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eസ് ബി ഐ കാര്ഡിെn ഏററ്വും ര്പധാനെp  നിബnനകളും വയ്വsകളും 

1. ഫീസും ചാര്ജുകളും 

A.  ഫീസും ര്പേവശന ഫീസ്, വാര്ഷിക ഫീസ്, പുതുkല്ഫീസ് 

eസ് ബി ഐ ര്കഡിററ്് കാര്ഡിന് (eസ് ബി ഐ കാര്ഡ്) ര്പേവശന ഫീസ്, വാര്ഷിക ഫീസ്, 
പുതുkല് ഫീസ് enിവ ബാധകമാണ്. ഈഫീസ് ഓേരാ കാര്ഡ് uടമkും ഓേരാ 
ഓഫറിലും വയ്തയ്സ്തമാകാം. ikാരയ്ം െര്കഡിററ്് കാര്ഡിന് aേപkിkുn 
േവളയില്കാര്ഡ് uടമെയ aറിയിkും. ബാധകമായ ര്പേവശന, വാര്ഷിക ഫീസ് കാര്ഡ് 
uടമയുെട ak◌ൗണ്ടില് േനരി ് ചാര്ജ് െചyുകയും aത് ചാര്ജ് െചയ്ത മാസtിെല 
കാര്ഡ് സ്േററ്ററ്്െമന്റില് കാണിkുകയും െചyും. ൈര്പമറി കാര്ഡ് uടമ eടുkുn 
aഡീഷനല് കാര്ഡുകള്k് ര്പേതയ്ക ഫീസ് uണ്ടായിരിkുnതാണ്. 

B. കാഷ് aഡ ാന്സ് ഫീസ് 

കാര്ഡ് uടമk് aടിയnരഘ tില് inയ്യിലുll eടി emുകള്/ കാഷ്േപായന്റുകള് 
enിവിട ളില് നിnും aെലല് ില് വിേദശെt eടിemുകളില് നിnും കാര്ഡ് 
uപേയാഗിc് പണം ലഭിkും. ആവിധം ലഭയ്മാകുn പണtിന് oരു ര്ടാന്സാkന് ഫീ 
ചുമtുnതും, aത് aടുt സ്േററ്ററ്്െമnില് ബില് െചyുnതുമാണ്. inയ്യിലുll 
eസ്ബിഐ eടിemുകള്/ കാഷ്േപായnുകള് enിവിട ളില് നിnും പണം 
eടുkുേmാള് 2.5% aഥവാ 300 രൂപ enിവയില് ഏതാേണാ aധികം ആ തുകയും 
inയ്യിെല മററ്് eടിemുകളില്നിnാെണ ില് 300 രൂപ aെലല് ില് 2.5% enിവയില് 
ഏതാേണാ aധികം ആ തുകയും വിേദശ eടിemുകളില്നിnാെണ ില് 3% aെലല് ില് 300 
രൂപ enിവയില് ഏതാേണാ aധികം ആ തുകയും ര്ടാന്സാkന് ഫീ ഈടാkും. SBI Cards & 
Payment Services Private Limited (SBICPSL) െn വിേവചനാധികാരtിന് വിേധയമായി 
ര്ടാന്സാkന് ഫീയില്മാററ്ം വരുtാവുnതാണ്. eലല്ാ കാഷ് aഡ ാന്സിനും പണം 
പിന്വലിc തീയതി മുതല് aത് തിരിcടkുn തീയതി വെര സര്വീസ് ചാര്ജും 
ചുമtുnതാണ്. നിലവില്സര്വീസ് ചാ  ര്ജ് ര്പതിമാസം 3.35% (ര്പതിവര്ഷം 40.2%) ആണ്.  
(SBICPSL) െn വിേവചനാധികാരtിന് വിേധയമായി ഈ ചാര്ജില് മാററ്ം 
വരുtാവുnതാണ്. 

C. o ടി സി ഫീസ് 

കാര്ഡുടമk് െതരെ ടുt eസ് ബി ഐ ബാ ് ശാഖകളിലും eസ് ബി ഐ 
aേസാസിേയററ്്സ് ബാ ് ശാഖകളിലും േനരി ു െചn് oരു േപ-iന്sിpില് േപരും 
ak◌ൗണ്ട് നmറും eഴുതി eസ് ബി ഐ കാര്ഡില് aടേkണ്ടതായ തുകേയാെടാpം 
aേത ശാഖയിെല ക◌ൗണ്ടറില് aടkാവുnതാണ്. ബില്തുക aടcാല്തവണ തുക 
ൈകപററ്ിയതിനുll രസീത് നല്കുnതാണ്. ഈ േസവനം ലഭയ്മാkുnതിന് 100 രൂപ + 
ബാധകമായ eലല്ാ നികുതികളും ചുമtുnതാണ്.  

 

D. ചാര്ജുകള് 
 

i. കാലാകാല ളില്ബാധകമായതും SBICPSL കാര്ഡുടമകള്k് നല്കുn നി ിത 
േസവനtിന്  aെലല് ില്കാര്ഡ് ak◌ൗണ്ടുമായി ബnെp ് കാര്ഡുടമk് സംഭവിc ചില 
വീഴ്ചകള്k്  കാര്ഡുടമ നല്േകണ്ടതുമായ തുകയാണ് ചാര്ജ്, ഫീസ് enിവ.  

ii.കാര്ഡുടമകെള  aറിയിcു െകാണ്ട്  കാലാകാല ളില് uചിതെമnു േതാnുn 
വിധtില്ചാര്ജുകളിേലാ ഫീസിേലാ മാററ്ം വരുtുnതിേനാ eെn ിലും പുതിയ 
ചാര്ജുകേളാ ഫീേസാ ഏെര്pടുtുnതിേനാ SBICPSL ന് aധികാരമുണ്ടായിരിkുnതാണ്.  

E. പലിശയിലല്ാt േര്ഗസ് പീരീഡ് 

പലിശയിലല്ാt േര്ഗസ് പീരീഡ് വയ്ാപാരികള് സമര്pിkുn െkയിമുകള്k് വിേധയമായി  
20 മുതല് 50 ദിവസം വെരയായിരിkും. enാല്കാര്ഡുടമ മുന്മാസെt ബാkി തുക 
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മുഴുവനായി aടcു തീര്kാതിരിkുകേയാ aെലല് ില് e ടി eം/കാഷ് േപായn് വഴി 
പണം eടുkുകേയാ െചയ്തി ുണ്െട ില് iത് ബാധകമാകുകയിലല്. 

F. ൈഫനാന്സ് ചാര്ജുകള് (സര്വീസ് ചാര്ജുകള്) 

കാര്ഡുടമ തെn ak◌ൗണ്ടിെല ബാkി തുക പൂര്ണമായി aടയ് kാതിരിkുകയാെണ ില് 
ആ തുകയ് kും കാര്ഡുടമ eടുkുn eലല്ാ കാഷ് aഡ ാന്സുകള്kും aടkം eലല്ാ 
ര്ടാന്സാkനും aവ തിരിcടയ് kുnതുവെര ര്ടാന്സാkന് തീയതി മുതല്ര്പതിമാസ ശതമാന 
നിരkില്ൈഫനാന്സ് ചാര്ജുകള്നല്േകണ്ടതാണ്. കാര്ഡ് പലിശനിരk് 
മാറിെkാണ്ടിരിkും. കാഡുടമയുെട uപേയാഗവും പണമടയ് kല്തീയതിയും aനുസരിc് 
aത് കാലാകാല ളില് aവേലാകനtിന് വിേധയമായിരിkും. ര്ടാന്സാക് ഷന്തീയതി 
മുതല്ചുമtെpടുn ൈഫനാന്സ് ചാര്ജുകളുെട നിരk് ഏററ്വും കൂടിയത് ര്പതിമാസം 3.35% 

വെര [ര്പതിവര്ഷം 40.2%] ആയിരിkും. ൈഫനാന്സ് ചാര്ജുകള്നല്േകണ്ടതുണ്െട ില് aത് 
േസവന നികുതികള്ചുമtുnതിന് വിേധയമായിരിkുകയും കാര്ഡില്ബാkി നല്കാനുll 
തുക പൂര്ണമായി aടcു തീര്kുnതുവെര കാര്ഡുടമയുെട ak◌ൗണ്ടില് 
uള്െkാllിkുnതും ആയിരിkും. 

കാഷ് aഡ ാന്സുകളുെട ൈഫനാന്സ് ചാര്ജുകള്ര്ടാന്സാkന് തീയതി മുതല് aത് 
പൂര്ണമായി aടcു തീര്kുnതുവെര ബാധകമായിരിkും 

uദാഹരണം 1- കാര്ഡ് സ് േററ്ററ്്െമn് തീയതി- eലല്ാ മാസവും 15ന് 

   2015 ജൂണിനും 16 – 2015 ജൂലായ് 15നും iടയില് നടtിയ ര്ടാന്സാkന് 

 1. 5,000 രൂപ റീെടയ് ല്പര് േചയ്സ്- 2015 ജൂണ് 20 

 2. 7,000  കാഷ് പിന്വലിkല് 2015 ജൂലായ്  10 

2015 ജൂണ് 15-െ◌n സ് േററ്ററ്്െമn് മുതല്മുന്ബാkിെയാnും 
ak◌ൗണ്ടില്േചര്kെpടുnിെലല്n് കരുതിയാല്ജൂലായ് 15ന് ലഭിkുn സ് േററ്ററ്്െമnില് 12,000 
രൂപയുെട ര്ടാന്സാക് ഷനുകളും 7000 കാഷ് പിന്വലിcതിന് ബാധകമായ 5 ദിവസെt  
ൈഫനാന്സ് ചാര്ജും കാണിcിരിkും. ഈ തുക മുഴുവനുമാേയാ aടേkണ്ടതായ ഏററ്വും 
കുറ  തുകേയാ  2015 ആഗസ്ററ്് 5ന് aകം, aതായത് സ് േററ്ററ്്െമn് തീയതി മുതല് 20 
ദിവസtിനകം  കാര്ഡുടമ aടയ് േkണ്ടതാണ്. െര്കഡിററ്് കാര്ഡ് കുടി ികയിേലk് 
aടയ് kുn തുക ആദയ്ം ieംഐ ബാkി uണ്െട ില് aതിേലkും തുടര്n് ബാലന്സ് 
ര്ടാന്സ് ഫര്ബാkിയുണ്െട ില് aതിേലkും റീെടയ് ല്ബാkിയുണ്െട ില് aതിേലkും 
oടുവില് കാഷ് ബാkിയുണ്െട ില് aതിേലkും വകെകാllിkുnു. െതാ ുമുmുll 
സ് േററ്ററ്്െമn് തീയതി മുതല്kാണ് ൈഫനാന്സ് ചാര്ജുകള്ചുമtുnത്. enാല്പലിശ 
ചുമtാt റീെടയ് ല് ബാkിയുെട കുടി ികk് ര്ടാന്സാkന് തീയതി മുതല്k് ൈഫനാന്സ് 
ചാര്ജ് ചുമtുnതാണ്. 

സ് േററ്ററ്്െമn് കുടി ികയില്കാഷ് ബാkി iലല്ാതിരിkുകയും മുന്സ് േററ്ററ്് െമnിെല  
ബാkിെയാnും പുതിയതിേലk് മാററ്ാതിരിkുകയും സ് േററ്ററ്്െമnിെല റീെടയ് ല്ബാkി 
കുടി ിക പൂര്ണമായും നി ിത േപെമn് തീയതിkുllില് aടയ് kുകയും 
െചയ്തി ുണ്െട ില് atരം ബാkികളില്യാെതാരു ൈഫനാന്സ് ചാര്ജുകളും 
ചുമtുകയിലല്.  

uദാഹരണം 2- കാര്ഡ് സ് േററ്ററ്്െമn് തീയതി- eലല്ാസമാവും 2ന്  

    2015 ജനുവരി 3 നും െഫര്ബുവരി 2 നും iടയില് നടtിയ ര്ടാന്സാkന് 

1. 10,000 രൂപ റീെടയ്ല് പറ്േചസ്- 2015 ജനുവരി 5 

2. 30,000  ഓണ്ൈലന് പറ്േചസ്-   2015 ജനുവരി 15 
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2015 ജനുവരി 2-െ◌n സ് േററ്ററ്്െമn് മുതല് മുന്ബാkിെയാnും ak◌ൗണ്ടില് 
േചര്kെpടുnിെലല്n് കരുതിയാല് െഫര്ബുവരി 2ന് ലഭിkുn സ്േററ്ററ്്െമnില്  40,000 
രൂപയുെട ര്ടാന്സാkനുകള്കാണിcിരിkും. ഈ തുക മുഴുവനുമാേയാ aടേkണ്ടതായ 
ഏററ്വും കുറ തുകേയാ  2015 െഫര്ബുവരി 22ന് aകം, aതായത് സ് േററ്ററ്്െമn് തീയതി 
മുതല് ദിവസtിനകം കാര്ഡുടമ aടയ്േkണ്ടതാണ്. െര്കഡിററ്് കാര്ഡ് കുടി ികയിേലk് 
aടയ്kുn തുക ആദയ്ം ieംഐ ബാkി uണ്െട ില് aതിേലkും തുടര്n് ബാലന്സ് 
ര്ടാന്സ്ഫര് ബാkിയുണ്െട ില് aതിേലkും റീെടയ്ല് ബാkിയുണ്െട ില് aതിേലkും 
oടുവില് കാഷ് ബാkിയുണ്െട ില് aതിേലkും വകെകാllിkുnു. െതാ ുമുmുll 
സ് േററ്ററ്്െമn് തീയതി മുതല്kാണ് ൈഫനാന്സ് ചാര്ജുകള് ചുമtുnത്. enാല് പലിശ 
ചുമtാt റീെടയ്ല് ബാkിയുെട കുടി ിക ര്ടാന്സാkന് തീയതി മുതല്k് ൈഫനാന്സ് 
ചാര്ജ് ചുമtുnതാണ്. 

സ് േററ്ററ്്െമn് കുടി ികയില് കാഷ് ബാkി iലല്ാതിരിkുകയും മുന് സ് േററ്ററ്്െമnിെല 

ബാkിെയാnും പുതിയതിേലk് മാററ്ാതിരിkുകയും സ്േററ്ററ്്െമന്റിെല റീെടയ്ല് ബാkി 

കുടി ിക പൂര്ണമായും നി ിത േപെമn് തീയതിkുllില് aടയ്kുകയും 

െചയ്തി ുണ്െട ില് atരം ബാkികളില് യാെതാരു ൈഫനാന്സ് ചാര്ജുകളും 

ചുമtുകയിലല് 

aടയ് േkണ്ടതായ ഏററ്വും കുറ തുകയാണ് eലല്ാമാസവും aടയ് kുnെത ില്തിരിcടവ് 

വര്ഷ േളാളം നീണ്ടു നില്kുകയും ബാkി കുടി ികയില്പലിശ 

ചുമtിെkാണ്ടിരിkുകയും െചyുnതാണ്. uദാഹരണtിന്, 5000 രൂപയുെട oരു 

ര്ടാന്സാkന് നടtിയേശഷം മിനിമം തുകയാണ് eലല്ാമാസവും aടയ്kുnെത ില് 

(aതായത് eലല്ാമാസവും മിനിമം തുകയായ 200രൂപ) മുഴുവന് കുടി ിക തുകയും 

പൂര്ണമായി aടcു തീര്kാന് മാസ ള് eടുkും. 

uദാഹരണം 3-  

കാര്ഡ് സ് േററ്ററ്്െമn് തീയതി- eലല്ാമാസവും 2 ന് 

 2015 മാര്c് 3നും ഏര്പില് 2നും iടയില്നടtിയ ര്ടാന്സാkന് 

1. റീെടയ് ല്പറ്േചസ് 5000 രൂപ- 2015 മാര്c് 5 ന് 

2. ഓണ്ൈലന്പറ്േചസ് 6000 രൂപ- 2015 മാര്c് 15 ന് 

2015 മാര്c് 2-െ◌n േsററ്്െമn് മുതല് മുന്ബാkിെയാnും ak◌ൗണ്ടില് 
േചര്kെpടുnിെലല്n് കരുതിയാല് ഏര്പില് 2ന് ലഭിkുn േsററ്്െമന്റില് 11,000 രൂപയുെട 
ര്ടാന്സാkനുകള് കാണിcിരിkും. ഈ തുക മുഴുവനുമാേയാ aടേkണ്ടതായ ഏററ്വും 
കുറ തുകേയാ  2015 ഏര്പിലിന് aകം, aതായത് സ് േററ്ററ്്െമn് തീയതി മുതല് 20 
ദിവസtിനകം കാര്ഡുടമ aടയ്േkണ്ടതാണ്.  

aടയ്േkണ്ട മിനിമം തുകയായ 550 രൂപ (െമാtം കുടി ികയുെട 5%) കാര്ഡുടമ 2015 
ഏര്പില് 2ന് aടയ് kുകയാെണn് കരുതുക. e ില്ബാധകമായ നിരkില്ൈഫനാന്സ് 
ചാര്ജ് ചുമtെp  തുകയും aത് െമാtം കുടി ികേയാെടാpം േചര്kുകയും െചyുnു. 
ബാധകമായ ര്പതിമാസ നിരk് 3.35% ആെണ ില്ൈഫനാന്സ് ചാര്ജ് കണkാkുnത് താെഴ 
െകാടുkും വിധമായിരിkും: 

ബാkി തുകയായ 5000 രൂപk് (മാര്c് 5 മുതല് ഏര്പില് 22 വെര) 49 ദിവസേtk്: 
(3.35*12)*(49/365)*5000/100= 269.83രൂപ 
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ബാkിതുകയായ 6000 രൂപk് (മാര്c് 15 മുതല് ഏര്പില് 22 വെര) 39 ദിവസേtk്: 

(3.35*12)*(39/365)*6000/100=257.72 രൂപ 

ബാkി തുകയായ 10450 രൂപk് (ഏര്പില് 22 മുതല്േമയ് 2 വെര) 10 ദിവസേtk്:  

(3.35*12)*(10/365)*10450/100= 115.09രൂപ 

ആെക ചാര്ജ് െചയ്ത പലിശ= 642.64 രൂപ 

കാര്ഡുടമ 2015 ഏര്പില് 3നും േമയ് 2നും iടk് iടപാടുകള് onും നടtിയി ിെലല്n് 
കരുതിയാല്കുടി ികയായ പറ്േചസ് തുക, പലിശ ചാര്ജുകള്, ഫീസും ചാര്ജുകളും 
uണ്െട ില് aവയും ബാധകമായ eലല്ാ നികുതികളും aടkമുll െമാtം തുകയാണ് 
േമയ് 2 െn സ് േററ്ററ്്െമnില്ര്പതിഫലിcു കാണുക. 

കാര്ഡുടമ eലല്ാമാസവും പലിശേയാടു കൂടിയ മിനിമം തുകയാണ് (5%) 
aടയ് kുnെത ില്കുടി ിക െമാtം aടcു തീര്kാന് 20 മാസം (100%/ 5% – 20) eടുkും.  

G. നി ിത േപെമn് തീയതിk് മിനിമം തുക aടcിെലല് ില്േലററ്് േപെമn് 
ചാര്ജുകള്ബാധകമായിരിkും. 

0 രൂപ മുതല് .200 രൂപ വെര ചാര്ജുകള് iലല്. 

െമാtം aടേkണ്ട തുക 200 രൂപയില് aധികവും 500 വേരയുമാെണ ില് രൂപ; 
െമാtം aടേkണ്ട തുക 500 രൂപയില് aധികവും 1000 വേരയുമാെണ ില് 200 രൂപ; 
െമാtം aടേkണ്ട തുക 1000 രൂപയില് aധികവും 10000 വേരയുമാെണ ില് 500 രൂപ; 
െമാtം aടേkണ്ട തുക 10,000 രൂപയില് aധികമാെണ ില് 750രൂപ; 

uദാഹരണം 1- 

കാര്ഡ് സ് േററ്ററ്്െമn് തീയതി ‐ eലല്ാമാസവും 2 ന് 

2015 ജനുവരി 3 നും െഫര്ബുവരി 2 നും iടയില് നടtിയ ര്ടാന്സാkന് 

 1.  റീെടയ്ല് പറ്േചയ് 5000 രൂപ ‐ 2015 ജനുവരി 5 ന് 

 2.  ഓണ്ൈലന് പര്േചസ് 5000 രൂപ ‐ 2015 ജനുവരി 15ന് 

  2015 ജനുവരി 2-െn സ് േററ്ററ്്െമn് മുതല് മുന് ബാkിെയാnും ak◌ൗണ്ടില് 

േചര്kെpടുnിെലല്n് കരുതിയാല് െഫര്ബുവരി 2ന് ലഭിkുn സ് േററ്ററ്്െമnില് 10,000 

രൂപയുെട ര്ടാന്സാkനുകള് കാണിcിരിkും. ഈ തുക മുഴുവനുമാേയാ aടേkണ്ടതായ 

ഏററ്വും കുറ തുകേയാ  2015 െഫര്ബുവരി 22ന് aകം, aതായത് സ് േററ്ററ്്െമn് തീയതി 

മുതല് 20 ദിവസtിനകം കാര്ഡുടമ aടയ്േkണ്ടതാണ്. 

കാര്ഡുടമ 2015 െഫര്ബുവരി 22 നുllില്പണം aടയ് kുnിെലല് ില് 500 രൂപ േലററ്് േപെമn് 
ചാര്ജ് (1000 രൂപയില് aധികവും 10000 വേരയുമാെണ ില് 500 രൂപ) ചുമtുnതാണ്. 

uദാഹരണം 2- 

കാര്ഡ് സ് േററ്ററ്്െമn് തീയതി ‐ eലല്ാ മാസവും 2 ന് 

2015 െഫര്ബുവരി 3 നും മാര്c് 2 നും iടയില് നടtിയ ര്ടാന്സാkന് 
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1.  റീെടയ്ല് പേര്ചസ് 2000 രൂപ ‐ 2015 െഫര്ബുവരി 8 ന് 

2.  ഓണ് ൈലന് പേര്ചസ് 2500 രൂപ ‐ 2015 െഫര്ബുവരി 19 ന് 

   2015 െഫര്ബുവരി 2‐െn സ് േററ്ററ്്െമn് മുതല് മുന്ബാkിെയാnും ak◌ൗണ്ടില്  

േചര്kെpടുnിെലല്n് കരുതിയാല് മാര്c് 2ന് ലഭിkുn സ് േററ്ററ്്െമnില് 4500 രൂപയുെട 

ര്ടാന്സാkനുകള് കാണിcിരിkും. ഈ തുക മുഴുവനുമാേയാ aടേkണ്ടതായ ഏററ്വും 

കുറ  തുകേയാ 2015 മാര്c് 22ന് aകം, aതായത് സ് േററ്ററ്്െമn് തീയതി മുതല് 20 

ദിവസtിനകം കാര്ഡുടമ aടയ്േkണ്ടതാണ്. 

കാര്ഡുടമ 2015 മാര്c് 22നുllില് പണം aടയ്kുnിെലല് ില് രൂപ േലററ്് േപെമn് ചാര്ജ്     
(1000 രൂപയില് aധികവും 10000 വേരയുമാെണ ില് 500 രൂപ) ചുമtുnതാണ്. 

H. ഓവര്ലിമിററ്് ചാര്ജുകള് oരു േസവന സൂചന en നിലk് കാര്ഡുടമ നടtുn 
െര്കഡിററ്് പരിധിk് മുകളിലുll ചില iടപാടുകള് eസ് ബി ഐ കാര്ഡ് 
aംഗീകരിേckാം. enാല് െര്കഡിററ്് പരിധിk് മുകളിലുll കുടി ിക തുകk് aധികമുll 
തുകയുെട 2.5% aെലല് ില് 500 രൂപ, iവയില് ഏതാേണാ aധികെമ ില് aത് ഓവര്ലിമിററ്് 
ഫീ ചുമtുnതാണ് en് ദയവായി ര്ശdിkുക. ഫീേസാ പലിശ ചാര്ജുകേളാ രണ്ടും 
കൂടിേയാ ചുമtുേmാഴും ഓവര്ലിമിററ്് നില സംഭവിkാം. 

I. പണമടkുnത് െചk് ആയി ാെണ ില്െചk് തുകയുെട 2% (കുറ ത് 350 രൂപയും 
കൂടിയത് 500 രൂപയും) ചാര്ജ് ഈടാkുnതാണ്. 

J. മററ്് ചാര്ജുകള്: 

• iന്വാലിഡ് െചk് ഫീ: െചk് തുകയുെട 2% കുറ ത് 350 രൂപയും കൂടിയത് 500 
രൂപയും en വയ്വsk് വിേധയമായി 

• റീേpസ്െമn് കാര്ഡ് ഫീ: 100 രൂപ. 

• ചാര്ജര്sിപര്റിര്ടീവല്ഫീ: 225 രൂപ 

• െചk് പിk് aപ് ഫീ: 90 രൂപ 

• സ് േററ്ററ്്െമn് റിര്ടീവല്ഫീ: 2 മാസtിലധികം പഴkമുll േsററ്്െമn്  ഓേരാnിനും 100 
രൂപ വീതം. 

• വിേദശ കറന്സി ര്ടാന്സാkന് ഫീ: 3.5% 

വിേദശ കറന്സി iടപാട് inയ്ന് രൂപയിേലk് മാററ്ാന് uപേയാഗിkുn വിനിമയ നിരk് 
തീരുമാനിkുnത് വിസ / മാസ്ററ്ര്കാര്ഡ്, eസ്ബിഐ കാര്ഡ് uപേയാഗിc് iടപാട് 
തീര്t  ദിവസെt (iത് iടപാട് നടn aേത ദിവസം തെn ആയിരിkണെമnിലല്) 
aവര്നി യിkുn വിനിമയ നിരk് aടിsാന മാkി ആയിരിkും. വിസ/ 
മാസ്ററ്ര്കാര്ഡ് പ ി  inയ്ന്രൂപയിേലk് മാററ്െp  തുകയ്k് 3.5% േഫാiന്കറന്സി 
ര്ടാന്സാkന് ഫീ ബാധകമായിരിkും. 

2. പരിധികള് 

SBICPSL െ◌n ആഭയ്nര െര്കഡിററ്് മാനദ ള് aടിsാനമാkിയാണ് കാര്ഡുടമയുെട 
െര്കഡിററ്് പരിധിയും കാഷ് പരിധിയും നി യിkുnത് (ൈര്പമറി കാര്ഡുടമയുെട aേത 
പരിധികള്തെnയാണ് ആഡ്-ഓണ്കാര്ഡുടമകളും പ ുെവkുnത്). കാര്ഡ് നല്കുn 
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സമയt് ഈ പരിധികള്കാര്ഡുടമെയ aറിയിcിരിkും. ഓേരാ സ് േററ്ററ്്െമnിലും െര്കഡിററ്് 
പരിധിയും കാഷ് പരിധിയും കാണിcിരിkും. സ് േററ്ററ്്െമnിെn ഭാഗമായി സ് േററ്ററ്്െമn് 
ജനേറററ്് െചyുn സമയെt ലഭയ്മായ െര്കഡിററ്് പരിധി (aതായത് 
uപേയാkിkാന്ബാkിയുll െര്കഡിററ്് പരിധി) നല്കിയിരിkും. SBICPSL ന് നി ിത 
കാലയളവുകളില് കാര്ഡുടമയുെട ak◌ൗണ്ട് aവേലാകനം െചyുകയും ആഭയ്nര 
മാനദ ള്kനുസൃതമായി െര്കഡിററ്് ലിമിററ്് കൂ ുകേയാ കുറkുകേയാ െചyുnതുമാണ്. 
െര്കഡിററ്് പരിധി വര്dിpിkണെമn് ആര്ഗഹിkുn കാര്ഡുടമകള്k് aവരുെട വരുമാനം 
വയ്kമാkുn സാmtിക േരഖകള്സമര്pിcുെകാണ്ട് aതിനായി SBICPSL ന് േരഖാമൂലം 
aഭയ്ര്tിkാവുnതാണ്. a ിെന സമര്pിkെpടുn പുതിയ േരഖകളുെട 
aടിsാനtില് SBICPSL ന് aതിെn വിേവചനാധികാരം uപേയാഗിc് കാര്ഡുടമയുെട 
െര്കഡിററ്് പരിധി uയര്tാവുnതാണ്.  

3.   ബിലല്ിംഗും സ് േററ്ററ്്െമnും  

a.   SBICPSL eലല്ാ മാസവും കാര്ഡുടമk് െതാ ുമുmുll േsററ്്െമnിനുേശഷം കാര്ഡുടമയുെട 
ak◌ൗണ്ടിേലk്  െര്കഡിററ്് െചയ് തതും െഡബിററ്് െചയ്തതുമായ eലല്ാ iടപാടുകളുേടയും 
കണkുകള്കാണിkുn oരു ര്പതിമാസ സ് േററ്ററ്്െമn്, ര്പസ്തുത കാലയളവില്കാര്ഡ് 
സജീവമാെണ ില് aയcുെകാടുkുnതാണ്. ഈ ര്ടാന്സാkന് സ് േററ്ററ്്െമn് 
മുന്കൂര്നി യിc oരു തീയതിk് SBICPSL onുകില് aതിെn റിkാര്ഡിലുll 
കാര്ഡുടമയുെട േമല് വിലാസtില് aയcുെകാടുkുnേതാ aെലല് ില്  റിkാര്ഡിലുll 
ഈെമയില് ഐഡിയിേലk് ഈെമയില് െചyുnേതാ ആയിരിkും. 

 

b.   െര്കഡിററ്് കാര്ഡുകള്കാര്ഡുടമk് oരു ചാര്കിക െര്കഡിററ്് സ◌ൗകരയ്മാണ് നല്കുnത്. 
കാര്ഡുടമk് സ് േററ്ററ്്െമnില്ര്പിn് െചയ് തിരിkുn മിനിമം തുക aതില്tെn ര്പിn് 
െചയ്തിരിkുn പണമടയ് kാനുll കാലാവധി തീയതിkുമുm് aടയ് kാവുnതാണ്. ബാkി 
കുടി ിക തുടര്nുവരുn സ് േററ്ററ്്െമnുകളില്േചര്kുnതു മായിരിkും. കാര്ഡുടമk് 
aടയ് kാനുll െമാtം തുകേയാ aതിനുതാെഴ മിനിമം തുകയ് k് മുകളിലുll 
ഏതുതുകയുേമാ aടയ് kാവുnതാണ്. മുന്സ് േററ്ററ്്െമnുകള്ര്പകാരമുll മിനിമം തുക 
aടcി ിെലല് ില് ആയത് കാര്ഡുടമ നിലവില് aടേkണ്ടതായ മിനിമം തുകേയാെടാpം 
കാര്ഡുടമയുെട െര്കഡിററ്് പരിധിയില് aധികം വരുn കുടി ികkു പുറേമ 
േചര്kുnതാണ്.  

 
aടയ് േkണ്ടതായ മിനിമം തുക (eം e ഡി) enത് െമാtം കുടി ികയുെട 5% aെലല് ില് 
200 രൂപയും (ഏതാേണാ aധികെമ ില് aത്) ബാധകമായ eലല്ാ നികുതികളും ieംഐ 
യും (ieംഐ ആയി uല്പn ള് വാ ിയി ുണ്െട ില് മാര്തം) aട ുnതായിരിkും. 
കാഷ് aെലല് ില് െര്കഡിററ്് പരിധി മറികടnി ുണ്െട ില് ഓവര്ലിമിററ്് (o വി eല്) തുക 
eം e ഡി-ല് uള്െpടുtിയിരിkും.  മുന്േsററ്്െമnുകളിെല eം e ഡി aടcി ിെലല് ില് 
aതും നിലവിെല eം e ഡി യില് uള്െpടുtിയിരിkും. 

 

c. കാര്ഡിെല കുടി ികയിേലk് aടcതുക aടുt സ്േററ്ററ്്െമnില് വരവ് കാണിcിരിkും. 

 

d.  കാര്ഡുടമയുെട കാര്ഡ് കുടി ികയിേലk് aടയ്kുn തുക യഥാര്കമം eലല്ാ eം e ഡി 
കളും (eലല്ാ ബാധകമായ നികുതികളും േലാണ്pാനുകളുെട ieംഐയും െമാtം 
കുടി ികയുെട 5% aടkം), ഫീസും മററ്് ചാര്ജുകളും, പലിശ ചാര്ജുകള്, ബാലന്സ് 
ര്ടാന്സ് ഫര്കുടി ിക, പറ്േചസ് കുടി ിക, കാഷ് aഡ ാന്സ് enിവയിേലk് വരവ് 
വയ് kും. 

e.   കാര്ഡ് ak◌ൗണ്ടിേലk് താെഴ െകാടുt ഏെത ിലും oരു രീതിയില്പണം 
aടയ് kാവുnതാണ്: 



SBICPSL Pricing Policy 
 

7 
 

സ് േററ്ററ്്െമnിെn മറുപുറt് നല്കിയ വിലാസtില്െചkാേയാ ര്ഡാഫ് ററ്ാേയാ 
aയcുെകാടുkാവുnതാണ് 

 
നി ളുെട നഗരtിേലാ നിര്dി  സ് േററ്ററ്് ബാ ് ഓഫ് inയ് ശാഖകളിേലാ sാപിcി ുll  
eസ് ബി ഐ കാര്ഡ് േര്ഡാപ് േബാക്സുകളില്െചk് aെലല് ില് ര്ഡാഫ് ററ്് 
നിേkപിkാവുnതാണ്. 

 
െചk്/ ര്ഡാഫ് ററ്് “eസ് ബി ഐ കാര്ഡ് നmര് xxxxxxxxxxxxxxxx”—ല്മാററ്ാവുnതായിരിണം. 

ECS: ര്പധാന നഗര ളില് iലക് േര്ടാണിക് kിയറിംഗ് സിസ് ററ്ം (i സി eസ്) മുേഖനയും 
പണം aടയ് kാവുnതാണ്.  

f.   ബില് കുടി ിക aടയ് kാനുll വിവിധ മാര്ഗ ള് eസ് ബി ഐ കാര്ഡ് 
നല്കുnുണ്ട്. aതിെn വിവര ള് ര്പതിമാസ സ് േററ്ററ്് െമnിെn പുറകിലും eസ് ബി ഐ 
കാര്ഡ് െവബ്ൈസററ്ിലും െകാടുtി ുണ്ട്. 

g.   ബിലല്ിംഗ് സംബnിc തര്k ള്: സ് േററ്ററ്്െമnില് eെn ിലും െപാരുtേkടുകള് 

uണ്െട ില് േsററ്്െമn് തീയതിk് 30 ദിവസtിനുllില് കാര്ഡുടമ SBICPSL െന 
aറിയിkുകയും ആ െപാരുtേkടുകള് ശരിയാെണn് SBICPSL ന് േബാധയ്െpടുകയും 
െചyുnിെലല് ില് േsററ്ുെമnിെല ullടkം ശരിയാെണnും aത് കാര്ഡുടമ 
aംഗീകരിcുെവnും കണkാkുnതായിരിkും. atരം െപാരുtേkടുകള് സംബnിc 
വിവരം ലഭിcു കഴി ാല് SBICPSL താല്kാലികാടിsാനtില് ആ ചാര്ജുകള് 
തിരിെcടുkും. തുടര്n് aതുസംബnിc aേന ഷണം പൂര്tിയായാല് atരം  
ചാര്ജുകളുെട ബാധയ്തകള് കാര്ഡുടമയുെട ak◌ൗണ്ടില്tെn േചേര്kണ്ടതാെണ ില് 
aടുt സ് േററ്ററ്്െമnില് ആ ചാര്ജുകള് പുന:sാപിkുകയും ചാര്ജ് sിപ് onിന് 225 രൂപ 
ചാര്ജ് sിപ് റിര്ടീവല്ചാര്ജായി ഈടാkുകയും െചyും. 

h.   കസ് ററ്മര്പരാതി പരിഹാരം: eലല്ാ പരാതികളും േനാഡല് ഓഫീസര്, പിo ബാഗ് 28 - 
ജിപിo, നയ്ൂ ഡല്ഹി - 110001 en വിലാസtില് aയkുകേയാ  
Nodalofficer@sbicard.com –ഈെമയില് െചyുകേയാ െചyാം. 

i)  ബnെpടാനുll വിവര ള്: 

eലല്ാ േഫാണുകളില്നിnും: 39 02 02 02 (െമാൈബലില്നിn് വിളിkുേmാള് മുnില് 
നി ളുെട sലtിെn eസ് ടി ഡി േകാഡ് േചര്kുക) 

 ബിeസ്eന്eല്/eംടിeന്eല് -നിn്: 1800 180 1295  

 കtിടപാടുകള്: െമയിലില് aയkാന്: 

 മാേനജര്, കസ്ററ്മര് സര്വീസസ്, SBI Cards & Payment Services Pvt. Ltd. ഡി eല് eഫ് 
iന്ഫിനിററ്ി ടേവഴ്സ്, ടവര്സി, േ ാര് 12, േbാk് 2, ബില്ഡിംഗ് 3, ഡി eല് eഫ് 
ൈസബര്സിററ്ി, ഗുഡ്ഗാവ്- 122002 (ഹരിയാന), inയ്, www.sbicard.com aെലല് ില് പിo 
ബാഗ് 28 - ജിപിo, നയ്ൂ ഡല്ഹി - 110001. 

 ഈ-െമയില് aയkാന് : feedback@sbicard.com 

4. വീഴ്ച വരുtല് 

 പണമടയ് kുnതില് വീഴ്ച വരുtിയാല് സമയാസമയ ളില് കാര്ഡുടമk് കാര്ഡ് 
ak◌ൗണ്ടിെല കുടിശിക aടcു തീര്kാന് േപാസ് ററ്്, െടലിേഫാണ്, ഈെമയില്, eസ് eം 
eസ് സേnശം enിവ വഴി റിൈമnര് aയkുകയും aേതാെടാpേമാ aെലല് ിേലാ oരു 
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മൂnാം കkിെയ കാര്ഡുടമെയ തുടര്n് ബnെpടാനും കുടി ിക  പിരിെcടുkാനും 
ഏെര്pടുtുnതുമാണ്. iതിനായി നിയമിkെpടുn മൂnാംകഷി കടം പിരിെcടുkുnതു 
സംബnിc െപരുമാററ്c ം പൂര്ണമായും പാലിcിരിkണം.  

 ൈര്പമറി കാര്ഡുടമ പാpരാകുകേയാ മരണെpടുകേയാ െചയ്താല് കാര്ഡ് ak◌ൗണ്ടിെല 
െമാtം കുടി ികയും aേതാെടാpം ബാധകമായതും enാല് aതുവെര 
ചുമെtെp ി ിലല്ാtതുമായ ചാര്ജുകളുണ്െട ില് aവയും േചര്n തുക uടന് 
aടേkണ്ടതാണ്. മാര്തമലല്, uടനടി കാര്ഡ് ak◌ൗണ്ട് റdാkെpടുകയും െചyും. ൈര്പമറി 
കാര്ഡുടമയുെട സ tവകാശികള്kായിരിkും കാര്ഡ് ak◌ൗണ്ടിെല കുടി ിക 
aടcുതീര്kാനുll utരവാദിtം. atരം കുടി ിക വീണ്െടടുkാന്േവണ്ട 
െചലവുകളും നിയമനടപടികളുെട ഫീസും aടkം eലല്ാ െചലവുകളും aവര് SBICPSL ന് 
തിരിcടേkണ്ടതാണ്. atരം കുടി ിക തിരിcടയ് kാെത iരുnാല് SBICPSL ന് aതിെn 
ബാധകമായ നിരkുകള് aനുസരിcുll ൈഫനാന്സ് ചാര്ജുകള്തുടര്nും ചുമtാന് 
aവകാശമുണ്ട്.  

5.   കാര്ഡുടമാവകാശം aവസാനിpിkല്/റdാkല് 

a.   SBICPSL ന് eഴുതുകേയാ aെലല് ില്eസ് ബി ഐ കാര്ഡ് െഹല്പ് ൈലനില് 
വിളിcറിയിkുകേയാ െചയ്തുെകാണ്ടും കാര്ഡ്(കള്) േകാേണാടു േകാണ്മുറിkുകയും 
െചയ്തുെകാണ്ട് ഏതുസമയtും കാര്ഡുടമk് കരാര് aവസാവിpിkാം. േരഖാമൂലമായ 
aേപkയിന്േമല് ആഡ്-ഓണ്കാര്ഡുകളടkം eലല്ാകാര്ഡുകളും aസാധുവാkാം. കാര്ഡ് 
ak◌ൗണ്ടില്കുടി ികയുll മുഴുവന്തുകയും തിരിcടcേശഷം aസാധുവാkല് 
ര്പാബലയ്tില്വരും. േര്പാ-റാററ്ാ aടിsാനtില് വാര്ഷിക, ര്പേവശന, പുതുkല്ഫീസുകള് 
തിരിc് നല്കുnതലല്. 

b.   SBICPSL ന് aതിെn ബിസിനസിന് ആവശയ്മാെണn് യുkമാംവിധം േബാധയ്ം 
വരുകയാെണ ിേലാ aെലല് ില് സുരkാകാരണം െകാണ്േടാ നിയമം 
നടpാkാന്ബാധയ്sമായ ഏെത ിലും ഏജന്സിയുെട aഭയ്ര്tന ര്പകാരേമാ 
രണ്ടുെകാണ്ടുേമാ, ഏെത ിലും സര്kാര് aധികാര sാപനtിെn ആവശയ്ര്പകാരേമാ 
aെലല് ില് SBICPSL നും aതിെn കസ് ററ്മര്kും ബാധകമായ നിയമ ളും വയ്വsകളും 
aനുസരിേcാ രണ്ടുെകാണ്ടുേമാ SBICPSL ന് മുന്കൂേര്നാ ീസ് നല്കാെത ഏതു സമയtും 
കാര് ഡുടമയുെട ak◌ൗണ്ട് തടയാേനാ റdാkാേനാ സസ് െപന്ഡ് െചyാേനാ 
aധികാരമുണ്ട്.  

 കാര്ഡുടമ പണം aടയ് kുnതില് വീഴ്ചവരുtുകേയാ ര്കഡിററ്് പരിധി മറികടkുകേയാ 
െചയ് താല് SBICPSL ന് െര്കഡിററ്് കാര്ഡ് സ◌ൗകരയ്ം സസ് െപന്ഡ് െചyാവുnതാണ്. കരാര് 
aവസാനിc േശഷേമാ കാര്ഡ് ak◌ൗണ്ട് uപേയാഗം സസ് െപന്ഡ് െചയ്ത 
കാലയളവിേലാ കാര്ഡ് uപേയാഗിkാന് പാടിലല്.  

c.   atരം oരു സാഹചരയ്tില് കാര്ഡ് uടമ (ഏത് വീഴ്ചയ്kും aെലല് ില് നിയമര്പകാരം 
ആവശയ്മായ മററ്് aറിയിpിനും വിേധയമായി) ak◌ൗണ്ടിെല െമാtം കുടി ിക uടനടി 
SBICPSL - ന് aടcിരിkണം. iതില്കരാര് ര്പകാരം SBICPSL - ന് നല്കാനുll eലല്ാ 
തുകകളും, iതുവെര ചാര്j് െചyാt eലല്ാ iടപാടുകളും മററ്ു തുകകളും uള്െpടുnു. 
aടേkണ്ടതായ eലല്ാ തുകകളും aടcുതീര്kുnതുവെര കാര്ഡ് uടമയുെട ak◌ൗണ്ട് 
ക്േളാസ് െചയ്തതായി കണkാkുകയിലല്. 

6.   കാര്ഡ് ന െpടല്/േമാഷണം േപാകല്/ദുരുപേയാഗം െചyല് 

a.   ൈര്പമറി െര്കഡിററ്് കാറ്േഡാ aഡീഷണല് കാറ്േഡാ കാണാതാവുകേയാ ന െpടുകേയാ 
േമാഷണം േപാകുകകേയാ േകട് വരികേയാ കൃതയ്സമയt് കാര്ഡ് ലഭിkാതിരിkുകേയാ 
കാര്ഡ് uടമയുെട aനുവാദമിലല്ാെത മററ്ാെര ിലും aത് uപേയാഗിkുnുണ്െടn് 
സംശയിkുകേയാ െചyുേmാള് കാര്ഡ് uടമ eസ് ബി ഐ കാര്ഡ് െഹല്പ് ൈലന് വഴി 
വിവരം SBICPSL െന aറിയിcിരിkണം. oരു തവണ കാര്ഡ് ന െp തായി aറിയിcാല് 



SBICPSL Pricing Policy 
 

9 
 

പിnീട് കണ്ടുകി ിയാലും യാെതാരു കാരണവശാലും കാര്ഡ് uപേയാഗിkരുത്. മാര്തമലല് 
കാര്ഡ് േകാേണാടു േകാണ് രണ്ടായി മുറിkുകയും േവണം. 

• കാര്ഡ് ന െp ാല് കാര്ഡ് uടമയ്k് uടന് ഐവിആര് -േലാ ഞ ളുെട െവബ് ൈസററ്ായ 
www.sbicard.com േലാ േപാകുകേയാ eസ്eംeസ് aധിഷ്ഠിത േസവനം 
uപേയാഗിkുകേയാ െചയ്ത്  കാര്ഡ് ബ്േളാk് െചyാവുnതാണ്. 

• ന െp / േമാ ിkെp  കാര്ഡ് ബ്േളാk് െചyാന് നി ളുെട റജിsര് െചയ്ത െമാൈബല് 
നmറില്നിn് 5676791 en നmറിേലk് േbാക് XXXX en് SMS െചyുക (XXXX= നി ളുെട 
കാര്ഡ് നmറിെn aവസാന 4 ak ള്). നി ളുെട aേപkയ്k് േശഷം 5 
മിനിററ്ിനുllില് sിരീകരണ eസ്eംeസ് ലഭിcിെലല് ില് കാര്ഡ് ബ്േളാk് െചയ്തതായി 
കരുതരുത്. നി ളുെട കാര്ഡ് uടന്േbാk് െചyാനും aതിെn ദുരുപേയാഗം തടയാനും 
ദയവായി െഹല്പ് ൈലനില് വിളിkുക. 

b.   കാര്ഡ് ന െp ാല് aത് SBICPSL -ന് റിേpാര് ് െചyെpടുനതിനുമുm് eെn ിലും iടപാട് 
കാര്ഡ് ak◌ൗണ്ടില് നടnി ുണ്െട ില് SBICPSL -ന് aതില് ബാധയ്തേയാ 
utരവാദിtേമാ uണ്ടായിരിkുകയിലല്. aതിെn eലല്ാ utരവാദിtവും 
കാര്ഡുടമയ് kായിരിkും. കാര്ഡ് ന ടെp തിെn ശരിയായ േനാ ിഫിേkഷന് SBICPSL -ന് 
ലഭിcേശഷം കാര്ഡുടമയുെട തുടര്nുll ബാധയ്ത ഏററ്വും കൂടിയത് 1000 രൂപയായി 
പരിമിതെpടുtിയിരിkുnു (eസ് ബി ഐ േഗാല്ഡ് കാര്ഡുടമകള്k് onുമിലല്). കാര്ഡ് 
ന െp  വസ് തുത SBICPSL െന aറിയിkുnതു കൂടാെത കാര്ഡ് (കള്) 
േമാ ിkെp ി ുണ്െട ില് aത് െപാലീസിെന aറിയിkുകയും eഫ് ഐ ആര്റജിസ് ററ്ര് 
െചyുകയും േവണം. ആെര ിലും കാറ്േഡാ പിന്നmേറാ  കാര്ഡുടമയുെട aെലല് ില് 
aഡീഷണല് കാര്ഡിെn uടമയുെട aനുമതിേയാെട ൈകkലാkുകയും ദുരുപേയാഗം 
െചyുകയും െചയ് താല് aതുമൂലമുണ്ടാകുn നഷ് ടtിെn utരവാദിtം 
കാര്ഡുടമയായിരിkും. 

c.   കാര്ഡുടമ വഞ്ചനാപരമായി െപരുമാറുകയാെണ ില് eലല്ാ ന ള്kും utരവാദി 
കാര്ഡുടമ തെnയായിരിkും. കാര്ഡുടമ േവണ്ടര്ത ര്ശdയിലല്ാെത ര്പവര്tിcാല് 
aതുമൂലമുണ്ടാകുn ന ള്kും കാര്ഡുടമതെn utരവാദിയാകും. SBICPSL 
നിര്േdശിcി ുll സുരkാ മുന്കരുതലുകള് പാലിkുnതില് കാര്ഡുടമ വീഴ്ചവരുtിയാ 
ല് iത് ബാധകമാകുnതാണ്. 

d.   കാര്ഡിെn ന േമാ േമാഷണേമാ aെലല് ില് കാര്ഡിെnേയാ പിന് െnേയാ ദുരുപേയാഗേമാ 
സംബnിc് ര്പസkെമn് SBICPSL കരുതുn ഏത് വിവരവും െപാലീസിേനാ ബnെp  മററ്് 
aധികാരികള്േkാ കാര്ഡുടമേയേയാ aഡീഷണല്കാര്ഡുടമേയേയാ aറിയിkാെത തെn 
SBICPSL ന് നല്കാവുnതാണ്. 

e.   നി ളുെട െര്കഡിററ്്കാര്ഡ് ak◌ൗണ്ടിെn ബnെpടാനുll വിവര ളിെല മാററ് ള് 
സിസ്ററ്tിലുll നി ളുെട പുതിയതും െതാ ുമുmുllതുമായ ബnെpടാനുll 
വിലാസtില് aറിയിkുnതായിരിkും. ഞ ളുെട റിkാര്ഡുകളില് നി െള 
ബnെpടാനുll വിവര ള് aപ്േഡററ്് െചയ്തിരിkണെമn് നിര്േdശിkുnു. 

8.   െവളിെpടുtല് 

   കാര്ഡുടമയുെട വിവര ള് നിലവിലുllേതാ ഭാവിയിേലേയാ െര്കഡിററ്് ബയ്ൂേറാകള്k് 
കാര്ഡുടമെയ aറിയിkാെത തെn പ ുെവkാന് SBICPSL െന aധികാരെpടുtിയതായും 
atരം വിവര ള് കാര്ഡുടമയുെട ര്കിയാtകേമാ നിേഷധാtകേമാ ആയ ര്പകടനം/ 
വീഴ്ച സംബnിcതാകാെമnും  കാര്ഡുടമ aംഗീകരിcിരിkുnു. atരം aപ് േഡററ്ുകള് 
െര്കഡിററ്് ബയ്ൂേറാ റിേpാ ില് ര്പതിഫലിkാന് 45-60 ദിവസ ള് eടുേtkാം.  
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 inയ്യിെല സാmtിക വയ്വsയുെട ര്പവര്tനവും സുsിരതയും െമcെpടുtാനായി 
inയ്ാസര്kാരും  റിസര്വ് ബാ ് ഓഫ് inയ്യും (ആര്ബി ഐ) േചര്n് രൂപം നല്കിയ 
സംരംഭമാണ് െര്കഡിററ്് iന്ഫേര്മഷന് ബയ്ൂേറാ ഓഫ് inയ് ലിമിററ്ഡ് (സി ഐ ബി ഐ 
eല്). ബാ ുകളും സാmtിക sാപന ളും തmില് വിവര ള് ൈകമാറുnതിനുll 
ഫലര്പദമായ oരു സംവിധാനം uണ്ടാkുnതിനും aതുവഴി കാര്ഡുടമകള്k് വിവിധ 
sാപന ളില്നിn് കൂടുതല്മികc െര്കഡിററ്് വയ്വsകള്ലഭയ്മാkുnതിനും േവണ്ടിയുll 
ആര്ബി ഐ യുെട പരിര്ശമtിനനുസൃതമാണിത്. 

 കൂടാെത കാര്ഡുടമ പണമടയ് kുnതില് വീഴ്ചവരുtിയതടkമുll വിവര ള് 
സാmtിക sാപനം, െതാഴിലുടമ, SBICPSL ഏറ്െpടുtിയ മററ്് മൂnാം കkികള് 
enിവരുമായി കാര്ഡ് ak◌ൗണ്ടുകളുെട ശരിയായ പരിപാലനtിനും സൂk് മ 
പരിേശാധനkും  മററ്് നിര്വഹണപരമായ േസവന ള്kുമായി  പ ുെവkാന് SBICPSLെന 
aധികാരെpടുtിയതായി കാര്ഡുടമ aംഗീകരിkുnു. 

 SBICPSL-െnേയാ aതിെn ര്ഗൂപ്കmനികളുേടേയാ സബ്സിഡിയറികളുേടേയാ 
aഫിലിേയററ്ുകളുേടേയാ aെലല് ില് aേസാസിേയററ്ുകളുേടേയാ രണ്ടിെnയുേമാ വിവിധ 
uല്പn ളുെട വിപണനആവശയ്tിനായി കാര്ഡുടമയുെട വിവര ള് aതിെn 
മാതൃsാപനവുമാേയാ സബ്സിഡിയറി, aഫിലിേയററ്് aെലല് ില് aേസാസിേയററ്് 
sാപന ളുമാേയാ പ ുെവkുnതിന് SBICPSL aധികാരെpടുtിയതായും കാര്ഡുടമ 
aംഗീകരിkുnു.  

 eസ്ബിഐ യുെട ഏററ്വും ര്പധാന വയ്വsകളും നിബnനകളും www.sbicard.com–ലും 
ലഭയ്മാണ് 

1. ചാര്ജുകളുെട പ ിക 

ഫീസ്   
ര്പേവശനഫീസ് (oരുതവണ)  4999രൂ.വെര 
വാര്ഷിക ഫീ (വര്ഷtില്)  4999രൂ.വെര 
ആഡ്ഓണ്ഫീ (വര്ഷtില്)  iലല്. 
   

െര്കഡിററ്് കാലാവധി   

 
പലിശയിലല്ാtെര്കഡിററ്് കാലയലവ് 

20-50 ദിവസ ള് (മുന്മാസെt കുടി ിക ബാkി മുഴുവനായി 
aടcിടുണ്െട ില് റീെടയ്ല് പര്േചസിനുമാര്തം ബാധകം) 
 

 
ൈഫനാന്സ് ചാര്ജുകള്# 

ര്ടാന്സാക്ഷന്തീയതിമുതല് ര്പതിമാസം 3.35% വെര. (40.2% 
ര്പതിവര്ഷം.) 
 
 

 
aടേkണ്ട മിനിമംതുക 

െമാtംകുടി ികയുെട5% (മിനിമം 200രൂ.) +eലല്ാബാധക 
നികുതികളും+ ieംഐ (േലാണ് eടുെt ില്) 

  

കാഷ്aഡ ാന്സ്  
  
കാഷ്aഡ ാന്സ് പരിധി 

െര്കഡിററ്് പരിധിയുെട 80% വെര (േഗാള്ഡ്, ൈടററ്ാനിയtിനും 
കൂടിയത് 12K / ദിവസം&pാററ്ിനം, സിഗ്േനcര് കാര്ഡുകള്k് 15K 
/ ദിവസം) 

സ◌ൗജനയ്െര്കഡിററ്്കാലയളവ് iലല് 
ൈഫനാന്സ് ചാര്ജുകള്# പിന്വലിc തീയതി മുതല് (ര്പതിമാസം 3.35% വെര. (40.2% 

ര്പതിവര്ഷം.) 
 

കാഷ്aഡ ാന്സ്ഫീസ്  
eസ്ബി ഐ eററ്ിeം/മററ്് ആഭയ്nര  
eററ്ിeം 

2.5% - മിനിമം 300രൂ. 

anാരാര്   eററ്ിeം 3.0% - മിനിമം300രൂ. 
  

മററ്് ചാര്ജുകളും ഫീസുകളും  
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 മുകളില് െകാടുt eലല്ാ ഫീസുകള്kും പലിശkും ചാര്ജുകള്kും ബാധകമായ 
eലല്ാനികുതികളും ചുമtുnതാണ്. 

കാഷ്oടിസി100 രൂ. 100രൂ. 
െചk് പിkപ് 90രൂ. 
െചk് െബൗണ്സ്/aസാധുവായ 
െചk്  

െചk് തുകയുെട2% (മിനിമം 350രൂ,& മാക്സിമം 500രൂ.) 

സ്േററ്ററ്്െമn് റിര്ടീവല് സ്േററ്ററ്്െമn്  onിന്100 രൂ. (>2 മാസം പഴയത്) 
ചാര്ജ് sിപ് റിര്ടീവല് sിപ് onിന്225രൂ. 

 
േലററ്് േപെമn് 

 
0 രൂപമുതല് -.200 രൂപവെര ചാര്ജുകള് iലല്. 

 
 െമാtം aടേkണ്ട തുക 200 രൂപയില് aധികവും 500 

വേരയുമാെണ ില് 100 രൂപ;; 
 

 െമാtം aടേkണ്ട തുക 500 രൂപയില് aധികവും 1000 
വേരയുമാെണ ില് 200 രൂപ;; 

  

 െമാtം aടേkണ്ടതുക 1000 രൂപയില് aധികവും 10000 
വേരയുമാെണ ില് 500 രൂപ;; 

 െമാtം aടേkണ്ടതുക 10,000 രൂപയില് aധികമാെണ ില് 
750 രൂപ;  

  

ഓവര് ലിമിററ്് ഓവര് ലിമിററ്് തുകയുെട2.5% (മിനിമം. 500രൂ.) 
കാര്ഡ് പുന:sാപനം 100രൂ. 
aടിയnരകാര്ഡ് പുന: 
(വിേദശt്) 

sാപനം യഥാര്t െചലവ് (മിനിമം. $175) 

 
വിേദശ കറന്സി ര്ടാന്സാക് ഷന് കണ്വര്ഷന് മാര്k് aപ്: 3.5% 

 
റിവാര്ഡ് വീണ്െടടുkല് ഫീ 99രൂ. 
  

സര്ചാര്ജ്  
െറയില് േവടിkററ്്–െറയില് 
േവക◌ൗണ്ടറുകള് 

30രൂ. +  ര്ടാന്സാക് ഷന് തുകയുെട2.5% 
െറയില് േവടിkററ്് - www.irctc.co.in ര്ടാന്സാക് ഷന് തുകയുെട1.8% + ബാധകമായ സര്വീസ് ചാര്ജ് 
  

 
െപേര്ടാള് & വില്kെpടുn eലല്ാ 
uല്പn ളും േസവന ളും 

 

 
2.5% സര്ചാര്ജ് iളവ് (ബാധകമായ eലല്ാനികുതികളും+ 
മററ്്ചാര്ജുകളും oഴിെക) സിഗ്േനcര് & pാററ്ിനം കാര്ഡുകള്k് 
500രൂപkും 4000രൂപkും iടയില് oററ് iടപാടിന് 
െചലവഴിkുേmാള്; മെററ്ലല്ാ കാര്ഡുകള്kും 500 രൂപkും 3000 
രൂപkും iടയില് െചലവഴിkുേmാള് 

  
 സിഗ്േനcര് & pാററ്ിനം കാര്ഡുകള്k് ഓേരാ െര്കഡിററ്് 

കാര്ഡിെ◌nയും ഓേരാ സ്േററ്ററ്്െമn് ൈസkിളിനും 250രൂ. 
മാക് സിമം സര്ചാര്ജ് iളവ്. മെററ്ലല്ാ കാര്ഡുകള്kും െര്കഡിററ്് 
കാര്ഡ് ak◌ൗണ്ടിന് 100 രൂ. വീതം 

  
 സിഗ്േനcര് & pാററ്ിനം കാര്ഡുകള്k് 500 രൂപkും 4000 

രൂപkും iടയില് iടപാടിന് െചലവഴിkുേmാള് (മിനിമം10രൂ) 
2.5% സര്ചാര്ജ് iളവ്; മെററ്ലല്ാ കാര്ഡുകള്kും  500 രൂപkും 
3000 രൂപkും iടയില് 

  
കസ്ററ്ംസ് ഡയ്ൂ ിേപെമn്  
ര്ടാസാkന്സ് 

തുകയുെട 2.25% (മിനിമം.75രൂ.) 
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 കാര്ഡുടമയുെട കാര്ഡ് ak◌ൗണ്ടിേലk് aടയ്kുnതുക യഥാര്കമം മിനിമം 
aടേkണ്ടതായതുക (eലല്ാ ബാധകമായ നികുതികളും േലാണ് pാനുകളുെട ieംഐ യും 
െമാtം കുടി ികയുെട 5% aടkം), ഫീസും മററ്് ചാര്ജുകളും, പലിശ ചാര്ജുകള്, ബാലന്സ് 
ര്ടാന്സ്ഫര് കുടി ിക, പര്േചസ് കുടി ിക, കാഷ്aഡ ാന്സ് enിവയിേലk് വരവ് 
വയ്kും.* 

* 
#കാര്ഡ് ൈഫനാന്സ് ചാര്ജ് മാറിെkാണ്ടിരിkും. aത് കാര്ഡുടമയുെട കാര്ഡ്  
uപേയാഗtിന്േറയും പണമടയ്kലിന്േറയും രീതിെയ aടിsാനമാkി നിര്ണയിkുnതും 
നി ിതകാലയളവുകളിെല aവേലാകനtിന് വിേധയവുമായിരിkും 


