�ാ�െച�െ��തായി 
പരിഗണി��ത്. നി��െട കാർഡ് െപെ��് േ�ാ� െച��തി�ം ��പേയാഗം 
ഒഴിവാ��തി�ം െഹൽപ് ൈലനിൽ വിളി�ക.

 നഷ് ടെ��ത്/േമാഷണം/അനധി�ത ഇടപാ�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ്
 �് ഈ സമർ�ിത െഹൽ�് ൈലൻ ന�റിൽ ബ�െ�ടാം -18605003000.

 നഷ് ടെ�� കാർഡ് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ് �് ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ 
ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ് – lostcard@sbicard.com

b) കാർഡ് ന�ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��് കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ നട�ിയ ഏെത�ി�ം ഇടപാ�ക�െട കാര��ിൽ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് ബാധ�തേയാ ഉ�രവാദിത�േമാ ഉ�ായിരി��ത�, 
കാർഡ് ഉടമ ഇതിന് പരി�ർ�മാ�ം ബാധ��നായിരി�ം. കാർഡ് ന�േമാ 
േമാഷണേമാ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി��േതാ� �െട കാർഡ് ഉടമ 
െ�ഡി�് കാർഡ്(കൾ) േമാ�ി�െ��ാൽ അത് േപാലീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ക�ം എഫ്
 ഐആർ സമർ�ി�ക�ം േവണം. കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ഒ� അധിക 
കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ആെര�ി�ം കാർേഡാ പിേ�ാ കര�മാ�ി 
��പേയാഗം െച�ാൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. 

c) ഉപേഭാ� പരിര�- അനധി�ത ഇലേ�ാണിക് ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കളിൽ 
ഉപേഭാ�ാ��െട ബാധ�ത പരിമിതിെ���ൽ സംബ�ി� 2017 �ൈല 06-െല 
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��(ആർബിഐ) ഉ�രവ് �കാരം, അനധി�ത െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ�� ഉപേഭാ� പരിര� ഉറ�ാ��തിന് ഒ� നയം 
�പകൽപന െച�ി��്. "ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാര നയം" എ�തിന് കീഴിൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ ഇത് അപ് േഡ�്  െച�ി��്. 
ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� സമീപന�ിെല �താര�ത, ന�ായ��ത എ�ീ തത��െള 
അടി�ാനമാ�ി��താണ് ഈ നയം

d) കാർഡ് ഉടമ വ�നാപരമായി �വർ�ി�ി�െ��ിൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് 
ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. വിേവക�ർ�മായ �� നൽകാെതയാണ് കാർഡ് ഉടമ 
�വർ�ി��െത�ിൽ, സംഭവി� എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ�് 
ബാധ�ത��ാേയ�ം. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ വ��മാ�ിയി�� �ര�ാ 
മാനദ��ൾ പി�ടരാൻ കാർഡ് ഉടമ പരാജയെ��ാൽ ഇത് ബാധകമാേയ�ാം. 

e) കാർഡ് ഉടമേയാേടാ ഏെത�ി�ം അധിക കാർഡ് ഉടമേയാേടാ അേന�ഷി�ാെത തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, ഒ� കാർഡിെ�േയാ പി�ിെ�േയാ ന�ം, േമാഷണം, 

��പേയാഗം എ�ിവെയ �റി�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ �സ�െമ�് ക��� 
ഏെതാ� വിവര�ം േപാലീസിേനാ മ�് �സ� അധികാരികൾേ�ാ നൽകിേയ�ാം.  

f) നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെല െമാൈബൽ ന�ർ ഉൾെ�െട�� 
ബ�െ�ടാ�� വിവര�ളിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ സി��ിെല നി��െട 
�തിയ�ം ����മായ ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ളിൽ �ചി�ി�ിരി�ണം. 
നി��െട െമാൈബൽ ന�ർ അട��� നിലവിെല ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ 
ഞ��െട േരഖകളിൽ അപ് േഡ�് െച�ണെമ�് �പാർശ െച��.

g) ''എസ്ബിഐ കാർഡ്  ചില കാർ�കളിൽ േകാം�ിെമ�റി ന�െ��/േമാ�ി�െ�� 
കാർഡ് ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് 
ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�േഡാ അെ��ിൽ കാലാകാല�ളിൽ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  തീ�മാനി�� ഏെത�ി�ം ഇൻ�റൻസ് ക�നിേയാ ആകാം പറയെ�� 
ഇൻ�റൻസ് നൽ��ത്. ഇ�ാര��ി�� ഏത് െ�യിം തീർ�ാ�ലി�ം 
ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ഉ�രവാദിയായിരി�ം, 
െ�യിം തീർ�ാ�ൽ കാരണമായി ഉയർ� ഒ� തർ��ി�ം എസ്ബിഐ കാർഡ്
 ഉ�രവാദിേയ ആയിരി�ി�. ഇൻ�റൻസ് നിബ�നക�ം വ�വ�ക�മായി 
ബ�െ�� ��തൽ വിവര�ൾ�് െവൽകം കി�ിെല േ�ാഷർ പരിേശാധി�ാേനാ 
www.sbicard.com റഫർ െച�ാേനാ നിർേദശി��.''

(h) ചില െ�ഡി�് കാർ�കളിൽ എസ്ബിഐ കാർഡ് േകാം�ിെമന് ററി എയർ ആ�ിഡന് റ് 
/ വ��ിഗത അപകട ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ��ത ഇൻ�റൻസ് 
ഒ� ��ാം ക�ി ഇൻ�റൻസ് ക�നിയാണ് നൽ��ത്. ഇ�മായി ബ�െ�� ഏത് 
െ�യിം െസ�ിൽെമന് റി��� ഉ�രവാദി���ം ��ത ക�ി�ാണ്. െ�യിം 
െസ�ിൽെമന് റ് �ലം ഉ�ാ�� ഒ� തർ��ൾ�ം എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ഉ�രവാദിയായിരി�ി�. എസ്ബിഐ കാർഡിന്, ഇൻ�റൻസ് ഇഷ� െച�� 
ക�ിെയ �ൻ��ി അറിയി�് നൽകാെത മാ�ാ��താണ്.

 ഇേ�ാ�� ഇൻ�റൻസ് ക�നി: ഒറിെയൻ്റൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ്.
7. െവളിെ���ൽ
 ഇ��ൻ ധനകാര� വ�വ��െട �വർ�ന�മത�ം �ിരത�ം 

െമ�െ����തിനാ�� ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിെ��ം റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് 
ഇ���െട�ം (ആർബിഐ) ഒ� സംരംഭമാണ് െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി. 
ബാ�ക�ം ധനകാര� �ാപന��ം ത�ിൽ വിവര�ൾ ൈകമാ��തിന് 
ഫല�ദമായ ഒ� സംവിധാനം �ദാനം െച�ാ�ം അ�വഴി വിവിധ �ാപന�ളിൽ 
നി�് മിക� െ�ഡി�് വ�വ�കൾ േനടാൻ കാർഡ് ഉടമകെള �ാ�രാ�ാ��� 
റിസർവ് ബാ�ിെ� �മ��െട ഭാഗമായാണിത്.

 ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് (ആർബിഐയിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് 
രജിസ് േ�ഷൻ േനടിയി��ത്) കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��. 

 കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� േരഖക�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 45-60 ദിവസ�ൾ��ിൽ ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻേഫാർേമഷൻ ക�നി�് നൽ�ം.

 ഒ� തർ���ായാൽ കാർഡ് ഉടമെയ �ടി�ിക�ാരനായി റിേ�ാർ�് െച��തി� 
��് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടികളിൽ ഉചിതമായ േഭദഗതികൾ 
വ��ം. എ�ി��ാ�ം ഇ�രം െവളിെ���ൽ/വിവരം �സി�െ���ൽ 
ഇ�െന ഉയർ�വ� തർ��ൾ അേന�ഷി�ാ�ം തീർ�ാ�ാ�ം ലഭി�� 
സമയെ� ആ�യി�ിരി�െമ��ം ��ിേ��താണ്. 

 കാർഡ് അ�ൗ�ക�െട ശരിയായ �വർ�നം, �ിരീകരണം, മ� അഡ്മിനിസ്
 േ��ീവ് േസവന�ൾ എ�ിവ�ായി ധനകാര� �ാപനം, െതാഴി�ടമ, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�മായി കരാറിേലർെ��ിരി�� ��ാം ക�ികൾ 
എ�ിവർ�് േപയ് െമ�ിെല വീ� ഉൾെ�െട�� കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��.

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� അെ��ിൽ അതിെ� ��് ക�നികൾ, സബ്
 സിഡിയറികൾ, അഫിലിേയ�കൾ �ടാെത/അെ��ിൽ അേസാസിേയ�കൾ 
എ�ിവ�െട വിവിധ ഉൽ����ം േസവന��ം വിപണനം െച��തി�ം വാ�ാനം 
െച��തി�മായി എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ഏെത�ി�ം േപര�്, സബ്
 സിഡിയറി, അഫിലിേയ�്  അെ��ിൽ അേസാസിേയ�് എ�ിവ�മാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിേ��ാം.

 എസ്ബിഐ കാർഡിെ� ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്.

�ധാന െറ�േല�റി വിവര�ൾ  
- ഇ��യി�ം വിേദശ�ം ഉപേയാഗി��തിന് കാർഡ് സാ�വാണ്. എ�ി��ാ�ം, 

േന�ാളി�ം ��ാനി�ം വിേദശ കറൻസി ഇടപാ�കൾ നട��തിന് ഇത് 
സാ�ത��ത�.

- ഇ���് �റ�് ഇടപാട് നട��തി�� കാർഡിെ� ഉപേയാഗം ആർബിഐ�െട 
എക് സ് േച�് കൺേ�ാൾ െറ�േലഷൻ�ം േഫാറിൻ എക് സ് േച�് മാേനജ് െമ�് 
ആ�്, 1999-ഉം ഉൾെ�െട�� ബാധകമായ നിയമ�ൾ �്അ��തമായിരി�ണം. 
ഇ�ർെന�്േ�ഡിംഗ് േപാർ��കളി�െട�� വിേദശനാണ� വ�ാപാരം അ�വദനീയമ�.  
എെ��ി�ം ലംഘന�ൾ ഉ�ാ�കേയാ ഇവ പാലി��തിൽ പരാജയെ��കേയാ 

െച�ാൽ, ശി�ാനടപടികൾ�് നി�ൾ വിേധയരാകാം. നി��െട വിേദശ വിനിമയ 
അർഹതെയ സംബ�ി�് നി��െട അംഗീ�ത ഡീല�മായി (എഡി) ബ�െ��ക.

- െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് എെ��ി�ം െ�ഡി�് ബാലൻസ് 
ഉെ��ിൽ, ഈ െ�ഡി�് ബാലൻസ് നി�ൾ�് തിരി� തരാൻ എസ്ബിഐ കാർഡിന്
  അവകാശ��്.

- വിേദശ �ാപന�ളിൽ നിേ�പം നട�കേയാ വിേദശ �ാപന�ൾ 
�ാപി�കേയാ േപാ�� �ലധന അ�ൗ�് ഇടപാ�കൾ�ായി പണമട�ാൻ/േപയ്
 െമ�കൾ നട�ാൻ ദയവായി െ�ഡി�് കാർ�കൾ ഉപേയാഗി��ത്. കാരണം, 
റിസർവ് ബാ�ിെ� മാ�ർ നിർേദശം - വിേദശെ� സം�� 
സംരംഭ�ിെല/�ർ�മാ�ം ഉടമ�തയി�� സബ് സിഡിയറിെല താമസ�ാ�െട 
േനരി�� നിേ�പം എ�തി� കീഴിൽ ഇ�രം ധനനിേ�പ മാർഗം അ�വദനീയമ�.

- ആർബിഐ മാ�ർ സർ�ലർ-താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� 
പലവക പണമട��കൾ സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ അ�സരി�്, േലാ�റി 
ടി��കൾ, ബഹിഷ് �ത/നിേരാധിത മാസികകൾ, �ട�ിയ നിേരാധിത ഇന�ൾ 
വാ��തി�ം �താ��ളിൽ പെ���ൽ, േകാൾ-ബാ�് േസവന�ൾ�് 
പണമട�ൽ േപാെല��വ�ം െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��ത് 
നിേരാധി�ിരി��. കാരണം അ�രം ഇന�ൾ�ായി/�വർ�ന�ൾ�ായി 
വിേദശനാണ�ം പിൻവലി��ത് അ�വദനീയമ�. ��തൽ വിവര�ൾ�ായി 
താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� പലവക പണമട��കൾ 
സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ പരിേശാധി�ക.

െ�ഡി�് കാർഡിെ� 
േപര്

 വാർഷിക ഫീസ് 
(�പ)

���ൽ ഫീസ് (�പ)

പി.എസ്.ബി 
എസ്ബിഐ കാർഡ് 

എൈല�്

പി.എസ്.ബി സി��ി 
േസവ് എസ്ബിഐ 

കാർഡ്

പി.എസ്.ബി 
എസ്ബിഐ കാർഡ് 

ൈ�ം

2,999

499
499 (��െ� വർഷം 1 ല�േമാ 

അതിൽ ��തേലാ വാർഷിക െചലവ് 
െച�തിന് േമല്  ഒഴിവാ�ി)

499
499 (��െ� വർഷം 1 ല�േമാ 

അതിൽ ��തേലാ വാർഷിക െചലവ് 
െച�തിന് േമല്  ഒഴിവാ�ി)

4,999
4,999 (��െ� വർഷം 10 ല�േമാ 
അതിൽ ��തേലാ വാർഷിക െചലവ് 

െച�തിന് േമല്  ഒഴിവാ�ി)

4,999
4,999 (��െ� വർഷം 10 ല�േമാ 
അതിൽ ��തേലാ വാർഷിക െചലവ് 

െച�തിന് േമല്  ഒഴിവാ�ി)

2,999 (��െ� വർഷം 3 ല�േമാ 
അതിൽ ��തേലാ വാർഷിക െചലവ് 

െച�തിന് േമല്  ഒഴിവാ�ി)

2,999 (��െ� വർഷം 3 ല�േമാ 
അതിൽ ��തേലാ വാർഷിക െചലവ് 

െച�തിന് േമല്  ഒഴിവാ�ി)

�േ�ാ ബാ�് സി��ി 
േസവ് എസ്ബിഐ 

കാർഡ്
�േ�ാ ബാ�് 

എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ൈ�ം

�േ�ാ ബാ�് 
എസ്ബിഐ കാർഡ് 

എൈല�്

2,999



 എസ്എംഎ�െട �ാസിഫിേ�ഷൻ സംബ�ി� ഉദാഹരണം:
 ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, �ടാെത ഈ തീയതി�് ��് 'അടേ�� �റ� �ക 
('എംഎഡി') ലഭി�ി�മിെ��ിൽ, അവസാന തീയതി�് േശഷം, അ�ൗ�ിെന എസ്എംഎ – 0 
ആയി പരാമർശി�ം.
പിഡിഡിയിൽ നി�് 30 ദിവസ�ിന�റം അതായത് 2021 ഏ�ിൽ 30-ന് അ�റം 
അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ-1 ആയി ടാഗ് 
െച�െ��ം.
സമാനമായി, പിഡിഡിയിൽ നി�് 60 ദിവസ�ിന�റം, അതായത് 2021 െമയ് 30-ന് 
അ�റം, അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ - 2 
ആയി ടാഗ് െച�െ��ം.

• നി�ിയ ആ�ി ('എൻപിഎ'):
 േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി���േപാെല അടേ�� മിനിമം �ക, േ��് െമ�ിൽ 

�ചി�ി�ിരി�� പിഡിഡിയിൽ നി�് െതാ�റ് (90) ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�മായി 
അട�ിെ��ിൽ, ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് നിഷ് �ിയ അസ�് ('എൻപിഎ') ആയി 
പരിഗണി�ം.
�ടാെത, ഒ� െസ�ിൽെമ�് അെ��ിൽ �നർ�പീകരണ �മീകരണം 
�േയാജനെ���ിയി�� ഏെതാ� അ�ൗ�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം. പലിശ 
�ടി�ിക�ം �ത�ം ��വനായി അടയ് ���വെര ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി 
തരംതിരി�ത് �ട�ം. െസ�ിൽെമ�ം �നർ�പീകരി� അ�ൗ�ക�ം ഒ� 
നവീകരണ�ിന് േയാഗ�മ�. അവസാനമായി, ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് 
എസ്ബിഐ കാർഡിെല എൻപിഎ എ�് ടാഗ് െച� ഒ� െ�ഡി�് കാർെഡ�ി�ം 
ഉെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെ� എ�ാ കാർ�ക�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം.

  ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി തരംതിരി��തി�� ഉദാഹരണം:
  ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി�� �കാര�� അടേ�� 
�റ� �ക പിഡിഡിയിൽ നി�് 90 ദിവസ�ി��ിൽ അതായത് 2021 �ൺ 
29-��ിൽ ഉപേഭാ�ാവ് �ർ�മാ�ം അട�ി�മിെ��ിൽ, വായ്പ നൽ��വർ 
െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി കണ�ാ�ം.

l)  േടൺ എറൗ�് ൈടം (TAT) ഏകീകരി��ം അംഗീ�ത േപയ് െമന് റ് സംവിധാന�ൾ 
�േഖന�� പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ�� ഉപേഭാ� ന�പരിഹാര�ം സംബ�ി� 
2019 െസ�ംബർ 20-െല RBI സർ�ലർ അ�സരി�്, പരാജയെ�� ഇടപാട് കാരണം 

എ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�ിെ��ിൽ േ��് െമ�ിെല 
��വൻ ഉ�ട��ം ശരിയാെണ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇത് അംഗീകരി�താെണ�ം 
കണ�ാ��താണ്. ഇ�രം വിവരം ലഭി�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
താൽ�ാലികമായി ചാർജ് പിൻവലി�ാം. �ടർ�� അേന�ഷണ�ൾ 
�ർ�ിയായതി� േശഷം ഇത് കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിെല ബാധ�തയാെണ�ിൽ 
�ടർ�� േ��് െമ�ിൽ ചാർജ് �നഃ�ാപി�െ��ം. 

h)  ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാരം: േമൽനടപടി�� എ�ാ പരാതിക�ം േനാഡൽ 
ഓഫീസർ, പിഒ ബാഗ് 28 - ജിപിഒ, ന� ഡൽഹി -110001 എ� വിലാസ�ിേലാ 
nodalofficer@sbicard.com എ� ഇെമയിൽ വിലാസ�ിേലാ അയ�ക

i)   ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ: എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 02 02
 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി 

േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക)  
 അെ��ിൽ: 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 എസ്ബിഐ െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡിന്: ഇ��യിൽ എവിെട നി�ം എസ്ബിഐ 

െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡ് െഹൽപ് ൈല�മായി ബ�െ��ക 
 എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 12 12 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ 

നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക) 
ബിഎസ്എൻഎൽ/എംടിഎൻഎൽ-ൽ നി�്: 1800 180 1295 /1860 500 1295

 കറസ് േപാ�ൻസ്: തപാൽ വഴി, ദി മാേനജർ -ക�മർ സർവീസസ്, എസ്ബിഐ 
കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, ഡിഎൽഎഫ് ഇൻഫിനി�ി ടേവർസ്, 
ടവർ സി, 12 ആം നില, േ�ാ�് 2, ബിൽഡിംഗ് 3, ഡിഎൽഎഫ് ൈസബർ സി�ി ���ാം 
- 122002 (ഹരിയാന) ഇ�� www.sbicard.com എ�തിേലേ�ാ പിഓ ബാഗ് 28- ജിപിഒ, 
ന� ഡൽഹി-110001 

 ഇമെയിൽ വഴി customercare@sbicard.com എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക
 െത�ായ വിൽ�ന�ം ശല�െ����മായി ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് ഉടമ�് 

ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താം – salesgrievance@sbicard.com
 കാർഡ് ഉടമ�് ഞ��െട െമാൈബൽ ആ�് / െവബ് ൈസ�് വഴി ഏ� 
 തർ��ം/അനധി�ത ഇടപാ�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴി�ം. അതെ��ിൽ, കാർഡ് 

ഉടമ�് തർ�ം/അനധി�ത ഇടപാട് സംബ�ി�് chargeback@sbicard.com എ� 
സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ്.

 െത�ായ വിൽ�ന�മാേയാ ശല�െ����മാേയാ ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ഈ സമർ�ിത െഹൽൈ��നിൽ ഞ�െള വിളി�ാം: 080-39356050

എസ് ബി ഐ കാർഡ് സ്  - ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം

1. *ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം
A. വാർഷിക ഫീ�ക�ം ���ൽ ഫീ�ക�ം
 എസ് ബി ഐ െ�ഡി�്  കാർഡിൽ (എസ് ബി ഐ കാർഡ്) വാർഷിക ഫീസ്, ���ൽ 

ഫീസ് എ�ിവ ബാധകമാണ്. വാർഷിക ഫീസ് 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം 
ബാധകമായ നി�തിക�ം ഉൾെ��� ഒ��വണെ� ചാർജാണ്. ���ൽ ഫീസ് 
എ�ാ വർഷ�ം ഈടാ��. 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം ബാധകമായ 
നി�തിക�മാണ് അതിൽ ഉൾെ��ിരി��ത്. ഈ ഫീ�കൾ ഓേരാ കാർഡ് ഉടമ�ം 
ഓേരാ വിധം കാർഡി�ം വ�ത��മായി�േ��ാം. ഇവ െ�ഡി�്  കാർഡിനായി 
അേപ�ി�� സമയ�് കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി��ത് അ�സരി�ായിരി�ം. 
ബാധകമായ� �കാര�� ഈ നിര�കൾ കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് 
േനരി�് ഈടാ�ം, ഈടാ�� മാസെ� കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ അത് ബി�ി�ക�ം 
െച�ം. �ാഥമിക കാർഡ് ഉടമ�് നൽകിയ അധിക കാർ�കൾ�് െവേ�െറ ഫീ�കൾ 
ഉ�ാകാം.

B. �ൻ�ർ പണ�ിെ� ഫീ�കൾ
 അടിയ�ര ഘ��ിൽ േദശീയ/അ�ാരാ� എടിഎ�കളിൽ നി�് പണം എ��ാൻ 

കാർഡ് ഉടമകൾ�് കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. അ�െന ഉ� പണം 
പിൻവലി��കൾ�് ഒ� ഇടപാട് ഫീസ് ഈടാ��താണ്. അത് അ�� േ��്
 െമ�ിൽ കാർഡ് ഉടമ�് ബി�െച�ക�ം െച�ം. േദശീയ എടിഎം ഇടപാ�കൾ�് 2.5% 
അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) അ�ാരാ� എടിഎം 
ഇടപാ�കൾ�് 2.5% അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) ഇടപാ� 
ഫീസ് ആയി ഈടാ��താണ്. ഇടപാ� ഫീസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�്
 സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ (��് അറിയെ��ി��ത് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്സ് ആൻഡ് േപയ്െമന് റ് സർവീസസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്) 
വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയമാണ്. �ൻ�റായി എ��� എ�ാ 
പണമിടപാ�കൾ�ം പണം പിൻവലി� തീയതി �തൽ അവ �ർ�മായി തിരി�ട�� 
തീയതി വേര�ം റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് ചാർ�ി� ത�ല�മായ ധനകാര� ചാർജ്
  (ചാർ�ക�െട െഷഡ�ൾ പരിേശാധി�ക) ഉ�ായിരി��താണ്.  

C. ക�ാഷ് േപയ് െമ�് ഫീ�കൾ
 കാർഡ് ഉടമകൾ�് തിരെ��� േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (എസ് ബി ഐ) 

ശാഖകളിൽ േപ-ഇൻ �ി�ിൽ അവ�െട  െ�ഡി�് കാർഡ് ന��ം �ക�ം 
േരഖെ���ി അത് �ാ�് കൗ�റിൽ നിേ�പി�െകാ�് അവ�െട എസ് ബിഐ 
െ�ഡി�് കാർഡ് �ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ഒ� തൽ�ണ േപയ് െമ�് അക്
 േനാളജ് െമ�് രസീത് കാർഡ് ഉടമ�് നൽ�ം. ഈ സൗകര�ം േസവന നിര�ായ ₹250 
+ ബാധകമായ നി�തികൾ�് ലഭ�മാണ്. െകവിബി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
ക�ർ ൈവശ� ബാ�ിെ� (െകവിബി) തിരെ��� ശാഖകളി�ം െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ക�ർ ൈവശ� ബാ�് (െകവിബി) ശാഖകളിൽ നട�� 
പണമിടപാ�കൾ�് നിര�കെളാ�ം ബാധകമ�.

D. ചാർ�കൾ
i. കാർഡ് ഉടമകൾ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നൽ�� നിർ�ി� 

േസവന�ൾ�ായി അെ��ിൽ തെ� കാർഡ് അ�ൗ�മായി ബ�െ��് കാർഡ് 
ഉടമ വ��� വീ�കൾ�ായി കാർഡ് ഉടമകൾ കാലാകാല�ളിൽ 
ബാധകമാേയ�ാ�� ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം നൽേക�താണ് 

ii കാർഡ് ഉടമകെള അറിയി�െകാ�്, കാലാകാല�ളിൽ ഏെത�ി�ം ചാർ�കേളാ 
ഫീ�കേളാ മാ��തിേനാ അെ��ിൽ ഉചിതെമ�് േതാ�� ഏെത�ി�ം �തിയ 

ചാർ�കേളാ ഫീ�കേളാ അവതരി�ി��തിേനാ ഉ�അവകാശം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിലനിർ��.

E. പലിശ രഹിത േ�സ് കാലാവധി
 വ�ാപാരി സമർ�ി�� െ�യി�കൾ�് വിേധയമായി പലിശരഹിത െ�ഡി�് 

കാലയളവ് 20 �തൽ 50 ദിവസം വെരയാകാം. എ�ി��ാ�ം, കഴി� മാസെ� 
ബാലൻസ് �ർ�മായി �ിയർ െച�ി�ിെ��ിൽ, അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ ഏെത�ി�ം 
എടിഎ�ിൽ നി�് പണം എ��ി�െ��ിൽ ഇത് ബാധകമ�.

F.  ധനകാര� ചാർ�കൾ 
 കാർഡ് ഉടമ തെ� ബാലൻസ് �ർ�മായി അടേ��തിെ��് തീ�മാനി�ാൽ, 

ഇടപാ� തീയതി �തൽ വീ�ാ� ഇഎംഐ തവണക�ൾെ�െട എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, 
കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ പണ�ി�ം അവ തിരി�ട��� വെര മാസാ� 
പലിശ നിര�ിൽ ധനകാര� ചാർ�കൾ അടേ��ിവ�ം. 

  േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടയ് േ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ് െമ�ം േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ് െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

  ധനകാര� ചാർ�ക�െട നിലവിെല നിര�് ഇടപാ� തീയതി �തൽ �തിമാസം 3.50% 
[�തിവർഷം 42%] വെരയാണ്, ഇത് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് 
ലിമി�ഡ് (എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ) െ� വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ി� 
വിേധയ�മാണ്. ധനകാര� ചാർ�കൾ, അടയ് േ��താെണ�ിൽ, ബാധകമായ 
നി�തികൾ�് വിേധയമാണ്, കാർഡിെല �ടി�ിക �ർ�മായി അട���വെര 
കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് അത് െഡബി�് െച�െ��ം. കാർഡ് ഉടമ 
ബാലൻസ് േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ാതിരി�ാൻ 
തീ�മാനി�ാൽ എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, �െട കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ 
പണ�ി�ം അടയ് േ�� ധനകാര� ചാർ�ിെ� �റ� �ക ബാധകമായ 
നി�തികൾ �ടാെത 25 �പയായിരി�ം.

a.  �ൻ�ർ പണ�ിേ��� ധനകാര� ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തൽ പണമട�ൽ 
�ർ�മായി െച���വെര ബാധകമാണ്.

 ഉദാഹരണം 1 - കാർഡ് േ��് െമ�്  തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 15-ന് 
 2019 �ൺ 16 �ം 2019 �ൈല 15 �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാട്
1.  5000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ - 2019 �ൺ 20 ന്
2.  7000 �പ�െട പണം പിൻവലി�ൽ - 2019 �ൈല 10 ന്
 2019 �ൺ 15 െല േ��് െമ�ിൽ നി�് ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� ക��ക, 

എ�ിൽ ഇടപാ�ക�െട 12,000 �പ�ം 7,000 �പ ക�ാഷ് പിൻവലി�ലിന് ബാധകമായ 
നിര�ി�� 5 ദിവസെ� ധനകാര� ചാർ�ക�ം കാണി�� �ൈല 15 െല േ��്
 െമ�് കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ആഗ�് 5 അഥവാ േ��് െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക അടയ് േ����്. നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക�� ഏെതാ� േപയ് െമന് �ം, ആദ�ം നി��െട �ടി�ിക�� മിനിമം �ക 
{െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീ�ം ചാർ�ക�ം + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}, പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) എ� �മ�ിലായിരി�ം �ിയർ െച�ക എ�ത് ദയവായി ��ി�ക.  
പലിശ രഹിത �ടി�ിക ചി�റ ബാലൻസിന് െറ േകസിൽ ഒഴിെക, ഇതിൽ ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തലാണ് ഈടാ�ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ��െ� 
േ��് െമ�് തീയതി�തൽ ഈടാ�ം.

 േ��് െമ�് �ടി�ികയിൽ ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��് െമ�ിൽ 
നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം വരാതിരി�ക�ം േ��് െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് 
�ടി�ിക േപയ് െമന് റിന് െറ അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം 
െച�ാൽ, ഇ�രം ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്  2019 
 ജ�വരി 3 �ം 2019 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
1.  2019 ജ�വരി 5 ന് 10,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2.  2019 ജ�വരി 15 ന് 30,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ��കൾ
 2019 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 40,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. േ��്െമ�് �ടി�ികയിൽ 
ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��്െമ�ിൽ നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം 
വരാതിരി�ക�ം േ��്െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് �ടി�ിക േപയ്െമന് റിന് െറ 
അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം െച�ാൽ, ഇ�രം 
ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 എ�ാ മാസ�ം മിനിമം േപയ് െമ�് മാ�ം നട�ിയാൽ തിരി�ട� വർഷ�േളാളം 
നീ�നിൽ�ം, തത്ഫലമായി നി��െട �ടി�ിക ബാലൻസിന്  പലിശ 
അട�െകാ�ിരി�ക�ം െചേ��ിവ�ം.  ഉദാഹരണ�ിന്, 5,000 �പ�െട 
ഇടപാടിന് മിനിമം മാസാ� �ടി�ിക �ക (ഓേരാ മാസ�ം 200 �പ മിനിമം 
�കയായി�്) അട�ാൽ, െമാ�ം �ടി�ിക ��വനായി അട�തീരാൻ 44 മാസം വെര 
എ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 2-ന്
 2019 മാർ�് 3 �ം 2019 ഏ�ിൽ 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  2019 മാർ�് 5 ന് 500 �പ�െട വാർഷിക ഫീസ്
(2)  2019 മാർ�് 5 ന് 90 �പ�െട ബാധകമായ നി�തികൾ
(3)  2019 മാർ�് 15 ന് 6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2019 മാർ�് 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��് 

ക��ക, 6,590 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ഏ�ിൽ 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ഏ�ിൽ 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ മിനിമം അടയ് േ�� �ക 415 �പ, (െമാ�ം �ടി�ിക�െട 5%) + 
ബാധകമായ നി�തിക�ം 2019 ഏ�ിൽ 22 ന് അട��െവ�് ക��ക, െതാ��� 
ദശാംശ�ിേല�് കണ�ാ�ം, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. 

 ഫല�ദമായ നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആയി കണ�ാ�ക, ധനകാര� ചാർജ് 
കണ���ൽ ഇനി�റ�� രീതിയിൽ ആയിരി�ം:

 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 �പ
 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 90 �പ�െട ബാധകമായ 

നി�തിയിൽ: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 �പ
 38 ദിവസേ��� (മാർ�് 15 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 6000 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:  
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 �പ
 11 ദിവസേ��� (ഏ�ിൽ 22 �തൽ െമയ് 2 വെര) 6,175 �പ�െട ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 �പ
 ചാർ� െച� െമാ�ം പലിശ: 373.10 �പ
 2019 ഏ�ിൽ 3 �തൽ 2019 െമയ് 2 വെര കാർഡ് ഉടമ ഒ� ഇടപാ�ം നട��ിെ��് 

ക��ക, �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം 
ചാർ�ക�ം, ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം െമയ് 2 തീയതിയിെല േ��്
 െമ�ിൽ െമാ�ം �ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം. 

 േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടേ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടേ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ്െമന് �ം േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ്െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

 ഉദാഹരണം 4: കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2018 ഡിസംബർ 3-�ം 2019 ജ�വരി 2-�ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  2018 ഡിസംബർ 15 ന് 500 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2)  2018 ഡിസംബർ 20 ന് 600 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2018 ഡിസംബർ 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇ� എ� 

ക��ക, 1100 �പയെട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ജ�വരി 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം, െമാ�ം അടയ് േ�� �ക 1100 �പ. കാർഡ് ഉടമ 2019 ജ�വരി 22 
അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക 
�തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. 

 2019 ജ�വരി 22 ന് കാർഡ് ഉടമ 500 �പ�െട ഭാഗിക േപയ് െമ�് മാ�േമ 
നട��� എ� ക��ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. ഫല�ദമായ 
നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആെണ�് കണ�ാ�ി ധനകാര� ചാർജ് കണ���ൽ 
ഇ�റ�� �കാരമായിരി�ം 

 38 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 15 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 �പ
 33 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 20 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 �പ
 12 ദിവസേ��� (ജ�വരി 22 �തൽ െഫ�വരി 2 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ=52.93 �പ
 2019 െഫ�വരി 3-�ം 2019 മാർ�് 2- �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  652.93 �പ�െട ആരംഭ ബാലൻസ്-2019 െഫ�വരി 3-ന്
2)  1000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ-2019 െഫ�വരി 5-ന്
3)  3000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ- 2019 െഫ�വരി 15-ന് 
 2019 െഫ�വരി 2 െല േ��്െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് 652.93 �പ 

ആെണ�് ക��ക, കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ 
നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ ��വൻ േപയ് െമ�ം െഫ�വരി 15 ഓെട, അഥവാ േപയ് െമ�് െചേ�� 
അവസാന തീയതി��ിൽ െചയ് െത� ക��ക. 3.50% ഫല�ദമായ നിര�ായി 
കണ�ാ�ി, ധനകാര� ചാർജ് കണ����കൾ ഇനി�റ�� �കാരമായിരി�ം:

 12 ദിവസേ��് (െഫ�വരി 3 �തൽ െഫ�വരി 15 വെര) 652.93 ബാലസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ= 9.02 �പ
 �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം, 

ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം മാർ�് 2 തീയതിയിെല േ��്െമ�ിൽ െമാ�ം 
�ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം.

G. ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർ�കൾ
• േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക �ക�് ചാർ�ി�
• 500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 400 �പ
• 1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 750 �പ
• 10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 950 �പ
• 25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 1,100 �പ
• 50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ
 �ടർ�യായി ര�് ൈസ�ി�കളിൽ, അവസാന തീയതി��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക 

�ക (എംഎഡി) അട�ാതി��ാൽ ഒ� ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി  100 
�പ അധികം ഈടാ�ം.

 എംഎഡി �ിയറാ��ത് വെര ഓേരാ േപയ് െമന് റ് ൈസ�ിളി�ം ഈ ചാർജ് 
ഈടാ��ത് �ട�ം.

 ഉദാഹരണം 1- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി- എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2016 ജ�വരി 3 �ം 2016 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  5,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ- 2016 ജ�വരി 5 ന്
(2)  5,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ - 2016 ജ�വരി 15 ന്
 2016 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 10,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 
കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 
 2016 െഫ�വരി 22 നകം കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� മിനിമം �കേയാ അതിൽ 

��തേലാ േപയ് െമ�് െച��ിെ��ിൽ, 750 �പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 
10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� േപയ് െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് േ��്െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2 ന്. 2016 െഫ�വരി 3 
�ം 2016 മാർ�് 2 �ം നട� ഇടപാട്

1.  2000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൾ - 2016 െഫ�വരി 8 ന്
2.  2500 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ 2016 െഫ�വരി 19 ന് 
 2016 െഫ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 4500 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� മാർ�് 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 മാർ�് 22 അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 2016 മാർ�് 22 നകം കാർഡ് ഉടമ ഒ� േപയ്െമന് �ം നട�ിയി�ിെ��ിൽ, 750 
�പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� 
േപയ്െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് െസപ് �ംബർ 3-�ം ഒക് േടാബർ 2-�ം ഇടയിൽ
(1)  9400 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - െസപ്�ംബർ 5-ന്
 െസപ് �ംബർ 2-െല േ��് െമന് റിൽ നി�് �ൻകാല ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��ിൽ, 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� ഒക് േടാബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 9400 �പ െമാ�ം 
�ടി�ികയായി കാണി�ം. കാർഡ് ഉടമ ഈ �ടി�ിക�ായി ഒേ�ാബർ 22-ഓെട, 
അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം 
അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. 
കാർഡ് ഉടമ 9400 �പ�െട �ടി�ിക ഒക് േടാബർ 22-േനാ അതിന് �േ�ാ ��വനാ�ം 
അട��.

 ഇടപാട് നട�ത് ഒക് േടാബർ 3-�ം നവംബർ 2-�ം ഇടയിൽ 
(1)  5000 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 5-ന്
(2)  5000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� നവംബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 10,000 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് ��െ� ൈസ�ിളിൽ നട�ിയ 
ഇടപാടിന് വ�ാപാരിയിൽ നി�� 9400 �പ�െട ഒ� റീഫ�് നവംബർ 10-ന് 
ലഭി��. ഈ റീഫ�് �ക െമാ�ം �ടി�ിക �കയിൽ വകയി��ം. കാർഡ് ഉടമ 
�ടി�ിക�ായി നവംബർ 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. റീഫ�ിൽ നി�് ലഭി�� െ�ഡി�് �ക മിനിമം 
�ടി�ിക �കേയ�ാൾ ��തലായതിനാൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് താമസി�� േപയ്

 െമന് റ് ചാർജ് ഈടാ�ി�.
 ഉദാഹരണം 4- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് ജ�വരി 3-�ം െഫ�വരി 2-�ം ഇട�് 
(1)    4500 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ജ�വരി 5-ന്
(2)   6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ജ�വരി 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� െഫ�വരി 2-െല േ��് െമന് റ് 10,500 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ ൈസ�ിളിൽ ഈടാ�ിയ േപയ് െമന് റ് 
ഡിേസാണർ ഫീസിന് െഫ�വരി 10-ന് 500 �പ�െട ഒ� റീഫ�് ലഭി��. കാർഡ് 
ഉടമ �ടി�ിക�ായി െഫ�വരി 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. എസ് ബി ഐ കാർഡ് �ട�ിെവ� റിേവഴ് സലിൽ 
നി�് ഉളവാ�� െ�ഡി�് �ക, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�. കാർഡ് 
ഉടമ െഫ�വരി 22-േനാ അതി� �േ�ാ മിനിമം �ടി�ിക �കേയാ അതിലധികേമാ 
അട�ിെ��ിൽ, താമസി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി 950 �പ ഈടാ�ം. (10,000 
�പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര 950 �പ). 

H. ഓവർ ലിമി�് ഫീ�കൾ
 ഒ� േസവനസ��താ �ചനയായി, ഇേ�ണൽ േപാളിസി, ഇടപാ�മായി ബ�െ�� 

േയാഗ�ത, ഉപേഭാ� െ�ാൈഫൽ, ഉപേഭാ� സ�തം എ�ിവ�് വിേധയമായി, 
ഓവർലിമി�് ഇടപാ�കൾ�്  എസ്ബിഐ കാർഡ് അംഗീകാരം നൽകിേയ�ാം. 
�ടി�ിക�� �ക െ�ഡി�് പരിധി കവി��െവ�ിൽ, െ�ഡി�് പരിധി കവി�� 
ആദ� ഇടപാട് �ക�െട 2.5% അെ��ിൽ 600 �പ, ഇവയിൽ ഏതാേണാ ഉയർ�ത്, 
അത് ഈടാ��താണ്. എസ്ബിഐ കാർഡ് �മ�� ഏെത�ി�ം ഫീ�കേളാ 
നിര�കേളാ പലിശേയാ കാരണം െ�ഡി�് പരിധി കവി�� സാഹചര��ി�ം ഈ 
ഫീസ് ബാധകമായിരി�ം. ഓേരാ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�ം ഒ� തവണ മാ�േമ 
ഓവർലിമി�് ഫീസ് ഈടാ�. സ��ം െ�ഡി�് കാർഡിൽ ഓവർലിമി�് സൗകര�ം 
ഏർെ���ാൻ  കാർഡ് ഉടമ നൽ�� സ�തം, അേത അ�ൗ�ിന് കീഴി�� 
കാർഡ് ഉടമ�െട ൈകവശ�� എ�ാ െ�ഡി�് കാർ�കളി�ം �സ് �ത സൗകര�ം 
സ�യേമവ  ഏർെ���ം.

I. േപയ് െമ�് നിരസന ഫീ�കൾ
 ഒ� േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസിെ� കാര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് േപയ് െമ�് 

�ക�െട 2% േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസായി ഈടാ�ം, എ�ാൽ മിനിമം ചാർജ് 500 
�പയാണ് 
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J. മ�് ചാർ�കൾ:
• കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ ഫീസ്: 100/- �പ - 250/- �പ (Aurum കാർഡിന് 1,500/- �പ) 
• െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്: 100 �പ 
• വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ്: 3.5% (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ 

കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് മാ�ം) 
 വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഇ��ൻ �പയിേല�് മാ��തി� ഉപേയാഗി�� വിനിമയ 

നിര�് തീ�മാനി��ത് വിസ/മാ�ർകാർഡാണ്, സാഹചര�മ�സരി�്, എസ്ബിഐ 
കാർ�മായി ഇടപാട് തീർ�ാ�ിയ തീയതിയിൽ-അത് ഇടപാട് നട�ിയ അേത തീയതി 
ആയിരി�ണെമ�ി�- അവർ നിയ�ി�� വിനിമയ നിര�ിെന 
അടി�ാനമാ�ിയായിരി�ം ഇത്. വിസ/മാ�ർകാർഡ് പ�ി�, ഇ��ൻ �പയാ�ി 
മാ�ിയ �കയിൽ വിേദശ കറൻസി ഇടപാ� ഫീസ് ബാധകമാ�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, 
ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

• ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി പരിവർ�ന മാർ�്അപ് ഫീസ്: 3.50% (എലീ�്¬ & 
ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
മാ�ം) (1,000 �പയിൽ ��തേലാ അതിന് �ല�േമാ ആയ ഇടപാ�കൾ�് മാ�ം) 
അ�ാരാ� �ല�് ഇ��ൻ കറൻസിയിൽ നട�ിയ, അെ��ിൽ ഇ��യിൽ 
�ിതിെച�� എ�ാൽ വിേദശ�് രജി�ർ െച� വ�ാപാരികളിൽ നട�ിയ എ�ാ 
ഇടപാ�ക�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് 
കറൻസി കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

•  റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് 99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

• എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�ക�െട�ം േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് : 199 �പ

K.  ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ:
 ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ ഓഫർ ഉപേഭാ�ാവിെന മ�് ബാ�് െ�ഡി�് കാർ�ക�െട 

�ടി�ിക എസ്ബിഐ െ�ഡി�് കാർഡിേല�് �ാൻസ്ഫർ െച�ാ�ം ഒ�മിേ�ാ 
ഇഎംഐകളാേയാ തിരി�ട�ാ�ം അ�വദി��

2. *പരിധികൾ
 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ആ�രിക െ�ഡി�് മാനദ�ം 

അടി�ാനമാ�ിയാണ്  കാർഡ് ഉടമക�െട െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം 
നി�യി�ി��ത്  (ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം �ാഥമിക അ�ൗ�് ഉടമക�െട 
അേത പരിധി ആയിരി�ം). കാർഡ് െഡലിവറി സമയ�് ഈ പരിധികൾ കാർഡ് 
ഉടമെയ അറിയി��താണ്. െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം ഓേരാ േ��് െമ�ി�ം 
കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി�ം. സ് േ��് െമ�് �റെ��വി�ി� സമയ�് ലഭ�മായ െ�ഡി�് 
പരിധി (അതായത് ഉപേയാഗി�ാൻ ലഭ�മായ െ�ഡി�് പരിധി) േ��് െമ�ിെ� ഭാഗമായി 
നൽ��താണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച���ം ആ�രിക മാനദ��ൾ 
അടി�ാനമാ�ി കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�കേയാ �റ�കേയാ 
െച���മാണ്. െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ണെമ�് ആവശ��� െ�ഡി�് ഉടമകൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിേനാട് എ�തി ആവശ�െ��ക�ം വ�മാനം ��ാവി�� 
സാ��ിക േരഖകൾ നൽേക��മാണ്. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ തെ� 
�ർ�മായ വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�ം നൽകിയ �തിയ േരഖകൾ 
അടി�ാനമാ�ി�ം കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ിേയ�ാം.

3. *ബി�ിം�ം േ��് െമ�ം
a) ഈ കാലയളവിൽ കാർഡ് സജീവമാെണ�ിൽ, അവസാന േ��് െമ�ി� േശഷം 

കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച� േപയ് െമ�ക�ം കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച� ഇടപാ�ക�ം കാണി�� ഒ� �തിമാസ േ��്
 െമ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമ�് അയ�ം. 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ�കിൽ േരഖകളി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് 
കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഇടപാ�ക�െട ഒ� േ��് െമ�് അയ�കേയാ �ൻ��ി 
നി�യി� തീയതിയിൽ േരഖയി�� ഇെമയിൽ ഐഡിയിേല�് ഇെമയിൽ വഴി സ് േ��്
 െമ�് അയ�കേയാ െച�ം.  

b) െ�ഡി�് കാർഡ് സ് കാർഡ് ഉടമ�് ഒ� റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് സൗകര�ം നൽ��. 
സ് േ��് െമ�ിൽ �ി� െച� അടയ് േ�� മിനിമം �ക മാ�ം അട�ാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
തിരെ���ാം. േ��് െമ�ിൽ തെ� �ി� െച�ി�� അടയ് േ�� തീയതി�കം 
ഇ�രം േപയ് െമ�് നടേ���മാണ്. ബാലൻ�ടി�ിക �ടർ�� 

 േ��്െമന് �കളിേല�് �േ�ാ� െകാ�േപാകാ��താണ്. െമാ�ം അടയ് േ�� 
�കേയാ അടയ് േ�� മിനിമം �ക�്  �കളി�� �ക�െട എ� ഭാഗേമാ അട�ാൻ 
കാർഡ് ഉടമ�് തിരെ���ാ���മാണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധിയിൽ 
കവി� �ടി�ികേയാെടാ�ം, ��െ� േ��് െമ�കളിൽ അട�ാ� മിനിമം �ക 
കാർഡ് ഉടമ�െട നിലവിെല അടയ് േ�� മിനിമം �കയിേല�് േചർ�ം.

 െമാ�ം അടയ് േ�� �ക�െട 5 ശതമാനേമാ 200 �പേയാ ആയിരി�ം (ഏതാേണാ 
വ�ത്) അടയ് േ�� മിനിമം �ക, �ടാെത ബാധകമായ നി�തിക�ം ഇഎംഐ�ം 
(ഇഎംഐ ഉ� ഉൽ����െട കാര��ിൽ മാ�ം). ക�ാഷ് പരിധിേയാ െ�ഡി�് 
പരിധിേയാ അധികമായാൽ ഓവർ ലിമി�് (ഒവിഎൽ) �ക എംഎഡി (അടയ് േ�� 
മിനിമം �ക) യിൽ ഉൾെ����താണ്. പഴയ േ��് െമ�കളിെല ഏെത�ി�ം 
അട�ാ� മിനിമം �ക ഉെ��ിൽ അ�ം അടയ് േ�� മിനിമം �കയിൽ 
ഉൾെ����താണ്. 

c) കാർഡ് �ടി�ികയിേല�് നട�ിയ േപയ് െമ�കൾ ലഭി�തായി �ടർ�� േ��്
 െമ�കളിൽ കാണി��താണ്. ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് സംബ�ിേ�ാ 
നി�തിക�മായി ബ�െ��� മേ�െത�ി�ം കാര�ം സംബ�ിേ�ാ ഉ� എ� 
തർ��ം േ��് െമ�് �റെ��വി�� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ൾ�കം െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇഷ� െച�വെര അറിയി�ിരിേ��താണ്

d) കാർഡ് ഉടമ�െട കാർഡ് �ടി�ിക�് ലഭി�� േപയ് െമന് �കൾ വകയി���ത്, 
�ടി�ിക�� മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 
ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് 

അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ 
ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് 
എ� �മ�ിലാണ്. 

 ആവശ�മായ ജിഎസ്ടി കം�യിൻ�കൾ എ��ാൻ െ�ഡി�് ഇഷ� െച�വെര 
�ാ�മാ��തിന് �ത��ം കാേലാചിത�മായ വിവര�ൾ നൽകാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
ഉ�രവാദി���്, ഇത് െ�ഡി�് കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ നിർമി� സൈ�ക�െട 
ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് എ��ാൻ കാർഡ് ഉടമെയ �ാ�മാ�ം. കാർഡ് ഉടമ 
നൽ�� െത�ായ വിവരം �ലം അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ�െട ഭാഗ� നി�� 
ഏെത�ി�ം ���ികേളാ വീ�കേളാ �ലം കാർഡ് ഉടമ�് ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് 
ന�മാ�കേയാ അെ��ിൽ ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് ലഭി��തിന് കാലതാമസം 
വരികേയാ െച�ാൽ കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ ഉ�രവാദിയായിരി�ി�.

e) താെഴ െകാ�� ഏത് രീതിയി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ിേല�� േപയ് െമ�കൾ 
ആകാ��താണ്:

 www.sbicard.com േല�് േലാഗിൻ െച�ക�ം െന�് ബാ�ിങ് അെ��ിൽ നി��െട 
എസ്ബിഐ എടിഎം കം െഡബി�് കാർഡ് �േഖന േപയ്െമ�് നട�ാൻ േപയ് െന�് 
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി��തി�െട.

 േ��് െമ�ിെ� പിറകിൽ നൽകിയിരി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് െചേ�ാ 
�ാഫ്േ�ാ അയ��ത് വഴി.  

 നി��െട നഗര�ി��േതാ േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട ഏെത�ി�ം നി�� 
�ാ�ി��േതാ ആയ എസ്ബിഐ കാർഡ് േ�ാ�് േബാക് സിൽ െചേ�ാ �ാഫ്േ�ാ 
ഇ��ത് വഴി.

 െച�്/�ാഫ്�് "എസ്ബിഐ കാർഡ്  ന�ർ xxxxxxxxxxxxxxxx" േല�് 
അട�ാനാ��തായിരി�ണം.

 എൻഎസിഎ�് (NACH): ചില തിരെ��� നഗര�ളിൽ നാഷണൽ ഓേ�ാമാ�ഡ് 
�ിയറിംഗ് ഹൗസ് (എൻഎസിഎ�്) വഴി േപയ് െമ�കൾ നട�ാ��താണ്.

f) ബിൽ �ടി�ിക�െട േപയ്െമ�കൾ നട��തിന് വിവിധ രീതികൾ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  വാ�ാനം െച��. അവ �തിമാസ േ��് െമ�ിെ� പിൻഭാഗ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  െവബ് ൈസ�ി�ം വിവരി�ി��്.

 കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് ൈക��� ഏത് �ൻ�ർ �ക�ം ഭാവിയിെല 
െചലവഴി��കളിേല�� �ൻ�ർ �കയായി കണ�ാ��താണ്. അത് ഏെത�ി�ം 
ചാർ�കൾ/ഫീ�കൾ�ായി വകയി���ത�.

g) ബി�ിംഗ് തർ��ൾ: ഇടപാ� തീയതി�െട 25 ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമ 
െപാ��േ��കൾ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി�ക�ം അത് ശരിയാണ് 

j)  ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം റിേവഴ് സ് െച��ത് ഉൾെ�െട��, SBI കാർഡ് ആരംഭി�� 
റിേവഴ് സ�കൾ, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�, അത് ഇേ�ാഴെ� 
ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�� െ�ഡി�ായി പരിഗണി�ം.

 �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� തീയതികള�ില്  �ാബല��ിലായ റീഫ�് 
െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് ഉളവാ�� ഏെതാ� 
െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് നടേ�� തീയതി�് 
��് െ�ഡി�് െച�കയാെണ�ിൽ, ആ �ക േപയ് െമന് റായി പരിഗണി�ം.

 നിലവിെല ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� ഇടപാ�ക�െട �ാബല��ി�� 
തീയതിയി�� റീഫ�് െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് 
ഉളവാ�� ഏെതാ� െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് 
നടേ�� തീയതി�് ��ാണ് െ�ഡി�് െചയ് തെത�ിൽ േപാ�ം ആ �ക േപയ് െമന്
 റായി പരിഗണി�ി�.

k) എസ്എംഎ & എൻപിഎ
•  �േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ'): 
 െറ�േല�റി ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിെ� ഭാഗമായി, ഒ� ഉപ-അസ�് വിഭാഗം 

��ി�് അ�ൗ�ിെല �ാരംഭ സ�ർ�ം തിരി�റിേയ� ആവശ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡിന് ഉ�്, താെഴ�� പ�ികയിൽ നൽകിയിരി��ത് �കാരം ��് 
ഉപവിഭാഗ�ൾെ�ാ�ം '�േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ') ആണ് ഈ 
ഉപ-അസ�് വിഭാഗം. െ�ഡി�് കാർ�കൾ "റിേവാൾവിംഗ് സൗകര��ൾ ഒഴിെക�� 
വായ്പകൾ" ആയി കണ�ാ��.

   

െഡബി�് െച� പണം നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ SBI കാർഡ് തിരി�് 
നൽ��ിെ��ിൽ ബാധകമായ േക�കളിൽ, പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ സംബ�ി�് 
കാർഡ് െന�് വർ�കളിൽ നി�് ലഭി�� അ�രം �ിരീകരണ�ിന്
 െറ/വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ, േമൽ�റ� സർ�ലറിെല വ�വ�കൾ 
�കാരം ഉപേഭാ�ാവിന് ന�പരിഹാരം നൽ��തായിരി�ം.

4. *  തിരി�ടവിൽ വ��� വീ�
 തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയാൽ, കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഏ� �ടി�ിക�ം 

തീർ�ാ��തിന് േവ�ി തപാൽ, ഫാക് സ്, െടലേഫാൺ, ഇെമയിൽ, എസ്എംഎസ്, 
�ടാെത/അെ��ിൽ ഓർ�െ���ാ�ം �ടർനടപടികെള��ാ�ം �ടി�ിക 
പിരിെ���ാ�ം ��ാം ക�ിെയ നിേയാഗി�ക എ�ീ മാർ��ളി�െട കാർഡ് 
ഉടമ�് കാലാകാല�ളിൽ �ടി�ിക അട�വാൻ ഓർ�െ����കൾ 
അയ��താണ്. അ�െന നിേയാഗി�െ��� ഏെതാ� ��ാം ക�ി�ം കടംപിരിവ് 
സംബ�ി� എ�ാ െപ�മാ�����ം �ർ�മായി പാലി�ിരിേ��താണ്.

 ആർബിഐ യിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് രജിസ് േ�ഷൻ കര�മാ�ിയി���ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ� അംഗമായിരി�ക�ം െച�� ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� വീ� �ാ�സ് 
റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��്, കാർഡ് ഉടമ�് ഞ�ൾ േനാ�ീസ് നൽ��താണ്. ഒ� 
കാർഡ് ഉടമ തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയതായി റിേ�ാർ�് െച�െ��തിന് േശഷം തെ� 
�ടി�ികകൾ തീർ�കയാെണ�ിൽ, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നിയിൽ നി�ം �ടി�ിക�ാരൻ �ാ�സ് പിൻവലി��താണ് 
എ� കാര��ം ��ി�ക. ഇ�രം മാ��ൾ ഉപേഭാ�ാവിെ� െ�ഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ 
�തിഫലി�ാൻ 45-60 ദിവസ�ൾ എ�േ��ം.

 െ�ഡി�് കാർഡ് സൗകര��െള നിയ�ി�� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം 
സ�ിെമ�റി/ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം ബാധകമായിരി�ം. 

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, കാർഡ് ഉടമ�െട ഡാ� ഓേരാ മാസ�ം നിർ�ി� 
േഫാർമാ�ിൽ ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് സമർ�ി��. സമർ�ി�� 
ഡാ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി 30 ദിവസ�ി��ിൽ അവ�െട 
െസർവറിേല�് അപ് േലാഡ്  െച��താണ്.

 കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� െമാ�ം �ടി�ിക, �ാബല��ി���ം എ�ാൽ കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ ഇനി�ം ചാർജ് െച�ാ��മായ ചാർ�കൾ ഉൾെ�െട, �ാഥമിക 
കാർഡ് ഉടമ പാ�രാ�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�ാൽ െപെ��് അടയ്
 േ��താ���ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് �ർ�മായി അടയ് േ���മാണ്, 
അേതാെടാ�ം കാർഡ് അ�ൗ�് ഉടൻതെ� റ�ാ�െ����മാണ്. �ാഥമിക കാർഡ് 

ഉടമ�െട സ��ിൽ നി�ായിരി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ി�� �ടി�ിക തീർ�വാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ എ�ാ െചല�കൾ�ം, ലീഗൽ ഫീ�ം ഈ �ടി�ിക 
തിരി�പിടി�വാൻ വ� െചല�ക�ം അട�ം, ഉപേയാഗിേ��ത്. �ടി�ിക അടവ് 
തീർ�ാകാ�ിടേ�ാളം, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് നിലവി�� നിര�് െവ�് 
ധനകാര� ചാർജ് ഈടാ��ത് �ടരാൻ അവകാശ��ായിരി�ം.

5. കാർഡ് ഉടമ�ത അവസാനി�ി��ം റ�ാ��ം
a) എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് എ�തി അറിയി�ിേ�ാ, എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് 

ൈലനിൽ വിളിേ�ാ, ഒ�ം കാർഡ്(കൾ) േകാേണാ�േകാൺ �റി�് കാർഡ് ഉടമ�് ഏ� 
സമയ�ം കരാർ അവസാനി�ി�ാ��താണ്. ആഡ് ഓൺ കാർ�കൾ ഉൾെ�െട 
എ�ാ കാർ�ക�ം എ�� അേപ� െകാ��് അവസാനി�ി�ാ��താണ്. 
സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ ഒ� കാർഡ് ഉടമ�് െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ് ഉെ��ിൽ, അ�രം െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �ക�െട �ല� �ല�ം 
സ�യേമവ േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, �ടാെത മെ��ാ 
�ടി�ികകൾ�െമാ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്. കാർഡ് 
അ�ൗ�ിേല�� എ�ാ �ടി�ിക�ം അട�കഴി�ാൽ അവസാനി�ി�ൽ 
�ാബല��ിൽ വ�ം. വാർഷിക, േച��തി��, ���ൽ ഫീ�കൾ 
ആ�പാതികാടി�ാന�ിൽ തിരി�് നൽ��ത�.

 ഉദാഹരണം - സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാ�� െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ്: -1000

 സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ, -1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് ബാലൻസ് 
സ�യേമവ 250 �പ�െട േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, അതായത് 
1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �കൾ   X ഓേരാ റിവാർഡ് േപായിന് റി�ം 0.25 �പ 
(ഈ പരിവർ�ന �ല�ം വ�ത�� കാർഡ് വാരിയന് �കൾ�് വ�ത�ാസെ�ടാം). ഈ �ക 
കാർ ഡ് ഉടമാ  അ�ൗ�ിൽ നി�് ഈടാ�ം, �ടാെത മെ��ാ �ടി�ികകൾ �െമാ�ം 
കാർ ഡ്  ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്.

 കാർഡ് ഉടമ�് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�ാൻ ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ 
എ�താ��താണ് - closurerequest@sbicard.com

b)   ബിസിനസ് അെ��ിൽ �ര�ാ കാരണ�ൾ �ടാെത/അെ��ിൽ നിയമനിർവഹണ 
ഏജൻസി �ടാെത/അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം സർ�ാർ അേതാറി�ി�െട അഭ�ർ�ന 
�കാരം �ടാെത/അെ��ിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ി�ം അതിെ� 
ഉപേഭാ�ാവി�ം ബാധകമാ�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം കീഴിൽ 
അനിവാര�മാെണ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ന�ായമാ�ം വിശ�സി��െവ�ിൽ 
കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�ിെ� ഉപേയാഗം ഏ� സമയ�ം �ൻ��ി അറിയി�ാെത 

തെ� എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിയ�ി�കേയാ അവസാനി�ി�കേയാ 
താൽ�ാലികമായി നിർ�കേയാ െച�ാം.

 കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� േപയ് െമ�ിൽ വീ� വ��കേയാ നീ�ിയ െ�ഡി�് പരിധി 
കവി�കേയാ െച�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െ�ഡി�് കാർഡിെല സൗകര�ം 
താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ാനാ�ം. കരാർ അവസാനി�തി� േശഷേമാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ിരി�� സമയേ�ാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗി��ത്.  

c) ഇ�രം ഒ� സാഹചര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ (എെത�ി�ം തിരി�ട� വീ�േ�ാ നിയമം 
അ�ശാസി�� േനാ�ീസിേനാ വിേധയമായി) ഉടൻ തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അ�ൗ�ിെല െമാ�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് അടയ്
 േ����്. എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ�വെര അ�ൗ�ിൽ ചാർ� െച�ാ� �കക�ം 
ഉൾെ�െട ഈ കരാറിന് കീഴിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അടയ് േ�� എ�ാ 
�കക�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഇ�ര�ിൽ അടയ് േ�� എ�ാ �കക�ം കാർഡ് ഉടമ 
അട��� വെര കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�തായി പരിഗണി�ി�.

d) െ�ഡി�് കാർഡ് ഒ� വർഷ�ിേലെറയായി ഉപേയാഗി�ി�ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമെയ 
അറിയി� േശഷം കാർഡ് േ�ാസ് െച��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 30 
ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് മ�പടി ലഭി��ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ 
എ�ാ �ടി�ികക�ം അട�േ�ാൾ കാർഡ് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച��തായിരി�ം.

6.  കാർഡ് ന�ം/േമാഷണം/��പേയാഗം
a) �ാഥമിക െ�ഡി�് കാർേഡാ ഏെത�ി�ം അധിക െ�ഡി�് കാർേഡാ എവിെട 

െവെ��് അറിയാെത വരികേയാ, ന�െ��കേയാ, േമാ�ി�െ��കേയാ 
വി�തമാ�െ��കേയാ യഥാസമയം ലഭി�ാതിരി�കേയാ കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�മതിയി�ാെത െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��െവ�് സംശയി�കേയാ 
െച�ാൽ കാർഡ് ഉടമ എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലനിൽ എ��ം േവഗം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന ബ�െ�ടണം. ഒ� കാർഡ് ന�െ��തായി റിേ�ാർ�് 
െച� േശഷം കാർഡ് ഉടമ അത് കെ��ിയാൽ അത് ഒ� സാഹചര��ി�ം 
ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�. മാ�മ�, കാർഡ് ഉടമ ആ കാർഡ് േകാേണാട് േകാൺ 
പ�തിയായി �റി�ക�ം േവണം.  

· ഐവിആർ വഴിേയാ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ായ www.sbicard.com �േഖനേയാ 
എസ്എംഎസ് േസവന�ി�െടേയാ കാർഡ് ഉടമ�് തൽ�ണം കാർഡ് േ�ാ�് 
െച�ാനാ�ം.

· നി��െട ന�െ��/േമാ�ി�െ�� കാർഡ് എസ്എംഎസ് വഴി േ�ാ�് െച�ാൻ 
നി��െട രജി�ർ െച� െമാൈബൽ ന�റിൽ നി�് 5676791 േല�് BLOCK XXXX 

എ�് എസ്എംഎസ് െച�ക. (XXXX = നി��െട കാർഡ് ന�റിെ� അവസാന 4 
അ��ൾ). നി�ൾ അഭ�ർ�ന നട�ി 5 മി��ി��ിൽ നി�ൾ�് ഒ� 
�ിരീകരണ എസ്എംഎസ് ലഭി��ിെ��ിൽ കാർഡ് േ�ാ�െച�െ��തായി 
പരിഗണി��ത്. നി��െട കാർഡ് െപെ��് േ�ാ� െച��തി�ം ��പേയാഗം 
ഒഴിവാ��തി�ം െഹൽപ് ൈലനിൽ വിളി�ക.

 നഷ് ടെ��ത്/േമാഷണം/അനധി�ത ഇടപാ�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ്
 �് ഈ സമർ�ിത െഹൽ�് ൈലൻ ന�റിൽ ബ�െ�ടാം -18605003000.

 നഷ് ടെ�� കാർഡ് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ് �് ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ 
ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ് – lostcard@sbicard.com

b) കാർഡ് ന�ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��് കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ നട�ിയ ഏെത�ി�ം ഇടപാ�ക�െട കാര��ിൽ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് ബാധ�തേയാ ഉ�രവാദിത�േമാ ഉ�ായിരി��ത�, 
കാർഡ് ഉടമ ഇതിന് പരി�ർ�മാ�ം ബാധ��നായിരി�ം. കാർഡ് ന�േമാ 
േമാഷണേമാ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി��േതാ� �െട കാർഡ് ഉടമ 
െ�ഡി�് കാർഡ്(കൾ) േമാ�ി�െ��ാൽ അത് േപാലീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ക�ം എഫ്
 ഐആർ സമർ�ി�ക�ം േവണം. കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ഒ� അധിക 
കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ആെര�ി�ം കാർേഡാ പിേ�ാ കര�മാ�ി 
��പേയാഗം െച�ാൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. 

c) ഉപേഭാ� പരിര�- അനധി�ത ഇലേ�ാണിക് ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കളിൽ 
ഉപേഭാ�ാ��െട ബാധ�ത പരിമിതിെ���ൽ സംബ�ി� 2017 �ൈല 06-െല 
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��(ആർബിഐ) ഉ�രവ് �കാരം, അനധി�ത െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ�� ഉപേഭാ� പരിര� ഉറ�ാ��തിന് ഒ� നയം 
�പകൽപന െച�ി��്. "ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാര നയം" എ�തിന് കീഴിൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ ഇത് അപ് േഡ�്  െച�ി��്. 
ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� സമീപന�ിെല �താര�ത, ന�ായ��ത എ�ീ തത��െള 
അടി�ാനമാ�ി��താണ് ഈ നയം

d) കാർഡ് ഉടമ വ�നാപരമായി �വർ�ി�ി�െ��ിൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് 
ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. വിേവക�ർ�മായ �� നൽകാെതയാണ് കാർഡ് ഉടമ 
�വർ�ി��െത�ിൽ, സംഭവി� എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ�് 
ബാധ�ത��ാേയ�ം. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ വ��മാ�ിയി�� �ര�ാ 
മാനദ��ൾ പി�ടരാൻ കാർഡ് ഉടമ പരാജയെ��ാൽ ഇത് ബാധകമാേയ�ാം. 

e) കാർഡ് ഉടമേയാേടാ ഏെത�ി�ം അധിക കാർഡ് ഉടമേയാേടാ അേന�ഷി�ാെത തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, ഒ� കാർഡിെ�േയാ പി�ിെ�േയാ ന�ം, േമാഷണം, 

��പേയാഗം എ�ിവെയ �റി�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ �സ�െമ�് ക��� 
ഏെതാ� വിവര�ം േപാലീസിേനാ മ�് �സ� അധികാരികൾേ�ാ നൽകിേയ�ാം.  

f) നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെല െമാൈബൽ ന�ർ ഉൾെ�െട�� 
ബ�െ�ടാ�� വിവര�ളിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ സി��ിെല നി��െട 
�തിയ�ം ����മായ ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ളിൽ �ചി�ി�ിരി�ണം. 
നി��െട െമാൈബൽ ന�ർ അട��� നിലവിെല ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ 
ഞ��െട േരഖകളിൽ അപ് േഡ�് െച�ണെമ�് �പാർശ െച��.

g) ''എസ്ബിഐ കാർഡ്  ചില കാർ�കളിൽ േകാം�ിെമ�റി ന�െ��/േമാ�ി�െ�� 
കാർഡ് ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് 
ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�േഡാ അെ��ിൽ കാലാകാല�ളിൽ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  തീ�മാനി�� ഏെത�ി�ം ഇൻ�റൻസ് ക�നിേയാ ആകാം പറയെ�� 
ഇൻ�റൻസ് നൽ��ത്. ഇ�ാര��ി�� ഏത് െ�യിം തീർ�ാ�ലി�ം 
ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ഉ�രവാദിയായിരി�ം, 
െ�യിം തീർ�ാ�ൽ കാരണമായി ഉയർ� ഒ� തർ��ി�ം എസ്ബിഐ കാർഡ്
 ഉ�രവാദിേയ ആയിരി�ി�. ഇൻ�റൻസ് നിബ�നക�ം വ�വ�ക�മായി 
ബ�െ�� ��തൽ വിവര�ൾ�് െവൽകം കി�ിെല േ�ാഷർ പരിേശാധി�ാേനാ 
www.sbicard.com റഫർ െച�ാേനാ നിർേദശി��.''

(h) ചില െ�ഡി�് കാർ�കളിൽ എസ്ബിഐ കാർഡ് േകാം�ിെമന് ററി എയർ ആ�ിഡന് റ് 
/ വ��ിഗത അപകട ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ��ത ഇൻ�റൻസ് 
ഒ� ��ാം ക�ി ഇൻ�റൻസ് ക�നിയാണ് നൽ��ത്. ഇ�മായി ബ�െ�� ഏത് 
െ�യിം െസ�ിൽെമന് റി��� ഉ�രവാദി���ം ��ത ക�ി�ാണ്. െ�യിം 
െസ�ിൽെമന് റ് �ലം ഉ�ാ�� ഒ� തർ��ൾ�ം എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ഉ�രവാദിയായിരി�ി�. എസ്ബിഐ കാർഡിന്, ഇൻ�റൻസ് ഇഷ� െച�� 
ക�ിെയ �ൻ��ി അറിയി�് നൽകാെത മാ�ാ��താണ്.

 ഇേ�ാ�� ഇൻ�റൻസ് ക�നി: ഒറിെയൻ്റൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ്.
7. െവളിെ���ൽ
 ഇ��ൻ ധനകാര� വ�വ��െട �വർ�ന�മത�ം �ിരത�ം 

െമ�െ����തിനാ�� ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിെ��ം റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് 
ഇ���െട�ം (ആർബിഐ) ഒ� സംരംഭമാണ് െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി. 
ബാ�ക�ം ധനകാര� �ാപന��ം ത�ിൽ വിവര�ൾ ൈകമാ��തിന് 
ഫല�ദമായ ഒ� സംവിധാനം �ദാനം െച�ാ�ം അ�വഴി വിവിധ �ാപന�ളിൽ 
നി�് മിക� െ�ഡി�് വ�വ�കൾ േനടാൻ കാർഡ് ഉടമകെള �ാ�രാ�ാ��� 
റിസർവ് ബാ�ിെ� �മ��െട ഭാഗമായാണിത്.

 ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് (ആർബിഐയിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് 
രജിസ് േ�ഷൻ േനടിയി��ത്) കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��. 

 കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� േരഖക�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 45-60 ദിവസ�ൾ��ിൽ ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻേഫാർേമഷൻ ക�നി�് നൽ�ം.

 ഒ� തർ���ായാൽ കാർഡ് ഉടമെയ �ടി�ിക�ാരനായി റിേ�ാർ�് െച��തി� 
��് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടികളിൽ ഉചിതമായ േഭദഗതികൾ 
വ��ം. എ�ി��ാ�ം ഇ�രം െവളിെ���ൽ/വിവരം �സി�െ���ൽ 
ഇ�െന ഉയർ�വ� തർ��ൾ അേന�ഷി�ാ�ം തീർ�ാ�ാ�ം ലഭി�� 
സമയെ� ആ�യി�ിരി�െമ��ം ��ിേ��താണ്. 

 കാർഡ് അ�ൗ�ക�െട ശരിയായ �വർ�നം, �ിരീകരണം, മ� അഡ്മിനിസ്
 േ��ീവ് േസവന�ൾ എ�ിവ�ായി ധനകാര� �ാപനം, െതാഴി�ടമ, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�മായി കരാറിേലർെ��ിരി�� ��ാം ക�ികൾ 
എ�ിവർ�് േപയ് െമ�ിെല വീ� ഉൾെ�െട�� കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��.

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� അെ��ിൽ അതിെ� ��് ക�നികൾ, സബ്
 സിഡിയറികൾ, അഫിലിേയ�കൾ �ടാെത/അെ��ിൽ അേസാസിേയ�കൾ 
എ�ിവ�െട വിവിധ ഉൽ����ം േസവന��ം വിപണനം െച��തി�ം വാ�ാനം 
െച��തി�മായി എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ഏെത�ി�ം േപര�്, സബ്
 സിഡിയറി, അഫിലിേയ�്  അെ��ിൽ അേസാസിേയ�് എ�ിവ�മാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിേ��ാം.

 എസ്ബിഐ കാർഡിെ� ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്.

�ധാന െറ�േല�റി വിവര�ൾ  
- ഇ��യി�ം വിേദശ�ം ഉപേയാഗി��തിന് കാർഡ് സാ�വാണ്. എ�ി��ാ�ം, 

േന�ാളി�ം ��ാനി�ം വിേദശ കറൻസി ഇടപാ�കൾ നട��തിന് ഇത് 
സാ�ത��ത�.

- ഇ���് �റ�് ഇടപാട് നട��തി�� കാർഡിെ� ഉപേയാഗം ആർബിഐ�െട 
എക് സ് േച�് കൺേ�ാൾ െറ�േലഷൻ�ം േഫാറിൻ എക് സ് േച�് മാേനജ് െമ�് 
ആ�്, 1999-ഉം ഉൾെ�െട�� ബാധകമായ നിയമ�ൾ �്അ��തമായിരി�ണം. 
ഇ�ർെന�്േ�ഡിംഗ് േപാർ��കളി�െട�� വിേദശനാണ� വ�ാപാരം അ�വദനീയമ�.  
എെ��ി�ം ലംഘന�ൾ ഉ�ാ�കേയാ ഇവ പാലി��തിൽ പരാജയെ��കേയാ 

െച�ാൽ, ശി�ാനടപടികൾ�് നി�ൾ വിേധയരാകാം. നി��െട വിേദശ വിനിമയ 
അർഹതെയ സംബ�ി�് നി��െട അംഗീ�ത ഡീല�മായി (എഡി) ബ�െ��ക.

- െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് എെ��ി�ം െ�ഡി�് ബാലൻസ് 
ഉെ��ിൽ, ഈ െ�ഡി�് ബാലൻസ് നി�ൾ�് തിരി� തരാൻ എസ്ബിഐ കാർഡിന്
  അവകാശ��്.

- വിേദശ �ാപന�ളിൽ നിേ�പം നട�കേയാ വിേദശ �ാപന�ൾ 
�ാപി�കേയാ േപാ�� �ലധന അ�ൗ�് ഇടപാ�കൾ�ായി പണമട�ാൻ/േപയ്
 െമ�കൾ നട�ാൻ ദയവായി െ�ഡി�് കാർ�കൾ ഉപേയാഗി��ത്. കാരണം, 
റിസർവ് ബാ�ിെ� മാ�ർ നിർേദശം - വിേദശെ� സം�� 
സംരംഭ�ിെല/�ർ�മാ�ം ഉടമ�തയി�� സബ് സിഡിയറിെല താമസ�ാ�െട 
േനരി�� നിേ�പം എ�തി� കീഴിൽ ഇ�രം ധനനിേ�പ മാർഗം അ�വദനീയമ�.

- ആർബിഐ മാ�ർ സർ�ലർ-താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� 
പലവക പണമട��കൾ സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ അ�സരി�്, േലാ�റി 
ടി��കൾ, ബഹിഷ് �ത/നിേരാധിത മാസികകൾ, �ട�ിയ നിേരാധിത ഇന�ൾ 
വാ��തി�ം �താ��ളിൽ പെ���ൽ, േകാൾ-ബാ�് േസവന�ൾ�് 
പണമട�ൽ േപാെല��വ�ം െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��ത് 
നിേരാധി�ിരി��. കാരണം അ�രം ഇന�ൾ�ായി/�വർ�ന�ൾ�ായി 
വിേദശനാണ�ം പിൻവലി��ത് അ�വദനീയമ�. ��തൽ വിവര�ൾ�ായി 
താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� പലവക പണമട��കൾ 
സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ പരിേശാധി�ക.



 എസ്എംഎ�െട �ാസിഫിേ�ഷൻ സംബ�ി� ഉദാഹരണം:
 ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, �ടാെത ഈ തീയതി�് ��് 'അടേ�� �റ� �ക 
('എംഎഡി') ലഭി�ി�മിെ��ിൽ, അവസാന തീയതി�് േശഷം, അ�ൗ�ിെന എസ്എംഎ – 0 
ആയി പരാമർശി�ം.
പിഡിഡിയിൽ നി�് 30 ദിവസ�ിന�റം അതായത് 2021 ഏ�ിൽ 30-ന് അ�റം 
അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ-1 ആയി ടാഗ് 
െച�െ��ം.
സമാനമായി, പിഡിഡിയിൽ നി�് 60 ദിവസ�ിന�റം, അതായത് 2021 െമയ് 30-ന് 
അ�റം, അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ - 2 
ആയി ടാഗ് െച�െ��ം.

• നി�ിയ ആ�ി ('എൻപിഎ'):
 േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി���േപാെല അടേ�� മിനിമം �ക, േ��് െമ�ിൽ 

�ചി�ി�ിരി�� പിഡിഡിയിൽ നി�് െതാ�റ് (90) ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�മായി 
അട�ിെ��ിൽ, ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് നിഷ് �ിയ അസ�് ('എൻപിഎ') ആയി 
പരിഗണി�ം.
�ടാെത, ഒ� െസ�ിൽെമ�് അെ��ിൽ �നർ�പീകരണ �മീകരണം 
�േയാജനെ���ിയി�� ഏെതാ� അ�ൗ�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം. പലിശ 
�ടി�ിക�ം �ത�ം ��വനായി അടയ് ���വെര ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി 
തരംതിരി�ത് �ട�ം. െസ�ിൽെമ�ം �നർ�പീകരി� അ�ൗ�ക�ം ഒ� 
നവീകരണ�ിന് േയാഗ�മ�. അവസാനമായി, ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് 
എസ്ബിഐ കാർഡിെല എൻപിഎ എ�് ടാഗ് െച� ഒ� െ�ഡി�് കാർെഡ�ി�ം 
ഉെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെ� എ�ാ കാർ�ക�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം.

  ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി തരംതിരി��തി�� ഉദാഹരണം:
  ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി�� �കാര�� അടേ�� 
�റ� �ക പിഡിഡിയിൽ നി�് 90 ദിവസ�ി��ിൽ അതായത് 2021 �ൺ 
29-��ിൽ ഉപേഭാ�ാവ് �ർ�മാ�ം അട�ി�മിെ��ിൽ, വായ്പ നൽ��വർ 
െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി കണ�ാ�ം.

l)  േടൺ എറൗ�് ൈടം (TAT) ഏകീകരി��ം അംഗീ�ത േപയ് െമന് റ് സംവിധാന�ൾ 
�േഖന�� പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ�� ഉപേഭാ� ന�പരിഹാര�ം സംബ�ി� 
2019 െസ�ംബർ 20-െല RBI സർ�ലർ അ�സരി�്, പരാജയെ�� ഇടപാട് കാരണം 

എ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�ിെ��ിൽ േ��് െമ�ിെല 
��വൻ ഉ�ട��ം ശരിയാെണ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇത് അംഗീകരി�താെണ�ം 
കണ�ാ��താണ്. ഇ�രം വിവരം ലഭി�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
താൽ�ാലികമായി ചാർജ് പിൻവലി�ാം. �ടർ�� അേന�ഷണ�ൾ 
�ർ�ിയായതി� േശഷം ഇത് കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിെല ബാധ�തയാെണ�ിൽ 
�ടർ�� േ��് െമ�ിൽ ചാർജ് �നഃ�ാപി�െ��ം. 

h)  ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാരം: േമൽനടപടി�� എ�ാ പരാതിക�ം േനാഡൽ 
ഓഫീസർ, പിഒ ബാഗ് 28 - ജിപിഒ, ന� ഡൽഹി -110001 എ� വിലാസ�ിേലാ 
nodalofficer@sbicard.com എ� ഇെമയിൽ വിലാസ�ിേലാ അയ�ക

i)   ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ: എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 02 02
 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി 

േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക)  
 അെ��ിൽ: 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 എസ്ബിഐ െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡിന്: ഇ��യിൽ എവിെട നി�ം എസ്ബിഐ 

െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡ് െഹൽപ് ൈല�മായി ബ�െ��ക 
 എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 12 12 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ 

നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക) 
ബിഎസ്എൻഎൽ/എംടിഎൻഎൽ-ൽ നി�്: 1800 180 1295 /1860 500 1295

 കറസ് േപാ�ൻസ്: തപാൽ വഴി, ദി മാേനജർ -ക�മർ സർവീസസ്, എസ്ബിഐ 
കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, ഡിഎൽഎഫ് ഇൻഫിനി�ി ടേവർസ്, 
ടവർ സി, 12 ആം നില, േ�ാ�് 2, ബിൽഡിംഗ് 3, ഡിഎൽഎഫ് ൈസബർ സി�ി ���ാം 
- 122002 (ഹരിയാന) ഇ�� www.sbicard.com എ�തിേലേ�ാ പിഓ ബാഗ് 28- ജിപിഒ, 
ന� ഡൽഹി-110001 

 ഇമെയിൽ വഴി customercare@sbicard.com എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക
 െത�ായ വിൽ�ന�ം ശല�െ����മായി ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് ഉടമ�് 

ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താം – salesgrievance@sbicard.com
 കാർഡ് ഉടമ�് ഞ��െട െമാൈബൽ ആ�് / െവബ് ൈസ�് വഴി ഏ� 
 തർ��ം/അനധി�ത ഇടപാ�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴി�ം. അതെ��ിൽ, കാർഡ് 

ഉടമ�് തർ�ം/അനധി�ത ഇടപാട് സംബ�ി�് chargeback@sbicard.com എ� 
സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ്.

 െത�ായ വിൽ�ന�മാേയാ ശല�െ����മാേയാ ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ഈ സമർ�ിത െഹൽൈ��നിൽ ഞ�െള വിളി�ാം: 080-39356050

എസ് ബി ഐ കാർഡ് സ്  - ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം

1. *ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം
A. വാർഷിക ഫീ�ക�ം ���ൽ ഫീ�ക�ം
 എസ് ബി ഐ െ�ഡി�്  കാർഡിൽ (എസ് ബി ഐ കാർഡ്) വാർഷിക ഫീസ്, ���ൽ 

ഫീസ് എ�ിവ ബാധകമാണ്. വാർഷിക ഫീസ് 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം 
ബാധകമായ നി�തിക�ം ഉൾെ��� ഒ��വണെ� ചാർജാണ്. ���ൽ ഫീസ് 
എ�ാ വർഷ�ം ഈടാ��. 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം ബാധകമായ 
നി�തിക�മാണ് അതിൽ ഉൾെ��ിരി��ത്. ഈ ഫീ�കൾ ഓേരാ കാർഡ് ഉടമ�ം 
ഓേരാ വിധം കാർഡി�ം വ�ത��മായി�േ��ാം. ഇവ െ�ഡി�്  കാർഡിനായി 
അേപ�ി�� സമയ�് കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി��ത് അ�സരി�ായിരി�ം. 
ബാധകമായ� �കാര�� ഈ നിര�കൾ കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് 
േനരി�് ഈടാ�ം, ഈടാ�� മാസെ� കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ അത് ബി�ി�ക�ം 
െച�ം. �ാഥമിക കാർഡ് ഉടമ�് നൽകിയ അധിക കാർ�കൾ�് െവേ�െറ ഫീ�കൾ 
ഉ�ാകാം.

B. �ൻ�ർ പണ�ിെ� ഫീ�കൾ
 അടിയ�ര ഘ��ിൽ േദശീയ/അ�ാരാ� എടിഎ�കളിൽ നി�് പണം എ��ാൻ 

കാർഡ് ഉടമകൾ�് കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. അ�െന ഉ� പണം 
പിൻവലി��കൾ�് ഒ� ഇടപാട് ഫീസ് ഈടാ��താണ്. അത് അ�� േ��്
 െമ�ിൽ കാർഡ് ഉടമ�് ബി�െച�ക�ം െച�ം. േദശീയ എടിഎം ഇടപാ�കൾ�് 2.5% 
അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) അ�ാരാ� എടിഎം 
ഇടപാ�കൾ�് 2.5% അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) ഇടപാ� 
ഫീസ് ആയി ഈടാ��താണ്. ഇടപാ� ഫീസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�്
 സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ (��് അറിയെ��ി��ത് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്സ് ആൻഡ് േപയ്െമന് റ് സർവീസസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്) 
വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയമാണ്. �ൻ�റായി എ��� എ�ാ 
പണമിടപാ�കൾ�ം പണം പിൻവലി� തീയതി �തൽ അവ �ർ�മായി തിരി�ട�� 
തീയതി വേര�ം റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് ചാർ�ി� ത�ല�മായ ധനകാര� ചാർജ്
  (ചാർ�ക�െട െഷഡ�ൾ പരിേശാധി�ക) ഉ�ായിരി��താണ്.  

C. ക�ാഷ് േപയ് െമ�് ഫീ�കൾ
 കാർഡ് ഉടമകൾ�് തിരെ��� േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (എസ് ബി ഐ) 

ശാഖകളിൽ േപ-ഇൻ �ി�ിൽ അവ�െട  െ�ഡി�് കാർഡ് ന��ം �ക�ം 
േരഖെ���ി അത് �ാ�് കൗ�റിൽ നിേ�പി�െകാ�് അവ�െട എസ് ബിഐ 
െ�ഡി�് കാർഡ് �ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ഒ� തൽ�ണ േപയ് െമ�് അക്
 േനാളജ് െമ�് രസീത് കാർഡ് ഉടമ�് നൽ�ം. ഈ സൗകര�ം േസവന നിര�ായ ₹250 
+ ബാധകമായ നി�തികൾ�് ലഭ�മാണ്. െകവിബി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
ക�ർ ൈവശ� ബാ�ിെ� (െകവിബി) തിരെ��� ശാഖകളി�ം െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ക�ർ ൈവശ� ബാ�് (െകവിബി) ശാഖകളിൽ നട�� 
പണമിടപാ�കൾ�് നിര�കെളാ�ം ബാധകമ�.

D. ചാർ�കൾ
i. കാർഡ് ഉടമകൾ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നൽ�� നിർ�ി� 

േസവന�ൾ�ായി അെ��ിൽ തെ� കാർഡ് അ�ൗ�മായി ബ�െ��് കാർഡ് 
ഉടമ വ��� വീ�കൾ�ായി കാർഡ് ഉടമകൾ കാലാകാല�ളിൽ 
ബാധകമാേയ�ാ�� ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം നൽേക�താണ് 

ii കാർഡ് ഉടമകെള അറിയി�െകാ�്, കാലാകാല�ളിൽ ഏെത�ി�ം ചാർ�കേളാ 
ഫീ�കേളാ മാ��തിേനാ അെ��ിൽ ഉചിതെമ�് േതാ�� ഏെത�ി�ം �തിയ 

ചാർ�കേളാ ഫീ�കേളാ അവതരി�ി��തിേനാ ഉ�അവകാശം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിലനിർ��.

E. പലിശ രഹിത േ�സ് കാലാവധി
 വ�ാപാരി സമർ�ി�� െ�യി�കൾ�് വിേധയമായി പലിശരഹിത െ�ഡി�് 

കാലയളവ് 20 �തൽ 50 ദിവസം വെരയാകാം. എ�ി��ാ�ം, കഴി� മാസെ� 
ബാലൻസ് �ർ�മായി �ിയർ െച�ി�ിെ��ിൽ, അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ ഏെത�ി�ം 
എടിഎ�ിൽ നി�് പണം എ��ി�െ��ിൽ ഇത് ബാധകമ�.

F.  ധനകാര� ചാർ�കൾ 
 കാർഡ് ഉടമ തെ� ബാലൻസ് �ർ�മായി അടേ��തിെ��് തീ�മാനി�ാൽ, 

ഇടപാ� തീയതി �തൽ വീ�ാ� ഇഎംഐ തവണക�ൾെ�െട എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, 
കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ പണ�ി�ം അവ തിരി�ട��� വെര മാസാ� 
പലിശ നിര�ിൽ ധനകാര� ചാർ�കൾ അടേ��ിവ�ം. 

  േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടയ് േ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ് െമ�ം േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ് െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

  ധനകാര� ചാർ�ക�െട നിലവിെല നിര�് ഇടപാ� തീയതി �തൽ �തിമാസം 3.50% 
[�തിവർഷം 42%] വെരയാണ്, ഇത് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് 
ലിമി�ഡ് (എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ) െ� വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ി� 
വിേധയ�മാണ്. ധനകാര� ചാർ�കൾ, അടയ് േ��താെണ�ിൽ, ബാധകമായ 
നി�തികൾ�് വിേധയമാണ്, കാർഡിെല �ടി�ിക �ർ�മായി അട���വെര 
കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് അത് െഡബി�് െച�െ��ം. കാർഡ് ഉടമ 
ബാലൻസ് േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ാതിരി�ാൻ 
തീ�മാനി�ാൽ എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, �െട കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ 
പണ�ി�ം അടയ് േ�� ധനകാര� ചാർ�ിെ� �റ� �ക ബാധകമായ 
നി�തികൾ �ടാെത 25 �പയായിരി�ം.

a.  �ൻ�ർ പണ�ിേ��� ധനകാര� ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തൽ പണമട�ൽ 
�ർ�മായി െച���വെര ബാധകമാണ്.

 ഉദാഹരണം 1 - കാർഡ് േ��് െമ�്  തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 15-ന് 
 2019 �ൺ 16 �ം 2019 �ൈല 15 �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാട്
1.  5000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ - 2019 �ൺ 20 ന്
2.  7000 �പ�െട പണം പിൻവലി�ൽ - 2019 �ൈല 10 ന്
 2019 �ൺ 15 െല േ��് െമ�ിൽ നി�് ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� ക��ക, 

എ�ിൽ ഇടപാ�ക�െട 12,000 �പ�ം 7,000 �പ ക�ാഷ് പിൻവലി�ലിന് ബാധകമായ 
നിര�ി�� 5 ദിവസെ� ധനകാര� ചാർ�ക�ം കാണി�� �ൈല 15 െല േ��്
 െമ�് കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ആഗ�് 5 അഥവാ േ��് െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക അടയ് േ����്. നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക�� ഏെതാ� േപയ് െമന് �ം, ആദ�ം നി��െട �ടി�ിക�� മിനിമം �ക 
{െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീ�ം ചാർ�ക�ം + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}, പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) എ� �മ�ിലായിരി�ം �ിയർ െച�ക എ�ത് ദയവായി ��ി�ക.  
പലിശ രഹിത �ടി�ിക ചി�റ ബാലൻസിന് െറ േകസിൽ ഒഴിെക, ഇതിൽ ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തലാണ് ഈടാ�ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ��െ� 
േ��് െമ�് തീയതി�തൽ ഈടാ�ം.

 േ��് െമ�് �ടി�ികയിൽ ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��് െമ�ിൽ 
നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം വരാതിരി�ക�ം േ��് െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് 
�ടി�ിക േപയ് െമന് റിന് െറ അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം 
െച�ാൽ, ഇ�രം ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്  2019 
 ജ�വരി 3 �ം 2019 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
1.  2019 ജ�വരി 5 ന് 10,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2.  2019 ജ�വരി 15 ന് 30,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ��കൾ
 2019 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 40,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. േ��്െമ�് �ടി�ികയിൽ 
ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��്െമ�ിൽ നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം 
വരാതിരി�ക�ം േ��്െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് �ടി�ിക േപയ്െമന് റിന് െറ 
അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം െച�ാൽ, ഇ�രം 
ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 എ�ാ മാസ�ം മിനിമം േപയ് െമ�് മാ�ം നട�ിയാൽ തിരി�ട� വർഷ�േളാളം 
നീ�നിൽ�ം, തത്ഫലമായി നി��െട �ടി�ിക ബാലൻസിന്  പലിശ 
അട�െകാ�ിരി�ക�ം െചേ��ിവ�ം.  ഉദാഹരണ�ിന്, 5,000 �പ�െട 
ഇടപാടിന് മിനിമം മാസാ� �ടി�ിക �ക (ഓേരാ മാസ�ം 200 �പ മിനിമം 
�കയായി�്) അട�ാൽ, െമാ�ം �ടി�ിക ��വനായി അട�തീരാൻ 44 മാസം വെര 
എ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 2-ന്
 2019 മാർ�് 3 �ം 2019 ഏ�ിൽ 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  2019 മാർ�് 5 ന് 500 �പ�െട വാർഷിക ഫീസ്
(2)  2019 മാർ�് 5 ന് 90 �പ�െട ബാധകമായ നി�തികൾ
(3)  2019 മാർ�് 15 ന് 6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2019 മാർ�് 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��് 

ക��ക, 6,590 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ഏ�ിൽ 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ഏ�ിൽ 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ മിനിമം അടയ് േ�� �ക 415 �പ, (െമാ�ം �ടി�ിക�െട 5%) + 
ബാധകമായ നി�തിക�ം 2019 ഏ�ിൽ 22 ന് അട��െവ�് ക��ക, െതാ��� 
ദശാംശ�ിേല�് കണ�ാ�ം, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. 

 ഫല�ദമായ നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആയി കണ�ാ�ക, ധനകാര� ചാർജ് 
കണ���ൽ ഇനി�റ�� രീതിയിൽ ആയിരി�ം:

 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 �പ
 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 90 �പ�െട ബാധകമായ 

നി�തിയിൽ: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 �പ
 38 ദിവസേ��� (മാർ�് 15 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 6000 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:  
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 �പ
 11 ദിവസേ��� (ഏ�ിൽ 22 �തൽ െമയ് 2 വെര) 6,175 �പ�െട ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 �പ
 ചാർ� െച� െമാ�ം പലിശ: 373.10 �പ
 2019 ഏ�ിൽ 3 �തൽ 2019 െമയ് 2 വെര കാർഡ് ഉടമ ഒ� ഇടപാ�ം നട��ിെ��് 

ക��ക, �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം 
ചാർ�ക�ം, ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം െമയ് 2 തീയതിയിെല േ��്
 െമ�ിൽ െമാ�ം �ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം. 

 േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടേ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടേ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ്െമന് �ം േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ്െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

 ഉദാഹരണം 4: കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2018 ഡിസംബർ 3-�ം 2019 ജ�വരി 2-�ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  2018 ഡിസംബർ 15 ന് 500 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2)  2018 ഡിസംബർ 20 ന് 600 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2018 ഡിസംബർ 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇ� എ� 

ക��ക, 1100 �പയെട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ജ�വരി 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം, െമാ�ം അടയ് േ�� �ക 1100 �പ. കാർഡ് ഉടമ 2019 ജ�വരി 22 
അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക 
�തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. 

 2019 ജ�വരി 22 ന് കാർഡ് ഉടമ 500 �പ�െട ഭാഗിക േപയ് െമ�് മാ�േമ 
നട��� എ� ക��ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. ഫല�ദമായ 
നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആെണ�് കണ�ാ�ി ധനകാര� ചാർജ് കണ���ൽ 
ഇ�റ�� �കാരമായിരി�ം 

 38 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 15 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 �പ
 33 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 20 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 �പ
 12 ദിവസേ��� (ജ�വരി 22 �തൽ െഫ�വരി 2 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ=52.93 �പ
 2019 െഫ�വരി 3-�ം 2019 മാർ�് 2- �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  652.93 �പ�െട ആരംഭ ബാലൻസ്-2019 െഫ�വരി 3-ന്
2)  1000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ-2019 െഫ�വരി 5-ന്
3)  3000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ- 2019 െഫ�വരി 15-ന് 
 2019 െഫ�വരി 2 െല േ��്െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് 652.93 �പ 

ആെണ�് ക��ക, കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ 
നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ ��വൻ േപയ് െമ�ം െഫ�വരി 15 ഓെട, അഥവാ േപയ് െമ�് െചേ�� 
അവസാന തീയതി��ിൽ െചയ് െത� ക��ക. 3.50% ഫല�ദമായ നിര�ായി 
കണ�ാ�ി, ധനകാര� ചാർജ് കണ����കൾ ഇനി�റ�� �കാരമായിരി�ം:

 12 ദിവസേ��് (െഫ�വരി 3 �തൽ െഫ�വരി 15 വെര) 652.93 ബാലസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ= 9.02 �പ
 �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം, 

ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം മാർ�് 2 തീയതിയിെല േ��്െമ�ിൽ െമാ�ം 
�ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം.

G. ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർ�കൾ
• േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക �ക�് ചാർ�ി�
• 500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 400 �പ
• 1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 750 �പ
• 10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 950 �പ
• 25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 1,100 �പ
• 50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ
 �ടർ�യായി ര�് ൈസ�ി�കളിൽ, അവസാന തീയതി��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക 

�ക (എംഎഡി) അട�ാതി��ാൽ ഒ� ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി  100 
�പ അധികം ഈടാ�ം.

 എംഎഡി �ിയറാ��ത് വെര ഓേരാ േപയ് െമന് റ് ൈസ�ിളി�ം ഈ ചാർജ് 
ഈടാ��ത് �ട�ം.

 ഉദാഹരണം 1- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി- എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2016 ജ�വരി 3 �ം 2016 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  5,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ- 2016 ജ�വരി 5 ന്
(2)  5,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ - 2016 ജ�വരി 15 ന്
 2016 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 10,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 
കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 
 2016 െഫ�വരി 22 നകം കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� മിനിമം �കേയാ അതിൽ 

��തേലാ േപയ് െമ�് െച��ിെ��ിൽ, 750 �പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 
10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� േപയ് െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് േ��്െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2 ന്. 2016 െഫ�വരി 3 
�ം 2016 മാർ�് 2 �ം നട� ഇടപാട്

1.  2000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൾ - 2016 െഫ�വരി 8 ന്
2.  2500 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ 2016 െഫ�വരി 19 ന് 
 2016 െഫ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 4500 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� മാർ�് 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 മാർ�് 22 അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 2016 മാർ�് 22 നകം കാർഡ് ഉടമ ഒ� േപയ്െമന് �ം നട�ിയി�ിെ��ിൽ, 750 
�പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� 
േപയ്െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് െസപ് �ംബർ 3-�ം ഒക് േടാബർ 2-�ം ഇടയിൽ
(1)  9400 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - െസപ്�ംബർ 5-ന്
 െസപ് �ംബർ 2-െല േ��് െമന് റിൽ നി�് �ൻകാല ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��ിൽ, 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� ഒക് േടാബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 9400 �പ െമാ�ം 
�ടി�ികയായി കാണി�ം. കാർഡ് ഉടമ ഈ �ടി�ിക�ായി ഒേ�ാബർ 22-ഓെട, 
അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം 
അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. 
കാർഡ് ഉടമ 9400 �പ�െട �ടി�ിക ഒക് േടാബർ 22-േനാ അതിന് �േ�ാ ��വനാ�ം 
അട��.

 ഇടപാട് നട�ത് ഒക് േടാബർ 3-�ം നവംബർ 2-�ം ഇടയിൽ 
(1)  5000 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 5-ന്
(2)  5000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� നവംബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 10,000 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് ��െ� ൈസ�ിളിൽ നട�ിയ 
ഇടപാടിന് വ�ാപാരിയിൽ നി�� 9400 �പ�െട ഒ� റീഫ�് നവംബർ 10-ന് 
ലഭി��. ഈ റീഫ�് �ക െമാ�ം �ടി�ിക �കയിൽ വകയി��ം. കാർഡ് ഉടമ 
�ടി�ിക�ായി നവംബർ 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. റീഫ�ിൽ നി�് ലഭി�� െ�ഡി�് �ക മിനിമം 
�ടി�ിക �കേയ�ാൾ ��തലായതിനാൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് താമസി�� േപയ്

 െമന് റ് ചാർജ് ഈടാ�ി�.
 ഉദാഹരണം 4- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് ജ�വരി 3-�ം െഫ�വരി 2-�ം ഇട�് 
(1)    4500 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ജ�വരി 5-ന്
(2)   6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ജ�വരി 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� െഫ�വരി 2-െല േ��് െമന് റ് 10,500 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ ൈസ�ിളിൽ ഈടാ�ിയ േപയ് െമന് റ് 
ഡിേസാണർ ഫീസിന് െഫ�വരി 10-ന് 500 �പ�െട ഒ� റീഫ�് ലഭി��. കാർഡ് 
ഉടമ �ടി�ിക�ായി െഫ�വരി 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. എസ് ബി ഐ കാർഡ് �ട�ിെവ� റിേവഴ് സലിൽ 
നി�് ഉളവാ�� െ�ഡി�് �ക, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�. കാർഡ് 
ഉടമ െഫ�വരി 22-േനാ അതി� �േ�ാ മിനിമം �ടി�ിക �കേയാ അതിലധികേമാ 
അട�ിെ��ിൽ, താമസി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി 950 �പ ഈടാ�ം. (10,000 
�പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര 950 �പ). 

H. ഓവർ ലിമി�് ഫീ�കൾ
 ഒ� േസവനസ��താ �ചനയായി, ഇേ�ണൽ േപാളിസി, ഇടപാ�മായി ബ�െ�� 

േയാഗ�ത, ഉപേഭാ� െ�ാൈഫൽ, ഉപേഭാ� സ�തം എ�ിവ�് വിേധയമായി, 
ഓവർലിമി�് ഇടപാ�കൾ�്  എസ്ബിഐ കാർഡ് അംഗീകാരം നൽകിേയ�ാം. 
�ടി�ിക�� �ക െ�ഡി�് പരിധി കവി��െവ�ിൽ, െ�ഡി�് പരിധി കവി�� 
ആദ� ഇടപാട് �ക�െട 2.5% അെ��ിൽ 600 �പ, ഇവയിൽ ഏതാേണാ ഉയർ�ത്, 
അത് ഈടാ��താണ്. എസ്ബിഐ കാർഡ് �മ�� ഏെത�ി�ം ഫീ�കേളാ 
നിര�കേളാ പലിശേയാ കാരണം െ�ഡി�് പരിധി കവി�� സാഹചര��ി�ം ഈ 
ഫീസ് ബാധകമായിരി�ം. ഓേരാ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�ം ഒ� തവണ മാ�േമ 
ഓവർലിമി�് ഫീസ് ഈടാ�. സ��ം െ�ഡി�് കാർഡിൽ ഓവർലിമി�് സൗകര�ം 
ഏർെ���ാൻ  കാർഡ് ഉടമ നൽ�� സ�തം, അേത അ�ൗ�ിന് കീഴി�� 
കാർഡ് ഉടമ�െട ൈകവശ�� എ�ാ െ�ഡി�് കാർ�കളി�ം �സ് �ത സൗകര�ം 
സ�യേമവ  ഏർെ���ം.

I. േപയ് െമ�് നിരസന ഫീ�കൾ
 ഒ� േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസിെ� കാര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് േപയ് െമ�് 

�ക�െട 2% േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസായി ഈടാ�ം, എ�ാൽ മിനിമം ചാർജ് 500 
�പയാണ് 
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J. മ�് ചാർ�കൾ:
• കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ ഫീസ്: 100/- �പ - 250/- �പ (Aurum കാർഡിന് 1,500/- �പ) 
• െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്: 100 �പ 
• വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ്: 3.5% (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ 

കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് മാ�ം) 
 വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഇ��ൻ �പയിേല�് മാ��തി� ഉപേയാഗി�� വിനിമയ 

നിര�് തീ�മാനി��ത് വിസ/മാ�ർകാർഡാണ്, സാഹചര�മ�സരി�്, എസ്ബിഐ 
കാർ�മായി ഇടപാട് തീർ�ാ�ിയ തീയതിയിൽ-അത് ഇടപാട് നട�ിയ അേത തീയതി 
ആയിരി�ണെമ�ി�- അവർ നിയ�ി�� വിനിമയ നിര�ിെന 
അടി�ാനമാ�ിയായിരി�ം ഇത്. വിസ/മാ�ർകാർഡ് പ�ി�, ഇ��ൻ �പയാ�ി 
മാ�ിയ �കയിൽ വിേദശ കറൻസി ഇടപാ� ഫീസ് ബാധകമാ�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, 
ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

• ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി പരിവർ�ന മാർ�്അപ് ഫീസ്: 3.50% (എലീ�്¬ & 
ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
മാ�ം) (1,000 �പയിൽ ��തേലാ അതിന് �ല�േമാ ആയ ഇടപാ�കൾ�് മാ�ം) 
അ�ാരാ� �ല�് ഇ��ൻ കറൻസിയിൽ നട�ിയ, അെ��ിൽ ഇ��യിൽ 
�ിതിെച�� എ�ാൽ വിേദശ�് രജി�ർ െച� വ�ാപാരികളിൽ നട�ിയ എ�ാ 
ഇടപാ�ക�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് 
കറൻസി കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

•  റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് 99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

• എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�ക�െട�ം േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് : 199 �പ

K.  ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ:
 ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ ഓഫർ ഉപേഭാ�ാവിെന മ�് ബാ�് െ�ഡി�് കാർ�ക�െട 

�ടി�ിക എസ്ബിഐ െ�ഡി�് കാർഡിേല�് �ാൻസ്ഫർ െച�ാ�ം ഒ�മിേ�ാ 
ഇഎംഐകളാേയാ തിരി�ട�ാ�ം അ�വദി��

2. *പരിധികൾ
 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ആ�രിക െ�ഡി�് മാനദ�ം 

അടി�ാനമാ�ിയാണ്  കാർഡ് ഉടമക�െട െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം 
നി�യി�ി��ത്  (ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം �ാഥമിക അ�ൗ�് ഉടമക�െട 
അേത പരിധി ആയിരി�ം). കാർഡ് െഡലിവറി സമയ�് ഈ പരിധികൾ കാർഡ് 
ഉടമെയ അറിയി��താണ്. െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം ഓേരാ േ��് െമ�ി�ം 
കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി�ം. സ് േ��് െമ�് �റെ��വി�ി� സമയ�് ലഭ�മായ െ�ഡി�് 
പരിധി (അതായത് ഉപേയാഗി�ാൻ ലഭ�മായ െ�ഡി�് പരിധി) േ��് െമ�ിെ� ഭാഗമായി 
നൽ��താണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച���ം ആ�രിക മാനദ��ൾ 
അടി�ാനമാ�ി കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�കേയാ �റ�കേയാ 
െച���മാണ്. െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ണെമ�് ആവശ��� െ�ഡി�് ഉടമകൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിേനാട് എ�തി ആവശ�െ��ക�ം വ�മാനം ��ാവി�� 
സാ��ിക േരഖകൾ നൽേക��മാണ്. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ തെ� 
�ർ�മായ വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�ം നൽകിയ �തിയ േരഖകൾ 
അടി�ാനമാ�ി�ം കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ിേയ�ാം.

3. *ബി�ിം�ം േ��് െമ�ം
a) ഈ കാലയളവിൽ കാർഡ് സജീവമാെണ�ിൽ, അവസാന േ��് െമ�ി� േശഷം 

കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച� േപയ് െമ�ക�ം കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച� ഇടപാ�ക�ം കാണി�� ഒ� �തിമാസ േ��്
 െമ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമ�് അയ�ം. 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ�കിൽ േരഖകളി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് 
കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഇടപാ�ക�െട ഒ� േ��് െമ�് അയ�കേയാ �ൻ��ി 
നി�യി� തീയതിയിൽ േരഖയി�� ഇെമയിൽ ഐഡിയിേല�് ഇെമയിൽ വഴി സ് േ��്
 െമ�് അയ�കേയാ െച�ം.  

b) െ�ഡി�് കാർഡ് സ് കാർഡ് ഉടമ�് ഒ� റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് സൗകര�ം നൽ��. 
സ് േ��് െമ�ിൽ �ി� െച� അടയ് േ�� മിനിമം �ക മാ�ം അട�ാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
തിരെ���ാം. േ��് െമ�ിൽ തെ� �ി� െച�ി�� അടയ് േ�� തീയതി�കം 
ഇ�രം േപയ് െമ�് നടേ���മാണ്. ബാലൻ�ടി�ിക �ടർ�� 

 േ��്െമന് �കളിേല�് �േ�ാ� െകാ�േപാകാ��താണ്. െമാ�ം അടയ് േ�� 
�കേയാ അടയ് േ�� മിനിമം �ക�്  �കളി�� �ക�െട എ� ഭാഗേമാ അട�ാൻ 
കാർഡ് ഉടമ�് തിരെ���ാ���മാണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധിയിൽ 
കവി� �ടി�ികേയാെടാ�ം, ��െ� േ��് െമ�കളിൽ അട�ാ� മിനിമം �ക 
കാർഡ് ഉടമ�െട നിലവിെല അടയ് േ�� മിനിമം �കയിേല�് േചർ�ം.

 െമാ�ം അടയ് േ�� �ക�െട 5 ശതമാനേമാ 200 �പേയാ ആയിരി�ം (ഏതാേണാ 
വ�ത്) അടയ് േ�� മിനിമം �ക, �ടാെത ബാധകമായ നി�തിക�ം ഇഎംഐ�ം 
(ഇഎംഐ ഉ� ഉൽ����െട കാര��ിൽ മാ�ം). ക�ാഷ് പരിധിേയാ െ�ഡി�് 
പരിധിേയാ അധികമായാൽ ഓവർ ലിമി�് (ഒവിഎൽ) �ക എംഎഡി (അടയ് േ�� 
മിനിമം �ക) യിൽ ഉൾെ����താണ്. പഴയ േ��് െമ�കളിെല ഏെത�ി�ം 
അട�ാ� മിനിമം �ക ഉെ��ിൽ അ�ം അടയ് േ�� മിനിമം �കയിൽ 
ഉൾെ����താണ്. 

c) കാർഡ് �ടി�ികയിേല�് നട�ിയ േപയ് െമ�കൾ ലഭി�തായി �ടർ�� േ��്
 െമ�കളിൽ കാണി��താണ്. ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് സംബ�ിേ�ാ 
നി�തിക�മായി ബ�െ��� മേ�െത�ി�ം കാര�ം സംബ�ിേ�ാ ഉ� എ� 
തർ��ം േ��് െമ�് �റെ��വി�� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ൾ�കം െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇഷ� െച�വെര അറിയി�ിരിേ��താണ്

d) കാർഡ് ഉടമ�െട കാർഡ് �ടി�ിക�് ലഭി�� േപയ് െമന് �കൾ വകയി���ത്, 
�ടി�ിക�� മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 
ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് 

അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ 
ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് 
എ� �മ�ിലാണ്. 

 ആവശ�മായ ജിഎസ്ടി കം�യിൻ�കൾ എ��ാൻ െ�ഡി�് ഇഷ� െച�വെര 
�ാ�മാ��തിന് �ത��ം കാേലാചിത�മായ വിവര�ൾ നൽകാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
ഉ�രവാദി���്, ഇത് െ�ഡി�് കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ നിർമി� സൈ�ക�െട 
ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് എ��ാൻ കാർഡ് ഉടമെയ �ാ�മാ�ം. കാർഡ് ഉടമ 
നൽ�� െത�ായ വിവരം �ലം അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ�െട ഭാഗ� നി�� 
ഏെത�ി�ം ���ികേളാ വീ�കേളാ �ലം കാർഡ് ഉടമ�് ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് 
ന�മാ�കേയാ അെ��ിൽ ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് ലഭി��തിന് കാലതാമസം 
വരികേയാ െച�ാൽ കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ ഉ�രവാദിയായിരി�ി�.

e) താെഴ െകാ�� ഏത് രീതിയി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ിേല�� േപയ് െമ�കൾ 
ആകാ��താണ്:

 www.sbicard.com േല�് േലാഗിൻ െച�ക�ം െന�് ബാ�ിങ് അെ��ിൽ നി��െട 
എസ്ബിഐ എടിഎം കം െഡബി�് കാർഡ് �േഖന േപയ്െമ�് നട�ാൻ േപയ് െന�് 
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി��തി�െട.

 േ��് െമ�ിെ� പിറകിൽ നൽകിയിരി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് െചേ�ാ 
�ാഫ്േ�ാ അയ��ത് വഴി.  

 നി��െട നഗര�ി��േതാ േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട ഏെത�ി�ം നി�� 
�ാ�ി��േതാ ആയ എസ്ബിഐ കാർഡ് േ�ാ�് േബാക് സിൽ െചേ�ാ �ാഫ്േ�ാ 
ഇ��ത് വഴി.

 െച�്/�ാഫ്�് "എസ്ബിഐ കാർഡ്  ന�ർ xxxxxxxxxxxxxxxx" േല�് 
അട�ാനാ��തായിരി�ണം.

 എൻഎസിഎ�് (NACH): ചില തിരെ��� നഗര�ളിൽ നാഷണൽ ഓേ�ാമാ�ഡ് 
�ിയറിംഗ് ഹൗസ് (എൻഎസിഎ�്) വഴി േപയ് െമ�കൾ നട�ാ��താണ്.

f) ബിൽ �ടി�ിക�െട േപയ്െമ�കൾ നട��തിന് വിവിധ രീതികൾ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  വാ�ാനം െച��. അവ �തിമാസ േ��് െമ�ിെ� പിൻഭാഗ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  െവബ് ൈസ�ി�ം വിവരി�ി��്.

 കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് ൈക��� ഏത് �ൻ�ർ �ക�ം ഭാവിയിെല 
െചലവഴി��കളിേല�� �ൻ�ർ �കയായി കണ�ാ��താണ്. അത് ഏെത�ി�ം 
ചാർ�കൾ/ഫീ�കൾ�ായി വകയി���ത�.

g) ബി�ിംഗ് തർ��ൾ: ഇടപാ� തീയതി�െട 25 ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമ 
െപാ��േ��കൾ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി�ക�ം അത് ശരിയാണ് 

j)  ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം റിേവഴ് സ് െച��ത് ഉൾെ�െട��, SBI കാർഡ് ആരംഭി�� 
റിേവഴ് സ�കൾ, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�, അത് ഇേ�ാഴെ� 
ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�� െ�ഡി�ായി പരിഗണി�ം.

 �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� തീയതികള�ില്  �ാബല��ിലായ റീഫ�് 
െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് ഉളവാ�� ഏെതാ� 
െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് നടേ�� തീയതി�് 
��് െ�ഡി�് െച�കയാെണ�ിൽ, ആ �ക േപയ് െമന് റായി പരിഗണി�ം.

 നിലവിെല ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� ഇടപാ�ക�െട �ാബല��ി�� 
തീയതിയി�� റീഫ�് െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് 
ഉളവാ�� ഏെതാ� െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് 
നടേ�� തീയതി�് ��ാണ് െ�ഡി�് െചയ് തെത�ിൽ േപാ�ം ആ �ക േപയ് െമന്
 റായി പരിഗണി�ി�.

k) എസ്എംഎ & എൻപിഎ
•  �േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ'): 
 െറ�േല�റി ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിെ� ഭാഗമായി, ഒ� ഉപ-അസ�് വിഭാഗം 

��ി�് അ�ൗ�ിെല �ാരംഭ സ�ർ�ം തിരി�റിേയ� ആവശ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡിന് ഉ�്, താെഴ�� പ�ികയിൽ നൽകിയിരി��ത് �കാരം ��് 
ഉപവിഭാഗ�ൾെ�ാ�ം '�േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ') ആണ് ഈ 
ഉപ-അസ�് വിഭാഗം. െ�ഡി�് കാർ�കൾ "റിേവാൾവിംഗ് സൗകര��ൾ ഒഴിെക�� 
വായ്പകൾ" ആയി കണ�ാ��.

   

െഡബി�് െച� പണം നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ SBI കാർഡ് തിരി�് 
നൽ��ിെ��ിൽ ബാധകമായ േക�കളിൽ, പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ സംബ�ി�് 
കാർഡ് െന�് വർ�കളിൽ നി�് ലഭി�� അ�രം �ിരീകരണ�ിന്
 െറ/വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ, േമൽ�റ� സർ�ലറിെല വ�വ�കൾ 
�കാരം ഉപേഭാ�ാവിന് ന�പരിഹാരം നൽ��തായിരി�ം.

4. *  തിരി�ടവിൽ വ��� വീ�
 തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയാൽ, കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഏ� �ടി�ിക�ം 

തീർ�ാ��തിന് േവ�ി തപാൽ, ഫാക് സ്, െടലേഫാൺ, ഇെമയിൽ, എസ്എംഎസ്, 
�ടാെത/അെ��ിൽ ഓർ�െ���ാ�ം �ടർനടപടികെള��ാ�ം �ടി�ിക 
പിരിെ���ാ�ം ��ാം ക�ിെയ നിേയാഗി�ക എ�ീ മാർ��ളി�െട കാർഡ് 
ഉടമ�് കാലാകാല�ളിൽ �ടി�ിക അട�വാൻ ഓർ�െ����കൾ 
അയ��താണ്. അ�െന നിേയാഗി�െ��� ഏെതാ� ��ാം ക�ി�ം കടംപിരിവ് 
സംബ�ി� എ�ാ െപ�മാ�����ം �ർ�മായി പാലി�ിരിേ��താണ്.

 ആർബിഐ യിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് രജിസ് േ�ഷൻ കര�മാ�ിയി���ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ� അംഗമായിരി�ക�ം െച�� ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� വീ� �ാ�സ് 
റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��്, കാർഡ് ഉടമ�് ഞ�ൾ േനാ�ീസ് നൽ��താണ്. ഒ� 
കാർഡ് ഉടമ തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയതായി റിേ�ാർ�് െച�െ��തിന് േശഷം തെ� 
�ടി�ികകൾ തീർ�കയാെണ�ിൽ, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നിയിൽ നി�ം �ടി�ിക�ാരൻ �ാ�സ് പിൻവലി��താണ് 
എ� കാര��ം ��ി�ക. ഇ�രം മാ��ൾ ഉപേഭാ�ാവിെ� െ�ഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ 
�തിഫലി�ാൻ 45-60 ദിവസ�ൾ എ�േ��ം.

 െ�ഡി�് കാർഡ് സൗകര��െള നിയ�ി�� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം 
സ�ിെമ�റി/ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം ബാധകമായിരി�ം. 

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, കാർഡ് ഉടമ�െട ഡാ� ഓേരാ മാസ�ം നിർ�ി� 
േഫാർമാ�ിൽ ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് സമർ�ി��. സമർ�ി�� 
ഡാ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി 30 ദിവസ�ി��ിൽ അവ�െട 
െസർവറിേല�് അപ് േലാഡ്  െച��താണ്.

 കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� െമാ�ം �ടി�ിക, �ാബല��ി���ം എ�ാൽ കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ ഇനി�ം ചാർജ് െച�ാ��മായ ചാർ�കൾ ഉൾെ�െട, �ാഥമിക 
കാർഡ് ഉടമ പാ�രാ�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�ാൽ െപെ��് അടയ്
 േ��താ���ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് �ർ�മായി അടയ് േ���മാണ്, 
അേതാെടാ�ം കാർഡ് അ�ൗ�് ഉടൻതെ� റ�ാ�െ����മാണ്. �ാഥമിക കാർഡ് 

ഉടമ�െട സ��ിൽ നി�ായിരി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ി�� �ടി�ിക തീർ�വാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ എ�ാ െചല�കൾ�ം, ലീഗൽ ഫീ�ം ഈ �ടി�ിക 
തിരി�പിടി�വാൻ വ� െചല�ക�ം അട�ം, ഉപേയാഗിേ��ത്. �ടി�ിക അടവ് 
തീർ�ാകാ�ിടേ�ാളം, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് നിലവി�� നിര�് െവ�് 
ധനകാര� ചാർജ് ഈടാ��ത് �ടരാൻ അവകാശ��ായിരി�ം.

5. കാർഡ് ഉടമ�ത അവസാനി�ി��ം റ�ാ��ം
a) എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് എ�തി അറിയി�ിേ�ാ, എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് 

ൈലനിൽ വിളിേ�ാ, ഒ�ം കാർഡ്(കൾ) േകാേണാ�േകാൺ �റി�് കാർഡ് ഉടമ�് ഏ� 
സമയ�ം കരാർ അവസാനി�ി�ാ��താണ്. ആഡ് ഓൺ കാർ�കൾ ഉൾെ�െട 
എ�ാ കാർ�ക�ം എ�� അേപ� െകാ��് അവസാനി�ി�ാ��താണ്. 
സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ ഒ� കാർഡ് ഉടമ�് െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ് ഉെ��ിൽ, അ�രം െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �ക�െട �ല� �ല�ം 
സ�യേമവ േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, �ടാെത മെ��ാ 
�ടി�ികകൾ�െമാ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്. കാർഡ് 
അ�ൗ�ിേല�� എ�ാ �ടി�ിക�ം അട�കഴി�ാൽ അവസാനി�ി�ൽ 
�ാബല��ിൽ വ�ം. വാർഷിക, േച��തി��, ���ൽ ഫീ�കൾ 
ആ�പാതികാടി�ാന�ിൽ തിരി�് നൽ��ത�.

 ഉദാഹരണം - സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാ�� െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ്: -1000

 സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ, -1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് ബാലൻസ് 
സ�യേമവ 250 �പ�െട േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, അതായത് 
1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �കൾ   X ഓേരാ റിവാർഡ് േപായിന് റി�ം 0.25 �പ 
(ഈ പരിവർ�ന �ല�ം വ�ത�� കാർഡ് വാരിയന് �കൾ�് വ�ത�ാസെ�ടാം). ഈ �ക 
കാർ ഡ് ഉടമാ  അ�ൗ�ിൽ നി�് ഈടാ�ം, �ടാെത മെ��ാ �ടി�ികകൾ �െമാ�ം 
കാർ ഡ്  ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്.

 കാർഡ് ഉടമ�് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�ാൻ ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ 
എ�താ��താണ് - closurerequest@sbicard.com

b)   ബിസിനസ് അെ��ിൽ �ര�ാ കാരണ�ൾ �ടാെത/അെ��ിൽ നിയമനിർവഹണ 
ഏജൻസി �ടാെത/അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം സർ�ാർ അേതാറി�ി�െട അഭ�ർ�ന 
�കാരം �ടാെത/അെ��ിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ി�ം അതിെ� 
ഉപേഭാ�ാവി�ം ബാധകമാ�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം കീഴിൽ 
അനിവാര�മാെണ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ന�ായമാ�ം വിശ�സി��െവ�ിൽ 
കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�ിെ� ഉപേയാഗം ഏ� സമയ�ം �ൻ��ി അറിയി�ാെത 

തെ� എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിയ�ി�കേയാ അവസാനി�ി�കേയാ 
താൽ�ാലികമായി നിർ�കേയാ െച�ാം.

 കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� േപയ് െമ�ിൽ വീ� വ��കേയാ നീ�ിയ െ�ഡി�് പരിധി 
കവി�കേയാ െച�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െ�ഡി�് കാർഡിെല സൗകര�ം 
താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ാനാ�ം. കരാർ അവസാനി�തി� േശഷേമാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ിരി�� സമയേ�ാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗി��ത്.  

c) ഇ�രം ഒ� സാഹചര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ (എെത�ി�ം തിരി�ട� വീ�േ�ാ നിയമം 
അ�ശാസി�� േനാ�ീസിേനാ വിേധയമായി) ഉടൻ തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അ�ൗ�ിെല െമാ�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് അടയ്
 േ����്. എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ�വെര അ�ൗ�ിൽ ചാർ� െച�ാ� �കക�ം 
ഉൾെ�െട ഈ കരാറിന് കീഴിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അടയ് േ�� എ�ാ 
�കക�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഇ�ര�ിൽ അടയ് േ�� എ�ാ �കക�ം കാർഡ് ഉടമ 
അട��� വെര കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�തായി പരിഗണി�ി�.

d) െ�ഡി�് കാർഡ് ഒ� വർഷ�ിേലെറയായി ഉപേയാഗി�ി�ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമെയ 
അറിയി� േശഷം കാർഡ് േ�ാസ് െച��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 30 
ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് മ�പടി ലഭി��ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ 
എ�ാ �ടി�ികക�ം അട�േ�ാൾ കാർഡ് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച��തായിരി�ം.

6.  കാർഡ് ന�ം/േമാഷണം/��പേയാഗം
a) �ാഥമിക െ�ഡി�് കാർേഡാ ഏെത�ി�ം അധിക െ�ഡി�് കാർേഡാ എവിെട 

െവെ��് അറിയാെത വരികേയാ, ന�െ��കേയാ, േമാ�ി�െ��കേയാ 
വി�തമാ�െ��കേയാ യഥാസമയം ലഭി�ാതിരി�കേയാ കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�മതിയി�ാെത െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��െവ�് സംശയി�കേയാ 
െച�ാൽ കാർഡ് ഉടമ എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലനിൽ എ��ം േവഗം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന ബ�െ�ടണം. ഒ� കാർഡ് ന�െ��തായി റിേ�ാർ�് 
െച� േശഷം കാർഡ് ഉടമ അത് കെ��ിയാൽ അത് ഒ� സാഹചര��ി�ം 
ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�. മാ�മ�, കാർഡ് ഉടമ ആ കാർഡ് േകാേണാട് േകാൺ 
പ�തിയായി �റി�ക�ം േവണം.  

· ഐവിആർ വഴിേയാ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ായ www.sbicard.com �േഖനേയാ 
എസ്എംഎസ് േസവന�ി�െടേയാ കാർഡ് ഉടമ�് തൽ�ണം കാർഡ് േ�ാ�് 
െച�ാനാ�ം.

· നി��െട ന�െ��/േമാ�ി�െ�� കാർഡ് എസ്എംഎസ് വഴി േ�ാ�് െച�ാൻ 
നി��െട രജി�ർ െച� െമാൈബൽ ന�റിൽ നി�് 5676791 േല�് BLOCK XXXX 

എ�് എസ്എംഎസ് െച�ക. (XXXX = നി��െട കാർഡ് ന�റിെ� അവസാന 4 
അ��ൾ). നി�ൾ അഭ�ർ�ന നട�ി 5 മി��ി��ിൽ നി�ൾ�് ഒ� 
�ിരീകരണ എസ്എംഎസ് ലഭി��ിെ��ിൽ കാർഡ് േ�ാ�െച�െ��തായി 
പരിഗണി��ത്. നി��െട കാർഡ് െപെ��് േ�ാ� െച��തി�ം ��പേയാഗം 
ഒഴിവാ��തി�ം െഹൽപ് ൈലനിൽ വിളി�ക.

 നഷ് ടെ��ത്/േമാഷണം/അനധി�ത ഇടപാ�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ്
 �് ഈ സമർ�ിത െഹൽ�് ൈലൻ ന�റിൽ ബ�െ�ടാം -18605003000.

 നഷ് ടെ�� കാർഡ് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ് �് ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ 
ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ് – lostcard@sbicard.com

b) കാർഡ് ന�ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��് കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ നട�ിയ ഏെത�ി�ം ഇടപാ�ക�െട കാര��ിൽ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് ബാധ�തേയാ ഉ�രവാദിത�േമാ ഉ�ായിരി��ത�, 
കാർഡ് ഉടമ ഇതിന് പരി�ർ�മാ�ം ബാധ��നായിരി�ം. കാർഡ് ന�േമാ 
േമാഷണേമാ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി��േതാ� �െട കാർഡ് ഉടമ 
െ�ഡി�് കാർഡ്(കൾ) േമാ�ി�െ��ാൽ അത് േപാലീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ക�ം എഫ്
 ഐആർ സമർ�ി�ക�ം േവണം. കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ഒ� അധിക 
കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ആെര�ി�ം കാർേഡാ പിേ�ാ കര�മാ�ി 
��പേയാഗം െച�ാൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. 

c) ഉപേഭാ� പരിര�- അനധി�ത ഇലേ�ാണിക് ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കളിൽ 
ഉപേഭാ�ാ��െട ബാധ�ത പരിമിതിെ���ൽ സംബ�ി� 2017 �ൈല 06-െല 
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��(ആർബിഐ) ഉ�രവ് �കാരം, അനധി�ത െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ�� ഉപേഭാ� പരിര� ഉറ�ാ��തിന് ഒ� നയം 
�പകൽപന െച�ി��്. "ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാര നയം" എ�തിന് കീഴിൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ ഇത് അപ് േഡ�്  െച�ി��്. 
ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� സമീപന�ിെല �താര�ത, ന�ായ��ത എ�ീ തത��െള 
അടി�ാനമാ�ി��താണ് ഈ നയം

d) കാർഡ് ഉടമ വ�നാപരമായി �വർ�ി�ി�െ��ിൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് 
ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. വിേവക�ർ�മായ �� നൽകാെതയാണ് കാർഡ് ഉടമ 
�വർ�ി��െത�ിൽ, സംഭവി� എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ�് 
ബാധ�ത��ാേയ�ം. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ വ��മാ�ിയി�� �ര�ാ 
മാനദ��ൾ പി�ടരാൻ കാർഡ് ഉടമ പരാജയെ��ാൽ ഇത് ബാധകമാേയ�ാം. 

e) കാർഡ് ഉടമേയാേടാ ഏെത�ി�ം അധിക കാർഡ് ഉടമേയാേടാ അേന�ഷി�ാെത തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, ഒ� കാർഡിെ�േയാ പി�ിെ�േയാ ന�ം, േമാഷണം, 

��പേയാഗം എ�ിവെയ �റി�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ �സ�െമ�് ക��� 
ഏെതാ� വിവര�ം േപാലീസിേനാ മ�് �സ� അധികാരികൾേ�ാ നൽകിേയ�ാം.  

f) നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെല െമാൈബൽ ന�ർ ഉൾെ�െട�� 
ബ�െ�ടാ�� വിവര�ളിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ സി��ിെല നി��െട 
�തിയ�ം ����മായ ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ളിൽ �ചി�ി�ിരി�ണം. 
നി��െട െമാൈബൽ ന�ർ അട��� നിലവിെല ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ 
ഞ��െട േരഖകളിൽ അപ് േഡ�് െച�ണെമ�് �പാർശ െച��.

g) ''എസ്ബിഐ കാർഡ്  ചില കാർ�കളിൽ േകാം�ിെമ�റി ന�െ��/േമാ�ി�െ�� 
കാർഡ് ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് 
ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�േഡാ അെ��ിൽ കാലാകാല�ളിൽ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  തീ�മാനി�� ഏെത�ി�ം ഇൻ�റൻസ് ക�നിേയാ ആകാം പറയെ�� 
ഇൻ�റൻസ് നൽ��ത്. ഇ�ാര��ി�� ഏത് െ�യിം തീർ�ാ�ലി�ം 
ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ഉ�രവാദിയായിരി�ം, 
െ�യിം തീർ�ാ�ൽ കാരണമായി ഉയർ� ഒ� തർ��ി�ം എസ്ബിഐ കാർഡ്
 ഉ�രവാദിേയ ആയിരി�ി�. ഇൻ�റൻസ് നിബ�നക�ം വ�വ�ക�മായി 
ബ�െ�� ��തൽ വിവര�ൾ�് െവൽകം കി�ിെല േ�ാഷർ പരിേശാധി�ാേനാ 
www.sbicard.com റഫർ െച�ാേനാ നിർേദശി��.''

(h) ചില െ�ഡി�് കാർ�കളിൽ എസ്ബിഐ കാർഡ് േകാം�ിെമന് ററി എയർ ആ�ിഡന് റ് 
/ വ��ിഗത അപകട ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ��ത ഇൻ�റൻസ് 
ഒ� ��ാം ക�ി ഇൻ�റൻസ് ക�നിയാണ് നൽ��ത്. ഇ�മായി ബ�െ�� ഏത് 
െ�യിം െസ�ിൽെമന് റി��� ഉ�രവാദി���ം ��ത ക�ി�ാണ്. െ�യിം 
െസ�ിൽെമന് റ് �ലം ഉ�ാ�� ഒ� തർ��ൾ�ം എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ഉ�രവാദിയായിരി�ി�. എസ്ബിഐ കാർഡിന്, ഇൻ�റൻസ് ഇഷ� െച�� 
ക�ിെയ �ൻ��ി അറിയി�് നൽകാെത മാ�ാ��താണ്.

 ഇേ�ാ�� ഇൻ�റൻസ് ക�നി: ഒറിെയൻ്റൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ്.
7. െവളിെ���ൽ
 ഇ��ൻ ധനകാര� വ�വ��െട �വർ�ന�മത�ം �ിരത�ം 

െമ�െ����തിനാ�� ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിെ��ം റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് 
ഇ���െട�ം (ആർബിഐ) ഒ� സംരംഭമാണ് െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി. 
ബാ�ക�ം ധനകാര� �ാപന��ം ത�ിൽ വിവര�ൾ ൈകമാ��തിന് 
ഫല�ദമായ ഒ� സംവിധാനം �ദാനം െച�ാ�ം അ�വഴി വിവിധ �ാപന�ളിൽ 
നി�് മിക� െ�ഡി�് വ�വ�കൾ േനടാൻ കാർഡ് ഉടമകെള �ാ�രാ�ാ��� 
റിസർവ് ബാ�ിെ� �മ��െട ഭാഗമായാണിത്.

 ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് (ആർബിഐയിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് 
രജിസ് േ�ഷൻ േനടിയി��ത്) കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��. 

 കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� േരഖക�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 45-60 ദിവസ�ൾ��ിൽ ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻേഫാർേമഷൻ ക�നി�് നൽ�ം.

 ഒ� തർ���ായാൽ കാർഡ് ഉടമെയ �ടി�ിക�ാരനായി റിേ�ാർ�് െച��തി� 
��് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടികളിൽ ഉചിതമായ േഭദഗതികൾ 
വ��ം. എ�ി��ാ�ം ഇ�രം െവളിെ���ൽ/വിവരം �സി�െ���ൽ 
ഇ�െന ഉയർ�വ� തർ��ൾ അേന�ഷി�ാ�ം തീർ�ാ�ാ�ം ലഭി�� 
സമയെ� ആ�യി�ിരി�െമ��ം ��ിേ��താണ്. 

 കാർഡ് അ�ൗ�ക�െട ശരിയായ �വർ�നം, �ിരീകരണം, മ� അഡ്മിനിസ്
 േ��ീവ് േസവന�ൾ എ�ിവ�ായി ധനകാര� �ാപനം, െതാഴി�ടമ, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�മായി കരാറിേലർെ��ിരി�� ��ാം ക�ികൾ 
എ�ിവർ�് േപയ് െമ�ിെല വീ� ഉൾെ�െട�� കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��.

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� അെ��ിൽ അതിെ� ��് ക�നികൾ, സബ്
 സിഡിയറികൾ, അഫിലിേയ�കൾ �ടാെത/അെ��ിൽ അേസാസിേയ�കൾ 
എ�ിവ�െട വിവിധ ഉൽ����ം േസവന��ം വിപണനം െച��തി�ം വാ�ാനം 
െച��തി�മായി എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ഏെത�ി�ം േപര�്, സബ്
 സിഡിയറി, അഫിലിേയ�്  അെ��ിൽ അേസാസിേയ�് എ�ിവ�മാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിേ��ാം.

 എസ്ബിഐ കാർഡിെ� ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്.

�ധാന െറ�േല�റി വിവര�ൾ  
- ഇ��യി�ം വിേദശ�ം ഉപേയാഗി��തിന് കാർഡ് സാ�വാണ്. എ�ി��ാ�ം, 

േന�ാളി�ം ��ാനി�ം വിേദശ കറൻസി ഇടപാ�കൾ നട��തിന് ഇത് 
സാ�ത��ത�.

- ഇ���് �റ�് ഇടപാട് നട��തി�� കാർഡിെ� ഉപേയാഗം ആർബിഐ�െട 
എക് സ് േച�് കൺേ�ാൾ െറ�േലഷൻ�ം േഫാറിൻ എക് സ് േച�് മാേനജ് െമ�് 
ആ�്, 1999-ഉം ഉൾെ�െട�� ബാധകമായ നിയമ�ൾ �്അ��തമായിരി�ണം. 
ഇ�ർെന�്േ�ഡിംഗ് േപാർ��കളി�െട�� വിേദശനാണ� വ�ാപാരം അ�വദനീയമ�.  
എെ��ി�ം ലംഘന�ൾ ഉ�ാ�കേയാ ഇവ പാലി��തിൽ പരാജയെ��കേയാ 

െച�ാൽ, ശി�ാനടപടികൾ�് നി�ൾ വിേധയരാകാം. നി��െട വിേദശ വിനിമയ 
അർഹതെയ സംബ�ി�് നി��െട അംഗീ�ത ഡീല�മായി (എഡി) ബ�െ��ക.

- െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് എെ��ി�ം െ�ഡി�് ബാലൻസ് 
ഉെ��ിൽ, ഈ െ�ഡി�് ബാലൻസ് നി�ൾ�് തിരി� തരാൻ എസ്ബിഐ കാർഡിന്
  അവകാശ��്.

- വിേദശ �ാപന�ളിൽ നിേ�പം നട�കേയാ വിേദശ �ാപന�ൾ 
�ാപി�കേയാ േപാ�� �ലധന അ�ൗ�് ഇടപാ�കൾ�ായി പണമട�ാൻ/േപയ്
 െമ�കൾ നട�ാൻ ദയവായി െ�ഡി�് കാർ�കൾ ഉപേയാഗി��ത്. കാരണം, 
റിസർവ് ബാ�ിെ� മാ�ർ നിർേദശം - വിേദശെ� സം�� 
സംരംഭ�ിെല/�ർ�മാ�ം ഉടമ�തയി�� സബ് സിഡിയറിെല താമസ�ാ�െട 
േനരി�� നിേ�പം എ�തി� കീഴിൽ ഇ�രം ധനനിേ�പ മാർഗം അ�വദനീയമ�.

- ആർബിഐ മാ�ർ സർ�ലർ-താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� 
പലവക പണമട��കൾ സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ അ�സരി�്, േലാ�റി 
ടി��കൾ, ബഹിഷ് �ത/നിേരാധിത മാസികകൾ, �ട�ിയ നിേരാധിത ഇന�ൾ 
വാ��തി�ം �താ��ളിൽ പെ���ൽ, േകാൾ-ബാ�് േസവന�ൾ�് 
പണമട�ൽ േപാെല��വ�ം െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��ത് 
നിേരാധി�ിരി��. കാരണം അ�രം ഇന�ൾ�ായി/�വർ�ന�ൾ�ായി 
വിേദശനാണ�ം പിൻവലി��ത് അ�വദനീയമ�. ��തൽ വിവര�ൾ�ായി 
താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� പലവക പണമട��കൾ 
സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ പരിേശാധി�ക.



 എസ്എംഎ�െട �ാസിഫിേ�ഷൻ സംബ�ി� ഉദാഹരണം:
 ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, �ടാെത ഈ തീയതി�് ��് 'അടേ�� �റ� �ക 
('എംഎഡി') ലഭി�ി�മിെ��ിൽ, അവസാന തീയതി�് േശഷം, അ�ൗ�ിെന എസ്എംഎ – 0 
ആയി പരാമർശി�ം.
പിഡിഡിയിൽ നി�് 30 ദിവസ�ിന�റം അതായത് 2021 ഏ�ിൽ 30-ന് അ�റം 
അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ-1 ആയി ടാഗ് 
െച�െ��ം.
സമാനമായി, പിഡിഡിയിൽ നി�് 60 ദിവസ�ിന�റം, അതായത് 2021 െമയ് 30-ന് 
അ�റം, അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ - 2 
ആയി ടാഗ് െച�െ��ം.

• നി�ിയ ആ�ി ('എൻപിഎ'):
 േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി���േപാെല അടേ�� മിനിമം �ക, േ��് െമ�ിൽ 

�ചി�ി�ിരി�� പിഡിഡിയിൽ നി�് െതാ�റ് (90) ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�മായി 
അട�ിെ��ിൽ, ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് നിഷ് �ിയ അസ�് ('എൻപിഎ') ആയി 
പരിഗണി�ം.
�ടാെത, ഒ� െസ�ിൽെമ�് അെ��ിൽ �നർ�പീകരണ �മീകരണം 
�േയാജനെ���ിയി�� ഏെതാ� അ�ൗ�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം. പലിശ 
�ടി�ിക�ം �ത�ം ��വനായി അടയ് ���വെര ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി 
തരംതിരി�ത് �ട�ം. െസ�ിൽെമ�ം �നർ�പീകരി� അ�ൗ�ക�ം ഒ� 
നവീകരണ�ിന് േയാഗ�മ�. അവസാനമായി, ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് 
എസ്ബിഐ കാർഡിെല എൻപിഎ എ�് ടാഗ് െച� ഒ� െ�ഡി�് കാർെഡ�ി�ം 
ഉെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെ� എ�ാ കാർ�ക�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം.

  ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി തരംതിരി��തി�� ഉദാഹരണം:
  ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി�� �കാര�� അടേ�� 
�റ� �ക പിഡിഡിയിൽ നി�് 90 ദിവസ�ി��ിൽ അതായത് 2021 �ൺ 
29-��ിൽ ഉപേഭാ�ാവ് �ർ�മാ�ം അട�ി�മിെ��ിൽ, വായ്പ നൽ��വർ 
െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി കണ�ാ�ം.

l)  േടൺ എറൗ�് ൈടം (TAT) ഏകീകരി��ം അംഗീ�ത േപയ് െമന് റ് സംവിധാന�ൾ 
�േഖന�� പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ�� ഉപേഭാ� ന�പരിഹാര�ം സംബ�ി� 
2019 െസ�ംബർ 20-െല RBI സർ�ലർ അ�സരി�്, പരാജയെ�� ഇടപാട് കാരണം 

എ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�ിെ��ിൽ േ��് െമ�ിെല 
��വൻ ഉ�ട��ം ശരിയാെണ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇത് അംഗീകരി�താെണ�ം 
കണ�ാ��താണ്. ഇ�രം വിവരം ലഭി�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
താൽ�ാലികമായി ചാർജ് പിൻവലി�ാം. �ടർ�� അേന�ഷണ�ൾ 
�ർ�ിയായതി� േശഷം ഇത് കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിെല ബാധ�തയാെണ�ിൽ 
�ടർ�� േ��് െമ�ിൽ ചാർജ് �നഃ�ാപി�െ��ം. 

h)  ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാരം: േമൽനടപടി�� എ�ാ പരാതിക�ം േനാഡൽ 
ഓഫീസർ, പിഒ ബാഗ് 28 - ജിപിഒ, ന� ഡൽഹി -110001 എ� വിലാസ�ിേലാ 
nodalofficer@sbicard.com എ� ഇെമയിൽ വിലാസ�ിേലാ അയ�ക

i)   ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ: എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 02 02
 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി 

േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക)  
 അെ��ിൽ: 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 എസ്ബിഐ െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡിന്: ഇ��യിൽ എവിെട നി�ം എസ്ബിഐ 

െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡ് െഹൽപ് ൈല�മായി ബ�െ��ക 
 എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 12 12 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ 

നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക) 
ബിഎസ്എൻഎൽ/എംടിഎൻഎൽ-ൽ നി�്: 1800 180 1295 /1860 500 1295

 കറസ് േപാ�ൻസ്: തപാൽ വഴി, ദി മാേനജർ -ക�മർ സർവീസസ്, എസ്ബിഐ 
കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, ഡിഎൽഎഫ് ഇൻഫിനി�ി ടേവർസ്, 
ടവർ സി, 12 ആം നില, േ�ാ�് 2, ബിൽഡിംഗ് 3, ഡിഎൽഎഫ് ൈസബർ സി�ി ���ാം 
- 122002 (ഹരിയാന) ഇ�� www.sbicard.com എ�തിേലേ�ാ പിഓ ബാഗ് 28- ജിപിഒ, 
ന� ഡൽഹി-110001 

 ഇമെയിൽ വഴി customercare@sbicard.com എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക
 െത�ായ വിൽ�ന�ം ശല�െ����മായി ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് ഉടമ�് 

ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താം – salesgrievance@sbicard.com
 കാർഡ് ഉടമ�് ഞ��െട െമാൈബൽ ആ�് / െവബ് ൈസ�് വഴി ഏ� 
 തർ��ം/അനധി�ത ഇടപാ�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴി�ം. അതെ��ിൽ, കാർഡ് 

ഉടമ�് തർ�ം/അനധി�ത ഇടപാട് സംബ�ി�് chargeback@sbicard.com എ� 
സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ്.

 െത�ായ വിൽ�ന�മാേയാ ശല�െ����മാേയാ ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ഈ സമർ�ിത െഹൽൈ��നിൽ ഞ�െള വിളി�ാം: 080-39356050

എസ് ബി ഐ കാർഡ് സ്  - ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം

1. *ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം
A. വാർഷിക ഫീ�ക�ം ���ൽ ഫീ�ക�ം
 എസ് ബി ഐ െ�ഡി�്  കാർഡിൽ (എസ് ബി ഐ കാർഡ്) വാർഷിക ഫീസ്, ���ൽ 

ഫീസ് എ�ിവ ബാധകമാണ്. വാർഷിക ഫീസ് 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം 
ബാധകമായ നി�തിക�ം ഉൾെ��� ഒ��വണെ� ചാർജാണ്. ���ൽ ഫീസ് 
എ�ാ വർഷ�ം ഈടാ��. 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം ബാധകമായ 
നി�തിക�മാണ് അതിൽ ഉൾെ��ിരി��ത്. ഈ ഫീ�കൾ ഓേരാ കാർഡ് ഉടമ�ം 
ഓേരാ വിധം കാർഡി�ം വ�ത��മായി�േ��ാം. ഇവ െ�ഡി�്  കാർഡിനായി 
അേപ�ി�� സമയ�് കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി��ത് അ�സരി�ായിരി�ം. 
ബാധകമായ� �കാര�� ഈ നിര�കൾ കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് 
േനരി�് ഈടാ�ം, ഈടാ�� മാസെ� കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ അത് ബി�ി�ക�ം 
െച�ം. �ാഥമിക കാർഡ് ഉടമ�് നൽകിയ അധിക കാർ�കൾ�് െവേ�െറ ഫീ�കൾ 
ഉ�ാകാം.

B. �ൻ�ർ പണ�ിെ� ഫീ�കൾ
 അടിയ�ര ഘ��ിൽ േദശീയ/അ�ാരാ� എടിഎ�കളിൽ നി�് പണം എ��ാൻ 

കാർഡ് ഉടമകൾ�് കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. അ�െന ഉ� പണം 
പിൻവലി��കൾ�് ഒ� ഇടപാട് ഫീസ് ഈടാ��താണ്. അത് അ�� േ��്
 െമ�ിൽ കാർഡ് ഉടമ�് ബി�െച�ക�ം െച�ം. േദശീയ എടിഎം ഇടപാ�കൾ�് 2.5% 
അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) അ�ാരാ� എടിഎം 
ഇടപാ�കൾ�് 2.5% അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) ഇടപാ� 
ഫീസ് ആയി ഈടാ��താണ്. ഇടപാ� ഫീസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�്
 സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ (��് അറിയെ��ി��ത് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്സ് ആൻഡ് േപയ്െമന് റ് സർവീസസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്) 
വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയമാണ്. �ൻ�റായി എ��� എ�ാ 
പണമിടപാ�കൾ�ം പണം പിൻവലി� തീയതി �തൽ അവ �ർ�മായി തിരി�ട�� 
തീയതി വേര�ം റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് ചാർ�ി� ത�ല�മായ ധനകാര� ചാർജ്
  (ചാർ�ക�െട െഷഡ�ൾ പരിേശാധി�ക) ഉ�ായിരി��താണ്.  

C. ക�ാഷ് േപയ് െമ�് ഫീ�കൾ
 കാർഡ് ഉടമകൾ�് തിരെ��� േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (എസ് ബി ഐ) 

ശാഖകളിൽ േപ-ഇൻ �ി�ിൽ അവ�െട  െ�ഡി�് കാർഡ് ന��ം �ക�ം 
േരഖെ���ി അത് �ാ�് കൗ�റിൽ നിേ�പി�െകാ�് അവ�െട എസ് ബിഐ 
െ�ഡി�് കാർഡ് �ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ഒ� തൽ�ണ േപയ് െമ�് അക്
 േനാളജ് െമ�് രസീത് കാർഡ് ഉടമ�് നൽ�ം. ഈ സൗകര�ം േസവന നിര�ായ ₹250 
+ ബാധകമായ നി�തികൾ�് ലഭ�മാണ്. െകവിബി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
ക�ർ ൈവശ� ബാ�ിെ� (െകവിബി) തിരെ��� ശാഖകളി�ം െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ക�ർ ൈവശ� ബാ�് (െകവിബി) ശാഖകളിൽ നട�� 
പണമിടപാ�കൾ�് നിര�കെളാ�ം ബാധകമ�.

D. ചാർ�കൾ
i. കാർഡ് ഉടമകൾ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നൽ�� നിർ�ി� 

േസവന�ൾ�ായി അെ��ിൽ തെ� കാർഡ് അ�ൗ�മായി ബ�െ��് കാർഡ് 
ഉടമ വ��� വീ�കൾ�ായി കാർഡ് ഉടമകൾ കാലാകാല�ളിൽ 
ബാധകമാേയ�ാ�� ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം നൽേക�താണ് 

ii കാർഡ് ഉടമകെള അറിയി�െകാ�്, കാലാകാല�ളിൽ ഏെത�ി�ം ചാർ�കേളാ 
ഫീ�കേളാ മാ��തിേനാ അെ��ിൽ ഉചിതെമ�് േതാ�� ഏെത�ി�ം �തിയ 

ചാർ�കേളാ ഫീ�കേളാ അവതരി�ി��തിേനാ ഉ�അവകാശം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിലനിർ��.

E. പലിശ രഹിത േ�സ് കാലാവധി
 വ�ാപാരി സമർ�ി�� െ�യി�കൾ�് വിേധയമായി പലിശരഹിത െ�ഡി�് 

കാലയളവ് 20 �തൽ 50 ദിവസം വെരയാകാം. എ�ി��ാ�ം, കഴി� മാസെ� 
ബാലൻസ് �ർ�മായി �ിയർ െച�ി�ിെ��ിൽ, അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ ഏെത�ി�ം 
എടിഎ�ിൽ നി�് പണം എ��ി�െ��ിൽ ഇത് ബാധകമ�.

F.  ധനകാര� ചാർ�കൾ 
 കാർഡ് ഉടമ തെ� ബാലൻസ് �ർ�മായി അടേ��തിെ��് തീ�മാനി�ാൽ, 

ഇടപാ� തീയതി �തൽ വീ�ാ� ഇഎംഐ തവണക�ൾെ�െട എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, 
കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ പണ�ി�ം അവ തിരി�ട��� വെര മാസാ� 
പലിശ നിര�ിൽ ധനകാര� ചാർ�കൾ അടേ��ിവ�ം. 

  േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടയ് േ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ് െമ�ം േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ് െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

  ധനകാര� ചാർ�ക�െട നിലവിെല നിര�് ഇടപാ� തീയതി �തൽ �തിമാസം 3.50% 
[�തിവർഷം 42%] വെരയാണ്, ഇത് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് 
ലിമി�ഡ് (എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ) െ� വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ി� 
വിേധയ�മാണ്. ധനകാര� ചാർ�കൾ, അടയ് േ��താെണ�ിൽ, ബാധകമായ 
നി�തികൾ�് വിേധയമാണ്, കാർഡിെല �ടി�ിക �ർ�മായി അട���വെര 
കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് അത് െഡബി�് െച�െ��ം. കാർഡ് ഉടമ 
ബാലൻസ് േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ാതിരി�ാൻ 
തീ�മാനി�ാൽ എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, �െട കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ 
പണ�ി�ം അടയ് േ�� ധനകാര� ചാർ�ിെ� �റ� �ക ബാധകമായ 
നി�തികൾ �ടാെത 25 �പയായിരി�ം.

a.  �ൻ�ർ പണ�ിേ��� ധനകാര� ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തൽ പണമട�ൽ 
�ർ�മായി െച���വെര ബാധകമാണ്.

 ഉദാഹരണം 1 - കാർഡ് േ��് െമ�്  തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 15-ന് 
 2019 �ൺ 16 �ം 2019 �ൈല 15 �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാട്
1.  5000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ - 2019 �ൺ 20 ന്
2.  7000 �പ�െട പണം പിൻവലി�ൽ - 2019 �ൈല 10 ന്
 2019 �ൺ 15 െല േ��് െമ�ിൽ നി�് ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� ക��ക, 

എ�ിൽ ഇടപാ�ക�െട 12,000 �പ�ം 7,000 �പ ക�ാഷ് പിൻവലി�ലിന് ബാധകമായ 
നിര�ി�� 5 ദിവസെ� ധനകാര� ചാർ�ക�ം കാണി�� �ൈല 15 െല േ��്
 െമ�് കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ആഗ�് 5 അഥവാ േ��് െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക അടയ് േ����്. നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക�� ഏെതാ� േപയ് െമന് �ം, ആദ�ം നി��െട �ടി�ിക�� മിനിമം �ക 
{െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീ�ം ചാർ�ക�ം + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}, പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) എ� �മ�ിലായിരി�ം �ിയർ െച�ക എ�ത് ദയവായി ��ി�ക.  
പലിശ രഹിത �ടി�ിക ചി�റ ബാലൻസിന് െറ േകസിൽ ഒഴിെക, ഇതിൽ ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തലാണ് ഈടാ�ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ��െ� 
േ��് െമ�് തീയതി�തൽ ഈടാ�ം.

 േ��് െമ�് �ടി�ികയിൽ ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��് െമ�ിൽ 
നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം വരാതിരി�ക�ം േ��് െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് 
�ടി�ിക േപയ് െമന് റിന് െറ അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം 
െച�ാൽ, ഇ�രം ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്  2019 
 ജ�വരി 3 �ം 2019 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
1.  2019 ജ�വരി 5 ന് 10,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2.  2019 ജ�വരി 15 ന് 30,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ��കൾ
 2019 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 40,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. േ��്െമ�് �ടി�ികയിൽ 
ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��്െമ�ിൽ നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം 
വരാതിരി�ക�ം േ��്െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് �ടി�ിക േപയ്െമന് റിന് െറ 
അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം െച�ാൽ, ഇ�രം 
ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 എ�ാ മാസ�ം മിനിമം േപയ് െമ�് മാ�ം നട�ിയാൽ തിരി�ട� വർഷ�േളാളം 
നീ�നിൽ�ം, തത്ഫലമായി നി��െട �ടി�ിക ബാലൻസിന്  പലിശ 
അട�െകാ�ിരി�ക�ം െചേ��ിവ�ം.  ഉദാഹരണ�ിന്, 5,000 �പ�െട 
ഇടപാടിന് മിനിമം മാസാ� �ടി�ിക �ക (ഓേരാ മാസ�ം 200 �പ മിനിമം 
�കയായി�്) അട�ാൽ, െമാ�ം �ടി�ിക ��വനായി അട�തീരാൻ 44 മാസം വെര 
എ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 2-ന്
 2019 മാർ�് 3 �ം 2019 ഏ�ിൽ 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  2019 മാർ�് 5 ന് 500 �പ�െട വാർഷിക ഫീസ്
(2)  2019 മാർ�് 5 ന് 90 �പ�െട ബാധകമായ നി�തികൾ
(3)  2019 മാർ�് 15 ന് 6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2019 മാർ�് 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��് 

ക��ക, 6,590 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ഏ�ിൽ 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ഏ�ിൽ 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ മിനിമം അടയ് േ�� �ക 415 �പ, (െമാ�ം �ടി�ിക�െട 5%) + 
ബാധകമായ നി�തിക�ം 2019 ഏ�ിൽ 22 ന് അട��െവ�് ക��ക, െതാ��� 
ദശാംശ�ിേല�് കണ�ാ�ം, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. 

 ഫല�ദമായ നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആയി കണ�ാ�ക, ധനകാര� ചാർജ് 
കണ���ൽ ഇനി�റ�� രീതിയിൽ ആയിരി�ം:

 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 �പ
 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 90 �പ�െട ബാധകമായ 

നി�തിയിൽ: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 �പ
 38 ദിവസേ��� (മാർ�് 15 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 6000 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:  
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 �പ
 11 ദിവസേ��� (ഏ�ിൽ 22 �തൽ െമയ് 2 വെര) 6,175 �പ�െട ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 �പ
 ചാർ� െച� െമാ�ം പലിശ: 373.10 �പ
 2019 ഏ�ിൽ 3 �തൽ 2019 െമയ് 2 വെര കാർഡ് ഉടമ ഒ� ഇടപാ�ം നട��ിെ��് 

ക��ക, �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം 
ചാർ�ക�ം, ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം െമയ് 2 തീയതിയിെല േ��്
 െമ�ിൽ െമാ�ം �ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം. 

 േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടേ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടേ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ്െമന് �ം േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ്െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

 ഉദാഹരണം 4: കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2018 ഡിസംബർ 3-�ം 2019 ജ�വരി 2-�ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  2018 ഡിസംബർ 15 ന് 500 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2)  2018 ഡിസംബർ 20 ന് 600 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2018 ഡിസംബർ 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇ� എ� 

ക��ക, 1100 �പയെട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ജ�വരി 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം, െമാ�ം അടയ് േ�� �ക 1100 �പ. കാർഡ് ഉടമ 2019 ജ�വരി 22 
അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക 
�തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. 

 2019 ജ�വരി 22 ന് കാർഡ് ഉടമ 500 �പ�െട ഭാഗിക േപയ് െമ�് മാ�േമ 
നട��� എ� ക��ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. ഫല�ദമായ 
നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആെണ�് കണ�ാ�ി ധനകാര� ചാർജ് കണ���ൽ 
ഇ�റ�� �കാരമായിരി�ം 

 38 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 15 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 �പ
 33 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 20 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 �പ
 12 ദിവസേ��� (ജ�വരി 22 �തൽ െഫ�വരി 2 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ=52.93 �പ
 2019 െഫ�വരി 3-�ം 2019 മാർ�് 2- �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  652.93 �പ�െട ആരംഭ ബാലൻസ്-2019 െഫ�വരി 3-ന്
2)  1000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ-2019 െഫ�വരി 5-ന്
3)  3000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ- 2019 െഫ�വരി 15-ന് 
 2019 െഫ�വരി 2 െല േ��്െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് 652.93 �പ 

ആെണ�് ക��ക, കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ 
നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ ��വൻ േപയ് െമ�ം െഫ�വരി 15 ഓെട, അഥവാ േപയ് െമ�് െചേ�� 
അവസാന തീയതി��ിൽ െചയ് െത� ക��ക. 3.50% ഫല�ദമായ നിര�ായി 
കണ�ാ�ി, ധനകാര� ചാർജ് കണ����കൾ ഇനി�റ�� �കാരമായിരി�ം:

 12 ദിവസേ��് (െഫ�വരി 3 �തൽ െഫ�വരി 15 വെര) 652.93 ബാലസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ= 9.02 �പ
 �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം, 

ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം മാർ�് 2 തീയതിയിെല േ��്െമ�ിൽ െമാ�ം 
�ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം.

G. ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർ�കൾ
• േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക �ക�് ചാർ�ി�
• 500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 400 �പ
• 1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 750 �പ
• 10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 950 �പ
• 25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 1,100 �പ
• 50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ
 �ടർ�യായി ര�് ൈസ�ി�കളിൽ, അവസാന തീയതി��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക 

�ക (എംഎഡി) അട�ാതി��ാൽ ഒ� ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി  100 
�പ അധികം ഈടാ�ം.

 എംഎഡി �ിയറാ��ത് വെര ഓേരാ േപയ് െമന് റ് ൈസ�ിളി�ം ഈ ചാർജ് 
ഈടാ��ത് �ട�ം.

 ഉദാഹരണം 1- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി- എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2016 ജ�വരി 3 �ം 2016 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  5,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ- 2016 ജ�വരി 5 ന്
(2)  5,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ - 2016 ജ�വരി 15 ന്
 2016 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 10,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 
കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 
 2016 െഫ�വരി 22 നകം കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� മിനിമം �കേയാ അതിൽ 

��തേലാ േപയ് െമ�് െച��ിെ��ിൽ, 750 �പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 
10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� േപയ് െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് േ��്െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2 ന്. 2016 െഫ�വരി 3 
�ം 2016 മാർ�് 2 �ം നട� ഇടപാട്

1.  2000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൾ - 2016 െഫ�വരി 8 ന്
2.  2500 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ 2016 െഫ�വരി 19 ന് 
 2016 െഫ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 4500 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� മാർ�് 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 മാർ�് 22 അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 2016 മാർ�് 22 നകം കാർഡ് ഉടമ ഒ� േപയ്െമന് �ം നട�ിയി�ിെ��ിൽ, 750 
�പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� 
േപയ്െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് െസപ് �ംബർ 3-�ം ഒക് േടാബർ 2-�ം ഇടയിൽ
(1)  9400 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - െസപ്�ംബർ 5-ന്
 െസപ് �ംബർ 2-െല േ��് െമന് റിൽ നി�് �ൻകാല ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��ിൽ, 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� ഒക് േടാബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 9400 �പ െമാ�ം 
�ടി�ികയായി കാണി�ം. കാർഡ് ഉടമ ഈ �ടി�ിക�ായി ഒേ�ാബർ 22-ഓെട, 
അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം 
അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. 
കാർഡ് ഉടമ 9400 �പ�െട �ടി�ിക ഒക് േടാബർ 22-േനാ അതിന് �േ�ാ ��വനാ�ം 
അട��.

 ഇടപാട് നട�ത് ഒക് േടാബർ 3-�ം നവംബർ 2-�ം ഇടയിൽ 
(1)  5000 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 5-ന്
(2)  5000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� നവംബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 10,000 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് ��െ� ൈസ�ിളിൽ നട�ിയ 
ഇടപാടിന് വ�ാപാരിയിൽ നി�� 9400 �പ�െട ഒ� റീഫ�് നവംബർ 10-ന് 
ലഭി��. ഈ റീഫ�് �ക െമാ�ം �ടി�ിക �കയിൽ വകയി��ം. കാർഡ് ഉടമ 
�ടി�ിക�ായി നവംബർ 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. റീഫ�ിൽ നി�് ലഭി�� െ�ഡി�് �ക മിനിമം 
�ടി�ിക �കേയ�ാൾ ��തലായതിനാൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് താമസി�� േപയ്

 െമന് റ് ചാർജ് ഈടാ�ി�.
 ഉദാഹരണം 4- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് ജ�വരി 3-�ം െഫ�വരി 2-�ം ഇട�് 
(1)    4500 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ജ�വരി 5-ന്
(2)   6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ജ�വരി 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� െഫ�വരി 2-െല േ��് െമന് റ് 10,500 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ ൈസ�ിളിൽ ഈടാ�ിയ േപയ് െമന് റ് 
ഡിേസാണർ ഫീസിന് െഫ�വരി 10-ന് 500 �പ�െട ഒ� റീഫ�് ലഭി��. കാർഡ് 
ഉടമ �ടി�ിക�ായി െഫ�വരി 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. എസ് ബി ഐ കാർഡ് �ട�ിെവ� റിേവഴ് സലിൽ 
നി�് ഉളവാ�� െ�ഡി�് �ക, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�. കാർഡ് 
ഉടമ െഫ�വരി 22-േനാ അതി� �േ�ാ മിനിമം �ടി�ിക �കേയാ അതിലധികേമാ 
അട�ിെ��ിൽ, താമസി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി 950 �പ ഈടാ�ം. (10,000 
�പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര 950 �പ). 

H. ഓവർ ലിമി�് ഫീ�കൾ
 ഒ� േസവനസ��താ �ചനയായി, ഇേ�ണൽ േപാളിസി, ഇടപാ�മായി ബ�െ�� 

േയാഗ�ത, ഉപേഭാ� െ�ാൈഫൽ, ഉപേഭാ� സ�തം എ�ിവ�് വിേധയമായി, 
ഓവർലിമി�് ഇടപാ�കൾ�്  എസ്ബിഐ കാർഡ് അംഗീകാരം നൽകിേയ�ാം. 
�ടി�ിക�� �ക െ�ഡി�് പരിധി കവി��െവ�ിൽ, െ�ഡി�് പരിധി കവി�� 
ആദ� ഇടപാട് �ക�െട 2.5% അെ��ിൽ 600 �പ, ഇവയിൽ ഏതാേണാ ഉയർ�ത്, 
അത് ഈടാ��താണ്. എസ്ബിഐ കാർഡ് �മ�� ഏെത�ി�ം ഫീ�കേളാ 
നിര�കേളാ പലിശേയാ കാരണം െ�ഡി�് പരിധി കവി�� സാഹചര��ി�ം ഈ 
ഫീസ് ബാധകമായിരി�ം. ഓേരാ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�ം ഒ� തവണ മാ�േമ 
ഓവർലിമി�് ഫീസ് ഈടാ�. സ��ം െ�ഡി�് കാർഡിൽ ഓവർലിമി�് സൗകര�ം 
ഏർെ���ാൻ  കാർഡ് ഉടമ നൽ�� സ�തം, അേത അ�ൗ�ിന് കീഴി�� 
കാർഡ് ഉടമ�െട ൈകവശ�� എ�ാ െ�ഡി�് കാർ�കളി�ം �സ് �ത സൗകര�ം 
സ�യേമവ  ഏർെ���ം.

I. േപയ് െമ�് നിരസന ഫീ�കൾ
 ഒ� േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസിെ� കാര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് േപയ് െമ�് 

�ക�െട 2% േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസായി ഈടാ�ം, എ�ാൽ മിനിമം ചാർജ് 500 
�പയാണ് 
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J. മ�് ചാർ�കൾ:
• കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ ഫീസ്: 100/- �പ - 250/- �പ (Aurum കാർഡിന് 1,500/- �പ) 
• െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്: 100 �പ 
• വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ്: 3.5% (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ 

കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് മാ�ം) 
 വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഇ��ൻ �പയിേല�് മാ��തി� ഉപേയാഗി�� വിനിമയ 

നിര�് തീ�മാനി��ത് വിസ/മാ�ർകാർഡാണ്, സാഹചര�മ�സരി�്, എസ്ബിഐ 
കാർ�മായി ഇടപാട് തീർ�ാ�ിയ തീയതിയിൽ-അത് ഇടപാട് നട�ിയ അേത തീയതി 
ആയിരി�ണെമ�ി�- അവർ നിയ�ി�� വിനിമയ നിര�ിെന 
അടി�ാനമാ�ിയായിരി�ം ഇത്. വിസ/മാ�ർകാർഡ് പ�ി�, ഇ��ൻ �പയാ�ി 
മാ�ിയ �കയിൽ വിേദശ കറൻസി ഇടപാ� ഫീസ് ബാധകമാ�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, 
ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

• ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി പരിവർ�ന മാർ�്അപ് ഫീസ്: 3.50% (എലീ�്¬ & 
ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
മാ�ം) (1,000 �പയിൽ ��തേലാ അതിന് �ല�േമാ ആയ ഇടപാ�കൾ�് മാ�ം) 
അ�ാരാ� �ല�് ഇ��ൻ കറൻസിയിൽ നട�ിയ, അെ��ിൽ ഇ��യിൽ 
�ിതിെച�� എ�ാൽ വിേദശ�് രജി�ർ െച� വ�ാപാരികളിൽ നട�ിയ എ�ാ 
ഇടപാ�ക�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് 
കറൻസി കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

•  റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് 99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

• എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�ക�െട�ം േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് : 199 �പ

K.  ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ:
 ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ ഓഫർ ഉപേഭാ�ാവിെന മ�് ബാ�് െ�ഡി�് കാർ�ക�െട 

�ടി�ിക എസ്ബിഐ െ�ഡി�് കാർഡിേല�് �ാൻസ്ഫർ െച�ാ�ം ഒ�മിേ�ാ 
ഇഎംഐകളാേയാ തിരി�ട�ാ�ം അ�വദി��

2. *പരിധികൾ
 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ആ�രിക െ�ഡി�് മാനദ�ം 

അടി�ാനമാ�ിയാണ്  കാർഡ് ഉടമക�െട െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം 
നി�യി�ി��ത്  (ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം �ാഥമിക അ�ൗ�് ഉടമക�െട 
അേത പരിധി ആയിരി�ം). കാർഡ് െഡലിവറി സമയ�് ഈ പരിധികൾ കാർഡ് 
ഉടമെയ അറിയി��താണ്. െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം ഓേരാ േ��് െമ�ി�ം 
കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി�ം. സ് േ��് െമ�് �റെ��വി�ി� സമയ�് ലഭ�മായ െ�ഡി�് 
പരിധി (അതായത് ഉപേയാഗി�ാൻ ലഭ�മായ െ�ഡി�് പരിധി) േ��് െമ�ിെ� ഭാഗമായി 
നൽ��താണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച���ം ആ�രിക മാനദ��ൾ 
അടി�ാനമാ�ി കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�കേയാ �റ�കേയാ 
െച���മാണ്. െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ണെമ�് ആവശ��� െ�ഡി�് ഉടമകൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിേനാട് എ�തി ആവശ�െ��ക�ം വ�മാനം ��ാവി�� 
സാ��ിക േരഖകൾ നൽേക��മാണ്. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ തെ� 
�ർ�മായ വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�ം നൽകിയ �തിയ േരഖകൾ 
അടി�ാനമാ�ി�ം കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ിേയ�ാം.

3. *ബി�ിം�ം േ��് െമ�ം
a) ഈ കാലയളവിൽ കാർഡ് സജീവമാെണ�ിൽ, അവസാന േ��് െമ�ി� േശഷം 

കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച� േപയ് െമ�ക�ം കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച� ഇടപാ�ക�ം കാണി�� ഒ� �തിമാസ േ��്
 െമ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമ�് അയ�ം. 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ�കിൽ േരഖകളി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് 
കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഇടപാ�ക�െട ഒ� േ��് െമ�് അയ�കേയാ �ൻ��ി 
നി�യി� തീയതിയിൽ േരഖയി�� ഇെമയിൽ ഐഡിയിേല�് ഇെമയിൽ വഴി സ് േ��്
 െമ�് അയ�കേയാ െച�ം.  

b) െ�ഡി�് കാർഡ് സ് കാർഡ് ഉടമ�് ഒ� റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് സൗകര�ം നൽ��. 
സ് േ��് െമ�ിൽ �ി� െച� അടയ് േ�� മിനിമം �ക മാ�ം അട�ാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
തിരെ���ാം. േ��് െമ�ിൽ തെ� �ി� െച�ി�� അടയ് േ�� തീയതി�കം 
ഇ�രം േപയ് െമ�് നടേ���മാണ്. ബാലൻ�ടി�ിക �ടർ�� 

 േ��്െമന് �കളിേല�് �േ�ാ� െകാ�േപാകാ��താണ്. െമാ�ം അടയ് േ�� 
�കേയാ അടയ് േ�� മിനിമം �ക�്  �കളി�� �ക�െട എ� ഭാഗേമാ അട�ാൻ 
കാർഡ് ഉടമ�് തിരെ���ാ���മാണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധിയിൽ 
കവി� �ടി�ികേയാെടാ�ം, ��െ� േ��് െമ�കളിൽ അട�ാ� മിനിമം �ക 
കാർഡ് ഉടമ�െട നിലവിെല അടയ് േ�� മിനിമം �കയിേല�് േചർ�ം.

 െമാ�ം അടയ് േ�� �ക�െട 5 ശതമാനേമാ 200 �പേയാ ആയിരി�ം (ഏതാേണാ 
വ�ത്) അടയ് േ�� മിനിമം �ക, �ടാെത ബാധകമായ നി�തിക�ം ഇഎംഐ�ം 
(ഇഎംഐ ഉ� ഉൽ����െട കാര��ിൽ മാ�ം). ക�ാഷ് പരിധിേയാ െ�ഡി�് 
പരിധിേയാ അധികമായാൽ ഓവർ ലിമി�് (ഒവിഎൽ) �ക എംഎഡി (അടയ് േ�� 
മിനിമം �ക) യിൽ ഉൾെ����താണ്. പഴയ േ��് െമ�കളിെല ഏെത�ി�ം 
അട�ാ� മിനിമം �ക ഉെ��ിൽ അ�ം അടയ് േ�� മിനിമം �കയിൽ 
ഉൾെ����താണ്. 

c) കാർഡ് �ടി�ികയിേല�് നട�ിയ േപയ് െമ�കൾ ലഭി�തായി �ടർ�� േ��്
 െമ�കളിൽ കാണി��താണ്. ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് സംബ�ിേ�ാ 
നി�തിക�മായി ബ�െ��� മേ�െത�ി�ം കാര�ം സംബ�ിേ�ാ ഉ� എ� 
തർ��ം േ��് െമ�് �റെ��വി�� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ൾ�കം െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇഷ� െച�വെര അറിയി�ിരിേ��താണ്

d) കാർഡ് ഉടമ�െട കാർഡ് �ടി�ിക�് ലഭി�� േപയ് െമന് �കൾ വകയി���ത്, 
�ടി�ിക�� മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 
ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് 

അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ 
ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് 
എ� �മ�ിലാണ്. 

 ആവശ�മായ ജിഎസ്ടി കം�യിൻ�കൾ എ��ാൻ െ�ഡി�് ഇഷ� െച�വെര 
�ാ�മാ��തിന് �ത��ം കാേലാചിത�മായ വിവര�ൾ നൽകാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
ഉ�രവാദി���്, ഇത് െ�ഡി�് കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ നിർമി� സൈ�ക�െട 
ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് എ��ാൻ കാർഡ് ഉടമെയ �ാ�മാ�ം. കാർഡ് ഉടമ 
നൽ�� െത�ായ വിവരം �ലം അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ�െട ഭാഗ� നി�� 
ഏെത�ി�ം ���ികേളാ വീ�കേളാ �ലം കാർഡ് ഉടമ�് ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് 
ന�മാ�കേയാ അെ��ിൽ ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് ലഭി��തിന് കാലതാമസം 
വരികേയാ െച�ാൽ കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ ഉ�രവാദിയായിരി�ി�.

e) താെഴ െകാ�� ഏത് രീതിയി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ിേല�� േപയ് െമ�കൾ 
ആകാ��താണ്:

 www.sbicard.com േല�് േലാഗിൻ െച�ക�ം െന�് ബാ�ിങ് അെ��ിൽ നി��െട 
എസ്ബിഐ എടിഎം കം െഡബി�് കാർഡ് �േഖന േപയ്െമ�് നട�ാൻ േപയ് െന�് 
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി��തി�െട.

 േ��് െമ�ിെ� പിറകിൽ നൽകിയിരി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് െചേ�ാ 
�ാഫ്േ�ാ അയ��ത് വഴി.  

 നി��െട നഗര�ി��േതാ േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട ഏെത�ി�ം നി�� 
�ാ�ി��േതാ ആയ എസ്ബിഐ കാർഡ് േ�ാ�് േബാക് സിൽ െചേ�ാ �ാഫ്േ�ാ 
ഇ��ത് വഴി.

 െച�്/�ാഫ്�് "എസ്ബിഐ കാർഡ്  ന�ർ xxxxxxxxxxxxxxxx" േല�് 
അട�ാനാ��തായിരി�ണം.

 എൻഎസിഎ�് (NACH): ചില തിരെ��� നഗര�ളിൽ നാഷണൽ ഓേ�ാമാ�ഡ് 
�ിയറിംഗ് ഹൗസ് (എൻഎസിഎ�്) വഴി േപയ് െമ�കൾ നട�ാ��താണ്.

f) ബിൽ �ടി�ിക�െട േപയ്െമ�കൾ നട��തിന് വിവിധ രീതികൾ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  വാ�ാനം െച��. അവ �തിമാസ േ��് െമ�ിെ� പിൻഭാഗ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  െവബ് ൈസ�ി�ം വിവരി�ി��്.

 കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് ൈക��� ഏത് �ൻ�ർ �ക�ം ഭാവിയിെല 
െചലവഴി��കളിേല�� �ൻ�ർ �കയായി കണ�ാ��താണ്. അത് ഏെത�ി�ം 
ചാർ�കൾ/ഫീ�കൾ�ായി വകയി���ത�.

g) ബി�ിംഗ് തർ��ൾ: ഇടപാ� തീയതി�െട 25 ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമ 
െപാ��േ��കൾ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി�ക�ം അത് ശരിയാണ് 

j)  ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം റിേവഴ് സ് െച��ത് ഉൾെ�െട��, SBI കാർഡ് ആരംഭി�� 
റിേവഴ് സ�കൾ, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�, അത് ഇേ�ാഴെ� 
ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�� െ�ഡി�ായി പരിഗണി�ം.

 �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� തീയതികള�ില്  �ാബല��ിലായ റീഫ�് 
െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് ഉളവാ�� ഏെതാ� 
െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് നടേ�� തീയതി�് 
��് െ�ഡി�് െച�കയാെണ�ിൽ, ആ �ക േപയ് െമന് റായി പരിഗണി�ം.

 നിലവിെല ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� ഇടപാ�ക�െട �ാബല��ി�� 
തീയതിയി�� റീഫ�് െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് 
ഉളവാ�� ഏെതാ� െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് 
നടേ�� തീയതി�് ��ാണ് െ�ഡി�് െചയ് തെത�ിൽ േപാ�ം ആ �ക േപയ് െമന്
 റായി പരിഗണി�ി�.

k) എസ്എംഎ & എൻപിഎ
•  �േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ'): 
 െറ�േല�റി ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിെ� ഭാഗമായി, ഒ� ഉപ-അസ�് വിഭാഗം 

��ി�് അ�ൗ�ിെല �ാരംഭ സ�ർ�ം തിരി�റിേയ� ആവശ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡിന് ഉ�്, താെഴ�� പ�ികയിൽ നൽകിയിരി��ത് �കാരം ��് 
ഉപവിഭാഗ�ൾെ�ാ�ം '�േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ') ആണ് ഈ 
ഉപ-അസ�് വിഭാഗം. െ�ഡി�് കാർ�കൾ "റിേവാൾവിംഗ് സൗകര��ൾ ഒഴിെക�� 
വായ്പകൾ" ആയി കണ�ാ��.

   

െഡബി�് െച� പണം നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ SBI കാർഡ് തിരി�് 
നൽ��ിെ��ിൽ ബാധകമായ േക�കളിൽ, പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ സംബ�ി�് 
കാർഡ് െന�് വർ�കളിൽ നി�് ലഭി�� അ�രം �ിരീകരണ�ിന്
 െറ/വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ, േമൽ�റ� സർ�ലറിെല വ�വ�കൾ 
�കാരം ഉപേഭാ�ാവിന് ന�പരിഹാരം നൽ��തായിരി�ം.

4. *  തിരി�ടവിൽ വ��� വീ�
 തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയാൽ, കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഏ� �ടി�ിക�ം 

തീർ�ാ��തിന് േവ�ി തപാൽ, ഫാക് സ്, െടലേഫാൺ, ഇെമയിൽ, എസ്എംഎസ്, 
�ടാെത/അെ��ിൽ ഓർ�െ���ാ�ം �ടർനടപടികെള��ാ�ം �ടി�ിക 
പിരിെ���ാ�ം ��ാം ക�ിെയ നിേയാഗി�ക എ�ീ മാർ��ളി�െട കാർഡ് 
ഉടമ�് കാലാകാല�ളിൽ �ടി�ിക അട�വാൻ ഓർ�െ����കൾ 
അയ��താണ്. അ�െന നിേയാഗി�െ��� ഏെതാ� ��ാം ക�ി�ം കടംപിരിവ് 
സംബ�ി� എ�ാ െപ�മാ�����ം �ർ�മായി പാലി�ിരിേ��താണ്.

 ആർബിഐ യിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് രജിസ് േ�ഷൻ കര�മാ�ിയി���ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ� അംഗമായിരി�ക�ം െച�� ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� വീ� �ാ�സ് 
റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��്, കാർഡ് ഉടമ�് ഞ�ൾ േനാ�ീസ് നൽ��താണ്. ഒ� 
കാർഡ് ഉടമ തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയതായി റിേ�ാർ�് െച�െ��തിന് േശഷം തെ� 
�ടി�ികകൾ തീർ�കയാെണ�ിൽ, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നിയിൽ നി�ം �ടി�ിക�ാരൻ �ാ�സ് പിൻവലി��താണ് 
എ� കാര��ം ��ി�ക. ഇ�രം മാ��ൾ ഉപേഭാ�ാവിെ� െ�ഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ 
�തിഫലി�ാൻ 45-60 ദിവസ�ൾ എ�േ��ം.

 െ�ഡി�് കാർഡ് സൗകര��െള നിയ�ി�� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം 
സ�ിെമ�റി/ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം ബാധകമായിരി�ം. 

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, കാർഡ് ഉടമ�െട ഡാ� ഓേരാ മാസ�ം നിർ�ി� 
േഫാർമാ�ിൽ ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് സമർ�ി��. സമർ�ി�� 
ഡാ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി 30 ദിവസ�ി��ിൽ അവ�െട 
െസർവറിേല�് അപ് േലാഡ്  െച��താണ്.

 കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� െമാ�ം �ടി�ിക, �ാബല��ി���ം എ�ാൽ കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ ഇനി�ം ചാർജ് െച�ാ��മായ ചാർ�കൾ ഉൾെ�െട, �ാഥമിക 
കാർഡ് ഉടമ പാ�രാ�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�ാൽ െപെ��് അടയ്
 േ��താ���ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് �ർ�മായി അടയ് േ���മാണ്, 
അേതാെടാ�ം കാർഡ് അ�ൗ�് ഉടൻതെ� റ�ാ�െ����മാണ്. �ാഥമിക കാർഡ് 

ഉടമ�െട സ��ിൽ നി�ായിരി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ി�� �ടി�ിക തീർ�വാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ എ�ാ െചല�കൾ�ം, ലീഗൽ ഫീ�ം ഈ �ടി�ിക 
തിരി�പിടി�വാൻ വ� െചല�ക�ം അട�ം, ഉപേയാഗിേ��ത്. �ടി�ിക അടവ് 
തീർ�ാകാ�ിടേ�ാളം, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് നിലവി�� നിര�് െവ�് 
ധനകാര� ചാർജ് ഈടാ��ത് �ടരാൻ അവകാശ��ായിരി�ം.

5. കാർഡ് ഉടമ�ത അവസാനി�ി��ം റ�ാ��ം
a) എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് എ�തി അറിയി�ിേ�ാ, എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് 

ൈലനിൽ വിളിേ�ാ, ഒ�ം കാർഡ്(കൾ) േകാേണാ�േകാൺ �റി�് കാർഡ് ഉടമ�് ഏ� 
സമയ�ം കരാർ അവസാനി�ി�ാ��താണ്. ആഡ് ഓൺ കാർ�കൾ ഉൾെ�െട 
എ�ാ കാർ�ക�ം എ�� അേപ� െകാ��് അവസാനി�ി�ാ��താണ്. 
സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ ഒ� കാർഡ് ഉടമ�് െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ് ഉെ��ിൽ, അ�രം െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �ക�െട �ല� �ല�ം 
സ�യേമവ േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, �ടാെത മെ��ാ 
�ടി�ികകൾ�െമാ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്. കാർഡ് 
അ�ൗ�ിേല�� എ�ാ �ടി�ിക�ം അട�കഴി�ാൽ അവസാനി�ി�ൽ 
�ാബല��ിൽ വ�ം. വാർഷിക, േച��തി��, ���ൽ ഫീ�കൾ 
ആ�പാതികാടി�ാന�ിൽ തിരി�് നൽ��ത�.

 ഉദാഹരണം - സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാ�� െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ്: -1000

 സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ, -1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് ബാലൻസ് 
സ�യേമവ 250 �പ�െട േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, അതായത് 
1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �കൾ   X ഓേരാ റിവാർഡ് േപായിന് റി�ം 0.25 �പ 
(ഈ പരിവർ�ന �ല�ം വ�ത�� കാർഡ് വാരിയന് �കൾ�് വ�ത�ാസെ�ടാം). ഈ �ക 
കാർ ഡ് ഉടമാ  അ�ൗ�ിൽ നി�് ഈടാ�ം, �ടാെത മെ��ാ �ടി�ികകൾ �െമാ�ം 
കാർ ഡ്  ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്.

 കാർഡ് ഉടമ�് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�ാൻ ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ 
എ�താ��താണ് - closurerequest@sbicard.com

b)   ബിസിനസ് അെ��ിൽ �ര�ാ കാരണ�ൾ �ടാെത/അെ��ിൽ നിയമനിർവഹണ 
ഏജൻസി �ടാെത/അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം സർ�ാർ അേതാറി�ി�െട അഭ�ർ�ന 
�കാരം �ടാെത/അെ��ിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ി�ം അതിെ� 
ഉപേഭാ�ാവി�ം ബാധകമാ�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം കീഴിൽ 
അനിവാര�മാെണ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ന�ായമാ�ം വിശ�സി��െവ�ിൽ 
കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�ിെ� ഉപേയാഗം ഏ� സമയ�ം �ൻ��ി അറിയി�ാെത 

തെ� എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിയ�ി�കേയാ അവസാനി�ി�കേയാ 
താൽ�ാലികമായി നിർ�കേയാ െച�ാം.

 കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� േപയ് െമ�ിൽ വീ� വ��കേയാ നീ�ിയ െ�ഡി�് പരിധി 
കവി�കേയാ െച�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െ�ഡി�് കാർഡിെല സൗകര�ം 
താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ാനാ�ം. കരാർ അവസാനി�തി� േശഷേമാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ിരി�� സമയേ�ാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗി��ത്.  

c) ഇ�രം ഒ� സാഹചര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ (എെത�ി�ം തിരി�ട� വീ�േ�ാ നിയമം 
അ�ശാസി�� േനാ�ീസിേനാ വിേധയമായി) ഉടൻ തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അ�ൗ�ിെല െമാ�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് അടയ്
 േ����്. എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ�വെര അ�ൗ�ിൽ ചാർ� െച�ാ� �കക�ം 
ഉൾെ�െട ഈ കരാറിന് കീഴിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അടയ് േ�� എ�ാ 
�കക�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഇ�ര�ിൽ അടയ് േ�� എ�ാ �കക�ം കാർഡ് ഉടമ 
അട��� വെര കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�തായി പരിഗണി�ി�.

d) െ�ഡി�് കാർഡ് ഒ� വർഷ�ിേലെറയായി ഉപേയാഗി�ി�ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമെയ 
അറിയി� േശഷം കാർഡ് േ�ാസ് െച��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 30 
ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് മ�പടി ലഭി��ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ 
എ�ാ �ടി�ികക�ം അട�േ�ാൾ കാർഡ് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച��തായിരി�ം.

6.  കാർഡ് ന�ം/േമാഷണം/��പേയാഗം
a) �ാഥമിക െ�ഡി�് കാർേഡാ ഏെത�ി�ം അധിക െ�ഡി�് കാർേഡാ എവിെട 

െവെ��് അറിയാെത വരികേയാ, ന�െ��കേയാ, േമാ�ി�െ��കേയാ 
വി�തമാ�െ��കേയാ യഥാസമയം ലഭി�ാതിരി�കേയാ കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�മതിയി�ാെത െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��െവ�് സംശയി�കേയാ 
െച�ാൽ കാർഡ് ഉടമ എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലനിൽ എ��ം േവഗം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന ബ�െ�ടണം. ഒ� കാർഡ് ന�െ��തായി റിേ�ാർ�് 
െച� േശഷം കാർഡ് ഉടമ അത് കെ��ിയാൽ അത് ഒ� സാഹചര��ി�ം 
ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�. മാ�മ�, കാർഡ് ഉടമ ആ കാർഡ് േകാേണാട് േകാൺ 
പ�തിയായി �റി�ക�ം േവണം.  

· ഐവിആർ വഴിേയാ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ായ www.sbicard.com �േഖനേയാ 
എസ്എംഎസ് േസവന�ി�െടേയാ കാർഡ് ഉടമ�് തൽ�ണം കാർഡ് േ�ാ�് 
െച�ാനാ�ം.

· നി��െട ന�െ��/േമാ�ി�െ�� കാർഡ് എസ്എംഎസ് വഴി േ�ാ�് െച�ാൻ 
നി��െട രജി�ർ െച� െമാൈബൽ ന�റിൽ നി�് 5676791 േല�് BLOCK XXXX 

എ�് എസ്എംഎസ് െച�ക. (XXXX = നി��െട കാർഡ് ന�റിെ� അവസാന 4 
അ��ൾ). നി�ൾ അഭ�ർ�ന നട�ി 5 മി��ി��ിൽ നി�ൾ�് ഒ� 
�ിരീകരണ എസ്എംഎസ് ലഭി��ിെ��ിൽ കാർഡ് േ�ാ�െച�െ��തായി 
പരിഗണി��ത്. നി��െട കാർഡ് െപെ��് േ�ാ� െച��തി�ം ��പേയാഗം 
ഒഴിവാ��തി�ം െഹൽപ് ൈലനിൽ വിളി�ക.

 നഷ് ടെ��ത്/േമാഷണം/അനധി�ത ഇടപാ�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ്
 �് ഈ സമർ�ിത െഹൽ�് ൈലൻ ന�റിൽ ബ�െ�ടാം -18605003000.

 നഷ് ടെ�� കാർഡ് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ് �് ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ 
ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ് – lostcard@sbicard.com

b) കാർഡ് ന�ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��് കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ നട�ിയ ഏെത�ി�ം ഇടപാ�ക�െട കാര��ിൽ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് ബാധ�തേയാ ഉ�രവാദിത�േമാ ഉ�ായിരി��ത�, 
കാർഡ് ഉടമ ഇതിന് പരി�ർ�മാ�ം ബാധ��നായിരി�ം. കാർഡ് ന�േമാ 
േമാഷണേമാ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി��േതാ� �െട കാർഡ് ഉടമ 
െ�ഡി�് കാർഡ്(കൾ) േമാ�ി�െ��ാൽ അത് േപാലീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ക�ം എഫ്
 ഐആർ സമർ�ി�ക�ം േവണം. കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ഒ� അധിക 
കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ആെര�ി�ം കാർേഡാ പിേ�ാ കര�മാ�ി 
��പേയാഗം െച�ാൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. 

c) ഉപേഭാ� പരിര�- അനധി�ത ഇലേ�ാണിക് ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കളിൽ 
ഉപേഭാ�ാ��െട ബാധ�ത പരിമിതിെ���ൽ സംബ�ി� 2017 �ൈല 06-െല 
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��(ആർബിഐ) ഉ�രവ് �കാരം, അനധി�ത െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ�� ഉപേഭാ� പരിര� ഉറ�ാ��തിന് ഒ� നയം 
�പകൽപന െച�ി��്. "ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാര നയം" എ�തിന് കീഴിൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ ഇത് അപ് േഡ�്  െച�ി��്. 
ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� സമീപന�ിെല �താര�ത, ന�ായ��ത എ�ീ തത��െള 
അടി�ാനമാ�ി��താണ് ഈ നയം

d) കാർഡ് ഉടമ വ�നാപരമായി �വർ�ി�ി�െ��ിൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് 
ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. വിേവക�ർ�മായ �� നൽകാെതയാണ് കാർഡ് ഉടമ 
�വർ�ി��െത�ിൽ, സംഭവി� എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ�് 
ബാധ�ത��ാേയ�ം. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ വ��മാ�ിയി�� �ര�ാ 
മാനദ��ൾ പി�ടരാൻ കാർഡ് ഉടമ പരാജയെ��ാൽ ഇത് ബാധകമാേയ�ാം. 

e) കാർഡ് ഉടമേയാേടാ ഏെത�ി�ം അധിക കാർഡ് ഉടമേയാേടാ അേന�ഷി�ാെത തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, ഒ� കാർഡിെ�േയാ പി�ിെ�േയാ ന�ം, േമാഷണം, 

��പേയാഗം എ�ിവെയ �റി�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ �സ�െമ�് ക��� 
ഏെതാ� വിവര�ം േപാലീസിേനാ മ�് �സ� അധികാരികൾേ�ാ നൽകിേയ�ാം.  

f) നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെല െമാൈബൽ ന�ർ ഉൾെ�െട�� 
ബ�െ�ടാ�� വിവര�ളിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ സി��ിെല നി��െട 
�തിയ�ം ����മായ ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ളിൽ �ചി�ി�ിരി�ണം. 
നി��െട െമാൈബൽ ന�ർ അട��� നിലവിെല ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ 
ഞ��െട േരഖകളിൽ അപ് േഡ�് െച�ണെമ�് �പാർശ െച��.

g) ''എസ്ബിഐ കാർഡ്  ചില കാർ�കളിൽ േകാം�ിെമ�റി ന�െ��/േമാ�ി�െ�� 
കാർഡ് ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് 
ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�േഡാ അെ��ിൽ കാലാകാല�ളിൽ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  തീ�മാനി�� ഏെത�ി�ം ഇൻ�റൻസ് ക�നിേയാ ആകാം പറയെ�� 
ഇൻ�റൻസ് നൽ��ത്. ഇ�ാര��ി�� ഏത് െ�യിം തീർ�ാ�ലി�ം 
ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ഉ�രവാദിയായിരി�ം, 
െ�യിം തീർ�ാ�ൽ കാരണമായി ഉയർ� ഒ� തർ��ി�ം എസ്ബിഐ കാർഡ്
 ഉ�രവാദിേയ ആയിരി�ി�. ഇൻ�റൻസ് നിബ�നക�ം വ�വ�ക�മായി 
ബ�െ�� ��തൽ വിവര�ൾ�് െവൽകം കി�ിെല േ�ാഷർ പരിേശാധി�ാേനാ 
www.sbicard.com റഫർ െച�ാേനാ നിർേദശി��.''

(h) ചില െ�ഡി�് കാർ�കളിൽ എസ്ബിഐ കാർഡ് േകാം�ിെമന് ററി എയർ ആ�ിഡന് റ് 
/ വ��ിഗത അപകട ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ��ത ഇൻ�റൻസ് 
ഒ� ��ാം ക�ി ഇൻ�റൻസ് ക�നിയാണ് നൽ��ത്. ഇ�മായി ബ�െ�� ഏത് 
െ�യിം െസ�ിൽെമന് റി��� ഉ�രവാദി���ം ��ത ക�ി�ാണ്. െ�യിം 
െസ�ിൽെമന് റ് �ലം ഉ�ാ�� ഒ� തർ��ൾ�ം എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ഉ�രവാദിയായിരി�ി�. എസ്ബിഐ കാർഡിന്, ഇൻ�റൻസ് ഇഷ� െച�� 
ക�ിെയ �ൻ��ി അറിയി�് നൽകാെത മാ�ാ��താണ്.

 ഇേ�ാ�� ഇൻ�റൻസ് ക�നി: ഒറിെയൻ്റൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ്.
7. െവളിെ���ൽ
 ഇ��ൻ ധനകാര� വ�വ��െട �വർ�ന�മത�ം �ിരത�ം 

െമ�െ����തിനാ�� ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിെ��ം റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് 
ഇ���െട�ം (ആർബിഐ) ഒ� സംരംഭമാണ് െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി. 
ബാ�ക�ം ധനകാര� �ാപന��ം ത�ിൽ വിവര�ൾ ൈകമാ��തിന് 
ഫല�ദമായ ഒ� സംവിധാനം �ദാനം െച�ാ�ം അ�വഴി വിവിധ �ാപന�ളിൽ 
നി�് മിക� െ�ഡി�് വ�വ�കൾ േനടാൻ കാർഡ് ഉടമകെള �ാ�രാ�ാ��� 
റിസർവ് ബാ�ിെ� �മ��െട ഭാഗമായാണിത്.

 ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് (ആർബിഐയിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് 
രജിസ് േ�ഷൻ േനടിയി��ത്) കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��. 

 കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� േരഖക�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 45-60 ദിവസ�ൾ��ിൽ ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻേഫാർേമഷൻ ക�നി�് നൽ�ം.

 ഒ� തർ���ായാൽ കാർഡ് ഉടമെയ �ടി�ിക�ാരനായി റിേ�ാർ�് െച��തി� 
��് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടികളിൽ ഉചിതമായ േഭദഗതികൾ 
വ��ം. എ�ി��ാ�ം ഇ�രം െവളിെ���ൽ/വിവരം �സി�െ���ൽ 
ഇ�െന ഉയർ�വ� തർ��ൾ അേന�ഷി�ാ�ം തീർ�ാ�ാ�ം ലഭി�� 
സമയെ� ആ�യി�ിരി�െമ��ം ��ിേ��താണ്. 

 കാർഡ് അ�ൗ�ക�െട ശരിയായ �വർ�നം, �ിരീകരണം, മ� അഡ്മിനിസ്
 േ��ീവ് േസവന�ൾ എ�ിവ�ായി ധനകാര� �ാപനം, െതാഴി�ടമ, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�മായി കരാറിേലർെ��ിരി�� ��ാം ക�ികൾ 
എ�ിവർ�് േപയ് െമ�ിെല വീ� ഉൾെ�െട�� കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��.

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� അെ��ിൽ അതിെ� ��് ക�നികൾ, സബ്
 സിഡിയറികൾ, അഫിലിേയ�കൾ �ടാെത/അെ��ിൽ അേസാസിേയ�കൾ 
എ�ിവ�െട വിവിധ ഉൽ����ം േസവന��ം വിപണനം െച��തി�ം വാ�ാനം 
െച��തി�മായി എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ഏെത�ി�ം േപര�്, സബ്
 സിഡിയറി, അഫിലിേയ�്  അെ��ിൽ അേസാസിേയ�് എ�ിവ�മാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിേ��ാം.

 എസ്ബിഐ കാർഡിെ� ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്.

�ധാന െറ�േല�റി വിവര�ൾ  
- ഇ��യി�ം വിേദശ�ം ഉപേയാഗി��തിന് കാർഡ് സാ�വാണ്. എ�ി��ാ�ം, 

േന�ാളി�ം ��ാനി�ം വിേദശ കറൻസി ഇടപാ�കൾ നട��തിന് ഇത് 
സാ�ത��ത�.

- ഇ���് �റ�് ഇടപാട് നട��തി�� കാർഡിെ� ഉപേയാഗം ആർബിഐ�െട 
എക് സ് േച�് കൺേ�ാൾ െറ�േലഷൻ�ം േഫാറിൻ എക് സ് േച�് മാേനജ് െമ�് 
ആ�്, 1999-ഉം ഉൾെ�െട�� ബാധകമായ നിയമ�ൾ �്അ��തമായിരി�ണം. 
ഇ�ർെന�്േ�ഡിംഗ് േപാർ��കളി�െട�� വിേദശനാണ� വ�ാപാരം അ�വദനീയമ�.  
എെ��ി�ം ലംഘന�ൾ ഉ�ാ�കേയാ ഇവ പാലി��തിൽ പരാജയെ��കേയാ 

െച�ാൽ, ശി�ാനടപടികൾ�് നി�ൾ വിേധയരാകാം. നി��െട വിേദശ വിനിമയ 
അർഹതെയ സംബ�ി�് നി��െട അംഗീ�ത ഡീല�മായി (എഡി) ബ�െ��ക.

- െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് എെ��ി�ം െ�ഡി�് ബാലൻസ് 
ഉെ��ിൽ, ഈ െ�ഡി�് ബാലൻസ് നി�ൾ�് തിരി� തരാൻ എസ്ബിഐ കാർഡിന്
  അവകാശ��്.

- വിേദശ �ാപന�ളിൽ നിേ�പം നട�കേയാ വിേദശ �ാപന�ൾ 
�ാപി�കേയാ േപാ�� �ലധന അ�ൗ�് ഇടപാ�കൾ�ായി പണമട�ാൻ/േപയ്
 െമ�കൾ നട�ാൻ ദയവായി െ�ഡി�് കാർ�കൾ ഉപേയാഗി��ത്. കാരണം, 
റിസർവ് ബാ�ിെ� മാ�ർ നിർേദശം - വിേദശെ� സം�� 
സംരംഭ�ിെല/�ർ�മാ�ം ഉടമ�തയി�� സബ് സിഡിയറിെല താമസ�ാ�െട 
േനരി�� നിേ�പം എ�തി� കീഴിൽ ഇ�രം ധനനിേ�പ മാർഗം അ�വദനീയമ�.

- ആർബിഐ മാ�ർ സർ�ലർ-താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� 
പലവക പണമട��കൾ സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ അ�സരി�്, േലാ�റി 
ടി��കൾ, ബഹിഷ് �ത/നിേരാധിത മാസികകൾ, �ട�ിയ നിേരാധിത ഇന�ൾ 
വാ��തി�ം �താ��ളിൽ പെ���ൽ, േകാൾ-ബാ�് േസവന�ൾ�് 
പണമട�ൽ േപാെല��വ�ം െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��ത് 
നിേരാധി�ിരി��. കാരണം അ�രം ഇന�ൾ�ായി/�വർ�ന�ൾ�ായി 
വിേദശനാണ�ം പിൻവലി��ത് അ�വദനീയമ�. ��തൽ വിവര�ൾ�ായി 
താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� പലവക പണമട��കൾ 
സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ പരിേശാധി�ക.



 എസ്എംഎ�െട �ാസിഫിേ�ഷൻ സംബ�ി� ഉദാഹരണം:
 ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, �ടാെത ഈ തീയതി�് ��് 'അടേ�� �റ� �ക 
('എംഎഡി') ലഭി�ി�മിെ��ിൽ, അവസാന തീയതി�് േശഷം, അ�ൗ�ിെന എസ്എംഎ – 0 
ആയി പരാമർശി�ം.
പിഡിഡിയിൽ നി�് 30 ദിവസ�ിന�റം അതായത് 2021 ഏ�ിൽ 30-ന് അ�റം 
അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ-1 ആയി ടാഗ് 
െച�െ��ം.
സമാനമായി, പിഡിഡിയിൽ നി�് 60 ദിവസ�ിന�റം, അതായത് 2021 െമയ് 30-ന് 
അ�റം, അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ - 2 
ആയി ടാഗ് െച�െ��ം.

• നി�ിയ ആ�ി ('എൻപിഎ'):
 േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി���േപാെല അടേ�� മിനിമം �ക, േ��് െമ�ിൽ 

�ചി�ി�ിരി�� പിഡിഡിയിൽ നി�് െതാ�റ് (90) ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�മായി 
അട�ിെ��ിൽ, ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് നിഷ് �ിയ അസ�് ('എൻപിഎ') ആയി 
പരിഗണി�ം.
�ടാെത, ഒ� െസ�ിൽെമ�് അെ��ിൽ �നർ�പീകരണ �മീകരണം 
�േയാജനെ���ിയി�� ഏെതാ� അ�ൗ�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം. പലിശ 
�ടി�ിക�ം �ത�ം ��വനായി അടയ് ���വെര ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി 
തരംതിരി�ത് �ട�ം. െസ�ിൽെമ�ം �നർ�പീകരി� അ�ൗ�ക�ം ഒ� 
നവീകരണ�ിന് േയാഗ�മ�. അവസാനമായി, ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് 
എസ്ബിഐ കാർഡിെല എൻപിഎ എ�് ടാഗ് െച� ഒ� െ�ഡി�് കാർെഡ�ി�ം 
ഉെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെ� എ�ാ കാർ�ക�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം.

  ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി തരംതിരി��തി�� ഉദാഹരണം:
  ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി�� �കാര�� അടേ�� 
�റ� �ക പിഡിഡിയിൽ നി�് 90 ദിവസ�ി��ിൽ അതായത് 2021 �ൺ 
29-��ിൽ ഉപേഭാ�ാവ് �ർ�മാ�ം അട�ി�മിെ��ിൽ, വായ്പ നൽ��വർ 
െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി കണ�ാ�ം.

l)  േടൺ എറൗ�് ൈടം (TAT) ഏകീകരി��ം അംഗീ�ത േപയ് െമന് റ് സംവിധാന�ൾ 
�േഖന�� പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ�� ഉപേഭാ� ന�പരിഹാര�ം സംബ�ി� 
2019 െസ�ംബർ 20-െല RBI സർ�ലർ അ�സരി�്, പരാജയെ�� ഇടപാട് കാരണം 

എ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�ിെ��ിൽ േ��് െമ�ിെല 
��വൻ ഉ�ട��ം ശരിയാെണ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇത് അംഗീകരി�താെണ�ം 
കണ�ാ��താണ്. ഇ�രം വിവരം ലഭി�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
താൽ�ാലികമായി ചാർജ് പിൻവലി�ാം. �ടർ�� അേന�ഷണ�ൾ 
�ർ�ിയായതി� േശഷം ഇത് കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിെല ബാധ�തയാെണ�ിൽ 
�ടർ�� േ��് െമ�ിൽ ചാർജ് �നഃ�ാപി�െ��ം. 

h)  ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാരം: േമൽനടപടി�� എ�ാ പരാതിക�ം േനാഡൽ 
ഓഫീസർ, പിഒ ബാഗ് 28 - ജിപിഒ, ന� ഡൽഹി -110001 എ� വിലാസ�ിേലാ 
nodalofficer@sbicard.com എ� ഇെമയിൽ വിലാസ�ിേലാ അയ�ക

i)   ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ: എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 02 02
 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി 

േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക)  
 അെ��ിൽ: 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 എസ്ബിഐ െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡിന്: ഇ��യിൽ എവിെട നി�ം എസ്ബിഐ 

െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡ് െഹൽപ് ൈല�മായി ബ�െ��ക 
 എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 12 12 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ 

നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക) 
ബിഎസ്എൻഎൽ/എംടിഎൻഎൽ-ൽ നി�്: 1800 180 1295 /1860 500 1295

 കറസ് േപാ�ൻസ്: തപാൽ വഴി, ദി മാേനജർ -ക�മർ സർവീസസ്, എസ്ബിഐ 
കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, ഡിഎൽഎഫ് ഇൻഫിനി�ി ടേവർസ്, 
ടവർ സി, 12 ആം നില, േ�ാ�് 2, ബിൽഡിംഗ് 3, ഡിഎൽഎഫ് ൈസബർ സി�ി ���ാം 
- 122002 (ഹരിയാന) ഇ�� www.sbicard.com എ�തിേലേ�ാ പിഓ ബാഗ് 28- ജിപിഒ, 
ന� ഡൽഹി-110001 

 ഇമെയിൽ വഴി customercare@sbicard.com എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക
 െത�ായ വിൽ�ന�ം ശല�െ����മായി ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് ഉടമ�് 

ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താം – salesgrievance@sbicard.com
 കാർഡ് ഉടമ�് ഞ��െട െമാൈബൽ ആ�് / െവബ് ൈസ�് വഴി ഏ� 
 തർ��ം/അനധി�ത ഇടപാ�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴി�ം. അതെ��ിൽ, കാർഡ് 

ഉടമ�് തർ�ം/അനധി�ത ഇടപാട് സംബ�ി�് chargeback@sbicard.com എ� 
സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ്.

 െത�ായ വിൽ�ന�മാേയാ ശല�െ����മാേയാ ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ഈ സമർ�ിത െഹൽൈ��നിൽ ഞ�െള വിളി�ാം: 080-39356050

എസ് ബി ഐ കാർഡ് സ്  - ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം

1. *ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം
A. വാർഷിക ഫീ�ക�ം ���ൽ ഫീ�ക�ം
 എസ് ബി ഐ െ�ഡി�്  കാർഡിൽ (എസ് ബി ഐ കാർഡ്) വാർഷിക ഫീസ്, ���ൽ 

ഫീസ് എ�ിവ ബാധകമാണ്. വാർഷിക ഫീസ് 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം 
ബാധകമായ നി�തിക�ം ഉൾെ��� ഒ��വണെ� ചാർജാണ്. ���ൽ ഫീസ് 
എ�ാ വർഷ�ം ഈടാ��. 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം ബാധകമായ 
നി�തിക�മാണ് അതിൽ ഉൾെ��ിരി��ത്. ഈ ഫീ�കൾ ഓേരാ കാർഡ് ഉടമ�ം 
ഓേരാ വിധം കാർഡി�ം വ�ത��മായി�േ��ാം. ഇവ െ�ഡി�്  കാർഡിനായി 
അേപ�ി�� സമയ�് കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി��ത് അ�സരി�ായിരി�ം. 
ബാധകമായ� �കാര�� ഈ നിര�കൾ കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് 
േനരി�് ഈടാ�ം, ഈടാ�� മാസെ� കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ അത് ബി�ി�ക�ം 
െച�ം. �ാഥമിക കാർഡ് ഉടമ�് നൽകിയ അധിക കാർ�കൾ�് െവേ�െറ ഫീ�കൾ 
ഉ�ാകാം.

B. �ൻ�ർ പണ�ിെ� ഫീ�കൾ
 അടിയ�ര ഘ��ിൽ േദശീയ/അ�ാരാ� എടിഎ�കളിൽ നി�് പണം എ��ാൻ 

കാർഡ് ഉടമകൾ�് കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. അ�െന ഉ� പണം 
പിൻവലി��കൾ�് ഒ� ഇടപാട് ഫീസ് ഈടാ��താണ്. അത് അ�� േ��്
 െമ�ിൽ കാർഡ് ഉടമ�് ബി�െച�ക�ം െച�ം. േദശീയ എടിഎം ഇടപാ�കൾ�് 2.5% 
അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) അ�ാരാ� എടിഎം 
ഇടപാ�കൾ�് 2.5% അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) ഇടപാ� 
ഫീസ് ആയി ഈടാ��താണ്. ഇടപാ� ഫീസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�്
 സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ (��് അറിയെ��ി��ത് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്സ് ആൻഡ് േപയ്െമന് റ് സർവീസസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്) 
വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയമാണ്. �ൻ�റായി എ��� എ�ാ 
പണമിടപാ�കൾ�ം പണം പിൻവലി� തീയതി �തൽ അവ �ർ�മായി തിരി�ട�� 
തീയതി വേര�ം റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് ചാർ�ി� ത�ല�മായ ധനകാര� ചാർജ്
  (ചാർ�ക�െട െഷഡ�ൾ പരിേശാധി�ക) ഉ�ായിരി��താണ്.  

C. ക�ാഷ് േപയ് െമ�് ഫീ�കൾ
 കാർഡ് ഉടമകൾ�് തിരെ��� േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (എസ് ബി ഐ) 

ശാഖകളിൽ േപ-ഇൻ �ി�ിൽ അവ�െട  െ�ഡി�് കാർഡ് ന��ം �ക�ം 
േരഖെ���ി അത് �ാ�് കൗ�റിൽ നിേ�പി�െകാ�് അവ�െട എസ് ബിഐ 
െ�ഡി�് കാർഡ് �ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ഒ� തൽ�ണ േപയ് െമ�് അക്
 േനാളജ് െമ�് രസീത് കാർഡ് ഉടമ�് നൽ�ം. ഈ സൗകര�ം േസവന നിര�ായ ₹250 
+ ബാധകമായ നി�തികൾ�് ലഭ�മാണ്. െകവിബി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
ക�ർ ൈവശ� ബാ�ിെ� (െകവിബി) തിരെ��� ശാഖകളി�ം െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ക�ർ ൈവശ� ബാ�് (െകവിബി) ശാഖകളിൽ നട�� 
പണമിടപാ�കൾ�് നിര�കെളാ�ം ബാധകമ�.

D. ചാർ�കൾ
i. കാർഡ് ഉടമകൾ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നൽ�� നിർ�ി� 

േസവന�ൾ�ായി അെ��ിൽ തെ� കാർഡ് അ�ൗ�മായി ബ�െ��് കാർഡ് 
ഉടമ വ��� വീ�കൾ�ായി കാർഡ് ഉടമകൾ കാലാകാല�ളിൽ 
ബാധകമാേയ�ാ�� ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം നൽേക�താണ് 

ii കാർഡ് ഉടമകെള അറിയി�െകാ�്, കാലാകാല�ളിൽ ഏെത�ി�ം ചാർ�കേളാ 
ഫീ�കേളാ മാ��തിേനാ അെ��ിൽ ഉചിതെമ�് േതാ�� ഏെത�ി�ം �തിയ 

ചാർ�കേളാ ഫീ�കേളാ അവതരി�ി��തിേനാ ഉ�അവകാശം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിലനിർ��.

E. പലിശ രഹിത േ�സ് കാലാവധി
 വ�ാപാരി സമർ�ി�� െ�യി�കൾ�് വിേധയമായി പലിശരഹിത െ�ഡി�് 

കാലയളവ് 20 �തൽ 50 ദിവസം വെരയാകാം. എ�ി��ാ�ം, കഴി� മാസെ� 
ബാലൻസ് �ർ�മായി �ിയർ െച�ി�ിെ��ിൽ, അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ ഏെത�ി�ം 
എടിഎ�ിൽ നി�് പണം എ��ി�െ��ിൽ ഇത് ബാധകമ�.

F.  ധനകാര� ചാർ�കൾ 
 കാർഡ് ഉടമ തെ� ബാലൻസ് �ർ�മായി അടേ��തിെ��് തീ�മാനി�ാൽ, 

ഇടപാ� തീയതി �തൽ വീ�ാ� ഇഎംഐ തവണക�ൾെ�െട എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, 
കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ പണ�ി�ം അവ തിരി�ട��� വെര മാസാ� 
പലിശ നിര�ിൽ ധനകാര� ചാർ�കൾ അടേ��ിവ�ം. 

  േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടയ് േ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ് െമ�ം േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ് െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

  ധനകാര� ചാർ�ക�െട നിലവിെല നിര�് ഇടപാ� തീയതി �തൽ �തിമാസം 3.50% 
[�തിവർഷം 42%] വെരയാണ്, ഇത് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് 
ലിമി�ഡ് (എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ) െ� വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ി� 
വിേധയ�മാണ്. ധനകാര� ചാർ�കൾ, അടയ് േ��താെണ�ിൽ, ബാധകമായ 
നി�തികൾ�് വിേധയമാണ്, കാർഡിെല �ടി�ിക �ർ�മായി അട���വെര 
കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് അത് െഡബി�് െച�െ��ം. കാർഡ് ഉടമ 
ബാലൻസ് േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ാതിരി�ാൻ 
തീ�മാനി�ാൽ എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, �െട കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ 
പണ�ി�ം അടയ് േ�� ധനകാര� ചാർ�ിെ� �റ� �ക ബാധകമായ 
നി�തികൾ �ടാെത 25 �പയായിരി�ം.

a.  �ൻ�ർ പണ�ിേ��� ധനകാര� ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തൽ പണമട�ൽ 
�ർ�മായി െച���വെര ബാധകമാണ്.

 ഉദാഹരണം 1 - കാർഡ് േ��് െമ�്  തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 15-ന് 
 2019 �ൺ 16 �ം 2019 �ൈല 15 �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാട്
1.  5000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ - 2019 �ൺ 20 ന്
2.  7000 �പ�െട പണം പിൻവലി�ൽ - 2019 �ൈല 10 ന്
 2019 �ൺ 15 െല േ��് െമ�ിൽ നി�് ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� ക��ക, 

എ�ിൽ ഇടപാ�ക�െട 12,000 �പ�ം 7,000 �പ ക�ാഷ് പിൻവലി�ലിന് ബാധകമായ 
നിര�ി�� 5 ദിവസെ� ധനകാര� ചാർ�ക�ം കാണി�� �ൈല 15 െല േ��്
 െമ�് കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ആഗ�് 5 അഥവാ േ��് െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക അടയ് േ����്. നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക�� ഏെതാ� േപയ് െമന് �ം, ആദ�ം നി��െട �ടി�ിക�� മിനിമം �ക 
{െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീ�ം ചാർ�ക�ം + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}, പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) എ� �മ�ിലായിരി�ം �ിയർ െച�ക എ�ത് ദയവായി ��ി�ക.  
പലിശ രഹിത �ടി�ിക ചി�റ ബാലൻസിന് െറ േകസിൽ ഒഴിെക, ഇതിൽ ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തലാണ് ഈടാ�ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ��െ� 
േ��് െമ�് തീയതി�തൽ ഈടാ�ം.

 േ��് െമ�് �ടി�ികയിൽ ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��് െമ�ിൽ 
നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം വരാതിരി�ക�ം േ��് െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് 
�ടി�ിക േപയ് െമന് റിന് െറ അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം 
െച�ാൽ, ഇ�രം ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്  2019 
 ജ�വരി 3 �ം 2019 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
1.  2019 ജ�വരി 5 ന് 10,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2.  2019 ജ�വരി 15 ന് 30,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ��കൾ
 2019 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 40,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. േ��്െമ�് �ടി�ികയിൽ 
ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��്െമ�ിൽ നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം 
വരാതിരി�ക�ം േ��്െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് �ടി�ിക േപയ്െമന് റിന് െറ 
അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം െച�ാൽ, ഇ�രം 
ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 എ�ാ മാസ�ം മിനിമം േപയ് െമ�് മാ�ം നട�ിയാൽ തിരി�ട� വർഷ�േളാളം 
നീ�നിൽ�ം, തത്ഫലമായി നി��െട �ടി�ിക ബാലൻസിന്  പലിശ 
അട�െകാ�ിരി�ക�ം െചേ��ിവ�ം.  ഉദാഹരണ�ിന്, 5,000 �പ�െട 
ഇടപാടിന് മിനിമം മാസാ� �ടി�ിക �ക (ഓേരാ മാസ�ം 200 �പ മിനിമം 
�കയായി�്) അട�ാൽ, െമാ�ം �ടി�ിക ��വനായി അട�തീരാൻ 44 മാസം വെര 
എ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 2-ന്
 2019 മാർ�് 3 �ം 2019 ഏ�ിൽ 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  2019 മാർ�് 5 ന് 500 �പ�െട വാർഷിക ഫീസ്
(2)  2019 മാർ�് 5 ന് 90 �പ�െട ബാധകമായ നി�തികൾ
(3)  2019 മാർ�് 15 ന് 6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2019 മാർ�് 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��് 

ക��ക, 6,590 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ഏ�ിൽ 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ഏ�ിൽ 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ മിനിമം അടയ് േ�� �ക 415 �പ, (െമാ�ം �ടി�ിക�െട 5%) + 
ബാധകമായ നി�തിക�ം 2019 ഏ�ിൽ 22 ന് അട��െവ�് ക��ക, െതാ��� 
ദശാംശ�ിേല�് കണ�ാ�ം, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. 

 ഫല�ദമായ നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആയി കണ�ാ�ക, ധനകാര� ചാർജ് 
കണ���ൽ ഇനി�റ�� രീതിയിൽ ആയിരി�ം:

 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 �പ
 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 90 �പ�െട ബാധകമായ 

നി�തിയിൽ: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 �പ
 38 ദിവസേ��� (മാർ�് 15 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 6000 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:  
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 �പ
 11 ദിവസേ��� (ഏ�ിൽ 22 �തൽ െമയ് 2 വെര) 6,175 �പ�െട ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 �പ
 ചാർ� െച� െമാ�ം പലിശ: 373.10 �പ
 2019 ഏ�ിൽ 3 �തൽ 2019 െമയ് 2 വെര കാർഡ് ഉടമ ഒ� ഇടപാ�ം നട��ിെ��് 

ക��ക, �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം 
ചാർ�ക�ം, ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം െമയ് 2 തീയതിയിെല േ��്
 െമ�ിൽ െമാ�ം �ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം. 

 േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടേ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടേ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ്െമന് �ം േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ്െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

 ഉദാഹരണം 4: കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2018 ഡിസംബർ 3-�ം 2019 ജ�വരി 2-�ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  2018 ഡിസംബർ 15 ന് 500 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2)  2018 ഡിസംബർ 20 ന് 600 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2018 ഡിസംബർ 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇ� എ� 

ക��ക, 1100 �പയെട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ജ�വരി 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം, െമാ�ം അടയ് േ�� �ക 1100 �പ. കാർഡ് ഉടമ 2019 ജ�വരി 22 
അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക 
�തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. 

 2019 ജ�വരി 22 ന് കാർഡ് ഉടമ 500 �പ�െട ഭാഗിക േപയ് െമ�് മാ�േമ 
നട��� എ� ക��ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. ഫല�ദമായ 
നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആെണ�് കണ�ാ�ി ധനകാര� ചാർജ് കണ���ൽ 
ഇ�റ�� �കാരമായിരി�ം 

 38 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 15 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 �പ
 33 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 20 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 �പ
 12 ദിവസേ��� (ജ�വരി 22 �തൽ െഫ�വരി 2 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ=52.93 �പ
 2019 െഫ�വരി 3-�ം 2019 മാർ�് 2- �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  652.93 �പ�െട ആരംഭ ബാലൻസ്-2019 െഫ�വരി 3-ന്
2)  1000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ-2019 െഫ�വരി 5-ന്
3)  3000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ- 2019 െഫ�വരി 15-ന് 
 2019 െഫ�വരി 2 െല േ��്െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് 652.93 �പ 

ആെണ�് ക��ക, കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ 
നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ ��വൻ േപയ് െമ�ം െഫ�വരി 15 ഓെട, അഥവാ േപയ് െമ�് െചേ�� 
അവസാന തീയതി��ിൽ െചയ് െത� ക��ക. 3.50% ഫല�ദമായ നിര�ായി 
കണ�ാ�ി, ധനകാര� ചാർജ് കണ����കൾ ഇനി�റ�� �കാരമായിരി�ം:

 12 ദിവസേ��് (െഫ�വരി 3 �തൽ െഫ�വരി 15 വെര) 652.93 ബാലസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ= 9.02 �പ
 �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം, 

ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം മാർ�് 2 തീയതിയിെല േ��്െമ�ിൽ െമാ�ം 
�ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം.

G. ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർ�കൾ
• േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക �ക�് ചാർ�ി�
• 500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 400 �പ
• 1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 750 �പ
• 10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 950 �പ
• 25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 1,100 �പ
• 50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ
 �ടർ�യായി ര�് ൈസ�ി�കളിൽ, അവസാന തീയതി��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക 

�ക (എംഎഡി) അട�ാതി��ാൽ ഒ� ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി  100 
�പ അധികം ഈടാ�ം.

 എംഎഡി �ിയറാ��ത് വെര ഓേരാ േപയ് െമന് റ് ൈസ�ിളി�ം ഈ ചാർജ് 
ഈടാ��ത് �ട�ം.

 ഉദാഹരണം 1- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി- എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2016 ജ�വരി 3 �ം 2016 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  5,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ- 2016 ജ�വരി 5 ന്
(2)  5,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ - 2016 ജ�വരി 15 ന്
 2016 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 10,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 
കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 
 2016 െഫ�വരി 22 നകം കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� മിനിമം �കേയാ അതിൽ 

��തേലാ േപയ് െമ�് െച��ിെ��ിൽ, 750 �പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 
10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� േപയ് െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് േ��്െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2 ന്. 2016 െഫ�വരി 3 
�ം 2016 മാർ�് 2 �ം നട� ഇടപാട്

1.  2000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൾ - 2016 െഫ�വരി 8 ന്
2.  2500 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ 2016 െഫ�വരി 19 ന് 
 2016 െഫ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 4500 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� മാർ�് 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 മാർ�് 22 അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 2016 മാർ�് 22 നകം കാർഡ് ഉടമ ഒ� േപയ്െമന് �ം നട�ിയി�ിെ��ിൽ, 750 
�പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� 
േപയ്െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് െസപ് �ംബർ 3-�ം ഒക് േടാബർ 2-�ം ഇടയിൽ
(1)  9400 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - െസപ്�ംബർ 5-ന്
 െസപ് �ംബർ 2-െല േ��് െമന് റിൽ നി�് �ൻകാല ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��ിൽ, 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� ഒക് േടാബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 9400 �പ െമാ�ം 
�ടി�ികയായി കാണി�ം. കാർഡ് ഉടമ ഈ �ടി�ിക�ായി ഒേ�ാബർ 22-ഓെട, 
അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം 
അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. 
കാർഡ് ഉടമ 9400 �പ�െട �ടി�ിക ഒക് േടാബർ 22-േനാ അതിന് �േ�ാ ��വനാ�ം 
അട��.

 ഇടപാട് നട�ത് ഒക് േടാബർ 3-�ം നവംബർ 2-�ം ഇടയിൽ 
(1)  5000 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 5-ന്
(2)  5000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� നവംബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 10,000 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് ��െ� ൈസ�ിളിൽ നട�ിയ 
ഇടപാടിന് വ�ാപാരിയിൽ നി�� 9400 �പ�െട ഒ� റീഫ�് നവംബർ 10-ന് 
ലഭി��. ഈ റീഫ�് �ക െമാ�ം �ടി�ിക �കയിൽ വകയി��ം. കാർഡ് ഉടമ 
�ടി�ിക�ായി നവംബർ 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. റീഫ�ിൽ നി�് ലഭി�� െ�ഡി�് �ക മിനിമം 
�ടി�ിക �കേയ�ാൾ ��തലായതിനാൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് താമസി�� േപയ്

 െമന് റ് ചാർജ് ഈടാ�ി�.
 ഉദാഹരണം 4- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് ജ�വരി 3-�ം െഫ�വരി 2-�ം ഇട�് 
(1)    4500 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ജ�വരി 5-ന്
(2)   6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ജ�വരി 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� െഫ�വരി 2-െല േ��് െമന് റ് 10,500 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ ൈസ�ിളിൽ ഈടാ�ിയ േപയ് െമന് റ് 
ഡിേസാണർ ഫീസിന് െഫ�വരി 10-ന് 500 �പ�െട ഒ� റീഫ�് ലഭി��. കാർഡ് 
ഉടമ �ടി�ിക�ായി െഫ�വരി 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. എസ് ബി ഐ കാർഡ് �ട�ിെവ� റിേവഴ് സലിൽ 
നി�് ഉളവാ�� െ�ഡി�് �ക, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�. കാർഡ് 
ഉടമ െഫ�വരി 22-േനാ അതി� �േ�ാ മിനിമം �ടി�ിക �കേയാ അതിലധികേമാ 
അട�ിെ��ിൽ, താമസി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി 950 �പ ഈടാ�ം. (10,000 
�പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര 950 �പ). 

H. ഓവർ ലിമി�് ഫീ�കൾ
 ഒ� േസവനസ��താ �ചനയായി, ഇേ�ണൽ േപാളിസി, ഇടപാ�മായി ബ�െ�� 

േയാഗ�ത, ഉപേഭാ� െ�ാൈഫൽ, ഉപേഭാ� സ�തം എ�ിവ�് വിേധയമായി, 
ഓവർലിമി�് ഇടപാ�കൾ�്  എസ്ബിഐ കാർഡ് അംഗീകാരം നൽകിേയ�ാം. 
�ടി�ിക�� �ക െ�ഡി�് പരിധി കവി��െവ�ിൽ, െ�ഡി�് പരിധി കവി�� 
ആദ� ഇടപാട് �ക�െട 2.5% അെ��ിൽ 600 �പ, ഇവയിൽ ഏതാേണാ ഉയർ�ത്, 
അത് ഈടാ��താണ്. എസ്ബിഐ കാർഡ് �മ�� ഏെത�ി�ം ഫീ�കേളാ 
നിര�കേളാ പലിശേയാ കാരണം െ�ഡി�് പരിധി കവി�� സാഹചര��ി�ം ഈ 
ഫീസ് ബാധകമായിരി�ം. ഓേരാ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�ം ഒ� തവണ മാ�േമ 
ഓവർലിമി�് ഫീസ് ഈടാ�. സ��ം െ�ഡി�് കാർഡിൽ ഓവർലിമി�് സൗകര�ം 
ഏർെ���ാൻ  കാർഡ് ഉടമ നൽ�� സ�തം, അേത അ�ൗ�ിന് കീഴി�� 
കാർഡ് ഉടമ�െട ൈകവശ�� എ�ാ െ�ഡി�് കാർ�കളി�ം �സ് �ത സൗകര�ം 
സ�യേമവ  ഏർെ���ം.

I. േപയ് െമ�് നിരസന ഫീ�കൾ
 ഒ� േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസിെ� കാര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് േപയ് െമ�് 

�ക�െട 2% േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസായി ഈടാ�ം, എ�ാൽ മിനിമം ചാർജ് 500 
�പയാണ് 
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J. മ�് ചാർ�കൾ:
• കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ ഫീസ്: 100/- �പ - 250/- �പ (Aurum കാർഡിന് 1,500/- �പ) 
• െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്: 100 �പ 
• വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ്: 3.5% (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ 

കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് മാ�ം) 
 വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഇ��ൻ �പയിേല�് മാ��തി� ഉപേയാഗി�� വിനിമയ 

നിര�് തീ�മാനി��ത് വിസ/മാ�ർകാർഡാണ്, സാഹചര�മ�സരി�്, എസ്ബിഐ 
കാർ�മായി ഇടപാട് തീർ�ാ�ിയ തീയതിയിൽ-അത് ഇടപാട് നട�ിയ അേത തീയതി 
ആയിരി�ണെമ�ി�- അവർ നിയ�ി�� വിനിമയ നിര�ിെന 
അടി�ാനമാ�ിയായിരി�ം ഇത്. വിസ/മാ�ർകാർഡ് പ�ി�, ഇ��ൻ �പയാ�ി 
മാ�ിയ �കയിൽ വിേദശ കറൻസി ഇടപാ� ഫീസ് ബാധകമാ�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, 
ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

• ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി പരിവർ�ന മാർ�്അപ് ഫീസ്: 3.50% (എലീ�്¬ & 
ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
മാ�ം) (1,000 �പയിൽ ��തേലാ അതിന് �ല�േമാ ആയ ഇടപാ�കൾ�് മാ�ം) 
അ�ാരാ� �ല�് ഇ��ൻ കറൻസിയിൽ നട�ിയ, അെ��ിൽ ഇ��യിൽ 
�ിതിെച�� എ�ാൽ വിേദശ�് രജി�ർ െച� വ�ാപാരികളിൽ നട�ിയ എ�ാ 
ഇടപാ�ക�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് 
കറൻസി കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

•  റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് 99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

• എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�ക�െട�ം േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് : 199 �പ

K.  ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ:
 ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ ഓഫർ ഉപേഭാ�ാവിെന മ�് ബാ�് െ�ഡി�് കാർ�ക�െട 

�ടി�ിക എസ്ബിഐ െ�ഡി�് കാർഡിേല�് �ാൻസ്ഫർ െച�ാ�ം ഒ�മിേ�ാ 
ഇഎംഐകളാേയാ തിരി�ട�ാ�ം അ�വദി��

2. *പരിധികൾ
 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ആ�രിക െ�ഡി�് മാനദ�ം 

അടി�ാനമാ�ിയാണ്  കാർഡ് ഉടമക�െട െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം 
നി�യി�ി��ത്  (ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം �ാഥമിക അ�ൗ�് ഉടമക�െട 
അേത പരിധി ആയിരി�ം). കാർഡ് െഡലിവറി സമയ�് ഈ പരിധികൾ കാർഡ് 
ഉടമെയ അറിയി��താണ്. െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം ഓേരാ േ��് െമ�ി�ം 
കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി�ം. സ് േ��് െമ�് �റെ��വി�ി� സമയ�് ലഭ�മായ െ�ഡി�് 
പരിധി (അതായത് ഉപേയാഗി�ാൻ ലഭ�മായ െ�ഡി�് പരിധി) േ��് െമ�ിെ� ഭാഗമായി 
നൽ��താണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച���ം ആ�രിക മാനദ��ൾ 
അടി�ാനമാ�ി കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�കേയാ �റ�കേയാ 
െച���മാണ്. െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ണെമ�് ആവശ��� െ�ഡി�് ഉടമകൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിേനാട് എ�തി ആവശ�െ��ക�ം വ�മാനം ��ാവി�� 
സാ��ിക േരഖകൾ നൽേക��മാണ്. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ തെ� 
�ർ�മായ വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�ം നൽകിയ �തിയ േരഖകൾ 
അടി�ാനമാ�ി�ം കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ിേയ�ാം.

3. *ബി�ിം�ം േ��് െമ�ം
a) ഈ കാലയളവിൽ കാർഡ് സജീവമാെണ�ിൽ, അവസാന േ��് െമ�ി� േശഷം 

കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച� േപയ് െമ�ക�ം കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച� ഇടപാ�ക�ം കാണി�� ഒ� �തിമാസ േ��്
 െമ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമ�് അയ�ം. 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ�കിൽ േരഖകളി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് 
കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഇടപാ�ക�െട ഒ� േ��് െമ�് അയ�കേയാ �ൻ��ി 
നി�യി� തീയതിയിൽ േരഖയി�� ഇെമയിൽ ഐഡിയിേല�് ഇെമയിൽ വഴി സ് േ��്
 െമ�് അയ�കേയാ െച�ം.  

b) െ�ഡി�് കാർഡ് സ് കാർഡ് ഉടമ�് ഒ� റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് സൗകര�ം നൽ��. 
സ് േ��് െമ�ിൽ �ി� െച� അടയ് േ�� മിനിമം �ക മാ�ം അട�ാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
തിരെ���ാം. േ��് െമ�ിൽ തെ� �ി� െച�ി�� അടയ് േ�� തീയതി�കം 
ഇ�രം േപയ് െമ�് നടേ���മാണ്. ബാലൻ�ടി�ിക �ടർ�� 

 േ��്െമന് �കളിേല�് �േ�ാ� െകാ�േപാകാ��താണ്. െമാ�ം അടയ് േ�� 
�കേയാ അടയ് േ�� മിനിമം �ക�്  �കളി�� �ക�െട എ� ഭാഗേമാ അട�ാൻ 
കാർഡ് ഉടമ�് തിരെ���ാ���മാണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധിയിൽ 
കവി� �ടി�ികേയാെടാ�ം, ��െ� േ��് െമ�കളിൽ അട�ാ� മിനിമം �ക 
കാർഡ് ഉടമ�െട നിലവിെല അടയ് േ�� മിനിമം �കയിേല�് േചർ�ം.

 െമാ�ം അടയ് േ�� �ക�െട 5 ശതമാനേമാ 200 �പേയാ ആയിരി�ം (ഏതാേണാ 
വ�ത്) അടയ് േ�� മിനിമം �ക, �ടാെത ബാധകമായ നി�തിക�ം ഇഎംഐ�ം 
(ഇഎംഐ ഉ� ഉൽ����െട കാര��ിൽ മാ�ം). ക�ാഷ് പരിധിേയാ െ�ഡി�് 
പരിധിേയാ അധികമായാൽ ഓവർ ലിമി�് (ഒവിഎൽ) �ക എംഎഡി (അടയ് േ�� 
മിനിമം �ക) യിൽ ഉൾെ����താണ്. പഴയ േ��് െമ�കളിെല ഏെത�ി�ം 
അട�ാ� മിനിമം �ക ഉെ��ിൽ അ�ം അടയ് േ�� മിനിമം �കയിൽ 
ഉൾെ����താണ്. 

c) കാർഡ് �ടി�ികയിേല�് നട�ിയ േപയ് െമ�കൾ ലഭി�തായി �ടർ�� േ��്
 െമ�കളിൽ കാണി��താണ്. ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് സംബ�ിേ�ാ 
നി�തിക�മായി ബ�െ��� മേ�െത�ി�ം കാര�ം സംബ�ിേ�ാ ഉ� എ� 
തർ��ം േ��് െമ�് �റെ��വി�� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ൾ�കം െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇഷ� െച�വെര അറിയി�ിരിേ��താണ്

d) കാർഡ് ഉടമ�െട കാർഡ് �ടി�ിക�് ലഭി�� േപയ് െമന് �കൾ വകയി���ത്, 
�ടി�ിക�� മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 
ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് 

അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ 
ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് 
എ� �മ�ിലാണ്. 

 ആവശ�മായ ജിഎസ്ടി കം�യിൻ�കൾ എ��ാൻ െ�ഡി�് ഇഷ� െച�വെര 
�ാ�മാ��തിന് �ത��ം കാേലാചിത�മായ വിവര�ൾ നൽകാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
ഉ�രവാദി���്, ഇത് െ�ഡി�് കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ നിർമി� സൈ�ക�െട 
ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് എ��ാൻ കാർഡ് ഉടമെയ �ാ�മാ�ം. കാർഡ് ഉടമ 
നൽ�� െത�ായ വിവരം �ലം അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ�െട ഭാഗ� നി�� 
ഏെത�ി�ം ���ികേളാ വീ�കേളാ �ലം കാർഡ് ഉടമ�് ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് 
ന�മാ�കേയാ അെ��ിൽ ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് ലഭി��തിന് കാലതാമസം 
വരികേയാ െച�ാൽ കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ ഉ�രവാദിയായിരി�ി�.

e) താെഴ െകാ�� ഏത് രീതിയി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ിേല�� േപയ് െമ�കൾ 
ആകാ��താണ്:

 www.sbicard.com േല�് േലാഗിൻ െച�ക�ം െന�് ബാ�ിങ് അെ��ിൽ നി��െട 
എസ്ബിഐ എടിഎം കം െഡബി�് കാർഡ് �േഖന േപയ്െമ�് നട�ാൻ േപയ് െന�് 
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി��തി�െട.

 േ��് െമ�ിെ� പിറകിൽ നൽകിയിരി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് െചേ�ാ 
�ാഫ്േ�ാ അയ��ത് വഴി.  

 നി��െട നഗര�ി��േതാ േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട ഏെത�ി�ം നി�� 
�ാ�ി��േതാ ആയ എസ്ബിഐ കാർഡ് േ�ാ�് േബാക് സിൽ െചേ�ാ �ാഫ്േ�ാ 
ഇ��ത് വഴി.

 െച�്/�ാഫ്�് "എസ്ബിഐ കാർഡ്  ന�ർ xxxxxxxxxxxxxxxx" േല�് 
അട�ാനാ��തായിരി�ണം.

 എൻഎസിഎ�് (NACH): ചില തിരെ��� നഗര�ളിൽ നാഷണൽ ഓേ�ാമാ�ഡ് 
�ിയറിംഗ് ഹൗസ് (എൻഎസിഎ�്) വഴി േപയ് െമ�കൾ നട�ാ��താണ്.

f) ബിൽ �ടി�ിക�െട േപയ്െമ�കൾ നട��തിന് വിവിധ രീതികൾ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  വാ�ാനം െച��. അവ �തിമാസ േ��് െമ�ിെ� പിൻഭാഗ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  െവബ് ൈസ�ി�ം വിവരി�ി��്.

 കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് ൈക��� ഏത് �ൻ�ർ �ക�ം ഭാവിയിെല 
െചലവഴി��കളിേല�� �ൻ�ർ �കയായി കണ�ാ��താണ്. അത് ഏെത�ി�ം 
ചാർ�കൾ/ഫീ�കൾ�ായി വകയി���ത�.

g) ബി�ിംഗ് തർ��ൾ: ഇടപാ� തീയതി�െട 25 ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമ 
െപാ��േ��കൾ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി�ക�ം അത് ശരിയാണ് 

j)  ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം റിേവഴ് സ് െച��ത് ഉൾെ�െട��, SBI കാർഡ് ആരംഭി�� 
റിേവഴ് സ�കൾ, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�, അത് ഇേ�ാഴെ� 
ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�� െ�ഡി�ായി പരിഗണി�ം.

 �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� തീയതികള�ില്  �ാബല��ിലായ റീഫ�് 
െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് ഉളവാ�� ഏെതാ� 
െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് നടേ�� തീയതി�് 
��് െ�ഡി�് െച�കയാെണ�ിൽ, ആ �ക േപയ് െമന് റായി പരിഗണി�ം.

 നിലവിെല ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� ഇടപാ�ക�െട �ാബല��ി�� 
തീയതിയി�� റീഫ�് െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് 
ഉളവാ�� ഏെതാ� െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് 
നടേ�� തീയതി�് ��ാണ് െ�ഡി�് െചയ് തെത�ിൽ േപാ�ം ആ �ക േപയ് െമന്
 റായി പരിഗണി�ി�.

k) എസ്എംഎ & എൻപിഎ
•  �േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ'): 
 െറ�േല�റി ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിെ� ഭാഗമായി, ഒ� ഉപ-അസ�് വിഭാഗം 

��ി�് അ�ൗ�ിെല �ാരംഭ സ�ർ�ം തിരി�റിേയ� ആവശ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡിന് ഉ�്, താെഴ�� പ�ികയിൽ നൽകിയിരി��ത് �കാരം ��് 
ഉപവിഭാഗ�ൾെ�ാ�ം '�േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ') ആണ് ഈ 
ഉപ-അസ�് വിഭാഗം. െ�ഡി�് കാർ�കൾ "റിേവാൾവിംഗ് സൗകര��ൾ ഒഴിെക�� 
വായ്പകൾ" ആയി കണ�ാ��.

   

െഡബി�് െച� പണം നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ SBI കാർഡ് തിരി�് 
നൽ��ിെ��ിൽ ബാധകമായ േക�കളിൽ, പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ സംബ�ി�് 
കാർഡ് െന�് വർ�കളിൽ നി�് ലഭി�� അ�രം �ിരീകരണ�ിന്
 െറ/വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ, േമൽ�റ� സർ�ലറിെല വ�വ�കൾ 
�കാരം ഉപേഭാ�ാവിന് ന�പരിഹാരം നൽ��തായിരി�ം.

4. *  തിരി�ടവിൽ വ��� വീ�
 തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയാൽ, കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഏ� �ടി�ിക�ം 

തീർ�ാ��തിന് േവ�ി തപാൽ, ഫാക് സ്, െടലേഫാൺ, ഇെമയിൽ, എസ്എംഎസ്, 
�ടാെത/അെ��ിൽ ഓർ�െ���ാ�ം �ടർനടപടികെള��ാ�ം �ടി�ിക 
പിരിെ���ാ�ം ��ാം ക�ിെയ നിേയാഗി�ക എ�ീ മാർ��ളി�െട കാർഡ് 
ഉടമ�് കാലാകാല�ളിൽ �ടി�ിക അട�വാൻ ഓർ�െ����കൾ 
അയ��താണ്. അ�െന നിേയാഗി�െ��� ഏെതാ� ��ാം ക�ി�ം കടംപിരിവ് 
സംബ�ി� എ�ാ െപ�മാ�����ം �ർ�മായി പാലി�ിരിേ��താണ്.

 ആർബിഐ യിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് രജിസ് േ�ഷൻ കര�മാ�ിയി���ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ� അംഗമായിരി�ക�ം െച�� ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� വീ� �ാ�സ് 
റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��്, കാർഡ് ഉടമ�് ഞ�ൾ േനാ�ീസ് നൽ��താണ്. ഒ� 
കാർഡ് ഉടമ തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയതായി റിേ�ാർ�് െച�െ��തിന് േശഷം തെ� 
�ടി�ികകൾ തീർ�കയാെണ�ിൽ, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നിയിൽ നി�ം �ടി�ിക�ാരൻ �ാ�സ് പിൻവലി��താണ് 
എ� കാര��ം ��ി�ക. ഇ�രം മാ��ൾ ഉപേഭാ�ാവിെ� െ�ഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ 
�തിഫലി�ാൻ 45-60 ദിവസ�ൾ എ�േ��ം.

 െ�ഡി�് കാർഡ് സൗകര��െള നിയ�ി�� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം 
സ�ിെമ�റി/ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം ബാധകമായിരി�ം. 

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, കാർഡ് ഉടമ�െട ഡാ� ഓേരാ മാസ�ം നിർ�ി� 
േഫാർമാ�ിൽ ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് സമർ�ി��. സമർ�ി�� 
ഡാ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി 30 ദിവസ�ി��ിൽ അവ�െട 
െസർവറിേല�് അപ് േലാഡ്  െച��താണ്.

 കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� െമാ�ം �ടി�ിക, �ാബല��ി���ം എ�ാൽ കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ ഇനി�ം ചാർജ് െച�ാ��മായ ചാർ�കൾ ഉൾെ�െട, �ാഥമിക 
കാർഡ് ഉടമ പാ�രാ�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�ാൽ െപെ��് അടയ്
 േ��താ���ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് �ർ�മായി അടയ് േ���മാണ്, 
അേതാെടാ�ം കാർഡ് അ�ൗ�് ഉടൻതെ� റ�ാ�െ����മാണ്. �ാഥമിക കാർഡ് 

ഉടമ�െട സ��ിൽ നി�ായിരി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ി�� �ടി�ിക തീർ�വാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ എ�ാ െചല�കൾ�ം, ലീഗൽ ഫീ�ം ഈ �ടി�ിക 
തിരി�പിടി�വാൻ വ� െചല�ക�ം അട�ം, ഉപേയാഗിേ��ത്. �ടി�ിക അടവ് 
തീർ�ാകാ�ിടേ�ാളം, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് നിലവി�� നിര�് െവ�് 
ധനകാര� ചാർജ് ഈടാ��ത് �ടരാൻ അവകാശ��ായിരി�ം.

5. കാർഡ് ഉടമ�ത അവസാനി�ി��ം റ�ാ��ം
a) എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് എ�തി അറിയി�ിേ�ാ, എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് 

ൈലനിൽ വിളിേ�ാ, ഒ�ം കാർഡ്(കൾ) േകാേണാ�േകാൺ �റി�് കാർഡ് ഉടമ�് ഏ� 
സമയ�ം കരാർ അവസാനി�ി�ാ��താണ്. ആഡ് ഓൺ കാർ�കൾ ഉൾെ�െട 
എ�ാ കാർ�ക�ം എ�� അേപ� െകാ��് അവസാനി�ി�ാ��താണ്. 
സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ ഒ� കാർഡ് ഉടമ�് െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ് ഉെ��ിൽ, അ�രം െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �ക�െട �ല� �ല�ം 
സ�യേമവ േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, �ടാെത മെ��ാ 
�ടി�ികകൾ�െമാ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്. കാർഡ് 
അ�ൗ�ിേല�� എ�ാ �ടി�ിക�ം അട�കഴി�ാൽ അവസാനി�ി�ൽ 
�ാബല��ിൽ വ�ം. വാർഷിക, േച��തി��, ���ൽ ഫീ�കൾ 
ആ�പാതികാടി�ാന�ിൽ തിരി�് നൽ��ത�.

 ഉദാഹരണം - സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാ�� െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ്: -1000

 സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ, -1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് ബാലൻസ് 
സ�യേമവ 250 �പ�െട േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, അതായത് 
1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �കൾ   X ഓേരാ റിവാർഡ് േപായിന് റി�ം 0.25 �പ 
(ഈ പരിവർ�ന �ല�ം വ�ത�� കാർഡ് വാരിയന് �കൾ�് വ�ത�ാസെ�ടാം). ഈ �ക 
കാർ ഡ് ഉടമാ  അ�ൗ�ിൽ നി�് ഈടാ�ം, �ടാെത മെ��ാ �ടി�ികകൾ �െമാ�ം 
കാർ ഡ്  ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്.

 കാർഡ് ഉടമ�് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�ാൻ ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ 
എ�താ��താണ് - closurerequest@sbicard.com

b)   ബിസിനസ് അെ��ിൽ �ര�ാ കാരണ�ൾ �ടാെത/അെ��ിൽ നിയമനിർവഹണ 
ഏജൻസി �ടാെത/അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം സർ�ാർ അേതാറി�ി�െട അഭ�ർ�ന 
�കാരം �ടാെത/അെ��ിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ി�ം അതിെ� 
ഉപേഭാ�ാവി�ം ബാധകമാ�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം കീഴിൽ 
അനിവാര�മാെണ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ന�ായമാ�ം വിശ�സി��െവ�ിൽ 
കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�ിെ� ഉപേയാഗം ഏ� സമയ�ം �ൻ��ി അറിയി�ാെത 

തെ� എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിയ�ി�കേയാ അവസാനി�ി�കേയാ 
താൽ�ാലികമായി നിർ�കേയാ െച�ാം.

 കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� േപയ് െമ�ിൽ വീ� വ��കേയാ നീ�ിയ െ�ഡി�് പരിധി 
കവി�കേയാ െച�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െ�ഡി�് കാർഡിെല സൗകര�ം 
താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ാനാ�ം. കരാർ അവസാനി�തി� േശഷേമാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ിരി�� സമയേ�ാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗി��ത്.  

c) ഇ�രം ഒ� സാഹചര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ (എെത�ി�ം തിരി�ട� വീ�േ�ാ നിയമം 
അ�ശാസി�� േനാ�ീസിേനാ വിേധയമായി) ഉടൻ തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അ�ൗ�ിെല െമാ�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് അടയ്
 േ����്. എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ�വെര അ�ൗ�ിൽ ചാർ� െച�ാ� �കക�ം 
ഉൾെ�െട ഈ കരാറിന് കീഴിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അടയ് േ�� എ�ാ 
�കക�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഇ�ര�ിൽ അടയ് േ�� എ�ാ �കക�ം കാർഡ് ഉടമ 
അട��� വെര കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�തായി പരിഗണി�ി�.

d) െ�ഡി�് കാർഡ് ഒ� വർഷ�ിേലെറയായി ഉപേയാഗി�ി�ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമെയ 
അറിയി� േശഷം കാർഡ് േ�ാസ് െച��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 30 
ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് മ�പടി ലഭി��ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ 
എ�ാ �ടി�ികക�ം അട�േ�ാൾ കാർഡ് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച��തായിരി�ം.

6.  കാർഡ് ന�ം/േമാഷണം/��പേയാഗം
a) �ാഥമിക െ�ഡി�് കാർേഡാ ഏെത�ി�ം അധിക െ�ഡി�് കാർേഡാ എവിെട 

െവെ��് അറിയാെത വരികേയാ, ന�െ��കേയാ, േമാ�ി�െ��കേയാ 
വി�തമാ�െ��കേയാ യഥാസമയം ലഭി�ാതിരി�കേയാ കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�മതിയി�ാെത െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��െവ�് സംശയി�കേയാ 
െച�ാൽ കാർഡ് ഉടമ എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലനിൽ എ��ം േവഗം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന ബ�െ�ടണം. ഒ� കാർഡ് ന�െ��തായി റിേ�ാർ�് 
െച� േശഷം കാർഡ് ഉടമ അത് കെ��ിയാൽ അത് ഒ� സാഹചര��ി�ം 
ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�. മാ�മ�, കാർഡ് ഉടമ ആ കാർഡ് േകാേണാട് േകാൺ 
പ�തിയായി �റി�ക�ം േവണം.  

· ഐവിആർ വഴിേയാ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ായ www.sbicard.com �േഖനേയാ 
എസ്എംഎസ് േസവന�ി�െടേയാ കാർഡ് ഉടമ�് തൽ�ണം കാർഡ് േ�ാ�് 
െച�ാനാ�ം.

· നി��െട ന�െ��/േമാ�ി�െ�� കാർഡ് എസ്എംഎസ് വഴി േ�ാ�് െച�ാൻ 
നി��െട രജി�ർ െച� െമാൈബൽ ന�റിൽ നി�് 5676791 േല�് BLOCK XXXX 

എ�് എസ്എംഎസ് െച�ക. (XXXX = നി��െട കാർഡ് ന�റിെ� അവസാന 4 
അ��ൾ). നി�ൾ അഭ�ർ�ന നട�ി 5 മി��ി��ിൽ നി�ൾ�് ഒ� 
�ിരീകരണ എസ്എംഎസ് ലഭി��ിെ��ിൽ കാർഡ് േ�ാ�െച�െ��തായി 
പരിഗണി��ത്. നി��െട കാർഡ് െപെ��് േ�ാ� െച��തി�ം ��പേയാഗം 
ഒഴിവാ��തി�ം െഹൽപ് ൈലനിൽ വിളി�ക.

 നഷ് ടെ��ത്/േമാഷണം/അനധി�ത ഇടപാ�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ്
 �് ഈ സമർ�ിത െഹൽ�് ൈലൻ ന�റിൽ ബ�െ�ടാം -18605003000.

 നഷ് ടെ�� കാർഡ് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ് �് ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ 
ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ് – lostcard@sbicard.com

b) കാർഡ് ന�ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��് കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ നട�ിയ ഏെത�ി�ം ഇടപാ�ക�െട കാര��ിൽ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് ബാധ�തേയാ ഉ�രവാദിത�േമാ ഉ�ായിരി��ത�, 
കാർഡ് ഉടമ ഇതിന് പരി�ർ�മാ�ം ബാധ��നായിരി�ം. കാർഡ് ന�േമാ 
േമാഷണേമാ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി��േതാ� �െട കാർഡ് ഉടമ 
െ�ഡി�് കാർഡ്(കൾ) േമാ�ി�െ��ാൽ അത് േപാലീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ക�ം എഫ്
 ഐആർ സമർ�ി�ക�ം േവണം. കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ഒ� അധിക 
കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ആെര�ി�ം കാർേഡാ പിേ�ാ കര�മാ�ി 
��പേയാഗം െച�ാൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. 

c) ഉപേഭാ� പരിര�- അനധി�ത ഇലേ�ാണിക് ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കളിൽ 
ഉപേഭാ�ാ��െട ബാധ�ത പരിമിതിെ���ൽ സംബ�ി� 2017 �ൈല 06-െല 
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��(ആർബിഐ) ഉ�രവ് �കാരം, അനധി�ത െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ�� ഉപേഭാ� പരിര� ഉറ�ാ��തിന് ഒ� നയം 
�പകൽപന െച�ി��്. "ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാര നയം" എ�തിന് കീഴിൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ ഇത് അപ് േഡ�്  െച�ി��്. 
ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� സമീപന�ിെല �താര�ത, ന�ായ��ത എ�ീ തത��െള 
അടി�ാനമാ�ി��താണ് ഈ നയം

d) കാർഡ് ഉടമ വ�നാപരമായി �വർ�ി�ി�െ��ിൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് 
ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. വിേവക�ർ�മായ �� നൽകാെതയാണ് കാർഡ് ഉടമ 
�വർ�ി��െത�ിൽ, സംഭവി� എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ�് 
ബാധ�ത��ാേയ�ം. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ വ��മാ�ിയി�� �ര�ാ 
മാനദ��ൾ പി�ടരാൻ കാർഡ് ഉടമ പരാജയെ��ാൽ ഇത് ബാധകമാേയ�ാം. 

e) കാർഡ് ഉടമേയാേടാ ഏെത�ി�ം അധിക കാർഡ് ഉടമേയാേടാ അേന�ഷി�ാെത തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, ഒ� കാർഡിെ�േയാ പി�ിെ�േയാ ന�ം, േമാഷണം, 

��പേയാഗം എ�ിവെയ �റി�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ �സ�െമ�് ക��� 
ഏെതാ� വിവര�ം േപാലീസിേനാ മ�് �സ� അധികാരികൾേ�ാ നൽകിേയ�ാം.  

f) നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെല െമാൈബൽ ന�ർ ഉൾെ�െട�� 
ബ�െ�ടാ�� വിവര�ളിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ സി��ിെല നി��െട 
�തിയ�ം ����മായ ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ളിൽ �ചി�ി�ിരി�ണം. 
നി��െട െമാൈബൽ ന�ർ അട��� നിലവിെല ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ 
ഞ��െട േരഖകളിൽ അപ് േഡ�് െച�ണെമ�് �പാർശ െച��.

g) ''എസ്ബിഐ കാർഡ്  ചില കാർ�കളിൽ േകാം�ിെമ�റി ന�െ��/േമാ�ി�െ�� 
കാർഡ് ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് 
ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�േഡാ അെ��ിൽ കാലാകാല�ളിൽ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  തീ�മാനി�� ഏെത�ി�ം ഇൻ�റൻസ് ക�നിേയാ ആകാം പറയെ�� 
ഇൻ�റൻസ് നൽ��ത്. ഇ�ാര��ി�� ഏത് െ�യിം തീർ�ാ�ലി�ം 
ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ഉ�രവാദിയായിരി�ം, 
െ�യിം തീർ�ാ�ൽ കാരണമായി ഉയർ� ഒ� തർ��ി�ം എസ്ബിഐ കാർഡ്
 ഉ�രവാദിേയ ആയിരി�ി�. ഇൻ�റൻസ് നിബ�നക�ം വ�വ�ക�മായി 
ബ�െ�� ��തൽ വിവര�ൾ�് െവൽകം കി�ിെല േ�ാഷർ പരിേശാധി�ാേനാ 
www.sbicard.com റഫർ െച�ാേനാ നിർേദശി��.''

(h) ചില െ�ഡി�് കാർ�കളിൽ എസ്ബിഐ കാർഡ് േകാം�ിെമന് ററി എയർ ആ�ിഡന് റ് 
/ വ��ിഗത അപകട ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ��ത ഇൻ�റൻസ് 
ഒ� ��ാം ക�ി ഇൻ�റൻസ് ക�നിയാണ് നൽ��ത്. ഇ�മായി ബ�െ�� ഏത് 
െ�യിം െസ�ിൽെമന് റി��� ഉ�രവാദി���ം ��ത ക�ി�ാണ്. െ�യിം 
െസ�ിൽെമന് റ് �ലം ഉ�ാ�� ഒ� തർ��ൾ�ം എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ഉ�രവാദിയായിരി�ി�. എസ്ബിഐ കാർഡിന്, ഇൻ�റൻസ് ഇഷ� െച�� 
ക�ിെയ �ൻ��ി അറിയി�് നൽകാെത മാ�ാ��താണ്.

 ഇേ�ാ�� ഇൻ�റൻസ് ക�നി: ഒറിെയൻ്റൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ്.
7. െവളിെ���ൽ
 ഇ��ൻ ധനകാര� വ�വ��െട �വർ�ന�മത�ം �ിരത�ം 

െമ�െ����തിനാ�� ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിെ��ം റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് 
ഇ���െട�ം (ആർബിഐ) ഒ� സംരംഭമാണ് െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി. 
ബാ�ക�ം ധനകാര� �ാപന��ം ത�ിൽ വിവര�ൾ ൈകമാ��തിന് 
ഫല�ദമായ ഒ� സംവിധാനം �ദാനം െച�ാ�ം അ�വഴി വിവിധ �ാപന�ളിൽ 
നി�് മിക� െ�ഡി�് വ�വ�കൾ േനടാൻ കാർഡ് ഉടമകെള �ാ�രാ�ാ��� 
റിസർവ് ബാ�ിെ� �മ��െട ഭാഗമായാണിത്.

 ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് (ആർബിഐയിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് 
രജിസ് േ�ഷൻ േനടിയി��ത്) കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��. 

 കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� േരഖക�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 45-60 ദിവസ�ൾ��ിൽ ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻേഫാർേമഷൻ ക�നി�് നൽ�ം.

 ഒ� തർ���ായാൽ കാർഡ് ഉടമെയ �ടി�ിക�ാരനായി റിേ�ാർ�് െച��തി� 
��് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടികളിൽ ഉചിതമായ േഭദഗതികൾ 
വ��ം. എ�ി��ാ�ം ഇ�രം െവളിെ���ൽ/വിവരം �സി�െ���ൽ 
ഇ�െന ഉയർ�വ� തർ��ൾ അേന�ഷി�ാ�ം തീർ�ാ�ാ�ം ലഭി�� 
സമയെ� ആ�യി�ിരി�െമ��ം ��ിേ��താണ്. 

 കാർഡ് അ�ൗ�ക�െട ശരിയായ �വർ�നം, �ിരീകരണം, മ� അഡ്മിനിസ്
 േ��ീവ് േസവന�ൾ എ�ിവ�ായി ധനകാര� �ാപനം, െതാഴി�ടമ, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�മായി കരാറിേലർെ��ിരി�� ��ാം ക�ികൾ 
എ�ിവർ�് േപയ് െമ�ിെല വീ� ഉൾെ�െട�� കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��.

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� അെ��ിൽ അതിെ� ��് ക�നികൾ, സബ്
 സിഡിയറികൾ, അഫിലിേയ�കൾ �ടാെത/അെ��ിൽ അേസാസിേയ�കൾ 
എ�ിവ�െട വിവിധ ഉൽ����ം േസവന��ം വിപണനം െച��തി�ം വാ�ാനം 
െച��തി�മായി എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ഏെത�ി�ം േപര�്, സബ്
 സിഡിയറി, അഫിലിേയ�്  അെ��ിൽ അേസാസിേയ�് എ�ിവ�മാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിേ��ാം.

 എസ്ബിഐ കാർഡിെ� ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്.

�ധാന െറ�േല�റി വിവര�ൾ  
- ഇ��യി�ം വിേദശ�ം ഉപേയാഗി��തിന് കാർഡ് സാ�വാണ്. എ�ി��ാ�ം, 

േന�ാളി�ം ��ാനി�ം വിേദശ കറൻസി ഇടപാ�കൾ നട��തിന് ഇത് 
സാ�ത��ത�.

- ഇ���് �റ�് ഇടപാട് നട��തി�� കാർഡിെ� ഉപേയാഗം ആർബിഐ�െട 
എക് സ് േച�് കൺേ�ാൾ െറ�േലഷൻ�ം േഫാറിൻ എക് സ് േച�് മാേനജ് െമ�് 
ആ�്, 1999-ഉം ഉൾെ�െട�� ബാധകമായ നിയമ�ൾ �്അ��തമായിരി�ണം. 
ഇ�ർെന�്േ�ഡിംഗ് േപാർ��കളി�െട�� വിേദശനാണ� വ�ാപാരം അ�വദനീയമ�.  
എെ��ി�ം ലംഘന�ൾ ഉ�ാ�കേയാ ഇവ പാലി��തിൽ പരാജയെ��കേയാ 

െച�ാൽ, ശി�ാനടപടികൾ�് നി�ൾ വിേധയരാകാം. നി��െട വിേദശ വിനിമയ 
അർഹതെയ സംബ�ി�് നി��െട അംഗീ�ത ഡീല�മായി (എഡി) ബ�െ��ക.

- െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് എെ��ി�ം െ�ഡി�് ബാലൻസ് 
ഉെ��ിൽ, ഈ െ�ഡി�് ബാലൻസ് നി�ൾ�് തിരി� തരാൻ എസ്ബിഐ കാർഡിന്
  അവകാശ��്.

- വിേദശ �ാപന�ളിൽ നിേ�പം നട�കേയാ വിേദശ �ാപന�ൾ 
�ാപി�കേയാ േപാ�� �ലധന അ�ൗ�് ഇടപാ�കൾ�ായി പണമട�ാൻ/േപയ്
 െമ�കൾ നട�ാൻ ദയവായി െ�ഡി�് കാർ�കൾ ഉപേയാഗി��ത്. കാരണം, 
റിസർവ് ബാ�ിെ� മാ�ർ നിർേദശം - വിേദശെ� സം�� 
സംരംഭ�ിെല/�ർ�മാ�ം ഉടമ�തയി�� സബ് സിഡിയറിെല താമസ�ാ�െട 
േനരി�� നിേ�പം എ�തി� കീഴിൽ ഇ�രം ധനനിേ�പ മാർഗം അ�വദനീയമ�.

- ആർബിഐ മാ�ർ സർ�ലർ-താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� 
പലവക പണമട��കൾ സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ അ�സരി�്, േലാ�റി 
ടി��കൾ, ബഹിഷ് �ത/നിേരാധിത മാസികകൾ, �ട�ിയ നിേരാധിത ഇന�ൾ 
വാ��തി�ം �താ��ളിൽ പെ���ൽ, േകാൾ-ബാ�് േസവന�ൾ�് 
പണമട�ൽ േപാെല��വ�ം െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��ത് 
നിേരാധി�ിരി��. കാരണം അ�രം ഇന�ൾ�ായി/�വർ�ന�ൾ�ായി 
വിേദശനാണ�ം പിൻവലി��ത് അ�വദനീയമ�. ��തൽ വിവര�ൾ�ായി 
താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� പലവക പണമട��കൾ 
സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ പരിേശാധി�ക.



 എസ്എംഎ�െട �ാസിഫിേ�ഷൻ സംബ�ി� ഉദാഹരണം:
 ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, �ടാെത ഈ തീയതി�് ��് 'അടേ�� �റ� �ക 
('എംഎഡി') ലഭി�ി�മിെ��ിൽ, അവസാന തീയതി�് േശഷം, അ�ൗ�ിെന എസ്എംഎ – 0 
ആയി പരാമർശി�ം.
പിഡിഡിയിൽ നി�് 30 ദിവസ�ിന�റം അതായത് 2021 ഏ�ിൽ 30-ന് അ�റം 
അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ-1 ആയി ടാഗ് 
െച�െ��ം.
സമാനമായി, പിഡിഡിയിൽ നി�് 60 ദിവസ�ിന�റം, അതായത് 2021 െമയ് 30-ന് 
അ�റം, അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ - 2 
ആയി ടാഗ് െച�െ��ം.

• നി�ിയ ആ�ി ('എൻപിഎ'):
 േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി���േപാെല അടേ�� മിനിമം �ക, േ��് െമ�ിൽ 

�ചി�ി�ിരി�� പിഡിഡിയിൽ നി�് െതാ�റ് (90) ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�മായി 
അട�ിെ��ിൽ, ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് നിഷ് �ിയ അസ�് ('എൻപിഎ') ആയി 
പരിഗണി�ം.
�ടാെത, ഒ� െസ�ിൽെമ�് അെ��ിൽ �നർ�പീകരണ �മീകരണം 
�േയാജനെ���ിയി�� ഏെതാ� അ�ൗ�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം. പലിശ 
�ടി�ിക�ം �ത�ം ��വനായി അടയ് ���വെര ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി 
തരംതിരി�ത് �ട�ം. െസ�ിൽെമ�ം �നർ�പീകരി� അ�ൗ�ക�ം ഒ� 
നവീകരണ�ിന് േയാഗ�മ�. അവസാനമായി, ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് 
എസ്ബിഐ കാർഡിെല എൻപിഎ എ�് ടാഗ് െച� ഒ� െ�ഡി�് കാർെഡ�ി�ം 
ഉെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെ� എ�ാ കാർ�ക�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം.

  ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി തരംതിരി��തി�� ഉദാഹരണം:
  ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി�� �കാര�� അടേ�� 
�റ� �ക പിഡിഡിയിൽ നി�് 90 ദിവസ�ി��ിൽ അതായത് 2021 �ൺ 
29-��ിൽ ഉപേഭാ�ാവ് �ർ�മാ�ം അട�ി�മിെ��ിൽ, വായ്പ നൽ��വർ 
െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി കണ�ാ�ം.

l)  േടൺ എറൗ�് ൈടം (TAT) ഏകീകരി��ം അംഗീ�ത േപയ് െമന് റ് സംവിധാന�ൾ 
�േഖന�� പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ�� ഉപേഭാ� ന�പരിഹാര�ം സംബ�ി� 
2019 െസ�ംബർ 20-െല RBI സർ�ലർ അ�സരി�്, പരാജയെ�� ഇടപാട് കാരണം 

എ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�ിെ��ിൽ േ��് െമ�ിെല 
��വൻ ഉ�ട��ം ശരിയാെണ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇത് അംഗീകരി�താെണ�ം 
കണ�ാ��താണ്. ഇ�രം വിവരം ലഭി�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
താൽ�ാലികമായി ചാർജ് പിൻവലി�ാം. �ടർ�� അേന�ഷണ�ൾ 
�ർ�ിയായതി� േശഷം ഇത് കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിെല ബാധ�തയാെണ�ിൽ 
�ടർ�� േ��് െമ�ിൽ ചാർജ് �നഃ�ാപി�െ��ം. 

h)  ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാരം: േമൽനടപടി�� എ�ാ പരാതിക�ം േനാഡൽ 
ഓഫീസർ, പിഒ ബാഗ് 28 - ജിപിഒ, ന� ഡൽഹി -110001 എ� വിലാസ�ിേലാ 
nodalofficer@sbicard.com എ� ഇെമയിൽ വിലാസ�ിേലാ അയ�ക

i)   ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ: എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 02 02
 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി 

േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക)  
 അെ��ിൽ: 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 എസ്ബിഐ െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡിന്: ഇ��യിൽ എവിെട നി�ം എസ്ബിഐ 

െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡ് െഹൽപ് ൈല�മായി ബ�െ��ക 
 എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 12 12 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ 

നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക) 
ബിഎസ്എൻഎൽ/എംടിഎൻഎൽ-ൽ നി�്: 1800 180 1295 /1860 500 1295

 കറസ് േപാ�ൻസ്: തപാൽ വഴി, ദി മാേനജർ -ക�മർ സർവീസസ്, എസ്ബിഐ 
കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, ഡിഎൽഎഫ് ഇൻഫിനി�ി ടേവർസ്, 
ടവർ സി, 12 ആം നില, േ�ാ�് 2, ബിൽഡിംഗ് 3, ഡിഎൽഎഫ് ൈസബർ സി�ി ���ാം 
- 122002 (ഹരിയാന) ഇ�� www.sbicard.com എ�തിേലേ�ാ പിഓ ബാഗ് 28- ജിപിഒ, 
ന� ഡൽഹി-110001 

 ഇമെയിൽ വഴി customercare@sbicard.com എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക
 െത�ായ വിൽ�ന�ം ശല�െ����മായി ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് ഉടമ�് 

ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താം – salesgrievance@sbicard.com
 കാർഡ് ഉടമ�് ഞ��െട െമാൈബൽ ആ�് / െവബ് ൈസ�് വഴി ഏ� 
 തർ��ം/അനധി�ത ഇടപാ�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴി�ം. അതെ��ിൽ, കാർഡ് 

ഉടമ�് തർ�ം/അനധി�ത ഇടപാട് സംബ�ി�് chargeback@sbicard.com എ� 
സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ്.

 െത�ായ വിൽ�ന�മാേയാ ശല�െ����മാേയാ ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ഈ സമർ�ിത െഹൽൈ��നിൽ ഞ�െള വിളി�ാം: 080-39356050

എസ് ബി ഐ കാർഡ് സ്  - ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം

1. *ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം
A. വാർഷിക ഫീ�ക�ം ���ൽ ഫീ�ക�ം
 എസ് ബി ഐ െ�ഡി�്  കാർഡിൽ (എസ് ബി ഐ കാർഡ്) വാർഷിക ഫീസ്, ���ൽ 

ഫീസ് എ�ിവ ബാധകമാണ്. വാർഷിക ഫീസ് 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം 
ബാധകമായ നി�തിക�ം ഉൾെ��� ഒ��വണെ� ചാർജാണ്. ���ൽ ഫീസ് 
എ�ാ വർഷ�ം ഈടാ��. 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം ബാധകമായ 
നി�തിക�മാണ് അതിൽ ഉൾെ��ിരി��ത്. ഈ ഫീ�കൾ ഓേരാ കാർഡ് ഉടമ�ം 
ഓേരാ വിധം കാർഡി�ം വ�ത��മായി�േ��ാം. ഇവ െ�ഡി�്  കാർഡിനായി 
അേപ�ി�� സമയ�് കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി��ത് അ�സരി�ായിരി�ം. 
ബാധകമായ� �കാര�� ഈ നിര�കൾ കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് 
േനരി�് ഈടാ�ം, ഈടാ�� മാസെ� കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ അത് ബി�ി�ക�ം 
െച�ം. �ാഥമിക കാർഡ് ഉടമ�് നൽകിയ അധിക കാർ�കൾ�് െവേ�െറ ഫീ�കൾ 
ഉ�ാകാം.

B. �ൻ�ർ പണ�ിെ� ഫീ�കൾ
 അടിയ�ര ഘ��ിൽ േദശീയ/അ�ാരാ� എടിഎ�കളിൽ നി�് പണം എ��ാൻ 

കാർഡ് ഉടമകൾ�് കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. അ�െന ഉ� പണം 
പിൻവലി��കൾ�് ഒ� ഇടപാട് ഫീസ് ഈടാ��താണ്. അത് അ�� േ��്
 െമ�ിൽ കാർഡ് ഉടമ�് ബി�െച�ക�ം െച�ം. േദശീയ എടിഎം ഇടപാ�കൾ�് 2.5% 
അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) അ�ാരാ� എടിഎം 
ഇടപാ�കൾ�് 2.5% അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) ഇടപാ� 
ഫീസ് ആയി ഈടാ��താണ്. ഇടപാ� ഫീസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�്
 സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ (��് അറിയെ��ി��ത് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്സ് ആൻഡ് േപയ്െമന് റ് സർവീസസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്) 
വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയമാണ്. �ൻ�റായി എ��� എ�ാ 
പണമിടപാ�കൾ�ം പണം പിൻവലി� തീയതി �തൽ അവ �ർ�മായി തിരി�ട�� 
തീയതി വേര�ം റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് ചാർ�ി� ത�ല�മായ ധനകാര� ചാർജ്
  (ചാർ�ക�െട െഷഡ�ൾ പരിേശാധി�ക) ഉ�ായിരി��താണ്.  

C. ക�ാഷ് േപയ് െമ�് ഫീ�കൾ
 കാർഡ് ഉടമകൾ�് തിരെ��� േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (എസ് ബി ഐ) 

ശാഖകളിൽ േപ-ഇൻ �ി�ിൽ അവ�െട  െ�ഡി�് കാർഡ് ന��ം �ക�ം 
േരഖെ���ി അത് �ാ�് കൗ�റിൽ നിേ�പി�െകാ�് അവ�െട എസ് ബിഐ 
െ�ഡി�് കാർഡ് �ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ഒ� തൽ�ണ േപയ് െമ�് അക്
 േനാളജ് െമ�് രസീത് കാർഡ് ഉടമ�് നൽ�ം. ഈ സൗകര�ം േസവന നിര�ായ ₹250 
+ ബാധകമായ നി�തികൾ�് ലഭ�മാണ്. െകവിബി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
ക�ർ ൈവശ� ബാ�ിെ� (െകവിബി) തിരെ��� ശാഖകളി�ം െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ക�ർ ൈവശ� ബാ�് (െകവിബി) ശാഖകളിൽ നട�� 
പണമിടപാ�കൾ�് നിര�കെളാ�ം ബാധകമ�.

D. ചാർ�കൾ
i. കാർഡ് ഉടമകൾ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നൽ�� നിർ�ി� 

േസവന�ൾ�ായി അെ��ിൽ തെ� കാർഡ് അ�ൗ�മായി ബ�െ��് കാർഡ് 
ഉടമ വ��� വീ�കൾ�ായി കാർഡ് ഉടമകൾ കാലാകാല�ളിൽ 
ബാധകമാേയ�ാ�� ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം നൽേക�താണ് 

ii കാർഡ് ഉടമകെള അറിയി�െകാ�്, കാലാകാല�ളിൽ ഏെത�ി�ം ചാർ�കേളാ 
ഫീ�കേളാ മാ��തിേനാ അെ��ിൽ ഉചിതെമ�് േതാ�� ഏെത�ി�ം �തിയ 

ചാർ�കേളാ ഫീ�കേളാ അവതരി�ി��തിേനാ ഉ�അവകാശം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിലനിർ��.

E. പലിശ രഹിത േ�സ് കാലാവധി
 വ�ാപാരി സമർ�ി�� െ�യി�കൾ�് വിേധയമായി പലിശരഹിത െ�ഡി�് 

കാലയളവ് 20 �തൽ 50 ദിവസം വെരയാകാം. എ�ി��ാ�ം, കഴി� മാസെ� 
ബാലൻസ് �ർ�മായി �ിയർ െച�ി�ിെ��ിൽ, അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ ഏെത�ി�ം 
എടിഎ�ിൽ നി�് പണം എ��ി�െ��ിൽ ഇത് ബാധകമ�.

F.  ധനകാര� ചാർ�കൾ 
 കാർഡ് ഉടമ തെ� ബാലൻസ് �ർ�മായി അടേ��തിെ��് തീ�മാനി�ാൽ, 

ഇടപാ� തീയതി �തൽ വീ�ാ� ഇഎംഐ തവണക�ൾെ�െട എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, 
കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ പണ�ി�ം അവ തിരി�ട��� വെര മാസാ� 
പലിശ നിര�ിൽ ധനകാര� ചാർ�കൾ അടേ��ിവ�ം. 

  േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടയ് േ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ് െമ�ം േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ് െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

  ധനകാര� ചാർ�ക�െട നിലവിെല നിര�് ഇടപാ� തീയതി �തൽ �തിമാസം 3.50% 
[�തിവർഷം 42%] വെരയാണ്, ഇത് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് 
ലിമി�ഡ് (എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ) െ� വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ി� 
വിേധയ�മാണ്. ധനകാര� ചാർ�കൾ, അടയ് േ��താെണ�ിൽ, ബാധകമായ 
നി�തികൾ�് വിേധയമാണ്, കാർഡിെല �ടി�ിക �ർ�മായി അട���വെര 
കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് അത് െഡബി�് െച�െ��ം. കാർഡ് ഉടമ 
ബാലൻസ് േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ാതിരി�ാൻ 
തീ�മാനി�ാൽ എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, �െട കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ 
പണ�ി�ം അടയ് േ�� ധനകാര� ചാർ�ിെ� �റ� �ക ബാധകമായ 
നി�തികൾ �ടാെത 25 �പയായിരി�ം.

a.  �ൻ�ർ പണ�ിേ��� ധനകാര� ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തൽ പണമട�ൽ 
�ർ�മായി െച���വെര ബാധകമാണ്.

 ഉദാഹരണം 1 - കാർഡ് േ��് െമ�്  തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 15-ന് 
 2019 �ൺ 16 �ം 2019 �ൈല 15 �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാട്
1.  5000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ - 2019 �ൺ 20 ന്
2.  7000 �പ�െട പണം പിൻവലി�ൽ - 2019 �ൈല 10 ന്
 2019 �ൺ 15 െല േ��് െമ�ിൽ നി�് ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� ക��ക, 

എ�ിൽ ഇടപാ�ക�െട 12,000 �പ�ം 7,000 �പ ക�ാഷ് പിൻവലി�ലിന് ബാധകമായ 
നിര�ി�� 5 ദിവസെ� ധനകാര� ചാർ�ക�ം കാണി�� �ൈല 15 െല േ��്
 െമ�് കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ആഗ�് 5 അഥവാ േ��് െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക അടയ് േ����്. നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക�� ഏെതാ� േപയ് െമന് �ം, ആദ�ം നി��െട �ടി�ിക�� മിനിമം �ക 
{െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീ�ം ചാർ�ക�ം + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}, പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) എ� �മ�ിലായിരി�ം �ിയർ െച�ക എ�ത് ദയവായി ��ി�ക.  
പലിശ രഹിത �ടി�ിക ചി�റ ബാലൻസിന് െറ േകസിൽ ഒഴിെക, ഇതിൽ ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തലാണ് ഈടാ�ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ��െ� 
േ��് െമ�് തീയതി�തൽ ഈടാ�ം.

 േ��് െമ�് �ടി�ികയിൽ ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��് െമ�ിൽ 
നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം വരാതിരി�ക�ം േ��് െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് 
�ടി�ിക േപയ് െമന് റിന് െറ അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം 
െച�ാൽ, ഇ�രം ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്  2019 
 ജ�വരി 3 �ം 2019 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
1.  2019 ജ�വരി 5 ന് 10,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2.  2019 ജ�വരി 15 ന് 30,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ��കൾ
 2019 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 40,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. േ��്െമ�് �ടി�ികയിൽ 
ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��്െമ�ിൽ നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം 
വരാതിരി�ക�ം േ��്െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് �ടി�ിക േപയ്െമന് റിന് െറ 
അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം െച�ാൽ, ഇ�രം 
ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 എ�ാ മാസ�ം മിനിമം േപയ് െമ�് മാ�ം നട�ിയാൽ തിരി�ട� വർഷ�േളാളം 
നീ�നിൽ�ം, തത്ഫലമായി നി��െട �ടി�ിക ബാലൻസിന്  പലിശ 
അട�െകാ�ിരി�ക�ം െചേ��ിവ�ം.  ഉദാഹരണ�ിന്, 5,000 �പ�െട 
ഇടപാടിന് മിനിമം മാസാ� �ടി�ിക �ക (ഓേരാ മാസ�ം 200 �പ മിനിമം 
�കയായി�്) അട�ാൽ, െമാ�ം �ടി�ിക ��വനായി അട�തീരാൻ 44 മാസം വെര 
എ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 2-ന്
 2019 മാർ�് 3 �ം 2019 ഏ�ിൽ 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  2019 മാർ�് 5 ന് 500 �പ�െട വാർഷിക ഫീസ്
(2)  2019 മാർ�് 5 ന് 90 �പ�െട ബാധകമായ നി�തികൾ
(3)  2019 മാർ�് 15 ന് 6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2019 മാർ�് 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��് 

ക��ക, 6,590 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ഏ�ിൽ 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ഏ�ിൽ 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ മിനിമം അടയ് േ�� �ക 415 �പ, (െമാ�ം �ടി�ിക�െട 5%) + 
ബാധകമായ നി�തിക�ം 2019 ഏ�ിൽ 22 ന് അട��െവ�് ക��ക, െതാ��� 
ദശാംശ�ിേല�് കണ�ാ�ം, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. 

 ഫല�ദമായ നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആയി കണ�ാ�ക, ധനകാര� ചാർജ് 
കണ���ൽ ഇനി�റ�� രീതിയിൽ ആയിരി�ം:

 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 �പ
 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 90 �പ�െട ബാധകമായ 

നി�തിയിൽ: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 �പ
 38 ദിവസേ��� (മാർ�് 15 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 6000 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:  
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 �പ
 11 ദിവസേ��� (ഏ�ിൽ 22 �തൽ െമയ് 2 വെര) 6,175 �പ�െട ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 �പ
 ചാർ� െച� െമാ�ം പലിശ: 373.10 �പ
 2019 ഏ�ിൽ 3 �തൽ 2019 െമയ് 2 വെര കാർഡ് ഉടമ ഒ� ഇടപാ�ം നട��ിെ��് 

ക��ക, �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം 
ചാർ�ക�ം, ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം െമയ് 2 തീയതിയിെല േ��്
 െമ�ിൽ െമാ�ം �ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം. 

 േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടേ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടേ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ്െമന് �ം േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ്െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

 ഉദാഹരണം 4: കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2018 ഡിസംബർ 3-�ം 2019 ജ�വരി 2-�ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  2018 ഡിസംബർ 15 ന് 500 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2)  2018 ഡിസംബർ 20 ന് 600 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2018 ഡിസംബർ 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇ� എ� 

ക��ക, 1100 �പയെട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ജ�വരി 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം, െമാ�ം അടയ് േ�� �ക 1100 �പ. കാർഡ് ഉടമ 2019 ജ�വരി 22 
അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക 
�തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. 

 2019 ജ�വരി 22 ന് കാർഡ് ഉടമ 500 �പ�െട ഭാഗിക േപയ് െമ�് മാ�േമ 
നട��� എ� ക��ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. ഫല�ദമായ 
നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആെണ�് കണ�ാ�ി ധനകാര� ചാർജ് കണ���ൽ 
ഇ�റ�� �കാരമായിരി�ം 

 38 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 15 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 �പ
 33 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 20 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 �പ
 12 ദിവസേ��� (ജ�വരി 22 �തൽ െഫ�വരി 2 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ=52.93 �പ
 2019 െഫ�വരി 3-�ം 2019 മാർ�് 2- �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  652.93 �പ�െട ആരംഭ ബാലൻസ്-2019 െഫ�വരി 3-ന്
2)  1000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ-2019 െഫ�വരി 5-ന്
3)  3000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ- 2019 െഫ�വരി 15-ന് 
 2019 െഫ�വരി 2 െല േ��്െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് 652.93 �പ 

ആെണ�് ക��ക, കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ 
നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ ��വൻ േപയ് െമ�ം െഫ�വരി 15 ഓെട, അഥവാ േപയ് െമ�് െചേ�� 
അവസാന തീയതി��ിൽ െചയ് െത� ക��ക. 3.50% ഫല�ദമായ നിര�ായി 
കണ�ാ�ി, ധനകാര� ചാർജ് കണ����കൾ ഇനി�റ�� �കാരമായിരി�ം:

 12 ദിവസേ��് (െഫ�വരി 3 �തൽ െഫ�വരി 15 വെര) 652.93 ബാലസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ= 9.02 �പ
 �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം, 

ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം മാർ�് 2 തീയതിയിെല േ��്െമ�ിൽ െമാ�ം 
�ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം.

G. ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർ�കൾ
• േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക �ക�് ചാർ�ി�
• 500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 400 �പ
• 1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 750 �പ
• 10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 950 �പ
• 25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 1,100 �പ
• 50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ
 �ടർ�യായി ര�് ൈസ�ി�കളിൽ, അവസാന തീയതി��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക 

�ക (എംഎഡി) അട�ാതി��ാൽ ഒ� ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി  100 
�പ അധികം ഈടാ�ം.

 എംഎഡി �ിയറാ��ത് വെര ഓേരാ േപയ് െമന് റ് ൈസ�ിളി�ം ഈ ചാർജ് 
ഈടാ��ത് �ട�ം.

 ഉദാഹരണം 1- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി- എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2016 ജ�വരി 3 �ം 2016 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  5,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ- 2016 ജ�വരി 5 ന്
(2)  5,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ - 2016 ജ�വരി 15 ന്
 2016 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 10,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 
കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 
 2016 െഫ�വരി 22 നകം കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� മിനിമം �കേയാ അതിൽ 

��തേലാ േപയ് െമ�് െച��ിെ��ിൽ, 750 �പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 
10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� േപയ് െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് േ��്െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2 ന്. 2016 െഫ�വരി 3 
�ം 2016 മാർ�് 2 �ം നട� ഇടപാട്

1.  2000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൾ - 2016 െഫ�വരി 8 ന്
2.  2500 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ 2016 െഫ�വരി 19 ന് 
 2016 െഫ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 4500 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� മാർ�് 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 മാർ�് 22 അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 2016 മാർ�് 22 നകം കാർഡ് ഉടമ ഒ� േപയ്െമന് �ം നട�ിയി�ിെ��ിൽ, 750 
�പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� 
േപയ്െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് െസപ് �ംബർ 3-�ം ഒക് േടാബർ 2-�ം ഇടയിൽ
(1)  9400 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - െസപ്�ംബർ 5-ന്
 െസപ് �ംബർ 2-െല േ��് െമന് റിൽ നി�് �ൻകാല ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��ിൽ, 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� ഒക് േടാബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 9400 �പ െമാ�ം 
�ടി�ികയായി കാണി�ം. കാർഡ് ഉടമ ഈ �ടി�ിക�ായി ഒേ�ാബർ 22-ഓെട, 
അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം 
അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. 
കാർഡ് ഉടമ 9400 �പ�െട �ടി�ിക ഒക് േടാബർ 22-േനാ അതിന് �േ�ാ ��വനാ�ം 
അട��.

 ഇടപാട് നട�ത് ഒക് േടാബർ 3-�ം നവംബർ 2-�ം ഇടയിൽ 
(1)  5000 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 5-ന്
(2)  5000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� നവംബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 10,000 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് ��െ� ൈസ�ിളിൽ നട�ിയ 
ഇടപാടിന് വ�ാപാരിയിൽ നി�� 9400 �പ�െട ഒ� റീഫ�് നവംബർ 10-ന് 
ലഭി��. ഈ റീഫ�് �ക െമാ�ം �ടി�ിക �കയിൽ വകയി��ം. കാർഡ് ഉടമ 
�ടി�ിക�ായി നവംബർ 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. റീഫ�ിൽ നി�് ലഭി�� െ�ഡി�് �ക മിനിമം 
�ടി�ിക �കേയ�ാൾ ��തലായതിനാൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് താമസി�� േപയ്

 െമന് റ് ചാർജ് ഈടാ�ി�.
 ഉദാഹരണം 4- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് ജ�വരി 3-�ം െഫ�വരി 2-�ം ഇട�് 
(1)    4500 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ജ�വരി 5-ന്
(2)   6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ജ�വരി 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� െഫ�വരി 2-െല േ��് െമന് റ് 10,500 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ ൈസ�ിളിൽ ഈടാ�ിയ േപയ് െമന് റ് 
ഡിേസാണർ ഫീസിന് െഫ�വരി 10-ന് 500 �പ�െട ഒ� റീഫ�് ലഭി��. കാർഡ് 
ഉടമ �ടി�ിക�ായി െഫ�വരി 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. എസ് ബി ഐ കാർഡ് �ട�ിെവ� റിേവഴ് സലിൽ 
നി�് ഉളവാ�� െ�ഡി�് �ക, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�. കാർഡ് 
ഉടമ െഫ�വരി 22-േനാ അതി� �േ�ാ മിനിമം �ടി�ിക �കേയാ അതിലധികേമാ 
അട�ിെ��ിൽ, താമസി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി 950 �പ ഈടാ�ം. (10,000 
�പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര 950 �പ). 

H. ഓവർ ലിമി�് ഫീ�കൾ
 ഒ� േസവനസ��താ �ചനയായി, ഇേ�ണൽ േപാളിസി, ഇടപാ�മായി ബ�െ�� 

േയാഗ�ത, ഉപേഭാ� െ�ാൈഫൽ, ഉപേഭാ� സ�തം എ�ിവ�് വിേധയമായി, 
ഓവർലിമി�് ഇടപാ�കൾ�്  എസ്ബിഐ കാർഡ് അംഗീകാരം നൽകിേയ�ാം. 
�ടി�ിക�� �ക െ�ഡി�് പരിധി കവി��െവ�ിൽ, െ�ഡി�് പരിധി കവി�� 
ആദ� ഇടപാട് �ക�െട 2.5% അെ��ിൽ 600 �പ, ഇവയിൽ ഏതാേണാ ഉയർ�ത്, 
അത് ഈടാ��താണ്. എസ്ബിഐ കാർഡ് �മ�� ഏെത�ി�ം ഫീ�കേളാ 
നിര�കേളാ പലിശേയാ കാരണം െ�ഡി�് പരിധി കവി�� സാഹചര��ി�ം ഈ 
ഫീസ് ബാധകമായിരി�ം. ഓേരാ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�ം ഒ� തവണ മാ�േമ 
ഓവർലിമി�് ഫീസ് ഈടാ�. സ��ം െ�ഡി�് കാർഡിൽ ഓവർലിമി�് സൗകര�ം 
ഏർെ���ാൻ  കാർഡ് ഉടമ നൽ�� സ�തം, അേത അ�ൗ�ിന് കീഴി�� 
കാർഡ് ഉടമ�െട ൈകവശ�� എ�ാ െ�ഡി�് കാർ�കളി�ം �സ് �ത സൗകര�ം 
സ�യേമവ  ഏർെ���ം.

I. േപയ് െമ�് നിരസന ഫീ�കൾ
 ഒ� േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസിെ� കാര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് േപയ് െമ�് 

�ക�െട 2% േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസായി ഈടാ�ം, എ�ാൽ മിനിമം ചാർജ് 500 
�പയാണ് 
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J. മ�് ചാർ�കൾ:
• കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ ഫീസ്: 100/- �പ - 250/- �പ (Aurum കാർഡിന് 1,500/- �പ) 
• െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്: 100 �പ 
• വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ്: 3.5% (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ 

കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് മാ�ം) 
 വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഇ��ൻ �പയിേല�് മാ��തി� ഉപേയാഗി�� വിനിമയ 

നിര�് തീ�മാനി��ത് വിസ/മാ�ർകാർഡാണ്, സാഹചര�മ�സരി�്, എസ്ബിഐ 
കാർ�മായി ഇടപാട് തീർ�ാ�ിയ തീയതിയിൽ-അത് ഇടപാട് നട�ിയ അേത തീയതി 
ആയിരി�ണെമ�ി�- അവർ നിയ�ി�� വിനിമയ നിര�ിെന 
അടി�ാനമാ�ിയായിരി�ം ഇത്. വിസ/മാ�ർകാർഡ് പ�ി�, ഇ��ൻ �പയാ�ി 
മാ�ിയ �കയിൽ വിേദശ കറൻസി ഇടപാ� ഫീസ് ബാധകമാ�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, 
ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

• ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി പരിവർ�ന മാർ�്അപ് ഫീസ്: 3.50% (എലീ�്¬ & 
ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
മാ�ം) (1,000 �പയിൽ ��തേലാ അതിന് �ല�േമാ ആയ ഇടപാ�കൾ�് മാ�ം) 
അ�ാരാ� �ല�് ഇ��ൻ കറൻസിയിൽ നട�ിയ, അെ��ിൽ ഇ��യിൽ 
�ിതിെച�� എ�ാൽ വിേദശ�് രജി�ർ െച� വ�ാപാരികളിൽ നട�ിയ എ�ാ 
ഇടപാ�ക�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് 
കറൻസി കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

•  റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് 99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

• എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�ക�െട�ം േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് : 199 �പ

K.  ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ:
 ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ ഓഫർ ഉപേഭാ�ാവിെന മ�് ബാ�് െ�ഡി�് കാർ�ക�െട 

�ടി�ിക എസ്ബിഐ െ�ഡി�് കാർഡിേല�് �ാൻസ്ഫർ െച�ാ�ം ഒ�മിേ�ാ 
ഇഎംഐകളാേയാ തിരി�ട�ാ�ം അ�വദി��

2. *പരിധികൾ
 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ആ�രിക െ�ഡി�് മാനദ�ം 

അടി�ാനമാ�ിയാണ്  കാർഡ് ഉടമക�െട െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം 
നി�യി�ി��ത്  (ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം �ാഥമിക അ�ൗ�് ഉടമക�െട 
അേത പരിധി ആയിരി�ം). കാർഡ് െഡലിവറി സമയ�് ഈ പരിധികൾ കാർഡ് 
ഉടമെയ അറിയി��താണ്. െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം ഓേരാ േ��് െമ�ി�ം 
കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി�ം. സ് േ��് െമ�് �റെ��വി�ി� സമയ�് ലഭ�മായ െ�ഡി�് 
പരിധി (അതായത് ഉപേയാഗി�ാൻ ലഭ�മായ െ�ഡി�് പരിധി) േ��് െമ�ിെ� ഭാഗമായി 
നൽ��താണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച���ം ആ�രിക മാനദ��ൾ 
അടി�ാനമാ�ി കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�കേയാ �റ�കേയാ 
െച���മാണ്. െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ണെമ�് ആവശ��� െ�ഡി�് ഉടമകൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിേനാട് എ�തി ആവശ�െ��ക�ം വ�മാനം ��ാവി�� 
സാ��ിക േരഖകൾ നൽേക��മാണ്. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ തെ� 
�ർ�മായ വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�ം നൽകിയ �തിയ േരഖകൾ 
അടി�ാനമാ�ി�ം കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ിേയ�ാം.

3. *ബി�ിം�ം േ��് െമ�ം
a) ഈ കാലയളവിൽ കാർഡ് സജീവമാെണ�ിൽ, അവസാന േ��് െമ�ി� േശഷം 

കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച� േപയ് െമ�ക�ം കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച� ഇടപാ�ക�ം കാണി�� ഒ� �തിമാസ േ��്
 െമ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമ�് അയ�ം. 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ�കിൽ േരഖകളി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് 
കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഇടപാ�ക�െട ഒ� േ��് െമ�് അയ�കേയാ �ൻ��ി 
നി�യി� തീയതിയിൽ േരഖയി�� ഇെമയിൽ ഐഡിയിേല�് ഇെമയിൽ വഴി സ് േ��്
 െമ�് അയ�കേയാ െച�ം.  

b) െ�ഡി�് കാർഡ് സ് കാർഡ് ഉടമ�് ഒ� റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് സൗകര�ം നൽ��. 
സ് േ��് െമ�ിൽ �ി� െച� അടയ് േ�� മിനിമം �ക മാ�ം അട�ാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
തിരെ���ാം. േ��് െമ�ിൽ തെ� �ി� െച�ി�� അടയ് േ�� തീയതി�കം 
ഇ�രം േപയ് െമ�് നടേ���മാണ്. ബാലൻ�ടി�ിക �ടർ�� 

 േ��്െമന് �കളിേല�് �േ�ാ� െകാ�േപാകാ��താണ്. െമാ�ം അടയ് േ�� 
�കേയാ അടയ് േ�� മിനിമം �ക�്  �കളി�� �ക�െട എ� ഭാഗേമാ അട�ാൻ 
കാർഡ് ഉടമ�് തിരെ���ാ���മാണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധിയിൽ 
കവി� �ടി�ികേയാെടാ�ം, ��െ� േ��് െമ�കളിൽ അട�ാ� മിനിമം �ക 
കാർഡ് ഉടമ�െട നിലവിെല അടയ് േ�� മിനിമം �കയിേല�് േചർ�ം.

 െമാ�ം അടയ് േ�� �ക�െട 5 ശതമാനേമാ 200 �പേയാ ആയിരി�ം (ഏതാേണാ 
വ�ത്) അടയ് േ�� മിനിമം �ക, �ടാെത ബാധകമായ നി�തിക�ം ഇഎംഐ�ം 
(ഇഎംഐ ഉ� ഉൽ����െട കാര��ിൽ മാ�ം). ക�ാഷ് പരിധിേയാ െ�ഡി�് 
പരിധിേയാ അധികമായാൽ ഓവർ ലിമി�് (ഒവിഎൽ) �ക എംഎഡി (അടയ് േ�� 
മിനിമം �ക) യിൽ ഉൾെ����താണ്. പഴയ േ��് െമ�കളിെല ഏെത�ി�ം 
അട�ാ� മിനിമം �ക ഉെ��ിൽ അ�ം അടയ് േ�� മിനിമം �കയിൽ 
ഉൾെ����താണ്. 

c) കാർഡ് �ടി�ികയിേല�് നട�ിയ േപയ് െമ�കൾ ലഭി�തായി �ടർ�� േ��്
 െമ�കളിൽ കാണി��താണ്. ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് സംബ�ിേ�ാ 
നി�തിക�മായി ബ�െ��� മേ�െത�ി�ം കാര�ം സംബ�ിേ�ാ ഉ� എ� 
തർ��ം േ��് െമ�് �റെ��വി�� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ൾ�കം െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇഷ� െച�വെര അറിയി�ിരിേ��താണ്

d) കാർഡ് ഉടമ�െട കാർഡ് �ടി�ിക�് ലഭി�� േപയ് െമന് �കൾ വകയി���ത്, 
�ടി�ിക�� മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 
ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് 

അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ 
ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് 
എ� �മ�ിലാണ്. 

 ആവശ�മായ ജിഎസ്ടി കം�യിൻ�കൾ എ��ാൻ െ�ഡി�് ഇഷ� െച�വെര 
�ാ�മാ��തിന് �ത��ം കാേലാചിത�മായ വിവര�ൾ നൽകാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
ഉ�രവാദി���്, ഇത് െ�ഡി�് കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ നിർമി� സൈ�ക�െട 
ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് എ��ാൻ കാർഡ് ഉടമെയ �ാ�മാ�ം. കാർഡ് ഉടമ 
നൽ�� െത�ായ വിവരം �ലം അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ�െട ഭാഗ� നി�� 
ഏെത�ി�ം ���ികേളാ വീ�കേളാ �ലം കാർഡ് ഉടമ�് ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് 
ന�മാ�കേയാ അെ��ിൽ ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് ലഭി��തിന് കാലതാമസം 
വരികേയാ െച�ാൽ കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ ഉ�രവാദിയായിരി�ി�.

e) താെഴ െകാ�� ഏത് രീതിയി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ിേല�� േപയ് െമ�കൾ 
ആകാ��താണ്:

 www.sbicard.com േല�് േലാഗിൻ െച�ക�ം െന�് ബാ�ിങ് അെ��ിൽ നി��െട 
എസ്ബിഐ എടിഎം കം െഡബി�് കാർഡ് �േഖന േപയ്െമ�് നട�ാൻ േപയ് െന�് 
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി��തി�െട.

 േ��് െമ�ിെ� പിറകിൽ നൽകിയിരി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് െചേ�ാ 
�ാഫ്േ�ാ അയ��ത് വഴി.  

 നി��െട നഗര�ി��േതാ േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട ഏെത�ി�ം നി�� 
�ാ�ി��േതാ ആയ എസ്ബിഐ കാർഡ് േ�ാ�് േബാക് സിൽ െചേ�ാ �ാഫ്േ�ാ 
ഇ��ത് വഴി.

 െച�്/�ാഫ്�് "എസ്ബിഐ കാർഡ്  ന�ർ xxxxxxxxxxxxxxxx" േല�് 
അട�ാനാ��തായിരി�ണം.

 എൻഎസിഎ�് (NACH): ചില തിരെ��� നഗര�ളിൽ നാഷണൽ ഓേ�ാമാ�ഡ് 
�ിയറിംഗ് ഹൗസ് (എൻഎസിഎ�്) വഴി േപയ് െമ�കൾ നട�ാ��താണ്.

f) ബിൽ �ടി�ിക�െട േപയ്െമ�കൾ നട��തിന് വിവിധ രീതികൾ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  വാ�ാനം െച��. അവ �തിമാസ േ��് െമ�ിെ� പിൻഭാഗ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  െവബ് ൈസ�ി�ം വിവരി�ി��്.

 കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് ൈക��� ഏത് �ൻ�ർ �ക�ം ഭാവിയിെല 
െചലവഴി��കളിേല�� �ൻ�ർ �കയായി കണ�ാ��താണ്. അത് ഏെത�ി�ം 
ചാർ�കൾ/ഫീ�കൾ�ായി വകയി���ത�.

g) ബി�ിംഗ് തർ��ൾ: ഇടപാ� തീയതി�െട 25 ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമ 
െപാ��േ��കൾ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി�ക�ം അത് ശരിയാണ് 

j)  ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം റിേവഴ് സ് െച��ത് ഉൾെ�െട��, SBI കാർഡ് ആരംഭി�� 
റിേവഴ് സ�കൾ, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�, അത് ഇേ�ാഴെ� 
ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�� െ�ഡി�ായി പരിഗണി�ം.

 �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� തീയതികള�ില്  �ാബല��ിലായ റീഫ�് 
െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് ഉളവാ�� ഏെതാ� 
െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് നടേ�� തീയതി�് 
��് െ�ഡി�് െച�കയാെണ�ിൽ, ആ �ക േപയ് െമന് റായി പരിഗണി�ം.

 നിലവിെല ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� ഇടപാ�ക�െട �ാബല��ി�� 
തീയതിയി�� റീഫ�് െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് 
ഉളവാ�� ഏെതാ� െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് 
നടേ�� തീയതി�് ��ാണ് െ�ഡി�് െചയ് തെത�ിൽ േപാ�ം ആ �ക േപയ് െമന്
 റായി പരിഗണി�ി�.

k) എസ്എംഎ & എൻപിഎ
•  �േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ'): 
 െറ�േല�റി ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിെ� ഭാഗമായി, ഒ� ഉപ-അസ�് വിഭാഗം 

��ി�് അ�ൗ�ിെല �ാരംഭ സ�ർ�ം തിരി�റിേയ� ആവശ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡിന് ഉ�്, താെഴ�� പ�ികയിൽ നൽകിയിരി��ത് �കാരം ��് 
ഉപവിഭാഗ�ൾെ�ാ�ം '�േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ') ആണ് ഈ 
ഉപ-അസ�് വിഭാഗം. െ�ഡി�് കാർ�കൾ "റിേവാൾവിംഗ് സൗകര��ൾ ഒഴിെക�� 
വായ്പകൾ" ആയി കണ�ാ��.

   

െഡബി�് െച� പണം നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ SBI കാർഡ് തിരി�് 
നൽ��ിെ��ിൽ ബാധകമായ േക�കളിൽ, പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ സംബ�ി�് 
കാർഡ് െന�് വർ�കളിൽ നി�് ലഭി�� അ�രം �ിരീകരണ�ിന്
 െറ/വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ, േമൽ�റ� സർ�ലറിെല വ�വ�കൾ 
�കാരം ഉപേഭാ�ാവിന് ന�പരിഹാരം നൽ��തായിരി�ം.

4. *  തിരി�ടവിൽ വ��� വീ�
 തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയാൽ, കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഏ� �ടി�ിക�ം 

തീർ�ാ��തിന് േവ�ി തപാൽ, ഫാക് സ്, െടലേഫാൺ, ഇെമയിൽ, എസ്എംഎസ്, 
�ടാെത/അെ��ിൽ ഓർ�െ���ാ�ം �ടർനടപടികെള��ാ�ം �ടി�ിക 
പിരിെ���ാ�ം ��ാം ക�ിെയ നിേയാഗി�ക എ�ീ മാർ��ളി�െട കാർഡ് 
ഉടമ�് കാലാകാല�ളിൽ �ടി�ിക അട�വാൻ ഓർ�െ����കൾ 
അയ��താണ്. അ�െന നിേയാഗി�െ��� ഏെതാ� ��ാം ക�ി�ം കടംപിരിവ് 
സംബ�ി� എ�ാ െപ�മാ�����ം �ർ�മായി പാലി�ിരിേ��താണ്.

 ആർബിഐ യിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് രജിസ് േ�ഷൻ കര�മാ�ിയി���ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ� അംഗമായിരി�ക�ം െച�� ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� വീ� �ാ�സ് 
റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��്, കാർഡ് ഉടമ�് ഞ�ൾ േനാ�ീസ് നൽ��താണ്. ഒ� 
കാർഡ് ഉടമ തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയതായി റിേ�ാർ�് െച�െ��തിന് േശഷം തെ� 
�ടി�ികകൾ തീർ�കയാെണ�ിൽ, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നിയിൽ നി�ം �ടി�ിക�ാരൻ �ാ�സ് പിൻവലി��താണ് 
എ� കാര��ം ��ി�ക. ഇ�രം മാ��ൾ ഉപേഭാ�ാവിെ� െ�ഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ 
�തിഫലി�ാൻ 45-60 ദിവസ�ൾ എ�േ��ം.

 െ�ഡി�് കാർഡ് സൗകര��െള നിയ�ി�� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം 
സ�ിെമ�റി/ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം ബാധകമായിരി�ം. 

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, കാർഡ് ഉടമ�െട ഡാ� ഓേരാ മാസ�ം നിർ�ി� 
േഫാർമാ�ിൽ ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് സമർ�ി��. സമർ�ി�� 
ഡാ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി 30 ദിവസ�ി��ിൽ അവ�െട 
െസർവറിേല�് അപ് േലാഡ്  െച��താണ്.

 കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� െമാ�ം �ടി�ിക, �ാബല��ി���ം എ�ാൽ കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ ഇനി�ം ചാർജ് െച�ാ��മായ ചാർ�കൾ ഉൾെ�െട, �ാഥമിക 
കാർഡ് ഉടമ പാ�രാ�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�ാൽ െപെ��് അടയ്
 േ��താ���ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് �ർ�മായി അടയ് േ���മാണ്, 
അേതാെടാ�ം കാർഡ് അ�ൗ�് ഉടൻതെ� റ�ാ�െ����മാണ്. �ാഥമിക കാർഡ് 

ഉടമ�െട സ��ിൽ നി�ായിരി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ി�� �ടി�ിക തീർ�വാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ എ�ാ െചല�കൾ�ം, ലീഗൽ ഫീ�ം ഈ �ടി�ിക 
തിരി�പിടി�വാൻ വ� െചല�ക�ം അട�ം, ഉപേയാഗിേ��ത്. �ടി�ിക അടവ് 
തീർ�ാകാ�ിടേ�ാളം, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് നിലവി�� നിര�് െവ�് 
ധനകാര� ചാർജ് ഈടാ��ത് �ടരാൻ അവകാശ��ായിരി�ം.

5. കാർഡ് ഉടമ�ത അവസാനി�ി��ം റ�ാ��ം
a) എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് എ�തി അറിയി�ിേ�ാ, എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് 

ൈലനിൽ വിളിേ�ാ, ഒ�ം കാർഡ്(കൾ) േകാേണാ�േകാൺ �റി�് കാർഡ് ഉടമ�് ഏ� 
സമയ�ം കരാർ അവസാനി�ി�ാ��താണ്. ആഡ് ഓൺ കാർ�കൾ ഉൾെ�െട 
എ�ാ കാർ�ക�ം എ�� അേപ� െകാ��് അവസാനി�ി�ാ��താണ്. 
സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ ഒ� കാർഡ് ഉടമ�് െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ് ഉെ��ിൽ, അ�രം െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �ക�െട �ല� �ല�ം 
സ�യേമവ േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, �ടാെത മെ��ാ 
�ടി�ികകൾ�െമാ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്. കാർഡ് 
അ�ൗ�ിേല�� എ�ാ �ടി�ിക�ം അട�കഴി�ാൽ അവസാനി�ി�ൽ 
�ാബല��ിൽ വ�ം. വാർഷിക, േച��തി��, ���ൽ ഫീ�കൾ 
ആ�പാതികാടി�ാന�ിൽ തിരി�് നൽ��ത�.

 ഉദാഹരണം - സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാ�� െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ്: -1000

 സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ, -1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് ബാലൻസ് 
സ�യേമവ 250 �പ�െട േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, അതായത് 
1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �കൾ   X ഓേരാ റിവാർഡ് േപായിന് റി�ം 0.25 �പ 
(ഈ പരിവർ�ന �ല�ം വ�ത�� കാർഡ് വാരിയന് �കൾ�് വ�ത�ാസെ�ടാം). ഈ �ക 
കാർ ഡ് ഉടമാ  അ�ൗ�ിൽ നി�് ഈടാ�ം, �ടാെത മെ��ാ �ടി�ികകൾ �െമാ�ം 
കാർ ഡ്  ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്.

 കാർഡ് ഉടമ�് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�ാൻ ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ 
എ�താ��താണ് - closurerequest@sbicard.com

b)   ബിസിനസ് അെ��ിൽ �ര�ാ കാരണ�ൾ �ടാെത/അെ��ിൽ നിയമനിർവഹണ 
ഏജൻസി �ടാെത/അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം സർ�ാർ അേതാറി�ി�െട അഭ�ർ�ന 
�കാരം �ടാെത/അെ��ിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ി�ം അതിെ� 
ഉപേഭാ�ാവി�ം ബാധകമാ�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം കീഴിൽ 
അനിവാര�മാെണ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ന�ായമാ�ം വിശ�സി��െവ�ിൽ 
കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�ിെ� ഉപേയാഗം ഏ� സമയ�ം �ൻ��ി അറിയി�ാെത 

തെ� എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിയ�ി�കേയാ അവസാനി�ി�കേയാ 
താൽ�ാലികമായി നിർ�കേയാ െച�ാം.

 കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� േപയ് െമ�ിൽ വീ� വ��കേയാ നീ�ിയ െ�ഡി�് പരിധി 
കവി�കേയാ െച�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െ�ഡി�് കാർഡിെല സൗകര�ം 
താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ാനാ�ം. കരാർ അവസാനി�തി� േശഷേമാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ിരി�� സമയേ�ാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗി��ത്.  

c) ഇ�രം ഒ� സാഹചര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ (എെത�ി�ം തിരി�ട� വീ�േ�ാ നിയമം 
അ�ശാസി�� േനാ�ീസിേനാ വിേധയമായി) ഉടൻ തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അ�ൗ�ിെല െമാ�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് അടയ്
 േ����്. എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ�വെര അ�ൗ�ിൽ ചാർ� െച�ാ� �കക�ം 
ഉൾെ�െട ഈ കരാറിന് കീഴിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അടയ് േ�� എ�ാ 
�കക�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഇ�ര�ിൽ അടയ് േ�� എ�ാ �കക�ം കാർഡ് ഉടമ 
അട��� വെര കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�തായി പരിഗണി�ി�.

d) െ�ഡി�് കാർഡ് ഒ� വർഷ�ിേലെറയായി ഉപേയാഗി�ി�ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമെയ 
അറിയി� േശഷം കാർഡ് േ�ാസ് െച��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 30 
ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് മ�പടി ലഭി��ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ 
എ�ാ �ടി�ികക�ം അട�േ�ാൾ കാർഡ് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച��തായിരി�ം.

6.  കാർഡ് ന�ം/േമാഷണം/��പേയാഗം
a) �ാഥമിക െ�ഡി�് കാർേഡാ ഏെത�ി�ം അധിക െ�ഡി�് കാർേഡാ എവിെട 

െവെ��് അറിയാെത വരികേയാ, ന�െ��കേയാ, േമാ�ി�െ��കേയാ 
വി�തമാ�െ��കേയാ യഥാസമയം ലഭി�ാതിരി�കേയാ കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�മതിയി�ാെത െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��െവ�് സംശയി�കേയാ 
െച�ാൽ കാർഡ് ഉടമ എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലനിൽ എ��ം േവഗം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന ബ�െ�ടണം. ഒ� കാർഡ് ന�െ��തായി റിേ�ാർ�് 
െച� േശഷം കാർഡ് ഉടമ അത് കെ��ിയാൽ അത് ഒ� സാഹചര��ി�ം 
ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�. മാ�മ�, കാർഡ് ഉടമ ആ കാർഡ് േകാേണാട് േകാൺ 
പ�തിയായി �റി�ക�ം േവണം.  

· ഐവിആർ വഴിേയാ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ായ www.sbicard.com �േഖനേയാ 
എസ്എംഎസ് േസവന�ി�െടേയാ കാർഡ് ഉടമ�് തൽ�ണം കാർഡ് േ�ാ�് 
െച�ാനാ�ം.

· നി��െട ന�െ��/േമാ�ി�െ�� കാർഡ് എസ്എംഎസ് വഴി േ�ാ�് െച�ാൻ 
നി��െട രജി�ർ െച� െമാൈബൽ ന�റിൽ നി�് 5676791 േല�് BLOCK XXXX 

എ�് എസ്എംഎസ് െച�ക. (XXXX = നി��െട കാർഡ് ന�റിെ� അവസാന 4 
അ��ൾ). നി�ൾ അഭ�ർ�ന നട�ി 5 മി��ി��ിൽ നി�ൾ�് ഒ� 
�ിരീകരണ എസ്എംഎസ് ലഭി��ിെ��ിൽ കാർഡ് േ�ാ�െച�െ��തായി 
പരിഗണി��ത്. നി��െട കാർഡ് െപെ��് േ�ാ� െച��തി�ം ��പേയാഗം 
ഒഴിവാ��തി�ം െഹൽപ് ൈലനിൽ വിളി�ക.

 നഷ് ടെ��ത്/േമാഷണം/അനധി�ത ഇടപാ�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ്
 �് ഈ സമർ�ിത െഹൽ�് ൈലൻ ന�റിൽ ബ�െ�ടാം -18605003000.

 നഷ് ടെ�� കാർഡ് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ് �് ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ 
ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ് – lostcard@sbicard.com

b) കാർഡ് ന�ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��് കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ നട�ിയ ഏെത�ി�ം ഇടപാ�ക�െട കാര��ിൽ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് ബാധ�തേയാ ഉ�രവാദിത�േമാ ഉ�ായിരി��ത�, 
കാർഡ് ഉടമ ഇതിന് പരി�ർ�മാ�ം ബാധ��നായിരി�ം. കാർഡ് ന�േമാ 
േമാഷണേമാ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി��േതാ� �െട കാർഡ് ഉടമ 
െ�ഡി�് കാർഡ്(കൾ) േമാ�ി�െ��ാൽ അത് േപാലീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ക�ം എഫ്
 ഐആർ സമർ�ി�ക�ം േവണം. കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ഒ� അധിക 
കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ആെര�ി�ം കാർേഡാ പിേ�ാ കര�മാ�ി 
��പേയാഗം െച�ാൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. 

c) ഉപേഭാ� പരിര�- അനധി�ത ഇലേ�ാണിക് ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കളിൽ 
ഉപേഭാ�ാ��െട ബാധ�ത പരിമിതിെ���ൽ സംബ�ി� 2017 �ൈല 06-െല 
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��(ആർബിഐ) ഉ�രവ് �കാരം, അനധി�ത െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ�� ഉപേഭാ� പരിര� ഉറ�ാ��തിന് ഒ� നയം 
�പകൽപന െച�ി��്. "ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാര നയം" എ�തിന് കീഴിൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ ഇത് അപ് േഡ�്  െച�ി��്. 
ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� സമീപന�ിെല �താര�ത, ന�ായ��ത എ�ീ തത��െള 
അടി�ാനമാ�ി��താണ് ഈ നയം

d) കാർഡ് ഉടമ വ�നാപരമായി �വർ�ി�ി�െ��ിൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് 
ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. വിേവക�ർ�മായ �� നൽകാെതയാണ് കാർഡ് ഉടമ 
�വർ�ി��െത�ിൽ, സംഭവി� എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ�് 
ബാധ�ത��ാേയ�ം. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ വ��മാ�ിയി�� �ര�ാ 
മാനദ��ൾ പി�ടരാൻ കാർഡ് ഉടമ പരാജയെ��ാൽ ഇത് ബാധകമാേയ�ാം. 

e) കാർഡ് ഉടമേയാേടാ ഏെത�ി�ം അധിക കാർഡ് ഉടമേയാേടാ അേന�ഷി�ാെത തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, ഒ� കാർഡിെ�േയാ പി�ിെ�േയാ ന�ം, േമാഷണം, 

��പേയാഗം എ�ിവെയ �റി�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ �സ�െമ�് ക��� 
ഏെതാ� വിവര�ം േപാലീസിേനാ മ�് �സ� അധികാരികൾേ�ാ നൽകിേയ�ാം.  

f) നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെല െമാൈബൽ ന�ർ ഉൾെ�െട�� 
ബ�െ�ടാ�� വിവര�ളിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ സി��ിെല നി��െട 
�തിയ�ം ����മായ ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ളിൽ �ചി�ി�ിരി�ണം. 
നി��െട െമാൈബൽ ന�ർ അട��� നിലവിെല ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ 
ഞ��െട േരഖകളിൽ അപ് േഡ�് െച�ണെമ�് �പാർശ െച��.

g) ''എസ്ബിഐ കാർഡ്  ചില കാർ�കളിൽ േകാം�ിെമ�റി ന�െ��/േമാ�ി�െ�� 
കാർഡ് ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് 
ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�േഡാ അെ��ിൽ കാലാകാല�ളിൽ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  തീ�മാനി�� ഏെത�ി�ം ഇൻ�റൻസ് ക�നിേയാ ആകാം പറയെ�� 
ഇൻ�റൻസ് നൽ��ത്. ഇ�ാര��ി�� ഏത് െ�യിം തീർ�ാ�ലി�ം 
ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ഉ�രവാദിയായിരി�ം, 
െ�യിം തീർ�ാ�ൽ കാരണമായി ഉയർ� ഒ� തർ��ി�ം എസ്ബിഐ കാർഡ്
 ഉ�രവാദിേയ ആയിരി�ി�. ഇൻ�റൻസ് നിബ�നക�ം വ�വ�ക�മായി 
ബ�െ�� ��തൽ വിവര�ൾ�് െവൽകം കി�ിെല േ�ാഷർ പരിേശാധി�ാേനാ 
www.sbicard.com റഫർ െച�ാേനാ നിർേദശി��.''

(h) ചില െ�ഡി�് കാർ�കളിൽ എസ്ബിഐ കാർഡ് േകാം�ിെമന് ററി എയർ ആ�ിഡന് റ് 
/ വ��ിഗത അപകട ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ��ത ഇൻ�റൻസ് 
ഒ� ��ാം ക�ി ഇൻ�റൻസ് ക�നിയാണ് നൽ��ത്. ഇ�മായി ബ�െ�� ഏത് 
െ�യിം െസ�ിൽെമന് റി��� ഉ�രവാദി���ം ��ത ക�ി�ാണ്. െ�യിം 
െസ�ിൽെമന് റ് �ലം ഉ�ാ�� ഒ� തർ��ൾ�ം എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ഉ�രവാദിയായിരി�ി�. എസ്ബിഐ കാർഡിന്, ഇൻ�റൻസ് ഇഷ� െച�� 
ക�ിെയ �ൻ��ി അറിയി�് നൽകാെത മാ�ാ��താണ്.

 ഇേ�ാ�� ഇൻ�റൻസ് ക�നി: ഒറിെയൻ്റൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ്.
7. െവളിെ���ൽ
 ഇ��ൻ ധനകാര� വ�വ��െട �വർ�ന�മത�ം �ിരത�ം 

െമ�െ����തിനാ�� ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിെ��ം റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് 
ഇ���െട�ം (ആർബിഐ) ഒ� സംരംഭമാണ് െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി. 
ബാ�ക�ം ധനകാര� �ാപന��ം ത�ിൽ വിവര�ൾ ൈകമാ��തിന് 
ഫല�ദമായ ഒ� സംവിധാനം �ദാനം െച�ാ�ം അ�വഴി വിവിധ �ാപന�ളിൽ 
നി�് മിക� െ�ഡി�് വ�വ�കൾ േനടാൻ കാർഡ് ഉടമകെള �ാ�രാ�ാ��� 
റിസർവ് ബാ�ിെ� �മ��െട ഭാഗമായാണിത്.

 ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് (ആർബിഐയിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് 
രജിസ് േ�ഷൻ േനടിയി��ത്) കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��. 

 കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� േരഖക�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 45-60 ദിവസ�ൾ��ിൽ ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻേഫാർേമഷൻ ക�നി�് നൽ�ം.

 ഒ� തർ���ായാൽ കാർഡ് ഉടമെയ �ടി�ിക�ാരനായി റിേ�ാർ�് െച��തി� 
��് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടികളിൽ ഉചിതമായ േഭദഗതികൾ 
വ��ം. എ�ി��ാ�ം ഇ�രം െവളിെ���ൽ/വിവരം �സി�െ���ൽ 
ഇ�െന ഉയർ�വ� തർ��ൾ അേന�ഷി�ാ�ം തീർ�ാ�ാ�ം ലഭി�� 
സമയെ� ആ�യി�ിരി�െമ��ം ��ിേ��താണ്. 

 കാർഡ് അ�ൗ�ക�െട ശരിയായ �വർ�നം, �ിരീകരണം, മ� അഡ്മിനിസ്
 േ��ീവ് േസവന�ൾ എ�ിവ�ായി ധനകാര� �ാപനം, െതാഴി�ടമ, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�മായി കരാറിേലർെ��ിരി�� ��ാം ക�ികൾ 
എ�ിവർ�് േപയ് െമ�ിെല വീ� ഉൾെ�െട�� കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��.

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� അെ��ിൽ അതിെ� ��് ക�നികൾ, സബ്
 സിഡിയറികൾ, അഫിലിേയ�കൾ �ടാെത/അെ��ിൽ അേസാസിേയ�കൾ 
എ�ിവ�െട വിവിധ ഉൽ����ം േസവന��ം വിപണനം െച��തി�ം വാ�ാനം 
െച��തി�മായി എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ഏെത�ി�ം േപര�്, സബ്
 സിഡിയറി, അഫിലിേയ�്  അെ��ിൽ അേസാസിേയ�് എ�ിവ�മാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിേ��ാം.

 എസ്ബിഐ കാർഡിെ� ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്.

�ധാന െറ�േല�റി വിവര�ൾ  
- ഇ��യി�ം വിേദശ�ം ഉപേയാഗി��തിന് കാർഡ് സാ�വാണ്. എ�ി��ാ�ം, 

േന�ാളി�ം ��ാനി�ം വിേദശ കറൻസി ഇടപാ�കൾ നട��തിന് ഇത് 
സാ�ത��ത�.

- ഇ���് �റ�് ഇടപാട് നട��തി�� കാർഡിെ� ഉപേയാഗം ആർബിഐ�െട 
എക് സ് േച�് കൺേ�ാൾ െറ�േലഷൻ�ം േഫാറിൻ എക് സ് േച�് മാേനജ് െമ�് 
ആ�്, 1999-ഉം ഉൾെ�െട�� ബാധകമായ നിയമ�ൾ �്അ��തമായിരി�ണം. 
ഇ�ർെന�്േ�ഡിംഗ് േപാർ��കളി�െട�� വിേദശനാണ� വ�ാപാരം അ�വദനീയമ�.  
എെ��ി�ം ലംഘന�ൾ ഉ�ാ�കേയാ ഇവ പാലി��തിൽ പരാജയെ��കേയാ 

െച�ാൽ, ശി�ാനടപടികൾ�് നി�ൾ വിേധയരാകാം. നി��െട വിേദശ വിനിമയ 
അർഹതെയ സംബ�ി�് നി��െട അംഗീ�ത ഡീല�മായി (എഡി) ബ�െ��ക.

- െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് എെ��ി�ം െ�ഡി�് ബാലൻസ് 
ഉെ��ിൽ, ഈ െ�ഡി�് ബാലൻസ് നി�ൾ�് തിരി� തരാൻ എസ്ബിഐ കാർഡിന്
  അവകാശ��്.

- വിേദശ �ാപന�ളിൽ നിേ�പം നട�കേയാ വിേദശ �ാപന�ൾ 
�ാപി�കേയാ േപാ�� �ലധന അ�ൗ�് ഇടപാ�കൾ�ായി പണമട�ാൻ/േപയ്
 െമ�കൾ നട�ാൻ ദയവായി െ�ഡി�് കാർ�കൾ ഉപേയാഗി��ത്. കാരണം, 
റിസർവ് ബാ�ിെ� മാ�ർ നിർേദശം - വിേദശെ� സം�� 
സംരംഭ�ിെല/�ർ�മാ�ം ഉടമ�തയി�� സബ് സിഡിയറിെല താമസ�ാ�െട 
േനരി�� നിേ�പം എ�തി� കീഴിൽ ഇ�രം ധനനിേ�പ മാർഗം അ�വദനീയമ�.

- ആർബിഐ മാ�ർ സർ�ലർ-താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� 
പലവക പണമട��കൾ സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ അ�സരി�്, േലാ�റി 
ടി��കൾ, ബഹിഷ് �ത/നിേരാധിത മാസികകൾ, �ട�ിയ നിേരാധിത ഇന�ൾ 
വാ��തി�ം �താ��ളിൽ പെ���ൽ, േകാൾ-ബാ�് േസവന�ൾ�് 
പണമട�ൽ േപാെല��വ�ം െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��ത് 
നിേരാധി�ിരി��. കാരണം അ�രം ഇന�ൾ�ായി/�വർ�ന�ൾ�ായി 
വിേദശനാണ�ം പിൻവലി��ത് അ�വദനീയമ�. ��തൽ വിവര�ൾ�ായി 
താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� പലവക പണമട��കൾ 
സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ പരിേശാധി�ക.



 എസ്എംഎ�െട �ാസിഫിേ�ഷൻ സംബ�ി� ഉദാഹരണം:
 ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, �ടാെത ഈ തീയതി�് ��് 'അടേ�� �റ� �ക 
('എംഎഡി') ലഭി�ി�മിെ��ിൽ, അവസാന തീയതി�് േശഷം, അ�ൗ�ിെന എസ്എംഎ – 0 
ആയി പരാമർശി�ം.
പിഡിഡിയിൽ നി�് 30 ദിവസ�ിന�റം അതായത് 2021 ഏ�ിൽ 30-ന് അ�റം 
അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ-1 ആയി ടാഗ് 
െച�െ��ം.
സമാനമായി, പിഡിഡിയിൽ നി�് 60 ദിവസ�ിന�റം, അതായത് 2021 െമയ് 30-ന് 
അ�റം, അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ - 2 
ആയി ടാഗ് െച�െ��ം.

• നി�ിയ ആ�ി ('എൻപിഎ'):
 േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി���േപാെല അടേ�� മിനിമം �ക, േ��് െമ�ിൽ 

�ചി�ി�ിരി�� പിഡിഡിയിൽ നി�് െതാ�റ് (90) ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�മായി 
അട�ിെ��ിൽ, ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് നിഷ് �ിയ അസ�് ('എൻപിഎ') ആയി 
പരിഗണി�ം.
�ടാെത, ഒ� െസ�ിൽെമ�് അെ��ിൽ �നർ�പീകരണ �മീകരണം 
�േയാജനെ���ിയി�� ഏെതാ� അ�ൗ�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം. പലിശ 
�ടി�ിക�ം �ത�ം ��വനായി അടയ് ���വെര ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി 
തരംതിരി�ത് �ട�ം. െസ�ിൽെമ�ം �നർ�പീകരി� അ�ൗ�ക�ം ഒ� 
നവീകരണ�ിന് േയാഗ�മ�. അവസാനമായി, ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് 
എസ്ബിഐ കാർഡിെല എൻപിഎ എ�് ടാഗ് െച� ഒ� െ�ഡി�് കാർെഡ�ി�ം 
ഉെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെ� എ�ാ കാർ�ക�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം.

  ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി തരംതിരി��തി�� ഉദാഹരണം:
  ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി�� �കാര�� അടേ�� 
�റ� �ക പിഡിഡിയിൽ നി�് 90 ദിവസ�ി��ിൽ അതായത് 2021 �ൺ 
29-��ിൽ ഉപേഭാ�ാവ് �ർ�മാ�ം അട�ി�മിെ��ിൽ, വായ്പ നൽ��വർ 
െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി കണ�ാ�ം.

l)  േടൺ എറൗ�് ൈടം (TAT) ഏകീകരി��ം അംഗീ�ത േപയ് െമന് റ് സംവിധാന�ൾ 
�േഖന�� പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ�� ഉപേഭാ� ന�പരിഹാര�ം സംബ�ി� 
2019 െസ�ംബർ 20-െല RBI സർ�ലർ അ�സരി�്, പരാജയെ�� ഇടപാട് കാരണം 

എ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�ിെ��ിൽ േ��് െമ�ിെല 
��വൻ ഉ�ട��ം ശരിയാെണ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇത് അംഗീകരി�താെണ�ം 
കണ�ാ��താണ്. ഇ�രം വിവരം ലഭി�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
താൽ�ാലികമായി ചാർജ് പിൻവലി�ാം. �ടർ�� അേന�ഷണ�ൾ 
�ർ�ിയായതി� േശഷം ഇത് കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിെല ബാധ�തയാെണ�ിൽ 
�ടർ�� േ��് െമ�ിൽ ചാർജ് �നഃ�ാപി�െ��ം. 

h)  ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാരം: േമൽനടപടി�� എ�ാ പരാതിക�ം േനാഡൽ 
ഓഫീസർ, പിഒ ബാഗ് 28 - ജിപിഒ, ന� ഡൽഹി -110001 എ� വിലാസ�ിേലാ 
nodalofficer@sbicard.com എ� ഇെമയിൽ വിലാസ�ിേലാ അയ�ക

i)   ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ: എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 02 02
 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി 

േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക)  
 അെ��ിൽ: 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 എസ്ബിഐ െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡിന്: ഇ��യിൽ എവിെട നി�ം എസ്ബിഐ 

െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡ് െഹൽപ് ൈല�മായി ബ�െ��ക 
 എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 12 12 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ 

നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക) 
ബിഎസ്എൻഎൽ/എംടിഎൻഎൽ-ൽ നി�്: 1800 180 1295 /1860 500 1295

 കറസ് േപാ�ൻസ്: തപാൽ വഴി, ദി മാേനജർ -ക�മർ സർവീസസ്, എസ്ബിഐ 
കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, ഡിഎൽഎഫ് ഇൻഫിനി�ി ടേവർസ്, 
ടവർ സി, 12 ആം നില, േ�ാ�് 2, ബിൽഡിംഗ് 3, ഡിഎൽഎഫ് ൈസബർ സി�ി ���ാം 
- 122002 (ഹരിയാന) ഇ�� www.sbicard.com എ�തിേലേ�ാ പിഓ ബാഗ് 28- ജിപിഒ, 
ന� ഡൽഹി-110001 

 ഇമെയിൽ വഴി customercare@sbicard.com എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക
 െത�ായ വിൽ�ന�ം ശല�െ����മായി ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് ഉടമ�് 

ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താം – salesgrievance@sbicard.com
 കാർഡ് ഉടമ�് ഞ��െട െമാൈബൽ ആ�് / െവബ് ൈസ�് വഴി ഏ� 
 തർ��ം/അനധി�ത ഇടപാ�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴി�ം. അതെ��ിൽ, കാർഡ് 

ഉടമ�് തർ�ം/അനധി�ത ഇടപാട് സംബ�ി�് chargeback@sbicard.com എ� 
സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ്.

 െത�ായ വിൽ�ന�മാേയാ ശല�െ����മാേയാ ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ഈ സമർ�ിത െഹൽൈ��നിൽ ഞ�െള വിളി�ാം: 080-39356050

എസ് ബി ഐ കാർഡ് സ്  - ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം

1. *ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം
A. വാർഷിക ഫീ�ക�ം ���ൽ ഫീ�ക�ം
 എസ് ബി ഐ െ�ഡി�്  കാർഡിൽ (എസ് ബി ഐ കാർഡ്) വാർഷിക ഫീസ്, ���ൽ 

ഫീസ് എ�ിവ ബാധകമാണ്. വാർഷിക ഫീസ് 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം 
ബാധകമായ നി�തിക�ം ഉൾെ��� ഒ��വണെ� ചാർജാണ്. ���ൽ ഫീസ് 
എ�ാ വർഷ�ം ഈടാ��. 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം ബാധകമായ 
നി�തിക�മാണ് അതിൽ ഉൾെ��ിരി��ത്. ഈ ഫീ�കൾ ഓേരാ കാർഡ് ഉടമ�ം 
ഓേരാ വിധം കാർഡി�ം വ�ത��മായി�േ��ാം. ഇവ െ�ഡി�്  കാർഡിനായി 
അേപ�ി�� സമയ�് കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി��ത് അ�സരി�ായിരി�ം. 
ബാധകമായ� �കാര�� ഈ നിര�കൾ കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് 
േനരി�് ഈടാ�ം, ഈടാ�� മാസെ� കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ അത് ബി�ി�ക�ം 
െച�ം. �ാഥമിക കാർഡ് ഉടമ�് നൽകിയ അധിക കാർ�കൾ�് െവേ�െറ ഫീ�കൾ 
ഉ�ാകാം.

B. �ൻ�ർ പണ�ിെ� ഫീ�കൾ
 അടിയ�ര ഘ��ിൽ േദശീയ/അ�ാരാ� എടിഎ�കളിൽ നി�് പണം എ��ാൻ 

കാർഡ് ഉടമകൾ�് കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. അ�െന ഉ� പണം 
പിൻവലി��കൾ�് ഒ� ഇടപാട് ഫീസ് ഈടാ��താണ്. അത് അ�� േ��്
 െമ�ിൽ കാർഡ് ഉടമ�് ബി�െച�ക�ം െച�ം. േദശീയ എടിഎം ഇടപാ�കൾ�് 2.5% 
അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) അ�ാരാ� എടിഎം 
ഇടപാ�കൾ�് 2.5% അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) ഇടപാ� 
ഫീസ് ആയി ഈടാ��താണ്. ഇടപാ� ഫീസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�്
 സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ (��് അറിയെ��ി��ത് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്സ് ആൻഡ് േപയ്െമന് റ് സർവീസസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്) 
വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയമാണ്. �ൻ�റായി എ��� എ�ാ 
പണമിടപാ�കൾ�ം പണം പിൻവലി� തീയതി �തൽ അവ �ർ�മായി തിരി�ട�� 
തീയതി വേര�ം റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് ചാർ�ി� ത�ല�മായ ധനകാര� ചാർജ്
  (ചാർ�ക�െട െഷഡ�ൾ പരിേശാധി�ക) ഉ�ായിരി��താണ്.  

C. ക�ാഷ് േപയ് െമ�് ഫീ�കൾ
 കാർഡ് ഉടമകൾ�് തിരെ��� േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (എസ് ബി ഐ) 

ശാഖകളിൽ േപ-ഇൻ �ി�ിൽ അവ�െട  െ�ഡി�് കാർഡ് ന��ം �ക�ം 
േരഖെ���ി അത് �ാ�് കൗ�റിൽ നിേ�പി�െകാ�് അവ�െട എസ് ബിഐ 
െ�ഡി�് കാർഡ് �ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ഒ� തൽ�ണ േപയ് െമ�് അക്
 േനാളജ് െമ�് രസീത് കാർഡ് ഉടമ�് നൽ�ം. ഈ സൗകര�ം േസവന നിര�ായ ₹250 
+ ബാധകമായ നി�തികൾ�് ലഭ�മാണ്. െകവിബി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
ക�ർ ൈവശ� ബാ�ിെ� (െകവിബി) തിരെ��� ശാഖകളി�ം െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ക�ർ ൈവശ� ബാ�് (െകവിബി) ശാഖകളിൽ നട�� 
പണമിടപാ�കൾ�് നിര�കെളാ�ം ബാധകമ�.

D. ചാർ�കൾ
i. കാർഡ് ഉടമകൾ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നൽ�� നിർ�ി� 

േസവന�ൾ�ായി അെ��ിൽ തെ� കാർഡ് അ�ൗ�മായി ബ�െ��് കാർഡ് 
ഉടമ വ��� വീ�കൾ�ായി കാർഡ് ഉടമകൾ കാലാകാല�ളിൽ 
ബാധകമാേയ�ാ�� ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം നൽേക�താണ് 

ii കാർഡ് ഉടമകെള അറിയി�െകാ�്, കാലാകാല�ളിൽ ഏെത�ി�ം ചാർ�കേളാ 
ഫീ�കേളാ മാ��തിേനാ അെ��ിൽ ഉചിതെമ�് േതാ�� ഏെത�ി�ം �തിയ 

ചാർ�കേളാ ഫീ�കേളാ അവതരി�ി��തിേനാ ഉ�അവകാശം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിലനിർ��.

E. പലിശ രഹിത േ�സ് കാലാവധി
 വ�ാപാരി സമർ�ി�� െ�യി�കൾ�് വിേധയമായി പലിശരഹിത െ�ഡി�് 

കാലയളവ് 20 �തൽ 50 ദിവസം വെരയാകാം. എ�ി��ാ�ം, കഴി� മാസെ� 
ബാലൻസ് �ർ�മായി �ിയർ െച�ി�ിെ��ിൽ, അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ ഏെത�ി�ം 
എടിഎ�ിൽ നി�് പണം എ��ി�െ��ിൽ ഇത് ബാധകമ�.

F.  ധനകാര� ചാർ�കൾ 
 കാർഡ് ഉടമ തെ� ബാലൻസ് �ർ�മായി അടേ��തിെ��് തീ�മാനി�ാൽ, 

ഇടപാ� തീയതി �തൽ വീ�ാ� ഇഎംഐ തവണക�ൾെ�െട എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, 
കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ പണ�ി�ം അവ തിരി�ട��� വെര മാസാ� 
പലിശ നിര�ിൽ ധനകാര� ചാർ�കൾ അടേ��ിവ�ം. 

  േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടയ് േ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ് െമ�ം േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ് െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

  ധനകാര� ചാർ�ക�െട നിലവിെല നിര�് ഇടപാ� തീയതി �തൽ �തിമാസം 3.50% 
[�തിവർഷം 42%] വെരയാണ്, ഇത് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് 
ലിമി�ഡ് (എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ) െ� വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ി� 
വിേധയ�മാണ്. ധനകാര� ചാർ�കൾ, അടയ് േ��താെണ�ിൽ, ബാധകമായ 
നി�തികൾ�് വിേധയമാണ്, കാർഡിെല �ടി�ിക �ർ�മായി അട���വെര 
കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് അത് െഡബി�് െച�െ��ം. കാർഡ് ഉടമ 
ബാലൻസ് േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ാതിരി�ാൻ 
തീ�മാനി�ാൽ എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, �െട കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ 
പണ�ി�ം അടയ് േ�� ധനകാര� ചാർ�ിെ� �റ� �ക ബാധകമായ 
നി�തികൾ �ടാെത 25 �പയായിരി�ം.

a.  �ൻ�ർ പണ�ിേ��� ധനകാര� ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തൽ പണമട�ൽ 
�ർ�മായി െച���വെര ബാധകമാണ്.

 ഉദാഹരണം 1 - കാർഡ് േ��് െമ�്  തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 15-ന് 
 2019 �ൺ 16 �ം 2019 �ൈല 15 �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാട്
1.  5000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ - 2019 �ൺ 20 ന്
2.  7000 �പ�െട പണം പിൻവലി�ൽ - 2019 �ൈല 10 ന്
 2019 �ൺ 15 െല േ��് െമ�ിൽ നി�് ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� ക��ക, 

എ�ിൽ ഇടപാ�ക�െട 12,000 �പ�ം 7,000 �പ ക�ാഷ് പിൻവലി�ലിന് ബാധകമായ 
നിര�ി�� 5 ദിവസെ� ധനകാര� ചാർ�ക�ം കാണി�� �ൈല 15 െല േ��്
 െമ�് കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ആഗ�് 5 അഥവാ േ��് െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക അടയ് േ����്. നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക�� ഏെതാ� േപയ് െമന് �ം, ആദ�ം നി��െട �ടി�ിക�� മിനിമം �ക 
{െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീ�ം ചാർ�ക�ം + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}, പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) എ� �മ�ിലായിരി�ം �ിയർ െച�ക എ�ത് ദയവായി ��ി�ക.  
പലിശ രഹിത �ടി�ിക ചി�റ ബാലൻസിന് െറ േകസിൽ ഒഴിെക, ഇതിൽ ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തലാണ് ഈടാ�ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ��െ� 
േ��് െമ�് തീയതി�തൽ ഈടാ�ം.

 േ��് െമ�് �ടി�ികയിൽ ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��് െമ�ിൽ 
നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം വരാതിരി�ക�ം േ��് െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് 
�ടി�ിക േപയ് െമന് റിന് െറ അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം 
െച�ാൽ, ഇ�രം ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്  2019 
 ജ�വരി 3 �ം 2019 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
1.  2019 ജ�വരി 5 ന് 10,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2.  2019 ജ�വരി 15 ന് 30,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ��കൾ
 2019 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 40,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. േ��്െമ�് �ടി�ികയിൽ 
ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��്െമ�ിൽ നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം 
വരാതിരി�ക�ം േ��്െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് �ടി�ിക േപയ്െമന് റിന് െറ 
അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം െച�ാൽ, ഇ�രം 
ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 എ�ാ മാസ�ം മിനിമം േപയ് െമ�് മാ�ം നട�ിയാൽ തിരി�ട� വർഷ�േളാളം 
നീ�നിൽ�ം, തത്ഫലമായി നി��െട �ടി�ിക ബാലൻസിന്  പലിശ 
അട�െകാ�ിരി�ക�ം െചേ��ിവ�ം.  ഉദാഹരണ�ിന്, 5,000 �പ�െട 
ഇടപാടിന് മിനിമം മാസാ� �ടി�ിക �ക (ഓേരാ മാസ�ം 200 �പ മിനിമം 
�കയായി�്) അട�ാൽ, െമാ�ം �ടി�ിക ��വനായി അട�തീരാൻ 44 മാസം വെര 
എ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 2-ന്
 2019 മാർ�് 3 �ം 2019 ഏ�ിൽ 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  2019 മാർ�് 5 ന് 500 �പ�െട വാർഷിക ഫീസ്
(2)  2019 മാർ�് 5 ന് 90 �പ�െട ബാധകമായ നി�തികൾ
(3)  2019 മാർ�് 15 ന് 6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2019 മാർ�് 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��് 

ക��ക, 6,590 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ഏ�ിൽ 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ഏ�ിൽ 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ മിനിമം അടയ് േ�� �ക 415 �പ, (െമാ�ം �ടി�ിക�െട 5%) + 
ബാധകമായ നി�തിക�ം 2019 ഏ�ിൽ 22 ന് അട��െവ�് ക��ക, െതാ��� 
ദശാംശ�ിേല�് കണ�ാ�ം, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. 

 ഫല�ദമായ നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആയി കണ�ാ�ക, ധനകാര� ചാർജ് 
കണ���ൽ ഇനി�റ�� രീതിയിൽ ആയിരി�ം:

 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 �പ
 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 90 �പ�െട ബാധകമായ 

നി�തിയിൽ: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 �പ
 38 ദിവസേ��� (മാർ�് 15 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 6000 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:  
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 �പ
 11 ദിവസേ��� (ഏ�ിൽ 22 �തൽ െമയ് 2 വെര) 6,175 �പ�െട ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 �പ
 ചാർ� െച� െമാ�ം പലിശ: 373.10 �പ
 2019 ഏ�ിൽ 3 �തൽ 2019 െമയ് 2 വെര കാർഡ് ഉടമ ഒ� ഇടപാ�ം നട��ിെ��് 

ക��ക, �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം 
ചാർ�ക�ം, ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം െമയ് 2 തീയതിയിെല േ��്
 െമ�ിൽ െമാ�ം �ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം. 

 േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടേ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടേ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ്െമന് �ം േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ്െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

 ഉദാഹരണം 4: കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2018 ഡിസംബർ 3-�ം 2019 ജ�വരി 2-�ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  2018 ഡിസംബർ 15 ന് 500 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2)  2018 ഡിസംബർ 20 ന് 600 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2018 ഡിസംബർ 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇ� എ� 

ക��ക, 1100 �പയെട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ജ�വരി 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം, െമാ�ം അടയ് േ�� �ക 1100 �പ. കാർഡ് ഉടമ 2019 ജ�വരി 22 
അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക 
�തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. 

 2019 ജ�വരി 22 ന് കാർഡ് ഉടമ 500 �പ�െട ഭാഗിക േപയ് െമ�് മാ�േമ 
നട��� എ� ക��ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. ഫല�ദമായ 
നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആെണ�് കണ�ാ�ി ധനകാര� ചാർജ് കണ���ൽ 
ഇ�റ�� �കാരമായിരി�ം 

 38 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 15 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 �പ
 33 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 20 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 �പ
 12 ദിവസേ��� (ജ�വരി 22 �തൽ െഫ�വരി 2 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ=52.93 �പ
 2019 െഫ�വരി 3-�ം 2019 മാർ�് 2- �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  652.93 �പ�െട ആരംഭ ബാലൻസ്-2019 െഫ�വരി 3-ന്
2)  1000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ-2019 െഫ�വരി 5-ന്
3)  3000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ- 2019 െഫ�വരി 15-ന് 
 2019 െഫ�വരി 2 െല േ��്െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് 652.93 �പ 

ആെണ�് ക��ക, കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ 
നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ ��വൻ േപയ് െമ�ം െഫ�വരി 15 ഓെട, അഥവാ േപയ് െമ�് െചേ�� 
അവസാന തീയതി��ിൽ െചയ് െത� ക��ക. 3.50% ഫല�ദമായ നിര�ായി 
കണ�ാ�ി, ധനകാര� ചാർജ് കണ����കൾ ഇനി�റ�� �കാരമായിരി�ം:

 12 ദിവസേ��് (െഫ�വരി 3 �തൽ െഫ�വരി 15 വെര) 652.93 ബാലസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ= 9.02 �പ
 �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം, 

ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം മാർ�് 2 തീയതിയിെല േ��്െമ�ിൽ െമാ�ം 
�ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം.

G. ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർ�കൾ
• േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക �ക�് ചാർ�ി�
• 500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 400 �പ
• 1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 750 �പ
• 10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 950 �പ
• 25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 1,100 �പ
• 50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ
 �ടർ�യായി ര�് ൈസ�ി�കളിൽ, അവസാന തീയതി��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക 

�ക (എംഎഡി) അട�ാതി��ാൽ ഒ� ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി  100 
�പ അധികം ഈടാ�ം.

 എംഎഡി �ിയറാ��ത് വെര ഓേരാ േപയ് െമന് റ് ൈസ�ിളി�ം ഈ ചാർജ് 
ഈടാ��ത് �ട�ം.

 ഉദാഹരണം 1- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി- എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2016 ജ�വരി 3 �ം 2016 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  5,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ- 2016 ജ�വരി 5 ന്
(2)  5,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ - 2016 ജ�വരി 15 ന്
 2016 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 10,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 
കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 
 2016 െഫ�വരി 22 നകം കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� മിനിമം �കേയാ അതിൽ 

��തേലാ േപയ് െമ�് െച��ിെ��ിൽ, 750 �പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 
10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� േപയ് െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് േ��്െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2 ന്. 2016 െഫ�വരി 3 
�ം 2016 മാർ�് 2 �ം നട� ഇടപാട്

1.  2000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൾ - 2016 െഫ�വരി 8 ന്
2.  2500 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ 2016 െഫ�വരി 19 ന് 
 2016 െഫ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 4500 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� മാർ�് 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 മാർ�് 22 അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 2016 മാർ�് 22 നകം കാർഡ് ഉടമ ഒ� േപയ്െമന് �ം നട�ിയി�ിെ��ിൽ, 750 
�പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� 
േപയ്െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് െസപ് �ംബർ 3-�ം ഒക് േടാബർ 2-�ം ഇടയിൽ
(1)  9400 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - െസപ്�ംബർ 5-ന്
 െസപ് �ംബർ 2-െല േ��് െമന് റിൽ നി�് �ൻകാല ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��ിൽ, 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� ഒക് േടാബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 9400 �പ െമാ�ം 
�ടി�ികയായി കാണി�ം. കാർഡ് ഉടമ ഈ �ടി�ിക�ായി ഒേ�ാബർ 22-ഓെട, 
അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം 
അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. 
കാർഡ് ഉടമ 9400 �പ�െട �ടി�ിക ഒക് േടാബർ 22-േനാ അതിന് �േ�ാ ��വനാ�ം 
അട��.

 ഇടപാട് നട�ത് ഒക് േടാബർ 3-�ം നവംബർ 2-�ം ഇടയിൽ 
(1)  5000 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 5-ന്
(2)  5000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� നവംബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 10,000 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് ��െ� ൈസ�ിളിൽ നട�ിയ 
ഇടപാടിന് വ�ാപാരിയിൽ നി�� 9400 �പ�െട ഒ� റീഫ�് നവംബർ 10-ന് 
ലഭി��. ഈ റീഫ�് �ക െമാ�ം �ടി�ിക �കയിൽ വകയി��ം. കാർഡ് ഉടമ 
�ടി�ിക�ായി നവംബർ 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. റീഫ�ിൽ നി�് ലഭി�� െ�ഡി�് �ക മിനിമം 
�ടി�ിക �കേയ�ാൾ ��തലായതിനാൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് താമസി�� േപയ്

 െമന് റ് ചാർജ് ഈടാ�ി�.
 ഉദാഹരണം 4- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് ജ�വരി 3-�ം െഫ�വരി 2-�ം ഇട�് 
(1)    4500 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ജ�വരി 5-ന്
(2)   6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ജ�വരി 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� െഫ�വരി 2-െല േ��് െമന് റ് 10,500 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ ൈസ�ിളിൽ ഈടാ�ിയ േപയ് െമന് റ് 
ഡിേസാണർ ഫീസിന് െഫ�വരി 10-ന് 500 �പ�െട ഒ� റീഫ�് ലഭി��. കാർഡ് 
ഉടമ �ടി�ിക�ായി െഫ�വരി 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. എസ് ബി ഐ കാർഡ് �ട�ിെവ� റിേവഴ് സലിൽ 
നി�് ഉളവാ�� െ�ഡി�് �ക, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�. കാർഡ് 
ഉടമ െഫ�വരി 22-േനാ അതി� �േ�ാ മിനിമം �ടി�ിക �കേയാ അതിലധികേമാ 
അട�ിെ��ിൽ, താമസി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി 950 �പ ഈടാ�ം. (10,000 
�പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര 950 �പ). 

H. ഓവർ ലിമി�് ഫീ�കൾ
 ഒ� േസവനസ��താ �ചനയായി, ഇേ�ണൽ േപാളിസി, ഇടപാ�മായി ബ�െ�� 

േയാഗ�ത, ഉപേഭാ� െ�ാൈഫൽ, ഉപേഭാ� സ�തം എ�ിവ�് വിേധയമായി, 
ഓവർലിമി�് ഇടപാ�കൾ�്  എസ്ബിഐ കാർഡ് അംഗീകാരം നൽകിേയ�ാം. 
�ടി�ിക�� �ക െ�ഡി�് പരിധി കവി��െവ�ിൽ, െ�ഡി�് പരിധി കവി�� 
ആദ� ഇടപാട് �ക�െട 2.5% അെ��ിൽ 600 �പ, ഇവയിൽ ഏതാേണാ ഉയർ�ത്, 
അത് ഈടാ��താണ്. എസ്ബിഐ കാർഡ് �മ�� ഏെത�ി�ം ഫീ�കേളാ 
നിര�കേളാ പലിശേയാ കാരണം െ�ഡി�് പരിധി കവി�� സാഹചര��ി�ം ഈ 
ഫീസ് ബാധകമായിരി�ം. ഓേരാ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�ം ഒ� തവണ മാ�േമ 
ഓവർലിമി�് ഫീസ് ഈടാ�. സ��ം െ�ഡി�് കാർഡിൽ ഓവർലിമി�് സൗകര�ം 
ഏർെ���ാൻ  കാർഡ് ഉടമ നൽ�� സ�തം, അേത അ�ൗ�ിന് കീഴി�� 
കാർഡ് ഉടമ�െട ൈകവശ�� എ�ാ െ�ഡി�് കാർ�കളി�ം �സ് �ത സൗകര�ം 
സ�യേമവ  ഏർെ���ം.

I. േപയ് െമ�് നിരസന ഫീ�കൾ
 ഒ� േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസിെ� കാര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് േപയ് െമ�് 

�ക�െട 2% േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസായി ഈടാ�ം, എ�ാൽ മിനിമം ചാർജ് 500 
�പയാണ് 
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J. മ�് ചാർ�കൾ:
• കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ ഫീസ്: 100/- �പ - 250/- �പ (Aurum കാർഡിന് 1,500/- �പ) 
• െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്: 100 �പ 
• വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ്: 3.5% (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ 

കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് മാ�ം) 
 വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഇ��ൻ �പയിേല�് മാ��തി� ഉപേയാഗി�� വിനിമയ 

നിര�് തീ�മാനി��ത് വിസ/മാ�ർകാർഡാണ്, സാഹചര�മ�സരി�്, എസ്ബിഐ 
കാർ�മായി ഇടപാട് തീർ�ാ�ിയ തീയതിയിൽ-അത് ഇടപാട് നട�ിയ അേത തീയതി 
ആയിരി�ണെമ�ി�- അവർ നിയ�ി�� വിനിമയ നിര�ിെന 
അടി�ാനമാ�ിയായിരി�ം ഇത്. വിസ/മാ�ർകാർഡ് പ�ി�, ഇ��ൻ �പയാ�ി 
മാ�ിയ �കയിൽ വിേദശ കറൻസി ഇടപാ� ഫീസ് ബാധകമാ�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, 
ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

• ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി പരിവർ�ന മാർ�്അപ് ഫീസ്: 3.50% (എലീ�്¬ & 
ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
മാ�ം) (1,000 �പയിൽ ��തേലാ അതിന് �ല�േമാ ആയ ഇടപാ�കൾ�് മാ�ം) 
അ�ാരാ� �ല�് ഇ��ൻ കറൻസിയിൽ നട�ിയ, അെ��ിൽ ഇ��യിൽ 
�ിതിെച�� എ�ാൽ വിേദശ�് രജി�ർ െച� വ�ാപാരികളിൽ നട�ിയ എ�ാ 
ഇടപാ�ക�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് 
കറൻസി കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

•  റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് 99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

• എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�ക�െട�ം േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് : 199 �പ

K.  ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ:
 ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ ഓഫർ ഉപേഭാ�ാവിെന മ�് ബാ�് െ�ഡി�് കാർ�ക�െട 

�ടി�ിക എസ്ബിഐ െ�ഡി�് കാർഡിേല�് �ാൻസ്ഫർ െച�ാ�ം ഒ�മിേ�ാ 
ഇഎംഐകളാേയാ തിരി�ട�ാ�ം അ�വദി��

2. *പരിധികൾ
 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ആ�രിക െ�ഡി�് മാനദ�ം 

അടി�ാനമാ�ിയാണ്  കാർഡ് ഉടമക�െട െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം 
നി�യി�ി��ത്  (ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം �ാഥമിക അ�ൗ�് ഉടമക�െട 
അേത പരിധി ആയിരി�ം). കാർഡ് െഡലിവറി സമയ�് ഈ പരിധികൾ കാർഡ് 
ഉടമെയ അറിയി��താണ്. െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം ഓേരാ േ��് െമ�ി�ം 
കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി�ം. സ് േ��് െമ�് �റെ��വി�ി� സമയ�് ലഭ�മായ െ�ഡി�് 
പരിധി (അതായത് ഉപേയാഗി�ാൻ ലഭ�മായ െ�ഡി�് പരിധി) േ��് െമ�ിെ� ഭാഗമായി 
നൽ��താണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച���ം ആ�രിക മാനദ��ൾ 
അടി�ാനമാ�ി കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�കേയാ �റ�കേയാ 
െച���മാണ്. െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ണെമ�് ആവശ��� െ�ഡി�് ഉടമകൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിേനാട് എ�തി ആവശ�െ��ക�ം വ�മാനം ��ാവി�� 
സാ��ിക േരഖകൾ നൽേക��മാണ്. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ തെ� 
�ർ�മായ വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�ം നൽകിയ �തിയ േരഖകൾ 
അടി�ാനമാ�ി�ം കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ിേയ�ാം.

3. *ബി�ിം�ം േ��് െമ�ം
a) ഈ കാലയളവിൽ കാർഡ് സജീവമാെണ�ിൽ, അവസാന േ��് െമ�ി� േശഷം 

കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച� േപയ് െമ�ക�ം കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച� ഇടപാ�ക�ം കാണി�� ഒ� �തിമാസ േ��്
 െമ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമ�് അയ�ം. 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ�കിൽ േരഖകളി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് 
കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഇടപാ�ക�െട ഒ� േ��് െമ�് അയ�കേയാ �ൻ��ി 
നി�യി� തീയതിയിൽ േരഖയി�� ഇെമയിൽ ഐഡിയിേല�് ഇെമയിൽ വഴി സ് േ��്
 െമ�് അയ�കേയാ െച�ം.  

b) െ�ഡി�് കാർഡ് സ് കാർഡ് ഉടമ�് ഒ� റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് സൗകര�ം നൽ��. 
സ് േ��് െമ�ിൽ �ി� െച� അടയ് േ�� മിനിമം �ക മാ�ം അട�ാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
തിരെ���ാം. േ��് െമ�ിൽ തെ� �ി� െച�ി�� അടയ് േ�� തീയതി�കം 
ഇ�രം േപയ് െമ�് നടേ���മാണ്. ബാലൻ�ടി�ിക �ടർ�� 

 േ��്െമന് �കളിേല�് �േ�ാ� െകാ�േപാകാ��താണ്. െമാ�ം അടയ് േ�� 
�കേയാ അടയ് േ�� മിനിമം �ക�്  �കളി�� �ക�െട എ� ഭാഗേമാ അട�ാൻ 
കാർഡ് ഉടമ�് തിരെ���ാ���മാണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധിയിൽ 
കവി� �ടി�ികേയാെടാ�ം, ��െ� േ��് െമ�കളിൽ അട�ാ� മിനിമം �ക 
കാർഡ് ഉടമ�െട നിലവിെല അടയ് േ�� മിനിമം �കയിേല�് േചർ�ം.

 െമാ�ം അടയ് േ�� �ക�െട 5 ശതമാനേമാ 200 �പേയാ ആയിരി�ം (ഏതാേണാ 
വ�ത്) അടയ് േ�� മിനിമം �ക, �ടാെത ബാധകമായ നി�തിക�ം ഇഎംഐ�ം 
(ഇഎംഐ ഉ� ഉൽ����െട കാര��ിൽ മാ�ം). ക�ാഷ് പരിധിേയാ െ�ഡി�് 
പരിധിേയാ അധികമായാൽ ഓവർ ലിമി�് (ഒവിഎൽ) �ക എംഎഡി (അടയ് േ�� 
മിനിമം �ക) യിൽ ഉൾെ����താണ്. പഴയ േ��് െമ�കളിെല ഏെത�ി�ം 
അട�ാ� മിനിമം �ക ഉെ��ിൽ അ�ം അടയ് േ�� മിനിമം �കയിൽ 
ഉൾെ����താണ്. 

c) കാർഡ് �ടി�ികയിേല�് നട�ിയ േപയ് െമ�കൾ ലഭി�തായി �ടർ�� േ��്
 െമ�കളിൽ കാണി��താണ്. ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് സംബ�ിേ�ാ 
നി�തിക�മായി ബ�െ��� മേ�െത�ി�ം കാര�ം സംബ�ിേ�ാ ഉ� എ� 
തർ��ം േ��് െമ�് �റെ��വി�� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ൾ�കം െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇഷ� െച�വെര അറിയി�ിരിേ��താണ്

d) കാർഡ് ഉടമ�െട കാർഡ് �ടി�ിക�് ലഭി�� േപയ് െമന് �കൾ വകയി���ത്, 
�ടി�ിക�� മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 
ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് 

അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ 
ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് 
എ� �മ�ിലാണ്. 

 ആവശ�മായ ജിഎസ്ടി കം�യിൻ�കൾ എ��ാൻ െ�ഡി�് ഇഷ� െച�വെര 
�ാ�മാ��തിന് �ത��ം കാേലാചിത�മായ വിവര�ൾ നൽകാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
ഉ�രവാദി���്, ഇത് െ�ഡി�് കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ നിർമി� സൈ�ക�െട 
ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് എ��ാൻ കാർഡ് ഉടമെയ �ാ�മാ�ം. കാർഡ് ഉടമ 
നൽ�� െത�ായ വിവരം �ലം അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ�െട ഭാഗ� നി�� 
ഏെത�ി�ം ���ികേളാ വീ�കേളാ �ലം കാർഡ് ഉടമ�് ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് 
ന�മാ�കേയാ അെ��ിൽ ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് ലഭി��തിന് കാലതാമസം 
വരികേയാ െച�ാൽ കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ ഉ�രവാദിയായിരി�ി�.

e) താെഴ െകാ�� ഏത് രീതിയി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ിേല�� േപയ് െമ�കൾ 
ആകാ��താണ്:

 www.sbicard.com േല�് േലാഗിൻ െച�ക�ം െന�് ബാ�ിങ് അെ��ിൽ നി��െട 
എസ്ബിഐ എടിഎം കം െഡബി�് കാർഡ് �േഖന േപയ്െമ�് നട�ാൻ േപയ് െന�് 
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി��തി�െട.

 േ��് െമ�ിെ� പിറകിൽ നൽകിയിരി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് െചേ�ാ 
�ാഫ്േ�ാ അയ��ത് വഴി.  

 നി��െട നഗര�ി��േതാ േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട ഏെത�ി�ം നി�� 
�ാ�ി��േതാ ആയ എസ്ബിഐ കാർഡ് േ�ാ�് േബാക് സിൽ െചേ�ാ �ാഫ്േ�ാ 
ഇ��ത് വഴി.

 െച�്/�ാഫ്�് "എസ്ബിഐ കാർഡ്  ന�ർ xxxxxxxxxxxxxxxx" േല�് 
അട�ാനാ��തായിരി�ണം.

 എൻഎസിഎ�് (NACH): ചില തിരെ��� നഗര�ളിൽ നാഷണൽ ഓേ�ാമാ�ഡ് 
�ിയറിംഗ് ഹൗസ് (എൻഎസിഎ�്) വഴി േപയ് െമ�കൾ നട�ാ��താണ്.

f) ബിൽ �ടി�ിക�െട േപയ്െമ�കൾ നട��തിന് വിവിധ രീതികൾ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  വാ�ാനം െച��. അവ �തിമാസ േ��് െമ�ിെ� പിൻഭാഗ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  െവബ് ൈസ�ി�ം വിവരി�ി��്.

 കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് ൈക��� ഏത് �ൻ�ർ �ക�ം ഭാവിയിെല 
െചലവഴി��കളിേല�� �ൻ�ർ �കയായി കണ�ാ��താണ്. അത് ഏെത�ി�ം 
ചാർ�കൾ/ഫീ�കൾ�ായി വകയി���ത�.

g) ബി�ിംഗ് തർ��ൾ: ഇടപാ� തീയതി�െട 25 ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമ 
െപാ��േ��കൾ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി�ക�ം അത് ശരിയാണ് 

j)  ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം റിേവഴ് സ് െച��ത് ഉൾെ�െട��, SBI കാർഡ് ആരംഭി�� 
റിേവഴ് സ�കൾ, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�, അത് ഇേ�ാഴെ� 
ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�� െ�ഡി�ായി പരിഗണി�ം.

 �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� തീയതികള�ില്  �ാബല��ിലായ റീഫ�് 
െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് ഉളവാ�� ഏെതാ� 
െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് നടേ�� തീയതി�് 
��് െ�ഡി�് െച�കയാെണ�ിൽ, ആ �ക േപയ് െമന് റായി പരിഗണി�ം.

 നിലവിെല ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� ഇടപാ�ക�െട �ാബല��ി�� 
തീയതിയി�� റീഫ�് െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് 
ഉളവാ�� ഏെതാ� െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് 
നടേ�� തീയതി�് ��ാണ് െ�ഡി�് െചയ് തെത�ിൽ േപാ�ം ആ �ക േപയ് െമന്
 റായി പരിഗണി�ി�.

k) എസ്എംഎ & എൻപിഎ
•  �േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ'): 
 െറ�േല�റി ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിെ� ഭാഗമായി, ഒ� ഉപ-അസ�് വിഭാഗം 

��ി�് അ�ൗ�ിെല �ാരംഭ സ�ർ�ം തിരി�റിേയ� ആവശ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡിന് ഉ�്, താെഴ�� പ�ികയിൽ നൽകിയിരി��ത് �കാരം ��് 
ഉപവിഭാഗ�ൾെ�ാ�ം '�േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ') ആണ് ഈ 
ഉപ-അസ�് വിഭാഗം. െ�ഡി�് കാർ�കൾ "റിേവാൾവിംഗ് സൗകര��ൾ ഒഴിെക�� 
വായ്പകൾ" ആയി കണ�ാ��.

   

െഡബി�് െച� പണം നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ SBI കാർഡ് തിരി�് 
നൽ��ിെ��ിൽ ബാധകമായ േക�കളിൽ, പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ സംബ�ി�് 
കാർഡ് െന�് വർ�കളിൽ നി�് ലഭി�� അ�രം �ിരീകരണ�ിന്
 െറ/വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ, േമൽ�റ� സർ�ലറിെല വ�വ�കൾ 
�കാരം ഉപേഭാ�ാവിന് ന�പരിഹാരം നൽ��തായിരി�ം.

4. *  തിരി�ടവിൽ വ��� വീ�
 തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയാൽ, കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഏ� �ടി�ിക�ം 

തീർ�ാ��തിന് േവ�ി തപാൽ, ഫാക് സ്, െടലേഫാൺ, ഇെമയിൽ, എസ്എംഎസ്, 
�ടാെത/അെ��ിൽ ഓർ�െ���ാ�ം �ടർനടപടികെള��ാ�ം �ടി�ിക 
പിരിെ���ാ�ം ��ാം ക�ിെയ നിേയാഗി�ക എ�ീ മാർ��ളി�െട കാർഡ് 
ഉടമ�് കാലാകാല�ളിൽ �ടി�ിക അട�വാൻ ഓർ�െ����കൾ 
അയ��താണ്. അ�െന നിേയാഗി�െ��� ഏെതാ� ��ാം ക�ി�ം കടംപിരിവ് 
സംബ�ി� എ�ാ െപ�മാ�����ം �ർ�മായി പാലി�ിരിേ��താണ്.

 ആർബിഐ യിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് രജിസ് േ�ഷൻ കര�മാ�ിയി���ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ� അംഗമായിരി�ക�ം െച�� ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� വീ� �ാ�സ് 
റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��്, കാർഡ് ഉടമ�് ഞ�ൾ േനാ�ീസ് നൽ��താണ്. ഒ� 
കാർഡ് ഉടമ തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയതായി റിേ�ാർ�് െച�െ��തിന് േശഷം തെ� 
�ടി�ികകൾ തീർ�കയാെണ�ിൽ, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നിയിൽ നി�ം �ടി�ിക�ാരൻ �ാ�സ് പിൻവലി��താണ് 
എ� കാര��ം ��ി�ക. ഇ�രം മാ��ൾ ഉപേഭാ�ാവിെ� െ�ഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ 
�തിഫലി�ാൻ 45-60 ദിവസ�ൾ എ�േ��ം.

 െ�ഡി�് കാർഡ് സൗകര��െള നിയ�ി�� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം 
സ�ിെമ�റി/ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം ബാധകമായിരി�ം. 

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, കാർഡ് ഉടമ�െട ഡാ� ഓേരാ മാസ�ം നിർ�ി� 
േഫാർമാ�ിൽ ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് സമർ�ി��. സമർ�ി�� 
ഡാ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി 30 ദിവസ�ി��ിൽ അവ�െട 
െസർവറിേല�് അപ് േലാഡ്  െച��താണ്.

 കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� െമാ�ം �ടി�ിക, �ാബല��ി���ം എ�ാൽ കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ ഇനി�ം ചാർജ് െച�ാ��മായ ചാർ�കൾ ഉൾെ�െട, �ാഥമിക 
കാർഡ് ഉടമ പാ�രാ�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�ാൽ െപെ��് അടയ്
 േ��താ���ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് �ർ�മായി അടയ് േ���മാണ്, 
അേതാെടാ�ം കാർഡ് അ�ൗ�് ഉടൻതെ� റ�ാ�െ����മാണ്. �ാഥമിക കാർഡ് 

ഉടമ�െട സ��ിൽ നി�ായിരി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ി�� �ടി�ിക തീർ�വാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ എ�ാ െചല�കൾ�ം, ലീഗൽ ഫീ�ം ഈ �ടി�ിക 
തിരി�പിടി�വാൻ വ� െചല�ക�ം അട�ം, ഉപേയാഗിേ��ത്. �ടി�ിക അടവ് 
തീർ�ാകാ�ിടേ�ാളം, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് നിലവി�� നിര�് െവ�് 
ധനകാര� ചാർജ് ഈടാ��ത് �ടരാൻ അവകാശ��ായിരി�ം.

5. കാർഡ് ഉടമ�ത അവസാനി�ി��ം റ�ാ��ം
a) എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് എ�തി അറിയി�ിേ�ാ, എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് 

ൈലനിൽ വിളിേ�ാ, ഒ�ം കാർഡ്(കൾ) േകാേണാ�േകാൺ �റി�് കാർഡ് ഉടമ�് ഏ� 
സമയ�ം കരാർ അവസാനി�ി�ാ��താണ്. ആഡ് ഓൺ കാർ�കൾ ഉൾെ�െട 
എ�ാ കാർ�ക�ം എ�� അേപ� െകാ��് അവസാനി�ി�ാ��താണ്. 
സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ ഒ� കാർഡ് ഉടമ�് െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ് ഉെ��ിൽ, അ�രം െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �ക�െട �ല� �ല�ം 
സ�യേമവ േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, �ടാെത മെ��ാ 
�ടി�ികകൾ�െമാ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്. കാർഡ് 
അ�ൗ�ിേല�� എ�ാ �ടി�ിക�ം അട�കഴി�ാൽ അവസാനി�ി�ൽ 
�ാബല��ിൽ വ�ം. വാർഷിക, േച��തി��, ���ൽ ഫീ�കൾ 
ആ�പാതികാടി�ാന�ിൽ തിരി�് നൽ��ത�.

 ഉദാഹരണം - സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാ�� െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ്: -1000

 സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ, -1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് ബാലൻസ് 
സ�യേമവ 250 �പ�െട േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, അതായത് 
1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �കൾ   X ഓേരാ റിവാർഡ് േപായിന് റി�ം 0.25 �പ 
(ഈ പരിവർ�ന �ല�ം വ�ത�� കാർഡ് വാരിയന് �കൾ�് വ�ത�ാസെ�ടാം). ഈ �ക 
കാർ ഡ് ഉടമാ  അ�ൗ�ിൽ നി�് ഈടാ�ം, �ടാെത മെ��ാ �ടി�ികകൾ �െമാ�ം 
കാർ ഡ്  ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്.

 കാർഡ് ഉടമ�് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�ാൻ ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ 
എ�താ��താണ് - closurerequest@sbicard.com

b)   ബിസിനസ് അെ��ിൽ �ര�ാ കാരണ�ൾ �ടാെത/അെ��ിൽ നിയമനിർവഹണ 
ഏജൻസി �ടാെത/അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം സർ�ാർ അേതാറി�ി�െട അഭ�ർ�ന 
�കാരം �ടാെത/അെ��ിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ി�ം അതിെ� 
ഉപേഭാ�ാവി�ം ബാധകമാ�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം കീഴിൽ 
അനിവാര�മാെണ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ന�ായമാ�ം വിശ�സി��െവ�ിൽ 
കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�ിെ� ഉപേയാഗം ഏ� സമയ�ം �ൻ��ി അറിയി�ാെത 

തെ� എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിയ�ി�കേയാ അവസാനി�ി�കേയാ 
താൽ�ാലികമായി നിർ�കേയാ െച�ാം.

 കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� േപയ് െമ�ിൽ വീ� വ��കേയാ നീ�ിയ െ�ഡി�് പരിധി 
കവി�കേയാ െച�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െ�ഡി�് കാർഡിെല സൗകര�ം 
താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ാനാ�ം. കരാർ അവസാനി�തി� േശഷേമാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ിരി�� സമയേ�ാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗി��ത്.  

c) ഇ�രം ഒ� സാഹചര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ (എെത�ി�ം തിരി�ട� വീ�േ�ാ നിയമം 
അ�ശാസി�� േനാ�ീസിേനാ വിേധയമായി) ഉടൻ തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അ�ൗ�ിെല െമാ�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് അടയ്
 േ����്. എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ�വെര അ�ൗ�ിൽ ചാർ� െച�ാ� �കക�ം 
ഉൾെ�െട ഈ കരാറിന് കീഴിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അടയ് േ�� എ�ാ 
�കക�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഇ�ര�ിൽ അടയ് േ�� എ�ാ �കക�ം കാർഡ് ഉടമ 
അട��� വെര കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�തായി പരിഗണി�ി�.

d) െ�ഡി�് കാർഡ് ഒ� വർഷ�ിേലെറയായി ഉപേയാഗി�ി�ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമെയ 
അറിയി� േശഷം കാർഡ് േ�ാസ് െച��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 30 
ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് മ�പടി ലഭി��ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ 
എ�ാ �ടി�ികക�ം അട�േ�ാൾ കാർഡ് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച��തായിരി�ം.

6.  കാർഡ് ന�ം/േമാഷണം/��പേയാഗം
a) �ാഥമിക െ�ഡി�് കാർേഡാ ഏെത�ി�ം അധിക െ�ഡി�് കാർേഡാ എവിെട 

െവെ��് അറിയാെത വരികേയാ, ന�െ��കേയാ, േമാ�ി�െ��കേയാ 
വി�തമാ�െ��കേയാ യഥാസമയം ലഭി�ാതിരി�കേയാ കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�മതിയി�ാെത െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��െവ�് സംശയി�കേയാ 
െച�ാൽ കാർഡ് ഉടമ എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലനിൽ എ��ം േവഗം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന ബ�െ�ടണം. ഒ� കാർഡ് ന�െ��തായി റിേ�ാർ�് 
െച� േശഷം കാർഡ് ഉടമ അത് കെ��ിയാൽ അത് ഒ� സാഹചര��ി�ം 
ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�. മാ�മ�, കാർഡ് ഉടമ ആ കാർഡ് േകാേണാട് േകാൺ 
പ�തിയായി �റി�ക�ം േവണം.  

· ഐവിആർ വഴിേയാ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ായ www.sbicard.com �േഖനേയാ 
എസ്എംഎസ് േസവന�ി�െടേയാ കാർഡ് ഉടമ�് തൽ�ണം കാർഡ് േ�ാ�് 
െച�ാനാ�ം.

· നി��െട ന�െ��/േമാ�ി�െ�� കാർഡ് എസ്എംഎസ് വഴി േ�ാ�് െച�ാൻ 
നി��െട രജി�ർ െച� െമാൈബൽ ന�റിൽ നി�് 5676791 േല�് BLOCK XXXX 

എ�് എസ്എംഎസ് െച�ക. (XXXX = നി��െട കാർഡ് ന�റിെ� അവസാന 4 
അ��ൾ). നി�ൾ അഭ�ർ�ന നട�ി 5 മി��ി��ിൽ നി�ൾ�് ഒ� 
�ിരീകരണ എസ്എംഎസ് ലഭി��ിെ��ിൽ കാർഡ് േ�ാ�െച�െ��തായി 
പരിഗണി��ത്. നി��െട കാർഡ് െപെ��് േ�ാ� െച��തി�ം ��പേയാഗം 
ഒഴിവാ��തി�ം െഹൽപ് ൈലനിൽ വിളി�ക.

 നഷ് ടെ��ത്/േമാഷണം/അനധി�ത ഇടപാ�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ്
 �് ഈ സമർ�ിത െഹൽ�് ൈലൻ ന�റിൽ ബ�െ�ടാം -18605003000.

 നഷ് ടെ�� കാർഡ് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ് �് ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ 
ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ് – lostcard@sbicard.com

b) കാർഡ് ന�ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��് കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ നട�ിയ ഏെത�ി�ം ഇടപാ�ക�െട കാര��ിൽ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് ബാധ�തേയാ ഉ�രവാദിത�േമാ ഉ�ായിരി��ത�, 
കാർഡ് ഉടമ ഇതിന് പരി�ർ�മാ�ം ബാധ��നായിരി�ം. കാർഡ് ന�േമാ 
േമാഷണേമാ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി��േതാ� �െട കാർഡ് ഉടമ 
െ�ഡി�് കാർഡ്(കൾ) േമാ�ി�െ��ാൽ അത് േപാലീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ക�ം എഫ്
 ഐആർ സമർ�ി�ക�ം േവണം. കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ഒ� അധിക 
കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ആെര�ി�ം കാർേഡാ പിേ�ാ കര�മാ�ി 
��പേയാഗം െച�ാൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. 

c) ഉപേഭാ� പരിര�- അനധി�ത ഇലേ�ാണിക് ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കളിൽ 
ഉപേഭാ�ാ��െട ബാധ�ത പരിമിതിെ���ൽ സംബ�ി� 2017 �ൈല 06-െല 
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��(ആർബിഐ) ഉ�രവ് �കാരം, അനധി�ത െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ�� ഉപേഭാ� പരിര� ഉറ�ാ��തിന് ഒ� നയം 
�പകൽപന െച�ി��്. "ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാര നയം" എ�തിന് കീഴിൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ ഇത് അപ് േഡ�്  െച�ി��്. 
ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� സമീപന�ിെല �താര�ത, ന�ായ��ത എ�ീ തത��െള 
അടി�ാനമാ�ി��താണ് ഈ നയം

d) കാർഡ് ഉടമ വ�നാപരമായി �വർ�ി�ി�െ��ിൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് 
ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. വിേവക�ർ�മായ �� നൽകാെതയാണ് കാർഡ് ഉടമ 
�വർ�ി��െത�ിൽ, സംഭവി� എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ�് 
ബാധ�ത��ാേയ�ം. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ വ��മാ�ിയി�� �ര�ാ 
മാനദ��ൾ പി�ടരാൻ കാർഡ് ഉടമ പരാജയെ��ാൽ ഇത് ബാധകമാേയ�ാം. 

e) കാർഡ് ഉടമേയാേടാ ഏെത�ി�ം അധിക കാർഡ് ഉടമേയാേടാ അേന�ഷി�ാെത തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, ഒ� കാർഡിെ�േയാ പി�ിെ�േയാ ന�ം, േമാഷണം, 

��പേയാഗം എ�ിവെയ �റി�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ �സ�െമ�് ക��� 
ഏെതാ� വിവര�ം േപാലീസിേനാ മ�് �സ� അധികാരികൾേ�ാ നൽകിേയ�ാം.  

f) നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെല െമാൈബൽ ന�ർ ഉൾെ�െട�� 
ബ�െ�ടാ�� വിവര�ളിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ സി��ിെല നി��െട 
�തിയ�ം ����മായ ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ളിൽ �ചി�ി�ിരി�ണം. 
നി��െട െമാൈബൽ ന�ർ അട��� നിലവിെല ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ 
ഞ��െട േരഖകളിൽ അപ് േഡ�് െച�ണെമ�് �പാർശ െച��.

g) ''എസ്ബിഐ കാർഡ്  ചില കാർ�കളിൽ േകാം�ിെമ�റി ന�െ��/േമാ�ി�െ�� 
കാർഡ് ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് 
ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�േഡാ അെ��ിൽ കാലാകാല�ളിൽ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  തീ�മാനി�� ഏെത�ി�ം ഇൻ�റൻസ് ക�നിേയാ ആകാം പറയെ�� 
ഇൻ�റൻസ് നൽ��ത്. ഇ�ാര��ി�� ഏത് െ�യിം തീർ�ാ�ലി�ം 
ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ഉ�രവാദിയായിരി�ം, 
െ�യിം തീർ�ാ�ൽ കാരണമായി ഉയർ� ഒ� തർ��ി�ം എസ്ബിഐ കാർഡ്
 ഉ�രവാദിേയ ആയിരി�ി�. ഇൻ�റൻസ് നിബ�നക�ം വ�വ�ക�മായി 
ബ�െ�� ��തൽ വിവര�ൾ�് െവൽകം കി�ിെല േ�ാഷർ പരിേശാധി�ാേനാ 
www.sbicard.com റഫർ െച�ാേനാ നിർേദശി��.''

(h) ചില െ�ഡി�് കാർ�കളിൽ എസ്ബിഐ കാർഡ് േകാം�ിെമന് ററി എയർ ആ�ിഡന് റ് 
/ വ��ിഗത അപകട ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ��ത ഇൻ�റൻസ് 
ഒ� ��ാം ക�ി ഇൻ�റൻസ് ക�നിയാണ് നൽ��ത്. ഇ�മായി ബ�െ�� ഏത് 
െ�യിം െസ�ിൽെമന് റി��� ഉ�രവാദി���ം ��ത ക�ി�ാണ്. െ�യിം 
െസ�ിൽെമന് റ് �ലം ഉ�ാ�� ഒ� തർ��ൾ�ം എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ഉ�രവാദിയായിരി�ി�. എസ്ബിഐ കാർഡിന്, ഇൻ�റൻസ് ഇഷ� െച�� 
ക�ിെയ �ൻ��ി അറിയി�് നൽകാെത മാ�ാ��താണ്.

 ഇേ�ാ�� ഇൻ�റൻസ് ക�നി: ഒറിെയൻ്റൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ്.
7. െവളിെ���ൽ
 ഇ��ൻ ധനകാര� വ�വ��െട �വർ�ന�മത�ം �ിരത�ം 

െമ�െ����തിനാ�� ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിെ��ം റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് 
ഇ���െട�ം (ആർബിഐ) ഒ� സംരംഭമാണ് െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി. 
ബാ�ക�ം ധനകാര� �ാപന��ം ത�ിൽ വിവര�ൾ ൈകമാ��തിന് 
ഫല�ദമായ ഒ� സംവിധാനം �ദാനം െച�ാ�ം അ�വഴി വിവിധ �ാപന�ളിൽ 
നി�് മിക� െ�ഡി�് വ�വ�കൾ േനടാൻ കാർഡ് ഉടമകെള �ാ�രാ�ാ��� 
റിസർവ് ബാ�ിെ� �മ��െട ഭാഗമായാണിത്.

 ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് (ആർബിഐയിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് 
രജിസ് േ�ഷൻ േനടിയി��ത്) കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��. 

 കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� േരഖക�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 45-60 ദിവസ�ൾ��ിൽ ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻേഫാർേമഷൻ ക�നി�് നൽ�ം.

 ഒ� തർ���ായാൽ കാർഡ് ഉടമെയ �ടി�ിക�ാരനായി റിേ�ാർ�് െച��തി� 
��് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടികളിൽ ഉചിതമായ േഭദഗതികൾ 
വ��ം. എ�ി��ാ�ം ഇ�രം െവളിെ���ൽ/വിവരം �സി�െ���ൽ 
ഇ�െന ഉയർ�വ� തർ��ൾ അേന�ഷി�ാ�ം തീർ�ാ�ാ�ം ലഭി�� 
സമയെ� ആ�യി�ിരി�െമ��ം ��ിേ��താണ്. 

 കാർഡ് അ�ൗ�ക�െട ശരിയായ �വർ�നം, �ിരീകരണം, മ� അഡ്മിനിസ്
 േ��ീവ് േസവന�ൾ എ�ിവ�ായി ധനകാര� �ാപനം, െതാഴി�ടമ, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�മായി കരാറിേലർെ��ിരി�� ��ാം ക�ികൾ 
എ�ിവർ�് േപയ് െമ�ിെല വീ� ഉൾെ�െട�� കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��.

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� അെ��ിൽ അതിെ� ��് ക�നികൾ, സബ്
 സിഡിയറികൾ, അഫിലിേയ�കൾ �ടാെത/അെ��ിൽ അേസാസിേയ�കൾ 
എ�ിവ�െട വിവിധ ഉൽ����ം േസവന��ം വിപണനം െച��തി�ം വാ�ാനം 
െച��തി�മായി എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ഏെത�ി�ം േപര�്, സബ്
 സിഡിയറി, അഫിലിേയ�്  അെ��ിൽ അേസാസിേയ�് എ�ിവ�മാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിേ��ാം.

 എസ്ബിഐ കാർഡിെ� ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്.

�ധാന െറ�േല�റി വിവര�ൾ  
- ഇ��യി�ം വിേദശ�ം ഉപേയാഗി��തിന് കാർഡ് സാ�വാണ്. എ�ി��ാ�ം, 

േന�ാളി�ം ��ാനി�ം വിേദശ കറൻസി ഇടപാ�കൾ നട��തിന് ഇത് 
സാ�ത��ത�.

- ഇ���് �റ�് ഇടപാട് നട��തി�� കാർഡിെ� ഉപേയാഗം ആർബിഐ�െട 
എക് സ് േച�് കൺേ�ാൾ െറ�േലഷൻ�ം േഫാറിൻ എക് സ് േച�് മാേനജ് െമ�് 
ആ�്, 1999-ഉം ഉൾെ�െട�� ബാധകമായ നിയമ�ൾ �്അ��തമായിരി�ണം. 
ഇ�ർെന�്േ�ഡിംഗ് േപാർ��കളി�െട�� വിേദശനാണ� വ�ാപാരം അ�വദനീയമ�.  
എെ��ി�ം ലംഘന�ൾ ഉ�ാ�കേയാ ഇവ പാലി��തിൽ പരാജയെ��കേയാ 

െച�ാൽ, ശി�ാനടപടികൾ�് നി�ൾ വിേധയരാകാം. നി��െട വിേദശ വിനിമയ 
അർഹതെയ സംബ�ി�് നി��െട അംഗീ�ത ഡീല�മായി (എഡി) ബ�െ��ക.

- െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് എെ��ി�ം െ�ഡി�് ബാലൻസ് 
ഉെ��ിൽ, ഈ െ�ഡി�് ബാലൻസ് നി�ൾ�് തിരി� തരാൻ എസ്ബിഐ കാർഡിന്
  അവകാശ��്.

- വിേദശ �ാപന�ളിൽ നിേ�പം നട�കേയാ വിേദശ �ാപന�ൾ 
�ാപി�കേയാ േപാ�� �ലധന അ�ൗ�് ഇടപാ�കൾ�ായി പണമട�ാൻ/േപയ്
 െമ�കൾ നട�ാൻ ദയവായി െ�ഡി�് കാർ�കൾ ഉപേയാഗി��ത്. കാരണം, 
റിസർവ് ബാ�ിെ� മാ�ർ നിർേദശം - വിേദശെ� സം�� 
സംരംഭ�ിെല/�ർ�മാ�ം ഉടമ�തയി�� സബ് സിഡിയറിെല താമസ�ാ�െട 
േനരി�� നിേ�പം എ�തി� കീഴിൽ ഇ�രം ധനനിേ�പ മാർഗം അ�വദനീയമ�.

- ആർബിഐ മാ�ർ സർ�ലർ-താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� 
പലവക പണമട��കൾ സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ അ�സരി�്, േലാ�റി 
ടി��കൾ, ബഹിഷ് �ത/നിേരാധിത മാസികകൾ, �ട�ിയ നിേരാധിത ഇന�ൾ 
വാ��തി�ം �താ��ളിൽ പെ���ൽ, േകാൾ-ബാ�് േസവന�ൾ�് 
പണമട�ൽ േപാെല��വ�ം െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��ത് 
നിേരാധി�ിരി��. കാരണം അ�രം ഇന�ൾ�ായി/�വർ�ന�ൾ�ായി 
വിേദശനാണ�ം പിൻവലി��ത് അ�വദനീയമ�. ��തൽ വിവര�ൾ�ായി 
താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� പലവക പണമട��കൾ 
സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ പരിേശാധി�ക.



 എസ്എംഎ�െട �ാസിഫിേ�ഷൻ സംബ�ി� ഉദാഹരണം:
 ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, �ടാെത ഈ തീയതി�് ��് 'അടേ�� �റ� �ക 
('എംഎഡി') ലഭി�ി�മിെ��ിൽ, അവസാന തീയതി�് േശഷം, അ�ൗ�ിെന എസ്എംഎ – 0 
ആയി പരാമർശി�ം.
പിഡിഡിയിൽ നി�് 30 ദിവസ�ിന�റം അതായത് 2021 ഏ�ിൽ 30-ന് അ�റം 
അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ-1 ആയി ടാഗ് 
െച�െ��ം.
സമാനമായി, പിഡിഡിയിൽ നി�് 60 ദിവസ�ിന�റം, അതായത് 2021 െമയ് 30-ന് 
അ�റം, അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ - 2 
ആയി ടാഗ് െച�െ��ം.

• നി�ിയ ആ�ി ('എൻപിഎ'):
 േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി���േപാെല അടേ�� മിനിമം �ക, േ��് െമ�ിൽ 

�ചി�ി�ിരി�� പിഡിഡിയിൽ നി�് െതാ�റ് (90) ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�മായി 
അട�ിെ��ിൽ, ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് നിഷ് �ിയ അസ�് ('എൻപിഎ') ആയി 
പരിഗണി�ം.
�ടാെത, ഒ� െസ�ിൽെമ�് അെ��ിൽ �നർ�പീകരണ �മീകരണം 
�േയാജനെ���ിയി�� ഏെതാ� അ�ൗ�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം. പലിശ 
�ടി�ിക�ം �ത�ം ��വനായി അടയ് ���വെര ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി 
തരംതിരി�ത് �ട�ം. െസ�ിൽെമ�ം �നർ�പീകരി� അ�ൗ�ക�ം ഒ� 
നവീകരണ�ിന് േയാഗ�മ�. അവസാനമായി, ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് 
എസ്ബിഐ കാർഡിെല എൻപിഎ എ�് ടാഗ് െച� ഒ� െ�ഡി�് കാർെഡ�ി�ം 
ഉെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെ� എ�ാ കാർ�ക�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം.

  ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി തരംതിരി��തി�� ഉദാഹരണം:
  ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി�� �കാര�� അടേ�� 
�റ� �ക പിഡിഡിയിൽ നി�് 90 ദിവസ�ി��ിൽ അതായത് 2021 �ൺ 
29-��ിൽ ഉപേഭാ�ാവ് �ർ�മാ�ം അട�ി�മിെ��ിൽ, വായ്പ നൽ��വർ 
െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി കണ�ാ�ം.

l)  േടൺ എറൗ�് ൈടം (TAT) ഏകീകരി��ം അംഗീ�ത േപയ് െമന് റ് സംവിധാന�ൾ 
�േഖന�� പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ�� ഉപേഭാ� ന�പരിഹാര�ം സംബ�ി� 
2019 െസ�ംബർ 20-െല RBI സർ�ലർ അ�സരി�്, പരാജയെ�� ഇടപാട് കാരണം 

എ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�ിെ��ിൽ േ��് െമ�ിെല 
��വൻ ഉ�ട��ം ശരിയാെണ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇത് അംഗീകരി�താെണ�ം 
കണ�ാ��താണ്. ഇ�രം വിവരം ലഭി�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
താൽ�ാലികമായി ചാർജ് പിൻവലി�ാം. �ടർ�� അേന�ഷണ�ൾ 
�ർ�ിയായതി� േശഷം ഇത് കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിെല ബാധ�തയാെണ�ിൽ 
�ടർ�� േ��് െമ�ിൽ ചാർജ് �നഃ�ാപി�െ��ം. 

h)  ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാരം: േമൽനടപടി�� എ�ാ പരാതിക�ം േനാഡൽ 
ഓഫീസർ, പിഒ ബാഗ് 28 - ജിപിഒ, ന� ഡൽഹി -110001 എ� വിലാസ�ിേലാ 
nodalofficer@sbicard.com എ� ഇെമയിൽ വിലാസ�ിേലാ അയ�ക

i)   ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ: എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 02 02
 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി 

േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക)  
 അെ��ിൽ: 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 എസ്ബിഐ െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡിന്: ഇ��യിൽ എവിെട നി�ം എസ്ബിഐ 

െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡ് െഹൽപ് ൈല�മായി ബ�െ��ക 
 എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 12 12 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ 

നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക) 
ബിഎസ്എൻഎൽ/എംടിഎൻഎൽ-ൽ നി�്: 1800 180 1295 /1860 500 1295

 കറസ് േപാ�ൻസ്: തപാൽ വഴി, ദി മാേനജർ -ക�മർ സർവീസസ്, എസ്ബിഐ 
കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, ഡിഎൽഎഫ് ഇൻഫിനി�ി ടേവർസ്, 
ടവർ സി, 12 ആം നില, േ�ാ�് 2, ബിൽഡിംഗ് 3, ഡിഎൽഎഫ് ൈസബർ സി�ി ���ാം 
- 122002 (ഹരിയാന) ഇ�� www.sbicard.com എ�തിേലേ�ാ പിഓ ബാഗ് 28- ജിപിഒ, 
ന� ഡൽഹി-110001 

 ഇമെയിൽ വഴി customercare@sbicard.com എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക
 െത�ായ വിൽ�ന�ം ശല�െ����മായി ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് ഉടമ�് 

ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താം – salesgrievance@sbicard.com
 കാർഡ് ഉടമ�് ഞ��െട െമാൈബൽ ആ�് / െവബ് ൈസ�് വഴി ഏ� 
 തർ��ം/അനധി�ത ഇടപാ�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴി�ം. അതെ��ിൽ, കാർഡ് 

ഉടമ�് തർ�ം/അനധി�ത ഇടപാട് സംബ�ി�് chargeback@sbicard.com എ� 
സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ്.

 െത�ായ വിൽ�ന�മാേയാ ശല�െ����മാേയാ ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ഈ സമർ�ിത െഹൽൈ��നിൽ ഞ�െള വിളി�ാം: 080-39356050
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എസ് ബി ഐ കാർഡ് സ്  - ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം

1. *ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം
A. വാർഷിക ഫീ�ക�ം ���ൽ ഫീ�ക�ം
 എസ് ബി ഐ െ�ഡി�്  കാർഡിൽ (എസ് ബി ഐ കാർഡ്) വാർഷിക ഫീസ്, ���ൽ 

ഫീസ് എ�ിവ ബാധകമാണ്. വാർഷിക ഫീസ് 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം 
ബാധകമായ നി�തിക�ം ഉൾെ��� ഒ��വണെ� ചാർജാണ്. ���ൽ ഫീസ് 
എ�ാ വർഷ�ം ഈടാ��. 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം ബാധകമായ 
നി�തിക�മാണ് അതിൽ ഉൾെ��ിരി��ത്. ഈ ഫീ�കൾ ഓേരാ കാർഡ് ഉടമ�ം 
ഓേരാ വിധം കാർഡി�ം വ�ത��മായി�േ��ാം. ഇവ െ�ഡി�്  കാർഡിനായി 
അേപ�ി�� സമയ�് കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി��ത് അ�സരി�ായിരി�ം. 
ബാധകമായ� �കാര�� ഈ നിര�കൾ കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് 
േനരി�് ഈടാ�ം, ഈടാ�� മാസെ� കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ അത് ബി�ി�ക�ം 
െച�ം. �ാഥമിക കാർഡ് ഉടമ�് നൽകിയ അധിക കാർ�കൾ�് െവേ�െറ ഫീ�കൾ 
ഉ�ാകാം.

B. �ൻ�ർ പണ�ിെ� ഫീ�കൾ
 അടിയ�ര ഘ��ിൽ േദശീയ/അ�ാരാ� എടിഎ�കളിൽ നി�് പണം എ��ാൻ 

കാർഡ് ഉടമകൾ�് കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. അ�െന ഉ� പണം 
പിൻവലി��കൾ�് ഒ� ഇടപാട് ഫീസ് ഈടാ��താണ്. അത് അ�� േ��്
 െമ�ിൽ കാർഡ് ഉടമ�് ബി�െച�ക�ം െച�ം. േദശീയ എടിഎം ഇടപാ�കൾ�് 2.5% 
അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) അ�ാരാ� എടിഎം 
ഇടപാ�കൾ�് 2.5% അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) ഇടപാ� 
ഫീസ് ആയി ഈടാ��താണ്. ഇടപാ� ഫീസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�്
 സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ (��് അറിയെ��ി��ത് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്സ് ആൻഡ് േപയ്െമന് റ് സർവീസസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്) 
വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയമാണ്. �ൻ�റായി എ��� എ�ാ 
പണമിടപാ�കൾ�ം പണം പിൻവലി� തീയതി �തൽ അവ �ർ�മായി തിരി�ട�� 
തീയതി വേര�ം റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് ചാർ�ി� ത�ല�മായ ധനകാര� ചാർജ്
  (ചാർ�ക�െട െഷഡ�ൾ പരിേശാധി�ക) ഉ�ായിരി��താണ്.  

C. ക�ാഷ് േപയ് െമ�് ഫീ�കൾ
 കാർഡ് ഉടമകൾ�് തിരെ��� േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (എസ് ബി ഐ) 

ശാഖകളിൽ േപ-ഇൻ �ി�ിൽ അവ�െട  െ�ഡി�് കാർഡ് ന��ം �ക�ം 
േരഖെ���ി അത് �ാ�് കൗ�റിൽ നിേ�പി�െകാ�് അവ�െട എസ് ബിഐ 
െ�ഡി�് കാർഡ് �ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ഒ� തൽ�ണ േപയ് െമ�് അക്
 േനാളജ് െമ�് രസീത് കാർഡ് ഉടമ�് നൽ�ം. ഈ സൗകര�ം േസവന നിര�ായ ₹250 
+ ബാധകമായ നി�തികൾ�് ലഭ�മാണ്. െകവിബി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
ക�ർ ൈവശ� ബാ�ിെ� (െകവിബി) തിരെ��� ശാഖകളി�ം െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ക�ർ ൈവശ� ബാ�് (െകവിബി) ശാഖകളിൽ നട�� 
പണമിടപാ�കൾ�് നിര�കെളാ�ം ബാധകമ�.

D. ചാർ�കൾ
i. കാർഡ് ഉടമകൾ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നൽ�� നിർ�ി� 

േസവന�ൾ�ായി അെ��ിൽ തെ� കാർഡ് അ�ൗ�മായി ബ�െ��് കാർഡ് 
ഉടമ വ��� വീ�കൾ�ായി കാർഡ് ഉടമകൾ കാലാകാല�ളിൽ 
ബാധകമാേയ�ാ�� ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം നൽേക�താണ് 

ii കാർഡ് ഉടമകെള അറിയി�െകാ�്, കാലാകാല�ളിൽ ഏെത�ി�ം ചാർ�കേളാ 
ഫീ�കേളാ മാ��തിേനാ അെ��ിൽ ഉചിതെമ�് േതാ�� ഏെത�ി�ം �തിയ 

ചാർ�കേളാ ഫീ�കേളാ അവതരി�ി��തിേനാ ഉ�അവകാശം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിലനിർ��.

E. പലിശ രഹിത േ�സ് കാലാവധി
 വ�ാപാരി സമർ�ി�� െ�യി�കൾ�് വിേധയമായി പലിശരഹിത െ�ഡി�് 

കാലയളവ് 20 �തൽ 50 ദിവസം വെരയാകാം. എ�ി��ാ�ം, കഴി� മാസെ� 
ബാലൻസ് �ർ�മായി �ിയർ െച�ി�ിെ��ിൽ, അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ ഏെത�ി�ം 
എടിഎ�ിൽ നി�് പണം എ��ി�െ��ിൽ ഇത് ബാധകമ�.

F.  ധനകാര� ചാർ�കൾ 
 കാർഡ് ഉടമ തെ� ബാലൻസ് �ർ�മായി അടേ��തിെ��് തീ�മാനി�ാൽ, 

ഇടപാ� തീയതി �തൽ വീ�ാ� ഇഎംഐ തവണക�ൾെ�െട എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, 
കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ പണ�ി�ം അവ തിരി�ട��� വെര മാസാ� 
പലിശ നിര�ിൽ ധനകാര� ചാർ�കൾ അടേ��ിവ�ം. 

  േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടയ് േ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ് െമ�ം േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ് െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

  ധനകാര� ചാർ�ക�െട നിലവിെല നിര�് ഇടപാ� തീയതി �തൽ �തിമാസം 3.50% 
[�തിവർഷം 42%] വെരയാണ്, ഇത് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് 
ലിമി�ഡ് (എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ) െ� വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ി� 
വിേധയ�മാണ്. ധനകാര� ചാർ�കൾ, അടയ് േ��താെണ�ിൽ, ബാധകമായ 
നി�തികൾ�് വിേധയമാണ്, കാർഡിെല �ടി�ിക �ർ�മായി അട���വെര 
കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് അത് െഡബി�് െച�െ��ം. കാർഡ് ഉടമ 
ബാലൻസ് േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ാതിരി�ാൻ 
തീ�മാനി�ാൽ എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, �െട കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ 
പണ�ി�ം അടയ് േ�� ധനകാര� ചാർ�ിെ� �റ� �ക ബാധകമായ 
നി�തികൾ �ടാെത 25 �പയായിരി�ം.

a.  �ൻ�ർ പണ�ിേ��� ധനകാര� ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തൽ പണമട�ൽ 
�ർ�മായി െച���വെര ബാധകമാണ്.

 ഉദാഹരണം 1 - കാർഡ് േ��് െമ�്  തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 15-ന് 
 2019 �ൺ 16 �ം 2019 �ൈല 15 �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാട്
1.  5000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ - 2019 �ൺ 20 ന്
2.  7000 �പ�െട പണം പിൻവലി�ൽ - 2019 �ൈല 10 ന്
 2019 �ൺ 15 െല േ��് െമ�ിൽ നി�് ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� ക��ക, 

എ�ിൽ ഇടപാ�ക�െട 12,000 �പ�ം 7,000 �പ ക�ാഷ് പിൻവലി�ലിന് ബാധകമായ 
നിര�ി�� 5 ദിവസെ� ധനകാര� ചാർ�ക�ം കാണി�� �ൈല 15 െല േ��്
 െമ�് കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ആഗ�് 5 അഥവാ േ��് െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക അടയ് േ����്. നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക�� ഏെതാ� േപയ് െമന് �ം, ആദ�ം നി��െട �ടി�ിക�� മിനിമം �ക 
{െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീ�ം ചാർ�ക�ം + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}, പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) എ� �മ�ിലായിരി�ം �ിയർ െച�ക എ�ത് ദയവായി ��ി�ക.  
പലിശ രഹിത �ടി�ിക ചി�റ ബാലൻസിന് െറ േകസിൽ ഒഴിെക, ഇതിൽ ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തലാണ് ഈടാ�ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ��െ� 
േ��് െമ�് തീയതി�തൽ ഈടാ�ം.

 േ��് െമ�് �ടി�ികയിൽ ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��് െമ�ിൽ 
നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം വരാതിരി�ക�ം േ��് െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് 
�ടി�ിക േപയ് െമന് റിന് െറ അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം 
െച�ാൽ, ഇ�രം ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്  2019 
 ജ�വരി 3 �ം 2019 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
1.  2019 ജ�വരി 5 ന് 10,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2.  2019 ജ�വരി 15 ന് 30,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ��കൾ
 2019 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 40,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. േ��്െമ�് �ടി�ികയിൽ 
ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��്െമ�ിൽ നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം 
വരാതിരി�ക�ം േ��്െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് �ടി�ിക േപയ്െമന് റിന് െറ 
അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം െച�ാൽ, ഇ�രം 
ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 എ�ാ മാസ�ം മിനിമം േപയ് െമ�് മാ�ം നട�ിയാൽ തിരി�ട� വർഷ�േളാളം 
നീ�നിൽ�ം, തത്ഫലമായി നി��െട �ടി�ിക ബാലൻസിന്  പലിശ 
അട�െകാ�ിരി�ക�ം െചേ��ിവ�ം.  ഉദാഹരണ�ിന്, 5,000 �പ�െട 
ഇടപാടിന് മിനിമം മാസാ� �ടി�ിക �ക (ഓേരാ മാസ�ം 200 �പ മിനിമം 
�കയായി�്) അട�ാൽ, െമാ�ം �ടി�ിക ��വനായി അട�തീരാൻ 44 മാസം വെര 
എ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 2-ന്
 2019 മാർ�് 3 �ം 2019 ഏ�ിൽ 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  2019 മാർ�് 5 ന് 500 �പ�െട വാർഷിക ഫീസ്
(2)  2019 മാർ�് 5 ന് 90 �പ�െട ബാധകമായ നി�തികൾ
(3)  2019 മാർ�് 15 ന് 6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2019 മാർ�് 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��് 

ക��ക, 6,590 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ഏ�ിൽ 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ഏ�ിൽ 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ മിനിമം അടയ് േ�� �ക 415 �പ, (െമാ�ം �ടി�ിക�െട 5%) + 
ബാധകമായ നി�തിക�ം 2019 ഏ�ിൽ 22 ന് അട��െവ�് ക��ക, െതാ��� 
ദശാംശ�ിേല�് കണ�ാ�ം, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. 

 ഫല�ദമായ നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആയി കണ�ാ�ക, ധനകാര� ചാർജ് 
കണ���ൽ ഇനി�റ�� രീതിയിൽ ആയിരി�ം:

 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 �പ
 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 90 �പ�െട ബാധകമായ 

നി�തിയിൽ: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 �പ
 38 ദിവസേ��� (മാർ�് 15 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 6000 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:  
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 �പ
 11 ദിവസേ��� (ഏ�ിൽ 22 �തൽ െമയ് 2 വെര) 6,175 �പ�െട ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 �പ
 ചാർ� െച� െമാ�ം പലിശ: 373.10 �പ
 2019 ഏ�ിൽ 3 �തൽ 2019 െമയ് 2 വെര കാർഡ് ഉടമ ഒ� ഇടപാ�ം നട��ിെ��് 

ക��ക, �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം 
ചാർ�ക�ം, ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം െമയ് 2 തീയതിയിെല േ��്
 െമ�ിൽ െമാ�ം �ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം. 

 േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടേ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടേ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ്െമന് �ം േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ്െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

 ഉദാഹരണം 4: കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2018 ഡിസംബർ 3-�ം 2019 ജ�വരി 2-�ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  2018 ഡിസംബർ 15 ന് 500 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2)  2018 ഡിസംബർ 20 ന് 600 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2018 ഡിസംബർ 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇ� എ� 

ക��ക, 1100 �പയെട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ജ�വരി 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം, െമാ�ം അടയ് േ�� �ക 1100 �പ. കാർഡ് ഉടമ 2019 ജ�വരി 22 
അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക 
�തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. 

 2019 ജ�വരി 22 ന് കാർഡ് ഉടമ 500 �പ�െട ഭാഗിക േപയ് െമ�് മാ�േമ 
നട��� എ� ക��ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. ഫല�ദമായ 
നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആെണ�് കണ�ാ�ി ധനകാര� ചാർജ് കണ���ൽ 
ഇ�റ�� �കാരമായിരി�ം 

 38 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 15 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 �പ
 33 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 20 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 �പ
 12 ദിവസേ��� (ജ�വരി 22 �തൽ െഫ�വരി 2 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ=52.93 �പ
 2019 െഫ�വരി 3-�ം 2019 മാർ�് 2- �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  652.93 �പ�െട ആരംഭ ബാലൻസ്-2019 െഫ�വരി 3-ന്
2)  1000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ-2019 െഫ�വരി 5-ന്
3)  3000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ- 2019 െഫ�വരി 15-ന് 
 2019 െഫ�വരി 2 െല േ��്െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് 652.93 �പ 

ആെണ�് ക��ക, കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ 
നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ ��വൻ േപയ് െമ�ം െഫ�വരി 15 ഓെട, അഥവാ േപയ് െമ�് െചേ�� 
അവസാന തീയതി��ിൽ െചയ് െത� ക��ക. 3.50% ഫല�ദമായ നിര�ായി 
കണ�ാ�ി, ധനകാര� ചാർജ് കണ����കൾ ഇനി�റ�� �കാരമായിരി�ം:

 12 ദിവസേ��് (െഫ�വരി 3 �തൽ െഫ�വരി 15 വെര) 652.93 ബാലസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ= 9.02 �പ
 �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം, 

ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം മാർ�് 2 തീയതിയിെല േ��്െമ�ിൽ െമാ�ം 
�ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം.

G. ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർ�കൾ
• േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക �ക�് ചാർ�ി�
• 500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 400 �പ
• 1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 750 �പ
• 10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 950 �പ
• 25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 1,100 �പ
• 50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ
 �ടർ�യായി ര�് ൈസ�ി�കളിൽ, അവസാന തീയതി��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക 

�ക (എംഎഡി) അട�ാതി��ാൽ ഒ� ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി  100 
�പ അധികം ഈടാ�ം.

 എംഎഡി �ിയറാ��ത് വെര ഓേരാ േപയ് െമന് റ് ൈസ�ിളി�ം ഈ ചാർജ് 
ഈടാ��ത് �ട�ം.

 ഉദാഹരണം 1- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി- എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2016 ജ�വരി 3 �ം 2016 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  5,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ- 2016 ജ�വരി 5 ന്
(2)  5,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ - 2016 ജ�വരി 15 ന്
 2016 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 10,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 
കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 
 2016 െഫ�വരി 22 നകം കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� മിനിമം �കേയാ അതിൽ 

��തേലാ േപയ് െമ�് െച��ിെ��ിൽ, 750 �പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 
10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� േപയ് െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് േ��്െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2 ന്. 2016 െഫ�വരി 3 
�ം 2016 മാർ�് 2 �ം നട� ഇടപാട്

1.  2000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൾ - 2016 െഫ�വരി 8 ന്
2.  2500 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ 2016 െഫ�വരി 19 ന് 
 2016 െഫ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 4500 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� മാർ�് 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 മാർ�് 22 അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 2016 മാർ�് 22 നകം കാർഡ് ഉടമ ഒ� േപയ്െമന് �ം നട�ിയി�ിെ��ിൽ, 750 
�പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� 
േപയ്െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് െസപ് �ംബർ 3-�ം ഒക് േടാബർ 2-�ം ഇടയിൽ
(1)  9400 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - െസപ്�ംബർ 5-ന്
 െസപ് �ംബർ 2-െല േ��് െമന് റിൽ നി�് �ൻകാല ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��ിൽ, 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� ഒക് േടാബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 9400 �പ െമാ�ം 
�ടി�ികയായി കാണി�ം. കാർഡ് ഉടമ ഈ �ടി�ിക�ായി ഒേ�ാബർ 22-ഓെട, 
അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം 
അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. 
കാർഡ് ഉടമ 9400 �പ�െട �ടി�ിക ഒക് േടാബർ 22-േനാ അതിന് �േ�ാ ��വനാ�ം 
അട��.

 ഇടപാട് നട�ത് ഒക് േടാബർ 3-�ം നവംബർ 2-�ം ഇടയിൽ 
(1)  5000 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 5-ന്
(2)  5000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� നവംബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 10,000 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് ��െ� ൈസ�ിളിൽ നട�ിയ 
ഇടപാടിന് വ�ാപാരിയിൽ നി�� 9400 �പ�െട ഒ� റീഫ�് നവംബർ 10-ന് 
ലഭി��. ഈ റീഫ�് �ക െമാ�ം �ടി�ിക �കയിൽ വകയി��ം. കാർഡ് ഉടമ 
�ടി�ിക�ായി നവംബർ 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. റീഫ�ിൽ നി�് ലഭി�� െ�ഡി�് �ക മിനിമം 
�ടി�ിക �കേയ�ാൾ ��തലായതിനാൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് താമസി�� േപയ്

 െമന് റ് ചാർജ് ഈടാ�ി�.
 ഉദാഹരണം 4- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് ജ�വരി 3-�ം െഫ�വരി 2-�ം ഇട�് 
(1)    4500 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ജ�വരി 5-ന്
(2)   6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ജ�വരി 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� െഫ�വരി 2-െല േ��് െമന് റ് 10,500 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ ൈസ�ിളിൽ ഈടാ�ിയ േപയ് െമന് റ് 
ഡിേസാണർ ഫീസിന് െഫ�വരി 10-ന് 500 �പ�െട ഒ� റീഫ�് ലഭി��. കാർഡ് 
ഉടമ �ടി�ിക�ായി െഫ�വരി 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. എസ് ബി ഐ കാർഡ് �ട�ിെവ� റിേവഴ് സലിൽ 
നി�് ഉളവാ�� െ�ഡി�് �ക, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�. കാർഡ് 
ഉടമ െഫ�വരി 22-േനാ അതി� �േ�ാ മിനിമം �ടി�ിക �കേയാ അതിലധികേമാ 
അട�ിെ��ിൽ, താമസി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി 950 �പ ഈടാ�ം. (10,000 
�പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര 950 �പ). 

H. ഓവർ ലിമി�് ഫീ�കൾ
 ഒ� േസവനസ��താ �ചനയായി, ഇേ�ണൽ േപാളിസി, ഇടപാ�മായി ബ�െ�� 

േയാഗ�ത, ഉപേഭാ� െ�ാൈഫൽ, ഉപേഭാ� സ�തം എ�ിവ�് വിേധയമായി, 
ഓവർലിമി�് ഇടപാ�കൾ�്  എസ്ബിഐ കാർഡ് അംഗീകാരം നൽകിേയ�ാം. 
�ടി�ിക�� �ക െ�ഡി�് പരിധി കവി��െവ�ിൽ, െ�ഡി�് പരിധി കവി�� 
ആദ� ഇടപാട് �ക�െട 2.5% അെ��ിൽ 600 �പ, ഇവയിൽ ഏതാേണാ ഉയർ�ത്, 
അത് ഈടാ��താണ്. എസ്ബിഐ കാർഡ് �മ�� ഏെത�ി�ം ഫീ�കേളാ 
നിര�കേളാ പലിശേയാ കാരണം െ�ഡി�് പരിധി കവി�� സാഹചര��ി�ം ഈ 
ഫീസ് ബാധകമായിരി�ം. ഓേരാ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�ം ഒ� തവണ മാ�േമ 
ഓവർലിമി�് ഫീസ് ഈടാ�. സ��ം െ�ഡി�് കാർഡിൽ ഓവർലിമി�് സൗകര�ം 
ഏർെ���ാൻ  കാർഡ് ഉടമ നൽ�� സ�തം, അേത അ�ൗ�ിന് കീഴി�� 
കാർഡ് ഉടമ�െട ൈകവശ�� എ�ാ െ�ഡി�് കാർ�കളി�ം �സ് �ത സൗകര�ം 
സ�യേമവ  ഏർെ���ം.

I. േപയ് െമ�് നിരസന ഫീ�കൾ
 ഒ� േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസിെ� കാര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് േപയ് െമ�് 

�ക�െട 2% േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസായി ഈടാ�ം, എ�ാൽ മിനിമം ചാർജ് 500 
�പയാണ് 
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J. മ�് ചാർ�കൾ:
• കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ ഫീസ്: 100/- �പ - 250/- �പ (Aurum കാർഡിന് 1,500/- �പ) 
• െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്: 100 �പ 
• വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ്: 3.5% (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ 

കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് മാ�ം) 
 വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഇ��ൻ �പയിേല�് മാ��തി� ഉപേയാഗി�� വിനിമയ 

നിര�് തീ�മാനി��ത് വിസ/മാ�ർകാർഡാണ്, സാഹചര�മ�സരി�്, എസ്ബിഐ 
കാർ�മായി ഇടപാട് തീർ�ാ�ിയ തീയതിയിൽ-അത് ഇടപാട് നട�ിയ അേത തീയതി 
ആയിരി�ണെമ�ി�- അവർ നിയ�ി�� വിനിമയ നിര�ിെന 
അടി�ാനമാ�ിയായിരി�ം ഇത്. വിസ/മാ�ർകാർഡ് പ�ി�, ഇ��ൻ �പയാ�ി 
മാ�ിയ �കയിൽ വിേദശ കറൻസി ഇടപാ� ഫീസ് ബാധകമാ�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, 
ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

• ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി പരിവർ�ന മാർ�്അപ് ഫീസ്: 3.50% (എലീ�്¬ & 
ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
മാ�ം) (1,000 �പയിൽ ��തേലാ അതിന് �ല�േമാ ആയ ഇടപാ�കൾ�് മാ�ം) 
അ�ാരാ� �ല�് ഇ��ൻ കറൻസിയിൽ നട�ിയ, അെ��ിൽ ഇ��യിൽ 
�ിതിെച�� എ�ാൽ വിേദശ�് രജി�ർ െച� വ�ാപാരികളിൽ നട�ിയ എ�ാ 
ഇടപാ�ക�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് 
കറൻസി കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

•  റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് 99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

• എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�ക�െട�ം േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് : 199 �പ

K.  ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ:
 ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ ഓഫർ ഉപേഭാ�ാവിെന മ�് ബാ�് െ�ഡി�് കാർ�ക�െട 

�ടി�ിക എസ്ബിഐ െ�ഡി�് കാർഡിേല�് �ാൻസ്ഫർ െച�ാ�ം ഒ�മിേ�ാ 
ഇഎംഐകളാേയാ തിരി�ട�ാ�ം അ�വദി��

2. *പരിധികൾ
 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ആ�രിക െ�ഡി�് മാനദ�ം 

അടി�ാനമാ�ിയാണ്  കാർഡ് ഉടമക�െട െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം 
നി�യി�ി��ത്  (ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം �ാഥമിക അ�ൗ�് ഉടമക�െട 
അേത പരിധി ആയിരി�ം). കാർഡ് െഡലിവറി സമയ�് ഈ പരിധികൾ കാർഡ് 
ഉടമെയ അറിയി��താണ്. െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം ഓേരാ േ��് െമ�ി�ം 
കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി�ം. സ് േ��് െമ�് �റെ��വി�ി� സമയ�് ലഭ�മായ െ�ഡി�് 
പരിധി (അതായത് ഉപേയാഗി�ാൻ ലഭ�മായ െ�ഡി�് പരിധി) േ��് െമ�ിെ� ഭാഗമായി 
നൽ��താണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച���ം ആ�രിക മാനദ��ൾ 
അടി�ാനമാ�ി കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�കേയാ �റ�കേയാ 
െച���മാണ്. െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ണെമ�് ആവശ��� െ�ഡി�് ഉടമകൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിേനാട് എ�തി ആവശ�െ��ക�ം വ�മാനം ��ാവി�� 
സാ��ിക േരഖകൾ നൽേക��മാണ്. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ തെ� 
�ർ�മായ വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�ം നൽകിയ �തിയ േരഖകൾ 
അടി�ാനമാ�ി�ം കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ിേയ�ാം.

3. *ബി�ിം�ം േ��് െമ�ം
a) ഈ കാലയളവിൽ കാർഡ് സജീവമാെണ�ിൽ, അവസാന േ��് െമ�ി� േശഷം 

കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച� േപയ് െമ�ക�ം കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച� ഇടപാ�ക�ം കാണി�� ഒ� �തിമാസ േ��്
 െമ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമ�് അയ�ം. 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ�കിൽ േരഖകളി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് 
കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഇടപാ�ക�െട ഒ� േ��് െമ�് അയ�കേയാ �ൻ��ി 
നി�യി� തീയതിയിൽ േരഖയി�� ഇെമയിൽ ഐഡിയിേല�് ഇെമയിൽ വഴി സ് േ��്
 െമ�് അയ�കേയാ െച�ം.  

b) െ�ഡി�് കാർഡ് സ് കാർഡ് ഉടമ�് ഒ� റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് സൗകര�ം നൽ��. 
സ് േ��് െമ�ിൽ �ി� െച� അടയ് േ�� മിനിമം �ക മാ�ം അട�ാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
തിരെ���ാം. േ��് െമ�ിൽ തെ� �ി� െച�ി�� അടയ് േ�� തീയതി�കം 
ഇ�രം േപയ് െമ�് നടേ���മാണ്. ബാലൻ�ടി�ിക �ടർ�� 

 േ��്െമന് �കളിേല�് �േ�ാ� െകാ�േപാകാ��താണ്. െമാ�ം അടയ് േ�� 
�കേയാ അടയ് േ�� മിനിമം �ക�്  �കളി�� �ക�െട എ� ഭാഗേമാ അട�ാൻ 
കാർഡ് ഉടമ�് തിരെ���ാ���മാണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധിയിൽ 
കവി� �ടി�ികേയാെടാ�ം, ��െ� േ��് െമ�കളിൽ അട�ാ� മിനിമം �ക 
കാർഡ് ഉടമ�െട നിലവിെല അടയ് േ�� മിനിമം �കയിേല�് േചർ�ം.

 െമാ�ം അടയ് േ�� �ക�െട 5 ശതമാനേമാ 200 �പേയാ ആയിരി�ം (ഏതാേണാ 
വ�ത്) അടയ് േ�� മിനിമം �ക, �ടാെത ബാധകമായ നി�തിക�ം ഇഎംഐ�ം 
(ഇഎംഐ ഉ� ഉൽ����െട കാര��ിൽ മാ�ം). ക�ാഷ് പരിധിേയാ െ�ഡി�് 
പരിധിേയാ അധികമായാൽ ഓവർ ലിമി�് (ഒവിഎൽ) �ക എംഎഡി (അടയ് േ�� 
മിനിമം �ക) യിൽ ഉൾെ����താണ്. പഴയ േ��് െമ�കളിെല ഏെത�ി�ം 
അട�ാ� മിനിമം �ക ഉെ��ിൽ അ�ം അടയ് േ�� മിനിമം �കയിൽ 
ഉൾെ����താണ്. 

c) കാർഡ് �ടി�ികയിേല�് നട�ിയ േപയ് െമ�കൾ ലഭി�തായി �ടർ�� േ��്
 െമ�കളിൽ കാണി��താണ്. ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് സംബ�ിേ�ാ 
നി�തിക�മായി ബ�െ��� മേ�െത�ി�ം കാര�ം സംബ�ിേ�ാ ഉ� എ� 
തർ��ം േ��് െമ�് �റെ��വി�� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ൾ�കം െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇഷ� െച�വെര അറിയി�ിരിേ��താണ്

d) കാർഡ് ഉടമ�െട കാർഡ് �ടി�ിക�് ലഭി�� േപയ് െമന് �കൾ വകയി���ത്, 
�ടി�ിക�� മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 
ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് 

അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ 
ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് 
എ� �മ�ിലാണ്. 

 ആവശ�മായ ജിഎസ്ടി കം�യിൻ�കൾ എ��ാൻ െ�ഡി�് ഇഷ� െച�വെര 
�ാ�മാ��തിന് �ത��ം കാേലാചിത�മായ വിവര�ൾ നൽകാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
ഉ�രവാദി���്, ഇത് െ�ഡി�് കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ നിർമി� സൈ�ക�െട 
ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് എ��ാൻ കാർഡ് ഉടമെയ �ാ�മാ�ം. കാർഡ് ഉടമ 
നൽ�� െത�ായ വിവരം �ലം അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ�െട ഭാഗ� നി�� 
ഏെത�ി�ം ���ികേളാ വീ�കേളാ �ലം കാർഡ് ഉടമ�് ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് 
ന�മാ�കേയാ അെ��ിൽ ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് ലഭി��തിന് കാലതാമസം 
വരികേയാ െച�ാൽ കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ ഉ�രവാദിയായിരി�ി�.

e) താെഴ െകാ�� ഏത് രീതിയി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ിേല�� േപയ് െമ�കൾ 
ആകാ��താണ്:

 www.sbicard.com േല�് േലാഗിൻ െച�ക�ം െന�് ബാ�ിങ് അെ��ിൽ നി��െട 
എസ്ബിഐ എടിഎം കം െഡബി�് കാർഡ് �േഖന േപയ്െമ�് നട�ാൻ േപയ് െന�് 
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി��തി�െട.

 േ��് െമ�ിെ� പിറകിൽ നൽകിയിരി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് െചേ�ാ 
�ാഫ്േ�ാ അയ��ത് വഴി.  

 നി��െട നഗര�ി��േതാ േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട ഏെത�ി�ം നി�� 
�ാ�ി��േതാ ആയ എസ്ബിഐ കാർഡ് േ�ാ�് േബാക് സിൽ െചേ�ാ �ാഫ്േ�ാ 
ഇ��ത് വഴി.

 െച�്/�ാഫ്�് "എസ്ബിഐ കാർഡ്  ന�ർ xxxxxxxxxxxxxxxx" േല�് 
അട�ാനാ��തായിരി�ണം.

 എൻഎസിഎ�് (NACH): ചില തിരെ��� നഗര�ളിൽ നാഷണൽ ഓേ�ാമാ�ഡ് 
�ിയറിംഗ് ഹൗസ് (എൻഎസിഎ�്) വഴി േപയ് െമ�കൾ നട�ാ��താണ്.

f) ബിൽ �ടി�ിക�െട േപയ്െമ�കൾ നട��തിന് വിവിധ രീതികൾ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  വാ�ാനം െച��. അവ �തിമാസ േ��് െമ�ിെ� പിൻഭാഗ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  െവബ് ൈസ�ി�ം വിവരി�ി��്.

 കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് ൈക��� ഏത് �ൻ�ർ �ക�ം ഭാവിയിെല 
െചലവഴി��കളിേല�� �ൻ�ർ �കയായി കണ�ാ��താണ്. അത് ഏെത�ി�ം 
ചാർ�കൾ/ഫീ�കൾ�ായി വകയി���ത�.

g) ബി�ിംഗ് തർ��ൾ: ഇടപാ� തീയതി�െട 25 ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമ 
െപാ��േ��കൾ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി�ക�ം അത് ശരിയാണ് 

j)  ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം റിേവഴ് സ് െച��ത് ഉൾെ�െട��, SBI കാർഡ് ആരംഭി�� 
റിേവഴ് സ�കൾ, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�, അത് ഇേ�ാഴെ� 
ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�� െ�ഡി�ായി പരിഗണി�ം.

 �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� തീയതികള�ില്  �ാബല��ിലായ റീഫ�് 
െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് ഉളവാ�� ഏെതാ� 
െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് നടേ�� തീയതി�് 
��് െ�ഡി�് െച�കയാെണ�ിൽ, ആ �ക േപയ് െമന് റായി പരിഗണി�ം.

 നിലവിെല ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� ഇടപാ�ക�െട �ാബല��ി�� 
തീയതിയി�� റീഫ�് െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് 
ഉളവാ�� ഏെതാ� െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് 
നടേ�� തീയതി�് ��ാണ് െ�ഡി�് െചയ് തെത�ിൽ േപാ�ം ആ �ക േപയ് െമന്
 റായി പരിഗണി�ി�.

k) എസ്എംഎ & എൻപിഎ
•  �േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ'): 
 െറ�േല�റി ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിെ� ഭാഗമായി, ഒ� ഉപ-അസ�് വിഭാഗം 

��ി�് അ�ൗ�ിെല �ാരംഭ സ�ർ�ം തിരി�റിേയ� ആവശ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡിന് ഉ�്, താെഴ�� പ�ികയിൽ നൽകിയിരി��ത് �കാരം ��് 
ഉപവിഭാഗ�ൾെ�ാ�ം '�േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ') ആണ് ഈ 
ഉപ-അസ�് വിഭാഗം. െ�ഡി�് കാർ�കൾ "റിേവാൾവിംഗ് സൗകര��ൾ ഒഴിെക�� 
വായ്പകൾ" ആയി കണ�ാ��.

   

െഡബി�് െച� പണം നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ SBI കാർഡ് തിരി�് 
നൽ��ിെ��ിൽ ബാധകമായ േക�കളിൽ, പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ സംബ�ി�് 
കാർഡ് െന�് വർ�കളിൽ നി�് ലഭി�� അ�രം �ിരീകരണ�ിന്
 െറ/വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ, േമൽ�റ� സർ�ലറിെല വ�വ�കൾ 
�കാരം ഉപേഭാ�ാവിന് ന�പരിഹാരം നൽ��തായിരി�ം.

4. *  തിരി�ടവിൽ വ��� വീ�
 തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയാൽ, കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഏ� �ടി�ിക�ം 

തീർ�ാ��തിന് േവ�ി തപാൽ, ഫാക് സ്, െടലേഫാൺ, ഇെമയിൽ, എസ്എംഎസ്, 
�ടാെത/അെ��ിൽ ഓർ�െ���ാ�ം �ടർനടപടികെള��ാ�ം �ടി�ിക 
പിരിെ���ാ�ം ��ാം ക�ിെയ നിേയാഗി�ക എ�ീ മാർ��ളി�െട കാർഡ് 
ഉടമ�് കാലാകാല�ളിൽ �ടി�ിക അട�വാൻ ഓർ�െ����കൾ 
അയ��താണ്. അ�െന നിേയാഗി�െ��� ഏെതാ� ��ാം ക�ി�ം കടംപിരിവ് 
സംബ�ി� എ�ാ െപ�മാ�����ം �ർ�മായി പാലി�ിരിേ��താണ്.

 ആർബിഐ യിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് രജിസ് േ�ഷൻ കര�മാ�ിയി���ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ� അംഗമായിരി�ക�ം െച�� ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� വീ� �ാ�സ് 
റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��്, കാർഡ് ഉടമ�് ഞ�ൾ േനാ�ീസ് നൽ��താണ്. ഒ� 
കാർഡ് ഉടമ തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയതായി റിേ�ാർ�് െച�െ��തിന് േശഷം തെ� 
�ടി�ികകൾ തീർ�കയാെണ�ിൽ, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നിയിൽ നി�ം �ടി�ിക�ാരൻ �ാ�സ് പിൻവലി��താണ് 
എ� കാര��ം ��ി�ക. ഇ�രം മാ��ൾ ഉപേഭാ�ാവിെ� െ�ഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ 
�തിഫലി�ാൻ 45-60 ദിവസ�ൾ എ�േ��ം.

 െ�ഡി�് കാർഡ് സൗകര��െള നിയ�ി�� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം 
സ�ിെമ�റി/ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം ബാധകമായിരി�ം. 

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, കാർഡ് ഉടമ�െട ഡാ� ഓേരാ മാസ�ം നിർ�ി� 
േഫാർമാ�ിൽ ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് സമർ�ി��. സമർ�ി�� 
ഡാ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി 30 ദിവസ�ി��ിൽ അവ�െട 
െസർവറിേല�് അപ് േലാഡ്  െച��താണ്.

 കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� െമാ�ം �ടി�ിക, �ാബല��ി���ം എ�ാൽ കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ ഇനി�ം ചാർജ് െച�ാ��മായ ചാർ�കൾ ഉൾെ�െട, �ാഥമിക 
കാർഡ് ഉടമ പാ�രാ�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�ാൽ െപെ��് അടയ്
 േ��താ���ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് �ർ�മായി അടയ് േ���മാണ്, 
അേതാെടാ�ം കാർഡ് അ�ൗ�് ഉടൻതെ� റ�ാ�െ����മാണ്. �ാഥമിക കാർഡ് 

ഉടമ�െട സ��ിൽ നി�ായിരി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ി�� �ടി�ിക തീർ�വാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ എ�ാ െചല�കൾ�ം, ലീഗൽ ഫീ�ം ഈ �ടി�ിക 
തിരി�പിടി�വാൻ വ� െചല�ക�ം അട�ം, ഉപേയാഗിേ��ത്. �ടി�ിക അടവ് 
തീർ�ാകാ�ിടേ�ാളം, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് നിലവി�� നിര�് െവ�് 
ധനകാര� ചാർജ് ഈടാ��ത് �ടരാൻ അവകാശ��ായിരി�ം.

5. കാർഡ് ഉടമ�ത അവസാനി�ി��ം റ�ാ��ം
a) എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് എ�തി അറിയി�ിേ�ാ, എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് 

ൈലനിൽ വിളിേ�ാ, ഒ�ം കാർഡ്(കൾ) േകാേണാ�േകാൺ �റി�് കാർഡ് ഉടമ�് ഏ� 
സമയ�ം കരാർ അവസാനി�ി�ാ��താണ്. ആഡ് ഓൺ കാർ�കൾ ഉൾെ�െട 
എ�ാ കാർ�ക�ം എ�� അേപ� െകാ��് അവസാനി�ി�ാ��താണ്. 
സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ ഒ� കാർഡ് ഉടമ�് െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ് ഉെ��ിൽ, അ�രം െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �ക�െട �ല� �ല�ം 
സ�യേമവ േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, �ടാെത മെ��ാ 
�ടി�ികകൾ�െമാ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്. കാർഡ് 
അ�ൗ�ിേല�� എ�ാ �ടി�ിക�ം അട�കഴി�ാൽ അവസാനി�ി�ൽ 
�ാബല��ിൽ വ�ം. വാർഷിക, േച��തി��, ���ൽ ഫീ�കൾ 
ആ�പാതികാടി�ാന�ിൽ തിരി�് നൽ��ത�.

 ഉദാഹരണം - സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാ�� െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ്: -1000

 സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ, -1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് ബാലൻസ് 
സ�യേമവ 250 �പ�െട േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, അതായത് 
1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �കൾ   X ഓേരാ റിവാർഡ് േപായിന് റി�ം 0.25 �പ 
(ഈ പരിവർ�ന �ല�ം വ�ത�� കാർഡ് വാരിയന് �കൾ�് വ�ത�ാസെ�ടാം). ഈ �ക 
കാർ ഡ് ഉടമാ  അ�ൗ�ിൽ നി�് ഈടാ�ം, �ടാെത മെ��ാ �ടി�ികകൾ �െമാ�ം 
കാർ ഡ്  ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്.

 കാർഡ് ഉടമ�് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�ാൻ ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ 
എ�താ��താണ് - closurerequest@sbicard.com

b)   ബിസിനസ് അെ��ിൽ �ര�ാ കാരണ�ൾ �ടാെത/അെ��ിൽ നിയമനിർവഹണ 
ഏജൻസി �ടാെത/അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം സർ�ാർ അേതാറി�ി�െട അഭ�ർ�ന 
�കാരം �ടാെത/അെ��ിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ി�ം അതിെ� 
ഉപേഭാ�ാവി�ം ബാധകമാ�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം കീഴിൽ 
അനിവാര�മാെണ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ന�ായമാ�ം വിശ�സി��െവ�ിൽ 
കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�ിെ� ഉപേയാഗം ഏ� സമയ�ം �ൻ��ി അറിയി�ാെത 

തെ� എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിയ�ി�കേയാ അവസാനി�ി�കേയാ 
താൽ�ാലികമായി നിർ�കേയാ െച�ാം.

 കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� േപയ് െമ�ിൽ വീ� വ��കേയാ നീ�ിയ െ�ഡി�് പരിധി 
കവി�കേയാ െച�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െ�ഡി�് കാർഡിെല സൗകര�ം 
താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ാനാ�ം. കരാർ അവസാനി�തി� േശഷേമാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ിരി�� സമയേ�ാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗി��ത്.  

c) ഇ�രം ഒ� സാഹചര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ (എെത�ി�ം തിരി�ട� വീ�േ�ാ നിയമം 
അ�ശാസി�� േനാ�ീസിേനാ വിേധയമായി) ഉടൻ തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അ�ൗ�ിെല െമാ�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് അടയ്
 േ����്. എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ�വെര അ�ൗ�ിൽ ചാർ� െച�ാ� �കക�ം 
ഉൾെ�െട ഈ കരാറിന് കീഴിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അടയ് േ�� എ�ാ 
�കക�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഇ�ര�ിൽ അടയ് േ�� എ�ാ �കക�ം കാർഡ് ഉടമ 
അട��� വെര കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�തായി പരിഗണി�ി�.

d) െ�ഡി�് കാർഡ് ഒ� വർഷ�ിേലെറയായി ഉപേയാഗി�ി�ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമെയ 
അറിയി� േശഷം കാർഡ് േ�ാസ് െച��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 30 
ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് മ�പടി ലഭി��ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ 
എ�ാ �ടി�ികക�ം അട�േ�ാൾ കാർഡ് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച��തായിരി�ം.

6.  കാർഡ് ന�ം/േമാഷണം/��പേയാഗം
a) �ാഥമിക െ�ഡി�് കാർേഡാ ഏെത�ി�ം അധിക െ�ഡി�് കാർേഡാ എവിെട 

െവെ��് അറിയാെത വരികേയാ, ന�െ��കേയാ, േമാ�ി�െ��കേയാ 
വി�തമാ�െ��കേയാ യഥാസമയം ലഭി�ാതിരി�കേയാ കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�മതിയി�ാെത െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��െവ�് സംശയി�കേയാ 
െച�ാൽ കാർഡ് ഉടമ എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലനിൽ എ��ം േവഗം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന ബ�െ�ടണം. ഒ� കാർഡ് ന�െ��തായി റിേ�ാർ�് 
െച� േശഷം കാർഡ് ഉടമ അത് കെ��ിയാൽ അത് ഒ� സാഹചര��ി�ം 
ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�. മാ�മ�, കാർഡ് ഉടമ ആ കാർഡ് േകാേണാട് േകാൺ 
പ�തിയായി �റി�ക�ം േവണം.  

· ഐവിആർ വഴിേയാ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ായ www.sbicard.com �േഖനേയാ 
എസ്എംഎസ് േസവന�ി�െടേയാ കാർഡ് ഉടമ�് തൽ�ണം കാർഡ് േ�ാ�് 
െച�ാനാ�ം.

· നി��െട ന�െ��/േമാ�ി�െ�� കാർഡ് എസ്എംഎസ് വഴി േ�ാ�് െച�ാൻ 
നി��െട രജി�ർ െച� െമാൈബൽ ന�റിൽ നി�് 5676791 േല�് BLOCK XXXX 

എ�് എസ്എംഎസ് െച�ക. (XXXX = നി��െട കാർഡ് ന�റിെ� അവസാന 4 
അ��ൾ). നി�ൾ അഭ�ർ�ന നട�ി 5 മി��ി��ിൽ നി�ൾ�് ഒ� 
�ിരീകരണ എസ്എംഎസ് ലഭി��ിെ��ിൽ കാർഡ് േ�ാ�െച�െ��തായി 
പരിഗണി��ത്. നി��െട കാർഡ് െപെ��് േ�ാ� െച��തി�ം ��പേയാഗം 
ഒഴിവാ��തി�ം െഹൽപ് ൈലനിൽ വിളി�ക.

 നഷ് ടെ��ത്/േമാഷണം/അനധി�ത ഇടപാ�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ്
 �് ഈ സമർ�ിത െഹൽ�് ൈലൻ ന�റിൽ ബ�െ�ടാം -18605003000.

 നഷ് ടെ�� കാർഡ് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ് �് ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ 
ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ് – lostcard@sbicard.com

b) കാർഡ് ന�ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��് കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ നട�ിയ ഏെത�ി�ം ഇടപാ�ക�െട കാര��ിൽ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് ബാധ�തേയാ ഉ�രവാദിത�േമാ ഉ�ായിരി��ത�, 
കാർഡ് ഉടമ ഇതിന് പരി�ർ�മാ�ം ബാധ��നായിരി�ം. കാർഡ് ന�േമാ 
േമാഷണേമാ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി��േതാ� �െട കാർഡ് ഉടമ 
െ�ഡി�് കാർഡ്(കൾ) േമാ�ി�െ��ാൽ അത് േപാലീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ക�ം എഫ്
 ഐആർ സമർ�ി�ക�ം േവണം. കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ഒ� അധിക 
കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ആെര�ി�ം കാർേഡാ പിേ�ാ കര�മാ�ി 
��പേയാഗം െച�ാൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. 

c) ഉപേഭാ� പരിര�- അനധി�ത ഇലേ�ാണിക് ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കളിൽ 
ഉപേഭാ�ാ��െട ബാധ�ത പരിമിതിെ���ൽ സംബ�ി� 2017 �ൈല 06-െല 
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��(ആർബിഐ) ഉ�രവ് �കാരം, അനധി�ത െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ�� ഉപേഭാ� പരിര� ഉറ�ാ��തിന് ഒ� നയം 
�പകൽപന െച�ി��്. "ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാര നയം" എ�തിന് കീഴിൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ ഇത് അപ് േഡ�്  െച�ി��്. 
ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� സമീപന�ിെല �താര�ത, ന�ായ��ത എ�ീ തത��െള 
അടി�ാനമാ�ി��താണ് ഈ നയം

d) കാർഡ് ഉടമ വ�നാപരമായി �വർ�ി�ി�െ��ിൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് 
ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. വിേവക�ർ�മായ �� നൽകാെതയാണ് കാർഡ് ഉടമ 
�വർ�ി��െത�ിൽ, സംഭവി� എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ�് 
ബാധ�ത��ാേയ�ം. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ വ��മാ�ിയി�� �ര�ാ 
മാനദ��ൾ പി�ടരാൻ കാർഡ് ഉടമ പരാജയെ��ാൽ ഇത് ബാധകമാേയ�ാം. 

e) കാർഡ് ഉടമേയാേടാ ഏെത�ി�ം അധിക കാർഡ് ഉടമേയാേടാ അേന�ഷി�ാെത തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, ഒ� കാർഡിെ�േയാ പി�ിെ�േയാ ന�ം, േമാഷണം, 

��പേയാഗം എ�ിവെയ �റി�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ �സ�െമ�് ക��� 
ഏെതാ� വിവര�ം േപാലീസിേനാ മ�് �സ� അധികാരികൾേ�ാ നൽകിേയ�ാം.  

f) നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെല െമാൈബൽ ന�ർ ഉൾെ�െട�� 
ബ�െ�ടാ�� വിവര�ളിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ സി��ിെല നി��െട 
�തിയ�ം ����മായ ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ളിൽ �ചി�ി�ിരി�ണം. 
നി��െട െമാൈബൽ ന�ർ അട��� നിലവിെല ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ 
ഞ��െട േരഖകളിൽ അപ് േഡ�് െച�ണെമ�് �പാർശ െച��.

g) ''എസ്ബിഐ കാർഡ്  ചില കാർ�കളിൽ േകാം�ിെമ�റി ന�െ��/േമാ�ി�െ�� 
കാർഡ് ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് 
ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�േഡാ അെ��ിൽ കാലാകാല�ളിൽ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  തീ�മാനി�� ഏെത�ി�ം ഇൻ�റൻസ് ക�നിേയാ ആകാം പറയെ�� 
ഇൻ�റൻസ് നൽ��ത്. ഇ�ാര��ി�� ഏത് െ�യിം തീർ�ാ�ലി�ം 
ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ഉ�രവാദിയായിരി�ം, 
െ�യിം തീർ�ാ�ൽ കാരണമായി ഉയർ� ഒ� തർ��ി�ം എസ്ബിഐ കാർഡ്
 ഉ�രവാദിേയ ആയിരി�ി�. ഇൻ�റൻസ് നിബ�നക�ം വ�വ�ക�മായി 
ബ�െ�� ��തൽ വിവര�ൾ�് െവൽകം കി�ിെല േ�ാഷർ പരിേശാധി�ാേനാ 
www.sbicard.com റഫർ െച�ാേനാ നിർേദശി��.''

(h) ചില െ�ഡി�് കാർ�കളിൽ എസ്ബിഐ കാർഡ് േകാം�ിെമന് ററി എയർ ആ�ിഡന് റ് 
/ വ��ിഗത അപകട ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ��ത ഇൻ�റൻസ് 
ഒ� ��ാം ക�ി ഇൻ�റൻസ് ക�നിയാണ് നൽ��ത്. ഇ�മായി ബ�െ�� ഏത് 
െ�യിം െസ�ിൽെമന് റി��� ഉ�രവാദി���ം ��ത ക�ി�ാണ്. െ�യിം 
െസ�ിൽെമന് റ് �ലം ഉ�ാ�� ഒ� തർ��ൾ�ം എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ഉ�രവാദിയായിരി�ി�. എസ്ബിഐ കാർഡിന്, ഇൻ�റൻസ് ഇഷ� െച�� 
ക�ിെയ �ൻ��ി അറിയി�് നൽകാെത മാ�ാ��താണ്.

 ഇേ�ാ�� ഇൻ�റൻസ് ക�നി: ഒറിെയൻ്റൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ്.
7. െവളിെ���ൽ
 ഇ��ൻ ധനകാര� വ�വ��െട �വർ�ന�മത�ം �ിരത�ം 

െമ�െ����തിനാ�� ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിെ��ം റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് 
ഇ���െട�ം (ആർബിഐ) ഒ� സംരംഭമാണ് െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി. 
ബാ�ക�ം ധനകാര� �ാപന��ം ത�ിൽ വിവര�ൾ ൈകമാ��തിന് 
ഫല�ദമായ ഒ� സംവിധാനം �ദാനം െച�ാ�ം അ�വഴി വിവിധ �ാപന�ളിൽ 
നി�് മിക� െ�ഡി�് വ�വ�കൾ േനടാൻ കാർഡ് ഉടമകെള �ാ�രാ�ാ��� 
റിസർവ് ബാ�ിെ� �മ��െട ഭാഗമായാണിത്.

 ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് (ആർബിഐയിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് 
രജിസ് േ�ഷൻ േനടിയി��ത്) കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��. 

 കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� േരഖക�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 45-60 ദിവസ�ൾ��ിൽ ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻേഫാർേമഷൻ ക�നി�് നൽ�ം.

 ഒ� തർ���ായാൽ കാർഡ് ഉടമെയ �ടി�ിക�ാരനായി റിേ�ാർ�് െച��തി� 
��് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടികളിൽ ഉചിതമായ േഭദഗതികൾ 
വ��ം. എ�ി��ാ�ം ഇ�രം െവളിെ���ൽ/വിവരം �സി�െ���ൽ 
ഇ�െന ഉയർ�വ� തർ��ൾ അേന�ഷി�ാ�ം തീർ�ാ�ാ�ം ലഭി�� 
സമയെ� ആ�യി�ിരി�െമ��ം ��ിേ��താണ്. 

 കാർഡ് അ�ൗ�ക�െട ശരിയായ �വർ�നം, �ിരീകരണം, മ� അഡ്മിനിസ്
 േ��ീവ് േസവന�ൾ എ�ിവ�ായി ധനകാര� �ാപനം, െതാഴി�ടമ, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�മായി കരാറിേലർെ��ിരി�� ��ാം ക�ികൾ 
എ�ിവർ�് േപയ് െമ�ിെല വീ� ഉൾെ�െട�� കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��.

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� അെ��ിൽ അതിെ� ��് ക�നികൾ, സബ്
 സിഡിയറികൾ, അഫിലിേയ�കൾ �ടാെത/അെ��ിൽ അേസാസിേയ�കൾ 
എ�ിവ�െട വിവിധ ഉൽ����ം േസവന��ം വിപണനം െച��തി�ം വാ�ാനം 
െച��തി�മായി എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ഏെത�ി�ം േപര�്, സബ്
 സിഡിയറി, അഫിലിേയ�്  അെ��ിൽ അേസാസിേയ�് എ�ിവ�മാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിേ��ാം.

 എസ്ബിഐ കാർഡിെ� ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്.

�ധാന െറ�േല�റി വിവര�ൾ  
- ഇ��യി�ം വിേദശ�ം ഉപേയാഗി��തിന് കാർഡ് സാ�വാണ്. എ�ി��ാ�ം, 

േന�ാളി�ം ��ാനി�ം വിേദശ കറൻസി ഇടപാ�കൾ നട��തിന് ഇത് 
സാ�ത��ത�.

- ഇ���് �റ�് ഇടപാട് നട��തി�� കാർഡിെ� ഉപേയാഗം ആർബിഐ�െട 
എക് സ് േച�് കൺേ�ാൾ െറ�േലഷൻ�ം േഫാറിൻ എക് സ് േച�് മാേനജ് െമ�് 
ആ�്, 1999-ഉം ഉൾെ�െട�� ബാധകമായ നിയമ�ൾ �്അ��തമായിരി�ണം. 
ഇ�ർെന�്േ�ഡിംഗ് േപാർ��കളി�െട�� വിേദശനാണ� വ�ാപാരം അ�വദനീയമ�.  
എെ��ി�ം ലംഘന�ൾ ഉ�ാ�കേയാ ഇവ പാലി��തിൽ പരാജയെ��കേയാ 

െച�ാൽ, ശി�ാനടപടികൾ�് നി�ൾ വിേധയരാകാം. നി��െട വിേദശ വിനിമയ 
അർഹതെയ സംബ�ി�് നി��െട അംഗീ�ത ഡീല�മായി (എഡി) ബ�െ��ക.

- െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് എെ��ി�ം െ�ഡി�് ബാലൻസ് 
ഉെ��ിൽ, ഈ െ�ഡി�് ബാലൻസ് നി�ൾ�് തിരി� തരാൻ എസ്ബിഐ കാർഡിന്
  അവകാശ��്.

- വിേദശ �ാപന�ളിൽ നിേ�പം നട�കേയാ വിേദശ �ാപന�ൾ 
�ാപി�കേയാ േപാ�� �ലധന അ�ൗ�് ഇടപാ�കൾ�ായി പണമട�ാൻ/േപയ്
 െമ�കൾ നട�ാൻ ദയവായി െ�ഡി�് കാർ�കൾ ഉപേയാഗി��ത്. കാരണം, 
റിസർവ് ബാ�ിെ� മാ�ർ നിർേദശം - വിേദശെ� സം�� 
സംരംഭ�ിെല/�ർ�മാ�ം ഉടമ�തയി�� സബ് സിഡിയറിെല താമസ�ാ�െട 
േനരി�� നിേ�പം എ�തി� കീഴിൽ ഇ�രം ധനനിേ�പ മാർഗം അ�വദനീയമ�.

- ആർബിഐ മാ�ർ സർ�ലർ-താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� 
പലവക പണമട��കൾ സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ അ�സരി�്, േലാ�റി 
ടി��കൾ, ബഹിഷ് �ത/നിേരാധിത മാസികകൾ, �ട�ിയ നിേരാധിത ഇന�ൾ 
വാ��തി�ം �താ��ളിൽ പെ���ൽ, േകാൾ-ബാ�് േസവന�ൾ�് 
പണമട�ൽ േപാെല��വ�ം െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��ത് 
നിേരാധി�ിരി��. കാരണം അ�രം ഇന�ൾ�ായി/�വർ�ന�ൾ�ായി 
വിേദശനാണ�ം പിൻവലി��ത് അ�വദനീയമ�. ��തൽ വിവര�ൾ�ായി 
താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� പലവക പണമട��കൾ 
സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ പരിേശാധി�ക.



 എസ്എംഎ�െട �ാസിഫിേ�ഷൻ സംബ�ി� ഉദാഹരണം:
 ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, �ടാെത ഈ തീയതി�് ��് 'അടേ�� �റ� �ക 
('എംഎഡി') ലഭി�ി�മിെ��ിൽ, അവസാന തീയതി�് േശഷം, അ�ൗ�ിെന എസ്എംഎ – 0 
ആയി പരാമർശി�ം.
പിഡിഡിയിൽ നി�് 30 ദിവസ�ിന�റം അതായത് 2021 ഏ�ിൽ 30-ന് അ�റം 
അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ-1 ആയി ടാഗ് 
െച�െ��ം.
സമാനമായി, പിഡിഡിയിൽ നി�് 60 ദിവസ�ിന�റം, അതായത് 2021 െമയ് 30-ന് 
അ�റം, അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ - 2 
ആയി ടാഗ് െച�െ��ം.

• നി�ിയ ആ�ി ('എൻപിഎ'):
 േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി���േപാെല അടേ�� മിനിമം �ക, േ��് െമ�ിൽ 

�ചി�ി�ിരി�� പിഡിഡിയിൽ നി�് െതാ�റ് (90) ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�മായി 
അട�ിെ��ിൽ, ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് നിഷ് �ിയ അസ�് ('എൻപിഎ') ആയി 
പരിഗണി�ം.
�ടാെത, ഒ� െസ�ിൽെമ�് അെ��ിൽ �നർ�പീകരണ �മീകരണം 
�േയാജനെ���ിയി�� ഏെതാ� അ�ൗ�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം. പലിശ 
�ടി�ിക�ം �ത�ം ��വനായി അടയ് ���വെര ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി 
തരംതിരി�ത് �ട�ം. െസ�ിൽെമ�ം �നർ�പീകരി� അ�ൗ�ക�ം ഒ� 
നവീകരണ�ിന് േയാഗ�മ�. അവസാനമായി, ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് 
എസ്ബിഐ കാർഡിെല എൻപിഎ എ�് ടാഗ് െച� ഒ� െ�ഡി�് കാർെഡ�ി�ം 
ഉെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെ� എ�ാ കാർ�ക�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം.

  ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി തരംതിരി��തി�� ഉദാഹരണം:
  ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി�� �കാര�� അടേ�� 
�റ� �ക പിഡിഡിയിൽ നി�് 90 ദിവസ�ി��ിൽ അതായത് 2021 �ൺ 
29-��ിൽ ഉപേഭാ�ാവ് �ർ�മാ�ം അട�ി�മിെ��ിൽ, വായ്പ നൽ��വർ 
െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി കണ�ാ�ം.

l)  േടൺ എറൗ�് ൈടം (TAT) ഏകീകരി��ം അംഗീ�ത േപയ് െമന് റ് സംവിധാന�ൾ 
�േഖന�� പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ�� ഉപേഭാ� ന�പരിഹാര�ം സംബ�ി� 
2019 െസ�ംബർ 20-െല RBI സർ�ലർ അ�സരി�്, പരാജയെ�� ഇടപാട് കാരണം 

എ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�ിെ��ിൽ േ��് െമ�ിെല 
��വൻ ഉ�ട��ം ശരിയാെണ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇത് അംഗീകരി�താെണ�ം 
കണ�ാ��താണ്. ഇ�രം വിവരം ലഭി�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
താൽ�ാലികമായി ചാർജ് പിൻവലി�ാം. �ടർ�� അേന�ഷണ�ൾ 
�ർ�ിയായതി� േശഷം ഇത് കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിെല ബാധ�തയാെണ�ിൽ 
�ടർ�� േ��് െമ�ിൽ ചാർജ് �നഃ�ാപി�െ��ം. 

h)  ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാരം: േമൽനടപടി�� എ�ാ പരാതിക�ം േനാഡൽ 
ഓഫീസർ, പിഒ ബാഗ് 28 - ജിപിഒ, ന� ഡൽഹി -110001 എ� വിലാസ�ിേലാ 
nodalofficer@sbicard.com എ� ഇെമയിൽ വിലാസ�ിേലാ അയ�ക

i)   ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ: എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 02 02
 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി 

േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക)  
 അെ��ിൽ: 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 എസ്ബിഐ െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡിന്: ഇ��യിൽ എവിെട നി�ം എസ്ബിഐ 

െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡ് െഹൽപ് ൈല�മായി ബ�െ��ക 
 എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 12 12 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ 

നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക) 
ബിഎസ്എൻഎൽ/എംടിഎൻഎൽ-ൽ നി�്: 1800 180 1295 /1860 500 1295

 കറസ് േപാ�ൻസ്: തപാൽ വഴി, ദി മാേനജർ -ക�മർ സർവീസസ്, എസ്ബിഐ 
കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, ഡിഎൽഎഫ് ഇൻഫിനി�ി ടേവർസ്, 
ടവർ സി, 12 ആം നില, േ�ാ�് 2, ബിൽഡിംഗ് 3, ഡിഎൽഎഫ് ൈസബർ സി�ി ���ാം 
- 122002 (ഹരിയാന) ഇ�� www.sbicard.com എ�തിേലേ�ാ പിഓ ബാഗ് 28- ജിപിഒ, 
ന� ഡൽഹി-110001 

 ഇമെയിൽ വഴി customercare@sbicard.com എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക
 െത�ായ വിൽ�ന�ം ശല�െ����മായി ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് ഉടമ�് 

ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താം – salesgrievance@sbicard.com
 കാർഡ് ഉടമ�് ഞ��െട െമാൈബൽ ആ�് / െവബ് ൈസ�് വഴി ഏ� 
 തർ��ം/അനധി�ത ഇടപാ�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴി�ം. അതെ��ിൽ, കാർഡ് 

ഉടമ�് തർ�ം/അനധി�ത ഇടപാട് സംബ�ി�് chargeback@sbicard.com എ� 
സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ്.

 െത�ായ വിൽ�ന�മാേയാ ശല�െ����മാേയാ ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ഈ സമർ�ിത െഹൽൈ��നിൽ ഞ�െള വിളി�ാം: 080-39356050

എസ് ബി ഐ കാർഡ് സ്  - ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം

1. *ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം
A. വാർഷിക ഫീ�ക�ം ���ൽ ഫീ�ക�ം
 എസ് ബി ഐ െ�ഡി�്  കാർഡിൽ (എസ് ബി ഐ കാർഡ്) വാർഷിക ഫീസ്, ���ൽ 

ഫീസ് എ�ിവ ബാധകമാണ്. വാർഷിക ഫീസ് 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം 
ബാധകമായ നി�തിക�ം ഉൾെ��� ഒ��വണെ� ചാർജാണ്. ���ൽ ഫീസ് 
എ�ാ വർഷ�ം ഈടാ��. 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം ബാധകമായ 
നി�തിക�മാണ് അതിൽ ഉൾെ��ിരി��ത്. ഈ ഫീ�കൾ ഓേരാ കാർഡ് ഉടമ�ം 
ഓേരാ വിധം കാർഡി�ം വ�ത��മായി�േ��ാം. ഇവ െ�ഡി�്  കാർഡിനായി 
അേപ�ി�� സമയ�് കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി��ത് അ�സരി�ായിരി�ം. 
ബാധകമായ� �കാര�� ഈ നിര�കൾ കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് 
േനരി�് ഈടാ�ം, ഈടാ�� മാസെ� കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ അത് ബി�ി�ക�ം 
െച�ം. �ാഥമിക കാർഡ് ഉടമ�് നൽകിയ അധിക കാർ�കൾ�് െവേ�െറ ഫീ�കൾ 
ഉ�ാകാം.

B. �ൻ�ർ പണ�ിെ� ഫീ�കൾ
 അടിയ�ര ഘ��ിൽ േദശീയ/അ�ാരാ� എടിഎ�കളിൽ നി�് പണം എ��ാൻ 

കാർഡ് ഉടമകൾ�് കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. അ�െന ഉ� പണം 
പിൻവലി��കൾ�് ഒ� ഇടപാട് ഫീസ് ഈടാ��താണ്. അത് അ�� േ��്
 െമ�ിൽ കാർഡ് ഉടമ�് ബി�െച�ക�ം െച�ം. േദശീയ എടിഎം ഇടപാ�കൾ�് 2.5% 
അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) അ�ാരാ� എടിഎം 
ഇടപാ�കൾ�് 2.5% അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) ഇടപാ� 
ഫീസ് ആയി ഈടാ��താണ്. ഇടപാ� ഫീസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�്
 സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ (��് അറിയെ��ി��ത് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്സ് ആൻഡ് േപയ്െമന് റ് സർവീസസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്) 
വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയമാണ്. �ൻ�റായി എ��� എ�ാ 
പണമിടപാ�കൾ�ം പണം പിൻവലി� തീയതി �തൽ അവ �ർ�മായി തിരി�ട�� 
തീയതി വേര�ം റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് ചാർ�ി� ത�ല�മായ ധനകാര� ചാർജ്
  (ചാർ�ക�െട െഷഡ�ൾ പരിേശാധി�ക) ഉ�ായിരി��താണ്.  

C. ക�ാഷ് േപയ് െമ�് ഫീ�കൾ
 കാർഡ് ഉടമകൾ�് തിരെ��� േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (എസ് ബി ഐ) 

ശാഖകളിൽ േപ-ഇൻ �ി�ിൽ അവ�െട  െ�ഡി�് കാർഡ് ന��ം �ക�ം 
േരഖെ���ി അത് �ാ�് കൗ�റിൽ നിേ�പി�െകാ�് അവ�െട എസ് ബിഐ 
െ�ഡി�് കാർഡ് �ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ഒ� തൽ�ണ േപയ് െമ�് അക്
 േനാളജ് െമ�് രസീത് കാർഡ് ഉടമ�് നൽ�ം. ഈ സൗകര�ം േസവന നിര�ായ ₹250 
+ ബാധകമായ നി�തികൾ�് ലഭ�മാണ്. െകവിബി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
ക�ർ ൈവശ� ബാ�ിെ� (െകവിബി) തിരെ��� ശാഖകളി�ം െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ക�ർ ൈവശ� ബാ�് (െകവിബി) ശാഖകളിൽ നട�� 
പണമിടപാ�കൾ�് നിര�കെളാ�ം ബാധകമ�.

D. ചാർ�കൾ
i. കാർഡ് ഉടമകൾ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നൽ�� നിർ�ി� 

േസവന�ൾ�ായി അെ��ിൽ തെ� കാർഡ് അ�ൗ�മായി ബ�െ��് കാർഡ് 
ഉടമ വ��� വീ�കൾ�ായി കാർഡ് ഉടമകൾ കാലാകാല�ളിൽ 
ബാധകമാേയ�ാ�� ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം നൽേക�താണ് 

ii കാർഡ് ഉടമകെള അറിയി�െകാ�്, കാലാകാല�ളിൽ ഏെത�ി�ം ചാർ�കേളാ 
ഫീ�കേളാ മാ��തിേനാ അെ��ിൽ ഉചിതെമ�് േതാ�� ഏെത�ി�ം �തിയ 

ചാർ�കേളാ ഫീ�കേളാ അവതരി�ി��തിേനാ ഉ�അവകാശം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിലനിർ��.

E. പലിശ രഹിത േ�സ് കാലാവധി
 വ�ാപാരി സമർ�ി�� െ�യി�കൾ�് വിേധയമായി പലിശരഹിത െ�ഡി�് 

കാലയളവ് 20 �തൽ 50 ദിവസം വെരയാകാം. എ�ി��ാ�ം, കഴി� മാസെ� 
ബാലൻസ് �ർ�മായി �ിയർ െച�ി�ിെ��ിൽ, അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ ഏെത�ി�ം 
എടിഎ�ിൽ നി�് പണം എ��ി�െ��ിൽ ഇത് ബാധകമ�.

F.  ധനകാര� ചാർ�കൾ 
 കാർഡ് ഉടമ തെ� ബാലൻസ് �ർ�മായി അടേ��തിെ��് തീ�മാനി�ാൽ, 

ഇടപാ� തീയതി �തൽ വീ�ാ� ഇഎംഐ തവണക�ൾെ�െട എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, 
കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ പണ�ി�ം അവ തിരി�ട��� വെര മാസാ� 
പലിശ നിര�ിൽ ധനകാര� ചാർ�കൾ അടേ��ിവ�ം. 

  േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടയ് േ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ് െമ�ം േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ് െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

  ധനകാര� ചാർ�ക�െട നിലവിെല നിര�് ഇടപാ� തീയതി �തൽ �തിമാസം 3.50% 
[�തിവർഷം 42%] വെരയാണ്, ഇത് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് 
ലിമി�ഡ് (എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ) െ� വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ി� 
വിേധയ�മാണ്. ധനകാര� ചാർ�കൾ, അടയ് േ��താെണ�ിൽ, ബാധകമായ 
നി�തികൾ�് വിേധയമാണ്, കാർഡിെല �ടി�ിക �ർ�മായി അട���വെര 
കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് അത് െഡബി�് െച�െ��ം. കാർഡ് ഉടമ 
ബാലൻസ് േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ാതിരി�ാൻ 
തീ�മാനി�ാൽ എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, �െട കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ 
പണ�ി�ം അടയ് േ�� ധനകാര� ചാർ�ിെ� �റ� �ക ബാധകമായ 
നി�തികൾ �ടാെത 25 �പയായിരി�ം.

a.  �ൻ�ർ പണ�ിേ��� ധനകാര� ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തൽ പണമട�ൽ 
�ർ�മായി െച���വെര ബാധകമാണ്.

 ഉദാഹരണം 1 - കാർഡ് േ��് െമ�്  തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 15-ന് 
 2019 �ൺ 16 �ം 2019 �ൈല 15 �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാട്
1.  5000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ - 2019 �ൺ 20 ന്
2.  7000 �പ�െട പണം പിൻവലി�ൽ - 2019 �ൈല 10 ന്
 2019 �ൺ 15 െല േ��് െമ�ിൽ നി�് ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� ക��ക, 

എ�ിൽ ഇടപാ�ക�െട 12,000 �പ�ം 7,000 �പ ക�ാഷ് പിൻവലി�ലിന് ബാധകമായ 
നിര�ി�� 5 ദിവസെ� ധനകാര� ചാർ�ക�ം കാണി�� �ൈല 15 െല േ��്
 െമ�് കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ആഗ�് 5 അഥവാ േ��് െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക അടയ് േ����്. നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക�� ഏെതാ� േപയ് െമന് �ം, ആദ�ം നി��െട �ടി�ിക�� മിനിമം �ക 
{െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീ�ം ചാർ�ക�ം + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}, പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) എ� �മ�ിലായിരി�ം �ിയർ െച�ക എ�ത് ദയവായി ��ി�ക.  
പലിശ രഹിത �ടി�ിക ചി�റ ബാലൻസിന് െറ േകസിൽ ഒഴിെക, ഇതിൽ ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തലാണ് ഈടാ�ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ��െ� 
േ��് െമ�് തീയതി�തൽ ഈടാ�ം.

 േ��് െമ�് �ടി�ികയിൽ ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��് െമ�ിൽ 
നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം വരാതിരി�ക�ം േ��് െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് 
�ടി�ിക േപയ് െമന് റിന് െറ അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം 
െച�ാൽ, ഇ�രം ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്  2019 
 ജ�വരി 3 �ം 2019 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
1.  2019 ജ�വരി 5 ന് 10,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2.  2019 ജ�വരി 15 ന് 30,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ��കൾ
 2019 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 40,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. േ��്െമ�് �ടി�ികയിൽ 
ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��്െമ�ിൽ നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം 
വരാതിരി�ക�ം േ��്െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് �ടി�ിക േപയ്െമന് റിന് െറ 
അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം െച�ാൽ, ഇ�രം 
ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 എ�ാ മാസ�ം മിനിമം േപയ് െമ�് മാ�ം നട�ിയാൽ തിരി�ട� വർഷ�േളാളം 
നീ�നിൽ�ം, തത്ഫലമായി നി��െട �ടി�ിക ബാലൻസിന്  പലിശ 
അട�െകാ�ിരി�ക�ം െചേ��ിവ�ം.  ഉദാഹരണ�ിന്, 5,000 �പ�െട 
ഇടപാടിന് മിനിമം മാസാ� �ടി�ിക �ക (ഓേരാ മാസ�ം 200 �പ മിനിമം 
�കയായി�്) അട�ാൽ, െമാ�ം �ടി�ിക ��വനായി അട�തീരാൻ 44 മാസം വെര 
എ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 2-ന്
 2019 മാർ�് 3 �ം 2019 ഏ�ിൽ 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  2019 മാർ�് 5 ന് 500 �പ�െട വാർഷിക ഫീസ്
(2)  2019 മാർ�് 5 ന് 90 �പ�െട ബാധകമായ നി�തികൾ
(3)  2019 മാർ�് 15 ന് 6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2019 മാർ�് 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��് 

ക��ക, 6,590 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ഏ�ിൽ 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ഏ�ിൽ 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ മിനിമം അടയ് േ�� �ക 415 �പ, (െമാ�ം �ടി�ിക�െട 5%) + 
ബാധകമായ നി�തിക�ം 2019 ഏ�ിൽ 22 ന് അട��െവ�് ക��ക, െതാ��� 
ദശാംശ�ിേല�് കണ�ാ�ം, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. 

 ഫല�ദമായ നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആയി കണ�ാ�ക, ധനകാര� ചാർജ് 
കണ���ൽ ഇനി�റ�� രീതിയിൽ ആയിരി�ം:

 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 �പ
 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 90 �പ�െട ബാധകമായ 

നി�തിയിൽ: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 �പ
 38 ദിവസേ��� (മാർ�് 15 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 6000 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:  
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 �പ
 11 ദിവസേ��� (ഏ�ിൽ 22 �തൽ െമയ് 2 വെര) 6,175 �പ�െട ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 �പ
 ചാർ� െച� െമാ�ം പലിശ: 373.10 �പ
 2019 ഏ�ിൽ 3 �തൽ 2019 െമയ് 2 വെര കാർഡ് ഉടമ ഒ� ഇടപാ�ം നട��ിെ��് 

ക��ക, �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം 
ചാർ�ക�ം, ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം െമയ് 2 തീയതിയിെല േ��്
 െമ�ിൽ െമാ�ം �ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം. 

 േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടേ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടേ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ്െമന് �ം േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ്െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

 ഉദാഹരണം 4: കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2018 ഡിസംബർ 3-�ം 2019 ജ�വരി 2-�ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  2018 ഡിസംബർ 15 ന് 500 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2)  2018 ഡിസംബർ 20 ന് 600 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2018 ഡിസംബർ 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇ� എ� 

ക��ക, 1100 �പയെട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ജ�വരി 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം, െമാ�ം അടയ് േ�� �ക 1100 �പ. കാർഡ് ഉടമ 2019 ജ�വരി 22 
അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക 
�തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. 

 2019 ജ�വരി 22 ന് കാർഡ് ഉടമ 500 �പ�െട ഭാഗിക േപയ് െമ�് മാ�േമ 
നട��� എ� ക��ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. ഫല�ദമായ 
നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആെണ�് കണ�ാ�ി ധനകാര� ചാർജ് കണ���ൽ 
ഇ�റ�� �കാരമായിരി�ം 

 38 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 15 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 �പ
 33 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 20 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 �പ
 12 ദിവസേ��� (ജ�വരി 22 �തൽ െഫ�വരി 2 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ=52.93 �പ
 2019 െഫ�വരി 3-�ം 2019 മാർ�് 2- �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  652.93 �പ�െട ആരംഭ ബാലൻസ്-2019 െഫ�വരി 3-ന്
2)  1000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ-2019 െഫ�വരി 5-ന്
3)  3000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ- 2019 െഫ�വരി 15-ന് 
 2019 െഫ�വരി 2 െല േ��്െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് 652.93 �പ 

ആെണ�് ക��ക, കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ 
നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ ��വൻ േപയ് െമ�ം െഫ�വരി 15 ഓെട, അഥവാ േപയ് െമ�് െചേ�� 
അവസാന തീയതി��ിൽ െചയ് െത� ക��ക. 3.50% ഫല�ദമായ നിര�ായി 
കണ�ാ�ി, ധനകാര� ചാർജ് കണ����കൾ ഇനി�റ�� �കാരമായിരി�ം:

 12 ദിവസേ��് (െഫ�വരി 3 �തൽ െഫ�വരി 15 വെര) 652.93 ബാലസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ= 9.02 �പ
 �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം, 

ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം മാർ�് 2 തീയതിയിെല േ��്െമ�ിൽ െമാ�ം 
�ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം.

G. ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർ�കൾ
• േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക �ക�് ചാർ�ി�
• 500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 400 �പ
• 1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 750 �പ
• 10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 950 �പ
• 25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 1,100 �പ
• 50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ
 �ടർ�യായി ര�് ൈസ�ി�കളിൽ, അവസാന തീയതി��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക 

�ക (എംഎഡി) അട�ാതി��ാൽ ഒ� ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി  100 
�പ അധികം ഈടാ�ം.

 എംഎഡി �ിയറാ��ത് വെര ഓേരാ േപയ് െമന് റ് ൈസ�ിളി�ം ഈ ചാർജ് 
ഈടാ��ത് �ട�ം.

 ഉദാഹരണം 1- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി- എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2016 ജ�വരി 3 �ം 2016 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  5,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ- 2016 ജ�വരി 5 ന്
(2)  5,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ - 2016 ജ�വരി 15 ന്
 2016 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 10,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 
കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 
 2016 െഫ�വരി 22 നകം കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� മിനിമം �കേയാ അതിൽ 

��തേലാ േപയ് െമ�് െച��ിെ��ിൽ, 750 �പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 
10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� േപയ് െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് േ��്െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2 ന്. 2016 െഫ�വരി 3 
�ം 2016 മാർ�് 2 �ം നട� ഇടപാട്

1.  2000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൾ - 2016 െഫ�വരി 8 ന്
2.  2500 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ 2016 െഫ�വരി 19 ന് 
 2016 െഫ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 4500 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� മാർ�് 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 മാർ�് 22 അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 2016 മാർ�് 22 നകം കാർഡ് ഉടമ ഒ� േപയ്െമന് �ം നട�ിയി�ിെ��ിൽ, 750 
�പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� 
േപയ്െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് െസപ് �ംബർ 3-�ം ഒക് േടാബർ 2-�ം ഇടയിൽ
(1)  9400 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - െസപ്�ംബർ 5-ന്
 െസപ് �ംബർ 2-െല േ��് െമന് റിൽ നി�് �ൻകാല ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��ിൽ, 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� ഒക് േടാബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 9400 �പ െമാ�ം 
�ടി�ികയായി കാണി�ം. കാർഡ് ഉടമ ഈ �ടി�ിക�ായി ഒേ�ാബർ 22-ഓെട, 
അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം 
അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. 
കാർഡ് ഉടമ 9400 �പ�െട �ടി�ിക ഒക് േടാബർ 22-േനാ അതിന് �േ�ാ ��വനാ�ം 
അട��.

 ഇടപാട് നട�ത് ഒക് േടാബർ 3-�ം നവംബർ 2-�ം ഇടയിൽ 
(1)  5000 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 5-ന്
(2)  5000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� നവംബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 10,000 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് ��െ� ൈസ�ിളിൽ നട�ിയ 
ഇടപാടിന് വ�ാപാരിയിൽ നി�� 9400 �പ�െട ഒ� റീഫ�് നവംബർ 10-ന് 
ലഭി��. ഈ റീഫ�് �ക െമാ�ം �ടി�ിക �കയിൽ വകയി��ം. കാർഡ് ഉടമ 
�ടി�ിക�ായി നവംബർ 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. റീഫ�ിൽ നി�് ലഭി�� െ�ഡി�് �ക മിനിമം 
�ടി�ിക �കേയ�ാൾ ��തലായതിനാൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് താമസി�� േപയ്

 െമന് റ് ചാർജ് ഈടാ�ി�.
 ഉദാഹരണം 4- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് ജ�വരി 3-�ം െഫ�വരി 2-�ം ഇട�് 
(1)    4500 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ജ�വരി 5-ന്
(2)   6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ജ�വരി 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� െഫ�വരി 2-െല േ��് െമന് റ് 10,500 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ ൈസ�ിളിൽ ഈടാ�ിയ േപയ് െമന് റ് 
ഡിേസാണർ ഫീസിന് െഫ�വരി 10-ന് 500 �പ�െട ഒ� റീഫ�് ലഭി��. കാർഡ് 
ഉടമ �ടി�ിക�ായി െഫ�വരി 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. എസ് ബി ഐ കാർഡ് �ട�ിെവ� റിേവഴ് സലിൽ 
നി�് ഉളവാ�� െ�ഡി�് �ക, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�. കാർഡ് 
ഉടമ െഫ�വരി 22-േനാ അതി� �േ�ാ മിനിമം �ടി�ിക �കേയാ അതിലധികേമാ 
അട�ിെ��ിൽ, താമസി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി 950 �പ ഈടാ�ം. (10,000 
�പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര 950 �പ). 

H. ഓവർ ലിമി�് ഫീ�കൾ
 ഒ� േസവനസ��താ �ചനയായി, ഇേ�ണൽ േപാളിസി, ഇടപാ�മായി ബ�െ�� 

േയാഗ�ത, ഉപേഭാ� െ�ാൈഫൽ, ഉപേഭാ� സ�തം എ�ിവ�് വിേധയമായി, 
ഓവർലിമി�് ഇടപാ�കൾ�്  എസ്ബിഐ കാർഡ് അംഗീകാരം നൽകിേയ�ാം. 
�ടി�ിക�� �ക െ�ഡി�് പരിധി കവി��െവ�ിൽ, െ�ഡി�് പരിധി കവി�� 
ആദ� ഇടപാട് �ക�െട 2.5% അെ��ിൽ 600 �പ, ഇവയിൽ ഏതാേണാ ഉയർ�ത്, 
അത് ഈടാ��താണ്. എസ്ബിഐ കാർഡ് �മ�� ഏെത�ി�ം ഫീ�കേളാ 
നിര�കേളാ പലിശേയാ കാരണം െ�ഡി�് പരിധി കവി�� സാഹചര��ി�ം ഈ 
ഫീസ് ബാധകമായിരി�ം. ഓേരാ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�ം ഒ� തവണ മാ�േമ 
ഓവർലിമി�് ഫീസ് ഈടാ�. സ��ം െ�ഡി�് കാർഡിൽ ഓവർലിമി�് സൗകര�ം 
ഏർെ���ാൻ  കാർഡ് ഉടമ നൽ�� സ�തം, അേത അ�ൗ�ിന് കീഴി�� 
കാർഡ് ഉടമ�െട ൈകവശ�� എ�ാ െ�ഡി�് കാർ�കളി�ം �സ് �ത സൗകര�ം 
സ�യേമവ  ഏർെ���ം.

I. േപയ് െമ�് നിരസന ഫീ�കൾ
 ഒ� േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസിെ� കാര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് േപയ് െമ�് 

�ക�െട 2% േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസായി ഈടാ�ം, എ�ാൽ മിനിമം ചാർജ് 500 
�പയാണ് 
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J. മ�് ചാർ�കൾ:
• കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ ഫീസ്: 100/- �പ - 250/- �പ (Aurum കാർഡിന് 1,500/- �പ) 
• െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്: 100 �പ 
• വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ്: 3.5% (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ 

കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് മാ�ം) 
 വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഇ��ൻ �പയിേല�് മാ��തി� ഉപേയാഗി�� വിനിമയ 

നിര�് തീ�മാനി��ത് വിസ/മാ�ർകാർഡാണ്, സാഹചര�മ�സരി�്, എസ്ബിഐ 
കാർ�മായി ഇടപാട് തീർ�ാ�ിയ തീയതിയിൽ-അത് ഇടപാട് നട�ിയ അേത തീയതി 
ആയിരി�ണെമ�ി�- അവർ നിയ�ി�� വിനിമയ നിര�ിെന 
അടി�ാനമാ�ിയായിരി�ം ഇത്. വിസ/മാ�ർകാർഡ് പ�ി�, ഇ��ൻ �പയാ�ി 
മാ�ിയ �കയിൽ വിേദശ കറൻസി ഇടപാ� ഫീസ് ബാധകമാ�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, 
ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

• ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി പരിവർ�ന മാർ�്അപ് ഫീസ്: 3.50% (എലീ�്¬ & 
ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
മാ�ം) (1,000 �പയിൽ ��തേലാ അതിന് �ല�േമാ ആയ ഇടപാ�കൾ�് മാ�ം) 
അ�ാരാ� �ല�് ഇ��ൻ കറൻസിയിൽ നട�ിയ, അെ��ിൽ ഇ��യിൽ 
�ിതിെച�� എ�ാൽ വിേദശ�് രജി�ർ െച� വ�ാപാരികളിൽ നട�ിയ എ�ാ 
ഇടപാ�ക�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് 
കറൻസി കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

•  റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് 99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

• എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�ക�െട�ം േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് : 199 �പ

K.  ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ:
 ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ ഓഫർ ഉപേഭാ�ാവിെന മ�് ബാ�് െ�ഡി�് കാർ�ക�െട 

�ടി�ിക എസ്ബിഐ െ�ഡി�് കാർഡിേല�് �ാൻസ്ഫർ െച�ാ�ം ഒ�മിേ�ാ 
ഇഎംഐകളാേയാ തിരി�ട�ാ�ം അ�വദി��

2. *പരിധികൾ
 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ആ�രിക െ�ഡി�് മാനദ�ം 

അടി�ാനമാ�ിയാണ്  കാർഡ് ഉടമക�െട െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം 
നി�യി�ി��ത്  (ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം �ാഥമിക അ�ൗ�് ഉടമക�െട 
അേത പരിധി ആയിരി�ം). കാർഡ് െഡലിവറി സമയ�് ഈ പരിധികൾ കാർഡ് 
ഉടമെയ അറിയി��താണ്. െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം ഓേരാ േ��് െമ�ി�ം 
കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി�ം. സ് േ��് െമ�് �റെ��വി�ി� സമയ�് ലഭ�മായ െ�ഡി�് 
പരിധി (അതായത് ഉപേയാഗി�ാൻ ലഭ�മായ െ�ഡി�് പരിധി) േ��് െമ�ിെ� ഭാഗമായി 
നൽ��താണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച���ം ആ�രിക മാനദ��ൾ 
അടി�ാനമാ�ി കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�കേയാ �റ�കേയാ 
െച���മാണ്. െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ണെമ�് ആവശ��� െ�ഡി�് ഉടമകൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിേനാട് എ�തി ആവശ�െ��ക�ം വ�മാനം ��ാവി�� 
സാ��ിക േരഖകൾ നൽേക��മാണ്. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ തെ� 
�ർ�മായ വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�ം നൽകിയ �തിയ േരഖകൾ 
അടി�ാനമാ�ി�ം കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ിേയ�ാം.

3. *ബി�ിം�ം േ��് െമ�ം
a) ഈ കാലയളവിൽ കാർഡ് സജീവമാെണ�ിൽ, അവസാന േ��് െമ�ി� േശഷം 

കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച� േപയ് െമ�ക�ം കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച� ഇടപാ�ക�ം കാണി�� ഒ� �തിമാസ േ��്
 െമ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമ�് അയ�ം. 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ�കിൽ േരഖകളി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് 
കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഇടപാ�ക�െട ഒ� േ��് െമ�് അയ�കേയാ �ൻ��ി 
നി�യി� തീയതിയിൽ േരഖയി�� ഇെമയിൽ ഐഡിയിേല�് ഇെമയിൽ വഴി സ് േ��്
 െമ�് അയ�കേയാ െച�ം.  

b) െ�ഡി�് കാർഡ് സ് കാർഡ് ഉടമ�് ഒ� റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് സൗകര�ം നൽ��. 
സ് േ��് െമ�ിൽ �ി� െച� അടയ് േ�� മിനിമം �ക മാ�ം അട�ാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
തിരെ���ാം. േ��് െമ�ിൽ തെ� �ി� െച�ി�� അടയ് േ�� തീയതി�കം 
ഇ�രം േപയ് െമ�് നടേ���മാണ്. ബാലൻ�ടി�ിക �ടർ�� 

 േ��്െമന് �കളിേല�് �േ�ാ� െകാ�േപാകാ��താണ്. െമാ�ം അടയ് േ�� 
�കേയാ അടയ് േ�� മിനിമം �ക�്  �കളി�� �ക�െട എ� ഭാഗേമാ അട�ാൻ 
കാർഡ് ഉടമ�് തിരെ���ാ���മാണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധിയിൽ 
കവി� �ടി�ികേയാെടാ�ം, ��െ� േ��് െമ�കളിൽ അട�ാ� മിനിമം �ക 
കാർഡ് ഉടമ�െട നിലവിെല അടയ് േ�� മിനിമം �കയിേല�് േചർ�ം.

 െമാ�ം അടയ് േ�� �ക�െട 5 ശതമാനേമാ 200 �പേയാ ആയിരി�ം (ഏതാേണാ 
വ�ത്) അടയ് േ�� മിനിമം �ക, �ടാെത ബാധകമായ നി�തിക�ം ഇഎംഐ�ം 
(ഇഎംഐ ഉ� ഉൽ����െട കാര��ിൽ മാ�ം). ക�ാഷ് പരിധിേയാ െ�ഡി�് 
പരിധിേയാ അധികമായാൽ ഓവർ ലിമി�് (ഒവിഎൽ) �ക എംഎഡി (അടയ് േ�� 
മിനിമം �ക) യിൽ ഉൾെ����താണ്. പഴയ േ��് െമ�കളിെല ഏെത�ി�ം 
അട�ാ� മിനിമം �ക ഉെ��ിൽ അ�ം അടയ് േ�� മിനിമം �കയിൽ 
ഉൾെ����താണ്. 

c) കാർഡ് �ടി�ികയിേല�് നട�ിയ േപയ് െമ�കൾ ലഭി�തായി �ടർ�� േ��്
 െമ�കളിൽ കാണി��താണ്. ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് സംബ�ിേ�ാ 
നി�തിക�മായി ബ�െ��� മേ�െത�ി�ം കാര�ം സംബ�ിേ�ാ ഉ� എ� 
തർ��ം േ��് െമ�് �റെ��വി�� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ൾ�കം െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇഷ� െച�വെര അറിയി�ിരിേ��താണ്

d) കാർഡ് ഉടമ�െട കാർഡ് �ടി�ിക�് ലഭി�� േപയ് െമന് �കൾ വകയി���ത്, 
�ടി�ിക�� മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 
ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് 

അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ 
ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് 
എ� �മ�ിലാണ്. 

 ആവശ�മായ ജിഎസ്ടി കം�യിൻ�കൾ എ��ാൻ െ�ഡി�് ഇഷ� െച�വെര 
�ാ�മാ��തിന് �ത��ം കാേലാചിത�മായ വിവര�ൾ നൽകാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
ഉ�രവാദി���്, ഇത് െ�ഡി�് കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ നിർമി� സൈ�ക�െട 
ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് എ��ാൻ കാർഡ് ഉടമെയ �ാ�മാ�ം. കാർഡ് ഉടമ 
നൽ�� െത�ായ വിവരം �ലം അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ�െട ഭാഗ� നി�� 
ഏെത�ി�ം ���ികേളാ വീ�കേളാ �ലം കാർഡ് ഉടമ�് ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് 
ന�മാ�കേയാ അെ��ിൽ ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് ലഭി��തിന് കാലതാമസം 
വരികേയാ െച�ാൽ കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ ഉ�രവാദിയായിരി�ി�.

e) താെഴ െകാ�� ഏത് രീതിയി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ിേല�� േപയ് െമ�കൾ 
ആകാ��താണ്:

 www.sbicard.com േല�് േലാഗിൻ െച�ക�ം െന�് ബാ�ിങ് അെ��ിൽ നി��െട 
എസ്ബിഐ എടിഎം കം െഡബി�് കാർഡ് �േഖന േപയ്െമ�് നട�ാൻ േപയ് െന�് 
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി��തി�െട.

 േ��് െമ�ിെ� പിറകിൽ നൽകിയിരി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് െചേ�ാ 
�ാഫ്േ�ാ അയ��ത് വഴി.  

 നി��െട നഗര�ി��േതാ േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട ഏെത�ി�ം നി�� 
�ാ�ി��േതാ ആയ എസ്ബിഐ കാർഡ് േ�ാ�് േബാക് സിൽ െചേ�ാ �ാഫ്േ�ാ 
ഇ��ത് വഴി.

 െച�്/�ാഫ്�് "എസ്ബിഐ കാർഡ്  ന�ർ xxxxxxxxxxxxxxxx" േല�് 
അട�ാനാ��തായിരി�ണം.

 എൻഎസിഎ�് (NACH): ചില തിരെ��� നഗര�ളിൽ നാഷണൽ ഓേ�ാമാ�ഡ് 
�ിയറിംഗ് ഹൗസ് (എൻഎസിഎ�്) വഴി േപയ് െമ�കൾ നട�ാ��താണ്.

f) ബിൽ �ടി�ിക�െട േപയ്െമ�കൾ നട��തിന് വിവിധ രീതികൾ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  വാ�ാനം െച��. അവ �തിമാസ േ��് െമ�ിെ� പിൻഭാഗ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  െവബ് ൈസ�ി�ം വിവരി�ി��്.

 കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് ൈക��� ഏത് �ൻ�ർ �ക�ം ഭാവിയിെല 
െചലവഴി��കളിേല�� �ൻ�ർ �കയായി കണ�ാ��താണ്. അത് ഏെത�ി�ം 
ചാർ�കൾ/ഫീ�കൾ�ായി വകയി���ത�.

g) ബി�ിംഗ് തർ��ൾ: ഇടപാ� തീയതി�െട 25 ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമ 
െപാ��േ��കൾ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി�ക�ം അത് ശരിയാണ് 

j)  ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം റിേവഴ് സ് െച��ത് ഉൾെ�െട��, SBI കാർഡ് ആരംഭി�� 
റിേവഴ് സ�കൾ, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�, അത് ഇേ�ാഴെ� 
ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�� െ�ഡി�ായി പരിഗണി�ം.

 �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� തീയതികള�ില്  �ാബല��ിലായ റീഫ�് 
െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് ഉളവാ�� ഏെതാ� 
െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് നടേ�� തീയതി�് 
��് െ�ഡി�് െച�കയാെണ�ിൽ, ആ �ക േപയ് െമന് റായി പരിഗണി�ം.

 നിലവിെല ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� ഇടപാ�ക�െട �ാബല��ി�� 
തീയതിയി�� റീഫ�് െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് 
ഉളവാ�� ഏെതാ� െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് 
നടേ�� തീയതി�് ��ാണ് െ�ഡി�് െചയ് തെത�ിൽ േപാ�ം ആ �ക േപയ് െമന്
 റായി പരിഗണി�ി�.

k) എസ്എംഎ & എൻപിഎ
•  �േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ'): 
 െറ�േല�റി ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിെ� ഭാഗമായി, ഒ� ഉപ-അസ�് വിഭാഗം 

��ി�് അ�ൗ�ിെല �ാരംഭ സ�ർ�ം തിരി�റിേയ� ആവശ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡിന് ഉ�്, താെഴ�� പ�ികയിൽ നൽകിയിരി��ത് �കാരം ��് 
ഉപവിഭാഗ�ൾെ�ാ�ം '�േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ') ആണ് ഈ 
ഉപ-അസ�് വിഭാഗം. െ�ഡി�് കാർ�കൾ "റിേവാൾവിംഗ് സൗകര��ൾ ഒഴിെക�� 
വായ്പകൾ" ആയി കണ�ാ��.

   

െഡബി�് െച� പണം നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ SBI കാർഡ് തിരി�് 
നൽ��ിെ��ിൽ ബാധകമായ േക�കളിൽ, പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ സംബ�ി�് 
കാർഡ് െന�് വർ�കളിൽ നി�് ലഭി�� അ�രം �ിരീകരണ�ിന്
 െറ/വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ, േമൽ�റ� സർ�ലറിെല വ�വ�കൾ 
�കാരം ഉപേഭാ�ാവിന് ന�പരിഹാരം നൽ��തായിരി�ം.

4. *  തിരി�ടവിൽ വ��� വീ�
 തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയാൽ, കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഏ� �ടി�ിക�ം 

തീർ�ാ��തിന് േവ�ി തപാൽ, ഫാക് സ്, െടലേഫാൺ, ഇെമയിൽ, എസ്എംഎസ്, 
�ടാെത/അെ��ിൽ ഓർ�െ���ാ�ം �ടർനടപടികെള��ാ�ം �ടി�ിക 
പിരിെ���ാ�ം ��ാം ക�ിെയ നിേയാഗി�ക എ�ീ മാർ��ളി�െട കാർഡ് 
ഉടമ�് കാലാകാല�ളിൽ �ടി�ിക അട�വാൻ ഓർ�െ����കൾ 
അയ��താണ്. അ�െന നിേയാഗി�െ��� ഏെതാ� ��ാം ക�ി�ം കടംപിരിവ് 
സംബ�ി� എ�ാ െപ�മാ�����ം �ർ�മായി പാലി�ിരിേ��താണ്.

 ആർബിഐ യിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് രജിസ് േ�ഷൻ കര�മാ�ിയി���ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ� അംഗമായിരി�ക�ം െച�� ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� വീ� �ാ�സ് 
റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��്, കാർഡ് ഉടമ�് ഞ�ൾ േനാ�ീസ് നൽ��താണ്. ഒ� 
കാർഡ് ഉടമ തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയതായി റിേ�ാർ�് െച�െ��തിന് േശഷം തെ� 
�ടി�ികകൾ തീർ�കയാെണ�ിൽ, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നിയിൽ നി�ം �ടി�ിക�ാരൻ �ാ�സ് പിൻവലി��താണ് 
എ� കാര��ം ��ി�ക. ഇ�രം മാ��ൾ ഉപേഭാ�ാവിെ� െ�ഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ 
�തിഫലി�ാൻ 45-60 ദിവസ�ൾ എ�േ��ം.

 െ�ഡി�് കാർഡ് സൗകര��െള നിയ�ി�� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം 
സ�ിെമ�റി/ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം ബാധകമായിരി�ം. 

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, കാർഡ് ഉടമ�െട ഡാ� ഓേരാ മാസ�ം നിർ�ി� 
േഫാർമാ�ിൽ ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് സമർ�ി��. സമർ�ി�� 
ഡാ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി 30 ദിവസ�ി��ിൽ അവ�െട 
െസർവറിേല�് അപ് േലാഡ്  െച��താണ്.

 കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� െമാ�ം �ടി�ിക, �ാബല��ി���ം എ�ാൽ കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ ഇനി�ം ചാർജ് െച�ാ��മായ ചാർ�കൾ ഉൾെ�െട, �ാഥമിക 
കാർഡ് ഉടമ പാ�രാ�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�ാൽ െപെ��് അടയ്
 േ��താ���ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് �ർ�മായി അടയ് േ���മാണ്, 
അേതാെടാ�ം കാർഡ് അ�ൗ�് ഉടൻതെ� റ�ാ�െ����മാണ്. �ാഥമിക കാർഡ് 

ഉടമ�െട സ��ിൽ നി�ായിരി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ി�� �ടി�ിക തീർ�വാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ എ�ാ െചല�കൾ�ം, ലീഗൽ ഫീ�ം ഈ �ടി�ിക 
തിരി�പിടി�വാൻ വ� െചല�ക�ം അട�ം, ഉപേയാഗിേ��ത്. �ടി�ിക അടവ് 
തീർ�ാകാ�ിടേ�ാളം, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് നിലവി�� നിര�് െവ�് 
ധനകാര� ചാർജ് ഈടാ��ത് �ടരാൻ അവകാശ��ായിരി�ം.

5. കാർഡ് ഉടമ�ത അവസാനി�ി��ം റ�ാ��ം
a) എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് എ�തി അറിയി�ിേ�ാ, എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് 

ൈലനിൽ വിളിേ�ാ, ഒ�ം കാർഡ്(കൾ) േകാേണാ�േകാൺ �റി�് കാർഡ് ഉടമ�് ഏ� 
സമയ�ം കരാർ അവസാനി�ി�ാ��താണ്. ആഡ് ഓൺ കാർ�കൾ ഉൾെ�െട 
എ�ാ കാർ�ക�ം എ�� അേപ� െകാ��് അവസാനി�ി�ാ��താണ്. 
സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ ഒ� കാർഡ് ഉടമ�് െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ് ഉെ��ിൽ, അ�രം െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �ക�െട �ല� �ല�ം 
സ�യേമവ േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, �ടാെത മെ��ാ 
�ടി�ികകൾ�െമാ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്. കാർഡ് 
അ�ൗ�ിേല�� എ�ാ �ടി�ിക�ം അട�കഴി�ാൽ അവസാനി�ി�ൽ 
�ാബല��ിൽ വ�ം. വാർഷിക, േച��തി��, ���ൽ ഫീ�കൾ 
ആ�പാതികാടി�ാന�ിൽ തിരി�് നൽ��ത�.

 ഉദാഹരണം - സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാ�� െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ്: -1000

 സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ, -1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് ബാലൻസ് 
സ�യേമവ 250 �പ�െട േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, അതായത് 
1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �കൾ   X ഓേരാ റിവാർഡ് േപായിന് റി�ം 0.25 �പ 
(ഈ പരിവർ�ന �ല�ം വ�ത�� കാർഡ് വാരിയന് �കൾ�് വ�ത�ാസെ�ടാം). ഈ �ക 
കാർ ഡ് ഉടമാ  അ�ൗ�ിൽ നി�് ഈടാ�ം, �ടാെത മെ��ാ �ടി�ികകൾ �െമാ�ം 
കാർ ഡ്  ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്.

 കാർഡ് ഉടമ�് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�ാൻ ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ 
എ�താ��താണ് - closurerequest@sbicard.com

b)   ബിസിനസ് അെ��ിൽ �ര�ാ കാരണ�ൾ �ടാെത/അെ��ിൽ നിയമനിർവഹണ 
ഏജൻസി �ടാെത/അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം സർ�ാർ അേതാറി�ി�െട അഭ�ർ�ന 
�കാരം �ടാെത/അെ��ിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ി�ം അതിെ� 
ഉപേഭാ�ാവി�ം ബാധകമാ�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം കീഴിൽ 
അനിവാര�മാെണ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ന�ായമാ�ം വിശ�സി��െവ�ിൽ 
കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�ിെ� ഉപേയാഗം ഏ� സമയ�ം �ൻ��ി അറിയി�ാെത 

തെ� എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിയ�ി�കേയാ അവസാനി�ി�കേയാ 
താൽ�ാലികമായി നിർ�കേയാ െച�ാം.

 കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� േപയ് െമ�ിൽ വീ� വ��കേയാ നീ�ിയ െ�ഡി�് പരിധി 
കവി�കേയാ െച�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െ�ഡി�് കാർഡിെല സൗകര�ം 
താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ാനാ�ം. കരാർ അവസാനി�തി� േശഷേമാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ിരി�� സമയേ�ാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗി��ത്.  

c) ഇ�രം ഒ� സാഹചര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ (എെത�ി�ം തിരി�ട� വീ�േ�ാ നിയമം 
അ�ശാസി�� േനാ�ീസിേനാ വിേധയമായി) ഉടൻ തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അ�ൗ�ിെല െമാ�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് അടയ്
 േ����്. എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ�വെര അ�ൗ�ിൽ ചാർ� െച�ാ� �കക�ം 
ഉൾെ�െട ഈ കരാറിന് കീഴിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അടയ് േ�� എ�ാ 
�കക�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഇ�ര�ിൽ അടയ് േ�� എ�ാ �കക�ം കാർഡ് ഉടമ 
അട��� വെര കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�തായി പരിഗണി�ി�.

d) െ�ഡി�് കാർഡ് ഒ� വർഷ�ിേലെറയായി ഉപേയാഗി�ി�ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമെയ 
അറിയി� േശഷം കാർഡ് േ�ാസ് െച��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 30 
ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് മ�പടി ലഭി��ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ 
എ�ാ �ടി�ികക�ം അട�േ�ാൾ കാർഡ് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച��തായിരി�ം.

6.  കാർഡ് ന�ം/േമാഷണം/��പേയാഗം
a) �ാഥമിക െ�ഡി�് കാർേഡാ ഏെത�ി�ം അധിക െ�ഡി�് കാർേഡാ എവിെട 

െവെ��് അറിയാെത വരികേയാ, ന�െ��കേയാ, േമാ�ി�െ��കേയാ 
വി�തമാ�െ��കേയാ യഥാസമയം ലഭി�ാതിരി�കേയാ കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�മതിയി�ാെത െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��െവ�് സംശയി�കേയാ 
െച�ാൽ കാർഡ് ഉടമ എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലനിൽ എ��ം േവഗം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന ബ�െ�ടണം. ഒ� കാർഡ് ന�െ��തായി റിേ�ാർ�് 
െച� േശഷം കാർഡ് ഉടമ അത് കെ��ിയാൽ അത് ഒ� സാഹചര��ി�ം 
ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�. മാ�മ�, കാർഡ് ഉടമ ആ കാർഡ് േകാേണാട് േകാൺ 
പ�തിയായി �റി�ക�ം േവണം.  

· ഐവിആർ വഴിേയാ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ായ www.sbicard.com �േഖനേയാ 
എസ്എംഎസ് േസവന�ി�െടേയാ കാർഡ് ഉടമ�് തൽ�ണം കാർഡ് േ�ാ�് 
െച�ാനാ�ം.

· നി��െട ന�െ��/േമാ�ി�െ�� കാർഡ് എസ്എംഎസ് വഴി േ�ാ�് െച�ാൻ 
നി��െട രജി�ർ െച� െമാൈബൽ ന�റിൽ നി�് 5676791 േല�് BLOCK XXXX 

എ�് എസ്എംഎസ് െച�ക. (XXXX = നി��െട കാർഡ് ന�റിെ� അവസാന 4 
അ��ൾ). നി�ൾ അഭ�ർ�ന നട�ി 5 മി��ി��ിൽ നി�ൾ�് ഒ� 
�ിരീകരണ എസ്എംഎസ് ലഭി��ിെ��ിൽ കാർഡ് േ�ാ�െച�െ��തായി 
പരിഗണി��ത്. നി��െട കാർഡ് െപെ��് േ�ാ� െച��തി�ം ��പേയാഗം 
ഒഴിവാ��തി�ം െഹൽപ് ൈലനിൽ വിളി�ക.

 നഷ് ടെ��ത്/േമാഷണം/അനധി�ത ഇടപാ�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ്
 �് ഈ സമർ�ിത െഹൽ�് ൈലൻ ന�റിൽ ബ�െ�ടാം -18605003000.

 നഷ് ടെ�� കാർഡ് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ് �് ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ 
ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ് – lostcard@sbicard.com

b) കാർഡ് ന�ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��് കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ നട�ിയ ഏെത�ി�ം ഇടപാ�ക�െട കാര��ിൽ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് ബാധ�തേയാ ഉ�രവാദിത�േമാ ഉ�ായിരി��ത�, 
കാർഡ് ഉടമ ഇതിന് പരി�ർ�മാ�ം ബാധ��നായിരി�ം. കാർഡ് ന�േമാ 
േമാഷണേമാ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി��േതാ� �െട കാർഡ് ഉടമ 
െ�ഡി�് കാർഡ്(കൾ) േമാ�ി�െ��ാൽ അത് േപാലീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ക�ം എഫ്
 ഐആർ സമർ�ി�ക�ം േവണം. കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ഒ� അധിക 
കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ആെര�ി�ം കാർേഡാ പിേ�ാ കര�മാ�ി 
��പേയാഗം െച�ാൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. 

c) ഉപേഭാ� പരിര�- അനധി�ത ഇലേ�ാണിക് ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കളിൽ 
ഉപേഭാ�ാ��െട ബാധ�ത പരിമിതിെ���ൽ സംബ�ി� 2017 �ൈല 06-െല 
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��(ആർബിഐ) ഉ�രവ് �കാരം, അനധി�ത െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ�� ഉപേഭാ� പരിര� ഉറ�ാ��തിന് ഒ� നയം 
�പകൽപന െച�ി��്. "ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാര നയം" എ�തിന് കീഴിൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ ഇത് അപ് േഡ�്  െച�ി��്. 
ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� സമീപന�ിെല �താര�ത, ന�ായ��ത എ�ീ തത��െള 
അടി�ാനമാ�ി��താണ് ഈ നയം

d) കാർഡ് ഉടമ വ�നാപരമായി �വർ�ി�ി�െ��ിൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് 
ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. വിേവക�ർ�മായ �� നൽകാെതയാണ് കാർഡ് ഉടമ 
�വർ�ി��െത�ിൽ, സംഭവി� എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ�് 
ബാധ�ത��ാേയ�ം. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ വ��മാ�ിയി�� �ര�ാ 
മാനദ��ൾ പി�ടരാൻ കാർഡ് ഉടമ പരാജയെ��ാൽ ഇത് ബാധകമാേയ�ാം. 

e) കാർഡ് ഉടമേയാേടാ ഏെത�ി�ം അധിക കാർഡ് ഉടമേയാേടാ അേന�ഷി�ാെത തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, ഒ� കാർഡിെ�േയാ പി�ിെ�േയാ ന�ം, േമാഷണം, 

��പേയാഗം എ�ിവെയ �റി�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ �സ�െമ�് ക��� 
ഏെതാ� വിവര�ം േപാലീസിേനാ മ�് �സ� അധികാരികൾേ�ാ നൽകിേയ�ാം.  

f) നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെല െമാൈബൽ ന�ർ ഉൾെ�െട�� 
ബ�െ�ടാ�� വിവര�ളിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ സി��ിെല നി��െട 
�തിയ�ം ����മായ ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ളിൽ �ചി�ി�ിരി�ണം. 
നി��െട െമാൈബൽ ന�ർ അട��� നിലവിെല ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ 
ഞ��െട േരഖകളിൽ അപ് േഡ�് െച�ണെമ�് �പാർശ െച��.

g) ''എസ്ബിഐ കാർഡ്  ചില കാർ�കളിൽ േകാം�ിെമ�റി ന�െ��/േമാ�ി�െ�� 
കാർഡ് ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് 
ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�േഡാ അെ��ിൽ കാലാകാല�ളിൽ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  തീ�മാനി�� ഏെത�ി�ം ഇൻ�റൻസ് ക�നിേയാ ആകാം പറയെ�� 
ഇൻ�റൻസ് നൽ��ത്. ഇ�ാര��ി�� ഏത് െ�യിം തീർ�ാ�ലി�ം 
ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ഉ�രവാദിയായിരി�ം, 
െ�യിം തീർ�ാ�ൽ കാരണമായി ഉയർ� ഒ� തർ��ി�ം എസ്ബിഐ കാർഡ്
 ഉ�രവാദിേയ ആയിരി�ി�. ഇൻ�റൻസ് നിബ�നക�ം വ�വ�ക�മായി 
ബ�െ�� ��തൽ വിവര�ൾ�് െവൽകം കി�ിെല േ�ാഷർ പരിേശാധി�ാേനാ 
www.sbicard.com റഫർ െച�ാേനാ നിർേദശി��.''

(h) ചില െ�ഡി�് കാർ�കളിൽ എസ്ബിഐ കാർഡ് േകാം�ിെമന് ററി എയർ ആ�ിഡന് റ് 
/ വ��ിഗത അപകട ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ��ത ഇൻ�റൻസ് 
ഒ� ��ാം ക�ി ഇൻ�റൻസ് ക�നിയാണ് നൽ��ത്. ഇ�മായി ബ�െ�� ഏത് 
െ�യിം െസ�ിൽെമന് റി��� ഉ�രവാദി���ം ��ത ക�ി�ാണ്. െ�യിം 
െസ�ിൽെമന് റ് �ലം ഉ�ാ�� ഒ� തർ��ൾ�ം എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ഉ�രവാദിയായിരി�ി�. എസ്ബിഐ കാർഡിന്, ഇൻ�റൻസ് ഇഷ� െച�� 
ക�ിെയ �ൻ��ി അറിയി�് നൽകാെത മാ�ാ��താണ്.

 ഇേ�ാ�� ഇൻ�റൻസ് ക�നി: ഒറിെയൻ്റൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ്.
7. െവളിെ���ൽ
 ഇ��ൻ ധനകാര� വ�വ��െട �വർ�ന�മത�ം �ിരത�ം 

െമ�െ����തിനാ�� ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിെ��ം റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് 
ഇ���െട�ം (ആർബിഐ) ഒ� സംരംഭമാണ് െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി. 
ബാ�ക�ം ധനകാര� �ാപന��ം ത�ിൽ വിവര�ൾ ൈകമാ��തിന് 
ഫല�ദമായ ഒ� സംവിധാനം �ദാനം െച�ാ�ം അ�വഴി വിവിധ �ാപന�ളിൽ 
നി�് മിക� െ�ഡി�് വ�വ�കൾ േനടാൻ കാർഡ് ഉടമകെള �ാ�രാ�ാ��� 
റിസർവ് ബാ�ിെ� �മ��െട ഭാഗമായാണിത്.

 ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് (ആർബിഐയിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് 
രജിസ് േ�ഷൻ േനടിയി��ത്) കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��. 

 കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� േരഖക�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 45-60 ദിവസ�ൾ��ിൽ ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻേഫാർേമഷൻ ക�നി�് നൽ�ം.

 ഒ� തർ���ായാൽ കാർഡ് ഉടമെയ �ടി�ിക�ാരനായി റിേ�ാർ�് െച��തി� 
��് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടികളിൽ ഉചിതമായ േഭദഗതികൾ 
വ��ം. എ�ി��ാ�ം ഇ�രം െവളിെ���ൽ/വിവരം �സി�െ���ൽ 
ഇ�െന ഉയർ�വ� തർ��ൾ അേന�ഷി�ാ�ം തീർ�ാ�ാ�ം ലഭി�� 
സമയെ� ആ�യി�ിരി�െമ��ം ��ിേ��താണ്. 

 കാർഡ് അ�ൗ�ക�െട ശരിയായ �വർ�നം, �ിരീകരണം, മ� അഡ്മിനിസ്
 േ��ീവ് േസവന�ൾ എ�ിവ�ായി ധനകാര� �ാപനം, െതാഴി�ടമ, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�മായി കരാറിേലർെ��ിരി�� ��ാം ക�ികൾ 
എ�ിവർ�് േപയ് െമ�ിെല വീ� ഉൾെ�െട�� കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��.

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� അെ��ിൽ അതിെ� ��് ക�നികൾ, സബ്
 സിഡിയറികൾ, അഫിലിേയ�കൾ �ടാെത/അെ��ിൽ അേസാസിേയ�കൾ 
എ�ിവ�െട വിവിധ ഉൽ����ം േസവന��ം വിപണനം െച��തി�ം വാ�ാനം 
െച��തി�മായി എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ഏെത�ി�ം േപര�്, സബ്
 സിഡിയറി, അഫിലിേയ�്  അെ��ിൽ അേസാസിേയ�് എ�ിവ�മാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിേ��ാം.

 എസ്ബിഐ കാർഡിെ� ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്.

�ധാന െറ�േല�റി വിവര�ൾ  
- ഇ��യി�ം വിേദശ�ം ഉപേയാഗി��തിന് കാർഡ് സാ�വാണ്. എ�ി��ാ�ം, 

േന�ാളി�ം ��ാനി�ം വിേദശ കറൻസി ഇടപാ�കൾ നട��തിന് ഇത് 
സാ�ത��ത�.

- ഇ���് �റ�് ഇടപാട് നട��തി�� കാർഡിെ� ഉപേയാഗം ആർബിഐ�െട 
എക് സ് േച�് കൺേ�ാൾ െറ�േലഷൻ�ം േഫാറിൻ എക് സ് േച�് മാേനജ് െമ�് 
ആ�്, 1999-ഉം ഉൾെ�െട�� ബാധകമായ നിയമ�ൾ �്അ��തമായിരി�ണം. 
ഇ�ർെന�്േ�ഡിംഗ് േപാർ��കളി�െട�� വിേദശനാണ� വ�ാപാരം അ�വദനീയമ�.  
എെ��ി�ം ലംഘന�ൾ ഉ�ാ�കേയാ ഇവ പാലി��തിൽ പരാജയെ��കേയാ 

െച�ാൽ, ശി�ാനടപടികൾ�് നി�ൾ വിേധയരാകാം. നി��െട വിേദശ വിനിമയ 
അർഹതെയ സംബ�ി�് നി��െട അംഗീ�ത ഡീല�മായി (എഡി) ബ�െ��ക.

- െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് എെ��ി�ം െ�ഡി�് ബാലൻസ് 
ഉെ��ിൽ, ഈ െ�ഡി�് ബാലൻസ് നി�ൾ�് തിരി� തരാൻ എസ്ബിഐ കാർഡിന്
  അവകാശ��്.

- വിേദശ �ാപന�ളിൽ നിേ�പം നട�കേയാ വിേദശ �ാപന�ൾ 
�ാപി�കേയാ േപാ�� �ലധന അ�ൗ�് ഇടപാ�കൾ�ായി പണമട�ാൻ/േപയ്
 െമ�കൾ നട�ാൻ ദയവായി െ�ഡി�് കാർ�കൾ ഉപേയാഗി��ത്. കാരണം, 
റിസർവ് ബാ�ിെ� മാ�ർ നിർേദശം - വിേദശെ� സം�� 
സംരംഭ�ിെല/�ർ�മാ�ം ഉടമ�തയി�� സബ് സിഡിയറിെല താമസ�ാ�െട 
േനരി�� നിേ�പം എ�തി� കീഴിൽ ഇ�രം ധനനിേ�പ മാർഗം അ�വദനീയമ�.

- ആർബിഐ മാ�ർ സർ�ലർ-താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� 
പലവക പണമട��കൾ സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ അ�സരി�്, േലാ�റി 
ടി��കൾ, ബഹിഷ് �ത/നിേരാധിത മാസികകൾ, �ട�ിയ നിേരാധിത ഇന�ൾ 
വാ��തി�ം �താ��ളിൽ പെ���ൽ, േകാൾ-ബാ�് േസവന�ൾ�് 
പണമട�ൽ േപാെല��വ�ം െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��ത് 
നിേരാധി�ിരി��. കാരണം അ�രം ഇന�ൾ�ായി/�വർ�ന�ൾ�ായി 
വിേദശനാണ�ം പിൻവലി��ത് അ�വദനീയമ�. ��തൽ വിവര�ൾ�ായി 
താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� പലവക പണമട��കൾ 
സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ പരിേശാധി�ക.



 എസ്എംഎ�െട �ാസിഫിേ�ഷൻ സംബ�ി� ഉദാഹരണം:
 ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, �ടാെത ഈ തീയതി�് ��് 'അടേ�� �റ� �ക 
('എംഎഡി') ലഭി�ി�മിെ��ിൽ, അവസാന തീയതി�് േശഷം, അ�ൗ�ിെന എസ്എംഎ – 0 
ആയി പരാമർശി�ം.
പിഡിഡിയിൽ നി�് 30 ദിവസ�ിന�റം അതായത് 2021 ഏ�ിൽ 30-ന് അ�റം 
അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ-1 ആയി ടാഗ് 
െച�െ��ം.
സമാനമായി, പിഡിഡിയിൽ നി�് 60 ദിവസ�ിന�റം, അതായത് 2021 െമയ് 30-ന് 
അ�റം, അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ - 2 
ആയി ടാഗ് െച�െ��ം.

• നി�ിയ ആ�ി ('എൻപിഎ'):
 േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി���േപാെല അടേ�� മിനിമം �ക, േ��് െമ�ിൽ 

�ചി�ി�ിരി�� പിഡിഡിയിൽ നി�് െതാ�റ് (90) ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�മായി 
അട�ിെ��ിൽ, ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് നിഷ് �ിയ അസ�് ('എൻപിഎ') ആയി 
പരിഗണി�ം.
�ടാെത, ഒ� െസ�ിൽെമ�് അെ��ിൽ �നർ�പീകരണ �മീകരണം 
�േയാജനെ���ിയി�� ഏെതാ� അ�ൗ�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം. പലിശ 
�ടി�ിക�ം �ത�ം ��വനായി അടയ് ���വെര ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി 
തരംതിരി�ത് �ട�ം. െസ�ിൽെമ�ം �നർ�പീകരി� അ�ൗ�ക�ം ഒ� 
നവീകരണ�ിന് േയാഗ�മ�. അവസാനമായി, ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് 
എസ്ബിഐ കാർഡിെല എൻപിഎ എ�് ടാഗ് െച� ഒ� െ�ഡി�് കാർെഡ�ി�ം 
ഉെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെ� എ�ാ കാർ�ക�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം.

  ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി തരംതിരി��തി�� ഉദാഹരണം:
  ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി�� �കാര�� അടേ�� 
�റ� �ക പിഡിഡിയിൽ നി�് 90 ദിവസ�ി��ിൽ അതായത് 2021 �ൺ 
29-��ിൽ ഉപേഭാ�ാവ് �ർ�മാ�ം അട�ി�മിെ��ിൽ, വായ്പ നൽ��വർ 
െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി കണ�ാ�ം.

l)  േടൺ എറൗ�് ൈടം (TAT) ഏകീകരി��ം അംഗീ�ത േപയ് െമന് റ് സംവിധാന�ൾ 
�േഖന�� പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ�� ഉപേഭാ� ന�പരിഹാര�ം സംബ�ി� 
2019 െസ�ംബർ 20-െല RBI സർ�ലർ അ�സരി�്, പരാജയെ�� ഇടപാട് കാരണം 

എ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�ിെ��ിൽ േ��് െമ�ിെല 
��വൻ ഉ�ട��ം ശരിയാെണ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇത് അംഗീകരി�താെണ�ം 
കണ�ാ��താണ്. ഇ�രം വിവരം ലഭി�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
താൽ�ാലികമായി ചാർജ് പിൻവലി�ാം. �ടർ�� അേന�ഷണ�ൾ 
�ർ�ിയായതി� േശഷം ഇത് കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിെല ബാധ�തയാെണ�ിൽ 
�ടർ�� േ��് െമ�ിൽ ചാർജ് �നഃ�ാപി�െ��ം. 

h)  ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാരം: േമൽനടപടി�� എ�ാ പരാതിക�ം േനാഡൽ 
ഓഫീസർ, പിഒ ബാഗ് 28 - ജിപിഒ, ന� ഡൽഹി -110001 എ� വിലാസ�ിേലാ 
nodalofficer@sbicard.com എ� ഇെമയിൽ വിലാസ�ിേലാ അയ�ക

i)   ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ: എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 02 02
 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി 

േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക)  
 അെ��ിൽ: 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 എസ്ബിഐ െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡിന്: ഇ��യിൽ എവിെട നി�ം എസ്ബിഐ 

െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡ് െഹൽപ് ൈല�മായി ബ�െ��ക 
 എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 12 12 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ 

നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക) 
ബിഎസ്എൻഎൽ/എംടിഎൻഎൽ-ൽ നി�്: 1800 180 1295 /1860 500 1295

 കറസ് േപാ�ൻസ്: തപാൽ വഴി, ദി മാേനജർ -ക�മർ സർവീസസ്, എസ്ബിഐ 
കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, ഡിഎൽഎഫ് ഇൻഫിനി�ി ടേവർസ്, 
ടവർ സി, 12 ആം നില, േ�ാ�് 2, ബിൽഡിംഗ് 3, ഡിഎൽഎഫ് ൈസബർ സി�ി ���ാം 
- 122002 (ഹരിയാന) ഇ�� www.sbicard.com എ�തിേലേ�ാ പിഓ ബാഗ് 28- ജിപിഒ, 
ന� ഡൽഹി-110001 

 ഇമെയിൽ വഴി customercare@sbicard.com എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക
 െത�ായ വിൽ�ന�ം ശല�െ����മായി ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് ഉടമ�് 

ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താം – salesgrievance@sbicard.com
 കാർഡ് ഉടമ�് ഞ��െട െമാൈബൽ ആ�് / െവബ് ൈസ�് വഴി ഏ� 
 തർ��ം/അനധി�ത ഇടപാ�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴി�ം. അതെ��ിൽ, കാർഡ് 

ഉടമ�് തർ�ം/അനധി�ത ഇടപാട് സംബ�ി�് chargeback@sbicard.com എ� 
സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ്.

 െത�ായ വിൽ�ന�മാേയാ ശല�െ����മാേയാ ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ഈ സമർ�ിത െഹൽൈ��നിൽ ഞ�െള വിളി�ാം: 080-39356050

എസ് ബി ഐ കാർഡ് സ്  - ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം

1. *ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം
A. വാർഷിക ഫീ�ക�ം ���ൽ ഫീ�ക�ം
 എസ് ബി ഐ െ�ഡി�്  കാർഡിൽ (എസ് ബി ഐ കാർഡ്) വാർഷിക ഫീസ്, ���ൽ 

ഫീസ് എ�ിവ ബാധകമാണ്. വാർഷിക ഫീസ് 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം 
ബാധകമായ നി�തിക�ം ഉൾെ��� ഒ��വണെ� ചാർജാണ്. ���ൽ ഫീസ് 
എ�ാ വർഷ�ം ഈടാ��. 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം ബാധകമായ 
നി�തിക�മാണ് അതിൽ ഉൾെ��ിരി��ത്. ഈ ഫീ�കൾ ഓേരാ കാർഡ് ഉടമ�ം 
ഓേരാ വിധം കാർഡി�ം വ�ത��മായി�േ��ാം. ഇവ െ�ഡി�്  കാർഡിനായി 
അേപ�ി�� സമയ�് കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി��ത് അ�സരി�ായിരി�ം. 
ബാധകമായ� �കാര�� ഈ നിര�കൾ കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് 
േനരി�് ഈടാ�ം, ഈടാ�� മാസെ� കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ അത് ബി�ി�ക�ം 
െച�ം. �ാഥമിക കാർഡ് ഉടമ�് നൽകിയ അധിക കാർ�കൾ�് െവേ�െറ ഫീ�കൾ 
ഉ�ാകാം.

B. �ൻ�ർ പണ�ിെ� ഫീ�കൾ
 അടിയ�ര ഘ��ിൽ േദശീയ/അ�ാരാ� എടിഎ�കളിൽ നി�് പണം എ��ാൻ 

കാർഡ് ഉടമകൾ�് കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. അ�െന ഉ� പണം 
പിൻവലി��കൾ�് ഒ� ഇടപാട് ഫീസ് ഈടാ��താണ്. അത് അ�� േ��്
 െമ�ിൽ കാർഡ് ഉടമ�് ബി�െച�ക�ം െച�ം. േദശീയ എടിഎം ഇടപാ�കൾ�് 2.5% 
അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) അ�ാരാ� എടിഎം 
ഇടപാ�കൾ�് 2.5% അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) ഇടപാ� 
ഫീസ് ആയി ഈടാ��താണ്. ഇടപാ� ഫീസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�്
 സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ (��് അറിയെ��ി��ത് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്സ് ആൻഡ് േപയ്െമന് റ് സർവീസസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്) 
വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയമാണ്. �ൻ�റായി എ��� എ�ാ 
പണമിടപാ�കൾ�ം പണം പിൻവലി� തീയതി �തൽ അവ �ർ�മായി തിരി�ട�� 
തീയതി വേര�ം റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് ചാർ�ി� ത�ല�മായ ധനകാര� ചാർജ്
  (ചാർ�ക�െട െഷഡ�ൾ പരിേശാധി�ക) ഉ�ായിരി��താണ്.  

C. ക�ാഷ് േപയ് െമ�് ഫീ�കൾ
 കാർഡ് ഉടമകൾ�് തിരെ��� േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (എസ് ബി ഐ) 

ശാഖകളിൽ േപ-ഇൻ �ി�ിൽ അവ�െട  െ�ഡി�് കാർഡ് ന��ം �ക�ം 
േരഖെ���ി അത് �ാ�് കൗ�റിൽ നിേ�പി�െകാ�് അവ�െട എസ് ബിഐ 
െ�ഡി�് കാർഡ് �ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ഒ� തൽ�ണ േപയ് െമ�് അക്
 േനാളജ് െമ�് രസീത് കാർഡ് ഉടമ�് നൽ�ം. ഈ സൗകര�ം േസവന നിര�ായ ₹250 
+ ബാധകമായ നി�തികൾ�് ലഭ�മാണ്. െകവിബി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
ക�ർ ൈവശ� ബാ�ിെ� (െകവിബി) തിരെ��� ശാഖകളി�ം െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ക�ർ ൈവശ� ബാ�് (െകവിബി) ശാഖകളിൽ നട�� 
പണമിടപാ�കൾ�് നിര�കെളാ�ം ബാധകമ�.

D. ചാർ�കൾ
i. കാർഡ് ഉടമകൾ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നൽ�� നിർ�ി� 

േസവന�ൾ�ായി അെ��ിൽ തെ� കാർഡ് അ�ൗ�മായി ബ�െ��് കാർഡ് 
ഉടമ വ��� വീ�കൾ�ായി കാർഡ് ഉടമകൾ കാലാകാല�ളിൽ 
ബാധകമാേയ�ാ�� ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം നൽേക�താണ് 

ii കാർഡ് ഉടമകെള അറിയി�െകാ�്, കാലാകാല�ളിൽ ഏെത�ി�ം ചാർ�കേളാ 
ഫീ�കേളാ മാ��തിേനാ അെ��ിൽ ഉചിതെമ�് േതാ�� ഏെത�ി�ം �തിയ 

ചാർ�കേളാ ഫീ�കേളാ അവതരി�ി��തിേനാ ഉ�അവകാശം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിലനിർ��.

E. പലിശ രഹിത േ�സ് കാലാവധി
 വ�ാപാരി സമർ�ി�� െ�യി�കൾ�് വിേധയമായി പലിശരഹിത െ�ഡി�് 

കാലയളവ് 20 �തൽ 50 ദിവസം വെരയാകാം. എ�ി��ാ�ം, കഴി� മാസെ� 
ബാലൻസ് �ർ�മായി �ിയർ െച�ി�ിെ��ിൽ, അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ ഏെത�ി�ം 
എടിഎ�ിൽ നി�് പണം എ��ി�െ��ിൽ ഇത് ബാധകമ�.

F.  ധനകാര� ചാർ�കൾ 
 കാർഡ് ഉടമ തെ� ബാലൻസ് �ർ�മായി അടേ��തിെ��് തീ�മാനി�ാൽ, 

ഇടപാ� തീയതി �തൽ വീ�ാ� ഇഎംഐ തവണക�ൾെ�െട എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, 
കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ പണ�ി�ം അവ തിരി�ട��� വെര മാസാ� 
പലിശ നിര�ിൽ ധനകാര� ചാർ�കൾ അടേ��ിവ�ം. 

  േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടയ് േ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ് െമ�ം േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ് െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

  ധനകാര� ചാർ�ക�െട നിലവിെല നിര�് ഇടപാ� തീയതി �തൽ �തിമാസം 3.50% 
[�തിവർഷം 42%] വെരയാണ്, ഇത് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് 
ലിമി�ഡ് (എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ) െ� വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ി� 
വിേധയ�മാണ്. ധനകാര� ചാർ�കൾ, അടയ് േ��താെണ�ിൽ, ബാധകമായ 
നി�തികൾ�് വിേധയമാണ്, കാർഡിെല �ടി�ിക �ർ�മായി അട���വെര 
കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് അത് െഡബി�് െച�െ��ം. കാർഡ് ഉടമ 
ബാലൻസ് േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ാതിരി�ാൻ 
തീ�മാനി�ാൽ എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, �െട കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ 
പണ�ി�ം അടയ് േ�� ധനകാര� ചാർ�ിെ� �റ� �ക ബാധകമായ 
നി�തികൾ �ടാെത 25 �പയായിരി�ം.

a.  �ൻ�ർ പണ�ിേ��� ധനകാര� ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തൽ പണമട�ൽ 
�ർ�മായി െച���വെര ബാധകമാണ്.

 ഉദാഹരണം 1 - കാർഡ് േ��് െമ�്  തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 15-ന് 
 2019 �ൺ 16 �ം 2019 �ൈല 15 �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാട്
1.  5000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ - 2019 �ൺ 20 ന്
2.  7000 �പ�െട പണം പിൻവലി�ൽ - 2019 �ൈല 10 ന്
 2019 �ൺ 15 െല േ��് െമ�ിൽ നി�് ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� ക��ക, 

എ�ിൽ ഇടപാ�ക�െട 12,000 �പ�ം 7,000 �പ ക�ാഷ് പിൻവലി�ലിന് ബാധകമായ 
നിര�ി�� 5 ദിവസെ� ധനകാര� ചാർ�ക�ം കാണി�� �ൈല 15 െല േ��്
 െമ�് കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ആഗ�് 5 അഥവാ േ��് െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക അടയ് േ����്. നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക�� ഏെതാ� േപയ് െമന് �ം, ആദ�ം നി��െട �ടി�ിക�� മിനിമം �ക 
{െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീ�ം ചാർ�ക�ം + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}, പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) എ� �മ�ിലായിരി�ം �ിയർ െച�ക എ�ത് ദയവായി ��ി�ക.  
പലിശ രഹിത �ടി�ിക ചി�റ ബാലൻസിന് െറ േകസിൽ ഒഴിെക, ഇതിൽ ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തലാണ് ഈടാ�ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ��െ� 
േ��് െമ�് തീയതി�തൽ ഈടാ�ം.

 േ��് െമ�് �ടി�ികയിൽ ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��് െമ�ിൽ 
നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം വരാതിരി�ക�ം േ��് െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് 
�ടി�ിക േപയ് െമന് റിന് െറ അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം 
െച�ാൽ, ഇ�രം ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്  2019 
 ജ�വരി 3 �ം 2019 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
1.  2019 ജ�വരി 5 ന് 10,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2.  2019 ജ�വരി 15 ന് 30,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ��കൾ
 2019 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 40,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. േ��്െമ�് �ടി�ികയിൽ 
ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��്െമ�ിൽ നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം 
വരാതിരി�ക�ം േ��്െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് �ടി�ിക േപയ്െമന് റിന് െറ 
അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം െച�ാൽ, ഇ�രം 
ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 എ�ാ മാസ�ം മിനിമം േപയ് െമ�് മാ�ം നട�ിയാൽ തിരി�ട� വർഷ�േളാളം 
നീ�നിൽ�ം, തത്ഫലമായി നി��െട �ടി�ിക ബാലൻസിന്  പലിശ 
അട�െകാ�ിരി�ക�ം െചേ��ിവ�ം.  ഉദാഹരണ�ിന്, 5,000 �പ�െട 
ഇടപാടിന് മിനിമം മാസാ� �ടി�ിക �ക (ഓേരാ മാസ�ം 200 �പ മിനിമം 
�കയായി�്) അട�ാൽ, െമാ�ം �ടി�ിക ��വനായി അട�തീരാൻ 44 മാസം വെര 
എ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 2-ന്
 2019 മാർ�് 3 �ം 2019 ഏ�ിൽ 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  2019 മാർ�് 5 ന് 500 �പ�െട വാർഷിക ഫീസ്
(2)  2019 മാർ�് 5 ന് 90 �പ�െട ബാധകമായ നി�തികൾ
(3)  2019 മാർ�് 15 ന് 6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2019 മാർ�് 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��് 

ക��ക, 6,590 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ഏ�ിൽ 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ഏ�ിൽ 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ മിനിമം അടയ് േ�� �ക 415 �പ, (െമാ�ം �ടി�ിക�െട 5%) + 
ബാധകമായ നി�തിക�ം 2019 ഏ�ിൽ 22 ന് അട��െവ�് ക��ക, െതാ��� 
ദശാംശ�ിേല�് കണ�ാ�ം, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. 

 ഫല�ദമായ നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആയി കണ�ാ�ക, ധനകാര� ചാർജ് 
കണ���ൽ ഇനി�റ�� രീതിയിൽ ആയിരി�ം:

 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 �പ
 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 90 �പ�െട ബാധകമായ 

നി�തിയിൽ: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 �പ
 38 ദിവസേ��� (മാർ�് 15 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 6000 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:  
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 �പ
 11 ദിവസേ��� (ഏ�ിൽ 22 �തൽ െമയ് 2 വെര) 6,175 �പ�െട ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 �പ
 ചാർ� െച� െമാ�ം പലിശ: 373.10 �പ
 2019 ഏ�ിൽ 3 �തൽ 2019 െമയ് 2 വെര കാർഡ് ഉടമ ഒ� ഇടപാ�ം നട��ിെ��് 

ക��ക, �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം 
ചാർ�ക�ം, ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം െമയ് 2 തീയതിയിെല േ��്
 െമ�ിൽ െമാ�ം �ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം. 

 േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടേ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടേ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ്െമന് �ം േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ്െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

 ഉദാഹരണം 4: കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2018 ഡിസംബർ 3-�ം 2019 ജ�വരി 2-�ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  2018 ഡിസംബർ 15 ന് 500 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2)  2018 ഡിസംബർ 20 ന് 600 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2018 ഡിസംബർ 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇ� എ� 

ക��ക, 1100 �പയെട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ജ�വരി 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം, െമാ�ം അടയ് േ�� �ക 1100 �പ. കാർഡ് ഉടമ 2019 ജ�വരി 22 
അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക 
�തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. 

 2019 ജ�വരി 22 ന് കാർഡ് ഉടമ 500 �പ�െട ഭാഗിക േപയ് െമ�് മാ�േമ 
നട��� എ� ക��ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. ഫല�ദമായ 
നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആെണ�് കണ�ാ�ി ധനകാര� ചാർജ് കണ���ൽ 
ഇ�റ�� �കാരമായിരി�ം 

 38 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 15 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 �പ
 33 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 20 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 �പ
 12 ദിവസേ��� (ജ�വരി 22 �തൽ െഫ�വരി 2 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ=52.93 �പ
 2019 െഫ�വരി 3-�ം 2019 മാർ�് 2- �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  652.93 �പ�െട ആരംഭ ബാലൻസ്-2019 െഫ�വരി 3-ന്
2)  1000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ-2019 െഫ�വരി 5-ന്
3)  3000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ- 2019 െഫ�വരി 15-ന് 
 2019 െഫ�വരി 2 െല േ��്െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് 652.93 �പ 

ആെണ�് ക��ക, കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ 
നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ ��വൻ േപയ് െമ�ം െഫ�വരി 15 ഓെട, അഥവാ േപയ് െമ�് െചേ�� 
അവസാന തീയതി��ിൽ െചയ് െത� ക��ക. 3.50% ഫല�ദമായ നിര�ായി 
കണ�ാ�ി, ധനകാര� ചാർജ് കണ����കൾ ഇനി�റ�� �കാരമായിരി�ം:

 12 ദിവസേ��് (െഫ�വരി 3 �തൽ െഫ�വരി 15 വെര) 652.93 ബാലസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ= 9.02 �പ
 �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം, 

ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം മാർ�് 2 തീയതിയിെല േ��്െമ�ിൽ െമാ�ം 
�ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം.

G. ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർ�കൾ
• േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക �ക�് ചാർ�ി�
• 500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 400 �പ
• 1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 750 �പ
• 10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 950 �പ
• 25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 1,100 �പ
• 50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ
 �ടർ�യായി ര�് ൈസ�ി�കളിൽ, അവസാന തീയതി��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക 

�ക (എംഎഡി) അട�ാതി��ാൽ ഒ� ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി  100 
�പ അധികം ഈടാ�ം.

 എംഎഡി �ിയറാ��ത് വെര ഓേരാ േപയ് െമന് റ് ൈസ�ിളി�ം ഈ ചാർജ് 
ഈടാ��ത് �ട�ം.

 ഉദാഹരണം 1- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി- എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2016 ജ�വരി 3 �ം 2016 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  5,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ- 2016 ജ�വരി 5 ന്
(2)  5,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ - 2016 ജ�വരി 15 ന്
 2016 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 10,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 
കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 
 2016 െഫ�വരി 22 നകം കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� മിനിമം �കേയാ അതിൽ 

��തേലാ േപയ് െമ�് െച��ിെ��ിൽ, 750 �പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 
10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� േപയ് െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് േ��്െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2 ന്. 2016 െഫ�വരി 3 
�ം 2016 മാർ�് 2 �ം നട� ഇടപാട്

1.  2000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൾ - 2016 െഫ�വരി 8 ന്
2.  2500 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ 2016 െഫ�വരി 19 ന് 
 2016 െഫ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 4500 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� മാർ�് 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 മാർ�് 22 അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 2016 മാർ�് 22 നകം കാർഡ് ഉടമ ഒ� േപയ്െമന് �ം നട�ിയി�ിെ��ിൽ, 750 
�പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� 
േപയ്െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് െസപ് �ംബർ 3-�ം ഒക് േടാബർ 2-�ം ഇടയിൽ
(1)  9400 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - െസപ്�ംബർ 5-ന്
 െസപ് �ംബർ 2-െല േ��് െമന് റിൽ നി�് �ൻകാല ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��ിൽ, 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� ഒക് േടാബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 9400 �പ െമാ�ം 
�ടി�ികയായി കാണി�ം. കാർഡ് ഉടമ ഈ �ടി�ിക�ായി ഒേ�ാബർ 22-ഓെട, 
അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം 
അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. 
കാർഡ് ഉടമ 9400 �പ�െട �ടി�ിക ഒക് േടാബർ 22-േനാ അതിന് �േ�ാ ��വനാ�ം 
അട��.

 ഇടപാട് നട�ത് ഒക് േടാബർ 3-�ം നവംബർ 2-�ം ഇടയിൽ 
(1)  5000 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 5-ന്
(2)  5000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� നവംബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 10,000 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് ��െ� ൈസ�ിളിൽ നട�ിയ 
ഇടപാടിന് വ�ാപാരിയിൽ നി�� 9400 �പ�െട ഒ� റീഫ�് നവംബർ 10-ന് 
ലഭി��. ഈ റീഫ�് �ക െമാ�ം �ടി�ിക �കയിൽ വകയി��ം. കാർഡ് ഉടമ 
�ടി�ിക�ായി നവംബർ 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. റീഫ�ിൽ നി�് ലഭി�� െ�ഡി�് �ക മിനിമം 
�ടി�ിക �കേയ�ാൾ ��തലായതിനാൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് താമസി�� േപയ്

 െമന് റ് ചാർജ് ഈടാ�ി�.
 ഉദാഹരണം 4- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് ജ�വരി 3-�ം െഫ�വരി 2-�ം ഇട�് 
(1)    4500 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ജ�വരി 5-ന്
(2)   6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ജ�വരി 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� െഫ�വരി 2-െല േ��് െമന് റ് 10,500 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ ൈസ�ിളിൽ ഈടാ�ിയ േപയ് െമന് റ് 
ഡിേസാണർ ഫീസിന് െഫ�വരി 10-ന് 500 �പ�െട ഒ� റീഫ�് ലഭി��. കാർഡ് 
ഉടമ �ടി�ിക�ായി െഫ�വരി 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. എസ് ബി ഐ കാർഡ് �ട�ിെവ� റിേവഴ് സലിൽ 
നി�് ഉളവാ�� െ�ഡി�് �ക, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�. കാർഡ് 
ഉടമ െഫ�വരി 22-േനാ അതി� �േ�ാ മിനിമം �ടി�ിക �കേയാ അതിലധികേമാ 
അട�ിെ��ിൽ, താമസി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി 950 �പ ഈടാ�ം. (10,000 
�പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര 950 �പ). 

H. ഓവർ ലിമി�് ഫീ�കൾ
 ഒ� േസവനസ��താ �ചനയായി, ഇേ�ണൽ േപാളിസി, ഇടപാ�മായി ബ�െ�� 

േയാഗ�ത, ഉപേഭാ� െ�ാൈഫൽ, ഉപേഭാ� സ�തം എ�ിവ�് വിേധയമായി, 
ഓവർലിമി�് ഇടപാ�കൾ�്  എസ്ബിഐ കാർഡ് അംഗീകാരം നൽകിേയ�ാം. 
�ടി�ിക�� �ക െ�ഡി�് പരിധി കവി��െവ�ിൽ, െ�ഡി�് പരിധി കവി�� 
ആദ� ഇടപാട് �ക�െട 2.5% അെ��ിൽ 600 �പ, ഇവയിൽ ഏതാേണാ ഉയർ�ത്, 
അത് ഈടാ��താണ്. എസ്ബിഐ കാർഡ് �മ�� ഏെത�ി�ം ഫീ�കേളാ 
നിര�കേളാ പലിശേയാ കാരണം െ�ഡി�് പരിധി കവി�� സാഹചര��ി�ം ഈ 
ഫീസ് ബാധകമായിരി�ം. ഓേരാ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�ം ഒ� തവണ മാ�േമ 
ഓവർലിമി�് ഫീസ് ഈടാ�. സ��ം െ�ഡി�് കാർഡിൽ ഓവർലിമി�് സൗകര�ം 
ഏർെ���ാൻ  കാർഡ് ഉടമ നൽ�� സ�തം, അേത അ�ൗ�ിന് കീഴി�� 
കാർഡ് ഉടമ�െട ൈകവശ�� എ�ാ െ�ഡി�് കാർ�കളി�ം �സ് �ത സൗകര�ം 
സ�യേമവ  ഏർെ���ം.

I. േപയ് െമ�് നിരസന ഫീ�കൾ
 ഒ� േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസിെ� കാര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് േപയ് െമ�് 

�ക�െട 2% േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസായി ഈടാ�ം, എ�ാൽ മിനിമം ചാർജ് 500 
�പയാണ് 
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J. മ�് ചാർ�കൾ:
• കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ ഫീസ്: 100/- �പ - 250/- �പ (Aurum കാർഡിന് 1,500/- �പ) 
• െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്: 100 �പ 
• വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ്: 3.5% (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ 

കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് മാ�ം) 
 വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഇ��ൻ �പയിേല�് മാ��തി� ഉപേയാഗി�� വിനിമയ 

നിര�് തീ�മാനി��ത് വിസ/മാ�ർകാർഡാണ്, സാഹചര�മ�സരി�്, എസ്ബിഐ 
കാർ�മായി ഇടപാട് തീർ�ാ�ിയ തീയതിയിൽ-അത് ഇടപാട് നട�ിയ അേത തീയതി 
ആയിരി�ണെമ�ി�- അവർ നിയ�ി�� വിനിമയ നിര�ിെന 
അടി�ാനമാ�ിയായിരി�ം ഇത്. വിസ/മാ�ർകാർഡ് പ�ി�, ഇ��ൻ �പയാ�ി 
മാ�ിയ �കയിൽ വിേദശ കറൻസി ഇടപാ� ഫീസ് ബാധകമാ�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, 
ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

• ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി പരിവർ�ന മാർ�്അപ് ഫീസ്: 3.50% (എലീ�്¬ & 
ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
മാ�ം) (1,000 �പയിൽ ��തേലാ അതിന് �ല�േമാ ആയ ഇടപാ�കൾ�് മാ�ം) 
അ�ാരാ� �ല�് ഇ��ൻ കറൻസിയിൽ നട�ിയ, അെ��ിൽ ഇ��യിൽ 
�ിതിെച�� എ�ാൽ വിേദശ�് രജി�ർ െച� വ�ാപാരികളിൽ നട�ിയ എ�ാ 
ഇടപാ�ക�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് 
കറൻസി കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

•  റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് 99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

• എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�ക�െട�ം േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് : 199 �പ

K.  ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ:
 ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ ഓഫർ ഉപേഭാ�ാവിെന മ�് ബാ�് െ�ഡി�് കാർ�ക�െട 

�ടി�ിക എസ്ബിഐ െ�ഡി�് കാർഡിേല�് �ാൻസ്ഫർ െച�ാ�ം ഒ�മിേ�ാ 
ഇഎംഐകളാേയാ തിരി�ട�ാ�ം അ�വദി��

2. *പരിധികൾ
 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ആ�രിക െ�ഡി�് മാനദ�ം 

അടി�ാനമാ�ിയാണ്  കാർഡ് ഉടമക�െട െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം 
നി�യി�ി��ത്  (ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം �ാഥമിക അ�ൗ�് ഉടമക�െട 
അേത പരിധി ആയിരി�ം). കാർഡ് െഡലിവറി സമയ�് ഈ പരിധികൾ കാർഡ് 
ഉടമെയ അറിയി��താണ്. െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം ഓേരാ േ��് െമ�ി�ം 
കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി�ം. സ് േ��് െമ�് �റെ��വി�ി� സമയ�് ലഭ�മായ െ�ഡി�് 
പരിധി (അതായത് ഉപേയാഗി�ാൻ ലഭ�മായ െ�ഡി�് പരിധി) േ��് െമ�ിെ� ഭാഗമായി 
നൽ��താണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച���ം ആ�രിക മാനദ��ൾ 
അടി�ാനമാ�ി കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�കേയാ �റ�കേയാ 
െച���മാണ്. െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ണെമ�് ആവശ��� െ�ഡി�് ഉടമകൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിേനാട് എ�തി ആവശ�െ��ക�ം വ�മാനം ��ാവി�� 
സാ��ിക േരഖകൾ നൽേക��മാണ്. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ തെ� 
�ർ�മായ വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�ം നൽകിയ �തിയ േരഖകൾ 
അടി�ാനമാ�ി�ം കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ിേയ�ാം.

3. *ബി�ിം�ം േ��് െമ�ം
a) ഈ കാലയളവിൽ കാർഡ് സജീവമാെണ�ിൽ, അവസാന േ��് െമ�ി� േശഷം 

കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച� േപയ് െമ�ക�ം കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച� ഇടപാ�ക�ം കാണി�� ഒ� �തിമാസ േ��്
 െമ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമ�് അയ�ം. 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ�കിൽ േരഖകളി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് 
കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഇടപാ�ക�െട ഒ� േ��് െമ�് അയ�കേയാ �ൻ��ി 
നി�യി� തീയതിയിൽ േരഖയി�� ഇെമയിൽ ഐഡിയിേല�് ഇെമയിൽ വഴി സ് േ��്
 െമ�് അയ�കേയാ െച�ം.  

b) െ�ഡി�് കാർഡ് സ് കാർഡ് ഉടമ�് ഒ� റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് സൗകര�ം നൽ��. 
സ് േ��് െമ�ിൽ �ി� െച� അടയ് േ�� മിനിമം �ക മാ�ം അട�ാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
തിരെ���ാം. േ��് െമ�ിൽ തെ� �ി� െച�ി�� അടയ് േ�� തീയതി�കം 
ഇ�രം േപയ് െമ�് നടേ���മാണ്. ബാലൻ�ടി�ിക �ടർ�� 

 േ��്െമന് �കളിേല�് �േ�ാ� െകാ�േപാകാ��താണ്. െമാ�ം അടയ് േ�� 
�കേയാ അടയ് േ�� മിനിമം �ക�്  �കളി�� �ക�െട എ� ഭാഗേമാ അട�ാൻ 
കാർഡ് ഉടമ�് തിരെ���ാ���മാണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധിയിൽ 
കവി� �ടി�ികേയാെടാ�ം, ��െ� േ��് െമ�കളിൽ അട�ാ� മിനിമം �ക 
കാർഡ് ഉടമ�െട നിലവിെല അടയ് േ�� മിനിമം �കയിേല�് േചർ�ം.

 െമാ�ം അടയ് േ�� �ക�െട 5 ശതമാനേമാ 200 �പേയാ ആയിരി�ം (ഏതാേണാ 
വ�ത്) അടയ് േ�� മിനിമം �ക, �ടാെത ബാധകമായ നി�തിക�ം ഇഎംഐ�ം 
(ഇഎംഐ ഉ� ഉൽ����െട കാര��ിൽ മാ�ം). ക�ാഷ് പരിധിേയാ െ�ഡി�് 
പരിധിേയാ അധികമായാൽ ഓവർ ലിമി�് (ഒവിഎൽ) �ക എംഎഡി (അടയ് േ�� 
മിനിമം �ക) യിൽ ഉൾെ����താണ്. പഴയ േ��് െമ�കളിെല ഏെത�ി�ം 
അട�ാ� മിനിമം �ക ഉെ��ിൽ അ�ം അടയ് േ�� മിനിമം �കയിൽ 
ഉൾെ����താണ്. 

c) കാർഡ് �ടി�ികയിേല�് നട�ിയ േപയ് െമ�കൾ ലഭി�തായി �ടർ�� േ��്
 െമ�കളിൽ കാണി��താണ്. ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് സംബ�ിേ�ാ 
നി�തിക�മായി ബ�െ��� മേ�െത�ി�ം കാര�ം സംബ�ിേ�ാ ഉ� എ� 
തർ��ം േ��് െമ�് �റെ��വി�� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ൾ�കം െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇഷ� െച�വെര അറിയി�ിരിേ��താണ്

d) കാർഡ് ഉടമ�െട കാർഡ് �ടി�ിക�് ലഭി�� േപയ് െമന് �കൾ വകയി���ത്, 
�ടി�ിക�� മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 
ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് 

അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ 
ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് 
എ� �മ�ിലാണ്. 

 ആവശ�മായ ജിഎസ്ടി കം�യിൻ�കൾ എ��ാൻ െ�ഡി�് ഇഷ� െച�വെര 
�ാ�മാ��തിന് �ത��ം കാേലാചിത�മായ വിവര�ൾ നൽകാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
ഉ�രവാദി���്, ഇത് െ�ഡി�് കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ നിർമി� സൈ�ക�െട 
ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് എ��ാൻ കാർഡ് ഉടമെയ �ാ�മാ�ം. കാർഡ് ഉടമ 
നൽ�� െത�ായ വിവരം �ലം അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ�െട ഭാഗ� നി�� 
ഏെത�ി�ം ���ികേളാ വീ�കേളാ �ലം കാർഡ് ഉടമ�് ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് 
ന�മാ�കേയാ അെ��ിൽ ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് ലഭി��തിന് കാലതാമസം 
വരികേയാ െച�ാൽ കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ ഉ�രവാദിയായിരി�ി�.

e) താെഴ െകാ�� ഏത് രീതിയി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ിേല�� േപയ് െമ�കൾ 
ആകാ��താണ്:

 www.sbicard.com േല�് േലാഗിൻ െച�ക�ം െന�് ബാ�ിങ് അെ��ിൽ നി��െട 
എസ്ബിഐ എടിഎം കം െഡബി�് കാർഡ് �േഖന േപയ്െമ�് നട�ാൻ േപയ് െന�് 
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി��തി�െട.

 േ��് െമ�ിെ� പിറകിൽ നൽകിയിരി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് െചേ�ാ 
�ാഫ്േ�ാ അയ��ത് വഴി.  

 നി��െട നഗര�ി��േതാ േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട ഏെത�ി�ം നി�� 
�ാ�ി��േതാ ആയ എസ്ബിഐ കാർഡ് േ�ാ�് േബാക് സിൽ െചേ�ാ �ാഫ്േ�ാ 
ഇ��ത് വഴി.

 െച�്/�ാഫ്�് "എസ്ബിഐ കാർഡ്  ന�ർ xxxxxxxxxxxxxxxx" േല�് 
അട�ാനാ��തായിരി�ണം.

 എൻഎസിഎ�് (NACH): ചില തിരെ��� നഗര�ളിൽ നാഷണൽ ഓേ�ാമാ�ഡ് 
�ിയറിംഗ് ഹൗസ് (എൻഎസിഎ�്) വഴി േപയ് െമ�കൾ നട�ാ��താണ്.

f) ബിൽ �ടി�ിക�െട േപയ്െമ�കൾ നട��തിന് വിവിധ രീതികൾ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  വാ�ാനം െച��. അവ �തിമാസ േ��് െമ�ിെ� പിൻഭാഗ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  െവബ് ൈസ�ി�ം വിവരി�ി��്.

 കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് ൈക��� ഏത് �ൻ�ർ �ക�ം ഭാവിയിെല 
െചലവഴി��കളിേല�� �ൻ�ർ �കയായി കണ�ാ��താണ്. അത് ഏെത�ി�ം 
ചാർ�കൾ/ഫീ�കൾ�ായി വകയി���ത�.

g) ബി�ിംഗ് തർ��ൾ: ഇടപാ� തീയതി�െട 25 ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമ 
െപാ��േ��കൾ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി�ക�ം അത് ശരിയാണ് 

j)  ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം റിേവഴ് സ് െച��ത് ഉൾെ�െട��, SBI കാർഡ് ആരംഭി�� 
റിേവഴ് സ�കൾ, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�, അത് ഇേ�ാഴെ� 
ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�� െ�ഡി�ായി പരിഗണി�ം.

 �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� തീയതികള�ില്  �ാബല��ിലായ റീഫ�് 
െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് ഉളവാ�� ഏെതാ� 
െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് നടേ�� തീയതി�് 
��് െ�ഡി�് െച�കയാെണ�ിൽ, ആ �ക േപയ് െമന് റായി പരിഗണി�ം.

 നിലവിെല ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� ഇടപാ�ക�െട �ാബല��ി�� 
തീയതിയി�� റീഫ�് െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് 
ഉളവാ�� ഏെതാ� െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് 
നടേ�� തീയതി�് ��ാണ് െ�ഡി�് െചയ് തെത�ിൽ േപാ�ം ആ �ക േപയ് െമന്
 റായി പരിഗണി�ി�.

k) എസ്എംഎ & എൻപിഎ
•  �േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ'): 
 െറ�േല�റി ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിെ� ഭാഗമായി, ഒ� ഉപ-അസ�് വിഭാഗം 

��ി�് അ�ൗ�ിെല �ാരംഭ സ�ർ�ം തിരി�റിേയ� ആവശ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡിന് ഉ�്, താെഴ�� പ�ികയിൽ നൽകിയിരി��ത് �കാരം ��് 
ഉപവിഭാഗ�ൾെ�ാ�ം '�േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ') ആണ് ഈ 
ഉപ-അസ�് വിഭാഗം. െ�ഡി�് കാർ�കൾ "റിേവാൾവിംഗ് സൗകര��ൾ ഒഴിെക�� 
വായ്പകൾ" ആയി കണ�ാ��.

   

െഡബി�് െച� പണം നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ SBI കാർഡ് തിരി�് 
നൽ��ിെ��ിൽ ബാധകമായ േക�കളിൽ, പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ സംബ�ി�് 
കാർഡ് െന�് വർ�കളിൽ നി�് ലഭി�� അ�രം �ിരീകരണ�ിന്
 െറ/വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ, േമൽ�റ� സർ�ലറിെല വ�വ�കൾ 
�കാരം ഉപേഭാ�ാവിന് ന�പരിഹാരം നൽ��തായിരി�ം.

4. *  തിരി�ടവിൽ വ��� വീ�
 തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയാൽ, കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഏ� �ടി�ിക�ം 

തീർ�ാ��തിന് േവ�ി തപാൽ, ഫാക് സ്, െടലേഫാൺ, ഇെമയിൽ, എസ്എംഎസ്, 
�ടാെത/അെ��ിൽ ഓർ�െ���ാ�ം �ടർനടപടികെള��ാ�ം �ടി�ിക 
പിരിെ���ാ�ം ��ാം ക�ിെയ നിേയാഗി�ക എ�ീ മാർ��ളി�െട കാർഡ് 
ഉടമ�് കാലാകാല�ളിൽ �ടി�ിക അട�വാൻ ഓർ�െ����കൾ 
അയ��താണ്. അ�െന നിേയാഗി�െ��� ഏെതാ� ��ാം ക�ി�ം കടംപിരിവ് 
സംബ�ി� എ�ാ െപ�മാ�����ം �ർ�മായി പാലി�ിരിേ��താണ്.

 ആർബിഐ യിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് രജിസ് േ�ഷൻ കര�മാ�ിയി���ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ� അംഗമായിരി�ക�ം െച�� ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� വീ� �ാ�സ് 
റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��്, കാർഡ് ഉടമ�് ഞ�ൾ േനാ�ീസ് നൽ��താണ്. ഒ� 
കാർഡ് ഉടമ തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയതായി റിേ�ാർ�് െച�െ��തിന് േശഷം തെ� 
�ടി�ികകൾ തീർ�കയാെണ�ിൽ, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നിയിൽ നി�ം �ടി�ിക�ാരൻ �ാ�സ് പിൻവലി��താണ് 
എ� കാര��ം ��ി�ക. ഇ�രം മാ��ൾ ഉപേഭാ�ാവിെ� െ�ഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ 
�തിഫലി�ാൻ 45-60 ദിവസ�ൾ എ�േ��ം.

 െ�ഡി�് കാർഡ് സൗകര��െള നിയ�ി�� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം 
സ�ിെമ�റി/ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം ബാധകമായിരി�ം. 

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, കാർഡ് ഉടമ�െട ഡാ� ഓേരാ മാസ�ം നിർ�ി� 
േഫാർമാ�ിൽ ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് സമർ�ി��. സമർ�ി�� 
ഡാ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി 30 ദിവസ�ി��ിൽ അവ�െട 
െസർവറിേല�് അപ് േലാഡ്  െച��താണ്.

 കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� െമാ�ം �ടി�ിക, �ാബല��ി���ം എ�ാൽ കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ ഇനി�ം ചാർജ് െച�ാ��മായ ചാർ�കൾ ഉൾെ�െട, �ാഥമിക 
കാർഡ് ഉടമ പാ�രാ�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�ാൽ െപെ��് അടയ്
 േ��താ���ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് �ർ�മായി അടയ് േ���മാണ്, 
അേതാെടാ�ം കാർഡ് അ�ൗ�് ഉടൻതെ� റ�ാ�െ����മാണ്. �ാഥമിക കാർഡ് 

ഉടമ�െട സ��ിൽ നി�ായിരി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ി�� �ടി�ിക തീർ�വാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ എ�ാ െചല�കൾ�ം, ലീഗൽ ഫീ�ം ഈ �ടി�ിക 
തിരി�പിടി�വാൻ വ� െചല�ക�ം അട�ം, ഉപേയാഗിേ��ത്. �ടി�ിക അടവ് 
തീർ�ാകാ�ിടേ�ാളം, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് നിലവി�� നിര�് െവ�് 
ധനകാര� ചാർജ് ഈടാ��ത് �ടരാൻ അവകാശ��ായിരി�ം.

5. കാർഡ് ഉടമ�ത അവസാനി�ി��ം റ�ാ��ം
a) എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് എ�തി അറിയി�ിേ�ാ, എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് 

ൈലനിൽ വിളിേ�ാ, ഒ�ം കാർഡ്(കൾ) േകാേണാ�േകാൺ �റി�് കാർഡ് ഉടമ�് ഏ� 
സമയ�ം കരാർ അവസാനി�ി�ാ��താണ്. ആഡ് ഓൺ കാർ�കൾ ഉൾെ�െട 
എ�ാ കാർ�ക�ം എ�� അേപ� െകാ��് അവസാനി�ി�ാ��താണ്. 
സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ ഒ� കാർഡ് ഉടമ�് െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ് ഉെ��ിൽ, അ�രം െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �ക�െട �ല� �ല�ം 
സ�യേമവ േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, �ടാെത മെ��ാ 
�ടി�ികകൾ�െമാ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്. കാർഡ് 
അ�ൗ�ിേല�� എ�ാ �ടി�ിക�ം അട�കഴി�ാൽ അവസാനി�ി�ൽ 
�ാബല��ിൽ വ�ം. വാർഷിക, േച��തി��, ���ൽ ഫീ�കൾ 
ആ�പാതികാടി�ാന�ിൽ തിരി�് നൽ��ത�.

 ഉദാഹരണം - സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാ�� െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ്: -1000

 സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ, -1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് ബാലൻസ് 
സ�യേമവ 250 �പ�െട േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, അതായത് 
1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �കൾ   X ഓേരാ റിവാർഡ് േപായിന് റി�ം 0.25 �പ 
(ഈ പരിവർ�ന �ല�ം വ�ത�� കാർഡ് വാരിയന് �കൾ�് വ�ത�ാസെ�ടാം). ഈ �ക 
കാർ ഡ് ഉടമാ  അ�ൗ�ിൽ നി�് ഈടാ�ം, �ടാെത മെ��ാ �ടി�ികകൾ �െമാ�ം 
കാർ ഡ്  ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്.

 കാർഡ് ഉടമ�് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�ാൻ ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ 
എ�താ��താണ് - closurerequest@sbicard.com

b)   ബിസിനസ് അെ��ിൽ �ര�ാ കാരണ�ൾ �ടാെത/അെ��ിൽ നിയമനിർവഹണ 
ഏജൻസി �ടാെത/അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം സർ�ാർ അേതാറി�ി�െട അഭ�ർ�ന 
�കാരം �ടാെത/അെ��ിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ി�ം അതിെ� 
ഉപേഭാ�ാവി�ം ബാധകമാ�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം കീഴിൽ 
അനിവാര�മാെണ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ന�ായമാ�ം വിശ�സി��െവ�ിൽ 
കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�ിെ� ഉപേയാഗം ഏ� സമയ�ം �ൻ��ി അറിയി�ാെത 

തെ� എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിയ�ി�കേയാ അവസാനി�ി�കേയാ 
താൽ�ാലികമായി നിർ�കേയാ െച�ാം.

 കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� േപയ് െമ�ിൽ വീ� വ��കേയാ നീ�ിയ െ�ഡി�് പരിധി 
കവി�കേയാ െച�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െ�ഡി�് കാർഡിെല സൗകര�ം 
താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ാനാ�ം. കരാർ അവസാനി�തി� േശഷേമാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ിരി�� സമയേ�ാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗി��ത്.  

c) ഇ�രം ഒ� സാഹചര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ (എെത�ി�ം തിരി�ട� വീ�േ�ാ നിയമം 
അ�ശാസി�� േനാ�ീസിേനാ വിേധയമായി) ഉടൻ തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അ�ൗ�ിെല െമാ�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് അടയ്
 േ����്. എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ�വെര അ�ൗ�ിൽ ചാർ� െച�ാ� �കക�ം 
ഉൾെ�െട ഈ കരാറിന് കീഴിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അടയ് േ�� എ�ാ 
�കക�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഇ�ര�ിൽ അടയ് േ�� എ�ാ �കക�ം കാർഡ് ഉടമ 
അട��� വെര കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�തായി പരിഗണി�ി�.

d) െ�ഡി�് കാർഡ് ഒ� വർഷ�ിേലെറയായി ഉപേയാഗി�ി�ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമെയ 
അറിയി� േശഷം കാർഡ് േ�ാസ് െച��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 30 
ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് മ�പടി ലഭി��ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ 
എ�ാ �ടി�ികക�ം അട�േ�ാൾ കാർഡ് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച��തായിരി�ം.

6.  കാർഡ് ന�ം/േമാഷണം/��പേയാഗം
a) �ാഥമിക െ�ഡി�് കാർേഡാ ഏെത�ി�ം അധിക െ�ഡി�് കാർേഡാ എവിെട 

െവെ��് അറിയാെത വരികേയാ, ന�െ��കേയാ, േമാ�ി�െ��കേയാ 
വി�തമാ�െ��കേയാ യഥാസമയം ലഭി�ാതിരി�കേയാ കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�മതിയി�ാെത െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��െവ�് സംശയി�കേയാ 
െച�ാൽ കാർഡ് ഉടമ എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലനിൽ എ��ം േവഗം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന ബ�െ�ടണം. ഒ� കാർഡ് ന�െ��തായി റിേ�ാർ�് 
െച� േശഷം കാർഡ് ഉടമ അത് കെ��ിയാൽ അത് ഒ� സാഹചര��ി�ം 
ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�. മാ�മ�, കാർഡ് ഉടമ ആ കാർഡ് േകാേണാട് േകാൺ 
പ�തിയായി �റി�ക�ം േവണം.  

· ഐവിആർ വഴിേയാ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ായ www.sbicard.com �േഖനേയാ 
എസ്എംഎസ് േസവന�ി�െടേയാ കാർഡ് ഉടമ�് തൽ�ണം കാർഡ് േ�ാ�് 
െച�ാനാ�ം.

· നി��െട ന�െ��/േമാ�ി�െ�� കാർഡ് എസ്എംഎസ് വഴി േ�ാ�് െച�ാൻ 
നി��െട രജി�ർ െച� െമാൈബൽ ന�റിൽ നി�് 5676791 േല�് BLOCK XXXX 

എ�് എസ്എംഎസ് െച�ക. (XXXX = നി��െട കാർഡ് ന�റിെ� അവസാന 4 
അ��ൾ). നി�ൾ അഭ�ർ�ന നട�ി 5 മി��ി��ിൽ നി�ൾ�് ഒ� 
�ിരീകരണ എസ്എംഎസ് ലഭി��ിെ��ിൽ കാർഡ് േ�ാ�െച�െ��തായി 
പരിഗണി��ത്. നി��െട കാർഡ് െപെ��് േ�ാ� െച��തി�ം ��പേയാഗം 
ഒഴിവാ��തി�ം െഹൽപ് ൈലനിൽ വിളി�ക.

 നഷ് ടെ��ത്/േമാഷണം/അനധി�ത ഇടപാ�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ്
 �് ഈ സമർ�ിത െഹൽ�് ൈലൻ ന�റിൽ ബ�െ�ടാം -18605003000.

 നഷ് ടെ�� കാർഡ് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ് �് ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ 
ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ് – lostcard@sbicard.com

b) കാർഡ് ന�ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��് കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ നട�ിയ ഏെത�ി�ം ഇടപാ�ക�െട കാര��ിൽ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് ബാധ�തേയാ ഉ�രവാദിത�േമാ ഉ�ായിരി��ത�, 
കാർഡ് ഉടമ ഇതിന് പരി�ർ�മാ�ം ബാധ��നായിരി�ം. കാർഡ് ന�േമാ 
േമാഷണേമാ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി��േതാ� �െട കാർഡ് ഉടമ 
െ�ഡി�് കാർഡ്(കൾ) േമാ�ി�െ��ാൽ അത് േപാലീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ക�ം എഫ്
 ഐആർ സമർ�ി�ക�ം േവണം. കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ഒ� അധിക 
കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ആെര�ി�ം കാർേഡാ പിേ�ാ കര�മാ�ി 
��പേയാഗം െച�ാൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. 

c) ഉപേഭാ� പരിര�- അനധി�ത ഇലേ�ാണിക് ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കളിൽ 
ഉപേഭാ�ാ��െട ബാധ�ത പരിമിതിെ���ൽ സംബ�ി� 2017 �ൈല 06-െല 
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��(ആർബിഐ) ഉ�രവ് �കാരം, അനധി�ത െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ�� ഉപേഭാ� പരിര� ഉറ�ാ��തിന് ഒ� നയം 
�പകൽപന െച�ി��്. "ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാര നയം" എ�തിന് കീഴിൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ ഇത് അപ് േഡ�്  െച�ി��്. 
ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� സമീപന�ിെല �താര�ത, ന�ായ��ത എ�ീ തത��െള 
അടി�ാനമാ�ി��താണ് ഈ നയം

d) കാർഡ് ഉടമ വ�നാപരമായി �വർ�ി�ി�െ��ിൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് 
ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. വിേവക�ർ�മായ �� നൽകാെതയാണ് കാർഡ് ഉടമ 
�വർ�ി��െത�ിൽ, സംഭവി� എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ�് 
ബാധ�ത��ാേയ�ം. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ വ��മാ�ിയി�� �ര�ാ 
മാനദ��ൾ പി�ടരാൻ കാർഡ് ഉടമ പരാജയെ��ാൽ ഇത് ബാധകമാേയ�ാം. 

e) കാർഡ് ഉടമേയാേടാ ഏെത�ി�ം അധിക കാർഡ് ഉടമേയാേടാ അേന�ഷി�ാെത തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, ഒ� കാർഡിെ�േയാ പി�ിെ�േയാ ന�ം, േമാഷണം, 

��പേയാഗം എ�ിവെയ �റി�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ �സ�െമ�് ക��� 
ഏെതാ� വിവര�ം േപാലീസിേനാ മ�് �സ� അധികാരികൾേ�ാ നൽകിേയ�ാം.  

f) നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെല െമാൈബൽ ന�ർ ഉൾെ�െട�� 
ബ�െ�ടാ�� വിവര�ളിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ സി��ിെല നി��െട 
�തിയ�ം ����മായ ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ളിൽ �ചി�ി�ിരി�ണം. 
നി��െട െമാൈബൽ ന�ർ അട��� നിലവിെല ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ 
ഞ��െട േരഖകളിൽ അപ് േഡ�് െച�ണെമ�് �പാർശ െച��.

g) ''എസ്ബിഐ കാർഡ്  ചില കാർ�കളിൽ േകാം�ിെമ�റി ന�െ��/േമാ�ി�െ�� 
കാർഡ് ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് 
ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�േഡാ അെ��ിൽ കാലാകാല�ളിൽ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  തീ�മാനി�� ഏെത�ി�ം ഇൻ�റൻസ് ക�നിേയാ ആകാം പറയെ�� 
ഇൻ�റൻസ് നൽ��ത്. ഇ�ാര��ി�� ഏത് െ�യിം തീർ�ാ�ലി�ം 
ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ഉ�രവാദിയായിരി�ം, 
െ�യിം തീർ�ാ�ൽ കാരണമായി ഉയർ� ഒ� തർ��ി�ം എസ്ബിഐ കാർഡ്
 ഉ�രവാദിേയ ആയിരി�ി�. ഇൻ�റൻസ് നിബ�നക�ം വ�വ�ക�മായി 
ബ�െ�� ��തൽ വിവര�ൾ�് െവൽകം കി�ിെല േ�ാഷർ പരിേശാധി�ാേനാ 
www.sbicard.com റഫർ െച�ാേനാ നിർേദശി��.''

(h) ചില െ�ഡി�് കാർ�കളിൽ എസ്ബിഐ കാർഡ് േകാം�ിെമന് ററി എയർ ആ�ിഡന് റ് 
/ വ��ിഗത അപകട ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ��ത ഇൻ�റൻസ് 
ഒ� ��ാം ക�ി ഇൻ�റൻസ് ക�നിയാണ് നൽ��ത്. ഇ�മായി ബ�െ�� ഏത് 
െ�യിം െസ�ിൽെമന് റി��� ഉ�രവാദി���ം ��ത ക�ി�ാണ്. െ�യിം 
െസ�ിൽെമന് റ് �ലം ഉ�ാ�� ഒ� തർ��ൾ�ം എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ഉ�രവാദിയായിരി�ി�. എസ്ബിഐ കാർഡിന്, ഇൻ�റൻസ് ഇഷ� െച�� 
ക�ിെയ �ൻ��ി അറിയി�് നൽകാെത മാ�ാ��താണ്.

 ഇേ�ാ�� ഇൻ�റൻസ് ക�നി: ഒറിെയൻ്റൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ്.
7. െവളിെ���ൽ
 ഇ��ൻ ധനകാര� വ�വ��െട �വർ�ന�മത�ം �ിരത�ം 

െമ�െ����തിനാ�� ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിെ��ം റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് 
ഇ���െട�ം (ആർബിഐ) ഒ� സംരംഭമാണ് െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി. 
ബാ�ക�ം ധനകാര� �ാപന��ം ത�ിൽ വിവര�ൾ ൈകമാ��തിന് 
ഫല�ദമായ ഒ� സംവിധാനം �ദാനം െച�ാ�ം അ�വഴി വിവിധ �ാപന�ളിൽ 
നി�് മിക� െ�ഡി�് വ�വ�കൾ േനടാൻ കാർഡ് ഉടമകെള �ാ�രാ�ാ��� 
റിസർവ് ബാ�ിെ� �മ��െട ഭാഗമായാണിത്.

 ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് (ആർബിഐയിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് 
രജിസ് േ�ഷൻ േനടിയി��ത്) കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��. 

 കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� േരഖക�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 45-60 ദിവസ�ൾ��ിൽ ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻേഫാർേമഷൻ ക�നി�് നൽ�ം.

 ഒ� തർ���ായാൽ കാർഡ് ഉടമെയ �ടി�ിക�ാരനായി റിേ�ാർ�് െച��തി� 
��് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടികളിൽ ഉചിതമായ േഭദഗതികൾ 
വ��ം. എ�ി��ാ�ം ഇ�രം െവളിെ���ൽ/വിവരം �സി�െ���ൽ 
ഇ�െന ഉയർ�വ� തർ��ൾ അേന�ഷി�ാ�ം തീർ�ാ�ാ�ം ലഭി�� 
സമയെ� ആ�യി�ിരി�െമ��ം ��ിേ��താണ്. 

 കാർഡ് അ�ൗ�ക�െട ശരിയായ �വർ�നം, �ിരീകരണം, മ� അഡ്മിനിസ്
 േ��ീവ് േസവന�ൾ എ�ിവ�ായി ധനകാര� �ാപനം, െതാഴി�ടമ, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�മായി കരാറിേലർെ��ിരി�� ��ാം ക�ികൾ 
എ�ിവർ�് േപയ് െമ�ിെല വീ� ഉൾെ�െട�� കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��.

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� അെ��ിൽ അതിെ� ��് ക�നികൾ, സബ്
 സിഡിയറികൾ, അഫിലിേയ�കൾ �ടാെത/അെ��ിൽ അേസാസിേയ�കൾ 
എ�ിവ�െട വിവിധ ഉൽ����ം േസവന��ം വിപണനം െച��തി�ം വാ�ാനം 
െച��തി�മായി എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ഏെത�ി�ം േപര�്, സബ്
 സിഡിയറി, അഫിലിേയ�്  അെ��ിൽ അേസാസിേയ�് എ�ിവ�മാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിേ��ാം.

 എസ്ബിഐ കാർഡിെ� ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്.

�ധാന െറ�േല�റി വിവര�ൾ  
- ഇ��യി�ം വിേദശ�ം ഉപേയാഗി��തിന് കാർഡ് സാ�വാണ്. എ�ി��ാ�ം, 

േന�ാളി�ം ��ാനി�ം വിേദശ കറൻസി ഇടപാ�കൾ നട��തിന് ഇത് 
സാ�ത��ത�.

- ഇ���് �റ�് ഇടപാട് നട��തി�� കാർഡിെ� ഉപേയാഗം ആർബിഐ�െട 
എക് സ് േച�് കൺേ�ാൾ െറ�േലഷൻ�ം േഫാറിൻ എക് സ് േച�് മാേനജ് െമ�് 
ആ�്, 1999-ഉം ഉൾെ�െട�� ബാധകമായ നിയമ�ൾ �്അ��തമായിരി�ണം. 
ഇ�ർെന�്േ�ഡിംഗ് േപാർ��കളി�െട�� വിേദശനാണ� വ�ാപാരം അ�വദനീയമ�.  
എെ��ി�ം ലംഘന�ൾ ഉ�ാ�കേയാ ഇവ പാലി��തിൽ പരാജയെ��കേയാ 

െച�ാൽ, ശി�ാനടപടികൾ�് നി�ൾ വിേധയരാകാം. നി��െട വിേദശ വിനിമയ 
അർഹതെയ സംബ�ി�് നി��െട അംഗീ�ത ഡീല�മായി (എഡി) ബ�െ��ക.

- െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് എെ��ി�ം െ�ഡി�് ബാലൻസ് 
ഉെ��ിൽ, ഈ െ�ഡി�് ബാലൻസ് നി�ൾ�് തിരി� തരാൻ എസ്ബിഐ കാർഡിന്
  അവകാശ��്.

- വിേദശ �ാപന�ളിൽ നിേ�പം നട�കേയാ വിേദശ �ാപന�ൾ 
�ാപി�കേയാ േപാ�� �ലധന അ�ൗ�് ഇടപാ�കൾ�ായി പണമട�ാൻ/േപയ്
 െമ�കൾ നട�ാൻ ദയവായി െ�ഡി�് കാർ�കൾ ഉപേയാഗി��ത്. കാരണം, 
റിസർവ് ബാ�ിെ� മാ�ർ നിർേദശം - വിേദശെ� സം�� 
സംരംഭ�ിെല/�ർ�മാ�ം ഉടമ�തയി�� സബ് സിഡിയറിെല താമസ�ാ�െട 
േനരി�� നിേ�പം എ�തി� കീഴിൽ ഇ�രം ധനനിേ�പ മാർഗം അ�വദനീയമ�.

- ആർബിഐ മാ�ർ സർ�ലർ-താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� 
പലവക പണമട��കൾ സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ അ�സരി�്, േലാ�റി 
ടി��കൾ, ബഹിഷ് �ത/നിേരാധിത മാസികകൾ, �ട�ിയ നിേരാധിത ഇന�ൾ 
വാ��തി�ം �താ��ളിൽ പെ���ൽ, േകാൾ-ബാ�് േസവന�ൾ�് 
പണമട�ൽ േപാെല��വ�ം െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��ത് 
നിേരാധി�ിരി��. കാരണം അ�രം ഇന�ൾ�ായി/�വർ�ന�ൾ�ായി 
വിേദശനാണ�ം പിൻവലി��ത് അ�വദനീയമ�. ��തൽ വിവര�ൾ�ായി 
താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� പലവക പണമട��കൾ 
സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ പരിേശാധി�ക.



 എസ്എംഎ�െട �ാസിഫിേ�ഷൻ സംബ�ി� ഉദാഹരണം:
 ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, �ടാെത ഈ തീയതി�് ��് 'അടേ�� �റ� �ക 
('എംഎഡി') ലഭി�ി�മിെ��ിൽ, അവസാന തീയതി�് േശഷം, അ�ൗ�ിെന എസ്എംഎ – 0 
ആയി പരാമർശി�ം.
പിഡിഡിയിൽ നി�് 30 ദിവസ�ിന�റം അതായത് 2021 ഏ�ിൽ 30-ന് അ�റം 
അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ-1 ആയി ടാഗ് 
െച�െ��ം.
സമാനമായി, പിഡിഡിയിൽ നി�് 60 ദിവസ�ിന�റം, അതായത് 2021 െമയ് 30-ന് 
അ�റം, അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ - 2 
ആയി ടാഗ് െച�െ��ം.

• നി�ിയ ആ�ി ('എൻപിഎ'):
 േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി���േപാെല അടേ�� മിനിമം �ക, േ��് െമ�ിൽ 

�ചി�ി�ിരി�� പിഡിഡിയിൽ നി�് െതാ�റ് (90) ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�മായി 
അട�ിെ��ിൽ, ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് നിഷ് �ിയ അസ�് ('എൻപിഎ') ആയി 
പരിഗണി�ം.
�ടാെത, ഒ� െസ�ിൽെമ�് അെ��ിൽ �നർ�പീകരണ �മീകരണം 
�േയാജനെ���ിയി�� ഏെതാ� അ�ൗ�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം. പലിശ 
�ടി�ിക�ം �ത�ം ��വനായി അടയ് ���വെര ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി 
തരംതിരി�ത് �ട�ം. െസ�ിൽെമ�ം �നർ�പീകരി� അ�ൗ�ക�ം ഒ� 
നവീകരണ�ിന് േയാഗ�മ�. അവസാനമായി, ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് 
എസ്ബിഐ കാർഡിെല എൻപിഎ എ�് ടാഗ് െച� ഒ� െ�ഡി�് കാർെഡ�ി�ം 
ഉെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെ� എ�ാ കാർ�ക�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം.

  ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി തരംതിരി��തി�� ഉദാഹരണം:
  ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി�� �കാര�� അടേ�� 
�റ� �ക പിഡിഡിയിൽ നി�് 90 ദിവസ�ി��ിൽ അതായത് 2021 �ൺ 
29-��ിൽ ഉപേഭാ�ാവ് �ർ�മാ�ം അട�ി�മിെ��ിൽ, വായ്പ നൽ��വർ 
െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി കണ�ാ�ം.

l)  േടൺ എറൗ�് ൈടം (TAT) ഏകീകരി��ം അംഗീ�ത േപയ് െമന് റ് സംവിധാന�ൾ 
�േഖന�� പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ�� ഉപേഭാ� ന�പരിഹാര�ം സംബ�ി� 
2019 െസ�ംബർ 20-െല RBI സർ�ലർ അ�സരി�്, പരാജയെ�� ഇടപാട് കാരണം 

എ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�ിെ��ിൽ േ��് െമ�ിെല 
��വൻ ഉ�ട��ം ശരിയാെണ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇത് അംഗീകരി�താെണ�ം 
കണ�ാ��താണ്. ഇ�രം വിവരം ലഭി�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
താൽ�ാലികമായി ചാർജ് പിൻവലി�ാം. �ടർ�� അേന�ഷണ�ൾ 
�ർ�ിയായതി� േശഷം ഇത് കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിെല ബാധ�തയാെണ�ിൽ 
�ടർ�� േ��് െമ�ിൽ ചാർജ് �നഃ�ാപി�െ��ം. 

h)  ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാരം: േമൽനടപടി�� എ�ാ പരാതിക�ം േനാഡൽ 
ഓഫീസർ, പിഒ ബാഗ് 28 - ജിപിഒ, ന� ഡൽഹി -110001 എ� വിലാസ�ിേലാ 
nodalofficer@sbicard.com എ� ഇെമയിൽ വിലാസ�ിേലാ അയ�ക

i)   ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ: എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 02 02
 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി 

േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക)  
 അെ��ിൽ: 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 എസ്ബിഐ െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡിന്: ഇ��യിൽ എവിെട നി�ം എസ്ബിഐ 

െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡ് െഹൽപ് ൈല�മായി ബ�െ��ക 
 എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 12 12 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ 

നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക) 
ബിഎസ്എൻഎൽ/എംടിഎൻഎൽ-ൽ നി�്: 1800 180 1295 /1860 500 1295

 കറസ് േപാ�ൻസ്: തപാൽ വഴി, ദി മാേനജർ -ക�മർ സർവീസസ്, എസ്ബിഐ 
കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, ഡിഎൽഎഫ് ഇൻഫിനി�ി ടേവർസ്, 
ടവർ സി, 12 ആം നില, േ�ാ�് 2, ബിൽഡിംഗ് 3, ഡിഎൽഎഫ് ൈസബർ സി�ി ���ാം 
- 122002 (ഹരിയാന) ഇ�� www.sbicard.com എ�തിേലേ�ാ പിഓ ബാഗ് 28- ജിപിഒ, 
ന� ഡൽഹി-110001 

 ഇമെയിൽ വഴി customercare@sbicard.com എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക
 െത�ായ വിൽ�ന�ം ശല�െ����മായി ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് ഉടമ�് 

ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താം – salesgrievance@sbicard.com
 കാർഡ് ഉടമ�് ഞ��െട െമാൈബൽ ആ�് / െവബ് ൈസ�് വഴി ഏ� 
 തർ��ം/അനധി�ത ഇടപാ�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴി�ം. അതെ��ിൽ, കാർഡ് 

ഉടമ�് തർ�ം/അനധി�ത ഇടപാട് സംബ�ി�് chargeback@sbicard.com എ� 
സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ്.

 െത�ായ വിൽ�ന�മാേയാ ശല�െ����മാേയാ ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ഈ സമർ�ിത െഹൽൈ��നിൽ ഞ�െള വിളി�ാം: 080-39356050

എസ് ബി ഐ കാർഡ് സ്  - ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം

1. *ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം
A. വാർഷിക ഫീ�ക�ം ���ൽ ഫീ�ക�ം
 എസ് ബി ഐ െ�ഡി�്  കാർഡിൽ (എസ് ബി ഐ കാർഡ്) വാർഷിക ഫീസ്, ���ൽ 

ഫീസ് എ�ിവ ബാധകമാണ്. വാർഷിക ഫീസ് 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം 
ബാധകമായ നി�തിക�ം ഉൾെ��� ഒ��വണെ� ചാർജാണ്. ���ൽ ഫീസ് 
എ�ാ വർഷ�ം ഈടാ��. 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം ബാധകമായ 
നി�തിക�മാണ് അതിൽ ഉൾെ��ിരി��ത്. ഈ ഫീ�കൾ ഓേരാ കാർഡ് ഉടമ�ം 
ഓേരാ വിധം കാർഡി�ം വ�ത��മായി�േ��ാം. ഇവ െ�ഡി�്  കാർഡിനായി 
അേപ�ി�� സമയ�് കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി��ത് അ�സരി�ായിരി�ം. 
ബാധകമായ� �കാര�� ഈ നിര�കൾ കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് 
േനരി�് ഈടാ�ം, ഈടാ�� മാസെ� കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ അത് ബി�ി�ക�ം 
െച�ം. �ാഥമിക കാർഡ് ഉടമ�് നൽകിയ അധിക കാർ�കൾ�് െവേ�െറ ഫീ�കൾ 
ഉ�ാകാം.

B. �ൻ�ർ പണ�ിെ� ഫീ�കൾ
 അടിയ�ര ഘ��ിൽ േദശീയ/അ�ാരാ� എടിഎ�കളിൽ നി�് പണം എ��ാൻ 

കാർഡ് ഉടമകൾ�് കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. അ�െന ഉ� പണം 
പിൻവലി��കൾ�് ഒ� ഇടപാട് ഫീസ് ഈടാ��താണ്. അത് അ�� േ��്
 െമ�ിൽ കാർഡ് ഉടമ�് ബി�െച�ക�ം െച�ം. േദശീയ എടിഎം ഇടപാ�കൾ�് 2.5% 
അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) അ�ാരാ� എടിഎം 
ഇടപാ�കൾ�് 2.5% അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) ഇടപാ� 
ഫീസ് ആയി ഈടാ��താണ്. ഇടപാ� ഫീസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�്
 സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ (��് അറിയെ��ി��ത് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്സ് ആൻഡ് േപയ്െമന് റ് സർവീസസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്) 
വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയമാണ്. �ൻ�റായി എ��� എ�ാ 
പണമിടപാ�കൾ�ം പണം പിൻവലി� തീയതി �തൽ അവ �ർ�മായി തിരി�ട�� 
തീയതി വേര�ം റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് ചാർ�ി� ത�ല�മായ ധനകാര� ചാർജ്
  (ചാർ�ക�െട െഷഡ�ൾ പരിേശാധി�ക) ഉ�ായിരി��താണ്.  

C. ക�ാഷ് േപയ് െമ�് ഫീ�കൾ
 കാർഡ് ഉടമകൾ�് തിരെ��� േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (എസ് ബി ഐ) 

ശാഖകളിൽ േപ-ഇൻ �ി�ിൽ അവ�െട  െ�ഡി�് കാർഡ് ന��ം �ക�ം 
േരഖെ���ി അത് �ാ�് കൗ�റിൽ നിേ�പി�െകാ�് അവ�െട എസ് ബിഐ 
െ�ഡി�് കാർഡ് �ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ഒ� തൽ�ണ േപയ് െമ�് അക്
 േനാളജ് െമ�് രസീത് കാർഡ് ഉടമ�് നൽ�ം. ഈ സൗകര�ം േസവന നിര�ായ ₹250 
+ ബാധകമായ നി�തികൾ�് ലഭ�മാണ്. െകവിബി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
ക�ർ ൈവശ� ബാ�ിെ� (െകവിബി) തിരെ��� ശാഖകളി�ം െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ക�ർ ൈവശ� ബാ�് (െകവിബി) ശാഖകളിൽ നട�� 
പണമിടപാ�കൾ�് നിര�കെളാ�ം ബാധകമ�.

D. ചാർ�കൾ
i. കാർഡ് ഉടമകൾ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നൽ�� നിർ�ി� 

േസവന�ൾ�ായി അെ��ിൽ തെ� കാർഡ് അ�ൗ�മായി ബ�െ��് കാർഡ് 
ഉടമ വ��� വീ�കൾ�ായി കാർഡ് ഉടമകൾ കാലാകാല�ളിൽ 
ബാധകമാേയ�ാ�� ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം നൽേക�താണ് 

ii കാർഡ് ഉടമകെള അറിയി�െകാ�്, കാലാകാല�ളിൽ ഏെത�ി�ം ചാർ�കേളാ 
ഫീ�കേളാ മാ��തിേനാ അെ��ിൽ ഉചിതെമ�് േതാ�� ഏെത�ി�ം �തിയ 

ചാർ�കേളാ ഫീ�കേളാ അവതരി�ി��തിേനാ ഉ�അവകാശം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിലനിർ��.

E. പലിശ രഹിത േ�സ് കാലാവധി
 വ�ാപാരി സമർ�ി�� െ�യി�കൾ�് വിേധയമായി പലിശരഹിത െ�ഡി�് 

കാലയളവ് 20 �തൽ 50 ദിവസം വെരയാകാം. എ�ി��ാ�ം, കഴി� മാസെ� 
ബാലൻസ് �ർ�മായി �ിയർ െച�ി�ിെ��ിൽ, അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ ഏെത�ി�ം 
എടിഎ�ിൽ നി�് പണം എ��ി�െ��ിൽ ഇത് ബാധകമ�.

F.  ധനകാര� ചാർ�കൾ 
 കാർഡ് ഉടമ തെ� ബാലൻസ് �ർ�മായി അടേ��തിെ��് തീ�മാനി�ാൽ, 

ഇടപാ� തീയതി �തൽ വീ�ാ� ഇഎംഐ തവണക�ൾെ�െട എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, 
കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ പണ�ി�ം അവ തിരി�ട��� വെര മാസാ� 
പലിശ നിര�ിൽ ധനകാര� ചാർ�കൾ അടേ��ിവ�ം. 

  േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടയ് േ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ് െമ�ം േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ് െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

  ധനകാര� ചാർ�ക�െട നിലവിെല നിര�് ഇടപാ� തീയതി �തൽ �തിമാസം 3.50% 
[�തിവർഷം 42%] വെരയാണ്, ഇത് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് 
ലിമി�ഡ് (എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ) െ� വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ി� 
വിേധയ�മാണ്. ധനകാര� ചാർ�കൾ, അടയ് േ��താെണ�ിൽ, ബാധകമായ 
നി�തികൾ�് വിേധയമാണ്, കാർഡിെല �ടി�ിക �ർ�മായി അട���വെര 
കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് അത് െഡബി�് െച�െ��ം. കാർഡ് ഉടമ 
ബാലൻസ് േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ാതിരി�ാൻ 
തീ�മാനി�ാൽ എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, �െട കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ 
പണ�ി�ം അടയ് േ�� ധനകാര� ചാർ�ിെ� �റ� �ക ബാധകമായ 
നി�തികൾ �ടാെത 25 �പയായിരി�ം.

a.  �ൻ�ർ പണ�ിേ��� ധനകാര� ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തൽ പണമട�ൽ 
�ർ�മായി െച���വെര ബാധകമാണ്.

 ഉദാഹരണം 1 - കാർഡ് േ��് െമ�്  തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 15-ന് 
 2019 �ൺ 16 �ം 2019 �ൈല 15 �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാട്
1.  5000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ - 2019 �ൺ 20 ന്
2.  7000 �പ�െട പണം പിൻവലി�ൽ - 2019 �ൈല 10 ന്
 2019 �ൺ 15 െല േ��് െമ�ിൽ നി�് ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� ക��ക, 

എ�ിൽ ഇടപാ�ക�െട 12,000 �പ�ം 7,000 �പ ക�ാഷ് പിൻവലി�ലിന് ബാധകമായ 
നിര�ി�� 5 ദിവസെ� ധനകാര� ചാർ�ക�ം കാണി�� �ൈല 15 െല േ��്
 െമ�് കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ആഗ�് 5 അഥവാ േ��് െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക അടയ് േ����്. നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക�� ഏെതാ� േപയ് െമന് �ം, ആദ�ം നി��െട �ടി�ിക�� മിനിമം �ക 
{െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീ�ം ചാർ�ക�ം + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}, പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) എ� �മ�ിലായിരി�ം �ിയർ െച�ക എ�ത് ദയവായി ��ി�ക.  
പലിശ രഹിത �ടി�ിക ചി�റ ബാലൻസിന് െറ േകസിൽ ഒഴിെക, ഇതിൽ ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തലാണ് ഈടാ�ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ��െ� 
േ��് െമ�് തീയതി�തൽ ഈടാ�ം.

 േ��് െമ�് �ടി�ികയിൽ ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��് െമ�ിൽ 
നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം വരാതിരി�ക�ം േ��് െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് 
�ടി�ിക േപയ് െമന് റിന് െറ അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം 
െച�ാൽ, ഇ�രം ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്  2019 
 ജ�വരി 3 �ം 2019 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
1.  2019 ജ�വരി 5 ന് 10,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2.  2019 ജ�വരി 15 ന് 30,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ��കൾ
 2019 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 40,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. േ��്െമ�് �ടി�ികയിൽ 
ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��്െമ�ിൽ നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം 
വരാതിരി�ക�ം േ��്െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് �ടി�ിക േപയ്െമന് റിന് െറ 
അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം െച�ാൽ, ഇ�രം 
ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 എ�ാ മാസ�ം മിനിമം േപയ് െമ�് മാ�ം നട�ിയാൽ തിരി�ട� വർഷ�േളാളം 
നീ�നിൽ�ം, തത്ഫലമായി നി��െട �ടി�ിക ബാലൻസിന്  പലിശ 
അട�െകാ�ിരി�ക�ം െചേ��ിവ�ം.  ഉദാഹരണ�ിന്, 5,000 �പ�െട 
ഇടപാടിന് മിനിമം മാസാ� �ടി�ിക �ക (ഓേരാ മാസ�ം 200 �പ മിനിമം 
�കയായി�്) അട�ാൽ, െമാ�ം �ടി�ിക ��വനായി അട�തീരാൻ 44 മാസം വെര 
എ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 2-ന്
 2019 മാർ�് 3 �ം 2019 ഏ�ിൽ 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  2019 മാർ�് 5 ന് 500 �പ�െട വാർഷിക ഫീസ്
(2)  2019 മാർ�് 5 ന് 90 �പ�െട ബാധകമായ നി�തികൾ
(3)  2019 മാർ�് 15 ന് 6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2019 മാർ�് 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��് 

ക��ക, 6,590 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ഏ�ിൽ 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ഏ�ിൽ 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ മിനിമം അടയ് േ�� �ക 415 �പ, (െമാ�ം �ടി�ിക�െട 5%) + 
ബാധകമായ നി�തിക�ം 2019 ഏ�ിൽ 22 ന് അട��െവ�് ക��ക, െതാ��� 
ദശാംശ�ിേല�് കണ�ാ�ം, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. 

 ഫല�ദമായ നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആയി കണ�ാ�ക, ധനകാര� ചാർജ് 
കണ���ൽ ഇനി�റ�� രീതിയിൽ ആയിരി�ം:

 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 �പ
 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 90 �പ�െട ബാധകമായ 

നി�തിയിൽ: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 �പ
 38 ദിവസേ��� (മാർ�് 15 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 6000 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:  
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 �പ
 11 ദിവസേ��� (ഏ�ിൽ 22 �തൽ െമയ് 2 വെര) 6,175 �പ�െട ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 �പ
 ചാർ� െച� െമാ�ം പലിശ: 373.10 �പ
 2019 ഏ�ിൽ 3 �തൽ 2019 െമയ് 2 വെര കാർഡ് ഉടമ ഒ� ഇടപാ�ം നട��ിെ��് 

ക��ക, �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം 
ചാർ�ക�ം, ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം െമയ് 2 തീയതിയിെല േ��്
 െമ�ിൽ െമാ�ം �ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം. 

 േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടേ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടേ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ്െമന് �ം േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ്െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

 ഉദാഹരണം 4: കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2018 ഡിസംബർ 3-�ം 2019 ജ�വരി 2-�ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  2018 ഡിസംബർ 15 ന് 500 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2)  2018 ഡിസംബർ 20 ന് 600 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2018 ഡിസംബർ 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇ� എ� 

ക��ക, 1100 �പയെട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ജ�വരി 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം, െമാ�ം അടയ് േ�� �ക 1100 �പ. കാർഡ് ഉടമ 2019 ജ�വരി 22 
അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക 
�തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. 

 2019 ജ�വരി 22 ന് കാർഡ് ഉടമ 500 �പ�െട ഭാഗിക േപയ് െമ�് മാ�േമ 
നട��� എ� ക��ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. ഫല�ദമായ 
നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആെണ�് കണ�ാ�ി ധനകാര� ചാർജ് കണ���ൽ 
ഇ�റ�� �കാരമായിരി�ം 

 38 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 15 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 �പ
 33 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 20 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 �പ
 12 ദിവസേ��� (ജ�വരി 22 �തൽ െഫ�വരി 2 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ=52.93 �പ
 2019 െഫ�വരി 3-�ം 2019 മാർ�് 2- �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  652.93 �പ�െട ആരംഭ ബാലൻസ്-2019 െഫ�വരി 3-ന്
2)  1000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ-2019 െഫ�വരി 5-ന്
3)  3000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ- 2019 െഫ�വരി 15-ന് 
 2019 െഫ�വരി 2 െല േ��്െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് 652.93 �പ 

ആെണ�് ക��ക, കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ 
നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ ��വൻ േപയ് െമ�ം െഫ�വരി 15 ഓെട, അഥവാ േപയ് െമ�് െചേ�� 
അവസാന തീയതി��ിൽ െചയ് െത� ക��ക. 3.50% ഫല�ദമായ നിര�ായി 
കണ�ാ�ി, ധനകാര� ചാർജ് കണ����കൾ ഇനി�റ�� �കാരമായിരി�ം:

 12 ദിവസേ��് (െഫ�വരി 3 �തൽ െഫ�വരി 15 വെര) 652.93 ബാലസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ= 9.02 �പ
 �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം, 

ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം മാർ�് 2 തീയതിയിെല േ��്െമ�ിൽ െമാ�ം 
�ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം.

G. ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർ�കൾ
• േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക �ക�് ചാർ�ി�
• 500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 400 �പ
• 1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 750 �പ
• 10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 950 �പ
• 25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 1,100 �പ
• 50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ
 �ടർ�യായി ര�് ൈസ�ി�കളിൽ, അവസാന തീയതി��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക 

�ക (എംഎഡി) അട�ാതി��ാൽ ഒ� ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി  100 
�പ അധികം ഈടാ�ം.

 എംഎഡി �ിയറാ��ത് വെര ഓേരാ േപയ് െമന് റ് ൈസ�ിളി�ം ഈ ചാർജ് 
ഈടാ��ത് �ട�ം.

 ഉദാഹരണം 1- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി- എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2016 ജ�വരി 3 �ം 2016 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  5,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ- 2016 ജ�വരി 5 ന്
(2)  5,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ - 2016 ജ�വരി 15 ന്
 2016 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 10,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 
കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 
 2016 െഫ�വരി 22 നകം കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� മിനിമം �കേയാ അതിൽ 

��തേലാ േപയ് െമ�് െച��ിെ��ിൽ, 750 �പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 
10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� േപയ് െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് േ��്െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2 ന്. 2016 െഫ�വരി 3 
�ം 2016 മാർ�് 2 �ം നട� ഇടപാട്

1.  2000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൾ - 2016 െഫ�വരി 8 ന്
2.  2500 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ 2016 െഫ�വരി 19 ന് 
 2016 െഫ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 4500 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� മാർ�് 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 മാർ�് 22 അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 2016 മാർ�് 22 നകം കാർഡ് ഉടമ ഒ� േപയ്െമന് �ം നട�ിയി�ിെ��ിൽ, 750 
�പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� 
േപയ്െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് െസപ് �ംബർ 3-�ം ഒക് േടാബർ 2-�ം ഇടയിൽ
(1)  9400 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - െസപ്�ംബർ 5-ന്
 െസപ് �ംബർ 2-െല േ��് െമന് റിൽ നി�് �ൻകാല ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��ിൽ, 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� ഒക് േടാബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 9400 �പ െമാ�ം 
�ടി�ികയായി കാണി�ം. കാർഡ് ഉടമ ഈ �ടി�ിക�ായി ഒേ�ാബർ 22-ഓെട, 
അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം 
അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. 
കാർഡ് ഉടമ 9400 �പ�െട �ടി�ിക ഒക് േടാബർ 22-േനാ അതിന് �േ�ാ ��വനാ�ം 
അട��.

 ഇടപാട് നട�ത് ഒക് േടാബർ 3-�ം നവംബർ 2-�ം ഇടയിൽ 
(1)  5000 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 5-ന്
(2)  5000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� നവംബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 10,000 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് ��െ� ൈസ�ിളിൽ നട�ിയ 
ഇടപാടിന് വ�ാപാരിയിൽ നി�� 9400 �പ�െട ഒ� റീഫ�് നവംബർ 10-ന് 
ലഭി��. ഈ റീഫ�് �ക െമാ�ം �ടി�ിക �കയിൽ വകയി��ം. കാർഡ് ഉടമ 
�ടി�ിക�ായി നവംബർ 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. റീഫ�ിൽ നി�് ലഭി�� െ�ഡി�് �ക മിനിമം 
�ടി�ിക �കേയ�ാൾ ��തലായതിനാൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് താമസി�� േപയ്

 െമന് റ് ചാർജ് ഈടാ�ി�.
 ഉദാഹരണം 4- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് ജ�വരി 3-�ം െഫ�വരി 2-�ം ഇട�് 
(1)    4500 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ജ�വരി 5-ന്
(2)   6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ജ�വരി 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� െഫ�വരി 2-െല േ��് െമന് റ് 10,500 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ ൈസ�ിളിൽ ഈടാ�ിയ േപയ് െമന് റ് 
ഡിേസാണർ ഫീസിന് െഫ�വരി 10-ന് 500 �പ�െട ഒ� റീഫ�് ലഭി��. കാർഡ് 
ഉടമ �ടി�ിക�ായി െഫ�വരി 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. എസ് ബി ഐ കാർഡ് �ട�ിെവ� റിേവഴ് സലിൽ 
നി�് ഉളവാ�� െ�ഡി�് �ക, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�. കാർഡ് 
ഉടമ െഫ�വരി 22-േനാ അതി� �േ�ാ മിനിമം �ടി�ിക �കേയാ അതിലധികേമാ 
അട�ിെ��ിൽ, താമസി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി 950 �പ ഈടാ�ം. (10,000 
�പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര 950 �പ). 

H. ഓവർ ലിമി�് ഫീ�കൾ
 ഒ� േസവനസ��താ �ചനയായി, ഇേ�ണൽ േപാളിസി, ഇടപാ�മായി ബ�െ�� 

േയാഗ�ത, ഉപേഭാ� െ�ാൈഫൽ, ഉപേഭാ� സ�തം എ�ിവ�് വിേധയമായി, 
ഓവർലിമി�് ഇടപാ�കൾ�്  എസ്ബിഐ കാർഡ് അംഗീകാരം നൽകിേയ�ാം. 
�ടി�ിക�� �ക െ�ഡി�് പരിധി കവി��െവ�ിൽ, െ�ഡി�് പരിധി കവി�� 
ആദ� ഇടപാട് �ക�െട 2.5% അെ��ിൽ 600 �പ, ഇവയിൽ ഏതാേണാ ഉയർ�ത്, 
അത് ഈടാ��താണ്. എസ്ബിഐ കാർഡ് �മ�� ഏെത�ി�ം ഫീ�കേളാ 
നിര�കേളാ പലിശേയാ കാരണം െ�ഡി�് പരിധി കവി�� സാഹചര��ി�ം ഈ 
ഫീസ് ബാധകമായിരി�ം. ഓേരാ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�ം ഒ� തവണ മാ�േമ 
ഓവർലിമി�് ഫീസ് ഈടാ�. സ��ം െ�ഡി�് കാർഡിൽ ഓവർലിമി�് സൗകര�ം 
ഏർെ���ാൻ  കാർഡ് ഉടമ നൽ�� സ�തം, അേത അ�ൗ�ിന് കീഴി�� 
കാർഡ് ഉടമ�െട ൈകവശ�� എ�ാ െ�ഡി�് കാർ�കളി�ം �സ് �ത സൗകര�ം 
സ�യേമവ  ഏർെ���ം.

I. േപയ് െമ�് നിരസന ഫീ�കൾ
 ഒ� േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസിെ� കാര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് േപയ് െമ�് 

�ക�െട 2% േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസായി ഈടാ�ം, എ�ാൽ മിനിമം ചാർജ് 500 
�പയാണ് 

J. മ�് ചാർ�കൾ:
• കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ ഫീസ്: 100/- �പ - 250/- �പ (Aurum കാർഡിന് 1,500/- �പ) 
• െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്: 100 �പ 
• വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ്: 3.5% (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ 

കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് മാ�ം) 
 വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഇ��ൻ �പയിേല�് മാ��തി� ഉപേയാഗി�� വിനിമയ 

നിര�് തീ�മാനി��ത് വിസ/മാ�ർകാർഡാണ്, സാഹചര�മ�സരി�്, എസ്ബിഐ 
കാർ�മായി ഇടപാട് തീർ�ാ�ിയ തീയതിയിൽ-അത് ഇടപാട് നട�ിയ അേത തീയതി 
ആയിരി�ണെമ�ി�- അവർ നിയ�ി�� വിനിമയ നിര�ിെന 
അടി�ാനമാ�ിയായിരി�ം ഇത്. വിസ/മാ�ർകാർഡ് പ�ി�, ഇ��ൻ �പയാ�ി 
മാ�ിയ �കയിൽ വിേദശ കറൻസി ഇടപാ� ഫീസ് ബാധകമാ�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, 
ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

• ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി പരിവർ�ന മാർ�്അപ് ഫീസ്: 3.50% (എലീ�്¬ & 
ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
മാ�ം) (1,000 �പയിൽ ��തേലാ അതിന് �ല�േമാ ആയ ഇടപാ�കൾ�് മാ�ം) 
അ�ാരാ� �ല�് ഇ��ൻ കറൻസിയിൽ നട�ിയ, അെ��ിൽ ഇ��യിൽ 
�ിതിെച�� എ�ാൽ വിേദശ�് രജി�ർ െച� വ�ാപാരികളിൽ നട�ിയ എ�ാ 
ഇടപാ�ക�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് 
കറൻസി കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

•  റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് 99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

• എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�ക�െട�ം േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് : 199 �പ

K.  ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ:
 ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ ഓഫർ ഉപേഭാ�ാവിെന മ�് ബാ�് െ�ഡി�് കാർ�ക�െട 

�ടി�ിക എസ്ബിഐ െ�ഡി�് കാർഡിേല�് �ാൻസ്ഫർ െച�ാ�ം ഒ�മിേ�ാ 
ഇഎംഐകളാേയാ തിരി�ട�ാ�ം അ�വദി��
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2. *പരിധികൾ
 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ആ�രിക െ�ഡി�് മാനദ�ം 

അടി�ാനമാ�ിയാണ്  കാർഡ് ഉടമക�െട െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം 
നി�യി�ി��ത്  (ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം �ാഥമിക അ�ൗ�് ഉടമക�െട 
അേത പരിധി ആയിരി�ം). കാർഡ് െഡലിവറി സമയ�് ഈ പരിധികൾ കാർഡ് 
ഉടമെയ അറിയി��താണ്. െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം ഓേരാ േ��് െമ�ി�ം 
കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി�ം. സ് േ��് െമ�് �റെ��വി�ി� സമയ�് ലഭ�മായ െ�ഡി�് 
പരിധി (അതായത് ഉപേയാഗി�ാൻ ലഭ�മായ െ�ഡി�് പരിധി) േ��് െമ�ിെ� ഭാഗമായി 
നൽ��താണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച���ം ആ�രിക മാനദ��ൾ 
അടി�ാനമാ�ി കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�കേയാ �റ�കേയാ 
െച���മാണ്. െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ണെമ�് ആവശ��� െ�ഡി�് ഉടമകൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിേനാട് എ�തി ആവശ�െ��ക�ം വ�മാനം ��ാവി�� 
സാ��ിക േരഖകൾ നൽേക��മാണ്. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ തെ� 
�ർ�മായ വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�ം നൽകിയ �തിയ േരഖകൾ 
അടി�ാനമാ�ി�ം കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ിേയ�ാം.

3. *ബി�ിം�ം േ��് െമ�ം
a) ഈ കാലയളവിൽ കാർഡ് സജീവമാെണ�ിൽ, അവസാന േ��് െമ�ി� േശഷം 

കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച� േപയ് െമ�ക�ം കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച� ഇടപാ�ക�ം കാണി�� ഒ� �തിമാസ േ��്
 െമ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമ�് അയ�ം. 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ�കിൽ േരഖകളി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് 
കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഇടപാ�ക�െട ഒ� േ��് െമ�് അയ�കേയാ �ൻ��ി 
നി�യി� തീയതിയിൽ േരഖയി�� ഇെമയിൽ ഐഡിയിേല�് ഇെമയിൽ വഴി സ് േ��്
 െമ�് അയ�കേയാ െച�ം.  

b) െ�ഡി�് കാർഡ് സ് കാർഡ് ഉടമ�് ഒ� റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് സൗകര�ം നൽ��. 
സ് േ��് െമ�ിൽ �ി� െച� അടയ് േ�� മിനിമം �ക മാ�ം അട�ാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
തിരെ���ാം. േ��് െമ�ിൽ തെ� �ി� െച�ി�� അടയ് േ�� തീയതി�കം 
ഇ�രം േപയ് െമ�് നടേ���മാണ്. ബാലൻ�ടി�ിക �ടർ�� 

 േ��്െമന് �കളിേല�് �േ�ാ� െകാ�േപാകാ��താണ്. െമാ�ം അടയ് േ�� 
�കേയാ അടയ് േ�� മിനിമം �ക�്  �കളി�� �ക�െട എ� ഭാഗേമാ അട�ാൻ 
കാർഡ് ഉടമ�് തിരെ���ാ���മാണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധിയിൽ 
കവി� �ടി�ികേയാെടാ�ം, ��െ� േ��് െമ�കളിൽ അട�ാ� മിനിമം �ക 
കാർഡ് ഉടമ�െട നിലവിെല അടയ് േ�� മിനിമം �കയിേല�് േചർ�ം.

 െമാ�ം അടയ് േ�� �ക�െട 5 ശതമാനേമാ 200 �പേയാ ആയിരി�ം (ഏതാേണാ 
വ�ത്) അടയ് േ�� മിനിമം �ക, �ടാെത ബാധകമായ നി�തിക�ം ഇഎംഐ�ം 
(ഇഎംഐ ഉ� ഉൽ����െട കാര��ിൽ മാ�ം). ക�ാഷ് പരിധിേയാ െ�ഡി�് 
പരിധിേയാ അധികമായാൽ ഓവർ ലിമി�് (ഒവിഎൽ) �ക എംഎഡി (അടയ് േ�� 
മിനിമം �ക) യിൽ ഉൾെ����താണ്. പഴയ േ��് െമ�കളിെല ഏെത�ി�ം 
അട�ാ� മിനിമം �ക ഉെ��ിൽ അ�ം അടയ് േ�� മിനിമം �കയിൽ 
ഉൾെ����താണ്. 

c) കാർഡ് �ടി�ികയിേല�് നട�ിയ േപയ് െമ�കൾ ലഭി�തായി �ടർ�� േ��്
 െമ�കളിൽ കാണി��താണ്. ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് സംബ�ിേ�ാ 
നി�തിക�മായി ബ�െ��� മേ�െത�ി�ം കാര�ം സംബ�ിേ�ാ ഉ� എ� 
തർ��ം േ��് െമ�് �റെ��വി�� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ൾ�കം െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇഷ� െച�വെര അറിയി�ിരിേ��താണ്

d) കാർഡ് ഉടമ�െട കാർഡ് �ടി�ിക�് ലഭി�� േപയ് െമന് �കൾ വകയി���ത്, 
�ടി�ിക�� മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 
ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് 

അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ 
ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് 
എ� �മ�ിലാണ്. 

 ആവശ�മായ ജിഎസ്ടി കം�യിൻ�കൾ എ��ാൻ െ�ഡി�് ഇഷ� െച�വെര 
�ാ�മാ��തിന് �ത��ം കാേലാചിത�മായ വിവര�ൾ നൽകാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
ഉ�രവാദി���്, ഇത് െ�ഡി�് കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ നിർമി� സൈ�ക�െട 
ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് എ��ാൻ കാർഡ് ഉടമെയ �ാ�മാ�ം. കാർഡ് ഉടമ 
നൽ�� െത�ായ വിവരം �ലം അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ�െട ഭാഗ� നി�� 
ഏെത�ി�ം ���ികേളാ വീ�കേളാ �ലം കാർഡ് ഉടമ�് ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് 
ന�മാ�കേയാ അെ��ിൽ ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് ലഭി��തിന് കാലതാമസം 
വരികേയാ െച�ാൽ കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ ഉ�രവാദിയായിരി�ി�.

e) താെഴ െകാ�� ഏത് രീതിയി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ിേല�� േപയ് െമ�കൾ 
ആകാ��താണ്:

 www.sbicard.com േല�് േലാഗിൻ െച�ക�ം െന�് ബാ�ിങ് അെ��ിൽ നി��െട 
എസ്ബിഐ എടിഎം കം െഡബി�് കാർഡ് �േഖന േപയ്െമ�് നട�ാൻ േപയ് െന�് 
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി��തി�െട.

 േ��് െമ�ിെ� പിറകിൽ നൽകിയിരി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് െചേ�ാ 
�ാഫ്േ�ാ അയ��ത് വഴി.  

 നി��െട നഗര�ി��േതാ േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട ഏെത�ി�ം നി�� 
�ാ�ി��േതാ ആയ എസ്ബിഐ കാർഡ് േ�ാ�് േബാക് സിൽ െചേ�ാ �ാഫ്േ�ാ 
ഇ��ത് വഴി.

 െച�്/�ാഫ്�് "എസ്ബിഐ കാർഡ്  ന�ർ xxxxxxxxxxxxxxxx" േല�് 
അട�ാനാ��തായിരി�ണം.

 എൻഎസിഎ�് (NACH): ചില തിരെ��� നഗര�ളിൽ നാഷണൽ ഓേ�ാമാ�ഡ് 
�ിയറിംഗ് ഹൗസ് (എൻഎസിഎ�്) വഴി േപയ് െമ�കൾ നട�ാ��താണ്.

f) ബിൽ �ടി�ിക�െട േപയ്െമ�കൾ നട��തിന് വിവിധ രീതികൾ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  വാ�ാനം െച��. അവ �തിമാസ േ��് െമ�ിെ� പിൻഭാഗ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  െവബ് ൈസ�ി�ം വിവരി�ി��്.

 കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് ൈക��� ഏത് �ൻ�ർ �ക�ം ഭാവിയിെല 
െചലവഴി��കളിേല�� �ൻ�ർ �കയായി കണ�ാ��താണ്. അത് ഏെത�ി�ം 
ചാർ�കൾ/ഫീ�കൾ�ായി വകയി���ത�.

g) ബി�ിംഗ് തർ��ൾ: ഇടപാ� തീയതി�െട 25 ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമ 
െപാ��േ��കൾ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി�ക�ം അത് ശരിയാണ് 

j)  ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം റിേവഴ് സ് െച��ത് ഉൾെ�െട��, SBI കാർഡ് ആരംഭി�� 
റിേവഴ് സ�കൾ, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�, അത് ഇേ�ാഴെ� 
ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�� െ�ഡി�ായി പരിഗണി�ം.

 �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� തീയതികള�ില്  �ാബല��ിലായ റീഫ�് 
െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് ഉളവാ�� ഏെതാ� 
െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് നടേ�� തീയതി�് 
��് െ�ഡി�് െച�കയാെണ�ിൽ, ആ �ക േപയ് െമന് റായി പരിഗണി�ം.

 നിലവിെല ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� ഇടപാ�ക�െട �ാബല��ി�� 
തീയതിയി�� റീഫ�് െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് 
ഉളവാ�� ഏെതാ� െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് 
നടേ�� തീയതി�് ��ാണ് െ�ഡി�് െചയ് തെത�ിൽ േപാ�ം ആ �ക േപയ് െമന്
 റായി പരിഗണി�ി�.

k) എസ്എംഎ & എൻപിഎ
•  �േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ'): 
 െറ�േല�റി ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിെ� ഭാഗമായി, ഒ� ഉപ-അസ�് വിഭാഗം 

��ി�് അ�ൗ�ിെല �ാരംഭ സ�ർ�ം തിരി�റിേയ� ആവശ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡിന് ഉ�്, താെഴ�� പ�ികയിൽ നൽകിയിരി��ത് �കാരം ��് 
ഉപവിഭാഗ�ൾെ�ാ�ം '�േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ') ആണ് ഈ 
ഉപ-അസ�് വിഭാഗം. െ�ഡി�് കാർ�കൾ "റിേവാൾവിംഗ് സൗകര��ൾ ഒഴിെക�� 
വായ്പകൾ" ആയി കണ�ാ��.

   

െഡബി�് െച� പണം നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ SBI കാർഡ് തിരി�് 
നൽ��ിെ��ിൽ ബാധകമായ േക�കളിൽ, പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ സംബ�ി�് 
കാർഡ് െന�് വർ�കളിൽ നി�് ലഭി�� അ�രം �ിരീകരണ�ിന്
 െറ/വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ, േമൽ�റ� സർ�ലറിെല വ�വ�കൾ 
�കാരം ഉപേഭാ�ാവിന് ന�പരിഹാരം നൽ��തായിരി�ം.

4. *  തിരി�ടവിൽ വ��� വീ�
 തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയാൽ, കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഏ� �ടി�ിക�ം 

തീർ�ാ��തിന് േവ�ി തപാൽ, ഫാക് സ്, െടലേഫാൺ, ഇെമയിൽ, എസ്എംഎസ്, 
�ടാെത/അെ��ിൽ ഓർ�െ���ാ�ം �ടർനടപടികെള��ാ�ം �ടി�ിക 
പിരിെ���ാ�ം ��ാം ക�ിെയ നിേയാഗി�ക എ�ീ മാർ��ളി�െട കാർഡ് 
ഉടമ�് കാലാകാല�ളിൽ �ടി�ിക അട�വാൻ ഓർ�െ����കൾ 
അയ��താണ്. അ�െന നിേയാഗി�െ��� ഏെതാ� ��ാം ക�ി�ം കടംപിരിവ് 
സംബ�ി� എ�ാ െപ�മാ�����ം �ർ�മായി പാലി�ിരിേ��താണ്.

 ആർബിഐ യിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് രജിസ് േ�ഷൻ കര�മാ�ിയി���ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ� അംഗമായിരി�ക�ം െച�� ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� വീ� �ാ�സ് 
റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��്, കാർഡ് ഉടമ�് ഞ�ൾ േനാ�ീസ് നൽ��താണ്. ഒ� 
കാർഡ് ഉടമ തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയതായി റിേ�ാർ�് െച�െ��തിന് േശഷം തെ� 
�ടി�ികകൾ തീർ�കയാെണ�ിൽ, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നിയിൽ നി�ം �ടി�ിക�ാരൻ �ാ�സ് പിൻവലി��താണ് 
എ� കാര��ം ��ി�ക. ഇ�രം മാ��ൾ ഉപേഭാ�ാവിെ� െ�ഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ 
�തിഫലി�ാൻ 45-60 ദിവസ�ൾ എ�േ��ം.

 െ�ഡി�് കാർഡ് സൗകര��െള നിയ�ി�� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം 
സ�ിെമ�റി/ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം ബാധകമായിരി�ം. 

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, കാർഡ് ഉടമ�െട ഡാ� ഓേരാ മാസ�ം നിർ�ി� 
േഫാർമാ�ിൽ ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് സമർ�ി��. സമർ�ി�� 
ഡാ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി 30 ദിവസ�ി��ിൽ അവ�െട 
െസർവറിേല�് അപ് േലാഡ്  െച��താണ്.

 കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� െമാ�ം �ടി�ിക, �ാബല��ി���ം എ�ാൽ കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ ഇനി�ം ചാർജ് െച�ാ��മായ ചാർ�കൾ ഉൾെ�െട, �ാഥമിക 
കാർഡ് ഉടമ പാ�രാ�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�ാൽ െപെ��് അടയ്
 േ��താ���ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് �ർ�മായി അടയ് േ���മാണ്, 
അേതാെടാ�ം കാർഡ് അ�ൗ�് ഉടൻതെ� റ�ാ�െ����മാണ്. �ാഥമിക കാർഡ് 

ഉടമ�െട സ��ിൽ നി�ായിരി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ി�� �ടി�ിക തീർ�വാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ എ�ാ െചല�കൾ�ം, ലീഗൽ ഫീ�ം ഈ �ടി�ിക 
തിരി�പിടി�വാൻ വ� െചല�ക�ം അട�ം, ഉപേയാഗിേ��ത്. �ടി�ിക അടവ് 
തീർ�ാകാ�ിടേ�ാളം, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് നിലവി�� നിര�് െവ�് 
ധനകാര� ചാർജ് ഈടാ��ത് �ടരാൻ അവകാശ��ായിരി�ം.

5. കാർഡ് ഉടമ�ത അവസാനി�ി��ം റ�ാ��ം
a) എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് എ�തി അറിയി�ിേ�ാ, എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് 

ൈലനിൽ വിളിേ�ാ, ഒ�ം കാർഡ്(കൾ) േകാേണാ�േകാൺ �റി�് കാർഡ് ഉടമ�് ഏ� 
സമയ�ം കരാർ അവസാനി�ി�ാ��താണ്. ആഡ് ഓൺ കാർ�കൾ ഉൾെ�െട 
എ�ാ കാർ�ക�ം എ�� അേപ� െകാ��് അവസാനി�ി�ാ��താണ്. 
സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ ഒ� കാർഡ് ഉടമ�് െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ് ഉെ��ിൽ, അ�രം െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �ക�െട �ല� �ല�ം 
സ�യേമവ േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, �ടാെത മെ��ാ 
�ടി�ികകൾ�െമാ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്. കാർഡ് 
അ�ൗ�ിേല�� എ�ാ �ടി�ിക�ം അട�കഴി�ാൽ അവസാനി�ി�ൽ 
�ാബല��ിൽ വ�ം. വാർഷിക, േച��തി��, ���ൽ ഫീ�കൾ 
ആ�പാതികാടി�ാന�ിൽ തിരി�് നൽ��ത�.

 ഉദാഹരണം - സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാ�� െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ്: -1000

 സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ, -1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് ബാലൻസ് 
സ�യേമവ 250 �പ�െട േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, അതായത് 
1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �കൾ   X ഓേരാ റിവാർഡ് േപായിന് റി�ം 0.25 �പ 
(ഈ പരിവർ�ന �ല�ം വ�ത�� കാർഡ് വാരിയന് �കൾ�് വ�ത�ാസെ�ടാം). ഈ �ക 
കാർ ഡ് ഉടമാ  അ�ൗ�ിൽ നി�് ഈടാ�ം, �ടാെത മെ��ാ �ടി�ികകൾ �െമാ�ം 
കാർ ഡ്  ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്.

 കാർഡ് ഉടമ�് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�ാൻ ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ 
എ�താ��താണ് - closurerequest@sbicard.com

b)   ബിസിനസ് അെ��ിൽ �ര�ാ കാരണ�ൾ �ടാെത/അെ��ിൽ നിയമനിർവഹണ 
ഏജൻസി �ടാെത/അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം സർ�ാർ അേതാറി�ി�െട അഭ�ർ�ന 
�കാരം �ടാെത/അെ��ിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ി�ം അതിെ� 
ഉപേഭാ�ാവി�ം ബാധകമാ�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം കീഴിൽ 
അനിവാര�മാെണ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ന�ായമാ�ം വിശ�സി��െവ�ിൽ 
കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�ിെ� ഉപേയാഗം ഏ� സമയ�ം �ൻ��ി അറിയി�ാെത 

തെ� എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിയ�ി�കേയാ അവസാനി�ി�കേയാ 
താൽ�ാലികമായി നിർ�കേയാ െച�ാം.

 കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� േപയ് െമ�ിൽ വീ� വ��കേയാ നീ�ിയ െ�ഡി�് പരിധി 
കവി�കേയാ െച�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െ�ഡി�് കാർഡിെല സൗകര�ം 
താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ാനാ�ം. കരാർ അവസാനി�തി� േശഷേമാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ിരി�� സമയേ�ാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗി��ത്.  

c) ഇ�രം ഒ� സാഹചര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ (എെത�ി�ം തിരി�ട� വീ�േ�ാ നിയമം 
അ�ശാസി�� േനാ�ീസിേനാ വിേധയമായി) ഉടൻ തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അ�ൗ�ിെല െമാ�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് അടയ്
 േ����്. എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ�വെര അ�ൗ�ിൽ ചാർ� െച�ാ� �കക�ം 
ഉൾെ�െട ഈ കരാറിന് കീഴിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അടയ് േ�� എ�ാ 
�കക�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഇ�ര�ിൽ അടയ് േ�� എ�ാ �കക�ം കാർഡ് ഉടമ 
അട��� വെര കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�തായി പരിഗണി�ി�.

d) െ�ഡി�് കാർഡ് ഒ� വർഷ�ിേലെറയായി ഉപേയാഗി�ി�ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമെയ 
അറിയി� േശഷം കാർഡ് േ�ാസ് െച��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 30 
ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് മ�പടി ലഭി��ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ 
എ�ാ �ടി�ികക�ം അട�േ�ാൾ കാർഡ് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച��തായിരി�ം.

6.  കാർഡ് ന�ം/േമാഷണം/��പേയാഗം
a) �ാഥമിക െ�ഡി�് കാർേഡാ ഏെത�ി�ം അധിക െ�ഡി�് കാർേഡാ എവിെട 

െവെ��് അറിയാെത വരികേയാ, ന�െ��കേയാ, േമാ�ി�െ��കേയാ 
വി�തമാ�െ��കേയാ യഥാസമയം ലഭി�ാതിരി�കേയാ കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�മതിയി�ാെത െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��െവ�് സംശയി�കേയാ 
െച�ാൽ കാർഡ് ഉടമ എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലനിൽ എ��ം േവഗം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന ബ�െ�ടണം. ഒ� കാർഡ് ന�െ��തായി റിേ�ാർ�് 
െച� േശഷം കാർഡ് ഉടമ അത് കെ��ിയാൽ അത് ഒ� സാഹചര��ി�ം 
ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�. മാ�മ�, കാർഡ് ഉടമ ആ കാർഡ് േകാേണാട് േകാൺ 
പ�തിയായി �റി�ക�ം േവണം.  

· ഐവിആർ വഴിേയാ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ായ www.sbicard.com �േഖനേയാ 
എസ്എംഎസ് േസവന�ി�െടേയാ കാർഡ് ഉടമ�് തൽ�ണം കാർഡ് േ�ാ�് 
െച�ാനാ�ം.

· നി��െട ന�െ��/േമാ�ി�െ�� കാർഡ് എസ്എംഎസ് വഴി േ�ാ�് െച�ാൻ 
നി��െട രജി�ർ െച� െമാൈബൽ ന�റിൽ നി�് 5676791 േല�് BLOCK XXXX 

എ�് എസ്എംഎസ് െച�ക. (XXXX = നി��െട കാർഡ് ന�റിെ� അവസാന 4 
അ��ൾ). നി�ൾ അഭ�ർ�ന നട�ി 5 മി��ി��ിൽ നി�ൾ�് ഒ� 
�ിരീകരണ എസ്എംഎസ് ലഭി��ിെ��ിൽ കാർഡ് േ�ാ�െച�െ��തായി 
പരിഗണി��ത്. നി��െട കാർഡ് െപെ��് േ�ാ� െച��തി�ം ��പേയാഗം 
ഒഴിവാ��തി�ം െഹൽപ് ൈലനിൽ വിളി�ക.

 നഷ് ടെ��ത്/േമാഷണം/അനധി�ത ഇടപാ�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ്
 �് ഈ സമർ�ിത െഹൽ�് ൈലൻ ന�റിൽ ബ�െ�ടാം -18605003000.

 നഷ് ടെ�� കാർഡ് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ് �് ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ 
ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ് – lostcard@sbicard.com

b) കാർഡ് ന�ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��് കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ നട�ിയ ഏെത�ി�ം ഇടപാ�ക�െട കാര��ിൽ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് ബാധ�തേയാ ഉ�രവാദിത�േമാ ഉ�ായിരി��ത�, 
കാർഡ് ഉടമ ഇതിന് പരി�ർ�മാ�ം ബാധ��നായിരി�ം. കാർഡ് ന�േമാ 
േമാഷണേമാ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി��േതാ� �െട കാർഡ് ഉടമ 
െ�ഡി�് കാർഡ്(കൾ) േമാ�ി�െ��ാൽ അത് േപാലീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ക�ം എഫ്
 ഐആർ സമർ�ി�ക�ം േവണം. കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ഒ� അധിക 
കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ആെര�ി�ം കാർേഡാ പിേ�ാ കര�മാ�ി 
��പേയാഗം െച�ാൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. 

c) ഉപേഭാ� പരിര�- അനധി�ത ഇലേ�ാണിക് ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കളിൽ 
ഉപേഭാ�ാ��െട ബാധ�ത പരിമിതിെ���ൽ സംബ�ി� 2017 �ൈല 06-െല 
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��(ആർബിഐ) ഉ�രവ് �കാരം, അനധി�ത െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ�� ഉപേഭാ� പരിര� ഉറ�ാ��തിന് ഒ� നയം 
�പകൽപന െച�ി��്. "ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാര നയം" എ�തിന് കീഴിൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ ഇത് അപ് േഡ�്  െച�ി��്. 
ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� സമീപന�ിെല �താര�ത, ന�ായ��ത എ�ീ തത��െള 
അടി�ാനമാ�ി��താണ് ഈ നയം

d) കാർഡ് ഉടമ വ�നാപരമായി �വർ�ി�ി�െ��ിൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് 
ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. വിേവക�ർ�മായ �� നൽകാെതയാണ് കാർഡ് ഉടമ 
�വർ�ി��െത�ിൽ, സംഭവി� എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ�് 
ബാധ�ത��ാേയ�ം. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ വ��മാ�ിയി�� �ര�ാ 
മാനദ��ൾ പി�ടരാൻ കാർഡ് ഉടമ പരാജയെ��ാൽ ഇത് ബാധകമാേയ�ാം. 

e) കാർഡ് ഉടമേയാേടാ ഏെത�ി�ം അധിക കാർഡ് ഉടമേയാേടാ അേന�ഷി�ാെത തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, ഒ� കാർഡിെ�േയാ പി�ിെ�േയാ ന�ം, േമാഷണം, 

��പേയാഗം എ�ിവെയ �റി�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ �സ�െമ�് ക��� 
ഏെതാ� വിവര�ം േപാലീസിേനാ മ�് �സ� അധികാരികൾേ�ാ നൽകിേയ�ാം.  

f) നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെല െമാൈബൽ ന�ർ ഉൾെ�െട�� 
ബ�െ�ടാ�� വിവര�ളിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ സി��ിെല നി��െട 
�തിയ�ം ����മായ ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ളിൽ �ചി�ി�ിരി�ണം. 
നി��െട െമാൈബൽ ന�ർ അട��� നിലവിെല ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ 
ഞ��െട േരഖകളിൽ അപ് േഡ�് െച�ണെമ�് �പാർശ െച��.

g) ''എസ്ബിഐ കാർഡ്  ചില കാർ�കളിൽ േകാം�ിെമ�റി ന�െ��/േമാ�ി�െ�� 
കാർഡ് ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് 
ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�േഡാ അെ��ിൽ കാലാകാല�ളിൽ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  തീ�മാനി�� ഏെത�ി�ം ഇൻ�റൻസ് ക�നിേയാ ആകാം പറയെ�� 
ഇൻ�റൻസ് നൽ��ത്. ഇ�ാര��ി�� ഏത് െ�യിം തീർ�ാ�ലി�ം 
ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ഉ�രവാദിയായിരി�ം, 
െ�യിം തീർ�ാ�ൽ കാരണമായി ഉയർ� ഒ� തർ��ി�ം എസ്ബിഐ കാർഡ്
 ഉ�രവാദിേയ ആയിരി�ി�. ഇൻ�റൻസ് നിബ�നക�ം വ�വ�ക�മായി 
ബ�െ�� ��തൽ വിവര�ൾ�് െവൽകം കി�ിെല േ�ാഷർ പരിേശാധി�ാേനാ 
www.sbicard.com റഫർ െച�ാേനാ നിർേദശി��.''

(h) ചില െ�ഡി�് കാർ�കളിൽ എസ്ബിഐ കാർഡ് േകാം�ിെമന് ററി എയർ ആ�ിഡന് റ് 
/ വ��ിഗത അപകട ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ��ത ഇൻ�റൻസ് 
ഒ� ��ാം ക�ി ഇൻ�റൻസ് ക�നിയാണ് നൽ��ത്. ഇ�മായി ബ�െ�� ഏത് 
െ�യിം െസ�ിൽെമന് റി��� ഉ�രവാദി���ം ��ത ക�ി�ാണ്. െ�യിം 
െസ�ിൽെമന് റ് �ലം ഉ�ാ�� ഒ� തർ��ൾ�ം എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ഉ�രവാദിയായിരി�ി�. എസ്ബിഐ കാർഡിന്, ഇൻ�റൻസ് ഇഷ� െച�� 
ക�ിെയ �ൻ��ി അറിയി�് നൽകാെത മാ�ാ��താണ്.

 ഇേ�ാ�� ഇൻ�റൻസ് ക�നി: ഒറിെയൻ്റൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ്.
7. െവളിെ���ൽ
 ഇ��ൻ ധനകാര� വ�വ��െട �വർ�ന�മത�ം �ിരത�ം 

െമ�െ����തിനാ�� ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിെ��ം റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് 
ഇ���െട�ം (ആർബിഐ) ഒ� സംരംഭമാണ് െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി. 
ബാ�ക�ം ധനകാര� �ാപന��ം ത�ിൽ വിവര�ൾ ൈകമാ��തിന് 
ഫല�ദമായ ഒ� സംവിധാനം �ദാനം െച�ാ�ം അ�വഴി വിവിധ �ാപന�ളിൽ 
നി�് മിക� െ�ഡി�് വ�വ�കൾ േനടാൻ കാർഡ് ഉടമകെള �ാ�രാ�ാ��� 
റിസർവ് ബാ�ിെ� �മ��െട ഭാഗമായാണിത്.

 ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് (ആർബിഐയിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് 
രജിസ് േ�ഷൻ േനടിയി��ത്) കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��. 

 കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� േരഖക�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 45-60 ദിവസ�ൾ��ിൽ ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻേഫാർേമഷൻ ക�നി�് നൽ�ം.

 ഒ� തർ���ായാൽ കാർഡ് ഉടമെയ �ടി�ിക�ാരനായി റിേ�ാർ�് െച��തി� 
��് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടികളിൽ ഉചിതമായ േഭദഗതികൾ 
വ��ം. എ�ി��ാ�ം ഇ�രം െവളിെ���ൽ/വിവരം �സി�െ���ൽ 
ഇ�െന ഉയർ�വ� തർ��ൾ അേന�ഷി�ാ�ം തീർ�ാ�ാ�ം ലഭി�� 
സമയെ� ആ�യി�ിരി�െമ��ം ��ിേ��താണ്. 

 കാർഡ് അ�ൗ�ക�െട ശരിയായ �വർ�നം, �ിരീകരണം, മ� അഡ്മിനിസ്
 േ��ീവ് േസവന�ൾ എ�ിവ�ായി ധനകാര� �ാപനം, െതാഴി�ടമ, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�മായി കരാറിേലർെ��ിരി�� ��ാം ക�ികൾ 
എ�ിവർ�് േപയ് െമ�ിെല വീ� ഉൾെ�െട�� കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��.

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� അെ��ിൽ അതിെ� ��് ക�നികൾ, സബ്
 സിഡിയറികൾ, അഫിലിേയ�കൾ �ടാെത/അെ��ിൽ അേസാസിേയ�കൾ 
എ�ിവ�െട വിവിധ ഉൽ����ം േസവന��ം വിപണനം െച��തി�ം വാ�ാനം 
െച��തി�മായി എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ഏെത�ി�ം േപര�്, സബ്
 സിഡിയറി, അഫിലിേയ�്  അെ��ിൽ അേസാസിേയ�് എ�ിവ�മാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിേ��ാം.

 എസ്ബിഐ കാർഡിെ� ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്.

�ധാന െറ�േല�റി വിവര�ൾ  
- ഇ��യി�ം വിേദശ�ം ഉപേയാഗി��തിന് കാർഡ് സാ�വാണ്. എ�ി��ാ�ം, 

േന�ാളി�ം ��ാനി�ം വിേദശ കറൻസി ഇടപാ�കൾ നട��തിന് ഇത് 
സാ�ത��ത�.

- ഇ���് �റ�് ഇടപാട് നട��തി�� കാർഡിെ� ഉപേയാഗം ആർബിഐ�െട 
എക് സ് േച�് കൺേ�ാൾ െറ�േലഷൻ�ം േഫാറിൻ എക് സ് േച�് മാേനജ് െമ�് 
ആ�്, 1999-ഉം ഉൾെ�െട�� ബാധകമായ നിയമ�ൾ �്അ��തമായിരി�ണം. 
ഇ�ർെന�്േ�ഡിംഗ് േപാർ��കളി�െട�� വിേദശനാണ� വ�ാപാരം അ�വദനീയമ�.  
എെ��ി�ം ലംഘന�ൾ ഉ�ാ�കേയാ ഇവ പാലി��തിൽ പരാജയെ��കേയാ 

െച�ാൽ, ശി�ാനടപടികൾ�് നി�ൾ വിേധയരാകാം. നി��െട വിേദശ വിനിമയ 
അർഹതെയ സംബ�ി�് നി��െട അംഗീ�ത ഡീല�മായി (എഡി) ബ�െ��ക.

- െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് എെ��ി�ം െ�ഡി�് ബാലൻസ് 
ഉെ��ിൽ, ഈ െ�ഡി�് ബാലൻസ് നി�ൾ�് തിരി� തരാൻ എസ്ബിഐ കാർഡിന്
  അവകാശ��്.

- വിേദശ �ാപന�ളിൽ നിേ�പം നട�കേയാ വിേദശ �ാപന�ൾ 
�ാപി�കേയാ േപാ�� �ലധന അ�ൗ�് ഇടപാ�കൾ�ായി പണമട�ാൻ/േപയ്
 െമ�കൾ നട�ാൻ ദയവായി െ�ഡി�് കാർ�കൾ ഉപേയാഗി��ത്. കാരണം, 
റിസർവ് ബാ�ിെ� മാ�ർ നിർേദശം - വിേദശെ� സം�� 
സംരംഭ�ിെല/�ർ�മാ�ം ഉടമ�തയി�� സബ് സിഡിയറിെല താമസ�ാ�െട 
േനരി�� നിേ�പം എ�തി� കീഴിൽ ഇ�രം ധനനിേ�പ മാർഗം അ�വദനീയമ�.

- ആർബിഐ മാ�ർ സർ�ലർ-താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� 
പലവക പണമട��കൾ സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ അ�സരി�്, േലാ�റി 
ടി��കൾ, ബഹിഷ് �ത/നിേരാധിത മാസികകൾ, �ട�ിയ നിേരാധിത ഇന�ൾ 
വാ��തി�ം �താ��ളിൽ പെ���ൽ, േകാൾ-ബാ�് േസവന�ൾ�് 
പണമട�ൽ േപാെല��വ�ം െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��ത് 
നിേരാധി�ിരി��. കാരണം അ�രം ഇന�ൾ�ായി/�വർ�ന�ൾ�ായി 
വിേദശനാണ�ം പിൻവലി��ത് അ�വദനീയമ�. ��തൽ വിവര�ൾ�ായി 
താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� പലവക പണമട��കൾ 
സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ പരിേശാധി�ക.



 എസ്എംഎ�െട �ാസിഫിേ�ഷൻ സംബ�ി� ഉദാഹരണം:
 ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, �ടാെത ഈ തീയതി�് ��് 'അടേ�� �റ� �ക 
('എംഎഡി') ലഭി�ി�മിെ��ിൽ, അവസാന തീയതി�് േശഷം, അ�ൗ�ിെന എസ്എംഎ – 0 
ആയി പരാമർശി�ം.
പിഡിഡിയിൽ നി�് 30 ദിവസ�ിന�റം അതായത് 2021 ഏ�ിൽ 30-ന് അ�റം 
അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ-1 ആയി ടാഗ് 
െച�െ��ം.
സമാനമായി, പിഡിഡിയിൽ നി�് 60 ദിവസ�ിന�റം, അതായത് 2021 െമയ് 30-ന് 
അ�റം, അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ - 2 
ആയി ടാഗ് െച�െ��ം.

• നി�ിയ ആ�ി ('എൻപിഎ'):
 േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി���േപാെല അടേ�� മിനിമം �ക, േ��് െമ�ിൽ 

�ചി�ി�ിരി�� പിഡിഡിയിൽ നി�് െതാ�റ് (90) ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�മായി 
അട�ിെ��ിൽ, ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് നിഷ് �ിയ അസ�് ('എൻപിഎ') ആയി 
പരിഗണി�ം.
�ടാെത, ഒ� െസ�ിൽെമ�് അെ��ിൽ �നർ�പീകരണ �മീകരണം 
�േയാജനെ���ിയി�� ഏെതാ� അ�ൗ�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം. പലിശ 
�ടി�ിക�ം �ത�ം ��വനായി അടയ് ���വെര ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി 
തരംതിരി�ത് �ട�ം. െസ�ിൽെമ�ം �നർ�പീകരി� അ�ൗ�ക�ം ഒ� 
നവീകരണ�ിന് േയാഗ�മ�. അവസാനമായി, ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് 
എസ്ബിഐ കാർഡിെല എൻപിഎ എ�് ടാഗ് െച� ഒ� െ�ഡി�് കാർെഡ�ി�ം 
ഉെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെ� എ�ാ കാർ�ക�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം.

  ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി തരംതിരി��തി�� ഉദാഹരണം:
  ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി�� �കാര�� അടേ�� 
�റ� �ക പിഡിഡിയിൽ നി�് 90 ദിവസ�ി��ിൽ അതായത് 2021 �ൺ 
29-��ിൽ ഉപേഭാ�ാവ് �ർ�മാ�ം അട�ി�മിെ��ിൽ, വായ്പ നൽ��വർ 
െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി കണ�ാ�ം.

l)  േടൺ എറൗ�് ൈടം (TAT) ഏകീകരി��ം അംഗീ�ത േപയ് െമന് റ് സംവിധാന�ൾ 
�േഖന�� പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ�� ഉപേഭാ� ന�പരിഹാര�ം സംബ�ി� 
2019 െസ�ംബർ 20-െല RBI സർ�ലർ അ�സരി�്, പരാജയെ�� ഇടപാട് കാരണം 

എ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�ിെ��ിൽ േ��് െമ�ിെല 
��വൻ ഉ�ട��ം ശരിയാെണ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇത് അംഗീകരി�താെണ�ം 
കണ�ാ��താണ്. ഇ�രം വിവരം ലഭി�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
താൽ�ാലികമായി ചാർജ് പിൻവലി�ാം. �ടർ�� അേന�ഷണ�ൾ 
�ർ�ിയായതി� േശഷം ഇത് കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിെല ബാധ�തയാെണ�ിൽ 
�ടർ�� േ��് െമ�ിൽ ചാർജ് �നഃ�ാപി�െ��ം. 

h)  ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാരം: േമൽനടപടി�� എ�ാ പരാതിക�ം േനാഡൽ 
ഓഫീസർ, പിഒ ബാഗ് 28 - ജിപിഒ, ന� ഡൽഹി -110001 എ� വിലാസ�ിേലാ 
nodalofficer@sbicard.com എ� ഇെമയിൽ വിലാസ�ിേലാ അയ�ക

i)   ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ: എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 02 02
 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി 

േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക)  
 അെ��ിൽ: 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 എസ്ബിഐ െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡിന്: ഇ��യിൽ എവിെട നി�ം എസ്ബിഐ 

െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡ് െഹൽപ് ൈല�മായി ബ�െ��ക 
 എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 12 12 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ 

നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക) 
ബിഎസ്എൻഎൽ/എംടിഎൻഎൽ-ൽ നി�്: 1800 180 1295 /1860 500 1295

 കറസ് േപാ�ൻസ്: തപാൽ വഴി, ദി മാേനജർ -ക�മർ സർവീസസ്, എസ്ബിഐ 
കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, ഡിഎൽഎഫ് ഇൻഫിനി�ി ടേവർസ്, 
ടവർ സി, 12 ആം നില, േ�ാ�് 2, ബിൽഡിംഗ് 3, ഡിഎൽഎഫ് ൈസബർ സി�ി ���ാം 
- 122002 (ഹരിയാന) ഇ�� www.sbicard.com എ�തിേലേ�ാ പിഓ ബാഗ് 28- ജിപിഒ, 
ന� ഡൽഹി-110001 

 ഇമെയിൽ വഴി customercare@sbicard.com എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക
 െത�ായ വിൽ�ന�ം ശല�െ����മായി ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് ഉടമ�് 

ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താം – salesgrievance@sbicard.com
 കാർഡ് ഉടമ�് ഞ��െട െമാൈബൽ ആ�് / െവബ് ൈസ�് വഴി ഏ� 
 തർ��ം/അനധി�ത ഇടപാ�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴി�ം. അതെ��ിൽ, കാർഡ് 

ഉടമ�് തർ�ം/അനധി�ത ഇടപാട് സംബ�ി�് chargeback@sbicard.com എ� 
സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ്.

 െത�ായ വിൽ�ന�മാേയാ ശല�െ����മാേയാ ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ഈ സമർ�ിത െഹൽൈ��നിൽ ഞ�െള വിളി�ാം: 080-39356050

എസ് ബി ഐ കാർഡ് സ്  - ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം

1. *ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം
A. വാർഷിക ഫീ�ക�ം ���ൽ ഫീ�ക�ം
 എസ് ബി ഐ െ�ഡി�്  കാർഡിൽ (എസ് ബി ഐ കാർഡ്) വാർഷിക ഫീസ്, ���ൽ 

ഫീസ് എ�ിവ ബാധകമാണ്. വാർഷിക ഫീസ് 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം 
ബാധകമായ നി�തിക�ം ഉൾെ��� ഒ��വണെ� ചാർജാണ്. ���ൽ ഫീസ് 
എ�ാ വർഷ�ം ഈടാ��. 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം ബാധകമായ 
നി�തിക�മാണ് അതിൽ ഉൾെ��ിരി��ത്. ഈ ഫീ�കൾ ഓേരാ കാർഡ് ഉടമ�ം 
ഓേരാ വിധം കാർഡി�ം വ�ത��മായി�േ��ാം. ഇവ െ�ഡി�്  കാർഡിനായി 
അേപ�ി�� സമയ�് കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി��ത് അ�സരി�ായിരി�ം. 
ബാധകമായ� �കാര�� ഈ നിര�കൾ കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് 
േനരി�് ഈടാ�ം, ഈടാ�� മാസെ� കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ അത് ബി�ി�ക�ം 
െച�ം. �ാഥമിക കാർഡ് ഉടമ�് നൽകിയ അധിക കാർ�കൾ�് െവേ�െറ ഫീ�കൾ 
ഉ�ാകാം.

B. �ൻ�ർ പണ�ിെ� ഫീ�കൾ
 അടിയ�ര ഘ��ിൽ േദശീയ/അ�ാരാ� എടിഎ�കളിൽ നി�് പണം എ��ാൻ 

കാർഡ് ഉടമകൾ�് കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. അ�െന ഉ� പണം 
പിൻവലി��കൾ�് ഒ� ഇടപാട് ഫീസ് ഈടാ��താണ്. അത് അ�� േ��്
 െമ�ിൽ കാർഡ് ഉടമ�് ബി�െച�ക�ം െച�ം. േദശീയ എടിഎം ഇടപാ�കൾ�് 2.5% 
അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) അ�ാരാ� എടിഎം 
ഇടപാ�കൾ�് 2.5% അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) ഇടപാ� 
ഫീസ് ആയി ഈടാ��താണ്. ഇടപാ� ഫീസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�്
 സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ (��് അറിയെ��ി��ത് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്സ് ആൻഡ് േപയ്െമന് റ് സർവീസസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്) 
വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയമാണ്. �ൻ�റായി എ��� എ�ാ 
പണമിടപാ�കൾ�ം പണം പിൻവലി� തീയതി �തൽ അവ �ർ�മായി തിരി�ട�� 
തീയതി വേര�ം റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് ചാർ�ി� ത�ല�മായ ധനകാര� ചാർജ്
  (ചാർ�ക�െട െഷഡ�ൾ പരിേശാധി�ക) ഉ�ായിരി��താണ്.  

C. ക�ാഷ് േപയ് െമ�് ഫീ�കൾ
 കാർഡ് ഉടമകൾ�് തിരെ��� േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (എസ് ബി ഐ) 

ശാഖകളിൽ േപ-ഇൻ �ി�ിൽ അവ�െട  െ�ഡി�് കാർഡ് ന��ം �ക�ം 
േരഖെ���ി അത് �ാ�് കൗ�റിൽ നിേ�പി�െകാ�് അവ�െട എസ് ബിഐ 
െ�ഡി�് കാർഡ് �ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ഒ� തൽ�ണ േപയ് െമ�് അക്
 േനാളജ് െമ�് രസീത് കാർഡ് ഉടമ�് നൽ�ം. ഈ സൗകര�ം േസവന നിര�ായ ₹250 
+ ബാധകമായ നി�തികൾ�് ലഭ�മാണ്. െകവിബി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
ക�ർ ൈവശ� ബാ�ിെ� (െകവിബി) തിരെ��� ശാഖകളി�ം െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ക�ർ ൈവശ� ബാ�് (െകവിബി) ശാഖകളിൽ നട�� 
പണമിടപാ�കൾ�് നിര�കെളാ�ം ബാധകമ�.

D. ചാർ�കൾ
i. കാർഡ് ഉടമകൾ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നൽ�� നിർ�ി� 

േസവന�ൾ�ായി അെ��ിൽ തെ� കാർഡ് അ�ൗ�മായി ബ�െ��് കാർഡ് 
ഉടമ വ��� വീ�കൾ�ായി കാർഡ് ഉടമകൾ കാലാകാല�ളിൽ 
ബാധകമാേയ�ാ�� ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം നൽേക�താണ് 

ii കാർഡ് ഉടമകെള അറിയി�െകാ�്, കാലാകാല�ളിൽ ഏെത�ി�ം ചാർ�കേളാ 
ഫീ�കേളാ മാ��തിേനാ അെ��ിൽ ഉചിതെമ�് േതാ�� ഏെത�ി�ം �തിയ 

ചാർ�കേളാ ഫീ�കേളാ അവതരി�ി��തിേനാ ഉ�അവകാശം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിലനിർ��.

E. പലിശ രഹിത േ�സ് കാലാവധി
 വ�ാപാരി സമർ�ി�� െ�യി�കൾ�് വിേധയമായി പലിശരഹിത െ�ഡി�് 

കാലയളവ് 20 �തൽ 50 ദിവസം വെരയാകാം. എ�ി��ാ�ം, കഴി� മാസെ� 
ബാലൻസ് �ർ�മായി �ിയർ െച�ി�ിെ��ിൽ, അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ ഏെത�ി�ം 
എടിഎ�ിൽ നി�് പണം എ��ി�െ��ിൽ ഇത് ബാധകമ�.

F.  ധനകാര� ചാർ�കൾ 
 കാർഡ് ഉടമ തെ� ബാലൻസ് �ർ�മായി അടേ��തിെ��് തീ�മാനി�ാൽ, 

ഇടപാ� തീയതി �തൽ വീ�ാ� ഇഎംഐ തവണക�ൾെ�െട എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, 
കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ പണ�ി�ം അവ തിരി�ട��� വെര മാസാ� 
പലിശ നിര�ിൽ ധനകാര� ചാർ�കൾ അടേ��ിവ�ം. 

  േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടയ് േ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ് െമ�ം േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ് െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

  ധനകാര� ചാർ�ക�െട നിലവിെല നിര�് ഇടപാ� തീയതി �തൽ �തിമാസം 3.50% 
[�തിവർഷം 42%] വെരയാണ്, ഇത് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് 
ലിമി�ഡ് (എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ) െ� വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ി� 
വിേധയ�മാണ്. ധനകാര� ചാർ�കൾ, അടയ് േ��താെണ�ിൽ, ബാധകമായ 
നി�തികൾ�് വിേധയമാണ്, കാർഡിെല �ടി�ിക �ർ�മായി അട���വെര 
കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് അത് െഡബി�് െച�െ��ം. കാർഡ് ഉടമ 
ബാലൻസ് േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ാതിരി�ാൻ 
തീ�മാനി�ാൽ എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, �െട കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ 
പണ�ി�ം അടയ് േ�� ധനകാര� ചാർ�ിെ� �റ� �ക ബാധകമായ 
നി�തികൾ �ടാെത 25 �പയായിരി�ം.

a.  �ൻ�ർ പണ�ിേ��� ധനകാര� ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തൽ പണമട�ൽ 
�ർ�മായി െച���വെര ബാധകമാണ്.

 ഉദാഹരണം 1 - കാർഡ് േ��് െമ�്  തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 15-ന് 
 2019 �ൺ 16 �ം 2019 �ൈല 15 �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാട്
1.  5000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ - 2019 �ൺ 20 ന്
2.  7000 �പ�െട പണം പിൻവലി�ൽ - 2019 �ൈല 10 ന്
 2019 �ൺ 15 െല േ��് െമ�ിൽ നി�് ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� ക��ക, 

എ�ിൽ ഇടപാ�ക�െട 12,000 �പ�ം 7,000 �പ ക�ാഷ് പിൻവലി�ലിന് ബാധകമായ 
നിര�ി�� 5 ദിവസെ� ധനകാര� ചാർ�ക�ം കാണി�� �ൈല 15 െല േ��്
 െമ�് കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ആഗ�് 5 അഥവാ േ��് െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക അടയ് േ����്. നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക�� ഏെതാ� േപയ് െമന് �ം, ആദ�ം നി��െട �ടി�ിക�� മിനിമം �ക 
{െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീ�ം ചാർ�ക�ം + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}, പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) എ� �മ�ിലായിരി�ം �ിയർ െച�ക എ�ത് ദയവായി ��ി�ക.  
പലിശ രഹിത �ടി�ിക ചി�റ ബാലൻസിന് െറ േകസിൽ ഒഴിെക, ഇതിൽ ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തലാണ് ഈടാ�ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ��െ� 
േ��് െമ�് തീയതി�തൽ ഈടാ�ം.

 േ��് െമ�് �ടി�ികയിൽ ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��് െമ�ിൽ 
നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം വരാതിരി�ക�ം േ��് െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് 
�ടി�ിക േപയ് െമന് റിന് െറ അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം 
െച�ാൽ, ഇ�രം ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്  2019 
 ജ�വരി 3 �ം 2019 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
1.  2019 ജ�വരി 5 ന് 10,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2.  2019 ജ�വരി 15 ന് 30,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ��കൾ
 2019 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 40,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. േ��്െമ�് �ടി�ികയിൽ 
ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��്െമ�ിൽ നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം 
വരാതിരി�ക�ം േ��്െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് �ടി�ിക േപയ്െമന് റിന് െറ 
അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം െച�ാൽ, ഇ�രം 
ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 എ�ാ മാസ�ം മിനിമം േപയ് െമ�് മാ�ം നട�ിയാൽ തിരി�ട� വർഷ�േളാളം 
നീ�നിൽ�ം, തത്ഫലമായി നി��െട �ടി�ിക ബാലൻസിന്  പലിശ 
അട�െകാ�ിരി�ക�ം െചേ��ിവ�ം.  ഉദാഹരണ�ിന്, 5,000 �പ�െട 
ഇടപാടിന് മിനിമം മാസാ� �ടി�ിക �ക (ഓേരാ മാസ�ം 200 �പ മിനിമം 
�കയായി�്) അട�ാൽ, െമാ�ം �ടി�ിക ��വനായി അട�തീരാൻ 44 മാസം വെര 
എ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 2-ന്
 2019 മാർ�് 3 �ം 2019 ഏ�ിൽ 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  2019 മാർ�് 5 ന് 500 �പ�െട വാർഷിക ഫീസ്
(2)  2019 മാർ�് 5 ന് 90 �പ�െട ബാധകമായ നി�തികൾ
(3)  2019 മാർ�് 15 ന് 6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2019 മാർ�് 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��് 

ക��ക, 6,590 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ഏ�ിൽ 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ഏ�ിൽ 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ മിനിമം അടയ് േ�� �ക 415 �പ, (െമാ�ം �ടി�ിക�െട 5%) + 
ബാധകമായ നി�തിക�ം 2019 ഏ�ിൽ 22 ന് അട��െവ�് ക��ക, െതാ��� 
ദശാംശ�ിേല�് കണ�ാ�ം, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. 

 ഫല�ദമായ നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആയി കണ�ാ�ക, ധനകാര� ചാർജ് 
കണ���ൽ ഇനി�റ�� രീതിയിൽ ആയിരി�ം:

 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 �പ
 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 90 �പ�െട ബാധകമായ 

നി�തിയിൽ: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 �പ
 38 ദിവസേ��� (മാർ�് 15 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 6000 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:  
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 �പ
 11 ദിവസേ��� (ഏ�ിൽ 22 �തൽ െമയ് 2 വെര) 6,175 �പ�െട ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 �പ
 ചാർ� െച� െമാ�ം പലിശ: 373.10 �പ
 2019 ഏ�ിൽ 3 �തൽ 2019 െമയ് 2 വെര കാർഡ് ഉടമ ഒ� ഇടപാ�ം നട��ിെ��് 

ക��ക, �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം 
ചാർ�ക�ം, ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം െമയ് 2 തീയതിയിെല േ��്
 െമ�ിൽ െമാ�ം �ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം. 

 േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടേ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടേ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ്െമന് �ം േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ്െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

 ഉദാഹരണം 4: കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2018 ഡിസംബർ 3-�ം 2019 ജ�വരി 2-�ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  2018 ഡിസംബർ 15 ന് 500 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2)  2018 ഡിസംബർ 20 ന് 600 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2018 ഡിസംബർ 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇ� എ� 

ക��ക, 1100 �പയെട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ജ�വരി 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം, െമാ�ം അടയ് േ�� �ക 1100 �പ. കാർഡ് ഉടമ 2019 ജ�വരി 22 
അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക 
�തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. 

 2019 ജ�വരി 22 ന് കാർഡ് ഉടമ 500 �പ�െട ഭാഗിക േപയ് െമ�് മാ�േമ 
നട��� എ� ക��ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. ഫല�ദമായ 
നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആെണ�് കണ�ാ�ി ധനകാര� ചാർജ് കണ���ൽ 
ഇ�റ�� �കാരമായിരി�ം 

 38 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 15 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 �പ
 33 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 20 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 �പ
 12 ദിവസേ��� (ജ�വരി 22 �തൽ െഫ�വരി 2 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ=52.93 �പ
 2019 െഫ�വരി 3-�ം 2019 മാർ�് 2- �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  652.93 �പ�െട ആരംഭ ബാലൻസ്-2019 െഫ�വരി 3-ന്
2)  1000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ-2019 െഫ�വരി 5-ന്
3)  3000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ- 2019 െഫ�വരി 15-ന് 
 2019 െഫ�വരി 2 െല േ��്െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് 652.93 �പ 

ആെണ�് ക��ക, കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ 
നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ ��വൻ േപയ് െമ�ം െഫ�വരി 15 ഓെട, അഥവാ േപയ് െമ�് െചേ�� 
അവസാന തീയതി��ിൽ െചയ് െത� ക��ക. 3.50% ഫല�ദമായ നിര�ായി 
കണ�ാ�ി, ധനകാര� ചാർജ് കണ����കൾ ഇനി�റ�� �കാരമായിരി�ം:

 12 ദിവസേ��് (െഫ�വരി 3 �തൽ െഫ�വരി 15 വെര) 652.93 ബാലസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ= 9.02 �പ
 �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം, 

ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം മാർ�് 2 തീയതിയിെല േ��്െമ�ിൽ െമാ�ം 
�ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം.

G. ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർ�കൾ
• േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക �ക�് ചാർ�ി�
• 500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 400 �പ
• 1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 750 �പ
• 10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 950 �പ
• 25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 1,100 �പ
• 50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ
 �ടർ�യായി ര�് ൈസ�ി�കളിൽ, അവസാന തീയതി��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക 

�ക (എംഎഡി) അട�ാതി��ാൽ ഒ� ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി  100 
�പ അധികം ഈടാ�ം.

 എംഎഡി �ിയറാ��ത് വെര ഓേരാ േപയ് െമന് റ് ൈസ�ിളി�ം ഈ ചാർജ് 
ഈടാ��ത് �ട�ം.

 ഉദാഹരണം 1- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി- എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2016 ജ�വരി 3 �ം 2016 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  5,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ- 2016 ജ�വരി 5 ന്
(2)  5,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ - 2016 ജ�വരി 15 ന്
 2016 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 10,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 
കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 
 2016 െഫ�വരി 22 നകം കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� മിനിമം �കേയാ അതിൽ 

��തേലാ േപയ് െമ�് െച��ിെ��ിൽ, 750 �പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 
10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� േപയ് െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് േ��്െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2 ന്. 2016 െഫ�വരി 3 
�ം 2016 മാർ�് 2 �ം നട� ഇടപാട്

1.  2000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൾ - 2016 െഫ�വരി 8 ന്
2.  2500 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ 2016 െഫ�വരി 19 ന് 
 2016 െഫ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 4500 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� മാർ�് 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 മാർ�് 22 അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 2016 മാർ�് 22 നകം കാർഡ് ഉടമ ഒ� േപയ്െമന് �ം നട�ിയി�ിെ��ിൽ, 750 
�പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� 
േപയ്െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് െസപ് �ംബർ 3-�ം ഒക് േടാബർ 2-�ം ഇടയിൽ
(1)  9400 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - െസപ്�ംബർ 5-ന്
 െസപ് �ംബർ 2-െല േ��് െമന് റിൽ നി�് �ൻകാല ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��ിൽ, 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� ഒക് േടാബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 9400 �പ െമാ�ം 
�ടി�ികയായി കാണി�ം. കാർഡ് ഉടമ ഈ �ടി�ിക�ായി ഒേ�ാബർ 22-ഓെട, 
അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം 
അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. 
കാർഡ് ഉടമ 9400 �പ�െട �ടി�ിക ഒക് േടാബർ 22-േനാ അതിന് �േ�ാ ��വനാ�ം 
അട��.

 ഇടപാട് നട�ത് ഒക് േടാബർ 3-�ം നവംബർ 2-�ം ഇടയിൽ 
(1)  5000 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 5-ന്
(2)  5000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� നവംബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 10,000 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് ��െ� ൈസ�ിളിൽ നട�ിയ 
ഇടപാടിന് വ�ാപാരിയിൽ നി�� 9400 �പ�െട ഒ� റീഫ�് നവംബർ 10-ന് 
ലഭി��. ഈ റീഫ�് �ക െമാ�ം �ടി�ിക �കയിൽ വകയി��ം. കാർഡ് ഉടമ 
�ടി�ിക�ായി നവംബർ 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. റീഫ�ിൽ നി�് ലഭി�� െ�ഡി�് �ക മിനിമം 
�ടി�ിക �കേയ�ാൾ ��തലായതിനാൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് താമസി�� േപയ്

 െമന് റ് ചാർജ് ഈടാ�ി�.
 ഉദാഹരണം 4- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് ജ�വരി 3-�ം െഫ�വരി 2-�ം ഇട�് 
(1)    4500 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ജ�വരി 5-ന്
(2)   6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ജ�വരി 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� െഫ�വരി 2-െല േ��് െമന് റ് 10,500 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ ൈസ�ിളിൽ ഈടാ�ിയ േപയ് െമന് റ് 
ഡിേസാണർ ഫീസിന് െഫ�വരി 10-ന് 500 �പ�െട ഒ� റീഫ�് ലഭി��. കാർഡ് 
ഉടമ �ടി�ിക�ായി െഫ�വരി 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. എസ് ബി ഐ കാർഡ് �ട�ിെവ� റിേവഴ് സലിൽ 
നി�് ഉളവാ�� െ�ഡി�് �ക, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�. കാർഡ് 
ഉടമ െഫ�വരി 22-േനാ അതി� �േ�ാ മിനിമം �ടി�ിക �കേയാ അതിലധികേമാ 
അട�ിെ��ിൽ, താമസി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി 950 �പ ഈടാ�ം. (10,000 
�പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര 950 �പ). 

H. ഓവർ ലിമി�് ഫീ�കൾ
 ഒ� േസവനസ��താ �ചനയായി, ഇേ�ണൽ േപാളിസി, ഇടപാ�മായി ബ�െ�� 

േയാഗ�ത, ഉപേഭാ� െ�ാൈഫൽ, ഉപേഭാ� സ�തം എ�ിവ�് വിേധയമായി, 
ഓവർലിമി�് ഇടപാ�കൾ�്  എസ്ബിഐ കാർഡ് അംഗീകാരം നൽകിേയ�ാം. 
�ടി�ിക�� �ക െ�ഡി�് പരിധി കവി��െവ�ിൽ, െ�ഡി�് പരിധി കവി�� 
ആദ� ഇടപാട് �ക�െട 2.5% അെ��ിൽ 600 �പ, ഇവയിൽ ഏതാേണാ ഉയർ�ത്, 
അത് ഈടാ��താണ്. എസ്ബിഐ കാർഡ് �മ�� ഏെത�ി�ം ഫീ�കേളാ 
നിര�കേളാ പലിശേയാ കാരണം െ�ഡി�് പരിധി കവി�� സാഹചര��ി�ം ഈ 
ഫീസ് ബാധകമായിരി�ം. ഓേരാ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�ം ഒ� തവണ മാ�േമ 
ഓവർലിമി�് ഫീസ് ഈടാ�. സ��ം െ�ഡി�് കാർഡിൽ ഓവർലിമി�് സൗകര�ം 
ഏർെ���ാൻ  കാർഡ് ഉടമ നൽ�� സ�തം, അേത അ�ൗ�ിന് കീഴി�� 
കാർഡ് ഉടമ�െട ൈകവശ�� എ�ാ െ�ഡി�് കാർ�കളി�ം �സ് �ത സൗകര�ം 
സ�യേമവ  ഏർെ���ം.

I. േപയ് െമ�് നിരസന ഫീ�കൾ
 ഒ� േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസിെ� കാര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് േപയ് െമ�് 

�ക�െട 2% േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസായി ഈടാ�ം, എ�ാൽ മിനിമം ചാർജ് 500 
�പയാണ് 

J. മ�് ചാർ�കൾ:
• കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ ഫീസ്: 100/- �പ - 250/- �പ (Aurum കാർഡിന് 1,500/- �പ) 
• െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്: 100 �പ 
• വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ്: 3.5% (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ 

കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് മാ�ം) 
 വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഇ��ൻ �പയിേല�് മാ��തി� ഉപേയാഗി�� വിനിമയ 

നിര�് തീ�മാനി��ത് വിസ/മാ�ർകാർഡാണ്, സാഹചര�മ�സരി�്, എസ്ബിഐ 
കാർ�മായി ഇടപാട് തീർ�ാ�ിയ തീയതിയിൽ-അത് ഇടപാട് നട�ിയ അേത തീയതി 
ആയിരി�ണെമ�ി�- അവർ നിയ�ി�� വിനിമയ നിര�ിെന 
അടി�ാനമാ�ിയായിരി�ം ഇത്. വിസ/മാ�ർകാർഡ് പ�ി�, ഇ��ൻ �പയാ�ി 
മാ�ിയ �കയിൽ വിേദശ കറൻസി ഇടപാ� ഫീസ് ബാധകമാ�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, 
ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

• ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി പരിവർ�ന മാർ�്അപ് ഫീസ്: 3.50% (എലീ�്¬ & 
ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
മാ�ം) (1,000 �പയിൽ ��തേലാ അതിന് �ല�േമാ ആയ ഇടപാ�കൾ�് മാ�ം) 
അ�ാരാ� �ല�് ഇ��ൻ കറൻസിയിൽ നട�ിയ, അെ��ിൽ ഇ��യിൽ 
�ിതിെച�� എ�ാൽ വിേദശ�് രജി�ർ െച� വ�ാപാരികളിൽ നട�ിയ എ�ാ 
ഇടപാ�ക�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് 
കറൻസി കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

•  റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് 99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

• എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�ക�െട�ം േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് : 199 �പ

K.  ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ:
 ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ ഓഫർ ഉപേഭാ�ാവിെന മ�് ബാ�് െ�ഡി�് കാർ�ക�െട 

�ടി�ിക എസ്ബിഐ െ�ഡി�് കാർഡിേല�് �ാൻസ്ഫർ െച�ാ�ം ഒ�മിേ�ാ 
ഇഎംഐകളാേയാ തിരി�ട�ാ�ം അ�വദി��
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2. *പരിധികൾ
 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ആ�രിക െ�ഡി�് മാനദ�ം 

അടി�ാനമാ�ിയാണ്  കാർഡ് ഉടമക�െട െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം 
നി�യി�ി��ത്  (ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം �ാഥമിക അ�ൗ�് ഉടമക�െട 
അേത പരിധി ആയിരി�ം). കാർഡ് െഡലിവറി സമയ�് ഈ പരിധികൾ കാർഡ് 
ഉടമെയ അറിയി��താണ്. െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം ഓേരാ േ��് െമ�ി�ം 
കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി�ം. സ് േ��് െമ�് �റെ��വി�ി� സമയ�് ലഭ�മായ െ�ഡി�് 
പരിധി (അതായത് ഉപേയാഗി�ാൻ ലഭ�മായ െ�ഡി�് പരിധി) േ��് െമ�ിെ� ഭാഗമായി 
നൽ��താണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച���ം ആ�രിക മാനദ��ൾ 
അടി�ാനമാ�ി കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�കേയാ �റ�കേയാ 
െച���മാണ്. െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ണെമ�് ആവശ��� െ�ഡി�് ഉടമകൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിേനാട് എ�തി ആവശ�െ��ക�ം വ�മാനം ��ാവി�� 
സാ��ിക േരഖകൾ നൽേക��മാണ്. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ തെ� 
�ർ�മായ വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�ം നൽകിയ �തിയ േരഖകൾ 
അടി�ാനമാ�ി�ം കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ിേയ�ാം.

3. *ബി�ിം�ം േ��് െമ�ം
a) ഈ കാലയളവിൽ കാർഡ് സജീവമാെണ�ിൽ, അവസാന േ��് െമ�ി� േശഷം 

കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച� േപയ് െമ�ക�ം കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച� ഇടപാ�ക�ം കാണി�� ഒ� �തിമാസ േ��്
 െമ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമ�് അയ�ം. 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ�കിൽ േരഖകളി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് 
കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഇടപാ�ക�െട ഒ� േ��് െമ�് അയ�കേയാ �ൻ��ി 
നി�യി� തീയതിയിൽ േരഖയി�� ഇെമയിൽ ഐഡിയിേല�് ഇെമയിൽ വഴി സ് േ��്
 െമ�് അയ�കേയാ െച�ം.  

b) െ�ഡി�് കാർഡ് സ് കാർഡ് ഉടമ�് ഒ� റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് സൗകര�ം നൽ��. 
സ് േ��് െമ�ിൽ �ി� െച� അടയ് േ�� മിനിമം �ക മാ�ം അട�ാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
തിരെ���ാം. േ��് െമ�ിൽ തെ� �ി� െച�ി�� അടയ് േ�� തീയതി�കം 
ഇ�രം േപയ് െമ�് നടേ���മാണ്. ബാലൻ�ടി�ിക �ടർ�� 

 േ��്െമന് �കളിേല�് �േ�ാ� െകാ�േപാകാ��താണ്. െമാ�ം അടയ് േ�� 
�കേയാ അടയ് േ�� മിനിമം �ക�്  �കളി�� �ക�െട എ� ഭാഗേമാ അട�ാൻ 
കാർഡ് ഉടമ�് തിരെ���ാ���മാണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധിയിൽ 
കവി� �ടി�ികേയാെടാ�ം, ��െ� േ��് െമ�കളിൽ അട�ാ� മിനിമം �ക 
കാർഡ് ഉടമ�െട നിലവിെല അടയ് േ�� മിനിമം �കയിേല�് േചർ�ം.

 െമാ�ം അടയ് േ�� �ക�െട 5 ശതമാനേമാ 200 �പേയാ ആയിരി�ം (ഏതാേണാ 
വ�ത്) അടയ് േ�� മിനിമം �ക, �ടാെത ബാധകമായ നി�തിക�ം ഇഎംഐ�ം 
(ഇഎംഐ ഉ� ഉൽ����െട കാര��ിൽ മാ�ം). ക�ാഷ് പരിധിേയാ െ�ഡി�് 
പരിധിേയാ അധികമായാൽ ഓവർ ലിമി�് (ഒവിഎൽ) �ക എംഎഡി (അടയ് േ�� 
മിനിമം �ക) യിൽ ഉൾെ����താണ്. പഴയ േ��് െമ�കളിെല ഏെത�ി�ം 
അട�ാ� മിനിമം �ക ഉെ��ിൽ അ�ം അടയ് േ�� മിനിമം �കയിൽ 
ഉൾെ����താണ്. 

c) കാർഡ് �ടി�ികയിേല�് നട�ിയ േപയ് െമ�കൾ ലഭി�തായി �ടർ�� േ��്
 െമ�കളിൽ കാണി��താണ്. ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് സംബ�ിേ�ാ 
നി�തിക�മായി ബ�െ��� മേ�െത�ി�ം കാര�ം സംബ�ിേ�ാ ഉ� എ� 
തർ��ം േ��് െമ�് �റെ��വി�� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ൾ�കം െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇഷ� െച�വെര അറിയി�ിരിേ��താണ്

d) കാർഡ് ഉടമ�െട കാർഡ് �ടി�ിക�് ലഭി�� േപയ് െമന് �കൾ വകയി���ത്, 
�ടി�ിക�� മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 
ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് 

അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ 
ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് 
എ� �മ�ിലാണ്. 

 ആവശ�മായ ജിഎസ്ടി കം�യിൻ�കൾ എ��ാൻ െ�ഡി�് ഇഷ� െച�വെര 
�ാ�മാ��തിന് �ത��ം കാേലാചിത�മായ വിവര�ൾ നൽകാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
ഉ�രവാദി���്, ഇത് െ�ഡി�് കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ നിർമി� സൈ�ക�െട 
ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് എ��ാൻ കാർഡ് ഉടമെയ �ാ�മാ�ം. കാർഡ് ഉടമ 
നൽ�� െത�ായ വിവരം �ലം അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ�െട ഭാഗ� നി�� 
ഏെത�ി�ം ���ികേളാ വീ�കേളാ �ലം കാർഡ് ഉടമ�് ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് 
ന�മാ�കേയാ അെ��ിൽ ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് ലഭി��തിന് കാലതാമസം 
വരികേയാ െച�ാൽ കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ ഉ�രവാദിയായിരി�ി�.

e) താെഴ െകാ�� ഏത് രീതിയി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ിേല�� േപയ് െമ�കൾ 
ആകാ��താണ്:

 www.sbicard.com േല�് േലാഗിൻ െച�ക�ം െന�് ബാ�ിങ് അെ��ിൽ നി��െട 
എസ്ബിഐ എടിഎം കം െഡബി�് കാർഡ് �േഖന േപയ്െമ�് നട�ാൻ േപയ് െന�് 
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി��തി�െട.

 േ��് െമ�ിെ� പിറകിൽ നൽകിയിരി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് െചേ�ാ 
�ാഫ്േ�ാ അയ��ത് വഴി.  

 നി��െട നഗര�ി��േതാ േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട ഏെത�ി�ം നി�� 
�ാ�ി��േതാ ആയ എസ്ബിഐ കാർഡ് േ�ാ�് േബാക് സിൽ െചേ�ാ �ാഫ്േ�ാ 
ഇ��ത് വഴി.

 െച�്/�ാഫ്�് "എസ്ബിഐ കാർഡ്  ന�ർ xxxxxxxxxxxxxxxx" േല�് 
അട�ാനാ��തായിരി�ണം.

 എൻഎസിഎ�് (NACH): ചില തിരെ��� നഗര�ളിൽ നാഷണൽ ഓേ�ാമാ�ഡ് 
�ിയറിംഗ് ഹൗസ് (എൻഎസിഎ�്) വഴി േപയ് െമ�കൾ നട�ാ��താണ്.

f) ബിൽ �ടി�ിക�െട േപയ്െമ�കൾ നട��തിന് വിവിധ രീതികൾ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  വാ�ാനം െച��. അവ �തിമാസ േ��് െമ�ിെ� പിൻഭാഗ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  െവബ് ൈസ�ി�ം വിവരി�ി��്.

 കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് ൈക��� ഏത് �ൻ�ർ �ക�ം ഭാവിയിെല 
െചലവഴി��കളിേല�� �ൻ�ർ �കയായി കണ�ാ��താണ്. അത് ഏെത�ി�ം 
ചാർ�കൾ/ഫീ�കൾ�ായി വകയി���ത�.

g) ബി�ിംഗ് തർ��ൾ: ഇടപാ� തീയതി�െട 25 ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമ 
െപാ��േ��കൾ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി�ക�ം അത് ശരിയാണ് 

j)  ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം റിേവഴ് സ് െച��ത് ഉൾെ�െട��, SBI കാർഡ് ആരംഭി�� 
റിേവഴ് സ�കൾ, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�, അത് ഇേ�ാഴെ� 
ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�� െ�ഡി�ായി പരിഗണി�ം.

 �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� തീയതികള�ില്  �ാബല��ിലായ റീഫ�് 
െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് ഉളവാ�� ഏെതാ� 
െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് നടേ�� തീയതി�് 
��് െ�ഡി�് െച�കയാെണ�ിൽ, ആ �ക േപയ് െമന് റായി പരിഗണി�ം.

 നിലവിെല ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� ഇടപാ�ക�െട �ാബല��ി�� 
തീയതിയി�� റീഫ�് െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് 
ഉളവാ�� ഏെതാ� െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് 
നടേ�� തീയതി�് ��ാണ് െ�ഡി�് െചയ് തെത�ിൽ േപാ�ം ആ �ക േപയ് െമന്
 റായി പരിഗണി�ി�.

k) എസ്എംഎ & എൻപിഎ
•  �േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ'): 
 െറ�േല�റി ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിെ� ഭാഗമായി, ഒ� ഉപ-അസ�് വിഭാഗം 

��ി�് അ�ൗ�ിെല �ാരംഭ സ�ർ�ം തിരി�റിേയ� ആവശ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡിന് ഉ�്, താെഴ�� പ�ികയിൽ നൽകിയിരി��ത് �കാരം ��് 
ഉപവിഭാഗ�ൾെ�ാ�ം '�േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ') ആണ് ഈ 
ഉപ-അസ�് വിഭാഗം. െ�ഡി�് കാർ�കൾ "റിേവാൾവിംഗ് സൗകര��ൾ ഒഴിെക�� 
വായ്പകൾ" ആയി കണ�ാ��.

   

കാലാവധി

ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ

60 ദിവസം

180 ദിവസം

0%

�തിമാസം 
1.7% 

(�തിവർഷം
 20.40%)

പലിശ 
നിര�് �ധാനെ�� േപായിന് �കൾ

�ടർ�� എ�ാ പർേ��കളി�ം, 
റീെ�യിലായി �ടാെത/അെ��ിൽ 
പണമാ�ം മ�് �ടി�ിക�� 
ബാലൻ�കളാ�ം 
നട�ിയതാെണ�ി�ം, െസക�ർ 
െച�ാ� കാർഡിന് �തിമാസം 3.5% 
(�തിവർഷം 42%) വെര�ം െസക�ർ 
െച� കാർഡിന് �തിമാസം 2.75% 
(�തിവർഷം 33%) വെര�ം ഫിനാൻസ് 
ചാർജ് ബാധകമാണ്, ശൗര�ാ കാർഡിന് 
�തിമാസം 2.75% (�തിവർഷം 33%) 
ഈടാ�ം, അ�രം ബാധകമായ എ�ാ 
ഫിനാൻസ് ചാർ�ം വാ�ിയ തീയതി 
�തൽ തെ� ബാധകമാ�ക�ം 
അത�സരി�് ത��െട കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ ബിടി �ക 
ഉ�ായി�േ��ാ�� എ�ാ കാർഡ് 
ഉടമകൾ�ം പരിര� നൽ�ക�ം 
െച�ം. ഏെത�ി�ം റീെ�യിൽ 
പർേ�സിേനാ അെ��ിൽ ത��െട 
അ�ൗ�ിൽ ബിടി �ക�� കാർഡ് 
ഉടമകൾേ�ാ   50 ദിവസം വെര�� 
പലിശ രഹിത 
 സാ�ത��തെ��ം വ��മാ��. 
ആർഒഐ�് �റെമ ഒ� തവണെ� 
േ�ാസ�ിംഗ് ഫീ�ം ഈടാ��.

െഡബി�് െച� പണം നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ SBI കാർഡ് തിരി�് 
നൽ��ിെ��ിൽ ബാധകമായ േക�കളിൽ, പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ സംബ�ി�് 
കാർഡ് െന�് വർ�കളിൽ നി�് ലഭി�� അ�രം �ിരീകരണ�ിന്
 െറ/വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ, േമൽ�റ� സർ�ലറിെല വ�വ�കൾ 
�കാരം ഉപേഭാ�ാവിന് ന�പരിഹാരം നൽ��തായിരി�ം.

4. *  തിരി�ടവിൽ വ��� വീ�
 തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയാൽ, കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഏ� �ടി�ിക�ം 

തീർ�ാ��തിന് േവ�ി തപാൽ, ഫാക് സ്, െടലേഫാൺ, ഇെമയിൽ, എസ്എംഎസ്, 
�ടാെത/അെ��ിൽ ഓർ�െ���ാ�ം �ടർനടപടികെള��ാ�ം �ടി�ിക 
പിരിെ���ാ�ം ��ാം ക�ിെയ നിേയാഗി�ക എ�ീ മാർ��ളി�െട കാർഡ് 
ഉടമ�് കാലാകാല�ളിൽ �ടി�ിക അട�വാൻ ഓർ�െ����കൾ 
അയ��താണ്. അ�െന നിേയാഗി�െ��� ഏെതാ� ��ാം ക�ി�ം കടംപിരിവ് 
സംബ�ി� എ�ാ െപ�മാ�����ം �ർ�മായി പാലി�ിരിേ��താണ്.

 ആർബിഐ യിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് രജിസ് േ�ഷൻ കര�മാ�ിയി���ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ� അംഗമായിരി�ക�ം െച�� ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� വീ� �ാ�സ് 
റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��്, കാർഡ് ഉടമ�് ഞ�ൾ േനാ�ീസ് നൽ��താണ്. ഒ� 
കാർഡ് ഉടമ തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയതായി റിേ�ാർ�് െച�െ��തിന് േശഷം തെ� 
�ടി�ികകൾ തീർ�കയാെണ�ിൽ, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നിയിൽ നി�ം �ടി�ിക�ാരൻ �ാ�സ് പിൻവലി��താണ് 
എ� കാര��ം ��ി�ക. ഇ�രം മാ��ൾ ഉപേഭാ�ാവിെ� െ�ഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ 
�തിഫലി�ാൻ 45-60 ദിവസ�ൾ എ�േ��ം.

 െ�ഡി�് കാർഡ് സൗകര��െള നിയ�ി�� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം 
സ�ിെമ�റി/ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം ബാധകമായിരി�ം. 

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, കാർഡ് ഉടമ�െട ഡാ� ഓേരാ മാസ�ം നിർ�ി� 
േഫാർമാ�ിൽ ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് സമർ�ി��. സമർ�ി�� 
ഡാ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി 30 ദിവസ�ി��ിൽ അവ�െട 
െസർവറിേല�് അപ് േലാഡ്  െച��താണ്.

 കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� െമാ�ം �ടി�ിക, �ാബല��ി���ം എ�ാൽ കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ ഇനി�ം ചാർജ് െച�ാ��മായ ചാർ�കൾ ഉൾെ�െട, �ാഥമിക 
കാർഡ് ഉടമ പാ�രാ�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�ാൽ െപെ��് അടയ്
 േ��താ���ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് �ർ�മായി അടയ് േ���മാണ്, 
അേതാെടാ�ം കാർഡ് അ�ൗ�് ഉടൻതെ� റ�ാ�െ����മാണ്. �ാഥമിക കാർഡ് 

ഉടമ�െട സ��ിൽ നി�ായിരി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ി�� �ടി�ിക തീർ�വാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ എ�ാ െചല�കൾ�ം, ലീഗൽ ഫീ�ം ഈ �ടി�ിക 
തിരി�പിടി�വാൻ വ� െചല�ക�ം അട�ം, ഉപേയാഗിേ��ത്. �ടി�ിക അടവ് 
തീർ�ാകാ�ിടേ�ാളം, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് നിലവി�� നിര�് െവ�് 
ധനകാര� ചാർജ് ഈടാ��ത് �ടരാൻ അവകാശ��ായിരി�ം.

5. കാർഡ് ഉടമ�ത അവസാനി�ി��ം റ�ാ��ം
a) എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് എ�തി അറിയി�ിേ�ാ, എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് 

ൈലനിൽ വിളിേ�ാ, ഒ�ം കാർഡ്(കൾ) േകാേണാ�േകാൺ �റി�് കാർഡ് ഉടമ�് ഏ� 
സമയ�ം കരാർ അവസാനി�ി�ാ��താണ്. ആഡ് ഓൺ കാർ�കൾ ഉൾെ�െട 
എ�ാ കാർ�ക�ം എ�� അേപ� െകാ��് അവസാനി�ി�ാ��താണ്. 
സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ ഒ� കാർഡ് ഉടമ�് െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ് ഉെ��ിൽ, അ�രം െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �ക�െട �ല� �ല�ം 
സ�യേമവ േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, �ടാെത മെ��ാ 
�ടി�ികകൾ�െമാ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്. കാർഡ് 
അ�ൗ�ിേല�� എ�ാ �ടി�ിക�ം അട�കഴി�ാൽ അവസാനി�ി�ൽ 
�ാബല��ിൽ വ�ം. വാർഷിക, േച��തി��, ���ൽ ഫീ�കൾ 
ആ�പാതികാടി�ാന�ിൽ തിരി�് നൽ��ത�.

 ഉദാഹരണം - സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാ�� െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ്: -1000

 സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ, -1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് ബാലൻസ് 
സ�യേമവ 250 �പ�െട േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, അതായത് 
1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �കൾ   X ഓേരാ റിവാർഡ് േപായിന് റി�ം 0.25 �പ 
(ഈ പരിവർ�ന �ല�ം വ�ത�� കാർഡ് വാരിയന് �കൾ�് വ�ത�ാസെ�ടാം). ഈ �ക 
കാർ ഡ് ഉടമാ  അ�ൗ�ിൽ നി�് ഈടാ�ം, �ടാെത മെ��ാ �ടി�ികകൾ �െമാ�ം 
കാർ ഡ്  ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്.

 കാർഡ് ഉടമ�് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�ാൻ ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ 
എ�താ��താണ് - closurerequest@sbicard.com

b)   ബിസിനസ് അെ��ിൽ �ര�ാ കാരണ�ൾ �ടാെത/അെ��ിൽ നിയമനിർവഹണ 
ഏജൻസി �ടാെത/അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം സർ�ാർ അേതാറി�ി�െട അഭ�ർ�ന 
�കാരം �ടാെത/അെ��ിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ി�ം അതിെ� 
ഉപേഭാ�ാവി�ം ബാധകമാ�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം കീഴിൽ 
അനിവാര�മാെണ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ന�ായമാ�ം വിശ�സി��െവ�ിൽ 
കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�ിെ� ഉപേയാഗം ഏ� സമയ�ം �ൻ��ി അറിയി�ാെത 

തെ� എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിയ�ി�കേയാ അവസാനി�ി�കേയാ 
താൽ�ാലികമായി നിർ�കേയാ െച�ാം.

 കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� േപയ് െമ�ിൽ വീ� വ��കേയാ നീ�ിയ െ�ഡി�് പരിധി 
കവി�കേയാ െച�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െ�ഡി�് കാർഡിെല സൗകര�ം 
താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ാനാ�ം. കരാർ അവസാനി�തി� േശഷേമാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ിരി�� സമയേ�ാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗി��ത്.  

c) ഇ�രം ഒ� സാഹചര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ (എെത�ി�ം തിരി�ട� വീ�േ�ാ നിയമം 
അ�ശാസി�� േനാ�ീസിേനാ വിേധയമായി) ഉടൻ തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അ�ൗ�ിെല െമാ�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് അടയ്
 േ����്. എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ�വെര അ�ൗ�ിൽ ചാർ� െച�ാ� �കക�ം 
ഉൾെ�െട ഈ കരാറിന് കീഴിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അടയ് േ�� എ�ാ 
�കക�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഇ�ര�ിൽ അടയ് േ�� എ�ാ �കക�ം കാർഡ് ഉടമ 
അട��� വെര കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�തായി പരിഗണി�ി�.

d) െ�ഡി�് കാർഡ് ഒ� വർഷ�ിേലെറയായി ഉപേയാഗി�ി�ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമെയ 
അറിയി� േശഷം കാർഡ് േ�ാസ് െച��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 30 
ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് മ�പടി ലഭി��ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ 
എ�ാ �ടി�ികക�ം അട�േ�ാൾ കാർഡ് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച��തായിരി�ം.

6.  കാർഡ് ന�ം/േമാഷണം/��പേയാഗം
a) �ാഥമിക െ�ഡി�് കാർേഡാ ഏെത�ി�ം അധിക െ�ഡി�് കാർേഡാ എവിെട 

െവെ��് അറിയാെത വരികേയാ, ന�െ��കേയാ, േമാ�ി�െ��കേയാ 
വി�തമാ�െ��കേയാ യഥാസമയം ലഭി�ാതിരി�കേയാ കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�മതിയി�ാെത െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��െവ�് സംശയി�കേയാ 
െച�ാൽ കാർഡ് ഉടമ എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലനിൽ എ��ം േവഗം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന ബ�െ�ടണം. ഒ� കാർഡ് ന�െ��തായി റിേ�ാർ�് 
െച� േശഷം കാർഡ് ഉടമ അത് കെ��ിയാൽ അത് ഒ� സാഹചര��ി�ം 
ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�. മാ�മ�, കാർഡ് ഉടമ ആ കാർഡ് േകാേണാട് േകാൺ 
പ�തിയായി �റി�ക�ം േവണം.  

· ഐവിആർ വഴിേയാ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ായ www.sbicard.com �േഖനേയാ 
എസ്എംഎസ് േസവന�ി�െടേയാ കാർഡ് ഉടമ�് തൽ�ണം കാർഡ് േ�ാ�് 
െച�ാനാ�ം.

· നി��െട ന�െ��/േമാ�ി�െ�� കാർഡ് എസ്എംഎസ് വഴി േ�ാ�് െച�ാൻ 
നി��െട രജി�ർ െച� െമാൈബൽ ന�റിൽ നി�് 5676791 േല�് BLOCK XXXX 

എ�് എസ്എംഎസ് െച�ക. (XXXX = നി��െട കാർഡ് ന�റിെ� അവസാന 4 
അ��ൾ). നി�ൾ അഭ�ർ�ന നട�ി 5 മി��ി��ിൽ നി�ൾ�് ഒ� 
�ിരീകരണ എസ്എംഎസ് ലഭി��ിെ��ിൽ കാർഡ് േ�ാ�െച�െ��തായി 
പരിഗണി��ത്. നി��െട കാർഡ് െപെ��് േ�ാ� െച��തി�ം ��പേയാഗം 
ഒഴിവാ��തി�ം െഹൽപ് ൈലനിൽ വിളി�ക.

 നഷ് ടെ��ത്/േമാഷണം/അനധി�ത ഇടപാ�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ്
 �് ഈ സമർ�ിത െഹൽ�് ൈലൻ ന�റിൽ ബ�െ�ടാം -18605003000.

 നഷ് ടെ�� കാർഡ് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ് �് ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ 
ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ് – lostcard@sbicard.com

b) കാർഡ് ന�ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��് കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ നട�ിയ ഏെത�ി�ം ഇടപാ�ക�െട കാര��ിൽ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് ബാധ�തേയാ ഉ�രവാദിത�േമാ ഉ�ായിരി��ത�, 
കാർഡ് ഉടമ ഇതിന് പരി�ർ�മാ�ം ബാധ��നായിരി�ം. കാർഡ് ന�േമാ 
േമാഷണേമാ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി��േതാ� �െട കാർഡ് ഉടമ 
െ�ഡി�് കാർഡ്(കൾ) േമാ�ി�െ��ാൽ അത് േപാലീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ക�ം എഫ്
 ഐആർ സമർ�ി�ക�ം േവണം. കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ഒ� അധിക 
കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ആെര�ി�ം കാർേഡാ പിേ�ാ കര�മാ�ി 
��പേയാഗം െച�ാൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. 

c) ഉപേഭാ� പരിര�- അനധി�ത ഇലേ�ാണിക് ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കളിൽ 
ഉപേഭാ�ാ��െട ബാധ�ത പരിമിതിെ���ൽ സംബ�ി� 2017 �ൈല 06-െല 
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��(ആർബിഐ) ഉ�രവ് �കാരം, അനധി�ത െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ�� ഉപേഭാ� പരിര� ഉറ�ാ��തിന് ഒ� നയം 
�പകൽപന െച�ി��്. "ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാര നയം" എ�തിന് കീഴിൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ ഇത് അപ് േഡ�്  െച�ി��്. 
ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� സമീപന�ിെല �താര�ത, ന�ായ��ത എ�ീ തത��െള 
അടി�ാനമാ�ി��താണ് ഈ നയം

d) കാർഡ് ഉടമ വ�നാപരമായി �വർ�ി�ി�െ��ിൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് 
ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. വിേവക�ർ�മായ �� നൽകാെതയാണ് കാർഡ് ഉടമ 
�വർ�ി��െത�ിൽ, സംഭവി� എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ�് 
ബാധ�ത��ാേയ�ം. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ വ��മാ�ിയി�� �ര�ാ 
മാനദ��ൾ പി�ടരാൻ കാർഡ് ഉടമ പരാജയെ��ാൽ ഇത് ബാധകമാേയ�ാം. 

e) കാർഡ് ഉടമേയാേടാ ഏെത�ി�ം അധിക കാർഡ് ഉടമേയാേടാ അേന�ഷി�ാെത തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, ഒ� കാർഡിെ�േയാ പി�ിെ�േയാ ന�ം, േമാഷണം, 

��പേയാഗം എ�ിവെയ �റി�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ �സ�െമ�് ക��� 
ഏെതാ� വിവര�ം േപാലീസിേനാ മ�് �സ� അധികാരികൾേ�ാ നൽകിേയ�ാം.  

f) നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെല െമാൈബൽ ന�ർ ഉൾെ�െട�� 
ബ�െ�ടാ�� വിവര�ളിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ സി��ിെല നി��െട 
�തിയ�ം ����മായ ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ളിൽ �ചി�ി�ിരി�ണം. 
നി��െട െമാൈബൽ ന�ർ അട��� നിലവിെല ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ 
ഞ��െട േരഖകളിൽ അപ് േഡ�് െച�ണെമ�് �പാർശ െച��.

g) ''എസ്ബിഐ കാർഡ്  ചില കാർ�കളിൽ േകാം�ിെമ�റി ന�െ��/േമാ�ി�െ�� 
കാർഡ് ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് 
ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�േഡാ അെ��ിൽ കാലാകാല�ളിൽ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  തീ�മാനി�� ഏെത�ി�ം ഇൻ�റൻസ് ക�നിേയാ ആകാം പറയെ�� 
ഇൻ�റൻസ് നൽ��ത്. ഇ�ാര��ി�� ഏത് െ�യിം തീർ�ാ�ലി�ം 
ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ഉ�രവാദിയായിരി�ം, 
െ�യിം തീർ�ാ�ൽ കാരണമായി ഉയർ� ഒ� തർ��ി�ം എസ്ബിഐ കാർഡ്
 ഉ�രവാദിേയ ആയിരി�ി�. ഇൻ�റൻസ് നിബ�നക�ം വ�വ�ക�മായി 
ബ�െ�� ��തൽ വിവര�ൾ�് െവൽകം കി�ിെല േ�ാഷർ പരിേശാധി�ാേനാ 
www.sbicard.com റഫർ െച�ാേനാ നിർേദശി��.''

(h) ചില െ�ഡി�് കാർ�കളിൽ എസ്ബിഐ കാർഡ് േകാം�ിെമന് ററി എയർ ആ�ിഡന് റ് 
/ വ��ിഗത അപകട ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ��ത ഇൻ�റൻസ് 
ഒ� ��ാം ക�ി ഇൻ�റൻസ് ക�നിയാണ് നൽ��ത്. ഇ�മായി ബ�െ�� ഏത് 
െ�യിം െസ�ിൽെമന് റി��� ഉ�രവാദി���ം ��ത ക�ി�ാണ്. െ�യിം 
െസ�ിൽെമന് റ് �ലം ഉ�ാ�� ഒ� തർ��ൾ�ം എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ഉ�രവാദിയായിരി�ി�. എസ്ബിഐ കാർഡിന്, ഇൻ�റൻസ് ഇഷ� െച�� 
ക�ിെയ �ൻ��ി അറിയി�് നൽകാെത മാ�ാ��താണ്.

 ഇേ�ാ�� ഇൻ�റൻസ് ക�നി: ഒറിെയൻ്റൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ്.
7. െവളിെ���ൽ
 ഇ��ൻ ധനകാര� വ�വ��െട �വർ�ന�മത�ം �ിരത�ം 

െമ�െ����തിനാ�� ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിെ��ം റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് 
ഇ���െട�ം (ആർബിഐ) ഒ� സംരംഭമാണ് െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി. 
ബാ�ക�ം ധനകാര� �ാപന��ം ത�ിൽ വിവര�ൾ ൈകമാ��തിന് 
ഫല�ദമായ ഒ� സംവിധാനം �ദാനം െച�ാ�ം അ�വഴി വിവിധ �ാപന�ളിൽ 
നി�് മിക� െ�ഡി�് വ�വ�കൾ േനടാൻ കാർഡ് ഉടമകെള �ാ�രാ�ാ��� 
റിസർവ് ബാ�ിെ� �മ��െട ഭാഗമായാണിത്.

 ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് (ആർബിഐയിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് 
രജിസ് േ�ഷൻ േനടിയി��ത്) കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��. 

 കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� േരഖക�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 45-60 ദിവസ�ൾ��ിൽ ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻേഫാർേമഷൻ ക�നി�് നൽ�ം.

 ഒ� തർ���ായാൽ കാർഡ് ഉടമെയ �ടി�ിക�ാരനായി റിേ�ാർ�് െച��തി� 
��് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടികളിൽ ഉചിതമായ േഭദഗതികൾ 
വ��ം. എ�ി��ാ�ം ഇ�രം െവളിെ���ൽ/വിവരം �സി�െ���ൽ 
ഇ�െന ഉയർ�വ� തർ��ൾ അേന�ഷി�ാ�ം തീർ�ാ�ാ�ം ലഭി�� 
സമയെ� ആ�യി�ിരി�െമ��ം ��ിേ��താണ്. 

 കാർഡ് അ�ൗ�ക�െട ശരിയായ �വർ�നം, �ിരീകരണം, മ� അഡ്മിനിസ്
 േ��ീവ് േസവന�ൾ എ�ിവ�ായി ധനകാര� �ാപനം, െതാഴി�ടമ, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�മായി കരാറിേലർെ��ിരി�� ��ാം ക�ികൾ 
എ�ിവർ�് േപയ് െമ�ിെല വീ� ഉൾെ�െട�� കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��.

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� അെ��ിൽ അതിെ� ��് ക�നികൾ, സബ്
 സിഡിയറികൾ, അഫിലിേയ�കൾ �ടാെത/അെ��ിൽ അേസാസിേയ�കൾ 
എ�ിവ�െട വിവിധ ഉൽ����ം േസവന��ം വിപണനം െച��തി�ം വാ�ാനം 
െച��തി�മായി എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ഏെത�ി�ം േപര�്, സബ്
 സിഡിയറി, അഫിലിേയ�്  അെ��ിൽ അേസാസിേയ�് എ�ിവ�മാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിേ��ാം.

 എസ്ബിഐ കാർഡിെ� ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്.

�ധാന െറ�േല�റി വിവര�ൾ  
- ഇ��യി�ം വിേദശ�ം ഉപേയാഗി��തിന് കാർഡ് സാ�വാണ്. എ�ി��ാ�ം, 

േന�ാളി�ം ��ാനി�ം വിേദശ കറൻസി ഇടപാ�കൾ നട��തിന് ഇത് 
സാ�ത��ത�.

- ഇ���് �റ�് ഇടപാട് നട��തി�� കാർഡിെ� ഉപേയാഗം ആർബിഐ�െട 
എക് സ് േച�് കൺേ�ാൾ െറ�േലഷൻ�ം േഫാറിൻ എക് സ് േച�് മാേനജ് െമ�് 
ആ�്, 1999-ഉം ഉൾെ�െട�� ബാധകമായ നിയമ�ൾ �്അ��തമായിരി�ണം. 
ഇ�ർെന�്േ�ഡിംഗ് േപാർ��കളി�െട�� വിേദശനാണ� വ�ാപാരം അ�വദനീയമ�.  
എെ��ി�ം ലംഘന�ൾ ഉ�ാ�കേയാ ഇവ പാലി��തിൽ പരാജയെ��കേയാ 

െച�ാൽ, ശി�ാനടപടികൾ�് നി�ൾ വിേധയരാകാം. നി��െട വിേദശ വിനിമയ 
അർഹതെയ സംബ�ി�് നി��െട അംഗീ�ത ഡീല�മായി (എഡി) ബ�െ��ക.

- െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് എെ��ി�ം െ�ഡി�് ബാലൻസ് 
ഉെ��ിൽ, ഈ െ�ഡി�് ബാലൻസ് നി�ൾ�് തിരി� തരാൻ എസ്ബിഐ കാർഡിന്
  അവകാശ��്.

- വിേദശ �ാപന�ളിൽ നിേ�പം നട�കേയാ വിേദശ �ാപന�ൾ 
�ാപി�കേയാ േപാ�� �ലധന അ�ൗ�് ഇടപാ�കൾ�ായി പണമട�ാൻ/േപയ്
 െമ�കൾ നട�ാൻ ദയവായി െ�ഡി�് കാർ�കൾ ഉപേയാഗി��ത്. കാരണം, 
റിസർവ് ബാ�ിെ� മാ�ർ നിർേദശം - വിേദശെ� സം�� 
സംരംഭ�ിെല/�ർ�മാ�ം ഉടമ�തയി�� സബ് സിഡിയറിെല താമസ�ാ�െട 
േനരി�� നിേ�പം എ�തി� കീഴിൽ ഇ�രം ധനനിേ�പ മാർഗം അ�വദനീയമ�.

- ആർബിഐ മാ�ർ സർ�ലർ-താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� 
പലവക പണമട��കൾ സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ അ�സരി�്, േലാ�റി 
ടി��കൾ, ബഹിഷ് �ത/നിേരാധിത മാസികകൾ, �ട�ിയ നിേരാധിത ഇന�ൾ 
വാ��തി�ം �താ��ളിൽ പെ���ൽ, േകാൾ-ബാ�് േസവന�ൾ�് 
പണമട�ൽ േപാെല��വ�ം െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��ത് 
നിേരാധി�ിരി��. കാരണം അ�രം ഇന�ൾ�ായി/�വർ�ന�ൾ�ായി 
വിേദശനാണ�ം പിൻവലി��ത് അ�വദനീയമ�. ��തൽ വിവര�ൾ�ായി 
താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� പലവക പണമട��കൾ 
സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ പരിേശാധി�ക.



 എസ്എംഎ�െട �ാസിഫിേ�ഷൻ സംബ�ി� ഉദാഹരണം:
 ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, �ടാെത ഈ തീയതി�് ��് 'അടേ�� �റ� �ക 
('എംഎഡി') ലഭി�ി�മിെ��ിൽ, അവസാന തീയതി�് േശഷം, അ�ൗ�ിെന എസ്എംഎ – 0 
ആയി പരാമർശി�ം.
പിഡിഡിയിൽ നി�് 30 ദിവസ�ിന�റം അതായത് 2021 ഏ�ിൽ 30-ന് അ�റം 
അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ-1 ആയി ടാഗ് 
െച�െ��ം.
സമാനമായി, പിഡിഡിയിൽ നി�് 60 ദിവസ�ിന�റം, അതായത് 2021 െമയ് 30-ന് 
അ�റം, അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ - 2 
ആയി ടാഗ് െച�െ��ം.

• നി�ിയ ആ�ി ('എൻപിഎ'):
 േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി���േപാെല അടേ�� മിനിമം �ക, േ��് െമ�ിൽ 

�ചി�ി�ിരി�� പിഡിഡിയിൽ നി�് െതാ�റ് (90) ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�മായി 
അട�ിെ��ിൽ, ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് നിഷ് �ിയ അസ�് ('എൻപിഎ') ആയി 
പരിഗണി�ം.
�ടാെത, ഒ� െസ�ിൽെമ�് അെ��ിൽ �നർ�പീകരണ �മീകരണം 
�േയാജനെ���ിയി�� ഏെതാ� അ�ൗ�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം. പലിശ 
�ടി�ിക�ം �ത�ം ��വനായി അടയ് ���വെര ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി 
തരംതിരി�ത് �ട�ം. െസ�ിൽെമ�ം �നർ�പീകരി� അ�ൗ�ക�ം ഒ� 
നവീകരണ�ിന് േയാഗ�മ�. അവസാനമായി, ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് 
എസ്ബിഐ കാർഡിെല എൻപിഎ എ�് ടാഗ് െച� ഒ� െ�ഡി�് കാർെഡ�ി�ം 
ഉെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെ� എ�ാ കാർ�ക�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം.

  ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി തരംതിരി��തി�� ഉദാഹരണം:
  ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി�� �കാര�� അടേ�� 
�റ� �ക പിഡിഡിയിൽ നി�് 90 ദിവസ�ി��ിൽ അതായത് 2021 �ൺ 
29-��ിൽ ഉപേഭാ�ാവ് �ർ�മാ�ം അട�ി�മിെ��ിൽ, വായ്പ നൽ��വർ 
െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി കണ�ാ�ം.

l)  േടൺ എറൗ�് ൈടം (TAT) ഏകീകരി��ം അംഗീ�ത േപയ് െമന് റ് സംവിധാന�ൾ 
�േഖന�� പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ�� ഉപേഭാ� ന�പരിഹാര�ം സംബ�ി� 
2019 െസ�ംബർ 20-െല RBI സർ�ലർ അ�സരി�്, പരാജയെ�� ഇടപാട് കാരണം 

എ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�ിെ��ിൽ േ��് െമ�ിെല 
��വൻ ഉ�ട��ം ശരിയാെണ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇത് അംഗീകരി�താെണ�ം 
കണ�ാ��താണ്. ഇ�രം വിവരം ലഭി�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
താൽ�ാലികമായി ചാർജ് പിൻവലി�ാം. �ടർ�� അേന�ഷണ�ൾ 
�ർ�ിയായതി� േശഷം ഇത് കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിെല ബാധ�തയാെണ�ിൽ 
�ടർ�� േ��് െമ�ിൽ ചാർജ് �നഃ�ാപി�െ��ം. 

h)  ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാരം: േമൽനടപടി�� എ�ാ പരാതിക�ം േനാഡൽ 
ഓഫീസർ, പിഒ ബാഗ് 28 - ജിപിഒ, ന� ഡൽഹി -110001 എ� വിലാസ�ിേലാ 
nodalofficer@sbicard.com എ� ഇെമയിൽ വിലാസ�ിേലാ അയ�ക

i)   ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ: എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 02 02
 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി 

േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക)  
 അെ��ിൽ: 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 എസ്ബിഐ െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡിന്: ഇ��യിൽ എവിെട നി�ം എസ്ബിഐ 

െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡ് െഹൽപ് ൈല�മായി ബ�െ��ക 
 എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 12 12 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ 

നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക) 
ബിഎസ്എൻഎൽ/എംടിഎൻഎൽ-ൽ നി�്: 1800 180 1295 /1860 500 1295

 കറസ് േപാ�ൻസ്: തപാൽ വഴി, ദി മാേനജർ -ക�മർ സർവീസസ്, എസ്ബിഐ 
കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, ഡിഎൽഎഫ് ഇൻഫിനി�ി ടേവർസ്, 
ടവർ സി, 12 ആം നില, േ�ാ�് 2, ബിൽഡിംഗ് 3, ഡിഎൽഎഫ് ൈസബർ സി�ി ���ാം 
- 122002 (ഹരിയാന) ഇ�� www.sbicard.com എ�തിേലേ�ാ പിഓ ബാഗ് 28- ജിപിഒ, 
ന� ഡൽഹി-110001 

 ഇമെയിൽ വഴി customercare@sbicard.com എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക
 െത�ായ വിൽ�ന�ം ശല�െ����മായി ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് ഉടമ�് 

ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താം – salesgrievance@sbicard.com
 കാർഡ് ഉടമ�് ഞ��െട െമാൈബൽ ആ�് / െവബ് ൈസ�് വഴി ഏ� 
 തർ��ം/അനധി�ത ഇടപാ�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴി�ം. അതെ��ിൽ, കാർഡ് 

ഉടമ�് തർ�ം/അനധി�ത ഇടപാട് സംബ�ി�് chargeback@sbicard.com എ� 
സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ്.

 െത�ായ വിൽ�ന�മാേയാ ശല�െ����മാേയാ ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ഈ സമർ�ിത െഹൽൈ��നിൽ ഞ�െള വിളി�ാം: 080-39356050

എസ് ബി ഐ കാർഡ് സ്  - ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം

1. *ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം
A. വാർഷിക ഫീ�ക�ം ���ൽ ഫീ�ക�ം
 എസ് ബി ഐ െ�ഡി�്  കാർഡിൽ (എസ് ബി ഐ കാർഡ്) വാർഷിക ഫീസ്, ���ൽ 

ഫീസ് എ�ിവ ബാധകമാണ്. വാർഷിക ഫീസ് 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം 
ബാധകമായ നി�തിക�ം ഉൾെ��� ഒ��വണെ� ചാർജാണ്. ���ൽ ഫീസ് 
എ�ാ വർഷ�ം ഈടാ��. 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം ബാധകമായ 
നി�തിക�മാണ് അതിൽ ഉൾെ��ിരി��ത്. ഈ ഫീ�കൾ ഓേരാ കാർഡ് ഉടമ�ം 
ഓേരാ വിധം കാർഡി�ം വ�ത��മായി�േ��ാം. ഇവ െ�ഡി�്  കാർഡിനായി 
അേപ�ി�� സമയ�് കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി��ത് അ�സരി�ായിരി�ം. 
ബാധകമായ� �കാര�� ഈ നിര�കൾ കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് 
േനരി�് ഈടാ�ം, ഈടാ�� മാസെ� കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ അത് ബി�ി�ക�ം 
െച�ം. �ാഥമിക കാർഡ് ഉടമ�് നൽകിയ അധിക കാർ�കൾ�് െവേ�െറ ഫീ�കൾ 
ഉ�ാകാം.

B. �ൻ�ർ പണ�ിെ� ഫീ�കൾ
 അടിയ�ര ഘ��ിൽ േദശീയ/അ�ാരാ� എടിഎ�കളിൽ നി�് പണം എ��ാൻ 

കാർഡ് ഉടമകൾ�് കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. അ�െന ഉ� പണം 
പിൻവലി��കൾ�് ഒ� ഇടപാട് ഫീസ് ഈടാ��താണ്. അത് അ�� േ��്
 െമ�ിൽ കാർഡ് ഉടമ�് ബി�െച�ക�ം െച�ം. േദശീയ എടിഎം ഇടപാ�കൾ�് 2.5% 
അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) അ�ാരാ� എടിഎം 
ഇടപാ�കൾ�് 2.5% അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) ഇടപാ� 
ഫീസ് ആയി ഈടാ��താണ്. ഇടപാ� ഫീസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�്
 സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ (��് അറിയെ��ി��ത് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്സ് ആൻഡ് േപയ്െമന് റ് സർവീസസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്) 
വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയമാണ്. �ൻ�റായി എ��� എ�ാ 
പണമിടപാ�കൾ�ം പണം പിൻവലി� തീയതി �തൽ അവ �ർ�മായി തിരി�ട�� 
തീയതി വേര�ം റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് ചാർ�ി� ത�ല�മായ ധനകാര� ചാർജ്
  (ചാർ�ക�െട െഷഡ�ൾ പരിേശാധി�ക) ഉ�ായിരി��താണ്.  

C. ക�ാഷ് േപയ് െമ�് ഫീ�കൾ
 കാർഡ് ഉടമകൾ�് തിരെ��� േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (എസ് ബി ഐ) 

ശാഖകളിൽ േപ-ഇൻ �ി�ിൽ അവ�െട  െ�ഡി�് കാർഡ് ന��ം �ക�ം 
േരഖെ���ി അത് �ാ�് കൗ�റിൽ നിേ�പി�െകാ�് അവ�െട എസ് ബിഐ 
െ�ഡി�് കാർഡ് �ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ഒ� തൽ�ണ േപയ് െമ�് അക്
 േനാളജ് െമ�് രസീത് കാർഡ് ഉടമ�് നൽ�ം. ഈ സൗകര�ം േസവന നിര�ായ ₹250 
+ ബാധകമായ നി�തികൾ�് ലഭ�മാണ്. െകവിബി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
ക�ർ ൈവശ� ബാ�ിെ� (െകവിബി) തിരെ��� ശാഖകളി�ം െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ക�ർ ൈവശ� ബാ�് (െകവിബി) ശാഖകളിൽ നട�� 
പണമിടപാ�കൾ�് നിര�കെളാ�ം ബാധകമ�.

D. ചാർ�കൾ
i. കാർഡ് ഉടമകൾ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നൽ�� നിർ�ി� 

േസവന�ൾ�ായി അെ��ിൽ തെ� കാർഡ് അ�ൗ�മായി ബ�െ��് കാർഡ് 
ഉടമ വ��� വീ�കൾ�ായി കാർഡ് ഉടമകൾ കാലാകാല�ളിൽ 
ബാധകമാേയ�ാ�� ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം നൽേക�താണ് 

ii കാർഡ് ഉടമകെള അറിയി�െകാ�്, കാലാകാല�ളിൽ ഏെത�ി�ം ചാർ�കേളാ 
ഫീ�കേളാ മാ��തിേനാ അെ��ിൽ ഉചിതെമ�് േതാ�� ഏെത�ി�ം �തിയ 

ചാർ�കേളാ ഫീ�കേളാ അവതരി�ി��തിേനാ ഉ�അവകാശം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിലനിർ��.

E. പലിശ രഹിത േ�സ് കാലാവധി
 വ�ാപാരി സമർ�ി�� െ�യി�കൾ�് വിേധയമായി പലിശരഹിത െ�ഡി�് 

കാലയളവ് 20 �തൽ 50 ദിവസം വെരയാകാം. എ�ി��ാ�ം, കഴി� മാസെ� 
ബാലൻസ് �ർ�മായി �ിയർ െച�ി�ിെ��ിൽ, അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ ഏെത�ി�ം 
എടിഎ�ിൽ നി�് പണം എ��ി�െ��ിൽ ഇത് ബാധകമ�.

F.  ധനകാര� ചാർ�കൾ 
 കാർഡ് ഉടമ തെ� ബാലൻസ് �ർ�മായി അടേ��തിെ��് തീ�മാനി�ാൽ, 

ഇടപാ� തീയതി �തൽ വീ�ാ� ഇഎംഐ തവണക�ൾെ�െട എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, 
കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ പണ�ി�ം അവ തിരി�ട��� വെര മാസാ� 
പലിശ നിര�ിൽ ധനകാര� ചാർ�കൾ അടേ��ിവ�ം. 

  േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടയ് േ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ് െമ�ം േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ് െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

  ധനകാര� ചാർ�ക�െട നിലവിെല നിര�് ഇടപാ� തീയതി �തൽ �തിമാസം 3.50% 
[�തിവർഷം 42%] വെരയാണ്, ഇത് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് 
ലിമി�ഡ് (എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ) െ� വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ി� 
വിേധയ�മാണ്. ധനകാര� ചാർ�കൾ, അടയ് േ��താെണ�ിൽ, ബാധകമായ 
നി�തികൾ�് വിേധയമാണ്, കാർഡിെല �ടി�ിക �ർ�മായി അട���വെര 
കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് അത് െഡബി�് െച�െ��ം. കാർഡ് ഉടമ 
ബാലൻസ് േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ാതിരി�ാൻ 
തീ�മാനി�ാൽ എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, �െട കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ 
പണ�ി�ം അടയ് േ�� ധനകാര� ചാർ�ിെ� �റ� �ക ബാധകമായ 
നി�തികൾ �ടാെത 25 �പയായിരി�ം.

a.  �ൻ�ർ പണ�ിേ��� ധനകാര� ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തൽ പണമട�ൽ 
�ർ�മായി െച���വെര ബാധകമാണ്.

 ഉദാഹരണം 1 - കാർഡ് േ��് െമ�്  തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 15-ന് 
 2019 �ൺ 16 �ം 2019 �ൈല 15 �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാട്
1.  5000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ - 2019 �ൺ 20 ന്
2.  7000 �പ�െട പണം പിൻവലി�ൽ - 2019 �ൈല 10 ന്
 2019 �ൺ 15 െല േ��് െമ�ിൽ നി�് ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� ക��ക, 

എ�ിൽ ഇടപാ�ക�െട 12,000 �പ�ം 7,000 �പ ക�ാഷ് പിൻവലി�ലിന് ബാധകമായ 
നിര�ി�� 5 ദിവസെ� ധനകാര� ചാർ�ക�ം കാണി�� �ൈല 15 െല േ��്
 െമ�് കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ആഗ�് 5 അഥവാ േ��് െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക അടയ് േ����്. നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക�� ഏെതാ� േപയ് െമന് �ം, ആദ�ം നി��െട �ടി�ിക�� മിനിമം �ക 
{െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീ�ം ചാർ�ക�ം + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}, പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) എ� �മ�ിലായിരി�ം �ിയർ െച�ക എ�ത് ദയവായി ��ി�ക.  
പലിശ രഹിത �ടി�ിക ചി�റ ബാലൻസിന് െറ േകസിൽ ഒഴിെക, ഇതിൽ ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തലാണ് ഈടാ�ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ��െ� 
േ��് െമ�് തീയതി�തൽ ഈടാ�ം.

 േ��് െമ�് �ടി�ികയിൽ ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��് െമ�ിൽ 
നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം വരാതിരി�ക�ം േ��് െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് 
�ടി�ിക േപയ് െമന് റിന് െറ അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം 
െച�ാൽ, ഇ�രം ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്  2019 
 ജ�വരി 3 �ം 2019 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
1.  2019 ജ�വരി 5 ന് 10,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2.  2019 ജ�വരി 15 ന് 30,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ��കൾ
 2019 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 40,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. േ��്െമ�് �ടി�ികയിൽ 
ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��്െമ�ിൽ നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം 
വരാതിരി�ക�ം േ��്െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് �ടി�ിക േപയ്െമന് റിന് െറ 
അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം െച�ാൽ, ഇ�രം 
ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 എ�ാ മാസ�ം മിനിമം േപയ് െമ�് മാ�ം നട�ിയാൽ തിരി�ട� വർഷ�േളാളം 
നീ�നിൽ�ം, തത്ഫലമായി നി��െട �ടി�ിക ബാലൻസിന്  പലിശ 
അട�െകാ�ിരി�ക�ം െചേ��ിവ�ം.  ഉദാഹരണ�ിന്, 5,000 �പ�െട 
ഇടപാടിന് മിനിമം മാസാ� �ടി�ിക �ക (ഓേരാ മാസ�ം 200 �പ മിനിമം 
�കയായി�്) അട�ാൽ, െമാ�ം �ടി�ിക ��വനായി അട�തീരാൻ 44 മാസം വെര 
എ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 2-ന്
 2019 മാർ�് 3 �ം 2019 ഏ�ിൽ 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  2019 മാർ�് 5 ന് 500 �പ�െട വാർഷിക ഫീസ്
(2)  2019 മാർ�് 5 ന് 90 �പ�െട ബാധകമായ നി�തികൾ
(3)  2019 മാർ�് 15 ന് 6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2019 മാർ�് 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��് 

ക��ക, 6,590 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ഏ�ിൽ 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ഏ�ിൽ 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ മിനിമം അടയ് േ�� �ക 415 �പ, (െമാ�ം �ടി�ിക�െട 5%) + 
ബാധകമായ നി�തിക�ം 2019 ഏ�ിൽ 22 ന് അട��െവ�് ക��ക, െതാ��� 
ദശാംശ�ിേല�് കണ�ാ�ം, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. 

 ഫല�ദമായ നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആയി കണ�ാ�ക, ധനകാര� ചാർജ് 
കണ���ൽ ഇനി�റ�� രീതിയിൽ ആയിരി�ം:

 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 �പ
 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 90 �പ�െട ബാധകമായ 

നി�തിയിൽ: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 �പ
 38 ദിവസേ��� (മാർ�് 15 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 6000 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:  
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 �പ
 11 ദിവസേ��� (ഏ�ിൽ 22 �തൽ െമയ് 2 വെര) 6,175 �പ�െട ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 �പ
 ചാർ� െച� െമാ�ം പലിശ: 373.10 �പ
 2019 ഏ�ിൽ 3 �തൽ 2019 െമയ് 2 വെര കാർഡ് ഉടമ ഒ� ഇടപാ�ം നട��ിെ��് 

ക��ക, �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം 
ചാർ�ക�ം, ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം െമയ് 2 തീയതിയിെല േ��്
 െമ�ിൽ െമാ�ം �ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം. 

 േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടേ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടേ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ്െമന് �ം േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ്െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

 ഉദാഹരണം 4: കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2018 ഡിസംബർ 3-�ം 2019 ജ�വരി 2-�ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  2018 ഡിസംബർ 15 ന് 500 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2)  2018 ഡിസംബർ 20 ന് 600 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2018 ഡിസംബർ 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇ� എ� 

ക��ക, 1100 �പയെട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ജ�വരി 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം, െമാ�ം അടയ് േ�� �ക 1100 �പ. കാർഡ് ഉടമ 2019 ജ�വരി 22 
അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക 
�തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. 

 2019 ജ�വരി 22 ന് കാർഡ് ഉടമ 500 �പ�െട ഭാഗിക േപയ് െമ�് മാ�േമ 
നട��� എ� ക��ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. ഫല�ദമായ 
നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആെണ�് കണ�ാ�ി ധനകാര� ചാർജ് കണ���ൽ 
ഇ�റ�� �കാരമായിരി�ം 

 38 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 15 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 �പ
 33 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 20 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 �പ
 12 ദിവസേ��� (ജ�വരി 22 �തൽ െഫ�വരി 2 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ=52.93 �പ
 2019 െഫ�വരി 3-�ം 2019 മാർ�് 2- �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  652.93 �പ�െട ആരംഭ ബാലൻസ്-2019 െഫ�വരി 3-ന്
2)  1000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ-2019 െഫ�വരി 5-ന്
3)  3000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ- 2019 െഫ�വരി 15-ന് 
 2019 െഫ�വരി 2 െല േ��്െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് 652.93 �പ 

ആെണ�് ക��ക, കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ 
നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ ��വൻ േപയ് െമ�ം െഫ�വരി 15 ഓെട, അഥവാ േപയ് െമ�് െചേ�� 
അവസാന തീയതി��ിൽ െചയ് െത� ക��ക. 3.50% ഫല�ദമായ നിര�ായി 
കണ�ാ�ി, ധനകാര� ചാർജ് കണ����കൾ ഇനി�റ�� �കാരമായിരി�ം:

 12 ദിവസേ��് (െഫ�വരി 3 �തൽ െഫ�വരി 15 വെര) 652.93 ബാലസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ= 9.02 �പ
 �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം, 

ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം മാർ�് 2 തീയതിയിെല േ��്െമ�ിൽ െമാ�ം 
�ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം.

G. ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർ�കൾ
• േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക �ക�് ചാർ�ി�
• 500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 400 �പ
• 1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 750 �പ
• 10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 950 �പ
• 25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 1,100 �പ
• 50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ
 �ടർ�യായി ര�് ൈസ�ി�കളിൽ, അവസാന തീയതി��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക 

�ക (എംഎഡി) അട�ാതി��ാൽ ഒ� ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി  100 
�പ അധികം ഈടാ�ം.

 എംഎഡി �ിയറാ��ത് വെര ഓേരാ േപയ് െമന് റ് ൈസ�ിളി�ം ഈ ചാർജ് 
ഈടാ��ത് �ട�ം.

 ഉദാഹരണം 1- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി- എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2016 ജ�വരി 3 �ം 2016 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  5,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ- 2016 ജ�വരി 5 ന്
(2)  5,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ - 2016 ജ�വരി 15 ന്
 2016 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 10,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 
കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 
 2016 െഫ�വരി 22 നകം കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� മിനിമം �കേയാ അതിൽ 

��തേലാ േപയ് െമ�് െച��ിെ��ിൽ, 750 �പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 
10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� േപയ് െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് േ��്െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2 ന്. 2016 െഫ�വരി 3 
�ം 2016 മാർ�് 2 �ം നട� ഇടപാട്

1.  2000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൾ - 2016 െഫ�വരി 8 ന്
2.  2500 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ 2016 െഫ�വരി 19 ന് 
 2016 െഫ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 4500 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� മാർ�് 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 മാർ�് 22 അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 2016 മാർ�് 22 നകം കാർഡ് ഉടമ ഒ� േപയ്െമന് �ം നട�ിയി�ിെ��ിൽ, 750 
�പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� 
േപയ്െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് െസപ് �ംബർ 3-�ം ഒക് േടാബർ 2-�ം ഇടയിൽ
(1)  9400 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - െസപ്�ംബർ 5-ന്
 െസപ് �ംബർ 2-െല േ��് െമന് റിൽ നി�് �ൻകാല ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��ിൽ, 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� ഒക് േടാബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 9400 �പ െമാ�ം 
�ടി�ികയായി കാണി�ം. കാർഡ് ഉടമ ഈ �ടി�ിക�ായി ഒേ�ാബർ 22-ഓെട, 
അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം 
അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. 
കാർഡ് ഉടമ 9400 �പ�െട �ടി�ിക ഒക് േടാബർ 22-േനാ അതിന് �േ�ാ ��വനാ�ം 
അട��.

 ഇടപാട് നട�ത് ഒക് േടാബർ 3-�ം നവംബർ 2-�ം ഇടയിൽ 
(1)  5000 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 5-ന്
(2)  5000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� നവംബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 10,000 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് ��െ� ൈസ�ിളിൽ നട�ിയ 
ഇടപാടിന് വ�ാപാരിയിൽ നി�� 9400 �പ�െട ഒ� റീഫ�് നവംബർ 10-ന് 
ലഭി��. ഈ റീഫ�് �ക െമാ�ം �ടി�ിക �കയിൽ വകയി��ം. കാർഡ് ഉടമ 
�ടി�ിക�ായി നവംബർ 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. റീഫ�ിൽ നി�് ലഭി�� െ�ഡി�് �ക മിനിമം 
�ടി�ിക �കേയ�ാൾ ��തലായതിനാൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് താമസി�� േപയ്

 െമന് റ് ചാർജ് ഈടാ�ി�.
 ഉദാഹരണം 4- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് ജ�വരി 3-�ം െഫ�വരി 2-�ം ഇട�് 
(1)    4500 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ജ�വരി 5-ന്
(2)   6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ജ�വരി 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� െഫ�വരി 2-െല േ��് െമന് റ് 10,500 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ ൈസ�ിളിൽ ഈടാ�ിയ േപയ് െമന് റ് 
ഡിേസാണർ ഫീസിന് െഫ�വരി 10-ന് 500 �പ�െട ഒ� റീഫ�് ലഭി��. കാർഡ് 
ഉടമ �ടി�ിക�ായി െഫ�വരി 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. എസ് ബി ഐ കാർഡ് �ട�ിെവ� റിേവഴ് സലിൽ 
നി�് ഉളവാ�� െ�ഡി�് �ക, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�. കാർഡ് 
ഉടമ െഫ�വരി 22-േനാ അതി� �േ�ാ മിനിമം �ടി�ിക �കേയാ അതിലധികേമാ 
അട�ിെ��ിൽ, താമസി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി 950 �പ ഈടാ�ം. (10,000 
�പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര 950 �പ). 

H. ഓവർ ലിമി�് ഫീ�കൾ
 ഒ� േസവനസ��താ �ചനയായി, ഇേ�ണൽ േപാളിസി, ഇടപാ�മായി ബ�െ�� 

േയാഗ�ത, ഉപേഭാ� െ�ാൈഫൽ, ഉപേഭാ� സ�തം എ�ിവ�് വിേധയമായി, 
ഓവർലിമി�് ഇടപാ�കൾ�്  എസ്ബിഐ കാർഡ് അംഗീകാരം നൽകിേയ�ാം. 
�ടി�ിക�� �ക െ�ഡി�് പരിധി കവി��െവ�ിൽ, െ�ഡി�് പരിധി കവി�� 
ആദ� ഇടപാട് �ക�െട 2.5% അെ��ിൽ 600 �പ, ഇവയിൽ ഏതാേണാ ഉയർ�ത്, 
അത് ഈടാ��താണ്. എസ്ബിഐ കാർഡ് �മ�� ഏെത�ി�ം ഫീ�കേളാ 
നിര�കേളാ പലിശേയാ കാരണം െ�ഡി�് പരിധി കവി�� സാഹചര��ി�ം ഈ 
ഫീസ് ബാധകമായിരി�ം. ഓേരാ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�ം ഒ� തവണ മാ�േമ 
ഓവർലിമി�് ഫീസ് ഈടാ�. സ��ം െ�ഡി�് കാർഡിൽ ഓവർലിമി�് സൗകര�ം 
ഏർെ���ാൻ  കാർഡ് ഉടമ നൽ�� സ�തം, അേത അ�ൗ�ിന് കീഴി�� 
കാർഡ് ഉടമ�െട ൈകവശ�� എ�ാ െ�ഡി�് കാർ�കളി�ം �സ് �ത സൗകര�ം 
സ�യേമവ  ഏർെ���ം.

I. േപയ് െമ�് നിരസന ഫീ�കൾ
 ഒ� േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസിെ� കാര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് േപയ് െമ�് 

�ക�െട 2% േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസായി ഈടാ�ം, എ�ാൽ മിനിമം ചാർജ് 500 
�പയാണ് 

J. മ�് ചാർ�കൾ:
• കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ ഫീസ്: 100/- �പ - 250/- �പ (Aurum കാർഡിന് 1,500/- �പ) 
• െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്: 100 �പ 
• വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ്: 3.5% (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ 

കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് മാ�ം) 
 വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഇ��ൻ �പയിേല�് മാ��തി� ഉപേയാഗി�� വിനിമയ 

നിര�് തീ�മാനി��ത് വിസ/മാ�ർകാർഡാണ്, സാഹചര�മ�സരി�്, എസ്ബിഐ 
കാർ�മായി ഇടപാട് തീർ�ാ�ിയ തീയതിയിൽ-അത് ഇടപാട് നട�ിയ അേത തീയതി 
ആയിരി�ണെമ�ി�- അവർ നിയ�ി�� വിനിമയ നിര�ിെന 
അടി�ാനമാ�ിയായിരി�ം ഇത്. വിസ/മാ�ർകാർഡ് പ�ി�, ഇ��ൻ �പയാ�ി 
മാ�ിയ �കയിൽ വിേദശ കറൻസി ഇടപാ� ഫീസ് ബാധകമാ�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, 
ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

• ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി പരിവർ�ന മാർ�്അപ് ഫീസ്: 3.50% (എലീ�്¬ & 
ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
മാ�ം) (1,000 �പയിൽ ��തേലാ അതിന് �ല�േമാ ആയ ഇടപാ�കൾ�് മാ�ം) 
അ�ാരാ� �ല�് ഇ��ൻ കറൻസിയിൽ നട�ിയ, അെ��ിൽ ഇ��യിൽ 
�ിതിെച�� എ�ാൽ വിേദശ�് രജി�ർ െച� വ�ാപാരികളിൽ നട�ിയ എ�ാ 
ഇടപാ�ക�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് 
കറൻസി കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

•  റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് 99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

• എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�ക�െട�ം േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് : 199 �പ

K.  ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ:
 ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ ഓഫർ ഉപേഭാ�ാവിെന മ�് ബാ�് െ�ഡി�് കാർ�ക�െട 

�ടി�ിക എസ്ബിഐ െ�ഡി�് കാർഡിേല�് �ാൻസ്ഫർ െച�ാ�ം ഒ�മിേ�ാ 
ഇഎംഐകളാേയാ തിരി�ട�ാ�ം അ�വദി��
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2. *പരിധികൾ
 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ആ�രിക െ�ഡി�് മാനദ�ം 

അടി�ാനമാ�ിയാണ്  കാർഡ് ഉടമക�െട െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം 
നി�യി�ി��ത്  (ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം �ാഥമിക അ�ൗ�് ഉടമക�െട 
അേത പരിധി ആയിരി�ം). കാർഡ് െഡലിവറി സമയ�് ഈ പരിധികൾ കാർഡ് 
ഉടമെയ അറിയി��താണ്. െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം ഓേരാ േ��് െമ�ി�ം 
കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി�ം. സ് േ��് െമ�് �റെ��വി�ി� സമയ�് ലഭ�മായ െ�ഡി�് 
പരിധി (അതായത് ഉപേയാഗി�ാൻ ലഭ�മായ െ�ഡി�് പരിധി) േ��് െമ�ിെ� ഭാഗമായി 
നൽ��താണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച���ം ആ�രിക മാനദ��ൾ 
അടി�ാനമാ�ി കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�കേയാ �റ�കേയാ 
െച���മാണ്. െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ണെമ�് ആവശ��� െ�ഡി�് ഉടമകൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിേനാട് എ�തി ആവശ�െ��ക�ം വ�മാനം ��ാവി�� 
സാ��ിക േരഖകൾ നൽേക��മാണ്. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ തെ� 
�ർ�മായ വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�ം നൽകിയ �തിയ േരഖകൾ 
അടി�ാനമാ�ി�ം കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ിേയ�ാം.

3. *ബി�ിം�ം േ��് െമ�ം
a) ഈ കാലയളവിൽ കാർഡ് സജീവമാെണ�ിൽ, അവസാന േ��് െമ�ി� േശഷം 

കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച� േപയ് െമ�ക�ം കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച� ഇടപാ�ക�ം കാണി�� ഒ� �തിമാസ േ��്
 െമ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമ�് അയ�ം. 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ�കിൽ േരഖകളി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് 
കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഇടപാ�ക�െട ഒ� േ��് െമ�് അയ�കേയാ �ൻ��ി 
നി�യി� തീയതിയിൽ േരഖയി�� ഇെമയിൽ ഐഡിയിേല�് ഇെമയിൽ വഴി സ് േ��്
 െമ�് അയ�കേയാ െച�ം.  

b) െ�ഡി�് കാർഡ് സ് കാർഡ് ഉടമ�് ഒ� റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് സൗകര�ം നൽ��. 
സ് േ��് െമ�ിൽ �ി� െച� അടയ് േ�� മിനിമം �ക മാ�ം അട�ാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
തിരെ���ാം. േ��് െമ�ിൽ തെ� �ി� െച�ി�� അടയ് േ�� തീയതി�കം 
ഇ�രം േപയ് െമ�് നടേ���മാണ്. ബാലൻ�ടി�ിക �ടർ�� 

 േ��്െമന് �കളിേല�് �േ�ാ� െകാ�േപാകാ��താണ്. െമാ�ം അടയ് േ�� 
�കേയാ അടയ് േ�� മിനിമം �ക�്  �കളി�� �ക�െട എ� ഭാഗേമാ അട�ാൻ 
കാർഡ് ഉടമ�് തിരെ���ാ���മാണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധിയിൽ 
കവി� �ടി�ികേയാെടാ�ം, ��െ� േ��് െമ�കളിൽ അട�ാ� മിനിമം �ക 
കാർഡ് ഉടമ�െട നിലവിെല അടയ് േ�� മിനിമം �കയിേല�് േചർ�ം.

 െമാ�ം അടയ് േ�� �ക�െട 5 ശതമാനേമാ 200 �പേയാ ആയിരി�ം (ഏതാേണാ 
വ�ത്) അടയ് േ�� മിനിമം �ക, �ടാെത ബാധകമായ നി�തിക�ം ഇഎംഐ�ം 
(ഇഎംഐ ഉ� ഉൽ����െട കാര��ിൽ മാ�ം). ക�ാഷ് പരിധിേയാ െ�ഡി�് 
പരിധിേയാ അധികമായാൽ ഓവർ ലിമി�് (ഒവിഎൽ) �ക എംഎഡി (അടയ് േ�� 
മിനിമം �ക) യിൽ ഉൾെ����താണ്. പഴയ േ��് െമ�കളിെല ഏെത�ി�ം 
അട�ാ� മിനിമം �ക ഉെ��ിൽ അ�ം അടയ് േ�� മിനിമം �കയിൽ 
ഉൾെ����താണ്. 

c) കാർഡ് �ടി�ികയിേല�് നട�ിയ േപയ് െമ�കൾ ലഭി�തായി �ടർ�� േ��്
 െമ�കളിൽ കാണി��താണ്. ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് സംബ�ിേ�ാ 
നി�തിക�മായി ബ�െ��� മേ�െത�ി�ം കാര�ം സംബ�ിേ�ാ ഉ� എ� 
തർ��ം േ��് െമ�് �റെ��വി�� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ൾ�കം െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇഷ� െച�വെര അറിയി�ിരിേ��താണ്

d) കാർഡ് ഉടമ�െട കാർഡ് �ടി�ിക�് ലഭി�� േപയ് െമന് �കൾ വകയി���ത്, 
�ടി�ിക�� മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 
ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് 

അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ 
ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് 
എ� �മ�ിലാണ്. 

 ആവശ�മായ ജിഎസ്ടി കം�യിൻ�കൾ എ��ാൻ െ�ഡി�് ഇഷ� െച�വെര 
�ാ�മാ��തിന് �ത��ം കാേലാചിത�മായ വിവര�ൾ നൽകാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
ഉ�രവാദി���്, ഇത് െ�ഡി�് കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ നിർമി� സൈ�ക�െട 
ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് എ��ാൻ കാർഡ് ഉടമെയ �ാ�മാ�ം. കാർഡ് ഉടമ 
നൽ�� െത�ായ വിവരം �ലം അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ�െട ഭാഗ� നി�� 
ഏെത�ി�ം ���ികേളാ വീ�കേളാ �ലം കാർഡ് ഉടമ�് ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് 
ന�മാ�കേയാ അെ��ിൽ ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് ലഭി��തിന് കാലതാമസം 
വരികേയാ െച�ാൽ കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ ഉ�രവാദിയായിരി�ി�.

e) താെഴ െകാ�� ഏത് രീതിയി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ിേല�� േപയ് െമ�കൾ 
ആകാ��താണ്:

 www.sbicard.com േല�് േലാഗിൻ െച�ക�ം െന�് ബാ�ിങ് അെ��ിൽ നി��െട 
എസ്ബിഐ എടിഎം കം െഡബി�് കാർഡ് �േഖന േപയ്െമ�് നട�ാൻ േപയ് െന�് 
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി��തി�െട.

 േ��് െമ�ിെ� പിറകിൽ നൽകിയിരി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് െചേ�ാ 
�ാഫ്േ�ാ അയ��ത് വഴി.  

 നി��െട നഗര�ി��േതാ േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട ഏെത�ി�ം നി�� 
�ാ�ി��േതാ ആയ എസ്ബിഐ കാർഡ് േ�ാ�് േബാക് സിൽ െചേ�ാ �ാഫ്േ�ാ 
ഇ��ത് വഴി.

 െച�്/�ാഫ്�് "എസ്ബിഐ കാർഡ്  ന�ർ xxxxxxxxxxxxxxxx" േല�് 
അട�ാനാ��തായിരി�ണം.

 എൻഎസിഎ�് (NACH): ചില തിരെ��� നഗര�ളിൽ നാഷണൽ ഓേ�ാമാ�ഡ് 
�ിയറിംഗ് ഹൗസ് (എൻഎസിഎ�്) വഴി േപയ് െമ�കൾ നട�ാ��താണ്.

f) ബിൽ �ടി�ിക�െട േപയ്െമ�കൾ നട��തിന് വിവിധ രീതികൾ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  വാ�ാനം െച��. അവ �തിമാസ േ��് െമ�ിെ� പിൻഭാഗ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  െവബ് ൈസ�ി�ം വിവരി�ി��്.

 കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് ൈക��� ഏത് �ൻ�ർ �ക�ം ഭാവിയിെല 
െചലവഴി��കളിേല�� �ൻ�ർ �കയായി കണ�ാ��താണ്. അത് ഏെത�ി�ം 
ചാർ�കൾ/ഫീ�കൾ�ായി വകയി���ത�.

g) ബി�ിംഗ് തർ��ൾ: ഇടപാ� തീയതി�െട 25 ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമ 
െപാ��േ��കൾ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി�ക�ം അത് ശരിയാണ് 

j)  ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം റിേവഴ് സ് െച��ത് ഉൾെ�െട��, SBI കാർഡ് ആരംഭി�� 
റിേവഴ് സ�കൾ, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�, അത് ഇേ�ാഴെ� 
ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�� െ�ഡി�ായി പരിഗണി�ം.

 �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� തീയതികള�ില്  �ാബല��ിലായ റീഫ�് 
െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് ഉളവാ�� ഏെതാ� 
െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് നടേ�� തീയതി�് 
��് െ�ഡി�് െച�കയാെണ�ിൽ, ആ �ക േപയ് െമന് റായി പരിഗണി�ം.

 നിലവിെല ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� ഇടപാ�ക�െട �ാബല��ി�� 
തീയതിയി�� റീഫ�് െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് 
ഉളവാ�� ഏെതാ� െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് 
നടേ�� തീയതി�് ��ാണ് െ�ഡി�് െചയ് തെത�ിൽ േപാ�ം ആ �ക േപയ് െമന്
 റായി പരിഗണി�ി�.

k) എസ്എംഎ & എൻപിഎ
•  �േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ'): 
 െറ�േല�റി ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിെ� ഭാഗമായി, ഒ� ഉപ-അസ�് വിഭാഗം 

��ി�് അ�ൗ�ിെല �ാരംഭ സ�ർ�ം തിരി�റിേയ� ആവശ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡിന് ഉ�്, താെഴ�� പ�ികയിൽ നൽകിയിരി��ത് �കാരം ��് 
ഉപവിഭാഗ�ൾെ�ാ�ം '�േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ') ആണ് ഈ 
ഉപ-അസ�് വിഭാഗം. െ�ഡി�് കാർ�കൾ "റിേവാൾവിംഗ് സൗകര��ൾ ഒഴിെക�� 
വായ്പകൾ" ആയി കണ�ാ��.

   

കാലാവധി

ഇഎംഐയിെല 
ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ

3 
മാസം

6 
മാസം

�തിമാസം 
0.75% 

(�തിവർഷം
 9%)

�തിമാസം 
1.27% 

(�തിവർഷം 
15.24%)

പലിശ 
നിര�് �ധാനെ�� േപായിന് �കൾ

ത��െട അ�ൗ�ിൽ ഇഎംഐയിൽ 
ബിടി തിരെ���ി�� എസ്ബിഐ 
െ�ഡി�് കാർഡ് ഉടമകൾ�് ഏത് 
റീെ�യിൽ വാ��കൾ� 50 ദിവസം 
വെര പലിശ രഹിത കാലയളവ് 
സാ�വായി �ട�ം. ആർഒഐ�് �റെമ 
ഒ� തവണെ� േ�ാസ�ിംഗ് ഫീ�ം 
ഈടാ��.

െഡബി�് െച� പണം നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ SBI കാർഡ് തിരി�് 
നൽ��ിെ��ിൽ ബാധകമായ േക�കളിൽ, പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ സംബ�ി�് 
കാർഡ് െന�് വർ�കളിൽ നി�് ലഭി�� അ�രം �ിരീകരണ�ിന്
 െറ/വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ, േമൽ�റ� സർ�ലറിെല വ�വ�കൾ 
�കാരം ഉപേഭാ�ാവിന് ന�പരിഹാരം നൽ��തായിരി�ം.

4. *  തിരി�ടവിൽ വ��� വീ�
 തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയാൽ, കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഏ� �ടി�ിക�ം 

തീർ�ാ��തിന് േവ�ി തപാൽ, ഫാക് സ്, െടലേഫാൺ, ഇെമയിൽ, എസ്എംഎസ്, 
�ടാെത/അെ��ിൽ ഓർ�െ���ാ�ം �ടർനടപടികെള��ാ�ം �ടി�ിക 
പിരിെ���ാ�ം ��ാം ക�ിെയ നിേയാഗി�ക എ�ീ മാർ��ളി�െട കാർഡ് 
ഉടമ�് കാലാകാല�ളിൽ �ടി�ിക അട�വാൻ ഓർ�െ����കൾ 
അയ��താണ്. അ�െന നിേയാഗി�െ��� ഏെതാ� ��ാം ക�ി�ം കടംപിരിവ് 
സംബ�ി� എ�ാ െപ�മാ�����ം �ർ�മായി പാലി�ിരിേ��താണ്.

 ആർബിഐ യിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് രജിസ് േ�ഷൻ കര�മാ�ിയി���ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ� അംഗമായിരി�ക�ം െച�� ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� വീ� �ാ�സ് 
റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��്, കാർഡ് ഉടമ�് ഞ�ൾ േനാ�ീസ് നൽ��താണ്. ഒ� 
കാർഡ് ഉടമ തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയതായി റിേ�ാർ�് െച�െ��തിന് േശഷം തെ� 
�ടി�ികകൾ തീർ�കയാെണ�ിൽ, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നിയിൽ നി�ം �ടി�ിക�ാരൻ �ാ�സ് പിൻവലി��താണ് 
എ� കാര��ം ��ി�ക. ഇ�രം മാ��ൾ ഉപേഭാ�ാവിെ� െ�ഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ 
�തിഫലി�ാൻ 45-60 ദിവസ�ൾ എ�േ��ം.

 െ�ഡി�് കാർഡ് സൗകര��െള നിയ�ി�� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം 
സ�ിെമ�റി/ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം ബാധകമായിരി�ം. 

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, കാർഡ് ഉടമ�െട ഡാ� ഓേരാ മാസ�ം നിർ�ി� 
േഫാർമാ�ിൽ ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് സമർ�ി��. സമർ�ി�� 
ഡാ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി 30 ദിവസ�ി��ിൽ അവ�െട 
െസർവറിേല�് അപ് േലാഡ്  െച��താണ്.

 കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� െമാ�ം �ടി�ിക, �ാബല��ി���ം എ�ാൽ കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ ഇനി�ം ചാർജ് െച�ാ��മായ ചാർ�കൾ ഉൾെ�െട, �ാഥമിക 
കാർഡ് ഉടമ പാ�രാ�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�ാൽ െപെ��് അടയ്
 േ��താ���ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് �ർ�മായി അടയ് േ���മാണ്, 
അേതാെടാ�ം കാർഡ് അ�ൗ�് ഉടൻതെ� റ�ാ�െ����മാണ്. �ാഥമിക കാർഡ് 

ഉടമ�െട സ��ിൽ നി�ായിരി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ി�� �ടി�ിക തീർ�വാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ എ�ാ െചല�കൾ�ം, ലീഗൽ ഫീ�ം ഈ �ടി�ിക 
തിരി�പിടി�വാൻ വ� െചല�ക�ം അട�ം, ഉപേയാഗിേ��ത്. �ടി�ിക അടവ് 
തീർ�ാകാ�ിടേ�ാളം, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് നിലവി�� നിര�് െവ�് 
ധനകാര� ചാർജ് ഈടാ��ത് �ടരാൻ അവകാശ��ായിരി�ം.

5. കാർഡ് ഉടമ�ത അവസാനി�ി��ം റ�ാ��ം
a) എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് എ�തി അറിയി�ിേ�ാ, എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് 

ൈലനിൽ വിളിേ�ാ, ഒ�ം കാർഡ്(കൾ) േകാേണാ�േകാൺ �റി�് കാർഡ് ഉടമ�് ഏ� 
സമയ�ം കരാർ അവസാനി�ി�ാ��താണ്. ആഡ് ഓൺ കാർ�കൾ ഉൾെ�െട 
എ�ാ കാർ�ക�ം എ�� അേപ� െകാ��് അവസാനി�ി�ാ��താണ്. 
സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ ഒ� കാർഡ് ഉടമ�് െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ് ഉെ��ിൽ, അ�രം െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �ക�െട �ല� �ല�ം 
സ�യേമവ േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, �ടാെത മെ��ാ 
�ടി�ികകൾ�െമാ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്. കാർഡ് 
അ�ൗ�ിേല�� എ�ാ �ടി�ിക�ം അട�കഴി�ാൽ അവസാനി�ി�ൽ 
�ാബല��ിൽ വ�ം. വാർഷിക, േച��തി��, ���ൽ ഫീ�കൾ 
ആ�പാതികാടി�ാന�ിൽ തിരി�് നൽ��ത�.

 ഉദാഹരണം - സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാ�� െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ്: -1000

 സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ, -1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് ബാലൻസ് 
സ�യേമവ 250 �പ�െട േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, അതായത് 
1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �കൾ   X ഓേരാ റിവാർഡ് േപായിന് റി�ം 0.25 �പ 
(ഈ പരിവർ�ന �ല�ം വ�ത�� കാർഡ് വാരിയന് �കൾ�് വ�ത�ാസെ�ടാം). ഈ �ക 
കാർ ഡ് ഉടമാ  അ�ൗ�ിൽ നി�് ഈടാ�ം, �ടാെത മെ��ാ �ടി�ികകൾ �െമാ�ം 
കാർ ഡ്  ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്.

 കാർഡ് ഉടമ�് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�ാൻ ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ 
എ�താ��താണ് - closurerequest@sbicard.com

b)   ബിസിനസ് അെ��ിൽ �ര�ാ കാരണ�ൾ �ടാെത/അെ��ിൽ നിയമനിർവഹണ 
ഏജൻസി �ടാെത/അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം സർ�ാർ അേതാറി�ി�െട അഭ�ർ�ന 
�കാരം �ടാെത/അെ��ിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ി�ം അതിെ� 
ഉപേഭാ�ാവി�ം ബാധകമാ�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം കീഴിൽ 
അനിവാര�മാെണ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ന�ായമാ�ം വിശ�സി��െവ�ിൽ 
കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�ിെ� ഉപേയാഗം ഏ� സമയ�ം �ൻ��ി അറിയി�ാെത 

തെ� എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിയ�ി�കേയാ അവസാനി�ി�കേയാ 
താൽ�ാലികമായി നിർ�കേയാ െച�ാം.

 കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� േപയ് െമ�ിൽ വീ� വ��കേയാ നീ�ിയ െ�ഡി�് പരിധി 
കവി�കേയാ െച�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െ�ഡി�് കാർഡിെല സൗകര�ം 
താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ാനാ�ം. കരാർ അവസാനി�തി� േശഷേമാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ിരി�� സമയേ�ാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗി��ത്.  

c) ഇ�രം ഒ� സാഹചര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ (എെത�ി�ം തിരി�ട� വീ�േ�ാ നിയമം 
അ�ശാസി�� േനാ�ീസിേനാ വിേധയമായി) ഉടൻ തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അ�ൗ�ിെല െമാ�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് അടയ്
 േ����്. എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ�വെര അ�ൗ�ിൽ ചാർ� െച�ാ� �കക�ം 
ഉൾെ�െട ഈ കരാറിന് കീഴിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അടയ് േ�� എ�ാ 
�കക�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഇ�ര�ിൽ അടയ് േ�� എ�ാ �കക�ം കാർഡ് ഉടമ 
അട��� വെര കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�തായി പരിഗണി�ി�.

d) െ�ഡി�് കാർഡ് ഒ� വർഷ�ിേലെറയായി ഉപേയാഗി�ി�ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമെയ 
അറിയി� േശഷം കാർഡ് േ�ാസ് െച��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 30 
ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് മ�പടി ലഭി��ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ 
എ�ാ �ടി�ികക�ം അട�േ�ാൾ കാർഡ് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച��തായിരി�ം.

6.  കാർഡ് ന�ം/േമാഷണം/��പേയാഗം
a) �ാഥമിക െ�ഡി�് കാർേഡാ ഏെത�ി�ം അധിക െ�ഡി�് കാർേഡാ എവിെട 

െവെ��് അറിയാെത വരികേയാ, ന�െ��കേയാ, േമാ�ി�െ��കേയാ 
വി�തമാ�െ��കേയാ യഥാസമയം ലഭി�ാതിരി�കേയാ കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�മതിയി�ാെത െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��െവ�് സംശയി�കേയാ 
െച�ാൽ കാർഡ് ഉടമ എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലനിൽ എ��ം േവഗം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന ബ�െ�ടണം. ഒ� കാർഡ് ന�െ��തായി റിേ�ാർ�് 
െച� േശഷം കാർഡ് ഉടമ അത് കെ��ിയാൽ അത് ഒ� സാഹചര��ി�ം 
ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�. മാ�മ�, കാർഡ് ഉടമ ആ കാർഡ് േകാേണാട് േകാൺ 
പ�തിയായി �റി�ക�ം േവണം.  

· ഐവിആർ വഴിേയാ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ായ www.sbicard.com �േഖനേയാ 
എസ്എംഎസ് േസവന�ി�െടേയാ കാർഡ് ഉടമ�് തൽ�ണം കാർഡ് േ�ാ�് 
െച�ാനാ�ം.

· നി��െട ന�െ��/േമാ�ി�െ�� കാർഡ് എസ്എംഎസ് വഴി േ�ാ�് െച�ാൻ 
നി��െട രജി�ർ െച� െമാൈബൽ ന�റിൽ നി�് 5676791 േല�് BLOCK XXXX 

എ�് എസ്എംഎസ് െച�ക. (XXXX = നി��െട കാർഡ് ന�റിെ� അവസാന 4 
അ��ൾ). നി�ൾ അഭ�ർ�ന നട�ി 5 മി��ി��ിൽ നി�ൾ�് ഒ� 
�ിരീകരണ എസ്എംഎസ് ലഭി��ിെ��ിൽ കാർഡ് േ�ാ�െച�െ��തായി 
പരിഗണി��ത്. നി��െട കാർഡ് െപെ��് േ�ാ� െച��തി�ം ��പേയാഗം 
ഒഴിവാ��തി�ം െഹൽപ് ൈലനിൽ വിളി�ക.

 നഷ് ടെ��ത്/േമാഷണം/അനധി�ത ഇടപാ�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ്
 �് ഈ സമർ�ിത െഹൽ�് ൈലൻ ന�റിൽ ബ�െ�ടാം -18605003000.

 നഷ് ടെ�� കാർഡ് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ് �് ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ 
ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ് – lostcard@sbicard.com

b) കാർഡ് ന�ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��് കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ നട�ിയ ഏെത�ി�ം ഇടപാ�ക�െട കാര��ിൽ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് ബാധ�തേയാ ഉ�രവാദിത�േമാ ഉ�ായിരി��ത�, 
കാർഡ് ഉടമ ഇതിന് പരി�ർ�മാ�ം ബാധ��നായിരി�ം. കാർഡ് ന�േമാ 
േമാഷണേമാ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി��േതാ� �െട കാർഡ് ഉടമ 
െ�ഡി�് കാർഡ്(കൾ) േമാ�ി�െ��ാൽ അത് േപാലീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ക�ം എഫ്
 ഐആർ സമർ�ി�ക�ം േവണം. കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ഒ� അധിക 
കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ആെര�ി�ം കാർേഡാ പിേ�ാ കര�മാ�ി 
��പേയാഗം െച�ാൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. 

c) ഉപേഭാ� പരിര�- അനധി�ത ഇലേ�ാണിക് ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കളിൽ 
ഉപേഭാ�ാ��െട ബാധ�ത പരിമിതിെ���ൽ സംബ�ി� 2017 �ൈല 06-െല 
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��(ആർബിഐ) ഉ�രവ് �കാരം, അനധി�ത െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ�� ഉപേഭാ� പരിര� ഉറ�ാ��തിന് ഒ� നയം 
�പകൽപന െച�ി��്. "ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാര നയം" എ�തിന് കീഴിൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ ഇത് അപ് േഡ�്  െച�ി��്. 
ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� സമീപന�ിെല �താര�ത, ന�ായ��ത എ�ീ തത��െള 
അടി�ാനമാ�ി��താണ് ഈ നയം

d) കാർഡ് ഉടമ വ�നാപരമായി �വർ�ി�ി�െ��ിൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് 
ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. വിേവക�ർ�മായ �� നൽകാെതയാണ് കാർഡ് ഉടമ 
�വർ�ി��െത�ിൽ, സംഭവി� എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ�് 
ബാധ�ത��ാേയ�ം. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ വ��മാ�ിയി�� �ര�ാ 
മാനദ��ൾ പി�ടരാൻ കാർഡ് ഉടമ പരാജയെ��ാൽ ഇത് ബാധകമാേയ�ാം. 

e) കാർഡ് ഉടമേയാേടാ ഏെത�ി�ം അധിക കാർഡ് ഉടമേയാേടാ അേന�ഷി�ാെത തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, ഒ� കാർഡിെ�േയാ പി�ിെ�േയാ ന�ം, േമാഷണം, 

��പേയാഗം എ�ിവെയ �റി�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ �സ�െമ�് ക��� 
ഏെതാ� വിവര�ം േപാലീസിേനാ മ�് �സ� അധികാരികൾേ�ാ നൽകിേയ�ാം.  

f) നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെല െമാൈബൽ ന�ർ ഉൾെ�െട�� 
ബ�െ�ടാ�� വിവര�ളിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ സി��ിെല നി��െട 
�തിയ�ം ����മായ ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ളിൽ �ചി�ി�ിരി�ണം. 
നി��െട െമാൈബൽ ന�ർ അട��� നിലവിെല ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ 
ഞ��െട േരഖകളിൽ അപ് േഡ�് െച�ണെമ�് �പാർശ െച��.

g) ''എസ്ബിഐ കാർഡ്  ചില കാർ�കളിൽ േകാം�ിെമ�റി ന�െ��/േമാ�ി�െ�� 
കാർഡ് ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് 
ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�േഡാ അെ��ിൽ കാലാകാല�ളിൽ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  തീ�മാനി�� ഏെത�ി�ം ഇൻ�റൻസ് ക�നിേയാ ആകാം പറയെ�� 
ഇൻ�റൻസ് നൽ��ത്. ഇ�ാര��ി�� ഏത് െ�യിം തീർ�ാ�ലി�ം 
ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ഉ�രവാദിയായിരി�ം, 
െ�യിം തീർ�ാ�ൽ കാരണമായി ഉയർ� ഒ� തർ��ി�ം എസ്ബിഐ കാർഡ്
 ഉ�രവാദിേയ ആയിരി�ി�. ഇൻ�റൻസ് നിബ�നക�ം വ�വ�ക�മായി 
ബ�െ�� ��തൽ വിവര�ൾ�് െവൽകം കി�ിെല േ�ാഷർ പരിേശാധി�ാേനാ 
www.sbicard.com റഫർ െച�ാേനാ നിർേദശി��.''

(h) ചില െ�ഡി�് കാർ�കളിൽ എസ്ബിഐ കാർഡ് േകാം�ിെമന് ററി എയർ ആ�ിഡന് റ് 
/ വ��ിഗത അപകട ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ��ത ഇൻ�റൻസ് 
ഒ� ��ാം ക�ി ഇൻ�റൻസ് ക�നിയാണ് നൽ��ത്. ഇ�മായി ബ�െ�� ഏത് 
െ�യിം െസ�ിൽെമന് റി��� ഉ�രവാദി���ം ��ത ക�ി�ാണ്. െ�യിം 
െസ�ിൽെമന് റ് �ലം ഉ�ാ�� ഒ� തർ��ൾ�ം എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ഉ�രവാദിയായിരി�ി�. എസ്ബിഐ കാർഡിന്, ഇൻ�റൻസ് ഇഷ� െച�� 
ക�ിെയ �ൻ��ി അറിയി�് നൽകാെത മാ�ാ��താണ്.

 ഇേ�ാ�� ഇൻ�റൻസ് ക�നി: ഒറിെയൻ്റൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ്.
7. െവളിെ���ൽ
 ഇ��ൻ ധനകാര� വ�വ��െട �വർ�ന�മത�ം �ിരത�ം 

െമ�െ����തിനാ�� ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിെ��ം റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് 
ഇ���െട�ം (ആർബിഐ) ഒ� സംരംഭമാണ് െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി. 
ബാ�ക�ം ധനകാര� �ാപന��ം ത�ിൽ വിവര�ൾ ൈകമാ��തിന് 
ഫല�ദമായ ഒ� സംവിധാനം �ദാനം െച�ാ�ം അ�വഴി വിവിധ �ാപന�ളിൽ 
നി�് മിക� െ�ഡി�് വ�വ�കൾ േനടാൻ കാർഡ് ഉടമകെള �ാ�രാ�ാ��� 
റിസർവ് ബാ�ിെ� �മ��െട ഭാഗമായാണിത്.

 ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് (ആർബിഐയിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് 
രജിസ് േ�ഷൻ േനടിയി��ത്) കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��. 

 കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� േരഖക�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 45-60 ദിവസ�ൾ��ിൽ ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻേഫാർേമഷൻ ക�നി�് നൽ�ം.

 ഒ� തർ���ായാൽ കാർഡ് ഉടമെയ �ടി�ിക�ാരനായി റിേ�ാർ�് െച��തി� 
��് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടികളിൽ ഉചിതമായ േഭദഗതികൾ 
വ��ം. എ�ി��ാ�ം ഇ�രം െവളിെ���ൽ/വിവരം �സി�െ���ൽ 
ഇ�െന ഉയർ�വ� തർ��ൾ അേന�ഷി�ാ�ം തീർ�ാ�ാ�ം ലഭി�� 
സമയെ� ആ�യി�ിരി�െമ��ം ��ിേ��താണ്. 

 കാർഡ് അ�ൗ�ക�െട ശരിയായ �വർ�നം, �ിരീകരണം, മ� അഡ്മിനിസ്
 േ��ീവ് േസവന�ൾ എ�ിവ�ായി ധനകാര� �ാപനം, െതാഴി�ടമ, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�മായി കരാറിേലർെ��ിരി�� ��ാം ക�ികൾ 
എ�ിവർ�് േപയ് െമ�ിെല വീ� ഉൾെ�െട�� കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��.

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� അെ��ിൽ അതിെ� ��് ക�നികൾ, സബ്
 സിഡിയറികൾ, അഫിലിേയ�കൾ �ടാെത/അെ��ിൽ അേസാസിേയ�കൾ 
എ�ിവ�െട വിവിധ ഉൽ����ം േസവന��ം വിപണനം െച��തി�ം വാ�ാനം 
െച��തി�മായി എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ഏെത�ി�ം േപര�്, സബ്
 സിഡിയറി, അഫിലിേയ�്  അെ��ിൽ അേസാസിേയ�് എ�ിവ�മാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിേ��ാം.

 എസ്ബിഐ കാർഡിെ� ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്.

�ധാന െറ�േല�റി വിവര�ൾ  
- ഇ��യി�ം വിേദശ�ം ഉപേയാഗി��തിന് കാർഡ് സാ�വാണ്. എ�ി��ാ�ം, 

േന�ാളി�ം ��ാനി�ം വിേദശ കറൻസി ഇടപാ�കൾ നട��തിന് ഇത് 
സാ�ത��ത�.

- ഇ���് �റ�് ഇടപാട് നട��തി�� കാർഡിെ� ഉപേയാഗം ആർബിഐ�െട 
എക് സ് േച�് കൺേ�ാൾ െറ�േലഷൻ�ം േഫാറിൻ എക് സ് േച�് മാേനജ് െമ�് 
ആ�്, 1999-ഉം ഉൾെ�െട�� ബാധകമായ നിയമ�ൾ �്അ��തമായിരി�ണം. 
ഇ�ർെന�്േ�ഡിംഗ് േപാർ��കളി�െട�� വിേദശനാണ� വ�ാപാരം അ�വദനീയമ�.  
എെ��ി�ം ലംഘന�ൾ ഉ�ാ�കേയാ ഇവ പാലി��തിൽ പരാജയെ��കേയാ 

െച�ാൽ, ശി�ാനടപടികൾ�് നി�ൾ വിേധയരാകാം. നി��െട വിേദശ വിനിമയ 
അർഹതെയ സംബ�ി�് നി��െട അംഗീ�ത ഡീല�മായി (എഡി) ബ�െ��ക.

- െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് എെ��ി�ം െ�ഡി�് ബാലൻസ് 
ഉെ��ിൽ, ഈ െ�ഡി�് ബാലൻസ് നി�ൾ�് തിരി� തരാൻ എസ്ബിഐ കാർഡിന്
  അവകാശ��്.

- വിേദശ �ാപന�ളിൽ നിേ�പം നട�കേയാ വിേദശ �ാപന�ൾ 
�ാപി�കേയാ േപാ�� �ലധന അ�ൗ�് ഇടപാ�കൾ�ായി പണമട�ാൻ/േപയ്
 െമ�കൾ നട�ാൻ ദയവായി െ�ഡി�് കാർ�കൾ ഉപേയാഗി��ത്. കാരണം, 
റിസർവ് ബാ�ിെ� മാ�ർ നിർേദശം - വിേദശെ� സം�� 
സംരംഭ�ിെല/�ർ�മാ�ം ഉടമ�തയി�� സബ് സിഡിയറിെല താമസ�ാ�െട 
േനരി�� നിേ�പം എ�തി� കീഴിൽ ഇ�രം ധനനിേ�പ മാർഗം അ�വദനീയമ�.

- ആർബിഐ മാ�ർ സർ�ലർ-താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� 
പലവക പണമട��കൾ സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ അ�സരി�്, േലാ�റി 
ടി��കൾ, ബഹിഷ് �ത/നിേരാധിത മാസികകൾ, �ട�ിയ നിേരാധിത ഇന�ൾ 
വാ��തി�ം �താ��ളിൽ പെ���ൽ, േകാൾ-ബാ�് േസവന�ൾ�് 
പണമട�ൽ േപാെല��വ�ം െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��ത് 
നിേരാധി�ിരി��. കാരണം അ�രം ഇന�ൾ�ായി/�വർ�ന�ൾ�ായി 
വിേദശനാണ�ം പിൻവലി��ത് അ�വദനീയമ�. ��തൽ വിവര�ൾ�ായി 
താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� പലവക പണമട��കൾ 
സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ പരിേശാധി�ക.



 എസ്എംഎ�െട �ാസിഫിേ�ഷൻ സംബ�ി� ഉദാഹരണം:
 ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, �ടാെത ഈ തീയതി�് ��് 'അടേ�� �റ� �ക 
('എംഎഡി') ലഭി�ി�മിെ��ിൽ, അവസാന തീയതി�് േശഷം, അ�ൗ�ിെന എസ്എംഎ – 0 
ആയി പരാമർശി�ം.
പിഡിഡിയിൽ നി�് 30 ദിവസ�ിന�റം അതായത് 2021 ഏ�ിൽ 30-ന് അ�റം 
അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ-1 ആയി ടാഗ് 
െച�െ��ം.
സമാനമായി, പിഡിഡിയിൽ നി�് 60 ദിവസ�ിന�റം, അതായത് 2021 െമയ് 30-ന് 
അ�റം, അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ - 2 
ആയി ടാഗ് െച�െ��ം.

• നി�ിയ ആ�ി ('എൻപിഎ'):
 േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി���േപാെല അടേ�� മിനിമം �ക, േ��് െമ�ിൽ 

�ചി�ി�ിരി�� പിഡിഡിയിൽ നി�് െതാ�റ് (90) ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�മായി 
അട�ിെ��ിൽ, ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് നിഷ് �ിയ അസ�് ('എൻപിഎ') ആയി 
പരിഗണി�ം.
�ടാെത, ഒ� െസ�ിൽെമ�് അെ��ിൽ �നർ�പീകരണ �മീകരണം 
�േയാജനെ���ിയി�� ഏെതാ� അ�ൗ�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം. പലിശ 
�ടി�ിക�ം �ത�ം ��വനായി അടയ് ���വെര ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി 
തരംതിരി�ത് �ട�ം. െസ�ിൽെമ�ം �നർ�പീകരി� അ�ൗ�ക�ം ഒ� 
നവീകരണ�ിന് േയാഗ�മ�. അവസാനമായി, ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് 
എസ്ബിഐ കാർഡിെല എൻപിഎ എ�് ടാഗ് െച� ഒ� െ�ഡി�് കാർെഡ�ി�ം 
ഉെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെ� എ�ാ കാർ�ക�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം.

  ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി തരംതിരി��തി�� ഉദാഹരണം:
  ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി�� �കാര�� അടേ�� 
�റ� �ക പിഡിഡിയിൽ നി�് 90 ദിവസ�ി��ിൽ അതായത് 2021 �ൺ 
29-��ിൽ ഉപേഭാ�ാവ് �ർ�മാ�ം അട�ി�മിെ��ിൽ, വായ്പ നൽ��വർ 
െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി കണ�ാ�ം.

l)  േടൺ എറൗ�് ൈടം (TAT) ഏകീകരി��ം അംഗീ�ത േപയ് െമന് റ് സംവിധാന�ൾ 
�േഖന�� പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ�� ഉപേഭാ� ന�പരിഹാര�ം സംബ�ി� 
2019 െസ�ംബർ 20-െല RBI സർ�ലർ അ�സരി�്, പരാജയെ�� ഇടപാട് കാരണം 

എ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�ിെ��ിൽ േ��് െമ�ിെല 
��വൻ ഉ�ട��ം ശരിയാെണ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇത് അംഗീകരി�താെണ�ം 
കണ�ാ��താണ്. ഇ�രം വിവരം ലഭി�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
താൽ�ാലികമായി ചാർജ് പിൻവലി�ാം. �ടർ�� അേന�ഷണ�ൾ 
�ർ�ിയായതി� േശഷം ഇത് കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിെല ബാധ�തയാെണ�ിൽ 
�ടർ�� േ��് െമ�ിൽ ചാർജ് �നഃ�ാപി�െ��ം. 

h)  ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാരം: േമൽനടപടി�� എ�ാ പരാതിക�ം േനാഡൽ 
ഓഫീസർ, പിഒ ബാഗ് 28 - ജിപിഒ, ന� ഡൽഹി -110001 എ� വിലാസ�ിേലാ 
nodalofficer@sbicard.com എ� ഇെമയിൽ വിലാസ�ിേലാ അയ�ക

i)   ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ: എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 02 02
 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി 

േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക)  
 അെ��ിൽ: 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 എസ്ബിഐ െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡിന്: ഇ��യിൽ എവിെട നി�ം എസ്ബിഐ 

െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡ് െഹൽപ് ൈല�മായി ബ�െ��ക 
 എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 12 12 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ 

നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക) 
ബിഎസ്എൻഎൽ/എംടിഎൻഎൽ-ൽ നി�്: 1800 180 1295 /1860 500 1295

 കറസ് േപാ�ൻസ്: തപാൽ വഴി, ദി മാേനജർ -ക�മർ സർവീസസ്, എസ്ബിഐ 
കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, ഡിഎൽഎഫ് ഇൻഫിനി�ി ടേവർസ്, 
ടവർ സി, 12 ആം നില, േ�ാ�് 2, ബിൽഡിംഗ് 3, ഡിഎൽഎഫ് ൈസബർ സി�ി ���ാം 
- 122002 (ഹരിയാന) ഇ�� www.sbicard.com എ�തിേലേ�ാ പിഓ ബാഗ് 28- ജിപിഒ, 
ന� ഡൽഹി-110001 

 ഇമെയിൽ വഴി customercare@sbicard.com എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക
 െത�ായ വിൽ�ന�ം ശല�െ����മായി ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് ഉടമ�് 

ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താം – salesgrievance@sbicard.com
 കാർഡ് ഉടമ�് ഞ��െട െമാൈബൽ ആ�് / െവബ് ൈസ�് വഴി ഏ� 
 തർ��ം/അനധി�ത ഇടപാ�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴി�ം. അതെ��ിൽ, കാർഡ് 

ഉടമ�് തർ�ം/അനധി�ത ഇടപാട് സംബ�ി�് chargeback@sbicard.com എ� 
സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ്.

 െത�ായ വിൽ�ന�മാേയാ ശല�െ����മാേയാ ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ഈ സമർ�ിത െഹൽൈ��നിൽ ഞ�െള വിളി�ാം: 080-39356050

എസ് ബി ഐ കാർഡ് സ്  - ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം

1. *ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം
A. വാർഷിക ഫീ�ക�ം ���ൽ ഫീ�ക�ം
 എസ് ബി ഐ െ�ഡി�്  കാർഡിൽ (എസ് ബി ഐ കാർഡ്) വാർഷിക ഫീസ്, ���ൽ 

ഫീസ് എ�ിവ ബാധകമാണ്. വാർഷിക ഫീസ് 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം 
ബാധകമായ നി�തിക�ം ഉൾെ��� ഒ��വണെ� ചാർജാണ്. ���ൽ ഫീസ് 
എ�ാ വർഷ�ം ഈടാ��. 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം ബാധകമായ 
നി�തിക�മാണ് അതിൽ ഉൾെ��ിരി��ത്. ഈ ഫീ�കൾ ഓേരാ കാർഡ് ഉടമ�ം 
ഓേരാ വിധം കാർഡി�ം വ�ത��മായി�േ��ാം. ഇവ െ�ഡി�്  കാർഡിനായി 
അേപ�ി�� സമയ�് കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി��ത് അ�സരി�ായിരി�ം. 
ബാധകമായ� �കാര�� ഈ നിര�കൾ കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് 
േനരി�് ഈടാ�ം, ഈടാ�� മാസെ� കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ അത് ബി�ി�ക�ം 
െച�ം. �ാഥമിക കാർഡ് ഉടമ�് നൽകിയ അധിക കാർ�കൾ�് െവേ�െറ ഫീ�കൾ 
ഉ�ാകാം.

B. �ൻ�ർ പണ�ിെ� ഫീ�കൾ
 അടിയ�ര ഘ��ിൽ േദശീയ/അ�ാരാ� എടിഎ�കളിൽ നി�് പണം എ��ാൻ 

കാർഡ് ഉടമകൾ�് കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. അ�െന ഉ� പണം 
പിൻവലി��കൾ�് ഒ� ഇടപാട് ഫീസ് ഈടാ��താണ്. അത് അ�� േ��്
 െമ�ിൽ കാർഡ് ഉടമ�് ബി�െച�ക�ം െച�ം. േദശീയ എടിഎം ഇടപാ�കൾ�് 2.5% 
അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) അ�ാരാ� എടിഎം 
ഇടപാ�കൾ�് 2.5% അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) ഇടപാ� 
ഫീസ് ആയി ഈടാ��താണ്. ഇടപാ� ഫീസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�്
 സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ (��് അറിയെ��ി��ത് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്സ് ആൻഡ് േപയ്െമന് റ് സർവീസസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്) 
വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയമാണ്. �ൻ�റായി എ��� എ�ാ 
പണമിടപാ�കൾ�ം പണം പിൻവലി� തീയതി �തൽ അവ �ർ�മായി തിരി�ട�� 
തീയതി വേര�ം റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് ചാർ�ി� ത�ല�മായ ധനകാര� ചാർജ്
  (ചാർ�ക�െട െഷഡ�ൾ പരിേശാധി�ക) ഉ�ായിരി��താണ്.  

C. ക�ാഷ് േപയ് െമ�് ഫീ�കൾ
 കാർഡ് ഉടമകൾ�് തിരെ��� േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (എസ് ബി ഐ) 

ശാഖകളിൽ േപ-ഇൻ �ി�ിൽ അവ�െട  െ�ഡി�് കാർഡ് ന��ം �ക�ം 
േരഖെ���ി അത് �ാ�് കൗ�റിൽ നിേ�പി�െകാ�് അവ�െട എസ് ബിഐ 
െ�ഡി�് കാർഡ് �ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ഒ� തൽ�ണ േപയ് െമ�് അക്
 േനാളജ് െമ�് രസീത് കാർഡ് ഉടമ�് നൽ�ം. ഈ സൗകര�ം േസവന നിര�ായ ₹250 
+ ബാധകമായ നി�തികൾ�് ലഭ�മാണ്. െകവിബി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
ക�ർ ൈവശ� ബാ�ിെ� (െകവിബി) തിരെ��� ശാഖകളി�ം െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ക�ർ ൈവശ� ബാ�് (െകവിബി) ശാഖകളിൽ നട�� 
പണമിടപാ�കൾ�് നിര�കെളാ�ം ബാധകമ�.

D. ചാർ�കൾ
i. കാർഡ് ഉടമകൾ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നൽ�� നിർ�ി� 

േസവന�ൾ�ായി അെ��ിൽ തെ� കാർഡ് അ�ൗ�മായി ബ�െ��് കാർഡ് 
ഉടമ വ��� വീ�കൾ�ായി കാർഡ് ഉടമകൾ കാലാകാല�ളിൽ 
ബാധകമാേയ�ാ�� ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം നൽേക�താണ് 

ii കാർഡ് ഉടമകെള അറിയി�െകാ�്, കാലാകാല�ളിൽ ഏെത�ി�ം ചാർ�കേളാ 
ഫീ�കേളാ മാ��തിേനാ അെ��ിൽ ഉചിതെമ�് േതാ�� ഏെത�ി�ം �തിയ 

ചാർ�കേളാ ഫീ�കേളാ അവതരി�ി��തിേനാ ഉ�അവകാശം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിലനിർ��.

E. പലിശ രഹിത േ�സ് കാലാവധി
 വ�ാപാരി സമർ�ി�� െ�യി�കൾ�് വിേധയമായി പലിശരഹിത െ�ഡി�് 

കാലയളവ് 20 �തൽ 50 ദിവസം വെരയാകാം. എ�ി��ാ�ം, കഴി� മാസെ� 
ബാലൻസ് �ർ�മായി �ിയർ െച�ി�ിെ��ിൽ, അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ ഏെത�ി�ം 
എടിഎ�ിൽ നി�് പണം എ��ി�െ��ിൽ ഇത് ബാധകമ�.

F.  ധനകാര� ചാർ�കൾ 
 കാർഡ് ഉടമ തെ� ബാലൻസ് �ർ�മായി അടേ��തിെ��് തീ�മാനി�ാൽ, 

ഇടപാ� തീയതി �തൽ വീ�ാ� ഇഎംഐ തവണക�ൾെ�െട എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, 
കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ പണ�ി�ം അവ തിരി�ട��� വെര മാസാ� 
പലിശ നിര�ിൽ ധനകാര� ചാർ�കൾ അടേ��ിവ�ം. 

  േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടയ് േ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ് െമ�ം േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ് െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

  ധനകാര� ചാർ�ക�െട നിലവിെല നിര�് ഇടപാ� തീയതി �തൽ �തിമാസം 3.50% 
[�തിവർഷം 42%] വെരയാണ്, ഇത് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് 
ലിമി�ഡ് (എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ) െ� വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ി� 
വിേധയ�മാണ്. ധനകാര� ചാർ�കൾ, അടയ് േ��താെണ�ിൽ, ബാധകമായ 
നി�തികൾ�് വിേധയമാണ്, കാർഡിെല �ടി�ിക �ർ�മായി അട���വെര 
കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് അത് െഡബി�് െച�െ��ം. കാർഡ് ഉടമ 
ബാലൻസ് േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ാതിരി�ാൻ 
തീ�മാനി�ാൽ എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, �െട കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ 
പണ�ി�ം അടയ് േ�� ധനകാര� ചാർ�ിെ� �റ� �ക ബാധകമായ 
നി�തികൾ �ടാെത 25 �പയായിരി�ം.

a.  �ൻ�ർ പണ�ിേ��� ധനകാര� ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തൽ പണമട�ൽ 
�ർ�മായി െച���വെര ബാധകമാണ്.

 ഉദാഹരണം 1 - കാർഡ് േ��് െമ�്  തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 15-ന് 
 2019 �ൺ 16 �ം 2019 �ൈല 15 �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാട്
1.  5000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ - 2019 �ൺ 20 ന്
2.  7000 �പ�െട പണം പിൻവലി�ൽ - 2019 �ൈല 10 ന്
 2019 �ൺ 15 െല േ��് െമ�ിൽ നി�് ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� ക��ക, 

എ�ിൽ ഇടപാ�ക�െട 12,000 �പ�ം 7,000 �പ ക�ാഷ് പിൻവലി�ലിന് ബാധകമായ 
നിര�ി�� 5 ദിവസെ� ധനകാര� ചാർ�ക�ം കാണി�� �ൈല 15 െല േ��്
 െമ�് കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ആഗ�് 5 അഥവാ േ��് െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക അടയ് േ����്. നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക�� ഏെതാ� േപയ് െമന് �ം, ആദ�ം നി��െട �ടി�ിക�� മിനിമം �ക 
{െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീ�ം ചാർ�ക�ം + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}, പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) എ� �മ�ിലായിരി�ം �ിയർ െച�ക എ�ത് ദയവായി ��ി�ക.  
പലിശ രഹിത �ടി�ിക ചി�റ ബാലൻസിന് െറ േകസിൽ ഒഴിെക, ഇതിൽ ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തലാണ് ഈടാ�ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ��െ� 
േ��് െമ�് തീയതി�തൽ ഈടാ�ം.

 േ��് െമ�് �ടി�ികയിൽ ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��് െമ�ിൽ 
നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം വരാതിരി�ക�ം േ��് െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് 
�ടി�ിക േപയ് െമന് റിന് െറ അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം 
െച�ാൽ, ഇ�രം ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്  2019 
 ജ�വരി 3 �ം 2019 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
1.  2019 ജ�വരി 5 ന് 10,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2.  2019 ജ�വരി 15 ന് 30,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ��കൾ
 2019 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 40,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. േ��്െമ�് �ടി�ികയിൽ 
ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��്െമ�ിൽ നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം 
വരാതിരി�ക�ം േ��്െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് �ടി�ിക േപയ്െമന് റിന് െറ 
അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം െച�ാൽ, ഇ�രം 
ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 എ�ാ മാസ�ം മിനിമം േപയ് െമ�് മാ�ം നട�ിയാൽ തിരി�ട� വർഷ�േളാളം 
നീ�നിൽ�ം, തത്ഫലമായി നി��െട �ടി�ിക ബാലൻസിന്  പലിശ 
അട�െകാ�ിരി�ക�ം െചേ��ിവ�ം.  ഉദാഹരണ�ിന്, 5,000 �പ�െട 
ഇടപാടിന് മിനിമം മാസാ� �ടി�ിക �ക (ഓേരാ മാസ�ം 200 �പ മിനിമം 
�കയായി�്) അട�ാൽ, െമാ�ം �ടി�ിക ��വനായി അട�തീരാൻ 44 മാസം വെര 
എ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 2-ന്
 2019 മാർ�് 3 �ം 2019 ഏ�ിൽ 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  2019 മാർ�് 5 ന് 500 �പ�െട വാർഷിക ഫീസ്
(2)  2019 മാർ�് 5 ന് 90 �പ�െട ബാധകമായ നി�തികൾ
(3)  2019 മാർ�് 15 ന് 6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2019 മാർ�് 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��് 

ക��ക, 6,590 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ഏ�ിൽ 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ഏ�ിൽ 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ മിനിമം അടയ് േ�� �ക 415 �പ, (െമാ�ം �ടി�ിക�െട 5%) + 
ബാധകമായ നി�തിക�ം 2019 ഏ�ിൽ 22 ന് അട��െവ�് ക��ക, െതാ��� 
ദശാംശ�ിേല�് കണ�ാ�ം, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. 

 ഫല�ദമായ നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആയി കണ�ാ�ക, ധനകാര� ചാർജ് 
കണ���ൽ ഇനി�റ�� രീതിയിൽ ആയിരി�ം:

 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 �പ
 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 90 �പ�െട ബാധകമായ 

നി�തിയിൽ: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 �പ
 38 ദിവസേ��� (മാർ�് 15 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 6000 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:  
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 �പ
 11 ദിവസേ��� (ഏ�ിൽ 22 �തൽ െമയ് 2 വെര) 6,175 �പ�െട ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 �പ
 ചാർ� െച� െമാ�ം പലിശ: 373.10 �പ
 2019 ഏ�ിൽ 3 �തൽ 2019 െമയ് 2 വെര കാർഡ് ഉടമ ഒ� ഇടപാ�ം നട��ിെ��് 

ക��ക, �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം 
ചാർ�ക�ം, ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം െമയ് 2 തീയതിയിെല േ��്
 െമ�ിൽ െമാ�ം �ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം. 

 േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടേ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടേ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ്െമന് �ം േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ്െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

 ഉദാഹരണം 4: കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2018 ഡിസംബർ 3-�ം 2019 ജ�വരി 2-�ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  2018 ഡിസംബർ 15 ന് 500 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2)  2018 ഡിസംബർ 20 ന് 600 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2018 ഡിസംബർ 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇ� എ� 

ക��ക, 1100 �പയെട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ജ�വരി 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം, െമാ�ം അടയ് േ�� �ക 1100 �പ. കാർഡ് ഉടമ 2019 ജ�വരി 22 
അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക 
�തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. 

 2019 ജ�വരി 22 ന് കാർഡ് ഉടമ 500 �പ�െട ഭാഗിക േപയ് െമ�് മാ�േമ 
നട��� എ� ക��ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. ഫല�ദമായ 
നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആെണ�് കണ�ാ�ി ധനകാര� ചാർജ് കണ���ൽ 
ഇ�റ�� �കാരമായിരി�ം 

 38 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 15 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 �പ
 33 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 20 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 �പ
 12 ദിവസേ��� (ജ�വരി 22 �തൽ െഫ�വരി 2 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ=52.93 �പ
 2019 െഫ�വരി 3-�ം 2019 മാർ�് 2- �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  652.93 �പ�െട ആരംഭ ബാലൻസ്-2019 െഫ�വരി 3-ന്
2)  1000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ-2019 െഫ�വരി 5-ന്
3)  3000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ- 2019 െഫ�വരി 15-ന് 
 2019 െഫ�വരി 2 െല േ��്െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് 652.93 �പ 

ആെണ�് ക��ക, കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ 
നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ ��വൻ േപയ് െമ�ം െഫ�വരി 15 ഓെട, അഥവാ േപയ് െമ�് െചേ�� 
അവസാന തീയതി��ിൽ െചയ് െത� ക��ക. 3.50% ഫല�ദമായ നിര�ായി 
കണ�ാ�ി, ധനകാര� ചാർജ് കണ����കൾ ഇനി�റ�� �കാരമായിരി�ം:

 12 ദിവസേ��് (െഫ�വരി 3 �തൽ െഫ�വരി 15 വെര) 652.93 ബാലസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ= 9.02 �പ
 �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം, 

ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം മാർ�് 2 തീയതിയിെല േ��്െമ�ിൽ െമാ�ം 
�ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം.

G. ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർ�കൾ
• േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക �ക�് ചാർ�ി�
• 500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 400 �പ
• 1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 750 �പ
• 10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 950 �പ
• 25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 1,100 �പ
• 50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ
 �ടർ�യായി ര�് ൈസ�ി�കളിൽ, അവസാന തീയതി��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക 

�ക (എംഎഡി) അട�ാതി��ാൽ ഒ� ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി  100 
�പ അധികം ഈടാ�ം.

 എംഎഡി �ിയറാ��ത് വെര ഓേരാ േപയ് െമന് റ് ൈസ�ിളി�ം ഈ ചാർജ് 
ഈടാ��ത് �ട�ം.

 ഉദാഹരണം 1- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി- എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2016 ജ�വരി 3 �ം 2016 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  5,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ- 2016 ജ�വരി 5 ന്
(2)  5,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ - 2016 ജ�വരി 15 ന്
 2016 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 10,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 
കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 
 2016 െഫ�വരി 22 നകം കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� മിനിമം �കേയാ അതിൽ 

��തേലാ േപയ് െമ�് െച��ിെ��ിൽ, 750 �പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 
10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� േപയ് െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് േ��്െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2 ന്. 2016 െഫ�വരി 3 
�ം 2016 മാർ�് 2 �ം നട� ഇടപാട്

1.  2000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൾ - 2016 െഫ�വരി 8 ന്
2.  2500 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ 2016 െഫ�വരി 19 ന് 
 2016 െഫ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 4500 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� മാർ�് 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 മാർ�് 22 അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 2016 മാർ�് 22 നകം കാർഡ് ഉടമ ഒ� േപയ്െമന് �ം നട�ിയി�ിെ��ിൽ, 750 
�പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� 
േപയ്െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് െസപ് �ംബർ 3-�ം ഒക് േടാബർ 2-�ം ഇടയിൽ
(1)  9400 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - െസപ്�ംബർ 5-ന്
 െസപ് �ംബർ 2-െല േ��് െമന് റിൽ നി�് �ൻകാല ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��ിൽ, 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� ഒക് േടാബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 9400 �പ െമാ�ം 
�ടി�ികയായി കാണി�ം. കാർഡ് ഉടമ ഈ �ടി�ിക�ായി ഒേ�ാബർ 22-ഓെട, 
അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം 
അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. 
കാർഡ് ഉടമ 9400 �പ�െട �ടി�ിക ഒക് േടാബർ 22-േനാ അതിന് �േ�ാ ��വനാ�ം 
അട��.

 ഇടപാട് നട�ത് ഒക് േടാബർ 3-�ം നവംബർ 2-�ം ഇടയിൽ 
(1)  5000 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 5-ന്
(2)  5000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� നവംബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 10,000 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് ��െ� ൈസ�ിളിൽ നട�ിയ 
ഇടപാടിന് വ�ാപാരിയിൽ നി�� 9400 �പ�െട ഒ� റീഫ�് നവംബർ 10-ന് 
ലഭി��. ഈ റീഫ�് �ക െമാ�ം �ടി�ിക �കയിൽ വകയി��ം. കാർഡ് ഉടമ 
�ടി�ിക�ായി നവംബർ 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. റീഫ�ിൽ നി�് ലഭി�� െ�ഡി�് �ക മിനിമം 
�ടി�ിക �കേയ�ാൾ ��തലായതിനാൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് താമസി�� േപയ്

 െമന് റ് ചാർജ് ഈടാ�ി�.
 ഉദാഹരണം 4- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് ജ�വരി 3-�ം െഫ�വരി 2-�ം ഇട�് 
(1)    4500 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ജ�വരി 5-ന്
(2)   6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ജ�വരി 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� െഫ�വരി 2-െല േ��് െമന് റ് 10,500 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ ൈസ�ിളിൽ ഈടാ�ിയ േപയ് െമന് റ് 
ഡിേസാണർ ഫീസിന് െഫ�വരി 10-ന് 500 �പ�െട ഒ� റീഫ�് ലഭി��. കാർഡ് 
ഉടമ �ടി�ിക�ായി െഫ�വരി 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. എസ് ബി ഐ കാർഡ് �ട�ിെവ� റിേവഴ് സലിൽ 
നി�് ഉളവാ�� െ�ഡി�് �ക, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�. കാർഡ് 
ഉടമ െഫ�വരി 22-േനാ അതി� �േ�ാ മിനിമം �ടി�ിക �കേയാ അതിലധികേമാ 
അട�ിെ��ിൽ, താമസി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി 950 �പ ഈടാ�ം. (10,000 
�പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര 950 �പ). 

H. ഓവർ ലിമി�് ഫീ�കൾ
 ഒ� േസവനസ��താ �ചനയായി, ഇേ�ണൽ േപാളിസി, ഇടപാ�മായി ബ�െ�� 

േയാഗ�ത, ഉപേഭാ� െ�ാൈഫൽ, ഉപേഭാ� സ�തം എ�ിവ�് വിേധയമായി, 
ഓവർലിമി�് ഇടപാ�കൾ�്  എസ്ബിഐ കാർഡ് അംഗീകാരം നൽകിേയ�ാം. 
�ടി�ിക�� �ക െ�ഡി�് പരിധി കവി��െവ�ിൽ, െ�ഡി�് പരിധി കവി�� 
ആദ� ഇടപാട് �ക�െട 2.5% അെ��ിൽ 600 �പ, ഇവയിൽ ഏതാേണാ ഉയർ�ത്, 
അത് ഈടാ��താണ്. എസ്ബിഐ കാർഡ് �മ�� ഏെത�ി�ം ഫീ�കേളാ 
നിര�കേളാ പലിശേയാ കാരണം െ�ഡി�് പരിധി കവി�� സാഹചര��ി�ം ഈ 
ഫീസ് ബാധകമായിരി�ം. ഓേരാ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�ം ഒ� തവണ മാ�േമ 
ഓവർലിമി�് ഫീസ് ഈടാ�. സ��ം െ�ഡി�് കാർഡിൽ ഓവർലിമി�് സൗകര�ം 
ഏർെ���ാൻ  കാർഡ് ഉടമ നൽ�� സ�തം, അേത അ�ൗ�ിന് കീഴി�� 
കാർഡ് ഉടമ�െട ൈകവശ�� എ�ാ െ�ഡി�് കാർ�കളി�ം �സ് �ത സൗകര�ം 
സ�യേമവ  ഏർെ���ം.

I. േപയ് െമ�് നിരസന ഫീ�കൾ
 ഒ� േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസിെ� കാര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് േപയ് െമ�് 

�ക�െട 2% േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസായി ഈടാ�ം, എ�ാൽ മിനിമം ചാർജ് 500 
�പയാണ് 

J. മ�് ചാർ�കൾ:
• കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ ഫീസ്: 100/- �പ - 250/- �പ (Aurum കാർഡിന് 1,500/- �പ) 
• െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്: 100 �പ 
• വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ്: 3.5% (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ 

കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് മാ�ം) 
 വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഇ��ൻ �പയിേല�് മാ��തി� ഉപേയാഗി�� വിനിമയ 

നിര�് തീ�മാനി��ത് വിസ/മാ�ർകാർഡാണ്, സാഹചര�മ�സരി�്, എസ്ബിഐ 
കാർ�മായി ഇടപാട് തീർ�ാ�ിയ തീയതിയിൽ-അത് ഇടപാട് നട�ിയ അേത തീയതി 
ആയിരി�ണെമ�ി�- അവർ നിയ�ി�� വിനിമയ നിര�ിെന 
അടി�ാനമാ�ിയായിരി�ം ഇത്. വിസ/മാ�ർകാർഡ് പ�ി�, ഇ��ൻ �പയാ�ി 
മാ�ിയ �കയിൽ വിേദശ കറൻസി ഇടപാ� ഫീസ് ബാധകമാ�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, 
ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

• ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി പരിവർ�ന മാർ�്അപ് ഫീസ്: 3.50% (എലീ�്¬ & 
ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
മാ�ം) (1,000 �പയിൽ ��തേലാ അതിന് �ല�േമാ ആയ ഇടപാ�കൾ�് മാ�ം) 
അ�ാരാ� �ല�് ഇ��ൻ കറൻസിയിൽ നട�ിയ, അെ��ിൽ ഇ��യിൽ 
�ിതിെച�� എ�ാൽ വിേദശ�് രജി�ർ െച� വ�ാപാരികളിൽ നട�ിയ എ�ാ 
ഇടപാ�ക�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് 
കറൻസി കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

•  റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് 99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

• എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�ക�െട�ം േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് : 199 �പ

K.  ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ:
 ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ ഓഫർ ഉപേഭാ�ാവിെന മ�് ബാ�് െ�ഡി�് കാർ�ക�െട 

�ടി�ിക എസ്ബിഐ െ�ഡി�് കാർഡിേല�് �ാൻസ്ഫർ െച�ാ�ം ഒ�മിേ�ാ 
ഇഎംഐകളാേയാ തിരി�ട�ാ�ം അ�വദി��

2. *പരിധികൾ
 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ആ�രിക െ�ഡി�് മാനദ�ം 

അടി�ാനമാ�ിയാണ്  കാർഡ് ഉടമക�െട െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം 
നി�യി�ി��ത്  (ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം �ാഥമിക അ�ൗ�് ഉടമക�െട 
അേത പരിധി ആയിരി�ം). കാർഡ് െഡലിവറി സമയ�് ഈ പരിധികൾ കാർഡ് 
ഉടമെയ അറിയി��താണ്. െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം ഓേരാ േ��് െമ�ി�ം 
കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി�ം. സ് േ��് െമ�് �റെ��വി�ി� സമയ�് ലഭ�മായ െ�ഡി�് 
പരിധി (അതായത് ഉപേയാഗി�ാൻ ലഭ�മായ െ�ഡി�് പരിധി) േ��് െമ�ിെ� ഭാഗമായി 
നൽ��താണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച���ം ആ�രിക മാനദ��ൾ 
അടി�ാനമാ�ി കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�കേയാ �റ�കേയാ 
െച���മാണ്. െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ണെമ�് ആവശ��� െ�ഡി�് ഉടമകൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിേനാട് എ�തി ആവശ�െ��ക�ം വ�മാനം ��ാവി�� 
സാ��ിക േരഖകൾ നൽേക��മാണ്. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ തെ� 
�ർ�മായ വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�ം നൽകിയ �തിയ േരഖകൾ 
അടി�ാനമാ�ി�ം കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ിേയ�ാം.

3. *ബി�ിം�ം േ��് െമ�ം
a) ഈ കാലയളവിൽ കാർഡ് സജീവമാെണ�ിൽ, അവസാന േ��് െമ�ി� േശഷം 

കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച� േപയ് െമ�ക�ം കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച� ഇടപാ�ക�ം കാണി�� ഒ� �തിമാസ േ��്
 െമ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമ�് അയ�ം. 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ�കിൽ േരഖകളി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് 
കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഇടപാ�ക�െട ഒ� േ��് െമ�് അയ�കേയാ �ൻ��ി 
നി�യി� തീയതിയിൽ േരഖയി�� ഇെമയിൽ ഐഡിയിേല�് ഇെമയിൽ വഴി സ് േ��്
 െമ�് അയ�കേയാ െച�ം.  

b) െ�ഡി�് കാർഡ് സ് കാർഡ് ഉടമ�് ഒ� റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് സൗകര�ം നൽ��. 
സ് േ��് െമ�ിൽ �ി� െച� അടയ് േ�� മിനിമം �ക മാ�ം അട�ാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
തിരെ���ാം. േ��് െമ�ിൽ തെ� �ി� െച�ി�� അടയ് േ�� തീയതി�കം 
ഇ�രം േപയ് െമ�് നടേ���മാണ്. ബാലൻ�ടി�ിക �ടർ�� 

 േ��്െമന് �കളിേല�് �േ�ാ� െകാ�േപാകാ��താണ്. െമാ�ം അടയ് േ�� 
�കേയാ അടയ് േ�� മിനിമം �ക�്  �കളി�� �ക�െട എ� ഭാഗേമാ അട�ാൻ 
കാർഡ് ഉടമ�് തിരെ���ാ���മാണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധിയിൽ 
കവി� �ടി�ികേയാെടാ�ം, ��െ� േ��് െമ�കളിൽ അട�ാ� മിനിമം �ക 
കാർഡ് ഉടമ�െട നിലവിെല അടയ് േ�� മിനിമം �കയിേല�് േചർ�ം.

 െമാ�ം അടയ് േ�� �ക�െട 5 ശതമാനേമാ 200 �പേയാ ആയിരി�ം (ഏതാേണാ 
വ�ത്) അടയ് േ�� മിനിമം �ക, �ടാെത ബാധകമായ നി�തിക�ം ഇഎംഐ�ം 
(ഇഎംഐ ഉ� ഉൽ����െട കാര��ിൽ മാ�ം). ക�ാഷ് പരിധിേയാ െ�ഡി�് 
പരിധിേയാ അധികമായാൽ ഓവർ ലിമി�് (ഒവിഎൽ) �ക എംഎഡി (അടയ് േ�� 
മിനിമം �ക) യിൽ ഉൾെ����താണ്. പഴയ േ��് െമ�കളിെല ഏെത�ി�ം 
അട�ാ� മിനിമം �ക ഉെ��ിൽ അ�ം അടയ് േ�� മിനിമം �കയിൽ 
ഉൾെ����താണ്. 

c) കാർഡ് �ടി�ികയിേല�് നട�ിയ േപയ് െമ�കൾ ലഭി�തായി �ടർ�� േ��്
 െമ�കളിൽ കാണി��താണ്. ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് സംബ�ിേ�ാ 
നി�തിക�മായി ബ�െ��� മേ�െത�ി�ം കാര�ം സംബ�ിേ�ാ ഉ� എ� 
തർ��ം േ��് െമ�് �റെ��വി�� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ൾ�കം െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇഷ� െച�വെര അറിയി�ിരിേ��താണ്

d) കാർഡ് ഉടമ�െട കാർഡ് �ടി�ിക�് ലഭി�� േപയ് െമന് �കൾ വകയി���ത്, 
�ടി�ിക�� മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 
ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് 
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അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ 
ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് 
എ� �മ�ിലാണ്. 

 ആവശ�മായ ജിഎസ്ടി കം�യിൻ�കൾ എ��ാൻ െ�ഡി�് ഇഷ� െച�വെര 
�ാ�മാ��തിന് �ത��ം കാേലാചിത�മായ വിവര�ൾ നൽകാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
ഉ�രവാദി���്, ഇത് െ�ഡി�് കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ നിർമി� സൈ�ക�െട 
ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് എ��ാൻ കാർഡ് ഉടമെയ �ാ�മാ�ം. കാർഡ് ഉടമ 
നൽ�� െത�ായ വിവരം �ലം അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ�െട ഭാഗ� നി�� 
ഏെത�ി�ം ���ികേളാ വീ�കേളാ �ലം കാർഡ് ഉടമ�് ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് 
ന�മാ�കേയാ അെ��ിൽ ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് ലഭി��തിന് കാലതാമസം 
വരികേയാ െച�ാൽ കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ ഉ�രവാദിയായിരി�ി�.

e) താെഴ െകാ�� ഏത് രീതിയി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ിേല�� േപയ് െമ�കൾ 
ആകാ��താണ്:

 www.sbicard.com േല�് േലാഗിൻ െച�ക�ം െന�് ബാ�ിങ് അെ��ിൽ നി��െട 
എസ്ബിഐ എടിഎം കം െഡബി�് കാർഡ് �േഖന േപയ്െമ�് നട�ാൻ േപയ് െന�് 
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി��തി�െട.

 േ��് െമ�ിെ� പിറകിൽ നൽകിയിരി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് െചേ�ാ 
�ാഫ്േ�ാ അയ��ത് വഴി.  

 നി��െട നഗര�ി��േതാ േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട ഏെത�ി�ം നി�� 
�ാ�ി��േതാ ആയ എസ്ബിഐ കാർഡ് േ�ാ�് േബാക് സിൽ െചേ�ാ �ാഫ്േ�ാ 
ഇ��ത് വഴി.

 െച�്/�ാഫ്�് "എസ്ബിഐ കാർഡ്  ന�ർ xxxxxxxxxxxxxxxx" േല�് 
അട�ാനാ��തായിരി�ണം.

 എൻഎസിഎ�് (NACH): ചില തിരെ��� നഗര�ളിൽ നാഷണൽ ഓേ�ാമാ�ഡ് 
�ിയറിംഗ് ഹൗസ് (എൻഎസിഎ�്) വഴി േപയ് െമ�കൾ നട�ാ��താണ്.

f) ബിൽ �ടി�ിക�െട േപയ്െമ�കൾ നട��തിന് വിവിധ രീതികൾ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  വാ�ാനം െച��. അവ �തിമാസ േ��് െമ�ിെ� പിൻഭാഗ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  െവബ് ൈസ�ി�ം വിവരി�ി��്.

 കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് ൈക��� ഏത് �ൻ�ർ �ക�ം ഭാവിയിെല 
െചലവഴി��കളിേല�� �ൻ�ർ �കയായി കണ�ാ��താണ്. അത് ഏെത�ി�ം 
ചാർ�കൾ/ഫീ�കൾ�ായി വകയി���ത�.

g) ബി�ിംഗ് തർ��ൾ: ഇടപാ� തീയതി�െട 25 ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമ 
െപാ��േ��കൾ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി�ക�ം അത് ശരിയാണ് 

j)  ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം റിേവഴ് സ് െച��ത് ഉൾെ�െട��, SBI കാർഡ് ആരംഭി�� 
റിേവഴ് സ�കൾ, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�, അത് ഇേ�ാഴെ� 
ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�� െ�ഡി�ായി പരിഗണി�ം.

 �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� തീയതികള�ില്  �ാബല��ിലായ റീഫ�് 
െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് ഉളവാ�� ഏെതാ� 
െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് നടേ�� തീയതി�് 
��് െ�ഡി�് െച�കയാെണ�ിൽ, ആ �ക േപയ് െമന് റായി പരിഗണി�ം.

 നിലവിെല ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� ഇടപാ�ക�െട �ാബല��ി�� 
തീയതിയി�� റീഫ�് െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് 
ഉളവാ�� ഏെതാ� െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് 
നടേ�� തീയതി�് ��ാണ് െ�ഡി�് െചയ് തെത�ിൽ േപാ�ം ആ �ക േപയ് െമന്
 റായി പരിഗണി�ി�.

k) എസ്എംഎ & എൻപിഎ
•  �േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ'): 
 െറ�േല�റി ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിെ� ഭാഗമായി, ഒ� ഉപ-അസ�് വിഭാഗം 

��ി�് അ�ൗ�ിെല �ാരംഭ സ�ർ�ം തിരി�റിേയ� ആവശ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡിന് ഉ�്, താെഴ�� പ�ികയിൽ നൽകിയിരി��ത് �കാരം ��് 
ഉപവിഭാഗ�ൾെ�ാ�ം '�േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ') ആണ് ഈ 
ഉപ-അസ�് വിഭാഗം. െ�ഡി�് കാർ�കൾ "റിേവാൾവിംഗ് സൗകര��ൾ ഒഴിെക�� 
വായ്പകൾ" ആയി കണ�ാ��.

   

െഡബി�് െച� പണം നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ SBI കാർഡ് തിരി�് 
നൽ��ിെ��ിൽ ബാധകമായ േക�കളിൽ, പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ സംബ�ി�് 
കാർഡ് െന�് വർ�കളിൽ നി�് ലഭി�� അ�രം �ിരീകരണ�ിന്
 െറ/വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ, േമൽ�റ� സർ�ലറിെല വ�വ�കൾ 
�കാരം ഉപേഭാ�ാവിന് ന�പരിഹാരം നൽ��തായിരി�ം.

4. *  തിരി�ടവിൽ വ��� വീ�
 തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയാൽ, കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഏ� �ടി�ിക�ം 

തീർ�ാ��തിന് േവ�ി തപാൽ, ഫാക് സ്, െടലേഫാൺ, ഇെമയിൽ, എസ്എംഎസ്, 
�ടാെത/അെ��ിൽ ഓർ�െ���ാ�ം �ടർനടപടികെള��ാ�ം �ടി�ിക 
പിരിെ���ാ�ം ��ാം ക�ിെയ നിേയാഗി�ക എ�ീ മാർ��ളി�െട കാർഡ് 
ഉടമ�് കാലാകാല�ളിൽ �ടി�ിക അട�വാൻ ഓർ�െ����കൾ 
അയ��താണ്. അ�െന നിേയാഗി�െ��� ഏെതാ� ��ാം ക�ി�ം കടംപിരിവ് 
സംബ�ി� എ�ാ െപ�മാ�����ം �ർ�മായി പാലി�ിരിേ��താണ്.

 ആർബിഐ യിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് രജിസ് േ�ഷൻ കര�മാ�ിയി���ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ� അംഗമായിരി�ക�ം െച�� ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� വീ� �ാ�സ് 
റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��്, കാർഡ് ഉടമ�് ഞ�ൾ േനാ�ീസ് നൽ��താണ്. ഒ� 
കാർഡ് ഉടമ തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയതായി റിേ�ാർ�് െച�െ��തിന് േശഷം തെ� 
�ടി�ികകൾ തീർ�കയാെണ�ിൽ, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നിയിൽ നി�ം �ടി�ിക�ാരൻ �ാ�സ് പിൻവലി��താണ് 
എ� കാര��ം ��ി�ക. ഇ�രം മാ��ൾ ഉപേഭാ�ാവിെ� െ�ഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ 
�തിഫലി�ാൻ 45-60 ദിവസ�ൾ എ�േ��ം.

 െ�ഡി�് കാർഡ് സൗകര��െള നിയ�ി�� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം 
സ�ിെമ�റി/ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം ബാധകമായിരി�ം. 

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, കാർഡ് ഉടമ�െട ഡാ� ഓേരാ മാസ�ം നിർ�ി� 
േഫാർമാ�ിൽ ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് സമർ�ി��. സമർ�ി�� 
ഡാ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി 30 ദിവസ�ി��ിൽ അവ�െട 
െസർവറിേല�് അപ് േലാഡ്  െച��താണ്.

 കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� െമാ�ം �ടി�ിക, �ാബല��ി���ം എ�ാൽ കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ ഇനി�ം ചാർജ് െച�ാ��മായ ചാർ�കൾ ഉൾെ�െട, �ാഥമിക 
കാർഡ് ഉടമ പാ�രാ�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�ാൽ െപെ��് അടയ്
 േ��താ���ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് �ർ�മായി അടയ് േ���മാണ്, 
അേതാെടാ�ം കാർഡ് അ�ൗ�് ഉടൻതെ� റ�ാ�െ����മാണ്. �ാഥമിക കാർഡ് 

ഉടമ�െട സ��ിൽ നി�ായിരി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ി�� �ടി�ിക തീർ�വാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ എ�ാ െചല�കൾ�ം, ലീഗൽ ഫീ�ം ഈ �ടി�ിക 
തിരി�പിടി�വാൻ വ� െചല�ക�ം അട�ം, ഉപേയാഗിേ��ത്. �ടി�ിക അടവ് 
തീർ�ാകാ�ിടേ�ാളം, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് നിലവി�� നിര�് െവ�് 
ധനകാര� ചാർജ് ഈടാ��ത് �ടരാൻ അവകാശ��ായിരി�ം.

5. കാർഡ് ഉടമ�ത അവസാനി�ി��ം റ�ാ��ം
a) എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് എ�തി അറിയി�ിേ�ാ, എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് 

ൈലനിൽ വിളിേ�ാ, ഒ�ം കാർഡ്(കൾ) േകാേണാ�േകാൺ �റി�് കാർഡ് ഉടമ�് ഏ� 
സമയ�ം കരാർ അവസാനി�ി�ാ��താണ്. ആഡ് ഓൺ കാർ�കൾ ഉൾെ�െട 
എ�ാ കാർ�ക�ം എ�� അേപ� െകാ��് അവസാനി�ി�ാ��താണ്. 
സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ ഒ� കാർഡ് ഉടമ�് െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ് ഉെ��ിൽ, അ�രം െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �ക�െട �ല� �ല�ം 
സ�യേമവ േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, �ടാെത മെ��ാ 
�ടി�ികകൾ�െമാ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്. കാർഡ് 
അ�ൗ�ിേല�� എ�ാ �ടി�ിക�ം അട�കഴി�ാൽ അവസാനി�ി�ൽ 
�ാബല��ിൽ വ�ം. വാർഷിക, േച��തി��, ���ൽ ഫീ�കൾ 
ആ�പാതികാടി�ാന�ിൽ തിരി�് നൽ��ത�.

 ഉദാഹരണം - സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാ�� െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ്: -1000

 സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ, -1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് ബാലൻസ് 
സ�യേമവ 250 �പ�െട േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, അതായത് 
1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �കൾ   X ഓേരാ റിവാർഡ് േപായിന് റി�ം 0.25 �പ 
(ഈ പരിവർ�ന �ല�ം വ�ത�� കാർഡ് വാരിയന് �കൾ�് വ�ത�ാസെ�ടാം). ഈ �ക 
കാർ ഡ് ഉടമാ  അ�ൗ�ിൽ നി�് ഈടാ�ം, �ടാെത മെ��ാ �ടി�ികകൾ �െമാ�ം 
കാർ ഡ്  ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്.

 കാർഡ് ഉടമ�് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�ാൻ ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ 
എ�താ��താണ് - closurerequest@sbicard.com

b)   ബിസിനസ് അെ��ിൽ �ര�ാ കാരണ�ൾ �ടാെത/അെ��ിൽ നിയമനിർവഹണ 
ഏജൻസി �ടാെത/അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം സർ�ാർ അേതാറി�ി�െട അഭ�ർ�ന 
�കാരം �ടാെത/അെ��ിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ി�ം അതിെ� 
ഉപേഭാ�ാവി�ം ബാധകമാ�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം കീഴിൽ 
അനിവാര�മാെണ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ന�ായമാ�ം വിശ�സി��െവ�ിൽ 
കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�ിെ� ഉപേയാഗം ഏ� സമയ�ം �ൻ��ി അറിയി�ാെത 

തെ� എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിയ�ി�കേയാ അവസാനി�ി�കേയാ 
താൽ�ാലികമായി നിർ�കേയാ െച�ാം.

 കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� േപയ് െമ�ിൽ വീ� വ��കേയാ നീ�ിയ െ�ഡി�് പരിധി 
കവി�കേയാ െച�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െ�ഡി�് കാർഡിെല സൗകര�ം 
താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ാനാ�ം. കരാർ അവസാനി�തി� േശഷേമാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ിരി�� സമയേ�ാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗി��ത്.  

c) ഇ�രം ഒ� സാഹചര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ (എെത�ി�ം തിരി�ട� വീ�േ�ാ നിയമം 
അ�ശാസി�� േനാ�ീസിേനാ വിേധയമായി) ഉടൻ തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അ�ൗ�ിെല െമാ�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് അടയ്
 േ����്. എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ�വെര അ�ൗ�ിൽ ചാർ� െച�ാ� �കക�ം 
ഉൾെ�െട ഈ കരാറിന് കീഴിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അടയ് േ�� എ�ാ 
�കക�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഇ�ര�ിൽ അടയ് േ�� എ�ാ �കക�ം കാർഡ് ഉടമ 
അട��� വെര കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�തായി പരിഗണി�ി�.

d) െ�ഡി�് കാർഡ് ഒ� വർഷ�ിേലെറയായി ഉപേയാഗി�ി�ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമെയ 
അറിയി� േശഷം കാർഡ് േ�ാസ് െച��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 30 
ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് മ�പടി ലഭി��ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ 
എ�ാ �ടി�ികക�ം അട�േ�ാൾ കാർഡ് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച��തായിരി�ം.

6.  കാർഡ് ന�ം/േമാഷണം/��പേയാഗം
a) �ാഥമിക െ�ഡി�് കാർേഡാ ഏെത�ി�ം അധിക െ�ഡി�് കാർേഡാ എവിെട 

െവെ��് അറിയാെത വരികേയാ, ന�െ��കേയാ, േമാ�ി�െ��കേയാ 
വി�തമാ�െ��കേയാ യഥാസമയം ലഭി�ാതിരി�കേയാ കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�മതിയി�ാെത െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��െവ�് സംശയി�കേയാ 
െച�ാൽ കാർഡ് ഉടമ എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലനിൽ എ��ം േവഗം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന ബ�െ�ടണം. ഒ� കാർഡ് ന�െ��തായി റിേ�ാർ�് 
െച� േശഷം കാർഡ് ഉടമ അത് കെ��ിയാൽ അത് ഒ� സാഹചര��ി�ം 
ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�. മാ�മ�, കാർഡ് ഉടമ ആ കാർഡ് േകാേണാട് േകാൺ 
പ�തിയായി �റി�ക�ം േവണം.  

· ഐവിആർ വഴിേയാ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ായ www.sbicard.com �േഖനേയാ 
എസ്എംഎസ് േസവന�ി�െടേയാ കാർഡ് ഉടമ�് തൽ�ണം കാർഡ് േ�ാ�് 
െച�ാനാ�ം.

· നി��െട ന�െ��/േമാ�ി�െ�� കാർഡ് എസ്എംഎസ് വഴി േ�ാ�് െച�ാൻ 
നി��െട രജി�ർ െച� െമാൈബൽ ന�റിൽ നി�് 5676791 േല�് BLOCK XXXX 

എ�് എസ്എംഎസ് െച�ക. (XXXX = നി��െട കാർഡ് ന�റിെ� അവസാന 4 
അ��ൾ). നി�ൾ അഭ�ർ�ന നട�ി 5 മി��ി��ിൽ നി�ൾ�് ഒ� 
�ിരീകരണ എസ്എംഎസ് ലഭി��ിെ��ിൽ കാർഡ് േ�ാ�െച�െ��തായി 
പരിഗണി��ത്. നി��െട കാർഡ് െപെ��് േ�ാ� െച��തി�ം ��പേയാഗം 
ഒഴിവാ��തി�ം െഹൽപ് ൈലനിൽ വിളി�ക.

 നഷ് ടെ��ത്/േമാഷണം/അനധി�ത ഇടപാ�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ്
 �് ഈ സമർ�ിത െഹൽ�് ൈലൻ ന�റിൽ ബ�െ�ടാം -18605003000.

 നഷ് ടെ�� കാർഡ് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ് �് ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ 
ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ് – lostcard@sbicard.com

b) കാർഡ് ന�ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��് കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ നട�ിയ ഏെത�ി�ം ഇടപാ�ക�െട കാര��ിൽ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് ബാധ�തേയാ ഉ�രവാദിത�േമാ ഉ�ായിരി��ത�, 
കാർഡ് ഉടമ ഇതിന് പരി�ർ�മാ�ം ബാധ��നായിരി�ം. കാർഡ് ന�േമാ 
േമാഷണേമാ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി��േതാ� �െട കാർഡ് ഉടമ 
െ�ഡി�് കാർഡ്(കൾ) േമാ�ി�െ��ാൽ അത് േപാലീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ക�ം എഫ്
 ഐആർ സമർ�ി�ക�ം േവണം. കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ഒ� അധിക 
കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ആെര�ി�ം കാർേഡാ പിേ�ാ കര�മാ�ി 
��പേയാഗം െച�ാൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. 

c) ഉപേഭാ� പരിര�- അനധി�ത ഇലേ�ാണിക് ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കളിൽ 
ഉപേഭാ�ാ��െട ബാധ�ത പരിമിതിെ���ൽ സംബ�ി� 2017 �ൈല 06-െല 
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��(ആർബിഐ) ഉ�രവ് �കാരം, അനധി�ത െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ�� ഉപേഭാ� പരിര� ഉറ�ാ��തിന് ഒ� നയം 
�പകൽപന െച�ി��്. "ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാര നയം" എ�തിന് കീഴിൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ ഇത് അപ് േഡ�്  െച�ി��്. 
ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� സമീപന�ിെല �താര�ത, ന�ായ��ത എ�ീ തത��െള 
അടി�ാനമാ�ി��താണ് ഈ നയം

d) കാർഡ് ഉടമ വ�നാപരമായി �വർ�ി�ി�െ��ിൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് 
ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. വിേവക�ർ�മായ �� നൽകാെതയാണ് കാർഡ് ഉടമ 
�വർ�ി��െത�ിൽ, സംഭവി� എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ�് 
ബാധ�ത��ാേയ�ം. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ വ��മാ�ിയി�� �ര�ാ 
മാനദ��ൾ പി�ടരാൻ കാർഡ് ഉടമ പരാജയെ��ാൽ ഇത് ബാധകമാേയ�ാം. 

e) കാർഡ് ഉടമേയാേടാ ഏെത�ി�ം അധിക കാർഡ് ഉടമേയാേടാ അേന�ഷി�ാെത തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, ഒ� കാർഡിെ�േയാ പി�ിെ�േയാ ന�ം, േമാഷണം, 

��പേയാഗം എ�ിവെയ �റി�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ �സ�െമ�് ക��� 
ഏെതാ� വിവര�ം േപാലീസിേനാ മ�് �സ� അധികാരികൾേ�ാ നൽകിേയ�ാം.  

f) നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെല െമാൈബൽ ന�ർ ഉൾെ�െട�� 
ബ�െ�ടാ�� വിവര�ളിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ സി��ിെല നി��െട 
�തിയ�ം ����മായ ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ളിൽ �ചി�ി�ിരി�ണം. 
നി��െട െമാൈബൽ ന�ർ അട��� നിലവിെല ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ 
ഞ��െട േരഖകളിൽ അപ് േഡ�് െച�ണെമ�് �പാർശ െച��.

g) ''എസ്ബിഐ കാർഡ്  ചില കാർ�കളിൽ േകാം�ിെമ�റി ന�െ��/േമാ�ി�െ�� 
കാർഡ് ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് 
ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�േഡാ അെ��ിൽ കാലാകാല�ളിൽ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  തീ�മാനി�� ഏെത�ി�ം ഇൻ�റൻസ് ക�നിേയാ ആകാം പറയെ�� 
ഇൻ�റൻസ് നൽ��ത്. ഇ�ാര��ി�� ഏത് െ�യിം തീർ�ാ�ലി�ം 
ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ഉ�രവാദിയായിരി�ം, 
െ�യിം തീർ�ാ�ൽ കാരണമായി ഉയർ� ഒ� തർ��ി�ം എസ്ബിഐ കാർഡ്
 ഉ�രവാദിേയ ആയിരി�ി�. ഇൻ�റൻസ് നിബ�നക�ം വ�വ�ക�മായി 
ബ�െ�� ��തൽ വിവര�ൾ�് െവൽകം കി�ിെല േ�ാഷർ പരിേശാധി�ാേനാ 
www.sbicard.com റഫർ െച�ാേനാ നിർേദശി��.''

(h) ചില െ�ഡി�് കാർ�കളിൽ എസ്ബിഐ കാർഡ് േകാം�ിെമന് ററി എയർ ആ�ിഡന് റ് 
/ വ��ിഗത അപകട ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ��ത ഇൻ�റൻസ് 
ഒ� ��ാം ക�ി ഇൻ�റൻസ് ക�നിയാണ് നൽ��ത്. ഇ�മായി ബ�െ�� ഏത് 
െ�യിം െസ�ിൽെമന് റി��� ഉ�രവാദി���ം ��ത ക�ി�ാണ്. െ�യിം 
െസ�ിൽെമന് റ് �ലം ഉ�ാ�� ഒ� തർ��ൾ�ം എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ഉ�രവാദിയായിരി�ി�. എസ്ബിഐ കാർഡിന്, ഇൻ�റൻസ് ഇഷ� െച�� 
ക�ിെയ �ൻ��ി അറിയി�് നൽകാെത മാ�ാ��താണ്.

 ഇേ�ാ�� ഇൻ�റൻസ് ക�നി: ഒറിെയൻ്റൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ്.
7. െവളിെ���ൽ
 ഇ��ൻ ധനകാര� വ�വ��െട �വർ�ന�മത�ം �ിരത�ം 

െമ�െ����തിനാ�� ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിെ��ം റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് 
ഇ���െട�ം (ആർബിഐ) ഒ� സംരംഭമാണ് െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി. 
ബാ�ക�ം ധനകാര� �ാപന��ം ത�ിൽ വിവര�ൾ ൈകമാ��തിന് 
ഫല�ദമായ ഒ� സംവിധാനം �ദാനം െച�ാ�ം അ�വഴി വിവിധ �ാപന�ളിൽ 
നി�് മിക� െ�ഡി�് വ�വ�കൾ േനടാൻ കാർഡ് ഉടമകെള �ാ�രാ�ാ��� 
റിസർവ് ബാ�ിെ� �മ��െട ഭാഗമായാണിത്.

 ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് (ആർബിഐയിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് 
രജിസ് േ�ഷൻ േനടിയി��ത്) കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��. 

 കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� േരഖക�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 45-60 ദിവസ�ൾ��ിൽ ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻേഫാർേമഷൻ ക�നി�് നൽ�ം.

 ഒ� തർ���ായാൽ കാർഡ് ഉടമെയ �ടി�ിക�ാരനായി റിേ�ാർ�് െച��തി� 
��് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടികളിൽ ഉചിതമായ േഭദഗതികൾ 
വ��ം. എ�ി��ാ�ം ഇ�രം െവളിെ���ൽ/വിവരം �സി�െ���ൽ 
ഇ�െന ഉയർ�വ� തർ��ൾ അേന�ഷി�ാ�ം തീർ�ാ�ാ�ം ലഭി�� 
സമയെ� ആ�യി�ിരി�െമ��ം ��ിേ��താണ്. 

 കാർഡ് അ�ൗ�ക�െട ശരിയായ �വർ�നം, �ിരീകരണം, മ� അഡ്മിനിസ്
 േ��ീവ് േസവന�ൾ എ�ിവ�ായി ധനകാര� �ാപനം, െതാഴി�ടമ, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�മായി കരാറിേലർെ��ിരി�� ��ാം ക�ികൾ 
എ�ിവർ�് േപയ് െമ�ിെല വീ� ഉൾെ�െട�� കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��.

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� അെ��ിൽ അതിെ� ��് ക�നികൾ, സബ്
 സിഡിയറികൾ, അഫിലിേയ�കൾ �ടാെത/അെ��ിൽ അേസാസിേയ�കൾ 
എ�ിവ�െട വിവിധ ഉൽ����ം േസവന��ം വിപണനം െച��തി�ം വാ�ാനം 
െച��തി�മായി എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ഏെത�ി�ം േപര�്, സബ്
 സിഡിയറി, അഫിലിേയ�്  അെ��ിൽ അേസാസിേയ�് എ�ിവ�മാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിേ��ാം.

 എസ്ബിഐ കാർഡിെ� ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്.

�ധാന െറ�േല�റി വിവര�ൾ  
- ഇ��യി�ം വിേദശ�ം ഉപേയാഗി��തിന് കാർഡ് സാ�വാണ്. എ�ി��ാ�ം, 

േന�ാളി�ം ��ാനി�ം വിേദശ കറൻസി ഇടപാ�കൾ നട��തിന് ഇത് 
സാ�ത��ത�.

- ഇ���് �റ�് ഇടപാട് നട��തി�� കാർഡിെ� ഉപേയാഗം ആർബിഐ�െട 
എക് സ് േച�് കൺേ�ാൾ െറ�േലഷൻ�ം േഫാറിൻ എക് സ് േച�് മാേനജ് െമ�് 
ആ�്, 1999-ഉം ഉൾെ�െട�� ബാധകമായ നിയമ�ൾ �്അ��തമായിരി�ണം. 
ഇ�ർെന�്േ�ഡിംഗ് േപാർ��കളി�െട�� വിേദശനാണ� വ�ാപാരം അ�വദനീയമ�.  
എെ��ി�ം ലംഘന�ൾ ഉ�ാ�കേയാ ഇവ പാലി��തിൽ പരാജയെ��കേയാ 

െച�ാൽ, ശി�ാനടപടികൾ�് നി�ൾ വിേധയരാകാം. നി��െട വിേദശ വിനിമയ 
അർഹതെയ സംബ�ി�് നി��െട അംഗീ�ത ഡീല�മായി (എഡി) ബ�െ��ക.

- െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് എെ��ി�ം െ�ഡി�് ബാലൻസ് 
ഉെ��ിൽ, ഈ െ�ഡി�് ബാലൻസ് നി�ൾ�് തിരി� തരാൻ എസ്ബിഐ കാർഡിന്
  അവകാശ��്.

- വിേദശ �ാപന�ളിൽ നിേ�പം നട�കേയാ വിേദശ �ാപന�ൾ 
�ാപി�കേയാ േപാ�� �ലധന അ�ൗ�് ഇടപാ�കൾ�ായി പണമട�ാൻ/േപയ്
 െമ�കൾ നട�ാൻ ദയവായി െ�ഡി�് കാർ�കൾ ഉപേയാഗി��ത്. കാരണം, 
റിസർവ് ബാ�ിെ� മാ�ർ നിർേദശം - വിേദശെ� സം�� 
സംരംഭ�ിെല/�ർ�മാ�ം ഉടമ�തയി�� സബ് സിഡിയറിെല താമസ�ാ�െട 
േനരി�� നിേ�പം എ�തി� കീഴിൽ ഇ�രം ധനനിേ�പ മാർഗം അ�വദനീയമ�.

- ആർബിഐ മാ�ർ സർ�ലർ-താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� 
പലവക പണമട��കൾ സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ അ�സരി�്, േലാ�റി 
ടി��കൾ, ബഹിഷ് �ത/നിേരാധിത മാസികകൾ, �ട�ിയ നിേരാധിത ഇന�ൾ 
വാ��തി�ം �താ��ളിൽ പെ���ൽ, േകാൾ-ബാ�് േസവന�ൾ�് 
പണമട�ൽ േപാെല��വ�ം െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��ത് 
നിേരാധി�ിരി��. കാരണം അ�രം ഇന�ൾ�ായി/�വർ�ന�ൾ�ായി 
വിേദശനാണ�ം പിൻവലി��ത് അ�വദനീയമ�. ��തൽ വിവര�ൾ�ായി 
താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� പലവക പണമട��കൾ 
സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ പരിേശാധി�ക.



 എസ്എംഎ�െട �ാസിഫിേ�ഷൻ സംബ�ി� ഉദാഹരണം:
 ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, �ടാെത ഈ തീയതി�് ��് 'അടേ�� �റ� �ക 
('എംഎഡി') ലഭി�ി�മിെ��ിൽ, അവസാന തീയതി�് േശഷം, അ�ൗ�ിെന എസ്എംഎ – 0 
ആയി പരാമർശി�ം.
പിഡിഡിയിൽ നി�് 30 ദിവസ�ിന�റം അതായത് 2021 ഏ�ിൽ 30-ന് അ�റം 
അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ-1 ആയി ടാഗ് 
െച�െ��ം.
സമാനമായി, പിഡിഡിയിൽ നി�് 60 ദിവസ�ിന�റം, അതായത് 2021 െമയ് 30-ന് 
അ�റം, അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ - 2 
ആയി ടാഗ് െച�െ��ം.

• നി�ിയ ആ�ി ('എൻപിഎ'):
 േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി���േപാെല അടേ�� മിനിമം �ക, േ��് െമ�ിൽ 

�ചി�ി�ിരി�� പിഡിഡിയിൽ നി�് െതാ�റ് (90) ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�മായി 
അട�ിെ��ിൽ, ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് നിഷ് �ിയ അസ�് ('എൻപിഎ') ആയി 
പരിഗണി�ം.
�ടാെത, ഒ� െസ�ിൽെമ�് അെ��ിൽ �നർ�പീകരണ �മീകരണം 
�േയാജനെ���ിയി�� ഏെതാ� അ�ൗ�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം. പലിശ 
�ടി�ിക�ം �ത�ം ��വനായി അടയ് ���വെര ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി 
തരംതിരി�ത് �ട�ം. െസ�ിൽെമ�ം �നർ�പീകരി� അ�ൗ�ക�ം ഒ� 
നവീകരണ�ിന് േയാഗ�മ�. അവസാനമായി, ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് 
എസ്ബിഐ കാർഡിെല എൻപിഎ എ�് ടാഗ് െച� ഒ� െ�ഡി�് കാർെഡ�ി�ം 
ഉെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെ� എ�ാ കാർ�ക�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം.

  ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി തരംതിരി��തി�� ഉദാഹരണം:
  ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി�� �കാര�� അടേ�� 
�റ� �ക പിഡിഡിയിൽ നി�് 90 ദിവസ�ി��ിൽ അതായത് 2021 �ൺ 
29-��ിൽ ഉപേഭാ�ാവ് �ർ�മാ�ം അട�ി�മിെ��ിൽ, വായ്പ നൽ��വർ 
െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി കണ�ാ�ം.

l)  േടൺ എറൗ�് ൈടം (TAT) ഏകീകരി��ം അംഗീ�ത േപയ് െമന് റ് സംവിധാന�ൾ 
�േഖന�� പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ�� ഉപേഭാ� ന�പരിഹാര�ം സംബ�ി� 
2019 െസ�ംബർ 20-െല RBI സർ�ലർ അ�സരി�്, പരാജയെ�� ഇടപാട് കാരണം 

എ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�ിെ��ിൽ േ��് െമ�ിെല 
��വൻ ഉ�ട��ം ശരിയാെണ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇത് അംഗീകരി�താെണ�ം 
കണ�ാ��താണ്. ഇ�രം വിവരം ലഭി�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
താൽ�ാലികമായി ചാർജ് പിൻവലി�ാം. �ടർ�� അേന�ഷണ�ൾ 
�ർ�ിയായതി� േശഷം ഇത് കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിെല ബാധ�തയാെണ�ിൽ 
�ടർ�� േ��് െമ�ിൽ ചാർജ് �നഃ�ാപി�െ��ം. 

h)  ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാരം: േമൽനടപടി�� എ�ാ പരാതിക�ം േനാഡൽ 
ഓഫീസർ, പിഒ ബാഗ് 28 - ജിപിഒ, ന� ഡൽഹി -110001 എ� വിലാസ�ിേലാ 
nodalofficer@sbicard.com എ� ഇെമയിൽ വിലാസ�ിേലാ അയ�ക

i)   ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ: എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 02 02
 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി 

േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക)  
 അെ��ിൽ: 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 എസ്ബിഐ െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡിന്: ഇ��യിൽ എവിെട നി�ം എസ്ബിഐ 

െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡ് െഹൽപ് ൈല�മായി ബ�െ��ക 
 എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 12 12 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ 

നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക) 
ബിഎസ്എൻഎൽ/എംടിഎൻഎൽ-ൽ നി�്: 1800 180 1295 /1860 500 1295

 കറസ് േപാ�ൻസ്: തപാൽ വഴി, ദി മാേനജർ -ക�മർ സർവീസസ്, എസ്ബിഐ 
കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, ഡിഎൽഎഫ് ഇൻഫിനി�ി ടേവർസ്, 
ടവർ സി, 12 ആം നില, േ�ാ�് 2, ബിൽഡിംഗ് 3, ഡിഎൽഎഫ് ൈസബർ സി�ി ���ാം 
- 122002 (ഹരിയാന) ഇ�� www.sbicard.com എ�തിേലേ�ാ പിഓ ബാഗ് 28- ജിപിഒ, 
ന� ഡൽഹി-110001 

 ഇമെയിൽ വഴി customercare@sbicard.com എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക
 െത�ായ വിൽ�ന�ം ശല�െ����മായി ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് ഉടമ�് 

ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താം – salesgrievance@sbicard.com
 കാർഡ് ഉടമ�് ഞ��െട െമാൈബൽ ആ�് / െവബ് ൈസ�് വഴി ഏ� 
 തർ��ം/അനധി�ത ഇടപാ�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴി�ം. അതെ��ിൽ, കാർഡ് 

ഉടമ�് തർ�ം/അനധി�ത ഇടപാട് സംബ�ി�് chargeback@sbicard.com എ� 
സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ്.

 െത�ായ വിൽ�ന�മാേയാ ശല�െ����മാേയാ ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ഈ സമർ�ിത െഹൽൈ��നിൽ ഞ�െള വിളി�ാം: 080-39356050

എസ് ബി ഐ കാർഡ് സ്  - ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം

1. *ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം
A. വാർഷിക ഫീ�ക�ം ���ൽ ഫീ�ക�ം
 എസ് ബി ഐ െ�ഡി�്  കാർഡിൽ (എസ് ബി ഐ കാർഡ്) വാർഷിക ഫീസ്, ���ൽ 

ഫീസ് എ�ിവ ബാധകമാണ്. വാർഷിക ഫീസ് 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം 
ബാധകമായ നി�തിക�ം ഉൾെ��� ഒ��വണെ� ചാർജാണ്. ���ൽ ഫീസ് 
എ�ാ വർഷ�ം ഈടാ��. 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം ബാധകമായ 
നി�തിക�മാണ് അതിൽ ഉൾെ��ിരി��ത്. ഈ ഫീ�കൾ ഓേരാ കാർഡ് ഉടമ�ം 
ഓേരാ വിധം കാർഡി�ം വ�ത��മായി�േ��ാം. ഇവ െ�ഡി�്  കാർഡിനായി 
അേപ�ി�� സമയ�് കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി��ത് അ�സരി�ായിരി�ം. 
ബാധകമായ� �കാര�� ഈ നിര�കൾ കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് 
േനരി�് ഈടാ�ം, ഈടാ�� മാസെ� കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ അത് ബി�ി�ക�ം 
െച�ം. �ാഥമിക കാർഡ് ഉടമ�് നൽകിയ അധിക കാർ�കൾ�് െവേ�െറ ഫീ�കൾ 
ഉ�ാകാം.

B. �ൻ�ർ പണ�ിെ� ഫീ�കൾ
 അടിയ�ര ഘ��ിൽ േദശീയ/അ�ാരാ� എടിഎ�കളിൽ നി�് പണം എ��ാൻ 

കാർഡ് ഉടമകൾ�് കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. അ�െന ഉ� പണം 
പിൻവലി��കൾ�് ഒ� ഇടപാട് ഫീസ് ഈടാ��താണ്. അത് അ�� േ��്
 െമ�ിൽ കാർഡ് ഉടമ�് ബി�െച�ക�ം െച�ം. േദശീയ എടിഎം ഇടപാ�കൾ�് 2.5% 
അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) അ�ാരാ� എടിഎം 
ഇടപാ�കൾ�് 2.5% അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) ഇടപാ� 
ഫീസ് ആയി ഈടാ��താണ്. ഇടപാ� ഫീസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�്
 സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ (��് അറിയെ��ി��ത് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്സ് ആൻഡ് േപയ്െമന് റ് സർവീസസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്) 
വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയമാണ്. �ൻ�റായി എ��� എ�ാ 
പണമിടപാ�കൾ�ം പണം പിൻവലി� തീയതി �തൽ അവ �ർ�മായി തിരി�ട�� 
തീയതി വേര�ം റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് ചാർ�ി� ത�ല�മായ ധനകാര� ചാർജ്
  (ചാർ�ക�െട െഷഡ�ൾ പരിേശാധി�ക) ഉ�ായിരി��താണ്.  

C. ക�ാഷ് േപയ് െമ�് ഫീ�കൾ
 കാർഡ് ഉടമകൾ�് തിരെ��� േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (എസ് ബി ഐ) 

ശാഖകളിൽ േപ-ഇൻ �ി�ിൽ അവ�െട  െ�ഡി�് കാർഡ് ന��ം �ക�ം 
േരഖെ���ി അത് �ാ�് കൗ�റിൽ നിേ�പി�െകാ�് അവ�െട എസ് ബിഐ 
െ�ഡി�് കാർഡ് �ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ഒ� തൽ�ണ േപയ് െമ�് അക്
 േനാളജ് െമ�് രസീത് കാർഡ് ഉടമ�് നൽ�ം. ഈ സൗകര�ം േസവന നിര�ായ ₹250 
+ ബാധകമായ നി�തികൾ�് ലഭ�മാണ്. െകവിബി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
ക�ർ ൈവശ� ബാ�ിെ� (െകവിബി) തിരെ��� ശാഖകളി�ം െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ക�ർ ൈവശ� ബാ�് (െകവിബി) ശാഖകളിൽ നട�� 
പണമിടപാ�കൾ�് നിര�കെളാ�ം ബാധകമ�.

D. ചാർ�കൾ
i. കാർഡ് ഉടമകൾ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നൽ�� നിർ�ി� 

േസവന�ൾ�ായി അെ��ിൽ തെ� കാർഡ് അ�ൗ�മായി ബ�െ��് കാർഡ് 
ഉടമ വ��� വീ�കൾ�ായി കാർഡ് ഉടമകൾ കാലാകാല�ളിൽ 
ബാധകമാേയ�ാ�� ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം നൽേക�താണ് 

ii കാർഡ് ഉടമകെള അറിയി�െകാ�്, കാലാകാല�ളിൽ ഏെത�ി�ം ചാർ�കേളാ 
ഫീ�കേളാ മാ��തിേനാ അെ��ിൽ ഉചിതെമ�് േതാ�� ഏെത�ി�ം �തിയ 

ചാർ�കേളാ ഫീ�കേളാ അവതരി�ി��തിേനാ ഉ�അവകാശം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിലനിർ��.

E. പലിശ രഹിത േ�സ് കാലാവധി
 വ�ാപാരി സമർ�ി�� െ�യി�കൾ�് വിേധയമായി പലിശരഹിത െ�ഡി�് 

കാലയളവ് 20 �തൽ 50 ദിവസം വെരയാകാം. എ�ി��ാ�ം, കഴി� മാസെ� 
ബാലൻസ് �ർ�മായി �ിയർ െച�ി�ിെ��ിൽ, അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ ഏെത�ി�ം 
എടിഎ�ിൽ നി�് പണം എ��ി�െ��ിൽ ഇത് ബാധകമ�.

F.  ധനകാര� ചാർ�കൾ 
 കാർഡ് ഉടമ തെ� ബാലൻസ് �ർ�മായി അടേ��തിെ��് തീ�മാനി�ാൽ, 

ഇടപാ� തീയതി �തൽ വീ�ാ� ഇഎംഐ തവണക�ൾെ�െട എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, 
കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ പണ�ി�ം അവ തിരി�ട��� വെര മാസാ� 
പലിശ നിര�ിൽ ധനകാര� ചാർ�കൾ അടേ��ിവ�ം. 

  േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടയ് േ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ് െമ�ം േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ് െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

  ധനകാര� ചാർ�ക�െട നിലവിെല നിര�് ഇടപാ� തീയതി �തൽ �തിമാസം 3.50% 
[�തിവർഷം 42%] വെരയാണ്, ഇത് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് 
ലിമി�ഡ് (എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ) െ� വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ി� 
വിേധയ�മാണ്. ധനകാര� ചാർ�കൾ, അടയ് േ��താെണ�ിൽ, ബാധകമായ 
നി�തികൾ�് വിേധയമാണ്, കാർഡിെല �ടി�ിക �ർ�മായി അട���വെര 
കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് അത് െഡബി�് െച�െ��ം. കാർഡ് ഉടമ 
ബാലൻസ് േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ാതിരി�ാൻ 
തീ�മാനി�ാൽ എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, �െട കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ 
പണ�ി�ം അടയ് േ�� ധനകാര� ചാർ�ിെ� �റ� �ക ബാധകമായ 
നി�തികൾ �ടാെത 25 �പയായിരി�ം.

a.  �ൻ�ർ പണ�ിേ��� ധനകാര� ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തൽ പണമട�ൽ 
�ർ�മായി െച���വെര ബാധകമാണ്.

 ഉദാഹരണം 1 - കാർഡ് േ��് െമ�്  തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 15-ന് 
 2019 �ൺ 16 �ം 2019 �ൈല 15 �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാട്
1.  5000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ - 2019 �ൺ 20 ന്
2.  7000 �പ�െട പണം പിൻവലി�ൽ - 2019 �ൈല 10 ന്
 2019 �ൺ 15 െല േ��് െമ�ിൽ നി�് ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� ക��ക, 

എ�ിൽ ഇടപാ�ക�െട 12,000 �പ�ം 7,000 �പ ക�ാഷ് പിൻവലി�ലിന് ബാധകമായ 
നിര�ി�� 5 ദിവസെ� ധനകാര� ചാർ�ക�ം കാണി�� �ൈല 15 െല േ��്
 െമ�് കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ആഗ�് 5 അഥവാ േ��് െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക അടയ് േ����്. നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക�� ഏെതാ� േപയ് െമന് �ം, ആദ�ം നി��െട �ടി�ിക�� മിനിമം �ക 
{െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീ�ം ചാർ�ക�ം + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}, പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) എ� �മ�ിലായിരി�ം �ിയർ െച�ക എ�ത് ദയവായി ��ി�ക.  
പലിശ രഹിത �ടി�ിക ചി�റ ബാലൻസിന് െറ േകസിൽ ഒഴിെക, ഇതിൽ ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തലാണ് ഈടാ�ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ��െ� 
േ��് െമ�് തീയതി�തൽ ഈടാ�ം.

 േ��് െമ�് �ടി�ികയിൽ ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��് െമ�ിൽ 
നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം വരാതിരി�ക�ം േ��് െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് 
�ടി�ിക േപയ് െമന് റിന് െറ അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം 
െച�ാൽ, ഇ�രം ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്  2019 
 ജ�വരി 3 �ം 2019 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
1.  2019 ജ�വരി 5 ന് 10,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2.  2019 ജ�വരി 15 ന് 30,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ��കൾ
 2019 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 40,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. േ��്െമ�് �ടി�ികയിൽ 
ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��്െമ�ിൽ നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം 
വരാതിരി�ക�ം േ��്െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് �ടി�ിക േപയ്െമന് റിന് െറ 
അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം െച�ാൽ, ഇ�രം 
ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 എ�ാ മാസ�ം മിനിമം േപയ് െമ�് മാ�ം നട�ിയാൽ തിരി�ട� വർഷ�േളാളം 
നീ�നിൽ�ം, തത്ഫലമായി നി��െട �ടി�ിക ബാലൻസിന്  പലിശ 
അട�െകാ�ിരി�ക�ം െചേ��ിവ�ം.  ഉദാഹരണ�ിന്, 5,000 �പ�െട 
ഇടപാടിന് മിനിമം മാസാ� �ടി�ിക �ക (ഓേരാ മാസ�ം 200 �പ മിനിമം 
�കയായി�്) അട�ാൽ, െമാ�ം �ടി�ിക ��വനായി അട�തീരാൻ 44 മാസം വെര 
എ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 2-ന്
 2019 മാർ�് 3 �ം 2019 ഏ�ിൽ 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  2019 മാർ�് 5 ന് 500 �പ�െട വാർഷിക ഫീസ്
(2)  2019 മാർ�് 5 ന് 90 �പ�െട ബാധകമായ നി�തികൾ
(3)  2019 മാർ�് 15 ന് 6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2019 മാർ�് 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��് 

ക��ക, 6,590 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ഏ�ിൽ 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ഏ�ിൽ 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ മിനിമം അടയ് േ�� �ക 415 �പ, (െമാ�ം �ടി�ിക�െട 5%) + 
ബാധകമായ നി�തിക�ം 2019 ഏ�ിൽ 22 ന് അട��െവ�് ക��ക, െതാ��� 
ദശാംശ�ിേല�് കണ�ാ�ം, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. 

 ഫല�ദമായ നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആയി കണ�ാ�ക, ധനകാര� ചാർജ് 
കണ���ൽ ഇനി�റ�� രീതിയിൽ ആയിരി�ം:

 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 �പ
 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 90 �പ�െട ബാധകമായ 

നി�തിയിൽ: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 �പ
 38 ദിവസേ��� (മാർ�് 15 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 6000 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:  
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 �പ
 11 ദിവസേ��� (ഏ�ിൽ 22 �തൽ െമയ് 2 വെര) 6,175 �പ�െട ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 �പ
 ചാർ� െച� െമാ�ം പലിശ: 373.10 �പ
 2019 ഏ�ിൽ 3 �തൽ 2019 െമയ് 2 വെര കാർഡ് ഉടമ ഒ� ഇടപാ�ം നട��ിെ��് 

ക��ക, �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം 
ചാർ�ക�ം, ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം െമയ് 2 തീയതിയിെല േ��്
 െമ�ിൽ െമാ�ം �ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം. 

 േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടേ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടേ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ്െമന് �ം േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ്െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

 ഉദാഹരണം 4: കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2018 ഡിസംബർ 3-�ം 2019 ജ�വരി 2-�ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  2018 ഡിസംബർ 15 ന് 500 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2)  2018 ഡിസംബർ 20 ന് 600 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2018 ഡിസംബർ 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇ� എ� 

ക��ക, 1100 �പയെട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ജ�വരി 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം, െമാ�ം അടയ് േ�� �ക 1100 �പ. കാർഡ് ഉടമ 2019 ജ�വരി 22 
അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക 
�തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. 

 2019 ജ�വരി 22 ന് കാർഡ് ഉടമ 500 �പ�െട ഭാഗിക േപയ് െമ�് മാ�േമ 
നട��� എ� ക��ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. ഫല�ദമായ 
നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആെണ�് കണ�ാ�ി ധനകാര� ചാർജ് കണ���ൽ 
ഇ�റ�� �കാരമായിരി�ം 

 38 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 15 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 �പ
 33 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 20 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 �പ
 12 ദിവസേ��� (ജ�വരി 22 �തൽ െഫ�വരി 2 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ=52.93 �പ
 2019 െഫ�വരി 3-�ം 2019 മാർ�് 2- �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  652.93 �പ�െട ആരംഭ ബാലൻസ്-2019 െഫ�വരി 3-ന്
2)  1000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ-2019 െഫ�വരി 5-ന്
3)  3000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ- 2019 െഫ�വരി 15-ന് 
 2019 െഫ�വരി 2 െല േ��്െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് 652.93 �പ 

ആെണ�് ക��ക, കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ 
നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ ��വൻ േപയ് െമ�ം െഫ�വരി 15 ഓെട, അഥവാ േപയ് െമ�് െചേ�� 
അവസാന തീയതി��ിൽ െചയ് െത� ക��ക. 3.50% ഫല�ദമായ നിര�ായി 
കണ�ാ�ി, ധനകാര� ചാർജ് കണ����കൾ ഇനി�റ�� �കാരമായിരി�ം:

 12 ദിവസേ��് (െഫ�വരി 3 �തൽ െഫ�വരി 15 വെര) 652.93 ബാലസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ= 9.02 �പ
 �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം, 

ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം മാർ�് 2 തീയതിയിെല േ��്െമ�ിൽ െമാ�ം 
�ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം.

G. ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർ�കൾ
• േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക �ക�് ചാർ�ി�
• 500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 400 �പ
• 1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 750 �പ
• 10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 950 �പ
• 25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 1,100 �പ
• 50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ
 �ടർ�യായി ര�് ൈസ�ി�കളിൽ, അവസാന തീയതി��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക 

�ക (എംഎഡി) അട�ാതി��ാൽ ഒ� ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി  100 
�പ അധികം ഈടാ�ം.

 എംഎഡി �ിയറാ��ത് വെര ഓേരാ േപയ് െമന് റ് ൈസ�ിളി�ം ഈ ചാർജ് 
ഈടാ��ത് �ട�ം.

 ഉദാഹരണം 1- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി- എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2016 ജ�വരി 3 �ം 2016 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  5,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ- 2016 ജ�വരി 5 ന്
(2)  5,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ - 2016 ജ�വരി 15 ന്
 2016 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 10,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 
കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 
 2016 െഫ�വരി 22 നകം കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� മിനിമം �കേയാ അതിൽ 

��തേലാ േപയ് െമ�് െച��ിെ��ിൽ, 750 �പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 
10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� േപയ് െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് േ��്െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2 ന്. 2016 െഫ�വരി 3 
�ം 2016 മാർ�് 2 �ം നട� ഇടപാട്

1.  2000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൾ - 2016 െഫ�വരി 8 ന്
2.  2500 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ 2016 െഫ�വരി 19 ന് 
 2016 െഫ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 4500 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� മാർ�് 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 മാർ�് 22 അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 2016 മാർ�് 22 നകം കാർഡ് ഉടമ ഒ� േപയ്െമന് �ം നട�ിയി�ിെ��ിൽ, 750 
�പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� 
േപയ്െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് െസപ് �ംബർ 3-�ം ഒക് േടാബർ 2-�ം ഇടയിൽ
(1)  9400 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - െസപ്�ംബർ 5-ന്
 െസപ് �ംബർ 2-െല േ��് െമന് റിൽ നി�് �ൻകാല ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��ിൽ, 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� ഒക് േടാബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 9400 �പ െമാ�ം 
�ടി�ികയായി കാണി�ം. കാർഡ് ഉടമ ഈ �ടി�ിക�ായി ഒേ�ാബർ 22-ഓെട, 
അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം 
അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. 
കാർഡ് ഉടമ 9400 �പ�െട �ടി�ിക ഒക് േടാബർ 22-േനാ അതിന് �േ�ാ ��വനാ�ം 
അട��.

 ഇടപാട് നട�ത് ഒക് േടാബർ 3-�ം നവംബർ 2-�ം ഇടയിൽ 
(1)  5000 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 5-ന്
(2)  5000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� നവംബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 10,000 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് ��െ� ൈസ�ിളിൽ നട�ിയ 
ഇടപാടിന് വ�ാപാരിയിൽ നി�� 9400 �പ�െട ഒ� റീഫ�് നവംബർ 10-ന് 
ലഭി��. ഈ റീഫ�് �ക െമാ�ം �ടി�ിക �കയിൽ വകയി��ം. കാർഡ് ഉടമ 
�ടി�ിക�ായി നവംബർ 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. റീഫ�ിൽ നി�് ലഭി�� െ�ഡി�് �ക മിനിമം 
�ടി�ിക �കേയ�ാൾ ��തലായതിനാൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് താമസി�� േപയ്

 െമന് റ് ചാർജ് ഈടാ�ി�.
 ഉദാഹരണം 4- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് ജ�വരി 3-�ം െഫ�വരി 2-�ം ഇട�് 
(1)    4500 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ജ�വരി 5-ന്
(2)   6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ജ�വരി 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� െഫ�വരി 2-െല േ��് െമന് റ് 10,500 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ ൈസ�ിളിൽ ഈടാ�ിയ േപയ് െമന് റ് 
ഡിേസാണർ ഫീസിന് െഫ�വരി 10-ന് 500 �പ�െട ഒ� റീഫ�് ലഭി��. കാർഡ് 
ഉടമ �ടി�ിക�ായി െഫ�വരി 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. എസ് ബി ഐ കാർഡ് �ട�ിെവ� റിേവഴ് സലിൽ 
നി�് ഉളവാ�� െ�ഡി�് �ക, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�. കാർഡ് 
ഉടമ െഫ�വരി 22-േനാ അതി� �േ�ാ മിനിമം �ടി�ിക �കേയാ അതിലധികേമാ 
അട�ിെ��ിൽ, താമസി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി 950 �പ ഈടാ�ം. (10,000 
�പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര 950 �പ). 

H. ഓവർ ലിമി�് ഫീ�കൾ
 ഒ� േസവനസ��താ �ചനയായി, ഇേ�ണൽ േപാളിസി, ഇടപാ�മായി ബ�െ�� 

േയാഗ�ത, ഉപേഭാ� െ�ാൈഫൽ, ഉപേഭാ� സ�തം എ�ിവ�് വിേധയമായി, 
ഓവർലിമി�് ഇടപാ�കൾ�്  എസ്ബിഐ കാർഡ് അംഗീകാരം നൽകിേയ�ാം. 
�ടി�ിക�� �ക െ�ഡി�് പരിധി കവി��െവ�ിൽ, െ�ഡി�് പരിധി കവി�� 
ആദ� ഇടപാട് �ക�െട 2.5% അെ��ിൽ 600 �പ, ഇവയിൽ ഏതാേണാ ഉയർ�ത്, 
അത് ഈടാ��താണ്. എസ്ബിഐ കാർഡ് �മ�� ഏെത�ി�ം ഫീ�കേളാ 
നിര�കേളാ പലിശേയാ കാരണം െ�ഡി�് പരിധി കവി�� സാഹചര��ി�ം ഈ 
ഫീസ് ബാധകമായിരി�ം. ഓേരാ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�ം ഒ� തവണ മാ�േമ 
ഓവർലിമി�് ഫീസ് ഈടാ�. സ��ം െ�ഡി�് കാർഡിൽ ഓവർലിമി�് സൗകര�ം 
ഏർെ���ാൻ  കാർഡ് ഉടമ നൽ�� സ�തം, അേത അ�ൗ�ിന് കീഴി�� 
കാർഡ് ഉടമ�െട ൈകവശ�� എ�ാ െ�ഡി�് കാർ�കളി�ം �സ് �ത സൗകര�ം 
സ�യേമവ  ഏർെ���ം.

I. േപയ് െമ�് നിരസന ഫീ�കൾ
 ഒ� േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസിെ� കാര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് േപയ് െമ�് 

�ക�െട 2% േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസായി ഈടാ�ം, എ�ാൽ മിനിമം ചാർജ് 500 
�പയാണ് 

J. മ�് ചാർ�കൾ:
• കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ ഫീസ്: 100/- �പ - 250/- �പ (Aurum കാർഡിന് 1,500/- �പ) 
• െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്: 100 �പ 
• വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ്: 3.5% (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ 

കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് മാ�ം) 
 വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഇ��ൻ �പയിേല�് മാ��തി� ഉപേയാഗി�� വിനിമയ 

നിര�് തീ�മാനി��ത് വിസ/മാ�ർകാർഡാണ്, സാഹചര�മ�സരി�്, എസ്ബിഐ 
കാർ�മായി ഇടപാട് തീർ�ാ�ിയ തീയതിയിൽ-അത് ഇടപാട് നട�ിയ അേത തീയതി 
ആയിരി�ണെമ�ി�- അവർ നിയ�ി�� വിനിമയ നിര�ിെന 
അടി�ാനമാ�ിയായിരി�ം ഇത്. വിസ/മാ�ർകാർഡ് പ�ി�, ഇ��ൻ �പയാ�ി 
മാ�ിയ �കയിൽ വിേദശ കറൻസി ഇടപാ� ഫീസ് ബാധകമാ�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, 
ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

• ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി പരിവർ�ന മാർ�്അപ് ഫീസ്: 3.50% (എലീ�്¬ & 
ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
മാ�ം) (1,000 �പയിൽ ��തേലാ അതിന് �ല�േമാ ആയ ഇടപാ�കൾ�് മാ�ം) 
അ�ാരാ� �ല�് ഇ��ൻ കറൻസിയിൽ നട�ിയ, അെ��ിൽ ഇ��യിൽ 
�ിതിെച�� എ�ാൽ വിേദശ�് രജി�ർ െച� വ�ാപാരികളിൽ നട�ിയ എ�ാ 
ഇടപാ�ക�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് 
കറൻസി കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

•  റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് 99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

• എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�ക�െട�ം േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് : 199 �പ

K.  ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ:
 ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ ഓഫർ ഉപേഭാ�ാവിെന മ�് ബാ�് െ�ഡി�് കാർ�ക�െട 

�ടി�ിക എസ്ബിഐ െ�ഡി�് കാർഡിേല�് �ാൻസ്ഫർ െച�ാ�ം ഒ�മിേ�ാ 
ഇഎംഐകളാേയാ തിരി�ട�ാ�ം അ�വദി��

2. *പരിധികൾ
 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ആ�രിക െ�ഡി�് മാനദ�ം 

അടി�ാനമാ�ിയാണ്  കാർഡ് ഉടമക�െട െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം 
നി�യി�ി��ത്  (ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം �ാഥമിക അ�ൗ�് ഉടമക�െട 
അേത പരിധി ആയിരി�ം). കാർഡ് െഡലിവറി സമയ�് ഈ പരിധികൾ കാർഡ് 
ഉടമെയ അറിയി��താണ്. െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം ഓേരാ േ��് െമ�ി�ം 
കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി�ം. സ് േ��് െമ�് �റെ��വി�ി� സമയ�് ലഭ�മായ െ�ഡി�് 
പരിധി (അതായത് ഉപേയാഗി�ാൻ ലഭ�മായ െ�ഡി�് പരിധി) േ��് െമ�ിെ� ഭാഗമായി 
നൽ��താണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച���ം ആ�രിക മാനദ��ൾ 
അടി�ാനമാ�ി കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�കേയാ �റ�കേയാ 
െച���മാണ്. െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ണെമ�് ആവശ��� െ�ഡി�് ഉടമകൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിേനാട് എ�തി ആവശ�െ��ക�ം വ�മാനം ��ാവി�� 
സാ��ിക േരഖകൾ നൽേക��മാണ്. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ തെ� 
�ർ�മായ വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�ം നൽകിയ �തിയ േരഖകൾ 
അടി�ാനമാ�ി�ം കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ിേയ�ാം.

3. *ബി�ിം�ം േ��് െമ�ം
a) ഈ കാലയളവിൽ കാർഡ് സജീവമാെണ�ിൽ, അവസാന േ��് െമ�ി� േശഷം 

കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച� േപയ് െമ�ക�ം കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച� ഇടപാ�ക�ം കാണി�� ഒ� �തിമാസ േ��്
 െമ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമ�് അയ�ം. 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ�കിൽ േരഖകളി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് 
കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഇടപാ�ക�െട ഒ� േ��് െമ�് അയ�കേയാ �ൻ��ി 
നി�യി� തീയതിയിൽ േരഖയി�� ഇെമയിൽ ഐഡിയിേല�് ഇെമയിൽ വഴി സ് േ��്
 െമ�് അയ�കേയാ െച�ം.  

b) െ�ഡി�് കാർഡ് സ് കാർഡ് ഉടമ�് ഒ� റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് സൗകര�ം നൽ��. 
സ് േ��് െമ�ിൽ �ി� െച� അടയ് േ�� മിനിമം �ക മാ�ം അട�ാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
തിരെ���ാം. േ��് െമ�ിൽ തെ� �ി� െച�ി�� അടയ് േ�� തീയതി�കം 
ഇ�രം േപയ് െമ�് നടേ���മാണ്. ബാലൻ�ടി�ിക �ടർ�� 

 േ��്െമന് �കളിേല�് �േ�ാ� െകാ�േപാകാ��താണ്. െമാ�ം അടയ് േ�� 
�കേയാ അടയ് േ�� മിനിമം �ക�്  �കളി�� �ക�െട എ� ഭാഗേമാ അട�ാൻ 
കാർഡ് ഉടമ�് തിരെ���ാ���മാണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധിയിൽ 
കവി� �ടി�ികേയാെടാ�ം, ��െ� േ��് െമ�കളിൽ അട�ാ� മിനിമം �ക 
കാർഡ് ഉടമ�െട നിലവിെല അടയ് േ�� മിനിമം �കയിേല�് േചർ�ം.

 െമാ�ം അടയ് േ�� �ക�െട 5 ശതമാനേമാ 200 �പേയാ ആയിരി�ം (ഏതാേണാ 
വ�ത്) അടയ് േ�� മിനിമം �ക, �ടാെത ബാധകമായ നി�തിക�ം ഇഎംഐ�ം 
(ഇഎംഐ ഉ� ഉൽ����െട കാര��ിൽ മാ�ം). ക�ാഷ് പരിധിേയാ െ�ഡി�് 
പരിധിേയാ അധികമായാൽ ഓവർ ലിമി�് (ഒവിഎൽ) �ക എംഎഡി (അടയ് േ�� 
മിനിമം �ക) യിൽ ഉൾെ����താണ്. പഴയ േ��് െമ�കളിെല ഏെത�ി�ം 
അട�ാ� മിനിമം �ക ഉെ��ിൽ അ�ം അടയ് േ�� മിനിമം �കയിൽ 
ഉൾെ����താണ്. 

c) കാർഡ് �ടി�ികയിേല�് നട�ിയ േപയ് െമ�കൾ ലഭി�തായി �ടർ�� േ��്
 െമ�കളിൽ കാണി��താണ്. ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് സംബ�ിേ�ാ 
നി�തിക�മായി ബ�െ��� മേ�െത�ി�ം കാര�ം സംബ�ിേ�ാ ഉ� എ� 
തർ��ം േ��് െമ�് �റെ��വി�� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ൾ�കം െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇഷ� െച�വെര അറിയി�ിരിേ��താണ്

d) കാർഡ് ഉടമ�െട കാർഡ് �ടി�ിക�് ലഭി�� േപയ് െമന് �കൾ വകയി���ത്, 
�ടി�ിക�� മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 
ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് 
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അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ 
ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് 
എ� �മ�ിലാണ്. 

 ആവശ�മായ ജിഎസ്ടി കം�യിൻ�കൾ എ��ാൻ െ�ഡി�് ഇഷ� െച�വെര 
�ാ�മാ��തിന് �ത��ം കാേലാചിത�മായ വിവര�ൾ നൽകാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
ഉ�രവാദി���്, ഇത് െ�ഡി�് കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ നിർമി� സൈ�ക�െട 
ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് എ��ാൻ കാർഡ് ഉടമെയ �ാ�മാ�ം. കാർഡ് ഉടമ 
നൽ�� െത�ായ വിവരം �ലം അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ�െട ഭാഗ� നി�� 
ഏെത�ി�ം ���ികേളാ വീ�കേളാ �ലം കാർഡ് ഉടമ�് ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് 
ന�മാ�കേയാ അെ��ിൽ ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് ലഭി��തിന് കാലതാമസം 
വരികേയാ െച�ാൽ കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ ഉ�രവാദിയായിരി�ി�.

e) താെഴ െകാ�� ഏത് രീതിയി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ിേല�� േപയ് െമ�കൾ 
ആകാ��താണ്:

 www.sbicard.com േല�് േലാഗിൻ െച�ക�ം െന�് ബാ�ിങ് അെ��ിൽ നി��െട 
എസ്ബിഐ എടിഎം കം െഡബി�് കാർഡ് �േഖന േപയ്െമ�് നട�ാൻ േപയ് െന�് 
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി��തി�െട.

 േ��് െമ�ിെ� പിറകിൽ നൽകിയിരി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് െചേ�ാ 
�ാഫ്േ�ാ അയ��ത് വഴി.  

 നി��െട നഗര�ി��േതാ േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട ഏെത�ി�ം നി�� 
�ാ�ി��േതാ ആയ എസ്ബിഐ കാർഡ് േ�ാ�് േബാക് സിൽ െചേ�ാ �ാഫ്േ�ാ 
ഇ��ത് വഴി.

 െച�്/�ാഫ്�് "എസ്ബിഐ കാർഡ്  ന�ർ xxxxxxxxxxxxxxxx" േല�് 
അട�ാനാ��തായിരി�ണം.

 എൻഎസിഎ�് (NACH): ചില തിരെ��� നഗര�ളിൽ നാഷണൽ ഓേ�ാമാ�ഡ് 
�ിയറിംഗ് ഹൗസ് (എൻഎസിഎ�്) വഴി േപയ് െമ�കൾ നട�ാ��താണ്.

f) ബിൽ �ടി�ിക�െട േപയ്െമ�കൾ നട��തിന് വിവിധ രീതികൾ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  വാ�ാനം െച��. അവ �തിമാസ േ��് െമ�ിെ� പിൻഭാഗ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  െവബ് ൈസ�ി�ം വിവരി�ി��്.

 കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് ൈക��� ഏത് �ൻ�ർ �ക�ം ഭാവിയിെല 
െചലവഴി��കളിേല�� �ൻ�ർ �കയായി കണ�ാ��താണ്. അത് ഏെത�ി�ം 
ചാർ�കൾ/ഫീ�കൾ�ായി വകയി���ത�.

g) ബി�ിംഗ് തർ��ൾ: ഇടപാ� തീയതി�െട 25 ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമ 
െപാ��േ��കൾ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി�ക�ം അത് ശരിയാണ് 

j)  ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം റിേവഴ് സ് െച��ത് ഉൾെ�െട��, SBI കാർഡ് ആരംഭി�� 
റിേവഴ് സ�കൾ, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�, അത് ഇേ�ാഴെ� 
ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�� െ�ഡി�ായി പരിഗണി�ം.

 �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� തീയതികള�ില്  �ാബല��ിലായ റീഫ�് 
െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് ഉളവാ�� ഏെതാ� 
െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് നടേ�� തീയതി�് 
��് െ�ഡി�് െച�കയാെണ�ിൽ, ആ �ക േപയ് െമന് റായി പരിഗണി�ം.

 നിലവിെല ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� ഇടപാ�ക�െട �ാബല��ി�� 
തീയതിയി�� റീഫ�് െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് 
ഉളവാ�� ഏെതാ� െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് 
നടേ�� തീയതി�് ��ാണ് െ�ഡി�് െചയ് തെത�ിൽ േപാ�ം ആ �ക േപയ് െമന്
 റായി പരിഗണി�ി�.

k) എസ്എംഎ & എൻപിഎ
•  �േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ'): 
 െറ�േല�റി ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിെ� ഭാഗമായി, ഒ� ഉപ-അസ�് വിഭാഗം 

��ി�് അ�ൗ�ിെല �ാരംഭ സ�ർ�ം തിരി�റിേയ� ആവശ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡിന് ഉ�്, താെഴ�� പ�ികയിൽ നൽകിയിരി��ത് �കാരം ��് 
ഉപവിഭാഗ�ൾെ�ാ�ം '�േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ') ആണ് ഈ 
ഉപ-അസ�് വിഭാഗം. െ�ഡി�് കാർ�കൾ "റിേവാൾവിംഗ് സൗകര��ൾ ഒഴിെക�� 
വായ്പകൾ" ആയി കണ�ാ��.

   

െഡബി�് െച� പണം നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ SBI കാർഡ് തിരി�് 
നൽ��ിെ��ിൽ ബാധകമായ േക�കളിൽ, പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ സംബ�ി�് 
കാർഡ് െന�് വർ�കളിൽ നി�് ലഭി�� അ�രം �ിരീകരണ�ിന്
 െറ/വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ, േമൽ�റ� സർ�ലറിെല വ�വ�കൾ 
�കാരം ഉപേഭാ�ാവിന് ന�പരിഹാരം നൽ��തായിരി�ം.

4. *  തിരി�ടവിൽ വ��� വീ�
 തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയാൽ, കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഏ� �ടി�ിക�ം 

തീർ�ാ��തിന് േവ�ി തപാൽ, ഫാക് സ്, െടലേഫാൺ, ഇെമയിൽ, എസ്എംഎസ്, 
�ടാെത/അെ��ിൽ ഓർ�െ���ാ�ം �ടർനടപടികെള��ാ�ം �ടി�ിക 
പിരിെ���ാ�ം ��ാം ക�ിെയ നിേയാഗി�ക എ�ീ മാർ��ളി�െട കാർഡ് 
ഉടമ�് കാലാകാല�ളിൽ �ടി�ിക അട�വാൻ ഓർ�െ����കൾ 
അയ��താണ്. അ�െന നിേയാഗി�െ��� ഏെതാ� ��ാം ക�ി�ം കടംപിരിവ് 
സംബ�ി� എ�ാ െപ�മാ�����ം �ർ�മായി പാലി�ിരിേ��താണ്.

 ആർബിഐ യിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് രജിസ് േ�ഷൻ കര�മാ�ിയി���ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ� അംഗമായിരി�ക�ം െച�� ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� വീ� �ാ�സ് 
റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��്, കാർഡ് ഉടമ�് ഞ�ൾ േനാ�ീസ് നൽ��താണ്. ഒ� 
കാർഡ് ഉടമ തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയതായി റിേ�ാർ�് െച�െ��തിന് േശഷം തെ� 
�ടി�ികകൾ തീർ�കയാെണ�ിൽ, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നിയിൽ നി�ം �ടി�ിക�ാരൻ �ാ�സ് പിൻവലി��താണ് 
എ� കാര��ം ��ി�ക. ഇ�രം മാ��ൾ ഉപേഭാ�ാവിെ� െ�ഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ 
�തിഫലി�ാൻ 45-60 ദിവസ�ൾ എ�േ��ം.

 െ�ഡി�് കാർഡ് സൗകര��െള നിയ�ി�� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം 
സ�ിെമ�റി/ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം ബാധകമായിരി�ം. 

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, കാർഡ് ഉടമ�െട ഡാ� ഓേരാ മാസ�ം നിർ�ി� 
േഫാർമാ�ിൽ ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് സമർ�ി��. സമർ�ി�� 
ഡാ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി 30 ദിവസ�ി��ിൽ അവ�െട 
െസർവറിേല�് അപ് േലാഡ്  െച��താണ്.

 കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� െമാ�ം �ടി�ിക, �ാബല��ി���ം എ�ാൽ കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ ഇനി�ം ചാർജ് െച�ാ��മായ ചാർ�കൾ ഉൾെ�െട, �ാഥമിക 
കാർഡ് ഉടമ പാ�രാ�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�ാൽ െപെ��് അടയ്
 േ��താ���ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് �ർ�മായി അടയ് േ���മാണ്, 
അേതാെടാ�ം കാർഡ് അ�ൗ�് ഉടൻതെ� റ�ാ�െ����മാണ്. �ാഥമിക കാർഡ് 

ഉടമ�െട സ��ിൽ നി�ായിരി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ി�� �ടി�ിക തീർ�വാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ എ�ാ െചല�കൾ�ം, ലീഗൽ ഫീ�ം ഈ �ടി�ിക 
തിരി�പിടി�വാൻ വ� െചല�ക�ം അട�ം, ഉപേയാഗിേ��ത്. �ടി�ിക അടവ് 
തീർ�ാകാ�ിടേ�ാളം, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് നിലവി�� നിര�് െവ�് 
ധനകാര� ചാർജ് ഈടാ��ത് �ടരാൻ അവകാശ��ായിരി�ം.

5. കാർഡ് ഉടമ�ത അവസാനി�ി��ം റ�ാ��ം
a) എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് എ�തി അറിയി�ിേ�ാ, എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് 

ൈലനിൽ വിളിേ�ാ, ഒ�ം കാർഡ്(കൾ) േകാേണാ�േകാൺ �റി�് കാർഡ് ഉടമ�് ഏ� 
സമയ�ം കരാർ അവസാനി�ി�ാ��താണ്. ആഡ് ഓൺ കാർ�കൾ ഉൾെ�െട 
എ�ാ കാർ�ക�ം എ�� അേപ� െകാ��് അവസാനി�ി�ാ��താണ്. 
സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ ഒ� കാർഡ് ഉടമ�് െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ് ഉെ��ിൽ, അ�രം െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �ക�െട �ല� �ല�ം 
സ�യേമവ േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, �ടാെത മെ��ാ 
�ടി�ികകൾ�െമാ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്. കാർഡ് 
അ�ൗ�ിേല�� എ�ാ �ടി�ിക�ം അട�കഴി�ാൽ അവസാനി�ി�ൽ 
�ാബല��ിൽ വ�ം. വാർഷിക, േച��തി��, ���ൽ ഫീ�കൾ 
ആ�പാതികാടി�ാന�ിൽ തിരി�് നൽ��ത�.

 ഉദാഹരണം - സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാ�� െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ്: -1000

 സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ, -1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് ബാലൻസ് 
സ�യേമവ 250 �പ�െട േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, അതായത് 
1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �കൾ   X ഓേരാ റിവാർഡ് േപായിന് റി�ം 0.25 �പ 
(ഈ പരിവർ�ന �ല�ം വ�ത�� കാർഡ് വാരിയന് �കൾ�് വ�ത�ാസെ�ടാം). ഈ �ക 
കാർ ഡ് ഉടമാ  അ�ൗ�ിൽ നി�് ഈടാ�ം, �ടാെത മെ��ാ �ടി�ികകൾ �െമാ�ം 
കാർ ഡ്  ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്.

 കാർഡ് ഉടമ�് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�ാൻ ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ 
എ�താ��താണ് - closurerequest@sbicard.com

b)   ബിസിനസ് അെ��ിൽ �ര�ാ കാരണ�ൾ �ടാെത/അെ��ിൽ നിയമനിർവഹണ 
ഏജൻസി �ടാെത/അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം സർ�ാർ അേതാറി�ി�െട അഭ�ർ�ന 
�കാരം �ടാെത/അെ��ിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ി�ം അതിെ� 
ഉപേഭാ�ാവി�ം ബാധകമാ�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം കീഴിൽ 
അനിവാര�മാെണ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ന�ായമാ�ം വിശ�സി��െവ�ിൽ 
കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�ിെ� ഉപേയാഗം ഏ� സമയ�ം �ൻ��ി അറിയി�ാെത 

തെ� എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിയ�ി�കേയാ അവസാനി�ി�കേയാ 
താൽ�ാലികമായി നിർ�കേയാ െച�ാം.

 കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� േപയ് െമ�ിൽ വീ� വ��കേയാ നീ�ിയ െ�ഡി�് പരിധി 
കവി�കേയാ െച�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െ�ഡി�് കാർഡിെല സൗകര�ം 
താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ാനാ�ം. കരാർ അവസാനി�തി� േശഷേമാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ിരി�� സമയേ�ാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗി��ത്.  

c) ഇ�രം ഒ� സാഹചര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ (എെത�ി�ം തിരി�ട� വീ�േ�ാ നിയമം 
അ�ശാസി�� േനാ�ീസിേനാ വിേധയമായി) ഉടൻ തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അ�ൗ�ിെല െമാ�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് അടയ്
 േ����്. എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ�വെര അ�ൗ�ിൽ ചാർ� െച�ാ� �കക�ം 
ഉൾെ�െട ഈ കരാറിന് കീഴിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അടയ് േ�� എ�ാ 
�കക�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഇ�ര�ിൽ അടയ് േ�� എ�ാ �കക�ം കാർഡ് ഉടമ 
അട��� വെര കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�തായി പരിഗണി�ി�.

d) െ�ഡി�് കാർഡ് ഒ� വർഷ�ിേലെറയായി ഉപേയാഗി�ി�ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമെയ 
അറിയി� േശഷം കാർഡ് േ�ാസ് െച��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 30 
ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് മ�പടി ലഭി��ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ 
എ�ാ �ടി�ികക�ം അട�േ�ാൾ കാർഡ് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച��തായിരി�ം.

6.  കാർഡ് ന�ം/േമാഷണം/��പേയാഗം
a) �ാഥമിക െ�ഡി�് കാർേഡാ ഏെത�ി�ം അധിക െ�ഡി�് കാർേഡാ എവിെട 

െവെ��് അറിയാെത വരികേയാ, ന�െ��കേയാ, േമാ�ി�െ��കേയാ 
വി�തമാ�െ��കേയാ യഥാസമയം ലഭി�ാതിരി�കേയാ കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�മതിയി�ാെത െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��െവ�് സംശയി�കേയാ 
െച�ാൽ കാർഡ് ഉടമ എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലനിൽ എ��ം േവഗം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന ബ�െ�ടണം. ഒ� കാർഡ് ന�െ��തായി റിേ�ാർ�് 
െച� േശഷം കാർഡ് ഉടമ അത് കെ��ിയാൽ അത് ഒ� സാഹചര��ി�ം 
ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�. മാ�മ�, കാർഡ് ഉടമ ആ കാർഡ് േകാേണാട് േകാൺ 
പ�തിയായി �റി�ക�ം േവണം.  

· ഐവിആർ വഴിേയാ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ായ www.sbicard.com �േഖനേയാ 
എസ്എംഎസ് േസവന�ി�െടേയാ കാർഡ് ഉടമ�് തൽ�ണം കാർഡ് േ�ാ�് 
െച�ാനാ�ം.

· നി��െട ന�െ��/േമാ�ി�െ�� കാർഡ് എസ്എംഎസ് വഴി േ�ാ�് െച�ാൻ 
നി��െട രജി�ർ െച� െമാൈബൽ ന�റിൽ നി�് 5676791 േല�് BLOCK XXXX 

എ�് എസ്എംഎസ് െച�ക. (XXXX = നി��െട കാർഡ് ന�റിെ� അവസാന 4 
അ��ൾ). നി�ൾ അഭ�ർ�ന നട�ി 5 മി��ി��ിൽ നി�ൾ�് ഒ� 
�ിരീകരണ എസ്എംഎസ് ലഭി��ിെ��ിൽ കാർഡ് േ�ാ�െച�െ��തായി 
പരിഗണി��ത്. നി��െട കാർഡ് െപെ��് േ�ാ� െച��തി�ം ��പേയാഗം 
ഒഴിവാ��തി�ം െഹൽപ് ൈലനിൽ വിളി�ക.

 നഷ് ടെ��ത്/േമാഷണം/അനധി�ത ഇടപാ�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ്
 �് ഈ സമർ�ിത െഹൽ�് ൈലൻ ന�റിൽ ബ�െ�ടാം -18605003000.

 നഷ് ടെ�� കാർഡ് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ് �് ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ 
ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ് – lostcard@sbicard.com

b) കാർഡ് ന�ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��് കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ നട�ിയ ഏെത�ി�ം ഇടപാ�ക�െട കാര��ിൽ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് ബാധ�തേയാ ഉ�രവാദിത�േമാ ഉ�ായിരി��ത�, 
കാർഡ് ഉടമ ഇതിന് പരി�ർ�മാ�ം ബാധ��നായിരി�ം. കാർഡ് ന�േമാ 
േമാഷണേമാ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി��േതാ� �െട കാർഡ് ഉടമ 
െ�ഡി�് കാർഡ്(കൾ) േമാ�ി�െ��ാൽ അത് േപാലീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ക�ം എഫ്
 ഐആർ സമർ�ി�ക�ം േവണം. കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ഒ� അധിക 
കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ആെര�ി�ം കാർേഡാ പിേ�ാ കര�മാ�ി 
��പേയാഗം െച�ാൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. 

c) ഉപേഭാ� പരിര�- അനധി�ത ഇലേ�ാണിക് ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കളിൽ 
ഉപേഭാ�ാ��െട ബാധ�ത പരിമിതിെ���ൽ സംബ�ി� 2017 �ൈല 06-െല 
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��(ആർബിഐ) ഉ�രവ് �കാരം, അനധി�ത െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ�� ഉപേഭാ� പരിര� ഉറ�ാ��തിന് ഒ� നയം 
�പകൽപന െച�ി��്. "ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാര നയം" എ�തിന് കീഴിൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ ഇത് അപ് േഡ�്  െച�ി��്. 
ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� സമീപന�ിെല �താര�ത, ന�ായ��ത എ�ീ തത��െള 
അടി�ാനമാ�ി��താണ് ഈ നയം

d) കാർഡ് ഉടമ വ�നാപരമായി �വർ�ി�ി�െ��ിൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് 
ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. വിേവക�ർ�മായ �� നൽകാെതയാണ് കാർഡ് ഉടമ 
�വർ�ി��െത�ിൽ, സംഭവി� എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ�് 
ബാധ�ത��ാേയ�ം. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ വ��മാ�ിയി�� �ര�ാ 
മാനദ��ൾ പി�ടരാൻ കാർഡ് ഉടമ പരാജയെ��ാൽ ഇത് ബാധകമാേയ�ാം. 

e) കാർഡ് ഉടമേയാേടാ ഏെത�ി�ം അധിക കാർഡ് ഉടമേയാേടാ അേന�ഷി�ാെത തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, ഒ� കാർഡിെ�േയാ പി�ിെ�േയാ ന�ം, േമാഷണം, 

��പേയാഗം എ�ിവെയ �റി�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ �സ�െമ�് ക��� 
ഏെതാ� വിവര�ം േപാലീസിേനാ മ�് �സ� അധികാരികൾേ�ാ നൽകിേയ�ാം.  

f) നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെല െമാൈബൽ ന�ർ ഉൾെ�െട�� 
ബ�െ�ടാ�� വിവര�ളിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ സി��ിെല നി��െട 
�തിയ�ം ����മായ ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ളിൽ �ചി�ി�ിരി�ണം. 
നി��െട െമാൈബൽ ന�ർ അട��� നിലവിെല ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ 
ഞ��െട േരഖകളിൽ അപ് േഡ�് െച�ണെമ�് �പാർശ െച��.

g) ''എസ്ബിഐ കാർഡ്  ചില കാർ�കളിൽ േകാം�ിെമ�റി ന�െ��/േമാ�ി�െ�� 
കാർഡ് ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് 
ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�േഡാ അെ��ിൽ കാലാകാല�ളിൽ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  തീ�മാനി�� ഏെത�ി�ം ഇൻ�റൻസ് ക�നിേയാ ആകാം പറയെ�� 
ഇൻ�റൻസ് നൽ��ത്. ഇ�ാര��ി�� ഏത് െ�യിം തീർ�ാ�ലി�ം 
ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ഉ�രവാദിയായിരി�ം, 
െ�യിം തീർ�ാ�ൽ കാരണമായി ഉയർ� ഒ� തർ��ി�ം എസ്ബിഐ കാർഡ്
 ഉ�രവാദിേയ ആയിരി�ി�. ഇൻ�റൻസ് നിബ�നക�ം വ�വ�ക�മായി 
ബ�െ�� ��തൽ വിവര�ൾ�് െവൽകം കി�ിെല േ�ാഷർ പരിേശാധി�ാേനാ 
www.sbicard.com റഫർ െച�ാേനാ നിർേദശി��.''

(h) ചില െ�ഡി�് കാർ�കളിൽ എസ്ബിഐ കാർഡ് േകാം�ിെമന് ററി എയർ ആ�ിഡന് റ് 
/ വ��ിഗത അപകട ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ��ത ഇൻ�റൻസ് 
ഒ� ��ാം ക�ി ഇൻ�റൻസ് ക�നിയാണ് നൽ��ത്. ഇ�മായി ബ�െ�� ഏത് 
െ�യിം െസ�ിൽെമന് റി��� ഉ�രവാദി���ം ��ത ക�ി�ാണ്. െ�യിം 
െസ�ിൽെമന് റ് �ലം ഉ�ാ�� ഒ� തർ��ൾ�ം എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ഉ�രവാദിയായിരി�ി�. എസ്ബിഐ കാർഡിന്, ഇൻ�റൻസ് ഇഷ� െച�� 
ക�ിെയ �ൻ��ി അറിയി�് നൽകാെത മാ�ാ��താണ്.

 ഇേ�ാ�� ഇൻ�റൻസ് ക�നി: ഒറിെയൻ്റൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ്.
7. െവളിെ���ൽ
 ഇ��ൻ ധനകാര� വ�വ��െട �വർ�ന�മത�ം �ിരത�ം 

െമ�െ����തിനാ�� ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിെ��ം റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് 
ഇ���െട�ം (ആർബിഐ) ഒ� സംരംഭമാണ് െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി. 
ബാ�ക�ം ധനകാര� �ാപന��ം ത�ിൽ വിവര�ൾ ൈകമാ��തിന് 
ഫല�ദമായ ഒ� സംവിധാനം �ദാനം െച�ാ�ം അ�വഴി വിവിധ �ാപന�ളിൽ 
നി�് മിക� െ�ഡി�് വ�വ�കൾ േനടാൻ കാർഡ് ഉടമകെള �ാ�രാ�ാ��� 
റിസർവ് ബാ�ിെ� �മ��െട ഭാഗമായാണിത്.

 ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് (ആർബിഐയിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് 
രജിസ് േ�ഷൻ േനടിയി��ത്) കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��. 

 കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� േരഖക�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 45-60 ദിവസ�ൾ��ിൽ ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻേഫാർേമഷൻ ക�നി�് നൽ�ം.

 ഒ� തർ���ായാൽ കാർഡ് ഉടമെയ �ടി�ിക�ാരനായി റിേ�ാർ�് െച��തി� 
��് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടികളിൽ ഉചിതമായ േഭദഗതികൾ 
വ��ം. എ�ി��ാ�ം ഇ�രം െവളിെ���ൽ/വിവരം �സി�െ���ൽ 
ഇ�െന ഉയർ�വ� തർ��ൾ അേന�ഷി�ാ�ം തീർ�ാ�ാ�ം ലഭി�� 
സമയെ� ആ�യി�ിരി�െമ��ം ��ിേ��താണ്. 

 കാർഡ് അ�ൗ�ക�െട ശരിയായ �വർ�നം, �ിരീകരണം, മ� അഡ്മിനിസ്
 േ��ീവ് േസവന�ൾ എ�ിവ�ായി ധനകാര� �ാപനം, െതാഴി�ടമ, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�മായി കരാറിേലർെ��ിരി�� ��ാം ക�ികൾ 
എ�ിവർ�് േപയ് െമ�ിെല വീ� ഉൾെ�െട�� കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��.

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� അെ��ിൽ അതിെ� ��് ക�നികൾ, സബ്
 സിഡിയറികൾ, അഫിലിേയ�കൾ �ടാെത/അെ��ിൽ അേസാസിേയ�കൾ 
എ�ിവ�െട വിവിധ ഉൽ����ം േസവന��ം വിപണനം െച��തി�ം വാ�ാനം 
െച��തി�മായി എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ഏെത�ി�ം േപര�്, സബ്
 സിഡിയറി, അഫിലിേയ�്  അെ��ിൽ അേസാസിേയ�് എ�ിവ�മാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിേ��ാം.

 എസ്ബിഐ കാർഡിെ� ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്.

�ധാന െറ�േല�റി വിവര�ൾ  
- ഇ��യി�ം വിേദശ�ം ഉപേയാഗി��തിന് കാർഡ് സാ�വാണ്. എ�ി��ാ�ം, 

േന�ാളി�ം ��ാനി�ം വിേദശ കറൻസി ഇടപാ�കൾ നട��തിന് ഇത് 
സാ�ത��ത�.

- ഇ���് �റ�് ഇടപാട് നട��തി�� കാർഡിെ� ഉപേയാഗം ആർബിഐ�െട 
എക് സ് േച�് കൺേ�ാൾ െറ�േലഷൻ�ം േഫാറിൻ എക് സ് േച�് മാേനജ് െമ�് 
ആ�്, 1999-ഉം ഉൾെ�െട�� ബാധകമായ നിയമ�ൾ �്അ��തമായിരി�ണം. 
ഇ�ർെന�്േ�ഡിംഗ് േപാർ��കളി�െട�� വിേദശനാണ� വ�ാപാരം അ�വദനീയമ�.  
എെ��ി�ം ലംഘന�ൾ ഉ�ാ�കേയാ ഇവ പാലി��തിൽ പരാജയെ��കേയാ 

െച�ാൽ, ശി�ാനടപടികൾ�് നി�ൾ വിേധയരാകാം. നി��െട വിേദശ വിനിമയ 
അർഹതെയ സംബ�ി�് നി��െട അംഗീ�ത ഡീല�മായി (എഡി) ബ�െ��ക.

- െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് എെ��ി�ം െ�ഡി�് ബാലൻസ് 
ഉെ��ിൽ, ഈ െ�ഡി�് ബാലൻസ് നി�ൾ�് തിരി� തരാൻ എസ്ബിഐ കാർഡിന്
  അവകാശ��്.

- വിേദശ �ാപന�ളിൽ നിേ�പം നട�കേയാ വിേദശ �ാപന�ൾ 
�ാപി�കേയാ േപാ�� �ലധന അ�ൗ�് ഇടപാ�കൾ�ായി പണമട�ാൻ/േപയ്
 െമ�കൾ നട�ാൻ ദയവായി െ�ഡി�് കാർ�കൾ ഉപേയാഗി��ത്. കാരണം, 
റിസർവ് ബാ�ിെ� മാ�ർ നിർേദശം - വിേദശെ� സം�� 
സംരംഭ�ിെല/�ർ�മാ�ം ഉടമ�തയി�� സബ് സിഡിയറിെല താമസ�ാ�െട 
േനരി�� നിേ�പം എ�തി� കീഴിൽ ഇ�രം ധനനിേ�പ മാർഗം അ�വദനീയമ�.

- ആർബിഐ മാ�ർ സർ�ലർ-താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� 
പലവക പണമട��കൾ സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ അ�സരി�്, േലാ�റി 
ടി��കൾ, ബഹിഷ് �ത/നിേരാധിത മാസികകൾ, �ട�ിയ നിേരാധിത ഇന�ൾ 
വാ��തി�ം �താ��ളിൽ പെ���ൽ, േകാൾ-ബാ�് േസവന�ൾ�് 
പണമട�ൽ േപാെല��വ�ം െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��ത് 
നിേരാധി�ിരി��. കാരണം അ�രം ഇന�ൾ�ായി/�വർ�ന�ൾ�ായി 
വിേദശനാണ�ം പിൻവലി��ത് അ�വദനീയമ�. ��തൽ വിവര�ൾ�ായി 
താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� പലവക പണമട��കൾ 
സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ പരിേശാധി�ക.



 എസ്എംഎ�െട �ാസിഫിേ�ഷൻ സംബ�ി� ഉദാഹരണം:
 ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, �ടാെത ഈ തീയതി�് ��് 'അടേ�� �റ� �ക 
('എംഎഡി') ലഭി�ി�മിെ��ിൽ, അവസാന തീയതി�് േശഷം, അ�ൗ�ിെന എസ്എംഎ – 0 
ആയി പരാമർശി�ം.
പിഡിഡിയിൽ നി�് 30 ദിവസ�ിന�റം അതായത് 2021 ഏ�ിൽ 30-ന് അ�റം 
അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ-1 ആയി ടാഗ് 
െച�െ��ം.
സമാനമായി, പിഡിഡിയിൽ നി�് 60 ദിവസ�ിന�റം, അതായത് 2021 െമയ് 30-ന് 
അ�റം, അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ - 2 
ആയി ടാഗ് െച�െ��ം.

• നി�ിയ ആ�ി ('എൻപിഎ'):
 േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി���േപാെല അടേ�� മിനിമം �ക, േ��് െമ�ിൽ 

�ചി�ി�ിരി�� പിഡിഡിയിൽ നി�് െതാ�റ് (90) ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�മായി 
അട�ിെ��ിൽ, ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് നിഷ് �ിയ അസ�് ('എൻപിഎ') ആയി 
പരിഗണി�ം.
�ടാെത, ഒ� െസ�ിൽെമ�് അെ��ിൽ �നർ�പീകരണ �മീകരണം 
�േയാജനെ���ിയി�� ഏെതാ� അ�ൗ�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം. പലിശ 
�ടി�ിക�ം �ത�ം ��വനായി അടയ് ���വെര ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി 
തരംതിരി�ത് �ട�ം. െസ�ിൽെമ�ം �നർ�പീകരി� അ�ൗ�ക�ം ഒ� 
നവീകരണ�ിന് േയാഗ�മ�. അവസാനമായി, ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് 
എസ്ബിഐ കാർഡിെല എൻപിഎ എ�് ടാഗ് െച� ഒ� െ�ഡി�് കാർെഡ�ി�ം 
ഉെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെ� എ�ാ കാർ�ക�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം.

  ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി തരംതിരി��തി�� ഉദാഹരണം:
  ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി�� �കാര�� അടേ�� 
�റ� �ക പിഡിഡിയിൽ നി�് 90 ദിവസ�ി��ിൽ അതായത് 2021 �ൺ 
29-��ിൽ ഉപേഭാ�ാവ് �ർ�മാ�ം അട�ി�മിെ��ിൽ, വായ്പ നൽ��വർ 
െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി കണ�ാ�ം.

l)  േടൺ എറൗ�് ൈടം (TAT) ഏകീകരി��ം അംഗീ�ത േപയ് െമന് റ് സംവിധാന�ൾ 
�േഖന�� പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ�� ഉപേഭാ� ന�പരിഹാര�ം സംബ�ി� 
2019 െസ�ംബർ 20-െല RBI സർ�ലർ അ�സരി�്, പരാജയെ�� ഇടപാട് കാരണം 

എ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�ിെ��ിൽ േ��് െമ�ിെല 
��വൻ ഉ�ട��ം ശരിയാെണ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇത് അംഗീകരി�താെണ�ം 
കണ�ാ��താണ്. ഇ�രം വിവരം ലഭി�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
താൽ�ാലികമായി ചാർജ് പിൻവലി�ാം. �ടർ�� അേന�ഷണ�ൾ 
�ർ�ിയായതി� േശഷം ഇത് കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിെല ബാധ�തയാെണ�ിൽ 
�ടർ�� േ��് െമ�ിൽ ചാർജ് �നഃ�ാപി�െ��ം. 

h)  ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാരം: േമൽനടപടി�� എ�ാ പരാതിക�ം േനാഡൽ 
ഓഫീസർ, പിഒ ബാഗ് 28 - ജിപിഒ, ന� ഡൽഹി -110001 എ� വിലാസ�ിേലാ 
nodalofficer@sbicard.com എ� ഇെമയിൽ വിലാസ�ിേലാ അയ�ക

i)   ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ: എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 02 02
 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി 

േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക)  
 അെ��ിൽ: 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 എസ്ബിഐ െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡിന്: ഇ��യിൽ എവിെട നി�ം എസ്ബിഐ 

െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡ് െഹൽപ് ൈല�മായി ബ�െ��ക 
 എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 12 12 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ 

നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക) 
ബിഎസ്എൻഎൽ/എംടിഎൻഎൽ-ൽ നി�്: 1800 180 1295 /1860 500 1295

 കറസ് േപാ�ൻസ്: തപാൽ വഴി, ദി മാേനജർ -ക�മർ സർവീസസ്, എസ്ബിഐ 
കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, ഡിഎൽഎഫ് ഇൻഫിനി�ി ടേവർസ്, 
ടവർ സി, 12 ആം നില, േ�ാ�് 2, ബിൽഡിംഗ് 3, ഡിഎൽഎഫ് ൈസബർ സി�ി ���ാം 
- 122002 (ഹരിയാന) ഇ�� www.sbicard.com എ�തിേലേ�ാ പിഓ ബാഗ് 28- ജിപിഒ, 
ന� ഡൽഹി-110001 

 ഇമെയിൽ വഴി customercare@sbicard.com എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക
 െത�ായ വിൽ�ന�ം ശല�െ����മായി ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് ഉടമ�് 

ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താം – salesgrievance@sbicard.com
 കാർഡ് ഉടമ�് ഞ��െട െമാൈബൽ ആ�് / െവബ് ൈസ�് വഴി ഏ� 
 തർ��ം/അനധി�ത ഇടപാ�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴി�ം. അതെ��ിൽ, കാർഡ് 

ഉടമ�് തർ�ം/അനധി�ത ഇടപാട് സംബ�ി�് chargeback@sbicard.com എ� 
സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ്.

 െത�ായ വിൽ�ന�മാേയാ ശല�െ����മാേയാ ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ഈ സമർ�ിത െഹൽൈ��നിൽ ഞ�െള വിളി�ാം: 080-39356050

എസ് ബി ഐ കാർഡ് സ്  - ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം

1. *ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം
A. വാർഷിക ഫീ�ക�ം ���ൽ ഫീ�ക�ം
 എസ് ബി ഐ െ�ഡി�്  കാർഡിൽ (എസ് ബി ഐ കാർഡ്) വാർഷിക ഫീസ്, ���ൽ 

ഫീസ് എ�ിവ ബാധകമാണ്. വാർഷിക ഫീസ് 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം 
ബാധകമായ നി�തിക�ം ഉൾെ��� ഒ��വണെ� ചാർജാണ്. ���ൽ ഫീസ് 
എ�ാ വർഷ�ം ഈടാ��. 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം ബാധകമായ 
നി�തിക�മാണ് അതിൽ ഉൾെ��ിരി��ത്. ഈ ഫീ�കൾ ഓേരാ കാർഡ് ഉടമ�ം 
ഓേരാ വിധം കാർഡി�ം വ�ത��മായി�േ��ാം. ഇവ െ�ഡി�്  കാർഡിനായി 
അേപ�ി�� സമയ�് കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി��ത് അ�സരി�ായിരി�ം. 
ബാധകമായ� �കാര�� ഈ നിര�കൾ കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് 
േനരി�് ഈടാ�ം, ഈടാ�� മാസെ� കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ അത് ബി�ി�ക�ം 
െച�ം. �ാഥമിക കാർഡ് ഉടമ�് നൽകിയ അധിക കാർ�കൾ�് െവേ�െറ ഫീ�കൾ 
ഉ�ാകാം.

B. �ൻ�ർ പണ�ിെ� ഫീ�കൾ
 അടിയ�ര ഘ��ിൽ േദശീയ/അ�ാരാ� എടിഎ�കളിൽ നി�് പണം എ��ാൻ 

കാർഡ് ഉടമകൾ�് കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. അ�െന ഉ� പണം 
പിൻവലി��കൾ�് ഒ� ഇടപാട് ഫീസ് ഈടാ��താണ്. അത് അ�� േ��്
 െമ�ിൽ കാർഡ് ഉടമ�് ബി�െച�ക�ം െച�ം. േദശീയ എടിഎം ഇടപാ�കൾ�് 2.5% 
അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) അ�ാരാ� എടിഎം 
ഇടപാ�കൾ�് 2.5% അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) ഇടപാ� 
ഫീസ് ആയി ഈടാ��താണ്. ഇടപാ� ഫീസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�്
 സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ (��് അറിയെ��ി��ത് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്സ് ആൻഡ് േപയ്െമന് റ് സർവീസസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്) 
വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയമാണ്. �ൻ�റായി എ��� എ�ാ 
പണമിടപാ�കൾ�ം പണം പിൻവലി� തീയതി �തൽ അവ �ർ�മായി തിരി�ട�� 
തീയതി വേര�ം റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് ചാർ�ി� ത�ല�മായ ധനകാര� ചാർജ്
  (ചാർ�ക�െട െഷഡ�ൾ പരിേശാധി�ക) ഉ�ായിരി��താണ്.  

C. ക�ാഷ് േപയ് െമ�് ഫീ�കൾ
 കാർഡ് ഉടമകൾ�് തിരെ��� േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (എസ് ബി ഐ) 

ശാഖകളിൽ േപ-ഇൻ �ി�ിൽ അവ�െട  െ�ഡി�് കാർഡ് ന��ം �ക�ം 
േരഖെ���ി അത് �ാ�് കൗ�റിൽ നിേ�പി�െകാ�് അവ�െട എസ് ബിഐ 
െ�ഡി�് കാർഡ് �ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ഒ� തൽ�ണ േപയ് െമ�് അക്
 േനാളജ് െമ�് രസീത് കാർഡ് ഉടമ�് നൽ�ം. ഈ സൗകര�ം േസവന നിര�ായ ₹250 
+ ബാധകമായ നി�തികൾ�് ലഭ�മാണ്. െകവിബി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
ക�ർ ൈവശ� ബാ�ിെ� (െകവിബി) തിരെ��� ശാഖകളി�ം െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ക�ർ ൈവശ� ബാ�് (െകവിബി) ശാഖകളിൽ നട�� 
പണമിടപാ�കൾ�് നിര�കെളാ�ം ബാധകമ�.

D. ചാർ�കൾ
i. കാർഡ് ഉടമകൾ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നൽ�� നിർ�ി� 

േസവന�ൾ�ായി അെ��ിൽ തെ� കാർഡ് അ�ൗ�മായി ബ�െ��് കാർഡ് 
ഉടമ വ��� വീ�കൾ�ായി കാർഡ് ഉടമകൾ കാലാകാല�ളിൽ 
ബാധകമാേയ�ാ�� ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം നൽേക�താണ് 

ii കാർഡ് ഉടമകെള അറിയി�െകാ�്, കാലാകാല�ളിൽ ഏെത�ി�ം ചാർ�കേളാ 
ഫീ�കേളാ മാ��തിേനാ അെ��ിൽ ഉചിതെമ�് േതാ�� ഏെത�ി�ം �തിയ 

ചാർ�കേളാ ഫീ�കേളാ അവതരി�ി��തിേനാ ഉ�അവകാശം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിലനിർ��.

E. പലിശ രഹിത േ�സ് കാലാവധി
 വ�ാപാരി സമർ�ി�� െ�യി�കൾ�് വിേധയമായി പലിശരഹിത െ�ഡി�് 

കാലയളവ് 20 �തൽ 50 ദിവസം വെരയാകാം. എ�ി��ാ�ം, കഴി� മാസെ� 
ബാലൻസ് �ർ�മായി �ിയർ െച�ി�ിെ��ിൽ, അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ ഏെത�ി�ം 
എടിഎ�ിൽ നി�് പണം എ��ി�െ��ിൽ ഇത് ബാധകമ�.

F.  ധനകാര� ചാർ�കൾ 
 കാർഡ് ഉടമ തെ� ബാലൻസ് �ർ�മായി അടേ��തിെ��് തീ�മാനി�ാൽ, 

ഇടപാ� തീയതി �തൽ വീ�ാ� ഇഎംഐ തവണക�ൾെ�െട എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, 
കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ പണ�ി�ം അവ തിരി�ട��� വെര മാസാ� 
പലിശ നിര�ിൽ ധനകാര� ചാർ�കൾ അടേ��ിവ�ം. 

  േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടയ് േ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ് െമ�ം േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ് െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

  ധനകാര� ചാർ�ക�െട നിലവിെല നിര�് ഇടപാ� തീയതി �തൽ �തിമാസം 3.50% 
[�തിവർഷം 42%] വെരയാണ്, ഇത് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് 
ലിമി�ഡ് (എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ) െ� വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ി� 
വിേധയ�മാണ്. ധനകാര� ചാർ�കൾ, അടയ് േ��താെണ�ിൽ, ബാധകമായ 
നി�തികൾ�് വിേധയമാണ്, കാർഡിെല �ടി�ിക �ർ�മായി അട���വെര 
കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് അത് െഡബി�് െച�െ��ം. കാർഡ് ഉടമ 
ബാലൻസ് േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ാതിരി�ാൻ 
തീ�മാനി�ാൽ എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, �െട കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ 
പണ�ി�ം അടയ് േ�� ധനകാര� ചാർ�ിെ� �റ� �ക ബാധകമായ 
നി�തികൾ �ടാെത 25 �പയായിരി�ം.

a.  �ൻ�ർ പണ�ിേ��� ധനകാര� ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തൽ പണമട�ൽ 
�ർ�മായി െച���വെര ബാധകമാണ്.

 ഉദാഹരണം 1 - കാർഡ് േ��് െമ�്  തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 15-ന് 
 2019 �ൺ 16 �ം 2019 �ൈല 15 �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാട്
1.  5000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ - 2019 �ൺ 20 ന്
2.  7000 �പ�െട പണം പിൻവലി�ൽ - 2019 �ൈല 10 ന്
 2019 �ൺ 15 െല േ��് െമ�ിൽ നി�് ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� ക��ക, 

എ�ിൽ ഇടപാ�ക�െട 12,000 �പ�ം 7,000 �പ ക�ാഷ് പിൻവലി�ലിന് ബാധകമായ 
നിര�ി�� 5 ദിവസെ� ധനകാര� ചാർ�ക�ം കാണി�� �ൈല 15 െല േ��്
 െമ�് കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ആഗ�് 5 അഥവാ േ��് െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക അടയ് േ����്. നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക�� ഏെതാ� േപയ് െമന് �ം, ആദ�ം നി��െട �ടി�ിക�� മിനിമം �ക 
{െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീ�ം ചാർ�ക�ം + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}, പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) എ� �മ�ിലായിരി�ം �ിയർ െച�ക എ�ത് ദയവായി ��ി�ക.  
പലിശ രഹിത �ടി�ിക ചി�റ ബാലൻസിന് െറ േകസിൽ ഒഴിെക, ഇതിൽ ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തലാണ് ഈടാ�ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ��െ� 
േ��് െമ�് തീയതി�തൽ ഈടാ�ം.

 േ��് െമ�് �ടി�ികയിൽ ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��് െമ�ിൽ 
നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം വരാതിരി�ക�ം േ��് െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് 
�ടി�ിക േപയ് െമന് റിന് െറ അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം 
െച�ാൽ, ഇ�രം ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്  2019 
 ജ�വരി 3 �ം 2019 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
1.  2019 ജ�വരി 5 ന് 10,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2.  2019 ജ�വരി 15 ന് 30,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ��കൾ
 2019 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 40,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. േ��്െമ�് �ടി�ികയിൽ 
ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��്െമ�ിൽ നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം 
വരാതിരി�ക�ം േ��്െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് �ടി�ിക േപയ്െമന് റിന് െറ 
അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം െച�ാൽ, ഇ�രം 
ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 എ�ാ മാസ�ം മിനിമം േപയ് െമ�് മാ�ം നട�ിയാൽ തിരി�ട� വർഷ�േളാളം 
നീ�നിൽ�ം, തത്ഫലമായി നി��െട �ടി�ിക ബാലൻസിന്  പലിശ 
അട�െകാ�ിരി�ക�ം െചേ��ിവ�ം.  ഉദാഹരണ�ിന്, 5,000 �പ�െട 
ഇടപാടിന് മിനിമം മാസാ� �ടി�ിക �ക (ഓേരാ മാസ�ം 200 �പ മിനിമം 
�കയായി�്) അട�ാൽ, െമാ�ം �ടി�ിക ��വനായി അട�തീരാൻ 44 മാസം വെര 
എ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 2-ന്
 2019 മാർ�് 3 �ം 2019 ഏ�ിൽ 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  2019 മാർ�് 5 ന് 500 �പ�െട വാർഷിക ഫീസ്
(2)  2019 മാർ�് 5 ന് 90 �പ�െട ബാധകമായ നി�തികൾ
(3)  2019 മാർ�് 15 ന് 6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2019 മാർ�് 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��് 

ക��ക, 6,590 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ഏ�ിൽ 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ഏ�ിൽ 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ മിനിമം അടയ് േ�� �ക 415 �പ, (െമാ�ം �ടി�ിക�െട 5%) + 
ബാധകമായ നി�തിക�ം 2019 ഏ�ിൽ 22 ന് അട��െവ�് ക��ക, െതാ��� 
ദശാംശ�ിേല�് കണ�ാ�ം, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. 

 ഫല�ദമായ നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആയി കണ�ാ�ക, ധനകാര� ചാർജ് 
കണ���ൽ ഇനി�റ�� രീതിയിൽ ആയിരി�ം:

 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 �പ
 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 90 �പ�െട ബാധകമായ 

നി�തിയിൽ: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 �പ
 38 ദിവസേ��� (മാർ�് 15 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 6000 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:  
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 �പ
 11 ദിവസേ��� (ഏ�ിൽ 22 �തൽ െമയ് 2 വെര) 6,175 �പ�െട ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 �പ
 ചാർ� െച� െമാ�ം പലിശ: 373.10 �പ
 2019 ഏ�ിൽ 3 �തൽ 2019 െമയ് 2 വെര കാർഡ് ഉടമ ഒ� ഇടപാ�ം നട��ിെ��് 

ക��ക, �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം 
ചാർ�ക�ം, ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം െമയ് 2 തീയതിയിെല േ��്
 െമ�ിൽ െമാ�ം �ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം. 

 േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടേ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടേ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ്െമന് �ം േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ്െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

 ഉദാഹരണം 4: കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2018 ഡിസംബർ 3-�ം 2019 ജ�വരി 2-�ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  2018 ഡിസംബർ 15 ന് 500 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2)  2018 ഡിസംബർ 20 ന് 600 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2018 ഡിസംബർ 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇ� എ� 

ക��ക, 1100 �പയെട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ജ�വരി 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം, െമാ�ം അടയ് േ�� �ക 1100 �പ. കാർഡ് ഉടമ 2019 ജ�വരി 22 
അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക 
�തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. 

 2019 ജ�വരി 22 ന് കാർഡ് ഉടമ 500 �പ�െട ഭാഗിക േപയ് െമ�് മാ�േമ 
നട��� എ� ക��ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. ഫല�ദമായ 
നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആെണ�് കണ�ാ�ി ധനകാര� ചാർജ് കണ���ൽ 
ഇ�റ�� �കാരമായിരി�ം 

 38 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 15 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 �പ
 33 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 20 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 �പ
 12 ദിവസേ��� (ജ�വരി 22 �തൽ െഫ�വരി 2 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ=52.93 �പ
 2019 െഫ�വരി 3-�ം 2019 മാർ�് 2- �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  652.93 �പ�െട ആരംഭ ബാലൻസ്-2019 െഫ�വരി 3-ന്
2)  1000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ-2019 െഫ�വരി 5-ന്
3)  3000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ- 2019 െഫ�വരി 15-ന് 
 2019 െഫ�വരി 2 െല േ��്െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് 652.93 �പ 

ആെണ�് ക��ക, കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ 
നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ ��വൻ േപയ് െമ�ം െഫ�വരി 15 ഓെട, അഥവാ േപയ് െമ�് െചേ�� 
അവസാന തീയതി��ിൽ െചയ് െത� ക��ക. 3.50% ഫല�ദമായ നിര�ായി 
കണ�ാ�ി, ധനകാര� ചാർജ് കണ����കൾ ഇനി�റ�� �കാരമായിരി�ം:

 12 ദിവസേ��് (െഫ�വരി 3 �തൽ െഫ�വരി 15 വെര) 652.93 ബാലസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ= 9.02 �പ
 �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം, 

ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം മാർ�് 2 തീയതിയിെല േ��്െമ�ിൽ െമാ�ം 
�ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം.

G. ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർ�കൾ
• േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക �ക�് ചാർ�ി�
• 500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 400 �പ
• 1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 750 �പ
• 10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 950 �പ
• 25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 1,100 �പ
• 50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ
 �ടർ�യായി ര�് ൈസ�ി�കളിൽ, അവസാന തീയതി��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക 

�ക (എംഎഡി) അട�ാതി��ാൽ ഒ� ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി  100 
�പ അധികം ഈടാ�ം.

 എംഎഡി �ിയറാ��ത് വെര ഓേരാ േപയ് െമന് റ് ൈസ�ിളി�ം ഈ ചാർജ് 
ഈടാ��ത് �ട�ം.

 ഉദാഹരണം 1- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി- എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2016 ജ�വരി 3 �ം 2016 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  5,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ- 2016 ജ�വരി 5 ന്
(2)  5,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ - 2016 ജ�വരി 15 ന്
 2016 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 10,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 
കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 
 2016 െഫ�വരി 22 നകം കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� മിനിമം �കേയാ അതിൽ 

��തേലാ േപയ് െമ�് െച��ിെ��ിൽ, 750 �പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 
10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� േപയ് െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് േ��്െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2 ന്. 2016 െഫ�വരി 3 
�ം 2016 മാർ�് 2 �ം നട� ഇടപാട്

1.  2000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൾ - 2016 െഫ�വരി 8 ന്
2.  2500 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ 2016 െഫ�വരി 19 ന് 
 2016 െഫ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 4500 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� മാർ�് 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 മാർ�് 22 അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 2016 മാർ�് 22 നകം കാർഡ് ഉടമ ഒ� േപയ്െമന് �ം നട�ിയി�ിെ��ിൽ, 750 
�പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� 
േപയ്െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് െസപ് �ംബർ 3-�ം ഒക് േടാബർ 2-�ം ഇടയിൽ
(1)  9400 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - െസപ്�ംബർ 5-ന്
 െസപ് �ംബർ 2-െല േ��് െമന് റിൽ നി�് �ൻകാല ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��ിൽ, 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� ഒക് േടാബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 9400 �പ െമാ�ം 
�ടി�ികയായി കാണി�ം. കാർഡ് ഉടമ ഈ �ടി�ിക�ായി ഒേ�ാബർ 22-ഓെട, 
അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം 
അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. 
കാർഡ് ഉടമ 9400 �പ�െട �ടി�ിക ഒക് േടാബർ 22-േനാ അതിന് �േ�ാ ��വനാ�ം 
അട��.

 ഇടപാട് നട�ത് ഒക് േടാബർ 3-�ം നവംബർ 2-�ം ഇടയിൽ 
(1)  5000 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 5-ന്
(2)  5000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� നവംബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 10,000 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് ��െ� ൈസ�ിളിൽ നട�ിയ 
ഇടപാടിന് വ�ാപാരിയിൽ നി�� 9400 �പ�െട ഒ� റീഫ�് നവംബർ 10-ന് 
ലഭി��. ഈ റീഫ�് �ക െമാ�ം �ടി�ിക �കയിൽ വകയി��ം. കാർഡ് ഉടമ 
�ടി�ിക�ായി നവംബർ 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. റീഫ�ിൽ നി�് ലഭി�� െ�ഡി�് �ക മിനിമം 
�ടി�ിക �കേയ�ാൾ ��തലായതിനാൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് താമസി�� േപയ്

 െമന് റ് ചാർജ് ഈടാ�ി�.
 ഉദാഹരണം 4- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് ജ�വരി 3-�ം െഫ�വരി 2-�ം ഇട�് 
(1)    4500 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ജ�വരി 5-ന്
(2)   6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ജ�വരി 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� െഫ�വരി 2-െല േ��് െമന് റ് 10,500 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ ൈസ�ിളിൽ ഈടാ�ിയ േപയ് െമന് റ് 
ഡിേസാണർ ഫീസിന് െഫ�വരി 10-ന് 500 �പ�െട ഒ� റീഫ�് ലഭി��. കാർഡ് 
ഉടമ �ടി�ിക�ായി െഫ�വരി 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. എസ് ബി ഐ കാർഡ് �ട�ിെവ� റിേവഴ് സലിൽ 
നി�് ഉളവാ�� െ�ഡി�് �ക, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�. കാർഡ് 
ഉടമ െഫ�വരി 22-േനാ അതി� �േ�ാ മിനിമം �ടി�ിക �കേയാ അതിലധികേമാ 
അട�ിെ��ിൽ, താമസി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി 950 �പ ഈടാ�ം. (10,000 
�പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര 950 �പ). 

H. ഓവർ ലിമി�് ഫീ�കൾ
 ഒ� േസവനസ��താ �ചനയായി, ഇേ�ണൽ േപാളിസി, ഇടപാ�മായി ബ�െ�� 

േയാഗ�ത, ഉപേഭാ� െ�ാൈഫൽ, ഉപേഭാ� സ�തം എ�ിവ�് വിേധയമായി, 
ഓവർലിമി�് ഇടപാ�കൾ�്  എസ്ബിഐ കാർഡ് അംഗീകാരം നൽകിേയ�ാം. 
�ടി�ിക�� �ക െ�ഡി�് പരിധി കവി��െവ�ിൽ, െ�ഡി�് പരിധി കവി�� 
ആദ� ഇടപാട് �ക�െട 2.5% അെ��ിൽ 600 �പ, ഇവയിൽ ഏതാേണാ ഉയർ�ത്, 
അത് ഈടാ��താണ്. എസ്ബിഐ കാർഡ് �മ�� ഏെത�ി�ം ഫീ�കേളാ 
നിര�കേളാ പലിശേയാ കാരണം െ�ഡി�് പരിധി കവി�� സാഹചര��ി�ം ഈ 
ഫീസ് ബാധകമായിരി�ം. ഓേരാ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�ം ഒ� തവണ മാ�േമ 
ഓവർലിമി�് ഫീസ് ഈടാ�. സ��ം െ�ഡി�് കാർഡിൽ ഓവർലിമി�് സൗകര�ം 
ഏർെ���ാൻ  കാർഡ് ഉടമ നൽ�� സ�തം, അേത അ�ൗ�ിന് കീഴി�� 
കാർഡ് ഉടമ�െട ൈകവശ�� എ�ാ െ�ഡി�് കാർ�കളി�ം �സ് �ത സൗകര�ം 
സ�യേമവ  ഏർെ���ം.

I. േപയ് െമ�് നിരസന ഫീ�കൾ
 ഒ� േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസിെ� കാര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് േപയ് െമ�് 

�ക�െട 2% േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസായി ഈടാ�ം, എ�ാൽ മിനിമം ചാർജ് 500 
�പയാണ് 

J. മ�് ചാർ�കൾ:
• കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ ഫീസ്: 100/- �പ - 250/- �പ (Aurum കാർഡിന് 1,500/- �പ) 
• െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്: 100 �പ 
• വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ്: 3.5% (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ 

കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് മാ�ം) 
 വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഇ��ൻ �പയിേല�് മാ��തി� ഉപേയാഗി�� വിനിമയ 

നിര�് തീ�മാനി��ത് വിസ/മാ�ർകാർഡാണ്, സാഹചര�മ�സരി�്, എസ്ബിഐ 
കാർ�മായി ഇടപാട് തീർ�ാ�ിയ തീയതിയിൽ-അത് ഇടപാട് നട�ിയ അേത തീയതി 
ആയിരി�ണെമ�ി�- അവർ നിയ�ി�� വിനിമയ നിര�ിെന 
അടി�ാനമാ�ിയായിരി�ം ഇത്. വിസ/മാ�ർകാർഡ് പ�ി�, ഇ��ൻ �പയാ�ി 
മാ�ിയ �കയിൽ വിേദശ കറൻസി ഇടപാ� ഫീസ് ബാധകമാ�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, 
ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

• ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി പരിവർ�ന മാർ�്അപ് ഫീസ്: 3.50% (എലീ�്¬ & 
ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
മാ�ം) (1,000 �പയിൽ ��തേലാ അതിന് �ല�േമാ ആയ ഇടപാ�കൾ�് മാ�ം) 
അ�ാരാ� �ല�് ഇ��ൻ കറൻസിയിൽ നട�ിയ, അെ��ിൽ ഇ��യിൽ 
�ിതിെച�� എ�ാൽ വിേദശ�് രജി�ർ െച� വ�ാപാരികളിൽ നട�ിയ എ�ാ 
ഇടപാ�ക�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് 
കറൻസി കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

•  റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് 99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

• എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�ക�െട�ം േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് : 199 �പ

K.  ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ:
 ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ ഓഫർ ഉപേഭാ�ാവിെന മ�് ബാ�് െ�ഡി�് കാർ�ക�െട 

�ടി�ിക എസ്ബിഐ െ�ഡി�് കാർഡിേല�് �ാൻസ്ഫർ െച�ാ�ം ഒ�മിേ�ാ 
ഇഎംഐകളാേയാ തിരി�ട�ാ�ം അ�വദി��

2. *പരിധികൾ
 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ആ�രിക െ�ഡി�് മാനദ�ം 

അടി�ാനമാ�ിയാണ്  കാർഡ് ഉടമക�െട െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം 
നി�യി�ി��ത്  (ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം �ാഥമിക അ�ൗ�് ഉടമക�െട 
അേത പരിധി ആയിരി�ം). കാർഡ് െഡലിവറി സമയ�് ഈ പരിധികൾ കാർഡ് 
ഉടമെയ അറിയി��താണ്. െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം ഓേരാ േ��് െമ�ി�ം 
കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി�ം. സ് േ��് െമ�് �റെ��വി�ി� സമയ�് ലഭ�മായ െ�ഡി�് 
പരിധി (അതായത് ഉപേയാഗി�ാൻ ലഭ�മായ െ�ഡി�് പരിധി) േ��് െമ�ിെ� ഭാഗമായി 
നൽ��താണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച���ം ആ�രിക മാനദ��ൾ 
അടി�ാനമാ�ി കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�കേയാ �റ�കേയാ 
െച���മാണ്. െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ണെമ�് ആവശ��� െ�ഡി�് ഉടമകൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിേനാട് എ�തി ആവശ�െ��ക�ം വ�മാനം ��ാവി�� 
സാ��ിക േരഖകൾ നൽേക��മാണ്. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ തെ� 
�ർ�മായ വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�ം നൽകിയ �തിയ േരഖകൾ 
അടി�ാനമാ�ി�ം കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ിേയ�ാം.

3. *ബി�ിം�ം േ��് െമ�ം
a) ഈ കാലയളവിൽ കാർഡ് സജീവമാെണ�ിൽ, അവസാന േ��് െമ�ി� േശഷം 

കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച� േപയ് െമ�ക�ം കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച� ഇടപാ�ക�ം കാണി�� ഒ� �തിമാസ േ��്
 െമ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമ�് അയ�ം. 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ�കിൽ േരഖകളി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് 
കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഇടപാ�ക�െട ഒ� േ��് െമ�് അയ�കേയാ �ൻ��ി 
നി�യി� തീയതിയിൽ േരഖയി�� ഇെമയിൽ ഐഡിയിേല�് ഇെമയിൽ വഴി സ് േ��്
 െമ�് അയ�കേയാ െച�ം.  

b) െ�ഡി�് കാർഡ് സ് കാർഡ് ഉടമ�് ഒ� റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് സൗകര�ം നൽ��. 
സ് േ��് െമ�ിൽ �ി� െച� അടയ് േ�� മിനിമം �ക മാ�ം അട�ാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
തിരെ���ാം. േ��് െമ�ിൽ തെ� �ി� െച�ി�� അടയ് േ�� തീയതി�കം 
ഇ�രം േപയ് െമ�് നടേ���മാണ്. ബാലൻ�ടി�ിക �ടർ�� 

 േ��്െമന് �കളിേല�് �േ�ാ� െകാ�േപാകാ��താണ്. െമാ�ം അടയ് േ�� 
�കേയാ അടയ് േ�� മിനിമം �ക�്  �കളി�� �ക�െട എ� ഭാഗേമാ അട�ാൻ 
കാർഡ് ഉടമ�് തിരെ���ാ���മാണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധിയിൽ 
കവി� �ടി�ികേയാെടാ�ം, ��െ� േ��് െമ�കളിൽ അട�ാ� മിനിമം �ക 
കാർഡ് ഉടമ�െട നിലവിെല അടയ് േ�� മിനിമം �കയിേല�് േചർ�ം.

 െമാ�ം അടയ് േ�� �ക�െട 5 ശതമാനേമാ 200 �പേയാ ആയിരി�ം (ഏതാേണാ 
വ�ത്) അടയ് േ�� മിനിമം �ക, �ടാെത ബാധകമായ നി�തിക�ം ഇഎംഐ�ം 
(ഇഎംഐ ഉ� ഉൽ����െട കാര��ിൽ മാ�ം). ക�ാഷ് പരിധിേയാ െ�ഡി�് 
പരിധിേയാ അധികമായാൽ ഓവർ ലിമി�് (ഒവിഎൽ) �ക എംഎഡി (അടയ് േ�� 
മിനിമം �ക) യിൽ ഉൾെ����താണ്. പഴയ േ��് െമ�കളിെല ഏെത�ി�ം 
അട�ാ� മിനിമം �ക ഉെ��ിൽ അ�ം അടയ് േ�� മിനിമം �കയിൽ 
ഉൾെ����താണ്. 

c) കാർഡ് �ടി�ികയിേല�് നട�ിയ േപയ് െമ�കൾ ലഭി�തായി �ടർ�� േ��്
 െമ�കളിൽ കാണി��താണ്. ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് സംബ�ിേ�ാ 
നി�തിക�മായി ബ�െ��� മേ�െത�ി�ം കാര�ം സംബ�ിേ�ാ ഉ� എ� 
തർ��ം േ��് െമ�് �റെ��വി�� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ൾ�കം െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇഷ� െച�വെര അറിയി�ിരിേ��താണ്

d) കാർഡ് ഉടമ�െട കാർഡ് �ടി�ിക�് ലഭി�� േപയ് െമന് �കൾ വകയി���ത്, 
�ടി�ിക�� മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 
ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് 

അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ 
ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് 
എ� �മ�ിലാണ്. 

 ആവശ�മായ ജിഎസ്ടി കം�യിൻ�കൾ എ��ാൻ െ�ഡി�് ഇഷ� െച�വെര 
�ാ�മാ��തിന് �ത��ം കാേലാചിത�മായ വിവര�ൾ നൽകാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
ഉ�രവാദി���്, ഇത് െ�ഡി�് കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ നിർമി� സൈ�ക�െട 
ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് എ��ാൻ കാർഡ് ഉടമെയ �ാ�മാ�ം. കാർഡ് ഉടമ 
നൽ�� െത�ായ വിവരം �ലം അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ�െട ഭാഗ� നി�� 
ഏെത�ി�ം ���ികേളാ വീ�കേളാ �ലം കാർഡ് ഉടമ�് ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് 
ന�മാ�കേയാ അെ��ിൽ ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് ലഭി��തിന് കാലതാമസം 
വരികേയാ െച�ാൽ കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ ഉ�രവാദിയായിരി�ി�.

e) താെഴ െകാ�� ഏത് രീതിയി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ിേല�� േപയ് െമ�കൾ 
ആകാ��താണ്:

 www.sbicard.com േല�് േലാഗിൻ െച�ക�ം െന�് ബാ�ിങ് അെ��ിൽ നി��െട 
എസ്ബിഐ എടിഎം കം െഡബി�് കാർഡ് �േഖന േപയ്െമ�് നട�ാൻ േപയ് െന�് 
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി��തി�െട.

 േ��് െമ�ിെ� പിറകിൽ നൽകിയിരി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് െചേ�ാ 
�ാഫ്േ�ാ അയ��ത് വഴി.  

 നി��െട നഗര�ി��േതാ േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട ഏെത�ി�ം നി�� 
�ാ�ി��േതാ ആയ എസ്ബിഐ കാർഡ് േ�ാ�് േബാക് സിൽ െചേ�ാ �ാഫ്േ�ാ 
ഇ��ത് വഴി.

 െച�്/�ാഫ്�് "എസ്ബിഐ കാർഡ്  ന�ർ xxxxxxxxxxxxxxxx" േല�് 
അട�ാനാ��തായിരി�ണം.

 എൻഎസിഎ�് (NACH): ചില തിരെ��� നഗര�ളിൽ നാഷണൽ ഓേ�ാമാ�ഡ് 
�ിയറിംഗ് ഹൗസ് (എൻഎസിഎ�്) വഴി േപയ് െമ�കൾ നട�ാ��താണ്.

f) ബിൽ �ടി�ിക�െട േപയ്െമ�കൾ നട��തിന് വിവിധ രീതികൾ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  വാ�ാനം െച��. അവ �തിമാസ േ��് െമ�ിെ� പിൻഭാഗ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  െവബ് ൈസ�ി�ം വിവരി�ി��്.

 കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് ൈക��� ഏത് �ൻ�ർ �ക�ം ഭാവിയിെല 
െചലവഴി��കളിേല�� �ൻ�ർ �കയായി കണ�ാ��താണ്. അത് ഏെത�ി�ം 
ചാർ�കൾ/ഫീ�കൾ�ായി വകയി���ത�.

g) ബി�ിംഗ് തർ��ൾ: ഇടപാ� തീയതി�െട 25 ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമ 
െപാ��േ��കൾ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി�ക�ം അത് ശരിയാണ് 
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j)  ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം റിേവഴ് സ് െച��ത് ഉൾെ�െട��, SBI കാർഡ് ആരംഭി�� 
റിേവഴ് സ�കൾ, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�, അത് ഇേ�ാഴെ� 
ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�� െ�ഡി�ായി പരിഗണി�ം.

 �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� തീയതികള�ില്  �ാബല��ിലായ റീഫ�് 
െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് ഉളവാ�� ഏെതാ� 
െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് നടേ�� തീയതി�് 
��് െ�ഡി�് െച�കയാെണ�ിൽ, ആ �ക േപയ് െമന് റായി പരിഗണി�ം.

 നിലവിെല ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� ഇടപാ�ക�െട �ാബല��ി�� 
തീയതിയി�� റീഫ�് െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് 
ഉളവാ�� ഏെതാ� െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് 
നടേ�� തീയതി�് ��ാണ് െ�ഡി�് െചയ് തെത�ിൽ േപാ�ം ആ �ക േപയ് െമന്
 റായി പരിഗണി�ി�.

k) എസ്എംഎ & എൻപിഎ
•  �േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ'): 
 െറ�േല�റി ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിെ� ഭാഗമായി, ഒ� ഉപ-അസ�് വിഭാഗം 

��ി�് അ�ൗ�ിെല �ാരംഭ സ�ർ�ം തിരി�റിേയ� ആവശ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡിന് ഉ�്, താെഴ�� പ�ികയിൽ നൽകിയിരി��ത് �കാരം ��് 
ഉപവിഭാഗ�ൾെ�ാ�ം '�േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ') ആണ് ഈ 
ഉപ-അസ�് വിഭാഗം. െ�ഡി�് കാർ�കൾ "റിേവാൾവിംഗ് സൗകര��ൾ ഒഴിെക�� 
വായ്പകൾ" ആയി കണ�ാ��.

   

െഡബി�് െച� പണം നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ SBI കാർഡ് തിരി�് 
നൽ��ിെ��ിൽ ബാധകമായ േക�കളിൽ, പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ സംബ�ി�് 
കാർഡ് െന�് വർ�കളിൽ നി�് ലഭി�� അ�രം �ിരീകരണ�ിന്
 െറ/വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ, േമൽ�റ� സർ�ലറിെല വ�വ�കൾ 
�കാരം ഉപേഭാ�ാവിന് ന�പരിഹാരം നൽ��തായിരി�ം.

4. *  തിരി�ടവിൽ വ��� വീ�
 തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയാൽ, കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഏ� �ടി�ിക�ം 

തീർ�ാ��തിന് േവ�ി തപാൽ, ഫാക് സ്, െടലേഫാൺ, ഇെമയിൽ, എസ്എംഎസ്, 
�ടാെത/അെ��ിൽ ഓർ�െ���ാ�ം �ടർനടപടികെള��ാ�ം �ടി�ിക 
പിരിെ���ാ�ം ��ാം ക�ിെയ നിേയാഗി�ക എ�ീ മാർ��ളി�െട കാർഡ് 
ഉടമ�് കാലാകാല�ളിൽ �ടി�ിക അട�വാൻ ഓർ�െ����കൾ 
അയ��താണ്. അ�െന നിേയാഗി�െ��� ഏെതാ� ��ാം ക�ി�ം കടംപിരിവ് 
സംബ�ി� എ�ാ െപ�മാ�����ം �ർ�മായി പാലി�ിരിേ��താണ്.

 ആർബിഐ യിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് രജിസ് േ�ഷൻ കര�മാ�ിയി���ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ� അംഗമായിരി�ക�ം െച�� ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� വീ� �ാ�സ് 
റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��്, കാർഡ് ഉടമ�് ഞ�ൾ േനാ�ീസ് നൽ��താണ്. ഒ� 
കാർഡ് ഉടമ തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയതായി റിേ�ാർ�് െച�െ��തിന് േശഷം തെ� 
�ടി�ികകൾ തീർ�കയാെണ�ിൽ, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നിയിൽ നി�ം �ടി�ിക�ാരൻ �ാ�സ് പിൻവലി��താണ് 
എ� കാര��ം ��ി�ക. ഇ�രം മാ��ൾ ഉപേഭാ�ാവിെ� െ�ഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ 
�തിഫലി�ാൻ 45-60 ദിവസ�ൾ എ�േ��ം.

 െ�ഡി�് കാർഡ് സൗകര��െള നിയ�ി�� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം 
സ�ിെമ�റി/ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം ബാധകമായിരി�ം. 

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, കാർഡ് ഉടമ�െട ഡാ� ഓേരാ മാസ�ം നിർ�ി� 
േഫാർമാ�ിൽ ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് സമർ�ി��. സമർ�ി�� 
ഡാ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി 30 ദിവസ�ി��ിൽ അവ�െട 
െസർവറിേല�് അപ് േലാഡ്  െച��താണ്.

 കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� െമാ�ം �ടി�ിക, �ാബല��ി���ം എ�ാൽ കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ ഇനി�ം ചാർജ് െച�ാ��മായ ചാർ�കൾ ഉൾെ�െട, �ാഥമിക 
കാർഡ് ഉടമ പാ�രാ�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�ാൽ െപെ��് അടയ്
 േ��താ���ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് �ർ�മായി അടയ് േ���മാണ്, 
അേതാെടാ�ം കാർഡ് അ�ൗ�് ഉടൻതെ� റ�ാ�െ����മാണ്. �ാഥമിക കാർഡ് 

ഉടമ�െട സ��ിൽ നി�ായിരി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ി�� �ടി�ിക തീർ�വാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ എ�ാ െചല�കൾ�ം, ലീഗൽ ഫീ�ം ഈ �ടി�ിക 
തിരി�പിടി�വാൻ വ� െചല�ക�ം അട�ം, ഉപേയാഗിേ��ത്. �ടി�ിക അടവ് 
തീർ�ാകാ�ിടേ�ാളം, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് നിലവി�� നിര�് െവ�് 
ധനകാര� ചാർജ് ഈടാ��ത് �ടരാൻ അവകാശ��ായിരി�ം.

5. കാർഡ് ഉടമ�ത അവസാനി�ി��ം റ�ാ��ം
a) എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് എ�തി അറിയി�ിേ�ാ, എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് 

ൈലനിൽ വിളിേ�ാ, ഒ�ം കാർഡ്(കൾ) േകാേണാ�േകാൺ �റി�് കാർഡ് ഉടമ�് ഏ� 
സമയ�ം കരാർ അവസാനി�ി�ാ��താണ്. ആഡ് ഓൺ കാർ�കൾ ഉൾെ�െട 
എ�ാ കാർ�ക�ം എ�� അേപ� െകാ��് അവസാനി�ി�ാ��താണ്. 
സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ ഒ� കാർഡ് ഉടമ�് െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ് ഉെ��ിൽ, അ�രം െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �ക�െട �ല� �ല�ം 
സ�യേമവ േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, �ടാെത മെ��ാ 
�ടി�ികകൾ�െമാ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്. കാർഡ് 
അ�ൗ�ിേല�� എ�ാ �ടി�ിക�ം അട�കഴി�ാൽ അവസാനി�ി�ൽ 
�ാബല��ിൽ വ�ം. വാർഷിക, േച��തി��, ���ൽ ഫീ�കൾ 
ആ�പാതികാടി�ാന�ിൽ തിരി�് നൽ��ത�.

 ഉദാഹരണം - സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാ�� െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ്: -1000

 സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ, -1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് ബാലൻസ് 
സ�യേമവ 250 �പ�െട േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, അതായത് 
1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �കൾ   X ഓേരാ റിവാർഡ് േപായിന് റി�ം 0.25 �പ 
(ഈ പരിവർ�ന �ല�ം വ�ത�� കാർഡ് വാരിയന് �കൾ�് വ�ത�ാസെ�ടാം). ഈ �ക 
കാർ ഡ് ഉടമാ  അ�ൗ�ിൽ നി�് ഈടാ�ം, �ടാെത മെ��ാ �ടി�ികകൾ �െമാ�ം 
കാർ ഡ്  ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്.

 കാർഡ് ഉടമ�് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�ാൻ ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ 
എ�താ��താണ് - closurerequest@sbicard.com

b)   ബിസിനസ് അെ��ിൽ �ര�ാ കാരണ�ൾ �ടാെത/അെ��ിൽ നിയമനിർവഹണ 
ഏജൻസി �ടാെത/അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം സർ�ാർ അേതാറി�ി�െട അഭ�ർ�ന 
�കാരം �ടാെത/അെ��ിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ി�ം അതിെ� 
ഉപേഭാ�ാവി�ം ബാധകമാ�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം കീഴിൽ 
അനിവാര�മാെണ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ന�ായമാ�ം വിശ�സി��െവ�ിൽ 
കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�ിെ� ഉപേയാഗം ഏ� സമയ�ം �ൻ��ി അറിയി�ാെത 

തെ� എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിയ�ി�കേയാ അവസാനി�ി�കേയാ 
താൽ�ാലികമായി നിർ�കേയാ െച�ാം.

 കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� േപയ് െമ�ിൽ വീ� വ��കേയാ നീ�ിയ െ�ഡി�് പരിധി 
കവി�കേയാ െച�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െ�ഡി�് കാർഡിെല സൗകര�ം 
താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ാനാ�ം. കരാർ അവസാനി�തി� േശഷേമാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ിരി�� സമയേ�ാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗി��ത്.  

c) ഇ�രം ഒ� സാഹചര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ (എെത�ി�ം തിരി�ട� വീ�േ�ാ നിയമം 
അ�ശാസി�� േനാ�ീസിേനാ വിേധയമായി) ഉടൻ തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അ�ൗ�ിെല െമാ�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് അടയ്
 േ����്. എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ�വെര അ�ൗ�ിൽ ചാർ� െച�ാ� �കക�ം 
ഉൾെ�െട ഈ കരാറിന് കീഴിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അടയ് േ�� എ�ാ 
�കക�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഇ�ര�ിൽ അടയ് േ�� എ�ാ �കക�ം കാർഡ് ഉടമ 
അട��� വെര കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�തായി പരിഗണി�ി�.

d) െ�ഡി�് കാർഡ് ഒ� വർഷ�ിേലെറയായി ഉപേയാഗി�ി�ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമെയ 
അറിയി� േശഷം കാർഡ് േ�ാസ് െച��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 30 
ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് മ�പടി ലഭി��ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ 
എ�ാ �ടി�ികക�ം അട�േ�ാൾ കാർഡ് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച��തായിരി�ം.

6.  കാർഡ് ന�ം/േമാഷണം/��പേയാഗം
a) �ാഥമിക െ�ഡി�് കാർേഡാ ഏെത�ി�ം അധിക െ�ഡി�് കാർേഡാ എവിെട 

െവെ��് അറിയാെത വരികേയാ, ന�െ��കേയാ, േമാ�ി�െ��കേയാ 
വി�തമാ�െ��കേയാ യഥാസമയം ലഭി�ാതിരി�കേയാ കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�മതിയി�ാെത െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��െവ�് സംശയി�കേയാ 
െച�ാൽ കാർഡ് ഉടമ എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലനിൽ എ��ം േവഗം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന ബ�െ�ടണം. ഒ� കാർഡ് ന�െ��തായി റിേ�ാർ�് 
െച� േശഷം കാർഡ് ഉടമ അത് കെ��ിയാൽ അത് ഒ� സാഹചര��ി�ം 
ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�. മാ�മ�, കാർഡ് ഉടമ ആ കാർഡ് േകാേണാട് േകാൺ 
പ�തിയായി �റി�ക�ം േവണം.  

· ഐവിആർ വഴിേയാ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ായ www.sbicard.com �േഖനേയാ 
എസ്എംഎസ് േസവന�ി�െടേയാ കാർഡ് ഉടമ�് തൽ�ണം കാർഡ് േ�ാ�് 
െച�ാനാ�ം.

· നി��െട ന�െ��/േമാ�ി�െ�� കാർഡ് എസ്എംഎസ് വഴി േ�ാ�് െച�ാൻ 
നി��െട രജി�ർ െച� െമാൈബൽ ന�റിൽ നി�് 5676791 േല�് BLOCK XXXX 

എ�് എസ്എംഎസ് െച�ക. (XXXX = നി��െട കാർഡ് ന�റിെ� അവസാന 4 
അ��ൾ). നി�ൾ അഭ�ർ�ന നട�ി 5 മി��ി��ിൽ നി�ൾ�് ഒ� 
�ിരീകരണ എസ്എംഎസ് ലഭി��ിെ��ിൽ കാർഡ് േ�ാ�െച�െ��തായി 
പരിഗണി��ത്. നി��െട കാർഡ് െപെ��് േ�ാ� െച��തി�ം ��പേയാഗം 
ഒഴിവാ��തി�ം െഹൽപ് ൈലനിൽ വിളി�ക.

 നഷ് ടെ��ത്/േമാഷണം/അനധി�ത ഇടപാ�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ്
 �് ഈ സമർ�ിത െഹൽ�് ൈലൻ ന�റിൽ ബ�െ�ടാം -18605003000.

 നഷ് ടെ�� കാർഡ് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ് �് ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ 
ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ് – lostcard@sbicard.com

b) കാർഡ് ന�ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��് കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ നട�ിയ ഏെത�ി�ം ഇടപാ�ക�െട കാര��ിൽ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് ബാധ�തേയാ ഉ�രവാദിത�േമാ ഉ�ായിരി��ത�, 
കാർഡ് ഉടമ ഇതിന് പരി�ർ�മാ�ം ബാധ��നായിരി�ം. കാർഡ് ന�േമാ 
േമാഷണേമാ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി��േതാ� �െട കാർഡ് ഉടമ 
െ�ഡി�് കാർഡ്(കൾ) േമാ�ി�െ��ാൽ അത് േപാലീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ക�ം എഫ്
 ഐആർ സമർ�ി�ക�ം േവണം. കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ഒ� അധിക 
കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ആെര�ി�ം കാർേഡാ പിേ�ാ കര�മാ�ി 
��പേയാഗം െച�ാൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. 

c) ഉപേഭാ� പരിര�- അനധി�ത ഇലേ�ാണിക് ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കളിൽ 
ഉപേഭാ�ാ��െട ബാധ�ത പരിമിതിെ���ൽ സംബ�ി� 2017 �ൈല 06-െല 
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��(ആർബിഐ) ഉ�രവ് �കാരം, അനധി�ത െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ�� ഉപേഭാ� പരിര� ഉറ�ാ��തിന് ഒ� നയം 
�പകൽപന െച�ി��്. "ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാര നയം" എ�തിന് കീഴിൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ ഇത് അപ് േഡ�്  െച�ി��്. 
ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� സമീപന�ിെല �താര�ത, ന�ായ��ത എ�ീ തത��െള 
അടി�ാനമാ�ി��താണ് ഈ നയം

d) കാർഡ് ഉടമ വ�നാപരമായി �വർ�ി�ി�െ��ിൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് 
ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. വിേവക�ർ�മായ �� നൽകാെതയാണ് കാർഡ് ഉടമ 
�വർ�ി��െത�ിൽ, സംഭവി� എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ�് 
ബാധ�ത��ാേയ�ം. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ വ��മാ�ിയി�� �ര�ാ 
മാനദ��ൾ പി�ടരാൻ കാർഡ് ഉടമ പരാജയെ��ാൽ ഇത് ബാധകമാേയ�ാം. 

e) കാർഡ് ഉടമേയാേടാ ഏെത�ി�ം അധിക കാർഡ് ഉടമേയാേടാ അേന�ഷി�ാെത തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, ഒ� കാർഡിെ�േയാ പി�ിെ�േയാ ന�ം, േമാഷണം, 

��പേയാഗം എ�ിവെയ �റി�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ �സ�െമ�് ക��� 
ഏെതാ� വിവര�ം േപാലീസിേനാ മ�് �സ� അധികാരികൾേ�ാ നൽകിേയ�ാം.  

f) നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെല െമാൈബൽ ന�ർ ഉൾെ�െട�� 
ബ�െ�ടാ�� വിവര�ളിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ സി��ിെല നി��െട 
�തിയ�ം ����മായ ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ളിൽ �ചി�ി�ിരി�ണം. 
നി��െട െമാൈബൽ ന�ർ അട��� നിലവിെല ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ 
ഞ��െട േരഖകളിൽ അപ് േഡ�് െച�ണെമ�് �പാർശ െച��.

g) ''എസ്ബിഐ കാർഡ്  ചില കാർ�കളിൽ േകാം�ിെമ�റി ന�െ��/േമാ�ി�െ�� 
കാർഡ് ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് 
ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�േഡാ അെ��ിൽ കാലാകാല�ളിൽ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  തീ�മാനി�� ഏെത�ി�ം ഇൻ�റൻസ് ക�നിേയാ ആകാം പറയെ�� 
ഇൻ�റൻസ് നൽ��ത്. ഇ�ാര��ി�� ഏത് െ�യിം തീർ�ാ�ലി�ം 
ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ഉ�രവാദിയായിരി�ം, 
െ�യിം തീർ�ാ�ൽ കാരണമായി ഉയർ� ഒ� തർ��ി�ം എസ്ബിഐ കാർഡ്
 ഉ�രവാദിേയ ആയിരി�ി�. ഇൻ�റൻസ് നിബ�നക�ം വ�വ�ക�മായി 
ബ�െ�� ��തൽ വിവര�ൾ�് െവൽകം കി�ിെല േ�ാഷർ പരിേശാധി�ാേനാ 
www.sbicard.com റഫർ െച�ാേനാ നിർേദശി��.''

(h) ചില െ�ഡി�് കാർ�കളിൽ എസ്ബിഐ കാർഡ് േകാം�ിെമന് ററി എയർ ആ�ിഡന് റ് 
/ വ��ിഗത അപകട ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ��ത ഇൻ�റൻസ് 
ഒ� ��ാം ക�ി ഇൻ�റൻസ് ക�നിയാണ് നൽ��ത്. ഇ�മായി ബ�െ�� ഏത് 
െ�യിം െസ�ിൽെമന് റി��� ഉ�രവാദി���ം ��ത ക�ി�ാണ്. െ�യിം 
െസ�ിൽെമന് റ് �ലം ഉ�ാ�� ഒ� തർ��ൾ�ം എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ഉ�രവാദിയായിരി�ി�. എസ്ബിഐ കാർഡിന്, ഇൻ�റൻസ് ഇഷ� െച�� 
ക�ിെയ �ൻ��ി അറിയി�് നൽകാെത മാ�ാ��താണ്.

 ഇേ�ാ�� ഇൻ�റൻസ് ക�നി: ഒറിെയൻ്റൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ്.
7. െവളിെ���ൽ
 ഇ��ൻ ധനകാര� വ�വ��െട �വർ�ന�മത�ം �ിരത�ം 

െമ�െ����തിനാ�� ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിെ��ം റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് 
ഇ���െട�ം (ആർബിഐ) ഒ� സംരംഭമാണ് െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി. 
ബാ�ക�ം ധനകാര� �ാപന��ം ത�ിൽ വിവര�ൾ ൈകമാ��തിന് 
ഫല�ദമായ ഒ� സംവിധാനം �ദാനം െച�ാ�ം അ�വഴി വിവിധ �ാപന�ളിൽ 
നി�് മിക� െ�ഡി�് വ�വ�കൾ േനടാൻ കാർഡ് ഉടമകെള �ാ�രാ�ാ��� 
റിസർവ് ബാ�ിെ� �മ��െട ഭാഗമായാണിത്.

 ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് (ആർബിഐയിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് 
രജിസ് േ�ഷൻ േനടിയി��ത്) കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��. 

 കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� േരഖക�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 45-60 ദിവസ�ൾ��ിൽ ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻേഫാർേമഷൻ ക�നി�് നൽ�ം.

 ഒ� തർ���ായാൽ കാർഡ് ഉടമെയ �ടി�ിക�ാരനായി റിേ�ാർ�് െച��തി� 
��് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടികളിൽ ഉചിതമായ േഭദഗതികൾ 
വ��ം. എ�ി��ാ�ം ഇ�രം െവളിെ���ൽ/വിവരം �സി�െ���ൽ 
ഇ�െന ഉയർ�വ� തർ��ൾ അേന�ഷി�ാ�ം തീർ�ാ�ാ�ം ലഭി�� 
സമയെ� ആ�യി�ിരി�െമ��ം ��ിേ��താണ്. 

 കാർഡ് അ�ൗ�ക�െട ശരിയായ �വർ�നം, �ിരീകരണം, മ� അഡ്മിനിസ്
 േ��ീവ് േസവന�ൾ എ�ിവ�ായി ധനകാര� �ാപനം, െതാഴി�ടമ, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�മായി കരാറിേലർെ��ിരി�� ��ാം ക�ികൾ 
എ�ിവർ�് േപയ് െമ�ിെല വീ� ഉൾെ�െട�� കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��.

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� അെ��ിൽ അതിെ� ��് ക�നികൾ, സബ്
 സിഡിയറികൾ, അഫിലിേയ�കൾ �ടാെത/അെ��ിൽ അേസാസിേയ�കൾ 
എ�ിവ�െട വിവിധ ഉൽ����ം േസവന��ം വിപണനം െച��തി�ം വാ�ാനം 
െച��തി�മായി എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ഏെത�ി�ം േപര�്, സബ്
 സിഡിയറി, അഫിലിേയ�്  അെ��ിൽ അേസാസിേയ�് എ�ിവ�മാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിേ��ാം.

 എസ്ബിഐ കാർഡിെ� ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്.

�ധാന െറ�േല�റി വിവര�ൾ  
- ഇ��യി�ം വിേദശ�ം ഉപേയാഗി��തിന് കാർഡ് സാ�വാണ്. എ�ി��ാ�ം, 

േന�ാളി�ം ��ാനി�ം വിേദശ കറൻസി ഇടപാ�കൾ നട��തിന് ഇത് 
സാ�ത��ത�.

- ഇ���് �റ�് ഇടപാട് നട��തി�� കാർഡിെ� ഉപേയാഗം ആർബിഐ�െട 
എക് സ് േച�് കൺേ�ാൾ െറ�േലഷൻ�ം േഫാറിൻ എക് സ് േച�് മാേനജ് െമ�് 
ആ�്, 1999-ഉം ഉൾെ�െട�� ബാധകമായ നിയമ�ൾ �്അ��തമായിരി�ണം. 
ഇ�ർെന�്േ�ഡിംഗ് േപാർ��കളി�െട�� വിേദശനാണ� വ�ാപാരം അ�വദനീയമ�.  
എെ��ി�ം ലംഘന�ൾ ഉ�ാ�കേയാ ഇവ പാലി��തിൽ പരാജയെ��കേയാ 

െച�ാൽ, ശി�ാനടപടികൾ�് നി�ൾ വിേധയരാകാം. നി��െട വിേദശ വിനിമയ 
അർഹതെയ സംബ�ി�് നി��െട അംഗീ�ത ഡീല�മായി (എഡി) ബ�െ��ക.

- െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് എെ��ി�ം െ�ഡി�് ബാലൻസ് 
ഉെ��ിൽ, ഈ െ�ഡി�് ബാലൻസ് നി�ൾ�് തിരി� തരാൻ എസ്ബിഐ കാർഡിന്
  അവകാശ��്.

- വിേദശ �ാപന�ളിൽ നിേ�പം നട�കേയാ വിേദശ �ാപന�ൾ 
�ാപി�കേയാ േപാ�� �ലധന അ�ൗ�് ഇടപാ�കൾ�ായി പണമട�ാൻ/േപയ്
 െമ�കൾ നട�ാൻ ദയവായി െ�ഡി�് കാർ�കൾ ഉപേയാഗി��ത്. കാരണം, 
റിസർവ് ബാ�ിെ� മാ�ർ നിർേദശം - വിേദശെ� സം�� 
സംരംഭ�ിെല/�ർ�മാ�ം ഉടമ�തയി�� സബ് സിഡിയറിെല താമസ�ാ�െട 
േനരി�� നിേ�പം എ�തി� കീഴിൽ ഇ�രം ധനനിേ�പ മാർഗം അ�വദനീയമ�.

- ആർബിഐ മാ�ർ സർ�ലർ-താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� 
പലവക പണമട��കൾ സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ അ�സരി�്, േലാ�റി 
ടി��കൾ, ബഹിഷ് �ത/നിേരാധിത മാസികകൾ, �ട�ിയ നിേരാധിത ഇന�ൾ 
വാ��തി�ം �താ��ളിൽ പെ���ൽ, േകാൾ-ബാ�് േസവന�ൾ�് 
പണമട�ൽ േപാെല��വ�ം െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��ത് 
നിേരാധി�ിരി��. കാരണം അ�രം ഇന�ൾ�ായി/�വർ�ന�ൾ�ായി 
വിേദശനാണ�ം പിൻവലി��ത് അ�വദനീയമ�. ��തൽ വിവര�ൾ�ായി 
താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� പലവക പണമട��കൾ 
സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ പരിേശാധി�ക.



 എസ്എംഎ�െട �ാസിഫിേ�ഷൻ സംബ�ി� ഉദാഹരണം:
 ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, �ടാെത ഈ തീയതി�് ��് 'അടേ�� �റ� �ക 
('എംഎഡി') ലഭി�ി�മിെ��ിൽ, അവസാന തീയതി�് േശഷം, അ�ൗ�ിെന എസ്എംഎ – 0 
ആയി പരാമർശി�ം.
പിഡിഡിയിൽ നി�് 30 ദിവസ�ിന�റം അതായത് 2021 ഏ�ിൽ 30-ന് അ�റം 
അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ-1 ആയി ടാഗ് 
െച�െ��ം.
സമാനമായി, പിഡിഡിയിൽ നി�് 60 ദിവസ�ിന�റം, അതായത് 2021 െമയ് 30-ന് 
അ�റം, അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ - 2 
ആയി ടാഗ് െച�െ��ം.

• നി�ിയ ആ�ി ('എൻപിഎ'):
 േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി���േപാെല അടേ�� മിനിമം �ക, േ��് െമ�ിൽ 

�ചി�ി�ിരി�� പിഡിഡിയിൽ നി�് െതാ�റ് (90) ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�മായി 
അട�ിെ��ിൽ, ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് നിഷ് �ിയ അസ�് ('എൻപിഎ') ആയി 
പരിഗണി�ം.
�ടാെത, ഒ� െസ�ിൽെമ�് അെ��ിൽ �നർ�പീകരണ �മീകരണം 
�േയാജനെ���ിയി�� ഏെതാ� അ�ൗ�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം. പലിശ 
�ടി�ിക�ം �ത�ം ��വനായി അടയ് ���വെര ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി 
തരംതിരി�ത് �ട�ം. െസ�ിൽെമ�ം �നർ�പീകരി� അ�ൗ�ക�ം ഒ� 
നവീകരണ�ിന് േയാഗ�മ�. അവസാനമായി, ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് 
എസ്ബിഐ കാർഡിെല എൻപിഎ എ�് ടാഗ് െച� ഒ� െ�ഡി�് കാർെഡ�ി�ം 
ഉെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെ� എ�ാ കാർ�ക�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം.

  ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി തരംതിരി��തി�� ഉദാഹരണം:
  ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി�� �കാര�� അടേ�� 
�റ� �ക പിഡിഡിയിൽ നി�് 90 ദിവസ�ി��ിൽ അതായത് 2021 �ൺ 
29-��ിൽ ഉപേഭാ�ാവ് �ർ�മാ�ം അട�ി�മിെ��ിൽ, വായ്പ നൽ��വർ 
െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി കണ�ാ�ം.

l)  േടൺ എറൗ�് ൈടം (TAT) ഏകീകരി��ം അംഗീ�ത േപയ് െമന് റ് സംവിധാന�ൾ 
�േഖന�� പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ�� ഉപേഭാ� ന�പരിഹാര�ം സംബ�ി� 
2019 െസ�ംബർ 20-െല RBI സർ�ലർ അ�സരി�്, പരാജയെ�� ഇടപാട് കാരണം 

എ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�ിെ��ിൽ േ��് െമ�ിെല 
��വൻ ഉ�ട��ം ശരിയാെണ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇത് അംഗീകരി�താെണ�ം 
കണ�ാ��താണ്. ഇ�രം വിവരം ലഭി�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
താൽ�ാലികമായി ചാർജ് പിൻവലി�ാം. �ടർ�� അേന�ഷണ�ൾ 
�ർ�ിയായതി� േശഷം ഇത് കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിെല ബാധ�തയാെണ�ിൽ 
�ടർ�� േ��് െമ�ിൽ ചാർജ് �നഃ�ാപി�െ��ം. 

h)  ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാരം: േമൽനടപടി�� എ�ാ പരാതിക�ം േനാഡൽ 
ഓഫീസർ, പിഒ ബാഗ് 28 - ജിപിഒ, ന� ഡൽഹി -110001 എ� വിലാസ�ിേലാ 
nodalofficer@sbicard.com എ� ഇെമയിൽ വിലാസ�ിേലാ അയ�ക

i)   ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ: എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 02 02
 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി 

േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക)  
 അെ��ിൽ: 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 എസ്ബിഐ െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡിന്: ഇ��യിൽ എവിെട നി�ം എസ്ബിഐ 

െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡ് െഹൽപ് ൈല�മായി ബ�െ��ക 
 എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 12 12 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ 

നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക) 
ബിഎസ്എൻഎൽ/എംടിഎൻഎൽ-ൽ നി�്: 1800 180 1295 /1860 500 1295

 കറസ് േപാ�ൻസ്: തപാൽ വഴി, ദി മാേനജർ -ക�മർ സർവീസസ്, എസ്ബിഐ 
കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, ഡിഎൽഎഫ് ഇൻഫിനി�ി ടേവർസ്, 
ടവർ സി, 12 ആം നില, േ�ാ�് 2, ബിൽഡിംഗ് 3, ഡിഎൽഎഫ് ൈസബർ സി�ി ���ാം 
- 122002 (ഹരിയാന) ഇ�� www.sbicard.com എ�തിേലേ�ാ പിഓ ബാഗ് 28- ജിപിഒ, 
ന� ഡൽഹി-110001 

 ഇമെയിൽ വഴി customercare@sbicard.com എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക
 െത�ായ വിൽ�ന�ം ശല�െ����മായി ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് ഉടമ�് 

ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താം – salesgrievance@sbicard.com
 കാർഡ് ഉടമ�് ഞ��െട െമാൈബൽ ആ�് / െവബ് ൈസ�് വഴി ഏ� 
 തർ��ം/അനധി�ത ഇടപാ�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴി�ം. അതെ��ിൽ, കാർഡ് 

ഉടമ�് തർ�ം/അനധി�ത ഇടപാട് സംബ�ി�് chargeback@sbicard.com എ� 
സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ്.

 െത�ായ വിൽ�ന�മാേയാ ശല�െ����മാേയാ ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ഈ സമർ�ിത െഹൽൈ��നിൽ ഞ�െള വിളി�ാം: 080-39356050

എസ് ബി ഐ കാർഡ് സ്  - ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം

1. *ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം
A. വാർഷിക ഫീ�ക�ം ���ൽ ഫീ�ക�ം
 എസ് ബി ഐ െ�ഡി�്  കാർഡിൽ (എസ് ബി ഐ കാർഡ്) വാർഷിക ഫീസ്, ���ൽ 

ഫീസ് എ�ിവ ബാധകമാണ്. വാർഷിക ഫീസ് 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം 
ബാധകമായ നി�തിക�ം ഉൾെ��� ഒ��വണെ� ചാർജാണ്. ���ൽ ഫീസ് 
എ�ാ വർഷ�ം ഈടാ��. 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം ബാധകമായ 
നി�തിക�മാണ് അതിൽ ഉൾെ��ിരി��ത്. ഈ ഫീ�കൾ ഓേരാ കാർഡ് ഉടമ�ം 
ഓേരാ വിധം കാർഡി�ം വ�ത��മായി�േ��ാം. ഇവ െ�ഡി�്  കാർഡിനായി 
അേപ�ി�� സമയ�് കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി��ത് അ�സരി�ായിരി�ം. 
ബാധകമായ� �കാര�� ഈ നിര�കൾ കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് 
േനരി�് ഈടാ�ം, ഈടാ�� മാസെ� കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ അത് ബി�ി�ക�ം 
െച�ം. �ാഥമിക കാർഡ് ഉടമ�് നൽകിയ അധിക കാർ�കൾ�് െവേ�െറ ഫീ�കൾ 
ഉ�ാകാം.

B. �ൻ�ർ പണ�ിെ� ഫീ�കൾ
 അടിയ�ര ഘ��ിൽ േദശീയ/അ�ാരാ� എടിഎ�കളിൽ നി�് പണം എ��ാൻ 

കാർഡ് ഉടമകൾ�് കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. അ�െന ഉ� പണം 
പിൻവലി��കൾ�് ഒ� ഇടപാട് ഫീസ് ഈടാ��താണ്. അത് അ�� േ��്
 െമ�ിൽ കാർഡ് ഉടമ�് ബി�െച�ക�ം െച�ം. േദശീയ എടിഎം ഇടപാ�കൾ�് 2.5% 
അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) അ�ാരാ� എടിഎം 
ഇടപാ�കൾ�് 2.5% അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) ഇടപാ� 
ഫീസ് ആയി ഈടാ��താണ്. ഇടപാ� ഫീസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�്
 സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ (��് അറിയെ��ി��ത് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്സ് ആൻഡ് േപയ്െമന് റ് സർവീസസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്) 
വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയമാണ്. �ൻ�റായി എ��� എ�ാ 
പണമിടപാ�കൾ�ം പണം പിൻവലി� തീയതി �തൽ അവ �ർ�മായി തിരി�ട�� 
തീയതി വേര�ം റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് ചാർ�ി� ത�ല�മായ ധനകാര� ചാർജ്
  (ചാർ�ക�െട െഷഡ�ൾ പരിേശാധി�ക) ഉ�ായിരി��താണ്.  

C. ക�ാഷ് േപയ് െമ�് ഫീ�കൾ
 കാർഡ് ഉടമകൾ�് തിരെ��� േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (എസ് ബി ഐ) 

ശാഖകളിൽ േപ-ഇൻ �ി�ിൽ അവ�െട  െ�ഡി�് കാർഡ് ന��ം �ക�ം 
േരഖെ���ി അത് �ാ�് കൗ�റിൽ നിേ�പി�െകാ�് അവ�െട എസ് ബിഐ 
െ�ഡി�് കാർഡ് �ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ഒ� തൽ�ണ േപയ് െമ�് അക്
 േനാളജ് െമ�് രസീത് കാർഡ് ഉടമ�് നൽ�ം. ഈ സൗകര�ം േസവന നിര�ായ ₹250 
+ ബാധകമായ നി�തികൾ�് ലഭ�മാണ്. െകവിബി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
ക�ർ ൈവശ� ബാ�ിെ� (െകവിബി) തിരെ��� ശാഖകളി�ം െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ക�ർ ൈവശ� ബാ�് (െകവിബി) ശാഖകളിൽ നട�� 
പണമിടപാ�കൾ�് നിര�കെളാ�ം ബാധകമ�.

D. ചാർ�കൾ
i. കാർഡ് ഉടമകൾ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നൽ�� നിർ�ി� 

േസവന�ൾ�ായി അെ��ിൽ തെ� കാർഡ് അ�ൗ�മായി ബ�െ��് കാർഡ് 
ഉടമ വ��� വീ�കൾ�ായി കാർഡ് ഉടമകൾ കാലാകാല�ളിൽ 
ബാധകമാേയ�ാ�� ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം നൽേക�താണ് 

ii കാർഡ് ഉടമകെള അറിയി�െകാ�്, കാലാകാല�ളിൽ ഏെത�ി�ം ചാർ�കേളാ 
ഫീ�കേളാ മാ��തിേനാ അെ��ിൽ ഉചിതെമ�് േതാ�� ഏെത�ി�ം �തിയ 

ചാർ�കേളാ ഫീ�കേളാ അവതരി�ി��തിേനാ ഉ�അവകാശം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിലനിർ��.

E. പലിശ രഹിത േ�സ് കാലാവധി
 വ�ാപാരി സമർ�ി�� െ�യി�കൾ�് വിേധയമായി പലിശരഹിത െ�ഡി�് 

കാലയളവ് 20 �തൽ 50 ദിവസം വെരയാകാം. എ�ി��ാ�ം, കഴി� മാസെ� 
ബാലൻസ് �ർ�മായി �ിയർ െച�ി�ിെ��ിൽ, അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ ഏെത�ി�ം 
എടിഎ�ിൽ നി�് പണം എ��ി�െ��ിൽ ഇത് ബാധകമ�.

F.  ധനകാര� ചാർ�കൾ 
 കാർഡ് ഉടമ തെ� ബാലൻസ് �ർ�മായി അടേ��തിെ��് തീ�മാനി�ാൽ, 

ഇടപാ� തീയതി �തൽ വീ�ാ� ഇഎംഐ തവണക�ൾെ�െട എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, 
കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ പണ�ി�ം അവ തിരി�ട��� വെര മാസാ� 
പലിശ നിര�ിൽ ധനകാര� ചാർ�കൾ അടേ��ിവ�ം. 

  േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടയ് േ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ് െമ�ം േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ് െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

  ധനകാര� ചാർ�ക�െട നിലവിെല നിര�് ഇടപാ� തീയതി �തൽ �തിമാസം 3.50% 
[�തിവർഷം 42%] വെരയാണ്, ഇത് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് 
ലിമി�ഡ് (എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ) െ� വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ി� 
വിേധയ�മാണ്. ധനകാര� ചാർ�കൾ, അടയ് േ��താെണ�ിൽ, ബാധകമായ 
നി�തികൾ�് വിേധയമാണ്, കാർഡിെല �ടി�ിക �ർ�മായി അട���വെര 
കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് അത് െഡബി�് െച�െ��ം. കാർഡ് ഉടമ 
ബാലൻസ് േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ാതിരി�ാൻ 
തീ�മാനി�ാൽ എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, �െട കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ 
പണ�ി�ം അടയ് േ�� ധനകാര� ചാർ�ിെ� �റ� �ക ബാധകമായ 
നി�തികൾ �ടാെത 25 �പയായിരി�ം.

a.  �ൻ�ർ പണ�ിേ��� ധനകാര� ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തൽ പണമട�ൽ 
�ർ�മായി െച���വെര ബാധകമാണ്.

 ഉദാഹരണം 1 - കാർഡ് േ��് െമ�്  തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 15-ന് 
 2019 �ൺ 16 �ം 2019 �ൈല 15 �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാട്
1.  5000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ - 2019 �ൺ 20 ന്
2.  7000 �പ�െട പണം പിൻവലി�ൽ - 2019 �ൈല 10 ന്
 2019 �ൺ 15 െല േ��് െമ�ിൽ നി�് ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� ക��ക, 

എ�ിൽ ഇടപാ�ക�െട 12,000 �പ�ം 7,000 �പ ക�ാഷ് പിൻവലി�ലിന് ബാധകമായ 
നിര�ി�� 5 ദിവസെ� ധനകാര� ചാർ�ക�ം കാണി�� �ൈല 15 െല േ��്
 െമ�് കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ആഗ�് 5 അഥവാ േ��് െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക അടയ് േ����്. നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക�� ഏെതാ� േപയ് െമന് �ം, ആദ�ം നി��െട �ടി�ിക�� മിനിമം �ക 
{െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീ�ം ചാർ�ക�ം + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}, പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) എ� �മ�ിലായിരി�ം �ിയർ െച�ക എ�ത് ദയവായി ��ി�ക.  
പലിശ രഹിത �ടി�ിക ചി�റ ബാലൻസിന് െറ േകസിൽ ഒഴിെക, ഇതിൽ ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തലാണ് ഈടാ�ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ��െ� 
േ��് െമ�് തീയതി�തൽ ഈടാ�ം.

 േ��് െമ�് �ടി�ികയിൽ ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��് െമ�ിൽ 
നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം വരാതിരി�ക�ം േ��് െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് 
�ടി�ിക േപയ് െമന് റിന് െറ അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം 
െച�ാൽ, ഇ�രം ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്  2019 
 ജ�വരി 3 �ം 2019 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
1.  2019 ജ�വരി 5 ന് 10,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2.  2019 ജ�വരി 15 ന് 30,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ��കൾ
 2019 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 40,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. േ��്െമ�് �ടി�ികയിൽ 
ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��്െമ�ിൽ നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം 
വരാതിരി�ക�ം േ��്െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് �ടി�ിക േപയ്െമന് റിന് െറ 
അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം െച�ാൽ, ഇ�രം 
ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 എ�ാ മാസ�ം മിനിമം േപയ് െമ�് മാ�ം നട�ിയാൽ തിരി�ട� വർഷ�േളാളം 
നീ�നിൽ�ം, തത്ഫലമായി നി��െട �ടി�ിക ബാലൻസിന്  പലിശ 
അട�െകാ�ിരി�ക�ം െചേ��ിവ�ം.  ഉദാഹരണ�ിന്, 5,000 �പ�െട 
ഇടപാടിന് മിനിമം മാസാ� �ടി�ിക �ക (ഓേരാ മാസ�ം 200 �പ മിനിമം 
�കയായി�്) അട�ാൽ, െമാ�ം �ടി�ിക ��വനായി അട�തീരാൻ 44 മാസം വെര 
എ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 2-ന്
 2019 മാർ�് 3 �ം 2019 ഏ�ിൽ 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  2019 മാർ�് 5 ന് 500 �പ�െട വാർഷിക ഫീസ്
(2)  2019 മാർ�് 5 ന് 90 �പ�െട ബാധകമായ നി�തികൾ
(3)  2019 മാർ�് 15 ന് 6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2019 മാർ�് 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��് 

ക��ക, 6,590 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ഏ�ിൽ 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ഏ�ിൽ 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ മിനിമം അടയ് േ�� �ക 415 �പ, (െമാ�ം �ടി�ിക�െട 5%) + 
ബാധകമായ നി�തിക�ം 2019 ഏ�ിൽ 22 ന് അട��െവ�് ക��ക, െതാ��� 
ദശാംശ�ിേല�് കണ�ാ�ം, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. 

 ഫല�ദമായ നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആയി കണ�ാ�ക, ധനകാര� ചാർജ് 
കണ���ൽ ഇനി�റ�� രീതിയിൽ ആയിരി�ം:

 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 �പ
 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 90 �പ�െട ബാധകമായ 

നി�തിയിൽ: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 �പ
 38 ദിവസേ��� (മാർ�് 15 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 6000 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:  
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 �പ
 11 ദിവസേ��� (ഏ�ിൽ 22 �തൽ െമയ് 2 വെര) 6,175 �പ�െട ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 �പ
 ചാർ� െച� െമാ�ം പലിശ: 373.10 �പ
 2019 ഏ�ിൽ 3 �തൽ 2019 െമയ് 2 വെര കാർഡ് ഉടമ ഒ� ഇടപാ�ം നട��ിെ��് 

ക��ക, �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം 
ചാർ�ക�ം, ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം െമയ് 2 തീയതിയിെല േ��്
 െമ�ിൽ െമാ�ം �ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം. 

 േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടേ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടേ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ്െമന് �ം േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ്െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

 ഉദാഹരണം 4: കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2018 ഡിസംബർ 3-�ം 2019 ജ�വരി 2-�ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  2018 ഡിസംബർ 15 ന് 500 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2)  2018 ഡിസംബർ 20 ന് 600 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2018 ഡിസംബർ 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇ� എ� 

ക��ക, 1100 �പയെട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ജ�വരി 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം, െമാ�ം അടയ് േ�� �ക 1100 �പ. കാർഡ് ഉടമ 2019 ജ�വരി 22 
അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക 
�തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. 

 2019 ജ�വരി 22 ന് കാർഡ് ഉടമ 500 �പ�െട ഭാഗിക േപയ് െമ�് മാ�േമ 
നട��� എ� ക��ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. ഫല�ദമായ 
നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആെണ�് കണ�ാ�ി ധനകാര� ചാർജ് കണ���ൽ 
ഇ�റ�� �കാരമായിരി�ം 

 38 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 15 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 �പ
 33 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 20 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 �പ
 12 ദിവസേ��� (ജ�വരി 22 �തൽ െഫ�വരി 2 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ=52.93 �പ
 2019 െഫ�വരി 3-�ം 2019 മാർ�് 2- �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  652.93 �പ�െട ആരംഭ ബാലൻസ്-2019 െഫ�വരി 3-ന്
2)  1000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ-2019 െഫ�വരി 5-ന്
3)  3000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ- 2019 െഫ�വരി 15-ന് 
 2019 െഫ�വരി 2 െല േ��്െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് 652.93 �പ 

ആെണ�് ക��ക, കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ 
നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ ��വൻ േപയ് െമ�ം െഫ�വരി 15 ഓെട, അഥവാ േപയ് െമ�് െചേ�� 
അവസാന തീയതി��ിൽ െചയ് െത� ക��ക. 3.50% ഫല�ദമായ നിര�ായി 
കണ�ാ�ി, ധനകാര� ചാർജ് കണ����കൾ ഇനി�റ�� �കാരമായിരി�ം:

 12 ദിവസേ��് (െഫ�വരി 3 �തൽ െഫ�വരി 15 വെര) 652.93 ബാലസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ= 9.02 �പ
 �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം, 

ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം മാർ�് 2 തീയതിയിെല േ��്െമ�ിൽ െമാ�ം 
�ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം.

G. ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർ�കൾ
• േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക �ക�് ചാർ�ി�
• 500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 400 �പ
• 1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 750 �പ
• 10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 950 �പ
• 25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 1,100 �പ
• 50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ
 �ടർ�യായി ര�് ൈസ�ി�കളിൽ, അവസാന തീയതി��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക 

�ക (എംഎഡി) അട�ാതി��ാൽ ഒ� ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി  100 
�പ അധികം ഈടാ�ം.

 എംഎഡി �ിയറാ��ത് വെര ഓേരാ േപയ് െമന് റ് ൈസ�ിളി�ം ഈ ചാർജ് 
ഈടാ��ത് �ട�ം.

 ഉദാഹരണം 1- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി- എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2016 ജ�വരി 3 �ം 2016 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  5,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ- 2016 ജ�വരി 5 ന്
(2)  5,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ - 2016 ജ�വരി 15 ന്
 2016 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 10,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 
കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 
 2016 െഫ�വരി 22 നകം കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� മിനിമം �കേയാ അതിൽ 

��തേലാ േപയ് െമ�് െച��ിെ��ിൽ, 750 �പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 
10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� േപയ് െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് േ��്െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2 ന്. 2016 െഫ�വരി 3 
�ം 2016 മാർ�് 2 �ം നട� ഇടപാട്

1.  2000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൾ - 2016 െഫ�വരി 8 ന്
2.  2500 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ 2016 െഫ�വരി 19 ന് 
 2016 െഫ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 4500 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� മാർ�് 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 മാർ�് 22 അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 2016 മാർ�് 22 നകം കാർഡ് ഉടമ ഒ� േപയ്െമന് �ം നട�ിയി�ിെ��ിൽ, 750 
�പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� 
േപയ്െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് െസപ് �ംബർ 3-�ം ഒക് േടാബർ 2-�ം ഇടയിൽ
(1)  9400 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - െസപ്�ംബർ 5-ന്
 െസപ് �ംബർ 2-െല േ��് െമന് റിൽ നി�് �ൻകാല ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��ിൽ, 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� ഒക് േടാബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 9400 �പ െമാ�ം 
�ടി�ികയായി കാണി�ം. കാർഡ് ഉടമ ഈ �ടി�ിക�ായി ഒേ�ാബർ 22-ഓെട, 
അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം 
അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. 
കാർഡ് ഉടമ 9400 �പ�െട �ടി�ിക ഒക് േടാബർ 22-േനാ അതിന് �േ�ാ ��വനാ�ം 
അട��.

 ഇടപാട് നട�ത് ഒക് േടാബർ 3-�ം നവംബർ 2-�ം ഇടയിൽ 
(1)  5000 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 5-ന്
(2)  5000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� നവംബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 10,000 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് ��െ� ൈസ�ിളിൽ നട�ിയ 
ഇടപാടിന് വ�ാപാരിയിൽ നി�� 9400 �പ�െട ഒ� റീഫ�് നവംബർ 10-ന് 
ലഭി��. ഈ റീഫ�് �ക െമാ�ം �ടി�ിക �കയിൽ വകയി��ം. കാർഡ് ഉടമ 
�ടി�ിക�ായി നവംബർ 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. റീഫ�ിൽ നി�് ലഭി�� െ�ഡി�് �ക മിനിമം 
�ടി�ിക �കേയ�ാൾ ��തലായതിനാൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് താമസി�� േപയ്

 െമന് റ് ചാർജ് ഈടാ�ി�.
 ഉദാഹരണം 4- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് ജ�വരി 3-�ം െഫ�വരി 2-�ം ഇട�് 
(1)    4500 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ജ�വരി 5-ന്
(2)   6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ജ�വരി 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� െഫ�വരി 2-െല േ��് െമന് റ് 10,500 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ ൈസ�ിളിൽ ഈടാ�ിയ േപയ് െമന് റ് 
ഡിേസാണർ ഫീസിന് െഫ�വരി 10-ന് 500 �പ�െട ഒ� റീഫ�് ലഭി��. കാർഡ് 
ഉടമ �ടി�ിക�ായി െഫ�വരി 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. എസ് ബി ഐ കാർഡ് �ട�ിെവ� റിേവഴ് സലിൽ 
നി�് ഉളവാ�� െ�ഡി�് �ക, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�. കാർഡ് 
ഉടമ െഫ�വരി 22-േനാ അതി� �േ�ാ മിനിമം �ടി�ിക �കേയാ അതിലധികേമാ 
അട�ിെ��ിൽ, താമസി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി 950 �പ ഈടാ�ം. (10,000 
�പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര 950 �പ). 

H. ഓവർ ലിമി�് ഫീ�കൾ
 ഒ� േസവനസ��താ �ചനയായി, ഇേ�ണൽ േപാളിസി, ഇടപാ�മായി ബ�െ�� 

േയാഗ�ത, ഉപേഭാ� െ�ാൈഫൽ, ഉപേഭാ� സ�തം എ�ിവ�് വിേധയമായി, 
ഓവർലിമി�് ഇടപാ�കൾ�്  എസ്ബിഐ കാർഡ് അംഗീകാരം നൽകിേയ�ാം. 
�ടി�ിക�� �ക െ�ഡി�് പരിധി കവി��െവ�ിൽ, െ�ഡി�് പരിധി കവി�� 
ആദ� ഇടപാട് �ക�െട 2.5% അെ��ിൽ 600 �പ, ഇവയിൽ ഏതാേണാ ഉയർ�ത്, 
അത് ഈടാ��താണ്. എസ്ബിഐ കാർഡ് �മ�� ഏെത�ി�ം ഫീ�കേളാ 
നിര�കേളാ പലിശേയാ കാരണം െ�ഡി�് പരിധി കവി�� സാഹചര��ി�ം ഈ 
ഫീസ് ബാധകമായിരി�ം. ഓേരാ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�ം ഒ� തവണ മാ�േമ 
ഓവർലിമി�് ഫീസ് ഈടാ�. സ��ം െ�ഡി�് കാർഡിൽ ഓവർലിമി�് സൗകര�ം 
ഏർെ���ാൻ  കാർഡ് ഉടമ നൽ�� സ�തം, അേത അ�ൗ�ിന് കീഴി�� 
കാർഡ് ഉടമ�െട ൈകവശ�� എ�ാ െ�ഡി�് കാർ�കളി�ം �സ് �ത സൗകര�ം 
സ�യേമവ  ഏർെ���ം.

I. േപയ് െമ�് നിരസന ഫീ�കൾ
 ഒ� േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസിെ� കാര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് േപയ് െമ�് 

�ക�െട 2% േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസായി ഈടാ�ം, എ�ാൽ മിനിമം ചാർജ് 500 
�പയാണ് 

J. മ�് ചാർ�കൾ:
• കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ ഫീസ്: 100/- �പ - 250/- �പ (Aurum കാർഡിന് 1,500/- �പ) 
• െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്: 100 �പ 
• വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ്: 3.5% (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ 

കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് മാ�ം) 
 വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഇ��ൻ �പയിേല�് മാ��തി� ഉപേയാഗി�� വിനിമയ 

നിര�് തീ�മാനി��ത് വിസ/മാ�ർകാർഡാണ്, സാഹചര�മ�സരി�്, എസ്ബിഐ 
കാർ�മായി ഇടപാട് തീർ�ാ�ിയ തീയതിയിൽ-അത് ഇടപാട് നട�ിയ അേത തീയതി 
ആയിരി�ണെമ�ി�- അവർ നിയ�ി�� വിനിമയ നിര�ിെന 
അടി�ാനമാ�ിയായിരി�ം ഇത്. വിസ/മാ�ർകാർഡ് പ�ി�, ഇ��ൻ �പയാ�ി 
മാ�ിയ �കയിൽ വിേദശ കറൻസി ഇടപാ� ഫീസ് ബാധകമാ�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, 
ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

• ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി പരിവർ�ന മാർ�്അപ് ഫീസ്: 3.50% (എലീ�്¬ & 
ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
മാ�ം) (1,000 �പയിൽ ��തേലാ അതിന് �ല�േമാ ആയ ഇടപാ�കൾ�് മാ�ം) 
അ�ാരാ� �ല�് ഇ��ൻ കറൻസിയിൽ നട�ിയ, അെ��ിൽ ഇ��യിൽ 
�ിതിെച�� എ�ാൽ വിേദശ�് രജി�ർ െച� വ�ാപാരികളിൽ നട�ിയ എ�ാ 
ഇടപാ�ക�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് 
കറൻസി കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

•  റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് 99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

• എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�ക�െട�ം േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് : 199 �പ

K.  ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ:
 ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ ഓഫർ ഉപേഭാ�ാവിെന മ�് ബാ�് െ�ഡി�് കാർ�ക�െട 

�ടി�ിക എസ്ബിഐ െ�ഡി�് കാർഡിേല�് �ാൻസ്ഫർ െച�ാ�ം ഒ�മിേ�ാ 
ഇഎംഐകളാേയാ തിരി�ട�ാ�ം അ�വദി��

2. *പരിധികൾ
 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ആ�രിക െ�ഡി�് മാനദ�ം 

അടി�ാനമാ�ിയാണ്  കാർഡ് ഉടമക�െട െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം 
നി�യി�ി��ത്  (ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം �ാഥമിക അ�ൗ�് ഉടമക�െട 
അേത പരിധി ആയിരി�ം). കാർഡ് െഡലിവറി സമയ�് ഈ പരിധികൾ കാർഡ് 
ഉടമെയ അറിയി��താണ്. െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം ഓേരാ േ��് െമ�ി�ം 
കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി�ം. സ് േ��് െമ�് �റെ��വി�ി� സമയ�് ലഭ�മായ െ�ഡി�് 
പരിധി (അതായത് ഉപേയാഗി�ാൻ ലഭ�മായ െ�ഡി�് പരിധി) േ��് െമ�ിെ� ഭാഗമായി 
നൽ��താണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച���ം ആ�രിക മാനദ��ൾ 
അടി�ാനമാ�ി കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�കേയാ �റ�കേയാ 
െച���മാണ്. െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ണെമ�് ആവശ��� െ�ഡി�് ഉടമകൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിേനാട് എ�തി ആവശ�െ��ക�ം വ�മാനം ��ാവി�� 
സാ��ിക േരഖകൾ നൽേക��മാണ്. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ തെ� 
�ർ�മായ വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�ം നൽകിയ �തിയ േരഖകൾ 
അടി�ാനമാ�ി�ം കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ിേയ�ാം.

3. *ബി�ിം�ം േ��് െമ�ം
a) ഈ കാലയളവിൽ കാർഡ് സജീവമാെണ�ിൽ, അവസാന േ��് െമ�ി� േശഷം 

കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച� േപയ് െമ�ക�ം കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച� ഇടപാ�ക�ം കാണി�� ഒ� �തിമാസ േ��്
 െമ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമ�് അയ�ം. 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ�കിൽ േരഖകളി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് 
കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഇടപാ�ക�െട ഒ� േ��് െമ�് അയ�കേയാ �ൻ��ി 
നി�യി� തീയതിയിൽ േരഖയി�� ഇെമയിൽ ഐഡിയിേല�് ഇെമയിൽ വഴി സ് േ��്
 െമ�് അയ�കേയാ െച�ം.  

b) െ�ഡി�് കാർഡ് സ് കാർഡ് ഉടമ�് ഒ� റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് സൗകര�ം നൽ��. 
സ് േ��് െമ�ിൽ �ി� െച� അടയ് േ�� മിനിമം �ക മാ�ം അട�ാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
തിരെ���ാം. േ��് െമ�ിൽ തെ� �ി� െച�ി�� അടയ് േ�� തീയതി�കം 
ഇ�രം േപയ് െമ�് നടേ���മാണ്. ബാലൻ�ടി�ിക �ടർ�� 

 േ��്െമന് �കളിേല�് �േ�ാ� െകാ�േപാകാ��താണ്. െമാ�ം അടയ് േ�� 
�കേയാ അടയ് േ�� മിനിമം �ക�്  �കളി�� �ക�െട എ� ഭാഗേമാ അട�ാൻ 
കാർഡ് ഉടമ�് തിരെ���ാ���മാണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധിയിൽ 
കവി� �ടി�ികേയാെടാ�ം, ��െ� േ��് െമ�കളിൽ അട�ാ� മിനിമം �ക 
കാർഡ് ഉടമ�െട നിലവിെല അടയ് േ�� മിനിമം �കയിേല�് േചർ�ം.

 െമാ�ം അടയ് േ�� �ക�െട 5 ശതമാനേമാ 200 �പേയാ ആയിരി�ം (ഏതാേണാ 
വ�ത്) അടയ് േ�� മിനിമം �ക, �ടാെത ബാധകമായ നി�തിക�ം ഇഎംഐ�ം 
(ഇഎംഐ ഉ� ഉൽ����െട കാര��ിൽ മാ�ം). ക�ാഷ് പരിധിേയാ െ�ഡി�് 
പരിധിേയാ അധികമായാൽ ഓവർ ലിമി�് (ഒവിഎൽ) �ക എംഎഡി (അടയ് േ�� 
മിനിമം �ക) യിൽ ഉൾെ����താണ്. പഴയ േ��് െമ�കളിെല ഏെത�ി�ം 
അട�ാ� മിനിമം �ക ഉെ��ിൽ അ�ം അടയ് േ�� മിനിമം �കയിൽ 
ഉൾെ����താണ്. 

c) കാർഡ് �ടി�ികയിേല�് നട�ിയ േപയ് െമ�കൾ ലഭി�തായി �ടർ�� േ��്
 െമ�കളിൽ കാണി��താണ്. ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് സംബ�ിേ�ാ 
നി�തിക�മായി ബ�െ��� മേ�െത�ി�ം കാര�ം സംബ�ിേ�ാ ഉ� എ� 
തർ��ം േ��് െമ�് �റെ��വി�� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ൾ�കം െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇഷ� െച�വെര അറിയി�ിരിേ��താണ്

d) കാർഡ് ഉടമ�െട കാർഡ് �ടി�ിക�് ലഭി�� േപയ് െമന് �കൾ വകയി���ത്, 
�ടി�ിക�� മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 
ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് 

അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ 
ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് 
എ� �മ�ിലാണ്. 

 ആവശ�മായ ജിഎസ്ടി കം�യിൻ�കൾ എ��ാൻ െ�ഡി�് ഇഷ� െച�വെര 
�ാ�മാ��തിന് �ത��ം കാേലാചിത�മായ വിവര�ൾ നൽകാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
ഉ�രവാദി���്, ഇത് െ�ഡി�് കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ നിർമി� സൈ�ക�െട 
ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് എ��ാൻ കാർഡ് ഉടമെയ �ാ�മാ�ം. കാർഡ് ഉടമ 
നൽ�� െത�ായ വിവരം �ലം അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ�െട ഭാഗ� നി�� 
ഏെത�ി�ം ���ികേളാ വീ�കേളാ �ലം കാർഡ് ഉടമ�് ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് 
ന�മാ�കേയാ അെ��ിൽ ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് ലഭി��തിന് കാലതാമസം 
വരികേയാ െച�ാൽ കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ ഉ�രവാദിയായിരി�ി�.

e) താെഴ െകാ�� ഏത് രീതിയി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ിേല�� േപയ് െമ�കൾ 
ആകാ��താണ്:

 www.sbicard.com േല�് േലാഗിൻ െച�ക�ം െന�് ബാ�ിങ് അെ��ിൽ നി��െട 
എസ്ബിഐ എടിഎം കം െഡബി�് കാർഡ് �േഖന േപയ്െമ�് നട�ാൻ േപയ് െന�് 
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി��തി�െട.

 േ��് െമ�ിെ� പിറകിൽ നൽകിയിരി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് െചേ�ാ 
�ാഫ്േ�ാ അയ��ത് വഴി.  

 നി��െട നഗര�ി��േതാ േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട ഏെത�ി�ം നി�� 
�ാ�ി��േതാ ആയ എസ്ബിഐ കാർഡ് േ�ാ�് േബാക് സിൽ െചേ�ാ �ാഫ്േ�ാ 
ഇ��ത് വഴി.

 െച�്/�ാഫ്�് "എസ്ബിഐ കാർഡ്  ന�ർ xxxxxxxxxxxxxxxx" േല�് 
അട�ാനാ��തായിരി�ണം.

 എൻഎസിഎ�് (NACH): ചില തിരെ��� നഗര�ളിൽ നാഷണൽ ഓേ�ാമാ�ഡ് 
�ിയറിംഗ് ഹൗസ് (എൻഎസിഎ�്) വഴി േപയ് െമ�കൾ നട�ാ��താണ്.

f) ബിൽ �ടി�ിക�െട േപയ്െമ�കൾ നട��തിന് വിവിധ രീതികൾ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  വാ�ാനം െച��. അവ �തിമാസ േ��് െമ�ിെ� പിൻഭാഗ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  െവബ് ൈസ�ി�ം വിവരി�ി��്.

 കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് ൈക��� ഏത് �ൻ�ർ �ക�ം ഭാവിയിെല 
െചലവഴി��കളിേല�� �ൻ�ർ �കയായി കണ�ാ��താണ്. അത് ഏെത�ി�ം 
ചാർ�കൾ/ഫീ�കൾ�ായി വകയി���ത�.

g) ബി�ിംഗ് തർ��ൾ: ഇടപാ� തീയതി�െട 25 ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമ 
െപാ��േ��കൾ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി�ക�ം അത് ശരിയാണ് 

j)  ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം റിേവഴ് സ് െച��ത് ഉൾെ�െട��, SBI കാർഡ് ആരംഭി�� 
റിേവഴ് സ�കൾ, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�, അത് ഇേ�ാഴെ� 
ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�� െ�ഡി�ായി പരിഗണി�ം.

 �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� തീയതികള�ില്  �ാബല��ിലായ റീഫ�് 
െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് ഉളവാ�� ഏെതാ� 
െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് നടേ�� തീയതി�് 
��് െ�ഡി�് െച�കയാെണ�ിൽ, ആ �ക േപയ് െമന് റായി പരിഗണി�ം.

 നിലവിെല ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� ഇടപാ�ക�െട �ാബല��ി�� 
തീയതിയി�� റീഫ�് െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് 
ഉളവാ�� ഏെതാ� െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് 
നടേ�� തീയതി�് ��ാണ് െ�ഡി�് െചയ് തെത�ിൽ േപാ�ം ആ �ക േപയ് െമന്
 റായി പരിഗണി�ി�.

k) എസ്എംഎ & എൻപിഎ
•  �േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ'): 
 െറ�േല�റി ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിെ� ഭാഗമായി, ഒ� ഉപ-അസ�് വിഭാഗം 

��ി�് അ�ൗ�ിെല �ാരംഭ സ�ർ�ം തിരി�റിേയ� ആവശ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡിന് ഉ�്, താെഴ�� പ�ികയിൽ നൽകിയിരി��ത് �കാരം ��് 
ഉപവിഭാഗ�ൾെ�ാ�ം '�േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ') ആണ് ഈ 
ഉപ-അസ�് വിഭാഗം. െ�ഡി�് കാർ�കൾ "റിേവാൾവിംഗ് സൗകര��ൾ ഒഴിെക�� 
വായ്പകൾ" ആയി കണ�ാ��.
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എസ്എംഎ ഉപവിഭാഗ�ൾ:   �ാസിഫിേ�ഷെ� അടി�ാനം [�ിൻസി�ൽ
      അെ��ിൽ പലിശ ഒ��ൽ അെ��ിൽ 
      മേ�െത�ി�ം �ക �ർ�മാേയാ 
      ഭാഗികമാേയാ കാലഹരണെ��]

എസ്എംഎ - 0:    േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി �തൽ 
     30 ദിവസം വെര ('പിഡിഡി').

എസ്എംഎ - 1:    പിഡിഡിയിൽ നി�് 30 ദിവസ�ിലധിക�ം
     60 ദിവസം വെര�ം 

എസ്എംഎ - 2:    പിഡിഡിയിൽ നി�് 60 ദിവസ�ിലധിക�ം 
     90 ദിവസം വെര�ം

െഡബി�് െച� പണം നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ SBI കാർഡ് തിരി�് 
നൽ��ിെ��ിൽ ബാധകമായ േക�കളിൽ, പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ സംബ�ി�് 
കാർഡ് െന�് വർ�കളിൽ നി�് ലഭി�� അ�രം �ിരീകരണ�ിന്
 െറ/വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ, േമൽ�റ� സർ�ലറിെല വ�വ�കൾ 
�കാരം ഉപേഭാ�ാവിന് ന�പരിഹാരം നൽ��തായിരി�ം.

4. *  തിരി�ടവിൽ വ��� വീ�
 തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയാൽ, കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഏ� �ടി�ിക�ം 

തീർ�ാ��തിന് േവ�ി തപാൽ, ഫാക് സ്, െടലേഫാൺ, ഇെമയിൽ, എസ്എംഎസ്, 
�ടാെത/അെ��ിൽ ഓർ�െ���ാ�ം �ടർനടപടികെള��ാ�ം �ടി�ിക 
പിരിെ���ാ�ം ��ാം ക�ിെയ നിേയാഗി�ക എ�ീ മാർ��ളി�െട കാർഡ് 
ഉടമ�് കാലാകാല�ളിൽ �ടി�ിക അട�വാൻ ഓർ�െ����കൾ 
അയ��താണ്. അ�െന നിേയാഗി�െ��� ഏെതാ� ��ാം ക�ി�ം കടംപിരിവ് 
സംബ�ി� എ�ാ െപ�മാ�����ം �ർ�മായി പാലി�ിരിേ��താണ്.

 ആർബിഐ യിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് രജിസ് േ�ഷൻ കര�മാ�ിയി���ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ� അംഗമായിരി�ക�ം െച�� ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� വീ� �ാ�സ് 
റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��്, കാർഡ് ഉടമ�് ഞ�ൾ േനാ�ീസ് നൽ��താണ്. ഒ� 
കാർഡ് ഉടമ തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയതായി റിേ�ാർ�് െച�െ��തിന് േശഷം തെ� 
�ടി�ികകൾ തീർ�കയാെണ�ിൽ, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നിയിൽ നി�ം �ടി�ിക�ാരൻ �ാ�സ് പിൻവലി��താണ് 
എ� കാര��ം ��ി�ക. ഇ�രം മാ��ൾ ഉപേഭാ�ാവിെ� െ�ഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ 
�തിഫലി�ാൻ 45-60 ദിവസ�ൾ എ�േ��ം.

 െ�ഡി�് കാർഡ് സൗകര��െള നിയ�ി�� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം 
സ�ിെമ�റി/ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം ബാധകമായിരി�ം. 

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, കാർഡ് ഉടമ�െട ഡാ� ഓേരാ മാസ�ം നിർ�ി� 
േഫാർമാ�ിൽ ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് സമർ�ി��. സമർ�ി�� 
ഡാ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി 30 ദിവസ�ി��ിൽ അവ�െട 
െസർവറിേല�് അപ് േലാഡ്  െച��താണ്.

 കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� െമാ�ം �ടി�ിക, �ാബല��ി���ം എ�ാൽ കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ ഇനി�ം ചാർജ് െച�ാ��മായ ചാർ�കൾ ഉൾെ�െട, �ാഥമിക 
കാർഡ് ഉടമ പാ�രാ�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�ാൽ െപെ��് അടയ്
 േ��താ���ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് �ർ�മായി അടയ് േ���മാണ്, 
അേതാെടാ�ം കാർഡ് അ�ൗ�് ഉടൻതെ� റ�ാ�െ����മാണ്. �ാഥമിക കാർഡ് 

ഉടമ�െട സ��ിൽ നി�ായിരി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ി�� �ടി�ിക തീർ�വാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ എ�ാ െചല�കൾ�ം, ലീഗൽ ഫീ�ം ഈ �ടി�ിക 
തിരി�പിടി�വാൻ വ� െചല�ക�ം അട�ം, ഉപേയാഗിേ��ത്. �ടി�ിക അടവ് 
തീർ�ാകാ�ിടേ�ാളം, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് നിലവി�� നിര�് െവ�് 
ധനകാര� ചാർജ് ഈടാ��ത് �ടരാൻ അവകാശ��ായിരി�ം.

5. കാർഡ് ഉടമ�ത അവസാനി�ി��ം റ�ാ��ം
a) എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് എ�തി അറിയി�ിേ�ാ, എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് 

ൈലനിൽ വിളിേ�ാ, ഒ�ം കാർഡ്(കൾ) േകാേണാ�േകാൺ �റി�് കാർഡ് ഉടമ�് ഏ� 
സമയ�ം കരാർ അവസാനി�ി�ാ��താണ്. ആഡ് ഓൺ കാർ�കൾ ഉൾെ�െട 
എ�ാ കാർ�ക�ം എ�� അേപ� െകാ��് അവസാനി�ി�ാ��താണ്. 
സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ ഒ� കാർഡ് ഉടമ�് െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ് ഉെ��ിൽ, അ�രം െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �ക�െട �ല� �ല�ം 
സ�യേമവ േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, �ടാെത മെ��ാ 
�ടി�ികകൾ�െമാ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്. കാർഡ് 
അ�ൗ�ിേല�� എ�ാ �ടി�ിക�ം അട�കഴി�ാൽ അവസാനി�ി�ൽ 
�ാബല��ിൽ വ�ം. വാർഷിക, േച��തി��, ���ൽ ഫീ�കൾ 
ആ�പാതികാടി�ാന�ിൽ തിരി�് നൽ��ത�.

 ഉദാഹരണം - സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാ�� െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ്: -1000

 സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ, -1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് ബാലൻസ് 
സ�യേമവ 250 �പ�െട േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, അതായത് 
1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �കൾ   X ഓേരാ റിവാർഡ് േപായിന് റി�ം 0.25 �പ 
(ഈ പരിവർ�ന �ല�ം വ�ത�� കാർഡ് വാരിയന് �കൾ�് വ�ത�ാസെ�ടാം). ഈ �ക 
കാർ ഡ് ഉടമാ  അ�ൗ�ിൽ നി�് ഈടാ�ം, �ടാെത മെ��ാ �ടി�ികകൾ �െമാ�ം 
കാർ ഡ്  ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്.

 കാർഡ് ഉടമ�് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�ാൻ ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ 
എ�താ��താണ് - closurerequest@sbicard.com

b)   ബിസിനസ് അെ��ിൽ �ര�ാ കാരണ�ൾ �ടാെത/അെ��ിൽ നിയമനിർവഹണ 
ഏജൻസി �ടാെത/അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം സർ�ാർ അേതാറി�ി�െട അഭ�ർ�ന 
�കാരം �ടാെത/അെ��ിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ി�ം അതിെ� 
ഉപേഭാ�ാവി�ം ബാധകമാ�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം കീഴിൽ 
അനിവാര�മാെണ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ന�ായമാ�ം വിശ�സി��െവ�ിൽ 
കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�ിെ� ഉപേയാഗം ഏ� സമയ�ം �ൻ��ി അറിയി�ാെത 

തെ� എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിയ�ി�കേയാ അവസാനി�ി�കേയാ 
താൽ�ാലികമായി നിർ�കേയാ െച�ാം.

 കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� േപയ് െമ�ിൽ വീ� വ��കേയാ നീ�ിയ െ�ഡി�് പരിധി 
കവി�കേയാ െച�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െ�ഡി�് കാർഡിെല സൗകര�ം 
താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ാനാ�ം. കരാർ അവസാനി�തി� േശഷേമാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ിരി�� സമയേ�ാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗി��ത്.  

c) ഇ�രം ഒ� സാഹചര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ (എെത�ി�ം തിരി�ട� വീ�േ�ാ നിയമം 
അ�ശാസി�� േനാ�ീസിേനാ വിേധയമായി) ഉടൻ തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അ�ൗ�ിെല െമാ�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് അടയ്
 േ����്. എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ�വെര അ�ൗ�ിൽ ചാർ� െച�ാ� �കക�ം 
ഉൾെ�െട ഈ കരാറിന് കീഴിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അടയ് േ�� എ�ാ 
�കക�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഇ�ര�ിൽ അടയ് േ�� എ�ാ �കക�ം കാർഡ് ഉടമ 
അട��� വെര കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�തായി പരിഗണി�ി�.

d) െ�ഡി�് കാർഡ് ഒ� വർഷ�ിേലെറയായി ഉപേയാഗി�ി�ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമെയ 
അറിയി� േശഷം കാർഡ് േ�ാസ് െച��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 30 
ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് മ�പടി ലഭി��ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ 
എ�ാ �ടി�ികക�ം അട�േ�ാൾ കാർഡ് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച��തായിരി�ം.

6.  കാർഡ് ന�ം/േമാഷണം/��പേയാഗം
a) �ാഥമിക െ�ഡി�് കാർേഡാ ഏെത�ി�ം അധിക െ�ഡി�് കാർേഡാ എവിെട 

െവെ��് അറിയാെത വരികേയാ, ന�െ��കേയാ, േമാ�ി�െ��കേയാ 
വി�തമാ�െ��കേയാ യഥാസമയം ലഭി�ാതിരി�കേയാ കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�മതിയി�ാെത െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��െവ�് സംശയി�കേയാ 
െച�ാൽ കാർഡ് ഉടമ എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലനിൽ എ��ം േവഗം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന ബ�െ�ടണം. ഒ� കാർഡ് ന�െ��തായി റിേ�ാർ�് 
െച� േശഷം കാർഡ് ഉടമ അത് കെ��ിയാൽ അത് ഒ� സാഹചര��ി�ം 
ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�. മാ�മ�, കാർഡ് ഉടമ ആ കാർഡ് േകാേണാട് േകാൺ 
പ�തിയായി �റി�ക�ം േവണം.  

· ഐവിആർ വഴിേയാ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ായ www.sbicard.com �േഖനേയാ 
എസ്എംഎസ് േസവന�ി�െടേയാ കാർഡ് ഉടമ�് തൽ�ണം കാർഡ് േ�ാ�് 
െച�ാനാ�ം.

· നി��െട ന�െ��/േമാ�ി�െ�� കാർഡ് എസ്എംഎസ് വഴി േ�ാ�് െച�ാൻ 
നി��െട രജി�ർ െച� െമാൈബൽ ന�റിൽ നി�് 5676791 േല�് BLOCK XXXX 

എ�് എസ്എംഎസ് െച�ക. (XXXX = നി��െട കാർഡ് ന�റിെ� അവസാന 4 
അ��ൾ). നി�ൾ അഭ�ർ�ന നട�ി 5 മി��ി��ിൽ നി�ൾ�് ഒ� 
�ിരീകരണ എസ്എംഎസ് ലഭി��ിെ��ിൽ കാർഡ് േ�ാ�െച�െ��തായി 
പരിഗണി��ത്. നി��െട കാർഡ് െപെ��് േ�ാ� െച��തി�ം ��പേയാഗം 
ഒഴിവാ��തി�ം െഹൽപ് ൈലനിൽ വിളി�ക.

 നഷ് ടെ��ത്/േമാഷണം/അനധി�ത ഇടപാ�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ്
 �് ഈ സമർ�ിത െഹൽ�് ൈലൻ ന�റിൽ ബ�െ�ടാം -18605003000.

 നഷ് ടെ�� കാർഡ് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ് �് ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ 
ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ് – lostcard@sbicard.com

b) കാർഡ് ന�ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��് കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ നട�ിയ ഏെത�ി�ം ഇടപാ�ക�െട കാര��ിൽ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് ബാധ�തേയാ ഉ�രവാദിത�േമാ ഉ�ായിരി��ത�, 
കാർഡ് ഉടമ ഇതിന് പരി�ർ�മാ�ം ബാധ��നായിരി�ം. കാർഡ് ന�േമാ 
േമാഷണേമാ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി��േതാ� �െട കാർഡ് ഉടമ 
െ�ഡി�് കാർഡ്(കൾ) േമാ�ി�െ��ാൽ അത് േപാലീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ക�ം എഫ്
 ഐആർ സമർ�ി�ക�ം േവണം. കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ഒ� അധിക 
കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ആെര�ി�ം കാർേഡാ പിേ�ാ കര�മാ�ി 
��പേയാഗം െച�ാൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. 

c) ഉപേഭാ� പരിര�- അനധി�ത ഇലേ�ാണിക് ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കളിൽ 
ഉപേഭാ�ാ��െട ബാധ�ത പരിമിതിെ���ൽ സംബ�ി� 2017 �ൈല 06-െല 
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��(ആർബിഐ) ഉ�രവ് �കാരം, അനധി�ത െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ�� ഉപേഭാ� പരിര� ഉറ�ാ��തിന് ഒ� നയം 
�പകൽപന െച�ി��്. "ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാര നയം" എ�തിന് കീഴിൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ ഇത് അപ് േഡ�്  െച�ി��്. 
ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� സമീപന�ിെല �താര�ത, ന�ായ��ത എ�ീ തത��െള 
അടി�ാനമാ�ി��താണ് ഈ നയം

d) കാർഡ് ഉടമ വ�നാപരമായി �വർ�ി�ി�െ��ിൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് 
ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. വിേവക�ർ�മായ �� നൽകാെതയാണ് കാർഡ് ഉടമ 
�വർ�ി��െത�ിൽ, സംഭവി� എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ�് 
ബാധ�ത��ാേയ�ം. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ വ��മാ�ിയി�� �ര�ാ 
മാനദ��ൾ പി�ടരാൻ കാർഡ് ഉടമ പരാജയെ��ാൽ ഇത് ബാധകമാേയ�ാം. 

e) കാർഡ് ഉടമേയാേടാ ഏെത�ി�ം അധിക കാർഡ് ഉടമേയാേടാ അേന�ഷി�ാെത തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, ഒ� കാർഡിെ�േയാ പി�ിെ�േയാ ന�ം, േമാഷണം, 

��പേയാഗം എ�ിവെയ �റി�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ �സ�െമ�് ക��� 
ഏെതാ� വിവര�ം േപാലീസിേനാ മ�് �സ� അധികാരികൾേ�ാ നൽകിേയ�ാം.  

f) നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെല െമാൈബൽ ന�ർ ഉൾെ�െട�� 
ബ�െ�ടാ�� വിവര�ളിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ സി��ിെല നി��െട 
�തിയ�ം ����മായ ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ളിൽ �ചി�ി�ിരി�ണം. 
നി��െട െമാൈബൽ ന�ർ അട��� നിലവിെല ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ 
ഞ��െട േരഖകളിൽ അപ് േഡ�് െച�ണെമ�് �പാർശ െച��.

g) ''എസ്ബിഐ കാർഡ്  ചില കാർ�കളിൽ േകാം�ിെമ�റി ന�െ��/േമാ�ി�െ�� 
കാർഡ് ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് 
ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�േഡാ അെ��ിൽ കാലാകാല�ളിൽ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  തീ�മാനി�� ഏെത�ി�ം ഇൻ�റൻസ് ക�നിേയാ ആകാം പറയെ�� 
ഇൻ�റൻസ് നൽ��ത്. ഇ�ാര��ി�� ഏത് െ�യിം തീർ�ാ�ലി�ം 
ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ഉ�രവാദിയായിരി�ം, 
െ�യിം തീർ�ാ�ൽ കാരണമായി ഉയർ� ഒ� തർ��ി�ം എസ്ബിഐ കാർഡ്
 ഉ�രവാദിേയ ആയിരി�ി�. ഇൻ�റൻസ് നിബ�നക�ം വ�വ�ക�മായി 
ബ�െ�� ��തൽ വിവര�ൾ�് െവൽകം കി�ിെല േ�ാഷർ പരിേശാധി�ാേനാ 
www.sbicard.com റഫർ െച�ാേനാ നിർേദശി��.''

(h) ചില െ�ഡി�് കാർ�കളിൽ എസ്ബിഐ കാർഡ് േകാം�ിെമന് ററി എയർ ആ�ിഡന് റ് 
/ വ��ിഗത അപകട ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ��ത ഇൻ�റൻസ് 
ഒ� ��ാം ക�ി ഇൻ�റൻസ് ക�നിയാണ് നൽ��ത്. ഇ�മായി ബ�െ�� ഏത് 
െ�യിം െസ�ിൽെമന് റി��� ഉ�രവാദി���ം ��ത ക�ി�ാണ്. െ�യിം 
െസ�ിൽെമന് റ് �ലം ഉ�ാ�� ഒ� തർ��ൾ�ം എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ഉ�രവാദിയായിരി�ി�. എസ്ബിഐ കാർഡിന്, ഇൻ�റൻസ് ഇഷ� െച�� 
ക�ിെയ �ൻ��ി അറിയി�് നൽകാെത മാ�ാ��താണ്.

 ഇേ�ാ�� ഇൻ�റൻസ് ക�നി: ഒറിെയൻ്റൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ്.
7. െവളിെ���ൽ
 ഇ��ൻ ധനകാര� വ�വ��െട �വർ�ന�മത�ം �ിരത�ം 

െമ�െ����തിനാ�� ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിെ��ം റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് 
ഇ���െട�ം (ആർബിഐ) ഒ� സംരംഭമാണ് െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി. 
ബാ�ക�ം ധനകാര� �ാപന��ം ത�ിൽ വിവര�ൾ ൈകമാ��തിന് 
ഫല�ദമായ ഒ� സംവിധാനം �ദാനം െച�ാ�ം അ�വഴി വിവിധ �ാപന�ളിൽ 
നി�് മിക� െ�ഡി�് വ�വ�കൾ േനടാൻ കാർഡ് ഉടമകെള �ാ�രാ�ാ��� 
റിസർവ് ബാ�ിെ� �മ��െട ഭാഗമായാണിത്.

 ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് (ആർബിഐയിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് 
രജിസ് േ�ഷൻ േനടിയി��ത്) കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��. 

 കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� േരഖക�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 45-60 ദിവസ�ൾ��ിൽ ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻേഫാർേമഷൻ ക�നി�് നൽ�ം.

 ഒ� തർ���ായാൽ കാർഡ് ഉടമെയ �ടി�ിക�ാരനായി റിേ�ാർ�് െച��തി� 
��് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടികളിൽ ഉചിതമായ േഭദഗതികൾ 
വ��ം. എ�ി��ാ�ം ഇ�രം െവളിെ���ൽ/വിവരം �സി�െ���ൽ 
ഇ�െന ഉയർ�വ� തർ��ൾ അേന�ഷി�ാ�ം തീർ�ാ�ാ�ം ലഭി�� 
സമയെ� ആ�യി�ിരി�െമ��ം ��ിേ��താണ്. 

 കാർഡ് അ�ൗ�ക�െട ശരിയായ �വർ�നം, �ിരീകരണം, മ� അഡ്മിനിസ്
 േ��ീവ് േസവന�ൾ എ�ിവ�ായി ധനകാര� �ാപനം, െതാഴി�ടമ, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�മായി കരാറിേലർെ��ിരി�� ��ാം ക�ികൾ 
എ�ിവർ�് േപയ് െമ�ിെല വീ� ഉൾെ�െട�� കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��.

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� അെ��ിൽ അതിെ� ��് ക�നികൾ, സബ്
 സിഡിയറികൾ, അഫിലിേയ�കൾ �ടാെത/അെ��ിൽ അേസാസിേയ�കൾ 
എ�ിവ�െട വിവിധ ഉൽ����ം േസവന��ം വിപണനം െച��തി�ം വാ�ാനം 
െച��തി�മായി എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ഏെത�ി�ം േപര�്, സബ്
 സിഡിയറി, അഫിലിേയ�്  അെ��ിൽ അേസാസിേയ�് എ�ിവ�മാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിേ��ാം.

 എസ്ബിഐ കാർഡിെ� ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്.

�ധാന െറ�േല�റി വിവര�ൾ  
- ഇ��യി�ം വിേദശ�ം ഉപേയാഗി��തിന് കാർഡ് സാ�വാണ്. എ�ി��ാ�ം, 

േന�ാളി�ം ��ാനി�ം വിേദശ കറൻസി ഇടപാ�കൾ നട��തിന് ഇത് 
സാ�ത��ത�.

- ഇ���് �റ�് ഇടപാട് നട��തി�� കാർഡിെ� ഉപേയാഗം ആർബിഐ�െട 
എക് സ് േച�് കൺേ�ാൾ െറ�േലഷൻ�ം േഫാറിൻ എക് സ് േച�് മാേനജ് െമ�് 
ആ�്, 1999-ഉം ഉൾെ�െട�� ബാധകമായ നിയമ�ൾ �്അ��തമായിരി�ണം. 
ഇ�ർെന�്േ�ഡിംഗ് േപാർ��കളി�െട�� വിേദശനാണ� വ�ാപാരം അ�വദനീയമ�.  
എെ��ി�ം ലംഘന�ൾ ഉ�ാ�കേയാ ഇവ പാലി��തിൽ പരാജയെ��കേയാ 

െച�ാൽ, ശി�ാനടപടികൾ�് നി�ൾ വിേധയരാകാം. നി��െട വിേദശ വിനിമയ 
അർഹതെയ സംബ�ി�് നി��െട അംഗീ�ത ഡീല�മായി (എഡി) ബ�െ��ക.

- െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് എെ��ി�ം െ�ഡി�് ബാലൻസ് 
ഉെ��ിൽ, ഈ െ�ഡി�് ബാലൻസ് നി�ൾ�് തിരി� തരാൻ എസ്ബിഐ കാർഡിന്
  അവകാശ��്.

- വിേദശ �ാപന�ളിൽ നിേ�പം നട�കേയാ വിേദശ �ാപന�ൾ 
�ാപി�കേയാ േപാ�� �ലധന അ�ൗ�് ഇടപാ�കൾ�ായി പണമട�ാൻ/േപയ്
 െമ�കൾ നട�ാൻ ദയവായി െ�ഡി�് കാർ�കൾ ഉപേയാഗി��ത്. കാരണം, 
റിസർവ് ബാ�ിെ� മാ�ർ നിർേദശം - വിേദശെ� സം�� 
സംരംഭ�ിെല/�ർ�മാ�ം ഉടമ�തയി�� സബ് സിഡിയറിെല താമസ�ാ�െട 
േനരി�� നിേ�പം എ�തി� കീഴിൽ ഇ�രം ധനനിേ�പ മാർഗം അ�വദനീയമ�.

- ആർബിഐ മാ�ർ സർ�ലർ-താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� 
പലവക പണമട��കൾ സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ അ�സരി�്, േലാ�റി 
ടി��കൾ, ബഹിഷ് �ത/നിേരാധിത മാസികകൾ, �ട�ിയ നിേരാധിത ഇന�ൾ 
വാ��തി�ം �താ��ളിൽ പെ���ൽ, േകാൾ-ബാ�് േസവന�ൾ�് 
പണമട�ൽ േപാെല��വ�ം െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��ത് 
നിേരാധി�ിരി��. കാരണം അ�രം ഇന�ൾ�ായി/�വർ�ന�ൾ�ായി 
വിേദശനാണ�ം പിൻവലി��ത് അ�വദനീയമ�. ��തൽ വിവര�ൾ�ായി 
താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� പലവക പണമട��കൾ 
സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ പരിേശാധി�ക.



 എസ്എംഎ�െട �ാസിഫിേ�ഷൻ സംബ�ി� ഉദാഹരണം:
 ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, �ടാെത ഈ തീയതി�് ��് 'അടേ�� �റ� �ക 
('എംഎഡി') ലഭി�ി�മിെ��ിൽ, അവസാന തീയതി�് േശഷം, അ�ൗ�ിെന എസ്എംഎ – 0 
ആയി പരാമർശി�ം.
പിഡിഡിയിൽ നി�് 30 ദിവസ�ിന�റം അതായത് 2021 ഏ�ിൽ 30-ന് അ�റം 
അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ-1 ആയി ടാഗ് 
െച�െ��ം.
സമാനമായി, പിഡിഡിയിൽ നി�് 60 ദിവസ�ിന�റം, അതായത് 2021 െമയ് 30-ന് 
അ�റം, അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ - 2 
ആയി ടാഗ് െച�െ��ം.

• നി�ിയ ആ�ി ('എൻപിഎ'):
 േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി���േപാെല അടേ�� മിനിമം �ക, േ��് െമ�ിൽ 

�ചി�ി�ിരി�� പിഡിഡിയിൽ നി�് െതാ�റ് (90) ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�മായി 
അട�ിെ��ിൽ, ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് നിഷ് �ിയ അസ�് ('എൻപിഎ') ആയി 
പരിഗണി�ം.
�ടാെത, ഒ� െസ�ിൽെമ�് അെ��ിൽ �നർ�പീകരണ �മീകരണം 
�േയാജനെ���ിയി�� ഏെതാ� അ�ൗ�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം. പലിശ 
�ടി�ിക�ം �ത�ം ��വനായി അടയ് ���വെര ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി 
തരംതിരി�ത് �ട�ം. െസ�ിൽെമ�ം �നർ�പീകരി� അ�ൗ�ക�ം ഒ� 
നവീകരണ�ിന് േയാഗ�മ�. അവസാനമായി, ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് 
എസ്ബിഐ കാർഡിെല എൻപിഎ എ�് ടാഗ് െച� ഒ� െ�ഡി�് കാർെഡ�ി�ം 
ഉെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെ� എ�ാ കാർ�ക�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം.

  ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി തരംതിരി��തി�� ഉദാഹരണം:
  ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി�� �കാര�� അടേ�� 
�റ� �ക പിഡിഡിയിൽ നി�് 90 ദിവസ�ി��ിൽ അതായത് 2021 �ൺ 
29-��ിൽ ഉപേഭാ�ാവ് �ർ�മാ�ം അട�ി�മിെ��ിൽ, വായ്പ നൽ��വർ 
െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി കണ�ാ�ം.

l)  േടൺ എറൗ�് ൈടം (TAT) ഏകീകരി��ം അംഗീ�ത േപയ് െമന് റ് സംവിധാന�ൾ 
�േഖന�� പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ�� ഉപേഭാ� ന�പരിഹാര�ം സംബ�ി� 
2019 െസ�ംബർ 20-െല RBI സർ�ലർ അ�സരി�്, പരാജയെ�� ഇടപാട് കാരണം 

എ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�ിെ��ിൽ േ��് െമ�ിെല 
��വൻ ഉ�ട��ം ശരിയാെണ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇത് അംഗീകരി�താെണ�ം 
കണ�ാ��താണ്. ഇ�രം വിവരം ലഭി�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
താൽ�ാലികമായി ചാർജ് പിൻവലി�ാം. �ടർ�� അേന�ഷണ�ൾ 
�ർ�ിയായതി� േശഷം ഇത് കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിെല ബാധ�തയാെണ�ിൽ 
�ടർ�� േ��് െമ�ിൽ ചാർജ് �നഃ�ാപി�െ��ം. 

h)  ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാരം: േമൽനടപടി�� എ�ാ പരാതിക�ം േനാഡൽ 
ഓഫീസർ, പിഒ ബാഗ് 28 - ജിപിഒ, ന� ഡൽഹി -110001 എ� വിലാസ�ിേലാ 
nodalofficer@sbicard.com എ� ഇെമയിൽ വിലാസ�ിേലാ അയ�ക

i)   ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ: എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 02 02
 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി 

േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക)  
 അെ��ിൽ: 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 എസ്ബിഐ െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡിന്: ഇ��യിൽ എവിെട നി�ം എസ്ബിഐ 

െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡ് െഹൽപ് ൈല�മായി ബ�െ��ക 
 എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 12 12 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ 

നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക) 
ബിഎസ്എൻഎൽ/എംടിഎൻഎൽ-ൽ നി�്: 1800 180 1295 /1860 500 1295

 കറസ് േപാ�ൻസ്: തപാൽ വഴി, ദി മാേനജർ -ക�മർ സർവീസസ്, എസ്ബിഐ 
കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, ഡിഎൽഎഫ് ഇൻഫിനി�ി ടേവർസ്, 
ടവർ സി, 12 ആം നില, േ�ാ�് 2, ബിൽഡിംഗ് 3, ഡിഎൽഎഫ് ൈസബർ സി�ി ���ാം 
- 122002 (ഹരിയാന) ഇ�� www.sbicard.com എ�തിേലേ�ാ പിഓ ബാഗ് 28- ജിപിഒ, 
ന� ഡൽഹി-110001 

 ഇമെയിൽ വഴി customercare@sbicard.com എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക
 െത�ായ വിൽ�ന�ം ശല�െ����മായി ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് ഉടമ�് 

ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താം – salesgrievance@sbicard.com
 കാർഡ് ഉടമ�് ഞ��െട െമാൈബൽ ആ�് / െവബ് ൈസ�് വഴി ഏ� 
 തർ��ം/അനധി�ത ഇടപാ�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴി�ം. അതെ��ിൽ, കാർഡ് 

ഉടമ�് തർ�ം/അനധി�ത ഇടപാട് സംബ�ി�് chargeback@sbicard.com എ� 
സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ്.

 െത�ായ വിൽ�ന�മാേയാ ശല�െ����മാേയാ ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ഈ സമർ�ിത െഹൽൈ��നിൽ ഞ�െള വിളി�ാം: 080-39356050

എസ് ബി ഐ കാർഡ് സ്  - ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം

1. *ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം
A. വാർഷിക ഫീ�ക�ം ���ൽ ഫീ�ക�ം
 എസ് ബി ഐ െ�ഡി�്  കാർഡിൽ (എസ് ബി ഐ കാർഡ്) വാർഷിക ഫീസ്, ���ൽ 

ഫീസ് എ�ിവ ബാധകമാണ്. വാർഷിക ഫീസ് 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം 
ബാധകമായ നി�തിക�ം ഉൾെ��� ഒ��വണെ� ചാർജാണ്. ���ൽ ഫീസ് 
എ�ാ വർഷ�ം ഈടാ��. 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം ബാധകമായ 
നി�തിക�മാണ് അതിൽ ഉൾെ��ിരി��ത്. ഈ ഫീ�കൾ ഓേരാ കാർഡ് ഉടമ�ം 
ഓേരാ വിധം കാർഡി�ം വ�ത��മായി�േ��ാം. ഇവ െ�ഡി�്  കാർഡിനായി 
അേപ�ി�� സമയ�് കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി��ത് അ�സരി�ായിരി�ം. 
ബാധകമായ� �കാര�� ഈ നിര�കൾ കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് 
േനരി�് ഈടാ�ം, ഈടാ�� മാസെ� കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ അത് ബി�ി�ക�ം 
െച�ം. �ാഥമിക കാർഡ് ഉടമ�് നൽകിയ അധിക കാർ�കൾ�് െവേ�െറ ഫീ�കൾ 
ഉ�ാകാം.

B. �ൻ�ർ പണ�ിെ� ഫീ�കൾ
 അടിയ�ര ഘ��ിൽ േദശീയ/അ�ാരാ� എടിഎ�കളിൽ നി�് പണം എ��ാൻ 

കാർഡ് ഉടമകൾ�് കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. അ�െന ഉ� പണം 
പിൻവലി��കൾ�് ഒ� ഇടപാട് ഫീസ് ഈടാ��താണ്. അത് അ�� േ��്
 െമ�ിൽ കാർഡ് ഉടമ�് ബി�െച�ക�ം െച�ം. േദശീയ എടിഎം ഇടപാ�കൾ�് 2.5% 
അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) അ�ാരാ� എടിഎം 
ഇടപാ�കൾ�് 2.5% അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) ഇടപാ� 
ഫീസ് ആയി ഈടാ��താണ്. ഇടപാ� ഫീസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�്
 സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ (��് അറിയെ��ി��ത് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്സ് ആൻഡ് േപയ്െമന് റ് സർവീസസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്) 
വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയമാണ്. �ൻ�റായി എ��� എ�ാ 
പണമിടപാ�കൾ�ം പണം പിൻവലി� തീയതി �തൽ അവ �ർ�മായി തിരി�ട�� 
തീയതി വേര�ം റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് ചാർ�ി� ത�ല�മായ ധനകാര� ചാർജ്
  (ചാർ�ക�െട െഷഡ�ൾ പരിേശാധി�ക) ഉ�ായിരി��താണ്.  

C. ക�ാഷ് േപയ് െമ�് ഫീ�കൾ
 കാർഡ് ഉടമകൾ�് തിരെ��� േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (എസ് ബി ഐ) 

ശാഖകളിൽ േപ-ഇൻ �ി�ിൽ അവ�െട  െ�ഡി�് കാർഡ് ന��ം �ക�ം 
േരഖെ���ി അത് �ാ�് കൗ�റിൽ നിേ�പി�െകാ�് അവ�െട എസ് ബിഐ 
െ�ഡി�് കാർഡ് �ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ഒ� തൽ�ണ േപയ് െമ�് അക്
 േനാളജ് െമ�് രസീത് കാർഡ് ഉടമ�് നൽ�ം. ഈ സൗകര�ം േസവന നിര�ായ ₹250 
+ ബാധകമായ നി�തികൾ�് ലഭ�മാണ്. െകവിബി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
ക�ർ ൈവശ� ബാ�ിെ� (െകവിബി) തിരെ��� ശാഖകളി�ം െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ക�ർ ൈവശ� ബാ�് (െകവിബി) ശാഖകളിൽ നട�� 
പണമിടപാ�കൾ�് നിര�കെളാ�ം ബാധകമ�.

D. ചാർ�കൾ
i. കാർഡ് ഉടമകൾ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നൽ�� നിർ�ി� 

േസവന�ൾ�ായി അെ��ിൽ തെ� കാർഡ് അ�ൗ�മായി ബ�െ��് കാർഡ് 
ഉടമ വ��� വീ�കൾ�ായി കാർഡ് ഉടമകൾ കാലാകാല�ളിൽ 
ബാധകമാേയ�ാ�� ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം നൽേക�താണ് 

ii കാർഡ് ഉടമകെള അറിയി�െകാ�്, കാലാകാല�ളിൽ ഏെത�ി�ം ചാർ�കേളാ 
ഫീ�കേളാ മാ��തിേനാ അെ��ിൽ ഉചിതെമ�് േതാ�� ഏെത�ി�ം �തിയ 

ചാർ�കേളാ ഫീ�കേളാ അവതരി�ി��തിേനാ ഉ�അവകാശം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിലനിർ��.

E. പലിശ രഹിത േ�സ് കാലാവധി
 വ�ാപാരി സമർ�ി�� െ�യി�കൾ�് വിേധയമായി പലിശരഹിത െ�ഡി�് 

കാലയളവ് 20 �തൽ 50 ദിവസം വെരയാകാം. എ�ി��ാ�ം, കഴി� മാസെ� 
ബാലൻസ് �ർ�മായി �ിയർ െച�ി�ിെ��ിൽ, അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ ഏെത�ി�ം 
എടിഎ�ിൽ നി�് പണം എ��ി�െ��ിൽ ഇത് ബാധകമ�.

F.  ധനകാര� ചാർ�കൾ 
 കാർഡ് ഉടമ തെ� ബാലൻസ് �ർ�മായി അടേ��തിെ��് തീ�മാനി�ാൽ, 

ഇടപാ� തീയതി �തൽ വീ�ാ� ഇഎംഐ തവണക�ൾെ�െട എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, 
കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ പണ�ി�ം അവ തിരി�ട��� വെര മാസാ� 
പലിശ നിര�ിൽ ധനകാര� ചാർ�കൾ അടേ��ിവ�ം. 

  േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടയ് േ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ് െമ�ം േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ് െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

  ധനകാര� ചാർ�ക�െട നിലവിെല നിര�് ഇടപാ� തീയതി �തൽ �തിമാസം 3.50% 
[�തിവർഷം 42%] വെരയാണ്, ഇത് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് 
ലിമി�ഡ് (എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ) െ� വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ി� 
വിേധയ�മാണ്. ധനകാര� ചാർ�കൾ, അടയ് േ��താെണ�ിൽ, ബാധകമായ 
നി�തികൾ�് വിേധയമാണ്, കാർഡിെല �ടി�ിക �ർ�മായി അട���വെര 
കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് അത് െഡബി�് െച�െ��ം. കാർഡ് ഉടമ 
ബാലൻസ് േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ാതിരി�ാൻ 
തീ�മാനി�ാൽ എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, �െട കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ 
പണ�ി�ം അടയ് േ�� ധനകാര� ചാർ�ിെ� �റ� �ക ബാധകമായ 
നി�തികൾ �ടാെത 25 �പയായിരി�ം.

a.  �ൻ�ർ പണ�ിേ��� ധനകാര� ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തൽ പണമട�ൽ 
�ർ�മായി െച���വെര ബാധകമാണ്.

 ഉദാഹരണം 1 - കാർഡ് േ��് െമ�്  തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 15-ന് 
 2019 �ൺ 16 �ം 2019 �ൈല 15 �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാട്
1.  5000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ - 2019 �ൺ 20 ന്
2.  7000 �പ�െട പണം പിൻവലി�ൽ - 2019 �ൈല 10 ന്
 2019 �ൺ 15 െല േ��് െമ�ിൽ നി�് ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� ക��ക, 

എ�ിൽ ഇടപാ�ക�െട 12,000 �പ�ം 7,000 �പ ക�ാഷ് പിൻവലി�ലിന് ബാധകമായ 
നിര�ി�� 5 ദിവസെ� ധനകാര� ചാർ�ക�ം കാണി�� �ൈല 15 െല േ��്
 െമ�് കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ആഗ�് 5 അഥവാ േ��് െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക അടയ് േ����്. നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക�� ഏെതാ� േപയ് െമന് �ം, ആദ�ം നി��െട �ടി�ിക�� മിനിമം �ക 
{െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീ�ം ചാർ�ക�ം + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}, പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) എ� �മ�ിലായിരി�ം �ിയർ െച�ക എ�ത് ദയവായി ��ി�ക.  
പലിശ രഹിത �ടി�ിക ചി�റ ബാലൻസിന് െറ േകസിൽ ഒഴിെക, ഇതിൽ ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തലാണ് ഈടാ�ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ��െ� 
േ��് െമ�് തീയതി�തൽ ഈടാ�ം.

 േ��് െമ�് �ടി�ികയിൽ ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��് െമ�ിൽ 
നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം വരാതിരി�ക�ം േ��് െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് 
�ടി�ിക േപയ് െമന് റിന് െറ അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം 
െച�ാൽ, ഇ�രം ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്  2019 
 ജ�വരി 3 �ം 2019 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
1.  2019 ജ�വരി 5 ന് 10,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2.  2019 ജ�വരി 15 ന് 30,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ��കൾ
 2019 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 40,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. േ��്െമ�് �ടി�ികയിൽ 
ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��്െമ�ിൽ നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം 
വരാതിരി�ക�ം േ��്െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് �ടി�ിക േപയ്െമന് റിന് െറ 
അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം െച�ാൽ, ഇ�രം 
ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 എ�ാ മാസ�ം മിനിമം േപയ് െമ�് മാ�ം നട�ിയാൽ തിരി�ട� വർഷ�േളാളം 
നീ�നിൽ�ം, തത്ഫലമായി നി��െട �ടി�ിക ബാലൻസിന്  പലിശ 
അട�െകാ�ിരി�ക�ം െചേ��ിവ�ം.  ഉദാഹരണ�ിന്, 5,000 �പ�െട 
ഇടപാടിന് മിനിമം മാസാ� �ടി�ിക �ക (ഓേരാ മാസ�ം 200 �പ മിനിമം 
�കയായി�്) അട�ാൽ, െമാ�ം �ടി�ിക ��വനായി അട�തീരാൻ 44 മാസം വെര 
എ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 2-ന്
 2019 മാർ�് 3 �ം 2019 ഏ�ിൽ 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  2019 മാർ�് 5 ന് 500 �പ�െട വാർഷിക ഫീസ്
(2)  2019 മാർ�് 5 ന് 90 �പ�െട ബാധകമായ നി�തികൾ
(3)  2019 മാർ�് 15 ന് 6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2019 മാർ�് 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��് 

ക��ക, 6,590 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ഏ�ിൽ 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ഏ�ിൽ 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ മിനിമം അടയ് േ�� �ക 415 �പ, (െമാ�ം �ടി�ിക�െട 5%) + 
ബാധകമായ നി�തിക�ം 2019 ഏ�ിൽ 22 ന് അട��െവ�് ക��ക, െതാ��� 
ദശാംശ�ിേല�് കണ�ാ�ം, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. 

 ഫല�ദമായ നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആയി കണ�ാ�ക, ധനകാര� ചാർജ് 
കണ���ൽ ഇനി�റ�� രീതിയിൽ ആയിരി�ം:

 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 �പ
 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 90 �പ�െട ബാധകമായ 

നി�തിയിൽ: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 �പ
 38 ദിവസേ��� (മാർ�് 15 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 6000 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:  
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 �പ
 11 ദിവസേ��� (ഏ�ിൽ 22 �തൽ െമയ് 2 വെര) 6,175 �പ�െട ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 �പ
 ചാർ� െച� െമാ�ം പലിശ: 373.10 �പ
 2019 ഏ�ിൽ 3 �തൽ 2019 െമയ് 2 വെര കാർഡ് ഉടമ ഒ� ഇടപാ�ം നട��ിെ��് 

ക��ക, �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം 
ചാർ�ക�ം, ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം െമയ് 2 തീയതിയിെല േ��്
 െമ�ിൽ െമാ�ം �ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം. 

 േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടേ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടേ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ്െമന് �ം േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ്െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

 ഉദാഹരണം 4: കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2018 ഡിസംബർ 3-�ം 2019 ജ�വരി 2-�ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  2018 ഡിസംബർ 15 ന് 500 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2)  2018 ഡിസംബർ 20 ന് 600 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2018 ഡിസംബർ 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇ� എ� 

ക��ക, 1100 �പയെട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ജ�വരി 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം, െമാ�ം അടയ് േ�� �ക 1100 �പ. കാർഡ് ഉടമ 2019 ജ�വരി 22 
അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക 
�തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. 

 2019 ജ�വരി 22 ന് കാർഡ് ഉടമ 500 �പ�െട ഭാഗിക േപയ് െമ�് മാ�േമ 
നട��� എ� ക��ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. ഫല�ദമായ 
നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആെണ�് കണ�ാ�ി ധനകാര� ചാർജ് കണ���ൽ 
ഇ�റ�� �കാരമായിരി�ം 

 38 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 15 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 �പ
 33 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 20 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 �പ
 12 ദിവസേ��� (ജ�വരി 22 �തൽ െഫ�വരി 2 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ=52.93 �പ
 2019 െഫ�വരി 3-�ം 2019 മാർ�് 2- �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  652.93 �പ�െട ആരംഭ ബാലൻസ്-2019 െഫ�വരി 3-ന്
2)  1000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ-2019 െഫ�വരി 5-ന്
3)  3000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ- 2019 െഫ�വരി 15-ന് 
 2019 െഫ�വരി 2 െല േ��്െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് 652.93 �പ 

ആെണ�് ക��ക, കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ 
നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ ��വൻ േപയ് െമ�ം െഫ�വരി 15 ഓെട, അഥവാ േപയ് െമ�് െചേ�� 
അവസാന തീയതി��ിൽ െചയ് െത� ക��ക. 3.50% ഫല�ദമായ നിര�ായി 
കണ�ാ�ി, ധനകാര� ചാർജ് കണ����കൾ ഇനി�റ�� �കാരമായിരി�ം:

 12 ദിവസേ��് (െഫ�വരി 3 �തൽ െഫ�വരി 15 വെര) 652.93 ബാലസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ= 9.02 �പ
 �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം, 

ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം മാർ�് 2 തീയതിയിെല േ��്െമ�ിൽ െമാ�ം 
�ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം.

G. ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർ�കൾ
• േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക �ക�് ചാർ�ി�
• 500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 400 �പ
• 1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 750 �പ
• 10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 950 �പ
• 25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 1,100 �പ
• 50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ
 �ടർ�യായി ര�് ൈസ�ി�കളിൽ, അവസാന തീയതി��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക 

�ക (എംഎഡി) അട�ാതി��ാൽ ഒ� ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി  100 
�പ അധികം ഈടാ�ം.

 എംഎഡി �ിയറാ��ത് വെര ഓേരാ േപയ് െമന് റ് ൈസ�ിളി�ം ഈ ചാർജ് 
ഈടാ��ത് �ട�ം.

 ഉദാഹരണം 1- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി- എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2016 ജ�വരി 3 �ം 2016 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  5,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ- 2016 ജ�വരി 5 ന്
(2)  5,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ - 2016 ജ�വരി 15 ന്
 2016 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 10,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 
കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 
 2016 െഫ�വരി 22 നകം കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� മിനിമം �കേയാ അതിൽ 

��തേലാ േപയ് െമ�് െച��ിെ��ിൽ, 750 �പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 
10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� േപയ് െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് േ��്െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2 ന്. 2016 െഫ�വരി 3 
�ം 2016 മാർ�് 2 �ം നട� ഇടപാട്

1.  2000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൾ - 2016 െഫ�വരി 8 ന്
2.  2500 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ 2016 െഫ�വരി 19 ന് 
 2016 െഫ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 4500 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� മാർ�് 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 മാർ�് 22 അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 2016 മാർ�് 22 നകം കാർഡ് ഉടമ ഒ� േപയ്െമന് �ം നട�ിയി�ിെ��ിൽ, 750 
�പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� 
േപയ്െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് െസപ് �ംബർ 3-�ം ഒക് േടാബർ 2-�ം ഇടയിൽ
(1)  9400 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - െസപ്�ംബർ 5-ന്
 െസപ് �ംബർ 2-െല േ��് െമന് റിൽ നി�് �ൻകാല ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��ിൽ, 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� ഒക് േടാബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 9400 �പ െമാ�ം 
�ടി�ികയായി കാണി�ം. കാർഡ് ഉടമ ഈ �ടി�ിക�ായി ഒേ�ാബർ 22-ഓെട, 
അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം 
അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. 
കാർഡ് ഉടമ 9400 �പ�െട �ടി�ിക ഒക് േടാബർ 22-േനാ അതിന് �േ�ാ ��വനാ�ം 
അട��.

 ഇടപാട് നട�ത് ഒക് േടാബർ 3-�ം നവംബർ 2-�ം ഇടയിൽ 
(1)  5000 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 5-ന്
(2)  5000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� നവംബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 10,000 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് ��െ� ൈസ�ിളിൽ നട�ിയ 
ഇടപാടിന് വ�ാപാരിയിൽ നി�� 9400 �പ�െട ഒ� റീഫ�് നവംബർ 10-ന് 
ലഭി��. ഈ റീഫ�് �ക െമാ�ം �ടി�ിക �കയിൽ വകയി��ം. കാർഡ് ഉടമ 
�ടി�ിക�ായി നവംബർ 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. റീഫ�ിൽ നി�് ലഭി�� െ�ഡി�് �ക മിനിമം 
�ടി�ിക �കേയ�ാൾ ��തലായതിനാൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് താമസി�� േപയ്

 െമന് റ് ചാർജ് ഈടാ�ി�.
 ഉദാഹരണം 4- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് ജ�വരി 3-�ം െഫ�വരി 2-�ം ഇട�് 
(1)    4500 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ജ�വരി 5-ന്
(2)   6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ജ�വരി 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� െഫ�വരി 2-െല േ��് െമന് റ് 10,500 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ ൈസ�ിളിൽ ഈടാ�ിയ േപയ് െമന് റ് 
ഡിേസാണർ ഫീസിന് െഫ�വരി 10-ന് 500 �പ�െട ഒ� റീഫ�് ലഭി��. കാർഡ് 
ഉടമ �ടി�ിക�ായി െഫ�വരി 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. എസ് ബി ഐ കാർഡ് �ട�ിെവ� റിേവഴ് സലിൽ 
നി�് ഉളവാ�� െ�ഡി�് �ക, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�. കാർഡ് 
ഉടമ െഫ�വരി 22-േനാ അതി� �േ�ാ മിനിമം �ടി�ിക �കേയാ അതിലധികേമാ 
അട�ിെ��ിൽ, താമസി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി 950 �പ ഈടാ�ം. (10,000 
�പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര 950 �പ). 

H. ഓവർ ലിമി�് ഫീ�കൾ
 ഒ� േസവനസ��താ �ചനയായി, ഇേ�ണൽ േപാളിസി, ഇടപാ�മായി ബ�െ�� 

േയാഗ�ത, ഉപേഭാ� െ�ാൈഫൽ, ഉപേഭാ� സ�തം എ�ിവ�് വിേധയമായി, 
ഓവർലിമി�് ഇടപാ�കൾ�്  എസ്ബിഐ കാർഡ് അംഗീകാരം നൽകിേയ�ാം. 
�ടി�ിക�� �ക െ�ഡി�് പരിധി കവി��െവ�ിൽ, െ�ഡി�് പരിധി കവി�� 
ആദ� ഇടപാട് �ക�െട 2.5% അെ��ിൽ 600 �പ, ഇവയിൽ ഏതാേണാ ഉയർ�ത്, 
അത് ഈടാ��താണ്. എസ്ബിഐ കാർഡ് �മ�� ഏെത�ി�ം ഫീ�കേളാ 
നിര�കേളാ പലിശേയാ കാരണം െ�ഡി�് പരിധി കവി�� സാഹചര��ി�ം ഈ 
ഫീസ് ബാധകമായിരി�ം. ഓേരാ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�ം ഒ� തവണ മാ�േമ 
ഓവർലിമി�് ഫീസ് ഈടാ�. സ��ം െ�ഡി�് കാർഡിൽ ഓവർലിമി�് സൗകര�ം 
ഏർെ���ാൻ  കാർഡ് ഉടമ നൽ�� സ�തം, അേത അ�ൗ�ിന് കീഴി�� 
കാർഡ് ഉടമ�െട ൈകവശ�� എ�ാ െ�ഡി�് കാർ�കളി�ം �സ് �ത സൗകര�ം 
സ�യേമവ  ഏർെ���ം.

I. േപയ് െമ�് നിരസന ഫീ�കൾ
 ഒ� േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസിെ� കാര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് േപയ് െമ�് 

�ക�െട 2% േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസായി ഈടാ�ം, എ�ാൽ മിനിമം ചാർജ് 500 
�പയാണ് 

J. മ�് ചാർ�കൾ:
• കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ ഫീസ്: 100/- �പ - 250/- �പ (Aurum കാർഡിന് 1,500/- �പ) 
• െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്: 100 �പ 
• വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ്: 3.5% (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ 

കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് മാ�ം) 
 വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഇ��ൻ �പയിേല�് മാ��തി� ഉപേയാഗി�� വിനിമയ 

നിര�് തീ�മാനി��ത് വിസ/മാ�ർകാർഡാണ്, സാഹചര�മ�സരി�്, എസ്ബിഐ 
കാർ�മായി ഇടപാട് തീർ�ാ�ിയ തീയതിയിൽ-അത് ഇടപാട് നട�ിയ അേത തീയതി 
ആയിരി�ണെമ�ി�- അവർ നിയ�ി�� വിനിമയ നിര�ിെന 
അടി�ാനമാ�ിയായിരി�ം ഇത്. വിസ/മാ�ർകാർഡ് പ�ി�, ഇ��ൻ �പയാ�ി 
മാ�ിയ �കയിൽ വിേദശ കറൻസി ഇടപാ� ഫീസ് ബാധകമാ�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, 
ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

• ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി പരിവർ�ന മാർ�്അപ് ഫീസ്: 3.50% (എലീ�്¬ & 
ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
മാ�ം) (1,000 �പയിൽ ��തേലാ അതിന് �ല�േമാ ആയ ഇടപാ�കൾ�് മാ�ം) 
അ�ാരാ� �ല�് ഇ��ൻ കറൻസിയിൽ നട�ിയ, അെ��ിൽ ഇ��യിൽ 
�ിതിെച�� എ�ാൽ വിേദശ�് രജി�ർ െച� വ�ാപാരികളിൽ നട�ിയ എ�ാ 
ഇടപാ�ക�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് 
കറൻസി കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

•  റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് 99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

• എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�ക�െട�ം േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് : 199 �പ

K.  ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ:
 ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ ഓഫർ ഉപേഭാ�ാവിെന മ�് ബാ�് െ�ഡി�് കാർ�ക�െട 

�ടി�ിക എസ്ബിഐ െ�ഡി�് കാർഡിേല�് �ാൻസ്ഫർ െച�ാ�ം ഒ�മിേ�ാ 
ഇഎംഐകളാേയാ തിരി�ട�ാ�ം അ�വദി��

2. *പരിധികൾ
 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ആ�രിക െ�ഡി�് മാനദ�ം 

അടി�ാനമാ�ിയാണ്  കാർഡ് ഉടമക�െട െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം 
നി�യി�ി��ത്  (ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം �ാഥമിക അ�ൗ�് ഉടമക�െട 
അേത പരിധി ആയിരി�ം). കാർഡ് െഡലിവറി സമയ�് ഈ പരിധികൾ കാർഡ് 
ഉടമെയ അറിയി��താണ്. െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം ഓേരാ േ��് െമ�ി�ം 
കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി�ം. സ് േ��് െമ�് �റെ��വി�ി� സമയ�് ലഭ�മായ െ�ഡി�് 
പരിധി (അതായത് ഉപേയാഗി�ാൻ ലഭ�മായ െ�ഡി�് പരിധി) േ��് െമ�ിെ� ഭാഗമായി 
നൽ��താണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച���ം ആ�രിക മാനദ��ൾ 
അടി�ാനമാ�ി കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�കേയാ �റ�കേയാ 
െച���മാണ്. െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ണെമ�് ആവശ��� െ�ഡി�് ഉടമകൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിേനാട് എ�തി ആവശ�െ��ക�ം വ�മാനം ��ാവി�� 
സാ��ിക േരഖകൾ നൽേക��മാണ്. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ തെ� 
�ർ�മായ വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�ം നൽകിയ �തിയ േരഖകൾ 
അടി�ാനമാ�ി�ം കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ിേയ�ാം.

3. *ബി�ിം�ം േ��് െമ�ം
a) ഈ കാലയളവിൽ കാർഡ് സജീവമാെണ�ിൽ, അവസാന േ��് െമ�ി� േശഷം 

കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച� േപയ് െമ�ക�ം കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച� ഇടപാ�ക�ം കാണി�� ഒ� �തിമാസ േ��്
 െമ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമ�് അയ�ം. 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ�കിൽ േരഖകളി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് 
കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഇടപാ�ക�െട ഒ� േ��് െമ�് അയ�കേയാ �ൻ��ി 
നി�യി� തീയതിയിൽ േരഖയി�� ഇെമയിൽ ഐഡിയിേല�് ഇെമയിൽ വഴി സ് േ��്
 െമ�് അയ�കേയാ െച�ം.  

b) െ�ഡി�് കാർഡ് സ് കാർഡ് ഉടമ�് ഒ� റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് സൗകര�ം നൽ��. 
സ് േ��് െമ�ിൽ �ി� െച� അടയ് േ�� മിനിമം �ക മാ�ം അട�ാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
തിരെ���ാം. േ��് െമ�ിൽ തെ� �ി� െച�ി�� അടയ് േ�� തീയതി�കം 
ഇ�രം േപയ് െമ�് നടേ���മാണ്. ബാലൻ�ടി�ിക �ടർ�� 

 േ��്െമന് �കളിേല�് �േ�ാ� െകാ�േപാകാ��താണ്. െമാ�ം അടയ് േ�� 
�കേയാ അടയ് േ�� മിനിമം �ക�്  �കളി�� �ക�െട എ� ഭാഗേമാ അട�ാൻ 
കാർഡ് ഉടമ�് തിരെ���ാ���മാണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധിയിൽ 
കവി� �ടി�ികേയാെടാ�ം, ��െ� േ��് െമ�കളിൽ അട�ാ� മിനിമം �ക 
കാർഡ് ഉടമ�െട നിലവിെല അടയ് േ�� മിനിമം �കയിേല�് േചർ�ം.

 െമാ�ം അടയ് േ�� �ക�െട 5 ശതമാനേമാ 200 �പേയാ ആയിരി�ം (ഏതാേണാ 
വ�ത്) അടയ് േ�� മിനിമം �ക, �ടാെത ബാധകമായ നി�തിക�ം ഇഎംഐ�ം 
(ഇഎംഐ ഉ� ഉൽ����െട കാര��ിൽ മാ�ം). ക�ാഷ് പരിധിേയാ െ�ഡി�് 
പരിധിേയാ അധികമായാൽ ഓവർ ലിമി�് (ഒവിഎൽ) �ക എംഎഡി (അടയ് േ�� 
മിനിമം �ക) യിൽ ഉൾെ����താണ്. പഴയ േ��് െമ�കളിെല ഏെത�ി�ം 
അട�ാ� മിനിമം �ക ഉെ��ിൽ അ�ം അടയ് േ�� മിനിമം �കയിൽ 
ഉൾെ����താണ്. 

c) കാർഡ് �ടി�ികയിേല�് നട�ിയ േപയ് െമ�കൾ ലഭി�തായി �ടർ�� േ��്
 െമ�കളിൽ കാണി��താണ്. ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് സംബ�ിേ�ാ 
നി�തിക�മായി ബ�െ��� മേ�െത�ി�ം കാര�ം സംബ�ിേ�ാ ഉ� എ� 
തർ��ം േ��് െമ�് �റെ��വി�� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ൾ�കം െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇഷ� െച�വെര അറിയി�ിരിേ��താണ്

d) കാർഡ് ഉടമ�െട കാർഡ് �ടി�ിക�് ലഭി�� േപയ് െമന് �കൾ വകയി���ത്, 
�ടി�ിക�� മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 
ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് 

അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ 
ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് 
എ� �മ�ിലാണ്. 

 ആവശ�മായ ജിഎസ്ടി കം�യിൻ�കൾ എ��ാൻ െ�ഡി�് ഇഷ� െച�വെര 
�ാ�മാ��തിന് �ത��ം കാേലാചിത�മായ വിവര�ൾ നൽകാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
ഉ�രവാദി���്, ഇത് െ�ഡി�് കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ നിർമി� സൈ�ക�െട 
ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് എ��ാൻ കാർഡ് ഉടമെയ �ാ�മാ�ം. കാർഡ് ഉടമ 
നൽ�� െത�ായ വിവരം �ലം അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ�െട ഭാഗ� നി�� 
ഏെത�ി�ം ���ികേളാ വീ�കേളാ �ലം കാർഡ് ഉടമ�് ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് 
ന�മാ�കേയാ അെ��ിൽ ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് ലഭി��തിന് കാലതാമസം 
വരികേയാ െച�ാൽ കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ ഉ�രവാദിയായിരി�ി�.

e) താെഴ െകാ�� ഏത് രീതിയി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ിേല�� േപയ് െമ�കൾ 
ആകാ��താണ്:

 www.sbicard.com േല�് േലാഗിൻ െച�ക�ം െന�് ബാ�ിങ് അെ��ിൽ നി��െട 
എസ്ബിഐ എടിഎം കം െഡബി�് കാർഡ് �േഖന േപയ്െമ�് നട�ാൻ േപയ് െന�് 
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി��തി�െട.

 േ��് െമ�ിെ� പിറകിൽ നൽകിയിരി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് െചേ�ാ 
�ാഫ്േ�ാ അയ��ത് വഴി.  

 നി��െട നഗര�ി��േതാ േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട ഏെത�ി�ം നി�� 
�ാ�ി��േതാ ആയ എസ്ബിഐ കാർഡ് േ�ാ�് േബാക് സിൽ െചേ�ാ �ാഫ്േ�ാ 
ഇ��ത് വഴി.

 െച�്/�ാഫ്�് "എസ്ബിഐ കാർഡ്  ന�ർ xxxxxxxxxxxxxxxx" േല�് 
അട�ാനാ��തായിരി�ണം.

 എൻഎസിഎ�് (NACH): ചില തിരെ��� നഗര�ളിൽ നാഷണൽ ഓേ�ാമാ�ഡ് 
�ിയറിംഗ് ഹൗസ് (എൻഎസിഎ�്) വഴി േപയ് െമ�കൾ നട�ാ��താണ്.

f) ബിൽ �ടി�ിക�െട േപയ്െമ�കൾ നട��തിന് വിവിധ രീതികൾ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  വാ�ാനം െച��. അവ �തിമാസ േ��് െമ�ിെ� പിൻഭാഗ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  െവബ് ൈസ�ി�ം വിവരി�ി��്.

 കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് ൈക��� ഏത് �ൻ�ർ �ക�ം ഭാവിയിെല 
െചലവഴി��കളിേല�� �ൻ�ർ �കയായി കണ�ാ��താണ്. അത് ഏെത�ി�ം 
ചാർ�കൾ/ഫീ�കൾ�ായി വകയി���ത�.

g) ബി�ിംഗ് തർ��ൾ: ഇടപാ� തീയതി�െട 25 ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമ 
െപാ��േ��കൾ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി�ക�ം അത് ശരിയാണ് 

j)  ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം റിേവഴ് സ് െച��ത് ഉൾെ�െട��, SBI കാർഡ് ആരംഭി�� 
റിേവഴ് സ�കൾ, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�, അത് ഇേ�ാഴെ� 
ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�� െ�ഡി�ായി പരിഗണി�ം.

 �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� തീയതികള�ില്  �ാബല��ിലായ റീഫ�് 
െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് ഉളവാ�� ഏെതാ� 
െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് നടേ�� തീയതി�് 
��് െ�ഡി�് െച�കയാെണ�ിൽ, ആ �ക േപയ് െമന് റായി പരിഗണി�ം.

 നിലവിെല ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� ഇടപാ�ക�െട �ാബല��ി�� 
തീയതിയി�� റീഫ�് െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് 
ഉളവാ�� ഏെതാ� െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് 
നടേ�� തീയതി�് ��ാണ് െ�ഡി�് െചയ് തെത�ിൽ േപാ�ം ആ �ക േപയ് െമന്
 റായി പരിഗണി�ി�.

k) എസ്എംഎ & എൻപിഎ
•  �േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ'): 
 െറ�േല�റി ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിെ� ഭാഗമായി, ഒ� ഉപ-അസ�് വിഭാഗം 

��ി�് അ�ൗ�ിെല �ാരംഭ സ�ർ�ം തിരി�റിേയ� ആവശ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡിന് ഉ�്, താെഴ�� പ�ികയിൽ നൽകിയിരി��ത് �കാരം ��് 
ഉപവിഭാഗ�ൾെ�ാ�ം '�േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ') ആണ് ഈ 
ഉപ-അസ�് വിഭാഗം. െ�ഡി�് കാർ�കൾ "റിേവാൾവിംഗ് സൗകര��ൾ ഒഴിെക�� 
വായ്പകൾ" ആയി കണ�ാ��.
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െഡബി�് െച� പണം നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ SBI കാർഡ് തിരി�് 
നൽ��ിെ��ിൽ ബാധകമായ േക�കളിൽ, പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ സംബ�ി�് 
കാർഡ് െന�് വർ�കളിൽ നി�് ലഭി�� അ�രം �ിരീകരണ�ിന്
 െറ/വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ, േമൽ�റ� സർ�ലറിെല വ�വ�കൾ 
�കാരം ഉപേഭാ�ാവിന് ന�പരിഹാരം നൽ��തായിരി�ം.

4. *  തിരി�ടവിൽ വ��� വീ�
 തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയാൽ, കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഏ� �ടി�ിക�ം 

തീർ�ാ��തിന് േവ�ി തപാൽ, ഫാക് സ്, െടലേഫാൺ, ഇെമയിൽ, എസ്എംഎസ്, 
�ടാെത/അെ��ിൽ ഓർ�െ���ാ�ം �ടർനടപടികെള��ാ�ം �ടി�ിക 
പിരിെ���ാ�ം ��ാം ക�ിെയ നിേയാഗി�ക എ�ീ മാർ��ളി�െട കാർഡ് 
ഉടമ�് കാലാകാല�ളിൽ �ടി�ിക അട�വാൻ ഓർ�െ����കൾ 
അയ��താണ്. അ�െന നിേയാഗി�െ��� ഏെതാ� ��ാം ക�ി�ം കടംപിരിവ് 
സംബ�ി� എ�ാ െപ�മാ�����ം �ർ�മായി പാലി�ിരിേ��താണ്.

 ആർബിഐ യിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് രജിസ് േ�ഷൻ കര�മാ�ിയി���ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ� അംഗമായിരി�ക�ം െച�� ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� വീ� �ാ�സ് 
റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��്, കാർഡ് ഉടമ�് ഞ�ൾ േനാ�ീസ് നൽ��താണ്. ഒ� 
കാർഡ് ഉടമ തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയതായി റിേ�ാർ�് െച�െ��തിന് േശഷം തെ� 
�ടി�ികകൾ തീർ�കയാെണ�ിൽ, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നിയിൽ നി�ം �ടി�ിക�ാരൻ �ാ�സ് പിൻവലി��താണ് 
എ� കാര��ം ��ി�ക. ഇ�രം മാ��ൾ ഉപേഭാ�ാവിെ� െ�ഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ 
�തിഫലി�ാൻ 45-60 ദിവസ�ൾ എ�േ��ം.

 െ�ഡി�് കാർഡ് സൗകര��െള നിയ�ി�� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം 
സ�ിെമ�റി/ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം ബാധകമായിരി�ം. 

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, കാർഡ് ഉടമ�െട ഡാ� ഓേരാ മാസ�ം നിർ�ി� 
േഫാർമാ�ിൽ ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് സമർ�ി��. സമർ�ി�� 
ഡാ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി 30 ദിവസ�ി��ിൽ അവ�െട 
െസർവറിേല�് അപ് േലാഡ്  െച��താണ്.

 കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� െമാ�ം �ടി�ിക, �ാബല��ി���ം എ�ാൽ കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ ഇനി�ം ചാർജ് െച�ാ��മായ ചാർ�കൾ ഉൾെ�െട, �ാഥമിക 
കാർഡ് ഉടമ പാ�രാ�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�ാൽ െപെ��് അടയ്
 േ��താ���ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് �ർ�മായി അടയ് േ���മാണ്, 
അേതാെടാ�ം കാർഡ് അ�ൗ�് ഉടൻതെ� റ�ാ�െ����മാണ്. �ാഥമിക കാർഡ് 

ഉടമ�െട സ��ിൽ നി�ായിരി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ി�� �ടി�ിക തീർ�വാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ എ�ാ െചല�കൾ�ം, ലീഗൽ ഫീ�ം ഈ �ടി�ിക 
തിരി�പിടി�വാൻ വ� െചല�ക�ം അട�ം, ഉപേയാഗിേ��ത്. �ടി�ിക അടവ് 
തീർ�ാകാ�ിടേ�ാളം, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് നിലവി�� നിര�് െവ�് 
ധനകാര� ചാർജ് ഈടാ��ത് �ടരാൻ അവകാശ��ായിരി�ം.

5. കാർഡ് ഉടമ�ത അവസാനി�ി��ം റ�ാ��ം
a) എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് എ�തി അറിയി�ിേ�ാ, എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് 

ൈലനിൽ വിളിേ�ാ, ഒ�ം കാർഡ്(കൾ) േകാേണാ�േകാൺ �റി�് കാർഡ് ഉടമ�് ഏ� 
സമയ�ം കരാർ അവസാനി�ി�ാ��താണ്. ആഡ് ഓൺ കാർ�കൾ ഉൾെ�െട 
എ�ാ കാർ�ക�ം എ�� അേപ� െകാ��് അവസാനി�ി�ാ��താണ്. 
സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ ഒ� കാർഡ് ഉടമ�് െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ് ഉെ��ിൽ, അ�രം െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �ക�െട �ല� �ല�ം 
സ�യേമവ േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, �ടാെത മെ��ാ 
�ടി�ികകൾ�െമാ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്. കാർഡ് 
അ�ൗ�ിേല�� എ�ാ �ടി�ിക�ം അട�കഴി�ാൽ അവസാനി�ി�ൽ 
�ാബല��ിൽ വ�ം. വാർഷിക, േച��തി��, ���ൽ ഫീ�കൾ 
ആ�പാതികാടി�ാന�ിൽ തിരി�് നൽ��ത�.

 ഉദാഹരണം - സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാ�� െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ്: -1000

 സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ, -1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് ബാലൻസ് 
സ�യേമവ 250 �പ�െട േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, അതായത് 
1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �കൾ   X ഓേരാ റിവാർഡ് േപായിന് റി�ം 0.25 �പ 
(ഈ പരിവർ�ന �ല�ം വ�ത�� കാർഡ് വാരിയന് �കൾ�് വ�ത�ാസെ�ടാം). ഈ �ക 
കാർ ഡ് ഉടമാ  അ�ൗ�ിൽ നി�് ഈടാ�ം, �ടാെത മെ��ാ �ടി�ികകൾ �െമാ�ം 
കാർ ഡ്  ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്.

 കാർഡ് ഉടമ�് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�ാൻ ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ 
എ�താ��താണ് - closurerequest@sbicard.com

b)   ബിസിനസ് അെ��ിൽ �ര�ാ കാരണ�ൾ �ടാെത/അെ��ിൽ നിയമനിർവഹണ 
ഏജൻസി �ടാെത/അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം സർ�ാർ അേതാറി�ി�െട അഭ�ർ�ന 
�കാരം �ടാെത/അെ��ിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ി�ം അതിെ� 
ഉപേഭാ�ാവി�ം ബാധകമാ�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം കീഴിൽ 
അനിവാര�മാെണ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ന�ായമാ�ം വിശ�സി��െവ�ിൽ 
കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�ിെ� ഉപേയാഗം ഏ� സമയ�ം �ൻ��ി അറിയി�ാെത 

തെ� എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിയ�ി�കേയാ അവസാനി�ി�കേയാ 
താൽ�ാലികമായി നിർ�കേയാ െച�ാം.

 കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� േപയ് െമ�ിൽ വീ� വ��കേയാ നീ�ിയ െ�ഡി�് പരിധി 
കവി�കേയാ െച�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െ�ഡി�് കാർഡിെല സൗകര�ം 
താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ാനാ�ം. കരാർ അവസാനി�തി� േശഷേമാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ിരി�� സമയേ�ാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗി��ത്.  

c) ഇ�രം ഒ� സാഹചര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ (എെത�ി�ം തിരി�ട� വീ�േ�ാ നിയമം 
അ�ശാസി�� േനാ�ീസിേനാ വിേധയമായി) ഉടൻ തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അ�ൗ�ിെല െമാ�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് അടയ്
 േ����്. എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ�വെര അ�ൗ�ിൽ ചാർ� െച�ാ� �കക�ം 
ഉൾെ�െട ഈ കരാറിന് കീഴിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അടയ് േ�� എ�ാ 
�കക�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഇ�ര�ിൽ അടയ് േ�� എ�ാ �കക�ം കാർഡ് ഉടമ 
അട��� വെര കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�തായി പരിഗണി�ി�.

d) െ�ഡി�് കാർഡ് ഒ� വർഷ�ിേലെറയായി ഉപേയാഗി�ി�ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമെയ 
അറിയി� േശഷം കാർഡ് േ�ാസ് െച��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 30 
ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് മ�പടി ലഭി��ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ 
എ�ാ �ടി�ികക�ം അട�േ�ാൾ കാർഡ് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച��തായിരി�ം.

6.  കാർഡ് ന�ം/േമാഷണം/��പേയാഗം
a) �ാഥമിക െ�ഡി�് കാർേഡാ ഏെത�ി�ം അധിക െ�ഡി�് കാർേഡാ എവിെട 

െവെ��് അറിയാെത വരികേയാ, ന�െ��കേയാ, േമാ�ി�െ��കേയാ 
വി�തമാ�െ��കേയാ യഥാസമയം ലഭി�ാതിരി�കേയാ കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�മതിയി�ാെത െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��െവ�് സംശയി�കേയാ 
െച�ാൽ കാർഡ് ഉടമ എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലനിൽ എ��ം േവഗം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന ബ�െ�ടണം. ഒ� കാർഡ് ന�െ��തായി റിേ�ാർ�് 
െച� േശഷം കാർഡ് ഉടമ അത് കെ��ിയാൽ അത് ഒ� സാഹചര��ി�ം 
ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�. മാ�മ�, കാർഡ് ഉടമ ആ കാർഡ് േകാേണാട് േകാൺ 
പ�തിയായി �റി�ക�ം േവണം.  

· ഐവിആർ വഴിേയാ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ായ www.sbicard.com �േഖനേയാ 
എസ്എംഎസ് േസവന�ി�െടേയാ കാർഡ് ഉടമ�് തൽ�ണം കാർഡ് േ�ാ�് 
െച�ാനാ�ം.

· നി��െട ന�െ��/േമാ�ി�െ�� കാർഡ് എസ്എംഎസ് വഴി േ�ാ�് െച�ാൻ 
നി��െട രജി�ർ െച� െമാൈബൽ ന�റിൽ നി�് 5676791 േല�് BLOCK XXXX 

എ�് എസ്എംഎസ് െച�ക. (XXXX = നി��െട കാർഡ് ന�റിെ� അവസാന 4 
അ��ൾ). നി�ൾ അഭ�ർ�ന നട�ി 5 മി��ി��ിൽ നി�ൾ�് ഒ� 
�ിരീകരണ എസ്എംഎസ് ലഭി��ിെ��ിൽ കാർഡ് േ�ാ�െച�െ��തായി 
പരിഗണി��ത്. നി��െട കാർഡ് െപെ��് േ�ാ� െച��തി�ം ��പേയാഗം 
ഒഴിവാ��തി�ം െഹൽപ് ൈലനിൽ വിളി�ക.

 നഷ് ടെ��ത്/േമാഷണം/അനധി�ത ഇടപാ�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ്
 �് ഈ സമർ�ിത െഹൽ�് ൈലൻ ന�റിൽ ബ�െ�ടാം -18605003000.

 നഷ് ടെ�� കാർഡ് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ് �് ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ 
ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ് – lostcard@sbicard.com

b) കാർഡ് ന�ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��് കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ നട�ിയ ഏെത�ി�ം ഇടപാ�ക�െട കാര��ിൽ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് ബാധ�തേയാ ഉ�രവാദിത�േമാ ഉ�ായിരി��ത�, 
കാർഡ് ഉടമ ഇതിന് പരി�ർ�മാ�ം ബാധ��നായിരി�ം. കാർഡ് ന�േമാ 
േമാഷണേമാ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി��േതാ� �െട കാർഡ് ഉടമ 
െ�ഡി�് കാർഡ്(കൾ) േമാ�ി�െ��ാൽ അത് േപാലീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ക�ം എഫ്
 ഐആർ സമർ�ി�ക�ം േവണം. കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ഒ� അധിക 
കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ആെര�ി�ം കാർേഡാ പിേ�ാ കര�മാ�ി 
��പേയാഗം െച�ാൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. 

c) ഉപേഭാ� പരിര�- അനധി�ത ഇലേ�ാണിക് ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കളിൽ 
ഉപേഭാ�ാ��െട ബാധ�ത പരിമിതിെ���ൽ സംബ�ി� 2017 �ൈല 06-െല 
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��(ആർബിഐ) ഉ�രവ് �കാരം, അനധി�ത െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ�� ഉപേഭാ� പരിര� ഉറ�ാ��തിന് ഒ� നയം 
�പകൽപന െച�ി��്. "ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാര നയം" എ�തിന് കീഴിൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ ഇത് അപ് േഡ�്  െച�ി��്. 
ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� സമീപന�ിെല �താര�ത, ന�ായ��ത എ�ീ തത��െള 
അടി�ാനമാ�ി��താണ് ഈ നയം

d) കാർഡ് ഉടമ വ�നാപരമായി �വർ�ി�ി�െ��ിൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് 
ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. വിേവക�ർ�മായ �� നൽകാെതയാണ് കാർഡ് ഉടമ 
�വർ�ി��െത�ിൽ, സംഭവി� എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ�് 
ബാധ�ത��ാേയ�ം. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ വ��മാ�ിയി�� �ര�ാ 
മാനദ��ൾ പി�ടരാൻ കാർഡ് ഉടമ പരാജയെ��ാൽ ഇത് ബാധകമാേയ�ാം. 

e) കാർഡ് ഉടമേയാേടാ ഏെത�ി�ം അധിക കാർഡ് ഉടമേയാേടാ അേന�ഷി�ാെത തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, ഒ� കാർഡിെ�േയാ പി�ിെ�േയാ ന�ം, േമാഷണം, 

��പേയാഗം എ�ിവെയ �റി�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ �സ�െമ�് ക��� 
ഏെതാ� വിവര�ം േപാലീസിേനാ മ�് �സ� അധികാരികൾേ�ാ നൽകിേയ�ാം.  

f) നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെല െമാൈബൽ ന�ർ ഉൾെ�െട�� 
ബ�െ�ടാ�� വിവര�ളിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ സി��ിെല നി��െട 
�തിയ�ം ����മായ ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ളിൽ �ചി�ി�ിരി�ണം. 
നി��െട െമാൈബൽ ന�ർ അട��� നിലവിെല ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ 
ഞ��െട േരഖകളിൽ അപ് േഡ�് െച�ണെമ�് �പാർശ െച��.

g) ''എസ്ബിഐ കാർഡ്  ചില കാർ�കളിൽ േകാം�ിെമ�റി ന�െ��/േമാ�ി�െ�� 
കാർഡ് ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് 
ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�േഡാ അെ��ിൽ കാലാകാല�ളിൽ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  തീ�മാനി�� ഏെത�ി�ം ഇൻ�റൻസ് ക�നിേയാ ആകാം പറയെ�� 
ഇൻ�റൻസ് നൽ��ത്. ഇ�ാര��ി�� ഏത് െ�യിം തീർ�ാ�ലി�ം 
ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ഉ�രവാദിയായിരി�ം, 
െ�യിം തീർ�ാ�ൽ കാരണമായി ഉയർ� ഒ� തർ��ി�ം എസ്ബിഐ കാർഡ്
 ഉ�രവാദിേയ ആയിരി�ി�. ഇൻ�റൻസ് നിബ�നക�ം വ�വ�ക�മായി 
ബ�െ�� ��തൽ വിവര�ൾ�് െവൽകം കി�ിെല േ�ാഷർ പരിേശാധി�ാേനാ 
www.sbicard.com റഫർ െച�ാേനാ നിർേദശി��.''

(h) ചില െ�ഡി�് കാർ�കളിൽ എസ്ബിഐ കാർഡ് േകാം�ിെമന് ററി എയർ ആ�ിഡന് റ് 
/ വ��ിഗത അപകട ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ��ത ഇൻ�റൻസ് 
ഒ� ��ാം ക�ി ഇൻ�റൻസ് ക�നിയാണ് നൽ��ത്. ഇ�മായി ബ�െ�� ഏത് 
െ�യിം െസ�ിൽെമന് റി��� ഉ�രവാദി���ം ��ത ക�ി�ാണ്. െ�യിം 
െസ�ിൽെമന് റ് �ലം ഉ�ാ�� ഒ� തർ��ൾ�ം എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ഉ�രവാദിയായിരി�ി�. എസ്ബിഐ കാർഡിന്, ഇൻ�റൻസ് ഇഷ� െച�� 
ക�ിെയ �ൻ��ി അറിയി�് നൽകാെത മാ�ാ��താണ്.

 ഇേ�ാ�� ഇൻ�റൻസ് ക�നി: ഒറിെയൻ്റൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ്.
7. െവളിെ���ൽ
 ഇ��ൻ ധനകാര� വ�വ��െട �വർ�ന�മത�ം �ിരത�ം 

െമ�െ����തിനാ�� ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിെ��ം റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് 
ഇ���െട�ം (ആർബിഐ) ഒ� സംരംഭമാണ് െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി. 
ബാ�ക�ം ധനകാര� �ാപന��ം ത�ിൽ വിവര�ൾ ൈകമാ��തിന് 
ഫല�ദമായ ഒ� സംവിധാനം �ദാനം െച�ാ�ം അ�വഴി വിവിധ �ാപന�ളിൽ 
നി�് മിക� െ�ഡി�് വ�വ�കൾ േനടാൻ കാർഡ് ഉടമകെള �ാ�രാ�ാ��� 
റിസർവ് ബാ�ിെ� �മ��െട ഭാഗമായാണിത്.

 ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് (ആർബിഐയിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് 
രജിസ് േ�ഷൻ േനടിയി��ത്) കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��. 

 കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� േരഖക�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 45-60 ദിവസ�ൾ��ിൽ ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻേഫാർേമഷൻ ക�നി�് നൽ�ം.

 ഒ� തർ���ായാൽ കാർഡ് ഉടമെയ �ടി�ിക�ാരനായി റിേ�ാർ�് െച��തി� 
��് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടികളിൽ ഉചിതമായ േഭദഗതികൾ 
വ��ം. എ�ി��ാ�ം ഇ�രം െവളിെ���ൽ/വിവരം �സി�െ���ൽ 
ഇ�െന ഉയർ�വ� തർ��ൾ അേന�ഷി�ാ�ം തീർ�ാ�ാ�ം ലഭി�� 
സമയെ� ആ�യി�ിരി�െമ��ം ��ിേ��താണ്. 

 കാർഡ് അ�ൗ�ക�െട ശരിയായ �വർ�നം, �ിരീകരണം, മ� അഡ്മിനിസ്
 േ��ീവ് േസവന�ൾ എ�ിവ�ായി ധനകാര� �ാപനം, െതാഴി�ടമ, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�മായി കരാറിേലർെ��ിരി�� ��ാം ക�ികൾ 
എ�ിവർ�് േപയ് െമ�ിെല വീ� ഉൾെ�െട�� കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��.

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� അെ��ിൽ അതിെ� ��് ക�നികൾ, സബ്
 സിഡിയറികൾ, അഫിലിേയ�കൾ �ടാെത/അെ��ിൽ അേസാസിേയ�കൾ 
എ�ിവ�െട വിവിധ ഉൽ����ം േസവന��ം വിപണനം െച��തി�ം വാ�ാനം 
െച��തി�മായി എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ഏെത�ി�ം േപര�്, സബ്
 സിഡിയറി, അഫിലിേയ�്  അെ��ിൽ അേസാസിേയ�് എ�ിവ�മാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിേ��ാം.

 എസ്ബിഐ കാർഡിെ� ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്.

�ധാന െറ�േല�റി വിവര�ൾ  
- ഇ��യി�ം വിേദശ�ം ഉപേയാഗി��തിന് കാർഡ് സാ�വാണ്. എ�ി��ാ�ം, 

േന�ാളി�ം ��ാനി�ം വിേദശ കറൻസി ഇടപാ�കൾ നട��തിന് ഇത് 
സാ�ത��ത�.

- ഇ���് �റ�് ഇടപാട് നട��തി�� കാർഡിെ� ഉപേയാഗം ആർബിഐ�െട 
എക് സ് േച�് കൺേ�ാൾ െറ�േലഷൻ�ം േഫാറിൻ എക് സ് േച�് മാേനജ് െമ�് 
ആ�്, 1999-ഉം ഉൾെ�െട�� ബാധകമായ നിയമ�ൾ �്അ��തമായിരി�ണം. 
ഇ�ർെന�്േ�ഡിംഗ് േപാർ��കളി�െട�� വിേദശനാണ� വ�ാപാരം അ�വദനീയമ�.  
എെ��ി�ം ലംഘന�ൾ ഉ�ാ�കേയാ ഇവ പാലി��തിൽ പരാജയെ��കേയാ 

െച�ാൽ, ശി�ാനടപടികൾ�് നി�ൾ വിേധയരാകാം. നി��െട വിേദശ വിനിമയ 
അർഹതെയ സംബ�ി�് നി��െട അംഗീ�ത ഡീല�മായി (എഡി) ബ�െ��ക.

- െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് എെ��ി�ം െ�ഡി�് ബാലൻസ് 
ഉെ��ിൽ, ഈ െ�ഡി�് ബാലൻസ് നി�ൾ�് തിരി� തരാൻ എസ്ബിഐ കാർഡിന്
  അവകാശ��്.

- വിേദശ �ാപന�ളിൽ നിേ�പം നട�കേയാ വിേദശ �ാപന�ൾ 
�ാപി�കേയാ േപാ�� �ലധന അ�ൗ�് ഇടപാ�കൾ�ായി പണമട�ാൻ/േപയ്
 െമ�കൾ നട�ാൻ ദയവായി െ�ഡി�് കാർ�കൾ ഉപേയാഗി��ത്. കാരണം, 
റിസർവ് ബാ�ിെ� മാ�ർ നിർേദശം - വിേദശെ� സം�� 
സംരംഭ�ിെല/�ർ�മാ�ം ഉടമ�തയി�� സബ് സിഡിയറിെല താമസ�ാ�െട 
േനരി�� നിേ�പം എ�തി� കീഴിൽ ഇ�രം ധനനിേ�പ മാർഗം അ�വദനീയമ�.

- ആർബിഐ മാ�ർ സർ�ലർ-താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� 
പലവക പണമട��കൾ സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ അ�സരി�്, േലാ�റി 
ടി��കൾ, ബഹിഷ് �ത/നിേരാധിത മാസികകൾ, �ട�ിയ നിേരാധിത ഇന�ൾ 
വാ��തി�ം �താ��ളിൽ പെ���ൽ, േകാൾ-ബാ�് േസവന�ൾ�് 
പണമട�ൽ േപാെല��വ�ം െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��ത് 
നിേരാധി�ിരി��. കാരണം അ�രം ഇന�ൾ�ായി/�വർ�ന�ൾ�ായി 
വിേദശനാണ�ം പിൻവലി��ത് അ�വദനീയമ�. ��തൽ വിവര�ൾ�ായി 
താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� പലവക പണമട��കൾ 
സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ പരിേശാധി�ക.



 എസ്എംഎ�െട �ാസിഫിേ�ഷൻ സംബ�ി� ഉദാഹരണം:
 ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, �ടാെത ഈ തീയതി�് ��് 'അടേ�� �റ� �ക 
('എംഎഡി') ലഭി�ി�മിെ��ിൽ, അവസാന തീയതി�് േശഷം, അ�ൗ�ിെന എസ്എംഎ – 0 
ആയി പരാമർശി�ം.
പിഡിഡിയിൽ നി�് 30 ദിവസ�ിന�റം അതായത് 2021 ഏ�ിൽ 30-ന് അ�റം 
അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ-1 ആയി ടാഗ് 
െച�െ��ം.
സമാനമായി, പിഡിഡിയിൽ നി�് 60 ദിവസ�ിന�റം, അതായത് 2021 െമയ് 30-ന് 
അ�റം, അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ - 2 
ആയി ടാഗ് െച�െ��ം.

• നി�ിയ ആ�ി ('എൻപിഎ'):
 േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി���േപാെല അടേ�� മിനിമം �ക, േ��് െമ�ിൽ 

�ചി�ി�ിരി�� പിഡിഡിയിൽ നി�് െതാ�റ് (90) ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�മായി 
അട�ിെ��ിൽ, ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് നിഷ് �ിയ അസ�് ('എൻപിഎ') ആയി 
പരിഗണി�ം.
�ടാെത, ഒ� െസ�ിൽെമ�് അെ��ിൽ �നർ�പീകരണ �മീകരണം 
�േയാജനെ���ിയി�� ഏെതാ� അ�ൗ�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം. പലിശ 
�ടി�ിക�ം �ത�ം ��വനായി അടയ് ���വെര ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി 
തരംതിരി�ത് �ട�ം. െസ�ിൽെമ�ം �നർ�പീകരി� അ�ൗ�ക�ം ഒ� 
നവീകരണ�ിന് േയാഗ�മ�. അവസാനമായി, ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് 
എസ്ബിഐ കാർഡിെല എൻപിഎ എ�് ടാഗ് െച� ഒ� െ�ഡി�് കാർെഡ�ി�ം 
ഉെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെ� എ�ാ കാർ�ക�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം.

  ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി തരംതിരി��തി�� ഉദാഹരണം:
  ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി�� �കാര�� അടേ�� 
�റ� �ക പിഡിഡിയിൽ നി�് 90 ദിവസ�ി��ിൽ അതായത് 2021 �ൺ 
29-��ിൽ ഉപേഭാ�ാവ് �ർ�മാ�ം അട�ി�മിെ��ിൽ, വായ്പ നൽ��വർ 
െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി കണ�ാ�ം.

l)  േടൺ എറൗ�് ൈടം (TAT) ഏകീകരി��ം അംഗീ�ത േപയ് െമന് റ് സംവിധാന�ൾ 
�േഖന�� പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ�� ഉപേഭാ� ന�പരിഹാര�ം സംബ�ി� 
2019 െസ�ംബർ 20-െല RBI സർ�ലർ അ�സരി�്, പരാജയെ�� ഇടപാട് കാരണം 

എ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�ിെ��ിൽ േ��് െമ�ിെല 
��വൻ ഉ�ട��ം ശരിയാെണ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇത് അംഗീകരി�താെണ�ം 
കണ�ാ��താണ്. ഇ�രം വിവരം ലഭി�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
താൽ�ാലികമായി ചാർജ് പിൻവലി�ാം. �ടർ�� അേന�ഷണ�ൾ 
�ർ�ിയായതി� േശഷം ഇത് കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിെല ബാധ�തയാെണ�ിൽ 
�ടർ�� േ��് െമ�ിൽ ചാർജ് �നഃ�ാപി�െ��ം. 

h)  ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാരം: േമൽനടപടി�� എ�ാ പരാതിക�ം േനാഡൽ 
ഓഫീസർ, പിഒ ബാഗ് 28 - ജിപിഒ, ന� ഡൽഹി -110001 എ� വിലാസ�ിേലാ 
nodalofficer@sbicard.com എ� ഇെമയിൽ വിലാസ�ിേലാ അയ�ക

i)   ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ: എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 02 02
 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി 

േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക)  
 അെ��ിൽ: 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 എസ്ബിഐ െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡിന്: ഇ��യിൽ എവിെട നി�ം എസ്ബിഐ 

െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡ് െഹൽപ് ൈല�മായി ബ�െ��ക 
 എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 12 12 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ 

നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക) 
ബിഎസ്എൻഎൽ/എംടിഎൻഎൽ-ൽ നി�്: 1800 180 1295 /1860 500 1295

 കറസ് േപാ�ൻസ്: തപാൽ വഴി, ദി മാേനജർ -ക�മർ സർവീസസ്, എസ്ബിഐ 
കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, ഡിഎൽഎഫ് ഇൻഫിനി�ി ടേവർസ്, 
ടവർ സി, 12 ആം നില, േ�ാ�് 2, ബിൽഡിംഗ് 3, ഡിഎൽഎഫ് ൈസബർ സി�ി ���ാം 
- 122002 (ഹരിയാന) ഇ�� www.sbicard.com എ�തിേലേ�ാ പിഓ ബാഗ് 28- ജിപിഒ, 
ന� ഡൽഹി-110001 

 ഇമെയിൽ വഴി customercare@sbicard.com എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക
 െത�ായ വിൽ�ന�ം ശല�െ����മായി ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് ഉടമ�് 

ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താം – salesgrievance@sbicard.com
 കാർഡ് ഉടമ�് ഞ��െട െമാൈബൽ ആ�് / െവബ് ൈസ�് വഴി ഏ� 
 തർ��ം/അനധി�ത ഇടപാ�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴി�ം. അതെ��ിൽ, കാർഡ് 

ഉടമ�് തർ�ം/അനധി�ത ഇടപാട് സംബ�ി�് chargeback@sbicard.com എ� 
സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ്.

 െത�ായ വിൽ�ന�മാേയാ ശല�െ����മാേയാ ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ഈ സമർ�ിത െഹൽൈ��നിൽ ഞ�െള വിളി�ാം: 080-39356050

എസ് ബി ഐ കാർഡ് സ്  - ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം

1. *ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം
A. വാർഷിക ഫീ�ക�ം ���ൽ ഫീ�ക�ം
 എസ് ബി ഐ െ�ഡി�്  കാർഡിൽ (എസ് ബി ഐ കാർഡ്) വാർഷിക ഫീസ്, ���ൽ 

ഫീസ് എ�ിവ ബാധകമാണ്. വാർഷിക ഫീസ് 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം 
ബാധകമായ നി�തിക�ം ഉൾെ��� ഒ��വണെ� ചാർജാണ്. ���ൽ ഫീസ് 
എ�ാ വർഷ�ം ഈടാ��. 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം ബാധകമായ 
നി�തിക�മാണ് അതിൽ ഉൾെ��ിരി��ത്. ഈ ഫീ�കൾ ഓേരാ കാർഡ് ഉടമ�ം 
ഓേരാ വിധം കാർഡി�ം വ�ത��മായി�േ��ാം. ഇവ െ�ഡി�്  കാർഡിനായി 
അേപ�ി�� സമയ�് കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി��ത് അ�സരി�ായിരി�ം. 
ബാധകമായ� �കാര�� ഈ നിര�കൾ കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് 
േനരി�് ഈടാ�ം, ഈടാ�� മാസെ� കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ അത് ബി�ി�ക�ം 
െച�ം. �ാഥമിക കാർഡ് ഉടമ�് നൽകിയ അധിക കാർ�കൾ�് െവേ�െറ ഫീ�കൾ 
ഉ�ാകാം.

B. �ൻ�ർ പണ�ിെ� ഫീ�കൾ
 അടിയ�ര ഘ��ിൽ േദശീയ/അ�ാരാ� എടിഎ�കളിൽ നി�് പണം എ��ാൻ 

കാർഡ് ഉടമകൾ�് കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. അ�െന ഉ� പണം 
പിൻവലി��കൾ�് ഒ� ഇടപാട് ഫീസ് ഈടാ��താണ്. അത് അ�� േ��്
 െമ�ിൽ കാർഡ് ഉടമ�് ബി�െച�ക�ം െച�ം. േദശീയ എടിഎം ഇടപാ�കൾ�് 2.5% 
അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) അ�ാരാ� എടിഎം 
ഇടപാ�കൾ�് 2.5% അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) ഇടപാ� 
ഫീസ് ആയി ഈടാ��താണ്. ഇടപാ� ഫീസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�്
 സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ (��് അറിയെ��ി��ത് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്സ് ആൻഡ് േപയ്െമന് റ് സർവീസസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്) 
വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയമാണ്. �ൻ�റായി എ��� എ�ാ 
പണമിടപാ�കൾ�ം പണം പിൻവലി� തീയതി �തൽ അവ �ർ�മായി തിരി�ട�� 
തീയതി വേര�ം റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് ചാർ�ി� ത�ല�മായ ധനകാര� ചാർജ്
  (ചാർ�ക�െട െഷഡ�ൾ പരിേശാധി�ക) ഉ�ായിരി��താണ്.  

C. ക�ാഷ് േപയ് െമ�് ഫീ�കൾ
 കാർഡ് ഉടമകൾ�് തിരെ��� േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (എസ് ബി ഐ) 

ശാഖകളിൽ േപ-ഇൻ �ി�ിൽ അവ�െട  െ�ഡി�് കാർഡ് ന��ം �ക�ം 
േരഖെ���ി അത് �ാ�് കൗ�റിൽ നിേ�പി�െകാ�് അവ�െട എസ് ബിഐ 
െ�ഡി�് കാർഡ് �ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ഒ� തൽ�ണ േപയ് െമ�് അക്
 േനാളജ് െമ�് രസീത് കാർഡ് ഉടമ�് നൽ�ം. ഈ സൗകര�ം േസവന നിര�ായ ₹250 
+ ബാധകമായ നി�തികൾ�് ലഭ�മാണ്. െകവിബി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
ക�ർ ൈവശ� ബാ�ിെ� (െകവിബി) തിരെ��� ശാഖകളി�ം െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ക�ർ ൈവശ� ബാ�് (െകവിബി) ശാഖകളിൽ നട�� 
പണമിടപാ�കൾ�് നിര�കെളാ�ം ബാധകമ�.

D. ചാർ�കൾ
i. കാർഡ് ഉടമകൾ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നൽ�� നിർ�ി� 

േസവന�ൾ�ായി അെ��ിൽ തെ� കാർഡ് അ�ൗ�മായി ബ�െ��് കാർഡ് 
ഉടമ വ��� വീ�കൾ�ായി കാർഡ് ഉടമകൾ കാലാകാല�ളിൽ 
ബാധകമാേയ�ാ�� ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം നൽേക�താണ് 

ii കാർഡ് ഉടമകെള അറിയി�െകാ�്, കാലാകാല�ളിൽ ഏെത�ി�ം ചാർ�കേളാ 
ഫീ�കേളാ മാ��തിേനാ അെ��ിൽ ഉചിതെമ�് േതാ�� ഏെത�ി�ം �തിയ 

ചാർ�കേളാ ഫീ�കേളാ അവതരി�ി��തിേനാ ഉ�അവകാശം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിലനിർ��.

E. പലിശ രഹിത േ�സ് കാലാവധി
 വ�ാപാരി സമർ�ി�� െ�യി�കൾ�് വിേധയമായി പലിശരഹിത െ�ഡി�് 

കാലയളവ് 20 �തൽ 50 ദിവസം വെരയാകാം. എ�ി��ാ�ം, കഴി� മാസെ� 
ബാലൻസ് �ർ�മായി �ിയർ െച�ി�ിെ��ിൽ, അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ ഏെത�ി�ം 
എടിഎ�ിൽ നി�് പണം എ��ി�െ��ിൽ ഇത് ബാധകമ�.

F.  ധനകാര� ചാർ�കൾ 
 കാർഡ് ഉടമ തെ� ബാലൻസ് �ർ�മായി അടേ��തിെ��് തീ�മാനി�ാൽ, 

ഇടപാ� തീയതി �തൽ വീ�ാ� ഇഎംഐ തവണക�ൾെ�െട എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, 
കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ പണ�ി�ം അവ തിരി�ട��� വെര മാസാ� 
പലിശ നിര�ിൽ ധനകാര� ചാർ�കൾ അടേ��ിവ�ം. 

  േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടയ് േ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ് െമ�ം േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ് െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

  ധനകാര� ചാർ�ക�െട നിലവിെല നിര�് ഇടപാ� തീയതി �തൽ �തിമാസം 3.50% 
[�തിവർഷം 42%] വെരയാണ്, ഇത് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് 
ലിമി�ഡ് (എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ) െ� വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ി� 
വിേധയ�മാണ്. ധനകാര� ചാർ�കൾ, അടയ് േ��താെണ�ിൽ, ബാധകമായ 
നി�തികൾ�് വിേധയമാണ്, കാർഡിെല �ടി�ിക �ർ�മായി അട���വെര 
കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് അത് െഡബി�് െച�െ��ം. കാർഡ് ഉടമ 
ബാലൻസ് േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ാതിരി�ാൻ 
തീ�മാനി�ാൽ എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, �െട കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ 
പണ�ി�ം അടയ് േ�� ധനകാര� ചാർ�ിെ� �റ� �ക ബാധകമായ 
നി�തികൾ �ടാെത 25 �പയായിരി�ം.

a.  �ൻ�ർ പണ�ിേ��� ധനകാര� ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തൽ പണമട�ൽ 
�ർ�മായി െച���വെര ബാധകമാണ്.

 ഉദാഹരണം 1 - കാർഡ് േ��് െമ�്  തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 15-ന് 
 2019 �ൺ 16 �ം 2019 �ൈല 15 �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാട്
1.  5000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ - 2019 �ൺ 20 ന്
2.  7000 �പ�െട പണം പിൻവലി�ൽ - 2019 �ൈല 10 ന്
 2019 �ൺ 15 െല േ��് െമ�ിൽ നി�് ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� ക��ക, 

എ�ിൽ ഇടപാ�ക�െട 12,000 �പ�ം 7,000 �പ ക�ാഷ് പിൻവലി�ലിന് ബാധകമായ 
നിര�ി�� 5 ദിവസെ� ധനകാര� ചാർ�ക�ം കാണി�� �ൈല 15 െല േ��്
 െമ�് കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ആഗ�് 5 അഥവാ േ��് െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക അടയ് േ����്. നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക�� ഏെതാ� േപയ് െമന് �ം, ആദ�ം നി��െട �ടി�ിക�� മിനിമം �ക 
{െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീ�ം ചാർ�ക�ം + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}, പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) എ� �മ�ിലായിരി�ം �ിയർ െച�ക എ�ത് ദയവായി ��ി�ക.  
പലിശ രഹിത �ടി�ിക ചി�റ ബാലൻസിന് െറ േകസിൽ ഒഴിെക, ഇതിൽ ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തലാണ് ഈടാ�ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ��െ� 
േ��് െമ�് തീയതി�തൽ ഈടാ�ം.

 േ��് െമ�് �ടി�ികയിൽ ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��് െമ�ിൽ 
നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം വരാതിരി�ക�ം േ��് െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് 
�ടി�ിക േപയ് െമന് റിന് െറ അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം 
െച�ാൽ, ഇ�രം ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്  2019 
 ജ�വരി 3 �ം 2019 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
1.  2019 ജ�വരി 5 ന് 10,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2.  2019 ജ�വരി 15 ന് 30,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ��കൾ
 2019 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 40,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. േ��്െമ�് �ടി�ികയിൽ 
ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��്െമ�ിൽ നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം 
വരാതിരി�ക�ം േ��്െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് �ടി�ിക േപയ്െമന് റിന് െറ 
അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം െച�ാൽ, ഇ�രം 
ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 എ�ാ മാസ�ം മിനിമം േപയ് െമ�് മാ�ം നട�ിയാൽ തിരി�ട� വർഷ�േളാളം 
നീ�നിൽ�ം, തത്ഫലമായി നി��െട �ടി�ിക ബാലൻസിന്  പലിശ 
അട�െകാ�ിരി�ക�ം െചേ��ിവ�ം.  ഉദാഹരണ�ിന്, 5,000 �പ�െട 
ഇടപാടിന് മിനിമം മാസാ� �ടി�ിക �ക (ഓേരാ മാസ�ം 200 �പ മിനിമം 
�കയായി�്) അട�ാൽ, െമാ�ം �ടി�ിക ��വനായി അട�തീരാൻ 44 മാസം വെര 
എ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 2-ന്
 2019 മാർ�് 3 �ം 2019 ഏ�ിൽ 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  2019 മാർ�് 5 ന് 500 �പ�െട വാർഷിക ഫീസ്
(2)  2019 മാർ�് 5 ന് 90 �പ�െട ബാധകമായ നി�തികൾ
(3)  2019 മാർ�് 15 ന് 6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2019 മാർ�് 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��് 

ക��ക, 6,590 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ഏ�ിൽ 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ഏ�ിൽ 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ മിനിമം അടയ് േ�� �ക 415 �പ, (െമാ�ം �ടി�ിക�െട 5%) + 
ബാധകമായ നി�തിക�ം 2019 ഏ�ിൽ 22 ന് അട��െവ�് ക��ക, െതാ��� 
ദശാംശ�ിേല�് കണ�ാ�ം, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. 

 ഫല�ദമായ നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആയി കണ�ാ�ക, ധനകാര� ചാർജ് 
കണ���ൽ ഇനി�റ�� രീതിയിൽ ആയിരി�ം:

 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 �പ
 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 90 �പ�െട ബാധകമായ 

നി�തിയിൽ: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 �പ
 38 ദിവസേ��� (മാർ�് 15 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 6000 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:  
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 �പ
 11 ദിവസേ��� (ഏ�ിൽ 22 �തൽ െമയ് 2 വെര) 6,175 �പ�െട ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 �പ
 ചാർ� െച� െമാ�ം പലിശ: 373.10 �പ
 2019 ഏ�ിൽ 3 �തൽ 2019 െമയ് 2 വെര കാർഡ് ഉടമ ഒ� ഇടപാ�ം നട��ിെ��് 

ക��ക, �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം 
ചാർ�ക�ം, ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം െമയ് 2 തീയതിയിെല േ��്
 െമ�ിൽ െമാ�ം �ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം. 

 േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടേ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടേ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ്െമന് �ം േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ്െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

 ഉദാഹരണം 4: കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2018 ഡിസംബർ 3-�ം 2019 ജ�വരി 2-�ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  2018 ഡിസംബർ 15 ന് 500 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2)  2018 ഡിസംബർ 20 ന് 600 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2018 ഡിസംബർ 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇ� എ� 

ക��ക, 1100 �പയെട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ജ�വരി 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം, െമാ�ം അടയ് േ�� �ക 1100 �പ. കാർഡ് ഉടമ 2019 ജ�വരി 22 
അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക 
�തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. 

 2019 ജ�വരി 22 ന് കാർഡ് ഉടമ 500 �പ�െട ഭാഗിക േപയ് െമ�് മാ�േമ 
നട��� എ� ക��ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. ഫല�ദമായ 
നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആെണ�് കണ�ാ�ി ധനകാര� ചാർജ് കണ���ൽ 
ഇ�റ�� �കാരമായിരി�ം 

 38 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 15 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 �പ
 33 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 20 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 �പ
 12 ദിവസേ��� (ജ�വരി 22 �തൽ െഫ�വരി 2 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ=52.93 �പ
 2019 െഫ�വരി 3-�ം 2019 മാർ�് 2- �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  652.93 �പ�െട ആരംഭ ബാലൻസ്-2019 െഫ�വരി 3-ന്
2)  1000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ-2019 െഫ�വരി 5-ന്
3)  3000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ- 2019 െഫ�വരി 15-ന് 
 2019 െഫ�വരി 2 െല േ��്െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് 652.93 �പ 

ആെണ�് ക��ക, കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ 
നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ ��വൻ േപയ് െമ�ം െഫ�വരി 15 ഓെട, അഥവാ േപയ് െമ�് െചേ�� 
അവസാന തീയതി��ിൽ െചയ് െത� ക��ക. 3.50% ഫല�ദമായ നിര�ായി 
കണ�ാ�ി, ധനകാര� ചാർജ് കണ����കൾ ഇനി�റ�� �കാരമായിരി�ം:

 12 ദിവസേ��് (െഫ�വരി 3 �തൽ െഫ�വരി 15 വെര) 652.93 ബാലസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ= 9.02 �പ
 �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം, 

ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം മാർ�് 2 തീയതിയിെല േ��്െമ�ിൽ െമാ�ം 
�ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം.

G. ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർ�കൾ
• േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക �ക�് ചാർ�ി�
• 500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 400 �പ
• 1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 750 �പ
• 10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 950 �പ
• 25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 1,100 �പ
• 50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ
 �ടർ�യായി ര�് ൈസ�ി�കളിൽ, അവസാന തീയതി��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക 

�ക (എംഎഡി) അട�ാതി��ാൽ ഒ� ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി  100 
�പ അധികം ഈടാ�ം.

 എംഎഡി �ിയറാ��ത് വെര ഓേരാ േപയ് െമന് റ് ൈസ�ിളി�ം ഈ ചാർജ് 
ഈടാ��ത് �ട�ം.

 ഉദാഹരണം 1- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി- എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2016 ജ�വരി 3 �ം 2016 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  5,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ- 2016 ജ�വരി 5 ന്
(2)  5,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ - 2016 ജ�വരി 15 ന്
 2016 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 10,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 
കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 
 2016 െഫ�വരി 22 നകം കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� മിനിമം �കേയാ അതിൽ 

��തേലാ േപയ് െമ�് െച��ിെ��ിൽ, 750 �പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 
10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� േപയ് െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് േ��്െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2 ന്. 2016 െഫ�വരി 3 
�ം 2016 മാർ�് 2 �ം നട� ഇടപാട്

1.  2000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൾ - 2016 െഫ�വരി 8 ന്
2.  2500 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ 2016 െഫ�വരി 19 ന് 
 2016 െഫ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 4500 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� മാർ�് 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 മാർ�് 22 അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 2016 മാർ�് 22 നകം കാർഡ് ഉടമ ഒ� േപയ്െമന് �ം നട�ിയി�ിെ��ിൽ, 750 
�പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� 
േപയ്െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് െസപ് �ംബർ 3-�ം ഒക് േടാബർ 2-�ം ഇടയിൽ
(1)  9400 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - െസപ്�ംബർ 5-ന്
 െസപ് �ംബർ 2-െല േ��് െമന് റിൽ നി�് �ൻകാല ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��ിൽ, 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� ഒക് േടാബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 9400 �പ െമാ�ം 
�ടി�ികയായി കാണി�ം. കാർഡ് ഉടമ ഈ �ടി�ിക�ായി ഒേ�ാബർ 22-ഓെട, 
അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം 
അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. 
കാർഡ് ഉടമ 9400 �പ�െട �ടി�ിക ഒക് േടാബർ 22-േനാ അതിന് �േ�ാ ��വനാ�ം 
അട��.

 ഇടപാട് നട�ത് ഒക് േടാബർ 3-�ം നവംബർ 2-�ം ഇടയിൽ 
(1)  5000 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 5-ന്
(2)  5000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� നവംബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 10,000 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് ��െ� ൈസ�ിളിൽ നട�ിയ 
ഇടപാടിന് വ�ാപാരിയിൽ നി�� 9400 �പ�െട ഒ� റീഫ�് നവംബർ 10-ന് 
ലഭി��. ഈ റീഫ�് �ക െമാ�ം �ടി�ിക �കയിൽ വകയി��ം. കാർഡ് ഉടമ 
�ടി�ിക�ായി നവംബർ 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. റീഫ�ിൽ നി�് ലഭി�� െ�ഡി�് �ക മിനിമം 
�ടി�ിക �കേയ�ാൾ ��തലായതിനാൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് താമസി�� േപയ്

 െമന് റ് ചാർജ് ഈടാ�ി�.
 ഉദാഹരണം 4- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് ജ�വരി 3-�ം െഫ�വരി 2-�ം ഇട�് 
(1)    4500 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ജ�വരി 5-ന്
(2)   6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ജ�വരി 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� െഫ�വരി 2-െല േ��് െമന് റ് 10,500 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ ൈസ�ിളിൽ ഈടാ�ിയ േപയ് െമന് റ് 
ഡിേസാണർ ഫീസിന് െഫ�വരി 10-ന് 500 �പ�െട ഒ� റീഫ�് ലഭി��. കാർഡ് 
ഉടമ �ടി�ിക�ായി െഫ�വരി 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. എസ് ബി ഐ കാർഡ് �ട�ിെവ� റിേവഴ് സലിൽ 
നി�് ഉളവാ�� െ�ഡി�് �ക, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�. കാർഡ് 
ഉടമ െഫ�വരി 22-േനാ അതി� �േ�ാ മിനിമം �ടി�ിക �കേയാ അതിലധികേമാ 
അട�ിെ��ിൽ, താമസി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി 950 �പ ഈടാ�ം. (10,000 
�പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര 950 �പ). 

H. ഓവർ ലിമി�് ഫീ�കൾ
 ഒ� േസവനസ��താ �ചനയായി, ഇേ�ണൽ േപാളിസി, ഇടപാ�മായി ബ�െ�� 

േയാഗ�ത, ഉപേഭാ� െ�ാൈഫൽ, ഉപേഭാ� സ�തം എ�ിവ�് വിേധയമായി, 
ഓവർലിമി�് ഇടപാ�കൾ�്  എസ്ബിഐ കാർഡ് അംഗീകാരം നൽകിേയ�ാം. 
�ടി�ിക�� �ക െ�ഡി�് പരിധി കവി��െവ�ിൽ, െ�ഡി�് പരിധി കവി�� 
ആദ� ഇടപാട് �ക�െട 2.5% അെ��ിൽ 600 �പ, ഇവയിൽ ഏതാേണാ ഉയർ�ത്, 
അത് ഈടാ��താണ്. എസ്ബിഐ കാർഡ് �മ�� ഏെത�ി�ം ഫീ�കേളാ 
നിര�കേളാ പലിശേയാ കാരണം െ�ഡി�് പരിധി കവി�� സാഹചര��ി�ം ഈ 
ഫീസ് ബാധകമായിരി�ം. ഓേരാ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�ം ഒ� തവണ മാ�േമ 
ഓവർലിമി�് ഫീസ് ഈടാ�. സ��ം െ�ഡി�് കാർഡിൽ ഓവർലിമി�് സൗകര�ം 
ഏർെ���ാൻ  കാർഡ് ഉടമ നൽ�� സ�തം, അേത അ�ൗ�ിന് കീഴി�� 
കാർഡ് ഉടമ�െട ൈകവശ�� എ�ാ െ�ഡി�് കാർ�കളി�ം �സ് �ത സൗകര�ം 
സ�യേമവ  ഏർെ���ം.

I. േപയ് െമ�് നിരസന ഫീ�കൾ
 ഒ� േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസിെ� കാര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് േപയ് െമ�് 

�ക�െട 2% േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസായി ഈടാ�ം, എ�ാൽ മിനിമം ചാർജ് 500 
�പയാണ് 

J. മ�് ചാർ�കൾ:
• കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ ഫീസ്: 100/- �പ - 250/- �പ (Aurum കാർഡിന് 1,500/- �പ) 
• െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്: 100 �പ 
• വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ്: 3.5% (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ 

കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് മാ�ം) 
 വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഇ��ൻ �പയിേല�് മാ��തി� ഉപേയാഗി�� വിനിമയ 

നിര�് തീ�മാനി��ത് വിസ/മാ�ർകാർഡാണ്, സാഹചര�മ�സരി�്, എസ്ബിഐ 
കാർ�മായി ഇടപാട് തീർ�ാ�ിയ തീയതിയിൽ-അത് ഇടപാട് നട�ിയ അേത തീയതി 
ആയിരി�ണെമ�ി�- അവർ നിയ�ി�� വിനിമയ നിര�ിെന 
അടി�ാനമാ�ിയായിരി�ം ഇത്. വിസ/മാ�ർകാർഡ് പ�ി�, ഇ��ൻ �പയാ�ി 
മാ�ിയ �കയിൽ വിേദശ കറൻസി ഇടപാ� ഫീസ് ബാധകമാ�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, 
ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

• ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി പരിവർ�ന മാർ�്അപ് ഫീസ്: 3.50% (എലീ�്¬ & 
ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
മാ�ം) (1,000 �പയിൽ ��തേലാ അതിന് �ല�േമാ ആയ ഇടപാ�കൾ�് മാ�ം) 
അ�ാരാ� �ല�് ഇ��ൻ കറൻസിയിൽ നട�ിയ, അെ��ിൽ ഇ��യിൽ 
�ിതിെച�� എ�ാൽ വിേദശ�് രജി�ർ െച� വ�ാപാരികളിൽ നട�ിയ എ�ാ 
ഇടപാ�ക�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് 
കറൻസി കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

•  റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് 99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

• എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�ക�െട�ം േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് : 199 �പ

K.  ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ:
 ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ ഓഫർ ഉപേഭാ�ാവിെന മ�് ബാ�് െ�ഡി�് കാർ�ക�െട 

�ടി�ിക എസ്ബിഐ െ�ഡി�് കാർഡിേല�് �ാൻസ്ഫർ െച�ാ�ം ഒ�മിേ�ാ 
ഇഎംഐകളാേയാ തിരി�ട�ാ�ം അ�വദി��

2. *പരിധികൾ
 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ആ�രിക െ�ഡി�് മാനദ�ം 

അടി�ാനമാ�ിയാണ്  കാർഡ് ഉടമക�െട െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം 
നി�യി�ി��ത്  (ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം �ാഥമിക അ�ൗ�് ഉടമക�െട 
അേത പരിധി ആയിരി�ം). കാർഡ് െഡലിവറി സമയ�് ഈ പരിധികൾ കാർഡ് 
ഉടമെയ അറിയി��താണ്. െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം ഓേരാ േ��് െമ�ി�ം 
കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി�ം. സ് േ��് െമ�് �റെ��വി�ി� സമയ�് ലഭ�മായ െ�ഡി�് 
പരിധി (അതായത് ഉപേയാഗി�ാൻ ലഭ�മായ െ�ഡി�് പരിധി) േ��് െമ�ിെ� ഭാഗമായി 
നൽ��താണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച���ം ആ�രിക മാനദ��ൾ 
അടി�ാനമാ�ി കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�കേയാ �റ�കേയാ 
െച���മാണ്. െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ണെമ�് ആവശ��� െ�ഡി�് ഉടമകൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിേനാട് എ�തി ആവശ�െ��ക�ം വ�മാനം ��ാവി�� 
സാ��ിക േരഖകൾ നൽേക��മാണ്. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ തെ� 
�ർ�മായ വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�ം നൽകിയ �തിയ േരഖകൾ 
അടി�ാനമാ�ി�ം കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ിേയ�ാം.
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3. *ബി�ിം�ം േ��് െമ�ം
a) ഈ കാലയളവിൽ കാർഡ് സജീവമാെണ�ിൽ, അവസാന േ��് െമ�ി� േശഷം 

കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച� േപയ് െമ�ക�ം കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച� ഇടപാ�ക�ം കാണി�� ഒ� �തിമാസ േ��്
 െമ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമ�് അയ�ം. 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ�കിൽ േരഖകളി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് 
കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഇടപാ�ക�െട ഒ� േ��് െമ�് അയ�കേയാ �ൻ��ി 
നി�യി� തീയതിയിൽ േരഖയി�� ഇെമയിൽ ഐഡിയിേല�് ഇെമയിൽ വഴി സ് േ��്
 െമ�് അയ�കേയാ െച�ം.  

b) െ�ഡി�് കാർഡ് സ് കാർഡ് ഉടമ�് ഒ� റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് സൗകര�ം നൽ��. 
സ് േ��് െമ�ിൽ �ി� െച� അടയ് േ�� മിനിമം �ക മാ�ം അട�ാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
തിരെ���ാം. േ��് െമ�ിൽ തെ� �ി� െച�ി�� അടയ് േ�� തീയതി�കം 
ഇ�രം േപയ് െമ�് നടേ���മാണ്. ബാലൻ�ടി�ിക �ടർ�� 

 േ��്െമന് �കളിേല�് �േ�ാ� െകാ�േപാകാ��താണ്. െമാ�ം അടയ് േ�� 
�കേയാ അടയ് േ�� മിനിമം �ക�്  �കളി�� �ക�െട എ� ഭാഗേമാ അട�ാൻ 
കാർഡ് ഉടമ�് തിരെ���ാ���മാണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധിയിൽ 
കവി� �ടി�ികേയാെടാ�ം, ��െ� േ��് െമ�കളിൽ അട�ാ� മിനിമം �ക 
കാർഡ് ഉടമ�െട നിലവിെല അടയ് േ�� മിനിമം �കയിേല�് േചർ�ം.

 െമാ�ം അടയ് േ�� �ക�െട 5 ശതമാനേമാ 200 �പേയാ ആയിരി�ം (ഏതാേണാ 
വ�ത്) അടയ് േ�� മിനിമം �ക, �ടാെത ബാധകമായ നി�തിക�ം ഇഎംഐ�ം 
(ഇഎംഐ ഉ� ഉൽ����െട കാര��ിൽ മാ�ം). ക�ാഷ് പരിധിേയാ െ�ഡി�് 
പരിധിേയാ അധികമായാൽ ഓവർ ലിമി�് (ഒവിഎൽ) �ക എംഎഡി (അടയ് േ�� 
മിനിമം �ക) യിൽ ഉൾെ����താണ്. പഴയ േ��് െമ�കളിെല ഏെത�ി�ം 
അട�ാ� മിനിമം �ക ഉെ��ിൽ അ�ം അടയ് േ�� മിനിമം �കയിൽ 
ഉൾെ����താണ്. 

c) കാർഡ് �ടി�ികയിേല�് നട�ിയ േപയ് െമ�കൾ ലഭി�തായി �ടർ�� േ��്
 െമ�കളിൽ കാണി��താണ്. ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് സംബ�ിേ�ാ 
നി�തിക�മായി ബ�െ��� മേ�െത�ി�ം കാര�ം സംബ�ിേ�ാ ഉ� എ� 
തർ��ം േ��് െമ�് �റെ��വി�� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ൾ�കം െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇഷ� െച�വെര അറിയി�ിരിേ��താണ്

d) കാർഡ് ഉടമ�െട കാർഡ് �ടി�ിക�് ലഭി�� േപയ് െമന് �കൾ വകയി���ത്, 
�ടി�ിക�� മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 
ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് 

അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ 
ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് 
എ� �മ�ിലാണ്. 

 ആവശ�മായ ജിഎസ്ടി കം�യിൻ�കൾ എ��ാൻ െ�ഡി�് ഇഷ� െച�വെര 
�ാ�മാ��തിന് �ത��ം കാേലാചിത�മായ വിവര�ൾ നൽകാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
ഉ�രവാദി���്, ഇത് െ�ഡി�് കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ നിർമി� സൈ�ക�െട 
ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് എ��ാൻ കാർഡ് ഉടമെയ �ാ�മാ�ം. കാർഡ് ഉടമ 
നൽ�� െത�ായ വിവരം �ലം അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ�െട ഭാഗ� നി�� 
ഏെത�ി�ം ���ികേളാ വീ�കേളാ �ലം കാർഡ് ഉടമ�് ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് 
ന�മാ�കേയാ അെ��ിൽ ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് ലഭി��തിന് കാലതാമസം 
വരികേയാ െച�ാൽ കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ ഉ�രവാദിയായിരി�ി�.

e) താെഴ െകാ�� ഏത് രീതിയി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ിേല�� േപയ് െമ�കൾ 
ആകാ��താണ്:

 www.sbicard.com േല�് േലാഗിൻ െച�ക�ം െന�് ബാ�ിങ് അെ��ിൽ നി��െട 
എസ്ബിഐ എടിഎം കം െഡബി�് കാർഡ് �േഖന േപയ്െമ�് നട�ാൻ േപയ് െന�് 
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി��തി�െട.

 േ��് െമ�ിെ� പിറകിൽ നൽകിയിരി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് െചേ�ാ 
�ാഫ്േ�ാ അയ��ത് വഴി.  

 നി��െട നഗര�ി��േതാ േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട ഏെത�ി�ം നി�� 
�ാ�ി��േതാ ആയ എസ്ബിഐ കാർഡ് േ�ാ�് േബാക് സിൽ െചേ�ാ �ാഫ്േ�ാ 
ഇ��ത് വഴി.

 െച�്/�ാഫ്�് "എസ്ബിഐ കാർഡ്  ന�ർ xxxxxxxxxxxxxxxx" േല�് 
അട�ാനാ��തായിരി�ണം.

 എൻഎസിഎ�് (NACH): ചില തിരെ��� നഗര�ളിൽ നാഷണൽ ഓേ�ാമാ�ഡ് 
�ിയറിംഗ് ഹൗസ് (എൻഎസിഎ�്) വഴി േപയ് െമ�കൾ നട�ാ��താണ്.

f) ബിൽ �ടി�ിക�െട േപയ്െമ�കൾ നട��തിന് വിവിധ രീതികൾ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  വാ�ാനം െച��. അവ �തിമാസ േ��് െമ�ിെ� പിൻഭാഗ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  െവബ് ൈസ�ി�ം വിവരി�ി��്.

 കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് ൈക��� ഏത് �ൻ�ർ �ക�ം ഭാവിയിെല 
െചലവഴി��കളിേല�� �ൻ�ർ �കയായി കണ�ാ��താണ്. അത് ഏെത�ി�ം 
ചാർ�കൾ/ഫീ�കൾ�ായി വകയി���ത�.

g) ബി�ിംഗ് തർ��ൾ: ഇടപാ� തീയതി�െട 25 ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമ 
െപാ��േ��കൾ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി�ക�ം അത് ശരിയാണ് 

j)  ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം റിേവഴ് സ് െച��ത് ഉൾെ�െട��, SBI കാർഡ് ആരംഭി�� 
റിേവഴ് സ�കൾ, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�, അത് ഇേ�ാഴെ� 
ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�� െ�ഡി�ായി പരിഗണി�ം.

 �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� തീയതികള�ില്  �ാബല��ിലായ റീഫ�് 
െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് ഉളവാ�� ഏെതാ� 
െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് നടേ�� തീയതി�് 
��് െ�ഡി�് െച�കയാെണ�ിൽ, ആ �ക േപയ് െമന് റായി പരിഗണി�ം.

 നിലവിെല ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� ഇടപാ�ക�െട �ാബല��ി�� 
തീയതിയി�� റീഫ�് െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് 
ഉളവാ�� ഏെതാ� െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് 
നടേ�� തീയതി�് ��ാണ് െ�ഡി�് െചയ് തെത�ിൽ േപാ�ം ആ �ക േപയ് െമന്
 റായി പരിഗണി�ി�.

k) എസ്എംഎ & എൻപിഎ
•  �േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ'): 
 െറ�േല�റി ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിെ� ഭാഗമായി, ഒ� ഉപ-അസ�് വിഭാഗം 

��ി�് അ�ൗ�ിെല �ാരംഭ സ�ർ�ം തിരി�റിേയ� ആവശ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡിന് ഉ�്, താെഴ�� പ�ികയിൽ നൽകിയിരി��ത് �കാരം ��് 
ഉപവിഭാഗ�ൾെ�ാ�ം '�േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ') ആണ് ഈ 
ഉപ-അസ�് വിഭാഗം. െ�ഡി�് കാർ�കൾ "റിേവാൾവിംഗ് സൗകര��ൾ ഒഴിെക�� 
വായ്പകൾ" ആയി കണ�ാ��.

   

െഡബി�് െച� പണം നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ SBI കാർഡ് തിരി�് 
നൽ��ിെ��ിൽ ബാധകമായ േക�കളിൽ, പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ സംബ�ി�് 
കാർഡ് െന�് വർ�കളിൽ നി�് ലഭി�� അ�രം �ിരീകരണ�ിന്
 െറ/വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ, േമൽ�റ� സർ�ലറിെല വ�വ�കൾ 
�കാരം ഉപേഭാ�ാവിന് ന�പരിഹാരം നൽ��തായിരി�ം.

4. *  തിരി�ടവിൽ വ��� വീ�
 തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയാൽ, കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഏ� �ടി�ിക�ം 

തീർ�ാ��തിന് േവ�ി തപാൽ, ഫാക് സ്, െടലേഫാൺ, ഇെമയിൽ, എസ്എംഎസ്, 
�ടാെത/അെ��ിൽ ഓർ�െ���ാ�ം �ടർനടപടികെള��ാ�ം �ടി�ിക 
പിരിെ���ാ�ം ��ാം ക�ിെയ നിേയാഗി�ക എ�ീ മാർ��ളി�െട കാർഡ് 
ഉടമ�് കാലാകാല�ളിൽ �ടി�ിക അട�വാൻ ഓർ�െ����കൾ 
അയ��താണ്. അ�െന നിേയാഗി�െ��� ഏെതാ� ��ാം ക�ി�ം കടംപിരിവ് 
സംബ�ി� എ�ാ െപ�മാ�����ം �ർ�മായി പാലി�ിരിേ��താണ്.

 ആർബിഐ യിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് രജിസ് േ�ഷൻ കര�മാ�ിയി���ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ� അംഗമായിരി�ക�ം െച�� ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� വീ� �ാ�സ് 
റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��്, കാർഡ് ഉടമ�് ഞ�ൾ േനാ�ീസ് നൽ��താണ്. ഒ� 
കാർഡ് ഉടമ തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയതായി റിേ�ാർ�് െച�െ��തിന് േശഷം തെ� 
�ടി�ികകൾ തീർ�കയാെണ�ിൽ, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നിയിൽ നി�ം �ടി�ിക�ാരൻ �ാ�സ് പിൻവലി��താണ് 
എ� കാര��ം ��ി�ക. ഇ�രം മാ��ൾ ഉപേഭാ�ാവിെ� െ�ഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ 
�തിഫലി�ാൻ 45-60 ദിവസ�ൾ എ�േ��ം.

 െ�ഡി�് കാർഡ് സൗകര��െള നിയ�ി�� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം 
സ�ിെമ�റി/ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം ബാധകമായിരി�ം. 

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, കാർഡ് ഉടമ�െട ഡാ� ഓേരാ മാസ�ം നിർ�ി� 
േഫാർമാ�ിൽ ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് സമർ�ി��. സമർ�ി�� 
ഡാ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി 30 ദിവസ�ി��ിൽ അവ�െട 
െസർവറിേല�് അപ് േലാഡ്  െച��താണ്.

 കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� െമാ�ം �ടി�ിക, �ാബല��ി���ം എ�ാൽ കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ ഇനി�ം ചാർജ് െച�ാ��മായ ചാർ�കൾ ഉൾെ�െട, �ാഥമിക 
കാർഡ് ഉടമ പാ�രാ�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�ാൽ െപെ��് അടയ്
 േ��താ���ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് �ർ�മായി അടയ് േ���മാണ്, 
അേതാെടാ�ം കാർഡ് അ�ൗ�് ഉടൻതെ� റ�ാ�െ����മാണ്. �ാഥമിക കാർഡ് 

ഉടമ�െട സ��ിൽ നി�ായിരി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ി�� �ടി�ിക തീർ�വാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ എ�ാ െചല�കൾ�ം, ലീഗൽ ഫീ�ം ഈ �ടി�ിക 
തിരി�പിടി�വാൻ വ� െചല�ക�ം അട�ം, ഉപേയാഗിേ��ത്. �ടി�ിക അടവ് 
തീർ�ാകാ�ിടേ�ാളം, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് നിലവി�� നിര�് െവ�് 
ധനകാര� ചാർജ് ഈടാ��ത് �ടരാൻ അവകാശ��ായിരി�ം.

5. കാർഡ് ഉടമ�ത അവസാനി�ി��ം റ�ാ��ം
a) എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് എ�തി അറിയി�ിേ�ാ, എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് 

ൈലനിൽ വിളിേ�ാ, ഒ�ം കാർഡ്(കൾ) േകാേണാ�േകാൺ �റി�് കാർഡ് ഉടമ�് ഏ� 
സമയ�ം കരാർ അവസാനി�ി�ാ��താണ്. ആഡ് ഓൺ കാർ�കൾ ഉൾെ�െട 
എ�ാ കാർ�ക�ം എ�� അേപ� െകാ��് അവസാനി�ി�ാ��താണ്. 
സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ ഒ� കാർഡ് ഉടമ�് െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ് ഉെ��ിൽ, അ�രം െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �ക�െട �ല� �ല�ം 
സ�യേമവ േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, �ടാെത മെ��ാ 
�ടി�ികകൾ�െമാ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്. കാർഡ് 
അ�ൗ�ിേല�� എ�ാ �ടി�ിക�ം അട�കഴി�ാൽ അവസാനി�ി�ൽ 
�ാബല��ിൽ വ�ം. വാർഷിക, േച��തി��, ���ൽ ഫീ�കൾ 
ആ�പാതികാടി�ാന�ിൽ തിരി�് നൽ��ത�.

 ഉദാഹരണം - സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാ�� െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ്: -1000

 സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ, -1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് ബാലൻസ് 
സ�യേമവ 250 �പ�െട േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, അതായത് 
1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �കൾ   X ഓേരാ റിവാർഡ് േപായിന് റി�ം 0.25 �പ 
(ഈ പരിവർ�ന �ല�ം വ�ത�� കാർഡ് വാരിയന് �കൾ�് വ�ത�ാസെ�ടാം). ഈ �ക 
കാർ ഡ് ഉടമാ  അ�ൗ�ിൽ നി�് ഈടാ�ം, �ടാെത മെ��ാ �ടി�ികകൾ �െമാ�ം 
കാർ ഡ്  ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്.

 കാർഡ് ഉടമ�് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�ാൻ ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ 
എ�താ��താണ് - closurerequest@sbicard.com

b)   ബിസിനസ് അെ��ിൽ �ര�ാ കാരണ�ൾ �ടാെത/അെ��ിൽ നിയമനിർവഹണ 
ഏജൻസി �ടാെത/അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം സർ�ാർ അേതാറി�ി�െട അഭ�ർ�ന 
�കാരം �ടാെത/അെ��ിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ി�ം അതിെ� 
ഉപേഭാ�ാവി�ം ബാധകമാ�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം കീഴിൽ 
അനിവാര�മാെണ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ന�ായമാ�ം വിശ�സി��െവ�ിൽ 
കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�ിെ� ഉപേയാഗം ഏ� സമയ�ം �ൻ��ി അറിയി�ാെത 

തെ� എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിയ�ി�കേയാ അവസാനി�ി�കേയാ 
താൽ�ാലികമായി നിർ�കേയാ െച�ാം.

 കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� േപയ് െമ�ിൽ വീ� വ��കേയാ നീ�ിയ െ�ഡി�് പരിധി 
കവി�കേയാ െച�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െ�ഡി�് കാർഡിെല സൗകര�ം 
താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ാനാ�ം. കരാർ അവസാനി�തി� േശഷേമാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ിരി�� സമയേ�ാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗി��ത്.  

c) ഇ�രം ഒ� സാഹചര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ (എെത�ി�ം തിരി�ട� വീ�േ�ാ നിയമം 
അ�ശാസി�� േനാ�ീസിേനാ വിേധയമായി) ഉടൻ തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അ�ൗ�ിെല െമാ�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് അടയ്
 േ����്. എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ�വെര അ�ൗ�ിൽ ചാർ� െച�ാ� �കക�ം 
ഉൾെ�െട ഈ കരാറിന് കീഴിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അടയ് േ�� എ�ാ 
�കക�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഇ�ര�ിൽ അടയ് േ�� എ�ാ �കക�ം കാർഡ് ഉടമ 
അട��� വെര കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�തായി പരിഗണി�ി�.

d) െ�ഡി�് കാർഡ് ഒ� വർഷ�ിേലെറയായി ഉപേയാഗി�ി�ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമെയ 
അറിയി� േശഷം കാർഡ് േ�ാസ് െച��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 30 
ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് മ�പടി ലഭി��ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ 
എ�ാ �ടി�ികക�ം അട�േ�ാൾ കാർഡ് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച��തായിരി�ം.

6.  കാർഡ് ന�ം/േമാഷണം/��പേയാഗം
a) �ാഥമിക െ�ഡി�് കാർേഡാ ഏെത�ി�ം അധിക െ�ഡി�് കാർേഡാ എവിെട 

െവെ��് അറിയാെത വരികേയാ, ന�െ��കേയാ, േമാ�ി�െ��കേയാ 
വി�തമാ�െ��കേയാ യഥാസമയം ലഭി�ാതിരി�കേയാ കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�മതിയി�ാെത െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��െവ�് സംശയി�കേയാ 
െച�ാൽ കാർഡ് ഉടമ എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലനിൽ എ��ം േവഗം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന ബ�െ�ടണം. ഒ� കാർഡ് ന�െ��തായി റിേ�ാർ�് 
െച� േശഷം കാർഡ് ഉടമ അത് കെ��ിയാൽ അത് ഒ� സാഹചര��ി�ം 
ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�. മാ�മ�, കാർഡ് ഉടമ ആ കാർഡ് േകാേണാട് േകാൺ 
പ�തിയായി �റി�ക�ം േവണം.  

· ഐവിആർ വഴിേയാ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ായ www.sbicard.com �േഖനേയാ 
എസ്എംഎസ് േസവന�ി�െടേയാ കാർഡ് ഉടമ�് തൽ�ണം കാർഡ് േ�ാ�് 
െച�ാനാ�ം.

· നി��െട ന�െ��/േമാ�ി�െ�� കാർഡ് എസ്എംഎസ് വഴി േ�ാ�് െച�ാൻ 
നി��െട രജി�ർ െച� െമാൈബൽ ന�റിൽ നി�് 5676791 േല�് BLOCK XXXX 

എ�് എസ്എംഎസ് െച�ക. (XXXX = നി��െട കാർഡ് ന�റിെ� അവസാന 4 
അ��ൾ). നി�ൾ അഭ�ർ�ന നട�ി 5 മി��ി��ിൽ നി�ൾ�് ഒ� 
�ിരീകരണ എസ്എംഎസ് ലഭി��ിെ��ിൽ കാർഡ് േ�ാ�െച�െ��തായി 
പരിഗണി��ത്. നി��െട കാർഡ് െപെ��് േ�ാ� െച��തി�ം ��പേയാഗം 
ഒഴിവാ��തി�ം െഹൽപ് ൈലനിൽ വിളി�ക.

 നഷ് ടെ��ത്/േമാഷണം/അനധി�ത ഇടപാ�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ്
 �് ഈ സമർ�ിത െഹൽ�് ൈലൻ ന�റിൽ ബ�െ�ടാം -18605003000.

 നഷ് ടെ�� കാർഡ് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ് �് ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ 
ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ് – lostcard@sbicard.com

b) കാർഡ് ന�ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��് കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ നട�ിയ ഏെത�ി�ം ഇടപാ�ക�െട കാര��ിൽ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് ബാധ�തേയാ ഉ�രവാദിത�േമാ ഉ�ായിരി��ത�, 
കാർഡ് ഉടമ ഇതിന് പരി�ർ�മാ�ം ബാധ��നായിരി�ം. കാർഡ് ന�േമാ 
േമാഷണേമാ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി��േതാ� �െട കാർഡ് ഉടമ 
െ�ഡി�് കാർഡ്(കൾ) േമാ�ി�െ��ാൽ അത് േപാലീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ക�ം എഫ്
 ഐആർ സമർ�ി�ക�ം േവണം. കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ഒ� അധിക 
കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ആെര�ി�ം കാർേഡാ പിേ�ാ കര�മാ�ി 
��പേയാഗം െച�ാൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. 

c) ഉപേഭാ� പരിര�- അനധി�ത ഇലേ�ാണിക് ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കളിൽ 
ഉപേഭാ�ാ��െട ബാധ�ത പരിമിതിെ���ൽ സംബ�ി� 2017 �ൈല 06-െല 
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��(ആർബിഐ) ഉ�രവ് �കാരം, അനധി�ത െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ�� ഉപേഭാ� പരിര� ഉറ�ാ��തിന് ഒ� നയം 
�പകൽപന െച�ി��്. "ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാര നയം" എ�തിന് കീഴിൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ ഇത് അപ് േഡ�്  െച�ി��്. 
ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� സമീപന�ിെല �താര�ത, ന�ായ��ത എ�ീ തത��െള 
അടി�ാനമാ�ി��താണ് ഈ നയം

d) കാർഡ് ഉടമ വ�നാപരമായി �വർ�ി�ി�െ��ിൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് 
ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. വിേവക�ർ�മായ �� നൽകാെതയാണ് കാർഡ് ഉടമ 
�വർ�ി��െത�ിൽ, സംഭവി� എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ�് 
ബാധ�ത��ാേയ�ം. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ വ��മാ�ിയി�� �ര�ാ 
മാനദ��ൾ പി�ടരാൻ കാർഡ് ഉടമ പരാജയെ��ാൽ ഇത് ബാധകമാേയ�ാം. 

e) കാർഡ് ഉടമേയാേടാ ഏെത�ി�ം അധിക കാർഡ് ഉടമേയാേടാ അേന�ഷി�ാെത തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, ഒ� കാർഡിെ�േയാ പി�ിെ�േയാ ന�ം, േമാഷണം, 

��പേയാഗം എ�ിവെയ �റി�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ �സ�െമ�് ക��� 
ഏെതാ� വിവര�ം േപാലീസിേനാ മ�് �സ� അധികാരികൾേ�ാ നൽകിേയ�ാം.  

f) നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെല െമാൈബൽ ന�ർ ഉൾെ�െട�� 
ബ�െ�ടാ�� വിവര�ളിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ സി��ിെല നി��െട 
�തിയ�ം ����മായ ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ളിൽ �ചി�ി�ിരി�ണം. 
നി��െട െമാൈബൽ ന�ർ അട��� നിലവിെല ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ 
ഞ��െട േരഖകളിൽ അപ് േഡ�് െച�ണെമ�് �പാർശ െച��.

g) ''എസ്ബിഐ കാർഡ്  ചില കാർ�കളിൽ േകാം�ിെമ�റി ന�െ��/േമാ�ി�െ�� 
കാർഡ് ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് 
ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�േഡാ അെ��ിൽ കാലാകാല�ളിൽ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  തീ�മാനി�� ഏെത�ി�ം ഇൻ�റൻസ് ക�നിേയാ ആകാം പറയെ�� 
ഇൻ�റൻസ് നൽ��ത്. ഇ�ാര��ി�� ഏത് െ�യിം തീർ�ാ�ലി�ം 
ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ഉ�രവാദിയായിരി�ം, 
െ�യിം തീർ�ാ�ൽ കാരണമായി ഉയർ� ഒ� തർ��ി�ം എസ്ബിഐ കാർഡ്
 ഉ�രവാദിേയ ആയിരി�ി�. ഇൻ�റൻസ് നിബ�നക�ം വ�വ�ക�മായി 
ബ�െ�� ��തൽ വിവര�ൾ�് െവൽകം കി�ിെല േ�ാഷർ പരിേശാധി�ാേനാ 
www.sbicard.com റഫർ െച�ാേനാ നിർേദശി��.''

(h) ചില െ�ഡി�് കാർ�കളിൽ എസ്ബിഐ കാർഡ് േകാം�ിെമന് ററി എയർ ആ�ിഡന് റ് 
/ വ��ിഗത അപകട ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ��ത ഇൻ�റൻസ് 
ഒ� ��ാം ക�ി ഇൻ�റൻസ് ക�നിയാണ് നൽ��ത്. ഇ�മായി ബ�െ�� ഏത് 
െ�യിം െസ�ിൽെമന് റി��� ഉ�രവാദി���ം ��ത ക�ി�ാണ്. െ�യിം 
െസ�ിൽെമന് റ് �ലം ഉ�ാ�� ഒ� തർ��ൾ�ം എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ഉ�രവാദിയായിരി�ി�. എസ്ബിഐ കാർഡിന്, ഇൻ�റൻസ് ഇഷ� െച�� 
ക�ിെയ �ൻ��ി അറിയി�് നൽകാെത മാ�ാ��താണ്.

 ഇേ�ാ�� ഇൻ�റൻസ് ക�നി: ഒറിെയൻ്റൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ്.
7. െവളിെ���ൽ
 ഇ��ൻ ധനകാര� വ�വ��െട �വർ�ന�മത�ം �ിരത�ം 

െമ�െ����തിനാ�� ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിെ��ം റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് 
ഇ���െട�ം (ആർബിഐ) ഒ� സംരംഭമാണ് െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി. 
ബാ�ക�ം ധനകാര� �ാപന��ം ത�ിൽ വിവര�ൾ ൈകമാ��തിന് 
ഫല�ദമായ ഒ� സംവിധാനം �ദാനം െച�ാ�ം അ�വഴി വിവിധ �ാപന�ളിൽ 
നി�് മിക� െ�ഡി�് വ�വ�കൾ േനടാൻ കാർഡ് ഉടമകെള �ാ�രാ�ാ��� 
റിസർവ് ബാ�ിെ� �മ��െട ഭാഗമായാണിത്.

 ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് (ആർബിഐയിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് 
രജിസ് േ�ഷൻ േനടിയി��ത്) കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��. 

 കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� േരഖക�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 45-60 ദിവസ�ൾ��ിൽ ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻേഫാർേമഷൻ ക�നി�് നൽ�ം.

 ഒ� തർ���ായാൽ കാർഡ് ഉടമെയ �ടി�ിക�ാരനായി റിേ�ാർ�് െച��തി� 
��് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടികളിൽ ഉചിതമായ േഭദഗതികൾ 
വ��ം. എ�ി��ാ�ം ഇ�രം െവളിെ���ൽ/വിവരം �സി�െ���ൽ 
ഇ�െന ഉയർ�വ� തർ��ൾ അേന�ഷി�ാ�ം തീർ�ാ�ാ�ം ലഭി�� 
സമയെ� ആ�യി�ിരി�െമ��ം ��ിേ��താണ്. 

 കാർഡ് അ�ൗ�ക�െട ശരിയായ �വർ�നം, �ിരീകരണം, മ� അഡ്മിനിസ്
 േ��ീവ് േസവന�ൾ എ�ിവ�ായി ധനകാര� �ാപനം, െതാഴി�ടമ, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�മായി കരാറിേലർെ��ിരി�� ��ാം ക�ികൾ 
എ�ിവർ�് േപയ് െമ�ിെല വീ� ഉൾെ�െട�� കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��.

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� അെ��ിൽ അതിെ� ��് ക�നികൾ, സബ്
 സിഡിയറികൾ, അഫിലിേയ�കൾ �ടാെത/അെ��ിൽ അേസാസിേയ�കൾ 
എ�ിവ�െട വിവിധ ഉൽ����ം േസവന��ം വിപണനം െച��തി�ം വാ�ാനം 
െച��തി�മായി എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ഏെത�ി�ം േപര�്, സബ്
 സിഡിയറി, അഫിലിേയ�്  അെ��ിൽ അേസാസിേയ�് എ�ിവ�മാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിേ��ാം.

 എസ്ബിഐ കാർഡിെ� ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്.

�ധാന െറ�േല�റി വിവര�ൾ  
- ഇ��യി�ം വിേദശ�ം ഉപേയാഗി��തിന് കാർഡ് സാ�വാണ്. എ�ി��ാ�ം, 

േന�ാളി�ം ��ാനി�ം വിേദശ കറൻസി ഇടപാ�കൾ നട��തിന് ഇത് 
സാ�ത��ത�.

- ഇ���് �റ�് ഇടപാട് നട��തി�� കാർഡിെ� ഉപേയാഗം ആർബിഐ�െട 
എക് സ് േച�് കൺേ�ാൾ െറ�േലഷൻ�ം േഫാറിൻ എക് സ് േച�് മാേനജ് െമ�് 
ആ�്, 1999-ഉം ഉൾെ�െട�� ബാധകമായ നിയമ�ൾ �്അ��തമായിരി�ണം. 
ഇ�ർെന�്േ�ഡിംഗ് േപാർ��കളി�െട�� വിേദശനാണ� വ�ാപാരം അ�വദനീയമ�.  
എെ��ി�ം ലംഘന�ൾ ഉ�ാ�കേയാ ഇവ പാലി��തിൽ പരാജയെ��കേയാ 

െച�ാൽ, ശി�ാനടപടികൾ�് നി�ൾ വിേധയരാകാം. നി��െട വിേദശ വിനിമയ 
അർഹതെയ സംബ�ി�് നി��െട അംഗീ�ത ഡീല�മായി (എഡി) ബ�െ��ക.

- െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് എെ��ി�ം െ�ഡി�് ബാലൻസ് 
ഉെ��ിൽ, ഈ െ�ഡി�് ബാലൻസ് നി�ൾ�് തിരി� തരാൻ എസ്ബിഐ കാർഡിന്
  അവകാശ��്.

- വിേദശ �ാപന�ളിൽ നിേ�പം നട�കേയാ വിേദശ �ാപന�ൾ 
�ാപി�കേയാ േപാ�� �ലധന അ�ൗ�് ഇടപാ�കൾ�ായി പണമട�ാൻ/േപയ്
 െമ�കൾ നട�ാൻ ദയവായി െ�ഡി�് കാർ�കൾ ഉപേയാഗി��ത്. കാരണം, 
റിസർവ് ബാ�ിെ� മാ�ർ നിർേദശം - വിേദശെ� സം�� 
സംരംഭ�ിെല/�ർ�മാ�ം ഉടമ�തയി�� സബ് സിഡിയറിെല താമസ�ാ�െട 
േനരി�� നിേ�പം എ�തി� കീഴിൽ ഇ�രം ധനനിേ�പ മാർഗം അ�വദനീയമ�.

- ആർബിഐ മാ�ർ സർ�ലർ-താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� 
പലവക പണമട��കൾ സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ അ�സരി�്, േലാ�റി 
ടി��കൾ, ബഹിഷ് �ത/നിേരാധിത മാസികകൾ, �ട�ിയ നിേരാധിത ഇന�ൾ 
വാ��തി�ം �താ��ളിൽ പെ���ൽ, േകാൾ-ബാ�് േസവന�ൾ�് 
പണമട�ൽ േപാെല��വ�ം െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��ത് 
നിേരാധി�ിരി��. കാരണം അ�രം ഇന�ൾ�ായി/�വർ�ന�ൾ�ായി 
വിേദശനാണ�ം പിൻവലി��ത് അ�വദനീയമ�. ��തൽ വിവര�ൾ�ായി 
താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� പലവക പണമട��കൾ 
സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ പരിേശാധി�ക.



 എസ്എംഎ�െട �ാസിഫിേ�ഷൻ സംബ�ി� ഉദാഹരണം:
 ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, �ടാെത ഈ തീയതി�് ��് 'അടേ�� �റ� �ക 
('എംഎഡി') ലഭി�ി�മിെ��ിൽ, അവസാന തീയതി�് േശഷം, അ�ൗ�ിെന എസ്എംഎ – 0 
ആയി പരാമർശി�ം.
പിഡിഡിയിൽ നി�് 30 ദിവസ�ിന�റം അതായത് 2021 ഏ�ിൽ 30-ന് അ�റം 
അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ-1 ആയി ടാഗ് 
െച�െ��ം.
സമാനമായി, പിഡിഡിയിൽ നി�് 60 ദിവസ�ിന�റം, അതായത് 2021 െമയ് 30-ന് 
അ�റം, അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ - 2 
ആയി ടാഗ് െച�െ��ം.

• നി�ിയ ആ�ി ('എൻപിഎ'):
 േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി���േപാെല അടേ�� മിനിമം �ക, േ��് െമ�ിൽ 

�ചി�ി�ിരി�� പിഡിഡിയിൽ നി�് െതാ�റ് (90) ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�മായി 
അട�ിെ��ിൽ, ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് നിഷ് �ിയ അസ�് ('എൻപിഎ') ആയി 
പരിഗണി�ം.
�ടാെത, ഒ� െസ�ിൽെമ�് അെ��ിൽ �നർ�പീകരണ �മീകരണം 
�േയാജനെ���ിയി�� ഏെതാ� അ�ൗ�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം. പലിശ 
�ടി�ിക�ം �ത�ം ��വനായി അടയ് ���വെര ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി 
തരംതിരി�ത് �ട�ം. െസ�ിൽെമ�ം �നർ�പീകരി� അ�ൗ�ക�ം ഒ� 
നവീകരണ�ിന് േയാഗ�മ�. അവസാനമായി, ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് 
എസ്ബിഐ കാർഡിെല എൻപിഎ എ�് ടാഗ് െച� ഒ� െ�ഡി�് കാർെഡ�ി�ം 
ഉെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെ� എ�ാ കാർ�ക�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം.

  ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി തരംതിരി��തി�� ഉദാഹരണം:
  ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി�� �കാര�� അടേ�� 
�റ� �ക പിഡിഡിയിൽ നി�് 90 ദിവസ�ി��ിൽ അതായത് 2021 �ൺ 
29-��ിൽ ഉപേഭാ�ാവ് �ർ�മാ�ം അട�ി�മിെ��ിൽ, വായ്പ നൽ��വർ 
െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി കണ�ാ�ം.

l)  േടൺ എറൗ�് ൈടം (TAT) ഏകീകരി��ം അംഗീ�ത േപയ് െമന് റ് സംവിധാന�ൾ 
�േഖന�� പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ�� ഉപേഭാ� ന�പരിഹാര�ം സംബ�ി� 
2019 െസ�ംബർ 20-െല RBI സർ�ലർ അ�സരി�്, പരാജയെ�� ഇടപാട് കാരണം 

എ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�ിെ��ിൽ േ��് െമ�ിെല 
��വൻ ഉ�ട��ം ശരിയാെണ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇത് അംഗീകരി�താെണ�ം 
കണ�ാ��താണ്. ഇ�രം വിവരം ലഭി�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
താൽ�ാലികമായി ചാർജ് പിൻവലി�ാം. �ടർ�� അേന�ഷണ�ൾ 
�ർ�ിയായതി� േശഷം ഇത് കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിെല ബാധ�തയാെണ�ിൽ 
�ടർ�� േ��് െമ�ിൽ ചാർജ് �നഃ�ാപി�െ��ം. 

h)  ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാരം: േമൽനടപടി�� എ�ാ പരാതിക�ം േനാഡൽ 
ഓഫീസർ, പിഒ ബാഗ് 28 - ജിപിഒ, ന� ഡൽഹി -110001 എ� വിലാസ�ിേലാ 
nodalofficer@sbicard.com എ� ഇെമയിൽ വിലാസ�ിേലാ അയ�ക

i)   ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ: എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 02 02
 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി 

േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക)  
 അെ��ിൽ: 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 എസ്ബിഐ െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡിന്: ഇ��യിൽ എവിെട നി�ം എസ്ബിഐ 

െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡ് െഹൽപ് ൈല�മായി ബ�െ��ക 
 എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 12 12 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ 

നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക) 
ബിഎസ്എൻഎൽ/എംടിഎൻഎൽ-ൽ നി�്: 1800 180 1295 /1860 500 1295

 കറസ് േപാ�ൻസ്: തപാൽ വഴി, ദി മാേനജർ -ക�മർ സർവീസസ്, എസ്ബിഐ 
കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, ഡിഎൽഎഫ് ഇൻഫിനി�ി ടേവർസ്, 
ടവർ സി, 12 ആം നില, േ�ാ�് 2, ബിൽഡിംഗ് 3, ഡിഎൽഎഫ് ൈസബർ സി�ി ���ാം 
- 122002 (ഹരിയാന) ഇ�� www.sbicard.com എ�തിേലേ�ാ പിഓ ബാഗ് 28- ജിപിഒ, 
ന� ഡൽഹി-110001 

 ഇമെയിൽ വഴി customercare@sbicard.com എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക
 െത�ായ വിൽ�ന�ം ശല�െ����മായി ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് ഉടമ�് 

ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താം – salesgrievance@sbicard.com
 കാർഡ് ഉടമ�് ഞ��െട െമാൈബൽ ആ�് / െവബ് ൈസ�് വഴി ഏ� 
 തർ��ം/അനധി�ത ഇടപാ�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴി�ം. അതെ��ിൽ, കാർഡ് 

ഉടമ�് തർ�ം/അനധി�ത ഇടപാട് സംബ�ി�് chargeback@sbicard.com എ� 
സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ്.

 െത�ായ വിൽ�ന�മാേയാ ശല�െ����മാേയാ ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ഈ സമർ�ിത െഹൽൈ��നിൽ ഞ�െള വിളി�ാം: 080-39356050

എസ് ബി ഐ കാർഡ് സ്  - ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം

1. *ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം
A. വാർഷിക ഫീ�ക�ം ���ൽ ഫീ�ക�ം
 എസ് ബി ഐ െ�ഡി�്  കാർഡിൽ (എസ് ബി ഐ കാർഡ്) വാർഷിക ഫീസ്, ���ൽ 

ഫീസ് എ�ിവ ബാധകമാണ്. വാർഷിക ഫീസ് 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം 
ബാധകമായ നി�തിക�ം ഉൾെ��� ഒ��വണെ� ചാർജാണ്. ���ൽ ഫീസ് 
എ�ാ വർഷ�ം ഈടാ��. 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം ബാധകമായ 
നി�തിക�മാണ് അതിൽ ഉൾെ��ിരി��ത്. ഈ ഫീ�കൾ ഓേരാ കാർഡ് ഉടമ�ം 
ഓേരാ വിധം കാർഡി�ം വ�ത��മായി�േ��ാം. ഇവ െ�ഡി�്  കാർഡിനായി 
അേപ�ി�� സമയ�് കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി��ത് അ�സരി�ായിരി�ം. 
ബാധകമായ� �കാര�� ഈ നിര�കൾ കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് 
േനരി�് ഈടാ�ം, ഈടാ�� മാസെ� കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ അത് ബി�ി�ക�ം 
െച�ം. �ാഥമിക കാർഡ് ഉടമ�് നൽകിയ അധിക കാർ�കൾ�് െവേ�െറ ഫീ�കൾ 
ഉ�ാകാം.

B. �ൻ�ർ പണ�ിെ� ഫീ�കൾ
 അടിയ�ര ഘ��ിൽ േദശീയ/അ�ാരാ� എടിഎ�കളിൽ നി�് പണം എ��ാൻ 

കാർഡ് ഉടമകൾ�് കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. അ�െന ഉ� പണം 
പിൻവലി��കൾ�് ഒ� ഇടപാട് ഫീസ് ഈടാ��താണ്. അത് അ�� േ��്
 െമ�ിൽ കാർഡ് ഉടമ�് ബി�െച�ക�ം െച�ം. േദശീയ എടിഎം ഇടപാ�കൾ�് 2.5% 
അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) അ�ാരാ� എടിഎം 
ഇടപാ�കൾ�് 2.5% അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) ഇടപാ� 
ഫീസ് ആയി ഈടാ��താണ്. ഇടപാ� ഫീസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�്
 സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ (��് അറിയെ��ി��ത് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്സ് ആൻഡ് േപയ്െമന് റ് സർവീസസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്) 
വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയമാണ്. �ൻ�റായി എ��� എ�ാ 
പണമിടപാ�കൾ�ം പണം പിൻവലി� തീയതി �തൽ അവ �ർ�മായി തിരി�ട�� 
തീയതി വേര�ം റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് ചാർ�ി� ത�ല�മായ ധനകാര� ചാർജ്
  (ചാർ�ക�െട െഷഡ�ൾ പരിേശാധി�ക) ഉ�ായിരി��താണ്.  

C. ക�ാഷ് േപയ് െമ�് ഫീ�കൾ
 കാർഡ് ഉടമകൾ�് തിരെ��� േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (എസ് ബി ഐ) 

ശാഖകളിൽ േപ-ഇൻ �ി�ിൽ അവ�െട  െ�ഡി�് കാർഡ് ന��ം �ക�ം 
േരഖെ���ി അത് �ാ�് കൗ�റിൽ നിേ�പി�െകാ�് അവ�െട എസ് ബിഐ 
െ�ഡി�് കാർഡ് �ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ഒ� തൽ�ണ േപയ് െമ�് അക്
 േനാളജ് െമ�് രസീത് കാർഡ് ഉടമ�് നൽ�ം. ഈ സൗകര�ം േസവന നിര�ായ ₹250 
+ ബാധകമായ നി�തികൾ�് ലഭ�മാണ്. െകവിബി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
ക�ർ ൈവശ� ബാ�ിെ� (െകവിബി) തിരെ��� ശാഖകളി�ം െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ക�ർ ൈവശ� ബാ�് (െകവിബി) ശാഖകളിൽ നട�� 
പണമിടപാ�കൾ�് നിര�കെളാ�ം ബാധകമ�.

D. ചാർ�കൾ
i. കാർഡ് ഉടമകൾ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നൽ�� നിർ�ി� 

േസവന�ൾ�ായി അെ��ിൽ തെ� കാർഡ് അ�ൗ�മായി ബ�െ��് കാർഡ് 
ഉടമ വ��� വീ�കൾ�ായി കാർഡ് ഉടമകൾ കാലാകാല�ളിൽ 
ബാധകമാേയ�ാ�� ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം നൽേക�താണ് 

ii കാർഡ് ഉടമകെള അറിയി�െകാ�്, കാലാകാല�ളിൽ ഏെത�ി�ം ചാർ�കേളാ 
ഫീ�കേളാ മാ��തിേനാ അെ��ിൽ ഉചിതെമ�് േതാ�� ഏെത�ി�ം �തിയ 

ചാർ�കേളാ ഫീ�കേളാ അവതരി�ി��തിേനാ ഉ�അവകാശം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിലനിർ��.

E. പലിശ രഹിത േ�സ് കാലാവധി
 വ�ാപാരി സമർ�ി�� െ�യി�കൾ�് വിേധയമായി പലിശരഹിത െ�ഡി�് 

കാലയളവ് 20 �തൽ 50 ദിവസം വെരയാകാം. എ�ി��ാ�ം, കഴി� മാസെ� 
ബാലൻസ് �ർ�മായി �ിയർ െച�ി�ിെ��ിൽ, അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ ഏെത�ി�ം 
എടിഎ�ിൽ നി�് പണം എ��ി�െ��ിൽ ഇത് ബാധകമ�.

F.  ധനകാര� ചാർ�കൾ 
 കാർഡ് ഉടമ തെ� ബാലൻസ് �ർ�മായി അടേ��തിെ��് തീ�മാനി�ാൽ, 

ഇടപാ� തീയതി �തൽ വീ�ാ� ഇഎംഐ തവണക�ൾെ�െട എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, 
കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ പണ�ി�ം അവ തിരി�ട��� വെര മാസാ� 
പലിശ നിര�ിൽ ധനകാര� ചാർ�കൾ അടേ��ിവ�ം. 

  േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടയ് േ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ് െമ�ം േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ് െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

  ധനകാര� ചാർ�ക�െട നിലവിെല നിര�് ഇടപാ� തീയതി �തൽ �തിമാസം 3.50% 
[�തിവർഷം 42%] വെരയാണ്, ഇത് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് 
ലിമി�ഡ് (എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ) െ� വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ി� 
വിേധയ�മാണ്. ധനകാര� ചാർ�കൾ, അടയ് േ��താെണ�ിൽ, ബാധകമായ 
നി�തികൾ�് വിേധയമാണ്, കാർഡിെല �ടി�ിക �ർ�മായി അട���വെര 
കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് അത് െഡബി�് െച�െ��ം. കാർഡ് ഉടമ 
ബാലൻസ് േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ാതിരി�ാൻ 
തീ�മാനി�ാൽ എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, �െട കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ 
പണ�ി�ം അടയ് േ�� ധനകാര� ചാർ�ിെ� �റ� �ക ബാധകമായ 
നി�തികൾ �ടാെത 25 �പയായിരി�ം.

a.  �ൻ�ർ പണ�ിേ��� ധനകാര� ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തൽ പണമട�ൽ 
�ർ�മായി െച���വെര ബാധകമാണ്.

 ഉദാഹരണം 1 - കാർഡ് േ��് െമ�്  തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 15-ന് 
 2019 �ൺ 16 �ം 2019 �ൈല 15 �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാട്
1.  5000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ - 2019 �ൺ 20 ന്
2.  7000 �പ�െട പണം പിൻവലി�ൽ - 2019 �ൈല 10 ന്
 2019 �ൺ 15 െല േ��് െമ�ിൽ നി�് ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� ക��ക, 

എ�ിൽ ഇടപാ�ക�െട 12,000 �പ�ം 7,000 �പ ക�ാഷ് പിൻവലി�ലിന് ബാധകമായ 
നിര�ി�� 5 ദിവസെ� ധനകാര� ചാർ�ക�ം കാണി�� �ൈല 15 െല േ��്
 െമ�് കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ആഗ�് 5 അഥവാ േ��് െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക അടയ് േ����്. നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക�� ഏെതാ� േപയ് െമന് �ം, ആദ�ം നി��െട �ടി�ിക�� മിനിമം �ക 
{െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീ�ം ചാർ�ക�ം + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}, പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) എ� �മ�ിലായിരി�ം �ിയർ െച�ക എ�ത് ദയവായി ��ി�ക.  
പലിശ രഹിത �ടി�ിക ചി�റ ബാലൻസിന് െറ േകസിൽ ഒഴിെക, ഇതിൽ ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തലാണ് ഈടാ�ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ��െ� 
േ��് െമ�് തീയതി�തൽ ഈടാ�ം.

 േ��് െമ�് �ടി�ികയിൽ ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��് െമ�ിൽ 
നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം വരാതിരി�ക�ം േ��് െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് 
�ടി�ിക േപയ് െമന് റിന് െറ അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം 
െച�ാൽ, ഇ�രം ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്  2019 
 ജ�വരി 3 �ം 2019 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
1.  2019 ജ�വരി 5 ന് 10,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2.  2019 ജ�വരി 15 ന് 30,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ��കൾ
 2019 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 40,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. േ��്െമ�് �ടി�ികയിൽ 
ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��്െമ�ിൽ നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം 
വരാതിരി�ക�ം േ��്െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് �ടി�ിക േപയ്െമന് റിന് െറ 
അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം െച�ാൽ, ഇ�രം 
ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 എ�ാ മാസ�ം മിനിമം േപയ് െമ�് മാ�ം നട�ിയാൽ തിരി�ട� വർഷ�േളാളം 
നീ�നിൽ�ം, തത്ഫലമായി നി��െട �ടി�ിക ബാലൻസിന്  പലിശ 
അട�െകാ�ിരി�ക�ം െചേ��ിവ�ം.  ഉദാഹരണ�ിന്, 5,000 �പ�െട 
ഇടപാടിന് മിനിമം മാസാ� �ടി�ിക �ക (ഓേരാ മാസ�ം 200 �പ മിനിമം 
�കയായി�്) അട�ാൽ, െമാ�ം �ടി�ിക ��വനായി അട�തീരാൻ 44 മാസം വെര 
എ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 2-ന്
 2019 മാർ�് 3 �ം 2019 ഏ�ിൽ 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  2019 മാർ�് 5 ന് 500 �പ�െട വാർഷിക ഫീസ്
(2)  2019 മാർ�് 5 ന് 90 �പ�െട ബാധകമായ നി�തികൾ
(3)  2019 മാർ�് 15 ന് 6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2019 മാർ�് 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��് 

ക��ക, 6,590 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ഏ�ിൽ 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ഏ�ിൽ 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ മിനിമം അടയ് േ�� �ക 415 �പ, (െമാ�ം �ടി�ിക�െട 5%) + 
ബാധകമായ നി�തിക�ം 2019 ഏ�ിൽ 22 ന് അട��െവ�് ക��ക, െതാ��� 
ദശാംശ�ിേല�് കണ�ാ�ം, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. 

 ഫല�ദമായ നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആയി കണ�ാ�ക, ധനകാര� ചാർജ് 
കണ���ൽ ഇനി�റ�� രീതിയിൽ ആയിരി�ം:

 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 �പ
 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 90 �പ�െട ബാധകമായ 

നി�തിയിൽ: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 �പ
 38 ദിവസേ��� (മാർ�് 15 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 6000 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:  
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 �പ
 11 ദിവസേ��� (ഏ�ിൽ 22 �തൽ െമയ് 2 വെര) 6,175 �പ�െട ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 �പ
 ചാർ� െച� െമാ�ം പലിശ: 373.10 �പ
 2019 ഏ�ിൽ 3 �തൽ 2019 െമയ് 2 വെര കാർഡ് ഉടമ ഒ� ഇടപാ�ം നട��ിെ��് 

ക��ക, �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം 
ചാർ�ക�ം, ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം െമയ് 2 തീയതിയിെല േ��്
 െമ�ിൽ െമാ�ം �ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം. 

 േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടേ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടേ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ്െമന് �ം േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ്െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

 ഉദാഹരണം 4: കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2018 ഡിസംബർ 3-�ം 2019 ജ�വരി 2-�ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  2018 ഡിസംബർ 15 ന് 500 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2)  2018 ഡിസംബർ 20 ന് 600 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2018 ഡിസംബർ 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇ� എ� 

ക��ക, 1100 �പയെട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ജ�വരി 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം, െമാ�ം അടയ് േ�� �ക 1100 �പ. കാർഡ് ഉടമ 2019 ജ�വരി 22 
അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക 
�തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. 

 2019 ജ�വരി 22 ന് കാർഡ് ഉടമ 500 �പ�െട ഭാഗിക േപയ് െമ�് മാ�േമ 
നട��� എ� ക��ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. ഫല�ദമായ 
നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആെണ�് കണ�ാ�ി ധനകാര� ചാർജ് കണ���ൽ 
ഇ�റ�� �കാരമായിരി�ം 

 38 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 15 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 �പ
 33 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 20 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 �പ
 12 ദിവസേ��� (ജ�വരി 22 �തൽ െഫ�വരി 2 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ=52.93 �പ
 2019 െഫ�വരി 3-�ം 2019 മാർ�് 2- �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  652.93 �പ�െട ആരംഭ ബാലൻസ്-2019 െഫ�വരി 3-ന്
2)  1000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ-2019 െഫ�വരി 5-ന്
3)  3000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ- 2019 െഫ�വരി 15-ന് 
 2019 െഫ�വരി 2 െല േ��്െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് 652.93 �പ 

ആെണ�് ക��ക, കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ 
നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ ��വൻ േപയ് െമ�ം െഫ�വരി 15 ഓെട, അഥവാ േപയ് െമ�് െചേ�� 
അവസാന തീയതി��ിൽ െചയ് െത� ക��ക. 3.50% ഫല�ദമായ നിര�ായി 
കണ�ാ�ി, ധനകാര� ചാർജ് കണ����കൾ ഇനി�റ�� �കാരമായിരി�ം:

 12 ദിവസേ��് (െഫ�വരി 3 �തൽ െഫ�വരി 15 വെര) 652.93 ബാലസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ= 9.02 �പ
 �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം, 

ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം മാർ�് 2 തീയതിയിെല േ��്െമ�ിൽ െമാ�ം 
�ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം.

G. ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർ�കൾ
• േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക �ക�് ചാർ�ി�
• 500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 400 �പ
• 1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 750 �പ
• 10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 950 �പ
• 25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 1,100 �പ
• 50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ
 �ടർ�യായി ര�് ൈസ�ി�കളിൽ, അവസാന തീയതി��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക 

�ക (എംഎഡി) അട�ാതി��ാൽ ഒ� ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി  100 
�പ അധികം ഈടാ�ം.

 എംഎഡി �ിയറാ��ത് വെര ഓേരാ േപയ് െമന് റ് ൈസ�ിളി�ം ഈ ചാർജ് 
ഈടാ��ത് �ട�ം.

 ഉദാഹരണം 1- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി- എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2016 ജ�വരി 3 �ം 2016 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  5,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ- 2016 ജ�വരി 5 ന്
(2)  5,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ - 2016 ജ�വരി 15 ന്
 2016 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 10,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 
കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 
 2016 െഫ�വരി 22 നകം കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� മിനിമം �കേയാ അതിൽ 

��തേലാ േപയ് െമ�് െച��ിെ��ിൽ, 750 �പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 
10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� േപയ് െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് േ��്െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2 ന്. 2016 െഫ�വരി 3 
�ം 2016 മാർ�് 2 �ം നട� ഇടപാട്

1.  2000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൾ - 2016 െഫ�വരി 8 ന്
2.  2500 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ 2016 െഫ�വരി 19 ന് 
 2016 െഫ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 4500 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� മാർ�് 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 മാർ�് 22 അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 2016 മാർ�് 22 നകം കാർഡ് ഉടമ ഒ� േപയ്െമന് �ം നട�ിയി�ിെ��ിൽ, 750 
�പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� 
േപയ്െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് െസപ് �ംബർ 3-�ം ഒക് േടാബർ 2-�ം ഇടയിൽ
(1)  9400 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - െസപ്�ംബർ 5-ന്
 െസപ് �ംബർ 2-െല േ��് െമന് റിൽ നി�് �ൻകാല ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��ിൽ, 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� ഒക് േടാബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 9400 �പ െമാ�ം 
�ടി�ികയായി കാണി�ം. കാർഡ് ഉടമ ഈ �ടി�ിക�ായി ഒേ�ാബർ 22-ഓെട, 
അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം 
അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. 
കാർഡ് ഉടമ 9400 �പ�െട �ടി�ിക ഒക് േടാബർ 22-േനാ അതിന് �േ�ാ ��വനാ�ം 
അട��.

 ഇടപാട് നട�ത് ഒക് േടാബർ 3-�ം നവംബർ 2-�ം ഇടയിൽ 
(1)  5000 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 5-ന്
(2)  5000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� നവംബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 10,000 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് ��െ� ൈസ�ിളിൽ നട�ിയ 
ഇടപാടിന് വ�ാപാരിയിൽ നി�� 9400 �പ�െട ഒ� റീഫ�് നവംബർ 10-ന് 
ലഭി��. ഈ റീഫ�് �ക െമാ�ം �ടി�ിക �കയിൽ വകയി��ം. കാർഡ് ഉടമ 
�ടി�ിക�ായി നവംബർ 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. റീഫ�ിൽ നി�് ലഭി�� െ�ഡി�് �ക മിനിമം 
�ടി�ിക �കേയ�ാൾ ��തലായതിനാൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് താമസി�� േപയ്

 െമന് റ് ചാർജ് ഈടാ�ി�.
 ഉദാഹരണം 4- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് ജ�വരി 3-�ം െഫ�വരി 2-�ം ഇട�് 
(1)    4500 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ജ�വരി 5-ന്
(2)   6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ജ�വരി 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� െഫ�വരി 2-െല േ��് െമന് റ് 10,500 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ ൈസ�ിളിൽ ഈടാ�ിയ േപയ് െമന് റ് 
ഡിേസാണർ ഫീസിന് െഫ�വരി 10-ന് 500 �പ�െട ഒ� റീഫ�് ലഭി��. കാർഡ് 
ഉടമ �ടി�ിക�ായി െഫ�വരി 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. എസ് ബി ഐ കാർഡ് �ട�ിെവ� റിേവഴ് സലിൽ 
നി�് ഉളവാ�� െ�ഡി�് �ക, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�. കാർഡ് 
ഉടമ െഫ�വരി 22-േനാ അതി� �േ�ാ മിനിമം �ടി�ിക �കേയാ അതിലധികേമാ 
അട�ിെ��ിൽ, താമസി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി 950 �പ ഈടാ�ം. (10,000 
�പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര 950 �പ). 

H. ഓവർ ലിമി�് ഫീ�കൾ
 ഒ� േസവനസ��താ �ചനയായി, ഇേ�ണൽ േപാളിസി, ഇടപാ�മായി ബ�െ�� 

േയാഗ�ത, ഉപേഭാ� െ�ാൈഫൽ, ഉപേഭാ� സ�തം എ�ിവ�് വിേധയമായി, 
ഓവർലിമി�് ഇടപാ�കൾ�്  എസ്ബിഐ കാർഡ് അംഗീകാരം നൽകിേയ�ാം. 
�ടി�ിക�� �ക െ�ഡി�് പരിധി കവി��െവ�ിൽ, െ�ഡി�് പരിധി കവി�� 
ആദ� ഇടപാട് �ക�െട 2.5% അെ��ിൽ 600 �പ, ഇവയിൽ ഏതാേണാ ഉയർ�ത്, 
അത് ഈടാ��താണ്. എസ്ബിഐ കാർഡ് �മ�� ഏെത�ി�ം ഫീ�കേളാ 
നിര�കേളാ പലിശേയാ കാരണം െ�ഡി�് പരിധി കവി�� സാഹചര��ി�ം ഈ 
ഫീസ് ബാധകമായിരി�ം. ഓേരാ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�ം ഒ� തവണ മാ�േമ 
ഓവർലിമി�് ഫീസ് ഈടാ�. സ��ം െ�ഡി�് കാർഡിൽ ഓവർലിമി�് സൗകര�ം 
ഏർെ���ാൻ  കാർഡ് ഉടമ നൽ�� സ�തം, അേത അ�ൗ�ിന് കീഴി�� 
കാർഡ് ഉടമ�െട ൈകവശ�� എ�ാ െ�ഡി�് കാർ�കളി�ം �സ് �ത സൗകര�ം 
സ�യേമവ  ഏർെ���ം.

I. േപയ് െമ�് നിരസന ഫീ�കൾ
 ഒ� േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസിെ� കാര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് േപയ് െമ�് 

�ക�െട 2% േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസായി ഈടാ�ം, എ�ാൽ മിനിമം ചാർജ് 500 
�പയാണ് 

J. മ�് ചാർ�കൾ:
• കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ ഫീസ്: 100/- �പ - 250/- �പ (Aurum കാർഡിന് 1,500/- �പ) 
• െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്: 100 �പ 
• വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ്: 3.5% (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ 

കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് മാ�ം) 
 വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഇ��ൻ �പയിേല�് മാ��തി� ഉപേയാഗി�� വിനിമയ 

നിര�് തീ�മാനി��ത് വിസ/മാ�ർകാർഡാണ്, സാഹചര�മ�സരി�്, എസ്ബിഐ 
കാർ�മായി ഇടപാട് തീർ�ാ�ിയ തീയതിയിൽ-അത് ഇടപാട് നട�ിയ അേത തീയതി 
ആയിരി�ണെമ�ി�- അവർ നിയ�ി�� വിനിമയ നിര�ിെന 
അടി�ാനമാ�ിയായിരി�ം ഇത്. വിസ/മാ�ർകാർഡ് പ�ി�, ഇ��ൻ �പയാ�ി 
മാ�ിയ �കയിൽ വിേദശ കറൻസി ഇടപാ� ഫീസ് ബാധകമാ�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, 
ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

• ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി പരിവർ�ന മാർ�്അപ് ഫീസ്: 3.50% (എലീ�്¬ & 
ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
മാ�ം) (1,000 �പയിൽ ��തേലാ അതിന് �ല�േമാ ആയ ഇടപാ�കൾ�് മാ�ം) 
അ�ാരാ� �ല�് ഇ��ൻ കറൻസിയിൽ നട�ിയ, അെ��ിൽ ഇ��യിൽ 
�ിതിെച�� എ�ാൽ വിേദശ�് രജി�ർ െച� വ�ാപാരികളിൽ നട�ിയ എ�ാ 
ഇടപാ�ക�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് 
കറൻസി കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

•  റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് 99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

• എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�ക�െട�ം േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് : 199 �പ

K.  ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ:
 ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ ഓഫർ ഉപേഭാ�ാവിെന മ�് ബാ�് െ�ഡി�് കാർ�ക�െട 

�ടി�ിക എസ്ബിഐ െ�ഡി�് കാർഡിേല�് �ാൻസ്ഫർ െച�ാ�ം ഒ�മിേ�ാ 
ഇഎംഐകളാേയാ തിരി�ട�ാ�ം അ�വദി��

2. *പരിധികൾ
 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ആ�രിക െ�ഡി�് മാനദ�ം 

അടി�ാനമാ�ിയാണ്  കാർഡ് ഉടമക�െട െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം 
നി�യി�ി��ത്  (ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം �ാഥമിക അ�ൗ�് ഉടമക�െട 
അേത പരിധി ആയിരി�ം). കാർഡ് െഡലിവറി സമയ�് ഈ പരിധികൾ കാർഡ് 
ഉടമെയ അറിയി��താണ്. െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം ഓേരാ േ��് െമ�ി�ം 
കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി�ം. സ് േ��് െമ�് �റെ��വി�ി� സമയ�് ലഭ�മായ െ�ഡി�് 
പരിധി (അതായത് ഉപേയാഗി�ാൻ ലഭ�മായ െ�ഡി�് പരിധി) േ��് െമ�ിെ� ഭാഗമായി 
നൽ��താണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച���ം ആ�രിക മാനദ��ൾ 
അടി�ാനമാ�ി കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�കേയാ �റ�കേയാ 
െച���മാണ്. െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ണെമ�് ആവശ��� െ�ഡി�് ഉടമകൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിേനാട് എ�തി ആവശ�െ��ക�ം വ�മാനം ��ാവി�� 
സാ��ിക േരഖകൾ നൽേക��മാണ്. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ തെ� 
�ർ�മായ വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�ം നൽകിയ �തിയ േരഖകൾ 
അടി�ാനമാ�ി�ം കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ിേയ�ാം.

27

3. *ബി�ിം�ം േ��് െമ�ം
a) ഈ കാലയളവിൽ കാർഡ് സജീവമാെണ�ിൽ, അവസാന േ��് െമ�ി� േശഷം 

കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച� േപയ് െമ�ക�ം കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച� ഇടപാ�ക�ം കാണി�� ഒ� �തിമാസ േ��്
 െമ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമ�് അയ�ം. 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ�കിൽ േരഖകളി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് 
കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഇടപാ�ക�െട ഒ� േ��് െമ�് അയ�കേയാ �ൻ��ി 
നി�യി� തീയതിയിൽ േരഖയി�� ഇെമയിൽ ഐഡിയിേല�് ഇെമയിൽ വഴി സ് േ��്
 െമ�് അയ�കേയാ െച�ം.  

b) െ�ഡി�് കാർഡ് സ് കാർഡ് ഉടമ�് ഒ� റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് സൗകര�ം നൽ��. 
സ് േ��് െമ�ിൽ �ി� െച� അടയ് േ�� മിനിമം �ക മാ�ം അട�ാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
തിരെ���ാം. േ��് െമ�ിൽ തെ� �ി� െച�ി�� അടയ് േ�� തീയതി�കം 
ഇ�രം േപയ് െമ�് നടേ���മാണ്. ബാലൻ�ടി�ിക �ടർ�� 

 േ��്െമന് �കളിേല�് �േ�ാ� െകാ�േപാകാ��താണ്. െമാ�ം അടയ് േ�� 
�കേയാ അടയ് േ�� മിനിമം �ക�്  �കളി�� �ക�െട എ� ഭാഗേമാ അട�ാൻ 
കാർഡ് ഉടമ�് തിരെ���ാ���മാണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധിയിൽ 
കവി� �ടി�ികേയാെടാ�ം, ��െ� േ��് െമ�കളിൽ അട�ാ� മിനിമം �ക 
കാർഡ് ഉടമ�െട നിലവിെല അടയ് േ�� മിനിമം �കയിേല�് േചർ�ം.

 െമാ�ം അടയ് േ�� �ക�െട 5 ശതമാനേമാ 200 �പേയാ ആയിരി�ം (ഏതാേണാ 
വ�ത്) അടയ് േ�� മിനിമം �ക, �ടാെത ബാധകമായ നി�തിക�ം ഇഎംഐ�ം 
(ഇഎംഐ ഉ� ഉൽ����െട കാര��ിൽ മാ�ം). ക�ാഷ് പരിധിേയാ െ�ഡി�് 
പരിധിേയാ അധികമായാൽ ഓവർ ലിമി�് (ഒവിഎൽ) �ക എംഎഡി (അടയ് േ�� 
മിനിമം �ക) യിൽ ഉൾെ����താണ്. പഴയ േ��് െമ�കളിെല ഏെത�ി�ം 
അട�ാ� മിനിമം �ക ഉെ��ിൽ അ�ം അടയ് േ�� മിനിമം �കയിൽ 
ഉൾെ����താണ്. 

c) കാർഡ് �ടി�ികയിേല�് നട�ിയ േപയ് െമ�കൾ ലഭി�തായി �ടർ�� േ��്
 െമ�കളിൽ കാണി��താണ്. ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് സംബ�ിേ�ാ 
നി�തിക�മായി ബ�െ��� മേ�െത�ി�ം കാര�ം സംബ�ിേ�ാ ഉ� എ� 
തർ��ം േ��് െമ�് �റെ��വി�� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ൾ�കം െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇഷ� െച�വെര അറിയി�ിരിേ��താണ്

d) കാർഡ് ഉടമ�െട കാർഡ് �ടി�ിക�് ലഭി�� േപയ് െമന് �കൾ വകയി���ത്, 
�ടി�ിക�� മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 
ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് 

അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ 
ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് 
എ� �മ�ിലാണ്. 

 ആവശ�മായ ജിഎസ്ടി കം�യിൻ�കൾ എ��ാൻ െ�ഡി�് ഇഷ� െച�വെര 
�ാ�മാ��തിന് �ത��ം കാേലാചിത�മായ വിവര�ൾ നൽകാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
ഉ�രവാദി���്, ഇത് െ�ഡി�് കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ നിർമി� സൈ�ക�െട 
ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് എ��ാൻ കാർഡ് ഉടമെയ �ാ�മാ�ം. കാർഡ് ഉടമ 
നൽ�� െത�ായ വിവരം �ലം അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ�െട ഭാഗ� നി�� 
ഏെത�ി�ം ���ികേളാ വീ�കേളാ �ലം കാർഡ് ഉടമ�് ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് 
ന�മാ�കേയാ അെ��ിൽ ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് ലഭി��തിന് കാലതാമസം 
വരികേയാ െച�ാൽ കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ ഉ�രവാദിയായിരി�ി�.

e) താെഴ െകാ�� ഏത് രീതിയി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ിേല�� േപയ് െമ�കൾ 
ആകാ��താണ്:

 www.sbicard.com േല�് േലാഗിൻ െച�ക�ം െന�് ബാ�ിങ് അെ��ിൽ നി��െട 
എസ്ബിഐ എടിഎം കം െഡബി�് കാർഡ് �േഖന േപയ്െമ�് നട�ാൻ േപയ് െന�് 
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി��തി�െട.

 േ��് െമ�ിെ� പിറകിൽ നൽകിയിരി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് െചേ�ാ 
�ാഫ്േ�ാ അയ��ത് വഴി.  

 നി��െട നഗര�ി��േതാ േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട ഏെത�ി�ം നി�� 
�ാ�ി��േതാ ആയ എസ്ബിഐ കാർഡ് േ�ാ�് േബാക് സിൽ െചേ�ാ �ാഫ്േ�ാ 
ഇ��ത് വഴി.

 െച�്/�ാഫ്�് "എസ്ബിഐ കാർഡ്  ന�ർ xxxxxxxxxxxxxxxx" േല�് 
അട�ാനാ��തായിരി�ണം.

 എൻഎസിഎ�് (NACH): ചില തിരെ��� നഗര�ളിൽ നാഷണൽ ഓേ�ാമാ�ഡ് 
�ിയറിംഗ് ഹൗസ് (എൻഎസിഎ�്) വഴി േപയ് െമ�കൾ നട�ാ��താണ്.

f) ബിൽ �ടി�ിക�െട േപയ്െമ�കൾ നട��തിന് വിവിധ രീതികൾ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  വാ�ാനം െച��. അവ �തിമാസ േ��് െമ�ിെ� പിൻഭാഗ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  െവബ് ൈസ�ി�ം വിവരി�ി��്.

 കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് ൈക��� ഏത് �ൻ�ർ �ക�ം ഭാവിയിെല 
െചലവഴി��കളിേല�� �ൻ�ർ �കയായി കണ�ാ��താണ്. അത് ഏെത�ി�ം 
ചാർ�കൾ/ഫീ�കൾ�ായി വകയി���ത�.

g) ബി�ിംഗ് തർ��ൾ: ഇടപാ� തീയതി�െട 25 ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമ 
െപാ��േ��കൾ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി�ക�ം അത് ശരിയാണ് 

j)  ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം റിേവഴ് സ് െച��ത് ഉൾെ�െട��, SBI കാർഡ് ആരംഭി�� 
റിേവഴ് സ�കൾ, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�, അത് ഇേ�ാഴെ� 
ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�� െ�ഡി�ായി പരിഗണി�ം.

 �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� തീയതികള�ില്  �ാബല��ിലായ റീഫ�് 
െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് ഉളവാ�� ഏെതാ� 
െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് നടേ�� തീയതി�് 
��് െ�ഡി�് െച�കയാെണ�ിൽ, ആ �ക േപയ് െമന് റായി പരിഗണി�ം.

 നിലവിെല ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� ഇടപാ�ക�െട �ാബല��ി�� 
തീയതിയി�� റീഫ�് െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് 
ഉളവാ�� ഏെതാ� െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് 
നടേ�� തീയതി�് ��ാണ് െ�ഡി�് െചയ് തെത�ിൽ േപാ�ം ആ �ക േപയ് െമന്
 റായി പരിഗണി�ി�.

k) എസ്എംഎ & എൻപിഎ
•  �േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ'): 
 െറ�േല�റി ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിെ� ഭാഗമായി, ഒ� ഉപ-അസ�് വിഭാഗം 

��ി�് അ�ൗ�ിെല �ാരംഭ സ�ർ�ം തിരി�റിേയ� ആവശ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡിന് ഉ�്, താെഴ�� പ�ികയിൽ നൽകിയിരി��ത് �കാരം ��് 
ഉപവിഭാഗ�ൾെ�ാ�ം '�േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ') ആണ് ഈ 
ഉപ-അസ�് വിഭാഗം. െ�ഡി�് കാർ�കൾ "റിേവാൾവിംഗ് സൗകര��ൾ ഒഴിെക�� 
വായ്പകൾ" ആയി കണ�ാ��.

   

െഡബി�് െച� പണം നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ SBI കാർഡ് തിരി�് 
നൽ��ിെ��ിൽ ബാധകമായ േക�കളിൽ, പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ സംബ�ി�് 
കാർഡ് െന�് വർ�കളിൽ നി�് ലഭി�� അ�രം �ിരീകരണ�ിന്
 െറ/വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ, േമൽ�റ� സർ�ലറിെല വ�വ�കൾ 
�കാരം ഉപേഭാ�ാവിന് ന�പരിഹാരം നൽ��തായിരി�ം.

4. *  തിരി�ടവിൽ വ��� വീ�
 തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയാൽ, കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഏ� �ടി�ിക�ം 

തീർ�ാ��തിന് േവ�ി തപാൽ, ഫാക് സ്, െടലേഫാൺ, ഇെമയിൽ, എസ്എംഎസ്, 
�ടാെത/അെ��ിൽ ഓർ�െ���ാ�ം �ടർനടപടികെള��ാ�ം �ടി�ിക 
പിരിെ���ാ�ം ��ാം ക�ിെയ നിേയാഗി�ക എ�ീ മാർ��ളി�െട കാർഡ് 
ഉടമ�് കാലാകാല�ളിൽ �ടി�ിക അട�വാൻ ഓർ�െ����കൾ 
അയ��താണ്. അ�െന നിേയാഗി�െ��� ഏെതാ� ��ാം ക�ി�ം കടംപിരിവ് 
സംബ�ി� എ�ാ െപ�മാ�����ം �ർ�മായി പാലി�ിരിേ��താണ്.

 ആർബിഐ യിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് രജിസ് േ�ഷൻ കര�മാ�ിയി���ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ� അംഗമായിരി�ക�ം െച�� ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� വീ� �ാ�സ് 
റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��്, കാർഡ് ഉടമ�് ഞ�ൾ േനാ�ീസ് നൽ��താണ്. ഒ� 
കാർഡ് ഉടമ തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയതായി റിേ�ാർ�് െച�െ��തിന് േശഷം തെ� 
�ടി�ികകൾ തീർ�കയാെണ�ിൽ, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നിയിൽ നി�ം �ടി�ിക�ാരൻ �ാ�സ് പിൻവലി��താണ് 
എ� കാര��ം ��ി�ക. ഇ�രം മാ��ൾ ഉപേഭാ�ാവിെ� െ�ഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ 
�തിഫലി�ാൻ 45-60 ദിവസ�ൾ എ�േ��ം.

 െ�ഡി�് കാർഡ് സൗകര��െള നിയ�ി�� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം 
സ�ിെമ�റി/ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം ബാധകമായിരി�ം. 

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, കാർഡ് ഉടമ�െട ഡാ� ഓേരാ മാസ�ം നിർ�ി� 
േഫാർമാ�ിൽ ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് സമർ�ി��. സമർ�ി�� 
ഡാ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി 30 ദിവസ�ി��ിൽ അവ�െട 
െസർവറിേല�് അപ് േലാഡ്  െച��താണ്.

 കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� െമാ�ം �ടി�ിക, �ാബല��ി���ം എ�ാൽ കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ ഇനി�ം ചാർജ് െച�ാ��മായ ചാർ�കൾ ഉൾെ�െട, �ാഥമിക 
കാർഡ് ഉടമ പാ�രാ�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�ാൽ െപെ��് അടയ്
 േ��താ���ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് �ർ�മായി അടയ് േ���മാണ്, 
അേതാെടാ�ം കാർഡ് അ�ൗ�് ഉടൻതെ� റ�ാ�െ����മാണ്. �ാഥമിക കാർഡ് 

ഉടമ�െട സ��ിൽ നി�ായിരി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ി�� �ടി�ിക തീർ�വാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ എ�ാ െചല�കൾ�ം, ലീഗൽ ഫീ�ം ഈ �ടി�ിക 
തിരി�പിടി�വാൻ വ� െചല�ക�ം അട�ം, ഉപേയാഗിേ��ത്. �ടി�ിക അടവ് 
തീർ�ാകാ�ിടേ�ാളം, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് നിലവി�� നിര�് െവ�് 
ധനകാര� ചാർജ് ഈടാ��ത് �ടരാൻ അവകാശ��ായിരി�ം.

5. കാർഡ് ഉടമ�ത അവസാനി�ി��ം റ�ാ��ം
a) എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് എ�തി അറിയി�ിേ�ാ, എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് 

ൈലനിൽ വിളിേ�ാ, ഒ�ം കാർഡ്(കൾ) േകാേണാ�േകാൺ �റി�് കാർഡ് ഉടമ�് ഏ� 
സമയ�ം കരാർ അവസാനി�ി�ാ��താണ്. ആഡ് ഓൺ കാർ�കൾ ഉൾെ�െട 
എ�ാ കാർ�ക�ം എ�� അേപ� െകാ��് അവസാനി�ി�ാ��താണ്. 
സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ ഒ� കാർഡ് ഉടമ�് െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ് ഉെ��ിൽ, അ�രം െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �ക�െട �ല� �ല�ം 
സ�യേമവ േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, �ടാെത മെ��ാ 
�ടി�ികകൾ�െമാ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്. കാർഡ് 
അ�ൗ�ിേല�� എ�ാ �ടി�ിക�ം അട�കഴി�ാൽ അവസാനി�ി�ൽ 
�ാബല��ിൽ വ�ം. വാർഷിക, േച��തി��, ���ൽ ഫീ�കൾ 
ആ�പാതികാടി�ാന�ിൽ തിരി�് നൽ��ത�.

 ഉദാഹരണം - സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാ�� െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ്: -1000

 സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ, -1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് ബാലൻസ് 
സ�യേമവ 250 �പ�െട േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, അതായത് 
1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �കൾ   X ഓേരാ റിവാർഡ് േപായിന് റി�ം 0.25 �പ 
(ഈ പരിവർ�ന �ല�ം വ�ത�� കാർഡ് വാരിയന് �കൾ�് വ�ത�ാസെ�ടാം). ഈ �ക 
കാർ ഡ് ഉടമാ  അ�ൗ�ിൽ നി�് ഈടാ�ം, �ടാെത മെ��ാ �ടി�ികകൾ �െമാ�ം 
കാർ ഡ്  ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്.

 കാർഡ് ഉടമ�് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�ാൻ ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ 
എ�താ��താണ് - closurerequest@sbicard.com

b)   ബിസിനസ് അെ��ിൽ �ര�ാ കാരണ�ൾ �ടാെത/അെ��ിൽ നിയമനിർവഹണ 
ഏജൻസി �ടാെത/അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം സർ�ാർ അേതാറി�ി�െട അഭ�ർ�ന 
�കാരം �ടാെത/അെ��ിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ി�ം അതിെ� 
ഉപേഭാ�ാവി�ം ബാധകമാ�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം കീഴിൽ 
അനിവാര�മാെണ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ന�ായമാ�ം വിശ�സി��െവ�ിൽ 
കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�ിെ� ഉപേയാഗം ഏ� സമയ�ം �ൻ��ി അറിയി�ാെത 

തെ� എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിയ�ി�കേയാ അവസാനി�ി�കേയാ 
താൽ�ാലികമായി നിർ�കേയാ െച�ാം.

 കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� േപയ് െമ�ിൽ വീ� വ��കേയാ നീ�ിയ െ�ഡി�് പരിധി 
കവി�കേയാ െച�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െ�ഡി�് കാർഡിെല സൗകര�ം 
താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ാനാ�ം. കരാർ അവസാനി�തി� േശഷേമാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ിരി�� സമയേ�ാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗി��ത്.  

c) ഇ�രം ഒ� സാഹചര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ (എെത�ി�ം തിരി�ട� വീ�േ�ാ നിയമം 
അ�ശാസി�� േനാ�ീസിേനാ വിേധയമായി) ഉടൻ തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അ�ൗ�ിെല െമാ�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് അടയ്
 േ����്. എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ�വെര അ�ൗ�ിൽ ചാർ� െച�ാ� �കക�ം 
ഉൾെ�െട ഈ കരാറിന് കീഴിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അടയ് േ�� എ�ാ 
�കക�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഇ�ര�ിൽ അടയ് േ�� എ�ാ �കക�ം കാർഡ് ഉടമ 
അട��� വെര കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�തായി പരിഗണി�ി�.

d) െ�ഡി�് കാർഡ് ഒ� വർഷ�ിേലെറയായി ഉപേയാഗി�ി�ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമെയ 
അറിയി� േശഷം കാർഡ് േ�ാസ് െച��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 30 
ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് മ�പടി ലഭി��ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ 
എ�ാ �ടി�ികക�ം അട�േ�ാൾ കാർഡ് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച��തായിരി�ം.

6.  കാർഡ് ന�ം/േമാഷണം/��പേയാഗം
a) �ാഥമിക െ�ഡി�് കാർേഡാ ഏെത�ി�ം അധിക െ�ഡി�് കാർേഡാ എവിെട 

െവെ��് അറിയാെത വരികേയാ, ന�െ��കേയാ, േമാ�ി�െ��കേയാ 
വി�തമാ�െ��കേയാ യഥാസമയം ലഭി�ാതിരി�കേയാ കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�മതിയി�ാെത െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��െവ�് സംശയി�കേയാ 
െച�ാൽ കാർഡ് ഉടമ എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലനിൽ എ��ം േവഗം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന ബ�െ�ടണം. ഒ� കാർഡ് ന�െ��തായി റിേ�ാർ�് 
െച� േശഷം കാർഡ് ഉടമ അത് കെ��ിയാൽ അത് ഒ� സാഹചര��ി�ം 
ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�. മാ�മ�, കാർഡ് ഉടമ ആ കാർഡ് േകാേണാട് േകാൺ 
പ�തിയായി �റി�ക�ം േവണം.  

· ഐവിആർ വഴിേയാ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ായ www.sbicard.com �േഖനേയാ 
എസ്എംഎസ് േസവന�ി�െടേയാ കാർഡ് ഉടമ�് തൽ�ണം കാർഡ് േ�ാ�് 
െച�ാനാ�ം.

· നി��െട ന�െ��/േമാ�ി�െ�� കാർഡ് എസ്എംഎസ് വഴി േ�ാ�് െച�ാൻ 
നി��െട രജി�ർ െച� െമാൈബൽ ന�റിൽ നി�് 5676791 േല�് BLOCK XXXX 

എ�് എസ്എംഎസ് െച�ക. (XXXX = നി��െട കാർഡ് ന�റിെ� അവസാന 4 
അ��ൾ). നി�ൾ അഭ�ർ�ന നട�ി 5 മി��ി��ിൽ നി�ൾ�് ഒ� 
�ിരീകരണ എസ്എംഎസ് ലഭി��ിെ��ിൽ കാർഡ് േ�ാ�െച�െ��തായി 
പരിഗണി��ത്. നി��െട കാർഡ് െപെ��് േ�ാ� െച��തി�ം ��പേയാഗം 
ഒഴിവാ��തി�ം െഹൽപ് ൈലനിൽ വിളി�ക.

 നഷ് ടെ��ത്/േമാഷണം/അനധി�ത ഇടപാ�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ്
 �് ഈ സമർ�ിത െഹൽ�് ൈലൻ ന�റിൽ ബ�െ�ടാം -18605003000.

 നഷ് ടെ�� കാർഡ് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ് �് ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ 
ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ് – lostcard@sbicard.com

b) കാർഡ് ന�ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��് കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ നട�ിയ ഏെത�ി�ം ഇടപാ�ക�െട കാര��ിൽ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് ബാധ�തേയാ ഉ�രവാദിത�േമാ ഉ�ായിരി��ത�, 
കാർഡ് ഉടമ ഇതിന് പരി�ർ�മാ�ം ബാധ��നായിരി�ം. കാർഡ് ന�േമാ 
േമാഷണേമാ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി��േതാ� �െട കാർഡ് ഉടമ 
െ�ഡി�് കാർഡ്(കൾ) േമാ�ി�െ��ാൽ അത് േപാലീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ക�ം എഫ്
 ഐആർ സമർ�ി�ക�ം േവണം. കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ഒ� അധിക 
കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ആെര�ി�ം കാർേഡാ പിേ�ാ കര�മാ�ി 
��പേയാഗം െച�ാൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. 

c) ഉപേഭാ� പരിര�- അനധി�ത ഇലേ�ാണിക് ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കളിൽ 
ഉപേഭാ�ാ��െട ബാധ�ത പരിമിതിെ���ൽ സംബ�ി� 2017 �ൈല 06-െല 
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��(ആർബിഐ) ഉ�രവ് �കാരം, അനധി�ത െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ�� ഉപേഭാ� പരിര� ഉറ�ാ��തിന് ഒ� നയം 
�പകൽപന െച�ി��്. "ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാര നയം" എ�തിന് കീഴിൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ ഇത് അപ് േഡ�്  െച�ി��്. 
ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� സമീപന�ിെല �താര�ത, ന�ായ��ത എ�ീ തത��െള 
അടി�ാനമാ�ി��താണ് ഈ നയം

d) കാർഡ് ഉടമ വ�നാപരമായി �വർ�ി�ി�െ��ിൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് 
ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. വിേവക�ർ�മായ �� നൽകാെതയാണ് കാർഡ് ഉടമ 
�വർ�ി��െത�ിൽ, സംഭവി� എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ�് 
ബാധ�ത��ാേയ�ം. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ വ��മാ�ിയി�� �ര�ാ 
മാനദ��ൾ പി�ടരാൻ കാർഡ് ഉടമ പരാജയെ��ാൽ ഇത് ബാധകമാേയ�ാം. 

e) കാർഡ് ഉടമേയാേടാ ഏെത�ി�ം അധിക കാർഡ് ഉടമേയാേടാ അേന�ഷി�ാെത തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, ഒ� കാർഡിെ�േയാ പി�ിെ�േയാ ന�ം, േമാഷണം, 

��പേയാഗം എ�ിവെയ �റി�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ �സ�െമ�് ക��� 
ഏെതാ� വിവര�ം േപാലീസിേനാ മ�് �സ� അധികാരികൾേ�ാ നൽകിേയ�ാം.  

f) നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെല െമാൈബൽ ന�ർ ഉൾെ�െട�� 
ബ�െ�ടാ�� വിവര�ളിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ സി��ിെല നി��െട 
�തിയ�ം ����മായ ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ളിൽ �ചി�ി�ിരി�ണം. 
നി��െട െമാൈബൽ ന�ർ അട��� നിലവിെല ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ 
ഞ��െട േരഖകളിൽ അപ് േഡ�് െച�ണെമ�് �പാർശ െച��.

g) ''എസ്ബിഐ കാർഡ്  ചില കാർ�കളിൽ േകാം�ിെമ�റി ന�െ��/േമാ�ി�െ�� 
കാർഡ് ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് 
ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�േഡാ അെ��ിൽ കാലാകാല�ളിൽ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  തീ�മാനി�� ഏെത�ി�ം ഇൻ�റൻസ് ക�നിേയാ ആകാം പറയെ�� 
ഇൻ�റൻസ് നൽ��ത്. ഇ�ാര��ി�� ഏത് െ�യിം തീർ�ാ�ലി�ം 
ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ഉ�രവാദിയായിരി�ം, 
െ�യിം തീർ�ാ�ൽ കാരണമായി ഉയർ� ഒ� തർ��ി�ം എസ്ബിഐ കാർഡ്
 ഉ�രവാദിേയ ആയിരി�ി�. ഇൻ�റൻസ് നിബ�നക�ം വ�വ�ക�മായി 
ബ�െ�� ��തൽ വിവര�ൾ�് െവൽകം കി�ിെല േ�ാഷർ പരിേശാധി�ാേനാ 
www.sbicard.com റഫർ െച�ാേനാ നിർേദശി��.''

(h) ചില െ�ഡി�് കാർ�കളിൽ എസ്ബിഐ കാർഡ് േകാം�ിെമന് ററി എയർ ആ�ിഡന് റ് 
/ വ��ിഗത അപകട ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ��ത ഇൻ�റൻസ് 
ഒ� ��ാം ക�ി ഇൻ�റൻസ് ക�നിയാണ് നൽ��ത്. ഇ�മായി ബ�െ�� ഏത് 
െ�യിം െസ�ിൽെമന് റി��� ഉ�രവാദി���ം ��ത ക�ി�ാണ്. െ�യിം 
െസ�ിൽെമന് റ് �ലം ഉ�ാ�� ഒ� തർ��ൾ�ം എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ഉ�രവാദിയായിരി�ി�. എസ്ബിഐ കാർഡിന്, ഇൻ�റൻസ് ഇഷ� െച�� 
ക�ിെയ �ൻ��ി അറിയി�് നൽകാെത മാ�ാ��താണ്.

 ഇേ�ാ�� ഇൻ�റൻസ് ക�നി: ഒറിെയൻ്റൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ്.
7. െവളിെ���ൽ
 ഇ��ൻ ധനകാര� വ�വ��െട �വർ�ന�മത�ം �ിരത�ം 

െമ�െ����തിനാ�� ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിെ��ം റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് 
ഇ���െട�ം (ആർബിഐ) ഒ� സംരംഭമാണ് െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി. 
ബാ�ക�ം ധനകാര� �ാപന��ം ത�ിൽ വിവര�ൾ ൈകമാ��തിന് 
ഫല�ദമായ ഒ� സംവിധാനം �ദാനം െച�ാ�ം അ�വഴി വിവിധ �ാപന�ളിൽ 
നി�് മിക� െ�ഡി�് വ�വ�കൾ േനടാൻ കാർഡ് ഉടമകെള �ാ�രാ�ാ��� 
റിസർവ് ബാ�ിെ� �മ��െട ഭാഗമായാണിത്.

 ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് (ആർബിഐയിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് 
രജിസ് േ�ഷൻ േനടിയി��ത്) കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��. 

 കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� േരഖക�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 45-60 ദിവസ�ൾ��ിൽ ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻേഫാർേമഷൻ ക�നി�് നൽ�ം.

 ഒ� തർ���ായാൽ കാർഡ് ഉടമെയ �ടി�ിക�ാരനായി റിേ�ാർ�് െച��തി� 
��് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടികളിൽ ഉചിതമായ േഭദഗതികൾ 
വ��ം. എ�ി��ാ�ം ഇ�രം െവളിെ���ൽ/വിവരം �സി�െ���ൽ 
ഇ�െന ഉയർ�വ� തർ��ൾ അേന�ഷി�ാ�ം തീർ�ാ�ാ�ം ലഭി�� 
സമയെ� ആ�യി�ിരി�െമ��ം ��ിേ��താണ്. 

 കാർഡ് അ�ൗ�ക�െട ശരിയായ �വർ�നം, �ിരീകരണം, മ� അഡ്മിനിസ്
 േ��ീവ് േസവന�ൾ എ�ിവ�ായി ധനകാര� �ാപനം, െതാഴി�ടമ, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�മായി കരാറിേലർെ��ിരി�� ��ാം ക�ികൾ 
എ�ിവർ�് േപയ് െമ�ിെല വീ� ഉൾെ�െട�� കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��.

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� അെ��ിൽ അതിെ� ��് ക�നികൾ, സബ്
 സിഡിയറികൾ, അഫിലിേയ�കൾ �ടാെത/അെ��ിൽ അേസാസിേയ�കൾ 
എ�ിവ�െട വിവിധ ഉൽ����ം േസവന��ം വിപണനം െച��തി�ം വാ�ാനം 
െച��തി�മായി എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ഏെത�ി�ം േപര�്, സബ്
 സിഡിയറി, അഫിലിേയ�്  അെ��ിൽ അേസാസിേയ�് എ�ിവ�മാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിേ��ാം.

 എസ്ബിഐ കാർഡിെ� ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്.

�ധാന െറ�േല�റി വിവര�ൾ  
- ഇ��യി�ം വിേദശ�ം ഉപേയാഗി��തിന് കാർഡ് സാ�വാണ്. എ�ി��ാ�ം, 

േന�ാളി�ം ��ാനി�ം വിേദശ കറൻസി ഇടപാ�കൾ നട��തിന് ഇത് 
സാ�ത��ത�.

- ഇ���് �റ�് ഇടപാട് നട��തി�� കാർഡിെ� ഉപേയാഗം ആർബിഐ�െട 
എക് സ് േച�് കൺേ�ാൾ െറ�േലഷൻ�ം േഫാറിൻ എക് സ് േച�് മാേനജ് െമ�് 
ആ�്, 1999-ഉം ഉൾെ�െട�� ബാധകമായ നിയമ�ൾ �്അ��തമായിരി�ണം. 
ഇ�ർെന�്േ�ഡിംഗ് േപാർ��കളി�െട�� വിേദശനാണ� വ�ാപാരം അ�വദനീയമ�.  
എെ��ി�ം ലംഘന�ൾ ഉ�ാ�കേയാ ഇവ പാലി��തിൽ പരാജയെ��കേയാ 

െച�ാൽ, ശി�ാനടപടികൾ�് നി�ൾ വിേധയരാകാം. നി��െട വിേദശ വിനിമയ 
അർഹതെയ സംബ�ി�് നി��െട അംഗീ�ത ഡീല�മായി (എഡി) ബ�െ��ക.

- െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് എെ��ി�ം െ�ഡി�് ബാലൻസ് 
ഉെ��ിൽ, ഈ െ�ഡി�് ബാലൻസ് നി�ൾ�് തിരി� തരാൻ എസ്ബിഐ കാർഡിന്
  അവകാശ��്.

- വിേദശ �ാപന�ളിൽ നിേ�പം നട�കേയാ വിേദശ �ാപന�ൾ 
�ാപി�കേയാ േപാ�� �ലധന അ�ൗ�് ഇടപാ�കൾ�ായി പണമട�ാൻ/േപയ്
 െമ�കൾ നട�ാൻ ദയവായി െ�ഡി�് കാർ�കൾ ഉപേയാഗി��ത്. കാരണം, 
റിസർവ് ബാ�ിെ� മാ�ർ നിർേദശം - വിേദശെ� സം�� 
സംരംഭ�ിെല/�ർ�മാ�ം ഉടമ�തയി�� സബ് സിഡിയറിെല താമസ�ാ�െട 
േനരി�� നിേ�പം എ�തി� കീഴിൽ ഇ�രം ധനനിേ�പ മാർഗം അ�വദനീയമ�.

- ആർബിഐ മാ�ർ സർ�ലർ-താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� 
പലവക പണമട��കൾ സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ അ�സരി�്, േലാ�റി 
ടി��കൾ, ബഹിഷ് �ത/നിേരാധിത മാസികകൾ, �ട�ിയ നിേരാധിത ഇന�ൾ 
വാ��തി�ം �താ��ളിൽ പെ���ൽ, േകാൾ-ബാ�് േസവന�ൾ�് 
പണമട�ൽ േപാെല��വ�ം െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��ത് 
നിേരാധി�ിരി��. കാരണം അ�രം ഇന�ൾ�ായി/�വർ�ന�ൾ�ായി 
വിേദശനാണ�ം പിൻവലി��ത് അ�വദനീയമ�. ��തൽ വിവര�ൾ�ായി 
താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� പലവക പണമട��കൾ 
സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ പരിേശാധി�ക.



 എസ്എംഎ�െട �ാസിഫിേ�ഷൻ സംബ�ി� ഉദാഹരണം:
 ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, �ടാെത ഈ തീയതി�് ��് 'അടേ�� �റ� �ക 
('എംഎഡി') ലഭി�ി�മിെ��ിൽ, അവസാന തീയതി�് േശഷം, അ�ൗ�ിെന എസ്എംഎ – 0 
ആയി പരാമർശി�ം.
പിഡിഡിയിൽ നി�് 30 ദിവസ�ിന�റം അതായത് 2021 ഏ�ിൽ 30-ന് അ�റം 
അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ-1 ആയി ടാഗ് 
െച�െ��ം.
സമാനമായി, പിഡിഡിയിൽ നി�് 60 ദിവസ�ിന�റം, അതായത് 2021 െമയ് 30-ന് 
അ�റം, അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ - 2 
ആയി ടാഗ് െച�െ��ം.

• നി�ിയ ആ�ി ('എൻപിഎ'):
 േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി���േപാെല അടേ�� മിനിമം �ക, േ��് െമ�ിൽ 

�ചി�ി�ിരി�� പിഡിഡിയിൽ നി�് െതാ�റ് (90) ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�മായി 
അട�ിെ��ിൽ, ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് നിഷ് �ിയ അസ�് ('എൻപിഎ') ആയി 
പരിഗണി�ം.
�ടാെത, ഒ� െസ�ിൽെമ�് അെ��ിൽ �നർ�പീകരണ �മീകരണം 
�േയാജനെ���ിയി�� ഏെതാ� അ�ൗ�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം. പലിശ 
�ടി�ിക�ം �ത�ം ��വനായി അടയ് ���വെര ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി 
തരംതിരി�ത് �ട�ം. െസ�ിൽെമ�ം �നർ�പീകരി� അ�ൗ�ക�ം ഒ� 
നവീകരണ�ിന് േയാഗ�മ�. അവസാനമായി, ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് 
എസ്ബിഐ കാർഡിെല എൻപിഎ എ�് ടാഗ് െച� ഒ� െ�ഡി�് കാർെഡ�ി�ം 
ഉെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെ� എ�ാ കാർ�ക�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം.

  ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി തരംതിരി��തി�� ഉദാഹരണം:
  ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി�� �കാര�� അടേ�� 
�റ� �ക പിഡിഡിയിൽ നി�് 90 ദിവസ�ി��ിൽ അതായത് 2021 �ൺ 
29-��ിൽ ഉപേഭാ�ാവ് �ർ�മാ�ം അട�ി�മിെ��ിൽ, വായ്പ നൽ��വർ 
െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി കണ�ാ�ം.

l)  േടൺ എറൗ�് ൈടം (TAT) ഏകീകരി��ം അംഗീ�ത േപയ് െമന് റ് സംവിധാന�ൾ 
�േഖന�� പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ�� ഉപേഭാ� ന�പരിഹാര�ം സംബ�ി� 
2019 െസ�ംബർ 20-െല RBI സർ�ലർ അ�സരി�്, പരാജയെ�� ഇടപാട് കാരണം 

എ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�ിെ��ിൽ േ��് െമ�ിെല 
��വൻ ഉ�ട��ം ശരിയാെണ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇത് അംഗീകരി�താെണ�ം 
കണ�ാ��താണ്. ഇ�രം വിവരം ലഭി�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
താൽ�ാലികമായി ചാർജ് പിൻവലി�ാം. �ടർ�� അേന�ഷണ�ൾ 
�ർ�ിയായതി� േശഷം ഇത് കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിെല ബാധ�തയാെണ�ിൽ 
�ടർ�� േ��് െമ�ിൽ ചാർജ് �നഃ�ാപി�െ��ം. 

h)  ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാരം: േമൽനടപടി�� എ�ാ പരാതിക�ം േനാഡൽ 
ഓഫീസർ, പിഒ ബാഗ് 28 - ജിപിഒ, ന� ഡൽഹി -110001 എ� വിലാസ�ിേലാ 
nodalofficer@sbicard.com എ� ഇെമയിൽ വിലാസ�ിേലാ അയ�ക

i)   ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ: എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 02 02
 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി 

േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക)  
 അെ��ിൽ: 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 എസ്ബിഐ െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡിന്: ഇ��യിൽ എവിെട നി�ം എസ്ബിഐ 

െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡ് െഹൽപ് ൈല�മായി ബ�െ��ക 
 എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 12 12 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ 

നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക) 
ബിഎസ്എൻഎൽ/എംടിഎൻഎൽ-ൽ നി�്: 1800 180 1295 /1860 500 1295

 കറസ് േപാ�ൻസ്: തപാൽ വഴി, ദി മാേനജർ -ക�മർ സർവീസസ്, എസ്ബിഐ 
കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, ഡിഎൽഎഫ് ഇൻഫിനി�ി ടേവർസ്, 
ടവർ സി, 12 ആം നില, േ�ാ�് 2, ബിൽഡിംഗ് 3, ഡിഎൽഎഫ് ൈസബർ സി�ി ���ാം 
- 122002 (ഹരിയാന) ഇ�� www.sbicard.com എ�തിേലേ�ാ പിഓ ബാഗ് 28- ജിപിഒ, 
ന� ഡൽഹി-110001 

 ഇമെയിൽ വഴി customercare@sbicard.com എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക
 െത�ായ വിൽ�ന�ം ശല�െ����മായി ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് ഉടമ�് 

ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താം – salesgrievance@sbicard.com
 കാർഡ് ഉടമ�് ഞ��െട െമാൈബൽ ആ�് / െവബ് ൈസ�് വഴി ഏ� 
 തർ��ം/അനധി�ത ഇടപാ�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴി�ം. അതെ��ിൽ, കാർഡ് 

ഉടമ�് തർ�ം/അനധി�ത ഇടപാട് സംബ�ി�് chargeback@sbicard.com എ� 
സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ്.

 െത�ായ വിൽ�ന�മാേയാ ശല�െ����മാേയാ ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ഈ സമർ�ിത െഹൽൈ��നിൽ ഞ�െള വിളി�ാം: 080-39356050

എസ് ബി ഐ കാർഡ് സ്  - ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം

1. *ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം
A. വാർഷിക ഫീ�ക�ം ���ൽ ഫീ�ക�ം
 എസ് ബി ഐ െ�ഡി�്  കാർഡിൽ (എസ് ബി ഐ കാർഡ്) വാർഷിക ഫീസ്, ���ൽ 

ഫീസ് എ�ിവ ബാധകമാണ്. വാർഷിക ഫീസ് 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം 
ബാധകമായ നി�തിക�ം ഉൾെ��� ഒ��വണെ� ചാർജാണ്. ���ൽ ഫീസ് 
എ�ാ വർഷ�ം ഈടാ��. 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം ബാധകമായ 
നി�തിക�മാണ് അതിൽ ഉൾെ��ിരി��ത്. ഈ ഫീ�കൾ ഓേരാ കാർഡ് ഉടമ�ം 
ഓേരാ വിധം കാർഡി�ം വ�ത��മായി�േ��ാം. ഇവ െ�ഡി�്  കാർഡിനായി 
അേപ�ി�� സമയ�് കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി��ത് അ�സരി�ായിരി�ം. 
ബാധകമായ� �കാര�� ഈ നിര�കൾ കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് 
േനരി�് ഈടാ�ം, ഈടാ�� മാസെ� കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ അത് ബി�ി�ക�ം 
െച�ം. �ാഥമിക കാർഡ് ഉടമ�് നൽകിയ അധിക കാർ�കൾ�് െവേ�െറ ഫീ�കൾ 
ഉ�ാകാം.

B. �ൻ�ർ പണ�ിെ� ഫീ�കൾ
 അടിയ�ര ഘ��ിൽ േദശീയ/അ�ാരാ� എടിഎ�കളിൽ നി�് പണം എ��ാൻ 

കാർഡ് ഉടമകൾ�് കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. അ�െന ഉ� പണം 
പിൻവലി��കൾ�് ഒ� ഇടപാട് ഫീസ് ഈടാ��താണ്. അത് അ�� േ��്
 െമ�ിൽ കാർഡ് ഉടമ�് ബി�െച�ക�ം െച�ം. േദശീയ എടിഎം ഇടപാ�കൾ�് 2.5% 
അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) അ�ാരാ� എടിഎം 
ഇടപാ�കൾ�് 2.5% അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) ഇടപാ� 
ഫീസ് ആയി ഈടാ��താണ്. ഇടപാ� ഫീസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�്
 സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ (��് അറിയെ��ി��ത് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്സ് ആൻഡ് േപയ്െമന് റ് സർവീസസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്) 
വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയമാണ്. �ൻ�റായി എ��� എ�ാ 
പണമിടപാ�കൾ�ം പണം പിൻവലി� തീയതി �തൽ അവ �ർ�മായി തിരി�ട�� 
തീയതി വേര�ം റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് ചാർ�ി� ത�ല�മായ ധനകാര� ചാർജ്
  (ചാർ�ക�െട െഷഡ�ൾ പരിേശാധി�ക) ഉ�ായിരി��താണ്.  

C. ക�ാഷ് േപയ് െമ�് ഫീ�കൾ
 കാർഡ് ഉടമകൾ�് തിരെ��� േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (എസ് ബി ഐ) 

ശാഖകളിൽ േപ-ഇൻ �ി�ിൽ അവ�െട  െ�ഡി�് കാർഡ് ന��ം �ക�ം 
േരഖെ���ി അത് �ാ�് കൗ�റിൽ നിേ�പി�െകാ�് അവ�െട എസ് ബിഐ 
െ�ഡി�് കാർഡ് �ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ഒ� തൽ�ണ േപയ് െമ�് അക്
 േനാളജ് െമ�് രസീത് കാർഡ് ഉടമ�് നൽ�ം. ഈ സൗകര�ം േസവന നിര�ായ ₹250 
+ ബാധകമായ നി�തികൾ�് ലഭ�മാണ്. െകവിബി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
ക�ർ ൈവശ� ബാ�ിെ� (െകവിബി) തിരെ��� ശാഖകളി�ം െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ക�ർ ൈവശ� ബാ�് (െകവിബി) ശാഖകളിൽ നട�� 
പണമിടപാ�കൾ�് നിര�കെളാ�ം ബാധകമ�.

D. ചാർ�കൾ
i. കാർഡ് ഉടമകൾ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നൽ�� നിർ�ി� 

േസവന�ൾ�ായി അെ��ിൽ തെ� കാർഡ് അ�ൗ�മായി ബ�െ��് കാർഡ് 
ഉടമ വ��� വീ�കൾ�ായി കാർഡ് ഉടമകൾ കാലാകാല�ളിൽ 
ബാധകമാേയ�ാ�� ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം നൽേക�താണ് 

ii കാർഡ് ഉടമകെള അറിയി�െകാ�്, കാലാകാല�ളിൽ ഏെത�ി�ം ചാർ�കേളാ 
ഫീ�കേളാ മാ��തിേനാ അെ��ിൽ ഉചിതെമ�് േതാ�� ഏെത�ി�ം �തിയ 

ചാർ�കേളാ ഫീ�കേളാ അവതരി�ി��തിേനാ ഉ�അവകാശം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിലനിർ��.

E. പലിശ രഹിത േ�സ് കാലാവധി
 വ�ാപാരി സമർ�ി�� െ�യി�കൾ�് വിേധയമായി പലിശരഹിത െ�ഡി�് 

കാലയളവ് 20 �തൽ 50 ദിവസം വെരയാകാം. എ�ി��ാ�ം, കഴി� മാസെ� 
ബാലൻസ് �ർ�മായി �ിയർ െച�ി�ിെ��ിൽ, അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ ഏെത�ി�ം 
എടിഎ�ിൽ നി�് പണം എ��ി�െ��ിൽ ഇത് ബാധകമ�.

F.  ധനകാര� ചാർ�കൾ 
 കാർഡ് ഉടമ തെ� ബാലൻസ് �ർ�മായി അടേ��തിെ��് തീ�മാനി�ാൽ, 

ഇടപാ� തീയതി �തൽ വീ�ാ� ഇഎംഐ തവണക�ൾെ�െട എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, 
കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ പണ�ി�ം അവ തിരി�ട��� വെര മാസാ� 
പലിശ നിര�ിൽ ധനകാര� ചാർ�കൾ അടേ��ിവ�ം. 

  േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടയ് േ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ് െമ�ം േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ് െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

  ധനകാര� ചാർ�ക�െട നിലവിെല നിര�് ഇടപാ� തീയതി �തൽ �തിമാസം 3.50% 
[�തിവർഷം 42%] വെരയാണ്, ഇത് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് 
ലിമി�ഡ് (എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ) െ� വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ി� 
വിേധയ�മാണ്. ധനകാര� ചാർ�കൾ, അടയ് േ��താെണ�ിൽ, ബാധകമായ 
നി�തികൾ�് വിേധയമാണ്, കാർഡിെല �ടി�ിക �ർ�മായി അട���വെര 
കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് അത് െഡബി�് െച�െ��ം. കാർഡ് ഉടമ 
ബാലൻസ് േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ാതിരി�ാൻ 
തീ�മാനി�ാൽ എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, �െട കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ 
പണ�ി�ം അടയ് േ�� ധനകാര� ചാർ�ിെ� �റ� �ക ബാധകമായ 
നി�തികൾ �ടാെത 25 �പയായിരി�ം.

a.  �ൻ�ർ പണ�ിേ��� ധനകാര� ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തൽ പണമട�ൽ 
�ർ�മായി െച���വെര ബാധകമാണ്.

 ഉദാഹരണം 1 - കാർഡ് േ��് െമ�്  തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 15-ന് 
 2019 �ൺ 16 �ം 2019 �ൈല 15 �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാട്
1.  5000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ - 2019 �ൺ 20 ന്
2.  7000 �പ�െട പണം പിൻവലി�ൽ - 2019 �ൈല 10 ന്
 2019 �ൺ 15 െല േ��് െമ�ിൽ നി�് ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� ക��ക, 

എ�ിൽ ഇടപാ�ക�െട 12,000 �പ�ം 7,000 �പ ക�ാഷ് പിൻവലി�ലിന് ബാധകമായ 
നിര�ി�� 5 ദിവസെ� ധനകാര� ചാർ�ക�ം കാണി�� �ൈല 15 െല േ��്
 െമ�് കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ആഗ�് 5 അഥവാ േ��് െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക അടയ് േ����്. നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക�� ഏെതാ� േപയ് െമന് �ം, ആദ�ം നി��െട �ടി�ിക�� മിനിമം �ക 
{െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീ�ം ചാർ�ക�ം + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}, പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) എ� �മ�ിലായിരി�ം �ിയർ െച�ക എ�ത് ദയവായി ��ി�ക.  
പലിശ രഹിത �ടി�ിക ചി�റ ബാലൻസിന് െറ േകസിൽ ഒഴിെക, ഇതിൽ ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തലാണ് ഈടാ�ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ��െ� 
േ��് െമ�് തീയതി�തൽ ഈടാ�ം.

 േ��് െമ�് �ടി�ികയിൽ ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��് െമ�ിൽ 
നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം വരാതിരി�ക�ം േ��് െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് 
�ടി�ിക േപയ് െമന് റിന് െറ അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം 
െച�ാൽ, ഇ�രം ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്  2019 
 ജ�വരി 3 �ം 2019 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
1.  2019 ജ�വരി 5 ന് 10,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2.  2019 ജ�വരി 15 ന് 30,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ��കൾ
 2019 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 40,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. േ��്െമ�് �ടി�ികയിൽ 
ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��്െമ�ിൽ നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം 
വരാതിരി�ക�ം േ��്െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് �ടി�ിക േപയ്െമന് റിന് െറ 
അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം െച�ാൽ, ഇ�രം 
ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 എ�ാ മാസ�ം മിനിമം േപയ് െമ�് മാ�ം നട�ിയാൽ തിരി�ട� വർഷ�േളാളം 
നീ�നിൽ�ം, തത്ഫലമായി നി��െട �ടി�ിക ബാലൻസിന്  പലിശ 
അട�െകാ�ിരി�ക�ം െചേ��ിവ�ം.  ഉദാഹരണ�ിന്, 5,000 �പ�െട 
ഇടപാടിന് മിനിമം മാസാ� �ടി�ിക �ക (ഓേരാ മാസ�ം 200 �പ മിനിമം 
�കയായി�്) അട�ാൽ, െമാ�ം �ടി�ിക ��വനായി അട�തീരാൻ 44 മാസം വെര 
എ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 2-ന്
 2019 മാർ�് 3 �ം 2019 ഏ�ിൽ 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  2019 മാർ�് 5 ന് 500 �പ�െട വാർഷിക ഫീസ്
(2)  2019 മാർ�് 5 ന് 90 �പ�െട ബാധകമായ നി�തികൾ
(3)  2019 മാർ�് 15 ന് 6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2019 മാർ�് 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��് 

ക��ക, 6,590 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ഏ�ിൽ 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ഏ�ിൽ 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ മിനിമം അടയ് േ�� �ക 415 �പ, (െമാ�ം �ടി�ിക�െട 5%) + 
ബാധകമായ നി�തിക�ം 2019 ഏ�ിൽ 22 ന് അട��െവ�് ക��ക, െതാ��� 
ദശാംശ�ിേല�് കണ�ാ�ം, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. 

 ഫല�ദമായ നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആയി കണ�ാ�ക, ധനകാര� ചാർജ് 
കണ���ൽ ഇനി�റ�� രീതിയിൽ ആയിരി�ം:

 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 �പ
 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 90 �പ�െട ബാധകമായ 

നി�തിയിൽ: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 �പ
 38 ദിവസേ��� (മാർ�് 15 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 6000 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:  
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 �പ
 11 ദിവസേ��� (ഏ�ിൽ 22 �തൽ െമയ് 2 വെര) 6,175 �പ�െട ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 �പ
 ചാർ� െച� െമാ�ം പലിശ: 373.10 �പ
 2019 ഏ�ിൽ 3 �തൽ 2019 െമയ് 2 വെര കാർഡ് ഉടമ ഒ� ഇടപാ�ം നട��ിെ��് 

ക��ക, �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം 
ചാർ�ക�ം, ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം െമയ് 2 തീയതിയിെല േ��്
 െമ�ിൽ െമാ�ം �ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം. 

 േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടേ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടേ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ്െമന് �ം േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ്െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

 ഉദാഹരണം 4: കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2018 ഡിസംബർ 3-�ം 2019 ജ�വരി 2-�ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  2018 ഡിസംബർ 15 ന് 500 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2)  2018 ഡിസംബർ 20 ന് 600 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2018 ഡിസംബർ 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇ� എ� 

ക��ക, 1100 �പയെട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ജ�വരി 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം, െമാ�ം അടയ് േ�� �ക 1100 �പ. കാർഡ് ഉടമ 2019 ജ�വരി 22 
അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക 
�തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. 

 2019 ജ�വരി 22 ന് കാർഡ് ഉടമ 500 �പ�െട ഭാഗിക േപയ് െമ�് മാ�േമ 
നട��� എ� ക��ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. ഫല�ദമായ 
നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആെണ�് കണ�ാ�ി ധനകാര� ചാർജ് കണ���ൽ 
ഇ�റ�� �കാരമായിരി�ം 

 38 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 15 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 �പ
 33 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 20 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 �പ
 12 ദിവസേ��� (ജ�വരി 22 �തൽ െഫ�വരി 2 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ=52.93 �പ
 2019 െഫ�വരി 3-�ം 2019 മാർ�് 2- �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  652.93 �പ�െട ആരംഭ ബാലൻസ്-2019 െഫ�വരി 3-ന്
2)  1000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ-2019 െഫ�വരി 5-ന്
3)  3000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ- 2019 െഫ�വരി 15-ന് 
 2019 െഫ�വരി 2 െല േ��്െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് 652.93 �പ 

ആെണ�് ക��ക, കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ 
നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ ��വൻ േപയ് െമ�ം െഫ�വരി 15 ഓെട, അഥവാ േപയ് െമ�് െചേ�� 
അവസാന തീയതി��ിൽ െചയ് െത� ക��ക. 3.50% ഫല�ദമായ നിര�ായി 
കണ�ാ�ി, ധനകാര� ചാർജ് കണ����കൾ ഇനി�റ�� �കാരമായിരി�ം:

 12 ദിവസേ��് (െഫ�വരി 3 �തൽ െഫ�വരി 15 വെര) 652.93 ബാലസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ= 9.02 �പ
 �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം, 

ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം മാർ�് 2 തീയതിയിെല േ��്െമ�ിൽ െമാ�ം 
�ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം.

G. ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർ�കൾ
• േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക �ക�് ചാർ�ി�
• 500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 400 �പ
• 1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 750 �പ
• 10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 950 �പ
• 25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 1,100 �പ
• 50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ
 �ടർ�യായി ര�് ൈസ�ി�കളിൽ, അവസാന തീയതി��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക 

�ക (എംഎഡി) അട�ാതി��ാൽ ഒ� ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി  100 
�പ അധികം ഈടാ�ം.

 എംഎഡി �ിയറാ��ത് വെര ഓേരാ േപയ് െമന് റ് ൈസ�ിളി�ം ഈ ചാർജ് 
ഈടാ��ത് �ട�ം.

 ഉദാഹരണം 1- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി- എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2016 ജ�വരി 3 �ം 2016 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  5,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ- 2016 ജ�വരി 5 ന്
(2)  5,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ - 2016 ജ�വരി 15 ന്
 2016 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 10,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 
കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 
 2016 െഫ�വരി 22 നകം കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� മിനിമം �കേയാ അതിൽ 

��തേലാ േപയ് െമ�് െച��ിെ��ിൽ, 750 �പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 
10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� േപയ് െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് േ��്െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2 ന്. 2016 െഫ�വരി 3 
�ം 2016 മാർ�് 2 �ം നട� ഇടപാട്

1.  2000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൾ - 2016 െഫ�വരി 8 ന്
2.  2500 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ 2016 െഫ�വരി 19 ന് 
 2016 െഫ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 4500 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� മാർ�് 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 മാർ�് 22 അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 2016 മാർ�് 22 നകം കാർഡ് ഉടമ ഒ� േപയ്െമന് �ം നട�ിയി�ിെ��ിൽ, 750 
�പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� 
േപയ്െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് െസപ് �ംബർ 3-�ം ഒക് േടാബർ 2-�ം ഇടയിൽ
(1)  9400 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - െസപ്�ംബർ 5-ന്
 െസപ് �ംബർ 2-െല േ��് െമന് റിൽ നി�് �ൻകാല ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��ിൽ, 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� ഒക് േടാബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 9400 �പ െമാ�ം 
�ടി�ികയായി കാണി�ം. കാർഡ് ഉടമ ഈ �ടി�ിക�ായി ഒേ�ാബർ 22-ഓെട, 
അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം 
അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. 
കാർഡ് ഉടമ 9400 �പ�െട �ടി�ിക ഒക് േടാബർ 22-േനാ അതിന് �േ�ാ ��വനാ�ം 
അട��.

 ഇടപാട് നട�ത് ഒക് േടാബർ 3-�ം നവംബർ 2-�ം ഇടയിൽ 
(1)  5000 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 5-ന്
(2)  5000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� നവംബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 10,000 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് ��െ� ൈസ�ിളിൽ നട�ിയ 
ഇടപാടിന് വ�ാപാരിയിൽ നി�� 9400 �പ�െട ഒ� റീഫ�് നവംബർ 10-ന് 
ലഭി��. ഈ റീഫ�് �ക െമാ�ം �ടി�ിക �കയിൽ വകയി��ം. കാർഡ് ഉടമ 
�ടി�ിക�ായി നവംബർ 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. റീഫ�ിൽ നി�് ലഭി�� െ�ഡി�് �ക മിനിമം 
�ടി�ിക �കേയ�ാൾ ��തലായതിനാൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് താമസി�� േപയ്

 െമന് റ് ചാർജ് ഈടാ�ി�.
 ഉദാഹരണം 4- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് ജ�വരി 3-�ം െഫ�വരി 2-�ം ഇട�് 
(1)    4500 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ജ�വരി 5-ന്
(2)   6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ജ�വരി 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� െഫ�വരി 2-െല േ��് െമന് റ് 10,500 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ ൈസ�ിളിൽ ഈടാ�ിയ േപയ് െമന് റ് 
ഡിേസാണർ ഫീസിന് െഫ�വരി 10-ന് 500 �പ�െട ഒ� റീഫ�് ലഭി��. കാർഡ് 
ഉടമ �ടി�ിക�ായി െഫ�വരി 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. എസ് ബി ഐ കാർഡ് �ട�ിെവ� റിേവഴ് സലിൽ 
നി�് ഉളവാ�� െ�ഡി�് �ക, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�. കാർഡ് 
ഉടമ െഫ�വരി 22-േനാ അതി� �േ�ാ മിനിമം �ടി�ിക �കേയാ അതിലധികേമാ 
അട�ിെ��ിൽ, താമസി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി 950 �പ ഈടാ�ം. (10,000 
�പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര 950 �പ). 

H. ഓവർ ലിമി�് ഫീ�കൾ
 ഒ� േസവനസ��താ �ചനയായി, ഇേ�ണൽ േപാളിസി, ഇടപാ�മായി ബ�െ�� 

േയാഗ�ത, ഉപേഭാ� െ�ാൈഫൽ, ഉപേഭാ� സ�തം എ�ിവ�് വിേധയമായി, 
ഓവർലിമി�് ഇടപാ�കൾ�്  എസ്ബിഐ കാർഡ് അംഗീകാരം നൽകിേയ�ാം. 
�ടി�ിക�� �ക െ�ഡി�് പരിധി കവി��െവ�ിൽ, െ�ഡി�് പരിധി കവി�� 
ആദ� ഇടപാട് �ക�െട 2.5% അെ��ിൽ 600 �പ, ഇവയിൽ ഏതാേണാ ഉയർ�ത്, 
അത് ഈടാ��താണ്. എസ്ബിഐ കാർഡ് �മ�� ഏെത�ി�ം ഫീ�കേളാ 
നിര�കേളാ പലിശേയാ കാരണം െ�ഡി�് പരിധി കവി�� സാഹചര��ി�ം ഈ 
ഫീസ് ബാധകമായിരി�ം. ഓേരാ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�ം ഒ� തവണ മാ�േമ 
ഓവർലിമി�് ഫീസ് ഈടാ�. സ��ം െ�ഡി�് കാർഡിൽ ഓവർലിമി�് സൗകര�ം 
ഏർെ���ാൻ  കാർഡ് ഉടമ നൽ�� സ�തം, അേത അ�ൗ�ിന് കീഴി�� 
കാർഡ് ഉടമ�െട ൈകവശ�� എ�ാ െ�ഡി�് കാർ�കളി�ം �സ് �ത സൗകര�ം 
സ�യേമവ  ഏർെ���ം.

I. േപയ് െമ�് നിരസന ഫീ�കൾ
 ഒ� േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസിെ� കാര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് േപയ് െമ�് 

�ക�െട 2% േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസായി ഈടാ�ം, എ�ാൽ മിനിമം ചാർജ് 500 
�പയാണ് 

J. മ�് ചാർ�കൾ:
• കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ ഫീസ്: 100/- �പ - 250/- �പ (Aurum കാർഡിന് 1,500/- �പ) 
• െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്: 100 �പ 
• വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ്: 3.5% (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ 

കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് മാ�ം) 
 വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഇ��ൻ �പയിേല�് മാ��തി� ഉപേയാഗി�� വിനിമയ 

നിര�് തീ�മാനി��ത് വിസ/മാ�ർകാർഡാണ്, സാഹചര�മ�സരി�്, എസ്ബിഐ 
കാർ�മായി ഇടപാട് തീർ�ാ�ിയ തീയതിയിൽ-അത് ഇടപാട് നട�ിയ അേത തീയതി 
ആയിരി�ണെമ�ി�- അവർ നിയ�ി�� വിനിമയ നിര�ിെന 
അടി�ാനമാ�ിയായിരി�ം ഇത്. വിസ/മാ�ർകാർഡ് പ�ി�, ഇ��ൻ �പയാ�ി 
മാ�ിയ �കയിൽ വിേദശ കറൻസി ഇടപാ� ഫീസ് ബാധകമാ�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, 
ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

• ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി പരിവർ�ന മാർ�്അപ് ഫീസ്: 3.50% (എലീ�്¬ & 
ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
മാ�ം) (1,000 �പയിൽ ��തേലാ അതിന് �ല�േമാ ആയ ഇടപാ�കൾ�് മാ�ം) 
അ�ാരാ� �ല�് ഇ��ൻ കറൻസിയിൽ നട�ിയ, അെ��ിൽ ഇ��യിൽ 
�ിതിെച�� എ�ാൽ വിേദശ�് രജി�ർ െച� വ�ാപാരികളിൽ നട�ിയ എ�ാ 
ഇടപാ�ക�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് 
കറൻസി കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

•  റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് 99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

• എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�ക�െട�ം േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് : 199 �പ

K.  ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ:
 ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ ഓഫർ ഉപേഭാ�ാവിെന മ�് ബാ�് െ�ഡി�് കാർ�ക�െട 

�ടി�ിക എസ്ബിഐ െ�ഡി�് കാർഡിേല�് �ാൻസ്ഫർ െച�ാ�ം ഒ�മിേ�ാ 
ഇഎംഐകളാേയാ തിരി�ട�ാ�ം അ�വദി��

2. *പരിധികൾ
 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ആ�രിക െ�ഡി�് മാനദ�ം 

അടി�ാനമാ�ിയാണ്  കാർഡ് ഉടമക�െട െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം 
നി�യി�ി��ത്  (ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം �ാഥമിക അ�ൗ�് ഉടമക�െട 
അേത പരിധി ആയിരി�ം). കാർഡ് െഡലിവറി സമയ�് ഈ പരിധികൾ കാർഡ് 
ഉടമെയ അറിയി��താണ്. െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം ഓേരാ േ��് െമ�ി�ം 
കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി�ം. സ് േ��് െമ�് �റെ��വി�ി� സമയ�് ലഭ�മായ െ�ഡി�് 
പരിധി (അതായത് ഉപേയാഗി�ാൻ ലഭ�മായ െ�ഡി�് പരിധി) േ��് െമ�ിെ� ഭാഗമായി 
നൽ��താണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച���ം ആ�രിക മാനദ��ൾ 
അടി�ാനമാ�ി കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�കേയാ �റ�കേയാ 
െച���മാണ്. െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ണെമ�് ആവശ��� െ�ഡി�് ഉടമകൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിേനാട് എ�തി ആവശ�െ��ക�ം വ�മാനം ��ാവി�� 
സാ��ിക േരഖകൾ നൽേക��മാണ്. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ തെ� 
�ർ�മായ വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�ം നൽകിയ �തിയ േരഖകൾ 
അടി�ാനമാ�ി�ം കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ിേയ�ാം.

28

3. *ബി�ിം�ം േ��് െമ�ം
a) ഈ കാലയളവിൽ കാർഡ് സജീവമാെണ�ിൽ, അവസാന േ��് െമ�ി� േശഷം 

കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച� േപയ് െമ�ക�ം കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച� ഇടപാ�ക�ം കാണി�� ഒ� �തിമാസ േ��്
 െമ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമ�് അയ�ം. 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ�കിൽ േരഖകളി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് 
കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഇടപാ�ക�െട ഒ� േ��് െമ�് അയ�കേയാ �ൻ��ി 
നി�യി� തീയതിയിൽ േരഖയി�� ഇെമയിൽ ഐഡിയിേല�് ഇെമയിൽ വഴി സ് േ��്
 െമ�് അയ�കേയാ െച�ം.  

b) െ�ഡി�് കാർഡ് സ് കാർഡ് ഉടമ�് ഒ� റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് സൗകര�ം നൽ��. 
സ് േ��് െമ�ിൽ �ി� െച� അടയ് േ�� മിനിമം �ക മാ�ം അട�ാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
തിരെ���ാം. േ��് െമ�ിൽ തെ� �ി� െച�ി�� അടയ് േ�� തീയതി�കം 
ഇ�രം േപയ് െമ�് നടേ���മാണ്. ബാലൻ�ടി�ിക �ടർ�� 

 േ��്െമന് �കളിേല�് �േ�ാ� െകാ�േപാകാ��താണ്. െമാ�ം അടയ് േ�� 
�കേയാ അടയ് േ�� മിനിമം �ക�്  �കളി�� �ക�െട എ� ഭാഗേമാ അട�ാൻ 
കാർഡ് ഉടമ�് തിരെ���ാ���മാണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധിയിൽ 
കവി� �ടി�ികേയാെടാ�ം, ��െ� േ��് െമ�കളിൽ അട�ാ� മിനിമം �ക 
കാർഡ് ഉടമ�െട നിലവിെല അടയ് േ�� മിനിമം �കയിേല�് േചർ�ം.

 െമാ�ം അടയ് േ�� �ക�െട 5 ശതമാനേമാ 200 �പേയാ ആയിരി�ം (ഏതാേണാ 
വ�ത്) അടയ് േ�� മിനിമം �ക, �ടാെത ബാധകമായ നി�തിക�ം ഇഎംഐ�ം 
(ഇഎംഐ ഉ� ഉൽ����െട കാര��ിൽ മാ�ം). ക�ാഷ് പരിധിേയാ െ�ഡി�് 
പരിധിേയാ അധികമായാൽ ഓവർ ലിമി�് (ഒവിഎൽ) �ക എംഎഡി (അടയ് േ�� 
മിനിമം �ക) യിൽ ഉൾെ����താണ്. പഴയ േ��് െമ�കളിെല ഏെത�ി�ം 
അട�ാ� മിനിമം �ക ഉെ��ിൽ അ�ം അടയ് േ�� മിനിമം �കയിൽ 
ഉൾെ����താണ്. 

c) കാർഡ് �ടി�ികയിേല�് നട�ിയ േപയ് െമ�കൾ ലഭി�തായി �ടർ�� േ��്
 െമ�കളിൽ കാണി��താണ്. ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് സംബ�ിേ�ാ 
നി�തിക�മായി ബ�െ��� മേ�െത�ി�ം കാര�ം സംബ�ിേ�ാ ഉ� എ� 
തർ��ം േ��് െമ�് �റെ��വി�� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ൾ�കം െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇഷ� െച�വെര അറിയി�ിരിേ��താണ്

d) കാർഡ് ഉടമ�െട കാർഡ് �ടി�ിക�് ലഭി�� േപയ് െമന് �കൾ വകയി���ത്, 
�ടി�ിക�� മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 
ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് 

അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ 
ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് 
എ� �മ�ിലാണ്. 

 ആവശ�മായ ജിഎസ്ടി കം�യിൻ�കൾ എ��ാൻ െ�ഡി�് ഇഷ� െച�വെര 
�ാ�മാ��തിന് �ത��ം കാേലാചിത�മായ വിവര�ൾ നൽകാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
ഉ�രവാദി���്, ഇത് െ�ഡി�് കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ നിർമി� സൈ�ക�െട 
ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് എ��ാൻ കാർഡ് ഉടമെയ �ാ�മാ�ം. കാർഡ് ഉടമ 
നൽ�� െത�ായ വിവരം �ലം അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ�െട ഭാഗ� നി�� 
ഏെത�ി�ം ���ികേളാ വീ�കേളാ �ലം കാർഡ് ഉടമ�് ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് 
ന�മാ�കേയാ അെ��ിൽ ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് ലഭി��തിന് കാലതാമസം 
വരികേയാ െച�ാൽ കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ ഉ�രവാദിയായിരി�ി�.

e) താെഴ െകാ�� ഏത് രീതിയി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ിേല�� േപയ് െമ�കൾ 
ആകാ��താണ്:

 www.sbicard.com േല�് േലാഗിൻ െച�ക�ം െന�് ബാ�ിങ് അെ��ിൽ നി��െട 
എസ്ബിഐ എടിഎം കം െഡബി�് കാർഡ് �േഖന േപയ്െമ�് നട�ാൻ േപയ് െന�് 
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി��തി�െട.

 േ��് െമ�ിെ� പിറകിൽ നൽകിയിരി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് െചേ�ാ 
�ാഫ്േ�ാ അയ��ത് വഴി.  

 നി��െട നഗര�ി��േതാ േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട ഏെത�ി�ം നി�� 
�ാ�ി��േതാ ആയ എസ്ബിഐ കാർഡ് േ�ാ�് േബാക് സിൽ െചേ�ാ �ാഫ്േ�ാ 
ഇ��ത് വഴി.

 െച�്/�ാഫ്�് "എസ്ബിഐ കാർഡ്  ന�ർ xxxxxxxxxxxxxxxx" േല�് 
അട�ാനാ��തായിരി�ണം.

 എൻഎസിഎ�് (NACH): ചില തിരെ��� നഗര�ളിൽ നാഷണൽ ഓേ�ാമാ�ഡ് 
�ിയറിംഗ് ഹൗസ് (എൻഎസിഎ�്) വഴി േപയ് െമ�കൾ നട�ാ��താണ്.

f) ബിൽ �ടി�ിക�െട േപയ്െമ�കൾ നട��തിന് വിവിധ രീതികൾ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  വാ�ാനം െച��. അവ �തിമാസ േ��് െമ�ിെ� പിൻഭാഗ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  െവബ് ൈസ�ി�ം വിവരി�ി��്.

 കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് ൈക��� ഏത് �ൻ�ർ �ക�ം ഭാവിയിെല 
െചലവഴി��കളിേല�� �ൻ�ർ �കയായി കണ�ാ��താണ്. അത് ഏെത�ി�ം 
ചാർ�കൾ/ഫീ�കൾ�ായി വകയി���ത�.

g) ബി�ിംഗ് തർ��ൾ: ഇടപാ� തീയതി�െട 25 ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമ 
െപാ��േ��കൾ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി�ക�ം അത് ശരിയാണ് 

j)  ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം റിേവഴ് സ് െച��ത് ഉൾെ�െട��, SBI കാർഡ് ആരംഭി�� 
റിേവഴ് സ�കൾ, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�, അത് ഇേ�ാഴെ� 
ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�� െ�ഡി�ായി പരിഗണി�ം.

 �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� തീയതികള�ില്  �ാബല��ിലായ റീഫ�് 
െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് ഉളവാ�� ഏെതാ� 
െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് നടേ�� തീയതി�് 
��് െ�ഡി�് െച�കയാെണ�ിൽ, ആ �ക േപയ് െമന് റായി പരിഗണി�ം.

 നിലവിെല ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� ഇടപാ�ക�െട �ാബല��ി�� 
തീയതിയി�� റീഫ�് െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് 
ഉളവാ�� ഏെതാ� െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് 
നടേ�� തീയതി�് ��ാണ് െ�ഡി�് െചയ് തെത�ിൽ േപാ�ം ആ �ക േപയ് െമന്
 റായി പരിഗണി�ി�.

k) എസ്എംഎ & എൻപിഎ
•  �േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ'): 
 െറ�േല�റി ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിെ� ഭാഗമായി, ഒ� ഉപ-അസ�് വിഭാഗം 

��ി�് അ�ൗ�ിെല �ാരംഭ സ�ർ�ം തിരി�റിേയ� ആവശ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡിന് ഉ�്, താെഴ�� പ�ികയിൽ നൽകിയിരി��ത് �കാരം ��് 
ഉപവിഭാഗ�ൾെ�ാ�ം '�േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ') ആണ് ഈ 
ഉപ-അസ�് വിഭാഗം. െ�ഡി�് കാർ�കൾ "റിേവാൾവിംഗ് സൗകര��ൾ ഒഴിെക�� 
വായ്പകൾ" ആയി കണ�ാ��.

   

െഡബി�് െച� പണം നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ SBI കാർഡ് തിരി�് 
നൽ��ിെ��ിൽ ബാധകമായ േക�കളിൽ, പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ സംബ�ി�് 
കാർഡ് െന�് വർ�കളിൽ നി�് ലഭി�� അ�രം �ിരീകരണ�ിന്
 െറ/വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ, േമൽ�റ� സർ�ലറിെല വ�വ�കൾ 
�കാരം ഉപേഭാ�ാവിന് ന�പരിഹാരം നൽ��തായിരി�ം.

4. *  തിരി�ടവിൽ വ��� വീ�
 തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയാൽ, കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഏ� �ടി�ിക�ം 

തീർ�ാ��തിന് േവ�ി തപാൽ, ഫാക് സ്, െടലേഫാൺ, ഇെമയിൽ, എസ്എംഎസ്, 
�ടാെത/അെ��ിൽ ഓർ�െ���ാ�ം �ടർനടപടികെള��ാ�ം �ടി�ിക 
പിരിെ���ാ�ം ��ാം ക�ിെയ നിേയാഗി�ക എ�ീ മാർ��ളി�െട കാർഡ് 
ഉടമ�് കാലാകാല�ളിൽ �ടി�ിക അട�വാൻ ഓർ�െ����കൾ 
അയ��താണ്. അ�െന നിേയാഗി�െ��� ഏെതാ� ��ാം ക�ി�ം കടംപിരിവ് 
സംബ�ി� എ�ാ െപ�മാ�����ം �ർ�മായി പാലി�ിരിേ��താണ്.

 ആർബിഐ യിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് രജിസ് േ�ഷൻ കര�മാ�ിയി���ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ� അംഗമായിരി�ക�ം െച�� ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� വീ� �ാ�സ് 
റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��്, കാർഡ് ഉടമ�് ഞ�ൾ േനാ�ീസ് നൽ��താണ്. ഒ� 
കാർഡ് ഉടമ തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയതായി റിേ�ാർ�് െച�െ��തിന് േശഷം തെ� 
�ടി�ികകൾ തീർ�കയാെണ�ിൽ, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നിയിൽ നി�ം �ടി�ിക�ാരൻ �ാ�സ് പിൻവലി��താണ് 
എ� കാര��ം ��ി�ക. ഇ�രം മാ��ൾ ഉപേഭാ�ാവിെ� െ�ഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ 
�തിഫലി�ാൻ 45-60 ദിവസ�ൾ എ�േ��ം.

 െ�ഡി�് കാർഡ് സൗകര��െള നിയ�ി�� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം 
സ�ിെമ�റി/ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം ബാധകമായിരി�ം. 

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, കാർഡ് ഉടമ�െട ഡാ� ഓേരാ മാസ�ം നിർ�ി� 
േഫാർമാ�ിൽ ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് സമർ�ി��. സമർ�ി�� 
ഡാ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി 30 ദിവസ�ി��ിൽ അവ�െട 
െസർവറിേല�് അപ് േലാഡ്  െച��താണ്.

 കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� െമാ�ം �ടി�ിക, �ാബല��ി���ം എ�ാൽ കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ ഇനി�ം ചാർജ് െച�ാ��മായ ചാർ�കൾ ഉൾെ�െട, �ാഥമിക 
കാർഡ് ഉടമ പാ�രാ�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�ാൽ െപെ��് അടയ്
 േ��താ���ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് �ർ�മായി അടയ് േ���മാണ്, 
അേതാെടാ�ം കാർഡ് അ�ൗ�് ഉടൻതെ� റ�ാ�െ����മാണ്. �ാഥമിക കാർഡ് 

ഉടമ�െട സ��ിൽ നി�ായിരി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ി�� �ടി�ിക തീർ�വാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ എ�ാ െചല�കൾ�ം, ലീഗൽ ഫീ�ം ഈ �ടി�ിക 
തിരി�പിടി�വാൻ വ� െചല�ക�ം അട�ം, ഉപേയാഗിേ��ത്. �ടി�ിക അടവ് 
തീർ�ാകാ�ിടേ�ാളം, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് നിലവി�� നിര�് െവ�് 
ധനകാര� ചാർജ് ഈടാ��ത് �ടരാൻ അവകാശ��ായിരി�ം.

5. കാർഡ് ഉടമ�ത അവസാനി�ി��ം റ�ാ��ം
a) എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് എ�തി അറിയി�ിേ�ാ, എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് 

ൈലനിൽ വിളിേ�ാ, ഒ�ം കാർഡ്(കൾ) േകാേണാ�േകാൺ �റി�് കാർഡ് ഉടമ�് ഏ� 
സമയ�ം കരാർ അവസാനി�ി�ാ��താണ്. ആഡ് ഓൺ കാർ�കൾ ഉൾെ�െട 
എ�ാ കാർ�ക�ം എ�� അേപ� െകാ��് അവസാനി�ി�ാ��താണ്. 
സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ ഒ� കാർഡ് ഉടമ�് െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ് ഉെ��ിൽ, അ�രം െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �ക�െട �ല� �ല�ം 
സ�യേമവ േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, �ടാെത മെ��ാ 
�ടി�ികകൾ�െമാ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്. കാർഡ് 
അ�ൗ�ിേല�� എ�ാ �ടി�ിക�ം അട�കഴി�ാൽ അവസാനി�ി�ൽ 
�ാബല��ിൽ വ�ം. വാർഷിക, േച��തി��, ���ൽ ഫീ�കൾ 
ആ�പാതികാടി�ാന�ിൽ തിരി�് നൽ��ത�.

 ഉദാഹരണം - സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാ�� െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ്: -1000

 സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ, -1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് ബാലൻസ് 
സ�യേമവ 250 �പ�െട േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, അതായത് 
1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �കൾ   X ഓേരാ റിവാർഡ് േപായിന് റി�ം 0.25 �പ 
(ഈ പരിവർ�ന �ല�ം വ�ത�� കാർഡ് വാരിയന് �കൾ�് വ�ത�ാസെ�ടാം). ഈ �ക 
കാർ ഡ് ഉടമാ  അ�ൗ�ിൽ നി�് ഈടാ�ം, �ടാെത മെ��ാ �ടി�ികകൾ �െമാ�ം 
കാർ ഡ്  ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്.

 കാർഡ് ഉടമ�് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�ാൻ ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ 
എ�താ��താണ് - closurerequest@sbicard.com

b)   ബിസിനസ് അെ��ിൽ �ര�ാ കാരണ�ൾ �ടാെത/അെ��ിൽ നിയമനിർവഹണ 
ഏജൻസി �ടാെത/അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം സർ�ാർ അേതാറി�ി�െട അഭ�ർ�ന 
�കാരം �ടാെത/അെ��ിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ി�ം അതിെ� 
ഉപേഭാ�ാവി�ം ബാധകമാ�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം കീഴിൽ 
അനിവാര�മാെണ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ന�ായമാ�ം വിശ�സി��െവ�ിൽ 
കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�ിെ� ഉപേയാഗം ഏ� സമയ�ം �ൻ��ി അറിയി�ാെത 

തെ� എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിയ�ി�കേയാ അവസാനി�ി�കേയാ 
താൽ�ാലികമായി നിർ�കേയാ െച�ാം.

 കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� േപയ് െമ�ിൽ വീ� വ��കേയാ നീ�ിയ െ�ഡി�് പരിധി 
കവി�കേയാ െച�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െ�ഡി�് കാർഡിെല സൗകര�ം 
താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ാനാ�ം. കരാർ അവസാനി�തി� േശഷേമാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ിരി�� സമയേ�ാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗി��ത്.  

c) ഇ�രം ഒ� സാഹചര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ (എെത�ി�ം തിരി�ട� വീ�േ�ാ നിയമം 
അ�ശാസി�� േനാ�ീസിേനാ വിേധയമായി) ഉടൻ തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അ�ൗ�ിെല െമാ�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് അടയ്
 േ����്. എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ�വെര അ�ൗ�ിൽ ചാർ� െച�ാ� �കക�ം 
ഉൾെ�െട ഈ കരാറിന് കീഴിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അടയ് േ�� എ�ാ 
�കക�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഇ�ര�ിൽ അടയ് േ�� എ�ാ �കക�ം കാർഡ് ഉടമ 
അട��� വെര കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�തായി പരിഗണി�ി�.

d) െ�ഡി�് കാർഡ് ഒ� വർഷ�ിേലെറയായി ഉപേയാഗി�ി�ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമെയ 
അറിയി� േശഷം കാർഡ് േ�ാസ് െച��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 30 
ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് മ�പടി ലഭി��ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ 
എ�ാ �ടി�ികക�ം അട�േ�ാൾ കാർഡ് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച��തായിരി�ം.

6.  കാർഡ് ന�ം/േമാഷണം/��പേയാഗം
a) �ാഥമിക െ�ഡി�് കാർേഡാ ഏെത�ി�ം അധിക െ�ഡി�് കാർേഡാ എവിെട 

െവെ��് അറിയാെത വരികേയാ, ന�െ��കേയാ, േമാ�ി�െ��കേയാ 
വി�തമാ�െ��കേയാ യഥാസമയം ലഭി�ാതിരി�കേയാ കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�മതിയി�ാെത െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��െവ�് സംശയി�കേയാ 
െച�ാൽ കാർഡ് ഉടമ എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലനിൽ എ��ം േവഗം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന ബ�െ�ടണം. ഒ� കാർഡ് ന�െ��തായി റിേ�ാർ�് 
െച� േശഷം കാർഡ് ഉടമ അത് കെ��ിയാൽ അത് ഒ� സാഹചര��ി�ം 
ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�. മാ�മ�, കാർഡ് ഉടമ ആ കാർഡ് േകാേണാട് േകാൺ 
പ�തിയായി �റി�ക�ം േവണം.  

· ഐവിആർ വഴിേയാ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ായ www.sbicard.com �േഖനേയാ 
എസ്എംഎസ് േസവന�ി�െടേയാ കാർഡ് ഉടമ�് തൽ�ണം കാർഡ് േ�ാ�് 
െച�ാനാ�ം.

· നി��െട ന�െ��/േമാ�ി�െ�� കാർഡ് എസ്എംഎസ് വഴി േ�ാ�് െച�ാൻ 
നി��െട രജി�ർ െച� െമാൈബൽ ന�റിൽ നി�് 5676791 േല�് BLOCK XXXX 

എ�് എസ്എംഎസ് െച�ക. (XXXX = നി��െട കാർഡ് ന�റിെ� അവസാന 4 
അ��ൾ). നി�ൾ അഭ�ർ�ന നട�ി 5 മി��ി��ിൽ നി�ൾ�് ഒ� 
�ിരീകരണ എസ്എംഎസ് ലഭി��ിെ��ിൽ കാർഡ് േ�ാ�െച�െ��തായി 
പരിഗണി��ത്. നി��െട കാർഡ് െപെ��് േ�ാ� െച��തി�ം ��പേയാഗം 
ഒഴിവാ��തി�ം െഹൽപ് ൈലനിൽ വിളി�ക.

 നഷ് ടെ��ത്/േമാഷണം/അനധി�ത ഇടപാ�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ്
 �് ഈ സമർ�ിത െഹൽ�് ൈലൻ ന�റിൽ ബ�െ�ടാം -18605003000.

 നഷ് ടെ�� കാർഡ് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ് �് ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ 
ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ് – lostcard@sbicard.com

b) കാർഡ് ന�ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��് കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ നട�ിയ ഏെത�ി�ം ഇടപാ�ക�െട കാര��ിൽ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് ബാധ�തേയാ ഉ�രവാദിത�േമാ ഉ�ായിരി��ത�, 
കാർഡ് ഉടമ ഇതിന് പരി�ർ�മാ�ം ബാധ��നായിരി�ം. കാർഡ് ന�േമാ 
േമാഷണേമാ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി��േതാ� �െട കാർഡ് ഉടമ 
െ�ഡി�് കാർഡ്(കൾ) േമാ�ി�െ��ാൽ അത് േപാലീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ക�ം എഫ്
 ഐആർ സമർ�ി�ക�ം േവണം. കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ഒ� അധിക 
കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ആെര�ി�ം കാർേഡാ പിേ�ാ കര�മാ�ി 
��പേയാഗം െച�ാൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. 

c) ഉപേഭാ� പരിര�- അനധി�ത ഇലേ�ാണിക് ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കളിൽ 
ഉപേഭാ�ാ��െട ബാധ�ത പരിമിതിെ���ൽ സംബ�ി� 2017 �ൈല 06-െല 
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��(ആർബിഐ) ഉ�രവ് �കാരം, അനധി�ത െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ�� ഉപേഭാ� പരിര� ഉറ�ാ��തിന് ഒ� നയം 
�പകൽപന െച�ി��്. "ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാര നയം" എ�തിന് കീഴിൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ ഇത് അപ് േഡ�്  െച�ി��്. 
ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� സമീപന�ിെല �താര�ത, ന�ായ��ത എ�ീ തത��െള 
അടി�ാനമാ�ി��താണ് ഈ നയം

d) കാർഡ് ഉടമ വ�നാപരമായി �വർ�ി�ി�െ��ിൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് 
ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. വിേവക�ർ�മായ �� നൽകാെതയാണ് കാർഡ് ഉടമ 
�വർ�ി��െത�ിൽ, സംഭവി� എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ�് 
ബാധ�ത��ാേയ�ം. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ വ��മാ�ിയി�� �ര�ാ 
മാനദ��ൾ പി�ടരാൻ കാർഡ് ഉടമ പരാജയെ��ാൽ ഇത് ബാധകമാേയ�ാം. 

e) കാർഡ് ഉടമേയാേടാ ഏെത�ി�ം അധിക കാർഡ് ഉടമേയാേടാ അേന�ഷി�ാെത തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, ഒ� കാർഡിെ�േയാ പി�ിെ�േയാ ന�ം, േമാഷണം, 

��പേയാഗം എ�ിവെയ �റി�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ �സ�െമ�് ക��� 
ഏെതാ� വിവര�ം േപാലീസിേനാ മ�് �സ� അധികാരികൾേ�ാ നൽകിേയ�ാം.  

f) നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെല െമാൈബൽ ന�ർ ഉൾെ�െട�� 
ബ�െ�ടാ�� വിവര�ളിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ സി��ിെല നി��െട 
�തിയ�ം ����മായ ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ളിൽ �ചി�ി�ിരി�ണം. 
നി��െട െമാൈബൽ ന�ർ അട��� നിലവിെല ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ 
ഞ��െട േരഖകളിൽ അപ് േഡ�് െച�ണെമ�് �പാർശ െച��.

g) ''എസ്ബിഐ കാർഡ്  ചില കാർ�കളിൽ േകാം�ിെമ�റി ന�െ��/േമാ�ി�െ�� 
കാർഡ് ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് 
ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�േഡാ അെ��ിൽ കാലാകാല�ളിൽ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  തീ�മാനി�� ഏെത�ി�ം ഇൻ�റൻസ് ക�നിേയാ ആകാം പറയെ�� 
ഇൻ�റൻസ് നൽ��ത്. ഇ�ാര��ി�� ഏത് െ�യിം തീർ�ാ�ലി�ം 
ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ഉ�രവാദിയായിരി�ം, 
െ�യിം തീർ�ാ�ൽ കാരണമായി ഉയർ� ഒ� തർ��ി�ം എസ്ബിഐ കാർഡ്
 ഉ�രവാദിേയ ആയിരി�ി�. ഇൻ�റൻസ് നിബ�നക�ം വ�വ�ക�മായി 
ബ�െ�� ��തൽ വിവര�ൾ�് െവൽകം കി�ിെല േ�ാഷർ പരിേശാധി�ാേനാ 
www.sbicard.com റഫർ െച�ാേനാ നിർേദശി��.''

(h) ചില െ�ഡി�് കാർ�കളിൽ എസ്ബിഐ കാർഡ് േകാം�ിെമന് ററി എയർ ആ�ിഡന് റ് 
/ വ��ിഗത അപകട ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ��ത ഇൻ�റൻസ് 
ഒ� ��ാം ക�ി ഇൻ�റൻസ് ക�നിയാണ് നൽ��ത്. ഇ�മായി ബ�െ�� ഏത് 
െ�യിം െസ�ിൽെമന് റി��� ഉ�രവാദി���ം ��ത ക�ി�ാണ്. െ�യിം 
െസ�ിൽെമന് റ് �ലം ഉ�ാ�� ഒ� തർ��ൾ�ം എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ഉ�രവാദിയായിരി�ി�. എസ്ബിഐ കാർഡിന്, ഇൻ�റൻസ് ഇഷ� െച�� 
ക�ിെയ �ൻ��ി അറിയി�് നൽകാെത മാ�ാ��താണ്.

 ഇേ�ാ�� ഇൻ�റൻസ് ക�നി: ഒറിെയൻ്റൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ്.
7. െവളിെ���ൽ
 ഇ��ൻ ധനകാര� വ�വ��െട �വർ�ന�മത�ം �ിരത�ം 

െമ�െ����തിനാ�� ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിെ��ം റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് 
ഇ���െട�ം (ആർബിഐ) ഒ� സംരംഭമാണ് െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി. 
ബാ�ക�ം ധനകാര� �ാപന��ം ത�ിൽ വിവര�ൾ ൈകമാ��തിന് 
ഫല�ദമായ ഒ� സംവിധാനം �ദാനം െച�ാ�ം അ�വഴി വിവിധ �ാപന�ളിൽ 
നി�് മിക� െ�ഡി�് വ�വ�കൾ േനടാൻ കാർഡ് ഉടമകെള �ാ�രാ�ാ��� 
റിസർവ് ബാ�ിെ� �മ��െട ഭാഗമായാണിത്.

 ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് (ആർബിഐയിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് 
രജിസ് േ�ഷൻ േനടിയി��ത്) കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��. 

 കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� േരഖക�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 45-60 ദിവസ�ൾ��ിൽ ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻേഫാർേമഷൻ ക�നി�് നൽ�ം.

 ഒ� തർ���ായാൽ കാർഡ് ഉടമെയ �ടി�ിക�ാരനായി റിേ�ാർ�് െച��തി� 
��് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടികളിൽ ഉചിതമായ േഭദഗതികൾ 
വ��ം. എ�ി��ാ�ം ഇ�രം െവളിെ���ൽ/വിവരം �സി�െ���ൽ 
ഇ�െന ഉയർ�വ� തർ��ൾ അേന�ഷി�ാ�ം തീർ�ാ�ാ�ം ലഭി�� 
സമയെ� ആ�യി�ിരി�െമ��ം ��ിേ��താണ്. 

 കാർഡ് അ�ൗ�ക�െട ശരിയായ �വർ�നം, �ിരീകരണം, മ� അഡ്മിനിസ്
 േ��ീവ് േസവന�ൾ എ�ിവ�ായി ധനകാര� �ാപനം, െതാഴി�ടമ, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�മായി കരാറിേലർെ��ിരി�� ��ാം ക�ികൾ 
എ�ിവർ�് േപയ് െമ�ിെല വീ� ഉൾെ�െട�� കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��.

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� അെ��ിൽ അതിെ� ��് ക�നികൾ, സബ്
 സിഡിയറികൾ, അഫിലിേയ�കൾ �ടാെത/അെ��ിൽ അേസാസിേയ�കൾ 
എ�ിവ�െട വിവിധ ഉൽ����ം േസവന��ം വിപണനം െച��തി�ം വാ�ാനം 
െച��തി�മായി എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ഏെത�ി�ം േപര�്, സബ്
 സിഡിയറി, അഫിലിേയ�്  അെ��ിൽ അേസാസിേയ�് എ�ിവ�മാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിേ��ാം.

 എസ്ബിഐ കാർഡിെ� ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്.

�ധാന െറ�േല�റി വിവര�ൾ  
- ഇ��യി�ം വിേദശ�ം ഉപേയാഗി��തിന് കാർഡ് സാ�വാണ്. എ�ി��ാ�ം, 

േന�ാളി�ം ��ാനി�ം വിേദശ കറൻസി ഇടപാ�കൾ നട��തിന് ഇത് 
സാ�ത��ത�.

- ഇ���് �റ�് ഇടപാട് നട��തി�� കാർഡിെ� ഉപേയാഗം ആർബിഐ�െട 
എക് സ് േച�് കൺേ�ാൾ െറ�േലഷൻ�ം േഫാറിൻ എക് സ് േച�് മാേനജ് െമ�് 
ആ�്, 1999-ഉം ഉൾെ�െട�� ബാധകമായ നിയമ�ൾ �്അ��തമായിരി�ണം. 
ഇ�ർെന�്േ�ഡിംഗ് േപാർ��കളി�െട�� വിേദശനാണ� വ�ാപാരം അ�വദനീയമ�.  
എെ��ി�ം ലംഘന�ൾ ഉ�ാ�കേയാ ഇവ പാലി��തിൽ പരാജയെ��കേയാ 

െച�ാൽ, ശി�ാനടപടികൾ�് നി�ൾ വിേധയരാകാം. നി��െട വിേദശ വിനിമയ 
അർഹതെയ സംബ�ി�് നി��െട അംഗീ�ത ഡീല�മായി (എഡി) ബ�െ��ക.

- െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് എെ��ി�ം െ�ഡി�് ബാലൻസ് 
ഉെ��ിൽ, ഈ െ�ഡി�് ബാലൻസ് നി�ൾ�് തിരി� തരാൻ എസ്ബിഐ കാർഡിന്
  അവകാശ��്.

- വിേദശ �ാപന�ളിൽ നിേ�പം നട�കേയാ വിേദശ �ാപന�ൾ 
�ാപി�കേയാ േപാ�� �ലധന അ�ൗ�് ഇടപാ�കൾ�ായി പണമട�ാൻ/േപയ്
 െമ�കൾ നട�ാൻ ദയവായി െ�ഡി�് കാർ�കൾ ഉപേയാഗി��ത്. കാരണം, 
റിസർവ് ബാ�ിെ� മാ�ർ നിർേദശം - വിേദശെ� സം�� 
സംരംഭ�ിെല/�ർ�മാ�ം ഉടമ�തയി�� സബ് സിഡിയറിെല താമസ�ാ�െട 
േനരി�� നിേ�പം എ�തി� കീഴിൽ ഇ�രം ധനനിേ�പ മാർഗം അ�വദനീയമ�.

- ആർബിഐ മാ�ർ സർ�ലർ-താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� 
പലവക പണമട��കൾ സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ അ�സരി�്, േലാ�റി 
ടി��കൾ, ബഹിഷ് �ത/നിേരാധിത മാസികകൾ, �ട�ിയ നിേരാധിത ഇന�ൾ 
വാ��തി�ം �താ��ളിൽ പെ���ൽ, േകാൾ-ബാ�് േസവന�ൾ�് 
പണമട�ൽ േപാെല��വ�ം െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��ത് 
നിേരാധി�ിരി��. കാരണം അ�രം ഇന�ൾ�ായി/�വർ�ന�ൾ�ായി 
വിേദശനാണ�ം പിൻവലി��ത് അ�വദനീയമ�. ��തൽ വിവര�ൾ�ായി 
താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� പലവക പണമട��കൾ 
സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ പരിേശാധി�ക.



 എസ്എംഎ�െട �ാസിഫിേ�ഷൻ സംബ�ി� ഉദാഹരണം:
 ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, �ടാെത ഈ തീയതി�് ��് 'അടേ�� �റ� �ക 
('എംഎഡി') ലഭി�ി�മിെ��ിൽ, അവസാന തീയതി�് േശഷം, അ�ൗ�ിെന എസ്എംഎ – 0 
ആയി പരാമർശി�ം.
പിഡിഡിയിൽ നി�് 30 ദിവസ�ിന�റം അതായത് 2021 ഏ�ിൽ 30-ന് അ�റം 
അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ-1 ആയി ടാഗ് 
െച�െ��ം.
സമാനമായി, പിഡിഡിയിൽ നി�് 60 ദിവസ�ിന�റം, അതായത് 2021 െമയ് 30-ന് 
അ�റം, അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ - 2 
ആയി ടാഗ് െച�െ��ം.

• നി�ിയ ആ�ി ('എൻപിഎ'):
 േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി���േപാെല അടേ�� മിനിമം �ക, േ��് െമ�ിൽ 

�ചി�ി�ിരി�� പിഡിഡിയിൽ നി�് െതാ�റ് (90) ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�മായി 
അട�ിെ��ിൽ, ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് നിഷ് �ിയ അസ�് ('എൻപിഎ') ആയി 
പരിഗണി�ം.
�ടാെത, ഒ� െസ�ിൽെമ�് അെ��ിൽ �നർ�പീകരണ �മീകരണം 
�േയാജനെ���ിയി�� ഏെതാ� അ�ൗ�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം. പലിശ 
�ടി�ിക�ം �ത�ം ��വനായി അടയ് ���വെര ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി 
തരംതിരി�ത് �ട�ം. െസ�ിൽെമ�ം �നർ�പീകരി� അ�ൗ�ക�ം ഒ� 
നവീകരണ�ിന് േയാഗ�മ�. അവസാനമായി, ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് 
എസ്ബിഐ കാർഡിെല എൻപിഎ എ�് ടാഗ് െച� ഒ� െ�ഡി�് കാർെഡ�ി�ം 
ഉെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെ� എ�ാ കാർ�ക�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം.

  ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി തരംതിരി��തി�� ഉദാഹരണം:
  ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി�� �കാര�� അടേ�� 
�റ� �ക പിഡിഡിയിൽ നി�് 90 ദിവസ�ി��ിൽ അതായത് 2021 �ൺ 
29-��ിൽ ഉപേഭാ�ാവ് �ർ�മാ�ം അട�ി�മിെ��ിൽ, വായ്പ നൽ��വർ 
െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി കണ�ാ�ം.

l)  േടൺ എറൗ�് ൈടം (TAT) ഏകീകരി��ം അംഗീ�ത േപയ് െമന് റ് സംവിധാന�ൾ 
�േഖന�� പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ�� ഉപേഭാ� ന�പരിഹാര�ം സംബ�ി� 
2019 െസ�ംബർ 20-െല RBI സർ�ലർ അ�സരി�്, പരാജയെ�� ഇടപാട് കാരണം 

എ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�ിെ��ിൽ േ��് െമ�ിെല 
��വൻ ഉ�ട��ം ശരിയാെണ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇത് അംഗീകരി�താെണ�ം 
കണ�ാ��താണ്. ഇ�രം വിവരം ലഭി�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
താൽ�ാലികമായി ചാർജ് പിൻവലി�ാം. �ടർ�� അേന�ഷണ�ൾ 
�ർ�ിയായതി� േശഷം ഇത് കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിെല ബാധ�തയാെണ�ിൽ 
�ടർ�� േ��് െമ�ിൽ ചാർജ് �നഃ�ാപി�െ��ം. 

h)  ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാരം: േമൽനടപടി�� എ�ാ പരാതിക�ം േനാഡൽ 
ഓഫീസർ, പിഒ ബാഗ് 28 - ജിപിഒ, ന� ഡൽഹി -110001 എ� വിലാസ�ിേലാ 
nodalofficer@sbicard.com എ� ഇെമയിൽ വിലാസ�ിേലാ അയ�ക

i)   ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ: എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 02 02
 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി 

േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക)  
 അെ��ിൽ: 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 എസ്ബിഐ െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡിന്: ഇ��യിൽ എവിെട നി�ം എസ്ബിഐ 

െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡ് െഹൽപ് ൈല�മായി ബ�െ��ക 
 എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 12 12 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ 

നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക) 
ബിഎസ്എൻഎൽ/എംടിഎൻഎൽ-ൽ നി�്: 1800 180 1295 /1860 500 1295

 കറസ് േപാ�ൻസ്: തപാൽ വഴി, ദി മാേനജർ -ക�മർ സർവീസസ്, എസ്ബിഐ 
കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, ഡിഎൽഎഫ് ഇൻഫിനി�ി ടേവർസ്, 
ടവർ സി, 12 ആം നില, േ�ാ�് 2, ബിൽഡിംഗ് 3, ഡിഎൽഎഫ് ൈസബർ സി�ി ���ാം 
- 122002 (ഹരിയാന) ഇ�� www.sbicard.com എ�തിേലേ�ാ പിഓ ബാഗ് 28- ജിപിഒ, 
ന� ഡൽഹി-110001 

 ഇമെയിൽ വഴി customercare@sbicard.com എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക
 െത�ായ വിൽ�ന�ം ശല�െ����മായി ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് ഉടമ�് 

ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താം – salesgrievance@sbicard.com
 കാർഡ് ഉടമ�് ഞ��െട െമാൈബൽ ആ�് / െവബ് ൈസ�് വഴി ഏ� 
 തർ��ം/അനധി�ത ഇടപാ�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴി�ം. അതെ��ിൽ, കാർഡ് 

ഉടമ�് തർ�ം/അനധി�ത ഇടപാട് സംബ�ി�് chargeback@sbicard.com എ� 
സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ്.

 െത�ായ വിൽ�ന�മാേയാ ശല�െ����മാേയാ ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ഈ സമർ�ിത െഹൽൈ��നിൽ ഞ�െള വിളി�ാം: 080-39356050

എസ് ബി ഐ കാർഡ് സ്  - ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം

1. *ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം
A. വാർഷിക ഫീ�ക�ം ���ൽ ഫീ�ക�ം
 എസ് ബി ഐ െ�ഡി�്  കാർഡിൽ (എസ് ബി ഐ കാർഡ്) വാർഷിക ഫീസ്, ���ൽ 

ഫീസ് എ�ിവ ബാധകമാണ്. വാർഷിക ഫീസ് 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം 
ബാധകമായ നി�തിക�ം ഉൾെ��� ഒ��വണെ� ചാർജാണ്. ���ൽ ഫീസ് 
എ�ാ വർഷ�ം ഈടാ��. 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം ബാധകമായ 
നി�തിക�മാണ് അതിൽ ഉൾെ��ിരി��ത്. ഈ ഫീ�കൾ ഓേരാ കാർഡ് ഉടമ�ം 
ഓേരാ വിധം കാർഡി�ം വ�ത��മായി�േ��ാം. ഇവ െ�ഡി�്  കാർഡിനായി 
അേപ�ി�� സമയ�് കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി��ത് അ�സരി�ായിരി�ം. 
ബാധകമായ� �കാര�� ഈ നിര�കൾ കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് 
േനരി�് ഈടാ�ം, ഈടാ�� മാസെ� കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ അത് ബി�ി�ക�ം 
െച�ം. �ാഥമിക കാർഡ് ഉടമ�് നൽകിയ അധിക കാർ�കൾ�് െവേ�െറ ഫീ�കൾ 
ഉ�ാകാം.

B. �ൻ�ർ പണ�ിെ� ഫീ�കൾ
 അടിയ�ര ഘ��ിൽ േദശീയ/അ�ാരാ� എടിഎ�കളിൽ നി�് പണം എ��ാൻ 

കാർഡ് ഉടമകൾ�് കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. അ�െന ഉ� പണം 
പിൻവലി��കൾ�് ഒ� ഇടപാട് ഫീസ് ഈടാ��താണ്. അത് അ�� േ��്
 െമ�ിൽ കാർഡ് ഉടമ�് ബി�െച�ക�ം െച�ം. േദശീയ എടിഎം ഇടപാ�കൾ�് 2.5% 
അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) അ�ാരാ� എടിഎം 
ഇടപാ�കൾ�് 2.5% അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) ഇടപാ� 
ഫീസ് ആയി ഈടാ��താണ്. ഇടപാ� ഫീസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�്
 സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ (��് അറിയെ��ി��ത് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്സ് ആൻഡ് േപയ്െമന് റ് സർവീസസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്) 
വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയമാണ്. �ൻ�റായി എ��� എ�ാ 
പണമിടപാ�കൾ�ം പണം പിൻവലി� തീയതി �തൽ അവ �ർ�മായി തിരി�ട�� 
തീയതി വേര�ം റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് ചാർ�ി� ത�ല�മായ ധനകാര� ചാർജ്
  (ചാർ�ക�െട െഷഡ�ൾ പരിേശാധി�ക) ഉ�ായിരി��താണ്.  

C. ക�ാഷ് േപയ് െമ�് ഫീ�കൾ
 കാർഡ് ഉടമകൾ�് തിരെ��� േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (എസ് ബി ഐ) 

ശാഖകളിൽ േപ-ഇൻ �ി�ിൽ അവ�െട  െ�ഡി�് കാർഡ് ന��ം �ക�ം 
േരഖെ���ി അത് �ാ�് കൗ�റിൽ നിേ�പി�െകാ�് അവ�െട എസ് ബിഐ 
െ�ഡി�് കാർഡ് �ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ഒ� തൽ�ണ േപയ് െമ�് അക്
 േനാളജ് െമ�് രസീത് കാർഡ് ഉടമ�് നൽ�ം. ഈ സൗകര�ം േസവന നിര�ായ ₹250 
+ ബാധകമായ നി�തികൾ�് ലഭ�മാണ്. െകവിബി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
ക�ർ ൈവശ� ബാ�ിെ� (െകവിബി) തിരെ��� ശാഖകളി�ം െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ക�ർ ൈവശ� ബാ�് (െകവിബി) ശാഖകളിൽ നട�� 
പണമിടപാ�കൾ�് നിര�കെളാ�ം ബാധകമ�.

D. ചാർ�കൾ
i. കാർഡ് ഉടമകൾ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നൽ�� നിർ�ി� 

േസവന�ൾ�ായി അെ��ിൽ തെ� കാർഡ് അ�ൗ�മായി ബ�െ��് കാർഡ് 
ഉടമ വ��� വീ�കൾ�ായി കാർഡ് ഉടമകൾ കാലാകാല�ളിൽ 
ബാധകമാേയ�ാ�� ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം നൽേക�താണ് 

ii കാർഡ് ഉടമകെള അറിയി�െകാ�്, കാലാകാല�ളിൽ ഏെത�ി�ം ചാർ�കേളാ 
ഫീ�കേളാ മാ��തിേനാ അെ��ിൽ ഉചിതെമ�് േതാ�� ഏെത�ി�ം �തിയ 

ചാർ�കേളാ ഫീ�കേളാ അവതരി�ി��തിേനാ ഉ�അവകാശം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിലനിർ��.

E. പലിശ രഹിത േ�സ് കാലാവധി
 വ�ാപാരി സമർ�ി�� െ�യി�കൾ�് വിേധയമായി പലിശരഹിത െ�ഡി�് 

കാലയളവ് 20 �തൽ 50 ദിവസം വെരയാകാം. എ�ി��ാ�ം, കഴി� മാസെ� 
ബാലൻസ് �ർ�മായി �ിയർ െച�ി�ിെ��ിൽ, അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ ഏെത�ി�ം 
എടിഎ�ിൽ നി�് പണം എ��ി�െ��ിൽ ഇത് ബാധകമ�.

F.  ധനകാര� ചാർ�കൾ 
 കാർഡ് ഉടമ തെ� ബാലൻസ് �ർ�മായി അടേ��തിെ��് തീ�മാനി�ാൽ, 

ഇടപാ� തീയതി �തൽ വീ�ാ� ഇഎംഐ തവണക�ൾെ�െട എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, 
കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ പണ�ി�ം അവ തിരി�ട��� വെര മാസാ� 
പലിശ നിര�ിൽ ധനകാര� ചാർ�കൾ അടേ��ിവ�ം. 

  േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടയ് േ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ് െമ�ം േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ് െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

  ധനകാര� ചാർ�ക�െട നിലവിെല നിര�് ഇടപാ� തീയതി �തൽ �തിമാസം 3.50% 
[�തിവർഷം 42%] വെരയാണ്, ഇത് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് 
ലിമി�ഡ് (എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ) െ� വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ി� 
വിേധയ�മാണ്. ധനകാര� ചാർ�കൾ, അടയ് േ��താെണ�ിൽ, ബാധകമായ 
നി�തികൾ�് വിേധയമാണ്, കാർഡിെല �ടി�ിക �ർ�മായി അട���വെര 
കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് അത് െഡബി�് െച�െ��ം. കാർഡ് ഉടമ 
ബാലൻസ് േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ാതിരി�ാൻ 
തീ�മാനി�ാൽ എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, �െട കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ 
പണ�ി�ം അടയ് േ�� ധനകാര� ചാർ�ിെ� �റ� �ക ബാധകമായ 
നി�തികൾ �ടാെത 25 �പയായിരി�ം.

a.  �ൻ�ർ പണ�ിേ��� ധനകാര� ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തൽ പണമട�ൽ 
�ർ�മായി െച���വെര ബാധകമാണ്.

 ഉദാഹരണം 1 - കാർഡ് േ��് െമ�്  തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 15-ന് 
 2019 �ൺ 16 �ം 2019 �ൈല 15 �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാട്
1.  5000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ - 2019 �ൺ 20 ന്
2.  7000 �പ�െട പണം പിൻവലി�ൽ - 2019 �ൈല 10 ന്
 2019 �ൺ 15 െല േ��് െമ�ിൽ നി�് ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� ക��ക, 

എ�ിൽ ഇടപാ�ക�െട 12,000 �പ�ം 7,000 �പ ക�ാഷ് പിൻവലി�ലിന് ബാധകമായ 
നിര�ി�� 5 ദിവസെ� ധനകാര� ചാർ�ക�ം കാണി�� �ൈല 15 െല േ��്
 െമ�് കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ആഗ�് 5 അഥവാ േ��് െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക അടയ് േ����്. നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക�� ഏെതാ� േപയ് െമന് �ം, ആദ�ം നി��െട �ടി�ിക�� മിനിമം �ക 
{െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീ�ം ചാർ�ക�ം + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}, പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) എ� �മ�ിലായിരി�ം �ിയർ െച�ക എ�ത് ദയവായി ��ി�ക.  
പലിശ രഹിത �ടി�ിക ചി�റ ബാലൻസിന് െറ േകസിൽ ഒഴിെക, ഇതിൽ ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തലാണ് ഈടാ�ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ��െ� 
േ��് െമ�് തീയതി�തൽ ഈടാ�ം.

 േ��് െമ�് �ടി�ികയിൽ ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��് െമ�ിൽ 
നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം വരാതിരി�ക�ം േ��് െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് 
�ടി�ിക േപയ് െമന് റിന് െറ അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം 
െച�ാൽ, ഇ�രം ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്  2019 
 ജ�വരി 3 �ം 2019 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
1.  2019 ജ�വരി 5 ന് 10,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2.  2019 ജ�വരി 15 ന് 30,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ��കൾ
 2019 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 40,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. േ��്െമ�് �ടി�ികയിൽ 
ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��്െമ�ിൽ നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം 
വരാതിരി�ക�ം േ��്െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് �ടി�ിക േപയ്െമന് റിന് െറ 
അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം െച�ാൽ, ഇ�രം 
ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 എ�ാ മാസ�ം മിനിമം േപയ് െമ�് മാ�ം നട�ിയാൽ തിരി�ട� വർഷ�േളാളം 
നീ�നിൽ�ം, തത്ഫലമായി നി��െട �ടി�ിക ബാലൻസിന്  പലിശ 
അട�െകാ�ിരി�ക�ം െചേ��ിവ�ം.  ഉദാഹരണ�ിന്, 5,000 �പ�െട 
ഇടപാടിന് മിനിമം മാസാ� �ടി�ിക �ക (ഓേരാ മാസ�ം 200 �പ മിനിമം 
�കയായി�്) അട�ാൽ, െമാ�ം �ടി�ിക ��വനായി അട�തീരാൻ 44 മാസം വെര 
എ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 2-ന്
 2019 മാർ�് 3 �ം 2019 ഏ�ിൽ 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  2019 മാർ�് 5 ന് 500 �പ�െട വാർഷിക ഫീസ്
(2)  2019 മാർ�് 5 ന് 90 �പ�െട ബാധകമായ നി�തികൾ
(3)  2019 മാർ�് 15 ന് 6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2019 മാർ�് 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��് 

ക��ക, 6,590 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ഏ�ിൽ 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ഏ�ിൽ 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ മിനിമം അടയ് േ�� �ക 415 �പ, (െമാ�ം �ടി�ിക�െട 5%) + 
ബാധകമായ നി�തിക�ം 2019 ഏ�ിൽ 22 ന് അട��െവ�് ക��ക, െതാ��� 
ദശാംശ�ിേല�് കണ�ാ�ം, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. 

 ഫല�ദമായ നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആയി കണ�ാ�ക, ധനകാര� ചാർജ് 
കണ���ൽ ഇനി�റ�� രീതിയിൽ ആയിരി�ം:

 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 �പ
 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 90 �പ�െട ബാധകമായ 

നി�തിയിൽ: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 �പ
 38 ദിവസേ��� (മാർ�് 15 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 6000 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:  
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 �പ
 11 ദിവസേ��� (ഏ�ിൽ 22 �തൽ െമയ് 2 വെര) 6,175 �പ�െട ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 �പ
 ചാർ� െച� െമാ�ം പലിശ: 373.10 �പ
 2019 ഏ�ിൽ 3 �തൽ 2019 െമയ് 2 വെര കാർഡ് ഉടമ ഒ� ഇടപാ�ം നട��ിെ��് 

ക��ക, �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം 
ചാർ�ക�ം, ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം െമയ് 2 തീയതിയിെല േ��്
 െമ�ിൽ െമാ�ം �ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം. 

 േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടേ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടേ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ്െമന് �ം േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ്െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

 ഉദാഹരണം 4: കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2018 ഡിസംബർ 3-�ം 2019 ജ�വരി 2-�ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  2018 ഡിസംബർ 15 ന് 500 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2)  2018 ഡിസംബർ 20 ന് 600 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2018 ഡിസംബർ 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇ� എ� 

ക��ക, 1100 �പയെട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ജ�വരി 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം, െമാ�ം അടയ് േ�� �ക 1100 �പ. കാർഡ് ഉടമ 2019 ജ�വരി 22 
അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക 
�തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. 

 2019 ജ�വരി 22 ന് കാർഡ് ഉടമ 500 �പ�െട ഭാഗിക േപയ് െമ�് മാ�േമ 
നട��� എ� ക��ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. ഫല�ദമായ 
നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആെണ�് കണ�ാ�ി ധനകാര� ചാർജ് കണ���ൽ 
ഇ�റ�� �കാരമായിരി�ം 

 38 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 15 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 �പ
 33 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 20 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 �പ
 12 ദിവസേ��� (ജ�വരി 22 �തൽ െഫ�വരി 2 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ=52.93 �പ
 2019 െഫ�വരി 3-�ം 2019 മാർ�് 2- �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  652.93 �പ�െട ആരംഭ ബാലൻസ്-2019 െഫ�വരി 3-ന്
2)  1000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ-2019 െഫ�വരി 5-ന്
3)  3000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ- 2019 െഫ�വരി 15-ന് 
 2019 െഫ�വരി 2 െല േ��്െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് 652.93 �പ 

ആെണ�് ക��ക, കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ 
നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ ��വൻ േപയ് െമ�ം െഫ�വരി 15 ഓെട, അഥവാ േപയ് െമ�് െചേ�� 
അവസാന തീയതി��ിൽ െചയ് െത� ക��ക. 3.50% ഫല�ദമായ നിര�ായി 
കണ�ാ�ി, ധനകാര� ചാർജ് കണ����കൾ ഇനി�റ�� �കാരമായിരി�ം:

 12 ദിവസേ��് (െഫ�വരി 3 �തൽ െഫ�വരി 15 വെര) 652.93 ബാലസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ= 9.02 �പ
 �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം, 

ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം മാർ�് 2 തീയതിയിെല േ��്െമ�ിൽ െമാ�ം 
�ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം.

G. ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർ�കൾ
• േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക �ക�് ചാർ�ി�
• 500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 400 �പ
• 1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 750 �പ
• 10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 950 �പ
• 25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 1,100 �പ
• 50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ
 �ടർ�യായി ര�് ൈസ�ി�കളിൽ, അവസാന തീയതി��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക 

�ക (എംഎഡി) അട�ാതി��ാൽ ഒ� ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി  100 
�പ അധികം ഈടാ�ം.

 എംഎഡി �ിയറാ��ത് വെര ഓേരാ േപയ് െമന് റ് ൈസ�ിളി�ം ഈ ചാർജ് 
ഈടാ��ത് �ട�ം.

 ഉദാഹരണം 1- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി- എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2016 ജ�വരി 3 �ം 2016 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  5,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ- 2016 ജ�വരി 5 ന്
(2)  5,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ - 2016 ജ�വരി 15 ന്
 2016 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 10,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 
കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 
 2016 െഫ�വരി 22 നകം കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� മിനിമം �കേയാ അതിൽ 

��തേലാ േപയ് െമ�് െച��ിെ��ിൽ, 750 �പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 
10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� േപയ് െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് േ��്െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2 ന്. 2016 െഫ�വരി 3 
�ം 2016 മാർ�് 2 �ം നട� ഇടപാട്

1.  2000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൾ - 2016 െഫ�വരി 8 ന്
2.  2500 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ 2016 െഫ�വരി 19 ന് 
 2016 െഫ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 4500 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� മാർ�് 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 മാർ�് 22 അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 2016 മാർ�് 22 നകം കാർഡ് ഉടമ ഒ� േപയ്െമന് �ം നട�ിയി�ിെ��ിൽ, 750 
�പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� 
േപയ്െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് െസപ് �ംബർ 3-�ം ഒക് േടാബർ 2-�ം ഇടയിൽ
(1)  9400 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - െസപ്�ംബർ 5-ന്
 െസപ് �ംബർ 2-െല േ��് െമന് റിൽ നി�് �ൻകാല ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��ിൽ, 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� ഒക് േടാബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 9400 �പ െമാ�ം 
�ടി�ികയായി കാണി�ം. കാർഡ് ഉടമ ഈ �ടി�ിക�ായി ഒേ�ാബർ 22-ഓെട, 
അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം 
അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. 
കാർഡ് ഉടമ 9400 �പ�െട �ടി�ിക ഒക് േടാബർ 22-േനാ അതിന് �േ�ാ ��വനാ�ം 
അട��.

 ഇടപാട് നട�ത് ഒക് േടാബർ 3-�ം നവംബർ 2-�ം ഇടയിൽ 
(1)  5000 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 5-ന്
(2)  5000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� നവംബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 10,000 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് ��െ� ൈസ�ിളിൽ നട�ിയ 
ഇടപാടിന് വ�ാപാരിയിൽ നി�� 9400 �പ�െട ഒ� റീഫ�് നവംബർ 10-ന് 
ലഭി��. ഈ റീഫ�് �ക െമാ�ം �ടി�ിക �കയിൽ വകയി��ം. കാർഡ് ഉടമ 
�ടി�ിക�ായി നവംബർ 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. റീഫ�ിൽ നി�് ലഭി�� െ�ഡി�് �ക മിനിമം 
�ടി�ിക �കേയ�ാൾ ��തലായതിനാൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് താമസി�� േപയ്

 െമന് റ് ചാർജ് ഈടാ�ി�.
 ഉദാഹരണം 4- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് ജ�വരി 3-�ം െഫ�വരി 2-�ം ഇട�് 
(1)    4500 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ജ�വരി 5-ന്
(2)   6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ജ�വരി 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� െഫ�വരി 2-െല േ��് െമന് റ് 10,500 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ ൈസ�ിളിൽ ഈടാ�ിയ േപയ് െമന് റ് 
ഡിേസാണർ ഫീസിന് െഫ�വരി 10-ന് 500 �പ�െട ഒ� റീഫ�് ലഭി��. കാർഡ് 
ഉടമ �ടി�ിക�ായി െഫ�വരി 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. എസ് ബി ഐ കാർഡ് �ട�ിെവ� റിേവഴ് സലിൽ 
നി�് ഉളവാ�� െ�ഡി�് �ക, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�. കാർഡ് 
ഉടമ െഫ�വരി 22-േനാ അതി� �േ�ാ മിനിമം �ടി�ിക �കേയാ അതിലധികേമാ 
അട�ിെ��ിൽ, താമസി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി 950 �പ ഈടാ�ം. (10,000 
�പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര 950 �പ). 

H. ഓവർ ലിമി�് ഫീ�കൾ
 ഒ� േസവനസ��താ �ചനയായി, ഇേ�ണൽ േപാളിസി, ഇടപാ�മായി ബ�െ�� 

േയാഗ�ത, ഉപേഭാ� െ�ാൈഫൽ, ഉപേഭാ� സ�തം എ�ിവ�് വിേധയമായി, 
ഓവർലിമി�് ഇടപാ�കൾ�്  എസ്ബിഐ കാർഡ് അംഗീകാരം നൽകിേയ�ാം. 
�ടി�ിക�� �ക െ�ഡി�് പരിധി കവി��െവ�ിൽ, െ�ഡി�് പരിധി കവി�� 
ആദ� ഇടപാട് �ക�െട 2.5% അെ��ിൽ 600 �പ, ഇവയിൽ ഏതാേണാ ഉയർ�ത്, 
അത് ഈടാ��താണ്. എസ്ബിഐ കാർഡ് �മ�� ഏെത�ി�ം ഫീ�കേളാ 
നിര�കേളാ പലിശേയാ കാരണം െ�ഡി�് പരിധി കവി�� സാഹചര��ി�ം ഈ 
ഫീസ് ബാധകമായിരി�ം. ഓേരാ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�ം ഒ� തവണ മാ�േമ 
ഓവർലിമി�് ഫീസ് ഈടാ�. സ��ം െ�ഡി�് കാർഡിൽ ഓവർലിമി�് സൗകര�ം 
ഏർെ���ാൻ  കാർഡ് ഉടമ നൽ�� സ�തം, അേത അ�ൗ�ിന് കീഴി�� 
കാർഡ് ഉടമ�െട ൈകവശ�� എ�ാ െ�ഡി�് കാർ�കളി�ം �സ് �ത സൗകര�ം 
സ�യേമവ  ഏർെ���ം.

I. േപയ് െമ�് നിരസന ഫീ�കൾ
 ഒ� േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസിെ� കാര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് േപയ് െമ�് 

�ക�െട 2% േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസായി ഈടാ�ം, എ�ാൽ മിനിമം ചാർജ് 500 
�പയാണ് 

J. മ�് ചാർ�കൾ:
• കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ ഫീസ്: 100/- �പ - 250/- �പ (Aurum കാർഡിന് 1,500/- �പ) 
• െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്: 100 �പ 
• വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ്: 3.5% (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ 

കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് മാ�ം) 
 വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഇ��ൻ �പയിേല�് മാ��തി� ഉപേയാഗി�� വിനിമയ 

നിര�് തീ�മാനി��ത് വിസ/മാ�ർകാർഡാണ്, സാഹചര�മ�സരി�്, എസ്ബിഐ 
കാർ�മായി ഇടപാട് തീർ�ാ�ിയ തീയതിയിൽ-അത് ഇടപാട് നട�ിയ അേത തീയതി 
ആയിരി�ണെമ�ി�- അവർ നിയ�ി�� വിനിമയ നിര�ിെന 
അടി�ാനമാ�ിയായിരി�ം ഇത്. വിസ/മാ�ർകാർഡ് പ�ി�, ഇ��ൻ �പയാ�ി 
മാ�ിയ �കയിൽ വിേദശ കറൻസി ഇടപാ� ഫീസ് ബാധകമാ�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, 
ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

• ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി പരിവർ�ന മാർ�്അപ് ഫീസ്: 3.50% (എലീ�്¬ & 
ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
മാ�ം) (1,000 �പയിൽ ��തേലാ അതിന് �ല�േമാ ആയ ഇടപാ�കൾ�് മാ�ം) 
അ�ാരാ� �ല�് ഇ��ൻ കറൻസിയിൽ നട�ിയ, അെ��ിൽ ഇ��യിൽ 
�ിതിെച�� എ�ാൽ വിേദശ�് രജി�ർ െച� വ�ാപാരികളിൽ നട�ിയ എ�ാ 
ഇടപാ�ക�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് 
കറൻസി കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

•  റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് 99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

• എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�ക�െട�ം േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് : 199 �പ

K.  ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ:
 ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ ഓഫർ ഉപേഭാ�ാവിെന മ�് ബാ�് െ�ഡി�് കാർ�ക�െട 

�ടി�ിക എസ്ബിഐ െ�ഡി�് കാർഡിേല�് �ാൻസ്ഫർ െച�ാ�ം ഒ�മിേ�ാ 
ഇഎംഐകളാേയാ തിരി�ട�ാ�ം അ�വദി��

2. *പരിധികൾ
 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ആ�രിക െ�ഡി�് മാനദ�ം 

അടി�ാനമാ�ിയാണ്  കാർഡ് ഉടമക�െട െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം 
നി�യി�ി��ത്  (ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം �ാഥമിക അ�ൗ�് ഉടമക�െട 
അേത പരിധി ആയിരി�ം). കാർഡ് െഡലിവറി സമയ�് ഈ പരിധികൾ കാർഡ് 
ഉടമെയ അറിയി��താണ്. െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം ഓേരാ േ��് െമ�ി�ം 
കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി�ം. സ് േ��് െമ�് �റെ��വി�ി� സമയ�് ലഭ�മായ െ�ഡി�് 
പരിധി (അതായത് ഉപേയാഗി�ാൻ ലഭ�മായ െ�ഡി�് പരിധി) േ��് െമ�ിെ� ഭാഗമായി 
നൽ��താണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച���ം ആ�രിക മാനദ��ൾ 
അടി�ാനമാ�ി കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�കേയാ �റ�കേയാ 
െച���മാണ്. െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ണെമ�് ആവശ��� െ�ഡി�് ഉടമകൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിേനാട് എ�തി ആവശ�െ��ക�ം വ�മാനം ��ാവി�� 
സാ��ിക േരഖകൾ നൽേക��മാണ്. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ തെ� 
�ർ�മായ വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�ം നൽകിയ �തിയ േരഖകൾ 
അടി�ാനമാ�ി�ം കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ിേയ�ാം.
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3. *ബി�ിം�ം േ��് െമ�ം
a) ഈ കാലയളവിൽ കാർഡ് സജീവമാെണ�ിൽ, അവസാന േ��് െമ�ി� േശഷം 

കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച� േപയ് െമ�ക�ം കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച� ഇടപാ�ക�ം കാണി�� ഒ� �തിമാസ േ��്
 െമ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമ�് അയ�ം. 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ�കിൽ േരഖകളി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് 
കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഇടപാ�ക�െട ഒ� േ��് െമ�് അയ�കേയാ �ൻ��ി 
നി�യി� തീയതിയിൽ േരഖയി�� ഇെമയിൽ ഐഡിയിേല�് ഇെമയിൽ വഴി സ് േ��്
 െമ�് അയ�കേയാ െച�ം.  

b) െ�ഡി�് കാർഡ് സ് കാർഡ് ഉടമ�് ഒ� റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് സൗകര�ം നൽ��. 
സ് േ��് െമ�ിൽ �ി� െച� അടയ് േ�� മിനിമം �ക മാ�ം അട�ാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
തിരെ���ാം. േ��് െമ�ിൽ തെ� �ി� െച�ി�� അടയ് േ�� തീയതി�കം 
ഇ�രം േപയ് െമ�് നടേ���മാണ്. ബാലൻ�ടി�ിക �ടർ�� 

 േ��്െമന് �കളിേല�് �േ�ാ� െകാ�േപാകാ��താണ്. െമാ�ം അടയ് േ�� 
�കേയാ അടയ് േ�� മിനിമം �ക�്  �കളി�� �ക�െട എ� ഭാഗേമാ അട�ാൻ 
കാർഡ് ഉടമ�് തിരെ���ാ���മാണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധിയിൽ 
കവി� �ടി�ികേയാെടാ�ം, ��െ� േ��് െമ�കളിൽ അട�ാ� മിനിമം �ക 
കാർഡ് ഉടമ�െട നിലവിെല അടയ് േ�� മിനിമം �കയിേല�് േചർ�ം.

 െമാ�ം അടയ് േ�� �ക�െട 5 ശതമാനേമാ 200 �പേയാ ആയിരി�ം (ഏതാേണാ 
വ�ത്) അടയ് േ�� മിനിമം �ക, �ടാെത ബാധകമായ നി�തിക�ം ഇഎംഐ�ം 
(ഇഎംഐ ഉ� ഉൽ����െട കാര��ിൽ മാ�ം). ക�ാഷ് പരിധിേയാ െ�ഡി�് 
പരിധിേയാ അധികമായാൽ ഓവർ ലിമി�് (ഒവിഎൽ) �ക എംഎഡി (അടയ് േ�� 
മിനിമം �ക) യിൽ ഉൾെ����താണ്. പഴയ േ��് െമ�കളിെല ഏെത�ി�ം 
അട�ാ� മിനിമം �ക ഉെ��ിൽ അ�ം അടയ് േ�� മിനിമം �കയിൽ 
ഉൾെ����താണ്. 

c) കാർഡ് �ടി�ികയിേല�് നട�ിയ േപയ് െമ�കൾ ലഭി�തായി �ടർ�� േ��്
 െമ�കളിൽ കാണി��താണ്. ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് സംബ�ിേ�ാ 
നി�തിക�മായി ബ�െ��� മേ�െത�ി�ം കാര�ം സംബ�ിേ�ാ ഉ� എ� 
തർ��ം േ��് െമ�് �റെ��വി�� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ൾ�കം െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇഷ� െച�വെര അറിയി�ിരിേ��താണ്

d) കാർഡ് ഉടമ�െട കാർഡ് �ടി�ിക�് ലഭി�� േപയ് െമന് �കൾ വകയി���ത്, 
�ടി�ിക�� മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 
ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് 

അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ 
ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് 
എ� �മ�ിലാണ്. 

 ആവശ�മായ ജിഎസ്ടി കം�യിൻ�കൾ എ��ാൻ െ�ഡി�് ഇഷ� െച�വെര 
�ാ�മാ��തിന് �ത��ം കാേലാചിത�മായ വിവര�ൾ നൽകാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
ഉ�രവാദി���്, ഇത് െ�ഡി�് കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ നിർമി� സൈ�ക�െട 
ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് എ��ാൻ കാർഡ് ഉടമെയ �ാ�മാ�ം. കാർഡ് ഉടമ 
നൽ�� െത�ായ വിവരം �ലം അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ�െട ഭാഗ� നി�� 
ഏെത�ി�ം ���ികേളാ വീ�കേളാ �ലം കാർഡ് ഉടമ�് ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് 
ന�മാ�കേയാ അെ��ിൽ ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് ലഭി��തിന് കാലതാമസം 
വരികേയാ െച�ാൽ കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ ഉ�രവാദിയായിരി�ി�.

e) താെഴ െകാ�� ഏത് രീതിയി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ിേല�� േപയ് െമ�കൾ 
ആകാ��താണ്:

 www.sbicard.com േല�് േലാഗിൻ െച�ക�ം െന�് ബാ�ിങ് അെ��ിൽ നി��െട 
എസ്ബിഐ എടിഎം കം െഡബി�് കാർഡ് �േഖന േപയ്െമ�് നട�ാൻ േപയ് െന�് 
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി��തി�െട.

 േ��് െമ�ിെ� പിറകിൽ നൽകിയിരി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് െചേ�ാ 
�ാഫ്േ�ാ അയ��ത് വഴി.  

 നി��െട നഗര�ി��േതാ േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട ഏെത�ി�ം നി�� 
�ാ�ി��േതാ ആയ എസ്ബിഐ കാർഡ് േ�ാ�് േബാക് സിൽ െചേ�ാ �ാഫ്േ�ാ 
ഇ��ത് വഴി.

 െച�്/�ാഫ്�് "എസ്ബിഐ കാർഡ്  ന�ർ xxxxxxxxxxxxxxxx" േല�് 
അട�ാനാ��തായിരി�ണം.

 എൻഎസിഎ�് (NACH): ചില തിരെ��� നഗര�ളിൽ നാഷണൽ ഓേ�ാമാ�ഡ് 
�ിയറിംഗ് ഹൗസ് (എൻഎസിഎ�്) വഴി േപയ് െമ�കൾ നട�ാ��താണ്.

f) ബിൽ �ടി�ിക�െട േപയ്െമ�കൾ നട��തിന് വിവിധ രീതികൾ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  വാ�ാനം െച��. അവ �തിമാസ േ��് െമ�ിെ� പിൻഭാഗ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  െവബ് ൈസ�ി�ം വിവരി�ി��്.

 കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് ൈക��� ഏത് �ൻ�ർ �ക�ം ഭാവിയിെല 
െചലവഴി��കളിേല�� �ൻ�ർ �കയായി കണ�ാ��താണ്. അത് ഏെത�ി�ം 
ചാർ�കൾ/ഫീ�കൾ�ായി വകയി���ത�.

g) ബി�ിംഗ് തർ��ൾ: ഇടപാ� തീയതി�െട 25 ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമ 
െപാ��േ��കൾ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി�ക�ം അത് ശരിയാണ് 

j)  ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം റിേവഴ് സ് െച��ത് ഉൾെ�െട��, SBI കാർഡ് ആരംഭി�� 
റിേവഴ് സ�കൾ, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�, അത് ഇേ�ാഴെ� 
ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�� െ�ഡി�ായി പരിഗണി�ം.

 �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� തീയതികള�ില്  �ാബല��ിലായ റീഫ�് 
െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് ഉളവാ�� ഏെതാ� 
െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് നടേ�� തീയതി�് 
��് െ�ഡി�് െച�കയാെണ�ിൽ, ആ �ക േപയ് െമന് റായി പരിഗണി�ം.

 നിലവിെല ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� ഇടപാ�ക�െട �ാബല��ി�� 
തീയതിയി�� റീഫ�് െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് 
ഉളവാ�� ഏെതാ� െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് 
നടേ�� തീയതി�് ��ാണ് െ�ഡി�് െചയ് തെത�ിൽ േപാ�ം ആ �ക േപയ് െമന്
 റായി പരിഗണി�ി�.

k) എസ്എംഎ & എൻപിഎ
•  �േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ'): 
 െറ�േല�റി ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിെ� ഭാഗമായി, ഒ� ഉപ-അസ�് വിഭാഗം 

��ി�് അ�ൗ�ിെല �ാരംഭ സ�ർ�ം തിരി�റിേയ� ആവശ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡിന് ഉ�്, താെഴ�� പ�ികയിൽ നൽകിയിരി��ത് �കാരം ��് 
ഉപവിഭാഗ�ൾെ�ാ�ം '�േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ') ആണ് ഈ 
ഉപ-അസ�് വിഭാഗം. െ�ഡി�് കാർ�കൾ "റിേവാൾവിംഗ് സൗകര��ൾ ഒഴിെക�� 
വായ്പകൾ" ആയി കണ�ാ��.

   

െഡബി�് െച� പണം നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ SBI കാർഡ് തിരി�് 
നൽ��ിെ��ിൽ ബാധകമായ േക�കളിൽ, പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ സംബ�ി�് 
കാർഡ് െന�് വർ�കളിൽ നി�് ലഭി�� അ�രം �ിരീകരണ�ിന്
 െറ/വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ, േമൽ�റ� സർ�ലറിെല വ�വ�കൾ 
�കാരം ഉപേഭാ�ാവിന് ന�പരിഹാരം നൽ��തായിരി�ം.

4. *  തിരി�ടവിൽ വ��� വീ�
 തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയാൽ, കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഏ� �ടി�ിക�ം 

തീർ�ാ��തിന് േവ�ി തപാൽ, ഫാക് സ്, െടലേഫാൺ, ഇെമയിൽ, എസ്എംഎസ്, 
�ടാെത/അെ��ിൽ ഓർ�െ���ാ�ം �ടർനടപടികെള��ാ�ം �ടി�ിക 
പിരിെ���ാ�ം ��ാം ക�ിെയ നിേയാഗി�ക എ�ീ മാർ��ളി�െട കാർഡ് 
ഉടമ�് കാലാകാല�ളിൽ �ടി�ിക അട�വാൻ ഓർ�െ����കൾ 
അയ��താണ്. അ�െന നിേയാഗി�െ��� ഏെതാ� ��ാം ക�ി�ം കടംപിരിവ് 
സംബ�ി� എ�ാ െപ�മാ�����ം �ർ�മായി പാലി�ിരിേ��താണ്.

 ആർബിഐ യിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് രജിസ് േ�ഷൻ കര�മാ�ിയി���ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ� അംഗമായിരി�ക�ം െച�� ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� വീ� �ാ�സ് 
റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��്, കാർഡ് ഉടമ�് ഞ�ൾ േനാ�ീസ് നൽ��താണ്. ഒ� 
കാർഡ് ഉടമ തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയതായി റിേ�ാർ�് െച�െ��തിന് േശഷം തെ� 
�ടി�ികകൾ തീർ�കയാെണ�ിൽ, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നിയിൽ നി�ം �ടി�ിക�ാരൻ �ാ�സ് പിൻവലി��താണ് 
എ� കാര��ം ��ി�ക. ഇ�രം മാ��ൾ ഉപേഭാ�ാവിെ� െ�ഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ 
�തിഫലി�ാൻ 45-60 ദിവസ�ൾ എ�േ��ം.

 െ�ഡി�് കാർഡ് സൗകര��െള നിയ�ി�� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം 
സ�ിെമ�റി/ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം ബാധകമായിരി�ം. 

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, കാർഡ് ഉടമ�െട ഡാ� ഓേരാ മാസ�ം നിർ�ി� 
േഫാർമാ�ിൽ ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് സമർ�ി��. സമർ�ി�� 
ഡാ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി 30 ദിവസ�ി��ിൽ അവ�െട 
െസർവറിേല�് അപ് േലാഡ്  െച��താണ്.

 കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� െമാ�ം �ടി�ിക, �ാബല��ി���ം എ�ാൽ കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ ഇനി�ം ചാർജ് െച�ാ��മായ ചാർ�കൾ ഉൾെ�െട, �ാഥമിക 
കാർഡ് ഉടമ പാ�രാ�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�ാൽ െപെ��് അടയ്
 േ��താ���ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് �ർ�മായി അടയ് േ���മാണ്, 
അേതാെടാ�ം കാർഡ് അ�ൗ�് ഉടൻതെ� റ�ാ�െ����മാണ്. �ാഥമിക കാർഡ് 

ഉടമ�െട സ��ിൽ നി�ായിരി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ി�� �ടി�ിക തീർ�വാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ എ�ാ െചല�കൾ�ം, ലീഗൽ ഫീ�ം ഈ �ടി�ിക 
തിരി�പിടി�വാൻ വ� െചല�ക�ം അട�ം, ഉപേയാഗിേ��ത്. �ടി�ിക അടവ് 
തീർ�ാകാ�ിടേ�ാളം, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് നിലവി�� നിര�് െവ�് 
ധനകാര� ചാർജ് ഈടാ��ത് �ടരാൻ അവകാശ��ായിരി�ം.

5. കാർഡ് ഉടമ�ത അവസാനി�ി��ം റ�ാ��ം
a) എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് എ�തി അറിയി�ിേ�ാ, എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് 

ൈലനിൽ വിളിേ�ാ, ഒ�ം കാർഡ്(കൾ) േകാേണാ�േകാൺ �റി�് കാർഡ് ഉടമ�് ഏ� 
സമയ�ം കരാർ അവസാനി�ി�ാ��താണ്. ആഡ് ഓൺ കാർ�കൾ ഉൾെ�െട 
എ�ാ കാർ�ക�ം എ�� അേപ� െകാ��് അവസാനി�ി�ാ��താണ്. 
സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ ഒ� കാർഡ് ഉടമ�് െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ് ഉെ��ിൽ, അ�രം െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �ക�െട �ല� �ല�ം 
സ�യേമവ േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, �ടാെത മെ��ാ 
�ടി�ികകൾ�െമാ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്. കാർഡ് 
അ�ൗ�ിേല�� എ�ാ �ടി�ിക�ം അട�കഴി�ാൽ അവസാനി�ി�ൽ 
�ാബല��ിൽ വ�ം. വാർഷിക, േച��തി��, ���ൽ ഫീ�കൾ 
ആ�പാതികാടി�ാന�ിൽ തിരി�് നൽ��ത�.

 ഉദാഹരണം - സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാ�� െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ്: -1000

 സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ, -1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് ബാലൻസ് 
സ�യേമവ 250 �പ�െട േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, അതായത് 
1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �കൾ   X ഓേരാ റിവാർഡ് േപായിന് റി�ം 0.25 �പ 
(ഈ പരിവർ�ന �ല�ം വ�ത�� കാർഡ് വാരിയന് �കൾ�് വ�ത�ാസെ�ടാം). ഈ �ക 
കാർ ഡ് ഉടമാ  അ�ൗ�ിൽ നി�് ഈടാ�ം, �ടാെത മെ��ാ �ടി�ികകൾ �െമാ�ം 
കാർ ഡ്  ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്.

 കാർഡ് ഉടമ�് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�ാൻ ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ 
എ�താ��താണ് - closurerequest@sbicard.com

b)   ബിസിനസ് അെ��ിൽ �ര�ാ കാരണ�ൾ �ടാെത/അെ��ിൽ നിയമനിർവഹണ 
ഏജൻസി �ടാെത/അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം സർ�ാർ അേതാറി�ി�െട അഭ�ർ�ന 
�കാരം �ടാെത/അെ��ിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ി�ം അതിെ� 
ഉപേഭാ�ാവി�ം ബാധകമാ�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം കീഴിൽ 
അനിവാര�മാെണ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ന�ായമാ�ം വിശ�സി��െവ�ിൽ 
കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�ിെ� ഉപേയാഗം ഏ� സമയ�ം �ൻ��ി അറിയി�ാെത 

തെ� എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിയ�ി�കേയാ അവസാനി�ി�കേയാ 
താൽ�ാലികമായി നിർ�കേയാ െച�ാം.

 കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� േപയ് െമ�ിൽ വീ� വ��കേയാ നീ�ിയ െ�ഡി�് പരിധി 
കവി�കേയാ െച�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െ�ഡി�് കാർഡിെല സൗകര�ം 
താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ാനാ�ം. കരാർ അവസാനി�തി� േശഷേമാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ിരി�� സമയേ�ാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗി��ത്.  

c) ഇ�രം ഒ� സാഹചര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ (എെത�ി�ം തിരി�ട� വീ�േ�ാ നിയമം 
അ�ശാസി�� േനാ�ീസിേനാ വിേധയമായി) ഉടൻ തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അ�ൗ�ിെല െമാ�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് അടയ്
 േ����്. എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ�വെര അ�ൗ�ിൽ ചാർ� െച�ാ� �കക�ം 
ഉൾെ�െട ഈ കരാറിന് കീഴിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അടയ് േ�� എ�ാ 
�കക�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഇ�ര�ിൽ അടയ് േ�� എ�ാ �കക�ം കാർഡ് ഉടമ 
അട��� വെര കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�തായി പരിഗണി�ി�.

d) െ�ഡി�് കാർഡ് ഒ� വർഷ�ിേലെറയായി ഉപേയാഗി�ി�ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമെയ 
അറിയി� േശഷം കാർഡ് േ�ാസ് െച��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 30 
ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് മ�പടി ലഭി��ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ 
എ�ാ �ടി�ികക�ം അട�േ�ാൾ കാർഡ് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച��തായിരി�ം.

6.  കാർഡ് ന�ം/േമാഷണം/��പേയാഗം
a) �ാഥമിക െ�ഡി�് കാർേഡാ ഏെത�ി�ം അധിക െ�ഡി�് കാർേഡാ എവിെട 

െവെ��് അറിയാെത വരികേയാ, ന�െ��കേയാ, േമാ�ി�െ��കേയാ 
വി�തമാ�െ��കേയാ യഥാസമയം ലഭി�ാതിരി�കേയാ കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�മതിയി�ാെത െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��െവ�് സംശയി�കേയാ 
െച�ാൽ കാർഡ് ഉടമ എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലനിൽ എ��ം േവഗം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന ബ�െ�ടണം. ഒ� കാർഡ് ന�െ��തായി റിേ�ാർ�് 
െച� േശഷം കാർഡ് ഉടമ അത് കെ��ിയാൽ അത് ഒ� സാഹചര��ി�ം 
ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�. മാ�മ�, കാർഡ് ഉടമ ആ കാർഡ് േകാേണാട് േകാൺ 
പ�തിയായി �റി�ക�ം േവണം.  

· ഐവിആർ വഴിേയാ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ായ www.sbicard.com �േഖനേയാ 
എസ്എംഎസ് േസവന�ി�െടേയാ കാർഡ് ഉടമ�് തൽ�ണം കാർഡ് േ�ാ�് 
െച�ാനാ�ം.

· നി��െട ന�െ��/േമാ�ി�െ�� കാർഡ് എസ്എംഎസ് വഴി േ�ാ�് െച�ാൻ 
നി��െട രജി�ർ െച� െമാൈബൽ ന�റിൽ നി�് 5676791 േല�് BLOCK XXXX 

എ�് എസ്എംഎസ് െച�ക. (XXXX = നി��െട കാർഡ് ന�റിെ� അവസാന 4 
അ��ൾ). നി�ൾ അഭ�ർ�ന നട�ി 5 മി��ി��ിൽ നി�ൾ�് ഒ� 
�ിരീകരണ എസ്എംഎസ് ലഭി��ിെ��ിൽ കാർഡ് േ�ാ�െച�െ��തായി 
പരിഗണി��ത്. നി��െട കാർഡ് െപെ��് േ�ാ� െച��തി�ം ��പേയാഗം 
ഒഴിവാ��തി�ം െഹൽപ് ൈലനിൽ വിളി�ക.

 നഷ് ടെ��ത്/േമാഷണം/അനധി�ത ഇടപാ�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ്
 �് ഈ സമർ�ിത െഹൽ�് ൈലൻ ന�റിൽ ബ�െ�ടാം -18605003000.

 നഷ് ടെ�� കാർഡ് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ് �് ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ 
ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ് – lostcard@sbicard.com

b) കാർഡ് ന�ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��് കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ നട�ിയ ഏെത�ി�ം ഇടപാ�ക�െട കാര��ിൽ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് ബാധ�തേയാ ഉ�രവാദിത�േമാ ഉ�ായിരി��ത�, 
കാർഡ് ഉടമ ഇതിന് പരി�ർ�മാ�ം ബാധ��നായിരി�ം. കാർഡ് ന�േമാ 
േമാഷണേമാ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി��േതാ� �െട കാർഡ് ഉടമ 
െ�ഡി�് കാർഡ്(കൾ) േമാ�ി�െ��ാൽ അത് േപാലീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ക�ം എഫ്
 ഐആർ സമർ�ി�ക�ം േവണം. കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ഒ� അധിക 
കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ആെര�ി�ം കാർേഡാ പിേ�ാ കര�മാ�ി 
��പേയാഗം െച�ാൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. 

c) ഉപേഭാ� പരിര�- അനധി�ത ഇലേ�ാണിക് ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കളിൽ 
ഉപേഭാ�ാ��െട ബാധ�ത പരിമിതിെ���ൽ സംബ�ി� 2017 �ൈല 06-െല 
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��(ആർബിഐ) ഉ�രവ് �കാരം, അനധി�ത െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ�� ഉപേഭാ� പരിര� ഉറ�ാ��തിന് ഒ� നയം 
�പകൽപന െച�ി��്. "ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാര നയം" എ�തിന് കീഴിൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ ഇത് അപ് േഡ�്  െച�ി��്. 
ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� സമീപന�ിെല �താര�ത, ന�ായ��ത എ�ീ തത��െള 
അടി�ാനമാ�ി��താണ് ഈ നയം

d) കാർഡ് ഉടമ വ�നാപരമായി �വർ�ി�ി�െ��ിൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് 
ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. വിേവക�ർ�മായ �� നൽകാെതയാണ് കാർഡ് ഉടമ 
�വർ�ി��െത�ിൽ, സംഭവി� എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ�് 
ബാധ�ത��ാേയ�ം. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ വ��മാ�ിയി�� �ര�ാ 
മാനദ��ൾ പി�ടരാൻ കാർഡ് ഉടമ പരാജയെ��ാൽ ഇത് ബാധകമാേയ�ാം. 

e) കാർഡ് ഉടമേയാേടാ ഏെത�ി�ം അധിക കാർഡ് ഉടമേയാേടാ അേന�ഷി�ാെത തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, ഒ� കാർഡിെ�േയാ പി�ിെ�േയാ ന�ം, േമാഷണം, 

��പേയാഗം എ�ിവെയ �റി�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ �സ�െമ�് ക��� 
ഏെതാ� വിവര�ം േപാലീസിേനാ മ�് �സ� അധികാരികൾേ�ാ നൽകിേയ�ാം.  

f) നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെല െമാൈബൽ ന�ർ ഉൾെ�െട�� 
ബ�െ�ടാ�� വിവര�ളിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ സി��ിെല നി��െട 
�തിയ�ം ����മായ ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ളിൽ �ചി�ി�ിരി�ണം. 
നി��െട െമാൈബൽ ന�ർ അട��� നിലവിെല ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ 
ഞ��െട േരഖകളിൽ അപ് േഡ�് െച�ണെമ�് �പാർശ െച��.

g) ''എസ്ബിഐ കാർഡ്  ചില കാർ�കളിൽ േകാം�ിെമ�റി ന�െ��/േമാ�ി�െ�� 
കാർഡ് ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് 
ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�േഡാ അെ��ിൽ കാലാകാല�ളിൽ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  തീ�മാനി�� ഏെത�ി�ം ഇൻ�റൻസ് ക�നിേയാ ആകാം പറയെ�� 
ഇൻ�റൻസ് നൽ��ത്. ഇ�ാര��ി�� ഏത് െ�യിം തീർ�ാ�ലി�ം 
ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ഉ�രവാദിയായിരി�ം, 
െ�യിം തീർ�ാ�ൽ കാരണമായി ഉയർ� ഒ� തർ��ി�ം എസ്ബിഐ കാർഡ്
 ഉ�രവാദിേയ ആയിരി�ി�. ഇൻ�റൻസ് നിബ�നക�ം വ�വ�ക�മായി 
ബ�െ�� ��തൽ വിവര�ൾ�് െവൽകം കി�ിെല േ�ാഷർ പരിേശാധി�ാേനാ 
www.sbicard.com റഫർ െച�ാേനാ നിർേദശി��.''

(h) ചില െ�ഡി�് കാർ�കളിൽ എസ്ബിഐ കാർഡ് േകാം�ിെമന് ററി എയർ ആ�ിഡന് റ് 
/ വ��ിഗത അപകട ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ��ത ഇൻ�റൻസ് 
ഒ� ��ാം ക�ി ഇൻ�റൻസ് ക�നിയാണ് നൽ��ത്. ഇ�മായി ബ�െ�� ഏത് 
െ�യിം െസ�ിൽെമന് റി��� ഉ�രവാദി���ം ��ത ക�ി�ാണ്. െ�യിം 
െസ�ിൽെമന് റ് �ലം ഉ�ാ�� ഒ� തർ��ൾ�ം എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ഉ�രവാദിയായിരി�ി�. എസ്ബിഐ കാർഡിന്, ഇൻ�റൻസ് ഇഷ� െച�� 
ക�ിെയ �ൻ��ി അറിയി�് നൽകാെത മാ�ാ��താണ്.

 ഇേ�ാ�� ഇൻ�റൻസ് ക�നി: ഒറിെയൻ്റൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ്.
7. െവളിെ���ൽ
 ഇ��ൻ ധനകാര� വ�വ��െട �വർ�ന�മത�ം �ിരത�ം 

െമ�െ����തിനാ�� ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിെ��ം റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് 
ഇ���െട�ം (ആർബിഐ) ഒ� സംരംഭമാണ് െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി. 
ബാ�ക�ം ധനകാര� �ാപന��ം ത�ിൽ വിവര�ൾ ൈകമാ��തിന് 
ഫല�ദമായ ഒ� സംവിധാനം �ദാനം െച�ാ�ം അ�വഴി വിവിധ �ാപന�ളിൽ 
നി�് മിക� െ�ഡി�് വ�വ�കൾ േനടാൻ കാർഡ് ഉടമകെള �ാ�രാ�ാ��� 
റിസർവ് ബാ�ിെ� �മ��െട ഭാഗമായാണിത്.

 ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് (ആർബിഐയിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് 
രജിസ് േ�ഷൻ േനടിയി��ത്) കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��. 

 കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� േരഖക�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 45-60 ദിവസ�ൾ��ിൽ ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻേഫാർേമഷൻ ക�നി�് നൽ�ം.

 ഒ� തർ���ായാൽ കാർഡ് ഉടമെയ �ടി�ിക�ാരനായി റിേ�ാർ�് െച��തി� 
��് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടികളിൽ ഉചിതമായ േഭദഗതികൾ 
വ��ം. എ�ി��ാ�ം ഇ�രം െവളിെ���ൽ/വിവരം �സി�െ���ൽ 
ഇ�െന ഉയർ�വ� തർ��ൾ അേന�ഷി�ാ�ം തീർ�ാ�ാ�ം ലഭി�� 
സമയെ� ആ�യി�ിരി�െമ��ം ��ിേ��താണ്. 

 കാർഡ് അ�ൗ�ക�െട ശരിയായ �വർ�നം, �ിരീകരണം, മ� അഡ്മിനിസ്
 േ��ീവ് േസവന�ൾ എ�ിവ�ായി ധനകാര� �ാപനം, െതാഴി�ടമ, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�മായി കരാറിേലർെ��ിരി�� ��ാം ക�ികൾ 
എ�ിവർ�് േപയ് െമ�ിെല വീ� ഉൾെ�െട�� കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��.

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� അെ��ിൽ അതിെ� ��് ക�നികൾ, സബ്
 സിഡിയറികൾ, അഫിലിേയ�കൾ �ടാെത/അെ��ിൽ അേസാസിേയ�കൾ 
എ�ിവ�െട വിവിധ ഉൽ����ം േസവന��ം വിപണനം െച��തി�ം വാ�ാനം 
െച��തി�മായി എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ഏെത�ി�ം േപര�്, സബ്
 സിഡിയറി, അഫിലിേയ�്  അെ��ിൽ അേസാസിേയ�് എ�ിവ�മാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിേ��ാം.

 എസ്ബിഐ കാർഡിെ� ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്.

�ധാന െറ�േല�റി വിവര�ൾ  
- ഇ��യി�ം വിേദശ�ം ഉപേയാഗി��തിന് കാർഡ് സാ�വാണ്. എ�ി��ാ�ം, 

േന�ാളി�ം ��ാനി�ം വിേദശ കറൻസി ഇടപാ�കൾ നട��തിന് ഇത് 
സാ�ത��ത�.

- ഇ���് �റ�് ഇടപാട് നട��തി�� കാർഡിെ� ഉപേയാഗം ആർബിഐ�െട 
എക് സ് േച�് കൺേ�ാൾ െറ�േലഷൻ�ം േഫാറിൻ എക് സ് േച�് മാേനജ് െമ�് 
ആ�്, 1999-ഉം ഉൾെ�െട�� ബാധകമായ നിയമ�ൾ �്അ��തമായിരി�ണം. 
ഇ�ർെന�്േ�ഡിംഗ് േപാർ��കളി�െട�� വിേദശനാണ� വ�ാപാരം അ�വദനീയമ�.  
എെ��ി�ം ലംഘന�ൾ ഉ�ാ�കേയാ ഇവ പാലി��തിൽ പരാജയെ��കേയാ 

െച�ാൽ, ശി�ാനടപടികൾ�് നി�ൾ വിേധയരാകാം. നി��െട വിേദശ വിനിമയ 
അർഹതെയ സംബ�ി�് നി��െട അംഗീ�ത ഡീല�മായി (എഡി) ബ�െ��ക.

- െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് എെ��ി�ം െ�ഡി�് ബാലൻസ് 
ഉെ��ിൽ, ഈ െ�ഡി�് ബാലൻസ് നി�ൾ�് തിരി� തരാൻ എസ്ബിഐ കാർഡിന്
  അവകാശ��്.

- വിേദശ �ാപന�ളിൽ നിേ�പം നട�കേയാ വിേദശ �ാപന�ൾ 
�ാപി�കേയാ േപാ�� �ലധന അ�ൗ�് ഇടപാ�കൾ�ായി പണമട�ാൻ/േപയ്
 െമ�കൾ നട�ാൻ ദയവായി െ�ഡി�് കാർ�കൾ ഉപേയാഗി��ത്. കാരണം, 
റിസർവ് ബാ�ിെ� മാ�ർ നിർേദശം - വിേദശെ� സം�� 
സംരംഭ�ിെല/�ർ�മാ�ം ഉടമ�തയി�� സബ് സിഡിയറിെല താമസ�ാ�െട 
േനരി�� നിേ�പം എ�തി� കീഴിൽ ഇ�രം ധനനിേ�പ മാർഗം അ�വദനീയമ�.

- ആർബിഐ മാ�ർ സർ�ലർ-താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� 
പലവക പണമട��കൾ സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ അ�സരി�്, േലാ�റി 
ടി��കൾ, ബഹിഷ് �ത/നിേരാധിത മാസികകൾ, �ട�ിയ നിേരാധിത ഇന�ൾ 
വാ��തി�ം �താ��ളിൽ പെ���ൽ, േകാൾ-ബാ�് േസവന�ൾ�് 
പണമട�ൽ േപാെല��വ�ം െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��ത് 
നിേരാധി�ിരി��. കാരണം അ�രം ഇന�ൾ�ായി/�വർ�ന�ൾ�ായി 
വിേദശനാണ�ം പിൻവലി��ത് അ�വദനീയമ�. ��തൽ വിവര�ൾ�ായി 
താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� പലവക പണമട��കൾ 
സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ പരിേശാധി�ക.



 എസ്എംഎ�െട �ാസിഫിേ�ഷൻ സംബ�ി� ഉദാഹരണം:
 ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, �ടാെത ഈ തീയതി�് ��് 'അടേ�� �റ� �ക 
('എംഎഡി') ലഭി�ി�മിെ��ിൽ, അവസാന തീയതി�് േശഷം, അ�ൗ�ിെന എസ്എംഎ – 0 
ആയി പരാമർശി�ം.
പിഡിഡിയിൽ നി�് 30 ദിവസ�ിന�റം അതായത് 2021 ഏ�ിൽ 30-ന് അ�റം 
അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ-1 ആയി ടാഗ് 
െച�െ��ം.
സമാനമായി, പിഡിഡിയിൽ നി�് 60 ദിവസ�ിന�റം, അതായത് 2021 െമയ് 30-ന് 
അ�റം, അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ - 2 
ആയി ടാഗ് െച�െ��ം.

• നി�ിയ ആ�ി ('എൻപിഎ'):
 േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി���േപാെല അടേ�� മിനിമം �ക, േ��് െമ�ിൽ 

�ചി�ി�ിരി�� പിഡിഡിയിൽ നി�് െതാ�റ് (90) ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�മായി 
അട�ിെ��ിൽ, ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് നിഷ് �ിയ അസ�് ('എൻപിഎ') ആയി 
പരിഗണി�ം.
�ടാെത, ഒ� െസ�ിൽെമ�് അെ��ിൽ �നർ�പീകരണ �മീകരണം 
�േയാജനെ���ിയി�� ഏെതാ� അ�ൗ�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം. പലിശ 
�ടി�ിക�ം �ത�ം ��വനായി അടയ് ���വെര ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി 
തരംതിരി�ത് �ട�ം. െസ�ിൽെമ�ം �നർ�പീകരി� അ�ൗ�ക�ം ഒ� 
നവീകരണ�ിന് േയാഗ�മ�. അവസാനമായി, ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് 
എസ്ബിഐ കാർഡിെല എൻപിഎ എ�് ടാഗ് െച� ഒ� െ�ഡി�് കാർെഡ�ി�ം 
ഉെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെ� എ�ാ കാർ�ക�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം.

  ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി തരംതിരി��തി�� ഉദാഹരണം:
  ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി�� �കാര�� അടേ�� 
�റ� �ക പിഡിഡിയിൽ നി�് 90 ദിവസ�ി��ിൽ അതായത് 2021 �ൺ 
29-��ിൽ ഉപേഭാ�ാവ് �ർ�മാ�ം അട�ി�മിെ��ിൽ, വായ്പ നൽ��വർ 
െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി കണ�ാ�ം.

l)  േടൺ എറൗ�് ൈടം (TAT) ഏകീകരി��ം അംഗീ�ത േപയ് െമന് റ് സംവിധാന�ൾ 
�േഖന�� പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ�� ഉപേഭാ� ന�പരിഹാര�ം സംബ�ി� 
2019 െസ�ംബർ 20-െല RBI സർ�ലർ അ�സരി�്, പരാജയെ�� ഇടപാട് കാരണം 

എ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�ിെ��ിൽ േ��് െമ�ിെല 
��വൻ ഉ�ട��ം ശരിയാെണ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇത് അംഗീകരി�താെണ�ം 
കണ�ാ��താണ്. ഇ�രം വിവരം ലഭി�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
താൽ�ാലികമായി ചാർജ് പിൻവലി�ാം. �ടർ�� അേന�ഷണ�ൾ 
�ർ�ിയായതി� േശഷം ഇത് കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിെല ബാധ�തയാെണ�ിൽ 
�ടർ�� േ��് െമ�ിൽ ചാർജ് �നഃ�ാപി�െ��ം. 

h)  ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാരം: േമൽനടപടി�� എ�ാ പരാതിക�ം േനാഡൽ 
ഓഫീസർ, പിഒ ബാഗ് 28 - ജിപിഒ, ന� ഡൽഹി -110001 എ� വിലാസ�ിേലാ 
nodalofficer@sbicard.com എ� ഇെമയിൽ വിലാസ�ിേലാ അയ�ക

i)   ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ: എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 02 02
 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി 

േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക)  
 അെ��ിൽ: 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 എസ്ബിഐ െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡിന്: ഇ��യിൽ എവിെട നി�ം എസ്ബിഐ 

െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡ് െഹൽപ് ൈല�മായി ബ�െ��ക 
 എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 12 12 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ 

നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക) 
ബിഎസ്എൻഎൽ/എംടിഎൻഎൽ-ൽ നി�്: 1800 180 1295 /1860 500 1295

 കറസ് േപാ�ൻസ്: തപാൽ വഴി, ദി മാേനജർ -ക�മർ സർവീസസ്, എസ്ബിഐ 
കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, ഡിഎൽഎഫ് ഇൻഫിനി�ി ടേവർസ്, 
ടവർ സി, 12 ആം നില, േ�ാ�് 2, ബിൽഡിംഗ് 3, ഡിഎൽഎഫ് ൈസബർ സി�ി ���ാം 
- 122002 (ഹരിയാന) ഇ�� www.sbicard.com എ�തിേലേ�ാ പിഓ ബാഗ് 28- ജിപിഒ, 
ന� ഡൽഹി-110001 

 ഇമെയിൽ വഴി customercare@sbicard.com എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക
 െത�ായ വിൽ�ന�ം ശല�െ����മായി ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് ഉടമ�് 

ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താം – salesgrievance@sbicard.com
 കാർഡ് ഉടമ�് ഞ��െട െമാൈബൽ ആ�് / െവബ് ൈസ�് വഴി ഏ� 
 തർ��ം/അനധി�ത ഇടപാ�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴി�ം. അതെ��ിൽ, കാർഡ് 

ഉടമ�് തർ�ം/അനധി�ത ഇടപാട് സംബ�ി�് chargeback@sbicard.com എ� 
സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ്.

 െത�ായ വിൽ�ന�മാേയാ ശല�െ����മാേയാ ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ഈ സമർ�ിത െഹൽൈ��നിൽ ഞ�െള വിളി�ാം: 080-39356050

എസ് ബി ഐ കാർഡ് സ്  - ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം

1. *ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം
A. വാർഷിക ഫീ�ക�ം ���ൽ ഫീ�ക�ം
 എസ് ബി ഐ െ�ഡി�്  കാർഡിൽ (എസ് ബി ഐ കാർഡ്) വാർഷിക ഫീസ്, ���ൽ 

ഫീസ് എ�ിവ ബാധകമാണ്. വാർഷിക ഫീസ് 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം 
ബാധകമായ നി�തിക�ം ഉൾെ��� ഒ��വണെ� ചാർജാണ്. ���ൽ ഫീസ് 
എ�ാ വർഷ�ം ഈടാ��. 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം ബാധകമായ 
നി�തിക�മാണ് അതിൽ ഉൾെ��ിരി��ത്. ഈ ഫീ�കൾ ഓേരാ കാർഡ് ഉടമ�ം 
ഓേരാ വിധം കാർഡി�ം വ�ത��മായി�േ��ാം. ഇവ െ�ഡി�്  കാർഡിനായി 
അേപ�ി�� സമയ�് കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി��ത് അ�സരി�ായിരി�ം. 
ബാധകമായ� �കാര�� ഈ നിര�കൾ കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് 
േനരി�് ഈടാ�ം, ഈടാ�� മാസെ� കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ അത് ബി�ി�ക�ം 
െച�ം. �ാഥമിക കാർഡ് ഉടമ�് നൽകിയ അധിക കാർ�കൾ�് െവേ�െറ ഫീ�കൾ 
ഉ�ാകാം.

B. �ൻ�ർ പണ�ിെ� ഫീ�കൾ
 അടിയ�ര ഘ��ിൽ േദശീയ/അ�ാരാ� എടിഎ�കളിൽ നി�് പണം എ��ാൻ 

കാർഡ് ഉടമകൾ�് കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. അ�െന ഉ� പണം 
പിൻവലി��കൾ�് ഒ� ഇടപാട് ഫീസ് ഈടാ��താണ്. അത് അ�� േ��്
 െമ�ിൽ കാർഡ് ഉടമ�് ബി�െച�ക�ം െച�ം. േദശീയ എടിഎം ഇടപാ�കൾ�് 2.5% 
അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) അ�ാരാ� എടിഎം 
ഇടപാ�കൾ�് 2.5% അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) ഇടപാ� 
ഫീസ് ആയി ഈടാ��താണ്. ഇടപാ� ഫീസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�്
 സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ (��് അറിയെ��ി��ത് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്സ് ആൻഡ് േപയ്െമന് റ് സർവീസസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്) 
വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയമാണ്. �ൻ�റായി എ��� എ�ാ 
പണമിടപാ�കൾ�ം പണം പിൻവലി� തീയതി �തൽ അവ �ർ�മായി തിരി�ട�� 
തീയതി വേര�ം റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് ചാർ�ി� ത�ല�മായ ധനകാര� ചാർജ്
  (ചാർ�ക�െട െഷഡ�ൾ പരിേശാധി�ക) ഉ�ായിരി��താണ്.  

C. ക�ാഷ് േപയ് െമ�് ഫീ�കൾ
 കാർഡ് ഉടമകൾ�് തിരെ��� േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (എസ് ബി ഐ) 

ശാഖകളിൽ േപ-ഇൻ �ി�ിൽ അവ�െട  െ�ഡി�് കാർഡ് ന��ം �ക�ം 
േരഖെ���ി അത് �ാ�് കൗ�റിൽ നിേ�പി�െകാ�് അവ�െട എസ് ബിഐ 
െ�ഡി�് കാർഡ് �ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ഒ� തൽ�ണ േപയ് െമ�് അക്
 േനാളജ് െമ�് രസീത് കാർഡ് ഉടമ�് നൽ�ം. ഈ സൗകര�ം േസവന നിര�ായ ₹250 
+ ബാധകമായ നി�തികൾ�് ലഭ�മാണ്. െകവിബി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
ക�ർ ൈവശ� ബാ�ിെ� (െകവിബി) തിരെ��� ശാഖകളി�ം െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ക�ർ ൈവശ� ബാ�് (െകവിബി) ശാഖകളിൽ നട�� 
പണമിടപാ�കൾ�് നിര�കെളാ�ം ബാധകമ�.

D. ചാർ�കൾ
i. കാർഡ് ഉടമകൾ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നൽ�� നിർ�ി� 

േസവന�ൾ�ായി അെ��ിൽ തെ� കാർഡ് അ�ൗ�മായി ബ�െ��് കാർഡ് 
ഉടമ വ��� വീ�കൾ�ായി കാർഡ് ഉടമകൾ കാലാകാല�ളിൽ 
ബാധകമാേയ�ാ�� ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം നൽേക�താണ് 

ii കാർഡ് ഉടമകെള അറിയി�െകാ�്, കാലാകാല�ളിൽ ഏെത�ി�ം ചാർ�കേളാ 
ഫീ�കേളാ മാ��തിേനാ അെ��ിൽ ഉചിതെമ�് േതാ�� ഏെത�ി�ം �തിയ 

ചാർ�കേളാ ഫീ�കേളാ അവതരി�ി��തിേനാ ഉ�അവകാശം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിലനിർ��.

E. പലിശ രഹിത േ�സ് കാലാവധി
 വ�ാപാരി സമർ�ി�� െ�യി�കൾ�് വിേധയമായി പലിശരഹിത െ�ഡി�് 

കാലയളവ് 20 �തൽ 50 ദിവസം വെരയാകാം. എ�ി��ാ�ം, കഴി� മാസെ� 
ബാലൻസ് �ർ�മായി �ിയർ െച�ി�ിെ��ിൽ, അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ ഏെത�ി�ം 
എടിഎ�ിൽ നി�് പണം എ��ി�െ��ിൽ ഇത് ബാധകമ�.

F.  ധനകാര� ചാർ�കൾ 
 കാർഡ് ഉടമ തെ� ബാലൻസ് �ർ�മായി അടേ��തിെ��് തീ�മാനി�ാൽ, 

ഇടപാ� തീയതി �തൽ വീ�ാ� ഇഎംഐ തവണക�ൾെ�െട എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, 
കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ പണ�ി�ം അവ തിരി�ട��� വെര മാസാ� 
പലിശ നിര�ിൽ ധനകാര� ചാർ�കൾ അടേ��ിവ�ം. 

  േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടയ് േ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ് െമ�ം േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ് െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

  ധനകാര� ചാർ�ക�െട നിലവിെല നിര�് ഇടപാ� തീയതി �തൽ �തിമാസം 3.50% 
[�തിവർഷം 42%] വെരയാണ്, ഇത് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് 
ലിമി�ഡ് (എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ) െ� വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ി� 
വിേധയ�മാണ്. ധനകാര� ചാർ�കൾ, അടയ് േ��താെണ�ിൽ, ബാധകമായ 
നി�തികൾ�് വിേധയമാണ്, കാർഡിെല �ടി�ിക �ർ�മായി അട���വെര 
കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് അത് െഡബി�് െച�െ��ം. കാർഡ് ഉടമ 
ബാലൻസ് േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ാതിരി�ാൻ 
തീ�മാനി�ാൽ എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, �െട കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ 
പണ�ി�ം അടയ് േ�� ധനകാര� ചാർ�ിെ� �റ� �ക ബാധകമായ 
നി�തികൾ �ടാെത 25 �പയായിരി�ം.

a.  �ൻ�ർ പണ�ിേ��� ധനകാര� ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തൽ പണമട�ൽ 
�ർ�മായി െച���വെര ബാധകമാണ്.

 ഉദാഹരണം 1 - കാർഡ് േ��് െമ�്  തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 15-ന് 
 2019 �ൺ 16 �ം 2019 �ൈല 15 �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാട്
1.  5000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ - 2019 �ൺ 20 ന്
2.  7000 �പ�െട പണം പിൻവലി�ൽ - 2019 �ൈല 10 ന്
 2019 �ൺ 15 െല േ��് െമ�ിൽ നി�് ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� ക��ക, 

എ�ിൽ ഇടപാ�ക�െട 12,000 �പ�ം 7,000 �പ ക�ാഷ് പിൻവലി�ലിന് ബാധകമായ 
നിര�ി�� 5 ദിവസെ� ധനകാര� ചാർ�ക�ം കാണി�� �ൈല 15 െല േ��്
 െമ�് കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ആഗ�് 5 അഥവാ േ��് െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക അടയ് േ����്. നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക�� ഏെതാ� േപയ് െമന് �ം, ആദ�ം നി��െട �ടി�ിക�� മിനിമം �ക 
{െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീ�ം ചാർ�ക�ം + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}, പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) എ� �മ�ിലായിരി�ം �ിയർ െച�ക എ�ത് ദയവായി ��ി�ക.  
പലിശ രഹിത �ടി�ിക ചി�റ ബാലൻസിന് െറ േകസിൽ ഒഴിെക, ഇതിൽ ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തലാണ് ഈടാ�ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ��െ� 
േ��് െമ�് തീയതി�തൽ ഈടാ�ം.

 േ��് െമ�് �ടി�ികയിൽ ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��് െമ�ിൽ 
നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം വരാതിരി�ക�ം േ��് െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് 
�ടി�ിക േപയ് െമന് റിന് െറ അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം 
െച�ാൽ, ഇ�രം ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്  2019 
 ജ�വരി 3 �ം 2019 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
1.  2019 ജ�വരി 5 ന് 10,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2.  2019 ജ�വരി 15 ന് 30,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ��കൾ
 2019 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 40,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. േ��്െമ�് �ടി�ികയിൽ 
ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��്െമ�ിൽ നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം 
വരാതിരി�ക�ം േ��്െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് �ടി�ിക േപയ്െമന് റിന് െറ 
അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം െച�ാൽ, ഇ�രം 
ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 എ�ാ മാസ�ം മിനിമം േപയ് െമ�് മാ�ം നട�ിയാൽ തിരി�ട� വർഷ�േളാളം 
നീ�നിൽ�ം, തത്ഫലമായി നി��െട �ടി�ിക ബാലൻസിന്  പലിശ 
അട�െകാ�ിരി�ക�ം െചേ��ിവ�ം.  ഉദാഹരണ�ിന്, 5,000 �പ�െട 
ഇടപാടിന് മിനിമം മാസാ� �ടി�ിക �ക (ഓേരാ മാസ�ം 200 �പ മിനിമം 
�കയായി�്) അട�ാൽ, െമാ�ം �ടി�ിക ��വനായി അട�തീരാൻ 44 മാസം വെര 
എ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 2-ന്
 2019 മാർ�് 3 �ം 2019 ഏ�ിൽ 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  2019 മാർ�് 5 ന് 500 �പ�െട വാർഷിക ഫീസ്
(2)  2019 മാർ�് 5 ന് 90 �പ�െട ബാധകമായ നി�തികൾ
(3)  2019 മാർ�് 15 ന് 6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2019 മാർ�് 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��് 

ക��ക, 6,590 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ഏ�ിൽ 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ഏ�ിൽ 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ മിനിമം അടയ് േ�� �ക 415 �പ, (െമാ�ം �ടി�ിക�െട 5%) + 
ബാധകമായ നി�തിക�ം 2019 ഏ�ിൽ 22 ന് അട��െവ�് ക��ക, െതാ��� 
ദശാംശ�ിേല�് കണ�ാ�ം, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. 

 ഫല�ദമായ നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആയി കണ�ാ�ക, ധനകാര� ചാർജ് 
കണ���ൽ ഇനി�റ�� രീതിയിൽ ആയിരി�ം:

 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 �പ
 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 90 �പ�െട ബാധകമായ 

നി�തിയിൽ: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 �പ
 38 ദിവസേ��� (മാർ�് 15 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 6000 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:  
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 �പ
 11 ദിവസേ��� (ഏ�ിൽ 22 �തൽ െമയ് 2 വെര) 6,175 �പ�െട ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 �പ
 ചാർ� െച� െമാ�ം പലിശ: 373.10 �പ
 2019 ഏ�ിൽ 3 �തൽ 2019 െമയ് 2 വെര കാർഡ് ഉടമ ഒ� ഇടപാ�ം നട��ിെ��് 

ക��ക, �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം 
ചാർ�ക�ം, ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം െമയ് 2 തീയതിയിെല േ��്
 െമ�ിൽ െമാ�ം �ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം. 

 േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടേ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടേ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ്െമന് �ം േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ്െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

 ഉദാഹരണം 4: കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2018 ഡിസംബർ 3-�ം 2019 ജ�വരി 2-�ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  2018 ഡിസംബർ 15 ന് 500 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2)  2018 ഡിസംബർ 20 ന് 600 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2018 ഡിസംബർ 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇ� എ� 

ക��ക, 1100 �പയെട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ജ�വരി 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം, െമാ�ം അടയ് േ�� �ക 1100 �പ. കാർഡ് ഉടമ 2019 ജ�വരി 22 
അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക 
�തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. 

 2019 ജ�വരി 22 ന് കാർഡ് ഉടമ 500 �പ�െട ഭാഗിക േപയ് െമ�് മാ�േമ 
നട��� എ� ക��ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. ഫല�ദമായ 
നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആെണ�് കണ�ാ�ി ധനകാര� ചാർജ് കണ���ൽ 
ഇ�റ�� �കാരമായിരി�ം 

 38 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 15 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 �പ
 33 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 20 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 �പ
 12 ദിവസേ��� (ജ�വരി 22 �തൽ െഫ�വരി 2 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ=52.93 �പ
 2019 െഫ�വരി 3-�ം 2019 മാർ�് 2- �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  652.93 �പ�െട ആരംഭ ബാലൻസ്-2019 െഫ�വരി 3-ന്
2)  1000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ-2019 െഫ�വരി 5-ന്
3)  3000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ- 2019 െഫ�വരി 15-ന് 
 2019 െഫ�വരി 2 െല േ��്െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് 652.93 �പ 

ആെണ�് ക��ക, കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ 
നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ ��വൻ േപയ് െമ�ം െഫ�വരി 15 ഓെട, അഥവാ േപയ് െമ�് െചേ�� 
അവസാന തീയതി��ിൽ െചയ് െത� ക��ക. 3.50% ഫല�ദമായ നിര�ായി 
കണ�ാ�ി, ധനകാര� ചാർജ് കണ����കൾ ഇനി�റ�� �കാരമായിരി�ം:

 12 ദിവസേ��് (െഫ�വരി 3 �തൽ െഫ�വരി 15 വെര) 652.93 ബാലസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ= 9.02 �പ
 �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം, 

ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം മാർ�് 2 തീയതിയിെല േ��്െമ�ിൽ െമാ�ം 
�ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം.

G. ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർ�കൾ
• േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക �ക�് ചാർ�ി�
• 500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 400 �പ
• 1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 750 �പ
• 10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 950 �പ
• 25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 1,100 �പ
• 50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ
 �ടർ�യായി ര�് ൈസ�ി�കളിൽ, അവസാന തീയതി��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക 

�ക (എംഎഡി) അട�ാതി��ാൽ ഒ� ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി  100 
�പ അധികം ഈടാ�ം.

 എംഎഡി �ിയറാ��ത് വെര ഓേരാ േപയ് െമന് റ് ൈസ�ിളി�ം ഈ ചാർജ് 
ഈടാ��ത് �ട�ം.

 ഉദാഹരണം 1- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി- എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2016 ജ�വരി 3 �ം 2016 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  5,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ- 2016 ജ�വരി 5 ന്
(2)  5,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ - 2016 ജ�വരി 15 ന്
 2016 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 10,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 
കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 
 2016 െഫ�വരി 22 നകം കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� മിനിമം �കേയാ അതിൽ 

��തേലാ േപയ് െമ�് െച��ിെ��ിൽ, 750 �പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 
10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� േപയ് െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് േ��്െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2 ന്. 2016 െഫ�വരി 3 
�ം 2016 മാർ�് 2 �ം നട� ഇടപാട്

1.  2000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൾ - 2016 െഫ�വരി 8 ന്
2.  2500 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ 2016 െഫ�വരി 19 ന് 
 2016 െഫ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 4500 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� മാർ�് 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 മാർ�് 22 അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 2016 മാർ�് 22 നകം കാർഡ് ഉടമ ഒ� േപയ്െമന് �ം നട�ിയി�ിെ��ിൽ, 750 
�പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� 
േപയ്െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് െസപ് �ംബർ 3-�ം ഒക് േടാബർ 2-�ം ഇടയിൽ
(1)  9400 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - െസപ്�ംബർ 5-ന്
 െസപ് �ംബർ 2-െല േ��് െമന് റിൽ നി�് �ൻകാല ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��ിൽ, 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� ഒക് േടാബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 9400 �പ െമാ�ം 
�ടി�ികയായി കാണി�ം. കാർഡ് ഉടമ ഈ �ടി�ിക�ായി ഒേ�ാബർ 22-ഓെട, 
അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം 
അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. 
കാർഡ് ഉടമ 9400 �പ�െട �ടി�ിക ഒക് േടാബർ 22-േനാ അതിന് �േ�ാ ��വനാ�ം 
അട��.

 ഇടപാട് നട�ത് ഒക് േടാബർ 3-�ം നവംബർ 2-�ം ഇടയിൽ 
(1)  5000 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 5-ന്
(2)  5000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� നവംബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 10,000 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് ��െ� ൈസ�ിളിൽ നട�ിയ 
ഇടപാടിന് വ�ാപാരിയിൽ നി�� 9400 �പ�െട ഒ� റീഫ�് നവംബർ 10-ന് 
ലഭി��. ഈ റീഫ�് �ക െമാ�ം �ടി�ിക �കയിൽ വകയി��ം. കാർഡ് ഉടമ 
�ടി�ിക�ായി നവംബർ 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. റീഫ�ിൽ നി�് ലഭി�� െ�ഡി�് �ക മിനിമം 
�ടി�ിക �കേയ�ാൾ ��തലായതിനാൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് താമസി�� േപയ്

 െമന് റ് ചാർജ് ഈടാ�ി�.
 ഉദാഹരണം 4- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് ജ�വരി 3-�ം െഫ�വരി 2-�ം ഇട�് 
(1)    4500 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ജ�വരി 5-ന്
(2)   6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ജ�വരി 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� െഫ�വരി 2-െല േ��് െമന് റ് 10,500 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ ൈസ�ിളിൽ ഈടാ�ിയ േപയ് െമന് റ് 
ഡിേസാണർ ഫീസിന് െഫ�വരി 10-ന് 500 �പ�െട ഒ� റീഫ�് ലഭി��. കാർഡ് 
ഉടമ �ടി�ിക�ായി െഫ�വരി 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. എസ് ബി ഐ കാർഡ് �ട�ിെവ� റിേവഴ് സലിൽ 
നി�് ഉളവാ�� െ�ഡി�് �ക, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�. കാർഡ് 
ഉടമ െഫ�വരി 22-േനാ അതി� �േ�ാ മിനിമം �ടി�ിക �കേയാ അതിലധികേമാ 
അട�ിെ��ിൽ, താമസി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി 950 �പ ഈടാ�ം. (10,000 
�പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര 950 �പ). 

H. ഓവർ ലിമി�് ഫീ�കൾ
 ഒ� േസവനസ��താ �ചനയായി, ഇേ�ണൽ േപാളിസി, ഇടപാ�മായി ബ�െ�� 

േയാഗ�ത, ഉപേഭാ� െ�ാൈഫൽ, ഉപേഭാ� സ�തം എ�ിവ�് വിേധയമായി, 
ഓവർലിമി�് ഇടപാ�കൾ�്  എസ്ബിഐ കാർഡ് അംഗീകാരം നൽകിേയ�ാം. 
�ടി�ിക�� �ക െ�ഡി�് പരിധി കവി��െവ�ിൽ, െ�ഡി�് പരിധി കവി�� 
ആദ� ഇടപാട് �ക�െട 2.5% അെ��ിൽ 600 �പ, ഇവയിൽ ഏതാേണാ ഉയർ�ത്, 
അത് ഈടാ��താണ്. എസ്ബിഐ കാർഡ് �മ�� ഏെത�ി�ം ഫീ�കേളാ 
നിര�കേളാ പലിശേയാ കാരണം െ�ഡി�് പരിധി കവി�� സാഹചര��ി�ം ഈ 
ഫീസ് ബാധകമായിരി�ം. ഓേരാ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�ം ഒ� തവണ മാ�േമ 
ഓവർലിമി�് ഫീസ് ഈടാ�. സ��ം െ�ഡി�് കാർഡിൽ ഓവർലിമി�് സൗകര�ം 
ഏർെ���ാൻ  കാർഡ് ഉടമ നൽ�� സ�തം, അേത അ�ൗ�ിന് കീഴി�� 
കാർഡ് ഉടമ�െട ൈകവശ�� എ�ാ െ�ഡി�് കാർ�കളി�ം �സ് �ത സൗകര�ം 
സ�യേമവ  ഏർെ���ം.

I. േപയ് െമ�് നിരസന ഫീ�കൾ
 ഒ� േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസിെ� കാര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് േപയ് െമ�് 

�ക�െട 2% േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസായി ഈടാ�ം, എ�ാൽ മിനിമം ചാർജ് 500 
�പയാണ് 

J. മ�് ചാർ�കൾ:
• കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ ഫീസ്: 100/- �പ - 250/- �പ (Aurum കാർഡിന് 1,500/- �പ) 
• െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്: 100 �പ 
• വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ്: 3.5% (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ 

കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് മാ�ം) 
 വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഇ��ൻ �പയിേല�് മാ��തി� ഉപേയാഗി�� വിനിമയ 

നിര�് തീ�മാനി��ത് വിസ/മാ�ർകാർഡാണ്, സാഹചര�മ�സരി�്, എസ്ബിഐ 
കാർ�മായി ഇടപാട് തീർ�ാ�ിയ തീയതിയിൽ-അത് ഇടപാട് നട�ിയ അേത തീയതി 
ആയിരി�ണെമ�ി�- അവർ നിയ�ി�� വിനിമയ നിര�ിെന 
അടി�ാനമാ�ിയായിരി�ം ഇത്. വിസ/മാ�ർകാർഡ് പ�ി�, ഇ��ൻ �പയാ�ി 
മാ�ിയ �കയിൽ വിേദശ കറൻസി ഇടപാ� ഫീസ് ബാധകമാ�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, 
ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

• ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി പരിവർ�ന മാർ�്അപ് ഫീസ്: 3.50% (എലീ�്¬ & 
ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
മാ�ം) (1,000 �പയിൽ ��തേലാ അതിന് �ല�േമാ ആയ ഇടപാ�കൾ�് മാ�ം) 
അ�ാരാ� �ല�് ഇ��ൻ കറൻസിയിൽ നട�ിയ, അെ��ിൽ ഇ��യിൽ 
�ിതിെച�� എ�ാൽ വിേദശ�് രജി�ർ െച� വ�ാപാരികളിൽ നട�ിയ എ�ാ 
ഇടപാ�ക�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് 
കറൻസി കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

•  റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് 99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

• എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�ക�െട�ം േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് : 199 �പ

K.  ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ:
 ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ ഓഫർ ഉപേഭാ�ാവിെന മ�് ബാ�് െ�ഡി�് കാർ�ക�െട 

�ടി�ിക എസ്ബിഐ െ�ഡി�് കാർഡിേല�് �ാൻസ്ഫർ െച�ാ�ം ഒ�മിേ�ാ 
ഇഎംഐകളാേയാ തിരി�ട�ാ�ം അ�വദി��

2. *പരിധികൾ
 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ആ�രിക െ�ഡി�് മാനദ�ം 

അടി�ാനമാ�ിയാണ്  കാർഡ് ഉടമക�െട െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം 
നി�യി�ി��ത്  (ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം �ാഥമിക അ�ൗ�് ഉടമക�െട 
അേത പരിധി ആയിരി�ം). കാർഡ് െഡലിവറി സമയ�് ഈ പരിധികൾ കാർഡ് 
ഉടമെയ അറിയി��താണ്. െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം ഓേരാ േ��് െമ�ി�ം 
കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി�ം. സ് േ��് െമ�് �റെ��വി�ി� സമയ�് ലഭ�മായ െ�ഡി�് 
പരിധി (അതായത് ഉപേയാഗി�ാൻ ലഭ�മായ െ�ഡി�് പരിധി) േ��് െമ�ിെ� ഭാഗമായി 
നൽ��താണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച���ം ആ�രിക മാനദ��ൾ 
അടി�ാനമാ�ി കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�കേയാ �റ�കേയാ 
െച���മാണ്. െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ണെമ�് ആവശ��� െ�ഡി�് ഉടമകൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിേനാട് എ�തി ആവശ�െ��ക�ം വ�മാനം ��ാവി�� 
സാ��ിക േരഖകൾ നൽേക��മാണ്. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ തെ� 
�ർ�മായ വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�ം നൽകിയ �തിയ േരഖകൾ 
അടി�ാനമാ�ി�ം കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ിേയ�ാം.

3. *ബി�ിം�ം േ��് െമ�ം
a) ഈ കാലയളവിൽ കാർഡ് സജീവമാെണ�ിൽ, അവസാന േ��് െമ�ി� േശഷം 

കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച� േപയ് െമ�ക�ം കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച� ഇടപാ�ക�ം കാണി�� ഒ� �തിമാസ േ��്
 െമ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമ�് അയ�ം. 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ�കിൽ േരഖകളി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് 
കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഇടപാ�ക�െട ഒ� േ��് െമ�് അയ�കേയാ �ൻ��ി 
നി�യി� തീയതിയിൽ േരഖയി�� ഇെമയിൽ ഐഡിയിേല�് ഇെമയിൽ വഴി സ് േ��്
 െമ�് അയ�കേയാ െച�ം.  

b) െ�ഡി�് കാർഡ് സ് കാർഡ് ഉടമ�് ഒ� റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് സൗകര�ം നൽ��. 
സ് േ��് െമ�ിൽ �ി� െച� അടയ് േ�� മിനിമം �ക മാ�ം അട�ാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
തിരെ���ാം. േ��് െമ�ിൽ തെ� �ി� െച�ി�� അടയ് േ�� തീയതി�കം 
ഇ�രം േപയ് െമ�് നടേ���മാണ്. ബാലൻ�ടി�ിക �ടർ�� 

 േ��്െമന് �കളിേല�് �േ�ാ� െകാ�േപാകാ��താണ്. െമാ�ം അടയ് േ�� 
�കേയാ അടയ് േ�� മിനിമം �ക�്  �കളി�� �ക�െട എ� ഭാഗേമാ അട�ാൻ 
കാർഡ് ഉടമ�് തിരെ���ാ���മാണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധിയിൽ 
കവി� �ടി�ികേയാെടാ�ം, ��െ� േ��് െമ�കളിൽ അട�ാ� മിനിമം �ക 
കാർഡ് ഉടമ�െട നിലവിെല അടയ് േ�� മിനിമം �കയിേല�് േചർ�ം.

 െമാ�ം അടയ് േ�� �ക�െട 5 ശതമാനേമാ 200 �പേയാ ആയിരി�ം (ഏതാേണാ 
വ�ത്) അടയ് േ�� മിനിമം �ക, �ടാെത ബാധകമായ നി�തിക�ം ഇഎംഐ�ം 
(ഇഎംഐ ഉ� ഉൽ����െട കാര��ിൽ മാ�ം). ക�ാഷ് പരിധിേയാ െ�ഡി�് 
പരിധിേയാ അധികമായാൽ ഓവർ ലിമി�് (ഒവിഎൽ) �ക എംഎഡി (അടയ് േ�� 
മിനിമം �ക) യിൽ ഉൾെ����താണ്. പഴയ േ��് െമ�കളിെല ഏെത�ി�ം 
അട�ാ� മിനിമം �ക ഉെ��ിൽ അ�ം അടയ് േ�� മിനിമം �കയിൽ 
ഉൾെ����താണ്. 

c) കാർഡ് �ടി�ികയിേല�് നട�ിയ േപയ് െമ�കൾ ലഭി�തായി �ടർ�� േ��്
 െമ�കളിൽ കാണി��താണ്. ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് സംബ�ിേ�ാ 
നി�തിക�മായി ബ�െ��� മേ�െത�ി�ം കാര�ം സംബ�ിേ�ാ ഉ� എ� 
തർ��ം േ��് െമ�് �റെ��വി�� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ൾ�കം െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇഷ� െച�വെര അറിയി�ിരിേ��താണ്

d) കാർഡ് ഉടമ�െട കാർഡ് �ടി�ിക�് ലഭി�� േപയ് െമന് �കൾ വകയി���ത്, 
�ടി�ിക�� മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 
ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് 

അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ 
ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് 
എ� �മ�ിലാണ്. 

 ആവശ�മായ ജിഎസ്ടി കം�യിൻ�കൾ എ��ാൻ െ�ഡി�് ഇഷ� െച�വെര 
�ാ�മാ��തിന് �ത��ം കാേലാചിത�മായ വിവര�ൾ നൽകാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
ഉ�രവാദി���്, ഇത് െ�ഡി�് കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ നിർമി� സൈ�ക�െട 
ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് എ��ാൻ കാർഡ് ഉടമെയ �ാ�മാ�ം. കാർഡ് ഉടമ 
നൽ�� െത�ായ വിവരം �ലം അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ�െട ഭാഗ� നി�� 
ഏെത�ി�ം ���ികേളാ വീ�കേളാ �ലം കാർഡ് ഉടമ�് ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് 
ന�മാ�കേയാ അെ��ിൽ ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് ലഭി��തിന് കാലതാമസം 
വരികേയാ െച�ാൽ കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ ഉ�രവാദിയായിരി�ി�.

e) താെഴ െകാ�� ഏത് രീതിയി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ിേല�� േപയ് െമ�കൾ 
ആകാ��താണ്:

 www.sbicard.com േല�് േലാഗിൻ െച�ക�ം െന�് ബാ�ിങ് അെ��ിൽ നി��െട 
എസ്ബിഐ എടിഎം കം െഡബി�് കാർഡ് �േഖന േപയ്െമ�് നട�ാൻ േപയ് െന�് 
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി��തി�െട.

 േ��് െമ�ിെ� പിറകിൽ നൽകിയിരി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് െചേ�ാ 
�ാഫ്േ�ാ അയ��ത് വഴി.  

 നി��െട നഗര�ി��േതാ േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട ഏെത�ി�ം നി�� 
�ാ�ി��േതാ ആയ എസ്ബിഐ കാർഡ് േ�ാ�് േബാക് സിൽ െചേ�ാ �ാഫ്േ�ാ 
ഇ��ത് വഴി.

 െച�്/�ാഫ്�് "എസ്ബിഐ കാർഡ്  ന�ർ xxxxxxxxxxxxxxxx" േല�് 
അട�ാനാ��തായിരി�ണം.

 എൻഎസിഎ�് (NACH): ചില തിരെ��� നഗര�ളിൽ നാഷണൽ ഓേ�ാമാ�ഡ് 
�ിയറിംഗ് ഹൗസ് (എൻഎസിഎ�്) വഴി േപയ് െമ�കൾ നട�ാ��താണ്.

f) ബിൽ �ടി�ിക�െട േപയ്െമ�കൾ നട��തിന് വിവിധ രീതികൾ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  വാ�ാനം െച��. അവ �തിമാസ േ��് െമ�ിെ� പിൻഭാഗ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  െവബ് ൈസ�ി�ം വിവരി�ി��്.

 കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് ൈക��� ഏത് �ൻ�ർ �ക�ം ഭാവിയിെല 
െചലവഴി��കളിേല�� �ൻ�ർ �കയായി കണ�ാ��താണ്. അത് ഏെത�ി�ം 
ചാർ�കൾ/ഫീ�കൾ�ായി വകയി���ത�.

g) ബി�ിംഗ് തർ��ൾ: ഇടപാ� തീയതി�െട 25 ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമ 
െപാ��േ��കൾ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി�ക�ം അത് ശരിയാണ് 

j)  ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം റിേവഴ് സ് െച��ത് ഉൾെ�െട��, SBI കാർഡ് ആരംഭി�� 
റിേവഴ് സ�കൾ, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�, അത് ഇേ�ാഴെ� 
ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�� െ�ഡി�ായി പരിഗണി�ം.

 �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� തീയതികള�ില്  �ാബല��ിലായ റീഫ�് 
െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് ഉളവാ�� ഏെതാ� 
െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് നടേ�� തീയതി�് 
��് െ�ഡി�് െച�കയാെണ�ിൽ, ആ �ക േപയ് െമന് റായി പരിഗണി�ം.

 നിലവിെല ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� ഇടപാ�ക�െട �ാബല��ി�� 
തീയതിയി�� റീഫ�് െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് 
ഉളവാ�� ഏെതാ� െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് 
നടേ�� തീയതി�് ��ാണ് െ�ഡി�് െചയ് തെത�ിൽ േപാ�ം ആ �ക േപയ് െമന്
 റായി പരിഗണി�ി�.

k) എസ്എംഎ & എൻപിഎ
•  �േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ'): 
 െറ�േല�റി ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിെ� ഭാഗമായി, ഒ� ഉപ-അസ�് വിഭാഗം 

��ി�് അ�ൗ�ിെല �ാരംഭ സ�ർ�ം തിരി�റിേയ� ആവശ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡിന് ഉ�്, താെഴ�� പ�ികയിൽ നൽകിയിരി��ത് �കാരം ��് 
ഉപവിഭാഗ�ൾെ�ാ�ം '�േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ') ആണ് ഈ 
ഉപ-അസ�് വിഭാഗം. െ�ഡി�് കാർ�കൾ "റിേവാൾവിംഗ് സൗകര��ൾ ഒഴിെക�� 
വായ്പകൾ" ആയി കണ�ാ��.
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െഡബി�് െച� പണം നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ SBI കാർഡ് തിരി�് 
നൽ��ിെ��ിൽ ബാധകമായ േക�കളിൽ, പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ സംബ�ി�് 
കാർഡ് െന�് വർ�കളിൽ നി�് ലഭി�� അ�രം �ിരീകരണ�ിന്
 െറ/വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ, േമൽ�റ� സർ�ലറിെല വ�വ�കൾ 
�കാരം ഉപേഭാ�ാവിന് ന�പരിഹാരം നൽ��തായിരി�ം.

4. *  തിരി�ടവിൽ വ��� വീ�
 തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയാൽ, കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഏ� �ടി�ിക�ം 

തീർ�ാ��തിന് േവ�ി തപാൽ, ഫാക് സ്, െടലേഫാൺ, ഇെമയിൽ, എസ്എംഎസ്, 
�ടാെത/അെ��ിൽ ഓർ�െ���ാ�ം �ടർനടപടികെള��ാ�ം �ടി�ിക 
പിരിെ���ാ�ം ��ാം ക�ിെയ നിേയാഗി�ക എ�ീ മാർ��ളി�െട കാർഡ് 
ഉടമ�് കാലാകാല�ളിൽ �ടി�ിക അട�വാൻ ഓർ�െ����കൾ 
അയ��താണ്. അ�െന നിേയാഗി�െ��� ഏെതാ� ��ാം ക�ി�ം കടംപിരിവ് 
സംബ�ി� എ�ാ െപ�മാ�����ം �ർ�മായി പാലി�ിരിേ��താണ്.

 ആർബിഐ യിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് രജിസ് േ�ഷൻ കര�മാ�ിയി���ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ� അംഗമായിരി�ക�ം െച�� ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� വീ� �ാ�സ് 
റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��്, കാർഡ് ഉടമ�് ഞ�ൾ േനാ�ീസ് നൽ��താണ്. ഒ� 
കാർഡ് ഉടമ തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയതായി റിേ�ാർ�് െച�െ��തിന് േശഷം തെ� 
�ടി�ികകൾ തീർ�കയാെണ�ിൽ, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നിയിൽ നി�ം �ടി�ിക�ാരൻ �ാ�സ് പിൻവലി��താണ് 
എ� കാര��ം ��ി�ക. ഇ�രം മാ��ൾ ഉപേഭാ�ാവിെ� െ�ഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ 
�തിഫലി�ാൻ 45-60 ദിവസ�ൾ എ�േ��ം.

 െ�ഡി�് കാർഡ് സൗകര��െള നിയ�ി�� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം 
സ�ിെമ�റി/ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം ബാധകമായിരി�ം. 

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, കാർഡ് ഉടമ�െട ഡാ� ഓേരാ മാസ�ം നിർ�ി� 
േഫാർമാ�ിൽ ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് സമർ�ി��. സമർ�ി�� 
ഡാ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി 30 ദിവസ�ി��ിൽ അവ�െട 
െസർവറിേല�് അപ് േലാഡ്  െച��താണ്.

 കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� െമാ�ം �ടി�ിക, �ാബല��ി���ം എ�ാൽ കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ ഇനി�ം ചാർജ് െച�ാ��മായ ചാർ�കൾ ഉൾെ�െട, �ാഥമിക 
കാർഡ് ഉടമ പാ�രാ�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�ാൽ െപെ��് അടയ്
 േ��താ���ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് �ർ�മായി അടയ് േ���മാണ്, 
അേതാെടാ�ം കാർഡ് അ�ൗ�് ഉടൻതെ� റ�ാ�െ����മാണ്. �ാഥമിക കാർഡ് 

ഉടമ�െട സ��ിൽ നി�ായിരി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ി�� �ടി�ിക തീർ�വാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ എ�ാ െചല�കൾ�ം, ലീഗൽ ഫീ�ം ഈ �ടി�ിക 
തിരി�പിടി�വാൻ വ� െചല�ക�ം അട�ം, ഉപേയാഗിേ��ത്. �ടി�ിക അടവ് 
തീർ�ാകാ�ിടേ�ാളം, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് നിലവി�� നിര�് െവ�് 
ധനകാര� ചാർജ് ഈടാ��ത് �ടരാൻ അവകാശ��ായിരി�ം.

5. കാർഡ് ഉടമ�ത അവസാനി�ി��ം റ�ാ��ം
a) എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് എ�തി അറിയി�ിേ�ാ, എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് 

ൈലനിൽ വിളിേ�ാ, ഒ�ം കാർഡ്(കൾ) േകാേണാ�േകാൺ �റി�് കാർഡ് ഉടമ�് ഏ� 
സമയ�ം കരാർ അവസാനി�ി�ാ��താണ്. ആഡ് ഓൺ കാർ�കൾ ഉൾെ�െട 
എ�ാ കാർ�ക�ം എ�� അേപ� െകാ��് അവസാനി�ി�ാ��താണ്. 
സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ ഒ� കാർഡ് ഉടമ�് െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ് ഉെ��ിൽ, അ�രം െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �ക�െട �ല� �ല�ം 
സ�യേമവ േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, �ടാെത മെ��ാ 
�ടി�ികകൾ�െമാ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്. കാർഡ് 
അ�ൗ�ിേല�� എ�ാ �ടി�ിക�ം അട�കഴി�ാൽ അവസാനി�ി�ൽ 
�ാബല��ിൽ വ�ം. വാർഷിക, േച��തി��, ���ൽ ഫീ�കൾ 
ആ�പാതികാടി�ാന�ിൽ തിരി�് നൽ��ത�.

 ഉദാഹരണം - സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാ�� െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ്: -1000

 സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ, -1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് ബാലൻസ് 
സ�യേമവ 250 �പ�െട േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, അതായത് 
1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �കൾ   X ഓേരാ റിവാർഡ് േപായിന് റി�ം 0.25 �പ 
(ഈ പരിവർ�ന �ല�ം വ�ത�� കാർഡ് വാരിയന് �കൾ�് വ�ത�ാസെ�ടാം). ഈ �ക 
കാർ ഡ് ഉടമാ  അ�ൗ�ിൽ നി�് ഈടാ�ം, �ടാെത മെ��ാ �ടി�ികകൾ �െമാ�ം 
കാർ ഡ്  ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്.

 കാർഡ് ഉടമ�് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�ാൻ ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ 
എ�താ��താണ് - closurerequest@sbicard.com

b)   ബിസിനസ് അെ��ിൽ �ര�ാ കാരണ�ൾ �ടാെത/അെ��ിൽ നിയമനിർവഹണ 
ഏജൻസി �ടാെത/അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം സർ�ാർ അേതാറി�ി�െട അഭ�ർ�ന 
�കാരം �ടാെത/അെ��ിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ി�ം അതിെ� 
ഉപേഭാ�ാവി�ം ബാധകമാ�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം കീഴിൽ 
അനിവാര�മാെണ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ന�ായമാ�ം വിശ�സി��െവ�ിൽ 
കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�ിെ� ഉപേയാഗം ഏ� സമയ�ം �ൻ��ി അറിയി�ാെത 

തെ� എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിയ�ി�കേയാ അവസാനി�ി�കേയാ 
താൽ�ാലികമായി നിർ�കേയാ െച�ാം.

 കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� േപയ് െമ�ിൽ വീ� വ��കേയാ നീ�ിയ െ�ഡി�് പരിധി 
കവി�കേയാ െച�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െ�ഡി�് കാർഡിെല സൗകര�ം 
താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ാനാ�ം. കരാർ അവസാനി�തി� േശഷേമാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ിരി�� സമയേ�ാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗി��ത്.  

c) ഇ�രം ഒ� സാഹചര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ (എെത�ി�ം തിരി�ട� വീ�േ�ാ നിയമം 
അ�ശാസി�� േനാ�ീസിേനാ വിേധയമായി) ഉടൻ തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അ�ൗ�ിെല െമാ�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് അടയ്
 േ����്. എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ�വെര അ�ൗ�ിൽ ചാർ� െച�ാ� �കക�ം 
ഉൾെ�െട ഈ കരാറിന് കീഴിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അടയ് േ�� എ�ാ 
�കക�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഇ�ര�ിൽ അടയ് േ�� എ�ാ �കക�ം കാർഡ് ഉടമ 
അട��� വെര കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�തായി പരിഗണി�ി�.

d) െ�ഡി�് കാർഡ് ഒ� വർഷ�ിേലെറയായി ഉപേയാഗി�ി�ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമെയ 
അറിയി� േശഷം കാർഡ് േ�ാസ് െച��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 30 
ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് മ�പടി ലഭി��ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ 
എ�ാ �ടി�ികക�ം അട�േ�ാൾ കാർഡ് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച��തായിരി�ം.

6.  കാർഡ് ന�ം/േമാഷണം/��പേയാഗം
a) �ാഥമിക െ�ഡി�് കാർേഡാ ഏെത�ി�ം അധിക െ�ഡി�് കാർേഡാ എവിെട 

െവെ��് അറിയാെത വരികേയാ, ന�െ��കേയാ, േമാ�ി�െ��കേയാ 
വി�തമാ�െ��കേയാ യഥാസമയം ലഭി�ാതിരി�കേയാ കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�മതിയി�ാെത െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��െവ�് സംശയി�കേയാ 
െച�ാൽ കാർഡ് ഉടമ എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലനിൽ എ��ം േവഗം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന ബ�െ�ടണം. ഒ� കാർഡ് ന�െ��തായി റിേ�ാർ�് 
െച� േശഷം കാർഡ് ഉടമ അത് കെ��ിയാൽ അത് ഒ� സാഹചര��ി�ം 
ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�. മാ�മ�, കാർഡ് ഉടമ ആ കാർഡ് േകാേണാട് േകാൺ 
പ�തിയായി �റി�ക�ം േവണം.  

· ഐവിആർ വഴിേയാ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ായ www.sbicard.com �േഖനേയാ 
എസ്എംഎസ് േസവന�ി�െടേയാ കാർഡ് ഉടമ�് തൽ�ണം കാർഡ് േ�ാ�് 
െച�ാനാ�ം.

· നി��െട ന�െ��/േമാ�ി�െ�� കാർഡ് എസ്എംഎസ് വഴി േ�ാ�് െച�ാൻ 
നി��െട രജി�ർ െച� െമാൈബൽ ന�റിൽ നി�് 5676791 േല�് BLOCK XXXX 

എ�് എസ്എംഎസ് െച�ക. (XXXX = നി��െട കാർഡ് ന�റിെ� അവസാന 4 
അ��ൾ). നി�ൾ അഭ�ർ�ന നട�ി 5 മി��ി��ിൽ നി�ൾ�് ഒ� 
�ിരീകരണ എസ്എംഎസ് ലഭി��ിെ��ിൽ കാർഡ് േ�ാ�െച�െ��തായി 
പരിഗണി��ത്. നി��െട കാർഡ് െപെ��് േ�ാ� െച��തി�ം ��പേയാഗം 
ഒഴിവാ��തി�ം െഹൽപ് ൈലനിൽ വിളി�ക.

 നഷ് ടെ��ത്/േമാഷണം/അനധി�ത ഇടപാ�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ്
 �് ഈ സമർ�ിത െഹൽ�് ൈലൻ ന�റിൽ ബ�െ�ടാം -18605003000.

 നഷ് ടെ�� കാർഡ് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ് �് ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ 
ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ് – lostcard@sbicard.com

b) കാർഡ് ന�ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��് കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ നട�ിയ ഏെത�ി�ം ഇടപാ�ക�െട കാര��ിൽ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് ബാധ�തേയാ ഉ�രവാദിത�േമാ ഉ�ായിരി��ത�, 
കാർഡ് ഉടമ ഇതിന് പരി�ർ�മാ�ം ബാധ��നായിരി�ം. കാർഡ് ന�േമാ 
േമാഷണേമാ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി��േതാ� �െട കാർഡ് ഉടമ 
െ�ഡി�് കാർഡ്(കൾ) േമാ�ി�െ��ാൽ അത് േപാലീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ക�ം എഫ്
 ഐആർ സമർ�ി�ക�ം േവണം. കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ഒ� അധിക 
കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ആെര�ി�ം കാർേഡാ പിേ�ാ കര�മാ�ി 
��പേയാഗം െച�ാൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. 

c) ഉപേഭാ� പരിര�- അനധി�ത ഇലേ�ാണിക് ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കളിൽ 
ഉപേഭാ�ാ��െട ബാധ�ത പരിമിതിെ���ൽ സംബ�ി� 2017 �ൈല 06-െല 
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��(ആർബിഐ) ഉ�രവ് �കാരം, അനധി�ത െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ�� ഉപേഭാ� പരിര� ഉറ�ാ��തിന് ഒ� നയം 
�പകൽപന െച�ി��്. "ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാര നയം" എ�തിന് കീഴിൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ ഇത് അപ് േഡ�്  െച�ി��്. 
ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� സമീപന�ിെല �താര�ത, ന�ായ��ത എ�ീ തത��െള 
അടി�ാനമാ�ി��താണ് ഈ നയം

d) കാർഡ് ഉടമ വ�നാപരമായി �വർ�ി�ി�െ��ിൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് 
ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. വിേവക�ർ�മായ �� നൽകാെതയാണ് കാർഡ് ഉടമ 
�വർ�ി��െത�ിൽ, സംഭവി� എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ�് 
ബാധ�ത��ാേയ�ം. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ വ��മാ�ിയി�� �ര�ാ 
മാനദ��ൾ പി�ടരാൻ കാർഡ് ഉടമ പരാജയെ��ാൽ ഇത് ബാധകമാേയ�ാം. 

e) കാർഡ് ഉടമേയാേടാ ഏെത�ി�ം അധിക കാർഡ് ഉടമേയാേടാ അേന�ഷി�ാെത തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, ഒ� കാർഡിെ�േയാ പി�ിെ�േയാ ന�ം, േമാഷണം, 

��പേയാഗം എ�ിവെയ �റി�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ �സ�െമ�് ക��� 
ഏെതാ� വിവര�ം േപാലീസിേനാ മ�് �സ� അധികാരികൾേ�ാ നൽകിേയ�ാം.  

f) നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെല െമാൈബൽ ന�ർ ഉൾെ�െട�� 
ബ�െ�ടാ�� വിവര�ളിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ സി��ിെല നി��െട 
�തിയ�ം ����മായ ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ളിൽ �ചി�ി�ിരി�ണം. 
നി��െട െമാൈബൽ ന�ർ അട��� നിലവിെല ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ 
ഞ��െട േരഖകളിൽ അപ് േഡ�് െച�ണെമ�് �പാർശ െച��.

g) ''എസ്ബിഐ കാർഡ്  ചില കാർ�കളിൽ േകാം�ിെമ�റി ന�െ��/േമാ�ി�െ�� 
കാർഡ് ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് 
ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�േഡാ അെ��ിൽ കാലാകാല�ളിൽ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  തീ�മാനി�� ഏെത�ി�ം ഇൻ�റൻസ് ക�നിേയാ ആകാം പറയെ�� 
ഇൻ�റൻസ് നൽ��ത്. ഇ�ാര��ി�� ഏത് െ�യിം തീർ�ാ�ലി�ം 
ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ഉ�രവാദിയായിരി�ം, 
െ�യിം തീർ�ാ�ൽ കാരണമായി ഉയർ� ഒ� തർ��ി�ം എസ്ബിഐ കാർഡ്
 ഉ�രവാദിേയ ആയിരി�ി�. ഇൻ�റൻസ് നിബ�നക�ം വ�വ�ക�മായി 
ബ�െ�� ��തൽ വിവര�ൾ�് െവൽകം കി�ിെല േ�ാഷർ പരിേശാധി�ാേനാ 
www.sbicard.com റഫർ െച�ാേനാ നിർേദശി��.''

(h) ചില െ�ഡി�് കാർ�കളിൽ എസ്ബിഐ കാർഡ് േകാം�ിെമന് ററി എയർ ആ�ിഡന് റ് 
/ വ��ിഗത അപകട ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ��ത ഇൻ�റൻസ് 
ഒ� ��ാം ക�ി ഇൻ�റൻസ് ക�നിയാണ് നൽ��ത്. ഇ�മായി ബ�െ�� ഏത് 
െ�യിം െസ�ിൽെമന് റി��� ഉ�രവാദി���ം ��ത ക�ി�ാണ്. െ�യിം 
െസ�ിൽെമന് റ് �ലം ഉ�ാ�� ഒ� തർ��ൾ�ം എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ഉ�രവാദിയായിരി�ി�. എസ്ബിഐ കാർഡിന്, ഇൻ�റൻസ് ഇഷ� െച�� 
ക�ിെയ �ൻ��ി അറിയി�് നൽകാെത മാ�ാ��താണ്.

 ഇേ�ാ�� ഇൻ�റൻസ് ക�നി: ഒറിെയൻ്റൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ്.
7. െവളിെ���ൽ
 ഇ��ൻ ധനകാര� വ�വ��െട �വർ�ന�മത�ം �ിരത�ം 

െമ�െ����തിനാ�� ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിെ��ം റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് 
ഇ���െട�ം (ആർബിഐ) ഒ� സംരംഭമാണ് െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി. 
ബാ�ക�ം ധനകാര� �ാപന��ം ത�ിൽ വിവര�ൾ ൈകമാ��തിന് 
ഫല�ദമായ ഒ� സംവിധാനം �ദാനം െച�ാ�ം അ�വഴി വിവിധ �ാപന�ളിൽ 
നി�് മിക� െ�ഡി�് വ�വ�കൾ േനടാൻ കാർഡ് ഉടമകെള �ാ�രാ�ാ��� 
റിസർവ് ബാ�ിെ� �മ��െട ഭാഗമായാണിത്.

 ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് (ആർബിഐയിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് 
രജിസ് േ�ഷൻ േനടിയി��ത്) കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��. 

 കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� േരഖക�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 45-60 ദിവസ�ൾ��ിൽ ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻേഫാർേമഷൻ ക�നി�് നൽ�ം.

 ഒ� തർ���ായാൽ കാർഡ് ഉടമെയ �ടി�ിക�ാരനായി റിേ�ാർ�് െച��തി� 
��് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടികളിൽ ഉചിതമായ േഭദഗതികൾ 
വ��ം. എ�ി��ാ�ം ഇ�രം െവളിെ���ൽ/വിവരം �സി�െ���ൽ 
ഇ�െന ഉയർ�വ� തർ��ൾ അേന�ഷി�ാ�ം തീർ�ാ�ാ�ം ലഭി�� 
സമയെ� ആ�യി�ിരി�െമ��ം ��ിേ��താണ്. 

 കാർഡ് അ�ൗ�ക�െട ശരിയായ �വർ�നം, �ിരീകരണം, മ� അഡ്മിനിസ്
 േ��ീവ് േസവന�ൾ എ�ിവ�ായി ധനകാര� �ാപനം, െതാഴി�ടമ, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�മായി കരാറിേലർെ��ിരി�� ��ാം ക�ികൾ 
എ�ിവർ�് േപയ് െമ�ിെല വീ� ഉൾെ�െട�� കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��.

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� അെ��ിൽ അതിെ� ��് ക�നികൾ, സബ്
 സിഡിയറികൾ, അഫിലിേയ�കൾ �ടാെത/അെ��ിൽ അേസാസിേയ�കൾ 
എ�ിവ�െട വിവിധ ഉൽ����ം േസവന��ം വിപണനം െച��തി�ം വാ�ാനം 
െച��തി�മായി എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ഏെത�ി�ം േപര�്, സബ്
 സിഡിയറി, അഫിലിേയ�്  അെ��ിൽ അേസാസിേയ�് എ�ിവ�മാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിേ��ാം.

 എസ്ബിഐ കാർഡിെ� ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്.

�ധാന െറ�േല�റി വിവര�ൾ  
- ഇ��യി�ം വിേദശ�ം ഉപേയാഗി��തിന് കാർഡ് സാ�വാണ്. എ�ി��ാ�ം, 

േന�ാളി�ം ��ാനി�ം വിേദശ കറൻസി ഇടപാ�കൾ നട��തിന് ഇത് 
സാ�ത��ത�.

- ഇ���് �റ�് ഇടപാട് നട��തി�� കാർഡിെ� ഉപേയാഗം ആർബിഐ�െട 
എക് സ് േച�് കൺേ�ാൾ െറ�േലഷൻ�ം േഫാറിൻ എക് സ് േച�് മാേനജ് െമ�് 
ആ�്, 1999-ഉം ഉൾെ�െട�� ബാധകമായ നിയമ�ൾ �്അ��തമായിരി�ണം. 
ഇ�ർെന�്േ�ഡിംഗ് േപാർ��കളി�െട�� വിേദശനാണ� വ�ാപാരം അ�വദനീയമ�.  
എെ��ി�ം ലംഘന�ൾ ഉ�ാ�കേയാ ഇവ പാലി��തിൽ പരാജയെ��കേയാ 

െച�ാൽ, ശി�ാനടപടികൾ�് നി�ൾ വിേധയരാകാം. നി��െട വിേദശ വിനിമയ 
അർഹതെയ സംബ�ി�് നി��െട അംഗീ�ത ഡീല�മായി (എഡി) ബ�െ��ക.

- െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് എെ��ി�ം െ�ഡി�് ബാലൻസ് 
ഉെ��ിൽ, ഈ െ�ഡി�് ബാലൻസ് നി�ൾ�് തിരി� തരാൻ എസ്ബിഐ കാർഡിന്
  അവകാശ��്.

- വിേദശ �ാപന�ളിൽ നിേ�പം നട�കേയാ വിേദശ �ാപന�ൾ 
�ാപി�കേയാ േപാ�� �ലധന അ�ൗ�് ഇടപാ�കൾ�ായി പണമട�ാൻ/േപയ്
 െമ�കൾ നട�ാൻ ദയവായി െ�ഡി�് കാർ�കൾ ഉപേയാഗി��ത്. കാരണം, 
റിസർവ് ബാ�ിെ� മാ�ർ നിർേദശം - വിേദശെ� സം�� 
സംരംഭ�ിെല/�ർ�മാ�ം ഉടമ�തയി�� സബ് സിഡിയറിെല താമസ�ാ�െട 
േനരി�� നിേ�പം എ�തി� കീഴിൽ ഇ�രം ധനനിേ�പ മാർഗം അ�വദനീയമ�.

- ആർബിഐ മാ�ർ സർ�ലർ-താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� 
പലവക പണമട��കൾ സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ അ�സരി�്, േലാ�റി 
ടി��കൾ, ബഹിഷ് �ത/നിേരാധിത മാസികകൾ, �ട�ിയ നിേരാധിത ഇന�ൾ 
വാ��തി�ം �താ��ളിൽ പെ���ൽ, േകാൾ-ബാ�് േസവന�ൾ�് 
പണമട�ൽ േപാെല��വ�ം െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��ത് 
നിേരാധി�ിരി��. കാരണം അ�രം ഇന�ൾ�ായി/�വർ�ന�ൾ�ായി 
വിേദശനാണ�ം പിൻവലി��ത് അ�വദനീയമ�. ��തൽ വിവര�ൾ�ായി 
താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� പലവക പണമട��കൾ 
സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ പരിേശാധി�ക.



 എസ്എംഎ�െട �ാസിഫിേ�ഷൻ സംബ�ി� ഉദാഹരണം:
 ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, �ടാെത ഈ തീയതി�് ��് 'അടേ�� �റ� �ക 
('എംഎഡി') ലഭി�ി�മിെ��ിൽ, അവസാന തീയതി�് േശഷം, അ�ൗ�ിെന എസ്എംഎ – 0 
ആയി പരാമർശി�ം.
പിഡിഡിയിൽ നി�് 30 ദിവസ�ിന�റം അതായത് 2021 ഏ�ിൽ 30-ന് അ�റം 
അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ-1 ആയി ടാഗ് 
െച�െ��ം.
സമാനമായി, പിഡിഡിയിൽ നി�് 60 ദിവസ�ിന�റം, അതായത് 2021 െമയ് 30-ന് 
അ�റം, അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ - 2 
ആയി ടാഗ് െച�െ��ം.

• നി�ിയ ആ�ി ('എൻപിഎ'):
 േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി���േപാെല അടേ�� മിനിമം �ക, േ��് െമ�ിൽ 

�ചി�ി�ിരി�� പിഡിഡിയിൽ നി�് െതാ�റ് (90) ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�മായി 
അട�ിെ��ിൽ, ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് നിഷ് �ിയ അസ�് ('എൻപിഎ') ആയി 
പരിഗണി�ം.
�ടാെത, ഒ� െസ�ിൽെമ�് അെ��ിൽ �നർ�പീകരണ �മീകരണം 
�േയാജനെ���ിയി�� ഏെതാ� അ�ൗ�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം. പലിശ 
�ടി�ിക�ം �ത�ം ��വനായി അടയ് ���വെര ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി 
തരംതിരി�ത് �ട�ം. െസ�ിൽെമ�ം �നർ�പീകരി� അ�ൗ�ക�ം ഒ� 
നവീകരണ�ിന് േയാഗ�മ�. അവസാനമായി, ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് 
എസ്ബിഐ കാർഡിെല എൻപിഎ എ�് ടാഗ് െച� ഒ� െ�ഡി�് കാർെഡ�ി�ം 
ഉെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെ� എ�ാ കാർ�ക�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം.

  ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി തരംതിരി��തി�� ഉദാഹരണം:
  ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി�� �കാര�� അടേ�� 
�റ� �ക പിഡിഡിയിൽ നി�് 90 ദിവസ�ി��ിൽ അതായത് 2021 �ൺ 
29-��ിൽ ഉപേഭാ�ാവ് �ർ�മാ�ം അട�ി�മിെ��ിൽ, വായ്പ നൽ��വർ 
െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി കണ�ാ�ം.

l)  േടൺ എറൗ�് ൈടം (TAT) ഏകീകരി��ം അംഗീ�ത േപയ് െമന് റ് സംവിധാന�ൾ 
�േഖന�� പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ�� ഉപേഭാ� ന�പരിഹാര�ം സംബ�ി� 
2019 െസ�ംബർ 20-െല RBI സർ�ലർ അ�സരി�്, പരാജയെ�� ഇടപാട് കാരണം 

എ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�ിെ��ിൽ േ��് െമ�ിെല 
��വൻ ഉ�ട��ം ശരിയാെണ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇത് അംഗീകരി�താെണ�ം 
കണ�ാ��താണ്. ഇ�രം വിവരം ലഭി�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
താൽ�ാലികമായി ചാർജ് പിൻവലി�ാം. �ടർ�� അേന�ഷണ�ൾ 
�ർ�ിയായതി� േശഷം ഇത് കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിെല ബാധ�തയാെണ�ിൽ 
�ടർ�� േ��് െമ�ിൽ ചാർജ് �നഃ�ാപി�െ��ം. 

h)  ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാരം: േമൽനടപടി�� എ�ാ പരാതിക�ം േനാഡൽ 
ഓഫീസർ, പിഒ ബാഗ് 28 - ജിപിഒ, ന� ഡൽഹി -110001 എ� വിലാസ�ിേലാ 
nodalofficer@sbicard.com എ� ഇെമയിൽ വിലാസ�ിേലാ അയ�ക

i)   ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ: എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 02 02
 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി 

േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക)  
 അെ��ിൽ: 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 എസ്ബിഐ െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡിന്: ഇ��യിൽ എവിെട നി�ം എസ്ബിഐ 

െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡ് െഹൽപ് ൈല�മായി ബ�െ��ക 
 എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 12 12 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ 

നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക) 
ബിഎസ്എൻഎൽ/എംടിഎൻഎൽ-ൽ നി�്: 1800 180 1295 /1860 500 1295

 കറസ് േപാ�ൻസ്: തപാൽ വഴി, ദി മാേനജർ -ക�മർ സർവീസസ്, എസ്ബിഐ 
കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, ഡിഎൽഎഫ് ഇൻഫിനി�ി ടേവർസ്, 
ടവർ സി, 12 ആം നില, േ�ാ�് 2, ബിൽഡിംഗ് 3, ഡിഎൽഎഫ് ൈസബർ സി�ി ���ാം 
- 122002 (ഹരിയാന) ഇ�� www.sbicard.com എ�തിേലേ�ാ പിഓ ബാഗ് 28- ജിപിഒ, 
ന� ഡൽഹി-110001 

 ഇമെയിൽ വഴി customercare@sbicard.com എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക
 െത�ായ വിൽ�ന�ം ശല�െ����മായി ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് ഉടമ�് 

ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താം – salesgrievance@sbicard.com
 കാർഡ് ഉടമ�് ഞ��െട െമാൈബൽ ആ�് / െവബ് ൈസ�് വഴി ഏ� 
 തർ��ം/അനധി�ത ഇടപാ�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴി�ം. അതെ��ിൽ, കാർഡ് 

ഉടമ�് തർ�ം/അനധി�ത ഇടപാട് സംബ�ി�് chargeback@sbicard.com എ� 
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എസ് ബി ഐ കാർഡ് സ്  - ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം

1. *ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം
A. വാർഷിക ഫീ�ക�ം ���ൽ ഫീ�ക�ം
 എസ് ബി ഐ െ�ഡി�്  കാർഡിൽ (എസ് ബി ഐ കാർഡ്) വാർഷിക ഫീസ്, ���ൽ 

ഫീസ് എ�ിവ ബാധകമാണ്. വാർഷിക ഫീസ് 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം 
ബാധകമായ നി�തിക�ം ഉൾെ��� ഒ��വണെ� ചാർജാണ്. ���ൽ ഫീസ് 
എ�ാ വർഷ�ം ഈടാ��. 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം ബാധകമായ 
നി�തിക�മാണ് അതിൽ ഉൾെ��ിരി��ത്. ഈ ഫീ�കൾ ഓേരാ കാർഡ് ഉടമ�ം 
ഓേരാ വിധം കാർഡി�ം വ�ത��മായി�േ��ാം. ഇവ െ�ഡി�്  കാർഡിനായി 
അേപ�ി�� സമയ�് കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി��ത് അ�സരി�ായിരി�ം. 
ബാധകമായ� �കാര�� ഈ നിര�കൾ കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് 
േനരി�് ഈടാ�ം, ഈടാ�� മാസെ� കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ അത് ബി�ി�ക�ം 
െച�ം. �ാഥമിക കാർഡ് ഉടമ�് നൽകിയ അധിക കാർ�കൾ�് െവേ�െറ ഫീ�കൾ 
ഉ�ാകാം.

B. �ൻ�ർ പണ�ിെ� ഫീ�കൾ
 അടിയ�ര ഘ��ിൽ േദശീയ/അ�ാരാ� എടിഎ�കളിൽ നി�് പണം എ��ാൻ 

കാർഡ് ഉടമകൾ�് കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. അ�െന ഉ� പണം 
പിൻവലി��കൾ�് ഒ� ഇടപാട് ഫീസ് ഈടാ��താണ്. അത് അ�� േ��്
 െമ�ിൽ കാർഡ് ഉടമ�് ബി�െച�ക�ം െച�ം. േദശീയ എടിഎം ഇടപാ�കൾ�് 2.5% 
അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) അ�ാരാ� എടിഎം 
ഇടപാ�കൾ�് 2.5% അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) ഇടപാ� 
ഫീസ് ആയി ഈടാ��താണ്. ഇടപാ� ഫീസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�്
 സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ (��് അറിയെ��ി��ത് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്സ് ആൻഡ് േപയ്െമന് റ് സർവീസസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്) 
വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയമാണ്. �ൻ�റായി എ��� എ�ാ 
പണമിടപാ�കൾ�ം പണം പിൻവലി� തീയതി �തൽ അവ �ർ�മായി തിരി�ട�� 
തീയതി വേര�ം റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് ചാർ�ി� ത�ല�മായ ധനകാര� ചാർജ്
  (ചാർ�ക�െട െഷഡ�ൾ പരിേശാധി�ക) ഉ�ായിരി��താണ്.  

C. ക�ാഷ് േപയ് െമ�് ഫീ�കൾ
 കാർഡ് ഉടമകൾ�് തിരെ��� േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (എസ് ബി ഐ) 

ശാഖകളിൽ േപ-ഇൻ �ി�ിൽ അവ�െട  െ�ഡി�് കാർഡ് ന��ം �ക�ം 
േരഖെ���ി അത് �ാ�് കൗ�റിൽ നിേ�പി�െകാ�് അവ�െട എസ് ബിഐ 
െ�ഡി�് കാർഡ് �ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ഒ� തൽ�ണ േപയ് െമ�് അക്
 േനാളജ് െമ�് രസീത് കാർഡ് ഉടമ�് നൽ�ം. ഈ സൗകര�ം േസവന നിര�ായ ₹250 
+ ബാധകമായ നി�തികൾ�് ലഭ�മാണ്. െകവിബി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
ക�ർ ൈവശ� ബാ�ിെ� (െകവിബി) തിരെ��� ശാഖകളി�ം െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ക�ർ ൈവശ� ബാ�് (െകവിബി) ശാഖകളിൽ നട�� 
പണമിടപാ�കൾ�് നിര�കെളാ�ം ബാധകമ�.

D. ചാർ�കൾ
i. കാർഡ് ഉടമകൾ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നൽ�� നിർ�ി� 

േസവന�ൾ�ായി അെ��ിൽ തെ� കാർഡ് അ�ൗ�മായി ബ�െ��് കാർഡ് 
ഉടമ വ��� വീ�കൾ�ായി കാർഡ് ഉടമകൾ കാലാകാല�ളിൽ 
ബാധകമാേയ�ാ�� ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം നൽേക�താണ് 

ii കാർഡ് ഉടമകെള അറിയി�െകാ�്, കാലാകാല�ളിൽ ഏെത�ി�ം ചാർ�കേളാ 
ഫീ�കേളാ മാ��തിേനാ അെ��ിൽ ഉചിതെമ�് േതാ�� ഏെത�ി�ം �തിയ 

ചാർ�കേളാ ഫീ�കേളാ അവതരി�ി��തിേനാ ഉ�അവകാശം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിലനിർ��.

E. പലിശ രഹിത േ�സ് കാലാവധി
 വ�ാപാരി സമർ�ി�� െ�യി�കൾ�് വിേധയമായി പലിശരഹിത െ�ഡി�് 

കാലയളവ് 20 �തൽ 50 ദിവസം വെരയാകാം. എ�ി��ാ�ം, കഴി� മാസെ� 
ബാലൻസ് �ർ�മായി �ിയർ െച�ി�ിെ��ിൽ, അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ ഏെത�ി�ം 
എടിഎ�ിൽ നി�് പണം എ��ി�െ��ിൽ ഇത് ബാധകമ�.

F.  ധനകാര� ചാർ�കൾ 
 കാർഡ് ഉടമ തെ� ബാലൻസ് �ർ�മായി അടേ��തിെ��് തീ�മാനി�ാൽ, 

ഇടപാ� തീയതി �തൽ വീ�ാ� ഇഎംഐ തവണക�ൾെ�െട എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, 
കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ പണ�ി�ം അവ തിരി�ട��� വെര മാസാ� 
പലിശ നിര�ിൽ ധനകാര� ചാർ�കൾ അടേ��ിവ�ം. 

  േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടയ് േ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ് െമ�ം േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ് െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

  ധനകാര� ചാർ�ക�െട നിലവിെല നിര�് ഇടപാ� തീയതി �തൽ �തിമാസം 3.50% 
[�തിവർഷം 42%] വെരയാണ്, ഇത് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് 
ലിമി�ഡ് (എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ) െ� വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ി� 
വിേധയ�മാണ്. ധനകാര� ചാർ�കൾ, അടയ് േ��താെണ�ിൽ, ബാധകമായ 
നി�തികൾ�് വിേധയമാണ്, കാർഡിെല �ടി�ിക �ർ�മായി അട���വെര 
കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് അത് െഡബി�് െച�െ��ം. കാർഡ് ഉടമ 
ബാലൻസ് േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ാതിരി�ാൻ 
തീ�മാനി�ാൽ എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, �െട കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ 
പണ�ി�ം അടയ് േ�� ധനകാര� ചാർ�ിെ� �റ� �ക ബാധകമായ 
നി�തികൾ �ടാെത 25 �പയായിരി�ം.

a.  �ൻ�ർ പണ�ിേ��� ധനകാര� ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തൽ പണമട�ൽ 
�ർ�മായി െച���വെര ബാധകമാണ്.

 ഉദാഹരണം 1 - കാർഡ് േ��് െമ�്  തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 15-ന് 
 2019 �ൺ 16 �ം 2019 �ൈല 15 �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാട്
1.  5000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ - 2019 �ൺ 20 ന്
2.  7000 �പ�െട പണം പിൻവലി�ൽ - 2019 �ൈല 10 ന്
 2019 �ൺ 15 െല േ��് െമ�ിൽ നി�് ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� ക��ക, 

എ�ിൽ ഇടപാ�ക�െട 12,000 �പ�ം 7,000 �പ ക�ാഷ് പിൻവലി�ലിന് ബാധകമായ 
നിര�ി�� 5 ദിവസെ� ധനകാര� ചാർ�ക�ം കാണി�� �ൈല 15 െല േ��്
 െമ�് കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ആഗ�് 5 അഥവാ േ��് െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക അടയ് േ����്. നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക�� ഏെതാ� േപയ് െമന് �ം, ആദ�ം നി��െട �ടി�ിക�� മിനിമം �ക 
{െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീ�ം ചാർ�ക�ം + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}, പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) എ� �മ�ിലായിരി�ം �ിയർ െച�ക എ�ത് ദയവായി ��ി�ക.  
പലിശ രഹിത �ടി�ിക ചി�റ ബാലൻസിന് െറ േകസിൽ ഒഴിെക, ഇതിൽ ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തലാണ് ഈടാ�ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ��െ� 
േ��് െമ�് തീയതി�തൽ ഈടാ�ം.

 േ��് െമ�് �ടി�ികയിൽ ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��് െമ�ിൽ 
നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം വരാതിരി�ക�ം േ��് െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് 
�ടി�ിക േപയ് െമന് റിന് െറ അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം 
െച�ാൽ, ഇ�രം ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്  2019 
 ജ�വരി 3 �ം 2019 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
1.  2019 ജ�വരി 5 ന് 10,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2.  2019 ജ�വരി 15 ന് 30,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ��കൾ
 2019 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 40,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. േ��്െമ�് �ടി�ികയിൽ 
ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��്െമ�ിൽ നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം 
വരാതിരി�ക�ം േ��്െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് �ടി�ിക േപയ്െമന് റിന് െറ 
അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം െച�ാൽ, ഇ�രം 
ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 എ�ാ മാസ�ം മിനിമം േപയ് െമ�് മാ�ം നട�ിയാൽ തിരി�ട� വർഷ�േളാളം 
നീ�നിൽ�ം, തത്ഫലമായി നി��െട �ടി�ിക ബാലൻസിന്  പലിശ 
അട�െകാ�ിരി�ക�ം െചേ��ിവ�ം.  ഉദാഹരണ�ിന്, 5,000 �പ�െട 
ഇടപാടിന് മിനിമം മാസാ� �ടി�ിക �ക (ഓേരാ മാസ�ം 200 �പ മിനിമം 
�കയായി�്) അട�ാൽ, െമാ�ം �ടി�ിക ��വനായി അട�തീരാൻ 44 മാസം വെര 
എ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 2-ന്
 2019 മാർ�് 3 �ം 2019 ഏ�ിൽ 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  2019 മാർ�് 5 ന് 500 �പ�െട വാർഷിക ഫീസ്
(2)  2019 മാർ�് 5 ന് 90 �പ�െട ബാധകമായ നി�തികൾ
(3)  2019 മാർ�് 15 ന് 6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2019 മാർ�് 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��് 

ക��ക, 6,590 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ഏ�ിൽ 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ഏ�ിൽ 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ മിനിമം അടയ് േ�� �ക 415 �പ, (െമാ�ം �ടി�ിക�െട 5%) + 
ബാധകമായ നി�തിക�ം 2019 ഏ�ിൽ 22 ന് അട��െവ�് ക��ക, െതാ��� 
ദശാംശ�ിേല�് കണ�ാ�ം, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. 

 ഫല�ദമായ നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആയി കണ�ാ�ക, ധനകാര� ചാർജ് 
കണ���ൽ ഇനി�റ�� രീതിയിൽ ആയിരി�ം:

 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 �പ
 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 90 �പ�െട ബാധകമായ 

നി�തിയിൽ: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 �പ
 38 ദിവസേ��� (മാർ�് 15 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 6000 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:  
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 �പ
 11 ദിവസേ��� (ഏ�ിൽ 22 �തൽ െമയ് 2 വെര) 6,175 �പ�െട ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 �പ
 ചാർ� െച� െമാ�ം പലിശ: 373.10 �പ
 2019 ഏ�ിൽ 3 �തൽ 2019 െമയ് 2 വെര കാർഡ് ഉടമ ഒ� ഇടപാ�ം നട��ിെ��് 

ക��ക, �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം 
ചാർ�ക�ം, ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം െമയ് 2 തീയതിയിെല േ��്
 െമ�ിൽ െമാ�ം �ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം. 

 േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടേ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടേ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ്െമന് �ം േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ്െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

 ഉദാഹരണം 4: കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2018 ഡിസംബർ 3-�ം 2019 ജ�വരി 2-�ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  2018 ഡിസംബർ 15 ന് 500 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2)  2018 ഡിസംബർ 20 ന് 600 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2018 ഡിസംബർ 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇ� എ� 

ക��ക, 1100 �പയെട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ജ�വരി 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം, െമാ�ം അടയ് േ�� �ക 1100 �പ. കാർഡ് ഉടമ 2019 ജ�വരി 22 
അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക 
�തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. 

 2019 ജ�വരി 22 ന് കാർഡ് ഉടമ 500 �പ�െട ഭാഗിക േപയ് െമ�് മാ�േമ 
നട��� എ� ക��ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. ഫല�ദമായ 
നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആെണ�് കണ�ാ�ി ധനകാര� ചാർജ് കണ���ൽ 
ഇ�റ�� �കാരമായിരി�ം 

 38 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 15 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 �പ
 33 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 20 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 �പ
 12 ദിവസേ��� (ജ�വരി 22 �തൽ െഫ�വരി 2 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ=52.93 �പ
 2019 െഫ�വരി 3-�ം 2019 മാർ�് 2- �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  652.93 �പ�െട ആരംഭ ബാലൻസ്-2019 െഫ�വരി 3-ന്
2)  1000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ-2019 െഫ�വരി 5-ന്
3)  3000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ- 2019 െഫ�വരി 15-ന് 
 2019 െഫ�വരി 2 െല േ��്െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് 652.93 �പ 

ആെണ�് ക��ക, കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ 
നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ ��വൻ േപയ് െമ�ം െഫ�വരി 15 ഓെട, അഥവാ േപയ് െമ�് െചേ�� 
അവസാന തീയതി��ിൽ െചയ് െത� ക��ക. 3.50% ഫല�ദമായ നിര�ായി 
കണ�ാ�ി, ധനകാര� ചാർജ് കണ����കൾ ഇനി�റ�� �കാരമായിരി�ം:

 12 ദിവസേ��് (െഫ�വരി 3 �തൽ െഫ�വരി 15 വെര) 652.93 ബാലസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ= 9.02 �പ
 �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം, 

ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം മാർ�് 2 തീയതിയിെല േ��്െമ�ിൽ െമാ�ം 
�ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം.

G. ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർ�കൾ
• േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക �ക�് ചാർ�ി�
• 500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 400 �പ
• 1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 750 �പ
• 10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 950 �പ
• 25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 1,100 �പ
• 50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ
 �ടർ�യായി ര�് ൈസ�ി�കളിൽ, അവസാന തീയതി��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക 

�ക (എംഎഡി) അട�ാതി��ാൽ ഒ� ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി  100 
�പ അധികം ഈടാ�ം.

 എംഎഡി �ിയറാ��ത് വെര ഓേരാ േപയ് െമന് റ് ൈസ�ിളി�ം ഈ ചാർജ് 
ഈടാ��ത് �ട�ം.

 ഉദാഹരണം 1- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി- എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2016 ജ�വരി 3 �ം 2016 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  5,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ- 2016 ജ�വരി 5 ന്
(2)  5,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ - 2016 ജ�വരി 15 ന്
 2016 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 10,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 
കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 
 2016 െഫ�വരി 22 നകം കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� മിനിമം �കേയാ അതിൽ 

��തേലാ േപയ് െമ�് െച��ിെ��ിൽ, 750 �പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 
10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� േപയ് െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് േ��്െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2 ന്. 2016 െഫ�വരി 3 
�ം 2016 മാർ�് 2 �ം നട� ഇടപാട്

1.  2000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൾ - 2016 െഫ�വരി 8 ന്
2.  2500 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ 2016 െഫ�വരി 19 ന് 
 2016 െഫ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 4500 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� മാർ�് 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 മാർ�് 22 അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 2016 മാർ�് 22 നകം കാർഡ് ഉടമ ഒ� േപയ്െമന് �ം നട�ിയി�ിെ��ിൽ, 750 
�പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� 
േപയ്െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് െസപ് �ംബർ 3-�ം ഒക് േടാബർ 2-�ം ഇടയിൽ
(1)  9400 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - െസപ്�ംബർ 5-ന്
 െസപ് �ംബർ 2-െല േ��് െമന് റിൽ നി�് �ൻകാല ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��ിൽ, 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� ഒക് േടാബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 9400 �പ െമാ�ം 
�ടി�ികയായി കാണി�ം. കാർഡ് ഉടമ ഈ �ടി�ിക�ായി ഒേ�ാബർ 22-ഓെട, 
അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം 
അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. 
കാർഡ് ഉടമ 9400 �പ�െട �ടി�ിക ഒക് േടാബർ 22-േനാ അതിന് �േ�ാ ��വനാ�ം 
അട��.

 ഇടപാട് നട�ത് ഒക് േടാബർ 3-�ം നവംബർ 2-�ം ഇടയിൽ 
(1)  5000 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 5-ന്
(2)  5000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� നവംബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 10,000 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് ��െ� ൈസ�ിളിൽ നട�ിയ 
ഇടപാടിന് വ�ാപാരിയിൽ നി�� 9400 �പ�െട ഒ� റീഫ�് നവംബർ 10-ന് 
ലഭി��. ഈ റീഫ�് �ക െമാ�ം �ടി�ിക �കയിൽ വകയി��ം. കാർഡ് ഉടമ 
�ടി�ിക�ായി നവംബർ 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. റീഫ�ിൽ നി�് ലഭി�� െ�ഡി�് �ക മിനിമം 
�ടി�ിക �കേയ�ാൾ ��തലായതിനാൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് താമസി�� േപയ്

 െമന് റ് ചാർജ് ഈടാ�ി�.
 ഉദാഹരണം 4- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് ജ�വരി 3-�ം െഫ�വരി 2-�ം ഇട�് 
(1)    4500 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ജ�വരി 5-ന്
(2)   6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ജ�വരി 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� െഫ�വരി 2-െല േ��് െമന് റ് 10,500 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ ൈസ�ിളിൽ ഈടാ�ിയ േപയ് െമന് റ് 
ഡിേസാണർ ഫീസിന് െഫ�വരി 10-ന് 500 �പ�െട ഒ� റീഫ�് ലഭി��. കാർഡ് 
ഉടമ �ടി�ിക�ായി െഫ�വരി 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. എസ് ബി ഐ കാർഡ് �ട�ിെവ� റിേവഴ് സലിൽ 
നി�് ഉളവാ�� െ�ഡി�് �ക, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�. കാർഡ് 
ഉടമ െഫ�വരി 22-േനാ അതി� �േ�ാ മിനിമം �ടി�ിക �കേയാ അതിലധികേമാ 
അട�ിെ��ിൽ, താമസി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി 950 �പ ഈടാ�ം. (10,000 
�പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര 950 �പ). 

H. ഓവർ ലിമി�് ഫീ�കൾ
 ഒ� േസവനസ��താ �ചനയായി, ഇേ�ണൽ േപാളിസി, ഇടപാ�മായി ബ�െ�� 

േയാഗ�ത, ഉപേഭാ� െ�ാൈഫൽ, ഉപേഭാ� സ�തം എ�ിവ�് വിേധയമായി, 
ഓവർലിമി�് ഇടപാ�കൾ�്  എസ്ബിഐ കാർഡ് അംഗീകാരം നൽകിേയ�ാം. 
�ടി�ിക�� �ക െ�ഡി�് പരിധി കവി��െവ�ിൽ, െ�ഡി�് പരിധി കവി�� 
ആദ� ഇടപാട് �ക�െട 2.5% അെ��ിൽ 600 �പ, ഇവയിൽ ഏതാേണാ ഉയർ�ത്, 
അത് ഈടാ��താണ്. എസ്ബിഐ കാർഡ് �മ�� ഏെത�ി�ം ഫീ�കേളാ 
നിര�കേളാ പലിശേയാ കാരണം െ�ഡി�് പരിധി കവി�� സാഹചര��ി�ം ഈ 
ഫീസ് ബാധകമായിരി�ം. ഓേരാ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�ം ഒ� തവണ മാ�േമ 
ഓവർലിമി�് ഫീസ് ഈടാ�. സ��ം െ�ഡി�് കാർഡിൽ ഓവർലിമി�് സൗകര�ം 
ഏർെ���ാൻ  കാർഡ് ഉടമ നൽ�� സ�തം, അേത അ�ൗ�ിന് കീഴി�� 
കാർഡ് ഉടമ�െട ൈകവശ�� എ�ാ െ�ഡി�് കാർ�കളി�ം �സ് �ത സൗകര�ം 
സ�യേമവ  ഏർെ���ം.

I. േപയ് െമ�് നിരസന ഫീ�കൾ
 ഒ� േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസിെ� കാര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് േപയ് െമ�് 

�ക�െട 2% േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസായി ഈടാ�ം, എ�ാൽ മിനിമം ചാർജ് 500 
�പയാണ് 

J. മ�് ചാർ�കൾ:
• കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ ഫീസ്: 100/- �പ - 250/- �പ (Aurum കാർഡിന് 1,500/- �പ) 
• െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്: 100 �പ 
• വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ്: 3.5% (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ 

കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് മാ�ം) 
 വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഇ��ൻ �പയിേല�് മാ��തി� ഉപേയാഗി�� വിനിമയ 

നിര�് തീ�മാനി��ത് വിസ/മാ�ർകാർഡാണ്, സാഹചര�മ�സരി�്, എസ്ബിഐ 
കാർ�മായി ഇടപാട് തീർ�ാ�ിയ തീയതിയിൽ-അത് ഇടപാട് നട�ിയ അേത തീയതി 
ആയിരി�ണെമ�ി�- അവർ നിയ�ി�� വിനിമയ നിര�ിെന 
അടി�ാനമാ�ിയായിരി�ം ഇത്. വിസ/മാ�ർകാർഡ് പ�ി�, ഇ��ൻ �പയാ�ി 
മാ�ിയ �കയിൽ വിേദശ കറൻസി ഇടപാ� ഫീസ് ബാധകമാ�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, 
ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

• ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി പരിവർ�ന മാർ�്അപ് ഫീസ്: 3.50% (എലീ�്¬ & 
ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
മാ�ം) (1,000 �പയിൽ ��തേലാ അതിന് �ല�േമാ ആയ ഇടപാ�കൾ�് മാ�ം) 
അ�ാരാ� �ല�് ഇ��ൻ കറൻസിയിൽ നട�ിയ, അെ��ിൽ ഇ��യിൽ 
�ിതിെച�� എ�ാൽ വിേദശ�് രജി�ർ െച� വ�ാപാരികളിൽ നട�ിയ എ�ാ 
ഇടപാ�ക�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് 
കറൻസി കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

•  റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് 99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

• എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�ക�െട�ം േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് : 199 �പ

K.  ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ:
 ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ ഓഫർ ഉപേഭാ�ാവിെന മ�് ബാ�് െ�ഡി�് കാർ�ക�െട 

�ടി�ിക എസ്ബിഐ െ�ഡി�് കാർഡിേല�് �ാൻസ്ഫർ െച�ാ�ം ഒ�മിേ�ാ 
ഇഎംഐകളാേയാ തിരി�ട�ാ�ം അ�വദി��

2. *പരിധികൾ
 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ആ�രിക െ�ഡി�് മാനദ�ം 

അടി�ാനമാ�ിയാണ്  കാർഡ് ഉടമക�െട െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം 
നി�യി�ി��ത്  (ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം �ാഥമിക അ�ൗ�് ഉടമക�െട 
അേത പരിധി ആയിരി�ം). കാർഡ് െഡലിവറി സമയ�് ഈ പരിധികൾ കാർഡ് 
ഉടമെയ അറിയി��താണ്. െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം ഓേരാ േ��് െമ�ി�ം 
കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി�ം. സ് േ��് െമ�് �റെ��വി�ി� സമയ�് ലഭ�മായ െ�ഡി�് 
പരിധി (അതായത് ഉപേയാഗി�ാൻ ലഭ�മായ െ�ഡി�് പരിധി) േ��് െമ�ിെ� ഭാഗമായി 
നൽ��താണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച���ം ആ�രിക മാനദ��ൾ 
അടി�ാനമാ�ി കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�കേയാ �റ�കേയാ 
െച���മാണ്. െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ണെമ�് ആവശ��� െ�ഡി�് ഉടമകൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിേനാട് എ�തി ആവശ�െ��ക�ം വ�മാനം ��ാവി�� 
സാ��ിക േരഖകൾ നൽേക��മാണ്. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ തെ� 
�ർ�മായ വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�ം നൽകിയ �തിയ േരഖകൾ 
അടി�ാനമാ�ി�ം കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ിേയ�ാം.

3. *ബി�ിം�ം േ��് െമ�ം
a) ഈ കാലയളവിൽ കാർഡ് സജീവമാെണ�ിൽ, അവസാന േ��് െമ�ി� േശഷം 

കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച� േപയ് െമ�ക�ം കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച� ഇടപാ�ക�ം കാണി�� ഒ� �തിമാസ േ��്
 െമ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമ�് അയ�ം. 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ�കിൽ േരഖകളി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് 
കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഇടപാ�ക�െട ഒ� േ��് െമ�് അയ�കേയാ �ൻ��ി 
നി�യി� തീയതിയിൽ േരഖയി�� ഇെമയിൽ ഐഡിയിേല�് ഇെമയിൽ വഴി സ് േ��്
 െമ�് അയ�കേയാ െച�ം.  

b) െ�ഡി�് കാർഡ് സ് കാർഡ് ഉടമ�് ഒ� റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് സൗകര�ം നൽ��. 
സ് േ��് െമ�ിൽ �ി� െച� അടയ് േ�� മിനിമം �ക മാ�ം അട�ാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
തിരെ���ാം. േ��് െമ�ിൽ തെ� �ി� െച�ി�� അടയ് േ�� തീയതി�കം 
ഇ�രം േപയ് െമ�് നടേ���മാണ്. ബാലൻ�ടി�ിക �ടർ�� 

 േ��്െമന് �കളിേല�് �േ�ാ� െകാ�േപാകാ��താണ്. െമാ�ം അടയ് േ�� 
�കേയാ അടയ് േ�� മിനിമം �ക�്  �കളി�� �ക�െട എ� ഭാഗേമാ അട�ാൻ 
കാർഡ് ഉടമ�് തിരെ���ാ���മാണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധിയിൽ 
കവി� �ടി�ികേയാെടാ�ം, ��െ� േ��് െമ�കളിൽ അട�ാ� മിനിമം �ക 
കാർഡ് ഉടമ�െട നിലവിെല അടയ് േ�� മിനിമം �കയിേല�് േചർ�ം.

 െമാ�ം അടയ് േ�� �ക�െട 5 ശതമാനേമാ 200 �പേയാ ആയിരി�ം (ഏതാേണാ 
വ�ത്) അടയ് േ�� മിനിമം �ക, �ടാെത ബാധകമായ നി�തിക�ം ഇഎംഐ�ം 
(ഇഎംഐ ഉ� ഉൽ����െട കാര��ിൽ മാ�ം). ക�ാഷ് പരിധിേയാ െ�ഡി�് 
പരിധിേയാ അധികമായാൽ ഓവർ ലിമി�് (ഒവിഎൽ) �ക എംഎഡി (അടയ് േ�� 
മിനിമം �ക) യിൽ ഉൾെ����താണ്. പഴയ േ��് െമ�കളിെല ഏെത�ി�ം 
അട�ാ� മിനിമം �ക ഉെ��ിൽ അ�ം അടയ് േ�� മിനിമം �കയിൽ 
ഉൾെ����താണ്. 

c) കാർഡ് �ടി�ികയിേല�് നട�ിയ േപയ് െമ�കൾ ലഭി�തായി �ടർ�� േ��്
 െമ�കളിൽ കാണി��താണ്. ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് സംബ�ിേ�ാ 
നി�തിക�മായി ബ�െ��� മേ�െത�ി�ം കാര�ം സംബ�ിേ�ാ ഉ� എ� 
തർ��ം േ��് െമ�് �റെ��വി�� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ൾ�കം െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇഷ� െച�വെര അറിയി�ിരിേ��താണ്

d) കാർഡ് ഉടമ�െട കാർഡ് �ടി�ിക�് ലഭി�� േപയ് െമന് �കൾ വകയി���ത്, 
�ടി�ിക�� മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 
ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് 

അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ 
ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് 
എ� �മ�ിലാണ്. 

 ആവശ�മായ ജിഎസ്ടി കം�യിൻ�കൾ എ��ാൻ െ�ഡി�് ഇഷ� െച�വെര 
�ാ�മാ��തിന് �ത��ം കാേലാചിത�മായ വിവര�ൾ നൽകാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
ഉ�രവാദി���്, ഇത് െ�ഡി�് കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ നിർമി� സൈ�ക�െട 
ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് എ��ാൻ കാർഡ് ഉടമെയ �ാ�മാ�ം. കാർഡ് ഉടമ 
നൽ�� െത�ായ വിവരം �ലം അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ�െട ഭാഗ� നി�� 
ഏെത�ി�ം ���ികേളാ വീ�കേളാ �ലം കാർഡ് ഉടമ�് ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് 
ന�മാ�കേയാ അെ��ിൽ ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് ലഭി��തിന് കാലതാമസം 
വരികേയാ െച�ാൽ കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ ഉ�രവാദിയായിരി�ി�.

e) താെഴ െകാ�� ഏത് രീതിയി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ിേല�� േപയ് െമ�കൾ 
ആകാ��താണ്:

 www.sbicard.com േല�് േലാഗിൻ െച�ക�ം െന�് ബാ�ിങ് അെ��ിൽ നി��െട 
എസ്ബിഐ എടിഎം കം െഡബി�് കാർഡ് �േഖന േപയ്െമ�് നട�ാൻ േപയ് െന�് 
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി��തി�െട.

 േ��് െമ�ിെ� പിറകിൽ നൽകിയിരി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് െചേ�ാ 
�ാഫ്േ�ാ അയ��ത് വഴി.  

 നി��െട നഗര�ി��േതാ േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട ഏെത�ി�ം നി�� 
�ാ�ി��േതാ ആയ എസ്ബിഐ കാർഡ് േ�ാ�് േബാക് സിൽ െചേ�ാ �ാഫ്േ�ാ 
ഇ��ത് വഴി.

 െച�്/�ാഫ്�് "എസ്ബിഐ കാർഡ്  ന�ർ xxxxxxxxxxxxxxxx" േല�് 
അട�ാനാ��തായിരി�ണം.

 എൻഎസിഎ�് (NACH): ചില തിരെ��� നഗര�ളിൽ നാഷണൽ ഓേ�ാമാ�ഡ് 
�ിയറിംഗ് ഹൗസ് (എൻഎസിഎ�്) വഴി േപയ് െമ�കൾ നട�ാ��താണ്.

f) ബിൽ �ടി�ിക�െട േപയ്െമ�കൾ നട��തിന് വിവിധ രീതികൾ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  വാ�ാനം െച��. അവ �തിമാസ േ��് െമ�ിെ� പിൻഭാഗ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  െവബ് ൈസ�ി�ം വിവരി�ി��്.

 കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് ൈക��� ഏത് �ൻ�ർ �ക�ം ഭാവിയിെല 
െചലവഴി��കളിേല�� �ൻ�ർ �കയായി കണ�ാ��താണ്. അത് ഏെത�ി�ം 
ചാർ�കൾ/ഫീ�കൾ�ായി വകയി���ത�.

g) ബി�ിംഗ് തർ��ൾ: ഇടപാ� തീയതി�െട 25 ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമ 
െപാ��േ��കൾ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി�ക�ം അത് ശരിയാണ് 

j)  ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം റിേവഴ് സ് െച��ത് ഉൾെ�െട��, SBI കാർഡ് ആരംഭി�� 
റിേവഴ് സ�കൾ, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�, അത് ഇേ�ാഴെ� 
ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�� െ�ഡി�ായി പരിഗണി�ം.

 �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� തീയതികള�ില്  �ാബല��ിലായ റീഫ�് 
െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് ഉളവാ�� ഏെതാ� 
െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് നടേ�� തീയതി�് 
��് െ�ഡി�് െച�കയാെണ�ിൽ, ആ �ക േപയ് െമന് റായി പരിഗണി�ം.

 നിലവിെല ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� ഇടപാ�ക�െട �ാബല��ി�� 
തീയതിയി�� റീഫ�് െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് 
ഉളവാ�� ഏെതാ� െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് 
നടേ�� തീയതി�് ��ാണ് െ�ഡി�് െചയ് തെത�ിൽ േപാ�ം ആ �ക േപയ് െമന്
 റായി പരിഗണി�ി�.

k) എസ്എംഎ & എൻപിഎ
•  �േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ'): 
 െറ�േല�റി ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിെ� ഭാഗമായി, ഒ� ഉപ-അസ�് വിഭാഗം 

��ി�് അ�ൗ�ിെല �ാരംഭ സ�ർ�ം തിരി�റിേയ� ആവശ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡിന് ഉ�്, താെഴ�� പ�ികയിൽ നൽകിയിരി��ത് �കാരം ��് 
ഉപവിഭാഗ�ൾെ�ാ�ം '�േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ') ആണ് ഈ 
ഉപ-അസ�് വിഭാഗം. െ�ഡി�് കാർ�കൾ "റിേവാൾവിംഗ് സൗകര��ൾ ഒഴിെക�� 
വായ്പകൾ" ആയി കണ�ാ��.

   

31

െഡബി�് െച� പണം നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ SBI കാർഡ് തിരി�് 
നൽ��ിെ��ിൽ ബാധകമായ േക�കളിൽ, പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ സംബ�ി�് 
കാർഡ് െന�് വർ�കളിൽ നി�് ലഭി�� അ�രം �ിരീകരണ�ിന്
 െറ/വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ, േമൽ�റ� സർ�ലറിെല വ�വ�കൾ 
�കാരം ഉപേഭാ�ാവിന് ന�പരിഹാരം നൽ��തായിരി�ം.

4. *  തിരി�ടവിൽ വ��� വീ�
 തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയാൽ, കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഏ� �ടി�ിക�ം 

തീർ�ാ��തിന് േവ�ി തപാൽ, ഫാക് സ്, െടലേഫാൺ, ഇെമയിൽ, എസ്എംഎസ്, 
�ടാെത/അെ��ിൽ ഓർ�െ���ാ�ം �ടർനടപടികെള��ാ�ം �ടി�ിക 
പിരിെ���ാ�ം ��ാം ക�ിെയ നിേയാഗി�ക എ�ീ മാർ��ളി�െട കാർഡ് 
ഉടമ�് കാലാകാല�ളിൽ �ടി�ിക അട�വാൻ ഓർ�െ����കൾ 
അയ��താണ്. അ�െന നിേയാഗി�െ��� ഏെതാ� ��ാം ക�ി�ം കടംപിരിവ് 
സംബ�ി� എ�ാ െപ�മാ�����ം �ർ�മായി പാലി�ിരിേ��താണ്.

 ആർബിഐ യിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് രജിസ് േ�ഷൻ കര�മാ�ിയി���ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ� അംഗമായിരി�ക�ം െച�� ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� വീ� �ാ�സ് 
റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��്, കാർഡ് ഉടമ�് ഞ�ൾ േനാ�ീസ് നൽ��താണ്. ഒ� 
കാർഡ് ഉടമ തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയതായി റിേ�ാർ�് െച�െ��തിന് േശഷം തെ� 
�ടി�ികകൾ തീർ�കയാെണ�ിൽ, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നിയിൽ നി�ം �ടി�ിക�ാരൻ �ാ�സ് പിൻവലി��താണ് 
എ� കാര��ം ��ി�ക. ഇ�രം മാ��ൾ ഉപേഭാ�ാവിെ� െ�ഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ 
�തിഫലി�ാൻ 45-60 ദിവസ�ൾ എ�േ��ം.

 െ�ഡി�് കാർഡ് സൗകര��െള നിയ�ി�� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം 
സ�ിെമ�റി/ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം ബാധകമായിരി�ം. 

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, കാർഡ് ഉടമ�െട ഡാ� ഓേരാ മാസ�ം നിർ�ി� 
േഫാർമാ�ിൽ ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് സമർ�ി��. സമർ�ി�� 
ഡാ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി 30 ദിവസ�ി��ിൽ അവ�െട 
െസർവറിേല�് അപ് േലാഡ്  െച��താണ്.

 കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� െമാ�ം �ടി�ിക, �ാബല��ി���ം എ�ാൽ കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ ഇനി�ം ചാർജ് െച�ാ��മായ ചാർ�കൾ ഉൾെ�െട, �ാഥമിക 
കാർഡ് ഉടമ പാ�രാ�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�ാൽ െപെ��് അടയ്
 േ��താ���ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് �ർ�മായി അടയ് േ���മാണ്, 
അേതാെടാ�ം കാർഡ് അ�ൗ�് ഉടൻതെ� റ�ാ�െ����മാണ്. �ാഥമിക കാർഡ് 

ഉടമ�െട സ��ിൽ നി�ായിരി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ി�� �ടി�ിക തീർ�വാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ എ�ാ െചല�കൾ�ം, ലീഗൽ ഫീ�ം ഈ �ടി�ിക 
തിരി�പിടി�വാൻ വ� െചല�ക�ം അട�ം, ഉപേയാഗിേ��ത്. �ടി�ിക അടവ് 
തീർ�ാകാ�ിടേ�ാളം, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് നിലവി�� നിര�് െവ�് 
ധനകാര� ചാർജ് ഈടാ��ത് �ടരാൻ അവകാശ��ായിരി�ം.

5. കാർഡ് ഉടമ�ത അവസാനി�ി��ം റ�ാ��ം
a) എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് എ�തി അറിയി�ിേ�ാ, എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് 

ൈലനിൽ വിളിേ�ാ, ഒ�ം കാർഡ്(കൾ) േകാേണാ�േകാൺ �റി�് കാർഡ് ഉടമ�് ഏ� 
സമയ�ം കരാർ അവസാനി�ി�ാ��താണ്. ആഡ് ഓൺ കാർ�കൾ ഉൾെ�െട 
എ�ാ കാർ�ക�ം എ�� അേപ� െകാ��് അവസാനി�ി�ാ��താണ്. 
സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ ഒ� കാർഡ് ഉടമ�് െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ് ഉെ��ിൽ, അ�രം െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �ക�െട �ല� �ല�ം 
സ�യേമവ േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, �ടാെത മെ��ാ 
�ടി�ികകൾ�െമാ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്. കാർഡ് 
അ�ൗ�ിേല�� എ�ാ �ടി�ിക�ം അട�കഴി�ാൽ അവസാനി�ി�ൽ 
�ാബല��ിൽ വ�ം. വാർഷിക, േച��തി��, ���ൽ ഫീ�കൾ 
ആ�പാതികാടി�ാന�ിൽ തിരി�് നൽ��ത�.

 ഉദാഹരണം - സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാ�� െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ്: -1000

 സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ, -1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് ബാലൻസ് 
സ�യേമവ 250 �പ�െട േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, അതായത് 
1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �കൾ   X ഓേരാ റിവാർഡ് േപായിന് റി�ം 0.25 �പ 
(ഈ പരിവർ�ന �ല�ം വ�ത�� കാർഡ് വാരിയന് �കൾ�് വ�ത�ാസെ�ടാം). ഈ �ക 
കാർ ഡ് ഉടമാ  അ�ൗ�ിൽ നി�് ഈടാ�ം, �ടാെത മെ��ാ �ടി�ികകൾ �െമാ�ം 
കാർ ഡ്  ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്.

 കാർഡ് ഉടമ�് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�ാൻ ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ 
എ�താ��താണ് - closurerequest@sbicard.com

b)   ബിസിനസ് അെ��ിൽ �ര�ാ കാരണ�ൾ �ടാെത/അെ��ിൽ നിയമനിർവഹണ 
ഏജൻസി �ടാെത/അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം സർ�ാർ അേതാറി�ി�െട അഭ�ർ�ന 
�കാരം �ടാെത/അെ��ിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ി�ം അതിെ� 
ഉപേഭാ�ാവി�ം ബാധകമാ�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം കീഴിൽ 
അനിവാര�മാെണ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ന�ായമാ�ം വിശ�സി��െവ�ിൽ 
കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�ിെ� ഉപേയാഗം ഏ� സമയ�ം �ൻ��ി അറിയി�ാെത 

തെ� എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിയ�ി�കേയാ അവസാനി�ി�കേയാ 
താൽ�ാലികമായി നിർ�കേയാ െച�ാം.

 കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� േപയ് െമ�ിൽ വീ� വ��കേയാ നീ�ിയ െ�ഡി�് പരിധി 
കവി�കേയാ െച�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െ�ഡി�് കാർഡിെല സൗകര�ം 
താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ാനാ�ം. കരാർ അവസാനി�തി� േശഷേമാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ിരി�� സമയേ�ാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗി��ത്.  

c) ഇ�രം ഒ� സാഹചര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ (എെത�ി�ം തിരി�ട� വീ�േ�ാ നിയമം 
അ�ശാസി�� േനാ�ീസിേനാ വിേധയമായി) ഉടൻ തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അ�ൗ�ിെല െമാ�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് അടയ്
 േ����്. എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ�വെര അ�ൗ�ിൽ ചാർ� െച�ാ� �കക�ം 
ഉൾെ�െട ഈ കരാറിന് കീഴിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അടയ് േ�� എ�ാ 
�കക�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഇ�ര�ിൽ അടയ് േ�� എ�ാ �കക�ം കാർഡ് ഉടമ 
അട��� വെര കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�തായി പരിഗണി�ി�.

d) െ�ഡി�് കാർഡ് ഒ� വർഷ�ിേലെറയായി ഉപേയാഗി�ി�ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമെയ 
അറിയി� േശഷം കാർഡ് േ�ാസ് െച��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 30 
ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് മ�പടി ലഭി��ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ 
എ�ാ �ടി�ികക�ം അട�േ�ാൾ കാർഡ് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച��തായിരി�ം.

6.  കാർഡ് ന�ം/േമാഷണം/��പേയാഗം
a) �ാഥമിക െ�ഡി�് കാർേഡാ ഏെത�ി�ം അധിക െ�ഡി�് കാർേഡാ എവിെട 

െവെ��് അറിയാെത വരികേയാ, ന�െ��കേയാ, േമാ�ി�െ��കേയാ 
വി�തമാ�െ��കേയാ യഥാസമയം ലഭി�ാതിരി�കേയാ കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�മതിയി�ാെത െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��െവ�് സംശയി�കേയാ 
െച�ാൽ കാർഡ് ഉടമ എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലനിൽ എ��ം േവഗം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന ബ�െ�ടണം. ഒ� കാർഡ് ന�െ��തായി റിേ�ാർ�് 
െച� േശഷം കാർഡ് ഉടമ അത് കെ��ിയാൽ അത് ഒ� സാഹചര��ി�ം 
ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�. മാ�മ�, കാർഡ് ഉടമ ആ കാർഡ് േകാേണാട് േകാൺ 
പ�തിയായി �റി�ക�ം േവണം.  

· ഐവിആർ വഴിേയാ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ായ www.sbicard.com �േഖനേയാ 
എസ്എംഎസ് േസവന�ി�െടേയാ കാർഡ് ഉടമ�് തൽ�ണം കാർഡ് േ�ാ�് 
െച�ാനാ�ം.

· നി��െട ന�െ��/േമാ�ി�െ�� കാർഡ് എസ്എംഎസ് വഴി േ�ാ�് െച�ാൻ 
നി��െട രജി�ർ െച� െമാൈബൽ ന�റിൽ നി�് 5676791 േല�് BLOCK XXXX 

എ�് എസ്എംഎസ് െച�ക. (XXXX = നി��െട കാർഡ് ന�റിെ� അവസാന 4 
അ��ൾ). നി�ൾ അഭ�ർ�ന നട�ി 5 മി��ി��ിൽ നി�ൾ�് ഒ� 
�ിരീകരണ എസ്എംഎസ് ലഭി��ിെ��ിൽ കാർഡ് േ�ാ�െച�െ��തായി 
പരിഗണി��ത്. നി��െട കാർഡ് െപെ��് േ�ാ� െച��തി�ം ��പേയാഗം 
ഒഴിവാ��തി�ം െഹൽപ് ൈലനിൽ വിളി�ക.

 നഷ് ടെ��ത്/േമാഷണം/അനധി�ത ഇടപാ�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ്
 �് ഈ സമർ�ിത െഹൽ�് ൈലൻ ന�റിൽ ബ�െ�ടാം -18605003000.

 നഷ് ടെ�� കാർഡ് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ് �് ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ 
ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ് – lostcard@sbicard.com

b) കാർഡ് ന�ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��് കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ നട�ിയ ഏെത�ി�ം ഇടപാ�ക�െട കാര��ിൽ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് ബാധ�തേയാ ഉ�രവാദിത�േമാ ഉ�ായിരി��ത�, 
കാർഡ് ഉടമ ഇതിന് പരി�ർ�മാ�ം ബാധ��നായിരി�ം. കാർഡ് ന�േമാ 
േമാഷണേമാ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി��േതാ� �െട കാർഡ് ഉടമ 
െ�ഡി�് കാർഡ്(കൾ) േമാ�ി�െ��ാൽ അത് േപാലീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ക�ം എഫ്
 ഐആർ സമർ�ി�ക�ം േവണം. കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ഒ� അധിക 
കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ആെര�ി�ം കാർേഡാ പിേ�ാ കര�മാ�ി 
��പേയാഗം െച�ാൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. 

c) ഉപേഭാ� പരിര�- അനധി�ത ഇലേ�ാണിക് ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കളിൽ 
ഉപേഭാ�ാ��െട ബാധ�ത പരിമിതിെ���ൽ സംബ�ി� 2017 �ൈല 06-െല 
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��(ആർബിഐ) ഉ�രവ് �കാരം, അനധി�ത െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ�� ഉപേഭാ� പരിര� ഉറ�ാ��തിന് ഒ� നയം 
�പകൽപന െച�ി��്. "ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാര നയം" എ�തിന് കീഴിൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ ഇത് അപ് േഡ�്  െച�ി��്. 
ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� സമീപന�ിെല �താര�ത, ന�ായ��ത എ�ീ തത��െള 
അടി�ാനമാ�ി��താണ് ഈ നയം

d) കാർഡ് ഉടമ വ�നാപരമായി �വർ�ി�ി�െ��ിൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് 
ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. വിേവക�ർ�മായ �� നൽകാെതയാണ് കാർഡ് ഉടമ 
�വർ�ി��െത�ിൽ, സംഭവി� എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ�് 
ബാധ�ത��ാേയ�ം. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ വ��മാ�ിയി�� �ര�ാ 
മാനദ��ൾ പി�ടരാൻ കാർഡ് ഉടമ പരാജയെ��ാൽ ഇത് ബാധകമാേയ�ാം. 

e) കാർഡ് ഉടമേയാേടാ ഏെത�ി�ം അധിക കാർഡ് ഉടമേയാേടാ അേന�ഷി�ാെത തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, ഒ� കാർഡിെ�േയാ പി�ിെ�േയാ ന�ം, േമാഷണം, 

��പേയാഗം എ�ിവെയ �റി�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ �സ�െമ�് ക��� 
ഏെതാ� വിവര�ം േപാലീസിേനാ മ�് �സ� അധികാരികൾേ�ാ നൽകിേയ�ാം.  

f) നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെല െമാൈബൽ ന�ർ ഉൾെ�െട�� 
ബ�െ�ടാ�� വിവര�ളിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ സി��ിെല നി��െട 
�തിയ�ം ����മായ ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ളിൽ �ചി�ി�ിരി�ണം. 
നി��െട െമാൈബൽ ന�ർ അട��� നിലവിെല ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ 
ഞ��െട േരഖകളിൽ അപ് േഡ�് െച�ണെമ�് �പാർശ െച��.

g) ''എസ്ബിഐ കാർഡ്  ചില കാർ�കളിൽ േകാം�ിെമ�റി ന�െ��/േമാ�ി�െ�� 
കാർഡ് ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് 
ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�േഡാ അെ��ിൽ കാലാകാല�ളിൽ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  തീ�മാനി�� ഏെത�ി�ം ഇൻ�റൻസ് ക�നിേയാ ആകാം പറയെ�� 
ഇൻ�റൻസ് നൽ��ത്. ഇ�ാര��ി�� ഏത് െ�യിം തീർ�ാ�ലി�ം 
ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ഉ�രവാദിയായിരി�ം, 
െ�യിം തീർ�ാ�ൽ കാരണമായി ഉയർ� ഒ� തർ��ി�ം എസ്ബിഐ കാർഡ്
 ഉ�രവാദിേയ ആയിരി�ി�. ഇൻ�റൻസ് നിബ�നക�ം വ�വ�ക�മായി 
ബ�െ�� ��തൽ വിവര�ൾ�് െവൽകം കി�ിെല േ�ാഷർ പരിേശാധി�ാേനാ 
www.sbicard.com റഫർ െച�ാേനാ നിർേദശി��.''

(h) ചില െ�ഡി�് കാർ�കളിൽ എസ്ബിഐ കാർഡ് േകാം�ിെമന് ററി എയർ ആ�ിഡന് റ് 
/ വ��ിഗത അപകട ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ��ത ഇൻ�റൻസ് 
ഒ� ��ാം ക�ി ഇൻ�റൻസ് ക�നിയാണ് നൽ��ത്. ഇ�മായി ബ�െ�� ഏത് 
െ�യിം െസ�ിൽെമന് റി��� ഉ�രവാദി���ം ��ത ക�ി�ാണ്. െ�യിം 
െസ�ിൽെമന് റ് �ലം ഉ�ാ�� ഒ� തർ��ൾ�ം എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ഉ�രവാദിയായിരി�ി�. എസ്ബിഐ കാർഡിന്, ഇൻ�റൻസ് ഇഷ� െച�� 
ക�ിെയ �ൻ��ി അറിയി�് നൽകാെത മാ�ാ��താണ്.

 ഇേ�ാ�� ഇൻ�റൻസ് ക�നി: ഒറിെയൻ്റൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ്.
7. െവളിെ���ൽ
 ഇ��ൻ ധനകാര� വ�വ��െട �വർ�ന�മത�ം �ിരത�ം 

െമ�െ����തിനാ�� ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിെ��ം റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് 
ഇ���െട�ം (ആർബിഐ) ഒ� സംരംഭമാണ് െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി. 
ബാ�ക�ം ധനകാര� �ാപന��ം ത�ിൽ വിവര�ൾ ൈകമാ��തിന് 
ഫല�ദമായ ഒ� സംവിധാനം �ദാനം െച�ാ�ം അ�വഴി വിവിധ �ാപന�ളിൽ 
നി�് മിക� െ�ഡി�് വ�വ�കൾ േനടാൻ കാർഡ് ഉടമകെള �ാ�രാ�ാ��� 
റിസർവ് ബാ�ിെ� �മ��െട ഭാഗമായാണിത്.

 ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് (ആർബിഐയിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് 
രജിസ് േ�ഷൻ േനടിയി��ത്) കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��. 

 കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� േരഖക�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 45-60 ദിവസ�ൾ��ിൽ ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻേഫാർേമഷൻ ക�നി�് നൽ�ം.

 ഒ� തർ���ായാൽ കാർഡ് ഉടമെയ �ടി�ിക�ാരനായി റിേ�ാർ�് െച��തി� 
��് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടികളിൽ ഉചിതമായ േഭദഗതികൾ 
വ��ം. എ�ി��ാ�ം ഇ�രം െവളിെ���ൽ/വിവരം �സി�െ���ൽ 
ഇ�െന ഉയർ�വ� തർ��ൾ അേന�ഷി�ാ�ം തീർ�ാ�ാ�ം ലഭി�� 
സമയെ� ആ�യി�ിരി�െമ��ം ��ിേ��താണ്. 

 കാർഡ് അ�ൗ�ക�െട ശരിയായ �വർ�നം, �ിരീകരണം, മ� അഡ്മിനിസ്
 േ��ീവ് േസവന�ൾ എ�ിവ�ായി ധനകാര� �ാപനം, െതാഴി�ടമ, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�മായി കരാറിേലർെ��ിരി�� ��ാം ക�ികൾ 
എ�ിവർ�് േപയ് െമ�ിെല വീ� ഉൾെ�െട�� കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��.

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� അെ��ിൽ അതിെ� ��് ക�നികൾ, സബ്
 സിഡിയറികൾ, അഫിലിേയ�കൾ �ടാെത/അെ��ിൽ അേസാസിേയ�കൾ 
എ�ിവ�െട വിവിധ ഉൽ����ം േസവന��ം വിപണനം െച��തി�ം വാ�ാനം 
െച��തി�മായി എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ഏെത�ി�ം േപര�്, സബ്
 സിഡിയറി, അഫിലിേയ�്  അെ��ിൽ അേസാസിേയ�് എ�ിവ�മാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിേ��ാം.

 എസ്ബിഐ കാർഡിെ� ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്.

�ധാന െറ�േല�റി വിവര�ൾ  
- ഇ��യി�ം വിേദശ�ം ഉപേയാഗി��തിന് കാർഡ് സാ�വാണ്. എ�ി��ാ�ം, 

േന�ാളി�ം ��ാനി�ം വിേദശ കറൻസി ഇടപാ�കൾ നട��തിന് ഇത് 
സാ�ത��ത�.

- ഇ���് �റ�് ഇടപാട് നട��തി�� കാർഡിെ� ഉപേയാഗം ആർബിഐ�െട 
എക് സ് േച�് കൺേ�ാൾ െറ�േലഷൻ�ം േഫാറിൻ എക് സ് േച�് മാേനജ് െമ�് 
ആ�്, 1999-ഉം ഉൾെ�െട�� ബാധകമായ നിയമ�ൾ �്അ��തമായിരി�ണം. 
ഇ�ർെന�്േ�ഡിംഗ് േപാർ��കളി�െട�� വിേദശനാണ� വ�ാപാരം അ�വദനീയമ�.  
എെ��ി�ം ലംഘന�ൾ ഉ�ാ�കേയാ ഇവ പാലി��തിൽ പരാജയെ��കേയാ 

െച�ാൽ, ശി�ാനടപടികൾ�് നി�ൾ വിേധയരാകാം. നി��െട വിേദശ വിനിമയ 
അർഹതെയ സംബ�ി�് നി��െട അംഗീ�ത ഡീല�മായി (എഡി) ബ�െ��ക.

- െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് എെ��ി�ം െ�ഡി�് ബാലൻസ് 
ഉെ��ിൽ, ഈ െ�ഡി�് ബാലൻസ് നി�ൾ�് തിരി� തരാൻ എസ്ബിഐ കാർഡിന്
  അവകാശ��്.

- വിേദശ �ാപന�ളിൽ നിേ�പം നട�കേയാ വിേദശ �ാപന�ൾ 
�ാപി�കേയാ േപാ�� �ലധന അ�ൗ�് ഇടപാ�കൾ�ായി പണമട�ാൻ/േപയ്
 െമ�കൾ നട�ാൻ ദയവായി െ�ഡി�് കാർ�കൾ ഉപേയാഗി��ത്. കാരണം, 
റിസർവ് ബാ�ിെ� മാ�ർ നിർേദശം - വിേദശെ� സം�� 
സംരംഭ�ിെല/�ർ�മാ�ം ഉടമ�തയി�� സബ് സിഡിയറിെല താമസ�ാ�െട 
േനരി�� നിേ�പം എ�തി� കീഴിൽ ഇ�രം ധനനിേ�പ മാർഗം അ�വദനീയമ�.

- ആർബിഐ മാ�ർ സർ�ലർ-താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� 
പലവക പണമട��കൾ സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ അ�സരി�്, േലാ�റി 
ടി��കൾ, ബഹിഷ് �ത/നിേരാധിത മാസികകൾ, �ട�ിയ നിേരാധിത ഇന�ൾ 
വാ��തി�ം �താ��ളിൽ പെ���ൽ, േകാൾ-ബാ�് േസവന�ൾ�് 
പണമട�ൽ േപാെല��വ�ം െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��ത് 
നിേരാധി�ിരി��. കാരണം അ�രം ഇന�ൾ�ായി/�വർ�ന�ൾ�ായി 
വിേദശനാണ�ം പിൻവലി��ത് അ�വദനീയമ�. ��തൽ വിവര�ൾ�ായി 
താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� പലവക പണമട��കൾ 
സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ പരിേശാധി�ക.



 എസ്എംഎ�െട �ാസിഫിേ�ഷൻ സംബ�ി� ഉദാഹരണം:
 ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, �ടാെത ഈ തീയതി�് ��് 'അടേ�� �റ� �ക 
('എംഎഡി') ലഭി�ി�മിെ��ിൽ, അവസാന തീയതി�് േശഷം, അ�ൗ�ിെന എസ്എംഎ – 0 
ആയി പരാമർശി�ം.
പിഡിഡിയിൽ നി�് 30 ദിവസ�ിന�റം അതായത് 2021 ഏ�ിൽ 30-ന് അ�റം 
അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ-1 ആയി ടാഗ് 
െച�െ��ം.
സമാനമായി, പിഡിഡിയിൽ നി�് 60 ദിവസ�ിന�റം, അതായത് 2021 െമയ് 30-ന് 
അ�റം, അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ - 2 
ആയി ടാഗ് െച�െ��ം.

• നി�ിയ ആ�ി ('എൻപിഎ'):
 േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി���േപാെല അടേ�� മിനിമം �ക, േ��് െമ�ിൽ 

�ചി�ി�ിരി�� പിഡിഡിയിൽ നി�് െതാ�റ് (90) ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�മായി 
അട�ിെ��ിൽ, ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് നിഷ് �ിയ അസ�് ('എൻപിഎ') ആയി 
പരിഗണി�ം.
�ടാെത, ഒ� െസ�ിൽെമ�് അെ��ിൽ �നർ�പീകരണ �മീകരണം 
�േയാജനെ���ിയി�� ഏെതാ� അ�ൗ�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം. പലിശ 
�ടി�ിക�ം �ത�ം ��വനായി അടയ് ���വെര ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി 
തരംതിരി�ത് �ട�ം. െസ�ിൽെമ�ം �നർ�പീകരി� അ�ൗ�ക�ം ഒ� 
നവീകരണ�ിന് േയാഗ�മ�. അവസാനമായി, ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് 
എസ്ബിഐ കാർഡിെല എൻപിഎ എ�് ടാഗ് െച� ഒ� െ�ഡി�് കാർെഡ�ി�ം 
ഉെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെ� എ�ാ കാർ�ക�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം.

  ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി തരംതിരി��തി�� ഉദാഹരണം:
  ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി�� �കാര�� അടേ�� 
�റ� �ക പിഡിഡിയിൽ നി�് 90 ദിവസ�ി��ിൽ അതായത് 2021 �ൺ 
29-��ിൽ ഉപേഭാ�ാവ് �ർ�മാ�ം അട�ി�മിെ��ിൽ, വായ്പ നൽ��വർ 
െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി കണ�ാ�ം.

l)  േടൺ എറൗ�് ൈടം (TAT) ഏകീകരി��ം അംഗീ�ത േപയ് െമന് റ് സംവിധാന�ൾ 
�േഖന�� പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ�� ഉപേഭാ� ന�പരിഹാര�ം സംബ�ി� 
2019 െസ�ംബർ 20-െല RBI സർ�ലർ അ�സരി�്, പരാജയെ�� ഇടപാട് കാരണം 

എ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�ിെ��ിൽ േ��് െമ�ിെല 
��വൻ ഉ�ട��ം ശരിയാെണ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇത് അംഗീകരി�താെണ�ം 
കണ�ാ��താണ്. ഇ�രം വിവരം ലഭി�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
താൽ�ാലികമായി ചാർജ് പിൻവലി�ാം. �ടർ�� അേന�ഷണ�ൾ 
�ർ�ിയായതി� േശഷം ഇത് കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിെല ബാധ�തയാെണ�ിൽ 
�ടർ�� േ��് െമ�ിൽ ചാർജ് �നഃ�ാപി�െ��ം. 

h)  ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാരം: േമൽനടപടി�� എ�ാ പരാതിക�ം േനാഡൽ 
ഓഫീസർ, പിഒ ബാഗ് 28 - ജിപിഒ, ന� ഡൽഹി -110001 എ� വിലാസ�ിേലാ 
nodalofficer@sbicard.com എ� ഇെമയിൽ വിലാസ�ിേലാ അയ�ക

i)   ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ: എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 02 02
 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി 

േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക)  
 അെ��ിൽ: 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 എസ്ബിഐ െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡിന്: ഇ��യിൽ എവിെട നി�ം എസ്ബിഐ 

െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡ് െഹൽപ് ൈല�മായി ബ�െ��ക 
 എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 12 12 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ 

നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക) 
ബിഎസ്എൻഎൽ/എംടിഎൻഎൽ-ൽ നി�്: 1800 180 1295 /1860 500 1295

 കറസ് േപാ�ൻസ്: തപാൽ വഴി, ദി മാേനജർ -ക�മർ സർവീസസ്, എസ്ബിഐ 
കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, ഡിഎൽഎഫ് ഇൻഫിനി�ി ടേവർസ്, 
ടവർ സി, 12 ആം നില, േ�ാ�് 2, ബിൽഡിംഗ് 3, ഡിഎൽഎഫ് ൈസബർ സി�ി ���ാം 
- 122002 (ഹരിയാന) ഇ�� www.sbicard.com എ�തിേലേ�ാ പിഓ ബാഗ് 28- ജിപിഒ, 
ന� ഡൽഹി-110001 

 ഇമെയിൽ വഴി customercare@sbicard.com എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക
 െത�ായ വിൽ�ന�ം ശല�െ����മായി ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് ഉടമ�് 

ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താം – salesgrievance@sbicard.com
 കാർഡ് ഉടമ�് ഞ��െട െമാൈബൽ ആ�് / െവബ് ൈസ�് വഴി ഏ� 
 തർ��ം/അനധി�ത ഇടപാ�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴി�ം. അതെ��ിൽ, കാർഡ് 

ഉടമ�് തർ�ം/അനധി�ത ഇടപാട് സംബ�ി�് chargeback@sbicard.com എ� 
സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ്.

 െത�ായ വിൽ�ന�മാേയാ ശല�െ����മാേയാ ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ഈ സമർ�ിത െഹൽൈ��നിൽ ഞ�െള വിളി�ാം: 080-39356050

എസ് ബി ഐ കാർഡ് സ്  - ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം

1. *ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം
A. വാർഷിക ഫീ�ക�ം ���ൽ ഫീ�ക�ം
 എസ് ബി ഐ െ�ഡി�്  കാർഡിൽ (എസ് ബി ഐ കാർഡ്) വാർഷിക ഫീസ്, ���ൽ 

ഫീസ് എ�ിവ ബാധകമാണ്. വാർഷിക ഫീസ് 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം 
ബാധകമായ നി�തിക�ം ഉൾെ��� ഒ��വണെ� ചാർജാണ്. ���ൽ ഫീസ് 
എ�ാ വർഷ�ം ഈടാ��. 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം ബാധകമായ 
നി�തിക�മാണ് അതിൽ ഉൾെ��ിരി��ത്. ഈ ഫീ�കൾ ഓേരാ കാർഡ് ഉടമ�ം 
ഓേരാ വിധം കാർഡി�ം വ�ത��മായി�േ��ാം. ഇവ െ�ഡി�്  കാർഡിനായി 
അേപ�ി�� സമയ�് കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി��ത് അ�സരി�ായിരി�ം. 
ബാധകമായ� �കാര�� ഈ നിര�കൾ കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് 
േനരി�് ഈടാ�ം, ഈടാ�� മാസെ� കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ അത് ബി�ി�ക�ം 
െച�ം. �ാഥമിക കാർഡ് ഉടമ�് നൽകിയ അധിക കാർ�കൾ�് െവേ�െറ ഫീ�കൾ 
ഉ�ാകാം.

B. �ൻ�ർ പണ�ിെ� ഫീ�കൾ
 അടിയ�ര ഘ��ിൽ േദശീയ/അ�ാരാ� എടിഎ�കളിൽ നി�് പണം എ��ാൻ 

കാർഡ് ഉടമകൾ�് കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. അ�െന ഉ� പണം 
പിൻവലി��കൾ�് ഒ� ഇടപാട് ഫീസ് ഈടാ��താണ്. അത് അ�� േ��്
 െമ�ിൽ കാർഡ് ഉടമ�് ബി�െച�ക�ം െച�ം. േദശീയ എടിഎം ഇടപാ�കൾ�് 2.5% 
അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) അ�ാരാ� എടിഎം 
ഇടപാ�കൾ�് 2.5% അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) ഇടപാ� 
ഫീസ് ആയി ഈടാ��താണ്. ഇടപാ� ഫീസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�്
 സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ (��് അറിയെ��ി��ത് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്സ് ആൻഡ് േപയ്െമന് റ് സർവീസസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്) 
വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയമാണ്. �ൻ�റായി എ��� എ�ാ 
പണമിടപാ�കൾ�ം പണം പിൻവലി� തീയതി �തൽ അവ �ർ�മായി തിരി�ട�� 
തീയതി വേര�ം റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് ചാർ�ി� ത�ല�മായ ധനകാര� ചാർജ്
  (ചാർ�ക�െട െഷഡ�ൾ പരിേശാധി�ക) ഉ�ായിരി��താണ്.  

C. ക�ാഷ് േപയ് െമ�് ഫീ�കൾ
 കാർഡ് ഉടമകൾ�് തിരെ��� േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (എസ് ബി ഐ) 

ശാഖകളിൽ േപ-ഇൻ �ി�ിൽ അവ�െട  െ�ഡി�് കാർഡ് ന��ം �ക�ം 
േരഖെ���ി അത് �ാ�് കൗ�റിൽ നിേ�പി�െകാ�് അവ�െട എസ് ബിഐ 
െ�ഡി�് കാർഡ് �ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ഒ� തൽ�ണ േപയ് െമ�് അക്
 േനാളജ് െമ�് രസീത് കാർഡ് ഉടമ�് നൽ�ം. ഈ സൗകര�ം േസവന നിര�ായ ₹250 
+ ബാധകമായ നി�തികൾ�് ലഭ�മാണ്. െകവിബി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
ക�ർ ൈവശ� ബാ�ിെ� (െകവിബി) തിരെ��� ശാഖകളി�ം െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ക�ർ ൈവശ� ബാ�് (െകവിബി) ശാഖകളിൽ നട�� 
പണമിടപാ�കൾ�് നിര�കെളാ�ം ബാധകമ�.

D. ചാർ�കൾ
i. കാർഡ് ഉടമകൾ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നൽ�� നിർ�ി� 

േസവന�ൾ�ായി അെ��ിൽ തെ� കാർഡ് അ�ൗ�മായി ബ�െ��് കാർഡ് 
ഉടമ വ��� വീ�കൾ�ായി കാർഡ് ഉടമകൾ കാലാകാല�ളിൽ 
ബാധകമാേയ�ാ�� ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം നൽേക�താണ് 

ii കാർഡ് ഉടമകെള അറിയി�െകാ�്, കാലാകാല�ളിൽ ഏെത�ി�ം ചാർ�കേളാ 
ഫീ�കേളാ മാ��തിേനാ അെ��ിൽ ഉചിതെമ�് േതാ�� ഏെത�ി�ം �തിയ 

ചാർ�കേളാ ഫീ�കേളാ അവതരി�ി��തിേനാ ഉ�അവകാശം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിലനിർ��.

E. പലിശ രഹിത േ�സ് കാലാവധി
 വ�ാപാരി സമർ�ി�� െ�യി�കൾ�് വിേധയമായി പലിശരഹിത െ�ഡി�് 

കാലയളവ് 20 �തൽ 50 ദിവസം വെരയാകാം. എ�ി��ാ�ം, കഴി� മാസെ� 
ബാലൻസ് �ർ�മായി �ിയർ െച�ി�ിെ��ിൽ, അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ ഏെത�ി�ം 
എടിഎ�ിൽ നി�് പണം എ��ി�െ��ിൽ ഇത് ബാധകമ�.

F.  ധനകാര� ചാർ�കൾ 
 കാർഡ് ഉടമ തെ� ബാലൻസ് �ർ�മായി അടേ��തിെ��് തീ�മാനി�ാൽ, 

ഇടപാ� തീയതി �തൽ വീ�ാ� ഇഎംഐ തവണക�ൾെ�െട എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, 
കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ പണ�ി�ം അവ തിരി�ട��� വെര മാസാ� 
പലിശ നിര�ിൽ ധനകാര� ചാർ�കൾ അടേ��ിവ�ം. 

  േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടയ് േ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ് െമ�ം േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ് െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

  ധനകാര� ചാർ�ക�െട നിലവിെല നിര�് ഇടപാ� തീയതി �തൽ �തിമാസം 3.50% 
[�തിവർഷം 42%] വെരയാണ്, ഇത് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് 
ലിമി�ഡ് (എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ) െ� വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ി� 
വിേധയ�മാണ്. ധനകാര� ചാർ�കൾ, അടയ് േ��താെണ�ിൽ, ബാധകമായ 
നി�തികൾ�് വിേധയമാണ്, കാർഡിെല �ടി�ിക �ർ�മായി അട���വെര 
കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് അത് െഡബി�് െച�െ��ം. കാർഡ് ഉടമ 
ബാലൻസ് േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ാതിരി�ാൻ 
തീ�മാനി�ാൽ എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, �െട കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ 
പണ�ി�ം അടയ് േ�� ധനകാര� ചാർ�ിെ� �റ� �ക ബാധകമായ 
നി�തികൾ �ടാെത 25 �പയായിരി�ം.

a.  �ൻ�ർ പണ�ിേ��� ധനകാര� ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തൽ പണമട�ൽ 
�ർ�മായി െച���വെര ബാധകമാണ്.

 ഉദാഹരണം 1 - കാർഡ് േ��് െമ�്  തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 15-ന് 
 2019 �ൺ 16 �ം 2019 �ൈല 15 �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാട്
1.  5000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ - 2019 �ൺ 20 ന്
2.  7000 �പ�െട പണം പിൻവലി�ൽ - 2019 �ൈല 10 ന്
 2019 �ൺ 15 െല േ��് െമ�ിൽ നി�് ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� ക��ക, 

എ�ിൽ ഇടപാ�ക�െട 12,000 �പ�ം 7,000 �പ ക�ാഷ് പിൻവലി�ലിന് ബാധകമായ 
നിര�ി�� 5 ദിവസെ� ധനകാര� ചാർ�ക�ം കാണി�� �ൈല 15 െല േ��്
 െമ�് കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ആഗ�് 5 അഥവാ േ��് െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക അടയ് േ����്. നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക�� ഏെതാ� േപയ് െമന് �ം, ആദ�ം നി��െട �ടി�ിക�� മിനിമം �ക 
{െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീ�ം ചാർ�ക�ം + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}, പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) എ� �മ�ിലായിരി�ം �ിയർ െച�ക എ�ത് ദയവായി ��ി�ക.  
പലിശ രഹിത �ടി�ിക ചി�റ ബാലൻസിന് െറ േകസിൽ ഒഴിെക, ഇതിൽ ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തലാണ് ഈടാ�ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ��െ� 
േ��് െമ�് തീയതി�തൽ ഈടാ�ം.

 േ��് െമ�് �ടി�ികയിൽ ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��് െമ�ിൽ 
നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം വരാതിരി�ക�ം േ��് െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് 
�ടി�ിക േപയ് െമന് റിന് െറ അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം 
െച�ാൽ, ഇ�രം ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്  2019 
 ജ�വരി 3 �ം 2019 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
1.  2019 ജ�വരി 5 ന് 10,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2.  2019 ജ�വരി 15 ന് 30,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ��കൾ
 2019 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 40,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. േ��്െമ�് �ടി�ികയിൽ 
ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��്െമ�ിൽ നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം 
വരാതിരി�ക�ം േ��്െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് �ടി�ിക േപയ്െമന് റിന് െറ 
അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം െച�ാൽ, ഇ�രം 
ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 എ�ാ മാസ�ം മിനിമം േപയ് െമ�് മാ�ം നട�ിയാൽ തിരി�ട� വർഷ�േളാളം 
നീ�നിൽ�ം, തത്ഫലമായി നി��െട �ടി�ിക ബാലൻസിന്  പലിശ 
അട�െകാ�ിരി�ക�ം െചേ��ിവ�ം.  ഉദാഹരണ�ിന്, 5,000 �പ�െട 
ഇടപാടിന് മിനിമം മാസാ� �ടി�ിക �ക (ഓേരാ മാസ�ം 200 �പ മിനിമം 
�കയായി�്) അട�ാൽ, െമാ�ം �ടി�ിക ��വനായി അട�തീരാൻ 44 മാസം വെര 
എ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 2-ന്
 2019 മാർ�് 3 �ം 2019 ഏ�ിൽ 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  2019 മാർ�് 5 ന് 500 �പ�െട വാർഷിക ഫീസ്
(2)  2019 മാർ�് 5 ന് 90 �പ�െട ബാധകമായ നി�തികൾ
(3)  2019 മാർ�് 15 ന് 6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2019 മാർ�് 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��് 

ക��ക, 6,590 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ഏ�ിൽ 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ഏ�ിൽ 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ മിനിമം അടയ് േ�� �ക 415 �പ, (െമാ�ം �ടി�ിക�െട 5%) + 
ബാധകമായ നി�തിക�ം 2019 ഏ�ിൽ 22 ന് അട��െവ�് ക��ക, െതാ��� 
ദശാംശ�ിേല�് കണ�ാ�ം, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. 

 ഫല�ദമായ നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആയി കണ�ാ�ക, ധനകാര� ചാർജ് 
കണ���ൽ ഇനി�റ�� രീതിയിൽ ആയിരി�ം:

 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 �പ
 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 90 �പ�െട ബാധകമായ 

നി�തിയിൽ: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 �പ
 38 ദിവസേ��� (മാർ�് 15 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 6000 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:  
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 �പ
 11 ദിവസേ��� (ഏ�ിൽ 22 �തൽ െമയ് 2 വെര) 6,175 �പ�െട ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 �പ
 ചാർ� െച� െമാ�ം പലിശ: 373.10 �പ
 2019 ഏ�ിൽ 3 �തൽ 2019 െമയ് 2 വെര കാർഡ് ഉടമ ഒ� ഇടപാ�ം നട��ിെ��് 

ക��ക, �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം 
ചാർ�ക�ം, ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം െമയ് 2 തീയതിയിെല േ��്
 െമ�ിൽ െമാ�ം �ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം. 

 േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടേ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടേ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ്െമന് �ം േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ്െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

 ഉദാഹരണം 4: കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2018 ഡിസംബർ 3-�ം 2019 ജ�വരി 2-�ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  2018 ഡിസംബർ 15 ന് 500 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2)  2018 ഡിസംബർ 20 ന് 600 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2018 ഡിസംബർ 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇ� എ� 

ക��ക, 1100 �പയെട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ജ�വരി 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം, െമാ�ം അടയ് േ�� �ക 1100 �പ. കാർഡ് ഉടമ 2019 ജ�വരി 22 
അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക 
�തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. 

 2019 ജ�വരി 22 ന് കാർഡ് ഉടമ 500 �പ�െട ഭാഗിക േപയ് െമ�് മാ�േമ 
നട��� എ� ക��ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. ഫല�ദമായ 
നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആെണ�് കണ�ാ�ി ധനകാര� ചാർജ് കണ���ൽ 
ഇ�റ�� �കാരമായിരി�ം 

 38 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 15 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 �പ
 33 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 20 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 �പ
 12 ദിവസേ��� (ജ�വരി 22 �തൽ െഫ�വരി 2 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ=52.93 �പ
 2019 െഫ�വരി 3-�ം 2019 മാർ�് 2- �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  652.93 �പ�െട ആരംഭ ബാലൻസ്-2019 െഫ�വരി 3-ന്
2)  1000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ-2019 െഫ�വരി 5-ന്
3)  3000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ- 2019 െഫ�വരി 15-ന് 
 2019 െഫ�വരി 2 െല േ��്െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് 652.93 �പ 

ആെണ�് ക��ക, കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ 
നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ ��വൻ േപയ് െമ�ം െഫ�വരി 15 ഓെട, അഥവാ േപയ് െമ�് െചേ�� 
അവസാന തീയതി��ിൽ െചയ് െത� ക��ക. 3.50% ഫല�ദമായ നിര�ായി 
കണ�ാ�ി, ധനകാര� ചാർജ് കണ����കൾ ഇനി�റ�� �കാരമായിരി�ം:

 12 ദിവസേ��് (െഫ�വരി 3 �തൽ െഫ�വരി 15 വെര) 652.93 ബാലസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ= 9.02 �പ
 �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം, 

ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം മാർ�് 2 തീയതിയിെല േ��്െമ�ിൽ െമാ�ം 
�ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം.

G. ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർ�കൾ
• േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക �ക�് ചാർ�ി�
• 500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 400 �പ
• 1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 750 �പ
• 10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 950 �പ
• 25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 1,100 �പ
• 50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ
 �ടർ�യായി ര�് ൈസ�ി�കളിൽ, അവസാന തീയതി��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക 

�ക (എംഎഡി) അട�ാതി��ാൽ ഒ� ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി  100 
�പ അധികം ഈടാ�ം.

 എംഎഡി �ിയറാ��ത് വെര ഓേരാ േപയ് െമന് റ് ൈസ�ിളി�ം ഈ ചാർജ് 
ഈടാ��ത് �ട�ം.

 ഉദാഹരണം 1- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി- എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2016 ജ�വരി 3 �ം 2016 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  5,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ- 2016 ജ�വരി 5 ന്
(2)  5,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ - 2016 ജ�വരി 15 ന്
 2016 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 10,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 
കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 
 2016 െഫ�വരി 22 നകം കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� മിനിമം �കേയാ അതിൽ 

��തേലാ േപയ് െമ�് െച��ിെ��ിൽ, 750 �പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 
10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� േപയ് െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് േ��്െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2 ന്. 2016 െഫ�വരി 3 
�ം 2016 മാർ�് 2 �ം നട� ഇടപാട്

1.  2000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൾ - 2016 െഫ�വരി 8 ന്
2.  2500 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ 2016 െഫ�വരി 19 ന് 
 2016 െഫ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 4500 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� മാർ�് 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 മാർ�് 22 അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 2016 മാർ�് 22 നകം കാർഡ് ഉടമ ഒ� േപയ്െമന് �ം നട�ിയി�ിെ��ിൽ, 750 
�പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� 
േപയ്െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് െസപ് �ംബർ 3-�ം ഒക് േടാബർ 2-�ം ഇടയിൽ
(1)  9400 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - െസപ്�ംബർ 5-ന്
 െസപ് �ംബർ 2-െല േ��് െമന് റിൽ നി�് �ൻകാല ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��ിൽ, 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� ഒക് േടാബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 9400 �പ െമാ�ം 
�ടി�ികയായി കാണി�ം. കാർഡ് ഉടമ ഈ �ടി�ിക�ായി ഒേ�ാബർ 22-ഓെട, 
അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം 
അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. 
കാർഡ് ഉടമ 9400 �പ�െട �ടി�ിക ഒക് േടാബർ 22-േനാ അതിന് �േ�ാ ��വനാ�ം 
അട��.

 ഇടപാട് നട�ത് ഒക് േടാബർ 3-�ം നവംബർ 2-�ം ഇടയിൽ 
(1)  5000 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 5-ന്
(2)  5000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� നവംബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 10,000 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് ��െ� ൈസ�ിളിൽ നട�ിയ 
ഇടപാടിന് വ�ാപാരിയിൽ നി�� 9400 �പ�െട ഒ� റീഫ�് നവംബർ 10-ന് 
ലഭി��. ഈ റീഫ�് �ക െമാ�ം �ടി�ിക �കയിൽ വകയി��ം. കാർഡ് ഉടമ 
�ടി�ിക�ായി നവംബർ 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. റീഫ�ിൽ നി�് ലഭി�� െ�ഡി�് �ക മിനിമം 
�ടി�ിക �കേയ�ാൾ ��തലായതിനാൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് താമസി�� േപയ്

 െമന് റ് ചാർജ് ഈടാ�ി�.
 ഉദാഹരണം 4- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് ജ�വരി 3-�ം െഫ�വരി 2-�ം ഇട�് 
(1)    4500 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ജ�വരി 5-ന്
(2)   6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ജ�വരി 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� െഫ�വരി 2-െല േ��് െമന് റ് 10,500 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ ൈസ�ിളിൽ ഈടാ�ിയ േപയ് െമന് റ് 
ഡിേസാണർ ഫീസിന് െഫ�വരി 10-ന് 500 �പ�െട ഒ� റീഫ�് ലഭി��. കാർഡ് 
ഉടമ �ടി�ിക�ായി െഫ�വരി 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. എസ് ബി ഐ കാർഡ് �ട�ിെവ� റിേവഴ് സലിൽ 
നി�് ഉളവാ�� െ�ഡി�് �ക, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�. കാർഡ് 
ഉടമ െഫ�വരി 22-േനാ അതി� �േ�ാ മിനിമം �ടി�ിക �കേയാ അതിലധികേമാ 
അട�ിെ��ിൽ, താമസി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി 950 �പ ഈടാ�ം. (10,000 
�പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര 950 �പ). 

H. ഓവർ ലിമി�് ഫീ�കൾ
 ഒ� േസവനസ��താ �ചനയായി, ഇേ�ണൽ േപാളിസി, ഇടപാ�മായി ബ�െ�� 

േയാഗ�ത, ഉപേഭാ� െ�ാൈഫൽ, ഉപേഭാ� സ�തം എ�ിവ�് വിേധയമായി, 
ഓവർലിമി�് ഇടപാ�കൾ�്  എസ്ബിഐ കാർഡ് അംഗീകാരം നൽകിേയ�ാം. 
�ടി�ിക�� �ക െ�ഡി�് പരിധി കവി��െവ�ിൽ, െ�ഡി�് പരിധി കവി�� 
ആദ� ഇടപാട് �ക�െട 2.5% അെ��ിൽ 600 �പ, ഇവയിൽ ഏതാേണാ ഉയർ�ത്, 
അത് ഈടാ��താണ്. എസ്ബിഐ കാർഡ് �മ�� ഏെത�ി�ം ഫീ�കേളാ 
നിര�കേളാ പലിശേയാ കാരണം െ�ഡി�് പരിധി കവി�� സാഹചര��ി�ം ഈ 
ഫീസ് ബാധകമായിരി�ം. ഓേരാ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�ം ഒ� തവണ മാ�േമ 
ഓവർലിമി�് ഫീസ് ഈടാ�. സ��ം െ�ഡി�് കാർഡിൽ ഓവർലിമി�് സൗകര�ം 
ഏർെ���ാൻ  കാർഡ് ഉടമ നൽ�� സ�തം, അേത അ�ൗ�ിന് കീഴി�� 
കാർഡ് ഉടമ�െട ൈകവശ�� എ�ാ െ�ഡി�് കാർ�കളി�ം �സ് �ത സൗകര�ം 
സ�യേമവ  ഏർെ���ം.

I. േപയ് െമ�് നിരസന ഫീ�കൾ
 ഒ� േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസിെ� കാര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് േപയ് െമ�് 

�ക�െട 2% േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസായി ഈടാ�ം, എ�ാൽ മിനിമം ചാർജ് 500 
�പയാണ് 

J. മ�് ചാർ�കൾ:
• കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ ഫീസ്: 100/- �പ - 250/- �പ (Aurum കാർഡിന് 1,500/- �പ) 
• െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്: 100 �പ 
• വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ്: 3.5% (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ 

കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് മാ�ം) 
 വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഇ��ൻ �പയിേല�് മാ��തി� ഉപേയാഗി�� വിനിമയ 

നിര�് തീ�മാനി��ത് വിസ/മാ�ർകാർഡാണ്, സാഹചര�മ�സരി�്, എസ്ബിഐ 
കാർ�മായി ഇടപാട് തീർ�ാ�ിയ തീയതിയിൽ-അത് ഇടപാട് നട�ിയ അേത തീയതി 
ആയിരി�ണെമ�ി�- അവർ നിയ�ി�� വിനിമയ നിര�ിെന 
അടി�ാനമാ�ിയായിരി�ം ഇത്. വിസ/മാ�ർകാർഡ് പ�ി�, ഇ��ൻ �പയാ�ി 
മാ�ിയ �കയിൽ വിേദശ കറൻസി ഇടപാ� ഫീസ് ബാധകമാ�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, 
ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

• ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി പരിവർ�ന മാർ�്അപ് ഫീസ്: 3.50% (എലീ�്¬ & 
ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
മാ�ം) (1,000 �പയിൽ ��തേലാ അതിന് �ല�േമാ ആയ ഇടപാ�കൾ�് മാ�ം) 
അ�ാരാ� �ല�് ഇ��ൻ കറൻസിയിൽ നട�ിയ, അെ��ിൽ ഇ��യിൽ 
�ിതിെച�� എ�ാൽ വിേദശ�് രജി�ർ െച� വ�ാപാരികളിൽ നട�ിയ എ�ാ 
ഇടപാ�ക�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് 
കറൻസി കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

•  റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് 99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

• എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�ക�െട�ം േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് : 199 �പ

K.  ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ:
 ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ ഓഫർ ഉപേഭാ�ാവിെന മ�് ബാ�് െ�ഡി�് കാർ�ക�െട 

�ടി�ിക എസ്ബിഐ െ�ഡി�് കാർഡിേല�് �ാൻസ്ഫർ െച�ാ�ം ഒ�മിേ�ാ 
ഇഎംഐകളാേയാ തിരി�ട�ാ�ം അ�വദി��

2. *പരിധികൾ
 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ആ�രിക െ�ഡി�് മാനദ�ം 

അടി�ാനമാ�ിയാണ്  കാർഡ് ഉടമക�െട െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം 
നി�യി�ി��ത്  (ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം �ാഥമിക അ�ൗ�് ഉടമക�െട 
അേത പരിധി ആയിരി�ം). കാർഡ് െഡലിവറി സമയ�് ഈ പരിധികൾ കാർഡ് 
ഉടമെയ അറിയി��താണ്. െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം ഓേരാ േ��് െമ�ി�ം 
കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി�ം. സ് േ��് െമ�് �റെ��വി�ി� സമയ�് ലഭ�മായ െ�ഡി�് 
പരിധി (അതായത് ഉപേയാഗി�ാൻ ലഭ�മായ െ�ഡി�് പരിധി) േ��് െമ�ിെ� ഭാഗമായി 
നൽ��താണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച���ം ആ�രിക മാനദ��ൾ 
അടി�ാനമാ�ി കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�കേയാ �റ�കേയാ 
െച���മാണ്. െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ണെമ�് ആവശ��� െ�ഡി�് ഉടമകൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിേനാട് എ�തി ആവശ�െ��ക�ം വ�മാനം ��ാവി�� 
സാ��ിക േരഖകൾ നൽേക��മാണ്. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ തെ� 
�ർ�മായ വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�ം നൽകിയ �തിയ േരഖകൾ 
അടി�ാനമാ�ി�ം കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ിേയ�ാം.

3. *ബി�ിം�ം േ��് െമ�ം
a) ഈ കാലയളവിൽ കാർഡ് സജീവമാെണ�ിൽ, അവസാന േ��് െമ�ി� േശഷം 

കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച� േപയ് െമ�ക�ം കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച� ഇടപാ�ക�ം കാണി�� ഒ� �തിമാസ േ��്
 െമ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമ�് അയ�ം. 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ�കിൽ േരഖകളി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് 
കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഇടപാ�ക�െട ഒ� േ��് െമ�് അയ�കേയാ �ൻ��ി 
നി�യി� തീയതിയിൽ േരഖയി�� ഇെമയിൽ ഐഡിയിേല�് ഇെമയിൽ വഴി സ് േ��്
 െമ�് അയ�കേയാ െച�ം.  

b) െ�ഡി�് കാർഡ് സ് കാർഡ് ഉടമ�് ഒ� റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് സൗകര�ം നൽ��. 
സ് േ��് െമ�ിൽ �ി� െച� അടയ് േ�� മിനിമം �ക മാ�ം അട�ാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
തിരെ���ാം. േ��് െമ�ിൽ തെ� �ി� െച�ി�� അടയ് േ�� തീയതി�കം 
ഇ�രം േപയ് െമ�് നടേ���മാണ്. ബാലൻ�ടി�ിക �ടർ�� 

 േ��്െമന് �കളിേല�് �േ�ാ� െകാ�േപാകാ��താണ്. െമാ�ം അടയ് േ�� 
�കേയാ അടയ് േ�� മിനിമം �ക�്  �കളി�� �ക�െട എ� ഭാഗേമാ അട�ാൻ 
കാർഡ് ഉടമ�് തിരെ���ാ���മാണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധിയിൽ 
കവി� �ടി�ികേയാെടാ�ം, ��െ� േ��് െമ�കളിൽ അട�ാ� മിനിമം �ക 
കാർഡ് ഉടമ�െട നിലവിെല അടയ് േ�� മിനിമം �കയിേല�് േചർ�ം.

 െമാ�ം അടയ് േ�� �ക�െട 5 ശതമാനേമാ 200 �പേയാ ആയിരി�ം (ഏതാേണാ 
വ�ത്) അടയ് േ�� മിനിമം �ക, �ടാെത ബാധകമായ നി�തിക�ം ഇഎംഐ�ം 
(ഇഎംഐ ഉ� ഉൽ����െട കാര��ിൽ മാ�ം). ക�ാഷ് പരിധിേയാ െ�ഡി�് 
പരിധിേയാ അധികമായാൽ ഓവർ ലിമി�് (ഒവിഎൽ) �ക എംഎഡി (അടയ് േ�� 
മിനിമം �ക) യിൽ ഉൾെ����താണ്. പഴയ േ��് െമ�കളിെല ഏെത�ി�ം 
അട�ാ� മിനിമം �ക ഉെ��ിൽ അ�ം അടയ് േ�� മിനിമം �കയിൽ 
ഉൾെ����താണ്. 

c) കാർഡ് �ടി�ികയിേല�് നട�ിയ േപയ് െമ�കൾ ലഭി�തായി �ടർ�� േ��്
 െമ�കളിൽ കാണി��താണ്. ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് സംബ�ിേ�ാ 
നി�തിക�മായി ബ�െ��� മേ�െത�ി�ം കാര�ം സംബ�ിേ�ാ ഉ� എ� 
തർ��ം േ��് െമ�് �റെ��വി�� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ൾ�കം െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇഷ� െച�വെര അറിയി�ിരിേ��താണ്

d) കാർഡ് ഉടമ�െട കാർഡ് �ടി�ിക�് ലഭി�� േപയ് െമന് �കൾ വകയി���ത്, 
�ടി�ിക�� മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 
ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് 

അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ 
ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് 
എ� �മ�ിലാണ്. 

 ആവശ�മായ ജിഎസ്ടി കം�യിൻ�കൾ എ��ാൻ െ�ഡി�് ഇഷ� െച�വെര 
�ാ�മാ��തിന് �ത��ം കാേലാചിത�മായ വിവര�ൾ നൽകാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
ഉ�രവാദി���്, ഇത് െ�ഡി�് കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ നിർമി� സൈ�ക�െട 
ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് എ��ാൻ കാർഡ് ഉടമെയ �ാ�മാ�ം. കാർഡ് ഉടമ 
നൽ�� െത�ായ വിവരം �ലം അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ�െട ഭാഗ� നി�� 
ഏെത�ി�ം ���ികേളാ വീ�കേളാ �ലം കാർഡ് ഉടമ�് ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് 
ന�മാ�കേയാ അെ��ിൽ ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് ലഭി��തിന് കാലതാമസം 
വരികേയാ െച�ാൽ കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ ഉ�രവാദിയായിരി�ി�.

e) താെഴ െകാ�� ഏത് രീതിയി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ിേല�� േപയ് െമ�കൾ 
ആകാ��താണ്:

 www.sbicard.com േല�് േലാഗിൻ െച�ക�ം െന�് ബാ�ിങ് അെ��ിൽ നി��െട 
എസ്ബിഐ എടിഎം കം െഡബി�് കാർഡ് �േഖന േപയ്െമ�് നട�ാൻ േപയ് െന�് 
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി��തി�െട.

 േ��് െമ�ിെ� പിറകിൽ നൽകിയിരി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് െചേ�ാ 
�ാഫ്േ�ാ അയ��ത് വഴി.  

 നി��െട നഗര�ി��േതാ േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട ഏെത�ി�ം നി�� 
�ാ�ി��േതാ ആയ എസ്ബിഐ കാർഡ് േ�ാ�് േബാക് സിൽ െചേ�ാ �ാഫ്േ�ാ 
ഇ��ത് വഴി.

 െച�്/�ാഫ്�് "എസ്ബിഐ കാർഡ്  ന�ർ xxxxxxxxxxxxxxxx" േല�് 
അട�ാനാ��തായിരി�ണം.

 എൻഎസിഎ�് (NACH): ചില തിരെ��� നഗര�ളിൽ നാഷണൽ ഓേ�ാമാ�ഡ് 
�ിയറിംഗ് ഹൗസ് (എൻഎസിഎ�്) വഴി േപയ് െമ�കൾ നട�ാ��താണ്.

f) ബിൽ �ടി�ിക�െട േപയ്െമ�കൾ നട��തിന് വിവിധ രീതികൾ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  വാ�ാനം െച��. അവ �തിമാസ േ��് െമ�ിെ� പിൻഭാഗ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  െവബ് ൈസ�ി�ം വിവരി�ി��്.

 കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് ൈക��� ഏത് �ൻ�ർ �ക�ം ഭാവിയിെല 
െചലവഴി��കളിേല�� �ൻ�ർ �കയായി കണ�ാ��താണ്. അത് ഏെത�ി�ം 
ചാർ�കൾ/ഫീ�കൾ�ായി വകയി���ത�.

g) ബി�ിംഗ് തർ��ൾ: ഇടപാ� തീയതി�െട 25 ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമ 
െപാ��േ��കൾ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി�ക�ം അത് ശരിയാണ് 

േടബിൾ  (A): �ഷക് ഉ�തി എസ്ബിഐ കാർഡ് 

•  ഇനി�റ�� ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം �ഷക് ഉ�തി എസ്ബിഐ കാർഡിന് 
ബാധകമ� എ�ത് ��ി�ക: �ൻ�ർ പണ�ിെ� ഫീസ് (ക�ാഷ് പരിധി 
നൽകിയി�ി�), േഫാെറക് സ് മാർ�്അപ് (അ�ാരാ� ഉപേയാഗം 
അ�വദനീയമ�), ക�ാഷ് േപയ് െമ�് ഫീസ്, ധനകാര� ചാർ�കൾ, േപയ് െമ�് 
ൈവകിയതി�� ചാർ�കൾ, േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസ്, കാർഡ് മാ�ി 
വാ�ൽ ഫീസ്, െച�് േപയ് െമ�് ഫീസ് , െച�് പി��് ഫീസ്, േ��് െമ�് 
വീെ���ൽ ഫീസ്, ഓവർ ലിമി�് ഫീസ്, റിവാർഡ് വീെ���് ഫീസ്. 
സർ�ാർ�കൾ, മ� ഡ��ികൾ (ബാധകമായ നി�തികേളാ� �െട) 
ബാധകമാ�ം.

•  ഈ കാർഡ് കാർഡ് ഉടമ�് ഒ� റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് സൗകര�ം വാ�ാനം       
െച��ി�. കാർഡ് ഉടമ സ് േ��് െമ�ിൽ �ി� െച� െമാ�ം അടയ് േ�� 
�ക�ം അടയ് േ����്. 

j)  ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം റിേവഴ് സ് െച��ത് ഉൾെ�െട��, SBI കാർഡ് ആരംഭി�� 
റിേവഴ് സ�കൾ, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�, അത് ഇേ�ാഴെ� 
ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�� െ�ഡി�ായി പരിഗണി�ം.

 �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� തീയതികള�ില്  �ാബല��ിലായ റീഫ�് 
െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് ഉളവാ�� ഏെതാ� 
െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് നടേ�� തീയതി�് 
��് െ�ഡി�് െച�കയാെണ�ിൽ, ആ �ക േപയ് െമന് റായി പരിഗണി�ം.

 നിലവിെല ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� ഇടപാ�ക�െട �ാബല��ി�� 
തീയതിയി�� റീഫ�് െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് 
ഉളവാ�� ഏെതാ� െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് 
നടേ�� തീയതി�് ��ാണ് െ�ഡി�് െചയ് തെത�ിൽ േപാ�ം ആ �ക േപയ് െമന്
 റായി പരിഗണി�ി�.

k) എസ്എംഎ & എൻപിഎ
•  �േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ'): 
 െറ�േല�റി ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിെ� ഭാഗമായി, ഒ� ഉപ-അസ�് വിഭാഗം 

��ി�് അ�ൗ�ിെല �ാരംഭ സ�ർ�ം തിരി�റിേയ� ആവശ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡിന് ഉ�്, താെഴ�� പ�ികയിൽ നൽകിയിരി��ത് �കാരം ��് 
ഉപവിഭാഗ�ൾെ�ാ�ം '�േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ') ആണ് ഈ 
ഉപ-അസ�് വിഭാഗം. െ�ഡി�് കാർ�കൾ "റിേവാൾവിംഗ് സൗകര��ൾ ഒഴിെക�� 
വായ്പകൾ" ആയി കണ�ാ��.
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െഡബി�് െച� പണം നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ SBI കാർഡ് തിരി�് 
നൽ��ിെ��ിൽ ബാധകമായ േക�കളിൽ, പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ സംബ�ി�് 
കാർഡ് െന�് വർ�കളിൽ നി�് ലഭി�� അ�രം �ിരീകരണ�ിന്
 െറ/വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ, േമൽ�റ� സർ�ലറിെല വ�വ�കൾ 
�കാരം ഉപേഭാ�ാവിന് ന�പരിഹാരം നൽ��തായിരി�ം.

4. *  തിരി�ടവിൽ വ��� വീ�
 തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയാൽ, കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഏ� �ടി�ിക�ം 

തീർ�ാ��തിന് േവ�ി തപാൽ, ഫാക് സ്, െടലേഫാൺ, ഇെമയിൽ, എസ്എംഎസ്, 
�ടാെത/അെ��ിൽ ഓർ�െ���ാ�ം �ടർനടപടികെള��ാ�ം �ടി�ിക 
പിരിെ���ാ�ം ��ാം ക�ിെയ നിേയാഗി�ക എ�ീ മാർ��ളി�െട കാർഡ് 
ഉടമ�് കാലാകാല�ളിൽ �ടി�ിക അട�വാൻ ഓർ�െ����കൾ 
അയ��താണ്. അ�െന നിേയാഗി�െ��� ഏെതാ� ��ാം ക�ി�ം കടംപിരിവ് 
സംബ�ി� എ�ാ െപ�മാ�����ം �ർ�മായി പാലി�ിരിേ��താണ്.

 ആർബിഐ യിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് രജിസ് േ�ഷൻ കര�മാ�ിയി���ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ� അംഗമായിരി�ക�ം െച�� ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� വീ� �ാ�സ് 
റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��്, കാർഡ് ഉടമ�് ഞ�ൾ േനാ�ീസ് നൽ��താണ്. ഒ� 
കാർഡ് ഉടമ തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയതായി റിേ�ാർ�് െച�െ��തിന് േശഷം തെ� 
�ടി�ികകൾ തീർ�കയാെണ�ിൽ, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നിയിൽ നി�ം �ടി�ിക�ാരൻ �ാ�സ് പിൻവലി��താണ് 
എ� കാര��ം ��ി�ക. ഇ�രം മാ��ൾ ഉപേഭാ�ാവിെ� െ�ഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ 
�തിഫലി�ാൻ 45-60 ദിവസ�ൾ എ�േ��ം.

 െ�ഡി�് കാർഡ് സൗകര��െള നിയ�ി�� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം 
സ�ിെമ�റി/ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം ബാധകമായിരി�ം. 

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, കാർഡ് ഉടമ�െട ഡാ� ഓേരാ മാസ�ം നിർ�ി� 
േഫാർമാ�ിൽ ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് സമർ�ി��. സമർ�ി�� 
ഡാ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി 30 ദിവസ�ി��ിൽ അവ�െട 
െസർവറിേല�് അപ് േലാഡ്  െച��താണ്.

 കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� െമാ�ം �ടി�ിക, �ാബല��ി���ം എ�ാൽ കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ ഇനി�ം ചാർജ് െച�ാ��മായ ചാർ�കൾ ഉൾെ�െട, �ാഥമിക 
കാർഡ് ഉടമ പാ�രാ�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�ാൽ െപെ��് അടയ്
 േ��താ���ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് �ർ�മായി അടയ് േ���മാണ്, 
അേതാെടാ�ം കാർഡ് അ�ൗ�് ഉടൻതെ� റ�ാ�െ����മാണ്. �ാഥമിക കാർഡ് 

ഉടമ�െട സ��ിൽ നി�ായിരി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ി�� �ടി�ിക തീർ�വാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ എ�ാ െചല�കൾ�ം, ലീഗൽ ഫീ�ം ഈ �ടി�ിക 
തിരി�പിടി�വാൻ വ� െചല�ക�ം അട�ം, ഉപേയാഗിേ��ത്. �ടി�ിക അടവ് 
തീർ�ാകാ�ിടേ�ാളം, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് നിലവി�� നിര�് െവ�് 
ധനകാര� ചാർജ് ഈടാ��ത് �ടരാൻ അവകാശ��ായിരി�ം.

5. കാർഡ് ഉടമ�ത അവസാനി�ി��ം റ�ാ��ം
a) എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് എ�തി അറിയി�ിേ�ാ, എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് 

ൈലനിൽ വിളിേ�ാ, ഒ�ം കാർഡ്(കൾ) േകാേണാ�േകാൺ �റി�് കാർഡ് ഉടമ�് ഏ� 
സമയ�ം കരാർ അവസാനി�ി�ാ��താണ്. ആഡ് ഓൺ കാർ�കൾ ഉൾെ�െട 
എ�ാ കാർ�ക�ം എ�� അേപ� െകാ��് അവസാനി�ി�ാ��താണ്. 
സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ ഒ� കാർഡ് ഉടമ�് െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ് ഉെ��ിൽ, അ�രം െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �ക�െട �ല� �ല�ം 
സ�യേമവ േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, �ടാെത മെ��ാ 
�ടി�ികകൾ�െമാ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്. കാർഡ് 
അ�ൗ�ിേല�� എ�ാ �ടി�ിക�ം അട�കഴി�ാൽ അവസാനി�ി�ൽ 
�ാബല��ിൽ വ�ം. വാർഷിക, േച��തി��, ���ൽ ഫീ�കൾ 
ആ�പാതികാടി�ാന�ിൽ തിരി�് നൽ��ത�.

 ഉദാഹരണം - സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാ�� െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ്: -1000

 സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ, -1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് ബാലൻസ് 
സ�യേമവ 250 �പ�െട േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, അതായത് 
1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �കൾ   X ഓേരാ റിവാർഡ് േപായിന് റി�ം 0.25 �പ 
(ഈ പരിവർ�ന �ല�ം വ�ത�� കാർഡ് വാരിയന് �കൾ�് വ�ത�ാസെ�ടാം). ഈ �ക 
കാർ ഡ് ഉടമാ  അ�ൗ�ിൽ നി�് ഈടാ�ം, �ടാെത മെ��ാ �ടി�ികകൾ �െമാ�ം 
കാർ ഡ്  ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്.

 കാർഡ് ഉടമ�് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�ാൻ ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ 
എ�താ��താണ് - closurerequest@sbicard.com

b)   ബിസിനസ് അെ��ിൽ �ര�ാ കാരണ�ൾ �ടാെത/അെ��ിൽ നിയമനിർവഹണ 
ഏജൻസി �ടാെത/അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം സർ�ാർ അേതാറി�ി�െട അഭ�ർ�ന 
�കാരം �ടാെത/അെ��ിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ി�ം അതിെ� 
ഉപേഭാ�ാവി�ം ബാധകമാ�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം കീഴിൽ 
അനിവാര�മാെണ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ന�ായമാ�ം വിശ�സി��െവ�ിൽ 
കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�ിെ� ഉപേയാഗം ഏ� സമയ�ം �ൻ��ി അറിയി�ാെത 

തെ� എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിയ�ി�കേയാ അവസാനി�ി�കേയാ 
താൽ�ാലികമായി നിർ�കേയാ െച�ാം.

 കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� േപയ് െമ�ിൽ വീ� വ��കേയാ നീ�ിയ െ�ഡി�് പരിധി 
കവി�കേയാ െച�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െ�ഡി�് കാർഡിെല സൗകര�ം 
താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ാനാ�ം. കരാർ അവസാനി�തി� േശഷേമാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ിരി�� സമയേ�ാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗി��ത്.  

c) ഇ�രം ഒ� സാഹചര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ (എെത�ി�ം തിരി�ട� വീ�േ�ാ നിയമം 
അ�ശാസി�� േനാ�ീസിേനാ വിേധയമായി) ഉടൻ തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അ�ൗ�ിെല െമാ�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് അടയ്
 േ����്. എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ�വെര അ�ൗ�ിൽ ചാർ� െച�ാ� �കക�ം 
ഉൾെ�െട ഈ കരാറിന് കീഴിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അടയ് േ�� എ�ാ 
�കക�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഇ�ര�ിൽ അടയ് േ�� എ�ാ �കക�ം കാർഡ് ഉടമ 
അട��� വെര കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�തായി പരിഗണി�ി�.

d) െ�ഡി�് കാർഡ് ഒ� വർഷ�ിേലെറയായി ഉപേയാഗി�ി�ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമെയ 
അറിയി� േശഷം കാർഡ് േ�ാസ് െച��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 30 
ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് മ�പടി ലഭി��ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ 
എ�ാ �ടി�ികക�ം അട�േ�ാൾ കാർഡ് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച��തായിരി�ം.

6.  കാർഡ് ന�ം/േമാഷണം/��പേയാഗം
a) �ാഥമിക െ�ഡി�് കാർേഡാ ഏെത�ി�ം അധിക െ�ഡി�് കാർേഡാ എവിെട 

െവെ��് അറിയാെത വരികേയാ, ന�െ��കേയാ, േമാ�ി�െ��കേയാ 
വി�തമാ�െ��കേയാ യഥാസമയം ലഭി�ാതിരി�കേയാ കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�മതിയി�ാെത െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��െവ�് സംശയി�കേയാ 
െച�ാൽ കാർഡ് ഉടമ എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലനിൽ എ��ം േവഗം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന ബ�െ�ടണം. ഒ� കാർഡ് ന�െ��തായി റിേ�ാർ�് 
െച� േശഷം കാർഡ് ഉടമ അത് കെ��ിയാൽ അത് ഒ� സാഹചര��ി�ം 
ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�. മാ�മ�, കാർഡ് ഉടമ ആ കാർഡ് േകാേണാട് േകാൺ 
പ�തിയായി �റി�ക�ം േവണം.  

· ഐവിആർ വഴിേയാ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ായ www.sbicard.com �േഖനേയാ 
എസ്എംഎസ് േസവന�ി�െടേയാ കാർഡ് ഉടമ�് തൽ�ണം കാർഡ് േ�ാ�് 
െച�ാനാ�ം.

· നി��െട ന�െ��/േമാ�ി�െ�� കാർഡ് എസ്എംഎസ് വഴി േ�ാ�് െച�ാൻ 
നി��െട രജി�ർ െച� െമാൈബൽ ന�റിൽ നി�് 5676791 േല�് BLOCK XXXX 

എ�് എസ്എംഎസ് െച�ക. (XXXX = നി��െട കാർഡ് ന�റിെ� അവസാന 4 
അ��ൾ). നി�ൾ അഭ�ർ�ന നട�ി 5 മി��ി��ിൽ നി�ൾ�് ഒ� 
�ിരീകരണ എസ്എംഎസ് ലഭി��ിെ��ിൽ കാർഡ് േ�ാ�െച�െ��തായി 
പരിഗണി��ത്. നി��െട കാർഡ് െപെ��് േ�ാ� െച��തി�ം ��പേയാഗം 
ഒഴിവാ��തി�ം െഹൽപ് ൈലനിൽ വിളി�ക.

 നഷ് ടെ��ത്/േമാഷണം/അനധി�ത ഇടപാ�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ്
 �് ഈ സമർ�ിത െഹൽ�് ൈലൻ ന�റിൽ ബ�െ�ടാം -18605003000.

 നഷ് ടെ�� കാർഡ് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ് �് ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ 
ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ് – lostcard@sbicard.com

b) കാർഡ് ന�ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��് കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ നട�ിയ ഏെത�ി�ം ഇടപാ�ക�െട കാര��ിൽ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് ബാധ�തേയാ ഉ�രവാദിത�േമാ ഉ�ായിരി��ത�, 
കാർഡ് ഉടമ ഇതിന് പരി�ർ�മാ�ം ബാധ��നായിരി�ം. കാർഡ് ന�േമാ 
േമാഷണേമാ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി��േതാ� �െട കാർഡ് ഉടമ 
െ�ഡി�് കാർഡ്(കൾ) േമാ�ി�െ��ാൽ അത് േപാലീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ക�ം എഫ്
 ഐആർ സമർ�ി�ക�ം േവണം. കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ഒ� അധിക 
കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ആെര�ി�ം കാർേഡാ പിേ�ാ കര�മാ�ി 
��പേയാഗം െച�ാൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. 

c) ഉപേഭാ� പരിര�- അനധി�ത ഇലേ�ാണിക് ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കളിൽ 
ഉപേഭാ�ാ��െട ബാധ�ത പരിമിതിെ���ൽ സംബ�ി� 2017 �ൈല 06-െല 
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��(ആർബിഐ) ഉ�രവ് �കാരം, അനധി�ത െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ�� ഉപേഭാ� പരിര� ഉറ�ാ��തിന് ഒ� നയം 
�പകൽപന െച�ി��്. "ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാര നയം" എ�തിന് കീഴിൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ ഇത് അപ് േഡ�്  െച�ി��്. 
ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� സമീപന�ിെല �താര�ത, ന�ായ��ത എ�ീ തത��െള 
അടി�ാനമാ�ി��താണ് ഈ നയം

d) കാർഡ് ഉടമ വ�നാപരമായി �വർ�ി�ി�െ��ിൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് 
ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. വിേവക�ർ�മായ �� നൽകാെതയാണ് കാർഡ് ഉടമ 
�വർ�ി��െത�ിൽ, സംഭവി� എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ�് 
ബാധ�ത��ാേയ�ം. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ വ��മാ�ിയി�� �ര�ാ 
മാനദ��ൾ പി�ടരാൻ കാർഡ് ഉടമ പരാജയെ��ാൽ ഇത് ബാധകമാേയ�ാം. 

e) കാർഡ് ഉടമേയാേടാ ഏെത�ി�ം അധിക കാർഡ് ഉടമേയാേടാ അേന�ഷി�ാെത തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, ഒ� കാർഡിെ�േയാ പി�ിെ�േയാ ന�ം, േമാഷണം, 

��പേയാഗം എ�ിവെയ �റി�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ �സ�െമ�് ക��� 
ഏെതാ� വിവര�ം േപാലീസിേനാ മ�് �സ� അധികാരികൾേ�ാ നൽകിേയ�ാം.  

f) നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെല െമാൈബൽ ന�ർ ഉൾെ�െട�� 
ബ�െ�ടാ�� വിവര�ളിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ സി��ിെല നി��െട 
�തിയ�ം ����മായ ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ളിൽ �ചി�ി�ിരി�ണം. 
നി��െട െമാൈബൽ ന�ർ അട��� നിലവിെല ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ 
ഞ��െട േരഖകളിൽ അപ് േഡ�് െച�ണെമ�് �പാർശ െച��.

g) ''എസ്ബിഐ കാർഡ്  ചില കാർ�കളിൽ േകാം�ിെമ�റി ന�െ��/േമാ�ി�െ�� 
കാർഡ് ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് 
ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�േഡാ അെ��ിൽ കാലാകാല�ളിൽ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  തീ�മാനി�� ഏെത�ി�ം ഇൻ�റൻസ് ക�നിേയാ ആകാം പറയെ�� 
ഇൻ�റൻസ് നൽ��ത്. ഇ�ാര��ി�� ഏത് െ�യിം തീർ�ാ�ലി�ം 
ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ഉ�രവാദിയായിരി�ം, 
െ�യിം തീർ�ാ�ൽ കാരണമായി ഉയർ� ഒ� തർ��ി�ം എസ്ബിഐ കാർഡ്
 ഉ�രവാദിേയ ആയിരി�ി�. ഇൻ�റൻസ് നിബ�നക�ം വ�വ�ക�മായി 
ബ�െ�� ��തൽ വിവര�ൾ�് െവൽകം കി�ിെല േ�ാഷർ പരിേശാധി�ാേനാ 
www.sbicard.com റഫർ െച�ാേനാ നിർേദശി��.''

(h) ചില െ�ഡി�് കാർ�കളിൽ എസ്ബിഐ കാർഡ് േകാം�ിെമന് ററി എയർ ആ�ിഡന് റ് 
/ വ��ിഗത അപകട ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ��ത ഇൻ�റൻസ് 
ഒ� ��ാം ക�ി ഇൻ�റൻസ് ക�നിയാണ് നൽ��ത്. ഇ�മായി ബ�െ�� ഏത് 
െ�യിം െസ�ിൽെമന് റി��� ഉ�രവാദി���ം ��ത ക�ി�ാണ്. െ�യിം 
െസ�ിൽെമന് റ് �ലം ഉ�ാ�� ഒ� തർ��ൾ�ം എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ഉ�രവാദിയായിരി�ി�. എസ്ബിഐ കാർഡിന്, ഇൻ�റൻസ് ഇഷ� െച�� 
ക�ിെയ �ൻ��ി അറിയി�് നൽകാെത മാ�ാ��താണ്.

 ഇേ�ാ�� ഇൻ�റൻസ് ക�നി: ഒറിെയൻ്റൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ്.
7. െവളിെ���ൽ
 ഇ��ൻ ധനകാര� വ�വ��െട �വർ�ന�മത�ം �ിരത�ം 

െമ�െ����തിനാ�� ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിെ��ം റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് 
ഇ���െട�ം (ആർബിഐ) ഒ� സംരംഭമാണ് െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി. 
ബാ�ക�ം ധനകാര� �ാപന��ം ത�ിൽ വിവര�ൾ ൈകമാ��തിന് 
ഫല�ദമായ ഒ� സംവിധാനം �ദാനം െച�ാ�ം അ�വഴി വിവിധ �ാപന�ളിൽ 
നി�് മിക� െ�ഡി�് വ�വ�കൾ േനടാൻ കാർഡ് ഉടമകെള �ാ�രാ�ാ��� 
റിസർവ് ബാ�ിെ� �മ��െട ഭാഗമായാണിത്.

 ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് (ആർബിഐയിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് 
രജിസ് േ�ഷൻ േനടിയി��ത്) കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��. 

 കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� േരഖക�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 45-60 ദിവസ�ൾ��ിൽ ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻേഫാർേമഷൻ ക�നി�് നൽ�ം.

 ഒ� തർ���ായാൽ കാർഡ് ഉടമെയ �ടി�ിക�ാരനായി റിേ�ാർ�് െച��തി� 
��് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടികളിൽ ഉചിതമായ േഭദഗതികൾ 
വ��ം. എ�ി��ാ�ം ഇ�രം െവളിെ���ൽ/വിവരം �സി�െ���ൽ 
ഇ�െന ഉയർ�വ� തർ��ൾ അേന�ഷി�ാ�ം തീർ�ാ�ാ�ം ലഭി�� 
സമയെ� ആ�യി�ിരി�െമ��ം ��ിേ��താണ്. 

 കാർഡ് അ�ൗ�ക�െട ശരിയായ �വർ�നം, �ിരീകരണം, മ� അഡ്മിനിസ്
 േ��ീവ് േസവന�ൾ എ�ിവ�ായി ധനകാര� �ാപനം, െതാഴി�ടമ, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�മായി കരാറിേലർെ��ിരി�� ��ാം ക�ികൾ 
എ�ിവർ�് േപയ് െമ�ിെല വീ� ഉൾെ�െട�� കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��.

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� അെ��ിൽ അതിെ� ��് ക�നികൾ, സബ്
 സിഡിയറികൾ, അഫിലിേയ�കൾ �ടാെത/അെ��ിൽ അേസാസിേയ�കൾ 
എ�ിവ�െട വിവിധ ഉൽ����ം േസവന��ം വിപണനം െച��തി�ം വാ�ാനം 
െച��തി�മായി എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ഏെത�ി�ം േപര�്, സബ്
 സിഡിയറി, അഫിലിേയ�്  അെ��ിൽ അേസാസിേയ�് എ�ിവ�മാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിേ��ാം.

 എസ്ബിഐ കാർഡിെ� ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്.

�ധാന െറ�േല�റി വിവര�ൾ  
- ഇ��യി�ം വിേദശ�ം ഉപേയാഗി��തിന് കാർഡ് സാ�വാണ്. എ�ി��ാ�ം, 

േന�ാളി�ം ��ാനി�ം വിേദശ കറൻസി ഇടപാ�കൾ നട��തിന് ഇത് 
സാ�ത��ത�.

- ഇ���് �റ�് ഇടപാട് നട��തി�� കാർഡിെ� ഉപേയാഗം ആർബിഐ�െട 
എക് സ് േച�് കൺേ�ാൾ െറ�േലഷൻ�ം േഫാറിൻ എക് സ് േച�് മാേനജ് െമ�് 
ആ�്, 1999-ഉം ഉൾെ�െട�� ബാധകമായ നിയമ�ൾ �്അ��തമായിരി�ണം. 
ഇ�ർെന�്േ�ഡിംഗ് േപാർ��കളി�െട�� വിേദശനാണ� വ�ാപാരം അ�വദനീയമ�.  
എെ��ി�ം ലംഘന�ൾ ഉ�ാ�കേയാ ഇവ പാലി��തിൽ പരാജയെ��കേയാ 

െച�ാൽ, ശി�ാനടപടികൾ�് നി�ൾ വിേധയരാകാം. നി��െട വിേദശ വിനിമയ 
അർഹതെയ സംബ�ി�് നി��െട അംഗീ�ത ഡീല�മായി (എഡി) ബ�െ��ക.

- െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് എെ��ി�ം െ�ഡി�് ബാലൻസ് 
ഉെ��ിൽ, ഈ െ�ഡി�് ബാലൻസ് നി�ൾ�് തിരി� തരാൻ എസ്ബിഐ കാർഡിന്
  അവകാശ��്.

- വിേദശ �ാപന�ളിൽ നിേ�പം നട�കേയാ വിേദശ �ാപന�ൾ 
�ാപി�കേയാ േപാ�� �ലധന അ�ൗ�് ഇടപാ�കൾ�ായി പണമട�ാൻ/േപയ്
 െമ�കൾ നട�ാൻ ദയവായി െ�ഡി�് കാർ�കൾ ഉപേയാഗി��ത്. കാരണം, 
റിസർവ് ബാ�ിെ� മാ�ർ നിർേദശം - വിേദശെ� സം�� 
സംരംഭ�ിെല/�ർ�മാ�ം ഉടമ�തയി�� സബ് സിഡിയറിെല താമസ�ാ�െട 
േനരി�� നിേ�പം എ�തി� കീഴിൽ ഇ�രം ധനനിേ�പ മാർഗം അ�വദനീയമ�.

- ആർബിഐ മാ�ർ സർ�ലർ-താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� 
പലവക പണമട��കൾ സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ അ�സരി�്, േലാ�റി 
ടി��കൾ, ബഹിഷ് �ത/നിേരാധിത മാസികകൾ, �ട�ിയ നിേരാധിത ഇന�ൾ 
വാ��തി�ം �താ��ളിൽ പെ���ൽ, േകാൾ-ബാ�് േസവന�ൾ�് 
പണമട�ൽ േപാെല��വ�ം െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��ത് 
നിേരാധി�ിരി��. കാരണം അ�രം ഇന�ൾ�ായി/�വർ�ന�ൾ�ായി 
വിേദശനാണ�ം പിൻവലി��ത് അ�വദനീയമ�. ��തൽ വിവര�ൾ�ായി 
താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� പലവക പണമട��കൾ 
സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ പരിേശാധി�ക.



 എസ്എംഎ�െട �ാസിഫിേ�ഷൻ സംബ�ി� ഉദാഹരണം:
 ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, �ടാെത ഈ തീയതി�് ��് 'അടേ�� �റ� �ക 
('എംഎഡി') ലഭി�ി�മിെ��ിൽ, അവസാന തീയതി�് േശഷം, അ�ൗ�ിെന എസ്എംഎ – 0 
ആയി പരാമർശി�ം.
പിഡിഡിയിൽ നി�് 30 ദിവസ�ിന�റം അതായത് 2021 ഏ�ിൽ 30-ന് അ�റം 
അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ-1 ആയി ടാഗ് 
െച�െ��ം.
സമാനമായി, പിഡിഡിയിൽ നി�് 60 ദിവസ�ിന�റം, അതായത് 2021 െമയ് 30-ന് 
അ�റം, അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ - 2 
ആയി ടാഗ് െച�െ��ം.

• നി�ിയ ആ�ി ('എൻപിഎ'):
 േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി���േപാെല അടേ�� മിനിമം �ക, േ��് െമ�ിൽ 

�ചി�ി�ിരി�� പിഡിഡിയിൽ നി�് െതാ�റ് (90) ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�മായി 
അട�ിെ��ിൽ, ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് നിഷ് �ിയ അസ�് ('എൻപിഎ') ആയി 
പരിഗണി�ം.
�ടാെത, ഒ� െസ�ിൽെമ�് അെ��ിൽ �നർ�പീകരണ �മീകരണം 
�േയാജനെ���ിയി�� ഏെതാ� അ�ൗ�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം. പലിശ 
�ടി�ിക�ം �ത�ം ��വനായി അടയ് ���വെര ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി 
തരംതിരി�ത് �ട�ം. െസ�ിൽെമ�ം �നർ�പീകരി� അ�ൗ�ക�ം ഒ� 
നവീകരണ�ിന് േയാഗ�മ�. അവസാനമായി, ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് 
എസ്ബിഐ കാർഡിെല എൻപിഎ എ�് ടാഗ് െച� ഒ� െ�ഡി�് കാർെഡ�ി�ം 
ഉെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെ� എ�ാ കാർ�ക�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം.

  ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി തരംതിരി��തി�� ഉദാഹരണം:
  ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി�� �കാര�� അടേ�� 
�റ� �ക പിഡിഡിയിൽ നി�് 90 ദിവസ�ി��ിൽ അതായത് 2021 �ൺ 
29-��ിൽ ഉപേഭാ�ാവ് �ർ�മാ�ം അട�ി�മിെ��ിൽ, വായ്പ നൽ��വർ 
െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി കണ�ാ�ം.

l)  േടൺ എറൗ�് ൈടം (TAT) ഏകീകരി��ം അംഗീ�ത േപയ് െമന് റ് സംവിധാന�ൾ 
�േഖന�� പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ�� ഉപേഭാ� ന�പരിഹാര�ം സംബ�ി� 
2019 െസ�ംബർ 20-െല RBI സർ�ലർ അ�സരി�്, പരാജയെ�� ഇടപാട് കാരണം 

എ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�ിെ��ിൽ േ��് െമ�ിെല 
��വൻ ഉ�ട��ം ശരിയാെണ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇത് അംഗീകരി�താെണ�ം 
കണ�ാ��താണ്. ഇ�രം വിവരം ലഭി�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
താൽ�ാലികമായി ചാർജ് പിൻവലി�ാം. �ടർ�� അേന�ഷണ�ൾ 
�ർ�ിയായതി� േശഷം ഇത് കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിെല ബാധ�തയാെണ�ിൽ 
�ടർ�� േ��് െമ�ിൽ ചാർജ് �നഃ�ാപി�െ��ം. 

h)  ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാരം: േമൽനടപടി�� എ�ാ പരാതിക�ം േനാഡൽ 
ഓഫീസർ, പിഒ ബാഗ് 28 - ജിപിഒ, ന� ഡൽഹി -110001 എ� വിലാസ�ിേലാ 
nodalofficer@sbicard.com എ� ഇെമയിൽ വിലാസ�ിേലാ അയ�ക

i)   ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ: എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 02 02
 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി 

േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക)  
 അെ��ിൽ: 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 എസ്ബിഐ െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡിന്: ഇ��യിൽ എവിെട നി�ം എസ്ബിഐ 

െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡ് െഹൽപ് ൈല�മായി ബ�െ��ക 
 എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 12 12 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ 

നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക) 
ബിഎസ്എൻഎൽ/എംടിഎൻഎൽ-ൽ നി�്: 1800 180 1295 /1860 500 1295

 കറസ് േപാ�ൻസ്: തപാൽ വഴി, ദി മാേനജർ -ക�മർ സർവീസസ്, എസ്ബിഐ 
കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, ഡിഎൽഎഫ് ഇൻഫിനി�ി ടേവർസ്, 
ടവർ സി, 12 ആം നില, േ�ാ�് 2, ബിൽഡിംഗ് 3, ഡിഎൽഎഫ് ൈസബർ സി�ി ���ാം 
- 122002 (ഹരിയാന) ഇ�� www.sbicard.com എ�തിേലേ�ാ പിഓ ബാഗ് 28- ജിപിഒ, 
ന� ഡൽഹി-110001 

 ഇമെയിൽ വഴി customercare@sbicard.com എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക
 െത�ായ വിൽ�ന�ം ശല�െ����മായി ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് ഉടമ�് 

ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താം – salesgrievance@sbicard.com
 കാർഡ് ഉടമ�് ഞ��െട െമാൈബൽ ആ�് / െവബ് ൈസ�് വഴി ഏ� 
 തർ��ം/അനധി�ത ഇടപാ�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴി�ം. അതെ��ിൽ, കാർഡ് 

ഉടമ�് തർ�ം/അനധി�ത ഇടപാട് സംബ�ി�് chargeback@sbicard.com എ� 
സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ്.

 െത�ായ വിൽ�ന�മാേയാ ശല�െ����മാേയാ ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ഈ സമർ�ിത െഹൽൈ��നിൽ ഞ�െള വിളി�ാം: 080-39356050

എസ് ബി ഐ കാർഡ് സ്  - ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം

1. *ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം
A. വാർഷിക ഫീ�ക�ം ���ൽ ഫീ�ക�ം
 എസ് ബി ഐ െ�ഡി�്  കാർഡിൽ (എസ് ബി ഐ കാർഡ്) വാർഷിക ഫീസ്, ���ൽ 

ഫീസ് എ�ിവ ബാധകമാണ്. വാർഷിക ഫീസ് 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം 
ബാധകമായ നി�തിക�ം ഉൾെ��� ഒ��വണെ� ചാർജാണ്. ���ൽ ഫീസ് 
എ�ാ വർഷ�ം ഈടാ��. 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം ബാധകമായ 
നി�തിക�മാണ് അതിൽ ഉൾെ��ിരി��ത്. ഈ ഫീ�കൾ ഓേരാ കാർഡ് ഉടമ�ം 
ഓേരാ വിധം കാർഡി�ം വ�ത��മായി�േ��ാം. ഇവ െ�ഡി�്  കാർഡിനായി 
അേപ�ി�� സമയ�് കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി��ത് അ�സരി�ായിരി�ം. 
ബാധകമായ� �കാര�� ഈ നിര�കൾ കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് 
േനരി�് ഈടാ�ം, ഈടാ�� മാസെ� കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ അത് ബി�ി�ക�ം 
െച�ം. �ാഥമിക കാർഡ് ഉടമ�് നൽകിയ അധിക കാർ�കൾ�് െവേ�െറ ഫീ�കൾ 
ഉ�ാകാം.

B. �ൻ�ർ പണ�ിെ� ഫീ�കൾ
 അടിയ�ര ഘ��ിൽ േദശീയ/അ�ാരാ� എടിഎ�കളിൽ നി�് പണം എ��ാൻ 

കാർഡ് ഉടമകൾ�് കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. അ�െന ഉ� പണം 
പിൻവലി��കൾ�് ഒ� ഇടപാട് ഫീസ് ഈടാ��താണ്. അത് അ�� േ��്
 െമ�ിൽ കാർഡ് ഉടമ�് ബി�െച�ക�ം െച�ം. േദശീയ എടിഎം ഇടപാ�കൾ�് 2.5% 
അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) അ�ാരാ� എടിഎം 
ഇടപാ�കൾ�് 2.5% അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) ഇടപാ� 
ഫീസ് ആയി ഈടാ��താണ്. ഇടപാ� ഫീസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�്
 സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ (��് അറിയെ��ി��ത് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്സ് ആൻഡ് േപയ്െമന് റ് സർവീസസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്) 
വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയമാണ്. �ൻ�റായി എ��� എ�ാ 
പണമിടപാ�കൾ�ം പണം പിൻവലി� തീയതി �തൽ അവ �ർ�മായി തിരി�ട�� 
തീയതി വേര�ം റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് ചാർ�ി� ത�ല�മായ ധനകാര� ചാർജ്
  (ചാർ�ക�െട െഷഡ�ൾ പരിേശാധി�ക) ഉ�ായിരി��താണ്.  

C. ക�ാഷ് േപയ് െമ�് ഫീ�കൾ
 കാർഡ് ഉടമകൾ�് തിരെ��� േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (എസ് ബി ഐ) 

ശാഖകളിൽ േപ-ഇൻ �ി�ിൽ അവ�െട  െ�ഡി�് കാർഡ് ന��ം �ക�ം 
േരഖെ���ി അത് �ാ�് കൗ�റിൽ നിേ�പി�െകാ�് അവ�െട എസ് ബിഐ 
െ�ഡി�് കാർഡ് �ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ഒ� തൽ�ണ േപയ് െമ�് അക്
 േനാളജ് െമ�് രസീത് കാർഡ് ഉടമ�് നൽ�ം. ഈ സൗകര�ം േസവന നിര�ായ ₹250 
+ ബാധകമായ നി�തികൾ�് ലഭ�മാണ്. െകവിബി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
ക�ർ ൈവശ� ബാ�ിെ� (െകവിബി) തിരെ��� ശാഖകളി�ം െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ക�ർ ൈവശ� ബാ�് (െകവിബി) ശാഖകളിൽ നട�� 
പണമിടപാ�കൾ�് നിര�കെളാ�ം ബാധകമ�.

D. ചാർ�കൾ
i. കാർഡ് ഉടമകൾ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നൽ�� നിർ�ി� 

േസവന�ൾ�ായി അെ��ിൽ തെ� കാർഡ് അ�ൗ�മായി ബ�െ��് കാർഡ് 
ഉടമ വ��� വീ�കൾ�ായി കാർഡ് ഉടമകൾ കാലാകാല�ളിൽ 
ബാധകമാേയ�ാ�� ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം നൽേക�താണ് 

ii കാർഡ് ഉടമകെള അറിയി�െകാ�്, കാലാകാല�ളിൽ ഏെത�ി�ം ചാർ�കേളാ 
ഫീ�കേളാ മാ��തിേനാ അെ��ിൽ ഉചിതെമ�് േതാ�� ഏെത�ി�ം �തിയ 

ചാർ�കേളാ ഫീ�കേളാ അവതരി�ി��തിേനാ ഉ�അവകാശം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിലനിർ��.

E. പലിശ രഹിത േ�സ് കാലാവധി
 വ�ാപാരി സമർ�ി�� െ�യി�കൾ�് വിേധയമായി പലിശരഹിത െ�ഡി�് 

കാലയളവ് 20 �തൽ 50 ദിവസം വെരയാകാം. എ�ി��ാ�ം, കഴി� മാസെ� 
ബാലൻസ് �ർ�മായി �ിയർ െച�ി�ിെ��ിൽ, അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ ഏെത�ി�ം 
എടിഎ�ിൽ നി�് പണം എ��ി�െ��ിൽ ഇത് ബാധകമ�.

F.  ധനകാര� ചാർ�കൾ 
 കാർഡ് ഉടമ തെ� ബാലൻസ് �ർ�മായി അടേ��തിെ��് തീ�മാനി�ാൽ, 

ഇടപാ� തീയതി �തൽ വീ�ാ� ഇഎംഐ തവണക�ൾെ�െട എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, 
കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ പണ�ി�ം അവ തിരി�ട��� വെര മാസാ� 
പലിശ നിര�ിൽ ധനകാര� ചാർ�കൾ അടേ��ിവ�ം. 

  േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടയ് േ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ് െമ�ം േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ് െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

  ധനകാര� ചാർ�ക�െട നിലവിെല നിര�് ഇടപാ� തീയതി �തൽ �തിമാസം 3.50% 
[�തിവർഷം 42%] വെരയാണ്, ഇത് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് 
ലിമി�ഡ് (എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ) െ� വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ി� 
വിേധയ�മാണ്. ധനകാര� ചാർ�കൾ, അടയ് േ��താെണ�ിൽ, ബാധകമായ 
നി�തികൾ�് വിേധയമാണ്, കാർഡിെല �ടി�ിക �ർ�മായി അട���വെര 
കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് അത് െഡബി�് െച�െ��ം. കാർഡ് ഉടമ 
ബാലൻസ് േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ാതിരി�ാൻ 
തീ�മാനി�ാൽ എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, �െട കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ 
പണ�ി�ം അടയ് േ�� ധനകാര� ചാർ�ിെ� �റ� �ക ബാധകമായ 
നി�തികൾ �ടാെത 25 �പയായിരി�ം.

a.  �ൻ�ർ പണ�ിേ��� ധനകാര� ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തൽ പണമട�ൽ 
�ർ�മായി െച���വെര ബാധകമാണ്.

 ഉദാഹരണം 1 - കാർഡ് േ��് െമ�്  തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 15-ന് 
 2019 �ൺ 16 �ം 2019 �ൈല 15 �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാട്
1.  5000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ - 2019 �ൺ 20 ന്
2.  7000 �പ�െട പണം പിൻവലി�ൽ - 2019 �ൈല 10 ന്
 2019 �ൺ 15 െല േ��് െമ�ിൽ നി�് ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� ക��ക, 

എ�ിൽ ഇടപാ�ക�െട 12,000 �പ�ം 7,000 �പ ക�ാഷ് പിൻവലി�ലിന് ബാധകമായ 
നിര�ി�� 5 ദിവസെ� ധനകാര� ചാർ�ക�ം കാണി�� �ൈല 15 െല േ��്
 െമ�് കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ആഗ�് 5 അഥവാ േ��് െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക അടയ് േ����്. നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക�� ഏെതാ� േപയ് െമന് �ം, ആദ�ം നി��െട �ടി�ിക�� മിനിമം �ക 
{െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീ�ം ചാർ�ക�ം + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}, പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) എ� �മ�ിലായിരി�ം �ിയർ െച�ക എ�ത് ദയവായി ��ി�ക.  
പലിശ രഹിത �ടി�ിക ചി�റ ബാലൻസിന് െറ േകസിൽ ഒഴിെക, ഇതിൽ ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തലാണ് ഈടാ�ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ��െ� 
േ��് െമ�് തീയതി�തൽ ഈടാ�ം.

 േ��് െമ�് �ടി�ികയിൽ ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��് െമ�ിൽ 
നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം വരാതിരി�ക�ം േ��് െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് 
�ടി�ിക േപയ് െമന് റിന് െറ അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം 
െച�ാൽ, ഇ�രം ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്  2019 
 ജ�വരി 3 �ം 2019 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
1.  2019 ജ�വരി 5 ന് 10,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2.  2019 ജ�വരി 15 ന് 30,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ��കൾ
 2019 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 40,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. േ��്െമ�് �ടി�ികയിൽ 
ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��്െമ�ിൽ നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം 
വരാതിരി�ക�ം േ��്െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് �ടി�ിക േപയ്െമന് റിന് െറ 
അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം െച�ാൽ, ഇ�രം 
ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 എ�ാ മാസ�ം മിനിമം േപയ് െമ�് മാ�ം നട�ിയാൽ തിരി�ട� വർഷ�േളാളം 
നീ�നിൽ�ം, തത്ഫലമായി നി��െട �ടി�ിക ബാലൻസിന്  പലിശ 
അട�െകാ�ിരി�ക�ം െചേ��ിവ�ം.  ഉദാഹരണ�ിന്, 5,000 �പ�െട 
ഇടപാടിന് മിനിമം മാസാ� �ടി�ിക �ക (ഓേരാ മാസ�ം 200 �പ മിനിമം 
�കയായി�്) അട�ാൽ, െമാ�ം �ടി�ിക ��വനായി അട�തീരാൻ 44 മാസം വെര 
എ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 2-ന്
 2019 മാർ�് 3 �ം 2019 ഏ�ിൽ 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  2019 മാർ�് 5 ന് 500 �പ�െട വാർഷിക ഫീസ്
(2)  2019 മാർ�് 5 ന് 90 �പ�െട ബാധകമായ നി�തികൾ
(3)  2019 മാർ�് 15 ന് 6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2019 മാർ�് 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��് 

ക��ക, 6,590 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ഏ�ിൽ 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ഏ�ിൽ 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ മിനിമം അടയ് േ�� �ക 415 �പ, (െമാ�ം �ടി�ിക�െട 5%) + 
ബാധകമായ നി�തിക�ം 2019 ഏ�ിൽ 22 ന് അട��െവ�് ക��ക, െതാ��� 
ദശാംശ�ിേല�് കണ�ാ�ം, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. 

 ഫല�ദമായ നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആയി കണ�ാ�ക, ധനകാര� ചാർജ് 
കണ���ൽ ഇനി�റ�� രീതിയിൽ ആയിരി�ം:

 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 �പ
 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 90 �പ�െട ബാധകമായ 

നി�തിയിൽ: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 �പ
 38 ദിവസേ��� (മാർ�് 15 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 6000 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:  
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 �പ
 11 ദിവസേ��� (ഏ�ിൽ 22 �തൽ െമയ് 2 വെര) 6,175 �പ�െട ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 �പ
 ചാർ� െച� െമാ�ം പലിശ: 373.10 �പ
 2019 ഏ�ിൽ 3 �തൽ 2019 െമയ് 2 വെര കാർഡ് ഉടമ ഒ� ഇടപാ�ം നട��ിെ��് 

ക��ക, �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം 
ചാർ�ക�ം, ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം െമയ് 2 തീയതിയിെല േ��്
 െമ�ിൽ െമാ�ം �ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം. 

 േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടേ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടേ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ്െമന് �ം േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ്െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

 ഉദാഹരണം 4: കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2018 ഡിസംബർ 3-�ം 2019 ജ�വരി 2-�ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  2018 ഡിസംബർ 15 ന് 500 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2)  2018 ഡിസംബർ 20 ന് 600 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2018 ഡിസംബർ 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇ� എ� 

ക��ക, 1100 �പയെട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ജ�വരി 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം, െമാ�ം അടയ് േ�� �ക 1100 �പ. കാർഡ് ഉടമ 2019 ജ�വരി 22 
അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക 
�തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. 

 2019 ജ�വരി 22 ന് കാർഡ് ഉടമ 500 �പ�െട ഭാഗിക േപയ് െമ�് മാ�േമ 
നട��� എ� ക��ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. ഫല�ദമായ 
നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആെണ�് കണ�ാ�ി ധനകാര� ചാർജ് കണ���ൽ 
ഇ�റ�� �കാരമായിരി�ം 

 38 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 15 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 �പ
 33 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 20 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 �പ
 12 ദിവസേ��� (ജ�വരി 22 �തൽ െഫ�വരി 2 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ=52.93 �പ
 2019 െഫ�വരി 3-�ം 2019 മാർ�് 2- �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  652.93 �പ�െട ആരംഭ ബാലൻസ്-2019 െഫ�വരി 3-ന്
2)  1000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ-2019 െഫ�വരി 5-ന്
3)  3000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ- 2019 െഫ�വരി 15-ന് 
 2019 െഫ�വരി 2 െല േ��്െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് 652.93 �പ 

ആെണ�് ക��ക, കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ 
നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ ��വൻ േപയ് െമ�ം െഫ�വരി 15 ഓെട, അഥവാ േപയ് െമ�് െചേ�� 
അവസാന തീയതി��ിൽ െചയ് െത� ക��ക. 3.50% ഫല�ദമായ നിര�ായി 
കണ�ാ�ി, ധനകാര� ചാർജ് കണ����കൾ ഇനി�റ�� �കാരമായിരി�ം:

 12 ദിവസേ��് (െഫ�വരി 3 �തൽ െഫ�വരി 15 വെര) 652.93 ബാലസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ= 9.02 �പ
 �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം, 

ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം മാർ�് 2 തീയതിയിെല േ��്െമ�ിൽ െമാ�ം 
�ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം.

G. ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർ�കൾ
• േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക �ക�് ചാർ�ി�
• 500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 400 �പ
• 1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 750 �പ
• 10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 950 �പ
• 25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 1,100 �പ
• 50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ
 �ടർ�യായി ര�് ൈസ�ി�കളിൽ, അവസാന തീയതി��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക 

�ക (എംഎഡി) അട�ാതി��ാൽ ഒ� ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി  100 
�പ അധികം ഈടാ�ം.

 എംഎഡി �ിയറാ��ത് വെര ഓേരാ േപയ് െമന് റ് ൈസ�ിളി�ം ഈ ചാർജ് 
ഈടാ��ത് �ട�ം.

 ഉദാഹരണം 1- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി- എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2016 ജ�വരി 3 �ം 2016 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  5,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ- 2016 ജ�വരി 5 ന്
(2)  5,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ - 2016 ജ�വരി 15 ന്
 2016 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 10,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 
കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 
 2016 െഫ�വരി 22 നകം കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� മിനിമം �കേയാ അതിൽ 

��തേലാ േപയ് െമ�് െച��ിെ��ിൽ, 750 �പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 
10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� േപയ് െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് േ��്െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2 ന്. 2016 െഫ�വരി 3 
�ം 2016 മാർ�് 2 �ം നട� ഇടപാട്

1.  2000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൾ - 2016 െഫ�വരി 8 ന്
2.  2500 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ 2016 െഫ�വരി 19 ന് 
 2016 െഫ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 4500 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� മാർ�് 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 മാർ�് 22 അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 2016 മാർ�് 22 നകം കാർഡ് ഉടമ ഒ� േപയ്െമന് �ം നട�ിയി�ിെ��ിൽ, 750 
�പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� 
േപയ്െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് െസപ് �ംബർ 3-�ം ഒക് േടാബർ 2-�ം ഇടയിൽ
(1)  9400 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - െസപ്�ംബർ 5-ന്
 െസപ് �ംബർ 2-െല േ��് െമന് റിൽ നി�് �ൻകാല ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��ിൽ, 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� ഒക് േടാബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 9400 �പ െമാ�ം 
�ടി�ികയായി കാണി�ം. കാർഡ് ഉടമ ഈ �ടി�ിക�ായി ഒേ�ാബർ 22-ഓെട, 
അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം 
അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. 
കാർഡ് ഉടമ 9400 �പ�െട �ടി�ിക ഒക് േടാബർ 22-േനാ അതിന് �േ�ാ ��വനാ�ം 
അട��.

 ഇടപാട് നട�ത് ഒക് േടാബർ 3-�ം നവംബർ 2-�ം ഇടയിൽ 
(1)  5000 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 5-ന്
(2)  5000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� നവംബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 10,000 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് ��െ� ൈസ�ിളിൽ നട�ിയ 
ഇടപാടിന് വ�ാപാരിയിൽ നി�� 9400 �പ�െട ഒ� റീഫ�് നവംബർ 10-ന് 
ലഭി��. ഈ റീഫ�് �ക െമാ�ം �ടി�ിക �കയിൽ വകയി��ം. കാർഡ് ഉടമ 
�ടി�ിക�ായി നവംബർ 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. റീഫ�ിൽ നി�് ലഭി�� െ�ഡി�് �ക മിനിമം 
�ടി�ിക �കേയ�ാൾ ��തലായതിനാൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് താമസി�� േപയ്

 െമന് റ് ചാർജ് ഈടാ�ി�.
 ഉദാഹരണം 4- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് ജ�വരി 3-�ം െഫ�വരി 2-�ം ഇട�് 
(1)    4500 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ജ�വരി 5-ന്
(2)   6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ജ�വരി 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� െഫ�വരി 2-െല േ��് െമന് റ് 10,500 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ ൈസ�ിളിൽ ഈടാ�ിയ േപയ് െമന് റ് 
ഡിേസാണർ ഫീസിന് െഫ�വരി 10-ന് 500 �പ�െട ഒ� റീഫ�് ലഭി��. കാർഡ് 
ഉടമ �ടി�ിക�ായി െഫ�വരി 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. എസ് ബി ഐ കാർഡ് �ട�ിെവ� റിേവഴ് സലിൽ 
നി�് ഉളവാ�� െ�ഡി�് �ക, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�. കാർഡ് 
ഉടമ െഫ�വരി 22-േനാ അതി� �േ�ാ മിനിമം �ടി�ിക �കേയാ അതിലധികേമാ 
അട�ിെ��ിൽ, താമസി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി 950 �പ ഈടാ�ം. (10,000 
�പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര 950 �പ). 

H. ഓവർ ലിമി�് ഫീ�കൾ
 ഒ� േസവനസ��താ �ചനയായി, ഇേ�ണൽ േപാളിസി, ഇടപാ�മായി ബ�െ�� 

േയാഗ�ത, ഉപേഭാ� െ�ാൈഫൽ, ഉപേഭാ� സ�തം എ�ിവ�് വിേധയമായി, 
ഓവർലിമി�് ഇടപാ�കൾ�്  എസ്ബിഐ കാർഡ് അംഗീകാരം നൽകിേയ�ാം. 
�ടി�ിക�� �ക െ�ഡി�് പരിധി കവി��െവ�ിൽ, െ�ഡി�് പരിധി കവി�� 
ആദ� ഇടപാട് �ക�െട 2.5% അെ��ിൽ 600 �പ, ഇവയിൽ ഏതാേണാ ഉയർ�ത്, 
അത് ഈടാ��താണ്. എസ്ബിഐ കാർഡ് �മ�� ഏെത�ി�ം ഫീ�കേളാ 
നിര�കേളാ പലിശേയാ കാരണം െ�ഡി�് പരിധി കവി�� സാഹചര��ി�ം ഈ 
ഫീസ് ബാധകമായിരി�ം. ഓേരാ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�ം ഒ� തവണ മാ�േമ 
ഓവർലിമി�് ഫീസ് ഈടാ�. സ��ം െ�ഡി�് കാർഡിൽ ഓവർലിമി�് സൗകര�ം 
ഏർെ���ാൻ  കാർഡ് ഉടമ നൽ�� സ�തം, അേത അ�ൗ�ിന് കീഴി�� 
കാർഡ് ഉടമ�െട ൈകവശ�� എ�ാ െ�ഡി�് കാർ�കളി�ം �സ് �ത സൗകര�ം 
സ�യേമവ  ഏർെ���ം.

I. േപയ് െമ�് നിരസന ഫീ�കൾ
 ഒ� േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസിെ� കാര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് േപയ് െമ�് 

�ക�െട 2% േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസായി ഈടാ�ം, എ�ാൽ മിനിമം ചാർജ് 500 
�പയാണ് 

8. *ചാർ�ക�െട െഷഡ�ൾ

ഫീ�കൾ  
    വാർഷിക ഫീസ് (ഒ� തവണ) �. 0 - �. 9,999
    ���ൽ ഫീസ് (വർഷം േതാ�ം) �. 0 - �. 9,999
    ആഡ് ഓൺ ഫീസ് (വർഷം േതാ�ം) ഇ�

ദീർഘി�ി� െ�ഡി�് 

പലിശ രഹിത െ�ഡി�് കാലയളവ്       20-50 ദിവസം (ചി�റ വാ��കൾ�് മാ�ം ബാധകം. ��െ�   
            മാസെ� �ടി�ിക �ർ�മായി അട�ിരി�ക�ം േവണം)

ഫിനാൻസ് ചാർ�കൾ  അൺെസക�ർഡ് കാർ�കൾ�് �തിമാസം 3.50% 
     (�തിവർഷം 42%); െസക�ർഡ് കാർ�കൾ�് �തിമാസം 
     2.75% (�തിവർഷം 33%); 2021 നവംബർ 01 �തൽ, ശൗര� & 

ഡിഫൻസ് കാർ�കൾ �തിമാസം 2.5% (�തിവർഷം 30%) 
എ�തിൽ നി�് �തിമാസം 2.75% (�തിവർഷം 33%) 

     എ�തിേല�് ���ി 

�റ� ഫിനാൻസ് ചാർ�കൾ  25 �പ

    
മിനിമം അടയ് േ�� �ക   {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 

ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ 
െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + 
ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}

�ൻ�ർ പണം  

�ൻ�ർ പണ�ിെ� പരിധി   െ�ഡി�് പരിധി�െട 80% വെര (േഗാൾഡ്, ൈട�ാനിയം 
കാർ�കൾ�് പരമാവധി �തിദിനം 12k, �ാ�ിനം കാർ�കൾ, 
സിേ��ർ/േവൾഡ് കാർ�കൾ�് �തിദിനം 15k)

സൗജന� െ�ഡി�് കാലയളവ്   ഇ�

ഫിനാൻസ് ചാർ�കൾ  അൺെസക�ർഡ് കാർ�കൾ�് �തിമാസം 3.50% (�തിവർഷം 
42%); െസക�ർഡ് കാർ�കൾ�് �തിമാസം 2.75% 

     (�തിവർഷം 33%); 2021 നവംബർ 01 �തൽ, ശൗര� & 
     ഡിഫൻസ് കാർ�കൾ �തിമാസം 2.5% (�തിവർഷം 30%) 

എ�തിൽ നി�് �തിമാസം 2.75% (�തിവർഷം 33%) 
     എ�തിേല�് ���ി
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J. മ�് ചാർ�കൾ:
• കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ ഫീസ്: 100/- �പ - 250/- �പ (Aurum കാർഡിന് 1,500/- �പ) 
• െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്: 100 �പ 
• വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ്: 3.5% (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ 

കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് മാ�ം) 
 വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഇ��ൻ �പയിേല�് മാ��തി� ഉപേയാഗി�� വിനിമയ 

നിര�് തീ�മാനി��ത് വിസ/മാ�ർകാർഡാണ്, സാഹചര�മ�സരി�്, എസ്ബിഐ 
കാർ�മായി ഇടപാട് തീർ�ാ�ിയ തീയതിയിൽ-അത് ഇടപാട് നട�ിയ അേത തീയതി 
ആയിരി�ണെമ�ി�- അവർ നിയ�ി�� വിനിമയ നിര�ിെന 
അടി�ാനമാ�ിയായിരി�ം ഇത്. വിസ/മാ�ർകാർഡ് പ�ി�, ഇ��ൻ �പയാ�ി 
മാ�ിയ �കയിൽ വിേദശ കറൻസി ഇടപാ� ഫീസ് ബാധകമാ�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, 
ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

• ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി പരിവർ�ന മാർ�്അപ് ഫീസ്: 3.50% (എലീ�്¬ & 
ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
മാ�ം) (1,000 �പയിൽ ��തേലാ അതിന് �ല�േമാ ആയ ഇടപാ�കൾ�് മാ�ം) 
അ�ാരാ� �ല�് ഇ��ൻ കറൻസിയിൽ നട�ിയ, അെ��ിൽ ഇ��യിൽ 
�ിതിെച�� എ�ാൽ വിേദശ�് രജി�ർ െച� വ�ാപാരികളിൽ നട�ിയ എ�ാ 
ഇടപാ�ക�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് 
കറൻസി കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

•  റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് 99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

• എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�ക�െട�ം േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് : 199 �പ

K.  ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ:
 ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ ഓഫർ ഉപേഭാ�ാവിെന മ�് ബാ�് െ�ഡി�് കാർ�ക�െട 

�ടി�ിക എസ്ബിഐ െ�ഡി�് കാർഡിേല�് �ാൻസ്ഫർ െച�ാ�ം ഒ�മിേ�ാ 
ഇഎംഐകളാേയാ തിരി�ട�ാ�ം അ�വദി��

ഓവർ ലിമി�്         ഓവർ ലിമി�് �ക�െട 2.5% (മിനിമം �. 600 � വിേധയം)

കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ   �. 100 – �. 250 (Aurum കാർഡിന് 1500 �പ)
അടിയ�ിരമായി കാർഡ് മാ�ൽ    യഥാർ� െചലവ് (�റ�ത് വിസ�് $175, 
(വിേദശ��േ�ാൾ)  മാ�ർകാർഡിന് $148 എ�തിന് വിേധയം)  

വിേദശ കറൻസി ഇടപാട്                    പരിവർ�ന മാർ�് അ�്: 3.5% എ�ാ കാർ�കൾ�ം 

           (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ്    
                  ഉടമകൾ�് മാ�ം).  2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് 

           റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് 

           ബാധകമായിരി�ി�.

ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി   മാർ�് അ�്: 3.5% എ�ാ കാർ�കൾ�ം (എലീ�്¬ & 
പരിവർ�ന ഇടപാട്   ഓറം ഒഴിെക), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ്  
      ഉടമകൾ�് മാ�ം). 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് 
     റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി 
     കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.  
റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ്:   99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
     വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ്   199 �പ
ഇടപാ�ക�െട�ം 
േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ്

�ിേയാരി�ി പാസ്  േലാ�്        �േയാറി�ി പാസ് േ�ാ�ാമി�െട��, ഇ����ിെല എ�ാ 

ചാർ�കൾ     എയർേപാർ�് േലാ�് സ�ർശന�ൾ�ം ഓേരാ സ�ർശന�ി�ം 

27 േഡാളർ വെര�� ഉപേയാഗ ഫീ�ം ബാധകമായ നി�തിക�ം  

ഈടാ�ം.

     �േയാറി�ി പാസ് േ�ാ�ാമി�െട��, ഇ���് �റ�� എ�ാ 

എയർേപാർ�് േലാ�് സ�ർശന�ൾ�ം, േകാം�ിെമന് ററി 

സ�ർശന�ൾ തീർ� േശഷം, ഓേരാ സ�ർശന�ി�ം 27 

േഡാളർ വെര�� ഉപേയാഗ ഫീ�ം ബാധകമായ നി�തിക�ം  

ഈടാ�ം. 

     ക�ാഷ് പിൻവലി�� തീയതി �തൽ �കളിൽ �ചി�ി� 
     ചാ ർ�കൾ ബാധകമാ�ം. 

�റ� ഫിനാൻസ് ചാർ�കൾ  25 �പ

    
�ൻ�ർ പണം ഫീ�കൾ 

എസ്ബിഐ എടിഎ�കൾ/    ഇടപാട് �ക�െട 2.5% (മിനിമം �. 500 � വിേധയം) 

മ� േദശീയ എടിഎ�കൾ    

അ�ാരാ� എടിഎ�കൾ   ഇടപാട് �ക�െട 2.5% (മിനിമം �. 500 � വിേധയം)

മ�് ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം

ക�ാഷ് േപയ്െമന് റ് ഫീസ്  250 �പ

േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസ്  േപയ്െമന് റ് �ക�െട 2% (മിനിമം �. 500 � വിേധയം)

െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്       100 �പ

ൈവകി�� േപയ് െമന് റ്   േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക 

ചാർ�കൾ      �ക�് ചാർ�ി�

     500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക 
�ക�് 400 �പ

     1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക 
�ക�് 750 �പ

     10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക 
�ക�് 950 �പ

     25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക 
�ക�് 1,100 �പ

     50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ

ൈവകിയ േപയ്െമന് റി��   100 �പ
അധിക ചാർജ്

2. *പരിധികൾ
 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ആ�രിക െ�ഡി�് മാനദ�ം 

അടി�ാനമാ�ിയാണ്  കാർഡ് ഉടമക�െട െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം 
നി�യി�ി��ത്  (ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം �ാഥമിക അ�ൗ�് ഉടമക�െട 
അേത പരിധി ആയിരി�ം). കാർഡ് െഡലിവറി സമയ�് ഈ പരിധികൾ കാർഡ് 
ഉടമെയ അറിയി��താണ്. െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം ഓേരാ േ��് െമ�ി�ം 
കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി�ം. സ് േ��് െമ�് �റെ��വി�ി� സമയ�് ലഭ�മായ െ�ഡി�് 
പരിധി (അതായത് ഉപേയാഗി�ാൻ ലഭ�മായ െ�ഡി�് പരിധി) േ��് െമ�ിെ� ഭാഗമായി 
നൽ��താണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച���ം ആ�രിക മാനദ��ൾ 
അടി�ാനമാ�ി കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�കേയാ �റ�കേയാ 
െച���മാണ്. െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ണെമ�് ആവശ��� െ�ഡി�് ഉടമകൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിേനാട് എ�തി ആവശ�െ��ക�ം വ�മാനം ��ാവി�� 
സാ��ിക േരഖകൾ നൽേക��മാണ്. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ തെ� 
�ർ�മായ വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�ം നൽകിയ �തിയ േരഖകൾ 
അടി�ാനമാ�ി�ം കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ിേയ�ാം.

സർ�ാർജ്

േ�സ് പിരീഡ്    �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിൽ(�കളിൽ) േപയ് െമ�കൾ ഓവർഡ� 
ആയി�ി�ാ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�കൾ�് േപയ് െമ�് 
അവസാന തീയതി �തൽ 3 ദിവസെ� േ�സ് പിരീഡ് 
അ�വദി�ി��്. നി�ിത ബാ�് അ�ൗ�ിൽ നി�ം �ക െ�ഡി�് 
കാർഡിേല�് േനരി�് െ�ഡി�് െചേ�� തീയതിയാണ് െ�ഡി�് 
കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ േരഖെ���ിയിരി�� അവസാന േപയ്
 െമ�്  തീയതി എ�ി�ം േപയ് െമ�കൾ േ�ാസസ് െച�ാൻ േവ� 
സമയ�ിനായി 3 േ�സ് ദിന�ൾ അ�വദി�ി��്. 

െറയിൽേവ ടി��കൾ   30 �പ + ഇടപാട് �ക�െട 2.5% 
- െറയിൽേവ കൗ��കൾ  
- െറയിൽേവ ടി��കൾ    ഇടപാട് �ക�െട 1% + ബാധകമായ എ�ാ നി�തിക�ം 
- www.irctc.co.in 
   
െപേ�ാ�ം െപേ�ാൾ പ�കളിൽ     വ�ാപാരി�് െടർമിനൽ നൽ��, ഏെ���� ബാ�ാണ് ഇ�ന 
വിൽ�� എ�ാ ഉത്പ���ം  സർചാർജ് ഈടാ��ത്. ഏെ���� ബാ�് ഇടപാട് �ക�െട 
/േസവന��ം    േമൽ സർചാർ�ം ജിഎസ്ടി�ം ഈടാ��തിനാൽ ചാർജ് �ി�ിെല 

ഇടപാട് �ക െ�ഡി�് കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ നി�് 
വ�ത��മായിരി�ം. തിരെ��� കാർ�കളിെല േയാഗ�മായ 
ഇടപാട് �ക�് 1% ഇ�ന സർചാർജ് ഒഴിവാ�ൽ (GST 
ഒഴിവാ�ൽ) നൽ�ം. ഇ�ന സർചാർജ് ഒഴിവാ�ലിന് െറ 
നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം വ�ത�ാസെ�ടാം. 
വിശദാംശ�ൾ�ായി നി��െട െ�ഡി�് കാർഡിന് െറ 
നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം കാ�ക.

   

ക�ംസ് ഡ��ി അട�ൽ   ഇടപാട് �ക�െട 2.25% (മിനിമം �. 75 � വിേധയം) 

3. *ബി�ിം�ം േ��് െമ�ം
a) ഈ കാലയളവിൽ കാർഡ് സജീവമാെണ�ിൽ, അവസാന േ��് െമ�ി� േശഷം 

കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച� േപയ് െമ�ക�ം കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച� ഇടപാ�ക�ം കാണി�� ഒ� �തിമാസ േ��്
 െമ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമ�് അയ�ം. 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ�കിൽ േരഖകളി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് 
കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഇടപാ�ക�െട ഒ� േ��് െമ�് അയ�കേയാ �ൻ��ി 
നി�യി� തീയതിയിൽ േരഖയി�� ഇെമയിൽ ഐഡിയിേല�് ഇെമയിൽ വഴി സ് േ��്
 െമ�് അയ�കേയാ െച�ം.  

b) െ�ഡി�് കാർഡ് സ് കാർഡ് ഉടമ�് ഒ� റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് സൗകര�ം നൽ��. 
സ് േ��് െമ�ിൽ �ി� െച� അടയ് േ�� മിനിമം �ക മാ�ം അട�ാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
തിരെ���ാം. േ��് െമ�ിൽ തെ� �ി� െച�ി�� അടയ് േ�� തീയതി�കം 
ഇ�രം േപയ് െമ�് നടേ���മാണ്. ബാലൻ�ടി�ിക �ടർ�� 

 േ��്െമന് �കളിേല�് �േ�ാ� െകാ�േപാകാ��താണ്. െമാ�ം അടയ് േ�� 
�കേയാ അടയ് േ�� മിനിമം �ക�്  �കളി�� �ക�െട എ� ഭാഗേമാ അട�ാൻ 
കാർഡ് ഉടമ�് തിരെ���ാ���മാണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധിയിൽ 
കവി� �ടി�ികേയാെടാ�ം, ��െ� േ��് െമ�കളിൽ അട�ാ� മിനിമം �ക 
കാർഡ് ഉടമ�െട നിലവിെല അടയ് േ�� മിനിമം �കയിേല�് േചർ�ം.

 െമാ�ം അടയ് േ�� �ക�െട 5 ശതമാനേമാ 200 �പേയാ ആയിരി�ം (ഏതാേണാ 
വ�ത്) അടയ് േ�� മിനിമം �ക, �ടാെത ബാധകമായ നി�തിക�ം ഇഎംഐ�ം 
(ഇഎംഐ ഉ� ഉൽ����െട കാര��ിൽ മാ�ം). ക�ാഷ് പരിധിേയാ െ�ഡി�് 
പരിധിേയാ അധികമായാൽ ഓവർ ലിമി�് (ഒവിഎൽ) �ക എംഎഡി (അടയ് േ�� 
മിനിമം �ക) യിൽ ഉൾെ����താണ്. പഴയ േ��് െമ�കളിെല ഏെത�ി�ം 
അട�ാ� മിനിമം �ക ഉെ��ിൽ അ�ം അടയ് േ�� മിനിമം �കയിൽ 
ഉൾെ����താണ്. 

c) കാർഡ് �ടി�ികയിേല�് നട�ിയ േപയ് െമ�കൾ ലഭി�തായി �ടർ�� േ��്
 െമ�കളിൽ കാണി��താണ്. ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് സംബ�ിേ�ാ 
നി�തിക�മായി ബ�െ��� മേ�െത�ി�ം കാര�ം സംബ�ിേ�ാ ഉ� എ� 
തർ��ം േ��് െമ�് �റെ��വി�� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ൾ�കം െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇഷ� െച�വെര അറിയി�ിരിേ��താണ്

d) കാർഡ് ഉടമ�െട കാർഡ് �ടി�ിക�് ലഭി�� േപയ് െമന് �കൾ വകയി���ത്, 
�ടി�ിക�� മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 
ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് 

അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ 
ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് 
എ� �മ�ിലാണ്. 

 ആവശ�മായ ജിഎസ്ടി കം�യിൻ�കൾ എ��ാൻ െ�ഡി�് ഇഷ� െച�വെര 
�ാ�മാ��തിന് �ത��ം കാേലാചിത�മായ വിവര�ൾ നൽകാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
ഉ�രവാദി���്, ഇത് െ�ഡി�് കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ നിർമി� സൈ�ക�െട 
ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് എ��ാൻ കാർഡ് ഉടമെയ �ാ�മാ�ം. കാർഡ് ഉടമ 
നൽ�� െത�ായ വിവരം �ലം അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ�െട ഭാഗ� നി�� 
ഏെത�ി�ം ���ികേളാ വീ�കേളാ �ലം കാർഡ് ഉടമ�് ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് 
ന�മാ�കേയാ അെ��ിൽ ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് ലഭി��തിന് കാലതാമസം 
വരികേയാ െച�ാൽ കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ ഉ�രവാദിയായിരി�ി�.

e) താെഴ െകാ�� ഏത് രീതിയി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ിേല�� േപയ് െമ�കൾ 
ആകാ��താണ്:

 www.sbicard.com േല�് േലാഗിൻ െച�ക�ം െന�് ബാ�ിങ് അെ��ിൽ നി��െട 
എസ്ബിഐ എടിഎം കം െഡബി�് കാർഡ് �േഖന േപയ്െമ�് നട�ാൻ േപയ് െന�് 
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി��തി�െട.

 േ��് െമ�ിെ� പിറകിൽ നൽകിയിരി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് െചേ�ാ 
�ാഫ്േ�ാ അയ��ത് വഴി.  

 നി��െട നഗര�ി��േതാ േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട ഏെത�ി�ം നി�� 
�ാ�ി��േതാ ആയ എസ്ബിഐ കാർഡ് േ�ാ�് േബാക് സിൽ െചേ�ാ �ാഫ്േ�ാ 
ഇ��ത് വഴി.

 െച�്/�ാഫ്�് "എസ്ബിഐ കാർഡ്  ന�ർ xxxxxxxxxxxxxxxx" േല�് 
അട�ാനാ��തായിരി�ണം.

 എൻഎസിഎ�് (NACH): ചില തിരെ��� നഗര�ളിൽ നാഷണൽ ഓേ�ാമാ�ഡ് 
�ിയറിംഗ് ഹൗസ് (എൻഎസിഎ�്) വഴി േപയ് െമ�കൾ നട�ാ��താണ്.

f) ബിൽ �ടി�ിക�െട േപയ്െമ�കൾ നട��തിന് വിവിധ രീതികൾ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  വാ�ാനം െച��. അവ �തിമാസ േ��് െമ�ിെ� പിൻഭാഗ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  െവബ് ൈസ�ി�ം വിവരി�ി��്.

 കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് ൈക��� ഏത് �ൻ�ർ �ക�ം ഭാവിയിെല 
െചലവഴി��കളിേല�� �ൻ�ർ �കയായി കണ�ാ��താണ്. അത് ഏെത�ി�ം 
ചാർ�കൾ/ഫീ�കൾ�ായി വകയി���ത�.

g) ബി�ിംഗ് തർ��ൾ: ഇടപാ� തീയതി�െട 25 ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമ 
െപാ��േ��കൾ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി�ക�ം അത് ശരിയാണ് 

j)  ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം റിേവഴ് സ് െച��ത് ഉൾെ�െട��, SBI കാർഡ് ആരംഭി�� 
റിേവഴ് സ�കൾ, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�, അത് ഇേ�ാഴെ� 
ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�� െ�ഡി�ായി പരിഗണി�ം.

 �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� തീയതികള�ില്  �ാബല��ിലായ റീഫ�് 
െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് ഉളവാ�� ഏെതാ� 
െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് നടേ�� തീയതി�് 
��് െ�ഡി�് െച�കയാെണ�ിൽ, ആ �ക േപയ് െമന് റായി പരിഗണി�ം.

 നിലവിെല ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� ഇടപാ�ക�െട �ാബല��ി�� 
തീയതിയി�� റീഫ�് െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് 
ഉളവാ�� ഏെതാ� െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് 
നടേ�� തീയതി�് ��ാണ് െ�ഡി�് െചയ് തെത�ിൽ േപാ�ം ആ �ക േപയ് െമന്
 റായി പരിഗണി�ി�.

k) എസ്എംഎ & എൻപിഎ
•  �േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ'): 
 െറ�േല�റി ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിെ� ഭാഗമായി, ഒ� ഉപ-അസ�് വിഭാഗം 

��ി�് അ�ൗ�ിെല �ാരംഭ സ�ർ�ം തിരി�റിേയ� ആവശ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡിന് ഉ�്, താെഴ�� പ�ികയിൽ നൽകിയിരി��ത് �കാരം ��് 
ഉപവിഭാഗ�ൾെ�ാ�ം '�േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ') ആണ് ഈ 
ഉപ-അസ�് വിഭാഗം. െ�ഡി�് കാർ�കൾ "റിേവാൾവിംഗ് സൗകര��ൾ ഒഴിെക�� 
വായ്പകൾ" ആയി കണ�ാ��.

   

െഡബി�് െച� പണം നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ SBI കാർഡ് തിരി�് 
നൽ��ിെ��ിൽ ബാധകമായ േക�കളിൽ, പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ സംബ�ി�് 
കാർഡ് െന�് വർ�കളിൽ നി�് ലഭി�� അ�രം �ിരീകരണ�ിന്
 െറ/വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ, േമൽ�റ� സർ�ലറിെല വ�വ�കൾ 
�കാരം ഉപേഭാ�ാവിന് ന�പരിഹാരം നൽ��തായിരി�ം.

4. *  തിരി�ടവിൽ വ��� വീ�
 തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയാൽ, കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഏ� �ടി�ിക�ം 

തീർ�ാ��തിന് േവ�ി തപാൽ, ഫാക് സ്, െടലേഫാൺ, ഇെമയിൽ, എസ്എംഎസ്, 
�ടാെത/അെ��ിൽ ഓർ�െ���ാ�ം �ടർനടപടികെള��ാ�ം �ടി�ിക 
പിരിെ���ാ�ം ��ാം ക�ിെയ നിേയാഗി�ക എ�ീ മാർ��ളി�െട കാർഡ് 
ഉടമ�് കാലാകാല�ളിൽ �ടി�ിക അട�വാൻ ഓർ�െ����കൾ 
അയ��താണ്. അ�െന നിേയാഗി�െ��� ഏെതാ� ��ാം ക�ി�ം കടംപിരിവ് 
സംബ�ി� എ�ാ െപ�മാ�����ം �ർ�മായി പാലി�ിരിേ��താണ്.

 ആർബിഐ യിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് രജിസ് േ�ഷൻ കര�മാ�ിയി���ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ� അംഗമായിരി�ക�ം െച�� ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� വീ� �ാ�സ് 
റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��്, കാർഡ് ഉടമ�് ഞ�ൾ േനാ�ീസ് നൽ��താണ്. ഒ� 
കാർഡ് ഉടമ തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയതായി റിേ�ാർ�് െച�െ��തിന് േശഷം തെ� 
�ടി�ികകൾ തീർ�കയാെണ�ിൽ, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നിയിൽ നി�ം �ടി�ിക�ാരൻ �ാ�സ് പിൻവലി��താണ് 
എ� കാര��ം ��ി�ക. ഇ�രം മാ��ൾ ഉപേഭാ�ാവിെ� െ�ഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ 
�തിഫലി�ാൻ 45-60 ദിവസ�ൾ എ�േ��ം.

 െ�ഡി�് കാർഡ് സൗകര��െള നിയ�ി�� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം 
സ�ിെമ�റി/ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം ബാധകമായിരി�ം. 

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, കാർഡ് ഉടമ�െട ഡാ� ഓേരാ മാസ�ം നിർ�ി� 
േഫാർമാ�ിൽ ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് സമർ�ി��. സമർ�ി�� 
ഡാ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി 30 ദിവസ�ി��ിൽ അവ�െട 
െസർവറിേല�് അപ് േലാഡ്  െച��താണ്.

 കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� െമാ�ം �ടി�ിക, �ാബല��ി���ം എ�ാൽ കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ ഇനി�ം ചാർജ് െച�ാ��മായ ചാർ�കൾ ഉൾെ�െട, �ാഥമിക 
കാർഡ് ഉടമ പാ�രാ�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�ാൽ െപെ��് അടയ്
 േ��താ���ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് �ർ�മായി അടയ് േ���മാണ്, 
അേതാെടാ�ം കാർഡ് അ�ൗ�് ഉടൻതെ� റ�ാ�െ����മാണ്. �ാഥമിക കാർഡ് 

ഉടമ�െട സ��ിൽ നി�ായിരി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ി�� �ടി�ിക തീർ�വാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ എ�ാ െചല�കൾ�ം, ലീഗൽ ഫീ�ം ഈ �ടി�ിക 
തിരി�പിടി�വാൻ വ� െചല�ക�ം അട�ം, ഉപേയാഗിേ��ത്. �ടി�ിക അടവ് 
തീർ�ാകാ�ിടേ�ാളം, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് നിലവി�� നിര�് െവ�് 
ധനകാര� ചാർജ് ഈടാ��ത് �ടരാൻ അവകാശ��ായിരി�ം.

5. കാർഡ് ഉടമ�ത അവസാനി�ി��ം റ�ാ��ം
a) എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് എ�തി അറിയി�ിേ�ാ, എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് 

ൈലനിൽ വിളിേ�ാ, ഒ�ം കാർഡ്(കൾ) േകാേണാ�േകാൺ �റി�് കാർഡ് ഉടമ�് ഏ� 
സമയ�ം കരാർ അവസാനി�ി�ാ��താണ്. ആഡ് ഓൺ കാർ�കൾ ഉൾെ�െട 
എ�ാ കാർ�ക�ം എ�� അേപ� െകാ��് അവസാനി�ി�ാ��താണ്. 
സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ ഒ� കാർഡ് ഉടമ�് െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ് ഉെ��ിൽ, അ�രം െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �ക�െട �ല� �ല�ം 
സ�യേമവ േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, �ടാെത മെ��ാ 
�ടി�ികകൾ�െമാ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്. കാർഡ് 
അ�ൗ�ിേല�� എ�ാ �ടി�ിക�ം അട�കഴി�ാൽ അവസാനി�ി�ൽ 
�ാബല��ിൽ വ�ം. വാർഷിക, േച��തി��, ���ൽ ഫീ�കൾ 
ആ�പാതികാടി�ാന�ിൽ തിരി�് നൽ��ത�.

 ഉദാഹരണം - സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാ�� െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ്: -1000

 സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ, -1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് ബാലൻസ് 
സ�യേമവ 250 �പ�െട േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, അതായത് 
1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �കൾ   X ഓേരാ റിവാർഡ് േപായിന് റി�ം 0.25 �പ 
(ഈ പരിവർ�ന �ല�ം വ�ത�� കാർഡ് വാരിയന് �കൾ�് വ�ത�ാസെ�ടാം). ഈ �ക 
കാർ ഡ് ഉടമാ  അ�ൗ�ിൽ നി�് ഈടാ�ം, �ടാെത മെ��ാ �ടി�ികകൾ �െമാ�ം 
കാർ ഡ്  ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്.

 കാർഡ് ഉടമ�് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�ാൻ ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ 
എ�താ��താണ് - closurerequest@sbicard.com

b)   ബിസിനസ് അെ��ിൽ �ര�ാ കാരണ�ൾ �ടാെത/അെ��ിൽ നിയമനിർവഹണ 
ഏജൻസി �ടാെത/അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം സർ�ാർ അേതാറി�ി�െട അഭ�ർ�ന 
�കാരം �ടാെത/അെ��ിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ി�ം അതിെ� 
ഉപേഭാ�ാവി�ം ബാധകമാ�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം കീഴിൽ 
അനിവാര�മാെണ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ന�ായമാ�ം വിശ�സി��െവ�ിൽ 
കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�ിെ� ഉപേയാഗം ഏ� സമയ�ം �ൻ��ി അറിയി�ാെത 

തെ� എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിയ�ി�കേയാ അവസാനി�ി�കേയാ 
താൽ�ാലികമായി നിർ�കേയാ െച�ാം.

 കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� േപയ് െമ�ിൽ വീ� വ��കേയാ നീ�ിയ െ�ഡി�് പരിധി 
കവി�കേയാ െച�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െ�ഡി�് കാർഡിെല സൗകര�ം 
താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ാനാ�ം. കരാർ അവസാനി�തി� േശഷേമാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ിരി�� സമയേ�ാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗി��ത്.  

c) ഇ�രം ഒ� സാഹചര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ (എെത�ി�ം തിരി�ട� വീ�േ�ാ നിയമം 
അ�ശാസി�� േനാ�ീസിേനാ വിേധയമായി) ഉടൻ തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അ�ൗ�ിെല െമാ�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് അടയ്
 േ����്. എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ�വെര അ�ൗ�ിൽ ചാർ� െച�ാ� �കക�ം 
ഉൾെ�െട ഈ കരാറിന് കീഴിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അടയ് േ�� എ�ാ 
�കക�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഇ�ര�ിൽ അടയ് േ�� എ�ാ �കക�ം കാർഡ് ഉടമ 
അട��� വെര കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�തായി പരിഗണി�ി�.

d) െ�ഡി�് കാർഡ് ഒ� വർഷ�ിേലെറയായി ഉപേയാഗി�ി�ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമെയ 
അറിയി� േശഷം കാർഡ് േ�ാസ് െച��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 30 
ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് മ�പടി ലഭി��ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ 
എ�ാ �ടി�ികക�ം അട�േ�ാൾ കാർഡ് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച��തായിരി�ം.

6.  കാർഡ് ന�ം/േമാഷണം/��പേയാഗം
a) �ാഥമിക െ�ഡി�് കാർേഡാ ഏെത�ി�ം അധിക െ�ഡി�് കാർേഡാ എവിെട 

െവെ��് അറിയാെത വരികേയാ, ന�െ��കേയാ, േമാ�ി�െ��കേയാ 
വി�തമാ�െ��കേയാ യഥാസമയം ലഭി�ാതിരി�കേയാ കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�മതിയി�ാെത െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��െവ�് സംശയി�കേയാ 
െച�ാൽ കാർഡ് ഉടമ എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലനിൽ എ��ം േവഗം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന ബ�െ�ടണം. ഒ� കാർഡ് ന�െ��തായി റിേ�ാർ�് 
െച� േശഷം കാർഡ് ഉടമ അത് കെ��ിയാൽ അത് ഒ� സാഹചര��ി�ം 
ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�. മാ�മ�, കാർഡ് ഉടമ ആ കാർഡ് േകാേണാട് േകാൺ 
പ�തിയായി �റി�ക�ം േവണം.  

· ഐവിആർ വഴിേയാ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ായ www.sbicard.com �േഖനേയാ 
എസ്എംഎസ് േസവന�ി�െടേയാ കാർഡ് ഉടമ�് തൽ�ണം കാർഡ് േ�ാ�് 
െച�ാനാ�ം.

· നി��െട ന�െ��/േമാ�ി�െ�� കാർഡ് എസ്എംഎസ് വഴി േ�ാ�് െച�ാൻ 
നി��െട രജി�ർ െച� െമാൈബൽ ന�റിൽ നി�് 5676791 േല�് BLOCK XXXX 

എ�് എസ്എംഎസ് െച�ക. (XXXX = നി��െട കാർഡ് ന�റിെ� അവസാന 4 
അ��ൾ). നി�ൾ അഭ�ർ�ന നട�ി 5 മി��ി��ിൽ നി�ൾ�് ഒ� 
�ിരീകരണ എസ്എംഎസ് ലഭി��ിെ��ിൽ കാർഡ് േ�ാ�െച�െ��തായി 
പരിഗണി��ത്. നി��െട കാർഡ് െപെ��് േ�ാ� െച��തി�ം ��പേയാഗം 
ഒഴിവാ��തി�ം െഹൽപ് ൈലനിൽ വിളി�ക.

 നഷ് ടെ��ത്/േമാഷണം/അനധി�ത ഇടപാ�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ്
 �് ഈ സമർ�ിത െഹൽ�് ൈലൻ ന�റിൽ ബ�െ�ടാം -18605003000.

 നഷ് ടെ�� കാർഡ് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ് �് ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ 
ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ് – lostcard@sbicard.com

b) കാർഡ് ന�ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��് കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ നട�ിയ ഏെത�ി�ം ഇടപാ�ക�െട കാര��ിൽ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് ബാധ�തേയാ ഉ�രവാദിത�േമാ ഉ�ായിരി��ത�, 
കാർഡ് ഉടമ ഇതിന് പരി�ർ�മാ�ം ബാധ��നായിരി�ം. കാർഡ് ന�േമാ 
േമാഷണേമാ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി��േതാ� �െട കാർഡ് ഉടമ 
െ�ഡി�് കാർഡ്(കൾ) േമാ�ി�െ��ാൽ അത് േപാലീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ക�ം എഫ്
 ഐആർ സമർ�ി�ക�ം േവണം. കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ഒ� അധിക 
കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ആെര�ി�ം കാർേഡാ പിേ�ാ കര�മാ�ി 
��പേയാഗം െച�ാൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. 

c) ഉപേഭാ� പരിര�- അനധി�ത ഇലേ�ാണിക് ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കളിൽ 
ഉപേഭാ�ാ��െട ബാധ�ത പരിമിതിെ���ൽ സംബ�ി� 2017 �ൈല 06-െല 
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��(ആർബിഐ) ഉ�രവ് �കാരം, അനധി�ത െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ�� ഉപേഭാ� പരിര� ഉറ�ാ��തിന് ഒ� നയം 
�പകൽപന െച�ി��്. "ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാര നയം" എ�തിന് കീഴിൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ ഇത് അപ് േഡ�്  െച�ി��്. 
ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� സമീപന�ിെല �താര�ത, ന�ായ��ത എ�ീ തത��െള 
അടി�ാനമാ�ി��താണ് ഈ നയം

d) കാർഡ് ഉടമ വ�നാപരമായി �വർ�ി�ി�െ��ിൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് 
ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. വിേവക�ർ�മായ �� നൽകാെതയാണ് കാർഡ് ഉടമ 
�വർ�ി��െത�ിൽ, സംഭവി� എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ�് 
ബാധ�ത��ാേയ�ം. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ വ��മാ�ിയി�� �ര�ാ 
മാനദ��ൾ പി�ടരാൻ കാർഡ് ഉടമ പരാജയെ��ാൽ ഇത് ബാധകമാേയ�ാം. 

e) കാർഡ് ഉടമേയാേടാ ഏെത�ി�ം അധിക കാർഡ് ഉടമേയാേടാ അേന�ഷി�ാെത തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, ഒ� കാർഡിെ�േയാ പി�ിെ�േയാ ന�ം, േമാഷണം, 

��പേയാഗം എ�ിവെയ �റി�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ �സ�െമ�് ക��� 
ഏെതാ� വിവര�ം േപാലീസിേനാ മ�് �സ� അധികാരികൾേ�ാ നൽകിേയ�ാം.  

f) നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെല െമാൈബൽ ന�ർ ഉൾെ�െട�� 
ബ�െ�ടാ�� വിവര�ളിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ സി��ിെല നി��െട 
�തിയ�ം ����മായ ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ളിൽ �ചി�ി�ിരി�ണം. 
നി��െട െമാൈബൽ ന�ർ അട��� നിലവിെല ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ 
ഞ��െട േരഖകളിൽ അപ് േഡ�് െച�ണെമ�് �പാർശ െച��.

g) ''എസ്ബിഐ കാർഡ്  ചില കാർ�കളിൽ േകാം�ിെമ�റി ന�െ��/േമാ�ി�െ�� 
കാർഡ് ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് 
ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�േഡാ അെ��ിൽ കാലാകാല�ളിൽ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  തീ�മാനി�� ഏെത�ി�ം ഇൻ�റൻസ് ക�നിേയാ ആകാം പറയെ�� 
ഇൻ�റൻസ് നൽ��ത്. ഇ�ാര��ി�� ഏത് െ�യിം തീർ�ാ�ലി�ം 
ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ഉ�രവാദിയായിരി�ം, 
െ�യിം തീർ�ാ�ൽ കാരണമായി ഉയർ� ഒ� തർ��ി�ം എസ്ബിഐ കാർഡ്
 ഉ�രവാദിേയ ആയിരി�ി�. ഇൻ�റൻസ് നിബ�നക�ം വ�വ�ക�മായി 
ബ�െ�� ��തൽ വിവര�ൾ�് െവൽകം കി�ിെല േ�ാഷർ പരിേശാധി�ാേനാ 
www.sbicard.com റഫർ െച�ാേനാ നിർേദശി��.''

(h) ചില െ�ഡി�് കാർ�കളിൽ എസ്ബിഐ കാർഡ് േകാം�ിെമന് ററി എയർ ആ�ിഡന് റ് 
/ വ��ിഗത അപകട ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ��ത ഇൻ�റൻസ് 
ഒ� ��ാം ക�ി ഇൻ�റൻസ് ക�നിയാണ് നൽ��ത്. ഇ�മായി ബ�െ�� ഏത് 
െ�യിം െസ�ിൽെമന് റി��� ഉ�രവാദി���ം ��ത ക�ി�ാണ്. െ�യിം 
െസ�ിൽെമന് റ് �ലം ഉ�ാ�� ഒ� തർ��ൾ�ം എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ഉ�രവാദിയായിരി�ി�. എസ്ബിഐ കാർഡിന്, ഇൻ�റൻസ് ഇഷ� െച�� 
ക�ിെയ �ൻ��ി അറിയി�് നൽകാെത മാ�ാ��താണ്.

 ഇേ�ാ�� ഇൻ�റൻസ് ക�നി: ഒറിെയൻ്റൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ്.
7. െവളിെ���ൽ
 ഇ��ൻ ധനകാര� വ�വ��െട �വർ�ന�മത�ം �ിരത�ം 

െമ�െ����തിനാ�� ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിെ��ം റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് 
ഇ���െട�ം (ആർബിഐ) ഒ� സംരംഭമാണ് െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി. 
ബാ�ക�ം ധനകാര� �ാപന��ം ത�ിൽ വിവര�ൾ ൈകമാ��തിന് 
ഫല�ദമായ ഒ� സംവിധാനം �ദാനം െച�ാ�ം അ�വഴി വിവിധ �ാപന�ളിൽ 
നി�് മിക� െ�ഡി�് വ�വ�കൾ േനടാൻ കാർഡ് ഉടമകെള �ാ�രാ�ാ��� 
റിസർവ് ബാ�ിെ� �മ��െട ഭാഗമായാണിത്.

 ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് (ആർബിഐയിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് 
രജിസ് േ�ഷൻ േനടിയി��ത്) കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��. 

 കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� േരഖക�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 45-60 ദിവസ�ൾ��ിൽ ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻേഫാർേമഷൻ ക�നി�് നൽ�ം.

 ഒ� തർ���ായാൽ കാർഡ് ഉടമെയ �ടി�ിക�ാരനായി റിേ�ാർ�് െച��തി� 
��് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടികളിൽ ഉചിതമായ േഭദഗതികൾ 
വ��ം. എ�ി��ാ�ം ഇ�രം െവളിെ���ൽ/വിവരം �സി�െ���ൽ 
ഇ�െന ഉയർ�വ� തർ��ൾ അേന�ഷി�ാ�ം തീർ�ാ�ാ�ം ലഭി�� 
സമയെ� ആ�യി�ിരി�െമ��ം ��ിേ��താണ്. 

 കാർഡ് അ�ൗ�ക�െട ശരിയായ �വർ�നം, �ിരീകരണം, മ� അഡ്മിനിസ്
 േ��ീവ് േസവന�ൾ എ�ിവ�ായി ധനകാര� �ാപനം, െതാഴി�ടമ, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�മായി കരാറിേലർെ��ിരി�� ��ാം ക�ികൾ 
എ�ിവർ�് േപയ് െമ�ിെല വീ� ഉൾെ�െട�� കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��.

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� അെ��ിൽ അതിെ� ��് ക�നികൾ, സബ്
 സിഡിയറികൾ, അഫിലിേയ�കൾ �ടാെത/അെ��ിൽ അേസാസിേയ�കൾ 
എ�ിവ�െട വിവിധ ഉൽ����ം േസവന��ം വിപണനം െച��തി�ം വാ�ാനം 
െച��തി�മായി എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ഏെത�ി�ം േപര�്, സബ്
 സിഡിയറി, അഫിലിേയ�്  അെ��ിൽ അേസാസിേയ�് എ�ിവ�മാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിേ��ാം.

 എസ്ബിഐ കാർഡിെ� ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്.

�ധാന െറ�േല�റി വിവര�ൾ  
- ഇ��യി�ം വിേദശ�ം ഉപേയാഗി��തിന് കാർഡ് സാ�വാണ്. എ�ി��ാ�ം, 

േന�ാളി�ം ��ാനി�ം വിേദശ കറൻസി ഇടപാ�കൾ നട��തിന് ഇത് 
സാ�ത��ത�.

- ഇ���് �റ�് ഇടപാട് നട��തി�� കാർഡിെ� ഉപേയാഗം ആർബിഐ�െട 
എക് സ് േച�് കൺേ�ാൾ െറ�േലഷൻ�ം േഫാറിൻ എക് സ് േച�് മാേനജ് െമ�് 
ആ�്, 1999-ഉം ഉൾെ�െട�� ബാധകമായ നിയമ�ൾ �്അ��തമായിരി�ണം. 
ഇ�ർെന�്േ�ഡിംഗ് േപാർ��കളി�െട�� വിേദശനാണ� വ�ാപാരം അ�വദനീയമ�.  
എെ��ി�ം ലംഘന�ൾ ഉ�ാ�കേയാ ഇവ പാലി��തിൽ പരാജയെ��കേയാ 

െച�ാൽ, ശി�ാനടപടികൾ�് നി�ൾ വിേധയരാകാം. നി��െട വിേദശ വിനിമയ 
അർഹതെയ സംബ�ി�് നി��െട അംഗീ�ത ഡീല�മായി (എഡി) ബ�െ��ക.

- െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് എെ��ി�ം െ�ഡി�് ബാലൻസ് 
ഉെ��ിൽ, ഈ െ�ഡി�് ബാലൻസ് നി�ൾ�് തിരി� തരാൻ എസ്ബിഐ കാർഡിന്
  അവകാശ��്.

- വിേദശ �ാപന�ളിൽ നിേ�പം നട�കേയാ വിേദശ �ാപന�ൾ 
�ാപി�കേയാ േപാ�� �ലധന അ�ൗ�് ഇടപാ�കൾ�ായി പണമട�ാൻ/േപയ്
 െമ�കൾ നട�ാൻ ദയവായി െ�ഡി�് കാർ�കൾ ഉപേയാഗി��ത്. കാരണം, 
റിസർവ് ബാ�ിെ� മാ�ർ നിർേദശം - വിേദശെ� സം�� 
സംരംഭ�ിെല/�ർ�മാ�ം ഉടമ�തയി�� സബ് സിഡിയറിെല താമസ�ാ�െട 
േനരി�� നിേ�പം എ�തി� കീഴിൽ ഇ�രം ധനനിേ�പ മാർഗം അ�വദനീയമ�.

- ആർബിഐ മാ�ർ സർ�ലർ-താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� 
പലവക പണമട��കൾ സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ അ�സരി�്, േലാ�റി 
ടി��കൾ, ബഹിഷ് �ത/നിേരാധിത മാസികകൾ, �ട�ിയ നിേരാധിത ഇന�ൾ 
വാ��തി�ം �താ��ളിൽ പെ���ൽ, േകാൾ-ബാ�് േസവന�ൾ�് 
പണമട�ൽ േപാെല��വ�ം െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��ത് 
നിേരാധി�ിരി��. കാരണം അ�രം ഇന�ൾ�ായി/�വർ�ന�ൾ�ായി 
വിേദശനാണ�ം പിൻവലി��ത് അ�വദനീയമ�. ��തൽ വിവര�ൾ�ായി 
താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� പലവക പണമട��കൾ 
സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ പരിേശാധി�ക.



 എസ്എംഎ�െട �ാസിഫിേ�ഷൻ സംബ�ി� ഉദാഹരണം:
 ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, �ടാെത ഈ തീയതി�് ��് 'അടേ�� �റ� �ക 
('എംഎഡി') ലഭി�ി�മിെ��ിൽ, അവസാന തീയതി�് േശഷം, അ�ൗ�ിെന എസ്എംഎ – 0 
ആയി പരാമർശി�ം.
പിഡിഡിയിൽ നി�് 30 ദിവസ�ിന�റം അതായത് 2021 ഏ�ിൽ 30-ന് അ�റം 
അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ-1 ആയി ടാഗ് 
െച�െ��ം.
സമാനമായി, പിഡിഡിയിൽ നി�് 60 ദിവസ�ിന�റം, അതായത് 2021 െമയ് 30-ന് 
അ�റം, അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ - 2 
ആയി ടാഗ് െച�െ��ം.

• നി�ിയ ആ�ി ('എൻപിഎ'):
 േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി���േപാെല അടേ�� മിനിമം �ക, േ��് െമ�ിൽ 

�ചി�ി�ിരി�� പിഡിഡിയിൽ നി�് െതാ�റ് (90) ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�മായി 
അട�ിെ��ിൽ, ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് നിഷ് �ിയ അസ�് ('എൻപിഎ') ആയി 
പരിഗണി�ം.
�ടാെത, ഒ� െസ�ിൽെമ�് അെ��ിൽ �നർ�പീകരണ �മീകരണം 
�േയാജനെ���ിയി�� ഏെതാ� അ�ൗ�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം. പലിശ 
�ടി�ിക�ം �ത�ം ��വനായി അടയ് ���വെര ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി 
തരംതിരി�ത് �ട�ം. െസ�ിൽെമ�ം �നർ�പീകരി� അ�ൗ�ക�ം ഒ� 
നവീകരണ�ിന് േയാഗ�മ�. അവസാനമായി, ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് 
എസ്ബിഐ കാർഡിെല എൻപിഎ എ�് ടാഗ് െച� ഒ� െ�ഡി�് കാർെഡ�ി�ം 
ഉെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെ� എ�ാ കാർ�ക�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം.

  ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി തരംതിരി��തി�� ഉദാഹരണം:
  ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി�� �കാര�� അടേ�� 
�റ� �ക പിഡിഡിയിൽ നി�് 90 ദിവസ�ി��ിൽ അതായത് 2021 �ൺ 
29-��ിൽ ഉപേഭാ�ാവ് �ർ�മാ�ം അട�ി�മിെ��ിൽ, വായ്പ നൽ��വർ 
െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി കണ�ാ�ം.

l)  േടൺ എറൗ�് ൈടം (TAT) ഏകീകരി��ം അംഗീ�ത േപയ് െമന് റ് സംവിധാന�ൾ 
�േഖന�� പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ�� ഉപേഭാ� ന�പരിഹാര�ം സംബ�ി� 
2019 െസ�ംബർ 20-െല RBI സർ�ലർ അ�സരി�്, പരാജയെ�� ഇടപാട് കാരണം 

എ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�ിെ��ിൽ േ��് െമ�ിെല 
��വൻ ഉ�ട��ം ശരിയാെണ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇത് അംഗീകരി�താെണ�ം 
കണ�ാ��താണ്. ഇ�രം വിവരം ലഭി�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
താൽ�ാലികമായി ചാർജ് പിൻവലി�ാം. �ടർ�� അേന�ഷണ�ൾ 
�ർ�ിയായതി� േശഷം ഇത് കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിെല ബാധ�തയാെണ�ിൽ 
�ടർ�� േ��് െമ�ിൽ ചാർജ് �നഃ�ാപി�െ��ം. 

h)  ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാരം: േമൽനടപടി�� എ�ാ പരാതിക�ം േനാഡൽ 
ഓഫീസർ, പിഒ ബാഗ് 28 - ജിപിഒ, ന� ഡൽഹി -110001 എ� വിലാസ�ിേലാ 
nodalofficer@sbicard.com എ� ഇെമയിൽ വിലാസ�ിേലാ അയ�ക

i)   ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ: എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 02 02
 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി 

േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക)  
 അെ��ിൽ: 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 എസ്ബിഐ െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡിന്: ഇ��യിൽ എവിെട നി�ം എസ്ബിഐ 

െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡ് െഹൽപ് ൈല�മായി ബ�െ��ക 
 എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 12 12 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ 

നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക) 
ബിഎസ്എൻഎൽ/എംടിഎൻഎൽ-ൽ നി�്: 1800 180 1295 /1860 500 1295

 കറസ് േപാ�ൻസ്: തപാൽ വഴി, ദി മാേനജർ -ക�മർ സർവീസസ്, എസ്ബിഐ 
കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, ഡിഎൽഎഫ് ഇൻഫിനി�ി ടേവർസ്, 
ടവർ സി, 12 ആം നില, േ�ാ�് 2, ബിൽഡിംഗ് 3, ഡിഎൽഎഫ് ൈസബർ സി�ി ���ാം 
- 122002 (ഹരിയാന) ഇ�� www.sbicard.com എ�തിേലേ�ാ പിഓ ബാഗ് 28- ജിപിഒ, 
ന� ഡൽഹി-110001 

 ഇമെയിൽ വഴി customercare@sbicard.com എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക
 െത�ായ വിൽ�ന�ം ശല�െ����മായി ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് ഉടമ�് 

ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താം – salesgrievance@sbicard.com
 കാർഡ് ഉടമ�് ഞ��െട െമാൈബൽ ആ�് / െവബ് ൈസ�് വഴി ഏ� 
 തർ��ം/അനധി�ത ഇടപാ�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴി�ം. അതെ��ിൽ, കാർഡ് 

ഉടമ�് തർ�ം/അനധി�ത ഇടപാട് സംബ�ി�് chargeback@sbicard.com എ� 
സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ്.

 െത�ായ വിൽ�ന�മാേയാ ശല�െ����മാേയാ ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ഈ സമർ�ിത െഹൽൈ��നിൽ ഞ�െള വിളി�ാം: 080-39356050

എസ് ബി ഐ കാർഡ് സ്  - ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം

1. *ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം
A. വാർഷിക ഫീ�ക�ം ���ൽ ഫീ�ക�ം
 എസ് ബി ഐ െ�ഡി�്  കാർഡിൽ (എസ് ബി ഐ കാർഡ്) വാർഷിക ഫീസ്, ���ൽ 

ഫീസ് എ�ിവ ബാധകമാണ്. വാർഷിക ഫീസ് 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം 
ബാധകമായ നി�തിക�ം ഉൾെ��� ഒ��വണെ� ചാർജാണ്. ���ൽ ഫീസ് 
എ�ാ വർഷ�ം ഈടാ��. 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം ബാധകമായ 
നി�തിക�മാണ് അതിൽ ഉൾെ��ിരി��ത്. ഈ ഫീ�കൾ ഓേരാ കാർഡ് ഉടമ�ം 
ഓേരാ വിധം കാർഡി�ം വ�ത��മായി�േ��ാം. ഇവ െ�ഡി�്  കാർഡിനായി 
അേപ�ി�� സമയ�് കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി��ത് അ�സരി�ായിരി�ം. 
ബാധകമായ� �കാര�� ഈ നിര�കൾ കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് 
േനരി�് ഈടാ�ം, ഈടാ�� മാസെ� കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ അത് ബി�ി�ക�ം 
െച�ം. �ാഥമിക കാർഡ് ഉടമ�് നൽകിയ അധിക കാർ�കൾ�് െവേ�െറ ഫീ�കൾ 
ഉ�ാകാം.

B. �ൻ�ർ പണ�ിെ� ഫീ�കൾ
 അടിയ�ര ഘ��ിൽ േദശീയ/അ�ാരാ� എടിഎ�കളിൽ നി�് പണം എ��ാൻ 

കാർഡ് ഉടമകൾ�് കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. അ�െന ഉ� പണം 
പിൻവലി��കൾ�് ഒ� ഇടപാട് ഫീസ് ഈടാ��താണ്. അത് അ�� േ��്
 െമ�ിൽ കാർഡ് ഉടമ�് ബി�െച�ക�ം െച�ം. േദശീയ എടിഎം ഇടപാ�കൾ�് 2.5% 
അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) അ�ാരാ� എടിഎം 
ഇടപാ�കൾ�് 2.5% അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) ഇടപാ� 
ഫീസ് ആയി ഈടാ��താണ്. ഇടപാ� ഫീസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�്
 സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ (��് അറിയെ��ി��ത് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്സ് ആൻഡ് േപയ്െമന് റ് സർവീസസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്) 
വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയമാണ്. �ൻ�റായി എ��� എ�ാ 
പണമിടപാ�കൾ�ം പണം പിൻവലി� തീയതി �തൽ അവ �ർ�മായി തിരി�ട�� 
തീയതി വേര�ം റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് ചാർ�ി� ത�ല�മായ ധനകാര� ചാർജ്
  (ചാർ�ക�െട െഷഡ�ൾ പരിേശാധി�ക) ഉ�ായിരി��താണ്.  

C. ക�ാഷ് േപയ് െമ�് ഫീ�കൾ
 കാർഡ് ഉടമകൾ�് തിരെ��� േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (എസ് ബി ഐ) 

ശാഖകളിൽ േപ-ഇൻ �ി�ിൽ അവ�െട  െ�ഡി�് കാർഡ് ന��ം �ക�ം 
േരഖെ���ി അത് �ാ�് കൗ�റിൽ നിേ�പി�െകാ�് അവ�െട എസ് ബിഐ 
െ�ഡി�് കാർഡ് �ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ഒ� തൽ�ണ േപയ് െമ�് അക്
 േനാളജ് െമ�് രസീത് കാർഡ് ഉടമ�് നൽ�ം. ഈ സൗകര�ം േസവന നിര�ായ ₹250 
+ ബാധകമായ നി�തികൾ�് ലഭ�മാണ്. െകവിബി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
ക�ർ ൈവശ� ബാ�ിെ� (െകവിബി) തിരെ��� ശാഖകളി�ം െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ക�ർ ൈവശ� ബാ�് (െകവിബി) ശാഖകളിൽ നട�� 
പണമിടപാ�കൾ�് നിര�കെളാ�ം ബാധകമ�.

D. ചാർ�കൾ
i. കാർഡ് ഉടമകൾ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നൽ�� നിർ�ി� 

േസവന�ൾ�ായി അെ��ിൽ തെ� കാർഡ് അ�ൗ�മായി ബ�െ��് കാർഡ് 
ഉടമ വ��� വീ�കൾ�ായി കാർഡ് ഉടമകൾ കാലാകാല�ളിൽ 
ബാധകമാേയ�ാ�� ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം നൽേക�താണ് 

ii കാർഡ് ഉടമകെള അറിയി�െകാ�്, കാലാകാല�ളിൽ ഏെത�ി�ം ചാർ�കേളാ 
ഫീ�കേളാ മാ��തിേനാ അെ��ിൽ ഉചിതെമ�് േതാ�� ഏെത�ി�ം �തിയ 

ചാർ�കേളാ ഫീ�കേളാ അവതരി�ി��തിേനാ ഉ�അവകാശം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിലനിർ��.

E. പലിശ രഹിത േ�സ് കാലാവധി
 വ�ാപാരി സമർ�ി�� െ�യി�കൾ�് വിേധയമായി പലിശരഹിത െ�ഡി�് 

കാലയളവ് 20 �തൽ 50 ദിവസം വെരയാകാം. എ�ി��ാ�ം, കഴി� മാസെ� 
ബാലൻസ് �ർ�മായി �ിയർ െച�ി�ിെ��ിൽ, അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ ഏെത�ി�ം 
എടിഎ�ിൽ നി�് പണം എ��ി�െ��ിൽ ഇത് ബാധകമ�.

F.  ധനകാര� ചാർ�കൾ 
 കാർഡ് ഉടമ തെ� ബാലൻസ് �ർ�മായി അടേ��തിെ��് തീ�മാനി�ാൽ, 

ഇടപാ� തീയതി �തൽ വീ�ാ� ഇഎംഐ തവണക�ൾെ�െട എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, 
കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ പണ�ി�ം അവ തിരി�ട��� വെര മാസാ� 
പലിശ നിര�ിൽ ധനകാര� ചാർ�കൾ അടേ��ിവ�ം. 

  േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടയ് േ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ് െമ�ം േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ് െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

  ധനകാര� ചാർ�ക�െട നിലവിെല നിര�് ഇടപാ� തീയതി �തൽ �തിമാസം 3.50% 
[�തിവർഷം 42%] വെരയാണ്, ഇത് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് 
ലിമി�ഡ് (എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ) െ� വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ി� 
വിേധയ�മാണ്. ധനകാര� ചാർ�കൾ, അടയ് േ��താെണ�ിൽ, ബാധകമായ 
നി�തികൾ�് വിേധയമാണ്, കാർഡിെല �ടി�ിക �ർ�മായി അട���വെര 
കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് അത് െഡബി�് െച�െ��ം. കാർഡ് ഉടമ 
ബാലൻസ് േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ാതിരി�ാൻ 
തീ�മാനി�ാൽ എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, �െട കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ 
പണ�ി�ം അടയ് േ�� ധനകാര� ചാർ�ിെ� �റ� �ക ബാധകമായ 
നി�തികൾ �ടാെത 25 �പയായിരി�ം.

a.  �ൻ�ർ പണ�ിേ��� ധനകാര� ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തൽ പണമട�ൽ 
�ർ�മായി െച���വെര ബാധകമാണ്.

 ഉദാഹരണം 1 - കാർഡ് േ��് െമ�്  തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 15-ന് 
 2019 �ൺ 16 �ം 2019 �ൈല 15 �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാട്
1.  5000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ - 2019 �ൺ 20 ന്
2.  7000 �പ�െട പണം പിൻവലി�ൽ - 2019 �ൈല 10 ന്
 2019 �ൺ 15 െല േ��് െമ�ിൽ നി�് ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� ക��ക, 

എ�ിൽ ഇടപാ�ക�െട 12,000 �പ�ം 7,000 �പ ക�ാഷ് പിൻവലി�ലിന് ബാധകമായ 
നിര�ി�� 5 ദിവസെ� ധനകാര� ചാർ�ക�ം കാണി�� �ൈല 15 െല േ��്
 െമ�് കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ആഗ�് 5 അഥവാ േ��് െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക അടയ് േ����്. നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക�� ഏെതാ� േപയ് െമന് �ം, ആദ�ം നി��െട �ടി�ിക�� മിനിമം �ക 
{െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീ�ം ചാർ�ക�ം + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}, പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) എ� �മ�ിലായിരി�ം �ിയർ െച�ക എ�ത് ദയവായി ��ി�ക.  
പലിശ രഹിത �ടി�ിക ചി�റ ബാലൻസിന് െറ േകസിൽ ഒഴിെക, ഇതിൽ ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തലാണ് ഈടാ�ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ��െ� 
േ��് െമ�് തീയതി�തൽ ഈടാ�ം.

 േ��് െമ�് �ടി�ികയിൽ ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��് െമ�ിൽ 
നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം വരാതിരി�ക�ം േ��് െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് 
�ടി�ിക േപയ് െമന് റിന് െറ അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം 
െച�ാൽ, ഇ�രം ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്  2019 
 ജ�വരി 3 �ം 2019 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
1.  2019 ജ�വരി 5 ന് 10,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2.  2019 ജ�വരി 15 ന് 30,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ��കൾ
 2019 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 40,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. േ��്െമ�് �ടി�ികയിൽ 
ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��്െമ�ിൽ നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം 
വരാതിരി�ക�ം േ��്െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് �ടി�ിക േപയ്െമന് റിന് െറ 
അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം െച�ാൽ, ഇ�രം 
ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 എ�ാ മാസ�ം മിനിമം േപയ് െമ�് മാ�ം നട�ിയാൽ തിരി�ട� വർഷ�േളാളം 
നീ�നിൽ�ം, തത്ഫലമായി നി��െട �ടി�ിക ബാലൻസിന്  പലിശ 
അട�െകാ�ിരി�ക�ം െചേ��ിവ�ം.  ഉദാഹരണ�ിന്, 5,000 �പ�െട 
ഇടപാടിന് മിനിമം മാസാ� �ടി�ിക �ക (ഓേരാ മാസ�ം 200 �പ മിനിമം 
�കയായി�്) അട�ാൽ, െമാ�ം �ടി�ിക ��വനായി അട�തീരാൻ 44 മാസം വെര 
എ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 2-ന്
 2019 മാർ�് 3 �ം 2019 ഏ�ിൽ 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  2019 മാർ�് 5 ന് 500 �പ�െട വാർഷിക ഫീസ്
(2)  2019 മാർ�് 5 ന് 90 �പ�െട ബാധകമായ നി�തികൾ
(3)  2019 മാർ�് 15 ന് 6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2019 മാർ�് 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��് 

ക��ക, 6,590 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ഏ�ിൽ 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ഏ�ിൽ 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ മിനിമം അടയ് േ�� �ക 415 �പ, (െമാ�ം �ടി�ിക�െട 5%) + 
ബാധകമായ നി�തിക�ം 2019 ഏ�ിൽ 22 ന് അട��െവ�് ക��ക, െതാ��� 
ദശാംശ�ിേല�് കണ�ാ�ം, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. 

 ഫല�ദമായ നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആയി കണ�ാ�ക, ധനകാര� ചാർജ് 
കണ���ൽ ഇനി�റ�� രീതിയിൽ ആയിരി�ം:

 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 �പ
 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 90 �പ�െട ബാധകമായ 

നി�തിയിൽ: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 �പ
 38 ദിവസേ��� (മാർ�് 15 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 6000 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:  
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 �പ
 11 ദിവസേ��� (ഏ�ിൽ 22 �തൽ െമയ് 2 വെര) 6,175 �പ�െട ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 �പ
 ചാർ� െച� െമാ�ം പലിശ: 373.10 �പ
 2019 ഏ�ിൽ 3 �തൽ 2019 െമയ് 2 വെര കാർഡ് ഉടമ ഒ� ഇടപാ�ം നട��ിെ��് 

ക��ക, �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം 
ചാർ�ക�ം, ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം െമയ് 2 തീയതിയിെല േ��്
 െമ�ിൽ െമാ�ം �ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം. 

 േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടേ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടേ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ്െമന് �ം േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ്െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

 ഉദാഹരണം 4: കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2018 ഡിസംബർ 3-�ം 2019 ജ�വരി 2-�ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  2018 ഡിസംബർ 15 ന് 500 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2)  2018 ഡിസംബർ 20 ന് 600 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2018 ഡിസംബർ 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇ� എ� 

ക��ക, 1100 �പയെട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ജ�വരി 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം, െമാ�ം അടയ് േ�� �ക 1100 �പ. കാർഡ് ഉടമ 2019 ജ�വരി 22 
അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക 
�തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. 

 2019 ജ�വരി 22 ന് കാർഡ് ഉടമ 500 �പ�െട ഭാഗിക േപയ് െമ�് മാ�േമ 
നട��� എ� ക��ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. ഫല�ദമായ 
നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആെണ�് കണ�ാ�ി ധനകാര� ചാർജ് കണ���ൽ 
ഇ�റ�� �കാരമായിരി�ം 

 38 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 15 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 �പ
 33 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 20 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 �പ
 12 ദിവസേ��� (ജ�വരി 22 �തൽ െഫ�വരി 2 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ=52.93 �പ
 2019 െഫ�വരി 3-�ം 2019 മാർ�് 2- �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  652.93 �പ�െട ആരംഭ ബാലൻസ്-2019 െഫ�വരി 3-ന്
2)  1000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ-2019 െഫ�വരി 5-ന്
3)  3000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ- 2019 െഫ�വരി 15-ന് 
 2019 െഫ�വരി 2 െല േ��്െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് 652.93 �പ 

ആെണ�് ക��ക, കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ 
നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ ��വൻ േപയ് െമ�ം െഫ�വരി 15 ഓെട, അഥവാ േപയ് െമ�് െചേ�� 
അവസാന തീയതി��ിൽ െചയ് െത� ക��ക. 3.50% ഫല�ദമായ നിര�ായി 
കണ�ാ�ി, ധനകാര� ചാർജ് കണ����കൾ ഇനി�റ�� �കാരമായിരി�ം:

 12 ദിവസേ��് (െഫ�വരി 3 �തൽ െഫ�വരി 15 വെര) 652.93 ബാലസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ= 9.02 �പ
 �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം, 

ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം മാർ�് 2 തീയതിയിെല േ��്െമ�ിൽ െമാ�ം 
�ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം.

G. ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർ�കൾ
• േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക �ക�് ചാർ�ി�
• 500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 400 �പ
• 1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 750 �പ
• 10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 950 �പ
• 25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 1,100 �പ
• 50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ
 �ടർ�യായി ര�് ൈസ�ി�കളിൽ, അവസാന തീയതി��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക 

�ക (എംഎഡി) അട�ാതി��ാൽ ഒ� ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി  100 
�പ അധികം ഈടാ�ം.

 എംഎഡി �ിയറാ��ത് വെര ഓേരാ േപയ് െമന് റ് ൈസ�ിളി�ം ഈ ചാർജ് 
ഈടാ��ത് �ട�ം.

 ഉദാഹരണം 1- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി- എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2016 ജ�വരി 3 �ം 2016 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  5,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ- 2016 ജ�വരി 5 ന്
(2)  5,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ - 2016 ജ�വരി 15 ന്
 2016 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 10,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 
കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 
 2016 െഫ�വരി 22 നകം കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� മിനിമം �കേയാ അതിൽ 

��തേലാ േപയ് െമ�് െച��ിെ��ിൽ, 750 �പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 
10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� േപയ് െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് േ��്െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2 ന്. 2016 െഫ�വരി 3 
�ം 2016 മാർ�് 2 �ം നട� ഇടപാട്

1.  2000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൾ - 2016 െഫ�വരി 8 ന്
2.  2500 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ 2016 െഫ�വരി 19 ന് 
 2016 െഫ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 4500 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� മാർ�് 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 മാർ�് 22 അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 2016 മാർ�് 22 നകം കാർഡ് ഉടമ ഒ� േപയ്െമന് �ം നട�ിയി�ിെ��ിൽ, 750 
�പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� 
േപയ്െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് െസപ് �ംബർ 3-�ം ഒക് േടാബർ 2-�ം ഇടയിൽ
(1)  9400 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - െസപ്�ംബർ 5-ന്
 െസപ് �ംബർ 2-െല േ��് െമന് റിൽ നി�് �ൻകാല ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��ിൽ, 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� ഒക് േടാബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 9400 �പ െമാ�ം 
�ടി�ികയായി കാണി�ം. കാർഡ് ഉടമ ഈ �ടി�ിക�ായി ഒേ�ാബർ 22-ഓെട, 
അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം 
അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. 
കാർഡ് ഉടമ 9400 �പ�െട �ടി�ിക ഒക് േടാബർ 22-േനാ അതിന് �േ�ാ ��വനാ�ം 
അട��.

 ഇടപാട് നട�ത് ഒക് േടാബർ 3-�ം നവംബർ 2-�ം ഇടയിൽ 
(1)  5000 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 5-ന്
(2)  5000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� നവംബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 10,000 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് ��െ� ൈസ�ിളിൽ നട�ിയ 
ഇടപാടിന് വ�ാപാരിയിൽ നി�� 9400 �പ�െട ഒ� റീഫ�് നവംബർ 10-ന് 
ലഭി��. ഈ റീഫ�് �ക െമാ�ം �ടി�ിക �കയിൽ വകയി��ം. കാർഡ് ഉടമ 
�ടി�ിക�ായി നവംബർ 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. റീഫ�ിൽ നി�് ലഭി�� െ�ഡി�് �ക മിനിമം 
�ടി�ിക �കേയ�ാൾ ��തലായതിനാൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് താമസി�� േപയ്

 െമന് റ് ചാർജ് ഈടാ�ി�.
 ഉദാഹരണം 4- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് ജ�വരി 3-�ം െഫ�വരി 2-�ം ഇട�് 
(1)    4500 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ജ�വരി 5-ന്
(2)   6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ജ�വരി 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� െഫ�വരി 2-െല േ��് െമന് റ് 10,500 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ ൈസ�ിളിൽ ഈടാ�ിയ േപയ് െമന് റ് 
ഡിേസാണർ ഫീസിന് െഫ�വരി 10-ന് 500 �പ�െട ഒ� റീഫ�് ലഭി��. കാർഡ് 
ഉടമ �ടി�ിക�ായി െഫ�വരി 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. എസ് ബി ഐ കാർഡ് �ട�ിെവ� റിേവഴ് സലിൽ 
നി�് ഉളവാ�� െ�ഡി�് �ക, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�. കാർഡ് 
ഉടമ െഫ�വരി 22-േനാ അതി� �േ�ാ മിനിമം �ടി�ിക �കേയാ അതിലധികേമാ 
അട�ിെ��ിൽ, താമസി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി 950 �പ ഈടാ�ം. (10,000 
�പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര 950 �പ). 

H. ഓവർ ലിമി�് ഫീ�കൾ
 ഒ� േസവനസ��താ �ചനയായി, ഇേ�ണൽ േപാളിസി, ഇടപാ�മായി ബ�െ�� 

േയാഗ�ത, ഉപേഭാ� െ�ാൈഫൽ, ഉപേഭാ� സ�തം എ�ിവ�് വിേധയമായി, 
ഓവർലിമി�് ഇടപാ�കൾ�്  എസ്ബിഐ കാർഡ് അംഗീകാരം നൽകിേയ�ാം. 
�ടി�ിക�� �ക െ�ഡി�് പരിധി കവി��െവ�ിൽ, െ�ഡി�് പരിധി കവി�� 
ആദ� ഇടപാട് �ക�െട 2.5% അെ��ിൽ 600 �പ, ഇവയിൽ ഏതാേണാ ഉയർ�ത്, 
അത് ഈടാ��താണ്. എസ്ബിഐ കാർഡ് �മ�� ഏെത�ി�ം ഫീ�കേളാ 
നിര�കേളാ പലിശേയാ കാരണം െ�ഡി�് പരിധി കവി�� സാഹചര��ി�ം ഈ 
ഫീസ് ബാധകമായിരി�ം. ഓേരാ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�ം ഒ� തവണ മാ�േമ 
ഓവർലിമി�് ഫീസ് ഈടാ�. സ��ം െ�ഡി�് കാർഡിൽ ഓവർലിമി�് സൗകര�ം 
ഏർെ���ാൻ  കാർഡ് ഉടമ നൽ�� സ�തം, അേത അ�ൗ�ിന് കീഴി�� 
കാർഡ് ഉടമ�െട ൈകവശ�� എ�ാ െ�ഡി�് കാർ�കളി�ം �സ് �ത സൗകര�ം 
സ�യേമവ  ഏർെ���ം.

I. േപയ് െമ�് നിരസന ഫീ�കൾ
 ഒ� േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസിെ� കാര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് േപയ് െമ�് 

�ക�െട 2% േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസായി ഈടാ�ം, എ�ാൽ മിനിമം ചാർജ് 500 
�പയാണ് 

ഫീ�കൾ  
    വാർഷിക ഫീസ് (ഒ� തവണ) �. 0 - �. 9,999
    ���ൽ ഫീസ് (വർഷം േതാ�ം) �. 0 - �. 9,999
    ആഡ് ഓൺ ഫീസ് (വർഷം േതാ�ം) ഇ�

ദീർഘി�ി� െ�ഡി�് 

പലിശ രഹിത െ�ഡി�് കാലയളവ്       20-50 ദിവസം (ചി�റ വാ��കൾ�് മാ�ം ബാധകം. ��െ�   
            മാസെ� �ടി�ിക �ർ�മായി അട�ിരി�ക�ം േവണം)

ഫിനാൻസ് ചാർ�കൾ  അൺെസക�ർഡ് കാർ�കൾ�് �തിമാസം 3.50% 
     (�തിവർഷം 42%); െസക�ർഡ് കാർ�കൾ�് �തിമാസം 
     2.75% (�തിവർഷം 33%); 2021 നവംബർ 01 �തൽ, ശൗര� & 

ഡിഫൻസ് കാർ�കൾ �തിമാസം 2.5% (�തിവർഷം 30%) 
എ�തിൽ നി�് �തിമാസം 2.75% (�തിവർഷം 33%) 

     എ�തിേല�് ���ി 

�റ� ഫിനാൻസ് ചാർ�കൾ  25 �പ

    
മിനിമം അടയ് േ�� �ക   {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 

ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ 
െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + 
ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}

�ൻ�ർ പണം  

�ൻ�ർ പണ�ിെ� പരിധി   െ�ഡി�് പരിധി�െട 80% വെര (േഗാൾഡ്, ൈട�ാനിയം 
കാർ�കൾ�് പരമാവധി �തിദിനം 12k, �ാ�ിനം കാർ�കൾ, 
സിേ��ർ/േവൾഡ് കാർ�കൾ�് �തിദിനം 15k)

സൗജന� െ�ഡി�് കാലയളവ്   ഇ�

ഫിനാൻസ് ചാർ�കൾ  അൺെസക�ർഡ് കാർ�കൾ�് �തിമാസം 3.50% (�തിവർഷം 
42%); െസക�ർഡ് കാർ�കൾ�് �തിമാസം 2.75% 

     (�തിവർഷം 33%); 2021 നവംബർ 01 �തൽ, ശൗര� & 
     ഡിഫൻസ് കാർ�കൾ �തിമാസം 2.5% (�തിവർഷം 30%) 

എ�തിൽ നി�് �തിമാസം 2.75% (�തിവർഷം 33%) 
     എ�തിേല�് ���ി
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J. മ�് ചാർ�കൾ:
• കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ ഫീസ്: 100/- �പ - 250/- �പ (Aurum കാർഡിന് 1,500/- �പ) 
• െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്: 100 �പ 
• വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ്: 3.5% (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ 

കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് മാ�ം) 
 വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഇ��ൻ �പയിേല�് മാ��തി� ഉപേയാഗി�� വിനിമയ 

നിര�് തീ�മാനി��ത് വിസ/മാ�ർകാർഡാണ്, സാഹചര�മ�സരി�്, എസ്ബിഐ 
കാർ�മായി ഇടപാട് തീർ�ാ�ിയ തീയതിയിൽ-അത് ഇടപാട് നട�ിയ അേത തീയതി 
ആയിരി�ണെമ�ി�- അവർ നിയ�ി�� വിനിമയ നിര�ിെന 
അടി�ാനമാ�ിയായിരി�ം ഇത്. വിസ/മാ�ർകാർഡ് പ�ി�, ഇ��ൻ �പയാ�ി 
മാ�ിയ �കയിൽ വിേദശ കറൻസി ഇടപാ� ഫീസ് ബാധകമാ�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, 
ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

• ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി പരിവർ�ന മാർ�്അപ് ഫീസ്: 3.50% (എലീ�്¬ & 
ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
മാ�ം) (1,000 �പയിൽ ��തേലാ അതിന് �ല�േമാ ആയ ഇടപാ�കൾ�് മാ�ം) 
അ�ാരാ� �ല�് ഇ��ൻ കറൻസിയിൽ നട�ിയ, അെ��ിൽ ഇ��യിൽ 
�ിതിെച�� എ�ാൽ വിേദശ�് രജി�ർ െച� വ�ാപാരികളിൽ നട�ിയ എ�ാ 
ഇടപാ�ക�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് 
കറൻസി കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

•  റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് 99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

• എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�ക�െട�ം േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് : 199 �പ

K.  ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ:
 ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ ഓഫർ ഉപേഭാ�ാവിെന മ�് ബാ�് െ�ഡി�് കാർ�ക�െട 

�ടി�ിക എസ്ബിഐ െ�ഡി�് കാർഡിേല�് �ാൻസ്ഫർ െച�ാ�ം ഒ�മിേ�ാ 
ഇഎംഐകളാേയാ തിരി�ട�ാ�ം അ�വദി��

ഓവർ ലിമി�്         ഓവർ ലിമി�് �ക�െട 2.5% (മിനിമം �. 600 � വിേധയം)

കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ   �. 100 – �. 250 (Aurum കാർഡിന് 1500 �പ)
അടിയ�ിരമായി കാർഡ് മാ�ൽ    യഥാർ� െചലവ് (�റ�ത് വിസ�് $175, 
(വിേദശ��േ�ാൾ)  മാ�ർകാർഡിന് $148 എ�തിന് വിേധയം)  

വിേദശ കറൻസി ഇടപാട്                    പരിവർ�ന മാർ�് അ�്: 3.5% എ�ാ കാർ�കൾ�ം 

           (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ്    
                  ഉടമകൾ�് മാ�ം).  2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് 

           റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് 

           ബാധകമായിരി�ി�.

ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി   മാർ�് അ�്: 3.5% എ�ാ കാർ�കൾ�ം (എലീ�്¬ & 
പരിവർ�ന ഇടപാട്   ഓറം ഒഴിെക), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ്  
      ഉടമകൾ�് മാ�ം). 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് 
     റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി 
     കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.  
റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ്:   99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
     വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ്   199 �പ
ഇടപാ�ക�െട�ം 
േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ്

�ിേയാരി�ി പാസ്  േലാ�്        �േയാറി�ി പാസ് േ�ാ�ാമി�െട��, ഇ����ിെല എ�ാ 

ചാർ�കൾ     എയർേപാർ�് േലാ�് സ�ർശന�ൾ�ം ഓേരാ സ�ർശന�ി�ം 

27 േഡാളർ വെര�� ഉപേയാഗ ഫീ�ം ബാധകമായ നി�തിക�ം  

ഈടാ�ം.

     �േയാറി�ി പാസ് േ�ാ�ാമി�െട��, ഇ���് �റ�� എ�ാ 

എയർേപാർ�് േലാ�് സ�ർശന�ൾ�ം, േകാം�ിെമന് ററി 

സ�ർശന�ൾ തീർ� േശഷം, ഓേരാ സ�ർശന�ി�ം 27 

േഡാളർ വെര�� ഉപേയാഗ ഫീ�ം ബാധകമായ നി�തിക�ം  

ഈടാ�ം. 

     ക�ാഷ് പിൻവലി�� തീയതി �തൽ �കളിൽ �ചി�ി� 
     ചാ ർ�കൾ ബാധകമാ�ം. 

�റ� ഫിനാൻസ് ചാർ�കൾ  25 �പ

    
�ൻ�ർ പണം ഫീ�കൾ 

എസ്ബിഐ എടിഎ�കൾ/    ഇടപാട് �ക�െട 2.5% (മിനിമം �. 500 � വിേധയം) 

മ� േദശീയ എടിഎ�കൾ    

അ�ാരാ� എടിഎ�കൾ   ഇടപാട് �ക�െട 2.5% (മിനിമം �. 500 � വിേധയം)

മ�് ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം

ക�ാഷ് േപയ്െമന് റ് ഫീസ്  250 �പ

േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസ്  േപയ്െമന് റ് �ക�െട 2% (മിനിമം �. 500 � വിേധയം)

െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്       100 �പ

ൈവകി�� േപയ് െമന് റ്   േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക 

ചാർ�കൾ      �ക�് ചാർ�ി�

     500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക 
�ക�് 400 �പ

     1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക 
�ക�് 750 �പ

     10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക 
�ക�് 950 �പ

     25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക 
�ക�് 1,100 �പ

     50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ

ൈവകിയ േപയ്െമന് റി��   100 �പ
അധിക ചാർജ്

2. *പരിധികൾ
 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ആ�രിക െ�ഡി�് മാനദ�ം 

അടി�ാനമാ�ിയാണ്  കാർഡ് ഉടമക�െട െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം 
നി�യി�ി��ത്  (ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം �ാഥമിക അ�ൗ�് ഉടമക�െട 
അേത പരിധി ആയിരി�ം). കാർഡ് െഡലിവറി സമയ�് ഈ പരിധികൾ കാർഡ് 
ഉടമെയ അറിയി��താണ്. െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം ഓേരാ േ��് െമ�ി�ം 
കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി�ം. സ് േ��് െമ�് �റെ��വി�ി� സമയ�് ലഭ�മായ െ�ഡി�് 
പരിധി (അതായത് ഉപേയാഗി�ാൻ ലഭ�മായ െ�ഡി�് പരിധി) േ��് െമ�ിെ� ഭാഗമായി 
നൽ��താണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച���ം ആ�രിക മാനദ��ൾ 
അടി�ാനമാ�ി കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�കേയാ �റ�കേയാ 
െച���മാണ്. െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ണെമ�് ആവശ��� െ�ഡി�് ഉടമകൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിേനാട് എ�തി ആവശ�െ��ക�ം വ�മാനം ��ാവി�� 
സാ��ിക േരഖകൾ നൽേക��മാണ്. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ തെ� 
�ർ�മായ വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�ം നൽകിയ �തിയ േരഖകൾ 
അടി�ാനമാ�ി�ം കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ിേയ�ാം.

സർ�ാർജ്

േ�സ് പിരീഡ്    �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിൽ(�കളിൽ) േപയ് െമ�കൾ ഓവർഡ� 
ആയി�ി�ാ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�കൾ�് േപയ് െമ�് 
അവസാന തീയതി �തൽ 3 ദിവസെ� േ�സ് പിരീഡ് 
അ�വദി�ി��്. നി�ിത ബാ�് അ�ൗ�ിൽ നി�ം �ക െ�ഡി�് 
കാർഡിേല�് േനരി�് െ�ഡി�് െചേ�� തീയതിയാണ് െ�ഡി�് 
കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ േരഖെ���ിയിരി�� അവസാന േപയ്
 െമ�്  തീയതി എ�ി�ം േപയ് െമ�കൾ േ�ാസസ് െച�ാൻ േവ� 
സമയ�ിനായി 3 േ�സ് ദിന�ൾ അ�വദി�ി��്. 

െറയിൽേവ ടി��കൾ   30 �പ + ഇടപാട് �ക�െട 2.5% 
- െറയിൽേവ കൗ��കൾ  
- െറയിൽേവ ടി��കൾ    ഇടപാട് �ക�െട 1% + ബാധകമായ എ�ാ നി�തിക�ം 
- www.irctc.co.in 
   
െപേ�ാ�ം െപേ�ാൾ പ�കളിൽ     വ�ാപാരി�് െടർമിനൽ നൽ��, ഏെ���� ബാ�ാണ് ഇ�ന 
വിൽ�� എ�ാ ഉത്പ���ം  സർചാർജ് ഈടാ��ത്. ഏെ���� ബാ�് ഇടപാട് �ക�െട 
/േസവന��ം    േമൽ സർചാർ�ം ജിഎസ്ടി�ം ഈടാ��തിനാൽ ചാർജ് �ി�ിെല 

ഇടപാട് �ക െ�ഡി�് കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ നി�് 
വ�ത��മായിരി�ം. തിരെ��� കാർ�കളിെല േയാഗ�മായ 
ഇടപാട് �ക�് 1% ഇ�ന സർചാർജ് ഒഴിവാ�ൽ (GST 
ഒഴിവാ�ൽ) നൽ�ം. ഇ�ന സർചാർജ് ഒഴിവാ�ലിന് െറ 
നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം വ�ത�ാസെ�ടാം. 
വിശദാംശ�ൾ�ായി നി��െട െ�ഡി�് കാർഡിന് െറ 
നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം കാ�ക.

   

ക�ംസ് ഡ��ി അട�ൽ   ഇടപാട് �ക�െട 2.25% (മിനിമം �. 75 � വിേധയം) 

3. *ബി�ിം�ം േ��് െമ�ം
a) ഈ കാലയളവിൽ കാർഡ് സജീവമാെണ�ിൽ, അവസാന േ��് െമ�ി� േശഷം 

കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച� േപയ് െമ�ക�ം കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച� ഇടപാ�ക�ം കാണി�� ഒ� �തിമാസ േ��്
 െമ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമ�് അയ�ം. 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ�കിൽ േരഖകളി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് 
കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഇടപാ�ക�െട ഒ� േ��് െമ�് അയ�കേയാ �ൻ��ി 
നി�യി� തീയതിയിൽ േരഖയി�� ഇെമയിൽ ഐഡിയിേല�് ഇെമയിൽ വഴി സ് േ��്
 െമ�് അയ�കേയാ െച�ം.  

b) െ�ഡി�് കാർഡ് സ് കാർഡ് ഉടമ�് ഒ� റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് സൗകര�ം നൽ��. 
സ് േ��് െമ�ിൽ �ി� െച� അടയ് േ�� മിനിമം �ക മാ�ം അട�ാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
തിരെ���ാം. േ��് െമ�ിൽ തെ� �ി� െച�ി�� അടയ് േ�� തീയതി�കം 
ഇ�രം േപയ് െമ�് നടേ���മാണ്. ബാലൻ�ടി�ിക �ടർ�� 

 േ��്െമന് �കളിേല�് �േ�ാ� െകാ�േപാകാ��താണ്. െമാ�ം അടയ് േ�� 
�കേയാ അടയ് േ�� മിനിമം �ക�്  �കളി�� �ക�െട എ� ഭാഗേമാ അട�ാൻ 
കാർഡ് ഉടമ�് തിരെ���ാ���മാണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധിയിൽ 
കവി� �ടി�ികേയാെടാ�ം, ��െ� േ��് െമ�കളിൽ അട�ാ� മിനിമം �ക 
കാർഡ് ഉടമ�െട നിലവിെല അടയ് േ�� മിനിമം �കയിേല�് േചർ�ം.

 െമാ�ം അടയ് േ�� �ക�െട 5 ശതമാനേമാ 200 �പേയാ ആയിരി�ം (ഏതാേണാ 
വ�ത്) അടയ് േ�� മിനിമം �ക, �ടാെത ബാധകമായ നി�തിക�ം ഇഎംഐ�ം 
(ഇഎംഐ ഉ� ഉൽ����െട കാര��ിൽ മാ�ം). ക�ാഷ് പരിധിേയാ െ�ഡി�് 
പരിധിേയാ അധികമായാൽ ഓവർ ലിമി�് (ഒവിഎൽ) �ക എംഎഡി (അടയ് േ�� 
മിനിമം �ക) യിൽ ഉൾെ����താണ്. പഴയ േ��് െമ�കളിെല ഏെത�ി�ം 
അട�ാ� മിനിമം �ക ഉെ��ിൽ അ�ം അടയ് േ�� മിനിമം �കയിൽ 
ഉൾെ����താണ്. 

c) കാർഡ് �ടി�ികയിേല�് നട�ിയ േപയ് െമ�കൾ ലഭി�തായി �ടർ�� േ��്
 െമ�കളിൽ കാണി��താണ്. ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് സംബ�ിേ�ാ 
നി�തിക�മായി ബ�െ��� മേ�െത�ി�ം കാര�ം സംബ�ിേ�ാ ഉ� എ� 
തർ��ം േ��് െമ�് �റെ��വി�� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ൾ�കം െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇഷ� െച�വെര അറിയി�ിരിേ��താണ്

d) കാർഡ് ഉടമ�െട കാർഡ് �ടി�ിക�് ലഭി�� േപയ് െമന് �കൾ വകയി���ത്, 
�ടി�ിക�� മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 
ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് 

അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ 
ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് 
എ� �മ�ിലാണ്. 

 ആവശ�മായ ജിഎസ്ടി കം�യിൻ�കൾ എ��ാൻ െ�ഡി�് ഇഷ� െച�വെര 
�ാ�മാ��തിന് �ത��ം കാേലാചിത�മായ വിവര�ൾ നൽകാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
ഉ�രവാദി���്, ഇത് െ�ഡി�് കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ നിർമി� സൈ�ക�െട 
ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് എ��ാൻ കാർഡ് ഉടമെയ �ാ�മാ�ം. കാർഡ് ഉടമ 
നൽ�� െത�ായ വിവരം �ലം അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ�െട ഭാഗ� നി�� 
ഏെത�ി�ം ���ികേളാ വീ�കേളാ �ലം കാർഡ് ഉടമ�് ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് 
ന�മാ�കേയാ അെ��ിൽ ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് ലഭി��തിന് കാലതാമസം 
വരികേയാ െച�ാൽ കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ ഉ�രവാദിയായിരി�ി�.

e) താെഴ െകാ�� ഏത് രീതിയി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ിേല�� േപയ് െമ�കൾ 
ആകാ��താണ്:

 www.sbicard.com േല�് േലാഗിൻ െച�ക�ം െന�് ബാ�ിങ് അെ��ിൽ നി��െട 
എസ്ബിഐ എടിഎം കം െഡബി�് കാർഡ് �േഖന േപയ്െമ�് നട�ാൻ േപയ് െന�് 
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി��തി�െട.

 േ��് െമ�ിെ� പിറകിൽ നൽകിയിരി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് െചേ�ാ 
�ാഫ്േ�ാ അയ��ത് വഴി.  

 നി��െട നഗര�ി��േതാ േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട ഏെത�ി�ം നി�� 
�ാ�ി��േതാ ആയ എസ്ബിഐ കാർഡ് േ�ാ�് േബാക് സിൽ െചേ�ാ �ാഫ്േ�ാ 
ഇ��ത് വഴി.

 െച�്/�ാഫ്�് "എസ്ബിഐ കാർഡ്  ന�ർ xxxxxxxxxxxxxxxx" േല�് 
അട�ാനാ��തായിരി�ണം.

 എൻഎസിഎ�് (NACH): ചില തിരെ��� നഗര�ളിൽ നാഷണൽ ഓേ�ാമാ�ഡ് 
�ിയറിംഗ് ഹൗസ് (എൻഎസിഎ�്) വഴി േപയ് െമ�കൾ നട�ാ��താണ്.

f) ബിൽ �ടി�ിക�െട േപയ്െമ�കൾ നട��തിന് വിവിധ രീതികൾ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  വാ�ാനം െച��. അവ �തിമാസ േ��് െമ�ിെ� പിൻഭാഗ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  െവബ് ൈസ�ി�ം വിവരി�ി��്.

 കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് ൈക��� ഏത് �ൻ�ർ �ക�ം ഭാവിയിെല 
െചലവഴി��കളിേല�� �ൻ�ർ �കയായി കണ�ാ��താണ്. അത് ഏെത�ി�ം 
ചാർ�കൾ/ഫീ�കൾ�ായി വകയി���ത�.

g) ബി�ിംഗ് തർ��ൾ: ഇടപാ� തീയതി�െട 25 ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമ 
െപാ��േ��കൾ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി�ക�ം അത് ശരിയാണ് 

j)  ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം റിേവഴ് സ് െച��ത് ഉൾെ�െട��, SBI കാർഡ് ആരംഭി�� 
റിേവഴ് സ�കൾ, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�, അത് ഇേ�ാഴെ� 
ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�� െ�ഡി�ായി പരിഗണി�ം.

 �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� തീയതികള�ില്  �ാബല��ിലായ റീഫ�് 
െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് ഉളവാ�� ഏെതാ� 
െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് നടേ�� തീയതി�് 
��് െ�ഡി�് െച�കയാെണ�ിൽ, ആ �ക േപയ് െമന് റായി പരിഗണി�ം.

 നിലവിെല ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� ഇടപാ�ക�െട �ാബല��ി�� 
തീയതിയി�� റീഫ�് െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് 
ഉളവാ�� ഏെതാ� െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് 
നടേ�� തീയതി�് ��ാണ് െ�ഡി�് െചയ് തെത�ിൽ േപാ�ം ആ �ക േപയ് െമന്
 റായി പരിഗണി�ി�.

k) എസ്എംഎ & എൻപിഎ
•  �േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ'): 
 െറ�േല�റി ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിെ� ഭാഗമായി, ഒ� ഉപ-അസ�് വിഭാഗം 

��ി�് അ�ൗ�ിെല �ാരംഭ സ�ർ�ം തിരി�റിേയ� ആവശ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡിന് ഉ�്, താെഴ�� പ�ികയിൽ നൽകിയിരി��ത് �കാരം ��് 
ഉപവിഭാഗ�ൾെ�ാ�ം '�േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ') ആണ് ഈ 
ഉപ-അസ�് വിഭാഗം. െ�ഡി�് കാർ�കൾ "റിേവാൾവിംഗ് സൗകര��ൾ ഒഴിെക�� 
വായ്പകൾ" ആയി കണ�ാ��.

   

െഡബി�് െച� പണം നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ SBI കാർഡ് തിരി�് 
നൽ��ിെ��ിൽ ബാധകമായ േക�കളിൽ, പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ സംബ�ി�് 
കാർഡ് െന�് വർ�കളിൽ നി�് ലഭി�� അ�രം �ിരീകരണ�ിന്
 െറ/വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ, േമൽ�റ� സർ�ലറിെല വ�വ�കൾ 
�കാരം ഉപേഭാ�ാവിന് ന�പരിഹാരം നൽ��തായിരി�ം.

4. *  തിരി�ടവിൽ വ��� വീ�
 തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയാൽ, കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഏ� �ടി�ിക�ം 

തീർ�ാ��തിന് േവ�ി തപാൽ, ഫാക് സ്, െടലേഫാൺ, ഇെമയിൽ, എസ്എംഎസ്, 
�ടാെത/അെ��ിൽ ഓർ�െ���ാ�ം �ടർനടപടികെള��ാ�ം �ടി�ിക 
പിരിെ���ാ�ം ��ാം ക�ിെയ നിേയാഗി�ക എ�ീ മാർ��ളി�െട കാർഡ് 
ഉടമ�് കാലാകാല�ളിൽ �ടി�ിക അട�വാൻ ഓർ�െ����കൾ 
അയ��താണ്. അ�െന നിേയാഗി�െ��� ഏെതാ� ��ാം ക�ി�ം കടംപിരിവ് 
സംബ�ി� എ�ാ െപ�മാ�����ം �ർ�മായി പാലി�ിരിേ��താണ്.

 ആർബിഐ യിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് രജിസ് േ�ഷൻ കര�മാ�ിയി���ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ� അംഗമായിരി�ക�ം െച�� ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� വീ� �ാ�സ് 
റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��്, കാർഡ് ഉടമ�് ഞ�ൾ േനാ�ീസ് നൽ��താണ്. ഒ� 
കാർഡ് ഉടമ തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയതായി റിേ�ാർ�് െച�െ��തിന് േശഷം തെ� 
�ടി�ികകൾ തീർ�കയാെണ�ിൽ, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നിയിൽ നി�ം �ടി�ിക�ാരൻ �ാ�സ് പിൻവലി��താണ് 
എ� കാര��ം ��ി�ക. ഇ�രം മാ��ൾ ഉപേഭാ�ാവിെ� െ�ഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ 
�തിഫലി�ാൻ 45-60 ദിവസ�ൾ എ�േ��ം.

 െ�ഡി�് കാർഡ് സൗകര��െള നിയ�ി�� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം 
സ�ിെമ�റി/ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം ബാധകമായിരി�ം. 

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, കാർഡ് ഉടമ�െട ഡാ� ഓേരാ മാസ�ം നിർ�ി� 
േഫാർമാ�ിൽ ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് സമർ�ി��. സമർ�ി�� 
ഡാ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി 30 ദിവസ�ി��ിൽ അവ�െട 
െസർവറിേല�് അപ് േലാഡ്  െച��താണ്.

 കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� െമാ�ം �ടി�ിക, �ാബല��ി���ം എ�ാൽ കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ ഇനി�ം ചാർജ് െച�ാ��മായ ചാർ�കൾ ഉൾെ�െട, �ാഥമിക 
കാർഡ് ഉടമ പാ�രാ�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�ാൽ െപെ��് അടയ്
 േ��താ���ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് �ർ�മായി അടയ് േ���മാണ്, 
അേതാെടാ�ം കാർഡ് അ�ൗ�് ഉടൻതെ� റ�ാ�െ����മാണ്. �ാഥമിക കാർഡ് 

ഉടമ�െട സ��ിൽ നി�ായിരി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ി�� �ടി�ിക തീർ�വാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ എ�ാ െചല�കൾ�ം, ലീഗൽ ഫീ�ം ഈ �ടി�ിക 
തിരി�പിടി�വാൻ വ� െചല�ക�ം അട�ം, ഉപേയാഗിേ��ത്. �ടി�ിക അടവ് 
തീർ�ാകാ�ിടേ�ാളം, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് നിലവി�� നിര�് െവ�് 
ധനകാര� ചാർജ് ഈടാ��ത് �ടരാൻ അവകാശ��ായിരി�ം.

5. കാർഡ് ഉടമ�ത അവസാനി�ി��ം റ�ാ��ം
a) എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് എ�തി അറിയി�ിേ�ാ, എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് 

ൈലനിൽ വിളിേ�ാ, ഒ�ം കാർഡ്(കൾ) േകാേണാ�േകാൺ �റി�് കാർഡ് ഉടമ�് ഏ� 
സമയ�ം കരാർ അവസാനി�ി�ാ��താണ്. ആഡ് ഓൺ കാർ�കൾ ഉൾെ�െട 
എ�ാ കാർ�ക�ം എ�� അേപ� െകാ��് അവസാനി�ി�ാ��താണ്. 
സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ ഒ� കാർഡ് ഉടമ�് െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ് ഉെ��ിൽ, അ�രം െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �ക�െട �ല� �ല�ം 
സ�യേമവ േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, �ടാെത മെ��ാ 
�ടി�ികകൾ�െമാ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്. കാർഡ് 
അ�ൗ�ിേല�� എ�ാ �ടി�ിക�ം അട�കഴി�ാൽ അവസാനി�ി�ൽ 
�ാബല��ിൽ വ�ം. വാർഷിക, േച��തി��, ���ൽ ഫീ�കൾ 
ആ�പാതികാടി�ാന�ിൽ തിരി�് നൽ��ത�.

 ഉദാഹരണം - സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാ�� െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ്: -1000

 സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ, -1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് ബാലൻസ് 
സ�യേമവ 250 �പ�െട േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, അതായത് 
1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �കൾ   X ഓേരാ റിവാർഡ് േപായിന് റി�ം 0.25 �പ 
(ഈ പരിവർ�ന �ല�ം വ�ത�� കാർഡ് വാരിയന് �കൾ�് വ�ത�ാസെ�ടാം). ഈ �ക 
കാർ ഡ് ഉടമാ  അ�ൗ�ിൽ നി�് ഈടാ�ം, �ടാെത മെ��ാ �ടി�ികകൾ �െമാ�ം 
കാർ ഡ്  ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്.

 കാർഡ് ഉടമ�് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�ാൻ ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ 
എ�താ��താണ് - closurerequest@sbicard.com

b)   ബിസിനസ് അെ��ിൽ �ര�ാ കാരണ�ൾ �ടാെത/അെ��ിൽ നിയമനിർവഹണ 
ഏജൻസി �ടാെത/അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം സർ�ാർ അേതാറി�ി�െട അഭ�ർ�ന 
�കാരം �ടാെത/അെ��ിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ി�ം അതിെ� 
ഉപേഭാ�ാവി�ം ബാധകമാ�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം കീഴിൽ 
അനിവാര�മാെണ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ന�ായമാ�ം വിശ�സി��െവ�ിൽ 
കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�ിെ� ഉപേയാഗം ഏ� സമയ�ം �ൻ��ി അറിയി�ാെത 

തെ� എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിയ�ി�കേയാ അവസാനി�ി�കേയാ 
താൽ�ാലികമായി നിർ�കേയാ െച�ാം.

 കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� േപയ് െമ�ിൽ വീ� വ��കേയാ നീ�ിയ െ�ഡി�് പരിധി 
കവി�കേയാ െച�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െ�ഡി�് കാർഡിെല സൗകര�ം 
താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ാനാ�ം. കരാർ അവസാനി�തി� േശഷേമാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ിരി�� സമയേ�ാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗി��ത്.  

c) ഇ�രം ഒ� സാഹചര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ (എെത�ി�ം തിരി�ട� വീ�േ�ാ നിയമം 
അ�ശാസി�� േനാ�ീസിേനാ വിേധയമായി) ഉടൻ തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അ�ൗ�ിെല െമാ�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് അടയ്
 േ����്. എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ�വെര അ�ൗ�ിൽ ചാർ� െച�ാ� �കക�ം 
ഉൾെ�െട ഈ കരാറിന് കീഴിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അടയ് േ�� എ�ാ 
�കക�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഇ�ര�ിൽ അടയ് േ�� എ�ാ �കക�ം കാർഡ് ഉടമ 
അട��� വെര കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�തായി പരിഗണി�ി�.

d) െ�ഡി�് കാർഡ് ഒ� വർഷ�ിേലെറയായി ഉപേയാഗി�ി�ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമെയ 
അറിയി� േശഷം കാർഡ് േ�ാസ് െച��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 30 
ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് മ�പടി ലഭി��ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ 
എ�ാ �ടി�ികക�ം അട�േ�ാൾ കാർഡ് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച��തായിരി�ം.

6.  കാർഡ് ന�ം/േമാഷണം/��പേയാഗം
a) �ാഥമിക െ�ഡി�് കാർേഡാ ഏെത�ി�ം അധിക െ�ഡി�് കാർേഡാ എവിെട 

െവെ��് അറിയാെത വരികേയാ, ന�െ��കേയാ, േമാ�ി�െ��കേയാ 
വി�തമാ�െ��കേയാ യഥാസമയം ലഭി�ാതിരി�കേയാ കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�മതിയി�ാെത െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��െവ�് സംശയി�കേയാ 
െച�ാൽ കാർഡ് ഉടമ എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലനിൽ എ��ം േവഗം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന ബ�െ�ടണം. ഒ� കാർഡ് ന�െ��തായി റിേ�ാർ�് 
െച� േശഷം കാർഡ് ഉടമ അത് കെ��ിയാൽ അത് ഒ� സാഹചര��ി�ം 
ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�. മാ�മ�, കാർഡ് ഉടമ ആ കാർഡ് േകാേണാട് േകാൺ 
പ�തിയായി �റി�ക�ം േവണം.  

· ഐവിആർ വഴിേയാ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ായ www.sbicard.com �േഖനേയാ 
എസ്എംഎസ് േസവന�ി�െടേയാ കാർഡ് ഉടമ�് തൽ�ണം കാർഡ് േ�ാ�് 
െച�ാനാ�ം.

· നി��െട ന�െ��/േമാ�ി�െ�� കാർഡ് എസ്എംഎസ് വഴി േ�ാ�് െച�ാൻ 
നി��െട രജി�ർ െച� െമാൈബൽ ന�റിൽ നി�് 5676791 േല�് BLOCK XXXX 

എ�് എസ്എംഎസ് െച�ക. (XXXX = നി��െട കാർഡ് ന�റിെ� അവസാന 4 
അ��ൾ). നി�ൾ അഭ�ർ�ന നട�ി 5 മി��ി��ിൽ നി�ൾ�് ഒ� 
�ിരീകരണ എസ്എംഎസ് ലഭി��ിെ��ിൽ കാർഡ് േ�ാ�െച�െ��തായി 
പരിഗണി��ത്. നി��െട കാർഡ് െപെ��് േ�ാ� െച��തി�ം ��പേയാഗം 
ഒഴിവാ��തി�ം െഹൽപ് ൈലനിൽ വിളി�ക.

 നഷ് ടെ��ത്/േമാഷണം/അനധി�ത ഇടപാ�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ്
 �് ഈ സമർ�ിത െഹൽ�് ൈലൻ ന�റിൽ ബ�െ�ടാം -18605003000.

 നഷ് ടെ�� കാർഡ് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ് �് ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ 
ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ് – lostcard@sbicard.com

b) കാർഡ് ന�ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��് കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ നട�ിയ ഏെത�ി�ം ഇടപാ�ക�െട കാര��ിൽ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് ബാധ�തേയാ ഉ�രവാദിത�േമാ ഉ�ായിരി��ത�, 
കാർഡ് ഉടമ ഇതിന് പരി�ർ�മാ�ം ബാധ��നായിരി�ം. കാർഡ് ന�േമാ 
േമാഷണേമാ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി��േതാ� �െട കാർഡ് ഉടമ 
െ�ഡി�് കാർഡ്(കൾ) േമാ�ി�െ��ാൽ അത് േപാലീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ക�ം എഫ്
 ഐആർ സമർ�ി�ക�ം േവണം. കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ഒ� അധിക 
കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ആെര�ി�ം കാർേഡാ പിേ�ാ കര�മാ�ി 
��പേയാഗം െച�ാൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. 

c) ഉപേഭാ� പരിര�- അനധി�ത ഇലേ�ാണിക് ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കളിൽ 
ഉപേഭാ�ാ��െട ബാധ�ത പരിമിതിെ���ൽ സംബ�ി� 2017 �ൈല 06-െല 
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��(ആർബിഐ) ഉ�രവ് �കാരം, അനധി�ത െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ�� ഉപേഭാ� പരിര� ഉറ�ാ��തിന് ഒ� നയം 
�പകൽപന െച�ി��്. "ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാര നയം" എ�തിന് കീഴിൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ ഇത് അപ് േഡ�്  െച�ി��്. 
ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� സമീപന�ിെല �താര�ത, ന�ായ��ത എ�ീ തത��െള 
അടി�ാനമാ�ി��താണ് ഈ നയം

d) കാർഡ് ഉടമ വ�നാപരമായി �വർ�ി�ി�െ��ിൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് 
ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. വിേവക�ർ�മായ �� നൽകാെതയാണ് കാർഡ് ഉടമ 
�വർ�ി��െത�ിൽ, സംഭവി� എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ�് 
ബാധ�ത��ാേയ�ം. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ വ��മാ�ിയി�� �ര�ാ 
മാനദ��ൾ പി�ടരാൻ കാർഡ് ഉടമ പരാജയെ��ാൽ ഇത് ബാധകമാേയ�ാം. 

e) കാർഡ് ഉടമേയാേടാ ഏെത�ി�ം അധിക കാർഡ് ഉടമേയാേടാ അേന�ഷി�ാെത തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, ഒ� കാർഡിെ�േയാ പി�ിെ�േയാ ന�ം, േമാഷണം, 

��പേയാഗം എ�ിവെയ �റി�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ �സ�െമ�് ക��� 
ഏെതാ� വിവര�ം േപാലീസിേനാ മ�് �സ� അധികാരികൾേ�ാ നൽകിേയ�ാം.  

f) നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെല െമാൈബൽ ന�ർ ഉൾെ�െട�� 
ബ�െ�ടാ�� വിവര�ളിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ സി��ിെല നി��െട 
�തിയ�ം ����മായ ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ളിൽ �ചി�ി�ിരി�ണം. 
നി��െട െമാൈബൽ ന�ർ അട��� നിലവിെല ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ 
ഞ��െട േരഖകളിൽ അപ് േഡ�് െച�ണെമ�് �പാർശ െച��.

g) ''എസ്ബിഐ കാർഡ്  ചില കാർ�കളിൽ േകാം�ിെമ�റി ന�െ��/േമാ�ി�െ�� 
കാർഡ് ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് 
ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�േഡാ അെ��ിൽ കാലാകാല�ളിൽ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  തീ�മാനി�� ഏെത�ി�ം ഇൻ�റൻസ് ക�നിേയാ ആകാം പറയെ�� 
ഇൻ�റൻസ് നൽ��ത്. ഇ�ാര��ി�� ഏത് െ�യിം തീർ�ാ�ലി�ം 
ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ഉ�രവാദിയായിരി�ം, 
െ�യിം തീർ�ാ�ൽ കാരണമായി ഉയർ� ഒ� തർ��ി�ം എസ്ബിഐ കാർഡ്
 ഉ�രവാദിേയ ആയിരി�ി�. ഇൻ�റൻസ് നിബ�നക�ം വ�വ�ക�മായി 
ബ�െ�� ��തൽ വിവര�ൾ�് െവൽകം കി�ിെല േ�ാഷർ പരിേശാധി�ാേനാ 
www.sbicard.com റഫർ െച�ാേനാ നിർേദശി��.''

(h) ചില െ�ഡി�് കാർ�കളിൽ എസ്ബിഐ കാർഡ് േകാം�ിെമന് ററി എയർ ആ�ിഡന് റ് 
/ വ��ിഗത അപകട ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ��ത ഇൻ�റൻസ് 
ഒ� ��ാം ക�ി ഇൻ�റൻസ് ക�നിയാണ് നൽ��ത്. ഇ�മായി ബ�െ�� ഏത് 
െ�യിം െസ�ിൽെമന് റി��� ഉ�രവാദി���ം ��ത ക�ി�ാണ്. െ�യിം 
െസ�ിൽെമന് റ് �ലം ഉ�ാ�� ഒ� തർ��ൾ�ം എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ഉ�രവാദിയായിരി�ി�. എസ്ബിഐ കാർഡിന്, ഇൻ�റൻസ് ഇഷ� െച�� 
ക�ിെയ �ൻ��ി അറിയി�് നൽകാെത മാ�ാ��താണ്.

 ഇേ�ാ�� ഇൻ�റൻസ് ക�നി: ഒറിെയൻ്റൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ്.
7. െവളിെ���ൽ
 ഇ��ൻ ധനകാര� വ�വ��െട �വർ�ന�മത�ം �ിരത�ം 

െമ�െ����തിനാ�� ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിെ��ം റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് 
ഇ���െട�ം (ആർബിഐ) ഒ� സംരംഭമാണ് െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി. 
ബാ�ക�ം ധനകാര� �ാപന��ം ത�ിൽ വിവര�ൾ ൈകമാ��തിന് 
ഫല�ദമായ ഒ� സംവിധാനം �ദാനം െച�ാ�ം അ�വഴി വിവിധ �ാപന�ളിൽ 
നി�് മിക� െ�ഡി�് വ�വ�കൾ േനടാൻ കാർഡ് ഉടമകെള �ാ�രാ�ാ��� 
റിസർവ് ബാ�ിെ� �മ��െട ഭാഗമായാണിത്.

 ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് (ആർബിഐയിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് 
രജിസ് േ�ഷൻ േനടിയി��ത്) കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��. 

 കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� േരഖക�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 45-60 ദിവസ�ൾ��ിൽ ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻേഫാർേമഷൻ ക�നി�് നൽ�ം.

 ഒ� തർ���ായാൽ കാർഡ് ഉടമെയ �ടി�ിക�ാരനായി റിേ�ാർ�് െച��തി� 
��് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടികളിൽ ഉചിതമായ േഭദഗതികൾ 
വ��ം. എ�ി��ാ�ം ഇ�രം െവളിെ���ൽ/വിവരം �സി�െ���ൽ 
ഇ�െന ഉയർ�വ� തർ��ൾ അേന�ഷി�ാ�ം തീർ�ാ�ാ�ം ലഭി�� 
സമയെ� ആ�യി�ിരി�െമ��ം ��ിേ��താണ്. 

 കാർഡ് അ�ൗ�ക�െട ശരിയായ �വർ�നം, �ിരീകരണം, മ� അഡ്മിനിസ്
 േ��ീവ് േസവന�ൾ എ�ിവ�ായി ധനകാര� �ാപനം, െതാഴി�ടമ, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�മായി കരാറിേലർെ��ിരി�� ��ാം ക�ികൾ 
എ�ിവർ�് േപയ് െമ�ിെല വീ� ഉൾെ�െട�� കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��.

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� അെ��ിൽ അതിെ� ��് ക�നികൾ, സബ്
 സിഡിയറികൾ, അഫിലിേയ�കൾ �ടാെത/അെ��ിൽ അേസാസിേയ�കൾ 
എ�ിവ�െട വിവിധ ഉൽ����ം േസവന��ം വിപണനം െച��തി�ം വാ�ാനം 
െച��തി�മായി എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ഏെത�ി�ം േപര�്, സബ്
 സിഡിയറി, അഫിലിേയ�്  അെ��ിൽ അേസാസിേയ�് എ�ിവ�മാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിേ��ാം.

 എസ്ബിഐ കാർഡിെ� ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്.

�ധാന െറ�േല�റി വിവര�ൾ  
- ഇ��യി�ം വിേദശ�ം ഉപേയാഗി��തിന് കാർഡ് സാ�വാണ്. എ�ി��ാ�ം, 

േന�ാളി�ം ��ാനി�ം വിേദശ കറൻസി ഇടപാ�കൾ നട��തിന് ഇത് 
സാ�ത��ത�.

- ഇ���് �റ�് ഇടപാട് നട��തി�� കാർഡിെ� ഉപേയാഗം ആർബിഐ�െട 
എക് സ് േച�് കൺേ�ാൾ െറ�േലഷൻ�ം േഫാറിൻ എക് സ് േച�് മാേനജ് െമ�് 
ആ�്, 1999-ഉം ഉൾെ�െട�� ബാധകമായ നിയമ�ൾ �്അ��തമായിരി�ണം. 
ഇ�ർെന�്േ�ഡിംഗ് േപാർ��കളി�െട�� വിേദശനാണ� വ�ാപാരം അ�വദനീയമ�.  
എെ��ി�ം ലംഘന�ൾ ഉ�ാ�കേയാ ഇവ പാലി��തിൽ പരാജയെ��കേയാ 

െച�ാൽ, ശി�ാനടപടികൾ�് നി�ൾ വിേധയരാകാം. നി��െട വിേദശ വിനിമയ 
അർഹതെയ സംബ�ി�് നി��െട അംഗീ�ത ഡീല�മായി (എഡി) ബ�െ��ക.

- െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് എെ��ി�ം െ�ഡി�് ബാലൻസ് 
ഉെ��ിൽ, ഈ െ�ഡി�് ബാലൻസ് നി�ൾ�് തിരി� തരാൻ എസ്ബിഐ കാർഡിന്
  അവകാശ��്.

- വിേദശ �ാപന�ളിൽ നിേ�പം നട�കേയാ വിേദശ �ാപന�ൾ 
�ാപി�കേയാ േപാ�� �ലധന അ�ൗ�് ഇടപാ�കൾ�ായി പണമട�ാൻ/േപയ്
 െമ�കൾ നട�ാൻ ദയവായി െ�ഡി�് കാർ�കൾ ഉപേയാഗി��ത്. കാരണം, 
റിസർവ് ബാ�ിെ� മാ�ർ നിർേദശം - വിേദശെ� സം�� 
സംരംഭ�ിെല/�ർ�മാ�ം ഉടമ�തയി�� സബ് സിഡിയറിെല താമസ�ാ�െട 
േനരി�� നിേ�പം എ�തി� കീഴിൽ ഇ�രം ധനനിേ�പ മാർഗം അ�വദനീയമ�.

- ആർബിഐ മാ�ർ സർ�ലർ-താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� 
പലവക പണമട��കൾ സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ അ�സരി�്, േലാ�റി 
ടി��കൾ, ബഹിഷ് �ത/നിേരാധിത മാസികകൾ, �ട�ിയ നിേരാധിത ഇന�ൾ 
വാ��തി�ം �താ��ളിൽ പെ���ൽ, േകാൾ-ബാ�് േസവന�ൾ�് 
പണമട�ൽ േപാെല��വ�ം െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��ത് 
നിേരാധി�ിരി��. കാരണം അ�രം ഇന�ൾ�ായി/�വർ�ന�ൾ�ായി 
വിേദശനാണ�ം പിൻവലി��ത് അ�വദനീയമ�. ��തൽ വിവര�ൾ�ായി 
താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� പലവക പണമട��കൾ 
സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ പരിേശാധി�ക.



 എസ്എംഎ�െട �ാസിഫിേ�ഷൻ സംബ�ി� ഉദാഹരണം:
 ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, �ടാെത ഈ തീയതി�് ��് 'അടേ�� �റ� �ക 
('എംഎഡി') ലഭി�ി�മിെ��ിൽ, അവസാന തീയതി�് േശഷം, അ�ൗ�ിെന എസ്എംഎ – 0 
ആയി പരാമർശി�ം.
പിഡിഡിയിൽ നി�് 30 ദിവസ�ിന�റം അതായത് 2021 ഏ�ിൽ 30-ന് അ�റം 
അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ-1 ആയി ടാഗ് 
െച�െ��ം.
സമാനമായി, പിഡിഡിയിൽ നി�് 60 ദിവസ�ിന�റം, അതായത് 2021 െമയ് 30-ന് 
അ�റം, അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ - 2 
ആയി ടാഗ് െച�െ��ം.

• നി�ിയ ആ�ി ('എൻപിഎ'):
 േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി���േപാെല അടേ�� മിനിമം �ക, േ��് െമ�ിൽ 

�ചി�ി�ിരി�� പിഡിഡിയിൽ നി�് െതാ�റ് (90) ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�മായി 
അട�ിെ��ിൽ, ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് നിഷ് �ിയ അസ�് ('എൻപിഎ') ആയി 
പരിഗണി�ം.
�ടാെത, ഒ� െസ�ിൽെമ�് അെ��ിൽ �നർ�പീകരണ �മീകരണം 
�േയാജനെ���ിയി�� ഏെതാ� അ�ൗ�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം. പലിശ 
�ടി�ിക�ം �ത�ം ��വനായി അടയ് ���വെര ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി 
തരംതിരി�ത് �ട�ം. െസ�ിൽെമ�ം �നർ�പീകരി� അ�ൗ�ക�ം ഒ� 
നവീകരണ�ിന് േയാഗ�മ�. അവസാനമായി, ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് 
എസ്ബിഐ കാർഡിെല എൻപിഎ എ�് ടാഗ് െച� ഒ� െ�ഡി�് കാർെഡ�ി�ം 
ഉെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെ� എ�ാ കാർ�ക�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം.

  ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി തരംതിരി��തി�� ഉദാഹരണം:
  ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി�� �കാര�� അടേ�� 
�റ� �ക പിഡിഡിയിൽ നി�് 90 ദിവസ�ി��ിൽ അതായത് 2021 �ൺ 
29-��ിൽ ഉപേഭാ�ാവ് �ർ�മാ�ം അട�ി�മിെ��ിൽ, വായ്പ നൽ��വർ 
െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി കണ�ാ�ം.

l)  േടൺ എറൗ�് ൈടം (TAT) ഏകീകരി��ം അംഗീ�ത േപയ് െമന് റ് സംവിധാന�ൾ 
�േഖന�� പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ�� ഉപേഭാ� ന�പരിഹാര�ം സംബ�ി� 
2019 െസ�ംബർ 20-െല RBI സർ�ലർ അ�സരി�്, പരാജയെ�� ഇടപാട് കാരണം 

എ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�ിെ��ിൽ േ��് െമ�ിെല 
��വൻ ഉ�ട��ം ശരിയാെണ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇത് അംഗീകരി�താെണ�ം 
കണ�ാ��താണ്. ഇ�രം വിവരം ലഭി�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
താൽ�ാലികമായി ചാർജ് പിൻവലി�ാം. �ടർ�� അേന�ഷണ�ൾ 
�ർ�ിയായതി� േശഷം ഇത് കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിെല ബാധ�തയാെണ�ിൽ 
�ടർ�� േ��് െമ�ിൽ ചാർജ് �നഃ�ാപി�െ��ം. 

h)  ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാരം: േമൽനടപടി�� എ�ാ പരാതിക�ം േനാഡൽ 
ഓഫീസർ, പിഒ ബാഗ് 28 - ജിപിഒ, ന� ഡൽഹി -110001 എ� വിലാസ�ിേലാ 
nodalofficer@sbicard.com എ� ഇെമയിൽ വിലാസ�ിേലാ അയ�ക

i)   ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ: എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 02 02
 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി 

േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക)  
 അെ��ിൽ: 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 എസ്ബിഐ െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡിന്: ഇ��യിൽ എവിെട നി�ം എസ്ബിഐ 

െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡ് െഹൽപ് ൈല�മായി ബ�െ��ക 
 എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 12 12 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ 

നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക) 
ബിഎസ്എൻഎൽ/എംടിഎൻഎൽ-ൽ നി�്: 1800 180 1295 /1860 500 1295

 കറസ് േപാ�ൻസ്: തപാൽ വഴി, ദി മാേനജർ -ക�മർ സർവീസസ്, എസ്ബിഐ 
കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, ഡിഎൽഎഫ് ഇൻഫിനി�ി ടേവർസ്, 
ടവർ സി, 12 ആം നില, േ�ാ�് 2, ബിൽഡിംഗ് 3, ഡിഎൽഎഫ് ൈസബർ സി�ി ���ാം 
- 122002 (ഹരിയാന) ഇ�� www.sbicard.com എ�തിേലേ�ാ പിഓ ബാഗ് 28- ജിപിഒ, 
ന� ഡൽഹി-110001 

 ഇമെയിൽ വഴി customercare@sbicard.com എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക
 െത�ായ വിൽ�ന�ം ശല�െ����മായി ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് ഉടമ�് 

ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താം – salesgrievance@sbicard.com
 കാർഡ് ഉടമ�് ഞ��െട െമാൈബൽ ആ�് / െവബ് ൈസ�് വഴി ഏ� 
 തർ��ം/അനധി�ത ഇടപാ�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴി�ം. അതെ��ിൽ, കാർഡ് 

ഉടമ�് തർ�ം/അനധി�ത ഇടപാട് സംബ�ി�് chargeback@sbicard.com എ� 
സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ്.

 െത�ായ വിൽ�ന�മാേയാ ശല�െ����മാേയാ ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ഈ സമർ�ിത െഹൽൈ��നിൽ ഞ�െള വിളി�ാം: 080-39356050

എസ് ബി ഐ കാർഡ് സ്  - ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം

1. *ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം
A. വാർഷിക ഫീ�ക�ം ���ൽ ഫീ�ക�ം
 എസ് ബി ഐ െ�ഡി�്  കാർഡിൽ (എസ് ബി ഐ കാർഡ്) വാർഷിക ഫീസ്, ���ൽ 

ഫീസ് എ�ിവ ബാധകമാണ്. വാർഷിക ഫീസ് 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം 
ബാധകമായ നി�തിക�ം ഉൾെ��� ഒ��വണെ� ചാർജാണ്. ���ൽ ഫീസ് 
എ�ാ വർഷ�ം ഈടാ��. 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം ബാധകമായ 
നി�തിക�മാണ് അതിൽ ഉൾെ��ിരി��ത്. ഈ ഫീ�കൾ ഓേരാ കാർഡ് ഉടമ�ം 
ഓേരാ വിധം കാർഡി�ം വ�ത��മായി�േ��ാം. ഇവ െ�ഡി�്  കാർഡിനായി 
അേപ�ി�� സമയ�് കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി��ത് അ�സരി�ായിരി�ം. 
ബാധകമായ� �കാര�� ഈ നിര�കൾ കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് 
േനരി�് ഈടാ�ം, ഈടാ�� മാസെ� കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ അത് ബി�ി�ക�ം 
െച�ം. �ാഥമിക കാർഡ് ഉടമ�് നൽകിയ അധിക കാർ�കൾ�് െവേ�െറ ഫീ�കൾ 
ഉ�ാകാം.

B. �ൻ�ർ പണ�ിെ� ഫീ�കൾ
 അടിയ�ര ഘ��ിൽ േദശീയ/അ�ാരാ� എടിഎ�കളിൽ നി�് പണം എ��ാൻ 

കാർഡ് ഉടമകൾ�് കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. അ�െന ഉ� പണം 
പിൻവലി��കൾ�് ഒ� ഇടപാട് ഫീസ് ഈടാ��താണ്. അത് അ�� േ��്
 െമ�ിൽ കാർഡ് ഉടമ�് ബി�െച�ക�ം െച�ം. േദശീയ എടിഎം ഇടപാ�കൾ�് 2.5% 
അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) അ�ാരാ� എടിഎം 
ഇടപാ�കൾ�് 2.5% അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) ഇടപാ� 
ഫീസ് ആയി ഈടാ��താണ്. ഇടപാ� ഫീസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�്
 സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ (��് അറിയെ��ി��ത് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്സ് ആൻഡ് േപയ്െമന് റ് സർവീസസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്) 
വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയമാണ്. �ൻ�റായി എ��� എ�ാ 
പണമിടപാ�കൾ�ം പണം പിൻവലി� തീയതി �തൽ അവ �ർ�മായി തിരി�ട�� 
തീയതി വേര�ം റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് ചാർ�ി� ത�ല�മായ ധനകാര� ചാർജ്
  (ചാർ�ക�െട െഷഡ�ൾ പരിേശാധി�ക) ഉ�ായിരി��താണ്.  

C. ക�ാഷ് േപയ് െമ�് ഫീ�കൾ
 കാർഡ് ഉടമകൾ�് തിരെ��� േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (എസ് ബി ഐ) 

ശാഖകളിൽ േപ-ഇൻ �ി�ിൽ അവ�െട  െ�ഡി�് കാർഡ് ന��ം �ക�ം 
േരഖെ���ി അത് �ാ�് കൗ�റിൽ നിേ�പി�െകാ�് അവ�െട എസ് ബിഐ 
െ�ഡി�് കാർഡ് �ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ഒ� തൽ�ണ േപയ് െമ�് അക്
 േനാളജ് െമ�് രസീത് കാർഡ് ഉടമ�് നൽ�ം. ഈ സൗകര�ം േസവന നിര�ായ ₹250 
+ ബാധകമായ നി�തികൾ�് ലഭ�മാണ്. െകവിബി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
ക�ർ ൈവശ� ബാ�ിെ� (െകവിബി) തിരെ��� ശാഖകളി�ം െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ക�ർ ൈവശ� ബാ�് (െകവിബി) ശാഖകളിൽ നട�� 
പണമിടപാ�കൾ�് നിര�കെളാ�ം ബാധകമ�.

D. ചാർ�കൾ
i. കാർഡ് ഉടമകൾ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നൽ�� നിർ�ി� 

േസവന�ൾ�ായി അെ��ിൽ തെ� കാർഡ് അ�ൗ�മായി ബ�െ��് കാർഡ് 
ഉടമ വ��� വീ�കൾ�ായി കാർഡ് ഉടമകൾ കാലാകാല�ളിൽ 
ബാധകമാേയ�ാ�� ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം നൽേക�താണ് 

ii കാർഡ് ഉടമകെള അറിയി�െകാ�്, കാലാകാല�ളിൽ ഏെത�ി�ം ചാർ�കേളാ 
ഫീ�കേളാ മാ��തിേനാ അെ��ിൽ ഉചിതെമ�് േതാ�� ഏെത�ി�ം �തിയ 

ചാർ�കേളാ ഫീ�കേളാ അവതരി�ി��തിേനാ ഉ�അവകാശം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിലനിർ��.

E. പലിശ രഹിത േ�സ് കാലാവധി
 വ�ാപാരി സമർ�ി�� െ�യി�കൾ�് വിേധയമായി പലിശരഹിത െ�ഡി�് 

കാലയളവ് 20 �തൽ 50 ദിവസം വെരയാകാം. എ�ി��ാ�ം, കഴി� മാസെ� 
ബാലൻസ് �ർ�മായി �ിയർ െച�ി�ിെ��ിൽ, അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ ഏെത�ി�ം 
എടിഎ�ിൽ നി�് പണം എ��ി�െ��ിൽ ഇത് ബാധകമ�.

F.  ധനകാര� ചാർ�കൾ 
 കാർഡ് ഉടമ തെ� ബാലൻസ് �ർ�മായി അടേ��തിെ��് തീ�മാനി�ാൽ, 

ഇടപാ� തീയതി �തൽ വീ�ാ� ഇഎംഐ തവണക�ൾെ�െട എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, 
കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ പണ�ി�ം അവ തിരി�ട��� വെര മാസാ� 
പലിശ നിര�ിൽ ധനകാര� ചാർ�കൾ അടേ��ിവ�ം. 

  േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടയ് േ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ് െമ�ം േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ് െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

  ധനകാര� ചാർ�ക�െട നിലവിെല നിര�് ഇടപാ� തീയതി �തൽ �തിമാസം 3.50% 
[�തിവർഷം 42%] വെരയാണ്, ഇത് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് 
ലിമി�ഡ് (എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ) െ� വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ി� 
വിേധയ�മാണ്. ധനകാര� ചാർ�കൾ, അടയ് േ��താെണ�ിൽ, ബാധകമായ 
നി�തികൾ�് വിേധയമാണ്, കാർഡിെല �ടി�ിക �ർ�മായി അട���വെര 
കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് അത് െഡബി�് െച�െ��ം. കാർഡ് ഉടമ 
ബാലൻസ് േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ാതിരി�ാൻ 
തീ�മാനി�ാൽ എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, �െട കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ 
പണ�ി�ം അടയ് േ�� ധനകാര� ചാർ�ിെ� �റ� �ക ബാധകമായ 
നി�തികൾ �ടാെത 25 �പയായിരി�ം.

a.  �ൻ�ർ പണ�ിേ��� ധനകാര� ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തൽ പണമട�ൽ 
�ർ�മായി െച���വെര ബാധകമാണ്.

 ഉദാഹരണം 1 - കാർഡ് േ��് െമ�്  തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 15-ന് 
 2019 �ൺ 16 �ം 2019 �ൈല 15 �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാട്
1.  5000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ - 2019 �ൺ 20 ന്
2.  7000 �പ�െട പണം പിൻവലി�ൽ - 2019 �ൈല 10 ന്
 2019 �ൺ 15 െല േ��് െമ�ിൽ നി�് ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� ക��ക, 

എ�ിൽ ഇടപാ�ക�െട 12,000 �പ�ം 7,000 �പ ക�ാഷ് പിൻവലി�ലിന് ബാധകമായ 
നിര�ി�� 5 ദിവസെ� ധനകാര� ചാർ�ക�ം കാണി�� �ൈല 15 െല േ��്
 െമ�് കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ആഗ�് 5 അഥവാ േ��് െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക അടയ് േ����്. നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക�� ഏെതാ� േപയ് െമന് �ം, ആദ�ം നി��െട �ടി�ിക�� മിനിമം �ക 
{െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീ�ം ചാർ�ക�ം + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}, പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) എ� �മ�ിലായിരി�ം �ിയർ െച�ക എ�ത് ദയവായി ��ി�ക.  
പലിശ രഹിത �ടി�ിക ചി�റ ബാലൻസിന് െറ േകസിൽ ഒഴിെക, ഇതിൽ ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തലാണ് ഈടാ�ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ��െ� 
േ��് െമ�് തീയതി�തൽ ഈടാ�ം.

 േ��് െമ�് �ടി�ികയിൽ ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��് െമ�ിൽ 
നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം വരാതിരി�ക�ം േ��് െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് 
�ടി�ിക േപയ് െമന് റിന് െറ അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം 
െച�ാൽ, ഇ�രം ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്  2019 
 ജ�വരി 3 �ം 2019 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
1.  2019 ജ�വരി 5 ന് 10,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2.  2019 ജ�വരി 15 ന് 30,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ��കൾ
 2019 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 40,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. േ��്െമ�് �ടി�ികയിൽ 
ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��്െമ�ിൽ നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം 
വരാതിരി�ക�ം േ��്െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് �ടി�ിക േപയ്െമന് റിന് െറ 
അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം െച�ാൽ, ഇ�രം 
ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 എ�ാ മാസ�ം മിനിമം േപയ് െമ�് മാ�ം നട�ിയാൽ തിരി�ട� വർഷ�േളാളം 
നീ�നിൽ�ം, തത്ഫലമായി നി��െട �ടി�ിക ബാലൻസിന്  പലിശ 
അട�െകാ�ിരി�ക�ം െചേ��ിവ�ം.  ഉദാഹരണ�ിന്, 5,000 �പ�െട 
ഇടപാടിന് മിനിമം മാസാ� �ടി�ിക �ക (ഓേരാ മാസ�ം 200 �പ മിനിമം 
�കയായി�്) അട�ാൽ, െമാ�ം �ടി�ിക ��വനായി അട�തീരാൻ 44 മാസം വെര 
എ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 2-ന്
 2019 മാർ�് 3 �ം 2019 ഏ�ിൽ 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  2019 മാർ�് 5 ന് 500 �പ�െട വാർഷിക ഫീസ്
(2)  2019 മാർ�് 5 ന് 90 �പ�െട ബാധകമായ നി�തികൾ
(3)  2019 മാർ�് 15 ന് 6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2019 മാർ�് 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��് 

ക��ക, 6,590 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ഏ�ിൽ 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ഏ�ിൽ 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ മിനിമം അടയ് േ�� �ക 415 �പ, (െമാ�ം �ടി�ിക�െട 5%) + 
ബാധകമായ നി�തിക�ം 2019 ഏ�ിൽ 22 ന് അട��െവ�് ക��ക, െതാ��� 
ദശാംശ�ിേല�് കണ�ാ�ം, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. 

 ഫല�ദമായ നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആയി കണ�ാ�ക, ധനകാര� ചാർജ് 
കണ���ൽ ഇനി�റ�� രീതിയിൽ ആയിരി�ം:

 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 �പ
 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 90 �പ�െട ബാധകമായ 

നി�തിയിൽ: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 �പ
 38 ദിവസേ��� (മാർ�് 15 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 6000 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:  
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 �പ
 11 ദിവസേ��� (ഏ�ിൽ 22 �തൽ െമയ് 2 വെര) 6,175 �പ�െട ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 �പ
 ചാർ� െച� െമാ�ം പലിശ: 373.10 �പ
 2019 ഏ�ിൽ 3 �തൽ 2019 െമയ് 2 വെര കാർഡ് ഉടമ ഒ� ഇടപാ�ം നട��ിെ��് 

ക��ക, �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം 
ചാർ�ക�ം, ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം െമയ് 2 തീയതിയിെല േ��്
 െമ�ിൽ െമാ�ം �ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം. 

 േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടേ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടേ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ്െമന് �ം േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ്െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

 ഉദാഹരണം 4: കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2018 ഡിസംബർ 3-�ം 2019 ജ�വരി 2-�ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  2018 ഡിസംബർ 15 ന് 500 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2)  2018 ഡിസംബർ 20 ന് 600 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2018 ഡിസംബർ 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇ� എ� 

ക��ക, 1100 �പയെട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ജ�വരി 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം, െമാ�ം അടയ് േ�� �ക 1100 �പ. കാർഡ് ഉടമ 2019 ജ�വരി 22 
അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക 
�തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. 

 2019 ജ�വരി 22 ന് കാർഡ് ഉടമ 500 �പ�െട ഭാഗിക േപയ് െമ�് മാ�േമ 
നട��� എ� ക��ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. ഫല�ദമായ 
നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആെണ�് കണ�ാ�ി ധനകാര� ചാർജ് കണ���ൽ 
ഇ�റ�� �കാരമായിരി�ം 

 38 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 15 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 �പ
 33 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 20 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 �പ
 12 ദിവസേ��� (ജ�വരി 22 �തൽ െഫ�വരി 2 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ=52.93 �പ
 2019 െഫ�വരി 3-�ം 2019 മാർ�് 2- �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  652.93 �പ�െട ആരംഭ ബാലൻസ്-2019 െഫ�വരി 3-ന്
2)  1000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ-2019 െഫ�വരി 5-ന്
3)  3000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ- 2019 െഫ�വരി 15-ന് 
 2019 െഫ�വരി 2 െല േ��്െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് 652.93 �പ 

ആെണ�് ക��ക, കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ 
നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ ��വൻ േപയ് െമ�ം െഫ�വരി 15 ഓെട, അഥവാ േപയ് െമ�് െചേ�� 
അവസാന തീയതി��ിൽ െചയ് െത� ക��ക. 3.50% ഫല�ദമായ നിര�ായി 
കണ�ാ�ി, ധനകാര� ചാർജ് കണ����കൾ ഇനി�റ�� �കാരമായിരി�ം:

 12 ദിവസേ��് (െഫ�വരി 3 �തൽ െഫ�വരി 15 വെര) 652.93 ബാലസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ= 9.02 �പ
 �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം, 

ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം മാർ�് 2 തീയതിയിെല േ��്െമ�ിൽ െമാ�ം 
�ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം.

G. ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർ�കൾ
• േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക �ക�് ചാർ�ി�
• 500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 400 �പ
• 1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 750 �പ
• 10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 950 �പ
• 25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 1,100 �പ
• 50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ
 �ടർ�യായി ര�് ൈസ�ി�കളിൽ, അവസാന തീയതി��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക 

�ക (എംഎഡി) അട�ാതി��ാൽ ഒ� ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി  100 
�പ അധികം ഈടാ�ം.

 എംഎഡി �ിയറാ��ത് വെര ഓേരാ േപയ് െമന് റ് ൈസ�ിളി�ം ഈ ചാർജ് 
ഈടാ��ത് �ട�ം.

 ഉദാഹരണം 1- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി- എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2016 ജ�വരി 3 �ം 2016 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  5,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ- 2016 ജ�വരി 5 ന്
(2)  5,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ - 2016 ജ�വരി 15 ന്
 2016 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 10,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 
കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 
 2016 െഫ�വരി 22 നകം കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� മിനിമം �കേയാ അതിൽ 

��തേലാ േപയ് െമ�് െച��ിെ��ിൽ, 750 �പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 
10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� േപയ് െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് േ��്െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2 ന്. 2016 െഫ�വരി 3 
�ം 2016 മാർ�് 2 �ം നട� ഇടപാട്

1.  2000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൾ - 2016 െഫ�വരി 8 ന്
2.  2500 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ 2016 െഫ�വരി 19 ന് 
 2016 െഫ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 4500 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� മാർ�് 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 മാർ�് 22 അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 2016 മാർ�് 22 നകം കാർഡ് ഉടമ ഒ� േപയ്െമന് �ം നട�ിയി�ിെ��ിൽ, 750 
�പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� 
േപയ്െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് െസപ് �ംബർ 3-�ം ഒക് േടാബർ 2-�ം ഇടയിൽ
(1)  9400 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - െസപ്�ംബർ 5-ന്
 െസപ് �ംബർ 2-െല േ��് െമന് റിൽ നി�് �ൻകാല ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��ിൽ, 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� ഒക് േടാബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 9400 �പ െമാ�ം 
�ടി�ികയായി കാണി�ം. കാർഡ് ഉടമ ഈ �ടി�ിക�ായി ഒേ�ാബർ 22-ഓെട, 
അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം 
അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. 
കാർഡ് ഉടമ 9400 �പ�െട �ടി�ിക ഒക് േടാബർ 22-േനാ അതിന് �േ�ാ ��വനാ�ം 
അട��.

 ഇടപാട് നട�ത് ഒക് േടാബർ 3-�ം നവംബർ 2-�ം ഇടയിൽ 
(1)  5000 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 5-ന്
(2)  5000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� നവംബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 10,000 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് ��െ� ൈസ�ിളിൽ നട�ിയ 
ഇടപാടിന് വ�ാപാരിയിൽ നി�� 9400 �പ�െട ഒ� റീഫ�് നവംബർ 10-ന് 
ലഭി��. ഈ റീഫ�് �ക െമാ�ം �ടി�ിക �കയിൽ വകയി��ം. കാർഡ് ഉടമ 
�ടി�ിക�ായി നവംബർ 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. റീഫ�ിൽ നി�് ലഭി�� െ�ഡി�് �ക മിനിമം 
�ടി�ിക �കേയ�ാൾ ��തലായതിനാൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് താമസി�� േപയ്

 െമന് റ് ചാർജ് ഈടാ�ി�.
 ഉദാഹരണം 4- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് ജ�വരി 3-�ം െഫ�വരി 2-�ം ഇട�് 
(1)    4500 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ജ�വരി 5-ന്
(2)   6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ജ�വരി 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� െഫ�വരി 2-െല േ��് െമന് റ് 10,500 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ ൈസ�ിളിൽ ഈടാ�ിയ േപയ് െമന് റ് 
ഡിേസാണർ ഫീസിന് െഫ�വരി 10-ന് 500 �പ�െട ഒ� റീഫ�് ലഭി��. കാർഡ് 
ഉടമ �ടി�ിക�ായി െഫ�വരി 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. എസ് ബി ഐ കാർഡ് �ട�ിെവ� റിേവഴ് സലിൽ 
നി�് ഉളവാ�� െ�ഡി�് �ക, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�. കാർഡ് 
ഉടമ െഫ�വരി 22-േനാ അതി� �േ�ാ മിനിമം �ടി�ിക �കേയാ അതിലധികേമാ 
അട�ിെ��ിൽ, താമസി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി 950 �പ ഈടാ�ം. (10,000 
�പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര 950 �പ). 

H. ഓവർ ലിമി�് ഫീ�കൾ
 ഒ� േസവനസ��താ �ചനയായി, ഇേ�ണൽ േപാളിസി, ഇടപാ�മായി ബ�െ�� 

േയാഗ�ത, ഉപേഭാ� െ�ാൈഫൽ, ഉപേഭാ� സ�തം എ�ിവ�് വിേധയമായി, 
ഓവർലിമി�് ഇടപാ�കൾ�്  എസ്ബിഐ കാർഡ് അംഗീകാരം നൽകിേയ�ാം. 
�ടി�ിക�� �ക െ�ഡി�് പരിധി കവി��െവ�ിൽ, െ�ഡി�് പരിധി കവി�� 
ആദ� ഇടപാട് �ക�െട 2.5% അെ��ിൽ 600 �പ, ഇവയിൽ ഏതാേണാ ഉയർ�ത്, 
അത് ഈടാ��താണ്. എസ്ബിഐ കാർഡ് �മ�� ഏെത�ി�ം ഫീ�കേളാ 
നിര�കേളാ പലിശേയാ കാരണം െ�ഡി�് പരിധി കവി�� സാഹചര��ി�ം ഈ 
ഫീസ് ബാധകമായിരി�ം. ഓേരാ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�ം ഒ� തവണ മാ�േമ 
ഓവർലിമി�് ഫീസ് ഈടാ�. സ��ം െ�ഡി�് കാർഡിൽ ഓവർലിമി�് സൗകര�ം 
ഏർെ���ാൻ  കാർഡ് ഉടമ നൽ�� സ�തം, അേത അ�ൗ�ിന് കീഴി�� 
കാർഡ് ഉടമ�െട ൈകവശ�� എ�ാ െ�ഡി�് കാർ�കളി�ം �സ് �ത സൗകര�ം 
സ�യേമവ  ഏർെ���ം.

I. േപയ് െമ�് നിരസന ഫീ�കൾ
 ഒ� േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസിെ� കാര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് േപയ് െമ�് 

�ക�െട 2% േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസായി ഈടാ�ം, എ�ാൽ മിനിമം ചാർജ് 500 
�പയാണ് 

ഫീ�കൾ  
    വാർഷിക ഫീസ് (ഒ� തവണ) �. 0 - �. 9,999
    ���ൽ ഫീസ് (വർഷം േതാ�ം) �. 0 - �. 9,999
    ആഡ് ഓൺ ഫീസ് (വർഷം േതാ�ം) ഇ�

ദീർഘി�ി� െ�ഡി�് 

പലിശ രഹിത െ�ഡി�് കാലയളവ്       20-50 ദിവസം (ചി�റ വാ��കൾ�് മാ�ം ബാധകം. ��െ�   
            മാസെ� �ടി�ിക �ർ�മായി അട�ിരി�ക�ം േവണം)

ഫിനാൻസ് ചാർ�കൾ  അൺെസക�ർഡ് കാർ�കൾ�് �തിമാസം 3.50% 
     (�തിവർഷം 42%); െസക�ർഡ് കാർ�കൾ�് �തിമാസം 
     2.75% (�തിവർഷം 33%); 2021 നവംബർ 01 �തൽ, ശൗര� & 

ഡിഫൻസ് കാർ�കൾ �തിമാസം 2.5% (�തിവർഷം 30%) 
എ�തിൽ നി�് �തിമാസം 2.75% (�തിവർഷം 33%) 

     എ�തിേല�് ���ി 

�റ� ഫിനാൻസ് ചാർ�കൾ  25 �പ

    
മിനിമം അടയ് േ�� �ക   {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 

ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ 
െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + 
ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}

�ൻ�ർ പണം  

�ൻ�ർ പണ�ിെ� പരിധി   െ�ഡി�് പരിധി�െട 80% വെര (േഗാൾഡ്, ൈട�ാനിയം 
കാർ�കൾ�് പരമാവധി �തിദിനം 12k, �ാ�ിനം കാർ�കൾ, 
സിേ��ർ/േവൾഡ് കാർ�കൾ�് �തിദിനം 15k)

സൗജന� െ�ഡി�് കാലയളവ്   ഇ�

ഫിനാൻസ് ചാർ�കൾ  അൺെസക�ർഡ് കാർ�കൾ�് �തിമാസം 3.50% (�തിവർഷം 
42%); െസക�ർഡ് കാർ�കൾ�് �തിമാസം 2.75% 

     (�തിവർഷം 33%); 2021 നവംബർ 01 �തൽ, ശൗര� & 
     ഡിഫൻസ് കാർ�കൾ �തിമാസം 2.5% (�തിവർഷം 30%) 

എ�തിൽ നി�് �തിമാസം 2.75% (�തിവർഷം 33%) 
     എ�തിേല�് ���ി
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J. മ�് ചാർ�കൾ:
• കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ ഫീസ്: 100/- �പ - 250/- �പ (Aurum കാർഡിന് 1,500/- �പ) 
• െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്: 100 �പ 
• വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ്: 3.5% (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ 

കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് മാ�ം) 
 വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഇ��ൻ �പയിേല�് മാ��തി� ഉപേയാഗി�� വിനിമയ 

നിര�് തീ�മാനി��ത് വിസ/മാ�ർകാർഡാണ്, സാഹചര�മ�സരി�്, എസ്ബിഐ 
കാർ�മായി ഇടപാട് തീർ�ാ�ിയ തീയതിയിൽ-അത് ഇടപാട് നട�ിയ അേത തീയതി 
ആയിരി�ണെമ�ി�- അവർ നിയ�ി�� വിനിമയ നിര�ിെന 
അടി�ാനമാ�ിയായിരി�ം ഇത്. വിസ/മാ�ർകാർഡ് പ�ി�, ഇ��ൻ �പയാ�ി 
മാ�ിയ �കയിൽ വിേദശ കറൻസി ഇടപാ� ഫീസ് ബാധകമാ�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, 
ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

• ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി പരിവർ�ന മാർ�്അപ് ഫീസ്: 3.50% (എലീ�്¬ & 
ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
മാ�ം) (1,000 �പയിൽ ��തേലാ അതിന് �ല�േമാ ആയ ഇടപാ�കൾ�് മാ�ം) 
അ�ാരാ� �ല�് ഇ��ൻ കറൻസിയിൽ നട�ിയ, അെ��ിൽ ഇ��യിൽ 
�ിതിെച�� എ�ാൽ വിേദശ�് രജി�ർ െച� വ�ാപാരികളിൽ നട�ിയ എ�ാ 
ഇടപാ�ക�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് 
കറൻസി കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

•  റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് 99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

• എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�ക�െട�ം േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് : 199 �പ

K.  ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ:
 ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ ഓഫർ ഉപേഭാ�ാവിെന മ�് ബാ�് െ�ഡി�് കാർ�ക�െട 

�ടി�ിക എസ്ബിഐ െ�ഡി�് കാർഡിേല�് �ാൻസ്ഫർ െച�ാ�ം ഒ�മിേ�ാ 
ഇഎംഐകളാേയാ തിരി�ട�ാ�ം അ�വദി��

ഓവർ ലിമി�്         ഓവർ ലിമി�് �ക�െട 2.5% (മിനിമം �. 600 � വിേധയം)

കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ   �. 100 – �. 250 (Aurum കാർഡിന് 1500 �പ)
അടിയ�ിരമായി കാർഡ് മാ�ൽ    യഥാർ� െചലവ് (�റ�ത് വിസ�് $175, 
(വിേദശ��േ�ാൾ)  മാ�ർകാർഡിന് $148 എ�തിന് വിേധയം)  

വിേദശ കറൻസി ഇടപാട്                    പരിവർ�ന മാർ�് അ�്: 3.5% എ�ാ കാർ�കൾ�ം 

           (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ്    
                  ഉടമകൾ�് മാ�ം).  2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് 

           റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് 

           ബാധകമായിരി�ി�.

ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി   മാർ�് അ�്: 3.5% എ�ാ കാർ�കൾ�ം (എലീ�്¬ & 
പരിവർ�ന ഇടപാട്   ഓറം ഒഴിെക), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ്  
      ഉടമകൾ�് മാ�ം). 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് 
     റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി 
     കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.  
റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ്:   99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
     വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ്   199 �പ
ഇടപാ�ക�െട�ം 
േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ്

�ിേയാരി�ി പാസ്  േലാ�്        �േയാറി�ി പാസ് േ�ാ�ാമി�െട��, ഇ����ിെല എ�ാ 

ചാർ�കൾ     എയർേപാർ�് േലാ�് സ�ർശന�ൾ�ം ഓേരാ സ�ർശന�ി�ം 

27 േഡാളർ വെര�� ഉപേയാഗ ഫീ�ം ബാധകമായ നി�തിക�ം  

ഈടാ�ം.

     �േയാറി�ി പാസ് േ�ാ�ാമി�െട��, ഇ���് �റ�� എ�ാ 

എയർേപാർ�് േലാ�് സ�ർശന�ൾ�ം, േകാം�ിെമന് ററി 

സ�ർശന�ൾ തീർ� േശഷം, ഓേരാ സ�ർശന�ി�ം 27 

േഡാളർ വെര�� ഉപേയാഗ ഫീ�ം ബാധകമായ നി�തിക�ം  

ഈടാ�ം. 

     ക�ാഷ് പിൻവലി�� തീയതി �തൽ �കളിൽ �ചി�ി� 
     ചാ ർ�കൾ ബാധകമാ�ം. 

�റ� ഫിനാൻസ് ചാർ�കൾ  25 �പ

    
�ൻ�ർ പണം ഫീ�കൾ 

എസ്ബിഐ എടിഎ�കൾ/    ഇടപാട് �ക�െട 2.5% (മിനിമം �. 500 � വിേധയം) 

മ� േദശീയ എടിഎ�കൾ    

അ�ാരാ� എടിഎ�കൾ   ഇടപാട് �ക�െട 2.5% (മിനിമം �. 500 � വിേധയം)

മ�് ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം

ക�ാഷ് േപയ്െമന് റ് ഫീസ്  250 �പ

േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസ്  േപയ്െമന് റ് �ക�െട 2% (മിനിമം �. 500 � വിേധയം)

െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്       100 �പ

ൈവകി�� േപയ് െമന് റ്   േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക 

ചാർ�കൾ      �ക�് ചാർ�ി�

     500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക 
�ക�് 400 �പ

     1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക 
�ക�് 750 �പ

     10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക 
�ക�് 950 �പ

     25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക 
�ക�് 1,100 �പ

     50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ

ൈവകിയ േപയ്െമന് റി��   100 �പ
അധിക ചാർജ്

2. *പരിധികൾ
 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ആ�രിക െ�ഡി�് മാനദ�ം 

അടി�ാനമാ�ിയാണ്  കാർഡ് ഉടമക�െട െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം 
നി�യി�ി��ത്  (ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം �ാഥമിക അ�ൗ�് ഉടമക�െട 
അേത പരിധി ആയിരി�ം). കാർഡ് െഡലിവറി സമയ�് ഈ പരിധികൾ കാർഡ് 
ഉടമെയ അറിയി��താണ്. െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം ഓേരാ േ��് െമ�ി�ം 
കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി�ം. സ് േ��് െമ�് �റെ��വി�ി� സമയ�് ലഭ�മായ െ�ഡി�് 
പരിധി (അതായത് ഉപേയാഗി�ാൻ ലഭ�മായ െ�ഡി�് പരിധി) േ��് െമ�ിെ� ഭാഗമായി 
നൽ��താണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച���ം ആ�രിക മാനദ��ൾ 
അടി�ാനമാ�ി കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�കേയാ �റ�കേയാ 
െച���മാണ്. െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ണെമ�് ആവശ��� െ�ഡി�് ഉടമകൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിേനാട് എ�തി ആവശ�െ��ക�ം വ�മാനം ��ാവി�� 
സാ��ിക േരഖകൾ നൽേക��മാണ്. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ തെ� 
�ർ�മായ വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�ം നൽകിയ �തിയ േരഖകൾ 
അടി�ാനമാ�ി�ം കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ിേയ�ാം.

സർ�ാർജ്

േ�സ് പിരീഡ്    �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിൽ(�കളിൽ) േപയ് െമ�കൾ ഓവർഡ� 
ആയി�ി�ാ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�കൾ�് േപയ് െമ�് 
അവസാന തീയതി �തൽ 3 ദിവസെ� േ�സ് പിരീഡ് 
അ�വദി�ി��്. നി�ിത ബാ�് അ�ൗ�ിൽ നി�ം �ക െ�ഡി�് 
കാർഡിേല�് േനരി�് െ�ഡി�് െചേ�� തീയതിയാണ് െ�ഡി�് 
കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ േരഖെ���ിയിരി�� അവസാന േപയ്
 െമ�്  തീയതി എ�ി�ം േപയ് െമ�കൾ േ�ാസസ് െച�ാൻ േവ� 
സമയ�ിനായി 3 േ�സ് ദിന�ൾ അ�വദി�ി��്. 

െറയിൽേവ ടി��കൾ   30 �പ + ഇടപാട് �ക�െട 2.5% 
- െറയിൽേവ കൗ��കൾ  
- െറയിൽേവ ടി��കൾ    ഇടപാട് �ക�െട 1% + ബാധകമായ എ�ാ നി�തിക�ം 
- www.irctc.co.in 
   
െപേ�ാ�ം െപേ�ാൾ പ�കളിൽ     വ�ാപാരി�് െടർമിനൽ നൽ��, ഏെ���� ബാ�ാണ് ഇ�ന 
വിൽ�� എ�ാ ഉത്പ���ം  സർചാർജ് ഈടാ��ത്. ഏെ���� ബാ�് ഇടപാട് �ക�െട 
/േസവന��ം    േമൽ സർചാർ�ം ജിഎസ്ടി�ം ഈടാ��തിനാൽ ചാർജ് �ി�ിെല 

ഇടപാട് �ക െ�ഡി�് കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ നി�് 
വ�ത��മായിരി�ം. തിരെ��� കാർ�കളിെല േയാഗ�മായ 
ഇടപാട് �ക�് 1% ഇ�ന സർചാർജ് ഒഴിവാ�ൽ (GST 
ഒഴിവാ�ൽ) നൽ�ം. ഇ�ന സർചാർജ് ഒഴിവാ�ലിന് െറ 
നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം വ�ത�ാസെ�ടാം. 
വിശദാംശ�ൾ�ായി നി��െട െ�ഡി�് കാർഡിന് െറ 
നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം കാ�ക.

   

ക�ംസ് ഡ��ി അട�ൽ   ഇടപാട് �ക�െട 2.25% (മിനിമം �. 75 � വിേധയം) 

3. *ബി�ിം�ം േ��് െമ�ം
a) ഈ കാലയളവിൽ കാർഡ് സജീവമാെണ�ിൽ, അവസാന േ��് െമ�ി� േശഷം 

കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച� േപയ് െമ�ക�ം കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച� ഇടപാ�ക�ം കാണി�� ഒ� �തിമാസ േ��്
 െമ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമ�് അയ�ം. 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ�കിൽ േരഖകളി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് 
കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഇടപാ�ക�െട ഒ� േ��് െമ�് അയ�കേയാ �ൻ��ി 
നി�യി� തീയതിയിൽ േരഖയി�� ഇെമയിൽ ഐഡിയിേല�് ഇെമയിൽ വഴി സ് േ��്
 െമ�് അയ�കേയാ െച�ം.  

b) െ�ഡി�് കാർഡ് സ് കാർഡ് ഉടമ�് ഒ� റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് സൗകര�ം നൽ��. 
സ് േ��് െമ�ിൽ �ി� െച� അടയ് േ�� മിനിമം �ക മാ�ം അട�ാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
തിരെ���ാം. േ��് െമ�ിൽ തെ� �ി� െച�ി�� അടയ് േ�� തീയതി�കം 
ഇ�രം േപയ് െമ�് നടേ���മാണ്. ബാലൻ�ടി�ിക �ടർ�� 

 േ��്െമന് �കളിേല�് �േ�ാ� െകാ�േപാകാ��താണ്. െമാ�ം അടയ് േ�� 
�കേയാ അടയ് േ�� മിനിമം �ക�്  �കളി�� �ക�െട എ� ഭാഗേമാ അട�ാൻ 
കാർഡ് ഉടമ�് തിരെ���ാ���മാണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധിയിൽ 
കവി� �ടി�ികേയാെടാ�ം, ��െ� േ��് െമ�കളിൽ അട�ാ� മിനിമം �ക 
കാർഡ് ഉടമ�െട നിലവിെല അടയ് േ�� മിനിമം �കയിേല�് േചർ�ം.

 െമാ�ം അടയ് േ�� �ക�െട 5 ശതമാനേമാ 200 �പേയാ ആയിരി�ം (ഏതാേണാ 
വ�ത്) അടയ് േ�� മിനിമം �ക, �ടാെത ബാധകമായ നി�തിക�ം ഇഎംഐ�ം 
(ഇഎംഐ ഉ� ഉൽ����െട കാര��ിൽ മാ�ം). ക�ാഷ് പരിധിേയാ െ�ഡി�് 
പരിധിേയാ അധികമായാൽ ഓവർ ലിമി�് (ഒവിഎൽ) �ക എംഎഡി (അടയ് േ�� 
മിനിമം �ക) യിൽ ഉൾെ����താണ്. പഴയ േ��് െമ�കളിെല ഏെത�ി�ം 
അട�ാ� മിനിമം �ക ഉെ��ിൽ അ�ം അടയ് േ�� മിനിമം �കയിൽ 
ഉൾെ����താണ്. 

c) കാർഡ് �ടി�ികയിേല�് നട�ിയ േപയ് െമ�കൾ ലഭി�തായി �ടർ�� േ��്
 െമ�കളിൽ കാണി��താണ്. ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് സംബ�ിേ�ാ 
നി�തിക�മായി ബ�െ��� മേ�െത�ി�ം കാര�ം സംബ�ിേ�ാ ഉ� എ� 
തർ��ം േ��് െമ�് �റെ��വി�� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ൾ�കം െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇഷ� െച�വെര അറിയി�ിരിേ��താണ്

d) കാർഡ് ഉടമ�െട കാർഡ് �ടി�ിക�് ലഭി�� േപയ് െമന് �കൾ വകയി���ത്, 
�ടി�ിക�� മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 
ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് 

അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ 
ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് 
എ� �മ�ിലാണ്. 

 ആവശ�മായ ജിഎസ്ടി കം�യിൻ�കൾ എ��ാൻ െ�ഡി�് ഇഷ� െച�വെര 
�ാ�മാ��തിന് �ത��ം കാേലാചിത�മായ വിവര�ൾ നൽകാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
ഉ�രവാദി���്, ഇത് െ�ഡി�് കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ നിർമി� സൈ�ക�െട 
ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് എ��ാൻ കാർഡ് ഉടമെയ �ാ�മാ�ം. കാർഡ് ഉടമ 
നൽ�� െത�ായ വിവരം �ലം അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ�െട ഭാഗ� നി�� 
ഏെത�ി�ം ���ികേളാ വീ�കേളാ �ലം കാർഡ് ഉടമ�് ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് 
ന�മാ�കേയാ അെ��ിൽ ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് ലഭി��തിന് കാലതാമസം 
വരികേയാ െച�ാൽ കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ ഉ�രവാദിയായിരി�ി�.

e) താെഴ െകാ�� ഏത് രീതിയി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ിേല�� േപയ് െമ�കൾ 
ആകാ��താണ്:

 www.sbicard.com േല�് േലാഗിൻ െച�ക�ം െന�് ബാ�ിങ് അെ��ിൽ നി��െട 
എസ്ബിഐ എടിഎം കം െഡബി�് കാർഡ് �േഖന േപയ്െമ�് നട�ാൻ േപയ് െന�് 
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി��തി�െട.

 േ��് െമ�ിെ� പിറകിൽ നൽകിയിരി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് െചേ�ാ 
�ാഫ്േ�ാ അയ��ത് വഴി.  

 നി��െട നഗര�ി��േതാ േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട ഏെത�ി�ം നി�� 
�ാ�ി��േതാ ആയ എസ്ബിഐ കാർഡ് േ�ാ�് േബാക് സിൽ െചേ�ാ �ാഫ്േ�ാ 
ഇ��ത് വഴി.

 െച�്/�ാഫ്�് "എസ്ബിഐ കാർഡ്  ന�ർ xxxxxxxxxxxxxxxx" േല�് 
അട�ാനാ��തായിരി�ണം.

 എൻഎസിഎ�് (NACH): ചില തിരെ��� നഗര�ളിൽ നാഷണൽ ഓേ�ാമാ�ഡ് 
�ിയറിംഗ് ഹൗസ് (എൻഎസിഎ�്) വഴി േപയ് െമ�കൾ നട�ാ��താണ്.

f) ബിൽ �ടി�ിക�െട േപയ്െമ�കൾ നട��തിന് വിവിധ രീതികൾ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  വാ�ാനം െച��. അവ �തിമാസ േ��് െമ�ിെ� പിൻഭാഗ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  െവബ് ൈസ�ി�ം വിവരി�ി��്.

 കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് ൈക��� ഏത് �ൻ�ർ �ക�ം ഭാവിയിെല 
െചലവഴി��കളിേല�� �ൻ�ർ �കയായി കണ�ാ��താണ്. അത് ഏെത�ി�ം 
ചാർ�കൾ/ഫീ�കൾ�ായി വകയി���ത�.

g) ബി�ിംഗ് തർ��ൾ: ഇടപാ� തീയതി�െട 25 ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമ 
െപാ��േ��കൾ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി�ക�ം അത് ശരിയാണ് 

j)  ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം റിേവഴ് സ് െച��ത് ഉൾെ�െട��, SBI കാർഡ് ആരംഭി�� 
റിേവഴ് സ�കൾ, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�, അത് ഇേ�ാഴെ� 
ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�� െ�ഡി�ായി പരിഗണി�ം.

 �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� തീയതികള�ില്  �ാബല��ിലായ റീഫ�് 
െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് ഉളവാ�� ഏെതാ� 
െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് നടേ�� തീയതി�് 
��് െ�ഡി�് െച�കയാെണ�ിൽ, ആ �ക േപയ് െമന് റായി പരിഗണി�ം.

 നിലവിെല ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� ഇടപാ�ക�െട �ാബല��ി�� 
തീയതിയി�� റീഫ�് െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് 
ഉളവാ�� ഏെതാ� െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് 
നടേ�� തീയതി�് ��ാണ് െ�ഡി�് െചയ് തെത�ിൽ േപാ�ം ആ �ക േപയ് െമന്
 റായി പരിഗണി�ി�.

k) എസ്എംഎ & എൻപിഎ
•  �േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ'): 
 െറ�േല�റി ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിെ� ഭാഗമായി, ഒ� ഉപ-അസ�് വിഭാഗം 

��ി�് അ�ൗ�ിെല �ാരംഭ സ�ർ�ം തിരി�റിേയ� ആവശ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡിന് ഉ�്, താെഴ�� പ�ികയിൽ നൽകിയിരി��ത് �കാരം ��് 
ഉപവിഭാഗ�ൾെ�ാ�ം '�േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ') ആണ് ഈ 
ഉപ-അസ�് വിഭാഗം. െ�ഡി�് കാർ�കൾ "റിേവാൾവിംഗ് സൗകര��ൾ ഒഴിെക�� 
വായ്പകൾ" ആയി കണ�ാ��.

   

െഡബി�് െച� പണം നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ SBI കാർഡ് തിരി�് 
നൽ��ിെ��ിൽ ബാധകമായ േക�കളിൽ, പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ സംബ�ി�് 
കാർഡ് െന�് വർ�കളിൽ നി�് ലഭി�� അ�രം �ിരീകരണ�ിന്
 െറ/വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ, േമൽ�റ� സർ�ലറിെല വ�വ�കൾ 
�കാരം ഉപേഭാ�ാവിന് ന�പരിഹാരം നൽ��തായിരി�ം.

4. *  തിരി�ടവിൽ വ��� വീ�
 തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയാൽ, കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഏ� �ടി�ിക�ം 

തീർ�ാ��തിന് േവ�ി തപാൽ, ഫാക് സ്, െടലേഫാൺ, ഇെമയിൽ, എസ്എംഎസ്, 
�ടാെത/അെ��ിൽ ഓർ�െ���ാ�ം �ടർനടപടികെള��ാ�ം �ടി�ിക 
പിരിെ���ാ�ം ��ാം ക�ിെയ നിേയാഗി�ക എ�ീ മാർ��ളി�െട കാർഡ് 
ഉടമ�് കാലാകാല�ളിൽ �ടി�ിക അട�വാൻ ഓർ�െ����കൾ 
അയ��താണ്. അ�െന നിേയാഗി�െ��� ഏെതാ� ��ാം ക�ി�ം കടംപിരിവ് 
സംബ�ി� എ�ാ െപ�മാ�����ം �ർ�മായി പാലി�ിരിേ��താണ്.

 ആർബിഐ യിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് രജിസ് േ�ഷൻ കര�മാ�ിയി���ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ� അംഗമായിരി�ക�ം െച�� ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� വീ� �ാ�സ് 
റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��്, കാർഡ് ഉടമ�് ഞ�ൾ േനാ�ീസ് നൽ��താണ്. ഒ� 
കാർഡ് ഉടമ തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയതായി റിേ�ാർ�് െച�െ��തിന് േശഷം തെ� 
�ടി�ികകൾ തീർ�കയാെണ�ിൽ, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നിയിൽ നി�ം �ടി�ിക�ാരൻ �ാ�സ് പിൻവലി��താണ് 
എ� കാര��ം ��ി�ക. ഇ�രം മാ��ൾ ഉപേഭാ�ാവിെ� െ�ഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ 
�തിഫലി�ാൻ 45-60 ദിവസ�ൾ എ�േ��ം.

 െ�ഡി�് കാർഡ് സൗകര��െള നിയ�ി�� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം 
സ�ിെമ�റി/ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം ബാധകമായിരി�ം. 

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, കാർഡ് ഉടമ�െട ഡാ� ഓേരാ മാസ�ം നിർ�ി� 
േഫാർമാ�ിൽ ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് സമർ�ി��. സമർ�ി�� 
ഡാ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി 30 ദിവസ�ി��ിൽ അവ�െട 
െസർവറിേല�് അപ് േലാഡ്  െച��താണ്.

 കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� െമാ�ം �ടി�ിക, �ാബല��ി���ം എ�ാൽ കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ ഇനി�ം ചാർജ് െച�ാ��മായ ചാർ�കൾ ഉൾെ�െട, �ാഥമിക 
കാർഡ് ഉടമ പാ�രാ�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�ാൽ െപെ��് അടയ്
 േ��താ���ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് �ർ�മായി അടയ് േ���മാണ്, 
അേതാെടാ�ം കാർഡ് അ�ൗ�് ഉടൻതെ� റ�ാ�െ����മാണ്. �ാഥമിക കാർഡ് 

ഉടമ�െട സ��ിൽ നി�ായിരി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ി�� �ടി�ിക തീർ�വാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ എ�ാ െചല�കൾ�ം, ലീഗൽ ഫീ�ം ഈ �ടി�ിക 
തിരി�പിടി�വാൻ വ� െചല�ക�ം അട�ം, ഉപേയാഗിേ��ത്. �ടി�ിക അടവ് 
തീർ�ാകാ�ിടേ�ാളം, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് നിലവി�� നിര�് െവ�് 
ധനകാര� ചാർജ് ഈടാ��ത് �ടരാൻ അവകാശ��ായിരി�ം.

5. കാർഡ് ഉടമ�ത അവസാനി�ി��ം റ�ാ��ം
a) എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് എ�തി അറിയി�ിേ�ാ, എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് 

ൈലനിൽ വിളിേ�ാ, ഒ�ം കാർഡ്(കൾ) േകാേണാ�േകാൺ �റി�് കാർഡ് ഉടമ�് ഏ� 
സമയ�ം കരാർ അവസാനി�ി�ാ��താണ്. ആഡ് ഓൺ കാർ�കൾ ഉൾെ�െട 
എ�ാ കാർ�ക�ം എ�� അേപ� െകാ��് അവസാനി�ി�ാ��താണ്. 
സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ ഒ� കാർഡ് ഉടമ�് െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ് ഉെ��ിൽ, അ�രം െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �ക�െട �ല� �ല�ം 
സ�യേമവ േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, �ടാെത മെ��ാ 
�ടി�ികകൾ�െമാ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്. കാർഡ് 
അ�ൗ�ിേല�� എ�ാ �ടി�ിക�ം അട�കഴി�ാൽ അവസാനി�ി�ൽ 
�ാബല��ിൽ വ�ം. വാർഷിക, േച��തി��, ���ൽ ഫീ�കൾ 
ആ�പാതികാടി�ാന�ിൽ തിരി�് നൽ��ത�.

 ഉദാഹരണം - സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാ�� െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ്: -1000

 സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ, -1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് ബാലൻസ് 
സ�യേമവ 250 �പ�െട േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, അതായത് 
1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �കൾ   X ഓേരാ റിവാർഡ് േപായിന് റി�ം 0.25 �പ 
(ഈ പരിവർ�ന �ല�ം വ�ത�� കാർഡ് വാരിയന് �കൾ�് വ�ത�ാസെ�ടാം). ഈ �ക 
കാർ ഡ് ഉടമാ  അ�ൗ�ിൽ നി�് ഈടാ�ം, �ടാെത മെ��ാ �ടി�ികകൾ �െമാ�ം 
കാർ ഡ്  ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്.

 കാർഡ് ഉടമ�് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�ാൻ ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ 
എ�താ��താണ് - closurerequest@sbicard.com

b)   ബിസിനസ് അെ��ിൽ �ര�ാ കാരണ�ൾ �ടാെത/അെ��ിൽ നിയമനിർവഹണ 
ഏജൻസി �ടാെത/അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം സർ�ാർ അേതാറി�ി�െട അഭ�ർ�ന 
�കാരം �ടാെത/അെ��ിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ി�ം അതിെ� 
ഉപേഭാ�ാവി�ം ബാധകമാ�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം കീഴിൽ 
അനിവാര�മാെണ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ന�ായമാ�ം വിശ�സി��െവ�ിൽ 
കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�ിെ� ഉപേയാഗം ഏ� സമയ�ം �ൻ��ി അറിയി�ാെത 

തെ� എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിയ�ി�കേയാ അവസാനി�ി�കേയാ 
താൽ�ാലികമായി നിർ�കേയാ െച�ാം.

 കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� േപയ് െമ�ിൽ വീ� വ��കേയാ നീ�ിയ െ�ഡി�് പരിധി 
കവി�കേയാ െച�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െ�ഡി�് കാർഡിെല സൗകര�ം 
താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ാനാ�ം. കരാർ അവസാനി�തി� േശഷേമാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ിരി�� സമയേ�ാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗി��ത്.  

c) ഇ�രം ഒ� സാഹചര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ (എെത�ി�ം തിരി�ട� വീ�േ�ാ നിയമം 
അ�ശാസി�� േനാ�ീസിേനാ വിേധയമായി) ഉടൻ തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അ�ൗ�ിെല െമാ�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് അടയ്
 േ����്. എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ�വെര അ�ൗ�ിൽ ചാർ� െച�ാ� �കക�ം 
ഉൾെ�െട ഈ കരാറിന് കീഴിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അടയ് േ�� എ�ാ 
�കക�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഇ�ര�ിൽ അടയ് േ�� എ�ാ �കക�ം കാർഡ് ഉടമ 
അട��� വെര കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�തായി പരിഗണി�ി�.

d) െ�ഡി�് കാർഡ് ഒ� വർഷ�ിേലെറയായി ഉപേയാഗി�ി�ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമെയ 
അറിയി� േശഷം കാർഡ് േ�ാസ് െച��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 30 
ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് മ�പടി ലഭി��ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ 
എ�ാ �ടി�ികക�ം അട�േ�ാൾ കാർഡ് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച��തായിരി�ം.

6.  കാർഡ് ന�ം/േമാഷണം/��പേയാഗം
a) �ാഥമിക െ�ഡി�് കാർേഡാ ഏെത�ി�ം അധിക െ�ഡി�് കാർേഡാ എവിെട 

െവെ��് അറിയാെത വരികേയാ, ന�െ��കേയാ, േമാ�ി�െ��കേയാ 
വി�തമാ�െ��കേയാ യഥാസമയം ലഭി�ാതിരി�കേയാ കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�മതിയി�ാെത െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��െവ�് സംശയി�കേയാ 
െച�ാൽ കാർഡ് ഉടമ എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലനിൽ എ��ം േവഗം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന ബ�െ�ടണം. ഒ� കാർഡ് ന�െ��തായി റിേ�ാർ�് 
െച� േശഷം കാർഡ് ഉടമ അത് കെ��ിയാൽ അത് ഒ� സാഹചര��ി�ം 
ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�. മാ�മ�, കാർഡ് ഉടമ ആ കാർഡ് േകാേണാട് േകാൺ 
പ�തിയായി �റി�ക�ം േവണം.  

· ഐവിആർ വഴിേയാ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ായ www.sbicard.com �േഖനേയാ 
എസ്എംഎസ് േസവന�ി�െടേയാ കാർഡ് ഉടമ�് തൽ�ണം കാർഡ് േ�ാ�് 
െച�ാനാ�ം.

· നി��െട ന�െ��/േമാ�ി�െ�� കാർഡ് എസ്എംഎസ് വഴി േ�ാ�് െച�ാൻ 
നി��െട രജി�ർ െച� െമാൈബൽ ന�റിൽ നി�് 5676791 േല�് BLOCK XXXX 

എ�് എസ്എംഎസ് െച�ക. (XXXX = നി��െട കാർഡ് ന�റിെ� അവസാന 4 
അ��ൾ). നി�ൾ അഭ�ർ�ന നട�ി 5 മി��ി��ിൽ നി�ൾ�് ഒ� 
�ിരീകരണ എസ്എംഎസ് ലഭി��ിെ��ിൽ കാർഡ് േ�ാ�െച�െ��തായി 
പരിഗണി��ത്. നി��െട കാർഡ് െപെ��് േ�ാ� െച��തി�ം ��പേയാഗം 
ഒഴിവാ��തി�ം െഹൽപ് ൈലനിൽ വിളി�ക.

 നഷ് ടെ��ത്/േമാഷണം/അനധി�ത ഇടപാ�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ്
 �് ഈ സമർ�ിത െഹൽ�് ൈലൻ ന�റിൽ ബ�െ�ടാം -18605003000.

 നഷ് ടെ�� കാർഡ് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ് �് ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ 
ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ് – lostcard@sbicard.com

b) കാർഡ് ന�ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��് കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ നട�ിയ ഏെത�ി�ം ഇടപാ�ക�െട കാര��ിൽ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് ബാധ�തേയാ ഉ�രവാദിത�േമാ ഉ�ായിരി��ത�, 
കാർഡ് ഉടമ ഇതിന് പരി�ർ�മാ�ം ബാധ��നായിരി�ം. കാർഡ് ന�േമാ 
േമാഷണേമാ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി��േതാ� �െട കാർഡ് ഉടമ 
െ�ഡി�് കാർഡ്(കൾ) േമാ�ി�െ��ാൽ അത് േപാലീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ക�ം എഫ്
 ഐആർ സമർ�ി�ക�ം േവണം. കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ഒ� അധിക 
കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ആെര�ി�ം കാർേഡാ പിേ�ാ കര�മാ�ി 
��പേയാഗം െച�ാൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. 

c) ഉപേഭാ� പരിര�- അനധി�ത ഇലേ�ാണിക് ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കളിൽ 
ഉപേഭാ�ാ��െട ബാധ�ത പരിമിതിെ���ൽ സംബ�ി� 2017 �ൈല 06-െല 
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��(ആർബിഐ) ഉ�രവ് �കാരം, അനധി�ത െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ�� ഉപേഭാ� പരിര� ഉറ�ാ��തിന് ഒ� നയം 
�പകൽപന െച�ി��്. "ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാര നയം" എ�തിന് കീഴിൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ ഇത് അപ് േഡ�്  െച�ി��്. 
ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� സമീപന�ിെല �താര�ത, ന�ായ��ത എ�ീ തത��െള 
അടി�ാനമാ�ി��താണ് ഈ നയം

d) കാർഡ് ഉടമ വ�നാപരമായി �വർ�ി�ി�െ��ിൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് 
ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. വിേവക�ർ�മായ �� നൽകാെതയാണ് കാർഡ് ഉടമ 
�വർ�ി��െത�ിൽ, സംഭവി� എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ�് 
ബാധ�ത��ാേയ�ം. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ വ��മാ�ിയി�� �ര�ാ 
മാനദ��ൾ പി�ടരാൻ കാർഡ് ഉടമ പരാജയെ��ാൽ ഇത് ബാധകമാേയ�ാം. 

e) കാർഡ് ഉടമേയാേടാ ഏെത�ി�ം അധിക കാർഡ് ഉടമേയാേടാ അേന�ഷി�ാെത തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, ഒ� കാർഡിെ�േയാ പി�ിെ�േയാ ന�ം, േമാഷണം, 

��പേയാഗം എ�ിവെയ �റി�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ �സ�െമ�് ക��� 
ഏെതാ� വിവര�ം േപാലീസിേനാ മ�് �സ� അധികാരികൾേ�ാ നൽകിേയ�ാം.  

f) നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെല െമാൈബൽ ന�ർ ഉൾെ�െട�� 
ബ�െ�ടാ�� വിവര�ളിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ സി��ിെല നി��െട 
�തിയ�ം ����മായ ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ളിൽ �ചി�ി�ിരി�ണം. 
നി��െട െമാൈബൽ ന�ർ അട��� നിലവിെല ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ 
ഞ��െട േരഖകളിൽ അപ് േഡ�് െച�ണെമ�് �പാർശ െച��.

g) ''എസ്ബിഐ കാർഡ്  ചില കാർ�കളിൽ േകാം�ിെമ�റി ന�െ��/േമാ�ി�െ�� 
കാർഡ് ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് 
ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�േഡാ അെ��ിൽ കാലാകാല�ളിൽ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  തീ�മാനി�� ഏെത�ി�ം ഇൻ�റൻസ് ക�നിേയാ ആകാം പറയെ�� 
ഇൻ�റൻസ് നൽ��ത്. ഇ�ാര��ി�� ഏത് െ�യിം തീർ�ാ�ലി�ം 
ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ഉ�രവാദിയായിരി�ം, 
െ�യിം തീർ�ാ�ൽ കാരണമായി ഉയർ� ഒ� തർ��ി�ം എസ്ബിഐ കാർഡ്
 ഉ�രവാദിേയ ആയിരി�ി�. ഇൻ�റൻസ് നിബ�നക�ം വ�വ�ക�മായി 
ബ�െ�� ��തൽ വിവര�ൾ�് െവൽകം കി�ിെല േ�ാഷർ പരിേശാധി�ാേനാ 
www.sbicard.com റഫർ െച�ാേനാ നിർേദശി��.''

(h) ചില െ�ഡി�് കാർ�കളിൽ എസ്ബിഐ കാർഡ് േകാം�ിെമന് ററി എയർ ആ�ിഡന് റ് 
/ വ��ിഗത അപകട ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ��ത ഇൻ�റൻസ് 
ഒ� ��ാം ക�ി ഇൻ�റൻസ് ക�നിയാണ് നൽ��ത്. ഇ�മായി ബ�െ�� ഏത് 
െ�യിം െസ�ിൽെമന് റി��� ഉ�രവാദി���ം ��ത ക�ി�ാണ്. െ�യിം 
െസ�ിൽെമന് റ് �ലം ഉ�ാ�� ഒ� തർ��ൾ�ം എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ഉ�രവാദിയായിരി�ി�. എസ്ബിഐ കാർഡിന്, ഇൻ�റൻസ് ഇഷ� െച�� 
ക�ിെയ �ൻ��ി അറിയി�് നൽകാെത മാ�ാ��താണ്.

 ഇേ�ാ�� ഇൻ�റൻസ് ക�നി: ഒറിെയൻ്റൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ്.
7. െവളിെ���ൽ
 ഇ��ൻ ധനകാര� വ�വ��െട �വർ�ന�മത�ം �ിരത�ം 

െമ�െ����തിനാ�� ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിെ��ം റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് 
ഇ���െട�ം (ആർബിഐ) ഒ� സംരംഭമാണ് െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി. 
ബാ�ക�ം ധനകാര� �ാപന��ം ത�ിൽ വിവര�ൾ ൈകമാ��തിന് 
ഫല�ദമായ ഒ� സംവിധാനം �ദാനം െച�ാ�ം അ�വഴി വിവിധ �ാപന�ളിൽ 
നി�് മിക� െ�ഡി�് വ�വ�കൾ േനടാൻ കാർഡ് ഉടമകെള �ാ�രാ�ാ��� 
റിസർവ് ബാ�ിെ� �മ��െട ഭാഗമായാണിത്.

 ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് (ആർബിഐയിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് 
രജിസ് േ�ഷൻ േനടിയി��ത്) കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��. 

 കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� േരഖക�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 45-60 ദിവസ�ൾ��ിൽ ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻേഫാർേമഷൻ ക�നി�് നൽ�ം.

 ഒ� തർ���ായാൽ കാർഡ് ഉടമെയ �ടി�ിക�ാരനായി റിേ�ാർ�് െച��തി� 
��് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടികളിൽ ഉചിതമായ േഭദഗതികൾ 
വ��ം. എ�ി��ാ�ം ഇ�രം െവളിെ���ൽ/വിവരം �സി�െ���ൽ 
ഇ�െന ഉയർ�വ� തർ��ൾ അേന�ഷി�ാ�ം തീർ�ാ�ാ�ം ലഭി�� 
സമയെ� ആ�യി�ിരി�െമ��ം ��ിേ��താണ്. 

 കാർഡ് അ�ൗ�ക�െട ശരിയായ �വർ�നം, �ിരീകരണം, മ� അഡ്മിനിസ്
 േ��ീവ് േസവന�ൾ എ�ിവ�ായി ധനകാര� �ാപനം, െതാഴി�ടമ, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�മായി കരാറിേലർെ��ിരി�� ��ാം ക�ികൾ 
എ�ിവർ�് േപയ് െമ�ിെല വീ� ഉൾെ�െട�� കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��.

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� അെ��ിൽ അതിെ� ��് ക�നികൾ, സബ്
 സിഡിയറികൾ, അഫിലിേയ�കൾ �ടാെത/അെ��ിൽ അേസാസിേയ�കൾ 
എ�ിവ�െട വിവിധ ഉൽ����ം േസവന��ം വിപണനം െച��തി�ം വാ�ാനം 
െച��തി�മായി എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ഏെത�ി�ം േപര�്, സബ്
 സിഡിയറി, അഫിലിേയ�്  അെ��ിൽ അേസാസിേയ�് എ�ിവ�മാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിേ��ാം.

 എസ്ബിഐ കാർഡിെ� ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്.

�ധാന െറ�േല�റി വിവര�ൾ  
- ഇ��യി�ം വിേദശ�ം ഉപേയാഗി��തിന് കാർഡ് സാ�വാണ്. എ�ി��ാ�ം, 

േന�ാളി�ം ��ാനി�ം വിേദശ കറൻസി ഇടപാ�കൾ നട��തിന് ഇത് 
സാ�ത��ത�.

- ഇ���് �റ�് ഇടപാട് നട��തി�� കാർഡിെ� ഉപേയാഗം ആർബിഐ�െട 
എക് സ് േച�് കൺേ�ാൾ െറ�േലഷൻ�ം േഫാറിൻ എക് സ് േച�് മാേനജ് െമ�് 
ആ�്, 1999-ഉം ഉൾെ�െട�� ബാധകമായ നിയമ�ൾ �്അ��തമായിരി�ണം. 
ഇ�ർെന�്േ�ഡിംഗ് േപാർ��കളി�െട�� വിേദശനാണ� വ�ാപാരം അ�വദനീയമ�.  
എെ��ി�ം ലംഘന�ൾ ഉ�ാ�കേയാ ഇവ പാലി��തിൽ പരാജയെ��കേയാ 

െച�ാൽ, ശി�ാനടപടികൾ�് നി�ൾ വിേധയരാകാം. നി��െട വിേദശ വിനിമയ 
അർഹതെയ സംബ�ി�് നി��െട അംഗീ�ത ഡീല�മായി (എഡി) ബ�െ��ക.

- െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് എെ��ി�ം െ�ഡി�് ബാലൻസ് 
ഉെ��ിൽ, ഈ െ�ഡി�് ബാലൻസ് നി�ൾ�് തിരി� തരാൻ എസ്ബിഐ കാർഡിന്
  അവകാശ��്.

- വിേദശ �ാപന�ളിൽ നിേ�പം നട�കേയാ വിേദശ �ാപന�ൾ 
�ാപി�കേയാ േപാ�� �ലധന അ�ൗ�് ഇടപാ�കൾ�ായി പണമട�ാൻ/േപയ്
 െമ�കൾ നട�ാൻ ദയവായി െ�ഡി�് കാർ�കൾ ഉപേയാഗി��ത്. കാരണം, 
റിസർവ് ബാ�ിെ� മാ�ർ നിർേദശം - വിേദശെ� സം�� 
സംരംഭ�ിെല/�ർ�മാ�ം ഉടമ�തയി�� സബ് സിഡിയറിെല താമസ�ാ�െട 
േനരി�� നിേ�പം എ�തി� കീഴിൽ ഇ�രം ധനനിേ�പ മാർഗം അ�വദനീയമ�.

- ആർബിഐ മാ�ർ സർ�ലർ-താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� 
പലവക പണമട��കൾ സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ അ�സരി�്, േലാ�റി 
ടി��കൾ, ബഹിഷ് �ത/നിേരാധിത മാസികകൾ, �ട�ിയ നിേരാധിത ഇന�ൾ 
വാ��തി�ം �താ��ളിൽ പെ���ൽ, േകാൾ-ബാ�് േസവന�ൾ�് 
പണമട�ൽ േപാെല��വ�ം െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��ത് 
നിേരാധി�ിരി��. കാരണം അ�രം ഇന�ൾ�ായി/�വർ�ന�ൾ�ായി 
വിേദശനാണ�ം പിൻവലി��ത് അ�വദനീയമ�. ��തൽ വിവര�ൾ�ായി 
താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� പലവക പണമട��കൾ 
സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ പരിേശാധി�ക.



 എസ്എംഎ�െട �ാസിഫിേ�ഷൻ സംബ�ി� ഉദാഹരണം:
 ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, �ടാെത ഈ തീയതി�് ��് 'അടേ�� �റ� �ക 
('എംഎഡി') ലഭി�ി�മിെ��ിൽ, അവസാന തീയതി�് േശഷം, അ�ൗ�ിെന എസ്എംഎ – 0 
ആയി പരാമർശി�ം.
പിഡിഡിയിൽ നി�് 30 ദിവസ�ിന�റം അതായത് 2021 ഏ�ിൽ 30-ന് അ�റം 
അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ-1 ആയി ടാഗ് 
െച�െ��ം.
സമാനമായി, പിഡിഡിയിൽ നി�് 60 ദിവസ�ിന�റം, അതായത് 2021 െമയ് 30-ന് 
അ�റം, അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ - 2 
ആയി ടാഗ് െച�െ��ം.

• നി�ിയ ആ�ി ('എൻപിഎ'):
 േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി���േപാെല അടേ�� മിനിമം �ക, േ��് െമ�ിൽ 

�ചി�ി�ിരി�� പിഡിഡിയിൽ നി�് െതാ�റ് (90) ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�മായി 
അട�ിെ��ിൽ, ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് നിഷ് �ിയ അസ�് ('എൻപിഎ') ആയി 
പരിഗണി�ം.
�ടാെത, ഒ� െസ�ിൽെമ�് അെ��ിൽ �നർ�പീകരണ �മീകരണം 
�േയാജനെ���ിയി�� ഏെതാ� അ�ൗ�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം. പലിശ 
�ടി�ിക�ം �ത�ം ��വനായി അടയ് ���വെര ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി 
തരംതിരി�ത് �ട�ം. െസ�ിൽെമ�ം �നർ�പീകരി� അ�ൗ�ക�ം ഒ� 
നവീകരണ�ിന് േയാഗ�മ�. അവസാനമായി, ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് 
എസ്ബിഐ കാർഡിെല എൻപിഎ എ�് ടാഗ് െച� ഒ� െ�ഡി�് കാർെഡ�ി�ം 
ഉെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെ� എ�ാ കാർ�ക�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം.

  ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി തരംതിരി��തി�� ഉദാഹരണം:
  ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി�� �കാര�� അടേ�� 
�റ� �ക പിഡിഡിയിൽ നി�് 90 ദിവസ�ി��ിൽ അതായത് 2021 �ൺ 
29-��ിൽ ഉപേഭാ�ാവ് �ർ�മാ�ം അട�ി�മിെ��ിൽ, വായ്പ നൽ��വർ 
െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി കണ�ാ�ം.

l)  േടൺ എറൗ�് ൈടം (TAT) ഏകീകരി��ം അംഗീ�ത േപയ് െമന് റ് സംവിധാന�ൾ 
�േഖന�� പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ�� ഉപേഭാ� ന�പരിഹാര�ം സംബ�ി� 
2019 െസ�ംബർ 20-െല RBI സർ�ലർ അ�സരി�്, പരാജയെ�� ഇടപാട് കാരണം 

എ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�ിെ��ിൽ േ��് െമ�ിെല 
��വൻ ഉ�ട��ം ശരിയാെണ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇത് അംഗീകരി�താെണ�ം 
കണ�ാ��താണ്. ഇ�രം വിവരം ലഭി�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
താൽ�ാലികമായി ചാർജ് പിൻവലി�ാം. �ടർ�� അേന�ഷണ�ൾ 
�ർ�ിയായതി� േശഷം ഇത് കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിെല ബാധ�തയാെണ�ിൽ 
�ടർ�� േ��് െമ�ിൽ ചാർജ് �നഃ�ാപി�െ��ം. 

h)  ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാരം: േമൽനടപടി�� എ�ാ പരാതിക�ം േനാഡൽ 
ഓഫീസർ, പിഒ ബാഗ് 28 - ജിപിഒ, ന� ഡൽഹി -110001 എ� വിലാസ�ിേലാ 
nodalofficer@sbicard.com എ� ഇെമയിൽ വിലാസ�ിേലാ അയ�ക

i)   ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ: എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 02 02
 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി 

േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക)  
 അെ��ിൽ: 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 എസ്ബിഐ െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡിന്: ഇ��യിൽ എവിെട നി�ം എസ്ബിഐ 

െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡ് െഹൽപ് ൈല�മായി ബ�െ��ക 
 എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 12 12 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ 

നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക) 
ബിഎസ്എൻഎൽ/എംടിഎൻഎൽ-ൽ നി�്: 1800 180 1295 /1860 500 1295

 കറസ് േപാ�ൻസ്: തപാൽ വഴി, ദി മാേനജർ -ക�മർ സർവീസസ്, എസ്ബിഐ 
കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, ഡിഎൽഎഫ് ഇൻഫിനി�ി ടേവർസ്, 
ടവർ സി, 12 ആം നില, േ�ാ�് 2, ബിൽഡിംഗ് 3, ഡിഎൽഎഫ് ൈസബർ സി�ി ���ാം 
- 122002 (ഹരിയാന) ഇ�� www.sbicard.com എ�തിേലേ�ാ പിഓ ബാഗ് 28- ജിപിഒ, 
ന� ഡൽഹി-110001 

 ഇമെയിൽ വഴി customercare@sbicard.com എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക
 െത�ായ വിൽ�ന�ം ശല�െ����മായി ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് ഉടമ�് 

ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താം – salesgrievance@sbicard.com
 കാർഡ് ഉടമ�് ഞ��െട െമാൈബൽ ആ�് / െവബ് ൈസ�് വഴി ഏ� 
 തർ��ം/അനധി�ത ഇടപാ�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴി�ം. അതെ��ിൽ, കാർഡ് 

ഉടമ�് തർ�ം/അനധി�ത ഇടപാട് സംബ�ി�് chargeback@sbicard.com എ� 
സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ്.

 െത�ായ വിൽ�ന�മാേയാ ശല�െ����മാേയാ ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ഈ സമർ�ിത െഹൽൈ��നിൽ ഞ�െള വിളി�ാം: 080-39356050

എസ് ബി ഐ കാർഡ് സ്  - ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം

1. *ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം
A. വാർഷിക ഫീ�ക�ം ���ൽ ഫീ�ക�ം
 എസ് ബി ഐ െ�ഡി�്  കാർഡിൽ (എസ് ബി ഐ കാർഡ്) വാർഷിക ഫീസ്, ���ൽ 

ഫീസ് എ�ിവ ബാധകമാണ്. വാർഷിക ഫീസ് 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം 
ബാധകമായ നി�തിക�ം ഉൾെ��� ഒ��വണെ� ചാർജാണ്. ���ൽ ഫീസ് 
എ�ാ വർഷ�ം ഈടാ��. 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം ബാധകമായ 
നി�തിക�മാണ് അതിൽ ഉൾെ��ിരി��ത്. ഈ ഫീ�കൾ ഓേരാ കാർഡ് ഉടമ�ം 
ഓേരാ വിധം കാർഡി�ം വ�ത��മായി�േ��ാം. ഇവ െ�ഡി�്  കാർഡിനായി 
അേപ�ി�� സമയ�് കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി��ത് അ�സരി�ായിരി�ം. 
ബാധകമായ� �കാര�� ഈ നിര�കൾ കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് 
േനരി�് ഈടാ�ം, ഈടാ�� മാസെ� കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ അത് ബി�ി�ക�ം 
െച�ം. �ാഥമിക കാർഡ് ഉടമ�് നൽകിയ അധിക കാർ�കൾ�് െവേ�െറ ഫീ�കൾ 
ഉ�ാകാം.

B. �ൻ�ർ പണ�ിെ� ഫീ�കൾ
 അടിയ�ര ഘ��ിൽ േദശീയ/അ�ാരാ� എടിഎ�കളിൽ നി�് പണം എ��ാൻ 

കാർഡ് ഉടമകൾ�് കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. അ�െന ഉ� പണം 
പിൻവലി��കൾ�് ഒ� ഇടപാട് ഫീസ് ഈടാ��താണ്. അത് അ�� േ��്
 െമ�ിൽ കാർഡ് ഉടമ�് ബി�െച�ക�ം െച�ം. േദശീയ എടിഎം ഇടപാ�കൾ�് 2.5% 
അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) അ�ാരാ� എടിഎം 
ഇടപാ�കൾ�് 2.5% അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) ഇടപാ� 
ഫീസ് ആയി ഈടാ��താണ്. ഇടപാ� ഫീസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�്
 സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ (��് അറിയെ��ി��ത് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്സ് ആൻഡ് േപയ്െമന് റ് സർവീസസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്) 
വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയമാണ്. �ൻ�റായി എ��� എ�ാ 
പണമിടപാ�കൾ�ം പണം പിൻവലി� തീയതി �തൽ അവ �ർ�മായി തിരി�ട�� 
തീയതി വേര�ം റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് ചാർ�ി� ത�ല�മായ ധനകാര� ചാർജ്
  (ചാർ�ക�െട െഷഡ�ൾ പരിേശാധി�ക) ഉ�ായിരി��താണ്.  

C. ക�ാഷ് േപയ് െമ�് ഫീ�കൾ
 കാർഡ് ഉടമകൾ�് തിരെ��� േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (എസ് ബി ഐ) 

ശാഖകളിൽ േപ-ഇൻ �ി�ിൽ അവ�െട  െ�ഡി�് കാർഡ് ന��ം �ക�ം 
േരഖെ���ി അത് �ാ�് കൗ�റിൽ നിേ�പി�െകാ�് അവ�െട എസ് ബിഐ 
െ�ഡി�് കാർഡ് �ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ഒ� തൽ�ണ േപയ് െമ�് അക്
 േനാളജ് െമ�് രസീത് കാർഡ് ഉടമ�് നൽ�ം. ഈ സൗകര�ം േസവന നിര�ായ ₹250 
+ ബാധകമായ നി�തികൾ�് ലഭ�മാണ്. െകവിബി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
ക�ർ ൈവശ� ബാ�ിെ� (െകവിബി) തിരെ��� ശാഖകളി�ം െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ക�ർ ൈവശ� ബാ�് (െകവിബി) ശാഖകളിൽ നട�� 
പണമിടപാ�കൾ�് നിര�കെളാ�ം ബാധകമ�.

D. ചാർ�കൾ
i. കാർഡ് ഉടമകൾ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നൽ�� നിർ�ി� 

േസവന�ൾ�ായി അെ��ിൽ തെ� കാർഡ് അ�ൗ�മായി ബ�െ��് കാർഡ് 
ഉടമ വ��� വീ�കൾ�ായി കാർഡ് ഉടമകൾ കാലാകാല�ളിൽ 
ബാധകമാേയ�ാ�� ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം നൽേക�താണ് 

ii കാർഡ് ഉടമകെള അറിയി�െകാ�്, കാലാകാല�ളിൽ ഏെത�ി�ം ചാർ�കേളാ 
ഫീ�കേളാ മാ��തിേനാ അെ��ിൽ ഉചിതെമ�് േതാ�� ഏെത�ി�ം �തിയ 

ചാർ�കേളാ ഫീ�കേളാ അവതരി�ി��തിേനാ ഉ�അവകാശം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിലനിർ��.

E. പലിശ രഹിത േ�സ് കാലാവധി
 വ�ാപാരി സമർ�ി�� െ�യി�കൾ�് വിേധയമായി പലിശരഹിത െ�ഡി�് 

കാലയളവ് 20 �തൽ 50 ദിവസം വെരയാകാം. എ�ി��ാ�ം, കഴി� മാസെ� 
ബാലൻസ് �ർ�മായി �ിയർ െച�ി�ിെ��ിൽ, അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ ഏെത�ി�ം 
എടിഎ�ിൽ നി�് പണം എ��ി�െ��ിൽ ഇത് ബാധകമ�.

F.  ധനകാര� ചാർ�കൾ 
 കാർഡ് ഉടമ തെ� ബാലൻസ് �ർ�മായി അടേ��തിെ��് തീ�മാനി�ാൽ, 

ഇടപാ� തീയതി �തൽ വീ�ാ� ഇഎംഐ തവണക�ൾെ�െട എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, 
കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ പണ�ി�ം അവ തിരി�ട��� വെര മാസാ� 
പലിശ നിര�ിൽ ധനകാര� ചാർ�കൾ അടേ��ിവ�ം. 

  േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടയ് േ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ് െമ�ം േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ് െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

  ധനകാര� ചാർ�ക�െട നിലവിെല നിര�് ഇടപാ� തീയതി �തൽ �തിമാസം 3.50% 
[�തിവർഷം 42%] വെരയാണ്, ഇത് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് 
ലിമി�ഡ് (എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ) െ� വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ി� 
വിേധയ�മാണ്. ധനകാര� ചാർ�കൾ, അടയ് േ��താെണ�ിൽ, ബാധകമായ 
നി�തികൾ�് വിേധയമാണ്, കാർഡിെല �ടി�ിക �ർ�മായി അട���വെര 
കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് അത് െഡബി�് െച�െ��ം. കാർഡ് ഉടമ 
ബാലൻസ് േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ാതിരി�ാൻ 
തീ�മാനി�ാൽ എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, �െട കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ 
പണ�ി�ം അടയ് േ�� ധനകാര� ചാർ�ിെ� �റ� �ക ബാധകമായ 
നി�തികൾ �ടാെത 25 �പയായിരി�ം.

a.  �ൻ�ർ പണ�ിേ��� ധനകാര� ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തൽ പണമട�ൽ 
�ർ�മായി െച���വെര ബാധകമാണ്.

 ഉദാഹരണം 1 - കാർഡ് േ��് െമ�്  തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 15-ന് 
 2019 �ൺ 16 �ം 2019 �ൈല 15 �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാട്
1.  5000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ - 2019 �ൺ 20 ന്
2.  7000 �പ�െട പണം പിൻവലി�ൽ - 2019 �ൈല 10 ന്
 2019 �ൺ 15 െല േ��് െമ�ിൽ നി�് ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� ക��ക, 

എ�ിൽ ഇടപാ�ക�െട 12,000 �പ�ം 7,000 �പ ക�ാഷ് പിൻവലി�ലിന് ബാധകമായ 
നിര�ി�� 5 ദിവസെ� ധനകാര� ചാർ�ക�ം കാണി�� �ൈല 15 െല േ��്
 െമ�് കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ആഗ�് 5 അഥവാ േ��് െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക അടയ് േ����്. നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക�� ഏെതാ� േപയ് െമന് �ം, ആദ�ം നി��െട �ടി�ിക�� മിനിമം �ക 
{െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീ�ം ചാർ�ക�ം + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}, പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) എ� �മ�ിലായിരി�ം �ിയർ െച�ക എ�ത് ദയവായി ��ി�ക.  
പലിശ രഹിത �ടി�ിക ചി�റ ബാലൻസിന് െറ േകസിൽ ഒഴിെക, ഇതിൽ ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തലാണ് ഈടാ�ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ��െ� 
േ��് െമ�് തീയതി�തൽ ഈടാ�ം.

 േ��് െമ�് �ടി�ികയിൽ ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��് െമ�ിൽ 
നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം വരാതിരി�ക�ം േ��് െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് 
�ടി�ിക േപയ് െമന് റിന് െറ അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം 
െച�ാൽ, ഇ�രം ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്  2019 
 ജ�വരി 3 �ം 2019 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
1.  2019 ജ�വരി 5 ന് 10,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2.  2019 ജ�വരി 15 ന് 30,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ��കൾ
 2019 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 40,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. േ��്െമ�് �ടി�ികയിൽ 
ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��്െമ�ിൽ നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം 
വരാതിരി�ക�ം േ��്െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് �ടി�ിക േപയ്െമന് റിന് െറ 
അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം െച�ാൽ, ഇ�രം 
ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 എ�ാ മാസ�ം മിനിമം േപയ് െമ�് മാ�ം നട�ിയാൽ തിരി�ട� വർഷ�േളാളം 
നീ�നിൽ�ം, തത്ഫലമായി നി��െട �ടി�ിക ബാലൻസിന്  പലിശ 
അട�െകാ�ിരി�ക�ം െചേ��ിവ�ം.  ഉദാഹരണ�ിന്, 5,000 �പ�െട 
ഇടപാടിന് മിനിമം മാസാ� �ടി�ിക �ക (ഓേരാ മാസ�ം 200 �പ മിനിമം 
�കയായി�്) അട�ാൽ, െമാ�ം �ടി�ിക ��വനായി അട�തീരാൻ 44 മാസം വെര 
എ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 2-ന്
 2019 മാർ�് 3 �ം 2019 ഏ�ിൽ 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  2019 മാർ�് 5 ന് 500 �പ�െട വാർഷിക ഫീസ്
(2)  2019 മാർ�് 5 ന് 90 �പ�െട ബാധകമായ നി�തികൾ
(3)  2019 മാർ�് 15 ന് 6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2019 മാർ�് 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��് 

ക��ക, 6,590 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ഏ�ിൽ 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ഏ�ിൽ 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ മിനിമം അടയ് േ�� �ക 415 �പ, (െമാ�ം �ടി�ിക�െട 5%) + 
ബാധകമായ നി�തിക�ം 2019 ഏ�ിൽ 22 ന് അട��െവ�് ക��ക, െതാ��� 
ദശാംശ�ിേല�് കണ�ാ�ം, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. 

 ഫല�ദമായ നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആയി കണ�ാ�ക, ധനകാര� ചാർജ് 
കണ���ൽ ഇനി�റ�� രീതിയിൽ ആയിരി�ം:

 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 �പ
 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 90 �പ�െട ബാധകമായ 

നി�തിയിൽ: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 �പ
 38 ദിവസേ��� (മാർ�് 15 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 6000 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:  
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 �പ
 11 ദിവസേ��� (ഏ�ിൽ 22 �തൽ െമയ് 2 വെര) 6,175 �പ�െട ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 �പ
 ചാർ� െച� െമാ�ം പലിശ: 373.10 �പ
 2019 ഏ�ിൽ 3 �തൽ 2019 െമയ് 2 വെര കാർഡ് ഉടമ ഒ� ഇടപാ�ം നട��ിെ��് 

ക��ക, �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം 
ചാർ�ക�ം, ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം െമയ് 2 തീയതിയിെല േ��്
 െമ�ിൽ െമാ�ം �ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം. 

 േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടേ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടേ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ്െമന് �ം േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ്െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

 ഉദാഹരണം 4: കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2018 ഡിസംബർ 3-�ം 2019 ജ�വരി 2-�ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  2018 ഡിസംബർ 15 ന് 500 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2)  2018 ഡിസംബർ 20 ന് 600 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2018 ഡിസംബർ 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇ� എ� 

ക��ക, 1100 �പയെട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ജ�വരി 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം, െമാ�ം അടയ് േ�� �ക 1100 �പ. കാർഡ് ഉടമ 2019 ജ�വരി 22 
അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക 
�തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. 

 2019 ജ�വരി 22 ന് കാർഡ് ഉടമ 500 �പ�െട ഭാഗിക േപയ് െമ�് മാ�േമ 
നട��� എ� ക��ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. ഫല�ദമായ 
നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആെണ�് കണ�ാ�ി ധനകാര� ചാർജ് കണ���ൽ 
ഇ�റ�� �കാരമായിരി�ം 

 38 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 15 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 �പ
 33 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 20 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 �പ
 12 ദിവസേ��� (ജ�വരി 22 �തൽ െഫ�വരി 2 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ=52.93 �പ
 2019 െഫ�വരി 3-�ം 2019 മാർ�് 2- �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  652.93 �പ�െട ആരംഭ ബാലൻസ്-2019 െഫ�വരി 3-ന്
2)  1000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ-2019 െഫ�വരി 5-ന്
3)  3000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ- 2019 െഫ�വരി 15-ന് 
 2019 െഫ�വരി 2 െല േ��്െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് 652.93 �പ 

ആെണ�് ക��ക, കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ 
നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ ��വൻ േപയ് െമ�ം െഫ�വരി 15 ഓെട, അഥവാ േപയ് െമ�് െചേ�� 
അവസാന തീയതി��ിൽ െചയ് െത� ക��ക. 3.50% ഫല�ദമായ നിര�ായി 
കണ�ാ�ി, ധനകാര� ചാർജ് കണ����കൾ ഇനി�റ�� �കാരമായിരി�ം:

 12 ദിവസേ��് (െഫ�വരി 3 �തൽ െഫ�വരി 15 വെര) 652.93 ബാലസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ= 9.02 �പ
 �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം, 

ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം മാർ�് 2 തീയതിയിെല േ��്െമ�ിൽ െമാ�ം 
�ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം.

G. ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർ�കൾ
• േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക �ക�് ചാർ�ി�
• 500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 400 �പ
• 1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 750 �പ
• 10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 950 �പ
• 25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 1,100 �പ
• 50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ
 �ടർ�യായി ര�് ൈസ�ി�കളിൽ, അവസാന തീയതി��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക 

�ക (എംഎഡി) അട�ാതി��ാൽ ഒ� ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി  100 
�പ അധികം ഈടാ�ം.

 എംഎഡി �ിയറാ��ത് വെര ഓേരാ േപയ് െമന് റ് ൈസ�ിളി�ം ഈ ചാർജ് 
ഈടാ��ത് �ട�ം.

 ഉദാഹരണം 1- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി- എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2016 ജ�വരി 3 �ം 2016 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  5,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ- 2016 ജ�വരി 5 ന്
(2)  5,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ - 2016 ജ�വരി 15 ന്
 2016 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 10,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 
കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 
 2016 െഫ�വരി 22 നകം കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� മിനിമം �കേയാ അതിൽ 

��തേലാ േപയ് െമ�് െച��ിെ��ിൽ, 750 �പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 
10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� േപയ് െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് േ��്െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2 ന്. 2016 െഫ�വരി 3 
�ം 2016 മാർ�് 2 �ം നട� ഇടപാട്

1.  2000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൾ - 2016 െഫ�വരി 8 ന്
2.  2500 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ 2016 െഫ�വരി 19 ന് 
 2016 െഫ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 4500 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� മാർ�് 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 മാർ�് 22 അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 2016 മാർ�് 22 നകം കാർഡ് ഉടമ ഒ� േപയ്െമന് �ം നട�ിയി�ിെ��ിൽ, 750 
�പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� 
േപയ്െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് െസപ് �ംബർ 3-�ം ഒക് േടാബർ 2-�ം ഇടയിൽ
(1)  9400 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - െസപ്�ംബർ 5-ന്
 െസപ് �ംബർ 2-െല േ��് െമന് റിൽ നി�് �ൻകാല ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��ിൽ, 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� ഒക് േടാബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 9400 �പ െമാ�ം 
�ടി�ികയായി കാണി�ം. കാർഡ് ഉടമ ഈ �ടി�ിക�ായി ഒേ�ാബർ 22-ഓെട, 
അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം 
അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. 
കാർഡ് ഉടമ 9400 �പ�െട �ടി�ിക ഒക് േടാബർ 22-േനാ അതിന് �േ�ാ ��വനാ�ം 
അട��.

 ഇടപാട് നട�ത് ഒക് േടാബർ 3-�ം നവംബർ 2-�ം ഇടയിൽ 
(1)  5000 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 5-ന്
(2)  5000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� നവംബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 10,000 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് ��െ� ൈസ�ിളിൽ നട�ിയ 
ഇടപാടിന് വ�ാപാരിയിൽ നി�� 9400 �പ�െട ഒ� റീഫ�് നവംബർ 10-ന് 
ലഭി��. ഈ റീഫ�് �ക െമാ�ം �ടി�ിക �കയിൽ വകയി��ം. കാർഡ് ഉടമ 
�ടി�ിക�ായി നവംബർ 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. റീഫ�ിൽ നി�് ലഭി�� െ�ഡി�് �ക മിനിമം 
�ടി�ിക �കേയ�ാൾ ��തലായതിനാൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് താമസി�� േപയ്

 െമന് റ് ചാർജ് ഈടാ�ി�.
 ഉദാഹരണം 4- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് ജ�വരി 3-�ം െഫ�വരി 2-�ം ഇട�് 
(1)    4500 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ജ�വരി 5-ന്
(2)   6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ജ�വരി 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� െഫ�വരി 2-െല േ��് െമന് റ് 10,500 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ ൈസ�ിളിൽ ഈടാ�ിയ േപയ് െമന് റ് 
ഡിേസാണർ ഫീസിന് െഫ�വരി 10-ന് 500 �പ�െട ഒ� റീഫ�് ലഭി��. കാർഡ് 
ഉടമ �ടി�ിക�ായി െഫ�വരി 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. എസ് ബി ഐ കാർഡ് �ട�ിെവ� റിേവഴ് സലിൽ 
നി�് ഉളവാ�� െ�ഡി�് �ക, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�. കാർഡ് 
ഉടമ െഫ�വരി 22-േനാ അതി� �േ�ാ മിനിമം �ടി�ിക �കേയാ അതിലധികേമാ 
അട�ിെ��ിൽ, താമസി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി 950 �പ ഈടാ�ം. (10,000 
�പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര 950 �പ). 

H. ഓവർ ലിമി�് ഫീ�കൾ
 ഒ� േസവനസ��താ �ചനയായി, ഇേ�ണൽ േപാളിസി, ഇടപാ�മായി ബ�െ�� 

േയാഗ�ത, ഉപേഭാ� െ�ാൈഫൽ, ഉപേഭാ� സ�തം എ�ിവ�് വിേധയമായി, 
ഓവർലിമി�് ഇടപാ�കൾ�്  എസ്ബിഐ കാർഡ് അംഗീകാരം നൽകിേയ�ാം. 
�ടി�ിക�� �ക െ�ഡി�് പരിധി കവി��െവ�ിൽ, െ�ഡി�് പരിധി കവി�� 
ആദ� ഇടപാട് �ക�െട 2.5% അെ��ിൽ 600 �പ, ഇവയിൽ ഏതാേണാ ഉയർ�ത്, 
അത് ഈടാ��താണ്. എസ്ബിഐ കാർഡ് �മ�� ഏെത�ി�ം ഫീ�കേളാ 
നിര�കേളാ പലിശേയാ കാരണം െ�ഡി�് പരിധി കവി�� സാഹചര��ി�ം ഈ 
ഫീസ് ബാധകമായിരി�ം. ഓേരാ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�ം ഒ� തവണ മാ�േമ 
ഓവർലിമി�് ഫീസ് ഈടാ�. സ��ം െ�ഡി�് കാർഡിൽ ഓവർലിമി�് സൗകര�ം 
ഏർെ���ാൻ  കാർഡ് ഉടമ നൽ�� സ�തം, അേത അ�ൗ�ിന് കീഴി�� 
കാർഡ് ഉടമ�െട ൈകവശ�� എ�ാ െ�ഡി�് കാർ�കളി�ം �സ് �ത സൗകര�ം 
സ�യേമവ  ഏർെ���ം.

I. േപയ് െമ�് നിരസന ഫീ�കൾ
 ഒ� േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസിെ� കാര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് േപയ് െമ�് 

�ക�െട 2% േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസായി ഈടാ�ം, എ�ാൽ മിനിമം ചാർജ് 500 
�പയാണ് 

ഫീ�കൾ  
    വാർഷിക ഫീസ് (ഒ� തവണ) �. 0 - �. 9,999
    ���ൽ ഫീസ് (വർഷം േതാ�ം) �. 0 - �. 9,999
    ആഡ് ഓൺ ഫീസ് (വർഷം േതാ�ം) ഇ�

ദീർഘി�ി� െ�ഡി�് 

പലിശ രഹിത െ�ഡി�് കാലയളവ്       20-50 ദിവസം (ചി�റ വാ��കൾ�് മാ�ം ബാധകം. ��െ�   
            മാസെ� �ടി�ിക �ർ�മായി അട�ിരി�ക�ം േവണം)

ഫിനാൻസ് ചാർ�കൾ  അൺെസക�ർഡ് കാർ�കൾ�് �തിമാസം 3.50% 
     (�തിവർഷം 42%); െസക�ർഡ് കാർ�കൾ�് �തിമാസം 
     2.75% (�തിവർഷം 33%); 2021 നവംബർ 01 �തൽ, ശൗര� & 

ഡിഫൻസ് കാർ�കൾ �തിമാസം 2.5% (�തിവർഷം 30%) 
എ�തിൽ നി�് �തിമാസം 2.75% (�തിവർഷം 33%) 

     എ�തിേല�് ���ി 

�റ� ഫിനാൻസ് ചാർ�കൾ  25 �പ

    
മിനിമം അടയ് േ�� �ക   {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 

ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ 
െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + 
ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}

�ൻ�ർ പണം  

�ൻ�ർ പണ�ിെ� പരിധി   െ�ഡി�് പരിധി�െട 80% വെര (േഗാൾഡ്, ൈട�ാനിയം 
കാർ�കൾ�് പരമാവധി �തിദിനം 12k, �ാ�ിനം കാർ�കൾ, 
സിേ��ർ/േവൾഡ് കാർ�കൾ�് �തിദിനം 15k)

സൗജന� െ�ഡി�് കാലയളവ്   ഇ�

ഫിനാൻസ് ചാർ�കൾ  അൺെസക�ർഡ് കാർ�കൾ�് �തിമാസം 3.50% (�തിവർഷം 
42%); െസക�ർഡ് കാർ�കൾ�് �തിമാസം 2.75% 

     (�തിവർഷം 33%); 2021 നവംബർ 01 �തൽ, ശൗര� & 
     ഡിഫൻസ് കാർ�കൾ �തിമാസം 2.5% (�തിവർഷം 30%) 

എ�തിൽ നി�് �തിമാസം 2.75% (�തിവർഷം 33%) 
     എ�തിേല�് ���ി

36

J. മ�് ചാർ�കൾ:
• കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ ഫീസ്: 100/- �പ - 250/- �പ (Aurum കാർഡിന് 1,500/- �പ) 
• െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്: 100 �പ 
• വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ്: 3.5% (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ 

കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് മാ�ം) 
 വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഇ��ൻ �പയിേല�് മാ��തി� ഉപേയാഗി�� വിനിമയ 

നിര�് തീ�മാനി��ത് വിസ/മാ�ർകാർഡാണ്, സാഹചര�മ�സരി�്, എസ്ബിഐ 
കാർ�മായി ഇടപാട് തീർ�ാ�ിയ തീയതിയിൽ-അത് ഇടപാട് നട�ിയ അേത തീയതി 
ആയിരി�ണെമ�ി�- അവർ നിയ�ി�� വിനിമയ നിര�ിെന 
അടി�ാനമാ�ിയായിരി�ം ഇത്. വിസ/മാ�ർകാർഡ് പ�ി�, ഇ��ൻ �പയാ�ി 
മാ�ിയ �കയിൽ വിേദശ കറൻസി ഇടപാ� ഫീസ് ബാധകമാ�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, 
ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

• ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി പരിവർ�ന മാർ�്അപ് ഫീസ്: 3.50% (എലീ�്¬ & 
ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
മാ�ം) (1,000 �പയിൽ ��തേലാ അതിന് �ല�േമാ ആയ ഇടപാ�കൾ�് മാ�ം) 
അ�ാരാ� �ല�് ഇ��ൻ കറൻസിയിൽ നട�ിയ, അെ��ിൽ ഇ��യിൽ 
�ിതിെച�� എ�ാൽ വിേദശ�് രജി�ർ െച� വ�ാപാരികളിൽ നട�ിയ എ�ാ 
ഇടപാ�ക�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് 
കറൻസി കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

•  റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് 99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

• എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�ക�െട�ം േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് : 199 �പ

K.  ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ:
 ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ ഓഫർ ഉപേഭാ�ാവിെന മ�് ബാ�് െ�ഡി�് കാർ�ക�െട 

�ടി�ിക എസ്ബിഐ െ�ഡി�് കാർഡിേല�് �ാൻസ്ഫർ െച�ാ�ം ഒ�മിേ�ാ 
ഇഎംഐകളാേയാ തിരി�ട�ാ�ം അ�വദി��

ഓവർ ലിമി�്         ഓവർ ലിമി�് �ക�െട 2.5% (മിനിമം �. 600 � വിേധയം)

കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ   �. 100 – �. 250 (Aurum കാർഡിന് 1500 �പ)
അടിയ�ിരമായി കാർഡ് മാ�ൽ    യഥാർ� െചലവ് (�റ�ത് വിസ�് $175, 
(വിേദശ��േ�ാൾ)  മാ�ർകാർഡിന് $148 എ�തിന് വിേധയം)  

വിേദശ കറൻസി ഇടപാട്                    പരിവർ�ന മാർ�് അ�്: 3.5% എ�ാ കാർ�കൾ�ം 

           (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ്    
                  ഉടമകൾ�് മാ�ം).  2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് 

           റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് 

           ബാധകമായിരി�ി�.

ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി   മാർ�് അ�്: 3.5% എ�ാ കാർ�കൾ�ം (എലീ�്¬ & 
പരിവർ�ന ഇടപാട്   ഓറം ഒഴിെക), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ്  
      ഉടമകൾ�് മാ�ം). 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് 
     റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി 
     കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.  
റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ്:   99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
     വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ്   199 �പ
ഇടപാ�ക�െട�ം 
േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ്

�ിേയാരി�ി പാസ്  േലാ�്        �േയാറി�ി പാസ് േ�ാ�ാമി�െട��, ഇ����ിെല എ�ാ 

ചാർ�കൾ     എയർേപാർ�് േലാ�് സ�ർശന�ൾ�ം ഓേരാ സ�ർശന�ി�ം 

27 േഡാളർ വെര�� ഉപേയാഗ ഫീ�ം ബാധകമായ നി�തിക�ം  

ഈടാ�ം.

     �േയാറി�ി പാസ് േ�ാ�ാമി�െട��, ഇ���് �റ�� എ�ാ 

എയർേപാർ�് േലാ�് സ�ർശന�ൾ�ം, േകാം�ിെമന് ററി 

സ�ർശന�ൾ തീർ� േശഷം, ഓേരാ സ�ർശന�ി�ം 27 

േഡാളർ വെര�� ഉപേയാഗ ഫീ�ം ബാധകമായ നി�തിക�ം  

ഈടാ�ം. 

     ക�ാഷ് പിൻവലി�� തീയതി �തൽ �കളിൽ �ചി�ി� 
     ചാ ർ�കൾ ബാധകമാ�ം. 

�റ� ഫിനാൻസ് ചാർ�കൾ  25 �പ

    
�ൻ�ർ പണം ഫീ�കൾ 

എസ്ബിഐ എടിഎ�കൾ/    ഇടപാട് �ക�െട 2.5% (മിനിമം �. 500 � വിേധയം) 

മ� േദശീയ എടിഎ�കൾ    

അ�ാരാ� എടിഎ�കൾ   ഇടപാട് �ക�െട 2.5% (മിനിമം �. 500 � വിേധയം)

മ�് ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം

ക�ാഷ് േപയ്െമന് റ് ഫീസ്  250 �പ

േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസ്  േപയ്െമന് റ് �ക�െട 2% (മിനിമം �. 500 � വിേധയം)

െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്       100 �പ

ൈവകി�� േപയ് െമന് റ്   േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക 

ചാർ�കൾ      �ക�് ചാർ�ി�

     500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക 
�ക�് 400 �പ

     1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക 
�ക�് 750 �പ

     10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക 
�ക�് 950 �പ

     25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക 
�ക�് 1,100 �പ

     50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ

ൈവകിയ േപയ്െമന് റി��   100 �പ
അധിക ചാർജ്

2. *പരിധികൾ
 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ആ�രിക െ�ഡി�് മാനദ�ം 

അടി�ാനമാ�ിയാണ്  കാർഡ് ഉടമക�െട െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം 
നി�യി�ി��ത്  (ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം �ാഥമിക അ�ൗ�് ഉടമക�െട 
അേത പരിധി ആയിരി�ം). കാർഡ് െഡലിവറി സമയ�് ഈ പരിധികൾ കാർഡ് 
ഉടമെയ അറിയി��താണ്. െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം ഓേരാ േ��് െമ�ി�ം 
കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി�ം. സ് േ��് െമ�് �റെ��വി�ി� സമയ�് ലഭ�മായ െ�ഡി�് 
പരിധി (അതായത് ഉപേയാഗി�ാൻ ലഭ�മായ െ�ഡി�് പരിധി) േ��് െമ�ിെ� ഭാഗമായി 
നൽ��താണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച���ം ആ�രിക മാനദ��ൾ 
അടി�ാനമാ�ി കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�കേയാ �റ�കേയാ 
െച���മാണ്. െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ണെമ�് ആവശ��� െ�ഡി�് ഉടമകൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിേനാട് എ�തി ആവശ�െ��ക�ം വ�മാനം ��ാവി�� 
സാ��ിക േരഖകൾ നൽേക��മാണ്. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ തെ� 
�ർ�മായ വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�ം നൽകിയ �തിയ േരഖകൾ 
അടി�ാനമാ�ി�ം കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ിേയ�ാം.

സർ�ാർജ്

േ�സ് പിരീഡ്    �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിൽ(�കളിൽ) േപയ് െമ�കൾ ഓവർഡ� 
ആയി�ി�ാ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�കൾ�് േപയ് െമ�് 
അവസാന തീയതി �തൽ 3 ദിവസെ� േ�സ് പിരീഡ് 
അ�വദി�ി��്. നി�ിത ബാ�് അ�ൗ�ിൽ നി�ം �ക െ�ഡി�് 
കാർഡിേല�് േനരി�് െ�ഡി�് െചേ�� തീയതിയാണ് െ�ഡി�് 
കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ േരഖെ���ിയിരി�� അവസാന േപയ്
 െമ�്  തീയതി എ�ി�ം േപയ് െമ�കൾ േ�ാസസ് െച�ാൻ േവ� 
സമയ�ിനായി 3 േ�സ് ദിന�ൾ അ�വദി�ി��്. 

െറയിൽേവ ടി��കൾ   30 �പ + ഇടപാട് �ക�െട 2.5% 
- െറയിൽേവ കൗ��കൾ  
- െറയിൽേവ ടി��കൾ    ഇടപാട് �ക�െട 1% + ബാധകമായ എ�ാ നി�തിക�ം 
- www.irctc.co.in 
   
െപേ�ാ�ം െപേ�ാൾ പ�കളിൽ     വ�ാപാരി�് െടർമിനൽ നൽ��, ഏെ���� ബാ�ാണ് ഇ�ന 
വിൽ�� എ�ാ ഉത്പ���ം  സർചാർജ് ഈടാ��ത്. ഏെ���� ബാ�് ഇടപാട് �ക�െട 
/േസവന��ം    േമൽ സർചാർ�ം ജിഎസ്ടി�ം ഈടാ��തിനാൽ ചാർജ് �ി�ിെല 

ഇടപാട് �ക െ�ഡി�് കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ നി�് 
വ�ത��മായിരി�ം. തിരെ��� കാർ�കളിെല േയാഗ�മായ 
ഇടപാട് �ക�് 1% ഇ�ന സർചാർജ് ഒഴിവാ�ൽ (GST 
ഒഴിവാ�ൽ) നൽ�ം. ഇ�ന സർചാർജ് ഒഴിവാ�ലിന് െറ 
നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം വ�ത�ാസെ�ടാം. 
വിശദാംശ�ൾ�ായി നി��െട െ�ഡി�് കാർഡിന് െറ 
നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം കാ�ക.

   

ക�ംസ് ഡ��ി അട�ൽ   ഇടപാട് �ക�െട 2.25% (മിനിമം �. 75 � വിേധയം) 

3. *ബി�ിം�ം േ��് െമ�ം
a) ഈ കാലയളവിൽ കാർഡ് സജീവമാെണ�ിൽ, അവസാന േ��് െമ�ി� േശഷം 

കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച� േപയ് െമ�ക�ം കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച� ഇടപാ�ക�ം കാണി�� ഒ� �തിമാസ േ��്
 െമ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമ�് അയ�ം. 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ�കിൽ േരഖകളി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് 
കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഇടപാ�ക�െട ഒ� േ��് െമ�് അയ�കേയാ �ൻ��ി 
നി�യി� തീയതിയിൽ േരഖയി�� ഇെമയിൽ ഐഡിയിേല�് ഇെമയിൽ വഴി സ് േ��്
 െമ�് അയ�കേയാ െച�ം.  

b) െ�ഡി�് കാർഡ് സ് കാർഡ് ഉടമ�് ഒ� റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് സൗകര�ം നൽ��. 
സ് േ��് െമ�ിൽ �ി� െച� അടയ് േ�� മിനിമം �ക മാ�ം അട�ാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
തിരെ���ാം. േ��് െമ�ിൽ തെ� �ി� െച�ി�� അടയ് േ�� തീയതി�കം 
ഇ�രം േപയ് െമ�് നടേ���മാണ്. ബാലൻ�ടി�ിക �ടർ�� 

 േ��്െമന് �കളിേല�് �േ�ാ� െകാ�േപാകാ��താണ്. െമാ�ം അടയ് േ�� 
�കേയാ അടയ് േ�� മിനിമം �ക�്  �കളി�� �ക�െട എ� ഭാഗേമാ അട�ാൻ 
കാർഡ് ഉടമ�് തിരെ���ാ���മാണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധിയിൽ 
കവി� �ടി�ികേയാെടാ�ം, ��െ� േ��് െമ�കളിൽ അട�ാ� മിനിമം �ക 
കാർഡ് ഉടമ�െട നിലവിെല അടയ് േ�� മിനിമം �കയിേല�് േചർ�ം.

 െമാ�ം അടയ് േ�� �ക�െട 5 ശതമാനേമാ 200 �പേയാ ആയിരി�ം (ഏതാേണാ 
വ�ത്) അടയ് േ�� മിനിമം �ക, �ടാെത ബാധകമായ നി�തിക�ം ഇഎംഐ�ം 
(ഇഎംഐ ഉ� ഉൽ����െട കാര��ിൽ മാ�ം). ക�ാഷ് പരിധിേയാ െ�ഡി�് 
പരിധിേയാ അധികമായാൽ ഓവർ ലിമി�് (ഒവിഎൽ) �ക എംഎഡി (അടയ് േ�� 
മിനിമം �ക) യിൽ ഉൾെ����താണ്. പഴയ േ��് െമ�കളിെല ഏെത�ി�ം 
അട�ാ� മിനിമം �ക ഉെ��ിൽ അ�ം അടയ് േ�� മിനിമം �കയിൽ 
ഉൾെ����താണ്. 

c) കാർഡ് �ടി�ികയിേല�് നട�ിയ േപയ് െമ�കൾ ലഭി�തായി �ടർ�� േ��്
 െമ�കളിൽ കാണി��താണ്. ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് സംബ�ിേ�ാ 
നി�തിക�മായി ബ�െ��� മേ�െത�ി�ം കാര�ം സംബ�ിേ�ാ ഉ� എ� 
തർ��ം േ��് െമ�് �റെ��വി�� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ൾ�കം െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇഷ� െച�വെര അറിയി�ിരിേ��താണ്

d) കാർഡ് ഉടമ�െട കാർഡ് �ടി�ിക�് ലഭി�� േപയ് െമന് �കൾ വകയി���ത്, 
�ടി�ിക�� മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 
ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് 

അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ 
ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് 
എ� �മ�ിലാണ്. 

 ആവശ�മായ ജിഎസ്ടി കം�യിൻ�കൾ എ��ാൻ െ�ഡി�് ഇഷ� െച�വെര 
�ാ�മാ��തിന് �ത��ം കാേലാചിത�മായ വിവര�ൾ നൽകാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
ഉ�രവാദി���്, ഇത് െ�ഡി�് കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ നിർമി� സൈ�ക�െട 
ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് എ��ാൻ കാർഡ് ഉടമെയ �ാ�മാ�ം. കാർഡ് ഉടമ 
നൽ�� െത�ായ വിവരം �ലം അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ�െട ഭാഗ� നി�� 
ഏെത�ി�ം ���ികേളാ വീ�കേളാ �ലം കാർഡ് ഉടമ�് ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് 
ന�മാ�കേയാ അെ��ിൽ ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് ലഭി��തിന് കാലതാമസം 
വരികേയാ െച�ാൽ കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ ഉ�രവാദിയായിരി�ി�.

e) താെഴ െകാ�� ഏത് രീതിയി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ിേല�� േപയ് െമ�കൾ 
ആകാ��താണ്:

 www.sbicard.com േല�് േലാഗിൻ െച�ക�ം െന�് ബാ�ിങ് അെ��ിൽ നി��െട 
എസ്ബിഐ എടിഎം കം െഡബി�് കാർഡ് �േഖന േപയ്െമ�് നട�ാൻ േപയ് െന�് 
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി��തി�െട.

 േ��് െമ�ിെ� പിറകിൽ നൽകിയിരി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് െചേ�ാ 
�ാഫ്േ�ാ അയ��ത് വഴി.  

 നി��െട നഗര�ി��േതാ േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട ഏെത�ി�ം നി�� 
�ാ�ി��േതാ ആയ എസ്ബിഐ കാർഡ് േ�ാ�് േബാക് സിൽ െചേ�ാ �ാഫ്േ�ാ 
ഇ��ത് വഴി.

 െച�്/�ാഫ്�് "എസ്ബിഐ കാർഡ്  ന�ർ xxxxxxxxxxxxxxxx" േല�് 
അട�ാനാ��തായിരി�ണം.

 എൻഎസിഎ�് (NACH): ചില തിരെ��� നഗര�ളിൽ നാഷണൽ ഓേ�ാമാ�ഡ് 
�ിയറിംഗ് ഹൗസ് (എൻഎസിഎ�്) വഴി േപയ് െമ�കൾ നട�ാ��താണ്.

f) ബിൽ �ടി�ിക�െട േപയ്െമ�കൾ നട��തിന് വിവിധ രീതികൾ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  വാ�ാനം െച��. അവ �തിമാസ േ��് െമ�ിെ� പിൻഭാഗ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  െവബ് ൈസ�ി�ം വിവരി�ി��്.

 കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് ൈക��� ഏത് �ൻ�ർ �ക�ം ഭാവിയിെല 
െചലവഴി��കളിേല�� �ൻ�ർ �കയായി കണ�ാ��താണ്. അത് ഏെത�ി�ം 
ചാർ�കൾ/ഫീ�കൾ�ായി വകയി���ത�.

g) ബി�ിംഗ് തർ��ൾ: ഇടപാ� തീയതി�െട 25 ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമ 
െപാ��േ��കൾ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി�ക�ം അത് ശരിയാണ് 

j)  ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം റിേവഴ് സ് െച��ത് ഉൾെ�െട��, SBI കാർഡ് ആരംഭി�� 
റിേവഴ് സ�കൾ, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�, അത് ഇേ�ാഴെ� 
ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�� െ�ഡി�ായി പരിഗണി�ം.

 �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� തീയതികള�ില്  �ാബല��ിലായ റീഫ�് 
െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് ഉളവാ�� ഏെതാ� 
െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് നടേ�� തീയതി�് 
��് െ�ഡി�് െച�കയാെണ�ിൽ, ആ �ക േപയ് െമന് റായി പരിഗണി�ം.

 നിലവിെല ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� ഇടപാ�ക�െട �ാബല��ി�� 
തീയതിയി�� റീഫ�് െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് 
ഉളവാ�� ഏെതാ� െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് 
നടേ�� തീയതി�് ��ാണ് െ�ഡി�് െചയ് തെത�ിൽ േപാ�ം ആ �ക േപയ് െമന്
 റായി പരിഗണി�ി�.

k) എസ്എംഎ & എൻപിഎ
•  �േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ'): 
 െറ�േല�റി ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിെ� ഭാഗമായി, ഒ� ഉപ-അസ�് വിഭാഗം 

��ി�് അ�ൗ�ിെല �ാരംഭ സ�ർ�ം തിരി�റിേയ� ആവശ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡിന് ഉ�്, താെഴ�� പ�ികയിൽ നൽകിയിരി��ത് �കാരം ��് 
ഉപവിഭാഗ�ൾെ�ാ�ം '�േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ') ആണ് ഈ 
ഉപ-അസ�് വിഭാഗം. െ�ഡി�് കാർ�കൾ "റിേവാൾവിംഗ് സൗകര��ൾ ഒഴിെക�� 
വായ്പകൾ" ആയി കണ�ാ��.

   

െഡബി�് െച� പണം നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ SBI കാർഡ് തിരി�് 
നൽ��ിെ��ിൽ ബാധകമായ േക�കളിൽ, പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ സംബ�ി�് 
കാർഡ് െന�് വർ�കളിൽ നി�് ലഭി�� അ�രം �ിരീകരണ�ിന്
 െറ/വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ, േമൽ�റ� സർ�ലറിെല വ�വ�കൾ 
�കാരം ഉപേഭാ�ാവിന് ന�പരിഹാരം നൽ��തായിരി�ം.

4. *  തിരി�ടവിൽ വ��� വീ�
 തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയാൽ, കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഏ� �ടി�ിക�ം 

തീർ�ാ��തിന് േവ�ി തപാൽ, ഫാക് സ്, െടലേഫാൺ, ഇെമയിൽ, എസ്എംഎസ്, 
�ടാെത/അെ��ിൽ ഓർ�െ���ാ�ം �ടർനടപടികെള��ാ�ം �ടി�ിക 
പിരിെ���ാ�ം ��ാം ക�ിെയ നിേയാഗി�ക എ�ീ മാർ��ളി�െട കാർഡ് 
ഉടമ�് കാലാകാല�ളിൽ �ടി�ിക അട�വാൻ ഓർ�െ����കൾ 
അയ��താണ്. അ�െന നിേയാഗി�െ��� ഏെതാ� ��ാം ക�ി�ം കടംപിരിവ് 
സംബ�ി� എ�ാ െപ�മാ�����ം �ർ�മായി പാലി�ിരിേ��താണ്.

 ആർബിഐ യിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് രജിസ് േ�ഷൻ കര�മാ�ിയി���ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ� അംഗമായിരി�ക�ം െച�� ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� വീ� �ാ�സ് 
റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��്, കാർഡ് ഉടമ�് ഞ�ൾ േനാ�ീസ് നൽ��താണ്. ഒ� 
കാർഡ് ഉടമ തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയതായി റിേ�ാർ�് െച�െ��തിന് േശഷം തെ� 
�ടി�ികകൾ തീർ�കയാെണ�ിൽ, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നിയിൽ നി�ം �ടി�ിക�ാരൻ �ാ�സ് പിൻവലി��താണ് 
എ� കാര��ം ��ി�ക. ഇ�രം മാ��ൾ ഉപേഭാ�ാവിെ� െ�ഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ 
�തിഫലി�ാൻ 45-60 ദിവസ�ൾ എ�േ��ം.

 െ�ഡി�് കാർഡ് സൗകര��െള നിയ�ി�� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം 
സ�ിെമ�റി/ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം ബാധകമായിരി�ം. 

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, കാർഡ് ഉടമ�െട ഡാ� ഓേരാ മാസ�ം നിർ�ി� 
േഫാർമാ�ിൽ ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് സമർ�ി��. സമർ�ി�� 
ഡാ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി 30 ദിവസ�ി��ിൽ അവ�െട 
െസർവറിേല�് അപ് േലാഡ്  െച��താണ്.

 കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� െമാ�ം �ടി�ിക, �ാബല��ി���ം എ�ാൽ കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ ഇനി�ം ചാർജ് െച�ാ��മായ ചാർ�കൾ ഉൾെ�െട, �ാഥമിക 
കാർഡ് ഉടമ പാ�രാ�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�ാൽ െപെ��് അടയ്
 േ��താ���ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് �ർ�മായി അടയ് േ���മാണ്, 
അേതാെടാ�ം കാർഡ് അ�ൗ�് ഉടൻതെ� റ�ാ�െ����മാണ്. �ാഥമിക കാർഡ് 

ഉടമ�െട സ��ിൽ നി�ായിരി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ി�� �ടി�ിക തീർ�വാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ എ�ാ െചല�കൾ�ം, ലീഗൽ ഫീ�ം ഈ �ടി�ിക 
തിരി�പിടി�വാൻ വ� െചല�ക�ം അട�ം, ഉപേയാഗിേ��ത്. �ടി�ിക അടവ് 
തീർ�ാകാ�ിടേ�ാളം, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് നിലവി�� നിര�് െവ�് 
ധനകാര� ചാർജ് ഈടാ��ത് �ടരാൻ അവകാശ��ായിരി�ം.

5. കാർഡ് ഉടമ�ത അവസാനി�ി��ം റ�ാ��ം
a) എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് എ�തി അറിയി�ിേ�ാ, എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് 

ൈലനിൽ വിളിേ�ാ, ഒ�ം കാർഡ്(കൾ) േകാേണാ�േകാൺ �റി�് കാർഡ് ഉടമ�് ഏ� 
സമയ�ം കരാർ അവസാനി�ി�ാ��താണ്. ആഡ് ഓൺ കാർ�കൾ ഉൾെ�െട 
എ�ാ കാർ�ക�ം എ�� അേപ� െകാ��് അവസാനി�ി�ാ��താണ്. 
സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ ഒ� കാർഡ് ഉടമ�് െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ് ഉെ��ിൽ, അ�രം െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �ക�െട �ല� �ല�ം 
സ�യേമവ േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, �ടാെത മെ��ാ 
�ടി�ികകൾ�െമാ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്. കാർഡ് 
അ�ൗ�ിേല�� എ�ാ �ടി�ിക�ം അട�കഴി�ാൽ അവസാനി�ി�ൽ 
�ാബല��ിൽ വ�ം. വാർഷിക, േച��തി��, ���ൽ ഫീ�കൾ 
ആ�പാതികാടി�ാന�ിൽ തിരി�് നൽ��ത�.

 ഉദാഹരണം - സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാ�� െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ്: -1000

 സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ, -1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് ബാലൻസ് 
സ�യേമവ 250 �പ�െട േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, അതായത് 
1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �കൾ   X ഓേരാ റിവാർഡ് േപായിന് റി�ം 0.25 �പ 
(ഈ പരിവർ�ന �ല�ം വ�ത�� കാർഡ് വാരിയന് �കൾ�് വ�ത�ാസെ�ടാം). ഈ �ക 
കാർ ഡ് ഉടമാ  അ�ൗ�ിൽ നി�് ഈടാ�ം, �ടാെത മെ��ാ �ടി�ികകൾ �െമാ�ം 
കാർ ഡ്  ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്.

 കാർഡ് ഉടമ�് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�ാൻ ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ 
എ�താ��താണ് - closurerequest@sbicard.com

b)   ബിസിനസ് അെ��ിൽ �ര�ാ കാരണ�ൾ �ടാെത/അെ��ിൽ നിയമനിർവഹണ 
ഏജൻസി �ടാെത/അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം സർ�ാർ അേതാറി�ി�െട അഭ�ർ�ന 
�കാരം �ടാെത/അെ��ിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ി�ം അതിെ� 
ഉപേഭാ�ാവി�ം ബാധകമാ�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം കീഴിൽ 
അനിവാര�മാെണ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ന�ായമാ�ം വിശ�സി��െവ�ിൽ 
കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�ിെ� ഉപേയാഗം ഏ� സമയ�ം �ൻ��ി അറിയി�ാെത 

തെ� എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിയ�ി�കേയാ അവസാനി�ി�കേയാ 
താൽ�ാലികമായി നിർ�കേയാ െച�ാം.

 കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� േപയ് െമ�ിൽ വീ� വ��കേയാ നീ�ിയ െ�ഡി�് പരിധി 
കവി�കേയാ െച�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െ�ഡി�് കാർഡിെല സൗകര�ം 
താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ാനാ�ം. കരാർ അവസാനി�തി� േശഷേമാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ിരി�� സമയേ�ാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗി��ത്.  

c) ഇ�രം ഒ� സാഹചര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ (എെത�ി�ം തിരി�ട� വീ�േ�ാ നിയമം 
അ�ശാസി�� േനാ�ീസിേനാ വിേധയമായി) ഉടൻ തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അ�ൗ�ിെല െമാ�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് അടയ്
 േ����്. എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ�വെര അ�ൗ�ിൽ ചാർ� െച�ാ� �കക�ം 
ഉൾെ�െട ഈ കരാറിന് കീഴിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അടയ് േ�� എ�ാ 
�കക�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഇ�ര�ിൽ അടയ് േ�� എ�ാ �കക�ം കാർഡ് ഉടമ 
അട��� വെര കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�തായി പരിഗണി�ി�.

d) െ�ഡി�് കാർഡ് ഒ� വർഷ�ിേലെറയായി ഉപേയാഗി�ി�ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമെയ 
അറിയി� േശഷം കാർഡ് േ�ാസ് െച��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 30 
ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് മ�പടി ലഭി��ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ 
എ�ാ �ടി�ികക�ം അട�േ�ാൾ കാർഡ് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച��തായിരി�ം.

6.  കാർഡ് ന�ം/േമാഷണം/��പേയാഗം
a) �ാഥമിക െ�ഡി�് കാർേഡാ ഏെത�ി�ം അധിക െ�ഡി�് കാർേഡാ എവിെട 

െവെ��് അറിയാെത വരികേയാ, ന�െ��കേയാ, േമാ�ി�െ��കേയാ 
വി�തമാ�െ��കേയാ യഥാസമയം ലഭി�ാതിരി�കേയാ കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�മതിയി�ാെത െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��െവ�് സംശയി�കേയാ 
െച�ാൽ കാർഡ് ഉടമ എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലനിൽ എ��ം േവഗം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന ബ�െ�ടണം. ഒ� കാർഡ് ന�െ��തായി റിേ�ാർ�് 
െച� േശഷം കാർഡ് ഉടമ അത് കെ��ിയാൽ അത് ഒ� സാഹചര��ി�ം 
ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�. മാ�മ�, കാർഡ് ഉടമ ആ കാർഡ് േകാേണാട് േകാൺ 
പ�തിയായി �റി�ക�ം േവണം.  

· ഐവിആർ വഴിേയാ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ായ www.sbicard.com �േഖനേയാ 
എസ്എംഎസ് േസവന�ി�െടേയാ കാർഡ് ഉടമ�് തൽ�ണം കാർഡ് േ�ാ�് 
െച�ാനാ�ം.

· നി��െട ന�െ��/േമാ�ി�െ�� കാർഡ് എസ്എംഎസ് വഴി േ�ാ�് െച�ാൻ 
നി��െട രജി�ർ െച� െമാൈബൽ ന�റിൽ നി�് 5676791 േല�് BLOCK XXXX 

എ�് എസ്എംഎസ് െച�ക. (XXXX = നി��െട കാർഡ് ന�റിെ� അവസാന 4 
അ��ൾ). നി�ൾ അഭ�ർ�ന നട�ി 5 മി��ി��ിൽ നി�ൾ�് ഒ� 
�ിരീകരണ എസ്എംഎസ് ലഭി��ിെ��ിൽ കാർഡ് േ�ാ�െച�െ��തായി 
പരിഗണി��ത്. നി��െട കാർഡ് െപെ��് േ�ാ� െച��തി�ം ��പേയാഗം 
ഒഴിവാ��തി�ം െഹൽപ് ൈലനിൽ വിളി�ക.

 നഷ് ടെ��ത്/േമാഷണം/അനധി�ത ഇടപാ�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ്
 �് ഈ സമർ�ിത െഹൽ�് ൈലൻ ന�റിൽ ബ�െ�ടാം -18605003000.

 നഷ് ടെ�� കാർഡ് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ് �് ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ 
ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ് – lostcard@sbicard.com

b) കാർഡ് ന�ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��് കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ നട�ിയ ഏെത�ി�ം ഇടപാ�ക�െട കാര��ിൽ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് ബാധ�തേയാ ഉ�രവാദിത�േമാ ഉ�ായിരി��ത�, 
കാർഡ് ഉടമ ഇതിന് പരി�ർ�മാ�ം ബാധ��നായിരി�ം. കാർഡ് ന�േമാ 
േമാഷണേമാ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി��േതാ� �െട കാർഡ് ഉടമ 
െ�ഡി�് കാർഡ്(കൾ) േമാ�ി�െ��ാൽ അത് േപാലീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ക�ം എഫ്
 ഐആർ സമർ�ി�ക�ം േവണം. കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ഒ� അധിക 
കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ആെര�ി�ം കാർേഡാ പിേ�ാ കര�മാ�ി 
��പേയാഗം െച�ാൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. 

c) ഉപേഭാ� പരിര�- അനധി�ത ഇലേ�ാണിക് ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കളിൽ 
ഉപേഭാ�ാ��െട ബാധ�ത പരിമിതിെ���ൽ സംബ�ി� 2017 �ൈല 06-െല 
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��(ആർബിഐ) ഉ�രവ് �കാരം, അനധി�ത െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ�� ഉപേഭാ� പരിര� ഉറ�ാ��തിന് ഒ� നയം 
�പകൽപന െച�ി��്. "ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാര നയം" എ�തിന് കീഴിൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ ഇത് അപ് േഡ�്  െച�ി��്. 
ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� സമീപന�ിെല �താര�ത, ന�ായ��ത എ�ീ തത��െള 
അടി�ാനമാ�ി��താണ് ഈ നയം

d) കാർഡ് ഉടമ വ�നാപരമായി �വർ�ി�ി�െ��ിൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് 
ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. വിേവക�ർ�മായ �� നൽകാെതയാണ് കാർഡ് ഉടമ 
�വർ�ി��െത�ിൽ, സംഭവി� എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ�് 
ബാധ�ത��ാേയ�ം. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ വ��മാ�ിയി�� �ര�ാ 
മാനദ��ൾ പി�ടരാൻ കാർഡ് ഉടമ പരാജയെ��ാൽ ഇത് ബാധകമാേയ�ാം. 

e) കാർഡ് ഉടമേയാേടാ ഏെത�ി�ം അധിക കാർഡ് ഉടമേയാേടാ അേന�ഷി�ാെത തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, ഒ� കാർഡിെ�േയാ പി�ിെ�േയാ ന�ം, േമാഷണം, 

��പേയാഗം എ�ിവെയ �റി�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ �സ�െമ�് ക��� 
ഏെതാ� വിവര�ം േപാലീസിേനാ മ�് �സ� അധികാരികൾേ�ാ നൽകിേയ�ാം.  

f) നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെല െമാൈബൽ ന�ർ ഉൾെ�െട�� 
ബ�െ�ടാ�� വിവര�ളിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ സി��ിെല നി��െട 
�തിയ�ം ����മായ ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ളിൽ �ചി�ി�ിരി�ണം. 
നി��െട െമാൈബൽ ന�ർ അട��� നിലവിെല ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ 
ഞ��െട േരഖകളിൽ അപ് േഡ�് െച�ണെമ�് �പാർശ െച��.

g) ''എസ്ബിഐ കാർഡ്  ചില കാർ�കളിൽ േകാം�ിെമ�റി ന�െ��/േമാ�ി�െ�� 
കാർഡ് ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് 
ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�േഡാ അെ��ിൽ കാലാകാല�ളിൽ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  തീ�മാനി�� ഏെത�ി�ം ഇൻ�റൻസ് ക�നിേയാ ആകാം പറയെ�� 
ഇൻ�റൻസ് നൽ��ത്. ഇ�ാര��ി�� ഏത് െ�യിം തീർ�ാ�ലി�ം 
ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ഉ�രവാദിയായിരി�ം, 
െ�യിം തീർ�ാ�ൽ കാരണമായി ഉയർ� ഒ� തർ��ി�ം എസ്ബിഐ കാർഡ്
 ഉ�രവാദിേയ ആയിരി�ി�. ഇൻ�റൻസ് നിബ�നക�ം വ�വ�ക�മായി 
ബ�െ�� ��തൽ വിവര�ൾ�് െവൽകം കി�ിെല േ�ാഷർ പരിേശാധി�ാേനാ 
www.sbicard.com റഫർ െച�ാേനാ നിർേദശി��.''

(h) ചില െ�ഡി�് കാർ�കളിൽ എസ്ബിഐ കാർഡ് േകാം�ിെമന് ററി എയർ ആ�ിഡന് റ് 
/ വ��ിഗത അപകട ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ��ത ഇൻ�റൻസ് 
ഒ� ��ാം ക�ി ഇൻ�റൻസ് ക�നിയാണ് നൽ��ത്. ഇ�മായി ബ�െ�� ഏത് 
െ�യിം െസ�ിൽെമന് റി��� ഉ�രവാദി���ം ��ത ക�ി�ാണ്. െ�യിം 
െസ�ിൽെമന് റ് �ലം ഉ�ാ�� ഒ� തർ��ൾ�ം എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ഉ�രവാദിയായിരി�ി�. എസ്ബിഐ കാർഡിന്, ഇൻ�റൻസ് ഇഷ� െച�� 
ക�ിെയ �ൻ��ി അറിയി�് നൽകാെത മാ�ാ��താണ്.

 ഇേ�ാ�� ഇൻ�റൻസ് ക�നി: ഒറിെയൻ്റൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ്.
7. െവളിെ���ൽ
 ഇ��ൻ ധനകാര� വ�വ��െട �വർ�ന�മത�ം �ിരത�ം 

െമ�െ����തിനാ�� ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിെ��ം റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് 
ഇ���െട�ം (ആർബിഐ) ഒ� സംരംഭമാണ് െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി. 
ബാ�ക�ം ധനകാര� �ാപന��ം ത�ിൽ വിവര�ൾ ൈകമാ��തിന് 
ഫല�ദമായ ഒ� സംവിധാനം �ദാനം െച�ാ�ം അ�വഴി വിവിധ �ാപന�ളിൽ 
നി�് മിക� െ�ഡി�് വ�വ�കൾ േനടാൻ കാർഡ് ഉടമകെള �ാ�രാ�ാ��� 
റിസർവ് ബാ�ിെ� �മ��െട ഭാഗമായാണിത്.

 ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് (ആർബിഐയിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് 
രജിസ് േ�ഷൻ േനടിയി��ത്) കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��. 

 കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� േരഖക�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 45-60 ദിവസ�ൾ��ിൽ ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻേഫാർേമഷൻ ക�നി�് നൽ�ം.

 ഒ� തർ���ായാൽ കാർഡ് ഉടമെയ �ടി�ിക�ാരനായി റിേ�ാർ�് െച��തി� 
��് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടികളിൽ ഉചിതമായ േഭദഗതികൾ 
വ��ം. എ�ി��ാ�ം ഇ�രം െവളിെ���ൽ/വിവരം �സി�െ���ൽ 
ഇ�െന ഉയർ�വ� തർ��ൾ അേന�ഷി�ാ�ം തീർ�ാ�ാ�ം ലഭി�� 
സമയെ� ആ�യി�ിരി�െമ��ം ��ിേ��താണ്. 

 കാർഡ് അ�ൗ�ക�െട ശരിയായ �വർ�നം, �ിരീകരണം, മ� അഡ്മിനിസ്
 േ��ീവ് േസവന�ൾ എ�ിവ�ായി ധനകാര� �ാപനം, െതാഴി�ടമ, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�മായി കരാറിേലർെ��ിരി�� ��ാം ക�ികൾ 
എ�ിവർ�് േപയ് െമ�ിെല വീ� ഉൾെ�െട�� കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��.

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� അെ��ിൽ അതിെ� ��് ക�നികൾ, സബ്
 സിഡിയറികൾ, അഫിലിേയ�കൾ �ടാെത/അെ��ിൽ അേസാസിേയ�കൾ 
എ�ിവ�െട വിവിധ ഉൽ����ം േസവന��ം വിപണനം െച��തി�ം വാ�ാനം 
െച��തി�മായി എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ഏെത�ി�ം േപര�്, സബ്
 സിഡിയറി, അഫിലിേയ�്  അെ��ിൽ അേസാസിേയ�് എ�ിവ�മാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിേ��ാം.

 എസ്ബിഐ കാർഡിെ� ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്.

�ധാന െറ�േല�റി വിവര�ൾ  
- ഇ��യി�ം വിേദശ�ം ഉപേയാഗി��തിന് കാർഡ് സാ�വാണ്. എ�ി��ാ�ം, 

േന�ാളി�ം ��ാനി�ം വിേദശ കറൻസി ഇടപാ�കൾ നട��തിന് ഇത് 
സാ�ത��ത�.

- ഇ���് �റ�് ഇടപാട് നട��തി�� കാർഡിെ� ഉപേയാഗം ആർബിഐ�െട 
എക് സ് േച�് കൺേ�ാൾ െറ�േലഷൻ�ം േഫാറിൻ എക് സ് േച�് മാേനജ് െമ�് 
ആ�്, 1999-ഉം ഉൾെ�െട�� ബാധകമായ നിയമ�ൾ �്അ��തമായിരി�ണം. 
ഇ�ർെന�്േ�ഡിംഗ് േപാർ��കളി�െട�� വിേദശനാണ� വ�ാപാരം അ�വദനീയമ�.  
എെ��ി�ം ലംഘന�ൾ ഉ�ാ�കേയാ ഇവ പാലി��തിൽ പരാജയെ��കേയാ 

െച�ാൽ, ശി�ാനടപടികൾ�് നി�ൾ വിേധയരാകാം. നി��െട വിേദശ വിനിമയ 
അർഹതെയ സംബ�ി�് നി��െട അംഗീ�ത ഡീല�മായി (എഡി) ബ�െ��ക.

- െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് എെ��ി�ം െ�ഡി�് ബാലൻസ് 
ഉെ��ിൽ, ഈ െ�ഡി�് ബാലൻസ് നി�ൾ�് തിരി� തരാൻ എസ്ബിഐ കാർഡിന്
  അവകാശ��്.

- വിേദശ �ാപന�ളിൽ നിേ�പം നട�കേയാ വിേദശ �ാപന�ൾ 
�ാപി�കേയാ േപാ�� �ലധന അ�ൗ�് ഇടപാ�കൾ�ായി പണമട�ാൻ/േപയ്
 െമ�കൾ നട�ാൻ ദയവായി െ�ഡി�് കാർ�കൾ ഉപേയാഗി��ത്. കാരണം, 
റിസർവ് ബാ�ിെ� മാ�ർ നിർേദശം - വിേദശെ� സം�� 
സംരംഭ�ിെല/�ർ�മാ�ം ഉടമ�തയി�� സബ് സിഡിയറിെല താമസ�ാ�െട 
േനരി�� നിേ�പം എ�തി� കീഴിൽ ഇ�രം ധനനിേ�പ മാർഗം അ�വദനീയമ�.

- ആർബിഐ മാ�ർ സർ�ലർ-താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� 
പലവക പണമട��കൾ സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ അ�സരി�്, േലാ�റി 
ടി��കൾ, ബഹിഷ് �ത/നിേരാധിത മാസികകൾ, �ട�ിയ നിേരാധിത ഇന�ൾ 
വാ��തി�ം �താ��ളിൽ പെ���ൽ, േകാൾ-ബാ�് േസവന�ൾ�് 
പണമട�ൽ േപാെല��വ�ം െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��ത് 
നിേരാധി�ിരി��. കാരണം അ�രം ഇന�ൾ�ായി/�വർ�ന�ൾ�ായി 
വിേദശനാണ�ം പിൻവലി��ത് അ�വദനീയമ�. ��തൽ വിവര�ൾ�ായി 
താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� പലവക പണമട��കൾ 
സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ പരിേശാധി�ക.



 എസ്എംഎ�െട �ാസിഫിേ�ഷൻ സംബ�ി� ഉദാഹരണം:
 ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, �ടാെത ഈ തീയതി�് ��് 'അടേ�� �റ� �ക 
('എംഎഡി') ലഭി�ി�മിെ��ിൽ, അവസാന തീയതി�് േശഷം, അ�ൗ�ിെന എസ്എംഎ – 0 
ആയി പരാമർശി�ം.
പിഡിഡിയിൽ നി�് 30 ദിവസ�ിന�റം അതായത് 2021 ഏ�ിൽ 30-ന് അ�റം 
അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ-1 ആയി ടാഗ് 
െച�െ��ം.
സമാനമായി, പിഡിഡിയിൽ നി�് 60 ദിവസ�ിന�റം, അതായത് 2021 െമയ് 30-ന് 
അ�റം, അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ - 2 
ആയി ടാഗ് െച�െ��ം.

• നി�ിയ ആ�ി ('എൻപിഎ'):
 േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി���േപാെല അടേ�� മിനിമം �ക, േ��് െമ�ിൽ 

�ചി�ി�ിരി�� പിഡിഡിയിൽ നി�് െതാ�റ് (90) ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�മായി 
അട�ിെ��ിൽ, ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് നിഷ് �ിയ അസ�് ('എൻപിഎ') ആയി 
പരിഗണി�ം.
�ടാെത, ഒ� െസ�ിൽെമ�് അെ��ിൽ �നർ�പീകരണ �മീകരണം 
�േയാജനെ���ിയി�� ഏെതാ� അ�ൗ�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം. പലിശ 
�ടി�ിക�ം �ത�ം ��വനായി അടയ് ���വെര ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി 
തരംതിരി�ത് �ട�ം. െസ�ിൽെമ�ം �നർ�പീകരി� അ�ൗ�ക�ം ഒ� 
നവീകരണ�ിന് േയാഗ�മ�. അവസാനമായി, ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് 
എസ്ബിഐ കാർഡിെല എൻപിഎ എ�് ടാഗ് െച� ഒ� െ�ഡി�് കാർെഡ�ി�ം 
ഉെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെ� എ�ാ കാർ�ക�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം.

  ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി തരംതിരി��തി�� ഉദാഹരണം:
  ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി�� �കാര�� അടേ�� 
�റ� �ക പിഡിഡിയിൽ നി�് 90 ദിവസ�ി��ിൽ അതായത് 2021 �ൺ 
29-��ിൽ ഉപേഭാ�ാവ് �ർ�മാ�ം അട�ി�മിെ��ിൽ, വായ്പ നൽ��വർ 
െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി കണ�ാ�ം.

l)  േടൺ എറൗ�് ൈടം (TAT) ഏകീകരി��ം അംഗീ�ത േപയ് െമന് റ് സംവിധാന�ൾ 
�േഖന�� പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ�� ഉപേഭാ� ന�പരിഹാര�ം സംബ�ി� 
2019 െസ�ംബർ 20-െല RBI സർ�ലർ അ�സരി�്, പരാജയെ�� ഇടപാട് കാരണം 

എ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�ിെ��ിൽ േ��് െമ�ിെല 
��വൻ ഉ�ട��ം ശരിയാെണ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇത് അംഗീകരി�താെണ�ം 
കണ�ാ��താണ്. ഇ�രം വിവരം ലഭി�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
താൽ�ാലികമായി ചാർജ് പിൻവലി�ാം. �ടർ�� അേന�ഷണ�ൾ 
�ർ�ിയായതി� േശഷം ഇത് കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിെല ബാധ�തയാെണ�ിൽ 
�ടർ�� േ��് െമ�ിൽ ചാർജ് �നഃ�ാപി�െ��ം. 

h)  ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാരം: േമൽനടപടി�� എ�ാ പരാതിക�ം േനാഡൽ 
ഓഫീസർ, പിഒ ബാഗ് 28 - ജിപിഒ, ന� ഡൽഹി -110001 എ� വിലാസ�ിേലാ 
nodalofficer@sbicard.com എ� ഇെമയിൽ വിലാസ�ിേലാ അയ�ക

i)   ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ: എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 02 02
 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി 

േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക)  
 അെ��ിൽ: 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 എസ്ബിഐ െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡിന്: ഇ��യിൽ എവിെട നി�ം എസ്ബിഐ 

െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡ് െഹൽപ് ൈല�മായി ബ�െ��ക 
 എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 12 12 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ 

നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക) 
ബിഎസ്എൻഎൽ/എംടിഎൻഎൽ-ൽ നി�്: 1800 180 1295 /1860 500 1295

 കറസ് േപാ�ൻസ്: തപാൽ വഴി, ദി മാേനജർ -ക�മർ സർവീസസ്, എസ്ബിഐ 
കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, ഡിഎൽഎഫ് ഇൻഫിനി�ി ടേവർസ്, 
ടവർ സി, 12 ആം നില, േ�ാ�് 2, ബിൽഡിംഗ് 3, ഡിഎൽഎഫ് ൈസബർ സി�ി ���ാം 
- 122002 (ഹരിയാന) ഇ�� www.sbicard.com എ�തിേലേ�ാ പിഓ ബാഗ് 28- ജിപിഒ, 
ന� ഡൽഹി-110001 

 ഇമെയിൽ വഴി customercare@sbicard.com എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക
 െത�ായ വിൽ�ന�ം ശല�െ����മായി ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് ഉടമ�് 

ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താം – salesgrievance@sbicard.com
 കാർഡ് ഉടമ�് ഞ��െട െമാൈബൽ ആ�് / െവബ് ൈസ�് വഴി ഏ� 
 തർ��ം/അനധി�ത ഇടപാ�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴി�ം. അതെ��ിൽ, കാർഡ് 

ഉടമ�് തർ�ം/അനധി�ത ഇടപാട് സംബ�ി�് chargeback@sbicard.com എ� 
സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ്.

 െത�ായ വിൽ�ന�മാേയാ ശല�െ����മാേയാ ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ഈ സമർ�ിത െഹൽൈ��നിൽ ഞ�െള വിളി�ാം: 080-39356050

എസ് ബി ഐ കാർഡ് സ്  - ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം

1. *ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം
A. വാർഷിക ഫീ�ക�ം ���ൽ ഫീ�ക�ം
 എസ് ബി ഐ െ�ഡി�്  കാർഡിൽ (എസ് ബി ഐ കാർഡ്) വാർഷിക ഫീസ്, ���ൽ 

ഫീസ് എ�ിവ ബാധകമാണ്. വാർഷിക ഫീസ് 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം 
ബാധകമായ നി�തിക�ം ഉൾെ��� ഒ��വണെ� ചാർജാണ്. ���ൽ ഫീസ് 
എ�ാ വർഷ�ം ഈടാ��. 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം ബാധകമായ 
നി�തിക�മാണ് അതിൽ ഉൾെ��ിരി��ത്. ഈ ഫീ�കൾ ഓേരാ കാർഡ് ഉടമ�ം 
ഓേരാ വിധം കാർഡി�ം വ�ത��മായി�േ��ാം. ഇവ െ�ഡി�്  കാർഡിനായി 
അേപ�ി�� സമയ�് കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി��ത് അ�സരി�ായിരി�ം. 
ബാധകമായ� �കാര�� ഈ നിര�കൾ കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് 
േനരി�് ഈടാ�ം, ഈടാ�� മാസെ� കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ അത് ബി�ി�ക�ം 
െച�ം. �ാഥമിക കാർഡ് ഉടമ�് നൽകിയ അധിക കാർ�കൾ�് െവേ�െറ ഫീ�കൾ 
ഉ�ാകാം.

B. �ൻ�ർ പണ�ിെ� ഫീ�കൾ
 അടിയ�ര ഘ��ിൽ േദശീയ/അ�ാരാ� എടിഎ�കളിൽ നി�് പണം എ��ാൻ 

കാർഡ് ഉടമകൾ�് കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. അ�െന ഉ� പണം 
പിൻവലി��കൾ�് ഒ� ഇടപാട് ഫീസ് ഈടാ��താണ്. അത് അ�� േ��്
 െമ�ിൽ കാർഡ് ഉടമ�് ബി�െച�ക�ം െച�ം. േദശീയ എടിഎം ഇടപാ�കൾ�് 2.5% 
അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) അ�ാരാ� എടിഎം 
ഇടപാ�കൾ�് 2.5% അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) ഇടപാ� 
ഫീസ് ആയി ഈടാ��താണ്. ഇടപാ� ഫീസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�്
 സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ (��് അറിയെ��ി��ത് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്സ് ആൻഡ് േപയ്െമന് റ് സർവീസസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്) 
വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയമാണ്. �ൻ�റായി എ��� എ�ാ 
പണമിടപാ�കൾ�ം പണം പിൻവലി� തീയതി �തൽ അവ �ർ�മായി തിരി�ട�� 
തീയതി വേര�ം റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് ചാർ�ി� ത�ല�മായ ധനകാര� ചാർജ്
  (ചാർ�ക�െട െഷഡ�ൾ പരിേശാധി�ക) ഉ�ായിരി��താണ്.  

C. ക�ാഷ് േപയ് െമ�് ഫീ�കൾ
 കാർഡ് ഉടമകൾ�് തിരെ��� േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (എസ് ബി ഐ) 

ശാഖകളിൽ േപ-ഇൻ �ി�ിൽ അവ�െട  െ�ഡി�് കാർഡ് ന��ം �ക�ം 
േരഖെ���ി അത് �ാ�് കൗ�റിൽ നിേ�പി�െകാ�് അവ�െട എസ് ബിഐ 
െ�ഡി�് കാർഡ് �ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ഒ� തൽ�ണ േപയ് െമ�് അക്
 േനാളജ് െമ�് രസീത് കാർഡ് ഉടമ�് നൽ�ം. ഈ സൗകര�ം േസവന നിര�ായ ₹250 
+ ബാധകമായ നി�തികൾ�് ലഭ�മാണ്. െകവിബി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
ക�ർ ൈവശ� ബാ�ിെ� (െകവിബി) തിരെ��� ശാഖകളി�ം െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ക�ർ ൈവശ� ബാ�് (െകവിബി) ശാഖകളിൽ നട�� 
പണമിടപാ�കൾ�് നിര�കെളാ�ം ബാധകമ�.

D. ചാർ�കൾ
i. കാർഡ് ഉടമകൾ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നൽ�� നിർ�ി� 

േസവന�ൾ�ായി അെ��ിൽ തെ� കാർഡ് അ�ൗ�മായി ബ�െ��് കാർഡ് 
ഉടമ വ��� വീ�കൾ�ായി കാർഡ് ഉടമകൾ കാലാകാല�ളിൽ 
ബാധകമാേയ�ാ�� ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം നൽേക�താണ് 

ii കാർഡ് ഉടമകെള അറിയി�െകാ�്, കാലാകാല�ളിൽ ഏെത�ി�ം ചാർ�കേളാ 
ഫീ�കേളാ മാ��തിേനാ അെ��ിൽ ഉചിതെമ�് േതാ�� ഏെത�ി�ം �തിയ 

ചാർ�കേളാ ഫീ�കേളാ അവതരി�ി��തിേനാ ഉ�അവകാശം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിലനിർ��.

E. പലിശ രഹിത േ�സ് കാലാവധി
 വ�ാപാരി സമർ�ി�� െ�യി�കൾ�് വിേധയമായി പലിശരഹിത െ�ഡി�് 

കാലയളവ് 20 �തൽ 50 ദിവസം വെരയാകാം. എ�ി��ാ�ം, കഴി� മാസെ� 
ബാലൻസ് �ർ�മായി �ിയർ െച�ി�ിെ��ിൽ, അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ ഏെത�ി�ം 
എടിഎ�ിൽ നി�് പണം എ��ി�െ��ിൽ ഇത് ബാധകമ�.

F.  ധനകാര� ചാർ�കൾ 
 കാർഡ് ഉടമ തെ� ബാലൻസ് �ർ�മായി അടേ��തിെ��് തീ�മാനി�ാൽ, 

ഇടപാ� തീയതി �തൽ വീ�ാ� ഇഎംഐ തവണക�ൾെ�െട എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, 
കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ പണ�ി�ം അവ തിരി�ട��� വെര മാസാ� 
പലിശ നിര�ിൽ ധനകാര� ചാർ�കൾ അടേ��ിവ�ം. 

  േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടയ് േ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ് െമ�ം േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ് െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

  ധനകാര� ചാർ�ക�െട നിലവിെല നിര�് ഇടപാ� തീയതി �തൽ �തിമാസം 3.50% 
[�തിവർഷം 42%] വെരയാണ്, ഇത് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് 
ലിമി�ഡ് (എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ) െ� വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ി� 
വിേധയ�മാണ്. ധനകാര� ചാർ�കൾ, അടയ് േ��താെണ�ിൽ, ബാധകമായ 
നി�തികൾ�് വിേധയമാണ്, കാർഡിെല �ടി�ിക �ർ�മായി അട���വെര 
കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് അത് െഡബി�് െച�െ��ം. കാർഡ് ഉടമ 
ബാലൻസ് േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ാതിരി�ാൻ 
തീ�മാനി�ാൽ എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, �െട കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ 
പണ�ി�ം അടയ് േ�� ധനകാര� ചാർ�ിെ� �റ� �ക ബാധകമായ 
നി�തികൾ �ടാെത 25 �പയായിരി�ം.

a.  �ൻ�ർ പണ�ിേ��� ധനകാര� ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തൽ പണമട�ൽ 
�ർ�മായി െച���വെര ബാധകമാണ്.

 ഉദാഹരണം 1 - കാർഡ് േ��് െമ�്  തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 15-ന് 
 2019 �ൺ 16 �ം 2019 �ൈല 15 �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാട്
1.  5000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ - 2019 �ൺ 20 ന്
2.  7000 �പ�െട പണം പിൻവലി�ൽ - 2019 �ൈല 10 ന്
 2019 �ൺ 15 െല േ��് െമ�ിൽ നി�് ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� ക��ക, 

എ�ിൽ ഇടപാ�ക�െട 12,000 �പ�ം 7,000 �പ ക�ാഷ് പിൻവലി�ലിന് ബാധകമായ 
നിര�ി�� 5 ദിവസെ� ധനകാര� ചാർ�ക�ം കാണി�� �ൈല 15 െല േ��്
 െമ�് കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ആഗ�് 5 അഥവാ േ��് െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക അടയ് േ����്. നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക�� ഏെതാ� േപയ് െമന് �ം, ആദ�ം നി��െട �ടി�ിക�� മിനിമം �ക 
{െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീ�ം ചാർ�ക�ം + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}, പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) എ� �മ�ിലായിരി�ം �ിയർ െച�ക എ�ത് ദയവായി ��ി�ക.  
പലിശ രഹിത �ടി�ിക ചി�റ ബാലൻസിന് െറ േകസിൽ ഒഴിെക, ഇതിൽ ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തലാണ് ഈടാ�ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ��െ� 
േ��് െമ�് തീയതി�തൽ ഈടാ�ം.

 േ��് െമ�് �ടി�ികയിൽ ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��് െമ�ിൽ 
നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം വരാതിരി�ക�ം േ��് െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് 
�ടി�ിക േപയ് െമന് റിന് െറ അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം 
െച�ാൽ, ഇ�രം ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്  2019 
 ജ�വരി 3 �ം 2019 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
1.  2019 ജ�വരി 5 ന് 10,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2.  2019 ജ�വരി 15 ന് 30,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ��കൾ
 2019 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 40,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. േ��്െമ�് �ടി�ികയിൽ 
ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��്െമ�ിൽ നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം 
വരാതിരി�ക�ം േ��്െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് �ടി�ിക േപയ്െമന് റിന് െറ 
അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം െച�ാൽ, ഇ�രം 
ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 എ�ാ മാസ�ം മിനിമം േപയ് െമ�് മാ�ം നട�ിയാൽ തിരി�ട� വർഷ�േളാളം 
നീ�നിൽ�ം, തത്ഫലമായി നി��െട �ടി�ിക ബാലൻസിന്  പലിശ 
അട�െകാ�ിരി�ക�ം െചേ��ിവ�ം.  ഉദാഹരണ�ിന്, 5,000 �പ�െട 
ഇടപാടിന് മിനിമം മാസാ� �ടി�ിക �ക (ഓേരാ മാസ�ം 200 �പ മിനിമം 
�കയായി�്) അട�ാൽ, െമാ�ം �ടി�ിക ��വനായി അട�തീരാൻ 44 മാസം വെര 
എ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 2-ന്
 2019 മാർ�് 3 �ം 2019 ഏ�ിൽ 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  2019 മാർ�് 5 ന് 500 �പ�െട വാർഷിക ഫീസ്
(2)  2019 മാർ�് 5 ന് 90 �പ�െട ബാധകമായ നി�തികൾ
(3)  2019 മാർ�് 15 ന് 6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2019 മാർ�് 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��് 

ക��ക, 6,590 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ഏ�ിൽ 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ഏ�ിൽ 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ മിനിമം അടയ് േ�� �ക 415 �പ, (െമാ�ം �ടി�ിക�െട 5%) + 
ബാധകമായ നി�തിക�ം 2019 ഏ�ിൽ 22 ന് അട��െവ�് ക��ക, െതാ��� 
ദശാംശ�ിേല�് കണ�ാ�ം, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. 

 ഫല�ദമായ നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആയി കണ�ാ�ക, ധനകാര� ചാർജ് 
കണ���ൽ ഇനി�റ�� രീതിയിൽ ആയിരി�ം:

 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 �പ
 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 90 �പ�െട ബാധകമായ 

നി�തിയിൽ: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 �പ
 38 ദിവസേ��� (മാർ�് 15 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 6000 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:  
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 �പ
 11 ദിവസേ��� (ഏ�ിൽ 22 �തൽ െമയ് 2 വെര) 6,175 �പ�െട ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 �പ
 ചാർ� െച� െമാ�ം പലിശ: 373.10 �പ
 2019 ഏ�ിൽ 3 �തൽ 2019 െമയ് 2 വെര കാർഡ് ഉടമ ഒ� ഇടപാ�ം നട��ിെ��് 

ക��ക, �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം 
ചാർ�ക�ം, ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം െമയ് 2 തീയതിയിെല േ��്
 െമ�ിൽ െമാ�ം �ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം. 

 േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടേ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടേ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ്െമന് �ം േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ്െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

 ഉദാഹരണം 4: കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2018 ഡിസംബർ 3-�ം 2019 ജ�വരി 2-�ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  2018 ഡിസംബർ 15 ന് 500 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2)  2018 ഡിസംബർ 20 ന് 600 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2018 ഡിസംബർ 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇ� എ� 

ക��ക, 1100 �പയെട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ജ�വരി 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം, െമാ�ം അടയ് േ�� �ക 1100 �പ. കാർഡ് ഉടമ 2019 ജ�വരി 22 
അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക 
�തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. 

 2019 ജ�വരി 22 ന് കാർഡ് ഉടമ 500 �പ�െട ഭാഗിക േപയ് െമ�് മാ�േമ 
നട��� എ� ക��ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. ഫല�ദമായ 
നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആെണ�് കണ�ാ�ി ധനകാര� ചാർജ് കണ���ൽ 
ഇ�റ�� �കാരമായിരി�ം 

 38 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 15 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 �പ
 33 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 20 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 �പ
 12 ദിവസേ��� (ജ�വരി 22 �തൽ െഫ�വരി 2 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ=52.93 �പ
 2019 െഫ�വരി 3-�ം 2019 മാർ�് 2- �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  652.93 �പ�െട ആരംഭ ബാലൻസ്-2019 െഫ�വരി 3-ന്
2)  1000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ-2019 െഫ�വരി 5-ന്
3)  3000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ- 2019 െഫ�വരി 15-ന് 
 2019 െഫ�വരി 2 െല േ��്െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് 652.93 �പ 

ആെണ�് ക��ക, കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ 
നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ ��വൻ േപയ് െമ�ം െഫ�വരി 15 ഓെട, അഥവാ േപയ് െമ�് െചേ�� 
അവസാന തീയതി��ിൽ െചയ് െത� ക��ക. 3.50% ഫല�ദമായ നിര�ായി 
കണ�ാ�ി, ധനകാര� ചാർജ് കണ����കൾ ഇനി�റ�� �കാരമായിരി�ം:

 12 ദിവസേ��് (െഫ�വരി 3 �തൽ െഫ�വരി 15 വെര) 652.93 ബാലസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ= 9.02 �പ
 �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം, 

ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം മാർ�് 2 തീയതിയിെല േ��്െമ�ിൽ െമാ�ം 
�ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം.

G. ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർ�കൾ
• േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക �ക�് ചാർ�ി�
• 500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 400 �പ
• 1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 750 �പ
• 10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 950 �പ
• 25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 1,100 �പ
• 50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ
 �ടർ�യായി ര�് ൈസ�ി�കളിൽ, അവസാന തീയതി��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക 

�ക (എംഎഡി) അട�ാതി��ാൽ ഒ� ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി  100 
�പ അധികം ഈടാ�ം.

 എംഎഡി �ിയറാ��ത് വെര ഓേരാ േപയ് െമന് റ് ൈസ�ിളി�ം ഈ ചാർജ് 
ഈടാ��ത് �ട�ം.

 ഉദാഹരണം 1- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി- എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2016 ജ�വരി 3 �ം 2016 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  5,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ- 2016 ജ�വരി 5 ന്
(2)  5,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ - 2016 ജ�വരി 15 ന്
 2016 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 10,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 
കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 
 2016 െഫ�വരി 22 നകം കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� മിനിമം �കേയാ അതിൽ 

��തേലാ േപയ് െമ�് െച��ിെ��ിൽ, 750 �പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 
10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� േപയ് െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് േ��്െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2 ന്. 2016 െഫ�വരി 3 
�ം 2016 മാർ�് 2 �ം നട� ഇടപാട്

1.  2000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൾ - 2016 െഫ�വരി 8 ന്
2.  2500 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ 2016 െഫ�വരി 19 ന് 
 2016 െഫ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 4500 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� മാർ�് 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 മാർ�് 22 അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 2016 മാർ�് 22 നകം കാർഡ് ഉടമ ഒ� േപയ്െമന് �ം നട�ിയി�ിെ��ിൽ, 750 
�പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� 
േപയ്െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് െസപ് �ംബർ 3-�ം ഒക് േടാബർ 2-�ം ഇടയിൽ
(1)  9400 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - െസപ്�ംബർ 5-ന്
 െസപ് �ംബർ 2-െല േ��് െമന് റിൽ നി�് �ൻകാല ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��ിൽ, 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� ഒക് േടാബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 9400 �പ െമാ�ം 
�ടി�ികയായി കാണി�ം. കാർഡ് ഉടമ ഈ �ടി�ിക�ായി ഒേ�ാബർ 22-ഓെട, 
അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം 
അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. 
കാർഡ് ഉടമ 9400 �പ�െട �ടി�ിക ഒക് േടാബർ 22-േനാ അതിന് �േ�ാ ��വനാ�ം 
അട��.

 ഇടപാട് നട�ത് ഒക് േടാബർ 3-�ം നവംബർ 2-�ം ഇടയിൽ 
(1)  5000 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 5-ന്
(2)  5000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� നവംബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 10,000 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് ��െ� ൈസ�ിളിൽ നട�ിയ 
ഇടപാടിന് വ�ാപാരിയിൽ നി�� 9400 �പ�െട ഒ� റീഫ�് നവംബർ 10-ന് 
ലഭി��. ഈ റീഫ�് �ക െമാ�ം �ടി�ിക �കയിൽ വകയി��ം. കാർഡ് ഉടമ 
�ടി�ിക�ായി നവംബർ 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. റീഫ�ിൽ നി�് ലഭി�� െ�ഡി�് �ക മിനിമം 
�ടി�ിക �കേയ�ാൾ ��തലായതിനാൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് താമസി�� േപയ്

 െമന് റ് ചാർജ് ഈടാ�ി�.
 ഉദാഹരണം 4- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് ജ�വരി 3-�ം െഫ�വരി 2-�ം ഇട�് 
(1)    4500 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ജ�വരി 5-ന്
(2)   6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ജ�വരി 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� െഫ�വരി 2-െല േ��് െമന് റ് 10,500 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ ൈസ�ിളിൽ ഈടാ�ിയ േപയ് െമന് റ് 
ഡിേസാണർ ഫീസിന് െഫ�വരി 10-ന് 500 �പ�െട ഒ� റീഫ�് ലഭി��. കാർഡ് 
ഉടമ �ടി�ിക�ായി െഫ�വരി 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. എസ് ബി ഐ കാർഡ് �ട�ിെവ� റിേവഴ് സലിൽ 
നി�് ഉളവാ�� െ�ഡി�് �ക, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�. കാർഡ് 
ഉടമ െഫ�വരി 22-േനാ അതി� �േ�ാ മിനിമം �ടി�ിക �കേയാ അതിലധികേമാ 
അട�ിെ��ിൽ, താമസി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി 950 �പ ഈടാ�ം. (10,000 
�പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര 950 �പ). 

H. ഓവർ ലിമി�് ഫീ�കൾ
 ഒ� േസവനസ��താ �ചനയായി, ഇേ�ണൽ േപാളിസി, ഇടപാ�മായി ബ�െ�� 

േയാഗ�ത, ഉപേഭാ� െ�ാൈഫൽ, ഉപേഭാ� സ�തം എ�ിവ�് വിേധയമായി, 
ഓവർലിമി�് ഇടപാ�കൾ�്  എസ്ബിഐ കാർഡ് അംഗീകാരം നൽകിേയ�ാം. 
�ടി�ിക�� �ക െ�ഡി�് പരിധി കവി��െവ�ിൽ, െ�ഡി�് പരിധി കവി�� 
ആദ� ഇടപാട് �ക�െട 2.5% അെ��ിൽ 600 �പ, ഇവയിൽ ഏതാേണാ ഉയർ�ത്, 
അത് ഈടാ��താണ്. എസ്ബിഐ കാർഡ് �മ�� ഏെത�ി�ം ഫീ�കേളാ 
നിര�കേളാ പലിശേയാ കാരണം െ�ഡി�് പരിധി കവി�� സാഹചര��ി�ം ഈ 
ഫീസ് ബാധകമായിരി�ം. ഓേരാ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�ം ഒ� തവണ മാ�േമ 
ഓവർലിമി�് ഫീസ് ഈടാ�. സ��ം െ�ഡി�് കാർഡിൽ ഓവർലിമി�് സൗകര�ം 
ഏർെ���ാൻ  കാർഡ് ഉടമ നൽ�� സ�തം, അേത അ�ൗ�ിന് കീഴി�� 
കാർഡ് ഉടമ�െട ൈകവശ�� എ�ാ െ�ഡി�് കാർ�കളി�ം �സ് �ത സൗകര�ം 
സ�യേമവ  ഏർെ���ം.

I. േപയ് െമ�് നിരസന ഫീ�കൾ
 ഒ� േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസിെ� കാര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് േപയ് െമ�് 

�ക�െട 2% േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസായി ഈടാ�ം, എ�ാൽ മിനിമം ചാർജ് 500 
�പയാണ് 

�കളി�� എ�ാ ഫീ�കൾ�ം പലിശ�ം, ചാർ�കൾ�ം ബാധകമാ�ം �കാരം എ�ാ 
നി�തിക�ം ചാർ�െച�ം.

“ബാധകമായ നി�തികൾ” (2017 �ൈല 1-േനാ അ� കഴിേ�ാ ഉ� ��ാവനകൾ�്) 
അർ�മാ��ത്:
•   സ് േ��് െമ�് തീയതിയിൽ എസ്ബിഐ കാർഡിെ� േരഖകളിൽ താമസി�� സം�ാനം 

“ഹരിയാന” എ�ായിരി�� കാർഡ് ഉടമകൾ�് - േക� നി�തി @9% & സം�ാന 
നി�തി @9%  

•   സ് േ��് െമ�് തീയതിയിൽ എസ്ബിഐ കാർഡിെ� േരഖകളിൽ താമസി�� സം�ാനം 
“ഹരിയാന” അ�ാ� കാർഡ് ഉടമകൾ�് - സംേയാജിത നി�തി @18%

ഒ� കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിനായി നട�ിയ എ�ാ േപയ് െമന് �ക�ം, �ടി�ിക�� 
മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�കൾ, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ 
�ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് എ� �മ�ിൽ തീർ�ാ�ം.
*�ഷക് ഉ�തി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉപേഭാ�ാ�േള, േമൽപറ� േപയ് െമ�് �മം 
നി��െട കാർഡിന് ബാധകമ�ാ�തിനാൽ ചാർ�ക�െട െഷഡ��കൾ�് ടാബിൾ (A) 
റഫർ െച�ക.
**ഏത് വ�ാപാരി��� വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�കൾ�് 99 �പ േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് 
ഈടാ�ം.

ആർ ബി ഐ െക ൈവ സി മാർ�നിർേ�ശ�ൾ അ�സരി�ം ക�മർ ഡ� ഡിലിജൻസ് 
േ�ാസസിന് കീഴിൽ േശഖരി�� േരഖകൾ, ഡാ� അെ��ിൽ വിവര�ൾ 
കാലഹരണെ��ി�ിെ��് ഉറ�ാ�ാ�മായി, എസ് ബി ഐ കാർഡ് അറിയി��ത�സരി�്, 
നി�ിത ഇടേവളകളിൽ കാർഡ് ഉടമ െക ൈവ സി െറേ�ാർ�കൾ അപ് േഡ�് 
െചേ����്. ക�നി�െട ഇേ�ണൽ േപാളിസി അ�സരി�്, ഈ ആ�കാലിക അപ്
 േഡ�് ��ിയയിൽ െകൈവസി േരഖകൾ നൽ��തിൽ പരാജയെ���ത് െ�ഡി�് 
കാർഡ് അ�ൗ�് താൽ�ാലികമായി സെ�ൻഡ് െച�ാൻ/േ�ാ�് െച�ാൻ 
ഇടയാ�ിേയ�ാം. താൽ�ാലികമായി സെ�ൻഡ് െച� കാർഡിെ�(ക�െട) 
�വർ�നരഹിതമായ കാലയളവിന് വാർഷിക ഫീസ് ഈടാ�ി�. ആ�കാലിക അപ് േഡ�് 
��ിയ �ർ�ിയാ�ി, കാർഡ് അ�ൗ�് സജീവമാ�ി കഴി�േ�ാൾ വാർഷിക ഫീസ് 
ഈടാ�ം.
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J. മ�് ചാർ�കൾ:
• കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ ഫീസ്: 100/- �പ - 250/- �പ (Aurum കാർഡിന് 1,500/- �പ) 
• െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്: 100 �പ 
• വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ്: 3.5% (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ 

കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് മാ�ം) 
 വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഇ��ൻ �പയിേല�് മാ��തി� ഉപേയാഗി�� വിനിമയ 

നിര�് തീ�മാനി��ത് വിസ/മാ�ർകാർഡാണ്, സാഹചര�മ�സരി�്, എസ്ബിഐ 
കാർ�മായി ഇടപാട് തീർ�ാ�ിയ തീയതിയിൽ-അത് ഇടപാട് നട�ിയ അേത തീയതി 
ആയിരി�ണെമ�ി�- അവർ നിയ�ി�� വിനിമയ നിര�ിെന 
അടി�ാനമാ�ിയായിരി�ം ഇത്. വിസ/മാ�ർകാർഡ് പ�ി�, ഇ��ൻ �പയാ�ി 
മാ�ിയ �കയിൽ വിേദശ കറൻസി ഇടപാ� ഫീസ് ബാധകമാ�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, 
ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

• ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി പരിവർ�ന മാർ�്അപ് ഫീസ്: 3.50% (എലീ�്¬ & 
ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
മാ�ം) (1,000 �പയിൽ ��തേലാ അതിന് �ല�േമാ ആയ ഇടപാ�കൾ�് മാ�ം) 
അ�ാരാ� �ല�് ഇ��ൻ കറൻസിയിൽ നട�ിയ, അെ��ിൽ ഇ��യിൽ 
�ിതിെച�� എ�ാൽ വിേദശ�് രജി�ർ െച� വ�ാപാരികളിൽ നട�ിയ എ�ാ 
ഇടപാ�ക�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് 
കറൻസി കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

•  റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് 99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

• എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�ക�െട�ം േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് : 199 �പ

K.  ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ:
 ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ ഓഫർ ഉപേഭാ�ാവിെന മ�് ബാ�് െ�ഡി�് കാർ�ക�െട 

�ടി�ിക എസ്ബിഐ െ�ഡി�് കാർഡിേല�് �ാൻസ്ഫർ െച�ാ�ം ഒ�മിേ�ാ 
ഇഎംഐകളാേയാ തിരി�ട�ാ�ം അ�വദി��

2. *പരിധികൾ
 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ആ�രിക െ�ഡി�് മാനദ�ം 

അടി�ാനമാ�ിയാണ്  കാർഡ് ഉടമക�െട െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം 
നി�യി�ി��ത്  (ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം �ാഥമിക അ�ൗ�് ഉടമക�െട 
അേത പരിധി ആയിരി�ം). കാർഡ് െഡലിവറി സമയ�് ഈ പരിധികൾ കാർഡ് 
ഉടമെയ അറിയി��താണ്. െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം ഓേരാ േ��് െമ�ി�ം 
കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി�ം. സ് േ��് െമ�് �റെ��വി�ി� സമയ�് ലഭ�മായ െ�ഡി�് 
പരിധി (അതായത് ഉപേയാഗി�ാൻ ലഭ�മായ െ�ഡി�് പരിധി) േ��് െമ�ിെ� ഭാഗമായി 
നൽ��താണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച���ം ആ�രിക മാനദ��ൾ 
അടി�ാനമാ�ി കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�കേയാ �റ�കേയാ 
െച���മാണ്. െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ണെമ�് ആവശ��� െ�ഡി�് ഉടമകൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിേനാട് എ�തി ആവശ�െ��ക�ം വ�മാനം ��ാവി�� 
സാ��ിക േരഖകൾ നൽേക��മാണ്. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ തെ� 
�ർ�മായ വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�ം നൽകിയ �തിയ േരഖകൾ 
അടി�ാനമാ�ി�ം കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ിേയ�ാം.

3. *ബി�ിം�ം േ��് െമ�ം
a) ഈ കാലയളവിൽ കാർഡ് സജീവമാെണ�ിൽ, അവസാന േ��് െമ�ി� േശഷം 

കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച� േപയ് െമ�ക�ം കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച� ഇടപാ�ക�ം കാണി�� ഒ� �തിമാസ േ��്
 െമ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമ�് അയ�ം. 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ�കിൽ േരഖകളി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് 
കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഇടപാ�ക�െട ഒ� േ��് െമ�് അയ�കേയാ �ൻ��ി 
നി�യി� തീയതിയിൽ േരഖയി�� ഇെമയിൽ ഐഡിയിേല�് ഇെമയിൽ വഴി സ് േ��്
 െമ�് അയ�കേയാ െച�ം.  

b) െ�ഡി�് കാർഡ് സ് കാർഡ് ഉടമ�് ഒ� റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് സൗകര�ം നൽ��. 
സ് േ��് െമ�ിൽ �ി� െച� അടയ് േ�� മിനിമം �ക മാ�ം അട�ാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
തിരെ���ാം. േ��് െമ�ിൽ തെ� �ി� െച�ി�� അടയ് േ�� തീയതി�കം 
ഇ�രം േപയ് െമ�് നടേ���മാണ്. ബാലൻ�ടി�ിക �ടർ�� 

 േ��്െമന് �കളിേല�് �േ�ാ� െകാ�േപാകാ��താണ്. െമാ�ം അടയ് േ�� 
�കേയാ അടയ് േ�� മിനിമം �ക�്  �കളി�� �ക�െട എ� ഭാഗേമാ അട�ാൻ 
കാർഡ് ഉടമ�് തിരെ���ാ���മാണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധിയിൽ 
കവി� �ടി�ികേയാെടാ�ം, ��െ� േ��് െമ�കളിൽ അട�ാ� മിനിമം �ക 
കാർഡ് ഉടമ�െട നിലവിെല അടയ് േ�� മിനിമം �കയിേല�് േചർ�ം.

 െമാ�ം അടയ് േ�� �ക�െട 5 ശതമാനേമാ 200 �പേയാ ആയിരി�ം (ഏതാേണാ 
വ�ത്) അടയ് േ�� മിനിമം �ക, �ടാെത ബാധകമായ നി�തിക�ം ഇഎംഐ�ം 
(ഇഎംഐ ഉ� ഉൽ����െട കാര��ിൽ മാ�ം). ക�ാഷ് പരിധിേയാ െ�ഡി�് 
പരിധിേയാ അധികമായാൽ ഓവർ ലിമി�് (ഒവിഎൽ) �ക എംഎഡി (അടയ് േ�� 
മിനിമം �ക) യിൽ ഉൾെ����താണ്. പഴയ േ��് െമ�കളിെല ഏെത�ി�ം 
അട�ാ� മിനിമം �ക ഉെ��ിൽ അ�ം അടയ് േ�� മിനിമം �കയിൽ 
ഉൾെ����താണ്. 

c) കാർഡ് �ടി�ികയിേല�് നട�ിയ േപയ് െമ�കൾ ലഭി�തായി �ടർ�� േ��്
 െമ�കളിൽ കാണി��താണ്. ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് സംബ�ിേ�ാ 
നി�തിക�മായി ബ�െ��� മേ�െത�ി�ം കാര�ം സംബ�ിേ�ാ ഉ� എ� 
തർ��ം േ��് െമ�് �റെ��വി�� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ൾ�കം െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇഷ� െച�വെര അറിയി�ിരിേ��താണ്

d) കാർഡ് ഉടമ�െട കാർഡ് �ടി�ിക�് ലഭി�� േപയ് െമന് �കൾ വകയി���ത്, 
�ടി�ിക�� മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 
ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് 

അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ 
ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് 
എ� �മ�ിലാണ്. 

 ആവശ�മായ ജിഎസ്ടി കം�യിൻ�കൾ എ��ാൻ െ�ഡി�് ഇഷ� െച�വെര 
�ാ�മാ��തിന് �ത��ം കാേലാചിത�മായ വിവര�ൾ നൽകാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
ഉ�രവാദി���്, ഇത് െ�ഡി�് കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ നിർമി� സൈ�ക�െട 
ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് എ��ാൻ കാർഡ് ഉടമെയ �ാ�മാ�ം. കാർഡ് ഉടമ 
നൽ�� െത�ായ വിവരം �ലം അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ�െട ഭാഗ� നി�� 
ഏെത�ി�ം ���ികേളാ വീ�കേളാ �ലം കാർഡ് ഉടമ�് ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് 
ന�മാ�കേയാ അെ��ിൽ ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് ലഭി��തിന് കാലതാമസം 
വരികേയാ െച�ാൽ കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ ഉ�രവാദിയായിരി�ി�.

e) താെഴ െകാ�� ഏത് രീതിയി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ിേല�� േപയ് െമ�കൾ 
ആകാ��താണ്:

 www.sbicard.com േല�് േലാഗിൻ െച�ക�ം െന�് ബാ�ിങ് അെ��ിൽ നി��െട 
എസ്ബിഐ എടിഎം കം െഡബി�് കാർഡ് �േഖന േപയ്െമ�് നട�ാൻ േപയ് െന�് 
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി��തി�െട.

 േ��് െമ�ിെ� പിറകിൽ നൽകിയിരി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് െചേ�ാ 
�ാഫ്േ�ാ അയ��ത് വഴി.  

 നി��െട നഗര�ി��േതാ േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട ഏെത�ി�ം നി�� 
�ാ�ി��േതാ ആയ എസ്ബിഐ കാർഡ് േ�ാ�് േബാക് സിൽ െചേ�ാ �ാഫ്േ�ാ 
ഇ��ത് വഴി.

 െച�്/�ാഫ്�് "എസ്ബിഐ കാർഡ്  ന�ർ xxxxxxxxxxxxxxxx" േല�് 
അട�ാനാ��തായിരി�ണം.

 എൻഎസിഎ�് (NACH): ചില തിരെ��� നഗര�ളിൽ നാഷണൽ ഓേ�ാമാ�ഡ് 
�ിയറിംഗ് ഹൗസ് (എൻഎസിഎ�്) വഴി േപയ് െമ�കൾ നട�ാ��താണ്.

f) ബിൽ �ടി�ിക�െട േപയ്െമ�കൾ നട��തിന് വിവിധ രീതികൾ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  വാ�ാനം െച��. അവ �തിമാസ േ��് െമ�ിെ� പിൻഭാഗ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  െവബ് ൈസ�ി�ം വിവരി�ി��്.

 കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് ൈക��� ഏത് �ൻ�ർ �ക�ം ഭാവിയിെല 
െചലവഴി��കളിേല�� �ൻ�ർ �കയായി കണ�ാ��താണ്. അത് ഏെത�ി�ം 
ചാർ�കൾ/ഫീ�കൾ�ായി വകയി���ത�.

g) ബി�ിംഗ് തർ��ൾ: ഇടപാ� തീയതി�െട 25 ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമ 
െപാ��േ��കൾ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി�ക�ം അത് ശരിയാണ് 

j)  ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം റിേവഴ് സ് െച��ത് ഉൾെ�െട��, SBI കാർഡ് ആരംഭി�� 
റിേവഴ് സ�കൾ, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�, അത് ഇേ�ാഴെ� 
ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�� െ�ഡി�ായി പരിഗണി�ം.

 �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� തീയതികള�ില്  �ാബല��ിലായ റീഫ�് 
െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് ഉളവാ�� ഏെതാ� 
െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് നടേ�� തീയതി�് 
��് െ�ഡി�് െച�കയാെണ�ിൽ, ആ �ക േപയ് െമന് റായി പരിഗണി�ം.

 നിലവിെല ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� ഇടപാ�ക�െട �ാബല��ി�� 
തീയതിയി�� റീഫ�് െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് 
ഉളവാ�� ഏെതാ� െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് 
നടേ�� തീയതി�് ��ാണ് െ�ഡി�് െചയ് തെത�ിൽ േപാ�ം ആ �ക േപയ് െമന്
 റായി പരിഗണി�ി�.

k) എസ്എംഎ & എൻപിഎ
•  �േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ'): 
 െറ�േല�റി ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിെ� ഭാഗമായി, ഒ� ഉപ-അസ�് വിഭാഗം 

��ി�് അ�ൗ�ിെല �ാരംഭ സ�ർ�ം തിരി�റിേയ� ആവശ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡിന് ഉ�്, താെഴ�� പ�ികയിൽ നൽകിയിരി��ത് �കാരം ��് 
ഉപവിഭാഗ�ൾെ�ാ�ം '�േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ') ആണ് ഈ 
ഉപ-അസ�് വിഭാഗം. െ�ഡി�് കാർ�കൾ "റിേവാൾവിംഗ് സൗകര��ൾ ഒഴിെക�� 
വായ്പകൾ" ആയി കണ�ാ��.

   

കാർഡ് നി�ൾ �ടർ�ം ഉപേയാഗി�േ�ാൾ ഈ േഭദഗതികൾ സ�ീകരി�തായി 
കണ�ാ�ം.

എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലൻ
39 02 02 02 (�ാേദശിക എസ്  ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക), 
1860 180 1290/1860 500 1290

ഈ അറിയി�ിെല എ�ാ വിവര��ം 2023 ഏ�ിൽ 21 �കാരം ശരി�ം, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയ�മാണ്. 
എസ്ബിഐ കാർഡ്  ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്. 

െഡബി�് െച� പണം നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ SBI കാർഡ് തിരി�് 
നൽ��ിെ��ിൽ ബാധകമായ േക�കളിൽ, പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ സംബ�ി�് 
കാർഡ് െന�് വർ�കളിൽ നി�് ലഭി�� അ�രം �ിരീകരണ�ിന്
 െറ/വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ, േമൽ�റ� സർ�ലറിെല വ�വ�കൾ 
�കാരം ഉപേഭാ�ാവിന് ന�പരിഹാരം നൽ��തായിരി�ം.

4. *  തിരി�ടവിൽ വ��� വീ�
 തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയാൽ, കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഏ� �ടി�ിക�ം 

തീർ�ാ��തിന് േവ�ി തപാൽ, ഫാക് സ്, െടലേഫാൺ, ഇെമയിൽ, എസ്എംഎസ്, 
�ടാെത/അെ��ിൽ ഓർ�െ���ാ�ം �ടർനടപടികെള��ാ�ം �ടി�ിക 
പിരിെ���ാ�ം ��ാം ക�ിെയ നിേയാഗി�ക എ�ീ മാർ��ളി�െട കാർഡ് 
ഉടമ�് കാലാകാല�ളിൽ �ടി�ിക അട�വാൻ ഓർ�െ����കൾ 
അയ��താണ്. അ�െന നിേയാഗി�െ��� ഏെതാ� ��ാം ക�ി�ം കടംപിരിവ് 
സംബ�ി� എ�ാ െപ�മാ�����ം �ർ�മായി പാലി�ിരിേ��താണ്.

 ആർബിഐ യിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് രജിസ് േ�ഷൻ കര�മാ�ിയി���ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ� അംഗമായിരി�ക�ം െച�� ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� വീ� �ാ�സ് 
റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��്, കാർഡ് ഉടമ�് ഞ�ൾ േനാ�ീസ് നൽ��താണ്. ഒ� 
കാർഡ് ഉടമ തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയതായി റിേ�ാർ�് െച�െ��തിന് േശഷം തെ� 
�ടി�ികകൾ തീർ�കയാെണ�ിൽ, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നിയിൽ നി�ം �ടി�ിക�ാരൻ �ാ�സ് പിൻവലി��താണ് 
എ� കാര��ം ��ി�ക. ഇ�രം മാ��ൾ ഉപേഭാ�ാവിെ� െ�ഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ 
�തിഫലി�ാൻ 45-60 ദിവസ�ൾ എ�േ��ം.

 െ�ഡി�് കാർഡ് സൗകര��െള നിയ�ി�� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം 
സ�ിെമ�റി/ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം ബാധകമായിരി�ം. 

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, കാർഡ് ഉടമ�െട ഡാ� ഓേരാ മാസ�ം നിർ�ി� 
േഫാർമാ�ിൽ ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് സമർ�ി��. സമർ�ി�� 
ഡാ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി 30 ദിവസ�ി��ിൽ അവ�െട 
െസർവറിേല�് അപ് േലാഡ്  െച��താണ്.

 കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� െമാ�ം �ടി�ിക, �ാബല��ി���ം എ�ാൽ കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ ഇനി�ം ചാർജ് െച�ാ��മായ ചാർ�കൾ ഉൾെ�െട, �ാഥമിക 
കാർഡ് ഉടമ പാ�രാ�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�ാൽ െപെ��് അടയ്
 േ��താ���ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് �ർ�മായി അടയ് േ���മാണ്, 
അേതാെടാ�ം കാർഡ് അ�ൗ�് ഉടൻതെ� റ�ാ�െ����മാണ്. �ാഥമിക കാർഡ് 

ഉടമ�െട സ��ിൽ നി�ായിരി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ി�� �ടി�ിക തീർ�വാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ എ�ാ െചല�കൾ�ം, ലീഗൽ ഫീ�ം ഈ �ടി�ിക 
തിരി�പിടി�വാൻ വ� െചല�ക�ം അട�ം, ഉപേയാഗിേ��ത്. �ടി�ിക അടവ് 
തീർ�ാകാ�ിടേ�ാളം, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് നിലവി�� നിര�് െവ�് 
ധനകാര� ചാർജ് ഈടാ��ത് �ടരാൻ അവകാശ��ായിരി�ം.

5. കാർഡ് ഉടമ�ത അവസാനി�ി��ം റ�ാ��ം
a) എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് എ�തി അറിയി�ിേ�ാ, എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് 

ൈലനിൽ വിളിേ�ാ, ഒ�ം കാർഡ്(കൾ) േകാേണാ�േകാൺ �റി�് കാർഡ് ഉടമ�് ഏ� 
സമയ�ം കരാർ അവസാനി�ി�ാ��താണ്. ആഡ് ഓൺ കാർ�കൾ ഉൾെ�െട 
എ�ാ കാർ�ക�ം എ�� അേപ� െകാ��് അവസാനി�ി�ാ��താണ്. 
സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ ഒ� കാർഡ് ഉടമ�് െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ് ഉെ��ിൽ, അ�രം െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �ക�െട �ല� �ല�ം 
സ�യേമവ േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, �ടാെത മെ��ാ 
�ടി�ികകൾ�െമാ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്. കാർഡ് 
അ�ൗ�ിേല�� എ�ാ �ടി�ിക�ം അട�കഴി�ാൽ അവസാനി�ി�ൽ 
�ാബല��ിൽ വ�ം. വാർഷിക, േച��തി��, ���ൽ ഫീ�കൾ 
ആ�പാതികാടി�ാന�ിൽ തിരി�് നൽ��ത�.

 ഉദാഹരണം - സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാ�� െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ്: -1000

 സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ, -1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് ബാലൻസ് 
സ�യേമവ 250 �പ�െട േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, അതായത് 
1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �കൾ   X ഓേരാ റിവാർഡ് േപായിന് റി�ം 0.25 �പ 
(ഈ പരിവർ�ന �ല�ം വ�ത�� കാർഡ് വാരിയന് �കൾ�് വ�ത�ാസെ�ടാം). ഈ �ക 
കാർ ഡ് ഉടമാ  അ�ൗ�ിൽ നി�് ഈടാ�ം, �ടാെത മെ��ാ �ടി�ികകൾ �െമാ�ം 
കാർ ഡ്  ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്.

 കാർഡ് ഉടമ�് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�ാൻ ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ 
എ�താ��താണ് - closurerequest@sbicard.com

b)   ബിസിനസ് അെ��ിൽ �ര�ാ കാരണ�ൾ �ടാെത/അെ��ിൽ നിയമനിർവഹണ 
ഏജൻസി �ടാെത/അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം സർ�ാർ അേതാറി�ി�െട അഭ�ർ�ന 
�കാരം �ടാെത/അെ��ിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ി�ം അതിെ� 
ഉപേഭാ�ാവി�ം ബാധകമാ�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം കീഴിൽ 
അനിവാര�മാെണ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ന�ായമാ�ം വിശ�സി��െവ�ിൽ 
കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�ിെ� ഉപേയാഗം ഏ� സമയ�ം �ൻ��ി അറിയി�ാെത 

തെ� എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിയ�ി�കേയാ അവസാനി�ി�കേയാ 
താൽ�ാലികമായി നിർ�കേയാ െച�ാം.

 കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� േപയ് െമ�ിൽ വീ� വ��കേയാ നീ�ിയ െ�ഡി�് പരിധി 
കവി�കേയാ െച�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െ�ഡി�് കാർഡിെല സൗകര�ം 
താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ാനാ�ം. കരാർ അവസാനി�തി� േശഷേമാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ിരി�� സമയേ�ാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗി��ത്.  

c) ഇ�രം ഒ� സാഹചര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ (എെത�ി�ം തിരി�ട� വീ�േ�ാ നിയമം 
അ�ശാസി�� േനാ�ീസിേനാ വിേധയമായി) ഉടൻ തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അ�ൗ�ിെല െമാ�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് അടയ്
 േ����്. എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ�വെര അ�ൗ�ിൽ ചാർ� െച�ാ� �കക�ം 
ഉൾെ�െട ഈ കരാറിന് കീഴിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അടയ് േ�� എ�ാ 
�കക�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഇ�ര�ിൽ അടയ് േ�� എ�ാ �കക�ം കാർഡ് ഉടമ 
അട��� വെര കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�തായി പരിഗണി�ി�.

d) െ�ഡി�് കാർഡ് ഒ� വർഷ�ിേലെറയായി ഉപേയാഗി�ി�ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമെയ 
അറിയി� േശഷം കാർഡ് േ�ാസ് െച��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 30 
ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് മ�പടി ലഭി��ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ 
എ�ാ �ടി�ികക�ം അട�േ�ാൾ കാർഡ് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച��തായിരി�ം.

6.  കാർഡ് ന�ം/േമാഷണം/��പേയാഗം
a) �ാഥമിക െ�ഡി�് കാർേഡാ ഏെത�ി�ം അധിക െ�ഡി�് കാർേഡാ എവിെട 

െവെ��് അറിയാെത വരികേയാ, ന�െ��കേയാ, േമാ�ി�െ��കേയാ 
വി�തമാ�െ��കേയാ യഥാസമയം ലഭി�ാതിരി�കേയാ കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�മതിയി�ാെത െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��െവ�് സംശയി�കേയാ 
െച�ാൽ കാർഡ് ഉടമ എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലനിൽ എ��ം േവഗം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന ബ�െ�ടണം. ഒ� കാർഡ് ന�െ��തായി റിേ�ാർ�് 
െച� േശഷം കാർഡ് ഉടമ അത് കെ��ിയാൽ അത് ഒ� സാഹചര��ി�ം 
ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�. മാ�മ�, കാർഡ് ഉടമ ആ കാർഡ് േകാേണാട് േകാൺ 
പ�തിയായി �റി�ക�ം േവണം.  

· ഐവിആർ വഴിേയാ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ായ www.sbicard.com �േഖനേയാ 
എസ്എംഎസ് േസവന�ി�െടേയാ കാർഡ് ഉടമ�് തൽ�ണം കാർഡ് േ�ാ�് 
െച�ാനാ�ം.

· നി��െട ന�െ��/േമാ�ി�െ�� കാർഡ് എസ്എംഎസ് വഴി േ�ാ�് െച�ാൻ 
നി��െട രജി�ർ െച� െമാൈബൽ ന�റിൽ നി�് 5676791 േല�് BLOCK XXXX 

എ�് എസ്എംഎസ് െച�ക. (XXXX = നി��െട കാർഡ് ന�റിെ� അവസാന 4 
അ��ൾ). നി�ൾ അഭ�ർ�ന നട�ി 5 മി��ി��ിൽ നി�ൾ�് ഒ� 
�ിരീകരണ എസ്എംഎസ് ലഭി��ിെ��ിൽ കാർഡ് േ�ാ�െച�െ��തായി 
പരിഗണി��ത്. നി��െട കാർഡ് െപെ��് േ�ാ� െച��തി�ം ��പേയാഗം 
ഒഴിവാ��തി�ം െഹൽപ് ൈലനിൽ വിളി�ക.

 നഷ് ടെ��ത്/േമാഷണം/അനധി�ത ഇടപാ�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ്
 �് ഈ സമർ�ിത െഹൽ�് ൈലൻ ന�റിൽ ബ�െ�ടാം -18605003000.

 നഷ് ടെ�� കാർഡ് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ് �് ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ 
ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ് – lostcard@sbicard.com

b) കാർഡ് ന�ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��് കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ നട�ിയ ഏെത�ി�ം ഇടപാ�ക�െട കാര��ിൽ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് ബാധ�തേയാ ഉ�രവാദിത�േമാ ഉ�ായിരി��ത�, 
കാർഡ് ഉടമ ഇതിന് പരി�ർ�മാ�ം ബാധ��നായിരി�ം. കാർഡ് ന�േമാ 
േമാഷണേമാ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി��േതാ� �െട കാർഡ് ഉടമ 
െ�ഡി�് കാർഡ്(കൾ) േമാ�ി�െ��ാൽ അത് േപാലീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ക�ം എഫ്
 ഐആർ സമർ�ി�ക�ം േവണം. കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ഒ� അധിക 
കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ആെര�ി�ം കാർേഡാ പിേ�ാ കര�മാ�ി 
��പേയാഗം െച�ാൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. 

c) ഉപേഭാ� പരിര�- അനധി�ത ഇലേ�ാണിക് ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കളിൽ 
ഉപേഭാ�ാ��െട ബാധ�ത പരിമിതിെ���ൽ സംബ�ി� 2017 �ൈല 06-െല 
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��(ആർബിഐ) ഉ�രവ് �കാരം, അനധി�ത െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ�� ഉപേഭാ� പരിര� ഉറ�ാ��തിന് ഒ� നയം 
�പകൽപന െച�ി��്. "ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാര നയം" എ�തിന് കീഴിൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ ഇത് അപ് േഡ�്  െച�ി��്. 
ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� സമീപന�ിെല �താര�ത, ന�ായ��ത എ�ീ തത��െള 
അടി�ാനമാ�ി��താണ് ഈ നയം

d) കാർഡ് ഉടമ വ�നാപരമായി �വർ�ി�ി�െ��ിൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് 
ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. വിേവക�ർ�മായ �� നൽകാെതയാണ് കാർഡ് ഉടമ 
�വർ�ി��െത�ിൽ, സംഭവി� എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ�് 
ബാധ�ത��ാേയ�ം. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ വ��മാ�ിയി�� �ര�ാ 
മാനദ��ൾ പി�ടരാൻ കാർഡ് ഉടമ പരാജയെ��ാൽ ഇത് ബാധകമാേയ�ാം. 

e) കാർഡ് ഉടമേയാേടാ ഏെത�ി�ം അധിക കാർഡ് ഉടമേയാേടാ അേന�ഷി�ാെത തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, ഒ� കാർഡിെ�േയാ പി�ിെ�േയാ ന�ം, േമാഷണം, 

��പേയാഗം എ�ിവെയ �റി�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ �സ�െമ�് ക��� 
ഏെതാ� വിവര�ം േപാലീസിേനാ മ�് �സ� അധികാരികൾേ�ാ നൽകിേയ�ാം.  

f) നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെല െമാൈബൽ ന�ർ ഉൾെ�െട�� 
ബ�െ�ടാ�� വിവര�ളിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ സി��ിെല നി��െട 
�തിയ�ം ����മായ ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ളിൽ �ചി�ി�ിരി�ണം. 
നി��െട െമാൈബൽ ന�ർ അട��� നിലവിെല ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ 
ഞ��െട േരഖകളിൽ അപ് േഡ�് െച�ണെമ�് �പാർശ െച��.

g) ''എസ്ബിഐ കാർഡ്  ചില കാർ�കളിൽ േകാം�ിെമ�റി ന�െ��/േമാ�ി�െ�� 
കാർഡ് ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് 
ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�േഡാ അെ��ിൽ കാലാകാല�ളിൽ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  തീ�മാനി�� ഏെത�ി�ം ഇൻ�റൻസ് ക�നിേയാ ആകാം പറയെ�� 
ഇൻ�റൻസ് നൽ��ത്. ഇ�ാര��ി�� ഏത് െ�യിം തീർ�ാ�ലി�ം 
ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ഉ�രവാദിയായിരി�ം, 
െ�യിം തീർ�ാ�ൽ കാരണമായി ഉയർ� ഒ� തർ��ി�ം എസ്ബിഐ കാർഡ്
 ഉ�രവാദിേയ ആയിരി�ി�. ഇൻ�റൻസ് നിബ�നക�ം വ�വ�ക�മായി 
ബ�െ�� ��തൽ വിവര�ൾ�് െവൽകം കി�ിെല േ�ാഷർ പരിേശാധി�ാേനാ 
www.sbicard.com റഫർ െച�ാേനാ നിർേദശി��.''

(h) ചില െ�ഡി�് കാർ�കളിൽ എസ്ബിഐ കാർഡ് േകാം�ിെമന് ററി എയർ ആ�ിഡന് റ് 
/ വ��ിഗത അപകട ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ��ത ഇൻ�റൻസ് 
ഒ� ��ാം ക�ി ഇൻ�റൻസ് ക�നിയാണ് നൽ��ത്. ഇ�മായി ബ�െ�� ഏത് 
െ�യിം െസ�ിൽെമന് റി��� ഉ�രവാദി���ം ��ത ക�ി�ാണ്. െ�യിം 
െസ�ിൽെമന് റ് �ലം ഉ�ാ�� ഒ� തർ��ൾ�ം എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ഉ�രവാദിയായിരി�ി�. എസ്ബിഐ കാർഡിന്, ഇൻ�റൻസ് ഇഷ� െച�� 
ക�ിെയ �ൻ��ി അറിയി�് നൽകാെത മാ�ാ��താണ്.

 ഇേ�ാ�� ഇൻ�റൻസ് ക�നി: ഒറിെയൻ്റൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ്.
7. െവളിെ���ൽ
 ഇ��ൻ ധനകാര� വ�വ��െട �വർ�ന�മത�ം �ിരത�ം 

െമ�െ����തിനാ�� ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിെ��ം റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് 
ഇ���െട�ം (ആർബിഐ) ഒ� സംരംഭമാണ് െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി. 
ബാ�ക�ം ധനകാര� �ാപന��ം ത�ിൽ വിവര�ൾ ൈകമാ��തിന് 
ഫല�ദമായ ഒ� സംവിധാനം �ദാനം െച�ാ�ം അ�വഴി വിവിധ �ാപന�ളിൽ 
നി�് മിക� െ�ഡി�് വ�വ�കൾ േനടാൻ കാർഡ് ഉടമകെള �ാ�രാ�ാ��� 
റിസർവ് ബാ�ിെ� �മ��െട ഭാഗമായാണിത്.

 ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് (ആർബിഐയിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് 
രജിസ് േ�ഷൻ േനടിയി��ത്) കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��. 

 കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� േരഖക�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 45-60 ദിവസ�ൾ��ിൽ ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻേഫാർേമഷൻ ക�നി�് നൽ�ം.

 ഒ� തർ���ായാൽ കാർഡ് ഉടമെയ �ടി�ിക�ാരനായി റിേ�ാർ�് െച��തി� 
��് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടികളിൽ ഉചിതമായ േഭദഗതികൾ 
വ��ം. എ�ി��ാ�ം ഇ�രം െവളിെ���ൽ/വിവരം �സി�െ���ൽ 
ഇ�െന ഉയർ�വ� തർ��ൾ അേന�ഷി�ാ�ം തീർ�ാ�ാ�ം ലഭി�� 
സമയെ� ആ�യി�ിരി�െമ��ം ��ിേ��താണ്. 

 കാർഡ് അ�ൗ�ക�െട ശരിയായ �വർ�നം, �ിരീകരണം, മ� അഡ്മിനിസ്
 േ��ീവ് േസവന�ൾ എ�ിവ�ായി ധനകാര� �ാപനം, െതാഴി�ടമ, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�മായി കരാറിേലർെ��ിരി�� ��ാം ക�ികൾ 
എ�ിവർ�് േപയ് െമ�ിെല വീ� ഉൾെ�െട�� കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��.

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� അെ��ിൽ അതിെ� ��് ക�നികൾ, സബ്
 സിഡിയറികൾ, അഫിലിേയ�കൾ �ടാെത/അെ��ിൽ അേസാസിേയ�കൾ 
എ�ിവ�െട വിവിധ ഉൽ����ം േസവന��ം വിപണനം െച��തി�ം വാ�ാനം 
െച��തി�മായി എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ഏെത�ി�ം േപര�്, സബ്
 സിഡിയറി, അഫിലിേയ�്  അെ��ിൽ അേസാസിേയ�് എ�ിവ�മാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിേ��ാം.

 എസ്ബിഐ കാർഡിെ� ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്.

�ധാന െറ�േല�റി വിവര�ൾ  
- ഇ��യി�ം വിേദശ�ം ഉപേയാഗി��തിന് കാർഡ് സാ�വാണ്. എ�ി��ാ�ം, 

േന�ാളി�ം ��ാനി�ം വിേദശ കറൻസി ഇടപാ�കൾ നട��തിന് ഇത് 
സാ�ത��ത�.

- ഇ���് �റ�് ഇടപാട് നട��തി�� കാർഡിെ� ഉപേയാഗം ആർബിഐ�െട 
എക് സ് േച�് കൺേ�ാൾ െറ�േലഷൻ�ം േഫാറിൻ എക് സ് േച�് മാേനജ് െമ�് 
ആ�്, 1999-ഉം ഉൾെ�െട�� ബാധകമായ നിയമ�ൾ �്അ��തമായിരി�ണം. 
ഇ�ർെന�്േ�ഡിംഗ് േപാർ��കളി�െട�� വിേദശനാണ� വ�ാപാരം അ�വദനീയമ�.  
എെ��ി�ം ലംഘന�ൾ ഉ�ാ�കേയാ ഇവ പാലി��തിൽ പരാജയെ��കേയാ 

െച�ാൽ, ശി�ാനടപടികൾ�് നി�ൾ വിേധയരാകാം. നി��െട വിേദശ വിനിമയ 
അർഹതെയ സംബ�ി�് നി��െട അംഗീ�ത ഡീല�മായി (എഡി) ബ�െ��ക.

- െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് എെ��ി�ം െ�ഡി�് ബാലൻസ് 
ഉെ��ിൽ, ഈ െ�ഡി�് ബാലൻസ് നി�ൾ�് തിരി� തരാൻ എസ്ബിഐ കാർഡിന്
  അവകാശ��്.

- വിേദശ �ാപന�ളിൽ നിേ�പം നട�കേയാ വിേദശ �ാപന�ൾ 
�ാപി�കേയാ േപാ�� �ലധന അ�ൗ�് ഇടപാ�കൾ�ായി പണമട�ാൻ/േപയ്
 െമ�കൾ നട�ാൻ ദയവായി െ�ഡി�് കാർ�കൾ ഉപേയാഗി��ത്. കാരണം, 
റിസർവ് ബാ�ിെ� മാ�ർ നിർേദശം - വിേദശെ� സം�� 
സംരംഭ�ിെല/�ർ�മാ�ം ഉടമ�തയി�� സബ് സിഡിയറിെല താമസ�ാ�െട 
േനരി�� നിേ�പം എ�തി� കീഴിൽ ഇ�രം ധനനിേ�പ മാർഗം അ�വദനീയമ�.

- ആർബിഐ മാ�ർ സർ�ലർ-താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� 
പലവക പണമട��കൾ സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ അ�സരി�്, േലാ�റി 
ടി��കൾ, ബഹിഷ് �ത/നിേരാധിത മാസികകൾ, �ട�ിയ നിേരാധിത ഇന�ൾ 
വാ��തി�ം �താ��ളിൽ പെ���ൽ, േകാൾ-ബാ�് േസവന�ൾ�് 
പണമട�ൽ േപാെല��വ�ം െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��ത് 
നിേരാധി�ിരി��. കാരണം അ�രം ഇന�ൾ�ായി/�വർ�ന�ൾ�ായി 
വിേദശനാണ�ം പിൻവലി��ത് അ�വദനീയമ�. ��തൽ വിവര�ൾ�ായി 
താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� പലവക പണമട��കൾ 
സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ പരിേശാധി�ക.



 എസ്എംഎ�െട �ാസിഫിേ�ഷൻ സംബ�ി� ഉദാഹരണം:
 ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, �ടാെത ഈ തീയതി�് ��് 'അടേ�� �റ� �ക 
('എംഎഡി') ലഭി�ി�മിെ��ിൽ, അവസാന തീയതി�് േശഷം, അ�ൗ�ിെന എസ്എംഎ – 0 
ആയി പരാമർശി�ം.
പിഡിഡിയിൽ നി�് 30 ദിവസ�ിന�റം അതായത് 2021 ഏ�ിൽ 30-ന് അ�റം 
അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ-1 ആയി ടാഗ് 
െച�െ��ം.
സമാനമായി, പിഡിഡിയിൽ നി�് 60 ദിവസ�ിന�റം, അതായത് 2021 െമയ് 30-ന് 
അ�റം, അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ - 2 
ആയി ടാഗ് െച�െ��ം.

• നി�ിയ ആ�ി ('എൻപിഎ'):
 േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി���േപാെല അടേ�� മിനിമം �ക, േ��് െമ�ിൽ 

�ചി�ി�ിരി�� പിഡിഡിയിൽ നി�് െതാ�റ് (90) ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�മായി 
അട�ിെ��ിൽ, ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് നിഷ് �ിയ അസ�് ('എൻപിഎ') ആയി 
പരിഗണി�ം.
�ടാെത, ഒ� െസ�ിൽെമ�് അെ��ിൽ �നർ�പീകരണ �മീകരണം 
�േയാജനെ���ിയി�� ഏെതാ� അ�ൗ�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം. പലിശ 
�ടി�ിക�ം �ത�ം ��വനായി അടയ് ���വെര ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി 
തരംതിരി�ത് �ട�ം. െസ�ിൽെമ�ം �നർ�പീകരി� അ�ൗ�ക�ം ഒ� 
നവീകരണ�ിന് േയാഗ�മ�. അവസാനമായി, ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് 
എസ്ബിഐ കാർഡിെല എൻപിഎ എ�് ടാഗ് െച� ഒ� െ�ഡി�് കാർെഡ�ി�ം 
ഉെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെ� എ�ാ കാർ�ക�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം.

  ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി തരംതിരി��തി�� ഉദാഹരണം:
  ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി�� �കാര�� അടേ�� 
�റ� �ക പിഡിഡിയിൽ നി�് 90 ദിവസ�ി��ിൽ അതായത് 2021 �ൺ 
29-��ിൽ ഉപേഭാ�ാവ് �ർ�മാ�ം അട�ി�മിെ��ിൽ, വായ്പ നൽ��വർ 
െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി കണ�ാ�ം.

l)  േടൺ എറൗ�് ൈടം (TAT) ഏകീകരി��ം അംഗീ�ത േപയ് െമന് റ് സംവിധാന�ൾ 
�േഖന�� പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ�� ഉപേഭാ� ന�പരിഹാര�ം സംബ�ി� 
2019 െസ�ംബർ 20-െല RBI സർ�ലർ അ�സരി�്, പരാജയെ�� ഇടപാട് കാരണം 

എ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�ിെ��ിൽ േ��് െമ�ിെല 
��വൻ ഉ�ട��ം ശരിയാെണ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇത് അംഗീകരി�താെണ�ം 
കണ�ാ��താണ്. ഇ�രം വിവരം ലഭി�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
താൽ�ാലികമായി ചാർജ് പിൻവലി�ാം. �ടർ�� അേന�ഷണ�ൾ 
�ർ�ിയായതി� േശഷം ഇത് കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിെല ബാധ�തയാെണ�ിൽ 
�ടർ�� േ��് െമ�ിൽ ചാർജ് �നഃ�ാപി�െ��ം. 

h)  ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാരം: േമൽനടപടി�� എ�ാ പരാതിക�ം േനാഡൽ 
ഓഫീസർ, പിഒ ബാഗ് 28 - ജിപിഒ, ന� ഡൽഹി -110001 എ� വിലാസ�ിേലാ 
nodalofficer@sbicard.com എ� ഇെമയിൽ വിലാസ�ിേലാ അയ�ക

i)   ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ: എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 02 02
 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി 

േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക)  
 അെ��ിൽ: 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 എസ്ബിഐ െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡിന്: ഇ��യിൽ എവിെട നി�ം എസ്ബിഐ 

െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡ് െഹൽപ് ൈല�മായി ബ�െ��ക 
 എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 12 12 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ 

നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക) 
ബിഎസ്എൻഎൽ/എംടിഎൻഎൽ-ൽ നി�്: 1800 180 1295 /1860 500 1295

 കറസ് േപാ�ൻസ്: തപാൽ വഴി, ദി മാേനജർ -ക�മർ സർവീസസ്, എസ്ബിഐ 
കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, ഡിഎൽഎഫ് ഇൻഫിനി�ി ടേവർസ്, 
ടവർ സി, 12 ആം നില, േ�ാ�് 2, ബിൽഡിംഗ് 3, ഡിഎൽഎഫ് ൈസബർ സി�ി ���ാം 
- 122002 (ഹരിയാന) ഇ�� www.sbicard.com എ�തിേലേ�ാ പിഓ ബാഗ് 28- ജിപിഒ, 
ന� ഡൽഹി-110001 

 ഇമെയിൽ വഴി customercare@sbicard.com എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക
 െത�ായ വിൽ�ന�ം ശല�െ����മായി ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് ഉടമ�് 

ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താം – salesgrievance@sbicard.com
 കാർഡ് ഉടമ�് ഞ��െട െമാൈബൽ ആ�് / െവബ് ൈസ�് വഴി ഏ� 
 തർ��ം/അനധി�ത ഇടപാ�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴി�ം. അതെ��ിൽ, കാർഡ് 

ഉടമ�് തർ�ം/അനധി�ത ഇടപാട് സംബ�ി�് chargeback@sbicard.com എ� 
സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ്.

 െത�ായ വിൽ�ന�മാേയാ ശല�െ����മാേയാ ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ഈ സമർ�ിത െഹൽൈ��നിൽ ഞ�െള വിളി�ാം: 080-39356050

എസ് ബി ഐ കാർഡ് സ്  - ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം

1. *ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം
A. വാർഷിക ഫീ�ക�ം ���ൽ ഫീ�ക�ം
 എസ് ബി ഐ െ�ഡി�്  കാർഡിൽ (എസ് ബി ഐ കാർഡ്) വാർഷിക ഫീസ്, ���ൽ 

ഫീസ് എ�ിവ ബാധകമാണ്. വാർഷിക ഫീസ് 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം 
ബാധകമായ നി�തിക�ം ഉൾെ��� ഒ��വണെ� ചാർജാണ്. ���ൽ ഫീസ് 
എ�ാ വർഷ�ം ഈടാ��. 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം ബാധകമായ 
നി�തിക�മാണ് അതിൽ ഉൾെ��ിരി��ത്. ഈ ഫീ�കൾ ഓേരാ കാർഡ് ഉടമ�ം 
ഓേരാ വിധം കാർഡി�ം വ�ത��മായി�േ��ാം. ഇവ െ�ഡി�്  കാർഡിനായി 
അേപ�ി�� സമയ�് കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി��ത് അ�സരി�ായിരി�ം. 
ബാധകമായ� �കാര�� ഈ നിര�കൾ കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് 
േനരി�് ഈടാ�ം, ഈടാ�� മാസെ� കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ അത് ബി�ി�ക�ം 
െച�ം. �ാഥമിക കാർഡ് ഉടമ�് നൽകിയ അധിക കാർ�കൾ�് െവേ�െറ ഫീ�കൾ 
ഉ�ാകാം.

B. �ൻ�ർ പണ�ിെ� ഫീ�കൾ
 അടിയ�ര ഘ��ിൽ േദശീയ/അ�ാരാ� എടിഎ�കളിൽ നി�് പണം എ��ാൻ 

കാർഡ് ഉടമകൾ�് കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. അ�െന ഉ� പണം 
പിൻവലി��കൾ�് ഒ� ഇടപാട് ഫീസ് ഈടാ��താണ്. അത് അ�� േ��്
 െമ�ിൽ കാർഡ് ഉടമ�് ബി�െച�ക�ം െച�ം. േദശീയ എടിഎം ഇടപാ�കൾ�് 2.5% 
അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) അ�ാരാ� എടിഎം 
ഇടപാ�കൾ�് 2.5% അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) ഇടപാ� 
ഫീസ് ആയി ഈടാ��താണ്. ഇടപാ� ഫീസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�്
 സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ (��് അറിയെ��ി��ത് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്സ് ആൻഡ് േപയ്െമന് റ് സർവീസസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്) 
വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയമാണ്. �ൻ�റായി എ��� എ�ാ 
പണമിടപാ�കൾ�ം പണം പിൻവലി� തീയതി �തൽ അവ �ർ�മായി തിരി�ട�� 
തീയതി വേര�ം റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് ചാർ�ി� ത�ല�മായ ധനകാര� ചാർജ്
  (ചാർ�ക�െട െഷഡ�ൾ പരിേശാധി�ക) ഉ�ായിരി��താണ്.  

C. ക�ാഷ് േപയ് െമ�് ഫീ�കൾ
 കാർഡ് ഉടമകൾ�് തിരെ��� േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (എസ് ബി ഐ) 

ശാഖകളിൽ േപ-ഇൻ �ി�ിൽ അവ�െട  െ�ഡി�് കാർഡ് ന��ം �ക�ം 
േരഖെ���ി അത് �ാ�് കൗ�റിൽ നിേ�പി�െകാ�് അവ�െട എസ് ബിഐ 
െ�ഡി�് കാർഡ് �ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ഒ� തൽ�ണ േപയ് െമ�് അക്
 േനാളജ് െമ�് രസീത് കാർഡ് ഉടമ�് നൽ�ം. ഈ സൗകര�ം േസവന നിര�ായ ₹250 
+ ബാധകമായ നി�തികൾ�് ലഭ�മാണ്. െകവിബി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
ക�ർ ൈവശ� ബാ�ിെ� (െകവിബി) തിരെ��� ശാഖകളി�ം െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ക�ർ ൈവശ� ബാ�് (െകവിബി) ശാഖകളിൽ നട�� 
പണമിടപാ�കൾ�് നിര�കെളാ�ം ബാധകമ�.

D. ചാർ�കൾ
i. കാർഡ് ഉടമകൾ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നൽ�� നിർ�ി� 

േസവന�ൾ�ായി അെ��ിൽ തെ� കാർഡ് അ�ൗ�മായി ബ�െ��് കാർഡ് 
ഉടമ വ��� വീ�കൾ�ായി കാർഡ് ഉടമകൾ കാലാകാല�ളിൽ 
ബാധകമാേയ�ാ�� ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം നൽേക�താണ് 

ii കാർഡ് ഉടമകെള അറിയി�െകാ�്, കാലാകാല�ളിൽ ഏെത�ി�ം ചാർ�കേളാ 
ഫീ�കേളാ മാ��തിേനാ അെ��ിൽ ഉചിതെമ�് േതാ�� ഏെത�ി�ം �തിയ 

ചാർ�കേളാ ഫീ�കേളാ അവതരി�ി��തിേനാ ഉ�അവകാശം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിലനിർ��.

E. പലിശ രഹിത േ�സ് കാലാവധി
 വ�ാപാരി സമർ�ി�� െ�യി�കൾ�് വിേധയമായി പലിശരഹിത െ�ഡി�് 

കാലയളവ് 20 �തൽ 50 ദിവസം വെരയാകാം. എ�ി��ാ�ം, കഴി� മാസെ� 
ബാലൻസ് �ർ�മായി �ിയർ െച�ി�ിെ��ിൽ, അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ ഏെത�ി�ം 
എടിഎ�ിൽ നി�് പണം എ��ി�െ��ിൽ ഇത് ബാധകമ�.

F.  ധനകാര� ചാർ�കൾ 
 കാർഡ് ഉടമ തെ� ബാലൻസ് �ർ�മായി അടേ��തിെ��് തീ�മാനി�ാൽ, 

ഇടപാ� തീയതി �തൽ വീ�ാ� ഇഎംഐ തവണക�ൾെ�െട എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, 
കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ പണ�ി�ം അവ തിരി�ട��� വെര മാസാ� 
പലിശ നിര�ിൽ ധനകാര� ചാർ�കൾ അടേ��ിവ�ം. 

  േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടയ് േ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ് െമ�ം േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ് െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

  ധനകാര� ചാർ�ക�െട നിലവിെല നിര�് ഇടപാ� തീയതി �തൽ �തിമാസം 3.50% 
[�തിവർഷം 42%] വെരയാണ്, ഇത് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് 
ലിമി�ഡ് (എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ) െ� വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ി� 
വിേധയ�മാണ്. ധനകാര� ചാർ�കൾ, അടയ് േ��താെണ�ിൽ, ബാധകമായ 
നി�തികൾ�് വിേധയമാണ്, കാർഡിെല �ടി�ിക �ർ�മായി അട���വെര 
കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് അത് െഡബി�് െച�െ��ം. കാർഡ് ഉടമ 
ബാലൻസ് േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ാതിരി�ാൻ 
തീ�മാനി�ാൽ എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, �െട കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ 
പണ�ി�ം അടയ് േ�� ധനകാര� ചാർ�ിെ� �റ� �ക ബാധകമായ 
നി�തികൾ �ടാെത 25 �പയായിരി�ം.

a.  �ൻ�ർ പണ�ിേ��� ധനകാര� ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തൽ പണമട�ൽ 
�ർ�മായി െച���വെര ബാധകമാണ്.

 ഉദാഹരണം 1 - കാർഡ് േ��് െമ�്  തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 15-ന് 
 2019 �ൺ 16 �ം 2019 �ൈല 15 �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാട്
1.  5000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ - 2019 �ൺ 20 ന്
2.  7000 �പ�െട പണം പിൻവലി�ൽ - 2019 �ൈല 10 ന്
 2019 �ൺ 15 െല േ��് െമ�ിൽ നി�് ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� ക��ക, 

എ�ിൽ ഇടപാ�ക�െട 12,000 �പ�ം 7,000 �പ ക�ാഷ് പിൻവലി�ലിന് ബാധകമായ 
നിര�ി�� 5 ദിവസെ� ധനകാര� ചാർ�ക�ം കാണി�� �ൈല 15 െല േ��്
 െമ�് കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ആഗ�് 5 അഥവാ േ��് െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക അടയ് േ����്. നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക�� ഏെതാ� േപയ് െമന് �ം, ആദ�ം നി��െട �ടി�ിക�� മിനിമം �ക 
{െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീ�ം ചാർ�ക�ം + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}, പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) എ� �മ�ിലായിരി�ം �ിയർ െച�ക എ�ത് ദയവായി ��ി�ക.  
പലിശ രഹിത �ടി�ിക ചി�റ ബാലൻസിന് െറ േകസിൽ ഒഴിെക, ഇതിൽ ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തലാണ് ഈടാ�ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ��െ� 
േ��് െമ�് തീയതി�തൽ ഈടാ�ം.

 േ��് െമ�് �ടി�ികയിൽ ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��് െമ�ിൽ 
നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം വരാതിരി�ക�ം േ��് െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് 
�ടി�ിക േപയ് െമന് റിന് െറ അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം 
െച�ാൽ, ഇ�രം ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്  2019 
 ജ�വരി 3 �ം 2019 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
1.  2019 ജ�വരി 5 ന് 10,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2.  2019 ജ�വരി 15 ന് 30,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ��കൾ
 2019 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 40,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. േ��്െമ�് �ടി�ികയിൽ 
ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��്െമ�ിൽ നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം 
വരാതിരി�ക�ം േ��്െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് �ടി�ിക േപയ്െമന് റിന് െറ 
അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം െച�ാൽ, ഇ�രം 
ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 എ�ാ മാസ�ം മിനിമം േപയ് െമ�് മാ�ം നട�ിയാൽ തിരി�ട� വർഷ�േളാളം 
നീ�നിൽ�ം, തത്ഫലമായി നി��െട �ടി�ിക ബാലൻസിന്  പലിശ 
അട�െകാ�ിരി�ക�ം െചേ��ിവ�ം.  ഉദാഹരണ�ിന്, 5,000 �പ�െട 
ഇടപാടിന് മിനിമം മാസാ� �ടി�ിക �ക (ഓേരാ മാസ�ം 200 �പ മിനിമം 
�കയായി�്) അട�ാൽ, െമാ�ം �ടി�ിക ��വനായി അട�തീരാൻ 44 മാസം വെര 
എ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 2-ന്
 2019 മാർ�് 3 �ം 2019 ഏ�ിൽ 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  2019 മാർ�് 5 ന് 500 �പ�െട വാർഷിക ഫീസ്
(2)  2019 മാർ�് 5 ന് 90 �പ�െട ബാധകമായ നി�തികൾ
(3)  2019 മാർ�് 15 ന് 6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2019 മാർ�് 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��് 

ക��ക, 6,590 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ഏ�ിൽ 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ഏ�ിൽ 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ മിനിമം അടയ് േ�� �ക 415 �പ, (െമാ�ം �ടി�ിക�െട 5%) + 
ബാധകമായ നി�തിക�ം 2019 ഏ�ിൽ 22 ന് അട��െവ�് ക��ക, െതാ��� 
ദശാംശ�ിേല�് കണ�ാ�ം, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. 

 ഫല�ദമായ നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആയി കണ�ാ�ക, ധനകാര� ചാർജ് 
കണ���ൽ ഇനി�റ�� രീതിയിൽ ആയിരി�ം:

 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 �പ
 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 90 �പ�െട ബാധകമായ 

നി�തിയിൽ: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 �പ
 38 ദിവസേ��� (മാർ�് 15 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 6000 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:  
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 �പ
 11 ദിവസേ��� (ഏ�ിൽ 22 �തൽ െമയ് 2 വെര) 6,175 �പ�െട ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 �പ
 ചാർ� െച� െമാ�ം പലിശ: 373.10 �പ
 2019 ഏ�ിൽ 3 �തൽ 2019 െമയ് 2 വെര കാർഡ് ഉടമ ഒ� ഇടപാ�ം നട��ിെ��് 

ക��ക, �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം 
ചാർ�ക�ം, ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം െമയ് 2 തീയതിയിെല േ��്
 െമ�ിൽ െമാ�ം �ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം. 

 േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടേ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടേ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ്െമന് �ം േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ്െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

 ഉദാഹരണം 4: കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2018 ഡിസംബർ 3-�ം 2019 ജ�വരി 2-�ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  2018 ഡിസംബർ 15 ന് 500 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2)  2018 ഡിസംബർ 20 ന് 600 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2018 ഡിസംബർ 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇ� എ� 

ക��ക, 1100 �പയെട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ജ�വരി 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം, െമാ�ം അടയ് േ�� �ക 1100 �പ. കാർഡ് ഉടമ 2019 ജ�വരി 22 
അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക 
�തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. 

 2019 ജ�വരി 22 ന് കാർഡ് ഉടമ 500 �പ�െട ഭാഗിക േപയ് െമ�് മാ�േമ 
നട��� എ� ക��ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. ഫല�ദമായ 
നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആെണ�് കണ�ാ�ി ധനകാര� ചാർജ് കണ���ൽ 
ഇ�റ�� �കാരമായിരി�ം 

 38 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 15 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 �പ
 33 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 20 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 �പ
 12 ദിവസേ��� (ജ�വരി 22 �തൽ െഫ�വരി 2 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ=52.93 �പ
 2019 െഫ�വരി 3-�ം 2019 മാർ�് 2- �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  652.93 �പ�െട ആരംഭ ബാലൻസ്-2019 െഫ�വരി 3-ന്
2)  1000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ-2019 െഫ�വരി 5-ന്
3)  3000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ- 2019 െഫ�വരി 15-ന് 
 2019 െഫ�വരി 2 െല േ��്െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് 652.93 �പ 

ആെണ�് ക��ക, കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ 
നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ ��വൻ േപയ് െമ�ം െഫ�വരി 15 ഓെട, അഥവാ േപയ് െമ�് െചേ�� 
അവസാന തീയതി��ിൽ െചയ് െത� ക��ക. 3.50% ഫല�ദമായ നിര�ായി 
കണ�ാ�ി, ധനകാര� ചാർജ് കണ����കൾ ഇനി�റ�� �കാരമായിരി�ം:

 12 ദിവസേ��് (െഫ�വരി 3 �തൽ െഫ�വരി 15 വെര) 652.93 ബാലസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ= 9.02 �പ
 �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം, 

ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം മാർ�് 2 തീയതിയിെല േ��്െമ�ിൽ െമാ�ം 
�ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം.

G. ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർ�കൾ
• േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക �ക�് ചാർ�ി�
• 500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 400 �പ
• 1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 750 �പ
• 10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 950 �പ
• 25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 1,100 �പ
• 50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ
 �ടർ�യായി ര�് ൈസ�ി�കളിൽ, അവസാന തീയതി��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക 

�ക (എംഎഡി) അട�ാതി��ാൽ ഒ� ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി  100 
�പ അധികം ഈടാ�ം.

 എംഎഡി �ിയറാ��ത് വെര ഓേരാ േപയ് െമന് റ് ൈസ�ിളി�ം ഈ ചാർജ് 
ഈടാ��ത് �ട�ം.

 ഉദാഹരണം 1- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി- എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2016 ജ�വരി 3 �ം 2016 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  5,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ- 2016 ജ�വരി 5 ന്
(2)  5,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ - 2016 ജ�വരി 15 ന്
 2016 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 10,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 
കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 
 2016 െഫ�വരി 22 നകം കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� മിനിമം �കേയാ അതിൽ 

��തേലാ േപയ് െമ�് െച��ിെ��ിൽ, 750 �പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 
10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� േപയ് െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് േ��്െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2 ന്. 2016 െഫ�വരി 3 
�ം 2016 മാർ�് 2 �ം നട� ഇടപാട്

1.  2000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൾ - 2016 െഫ�വരി 8 ന്
2.  2500 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ 2016 െഫ�വരി 19 ന് 
 2016 െഫ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 4500 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� മാർ�് 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 മാർ�് 22 അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 2016 മാർ�് 22 നകം കാർഡ് ഉടമ ഒ� േപയ്െമന് �ം നട�ിയി�ിെ��ിൽ, 750 
�പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� 
േപയ്െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് െസപ് �ംബർ 3-�ം ഒക് േടാബർ 2-�ം ഇടയിൽ
(1)  9400 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - െസപ്�ംബർ 5-ന്
 െസപ് �ംബർ 2-െല േ��് െമന് റിൽ നി�് �ൻകാല ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��ിൽ, 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� ഒക് േടാബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 9400 �പ െമാ�ം 
�ടി�ികയായി കാണി�ം. കാർഡ് ഉടമ ഈ �ടി�ിക�ായി ഒേ�ാബർ 22-ഓെട, 
അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം 
അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. 
കാർഡ് ഉടമ 9400 �പ�െട �ടി�ിക ഒക് േടാബർ 22-േനാ അതിന് �േ�ാ ��വനാ�ം 
അട��.

 ഇടപാട് നട�ത് ഒക് േടാബർ 3-�ം നവംബർ 2-�ം ഇടയിൽ 
(1)  5000 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 5-ന്
(2)  5000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� നവംബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 10,000 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് ��െ� ൈസ�ിളിൽ നട�ിയ 
ഇടപാടിന് വ�ാപാരിയിൽ നി�� 9400 �പ�െട ഒ� റീഫ�് നവംബർ 10-ന് 
ലഭി��. ഈ റീഫ�് �ക െമാ�ം �ടി�ിക �കയിൽ വകയി��ം. കാർഡ് ഉടമ 
�ടി�ിക�ായി നവംബർ 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. റീഫ�ിൽ നി�് ലഭി�� െ�ഡി�് �ക മിനിമം 
�ടി�ിക �കേയ�ാൾ ��തലായതിനാൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് താമസി�� േപയ്

 െമന് റ് ചാർജ് ഈടാ�ി�.
 ഉദാഹരണം 4- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് ജ�വരി 3-�ം െഫ�വരി 2-�ം ഇട�് 
(1)    4500 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ജ�വരി 5-ന്
(2)   6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ജ�വരി 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� െഫ�വരി 2-െല േ��് െമന് റ് 10,500 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ ൈസ�ിളിൽ ഈടാ�ിയ േപയ് െമന് റ് 
ഡിേസാണർ ഫീസിന് െഫ�വരി 10-ന് 500 �പ�െട ഒ� റീഫ�് ലഭി��. കാർഡ് 
ഉടമ �ടി�ിക�ായി െഫ�വരി 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. എസ് ബി ഐ കാർഡ് �ട�ിെവ� റിേവഴ് സലിൽ 
നി�് ഉളവാ�� െ�ഡി�് �ക, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�. കാർഡ് 
ഉടമ െഫ�വരി 22-േനാ അതി� �േ�ാ മിനിമം �ടി�ിക �കേയാ അതിലധികേമാ 
അട�ിെ��ിൽ, താമസി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി 950 �പ ഈടാ�ം. (10,000 
�പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര 950 �പ). 

H. ഓവർ ലിമി�് ഫീ�കൾ
 ഒ� േസവനസ��താ �ചനയായി, ഇേ�ണൽ േപാളിസി, ഇടപാ�മായി ബ�െ�� 

േയാഗ�ത, ഉപേഭാ� െ�ാൈഫൽ, ഉപേഭാ� സ�തം എ�ിവ�് വിേധയമായി, 
ഓവർലിമി�് ഇടപാ�കൾ�്  എസ്ബിഐ കാർഡ് അംഗീകാരം നൽകിേയ�ാം. 
�ടി�ിക�� �ക െ�ഡി�് പരിധി കവി��െവ�ിൽ, െ�ഡി�് പരിധി കവി�� 
ആദ� ഇടപാട് �ക�െട 2.5% അെ��ിൽ 600 �പ, ഇവയിൽ ഏതാേണാ ഉയർ�ത്, 
അത് ഈടാ��താണ്. എസ്ബിഐ കാർഡ് �മ�� ഏെത�ി�ം ഫീ�കേളാ 
നിര�കേളാ പലിശേയാ കാരണം െ�ഡി�് പരിധി കവി�� സാഹചര��ി�ം ഈ 
ഫീസ് ബാധകമായിരി�ം. ഓേരാ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�ം ഒ� തവണ മാ�േമ 
ഓവർലിമി�് ഫീസ് ഈടാ�. സ��ം െ�ഡി�് കാർഡിൽ ഓവർലിമി�് സൗകര�ം 
ഏർെ���ാൻ  കാർഡ് ഉടമ നൽ�� സ�തം, അേത അ�ൗ�ിന് കീഴി�� 
കാർഡ് ഉടമ�െട ൈകവശ�� എ�ാ െ�ഡി�് കാർ�കളി�ം �സ് �ത സൗകര�ം 
സ�യേമവ  ഏർെ���ം.

I. േപയ് െമ�് നിരസന ഫീ�കൾ
 ഒ� േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസിെ� കാര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് േപയ് െമ�് 

�ക�െട 2% േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസായി ഈടാ�ം, എ�ാൽ മിനിമം ചാർജ് 500 
�പയാണ് 

�കളി�� എ�ാ ഫീ�കൾ�ം പലിശ�ം, ചാർ�കൾ�ം ബാധകമാ�ം �കാരം എ�ാ 
നി�തിക�ം ചാർ�െച�ം.

“ബാധകമായ നി�തികൾ” (2017 �ൈല 1-േനാ അ� കഴിേ�ാ ഉ� ��ാവനകൾ�്) 
അർ�മാ��ത്:
•   സ് േ��് െമ�് തീയതിയിൽ എസ്ബിഐ കാർഡിെ� േരഖകളിൽ താമസി�� സം�ാനം 

“ഹരിയാന” എ�ായിരി�� കാർഡ് ഉടമകൾ�് - േക� നി�തി @9% & സം�ാന 
നി�തി @9%  

•   സ് േ��് െമ�് തീയതിയിൽ എസ്ബിഐ കാർഡിെ� േരഖകളിൽ താമസി�� സം�ാനം 
“ഹരിയാന” അ�ാ� കാർഡ് ഉടമകൾ�് - സംേയാജിത നി�തി @18%

ഒ� കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിനായി നട�ിയ എ�ാ േപയ് െമന് �ക�ം, �ടി�ിക�� 
മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�കൾ, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ 
�ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് എ� �മ�ിൽ തീർ�ാ�ം.
*�ഷക് ഉ�തി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉപേഭാ�ാ�േള, േമൽപറ� േപയ് െമ�് �മം 
നി��െട കാർഡിന് ബാധകമ�ാ�തിനാൽ ചാർ�ക�െട െഷഡ��കൾ�് ടാബിൾ (A) 
റഫർ െച�ക.
**ഏത് വ�ാപാരി��� വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�കൾ�് 99 �പ േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് 
ഈടാ�ം.

ആർ ബി ഐ െക ൈവ സി മാർ�നിർേ�ശ�ൾ അ�സരി�ം ക�മർ ഡ� ഡിലിജൻസ് 
േ�ാസസിന് കീഴിൽ േശഖരി�� േരഖകൾ, ഡാ� അെ��ിൽ വിവര�ൾ 
കാലഹരണെ��ി�ിെ��് ഉറ�ാ�ാ�മായി, എസ് ബി ഐ കാർഡ് അറിയി��ത�സരി�്, 
നി�ിത ഇടേവളകളിൽ കാർഡ് ഉടമ െക ൈവ സി െറേ�ാർ�കൾ അപ് േഡ�് 
െചേ����്. ക�നി�െട ഇേ�ണൽ േപാളിസി അ�സരി�്, ഈ ആ�കാലിക അപ്
 േഡ�് ��ിയയിൽ െകൈവസി േരഖകൾ നൽ��തിൽ പരാജയെ���ത് െ�ഡി�് 
കാർഡ് അ�ൗ�് താൽ�ാലികമായി സെ�ൻഡ് െച�ാൻ/േ�ാ�് െച�ാൻ 
ഇടയാ�ിേയ�ാം. താൽ�ാലികമായി സെ�ൻഡ് െച� കാർഡിെ�(ക�െട) 
�വർ�നരഹിതമായ കാലയളവിന് വാർഷിക ഫീസ് ഈടാ�ി�. ആ�കാലിക അപ് േഡ�് 
��ിയ �ർ�ിയാ�ി, കാർഡ് അ�ൗ�് സജീവമാ�ി കഴി�േ�ാൾ വാർഷിക ഫീസ് 
ഈടാ�ം.

എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് ലിമി�ഡ് 
പി.ഒ. ബാഗ് ന�ർ. 28, ന� ഡൽഹി - 110 001
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J. മ�് ചാർ�കൾ:
• കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ ഫീസ്: 100/- �പ - 250/- �പ (Aurum കാർഡിന് 1,500/- �പ) 
• െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്: 100 �പ 
• വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ്: 3.5% (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ 

കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് മാ�ം) 
 വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഇ��ൻ �പയിേല�് മാ��തി� ഉപേയാഗി�� വിനിമയ 

നിര�് തീ�മാനി��ത് വിസ/മാ�ർകാർഡാണ്, സാഹചര�മ�സരി�്, എസ്ബിഐ 
കാർ�മായി ഇടപാട് തീർ�ാ�ിയ തീയതിയിൽ-അത് ഇടപാട് നട�ിയ അേത തീയതി 
ആയിരി�ണെമ�ി�- അവർ നിയ�ി�� വിനിമയ നിര�ിെന 
അടി�ാനമാ�ിയായിരി�ം ഇത്. വിസ/മാ�ർകാർഡ് പ�ി�, ഇ��ൻ �പയാ�ി 
മാ�ിയ �കയിൽ വിേദശ കറൻസി ഇടപാ� ഫീസ് ബാധകമാ�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, 
ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

• ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി പരിവർ�ന മാർ�്അപ് ഫീസ്: 3.50% (എലീ�്¬ & 
ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
മാ�ം) (1,000 �പയിൽ ��തേലാ അതിന് �ല�േമാ ആയ ഇടപാ�കൾ�് മാ�ം) 
അ�ാരാ� �ല�് ഇ��ൻ കറൻസിയിൽ നട�ിയ, അെ��ിൽ ഇ��യിൽ 
�ിതിെച�� എ�ാൽ വിേദശ�് രജി�ർ െച� വ�ാപാരികളിൽ നട�ിയ എ�ാ 
ഇടപാ�ക�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് 
കറൻസി കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

•  റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് 99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

• എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�ക�െട�ം േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് : 199 �പ

K.  ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ:
 ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ ഓഫർ ഉപേഭാ�ാവിെന മ�് ബാ�് െ�ഡി�് കാർ�ക�െട 

�ടി�ിക എസ്ബിഐ െ�ഡി�് കാർഡിേല�് �ാൻസ്ഫർ െച�ാ�ം ഒ�മിേ�ാ 
ഇഎംഐകളാേയാ തിരി�ട�ാ�ം അ�വദി��

2. *പരിധികൾ
 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ആ�രിക െ�ഡി�് മാനദ�ം 

അടി�ാനമാ�ിയാണ്  കാർഡ് ഉടമക�െട െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം 
നി�യി�ി��ത്  (ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം �ാഥമിക അ�ൗ�് ഉടമക�െട 
അേത പരിധി ആയിരി�ം). കാർഡ് െഡലിവറി സമയ�് ഈ പരിധികൾ കാർഡ് 
ഉടമെയ അറിയി��താണ്. െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം ഓേരാ േ��് െമ�ി�ം 
കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി�ം. സ് േ��് െമ�് �റെ��വി�ി� സമയ�് ലഭ�മായ െ�ഡി�് 
പരിധി (അതായത് ഉപേയാഗി�ാൻ ലഭ�മായ െ�ഡി�് പരിധി) േ��് െമ�ിെ� ഭാഗമായി 
നൽ��താണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച���ം ആ�രിക മാനദ��ൾ 
അടി�ാനമാ�ി കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�കേയാ �റ�കേയാ 
െച���മാണ്. െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ണെമ�് ആവശ��� െ�ഡി�് ഉടമകൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിേനാട് എ�തി ആവശ�െ��ക�ം വ�മാനം ��ാവി�� 
സാ��ിക േരഖകൾ നൽേക��മാണ്. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ തെ� 
�ർ�മായ വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�ം നൽകിയ �തിയ േരഖകൾ 
അടി�ാനമാ�ി�ം കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ിേയ�ാം.

3. *ബി�ിം�ം േ��് െമ�ം
a) ഈ കാലയളവിൽ കാർഡ് സജീവമാെണ�ിൽ, അവസാന േ��് െമ�ി� േശഷം 

കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച� േപയ് െമ�ക�ം കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച� ഇടപാ�ക�ം കാണി�� ഒ� �തിമാസ േ��്
 െമ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമ�് അയ�ം. 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ�കിൽ േരഖകളി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് 
കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഇടപാ�ക�െട ഒ� േ��് െമ�് അയ�കേയാ �ൻ��ി 
നി�യി� തീയതിയിൽ േരഖയി�� ഇെമയിൽ ഐഡിയിേല�് ഇെമയിൽ വഴി സ് േ��്
 െമ�് അയ�കേയാ െച�ം.  

b) െ�ഡി�് കാർഡ് സ് കാർഡ് ഉടമ�് ഒ� റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് സൗകര�ം നൽ��. 
സ് േ��് െമ�ിൽ �ി� െച� അടയ് േ�� മിനിമം �ക മാ�ം അട�ാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
തിരെ���ാം. േ��് െമ�ിൽ തെ� �ി� െച�ി�� അടയ് േ�� തീയതി�കം 
ഇ�രം േപയ് െമ�് നടേ���മാണ്. ബാലൻ�ടി�ിക �ടർ�� 

 േ��്െമന് �കളിേല�് �േ�ാ� െകാ�േപാകാ��താണ്. െമാ�ം അടയ് േ�� 
�കേയാ അടയ് േ�� മിനിമം �ക�്  �കളി�� �ക�െട എ� ഭാഗേമാ അട�ാൻ 
കാർഡ് ഉടമ�് തിരെ���ാ���മാണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധിയിൽ 
കവി� �ടി�ികേയാെടാ�ം, ��െ� േ��് െമ�കളിൽ അട�ാ� മിനിമം �ക 
കാർഡ് ഉടമ�െട നിലവിെല അടയ് േ�� മിനിമം �കയിേല�് േചർ�ം.

 െമാ�ം അടയ് േ�� �ക�െട 5 ശതമാനേമാ 200 �പേയാ ആയിരി�ം (ഏതാേണാ 
വ�ത്) അടയ് േ�� മിനിമം �ക, �ടാെത ബാധകമായ നി�തിക�ം ഇഎംഐ�ം 
(ഇഎംഐ ഉ� ഉൽ����െട കാര��ിൽ മാ�ം). ക�ാഷ് പരിധിേയാ െ�ഡി�് 
പരിധിേയാ അധികമായാൽ ഓവർ ലിമി�് (ഒവിഎൽ) �ക എംഎഡി (അടയ് േ�� 
മിനിമം �ക) യിൽ ഉൾെ����താണ്. പഴയ േ��് െമ�കളിെല ഏെത�ി�ം 
അട�ാ� മിനിമം �ക ഉെ��ിൽ അ�ം അടയ് േ�� മിനിമം �കയിൽ 
ഉൾെ����താണ്. 

c) കാർഡ് �ടി�ികയിേല�് നട�ിയ േപയ് െമ�കൾ ലഭി�തായി �ടർ�� േ��്
 െമ�കളിൽ കാണി��താണ്. ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് സംബ�ിേ�ാ 
നി�തിക�മായി ബ�െ��� മേ�െത�ി�ം കാര�ം സംബ�ിേ�ാ ഉ� എ� 
തർ��ം േ��് െമ�് �റെ��വി�� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ൾ�കം െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇഷ� െച�വെര അറിയി�ിരിേ��താണ്

d) കാർഡ് ഉടമ�െട കാർഡ് �ടി�ിക�് ലഭി�� േപയ് െമന് �കൾ വകയി���ത്, 
�ടി�ിക�� മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 
ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് 

അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ 
ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് 
എ� �മ�ിലാണ്. 

 ആവശ�മായ ജിഎസ്ടി കം�യിൻ�കൾ എ��ാൻ െ�ഡി�് ഇഷ� െച�വെര 
�ാ�മാ��തിന് �ത��ം കാേലാചിത�മായ വിവര�ൾ നൽകാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
ഉ�രവാദി���്, ഇത് െ�ഡി�് കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ നിർമി� സൈ�ക�െട 
ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് എ��ാൻ കാർഡ് ഉടമെയ �ാ�മാ�ം. കാർഡ് ഉടമ 
നൽ�� െത�ായ വിവരം �ലം അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ�െട ഭാഗ� നി�� 
ഏെത�ി�ം ���ികേളാ വീ�കേളാ �ലം കാർഡ് ഉടമ�് ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് 
ന�മാ�കേയാ അെ��ിൽ ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് ലഭി��തിന് കാലതാമസം 
വരികേയാ െച�ാൽ കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ ഉ�രവാദിയായിരി�ി�.

e) താെഴ െകാ�� ഏത് രീതിയി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ിേല�� േപയ് െമ�കൾ 
ആകാ��താണ്:

 www.sbicard.com േല�് േലാഗിൻ െച�ക�ം െന�് ബാ�ിങ് അെ��ിൽ നി��െട 
എസ്ബിഐ എടിഎം കം െഡബി�് കാർഡ് �േഖന േപയ്െമ�് നട�ാൻ േപയ് െന�് 
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി��തി�െട.

 േ��് െമ�ിെ� പിറകിൽ നൽകിയിരി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് െചേ�ാ 
�ാഫ്േ�ാ അയ��ത് വഴി.  

 നി��െട നഗര�ി��േതാ േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട ഏെത�ി�ം നി�� 
�ാ�ി��േതാ ആയ എസ്ബിഐ കാർഡ് േ�ാ�് േബാക് സിൽ െചേ�ാ �ാഫ്േ�ാ 
ഇ��ത് വഴി.

 െച�്/�ാഫ്�് "എസ്ബിഐ കാർഡ്  ന�ർ xxxxxxxxxxxxxxxx" േല�് 
അട�ാനാ��തായിരി�ണം.

 എൻഎസിഎ�് (NACH): ചില തിരെ��� നഗര�ളിൽ നാഷണൽ ഓേ�ാമാ�ഡ് 
�ിയറിംഗ് ഹൗസ് (എൻഎസിഎ�്) വഴി േപയ് െമ�കൾ നട�ാ��താണ്.

f) ബിൽ �ടി�ിക�െട േപയ്െമ�കൾ നട��തിന് വിവിധ രീതികൾ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  വാ�ാനം െച��. അവ �തിമാസ േ��് െമ�ിെ� പിൻഭാഗ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  െവബ് ൈസ�ി�ം വിവരി�ി��്.

 കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് ൈക��� ഏത് �ൻ�ർ �ക�ം ഭാവിയിെല 
െചലവഴി��കളിേല�� �ൻ�ർ �കയായി കണ�ാ��താണ്. അത് ഏെത�ി�ം 
ചാർ�കൾ/ഫീ�കൾ�ായി വകയി���ത�.

g) ബി�ിംഗ് തർ��ൾ: ഇടപാ� തീയതി�െട 25 ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമ 
െപാ��േ��കൾ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി�ക�ം അത് ശരിയാണ് 

j)  ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം റിേവഴ് സ് െച��ത് ഉൾെ�െട��, SBI കാർഡ് ആരംഭി�� 
റിേവഴ് സ�കൾ, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�, അത് ഇേ�ാഴെ� 
ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�� െ�ഡി�ായി പരിഗണി�ം.

 �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� തീയതികള�ില്  �ാബല��ിലായ റീഫ�് 
െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് ഉളവാ�� ഏെതാ� 
െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് നടേ�� തീയതി�് 
��് െ�ഡി�് െച�കയാെണ�ിൽ, ആ �ക േപയ് െമന് റായി പരിഗണി�ം.

 നിലവിെല ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� ഇടപാ�ക�െട �ാബല��ി�� 
തീയതിയി�� റീഫ�് െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് 
ഉളവാ�� ഏെതാ� െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് 
നടേ�� തീയതി�് ��ാണ് െ�ഡി�് െചയ് തെത�ിൽ േപാ�ം ആ �ക േപയ് െമന്
 റായി പരിഗണി�ി�.

k) എസ്എംഎ & എൻപിഎ
•  �േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ'): 
 െറ�േല�റി ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിെ� ഭാഗമായി, ഒ� ഉപ-അസ�് വിഭാഗം 

��ി�് അ�ൗ�ിെല �ാരംഭ സ�ർ�ം തിരി�റിേയ� ആവശ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡിന് ഉ�്, താെഴ�� പ�ികയിൽ നൽകിയിരി��ത് �കാരം ��് 
ഉപവിഭാഗ�ൾെ�ാ�ം '�േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ') ആണ് ഈ 
ഉപ-അസ�് വിഭാഗം. െ�ഡി�് കാർ�കൾ "റിേവാൾവിംഗ് സൗകര��ൾ ഒഴിെക�� 
വായ്പകൾ" ആയി കണ�ാ��.

   

കാർഡ് നി�ൾ �ടർ�ം ഉപേയാഗി�േ�ാൾ ഈ േഭദഗതികൾ സ�ീകരി�തായി 
കണ�ാ�ം.

എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലൻ
39 02 02 02 (�ാേദശിക എസ്  ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക), 
1860 180 1290/1860 500 1290

ഈ അറിയി�ിെല എ�ാ വിവര��ം 2023 ഏ�ിൽ 21 �കാരം ശരി�ം, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയ�മാണ്. 
എസ്ബിഐ കാർഡ്  ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്. 

െഡബി�് െച� പണം നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ SBI കാർഡ് തിരി�് 
നൽ��ിെ��ിൽ ബാധകമായ േക�കളിൽ, പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ സംബ�ി�് 
കാർഡ് െന�് വർ�കളിൽ നി�് ലഭി�� അ�രം �ിരീകരണ�ിന്
 െറ/വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ, േമൽ�റ� സർ�ലറിെല വ�വ�കൾ 
�കാരം ഉപേഭാ�ാവിന് ന�പരിഹാരം നൽ��തായിരി�ം.

4. *  തിരി�ടവിൽ വ��� വീ�
 തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയാൽ, കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഏ� �ടി�ിക�ം 

തീർ�ാ��തിന് േവ�ി തപാൽ, ഫാക് സ്, െടലേഫാൺ, ഇെമയിൽ, എസ്എംഎസ്, 
�ടാെത/അെ��ിൽ ഓർ�െ���ാ�ം �ടർനടപടികെള��ാ�ം �ടി�ിക 
പിരിെ���ാ�ം ��ാം ക�ിെയ നിേയാഗി�ക എ�ീ മാർ��ളി�െട കാർഡ് 
ഉടമ�് കാലാകാല�ളിൽ �ടി�ിക അട�വാൻ ഓർ�െ����കൾ 
അയ��താണ്. അ�െന നിേയാഗി�െ��� ഏെതാ� ��ാം ക�ി�ം കടംപിരിവ് 
സംബ�ി� എ�ാ െപ�മാ�����ം �ർ�മായി പാലി�ിരിേ��താണ്.

 ആർബിഐ യിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് രജിസ് േ�ഷൻ കര�മാ�ിയി���ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ� അംഗമായിരി�ക�ം െച�� ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� വീ� �ാ�സ് 
റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��്, കാർഡ് ഉടമ�് ഞ�ൾ േനാ�ീസ് നൽ��താണ്. ഒ� 
കാർഡ് ഉടമ തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയതായി റിേ�ാർ�് െച�െ��തിന് േശഷം തെ� 
�ടി�ികകൾ തീർ�കയാെണ�ിൽ, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നിയിൽ നി�ം �ടി�ിക�ാരൻ �ാ�സ് പിൻവലി��താണ് 
എ� കാര��ം ��ി�ക. ഇ�രം മാ��ൾ ഉപേഭാ�ാവിെ� െ�ഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ 
�തിഫലി�ാൻ 45-60 ദിവസ�ൾ എ�േ��ം.

 െ�ഡി�് കാർഡ് സൗകര��െള നിയ�ി�� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം 
സ�ിെമ�റി/ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം ബാധകമായിരി�ം. 

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, കാർഡ് ഉടമ�െട ഡാ� ഓേരാ മാസ�ം നിർ�ി� 
േഫാർമാ�ിൽ ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് സമർ�ി��. സമർ�ി�� 
ഡാ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി 30 ദിവസ�ി��ിൽ അവ�െട 
െസർവറിേല�് അപ് േലാഡ്  െച��താണ്.

 കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� െമാ�ം �ടി�ിക, �ാബല��ി���ം എ�ാൽ കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ ഇനി�ം ചാർജ് െച�ാ��മായ ചാർ�കൾ ഉൾെ�െട, �ാഥമിക 
കാർഡ് ഉടമ പാ�രാ�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�ാൽ െപെ��് അടയ്
 േ��താ���ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് �ർ�മായി അടയ് േ���മാണ്, 
അേതാെടാ�ം കാർഡ് അ�ൗ�് ഉടൻതെ� റ�ാ�െ����മാണ്. �ാഥമിക കാർഡ് 

ഉടമ�െട സ��ിൽ നി�ായിരി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ി�� �ടി�ിക തീർ�വാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ എ�ാ െചല�കൾ�ം, ലീഗൽ ഫീ�ം ഈ �ടി�ിക 
തിരി�പിടി�വാൻ വ� െചല�ക�ം അട�ം, ഉപേയാഗിേ��ത്. �ടി�ിക അടവ് 
തീർ�ാകാ�ിടേ�ാളം, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് നിലവി�� നിര�് െവ�് 
ധനകാര� ചാർജ് ഈടാ��ത് �ടരാൻ അവകാശ��ായിരി�ം.

5. കാർഡ് ഉടമ�ത അവസാനി�ി��ം റ�ാ��ം
a) എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് എ�തി അറിയി�ിേ�ാ, എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് 

ൈലനിൽ വിളിേ�ാ, ഒ�ം കാർഡ്(കൾ) േകാേണാ�േകാൺ �റി�് കാർഡ് ഉടമ�് ഏ� 
സമയ�ം കരാർ അവസാനി�ി�ാ��താണ്. ആഡ് ഓൺ കാർ�കൾ ഉൾെ�െട 
എ�ാ കാർ�ക�ം എ�� അേപ� െകാ��് അവസാനി�ി�ാ��താണ്. 
സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ ഒ� കാർഡ് ഉടമ�് െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ് ഉെ��ിൽ, അ�രം െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �ക�െട �ല� �ല�ം 
സ�യേമവ േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, �ടാെത മെ��ാ 
�ടി�ികകൾ�െമാ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്. കാർഡ് 
അ�ൗ�ിേല�� എ�ാ �ടി�ിക�ം അട�കഴി�ാൽ അവസാനി�ി�ൽ 
�ാബല��ിൽ വ�ം. വാർഷിക, േച��തി��, ���ൽ ഫീ�കൾ 
ആ�പാതികാടി�ാന�ിൽ തിരി�് നൽ��ത�.

 ഉദാഹരണം - സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാ�� െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ്: -1000

 സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ, -1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് ബാലൻസ് 
സ�യേമവ 250 �പ�െട േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, അതായത് 
1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �കൾ   X ഓേരാ റിവാർഡ് േപായിന് റി�ം 0.25 �പ 
(ഈ പരിവർ�ന �ല�ം വ�ത�� കാർഡ് വാരിയന് �കൾ�് വ�ത�ാസെ�ടാം). ഈ �ക 
കാർ ഡ് ഉടമാ  അ�ൗ�ിൽ നി�് ഈടാ�ം, �ടാെത മെ��ാ �ടി�ികകൾ �െമാ�ം 
കാർ ഡ്  ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്.

 കാർഡ് ഉടമ�് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�ാൻ ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ 
എ�താ��താണ് - closurerequest@sbicard.com

b)   ബിസിനസ് അെ��ിൽ �ര�ാ കാരണ�ൾ �ടാെത/അെ��ിൽ നിയമനിർവഹണ 
ഏജൻസി �ടാെത/അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം സർ�ാർ അേതാറി�ി�െട അഭ�ർ�ന 
�കാരം �ടാെത/അെ��ിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ി�ം അതിെ� 
ഉപേഭാ�ാവി�ം ബാധകമാ�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം കീഴിൽ 
അനിവാര�മാെണ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ന�ായമാ�ം വിശ�സി��െവ�ിൽ 
കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�ിെ� ഉപേയാഗം ഏ� സമയ�ം �ൻ��ി അറിയി�ാെത 

തെ� എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിയ�ി�കേയാ അവസാനി�ി�കേയാ 
താൽ�ാലികമായി നിർ�കേയാ െച�ാം.

 കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� േപയ് െമ�ിൽ വീ� വ��കേയാ നീ�ിയ െ�ഡി�് പരിധി 
കവി�കേയാ െച�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െ�ഡി�് കാർഡിെല സൗകര�ം 
താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ാനാ�ം. കരാർ അവസാനി�തി� േശഷേമാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ിരി�� സമയേ�ാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗി��ത്.  

c) ഇ�രം ഒ� സാഹചര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ (എെത�ി�ം തിരി�ട� വീ�േ�ാ നിയമം 
അ�ശാസി�� േനാ�ീസിേനാ വിേധയമായി) ഉടൻ തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അ�ൗ�ിെല െമാ�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് അടയ്
 േ����്. എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ�വെര അ�ൗ�ിൽ ചാർ� െച�ാ� �കക�ം 
ഉൾെ�െട ഈ കരാറിന് കീഴിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അടയ് േ�� എ�ാ 
�കക�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഇ�ര�ിൽ അടയ് േ�� എ�ാ �കക�ം കാർഡ് ഉടമ 
അട��� വെര കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�തായി പരിഗണി�ി�.

d) െ�ഡി�് കാർഡ് ഒ� വർഷ�ിേലെറയായി ഉപേയാഗി�ി�ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമെയ 
അറിയി� േശഷം കാർഡ് േ�ാസ് െച��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 30 
ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് മ�പടി ലഭി��ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ 
എ�ാ �ടി�ികക�ം അട�േ�ാൾ കാർഡ് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച��തായിരി�ം.

6.  കാർഡ് ന�ം/േമാഷണം/��പേയാഗം
a) �ാഥമിക െ�ഡി�് കാർേഡാ ഏെത�ി�ം അധിക െ�ഡി�് കാർേഡാ എവിെട 

െവെ��് അറിയാെത വരികേയാ, ന�െ��കേയാ, േമാ�ി�െ��കേയാ 
വി�തമാ�െ��കേയാ യഥാസമയം ലഭി�ാതിരി�കേയാ കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�മതിയി�ാെത െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��െവ�് സംശയി�കേയാ 
െച�ാൽ കാർഡ് ഉടമ എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലനിൽ എ��ം േവഗം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന ബ�െ�ടണം. ഒ� കാർഡ് ന�െ��തായി റിേ�ാർ�് 
െച� േശഷം കാർഡ് ഉടമ അത് കെ��ിയാൽ അത് ഒ� സാഹചര��ി�ം 
ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�. മാ�മ�, കാർഡ് ഉടമ ആ കാർഡ് േകാേണാട് േകാൺ 
പ�തിയായി �റി�ക�ം േവണം.  

· ഐവിആർ വഴിേയാ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ായ www.sbicard.com �േഖനേയാ 
എസ്എംഎസ് േസവന�ി�െടേയാ കാർഡ് ഉടമ�് തൽ�ണം കാർഡ് േ�ാ�് 
െച�ാനാ�ം.

· നി��െട ന�െ��/േമാ�ി�െ�� കാർഡ് എസ്എംഎസ് വഴി േ�ാ�് െച�ാൻ 
നി��െട രജി�ർ െച� െമാൈബൽ ന�റിൽ നി�് 5676791 േല�് BLOCK XXXX 

എ�് എസ്എംഎസ് െച�ക. (XXXX = നി��െട കാർഡ് ന�റിെ� അവസാന 4 
അ��ൾ). നി�ൾ അഭ�ർ�ന നട�ി 5 മി��ി��ിൽ നി�ൾ�് ഒ� 
�ിരീകരണ എസ്എംഎസ് ലഭി��ിെ��ിൽ കാർഡ് േ�ാ�െച�െ��തായി 
പരിഗണി��ത്. നി��െട കാർഡ് െപെ��് േ�ാ� െച��തി�ം ��പേയാഗം 
ഒഴിവാ��തി�ം െഹൽപ് ൈലനിൽ വിളി�ക.

 നഷ് ടെ��ത്/േമാഷണം/അനധി�ത ഇടപാ�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ്
 �് ഈ സമർ�ിത െഹൽ�് ൈലൻ ന�റിൽ ബ�െ�ടാം -18605003000.

 നഷ് ടെ�� കാർഡ് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ് �് ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ 
ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ് – lostcard@sbicard.com

b) കാർഡ് ന�ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��് കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ നട�ിയ ഏെത�ി�ം ഇടപാ�ക�െട കാര��ിൽ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് ബാധ�തേയാ ഉ�രവാദിത�േമാ ഉ�ായിരി��ത�, 
കാർഡ് ഉടമ ഇതിന് പരി�ർ�മാ�ം ബാധ��നായിരി�ം. കാർഡ് ന�േമാ 
േമാഷണേമാ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി��േതാ� �െട കാർഡ് ഉടമ 
െ�ഡി�് കാർഡ്(കൾ) േമാ�ി�െ��ാൽ അത് േപാലീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ക�ം എഫ്
 ഐആർ സമർ�ി�ക�ം േവണം. കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ഒ� അധിക 
കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ആെര�ി�ം കാർേഡാ പിേ�ാ കര�മാ�ി 
��പേയാഗം െച�ാൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. 

c) ഉപേഭാ� പരിര�- അനധി�ത ഇലേ�ാണിക് ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കളിൽ 
ഉപേഭാ�ാ��െട ബാധ�ത പരിമിതിെ���ൽ സംബ�ി� 2017 �ൈല 06-െല 
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��(ആർബിഐ) ഉ�രവ് �കാരം, അനധി�ത െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ�� ഉപേഭാ� പരിര� ഉറ�ാ��തിന് ഒ� നയം 
�പകൽപന െച�ി��്. "ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാര നയം" എ�തിന് കീഴിൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ ഇത് അപ് േഡ�്  െച�ി��്. 
ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� സമീപന�ിെല �താര�ത, ന�ായ��ത എ�ീ തത��െള 
അടി�ാനമാ�ി��താണ് ഈ നയം

d) കാർഡ് ഉടമ വ�നാപരമായി �വർ�ി�ി�െ��ിൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് 
ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. വിേവക�ർ�മായ �� നൽകാെതയാണ് കാർഡ് ഉടമ 
�വർ�ി��െത�ിൽ, സംഭവി� എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ�് 
ബാധ�ത��ാേയ�ം. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ വ��മാ�ിയി�� �ര�ാ 
മാനദ��ൾ പി�ടരാൻ കാർഡ് ഉടമ പരാജയെ��ാൽ ഇത് ബാധകമാേയ�ാം. 

e) കാർഡ് ഉടമേയാേടാ ഏെത�ി�ം അധിക കാർഡ് ഉടമേയാേടാ അേന�ഷി�ാെത തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, ഒ� കാർഡിെ�േയാ പി�ിെ�േയാ ന�ം, േമാഷണം, 

��പേയാഗം എ�ിവെയ �റി�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ �സ�െമ�് ക��� 
ഏെതാ� വിവര�ം േപാലീസിേനാ മ�് �സ� അധികാരികൾേ�ാ നൽകിേയ�ാം.  

f) നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെല െമാൈബൽ ന�ർ ഉൾെ�െട�� 
ബ�െ�ടാ�� വിവര�ളിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ സി��ിെല നി��െട 
�തിയ�ം ����മായ ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ളിൽ �ചി�ി�ിരി�ണം. 
നി��െട െമാൈബൽ ന�ർ അട��� നിലവിെല ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ 
ഞ��െട േരഖകളിൽ അപ് േഡ�് െച�ണെമ�് �പാർശ െച��.

g) ''എസ്ബിഐ കാർഡ്  ചില കാർ�കളിൽ േകാം�ിെമ�റി ന�െ��/േമാ�ി�െ�� 
കാർഡ് ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് 
ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�േഡാ അെ��ിൽ കാലാകാല�ളിൽ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  തീ�മാനി�� ഏെത�ി�ം ഇൻ�റൻസ് ക�നിേയാ ആകാം പറയെ�� 
ഇൻ�റൻസ് നൽ��ത്. ഇ�ാര��ി�� ഏത് െ�യിം തീർ�ാ�ലി�ം 
ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ഉ�രവാദിയായിരി�ം, 
െ�യിം തീർ�ാ�ൽ കാരണമായി ഉയർ� ഒ� തർ��ി�ം എസ്ബിഐ കാർഡ്
 ഉ�രവാദിേയ ആയിരി�ി�. ഇൻ�റൻസ് നിബ�നക�ം വ�വ�ക�മായി 
ബ�െ�� ��തൽ വിവര�ൾ�് െവൽകം കി�ിെല േ�ാഷർ പരിേശാധി�ാേനാ 
www.sbicard.com റഫർ െച�ാേനാ നിർേദശി��.''

(h) ചില െ�ഡി�് കാർ�കളിൽ എസ്ബിഐ കാർഡ് േകാം�ിെമന് ററി എയർ ആ�ിഡന് റ് 
/ വ��ിഗത അപകട ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ��ത ഇൻ�റൻസ് 
ഒ� ��ാം ക�ി ഇൻ�റൻസ് ക�നിയാണ് നൽ��ത്. ഇ�മായി ബ�െ�� ഏത് 
െ�യിം െസ�ിൽെമന് റി��� ഉ�രവാദി���ം ��ത ക�ി�ാണ്. െ�യിം 
െസ�ിൽെമന് റ് �ലം ഉ�ാ�� ഒ� തർ��ൾ�ം എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ഉ�രവാദിയായിരി�ി�. എസ്ബിഐ കാർഡിന്, ഇൻ�റൻസ് ഇഷ� െച�� 
ക�ിെയ �ൻ��ി അറിയി�് നൽകാെത മാ�ാ��താണ്.

 ഇേ�ാ�� ഇൻ�റൻസ് ക�നി: ഒറിെയൻ്റൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ്.
7. െവളിെ���ൽ
 ഇ��ൻ ധനകാര� വ�വ��െട �വർ�ന�മത�ം �ിരത�ം 

െമ�െ����തിനാ�� ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിെ��ം റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് 
ഇ���െട�ം (ആർബിഐ) ഒ� സംരംഭമാണ് െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി. 
ബാ�ക�ം ധനകാര� �ാപന��ം ത�ിൽ വിവര�ൾ ൈകമാ��തിന് 
ഫല�ദമായ ഒ� സംവിധാനം �ദാനം െച�ാ�ം അ�വഴി വിവിധ �ാപന�ളിൽ 
നി�് മിക� െ�ഡി�് വ�വ�കൾ േനടാൻ കാർഡ് ഉടമകെള �ാ�രാ�ാ��� 
റിസർവ് ബാ�ിെ� �മ��െട ഭാഗമായാണിത്.

 ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് (ആർബിഐയിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് 
രജിസ് േ�ഷൻ േനടിയി��ത്) കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��. 

 കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� േരഖക�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 45-60 ദിവസ�ൾ��ിൽ ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻേഫാർേമഷൻ ക�നി�് നൽ�ം.

 ഒ� തർ���ായാൽ കാർഡ് ഉടമെയ �ടി�ിക�ാരനായി റിേ�ാർ�് െച��തി� 
��് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടികളിൽ ഉചിതമായ േഭദഗതികൾ 
വ��ം. എ�ി��ാ�ം ഇ�രം െവളിെ���ൽ/വിവരം �സി�െ���ൽ 
ഇ�െന ഉയർ�വ� തർ��ൾ അേന�ഷി�ാ�ം തീർ�ാ�ാ�ം ലഭി�� 
സമയെ� ആ�യി�ിരി�െമ��ം ��ിേ��താണ്. 

 കാർഡ് അ�ൗ�ക�െട ശരിയായ �വർ�നം, �ിരീകരണം, മ� അഡ്മിനിസ്
 േ��ീവ് േസവന�ൾ എ�ിവ�ായി ധനകാര� �ാപനം, െതാഴി�ടമ, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�മായി കരാറിേലർെ��ിരി�� ��ാം ക�ികൾ 
എ�ിവർ�് േപയ് െമ�ിെല വീ� ഉൾെ�െട�� കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��.

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� അെ��ിൽ അതിെ� ��് ക�നികൾ, സബ്
 സിഡിയറികൾ, അഫിലിേയ�കൾ �ടാെത/അെ��ിൽ അേസാസിേയ�കൾ 
എ�ിവ�െട വിവിധ ഉൽ����ം േസവന��ം വിപണനം െച��തി�ം വാ�ാനം 
െച��തി�മായി എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ഏെത�ി�ം േപര�്, സബ്
 സിഡിയറി, അഫിലിേയ�്  അെ��ിൽ അേസാസിേയ�് എ�ിവ�മാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിേ��ാം.

 എസ്ബിഐ കാർഡിെ� ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്.

�ധാന െറ�േല�റി വിവര�ൾ  
- ഇ��യി�ം വിേദശ�ം ഉപേയാഗി��തിന് കാർഡ് സാ�വാണ്. എ�ി��ാ�ം, 

േന�ാളി�ം ��ാനി�ം വിേദശ കറൻസി ഇടപാ�കൾ നട��തിന് ഇത് 
സാ�ത��ത�.

- ഇ���് �റ�് ഇടപാട് നട��തി�� കാർഡിെ� ഉപേയാഗം ആർബിഐ�െട 
എക് സ് േച�് കൺേ�ാൾ െറ�േലഷൻ�ം േഫാറിൻ എക് സ് േച�് മാേനജ് െമ�് 
ആ�്, 1999-ഉം ഉൾെ�െട�� ബാധകമായ നിയമ�ൾ �്അ��തമായിരി�ണം. 
ഇ�ർെന�്േ�ഡിംഗ് േപാർ��കളി�െട�� വിേദശനാണ� വ�ാപാരം അ�വദനീയമ�.  
എെ��ി�ം ലംഘന�ൾ ഉ�ാ�കേയാ ഇവ പാലി��തിൽ പരാജയെ��കേയാ 

െച�ാൽ, ശി�ാനടപടികൾ�് നി�ൾ വിേധയരാകാം. നി��െട വിേദശ വിനിമയ 
അർഹതെയ സംബ�ി�് നി��െട അംഗീ�ത ഡീല�മായി (എഡി) ബ�െ��ക.

- െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് എെ��ി�ം െ�ഡി�് ബാലൻസ് 
ഉെ��ിൽ, ഈ െ�ഡി�് ബാലൻസ് നി�ൾ�് തിരി� തരാൻ എസ്ബിഐ കാർഡിന്
  അവകാശ��്.

- വിേദശ �ാപന�ളിൽ നിേ�പം നട�കേയാ വിേദശ �ാപന�ൾ 
�ാപി�കേയാ േപാ�� �ലധന അ�ൗ�് ഇടപാ�കൾ�ായി പണമട�ാൻ/േപയ്
 െമ�കൾ നട�ാൻ ദയവായി െ�ഡി�് കാർ�കൾ ഉപേയാഗി��ത്. കാരണം, 
റിസർവ് ബാ�ിെ� മാ�ർ നിർേദശം - വിേദശെ� സം�� 
സംരംഭ�ിെല/�ർ�മാ�ം ഉടമ�തയി�� സബ് സിഡിയറിെല താമസ�ാ�െട 
േനരി�� നിേ�പം എ�തി� കീഴിൽ ഇ�രം ധനനിേ�പ മാർഗം അ�വദനീയമ�.

- ആർബിഐ മാ�ർ സർ�ലർ-താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� 
പലവക പണമട��കൾ സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ അ�സരി�്, േലാ�റി 
ടി��കൾ, ബഹിഷ് �ത/നിേരാധിത മാസികകൾ, �ട�ിയ നിേരാധിത ഇന�ൾ 
വാ��തി�ം �താ��ളിൽ പെ���ൽ, േകാൾ-ബാ�് േസവന�ൾ�് 
പണമട�ൽ േപാെല��വ�ം െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��ത് 
നിേരാധി�ിരി��. കാരണം അ�രം ഇന�ൾ�ായി/�വർ�ന�ൾ�ായി 
വിേദശനാണ�ം പിൻവലി��ത് അ�വദനീയമ�. ��തൽ വിവര�ൾ�ായി 
താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� പലവക പണമട��കൾ 
സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ പരിേശാധി�ക.



 എസ്എംഎ�െട �ാസിഫിേ�ഷൻ സംബ�ി� ഉദാഹരണം:
 ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, �ടാെത ഈ തീയതി�് ��് 'അടേ�� �റ� �ക 
('എംഎഡി') ലഭി�ി�മിെ��ിൽ, അവസാന തീയതി�് േശഷം, അ�ൗ�ിെന എസ്എംഎ – 0 
ആയി പരാമർശി�ം.
പിഡിഡിയിൽ നി�് 30 ദിവസ�ിന�റം അതായത് 2021 ഏ�ിൽ 30-ന് അ�റം 
അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ-1 ആയി ടാഗ് 
െച�െ��ം.
സമാനമായി, പിഡിഡിയിൽ നി�് 60 ദിവസ�ിന�റം, അതായത് 2021 െമയ് 30-ന് 
അ�റം, അ�ൗ�് �ടി�ികയായി �ട�കയാെണ�ിൽ, ഈ അ�ൗ�് എസ്എംഎ - 2 
ആയി ടാഗ് െച�െ��ം.

• നി�ിയ ആ�ി ('എൻപിഎ'):
 േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി���േപാെല അടേ�� മിനിമം �ക, േ��് െമ�ിൽ 

�ചി�ി�ിരി�� പിഡിഡിയിൽ നി�് െതാ�റ് (90) ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�മായി 
അട�ിെ��ിൽ, ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് നിഷ് �ിയ അസ�് ('എൻപിഎ') ആയി 
പരിഗണി�ം.
�ടാെത, ഒ� െസ�ിൽെമ�് അെ��ിൽ �നർ�പീകരണ �മീകരണം 
�േയാജനെ���ിയി�� ഏെതാ� അ�ൗ�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം. പലിശ 
�ടി�ിക�ം �ത�ം ��വനായി അടയ് ���വെര ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി 
തരംതിരി�ത് �ട�ം. െസ�ിൽെമ�ം �നർ�പീകരി� അ�ൗ�ക�ം ഒ� 
നവീകരണ�ിന് േയാഗ�മ�. അവസാനമായി, ഏെത�ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് 
എസ്ബിഐ കാർഡിെല എൻപിഎ എ�് ടാഗ് െച� ഒ� െ�ഡി�് കാർെഡ�ി�ം 
ഉെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെ� എ�ാ കാർ�ക�ം എൻപിഎ ആയി തരംതിരി�ം.

  ഒ� അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി തരംതിരി��തി�� ഉദാഹരണം:
  ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� േപയ് െമ�് അവസാന തീയതി ('പിഡിഡി') 2021 

മാർ�് 31 ആെണ�ിൽ, േ��് െമ�ിൽ �ചി�ി�ിരി�� �കാര�� അടേ�� 
�റ� �ക പിഡിഡിയിൽ നി�് 90 ദിവസ�ി��ിൽ അതായത് 2021 �ൺ 
29-��ിൽ ഉപേഭാ�ാവ് �ർ�മാ�ം അട�ി�മിെ��ിൽ, വായ്പ നൽ��വർ 
െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�് എൻപിഎ ആയി കണ�ാ�ം.

l)  േടൺ എറൗ�് ൈടം (TAT) ഏകീകരി��ം അംഗീ�ത േപയ് െമന് റ് സംവിധാന�ൾ 
�േഖന�� പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ�� ഉപേഭാ� ന�പരിഹാര�ം സംബ�ി� 
2019 െസ�ംബർ 20-െല RBI സർ�ലർ അ�സരി�്, പരാജയെ�� ഇടപാട് കാരണം 

എ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�ിെ��ിൽ േ��് െമ�ിെല 
��വൻ ഉ�ട��ം ശരിയാെണ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇത് അംഗീകരി�താെണ�ം 
കണ�ാ��താണ്. ഇ�രം വിവരം ലഭി�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
താൽ�ാലികമായി ചാർജ് പിൻവലി�ാം. �ടർ�� അേന�ഷണ�ൾ 
�ർ�ിയായതി� േശഷം ഇത് കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിെല ബാധ�തയാെണ�ിൽ 
�ടർ�� േ��് െമ�ിൽ ചാർജ് �നഃ�ാപി�െ��ം. 

h)  ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാരം: േമൽനടപടി�� എ�ാ പരാതിക�ം േനാഡൽ 
ഓഫീസർ, പിഒ ബാഗ് 28 - ജിപിഒ, ന� ഡൽഹി -110001 എ� വിലാസ�ിേലാ 
nodalofficer@sbicard.com എ� ഇെമയിൽ വിലാസ�ിേലാ അയ�ക

i)   ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ: എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 02 02
 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി 

േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക)  
 അെ��ിൽ: 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 എസ്ബിഐ െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡിന്: ഇ��യിൽ എവിെട നി�ം എസ്ബിഐ 

െറയിൽേവ െ�ഡി�് കാർഡ് െഹൽപ് ൈല�മായി ബ�െ��ക 
 എ�ാ േഫാ�കളിൽ നി�ം: 39 02 12 12 (െമാൈബലിൽ നി�ാണ് വിളി��െത�ിൽ 

നി��െട നഗര�ിെ� എസ്ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ േചർ�ക) 
ബിഎസ്എൻഎൽ/എംടിഎൻഎൽ-ൽ നി�്: 1800 180 1295 /1860 500 1295

 കറസ് േപാ�ൻസ്: തപാൽ വഴി, ദി മാേനജർ -ക�മർ സർവീസസ്, എസ്ബിഐ 
കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, ഡിഎൽഎഫ് ഇൻഫിനി�ി ടേവർസ്, 
ടവർ സി, 12 ആം നില, േ�ാ�് 2, ബിൽഡിംഗ് 3, ഡിഎൽഎഫ് ൈസബർ സി�ി ���ാം 
- 122002 (ഹരിയാന) ഇ�� www.sbicard.com എ�തിേലേ�ാ പിഓ ബാഗ് 28- ജിപിഒ, 
ന� ഡൽഹി-110001 

 ഇമെയിൽ വഴി customercare@sbicard.com എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക
 െത�ായ വിൽ�ന�ം ശല�െ����മായി ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് ഉടമ�് 

ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താം – salesgrievance@sbicard.com
 കാർഡ് ഉടമ�് ഞ��െട െമാൈബൽ ആ�് / െവബ് ൈസ�് വഴി ഏ� 
 തർ��ം/അനധി�ത ഇടപാ�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴി�ം. അതെ��ിൽ, കാർഡ് 

ഉടമ�് തർ�ം/അനധി�ത ഇടപാട് സംബ�ി�് chargeback@sbicard.com എ� 
സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ്.

 െത�ായ വിൽ�ന�മാേയാ ശല�െ����മാേയാ ബ�െ�� പരാതികൾ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ഈ സമർ�ിത െഹൽൈ��നിൽ ഞ�െള വിളി�ാം: 080-39356050
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39 02 02 02 (�ാേദശിക എസ്ടിഡി േകാഡ് ��ിൽ 

േചർ�ക)
നി��െട കാർഡ് ക�ിൽ ക��ക

ഈ-െമയിൽ വഴി
നി��െട കാർഡ് അ�ൗ�ിെല എെ��ി�ം 

േചാദ��ൾ�്
ഞ�ൾ�് ഇവിെട എ��ക: 
customercare@sbicard.com

ക�് വഴി
SBICPSL, േപാ�് ബാഗ് ന�ർ 28, GPO

ന�ഡൽഹി – 110001 -ൽ ഞ�ൾ�് എ��ക
െവബ് വഴി

 sbicard.com ൽ േലാഗിൻ െച�ക 

ഞ�െള ന�ായി അറി�ക

എസ് ബി ഐ കാർഡ് സ്  - ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം

1. *ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം
A. വാർഷിക ഫീ�ക�ം ���ൽ ഫീ�ക�ം
 എസ് ബി ഐ െ�ഡി�്  കാർഡിൽ (എസ് ബി ഐ കാർഡ്) വാർഷിക ഫീസ്, ���ൽ 

ഫീസ് എ�ിവ ബാധകമാണ്. വാർഷിക ഫീസ് 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം 
ബാധകമായ നി�തിക�ം ഉൾെ��� ഒ��വണെ� ചാർജാണ്. ���ൽ ഫീസ് 
എ�ാ വർഷ�ം ഈടാ��. 0 �പ �തൽ 9999 �പ വെര�ം ബാധകമായ 
നി�തിക�മാണ് അതിൽ ഉൾെ��ിരി��ത്. ഈ ഫീ�കൾ ഓേരാ കാർഡ് ഉടമ�ം 
ഓേരാ വിധം കാർഡി�ം വ�ത��മായി�േ��ാം. ഇവ െ�ഡി�്  കാർഡിനായി 
അേപ�ി�� സമയ�് കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി��ത് അ�സരി�ായിരി�ം. 
ബാധകമായ� �കാര�� ഈ നിര�കൾ കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് 
േനരി�് ഈടാ�ം, ഈടാ�� മാസെ� കാർഡ് േ��് െമ�ിൽ അത് ബി�ി�ക�ം 
െച�ം. �ാഥമിക കാർഡ് ഉടമ�് നൽകിയ അധിക കാർ�കൾ�് െവേ�െറ ഫീ�കൾ 
ഉ�ാകാം.

B. �ൻ�ർ പണ�ിെ� ഫീ�കൾ
 അടിയ�ര ഘ��ിൽ േദശീയ/അ�ാരാ� എടിഎ�കളിൽ നി�് പണം എ��ാൻ 

കാർഡ് ഉടമകൾ�് കാർഡ് ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. അ�െന ഉ� പണം 
പിൻവലി��കൾ�് ഒ� ഇടപാട് ഫീസ് ഈടാ��താണ്. അത് അ�� േ��്
 െമ�ിൽ കാർഡ് ഉടമ�് ബി�െച�ക�ം െച�ം. േദശീയ എടിഎം ഇടപാ�കൾ�് 2.5% 
അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) അ�ാരാ� എടിഎം 
ഇടപാ�കൾ�് 2.5% അെ��ിൽ 500 �പ (അതിൽ ഏതാേണാ ��തൽ) ഇടപാ� 
ഫീസ് ആയി ഈടാ��താണ്. ഇടപാ� ഫീസ് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�്
 സർവീസസ് ലിമി�ഡ്, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ (��് അറിയെ��ി��ത് 
എസ്ബിഐ കാർഡ്സ് ആൻഡ് േപയ്െമന് റ് സർവീസസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്) 
വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ിന് വിേധയമാണ്. �ൻ�റായി എ��� എ�ാ 
പണമിടപാ�കൾ�ം പണം പിൻവലി� തീയതി �തൽ അവ �ർ�മായി തിരി�ട�� 
തീയതി വേര�ം റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് ചാർ�ി� ത�ല�മായ ധനകാര� ചാർജ്
  (ചാർ�ക�െട െഷഡ�ൾ പരിേശാധി�ക) ഉ�ായിരി��താണ്.  

C. ക�ാഷ് േപയ് െമ�് ഫീ�കൾ
 കാർഡ് ഉടമകൾ�് തിരെ��� േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� (എസ് ബി ഐ) 

ശാഖകളിൽ േപ-ഇൻ �ി�ിൽ അവ�െട  െ�ഡി�് കാർഡ് ന��ം �ക�ം 
േരഖെ���ി അത് �ാ�് കൗ�റിൽ നിേ�പി�െകാ�് അവ�െട എസ് ബിഐ 
െ�ഡി�് കാർഡ് �ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ഒ� തൽ�ണ േപയ് െമ�് അക്
 േനാളജ് െമ�് രസീത് കാർഡ് ഉടമ�് നൽ�ം. ഈ സൗകര�ം േസവന നിര�ായ ₹250 
+ ബാധകമായ നി�തികൾ�് ലഭ�മാണ്. െകവിബി എസ്ബിഐ കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
ക�ർ ൈവശ� ബാ�ിെ� (െകവിബി) തിരെ��� ശാഖകളി�ം െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക അട�ാ��താണ്. ക�ർ ൈവശ� ബാ�് (െകവിബി) ശാഖകളിൽ നട�� 
പണമിടപാ�കൾ�് നിര�കെളാ�ം ബാധകമ�.

D. ചാർ�കൾ
i. കാർഡ് ഉടമകൾ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നൽ�� നിർ�ി� 

േസവന�ൾ�ായി അെ��ിൽ തെ� കാർഡ് അ�ൗ�മായി ബ�െ��് കാർഡ് 
ഉടമ വ��� വീ�കൾ�ായി കാർഡ് ഉടമകൾ കാലാകാല�ളിൽ 
ബാധകമാേയ�ാ�� ചാർ�ക�ം ഫീ�ക�ം നൽേക�താണ് 

ii കാർഡ് ഉടമകെള അറിയി�െകാ�്, കാലാകാല�ളിൽ ഏെത�ി�ം ചാർ�കേളാ 
ഫീ�കേളാ മാ��തിേനാ അെ��ിൽ ഉചിതെമ�് േതാ�� ഏെത�ി�ം �തിയ 

ചാർ�കേളാ ഫീ�കേളാ അവതരി�ി��തിേനാ ഉ�അവകാശം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിലനിർ��.

E. പലിശ രഹിത േ�സ് കാലാവധി
 വ�ാപാരി സമർ�ി�� െ�യി�കൾ�് വിേധയമായി പലിശരഹിത െ�ഡി�് 

കാലയളവ് 20 �തൽ 50 ദിവസം വെരയാകാം. എ�ി��ാ�ം, കഴി� മാസെ� 
ബാലൻസ് �ർ�മായി �ിയർ െച�ി�ിെ��ിൽ, അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ ഏെത�ി�ം 
എടിഎ�ിൽ നി�് പണം എ��ി�െ��ിൽ ഇത് ബാധകമ�.

F.  ധനകാര� ചാർ�കൾ 
 കാർഡ് ഉടമ തെ� ബാലൻസ് �ർ�മായി അടേ��തിെ��് തീ�മാനി�ാൽ, 

ഇടപാ� തീയതി �തൽ വീ�ാ� ഇഎംഐ തവണക�ൾെ�െട എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, 
കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ പണ�ി�ം അവ തിരി�ട��� വെര മാസാ� 
പലിശ നിര�ിൽ ധനകാര� ചാർ�കൾ അടേ��ിവ�ം. 

  േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടയ് േ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ് െമ�ം േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ് െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

  ധനകാര� ചാർ�ക�െട നിലവിെല നിര�് ഇടപാ� തീയതി �തൽ �തിമാസം 3.50% 
[�തിവർഷം 42%] വെരയാണ്, ഇത് എസ്ബിഐ കാർഡ് സ് & േപയ് െമ�് സർവീസസ് 
ലിമി�ഡ് (എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ) െ� വിേവചനാധികാര�ിൽ മാ��ി� 
വിേധയ�മാണ്. ധനകാര� ചാർ�കൾ, അടയ് േ��താെണ�ിൽ, ബാധകമായ 
നി�തികൾ�് വിേധയമാണ്, കാർഡിെല �ടി�ിക �ർ�മായി അട���വെര 
കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ നി�് അത് െഡബി�് െച�െ��ം. കാർഡ് ഉടമ 
ബാലൻസ് േപയ് െമ�ിെ� അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ാതിരി�ാൻ 
തീ�മാനി�ാൽ എ�ാ ഇടപാ�കൾ�ം, �െട കാർഡ് ഉടമ എ�� എ�ാ �ൻ�ർ 
പണ�ി�ം അടയ് േ�� ധനകാര� ചാർ�ിെ� �റ� �ക ബാധകമായ 
നി�തികൾ �ടാെത 25 �പയായിരി�ം.

a.  �ൻ�ർ പണ�ിേ��� ധനകാര� ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തൽ പണമട�ൽ 
�ർ�മായി െച���വെര ബാധകമാണ്.

 ഉദാഹരണം 1 - കാർഡ് േ��് െമ�്  തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 15-ന് 
 2019 �ൺ 16 �ം 2019 �ൈല 15 �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാട്
1.  5000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ - 2019 �ൺ 20 ന്
2.  7000 �പ�െട പണം പിൻവലി�ൽ - 2019 �ൈല 10 ന്
 2019 �ൺ 15 െല േ��് െമ�ിൽ നി�് ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� ക��ക, 

എ�ിൽ ഇടപാ�ക�െട 12,000 �പ�ം 7,000 �പ ക�ാഷ് പിൻവലി�ലിന് ബാധകമായ 
നിര�ി�� 5 ദിവസെ� ധനകാര� ചാർ�ക�ം കാണി�� �ൈല 15 െല േ��്
 െമ�് കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ആഗ�് 5 അഥവാ േ��് െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക അടയ് േ����്. നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് 
�ടി�ിക�� ഏെതാ� േപയ് െമന് �ം, ആദ�ം നി��െട �ടി�ിക�� മിനിമം �ക 
{െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീ�ം ചാർ�ക�ം + 5% ഫിനാൻസ് ചാർജ് 
(എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചല�ക�ം ക�ാഷ് അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)}, പലിശ ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് 
�ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് (എെ��ി�ം 
ഉെ��ിൽ) എ� �മ�ിലായിരി�ം �ിയർ െച�ക എ�ത് ദയവായി ��ി�ക.  
പലിശ രഹിത �ടി�ിക ചി�റ ബാലൻസിന് െറ േകസിൽ ഒഴിെക, ഇതിൽ ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഇടപാ� തീയതി �തലാണ് ഈടാ�ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ��െ� 
േ��് െമ�് തീയതി�തൽ ഈടാ�ം.

 േ��് െമ�് �ടി�ികയിൽ ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��് െമ�ിൽ 
നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം വരാതിരി�ക�ം േ��് െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് 
�ടി�ിക േപയ് െമന് റിന് െറ അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം 
െച�ാൽ, ഇ�രം ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്  2019 
 ജ�വരി 3 �ം 2019 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
1.  2019 ജ�വരി 5 ന് 10,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2.  2019 ജ�വരി 15 ന് 30,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ��കൾ
 2019 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 40,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. േ��്െമ�് �ടി�ികയിൽ 
ക�ാഷ് ബാലൻസ് ഇ�ാതിരി�ക�ം ��െ� േ��്െമ�ിൽ നി�് ബാലൻസ് ഒ�ം 
വരാതിരി�ക�ം േ��്െമ�് തീയതിയിെല ചി�റ ബാലൻസ് �ടി�ിക േപയ്െമന് റിന് െറ 
അവസാന തീയതി��ിൽ �ർ�മായി അട�ക�ം െച�ാൽ, ഇ�രം 
ബാലൻ�കൾ�് ധനകാര� ചാർ�കെളാ�ം ഈടാ�കയി�.

 എ�ാ മാസ�ം മിനിമം േപയ് െമ�് മാ�ം നട�ിയാൽ തിരി�ട� വർഷ�േളാളം 
നീ�നിൽ�ം, തത്ഫലമായി നി��െട �ടി�ിക ബാലൻസിന്  പലിശ 
അട�െകാ�ിരി�ക�ം െചേ��ിവ�ം.  ഉദാഹരണ�ിന്, 5,000 �പ�െട 
ഇടപാടിന് മിനിമം മാസാ� �ടി�ിക �ക (ഓേരാ മാസ�ം 200 �പ മിനിമം 
�കയായി�്) അട�ാൽ, െമാ�ം �ടി�ിക ��വനായി അട�തീരാൻ 44 മാസം വെര 
എ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി-എ�ാ മാസ�ം 2-ന്
 2019 മാർ�് 3 �ം 2019 ഏ�ിൽ 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  2019 മാർ�് 5 ന് 500 �പ�െട വാർഷിക ഫീസ്
(2)  2019 മാർ�് 5 ന് 90 �പ�െട ബാധകമായ നി�തികൾ
(3)  2019 മാർ�് 15 ന് 6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2019 മാർ�് 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��് 

ക��ക, 6,590 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ഏ�ിൽ 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2019 ഏ�ിൽ 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ മിനിമം അടയ് േ�� �ക 415 �പ, (െമാ�ം �ടി�ിക�െട 5%) + 
ബാധകമായ നി�തിക�ം 2019 ഏ�ിൽ 22 ന് അട��െവ�് ക��ക, െതാ��� 
ദശാംശ�ിേല�് കണ�ാ�ം, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. 

 ഫല�ദമായ നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആയി കണ�ാ�ക, ധനകാര� ചാർജ് 
കണ���ൽ ഇനി�റ�� രീതിയിൽ ആയിരി�ം:

 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 �പ
 48 ദിവസേ��� (മാർ�് 5 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 90 �പ�െട ബാധകമായ 

നി�തിയിൽ: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 �പ
 38 ദിവസേ��� (മാർ�് 15 �തൽ ഏ�ിൽ 22 വെര) 6000 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:  
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 �പ
 11 ദിവസേ��� (ഏ�ിൽ 22 �തൽ െമയ് 2 വെര) 6,175 �പ�െട ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 �പ
 ചാർ� െച� െമാ�ം പലിശ: 373.10 �പ
 2019 ഏ�ിൽ 3 �തൽ 2019 െമയ് 2 വെര കാർഡ് ഉടമ ഒ� ഇടപാ�ം നട��ിെ��് 

ക��ക, �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം 
ചാർ�ക�ം, ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം െമയ് 2 തീയതിയിെല േ��്
 െമ�ിൽ െമാ�ം �ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം. 

 േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് (പിഡിഡി) ��ായി കാർഡ് ഉടമ അടേ�� 
ആെക �ക (ടിഎഡി) ഭാഗികമായി മാ�േമ അട��� എ�ിൽ, അെ��ിൽ ഒ�ം 
അട��ിെ��ിൽ; അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ മാസ�ളിൽ നി�ം നിലവി�� 
മാസ�ി�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് ഉ�ാ�ക�ം, അടേ�� ആെക �ക�െട ��വൻ 
േപയ്െമന് �ം േപയ്െമ�ിെ� അവസാന തീയതി�് ��ായി അട�ക�ം 
െച��െവ�ിൽ, േ�ാസിങ് ബാലൻസിേ�ൽ േപയ്െമ�് തീയതി വെര ധനകാര� 
ചാർ�കൾ ഈടാ��താണ്.

 ഉദാഹരണം 4: കാർഡ് സ് േ��് െമ�് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2018 ഡിസംബർ 3-�ം 2019 ജ�വരി 2-�ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  2018 ഡിസംബർ 15 ന് 500 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ
2)  2018 ഡിസംബർ 20 ന് 600 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ
 2018 ഡിസംബർ 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇ� എ� 

ക��ക, 1100 �പയെട ഇടപാ�കൾ കാണി�� ജ�വരി 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം, െമാ�ം അടയ് േ�� �ക 1100 �പ. കാർഡ് ഉടമ 2019 ജ�വരി 22 
അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക 
�തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്. 

 2019 ജ�വരി 22 ന് കാർഡ് ഉടമ 500 �പ�െട ഭാഗിക േപയ് െമ�് മാ�േമ 
നട��� എ� ക��ക, ധനകാര� ചാർ�കൾ ഫല�ദമായ നിര�ിൽ 
ഈടാ�ക�ം അത് െമാ�ം �ടി�ികയിേല�് േചർ�ക�ം െച�ം. ഫല�ദമായ 
നിര�് മാസ�ിൽ 3.50% ആെണ�് കണ�ാ�ി ധനകാര� ചാർജ് കണ���ൽ 
ഇ�റ�� �കാരമായിരി�ം 

 38 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 15 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 500 �പ�െട 
ബാലൻസിേ�ൽ:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 �പ
 33 ദിവസേ��� (ഡിസംബർ 20 �തൽ ജ�വരി 22 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 �പ
 12 ദിവസേ��� (ജ�വരി 22 �തൽ െഫ�വരി 2 വെര) 600 �പ�െട 

ബാലൻസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ=52.93 �പ
 2019 െഫ�വരി 3-�ം 2019 മാർ�് 2- �ം ഇടയിൽ നട�ിയ ഇടപാ�കൾ
1)  652.93 �പ�െട ആരംഭ ബാലൻസ്-2019 െഫ�വരി 3-ന്
2)  1000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ-2019 െഫ�വരി 5-ന്
3)  3000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ- 2019 െഫ�വരി 15-ന് 
 2019 െഫ�വരി 2 െല േ��്െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് 652.93 �പ 

ആെണ�് ക��ക, കാർഡ് ഉടമ 2019 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��് െമ�് തീയതിയിൽ 
നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ്െമ�് െചേ����്. 

 കാർഡ് ഉടമ ��വൻ േപയ് െമ�ം െഫ�വരി 15 ഓെട, അഥവാ േപയ് െമ�് െചേ�� 
അവസാന തീയതി��ിൽ െചയ് െത� ക��ക. 3.50% ഫല�ദമായ നിര�ായി 
കണ�ാ�ി, ധനകാര� ചാർജ് കണ����കൾ ഇനി�റ�� �കാരമായിരി�ം:

 12 ദിവസേ��് (െഫ�വരി 3 �തൽ െഫ�വരി 15 വെര) 652.93 ബാലസിേ�ൽ:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 �പ
 ചാർജ് െച� െമാ�ം പലിശ= 9.02 �പ
 �ടി�ിക�� വാ�ൽ �ക െമാ�ം, പലിശ ചാർ�കൾ, ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം, 

ഉെ��ിൽ, ബാധകമായ നി�തിക�ം മാർ�് 2 തീയതിയിെല േ��്െമ�ിൽ െമാ�ം 
�ടി�ിക �കയായി �തിഫലി�ം.

G. ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർ�കൾ
• േപയ് െമന് റ് തീയതിയിെല 0-500 �പ�െട �ടി�ിക �ക�് ചാർ�ി�
• 500 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 1,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 400 �പ
• 1,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 10,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 750 �പ
• 10,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 950 �പ
• 25,000 �പയിൽ ��തൽ �തൽ 50,000 �പ വെര�� �ടി�ിക �ക�് 1,100 �പ
• 50,000 �പയിൽ ��ത�� �ടി�ിക �ക�് 1,300 �പ
 �ടർ�യായി ര�് ൈസ�ി�കളിൽ, അവസാന തീയതി��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക 

�ക (എംഎഡി) അട�ാതി��ാൽ ഒ� ൈവകി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി  100 
�പ അധികം ഈടാ�ം.

 എംഎഡി �ിയറാ��ത് വെര ഓേരാ േപയ് െമന് റ് ൈസ�ിളി�ം ഈ ചാർജ് 
ഈടാ��ത് �ട�ം.

 ഉദാഹരണം 1- കാർഡ് േ��് െമ�് തീയതി- എ�ാ മാസ�ം 2-ന്.
 2016 ജ�വരി 3 �ം 2016 െഫ�വരി 2 �ം ഇടയിൽ നട� ഇടപാട്
(1)  5,000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൽ- 2016 ജ�വരി 5 ന്
(2)  5,000 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ - 2016 ജ�വരി 15 ന്
 2016 ജ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 10,000 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� െഫ�വരി 2 െല േ��്െമന് റ് 
കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 െഫ�വരി 22 അഥവാ േ��്െമ�് 
തീയതിയിൽ നി�് 20 ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക 
വെര ഏതി�ം, �ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 
 2016 െഫ�വരി 22 നകം കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� മിനിമം �കേയാ അതിൽ 

��തേലാ േപയ് െമ�് െച��ിെ��ിൽ, 750 �പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 
10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� േപയ് െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 2 - കാർഡ് േ��്െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2 ന്. 2016 െഫ�വരി 3 
�ം 2016 മാർ�് 2 �ം നട� ഇടപാട്

1.  2000 �പ�െട ചി�റ വാ�ൾ - 2016 െഫ�വരി 8 ന്
2.  2500 �പ�െട ഓൺൈലൻ വാ�ൽ 2016 െഫ�വരി 19 ന് 
 2016 െഫ�വരി 2 െല സ് േ��് െമ�ിൽ നി�� ��െ� ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ�� 

ക��ക, 4500 �പ�െട ഇടപാ�കൾ കാണി�� മാർ�് 2 െല േ��് െമ�് കാർഡ് 
ഉടമ�് ലഭി�ം. കാർഡ് ഉടമ 2016 മാർ�് 22 അഥവാ േ��്െമ�് തീയതിയിൽ നി�് 20 
ദിവസ�ിനകം, അടയ് േ�� ��വൻ �ക �തൽ മിനിമം �ക വെര ഏതി�ം, 
�ടി�ിക�െട േപയ് െമ�് െചേ����്.

 2016 മാർ�് 22 നകം കാർഡ് ഉടമ ഒ� േപയ്െമന് �ം നട�ിയി�ിെ��ിൽ, 750 
�പ�െട (1000 �പയിൽ ��ത��, 10,000 �പ വെര 750 �പ) ഒ� താമസി�� 
േപയ്െമ�ിെ� ചാർജ് �മ�െ��ം.

 ഉദാഹരണം 3- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് െസപ് �ംബർ 3-�ം ഒക് േടാബർ 2-�ം ഇടയിൽ
(1)  9400 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - െസപ്�ംബർ 5-ന്
 െസപ് �ംബർ 2-െല േ��് െമന് റിൽ നി�് �ൻകാല ബാലൻസ് ഒ�ം ഇെ��ിൽ, 

കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� ഒക് േടാബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 9400 �പ െമാ�ം 
�ടി�ികയായി കാണി�ം. കാർഡ് ഉടമ ഈ �ടി�ിക�ായി ഒേ�ാബർ 22-ഓെട, 
അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം 
അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. 
കാർഡ് ഉടമ 9400 �പ�െട �ടി�ിക ഒക് േടാബർ 22-േനാ അതിന് �േ�ാ ��വനാ�ം 
അട��.

 ഇടപാട് നട�ത് ഒക് േടാബർ 3-�ം നവംബർ 2-�ം ഇടയിൽ 
(1)  5000 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 5-ന്
(2)  5000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ഒേ�ാബർ 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� നവംബർ 2-െല േ��് െമന് റ് 10,000 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് ��െ� ൈസ�ിളിൽ നട�ിയ 
ഇടപാടിന് വ�ാപാരിയിൽ നി�� 9400 �പ�െട ഒ� റീഫ�് നവംബർ 10-ന് 
ലഭി��. ഈ റീഫ�് �ക െമാ�ം �ടി�ിക �കയിൽ വകയി��ം. കാർഡ് ഉടമ 
�ടി�ിക�ായി നവംബർ 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. റീഫ�ിൽ നി�് ലഭി�� െ�ഡി�് �ക മിനിമം 
�ടി�ിക �കേയ�ാൾ ��തലായതിനാൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് താമസി�� േപയ്

 െമന് റ് ചാർജ് ഈടാ�ി�.
 ഉദാഹരണം 4- കാർഡ് േ��് െമന് റ് തീയതി - എ�ാ മാസ�ം 2-ാം തീയതി.
 ഇടപാട് നട�ത് ജ�വരി 3-�ം െഫ�വരി 2-�ം ഇട�് 
(1)    4500 �പ�െട ചി�റ പർേ�സ് - ജ�വരി 5-ന്
(2)   6000 �പ�െട ഓൺൈലൻ പർേ�സ് - ജ�വരി 15-ന്
 കാർഡ് ഉടമ�് ലഭി�� െഫ�വരി 2-െല േ��് െമന് റ് 10,500 �പ െമാ�ം 

�ടി�ികയായി കാണി�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻ ൈസ�ിളിൽ ഈടാ�ിയ േപയ് െമന് റ് 
ഡിേസാണർ ഫീസിന് െഫ�വരി 10-ന് 500 �പ�െട ഒ� റീഫ�് ലഭി��. കാർഡ് 
ഉടമ �ടി�ിക�ായി െഫ�വരി 22-ഓെട, അതായത് േ��് െമന് റ് തീയതി �തൽ 20 
ദിവസ�ി��ിൽ, ��വൻ �ക�ം അെ��ിൽ മിനിമം �ടി�ിക �ക�ം ഇടയി�� 
ഏെത�ി�ം ഒ� �ക അട�ണം. എസ് ബി ഐ കാർഡ് �ട�ിെവ� റിേവഴ് സലിൽ 
നി�് ഉളവാ�� െ�ഡി�് �ക, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�. കാർഡ് 
ഉടമ െഫ�വരി 22-േനാ അതി� �േ�ാ മിനിമം �ടി�ിക �കേയാ അതിലധികേമാ 
അട�ിെ��ിൽ, താമസി�� േപയ് െമന് റ് ചാർജായി 950 �പ ഈടാ�ം. (10,000 
�പയിൽ ��തൽ �തൽ 25,000 �പ വെര 950 �പ). 

H. ഓവർ ലിമി�് ഫീ�കൾ
 ഒ� േസവനസ��താ �ചനയായി, ഇേ�ണൽ േപാളിസി, ഇടപാ�മായി ബ�െ�� 

േയാഗ�ത, ഉപേഭാ� െ�ാൈഫൽ, ഉപേഭാ� സ�തം എ�ിവ�് വിേധയമായി, 
ഓവർലിമി�് ഇടപാ�കൾ�്  എസ്ബിഐ കാർഡ് അംഗീകാരം നൽകിേയ�ാം. 
�ടി�ിക�� �ക െ�ഡി�് പരിധി കവി��െവ�ിൽ, െ�ഡി�് പരിധി കവി�� 
ആദ� ഇടപാട് �ക�െട 2.5% അെ��ിൽ 600 �പ, ഇവയിൽ ഏതാേണാ ഉയർ�ത്, 
അത് ഈടാ��താണ്. എസ്ബിഐ കാർഡ് �മ�� ഏെത�ി�ം ഫീ�കേളാ 
നിര�കേളാ പലിശേയാ കാരണം െ�ഡി�് പരിധി കവി�� സാഹചര��ി�ം ഈ 
ഫീസ് ബാധകമായിരി�ം. ഓേരാ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�ം ഒ� തവണ മാ�േമ 
ഓവർലിമി�് ഫീസ് ഈടാ�. സ��ം െ�ഡി�് കാർഡിൽ ഓവർലിമി�് സൗകര�ം 
ഏർെ���ാൻ  കാർഡ് ഉടമ നൽ�� സ�തം, അേത അ�ൗ�ിന് കീഴി�� 
കാർഡ് ഉടമ�െട ൈകവശ�� എ�ാ െ�ഡി�് കാർ�കളി�ം �സ് �ത സൗകര�ം 
സ�യേമവ  ഏർെ���ം.

I. േപയ് െമ�് നിരസന ഫീ�കൾ
 ഒ� േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസിെ� കാര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് േപയ് െമ�് 

�ക�െട 2% േപയ് െമ�് നിരസന ഫീസായി ഈടാ�ം, എ�ാൽ മിനിമം ചാർജ് 500 
�പയാണ് 

J. മ�് ചാർ�കൾ:
• കാർഡ് മാ�ി വാ�ൽ ഫീസ്: 100/- �പ - 250/- �പ (Aurum കാർഡിന് 1,500/- �പ) 
• െച�് േപയ് െമ�്  ഫീസ്: 100 �പ 
• വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ്: 3.5% (എലീ�്¬ & ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ 

കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് മാ�ം) 
 വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഇ��ൻ �പയിേല�് മാ��തി� ഉപേയാഗി�� വിനിമയ 

നിര�് തീ�മാനി��ത് വിസ/മാ�ർകാർഡാണ്, സാഹചര�മ�സരി�്, എസ്ബിഐ 
കാർ�മായി ഇടപാട് തീർ�ാ�ിയ തീയതിയിൽ-അത് ഇടപാട് നട�ിയ അേത തീയതി 
ആയിരി�ണെമ�ി�- അവർ നിയ�ി�� വിനിമയ നിര�ിെന 
അടി�ാനമാ�ിയായിരി�ം ഇത്. വിസ/മാ�ർകാർഡ് പ�ി�, ഇ��ൻ �പയാ�ി 
മാ�ിയ �കയിൽ വിേദശ കറൻസി ഇടപാ� ഫീസ് ബാധകമാ�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, 
ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് വിേദശ കറൻസി ഇടപാട് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

• ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് കറൻസി പരിവർ�ന മാർ�്അപ് ഫീസ്: 3.50% (എലീ�്¬ & 
ഓറം ഒഴിെക�� എ�ാ കാർ�കൾ�ം), 1.99% (എലീ�്¬ & ഓറം കാർഡ് ഉടമകൾ�് 
മാ�ം) (1,000 �പയിൽ ��തേലാ അതിന് �ല�േമാ ആയ ഇടപാ�കൾ�് മാ�ം) 
അ�ാരാ� �ല�് ഇ��ൻ കറൻസിയിൽ നട�ിയ, അെ��ിൽ ഇ��യിൽ 
�ിതിെച�� എ�ാൽ വിേദശ�് രജി�ർ െച� വ�ാപാരികളിൽ നട�ിയ എ�ാ 
ഇടപാ�ക�ം. 2022 �ൈല 01 �തൽ, ഇടപാട് റീഫ�കൾ�് ൈഡനാമിക് & �ാ�ിക് 
കറൻസി കൺേവർഷൻ മാർ�്അ�് ഫീസ് ബാധകമായിരി�ി�.

•  റിവാർഡ് റിഡംപ്ഷൻ ഫീസ് 99 �പ (സ�ാന�ൾ, േ��്െമന് റ് െ�ഡി�്, നിർ�ി� 
വൗ��കൾ എ�ിവയിൽ മാ�ം)

• എ�ാ വാടക േപയ്െമന് റ് ഇടപാ�ക�െട�ം േ�ാസ�ിംഗ് ഫീസ് : 199 �പ

K.  ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ:
 ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ ഓഫർ ഉപേഭാ�ാവിെന മ�് ബാ�് െ�ഡി�് കാർ�ക�െട 

�ടി�ിക എസ്ബിഐ െ�ഡി�് കാർഡിേല�് �ാൻസ്ഫർ െച�ാ�ം ഒ�മിേ�ാ 
ഇഎംഐകളാേയാ തിരി�ട�ാ�ം അ�വദി��

2. *പരിധികൾ
 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ആ�രിക െ�ഡി�് മാനദ�ം 

അടി�ാനമാ�ിയാണ്  കാർഡ് ഉടമക�െട െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം 
നി�യി�ി��ത്  (ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം �ാഥമിക അ�ൗ�് ഉടമക�െട 
അേത പരിധി ആയിരി�ം). കാർഡ് െഡലിവറി സമയ�് ഈ പരിധികൾ കാർഡ് 
ഉടമെയ അറിയി��താണ്. െ�ഡി�് പരിധി�ം ക�ാഷ് പരിധി�ം ഓേരാ േ��് െമ�ി�ം 
കാർഡ് ഉടമെയ അറിയി�ം. സ് േ��് െമ�് �റെ��വി�ി� സമയ�് ലഭ�മായ െ�ഡി�് 
പരിധി (അതായത് ഉപേയാഗി�ാൻ ലഭ�മായ െ�ഡി�് പരിധി) േ��് െമ�ിെ� ഭാഗമായി 
നൽ��താണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 
ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച���ം ആ�രിക മാനദ��ൾ 
അടി�ാനമാ�ി കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�കേയാ �റ�കേയാ 
െച���മാണ്. െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ണെമ�് ആവശ��� െ�ഡി�് ഉടമകൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിേനാട് എ�തി ആവശ�െ��ക�ം വ�മാനം ��ാവി�� 
സാ��ിക േരഖകൾ നൽേക��മാണ്. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ തെ� 
�ർ�മായ വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�ം നൽകിയ �തിയ േരഖകൾ 
അടി�ാനമാ�ി�ം കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധി ഉയർ�ിേയ�ാം.

3. *ബി�ിം�ം േ��് െമ�ം
a) ഈ കാലയളവിൽ കാർഡ് സജീവമാെണ�ിൽ, അവസാന േ��് െമ�ി� േശഷം 

കാർഡ് ഉടമ�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച� േപയ് െമ�ക�ം കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച� ഇടപാ�ക�ം കാണി�� ഒ� �തിമാസ േ��്
 െമ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമ�് അയ�ം. 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ�കിൽ േരഖകളി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് 
കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഇടപാ�ക�െട ഒ� േ��് െമ�് അയ�കേയാ �ൻ��ി 
നി�യി� തീയതിയിൽ േരഖയി�� ഇെമയിൽ ഐഡിയിേല�് ഇെമയിൽ വഴി സ് േ��്
 െമ�് അയ�കേയാ െച�ം.  

b) െ�ഡി�് കാർഡ് സ് കാർഡ് ഉടമ�് ഒ� റിേവാൾവിംഗ് െ�ഡി�് സൗകര�ം നൽ��. 
സ് േ��് െമ�ിൽ �ി� െച� അടയ് േ�� മിനിമം �ക മാ�ം അട�ാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
തിരെ���ാം. േ��് െമ�ിൽ തെ� �ി� െച�ി�� അടയ് േ�� തീയതി�കം 
ഇ�രം േപയ് െമ�് നടേ���മാണ്. ബാലൻ�ടി�ിക �ടർ�� 

 േ��്െമന് �കളിേല�് �േ�ാ� െകാ�േപാകാ��താണ്. െമാ�ം അടയ് േ�� 
�കേയാ അടയ് േ�� മിനിമം �ക�്  �കളി�� �ക�െട എ� ഭാഗേമാ അട�ാൻ 
കാർഡ് ഉടമ�് തിരെ���ാ���മാണ്. കാർഡ് ഉടമ�െട െ�ഡി�് പരിധിയിൽ 
കവി� �ടി�ികേയാെടാ�ം, ��െ� േ��് െമ�കളിൽ അട�ാ� മിനിമം �ക 
കാർഡ് ഉടമ�െട നിലവിെല അടയ് േ�� മിനിമം �കയിേല�് േചർ�ം.

 െമാ�ം അടയ് േ�� �ക�െട 5 ശതമാനേമാ 200 �പേയാ ആയിരി�ം (ഏതാേണാ 
വ�ത്) അടയ് േ�� മിനിമം �ക, �ടാെത ബാധകമായ നി�തിക�ം ഇഎംഐ�ം 
(ഇഎംഐ ഉ� ഉൽ����െട കാര��ിൽ മാ�ം). ക�ാഷ് പരിധിേയാ െ�ഡി�് 
പരിധിേയാ അധികമായാൽ ഓവർ ലിമി�് (ഒവിഎൽ) �ക എംഎഡി (അടയ് േ�� 
മിനിമം �ക) യിൽ ഉൾെ����താണ്. പഴയ േ��് െമ�കളിെല ഏെത�ി�ം 
അട�ാ� മിനിമം �ക ഉെ��ിൽ അ�ം അടയ് േ�� മിനിമം �കയിൽ 
ഉൾെ����താണ്. 

c) കാർഡ് �ടി�ികയിേല�് നട�ിയ േപയ് െമ�കൾ ലഭി�തായി �ടർ�� േ��്
 െമ�കളിൽ കാണി��താണ്. ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് സംബ�ിേ�ാ 
നി�തിക�മായി ബ�െ��� മേ�െത�ി�ം കാര�ം സംബ�ിേ�ാ ഉ� എ� 
തർ��ം േ��് െമ�് �റെ��വി�� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ൾ�കം െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇഷ� െച�വെര അറിയി�ിരിേ��താണ്

d) കാർഡ് ഉടമ�െട കാർഡ് �ടി�ിക�് ലഭി�� േപയ് െമന് �കൾ വകയി���ത്, 
�ടി�ിക�� മിനിമം �ക {െമാ�ം GST + EMI �ക + 100% ഫീസ്/ചാർ�കൾ + 5% 
ഫിനാൻസ് ചാർജ് (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ), റീെ�യിൽ െചലവിട�ക�ം ക�ാഷ് 

അഡ�ാൻ�ം (എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ) + ഓവർലിമി�് �ക (ഉെ��ിൽ)} പലിശ 
ചാർ�കൾ, ബാലൻസ് �ാൻസ്ഫർ �ടി�ിക, പർേ�സ് �ടി�ിക, ക�ാഷ് അഡ�ാൻസ് 
എ� �മ�ിലാണ്. 

 ആവശ�മായ ജിഎസ്ടി കം�യിൻ�കൾ എ��ാൻ െ�ഡി�് ഇഷ� െച�വെര 
�ാ�മാ��തിന് �ത��ം കാേലാചിത�മായ വിവര�ൾ നൽകാൻ കാർഡ് ഉടമ�് 
ഉ�രവാദി���്, ഇത് െ�ഡി�് കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ നിർമി� സൈ�ക�െട 
ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് എ��ാൻ കാർഡ് ഉടമെയ �ാ�മാ�ം. കാർഡ് ഉടമ 
നൽ�� െത�ായ വിവരം �ലം അെ��ിൽ കാർഡ് ഉടമ�െട ഭാഗ� നി�� 
ഏെത�ി�ം ���ികേളാ വീ�കേളാ �ലം കാർഡ് ഉടമ�് ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് 
ന�മാ�കേയാ അെ��ിൽ ഇൻ��് നി�തി െ�ഡി�് ലഭി��തിന് കാലതാമസം 
വരികേയാ െച�ാൽ കാർഡ് ഇഷ� െച�വർ ഉ�രവാദിയായിരി�ി�.

e) താെഴ െകാ�� ഏത് രീതിയി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ിേല�� േപയ് െമ�കൾ 
ആകാ��താണ്:

 www.sbicard.com േല�് േലാഗിൻ െച�ക�ം െന�് ബാ�ിങ് അെ��ിൽ നി��െട 
എസ്ബിഐ എടിഎം കം െഡബി�് കാർഡ് �േഖന േപയ്െമ�് നട�ാൻ േപയ് െന�് 
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി��തി�െട.

 േ��് െമ�ിെ� പിറകിൽ നൽകിയിരി�� തപാൽ വിലാസ�ിേല�് െചേ�ാ 
�ാഫ്േ�ാ അയ��ത് വഴി.  

 നി��െട നഗര�ി��േതാ േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട ഏെത�ി�ം നി�� 
�ാ�ി��േതാ ആയ എസ്ബിഐ കാർഡ് േ�ാ�് േബാക് സിൽ െചേ�ാ �ാഫ്േ�ാ 
ഇ��ത് വഴി.

 െച�്/�ാഫ്�് "എസ്ബിഐ കാർഡ്  ന�ർ xxxxxxxxxxxxxxxx" േല�് 
അട�ാനാ��തായിരി�ണം.

 എൻഎസിഎ�് (NACH): ചില തിരെ��� നഗര�ളിൽ നാഷണൽ ഓേ�ാമാ�ഡ് 
�ിയറിംഗ് ഹൗസ് (എൻഎസിഎ�്) വഴി േപയ് െമ�കൾ നട�ാ��താണ്.

f) ബിൽ �ടി�ിക�െട േപയ്െമ�കൾ നട��തിന് വിവിധ രീതികൾ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  വാ�ാനം െച��. അവ �തിമാസ േ��് െമ�ിെ� പിൻഭാഗ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  െവബ് ൈസ�ി�ം വിവരി�ി��്.

 കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് ൈക��� ഏത് �ൻ�ർ �ക�ം ഭാവിയിെല 
െചലവഴി��കളിേല�� �ൻ�ർ �കയായി കണ�ാ��താണ്. അത് ഏെത�ി�ം 
ചാർ�കൾ/ഫീ�കൾ�ായി വകയി���ത�.

g) ബി�ിംഗ് തർ��ൾ: ഇടപാ� തീയതി�െട 25 ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമ 
െപാ��േ��കൾ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി�ക�ം അത് ശരിയാണ് 

j)  ഫീ�ക�ം ചാർ�ക�ം റിേവഴ് സ് െച��ത് ഉൾെ�െട��, SBI കാർഡ് ആരംഭി�� 
റിേവഴ് സ�കൾ, അടയ് േ�� േപയ് െമന് റിൽ വകയി��ി�, അത് ഇേ�ാഴെ� 
ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളി�� െ�ഡി�ായി പരിഗണി�ം.

 �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� തീയതികള�ില്  �ാബല��ിലായ റീഫ�് 
െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് ഉളവാ�� ഏെതാ� 
െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് നടേ�� തീയതി�് 
��് െ�ഡി�് െച�കയാെണ�ിൽ, ആ �ക േപയ് െമന് റായി പരിഗണി�ം.

 നിലവിെല ബി�ിംഗ് ൈസ�ി�മായി ബ�െ�� ഇടപാ�ക�െട �ാബല��ി�� 
തീയതിയി�� റീഫ�് െച�/പരാജയെ��/റിേവഴ്സ് െച� ഇടപാ�കളിൽ നി�് 
ഉളവാ�� ഏെതാ� െ�ഡി�് �ക�ം, �ൻ ബി�ിംഗ് ൈസ�ിളിന് െറ േപയ് െമന് റ് 
നടേ�� തീയതി�് ��ാണ് െ�ഡി�് െചയ് തെത�ിൽ േപാ�ം ആ �ക േപയ് െമന്
 റായി പരിഗണി�ി�.

k) എസ്എംഎ & എൻപിഎ
•  �േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ'): 
 െറ�േല�റി ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിെ� ഭാഗമായി, ഒ� ഉപ-അസ�് വിഭാഗം 

��ി�് അ�ൗ�ിെല �ാരംഭ സ�ർ�ം തിരി�റിേയ� ആവശ�ം എസ്ബിഐ 
കാർഡിന് ഉ�്, താെഴ�� പ�ികയിൽ നൽകിയിരി��ത് �കാരം ��് 
ഉപവിഭാഗ�ൾെ�ാ�ം '�േത�ക പരാമർശ അ�ൗ�കൾ ('എസ്എംഎ') ആണ് ഈ 
ഉപ-അസ�് വിഭാഗം. െ�ഡി�് കാർ�കൾ "റിേവാൾവിംഗ് സൗകര��ൾ ഒഴിെക�� 
വായ്പകൾ" ആയി കണ�ാ��.

   

െഡബി�് െച� പണം നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ SBI കാർഡ് തിരി�് 
നൽ��ിെ��ിൽ ബാധകമായ േക�കളിൽ, പരാജയെ�� ഇടപാ�കൾ സംബ�ി�് 
കാർഡ് െന�് വർ�കളിൽ നി�് ലഭി�� അ�രം �ിരീകരണ�ിന്
 െറ/വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ, േമൽ�റ� സർ�ലറിെല വ�വ�കൾ 
�കാരം ഉപേഭാ�ാവിന് ന�പരിഹാരം നൽ��തായിരി�ം.

4. *  തിരി�ടവിൽ വ��� വീ�
 തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയാൽ, കാർഡ് അ�ൗ�ിെല ഏ� �ടി�ിക�ം 

തീർ�ാ��തിന് േവ�ി തപാൽ, ഫാക് സ്, െടലേഫാൺ, ഇെമയിൽ, എസ്എംഎസ്, 
�ടാെത/അെ��ിൽ ഓർ�െ���ാ�ം �ടർനടപടികെള��ാ�ം �ടി�ിക 
പിരിെ���ാ�ം ��ാം ക�ിെയ നിേയാഗി�ക എ�ീ മാർ��ളി�െട കാർഡ് 
ഉടമ�് കാലാകാല�ളിൽ �ടി�ിക അട�വാൻ ഓർ�െ����കൾ 
അയ��താണ്. അ�െന നിേയാഗി�െ��� ഏെതാ� ��ാം ക�ി�ം കടംപിരിവ് 
സംബ�ി� എ�ാ െപ�മാ�����ം �ർ�മായി പാലി�ിരിേ��താണ്.

 ആർബിഐ യിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് രജിസ് േ�ഷൻ കര�മാ�ിയി���ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ഒ� അംഗമായിരി�ക�ം െച�� ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് ഒ� െ�ഡി�് കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� വീ� �ാ�സ് 
റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��്, കാർഡ് ഉടമ�് ഞ�ൾ േനാ�ീസ് നൽ��താണ്. ഒ� 
കാർഡ് ഉടമ തിരി�ടവിൽ വീ� വ��ിയതായി റിേ�ാർ�് െച�െ��തിന് േശഷം തെ� 
�ടി�ികകൾ തീർ�കയാെണ�ിൽ, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ െ�ഡി�് 
ഇൻഫർേമഷൻ ക�നിയിൽ നി�ം �ടി�ിക�ാരൻ �ാ�സ് പിൻവലി��താണ് 
എ� കാര��ം ��ി�ക. ഇ�രം മാ��ൾ ഉപേഭാ�ാവിെ� െ�ഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ 
�തിഫലി�ാൻ 45-60 ദിവസ�ൾ എ�േ��ം.

 െ�ഡി�് കാർഡ് സൗകര��െള നിയ�ി�� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം 
സ�ിെമ�റി/ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഉടമകൾ�ം ബാധകമായിരി�ം. 

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, കാർഡ് ഉടമ�െട ഡാ� ഓേരാ മാസ�ം നിർ�ി� 
േഫാർമാ�ിൽ ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് സമർ�ി��. സമർ�ി�� 
ഡാ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി 30 ദിവസ�ി��ിൽ അവ�െട 
െസർവറിേല�് അപ് േലാഡ്  െച��താണ്.

 കാർഡ് അ�ൗ�ിെ� െമാ�ം �ടി�ിക, �ാബല��ി���ം എ�ാൽ കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ ഇനി�ം ചാർജ് െച�ാ��മായ ചാർ�കൾ ഉൾെ�െട, �ാഥമിക 
കാർഡ് ഉടമ പാ�രാ�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�ാൽ െപെ��് അടയ്
 േ��താ���ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് �ർ�മായി അടയ് േ���മാണ്, 
അേതാെടാ�ം കാർഡ് അ�ൗ�് ഉടൻതെ� റ�ാ�െ����മാണ്. �ാഥമിക കാർഡ് 

ഉടമ�െട സ��ിൽ നി�ായിരി�ം കാർഡ് അ�ൗ�ി�� �ടി�ിക തീർ�വാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െറ എ�ാ െചല�കൾ�ം, ലീഗൽ ഫീ�ം ഈ �ടി�ിക 
തിരി�പിടി�വാൻ വ� െചല�ക�ം അട�ം, ഉപേയാഗിേ��ത്. �ടി�ിക അടവ് 
തീർ�ാകാ�ിടേ�ാളം, എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് നിലവി�� നിര�് െവ�് 
ധനകാര� ചാർജ് ഈടാ��ത് �ടരാൻ അവകാശ��ായിരി�ം.

5. കാർഡ് ഉടമ�ത അവസാനി�ി��ം റ�ാ��ം
a) എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് എ�തി അറിയി�ിേ�ാ, എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് 

ൈലനിൽ വിളിേ�ാ, ഒ�ം കാർഡ്(കൾ) േകാേണാ�േകാൺ �റി�് കാർഡ് ഉടമ�് ഏ� 
സമയ�ം കരാർ അവസാനി�ി�ാ��താണ്. ആഡ് ഓൺ കാർ�കൾ ഉൾെ�െട 
എ�ാ കാർ�ക�ം എ�� അേപ� െകാ��് അവസാനി�ി�ാ��താണ്. 
സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ ഒ� കാർഡ് ഉടമ�് െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ് ഉെ��ിൽ, അ�രം െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �ക�െട �ല� �ല�ം 
സ�യേമവ േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, �ടാെത മെ��ാ 
�ടി�ികകൾ�െമാ�ം കാർഡ് ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്. കാർഡ് 
അ�ൗ�ിേല�� എ�ാ �ടി�ിക�ം അട�കഴി�ാൽ അവസാനി�ി�ൽ 
�ാബല��ിൽ വ�ം. വാർഷിക, േച��തി��, ���ൽ ഫീ�കൾ 
ആ�പാതികാടി�ാന�ിൽ തിരി�് നൽ��ത�.

 ഉദാഹരണം - സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാ�� െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് 
ബാലൻസ്: -1000

 സ�േമധയാ േ�ാസ് െച�േ�ാൾ, -1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് റ് ബാലൻസ് 
സ�യേമവ 250 �പ�െട േ��്െമന് റ് െഡബി�ിേല�് പരിവർ�നം െച�ം, അതായത് 
1000 െനഗ�ീവ് റിവാർഡ് േപായിന് �കൾ   X ഓേരാ റിവാർഡ് േപായിന് റി�ം 0.25 �പ 
(ഈ പരിവർ�ന �ല�ം വ�ത�� കാർഡ് വാരിയന് �കൾ�് വ�ത�ാസെ�ടാം). ഈ �ക 
കാർ ഡ് ഉടമാ  അ�ൗ�ിൽ നി�് ഈടാ�ം, �ടാെത മെ��ാ �ടി�ികകൾ �െമാ�ം 
കാർ ഡ്  ഉടമ ഇ�ം അടയ് േ����്.

 കാർഡ് ഉടമ�് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�ാൻ ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ ഐഡിയിൽ 
എ�താ��താണ് - closurerequest@sbicard.com

b)   ബിസിനസ് അെ��ിൽ �ര�ാ കാരണ�ൾ �ടാെത/അെ��ിൽ നിയമനിർവഹണ 
ഏജൻസി �ടാെത/അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം സർ�ാർ അേതാറി�ി�െട അഭ�ർ�ന 
�കാരം �ടാെത/അെ��ിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ി�ം അതിെ� 
ഉപേഭാ�ാവി�ം ബാധകമാ�� നിയമ�ൾ�ം ച��ൾ�ം കീഴിൽ 
അനിവാര�മാെണ�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ ന�ായമാ�ം വിശ�സി��െവ�ിൽ 
കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�ിെ� ഉപേയാഗം ഏ� സമയ�ം �ൻ��ി അറിയി�ാെത 

തെ� എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ നിയ�ി�കേയാ അവസാനി�ി�കേയാ 
താൽ�ാലികമായി നിർ�കേയാ െച�ാം.

 കാർഡ് ഉടമ അടയ് േ�� േപയ് െമ�ിൽ വീ� വ��കേയാ നീ�ിയ െ�ഡി�് പരിധി 
കവി�കേയാ െച�ാൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് െ�ഡി�് കാർഡിെല സൗകര�ം 
താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ാനാ�ം. കരാർ അവസാനി�തി� േശഷേമാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗം താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ിരി�� സമയേ�ാ കാർഡ് 
ഉപേയാഗി��ത്.  

c) ഇ�രം ഒ� സാഹചര��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ (എെത�ി�ം തിരി�ട� വീ�േ�ാ നിയമം 
അ�ശാസി�� േനാ�ീസിേനാ വിേധയമായി) ഉടൻ തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അ�ൗ�ിെല െമാ�ം �ടി�ിക ബാലൻസ് അടയ്
 േ����്. എ�ാ ഇടപാ�ക�ം ഇ�വെര അ�ൗ�ിൽ ചാർ� െച�ാ� �കക�ം 
ഉൾെ�െട ഈ കരാറിന് കീഴിൽ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അടയ് േ�� എ�ാ 
�കക�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഇ�ര�ിൽ അടയ് േ�� എ�ാ �കക�ം കാർഡ് ഉടമ 
അട��� വെര കാർഡ് ഉടമാ അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�തായി പരിഗണി�ി�.

d) െ�ഡി�് കാർഡ് ഒ� വർഷ�ിേലെറയായി ഉപേയാഗി�ി�ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമെയ 
അറിയി� േശഷം കാർഡ് േ�ാസ് െച��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 30 
ദിവസ�ി��ിൽ കാർഡ് ഉടമയിൽ നി�് മ�പടി ലഭി��ിെ��ിൽ, കാർഡ് ഉടമ 
എ�ാ �ടി�ികക�ം അട�േ�ാൾ കാർഡ് അ�ൗ�് േ�ാസ് െച��തായിരി�ം.

6.  കാർഡ് ന�ം/േമാഷണം/��പേയാഗം
a) �ാഥമിക െ�ഡി�് കാർേഡാ ഏെത�ി�ം അധിക െ�ഡി�് കാർേഡാ എവിെട 

െവെ��് അറിയാെത വരികേയാ, ന�െ��കേയാ, േമാ�ി�െ��കേയാ 
വി�തമാ�െ��കേയാ യഥാസമയം ലഭി�ാതിരി�കേയാ കാർഡ് ഉടമ�െട 
അ�മതിയി�ാെത െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��െവ�് സംശയി�കേയാ 
െച�ാൽ കാർഡ് ഉടമ എസ്ബിഐ കാർഡ്  െഹൽപ് ൈലനിൽ എ��ം േവഗം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന ബ�െ�ടണം. ഒ� കാർഡ് ന�െ��തായി റിേ�ാർ�് 
െച� േശഷം കാർഡ് ഉടമ അത് കെ��ിയാൽ അത് ഒ� സാഹചര��ി�ം 
ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�. മാ�മ�, കാർഡ് ഉടമ ആ കാർഡ് േകാേണാട് േകാൺ 
പ�തിയായി �റി�ക�ം േവണം.  

· ഐവിആർ വഴിേയാ ഞ��െട െവബ് ൈസ�ായ www.sbicard.com �േഖനേയാ 
എസ്എംഎസ് േസവന�ി�െടേയാ കാർഡ് ഉടമ�് തൽ�ണം കാർഡ് േ�ാ�് 
െച�ാനാ�ം.

· നി��െട ന�െ��/േമാ�ി�െ�� കാർഡ് എസ്എംഎസ് വഴി േ�ാ�് െച�ാൻ 
നി��െട രജി�ർ െച� െമാൈബൽ ന�റിൽ നി�് 5676791 േല�് BLOCK XXXX 

എ�് എസ്എംഎസ് െച�ക. (XXXX = നി��െട കാർഡ് ന�റിെ� അവസാന 4 
അ��ൾ). നി�ൾ അഭ�ർ�ന നട�ി 5 മി��ി��ിൽ നി�ൾ�് ഒ� 
�ിരീകരണ എസ്എംഎസ് ലഭി��ിെ��ിൽ കാർഡ് േ�ാ�െച�െ��തായി 
പരിഗണി��ത്. നി��െട കാർഡ് െപെ��് േ�ാ� െച��തി�ം ��പേയാഗം 
ഒഴിവാ��തി�ം െഹൽപ് ൈലനിൽ വിളി�ക.

 നഷ് ടെ��ത്/േമാഷണം/അനധി�ത ഇടപാ�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ്
 �് ഈ സമർ�ിത െഹൽ�് ൈലൻ ന�റിൽ ബ�െ�ടാം -18605003000.

 നഷ് ടെ�� കാർഡ് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ കാർഡ് ഉടമയ് �് ഈ സമർ�ിത ഇെമയിൽ 
ഐഡിയിൽ എ�താ��താണ് – lostcard@sbicard.com

b) കാർഡ് ന�ം എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് റിേ�ാർ�് െച��തിന് ��് കാർഡ് 
അ�ൗ�ിൽ നട�ിയ ഏെത�ി�ം ഇടപാ�ക�െട കാര��ിൽ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് ബാധ�തേയാ ഉ�രവാദിത�േമാ ഉ�ായിരി��ത�, 
കാർഡ് ഉടമ ഇതിന് പരി�ർ�മാ�ം ബാധ��നായിരി�ം. കാർഡ് ന�േമാ 
േമാഷണേമാ എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെന അറിയി��േതാ� �െട കാർഡ് ഉടമ 
െ�ഡി�് കാർഡ്(കൾ) േമാ�ി�െ��ാൽ അത് േപാലീസിൽ റിേ�ാർ�് െച�ക�ം എഫ്
 ഐആർ സമർ�ി�ക�ം േവണം. കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ഒ� അധിക 
കാർഡ് ഉടമ�െട സ�തേ�ാെടേയാ ആെര�ി�ം കാർേഡാ പിേ�ാ കര�മാ�ി 
��പേയാഗം െച�ാൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. 

c) ഉപേഭാ� പരിര�- അനധി�ത ഇലേ�ാണിക് ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കളിൽ 
ഉപേഭാ�ാ��െട ബാധ�ത പരിമിതിെ���ൽ സംബ�ി� 2017 �ൈല 06-െല 
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��(ആർബിഐ) ഉ�രവ് �കാരം, അനധി�ത െ�ഡി�് 
കാർഡ് ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ�� ഉപേഭാ� പരിര� ഉറ�ാ��തിന് ഒ� നയം 
�പകൽപന െച�ി��്. "ഉപേഭാ� പരാതി പരിഹാര നയം" എ�തിന് കീഴിൽ 
എസ്ബിഐ കാർഡിെ� െവബ്ൈസ�ിൽ ഇത് അപ് േഡ�്  െച�ി��്. 
ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� സമീപന�ിെല �താര�ത, ന�ായ��ത എ�ീ തത��െള 
അടി�ാനമാ�ി��താണ് ഈ നയം

d) കാർഡ് ഉടമ വ�നാപരമായി �വർ�ി�ി�െ��ിൽ എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് 
ഉടമ ബാധ��നായിരി�ം. വിേവക�ർ�മായ �� നൽകാെതയാണ് കാർഡ് ഉടമ 
�വർ�ി��െത�ിൽ, സംഭവി� എ�ാ ന��ൾ�ം കാർഡ് ഉടമ�് 
ബാധ�ത��ാേയ�ം. എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ വ��മാ�ിയി�� �ര�ാ 
മാനദ��ൾ പി�ടരാൻ കാർഡ് ഉടമ പരാജയെ��ാൽ ഇത് ബാധകമാേയ�ാം. 

e) കാർഡ് ഉടമേയാേടാ ഏെത�ി�ം അധിക കാർഡ് ഉടമേയാേടാ അേന�ഷി�ാെത തെ� 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ, ഒ� കാർഡിെ�േയാ പി�ിെ�േയാ ന�ം, േമാഷണം, 

��പേയാഗം എ�ിവെയ �റി�് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ �സ�െമ�് ക��� 
ഏെതാ� വിവര�ം േപാലീസിേനാ മ�് �സ� അധികാരികൾേ�ാ നൽകിേയ�ാം.  

f) നി��െട െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിെല െമാൈബൽ ന�ർ ഉൾെ�െട�� 
ബ�െ�ടാ�� വിവര�ളിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ സി��ിെല നി��െട 
�തിയ�ം ����മായ ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ളിൽ �ചി�ി�ിരി�ണം. 
നി��െട െമാൈബൽ ന�ർ അട��� നിലവിെല ബ�െ�ടാ�� വിവര�ൾ 
ഞ��െട േരഖകളിൽ അപ് േഡ�് െച�ണെമ�് �പാർശ െച��.

g) ''എസ്ബിഐ കാർഡ്  ചില കാർ�കളിൽ േകാം�ിെമ�റി ന�െ��/േമാ�ി�െ�� 
കാർഡ് ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് 
ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�േഡാ അെ��ിൽ കാലാകാല�ളിൽ എസ്ബിഐ 
കാർഡ്  തീ�മാനി�� ഏെത�ി�ം ഇൻ�റൻസ് ക�നിേയാ ആകാം പറയെ�� 
ഇൻ�റൻസ് നൽ��ത്. ഇ�ാര��ി�� ഏത് െ�യിം തീർ�ാ�ലി�ം 
ഐസിഐസിഐ േലാംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ഉ�രവാദിയായിരി�ം, 
െ�യിം തീർ�ാ�ൽ കാരണമായി ഉയർ� ഒ� തർ��ി�ം എസ്ബിഐ കാർഡ്
 ഉ�രവാദിേയ ആയിരി�ി�. ഇൻ�റൻസ് നിബ�നക�ം വ�വ�ക�മായി 
ബ�െ�� ��തൽ വിവര�ൾ�് െവൽകം കി�ിെല േ�ാഷർ പരിേശാധി�ാേനാ 
www.sbicard.com റഫർ െച�ാേനാ നിർേദശി��.''

(h) ചില െ�ഡി�് കാർ�കളിൽ എസ്ബിഐ കാർഡ് േകാം�ിെമന് ററി എയർ ആ�ിഡന് റ് 
/ വ��ിഗത അപകട ഇൻ�റൻസ് പരിര� വാ�ാനം െച��. ��ത ഇൻ�റൻസ് 
ഒ� ��ാം ക�ി ഇൻ�റൻസ് ക�നിയാണ് നൽ��ത്. ഇ�മായി ബ�െ�� ഏത് 
െ�യിം െസ�ിൽെമന് റി��� ഉ�രവാദി���ം ��ത ക�ി�ാണ്. െ�യിം 
െസ�ിൽെമന് റ് �ലം ഉ�ാ�� ഒ� തർ��ൾ�ം എസ്ബിഐ കാർഡ് 
ഉ�രവാദിയായിരി�ി�. എസ്ബിഐ കാർഡിന്, ഇൻ�റൻസ് ഇഷ� െച�� 
ക�ിെയ �ൻ��ി അറിയി�് നൽകാെത മാ�ാ��താണ്.

 ഇേ�ാ�� ഇൻ�റൻസ് ക�നി: ഒറിെയൻ്റൽ ഇൻ�റൻസ് ക�നി ലിമി�ഡ്.
7. െവളിെ���ൽ
 ഇ��ൻ ധനകാര� വ�വ��െട �വർ�ന�മത�ം �ിരത�ം 

െമ�െ����തിനാ�� ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിെ��ം റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് 
ഇ���െട�ം (ആർബിഐ) ഒ� സംരംഭമാണ് െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി. 
ബാ�ക�ം ധനകാര� �ാപന��ം ത�ിൽ വിവര�ൾ ൈകമാ��തിന് 
ഫല�ദമായ ഒ� സംവിധാനം �ദാനം െച�ാ�ം അ�വഴി വിവിധ �ാപന�ളിൽ 
നി�് മിക� െ�ഡി�് വ�വ�കൾ േനടാൻ കാർഡ് ഉടമകെള �ാ�രാ�ാ��� 
റിസർവ് ബാ�ിെ� �മ��െട ഭാഗമായാണിത്.

 ഒ� െ�ഡി�് ഇൻഫർേമഷൻ ക�നി�് (ആർബിഐയിൽ നി�് സർ�ിഫിേ��് ഓഫ് 
രജിസ് േ�ഷൻ േനടിയി��ത്) കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��. 

 കാർഡ് ഉടമ�െട തിരി�ട� േരഖക�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ 45-60 ദിവസ�ൾ��ിൽ ഒ� െ�ഡി�് 
ഇൻേഫാർേമഷൻ ക�നി�് നൽ�ം.

 ഒ� തർ���ായാൽ കാർഡ് ഉടമെയ �ടി�ിക�ാരനായി റിേ�ാർ�് െച��തി� 
��് എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ റിേ�ാർ�ിംഗ് നടപടികളിൽ ഉചിതമായ േഭദഗതികൾ 
വ��ം. എ�ി��ാ�ം ഇ�രം െവളിെ���ൽ/വിവരം �സി�െ���ൽ 
ഇ�െന ഉയർ�വ� തർ��ൾ അേന�ഷി�ാ�ം തീർ�ാ�ാ�ം ലഭി�� 
സമയെ� ആ�യി�ിരി�െമ��ം ��ിേ��താണ്. 

 കാർഡ് അ�ൗ�ക�െട ശരിയായ �വർ�നം, �ിരീകരണം, മ� അഡ്മിനിസ്
 േ��ീവ് േസവന�ൾ എ�ിവ�ായി ധനകാര� �ാപനം, െതാഴി�ടമ, 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�മായി കരാറിേലർെ��ിരി�� ��ാം ക�ികൾ 
എ�ിവർ�് േപയ് െമ�ിെല വീ� ഉൾെ�െട�� കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിടാൻ 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിന് അധികാര�െ��ം കാർഡ് ഉടമ സ�തി��.

 എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� അെ��ിൽ അതിെ� ��് ക�നികൾ, സബ്
 സിഡിയറികൾ, അഫിലിേയ�കൾ �ടാെത/അെ��ിൽ അേസാസിേയ�കൾ 
എ�ിവ�െട വിവിധ ഉൽ����ം േസവന��ം വിപണനം െച��തി�ം വാ�ാനം 
െച��തി�മായി എസ്ബിഐസിപിഎസ്എ�ിെ� ഏെത�ി�ം േപര�്, സബ്
 സിഡിയറി, അഫിലിേയ�്  അെ��ിൽ അേസാസിേയ�് എ�ിവ�മാ�ം 
എസ്ബിഐസിപിഎസ്എൽ കാർഡ് ഉടമാ വിവര�ൾ പ�ിേ��ാം.

 എസ്ബിഐ കാർഡിെ� ഏ��ം �ധാനെ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം 
www.sbicard.com �ം ലഭ�മാണ്.

�ധാന െറ�േല�റി വിവര�ൾ  
- ഇ��യി�ം വിേദശ�ം ഉപേയാഗി��തിന് കാർഡ് സാ�വാണ്. എ�ി��ാ�ം, 

േന�ാളി�ം ��ാനി�ം വിേദശ കറൻസി ഇടപാ�കൾ നട��തിന് ഇത് 
സാ�ത��ത�.

- ഇ���് �റ�് ഇടപാട് നട��തി�� കാർഡിെ� ഉപേയാഗം ആർബിഐ�െട 
എക് സ് േച�് കൺേ�ാൾ െറ�േലഷൻ�ം േഫാറിൻ എക് സ് േച�് മാേനജ് െമ�് 
ആ�്, 1999-ഉം ഉൾെ�െട�� ബാധകമായ നിയമ�ൾ �്അ��തമായിരി�ണം. 
ഇ�ർെന�്േ�ഡിംഗ് േപാർ��കളി�െട�� വിേദശനാണ� വ�ാപാരം അ�വദനീയമ�.  
എെ��ി�ം ലംഘന�ൾ ഉ�ാ�കേയാ ഇവ പാലി��തിൽ പരാജയെ��കേയാ 

െച�ാൽ, ശി�ാനടപടികൾ�് നി�ൾ വിേധയരാകാം. നി��െട വിേദശ വിനിമയ 
അർഹതെയ സംബ�ി�് നി��െട അംഗീ�ത ഡീല�മായി (എഡി) ബ�െ��ക.

- െ�ഡി�് കാർഡ് അ�ൗ�ിൽ നി�ൾ�് എെ��ി�ം െ�ഡി�് ബാലൻസ് 
ഉെ��ിൽ, ഈ െ�ഡി�് ബാലൻസ് നി�ൾ�് തിരി� തരാൻ എസ്ബിഐ കാർഡിന്
  അവകാശ��്.

- വിേദശ �ാപന�ളിൽ നിേ�പം നട�കേയാ വിേദശ �ാപന�ൾ 
�ാപി�കേയാ േപാ�� �ലധന അ�ൗ�് ഇടപാ�കൾ�ായി പണമട�ാൻ/േപയ്
 െമ�കൾ നട�ാൻ ദയവായി െ�ഡി�് കാർ�കൾ ഉപേയാഗി��ത്. കാരണം, 
റിസർവ് ബാ�ിെ� മാ�ർ നിർേദശം - വിേദശെ� സം�� 
സംരംഭ�ിെല/�ർ�മാ�ം ഉടമ�തയി�� സബ് സിഡിയറിെല താമസ�ാ�െട 
േനരി�� നിേ�പം എ�തി� കീഴിൽ ഇ�രം ധനനിേ�പ മാർഗം അ�വദനീയമ�.

- ആർബിഐ മാ�ർ സർ�ലർ-താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� 
പലവക പണമട��കൾ സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ അ�സരി�്, േലാ�റി 
ടി��കൾ, ബഹിഷ് �ത/നിേരാധിത മാസികകൾ, �ട�ിയ നിേരാധിത ഇന�ൾ 
വാ��തി�ം �താ��ളിൽ പെ���ൽ, േകാൾ-ബാ�് േസവന�ൾ�് 
പണമട�ൽ േപാെല��വ�ം െ�ഡി�് കാർഡ് ഉപേയാഗി��ത് 
നിേരാധി�ിരി��. കാരണം അ�രം ഇന�ൾ�ായി/�വർ�ന�ൾ�ായി 
വിേദശനാണ�ം പിൻവലി��ത് അ�വദനീയമ�. ��തൽ വിവര�ൾ�ായി 
താമസ�ാർ�� ഇ��ാ െഫസിലി�ികളിൽ നി�� പലവക പണമട��കൾ 
സംബ�ി� മാ�ർ സർ�ലർ പരിേശാധി�ക.


