
g) �ब�लगं संदभार्तील वाद: स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 25 �दवसांच्या आत काडर्धारकाने काह� 
त्रटु� एसबीआयसीपीएसएलला कळवल्या�शवाय आ�ण एसबीआयसीपीएसएलला त्या सत्य 
आहेत, हे आढळल्याव्य�त�रक्त सवर् स्टेटम�ट्स योग्य मानल� जातील व काडर्धारक त्यांना 
मान्य करेल. असे काह� झाल्याची मा�हती प्राप्त झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
तात्पुरत्या पद्धतीने शुल्क मागे घेऊ शकेल. त्यानुसार अन्वेषण पूणर् झाल्यानंतर अशा 
शुल्कांची जबाबदार� काडर्धारकाच्या खात्यावर असेल.

h)  ग्राहक तक्रार �नवारण: सवर् तक्रार�ंची मा�हती पुढ�ल प�यावर नोडल अ�धकाऱ्याला �दल� 
जावी- पीओ बॅग 28 - जीपीओ, नवी �दल्ल� – 110001 Nodalofficer@sbicard.com 
�कंवा ईमेलवर पाठवल� जावी.

i)   संपकर्  तपशील:
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 02 02
 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड आधी लावावा) 
 �कंवा 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290 
 एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर्साठ�: एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर् हेल्पलाईनला भारतातून 

कुठूनह� फोन करा   
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 12 12 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड 

आधी लावावा) बीएसएनएल/एमट�एनएलवरून: 1800 180 1295/1860 500 1295
 पत्र व्यवहार: मेलद्वारे व्यवस्थापकाला �लहू शकता: ग्राहक सेवा, एसबीआय काड्र्स अडँ 

पेम�ट्स सिव्हर्सेस �ल., डीएलएफ इन�फ�नट� टॉवसर्, टॉवर सी, 12 वा मजला, ब्लॉक- 2, 
इमारत 3 डीएलएफ सायबर �सट�, गुरुग्राम- 122002 (ह�रयाणा), भारत 
www.sbicard.com �कंवा पीओ बॅग 28 - GPO, नवी �दल्ल� – 110001. 

 customercare@sbicard.com वर ईमेलद्वारे �लहा
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक सम�पर्त ईमेल आयडीवर 

�लहू शकतो- salesgrievance@sbicard.com
 काडर्धारक कोणत्याह� �ववाद/अन�धकृत व्यवहाराचा �रपोटर् आमच्या मोबाईल 

ॲप/वेबसाईटच्या माफर् त न�द करू शकतात. याव्य�त�रक्त, काडर्धारक �ववाद/अन�धकृत 
 व्यवहाराचा �रपोटर् सम�पर्त ईमेल आयडी chargeback@sbicard.com वर �लहू 

शकतो.
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक आम्हाला सम�पर्त 

हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतो: 080-39356050

एसबीआय काडर्च्या सवार्त महत्वपूणर् अट� व शत�

1. *फ� आ�ण शुल्क

A.  वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ�
 एसबीआय के्र�डट काडर् (एसबीआय काडर्) यावर वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ� लागू आहेत. 

वा�षर्क फ� हे एक वेळचे शुल्क असत ेजे रु. 0 त ेरु. 9999 यादरम्यान असून त्यात लागू 
असलेले कर जोडले जातात आ�ण �रन्युअल फ� दर वष� आकारल� जात ेव ती रु. 0 त ेरु. 
9999 यादरम्यान असून त्यात लागू असलेले कर जोडले जातात. या फ� काडर्धारकांसाठ� 
वेगळ्या असू शकतात आ�ण त्या �व�वध प्रकारच्या काडर्साठ� वेगवेगळ्या असतात. के्र�डट 
काडर्चे आवेदन करताना हे काडर्धारकाला सांगण्यात येईल. लागू असतील त्यानुसार या फ� 
काडर्धारकाच्या खात्यातून जमा केल्या जातील आ�ण जेव्हा हे लावले जाईल, तवे्हा त्याचे 
�बल त्या म�हन्याच्या काडर् स्टेटम�टमध्ये दशर्वले जाईल. प्राथ�मक काडर्धारकाला जार� 
करण्यात आलेल्या अ�त�रक्त काड्र्ससाठ� वेगळी फ� असू शकेल.

B.  कॅश अडॅव्हान्स फ�
 आपत्काल�न िस्थतीमध्ये देशातील/आतंरराष्ट्र�य एट�एममधून रोख रक्कम काढण्यासाठ� 

काडर्धारक काडर्चा वापर करू शकतो. अशा प्रकारे काढलेल्या सवर् कॅशवर ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण ती काडर्धारकाच्या पुढच्या स्टेटम�टच्या �बलामध्ये जोडल� जाईल. 
देशातील एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण आतंरराष्ट्र�य एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापैक� अ�धक 
असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� लावल� जाईल. एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस प्रायव्हेट 
�ल�मटेडच्या (एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार ट्रान्सॅक्शन फ� बदलल� जाऊ शकत.े 
सवर् कॅश अडॅव्हान्सेसवर रक्कम काढल्यापासून पूणर् रक्कम जमा करण्याच्या �दनांकापय�त 
�रव्हॉिल्व्हंग के्र�डट इतके आ�थर्क शुल्कसुद्धा असेल (कृपया शुल्कांची सूची पाहावी). 

C. रोख भरणा फ�
 काडर्धारक स्टेट बँक ऑफ इं�डया (एसबीआय) च्या �नवडक शाखांमध्ये पे-इन िस्लपवर 

त्यांचा के्र�डट काडर् क्रमांक आ�ण रक्कम नमूद करून त्यांच्या SBI के्र�डट काडर्ची देय 
रक्कम शाखेतील काउंटरवर जमा करू शकतात. पेम�ट पावतीची पोच काडर्धारकाला त्व�रत 
�दल� जाईल. ह� सु�वधा ₹250 च्या सेवा शुल्क + लागू करांसह उपलब्ध आहे. केव्ह�बी 
एसबीआय काडर्धारक करूर वशै्य बँकेच्या (केवीबी) �नवडक शाखांमध्ये त्यांच्या 
के्र�डटकाडर्ची देय रक्कम देखील भरू शकतात. करूर वशै्य बँकेच्या शाखांमध्ये केलेल्या 
पेम�टवर कोणतहे� शुल्क लागू नाह�.

D. शुल्क
i. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला देण्यात येणाऱ्या �व�शष्ट सेवांसाठ� वेळोवेळी 

लागू असलेले शुल्क आ�ण फ� काडर्धारकाला भरावे लागेल �कंवा काडर् खात्याच्या संदभार्त 
काडर्धारकाकडून �दरंगाई झाल�, तर त्यासाठ� फ� भरावी लागेल.

ii काडर्धारकांना योग्य मा�हती देऊन वेळोवेळी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणतहे� शुल्क 
�कंवा फ�मध्ये बदल करण्याचा �कंवा नवीन शुल्क �कंवा फ� सुरू करण्याचा अ�धकार 
एसबीआयसीपीएसएलजवळ सुर��त आहे.

E. व्याज मुक्त गे्रस अवधी
 व्याज मुक्त के्र�डट अवधी 20 त े50 �दवसांचा असू शकतो व तो मच�टद्वारे करण्यात 

येणाऱ्या दाव्यांवर अवलंबून असेल. परंतु, जर आधीच्या म�हन्याची बाक� पूणर्त: जमा 
केल� नसेल �कंवा जर काडर्धारकाने कोणत्याह� एट�एममधून रोख रक्कम काढल� असेल, 
तर हे लागू असणार नाह�.

F.   आ�थर्क शुल्क 
 जर काडर्धारकाने बाक� रक्कम पूणर् भरल� नाह� तर आ�ण काडर्धारकाने काढलेल्या सवर् 

रोख रकमांवर (कॅश अडॅव्हान्सेस) त ेपरत भरले जाईपय�त ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून 
न भरलेल्या ईएमआय इन्स्टॉलम�टसह सवर् ट्रान्सॅक्शन्सवर मा�सक व्याज दरानुसार 
आ�थर्क शुल्क देय आहेत. 

   जर काडर्धारकाने रकमेच्या मुदतीच्या तारखेअगोदर (PDD) रा�हलेल्या रकमेची (TAD) 
थोडी रक्कम �कंवा काह�च रक्कम नाह� भरल�; जसे क� ग्राहकांची आधीच्या म�हन्यातील 
देय रक्कम आ�ण सध्याच्या म�हन्यातील पूणर् देय रक्कम मुदत संपायच्या तारखेअगोदर 
भरले तर उरलेल्या रकमेवर रकमेच्या तारखेपय�त शुल्क आकारले जाईल. 

   सध्याचा आ�थर्क शुल्काचा दर ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून प्र�त माह 3.50% पय�त आहे 
[42% प्र�त वषर्] व एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस �ल�मटेडच्या 
(एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार बदलला जाऊ शकतो. लागू असलेले आ�थर्क शुल्क 
लागू करांनुसार ठरेल आ�ण काडर्वर�ल थ�कत रक्कम पूणर्त: जमा होईपय�त त े
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये लावले जातील/वजा केले जातील. काडर्धारक पेम�टच्या देय 
तारखेपय�त त्याच्याकडील �शल्लक पूणर्पणे भरत नसल्यास आ�ण काडर्धारकाद्वारे 
घेतलेल्या सवर् रोख अडॅव्हान्सवर�ल सवर् व्यवहारांवर आकारलेल्या �व� शुल्काची �कमान 
रक्कम ह� प्रत्येक� 25 रु. असेल, सवर् लागू कर वगळून.

 a.  कॅश अडॅव्हान्सवर�ल आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून पूणर् रक्कम जमा 
करेपय�त लागू असतील.

 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 15 तारखेला.
 16 जून 2019 – 15 जुल ै2019 मध्ये करण्यात आलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  5000 रु. ची �रटेल खरेद� – 20 जून 2019 रोजी
2.  7000 रु. कॅश काढले - 10 जुल ै2019 रोजी
 15 जून 2019 च्या स्टेटम�टमधून कोणतीह� आधीची �शल्लक रा�हलेल� नाह�, असे ग�ृहत 

धरून काडर्धारकाला त्याचे 15 जुलचै्या स्टेटम�ट 12,000 रु. इतके ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल व 
त्यावर 7,000 रुपयांच्या काढलेल्या रोख रकमेवर 5 �दवसांचे आ�थर्क शुल्क लागू 
दरानुसार लावले जाईल. काडर्धारकाला बाक� (थ�कत) रकमेसाठ� 5 ऑगस्ट 2019 पय�त 
म्हणजे स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत भरणा करावा लागेल जी पूणर् रक्कम 
असू शकत े�कंवा देय असलेल� �कमान रक्कम असू शकत.े कृपया ल�ात घ्या क� तुमच्या 

के्र�डट काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने केले गेलेले कोणतहे� पेम�ट पुढ�ल क्रमाने समायोिजत 
केले जाईल: प्रथम तुमची �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास). आधीच्या 
स्टेटम�टच्या �दनांकापासून आ�थर्क शुल्क लावले जाईल व जर व्याज नसलेला 
आउटस्टँ�डगं �रटेल बॅलन्स असेल तर त्या िस्थतीमध्ये आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या 
�दनांकापासून लावले जाईल. 

 जर आधीच्या स्टेटम�टमध्ये कोणतीह� कॅश �शल्लक नसेल आ�ण ती आधीच्या 
स्टेटम�टमधून पुढे आलेल� नसेल आ�ण स्टेटम�टच्या �दनांकाचा �रटेल बॅलन्स भरणा देय 
असलेल्या �दनांकावर पूणर्त: भरण्यात आला, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क 
शुल्क लावले जाणार नाह�.

 उदाहरण 2 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   3 जानेवार� 2019 – 2 फेब्रुवार� 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  10000 रु. �रटेल खरेद� – 5 जानेवार� 2019 रोजी
2.  30000 रु. ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2019 रोजी
 2 जानेवार� 2019 स्टेटम�टमधून आधीची कोणतीह� �शल्लक रक्कम पुढे उरलेल� नाह�, 

असे ग�ृहत धरून काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार� स्टेटम�टमध्ये 40,000 रु. व्यवहार 
�दसतील. काडर्धारकाला या आउटस्टँ�डगं रकमेसाठ� स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या 
आत म्हणजे 22 फेब्रुवार� 2019 पय�त भरणा करावा लागेल व तो पूणर् रक्कम �कंवा 
�कमान देय रक्कम यातील कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. जर स्टेटम�ट आउटस्टँ�डगं मध्ये 
कोणताच कॅश बॅलन्स नसेल आ�ण तो आधीच्या स्टेटम�टपासून पुढे आलेला नसेल आ�ण 
जर स्टेटम�ट �दनांका रोजी आउटस्टँ�डगं असलेल्या �रटेल बॅलन्सला रक्कम देय �दनांकाला 
जर पूणर्त: भरण्यात आले, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क शुल्क लावले जाणार 
नाह�.

   दर म�हन्यामध्ये फक्त �कमान रक्कम भरल्यास त्यामुळे �रपेम�ट वषार्पे�ा जास्त काळ 
पुढे जाईल व आपल्या आउटस्टँ�डगं बॅलन्सवर त्यानुसार ठरणारा व्याज लागेल. 
उदाहरणाथर्, 5,000 रु. इतक्या ट्रान्सॅक्शनवर दर म�हन्याला फक्त �कमान देय रक्कम 
भरण्यात आल� (दर महा 200 रु. इतक� �कमान रक्कम असल्यास), संपूणर् थ�कत 

रकमेच्या पूणर् भरण्यासाठ� 44 म�हने इतका अवधी लागेल.
 उदाहरण 3 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला
   3  माचर् 2019 – 2 ए�प्रल 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन
(1)   500 रु. वा�षर्क फ� – 5 माचर् 2019 रोजी
(2) 90 रु. लागू कर – 5 माचर् 2019 रोजी
(3) 6000 रुपयांची ऑनलाईन खरेद� – 15 माचर् 2019 रोजी
 2 माचर् 2019 च्या स्टेटम�टनुसार आधीचा कोणताह� बॅलन्स पुढे �शल्लक रा�हलेला नाह�, 

असे ग�ृहत धरून, काडर्धारकाला त्याच्या 2 ए�प्रलच्या स्टेटम�टमध्ये 6,590 रु. ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाला स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 20 �दवसांनी 22 ए�प्रल रोजी 2019 या 
आउटस्टँ�डगंसाठ� रक्कम भरावी लागेल व ती पूणर् रक्कम असू शकत े�कंवा देय असलेल� 
�कमान रक्कम असू शकत.े      

 22 ए�प्रल 2019 रोजी काडर्धारक �कमान देय रकमेचा म्हणजे 415 रु. (एकूण 
आउटस्टँ�डगंच्या 5%) + 22 ए�प्रल 2019, रोजी लागू असलेले कर याच्या सवा�त 
जवळच्या दशांश अकंावर�ल रक्कम या रकमेचा भरणा करतो, असे ग�ृहत धरून लागू दराने 
आ�थर्क शुल्क लागू केले जाईल आ�ण त ेएकूण आउटस्टँ�डगंमध्ये जोडले जाईल. दर वष� 
3.50% इतक्या प्रभावी दराला �वचारात घेता, आ�थर्क शुल्काची गणना पुढ�ल प्रमाणे केल� 
जाईल:

 48 �दवसांसाठ� 500 रु. बॅलन्स रकमेवर (5 माचर् त े22 ए�प्रल):
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 रु.
 48 �दवसांसाठ� लागू असलेल्या 90 रु. करांसाठ� (5 माचर् त े22 ए�प्रल): 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 रु. 
 38 �दवसांसाठ� 6000 रु. इतक्या बॅलन्ससाठ� (15 माचर् त े22 ए�प्रल):
   (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 रु.
 11 �दवसांसाठ� 6,175 रु. बॅलन्ससाठ� (22 ए�प्रल त े2 मे): 
   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 रु.
 एकूण लावण्यात आलेले व्याज = 373.10 रु.
 3 ए�प्रल 2019 आ�ण 2 मे 2019 या काळात काडर्धारकाने कोणतहे� ट्रान्सॅक्शन केले 

नाह�, असे ग�ृहत धरून �दनांक 2 मेच्या स्टेटम�टमध्ये असलेल्या एकूण रकमेमध्ये 
आउटस्टँ�डगं एकूण रक्कम, व्याज शुल्क, फ� आ�ण अन्य शुल्क (असल्यास) आ�ण सवर् 

लागू कर दशर्वले जातील.
    काडर्धारक देय तारखेच्या (पीडीडी) आधी एकूण देय रकमेचे (ट�एडी) आ�ंशक पेम�ट करत 

असेल �कंवा पेम�ट देत नसल्यास; ग्राहकाकडून मागील म�हन्यापासूनची आ�ण �वद्यमान 
म�हन्यातील �शल्लक येणे असेल, तर एकूण देय असलेल्या रकमेचे पूणर् पेम�ट हे पेम�टच्या 
देय तारखेपूव� केल्यास, �व� शुल्क हे त्या पेम�टच्या तारखेपय�तच्या अखेरच्या �शल्लक वर 
आकारले जाईल.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेट्म�ट तार�ख - प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 �डस�बर 2018 - 2 जानेवार� 2019 दरम्यान झाले.
1)  �करकोळ खरेद� 500 रु. - 15 �डस�बरला 2018 झाल�
2)  ऑनलाइन खरेद� 600 रु. - 20 �डस�बरला 2018 झाल�
   2  �डस�बर 2018 च्या तारखेला पूव�ची कोणतीह� �शल्लक रक्कम नाह� असे गहृ�त धरून

2 जानेवार� च्या स्टेटम�टनुसार, काडर्धारकाच्या स्टेटम�टमध्ये 1100 रुपये व्यवहार दशर्�वत 
आहे, एकूण देय रक्कम 1100 रुपये. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
दरम्यान काह� 22 जानेवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं 
�वरुद्ध भरणा करणे आवश्यक आहे.

 गहृ�त धरूया क� काडर्धारकाने थोडी रक्कम 22 जानेवार� 2019 ला 500 रुपयांनी जमा 
केल� आहे, �व� शुल्क प्रभावी दरावर आकारले जाईल आ�ण एकूण थकबाक�मध्ये जोडला 
जाईल. 3.50% दर महा प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्क गणना खाल�लप्रमाणे केल� 
जाईल.

 38 �दवसांसाठ� 500 रुपयांच्या रकमेवर (15 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 रु.
 33 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (20 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 रु.
 12 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (22 जानेवार� त े2 फेब्रुवार�):
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 रु.
 आकारलेले एकूण व्याज: 52.93 रु.
 व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2019 - 2 माचर् 2019 दरम्यान झाले
1)  सुरुवातीची �शल्लक 652.93 रु. - 3 फेब्रुवार� 2019 रोजी

2)  �करकोळ खरेद� 1000 रु. - 5 फेब्रुवार� 2019 रोजी
3)  ऑनलाईन खरेद� 3000 रु. - 15 फेब्रुवार� 2019 रोजी
 गहृ�त धरूया क� मागील �शल्लक 652.93 रु. 2 फेब्रुवार� 2019 च्या �वधानानुसार पुढे 

सुरू करूया. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम दरम्यान काह� 22 
फेबु्रवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं �वरुद्ध भरणा करणे 
आवश्यक आहे.

   गहृ�त धरूया क� काडर्धारक 15 फेब्रुवार�च्या आत पूणर्पणे भरणा करतो. म्हणून 3.50%
प्रती म�हना प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्काची गणना खाल�लप्रमाणे केल� जाईल:

   12 �दवसांसाठ� 652.93 रुपयांच्या रकमेवर (3 फेब्रुवार� -15 फेबु्रवार�)
   (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 रु.
   आकारलेले एकूण व्याज: 9.02 रु.
   खरेद�ची उरलेल� रक्कम, व्याजाची रक्कम, फ� आ�ण शुल्क यांची बेर�ज, आ�ण 2 माचर् 

तारखेच्या स्टेट्म�टनुसार एकूण रकमेवर सवर् लागू कर परावत�त होईल.

G. �वलं�बत देय शुल्क
• देय तारखेला 0 रुपये त े500 रुपयांपय�तच ्या थकबाक�साठ� कोणतहे� शुल्क नाह� 
 रु. 500 पे�ा जास्त आ�ण रु. 1,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 400
• रु. 1,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 10,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु.750
• रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 950
• रु. 25,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 50,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 1,100
• रु. 50,000 पे�ा जास्त थकबाक�साठ� रु.1,300
 लागोपाठ दोन सायकल ्ससाठ� देय तारखेपय�त �कमान देय रक्कम (MAD) न भरल्यास 

अ�त�रक्त �वलंब देय शुल्क रु. 100 आकारले जातील.
 MAD िक्लअर होईपय�त प्रत्येक देय सायकलसाठ� हे शुल्क आकारले जाईल. तसेच 

�कमान देय रक्कम (MAD) भरेपय�त प्रत्येक पेम�ट चक्राला हे शुल्क आकारले जाईल.
 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
 व्यवहार 3 जानेवार� 2016 – 2 फेबु्रवार� 2016 या दरम्यान झाले

(1) 5000 रू. ची �रटेल खरेद�– 5 जानेवार� 2016 रोजी
(2) 5000 रू. ची ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2016 रोजी
   असे ग�ृहत धरा क� 2 जानेवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेबु्रवार�च्या स्टेटम�टमध्ये 10,000 रू. चे 
ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 
22 फेब्रुवार� 2016 पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान 
देय रक्कम �कंवा संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल. 

   जर 22 फेब्रुवार� 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने �कमान देय रकमेचा भरणा 
केला नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 
देय रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 2 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2016 – 2 माचर् 2016 या दरम्यान झाले
 1.  2000 रु. ची �रटेल खरेद�– 8 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 2.  2500 रु. ची ऑनलाईन खरेद� – 19 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 असे ग�ृहत धरा क� 2 फेब्रुवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 माचर्च्या स्टेटम�टमध्ये 4500 रू. चे ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 22 माचर् 2016 
पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान देय रक्कम �कंवा 
संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल.

   जर 22 माचर् 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने कोणत्याह� रकमेचा भरणा केला 
नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण देय 
रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 3- काडर् स्टेटम�ट तार�ख – दर म�हन्याची 2 तार�ख.
 3 सप्ट� त े2 ऑक्टो दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 9400 ची �करकोळ खरेद�-5 सप्ट� रोजी
 2 सप्ट�. च्या स्टेटम�टपासून पूव�ची �शल्लक कॅर� फॉरवडर् केल� नसल ्याचे गहृ�त 

धरून,एकूण देय रक्कम रु. 9400 म्हणून काडर् धारकास 2 ऑक्टोबरचे �ववरणपत्र �मळेल. 

काडर्धारकाने 22 ऑक्टोबरपय�त, म्हणजे स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, संपूणर् 
रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रक्कमेच्या अनुषंगाने पेम�ट 
करणे आवश्यक आहे. काडर्धारक 22 ऑक्टोबर रोजी �कंवा त्यापूव� रु. 9400 च्या 
थकबाक�चे संपूणर् देय देतो. 

 3 ऑक्टोबर– 2 नोव्ह�बर दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 5,000 ची �करकोळ खरेद� – 5 ऑक्टोबर रोजी
(2) रु. 5,000 ची ऑनलाइन खरेद� – 15 ऑक्टोबर रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 नोव्ह�बरच्या �ववरणात 10,000 रुपयाची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसेल. ग्राहकाला 10 नोव्ह�बर रोजी मागील सायकलमध्ये केलेल्या व्यवहारासाठ� 
व्यापाऱ्याकडून रु. 9400 चा परतावा �मळतो. ह� परताव्याची रक्कम एकूण देय रकमेच्या 
अनुषंगाने समायोिजत केल� जाईल. काडर्धारकाने 22 नोव्ह�बर रोजी �कंवा त्यापूव�, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने पेम�ट करणे आवश्यक आहे.

 परताव्यातून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम �कमान देय रक्कमेपे�ा जास्त असल्याने, 
काडर्धारकास �वलं�बत देय शुल्क आकारले जाणार नाह�.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेटम�टची तार�ख – प्रत्येक म�हन ्याची 2 तार�ख
 3 जानेवार� – 2 फेबु्रवार� दरम्यान केलेला व्यवहार
(1) रु. 4,500 ची �करकोळ खरेद� – 5 जानेवार� रोजी
(2) रु. 6,000 ची ऑनलाइन खर�दार� – 15 जानेवार� रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 फेब्रुवार�च ्या स्टेटम�टमध ्ये 10,500 रुपयांची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसून येईल. मागील सायकलमध ्ये 10 फेब्रुवार�ला आकारलेल्या अनादर 
शुल्कांसाठ� ग्राहकाला रु. 500 चा परतावा �मळतो. काडर्धारकाने 22 फेबु्रवार�पय�त, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची पूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय 
रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने थकबाक�चे पेम�ट करणे आवश्यक 
आहे. एसबीआय काडर्ने कायार्िन्वत केलेल्या �रव्हसर्लमधून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम देय 
रक्कमेच्या अनुषंगाने समायोिजत केल� जाणार नाह�. जर काडर्धारकाने 22 फेब्रुवार� रोजी 
�कंवा त्यापूव� �कमान देय रक्कम �कंवा त्यापे�ा जास्त रक्कम भरल� नाह�, तर त्याला 
रु. 950 (रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�त रु. 950) �वलं�बत देय शुल्क 
आकारले जाईल.

H. ओव्हर�ल�मट फ�
 एक सेवा संकेत म्हणून, एसबीआई काडर् ओव्हर�ल�मट व्यवहारांना मान्यता देऊ शकेल, 

हे त्यांचे आतं�रक धोरण, व्यवहार संदभार्त पात्रता, ग्राहकांचे प्रोफाईल आ�ण ग्राहकांची 
स्वीकृ�त यावर अवलंबून असेल. जर थकबाक�  रक्कम के्र�डट मयार्देपे�ा अ�धक असेल, 
तर के्र�डट मयार्दा ओलांडलेल्या रकमेवर प�हल्या व्यवहार रकमेच्या  2.5% �कंवा रु. 
600/- यापकै� जी जास्त असेल, ती ओव्हर�ल�मट शुल्क म्हणून आकारल� जाईल. 
एसबीआय काडर्द्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याह� शुल्क, खचर् �कंवा व्याजमुळे के्र�डट 
�ल�मट ओलांडल्यासह� हे शुल्क लागू होत.े ओव्हर�ल�मट फ� प्रत्येक �ब�लगं सायकलमध्ये 
एकदाच आकारल� जाईल. कृपया न�द घ्या क� काडर्धारकाकडून �मळालेल� ओव्हर�ल�मट 
सोयीसंबंधी स्वीकृ�त ज्याप्रमाणे त्यांच्या/�तच्या के्र�डट काडर्वर ह� सोय स�म करण्यासाठ� 
असेल, ती त्यांच्या त्याच खात्याच्या अतंगर्त येत असलेल्या सवर् के्र�डट काड्र्सवर आपोआप 
ह� सोय स�म करणार.

I. पेम�ट �डसऑनर फ�
   पेम�ट �डसऑनर झाल्यास (भरणा जमा न केल्यास), काडर्धारकाला रकमेच्या 2% इतक�  

पेम�ट �डसऑनर फ� लावल� जाईल व त्याचे �कमान शुल्क 500 रू. इतके असेल.

J.   अन्य शुल्क:
• काडर् �रप्लेसम�ट फ�: 100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू) 
• चेक पेम�ट फ�: 100 रू. 
• परक�य चलन व्यवहार शुल्क: 3.5% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् वगळता इतर सवर् 

काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
 परक�य चलन व्यवहाराचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये करण्यासाठ� �व�नमय दर 

िव्हसा/मास्टरकाडर् द्वारे (जे असेल त्यानुसार) �नधार्�रत केला जाईल व या व्यवहाराला 
एसबीआय काडर्च्या मदतीने सेटल केले जात असतानाच्या �दवशी त्यांच्या �व�नमय 
दरांनुसार त ेठरेल व हे दर व्यवहार करण्यात येणाऱ्या �दवसांपे�ा �भन्न असू शकतील. 
परक�य चलन व्यवहार फ� िव्हसा/मास्टरकाडर् शअेर केलेले रुपये रूपांतर रकमेवर लागू केले 
जाईल. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू 
होणार नाह�.

• डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक चलन रूपांतरण माकर् अप फ�: 3.50% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् 
वगळता इतर सवर् काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
(फक्त 1,000 रुपये �कंवा त्यापे�ा मोठ्या व्यवहारांसाठ�) आतंरराष्ट्र�य स्थानावर�ल �कंवा 
परदेशी न�दणी केलेले परंतु भारतात िस्थत असलेल्या व्यापाऱ्यांद्वारे केलेले भारतीय 
चलनातील सवर् व्यवहार. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर डायन्या�मक आ�ण 
स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप शुल्क लागू होणार नाह�.

•  �रवॉडर् �रडीम करण्याचे शुल्क - 99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे वॉउचर 
वर उपलब्ध)

• सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर प्र�क्रया शुल्क: रु. 199 

K.  �शल्लक हस्तांतरण:
 �शल्लक हस्तांतरण ऑफर ग्राहकाला इतर बँकेच्या के्र�डट काडर्ची थकबाक� एसबीआय 

के्र�डट काडर्मध्ये हस्तांत�रत करण्यास आ�ण एकरकमी �कंवा ईएमआय मध्ये परतफेड 
करण्यास अनुमती देते

2. *�ल�मट्स (मयार्दा)
 अतंगर्त एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट �नकषांनुसार (प्राथ�मक खातधेारकांना असलेल� 

के्र�डट �ल�मट जोडल्या जाणाऱ्या अडॅ ऑन काडर्धारकांना असेल) के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश 
�ल�मट �नधार्�रत केल� जात.े काडर् �दले जात असताना या मयार्दांची मा�हती काडर्धारकाला 
�दल� जात.े प्रत्येक स्टेटम�टमध्ये के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश �ल�मट काडर्धारकाला 
सां�गतल्या जातात. स्टेटम�ट बनवले जात असताना उपलब्ध के्र�डट �ल�मट (वापरासाठ� 
उपलब्ध असलेल� के्र�डट �ल�मट) स्टेटम�टचा भाग म्हणून �दल� जात.े 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याचा ठरा�वक काळाने आढावा घेत े आ�ण 
अतंगर्त �नकषांनुसार काडर्धारकाची के्र�डट �ल�मट घटवू �कंवा वाढवू शकत.े के्र�डट �ल�मट 
वाढवू इिच्छत असलेले काडर्धारक एसबीआयसीपीएसएलला तसे �लहून व त्यांच्या 
उत्पन्नाची घोषणा करणार� आ�थर्क कागदपत्र े पाठवून तशी �वनंती करू शकतात. या 
नवीन कागदपत्रांच्या आधारे अशी �ल�मट वाढवायची अथवा नाह�, हा �नणर्य घेण्याचे पूणर् 
स्वातं�य एसबीआयसीपीएसएलला आहे.

3. *�ब�लगं आ�ण स्टेटम�ट

a) ज्या अवधीमध्ये काडर् अिॅक्टव्ह असेल त्या अवधीमधील आधीच्या स्टेटम�टनंतर 
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये के्र�डट करण्यात आलेले पेम�ट्स व झालेले ट्रान्सॅक्शन्स 
दशर्वणारे एक मा�सक स्टेटम�ट एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला पाठवण्यात 
येईल. एक तर एसबीआयसीपीएसएल काडर् खात्यामधील ट्रान्सॅक्शन्सचे स्टेटम�ट पोस्टाने 
त्याच्याकड ेन�दणीकृत असलेल्या प�यावर पाठवेल �कंवा त ेस्टेटम�ट न�द असलेल्या ईमेल 
आयडीवर ईमेलने पाठवेल व याचा �दवस पूवर् �नधार्�रत असेल. 

b) के्र�डट काड्र्स काडर्धारकांना �रवॉिल्वंग के्र�डट सु�वधा देतात (�फरती पत). काडर्धारक फक्त 
स्टेटम�टवर �प्रटं करण्यात आलेल्या �कमान देय रकमेइतक� रक्कम सुद्धा भरू शकतो 
आ�ण असा भरणा त्याने रक्कम देय �दनांकाच्या आधी करायला हवा आ�ण हाह� �दनांक 
आपल्या स्टेटम�टवर नमूद केलेला असतो. आउटस्टँ�डगं बॅलन्स पुढ�ल स्टेटम�टमध्ये 
फॉरवडर् केला जाऊ शकतो. काडर्धारक देय असलेल� संपूणर् राशी भरू शकतो �कंवा �कमान 
देय रकमेपे�ा मोठ� कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. 

 आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये न भरण्यात आलेल� �कमान देय रक्कम काडर्धारकाच्या करंट 
�कमान देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल व त्यासह आउटस्टँ�डगं असेल जे काडर्धारकाच्या 
के्र�डट �ल�मटपे�ा जास्त होऊ शकत.े  

 �कमान देय रक्कम आउटस्टँ�डगं रकमेच्या 5% �कंवा रू. 200 यापकै� (जी रक्कम मोठ� 
असेल), ती असेल व त्यामध्ये सवर् लागू कर आ�ण ईएमआय (फक्त ईएमआय आधा�रत 
उत्पादनांच्या संदभार्त) समा�वष्ट असतील. जर कॅश �कंवा के्र�डट �ल�मट ओलांडल� गेल� 
तर ओव्हर�ल�मट (ओव्ह�एल) रकमेचाह� समावेश एमएडीमध्ये (�कमान देय रक्कम) केला 
जाईल. आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये जर न भरण्यात आलेल� एमएडी असेल, तर ती �कमान 
देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल.

c)  काडर् आउटस्टँ�डगंसाठ� करण्यात येणाऱ्या पेम�टस पुढ�ल स्टेटम�टसमध्ये दशर्वल्या जातील. 
इनपुट टॅक्स के्र�डटशी संबं�धत कोणताह� �ववाद �कंवा करांशी संबं�धत कोणतहे� अन्य 
प्रकरणात स्टेटम�ट �दल्याच्या तारखेपासून 30 �दवसांमध्ये के्र�डट काडर् जार�कत्यार्शी संपकर्  
साधला जाईल.

d) काडर्धारकाच्या काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल� पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने 
समायोिजत केल� जातील: �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ.

   काडर्धारक हा के्र�डट काडर् जार�कत्यार्स स�म करण्यासाठ� उ�चत जीएसट� अनुपालनाच्या 
अतंगर्त योग्य आ�ण वक्तशीर मा�हती प्रदान करण्याबद्दल जबाबदार असेल जे के्र�डट 
काडर् जार�कत्यार्ने केलेल्या पुरवठ्याचे इनपुट कर के्र�डट घेण्यासाठ� काडर्धारकास स�म 
करेल. काडर् जार�कतार् हा इनपुट टॅक्स के्र�डटच्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा 
काडर्धारकास इनपुट टॅक्स के्र�डटचा लाभ घेण्यात झालेल्या �वलंबासाठ� काडर्धारकाने 
चुक�ची मा�हती �दल्याबाबत �कंवा काडर्धारकाने कोणतीह� कृती केल्यास �कंवा दलुर्� 
केल्यास जबाबदार नसेल.

e) काडर् खात्यामधील पेम�ट्स पुढ�लपकै� कोणत्याह� प्रकारे करता येऊ शकतील: 
www.sbicard.com वर लॉग इन करून नेटबँ�कंग �कंवा आपल्या एसबीआय एट�एम- 
कम ड�ेबट काडर्द्वारे पेनेट पयार्य वापरून.

   स्टेटम�टच्या मागच्या बाजूला �दलेल्या प�यावर चेक �कंवा धनादेश पाठवून. 
   आपल्या शहरातील एसबीआय काडर् ड्रॉप बॉक्सेसमध्ये �कंवा �नधार्�रत स्टेट बँक ऑफ 
इं�डया शाखांमध्ये चेक �कंवा धनादेश देऊन. 

   चेक/धनादेश “एसबीआय काडर् क्र. xxxx xxxx xxxx xxxx” कर�ता देय असा असायला 
हवा. नॅच: �नवडक शहरांमध्ये नॅशनल ऑटोमेटेड क्ल�य�रगंच्या (नॅच) माध्यमातून पेम�ट 
करता येत.े

f) एसबीआय काडर्द्वारे आउटस्टँ�डगं �बलाच्या भरणासाठ� �व�वध पद्धती �दल्या जातात व 
त्याचे वणर्न एसबीआय काडर् वेबसाईट आ�ण मा�सक स्टेटम�टच्या मागे स�वस्तर �दले गेले 
आहे.

 काडर् धारकाकडून �मळालेला कोणताह� अडॅव्हान्स हा भ�वष्यातील खचर् म्हणून गहृ�त 
धरला जावा, कोणतहे� शुल्क/फ� म्हणून गहृ�त धरला जाऊ नये.

j)  एसबीआय काडर्द्वारे प्र�क्रयािन्वत केलेले असे कोणतहे� �रव्हसर्ल्स, ज्यांत शुल्क तसेच 
प्रभार यांचे �रव्हसर्ल देखील समा�वष्ट आहे, त ेथकबाक�च्या अनुषंगाने समायोिजत केले 
जाणार नाह� आ�ण याला वतर्मान �ब�लगं सायकलसाठ� के्र�डट म्हणून गणले जाईल.

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख मागील �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल्यास, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जात.े

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख वतर्मान �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल� तर�ह�, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जाणार नाह�.

k)  SMA आ�ण NPA
•   स्पेशल म�शन अकाउंट्स (‘SMA’): 
  �नयामक आवश्यकता पूणर् करण्यासाठ�, एसबीआय काडर्ला खाल� �दलेल्या सारणीतील तीन 

उपशे्रण्यांसह एक उप-संप�ी शे्रणी/ सब-असेॅट कॅटेगर� म्हणजेच ‘स्पेशल म�शन अकाउंट्स 
(‘SMA’)” बनवून खात्यातील प्रारं�भक दबाव (इिन्सपीऐंट स्टे्रस) ओळखावा लागतो. के्र�डट 
काड्र्सना �रवॉिल्वंग सु�वधांव्य�त�रक्त अन्य कजर् म्हणून संबो�धत केले जात.े

   

  

  

सवार्त महत्वपूणर्
अट� व शत�

  SMA च्या वग�करणासंबं�धत उदाहरण:
  जर के्र�डट काडर् खात्याची (‘PDD’) पेम�ट देय तार�ख 31 माचर् 2021 असेल आ�ण �कमान 

देय शुल्क (‘MAD’) या तारखेआधी प्राप्त न झाल्यास या देय तारखेनंतर ह्या खात्यास 
SMA – 0  म्हणून संबो�धत केले जाईल.

   जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 30 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 ए�प्रल 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 1 म्हणून संबो�धत केले जाईल. याप्रमाणेच, 
जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 60 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 मे 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 2 म्हणून संबो�धत केले जाईल.

•  नॉन पफॉर्�म�ग असेॅट (‘NPA’):
  जर के्र�डट काडर् स्टेटम�ट मध्ये नमूद केलेले �कमान देय पेम�ट हे PDD पासून नव्वद (90) 

�दवसांच्या आत पूणर् न �दल्यास, काडर्ला नॉन परफॉ�म�ग असेॅट समजले जाईल. 
   याव्य�त�रक्त, कजार्ची परतफेड �कंवा पुनरर्चना व्यवस्थेचा लाभ घेतलेले कोणतहे� खात े

NPA म्हणून वग�कृत केले जाईल. जोपय�त पूणर् मुद्दल �कंवा व्याजाचे पेम�ट केले जात 
नाह� तोपय�त खात ेNPA म्हणून वग�कृत केले जात.े कजार्ची परतफेड (सेटलम�ट) केलेले 
आ�ण पुनरर्�चत (र�स्ट्रक्चडर्) खात ेअपगे्रडसाठ� पात्र नसत.े शवेट�, जर एखाद्या ग्राहकाकड े
NPA म्हणून संबो�धत असलेले एक एसबीआय काडर् असले तर� त्यांच्याकड ेअसलेले सवर् 
के्र�डट काडर् हे NPA म्हणून वग�कृत केले जातील.

   एखाद्या खात्यास NPA म्हणून वग�कृत करण्यासंबं�धत उदाहरण:
 जर एखाद्या ग्राहकाची पेम�ट देय तार�ख (‘PDD’) 31 माचर् 2021 आहे आ�ण 

स्टेटम�टमध्ये नमूद केलेले �कमान देय शुल्क (‘MAD’) हे PDD पासून 90 �दवसांच्या 
आत म्हणजेच 29 जून 2021 पय�त ग्राहकाने भरले नाह�, तर बँक/�व�ीय संस्थेद्वारे अशा 
के्र�डट काडर् खात्यास NPA समजले  जाईल.

l) अ�धकृत पेम�ट प्रणाल� वापरताना अयशस्वी व्यवहारांसाठ�, आरबीआयच्या 20 सप्ट�बर 
2019 रोजीच्या टनर् अराऊंड टाइम (ट�एट�) च्या सामंजस्यावर�ल आ�ण ग्राहक 
नुकसानभरपाईवर�ल प�रपत्रकाच्या अनुपालन अतंगर्त, जर एसबीआय काडर्ने एखाद्या 
अयशस्वी झालेल्या व्यवहारामुळे ड�ेबट झालेल� रक्कम एका �नधार्�रत कालावधीमध्ये परत 
केल� नाह�, तर उपरोल्ले�खत प�रपत्रकातील तरतुद�ंनुसार, अयशस्वी झालेल्या 
व्यवहारासाठ�च्या काडर् नेटवकर्  द्वारे प्राप्त झालेल्या अशा कोणत्याह� पुष्ट�/सूचनेच्या 
आधारावर नुकसानभरपाई केल� जाईल.

4. * �डफॉल्ट (थकबाक�)
 जर थकबाक� करण्यात आल�, तर काडर्धारकाला वेळोवेळी काडर् खात्यामध्ये असलेल्या 

थ�कत रकमेच्या पूतर्तसेाठ� पोस्टाने, फॅक्स, दरूध्वनी, ईमेल, एसएमएस मॅसेज आठवण 
केल� जाईल आ�ण/�कंवा �तसऱ्या प�ाची आठवण करून देण्यासाठ�, पाठपुरावा 
करण्यासाठ� आ�ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठ� मदत घेतल� जाईल. अशा प्रकारे �नयुक्त 
केलेला �तसरा प� कजर् वसुल�संदभार्तील आचारसं�हतचेे पूणर् पालन करेल. 

 आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त आ�ण जे एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे जे 
एक के्र�डट इन्फम�शन कंपनी एक के्र�डट काडर् धारकाच्या मुलभूत िस्थती अहवाल 
देण्यापूव�, आम्ह� काडर् धारकास पूवर् सूचना प्रदान करू. आरबीआय कडून न�दणीचे 
प्रमाणपत्र सामा�यक करण्यापूव�, ज्याचा एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे त्याबद्दल 
आम्ह� काडर्धारकाला याची सूचना देऊ. �कमान देय रक्कम देय तारखेपय�त देखील न 
भरल्यास, काडर् खात्याचा डीफॉल्ट िस्थती अहवाल के्र�डट मा�हती ब्युरो/एजन्सीं सह 
सामा�यक केला जाईल. 

 हे आणखी नमूद केले जाऊ शकत,े क� जर काडर् धारक, पोस्ट �डफॉल्टर म्हणून न�दवले 
गेले असेल तर, �तची थकबाक� कमी करत,े नंतर एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन 
कंपनी पासून �डफॉल्टर िस्थती मागे आहे. असे बदल ग्राहकाच्या के्र�डट अहवालात 
प्र�त�ब�ंबत करण्यासाठ� 45 त े60 �दवस लागू शकतात.

 अट� आ�ण �नयम के्र�डट काडर्च्या सु�वधा �नयमन लागू असेल पूरक/काडर् जोडा 
एसबीआयसीपीएसएल �व�हत नमुन्यात दर म�हन्याला के्र�डट इन्फम�शन कंपनीसाठ� काडर् 
डटेा सादर केला. के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 30 �दवसांची वेळ त्यांच्या सव्हर्रवर सादर डटेा 
अपलोड करण्यासाठ� आहे.

 काडर् खात्यातील एकूण थकबाक� व त्यासह लावण्यात आलेल्या कोणत्याह� शुल्कांची 
काडर्धारकाला न आकारण्यात आलेल� रक्कमसुद्धा तत्काळ देय होईल आ�ण प्राथ�मक 
खातधेारकाच्या बँकरप्सीच्या �कंवा मतृ्युच्या िस्थतीत ती एसबीआयसीपीएसएलला संपूणर् देय 
ठरेल व काडर् खात ेलगेचच रद्द ठरेल. काडर् खात्यावर काह� थकबाक� असेल, तर प्राथ�मक 
खातधेारकाची मालम�ा त्याला सेटल करण्यासाठ� जबाबदार असेल आ�ण त्या मालम�ेद्वारे 
एसबीआयसीपीएसएलला कोणतीह� आ�थर्क झळ पोहचणार नाह�, याची काळजी घेणे 
अ�नवायर् असेल व त्यामध्ये अशा थकबाक�ला प्राप्त करण्यासाठ� झालेला कायदे�वषयक खचर् 
व शलु्क यांचा समावेश असेल. अशी परतफेड प्रलां�बत झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
त्याच्या तवे्हाच्या दराने आ�थर्क शुल्क सरुू ठेवण्यासाठ� स�म असेल.

5. काडर्धारकत्व समाप्त होणे/संपुष्टात येणे
a) एसबीआयसीपीएसएलला �लहून �कंवा एसबीआय काडर् हेल्पलाईनला कॉल करून आ�ण 

काडर् �तरपे कापून काडर्धारक कधीह� करार संपुष्टात आणू शकतो. �ल�खत �वनंती 
केल्यानंतर अडॅ ऑन काडर्सह सवर् काडर् संपुष्टात येतील. स्वतःहून काडर् बंद करताना 
काडर्धारकाजवळ �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स �शल्लक असतील तर अशा �नगे�टव्ह पॉइंट्स 
समान मूल्य स्वयंच�लतपणे स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रूपांत�रत केले जाईल जे काडर्धारकाला 
इतर कोणत्याह� देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे. काडर् खात्यामध्ये थकबाक� असलेल्या 
सवर् रकमेचा भरणा केल्यानंतर त ेसंपुष्टात येतील. प्रमाणानुसार (प्रो रेटा बे�सस) वा�षर्क, 
सहभागी होण्याची �कंवा �रन्युअल फ� परत केल� जाणार नाह�.

 उदाहरणाथर्- स्वतःहून काडर् बंद करताना �शल्लक असलेले �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट - 1000
   स्वतःहून काडर् बंद केल्यानंतर, �शल्लक असलेले 1000 �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट 

स्वयंच�लतपणे 250 रू. च्या स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रुपांत�रत होतील. म्हणजेच, 1000 
�नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स X 0.25 रू. प्र�त �रवॉडर् पॉइंट (इथे �व�वध काडा�साठ� हस्तांतरण 
मूल्य �भन्न असू शकत)े. हे देय काडर्धारकाला लागू केले जाईल जे काडर्धारकाला इतर 
देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे.

 काडर्धारक खात ेबंद करण्यासाठ� सम�पर्त ईमेल आयडी-closurerequest@sbicard.com 
वर �लहू शकतो.

b)  जर एसबीआयसीपीएसएलला काह� आधाराने �बजनेससाठ� �कंवा सुर�ा कारणांमुळे आ�ण/ 
�कंवा कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेच्या �वनंतीमुळे आ�ण/�कंवा अन्य सरकार� यंत्रणेने तसे 
सां�गतल्यामुळे आ�ण/�कंवा एसबीआयसीपीएसएल व त्याच्या ग्राहकांना लागू असलेल्या 
कायद्यांमुळे व �नयमांमुळे आवश्यक झाले, तर कोणत्याह� वेळेस पूवर्सूचना न देता 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याच्या वापरावर �नब�ध घालू शकत,े त ेसमाप्त 
�कंवा बंद करू शकत.े

 जर काडर्धारकाने देय रकमेची थकबाक� केल� �कंवा के्र�डट �ल�मटचे उल्लंघन केले तर 
एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट काडर्वर�ल सु�वधा संपुष्टात आणू शकत.े हा करार संपुष्टात 
आल्यानंतर �कंवा काडर् खात ेस्थ�गत करण्यात आले असताना या काडर्चा वापर विजर्त 
आहे.

c) अशा प�रिस्थतीमध्ये काडर्धारकाने तत्काळ (कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� 
�डफॉल्ट �कंवा अन्य नोट�सनुसार) एसबीआयसीपीएसएलला खात्यावर�ल एकूण थक�त 
रक्कम त्वर�त अदा केल� पा�हजे. त्यामध्ये कराराअतंगर्त एसबीआयसीपीएसएलला देय 

असलेल्या सवर् रकमांचा समावेश असेल ज्यामध्ये सवर् ट्रान्सॅक्शन्स आ�ण अन्य रक्कम 
ज्या खात्यावर अद्याप आकारल्या नसतील यांचा समावेश असेल. जोपय�त काडर्धारकाद्वारे 
अशा सवर् रकमांची थकबाक� जमा केल� जाईपय�त काडर्धारकाचे खात े समाप्त मानले 
जाणार नाह�.

(d) जर के्र�डट काडर् एक वषार्पे�ा जास्त काळ वापरात नसेल, तर काडर्धारकास सू�चत करून 
काडर् बंद करण्याची प्र�क्रया सुरू होईल. जर 30 �दवसांमध्ये काडर् धारकाकडून काह� उ�र 
न आल्यास, काडर् खात ेबंद केले जाईल, ह� �क्रया काडर् धारकाने केलेल्या सवर् थकबाक� 
भरण्याच्या अधीन असेल.

6.  काडर् हरवणे/चोर�/गैरवापर

a) जर प्राथ�मक �कंवा अन्य अ�त�रक्त के्र�डट काडर् हरवले असेल, चोर�ला गेले असेल, त्याला 
इजा झाल� असेल �कंवा प्राप्त होणे अपे��त असताना प्राप्त झाले नसेल �कंवा जर 
त्याला/�तला त्याचा वापर अन्य व्यक्तीने काडर्धारकाच्या अनुमती�शवाय केला अशी शंका 
आल� असेल, तर तत्काळ काडर्धारकाने एसबीआयसीपीएसएलशी एसबीआय काडर् 
हेल्पलाईनद्वारे संपकर्  साधला पा�हजे. एकदा काडर् हरवले अशी सूचना �दल्यानंतर त ेनंतर 
परत सापडले तर�ह� काडर्धारकाने त ेकोणत्याह� प�रिस्थतीत वापरू नये आ�ण त्याने त े
काडर् �तरपे अध� कापून टाकावे. 

· तसेच काडर्धारक लगेचच आयव्ह�आर �कंवा आमच्या वेबसाईट sbicard.com द्वारे �कंवा 
एसएमएस आधा�रत सेवेद्वारे त ेकाडर् ब्लॉक करू शकतो.

· एसएमएसद्वारे आपले हरवलेले/ चोरलेले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ�, आपल्या न�दणीकृत 
मोबाईल क्रमांकाद्वारे 5676791 वर BLOCK XXXX असा एसएमएस करा. (XXXX = 
आपल्या काडर् क्रमांकातील शवेटच्या 4 संख्या). जर 5 �म�नटांच्या आत आपल्याला त्याचे 
कन्फम�शन देणारा एसएमएस �मळाला नाह�, तर काडर् ब्लॉक झाले आहे, असे कृपया मानू 
नका. तत्काळ आपले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ� आ�ण त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठ� 
हेल्पलाईनला कॉल करा.

 काडर्धारक हरवलेल्या/चोर� झालेल्या/अन�धकृत व्यवहार इ. च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त 
हेल्पलाइन क्रमांक -18605003000 वर संपकर्  करू शकतो.

 काडर्धारक हरवलेल्या काडर्च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त ईमेल आयडीवर �लहू शकतो – 
lostcard@sbicard.com.

b) एसबीआयसीपीएसएलला हरवलेल्या काडार्ची मा�हती �मळण्याच्या वेळेआधी काडर् 
खात्याद्वारे करण्यात आलेल्या कोणत्याह� ट्रान्सॅक्शन्ससाठ�  एसबीआयसीप ीएसएल 
जबाबदार राहणार नाह� व त्याची संपूणर् जबाबदार� काडर्धारकावरच असेल. काडर् 
हरवण्याबद्दल �कंवा त्याच्या चोर�बद्दल एसबीआयसीपीएसएलला सूचना देण्या�शवाय 
काडर्धारकाने तत्काळ के्र�डट काडर्च्या चोर�ची मा�हती पो�लसांना देऊन एफआयआर दाखल 
करायला पा�हजे. परंतु, जेव्हा काडर्धारकाच्या सहमतीने �कंवा अ�त�रक्त काडर्धारकाच्या 
सहमतीने एखाद� व्यक्ती काडर् प्राप्त करून त्याचा गैरवापर करत असेल, तवे्हा होणाऱ्या 
सवर् हानीसाठ� काडर्धारक जबाबदार असेल.

 
c) �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाच्या (आरबीआय), ग्राहक संर�णाबद्दल 06 जुल ै2017 च्या 

आदेशानुसार - अन�धकृत इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंग व्यवहाराच्या दा�यत्वावर मयार्दा घालून, एक 
धोरण अ�धकृत के्र�डट काडर् व्यवहारांशी संबं�धत ग्राहक संर�ण सु�निश्चत करण्याक�रता 
�डझाइन केले आहे. एसबीआय काडर्च्या वेबसाइटवर "ग्राहक तक्रार �नवारण धोरण" 
अतंगर्त हेच अपडटे केले आहे. धोरण हे पारदशर्कतचेी तत्वे आ�ण ग्राहकांना �दल्या 
जाणाऱ्या वागणुक�तील प्रामा�णकपणावर आधा�रत आहे

d) जर काडर्धारकाने फसवणूक�चे कृत्य केले असेल, तर होणाऱ्या नुकसानाची सवर् जबाबदार� 
काडर्धारकाची असेल. जर पुरेशी काळजी न घेता काडर्धारक वापर करत असेल तर होणाऱ्या 
हानीसाठ� सवर्स्वी तोच जबाबदार असेल. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे �नधार्�रत करण्यात 
आलेल्या सुर�ा �नयमांचे पालन करण्यामध्ये काडर्धारकाने कसूर केल� असेल तर� हे लागू 
असेल.

e) काडर्धारक �कंवा अन्य कोणत्याह� काडर्धारकाला न सांगता एसबीआयसीपीएसएल काडर्च्या 
हरवण्या�वषयी, चोर��वषयी, गैरवापरासंदभार्त काडर्ची �कंवा �पनची कोणतीह� मा�हती 
पो�लसांना �कंवा अन्य संबं�धत यंत्रणांना देऊ शकत.े

f) आपल्या के्र�डट काडर् खात्याच्या मोबाईल नंबरसह संपकर्  तपशीलामधील बदल 
�सस्ट�ममध्ये असलेल्या आपल्या जुन्या तसेच नवीन संपकर्  प�यांवर कळवले जातील. 
आमच्या न�द�ंमध्ये आपल्या मोबाईल क्रमांकासह सध्याच्या संपकर्  तपशीलांना अद्ययावत 
ठेवण्याचा सल्ला आपल्याला �दला जातो.

g) "एसबीआय काडर् �व�शष्ट काडर्वर ती हरवल्यास/चोर�स गेल्यास त्यावर काडर् �वमा कव्हर 
मोफत ऑफर करत.े संबं�धत �वमा हा एसबीआय काडर्ने वेळोवेळी ठर�वल्यानुसार 
आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेडद्वारे �कंवा कोणत्याह� अन्य 
�वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो. आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी 
�ल�मटेड ह� यासंबं�धत कोणत्याह� दाव्याच्या तडजोडीसाठ� जबाबदार असेल आ�ण 
एसबीआय काडर् हे दाव्याच्या तडजोडीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याह� �ववादास जबाबदार 
नसेल. �वम्याच्या अट� आ�ण शत�च्या अ�धक तपशीलांसाठ�, काडर् धारकांना सल्ला �दला 
जातो क� त्यांनी स्वागत �कटमधील मा�हतीपत्रक वाचावे �कंवा www.sbicard.com चा 
संदभर् घ्यावा."

(h) एसबीआय काडर् काह� �व�शष्ट के्र�डट काडा�वर मोफत हवाई अपघात/वैयिक्तक अपघात 
�वमा संर�ण देत.े उपरोक्त �वमा ततृीय-प� �वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो, जो या 
संदभार्त कोणत्याह� दाव्याच्या �नपटाऱ्यासाठ� देखील जबाबदार असतो. क्लेम सेटलम�टमुळे 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याह� वादासाठ� एसबीआय काडर् जबाबदार राहणार नाह�. कोणत्याह� 
पूवर्सूचने�शवाय एसबीआय काडर्द्वारे �वमा जार�कतार् बदलला जाऊ शकतो.

 �वद्यमान �वमा कंपनी : ओ�रएंटल इन्शुरन्स कंपनी �ल.

7. मा�हती उघड करणे (�डस्क्लोजर)
 के्र�डट इन्फम�शन कंपनी भारतीय आ�थर्क प्रणाल� कायर्�मता आ�ण िस्थरता 

सुधारण्यासाठ� भारत सरकार आ�ण भारतीय �रझवर् बँक (आरबीआय) ची एक सुरुवात 
आहे. �ह बँका आ�ण �व�ीय संस्थांमध्ये मा�हतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठ�चे एक प्रभावी 
तंत्र प्रभावी करण्यासाठ� आरबीआयच्या प्रयत्नांचा रचनाबद्ध उपक्रम असून, त्याद्वारे 
�व�वध संस्थांमधून उत्कृष्ट के्र�डट व्यवहारांचा लाभ घेण्यासाठ� काडर्धारकांना स�म केले 
जात.े

 काडर् धारक एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी करण्यासाठ� काडर्धारकाचे 
मा�हती शअेर करण्यासाठ� अ�धकृत आहे क� (आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त 
आहे). 

 45 - 60 �दवसांच्या काळामध्ये एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 
करण्यासाठ� काडर्धारकाचे परतफेड रेकॉडर् संबं�धत मा�हती प्रदान होईल.

 कोणताह� �ववाद झाल्यास, एसबीआयसीपीएसएल हे काडर्धारक हा �डफॉल्टर आहे असा 
अहवाल देण्यापूव� अहवाल प्र�क्रयेसाठ� योग्य ती दरुुस्ती करेल. अशा मा�हतीचे प्रकटन 
करणे/ती उघड करण्याची देखील न�द घेतल� जाणे हे दाखल केलेल्या अशा �ववादांची 
चौकशी आ�ण त्यातून मागर् काढण्यासाठ� उपलब्ध असलेल्या वेळेवर अवलंबून असत.े 

 काडर्धारक हे मान्य करतो क�, काडर् खात्याचे योग्य संचालन, पडताळणी आ�ण अन्य 
प्रशास�नक सेवा यांसाठ� काडर्धारकाची मा�हती ज्यामध्ये एसबीआयसीपीएसएलशी संब�धत 
आ�थर्क संस्था, कंपन्या आ�ण अन्य �तसऱ्या प�ांकडील थकबाक� यांची मा�हती देण्याचा 
अ�धकार एसबीआयसीपीएसएलला असेल.

 एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाची मा�हती एसबीआयसीपीएसएलच्या कोणत्याह� व�रष्ठ, 
क�नष्ठ, संबं�धत �कंवा भागीदार संस्थेला एसबीआयसीपीएसएलच्या �व�वध उत्पादनांना व 
सेवांना उपलब्ध करण्यासाठ�/त्यांच्या माक� �टगंसाठ� �कंवा त्याच्या ग्रूप कंपन्या, शाखा, 
संलग्न आ�ण/�कंवा भागीदार संस्थांना देऊ शकत.े

 एसबीआय काडर्च्या मह�वपूणर् अट� व शत� www.sbicard.com वरसुद्धा उपलब्ध 
आहेत. 

महत्वाची �नयामक मा�हती 

- काडर्चा वापर भारत तसेच परदेशात दोन्ह�कड ेवधै आहे. तथा�प, नेपाळ आ�ण भूतान मध्ये 
�वदेशी चलन व्यवहार करण्यासाठ� वधै नाह�.

- भारताबाहेर व्यवहार करण्यासाठ�, या काडर्चा वापर परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 
1999 ("FEMA") आ�ण आरबीआय द्वारे जार� केलेल्या �नयमांसह लागू कायद्यानुसार 
करणे अत्यावश्यक आहे. इंटरनेट टे्र�डगं पोटर्लद्वारे परक�य चलन व्यापाराला परवानगी 
नाह�. कोणतहे� उल्लंघन �कंवा पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुम ्ह� दंडात्मक 
कारवाईसाठ� जबाबदार असू शकता. तुम्ह� तुमच्या परक�य चलन हक्काबाबत तुमच्या 
अ�धकृत डीलरचा (AD) सल्ला घ्यावा.

- आपण के्र�डट काडर् खात्यावर कोणत्याह� के्र�डट �शल्लक असल्यास, एसबीआय काडर् आपण 
ह� के्र�डट �शल्लक परत येण्याचा अ�धकार आहे.

- कृपया भांडवल खात्यातील व्यवहारासाठ� पसेै पाठ�वणे �कंवा पेम�ट करण्यासाठ� के्र�डट 
काडर् वापरू नका जसे क� परदेशी संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे �कंवा �वदेशात संस्थांची 
स्थापना करणे - ह� आरबीआय बँकेच्या मास्टर �नद�शानुसार अथर्सहाय्य करण्याची 
परवानगी नाह� - संयुक्त उद्योजक/संपूणर्पणे र�हवाशांनी केलेल� थेट गुंतवणूक परदेशात 
मालक�ची सहाय्यक कंपनी आहे.

- र�हवाशांना भारताकडून पसेै पाठ�वणे हे आरबीआयच्या मास्टर प�रपत्रकानुसार, के्र�डट 
काडर्चा वापर �कंवा लॉटर�ची �त�कटे, बंद� घातलेल� �कंवा जप्त मा�सके, जुगार मध्ये 
सहभाग, कॉल-बॅक सेवा देणे, इत्याद�सारख्या प्र�तबं�धत वस्तूंच्या खरेद�साठ� प्र�तबं�धत 
आहे कारण अशा वस्तू/�क्रयाकलापांसाठ� कोणत्याह� परक�य चलनाची परवानगी नाह�. 
मास्टर प�रपत्रक अ�धक मा�हतीसाठ� र�हवाशांना भारत सु�वधा �व�वध पसेै पाठ�वणे वर 
संदभर् घ्या.



g) �ब�लगं संदभार्तील वाद: स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 25 �दवसांच्या आत काडर्धारकाने काह� 
त्रटु� एसबीआयसीपीएसएलला कळवल्या�शवाय आ�ण एसबीआयसीपीएसएलला त्या सत्य 
आहेत, हे आढळल्याव्य�त�रक्त सवर् स्टेटम�ट्स योग्य मानल� जातील व काडर्धारक त्यांना 
मान्य करेल. असे काह� झाल्याची मा�हती प्राप्त झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
तात्पुरत्या पद्धतीने शुल्क मागे घेऊ शकेल. त्यानुसार अन्वेषण पूणर् झाल्यानंतर अशा 
शुल्कांची जबाबदार� काडर्धारकाच्या खात्यावर असेल.

h)  ग्राहक तक्रार �नवारण: सवर् तक्रार�ंची मा�हती पुढ�ल प�यावर नोडल अ�धकाऱ्याला �दल� 
जावी- पीओ बॅग 28 - जीपीओ, नवी �दल्ल� – 110001 Nodalofficer@sbicard.com 
�कंवा ईमेलवर पाठवल� जावी.

i)   संपकर्  तपशील:
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 02 02
 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड आधी लावावा) 
 �कंवा 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290 
 एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर्साठ�: एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर् हेल्पलाईनला भारतातून 

कुठूनह� फोन करा   
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 12 12 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड 

आधी लावावा) बीएसएनएल/एमट�एनएलवरून: 1800 180 1295/1860 500 1295
 पत्र व्यवहार: मेलद्वारे व्यवस्थापकाला �लहू शकता: ग्राहक सेवा, एसबीआय काड्र्स अडँ 

पेम�ट्स सिव्हर्सेस �ल., डीएलएफ इन�फ�नट� टॉवसर्, टॉवर सी, 12 वा मजला, ब्लॉक- 2, 
इमारत 3 डीएलएफ सायबर �सट�, गुरुग्राम- 122002 (ह�रयाणा), भारत 
www.sbicard.com �कंवा पीओ बॅग 28 - GPO, नवी �दल्ल� – 110001. 

 customercare@sbicard.com वर ईमेलद्वारे �लहा
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक सम�पर्त ईमेल आयडीवर 

�लहू शकतो- salesgrievance@sbicard.com
 काडर्धारक कोणत्याह� �ववाद/अन�धकृत व्यवहाराचा �रपोटर् आमच्या मोबाईल 

ॲप/वेबसाईटच्या माफर् त न�द करू शकतात. याव्य�त�रक्त, काडर्धारक �ववाद/अन�धकृत 
 व्यवहाराचा �रपोटर् सम�पर्त ईमेल आयडी chargeback@sbicard.com वर �लहू 

शकतो.
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक आम्हाला सम�पर्त 

हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतो: 080-39356050

एसबीआय काडर्च्या सवार्त महत्वपूणर् अट� व शत�

1. *फ� आ�ण शुल्क

A.  वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ�
 एसबीआय के्र�डट काडर् (एसबीआय काडर्) यावर वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ� लागू आहेत. 

वा�षर्क फ� हे एक वेळचे शुल्क असत ेजे रु. 0 त ेरु. 9999 यादरम्यान असून त्यात लागू 
असलेले कर जोडले जातात आ�ण �रन्युअल फ� दर वष� आकारल� जात ेव ती रु. 0 त ेरु. 
9999 यादरम्यान असून त्यात लागू असलेले कर जोडले जातात. या फ� काडर्धारकांसाठ� 
वेगळ्या असू शकतात आ�ण त्या �व�वध प्रकारच्या काडर्साठ� वेगवेगळ्या असतात. के्र�डट 
काडर्चे आवेदन करताना हे काडर्धारकाला सांगण्यात येईल. लागू असतील त्यानुसार या फ� 
काडर्धारकाच्या खात्यातून जमा केल्या जातील आ�ण जेव्हा हे लावले जाईल, तवे्हा त्याचे 
�बल त्या म�हन्याच्या काडर् स्टेटम�टमध्ये दशर्वले जाईल. प्राथ�मक काडर्धारकाला जार� 
करण्यात आलेल्या अ�त�रक्त काड्र्ससाठ� वेगळी फ� असू शकेल.

B.  कॅश अडॅव्हान्स फ�
 आपत्काल�न िस्थतीमध्ये देशातील/आतंरराष्ट्र�य एट�एममधून रोख रक्कम काढण्यासाठ� 

काडर्धारक काडर्चा वापर करू शकतो. अशा प्रकारे काढलेल्या सवर् कॅशवर ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण ती काडर्धारकाच्या पुढच्या स्टेटम�टच्या �बलामध्ये जोडल� जाईल. 
देशातील एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण आतंरराष्ट्र�य एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापैक� अ�धक 
असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� लावल� जाईल. एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस प्रायव्हेट 
�ल�मटेडच्या (एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार ट्रान्सॅक्शन फ� बदलल� जाऊ शकत.े 
सवर् कॅश अडॅव्हान्सेसवर रक्कम काढल्यापासून पूणर् रक्कम जमा करण्याच्या �दनांकापय�त 
�रव्हॉिल्व्हंग के्र�डट इतके आ�थर्क शुल्कसुद्धा असेल (कृपया शुल्कांची सूची पाहावी). 

C. रोख भरणा फ�
 काडर्धारक स्टेट बँक ऑफ इं�डया (एसबीआय) च्या �नवडक शाखांमध्ये पे-इन िस्लपवर 

त्यांचा के्र�डट काडर् क्रमांक आ�ण रक्कम नमूद करून त्यांच्या SBI के्र�डट काडर्ची देय 
रक्कम शाखेतील काउंटरवर जमा करू शकतात. पेम�ट पावतीची पोच काडर्धारकाला त्व�रत 
�दल� जाईल. ह� सु�वधा ₹250 च्या सेवा शुल्क + लागू करांसह उपलब्ध आहे. केव्ह�बी 
एसबीआय काडर्धारक करूर वशै्य बँकेच्या (केवीबी) �नवडक शाखांमध्ये त्यांच्या 
के्र�डटकाडर्ची देय रक्कम देखील भरू शकतात. करूर वशै्य बँकेच्या शाखांमध्ये केलेल्या 
पेम�टवर कोणतहे� शुल्क लागू नाह�.

D. शुल्क
i. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला देण्यात येणाऱ्या �व�शष्ट सेवांसाठ� वेळोवेळी 

लागू असलेले शुल्क आ�ण फ� काडर्धारकाला भरावे लागेल �कंवा काडर् खात्याच्या संदभार्त 
काडर्धारकाकडून �दरंगाई झाल�, तर त्यासाठ� फ� भरावी लागेल.

ii काडर्धारकांना योग्य मा�हती देऊन वेळोवेळी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणतहे� शुल्क 
�कंवा फ�मध्ये बदल करण्याचा �कंवा नवीन शुल्क �कंवा फ� सुरू करण्याचा अ�धकार 
एसबीआयसीपीएसएलजवळ सुर��त आहे.

E. व्याज मुक्त गे्रस अवधी
 व्याज मुक्त के्र�डट अवधी 20 त े50 �दवसांचा असू शकतो व तो मच�टद्वारे करण्यात 

येणाऱ्या दाव्यांवर अवलंबून असेल. परंतु, जर आधीच्या म�हन्याची बाक� पूणर्त: जमा 
केल� नसेल �कंवा जर काडर्धारकाने कोणत्याह� एट�एममधून रोख रक्कम काढल� असेल, 
तर हे लागू असणार नाह�.

F.   आ�थर्क शुल्क 
 जर काडर्धारकाने बाक� रक्कम पूणर् भरल� नाह� तर आ�ण काडर्धारकाने काढलेल्या सवर् 

रोख रकमांवर (कॅश अडॅव्हान्सेस) त ेपरत भरले जाईपय�त ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून 
न भरलेल्या ईएमआय इन्स्टॉलम�टसह सवर् ट्रान्सॅक्शन्सवर मा�सक व्याज दरानुसार 
आ�थर्क शुल्क देय आहेत. 

   जर काडर्धारकाने रकमेच्या मुदतीच्या तारखेअगोदर (PDD) रा�हलेल्या रकमेची (TAD) 
थोडी रक्कम �कंवा काह�च रक्कम नाह� भरल�; जसे क� ग्राहकांची आधीच्या म�हन्यातील 
देय रक्कम आ�ण सध्याच्या म�हन्यातील पूणर् देय रक्कम मुदत संपायच्या तारखेअगोदर 
भरले तर उरलेल्या रकमेवर रकमेच्या तारखेपय�त शुल्क आकारले जाईल. 

   सध्याचा आ�थर्क शुल्काचा दर ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून प्र�त माह 3.50% पय�त आहे 
[42% प्र�त वषर्] व एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस �ल�मटेडच्या 
(एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार बदलला जाऊ शकतो. लागू असलेले आ�थर्क शुल्क 
लागू करांनुसार ठरेल आ�ण काडर्वर�ल थ�कत रक्कम पूणर्त: जमा होईपय�त त े
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये लावले जातील/वजा केले जातील. काडर्धारक पेम�टच्या देय 
तारखेपय�त त्याच्याकडील �शल्लक पूणर्पणे भरत नसल्यास आ�ण काडर्धारकाद्वारे 
घेतलेल्या सवर् रोख अडॅव्हान्सवर�ल सवर् व्यवहारांवर आकारलेल्या �व� शुल्काची �कमान 
रक्कम ह� प्रत्येक� 25 रु. असेल, सवर् लागू कर वगळून.

 a.  कॅश अडॅव्हान्सवर�ल आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून पूणर् रक्कम जमा 
करेपय�त लागू असतील.

 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 15 तारखेला.
 16 जून 2019 – 15 जुल ै2019 मध्ये करण्यात आलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  5000 रु. ची �रटेल खरेद� – 20 जून 2019 रोजी
2.  7000 रु. कॅश काढले - 10 जुल ै2019 रोजी
 15 जून 2019 च्या स्टेटम�टमधून कोणतीह� आधीची �शल्लक रा�हलेल� नाह�, असे ग�ृहत 

धरून काडर्धारकाला त्याचे 15 जुलचै्या स्टेटम�ट 12,000 रु. इतके ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल व 
त्यावर 7,000 रुपयांच्या काढलेल्या रोख रकमेवर 5 �दवसांचे आ�थर्क शुल्क लागू 
दरानुसार लावले जाईल. काडर्धारकाला बाक� (थ�कत) रकमेसाठ� 5 ऑगस्ट 2019 पय�त 
म्हणजे स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत भरणा करावा लागेल जी पूणर् रक्कम 
असू शकत े�कंवा देय असलेल� �कमान रक्कम असू शकत.े कृपया ल�ात घ्या क� तुमच्या 

के्र�डट काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने केले गेलेले कोणतहे� पेम�ट पुढ�ल क्रमाने समायोिजत 
केले जाईल: प्रथम तुमची �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास). आधीच्या 
स्टेटम�टच्या �दनांकापासून आ�थर्क शुल्क लावले जाईल व जर व्याज नसलेला 
आउटस्टँ�डगं �रटेल बॅलन्स असेल तर त्या िस्थतीमध्ये आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या 
�दनांकापासून लावले जाईल. 

 जर आधीच्या स्टेटम�टमध्ये कोणतीह� कॅश �शल्लक नसेल आ�ण ती आधीच्या 
स्टेटम�टमधून पुढे आलेल� नसेल आ�ण स्टेटम�टच्या �दनांकाचा �रटेल बॅलन्स भरणा देय 
असलेल्या �दनांकावर पूणर्त: भरण्यात आला, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क 
शुल्क लावले जाणार नाह�.

 उदाहरण 2 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   3 जानेवार� 2019 – 2 फेब्रुवार� 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  10000 रु. �रटेल खरेद� – 5 जानेवार� 2019 रोजी
2.  30000 रु. ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2019 रोजी
 2 जानेवार� 2019 स्टेटम�टमधून आधीची कोणतीह� �शल्लक रक्कम पुढे उरलेल� नाह�, 

असे ग�ृहत धरून काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार� स्टेटम�टमध्ये 40,000 रु. व्यवहार 
�दसतील. काडर्धारकाला या आउटस्टँ�डगं रकमेसाठ� स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या 
आत म्हणजे 22 फेब्रुवार� 2019 पय�त भरणा करावा लागेल व तो पूणर् रक्कम �कंवा 
�कमान देय रक्कम यातील कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. जर स्टेटम�ट आउटस्टँ�डगं मध्ये 
कोणताच कॅश बॅलन्स नसेल आ�ण तो आधीच्या स्टेटम�टपासून पुढे आलेला नसेल आ�ण 
जर स्टेटम�ट �दनांका रोजी आउटस्टँ�डगं असलेल्या �रटेल बॅलन्सला रक्कम देय �दनांकाला 
जर पूणर्त: भरण्यात आले, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क शुल्क लावले जाणार 
नाह�.

   दर म�हन्यामध्ये फक्त �कमान रक्कम भरल्यास त्यामुळे �रपेम�ट वषार्पे�ा जास्त काळ 
पुढे जाईल व आपल्या आउटस्टँ�डगं बॅलन्सवर त्यानुसार ठरणारा व्याज लागेल. 
उदाहरणाथर्, 5,000 रु. इतक्या ट्रान्सॅक्शनवर दर म�हन्याला फक्त �कमान देय रक्कम 
भरण्यात आल� (दर महा 200 रु. इतक� �कमान रक्कम असल्यास), संपूणर् थ�कत 

रकमेच्या पूणर् भरण्यासाठ� 44 म�हने इतका अवधी लागेल.
 उदाहरण 3 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला
   3  माचर् 2019 – 2 ए�प्रल 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन
(1)   500 रु. वा�षर्क फ� – 5 माचर् 2019 रोजी
(2) 90 रु. लागू कर – 5 माचर् 2019 रोजी
(3) 6000 रुपयांची ऑनलाईन खरेद� – 15 माचर् 2019 रोजी
 2 माचर् 2019 च्या स्टेटम�टनुसार आधीचा कोणताह� बॅलन्स पुढे �शल्लक रा�हलेला नाह�, 

असे ग�ृहत धरून, काडर्धारकाला त्याच्या 2 ए�प्रलच्या स्टेटम�टमध्ये 6,590 रु. ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाला स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 20 �दवसांनी 22 ए�प्रल रोजी 2019 या 
आउटस्टँ�डगंसाठ� रक्कम भरावी लागेल व ती पूणर् रक्कम असू शकत े�कंवा देय असलेल� 
�कमान रक्कम असू शकत.े      

 22 ए�प्रल 2019 रोजी काडर्धारक �कमान देय रकमेचा म्हणजे 415 रु. (एकूण 
आउटस्टँ�डगंच्या 5%) + 22 ए�प्रल 2019, रोजी लागू असलेले कर याच्या सवा�त 
जवळच्या दशांश अकंावर�ल रक्कम या रकमेचा भरणा करतो, असे ग�ृहत धरून लागू दराने 
आ�थर्क शुल्क लागू केले जाईल आ�ण त ेएकूण आउटस्टँ�डगंमध्ये जोडले जाईल. दर वष� 
3.50% इतक्या प्रभावी दराला �वचारात घेता, आ�थर्क शुल्काची गणना पुढ�ल प्रमाणे केल� 
जाईल:

 48 �दवसांसाठ� 500 रु. बॅलन्स रकमेवर (5 माचर् त े22 ए�प्रल):
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 रु.
 48 �दवसांसाठ� लागू असलेल्या 90 रु. करांसाठ� (5 माचर् त े22 ए�प्रल): 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 रु. 
 38 �दवसांसाठ� 6000 रु. इतक्या बॅलन्ससाठ� (15 माचर् त े22 ए�प्रल):
   (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 रु.
 11 �दवसांसाठ� 6,175 रु. बॅलन्ससाठ� (22 ए�प्रल त े2 मे): 
   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 रु.
 एकूण लावण्यात आलेले व्याज = 373.10 रु.
 3 ए�प्रल 2019 आ�ण 2 मे 2019 या काळात काडर्धारकाने कोणतहे� ट्रान्सॅक्शन केले 

नाह�, असे ग�ृहत धरून �दनांक 2 मेच्या स्टेटम�टमध्ये असलेल्या एकूण रकमेमध्ये 
आउटस्टँ�डगं एकूण रक्कम, व्याज शुल्क, फ� आ�ण अन्य शुल्क (असल्यास) आ�ण सवर् 

लागू कर दशर्वले जातील.
    काडर्धारक देय तारखेच्या (पीडीडी) आधी एकूण देय रकमेचे (ट�एडी) आ�ंशक पेम�ट करत 

असेल �कंवा पेम�ट देत नसल्यास; ग्राहकाकडून मागील म�हन्यापासूनची आ�ण �वद्यमान 
म�हन्यातील �शल्लक येणे असेल, तर एकूण देय असलेल्या रकमेचे पूणर् पेम�ट हे पेम�टच्या 
देय तारखेपूव� केल्यास, �व� शुल्क हे त्या पेम�टच्या तारखेपय�तच्या अखेरच्या �शल्लक वर 
आकारले जाईल.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेट्म�ट तार�ख - प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 �डस�बर 2018 - 2 जानेवार� 2019 दरम्यान झाले.
1)  �करकोळ खरेद� 500 रु. - 15 �डस�बरला 2018 झाल�
2)  ऑनलाइन खरेद� 600 रु. - 20 �डस�बरला 2018 झाल�
   2  �डस�बर 2018 च्या तारखेला पूव�ची कोणतीह� �शल्लक रक्कम नाह� असे गहृ�त धरून

2 जानेवार� च्या स्टेटम�टनुसार, काडर्धारकाच्या स्टेटम�टमध्ये 1100 रुपये व्यवहार दशर्�वत 
आहे, एकूण देय रक्कम 1100 रुपये. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
दरम्यान काह� 22 जानेवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं 
�वरुद्ध भरणा करणे आवश्यक आहे.

 गहृ�त धरूया क� काडर्धारकाने थोडी रक्कम 22 जानेवार� 2019 ला 500 रुपयांनी जमा 
केल� आहे, �व� शुल्क प्रभावी दरावर आकारले जाईल आ�ण एकूण थकबाक�मध्ये जोडला 
जाईल. 3.50% दर महा प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्क गणना खाल�लप्रमाणे केल� 
जाईल.

 38 �दवसांसाठ� 500 रुपयांच्या रकमेवर (15 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 रु.
 33 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (20 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 रु.
 12 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (22 जानेवार� त े2 फेब्रुवार�):
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 रु.
 आकारलेले एकूण व्याज: 52.93 रु.
 व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2019 - 2 माचर् 2019 दरम्यान झाले
1)  सुरुवातीची �शल्लक 652.93 रु. - 3 फेब्रुवार� 2019 रोजी

2)  �करकोळ खरेद� 1000 रु. - 5 फेब्रुवार� 2019 रोजी
3)  ऑनलाईन खरेद� 3000 रु. - 15 फेब्रुवार� 2019 रोजी
 गहृ�त धरूया क� मागील �शल्लक 652.93 रु. 2 फेब्रुवार� 2019 च्या �वधानानुसार पुढे 

सुरू करूया. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम दरम्यान काह� 22 
फेबु्रवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं �वरुद्ध भरणा करणे 
आवश्यक आहे.

   गहृ�त धरूया क� काडर्धारक 15 फेब्रुवार�च्या आत पूणर्पणे भरणा करतो. म्हणून 3.50%
प्रती म�हना प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्काची गणना खाल�लप्रमाणे केल� जाईल:

   12 �दवसांसाठ� 652.93 रुपयांच्या रकमेवर (3 फेब्रुवार� -15 फेबु्रवार�)
   (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 रु.
   आकारलेले एकूण व्याज: 9.02 रु.
   खरेद�ची उरलेल� रक्कम, व्याजाची रक्कम, फ� आ�ण शुल्क यांची बेर�ज, आ�ण 2 माचर् 

तारखेच्या स्टेट्म�टनुसार एकूण रकमेवर सवर् लागू कर परावत�त होईल.

G. �वलं�बत देय शुल्क
• देय तारखेला 0 रुपये त े500 रुपयांपय�तच ्या थकबाक�साठ� कोणतहे� शुल्क नाह� 
 रु. 500 पे�ा जास्त आ�ण रु. 1,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 400
• रु. 1,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 10,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु.750
• रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 950
• रु. 25,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 50,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 1,100
• रु. 50,000 पे�ा जास्त थकबाक�साठ� रु.1,300
 लागोपाठ दोन सायकल ्ससाठ� देय तारखेपय�त �कमान देय रक्कम (MAD) न भरल्यास 

अ�त�रक्त �वलंब देय शुल्क रु. 100 आकारले जातील.
 MAD िक्लअर होईपय�त प्रत्येक देय सायकलसाठ� हे शुल्क आकारले जाईल. तसेच 

�कमान देय रक्कम (MAD) भरेपय�त प्रत्येक पेम�ट चक्राला हे शुल्क आकारले जाईल.
 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
 व्यवहार 3 जानेवार� 2016 – 2 फेबु्रवार� 2016 या दरम्यान झाले

(1) 5000 रू. ची �रटेल खरेद�– 5 जानेवार� 2016 रोजी
(2) 5000 रू. ची ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2016 रोजी
   असे ग�ृहत धरा क� 2 जानेवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेबु्रवार�च्या स्टेटम�टमध्ये 10,000 रू. चे 
ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 
22 फेब्रुवार� 2016 पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान 
देय रक्कम �कंवा संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल. 

   जर 22 फेब्रुवार� 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने �कमान देय रकमेचा भरणा 
केला नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 
देय रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 2 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2016 – 2 माचर् 2016 या दरम्यान झाले
 1.  2000 रु. ची �रटेल खरेद�– 8 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 2.  2500 रु. ची ऑनलाईन खरेद� – 19 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 असे ग�ृहत धरा क� 2 फेब्रुवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 माचर्च्या स्टेटम�टमध्ये 4500 रू. चे ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 22 माचर् 2016 
पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान देय रक्कम �कंवा 
संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल.

   जर 22 माचर् 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने कोणत्याह� रकमेचा भरणा केला 
नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण देय 
रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 3- काडर् स्टेटम�ट तार�ख – दर म�हन्याची 2 तार�ख.
 3 सप्ट� त े2 ऑक्टो दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 9400 ची �करकोळ खरेद�-5 सप्ट� रोजी
 2 सप्ट�. च्या स्टेटम�टपासून पूव�ची �शल्लक कॅर� फॉरवडर् केल� नसल ्याचे गहृ�त 

धरून,एकूण देय रक्कम रु. 9400 म्हणून काडर् धारकास 2 ऑक्टोबरचे �ववरणपत्र �मळेल. 

काडर्धारकाने 22 ऑक्टोबरपय�त, म्हणजे स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, संपूणर् 
रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रक्कमेच्या अनुषंगाने पेम�ट 
करणे आवश्यक आहे. काडर्धारक 22 ऑक्टोबर रोजी �कंवा त्यापूव� रु. 9400 च्या 
थकबाक�चे संपूणर् देय देतो. 

 3 ऑक्टोबर– 2 नोव्ह�बर दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 5,000 ची �करकोळ खरेद� – 5 ऑक्टोबर रोजी
(2) रु. 5,000 ची ऑनलाइन खरेद� – 15 ऑक्टोबर रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 नोव्ह�बरच्या �ववरणात 10,000 रुपयाची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसेल. ग्राहकाला 10 नोव्ह�बर रोजी मागील सायकलमध्ये केलेल्या व्यवहारासाठ� 
व्यापाऱ्याकडून रु. 9400 चा परतावा �मळतो. ह� परताव्याची रक्कम एकूण देय रकमेच्या 
अनुषंगाने समायोिजत केल� जाईल. काडर्धारकाने 22 नोव्ह�बर रोजी �कंवा त्यापूव�, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने पेम�ट करणे आवश्यक आहे.

 परताव्यातून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम �कमान देय रक्कमेपे�ा जास्त असल्याने, 
काडर्धारकास �वलं�बत देय शुल्क आकारले जाणार नाह�.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेटम�टची तार�ख – प्रत्येक म�हन ्याची 2 तार�ख
 3 जानेवार� – 2 फेबु्रवार� दरम्यान केलेला व्यवहार
(1) रु. 4,500 ची �करकोळ खरेद� – 5 जानेवार� रोजी
(2) रु. 6,000 ची ऑनलाइन खर�दार� – 15 जानेवार� रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 फेब्रुवार�च ्या स्टेटम�टमध ्ये 10,500 रुपयांची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसून येईल. मागील सायकलमध ्ये 10 फेब्रुवार�ला आकारलेल्या अनादर 
शुल्कांसाठ� ग्राहकाला रु. 500 चा परतावा �मळतो. काडर्धारकाने 22 फेबु्रवार�पय�त, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची पूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय 
रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने थकबाक�चे पेम�ट करणे आवश्यक 
आहे. एसबीआय काडर्ने कायार्िन्वत केलेल्या �रव्हसर्लमधून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम देय 
रक्कमेच्या अनुषंगाने समायोिजत केल� जाणार नाह�. जर काडर्धारकाने 22 फेब्रुवार� रोजी 
�कंवा त्यापूव� �कमान देय रक्कम �कंवा त्यापे�ा जास्त रक्कम भरल� नाह�, तर त्याला 
रु. 950 (रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�त रु. 950) �वलं�बत देय शुल्क 
आकारले जाईल.

H. ओव्हर�ल�मट फ�
 एक सेवा संकेत म्हणून, एसबीआई काडर् ओव्हर�ल�मट व्यवहारांना मान्यता देऊ शकेल, 

हे त्यांचे आतं�रक धोरण, व्यवहार संदभार्त पात्रता, ग्राहकांचे प्रोफाईल आ�ण ग्राहकांची 
स्वीकृ�त यावर अवलंबून असेल. जर थकबाक�  रक्कम के्र�डट मयार्देपे�ा अ�धक असेल, 
तर के्र�डट मयार्दा ओलांडलेल्या रकमेवर प�हल्या व्यवहार रकमेच्या  2.5% �कंवा रु. 
600/- यापकै� जी जास्त असेल, ती ओव्हर�ल�मट शुल्क म्हणून आकारल� जाईल. 
एसबीआय काडर्द्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याह� शुल्क, खचर् �कंवा व्याजमुळे के्र�डट 
�ल�मट ओलांडल्यासह� हे शुल्क लागू होत.े ओव्हर�ल�मट फ� प्रत्येक �ब�लगं सायकलमध्ये 
एकदाच आकारल� जाईल. कृपया न�द घ्या क� काडर्धारकाकडून �मळालेल� ओव्हर�ल�मट 
सोयीसंबंधी स्वीकृ�त ज्याप्रमाणे त्यांच्या/�तच्या के्र�डट काडर्वर ह� सोय स�म करण्यासाठ� 
असेल, ती त्यांच्या त्याच खात्याच्या अतंगर्त येत असलेल्या सवर् के्र�डट काड्र्सवर आपोआप 
ह� सोय स�म करणार.

I. पेम�ट �डसऑनर फ�
   पेम�ट �डसऑनर झाल्यास (भरणा जमा न केल्यास), काडर्धारकाला रकमेच्या 2% इतक�  

पेम�ट �डसऑनर फ� लावल� जाईल व त्याचे �कमान शुल्क 500 रू. इतके असेल.

J.   अन्य शुल्क:
• काडर् �रप्लेसम�ट फ�: 100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू) 
• चेक पेम�ट फ�: 100 रू. 
• परक�य चलन व्यवहार शुल्क: 3.5% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् वगळता इतर सवर् 

काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
 परक�य चलन व्यवहाराचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये करण्यासाठ� �व�नमय दर 

िव्हसा/मास्टरकाडर् द्वारे (जे असेल त्यानुसार) �नधार्�रत केला जाईल व या व्यवहाराला 
एसबीआय काडर्च्या मदतीने सेटल केले जात असतानाच्या �दवशी त्यांच्या �व�नमय 
दरांनुसार त ेठरेल व हे दर व्यवहार करण्यात येणाऱ्या �दवसांपे�ा �भन्न असू शकतील. 
परक�य चलन व्यवहार फ� िव्हसा/मास्टरकाडर् शअेर केलेले रुपये रूपांतर रकमेवर लागू केले 
जाईल. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू 
होणार नाह�.
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• डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक चलन रूपांतरण माकर् अप फ�: 3.50% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् 
वगळता इतर सवर् काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
(फक्त 1,000 रुपये �कंवा त्यापे�ा मोठ्या व्यवहारांसाठ�) आतंरराष्ट्र�य स्थानावर�ल �कंवा 
परदेशी न�दणी केलेले परंतु भारतात िस्थत असलेल्या व्यापाऱ्यांद्वारे केलेले भारतीय 
चलनातील सवर् व्यवहार. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर डायन्या�मक आ�ण 
स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप शुल्क लागू होणार नाह�.

•  �रवॉडर् �रडीम करण्याचे शुल्क - 99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे वॉउचर 
वर उपलब्ध)

• सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर प्र�क्रया शुल्क: रु. 199 

K.  �शल्लक हस्तांतरण:
 �शल्लक हस्तांतरण ऑफर ग्राहकाला इतर बँकेच्या के्र�डट काडर्ची थकबाक� एसबीआय 

के्र�डट काडर्मध्ये हस्तांत�रत करण्यास आ�ण एकरकमी �कंवा ईएमआय मध्ये परतफेड 
करण्यास अनुमती देते

2. *�ल�मट्स (मयार्दा)
 अतंगर्त एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट �नकषांनुसार (प्राथ�मक खातधेारकांना असलेल� 

के्र�डट �ल�मट जोडल्या जाणाऱ्या अडॅ ऑन काडर्धारकांना असेल) के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश 
�ल�मट �नधार्�रत केल� जात.े काडर् �दले जात असताना या मयार्दांची मा�हती काडर्धारकाला 
�दल� जात.े प्रत्येक स्टेटम�टमध्ये के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश �ल�मट काडर्धारकाला 
सां�गतल्या जातात. स्टेटम�ट बनवले जात असताना उपलब्ध के्र�डट �ल�मट (वापरासाठ� 
उपलब्ध असलेल� के्र�डट �ल�मट) स्टेटम�टचा भाग म्हणून �दल� जात.े 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याचा ठरा�वक काळाने आढावा घेत े आ�ण 
अतंगर्त �नकषांनुसार काडर्धारकाची के्र�डट �ल�मट घटवू �कंवा वाढवू शकत.े के्र�डट �ल�मट 
वाढवू इिच्छत असलेले काडर्धारक एसबीआयसीपीएसएलला तसे �लहून व त्यांच्या 
उत्पन्नाची घोषणा करणार� आ�थर्क कागदपत्र े पाठवून तशी �वनंती करू शकतात. या 
नवीन कागदपत्रांच्या आधारे अशी �ल�मट वाढवायची अथवा नाह�, हा �नणर्य घेण्याचे पूणर् 
स्वातं�य एसबीआयसीपीएसएलला आहे.

3. *�ब�लगं आ�ण स्टेटम�ट

a) ज्या अवधीमध्ये काडर् अिॅक्टव्ह असेल त्या अवधीमधील आधीच्या स्टेटम�टनंतर 
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये के्र�डट करण्यात आलेले पेम�ट्स व झालेले ट्रान्सॅक्शन्स 
दशर्वणारे एक मा�सक स्टेटम�ट एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला पाठवण्यात 
येईल. एक तर एसबीआयसीपीएसएल काडर् खात्यामधील ट्रान्सॅक्शन्सचे स्टेटम�ट पोस्टाने 
त्याच्याकड ेन�दणीकृत असलेल्या प�यावर पाठवेल �कंवा त ेस्टेटम�ट न�द असलेल्या ईमेल 
आयडीवर ईमेलने पाठवेल व याचा �दवस पूवर् �नधार्�रत असेल. 

b) के्र�डट काड्र्स काडर्धारकांना �रवॉिल्वंग के्र�डट सु�वधा देतात (�फरती पत). काडर्धारक फक्त 
स्टेटम�टवर �प्रटं करण्यात आलेल्या �कमान देय रकमेइतक� रक्कम सुद्धा भरू शकतो 
आ�ण असा भरणा त्याने रक्कम देय �दनांकाच्या आधी करायला हवा आ�ण हाह� �दनांक 
आपल्या स्टेटम�टवर नमूद केलेला असतो. आउटस्टँ�डगं बॅलन्स पुढ�ल स्टेटम�टमध्ये 
फॉरवडर् केला जाऊ शकतो. काडर्धारक देय असलेल� संपूणर् राशी भरू शकतो �कंवा �कमान 
देय रकमेपे�ा मोठ� कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. 

 आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये न भरण्यात आलेल� �कमान देय रक्कम काडर्धारकाच्या करंट 
�कमान देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल व त्यासह आउटस्टँ�डगं असेल जे काडर्धारकाच्या 
के्र�डट �ल�मटपे�ा जास्त होऊ शकत.े  

 �कमान देय रक्कम आउटस्टँ�डगं रकमेच्या 5% �कंवा रू. 200 यापकै� (जी रक्कम मोठ� 
असेल), ती असेल व त्यामध्ये सवर् लागू कर आ�ण ईएमआय (फक्त ईएमआय आधा�रत 
उत्पादनांच्या संदभार्त) समा�वष्ट असतील. जर कॅश �कंवा के्र�डट �ल�मट ओलांडल� गेल� 
तर ओव्हर�ल�मट (ओव्ह�एल) रकमेचाह� समावेश एमएडीमध्ये (�कमान देय रक्कम) केला 
जाईल. आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये जर न भरण्यात आलेल� एमएडी असेल, तर ती �कमान 
देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल.

c)  काडर् आउटस्टँ�डगंसाठ� करण्यात येणाऱ्या पेम�टस पुढ�ल स्टेटम�टसमध्ये दशर्वल्या जातील. 
इनपुट टॅक्स के्र�डटशी संबं�धत कोणताह� �ववाद �कंवा करांशी संबं�धत कोणतहे� अन्य 
प्रकरणात स्टेटम�ट �दल्याच्या तारखेपासून 30 �दवसांमध्ये के्र�डट काडर् जार�कत्यार्शी संपकर्  
साधला जाईल.

d) काडर्धारकाच्या काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल� पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने 
समायोिजत केल� जातील: �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ.

   काडर्धारक हा के्र�डट काडर् जार�कत्यार्स स�म करण्यासाठ� उ�चत जीएसट� अनुपालनाच्या 
अतंगर्त योग्य आ�ण वक्तशीर मा�हती प्रदान करण्याबद्दल जबाबदार असेल जे के्र�डट 
काडर् जार�कत्यार्ने केलेल्या पुरवठ्याचे इनपुट कर के्र�डट घेण्यासाठ� काडर्धारकास स�म 
करेल. काडर् जार�कतार् हा इनपुट टॅक्स के्र�डटच्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा 
काडर्धारकास इनपुट टॅक्स के्र�डटचा लाभ घेण्यात झालेल्या �वलंबासाठ� काडर्धारकाने 
चुक�ची मा�हती �दल्याबाबत �कंवा काडर्धारकाने कोणतीह� कृती केल्यास �कंवा दलुर्� 
केल्यास जबाबदार नसेल.

e) काडर् खात्यामधील पेम�ट्स पुढ�लपकै� कोणत्याह� प्रकारे करता येऊ शकतील: 
www.sbicard.com वर लॉग इन करून नेटबँ�कंग �कंवा आपल्या एसबीआय एट�एम- 
कम ड�ेबट काडर्द्वारे पेनेट पयार्य वापरून.

   स्टेटम�टच्या मागच्या बाजूला �दलेल्या प�यावर चेक �कंवा धनादेश पाठवून. 
   आपल्या शहरातील एसबीआय काडर् ड्रॉप बॉक्सेसमध्ये �कंवा �नधार्�रत स्टेट बँक ऑफ 
इं�डया शाखांमध्ये चेक �कंवा धनादेश देऊन. 

   चेक/धनादेश “एसबीआय काडर् क्र. xxxx xxxx xxxx xxxx” कर�ता देय असा असायला 
हवा. नॅच: �नवडक शहरांमध्ये नॅशनल ऑटोमेटेड क्ल�य�रगंच्या (नॅच) माध्यमातून पेम�ट 
करता येत.े

f) एसबीआय काडर्द्वारे आउटस्टँ�डगं �बलाच्या भरणासाठ� �व�वध पद्धती �दल्या जातात व 
त्याचे वणर्न एसबीआय काडर् वेबसाईट आ�ण मा�सक स्टेटम�टच्या मागे स�वस्तर �दले गेले 
आहे.

 काडर् धारकाकडून �मळालेला कोणताह� अडॅव्हान्स हा भ�वष्यातील खचर् म्हणून गहृ�त 
धरला जावा, कोणतहे� शुल्क/फ� म्हणून गहृ�त धरला जाऊ नये.

j)  एसबीआय काडर्द्वारे प्र�क्रयािन्वत केलेले असे कोणतहे� �रव्हसर्ल्स, ज्यांत शुल्क तसेच 
प्रभार यांचे �रव्हसर्ल देखील समा�वष्ट आहे, त ेथकबाक�च्या अनुषंगाने समायोिजत केले 
जाणार नाह� आ�ण याला वतर्मान �ब�लगं सायकलसाठ� के्र�डट म्हणून गणले जाईल.

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख मागील �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल्यास, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जात.े

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख वतर्मान �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल� तर�ह�, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जाणार नाह�.

k)  SMA आ�ण NPA
•   स्पेशल म�शन अकाउंट्स (‘SMA’): 
  �नयामक आवश्यकता पूणर् करण्यासाठ�, एसबीआय काडर्ला खाल� �दलेल्या सारणीतील तीन 

उपशे्रण्यांसह एक उप-संप�ी शे्रणी/ सब-असेॅट कॅटेगर� म्हणजेच ‘स्पेशल म�शन अकाउंट्स 
(‘SMA’)” बनवून खात्यातील प्रारं�भक दबाव (इिन्सपीऐंट स्टे्रस) ओळखावा लागतो. के्र�डट 
काड्र्सना �रवॉिल्वंग सु�वधांव्य�त�रक्त अन्य कजर् म्हणून संबो�धत केले जात.े

   

  

  

  SMA च्या वग�करणासंबं�धत उदाहरण:
  जर के्र�डट काडर् खात्याची (‘PDD’) पेम�ट देय तार�ख 31 माचर् 2021 असेल आ�ण �कमान 

देय शुल्क (‘MAD’) या तारखेआधी प्राप्त न झाल्यास या देय तारखेनंतर ह्या खात्यास 
SMA – 0  म्हणून संबो�धत केले जाईल.

   जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 30 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 ए�प्रल 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 1 म्हणून संबो�धत केले जाईल. याप्रमाणेच, 
जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 60 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 मे 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 2 म्हणून संबो�धत केले जाईल.

•  नॉन पफॉर्�म�ग असेॅट (‘NPA’):
  जर के्र�डट काडर् स्टेटम�ट मध्ये नमूद केलेले �कमान देय पेम�ट हे PDD पासून नव्वद (90) 

�दवसांच्या आत पूणर् न �दल्यास, काडर्ला नॉन परफॉ�म�ग असेॅट समजले जाईल. 
   याव्य�त�रक्त, कजार्ची परतफेड �कंवा पुनरर्चना व्यवस्थेचा लाभ घेतलेले कोणतहे� खात े

NPA म्हणून वग�कृत केले जाईल. जोपय�त पूणर् मुद्दल �कंवा व्याजाचे पेम�ट केले जात 
नाह� तोपय�त खात ेNPA म्हणून वग�कृत केले जात.े कजार्ची परतफेड (सेटलम�ट) केलेले 
आ�ण पुनरर्�चत (र�स्ट्रक्चडर्) खात ेअपगे्रडसाठ� पात्र नसत.े शवेट�, जर एखाद्या ग्राहकाकड े
NPA म्हणून संबो�धत असलेले एक एसबीआय काडर् असले तर� त्यांच्याकड ेअसलेले सवर् 
के्र�डट काडर् हे NPA म्हणून वग�कृत केले जातील.

   एखाद्या खात्यास NPA म्हणून वग�कृत करण्यासंबं�धत उदाहरण:
 जर एखाद्या ग्राहकाची पेम�ट देय तार�ख (‘PDD’) 31 माचर् 2021 आहे आ�ण 

स्टेटम�टमध्ये नमूद केलेले �कमान देय शुल्क (‘MAD’) हे PDD पासून 90 �दवसांच्या 
आत म्हणजेच 29 जून 2021 पय�त ग्राहकाने भरले नाह�, तर बँक/�व�ीय संस्थेद्वारे अशा 
के्र�डट काडर् खात्यास NPA समजले  जाईल.

l) अ�धकृत पेम�ट प्रणाल� वापरताना अयशस्वी व्यवहारांसाठ�, आरबीआयच्या 20 सप्ट�बर 
2019 रोजीच्या टनर् अराऊंड टाइम (ट�एट�) च्या सामंजस्यावर�ल आ�ण ग्राहक 
नुकसानभरपाईवर�ल प�रपत्रकाच्या अनुपालन अतंगर्त, जर एसबीआय काडर्ने एखाद्या 
अयशस्वी झालेल्या व्यवहारामुळे ड�ेबट झालेल� रक्कम एका �नधार्�रत कालावधीमध्ये परत 
केल� नाह�, तर उपरोल्ले�खत प�रपत्रकातील तरतुद�ंनुसार, अयशस्वी झालेल्या 
व्यवहारासाठ�च्या काडर् नेटवकर्  द्वारे प्राप्त झालेल्या अशा कोणत्याह� पुष्ट�/सूचनेच्या 
आधारावर नुकसानभरपाई केल� जाईल.

4. * �डफॉल्ट (थकबाक�)
 जर थकबाक� करण्यात आल�, तर काडर्धारकाला वेळोवेळी काडर् खात्यामध्ये असलेल्या 

थ�कत रकमेच्या पूतर्तसेाठ� पोस्टाने, फॅक्स, दरूध्वनी, ईमेल, एसएमएस मॅसेज आठवण 
केल� जाईल आ�ण/�कंवा �तसऱ्या प�ाची आठवण करून देण्यासाठ�, पाठपुरावा 
करण्यासाठ� आ�ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठ� मदत घेतल� जाईल. अशा प्रकारे �नयुक्त 
केलेला �तसरा प� कजर् वसुल�संदभार्तील आचारसं�हतचेे पूणर् पालन करेल. 

 आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त आ�ण जे एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे जे 
एक के्र�डट इन्फम�शन कंपनी एक के्र�डट काडर् धारकाच्या मुलभूत िस्थती अहवाल 
देण्यापूव�, आम्ह� काडर् धारकास पूवर् सूचना प्रदान करू. आरबीआय कडून न�दणीचे 
प्रमाणपत्र सामा�यक करण्यापूव�, ज्याचा एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे त्याबद्दल 
आम्ह� काडर्धारकाला याची सूचना देऊ. �कमान देय रक्कम देय तारखेपय�त देखील न 
भरल्यास, काडर् खात्याचा डीफॉल्ट िस्थती अहवाल के्र�डट मा�हती ब्युरो/एजन्सीं सह 
सामा�यक केला जाईल. 

 हे आणखी नमूद केले जाऊ शकत,े क� जर काडर् धारक, पोस्ट �डफॉल्टर म्हणून न�दवले 
गेले असेल तर, �तची थकबाक� कमी करत,े नंतर एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन 
कंपनी पासून �डफॉल्टर िस्थती मागे आहे. असे बदल ग्राहकाच्या के्र�डट अहवालात 
प्र�त�ब�ंबत करण्यासाठ� 45 त े60 �दवस लागू शकतात.

 अट� आ�ण �नयम के्र�डट काडर्च्या सु�वधा �नयमन लागू असेल पूरक/काडर् जोडा 
एसबीआयसीपीएसएल �व�हत नमुन्यात दर म�हन्याला के्र�डट इन्फम�शन कंपनीसाठ� काडर् 
डटेा सादर केला. के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 30 �दवसांची वेळ त्यांच्या सव्हर्रवर सादर डटेा 
अपलोड करण्यासाठ� आहे.

 काडर् खात्यातील एकूण थकबाक� व त्यासह लावण्यात आलेल्या कोणत्याह� शुल्कांची 
काडर्धारकाला न आकारण्यात आलेल� रक्कमसुद्धा तत्काळ देय होईल आ�ण प्राथ�मक 
खातधेारकाच्या बँकरप्सीच्या �कंवा मतृ्युच्या िस्थतीत ती एसबीआयसीपीएसएलला संपूणर् देय 
ठरेल व काडर् खात ेलगेचच रद्द ठरेल. काडर् खात्यावर काह� थकबाक� असेल, तर प्राथ�मक 
खातधेारकाची मालम�ा त्याला सेटल करण्यासाठ� जबाबदार असेल आ�ण त्या मालम�ेद्वारे 
एसबीआयसीपीएसएलला कोणतीह� आ�थर्क झळ पोहचणार नाह�, याची काळजी घेणे 
अ�नवायर् असेल व त्यामध्ये अशा थकबाक�ला प्राप्त करण्यासाठ� झालेला कायदे�वषयक खचर् 
व शलु्क यांचा समावेश असेल. अशी परतफेड प्रलां�बत झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
त्याच्या तवे्हाच्या दराने आ�थर्क शुल्क सरुू ठेवण्यासाठ� स�म असेल.

5. काडर्धारकत्व समाप्त होणे/संपुष्टात येणे
a) एसबीआयसीपीएसएलला �लहून �कंवा एसबीआय काडर् हेल्पलाईनला कॉल करून आ�ण 

काडर् �तरपे कापून काडर्धारक कधीह� करार संपुष्टात आणू शकतो. �ल�खत �वनंती 
केल्यानंतर अडॅ ऑन काडर्सह सवर् काडर् संपुष्टात येतील. स्वतःहून काडर् बंद करताना 
काडर्धारकाजवळ �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स �शल्लक असतील तर अशा �नगे�टव्ह पॉइंट्स 
समान मूल्य स्वयंच�लतपणे स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रूपांत�रत केले जाईल जे काडर्धारकाला 
इतर कोणत्याह� देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे. काडर् खात्यामध्ये थकबाक� असलेल्या 
सवर् रकमेचा भरणा केल्यानंतर त ेसंपुष्टात येतील. प्रमाणानुसार (प्रो रेटा बे�सस) वा�षर्क, 
सहभागी होण्याची �कंवा �रन्युअल फ� परत केल� जाणार नाह�.

 उदाहरणाथर्- स्वतःहून काडर् बंद करताना �शल्लक असलेले �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट - 1000
   स्वतःहून काडर् बंद केल्यानंतर, �शल्लक असलेले 1000 �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट 

स्वयंच�लतपणे 250 रू. च्या स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रुपांत�रत होतील. म्हणजेच, 1000 
�नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स X 0.25 रू. प्र�त �रवॉडर् पॉइंट (इथे �व�वध काडा�साठ� हस्तांतरण 
मूल्य �भन्न असू शकत)े. हे देय काडर्धारकाला लागू केले जाईल जे काडर्धारकाला इतर 
देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे.

 काडर्धारक खात ेबंद करण्यासाठ� सम�पर्त ईमेल आयडी-closurerequest@sbicard.com 
वर �लहू शकतो.

b)  जर एसबीआयसीपीएसएलला काह� आधाराने �बजनेससाठ� �कंवा सुर�ा कारणांमुळे आ�ण/ 
�कंवा कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेच्या �वनंतीमुळे आ�ण/�कंवा अन्य सरकार� यंत्रणेने तसे 
सां�गतल्यामुळे आ�ण/�कंवा एसबीआयसीपीएसएल व त्याच्या ग्राहकांना लागू असलेल्या 
कायद्यांमुळे व �नयमांमुळे आवश्यक झाले, तर कोणत्याह� वेळेस पूवर्सूचना न देता 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याच्या वापरावर �नब�ध घालू शकत,े त ेसमाप्त 
�कंवा बंद करू शकत.े

 जर काडर्धारकाने देय रकमेची थकबाक� केल� �कंवा के्र�डट �ल�मटचे उल्लंघन केले तर 
एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट काडर्वर�ल सु�वधा संपुष्टात आणू शकत.े हा करार संपुष्टात 
आल्यानंतर �कंवा काडर् खात ेस्थ�गत करण्यात आले असताना या काडर्चा वापर विजर्त 
आहे.

c) अशा प�रिस्थतीमध्ये काडर्धारकाने तत्काळ (कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� 
�डफॉल्ट �कंवा अन्य नोट�सनुसार) एसबीआयसीपीएसएलला खात्यावर�ल एकूण थक�त 
रक्कम त्वर�त अदा केल� पा�हजे. त्यामध्ये कराराअतंगर्त एसबीआयसीपीएसएलला देय 

असलेल्या सवर् रकमांचा समावेश असेल ज्यामध्ये सवर् ट्रान्सॅक्शन्स आ�ण अन्य रक्कम 
ज्या खात्यावर अद्याप आकारल्या नसतील यांचा समावेश असेल. जोपय�त काडर्धारकाद्वारे 
अशा सवर् रकमांची थकबाक� जमा केल� जाईपय�त काडर्धारकाचे खात े समाप्त मानले 
जाणार नाह�.

(d) जर के्र�डट काडर् एक वषार्पे�ा जास्त काळ वापरात नसेल, तर काडर्धारकास सू�चत करून 
काडर् बंद करण्याची प्र�क्रया सुरू होईल. जर 30 �दवसांमध्ये काडर् धारकाकडून काह� उ�र 
न आल्यास, काडर् खात ेबंद केले जाईल, ह� �क्रया काडर् धारकाने केलेल्या सवर् थकबाक� 
भरण्याच्या अधीन असेल.

6.  काडर् हरवणे/चोर�/गैरवापर

a) जर प्राथ�मक �कंवा अन्य अ�त�रक्त के्र�डट काडर् हरवले असेल, चोर�ला गेले असेल, त्याला 
इजा झाल� असेल �कंवा प्राप्त होणे अपे��त असताना प्राप्त झाले नसेल �कंवा जर 
त्याला/�तला त्याचा वापर अन्य व्यक्तीने काडर्धारकाच्या अनुमती�शवाय केला अशी शंका 
आल� असेल, तर तत्काळ काडर्धारकाने एसबीआयसीपीएसएलशी एसबीआय काडर् 
हेल्पलाईनद्वारे संपकर्  साधला पा�हजे. एकदा काडर् हरवले अशी सूचना �दल्यानंतर त ेनंतर 
परत सापडले तर�ह� काडर्धारकाने त ेकोणत्याह� प�रिस्थतीत वापरू नये आ�ण त्याने त े
काडर् �तरपे अध� कापून टाकावे. 

· तसेच काडर्धारक लगेचच आयव्ह�आर �कंवा आमच्या वेबसाईट sbicard.com द्वारे �कंवा 
एसएमएस आधा�रत सेवेद्वारे त ेकाडर् ब्लॉक करू शकतो.

· एसएमएसद्वारे आपले हरवलेले/ चोरलेले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ�, आपल्या न�दणीकृत 
मोबाईल क्रमांकाद्वारे 5676791 वर BLOCK XXXX असा एसएमएस करा. (XXXX = 
आपल्या काडर् क्रमांकातील शवेटच्या 4 संख्या). जर 5 �म�नटांच्या आत आपल्याला त्याचे 
कन्फम�शन देणारा एसएमएस �मळाला नाह�, तर काडर् ब्लॉक झाले आहे, असे कृपया मानू 
नका. तत्काळ आपले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ� आ�ण त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठ� 
हेल्पलाईनला कॉल करा.

 काडर्धारक हरवलेल्या/चोर� झालेल्या/अन�धकृत व्यवहार इ. च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त 
हेल्पलाइन क्रमांक -18605003000 वर संपकर्  करू शकतो.

 काडर्धारक हरवलेल्या काडर्च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त ईमेल आयडीवर �लहू शकतो – 
lostcard@sbicard.com.

b) एसबीआयसीपीएसएलला हरवलेल्या काडार्ची मा�हती �मळण्याच्या वेळेआधी काडर् 
खात्याद्वारे करण्यात आलेल्या कोणत्याह� ट्रान्सॅक्शन्ससाठ�  एसबीआयसीप ीएसएल 
जबाबदार राहणार नाह� व त्याची संपूणर् जबाबदार� काडर्धारकावरच असेल. काडर् 
हरवण्याबद्दल �कंवा त्याच्या चोर�बद्दल एसबीआयसीपीएसएलला सूचना देण्या�शवाय 
काडर्धारकाने तत्काळ के्र�डट काडर्च्या चोर�ची मा�हती पो�लसांना देऊन एफआयआर दाखल 
करायला पा�हजे. परंतु, जेव्हा काडर्धारकाच्या सहमतीने �कंवा अ�त�रक्त काडर्धारकाच्या 
सहमतीने एखाद� व्यक्ती काडर् प्राप्त करून त्याचा गैरवापर करत असेल, तवे्हा होणाऱ्या 
सवर् हानीसाठ� काडर्धारक जबाबदार असेल.

 
c) �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाच्या (आरबीआय), ग्राहक संर�णाबद्दल 06 जुल ै2017 च्या 

आदेशानुसार - अन�धकृत इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंग व्यवहाराच्या दा�यत्वावर मयार्दा घालून, एक 
धोरण अ�धकृत के्र�डट काडर् व्यवहारांशी संबं�धत ग्राहक संर�ण सु�निश्चत करण्याक�रता 
�डझाइन केले आहे. एसबीआय काडर्च्या वेबसाइटवर "ग्राहक तक्रार �नवारण धोरण" 
अतंगर्त हेच अपडटे केले आहे. धोरण हे पारदशर्कतचेी तत्वे आ�ण ग्राहकांना �दल्या 
जाणाऱ्या वागणुक�तील प्रामा�णकपणावर आधा�रत आहे

d) जर काडर्धारकाने फसवणूक�चे कृत्य केले असेल, तर होणाऱ्या नुकसानाची सवर् जबाबदार� 
काडर्धारकाची असेल. जर पुरेशी काळजी न घेता काडर्धारक वापर करत असेल तर होणाऱ्या 
हानीसाठ� सवर्स्वी तोच जबाबदार असेल. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे �नधार्�रत करण्यात 
आलेल्या सुर�ा �नयमांचे पालन करण्यामध्ये काडर्धारकाने कसूर केल� असेल तर� हे लागू 
असेल.

e) काडर्धारक �कंवा अन्य कोणत्याह� काडर्धारकाला न सांगता एसबीआयसीपीएसएल काडर्च्या 
हरवण्या�वषयी, चोर��वषयी, गैरवापरासंदभार्त काडर्ची �कंवा �पनची कोणतीह� मा�हती 
पो�लसांना �कंवा अन्य संबं�धत यंत्रणांना देऊ शकत.े

f) आपल्या के्र�डट काडर् खात्याच्या मोबाईल नंबरसह संपकर्  तपशीलामधील बदल 
�सस्ट�ममध्ये असलेल्या आपल्या जुन्या तसेच नवीन संपकर्  प�यांवर कळवले जातील. 
आमच्या न�द�ंमध्ये आपल्या मोबाईल क्रमांकासह सध्याच्या संपकर्  तपशीलांना अद्ययावत 
ठेवण्याचा सल्ला आपल्याला �दला जातो.

g) "एसबीआय काडर् �व�शष्ट काडर्वर ती हरवल्यास/चोर�स गेल्यास त्यावर काडर् �वमा कव्हर 
मोफत ऑफर करत.े संबं�धत �वमा हा एसबीआय काडर्ने वेळोवेळी ठर�वल्यानुसार 
आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेडद्वारे �कंवा कोणत्याह� अन्य 
�वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो. आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी 
�ल�मटेड ह� यासंबं�धत कोणत्याह� दाव्याच्या तडजोडीसाठ� जबाबदार असेल आ�ण 
एसबीआय काडर् हे दाव्याच्या तडजोडीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याह� �ववादास जबाबदार 
नसेल. �वम्याच्या अट� आ�ण शत�च्या अ�धक तपशीलांसाठ�, काडर् धारकांना सल्ला �दला 
जातो क� त्यांनी स्वागत �कटमधील मा�हतीपत्रक वाचावे �कंवा www.sbicard.com चा 
संदभर् घ्यावा."

(h) एसबीआय काडर् काह� �व�शष्ट के्र�डट काडा�वर मोफत हवाई अपघात/वैयिक्तक अपघात 
�वमा संर�ण देत.े उपरोक्त �वमा ततृीय-प� �वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो, जो या 
संदभार्त कोणत्याह� दाव्याच्या �नपटाऱ्यासाठ� देखील जबाबदार असतो. क्लेम सेटलम�टमुळे 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याह� वादासाठ� एसबीआय काडर् जबाबदार राहणार नाह�. कोणत्याह� 
पूवर्सूचने�शवाय एसबीआय काडर्द्वारे �वमा जार�कतार् बदलला जाऊ शकतो.

 �वद्यमान �वमा कंपनी : ओ�रएंटल इन्शुरन्स कंपनी �ल.

7. मा�हती उघड करणे (�डस्क्लोजर)
 के्र�डट इन्फम�शन कंपनी भारतीय आ�थर्क प्रणाल� कायर्�मता आ�ण िस्थरता 

सुधारण्यासाठ� भारत सरकार आ�ण भारतीय �रझवर् बँक (आरबीआय) ची एक सुरुवात 
आहे. �ह बँका आ�ण �व�ीय संस्थांमध्ये मा�हतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठ�चे एक प्रभावी 
तंत्र प्रभावी करण्यासाठ� आरबीआयच्या प्रयत्नांचा रचनाबद्ध उपक्रम असून, त्याद्वारे 
�व�वध संस्थांमधून उत्कृष्ट के्र�डट व्यवहारांचा लाभ घेण्यासाठ� काडर्धारकांना स�म केले 
जात.े

 काडर् धारक एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी करण्यासाठ� काडर्धारकाचे 
मा�हती शअेर करण्यासाठ� अ�धकृत आहे क� (आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त 
आहे). 

 45 - 60 �दवसांच्या काळामध्ये एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 
करण्यासाठ� काडर्धारकाचे परतफेड रेकॉडर् संबं�धत मा�हती प्रदान होईल.

 कोणताह� �ववाद झाल्यास, एसबीआयसीपीएसएल हे काडर्धारक हा �डफॉल्टर आहे असा 
अहवाल देण्यापूव� अहवाल प्र�क्रयेसाठ� योग्य ती दरुुस्ती करेल. अशा मा�हतीचे प्रकटन 
करणे/ती उघड करण्याची देखील न�द घेतल� जाणे हे दाखल केलेल्या अशा �ववादांची 
चौकशी आ�ण त्यातून मागर् काढण्यासाठ� उपलब्ध असलेल्या वेळेवर अवलंबून असत.े 

 काडर्धारक हे मान्य करतो क�, काडर् खात्याचे योग्य संचालन, पडताळणी आ�ण अन्य 
प्रशास�नक सेवा यांसाठ� काडर्धारकाची मा�हती ज्यामध्ये एसबीआयसीपीएसएलशी संब�धत 
आ�थर्क संस्था, कंपन्या आ�ण अन्य �तसऱ्या प�ांकडील थकबाक� यांची मा�हती देण्याचा 
अ�धकार एसबीआयसीपीएसएलला असेल.

 एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाची मा�हती एसबीआयसीपीएसएलच्या कोणत्याह� व�रष्ठ, 
क�नष्ठ, संबं�धत �कंवा भागीदार संस्थेला एसबीआयसीपीएसएलच्या �व�वध उत्पादनांना व 
सेवांना उपलब्ध करण्यासाठ�/त्यांच्या माक� �टगंसाठ� �कंवा त्याच्या ग्रूप कंपन्या, शाखा, 
संलग्न आ�ण/�कंवा भागीदार संस्थांना देऊ शकत.े

 एसबीआय काडर्च्या मह�वपूणर् अट� व शत� www.sbicard.com वरसुद्धा उपलब्ध 
आहेत. 

महत्वाची �नयामक मा�हती 

- काडर्चा वापर भारत तसेच परदेशात दोन्ह�कड ेवधै आहे. तथा�प, नेपाळ आ�ण भूतान मध्ये 
�वदेशी चलन व्यवहार करण्यासाठ� वधै नाह�.

- भारताबाहेर व्यवहार करण्यासाठ�, या काडर्चा वापर परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 
1999 ("FEMA") आ�ण आरबीआय द्वारे जार� केलेल्या �नयमांसह लागू कायद्यानुसार 
करणे अत्यावश्यक आहे. इंटरनेट टे्र�डगं पोटर्लद्वारे परक�य चलन व्यापाराला परवानगी 
नाह�. कोणतहे� उल्लंघन �कंवा पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुम ्ह� दंडात्मक 
कारवाईसाठ� जबाबदार असू शकता. तुम्ह� तुमच्या परक�य चलन हक्काबाबत तुमच्या 
अ�धकृत डीलरचा (AD) सल्ला घ्यावा.

- आपण के्र�डट काडर् खात्यावर कोणत्याह� के्र�डट �शल्लक असल्यास, एसबीआय काडर् आपण 
ह� के्र�डट �शल्लक परत येण्याचा अ�धकार आहे.

- कृपया भांडवल खात्यातील व्यवहारासाठ� पसेै पाठ�वणे �कंवा पेम�ट करण्यासाठ� के्र�डट 
काडर् वापरू नका जसे क� परदेशी संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे �कंवा �वदेशात संस्थांची 
स्थापना करणे - ह� आरबीआय बँकेच्या मास्टर �नद�शानुसार अथर्सहाय्य करण्याची 
परवानगी नाह� - संयुक्त उद्योजक/संपूणर्पणे र�हवाशांनी केलेल� थेट गुंतवणूक परदेशात 
मालक�ची सहाय्यक कंपनी आहे.

- र�हवाशांना भारताकडून पसेै पाठ�वणे हे आरबीआयच्या मास्टर प�रपत्रकानुसार, के्र�डट 
काडर्चा वापर �कंवा लॉटर�ची �त�कटे, बंद� घातलेल� �कंवा जप्त मा�सके, जुगार मध्ये 
सहभाग, कॉल-बॅक सेवा देणे, इत्याद�सारख्या प्र�तबं�धत वस्तूंच्या खरेद�साठ� प्र�तबं�धत 
आहे कारण अशा वस्तू/�क्रयाकलापांसाठ� कोणत्याह� परक�य चलनाची परवानगी नाह�. 
मास्टर प�रपत्रक अ�धक मा�हतीसाठ� र�हवाशांना भारत सु�वधा �व�वध पसेै पाठ�वणे वर 
संदभर् घ्या.

के्र�डट काडर्चे नाव वा�षर्क शुल्क (रु.) नूतनीकरण शुल्क (रु.)

ऑरम

एसबीआय काडर् ए�लट

एसबीआय काडर् ए�लट 
अ ॅडव्हान्टेज

9,999

4,999

4,999

2,999

9,999 (मागील वषार्त 12 लाख �कंवा 
त्याहून अ�धक वा�षर्क खचार्वर सूट)

4,999 (मागील वषार्त 10 लाख �कंवा 
त्याहून अ�धक वा�षर्क खचार्वर सूट)

4,999 (मागील वषार्त 10 लाख �कंवा 
त्याहून अ�धक वा�षर्क खचार्वर सूट)

2,999 (मागील वषार्त 3 लाख �कंवा 
त्याहून अ�धक वा�षर्क खचार्वर सूट)

एसबीआय काडर् प्राईम



g) �ब�लगं संदभार्तील वाद: स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 25 �दवसांच्या आत काडर्धारकाने काह� 
त्रटु� एसबीआयसीपीएसएलला कळवल्या�शवाय आ�ण एसबीआयसीपीएसएलला त्या सत्य 
आहेत, हे आढळल्याव्य�त�रक्त सवर् स्टेटम�ट्स योग्य मानल� जातील व काडर्धारक त्यांना 
मान्य करेल. असे काह� झाल्याची मा�हती प्राप्त झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
तात्पुरत्या पद्धतीने शुल्क मागे घेऊ शकेल. त्यानुसार अन्वेषण पूणर् झाल्यानंतर अशा 
शुल्कांची जबाबदार� काडर्धारकाच्या खात्यावर असेल.

h)  ग्राहक तक्रार �नवारण: सवर् तक्रार�ंची मा�हती पुढ�ल प�यावर नोडल अ�धकाऱ्याला �दल� 
जावी- पीओ बॅग 28 - जीपीओ, नवी �दल्ल� – 110001 Nodalofficer@sbicard.com 
�कंवा ईमेलवर पाठवल� जावी.

i)   संपकर्  तपशील:
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 02 02
 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड आधी लावावा) 
 �कंवा 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290 
 एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर्साठ�: एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर् हेल्पलाईनला भारतातून 

कुठूनह� फोन करा   
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 12 12 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड 

आधी लावावा) बीएसएनएल/एमट�एनएलवरून: 1800 180 1295/1860 500 1295
 पत्र व्यवहार: मेलद्वारे व्यवस्थापकाला �लहू शकता: ग्राहक सेवा, एसबीआय काड्र्स अडँ 

पेम�ट्स सिव्हर्सेस �ल., डीएलएफ इन�फ�नट� टॉवसर्, टॉवर सी, 12 वा मजला, ब्लॉक- 2, 
इमारत 3 डीएलएफ सायबर �सट�, गुरुग्राम- 122002 (ह�रयाणा), भारत 
www.sbicard.com �कंवा पीओ बॅग 28 - GPO, नवी �दल्ल� – 110001. 

 customercare@sbicard.com वर ईमेलद्वारे �लहा
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक सम�पर्त ईमेल आयडीवर 

�लहू शकतो- salesgrievance@sbicard.com
 काडर्धारक कोणत्याह� �ववाद/अन�धकृत व्यवहाराचा �रपोटर् आमच्या मोबाईल 

ॲप/वेबसाईटच्या माफर् त न�द करू शकतात. याव्य�त�रक्त, काडर्धारक �ववाद/अन�धकृत 
 व्यवहाराचा �रपोटर् सम�पर्त ईमेल आयडी chargeback@sbicard.com वर �लहू 

शकतो.
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक आम्हाला सम�पर्त 

हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतो: 080-39356050

एसबीआय काडर्च्या सवार्त महत्वपूणर् अट� व शत�

1. *फ� आ�ण शुल्क

A.  वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ�
 एसबीआय के्र�डट काडर् (एसबीआय काडर्) यावर वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ� लागू आहेत. 

वा�षर्क फ� हे एक वेळचे शुल्क असत ेजे रु. 0 त ेरु. 9999 यादरम्यान असून त्यात लागू 
असलेले कर जोडले जातात आ�ण �रन्युअल फ� दर वष� आकारल� जात ेव ती रु. 0 त ेरु. 
9999 यादरम्यान असून त्यात लागू असलेले कर जोडले जातात. या फ� काडर्धारकांसाठ� 
वेगळ्या असू शकतात आ�ण त्या �व�वध प्रकारच्या काडर्साठ� वेगवेगळ्या असतात. के्र�डट 
काडर्चे आवेदन करताना हे काडर्धारकाला सांगण्यात येईल. लागू असतील त्यानुसार या फ� 
काडर्धारकाच्या खात्यातून जमा केल्या जातील आ�ण जेव्हा हे लावले जाईल, तवे्हा त्याचे 
�बल त्या म�हन्याच्या काडर् स्टेटम�टमध्ये दशर्वले जाईल. प्राथ�मक काडर्धारकाला जार� 
करण्यात आलेल्या अ�त�रक्त काड्र्ससाठ� वेगळी फ� असू शकेल.

B.  कॅश अडॅव्हान्स फ�
 आपत्काल�न िस्थतीमध्ये देशातील/आंतरराष्ट्र�य एट�एममधून रोख रक्कम काढण्यासाठ� 

काडर्धारक काडर्चा वापर करू शकतो. अशा प्रकारे काढलेल्या सवर् कॅशवर ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण ती काडर्धारकाच्या पुढच्या स्टेटम�टच्या �बलामध्ये जोडल� जाईल. 
देशातील एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण आतंरराष्ट्र�य एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक 
असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� लावल� जाईल. एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस प्रायव्हेट 
�ल�मटेडच्या (एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार ट्रान्सॅक्शन फ� बदलल� जाऊ शकत.े 
सवर् कॅश अडॅव्हान्सेसवर रक्कम काढल्यापासून पूणर् रक्कम जमा करण्याच्या �दनांकापय�त 
�रव्हॉिल्व्हंग के्र�डट इतके आ�थर्क शुल्कसुद्धा असेल (कृपया शुल्कांची सूची पाहावी). 

C. रोख भरणा फ�
 काडर्धारक स्टेट बँक ऑफ इं�डया (एसबीआय) च्या �नवडक शाखांमध्ये पे-इन िस्लपवर 

त्यांचा के्र�डट काडर् क्रमांक आ�ण रक्कम नमूद करून त्यांच्या SBI के्र�डट काडर्ची देय 
रक्कम शाखेतील काउंटरवर जमा करू शकतात. पेम�ट पावतीची पोच काडर्धारकाला त्व�रत 
�दल� जाईल. ह� सु�वधा ₹250 च्या सेवा शुल्क + लागू करांसह उपलब्ध आहे. केव्ह�बी 
एसबीआय काडर्धारक करूर वशै्य बँकेच्या (केवीबी) �नवडक शाखांमध्ये त्यांच्या 
के्र�डटकाडर्ची देय रक्कम देखील भरू शकतात. करूर वशै्य बँकेच्या शाखांमध्ये केलेल्या 
पेम�टवर कोणतहे� शुल्क लागू नाह�.

D. शुल्क
i. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला देण्यात येणाऱ्या �व�शष्ट सेवांसाठ� वेळोवेळी 

लागू असलेले शुल्क आ�ण फ� काडर्धारकाला भरावे लागेल �कंवा काडर् खात्याच्या संदभार्त 
काडर्धारकाकडून �दरंगाई झाल�, तर त्यासाठ� फ� भरावी लागेल.

ii काडर्धारकांना योग्य मा�हती देऊन वेळोवेळी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणतहे� शुल्क 
�कंवा फ�मध्ये बदल करण्याचा �कंवा नवीन शुल्क �कंवा फ� सुरू करण्याचा अ�धकार 
एसबीआयसीपीएसएलजवळ सुर��त आहे.

E. व्याज मुक्त गे्रस अवधी
 व्याज मुक्त के्र�डट अवधी 20 त े50 �दवसांचा असू शकतो व तो मच�टद्वारे करण्यात 

येणाऱ्या दाव्यांवर अवलंबून असेल. परंतु, जर आधीच्या म�हन्याची बाक� पूणर्त: जमा 
केल� नसेल �कंवा जर काडर्धारकाने कोणत्याह� एट�एममधून रोख रक्कम काढल� असेल, 
तर हे लागू असणार नाह�.

F.   आ�थर्क शुल्क 
 जर काडर्धारकाने बाक� रक्कम पूणर् भरल� नाह� तर आ�ण काडर्धारकाने काढलेल्या सवर् 

रोख रकमांवर (कॅश अडॅव्हान्सेस) त ेपरत भरले जाईपय�त ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून 
न भरलेल्या ईएमआय इन्स्टॉलम�टसह सवर् ट्रान्सॅक्शन्सवर मा�सक व्याज दरानुसार 
आ�थर्क शुल्क देय आहेत. 

   जर काडर्धारकाने रकमेच्या मुदतीच्या तारखेअगोदर (PDD) रा�हलेल्या रकमेची (TAD) 
थोडी रक्कम �कंवा काह�च रक्कम नाह� भरल�; जसे क� ग्राहकांची आधीच्या म�हन्यातील 
देय रक्कम आ�ण सध्याच्या म�हन्यातील पूणर् देय रक्कम मुदत संपायच्या तारखेअगोदर 
भरले तर उरलेल्या रकमेवर रकमेच्या तारखेपय�त शुल्क आकारले जाईल. 

   सध्याचा आ�थर्क शुल्काचा दर ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून प्र�त माह 3.50% पय�त आहे 
[42% प्र�त वषर्] व एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस �ल�मटेडच्या 
(एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार बदलला जाऊ शकतो. लागू असलेले आ�थर्क शुल्क 
लागू करांनुसार ठरेल आ�ण काडर्वर�ल थ�कत रक्कम पूणर्त: जमा होईपय�त त े
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये लावले जातील/वजा केले जातील. काडर्धारक पेम�टच्या देय 
तारखेपय�त त्याच्याकडील �शल्लक पूणर्पणे भरत नसल्यास आ�ण काडर्धारकाद्वारे 
घेतलेल्या सवर् रोख अडॅव्हान्सवर�ल सवर् व्यवहारांवर आकारलेल्या �व� शुल्काची �कमान 
रक्कम ह� प्रत्येक� 25 रु. असेल, सवर् लागू कर वगळून.

 a.  कॅश अडॅव्हान्सवर�ल आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून पूणर् रक्कम जमा 
करेपय�त लागू असतील.

 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 15 तारखेला.
 16 जून 2019 – 15 जुल ै2019 मध्ये करण्यात आलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  5000 रु. ची �रटेल खरेद� – 20 जून 2019 रोजी
2.  7000 रु. कॅश काढले - 10 जुल ै2019 रोजी
 15 जून 2019 च्या स्टेटम�टमधून कोणतीह� आधीची �शल्लक रा�हलेल� नाह�, असे ग�ृहत 

धरून काडर्धारकाला त्याचे 15 जुलचै्या स्टेटम�ट 12,000 रु. इतके ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल व 
त्यावर 7,000 रुपयांच्या काढलेल्या रोख रकमेवर 5 �दवसांचे आ�थर्क शुल्क लागू 
दरानुसार लावले जाईल. काडर्धारकाला बाक� (थ�कत) रकमेसाठ� 5 ऑगस्ट 2019 पय�त 
म्हणजे स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत भरणा करावा लागेल जी पूणर् रक्कम 
असू शकत े�कंवा देय असलेल� �कमान रक्कम असू शकत.े कृपया ल�ात घ्या क� तुमच्या 

के्र�डट काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने केले गेलेले कोणतहे� पेम�ट पुढ�ल क्रमाने समायोिजत 
केले जाईल: प्रथम तुमची �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास). आधीच्या 
स्टेटम�टच्या �दनांकापासून आ�थर्क शुल्क लावले जाईल व जर व्याज नसलेला 
आउटस्टँ�डगं �रटेल बॅलन्स असेल तर त्या िस्थतीमध्ये आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या 
�दनांकापासून लावले जाईल. 

 जर आधीच्या स्टेटम�टमध्ये कोणतीह� कॅश �शल्लक नसेल आ�ण ती आधीच्या 
स्टेटम�टमधून पुढे आलेल� नसेल आ�ण स्टेटम�टच्या �दनांकाचा �रटेल बॅलन्स भरणा देय 
असलेल्या �दनांकावर पूणर्त: भरण्यात आला, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क 
शुल्क लावले जाणार नाह�.

 उदाहरण 2 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   3 जानेवार� 2019 – 2 फेब्रुवार� 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  10000 रु. �रटेल खरेद� – 5 जानेवार� 2019 रोजी
2.  30000 रु. ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2019 रोजी
 2 जानेवार� 2019 स्टेटम�टमधून आधीची कोणतीह� �शल्लक रक्कम पुढे उरलेल� नाह�, 

असे ग�ृहत धरून काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार� स्टेटम�टमध्ये 40,000 रु. व्यवहार 
�दसतील. काडर्धारकाला या आउटस्टँ�डगं रकमेसाठ� स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या 
आत म्हणजे 22 फेब्रुवार� 2019 पय�त भरणा करावा लागेल व तो पूणर् रक्कम �कंवा 
�कमान देय रक्कम यातील कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. जर स्टेटम�ट आउटस्टँ�डगं मध्ये 
कोणताच कॅश बॅलन्स नसेल आ�ण तो आधीच्या स्टेटम�टपासून पुढे आलेला नसेल आ�ण 
जर स्टेटम�ट �दनांका रोजी आउटस्टँ�डगं असलेल्या �रटेल बॅलन्सला रक्कम देय �दनांकाला 
जर पूणर्त: भरण्यात आले, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क शुल्क लावले जाणार 
नाह�.

   दर म�हन्यामध्ये फक्त �कमान रक्कम भरल्यास त्यामुळे �रपेम�ट वषार्पे�ा जास्त काळ 
पुढे जाईल व आपल्या आउटस्टँ�डगं बॅलन्सवर त्यानुसार ठरणारा व्याज लागेल. 
उदाहरणाथर्, 5,000 रु. इतक्या ट्रान्सॅक्शनवर दर म�हन्याला फक्त �कमान देय रक्कम 
भरण्यात आल� (दर महा 200 रु. इतक� �कमान रक्कम असल्यास), संपूणर् थ�कत 

रकमेच्या पूणर् भरण्यासाठ� 44 म�हने इतका अवधी लागेल.
 उदाहरण 3 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला
   3  माचर् 2019 – 2 ए�प्रल 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन
(1)   500 रु. वा�षर्क फ� – 5 माचर् 2019 रोजी
(2) 90 रु. लागू कर – 5 माचर् 2019 रोजी
(3) 6000 रुपयांची ऑनलाईन खरेद� – 15 माचर् 2019 रोजी
 2 माचर् 2019 च्या स्टेटम�टनुसार आधीचा कोणताह� बॅलन्स पुढे �शल्लक रा�हलेला नाह�, 

असे ग�ृहत धरून, काडर्धारकाला त्याच्या 2 ए�प्रलच्या स्टेटम�टमध्ये 6,590 रु. ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाला स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 20 �दवसांनी 22 ए�प्रल रोजी 2019 या 
आउटस्टँ�डगंसाठ� रक्कम भरावी लागेल व ती पूणर् रक्कम असू शकत े�कंवा देय असलेल� 
�कमान रक्कम असू शकत.े      

 22 ए�प्रल 2019 रोजी काडर्धारक �कमान देय रकमेचा म्हणजे 415 रु. (एकूण 
आउटस्टँ�डगंच्या 5%) + 22 ए�प्रल 2019, रोजी लागू असलेले कर याच्या सवा�त 
जवळच्या दशांश अकंावर�ल रक्कम या रकमेचा भरणा करतो, असे ग�ृहत धरून लागू दराने 
आ�थर्क शुल्क लागू केले जाईल आ�ण त ेएकूण आउटस्टँ�डगंमध्ये जोडले जाईल. दर वष� 
3.50% इतक्या प्रभावी दराला �वचारात घेता, आ�थर्क शुल्काची गणना पुढ�ल प्रमाणे केल� 
जाईल:

 48 �दवसांसाठ� 500 रु. बॅलन्स रकमेवर (5 माचर् त े22 ए�प्रल):
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 रु.
 48 �दवसांसाठ� लागू असलेल्या 90 रु. करांसाठ� (5 माचर् त े22 ए�प्रल): 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 रु. 
 38 �दवसांसाठ� 6000 रु. इतक्या बॅलन्ससाठ� (15 माचर् त े22 ए�प्रल):
   (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 रु.
 11 �दवसांसाठ� 6,175 रु. बॅलन्ससाठ� (22 ए�प्रल त े2 मे): 
   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 रु.
 एकूण लावण्यात आलेले व्याज = 373.10 रु.
 3 ए�प्रल 2019 आ�ण 2 मे 2019 या काळात काडर्धारकाने कोणतहे� ट्रान्सॅक्शन केले 

नाह�, असे ग�ृहत धरून �दनांक 2 मेच्या स्टेटम�टमध्ये असलेल्या एकूण रकमेमध्ये 
आउटस्टँ�डगं एकूण रक्कम, व्याज शुल्क, फ� आ�ण अन्य शुल्क (असल्यास) आ�ण सवर् 

लागू कर दशर्वले जातील.
    काडर्धारक देय तारखेच्या (पीडीडी) आधी एकूण देय रकमेचे (ट�एडी) आ�ंशक पेम�ट करत 

असेल �कंवा पेम�ट देत नसल्यास; ग्राहकाकडून मागील म�हन्यापासूनची आ�ण �वद्यमान 
म�हन्यातील �शल्लक येणे असेल, तर एकूण देय असलेल्या रकमेचे पूणर् पेम�ट हे पेम�टच्या 
देय तारखेपूव� केल्यास, �व� शुल्क हे त्या पेम�टच्या तारखेपय�तच्या अखेरच्या �शल्लक वर 
आकारले जाईल.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेट्म�ट तार�ख - प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 �डस�बर 2018 - 2 जानेवार� 2019 दरम्यान झाले.
1)  �करकोळ खरेद� 500 रु. - 15 �डस�बरला 2018 झाल�
2)  ऑनलाइन खरेद� 600 रु. - 20 �डस�बरला 2018 झाल�
   2  �डस�बर 2018 च्या तारखेला पूव�ची कोणतीह� �शल्लक रक्कम नाह� असे गहृ�त धरून

2 जानेवार� च्या स्टेटम�टनुसार, काडर्धारकाच्या स्टेटम�टमध्ये 1100 रुपये व्यवहार दशर्�वत 
आहे, एकूण देय रक्कम 1100 रुपये. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
दरम्यान काह� 22 जानेवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं 
�वरुद्ध भरणा करणे आवश्यक आहे.

 गहृ�त धरूया क� काडर्धारकाने थोडी रक्कम 22 जानेवार� 2019 ला 500 रुपयांनी जमा 
केल� आहे, �व� शुल्क प्रभावी दरावर आकारले जाईल आ�ण एकूण थकबाक�मध्ये जोडला 
जाईल. 3.50% दर महा प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्क गणना खाल�लप्रमाणे केल� 
जाईल.

 38 �दवसांसाठ� 500 रुपयांच्या रकमेवर (15 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 रु.
 33 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (20 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 रु.
 12 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (22 जानेवार� त े2 फेब्रुवार�):
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 रु.
 आकारलेले एकूण व्याज: 52.93 रु.
 व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2019 - 2 माचर् 2019 दरम्यान झाले
1)  सुरुवातीची �शल्लक 652.93 रु. - 3 फेब्रुवार� 2019 रोजी

2)  �करकोळ खरेद� 1000 रु. - 5 फेब्रुवार� 2019 रोजी
3)  ऑनलाईन खरेद� 3000 रु. - 15 फेब्रुवार� 2019 रोजी
 गहृ�त धरूया क� मागील �शल्लक 652.93 रु. 2 फेब्रुवार� 2019 च्या �वधानानुसार पुढे 

सुरू करूया. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम दरम्यान काह� 22 
फेबु्रवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं �वरुद्ध भरणा करणे 
आवश्यक आहे.

   गहृ�त धरूया क� काडर्धारक 15 फेब्रुवार�च्या आत पूणर्पणे भरणा करतो. म्हणून 3.50%
प्रती म�हना प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्काची गणना खाल�लप्रमाणे केल� जाईल:

   12 �दवसांसाठ� 652.93 रुपयांच्या रकमेवर (3 फेब्रुवार� -15 फेबु्रवार�)
   (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 रु.
   आकारलेले एकूण व्याज: 9.02 रु.
   खरेद�ची उरलेल� रक्कम, व्याजाची रक्कम, फ� आ�ण शुल्क यांची बेर�ज, आ�ण 2 माचर् 

तारखेच्या स्टेट्म�टनुसार एकूण रकमेवर सवर् लागू कर परावत�त होईल.

G. �वलं�बत देय शुल्क
• देय तारखेला 0 रुपये त े500 रुपयांपय�तच ्या थकबाक�साठ� कोणतहे� शुल्क नाह� 
 रु. 500 पे�ा जास्त आ�ण रु. 1,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 400
• रु. 1,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 10,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु.750
• रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 950
• रु. 25,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 50,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 1,100
• रु. 50,000 पे�ा जास्त थकबाक�साठ� रु.1,300
 लागोपाठ दोन सायकल ्ससाठ� देय तारखेपय�त �कमान देय रक्कम (MAD) न भरल्यास 

अ�त�रक्त �वलंब देय शुल्क रु. 100 आकारले जातील.
 MAD िक्लअर होईपय�त प्रत्येक देय सायकलसाठ� हे शुल्क आकारले जाईल. तसेच 

�कमान देय रक्कम (MAD) भरेपय�त प्रत्येक पेम�ट चक्राला हे शुल्क आकारले जाईल.
 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
 व्यवहार 3 जानेवार� 2016 – 2 फेबु्रवार� 2016 या दरम्यान झाले

(1) 5000 रू. ची �रटेल खरेद�– 5 जानेवार� 2016 रोजी
(2) 5000 रू. ची ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2016 रोजी
   असे ग�ृहत धरा क� 2 जानेवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार�च्या स्टेटम�टमध्ये 10,000 रू. चे 
ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 
22 फेब्रुवार� 2016 पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान 
देय रक्कम �कंवा संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल. 

   जर 22 फेब्रुवार� 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने �कमान देय रकमेचा भरणा 
केला नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 
देय रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 2 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2016 – 2 माचर् 2016 या दरम्यान झाले
 1.  2000 रु. ची �रटेल खरेद�– 8 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 2.  2500 रु. ची ऑनलाईन खरेद� – 19 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 असे ग�ृहत धरा क� 2 फेब्रुवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 माचर्च्या स्टेटम�टमध्ये 4500 रू. चे ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 22 माचर् 2016 
पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान देय रक्कम �कंवा 
संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल.

   जर 22 माचर् 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने कोणत्याह� रकमेचा भरणा केला 
नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण देय 
रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 3- काडर् स्टेटम�ट तार�ख – दर म�हन्याची 2 तार�ख.
 3 सप्ट� त े2 ऑक्टो दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 9400 ची �करकोळ खरेद�-5 सप्ट� रोजी
 2 सप्ट�. च्या स्टेटम�टपासून पूव�ची �शल्लक कॅर� फॉरवडर् केल� नसल ्याचे गहृ�त 

धरून,एकूण देय रक्कम रु. 9400 म्हणून काडर् धारकास 2 ऑक्टोबरचे �ववरणपत्र �मळेल. 

काडर्धारकाने 22 ऑक्टोबरपय�त, म्हणजे स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, संपूणर् 
रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रक्कमेच्या अनुषंगाने पेम�ट 
करणे आवश्यक आहे. काडर्धारक 22 ऑक्टोबर रोजी �कंवा त्यापूव� रु. 9400 च्या 
थकबाक�चे संपूणर् देय देतो. 

 3 ऑक्टोबर– 2 नोव्ह�बर दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 5,000 ची �करकोळ खरेद� – 5 ऑक्टोबर रोजी
(2) रु. 5,000 ची ऑनलाइन खरेद� – 15 ऑक्टोबर रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 नोव्ह�बरच्या �ववरणात 10,000 रुपयाची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसेल. ग्राहकाला 10 नोव्ह�बर रोजी मागील सायकलमध्ये केलेल्या व्यवहारासाठ� 
व्यापाऱ्याकडून रु. 9400 चा परतावा �मळतो. ह� परताव्याची रक्कम एकूण देय रकमेच्या 
अनुषंगाने समायोिजत केल� जाईल. काडर्धारकाने 22 नोव्ह�बर रोजी �कंवा त्यापूव�, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने पेम�ट करणे आवश्यक आहे.

 परताव्यातून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम �कमान देय रक्कमेपे�ा जास्त असल्याने, 
काडर्धारकास �वलं�बत देय शुल्क आकारले जाणार नाह�.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेटम�टची तार�ख – प्रत्येक म�हन ्याची 2 तार�ख
 3 जानेवार� – 2 फेबु्रवार� दरम्यान केलेला व्यवहार
(1) रु. 4,500 ची �करकोळ खरेद� – 5 जानेवार� रोजी
(2) रु. 6,000 ची ऑनलाइन खर�दार� – 15 जानेवार� रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 फेब्रुवार�च ्या स्टेटम�टमध ्ये 10,500 रुपयांची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसून येईल. मागील सायकलमध ्ये 10 फेब्रुवार�ला आकारलेल्या अनादर 
शुल्कांसाठ� ग्राहकाला रु. 500 चा परतावा �मळतो. काडर्धारकाने 22 फेबु्रवार�पय�त, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची पूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय 
रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने थकबाक�चे पेम�ट करणे आवश्यक 
आहे. एसबीआय काडर्ने कायार्िन्वत केलेल्या �रव्हसर्लमधून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम देय 
रक्कमेच्या अनुषंगाने समायोिजत केल� जाणार नाह�. जर काडर्धारकाने 22 फेब्रुवार� रोजी 
�कंवा त्यापूव� �कमान देय रक्कम �कंवा त्यापे�ा जास्त रक्कम भरल� नाह�, तर त्याला 
रु. 950 (रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�त रु. 950) �वलं�बत देय शुल्क 
आकारले जाईल.

H. ओव्हर�ल�मट फ�
 एक सेवा संकेत म्हणून, एसबीआई काडर् ओव्हर�ल�मट व्यवहारांना मान्यता देऊ शकेल, 

हे त्यांचे आतं�रक धोरण, व्यवहार संदभार्त पात्रता, ग्राहकांचे प्रोफाईल आ�ण ग्राहकांची 
स्वीकृ�त यावर अवलंबून असेल. जर थकबाक�  रक्कम के्र�डट मयार्देपे�ा अ�धक असेल, 
तर के्र�डट मयार्दा ओलांडलेल्या रकमेवर प�हल्या व्यवहार रकमेच्या  2.5% �कंवा रु. 
600/- यापकै� जी जास्त असेल, ती ओव्हर�ल�मट शुल्क म्हणून आकारल� जाईल. 
एसबीआय काडर्द्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याह� शुल्क, खचर् �कंवा व्याजमुळे के्र�डट 
�ल�मट ओलांडल्यासह� हे शुल्क लागू होत.े ओव्हर�ल�मट फ� प्रत्येक �ब�लगं सायकलमध्ये 
एकदाच आकारल� जाईल. कृपया न�द घ्या क� काडर्धारकाकडून �मळालेल� ओव्हर�ल�मट 
सोयीसंबंधी स्वीकृ�त ज्याप्रमाणे त्यांच्या/�तच्या के्र�डट काडर्वर ह� सोय स�म करण्यासाठ� 
असेल, ती त्यांच्या त्याच खात्याच्या अतंगर्त येत असलेल्या सवर् के्र�डट काड्र्सवर आपोआप 
ह� सोय स�म करणार.

I. पेम�ट �डसऑनर फ�
   पेम�ट �डसऑनर झाल्यास (भरणा जमा न केल्यास), काडर्धारकाला रकमेच्या 2% इतक�  

पेम�ट �डसऑनर फ� लावल� जाईल व त्याचे �कमान शुल्क 500 रू. इतके असेल.

J.   अन्य शुल्क:
• काडर् �रप्लेसम�ट फ�: 100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू) 
• चेक पेम�ट फ�: 100 रू. 
• परक�य चलन व्यवहार शुल्क: 3.5% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् वगळता इतर सवर् 

काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
 परक�य चलन व्यवहाराचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये करण्यासाठ� �व�नमय दर 

िव्हसा/मास्टरकाडर् द्वारे (जे असेल त्यानुसार) �नधार्�रत केला जाईल व या व्यवहाराला 
एसबीआय काडर्च्या मदतीने सेटल केले जात असतानाच्या �दवशी त्यांच्या �व�नमय 
दरांनुसार त ेठरेल व हे दर व्यवहार करण्यात येणाऱ्या �दवसांपे�ा �भन्न असू शकतील. 
परक�य चलन व्यवहार फ� िव्हसा/मास्टरकाडर् शअेर केलेले रुपये रूपांतर रकमेवर लागू केले 
जाईल. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू 
होणार नाह�.
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• डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक चलन रूपांतरण माकर् अप फ�: 3.50% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् 
वगळता इतर सवर् काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
(फक्त 1,000 रुपये �कंवा त्यापे�ा मोठ्या व्यवहारांसाठ�) आतंरराष्ट्र�य स्थानावर�ल �कंवा 
परदेशी न�दणी केलेले परंतु भारतात िस्थत असलेल्या व्यापाऱ्यांद्वारे केलेले भारतीय 
चलनातील सवर् व्यवहार. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर डायन्या�मक आ�ण 
स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप शुल्क लागू होणार नाह�.

•  �रवॉडर् �रडीम करण्याचे शुल्क - 99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे वॉउचर 
वर उपलब्ध)

• सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर प्र�क्रया शुल्क: रु. 199 

K.  �शल्लक हस्तांतरण:
 �शल्लक हस्तांतरण ऑफर ग्राहकाला इतर बँकेच्या के्र�डट काडर्ची थकबाक� एसबीआय 

के्र�डट काडर्मध्ये हस्तांत�रत करण्यास आ�ण एकरकमी �कंवा ईएमआय मध्ये परतफेड 
करण्यास अनुमती देते

2. *�ल�मट्स (मयार्दा)
 अतंगर्त एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट �नकषांनुसार (प्राथ�मक खातधेारकांना असलेल� 

के्र�डट �ल�मट जोडल्या जाणाऱ्या अडॅ ऑन काडर्धारकांना असेल) के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश 
�ल�मट �नधार्�रत केल� जात.े काडर् �दले जात असताना या मयार्दांची मा�हती काडर्धारकाला 
�दल� जात.े प्रत्येक स्टेटम�टमध्ये के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश �ल�मट काडर्धारकाला 
सां�गतल्या जातात. स्टेटम�ट बनवले जात असताना उपलब्ध के्र�डट �ल�मट (वापरासाठ� 
उपलब्ध असलेल� के्र�डट �ल�मट) स्टेटम�टचा भाग म्हणून �दल� जात.े 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याचा ठरा�वक काळाने आढावा घेत े आ�ण 
अतंगर्त �नकषांनुसार काडर्धारकाची के्र�डट �ल�मट घटवू �कंवा वाढवू शकत.े के्र�डट �ल�मट 
वाढवू इिच्छत असलेले काडर्धारक एसबीआयसीपीएसएलला तसे �लहून व त्यांच्या 
उत्पन्नाची घोषणा करणार� आ�थर्क कागदपत्र े पाठवून तशी �वनंती करू शकतात. या 
नवीन कागदपत्रांच्या आधारे अशी �ल�मट वाढवायची अथवा नाह�, हा �नणर्य घेण्याचे पूणर् 
स्वातं�य एसबीआयसीपीएसएलला आहे.

3. *�ब�लगं आ�ण स्टेटम�ट

a) ज्या अवधीमध्ये काडर् अिॅक्टव्ह असेल त्या अवधीमधील आधीच्या स्टेटम�टनंतर 
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये के्र�डट करण्यात आलेले पेम�ट्स व झालेले ट्रान्सॅक्शन्स 
दशर्वणारे एक मा�सक स्टेटम�ट एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला पाठवण्यात 
येईल. एक तर एसबीआयसीपीएसएल काडर् खात्यामधील ट्रान्सॅक्शन्सचे स्टेटम�ट पोस्टाने 
त्याच्याकड ेन�दणीकृत असलेल्या प�यावर पाठवेल �कंवा त ेस्टेटम�ट न�द असलेल्या ईमेल 
आयडीवर ईमेलने पाठवेल व याचा �दवस पूवर् �नधार्�रत असेल. 

b) के्र�डट काड्र्स काडर्धारकांना �रवॉिल्वंग के्र�डट सु�वधा देतात (�फरती पत). काडर्धारक फक्त 
स्टेटम�टवर �प्रटं करण्यात आलेल्या �कमान देय रकमेइतक� रक्कम सुद्धा भरू शकतो 
आ�ण असा भरणा त्याने रक्कम देय �दनांकाच्या आधी करायला हवा आ�ण हाह� �दनांक 
आपल्या स्टेटम�टवर नमूद केलेला असतो. आउटस्टँ�डगं बॅलन्स पुढ�ल स्टेटम�टमध्ये 
फॉरवडर् केला जाऊ शकतो. काडर्धारक देय असलेल� संपूणर् राशी भरू शकतो �कंवा �कमान 
देय रकमेपे�ा मोठ� कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. 

 आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये न भरण्यात आलेल� �कमान देय रक्कम काडर्धारकाच्या करंट 
�कमान देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल व त्यासह आउटस्टँ�डगं असेल जे काडर्धारकाच्या 
के्र�डट �ल�मटपे�ा जास्त होऊ शकत.े  

 �कमान देय रक्कम आउटस्टँ�डगं रकमेच्या 5% �कंवा रू. 200 यापकै� (जी रक्कम मोठ� 
असेल), ती असेल व त्यामध्ये सवर् लागू कर आ�ण ईएमआय (फक्त ईएमआय आधा�रत 
उत्पादनांच्या संदभार्त) समा�वष्ट असतील. जर कॅश �कंवा के्र�डट �ल�मट ओलांडल� गेल� 
तर ओव्हर�ल�मट (ओव्ह�एल) रकमेचाह� समावेश एमएडीमध्ये (�कमान देय रक्कम) केला 
जाईल. आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये जर न भरण्यात आलेल� एमएडी असेल, तर ती �कमान 
देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल.

c)  काडर् आउटस्टँ�डगंसाठ� करण्यात येणाऱ्या पेम�टस पुढ�ल स्टेटम�टसमध्ये दशर्वल्या जातील. 
इनपुट टॅक्स के्र�डटशी संबं�धत कोणताह� �ववाद �कंवा करांशी संबं�धत कोणतहे� अन्य 
प्रकरणात स्टेटम�ट �दल्याच्या तारखेपासून 30 �दवसांमध्ये के्र�डट काडर् जार�कत्यार्शी संपकर्  
साधला जाईल.

d) काडर्धारकाच्या काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल� पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने 
समायोिजत केल� जातील: �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ.

   काडर्धारक हा के्र�डट काडर् जार�कत्यार्स स�म करण्यासाठ� उ�चत जीएसट� अनुपालनाच्या 
अतंगर्त योग्य आ�ण वक्तशीर मा�हती प्रदान करण्याबद्दल जबाबदार असेल जे के्र�डट 
काडर् जार�कत्यार्ने केलेल्या पुरवठ्याचे इनपुट कर के्र�डट घेण्यासाठ� काडर्धारकास स�म 
करेल. काडर् जार�कतार् हा इनपुट टॅक्स के्र�डटच्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा 
काडर्धारकास इनपुट टॅक्स के्र�डटचा लाभ घेण्यात झालेल्या �वलंबासाठ� काडर्धारकाने 
चुक�ची मा�हती �दल्याबाबत �कंवा काडर्धारकाने कोणतीह� कृती केल्यास �कंवा दलुर्� 
केल्यास जबाबदार नसेल.

e) काडर् खात्यामधील पेम�ट्स पुढ�लपकै� कोणत्याह� प्रकारे करता येऊ शकतील: 
www.sbicard.com वर लॉग इन करून नेटबँ�कंग �कंवा आपल्या एसबीआय एट�एम- 
कम ड�ेबट काडर्द्वारे पेनेट पयार्य वापरून.

   स्टेटम�टच्या मागच्या बाजूला �दलेल्या प�यावर चेक �कंवा धनादेश पाठवून. 
   आपल्या शहरातील एसबीआय काडर् ड्रॉप बॉक्सेसमध्ये �कंवा �नधार्�रत स्टेट बँक ऑफ 
इं�डया शाखांमध्ये चेक �कंवा धनादेश देऊन. 

   चेक/धनादेश “एसबीआय काडर् क्र. xxxx xxxx xxxx xxxx” कर�ता देय असा असायला 
हवा. नॅच: �नवडक शहरांमध्ये नॅशनल ऑटोमेटेड क्ल�य�रगंच्या (नॅच) माध्यमातून पेम�ट 
करता येत.े

f) एसबीआय काडर्द्वारे आउटस्टँ�डगं �बलाच्या भरणासाठ� �व�वध पद्धती �दल्या जातात व 
त्याचे वणर्न एसबीआय काडर् वेबसाईट आ�ण मा�सक स्टेटम�टच्या मागे स�वस्तर �दले गेले 
आहे.

 काडर् धारकाकडून �मळालेला कोणताह� अडॅव्हान्स हा भ�वष्यातील खचर् म्हणून गहृ�त 
धरला जावा, कोणतहे� शुल्क/फ� म्हणून गहृ�त धरला जाऊ नये.

j)  एसबीआय काडर्द्वारे प्र�क्रयािन्वत केलेले असे कोणतहे� �रव्हसर्ल्स, ज्यांत शुल्क तसेच 
प्रभार यांचे �रव्हसर्ल देखील समा�वष्ट आहे, त ेथकबाक�च्या अनुषंगाने समायोिजत केले 
जाणार नाह� आ�ण याला वतर्मान �ब�लगं सायकलसाठ� के्र�डट म्हणून गणले जाईल.

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख मागील �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल्यास, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जात.े

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख वतर्मान �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल� तर�ह�, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जाणार नाह�.

k)  SMA आ�ण NPA
•   स्पेशल म�शन अकाउंट्स (‘SMA’): 
  �नयामक आवश्यकता पूणर् करण्यासाठ�, एसबीआय काडर्ला खाल� �दलेल्या सारणीतील तीन 

उपशे्रण्यांसह एक उप-संप�ी शे्रणी/ सब-असेॅट कॅटेगर� म्हणजेच ‘स्पेशल म�शन अकाउंट्स 
(‘SMA’)” बनवून खात्यातील प्रारं�भक दबाव (इिन्सपीऐंट स्टे्रस) ओळखावा लागतो. के्र�डट 
काड्र्सना �रवॉिल्वंग सु�वधांव्य�त�रक्त अन्य कजर् म्हणून संबो�धत केले जात.े

   

  

  

  SMA च्या वग�करणासंबं�धत उदाहरण:
  जर के्र�डट काडर् खात्याची (‘PDD’) पेम�ट देय तार�ख 31 माचर् 2021 असेल आ�ण �कमान 

देय शुल्क (‘MAD’) या तारखेआधी प्राप्त न झाल्यास या देय तारखेनंतर ह्या खात्यास 
SMA – 0  म्हणून संबो�धत केले जाईल.

   जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 30 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 ए�प्रल 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 1 म्हणून संबो�धत केले जाईल. याप्रमाणेच, 
जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 60 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 मे 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 2 म्हणून संबो�धत केले जाईल.

•  नॉन पफॉर्�म�ग असेॅट (‘NPA’):
  जर के्र�डट काडर् स्टेटम�ट मध्ये नमूद केलेले �कमान देय पेम�ट हे PDD पासून नव्वद (90) 

�दवसांच्या आत पूणर् न �दल्यास, काडर्ला नॉन परफॉ�म�ग असेॅट समजले जाईल. 
   याव्य�त�रक्त, कजार्ची परतफेड �कंवा पुनरर्चना व्यवस्थेचा लाभ घेतलेले कोणतहे� खात े

NPA म्हणून वग�कृत केले जाईल. जोपय�त पूणर् मुद्दल �कंवा व्याजाचे पेम�ट केले जात 
नाह� तोपय�त खात ेNPA म्हणून वग�कृत केले जात.े कजार्ची परतफेड (सेटलम�ट) केलेले 
आ�ण पुनरर्�चत (र�स्ट्रक्चडर्) खात ेअपगे्रडसाठ� पात्र नसत.े शवेट�, जर एखाद्या ग्राहकाकड े
NPA म्हणून संबो�धत असलेले एक एसबीआय काडर् असले तर� त्यांच्याकड ेअसलेले सवर् 
के्र�डट काडर् हे NPA म्हणून वग�कृत केले जातील.

   एखाद्या खात्यास NPA म्हणून वग�कृत करण्यासंबं�धत उदाहरण:
 जर एखाद्या ग्राहकाची पेम�ट देय तार�ख (‘PDD’) 31 माचर् 2021 आहे आ�ण 

स्टेटम�टमध्ये नमूद केलेले �कमान देय शुल्क (‘MAD’) हे PDD पासून 90 �दवसांच्या 
आत म्हणजेच 29 जून 2021 पय�त ग्राहकाने भरले नाह�, तर बँक/�व�ीय संस्थेद्वारे अशा 
के्र�डट काडर् खात्यास NPA समजले  जाईल.

l) अ�धकृत पेम�ट प्रणाल� वापरताना अयशस्वी व्यवहारांसाठ�, आरबीआयच्या 20 सप्ट�बर 
2019 रोजीच्या टनर् अराऊंड टाइम (ट�एट�) च्या सामंजस्यावर�ल आ�ण ग्राहक 
नुकसानभरपाईवर�ल प�रपत्रकाच्या अनुपालन अतंगर्त, जर एसबीआय काडर्ने एखाद्या 
अयशस्वी झालेल्या व्यवहारामुळे ड�ेबट झालेल� रक्कम एका �नधार्�रत कालावधीमध्ये परत 
केल� नाह�, तर उपरोल्ले�खत प�रपत्रकातील तरतुद�ंनुसार, अयशस्वी झालेल्या 
व्यवहारासाठ�च्या काडर् नेटवकर्  द्वारे प्राप्त झालेल्या अशा कोणत्याह� पुष्ट�/सूचनेच्या 
आधारावर नुकसानभरपाई केल� जाईल.

4. * �डफॉल्ट (थकबाक�)
 जर थकबाक� करण्यात आल�, तर काडर्धारकाला वेळोवेळी काडर् खात्यामध्ये असलेल्या 

थ�कत रकमेच्या पूतर्तसेाठ� पोस्टाने, फॅक्स, दरूध्वनी, ईमेल, एसएमएस मॅसेज आठवण 
केल� जाईल आ�ण/�कंवा �तसऱ्या प�ाची आठवण करून देण्यासाठ�, पाठपुरावा 
करण्यासाठ� आ�ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठ� मदत घेतल� जाईल. अशा प्रकारे �नयुक्त 
केलेला �तसरा प� कजर् वसुल�संदभार्तील आचारसं�हतचेे पूणर् पालन करेल. 

 आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त आ�ण जे एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे जे 
एक के्र�डट इन्फम�शन कंपनी एक के्र�डट काडर् धारकाच्या मुलभूत िस्थती अहवाल 
देण्यापूव�, आम्ह� काडर् धारकास पूवर् सूचना प्रदान करू. आरबीआय कडून न�दणीचे 
प्रमाणपत्र सामा�यक करण्यापूव�, ज्याचा एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे त्याबद्दल 
आम्ह� काडर्धारकाला याची सूचना देऊ. �कमान देय रक्कम देय तारखेपय�त देखील न 
भरल्यास, काडर् खात्याचा डीफॉल्ट िस्थती अहवाल के्र�डट मा�हती ब्युरो/एजन्सीं सह 
सामा�यक केला जाईल. 

 हे आणखी नमूद केले जाऊ शकत,े क� जर काडर् धारक, पोस्ट �डफॉल्टर म्हणून न�दवले 
गेले असेल तर, �तची थकबाक� कमी करत,े नंतर एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन 
कंपनी पासून �डफॉल्टर िस्थती मागे आहे. असे बदल ग्राहकाच्या के्र�डट अहवालात 
प्र�त�ब�ंबत करण्यासाठ� 45 त े60 �दवस लागू शकतात.

 अट� आ�ण �नयम के्र�डट काडर्च्या सु�वधा �नयमन लागू असेल पूरक/काडर् जोडा 
एसबीआयसीपीएसएल �व�हत नमुन्यात दर म�हन्याला के्र�डट इन्फम�शन कंपनीसाठ� काडर् 
डटेा सादर केला. के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 30 �दवसांची वेळ त्यांच्या सव्हर्रवर सादर डटेा 
अपलोड करण्यासाठ� आहे.

 काडर् खात्यातील एकूण थकबाक� व त्यासह लावण्यात आलेल्या कोणत्याह� शुल्कांची 
काडर्धारकाला न आकारण्यात आलेल� रक्कमसुद्धा तत्काळ देय होईल आ�ण प्राथ�मक 
खातधेारकाच्या बँकरप्सीच्या �कंवा मतृ्युच्या िस्थतीत ती एसबीआयसीपीएसएलला संपूणर् देय 
ठरेल व काडर् खात ेलगेचच रद्द ठरेल. काडर् खात्यावर काह� थकबाक� असेल, तर प्राथ�मक 
खातधेारकाची मालम�ा त्याला सेटल करण्यासाठ� जबाबदार असेल आ�ण त्या मालम�ेद्वारे 
एसबीआयसीपीएसएलला कोणतीह� आ�थर्क झळ पोहचणार नाह�, याची काळजी घेणे 
अ�नवायर् असेल व त्यामध्ये अशा थकबाक�ला प्राप्त करण्यासाठ� झालेला कायदे�वषयक खचर् 
व शलु्क यांचा समावेश असेल. अशी परतफेड प्रलां�बत झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
त्याच्या तवे्हाच्या दराने आ�थर्क शुल्क सरुू ठेवण्यासाठ� स�म असेल.

5. काडर्धारकत्व समाप्त होणे/संपुष्टात येणे
a) एसबीआयसीपीएसएलला �लहून �कंवा एसबीआय काडर् हेल्पलाईनला कॉल करून आ�ण 

काडर् �तरपे कापून काडर्धारक कधीह� करार संपुष्टात आणू शकतो. �ल�खत �वनंती 
केल्यानंतर अडॅ ऑन काडर्सह सवर् काडर् संपुष्टात येतील. स्वतःहून काडर् बंद करताना 
काडर्धारकाजवळ �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स �शल्लक असतील तर अशा �नगे�टव्ह पॉइंट्स 
समान मूल्य स्वयंच�लतपणे स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रूपांत�रत केले जाईल जे काडर्धारकाला 
इतर कोणत्याह� देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे. काडर् खात्यामध्ये थकबाक� असलेल्या 
सवर् रकमेचा भरणा केल्यानंतर त ेसंपुष्टात येतील. प्रमाणानुसार (प्रो रेटा बे�सस) वा�षर्क, 
सहभागी होण्याची �कंवा �रन्युअल फ� परत केल� जाणार नाह�.

 उदाहरणाथर्- स्वतःहून काडर् बंद करताना �शल्लक असलेले �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट - 1000
   स्वतःहून काडर् बंद केल्यानंतर, �शल्लक असलेले 1000 �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट 

स्वयंच�लतपणे 250 रू. च्या स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रुपांत�रत होतील. म्हणजेच, 1000 
�नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स X 0.25 रू. प्र�त �रवॉडर् पॉइंट (इथे �व�वध काडा�साठ� हस्तांतरण 
मूल्य �भन्न असू शकत)े. हे देय काडर्धारकाला लागू केले जाईल जे काडर्धारकाला इतर 
देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे.

 काडर्धारक खात ेबंद करण्यासाठ� सम�पर्त ईमेल आयडी-closurerequest@sbicard.com 
वर �लहू शकतो.

b)  जर एसबीआयसीपीएसएलला काह� आधाराने �बजनेससाठ� �कंवा सुर�ा कारणांमुळे आ�ण/ 
�कंवा कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेच्या �वनंतीमुळे आ�ण/�कंवा अन्य सरकार� यंत्रणेने तसे 
सां�गतल्यामुळे आ�ण/�कंवा एसबीआयसीपीएसएल व त्याच्या ग्राहकांना लागू असलेल्या 
कायद्यांमुळे व �नयमांमुळे आवश्यक झाले, तर कोणत्याह� वेळेस पूवर्सूचना न देता 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याच्या वापरावर �नब�ध घालू शकत,े त ेसमाप्त 
�कंवा बंद करू शकत.े

 जर काडर्धारकाने देय रकमेची थकबाक� केल� �कंवा के्र�डट �ल�मटचे उल्लंघन केले तर 
एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट काडर्वर�ल सु�वधा संपुष्टात आणू शकत.े हा करार संपुष्टात 
आल्यानंतर �कंवा काडर् खात ेस्थ�गत करण्यात आले असताना या काडर्चा वापर विजर्त 
आहे.

c) अशा प�रिस्थतीमध्ये काडर्धारकाने तत्काळ (कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� 
�डफॉल्ट �कंवा अन्य नोट�सनुसार) एसबीआयसीपीएसएलला खात्यावर�ल एकूण थक�त 
रक्कम त्वर�त अदा केल� पा�हजे. त्यामध्ये कराराअतंगर्त एसबीआयसीपीएसएलला देय 

असलेल्या सवर् रकमांचा समावेश असेल ज्यामध्ये सवर् ट्रान्सॅक्शन्स आ�ण अन्य रक्कम 
ज्या खात्यावर अद्याप आकारल्या नसतील यांचा समावेश असेल. जोपय�त काडर्धारकाद्वारे 
अशा सवर् रकमांची थकबाक� जमा केल� जाईपय�त काडर्धारकाचे खात े समाप्त मानले 
जाणार नाह�.

(d) जर के्र�डट काडर् एक वषार्पे�ा जास्त काळ वापरात नसेल, तर काडर्धारकास सू�चत करून 
काडर् बंद करण्याची प्र�क्रया सुरू होईल. जर 30 �दवसांमध्ये काडर् धारकाकडून काह� उ�र 
न आल्यास, काडर् खात ेबंद केले जाईल, ह� �क्रया काडर् धारकाने केलेल्या सवर् थकबाक� 
भरण्याच्या अधीन असेल.

6.  काडर् हरवणे/चोर�/गैरवापर

a) जर प्राथ�मक �कंवा अन्य अ�त�रक्त के्र�डट काडर् हरवले असेल, चोर�ला गेले असेल, त्याला 
इजा झाल� असेल �कंवा प्राप्त होणे अपे��त असताना प्राप्त झाले नसेल �कंवा जर 
त्याला/�तला त्याचा वापर अन्य व्यक्तीने काडर्धारकाच्या अनुमती�शवाय केला अशी शंका 
आल� असेल, तर तत्काळ काडर्धारकाने एसबीआयसीपीएसएलशी एसबीआय काडर् 
हेल्पलाईनद्वारे संपकर्  साधला पा�हजे. एकदा काडर् हरवले अशी सूचना �दल्यानंतर त ेनंतर 
परत सापडले तर�ह� काडर्धारकाने त ेकोणत्याह� प�रिस्थतीत वापरू नये आ�ण त्याने त े
काडर् �तरपे अध� कापून टाकावे. 

· तसेच काडर्धारक लगेचच आयव्ह�आर �कंवा आमच्या वेबसाईट sbicard.com द्वारे �कंवा 
एसएमएस आधा�रत सेवेद्वारे त ेकाडर् ब्लॉक करू शकतो.

· एसएमएसद्वारे आपले हरवलेले/ चोरलेले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ�, आपल्या न�दणीकृत 
मोबाईल क्रमांकाद्वारे 5676791 वर BLOCK XXXX असा एसएमएस करा. (XXXX = 
आपल्या काडर् क्रमांकातील शवेटच्या 4 संख्या). जर 5 �म�नटांच्या आत आपल्याला त्याचे 
कन्फम�शन देणारा एसएमएस �मळाला नाह�, तर काडर् ब्लॉक झाले आहे, असे कृपया मानू 
नका. तत्काळ आपले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ� आ�ण त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठ� 
हेल्पलाईनला कॉल करा.

 काडर्धारक हरवलेल्या/चोर� झालेल्या/अन�धकृत व्यवहार इ. च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त 
हेल्पलाइन क्रमांक -18605003000 वर संपकर्  करू शकतो.

 काडर्धारक हरवलेल्या काडर्च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त ईमेल आयडीवर �लहू शकतो – 
lostcard@sbicard.com.

b) एसबीआयसीपीएसएलला हरवलेल्या काडार्ची मा�हती �मळण्याच्या वेळेआधी काडर् 
खात्याद्वारे करण्यात आलेल्या कोणत्याह� ट्रान्सॅक्शन्ससाठ�  एसबीआयसीप ीएसएल 
जबाबदार राहणार नाह� व त्याची संपूणर् जबाबदार� काडर्धारकावरच असेल. काडर् 
हरवण्याबद्दल �कंवा त्याच्या चोर�बद्दल एसबीआयसीपीएसएलला सूचना देण्या�शवाय 
काडर्धारकाने तत्काळ के्र�डट काडर्च्या चोर�ची मा�हती पो�लसांना देऊन एफआयआर दाखल 
करायला पा�हजे. परंतु, जेव्हा काडर्धारकाच्या सहमतीने �कंवा अ�त�रक्त काडर्धारकाच्या 
सहमतीने एखाद� व्यक्ती काडर् प्राप्त करून त्याचा गैरवापर करत असेल, तवे्हा होणाऱ्या 
सवर् हानीसाठ� काडर्धारक जबाबदार असेल.

 
c) �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाच्या (आरबीआय), ग्राहक संर�णाबद्दल 06 जुल ै2017 च्या 

आदेशानुसार - अन�धकृत इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंग व्यवहाराच्या दा�यत्वावर मयार्दा घालून, एक 
धोरण अ�धकृत के्र�डट काडर् व्यवहारांशी संबं�धत ग्राहक संर�ण सु�निश्चत करण्याक�रता 
�डझाइन केले आहे. एसबीआय काडर्च्या वेबसाइटवर "ग्राहक तक्रार �नवारण धोरण" 
अतंगर्त हेच अपडटे केले आहे. धोरण हे पारदशर्कतचेी तत्वे आ�ण ग्राहकांना �दल्या 
जाणाऱ्या वागणुक�तील प्रामा�णकपणावर आधा�रत आहे

d) जर काडर्धारकाने फसवणूक�चे कृत्य केले असेल, तर होणाऱ्या नुकसानाची सवर् जबाबदार� 
काडर्धारकाची असेल. जर पुरेशी काळजी न घेता काडर्धारक वापर करत असेल तर होणाऱ्या 
हानीसाठ� सवर्स्वी तोच जबाबदार असेल. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे �नधार्�रत करण्यात 
आलेल्या सुर�ा �नयमांचे पालन करण्यामध्ये काडर्धारकाने कसूर केल� असेल तर� हे लागू 
असेल.

e) काडर्धारक �कंवा अन्य कोणत्याह� काडर्धारकाला न सांगता एसबीआयसीपीएसएल काडर्च्या 
हरवण्या�वषयी, चोर��वषयी, गैरवापरासंदभार्त काडर्ची �कंवा �पनची कोणतीह� मा�हती 
पो�लसांना �कंवा अन्य संबं�धत यंत्रणांना देऊ शकत.े

f) आपल्या के्र�डट काडर् खात्याच्या मोबाईल नंबरसह संपकर्  तपशीलामधील बदल 
�सस्ट�ममध्ये असलेल्या आपल्या जुन्या तसेच नवीन संपकर्  प�यांवर कळवले जातील. 
आमच्या न�द�ंमध्ये आपल्या मोबाईल क्रमांकासह सध्याच्या संपकर्  तपशीलांना अद्ययावत 
ठेवण्याचा सल्ला आपल्याला �दला जातो.

g) "एसबीआय काडर् �व�शष्ट काडर्वर ती हरवल्यास/चोर�स गेल्यास त्यावर काडर् �वमा कव्हर 
मोफत ऑफर करत.े संबं�धत �वमा हा एसबीआय काडर्ने वेळोवेळी ठर�वल्यानुसार 
आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेडद्वारे �कंवा कोणत्याह� अन्य 
�वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो. आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी 
�ल�मटेड ह� यासंबं�धत कोणत्याह� दाव्याच्या तडजोडीसाठ� जबाबदार असेल आ�ण 
एसबीआय काडर् हे दाव्याच्या तडजोडीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याह� �ववादास जबाबदार 
नसेल. �वम्याच्या अट� आ�ण शत�च्या अ�धक तपशीलांसाठ�, काडर् धारकांना सल्ला �दला 
जातो क� त्यांनी स्वागत �कटमधील मा�हतीपत्रक वाचावे �कंवा www.sbicard.com चा 
संदभर् घ्यावा."

(h) एसबीआय काडर् काह� �व�शष्ट के्र�डट काडा�वर मोफत हवाई अपघात/वैयिक्तक अपघात 
�वमा संर�ण देत.े उपरोक्त �वमा ततृीय-प� �वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो, जो या 
संदभार्त कोणत्याह� दाव्याच्या �नपटाऱ्यासाठ� देखील जबाबदार असतो. क्लेम सेटलम�टमुळे 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याह� वादासाठ� एसबीआय काडर् जबाबदार राहणार नाह�. कोणत्याह� 
पूवर्सूचने�शवाय एसबीआय काडर्द्वारे �वमा जार�कतार् बदलला जाऊ शकतो.

 �वद्यमान �वमा कंपनी : ओ�रएंटल इन्शुरन्स कंपनी �ल.

7. मा�हती उघड करणे (�डस्क्लोजर)
 के्र�डट इन्फम�शन कंपनी भारतीय आ�थर्क प्रणाल� कायर्�मता आ�ण िस्थरता 

सुधारण्यासाठ� भारत सरकार आ�ण भारतीय �रझवर् बँक (आरबीआय) ची एक सुरुवात 
आहे. �ह बँका आ�ण �व�ीय संस्थांमध्ये मा�हतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठ�चे एक प्रभावी 
तंत्र प्रभावी करण्यासाठ� आरबीआयच्या प्रयत्नांचा रचनाबद्ध उपक्रम असून, त्याद्वारे 
�व�वध संस्थांमधून उत्कृष्ट के्र�डट व्यवहारांचा लाभ घेण्यासाठ� काडर्धारकांना स�म केले 
जात.े

 काडर् धारक एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी करण्यासाठ� काडर्धारकाचे 
मा�हती शअेर करण्यासाठ� अ�धकृत आहे क� (आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त 
आहे). 

 45 - 60 �दवसांच्या काळामध्ये एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 
करण्यासाठ� काडर्धारकाचे परतफेड रेकॉडर् संबं�धत मा�हती प्रदान होईल.

 कोणताह� �ववाद झाल्यास, एसबीआयसीपीएसएल हे काडर्धारक हा �डफॉल्टर आहे असा 
अहवाल देण्यापूव� अहवाल प्र�क्रयेसाठ� योग्य ती दरुुस्ती करेल. अशा मा�हतीचे प्रकटन 
करणे/ती उघड करण्याची देखील न�द घेतल� जाणे हे दाखल केलेल्या अशा �ववादांची 
चौकशी आ�ण त्यातून मागर् काढण्यासाठ� उपलब्ध असलेल्या वेळेवर अवलंबून असत.े 

 काडर्धारक हे मान्य करतो क�, काडर् खात्याचे योग्य संचालन, पडताळणी आ�ण अन्य 
प्रशास�नक सेवा यांसाठ� काडर्धारकाची मा�हती ज्यामध्ये एसबीआयसीपीएसएलशी संब�धत 
आ�थर्क संस्था, कंपन्या आ�ण अन्य �तसऱ्या प�ांकडील थकबाक� यांची मा�हती देण्याचा 
अ�धकार एसबीआयसीपीएसएलला असेल.

 एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाची मा�हती एसबीआयसीपीएसएलच्या कोणत्याह� व�रष्ठ, 
क�नष्ठ, संबं�धत �कंवा भागीदार संस्थेला एसबीआयसीपीएसएलच्या �व�वध उत्पादनांना व 
सेवांना उपलब्ध करण्यासाठ�/त्यांच्या माक� �टगंसाठ� �कंवा त्याच्या ग्रूप कंपन्या, शाखा, 
संलग्न आ�ण/�कंवा भागीदार संस्थांना देऊ शकत.े

 एसबीआय काडर्च्या मह�वपूणर् अट� व शत� www.sbicard.com वरसुद्धा उपलब्ध 
आहेत. 

महत्वाची �नयामक मा�हती 

- काडर्चा वापर भारत तसेच परदेशात दोन्ह�कड ेवधै आहे. तथा�प, नेपाळ आ�ण भूतान मध्ये 
�वदेशी चलन व्यवहार करण्यासाठ� वधै नाह�.

- भारताबाहेर व्यवहार करण्यासाठ�, या काडर्चा वापर परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 
1999 ("FEMA") आ�ण आरबीआय द्वारे जार� केलेल्या �नयमांसह लागू कायद्यानुसार 
करणे अत्यावश्यक आहे. इंटरनेट टे्र�डगं पोटर्लद्वारे परक�य चलन व्यापाराला परवानगी 
नाह�. कोणतहे� उल्लंघन �कंवा पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुम ्ह� दंडात्मक 
कारवाईसाठ� जबाबदार असू शकता. तुम्ह� तुमच्या परक�य चलन हक्काबाबत तुमच्या 
अ�धकृत डीलरचा (AD) सल्ला घ्यावा.

- आपण के्र�डट काडर् खात्यावर कोणत्याह� के्र�डट �शल्लक असल्यास, एसबीआय काडर् आपण 
ह� के्र�डट �शल्लक परत येण्याचा अ�धकार आहे.

- कृपया भांडवल खात्यातील व्यवहारासाठ� पसेै पाठ�वणे �कंवा पेम�ट करण्यासाठ� के्र�डट 
काडर् वापरू नका जसे क� परदेशी संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे �कंवा �वदेशात संस्थांची 
स्थापना करणे - ह� आरबीआय बँकेच्या मास्टर �नद�शानुसार अथर्सहाय्य करण्याची 
परवानगी नाह� - संयुक्त उद्योजक/संपूणर्पणे र�हवाशांनी केलेल� थेट गुंतवणूक परदेशात 
मालक�ची सहाय्यक कंपनी आहे.

- र�हवाशांना भारताकडून पसेै पाठ�वणे हे आरबीआयच्या मास्टर प�रपत्रकानुसार, के्र�डट 
काडर्चा वापर �कंवा लॉटर�ची �त�कटे, बंद� घातलेल� �कंवा जप्त मा�सके, जुगार मध्ये 
सहभाग, कॉल-बॅक सेवा देणे, इत्याद�सारख्या प्र�तबं�धत वस्तूंच्या खरेद�साठ� प्र�तबं�धत 
आहे कारण अशा वस्तू/�क्रयाकलापांसाठ� कोणत्याह� परक�य चलनाची परवानगी नाह�. 
मास्टर प�रपत्रक अ�धक मा�हतीसाठ� र�हवाशांना भारत सु�वधा �व�वध पसेै पाठ�वणे वर 
संदभर् घ्या.

के्र�डट काडर्चे नाव वा�षर्क शुल्क (रु.) नूतनीकरण शुल्क (रु.)

डॉक्टसर् एसबीआय काडर्

शौयर् �सलेक्ट 
एसबीआय काडर्

एसबीआय काडर् प्राईम 
अ ॅडव्हान्टेज

2,999

1,499

1,499

250

2,999 (मागील वषार्त 3 लाख �कंवा 
त्याहून अ�धक वा�षर्क खचार्वर सूट)

1,499 (मागील वषार्त 2 लाख �कंवा 
त्याहून अ�धक वा�षर्क खचार्वर सूट)

1,499 (मागील वषार्त 1.5 लाख �कंवा 
त्याहून अ�धक वा�षर्क खचार्वर सूट)

250 (मागील वषार्त 50,000 �कंवा 
त्याहून अ�धक वा�षर्क खचार्वर सूट)

शौयर् एसबीआय काडर्

एसबीआय काडर् पल्स

कॅशबॅक एसबीआय काडर्

�सम्पल�िक्लक 
एसबीआय काडर्

1,499

499

999

499

1,499 (मागील वषार्त 2 लाख �कंवा 
त्याहून अ�धक वा�षर्क खचार्वर सूट)

999 (मागील वषार्त 2 लाख �कंवा 
त्याहून अ�धक वा�षर्क खचार्वर सूट)

499 (मागील वषार्त 1 लाख �कंवा 
त्याहून अ�धक वा�षर्क खचार्वर सूट)

499 (मागील वषार्त 1 लाख �कंवा 
त्याहून अ�धक वा�षर्क खचार्वर सूट)

�सम्पल�िक्लक अ ॅडव्हान्टेज 
एसबीआय काडर्



g) �ब�लगं संदभार्तील वाद: स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 25 �दवसांच्या आत काडर्धारकाने काह� 
त्रटु� एसबीआयसीपीएसएलला कळवल्या�शवाय आ�ण एसबीआयसीपीएसएलला त्या सत्य 
आहेत, हे आढळल्याव्य�त�रक्त सवर् स्टेटम�ट्स योग्य मानल� जातील व काडर्धारक त्यांना 
मान्य करेल. असे काह� झाल्याची मा�हती प्राप्त झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
तात्पुरत्या पद्धतीने शुल्क मागे घेऊ शकेल. त्यानुसार अन्वेषण पूणर् झाल्यानंतर अशा 
शुल्कांची जबाबदार� काडर्धारकाच्या खात्यावर असेल.

h)  ग्राहक तक्रार �नवारण: सवर् तक्रार�ंची मा�हती पुढ�ल प�यावर नोडल अ�धकाऱ्याला �दल� 
जावी- पीओ बॅग 28 - जीपीओ, नवी �दल्ल� – 110001 Nodalofficer@sbicard.com 
�कंवा ईमेलवर पाठवल� जावी.

i)   संपकर्  तपशील:
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 02 02
 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड आधी लावावा) 
 �कंवा 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290 
 एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर्साठ�: एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर् हेल्पलाईनला भारतातून 

कुठूनह� फोन करा   
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 12 12 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड 

आधी लावावा) बीएसएनएल/एमट�एनएलवरून: 1800 180 1295/1860 500 1295
 पत्र व्यवहार: मेलद्वारे व्यवस्थापकाला �लहू शकता: ग्राहक सेवा, एसबीआय काड्र्स अडँ 

पेम�ट्स सिव्हर्सेस �ल., डीएलएफ इन�फ�नट� टॉवसर्, टॉवर सी, 12 वा मजला, ब्लॉक- 2, 
इमारत 3 डीएलएफ सायबर �सट�, गुरुग्राम- 122002 (ह�रयाणा), भारत 
www.sbicard.com �कंवा पीओ बॅग 28 - GPO, नवी �दल्ल� – 110001. 

 customercare@sbicard.com वर ईमेलद्वारे �लहा
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक सम�पर्त ईमेल आयडीवर 

�लहू शकतो- salesgrievance@sbicard.com
 काडर्धारक कोणत्याह� �ववाद/अन�धकृत व्यवहाराचा �रपोटर् आमच्या मोबाईल 

ॲप/वेबसाईटच्या माफर् त न�द करू शकतात. याव्य�त�रक्त, काडर्धारक �ववाद/अन�धकृत 
 व्यवहाराचा �रपोटर् सम�पर्त ईमेल आयडी chargeback@sbicard.com वर �लहू 

शकतो.
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक आम्हाला सम�पर्त 

हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतो: 080-39356050

एसबीआय काडर्च्या सवार्त महत्वपूणर् अट� व शत�

1. *फ� आ�ण शुल्क

A.  वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ�
 एसबीआय के्र�डट काडर् (एसबीआय काडर्) यावर वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ� लागू आहेत. 

वा�षर्क फ� हे एक वेळचे शुल्क असत ेजे रु. 0 त ेरु. 9999 यादरम्यान असून त्यात लागू 
असलेले कर जोडले जातात आ�ण �रन्युअल फ� दर वष� आकारल� जात ेव ती रु. 0 त ेरु. 
9999 यादरम्यान असून त्यात लागू असलेले कर जोडले जातात. या फ� काडर्धारकांसाठ� 
वेगळ्या असू शकतात आ�ण त्या �व�वध प्रकारच्या काडर्साठ� वेगवेगळ्या असतात. के्र�डट 
काडर्चे आवेदन करताना हे काडर्धारकाला सांगण्यात येईल. लागू असतील त्यानुसार या फ� 
काडर्धारकाच्या खात्यातून जमा केल्या जातील आ�ण जेव्हा हे लावले जाईल, तवे्हा त्याचे 
�बल त्या म�हन्याच्या काडर् स्टेटम�टमध्ये दशर्वले जाईल. प्राथ�मक काडर्धारकाला जार� 
करण्यात आलेल्या अ�त�रक्त काड्र्ससाठ� वेगळी फ� असू शकेल.

B.  कॅश अडॅव्हान्स फ�
 आपत्काल�न िस्थतीमध्ये देशातील/आंतरराष्ट्र�य एट�एममधून रोख रक्कम काढण्यासाठ� 

काडर्धारक काडर्चा वापर करू शकतो. अशा प्रकारे काढलेल्या सवर् कॅशवर ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण ती काडर्धारकाच्या पुढच्या स्टेटम�टच्या �बलामध्ये जोडल� जाईल. 
देशातील एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण आतंरराष्ट्र�य एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक 
असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� लावल� जाईल. एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस प्रायव्हेट 
�ल�मटेडच्या (एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार ट्रान्सॅक्शन फ� बदलल� जाऊ शकत.े 
सवर् कॅश अडॅव्हान्सेसवर रक्कम काढल्यापासून पूणर् रक्कम जमा करण्याच्या �दनांकापय�त 
�रव्हॉिल्व्हंग के्र�डट इतके आ�थर्क शुल्कसुद्धा असेल (कृपया शुल्कांची सूची पाहावी). 

C. रोख भरणा फ�
 काडर्धारक स्टेट बँक ऑफ इं�डया (एसबीआय) च्या �नवडक शाखांमध्ये पे-इन िस्लपवर 

त्यांचा के्र�डट काडर् क्रमांक आ�ण रक्कम नमूद करून त्यांच्या SBI के्र�डट काडर्ची देय 
रक्कम शाखेतील काउंटरवर जमा करू शकतात. पेम�ट पावतीची पोच काडर्धारकाला त्व�रत 
�दल� जाईल. ह� सु�वधा ₹250 च्या सेवा शुल्क + लागू करांसह उपलब्ध आहे. केव्ह�बी 
एसबीआय काडर्धारक करूर वशै्य बँकेच्या (केवीबी) �नवडक शाखांमध्ये त्यांच्या 
के्र�डटकाडर्ची देय रक्कम देखील भरू शकतात. करूर वशै्य बँकेच्या शाखांमध्ये केलेल्या 
पेम�टवर कोणतहे� शुल्क लागू नाह�.

D. शुल्क
i. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला देण्यात येणाऱ्या �व�शष्ट सेवांसाठ� वेळोवेळी 

लागू असलेले शुल्क आ�ण फ� काडर्धारकाला भरावे लागेल �कंवा काडर् खात्याच्या संदभार्त 
काडर्धारकाकडून �दरंगाई झाल�, तर त्यासाठ� फ� भरावी लागेल.

ii काडर्धारकांना योग्य मा�हती देऊन वेळोवेळी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणतहे� शुल्क 
�कंवा फ�मध्ये बदल करण्याचा �कंवा नवीन शुल्क �कंवा फ� सुरू करण्याचा अ�धकार 
एसबीआयसीपीएसएलजवळ सुर��त आहे.

E. व्याज मुक्त गे्रस अवधी
 व्याज मुक्त के्र�डट अवधी 20 त े50 �दवसांचा असू शकतो व तो मच�टद्वारे करण्यात 

येणाऱ्या दाव्यांवर अवलंबून असेल. परंतु, जर आधीच्या म�हन्याची बाक� पूणर्त: जमा 
केल� नसेल �कंवा जर काडर्धारकाने कोणत्याह� एट�एममधून रोख रक्कम काढल� असेल, 
तर हे लागू असणार नाह�.

F.   आ�थर्क शुल्क 
 जर काडर्धारकाने बाक� रक्कम पूणर् भरल� नाह� तर आ�ण काडर्धारकाने काढलेल्या सवर् 

रोख रकमांवर (कॅश अडॅव्हान्सेस) त ेपरत भरले जाईपय�त ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून 
न भरलेल्या ईएमआय इन्स्टॉलम�टसह सवर् ट्रान्सॅक्शन्सवर मा�सक व्याज दरानुसार 
आ�थर्क शुल्क देय आहेत. 

   जर काडर्धारकाने रकमेच्या मुदतीच्या तारखेअगोदर (PDD) रा�हलेल्या रकमेची (TAD) 
थोडी रक्कम �कंवा काह�च रक्कम नाह� भरल�; जसे क� ग्राहकांची आधीच्या म�हन्यातील 
देय रक्कम आ�ण सध्याच्या म�हन्यातील पूणर् देय रक्कम मुदत संपायच्या तारखेअगोदर 
भरले तर उरलेल्या रकमेवर रकमेच्या तारखेपय�त शुल्क आकारले जाईल. 

   सध्याचा आ�थर्क शुल्काचा दर ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून प्र�त माह 3.50% पय�त आहे 
[42% प्र�त वषर्] व एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस �ल�मटेडच्या 
(एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार बदलला जाऊ शकतो. लागू असलेले आ�थर्क शुल्क 
लागू करांनुसार ठरेल आ�ण काडर्वर�ल थ�कत रक्कम पूणर्त: जमा होईपय�त त े
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये लावले जातील/वजा केले जातील. काडर्धारक पेम�टच्या देय 
तारखेपय�त त्याच्याकडील �शल्लक पूणर्पणे भरत नसल्यास आ�ण काडर्धारकाद्वारे 
घेतलेल्या सवर् रोख अडॅव्हान्सवर�ल सवर् व्यवहारांवर आकारलेल्या �व� शुल्काची �कमान 
रक्कम ह� प्रत्येक� 25 रु. असेल, सवर् लागू कर वगळून.

 a.  कॅश अडॅव्हान्सवर�ल आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून पूणर् रक्कम जमा 
करेपय�त लागू असतील.

 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 15 तारखेला.
 16 जून 2019 – 15 जुल ै2019 मध्ये करण्यात आलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  5000 रु. ची �रटेल खरेद� – 20 जून 2019 रोजी
2.  7000 रु. कॅश काढले - 10 जुल ै2019 रोजी
 15 जून 2019 च्या स्टेटम�टमधून कोणतीह� आधीची �शल्लक रा�हलेल� नाह�, असे ग�ृहत 

धरून काडर्धारकाला त्याचे 15 जुलचै्या स्टेटम�ट 12,000 रु. इतके ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल व 
त्यावर 7,000 रुपयांच्या काढलेल्या रोख रकमेवर 5 �दवसांचे आ�थर्क शुल्क लागू 
दरानुसार लावले जाईल. काडर्धारकाला बाक� (थ�कत) रकमेसाठ� 5 ऑगस्ट 2019 पय�त 
म्हणजे स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत भरणा करावा लागेल जी पूणर् रक्कम 
असू शकत े�कंवा देय असलेल� �कमान रक्कम असू शकत.े कृपया ल�ात घ्या क� तुमच्या 

के्र�डट काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने केले गेलेले कोणतहे� पेम�ट पुढ�ल क्रमाने समायोिजत 
केले जाईल: प्रथम तुमची �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास). आधीच्या 
स्टेटम�टच्या �दनांकापासून आ�थर्क शुल्क लावले जाईल व जर व्याज नसलेला 
आउटस्टँ�डगं �रटेल बॅलन्स असेल तर त्या िस्थतीमध्ये आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या 
�दनांकापासून लावले जाईल. 

 जर आधीच्या स्टेटम�टमध्ये कोणतीह� कॅश �शल्लक नसेल आ�ण ती आधीच्या 
स्टेटम�टमधून पुढे आलेल� नसेल आ�ण स्टेटम�टच्या �दनांकाचा �रटेल बॅलन्स भरणा देय 
असलेल्या �दनांकावर पूणर्त: भरण्यात आला, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क 
शुल्क लावले जाणार नाह�.

 उदाहरण 2 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   3 जानेवार� 2019 – 2 फेब्रुवार� 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  10000 रु. �रटेल खरेद� – 5 जानेवार� 2019 रोजी
2.  30000 रु. ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2019 रोजी
 2 जानेवार� 2019 स्टेटम�टमधून आधीची कोणतीह� �शल्लक रक्कम पुढे उरलेल� नाह�, 

असे ग�ृहत धरून काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार� स्टेटम�टमध्ये 40,000 रु. व्यवहार 
�दसतील. काडर्धारकाला या आउटस्टँ�डगं रकमेसाठ� स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या 
आत म्हणजे 22 फेब्रुवार� 2019 पय�त भरणा करावा लागेल व तो पूणर् रक्कम �कंवा 
�कमान देय रक्कम यातील कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. जर स्टेटम�ट आउटस्टँ�डगं मध्ये 
कोणताच कॅश बॅलन्स नसेल आ�ण तो आधीच्या स्टेटम�टपासून पुढे आलेला नसेल आ�ण 
जर स्टेटम�ट �दनांका रोजी आउटस्टँ�डगं असलेल्या �रटेल बॅलन्सला रक्कम देय �दनांकाला 
जर पूणर्त: भरण्यात आले, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क शुल्क लावले जाणार 
नाह�.

   दर म�हन्यामध्ये फक्त �कमान रक्कम भरल्यास त्यामुळे �रपेम�ट वषार्पे�ा जास्त काळ 
पुढे जाईल व आपल्या आउटस्टँ�डगं बॅलन्सवर त्यानुसार ठरणारा व्याज लागेल. 
उदाहरणाथर्, 5,000 रु. इतक्या ट्रान्सॅक्शनवर दर म�हन्याला फक्त �कमान देय रक्कम 
भरण्यात आल� (दर महा 200 रु. इतक� �कमान रक्कम असल्यास), संपूणर् थ�कत 

रकमेच्या पूणर् भरण्यासाठ� 44 म�हने इतका अवधी लागेल.
 उदाहरण 3 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला
   3  माचर् 2019 – 2 ए�प्रल 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन
(1)   500 रु. वा�षर्क फ� – 5 माचर् 2019 रोजी
(2) 90 रु. लागू कर – 5 माचर् 2019 रोजी
(3) 6000 रुपयांची ऑनलाईन खरेद� – 15 माचर् 2019 रोजी
 2 माचर् 2019 च्या स्टेटम�टनुसार आधीचा कोणताह� बॅलन्स पुढे �शल्लक रा�हलेला नाह�, 

असे ग�ृहत धरून, काडर्धारकाला त्याच्या 2 ए�प्रलच्या स्टेटम�टमध्ये 6,590 रु. ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाला स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 20 �दवसांनी 22 ए�प्रल रोजी 2019 या 
आउटस्टँ�डगंसाठ� रक्कम भरावी लागेल व ती पूणर् रक्कम असू शकत े�कंवा देय असलेल� 
�कमान रक्कम असू शकत.े      

 22 ए�प्रल 2019 रोजी काडर्धारक �कमान देय रकमेचा म्हणजे 415 रु. (एकूण 
आउटस्टँ�डगंच्या 5%) + 22 ए�प्रल 2019, रोजी लागू असलेले कर याच्या सवा�त 
जवळच्या दशांश अकंावर�ल रक्कम या रकमेचा भरणा करतो, असे ग�ृहत धरून लागू दराने 
आ�थर्क शुल्क लागू केले जाईल आ�ण त ेएकूण आउटस्टँ�डगंमध्ये जोडले जाईल. दर वष� 
3.50% इतक्या प्रभावी दराला �वचारात घेता, आ�थर्क शुल्काची गणना पुढ�ल प्रमाणे केल� 
जाईल:

 48 �दवसांसाठ� 500 रु. बॅलन्स रकमेवर (5 माचर् त े22 ए�प्रल):
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 रु.
 48 �दवसांसाठ� लागू असलेल्या 90 रु. करांसाठ� (5 माचर् त े22 ए�प्रल): 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 रु. 
 38 �दवसांसाठ� 6000 रु. इतक्या बॅलन्ससाठ� (15 माचर् त े22 ए�प्रल):
   (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 रु.
 11 �दवसांसाठ� 6,175 रु. बॅलन्ससाठ� (22 ए�प्रल त े2 मे): 
   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 रु.
 एकूण लावण्यात आलेले व्याज = 373.10 रु.
 3 ए�प्रल 2019 आ�ण 2 मे 2019 या काळात काडर्धारकाने कोणतहे� ट्रान्सॅक्शन केले 

नाह�, असे ग�ृहत धरून �दनांक 2 मेच्या स्टेटम�टमध्ये असलेल्या एकूण रकमेमध्ये 
आउटस्टँ�डगं एकूण रक्कम, व्याज शुल्क, फ� आ�ण अन्य शुल्क (असल्यास) आ�ण सवर् 

लागू कर दशर्वले जातील.
    काडर्धारक देय तारखेच्या (पीडीडी) आधी एकूण देय रकमेचे (ट�एडी) आ�ंशक पेम�ट करत 

असेल �कंवा पेम�ट देत नसल्यास; ग्राहकाकडून मागील म�हन्यापासूनची आ�ण �वद्यमान 
म�हन्यातील �शल्लक येणे असेल, तर एकूण देय असलेल्या रकमेचे पूणर् पेम�ट हे पेम�टच्या 
देय तारखेपूव� केल्यास, �व� शुल्क हे त्या पेम�टच्या तारखेपय�तच्या अखेरच्या �शल्लक वर 
आकारले जाईल.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेट्म�ट तार�ख - प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 �डस�बर 2018 - 2 जानेवार� 2019 दरम्यान झाले.
1)  �करकोळ खरेद� 500 रु. - 15 �डस�बरला 2018 झाल�
2)  ऑनलाइन खरेद� 600 रु. - 20 �डस�बरला 2018 झाल�
   2  �डस�बर 2018 च्या तारखेला पूव�ची कोणतीह� �शल्लक रक्कम नाह� असे गहृ�त धरून

2 जानेवार� च्या स्टेटम�टनुसार, काडर्धारकाच्या स्टेटम�टमध्ये 1100 रुपये व्यवहार दशर्�वत 
आहे, एकूण देय रक्कम 1100 रुपये. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
दरम्यान काह� 22 जानेवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं 
�वरुद्ध भरणा करणे आवश्यक आहे.

 गहृ�त धरूया क� काडर्धारकाने थोडी रक्कम 22 जानेवार� 2019 ला 500 रुपयांनी जमा 
केल� आहे, �व� शुल्क प्रभावी दरावर आकारले जाईल आ�ण एकूण थकबाक�मध्ये जोडला 
जाईल. 3.50% दर महा प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्क गणना खाल�लप्रमाणे केल� 
जाईल.

 38 �दवसांसाठ� 500 रुपयांच्या रकमेवर (15 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 रु.
 33 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (20 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 रु.
 12 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (22 जानेवार� त े2 फेब्रुवार�):
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 रु.
 आकारलेले एकूण व्याज: 52.93 रु.
 व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2019 - 2 माचर् 2019 दरम्यान झाले
1)  सुरुवातीची �शल्लक 652.93 रु. - 3 फेब्रुवार� 2019 रोजी

2)  �करकोळ खरेद� 1000 रु. - 5 फेब्रुवार� 2019 रोजी
3)  ऑनलाईन खरेद� 3000 रु. - 15 फेब्रुवार� 2019 रोजी
 गहृ�त धरूया क� मागील �शल्लक 652.93 रु. 2 फेब्रुवार� 2019 च्या �वधानानुसार पुढे 

सुरू करूया. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम दरम्यान काह� 22 
फेबु्रवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं �वरुद्ध भरणा करणे 
आवश्यक आहे.

   गहृ�त धरूया क� काडर्धारक 15 फेब्रुवार�च्या आत पूणर्पणे भरणा करतो. म्हणून 3.50%
प्रती म�हना प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्काची गणना खाल�लप्रमाणे केल� जाईल:

   12 �दवसांसाठ� 652.93 रुपयांच्या रकमेवर (3 फेब्रुवार� -15 फेबु्रवार�)
   (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 रु.
   आकारलेले एकूण व्याज: 9.02 रु.
   खरेद�ची उरलेल� रक्कम, व्याजाची रक्कम, फ� आ�ण शुल्क यांची बेर�ज, आ�ण 2 माचर् 

तारखेच्या स्टेट्म�टनुसार एकूण रकमेवर सवर् लागू कर परावत�त होईल.

G. �वलं�बत देय शुल्क
• देय तारखेला 0 रुपये त े500 रुपयांपय�तच ्या थकबाक�साठ� कोणतहे� शुल्क नाह� 
 रु. 500 पे�ा जास्त आ�ण रु. 1,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 400
• रु. 1,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 10,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु.750
• रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 950
• रु. 25,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 50,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 1,100
• रु. 50,000 पे�ा जास्त थकबाक�साठ� रु.1,300
 लागोपाठ दोन सायकल ्ससाठ� देय तारखेपय�त �कमान देय रक्कम (MAD) न भरल्यास 

अ�त�रक्त �वलंब देय शुल्क रु. 100 आकारले जातील.
 MAD िक्लअर होईपय�त प्रत्येक देय सायकलसाठ� हे शुल्क आकारले जाईल. तसेच 

�कमान देय रक्कम (MAD) भरेपय�त प्रत्येक पेम�ट चक्राला हे शुल्क आकारले जाईल.
 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
 व्यवहार 3 जानेवार� 2016 – 2 फेबु्रवार� 2016 या दरम्यान झाले

(1) 5000 रू. ची �रटेल खरेद�– 5 जानेवार� 2016 रोजी
(2) 5000 रू. ची ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2016 रोजी
   असे ग�ृहत धरा क� 2 जानेवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार�च्या स्टेटम�टमध्ये 10,000 रू. चे 
ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 
22 फेब्रुवार� 2016 पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान 
देय रक्कम �कंवा संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल. 

   जर 22 फेब्रुवार� 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने �कमान देय रकमेचा भरणा 
केला नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 
देय रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 2 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2016 – 2 माचर् 2016 या दरम्यान झाले
 1.  2000 रु. ची �रटेल खरेद�– 8 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 2.  2500 रु. ची ऑनलाईन खरेद� – 19 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 असे ग�ृहत धरा क� 2 फेब्रुवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 माचर्च्या स्टेटम�टमध्ये 4500 रू. चे ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 22 माचर् 2016 
पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान देय रक्कम �कंवा 
संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल.

   जर 22 माचर् 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने कोणत्याह� रकमेचा भरणा केला 
नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण देय 
रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 3- काडर् स्टेटम�ट तार�ख – दर म�हन्याची 2 तार�ख.
 3 सप्ट� त े2 ऑक्टो दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 9400 ची �करकोळ खरेद�-5 सप्ट� रोजी
 2 सप्ट�. च्या स्टेटम�टपासून पूव�ची �शल्लक कॅर� फॉरवडर् केल� नसल ्याचे गहृ�त 

धरून,एकूण देय रक्कम रु. 9400 म्हणून काडर् धारकास 2 ऑक्टोबरचे �ववरणपत्र �मळेल. 

काडर्धारकाने 22 ऑक्टोबरपय�त, म्हणजे स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, संपूणर् 
रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रक्कमेच्या अनुषंगाने पेम�ट 
करणे आवश्यक आहे. काडर्धारक 22 ऑक्टोबर रोजी �कंवा त्यापूव� रु. 9400 च्या 
थकबाक�चे संपूणर् देय देतो. 

 3 ऑक्टोबर– 2 नोव्ह�बर दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 5,000 ची �करकोळ खरेद� – 5 ऑक्टोबर रोजी
(2) रु. 5,000 ची ऑनलाइन खरेद� – 15 ऑक्टोबर रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 नोव्ह�बरच्या �ववरणात 10,000 रुपयाची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसेल. ग्राहकाला 10 नोव्ह�बर रोजी मागील सायकलमध्ये केलेल्या व्यवहारासाठ� 
व्यापाऱ्याकडून रु. 9400 चा परतावा �मळतो. ह� परताव्याची रक्कम एकूण देय रकमेच्या 
अनुषंगाने समायोिजत केल� जाईल. काडर्धारकाने 22 नोव्ह�बर रोजी �कंवा त्यापूव�, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने पेम�ट करणे आवश्यक आहे.

 परताव्यातून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम �कमान देय रक्कमेपे�ा जास्त असल्याने, 
काडर्धारकास �वलं�बत देय शुल्क आकारले जाणार नाह�.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेटम�टची तार�ख – प्रत्येक म�हन ्याची 2 तार�ख
 3 जानेवार� – 2 फेबु्रवार� दरम्यान केलेला व्यवहार
(1) रु. 4,500 ची �करकोळ खरेद� – 5 जानेवार� रोजी
(2) रु. 6,000 ची ऑनलाइन खर�दार� – 15 जानेवार� रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 फेब्रुवार�च ्या स्टेटम�टमध ्ये 10,500 रुपयांची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसून येईल. मागील सायकलमध ्ये 10 फेब्रुवार�ला आकारलेल्या अनादर 
शुल्कांसाठ� ग्राहकाला रु. 500 चा परतावा �मळतो. काडर्धारकाने 22 फेबु्रवार�पय�त, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची पूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय 
रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने थकबाक�चे पेम�ट करणे आवश्यक 
आहे. एसबीआय काडर्ने कायार्िन्वत केलेल्या �रव्हसर्लमधून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम देय 
रक्कमेच्या अनुषंगाने समायोिजत केल� जाणार नाह�. जर काडर्धारकाने 22 फेब्रुवार� रोजी 
�कंवा त्यापूव� �कमान देय रक्कम �कंवा त्यापे�ा जास्त रक्कम भरल� नाह�, तर त्याला 
रु. 950 (रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�त रु. 950) �वलं�बत देय शुल्क 
आकारले जाईल.

H. ओव्हर�ल�मट फ�
 एक सेवा संकेत म्हणून, एसबीआई काडर् ओव्हर�ल�मट व्यवहारांना मान्यता देऊ शकेल, 

हे त्यांचे आतं�रक धोरण, व्यवहार संदभार्त पात्रता, ग्राहकांचे प्रोफाईल आ�ण ग्राहकांची 
स्वीकृ�त यावर अवलंबून असेल. जर थकबाक�  रक्कम के्र�डट मयार्देपे�ा अ�धक असेल, 
तर के्र�डट मयार्दा ओलांडलेल्या रकमेवर प�हल्या व्यवहार रकमेच्या  2.5% �कंवा रु. 
600/- यापकै� जी जास्त असेल, ती ओव्हर�ल�मट शुल्क म्हणून आकारल� जाईल. 
एसबीआय काडर्द्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याह� शुल्क, खचर् �कंवा व्याजमुळे के्र�डट 
�ल�मट ओलांडल्यासह� हे शुल्क लागू होत.े ओव्हर�ल�मट फ� प्रत्येक �ब�लगं सायकलमध्ये 
एकदाच आकारल� जाईल. कृपया न�द घ्या क� काडर्धारकाकडून �मळालेल� ओव्हर�ल�मट 
सोयीसंबंधी स्वीकृ�त ज्याप्रमाणे त्यांच्या/�तच्या के्र�डट काडर्वर ह� सोय स�म करण्यासाठ� 
असेल, ती त्यांच्या त्याच खात्याच्या अतंगर्त येत असलेल्या सवर् के्र�डट काड्र्सवर आपोआप 
ह� सोय स�म करणार.

I. पेम�ट �डसऑनर फ�
   पेम�ट �डसऑनर झाल्यास (भरणा जमा न केल्यास), काडर्धारकाला रकमेच्या 2% इतक�  

पेम�ट �डसऑनर फ� लावल� जाईल व त्याचे �कमान शुल्क 500 रू. इतके असेल.

J.   अन्य शुल्क:
• काडर् �रप्लेसम�ट फ�: 100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू) 
• चेक पेम�ट फ�: 100 रू. 
• परक�य चलन व्यवहार शुल्क: 3.5% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् वगळता इतर सवर् 

काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
 परक�य चलन व्यवहाराचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये करण्यासाठ� �व�नमय दर 

िव्हसा/मास्टरकाडर् द्वारे (जे असेल त्यानुसार) �नधार्�रत केला जाईल व या व्यवहाराला 
एसबीआय काडर्च्या मदतीने सेटल केले जात असतानाच्या �दवशी त्यांच्या �व�नमय 
दरांनुसार त ेठरेल व हे दर व्यवहार करण्यात येणाऱ्या �दवसांपे�ा �भन्न असू शकतील. 
परक�य चलन व्यवहार फ� िव्हसा/मास्टरकाडर् शअेर केलेले रुपये रूपांतर रकमेवर लागू केले 
जाईल. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू 
होणार नाह�.

3

• डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक चलन रूपांतरण माकर् अप फ�: 3.50% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् 
वगळता इतर सवर् काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
(फक्त 1,000 रुपये �कंवा त्यापे�ा मोठ्या व्यवहारांसाठ�) आतंरराष्ट्र�य स्थानावर�ल �कंवा 
परदेशी न�दणी केलेले परंतु भारतात िस्थत असलेल्या व्यापाऱ्यांद्वारे केलेले भारतीय 
चलनातील सवर् व्यवहार. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर डायन्या�मक आ�ण 
स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप शुल्क लागू होणार नाह�.

•  �रवॉडर् �रडीम करण्याचे शुल्क - 99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे वॉउचर 
वर उपलब्ध)

• सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर प्र�क्रया शुल्क: रु. 199 

K.  �शल्लक हस्तांतरण:
 �शल्लक हस्तांतरण ऑफर ग्राहकाला इतर बँकेच्या के्र�डट काडर्ची थकबाक� एसबीआय 

के्र�डट काडर्मध्ये हस्तांत�रत करण्यास आ�ण एकरकमी �कंवा ईएमआय मध्ये परतफेड 
करण्यास अनुमती देते

2. *�ल�मट्स (मयार्दा)
 अतंगर्त एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट �नकषांनुसार (प्राथ�मक खातधेारकांना असलेल� 

के्र�डट �ल�मट जोडल्या जाणाऱ्या अडॅ ऑन काडर्धारकांना असेल) के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश 
�ल�मट �नधार्�रत केल� जात.े काडर् �दले जात असताना या मयार्दांची मा�हती काडर्धारकाला 
�दल� जात.े प्रत्येक स्टेटम�टमध्ये के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश �ल�मट काडर्धारकाला 
सां�गतल्या जातात. स्टेटम�ट बनवले जात असताना उपलब्ध के्र�डट �ल�मट (वापरासाठ� 
उपलब्ध असलेल� के्र�डट �ल�मट) स्टेटम�टचा भाग म्हणून �दल� जात.े 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याचा ठरा�वक काळाने आढावा घेत े आ�ण 
अतंगर्त �नकषांनुसार काडर्धारकाची के्र�डट �ल�मट घटवू �कंवा वाढवू शकत.े के्र�डट �ल�मट 
वाढवू इिच्छत असलेले काडर्धारक एसबीआयसीपीएसएलला तसे �लहून व त्यांच्या 
उत्पन्नाची घोषणा करणार� आ�थर्क कागदपत्र े पाठवून तशी �वनंती करू शकतात. या 
नवीन कागदपत्रांच्या आधारे अशी �ल�मट वाढवायची अथवा नाह�, हा �नणर्य घेण्याचे पूणर् 
स्वातं�य एसबीआयसीपीएसएलला आहे.

3. *�ब�लगं आ�ण स्टेटम�ट

a) ज्या अवधीमध्ये काडर् अिॅक्टव्ह असेल त्या अवधीमधील आधीच्या स्टेटम�टनंतर 
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये के्र�डट करण्यात आलेले पेम�ट्स व झालेले ट्रान्सॅक्शन्स 
दशर्वणारे एक मा�सक स्टेटम�ट एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला पाठवण्यात 
येईल. एक तर एसबीआयसीपीएसएल काडर् खात्यामधील ट्रान्सॅक्शन्सचे स्टेटम�ट पोस्टाने 
त्याच्याकड ेन�दणीकृत असलेल्या प�यावर पाठवेल �कंवा त ेस्टेटम�ट न�द असलेल्या ईमेल 
आयडीवर ईमेलने पाठवेल व याचा �दवस पूवर् �नधार्�रत असेल. 

b) के्र�डट काड्र्स काडर्धारकांना �रवॉिल्वंग के्र�डट सु�वधा देतात (�फरती पत). काडर्धारक फक्त 
स्टेटम�टवर �प्रटं करण्यात आलेल्या �कमान देय रकमेइतक� रक्कम सुद्धा भरू शकतो 
आ�ण असा भरणा त्याने रक्कम देय �दनांकाच्या आधी करायला हवा आ�ण हाह� �दनांक 
आपल्या स्टेटम�टवर नमूद केलेला असतो. आउटस्टँ�डगं बॅलन्स पुढ�ल स्टेटम�टमध्ये 
फॉरवडर् केला जाऊ शकतो. काडर्धारक देय असलेल� संपूणर् राशी भरू शकतो �कंवा �कमान 
देय रकमेपे�ा मोठ� कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. 

 आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये न भरण्यात आलेल� �कमान देय रक्कम काडर्धारकाच्या करंट 
�कमान देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल व त्यासह आउटस्टँ�डगं असेल जे काडर्धारकाच्या 
के्र�डट �ल�मटपे�ा जास्त होऊ शकत.े  

 �कमान देय रक्कम आउटस्टँ�डगं रकमेच्या 5% �कंवा रू. 200 यापकै� (जी रक्कम मोठ� 
असेल), ती असेल व त्यामध्ये सवर् लागू कर आ�ण ईएमआय (फक्त ईएमआय आधा�रत 
उत्पादनांच्या संदभार्त) समा�वष्ट असतील. जर कॅश �कंवा के्र�डट �ल�मट ओलांडल� गेल� 
तर ओव्हर�ल�मट (ओव्ह�एल) रकमेचाह� समावेश एमएडीमध्ये (�कमान देय रक्कम) केला 
जाईल. आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये जर न भरण्यात आलेल� एमएडी असेल, तर ती �कमान 
देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल.

c)  काडर् आउटस्टँ�डगंसाठ� करण्यात येणाऱ्या पेम�टस पुढ�ल स्टेटम�टसमध्ये दशर्वल्या जातील. 
इनपुट टॅक्स के्र�डटशी संबं�धत कोणताह� �ववाद �कंवा करांशी संबं�धत कोणतहे� अन्य 
प्रकरणात स्टेटम�ट �दल्याच्या तारखेपासून 30 �दवसांमध्ये के्र�डट काडर् जार�कत्यार्शी संपकर्  
साधला जाईल.

d) काडर्धारकाच्या काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल� पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने 
समायोिजत केल� जातील: �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ.

   काडर्धारक हा के्र�डट काडर् जार�कत्यार्स स�म करण्यासाठ� उ�चत जीएसट� अनुपालनाच्या 
अतंगर्त योग्य आ�ण वक्तशीर मा�हती प्रदान करण्याबद्दल जबाबदार असेल जे के्र�डट 
काडर् जार�कत्यार्ने केलेल्या पुरवठ्याचे इनपुट कर के्र�डट घेण्यासाठ� काडर्धारकास स�म 
करेल. काडर् जार�कतार् हा इनपुट टॅक्स के्र�डटच्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा 
काडर्धारकास इनपुट टॅक्स के्र�डटचा लाभ घेण्यात झालेल्या �वलंबासाठ� काडर्धारकाने 
चुक�ची मा�हती �दल्याबाबत �कंवा काडर्धारकाने कोणतीह� कृती केल्यास �कंवा दलुर्� 
केल्यास जबाबदार नसेल.

e) काडर् खात्यामधील पेम�ट्स पुढ�लपकै� कोणत्याह� प्रकारे करता येऊ शकतील: 
www.sbicard.com वर लॉग इन करून नेटबँ�कंग �कंवा आपल्या एसबीआय एट�एम- 
कम ड�ेबट काडर्द्वारे पेनेट पयार्य वापरून.

   स्टेटम�टच्या मागच्या बाजूला �दलेल्या प�यावर चेक �कंवा धनादेश पाठवून. 
   आपल्या शहरातील एसबीआय काडर् ड्रॉप बॉक्सेसमध्ये �कंवा �नधार्�रत स्टेट बँक ऑफ 
इं�डया शाखांमध्ये चेक �कंवा धनादेश देऊन. 

   चेक/धनादेश “एसबीआय काडर् क्र. xxxx xxxx xxxx xxxx” कर�ता देय असा असायला 
हवा. नॅच: �नवडक शहरांमध्ये नॅशनल ऑटोमेटेड क्ल�य�रगंच्या (नॅच) माध्यमातून पेम�ट 
करता येत.े

f) एसबीआय काडर्द्वारे आउटस्टँ�डगं �बलाच्या भरणासाठ� �व�वध पद्धती �दल्या जातात व 
त्याचे वणर्न एसबीआय काडर् वेबसाईट आ�ण मा�सक स्टेटम�टच्या मागे स�वस्तर �दले गेले 
आहे.

 काडर् धारकाकडून �मळालेला कोणताह� अडॅव्हान्स हा भ�वष्यातील खचर् म्हणून गहृ�त 
धरला जावा, कोणतहे� शुल्क/फ� म्हणून गहृ�त धरला जाऊ नये.

j)  एसबीआय काडर्द्वारे प्र�क्रयािन्वत केलेले असे कोणतहे� �रव्हसर्ल्स, ज्यांत शुल्क तसेच 
प्रभार यांचे �रव्हसर्ल देखील समा�वष्ट आहे, त ेथकबाक�च्या अनुषंगाने समायोिजत केले 
जाणार नाह� आ�ण याला वतर्मान �ब�लगं सायकलसाठ� के्र�डट म्हणून गणले जाईल.

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख मागील �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल्यास, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जात.े

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख वतर्मान �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल� तर�ह�, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जाणार नाह�.

k)  SMA आ�ण NPA
•   स्पेशल म�शन अकाउंट्स (‘SMA’): 
  �नयामक आवश्यकता पूणर् करण्यासाठ�, एसबीआय काडर्ला खाल� �दलेल्या सारणीतील तीन 

उपशे्रण्यांसह एक उप-संप�ी शे्रणी/ सब-असेॅट कॅटेगर� म्हणजेच ‘स्पेशल म�शन अकाउंट्स 
(‘SMA’)” बनवून खात्यातील प्रारं�भक दबाव (इिन्सपीऐंट स्टे्रस) ओळखावा लागतो. के्र�डट 
काड्र्सना �रवॉिल्वंग सु�वधांव्य�त�रक्त अन्य कजर् म्हणून संबो�धत केले जात.े

   

  

  

  SMA च्या वग�करणासंबं�धत उदाहरण:
  जर के्र�डट काडर् खात्याची (‘PDD’) पेम�ट देय तार�ख 31 माचर् 2021 असेल आ�ण �कमान 

देय शुल्क (‘MAD’) या तारखेआधी प्राप्त न झाल्यास या देय तारखेनंतर ह्या खात्यास 
SMA – 0  म्हणून संबो�धत केले जाईल.

   जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 30 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 ए�प्रल 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 1 म्हणून संबो�धत केले जाईल. याप्रमाणेच, 
जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 60 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 मे 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 2 म्हणून संबो�धत केले जाईल.

•  नॉन पफॉर्�म�ग असेॅट (‘NPA’):
  जर के्र�डट काडर् स्टेटम�ट मध्ये नमूद केलेले �कमान देय पेम�ट हे PDD पासून नव्वद (90) 

�दवसांच्या आत पूणर् न �दल्यास, काडर्ला नॉन परफॉ�म�ग असेॅट समजले जाईल. 
   याव्य�त�रक्त, कजार्ची परतफेड �कंवा पुनरर्चना व्यवस्थेचा लाभ घेतलेले कोणतहे� खात े

NPA म्हणून वग�कृत केले जाईल. जोपय�त पूणर् मुद्दल �कंवा व्याजाचे पेम�ट केले जात 
नाह� तोपय�त खात ेNPA म्हणून वग�कृत केले जात.े कजार्ची परतफेड (सेटलम�ट) केलेले 
आ�ण पुनरर्�चत (र�स्ट्रक्चडर्) खात ेअपगे्रडसाठ� पात्र नसत.े शवेट�, जर एखाद्या ग्राहकाकड े
NPA म्हणून संबो�धत असलेले एक एसबीआय काडर् असले तर� त्यांच्याकड ेअसलेले सवर् 
के्र�डट काडर् हे NPA म्हणून वग�कृत केले जातील.

   एखाद्या खात्यास NPA म्हणून वग�कृत करण्यासंबं�धत उदाहरण:
 जर एखाद्या ग्राहकाची पेम�ट देय तार�ख (‘PDD’) 31 माचर् 2021 आहे आ�ण 

स्टेटम�टमध्ये नमूद केलेले �कमान देय शुल्क (‘MAD’) हे PDD पासून 90 �दवसांच्या 
आत म्हणजेच 29 जून 2021 पय�त ग्राहकाने भरले नाह�, तर बँक/�व�ीय संस्थेद्वारे अशा 
के्र�डट काडर् खात्यास NPA समजले  जाईल.

l) अ�धकृत पेम�ट प्रणाल� वापरताना अयशस्वी व्यवहारांसाठ�, आरबीआयच्या 20 सप्ट�बर 
2019 रोजीच्या टनर् अराऊंड टाइम (ट�एट�) च्या सामंजस्यावर�ल आ�ण ग्राहक 
नुकसानभरपाईवर�ल प�रपत्रकाच्या अनुपालन अतंगर्त, जर एसबीआय काडर्ने एखाद्या 
अयशस्वी झालेल्या व्यवहारामुळे ड�ेबट झालेल� रक्कम एका �नधार्�रत कालावधीमध्ये परत 
केल� नाह�, तर उपरोल्ले�खत प�रपत्रकातील तरतुद�ंनुसार, अयशस्वी झालेल्या 
व्यवहारासाठ�च्या काडर् नेटवकर्  द्वारे प्राप्त झालेल्या अशा कोणत्याह� पुष्ट�/सूचनेच्या 
आधारावर नुकसानभरपाई केल� जाईल.

4. * �डफॉल्ट (थकबाक�)
 जर थकबाक� करण्यात आल�, तर काडर्धारकाला वेळोवेळी काडर् खात्यामध्ये असलेल्या 

थ�कत रकमेच्या पूतर्तसेाठ� पोस्टाने, फॅक्स, दरूध्वनी, ईमेल, एसएमएस मॅसेज आठवण 
केल� जाईल आ�ण/�कंवा �तसऱ्या प�ाची आठवण करून देण्यासाठ�, पाठपुरावा 
करण्यासाठ� आ�ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठ� मदत घेतल� जाईल. अशा प्रकारे �नयुक्त 
केलेला �तसरा प� कजर् वसुल�संदभार्तील आचारसं�हतचेे पूणर् पालन करेल. 

 आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त आ�ण जे एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे जे 
एक के्र�डट इन्फम�शन कंपनी एक के्र�डट काडर् धारकाच्या मुलभूत िस्थती अहवाल 
देण्यापूव�, आम्ह� काडर् धारकास पूवर् सूचना प्रदान करू. आरबीआय कडून न�दणीचे 
प्रमाणपत्र सामा�यक करण्यापूव�, ज्याचा एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे त्याबद्दल 
आम्ह� काडर्धारकाला याची सूचना देऊ. �कमान देय रक्कम देय तारखेपय�त देखील न 
भरल्यास, काडर् खात्याचा डीफॉल्ट िस्थती अहवाल के्र�डट मा�हती ब्युरो/एजन्सीं सह 
सामा�यक केला जाईल. 

 हे आणखी नमूद केले जाऊ शकत,े क� जर काडर् धारक, पोस्ट �डफॉल्टर म्हणून न�दवले 
गेले असेल तर, �तची थकबाक� कमी करत,े नंतर एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन 
कंपनी पासून �डफॉल्टर िस्थती मागे आहे. असे बदल ग्राहकाच्या के्र�डट अहवालात 
प्र�त�ब�ंबत करण्यासाठ� 45 त े60 �दवस लागू शकतात.

 अट� आ�ण �नयम के्र�डट काडर्च्या सु�वधा �नयमन लागू असेल पूरक/काडर् जोडा 
एसबीआयसीपीएसएल �व�हत नमुन्यात दर म�हन्याला के्र�डट इन्फम�शन कंपनीसाठ� काडर् 
डटेा सादर केला. के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 30 �दवसांची वेळ त्यांच्या सव्हर्रवर सादर डटेा 
अपलोड करण्यासाठ� आहे.

 काडर् खात्यातील एकूण थकबाक� व त्यासह लावण्यात आलेल्या कोणत्याह� शुल्कांची 
काडर्धारकाला न आकारण्यात आलेल� रक्कमसुद्धा तत्काळ देय होईल आ�ण प्राथ�मक 
खातधेारकाच्या बँकरप्सीच्या �कंवा मतृ्युच्या िस्थतीत ती एसबीआयसीपीएसएलला संपूणर् देय 
ठरेल व काडर् खात ेलगेचच रद्द ठरेल. काडर् खात्यावर काह� थकबाक� असेल, तर प्राथ�मक 
खातधेारकाची मालम�ा त्याला सेटल करण्यासाठ� जबाबदार असेल आ�ण त्या मालम�ेद्वारे 
एसबीआयसीपीएसएलला कोणतीह� आ�थर्क झळ पोहचणार नाह�, याची काळजी घेणे 
अ�नवायर् असेल व त्यामध्ये अशा थकबाक�ला प्राप्त करण्यासाठ� झालेला कायदे�वषयक खचर् 
व शलु्क यांचा समावेश असेल. अशी परतफेड प्रलां�बत झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
त्याच्या तवे्हाच्या दराने आ�थर्क शुल्क सरुू ठेवण्यासाठ� स�म असेल.

5. काडर्धारकत्व समाप्त होणे/संपुष्टात येणे
a) एसबीआयसीपीएसएलला �लहून �कंवा एसबीआय काडर् हेल्पलाईनला कॉल करून आ�ण 

काडर् �तरपे कापून काडर्धारक कधीह� करार संपुष्टात आणू शकतो. �ल�खत �वनंती 
केल्यानंतर अडॅ ऑन काडर्सह सवर् काडर् संपुष्टात येतील. स्वतःहून काडर् बंद करताना 
काडर्धारकाजवळ �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स �शल्लक असतील तर अशा �नगे�टव्ह पॉइंट्स 
समान मूल्य स्वयंच�लतपणे स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रूपांत�रत केले जाईल जे काडर्धारकाला 
इतर कोणत्याह� देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे. काडर् खात्यामध्ये थकबाक� असलेल्या 
सवर् रकमेचा भरणा केल्यानंतर त ेसंपुष्टात येतील. प्रमाणानुसार (प्रो रेटा बे�सस) वा�षर्क, 
सहभागी होण्याची �कंवा �रन्युअल फ� परत केल� जाणार नाह�.

 उदाहरणाथर्- स्वतःहून काडर् बंद करताना �शल्लक असलेले �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट - 1000
   स्वतःहून काडर् बंद केल्यानंतर, �शल्लक असलेले 1000 �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट 

स्वयंच�लतपणे 250 रू. च्या स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रुपांत�रत होतील. म्हणजेच, 1000 
�नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स X 0.25 रू. प्र�त �रवॉडर् पॉइंट (इथे �व�वध काडा�साठ� हस्तांतरण 
मूल्य �भन्न असू शकत)े. हे देय काडर्धारकाला लागू केले जाईल जे काडर्धारकाला इतर 
देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे.

 काडर्धारक खात ेबंद करण्यासाठ� सम�पर्त ईमेल आयडी-closurerequest@sbicard.com 
वर �लहू शकतो.

b)  जर एसबीआयसीपीएसएलला काह� आधाराने �बजनेससाठ� �कंवा सुर�ा कारणांमुळे आ�ण/ 
�कंवा कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेच्या �वनंतीमुळे आ�ण/�कंवा अन्य सरकार� यंत्रणेने तसे 
सां�गतल्यामुळे आ�ण/�कंवा एसबीआयसीपीएसएल व त्याच्या ग्राहकांना लागू असलेल्या 
कायद्यांमुळे व �नयमांमुळे आवश्यक झाले, तर कोणत्याह� वेळेस पूवर्सूचना न देता 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याच्या वापरावर �नब�ध घालू शकत,े त ेसमाप्त 
�कंवा बंद करू शकत.े

 जर काडर्धारकाने देय रकमेची थकबाक� केल� �कंवा के्र�डट �ल�मटचे उल्लंघन केले तर 
एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट काडर्वर�ल सु�वधा संपुष्टात आणू शकत.े हा करार संपुष्टात 
आल्यानंतर �कंवा काडर् खात ेस्थ�गत करण्यात आले असताना या काडर्चा वापर विजर्त 
आहे.

c) अशा प�रिस्थतीमध्ये काडर्धारकाने तत्काळ (कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� 
�डफॉल्ट �कंवा अन्य नोट�सनुसार) एसबीआयसीपीएसएलला खात्यावर�ल एकूण थक�त 
रक्कम त्वर�त अदा केल� पा�हजे. त्यामध्ये कराराअतंगर्त एसबीआयसीपीएसएलला देय 

असलेल्या सवर् रकमांचा समावेश असेल ज्यामध्ये सवर् ट्रान्सॅक्शन्स आ�ण अन्य रक्कम 
ज्या खात्यावर अद्याप आकारल्या नसतील यांचा समावेश असेल. जोपय�त काडर्धारकाद्वारे 
अशा सवर् रकमांची थकबाक� जमा केल� जाईपय�त काडर्धारकाचे खात े समाप्त मानले 
जाणार नाह�.

(d) जर के्र�डट काडर् एक वषार्पे�ा जास्त काळ वापरात नसेल, तर काडर्धारकास सू�चत करून 
काडर् बंद करण्याची प्र�क्रया सुरू होईल. जर 30 �दवसांमध्ये काडर् धारकाकडून काह� उ�र 
न आल्यास, काडर् खात ेबंद केले जाईल, ह� �क्रया काडर् धारकाने केलेल्या सवर् थकबाक� 
भरण्याच्या अधीन असेल.

6.  काडर् हरवणे/चोर�/गैरवापर

a) जर प्राथ�मक �कंवा अन्य अ�त�रक्त के्र�डट काडर् हरवले असेल, चोर�ला गेले असेल, त्याला 
इजा झाल� असेल �कंवा प्राप्त होणे अपे��त असताना प्राप्त झाले नसेल �कंवा जर 
त्याला/�तला त्याचा वापर अन्य व्यक्तीने काडर्धारकाच्या अनुमती�शवाय केला अशी शंका 
आल� असेल, तर तत्काळ काडर्धारकाने एसबीआयसीपीएसएलशी एसबीआय काडर् 
हेल्पलाईनद्वारे संपकर्  साधला पा�हजे. एकदा काडर् हरवले अशी सूचना �दल्यानंतर त ेनंतर 
परत सापडले तर�ह� काडर्धारकाने त ेकोणत्याह� प�रिस्थतीत वापरू नये आ�ण त्याने त े
काडर् �तरपे अध� कापून टाकावे. 

· तसेच काडर्धारक लगेचच आयव्ह�आर �कंवा आमच्या वेबसाईट sbicard.com द्वारे �कंवा 
एसएमएस आधा�रत सेवेद्वारे त ेकाडर् ब्लॉक करू शकतो.

· एसएमएसद्वारे आपले हरवलेले/ चोरलेले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ�, आपल्या न�दणीकृत 
मोबाईल क्रमांकाद्वारे 5676791 वर BLOCK XXXX असा एसएमएस करा. (XXXX = 
आपल्या काडर् क्रमांकातील शवेटच्या 4 संख्या). जर 5 �म�नटांच्या आत आपल्याला त्याचे 
कन्फम�शन देणारा एसएमएस �मळाला नाह�, तर काडर् ब्लॉक झाले आहे, असे कृपया मानू 
नका. तत्काळ आपले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ� आ�ण त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठ� 
हेल्पलाईनला कॉल करा.

 काडर्धारक हरवलेल्या/चोर� झालेल्या/अन�धकृत व्यवहार इ. च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त 
हेल्पलाइन क्रमांक -18605003000 वर संपकर्  करू शकतो.

 काडर्धारक हरवलेल्या काडर्च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त ईमेल आयडीवर �लहू शकतो – 
lostcard@sbicard.com.

b) एसबीआयसीपीएसएलला हरवलेल्या काडार्ची मा�हती �मळण्याच्या वेळेआधी काडर् 
खात्याद्वारे करण्यात आलेल्या कोणत्याह� ट्रान्सॅक्शन्ससाठ�  एसबीआयसीप ीएसएल 
जबाबदार राहणार नाह� व त्याची संपूणर् जबाबदार� काडर्धारकावरच असेल. काडर् 
हरवण्याबद्दल �कंवा त्याच्या चोर�बद्दल एसबीआयसीपीएसएलला सूचना देण्या�शवाय 
काडर्धारकाने तत्काळ के्र�डट काडर्च्या चोर�ची मा�हती पो�लसांना देऊन एफआयआर दाखल 
करायला पा�हजे. परंतु, जेव्हा काडर्धारकाच्या सहमतीने �कंवा अ�त�रक्त काडर्धारकाच्या 
सहमतीने एखाद� व्यक्ती काडर् प्राप्त करून त्याचा गैरवापर करत असेल, तवे्हा होणाऱ्या 
सवर् हानीसाठ� काडर्धारक जबाबदार असेल.

 
c) �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाच्या (आरबीआय), ग्राहक संर�णाबद्दल 06 जुल ै2017 च्या 

आदेशानुसार - अन�धकृत इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंग व्यवहाराच्या दा�यत्वावर मयार्दा घालून, एक 
धोरण अ�धकृत के्र�डट काडर् व्यवहारांशी संबं�धत ग्राहक संर�ण सु�निश्चत करण्याक�रता 
�डझाइन केले आहे. एसबीआय काडर्च्या वेबसाइटवर "ग्राहक तक्रार �नवारण धोरण" 
अतंगर्त हेच अपडटे केले आहे. धोरण हे पारदशर्कतचेी तत्वे आ�ण ग्राहकांना �दल्या 
जाणाऱ्या वागणुक�तील प्रामा�णकपणावर आधा�रत आहे

d) जर काडर्धारकाने फसवणूक�चे कृत्य केले असेल, तर होणाऱ्या नुकसानाची सवर् जबाबदार� 
काडर्धारकाची असेल. जर पुरेशी काळजी न घेता काडर्धारक वापर करत असेल तर होणाऱ्या 
हानीसाठ� सवर्स्वी तोच जबाबदार असेल. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे �नधार्�रत करण्यात 
आलेल्या सुर�ा �नयमांचे पालन करण्यामध्ये काडर्धारकाने कसूर केल� असेल तर� हे लागू 
असेल.

e) काडर्धारक �कंवा अन्य कोणत्याह� काडर्धारकाला न सांगता एसबीआयसीपीएसएल काडर्च्या 
हरवण्या�वषयी, चोर��वषयी, गैरवापरासंदभार्त काडर्ची �कंवा �पनची कोणतीह� मा�हती 
पो�लसांना �कंवा अन्य संबं�धत यंत्रणांना देऊ शकत.े

f) आपल्या के्र�डट काडर् खात्याच्या मोबाईल नंबरसह संपकर्  तपशीलामधील बदल 
�सस्ट�ममध्ये असलेल्या आपल्या जुन्या तसेच नवीन संपकर्  प�यांवर कळवले जातील. 
आमच्या न�द�ंमध्ये आपल्या मोबाईल क्रमांकासह सध्याच्या संपकर्  तपशीलांना अद्ययावत 
ठेवण्याचा सल्ला आपल्याला �दला जातो.

g) "एसबीआय काडर् �व�शष्ट काडर्वर ती हरवल्यास/चोर�स गेल्यास त्यावर काडर् �वमा कव्हर 
मोफत ऑफर करत.े संबं�धत �वमा हा एसबीआय काडर्ने वेळोवेळी ठर�वल्यानुसार 
आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेडद्वारे �कंवा कोणत्याह� अन्य 
�वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो. आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी 
�ल�मटेड ह� यासंबं�धत कोणत्याह� दाव्याच्या तडजोडीसाठ� जबाबदार असेल आ�ण 
एसबीआय काडर् हे दाव्याच्या तडजोडीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याह� �ववादास जबाबदार 
नसेल. �वम्याच्या अट� आ�ण शत�च्या अ�धक तपशीलांसाठ�, काडर् धारकांना सल्ला �दला 
जातो क� त्यांनी स्वागत �कटमधील मा�हतीपत्रक वाचावे �कंवा www.sbicard.com चा 
संदभर् घ्यावा."

(h) एसबीआय काडर् काह� �व�शष्ट के्र�डट काडा�वर मोफत हवाई अपघात/वैयिक्तक अपघात 
�वमा संर�ण देत.े उपरोक्त �वमा ततृीय-प� �वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो, जो या 
संदभार्त कोणत्याह� दाव्याच्या �नपटाऱ्यासाठ� देखील जबाबदार असतो. क्लेम सेटलम�टमुळे 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याह� वादासाठ� एसबीआय काडर् जबाबदार राहणार नाह�. कोणत्याह� 
पूवर्सूचने�शवाय एसबीआय काडर्द्वारे �वमा जार�कतार् बदलला जाऊ शकतो.

 �वद्यमान �वमा कंपनी : ओ�रएंटल इन्शुरन्स कंपनी �ल.

7. मा�हती उघड करणे (�डस्क्लोजर)
 के्र�डट इन्फम�शन कंपनी भारतीय आ�थर्क प्रणाल� कायर्�मता आ�ण िस्थरता 

सुधारण्यासाठ� भारत सरकार आ�ण भारतीय �रझवर् बँक (आरबीआय) ची एक सुरुवात 
आहे. �ह बँका आ�ण �व�ीय संस्थांमध्ये मा�हतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठ�चे एक प्रभावी 
तंत्र प्रभावी करण्यासाठ� आरबीआयच्या प्रयत्नांचा रचनाबद्ध उपक्रम असून, त्याद्वारे 
�व�वध संस्थांमधून उत्कृष्ट के्र�डट व्यवहारांचा लाभ घेण्यासाठ� काडर्धारकांना स�म केले 
जात.े

 काडर् धारक एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी करण्यासाठ� काडर्धारकाचे 
मा�हती शअेर करण्यासाठ� अ�धकृत आहे क� (आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त 
आहे). 

 45 - 60 �दवसांच्या काळामध्ये एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 
करण्यासाठ� काडर्धारकाचे परतफेड रेकॉडर् संबं�धत मा�हती प्रदान होईल.

 कोणताह� �ववाद झाल्यास, एसबीआयसीपीएसएल हे काडर्धारक हा �डफॉल्टर आहे असा 
अहवाल देण्यापूव� अहवाल प्र�क्रयेसाठ� योग्य ती दरुुस्ती करेल. अशा मा�हतीचे प्रकटन 
करणे/ती उघड करण्याची देखील न�द घेतल� जाणे हे दाखल केलेल्या अशा �ववादांची 
चौकशी आ�ण त्यातून मागर् काढण्यासाठ� उपलब्ध असलेल्या वेळेवर अवलंबून असत.े 

 काडर्धारक हे मान्य करतो क�, काडर् खात्याचे योग्य संचालन, पडताळणी आ�ण अन्य 
प्रशास�नक सेवा यांसाठ� काडर्धारकाची मा�हती ज्यामध्ये एसबीआयसीपीएसएलशी संब�धत 
आ�थर्क संस्था, कंपन्या आ�ण अन्य �तसऱ्या प�ांकडील थकबाक� यांची मा�हती देण्याचा 
अ�धकार एसबीआयसीपीएसएलला असेल.

 एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाची मा�हती एसबीआयसीपीएसएलच्या कोणत्याह� व�रष्ठ, 
क�नष्ठ, संबं�धत �कंवा भागीदार संस्थेला एसबीआयसीपीएसएलच्या �व�वध उत्पादनांना व 
सेवांना उपलब्ध करण्यासाठ�/त्यांच्या माक� �टगंसाठ� �कंवा त्याच्या ग्रूप कंपन्या, शाखा, 
संलग्न आ�ण/�कंवा भागीदार संस्थांना देऊ शकत.े

 एसबीआय काडर्च्या मह�वपूणर् अट� व शत� www.sbicard.com वरसुद्धा उपलब्ध 
आहेत. 

महत्वाची �नयामक मा�हती 

- काडर्चा वापर भारत तसेच परदेशात दोन्ह�कड ेवधै आहे. तथा�प, नेपाळ आ�ण भूतान मध्ये 
�वदेशी चलन व्यवहार करण्यासाठ� वधै नाह�.

- भारताबाहेर व्यवहार करण्यासाठ�, या काडर्चा वापर परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 
1999 ("FEMA") आ�ण आरबीआय द्वारे जार� केलेल्या �नयमांसह लागू कायद्यानुसार 
करणे अत्यावश्यक आहे. इंटरनेट टे्र�डगं पोटर्लद्वारे परक�य चलन व्यापाराला परवानगी 
नाह�. कोणतहे� उल्लंघन �कंवा पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुम ्ह� दंडात्मक 
कारवाईसाठ� जबाबदार असू शकता. तुम्ह� तुमच्या परक�य चलन हक्काबाबत तुमच्या 
अ�धकृत डीलरचा (AD) सल्ला घ्यावा.

- आपण के्र�डट काडर् खात्यावर कोणत्याह� के्र�डट �शल्लक असल्यास, एसबीआय काडर् आपण 
ह� के्र�डट �शल्लक परत येण्याचा अ�धकार आहे.

- कृपया भांडवल खात्यातील व्यवहारासाठ� पसेै पाठ�वणे �कंवा पेम�ट करण्यासाठ� के्र�डट 
काडर् वापरू नका जसे क� परदेशी संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे �कंवा �वदेशात संस्थांची 
स्थापना करणे - ह� आरबीआय बँकेच्या मास्टर �नद�शानुसार अथर्सहाय्य करण्याची 
परवानगी नाह� - संयुक्त उद्योजक/संपूणर्पणे र�हवाशांनी केलेल� थेट गुंतवणूक परदेशात 
मालक�ची सहाय्यक कंपनी आहे.

- र�हवाशांना भारताकडून पसेै पाठ�वणे हे आरबीआयच्या मास्टर प�रपत्रकानुसार, के्र�डट 
काडर्चा वापर �कंवा लॉटर�ची �त�कटे, बंद� घातलेल� �कंवा जप्त मा�सके, जुगार मध्ये 
सहभाग, कॉल-बॅक सेवा देणे, इत्याद�सारख्या प्र�तबं�धत वस्तूंच्या खरेद�साठ� प्र�तबं�धत 
आहे कारण अशा वस्तू/�क्रयाकलापांसाठ� कोणत्याह� परक�य चलनाची परवानगी नाह�. 
मास्टर प�रपत्रक अ�धक मा�हतीसाठ� र�हवाशांना भारत सु�वधा �व�वध पसेै पाठ�वणे वर 
संदभर् घ्या.

के्र�डट काडर्चे नाव वा�षर्क शुल्क (रु.) नूतनीकरण शुल्क (रु.)

�सम्पल�सेव्ह अ ॅडव्हान्टेज 
एसबीआय काडर्

एसबीआय काडर् उन्नती 

�सम्पल�सेव्ह एसबीआय 
काडर् 

499

शून्य

499

शून्य

499 (मागील वषार्त 1 लाख �कंवा 
त्याहून अ�धक वा�षर्क खचार्वर सूट)

499 (मागील वषार्त 1 लाख �कंवा 
त्याहून अ�धक वा�षर्क खचार्वर सूट)

499 (5 व्या वषार्पासुन पुढे)

499 (मागील वषार्त 30,000 �कंवा 
त्याहून अ�धक वा�षर्क खचार्वर सूट)

कृषक उन्नती एसबीआय 
काडर्

आ�दत्य �बलार् एसबीआय 
काडर्

आ�दत्य �बलार्  
एसबीआय काडर् �सलेक्ट 

एअर इं�डया एसबीआय 
प्लॅ�टनम काडर् 

499

1499

1499

4999

499

1499

1499

4999एअर इं�डया एसबीआय 
�सग्नेचर काडर् 

499
499 (मागील वषार्त 1 लाख �कंवा 
त्याहून अ�धक वा�षर्क खचार्वर सूट)

अपोलो एसबीआय काडर्



g) �ब�लगं संदभार्तील वाद: स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 25 �दवसांच्या आत काडर्धारकाने काह� 
त्रटु� एसबीआयसीपीएसएलला कळवल्या�शवाय आ�ण एसबीआयसीपीएसएलला त्या सत्य 
आहेत, हे आढळल्याव्य�त�रक्त सवर् स्टेटम�ट्स योग्य मानल� जातील व काडर्धारक त्यांना 
मान्य करेल. असे काह� झाल्याची मा�हती प्राप्त झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
तात्पुरत्या पद्धतीने शुल्क मागे घेऊ शकेल. त्यानुसार अन्वेषण पूणर् झाल्यानंतर अशा 
शुल्कांची जबाबदार� काडर्धारकाच्या खात्यावर असेल.

h)  ग्राहक तक्रार �नवारण: सवर् तक्रार�ंची मा�हती पुढ�ल प�यावर नोडल अ�धकाऱ्याला �दल� 
जावी- पीओ बॅग 28 - जीपीओ, नवी �दल्ल� – 110001 Nodalofficer@sbicard.com 
�कंवा ईमेलवर पाठवल� जावी.

i)   संपकर्  तपशील:
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 02 02
 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड आधी लावावा) 
 �कंवा 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290 
 एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर्साठ�: एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर् हेल्पलाईनला भारतातून 

कुठूनह� फोन करा   
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 12 12 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड 

आधी लावावा) बीएसएनएल/एमट�एनएलवरून: 1800 180 1295/1860 500 1295
 पत्र व्यवहार: मेलद्वारे व्यवस्थापकाला �लहू शकता: ग्राहक सेवा, एसबीआय काड्र्स अडँ 

पेम�ट्स सिव्हर्सेस �ल., डीएलएफ इन�फ�नट� टॉवसर्, टॉवर सी, 12 वा मजला, ब्लॉक- 2, 
इमारत 3 डीएलएफ सायबर �सट�, गुरुग्राम- 122002 (ह�रयाणा), भारत 
www.sbicard.com �कंवा पीओ बॅग 28 - GPO, नवी �दल्ल� – 110001. 

 customercare@sbicard.com वर ईमेलद्वारे �लहा
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक सम�पर्त ईमेल आयडीवर 

�लहू शकतो- salesgrievance@sbicard.com
 काडर्धारक कोणत्याह� �ववाद/अन�धकृत व्यवहाराचा �रपोटर् आमच्या मोबाईल 

ॲप/वेबसाईटच्या माफर् त न�द करू शकतात. याव्य�त�रक्त, काडर्धारक �ववाद/अन�धकृत 
 व्यवहाराचा �रपोटर् सम�पर्त ईमेल आयडी chargeback@sbicard.com वर �लहू 

शकतो.
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक आम्हाला सम�पर्त 

हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतो: 080-39356050

एसबीआय काडर्च्या सवार्त महत्वपूणर् अट� व शत�

1. *फ� आ�ण शुल्क

A.  वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ�
 एसबीआय के्र�डट काडर् (एसबीआय काडर्) यावर वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ� लागू आहेत. 

वा�षर्क फ� हे एक वेळचे शुल्क असत ेजे रु. 0 त ेरु. 9999 यादरम्यान असून त्यात लागू 
असलेले कर जोडले जातात आ�ण �रन्युअल फ� दर वष� आकारल� जात ेव ती रु. 0 त ेरु. 
9999 यादरम्यान असून त्यात लागू असलेले कर जोडले जातात. या फ� काडर्धारकांसाठ� 
वेगळ्या असू शकतात आ�ण त्या �व�वध प्रकारच्या काडर्साठ� वेगवेगळ्या असतात. के्र�डट 
काडर्चे आवेदन करताना हे काडर्धारकाला सांगण्यात येईल. लागू असतील त्यानुसार या फ� 
काडर्धारकाच्या खात्यातून जमा केल्या जातील आ�ण जेव्हा हे लावले जाईल, तवे्हा त्याचे 
�बल त्या म�हन्याच्या काडर् स्टेटम�टमध्ये दशर्वले जाईल. प्राथ�मक काडर्धारकाला जार� 
करण्यात आलेल्या अ�त�रक्त काड्र्ससाठ� वेगळी फ� असू शकेल.

B.  कॅश अडॅव्हान्स फ�
 आपत्काल�न िस्थतीमध्ये देशातील/आंतरराष्ट्र�य एट�एममधून रोख रक्कम काढण्यासाठ� 

काडर्धारक काडर्चा वापर करू शकतो. अशा प्रकारे काढलेल्या सवर् कॅशवर ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण ती काडर्धारकाच्या पुढच्या स्टेटम�टच्या �बलामध्ये जोडल� जाईल. 
देशातील एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण आतंरराष्ट्र�य एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक 
असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� लावल� जाईल. एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस प्रायव्हेट 
�ल�मटेडच्या (एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार ट्रान्सॅक्शन फ� बदलल� जाऊ शकत.े 
सवर् कॅश अडॅव्हान्सेसवर रक्कम काढल्यापासून पूणर् रक्कम जमा करण्याच्या �दनांकापय�त 
�रव्हॉिल्व्हंग के्र�डट इतके आ�थर्क शुल्कसुद्धा असेल (कृपया शुल्कांची सूची पाहावी). 

C. रोख भरणा फ�
 काडर्धारक स्टेट बँक ऑफ इं�डया (एसबीआय) च्या �नवडक शाखांमध्ये पे-इन िस्लपवर 

त्यांचा के्र�डट काडर् क्रमांक आ�ण रक्कम नमूद करून त्यांच्या SBI के्र�डट काडर्ची देय 
रक्कम शाखेतील काउंटरवर जमा करू शकतात. पेम�ट पावतीची पोच काडर्धारकाला त्व�रत 
�दल� जाईल. ह� सु�वधा ₹250 च्या सेवा शुल्क + लागू करांसह उपलब्ध आहे. केव्ह�बी 
एसबीआय काडर्धारक करूर वशै्य बँकेच्या (केवीबी) �नवडक शाखांमध्ये त्यांच्या 
के्र�डटकाडर्ची देय रक्कम देखील भरू शकतात. करूर वशै्य बँकेच्या शाखांमध्ये केलेल्या 
पेम�टवर कोणतहे� शुल्क लागू नाह�.

D. शुल्क
i. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला देण्यात येणाऱ्या �व�शष्ट सेवांसाठ� वेळोवेळी 

लागू असलेले शुल्क आ�ण फ� काडर्धारकाला भरावे लागेल �कंवा काडर् खात्याच्या संदभार्त 
काडर्धारकाकडून �दरंगाई झाल�, तर त्यासाठ� फ� भरावी लागेल.

ii काडर्धारकांना योग्य मा�हती देऊन वेळोवेळी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणतहे� शुल्क 
�कंवा फ�मध्ये बदल करण्याचा �कंवा नवीन शुल्क �कंवा फ� सुरू करण्याचा अ�धकार 
एसबीआयसीपीएसएलजवळ सुर��त आहे.

E. व्याज मुक्त गे्रस अवधी
 व्याज मुक्त के्र�डट अवधी 20 त े50 �दवसांचा असू शकतो व तो मच�टद्वारे करण्यात 

येणाऱ्या दाव्यांवर अवलंबून असेल. परंतु, जर आधीच्या म�हन्याची बाक� पूणर्त: जमा 
केल� नसेल �कंवा जर काडर्धारकाने कोणत्याह� एट�एममधून रोख रक्कम काढल� असेल, 
तर हे लागू असणार नाह�.

F.   आ�थर्क शुल्क 
 जर काडर्धारकाने बाक� रक्कम पूणर् भरल� नाह� तर आ�ण काडर्धारकाने काढलेल्या सवर् 

रोख रकमांवर (कॅश अडॅव्हान्सेस) त ेपरत भरले जाईपय�त ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून 
न भरलेल्या ईएमआय इन्स्टॉलम�टसह सवर् ट्रान्सॅक्शन्सवर मा�सक व्याज दरानुसार 
आ�थर्क शुल्क देय आहेत. 

   जर काडर्धारकाने रकमेच्या मुदतीच्या तारखेअगोदर (PDD) रा�हलेल्या रकमेची (TAD) 
थोडी रक्कम �कंवा काह�च रक्कम नाह� भरल�; जसे क� ग्राहकांची आधीच्या म�हन्यातील 
देय रक्कम आ�ण सध्याच्या म�हन्यातील पूणर् देय रक्कम मुदत संपायच्या तारखेअगोदर 
भरले तर उरलेल्या रकमेवर रकमेच्या तारखेपय�त शुल्क आकारले जाईल. 

   सध्याचा आ�थर्क शुल्काचा दर ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून प्र�त माह 3.50% पय�त आहे 
[42% प्र�त वषर्] व एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस �ल�मटेडच्या 
(एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार बदलला जाऊ शकतो. लागू असलेले आ�थर्क शुल्क 
लागू करांनुसार ठरेल आ�ण काडर्वर�ल थ�कत रक्कम पूणर्त: जमा होईपय�त त े
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये लावले जातील/वजा केले जातील. काडर्धारक पेम�टच्या देय 
तारखेपय�त त्याच्याकडील �शल्लक पूणर्पणे भरत नसल्यास आ�ण काडर्धारकाद्वारे 
घेतलेल्या सवर् रोख अडॅव्हान्सवर�ल सवर् व्यवहारांवर आकारलेल्या �व� शुल्काची �कमान 
रक्कम ह� प्रत्येक� 25 रु. असेल, सवर् लागू कर वगळून.

 a.  कॅश अडॅव्हान्सवर�ल आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून पूणर् रक्कम जमा 
करेपय�त लागू असतील.

 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 15 तारखेला.
 16 जून 2019 – 15 जुल ै2019 मध्ये करण्यात आलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  5000 रु. ची �रटेल खरेद� – 20 जून 2019 रोजी
2.  7000 रु. कॅश काढले - 10 जुल ै2019 रोजी
 15 जून 2019 च्या स्टेटम�टमधून कोणतीह� आधीची �शल्लक रा�हलेल� नाह�, असे ग�ृहत 

धरून काडर्धारकाला त्याचे 15 जुलचै्या स्टेटम�ट 12,000 रु. इतके ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल व 
त्यावर 7,000 रुपयांच्या काढलेल्या रोख रकमेवर 5 �दवसांचे आ�थर्क शुल्क लागू 
दरानुसार लावले जाईल. काडर्धारकाला बाक� (थ�कत) रकमेसाठ� 5 ऑगस्ट 2019 पय�त 
म्हणजे स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत भरणा करावा लागेल जी पूणर् रक्कम 
असू शकत े�कंवा देय असलेल� �कमान रक्कम असू शकत.े कृपया ल�ात घ्या क� तुमच्या 

के्र�डट काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने केले गेलेले कोणतहे� पेम�ट पुढ�ल क्रमाने समायोिजत 
केले जाईल: प्रथम तुमची �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास). आधीच्या 
स्टेटम�टच्या �दनांकापासून आ�थर्क शुल्क लावले जाईल व जर व्याज नसलेला 
आउटस्टँ�डगं �रटेल बॅलन्स असेल तर त्या िस्थतीमध्ये आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या 
�दनांकापासून लावले जाईल. 

 जर आधीच्या स्टेटम�टमध्ये कोणतीह� कॅश �शल्लक नसेल आ�ण ती आधीच्या 
स्टेटम�टमधून पुढे आलेल� नसेल आ�ण स्टेटम�टच्या �दनांकाचा �रटेल बॅलन्स भरणा देय 
असलेल्या �दनांकावर पूणर्त: भरण्यात आला, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क 
शुल्क लावले जाणार नाह�.

 उदाहरण 2 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   3 जानेवार� 2019 – 2 फेब्रुवार� 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  10000 रु. �रटेल खरेद� – 5 जानेवार� 2019 रोजी
2.  30000 रु. ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2019 रोजी
 2 जानेवार� 2019 स्टेटम�टमधून आधीची कोणतीह� �शल्लक रक्कम पुढे उरलेल� नाह�, 

असे ग�ृहत धरून काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार� स्टेटम�टमध्ये 40,000 रु. व्यवहार 
�दसतील. काडर्धारकाला या आउटस्टँ�डगं रकमेसाठ� स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या 
आत म्हणजे 22 फेब्रुवार� 2019 पय�त भरणा करावा लागेल व तो पूणर् रक्कम �कंवा 
�कमान देय रक्कम यातील कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. जर स्टेटम�ट आउटस्टँ�डगं मध्ये 
कोणताच कॅश बॅलन्स नसेल आ�ण तो आधीच्या स्टेटम�टपासून पुढे आलेला नसेल आ�ण 
जर स्टेटम�ट �दनांका रोजी आउटस्टँ�डगं असलेल्या �रटेल बॅलन्सला रक्कम देय �दनांकाला 
जर पूणर्त: भरण्यात आले, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क शुल्क लावले जाणार 
नाह�.

   दर म�हन्यामध्ये फक्त �कमान रक्कम भरल्यास त्यामुळे �रपेम�ट वषार्पे�ा जास्त काळ 
पुढे जाईल व आपल्या आउटस्टँ�डगं बॅलन्सवर त्यानुसार ठरणारा व्याज लागेल. 
उदाहरणाथर्, 5,000 रु. इतक्या ट्रान्सॅक्शनवर दर म�हन्याला फक्त �कमान देय रक्कम 
भरण्यात आल� (दर महा 200 रु. इतक� �कमान रक्कम असल्यास), संपूणर् थ�कत 

रकमेच्या पूणर् भरण्यासाठ� 44 म�हने इतका अवधी लागेल.
 उदाहरण 3 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला
   3  माचर् 2019 – 2 ए�प्रल 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन
(1)   500 रु. वा�षर्क फ� – 5 माचर् 2019 रोजी
(2) 90 रु. लागू कर – 5 माचर् 2019 रोजी
(3) 6000 रुपयांची ऑनलाईन खरेद� – 15 माचर् 2019 रोजी
 2 माचर् 2019 च्या स्टेटम�टनुसार आधीचा कोणताह� बॅलन्स पुढे �शल्लक रा�हलेला नाह�, 

असे ग�ृहत धरून, काडर्धारकाला त्याच्या 2 ए�प्रलच्या स्टेटम�टमध्ये 6,590 रु. ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाला स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 20 �दवसांनी 22 ए�प्रल रोजी 2019 या 
आउटस्टँ�डगंसाठ� रक्कम भरावी लागेल व ती पूणर् रक्कम असू शकत े�कंवा देय असलेल� 
�कमान रक्कम असू शकत.े      

 22 ए�प्रल 2019 रोजी काडर्धारक �कमान देय रकमेचा म्हणजे 415 रु. (एकूण 
आउटस्टँ�डगंच्या 5%) + 22 ए�प्रल 2019, रोजी लागू असलेले कर याच्या सवा�त 
जवळच्या दशांश अकंावर�ल रक्कम या रकमेचा भरणा करतो, असे ग�ृहत धरून लागू दराने 
आ�थर्क शुल्क लागू केले जाईल आ�ण त ेएकूण आउटस्टँ�डगंमध्ये जोडले जाईल. दर वष� 
3.50% इतक्या प्रभावी दराला �वचारात घेता, आ�थर्क शुल्काची गणना पुढ�ल प्रमाणे केल� 
जाईल:

 48 �दवसांसाठ� 500 रु. बॅलन्स रकमेवर (5 माचर् त े22 ए�प्रल):
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 रु.
 48 �दवसांसाठ� लागू असलेल्या 90 रु. करांसाठ� (5 माचर् त े22 ए�प्रल): 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 रु. 
 38 �दवसांसाठ� 6000 रु. इतक्या बॅलन्ससाठ� (15 माचर् त े22 ए�प्रल):
   (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 रु.
 11 �दवसांसाठ� 6,175 रु. बॅलन्ससाठ� (22 ए�प्रल त े2 मे): 
   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 रु.
 एकूण लावण्यात आलेले व्याज = 373.10 रु.
 3 ए�प्रल 2019 आ�ण 2 मे 2019 या काळात काडर्धारकाने कोणतहे� ट्रान्सॅक्शन केले 

नाह�, असे ग�ृहत धरून �दनांक 2 मेच्या स्टेटम�टमध्ये असलेल्या एकूण रकमेमध्ये 
आउटस्टँ�डगं एकूण रक्कम, व्याज शुल्क, फ� आ�ण अन्य शुल्क (असल्यास) आ�ण सवर् 

लागू कर दशर्वले जातील.
    काडर्धारक देय तारखेच्या (पीडीडी) आधी एकूण देय रकमेचे (ट�एडी) आ�ंशक पेम�ट करत 

असेल �कंवा पेम�ट देत नसल्यास; ग्राहकाकडून मागील म�हन्यापासूनची आ�ण �वद्यमान 
म�हन्यातील �शल्लक येणे असेल, तर एकूण देय असलेल्या रकमेचे पूणर् पेम�ट हे पेम�टच्या 
देय तारखेपूव� केल्यास, �व� शुल्क हे त्या पेम�टच्या तारखेपय�तच्या अखेरच्या �शल्लक वर 
आकारले जाईल.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेट्म�ट तार�ख - प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 �डस�बर 2018 - 2 जानेवार� 2019 दरम्यान झाले.
1)  �करकोळ खरेद� 500 रु. - 15 �डस�बरला 2018 झाल�
2)  ऑनलाइन खरेद� 600 रु. - 20 �डस�बरला 2018 झाल�
   2  �डस�बर 2018 च्या तारखेला पूव�ची कोणतीह� �शल्लक रक्कम नाह� असे गहृ�त धरून

2 जानेवार� च्या स्टेटम�टनुसार, काडर्धारकाच्या स्टेटम�टमध्ये 1100 रुपये व्यवहार दशर्�वत 
आहे, एकूण देय रक्कम 1100 रुपये. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
दरम्यान काह� 22 जानेवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं 
�वरुद्ध भरणा करणे आवश्यक आहे.

 गहृ�त धरूया क� काडर्धारकाने थोडी रक्कम 22 जानेवार� 2019 ला 500 रुपयांनी जमा 
केल� आहे, �व� शुल्क प्रभावी दरावर आकारले जाईल आ�ण एकूण थकबाक�मध्ये जोडला 
जाईल. 3.50% दर महा प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्क गणना खाल�लप्रमाणे केल� 
जाईल.

 38 �दवसांसाठ� 500 रुपयांच्या रकमेवर (15 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 रु.
 33 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (20 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 रु.
 12 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (22 जानेवार� त े2 फेब्रुवार�):
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 रु.
 आकारलेले एकूण व्याज: 52.93 रु.
 व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2019 - 2 माचर् 2019 दरम्यान झाले
1)  सुरुवातीची �शल्लक 652.93 रु. - 3 फेब्रुवार� 2019 रोजी

2)  �करकोळ खरेद� 1000 रु. - 5 फेब्रुवार� 2019 रोजी
3)  ऑनलाईन खरेद� 3000 रु. - 15 फेब्रुवार� 2019 रोजी
 गहृ�त धरूया क� मागील �शल्लक 652.93 रु. 2 फेब्रुवार� 2019 च्या �वधानानुसार पुढे 

सुरू करूया. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम दरम्यान काह� 22 
फेबु्रवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं �वरुद्ध भरणा करणे 
आवश्यक आहे.

   गहृ�त धरूया क� काडर्धारक 15 फेब्रुवार�च्या आत पूणर्पणे भरणा करतो. म्हणून 3.50%
प्रती म�हना प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्काची गणना खाल�लप्रमाणे केल� जाईल:

   12 �दवसांसाठ� 652.93 रुपयांच्या रकमेवर (3 फेब्रुवार� -15 फेबु्रवार�)
   (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 रु.
   आकारलेले एकूण व्याज: 9.02 रु.
   खरेद�ची उरलेल� रक्कम, व्याजाची रक्कम, फ� आ�ण शुल्क यांची बेर�ज, आ�ण 2 माचर् 

तारखेच्या स्टेट्म�टनुसार एकूण रकमेवर सवर् लागू कर परावत�त होईल.

G. �वलं�बत देय शुल्क
• देय तारखेला 0 रुपये त े500 रुपयांपय�तच ्या थकबाक�साठ� कोणतहे� शुल्क नाह� 
 रु. 500 पे�ा जास्त आ�ण रु. 1,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 400
• रु. 1,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 10,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु.750
• रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 950
• रु. 25,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 50,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 1,100
• रु. 50,000 पे�ा जास्त थकबाक�साठ� रु.1,300
 लागोपाठ दोन सायकल ्ससाठ� देय तारखेपय�त �कमान देय रक्कम (MAD) न भरल्यास 

अ�त�रक्त �वलंब देय शुल्क रु. 100 आकारले जातील.
 MAD िक्लअर होईपय�त प्रत्येक देय सायकलसाठ� हे शुल्क आकारले जाईल. तसेच 

�कमान देय रक्कम (MAD) भरेपय�त प्रत्येक पेम�ट चक्राला हे शुल्क आकारले जाईल.
 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
 व्यवहार 3 जानेवार� 2016 – 2 फेबु्रवार� 2016 या दरम्यान झाले

(1) 5000 रू. ची �रटेल खरेद�– 5 जानेवार� 2016 रोजी
(2) 5000 रू. ची ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2016 रोजी
   असे ग�ृहत धरा क� 2 जानेवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेबु्रवार�च्या स्टेटम�टमध्ये 10,000 रू. चे 
ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 
22 फेब्रुवार� 2016 पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान 
देय रक्कम �कंवा संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल. 

   जर 22 फेब्रुवार� 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने �कमान देय रकमेचा भरणा 
केला नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 
देय रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 2 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2016 – 2 माचर् 2016 या दरम्यान झाले
 1.  2000 रु. ची �रटेल खरेद�– 8 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 2.  2500 रु. ची ऑनलाईन खरेद� – 19 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 असे ग�ृहत धरा क� 2 फेब्रुवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 माचर्च्या स्टेटम�टमध्ये 4500 रू. चे ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 22 माचर् 2016 
पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान देय रक्कम �कंवा 
संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल.

   जर 22 माचर् 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने कोणत्याह� रकमेचा भरणा केला 
नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण देय 
रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 3- काडर् स्टेटम�ट तार�ख – दर म�हन्याची 2 तार�ख.
 3 सप्ट� त े2 ऑक्टो दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 9400 ची �करकोळ खरेद�-5 सप्ट� रोजी
 2 सप्ट�. च्या स्टेटम�टपासून पूव�ची �शल्लक कॅर� फॉरवडर् केल� नसल ्याचे गहृ�त 

धरून,एकूण देय रक्कम रु. 9400 म्हणून काडर् धारकास 2 ऑक्टोबरचे �ववरणपत्र �मळेल. 

काडर्धारकाने 22 ऑक्टोबरपय�त, म्हणजे स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, संपूणर् 
रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रक्कमेच्या अनुषंगाने पेम�ट 
करणे आवश्यक आहे. काडर्धारक 22 ऑक्टोबर रोजी �कंवा त्यापूव� रु. 9400 च्या 
थकबाक�चे संपूणर् देय देतो. 

 3 ऑक्टोबर– 2 नोव्ह�बर दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 5,000 ची �करकोळ खरेद� – 5 ऑक्टोबर रोजी
(2) रु. 5,000 ची ऑनलाइन खरेद� – 15 ऑक्टोबर रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 नोव्ह�बरच्या �ववरणात 10,000 रुपयाची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसेल. ग्राहकाला 10 नोव्ह�बर रोजी मागील सायकलमध्ये केलेल्या व्यवहारासाठ� 
व्यापाऱ्याकडून रु. 9400 चा परतावा �मळतो. ह� परताव्याची रक्कम एकूण देय रकमेच्या 
अनुषंगाने समायोिजत केल� जाईल. काडर्धारकाने 22 नोव्ह�बर रोजी �कंवा त्यापूव�, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने पेम�ट करणे आवश्यक आहे.

 परताव्यातून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम �कमान देय रक्कमेपे�ा जास्त असल्याने, 
काडर्धारकास �वलं�बत देय शुल्क आकारले जाणार नाह�.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेटम�टची तार�ख – प्रत्येक म�हन ्याची 2 तार�ख
 3 जानेवार� – 2 फेबु्रवार� दरम्यान केलेला व्यवहार
(1) रु. 4,500 ची �करकोळ खरेद� – 5 जानेवार� रोजी
(2) रु. 6,000 ची ऑनलाइन खर�दार� – 15 जानेवार� रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 फेब्रुवार�च ्या स्टेटम�टमध ्ये 10,500 रुपयांची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसून येईल. मागील सायकलमध ्ये 10 फेब्रुवार�ला आकारलेल्या अनादर 
शुल्कांसाठ� ग्राहकाला रु. 500 चा परतावा �मळतो. काडर्धारकाने 22 फेबु्रवार�पय�त, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची पूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय 
रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने थकबाक�चे पेम�ट करणे आवश्यक 
आहे. एसबीआय काडर्ने कायार्िन्वत केलेल्या �रव्हसर्लमधून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम देय 
रक्कमेच्या अनुषंगाने समायोिजत केल� जाणार नाह�. जर काडर्धारकाने 22 फेब्रुवार� रोजी 
�कंवा त्यापूव� �कमान देय रक्कम �कंवा त्यापे�ा जास्त रक्कम भरल� नाह�, तर त्याला 
रु. 950 (रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�त रु. 950) �वलं�बत देय शुल्क 
आकारले जाईल.

H. ओव्हर�ल�मट फ�
 एक सेवा संकेत म्हणून, एसबीआई काडर् ओव्हर�ल�मट व्यवहारांना मान्यता देऊ शकेल, 

हे त्यांचे आतं�रक धोरण, व्यवहार संदभार्त पात्रता, ग्राहकांचे प्रोफाईल आ�ण ग्राहकांची 
स्वीकृ�त यावर अवलंबून असेल. जर थकबाक�  रक्कम के्र�डट मयार्देपे�ा अ�धक असेल, 
तर के्र�डट मयार्दा ओलांडलेल्या रकमेवर प�हल्या व्यवहार रकमेच्या  2.5% �कंवा रु. 
600/- यापकै� जी जास्त असेल, ती ओव्हर�ल�मट शुल्क म्हणून आकारल� जाईल. 
एसबीआय काडर्द्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याह� शुल्क, खचर् �कंवा व्याजमुळे के्र�डट 
�ल�मट ओलांडल्यासह� हे शुल्क लागू होत.े ओव्हर�ल�मट फ� प्रत्येक �ब�लगं सायकलमध्ये 
एकदाच आकारल� जाईल. कृपया न�द घ्या क� काडर्धारकाकडून �मळालेल� ओव्हर�ल�मट 
सोयीसंबंधी स्वीकृ�त ज्याप्रमाणे त्यांच्या/�तच्या के्र�डट काडर्वर ह� सोय स�म करण्यासाठ� 
असेल, ती त्यांच्या त्याच खात्याच्या अतंगर्त येत असलेल्या सवर् के्र�डट काड्र्सवर आपोआप 
ह� सोय स�म करणार.

I. पेम�ट �डसऑनर फ�
   पेम�ट �डसऑनर झाल्यास (भरणा जमा न केल्यास), काडर्धारकाला रकमेच्या 2% इतक�  

पेम�ट �डसऑनर फ� लावल� जाईल व त्याचे �कमान शुल्क 500 रू. इतके असेल.

J.   अन्य शुल्क:
• काडर् �रप्लेसम�ट फ�: 100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू) 
• चेक पेम�ट फ�: 100 रू. 
• परक�य चलन व्यवहार शुल्क: 3.5% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् वगळता इतर सवर् 

काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
 परक�य चलन व्यवहाराचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये करण्यासाठ� �व�नमय दर 

िव्हसा/मास्टरकाडर् द्वारे (जे असेल त्यानुसार) �नधार्�रत केला जाईल व या व्यवहाराला 
एसबीआय काडर्च्या मदतीने सेटल केले जात असतानाच्या �दवशी त्यांच्या �व�नमय 
दरांनुसार त ेठरेल व हे दर व्यवहार करण्यात येणाऱ्या �दवसांपे�ा �भन्न असू शकतील. 
परक�य चलन व्यवहार फ� िव्हसा/मास्टरकाडर् शअेर केलेले रुपये रूपांतर रकमेवर लागू केले 
जाईल. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू 
होणार नाह�.
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• डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक चलन रूपांतरण माकर् अप फ�: 3.50% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् 
वगळता इतर सवर् काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
(फक्त 1,000 रुपये �कंवा त्यापे�ा मोठ्या व्यवहारांसाठ�) आतंरराष्ट्र�य स्थानावर�ल �कंवा 
परदेशी न�दणी केलेले परंतु भारतात िस्थत असलेल्या व्यापाऱ्यांद्वारे केलेले भारतीय 
चलनातील सवर् व्यवहार. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर डायन्या�मक आ�ण 
स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप शुल्क लागू होणार नाह�.

•  �रवॉडर् �रडीम करण्याचे शुल्क - 99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे वॉउचर 
वर उपलब्ध)

• सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर प्र�क्रया शुल्क: रु. 199 

K.  �शल्लक हस्तांतरण:
 �शल्लक हस्तांतरण ऑफर ग्राहकाला इतर बँकेच्या के्र�डट काडर्ची थकबाक� एसबीआय 

के्र�डट काडर्मध्ये हस्तांत�रत करण्यास आ�ण एकरकमी �कंवा ईएमआय मध्ये परतफेड 
करण्यास अनुमती देते

2. *�ल�मट्स (मयार्दा)
 अतंगर्त एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट �नकषांनुसार (प्राथ�मक खातधेारकांना असलेल� 

के्र�डट �ल�मट जोडल्या जाणाऱ्या अडॅ ऑन काडर्धारकांना असेल) के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश 
�ल�मट �नधार्�रत केल� जात.े काडर् �दले जात असताना या मयार्दांची मा�हती काडर्धारकाला 
�दल� जात.े प्रत्येक स्टेटम�टमध्ये के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश �ल�मट काडर्धारकाला 
सां�गतल्या जातात. स्टेटम�ट बनवले जात असताना उपलब्ध के्र�डट �ल�मट (वापरासाठ� 
उपलब्ध असलेल� के्र�डट �ल�मट) स्टेटम�टचा भाग म्हणून �दल� जात.े 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याचा ठरा�वक काळाने आढावा घेत े आ�ण 
अतंगर्त �नकषांनुसार काडर्धारकाची के्र�डट �ल�मट घटवू �कंवा वाढवू शकत.े के्र�डट �ल�मट 
वाढवू इिच्छत असलेले काडर्धारक एसबीआयसीपीएसएलला तसे �लहून व त्यांच्या 
उत्पन्नाची घोषणा करणार� आ�थर्क कागदपत्र े पाठवून तशी �वनंती करू शकतात. या 
नवीन कागदपत्रांच्या आधारे अशी �ल�मट वाढवायची अथवा नाह�, हा �नणर्य घेण्याचे पूणर् 
स्वातं�य एसबीआयसीपीएसएलला आहे.

3. *�ब�लगं आ�ण स्टेटम�ट

a) ज्या अवधीमध्ये काडर् अिॅक्टव्ह असेल त्या अवधीमधील आधीच्या स्टेटम�टनंतर 
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये के्र�डट करण्यात आलेले पेम�ट्स व झालेले ट्रान्सॅक्शन्स 
दशर्वणारे एक मा�सक स्टेटम�ट एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला पाठवण्यात 
येईल. एक तर एसबीआयसीपीएसएल काडर् खात्यामधील ट्रान्सॅक्शन्सचे स्टेटम�ट पोस्टाने 
त्याच्याकड ेन�दणीकृत असलेल्या प�यावर पाठवेल �कंवा त ेस्टेटम�ट न�द असलेल्या ईमेल 
आयडीवर ईमेलने पाठवेल व याचा �दवस पूवर् �नधार्�रत असेल. 

b) के्र�डट काड्र्स काडर्धारकांना �रवॉिल्वंग के्र�डट सु�वधा देतात (�फरती पत). काडर्धारक फक्त 
स्टेटम�टवर �प्रटं करण्यात आलेल्या �कमान देय रकमेइतक� रक्कम सुद्धा भरू शकतो 
आ�ण असा भरणा त्याने रक्कम देय �दनांकाच्या आधी करायला हवा आ�ण हाह� �दनांक 
आपल्या स्टेटम�टवर नमूद केलेला असतो. आउटस्टँ�डगं बॅलन्स पुढ�ल स्टेटम�टमध्ये 
फॉरवडर् केला जाऊ शकतो. काडर्धारक देय असलेल� संपूणर् राशी भरू शकतो �कंवा �कमान 
देय रकमेपे�ा मोठ� कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. 

 आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये न भरण्यात आलेल� �कमान देय रक्कम काडर्धारकाच्या करंट 
�कमान देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल व त्यासह आउटस्टँ�डगं असेल जे काडर्धारकाच्या 
के्र�डट �ल�मटपे�ा जास्त होऊ शकत.े  

 �कमान देय रक्कम आउटस्टँ�डगं रकमेच्या 5% �कंवा रू. 200 यापकै� (जी रक्कम मोठ� 
असेल), ती असेल व त्यामध्ये सवर् लागू कर आ�ण ईएमआय (फक्त ईएमआय आधा�रत 
उत्पादनांच्या संदभार्त) समा�वष्ट असतील. जर कॅश �कंवा के्र�डट �ल�मट ओलांडल� गेल� 
तर ओव्हर�ल�मट (ओव्ह�एल) रकमेचाह� समावेश एमएडीमध्ये (�कमान देय रक्कम) केला 
जाईल. आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये जर न भरण्यात आलेल� एमएडी असेल, तर ती �कमान 
देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल.

c)  काडर् आउटस्टँ�डगंसाठ� करण्यात येणाऱ्या पेम�टस पुढ�ल स्टेटम�टसमध्ये दशर्वल्या जातील. 
इनपुट टॅक्स के्र�डटशी संबं�धत कोणताह� �ववाद �कंवा करांशी संबं�धत कोणतहे� अन्य 
प्रकरणात स्टेटम�ट �दल्याच्या तारखेपासून 30 �दवसांमध्ये के्र�डट काडर् जार�कत्यार्शी संपकर्  
साधला जाईल.

d) काडर्धारकाच्या काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल� पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने 
समायोिजत केल� जातील: �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ.

   काडर्धारक हा के्र�डट काडर् जार�कत्यार्स स�म करण्यासाठ� उ�चत जीएसट� अनुपालनाच्या 
अतंगर्त योग्य आ�ण वक्तशीर मा�हती प्रदान करण्याबद्दल जबाबदार असेल जे के्र�डट 
काडर् जार�कत्यार्ने केलेल्या पुरवठ्याचे इनपुट कर के्र�डट घेण्यासाठ� काडर्धारकास स�म 
करेल. काडर् जार�कतार् हा इनपुट टॅक्स के्र�डटच्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा 
काडर्धारकास इनपुट टॅक्स के्र�डटचा लाभ घेण्यात झालेल्या �वलंबासाठ� काडर्धारकाने 
चुक�ची मा�हती �दल्याबाबत �कंवा काडर्धारकाने कोणतीह� कृती केल्यास �कंवा दलुर्� 
केल्यास जबाबदार नसेल.

e) काडर् खात्यामधील पेम�ट्स पुढ�लपकै� कोणत्याह� प्रकारे करता येऊ शकतील: 
www.sbicard.com वर लॉग इन करून नेटबँ�कंग �कंवा आपल्या एसबीआय एट�एम- 
कम ड�ेबट काडर्द्वारे पेनेट पयार्य वापरून.

   स्टेटम�टच्या मागच्या बाजूला �दलेल्या प�यावर चेक �कंवा धनादेश पाठवून. 
   आपल्या शहरातील एसबीआय काडर् ड्रॉप बॉक्सेसमध्ये �कंवा �नधार्�रत स्टेट बँक ऑफ 
इं�डया शाखांमध्ये चेक �कंवा धनादेश देऊन. 

   चेक/धनादेश “एसबीआय काडर् क्र. xxxx xxxx xxxx xxxx” कर�ता देय असा असायला 
हवा. नॅच: �नवडक शहरांमध्ये नॅशनल ऑटोमेटेड क्ल�य�रगंच्या (नॅच) माध्यमातून पेम�ट 
करता येत.े

f) एसबीआय काडर्द्वारे आउटस्टँ�डगं �बलाच्या भरणासाठ� �व�वध पद्धती �दल्या जातात व 
त्याचे वणर्न एसबीआय काडर् वेबसाईट आ�ण मा�सक स्टेटम�टच्या मागे स�वस्तर �दले गेले 
आहे.

 काडर् धारकाकडून �मळालेला कोणताह� अडॅव्हान्स हा भ�वष्यातील खचर् म्हणून गहृ�त 
धरला जावा, कोणतहे� शुल्क/फ� म्हणून गहृ�त धरला जाऊ नये.

j)  एसबीआय काडर्द्वारे प्र�क्रयािन्वत केलेले असे कोणतहे� �रव्हसर्ल्स, ज्यांत शुल्क तसेच 
प्रभार यांचे �रव्हसर्ल देखील समा�वष्ट आहे, त ेथकबाक�च्या अनुषंगाने समायोिजत केले 
जाणार नाह� आ�ण याला वतर्मान �ब�लगं सायकलसाठ� के्र�डट म्हणून गणले जाईल.

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख मागील �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल्यास, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जात.े

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख वतर्मान �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल� तर�ह�, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जाणार नाह�.

k)  SMA आ�ण NPA
•   स्पेशल म�शन अकाउंट्स (‘SMA’): 
  �नयामक आवश्यकता पूणर् करण्यासाठ�, एसबीआय काडर्ला खाल� �दलेल्या सारणीतील तीन 

उपशे्रण्यांसह एक उप-संप�ी शे्रणी/ सब-असेॅट कॅटेगर� म्हणजेच ‘स्पेशल म�शन अकाउंट्स 
(‘SMA’)” बनवून खात्यातील प्रारं�भक दबाव (इिन्सपीऐंट स्टे्रस) ओळखावा लागतो. के्र�डट 
काड्र्सना �रवॉिल्वंग सु�वधांव्य�त�रक्त अन्य कजर् म्हणून संबो�धत केले जात.े

   

  

  

  SMA च्या वग�करणासंबं�धत उदाहरण:
  जर के्र�डट काडर् खात्याची (‘PDD’) पेम�ट देय तार�ख 31 माचर् 2021 असेल आ�ण �कमान 

देय शुल्क (‘MAD’) या तारखेआधी प्राप्त न झाल्यास या देय तारखेनंतर ह्या खात्यास 
SMA – 0  म्हणून संबो�धत केले जाईल.

   जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 30 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 ए�प्रल 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 1 म्हणून संबो�धत केले जाईल. याप्रमाणेच, 
जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 60 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 मे 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 2 म्हणून संबो�धत केले जाईल.

•  नॉन पफॉर्�म�ग असेॅट (‘NPA’):
  जर के्र�डट काडर् स्टेटम�ट मध्ये नमूद केलेले �कमान देय पेम�ट हे PDD पासून नव्वद (90) 

�दवसांच्या आत पूणर् न �दल्यास, काडर्ला नॉन परफॉ�म�ग असेॅट समजले जाईल. 
   याव्य�त�रक्त, कजार्ची परतफेड �कंवा पुनरर्चना व्यवस्थेचा लाभ घेतलेले कोणतहे� खात े

NPA म्हणून वग�कृत केले जाईल. जोपय�त पूणर् मुद्दल �कंवा व्याजाचे पेम�ट केले जात 
नाह� तोपय�त खात ेNPA म्हणून वग�कृत केले जात.े कजार्ची परतफेड (सेटलम�ट) केलेले 
आ�ण पुनरर्�चत (र�स्ट्रक्चडर्) खात ेअपगे्रडसाठ� पात्र नसत.े शवेट�, जर एखाद्या ग्राहकाकड े
NPA म्हणून संबो�धत असलेले एक एसबीआय काडर् असले तर� त्यांच्याकड ेअसलेले सवर् 
के्र�डट काडर् हे NPA म्हणून वग�कृत केले जातील.

   एखाद्या खात्यास NPA म्हणून वग�कृत करण्यासंबं�धत उदाहरण:
 जर एखाद्या ग्राहकाची पेम�ट देय तार�ख (‘PDD’) 31 माचर् 2021 आहे आ�ण 

स्टेटम�टमध्ये नमूद केलेले �कमान देय शुल्क (‘MAD’) हे PDD पासून 90 �दवसांच्या 
आत म्हणजेच 29 जून 2021 पय�त ग्राहकाने भरले नाह�, तर बँक/�व�ीय संस्थेद्वारे अशा 
के्र�डट काडर् खात्यास NPA समजले  जाईल.

l) अ�धकृत पेम�ट प्रणाल� वापरताना अयशस्वी व्यवहारांसाठ�, आरबीआयच्या 20 सप्ट�बर 
2019 रोजीच्या टनर् अराऊंड टाइम (ट�एट�) च्या सामंजस्यावर�ल आ�ण ग्राहक 
नुकसानभरपाईवर�ल प�रपत्रकाच्या अनुपालन अतंगर्त, जर एसबीआय काडर्ने एखाद्या 
अयशस्वी झालेल्या व्यवहारामुळे ड�ेबट झालेल� रक्कम एका �नधार्�रत कालावधीमध्ये परत 
केल� नाह�, तर उपरोल्ले�खत प�रपत्रकातील तरतुद�ंनुसार, अयशस्वी झालेल्या 
व्यवहारासाठ�च्या काडर् नेटवकर्  द्वारे प्राप्त झालेल्या अशा कोणत्याह� पुष्ट�/सूचनेच्या 
आधारावर नुकसानभरपाई केल� जाईल.

4. * �डफॉल्ट (थकबाक�)
 जर थकबाक� करण्यात आल�, तर काडर्धारकाला वेळोवेळी काडर् खात्यामध्ये असलेल्या 

थ�कत रकमेच्या पूतर्तसेाठ� पोस्टाने, फॅक्स, दरूध्वनी, ईमेल, एसएमएस मॅसेज आठवण 
केल� जाईल आ�ण/�कंवा �तसऱ्या प�ाची आठवण करून देण्यासाठ�, पाठपुरावा 
करण्यासाठ� आ�ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठ� मदत घेतल� जाईल. अशा प्रकारे �नयुक्त 
केलेला �तसरा प� कजर् वसुल�संदभार्तील आचारसं�हतचेे पूणर् पालन करेल. 

 आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त आ�ण जे एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे जे 
एक के्र�डट इन्फम�शन कंपनी एक के्र�डट काडर् धारकाच्या मुलभूत िस्थती अहवाल 
देण्यापूव�, आम्ह� काडर् धारकास पूवर् सूचना प्रदान करू. आरबीआय कडून न�दणीचे 
प्रमाणपत्र सामा�यक करण्यापूव�, ज्याचा एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे त्याबद्दल 
आम्ह� काडर्धारकाला याची सूचना देऊ. �कमान देय रक्कम देय तारखेपय�त देखील न 
भरल्यास, काडर् खात्याचा डीफॉल्ट िस्थती अहवाल के्र�डट मा�हती ब्युरो/एजन्सीं सह 
सामा�यक केला जाईल. 

 हे आणखी नमूद केले जाऊ शकत,े क� जर काडर् धारक, पोस्ट �डफॉल्टर म्हणून न�दवले 
गेले असेल तर, �तची थकबाक� कमी करत,े नंतर एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन 
कंपनी पासून �डफॉल्टर िस्थती मागे आहे. असे बदल ग्राहकाच्या के्र�डट अहवालात 
प्र�त�ब�ंबत करण्यासाठ� 45 त े60 �दवस लागू शकतात.

 अट� आ�ण �नयम के्र�डट काडर्च्या सु�वधा �नयमन लागू असेल पूरक/काडर् जोडा 
एसबीआयसीपीएसएल �व�हत नमुन्यात दर म�हन्याला के्र�डट इन्फम�शन कंपनीसाठ� काडर् 
डटेा सादर केला. के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 30 �दवसांची वेळ त्यांच्या सव्हर्रवर सादर डटेा 
अपलोड करण्यासाठ� आहे.

 काडर् खात्यातील एकूण थकबाक� व त्यासह लावण्यात आलेल्या कोणत्याह� शुल्कांची 
काडर्धारकाला न आकारण्यात आलेल� रक्कमसुद्धा तत्काळ देय होईल आ�ण प्राथ�मक 
खातधेारकाच्या बँकरप्सीच्या �कंवा मतृ्युच्या िस्थतीत ती एसबीआयसीपीएसएलला संपूणर् देय 
ठरेल व काडर् खात ेलगेचच रद्द ठरेल. काडर् खात्यावर काह� थकबाक� असेल, तर प्राथ�मक 
खातधेारकाची मालम�ा त्याला सेटल करण्यासाठ� जबाबदार असेल आ�ण त्या मालम�ेद्वारे 
एसबीआयसीपीएसएलला कोणतीह� आ�थर्क झळ पोहचणार नाह�, याची काळजी घेणे 
अ�नवायर् असेल व त्यामध्ये अशा थकबाक�ला प्राप्त करण्यासाठ� झालेला कायदे�वषयक खचर् 
व शलु्क यांचा समावेश असेल. अशी परतफेड प्रलां�बत झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
त्याच्या तवे्हाच्या दराने आ�थर्क शुल्क सरुू ठेवण्यासाठ� स�म असेल.

5. काडर्धारकत्व समाप्त होणे/संपुष्टात येणे
a) एसबीआयसीपीएसएलला �लहून �कंवा एसबीआय काडर् हेल्पलाईनला कॉल करून आ�ण 

काडर् �तरपे कापून काडर्धारक कधीह� करार संपुष्टात आणू शकतो. �ल�खत �वनंती 
केल्यानंतर अडॅ ऑन काडर्सह सवर् काडर् संपुष्टात येतील. स्वतःहून काडर् बंद करताना 
काडर्धारकाजवळ �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स �शल्लक असतील तर अशा �नगे�टव्ह पॉइंट्स 
समान मूल्य स्वयंच�लतपणे स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रूपांत�रत केले जाईल जे काडर्धारकाला 
इतर कोणत्याह� देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे. काडर् खात्यामध्ये थकबाक� असलेल्या 
सवर् रकमेचा भरणा केल्यानंतर त ेसंपुष्टात येतील. प्रमाणानुसार (प्रो रेटा बे�सस) वा�षर्क, 
सहभागी होण्याची �कंवा �रन्युअल फ� परत केल� जाणार नाह�.

 उदाहरणाथर्- स्वतःहून काडर् बंद करताना �शल्लक असलेले �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट - 1000
   स्वतःहून काडर् बंद केल्यानंतर, �शल्लक असलेले 1000 �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट 

स्वयंच�लतपणे 250 रू. च्या स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रुपांत�रत होतील. म्हणजेच, 1000 
�नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स X 0.25 रू. प्र�त �रवॉडर् पॉइंट (इथे �व�वध काडा�साठ� हस्तांतरण 
मूल्य �भन्न असू शकत)े. हे देय काडर्धारकाला लागू केले जाईल जे काडर्धारकाला इतर 
देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे.

 काडर्धारक खात ेबंद करण्यासाठ� सम�पर्त ईमेल आयडी-closurerequest@sbicard.com 
वर �लहू शकतो.

b)  जर एसबीआयसीपीएसएलला काह� आधाराने �बजनेससाठ� �कंवा सुर�ा कारणांमुळे आ�ण/ 
�कंवा कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेच्या �वनंतीमुळे आ�ण/�कंवा अन्य सरकार� यंत्रणेने तसे 
सां�गतल्यामुळे आ�ण/�कंवा एसबीआयसीपीएसएल व त्याच्या ग्राहकांना लागू असलेल्या 
कायद्यांमुळे व �नयमांमुळे आवश्यक झाले, तर कोणत्याह� वेळेस पूवर्सूचना न देता 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याच्या वापरावर �नब�ध घालू शकत,े त ेसमाप्त 
�कंवा बंद करू शकत.े

 जर काडर्धारकाने देय रकमेची थकबाक� केल� �कंवा के्र�डट �ल�मटचे उल्लंघन केले तर 
एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट काडर्वर�ल सु�वधा संपुष्टात आणू शकत.े हा करार संपुष्टात 
आल्यानंतर �कंवा काडर् खात ेस्थ�गत करण्यात आले असताना या काडर्चा वापर विजर्त 
आहे.

c) अशा प�रिस्थतीमध्ये काडर्धारकाने तत्काळ (कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� 
�डफॉल्ट �कंवा अन्य नोट�सनुसार) एसबीआयसीपीएसएलला खात्यावर�ल एकूण थक�त 
रक्कम त्वर�त अदा केल� पा�हजे. त्यामध्ये कराराअतंगर्त एसबीआयसीपीएसएलला देय 

असलेल्या सवर् रकमांचा समावेश असेल ज्यामध्ये सवर् ट्रान्सॅक्शन्स आ�ण अन्य रक्कम 
ज्या खात्यावर अद्याप आकारल्या नसतील यांचा समावेश असेल. जोपय�त काडर्धारकाद्वारे 
अशा सवर् रकमांची थकबाक� जमा केल� जाईपय�त काडर्धारकाचे खात े समाप्त मानले 
जाणार नाह�.

(d) जर के्र�डट काडर् एक वषार्पे�ा जास्त काळ वापरात नसेल, तर काडर्धारकास सू�चत करून 
काडर् बंद करण्याची प्र�क्रया सुरू होईल. जर 30 �दवसांमध्ये काडर् धारकाकडून काह� उ�र 
न आल्यास, काडर् खात ेबंद केले जाईल, ह� �क्रया काडर् धारकाने केलेल्या सवर् थकबाक� 
भरण्याच्या अधीन असेल.

6.  काडर् हरवणे/चोर�/गैरवापर

a) जर प्राथ�मक �कंवा अन्य अ�त�रक्त के्र�डट काडर् हरवले असेल, चोर�ला गेले असेल, त्याला 
इजा झाल� असेल �कंवा प्राप्त होणे अपे��त असताना प्राप्त झाले नसेल �कंवा जर 
त्याला/�तला त्याचा वापर अन्य व्यक्तीने काडर्धारकाच्या अनुमती�शवाय केला अशी शंका 
आल� असेल, तर तत्काळ काडर्धारकाने एसबीआयसीपीएसएलशी एसबीआय काडर् 
हेल्पलाईनद्वारे संपकर्  साधला पा�हजे. एकदा काडर् हरवले अशी सूचना �दल्यानंतर त ेनंतर 
परत सापडले तर�ह� काडर्धारकाने त ेकोणत्याह� प�रिस्थतीत वापरू नये आ�ण त्याने त े
काडर् �तरपे अध� कापून टाकावे. 

· तसेच काडर्धारक लगेचच आयव्ह�आर �कंवा आमच्या वेबसाईट sbicard.com द्वारे �कंवा 
एसएमएस आधा�रत सेवेद्वारे त ेकाडर् ब्लॉक करू शकतो.

· एसएमएसद्वारे आपले हरवलेले/ चोरलेले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ�, आपल्या न�दणीकृत 
मोबाईल क्रमांकाद्वारे 5676791 वर BLOCK XXXX असा एसएमएस करा. (XXXX = 
आपल्या काडर् क्रमांकातील शवेटच्या 4 संख्या). जर 5 �म�नटांच्या आत आपल्याला त्याचे 
कन्फम�शन देणारा एसएमएस �मळाला नाह�, तर काडर् ब्लॉक झाले आहे, असे कृपया मानू 
नका. तत्काळ आपले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ� आ�ण त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठ� 
हेल्पलाईनला कॉल करा.

 काडर्धारक हरवलेल्या/चोर� झालेल्या/अन�धकृत व्यवहार इ. च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त 
हेल्पलाइन क्रमांक -18605003000 वर संपकर्  करू शकतो.

 काडर्धारक हरवलेल्या काडर्च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त ईमेल आयडीवर �लहू शकतो – 
lostcard@sbicard.com.

b) एसबीआयसीपीएसएलला हरवलेल्या काडार्ची मा�हती �मळण्याच्या वेळेआधी काडर् 
खात्याद्वारे करण्यात आलेल्या कोणत्याह� ट्रान्सॅक्शन्ससाठ�  एसबीआयसीप ीएसएल 
जबाबदार राहणार नाह� व त्याची संपूणर् जबाबदार� काडर्धारकावरच असेल. काडर् 
हरवण्याबद्दल �कंवा त्याच्या चोर�बद्दल एसबीआयसीपीएसएलला सूचना देण्या�शवाय 
काडर्धारकाने तत्काळ के्र�डट काडर्च्या चोर�ची मा�हती पो�लसांना देऊन एफआयआर दाखल 
करायला पा�हजे. परंतु, जेव्हा काडर्धारकाच्या सहमतीने �कंवा अ�त�रक्त काडर्धारकाच्या 
सहमतीने एखाद� व्यक्ती काडर् प्राप्त करून त्याचा गैरवापर करत असेल, तवे्हा होणाऱ्या 
सवर् हानीसाठ� काडर्धारक जबाबदार असेल.

 
c) �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाच्या (आरबीआय), ग्राहक संर�णाबद्दल 06 जुल ै2017 च्या 

आदेशानुसार - अन�धकृत इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंग व्यवहाराच्या दा�यत्वावर मयार्दा घालून, एक 
धोरण अ�धकृत के्र�डट काडर् व्यवहारांशी संबं�धत ग्राहक संर�ण सु�निश्चत करण्याक�रता 
�डझाइन केले आहे. एसबीआय काडर्च्या वेबसाइटवर "ग्राहक तक्रार �नवारण धोरण" 
अतंगर्त हेच अपडटे केले आहे. धोरण हे पारदशर्कतचेी तत्वे आ�ण ग्राहकांना �दल्या 
जाणाऱ्या वागणुक�तील प्रामा�णकपणावर आधा�रत आहे

d) जर काडर्धारकाने फसवणूक�चे कृत्य केले असेल, तर होणाऱ्या नुकसानाची सवर् जबाबदार� 
काडर्धारकाची असेल. जर पुरेशी काळजी न घेता काडर्धारक वापर करत असेल तर होणाऱ्या 
हानीसाठ� सवर्स्वी तोच जबाबदार असेल. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे �नधार्�रत करण्यात 
आलेल्या सुर�ा �नयमांचे पालन करण्यामध्ये काडर्धारकाने कसूर केल� असेल तर� हे लागू 
असेल.

e) काडर्धारक �कंवा अन्य कोणत्याह� काडर्धारकाला न सांगता एसबीआयसीपीएसएल काडर्च्या 
हरवण्या�वषयी, चोर��वषयी, गैरवापरासंदभार्त काडर्ची �कंवा �पनची कोणतीह� मा�हती 
पो�लसांना �कंवा अन्य संबं�धत यंत्रणांना देऊ शकत.े

f) आपल्या के्र�डट काडर् खात्याच्या मोबाईल नंबरसह संपकर्  तपशीलामधील बदल 
�सस्ट�ममध्ये असलेल्या आपल्या जुन्या तसेच नवीन संपकर्  प�यांवर कळवले जातील. 
आमच्या न�द�ंमध्ये आपल्या मोबाईल क्रमांकासह सध्याच्या संपकर्  तपशीलांना अद्ययावत 
ठेवण्याचा सल्ला आपल्याला �दला जातो.

g) "एसबीआय काडर् �व�शष्ट काडर्वर ती हरवल्यास/चोर�स गेल्यास त्यावर काडर् �वमा कव्हर 
मोफत ऑफर करत.े संबं�धत �वमा हा एसबीआय काडर्ने वेळोवेळी ठर�वल्यानुसार 
आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेडद्वारे �कंवा कोणत्याह� अन्य 
�वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो. आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी 
�ल�मटेड ह� यासंबं�धत कोणत्याह� दाव्याच्या तडजोडीसाठ� जबाबदार असेल आ�ण 
एसबीआय काडर् हे दाव्याच्या तडजोडीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याह� �ववादास जबाबदार 
नसेल. �वम्याच्या अट� आ�ण शत�च्या अ�धक तपशीलांसाठ�, काडर् धारकांना सल्ला �दला 
जातो क� त्यांनी स्वागत �कटमधील मा�हतीपत्रक वाचावे �कंवा www.sbicard.com चा 
संदभर् घ्यावा."

(h) एसबीआय काडर् काह� �व�शष्ट के्र�डट काडा�वर मोफत हवाई अपघात/वैयिक्तक अपघात 
�वमा संर�ण देत.े उपरोक्त �वमा ततृीय-प� �वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो, जो या 
संदभार्त कोणत्याह� दाव्याच्या �नपटाऱ्यासाठ� देखील जबाबदार असतो. क्लेम सेटलम�टमुळे 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याह� वादासाठ� एसबीआय काडर् जबाबदार राहणार नाह�. कोणत्याह� 
पूवर्सूचने�शवाय एसबीआय काडर्द्वारे �वमा जार�कतार् बदलला जाऊ शकतो.

 �वद्यमान �वमा कंपनी : ओ�रएंटल इन्शुरन्स कंपनी �ल.

7. मा�हती उघड करणे (�डस्क्लोजर)
 के्र�डट इन्फम�शन कंपनी भारतीय आ�थर्क प्रणाल� कायर्�मता आ�ण िस्थरता 

सुधारण्यासाठ� भारत सरकार आ�ण भारतीय �रझवर् बँक (आरबीआय) ची एक सुरुवात 
आहे. �ह बँका आ�ण �व�ीय संस्थांमध्ये मा�हतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठ�चे एक प्रभावी 
तंत्र प्रभावी करण्यासाठ� आरबीआयच्या प्रयत्नांचा रचनाबद्ध उपक्रम असून, त्याद्वारे 
�व�वध संस्थांमधून उत्कृष्ट के्र�डट व्यवहारांचा लाभ घेण्यासाठ� काडर्धारकांना स�म केले 
जात.े

 काडर् धारक एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी करण्यासाठ� काडर्धारकाचे 
मा�हती शअेर करण्यासाठ� अ�धकृत आहे क� (आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त 
आहे). 

 45 - 60 �दवसांच्या काळामध्ये एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 
करण्यासाठ� काडर्धारकाचे परतफेड रेकॉडर् संबं�धत मा�हती प्रदान होईल.

 कोणताह� �ववाद झाल्यास, एसबीआयसीपीएसएल हे काडर्धारक हा �डफॉल्टर आहे असा 
अहवाल देण्यापूव� अहवाल प्र�क्रयेसाठ� योग्य ती दरुुस्ती करेल. अशा मा�हतीचे प्रकटन 
करणे/ती उघड करण्याची देखील न�द घेतल� जाणे हे दाखल केलेल्या अशा �ववादांची 
चौकशी आ�ण त्यातून मागर् काढण्यासाठ� उपलब्ध असलेल्या वेळेवर अवलंबून असत.े 

 काडर्धारक हे मान्य करतो क�, काडर् खात्याचे योग्य संचालन, पडताळणी आ�ण अन्य 
प्रशास�नक सेवा यांसाठ� काडर्धारकाची मा�हती ज्यामध्ये एसबीआयसीपीएसएलशी संब�धत 
आ�थर्क संस्था, कंपन्या आ�ण अन्य �तसऱ्या प�ांकडील थकबाक� यांची मा�हती देण्याचा 
अ�धकार एसबीआयसीपीएसएलला असेल.

 एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाची मा�हती एसबीआयसीपीएसएलच्या कोणत्याह� व�रष्ठ, 
क�नष्ठ, संबं�धत �कंवा भागीदार संस्थेला एसबीआयसीपीएसएलच्या �व�वध उत्पादनांना व 
सेवांना उपलब्ध करण्यासाठ�/त्यांच्या माक� �टगंसाठ� �कंवा त्याच्या ग्रूप कंपन्या, शाखा, 
संलग्न आ�ण/�कंवा भागीदार संस्थांना देऊ शकत.े

 एसबीआय काडर्च्या मह�वपूणर् अट� व शत� www.sbicard.com वरसुद्धा उपलब्ध 
आहेत. 

महत्वाची �नयामक मा�हती 

- काडर्चा वापर भारत तसेच परदेशात दोन्ह�कड ेवधै आहे. तथा�प, नेपाळ आ�ण भूतान मध्ये 
�वदेशी चलन व्यवहार करण्यासाठ� वधै नाह�.

- भारताबाहेर व्यवहार करण्यासाठ�, या काडर्चा वापर परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 
1999 ("FEMA") आ�ण आरबीआय द्वारे जार� केलेल्या �नयमांसह लागू कायद्यानुसार 
करणे अत्यावश्यक आहे. इंटरनेट टे्र�डगं पोटर्लद्वारे परक�य चलन व्यापाराला परवानगी 
नाह�. कोणतहे� उल्लंघन �कंवा पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुम ्ह� दंडात्मक 
कारवाईसाठ� जबाबदार असू शकता. तुम्ह� तुमच्या परक�य चलन हक्काबाबत तुमच्या 
अ�धकृत डीलरचा (AD) सल्ला घ्यावा.

- आपण के्र�डट काडर् खात्यावर कोणत्याह� के्र�डट �शल्लक असल्यास, एसबीआय काडर् आपण 
ह� के्र�डट �शल्लक परत येण्याचा अ�धकार आहे.

- कृपया भांडवल खात्यातील व्यवहारासाठ� पसेै पाठ�वणे �कंवा पेम�ट करण्यासाठ� के्र�डट 
काडर् वापरू नका जसे क� परदेशी संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे �कंवा �वदेशात संस्थांची 
स्थापना करणे - ह� आरबीआय बँकेच्या मास्टर �नद�शानुसार अथर्सहाय्य करण्याची 
परवानगी नाह� - संयुक्त उद्योजक/संपूणर्पणे र�हवाशांनी केलेल� थेट गुंतवणूक परदेशात 
मालक�ची सहाय्यक कंपनी आहे.

- र�हवाशांना भारताकडून पसेै पाठ�वणे हे आरबीआयच्या मास्टर प�रपत्रकानुसार, के्र�डट 
काडर्चा वापर �कंवा लॉटर�ची �त�कटे, बंद� घातलेल� �कंवा जप्त मा�सके, जुगार मध्ये 
सहभाग, कॉल-बॅक सेवा देणे, इत्याद�सारख्या प्र�तबं�धत वस्तूंच्या खरेद�साठ� प्र�तबं�धत 
आहे कारण अशा वस्तू/�क्रयाकलापांसाठ� कोणत्याह� परक�य चलनाची परवानगी नाह�. 
मास्टर प�रपत्रक अ�धक मा�हतीसाठ� र�हवाशांना भारत सु�वधा �व�वध पसेै पाठ�वणे वर 
संदभर् घ्या.

के्र�डट काडर्चे नाव वा�षर्क शुल्क (रु.) नूतनीकरण शुल्क (रु.)

बीपीसीएल एसबीआय 
काडर् ऑक्टेन

क्लब �वस्तारा 
एसबीआय काडर् प्राईम 

बीपीसीएल एसबीआय 
काडर्

499

2999

1499

1499

2999

1499

499 (मागील वषार्त 50,000 �कंवा 
त्याहून अ�धक वा�षर्क खचार्वर सूट)

1,499 (मागील वषार्त 2 लाख �कंवा 
त्याहून अ�धक वा�षर्क खचार्वर सूट)

499 (मागील वषार्त 1 लाख �कंवा 
त्याहून अ�धक वा�षर्क खचार्वर सूट)

499 (मागील वषार्त 1 लाख �कंवा 
त्याहून अ�धक वा�षर्क खचार्वर सूट)

क्लब �वस्तारा एसबीआय 
काडर्

�दल्ल� मेट्रो एसबीआय 
काडर्

ए�तहाद गेस्ट एसबीआय 
काडर्

ए�तहाद गेस्ट एसबीआय 
प्री�मयर काडर्

499

4999

1499

499

1499

4999

फॅबइं�डया  एसबीआय 
काडर् 

1499
1,499 (मागील वषार्त 2 लाख �कंवा 
त्याहून अ�धक वा�षर्क खचार्वर सूट)

फॅबइं�डया एसबीआय 
काडर् �सलेक्ट 



g) �ब�लगं संदभार्तील वाद: स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 25 �दवसांच्या आत काडर्धारकाने काह� 
त्रटु� एसबीआयसीपीएसएलला कळवल्या�शवाय आ�ण एसबीआयसीपीएसएलला त्या सत्य 
आहेत, हे आढळल्याव्य�त�रक्त सवर् स्टेटम�ट्स योग्य मानल� जातील व काडर्धारक त्यांना 
मान्य करेल. असे काह� झाल्याची मा�हती प्राप्त झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
तात्पुरत्या पद्धतीने शुल्क मागे घेऊ शकेल. त्यानुसार अन्वेषण पूणर् झाल्यानंतर अशा 
शुल्कांची जबाबदार� काडर्धारकाच्या खात्यावर असेल.

h)  ग्राहक तक्रार �नवारण: सवर् तक्रार�ंची मा�हती पुढ�ल प�यावर नोडल अ�धकाऱ्याला �दल� 
जावी- पीओ बॅग 28 - जीपीओ, नवी �दल्ल� – 110001 Nodalofficer@sbicard.com 
�कंवा ईमेलवर पाठवल� जावी.

i)   संपकर्  तपशील:
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 02 02
 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड आधी लावावा) 
 �कंवा 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290 
 एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर्साठ�: एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर् हेल्पलाईनला भारतातून 

कुठूनह� फोन करा   
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 12 12 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड 

आधी लावावा) बीएसएनएल/एमट�एनएलवरून: 1800 180 1295/1860 500 1295
 पत्र व्यवहार: मेलद्वारे व्यवस्थापकाला �लहू शकता: ग्राहक सेवा, एसबीआय काड्र्स अडँ 

पेम�ट्स सिव्हर्सेस �ल., डीएलएफ इन�फ�नट� टॉवसर्, टॉवर सी, 12 वा मजला, ब्लॉक- 2, 
इमारत 3 डीएलएफ सायबर �सट�, गुरुग्राम- 122002 (ह�रयाणा), भारत 
www.sbicard.com �कंवा पीओ बॅग 28 - GPO, नवी �दल्ल� – 110001. 

 customercare@sbicard.com वर ईमेलद्वारे �लहा
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक सम�पर्त ईमेल आयडीवर 

�लहू शकतो- salesgrievance@sbicard.com
 काडर्धारक कोणत्याह� �ववाद/अन�धकृत व्यवहाराचा �रपोटर् आमच्या मोबाईल 

ॲप/वेबसाईटच्या माफर् त न�द करू शकतात. याव्य�त�रक्त, काडर्धारक �ववाद/अन�धकृत 
 व्यवहाराचा �रपोटर् सम�पर्त ईमेल आयडी chargeback@sbicard.com वर �लहू 

शकतो.
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक आम्हाला सम�पर्त 

हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतो: 080-39356050

एसबीआय काडर्च्या सवार्त महत्वपूणर् अट� व शत�

1. *फ� आ�ण शुल्क

A.  वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ�
 एसबीआय के्र�डट काडर् (एसबीआय काडर्) यावर वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ� लागू आहेत. 

वा�षर्क फ� हे एक वेळचे शुल्क असत ेजे रु. 0 त ेरु. 9999 यादरम्यान असून त्यात लागू 
असलेले कर जोडले जातात आ�ण �रन्युअल फ� दर वष� आकारल� जात ेव ती रु. 0 त ेरु. 
9999 यादरम्यान असून त्यात लागू असलेले कर जोडले जातात. या फ� काडर्धारकांसाठ� 
वेगळ्या असू शकतात आ�ण त्या �व�वध प्रकारच्या काडर्साठ� वेगवेगळ्या असतात. के्र�डट 
काडर्चे आवेदन करताना हे काडर्धारकाला सांगण्यात येईल. लागू असतील त्यानुसार या फ� 
काडर्धारकाच्या खात्यातून जमा केल्या जातील आ�ण जेव्हा हे लावले जाईल, तवे्हा त्याचे 
�बल त्या म�हन्याच्या काडर् स्टेटम�टमध्ये दशर्वले जाईल. प्राथ�मक काडर्धारकाला जार� 
करण्यात आलेल्या अ�त�रक्त काड्र्ससाठ� वेगळी फ� असू शकेल.

B.  कॅश अडॅव्हान्स फ�
 आपत्काल�न िस्थतीमध्ये देशातील/आंतरराष्ट्र�य एट�एममधून रोख रक्कम काढण्यासाठ� 

काडर्धारक काडर्चा वापर करू शकतो. अशा प्रकारे काढलेल्या सवर् कॅशवर ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण ती काडर्धारकाच्या पुढच्या स्टेटम�टच्या �बलामध्ये जोडल� जाईल. 
देशातील एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण आतंरराष्ट्र�य एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक 
असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� लावल� जाईल. एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस प्रायव्हेट 
�ल�मटेडच्या (एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार ट्रान्सॅक्शन फ� बदलल� जाऊ शकत.े 
सवर् कॅश अडॅव्हान्सेसवर रक्कम काढल्यापासून पूणर् रक्कम जमा करण्याच्या �दनांकापय�त 
�रव्हॉिल्व्हंग के्र�डट इतके आ�थर्क शुल्कसुद्धा असेल (कृपया शुल्कांची सूची पाहावी). 

C. रोख भरणा फ�
 काडर्धारक स्टेट बँक ऑफ इं�डया (एसबीआय) च्या �नवडक शाखांमध्ये पे-इन िस्लपवर 

त्यांचा के्र�डट काडर् क्रमांक आ�ण रक्कम नमूद करून त्यांच्या SBI के्र�डट काडर्ची देय 
रक्कम शाखेतील काउंटरवर जमा करू शकतात. पेम�ट पावतीची पोच काडर्धारकाला त्व�रत 
�दल� जाईल. ह� सु�वधा ₹250 च्या सेवा शुल्क + लागू करांसह उपलब्ध आहे. केव्ह�बी 
एसबीआय काडर्धारक करूर वशै्य बँकेच्या (केवीबी) �नवडक शाखांमध्ये त्यांच्या 
के्र�डटकाडर्ची देय रक्कम देखील भरू शकतात. करूर वशै्य बँकेच्या शाखांमध्ये केलेल्या 
पेम�टवर कोणतहे� शुल्क लागू नाह�.

D. शुल्क
i. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला देण्यात येणाऱ्या �व�शष्ट सेवांसाठ� वेळोवेळी 

लागू असलेले शुल्क आ�ण फ� काडर्धारकाला भरावे लागेल �कंवा काडर् खात्याच्या संदभार्त 
काडर्धारकाकडून �दरंगाई झाल�, तर त्यासाठ� फ� भरावी लागेल.

ii काडर्धारकांना योग्य मा�हती देऊन वेळोवेळी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणतहे� शुल्क 
�कंवा फ�मध्ये बदल करण्याचा �कंवा नवीन शुल्क �कंवा फ� सुरू करण्याचा अ�धकार 
एसबीआयसीपीएसएलजवळ सुर��त आहे.

E. व्याज मुक्त गे्रस अवधी
 व्याज मुक्त के्र�डट अवधी 20 त े50 �दवसांचा असू शकतो व तो मच�टद्वारे करण्यात 

येणाऱ्या दाव्यांवर अवलंबून असेल. परंतु, जर आधीच्या म�हन्याची बाक� पूणर्त: जमा 
केल� नसेल �कंवा जर काडर्धारकाने कोणत्याह� एट�एममधून रोख रक्कम काढल� असेल, 
तर हे लागू असणार नाह�.

F.   आ�थर्क शुल्क 
 जर काडर्धारकाने बाक� रक्कम पूणर् भरल� नाह� तर आ�ण काडर्धारकाने काढलेल्या सवर् 

रोख रकमांवर (कॅश अडॅव्हान्सेस) त ेपरत भरले जाईपय�त ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून 
न भरलेल्या ईएमआय इन्स्टॉलम�टसह सवर् ट्रान्सॅक्शन्सवर मा�सक व्याज दरानुसार 
आ�थर्क शुल्क देय आहेत. 

   जर काडर्धारकाने रकमेच्या मुदतीच्या तारखेअगोदर (PDD) रा�हलेल्या रकमेची (TAD) 
थोडी रक्कम �कंवा काह�च रक्कम नाह� भरल�; जसे क� ग्राहकांची आधीच्या म�हन्यातील 
देय रक्कम आ�ण सध्याच्या म�हन्यातील पूणर् देय रक्कम मुदत संपायच्या तारखेअगोदर 
भरले तर उरलेल्या रकमेवर रकमेच्या तारखेपय�त शुल्क आकारले जाईल. 

   सध्याचा आ�थर्क शुल्काचा दर ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून प्र�त माह 3.50% पय�त आहे 
[42% प्र�त वषर्] व एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस �ल�मटेडच्या 
(एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार बदलला जाऊ शकतो. लागू असलेले आ�थर्क शुल्क 
लागू करांनुसार ठरेल आ�ण काडर्वर�ल थ�कत रक्कम पूणर्त: जमा होईपय�त त े
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये लावले जातील/वजा केले जातील. काडर्धारक पेम�टच्या देय 
तारखेपय�त त्याच्याकडील �शल्लक पूणर्पणे भरत नसल्यास आ�ण काडर्धारकाद्वारे 
घेतलेल्या सवर् रोख अडॅव्हान्सवर�ल सवर् व्यवहारांवर आकारलेल्या �व� शुल्काची �कमान 
रक्कम ह� प्रत्येक� 25 रु. असेल, सवर् लागू कर वगळून.

 a.  कॅश अडॅव्हान्सवर�ल आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून पूणर् रक्कम जमा 
करेपय�त लागू असतील.

 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 15 तारखेला.
 16 जून 2019 – 15 जुल ै2019 मध्ये करण्यात आलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  5000 रु. ची �रटेल खरेद� – 20 जून 2019 रोजी
2.  7000 रु. कॅश काढले - 10 जुल ै2019 रोजी
 15 जून 2019 च्या स्टेटम�टमधून कोणतीह� आधीची �शल्लक रा�हलेल� नाह�, असे ग�ृहत 

धरून काडर्धारकाला त्याचे 15 जुलचै्या स्टेटम�ट 12,000 रु. इतके ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल व 
त्यावर 7,000 रुपयांच्या काढलेल्या रोख रकमेवर 5 �दवसांचे आ�थर्क शुल्क लागू 
दरानुसार लावले जाईल. काडर्धारकाला बाक� (थ�कत) रकमेसाठ� 5 ऑगस्ट 2019 पय�त 
म्हणजे स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत भरणा करावा लागेल जी पूणर् रक्कम 
असू शकत े�कंवा देय असलेल� �कमान रक्कम असू शकत.े कृपया ल�ात घ्या क� तुमच्या 

के्र�डट काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने केले गेलेले कोणतहे� पेम�ट पुढ�ल क्रमाने समायोिजत 
केले जाईल: प्रथम तुमची �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास). आधीच्या 
स्टेटम�टच्या �दनांकापासून आ�थर्क शुल्क लावले जाईल व जर व्याज नसलेला 
आउटस्टँ�डगं �रटेल बॅलन्स असेल तर त्या िस्थतीमध्ये आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या 
�दनांकापासून लावले जाईल. 

 जर आधीच्या स्टेटम�टमध्ये कोणतीह� कॅश �शल्लक नसेल आ�ण ती आधीच्या 
स्टेटम�टमधून पुढे आलेल� नसेल आ�ण स्टेटम�टच्या �दनांकाचा �रटेल बॅलन्स भरणा देय 
असलेल्या �दनांकावर पूणर्त: भरण्यात आला, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क 
शुल्क लावले जाणार नाह�.

 उदाहरण 2 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   3 जानेवार� 2019 – 2 फेब्रुवार� 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  10000 रु. �रटेल खरेद� – 5 जानेवार� 2019 रोजी
2.  30000 रु. ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2019 रोजी
 2 जानेवार� 2019 स्टेटम�टमधून आधीची कोणतीह� �शल्लक रक्कम पुढे उरलेल� नाह�, 

असे ग�ृहत धरून काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार� स्टेटम�टमध्ये 40,000 रु. व्यवहार 
�दसतील. काडर्धारकाला या आउटस्टँ�डगं रकमेसाठ� स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या 
आत म्हणजे 22 फेब्रुवार� 2019 पय�त भरणा करावा लागेल व तो पूणर् रक्कम �कंवा 
�कमान देय रक्कम यातील कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. जर स्टेटम�ट आउटस्टँ�डगं मध्ये 
कोणताच कॅश बॅलन्स नसेल आ�ण तो आधीच्या स्टेटम�टपासून पुढे आलेला नसेल आ�ण 
जर स्टेटम�ट �दनांका रोजी आउटस्टँ�डगं असलेल्या �रटेल बॅलन्सला रक्कम देय �दनांकाला 
जर पूणर्त: भरण्यात आले, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क शुल्क लावले जाणार 
नाह�.

   दर म�हन्यामध्ये फक्त �कमान रक्कम भरल्यास त्यामुळे �रपेम�ट वषार्पे�ा जास्त काळ 
पुढे जाईल व आपल्या आउटस्टँ�डगं बॅलन्सवर त्यानुसार ठरणारा व्याज लागेल. 
उदाहरणाथर्, 5,000 रु. इतक्या ट्रान्सॅक्शनवर दर म�हन्याला फक्त �कमान देय रक्कम 
भरण्यात आल� (दर महा 200 रु. इतक� �कमान रक्कम असल्यास), संपूणर् थ�कत 

रकमेच्या पूणर् भरण्यासाठ� 44 म�हने इतका अवधी लागेल.
 उदाहरण 3 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला
   3  माचर् 2019 – 2 ए�प्रल 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन
(1)   500 रु. वा�षर्क फ� – 5 माचर् 2019 रोजी
(2) 90 रु. लागू कर – 5 माचर् 2019 रोजी
(3) 6000 रुपयांची ऑनलाईन खरेद� – 15 माचर् 2019 रोजी
 2 माचर् 2019 च्या स्टेटम�टनुसार आधीचा कोणताह� बॅलन्स पुढे �शल्लक रा�हलेला नाह�, 

असे ग�ृहत धरून, काडर्धारकाला त्याच्या 2 ए�प्रलच्या स्टेटम�टमध्ये 6,590 रु. ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाला स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 20 �दवसांनी 22 ए�प्रल रोजी 2019 या 
आउटस्टँ�डगंसाठ� रक्कम भरावी लागेल व ती पूणर् रक्कम असू शकत े�कंवा देय असलेल� 
�कमान रक्कम असू शकत.े      

 22 ए�प्रल 2019 रोजी काडर्धारक �कमान देय रकमेचा म्हणजे 415 रु. (एकूण 
आउटस्टँ�डगंच्या 5%) + 22 ए�प्रल 2019, रोजी लागू असलेले कर याच्या सवा�त 
जवळच्या दशांश अकंावर�ल रक्कम या रकमेचा भरणा करतो, असे ग�ृहत धरून लागू दराने 
आ�थर्क शुल्क लागू केले जाईल आ�ण त ेएकूण आउटस्टँ�डगंमध्ये जोडले जाईल. दर वष� 
3.50% इतक्या प्रभावी दराला �वचारात घेता, आ�थर्क शुल्काची गणना पुढ�ल प्रमाणे केल� 
जाईल:

 48 �दवसांसाठ� 500 रु. बॅलन्स रकमेवर (5 माचर् त े22 ए�प्रल):
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 रु.
 48 �दवसांसाठ� लागू असलेल्या 90 रु. करांसाठ� (5 माचर् त े22 ए�प्रल): 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 रु. 
 38 �दवसांसाठ� 6000 रु. इतक्या बॅलन्ससाठ� (15 माचर् त े22 ए�प्रल):
   (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 रु.
 11 �दवसांसाठ� 6,175 रु. बॅलन्ससाठ� (22 ए�प्रल त े2 मे): 
   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 रु.
 एकूण लावण्यात आलेले व्याज = 373.10 रु.
 3 ए�प्रल 2019 आ�ण 2 मे 2019 या काळात काडर्धारकाने कोणतहे� ट्रान्सॅक्शन केले 

नाह�, असे ग�ृहत धरून �दनांक 2 मेच्या स्टेटम�टमध्ये असलेल्या एकूण रकमेमध्ये 
आउटस्टँ�डगं एकूण रक्कम, व्याज शुल्क, फ� आ�ण अन्य शुल्क (असल्यास) आ�ण सवर् 

लागू कर दशर्वले जातील.
    काडर्धारक देय तारखेच्या (पीडीडी) आधी एकूण देय रकमेचे (ट�एडी) आ�ंशक पेम�ट करत 

असेल �कंवा पेम�ट देत नसल्यास; ग्राहकाकडून मागील म�हन्यापासूनची आ�ण �वद्यमान 
म�हन्यातील �शल्लक येणे असेल, तर एकूण देय असलेल्या रकमेचे पूणर् पेम�ट हे पेम�टच्या 
देय तारखेपूव� केल्यास, �व� शुल्क हे त्या पेम�टच्या तारखेपय�तच्या अखेरच्या �शल्लक वर 
आकारले जाईल.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेट्म�ट तार�ख - प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 �डस�बर 2018 - 2 जानेवार� 2019 दरम्यान झाले.
1)  �करकोळ खरेद� 500 रु. - 15 �डस�बरला 2018 झाल�
2)  ऑनलाइन खरेद� 600 रु. - 20 �डस�बरला 2018 झाल�
   2  �डस�बर 2018 च्या तारखेला पूव�ची कोणतीह� �शल्लक रक्कम नाह� असे गहृ�त धरून

2 जानेवार� च्या स्टेटम�टनुसार, काडर्धारकाच्या स्टेटम�टमध्ये 1100 रुपये व्यवहार दशर्�वत 
आहे, एकूण देय रक्कम 1100 रुपये. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
दरम्यान काह� 22 जानेवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं 
�वरुद्ध भरणा करणे आवश्यक आहे.

 गहृ�त धरूया क� काडर्धारकाने थोडी रक्कम 22 जानेवार� 2019 ला 500 रुपयांनी जमा 
केल� आहे, �व� शुल्क प्रभावी दरावर आकारले जाईल आ�ण एकूण थकबाक�मध्ये जोडला 
जाईल. 3.50% दर महा प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्क गणना खाल�लप्रमाणे केल� 
जाईल.

 38 �दवसांसाठ� 500 रुपयांच्या रकमेवर (15 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 रु.
 33 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (20 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 रु.
 12 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (22 जानेवार� त े2 फेब्रुवार�):
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 रु.
 आकारलेले एकूण व्याज: 52.93 रु.
 व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2019 - 2 माचर् 2019 दरम्यान झाले
1)  सुरुवातीची �शल्लक 652.93 रु. - 3 फेब्रुवार� 2019 रोजी

2)  �करकोळ खरेद� 1000 रु. - 5 फेब्रुवार� 2019 रोजी
3)  ऑनलाईन खरेद� 3000 रु. - 15 फेब्रुवार� 2019 रोजी
 गहृ�त धरूया क� मागील �शल्लक 652.93 रु. 2 फेब्रुवार� 2019 च्या �वधानानुसार पुढे 

सुरू करूया. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम दरम्यान काह� 22 
फेबु्रवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं �वरुद्ध भरणा करणे 
आवश्यक आहे.

   गहृ�त धरूया क� काडर्धारक 15 फेब्रुवार�च्या आत पूणर्पणे भरणा करतो. म्हणून 3.50%
प्रती म�हना प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्काची गणना खाल�लप्रमाणे केल� जाईल:

   12 �दवसांसाठ� 652.93 रुपयांच्या रकमेवर (3 फेब्रुवार� -15 फेबु्रवार�)
   (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 रु.
   आकारलेले एकूण व्याज: 9.02 रु.
   खरेद�ची उरलेल� रक्कम, व्याजाची रक्कम, फ� आ�ण शुल्क यांची बेर�ज, आ�ण 2 माचर् 

तारखेच्या स्टेट्म�टनुसार एकूण रकमेवर सवर् लागू कर परावत�त होईल.

G. �वलं�बत देय शुल्क
• देय तारखेला 0 रुपये त े500 रुपयांपय�तच ्या थकबाक�साठ� कोणतहे� शुल्क नाह� 
 रु. 500 पे�ा जास्त आ�ण रु. 1,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 400
• रु. 1,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 10,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु.750
• रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 950
• रु. 25,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 50,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 1,100
• रु. 50,000 पे�ा जास्त थकबाक�साठ� रु.1,300
 लागोपाठ दोन सायकल ्ससाठ� देय तारखेपय�त �कमान देय रक्कम (MAD) न भरल्यास 

अ�त�रक्त �वलंब देय शुल्क रु. 100 आकारले जातील.
 MAD िक्लअर होईपय�त प्रत्येक देय सायकलसाठ� हे शुल्क आकारले जाईल. तसेच 

�कमान देय रक्कम (MAD) भरेपय�त प्रत्येक पेम�ट चक्राला हे शुल्क आकारले जाईल.
 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
 व्यवहार 3 जानेवार� 2016 – 2 फेबु्रवार� 2016 या दरम्यान झाले

(1) 5000 रू. ची �रटेल खरेद�– 5 जानेवार� 2016 रोजी
(2) 5000 रू. ची ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2016 रोजी
   असे ग�ृहत धरा क� 2 जानेवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेबु्रवार�च्या स्टेटम�टमध्ये 10,000 रू. चे 
ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 
22 फेब्रुवार� 2016 पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान 
देय रक्कम �कंवा संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल. 

   जर 22 फेब्रुवार� 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने �कमान देय रकमेचा भरणा 
केला नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 
देय रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 2 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2016 – 2 माचर् 2016 या दरम्यान झाले
 1.  2000 रु. ची �रटेल खरेद�– 8 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 2.  2500 रु. ची ऑनलाईन खरेद� – 19 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 असे ग�ृहत धरा क� 2 फेब्रुवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 माचर्च्या स्टेटम�टमध्ये 4500 रू. चे ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 22 माचर् 2016 
पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान देय रक्कम �कंवा 
संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल.

   जर 22 माचर् 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने कोणत्याह� रकमेचा भरणा केला 
नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण देय 
रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 3- काडर् स्टेटम�ट तार�ख – दर म�हन्याची 2 तार�ख.
 3 सप्ट� त े2 ऑक्टो दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 9400 ची �करकोळ खरेद�-5 सप्ट� रोजी
 2 सप्ट�. च्या स्टेटम�टपासून पूव�ची �शल्लक कॅर� फॉरवडर् केल� नसल ्याचे गहृ�त 

धरून,एकूण देय रक्कम रु. 9400 म्हणून काडर् धारकास 2 ऑक्टोबरचे �ववरणपत्र �मळेल. 

काडर्धारकाने 22 ऑक्टोबरपय�त, म्हणजे स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, संपूणर् 
रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रक्कमेच्या अनुषंगाने पेम�ट 
करणे आवश्यक आहे. काडर्धारक 22 ऑक्टोबर रोजी �कंवा त्यापूव� रु. 9400 च्या 
थकबाक�चे संपूणर् देय देतो. 

 3 ऑक्टोबर– 2 नोव्ह�बर दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 5,000 ची �करकोळ खरेद� – 5 ऑक्टोबर रोजी
(2) रु. 5,000 ची ऑनलाइन खरेद� – 15 ऑक्टोबर रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 नोव्ह�बरच्या �ववरणात 10,000 रुपयाची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसेल. ग्राहकाला 10 नोव्ह�बर रोजी मागील सायकलमध्ये केलेल्या व्यवहारासाठ� 
व्यापाऱ्याकडून रु. 9400 चा परतावा �मळतो. ह� परताव्याची रक्कम एकूण देय रकमेच्या 
अनुषंगाने समायोिजत केल� जाईल. काडर्धारकाने 22 नोव्ह�बर रोजी �कंवा त्यापूव�, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने पेम�ट करणे आवश्यक आहे.

 परताव्यातून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम �कमान देय रक्कमेपे�ा जास्त असल्याने, 
काडर्धारकास �वलं�बत देय शुल्क आकारले जाणार नाह�.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेटम�टची तार�ख – प्रत्येक म�हन ्याची 2 तार�ख
 3 जानेवार� – 2 फेबु्रवार� दरम्यान केलेला व्यवहार
(1) रु. 4,500 ची �करकोळ खरेद� – 5 जानेवार� रोजी
(2) रु. 6,000 ची ऑनलाइन खर�दार� – 15 जानेवार� रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 फेब्रुवार�च ्या स्टेटम�टमध ्ये 10,500 रुपयांची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसून येईल. मागील सायकलमध ्ये 10 फेब्रुवार�ला आकारलेल्या अनादर 
शुल्कांसाठ� ग्राहकाला रु. 500 चा परतावा �मळतो. काडर्धारकाने 22 फेबु्रवार�पय�त, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची पूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय 
रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने थकबाक�चे पेम�ट करणे आवश्यक 
आहे. एसबीआय काडर्ने कायार्िन्वत केलेल्या �रव्हसर्लमधून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम देय 
रक्कमेच्या अनुषंगाने समायोिजत केल� जाणार नाह�. जर काडर्धारकाने 22 फेब्रुवार� रोजी 
�कंवा त्यापूव� �कमान देय रक्कम �कंवा त्यापे�ा जास्त रक्कम भरल� नाह�, तर त्याला 
रु. 950 (रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�त रु. 950) �वलं�बत देय शुल्क 
आकारले जाईल.

H. ओव्हर�ल�मट फ�
 एक सेवा संकेत म्हणून, एसबीआई काडर् ओव्हर�ल�मट व्यवहारांना मान्यता देऊ शकेल, 

हे त्यांचे आतं�रक धोरण, व्यवहार संदभार्त पात्रता, ग्राहकांचे प्रोफाईल आ�ण ग्राहकांची 
स्वीकृ�त यावर अवलंबून असेल. जर थकबाक�  रक्कम के्र�डट मयार्देपे�ा अ�धक असेल, 
तर के्र�डट मयार्दा ओलांडलेल्या रकमेवर प�हल्या व्यवहार रकमेच्या  2.5% �कंवा रु. 
600/- यापकै� जी जास्त असेल, ती ओव्हर�ल�मट शुल्क म्हणून आकारल� जाईल. 
एसबीआय काडर्द्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याह� शुल्क, खचर् �कंवा व्याजमुळे के्र�डट 
�ल�मट ओलांडल्यासह� हे शुल्क लागू होत.े ओव्हर�ल�मट फ� प्रत्येक �ब�लगं सायकलमध्ये 
एकदाच आकारल� जाईल. कृपया न�द घ्या क� काडर्धारकाकडून �मळालेल� ओव्हर�ल�मट 
सोयीसंबंधी स्वीकृ�त ज्याप्रमाणे त्यांच्या/�तच्या के्र�डट काडर्वर ह� सोय स�म करण्यासाठ� 
असेल, ती त्यांच्या त्याच खात्याच्या अतंगर्त येत असलेल्या सवर् के्र�डट काड्र्सवर आपोआप 
ह� सोय स�म करणार.

I. पेम�ट �डसऑनर फ�
   पेम�ट �डसऑनर झाल्यास (भरणा जमा न केल्यास), काडर्धारकाला रकमेच्या 2% इतक�  

पेम�ट �डसऑनर फ� लावल� जाईल व त्याचे �कमान शुल्क 500 रू. इतके असेल.

J.   अन्य शुल्क:
• काडर् �रप्लेसम�ट फ�: 100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू) 
• चेक पेम�ट फ�: 100 रू. 
• परक�य चलन व्यवहार शुल्क: 3.5% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् वगळता इतर सवर् 

काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
 परक�य चलन व्यवहाराचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये करण्यासाठ� �व�नमय दर 

िव्हसा/मास्टरकाडर् द्वारे (जे असेल त्यानुसार) �नधार्�रत केला जाईल व या व्यवहाराला 
एसबीआय काडर्च्या मदतीने सेटल केले जात असतानाच्या �दवशी त्यांच्या �व�नमय 
दरांनुसार त ेठरेल व हे दर व्यवहार करण्यात येणाऱ्या �दवसांपे�ा �भन्न असू शकतील. 
परक�य चलन व्यवहार फ� िव्हसा/मास्टरकाडर् शअेर केलेले रुपये रूपांतर रकमेवर लागू केले 
जाईल. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू 
होणार नाह�.
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• डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक चलन रूपांतरण माकर् अप फ�: 3.50% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् 
वगळता इतर सवर् काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
(फक्त 1,000 रुपये �कंवा त्यापे�ा मोठ्या व्यवहारांसाठ�) आतंरराष्ट्र�य स्थानावर�ल �कंवा 
परदेशी न�दणी केलेले परंतु भारतात िस्थत असलेल्या व्यापाऱ्यांद्वारे केलेले भारतीय 
चलनातील सवर् व्यवहार. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर डायन्या�मक आ�ण 
स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप शुल्क लागू होणार नाह�.

•  �रवॉडर् �रडीम करण्याचे शुल्क - 99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे वॉउचर 
वर उपलब्ध)

• सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर प्र�क्रया शुल्क: रु. 199 

K.  �शल्लक हस्तांतरण:
 �शल्लक हस्तांतरण ऑफर ग्राहकाला इतर बँकेच्या के्र�डट काडर्ची थकबाक� एसबीआय 

के्र�डट काडर्मध्ये हस्तांत�रत करण्यास आ�ण एकरकमी �कंवा ईएमआय मध्ये परतफेड 
करण्यास अनुमती देते

2. *�ल�मट्स (मयार्दा)
 अतंगर्त एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट �नकषांनुसार (प्राथ�मक खातधेारकांना असलेल� 

के्र�डट �ल�मट जोडल्या जाणाऱ्या अडॅ ऑन काडर्धारकांना असेल) के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश 
�ल�मट �नधार्�रत केल� जात.े काडर् �दले जात असताना या मयार्दांची मा�हती काडर्धारकाला 
�दल� जात.े प्रत्येक स्टेटम�टमध्ये के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश �ल�मट काडर्धारकाला 
सां�गतल्या जातात. स्टेटम�ट बनवले जात असताना उपलब्ध के्र�डट �ल�मट (वापरासाठ� 
उपलब्ध असलेल� के्र�डट �ल�मट) स्टेटम�टचा भाग म्हणून �दल� जात.े 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याचा ठरा�वक काळाने आढावा घेत े आ�ण 
अतंगर्त �नकषांनुसार काडर्धारकाची के्र�डट �ल�मट घटवू �कंवा वाढवू शकत.े के्र�डट �ल�मट 
वाढवू इिच्छत असलेले काडर्धारक एसबीआयसीपीएसएलला तसे �लहून व त्यांच्या 
उत्पन्नाची घोषणा करणार� आ�थर्क कागदपत्र े पाठवून तशी �वनंती करू शकतात. या 
नवीन कागदपत्रांच्या आधारे अशी �ल�मट वाढवायची अथवा नाह�, हा �नणर्य घेण्याचे पूणर् 
स्वातं�य एसबीआयसीपीएसएलला आहे.

3. *�ब�लगं आ�ण स्टेटम�ट

a) ज्या अवधीमध्ये काडर् अिॅक्टव्ह असेल त्या अवधीमधील आधीच्या स्टेटम�टनंतर 
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये के्र�डट करण्यात आलेले पेम�ट्स व झालेले ट्रान्सॅक्शन्स 
दशर्वणारे एक मा�सक स्टेटम�ट एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला पाठवण्यात 
येईल. एक तर एसबीआयसीपीएसएल काडर् खात्यामधील ट्रान्सॅक्शन्सचे स्टेटम�ट पोस्टाने 
त्याच्याकड ेन�दणीकृत असलेल्या प�यावर पाठवेल �कंवा त ेस्टेटम�ट न�द असलेल्या ईमेल 
आयडीवर ईमेलने पाठवेल व याचा �दवस पूवर् �नधार्�रत असेल. 

b) के्र�डट काड्र्स काडर्धारकांना �रवॉिल्वंग के्र�डट सु�वधा देतात (�फरती पत). काडर्धारक फक्त 
स्टेटम�टवर �प्रटं करण्यात आलेल्या �कमान देय रकमेइतक� रक्कम सुद्धा भरू शकतो 
आ�ण असा भरणा त्याने रक्कम देय �दनांकाच्या आधी करायला हवा आ�ण हाह� �दनांक 
आपल्या स्टेटम�टवर नमूद केलेला असतो. आउटस्टँ�डगं बॅलन्स पुढ�ल स्टेटम�टमध्ये 
फॉरवडर् केला जाऊ शकतो. काडर्धारक देय असलेल� संपूणर् राशी भरू शकतो �कंवा �कमान 
देय रकमेपे�ा मोठ� कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. 

 आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये न भरण्यात आलेल� �कमान देय रक्कम काडर्धारकाच्या करंट 
�कमान देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल व त्यासह आउटस्टँ�डगं असेल जे काडर्धारकाच्या 
के्र�डट �ल�मटपे�ा जास्त होऊ शकत.े  

 �कमान देय रक्कम आउटस्टँ�डगं रकमेच्या 5% �कंवा रू. 200 यापकै� (जी रक्कम मोठ� 
असेल), ती असेल व त्यामध्ये सवर् लागू कर आ�ण ईएमआय (फक्त ईएमआय आधा�रत 
उत्पादनांच्या संदभार्त) समा�वष्ट असतील. जर कॅश �कंवा के्र�डट �ल�मट ओलांडल� गेल� 
तर ओव्हर�ल�मट (ओव्ह�एल) रकमेचाह� समावेश एमएडीमध्ये (�कमान देय रक्कम) केला 
जाईल. आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये जर न भरण्यात आलेल� एमएडी असेल, तर ती �कमान 
देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल.

c)  काडर् आउटस्टँ�डगंसाठ� करण्यात येणाऱ्या पेम�टस पुढ�ल स्टेटम�टसमध्ये दशर्वल्या जातील. 
इनपुट टॅक्स के्र�डटशी संबं�धत कोणताह� �ववाद �कंवा करांशी संबं�धत कोणतहे� अन्य 
प्रकरणात स्टेटम�ट �दल्याच्या तारखेपासून 30 �दवसांमध्ये के्र�डट काडर् जार�कत्यार्शी संपकर्  
साधला जाईल.

d) काडर्धारकाच्या काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल� पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने 
समायोिजत केल� जातील: �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ.

   काडर्धारक हा के्र�डट काडर् जार�कत्यार्स स�म करण्यासाठ� उ�चत जीएसट� अनुपालनाच्या 
अतंगर्त योग्य आ�ण वक्तशीर मा�हती प्रदान करण्याबद्दल जबाबदार असेल जे के्र�डट 
काडर् जार�कत्यार्ने केलेल्या पुरवठ्याचे इनपुट कर के्र�डट घेण्यासाठ� काडर्धारकास स�म 
करेल. काडर् जार�कतार् हा इनपुट टॅक्स के्र�डटच्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा 
काडर्धारकास इनपुट टॅक्स के्र�डटचा लाभ घेण्यात झालेल्या �वलंबासाठ� काडर्धारकाने 
चुक�ची मा�हती �दल्याबाबत �कंवा काडर्धारकाने कोणतीह� कृती केल्यास �कंवा दलुर्� 
केल्यास जबाबदार नसेल.

e) काडर् खात्यामधील पेम�ट्स पुढ�लपकै� कोणत्याह� प्रकारे करता येऊ शकतील: 
www.sbicard.com वर लॉग इन करून नेटबँ�कंग �कंवा आपल्या एसबीआय एट�एम- 
कम ड�ेबट काडर्द्वारे पेनेट पयार्य वापरून.

   स्टेटम�टच्या मागच्या बाजूला �दलेल्या प�यावर चेक �कंवा धनादेश पाठवून. 
   आपल्या शहरातील एसबीआय काडर् ड्रॉप बॉक्सेसमध्ये �कंवा �नधार्�रत स्टेट बँक ऑफ 
इं�डया शाखांमध्ये चेक �कंवा धनादेश देऊन. 

   चेक/धनादेश “एसबीआय काडर् क्र. xxxx xxxx xxxx xxxx” कर�ता देय असा असायला 
हवा. नॅच: �नवडक शहरांमध्ये नॅशनल ऑटोमेटेड क्ल�य�रगंच्या (नॅच) माध्यमातून पेम�ट 
करता येत.े

f) एसबीआय काडर्द्वारे आउटस्टँ�डगं �बलाच्या भरणासाठ� �व�वध पद्धती �दल्या जातात व 
त्याचे वणर्न एसबीआय काडर् वेबसाईट आ�ण मा�सक स्टेटम�टच्या मागे स�वस्तर �दले गेले 
आहे.

 काडर् धारकाकडून �मळालेला कोणताह� अडॅव्हान्स हा भ�वष्यातील खचर् म्हणून गहृ�त 
धरला जावा, कोणतहे� शुल्क/फ� म्हणून गहृ�त धरला जाऊ नये.

j)  एसबीआय काडर्द्वारे प्र�क्रयािन्वत केलेले असे कोणतहे� �रव्हसर्ल्स, ज्यांत शुल्क तसेच 
प्रभार यांचे �रव्हसर्ल देखील समा�वष्ट आहे, त ेथकबाक�च्या अनुषंगाने समायोिजत केले 
जाणार नाह� आ�ण याला वतर्मान �ब�लगं सायकलसाठ� के्र�डट म्हणून गणले जाईल.

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख मागील �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल्यास, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जात.े

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख वतर्मान �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल� तर�ह�, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जाणार नाह�.

k)  SMA आ�ण NPA
•   स्पेशल म�शन अकाउंट्स (‘SMA’): 
  �नयामक आवश्यकता पूणर् करण्यासाठ�, एसबीआय काडर्ला खाल� �दलेल्या सारणीतील तीन 

उपशे्रण्यांसह एक उप-संप�ी शे्रणी/ सब-असेॅट कॅटेगर� म्हणजेच ‘स्पेशल म�शन अकाउंट्स 
(‘SMA’)” बनवून खात्यातील प्रारं�भक दबाव (इिन्सपीऐंट स्टे्रस) ओळखावा लागतो. के्र�डट 
काड्र्सना �रवॉिल्वंग सु�वधांव्य�त�रक्त अन्य कजर् म्हणून संबो�धत केले जात.े

   

  

  

  SMA च्या वग�करणासंबं�धत उदाहरण:
  जर के्र�डट काडर् खात्याची (‘PDD’) पेम�ट देय तार�ख 31 माचर् 2021 असेल आ�ण �कमान 

देय शुल्क (‘MAD’) या तारखेआधी प्राप्त न झाल्यास या देय तारखेनंतर ह्या खात्यास 
SMA – 0  म्हणून संबो�धत केले जाईल.

   जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 30 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 ए�प्रल 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 1 म्हणून संबो�धत केले जाईल. याप्रमाणेच, 
जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 60 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 मे 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 2 म्हणून संबो�धत केले जाईल.

•  नॉन पफॉर्�म�ग असेॅट (‘NPA’):
  जर के्र�डट काडर् स्टेटम�ट मध्ये नमूद केलेले �कमान देय पेम�ट हे PDD पासून नव्वद (90) 

�दवसांच्या आत पूणर् न �दल्यास, काडर्ला नॉन परफॉ�म�ग असेॅट समजले जाईल. 
   याव्य�त�रक्त, कजार्ची परतफेड �कंवा पुनरर्चना व्यवस्थेचा लाभ घेतलेले कोणतहे� खात े

NPA म्हणून वग�कृत केले जाईल. जोपय�त पूणर् मुद्दल �कंवा व्याजाचे पेम�ट केले जात 
नाह� तोपय�त खात ेNPA म्हणून वग�कृत केले जात.े कजार्ची परतफेड (सेटलम�ट) केलेले 
आ�ण पुनरर्�चत (र�स्ट्रक्चडर्) खात ेअपगे्रडसाठ� पात्र नसत.े शवेट�, जर एखाद्या ग्राहकाकड े
NPA म्हणून संबो�धत असलेले एक एसबीआय काडर् असले तर� त्यांच्याकड ेअसलेले सवर् 
के्र�डट काडर् हे NPA म्हणून वग�कृत केले जातील.

   एखाद्या खात्यास NPA म्हणून वग�कृत करण्यासंबं�धत उदाहरण:
 जर एखाद्या ग्राहकाची पेम�ट देय तार�ख (‘PDD’) 31 माचर् 2021 आहे आ�ण 

स्टेटम�टमध्ये नमूद केलेले �कमान देय शुल्क (‘MAD’) हे PDD पासून 90 �दवसांच्या 
आत म्हणजेच 29 जून 2021 पय�त ग्राहकाने भरले नाह�, तर बँक/�व�ीय संस्थेद्वारे अशा 
के्र�डट काडर् खात्यास NPA समजले  जाईल.

l) अ�धकृत पेम�ट प्रणाल� वापरताना अयशस्वी व्यवहारांसाठ�, आरबीआयच्या 20 सप्ट�बर 
2019 रोजीच्या टनर् अराऊंड टाइम (ट�एट�) च्या सामंजस्यावर�ल आ�ण ग्राहक 
नुकसानभरपाईवर�ल प�रपत्रकाच्या अनुपालन अतंगर्त, जर एसबीआय काडर्ने एखाद्या 
अयशस्वी झालेल्या व्यवहारामुळे ड�ेबट झालेल� रक्कम एका �नधार्�रत कालावधीमध्ये परत 
केल� नाह�, तर उपरोल्ले�खत प�रपत्रकातील तरतुद�ंनुसार, अयशस्वी झालेल्या 
व्यवहारासाठ�च्या काडर् नेटवकर्  द्वारे प्राप्त झालेल्या अशा कोणत्याह� पुष्ट�/सूचनेच्या 
आधारावर नुकसानभरपाई केल� जाईल.

4. * �डफॉल्ट (थकबाक�)
 जर थकबाक� करण्यात आल�, तर काडर्धारकाला वेळोवेळी काडर् खात्यामध्ये असलेल्या 

थ�कत रकमेच्या पूतर्तसेाठ� पोस्टाने, फॅक्स, दरूध्वनी, ईमेल, एसएमएस मॅसेज आठवण 
केल� जाईल आ�ण/�कंवा �तसऱ्या प�ाची आठवण करून देण्यासाठ�, पाठपुरावा 
करण्यासाठ� आ�ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठ� मदत घेतल� जाईल. अशा प्रकारे �नयुक्त 
केलेला �तसरा प� कजर् वसुल�संदभार्तील आचारसं�हतचेे पूणर् पालन करेल. 

 आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त आ�ण जे एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे जे 
एक के्र�डट इन्फम�शन कंपनी एक के्र�डट काडर् धारकाच्या मुलभूत िस्थती अहवाल 
देण्यापूव�, आम्ह� काडर् धारकास पूवर् सूचना प्रदान करू. आरबीआय कडून न�दणीचे 
प्रमाणपत्र सामा�यक करण्यापूव�, ज्याचा एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे त्याबद्दल 
आम्ह� काडर्धारकाला याची सूचना देऊ. �कमान देय रक्कम देय तारखेपय�त देखील न 
भरल्यास, काडर् खात्याचा डीफॉल्ट िस्थती अहवाल के्र�डट मा�हती ब्युरो/एजन्सीं सह 
सामा�यक केला जाईल. 

 हे आणखी नमूद केले जाऊ शकत,े क� जर काडर् धारक, पोस्ट �डफॉल्टर म्हणून न�दवले 
गेले असेल तर, �तची थकबाक� कमी करत,े नंतर एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन 
कंपनी पासून �डफॉल्टर िस्थती मागे आहे. असे बदल ग्राहकाच्या के्र�डट अहवालात 
प्र�त�ब�ंबत करण्यासाठ� 45 त े60 �दवस लागू शकतात.

 अट� आ�ण �नयम के्र�डट काडर्च्या सु�वधा �नयमन लागू असेल पूरक/काडर् जोडा 
एसबीआयसीपीएसएल �व�हत नमुन्यात दर म�हन्याला के्र�डट इन्फम�शन कंपनीसाठ� काडर् 
डटेा सादर केला. के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 30 �दवसांची वेळ त्यांच्या सव्हर्रवर सादर डटेा 
अपलोड करण्यासाठ� आहे.

 काडर् खात्यातील एकूण थकबाक� व त्यासह लावण्यात आलेल्या कोणत्याह� शुल्कांची 
काडर्धारकाला न आकारण्यात आलेल� रक्कमसुद्धा तत्काळ देय होईल आ�ण प्राथ�मक 
खातधेारकाच्या बँकरप्सीच्या �कंवा मतृ्युच्या िस्थतीत ती एसबीआयसीपीएसएलला संपूणर् देय 
ठरेल व काडर् खात ेलगेचच रद्द ठरेल. काडर् खात्यावर काह� थकबाक� असेल, तर प्राथ�मक 
खातधेारकाची मालम�ा त्याला सेटल करण्यासाठ� जबाबदार असेल आ�ण त्या मालम�ेद्वारे 
एसबीआयसीपीएसएलला कोणतीह� आ�थर्क झळ पोहचणार नाह�, याची काळजी घेणे 
अ�नवायर् असेल व त्यामध्ये अशा थकबाक�ला प्राप्त करण्यासाठ� झालेला कायदे�वषयक खचर् 
व शलु्क यांचा समावेश असेल. अशी परतफेड प्रलां�बत झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
त्याच्या तवे्हाच्या दराने आ�थर्क शुल्क सरुू ठेवण्यासाठ� स�म असेल.

5. काडर्धारकत्व समाप्त होणे/संपुष्टात येणे
a) एसबीआयसीपीएसएलला �लहून �कंवा एसबीआय काडर् हेल्पलाईनला कॉल करून आ�ण 

काडर् �तरपे कापून काडर्धारक कधीह� करार संपुष्टात आणू शकतो. �ल�खत �वनंती 
केल्यानंतर अडॅ ऑन काडर्सह सवर् काडर् संपुष्टात येतील. स्वतःहून काडर् बंद करताना 
काडर्धारकाजवळ �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स �शल्लक असतील तर अशा �नगे�टव्ह पॉइंट्स 
समान मूल्य स्वयंच�लतपणे स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रूपांत�रत केले जाईल जे काडर्धारकाला 
इतर कोणत्याह� देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे. काडर् खात्यामध्ये थकबाक� असलेल्या 
सवर् रकमेचा भरणा केल्यानंतर त ेसंपुष्टात येतील. प्रमाणानुसार (प्रो रेटा बे�सस) वा�षर्क, 
सहभागी होण्याची �कंवा �रन्युअल फ� परत केल� जाणार नाह�.

 उदाहरणाथर्- स्वतःहून काडर् बंद करताना �शल्लक असलेले �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट - 1000
   स्वतःहून काडर् बंद केल्यानंतर, �शल्लक असलेले 1000 �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट 

स्वयंच�लतपणे 250 रू. च्या स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रुपांत�रत होतील. म्हणजेच, 1000 
�नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स X 0.25 रू. प्र�त �रवॉडर् पॉइंट (इथे �व�वध काडा�साठ� हस्तांतरण 
मूल्य �भन्न असू शकत)े. हे देय काडर्धारकाला लागू केले जाईल जे काडर्धारकाला इतर 
देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे.

 काडर्धारक खात ेबंद करण्यासाठ� सम�पर्त ईमेल आयडी-closurerequest@sbicard.com 
वर �लहू शकतो.

b)  जर एसबीआयसीपीएसएलला काह� आधाराने �बजनेससाठ� �कंवा सुर�ा कारणांमुळे आ�ण/ 
�कंवा कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेच्या �वनंतीमुळे आ�ण/�कंवा अन्य सरकार� यंत्रणेने तसे 
सां�गतल्यामुळे आ�ण/�कंवा एसबीआयसीपीएसएल व त्याच्या ग्राहकांना लागू असलेल्या 
कायद्यांमुळे व �नयमांमुळे आवश्यक झाले, तर कोणत्याह� वेळेस पूवर्सूचना न देता 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याच्या वापरावर �नब�ध घालू शकत,े त ेसमाप्त 
�कंवा बंद करू शकत.े

 जर काडर्धारकाने देय रकमेची थकबाक� केल� �कंवा के्र�डट �ल�मटचे उल्लंघन केले तर 
एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट काडर्वर�ल सु�वधा संपुष्टात आणू शकत.े हा करार संपुष्टात 
आल्यानंतर �कंवा काडर् खात ेस्थ�गत करण्यात आले असताना या काडर्चा वापर विजर्त 
आहे.

c) अशा प�रिस्थतीमध्ये काडर्धारकाने तत्काळ (कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� 
�डफॉल्ट �कंवा अन्य नोट�सनुसार) एसबीआयसीपीएसएलला खात्यावर�ल एकूण थक�त 
रक्कम त्वर�त अदा केल� पा�हजे. त्यामध्ये कराराअतंगर्त एसबीआयसीपीएसएलला देय 

असलेल्या सवर् रकमांचा समावेश असेल ज्यामध्ये सवर् ट्रान्सॅक्शन्स आ�ण अन्य रक्कम 
ज्या खात्यावर अद्याप आकारल्या नसतील यांचा समावेश असेल. जोपय�त काडर्धारकाद्वारे 
अशा सवर् रकमांची थकबाक� जमा केल� जाईपय�त काडर्धारकाचे खात े समाप्त मानले 
जाणार नाह�.

(d) जर के्र�डट काडर् एक वषार्पे�ा जास्त काळ वापरात नसेल, तर काडर्धारकास सू�चत करून 
काडर् बंद करण्याची प्र�क्रया सुरू होईल. जर 30 �दवसांमध्ये काडर् धारकाकडून काह� उ�र 
न आल्यास, काडर् खात ेबंद केले जाईल, ह� �क्रया काडर् धारकाने केलेल्या सवर् थकबाक� 
भरण्याच्या अधीन असेल.

6.  काडर् हरवणे/चोर�/गैरवापर

a) जर प्राथ�मक �कंवा अन्य अ�त�रक्त के्र�डट काडर् हरवले असेल, चोर�ला गेले असेल, त्याला 
इजा झाल� असेल �कंवा प्राप्त होणे अपे��त असताना प्राप्त झाले नसेल �कंवा जर 
त्याला/�तला त्याचा वापर अन्य व्यक्तीने काडर्धारकाच्या अनुमती�शवाय केला अशी शंका 
आल� असेल, तर तत्काळ काडर्धारकाने एसबीआयसीपीएसएलशी एसबीआय काडर् 
हेल्पलाईनद्वारे संपकर्  साधला पा�हजे. एकदा काडर् हरवले अशी सूचना �दल्यानंतर त ेनंतर 
परत सापडले तर�ह� काडर्धारकाने त ेकोणत्याह� प�रिस्थतीत वापरू नये आ�ण त्याने त े
काडर् �तरपे अध� कापून टाकावे. 

· तसेच काडर्धारक लगेचच आयव्ह�आर �कंवा आमच्या वेबसाईट sbicard.com द्वारे �कंवा 
एसएमएस आधा�रत सेवेद्वारे त ेकाडर् ब्लॉक करू शकतो.

· एसएमएसद्वारे आपले हरवलेले/ चोरलेले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ�, आपल्या न�दणीकृत 
मोबाईल क्रमांकाद्वारे 5676791 वर BLOCK XXXX असा एसएमएस करा. (XXXX = 
आपल्या काडर् क्रमांकातील शवेटच्या 4 संख्या). जर 5 �म�नटांच्या आत आपल्याला त्याचे 
कन्फम�शन देणारा एसएमएस �मळाला नाह�, तर काडर् ब्लॉक झाले आहे, असे कृपया मानू 
नका. तत्काळ आपले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ� आ�ण त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठ� 
हेल्पलाईनला कॉल करा.

 काडर्धारक हरवलेल्या/चोर� झालेल्या/अन�धकृत व्यवहार इ. च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त 
हेल्पलाइन क्रमांक -18605003000 वर संपकर्  करू शकतो.

 काडर्धारक हरवलेल्या काडर्च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त ईमेल आयडीवर �लहू शकतो – 
lostcard@sbicard.com.

b) एसबीआयसीपीएसएलला हरवलेल्या काडार्ची मा�हती �मळण्याच्या वेळेआधी काडर् 
खात्याद्वारे करण्यात आलेल्या कोणत्याह� ट्रान्सॅक्शन्ससाठ�  एसबीआयसीप ीएसएल 
जबाबदार राहणार नाह� व त्याची संपूणर् जबाबदार� काडर्धारकावरच असेल. काडर् 
हरवण्याबद्दल �कंवा त्याच्या चोर�बद्दल एसबीआयसीपीएसएलला सूचना देण्या�शवाय 
काडर्धारकाने तत्काळ के्र�डट काडर्च्या चोर�ची मा�हती पो�लसांना देऊन एफआयआर दाखल 
करायला पा�हजे. परंतु, जेव्हा काडर्धारकाच्या सहमतीने �कंवा अ�त�रक्त काडर्धारकाच्या 
सहमतीने एखाद� व्यक्ती काडर् प्राप्त करून त्याचा गैरवापर करत असेल, तवे्हा होणाऱ्या 
सवर् हानीसाठ� काडर्धारक जबाबदार असेल.

 
c) �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाच्या (आरबीआय), ग्राहक संर�णाबद्दल 06 जुल ै2017 च्या 

आदेशानुसार - अन�धकृत इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंग व्यवहाराच्या दा�यत्वावर मयार्दा घालून, एक 
धोरण अ�धकृत के्र�डट काडर् व्यवहारांशी संबं�धत ग्राहक संर�ण सु�निश्चत करण्याक�रता 
�डझाइन केले आहे. एसबीआय काडर्च्या वेबसाइटवर "ग्राहक तक्रार �नवारण धोरण" 
अतंगर्त हेच अपडटे केले आहे. धोरण हे पारदशर्कतचेी तत्वे आ�ण ग्राहकांना �दल्या 
जाणाऱ्या वागणुक�तील प्रामा�णकपणावर आधा�रत आहे

d) जर काडर्धारकाने फसवणूक�चे कृत्य केले असेल, तर होणाऱ्या नुकसानाची सवर् जबाबदार� 
काडर्धारकाची असेल. जर पुरेशी काळजी न घेता काडर्धारक वापर करत असेल तर होणाऱ्या 
हानीसाठ� सवर्स्वी तोच जबाबदार असेल. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे �नधार्�रत करण्यात 
आलेल्या सुर�ा �नयमांचे पालन करण्यामध्ये काडर्धारकाने कसूर केल� असेल तर� हे लागू 
असेल.

e) काडर्धारक �कंवा अन्य कोणत्याह� काडर्धारकाला न सांगता एसबीआयसीपीएसएल काडर्च्या 
हरवण्या�वषयी, चोर��वषयी, गैरवापरासंदभार्त काडर्ची �कंवा �पनची कोणतीह� मा�हती 
पो�लसांना �कंवा अन्य संबं�धत यंत्रणांना देऊ शकत.े

f) आपल्या के्र�डट काडर् खात्याच्या मोबाईल नंबरसह संपकर्  तपशीलामधील बदल 
�सस्ट�ममध्ये असलेल्या आपल्या जुन्या तसेच नवीन संपकर्  प�यांवर कळवले जातील. 
आमच्या न�द�ंमध्ये आपल्या मोबाईल क्रमांकासह सध्याच्या संपकर्  तपशीलांना अद्ययावत 
ठेवण्याचा सल्ला आपल्याला �दला जातो.

g) "एसबीआय काडर् �व�शष्ट काडर्वर ती हरवल्यास/चोर�स गेल्यास त्यावर काडर् �वमा कव्हर 
मोफत ऑफर करत.े संबं�धत �वमा हा एसबीआय काडर्ने वेळोवेळी ठर�वल्यानुसार 
आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेडद्वारे �कंवा कोणत्याह� अन्य 
�वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो. आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी 
�ल�मटेड ह� यासंबं�धत कोणत्याह� दाव्याच्या तडजोडीसाठ� जबाबदार असेल आ�ण 
एसबीआय काडर् हे दाव्याच्या तडजोडीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याह� �ववादास जबाबदार 
नसेल. �वम्याच्या अट� आ�ण शत�च्या अ�धक तपशीलांसाठ�, काडर् धारकांना सल्ला �दला 
जातो क� त्यांनी स्वागत �कटमधील मा�हतीपत्रक वाचावे �कंवा www.sbicard.com चा 
संदभर् घ्यावा."

(h) एसबीआय काडर् काह� �व�शष्ट के्र�डट काडा�वर मोफत हवाई अपघात/वैयिक्तक अपघात 
�वमा संर�ण देत.े उपरोक्त �वमा ततृीय-प� �वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो, जो या 
संदभार्त कोणत्याह� दाव्याच्या �नपटाऱ्यासाठ� देखील जबाबदार असतो. क्लेम सेटलम�टमुळे 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याह� वादासाठ� एसबीआय काडर् जबाबदार राहणार नाह�. कोणत्याह� 
पूवर्सूचने�शवाय एसबीआय काडर्द्वारे �वमा जार�कतार् बदलला जाऊ शकतो.

 �वद्यमान �वमा कंपनी : ओ�रएंटल इन्शुरन्स कंपनी �ल.

7. मा�हती उघड करणे (�डस्क्लोजर)
 के्र�डट इन्फम�शन कंपनी भारतीय आ�थर्क प्रणाल� कायर्�मता आ�ण िस्थरता 

सुधारण्यासाठ� भारत सरकार आ�ण भारतीय �रझवर् बँक (आरबीआय) ची एक सुरुवात 
आहे. �ह बँका आ�ण �व�ीय संस्थांमध्ये मा�हतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठ�चे एक प्रभावी 
तंत्र प्रभावी करण्यासाठ� आरबीआयच्या प्रयत्नांचा रचनाबद्ध उपक्रम असून, त्याद्वारे 
�व�वध संस्थांमधून उत्कृष्ट के्र�डट व्यवहारांचा लाभ घेण्यासाठ� काडर्धारकांना स�म केले 
जात.े

 काडर् धारक एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी करण्यासाठ� काडर्धारकाचे 
मा�हती शअेर करण्यासाठ� अ�धकृत आहे क� (आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त 
आहे). 

 45 - 60 �दवसांच्या काळामध्ये एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 
करण्यासाठ� काडर्धारकाचे परतफेड रेकॉडर् संबं�धत मा�हती प्रदान होईल.

 कोणताह� �ववाद झाल्यास, एसबीआयसीपीएसएल हे काडर्धारक हा �डफॉल्टर आहे असा 
अहवाल देण्यापूव� अहवाल प्र�क्रयेसाठ� योग्य ती दरुुस्ती करेल. अशा मा�हतीचे प्रकटन 
करणे/ती उघड करण्याची देखील न�द घेतल� जाणे हे दाखल केलेल्या अशा �ववादांची 
चौकशी आ�ण त्यातून मागर् काढण्यासाठ� उपलब्ध असलेल्या वेळेवर अवलंबून असत.े 

 काडर्धारक हे मान्य करतो क�, काडर् खात्याचे योग्य संचालन, पडताळणी आ�ण अन्य 
प्रशास�नक सेवा यांसाठ� काडर्धारकाची मा�हती ज्यामध्ये एसबीआयसीपीएसएलशी संब�धत 
आ�थर्क संस्था, कंपन्या आ�ण अन्य �तसऱ्या प�ांकडील थकबाक� यांची मा�हती देण्याचा 
अ�धकार एसबीआयसीपीएसएलला असेल.

 एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाची मा�हती एसबीआयसीपीएसएलच्या कोणत्याह� व�रष्ठ, 
क�नष्ठ, संबं�धत �कंवा भागीदार संस्थेला एसबीआयसीपीएसएलच्या �व�वध उत्पादनांना व 
सेवांना उपलब्ध करण्यासाठ�/त्यांच्या माक� �टगंसाठ� �कंवा त्याच्या ग्रूप कंपन्या, शाखा, 
संलग्न आ�ण/�कंवा भागीदार संस्थांना देऊ शकत.े

 एसबीआय काडर्च्या मह�वपूणर् अट� व शत� www.sbicard.com वरसुद्धा उपलब्ध 
आहेत. 

महत्वाची �नयामक मा�हती 

- काडर्चा वापर भारत तसेच परदेशात दोन्ह�कड ेवधै आहे. तथा�प, नेपाळ आ�ण भूतान मध्ये 
�वदेशी चलन व्यवहार करण्यासाठ� वधै नाह�.

- भारताबाहेर व्यवहार करण्यासाठ�, या काडर्चा वापर परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 
1999 ("FEMA") आ�ण आरबीआय द्वारे जार� केलेल्या �नयमांसह लागू कायद्यानुसार 
करणे अत्यावश्यक आहे. इंटरनेट टे्र�डगं पोटर्लद्वारे परक�य चलन व्यापाराला परवानगी 
नाह�. कोणतहे� उल्लंघन �कंवा पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुम ्ह� दंडात्मक 
कारवाईसाठ� जबाबदार असू शकता. तुम्ह� तुमच्या परक�य चलन हक्काबाबत तुमच्या 
अ�धकृत डीलरचा (AD) सल्ला घ्यावा.

- आपण के्र�डट काडर् खात्यावर कोणत्याह� के्र�डट �शल्लक असल्यास, एसबीआय काडर् आपण 
ह� के्र�डट �शल्लक परत येण्याचा अ�धकार आहे.

- कृपया भांडवल खात्यातील व्यवहारासाठ� पसेै पाठ�वणे �कंवा पेम�ट करण्यासाठ� के्र�डट 
काडर् वापरू नका जसे क� परदेशी संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे �कंवा �वदेशात संस्थांची 
स्थापना करणे - ह� आरबीआय बँकेच्या मास्टर �नद�शानुसार अथर्सहाय्य करण्याची 
परवानगी नाह� - संयुक्त उद्योजक/संपूणर्पणे र�हवाशांनी केलेल� थेट गुंतवणूक परदेशात 
मालक�ची सहाय्यक कंपनी आहे.

- र�हवाशांना भारताकडून पसेै पाठ�वणे हे आरबीआयच्या मास्टर प�रपत्रकानुसार, के्र�डट 
काडर्चा वापर �कंवा लॉटर�ची �त�कटे, बंद� घातलेल� �कंवा जप्त मा�सके, जुगार मध्ये 
सहभाग, कॉल-बॅक सेवा देणे, इत्याद�सारख्या प्र�तबं�धत वस्तूंच्या खरेद�साठ� प्र�तबं�धत 
आहे कारण अशा वस्तू/�क्रयाकलापांसाठ� कोणत्याह� परक�य चलनाची परवानगी नाह�. 
मास्टर प�रपत्रक अ�धक मा�हतीसाठ� र�हवाशांना भारत सु�वधा �व�वध पसेै पाठ�वणे वर 
संदभर् घ्या.

के्र�डट काडर्चे नाव वा�षर्क शुल्क (रु.) नूतनीकरण शुल्क (रु.)

आयआरसीट�सी 
एसबीआय काडर् प्री�मयर 

लाइफस्टाइल होम स�टर 
एसबीआय काडर्, मॅक्स 
एसबीआय काडर्, स्पार 

एसबीआय काडर्

आयआरसीट�सी 
एसबीआय काडर्

500 300

499

1,499

2999

499

2999

1,499 (मागील वषार्त 2 लाख �कंवा 
त्याहून अ�धक वा�षर्क खचार्वर सूट)

1,499 (मागील वषार्त 2 लाख �कंवा 
त्याहून अ�धक वा�षर्क खचार्वर सूट)

4,999 (मागील वषार्त 10 लाख �कंवा 
त्याहून अ�धक वा�षर्क खचार्वर सूट)

लाइफस्टाइल होम स�टर 
एसबीआय काडर् प्राईम, 
मॅक्स एसबीआय काडर् 

प्राईम, स्पार  एसबीआय 
काडर्  प्राईम 

लाइफस्टाइल होम स�टर 
एसबीआय काडर् �सलेक्ट, 
मॅक्स एसबीआय काडर् 

�सलेक्ट, स्पार एसबीआय 
काडर् �सलेक्ट 

नेचसर् बास्केट एसबीआय 
काडर्

नेचसर् बास्केट 
एसबीआय काडर् ए�लट 4999

1499

1499 1499



g) �ब�लगं संदभार्तील वाद: स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 25 �दवसांच्या आत काडर्धारकाने काह� 
त्रटु� एसबीआयसीपीएसएलला कळवल्या�शवाय आ�ण एसबीआयसीपीएसएलला त्या सत्य 
आहेत, हे आढळल्याव्य�त�रक्त सवर् स्टेटम�ट्स योग्य मानल� जातील व काडर्धारक त्यांना 
मान्य करेल. असे काह� झाल्याची मा�हती प्राप्त झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
तात्पुरत्या पद्धतीने शुल्क मागे घेऊ शकेल. त्यानुसार अन्वेषण पूणर् झाल्यानंतर अशा 
शुल्कांची जबाबदार� काडर्धारकाच्या खात्यावर असेल.

h)  ग्राहक तक्रार �नवारण: सवर् तक्रार�ंची मा�हती पुढ�ल प�यावर नोडल अ�धकाऱ्याला �दल� 
जावी- पीओ बॅग 28 - जीपीओ, नवी �दल्ल� – 110001 Nodalofficer@sbicard.com 
�कंवा ईमेलवर पाठवल� जावी.

i)   संपकर्  तपशील:
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 02 02
 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड आधी लावावा) 
 �कंवा 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290 
 एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर्साठ�: एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर् हेल्पलाईनला भारतातून 

कुठूनह� फोन करा   
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 12 12 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड 

आधी लावावा) बीएसएनएल/एमट�एनएलवरून: 1800 180 1295/1860 500 1295
 पत्र व्यवहार: मेलद्वारे व्यवस्थापकाला �लहू शकता: ग्राहक सेवा, एसबीआय काड्र्स अडँ 

पेम�ट्स सिव्हर्सेस �ल., डीएलएफ इन�फ�नट� टॉवसर्, टॉवर सी, 12 वा मजला, ब्लॉक- 2, 
इमारत 3 डीएलएफ सायबर �सट�, गुरुग्राम- 122002 (ह�रयाणा), भारत 
www.sbicard.com �कंवा पीओ बॅग 28 - GPO, नवी �दल्ल� – 110001. 

 customercare@sbicard.com वर ईमेलद्वारे �लहा
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक सम�पर्त ईमेल आयडीवर 

�लहू शकतो- salesgrievance@sbicard.com
 काडर्धारक कोणत्याह� �ववाद/अन�धकृत व्यवहाराचा �रपोटर् आमच्या मोबाईल 

ॲप/वेबसाईटच्या माफर् त न�द करू शकतात. याव्य�त�रक्त, काडर्धारक �ववाद/अन�धकृत 
 व्यवहाराचा �रपोटर् सम�पर्त ईमेल आयडी chargeback@sbicard.com वर �लहू 

शकतो.
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक आम्हाला सम�पर्त 

हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतो: 080-39356050

एसबीआय काडर्च्या सवार्त महत्वपूणर् अट� व शत�

1. *फ� आ�ण शुल्क

A.  वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ�
 एसबीआय के्र�डट काडर् (एसबीआय काडर्) यावर वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ� लागू आहेत. 

वा�षर्क फ� हे एक वेळचे शुल्क असत ेजे रु. 0 त ेरु. 9999 यादरम्यान असून त्यात लागू 
असलेले कर जोडले जातात आ�ण �रन्युअल फ� दर वष� आकारल� जात ेव ती रु. 0 त ेरु. 
9999 यादरम्यान असून त्यात लागू असलेले कर जोडले जातात. या फ� काडर्धारकांसाठ� 
वेगळ्या असू शकतात आ�ण त्या �व�वध प्रकारच्या काडर्साठ� वेगवेगळ्या असतात. के्र�डट 
काडर्चे आवेदन करताना हे काडर्धारकाला सांगण्यात येईल. लागू असतील त्यानुसार या फ� 
काडर्धारकाच्या खात्यातून जमा केल्या जातील आ�ण जेव्हा हे लावले जाईल, तवे्हा त्याचे 
�बल त्या म�हन्याच्या काडर् स्टेटम�टमध्ये दशर्वले जाईल. प्राथ�मक काडर्धारकाला जार� 
करण्यात आलेल्या अ�त�रक्त काड्र्ससाठ� वेगळी फ� असू शकेल.

B.  कॅश अडॅव्हान्स फ�
 आपत्काल�न िस्थतीमध्ये देशातील/आंतरराष्ट्र�य एट�एममधून रोख रक्कम काढण्यासाठ� 

काडर्धारक काडर्चा वापर करू शकतो. अशा प्रकारे काढलेल्या सवर् कॅशवर ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण ती काडर्धारकाच्या पुढच्या स्टेटम�टच्या �बलामध्ये जोडल� जाईल. 
देशातील एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण आतंरराष्ट्र�य एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक 
असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� लावल� जाईल. एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस प्रायव्हेट 
�ल�मटेडच्या (एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार ट्रान्सॅक्शन फ� बदलल� जाऊ शकत.े 
सवर् कॅश अडॅव्हान्सेसवर रक्कम काढल्यापासून पूणर् रक्कम जमा करण्याच्या �दनांकापय�त 
�रव्हॉिल्व्हंग के्र�डट इतके आ�थर्क शुल्कसुद्धा असेल (कृपया शुल्कांची सूची पाहावी). 

C. रोख भरणा फ�
 काडर्धारक स्टेट बँक ऑफ इं�डया (एसबीआय) च्या �नवडक शाखांमध्ये पे-इन िस्लपवर 

त्यांचा के्र�डट काडर् क्रमांक आ�ण रक्कम नमूद करून त्यांच्या SBI के्र�डट काडर्ची देय 
रक्कम शाखेतील काउंटरवर जमा करू शकतात. पेम�ट पावतीची पोच काडर्धारकाला त्व�रत 
�दल� जाईल. ह� सु�वधा ₹250 च्या सेवा शुल्क + लागू करांसह उपलब्ध आहे. केव्ह�बी 
एसबीआय काडर्धारक करूर वशै्य बँकेच्या (केवीबी) �नवडक शाखांमध्ये त्यांच्या 
के्र�डटकाडर्ची देय रक्कम देखील भरू शकतात. करूर वशै्य बँकेच्या शाखांमध्ये केलेल्या 
पेम�टवर कोणतहे� शुल्क लागू नाह�.

D. शुल्क
i. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला देण्यात येणाऱ्या �व�शष्ट सेवांसाठ� वेळोवेळी 

लागू असलेले शुल्क आ�ण फ� काडर्धारकाला भरावे लागेल �कंवा काडर् खात्याच्या संदभार्त 
काडर्धारकाकडून �दरंगाई झाल�, तर त्यासाठ� फ� भरावी लागेल.

ii काडर्धारकांना योग्य मा�हती देऊन वेळोवेळी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणतहे� शुल्क 
�कंवा फ�मध्ये बदल करण्याचा �कंवा नवीन शुल्क �कंवा फ� सुरू करण्याचा अ�धकार 
एसबीआयसीपीएसएलजवळ सुर��त आहे.

E. व्याज मुक्त गे्रस अवधी
 व्याज मुक्त के्र�डट अवधी 20 त े50 �दवसांचा असू शकतो व तो मच�टद्वारे करण्यात 

येणाऱ्या दाव्यांवर अवलंबून असेल. परंतु, जर आधीच्या म�हन्याची बाक� पूणर्त: जमा 
केल� नसेल �कंवा जर काडर्धारकाने कोणत्याह� एट�एममधून रोख रक्कम काढल� असेल, 
तर हे लागू असणार नाह�.

F.   आ�थर्क शुल्क 
 जर काडर्धारकाने बाक� रक्कम पूणर् भरल� नाह� तर आ�ण काडर्धारकाने काढलेल्या सवर् 

रोख रकमांवर (कॅश अडॅव्हान्सेस) त ेपरत भरले जाईपय�त ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून 
न भरलेल्या ईएमआय इन्स्टॉलम�टसह सवर् ट्रान्सॅक्शन्सवर मा�सक व्याज दरानुसार 
आ�थर्क शुल्क देय आहेत. 

   जर काडर्धारकाने रकमेच्या मुदतीच्या तारखेअगोदर (PDD) रा�हलेल्या रकमेची (TAD) 
थोडी रक्कम �कंवा काह�च रक्कम नाह� भरल�; जसे क� ग्राहकांची आधीच्या म�हन्यातील 
देय रक्कम आ�ण सध्याच्या म�हन्यातील पूणर् देय रक्कम मुदत संपायच्या तारखेअगोदर 
भरले तर उरलेल्या रकमेवर रकमेच्या तारखेपय�त शुल्क आकारले जाईल. 

   सध्याचा आ�थर्क शुल्काचा दर ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून प्र�त माह 3.50% पय�त आहे 
[42% प्र�त वषर्] व एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस �ल�मटेडच्या 
(एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार बदलला जाऊ शकतो. लागू असलेले आ�थर्क शुल्क 
लागू करांनुसार ठरेल आ�ण काडर्वर�ल थ�कत रक्कम पूणर्त: जमा होईपय�त त े
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये लावले जातील/वजा केले जातील. काडर्धारक पेम�टच्या देय 
तारखेपय�त त्याच्याकडील �शल्लक पूणर्पणे भरत नसल्यास आ�ण काडर्धारकाद्वारे 
घेतलेल्या सवर् रोख अडॅव्हान्सवर�ल सवर् व्यवहारांवर आकारलेल्या �व� शुल्काची �कमान 
रक्कम ह� प्रत्येक� 25 रु. असेल, सवर् लागू कर वगळून.

 a.  कॅश अडॅव्हान्सवर�ल आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून पूणर् रक्कम जमा 
करेपय�त लागू असतील.

 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 15 तारखेला.
 16 जून 2019 – 15 जुल ै2019 मध्ये करण्यात आलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  5000 रु. ची �रटेल खरेद� – 20 जून 2019 रोजी
2.  7000 रु. कॅश काढले - 10 जुल ै2019 रोजी
 15 जून 2019 च्या स्टेटम�टमधून कोणतीह� आधीची �शल्लक रा�हलेल� नाह�, असे ग�ृहत 

धरून काडर्धारकाला त्याचे 15 जुलचै्या स्टेटम�ट 12,000 रु. इतके ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल व 
त्यावर 7,000 रुपयांच्या काढलेल्या रोख रकमेवर 5 �दवसांचे आ�थर्क शुल्क लागू 
दरानुसार लावले जाईल. काडर्धारकाला बाक� (थ�कत) रकमेसाठ� 5 ऑगस्ट 2019 पय�त 
म्हणजे स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत भरणा करावा लागेल जी पूणर् रक्कम 
असू शकत े�कंवा देय असलेल� �कमान रक्कम असू शकत.े कृपया ल�ात घ्या क� तुमच्या 

के्र�डट काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने केले गेलेले कोणतहे� पेम�ट पुढ�ल क्रमाने समायोिजत 
केले जाईल: प्रथम तुमची �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास). आधीच्या 
स्टेटम�टच्या �दनांकापासून आ�थर्क शुल्क लावले जाईल व जर व्याज नसलेला 
आउटस्टँ�डगं �रटेल बॅलन्स असेल तर त्या िस्थतीमध्ये आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या 
�दनांकापासून लावले जाईल. 

 जर आधीच्या स्टेटम�टमध्ये कोणतीह� कॅश �शल्लक नसेल आ�ण ती आधीच्या 
स्टेटम�टमधून पुढे आलेल� नसेल आ�ण स्टेटम�टच्या �दनांकाचा �रटेल बॅलन्स भरणा देय 
असलेल्या �दनांकावर पूणर्त: भरण्यात आला, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क 
शुल्क लावले जाणार नाह�.

 उदाहरण 2 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   3 जानेवार� 2019 – 2 फेब्रुवार� 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  10000 रु. �रटेल खरेद� – 5 जानेवार� 2019 रोजी
2.  30000 रु. ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2019 रोजी
 2 जानेवार� 2019 स्टेटम�टमधून आधीची कोणतीह� �शल्लक रक्कम पुढे उरलेल� नाह�, 

असे ग�ृहत धरून काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार� स्टेटम�टमध्ये 40,000 रु. व्यवहार 
�दसतील. काडर्धारकाला या आउटस्टँ�डगं रकमेसाठ� स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या 
आत म्हणजे 22 फेब्रुवार� 2019 पय�त भरणा करावा लागेल व तो पूणर् रक्कम �कंवा 
�कमान देय रक्कम यातील कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. जर स्टेटम�ट आउटस्टँ�डगं मध्ये 
कोणताच कॅश बॅलन्स नसेल आ�ण तो आधीच्या स्टेटम�टपासून पुढे आलेला नसेल आ�ण 
जर स्टेटम�ट �दनांका रोजी आउटस्टँ�डगं असलेल्या �रटेल बॅलन्सला रक्कम देय �दनांकाला 
जर पूणर्त: भरण्यात आले, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क शुल्क लावले जाणार 
नाह�.

   दर म�हन्यामध्ये फक्त �कमान रक्कम भरल्यास त्यामुळे �रपेम�ट वषार्पे�ा जास्त काळ 
पुढे जाईल व आपल्या आउटस्टँ�डगं बॅलन्सवर त्यानुसार ठरणारा व्याज लागेल. 
उदाहरणाथर्, 5,000 रु. इतक्या ट्रान्सॅक्शनवर दर म�हन्याला फक्त �कमान देय रक्कम 
भरण्यात आल� (दर महा 200 रु. इतक� �कमान रक्कम असल्यास), संपूणर् थ�कत 

रकमेच्या पूणर् भरण्यासाठ� 44 म�हने इतका अवधी लागेल.
 उदाहरण 3 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला
   3  माचर् 2019 – 2 ए�प्रल 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन
(1)   500 रु. वा�षर्क फ� – 5 माचर् 2019 रोजी
(2) 90 रु. लागू कर – 5 माचर् 2019 रोजी
(3) 6000 रुपयांची ऑनलाईन खरेद� – 15 माचर् 2019 रोजी
 2 माचर् 2019 च्या स्टेटम�टनुसार आधीचा कोणताह� बॅलन्स पुढे �शल्लक रा�हलेला नाह�, 

असे ग�ृहत धरून, काडर्धारकाला त्याच्या 2 ए�प्रलच्या स्टेटम�टमध्ये 6,590 रु. ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाला स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 20 �दवसांनी 22 ए�प्रल रोजी 2019 या 
आउटस्टँ�डगंसाठ� रक्कम भरावी लागेल व ती पूणर् रक्कम असू शकत े�कंवा देय असलेल� 
�कमान रक्कम असू शकत.े      

 22 ए�प्रल 2019 रोजी काडर्धारक �कमान देय रकमेचा म्हणजे 415 रु. (एकूण 
आउटस्टँ�डगंच्या 5%) + 22 ए�प्रल 2019, रोजी लागू असलेले कर याच्या सवा�त 
जवळच्या दशांश अकंावर�ल रक्कम या रकमेचा भरणा करतो, असे ग�ृहत धरून लागू दराने 
आ�थर्क शुल्क लागू केले जाईल आ�ण त ेएकूण आउटस्टँ�डगंमध्ये जोडले जाईल. दर वष� 
3.50% इतक्या प्रभावी दराला �वचारात घेता, आ�थर्क शुल्काची गणना पुढ�ल प्रमाणे केल� 
जाईल:

 48 �दवसांसाठ� 500 रु. बॅलन्स रकमेवर (5 माचर् त े22 ए�प्रल):
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 रु.
 48 �दवसांसाठ� लागू असलेल्या 90 रु. करांसाठ� (5 माचर् त े22 ए�प्रल): 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 रु. 
 38 �दवसांसाठ� 6000 रु. इतक्या बॅलन्ससाठ� (15 माचर् त े22 ए�प्रल):
   (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 रु.
 11 �दवसांसाठ� 6,175 रु. बॅलन्ससाठ� (22 ए�प्रल त े2 मे): 
   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 रु.
 एकूण लावण्यात आलेले व्याज = 373.10 रु.
 3 ए�प्रल 2019 आ�ण 2 मे 2019 या काळात काडर्धारकाने कोणतहे� ट्रान्सॅक्शन केले 

नाह�, असे ग�ृहत धरून �दनांक 2 मेच्या स्टेटम�टमध्ये असलेल्या एकूण रकमेमध्ये 
आउटस्टँ�डगं एकूण रक्कम, व्याज शुल्क, फ� आ�ण अन्य शुल्क (असल्यास) आ�ण सवर् 

लागू कर दशर्वले जातील.
    काडर्धारक देय तारखेच्या (पीडीडी) आधी एकूण देय रकमेचे (ट�एडी) आ�ंशक पेम�ट करत 

असेल �कंवा पेम�ट देत नसल्यास; ग्राहकाकडून मागील म�हन्यापासूनची आ�ण �वद्यमान 
म�हन्यातील �शल्लक येणे असेल, तर एकूण देय असलेल्या रकमेचे पूणर् पेम�ट हे पेम�टच्या 
देय तारखेपूव� केल्यास, �व� शुल्क हे त्या पेम�टच्या तारखेपय�तच्या अखेरच्या �शल्लक वर 
आकारले जाईल.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेट्म�ट तार�ख - प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 �डस�बर 2018 - 2 जानेवार� 2019 दरम्यान झाले.
1)  �करकोळ खरेद� 500 रु. - 15 �डस�बरला 2018 झाल�
2)  ऑनलाइन खरेद� 600 रु. - 20 �डस�बरला 2018 झाल�
   2  �डस�बर 2018 च्या तारखेला पूव�ची कोणतीह� �शल्लक रक्कम नाह� असे गहृ�त धरून

2 जानेवार� च्या स्टेटम�टनुसार, काडर्धारकाच्या स्टेटम�टमध्ये 1100 रुपये व्यवहार दशर्�वत 
आहे, एकूण देय रक्कम 1100 रुपये. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
दरम्यान काह� 22 जानेवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं 
�वरुद्ध भरणा करणे आवश्यक आहे.

 गहृ�त धरूया क� काडर्धारकाने थोडी रक्कम 22 जानेवार� 2019 ला 500 रुपयांनी जमा 
केल� आहे, �व� शुल्क प्रभावी दरावर आकारले जाईल आ�ण एकूण थकबाक�मध्ये जोडला 
जाईल. 3.50% दर महा प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्क गणना खाल�लप्रमाणे केल� 
जाईल.

 38 �दवसांसाठ� 500 रुपयांच्या रकमेवर (15 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 रु.
 33 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (20 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 रु.
 12 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (22 जानेवार� त े2 फेब्रुवार�):
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 रु.
 आकारलेले एकूण व्याज: 52.93 रु.
 व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2019 - 2 माचर् 2019 दरम्यान झाले
1)  सुरुवातीची �शल्लक 652.93 रु. - 3 फेब्रुवार� 2019 रोजी

2)  �करकोळ खरेद� 1000 रु. - 5 फेब्रुवार� 2019 रोजी
3)  ऑनलाईन खरेद� 3000 रु. - 15 फेब्रुवार� 2019 रोजी
 गहृ�त धरूया क� मागील �शल्लक 652.93 रु. 2 फेब्रुवार� 2019 च्या �वधानानुसार पुढे 

सुरू करूया. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम दरम्यान काह� 22 
फेबु्रवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं �वरुद्ध भरणा करणे 
आवश्यक आहे.

   गहृ�त धरूया क� काडर्धारक 15 फेब्रुवार�च्या आत पूणर्पणे भरणा करतो. म्हणून 3.50%
प्रती म�हना प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्काची गणना खाल�लप्रमाणे केल� जाईल:

   12 �दवसांसाठ� 652.93 रुपयांच्या रकमेवर (3 फेब्रुवार� -15 फेबु्रवार�)
   (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 रु.
   आकारलेले एकूण व्याज: 9.02 रु.
   खरेद�ची उरलेल� रक्कम, व्याजाची रक्कम, फ� आ�ण शुल्क यांची बेर�ज, आ�ण 2 माचर् 

तारखेच्या स्टेट्म�टनुसार एकूण रकमेवर सवर् लागू कर परावत�त होईल.

G. �वलं�बत देय शुल्क
• देय तारखेला 0 रुपये त े500 रुपयांपय�तच ्या थकबाक�साठ� कोणतहे� शुल्क नाह� 
 रु. 500 पे�ा जास्त आ�ण रु. 1,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 400
• रु. 1,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 10,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु.750
• रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 950
• रु. 25,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 50,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 1,100
• रु. 50,000 पे�ा जास्त थकबाक�साठ� रु.1,300
 लागोपाठ दोन सायकल ्ससाठ� देय तारखेपय�त �कमान देय रक्कम (MAD) न भरल्यास 

अ�त�रक्त �वलंब देय शुल्क रु. 100 आकारले जातील.
 MAD िक्लअर होईपय�त प्रत्येक देय सायकलसाठ� हे शुल्क आकारले जाईल. तसेच 

�कमान देय रक्कम (MAD) भरेपय�त प्रत्येक पेम�ट चक्राला हे शुल्क आकारले जाईल.
 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
 व्यवहार 3 जानेवार� 2016 – 2 फेबु्रवार� 2016 या दरम्यान झाले

(1) 5000 रू. ची �रटेल खरेद�– 5 जानेवार� 2016 रोजी
(2) 5000 रू. ची ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2016 रोजी
   असे ग�ृहत धरा क� 2 जानेवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार�च्या स्टेटम�टमध्ये 10,000 रू. चे 
ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 
22 फेब्रुवार� 2016 पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान 
देय रक्कम �कंवा संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल. 

   जर 22 फेब्रुवार� 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने �कमान देय रकमेचा भरणा 
केला नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 
देय रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 2 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2016 – 2 माचर् 2016 या दरम्यान झाले
 1.  2000 रु. ची �रटेल खरेद�– 8 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 2.  2500 रु. ची ऑनलाईन खरेद� – 19 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 असे ग�ृहत धरा क� 2 फेब्रुवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 माचर्च्या स्टेटम�टमध्ये 4500 रू. चे ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 22 माचर् 2016 
पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान देय रक्कम �कंवा 
संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल.

   जर 22 माचर् 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने कोणत्याह� रकमेचा भरणा केला 
नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण देय 
रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 3- काडर् स्टेटम�ट तार�ख – दर म�हन्याची 2 तार�ख.
 3 सप्ट� त े2 ऑक्टो दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 9400 ची �करकोळ खरेद�-5 सप्ट� रोजी
 2 सप्ट�. च्या स्टेटम�टपासून पूव�ची �शल्लक कॅर� फॉरवडर् केल� नसल ्याचे गहृ�त 

धरून,एकूण देय रक्कम रु. 9400 म्हणून काडर् धारकास 2 ऑक्टोबरचे �ववरणपत्र �मळेल. 

काडर्धारकाने 22 ऑक्टोबरपय�त, म्हणजे स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, संपूणर् 
रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रक्कमेच्या अनुषंगाने पेम�ट 
करणे आवश्यक आहे. काडर्धारक 22 ऑक्टोबर रोजी �कंवा त्यापूव� रु. 9400 च्या 
थकबाक�चे संपूणर् देय देतो. 

 3 ऑक्टोबर– 2 नोव्ह�बर दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 5,000 ची �करकोळ खरेद� – 5 ऑक्टोबर रोजी
(2) रु. 5,000 ची ऑनलाइन खरेद� – 15 ऑक्टोबर रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 नोव्ह�बरच्या �ववरणात 10,000 रुपयाची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसेल. ग्राहकाला 10 नोव्ह�बर रोजी मागील सायकलमध्ये केलेल्या व्यवहारासाठ� 
व्यापाऱ्याकडून रु. 9400 चा परतावा �मळतो. ह� परताव्याची रक्कम एकूण देय रकमेच्या 
अनुषंगाने समायोिजत केल� जाईल. काडर्धारकाने 22 नोव्ह�बर रोजी �कंवा त्यापूव�, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने पेम�ट करणे आवश्यक आहे.

 परताव्यातून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम �कमान देय रक्कमेपे�ा जास्त असल्याने, 
काडर्धारकास �वलं�बत देय शुल्क आकारले जाणार नाह�.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेटम�टची तार�ख – प्रत्येक म�हन ्याची 2 तार�ख
 3 जानेवार� – 2 फेबु्रवार� दरम्यान केलेला व्यवहार
(1) रु. 4,500 ची �करकोळ खरेद� – 5 जानेवार� रोजी
(2) रु. 6,000 ची ऑनलाइन खर�दार� – 15 जानेवार� रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 फेब्रुवार�च ्या स्टेटम�टमध ्ये 10,500 रुपयांची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसून येईल. मागील सायकलमध ्ये 10 फेब्रुवार�ला आकारलेल्या अनादर 
शुल्कांसाठ� ग्राहकाला रु. 500 चा परतावा �मळतो. काडर्धारकाने 22 फेबु्रवार�पय�त, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची पूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय 
रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने थकबाक�चे पेम�ट करणे आवश्यक 
आहे. एसबीआय काडर्ने कायार्िन्वत केलेल्या �रव्हसर्लमधून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम देय 
रक्कमेच्या अनुषंगाने समायोिजत केल� जाणार नाह�. जर काडर्धारकाने 22 फेब्रुवार� रोजी 
�कंवा त्यापूव� �कमान देय रक्कम �कंवा त्यापे�ा जास्त रक्कम भरल� नाह�, तर त्याला 
रु. 950 (रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�त रु. 950) �वलं�बत देय शुल्क 
आकारले जाईल.

H. ओव्हर�ल�मट फ�
 एक सेवा संकेत म्हणून, एसबीआई काडर् ओव्हर�ल�मट व्यवहारांना मान्यता देऊ शकेल, 

हे त्यांचे आतं�रक धोरण, व्यवहार संदभार्त पात्रता, ग्राहकांचे प्रोफाईल आ�ण ग्राहकांची 
स्वीकृ�त यावर अवलंबून असेल. जर थकबाक�  रक्कम के्र�डट मयार्देपे�ा अ�धक असेल, 
तर के्र�डट मयार्दा ओलांडलेल्या रकमेवर प�हल्या व्यवहार रकमेच्या  2.5% �कंवा रु. 
600/- यापकै� जी जास्त असेल, ती ओव्हर�ल�मट शुल्क म्हणून आकारल� जाईल. 
एसबीआय काडर्द्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याह� शुल्क, खचर् �कंवा व्याजमुळे के्र�डट 
�ल�मट ओलांडल्यासह� हे शुल्क लागू होत.े ओव्हर�ल�मट फ� प्रत्येक �ब�लगं सायकलमध्ये 
एकदाच आकारल� जाईल. कृपया न�द घ्या क� काडर्धारकाकडून �मळालेल� ओव्हर�ल�मट 
सोयीसंबंधी स्वीकृ�त ज्याप्रमाणे त्यांच्या/�तच्या के्र�डट काडर्वर ह� सोय स�म करण्यासाठ� 
असेल, ती त्यांच्या त्याच खात्याच्या अतंगर्त येत असलेल्या सवर् के्र�डट काड्र्सवर आपोआप 
ह� सोय स�म करणार.

I. पेम�ट �डसऑनर फ�
   पेम�ट �डसऑनर झाल्यास (भरणा जमा न केल्यास), काडर्धारकाला रकमेच्या 2% इतक�  

पेम�ट �डसऑनर फ� लावल� जाईल व त्याचे �कमान शुल्क 500 रू. इतके असेल.

J.   अन्य शुल्क:
• काडर् �रप्लेसम�ट फ�: 100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू) 
• चेक पेम�ट फ�: 100 रू. 
• परक�य चलन व्यवहार शुल्क: 3.5% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् वगळता इतर सवर् 

काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
 परक�य चलन व्यवहाराचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये करण्यासाठ� �व�नमय दर 

िव्हसा/मास्टरकाडर् द्वारे (जे असेल त्यानुसार) �नधार्�रत केला जाईल व या व्यवहाराला 
एसबीआय काडर्च्या मदतीने सेटल केले जात असतानाच्या �दवशी त्यांच्या �व�नमय 
दरांनुसार त ेठरेल व हे दर व्यवहार करण्यात येणाऱ्या �दवसांपे�ा �भन्न असू शकतील. 
परक�य चलन व्यवहार फ� िव्हसा/मास्टरकाडर् शअेर केलेले रुपये रूपांतर रकमेवर लागू केले 
जाईल. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू 
होणार नाह�.
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• डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक चलन रूपांतरण माकर् अप फ�: 3.50% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् 
वगळता इतर सवर् काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
(फक्त 1,000 रुपये �कंवा त्यापे�ा मोठ्या व्यवहारांसाठ�) आतंरराष्ट्र�य स्थानावर�ल �कंवा 
परदेशी न�दणी केलेले परंतु भारतात िस्थत असलेल्या व्यापाऱ्यांद्वारे केलेले भारतीय 
चलनातील सवर् व्यवहार. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर डायन्या�मक आ�ण 
स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप शुल्क लागू होणार नाह�.

•  �रवॉडर् �रडीम करण्याचे शुल्क - 99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे वॉउचर 
वर उपलब्ध)

• सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर प्र�क्रया शुल्क: रु. 199 

K.  �शल्लक हस्तांतरण:
 �शल्लक हस्तांतरण ऑफर ग्राहकाला इतर बँकेच्या के्र�डट काडर्ची थकबाक� एसबीआय 

के्र�डट काडर्मध्ये हस्तांत�रत करण्यास आ�ण एकरकमी �कंवा ईएमआय मध्ये परतफेड 
करण्यास अनुमती देते

2. *�ल�मट्स (मयार्दा)
 अतंगर्त एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट �नकषांनुसार (प्राथ�मक खातधेारकांना असलेल� 

के्र�डट �ल�मट जोडल्या जाणाऱ्या अडॅ ऑन काडर्धारकांना असेल) के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश 
�ल�मट �नधार्�रत केल� जात.े काडर् �दले जात असताना या मयार्दांची मा�हती काडर्धारकाला 
�दल� जात.े प्रत्येक स्टेटम�टमध्ये के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश �ल�मट काडर्धारकाला 
सां�गतल्या जातात. स्टेटम�ट बनवले जात असताना उपलब्ध के्र�डट �ल�मट (वापरासाठ� 
उपलब्ध असलेल� के्र�डट �ल�मट) स्टेटम�टचा भाग म्हणून �दल� जात.े 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याचा ठरा�वक काळाने आढावा घेत े आ�ण 
अतंगर्त �नकषांनुसार काडर्धारकाची के्र�डट �ल�मट घटवू �कंवा वाढवू शकत.े के्र�डट �ल�मट 
वाढवू इिच्छत असलेले काडर्धारक एसबीआयसीपीएसएलला तसे �लहून व त्यांच्या 
उत्पन्नाची घोषणा करणार� आ�थर्क कागदपत्र े पाठवून तशी �वनंती करू शकतात. या 
नवीन कागदपत्रांच्या आधारे अशी �ल�मट वाढवायची अथवा नाह�, हा �नणर्य घेण्याचे पूणर् 
स्वातं�य एसबीआयसीपीएसएलला आहे.

3. *�ब�लगं आ�ण स्टेटम�ट

a) ज्या अवधीमध्ये काडर् अिॅक्टव्ह असेल त्या अवधीमधील आधीच्या स्टेटम�टनंतर 
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये के्र�डट करण्यात आलेले पेम�ट्स व झालेले ट्रान्सॅक्शन्स 
दशर्वणारे एक मा�सक स्टेटम�ट एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला पाठवण्यात 
येईल. एक तर एसबीआयसीपीएसएल काडर् खात्यामधील ट्रान्सॅक्शन्सचे स्टेटम�ट पोस्टाने 
त्याच्याकड ेन�दणीकृत असलेल्या प�यावर पाठवेल �कंवा त ेस्टेटम�ट न�द असलेल्या ईमेल 
आयडीवर ईमेलने पाठवेल व याचा �दवस पूवर् �नधार्�रत असेल. 

b) के्र�डट काड्र्स काडर्धारकांना �रवॉिल्वंग के्र�डट सु�वधा देतात (�फरती पत). काडर्धारक फक्त 
स्टेटम�टवर �प्रटं करण्यात आलेल्या �कमान देय रकमेइतक� रक्कम सुद्धा भरू शकतो 
आ�ण असा भरणा त्याने रक्कम देय �दनांकाच्या आधी करायला हवा आ�ण हाह� �दनांक 
आपल्या स्टेटम�टवर नमूद केलेला असतो. आउटस्टँ�डगं बॅलन्स पुढ�ल स्टेटम�टमध्ये 
फॉरवडर् केला जाऊ शकतो. काडर्धारक देय असलेल� संपूणर् राशी भरू शकतो �कंवा �कमान 
देय रकमेपे�ा मोठ� कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. 

 आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये न भरण्यात आलेल� �कमान देय रक्कम काडर्धारकाच्या करंट 
�कमान देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल व त्यासह आउटस्टँ�डगं असेल जे काडर्धारकाच्या 
के्र�डट �ल�मटपे�ा जास्त होऊ शकत.े  

 �कमान देय रक्कम आउटस्टँ�डगं रकमेच्या 5% �कंवा रू. 200 यापकै� (जी रक्कम मोठ� 
असेल), ती असेल व त्यामध्ये सवर् लागू कर आ�ण ईएमआय (फक्त ईएमआय आधा�रत 
उत्पादनांच्या संदभार्त) समा�वष्ट असतील. जर कॅश �कंवा के्र�डट �ल�मट ओलांडल� गेल� 
तर ओव्हर�ल�मट (ओव्ह�एल) रकमेचाह� समावेश एमएडीमध्ये (�कमान देय रक्कम) केला 
जाईल. आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये जर न भरण्यात आलेल� एमएडी असेल, तर ती �कमान 
देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल.

c)  काडर् आउटस्टँ�डगंसाठ� करण्यात येणाऱ्या पेम�टस पुढ�ल स्टेटम�टसमध्ये दशर्वल्या जातील. 
इनपुट टॅक्स के्र�डटशी संबं�धत कोणताह� �ववाद �कंवा करांशी संबं�धत कोणतहे� अन्य 
प्रकरणात स्टेटम�ट �दल्याच्या तारखेपासून 30 �दवसांमध्ये के्र�डट काडर् जार�कत्यार्शी संपकर्  
साधला जाईल.

d) काडर्धारकाच्या काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल� पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने 
समायोिजत केल� जातील: �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ.

   काडर्धारक हा के्र�डट काडर् जार�कत्यार्स स�म करण्यासाठ� उ�चत जीएसट� अनुपालनाच्या 
अतंगर्त योग्य आ�ण वक्तशीर मा�हती प्रदान करण्याबद्दल जबाबदार असेल जे के्र�डट 
काडर् जार�कत्यार्ने केलेल्या पुरवठ्याचे इनपुट कर के्र�डट घेण्यासाठ� काडर्धारकास स�म 
करेल. काडर् जार�कतार् हा इनपुट टॅक्स के्र�डटच्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा 
काडर्धारकास इनपुट टॅक्स के्र�डटचा लाभ घेण्यात झालेल्या �वलंबासाठ� काडर्धारकाने 
चुक�ची मा�हती �दल्याबाबत �कंवा काडर्धारकाने कोणतीह� कृती केल्यास �कंवा दलुर्� 
केल्यास जबाबदार नसेल.

e) काडर् खात्यामधील पेम�ट्स पुढ�लपकै� कोणत्याह� प्रकारे करता येऊ शकतील: 
www.sbicard.com वर लॉग इन करून नेटबँ�कंग �कंवा आपल्या एसबीआय एट�एम- 
कम ड�ेबट काडर्द्वारे पेनेट पयार्य वापरून.

   स्टेटम�टच्या मागच्या बाजूला �दलेल्या प�यावर चेक �कंवा धनादेश पाठवून. 
   आपल्या शहरातील एसबीआय काडर् ड्रॉप बॉक्सेसमध्ये �कंवा �नधार्�रत स्टेट बँक ऑफ 
इं�डया शाखांमध्ये चेक �कंवा धनादेश देऊन. 

   चेक/धनादेश “एसबीआय काडर् क्र. xxxx xxxx xxxx xxxx” कर�ता देय असा असायला 
हवा. नॅच: �नवडक शहरांमध्ये नॅशनल ऑटोमेटेड क्ल�य�रगंच्या (नॅच) माध्यमातून पेम�ट 
करता येत.े

f) एसबीआय काडर्द्वारे आउटस्टँ�डगं �बलाच्या भरणासाठ� �व�वध पद्धती �दल्या जातात व 
त्याचे वणर्न एसबीआय काडर् वेबसाईट आ�ण मा�सक स्टेटम�टच्या मागे स�वस्तर �दले गेले 
आहे.

 काडर् धारकाकडून �मळालेला कोणताह� अडॅव्हान्स हा भ�वष्यातील खचर् म्हणून गहृ�त 
धरला जावा, कोणतहे� शुल्क/फ� म्हणून गहृ�त धरला जाऊ नये.

j)  एसबीआय काडर्द्वारे प्र�क्रयािन्वत केलेले असे कोणतहे� �रव्हसर्ल्स, ज्यांत शुल्क तसेच 
प्रभार यांचे �रव्हसर्ल देखील समा�वष्ट आहे, त ेथकबाक�च्या अनुषंगाने समायोिजत केले 
जाणार नाह� आ�ण याला वतर्मान �ब�लगं सायकलसाठ� के्र�डट म्हणून गणले जाईल.

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख मागील �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल्यास, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जात.े

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख वतर्मान �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल� तर�ह�, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जाणार नाह�.

k)  SMA आ�ण NPA
•   स्पेशल म�शन अकाउंट्स (‘SMA’): 
  �नयामक आवश्यकता पूणर् करण्यासाठ�, एसबीआय काडर्ला खाल� �दलेल्या सारणीतील तीन 

उपशे्रण्यांसह एक उप-संप�ी शे्रणी/ सब-असेॅट कॅटेगर� म्हणजेच ‘स्पेशल म�शन अकाउंट्स 
(‘SMA’)” बनवून खात्यातील प्रारं�भक दबाव (इिन्सपीऐंट स्टे्रस) ओळखावा लागतो. के्र�डट 
काड्र्सना �रवॉिल्वंग सु�वधांव्य�त�रक्त अन्य कजर् म्हणून संबो�धत केले जात.े

   

  

  

  SMA च्या वग�करणासंबं�धत उदाहरण:
  जर के्र�डट काडर् खात्याची (‘PDD’) पेम�ट देय तार�ख 31 माचर् 2021 असेल आ�ण �कमान 

देय शुल्क (‘MAD’) या तारखेआधी प्राप्त न झाल्यास या देय तारखेनंतर ह्या खात्यास 
SMA – 0  म्हणून संबो�धत केले जाईल.

   जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 30 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 ए�प्रल 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 1 म्हणून संबो�धत केले जाईल. याप्रमाणेच, 
जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 60 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 मे 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 2 म्हणून संबो�धत केले जाईल.

•  नॉन पफॉर्�म�ग असेॅट (‘NPA’):
  जर के्र�डट काडर् स्टेटम�ट मध्ये नमूद केलेले �कमान देय पेम�ट हे PDD पासून नव्वद (90) 

�दवसांच्या आत पूणर् न �दल्यास, काडर्ला नॉन परफॉ�म�ग असेॅट समजले जाईल. 
   याव्य�त�रक्त, कजार्ची परतफेड �कंवा पुनरर्चना व्यवस्थेचा लाभ घेतलेले कोणतहे� खात े

NPA म्हणून वग�कृत केले जाईल. जोपय�त पूणर् मुद्दल �कंवा व्याजाचे पेम�ट केले जात 
नाह� तोपय�त खात ेNPA म्हणून वग�कृत केले जात.े कजार्ची परतफेड (सेटलम�ट) केलेले 
आ�ण पुनरर्�चत (र�स्ट्रक्चडर्) खात ेअपगे्रडसाठ� पात्र नसत.े शवेट�, जर एखाद्या ग्राहकाकड े
NPA म्हणून संबो�धत असलेले एक एसबीआय काडर् असले तर� त्यांच्याकड ेअसलेले सवर् 
के्र�डट काडर् हे NPA म्हणून वग�कृत केले जातील.

   एखाद्या खात्यास NPA म्हणून वग�कृत करण्यासंबं�धत उदाहरण:
 जर एखाद्या ग्राहकाची पेम�ट देय तार�ख (‘PDD’) 31 माचर् 2021 आहे आ�ण 

स्टेटम�टमध्ये नमूद केलेले �कमान देय शुल्क (‘MAD’) हे PDD पासून 90 �दवसांच्या 
आत म्हणजेच 29 जून 2021 पय�त ग्राहकाने भरले नाह�, तर बँक/�व�ीय संस्थेद्वारे अशा 
के्र�डट काडर् खात्यास NPA समजले  जाईल.

l) अ�धकृत पेम�ट प्रणाल� वापरताना अयशस्वी व्यवहारांसाठ�, आरबीआयच्या 20 सप्ट�बर 
2019 रोजीच्या टनर् अराऊंड टाइम (ट�एट�) च्या सामंजस्यावर�ल आ�ण ग्राहक 
नुकसानभरपाईवर�ल प�रपत्रकाच्या अनुपालन अतंगर्त, जर एसबीआय काडर्ने एखाद्या 
अयशस्वी झालेल्या व्यवहारामुळे ड�ेबट झालेल� रक्कम एका �नधार्�रत कालावधीमध्ये परत 
केल� नाह�, तर उपरोल्ले�खत प�रपत्रकातील तरतुद�ंनुसार, अयशस्वी झालेल्या 
व्यवहारासाठ�च्या काडर् नेटवकर्  द्वारे प्राप्त झालेल्या अशा कोणत्याह� पुष्ट�/सूचनेच्या 
आधारावर नुकसानभरपाई केल� जाईल.

4. * �डफॉल्ट (थकबाक�)
 जर थकबाक� करण्यात आल�, तर काडर्धारकाला वेळोवेळी काडर् खात्यामध्ये असलेल्या 

थ�कत रकमेच्या पूतर्तसेाठ� पोस्टाने, फॅक्स, दरूध्वनी, ईमेल, एसएमएस मॅसेज आठवण 
केल� जाईल आ�ण/�कंवा �तसऱ्या प�ाची आठवण करून देण्यासाठ�, पाठपुरावा 
करण्यासाठ� आ�ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठ� मदत घेतल� जाईल. अशा प्रकारे �नयुक्त 
केलेला �तसरा प� कजर् वसुल�संदभार्तील आचारसं�हतचेे पूणर् पालन करेल. 

 आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त आ�ण जे एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे जे 
एक के्र�डट इन्फम�शन कंपनी एक के्र�डट काडर् धारकाच्या मुलभूत िस्थती अहवाल 
देण्यापूव�, आम्ह� काडर् धारकास पूवर् सूचना प्रदान करू. आरबीआय कडून न�दणीचे 
प्रमाणपत्र सामा�यक करण्यापूव�, ज्याचा एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे त्याबद्दल 
आम्ह� काडर्धारकाला याची सूचना देऊ. �कमान देय रक्कम देय तारखेपय�त देखील न 
भरल्यास, काडर् खात्याचा डीफॉल्ट िस्थती अहवाल के्र�डट मा�हती ब्युरो/एजन्सीं सह 
सामा�यक केला जाईल. 

 हे आणखी नमूद केले जाऊ शकत,े क� जर काडर् धारक, पोस्ट �डफॉल्टर म्हणून न�दवले 
गेले असेल तर, �तची थकबाक� कमी करत,े नंतर एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन 
कंपनी पासून �डफॉल्टर िस्थती मागे आहे. असे बदल ग्राहकाच्या के्र�डट अहवालात 
प्र�त�ब�ंबत करण्यासाठ� 45 त े60 �दवस लागू शकतात.

 अट� आ�ण �नयम के्र�डट काडर्च्या सु�वधा �नयमन लागू असेल पूरक/काडर् जोडा 
एसबीआयसीपीएसएल �व�हत नमुन्यात दर म�हन्याला के्र�डट इन्फम�शन कंपनीसाठ� काडर् 
डटेा सादर केला. के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 30 �दवसांची वेळ त्यांच्या सव्हर्रवर सादर डटेा 
अपलोड करण्यासाठ� आहे.

 काडर् खात्यातील एकूण थकबाक� व त्यासह लावण्यात आलेल्या कोणत्याह� शुल्कांची 
काडर्धारकाला न आकारण्यात आलेल� रक्कमसुद्धा तत्काळ देय होईल आ�ण प्राथ�मक 
खातधेारकाच्या बँकरप्सीच्या �कंवा मतृ्युच्या िस्थतीत ती एसबीआयसीपीएसएलला संपूणर् देय 
ठरेल व काडर् खात ेलगेचच रद्द ठरेल. काडर् खात्यावर काह� थकबाक� असेल, तर प्राथ�मक 
खातधेारकाची मालम�ा त्याला सेटल करण्यासाठ� जबाबदार असेल आ�ण त्या मालम�ेद्वारे 
एसबीआयसीपीएसएलला कोणतीह� आ�थर्क झळ पोहचणार नाह�, याची काळजी घेणे 
अ�नवायर् असेल व त्यामध्ये अशा थकबाक�ला प्राप्त करण्यासाठ� झालेला कायदे�वषयक खचर् 
व शलु्क यांचा समावेश असेल. अशी परतफेड प्रलां�बत झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
त्याच्या तवे्हाच्या दराने आ�थर्क शुल्क सरुू ठेवण्यासाठ� स�म असेल.

5. काडर्धारकत्व समाप्त होणे/संपुष्टात येणे
a) एसबीआयसीपीएसएलला �लहून �कंवा एसबीआय काडर् हेल्पलाईनला कॉल करून आ�ण 

काडर् �तरपे कापून काडर्धारक कधीह� करार संपुष्टात आणू शकतो. �ल�खत �वनंती 
केल्यानंतर अडॅ ऑन काडर्सह सवर् काडर् संपुष्टात येतील. स्वतःहून काडर् बंद करताना 
काडर्धारकाजवळ �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स �शल्लक असतील तर अशा �नगे�टव्ह पॉइंट्स 
समान मूल्य स्वयंच�लतपणे स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रूपांत�रत केले जाईल जे काडर्धारकाला 
इतर कोणत्याह� देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे. काडर् खात्यामध्ये थकबाक� असलेल्या 
सवर् रकमेचा भरणा केल्यानंतर त ेसंपुष्टात येतील. प्रमाणानुसार (प्रो रेटा बे�सस) वा�षर्क, 
सहभागी होण्याची �कंवा �रन्युअल फ� परत केल� जाणार नाह�.

 उदाहरणाथर्- स्वतःहून काडर् बंद करताना �शल्लक असलेले �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट - 1000
   स्वतःहून काडर् बंद केल्यानंतर, �शल्लक असलेले 1000 �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट 

स्वयंच�लतपणे 250 रू. च्या स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रुपांत�रत होतील. म्हणजेच, 1000 
�नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स X 0.25 रू. प्र�त �रवॉडर् पॉइंट (इथे �व�वध काडा�साठ� हस्तांतरण 
मूल्य �भन्न असू शकत)े. हे देय काडर्धारकाला लागू केले जाईल जे काडर्धारकाला इतर 
देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे.

 काडर्धारक खात ेबंद करण्यासाठ� सम�पर्त ईमेल आयडी-closurerequest@sbicard.com 
वर �लहू शकतो.

b)  जर एसबीआयसीपीएसएलला काह� आधाराने �बजनेससाठ� �कंवा सुर�ा कारणांमुळे आ�ण/ 
�कंवा कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेच्या �वनंतीमुळे आ�ण/�कंवा अन्य सरकार� यंत्रणेने तसे 
सां�गतल्यामुळे आ�ण/�कंवा एसबीआयसीपीएसएल व त्याच्या ग्राहकांना लागू असलेल्या 
कायद्यांमुळे व �नयमांमुळे आवश्यक झाले, तर कोणत्याह� वेळेस पूवर्सूचना न देता 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याच्या वापरावर �नब�ध घालू शकत,े त ेसमाप्त 
�कंवा बंद करू शकत.े

 जर काडर्धारकाने देय रकमेची थकबाक� केल� �कंवा के्र�डट �ल�मटचे उल्लंघन केले तर 
एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट काडर्वर�ल सु�वधा संपुष्टात आणू शकत.े हा करार संपुष्टात 
आल्यानंतर �कंवा काडर् खात ेस्थ�गत करण्यात आले असताना या काडर्चा वापर विजर्त 
आहे.

c) अशा प�रिस्थतीमध्ये काडर्धारकाने तत्काळ (कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� 
�डफॉल्ट �कंवा अन्य नोट�सनुसार) एसबीआयसीपीएसएलला खात्यावर�ल एकूण थक�त 
रक्कम त्वर�त अदा केल� पा�हजे. त्यामध्ये कराराअतंगर्त एसबीआयसीपीएसएलला देय 

असलेल्या सवर् रकमांचा समावेश असेल ज्यामध्ये सवर् ट्रान्सॅक्शन्स आ�ण अन्य रक्कम 
ज्या खात्यावर अद्याप आकारल्या नसतील यांचा समावेश असेल. जोपय�त काडर्धारकाद्वारे 
अशा सवर् रकमांची थकबाक� जमा केल� जाईपय�त काडर्धारकाचे खात े समाप्त मानले 
जाणार नाह�.

(d) जर के्र�डट काडर् एक वषार्पे�ा जास्त काळ वापरात नसेल, तर काडर्धारकास सू�चत करून 
काडर् बंद करण्याची प्र�क्रया सुरू होईल. जर 30 �दवसांमध्ये काडर् धारकाकडून काह� उ�र 
न आल्यास, काडर् खात ेबंद केले जाईल, ह� �क्रया काडर् धारकाने केलेल्या सवर् थकबाक� 
भरण्याच्या अधीन असेल.

6.  काडर् हरवणे/चोर�/गैरवापर

a) जर प्राथ�मक �कंवा अन्य अ�त�रक्त के्र�डट काडर् हरवले असेल, चोर�ला गेले असेल, त्याला 
इजा झाल� असेल �कंवा प्राप्त होणे अपे��त असताना प्राप्त झाले नसेल �कंवा जर 
त्याला/�तला त्याचा वापर अन्य व्यक्तीने काडर्धारकाच्या अनुमती�शवाय केला अशी शंका 
आल� असेल, तर तत्काळ काडर्धारकाने एसबीआयसीपीएसएलशी एसबीआय काडर् 
हेल्पलाईनद्वारे संपकर्  साधला पा�हजे. एकदा काडर् हरवले अशी सूचना �दल्यानंतर त ेनंतर 
परत सापडले तर�ह� काडर्धारकाने त ेकोणत्याह� प�रिस्थतीत वापरू नये आ�ण त्याने त े
काडर् �तरपे अध� कापून टाकावे. 

· तसेच काडर्धारक लगेचच आयव्ह�आर �कंवा आमच्या वेबसाईट sbicard.com द्वारे �कंवा 
एसएमएस आधा�रत सेवेद्वारे त ेकाडर् ब्लॉक करू शकतो.

· एसएमएसद्वारे आपले हरवलेले/ चोरलेले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ�, आपल्या न�दणीकृत 
मोबाईल क्रमांकाद्वारे 5676791 वर BLOCK XXXX असा एसएमएस करा. (XXXX = 
आपल्या काडर् क्रमांकातील शवेटच्या 4 संख्या). जर 5 �म�नटांच्या आत आपल्याला त्याचे 
कन्फम�शन देणारा एसएमएस �मळाला नाह�, तर काडर् ब्लॉक झाले आहे, असे कृपया मानू 
नका. तत्काळ आपले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ� आ�ण त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठ� 
हेल्पलाईनला कॉल करा.

 काडर्धारक हरवलेल्या/चोर� झालेल्या/अन�धकृत व्यवहार इ. च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त 
हेल्पलाइन क्रमांक -18605003000 वर संपकर्  करू शकतो.

 काडर्धारक हरवलेल्या काडर्च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त ईमेल आयडीवर �लहू शकतो – 
lostcard@sbicard.com.

b) एसबीआयसीपीएसएलला हरवलेल्या काडार्ची मा�हती �मळण्याच्या वेळेआधी काडर् 
खात्याद्वारे करण्यात आलेल्या कोणत्याह� ट्रान्सॅक्शन्ससाठ�  एसबीआयसीप ीएसएल 
जबाबदार राहणार नाह� व त्याची संपूणर् जबाबदार� काडर्धारकावरच असेल. काडर् 
हरवण्याबद्दल �कंवा त्याच्या चोर�बद्दल एसबीआयसीपीएसएलला सूचना देण्या�शवाय 
काडर्धारकाने तत्काळ के्र�डट काडर्च्या चोर�ची मा�हती पो�लसांना देऊन एफआयआर दाखल 
करायला पा�हजे. परंतु, जेव्हा काडर्धारकाच्या सहमतीने �कंवा अ�त�रक्त काडर्धारकाच्या 
सहमतीने एखाद� व्यक्ती काडर् प्राप्त करून त्याचा गैरवापर करत असेल, तवे्हा होणाऱ्या 
सवर् हानीसाठ� काडर्धारक जबाबदार असेल.

 
c) �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाच्या (आरबीआय), ग्राहक संर�णाबद्दल 06 जुल ै2017 च्या 

आदेशानुसार - अन�धकृत इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंग व्यवहाराच्या दा�यत्वावर मयार्दा घालून, एक 
धोरण अ�धकृत के्र�डट काडर् व्यवहारांशी संबं�धत ग्राहक संर�ण सु�निश्चत करण्याक�रता 
�डझाइन केले आहे. एसबीआय काडर्च्या वेबसाइटवर "ग्राहक तक्रार �नवारण धोरण" 
अतंगर्त हेच अपडटे केले आहे. धोरण हे पारदशर्कतचेी तत्वे आ�ण ग्राहकांना �दल्या 
जाणाऱ्या वागणुक�तील प्रामा�णकपणावर आधा�रत आहे

d) जर काडर्धारकाने फसवणूक�चे कृत्य केले असेल, तर होणाऱ्या नुकसानाची सवर् जबाबदार� 
काडर्धारकाची असेल. जर पुरेशी काळजी न घेता काडर्धारक वापर करत असेल तर होणाऱ्या 
हानीसाठ� सवर्स्वी तोच जबाबदार असेल. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे �नधार्�रत करण्यात 
आलेल्या सुर�ा �नयमांचे पालन करण्यामध्ये काडर्धारकाने कसूर केल� असेल तर� हे लागू 
असेल.

e) काडर्धारक �कंवा अन्य कोणत्याह� काडर्धारकाला न सांगता एसबीआयसीपीएसएल काडर्च्या 
हरवण्या�वषयी, चोर��वषयी, गैरवापरासंदभार्त काडर्ची �कंवा �पनची कोणतीह� मा�हती 
पो�लसांना �कंवा अन्य संबं�धत यंत्रणांना देऊ शकत.े

f) आपल्या के्र�डट काडर् खात्याच्या मोबाईल नंबरसह संपकर्  तपशीलामधील बदल 
�सस्ट�ममध्ये असलेल्या आपल्या जुन्या तसेच नवीन संपकर्  प�यांवर कळवले जातील. 
आमच्या न�द�ंमध्ये आपल्या मोबाईल क्रमांकासह सध्याच्या संपकर्  तपशीलांना अद्ययावत 
ठेवण्याचा सल्ला आपल्याला �दला जातो.

g) "एसबीआय काडर् �व�शष्ट काडर्वर ती हरवल्यास/चोर�स गेल्यास त्यावर काडर् �वमा कव्हर 
मोफत ऑफर करत.े संबं�धत �वमा हा एसबीआय काडर्ने वेळोवेळी ठर�वल्यानुसार 
आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेडद्वारे �कंवा कोणत्याह� अन्य 
�वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो. आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी 
�ल�मटेड ह� यासंबं�धत कोणत्याह� दाव्याच्या तडजोडीसाठ� जबाबदार असेल आ�ण 
एसबीआय काडर् हे दाव्याच्या तडजोडीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याह� �ववादास जबाबदार 
नसेल. �वम्याच्या अट� आ�ण शत�च्या अ�धक तपशीलांसाठ�, काडर् धारकांना सल्ला �दला 
जातो क� त्यांनी स्वागत �कटमधील मा�हतीपत्रक वाचावे �कंवा www.sbicard.com चा 
संदभर् घ्यावा."

(h) एसबीआय काडर् काह� �व�शष्ट के्र�डट काडा�वर मोफत हवाई अपघात/वैयिक्तक अपघात 
�वमा संर�ण देत.े उपरोक्त �वमा ततृीय-प� �वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो, जो या 
संदभार्त कोणत्याह� दाव्याच्या �नपटाऱ्यासाठ� देखील जबाबदार असतो. क्लेम सेटलम�टमुळे 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याह� वादासाठ� एसबीआय काडर् जबाबदार राहणार नाह�. कोणत्याह� 
पूवर्सूचने�शवाय एसबीआय काडर्द्वारे �वमा जार�कतार् बदलला जाऊ शकतो.

 �वद्यमान �वमा कंपनी : ओ�रएंटल इन्शुरन्स कंपनी �ल.

7. मा�हती उघड करणे (�डस्क्लोजर)
 के्र�डट इन्फम�शन कंपनी भारतीय आ�थर्क प्रणाल� कायर्�मता आ�ण िस्थरता 

सुधारण्यासाठ� भारत सरकार आ�ण भारतीय �रझवर् बँक (आरबीआय) ची एक सुरुवात 
आहे. �ह बँका आ�ण �व�ीय संस्थांमध्ये मा�हतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठ�चे एक प्रभावी 
तंत्र प्रभावी करण्यासाठ� आरबीआयच्या प्रयत्नांचा रचनाबद्ध उपक्रम असून, त्याद्वारे 
�व�वध संस्थांमधून उत्कृष्ट के्र�डट व्यवहारांचा लाभ घेण्यासाठ� काडर्धारकांना स�म केले 
जात.े

 काडर् धारक एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी करण्यासाठ� काडर्धारकाचे 
मा�हती शअेर करण्यासाठ� अ�धकृत आहे क� (आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त 
आहे). 

 45 - 60 �दवसांच्या काळामध्ये एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 
करण्यासाठ� काडर्धारकाचे परतफेड रेकॉडर् संबं�धत मा�हती प्रदान होईल.

 कोणताह� �ववाद झाल्यास, एसबीआयसीपीएसएल हे काडर्धारक हा �डफॉल्टर आहे असा 
अहवाल देण्यापूव� अहवाल प्र�क्रयेसाठ� योग्य ती दरुुस्ती करेल. अशा मा�हतीचे प्रकटन 
करणे/ती उघड करण्याची देखील न�द घेतल� जाणे हे दाखल केलेल्या अशा �ववादांची 
चौकशी आ�ण त्यातून मागर् काढण्यासाठ� उपलब्ध असलेल्या वेळेवर अवलंबून असत.े 

 काडर्धारक हे मान्य करतो क�, काडर् खात्याचे योग्य संचालन, पडताळणी आ�ण अन्य 
प्रशास�नक सेवा यांसाठ� काडर्धारकाची मा�हती ज्यामध्ये एसबीआयसीपीएसएलशी संब�धत 
आ�थर्क संस्था, कंपन्या आ�ण अन्य �तसऱ्या प�ांकडील थकबाक� यांची मा�हती देण्याचा 
अ�धकार एसबीआयसीपीएसएलला असेल.

 एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाची मा�हती एसबीआयसीपीएसएलच्या कोणत्याह� व�रष्ठ, 
क�नष्ठ, संबं�धत �कंवा भागीदार संस्थेला एसबीआयसीपीएसएलच्या �व�वध उत्पादनांना व 
सेवांना उपलब्ध करण्यासाठ�/त्यांच्या माक� �टगंसाठ� �कंवा त्याच्या ग्रूप कंपन्या, शाखा, 
संलग्न आ�ण/�कंवा भागीदार संस्थांना देऊ शकत.े

 एसबीआय काडर्च्या मह�वपूणर् अट� व शत� www.sbicard.com वरसुद्धा उपलब्ध 
आहेत. 

महत्वाची �नयामक मा�हती 

- काडर्चा वापर भारत तसेच परदेशात दोन्ह�कड ेवधै आहे. तथा�प, नेपाळ आ�ण भूतान मध्ये 
�वदेशी चलन व्यवहार करण्यासाठ� वधै नाह�.

- भारताबाहेर व्यवहार करण्यासाठ�, या काडर्चा वापर परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 
1999 ("FEMA") आ�ण आरबीआय द्वारे जार� केलेल्या �नयमांसह लागू कायद्यानुसार 
करणे अत्यावश्यक आहे. इंटरनेट टे्र�डगं पोटर्लद्वारे परक�य चलन व्यापाराला परवानगी 
नाह�. कोणतहे� उल्लंघन �कंवा पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुम ्ह� दंडात्मक 
कारवाईसाठ� जबाबदार असू शकता. तुम्ह� तुमच्या परक�य चलन हक्काबाबत तुमच्या 
अ�धकृत डीलरचा (AD) सल्ला घ्यावा.

- आपण के्र�डट काडर् खात्यावर कोणत्याह� के्र�डट �शल्लक असल्यास, एसबीआय काडर् आपण 
ह� के्र�डट �शल्लक परत येण्याचा अ�धकार आहे.

- कृपया भांडवल खात्यातील व्यवहारासाठ� पसेै पाठ�वणे �कंवा पेम�ट करण्यासाठ� के्र�डट 
काडर् वापरू नका जसे क� परदेशी संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे �कंवा �वदेशात संस्थांची 
स्थापना करणे - ह� आरबीआय बँकेच्या मास्टर �नद�शानुसार अथर्सहाय्य करण्याची 
परवानगी नाह� - संयुक्त उद्योजक/संपूणर्पणे र�हवाशांनी केलेल� थेट गुंतवणूक परदेशात 
मालक�ची सहाय्यक कंपनी आहे.

- र�हवाशांना भारताकडून पसेै पाठ�वणे हे आरबीआयच्या मास्टर प�रपत्रकानुसार, के्र�डट 
काडर्चा वापर �कंवा लॉटर�ची �त�कटे, बंद� घातलेल� �कंवा जप्त मा�सके, जुगार मध्ये 
सहभाग, कॉल-बॅक सेवा देणे, इत्याद�सारख्या प्र�तबं�धत वस्तूंच्या खरेद�साठ� प्र�तबं�धत 
आहे कारण अशा वस्तू/�क्रयाकलापांसाठ� कोणत्याह� परक�य चलनाची परवानगी नाह�. 
मास्टर प�रपत्रक अ�धक मा�हतीसाठ� र�हवाशांना भारत सु�वधा �व�वध पसेै पाठ�वणे वर 
संदभर् घ्या.

के्र�डट काडर्चे नाव वा�षर्क शुल्क (रु.) नूतनीकरण शुल्क (रु.)

पेट�एम एसबीआय काडर्

पेट�एम एसबीआय काडर् 
�सलेक्ट 

ओला मनी एसबीआय 
काडर्

शून्य

1,499 1,499

499 499

499 499 (मागील वषार्त 1 लाख �कंवा 
त्याहून अ�धक वा�षर्क खचार्वर सूट)

499 (मागील वषार्त 1 लाख �कंवा 
त्याहून अ�धक वा�षर्क खचार्वर सूट)

499 (मागील वषार्त 1 लाख �कंवा 
त्याहून अ�धक वा�षर्क खचार्वर सूट)

499 (मागील वषार्त 1 लाख �कंवा 
त्याहून अ�धक वा�षर्क खचार्वर सूट)

टाटा काडर् 

टाटा काडर् �सलेक्ट 

टाटा क्रोमा काडर् 

टाटा क्रोमा काडर् 
�सलेक्ट 

2,999 2,999

2,999

2,999

2,999

499

2,999टाटा स्टार काडर्  �सलेक्ट 

499टाटा स्टार काडर् 



g) �ब�लगं संदभार्तील वाद: स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 25 �दवसांच्या आत काडर्धारकाने काह� 
त्रटु� एसबीआयसीपीएसएलला कळवल्या�शवाय आ�ण एसबीआयसीपीएसएलला त्या सत्य 
आहेत, हे आढळल्याव्य�त�रक्त सवर् स्टेटम�ट्स योग्य मानल� जातील व काडर्धारक त्यांना 
मान्य करेल. असे काह� झाल्याची मा�हती प्राप्त झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
तात्पुरत्या पद्धतीने शुल्क मागे घेऊ शकेल. त्यानुसार अन्वेषण पूणर् झाल्यानंतर अशा 
शुल्कांची जबाबदार� काडर्धारकाच्या खात्यावर असेल.

h)  ग्राहक तक्रार �नवारण: सवर् तक्रार�ंची मा�हती पुढ�ल प�यावर नोडल अ�धकाऱ्याला �दल� 
जावी- पीओ बॅग 28 - जीपीओ, नवी �दल्ल� – 110001 Nodalofficer@sbicard.com 
�कंवा ईमेलवर पाठवल� जावी.

i)   संपकर्  तपशील:
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 02 02
 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड आधी लावावा) 
 �कंवा 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290 
 एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर्साठ�: एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर् हेल्पलाईनला भारतातून 

कुठूनह� फोन करा   
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 12 12 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड 

आधी लावावा) बीएसएनएल/एमट�एनएलवरून: 1800 180 1295/1860 500 1295
 पत्र व्यवहार: मेलद्वारे व्यवस्थापकाला �लहू शकता: ग्राहक सेवा, एसबीआय काड्र्स अडँ 

पेम�ट्स सिव्हर्सेस �ल., डीएलएफ इन�फ�नट� टॉवसर्, टॉवर सी, 12 वा मजला, ब्लॉक- 2, 
इमारत 3 डीएलएफ सायबर �सट�, गुरुग्राम- 122002 (ह�रयाणा), भारत 
www.sbicard.com �कंवा पीओ बॅग 28 - GPO, नवी �दल्ल� – 110001. 

 customercare@sbicard.com वर ईमेलद्वारे �लहा
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक सम�पर्त ईमेल आयडीवर 

�लहू शकतो- salesgrievance@sbicard.com
 काडर्धारक कोणत्याह� �ववाद/अन�धकृत व्यवहाराचा �रपोटर् आमच्या मोबाईल 

ॲप/वेबसाईटच्या माफर् त न�द करू शकतात. याव्य�त�रक्त, काडर्धारक �ववाद/अन�धकृत 
 व्यवहाराचा �रपोटर् सम�पर्त ईमेल आयडी chargeback@sbicard.com वर �लहू 

शकतो.
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक आम्हाला सम�पर्त 

हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतो: 080-39356050

एसबीआय काडर्च्या सवार्त महत्वपूणर् अट� व शत�

1. *फ� आ�ण शुल्क

A.  वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ�
 एसबीआय के्र�डट काडर् (एसबीआय काडर्) यावर वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ� लागू आहेत. 

वा�षर्क फ� हे एक वेळचे शुल्क असत ेजे रु. 0 त ेरु. 9999 यादरम्यान असून त्यात लागू 
असलेले कर जोडले जातात आ�ण �रन्युअल फ� दर वष� आकारल� जात ेव ती रु. 0 त ेरु. 
9999 यादरम्यान असून त्यात लागू असलेले कर जोडले जातात. या फ� काडर्धारकांसाठ� 
वेगळ्या असू शकतात आ�ण त्या �व�वध प्रकारच्या काडर्साठ� वेगवेगळ्या असतात. के्र�डट 
काडर्चे आवेदन करताना हे काडर्धारकाला सांगण्यात येईल. लागू असतील त्यानुसार या फ� 
काडर्धारकाच्या खात्यातून जमा केल्या जातील आ�ण जेव्हा हे लावले जाईल, तवे्हा त्याचे 
�बल त्या म�हन्याच्या काडर् स्टेटम�टमध्ये दशर्वले जाईल. प्राथ�मक काडर्धारकाला जार� 
करण्यात आलेल्या अ�त�रक्त काड्र्ससाठ� वेगळी फ� असू शकेल.

B.  कॅश अडॅव्हान्स फ�
 आपत्काल�न िस्थतीमध्ये देशातील/आंतरराष्ट्र�य एट�एममधून रोख रक्कम काढण्यासाठ� 

काडर्धारक काडर्चा वापर करू शकतो. अशा प्रकारे काढलेल्या सवर् कॅशवर ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण ती काडर्धारकाच्या पुढच्या स्टेटम�टच्या �बलामध्ये जोडल� जाईल. 
देशातील एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण आतंरराष्ट्र�य एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक 
असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� लावल� जाईल. एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस प्रायव्हेट 
�ल�मटेडच्या (एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार ट्रान्सॅक्शन फ� बदलल� जाऊ शकत.े 
सवर् कॅश अडॅव्हान्सेसवर रक्कम काढल्यापासून पूणर् रक्कम जमा करण्याच्या �दनांकापय�त 
�रव्हॉिल्व्हंग के्र�डट इतके आ�थर्क शुल्कसुद्धा असेल (कृपया शुल्कांची सूची पाहावी). 

C. रोख भरणा फ�
 काडर्धारक स्टेट बँक ऑफ इं�डया (एसबीआय) च्या �नवडक शाखांमध्ये पे-इन िस्लपवर 

त्यांचा के्र�डट काडर् क्रमांक आ�ण रक्कम नमूद करून त्यांच्या SBI के्र�डट काडर्ची देय 
रक्कम शाखेतील काउंटरवर जमा करू शकतात. पेम�ट पावतीची पोच काडर्धारकाला त्व�रत 
�दल� जाईल. ह� सु�वधा ₹250 च्या सेवा शुल्क + लागू करांसह उपलब्ध आहे. केव्ह�बी 
एसबीआय काडर्धारक करूर वशै्य बँकेच्या (केवीबी) �नवडक शाखांमध्ये त्यांच्या 
के्र�डटकाडर्ची देय रक्कम देखील भरू शकतात. करूर वशै्य बँकेच्या शाखांमध्ये केलेल्या 
पेम�टवर कोणतहे� शुल्क लागू नाह�.

D. शुल्क
i. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला देण्यात येणाऱ्या �व�शष्ट सेवांसाठ� वेळोवेळी 

लागू असलेले शुल्क आ�ण फ� काडर्धारकाला भरावे लागेल �कंवा काडर् खात्याच्या संदभार्त 
काडर्धारकाकडून �दरंगाई झाल�, तर त्यासाठ� फ� भरावी लागेल.

ii काडर्धारकांना योग्य मा�हती देऊन वेळोवेळी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणतहे� शुल्क 
�कंवा फ�मध्ये बदल करण्याचा �कंवा नवीन शुल्क �कंवा फ� सुरू करण्याचा अ�धकार 
एसबीआयसीपीएसएलजवळ सुर��त आहे.

E. व्याज मुक्त गे्रस अवधी
 व्याज मुक्त के्र�डट अवधी 20 त े50 �दवसांचा असू शकतो व तो मच�टद्वारे करण्यात 

येणाऱ्या दाव्यांवर अवलंबून असेल. परंतु, जर आधीच्या म�हन्याची बाक� पूणर्त: जमा 
केल� नसेल �कंवा जर काडर्धारकाने कोणत्याह� एट�एममधून रोख रक्कम काढल� असेल, 
तर हे लागू असणार नाह�.

F.   आ�थर्क शुल्क 
 जर काडर्धारकाने बाक� रक्कम पूणर् भरल� नाह� तर आ�ण काडर्धारकाने काढलेल्या सवर् 

रोख रकमांवर (कॅश अडॅव्हान्सेस) त ेपरत भरले जाईपय�त ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून 
न भरलेल्या ईएमआय इन्स्टॉलम�टसह सवर् ट्रान्सॅक्शन्सवर मा�सक व्याज दरानुसार 
आ�थर्क शुल्क देय आहेत. 

   जर काडर्धारकाने रकमेच्या मुदतीच्या तारखेअगोदर (PDD) रा�हलेल्या रकमेची (TAD) 
थोडी रक्कम �कंवा काह�च रक्कम नाह� भरल�; जसे क� ग्राहकांची आधीच्या म�हन्यातील 
देय रक्कम आ�ण सध्याच्या म�हन्यातील पूणर् देय रक्कम मुदत संपायच्या तारखेअगोदर 
भरले तर उरलेल्या रकमेवर रकमेच्या तारखेपय�त शुल्क आकारले जाईल. 

   सध्याचा आ�थर्क शुल्काचा दर ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून प्र�त माह 3.50% पय�त आहे 
[42% प्र�त वषर्] व एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस �ल�मटेडच्या 
(एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार बदलला जाऊ शकतो. लागू असलेले आ�थर्क शुल्क 
लागू करांनुसार ठरेल आ�ण काडर्वर�ल थ�कत रक्कम पूणर्त: जमा होईपय�त त े
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये लावले जातील/वजा केले जातील. काडर्धारक पेम�टच्या देय 
तारखेपय�त त्याच्याकडील �शल्लक पूणर्पणे भरत नसल्यास आ�ण काडर्धारकाद्वारे 
घेतलेल्या सवर् रोख अडॅव्हान्सवर�ल सवर् व्यवहारांवर आकारलेल्या �व� शुल्काची �कमान 
रक्कम ह� प्रत्येक� 25 रु. असेल, सवर् लागू कर वगळून.

 a.  कॅश अडॅव्हान्सवर�ल आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून पूणर् रक्कम जमा 
करेपय�त लागू असतील.

 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 15 तारखेला.
 16 जून 2019 – 15 जुल ै2019 मध्ये करण्यात आलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  5000 रु. ची �रटेल खरेद� – 20 जून 2019 रोजी
2.  7000 रु. कॅश काढले - 10 जुल ै2019 रोजी
 15 जून 2019 च्या स्टेटम�टमधून कोणतीह� आधीची �शल्लक रा�हलेल� नाह�, असे ग�ृहत 

धरून काडर्धारकाला त्याचे 15 जुलचै्या स्टेटम�ट 12,000 रु. इतके ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल व 
त्यावर 7,000 रुपयांच्या काढलेल्या रोख रकमेवर 5 �दवसांचे आ�थर्क शुल्क लागू 
दरानुसार लावले जाईल. काडर्धारकाला बाक� (थ�कत) रकमेसाठ� 5 ऑगस्ट 2019 पय�त 
म्हणजे स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत भरणा करावा लागेल जी पूणर् रक्कम 
असू शकत े�कंवा देय असलेल� �कमान रक्कम असू शकत.े कृपया ल�ात घ्या क� तुमच्या 

के्र�डट काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने केले गेलेले कोणतहे� पेम�ट पुढ�ल क्रमाने समायोिजत 
केले जाईल: प्रथम तुमची �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास). आधीच्या 
स्टेटम�टच्या �दनांकापासून आ�थर्क शुल्क लावले जाईल व जर व्याज नसलेला 
आउटस्टँ�डगं �रटेल बॅलन्स असेल तर त्या िस्थतीमध्ये आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या 
�दनांकापासून लावले जाईल. 

 जर आधीच्या स्टेटम�टमध्ये कोणतीह� कॅश �शल्लक नसेल आ�ण ती आधीच्या 
स्टेटम�टमधून पुढे आलेल� नसेल आ�ण स्टेटम�टच्या �दनांकाचा �रटेल बॅलन्स भरणा देय 
असलेल्या �दनांकावर पूणर्त: भरण्यात आला, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क 
शुल्क लावले जाणार नाह�.

 उदाहरण 2 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   3 जानेवार� 2019 – 2 फेब्रुवार� 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  10000 रु. �रटेल खरेद� – 5 जानेवार� 2019 रोजी
2.  30000 रु. ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2019 रोजी
 2 जानेवार� 2019 स्टेटम�टमधून आधीची कोणतीह� �शल्लक रक्कम पुढे उरलेल� नाह�, 

असे ग�ृहत धरून काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार� स्टेटम�टमध्ये 40,000 रु. व्यवहार 
�दसतील. काडर्धारकाला या आउटस्टँ�डगं रकमेसाठ� स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या 
आत म्हणजे 22 फेब्रुवार� 2019 पय�त भरणा करावा लागेल व तो पूणर् रक्कम �कंवा 
�कमान देय रक्कम यातील कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. जर स्टेटम�ट आउटस्टँ�डगं मध्ये 
कोणताच कॅश बॅलन्स नसेल आ�ण तो आधीच्या स्टेटम�टपासून पुढे आलेला नसेल आ�ण 
जर स्टेटम�ट �दनांका रोजी आउटस्टँ�डगं असलेल्या �रटेल बॅलन्सला रक्कम देय �दनांकाला 
जर पूणर्त: भरण्यात आले, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क शुल्क लावले जाणार 
नाह�.

   दर म�हन्यामध्ये फक्त �कमान रक्कम भरल्यास त्यामुळे �रपेम�ट वषार्पे�ा जास्त काळ 
पुढे जाईल व आपल्या आउटस्टँ�डगं बॅलन्सवर त्यानुसार ठरणारा व्याज लागेल. 
उदाहरणाथर्, 5,000 रु. इतक्या ट्रान्सॅक्शनवर दर म�हन्याला फक्त �कमान देय रक्कम 
भरण्यात आल� (दर महा 200 रु. इतक� �कमान रक्कम असल्यास), संपूणर् थ�कत 

रकमेच्या पूणर् भरण्यासाठ� 44 म�हने इतका अवधी लागेल.
 उदाहरण 3 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला
   3  माचर् 2019 – 2 ए�प्रल 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन
(1)   500 रु. वा�षर्क फ� – 5 माचर् 2019 रोजी
(2) 90 रु. लागू कर – 5 माचर् 2019 रोजी
(3) 6000 रुपयांची ऑनलाईन खरेद� – 15 माचर् 2019 रोजी
 2 माचर् 2019 च्या स्टेटम�टनुसार आधीचा कोणताह� बॅलन्स पुढे �शल्लक रा�हलेला नाह�, 

असे ग�ृहत धरून, काडर्धारकाला त्याच्या 2 ए�प्रलच्या स्टेटम�टमध्ये 6,590 रु. ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाला स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 20 �दवसांनी 22 ए�प्रल रोजी 2019 या 
आउटस्टँ�डगंसाठ� रक्कम भरावी लागेल व ती पूणर् रक्कम असू शकत े�कंवा देय असलेल� 
�कमान रक्कम असू शकत.े      

 22 ए�प्रल 2019 रोजी काडर्धारक �कमान देय रकमेचा म्हणजे 415 रु. (एकूण 
आउटस्टँ�डगंच्या 5%) + 22 ए�प्रल 2019, रोजी लागू असलेले कर याच्या सवा�त 
जवळच्या दशांश अकंावर�ल रक्कम या रकमेचा भरणा करतो, असे ग�ृहत धरून लागू दराने 
आ�थर्क शुल्क लागू केले जाईल आ�ण त ेएकूण आउटस्टँ�डगंमध्ये जोडले जाईल. दर वष� 
3.50% इतक्या प्रभावी दराला �वचारात घेता, आ�थर्क शुल्काची गणना पुढ�ल प्रमाणे केल� 
जाईल:

 48 �दवसांसाठ� 500 रु. बॅलन्स रकमेवर (5 माचर् त े22 ए�प्रल):
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 रु.
 48 �दवसांसाठ� लागू असलेल्या 90 रु. करांसाठ� (5 माचर् त े22 ए�प्रल): 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 रु. 
 38 �दवसांसाठ� 6000 रु. इतक्या बॅलन्ससाठ� (15 माचर् त े22 ए�प्रल):
   (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 रु.
 11 �दवसांसाठ� 6,175 रु. बॅलन्ससाठ� (22 ए�प्रल त े2 मे): 
   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 रु.
 एकूण लावण्यात आलेले व्याज = 373.10 रु.
 3 ए�प्रल 2019 आ�ण 2 मे 2019 या काळात काडर्धारकाने कोणतहे� ट्रान्सॅक्शन केले 

नाह�, असे ग�ृहत धरून �दनांक 2 मेच्या स्टेटम�टमध्ये असलेल्या एकूण रकमेमध्ये 
आउटस्टँ�डगं एकूण रक्कम, व्याज शुल्क, फ� आ�ण अन्य शुल्क (असल्यास) आ�ण सवर् 

लागू कर दशर्वले जातील.
    काडर्धारक देय तारखेच्या (पीडीडी) आधी एकूण देय रकमेचे (ट�एडी) आ�ंशक पेम�ट करत 

असेल �कंवा पेम�ट देत नसल्यास; ग्राहकाकडून मागील म�हन्यापासूनची आ�ण �वद्यमान 
म�हन्यातील �शल्लक येणे असेल, तर एकूण देय असलेल्या रकमेचे पूणर् पेम�ट हे पेम�टच्या 
देय तारखेपूव� केल्यास, �व� शुल्क हे त्या पेम�टच्या तारखेपय�तच्या अखेरच्या �शल्लक वर 
आकारले जाईल.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेट्म�ट तार�ख - प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 �डस�बर 2018 - 2 जानेवार� 2019 दरम्यान झाले.
1)  �करकोळ खरेद� 500 रु. - 15 �डस�बरला 2018 झाल�
2)  ऑनलाइन खरेद� 600 रु. - 20 �डस�बरला 2018 झाल�
   2  �डस�बर 2018 च्या तारखेला पूव�ची कोणतीह� �शल्लक रक्कम नाह� असे गहृ�त धरून

2 जानेवार� च्या स्टेटम�टनुसार, काडर्धारकाच्या स्टेटम�टमध्ये 1100 रुपये व्यवहार दशर्�वत 
आहे, एकूण देय रक्कम 1100 रुपये. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
दरम्यान काह� 22 जानेवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं 
�वरुद्ध भरणा करणे आवश्यक आहे.

 गहृ�त धरूया क� काडर्धारकाने थोडी रक्कम 22 जानेवार� 2019 ला 500 रुपयांनी जमा 
केल� आहे, �व� शुल्क प्रभावी दरावर आकारले जाईल आ�ण एकूण थकबाक�मध्ये जोडला 
जाईल. 3.50% दर महा प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्क गणना खाल�लप्रमाणे केल� 
जाईल.

 38 �दवसांसाठ� 500 रुपयांच्या रकमेवर (15 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 रु.
 33 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (20 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 रु.
 12 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (22 जानेवार� त े2 फेब्रुवार�):
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 रु.
 आकारलेले एकूण व्याज: 52.93 रु.
 व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2019 - 2 माचर् 2019 दरम्यान झाले
1)  सुरुवातीची �शल्लक 652.93 रु. - 3 फेब्रुवार� 2019 रोजी

2)  �करकोळ खरेद� 1000 रु. - 5 फेब्रुवार� 2019 रोजी
3)  ऑनलाईन खरेद� 3000 रु. - 15 फेब्रुवार� 2019 रोजी
 गहृ�त धरूया क� मागील �शल्लक 652.93 रु. 2 फेब्रुवार� 2019 च्या �वधानानुसार पुढे 

सुरू करूया. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम दरम्यान काह� 22 
फेबु्रवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं �वरुद्ध भरणा करणे 
आवश्यक आहे.

   गहृ�त धरूया क� काडर्धारक 15 फेब्रुवार�च्या आत पूणर्पणे भरणा करतो. म्हणून 3.50%
प्रती म�हना प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्काची गणना खाल�लप्रमाणे केल� जाईल:

   12 �दवसांसाठ� 652.93 रुपयांच्या रकमेवर (3 फेब्रुवार� -15 फेबु्रवार�)
   (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 रु.
   आकारलेले एकूण व्याज: 9.02 रु.
   खरेद�ची उरलेल� रक्कम, व्याजाची रक्कम, फ� आ�ण शुल्क यांची बेर�ज, आ�ण 2 माचर् 

तारखेच्या स्टेट्म�टनुसार एकूण रकमेवर सवर् लागू कर परावत�त होईल.

G. �वलं�बत देय शुल्क
• देय तारखेला 0 रुपये त े500 रुपयांपय�तच ्या थकबाक�साठ� कोणतहे� शुल्क नाह� 
 रु. 500 पे�ा जास्त आ�ण रु. 1,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 400
• रु. 1,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 10,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु.750
• रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 950
• रु. 25,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 50,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 1,100
• रु. 50,000 पे�ा जास्त थकबाक�साठ� रु.1,300
 लागोपाठ दोन सायकल ्ससाठ� देय तारखेपय�त �कमान देय रक्कम (MAD) न भरल्यास 

अ�त�रक्त �वलंब देय शुल्क रु. 100 आकारले जातील.
 MAD िक्लअर होईपय�त प्रत्येक देय सायकलसाठ� हे शुल्क आकारले जाईल. तसेच 

�कमान देय रक्कम (MAD) भरेपय�त प्रत्येक पेम�ट चक्राला हे शुल्क आकारले जाईल.
 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
 व्यवहार 3 जानेवार� 2016 – 2 फेबु्रवार� 2016 या दरम्यान झाले

(1) 5000 रू. ची �रटेल खरेद�– 5 जानेवार� 2016 रोजी
(2) 5000 रू. ची ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2016 रोजी
   असे ग�ृहत धरा क� 2 जानेवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेबु्रवार�च्या स्टेटम�टमध्ये 10,000 रू. चे 
ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 
22 फेब्रुवार� 2016 पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान 
देय रक्कम �कंवा संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल. 

   जर 22 फेब्रुवार� 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने �कमान देय रकमेचा भरणा 
केला नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 
देय रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 2 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2016 – 2 माचर् 2016 या दरम्यान झाले
 1.  2000 रु. ची �रटेल खरेद�– 8 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 2.  2500 रु. ची ऑनलाईन खरेद� – 19 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 असे ग�ृहत धरा क� 2 फेब्रुवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 माचर्च्या स्टेटम�टमध्ये 4500 रू. चे ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 22 माचर् 2016 
पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान देय रक्कम �कंवा 
संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल.

   जर 22 माचर् 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने कोणत्याह� रकमेचा भरणा केला 
नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण देय 
रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 3- काडर् स्टेटम�ट तार�ख – दर म�हन्याची 2 तार�ख.
 3 सप्ट� त े2 ऑक्टो दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 9400 ची �करकोळ खरेद�-5 सप्ट� रोजी
 2 सप्ट�. च्या स्टेटम�टपासून पूव�ची �शल्लक कॅर� फॉरवडर् केल� नसल ्याचे गहृ�त 

धरून,एकूण देय रक्कम रु. 9400 म्हणून काडर् धारकास 2 ऑक्टोबरचे �ववरणपत्र �मळेल. 

काडर्धारकाने 22 ऑक्टोबरपय�त, म्हणजे स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, संपूणर् 
रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रक्कमेच्या अनुषंगाने पेम�ट 
करणे आवश्यक आहे. काडर्धारक 22 ऑक्टोबर रोजी �कंवा त्यापूव� रु. 9400 च्या 
थकबाक�चे संपूणर् देय देतो. 

 3 ऑक्टोबर– 2 नोव्ह�बर दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 5,000 ची �करकोळ खरेद� – 5 ऑक्टोबर रोजी
(2) रु. 5,000 ची ऑनलाइन खरेद� – 15 ऑक्टोबर रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 नोव्ह�बरच्या �ववरणात 10,000 रुपयाची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसेल. ग्राहकाला 10 नोव्ह�बर रोजी मागील सायकलमध्ये केलेल्या व्यवहारासाठ� 
व्यापाऱ्याकडून रु. 9400 चा परतावा �मळतो. ह� परताव्याची रक्कम एकूण देय रकमेच्या 
अनुषंगाने समायोिजत केल� जाईल. काडर्धारकाने 22 नोव्ह�बर रोजी �कंवा त्यापूव�, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने पेम�ट करणे आवश्यक आहे.

 परताव्यातून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम �कमान देय रक्कमेपे�ा जास्त असल्याने, 
काडर्धारकास �वलं�बत देय शुल्क आकारले जाणार नाह�.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेटम�टची तार�ख – प्रत्येक म�हन ्याची 2 तार�ख
 3 जानेवार� – 2 फेबु्रवार� दरम्यान केलेला व्यवहार
(1) रु. 4,500 ची �करकोळ खरेद� – 5 जानेवार� रोजी
(2) रु. 6,000 ची ऑनलाइन खर�दार� – 15 जानेवार� रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 फेब्रुवार�च ्या स्टेटम�टमध ्ये 10,500 रुपयांची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसून येईल. मागील सायकलमध ्ये 10 फेब्रुवार�ला आकारलेल्या अनादर 
शुल्कांसाठ� ग्राहकाला रु. 500 चा परतावा �मळतो. काडर्धारकाने 22 फेबु्रवार�पय�त, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची पूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय 
रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने थकबाक�चे पेम�ट करणे आवश्यक 
आहे. एसबीआय काडर्ने कायार्िन्वत केलेल्या �रव्हसर्लमधून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम देय 
रक्कमेच्या अनुषंगाने समायोिजत केल� जाणार नाह�. जर काडर्धारकाने 22 फेब्रुवार� रोजी 
�कंवा त्यापूव� �कमान देय रक्कम �कंवा त्यापे�ा जास्त रक्कम भरल� नाह�, तर त्याला 
रु. 950 (रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�त रु. 950) �वलं�बत देय शुल्क 
आकारले जाईल.

H. ओव्हर�ल�मट फ�
 एक सेवा संकेत म्हणून, एसबीआई काडर् ओव्हर�ल�मट व्यवहारांना मान्यता देऊ शकेल, 

हे त्यांचे आतं�रक धोरण, व्यवहार संदभार्त पात्रता, ग्राहकांचे प्रोफाईल आ�ण ग्राहकांची 
स्वीकृ�त यावर अवलंबून असेल. जर थकबाक�  रक्कम के्र�डट मयार्देपे�ा अ�धक असेल, 
तर के्र�डट मयार्दा ओलांडलेल्या रकमेवर प�हल्या व्यवहार रकमेच्या  2.5% �कंवा रु. 
600/- यापकै� जी जास्त असेल, ती ओव्हर�ल�मट शुल्क म्हणून आकारल� जाईल. 
एसबीआय काडर्द्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याह� शुल्क, खचर् �कंवा व्याजमुळे के्र�डट 
�ल�मट ओलांडल्यासह� हे शुल्क लागू होत.े ओव्हर�ल�मट फ� प्रत्येक �ब�लगं सायकलमध्ये 
एकदाच आकारल� जाईल. कृपया न�द घ्या क� काडर्धारकाकडून �मळालेल� ओव्हर�ल�मट 
सोयीसंबंधी स्वीकृ�त ज्याप्रमाणे त्यांच्या/�तच्या के्र�डट काडर्वर ह� सोय स�म करण्यासाठ� 
असेल, ती त्यांच्या त्याच खात्याच्या अतंगर्त येत असलेल्या सवर् के्र�डट काड्र्सवर आपोआप 
ह� सोय स�म करणार.

I. पेम�ट �डसऑनर फ�
   पेम�ट �डसऑनर झाल्यास (भरणा जमा न केल्यास), काडर्धारकाला रकमेच्या 2% इतक�  

पेम�ट �डसऑनर फ� लावल� जाईल व त्याचे �कमान शुल्क 500 रू. इतके असेल.

J.   अन्य शुल्क:
• काडर् �रप्लेसम�ट फ�: 100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू) 
• चेक पेम�ट फ�: 100 रू. 
• परक�य चलन व्यवहार शुल्क: 3.5% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् वगळता इतर सवर् 

काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
 परक�य चलन व्यवहाराचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये करण्यासाठ� �व�नमय दर 

िव्हसा/मास्टरकाडर् द्वारे (जे असेल त्यानुसार) �नधार्�रत केला जाईल व या व्यवहाराला 
एसबीआय काडर्च्या मदतीने सेटल केले जात असतानाच्या �दवशी त्यांच्या �व�नमय 
दरांनुसार त ेठरेल व हे दर व्यवहार करण्यात येणाऱ्या �दवसांपे�ा �भन्न असू शकतील. 
परक�य चलन व्यवहार फ� िव्हसा/मास्टरकाडर् शअेर केलेले रुपये रूपांतर रकमेवर लागू केले 
जाईल. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू 
होणार नाह�.
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• डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक चलन रूपांतरण माकर् अप फ�: 3.50% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् 
वगळता इतर सवर् काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
(फक्त 1,000 रुपये �कंवा त्यापे�ा मोठ्या व्यवहारांसाठ�) आतंरराष्ट्र�य स्थानावर�ल �कंवा 
परदेशी न�दणी केलेले परंतु भारतात िस्थत असलेल्या व्यापाऱ्यांद्वारे केलेले भारतीय 
चलनातील सवर् व्यवहार. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर डायन्या�मक आ�ण 
स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप शुल्क लागू होणार नाह�.

•  �रवॉडर् �रडीम करण्याचे शुल्क - 99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे वॉउचर 
वर उपलब्ध)

• सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर प्र�क्रया शुल्क: रु. 199 

K.  �शल्लक हस्तांतरण:
 �शल्लक हस्तांतरण ऑफर ग्राहकाला इतर बँकेच्या के्र�डट काडर्ची थकबाक� एसबीआय 

के्र�डट काडर्मध्ये हस्तांत�रत करण्यास आ�ण एकरकमी �कंवा ईएमआय मध्ये परतफेड 
करण्यास अनुमती देते

2. *�ल�मट्स (मयार्दा)
 अतंगर्त एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट �नकषांनुसार (प्राथ�मक खातधेारकांना असलेल� 

के्र�डट �ल�मट जोडल्या जाणाऱ्या अडॅ ऑन काडर्धारकांना असेल) के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश 
�ल�मट �नधार्�रत केल� जात.े काडर् �दले जात असताना या मयार्दांची मा�हती काडर्धारकाला 
�दल� जात.े प्रत्येक स्टेटम�टमध्ये के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश �ल�मट काडर्धारकाला 
सां�गतल्या जातात. स्टेटम�ट बनवले जात असताना उपलब्ध के्र�डट �ल�मट (वापरासाठ� 
उपलब्ध असलेल� के्र�डट �ल�मट) स्टेटम�टचा भाग म्हणून �दल� जात.े 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याचा ठरा�वक काळाने आढावा घेत े आ�ण 
अतंगर्त �नकषांनुसार काडर्धारकाची के्र�डट �ल�मट घटवू �कंवा वाढवू शकत.े के्र�डट �ल�मट 
वाढवू इिच्छत असलेले काडर्धारक एसबीआयसीपीएसएलला तसे �लहून व त्यांच्या 
उत्पन्नाची घोषणा करणार� आ�थर्क कागदपत्र े पाठवून तशी �वनंती करू शकतात. या 
नवीन कागदपत्रांच्या आधारे अशी �ल�मट वाढवायची अथवा नाह�, हा �नणर्य घेण्याचे पूणर् 
स्वातं�य एसबीआयसीपीएसएलला आहे.

3. *�ब�लगं आ�ण स्टेटम�ट

a) ज्या अवधीमध्ये काडर् अिॅक्टव्ह असेल त्या अवधीमधील आधीच्या स्टेटम�टनंतर 
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये के्र�डट करण्यात आलेले पेम�ट्स व झालेले ट्रान्सॅक्शन्स 
दशर्वणारे एक मा�सक स्टेटम�ट एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला पाठवण्यात 
येईल. एक तर एसबीआयसीपीएसएल काडर् खात्यामधील ट्रान्सॅक्शन्सचे स्टेटम�ट पोस्टाने 
त्याच्याकड ेन�दणीकृत असलेल्या प�यावर पाठवेल �कंवा त ेस्टेटम�ट न�द असलेल्या ईमेल 
आयडीवर ईमेलने पाठवेल व याचा �दवस पूवर् �नधार्�रत असेल. 

b) के्र�डट काड्र्स काडर्धारकांना �रवॉिल्वंग के्र�डट सु�वधा देतात (�फरती पत). काडर्धारक फक्त 
स्टेटम�टवर �प्रटं करण्यात आलेल्या �कमान देय रकमेइतक� रक्कम सुद्धा भरू शकतो 
आ�ण असा भरणा त्याने रक्कम देय �दनांकाच्या आधी करायला हवा आ�ण हाह� �दनांक 
आपल्या स्टेटम�टवर नमूद केलेला असतो. आउटस्टँ�डगं बॅलन्स पुढ�ल स्टेटम�टमध्ये 
फॉरवडर् केला जाऊ शकतो. काडर्धारक देय असलेल� संपूणर् राशी भरू शकतो �कंवा �कमान 
देय रकमेपे�ा मोठ� कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. 

 आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये न भरण्यात आलेल� �कमान देय रक्कम काडर्धारकाच्या करंट 
�कमान देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल व त्यासह आउटस्टँ�डगं असेल जे काडर्धारकाच्या 
के्र�डट �ल�मटपे�ा जास्त होऊ शकत.े  

 �कमान देय रक्कम आउटस्टँ�डगं रकमेच्या 5% �कंवा रू. 200 यापकै� (जी रक्कम मोठ� 
असेल), ती असेल व त्यामध्ये सवर् लागू कर आ�ण ईएमआय (फक्त ईएमआय आधा�रत 
उत्पादनांच्या संदभार्त) समा�वष्ट असतील. जर कॅश �कंवा के्र�डट �ल�मट ओलांडल� गेल� 
तर ओव्हर�ल�मट (ओव्ह�एल) रकमेचाह� समावेश एमएडीमध्ये (�कमान देय रक्कम) केला 
जाईल. आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये जर न भरण्यात आलेल� एमएडी असेल, तर ती �कमान 
देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल.

c)  काडर् आउटस्टँ�डगंसाठ� करण्यात येणाऱ्या पेम�टस पुढ�ल स्टेटम�टसमध्ये दशर्वल्या जातील. 
इनपुट टॅक्स के्र�डटशी संबं�धत कोणताह� �ववाद �कंवा करांशी संबं�धत कोणतहे� अन्य 
प्रकरणात स्टेटम�ट �दल्याच्या तारखेपासून 30 �दवसांमध्ये के्र�डट काडर् जार�कत्यार्शी संपकर्  
साधला जाईल.

d) काडर्धारकाच्या काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल� पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने 
समायोिजत केल� जातील: �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ.

   काडर्धारक हा के्र�डट काडर् जार�कत्यार्स स�म करण्यासाठ� उ�चत जीएसट� अनुपालनाच्या 
अतंगर्त योग्य आ�ण वक्तशीर मा�हती प्रदान करण्याबद्दल जबाबदार असेल जे के्र�डट 
काडर् जार�कत्यार्ने केलेल्या पुरवठ्याचे इनपुट कर के्र�डट घेण्यासाठ� काडर्धारकास स�म 
करेल. काडर् जार�कतार् हा इनपुट टॅक्स के्र�डटच्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा 
काडर्धारकास इनपुट टॅक्स के्र�डटचा लाभ घेण्यात झालेल्या �वलंबासाठ� काडर्धारकाने 
चुक�ची मा�हती �दल्याबाबत �कंवा काडर्धारकाने कोणतीह� कृती केल्यास �कंवा दलुर्� 
केल्यास जबाबदार नसेल.

e) काडर् खात्यामधील पेम�ट्स पुढ�लपकै� कोणत्याह� प्रकारे करता येऊ शकतील: 
www.sbicard.com वर लॉग इन करून नेटबँ�कंग �कंवा आपल्या एसबीआय एट�एम- 
कम ड�ेबट काडर्द्वारे पेनेट पयार्य वापरून.

   स्टेटम�टच्या मागच्या बाजूला �दलेल्या प�यावर चेक �कंवा धनादेश पाठवून. 
   आपल्या शहरातील एसबीआय काडर् ड्रॉप बॉक्सेसमध्ये �कंवा �नधार्�रत स्टेट बँक ऑफ 
इं�डया शाखांमध्ये चेक �कंवा धनादेश देऊन. 

   चेक/धनादेश “एसबीआय काडर् क्र. xxxx xxxx xxxx xxxx” कर�ता देय असा असायला 
हवा. नॅच: �नवडक शहरांमध्ये नॅशनल ऑटोमेटेड क्ल�य�रगंच्या (नॅच) माध्यमातून पेम�ट 
करता येत.े

f) एसबीआय काडर्द्वारे आउटस्टँ�डगं �बलाच्या भरणासाठ� �व�वध पद्धती �दल्या जातात व 
त्याचे वणर्न एसबीआय काडर् वेबसाईट आ�ण मा�सक स्टेटम�टच्या मागे स�वस्तर �दले गेले 
आहे.

 काडर् धारकाकडून �मळालेला कोणताह� अडॅव्हान्स हा भ�वष्यातील खचर् म्हणून गहृ�त 
धरला जावा, कोणतहे� शुल्क/फ� म्हणून गहृ�त धरला जाऊ नये.

j)  एसबीआय काडर्द्वारे प्र�क्रयािन्वत केलेले असे कोणतहे� �रव्हसर्ल्स, ज्यांत शुल्क तसेच 
प्रभार यांचे �रव्हसर्ल देखील समा�वष्ट आहे, त ेथकबाक�च्या अनुषंगाने समायोिजत केले 
जाणार नाह� आ�ण याला वतर्मान �ब�लगं सायकलसाठ� के्र�डट म्हणून गणले जाईल.

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख मागील �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल्यास, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जात.े

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख वतर्मान �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल� तर�ह�, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जाणार नाह�.

k)  SMA आ�ण NPA
•   स्पेशल म�शन अकाउंट्स (‘SMA’): 
  �नयामक आवश्यकता पूणर् करण्यासाठ�, एसबीआय काडर्ला खाल� �दलेल्या सारणीतील तीन 

उपशे्रण्यांसह एक उप-संप�ी शे्रणी/ सब-असेॅट कॅटेगर� म्हणजेच ‘स्पेशल म�शन अकाउंट्स 
(‘SMA’)” बनवून खात्यातील प्रारं�भक दबाव (इिन्सपीऐंट स्टे्रस) ओळखावा लागतो. के्र�डट 
काड्र्सना �रवॉिल्वंग सु�वधांव्य�त�रक्त अन्य कजर् म्हणून संबो�धत केले जात.े

   

  

  

  SMA च्या वग�करणासंबं�धत उदाहरण:
  जर के्र�डट काडर् खात्याची (‘PDD’) पेम�ट देय तार�ख 31 माचर् 2021 असेल आ�ण �कमान 

देय शुल्क (‘MAD’) या तारखेआधी प्राप्त न झाल्यास या देय तारखेनंतर ह्या खात्यास 
SMA – 0  म्हणून संबो�धत केले जाईल.

   जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 30 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 ए�प्रल 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 1 म्हणून संबो�धत केले जाईल. याप्रमाणेच, 
जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 60 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 मे 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 2 म्हणून संबो�धत केले जाईल.

•  नॉन पफॉर्�म�ग असेॅट (‘NPA’):
  जर के्र�डट काडर् स्टेटम�ट मध्ये नमूद केलेले �कमान देय पेम�ट हे PDD पासून नव्वद (90) 

�दवसांच्या आत पूणर् न �दल्यास, काडर्ला नॉन परफॉ�म�ग असेॅट समजले जाईल. 
   याव्य�त�रक्त, कजार्ची परतफेड �कंवा पुनरर्चना व्यवस्थेचा लाभ घेतलेले कोणतहे� खात े

NPA म्हणून वग�कृत केले जाईल. जोपय�त पूणर् मुद्दल �कंवा व्याजाचे पेम�ट केले जात 
नाह� तोपय�त खात ेNPA म्हणून वग�कृत केले जात.े कजार्ची परतफेड (सेटलम�ट) केलेले 
आ�ण पुनरर्�चत (र�स्ट्रक्चडर्) खात ेअपगे्रडसाठ� पात्र नसत.े शवेट�, जर एखाद्या ग्राहकाकड े
NPA म्हणून संबो�धत असलेले एक एसबीआय काडर् असले तर� त्यांच्याकड ेअसलेले सवर् 
के्र�डट काडर् हे NPA म्हणून वग�कृत केले जातील.

   एखाद्या खात्यास NPA म्हणून वग�कृत करण्यासंबं�धत उदाहरण:
 जर एखाद्या ग्राहकाची पेम�ट देय तार�ख (‘PDD’) 31 माचर् 2021 आहे आ�ण 

स्टेटम�टमध्ये नमूद केलेले �कमान देय शुल्क (‘MAD’) हे PDD पासून 90 �दवसांच्या 
आत म्हणजेच 29 जून 2021 पय�त ग्राहकाने भरले नाह�, तर बँक/�व�ीय संस्थेद्वारे अशा 
के्र�डट काडर् खात्यास NPA समजले  जाईल.

l) अ�धकृत पेम�ट प्रणाल� वापरताना अयशस्वी व्यवहारांसाठ�, आरबीआयच्या 20 सप्ट�बर 
2019 रोजीच्या टनर् अराऊंड टाइम (ट�एट�) च्या सामंजस्यावर�ल आ�ण ग्राहक 
नुकसानभरपाईवर�ल प�रपत्रकाच्या अनुपालन अतंगर्त, जर एसबीआय काडर्ने एखाद्या 
अयशस्वी झालेल्या व्यवहारामुळे ड�ेबट झालेल� रक्कम एका �नधार्�रत कालावधीमध्ये परत 
केल� नाह�, तर उपरोल्ले�खत प�रपत्रकातील तरतुद�ंनुसार, अयशस्वी झालेल्या 
व्यवहारासाठ�च्या काडर् नेटवकर्  द्वारे प्राप्त झालेल्या अशा कोणत्याह� पुष्ट�/सूचनेच्या 
आधारावर नुकसानभरपाई केल� जाईल.

4. * �डफॉल्ट (थकबाक�)
 जर थकबाक� करण्यात आल�, तर काडर्धारकाला वेळोवेळी काडर् खात्यामध्ये असलेल्या 

थ�कत रकमेच्या पूतर्तसेाठ� पोस्टाने, फॅक्स, दरूध्वनी, ईमेल, एसएमएस मॅसेज आठवण 
केल� जाईल आ�ण/�कंवा �तसऱ्या प�ाची आठवण करून देण्यासाठ�, पाठपुरावा 
करण्यासाठ� आ�ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठ� मदत घेतल� जाईल. अशा प्रकारे �नयुक्त 
केलेला �तसरा प� कजर् वसुल�संदभार्तील आचारसं�हतचेे पूणर् पालन करेल. 

 आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त आ�ण जे एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे जे 
एक के्र�डट इन्फम�शन कंपनी एक के्र�डट काडर् धारकाच्या मुलभूत िस्थती अहवाल 
देण्यापूव�, आम्ह� काडर् धारकास पूवर् सूचना प्रदान करू. आरबीआय कडून न�दणीचे 
प्रमाणपत्र सामा�यक करण्यापूव�, ज्याचा एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे त्याबद्दल 
आम्ह� काडर्धारकाला याची सूचना देऊ. �कमान देय रक्कम देय तारखेपय�त देखील न 
भरल्यास, काडर् खात्याचा डीफॉल्ट िस्थती अहवाल के्र�डट मा�हती ब्युरो/एजन्सीं सह 
सामा�यक केला जाईल. 

 हे आणखी नमूद केले जाऊ शकत,े क� जर काडर् धारक, पोस्ट �डफॉल्टर म्हणून न�दवले 
गेले असेल तर, �तची थकबाक� कमी करत,े नंतर एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन 
कंपनी पासून �डफॉल्टर िस्थती मागे आहे. असे बदल ग्राहकाच्या के्र�डट अहवालात 
प्र�त�ब�ंबत करण्यासाठ� 45 त े60 �दवस लागू शकतात.

 अट� आ�ण �नयम के्र�डट काडर्च्या सु�वधा �नयमन लागू असेल पूरक/काडर् जोडा 
एसबीआयसीपीएसएल �व�हत नमुन्यात दर म�हन्याला के्र�डट इन्फम�शन कंपनीसाठ� काडर् 
डटेा सादर केला. के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 30 �दवसांची वेळ त्यांच्या सव्हर्रवर सादर डटेा 
अपलोड करण्यासाठ� आहे.

 काडर् खात्यातील एकूण थकबाक� व त्यासह लावण्यात आलेल्या कोणत्याह� शुल्कांची 
काडर्धारकाला न आकारण्यात आलेल� रक्कमसुद्धा तत्काळ देय होईल आ�ण प्राथ�मक 
खातधेारकाच्या बँकरप्सीच्या �कंवा मतृ्युच्या िस्थतीत ती एसबीआयसीपीएसएलला संपूणर् देय 
ठरेल व काडर् खात ेलगेचच रद्द ठरेल. काडर् खात्यावर काह� थकबाक� असेल, तर प्राथ�मक 
खातधेारकाची मालम�ा त्याला सेटल करण्यासाठ� जबाबदार असेल आ�ण त्या मालम�ेद्वारे 
एसबीआयसीपीएसएलला कोणतीह� आ�थर्क झळ पोहचणार नाह�, याची काळजी घेणे 
अ�नवायर् असेल व त्यामध्ये अशा थकबाक�ला प्राप्त करण्यासाठ� झालेला कायदे�वषयक खचर् 
व शलु्क यांचा समावेश असेल. अशी परतफेड प्रलां�बत झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
त्याच्या तवे्हाच्या दराने आ�थर्क शुल्क सरुू ठेवण्यासाठ� स�म असेल.

5. काडर्धारकत्व समाप्त होणे/संपुष्टात येणे
a) एसबीआयसीपीएसएलला �लहून �कंवा एसबीआय काडर् हेल्पलाईनला कॉल करून आ�ण 

काडर् �तरपे कापून काडर्धारक कधीह� करार संपुष्टात आणू शकतो. �ल�खत �वनंती 
केल्यानंतर अडॅ ऑन काडर्सह सवर् काडर् संपुष्टात येतील. स्वतःहून काडर् बंद करताना 
काडर्धारकाजवळ �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स �शल्लक असतील तर अशा �नगे�टव्ह पॉइंट्स 
समान मूल्य स्वयंच�लतपणे स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रूपांत�रत केले जाईल जे काडर्धारकाला 
इतर कोणत्याह� देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे. काडर् खात्यामध्ये थकबाक� असलेल्या 
सवर् रकमेचा भरणा केल्यानंतर त ेसंपुष्टात येतील. प्रमाणानुसार (प्रो रेटा बे�सस) वा�षर्क, 
सहभागी होण्याची �कंवा �रन्युअल फ� परत केल� जाणार नाह�.

 उदाहरणाथर्- स्वतःहून काडर् बंद करताना �शल्लक असलेले �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट - 1000
   स्वतःहून काडर् बंद केल्यानंतर, �शल्लक असलेले 1000 �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट 

स्वयंच�लतपणे 250 रू. च्या स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रुपांत�रत होतील. म्हणजेच, 1000 
�नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स X 0.25 रू. प्र�त �रवॉडर् पॉइंट (इथे �व�वध काडा�साठ� हस्तांतरण 
मूल्य �भन्न असू शकत)े. हे देय काडर्धारकाला लागू केले जाईल जे काडर्धारकाला इतर 
देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे.

 काडर्धारक खात ेबंद करण्यासाठ� सम�पर्त ईमेल आयडी-closurerequest@sbicard.com 
वर �लहू शकतो.

b)  जर एसबीआयसीपीएसएलला काह� आधाराने �बजनेससाठ� �कंवा सुर�ा कारणांमुळे आ�ण/ 
�कंवा कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेच्या �वनंतीमुळे आ�ण/�कंवा अन्य सरकार� यंत्रणेने तसे 
सां�गतल्यामुळे आ�ण/�कंवा एसबीआयसीपीएसएल व त्याच्या ग्राहकांना लागू असलेल्या 
कायद्यांमुळे व �नयमांमुळे आवश्यक झाले, तर कोणत्याह� वेळेस पूवर्सूचना न देता 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याच्या वापरावर �नब�ध घालू शकत,े त ेसमाप्त 
�कंवा बंद करू शकत.े

 जर काडर्धारकाने देय रकमेची थकबाक� केल� �कंवा के्र�डट �ल�मटचे उल्लंघन केले तर 
एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट काडर्वर�ल सु�वधा संपुष्टात आणू शकत.े हा करार संपुष्टात 
आल्यानंतर �कंवा काडर् खात ेस्थ�गत करण्यात आले असताना या काडर्चा वापर विजर्त 
आहे.

c) अशा प�रिस्थतीमध्ये काडर्धारकाने तत्काळ (कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� 
�डफॉल्ट �कंवा अन्य नोट�सनुसार) एसबीआयसीपीएसएलला खात्यावर�ल एकूण थक�त 
रक्कम त्वर�त अदा केल� पा�हजे. त्यामध्ये कराराअतंगर्त एसबीआयसीपीएसएलला देय 

असलेल्या सवर् रकमांचा समावेश असेल ज्यामध्ये सवर् ट्रान्सॅक्शन्स आ�ण अन्य रक्कम 
ज्या खात्यावर अद्याप आकारल्या नसतील यांचा समावेश असेल. जोपय�त काडर्धारकाद्वारे 
अशा सवर् रकमांची थकबाक� जमा केल� जाईपय�त काडर्धारकाचे खात े समाप्त मानले 
जाणार नाह�.

(d) जर के्र�डट काडर् एक वषार्पे�ा जास्त काळ वापरात नसेल, तर काडर्धारकास सू�चत करून 
काडर् बंद करण्याची प्र�क्रया सुरू होईल. जर 30 �दवसांमध्ये काडर् धारकाकडून काह� उ�र 
न आल्यास, काडर् खात ेबंद केले जाईल, ह� �क्रया काडर् धारकाने केलेल्या सवर् थकबाक� 
भरण्याच्या अधीन असेल.

6.  काडर् हरवणे/चोर�/गैरवापर

a) जर प्राथ�मक �कंवा अन्य अ�त�रक्त के्र�डट काडर् हरवले असेल, चोर�ला गेले असेल, त्याला 
इजा झाल� असेल �कंवा प्राप्त होणे अपे��त असताना प्राप्त झाले नसेल �कंवा जर 
त्याला/�तला त्याचा वापर अन्य व्यक्तीने काडर्धारकाच्या अनुमती�शवाय केला अशी शंका 
आल� असेल, तर तत्काळ काडर्धारकाने एसबीआयसीपीएसएलशी एसबीआय काडर् 
हेल्पलाईनद्वारे संपकर्  साधला पा�हजे. एकदा काडर् हरवले अशी सूचना �दल्यानंतर त ेनंतर 
परत सापडले तर�ह� काडर्धारकाने त ेकोणत्याह� प�रिस्थतीत वापरू नये आ�ण त्याने त े
काडर् �तरपे अध� कापून टाकावे. 

· तसेच काडर्धारक लगेचच आयव्ह�आर �कंवा आमच्या वेबसाईट sbicard.com द्वारे �कंवा 
एसएमएस आधा�रत सेवेद्वारे त ेकाडर् ब्लॉक करू शकतो.

· एसएमएसद्वारे आपले हरवलेले/ चोरलेले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ�, आपल्या न�दणीकृत 
मोबाईल क्रमांकाद्वारे 5676791 वर BLOCK XXXX असा एसएमएस करा. (XXXX = 
आपल्या काडर् क्रमांकातील शवेटच्या 4 संख्या). जर 5 �म�नटांच्या आत आपल्याला त्याचे 
कन्फम�शन देणारा एसएमएस �मळाला नाह�, तर काडर् ब्लॉक झाले आहे, असे कृपया मानू 
नका. तत्काळ आपले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ� आ�ण त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठ� 
हेल्पलाईनला कॉल करा.

 काडर्धारक हरवलेल्या/चोर� झालेल्या/अन�धकृत व्यवहार इ. च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त 
हेल्पलाइन क्रमांक -18605003000 वर संपकर्  करू शकतो.

 काडर्धारक हरवलेल्या काडर्च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त ईमेल आयडीवर �लहू शकतो – 
lostcard@sbicard.com.

b) एसबीआयसीपीएसएलला हरवलेल्या काडार्ची मा�हती �मळण्याच्या वेळेआधी काडर् 
खात्याद्वारे करण्यात आलेल्या कोणत्याह� ट्रान्सॅक्शन्ससाठ�  एसबीआयसीप ीएसएल 
जबाबदार राहणार नाह� व त्याची संपूणर् जबाबदार� काडर्धारकावरच असेल. काडर् 
हरवण्याबद्दल �कंवा त्याच्या चोर�बद्दल एसबीआयसीपीएसएलला सूचना देण्या�शवाय 
काडर्धारकाने तत्काळ के्र�डट काडर्च्या चोर�ची मा�हती पो�लसांना देऊन एफआयआर दाखल 
करायला पा�हजे. परंतु, जेव्हा काडर्धारकाच्या सहमतीने �कंवा अ�त�रक्त काडर्धारकाच्या 
सहमतीने एखाद� व्यक्ती काडर् प्राप्त करून त्याचा गैरवापर करत असेल, तवे्हा होणाऱ्या 
सवर् हानीसाठ� काडर्धारक जबाबदार असेल.

 
c) �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाच्या (आरबीआय), ग्राहक संर�णाबद्दल 06 जुल ै2017 च्या 

आदेशानुसार - अन�धकृत इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंग व्यवहाराच्या दा�यत्वावर मयार्दा घालून, एक 
धोरण अ�धकृत के्र�डट काडर् व्यवहारांशी संबं�धत ग्राहक संर�ण सु�निश्चत करण्याक�रता 
�डझाइन केले आहे. एसबीआय काडर्च्या वेबसाइटवर "ग्राहक तक्रार �नवारण धोरण" 
अतंगर्त हेच अपडटे केले आहे. धोरण हे पारदशर्कतचेी तत्वे आ�ण ग्राहकांना �दल्या 
जाणाऱ्या वागणुक�तील प्रामा�णकपणावर आधा�रत आहे

d) जर काडर्धारकाने फसवणूक�चे कृत्य केले असेल, तर होणाऱ्या नुकसानाची सवर् जबाबदार� 
काडर्धारकाची असेल. जर पुरेशी काळजी न घेता काडर्धारक वापर करत असेल तर होणाऱ्या 
हानीसाठ� सवर्स्वी तोच जबाबदार असेल. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे �नधार्�रत करण्यात 
आलेल्या सुर�ा �नयमांचे पालन करण्यामध्ये काडर्धारकाने कसूर केल� असेल तर� हे लागू 
असेल.

e) काडर्धारक �कंवा अन्य कोणत्याह� काडर्धारकाला न सांगता एसबीआयसीपीएसएल काडर्च्या 
हरवण्या�वषयी, चोर��वषयी, गैरवापरासंदभार्त काडर्ची �कंवा �पनची कोणतीह� मा�हती 
पो�लसांना �कंवा अन्य संबं�धत यंत्रणांना देऊ शकत.े

f) आपल्या के्र�डट काडर् खात्याच्या मोबाईल नंबरसह संपकर्  तपशीलामधील बदल 
�सस्ट�ममध्ये असलेल्या आपल्या जुन्या तसेच नवीन संपकर्  प�यांवर कळवले जातील. 
आमच्या न�द�ंमध्ये आपल्या मोबाईल क्रमांकासह सध्याच्या संपकर्  तपशीलांना अद्ययावत 
ठेवण्याचा सल्ला आपल्याला �दला जातो.

g) "एसबीआय काडर् �व�शष्ट काडर्वर ती हरवल्यास/चोर�स गेल्यास त्यावर काडर् �वमा कव्हर 
मोफत ऑफर करत.े संबं�धत �वमा हा एसबीआय काडर्ने वेळोवेळी ठर�वल्यानुसार 
आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेडद्वारे �कंवा कोणत्याह� अन्य 
�वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो. आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी 
�ल�मटेड ह� यासंबं�धत कोणत्याह� दाव्याच्या तडजोडीसाठ� जबाबदार असेल आ�ण 
एसबीआय काडर् हे दाव्याच्या तडजोडीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याह� �ववादास जबाबदार 
नसेल. �वम्याच्या अट� आ�ण शत�च्या अ�धक तपशीलांसाठ�, काडर् धारकांना सल्ला �दला 
जातो क� त्यांनी स्वागत �कटमधील मा�हतीपत्रक वाचावे �कंवा www.sbicard.com चा 
संदभर् घ्यावा."

(h) एसबीआय काडर् काह� �व�शष्ट के्र�डट काडा�वर मोफत हवाई अपघात/वैयिक्तक अपघात 
�वमा संर�ण देत.े उपरोक्त �वमा ततृीय-प� �वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो, जो या 
संदभार्त कोणत्याह� दाव्याच्या �नपटाऱ्यासाठ� देखील जबाबदार असतो. क्लेम सेटलम�टमुळे 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याह� वादासाठ� एसबीआय काडर् जबाबदार राहणार नाह�. कोणत्याह� 
पूवर्सूचने�शवाय एसबीआय काडर्द्वारे �वमा जार�कतार् बदलला जाऊ शकतो.

 �वद्यमान �वमा कंपनी : ओ�रएंटल इन्शुरन्स कंपनी �ल.

7. मा�हती उघड करणे (�डस्क्लोजर)
 के्र�डट इन्फम�शन कंपनी भारतीय आ�थर्क प्रणाल� कायर्�मता आ�ण िस्थरता 

सुधारण्यासाठ� भारत सरकार आ�ण भारतीय �रझवर् बँक (आरबीआय) ची एक सुरुवात 
आहे. �ह बँका आ�ण �व�ीय संस्थांमध्ये मा�हतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठ�चे एक प्रभावी 
तंत्र प्रभावी करण्यासाठ� आरबीआयच्या प्रयत्नांचा रचनाबद्ध उपक्रम असून, त्याद्वारे 
�व�वध संस्थांमधून उत्कृष्ट के्र�डट व्यवहारांचा लाभ घेण्यासाठ� काडर्धारकांना स�म केले 
जात.े

 काडर् धारक एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी करण्यासाठ� काडर्धारकाचे 
मा�हती शअेर करण्यासाठ� अ�धकृत आहे क� (आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त 
आहे). 

 45 - 60 �दवसांच्या काळामध्ये एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 
करण्यासाठ� काडर्धारकाचे परतफेड रेकॉडर् संबं�धत मा�हती प्रदान होईल.

 कोणताह� �ववाद झाल्यास, एसबीआयसीपीएसएल हे काडर्धारक हा �डफॉल्टर आहे असा 
अहवाल देण्यापूव� अहवाल प्र�क्रयेसाठ� योग्य ती दरुुस्ती करेल. अशा मा�हतीचे प्रकटन 
करणे/ती उघड करण्याची देखील न�द घेतल� जाणे हे दाखल केलेल्या अशा �ववादांची 
चौकशी आ�ण त्यातून मागर् काढण्यासाठ� उपलब्ध असलेल्या वेळेवर अवलंबून असत.े 

 काडर्धारक हे मान्य करतो क�, काडर् खात्याचे योग्य संचालन, पडताळणी आ�ण अन्य 
प्रशास�नक सेवा यांसाठ� काडर्धारकाची मा�हती ज्यामध्ये एसबीआयसीपीएसएलशी संब�धत 
आ�थर्क संस्था, कंपन्या आ�ण अन्य �तसऱ्या प�ांकडील थकबाक� यांची मा�हती देण्याचा 
अ�धकार एसबीआयसीपीएसएलला असेल.

 एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाची मा�हती एसबीआयसीपीएसएलच्या कोणत्याह� व�रष्ठ, 
क�नष्ठ, संबं�धत �कंवा भागीदार संस्थेला एसबीआयसीपीएसएलच्या �व�वध उत्पादनांना व 
सेवांना उपलब्ध करण्यासाठ�/त्यांच्या माक� �टगंसाठ� �कंवा त्याच्या ग्रूप कंपन्या, शाखा, 
संलग्न आ�ण/�कंवा भागीदार संस्थांना देऊ शकत.े

 एसबीआय काडर्च्या मह�वपूणर् अट� व शत� www.sbicard.com वरसुद्धा उपलब्ध 
आहेत. 

महत्वाची �नयामक मा�हती 

- काडर्चा वापर भारत तसेच परदेशात दोन्ह�कड ेवधै आहे. तथा�प, नेपाळ आ�ण भूतान मध्ये 
�वदेशी चलन व्यवहार करण्यासाठ� वधै नाह�.

- भारताबाहेर व्यवहार करण्यासाठ�, या काडर्चा वापर परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 
1999 ("FEMA") आ�ण आरबीआय द्वारे जार� केलेल्या �नयमांसह लागू कायद्यानुसार 
करणे अत्यावश्यक आहे. इंटरनेट टे्र�डगं पोटर्लद्वारे परक�य चलन व्यापाराला परवानगी 
नाह�. कोणतहे� उल्लंघन �कंवा पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुम ्ह� दंडात्मक 
कारवाईसाठ� जबाबदार असू शकता. तुम्ह� तुमच्या परक�य चलन हक्काबाबत तुमच्या 
अ�धकृत डीलरचा (AD) सल्ला घ्यावा.

- आपण के्र�डट काडर् खात्यावर कोणत्याह� के्र�डट �शल्लक असल्यास, एसबीआय काडर् आपण 
ह� के्र�डट �शल्लक परत येण्याचा अ�धकार आहे.

- कृपया भांडवल खात्यातील व्यवहारासाठ� पसेै पाठ�वणे �कंवा पेम�ट करण्यासाठ� के्र�डट 
काडर् वापरू नका जसे क� परदेशी संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे �कंवा �वदेशात संस्थांची 
स्थापना करणे - ह� आरबीआय बँकेच्या मास्टर �नद�शानुसार अथर्सहाय्य करण्याची 
परवानगी नाह� - संयुक्त उद्योजक/संपूणर्पणे र�हवाशांनी केलेल� थेट गुंतवणूक परदेशात 
मालक�ची सहाय्यक कंपनी आहे.

- र�हवाशांना भारताकडून पसेै पाठ�वणे हे आरबीआयच्या मास्टर प�रपत्रकानुसार, के्र�डट 
काडर्चा वापर �कंवा लॉटर�ची �त�कटे, बंद� घातलेल� �कंवा जप्त मा�सके, जुगार मध्ये 
सहभाग, कॉल-बॅक सेवा देणे, इत्याद�सारख्या प्र�तबं�धत वस्तूंच्या खरेद�साठ� प्र�तबं�धत 
आहे कारण अशा वस्तू/�क्रयाकलापांसाठ� कोणत्याह� परक�य चलनाची परवानगी नाह�. 
मास्टर प�रपत्रक अ�धक मा�हतीसाठ� र�हवाशांना भारत सु�वधा �व�वध पसेै पाठ�वणे वर 
संदभर् घ्या.

के्र�डट काडर्चे नाव वा�षर्क शुल्क (रु.) नूतनीकरण शुल्क (रु.)

स�ट्रल बँक ऑफ इं�डया 
एसबीआय काडर् प्राईम 

स�ट्रल बँक ऑफ इं�डया 
एसबीआय काडर् ए�लट

यात्रा- एसबीआय काडर् 499

4,999

2,999

499

499
499 (मागील वषार्त 1 लाख �कंवा 
त्याहून अ�धक वा�षर्क खचार्वर सूट)

4,999 (मागील वषार्त 10 लाख �कंवा 
त्याहून अ�धक वा�षर्क खचार्वर सूट)

2,999 (मागील वषार्त 3 लाख �कंवा 
त्याहून अ�धक वा�षर्क खचार्वर सूट)

2,999 (मागील वषार्त 3 लाख �कंवा 
त्याहून अ�धक वा�षर्क खचार्वर सूट)

2,999 (मागील वषार्त 3 लाख �कंवा 
त्याहून अ�धक वा�षर्क खचार्वर सूट)

499 (मागील वषार्त 1 लाख �कंवा 
त्याहून अ�धक वा�षर्क खचार्वर सूट)

स�ट्रल बँक ऑफ इं�डया 
�सम्पल�सेव्ह एसबीआय 

काडर् 

�सट� यु�नयन बँक 
एसबीआय काडर् प्राईम 

�सट� यु�नयन बँक 
�सम्पल�सेव्ह एसबीआय 

काडर् 

कनार्टका बँक  
एसबीआय काडर् प्राईम 

2,999

2,999

499

499 (मागील वषार्त 1 लाख �कंवा 
त्याहून अ�धक वा�षर्क खचार्वर सूट)

499कनार्टका बँक �सम्पल�सेव्ह  
एसबीआय काडर् 



g) �ब�लगं संदभार्तील वाद: स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 25 �दवसांच्या आत काडर्धारकाने काह� 
त्रटु� एसबीआयसीपीएसएलला कळवल्या�शवाय आ�ण एसबीआयसीपीएसएलला त्या सत्य 
आहेत, हे आढळल्याव्य�त�रक्त सवर् स्टेटम�ट्स योग्य मानल� जातील व काडर्धारक त्यांना 
मान्य करेल. असे काह� झाल्याची मा�हती प्राप्त झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
तात्पुरत्या पद्धतीने शुल्क मागे घेऊ शकेल. त्यानुसार अन्वेषण पूणर् झाल्यानंतर अशा 
शुल्कांची जबाबदार� काडर्धारकाच्या खात्यावर असेल.

h)  ग्राहक तक्रार �नवारण: सवर् तक्रार�ंची मा�हती पुढ�ल प�यावर नोडल अ�धकाऱ्याला �दल� 
जावी- पीओ बॅग 28 - जीपीओ, नवी �दल्ल� – 110001 Nodalofficer@sbicard.com 
�कंवा ईमेलवर पाठवल� जावी.

i)   संपकर्  तपशील:
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 02 02
 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड आधी लावावा) 
 �कंवा 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290 
 एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर्साठ�: एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर् हेल्पलाईनला भारतातून 

कुठूनह� फोन करा   
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 12 12 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड 

आधी लावावा) बीएसएनएल/एमट�एनएलवरून: 1800 180 1295/1860 500 1295
 पत्र व्यवहार: मेलद्वारे व्यवस्थापकाला �लहू शकता: ग्राहक सेवा, एसबीआय काड्र्स अडँ 

पेम�ट्स सिव्हर्सेस �ल., डीएलएफ इन�फ�नट� टॉवसर्, टॉवर सी, 12 वा मजला, ब्लॉक- 2, 
इमारत 3 डीएलएफ सायबर �सट�, गुरुग्राम- 122002 (ह�रयाणा), भारत 
www.sbicard.com �कंवा पीओ बॅग 28 - GPO, नवी �दल्ल� – 110001. 

 customercare@sbicard.com वर ईमेलद्वारे �लहा
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक सम�पर्त ईमेल आयडीवर 

�लहू शकतो- salesgrievance@sbicard.com
 काडर्धारक कोणत्याह� �ववाद/अन�धकृत व्यवहाराचा �रपोटर् आमच्या मोबाईल 

ॲप/वेबसाईटच्या माफर् त न�द करू शकतात. याव्य�त�रक्त, काडर्धारक �ववाद/अन�धकृत 
 व्यवहाराचा �रपोटर् सम�पर्त ईमेल आयडी chargeback@sbicard.com वर �लहू 

शकतो.
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक आम्हाला सम�पर्त 

हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतो: 080-39356050

एसबीआय काडर्च्या सवार्त महत्वपूणर् अट� व शत�

1. *फ� आ�ण शुल्क

A.  वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ�
 एसबीआय के्र�डट काडर् (एसबीआय काडर्) यावर वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ� लागू आहेत. 

वा�षर्क फ� हे एक वेळचे शुल्क असत ेजे रु. 0 त ेरु. 9999 यादरम्यान असून त्यात लागू 
असलेले कर जोडले जातात आ�ण �रन्युअल फ� दर वष� आकारल� जात ेव ती रु. 0 त ेरु. 
9999 यादरम्यान असून त्यात लागू असलेले कर जोडले जातात. या फ� काडर्धारकांसाठ� 
वेगळ्या असू शकतात आ�ण त्या �व�वध प्रकारच्या काडर्साठ� वेगवेगळ्या असतात. के्र�डट 
काडर्चे आवेदन करताना हे काडर्धारकाला सांगण्यात येईल. लागू असतील त्यानुसार या फ� 
काडर्धारकाच्या खात्यातून जमा केल्या जातील आ�ण जेव्हा हे लावले जाईल, तवे्हा त्याचे 
�बल त्या म�हन्याच्या काडर् स्टेटम�टमध्ये दशर्वले जाईल. प्राथ�मक काडर्धारकाला जार� 
करण्यात आलेल्या अ�त�रक्त काड्र्ससाठ� वेगळी फ� असू शकेल.

B.  कॅश अडॅव्हान्स फ�
 आपत्काल�न िस्थतीमध्ये देशातील/आंतरराष्ट्र�य एट�एममधून रोख रक्कम काढण्यासाठ� 

काडर्धारक काडर्चा वापर करू शकतो. अशा प्रकारे काढलेल्या सवर् कॅशवर ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण ती काडर्धारकाच्या पुढच्या स्टेटम�टच्या �बलामध्ये जोडल� जाईल. 
देशातील एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण आतंरराष्ट्र�य एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक 
असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� लावल� जाईल. एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस प्रायव्हेट 
�ल�मटेडच्या (एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार ट्रान्सॅक्शन फ� बदलल� जाऊ शकत.े 
सवर् कॅश अडॅव्हान्सेसवर रक्कम काढल्यापासून पूणर् रक्कम जमा करण्याच्या �दनांकापय�त 
�रव्हॉिल्व्हंग के्र�डट इतके आ�थर्क शुल्कसुद्धा असेल (कृपया शुल्कांची सूची पाहावी). 

C. रोख भरणा फ�
 काडर्धारक स्टेट बँक ऑफ इं�डया (एसबीआय) च्या �नवडक शाखांमध्ये पे-इन िस्लपवर 

त्यांचा के्र�डट काडर् क्रमांक आ�ण रक्कम नमूद करून त्यांच्या SBI के्र�डट काडर्ची देय 
रक्कम शाखेतील काउंटरवर जमा करू शकतात. पेम�ट पावतीची पोच काडर्धारकाला त्व�रत 
�दल� जाईल. ह� सु�वधा ₹250 च्या सेवा शुल्क + लागू करांसह उपलब्ध आहे. केव्ह�बी 
एसबीआय काडर्धारक करूर वशै्य बँकेच्या (केवीबी) �नवडक शाखांमध्ये त्यांच्या 
के्र�डटकाडर्ची देय रक्कम देखील भरू शकतात. करूर वशै्य बँकेच्या शाखांमध्ये केलेल्या 
पेम�टवर कोणतहे� शुल्क लागू नाह�.

D. शुल्क
i. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला देण्यात येणाऱ्या �व�शष्ट सेवांसाठ� वेळोवेळी 

लागू असलेले शुल्क आ�ण फ� काडर्धारकाला भरावे लागेल �कंवा काडर् खात्याच्या संदभार्त 
काडर्धारकाकडून �दरंगाई झाल�, तर त्यासाठ� फ� भरावी लागेल.

ii काडर्धारकांना योग्य मा�हती देऊन वेळोवेळी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणतहे� शुल्क 
�कंवा फ�मध्ये बदल करण्याचा �कंवा नवीन शुल्क �कंवा फ� सुरू करण्याचा अ�धकार 
एसबीआयसीपीएसएलजवळ सुर��त आहे.

E. व्याज मुक्त गे्रस अवधी
 व्याज मुक्त के्र�डट अवधी 20 त े50 �दवसांचा असू शकतो व तो मच�टद्वारे करण्यात 

येणाऱ्या दाव्यांवर अवलंबून असेल. परंतु, जर आधीच्या म�हन्याची बाक� पूणर्त: जमा 
केल� नसेल �कंवा जर काडर्धारकाने कोणत्याह� एट�एममधून रोख रक्कम काढल� असेल, 
तर हे लागू असणार नाह�.

F.   आ�थर्क शुल्क 
 जर काडर्धारकाने बाक� रक्कम पूणर् भरल� नाह� तर आ�ण काडर्धारकाने काढलेल्या सवर् 

रोख रकमांवर (कॅश अडॅव्हान्सेस) त ेपरत भरले जाईपय�त ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून 
न भरलेल्या ईएमआय इन्स्टॉलम�टसह सवर् ट्रान्सॅक्शन्सवर मा�सक व्याज दरानुसार 
आ�थर्क शुल्क देय आहेत. 

   जर काडर्धारकाने रकमेच्या मुदतीच्या तारखेअगोदर (PDD) रा�हलेल्या रकमेची (TAD) 
थोडी रक्कम �कंवा काह�च रक्कम नाह� भरल�; जसे क� ग्राहकांची आधीच्या म�हन्यातील 
देय रक्कम आ�ण सध्याच्या म�हन्यातील पूणर् देय रक्कम मुदत संपायच्या तारखेअगोदर 
भरले तर उरलेल्या रकमेवर रकमेच्या तारखेपय�त शुल्क आकारले जाईल. 

   सध्याचा आ�थर्क शुल्काचा दर ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून प्र�त माह 3.50% पय�त आहे 
[42% प्र�त वषर्] व एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस �ल�मटेडच्या 
(एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार बदलला जाऊ शकतो. लागू असलेले आ�थर्क शुल्क 
लागू करांनुसार ठरेल आ�ण काडर्वर�ल थ�कत रक्कम पूणर्त: जमा होईपय�त त े
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये लावले जातील/वजा केले जातील. काडर्धारक पेम�टच्या देय 
तारखेपय�त त्याच्याकडील �शल्लक पूणर्पणे भरत नसल्यास आ�ण काडर्धारकाद्वारे 
घेतलेल्या सवर् रोख अडॅव्हान्सवर�ल सवर् व्यवहारांवर आकारलेल्या �व� शुल्काची �कमान 
रक्कम ह� प्रत्येक� 25 रु. असेल, सवर् लागू कर वगळून.

 a.  कॅश अडॅव्हान्सवर�ल आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून पूणर् रक्कम जमा 
करेपय�त लागू असतील.

 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 15 तारखेला.
 16 जून 2019 – 15 जुल ै2019 मध्ये करण्यात आलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  5000 रु. ची �रटेल खरेद� – 20 जून 2019 रोजी
2.  7000 रु. कॅश काढले - 10 जुल ै2019 रोजी
 15 जून 2019 च्या स्टेटम�टमधून कोणतीह� आधीची �शल्लक रा�हलेल� नाह�, असे ग�ृहत 

धरून काडर्धारकाला त्याचे 15 जुलचै्या स्टेटम�ट 12,000 रु. इतके ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल व 
त्यावर 7,000 रुपयांच्या काढलेल्या रोख रकमेवर 5 �दवसांचे आ�थर्क शुल्क लागू 
दरानुसार लावले जाईल. काडर्धारकाला बाक� (थ�कत) रकमेसाठ� 5 ऑगस्ट 2019 पय�त 
म्हणजे स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत भरणा करावा लागेल जी पूणर् रक्कम 
असू शकत े�कंवा देय असलेल� �कमान रक्कम असू शकत.े कृपया ल�ात घ्या क� तुमच्या 

के्र�डट काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने केले गेलेले कोणतहे� पेम�ट पुढ�ल क्रमाने समायोिजत 
केले जाईल: प्रथम तुमची �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास). आधीच्या 
स्टेटम�टच्या �दनांकापासून आ�थर्क शुल्क लावले जाईल व जर व्याज नसलेला 
आउटस्टँ�डगं �रटेल बॅलन्स असेल तर त्या िस्थतीमध्ये आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या 
�दनांकापासून लावले जाईल. 

 जर आधीच्या स्टेटम�टमध्ये कोणतीह� कॅश �शल्लक नसेल आ�ण ती आधीच्या 
स्टेटम�टमधून पुढे आलेल� नसेल आ�ण स्टेटम�टच्या �दनांकाचा �रटेल बॅलन्स भरणा देय 
असलेल्या �दनांकावर पूणर्त: भरण्यात आला, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क 
शुल्क लावले जाणार नाह�.

 उदाहरण 2 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   3 जानेवार� 2019 – 2 फेब्रुवार� 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  10000 रु. �रटेल खरेद� – 5 जानेवार� 2019 रोजी
2.  30000 रु. ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2019 रोजी
 2 जानेवार� 2019 स्टेटम�टमधून आधीची कोणतीह� �शल्लक रक्कम पुढे उरलेल� नाह�, 

असे ग�ृहत धरून काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार� स्टेटम�टमध्ये 40,000 रु. व्यवहार 
�दसतील. काडर्धारकाला या आउटस्टँ�डगं रकमेसाठ� स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या 
आत म्हणजे 22 फेब्रुवार� 2019 पय�त भरणा करावा लागेल व तो पूणर् रक्कम �कंवा 
�कमान देय रक्कम यातील कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. जर स्टेटम�ट आउटस्टँ�डगं मध्ये 
कोणताच कॅश बॅलन्स नसेल आ�ण तो आधीच्या स्टेटम�टपासून पुढे आलेला नसेल आ�ण 
जर स्टेटम�ट �दनांका रोजी आउटस्टँ�डगं असलेल्या �रटेल बॅलन्सला रक्कम देय �दनांकाला 
जर पूणर्त: भरण्यात आले, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क शुल्क लावले जाणार 
नाह�.

   दर म�हन्यामध्ये फक्त �कमान रक्कम भरल्यास त्यामुळे �रपेम�ट वषार्पे�ा जास्त काळ 
पुढे जाईल व आपल्या आउटस्टँ�डगं बॅलन्सवर त्यानुसार ठरणारा व्याज लागेल. 
उदाहरणाथर्, 5,000 रु. इतक्या ट्रान्सॅक्शनवर दर म�हन्याला फक्त �कमान देय रक्कम 
भरण्यात आल� (दर महा 200 रु. इतक� �कमान रक्कम असल्यास), संपूणर् थ�कत 

रकमेच्या पूणर् भरण्यासाठ� 44 म�हने इतका अवधी लागेल.
 उदाहरण 3 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला
   3  माचर् 2019 – 2 ए�प्रल 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन
(1)   500 रु. वा�षर्क फ� – 5 माचर् 2019 रोजी
(2) 90 रु. लागू कर – 5 माचर् 2019 रोजी
(3) 6000 रुपयांची ऑनलाईन खरेद� – 15 माचर् 2019 रोजी
 2 माचर् 2019 च्या स्टेटम�टनुसार आधीचा कोणताह� बॅलन्स पुढे �शल्लक रा�हलेला नाह�, 

असे ग�ृहत धरून, काडर्धारकाला त्याच्या 2 ए�प्रलच्या स्टेटम�टमध्ये 6,590 रु. ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाला स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 20 �दवसांनी 22 ए�प्रल रोजी 2019 या 
आउटस्टँ�डगंसाठ� रक्कम भरावी लागेल व ती पूणर् रक्कम असू शकत े�कंवा देय असलेल� 
�कमान रक्कम असू शकत.े      

 22 ए�प्रल 2019 रोजी काडर्धारक �कमान देय रकमेचा म्हणजे 415 रु. (एकूण 
आउटस्टँ�डगंच्या 5%) + 22 ए�प्रल 2019, रोजी लागू असलेले कर याच्या सवा�त 
जवळच्या दशांश अकंावर�ल रक्कम या रकमेचा भरणा करतो, असे ग�ृहत धरून लागू दराने 
आ�थर्क शुल्क लागू केले जाईल आ�ण त ेएकूण आउटस्टँ�डगंमध्ये जोडले जाईल. दर वष� 
3.50% इतक्या प्रभावी दराला �वचारात घेता, आ�थर्क शुल्काची गणना पुढ�ल प्रमाणे केल� 
जाईल:

 48 �दवसांसाठ� 500 रु. बॅलन्स रकमेवर (5 माचर् त े22 ए�प्रल):
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 रु.
 48 �दवसांसाठ� लागू असलेल्या 90 रु. करांसाठ� (5 माचर् त े22 ए�प्रल): 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 रु. 
 38 �दवसांसाठ� 6000 रु. इतक्या बॅलन्ससाठ� (15 माचर् त े22 ए�प्रल):
   (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 रु.
 11 �दवसांसाठ� 6,175 रु. बॅलन्ससाठ� (22 ए�प्रल त े2 मे): 
   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 रु.
 एकूण लावण्यात आलेले व्याज = 373.10 रु.
 3 ए�प्रल 2019 आ�ण 2 मे 2019 या काळात काडर्धारकाने कोणतहे� ट्रान्सॅक्शन केले 

नाह�, असे ग�ृहत धरून �दनांक 2 मेच्या स्टेटम�टमध्ये असलेल्या एकूण रकमेमध्ये 
आउटस्टँ�डगं एकूण रक्कम, व्याज शुल्क, फ� आ�ण अन्य शुल्क (असल्यास) आ�ण सवर् 

लागू कर दशर्वले जातील.
    काडर्धारक देय तारखेच्या (पीडीडी) आधी एकूण देय रकमेचे (ट�एडी) आ�ंशक पेम�ट करत 

असेल �कंवा पेम�ट देत नसल्यास; ग्राहकाकडून मागील म�हन्यापासूनची आ�ण �वद्यमान 
म�हन्यातील �शल्लक येणे असेल, तर एकूण देय असलेल्या रकमेचे पूणर् पेम�ट हे पेम�टच्या 
देय तारखेपूव� केल्यास, �व� शुल्क हे त्या पेम�टच्या तारखेपय�तच्या अखेरच्या �शल्लक वर 
आकारले जाईल.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेट्म�ट तार�ख - प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 �डस�बर 2018 - 2 जानेवार� 2019 दरम्यान झाले.
1)  �करकोळ खरेद� 500 रु. - 15 �डस�बरला 2018 झाल�
2)  ऑनलाइन खरेद� 600 रु. - 20 �डस�बरला 2018 झाल�
   2  �डस�बर 2018 च्या तारखेला पूव�ची कोणतीह� �शल्लक रक्कम नाह� असे गहृ�त धरून

2 जानेवार� च्या स्टेटम�टनुसार, काडर्धारकाच्या स्टेटम�टमध्ये 1100 रुपये व्यवहार दशर्�वत 
आहे, एकूण देय रक्कम 1100 रुपये. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
दरम्यान काह� 22 जानेवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं 
�वरुद्ध भरणा करणे आवश्यक आहे.

 गहृ�त धरूया क� काडर्धारकाने थोडी रक्कम 22 जानेवार� 2019 ला 500 रुपयांनी जमा 
केल� आहे, �व� शुल्क प्रभावी दरावर आकारले जाईल आ�ण एकूण थकबाक�मध्ये जोडला 
जाईल. 3.50% दर महा प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्क गणना खाल�लप्रमाणे केल� 
जाईल.

 38 �दवसांसाठ� 500 रुपयांच्या रकमेवर (15 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 रु.
 33 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (20 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 रु.
 12 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (22 जानेवार� त े2 फेब्रुवार�):
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 रु.
 आकारलेले एकूण व्याज: 52.93 रु.
 व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2019 - 2 माचर् 2019 दरम्यान झाले
1)  सुरुवातीची �शल्लक 652.93 रु. - 3 फेब्रुवार� 2019 रोजी

2)  �करकोळ खरेद� 1000 रु. - 5 फेब्रुवार� 2019 रोजी
3)  ऑनलाईन खरेद� 3000 रु. - 15 फेब्रुवार� 2019 रोजी
 गहृ�त धरूया क� मागील �शल्लक 652.93 रु. 2 फेब्रुवार� 2019 च्या �वधानानुसार पुढे 

सुरू करूया. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम दरम्यान काह� 22 
फेबु्रवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं �वरुद्ध भरणा करणे 
आवश्यक आहे.

   गहृ�त धरूया क� काडर्धारक 15 फेब्रुवार�च्या आत पूणर्पणे भरणा करतो. म्हणून 3.50%
प्रती म�हना प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्काची गणना खाल�लप्रमाणे केल� जाईल:

   12 �दवसांसाठ� 652.93 रुपयांच्या रकमेवर (3 फेब्रुवार� -15 फेबु्रवार�)
   (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 रु.
   आकारलेले एकूण व्याज: 9.02 रु.
   खरेद�ची उरलेल� रक्कम, व्याजाची रक्कम, फ� आ�ण शुल्क यांची बेर�ज, आ�ण 2 माचर् 

तारखेच्या स्टेट्म�टनुसार एकूण रकमेवर सवर् लागू कर परावत�त होईल.

G. �वलं�बत देय शुल्क
• देय तारखेला 0 रुपये त े500 रुपयांपय�तच ्या थकबाक�साठ� कोणतहे� शुल्क नाह� 
 रु. 500 पे�ा जास्त आ�ण रु. 1,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 400
• रु. 1,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 10,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु.750
• रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 950
• रु. 25,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 50,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 1,100
• रु. 50,000 पे�ा जास्त थकबाक�साठ� रु.1,300
 लागोपाठ दोन सायकल ्ससाठ� देय तारखेपय�त �कमान देय रक्कम (MAD) न भरल्यास 

अ�त�रक्त �वलंब देय शुल्क रु. 100 आकारले जातील.
 MAD िक्लअर होईपय�त प्रत्येक देय सायकलसाठ� हे शुल्क आकारले जाईल. तसेच 

�कमान देय रक्कम (MAD) भरेपय�त प्रत्येक पेम�ट चक्राला हे शुल्क आकारले जाईल.
 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
 व्यवहार 3 जानेवार� 2016 – 2 फेबु्रवार� 2016 या दरम्यान झाले

(1) 5000 रू. ची �रटेल खरेद�– 5 जानेवार� 2016 रोजी
(2) 5000 रू. ची ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2016 रोजी
   असे ग�ृहत धरा क� 2 जानेवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार�च्या स्टेटम�टमध्ये 10,000 रू. चे 
ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 
22 फेब्रुवार� 2016 पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान 
देय रक्कम �कंवा संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल. 

   जर 22 फेब्रुवार� 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने �कमान देय रकमेचा भरणा 
केला नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 
देय रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 2 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2016 – 2 माचर् 2016 या दरम्यान झाले
 1.  2000 रु. ची �रटेल खरेद�– 8 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 2.  2500 रु. ची ऑनलाईन खरेद� – 19 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 असे ग�ृहत धरा क� 2 फेब्रुवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 माचर्च्या स्टेटम�टमध्ये 4500 रू. चे ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 22 माचर् 2016 
पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान देय रक्कम �कंवा 
संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल.

   जर 22 माचर् 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने कोणत्याह� रकमेचा भरणा केला 
नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण देय 
रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 3- काडर् स्टेटम�ट तार�ख – दर म�हन्याची 2 तार�ख.
 3 सप्ट� त े2 ऑक्टो दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 9400 ची �करकोळ खरेद�-5 सप्ट� रोजी
 2 सप्ट�. च्या स्टेटम�टपासून पूव�ची �शल्लक कॅर� फॉरवडर् केल� नसल ्याचे गहृ�त 

धरून,एकूण देय रक्कम रु. 9400 म्हणून काडर् धारकास 2 ऑक्टोबरचे �ववरणपत्र �मळेल. 

काडर्धारकाने 22 ऑक्टोबरपय�त, म्हणजे स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, संपूणर् 
रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रक्कमेच्या अनुषंगाने पेम�ट 
करणे आवश्यक आहे. काडर्धारक 22 ऑक्टोबर रोजी �कंवा त्यापूव� रु. 9400 च्या 
थकबाक�चे संपूणर् देय देतो. 

 3 ऑक्टोबर– 2 नोव्ह�बर दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 5,000 ची �करकोळ खरेद� – 5 ऑक्टोबर रोजी
(2) रु. 5,000 ची ऑनलाइन खरेद� – 15 ऑक्टोबर रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 नोव्ह�बरच्या �ववरणात 10,000 रुपयाची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसेल. ग्राहकाला 10 नोव्ह�बर रोजी मागील सायकलमध्ये केलेल्या व्यवहारासाठ� 
व्यापाऱ्याकडून रु. 9400 चा परतावा �मळतो. ह� परताव्याची रक्कम एकूण देय रकमेच्या 
अनुषंगाने समायोिजत केल� जाईल. काडर्धारकाने 22 नोव्ह�बर रोजी �कंवा त्यापूव�, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने पेम�ट करणे आवश्यक आहे.

 परताव्यातून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम �कमान देय रक्कमेपे�ा जास्त असल्याने, 
काडर्धारकास �वलं�बत देय शुल्क आकारले जाणार नाह�.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेटम�टची तार�ख – प्रत्येक म�हन ्याची 2 तार�ख
 3 जानेवार� – 2 फेबु्रवार� दरम्यान केलेला व्यवहार
(1) रु. 4,500 ची �करकोळ खरेद� – 5 जानेवार� रोजी
(2) रु. 6,000 ची ऑनलाइन खर�दार� – 15 जानेवार� रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 फेब्रुवार�च ्या स्टेटम�टमध ्ये 10,500 रुपयांची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसून येईल. मागील सायकलमध ्ये 10 फेब्रुवार�ला आकारलेल्या अनादर 
शुल्कांसाठ� ग्राहकाला रु. 500 चा परतावा �मळतो. काडर्धारकाने 22 फेबु्रवार�पय�त, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची पूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय 
रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने थकबाक�चे पेम�ट करणे आवश्यक 
आहे. एसबीआय काडर्ने कायार्िन्वत केलेल्या �रव्हसर्लमधून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम देय 
रक्कमेच्या अनुषंगाने समायोिजत केल� जाणार नाह�. जर काडर्धारकाने 22 फेब्रुवार� रोजी 
�कंवा त्यापूव� �कमान देय रक्कम �कंवा त्यापे�ा जास्त रक्कम भरल� नाह�, तर त्याला 
रु. 950 (रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�त रु. 950) �वलं�बत देय शुल्क 
आकारले जाईल.

H. ओव्हर�ल�मट फ�
 एक सेवा संकेत म्हणून, एसबीआई काडर् ओव्हर�ल�मट व्यवहारांना मान्यता देऊ शकेल, 

हे त्यांचे आतं�रक धोरण, व्यवहार संदभार्त पात्रता, ग्राहकांचे प्रोफाईल आ�ण ग्राहकांची 
स्वीकृ�त यावर अवलंबून असेल. जर थकबाक�  रक्कम के्र�डट मयार्देपे�ा अ�धक असेल, 
तर के्र�डट मयार्दा ओलांडलेल्या रकमेवर प�हल्या व्यवहार रकमेच्या  2.5% �कंवा रु. 
600/- यापकै� जी जास्त असेल, ती ओव्हर�ल�मट शुल्क म्हणून आकारल� जाईल. 
एसबीआय काडर्द्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याह� शुल्क, खचर् �कंवा व्याजमुळे के्र�डट 
�ल�मट ओलांडल्यासह� हे शुल्क लागू होत.े ओव्हर�ल�मट फ� प्रत्येक �ब�लगं सायकलमध्ये 
एकदाच आकारल� जाईल. कृपया न�द घ्या क� काडर्धारकाकडून �मळालेल� ओव्हर�ल�मट 
सोयीसंबंधी स्वीकृ�त ज्याप्रमाणे त्यांच्या/�तच्या के्र�डट काडर्वर ह� सोय स�म करण्यासाठ� 
असेल, ती त्यांच्या त्याच खात्याच्या अतंगर्त येत असलेल्या सवर् के्र�डट काड्र्सवर आपोआप 
ह� सोय स�म करणार.

I. पेम�ट �डसऑनर फ�
   पेम�ट �डसऑनर झाल्यास (भरणा जमा न केल्यास), काडर्धारकाला रकमेच्या 2% इतक�  

पेम�ट �डसऑनर फ� लावल� जाईल व त्याचे �कमान शुल्क 500 रू. इतके असेल.

J.   अन्य शुल्क:
• काडर् �रप्लेसम�ट फ�: 100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू) 
• चेक पेम�ट फ�: 100 रू. 
• परक�य चलन व्यवहार शुल्क: 3.5% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् वगळता इतर सवर् 

काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
 परक�य चलन व्यवहाराचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये करण्यासाठ� �व�नमय दर 

िव्हसा/मास्टरकाडर् द्वारे (जे असेल त्यानुसार) �नधार्�रत केला जाईल व या व्यवहाराला 
एसबीआय काडर्च्या मदतीने सेटल केले जात असतानाच्या �दवशी त्यांच्या �व�नमय 
दरांनुसार त ेठरेल व हे दर व्यवहार करण्यात येणाऱ्या �दवसांपे�ा �भन्न असू शकतील. 
परक�य चलन व्यवहार फ� िव्हसा/मास्टरकाडर् शअेर केलेले रुपये रूपांतर रकमेवर लागू केले 
जाईल. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू 
होणार नाह�.
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• डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक चलन रूपांतरण माकर् अप फ�: 3.50% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् 
वगळता इतर सवर् काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
(फक्त 1,000 रुपये �कंवा त्यापे�ा मोठ्या व्यवहारांसाठ�) आतंरराष्ट्र�य स्थानावर�ल �कंवा 
परदेशी न�दणी केलेले परंतु भारतात िस्थत असलेल्या व्यापाऱ्यांद्वारे केलेले भारतीय 
चलनातील सवर् व्यवहार. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर डायन्या�मक आ�ण 
स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप शुल्क लागू होणार नाह�.

•  �रवॉडर् �रडीम करण्याचे शुल्क - 99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे वॉउचर 
वर उपलब्ध)

• सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर प्र�क्रया शुल्क: रु. 199 

K.  �शल्लक हस्तांतरण:
 �शल्लक हस्तांतरण ऑफर ग्राहकाला इतर बँकेच्या के्र�डट काडर्ची थकबाक� एसबीआय 

के्र�डट काडर्मध्ये हस्तांत�रत करण्यास आ�ण एकरकमी �कंवा ईएमआय मध्ये परतफेड 
करण्यास अनुमती देते

2. *�ल�मट्स (मयार्दा)
 अतंगर्त एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट �नकषांनुसार (प्राथ�मक खातधेारकांना असलेल� 

के्र�डट �ल�मट जोडल्या जाणाऱ्या अडॅ ऑन काडर्धारकांना असेल) के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश 
�ल�मट �नधार्�रत केल� जात.े काडर् �दले जात असताना या मयार्दांची मा�हती काडर्धारकाला 
�दल� जात.े प्रत्येक स्टेटम�टमध्ये के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश �ल�मट काडर्धारकाला 
सां�गतल्या जातात. स्टेटम�ट बनवले जात असताना उपलब्ध के्र�डट �ल�मट (वापरासाठ� 
उपलब्ध असलेल� के्र�डट �ल�मट) स्टेटम�टचा भाग म्हणून �दल� जात.े 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याचा ठरा�वक काळाने आढावा घेत े आ�ण 
अतंगर्त �नकषांनुसार काडर्धारकाची के्र�डट �ल�मट घटवू �कंवा वाढवू शकत.े के्र�डट �ल�मट 
वाढवू इिच्छत असलेले काडर्धारक एसबीआयसीपीएसएलला तसे �लहून व त्यांच्या 
उत्पन्नाची घोषणा करणार� आ�थर्क कागदपत्र े पाठवून तशी �वनंती करू शकतात. या 
नवीन कागदपत्रांच्या आधारे अशी �ल�मट वाढवायची अथवा नाह�, हा �नणर्य घेण्याचे पूणर् 
स्वातं�य एसबीआयसीपीएसएलला आहे.

3. *�ब�लगं आ�ण स्टेटम�ट

a) ज्या अवधीमध्ये काडर् अिॅक्टव्ह असेल त्या अवधीमधील आधीच्या स्टेटम�टनंतर 
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये के्र�डट करण्यात आलेले पेम�ट्स व झालेले ट्रान्सॅक्शन्स 
दशर्वणारे एक मा�सक स्टेटम�ट एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला पाठवण्यात 
येईल. एक तर एसबीआयसीपीएसएल काडर् खात्यामधील ट्रान्सॅक्शन्सचे स्टेटम�ट पोस्टाने 
त्याच्याकड ेन�दणीकृत असलेल्या प�यावर पाठवेल �कंवा त ेस्टेटम�ट न�द असलेल्या ईमेल 
आयडीवर ईमेलने पाठवेल व याचा �दवस पूवर् �नधार्�रत असेल. 

b) के्र�डट काड्र्स काडर्धारकांना �रवॉिल्वंग के्र�डट सु�वधा देतात (�फरती पत). काडर्धारक फक्त 
स्टेटम�टवर �प्रटं करण्यात आलेल्या �कमान देय रकमेइतक� रक्कम सुद्धा भरू शकतो 
आ�ण असा भरणा त्याने रक्कम देय �दनांकाच्या आधी करायला हवा आ�ण हाह� �दनांक 
आपल्या स्टेटम�टवर नमूद केलेला असतो. आउटस्टँ�डगं बॅलन्स पुढ�ल स्टेटम�टमध्ये 
फॉरवडर् केला जाऊ शकतो. काडर्धारक देय असलेल� संपूणर् राशी भरू शकतो �कंवा �कमान 
देय रकमेपे�ा मोठ� कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. 

 आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये न भरण्यात आलेल� �कमान देय रक्कम काडर्धारकाच्या करंट 
�कमान देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल व त्यासह आउटस्टँ�डगं असेल जे काडर्धारकाच्या 
के्र�डट �ल�मटपे�ा जास्त होऊ शकत.े  

 �कमान देय रक्कम आउटस्टँ�डगं रकमेच्या 5% �कंवा रू. 200 यापकै� (जी रक्कम मोठ� 
असेल), ती असेल व त्यामध्ये सवर् लागू कर आ�ण ईएमआय (फक्त ईएमआय आधा�रत 
उत्पादनांच्या संदभार्त) समा�वष्ट असतील. जर कॅश �कंवा के्र�डट �ल�मट ओलांडल� गेल� 
तर ओव्हर�ल�मट (ओव्ह�एल) रकमेचाह� समावेश एमएडीमध्ये (�कमान देय रक्कम) केला 
जाईल. आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये जर न भरण्यात आलेल� एमएडी असेल, तर ती �कमान 
देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल.

c)  काडर् आउटस्टँ�डगंसाठ� करण्यात येणाऱ्या पेम�टस पुढ�ल स्टेटम�टसमध्ये दशर्वल्या जातील. 
इनपुट टॅक्स के्र�डटशी संबं�धत कोणताह� �ववाद �कंवा करांशी संबं�धत कोणतहे� अन्य 
प्रकरणात स्टेटम�ट �दल्याच्या तारखेपासून 30 �दवसांमध्ये के्र�डट काडर् जार�कत्यार्शी संपकर्  
साधला जाईल.

d) काडर्धारकाच्या काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल� पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने 
समायोिजत केल� जातील: �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ.

   काडर्धारक हा के्र�डट काडर् जार�कत्यार्स स�म करण्यासाठ� उ�चत जीएसट� अनुपालनाच्या 
अतंगर्त योग्य आ�ण वक्तशीर मा�हती प्रदान करण्याबद्दल जबाबदार असेल जे के्र�डट 
काडर् जार�कत्यार्ने केलेल्या पुरवठ्याचे इनपुट कर के्र�डट घेण्यासाठ� काडर्धारकास स�म 
करेल. काडर् जार�कतार् हा इनपुट टॅक्स के्र�डटच्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा 
काडर्धारकास इनपुट टॅक्स के्र�डटचा लाभ घेण्यात झालेल्या �वलंबासाठ� काडर्धारकाने 
चुक�ची मा�हती �दल्याबाबत �कंवा काडर्धारकाने कोणतीह� कृती केल्यास �कंवा दलुर्� 
केल्यास जबाबदार नसेल.

e) काडर् खात्यामधील पेम�ट्स पुढ�लपकै� कोणत्याह� प्रकारे करता येऊ शकतील: 
www.sbicard.com वर लॉग इन करून नेटबँ�कंग �कंवा आपल्या एसबीआय एट�एम- 
कम ड�ेबट काडर्द्वारे पेनेट पयार्य वापरून.

   स्टेटम�टच्या मागच्या बाजूला �दलेल्या प�यावर चेक �कंवा धनादेश पाठवून. 
   आपल्या शहरातील एसबीआय काडर् ड्रॉप बॉक्सेसमध्ये �कंवा �नधार्�रत स्टेट बँक ऑफ 
इं�डया शाखांमध्ये चेक �कंवा धनादेश देऊन. 

   चेक/धनादेश “एसबीआय काडर् क्र. xxxx xxxx xxxx xxxx” कर�ता देय असा असायला 
हवा. नॅच: �नवडक शहरांमध्ये नॅशनल ऑटोमेटेड क्ल�य�रगंच्या (नॅच) माध्यमातून पेम�ट 
करता येत.े

f) एसबीआय काडर्द्वारे आउटस्टँ�डगं �बलाच्या भरणासाठ� �व�वध पद्धती �दल्या जातात व 
त्याचे वणर्न एसबीआय काडर् वेबसाईट आ�ण मा�सक स्टेटम�टच्या मागे स�वस्तर �दले गेले 
आहे.

 काडर् धारकाकडून �मळालेला कोणताह� अडॅव्हान्स हा भ�वष्यातील खचर् म्हणून गहृ�त 
धरला जावा, कोणतहे� शुल्क/फ� म्हणून गहृ�त धरला जाऊ नये.

j)  एसबीआय काडर्द्वारे प्र�क्रयािन्वत केलेले असे कोणतहे� �रव्हसर्ल्स, ज्यांत शुल्क तसेच 
प्रभार यांचे �रव्हसर्ल देखील समा�वष्ट आहे, त ेथकबाक�च्या अनुषंगाने समायोिजत केले 
जाणार नाह� आ�ण याला वतर्मान �ब�लगं सायकलसाठ� के्र�डट म्हणून गणले जाईल.

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख मागील �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल्यास, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जात.े

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख वतर्मान �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल� तर�ह�, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जाणार नाह�.

k)  SMA आ�ण NPA
•   स्पेशल म�शन अकाउंट्स (‘SMA’): 
  �नयामक आवश्यकता पूणर् करण्यासाठ�, एसबीआय काडर्ला खाल� �दलेल्या सारणीतील तीन 

उपशे्रण्यांसह एक उप-संप�ी शे्रणी/ सब-असेॅट कॅटेगर� म्हणजेच ‘स्पेशल म�शन अकाउंट्स 
(‘SMA’)” बनवून खात्यातील प्रारं�भक दबाव (इिन्सपीऐंट स्टे्रस) ओळखावा लागतो. के्र�डट 
काड्र्सना �रवॉिल्वंग सु�वधांव्य�त�रक्त अन्य कजर् म्हणून संबो�धत केले जात.े

   

  

  

  SMA च्या वग�करणासंबं�धत उदाहरण:
  जर के्र�डट काडर् खात्याची (‘PDD’) पेम�ट देय तार�ख 31 माचर् 2021 असेल आ�ण �कमान 

देय शुल्क (‘MAD’) या तारखेआधी प्राप्त न झाल्यास या देय तारखेनंतर ह्या खात्यास 
SMA – 0  म्हणून संबो�धत केले जाईल.

   जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 30 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 ए�प्रल 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 1 म्हणून संबो�धत केले जाईल. याप्रमाणेच, 
जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 60 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 मे 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 2 म्हणून संबो�धत केले जाईल.

•  नॉन पफॉर्�म�ग असेॅट (‘NPA’):
  जर के्र�डट काडर् स्टेटम�ट मध्ये नमूद केलेले �कमान देय पेम�ट हे PDD पासून नव्वद (90) 

�दवसांच्या आत पूणर् न �दल्यास, काडर्ला नॉन परफॉ�म�ग असेॅट समजले जाईल. 
   याव्य�त�रक्त, कजार्ची परतफेड �कंवा पुनरर्चना व्यवस्थेचा लाभ घेतलेले कोणतहे� खात े

NPA म्हणून वग�कृत केले जाईल. जोपय�त पूणर् मुद्दल �कंवा व्याजाचे पेम�ट केले जात 
नाह� तोपय�त खात ेNPA म्हणून वग�कृत केले जात.े कजार्ची परतफेड (सेटलम�ट) केलेले 
आ�ण पुनरर्�चत (र�स्ट्रक्चडर्) खात ेअपगे्रडसाठ� पात्र नसत.े शवेट�, जर एखाद्या ग्राहकाकड े
NPA म्हणून संबो�धत असलेले एक एसबीआय काडर् असले तर� त्यांच्याकड ेअसलेले सवर् 
के्र�डट काडर् हे NPA म्हणून वग�कृत केले जातील.

   एखाद्या खात्यास NPA म्हणून वग�कृत करण्यासंबं�धत उदाहरण:
 जर एखाद्या ग्राहकाची पेम�ट देय तार�ख (‘PDD’) 31 माचर् 2021 आहे आ�ण 

स्टेटम�टमध्ये नमूद केलेले �कमान देय शुल्क (‘MAD’) हे PDD पासून 90 �दवसांच्या 
आत म्हणजेच 29 जून 2021 पय�त ग्राहकाने भरले नाह�, तर बँक/�व�ीय संस्थेद्वारे अशा 
के्र�डट काडर् खात्यास NPA समजले  जाईल.

l) अ�धकृत पेम�ट प्रणाल� वापरताना अयशस्वी व्यवहारांसाठ�, आरबीआयच्या 20 सप्ट�बर 
2019 रोजीच्या टनर् अराऊंड टाइम (ट�एट�) च्या सामंजस्यावर�ल आ�ण ग्राहक 
नुकसानभरपाईवर�ल प�रपत्रकाच्या अनुपालन अतंगर्त, जर एसबीआय काडर्ने एखाद्या 
अयशस्वी झालेल्या व्यवहारामुळे ड�ेबट झालेल� रक्कम एका �नधार्�रत कालावधीमध्ये परत 
केल� नाह�, तर उपरोल्ले�खत प�रपत्रकातील तरतुद�ंनुसार, अयशस्वी झालेल्या 
व्यवहारासाठ�च्या काडर् नेटवकर्  द्वारे प्राप्त झालेल्या अशा कोणत्याह� पुष्ट�/सूचनेच्या 
आधारावर नुकसानभरपाई केल� जाईल.

4. * �डफॉल्ट (थकबाक�)
 जर थकबाक� करण्यात आल�, तर काडर्धारकाला वेळोवेळी काडर् खात्यामध्ये असलेल्या 

थ�कत रकमेच्या पूतर्तसेाठ� पोस्टाने, फॅक्स, दरूध्वनी, ईमेल, एसएमएस मॅसेज आठवण 
केल� जाईल आ�ण/�कंवा �तसऱ्या प�ाची आठवण करून देण्यासाठ�, पाठपुरावा 
करण्यासाठ� आ�ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठ� मदत घेतल� जाईल. अशा प्रकारे �नयुक्त 
केलेला �तसरा प� कजर् वसुल�संदभार्तील आचारसं�हतचेे पूणर् पालन करेल. 

 आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त आ�ण जे एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे जे 
एक के्र�डट इन्फम�शन कंपनी एक के्र�डट काडर् धारकाच्या मुलभूत िस्थती अहवाल 
देण्यापूव�, आम्ह� काडर् धारकास पूवर् सूचना प्रदान करू. आरबीआय कडून न�दणीचे 
प्रमाणपत्र सामा�यक करण्यापूव�, ज्याचा एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे त्याबद्दल 
आम्ह� काडर्धारकाला याची सूचना देऊ. �कमान देय रक्कम देय तारखेपय�त देखील न 
भरल्यास, काडर् खात्याचा डीफॉल्ट िस्थती अहवाल के्र�डट मा�हती ब्युरो/एजन्सीं सह 
सामा�यक केला जाईल. 

 हे आणखी नमूद केले जाऊ शकत,े क� जर काडर् धारक, पोस्ट �डफॉल्टर म्हणून न�दवले 
गेले असेल तर, �तची थकबाक� कमी करत,े नंतर एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन 
कंपनी पासून �डफॉल्टर िस्थती मागे आहे. असे बदल ग्राहकाच्या के्र�डट अहवालात 
प्र�त�ब�ंबत करण्यासाठ� 45 त े60 �दवस लागू शकतात.

 अट� आ�ण �नयम के्र�डट काडर्च्या सु�वधा �नयमन लागू असेल पूरक/काडर् जोडा 
एसबीआयसीपीएसएल �व�हत नमुन्यात दर म�हन्याला के्र�डट इन्फम�शन कंपनीसाठ� काडर् 
डटेा सादर केला. के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 30 �दवसांची वेळ त्यांच्या सव्हर्रवर सादर डटेा 
अपलोड करण्यासाठ� आहे.

 काडर् खात्यातील एकूण थकबाक� व त्यासह लावण्यात आलेल्या कोणत्याह� शुल्कांची 
काडर्धारकाला न आकारण्यात आलेल� रक्कमसुद्धा तत्काळ देय होईल आ�ण प्राथ�मक 
खातधेारकाच्या बँकरप्सीच्या �कंवा मतृ्युच्या िस्थतीत ती एसबीआयसीपीएसएलला संपूणर् देय 
ठरेल व काडर् खात ेलगेचच रद्द ठरेल. काडर् खात्यावर काह� थकबाक� असेल, तर प्राथ�मक 
खातधेारकाची मालम�ा त्याला सेटल करण्यासाठ� जबाबदार असेल आ�ण त्या मालम�ेद्वारे 
एसबीआयसीपीएसएलला कोणतीह� आ�थर्क झळ पोहचणार नाह�, याची काळजी घेणे 
अ�नवायर् असेल व त्यामध्ये अशा थकबाक�ला प्राप्त करण्यासाठ� झालेला कायदे�वषयक खचर् 
व शलु्क यांचा समावेश असेल. अशी परतफेड प्रलां�बत झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
त्याच्या तवे्हाच्या दराने आ�थर्क शुल्क सरुू ठेवण्यासाठ� स�म असेल.

5. काडर्धारकत्व समाप्त होणे/संपुष्टात येणे
a) एसबीआयसीपीएसएलला �लहून �कंवा एसबीआय काडर् हेल्पलाईनला कॉल करून आ�ण 

काडर् �तरपे कापून काडर्धारक कधीह� करार संपुष्टात आणू शकतो. �ल�खत �वनंती 
केल्यानंतर अडॅ ऑन काडर्सह सवर् काडर् संपुष्टात येतील. स्वतःहून काडर् बंद करताना 
काडर्धारकाजवळ �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स �शल्लक असतील तर अशा �नगे�टव्ह पॉइंट्स 
समान मूल्य स्वयंच�लतपणे स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रूपांत�रत केले जाईल जे काडर्धारकाला 
इतर कोणत्याह� देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे. काडर् खात्यामध्ये थकबाक� असलेल्या 
सवर् रकमेचा भरणा केल्यानंतर त ेसंपुष्टात येतील. प्रमाणानुसार (प्रो रेटा बे�सस) वा�षर्क, 
सहभागी होण्याची �कंवा �रन्युअल फ� परत केल� जाणार नाह�.

 उदाहरणाथर्- स्वतःहून काडर् बंद करताना �शल्लक असलेले �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट - 1000
   स्वतःहून काडर् बंद केल्यानंतर, �शल्लक असलेले 1000 �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट 

स्वयंच�लतपणे 250 रू. च्या स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रुपांत�रत होतील. म्हणजेच, 1000 
�नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स X 0.25 रू. प्र�त �रवॉडर् पॉइंट (इथे �व�वध काडा�साठ� हस्तांतरण 
मूल्य �भन्न असू शकत)े. हे देय काडर्धारकाला लागू केले जाईल जे काडर्धारकाला इतर 
देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे.

 काडर्धारक खात ेबंद करण्यासाठ� सम�पर्त ईमेल आयडी-closurerequest@sbicard.com 
वर �लहू शकतो.

b)  जर एसबीआयसीपीएसएलला काह� आधाराने �बजनेससाठ� �कंवा सुर�ा कारणांमुळे आ�ण/ 
�कंवा कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेच्या �वनंतीमुळे आ�ण/�कंवा अन्य सरकार� यंत्रणेने तसे 
सां�गतल्यामुळे आ�ण/�कंवा एसबीआयसीपीएसएल व त्याच्या ग्राहकांना लागू असलेल्या 
कायद्यांमुळे व �नयमांमुळे आवश्यक झाले, तर कोणत्याह� वेळेस पूवर्सूचना न देता 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याच्या वापरावर �नब�ध घालू शकत,े त ेसमाप्त 
�कंवा बंद करू शकत.े

 जर काडर्धारकाने देय रकमेची थकबाक� केल� �कंवा के्र�डट �ल�मटचे उल्लंघन केले तर 
एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट काडर्वर�ल सु�वधा संपुष्टात आणू शकत.े हा करार संपुष्टात 
आल्यानंतर �कंवा काडर् खात ेस्थ�गत करण्यात आले असताना या काडर्चा वापर विजर्त 
आहे.

c) अशा प�रिस्थतीमध्ये काडर्धारकाने तत्काळ (कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� 
�डफॉल्ट �कंवा अन्य नोट�सनुसार) एसबीआयसीपीएसएलला खात्यावर�ल एकूण थक�त 
रक्कम त्वर�त अदा केल� पा�हजे. त्यामध्ये कराराअतंगर्त एसबीआयसीपीएसएलला देय 

असलेल्या सवर् रकमांचा समावेश असेल ज्यामध्ये सवर् ट्रान्सॅक्शन्स आ�ण अन्य रक्कम 
ज्या खात्यावर अद्याप आकारल्या नसतील यांचा समावेश असेल. जोपय�त काडर्धारकाद्वारे 
अशा सवर् रकमांची थकबाक� जमा केल� जाईपय�त काडर्धारकाचे खात े समाप्त मानले 
जाणार नाह�.

(d) जर के्र�डट काडर् एक वषार्पे�ा जास्त काळ वापरात नसेल, तर काडर्धारकास सू�चत करून 
काडर् बंद करण्याची प्र�क्रया सुरू होईल. जर 30 �दवसांमध्ये काडर् धारकाकडून काह� उ�र 
न आल्यास, काडर् खात ेबंद केले जाईल, ह� �क्रया काडर् धारकाने केलेल्या सवर् थकबाक� 
भरण्याच्या अधीन असेल.

6.  काडर् हरवणे/चोर�/गैरवापर

a) जर प्राथ�मक �कंवा अन्य अ�त�रक्त के्र�डट काडर् हरवले असेल, चोर�ला गेले असेल, त्याला 
इजा झाल� असेल �कंवा प्राप्त होणे अपे��त असताना प्राप्त झाले नसेल �कंवा जर 
त्याला/�तला त्याचा वापर अन्य व्यक्तीने काडर्धारकाच्या अनुमती�शवाय केला अशी शंका 
आल� असेल, तर तत्काळ काडर्धारकाने एसबीआयसीपीएसएलशी एसबीआय काडर् 
हेल्पलाईनद्वारे संपकर्  साधला पा�हजे. एकदा काडर् हरवले अशी सूचना �दल्यानंतर त ेनंतर 
परत सापडले तर�ह� काडर्धारकाने त ेकोणत्याह� प�रिस्थतीत वापरू नये आ�ण त्याने त े
काडर् �तरपे अध� कापून टाकावे. 

· तसेच काडर्धारक लगेचच आयव्ह�आर �कंवा आमच्या वेबसाईट sbicard.com द्वारे �कंवा 
एसएमएस आधा�रत सेवेद्वारे त ेकाडर् ब्लॉक करू शकतो.

· एसएमएसद्वारे आपले हरवलेले/ चोरलेले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ�, आपल्या न�दणीकृत 
मोबाईल क्रमांकाद्वारे 5676791 वर BLOCK XXXX असा एसएमएस करा. (XXXX = 
आपल्या काडर् क्रमांकातील शवेटच्या 4 संख्या). जर 5 �म�नटांच्या आत आपल्याला त्याचे 
कन्फम�शन देणारा एसएमएस �मळाला नाह�, तर काडर् ब्लॉक झाले आहे, असे कृपया मानू 
नका. तत्काळ आपले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ� आ�ण त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठ� 
हेल्पलाईनला कॉल करा.

 काडर्धारक हरवलेल्या/चोर� झालेल्या/अन�धकृत व्यवहार इ. च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त 
हेल्पलाइन क्रमांक -18605003000 वर संपकर्  करू शकतो.

 काडर्धारक हरवलेल्या काडर्च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त ईमेल आयडीवर �लहू शकतो – 
lostcard@sbicard.com.

b) एसबीआयसीपीएसएलला हरवलेल्या काडार्ची मा�हती �मळण्याच्या वेळेआधी काडर् 
खात्याद्वारे करण्यात आलेल्या कोणत्याह� ट्रान्सॅक्शन्ससाठ�  एसबीआयसीप ीएसएल 
जबाबदार राहणार नाह� व त्याची संपूणर् जबाबदार� काडर्धारकावरच असेल. काडर् 
हरवण्याबद्दल �कंवा त्याच्या चोर�बद्दल एसबीआयसीपीएसएलला सूचना देण्या�शवाय 
काडर्धारकाने तत्काळ के्र�डट काडर्च्या चोर�ची मा�हती पो�लसांना देऊन एफआयआर दाखल 
करायला पा�हजे. परंतु, जेव्हा काडर्धारकाच्या सहमतीने �कंवा अ�त�रक्त काडर्धारकाच्या 
सहमतीने एखाद� व्यक्ती काडर् प्राप्त करून त्याचा गैरवापर करत असेल, तवे्हा होणाऱ्या 
सवर् हानीसाठ� काडर्धारक जबाबदार असेल.

 
c) �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाच्या (आरबीआय), ग्राहक संर�णाबद्दल 06 जुल ै2017 च्या 

आदेशानुसार - अन�धकृत इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंग व्यवहाराच्या दा�यत्वावर मयार्दा घालून, एक 
धोरण अ�धकृत के्र�डट काडर् व्यवहारांशी संबं�धत ग्राहक संर�ण सु�निश्चत करण्याक�रता 
�डझाइन केले आहे. एसबीआय काडर्च्या वेबसाइटवर "ग्राहक तक्रार �नवारण धोरण" 
अतंगर्त हेच अपडटे केले आहे. धोरण हे पारदशर्कतचेी तत्वे आ�ण ग्राहकांना �दल्या 
जाणाऱ्या वागणुक�तील प्रामा�णकपणावर आधा�रत आहे

d) जर काडर्धारकाने फसवणूक�चे कृत्य केले असेल, तर होणाऱ्या नुकसानाची सवर् जबाबदार� 
काडर्धारकाची असेल. जर पुरेशी काळजी न घेता काडर्धारक वापर करत असेल तर होणाऱ्या 
हानीसाठ� सवर्स्वी तोच जबाबदार असेल. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे �नधार्�रत करण्यात 
आलेल्या सुर�ा �नयमांचे पालन करण्यामध्ये काडर्धारकाने कसूर केल� असेल तर� हे लागू 
असेल.

e) काडर्धारक �कंवा अन्य कोणत्याह� काडर्धारकाला न सांगता एसबीआयसीपीएसएल काडर्च्या 
हरवण्या�वषयी, चोर��वषयी, गैरवापरासंदभार्त काडर्ची �कंवा �पनची कोणतीह� मा�हती 
पो�लसांना �कंवा अन्य संबं�धत यंत्रणांना देऊ शकत.े

f) आपल्या के्र�डट काडर् खात्याच्या मोबाईल नंबरसह संपकर्  तपशीलामधील बदल 
�सस्ट�ममध्ये असलेल्या आपल्या जुन्या तसेच नवीन संपकर्  प�यांवर कळवले जातील. 
आमच्या न�द�ंमध्ये आपल्या मोबाईल क्रमांकासह सध्याच्या संपकर्  तपशीलांना अद्ययावत 
ठेवण्याचा सल्ला आपल्याला �दला जातो.

g) "एसबीआय काडर् �व�शष्ट काडर्वर ती हरवल्यास/चोर�स गेल्यास त्यावर काडर् �वमा कव्हर 
मोफत ऑफर करत.े संबं�धत �वमा हा एसबीआय काडर्ने वेळोवेळी ठर�वल्यानुसार 
आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेडद्वारे �कंवा कोणत्याह� अन्य 
�वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो. आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी 
�ल�मटेड ह� यासंबं�धत कोणत्याह� दाव्याच्या तडजोडीसाठ� जबाबदार असेल आ�ण 
एसबीआय काडर् हे दाव्याच्या तडजोडीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याह� �ववादास जबाबदार 
नसेल. �वम्याच्या अट� आ�ण शत�च्या अ�धक तपशीलांसाठ�, काडर् धारकांना सल्ला �दला 
जातो क� त्यांनी स्वागत �कटमधील मा�हतीपत्रक वाचावे �कंवा www.sbicard.com चा 
संदभर् घ्यावा."

(h) एसबीआय काडर् काह� �व�शष्ट के्र�डट काडा�वर मोफत हवाई अपघात/वैयिक्तक अपघात 
�वमा संर�ण देत.े उपरोक्त �वमा ततृीय-प� �वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो, जो या 
संदभार्त कोणत्याह� दाव्याच्या �नपटाऱ्यासाठ� देखील जबाबदार असतो. क्लेम सेटलम�टमुळे 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याह� वादासाठ� एसबीआय काडर् जबाबदार राहणार नाह�. कोणत्याह� 
पूवर्सूचने�शवाय एसबीआय काडर्द्वारे �वमा जार�कतार् बदलला जाऊ शकतो.

 �वद्यमान �वमा कंपनी : ओ�रएंटल इन्शुरन्स कंपनी �ल.

7. मा�हती उघड करणे (�डस्क्लोजर)
 के्र�डट इन्फम�शन कंपनी भारतीय आ�थर्क प्रणाल� कायर्�मता आ�ण िस्थरता 

सुधारण्यासाठ� भारत सरकार आ�ण भारतीय �रझवर् बँक (आरबीआय) ची एक सुरुवात 
आहे. �ह बँका आ�ण �व�ीय संस्थांमध्ये मा�हतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठ�चे एक प्रभावी 
तंत्र प्रभावी करण्यासाठ� आरबीआयच्या प्रयत्नांचा रचनाबद्ध उपक्रम असून, त्याद्वारे 
�व�वध संस्थांमधून उत्कृष्ट के्र�डट व्यवहारांचा लाभ घेण्यासाठ� काडर्धारकांना स�म केले 
जात.े

 काडर् धारक एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी करण्यासाठ� काडर्धारकाचे 
मा�हती शअेर करण्यासाठ� अ�धकृत आहे क� (आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त 
आहे). 

 45 - 60 �दवसांच्या काळामध्ये एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 
करण्यासाठ� काडर्धारकाचे परतफेड रेकॉडर् संबं�धत मा�हती प्रदान होईल.

 कोणताह� �ववाद झाल्यास, एसबीआयसीपीएसएल हे काडर्धारक हा �डफॉल्टर आहे असा 
अहवाल देण्यापूव� अहवाल प्र�क्रयेसाठ� योग्य ती दरुुस्ती करेल. अशा मा�हतीचे प्रकटन 
करणे/ती उघड करण्याची देखील न�द घेतल� जाणे हे दाखल केलेल्या अशा �ववादांची 
चौकशी आ�ण त्यातून मागर् काढण्यासाठ� उपलब्ध असलेल्या वेळेवर अवलंबून असत.े 

 काडर्धारक हे मान्य करतो क�, काडर् खात्याचे योग्य संचालन, पडताळणी आ�ण अन्य 
प्रशास�नक सेवा यांसाठ� काडर्धारकाची मा�हती ज्यामध्ये एसबीआयसीपीएसएलशी संब�धत 
आ�थर्क संस्था, कंपन्या आ�ण अन्य �तसऱ्या प�ांकडील थकबाक� यांची मा�हती देण्याचा 
अ�धकार एसबीआयसीपीएसएलला असेल.

 एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाची मा�हती एसबीआयसीपीएसएलच्या कोणत्याह� व�रष्ठ, 
क�नष्ठ, संबं�धत �कंवा भागीदार संस्थेला एसबीआयसीपीएसएलच्या �व�वध उत्पादनांना व 
सेवांना उपलब्ध करण्यासाठ�/त्यांच्या माक� �टगंसाठ� �कंवा त्याच्या ग्रूप कंपन्या, शाखा, 
संलग्न आ�ण/�कंवा भागीदार संस्थांना देऊ शकत.े

 एसबीआय काडर्च्या मह�वपूणर् अट� व शत� www.sbicard.com वरसुद्धा उपलब्ध 
आहेत. 

महत्वाची �नयामक मा�हती 

- काडर्चा वापर भारत तसेच परदेशात दोन्ह�कड ेवधै आहे. तथा�प, नेपाळ आ�ण भूतान मध्ये 
�वदेशी चलन व्यवहार करण्यासाठ� वधै नाह�.

- भारताबाहेर व्यवहार करण्यासाठ�, या काडर्चा वापर परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 
1999 ("FEMA") आ�ण आरबीआय द्वारे जार� केलेल्या �नयमांसह लागू कायद्यानुसार 
करणे अत्यावश्यक आहे. इंटरनेट टे्र�डगं पोटर्लद्वारे परक�य चलन व्यापाराला परवानगी 
नाह�. कोणतहे� उल्लंघन �कंवा पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुम ्ह� दंडात्मक 
कारवाईसाठ� जबाबदार असू शकता. तुम्ह� तुमच्या परक�य चलन हक्काबाबत तुमच्या 
अ�धकृत डीलरचा (AD) सल्ला घ्यावा.

- आपण के्र�डट काडर् खात्यावर कोणत्याह� के्र�डट �शल्लक असल्यास, एसबीआय काडर् आपण 
ह� के्र�डट �शल्लक परत येण्याचा अ�धकार आहे.

- कृपया भांडवल खात्यातील व्यवहारासाठ� पसेै पाठ�वणे �कंवा पेम�ट करण्यासाठ� के्र�डट 
काडर् वापरू नका जसे क� परदेशी संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे �कंवा �वदेशात संस्थांची 
स्थापना करणे - ह� आरबीआय बँकेच्या मास्टर �नद�शानुसार अथर्सहाय्य करण्याची 
परवानगी नाह� - संयुक्त उद्योजक/संपूणर्पणे र�हवाशांनी केलेल� थेट गुंतवणूक परदेशात 
मालक�ची सहाय्यक कंपनी आहे.

- र�हवाशांना भारताकडून पसेै पाठ�वणे हे आरबीआयच्या मास्टर प�रपत्रकानुसार, के्र�डट 
काडर्चा वापर �कंवा लॉटर�ची �त�कटे, बंद� घातलेल� �कंवा जप्त मा�सके, जुगार मध्ये 
सहभाग, कॉल-बॅक सेवा देणे, इत्याद�सारख्या प्र�तबं�धत वस्तूंच्या खरेद�साठ� प्र�तबं�धत 
आहे कारण अशा वस्तू/�क्रयाकलापांसाठ� कोणत्याह� परक�य चलनाची परवानगी नाह�. 
मास्टर प�रपत्रक अ�धक मा�हतीसाठ� र�हवाशांना भारत सु�वधा �व�वध पसेै पाठ�वणे वर 
संदभर् घ्या.

के्र�डट काडर्चे नाव वा�षर्क शुल्क (रु.) नूतनीकरण शुल्क (रु.)

पीएसबी एसबीआय काडर् 
ए�लट

पीएसबी �सम्पल�सेव्ह 
एसबीआय काडर्

पीएसबी एसबीआय 
काडर् प्राईम

2,999

499
499 (मागील वषार्त 1 लाख �कंवा 
त्याहून अ�धक वा�षर्क खचार्वर सूट)

499 499 (मागील वषार्त 1 लाख �कंवा 
त्याहून अ�धक वा�षर्क खचार्वर सूट)

4,999
4,999 (मागील वषार्त 10 लाख �कंवा 
त्याहून अ�धक वा�षर्क खचार्वर सूट)

4,999
4,999 (मागील वषार्त 10 लाख �कंवा 
त्याहून अ�धक वा�षर्क खचार्वर सूट)

2,999 (मागील वषार्त 3 लाख �कंवा 
त्याहून अ�धक वा�षर्क खचार्वर सूट)

2,999 (मागील वषार्त 3 लाख �कंवा 
त्याहून अ�धक वा�षर्क खचार्वर सूट)

युको बँक �सम्पल�सेव्ह 
एसबीआय काडर्

युको बँक एसबीआय काडर् 
प्राईम 

युको बँक एसबीआय 
काडर् ए�लट 

2,999



g) �ब�लगं संदभार्तील वाद: स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 25 �दवसांच्या आत काडर्धारकाने काह� 
त्रटु� एसबीआयसीपीएसएलला कळवल्या�शवाय आ�ण एसबीआयसीपीएसएलला त्या सत्य 
आहेत, हे आढळल्याव्य�त�रक्त सवर् स्टेटम�ट्स योग्य मानल� जातील व काडर्धारक त्यांना 
मान्य करेल. असे काह� झाल्याची मा�हती प्राप्त झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
तात्पुरत्या पद्धतीने शुल्क मागे घेऊ शकेल. त्यानुसार अन्वेषण पूणर् झाल्यानंतर अशा 
शुल्कांची जबाबदार� काडर्धारकाच्या खात्यावर असेल.

h)  ग्राहक तक्रार �नवारण: सवर् तक्रार�ंची मा�हती पुढ�ल प�यावर नोडल अ�धकाऱ्याला �दल� 
जावी- पीओ बॅग 28 - जीपीओ, नवी �दल्ल� – 110001 Nodalofficer@sbicard.com 
�कंवा ईमेलवर पाठवल� जावी.

i)   संपकर्  तपशील:
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 02 02
 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड आधी लावावा) 
 �कंवा 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290 
 एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर्साठ�: एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर् हेल्पलाईनला भारतातून 

कुठूनह� फोन करा   
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 12 12 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड 

आधी लावावा) बीएसएनएल/एमट�एनएलवरून: 1800 180 1295/1860 500 1295
 पत्र व्यवहार: मेलद्वारे व्यवस्थापकाला �लहू शकता: ग्राहक सेवा, एसबीआय काड्र्स अडँ 

पेम�ट्स सिव्हर्सेस �ल., डीएलएफ इन�फ�नट� टॉवसर्, टॉवर सी, 12 वा मजला, ब्लॉक- 2, 
इमारत 3 डीएलएफ सायबर �सट�, गुरुग्राम- 122002 (ह�रयाणा), भारत 
www.sbicard.com �कंवा पीओ बॅग 28 - GPO, नवी �दल्ल� – 110001. 

 customercare@sbicard.com वर ईमेलद्वारे �लहा
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक सम�पर्त ईमेल आयडीवर 

�लहू शकतो- salesgrievance@sbicard.com
 काडर्धारक कोणत्याह� �ववाद/अन�धकृत व्यवहाराचा �रपोटर् आमच्या मोबाईल 

ॲप/वेबसाईटच्या माफर् त न�द करू शकतात. याव्य�त�रक्त, काडर्धारक �ववाद/अन�धकृत 
 व्यवहाराचा �रपोटर् सम�पर्त ईमेल आयडी chargeback@sbicard.com वर �लहू 

शकतो.
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक आम्हाला सम�पर्त 

हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतो: 080-39356050

एसबीआय काडर्च्या सवार्त महत्वपूणर् अट� व शत�

1. *फ� आ�ण शुल्क

A.  वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ�
 एसबीआय के्र�डट काडर् (एसबीआय काडर्) यावर वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ� लागू आहेत. 

वा�षर्क फ� हे एक वेळचे शुल्क असत ेजे रु. 0 त ेरु. 9999 यादरम्यान असून त्यात लागू 
असलेले कर जोडले जातात आ�ण �रन्युअल फ� दर वष� आकारल� जात ेव ती रु. 0 त ेरु. 
9999 यादरम्यान असून त्यात लागू असलेले कर जोडले जातात. या फ� काडर्धारकांसाठ� 
वेगळ्या असू शकतात आ�ण त्या �व�वध प्रकारच्या काडर्साठ� वेगवेगळ्या असतात. के्र�डट 
काडर्चे आवेदन करताना हे काडर्धारकाला सांगण्यात येईल. लागू असतील त्यानुसार या फ� 
काडर्धारकाच्या खात्यातून जमा केल्या जातील आ�ण जेव्हा हे लावले जाईल, तवे्हा त्याचे 
�बल त्या म�हन्याच्या काडर् स्टेटम�टमध्ये दशर्वले जाईल. प्राथ�मक काडर्धारकाला जार� 
करण्यात आलेल्या अ�त�रक्त काड्र्ससाठ� वेगळी फ� असू शकेल.

B.  कॅश अडॅव्हान्स फ�
 आपत्काल�न िस्थतीमध्ये देशातील/आंतरराष्ट्र�य एट�एममधून रोख रक्कम काढण्यासाठ� 

काडर्धारक काडर्चा वापर करू शकतो. अशा प्रकारे काढलेल्या सवर् कॅशवर ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण ती काडर्धारकाच्या पुढच्या स्टेटम�टच्या �बलामध्ये जोडल� जाईल. 
देशातील एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण आतंरराष्ट्र�य एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक 
असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� लावल� जाईल. एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस प्रायव्हेट 
�ल�मटेडच्या (एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार ट्रान्सॅक्शन फ� बदलल� जाऊ शकत.े 
सवर् कॅश अडॅव्हान्सेसवर रक्कम काढल्यापासून पूणर् रक्कम जमा करण्याच्या �दनांकापय�त 
�रव्हॉिल्व्हंग के्र�डट इतके आ�थर्क शुल्कसुद्धा असेल (कृपया शुल्कांची सूची पाहावी). 

C. रोख भरणा फ�
 काडर्धारक स्टेट बँक ऑफ इं�डया (एसबीआय) च्या �नवडक शाखांमध्ये पे-इन िस्लपवर 

त्यांचा के्र�डट काडर् क्रमांक आ�ण रक्कम नमूद करून त्यांच्या SBI के्र�डट काडर्ची देय 
रक्कम शाखेतील काउंटरवर जमा करू शकतात. पेम�ट पावतीची पोच काडर्धारकाला त्व�रत 
�दल� जाईल. ह� सु�वधा ₹250 च्या सेवा शुल्क + लागू करांसह उपलब्ध आहे. केव्ह�बी 
एसबीआय काडर्धारक करूर वशै्य बँकेच्या (केवीबी) �नवडक शाखांमध्ये त्यांच्या 
के्र�डटकाडर्ची देय रक्कम देखील भरू शकतात. करूर वशै्य बँकेच्या शाखांमध्ये केलेल्या 
पेम�टवर कोणतहे� शुल्क लागू नाह�.

D. शुल्क
i. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला देण्यात येणाऱ्या �व�शष्ट सेवांसाठ� वेळोवेळी 

लागू असलेले शुल्क आ�ण फ� काडर्धारकाला भरावे लागेल �कंवा काडर् खात्याच्या संदभार्त 
काडर्धारकाकडून �दरंगाई झाल�, तर त्यासाठ� फ� भरावी लागेल.

ii काडर्धारकांना योग्य मा�हती देऊन वेळोवेळी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणतहे� शुल्क 
�कंवा फ�मध्ये बदल करण्याचा �कंवा नवीन शुल्क �कंवा फ� सुरू करण्याचा अ�धकार 
एसबीआयसीपीएसएलजवळ सुर��त आहे.

E. व्याज मुक्त गे्रस अवधी
 व्याज मुक्त के्र�डट अवधी 20 त े50 �दवसांचा असू शकतो व तो मच�टद्वारे करण्यात 

येणाऱ्या दाव्यांवर अवलंबून असेल. परंतु, जर आधीच्या म�हन्याची बाक� पूणर्त: जमा 
केल� नसेल �कंवा जर काडर्धारकाने कोणत्याह� एट�एममधून रोख रक्कम काढल� असेल, 
तर हे लागू असणार नाह�.

F.   आ�थर्क शुल्क 
 जर काडर्धारकाने बाक� रक्कम पूणर् भरल� नाह� तर आ�ण काडर्धारकाने काढलेल्या सवर् 

रोख रकमांवर (कॅश अडॅव्हान्सेस) त ेपरत भरले जाईपय�त ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून 
न भरलेल्या ईएमआय इन्स्टॉलम�टसह सवर् ट्रान्सॅक्शन्सवर मा�सक व्याज दरानुसार 
आ�थर्क शुल्क देय आहेत. 

   जर काडर्धारकाने रकमेच्या मुदतीच्या तारखेअगोदर (PDD) रा�हलेल्या रकमेची (TAD) 
थोडी रक्कम �कंवा काह�च रक्कम नाह� भरल�; जसे क� ग्राहकांची आधीच्या म�हन्यातील 
देय रक्कम आ�ण सध्याच्या म�हन्यातील पूणर् देय रक्कम मुदत संपायच्या तारखेअगोदर 
भरले तर उरलेल्या रकमेवर रकमेच्या तारखेपय�त शुल्क आकारले जाईल. 

   सध्याचा आ�थर्क शुल्काचा दर ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून प्र�त माह 3.50% पय�त आहे 
[42% प्र�त वषर्] व एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस �ल�मटेडच्या 
(एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार बदलला जाऊ शकतो. लागू असलेले आ�थर्क शुल्क 
लागू करांनुसार ठरेल आ�ण काडर्वर�ल थ�कत रक्कम पूणर्त: जमा होईपय�त त े
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये लावले जातील/वजा केले जातील. काडर्धारक पेम�टच्या देय 
तारखेपय�त त्याच्याकडील �शल्लक पूणर्पणे भरत नसल्यास आ�ण काडर्धारकाद्वारे 
घेतलेल्या सवर् रोख अडॅव्हान्सवर�ल सवर् व्यवहारांवर आकारलेल्या �व� शुल्काची �कमान 
रक्कम ह� प्रत्येक� 25 रु. असेल, सवर् लागू कर वगळून.

 a.  कॅश अडॅव्हान्सवर�ल आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून पूणर् रक्कम जमा 
करेपय�त लागू असतील.

 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 15 तारखेला.
 16 जून 2019 – 15 जुल ै2019 मध्ये करण्यात आलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  5000 रु. ची �रटेल खरेद� – 20 जून 2019 रोजी
2.  7000 रु. कॅश काढले - 10 जुल ै2019 रोजी
 15 जून 2019 च्या स्टेटम�टमधून कोणतीह� आधीची �शल्लक रा�हलेल� नाह�, असे ग�ृहत 

धरून काडर्धारकाला त्याचे 15 जुलचै्या स्टेटम�ट 12,000 रु. इतके ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल व 
त्यावर 7,000 रुपयांच्या काढलेल्या रोख रकमेवर 5 �दवसांचे आ�थर्क शुल्क लागू 
दरानुसार लावले जाईल. काडर्धारकाला बाक� (थ�कत) रकमेसाठ� 5 ऑगस्ट 2019 पय�त 
म्हणजे स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत भरणा करावा लागेल जी पूणर् रक्कम 
असू शकत े�कंवा देय असलेल� �कमान रक्कम असू शकत.े कृपया ल�ात घ्या क� तुमच्या 

के्र�डट काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने केले गेलेले कोणतहे� पेम�ट पुढ�ल क्रमाने समायोिजत 
केले जाईल: प्रथम तुमची �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास). आधीच्या 
स्टेटम�टच्या �दनांकापासून आ�थर्क शुल्क लावले जाईल व जर व्याज नसलेला 
आउटस्टँ�डगं �रटेल बॅलन्स असेल तर त्या िस्थतीमध्ये आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या 
�दनांकापासून लावले जाईल. 

 जर आधीच्या स्टेटम�टमध्ये कोणतीह� कॅश �शल्लक नसेल आ�ण ती आधीच्या 
स्टेटम�टमधून पुढे आलेल� नसेल आ�ण स्टेटम�टच्या �दनांकाचा �रटेल बॅलन्स भरणा देय 
असलेल्या �दनांकावर पूणर्त: भरण्यात आला, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क 
शुल्क लावले जाणार नाह�.

 उदाहरण 2 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   3 जानेवार� 2019 – 2 फेब्रुवार� 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  10000 रु. �रटेल खरेद� – 5 जानेवार� 2019 रोजी
2.  30000 रु. ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2019 रोजी
 2 जानेवार� 2019 स्टेटम�टमधून आधीची कोणतीह� �शल्लक रक्कम पुढे उरलेल� नाह�, 

असे ग�ृहत धरून काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार� स्टेटम�टमध्ये 40,000 रु. व्यवहार 
�दसतील. काडर्धारकाला या आउटस्टँ�डगं रकमेसाठ� स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या 
आत म्हणजे 22 फेब्रुवार� 2019 पय�त भरणा करावा लागेल व तो पूणर् रक्कम �कंवा 
�कमान देय रक्कम यातील कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. जर स्टेटम�ट आउटस्टँ�डगं मध्ये 
कोणताच कॅश बॅलन्स नसेल आ�ण तो आधीच्या स्टेटम�टपासून पुढे आलेला नसेल आ�ण 
जर स्टेटम�ट �दनांका रोजी आउटस्टँ�डगं असलेल्या �रटेल बॅलन्सला रक्कम देय �दनांकाला 
जर पूणर्त: भरण्यात आले, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क शुल्क लावले जाणार 
नाह�.

   दर म�हन्यामध्ये फक्त �कमान रक्कम भरल्यास त्यामुळे �रपेम�ट वषार्पे�ा जास्त काळ 
पुढे जाईल व आपल्या आउटस्टँ�डगं बॅलन्सवर त्यानुसार ठरणारा व्याज लागेल. 
उदाहरणाथर्, 5,000 रु. इतक्या ट्रान्सॅक्शनवर दर म�हन्याला फक्त �कमान देय रक्कम 
भरण्यात आल� (दर महा 200 रु. इतक� �कमान रक्कम असल्यास), संपूणर् थ�कत 

रकमेच्या पूणर् भरण्यासाठ� 44 म�हने इतका अवधी लागेल.
 उदाहरण 3 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला
   3  माचर् 2019 – 2 ए�प्रल 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन
(1)   500 रु. वा�षर्क फ� – 5 माचर् 2019 रोजी
(2) 90 रु. लागू कर – 5 माचर् 2019 रोजी
(3) 6000 रुपयांची ऑनलाईन खरेद� – 15 माचर् 2019 रोजी
 2 माचर् 2019 च्या स्टेटम�टनुसार आधीचा कोणताह� बॅलन्स पुढे �शल्लक रा�हलेला नाह�, 

असे ग�ृहत धरून, काडर्धारकाला त्याच्या 2 ए�प्रलच्या स्टेटम�टमध्ये 6,590 रु. ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाला स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 20 �दवसांनी 22 ए�प्रल रोजी 2019 या 
आउटस्टँ�डगंसाठ� रक्कम भरावी लागेल व ती पूणर् रक्कम असू शकत े�कंवा देय असलेल� 
�कमान रक्कम असू शकत.े      

 22 ए�प्रल 2019 रोजी काडर्धारक �कमान देय रकमेचा म्हणजे 415 रु. (एकूण 
आउटस्टँ�डगंच्या 5%) + 22 ए�प्रल 2019, रोजी लागू असलेले कर याच्या सवा�त 
जवळच्या दशांश अकंावर�ल रक्कम या रकमेचा भरणा करतो, असे ग�ृहत धरून लागू दराने 
आ�थर्क शुल्क लागू केले जाईल आ�ण त ेएकूण आउटस्टँ�डगंमध्ये जोडले जाईल. दर वष� 
3.50% इतक्या प्रभावी दराला �वचारात घेता, आ�थर्क शुल्काची गणना पुढ�ल प्रमाणे केल� 
जाईल:

 48 �दवसांसाठ� 500 रु. बॅलन्स रकमेवर (5 माचर् त े22 ए�प्रल):
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 रु.
 48 �दवसांसाठ� लागू असलेल्या 90 रु. करांसाठ� (5 माचर् त े22 ए�प्रल): 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 रु. 
 38 �दवसांसाठ� 6000 रु. इतक्या बॅलन्ससाठ� (15 माचर् त े22 ए�प्रल):
   (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 रु.
 11 �दवसांसाठ� 6,175 रु. बॅलन्ससाठ� (22 ए�प्रल त े2 मे): 
   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 रु.
 एकूण लावण्यात आलेले व्याज = 373.10 रु.
 3 ए�प्रल 2019 आ�ण 2 मे 2019 या काळात काडर्धारकाने कोणतहे� ट्रान्सॅक्शन केले 

नाह�, असे ग�ृहत धरून �दनांक 2 मेच्या स्टेटम�टमध्ये असलेल्या एकूण रकमेमध्ये 
आउटस्टँ�डगं एकूण रक्कम, व्याज शुल्क, फ� आ�ण अन्य शुल्क (असल्यास) आ�ण सवर् 

लागू कर दशर्वले जातील.
    काडर्धारक देय तारखेच्या (पीडीडी) आधी एकूण देय रकमेचे (ट�एडी) आ�ंशक पेम�ट करत 

असेल �कंवा पेम�ट देत नसल्यास; ग्राहकाकडून मागील म�हन्यापासूनची आ�ण �वद्यमान 
म�हन्यातील �शल्लक येणे असेल, तर एकूण देय असलेल्या रकमेचे पूणर् पेम�ट हे पेम�टच्या 
देय तारखेपूव� केल्यास, �व� शुल्क हे त्या पेम�टच्या तारखेपय�तच्या अखेरच्या �शल्लक वर 
आकारले जाईल.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेट्म�ट तार�ख - प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 �डस�बर 2018 - 2 जानेवार� 2019 दरम्यान झाले.
1)  �करकोळ खरेद� 500 रु. - 15 �डस�बरला 2018 झाल�
2)  ऑनलाइन खरेद� 600 रु. - 20 �डस�बरला 2018 झाल�
   2  �डस�बर 2018 च्या तारखेला पूव�ची कोणतीह� �शल्लक रक्कम नाह� असे गहृ�त धरून

2 जानेवार� च्या स्टेटम�टनुसार, काडर्धारकाच्या स्टेटम�टमध्ये 1100 रुपये व्यवहार दशर्�वत 
आहे, एकूण देय रक्कम 1100 रुपये. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
दरम्यान काह� 22 जानेवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं 
�वरुद्ध भरणा करणे आवश्यक आहे.

 गहृ�त धरूया क� काडर्धारकाने थोडी रक्कम 22 जानेवार� 2019 ला 500 रुपयांनी जमा 
केल� आहे, �व� शुल्क प्रभावी दरावर आकारले जाईल आ�ण एकूण थकबाक�मध्ये जोडला 
जाईल. 3.50% दर महा प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्क गणना खाल�लप्रमाणे केल� 
जाईल.

 38 �दवसांसाठ� 500 रुपयांच्या रकमेवर (15 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 रु.
 33 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (20 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 रु.
 12 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (22 जानेवार� त े2 फेब्रुवार�):
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 रु.
 आकारलेले एकूण व्याज: 52.93 रु.
 व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2019 - 2 माचर् 2019 दरम्यान झाले
1)  सुरुवातीची �शल्लक 652.93 रु. - 3 फेब्रुवार� 2019 रोजी

2)  �करकोळ खरेद� 1000 रु. - 5 फेब्रुवार� 2019 रोजी
3)  ऑनलाईन खरेद� 3000 रु. - 15 फेब्रुवार� 2019 रोजी
 गहृ�त धरूया क� मागील �शल्लक 652.93 रु. 2 फेब्रुवार� 2019 च्या �वधानानुसार पुढे 

सुरू करूया. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम दरम्यान काह� 22 
फेबु्रवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं �वरुद्ध भरणा करणे 
आवश्यक आहे.

   गहृ�त धरूया क� काडर्धारक 15 फेब्रुवार�च्या आत पूणर्पणे भरणा करतो. म्हणून 3.50%
प्रती म�हना प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्काची गणना खाल�लप्रमाणे केल� जाईल:

   12 �दवसांसाठ� 652.93 रुपयांच्या रकमेवर (3 फेब्रुवार� -15 फेबु्रवार�)
   (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 रु.
   आकारलेले एकूण व्याज: 9.02 रु.
   खरेद�ची उरलेल� रक्कम, व्याजाची रक्कम, फ� आ�ण शुल्क यांची बेर�ज, आ�ण 2 माचर् 

तारखेच्या स्टेट्म�टनुसार एकूण रकमेवर सवर् लागू कर परावत�त होईल.

G. �वलं�बत देय शुल्क
• देय तारखेला 0 रुपये त े500 रुपयांपय�तच ्या थकबाक�साठ� कोणतहे� शुल्क नाह� 
 रु. 500 पे�ा जास्त आ�ण रु. 1,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 400
• रु. 1,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 10,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु.750
• रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 950
• रु. 25,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 50,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 1,100
• रु. 50,000 पे�ा जास्त थकबाक�साठ� रु.1,300
 लागोपाठ दोन सायकल ्ससाठ� देय तारखेपय�त �कमान देय रक्कम (MAD) न भरल्यास 

अ�त�रक्त �वलंब देय शुल्क रु. 100 आकारले जातील.
 MAD िक्लअर होईपय�त प्रत्येक देय सायकलसाठ� हे शुल्क आकारले जाईल. तसेच 

�कमान देय रक्कम (MAD) भरेपय�त प्रत्येक पेम�ट चक्राला हे शुल्क आकारले जाईल.
 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
 व्यवहार 3 जानेवार� 2016 – 2 फेबु्रवार� 2016 या दरम्यान झाले

(1) 5000 रू. ची �रटेल खरेद�– 5 जानेवार� 2016 रोजी
(2) 5000 रू. ची ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2016 रोजी
   असे ग�ृहत धरा क� 2 जानेवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार�च्या स्टेटम�टमध्ये 10,000 रू. चे 
ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 
22 फेब्रुवार� 2016 पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान 
देय रक्कम �कंवा संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल. 

   जर 22 फेब्रुवार� 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने �कमान देय रकमेचा भरणा 
केला नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 
देय रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 2 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2016 – 2 माचर् 2016 या दरम्यान झाले
 1.  2000 रु. ची �रटेल खरेद�– 8 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 2.  2500 रु. ची ऑनलाईन खरेद� – 19 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 असे ग�ृहत धरा क� 2 फेब्रुवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 माचर्च्या स्टेटम�टमध्ये 4500 रू. चे ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 22 माचर् 2016 
पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान देय रक्कम �कंवा 
संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल.

   जर 22 माचर् 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने कोणत्याह� रकमेचा भरणा केला 
नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण देय 
रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 3- काडर् स्टेटम�ट तार�ख – दर म�हन्याची 2 तार�ख.
 3 सप्ट� त े2 ऑक्टो दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 9400 ची �करकोळ खरेद�-5 सप्ट� रोजी
 2 सप्ट�. च्या स्टेटम�टपासून पूव�ची �शल्लक कॅर� फॉरवडर् केल� नसल ्याचे गहृ�त 

धरून,एकूण देय रक्कम रु. 9400 म्हणून काडर् धारकास 2 ऑक्टोबरचे �ववरणपत्र �मळेल. 

काडर्धारकाने 22 ऑक्टोबरपय�त, म्हणजे स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, संपूणर् 
रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रक्कमेच्या अनुषंगाने पेम�ट 
करणे आवश्यक आहे. काडर्धारक 22 ऑक्टोबर रोजी �कंवा त्यापूव� रु. 9400 च्या 
थकबाक�चे संपूणर् देय देतो. 

 3 ऑक्टोबर– 2 नोव्ह�बर दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 5,000 ची �करकोळ खरेद� – 5 ऑक्टोबर रोजी
(2) रु. 5,000 ची ऑनलाइन खरेद� – 15 ऑक्टोबर रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 नोव्ह�बरच्या �ववरणात 10,000 रुपयाची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसेल. ग्राहकाला 10 नोव्ह�बर रोजी मागील सायकलमध्ये केलेल्या व्यवहारासाठ� 
व्यापाऱ्याकडून रु. 9400 चा परतावा �मळतो. ह� परताव्याची रक्कम एकूण देय रकमेच्या 
अनुषंगाने समायोिजत केल� जाईल. काडर्धारकाने 22 नोव्ह�बर रोजी �कंवा त्यापूव�, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने पेम�ट करणे आवश्यक आहे.

 परताव्यातून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम �कमान देय रक्कमेपे�ा जास्त असल्याने, 
काडर्धारकास �वलं�बत देय शुल्क आकारले जाणार नाह�.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेटम�टची तार�ख – प्रत्येक म�हन ्याची 2 तार�ख
 3 जानेवार� – 2 फेबु्रवार� दरम्यान केलेला व्यवहार
(1) रु. 4,500 ची �करकोळ खरेद� – 5 जानेवार� रोजी
(2) रु. 6,000 ची ऑनलाइन खर�दार� – 15 जानेवार� रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 फेब्रुवार�च ्या स्टेटम�टमध ्ये 10,500 रुपयांची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसून येईल. मागील सायकलमध ्ये 10 फेब्रुवार�ला आकारलेल्या अनादर 
शुल्कांसाठ� ग्राहकाला रु. 500 चा परतावा �मळतो. काडर्धारकाने 22 फेबु्रवार�पय�त, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची पूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय 
रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने थकबाक�चे पेम�ट करणे आवश्यक 
आहे. एसबीआय काडर्ने कायार्िन्वत केलेल्या �रव्हसर्लमधून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम देय 
रक्कमेच्या अनुषंगाने समायोिजत केल� जाणार नाह�. जर काडर्धारकाने 22 फेब्रुवार� रोजी 
�कंवा त्यापूव� �कमान देय रक्कम �कंवा त्यापे�ा जास्त रक्कम भरल� नाह�, तर त्याला 
रु. 950 (रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�त रु. 950) �वलं�बत देय शुल्क 
आकारले जाईल.

H. ओव्हर�ल�मट फ�
 एक सेवा संकेत म्हणून, एसबीआई काडर् ओव्हर�ल�मट व्यवहारांना मान्यता देऊ शकेल, 

हे त्यांचे आतं�रक धोरण, व्यवहार संदभार्त पात्रता, ग्राहकांचे प्रोफाईल आ�ण ग्राहकांची 
स्वीकृ�त यावर अवलंबून असेल. जर थकबाक�  रक्कम के्र�डट मयार्देपे�ा अ�धक असेल, 
तर के्र�डट मयार्दा ओलांडलेल्या रकमेवर प�हल्या व्यवहार रकमेच्या  2.5% �कंवा रु. 
600/- यापकै� जी जास्त असेल, ती ओव्हर�ल�मट शुल्क म्हणून आकारल� जाईल. 
एसबीआय काडर्द्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याह� शुल्क, खचर् �कंवा व्याजमुळे के्र�डट 
�ल�मट ओलांडल्यासह� हे शुल्क लागू होत.े ओव्हर�ल�मट फ� प्रत्येक �ब�लगं सायकलमध्ये 
एकदाच आकारल� जाईल. कृपया न�द घ्या क� काडर्धारकाकडून �मळालेल� ओव्हर�ल�मट 
सोयीसंबंधी स्वीकृ�त ज्याप्रमाणे त्यांच्या/�तच्या के्र�डट काडर्वर ह� सोय स�म करण्यासाठ� 
असेल, ती त्यांच्या त्याच खात्याच्या अतंगर्त येत असलेल्या सवर् के्र�डट काड्र्सवर आपोआप 
ह� सोय स�म करणार.

I. पेम�ट �डसऑनर फ�
   पेम�ट �डसऑनर झाल्यास (भरणा जमा न केल्यास), काडर्धारकाला रकमेच्या 2% इतक�  

पेम�ट �डसऑनर फ� लावल� जाईल व त्याचे �कमान शुल्क 500 रू. इतके असेल.

J.   अन्य शुल्क:
• काडर् �रप्लेसम�ट फ�: 100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू) 
• चेक पेम�ट फ�: 100 रू. 
• परक�य चलन व्यवहार शुल्क: 3.5% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् वगळता इतर सवर् 

काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
 परक�य चलन व्यवहाराचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये करण्यासाठ� �व�नमय दर 

िव्हसा/मास्टरकाडर् द्वारे (जे असेल त्यानुसार) �नधार्�रत केला जाईल व या व्यवहाराला 
एसबीआय काडर्च्या मदतीने सेटल केले जात असतानाच्या �दवशी त्यांच्या �व�नमय 
दरांनुसार त ेठरेल व हे दर व्यवहार करण्यात येणाऱ्या �दवसांपे�ा �भन्न असू शकतील. 
परक�य चलन व्यवहार फ� िव्हसा/मास्टरकाडर् शअेर केलेले रुपये रूपांतर रकमेवर लागू केले 
जाईल. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू 
होणार नाह�.
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• डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक चलन रूपांतरण माकर् अप फ�: 3.50% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् 
वगळता इतर सवर् काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
(फक्त 1,000 रुपये �कंवा त्यापे�ा मोठ्या व्यवहारांसाठ�) आतंरराष्ट्र�य स्थानावर�ल �कंवा 
परदेशी न�दणी केलेले परंतु भारतात िस्थत असलेल्या व्यापाऱ्यांद्वारे केलेले भारतीय 
चलनातील सवर् व्यवहार. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर डायन्या�मक आ�ण 
स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप शुल्क लागू होणार नाह�.

•  �रवॉडर् �रडीम करण्याचे शुल्क - 99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे वॉउचर 
वर उपलब्ध)

• सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर प्र�क्रया शुल्क: रु. 199 

K.  �शल्लक हस्तांतरण:
 �शल्लक हस्तांतरण ऑफर ग्राहकाला इतर बँकेच्या के्र�डट काडर्ची थकबाक� एसबीआय 

के्र�डट काडर्मध्ये हस्तांत�रत करण्यास आ�ण एकरकमी �कंवा ईएमआय मध्ये परतफेड 
करण्यास अनुमती देते

2. *�ल�मट्स (मयार्दा)
 अतंगर्त एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट �नकषांनुसार (प्राथ�मक खातधेारकांना असलेल� 

के्र�डट �ल�मट जोडल्या जाणाऱ्या अडॅ ऑन काडर्धारकांना असेल) के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश 
�ल�मट �नधार्�रत केल� जात.े काडर् �दले जात असताना या मयार्दांची मा�हती काडर्धारकाला 
�दल� जात.े प्रत्येक स्टेटम�टमध्ये के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश �ल�मट काडर्धारकाला 
सां�गतल्या जातात. स्टेटम�ट बनवले जात असताना उपलब्ध के्र�डट �ल�मट (वापरासाठ� 
उपलब्ध असलेल� के्र�डट �ल�मट) स्टेटम�टचा भाग म्हणून �दल� जात.े 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याचा ठरा�वक काळाने आढावा घेत े आ�ण 
अतंगर्त �नकषांनुसार काडर्धारकाची के्र�डट �ल�मट घटवू �कंवा वाढवू शकत.े के्र�डट �ल�मट 
वाढवू इिच्छत असलेले काडर्धारक एसबीआयसीपीएसएलला तसे �लहून व त्यांच्या 
उत्पन्नाची घोषणा करणार� आ�थर्क कागदपत्र े पाठवून तशी �वनंती करू शकतात. या 
नवीन कागदपत्रांच्या आधारे अशी �ल�मट वाढवायची अथवा नाह�, हा �नणर्य घेण्याचे पूणर् 
स्वातं�य एसबीआयसीपीएसएलला आहे.

3. *�ब�लगं आ�ण स्टेटम�ट

a) ज्या अवधीमध्ये काडर् अिॅक्टव्ह असेल त्या अवधीमधील आधीच्या स्टेटम�टनंतर 
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये के्र�डट करण्यात आलेले पेम�ट्स व झालेले ट्रान्सॅक्शन्स 
दशर्वणारे एक मा�सक स्टेटम�ट एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला पाठवण्यात 
येईल. एक तर एसबीआयसीपीएसएल काडर् खात्यामधील ट्रान्सॅक्शन्सचे स्टेटम�ट पोस्टाने 
त्याच्याकड ेन�दणीकृत असलेल्या प�यावर पाठवेल �कंवा त ेस्टेटम�ट न�द असलेल्या ईमेल 
आयडीवर ईमेलने पाठवेल व याचा �दवस पूवर् �नधार्�रत असेल. 

b) के्र�डट काड्र्स काडर्धारकांना �रवॉिल्वंग के्र�डट सु�वधा देतात (�फरती पत). काडर्धारक फक्त 
स्टेटम�टवर �प्रटं करण्यात आलेल्या �कमान देय रकमेइतक� रक्कम सुद्धा भरू शकतो 
आ�ण असा भरणा त्याने रक्कम देय �दनांकाच्या आधी करायला हवा आ�ण हाह� �दनांक 
आपल्या स्टेटम�टवर नमूद केलेला असतो. आउटस्टँ�डगं बॅलन्स पुढ�ल स्टेटम�टमध्ये 
फॉरवडर् केला जाऊ शकतो. काडर्धारक देय असलेल� संपूणर् राशी भरू शकतो �कंवा �कमान 
देय रकमेपे�ा मोठ� कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. 

 आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये न भरण्यात आलेल� �कमान देय रक्कम काडर्धारकाच्या करंट 
�कमान देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल व त्यासह आउटस्टँ�डगं असेल जे काडर्धारकाच्या 
के्र�डट �ल�मटपे�ा जास्त होऊ शकत.े  

 �कमान देय रक्कम आउटस्टँ�डगं रकमेच्या 5% �कंवा रू. 200 यापकै� (जी रक्कम मोठ� 
असेल), ती असेल व त्यामध्ये सवर् लागू कर आ�ण ईएमआय (फक्त ईएमआय आधा�रत 
उत्पादनांच्या संदभार्त) समा�वष्ट असतील. जर कॅश �कंवा के्र�डट �ल�मट ओलांडल� गेल� 
तर ओव्हर�ल�मट (ओव्ह�एल) रकमेचाह� समावेश एमएडीमध्ये (�कमान देय रक्कम) केला 
जाईल. आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये जर न भरण्यात आलेल� एमएडी असेल, तर ती �कमान 
देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल.

c)  काडर् आउटस्टँ�डगंसाठ� करण्यात येणाऱ्या पेम�टस पुढ�ल स्टेटम�टसमध्ये दशर्वल्या जातील. 
इनपुट टॅक्स के्र�डटशी संबं�धत कोणताह� �ववाद �कंवा करांशी संबं�धत कोणतहे� अन्य 
प्रकरणात स्टेटम�ट �दल्याच्या तारखेपासून 30 �दवसांमध्ये के्र�डट काडर् जार�कत्यार्शी संपकर्  
साधला जाईल.

d) काडर्धारकाच्या काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल� पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने 
समायोिजत केल� जातील: �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ.

   काडर्धारक हा के्र�डट काडर् जार�कत्यार्स स�म करण्यासाठ� उ�चत जीएसट� अनुपालनाच्या 
अतंगर्त योग्य आ�ण वक्तशीर मा�हती प्रदान करण्याबद्दल जबाबदार असेल जे के्र�डट 
काडर् जार�कत्यार्ने केलेल्या पुरवठ्याचे इनपुट कर के्र�डट घेण्यासाठ� काडर्धारकास स�म 
करेल. काडर् जार�कतार् हा इनपुट टॅक्स के्र�डटच्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा 
काडर्धारकास इनपुट टॅक्स के्र�डटचा लाभ घेण्यात झालेल्या �वलंबासाठ� काडर्धारकाने 
चुक�ची मा�हती �दल्याबाबत �कंवा काडर्धारकाने कोणतीह� कृती केल्यास �कंवा दलुर्� 
केल्यास जबाबदार नसेल.

e) काडर् खात्यामधील पेम�ट्स पुढ�लपकै� कोणत्याह� प्रकारे करता येऊ शकतील: 
www.sbicard.com वर लॉग इन करून नेटबँ�कंग �कंवा आपल्या एसबीआय एट�एम- 
कम ड�ेबट काडर्द्वारे पेनेट पयार्य वापरून.

   स्टेटम�टच्या मागच्या बाजूला �दलेल्या प�यावर चेक �कंवा धनादेश पाठवून. 
   आपल्या शहरातील एसबीआय काडर् ड्रॉप बॉक्सेसमध्ये �कंवा �नधार्�रत स्टेट बँक ऑफ 
इं�डया शाखांमध्ये चेक �कंवा धनादेश देऊन. 

   चेक/धनादेश “एसबीआय काडर् क्र. xxxx xxxx xxxx xxxx” कर�ता देय असा असायला 
हवा. नॅच: �नवडक शहरांमध्ये नॅशनल ऑटोमेटेड क्ल�य�रगंच्या (नॅच) माध्यमातून पेम�ट 
करता येत.े

f) एसबीआय काडर्द्वारे आउटस्टँ�डगं �बलाच्या भरणासाठ� �व�वध पद्धती �दल्या जातात व 
त्याचे वणर्न एसबीआय काडर् वेबसाईट आ�ण मा�सक स्टेटम�टच्या मागे स�वस्तर �दले गेले 
आहे.

 काडर् धारकाकडून �मळालेला कोणताह� अडॅव्हान्स हा भ�वष्यातील खचर् म्हणून गहृ�त 
धरला जावा, कोणतहे� शुल्क/फ� म्हणून गहृ�त धरला जाऊ नये.

j)  एसबीआय काडर्द्वारे प्र�क्रयािन्वत केलेले असे कोणतहे� �रव्हसर्ल्स, ज्यांत शुल्क तसेच 
प्रभार यांचे �रव्हसर्ल देखील समा�वष्ट आहे, त ेथकबाक�च्या अनुषंगाने समायोिजत केले 
जाणार नाह� आ�ण याला वतर्मान �ब�लगं सायकलसाठ� के्र�डट म्हणून गणले जाईल.

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख मागील �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल्यास, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जात.े

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख वतर्मान �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल� तर�ह�, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जाणार नाह�.

k)  SMA आ�ण NPA
•   स्पेशल म�शन अकाउंट्स (‘SMA’): 
  �नयामक आवश्यकता पूणर् करण्यासाठ�, एसबीआय काडर्ला खाल� �दलेल्या सारणीतील तीन 

उपशे्रण्यांसह एक उप-संप�ी शे्रणी/ सब-असेॅट कॅटेगर� म्हणजेच ‘स्पेशल म�शन अकाउंट्स 
(‘SMA’)” बनवून खात्यातील प्रारं�भक दबाव (इिन्सपीऐंट स्टे्रस) ओळखावा लागतो. के्र�डट 
काड्र्सना �रवॉिल्वंग सु�वधांव्य�त�रक्त अन्य कजर् म्हणून संबो�धत केले जात.े

   

  

  

  SMA च्या वग�करणासंबं�धत उदाहरण:
  जर के्र�डट काडर् खात्याची (‘PDD’) पेम�ट देय तार�ख 31 माचर् 2021 असेल आ�ण �कमान 

देय शुल्क (‘MAD’) या तारखेआधी प्राप्त न झाल्यास या देय तारखेनंतर ह्या खात्यास 
SMA – 0  म्हणून संबो�धत केले जाईल.

   जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 30 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 ए�प्रल 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 1 म्हणून संबो�धत केले जाईल. याप्रमाणेच, 
जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 60 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 मे 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 2 म्हणून संबो�धत केले जाईल.

•  नॉन पफॉर्�म�ग असेॅट (‘NPA’):
  जर के्र�डट काडर् स्टेटम�ट मध्ये नमूद केलेले �कमान देय पेम�ट हे PDD पासून नव्वद (90) 

�दवसांच्या आत पूणर् न �दल्यास, काडर्ला नॉन परफॉ�म�ग असेॅट समजले जाईल. 
   याव्य�त�रक्त, कजार्ची परतफेड �कंवा पुनरर्चना व्यवस्थेचा लाभ घेतलेले कोणतहे� खात े

NPA म्हणून वग�कृत केले जाईल. जोपय�त पूणर् मुद्दल �कंवा व्याजाचे पेम�ट केले जात 
नाह� तोपय�त खात ेNPA म्हणून वग�कृत केले जात.े कजार्ची परतफेड (सेटलम�ट) केलेले 
आ�ण पुनरर्�चत (र�स्ट्रक्चडर्) खात ेअपगे्रडसाठ� पात्र नसत.े शवेट�, जर एखाद्या ग्राहकाकड े
NPA म्हणून संबो�धत असलेले एक एसबीआय काडर् असले तर� त्यांच्याकड ेअसलेले सवर् 
के्र�डट काडर् हे NPA म्हणून वग�कृत केले जातील.

   एखाद्या खात्यास NPA म्हणून वग�कृत करण्यासंबं�धत उदाहरण:
 जर एखाद्या ग्राहकाची पेम�ट देय तार�ख (‘PDD’) 31 माचर् 2021 आहे आ�ण 

स्टेटम�टमध्ये नमूद केलेले �कमान देय शुल्क (‘MAD’) हे PDD पासून 90 �दवसांच्या 
आत म्हणजेच 29 जून 2021 पय�त ग्राहकाने भरले नाह�, तर बँक/�व�ीय संस्थेद्वारे अशा 
के्र�डट काडर् खात्यास NPA समजले  जाईल.

l) अ�धकृत पेम�ट प्रणाल� वापरताना अयशस्वी व्यवहारांसाठ�, आरबीआयच्या 20 सप्ट�बर 
2019 रोजीच्या टनर् अराऊंड टाइम (ट�एट�) च्या सामंजस्यावर�ल आ�ण ग्राहक 
नुकसानभरपाईवर�ल प�रपत्रकाच्या अनुपालन अतंगर्त, जर एसबीआय काडर्ने एखाद्या 
अयशस्वी झालेल्या व्यवहारामुळे ड�ेबट झालेल� रक्कम एका �नधार्�रत कालावधीमध्ये परत 
केल� नाह�, तर उपरोल्ले�खत प�रपत्रकातील तरतुद�ंनुसार, अयशस्वी झालेल्या 
व्यवहारासाठ�च्या काडर् नेटवकर्  द्वारे प्राप्त झालेल्या अशा कोणत्याह� पुष्ट�/सूचनेच्या 
आधारावर नुकसानभरपाई केल� जाईल.

4. * �डफॉल्ट (थकबाक�)
 जर थकबाक� करण्यात आल�, तर काडर्धारकाला वेळोवेळी काडर् खात्यामध्ये असलेल्या 

थ�कत रकमेच्या पूतर्तसेाठ� पोस्टाने, फॅक्स, दरूध्वनी, ईमेल, एसएमएस मॅसेज आठवण 
केल� जाईल आ�ण/�कंवा �तसऱ्या प�ाची आठवण करून देण्यासाठ�, पाठपुरावा 
करण्यासाठ� आ�ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठ� मदत घेतल� जाईल. अशा प्रकारे �नयुक्त 
केलेला �तसरा प� कजर् वसुल�संदभार्तील आचारसं�हतचेे पूणर् पालन करेल. 

 आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त आ�ण जे एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे जे 
एक के्र�डट इन्फम�शन कंपनी एक के्र�डट काडर् धारकाच्या मुलभूत िस्थती अहवाल 
देण्यापूव�, आम्ह� काडर् धारकास पूवर् सूचना प्रदान करू. आरबीआय कडून न�दणीचे 
प्रमाणपत्र सामा�यक करण्यापूव�, ज्याचा एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे त्याबद्दल 
आम्ह� काडर्धारकाला याची सूचना देऊ. �कमान देय रक्कम देय तारखेपय�त देखील न 
भरल्यास, काडर् खात्याचा डीफॉल्ट िस्थती अहवाल के्र�डट मा�हती ब्युरो/एजन्सीं सह 
सामा�यक केला जाईल. 

 हे आणखी नमूद केले जाऊ शकत,े क� जर काडर् धारक, पोस्ट �डफॉल्टर म्हणून न�दवले 
गेले असेल तर, �तची थकबाक� कमी करत,े नंतर एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन 
कंपनी पासून �डफॉल्टर िस्थती मागे आहे. असे बदल ग्राहकाच्या के्र�डट अहवालात 
प्र�त�ब�ंबत करण्यासाठ� 45 त े60 �दवस लागू शकतात.

 अट� आ�ण �नयम के्र�डट काडर्च्या सु�वधा �नयमन लागू असेल पूरक/काडर् जोडा 
एसबीआयसीपीएसएल �व�हत नमुन्यात दर म�हन्याला के्र�डट इन्फम�शन कंपनीसाठ� काडर् 
डटेा सादर केला. के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 30 �दवसांची वेळ त्यांच्या सव्हर्रवर सादर डटेा 
अपलोड करण्यासाठ� आहे.

 काडर् खात्यातील एकूण थकबाक� व त्यासह लावण्यात आलेल्या कोणत्याह� शुल्कांची 
काडर्धारकाला न आकारण्यात आलेल� रक्कमसुद्धा तत्काळ देय होईल आ�ण प्राथ�मक 
खातधेारकाच्या बँकरप्सीच्या �कंवा मतृ्युच्या िस्थतीत ती एसबीआयसीपीएसएलला संपूणर् देय 
ठरेल व काडर् खात ेलगेचच रद्द ठरेल. काडर् खात्यावर काह� थकबाक� असेल, तर प्राथ�मक 
खातधेारकाची मालम�ा त्याला सेटल करण्यासाठ� जबाबदार असेल आ�ण त्या मालम�ेद्वारे 
एसबीआयसीपीएसएलला कोणतीह� आ�थर्क झळ पोहचणार नाह�, याची काळजी घेणे 
अ�नवायर् असेल व त्यामध्ये अशा थकबाक�ला प्राप्त करण्यासाठ� झालेला कायदे�वषयक खचर् 
व शलु्क यांचा समावेश असेल. अशी परतफेड प्रलां�बत झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
त्याच्या तवे्हाच्या दराने आ�थर्क शुल्क सरुू ठेवण्यासाठ� स�म असेल.

5. काडर्धारकत्व समाप्त होणे/संपुष्टात येणे
a) एसबीआयसीपीएसएलला �लहून �कंवा एसबीआय काडर् हेल्पलाईनला कॉल करून आ�ण 

काडर् �तरपे कापून काडर्धारक कधीह� करार संपुष्टात आणू शकतो. �ल�खत �वनंती 
केल्यानंतर अडॅ ऑन काडर्सह सवर् काडर् संपुष्टात येतील. स्वतःहून काडर् बंद करताना 
काडर्धारकाजवळ �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स �शल्लक असतील तर अशा �नगे�टव्ह पॉइंट्स 
समान मूल्य स्वयंच�लतपणे स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रूपांत�रत केले जाईल जे काडर्धारकाला 
इतर कोणत्याह� देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे. काडर् खात्यामध्ये थकबाक� असलेल्या 
सवर् रकमेचा भरणा केल्यानंतर त ेसंपुष्टात येतील. प्रमाणानुसार (प्रो रेटा बे�सस) वा�षर्क, 
सहभागी होण्याची �कंवा �रन्युअल फ� परत केल� जाणार नाह�.

 उदाहरणाथर्- स्वतःहून काडर् बंद करताना �शल्लक असलेले �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट - 1000
   स्वतःहून काडर् बंद केल्यानंतर, �शल्लक असलेले 1000 �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट 

स्वयंच�लतपणे 250 रू. च्या स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रुपांत�रत होतील. म्हणजेच, 1000 
�नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स X 0.25 रू. प्र�त �रवॉडर् पॉइंट (इथे �व�वध काडा�साठ� हस्तांतरण 
मूल्य �भन्न असू शकत)े. हे देय काडर्धारकाला लागू केले जाईल जे काडर्धारकाला इतर 
देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे.

 काडर्धारक खात ेबंद करण्यासाठ� सम�पर्त ईमेल आयडी-closurerequest@sbicard.com 
वर �लहू शकतो.

b)  जर एसबीआयसीपीएसएलला काह� आधाराने �बजनेससाठ� �कंवा सुर�ा कारणांमुळे आ�ण/ 
�कंवा कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेच्या �वनंतीमुळे आ�ण/�कंवा अन्य सरकार� यंत्रणेने तसे 
सां�गतल्यामुळे आ�ण/�कंवा एसबीआयसीपीएसएल व त्याच्या ग्राहकांना लागू असलेल्या 
कायद्यांमुळे व �नयमांमुळे आवश्यक झाले, तर कोणत्याह� वेळेस पूवर्सूचना न देता 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याच्या वापरावर �नब�ध घालू शकत,े त ेसमाप्त 
�कंवा बंद करू शकत.े

 जर काडर्धारकाने देय रकमेची थकबाक� केल� �कंवा के्र�डट �ल�मटचे उल्लंघन केले तर 
एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट काडर्वर�ल सु�वधा संपुष्टात आणू शकत.े हा करार संपुष्टात 
आल्यानंतर �कंवा काडर् खात ेस्थ�गत करण्यात आले असताना या काडर्चा वापर विजर्त 
आहे.

c) अशा प�रिस्थतीमध्ये काडर्धारकाने तत्काळ (कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� 
�डफॉल्ट �कंवा अन्य नोट�सनुसार) एसबीआयसीपीएसएलला खात्यावर�ल एकूण थक�त 
रक्कम त्वर�त अदा केल� पा�हजे. त्यामध्ये कराराअतंगर्त एसबीआयसीपीएसएलला देय 

असलेल्या सवर् रकमांचा समावेश असेल ज्यामध्ये सवर् ट्रान्सॅक्शन्स आ�ण अन्य रक्कम 
ज्या खात्यावर अद्याप आकारल्या नसतील यांचा समावेश असेल. जोपय�त काडर्धारकाद्वारे 
अशा सवर् रकमांची थकबाक� जमा केल� जाईपय�त काडर्धारकाचे खात े समाप्त मानले 
जाणार नाह�.

(d) जर के्र�डट काडर् एक वषार्पे�ा जास्त काळ वापरात नसेल, तर काडर्धारकास सू�चत करून 
काडर् बंद करण्याची प्र�क्रया सुरू होईल. जर 30 �दवसांमध्ये काडर् धारकाकडून काह� उ�र 
न आल्यास, काडर् खात ेबंद केले जाईल, ह� �क्रया काडर् धारकाने केलेल्या सवर् थकबाक� 
भरण्याच्या अधीन असेल.

6.  काडर् हरवणे/चोर�/गैरवापर

a) जर प्राथ�मक �कंवा अन्य अ�त�रक्त के्र�डट काडर् हरवले असेल, चोर�ला गेले असेल, त्याला 
इजा झाल� असेल �कंवा प्राप्त होणे अपे��त असताना प्राप्त झाले नसेल �कंवा जर 
त्याला/�तला त्याचा वापर अन्य व्यक्तीने काडर्धारकाच्या अनुमती�शवाय केला अशी शंका 
आल� असेल, तर तत्काळ काडर्धारकाने एसबीआयसीपीएसएलशी एसबीआय काडर् 
हेल्पलाईनद्वारे संपकर्  साधला पा�हजे. एकदा काडर् हरवले अशी सूचना �दल्यानंतर त ेनंतर 
परत सापडले तर�ह� काडर्धारकाने त ेकोणत्याह� प�रिस्थतीत वापरू नये आ�ण त्याने त े
काडर् �तरपे अध� कापून टाकावे. 

· तसेच काडर्धारक लगेचच आयव्ह�आर �कंवा आमच्या वेबसाईट sbicard.com द्वारे �कंवा 
एसएमएस आधा�रत सेवेद्वारे त ेकाडर् ब्लॉक करू शकतो.

· एसएमएसद्वारे आपले हरवलेले/ चोरलेले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ�, आपल्या न�दणीकृत 
मोबाईल क्रमांकाद्वारे 5676791 वर BLOCK XXXX असा एसएमएस करा. (XXXX = 
आपल्या काडर् क्रमांकातील शवेटच्या 4 संख्या). जर 5 �म�नटांच्या आत आपल्याला त्याचे 
कन्फम�शन देणारा एसएमएस �मळाला नाह�, तर काडर् ब्लॉक झाले आहे, असे कृपया मानू 
नका. तत्काळ आपले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ� आ�ण त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठ� 
हेल्पलाईनला कॉल करा.

 काडर्धारक हरवलेल्या/चोर� झालेल्या/अन�धकृत व्यवहार इ. च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त 
हेल्पलाइन क्रमांक -18605003000 वर संपकर्  करू शकतो.

 काडर्धारक हरवलेल्या काडर्च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त ईमेल आयडीवर �लहू शकतो – 
lostcard@sbicard.com.

b) एसबीआयसीपीएसएलला हरवलेल्या काडार्ची मा�हती �मळण्याच्या वेळेआधी काडर् 
खात्याद्वारे करण्यात आलेल्या कोणत्याह� ट्रान्सॅक्शन्ससाठ�  एसबीआयसीप ीएसएल 
जबाबदार राहणार नाह� व त्याची संपूणर् जबाबदार� काडर्धारकावरच असेल. काडर् 
हरवण्याबद्दल �कंवा त्याच्या चोर�बद्दल एसबीआयसीपीएसएलला सूचना देण्या�शवाय 
काडर्धारकाने तत्काळ के्र�डट काडर्च्या चोर�ची मा�हती पो�लसांना देऊन एफआयआर दाखल 
करायला पा�हजे. परंतु, जेव्हा काडर्धारकाच्या सहमतीने �कंवा अ�त�रक्त काडर्धारकाच्या 
सहमतीने एखाद� व्यक्ती काडर् प्राप्त करून त्याचा गैरवापर करत असेल, तवे्हा होणाऱ्या 
सवर् हानीसाठ� काडर्धारक जबाबदार असेल.

 
c) �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाच्या (आरबीआय), ग्राहक संर�णाबद्दल 06 जुल ै2017 च्या 

आदेशानुसार - अन�धकृत इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंग व्यवहाराच्या दा�यत्वावर मयार्दा घालून, एक 
धोरण अ�धकृत के्र�डट काडर् व्यवहारांशी संबं�धत ग्राहक संर�ण सु�निश्चत करण्याक�रता 
�डझाइन केले आहे. एसबीआय काडर्च्या वेबसाइटवर "ग्राहक तक्रार �नवारण धोरण" 
अतंगर्त हेच अपडटे केले आहे. धोरण हे पारदशर्कतचेी तत्वे आ�ण ग्राहकांना �दल्या 
जाणाऱ्या वागणुक�तील प्रामा�णकपणावर आधा�रत आहे

d) जर काडर्धारकाने फसवणूक�चे कृत्य केले असेल, तर होणाऱ्या नुकसानाची सवर् जबाबदार� 
काडर्धारकाची असेल. जर पुरेशी काळजी न घेता काडर्धारक वापर करत असेल तर होणाऱ्या 
हानीसाठ� सवर्स्वी तोच जबाबदार असेल. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे �नधार्�रत करण्यात 
आलेल्या सुर�ा �नयमांचे पालन करण्यामध्ये काडर्धारकाने कसूर केल� असेल तर� हे लागू 
असेल.

e) काडर्धारक �कंवा अन्य कोणत्याह� काडर्धारकाला न सांगता एसबीआयसीपीएसएल काडर्च्या 
हरवण्या�वषयी, चोर��वषयी, गैरवापरासंदभार्त काडर्ची �कंवा �पनची कोणतीह� मा�हती 
पो�लसांना �कंवा अन्य संबं�धत यंत्रणांना देऊ शकत.े

f) आपल्या के्र�डट काडर् खात्याच्या मोबाईल नंबरसह संपकर्  तपशीलामधील बदल 
�सस्ट�ममध्ये असलेल्या आपल्या जुन्या तसेच नवीन संपकर्  प�यांवर कळवले जातील. 
आमच्या न�द�ंमध्ये आपल्या मोबाईल क्रमांकासह सध्याच्या संपकर्  तपशीलांना अद्ययावत 
ठेवण्याचा सल्ला आपल्याला �दला जातो.

g) "एसबीआय काडर् �व�शष्ट काडर्वर ती हरवल्यास/चोर�स गेल्यास त्यावर काडर् �वमा कव्हर 
मोफत ऑफर करत.े संबं�धत �वमा हा एसबीआय काडर्ने वेळोवेळी ठर�वल्यानुसार 
आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेडद्वारे �कंवा कोणत्याह� अन्य 
�वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो. आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी 
�ल�मटेड ह� यासंबं�धत कोणत्याह� दाव्याच्या तडजोडीसाठ� जबाबदार असेल आ�ण 
एसबीआय काडर् हे दाव्याच्या तडजोडीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याह� �ववादास जबाबदार 
नसेल. �वम्याच्या अट� आ�ण शत�च्या अ�धक तपशीलांसाठ�, काडर् धारकांना सल्ला �दला 
जातो क� त्यांनी स्वागत �कटमधील मा�हतीपत्रक वाचावे �कंवा www.sbicard.com चा 
संदभर् घ्यावा."

(h) एसबीआय काडर् काह� �व�शष्ट के्र�डट काडा�वर मोफत हवाई अपघात/वैयिक्तक अपघात 
�वमा संर�ण देत.े उपरोक्त �वमा ततृीय-प� �वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो, जो या 
संदभार्त कोणत्याह� दाव्याच्या �नपटाऱ्यासाठ� देखील जबाबदार असतो. क्लेम सेटलम�टमुळे 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याह� वादासाठ� एसबीआय काडर् जबाबदार राहणार नाह�. कोणत्याह� 
पूवर्सूचने�शवाय एसबीआय काडर्द्वारे �वमा जार�कतार् बदलला जाऊ शकतो.

 �वद्यमान �वमा कंपनी : ओ�रएंटल इन्शुरन्स कंपनी �ल.

7. मा�हती उघड करणे (�डस्क्लोजर)
 के्र�डट इन्फम�शन कंपनी भारतीय आ�थर्क प्रणाल� कायर्�मता आ�ण िस्थरता 

सुधारण्यासाठ� भारत सरकार आ�ण भारतीय �रझवर् बँक (आरबीआय) ची एक सुरुवात 
आहे. �ह बँका आ�ण �व�ीय संस्थांमध्ये मा�हतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठ�चे एक प्रभावी 
तंत्र प्रभावी करण्यासाठ� आरबीआयच्या प्रयत्नांचा रचनाबद्ध उपक्रम असून, त्याद्वारे 
�व�वध संस्थांमधून उत्कृष्ट के्र�डट व्यवहारांचा लाभ घेण्यासाठ� काडर्धारकांना स�म केले 
जात.े

 काडर् धारक एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी करण्यासाठ� काडर्धारकाचे 
मा�हती शअेर करण्यासाठ� अ�धकृत आहे क� (आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त 
आहे). 

 45 - 60 �दवसांच्या काळामध्ये एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 
करण्यासाठ� काडर्धारकाचे परतफेड रेकॉडर् संबं�धत मा�हती प्रदान होईल.

 कोणताह� �ववाद झाल्यास, एसबीआयसीपीएसएल हे काडर्धारक हा �डफॉल्टर आहे असा 
अहवाल देण्यापूव� अहवाल प्र�क्रयेसाठ� योग्य ती दरुुस्ती करेल. अशा मा�हतीचे प्रकटन 
करणे/ती उघड करण्याची देखील न�द घेतल� जाणे हे दाखल केलेल्या अशा �ववादांची 
चौकशी आ�ण त्यातून मागर् काढण्यासाठ� उपलब्ध असलेल्या वेळेवर अवलंबून असत.े 

 काडर्धारक हे मान्य करतो क�, काडर् खात्याचे योग्य संचालन, पडताळणी आ�ण अन्य 
प्रशास�नक सेवा यांसाठ� काडर्धारकाची मा�हती ज्यामध्ये एसबीआयसीपीएसएलशी संब�धत 
आ�थर्क संस्था, कंपन्या आ�ण अन्य �तसऱ्या प�ांकडील थकबाक� यांची मा�हती देण्याचा 
अ�धकार एसबीआयसीपीएसएलला असेल.

 एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाची मा�हती एसबीआयसीपीएसएलच्या कोणत्याह� व�रष्ठ, 
क�नष्ठ, संबं�धत �कंवा भागीदार संस्थेला एसबीआयसीपीएसएलच्या �व�वध उत्पादनांना व 
सेवांना उपलब्ध करण्यासाठ�/त्यांच्या माक� �टगंसाठ� �कंवा त्याच्या ग्रूप कंपन्या, शाखा, 
संलग्न आ�ण/�कंवा भागीदार संस्थांना देऊ शकत.े

 एसबीआय काडर्च्या मह�वपूणर् अट� व शत� www.sbicard.com वरसुद्धा उपलब्ध 
आहेत. 

महत्वाची �नयामक मा�हती 

- काडर्चा वापर भारत तसेच परदेशात दोन्ह�कड ेवधै आहे. तथा�प, नेपाळ आ�ण भूतान मध्ये 
�वदेशी चलन व्यवहार करण्यासाठ� वधै नाह�.

- भारताबाहेर व्यवहार करण्यासाठ�, या काडर्चा वापर परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 
1999 ("FEMA") आ�ण आरबीआय द्वारे जार� केलेल्या �नयमांसह लागू कायद्यानुसार 
करणे अत्यावश्यक आहे. इंटरनेट टे्र�डगं पोटर्लद्वारे परक�य चलन व्यापाराला परवानगी 
नाह�. कोणतहे� उल्लंघन �कंवा पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुम ्ह� दंडात्मक 
कारवाईसाठ� जबाबदार असू शकता. तुम्ह� तुमच्या परक�य चलन हक्काबाबत तुमच्या 
अ�धकृत डीलरचा (AD) सल्ला घ्यावा.

- आपण के्र�डट काडर् खात्यावर कोणत्याह� के्र�डट �शल्लक असल्यास, एसबीआय काडर् आपण 
ह� के्र�डट �शल्लक परत येण्याचा अ�धकार आहे.

- कृपया भांडवल खात्यातील व्यवहारासाठ� पसेै पाठ�वणे �कंवा पेम�ट करण्यासाठ� के्र�डट 
काडर् वापरू नका जसे क� परदेशी संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे �कंवा �वदेशात संस्थांची 
स्थापना करणे - ह� आरबीआय बँकेच्या मास्टर �नद�शानुसार अथर्सहाय्य करण्याची 
परवानगी नाह� - संयुक्त उद्योजक/संपूणर्पणे र�हवाशांनी केलेल� थेट गुंतवणूक परदेशात 
मालक�ची सहाय्यक कंपनी आहे.

- र�हवाशांना भारताकडून पसेै पाठ�वणे हे आरबीआयच्या मास्टर प�रपत्रकानुसार, के्र�डट 
काडर्चा वापर �कंवा लॉटर�ची �त�कटे, बंद� घातलेल� �कंवा जप्त मा�सके, जुगार मध्ये 
सहभाग, कॉल-बॅक सेवा देणे, इत्याद�सारख्या प्र�तबं�धत वस्तूंच्या खरेद�साठ� प्र�तबं�धत 
आहे कारण अशा वस्तू/�क्रयाकलापांसाठ� कोणत्याह� परक�य चलनाची परवानगी नाह�. 
मास्टर प�रपत्रक अ�धक मा�हतीसाठ� र�हवाशांना भारत सु�वधा �व�वध पसेै पाठ�वणे वर 
संदभर् घ्या.



g) �ब�लगं संदभार्तील वाद: स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 25 �दवसांच्या आत काडर्धारकाने काह� 
त्रटु� एसबीआयसीपीएसएलला कळवल्या�शवाय आ�ण एसबीआयसीपीएसएलला त्या सत्य 
आहेत, हे आढळल्याव्य�त�रक्त सवर् स्टेटम�ट्स योग्य मानल� जातील व काडर्धारक त्यांना 
मान्य करेल. असे काह� झाल्याची मा�हती प्राप्त झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
तात्पुरत्या पद्धतीने शुल्क मागे घेऊ शकेल. त्यानुसार अन्वेषण पूणर् झाल्यानंतर अशा 
शुल्कांची जबाबदार� काडर्धारकाच्या खात्यावर असेल.

h)  ग्राहक तक्रार �नवारण: सवर् तक्रार�ंची मा�हती पुढ�ल प�यावर नोडल अ�धकाऱ्याला �दल� 
जावी- पीओ बॅग 28 - जीपीओ, नवी �दल्ल� – 110001 Nodalofficer@sbicard.com 
�कंवा ईमेलवर पाठवल� जावी.

i)   संपकर्  तपशील:
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 02 02
 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड आधी लावावा) 
 �कंवा 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290 
 एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर्साठ�: एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर् हेल्पलाईनला भारतातून 

कुठूनह� फोन करा   
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 12 12 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड 

आधी लावावा) बीएसएनएल/एमट�एनएलवरून: 1800 180 1295/1860 500 1295
 पत्र व्यवहार: मेलद्वारे व्यवस्थापकाला �लहू शकता: ग्राहक सेवा, एसबीआय काड्र्स अडँ 

पेम�ट्स सिव्हर्सेस �ल., डीएलएफ इन�फ�नट� टॉवसर्, टॉवर सी, 12 वा मजला, ब्लॉक- 2, 
इमारत 3 डीएलएफ सायबर �सट�, गुरुग्राम- 122002 (ह�रयाणा), भारत 
www.sbicard.com �कंवा पीओ बॅग 28 - GPO, नवी �दल्ल� – 110001. 

 customercare@sbicard.com वर ईमेलद्वारे �लहा
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक सम�पर्त ईमेल आयडीवर 

�लहू शकतो- salesgrievance@sbicard.com
 काडर्धारक कोणत्याह� �ववाद/अन�धकृत व्यवहाराचा �रपोटर् आमच्या मोबाईल 

ॲप/वेबसाईटच्या माफर् त न�द करू शकतात. याव्य�त�रक्त, काडर्धारक �ववाद/अन�धकृत 
 व्यवहाराचा �रपोटर् सम�पर्त ईमेल आयडी chargeback@sbicard.com वर �लहू 

शकतो.
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक आम्हाला सम�पर्त 

हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतो: 080-39356050

एसबीआय काडर्च्या सवार्त महत्वपूणर् अट� व शत�

1. *फ� आ�ण शुल्क

A.  वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ�
 एसबीआय के्र�डट काडर् (एसबीआय काडर्) यावर वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ� लागू आहेत. 

वा�षर्क फ� हे एक वेळचे शुल्क असत ेजे रु. 0 त ेरु. 9999 यादरम्यान असून त्यात लागू 
असलेले कर जोडले जातात आ�ण �रन्युअल फ� दर वष� आकारल� जात ेव ती रु. 0 त ेरु. 
9999 यादरम्यान असून त्यात लागू असलेले कर जोडले जातात. या फ� काडर्धारकांसाठ� 
वेगळ्या असू शकतात आ�ण त्या �व�वध प्रकारच्या काडर्साठ� वेगवेगळ्या असतात. के्र�डट 
काडर्चे आवेदन करताना हे काडर्धारकाला सांगण्यात येईल. लागू असतील त्यानुसार या फ� 
काडर्धारकाच्या खात्यातून जमा केल्या जातील आ�ण जेव्हा हे लावले जाईल, तवे्हा त्याचे 
�बल त्या म�हन्याच्या काडर् स्टेटम�टमध्ये दशर्वले जाईल. प्राथ�मक काडर्धारकाला जार� 
करण्यात आलेल्या अ�त�रक्त काड्र्ससाठ� वेगळी फ� असू शकेल.

B.  कॅश अडॅव्हान्स फ�
 आपत्काल�न िस्थतीमध्ये देशातील/आतंरराष्ट्र�य एट�एममधून रोख रक्कम काढण्यासाठ� 

काडर्धारक काडर्चा वापर करू शकतो. अशा प्रकारे काढलेल्या सवर् कॅशवर ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण ती काडर्धारकाच्या पुढच्या स्टेटम�टच्या �बलामध्ये जोडल� जाईल. 
देशातील एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण आतंरराष्ट्र�य एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापैक� अ�धक 
असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� लावल� जाईल. एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस प्रायव्हेट 
�ल�मटेडच्या (एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार ट्रान्सॅक्शन फ� बदलल� जाऊ शकत.े 
सवर् कॅश अडॅव्हान्सेसवर रक्कम काढल्यापासून पूणर् रक्कम जमा करण्याच्या �दनांकापय�त 
�रव्हॉिल्व्हंग के्र�डट इतके आ�थर्क शुल्कसुद्धा असेल (कृपया शुल्कांची सूची पाहावी). 

C. रोख भरणा फ�
 काडर्धारक स्टेट बँक ऑफ इं�डया (एसबीआय) च्या �नवडक शाखांमध्ये पे-इन िस्लपवर 

त्यांचा के्र�डट काडर् क्रमांक आ�ण रक्कम नमूद करून त्यांच्या SBI के्र�डट काडर्ची देय 
रक्कम शाखेतील काउंटरवर जमा करू शकतात. पेम�ट पावतीची पोच काडर्धारकाला त्व�रत 
�दल� जाईल. ह� सु�वधा ₹250 च्या सेवा शुल्क + लागू करांसह उपलब्ध आहे. केव्ह�बी 
एसबीआय काडर्धारक करूर वशै्य बँकेच्या (केवीबी) �नवडक शाखांमध्ये त्यांच्या 
के्र�डटकाडर्ची देय रक्कम देखील भरू शकतात. करूर वशै्य बँकेच्या शाखांमध्ये केलेल्या 
पेम�टवर कोणतहे� शुल्क लागू नाह�.

D. शुल्क
i. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला देण्यात येणाऱ्या �व�शष्ट सेवांसाठ� वेळोवेळी 

लागू असलेले शुल्क आ�ण फ� काडर्धारकाला भरावे लागेल �कंवा काडर् खात्याच्या संदभार्त 
काडर्धारकाकडून �दरंगाई झाल�, तर त्यासाठ� फ� भरावी लागेल.

ii काडर्धारकांना योग्य मा�हती देऊन वेळोवेळी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणतहे� शुल्क 
�कंवा फ�मध्ये बदल करण्याचा �कंवा नवीन शुल्क �कंवा फ� सुरू करण्याचा अ�धकार 
एसबीआयसीपीएसएलजवळ सुर��त आहे.

E. व्याज मुक्त गे्रस अवधी
 व्याज मुक्त के्र�डट अवधी 20 त े50 �दवसांचा असू शकतो व तो मच�टद्वारे करण्यात 

येणाऱ्या दाव्यांवर अवलंबून असेल. परंतु, जर आधीच्या म�हन्याची बाक� पूणर्त: जमा 
केल� नसेल �कंवा जर काडर्धारकाने कोणत्याह� एट�एममधून रोख रक्कम काढल� असेल, 
तर हे लागू असणार नाह�.

F.   आ�थर्क शुल्क 
 जर काडर्धारकाने बाक� रक्कम पूणर् भरल� नाह� तर आ�ण काडर्धारकाने काढलेल्या सवर् 

रोख रकमांवर (कॅश अडॅव्हान्सेस) त ेपरत भरले जाईपय�त ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून 
न भरलेल्या ईएमआय इन्स्टॉलम�टसह सवर् ट्रान्सॅक्शन्सवर मा�सक व्याज दरानुसार 
आ�थर्क शुल्क देय आहेत. 

   जर काडर्धारकाने रकमेच्या मुदतीच्या तारखेअगोदर (PDD) रा�हलेल्या रकमेची (TAD) 
थोडी रक्कम �कंवा काह�च रक्कम नाह� भरल�; जसे क� ग्राहकांची आधीच्या म�हन्यातील 
देय रक्कम आ�ण सध्याच्या म�हन्यातील पूणर् देय रक्कम मुदत संपायच्या तारखेअगोदर 
भरले तर उरलेल्या रकमेवर रकमेच्या तारखेपय�त शुल्क आकारले जाईल. 

   सध्याचा आ�थर्क शुल्काचा दर ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून प्र�त माह 3.50% पय�त आहे 
[42% प्र�त वषर्] व एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस �ल�मटेडच्या 
(एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार बदलला जाऊ शकतो. लागू असलेले आ�थर्क शुल्क 
लागू करांनुसार ठरेल आ�ण काडर्वर�ल थ�कत रक्कम पूणर्त: जमा होईपय�त त े
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये लावले जातील/वजा केले जातील. काडर्धारक पेम�टच्या देय 
तारखेपय�त त्याच्याकडील �शल्लक पूणर्पणे भरत नसल्यास आ�ण काडर्धारकाद्वारे 
घेतलेल्या सवर् रोख अडॅव्हान्सवर�ल सवर् व्यवहारांवर आकारलेल्या �व� शुल्काची �कमान 
रक्कम ह� प्रत्येक� 25 रु. असेल, सवर् लागू कर वगळून.

 a.  कॅश अडॅव्हान्सवर�ल आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून पूणर् रक्कम जमा 
करेपय�त लागू असतील.

 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 15 तारखेला.
 16 जून 2019 – 15 जुल ै2019 मध्ये करण्यात आलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  5000 रु. ची �रटेल खरेद� – 20 जून 2019 रोजी
2.  7000 रु. कॅश काढले - 10 जुल ै2019 रोजी
 15 जून 2019 च्या स्टेटम�टमधून कोणतीह� आधीची �शल्लक रा�हलेल� नाह�, असे ग�ृहत 

धरून काडर्धारकाला त्याचे 15 जुलचै्या स्टेटम�ट 12,000 रु. इतके ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल व 
त्यावर 7,000 रुपयांच्या काढलेल्या रोख रकमेवर 5 �दवसांचे आ�थर्क शुल्क लागू 
दरानुसार लावले जाईल. काडर्धारकाला बाक� (थ�कत) रकमेसाठ� 5 ऑगस्ट 2019 पय�त 
म्हणजे स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत भरणा करावा लागेल जी पूणर् रक्कम 
असू शकत े�कंवा देय असलेल� �कमान रक्कम असू शकत.े कृपया ल�ात घ्या क� तुमच्या 

के्र�डट काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने केले गेलेले कोणतहे� पेम�ट पुढ�ल क्रमाने समायोिजत 
केले जाईल: प्रथम तुमची �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास). आधीच्या 
स्टेटम�टच्या �दनांकापासून आ�थर्क शुल्क लावले जाईल व जर व्याज नसलेला 
आउटस्टँ�डगं �रटेल बॅलन्स असेल तर त्या िस्थतीमध्ये आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या 
�दनांकापासून लावले जाईल. 

 जर आधीच्या स्टेटम�टमध्ये कोणतीह� कॅश �शल्लक नसेल आ�ण ती आधीच्या 
स्टेटम�टमधून पुढे आलेल� नसेल आ�ण स्टेटम�टच्या �दनांकाचा �रटेल बॅलन्स भरणा देय 
असलेल्या �दनांकावर पूणर्त: भरण्यात आला, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क 
शुल्क लावले जाणार नाह�.

 उदाहरण 2 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   3 जानेवार� 2019 – 2 फेब्रुवार� 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  10000 रु. �रटेल खरेद� – 5 जानेवार� 2019 रोजी
2.  30000 रु. ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2019 रोजी
 2 जानेवार� 2019 स्टेटम�टमधून आधीची कोणतीह� �शल्लक रक्कम पुढे उरलेल� नाह�, 

असे ग�ृहत धरून काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार� स्टेटम�टमध्ये 40,000 रु. व्यवहार 
�दसतील. काडर्धारकाला या आउटस्टँ�डगं रकमेसाठ� स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या 
आत म्हणजे 22 फेब्रुवार� 2019 पय�त भरणा करावा लागेल व तो पूणर् रक्कम �कंवा 
�कमान देय रक्कम यातील कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. जर स्टेटम�ट आउटस्टँ�डगं मध्ये 
कोणताच कॅश बॅलन्स नसेल आ�ण तो आधीच्या स्टेटम�टपासून पुढे आलेला नसेल आ�ण 
जर स्टेटम�ट �दनांका रोजी आउटस्टँ�डगं असलेल्या �रटेल बॅलन्सला रक्कम देय �दनांकाला 
जर पूणर्त: भरण्यात आले, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क शुल्क लावले जाणार 
नाह�.

   दर म�हन्यामध्ये फक्त �कमान रक्कम भरल्यास त्यामुळे �रपेम�ट वषार्पे�ा जास्त काळ 
पुढे जाईल व आपल्या आउटस्टँ�डगं बॅलन्सवर त्यानुसार ठरणारा व्याज लागेल. 
उदाहरणाथर्, 5,000 रु. इतक्या ट्रान्सॅक्शनवर दर म�हन्याला फक्त �कमान देय रक्कम 
भरण्यात आल� (दर महा 200 रु. इतक� �कमान रक्कम असल्यास), संपूणर् थ�कत 

रकमेच्या पूणर् भरण्यासाठ� 44 म�हने इतका अवधी लागेल.
 उदाहरण 3 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला
   3  माचर् 2019 – 2 ए�प्रल 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन
(1)   500 रु. वा�षर्क फ� – 5 माचर् 2019 रोजी
(2) 90 रु. लागू कर – 5 माचर् 2019 रोजी
(3) 6000 रुपयांची ऑनलाईन खरेद� – 15 माचर् 2019 रोजी
 2 माचर् 2019 च्या स्टेटम�टनुसार आधीचा कोणताह� बॅलन्स पुढे �शल्लक रा�हलेला नाह�, 

असे ग�ृहत धरून, काडर्धारकाला त्याच्या 2 ए�प्रलच्या स्टेटम�टमध्ये 6,590 रु. ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाला स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 20 �दवसांनी 22 ए�प्रल रोजी 2019 या 
आउटस्टँ�डगंसाठ� रक्कम भरावी लागेल व ती पूणर् रक्कम असू शकत े�कंवा देय असलेल� 
�कमान रक्कम असू शकत.े      

 22 ए�प्रल 2019 रोजी काडर्धारक �कमान देय रकमेचा म्हणजे 415 रु. (एकूण 
आउटस्टँ�डगंच्या 5%) + 22 ए�प्रल 2019, रोजी लागू असलेले कर याच्या सवा�त 
जवळच्या दशांश अकंावर�ल रक्कम या रकमेचा भरणा करतो, असे ग�ृहत धरून लागू दराने 
आ�थर्क शुल्क लागू केले जाईल आ�ण त ेएकूण आउटस्टँ�डगंमध्ये जोडले जाईल. दर वष� 
3.50% इतक्या प्रभावी दराला �वचारात घेता, आ�थर्क शुल्काची गणना पुढ�ल प्रमाणे केल� 
जाईल:

 48 �दवसांसाठ� 500 रु. बॅलन्स रकमेवर (5 माचर् त े22 ए�प्रल):
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 रु.
 48 �दवसांसाठ� लागू असलेल्या 90 रु. करांसाठ� (5 माचर् त े22 ए�प्रल): 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 रु. 
 38 �दवसांसाठ� 6000 रु. इतक्या बॅलन्ससाठ� (15 माचर् त े22 ए�प्रल):
   (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 रु.
 11 �दवसांसाठ� 6,175 रु. बॅलन्ससाठ� (22 ए�प्रल त े2 मे): 
   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 रु.
 एकूण लावण्यात आलेले व्याज = 373.10 रु.
 3 ए�प्रल 2019 आ�ण 2 मे 2019 या काळात काडर्धारकाने कोणतहे� ट्रान्सॅक्शन केले 

नाह�, असे ग�ृहत धरून �दनांक 2 मेच्या स्टेटम�टमध्ये असलेल्या एकूण रकमेमध्ये 
आउटस्टँ�डगं एकूण रक्कम, व्याज शुल्क, फ� आ�ण अन्य शुल्क (असल्यास) आ�ण सवर् 

लागू कर दशर्वले जातील.
    काडर्धारक देय तारखेच्या (पीडीडी) आधी एकूण देय रकमेचे (ट�एडी) आ�ंशक पेम�ट करत 

असेल �कंवा पेम�ट देत नसल्यास; ग्राहकाकडून मागील म�हन्यापासूनची आ�ण �वद्यमान 
म�हन्यातील �शल्लक येणे असेल, तर एकूण देय असलेल्या रकमेचे पूणर् पेम�ट हे पेम�टच्या 
देय तारखेपूव� केल्यास, �व� शुल्क हे त्या पेम�टच्या तारखेपय�तच्या अखेरच्या �शल्लक वर 
आकारले जाईल.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेट्म�ट तार�ख - प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 �डस�बर 2018 - 2 जानेवार� 2019 दरम्यान झाले.
1)  �करकोळ खरेद� 500 रु. - 15 �डस�बरला 2018 झाल�
2)  ऑनलाइन खरेद� 600 रु. - 20 �डस�बरला 2018 झाल�
   2  �डस�बर 2018 च्या तारखेला पूव�ची कोणतीह� �शल्लक रक्कम नाह� असे गहृ�त धरून

2 जानेवार� च्या स्टेटम�टनुसार, काडर्धारकाच्या स्टेटम�टमध्ये 1100 रुपये व्यवहार दशर्�वत 
आहे, एकूण देय रक्कम 1100 रुपये. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
दरम्यान काह� 22 जानेवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं 
�वरुद्ध भरणा करणे आवश्यक आहे.

 गहृ�त धरूया क� काडर्धारकाने थोडी रक्कम 22 जानेवार� 2019 ला 500 रुपयांनी जमा 
केल� आहे, �व� शुल्क प्रभावी दरावर आकारले जाईल आ�ण एकूण थकबाक�मध्ये जोडला 
जाईल. 3.50% दर महा प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्क गणना खाल�लप्रमाणे केल� 
जाईल.

 38 �दवसांसाठ� 500 रुपयांच्या रकमेवर (15 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 रु.
 33 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (20 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 रु.
 12 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (22 जानेवार� त े2 फेब्रुवार�):
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 रु.
 आकारलेले एकूण व्याज: 52.93 रु.
 व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2019 - 2 माचर् 2019 दरम्यान झाले
1)  सुरुवातीची �शल्लक 652.93 रु. - 3 फेब्रुवार� 2019 रोजी

2)  �करकोळ खरेद� 1000 रु. - 5 फेब्रुवार� 2019 रोजी
3)  ऑनलाईन खरेद� 3000 रु. - 15 फेब्रुवार� 2019 रोजी
 गहृ�त धरूया क� मागील �शल्लक 652.93 रु. 2 फेब्रुवार� 2019 च्या �वधानानुसार पुढे 

सुरू करूया. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम दरम्यान काह� 22 
फेबु्रवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं �वरुद्ध भरणा करणे 
आवश्यक आहे.

   गहृ�त धरूया क� काडर्धारक 15 फेब्रुवार�च्या आत पूणर्पणे भरणा करतो. म्हणून 3.50%
प्रती म�हना प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्काची गणना खाल�लप्रमाणे केल� जाईल:

   12 �दवसांसाठ� 652.93 रुपयांच्या रकमेवर (3 फेब्रुवार� -15 फेबु्रवार�)
   (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 रु.
   आकारलेले एकूण व्याज: 9.02 रु.
   खरेद�ची उरलेल� रक्कम, व्याजाची रक्कम, फ� आ�ण शुल्क यांची बेर�ज, आ�ण 2 माचर् 

तारखेच्या स्टेट्म�टनुसार एकूण रकमेवर सवर् लागू कर परावत�त होईल.

G. �वलं�बत देय शुल्क
• देय तारखेला 0 रुपये त े500 रुपयांपय�तच ्या थकबाक�साठ� कोणतहे� शुल्क नाह� 
 रु. 500 पे�ा जास्त आ�ण रु. 1,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 400
• रु. 1,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 10,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु.750
• रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 950
• रु. 25,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 50,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 1,100
• रु. 50,000 पे�ा जास्त थकबाक�साठ� रु.1,300
 लागोपाठ दोन सायकल ्ससाठ� देय तारखेपय�त �कमान देय रक्कम (MAD) न भरल्यास 

अ�त�रक्त �वलंब देय शुल्क रु. 100 आकारले जातील.
 MAD िक्लअर होईपय�त प्रत्येक देय सायकलसाठ� हे शुल्क आकारले जाईल. तसेच 

�कमान देय रक्कम (MAD) भरेपय�त प्रत्येक पेम�ट चक्राला हे शुल्क आकारले जाईल.
 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
 व्यवहार 3 जानेवार� 2016 – 2 फेबु्रवार� 2016 या दरम्यान झाले

(1) 5000 रू. ची �रटेल खरेद�– 5 जानेवार� 2016 रोजी
(2) 5000 रू. ची ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2016 रोजी
   असे ग�ृहत धरा क� 2 जानेवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेबु्रवार�च्या स्टेटम�टमध्ये 10,000 रू. चे 
ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 
22 फेबु्रवार� 2016 पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान 
देय रक्कम �कंवा संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल. 

   जर 22 फेब्रुवार� 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने �कमान देय रकमेचा भरणा 
केला नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 
देय रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 2 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2016 – 2 माचर् 2016 या दरम्यान झाले
 1.  2000 रु. ची �रटेल खरेद�– 8 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 2.  2500 रु. ची ऑनलाईन खरेद� – 19 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 असे ग�ृहत धरा क� 2 फेब्रुवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 माचर्च्या स्टेटम�टमध्ये 4500 रू. चे ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 22 माचर् 2016 
पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान देय रक्कम �कंवा 
संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल.

   जर 22 माचर् 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने कोणत्याह� रकमेचा भरणा केला 
नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण देय 
रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 3- काडर् स्टेटम�ट तार�ख – दर म�हन्याची 2 तार�ख.
 3 सप्ट� त े2 ऑक्टो दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 9400 ची �करकोळ खरेद�-5 सप्ट� रोजी
 2 सप्ट�. च्या स्टेटम�टपासून पूव�ची �शल्लक कॅर� फॉरवडर् केल� नसल ्याचे गहृ�त 

धरून,एकूण देय रक्कम रु. 9400 म्हणून काडर् धारकास 2 ऑक्टोबरचे �ववरणपत्र �मळेल. 

काडर्धारकाने 22 ऑक्टोबरपय�त, म्हणजे स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, संपूणर् 
रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रक्कमेच्या अनुषंगाने पेम�ट 
करणे आवश्यक आहे. काडर्धारक 22 ऑक्टोबर रोजी �कंवा त्यापूव� रु. 9400 च्या 
थकबाक�चे संपूणर् देय देतो. 

 3 ऑक्टोबर– 2 नोव्ह�बर दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 5,000 ची �करकोळ खरेद� – 5 ऑक्टोबर रोजी
(2) रु. 5,000 ची ऑनलाइन खरेद� – 15 ऑक्टोबर रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 नोव्ह�बरच्या �ववरणात 10,000 रुपयाची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसेल. ग्राहकाला 10 नोव्ह�बर रोजी मागील सायकलमध्ये केलेल्या व्यवहारासाठ� 
व्यापाऱ्याकडून रु. 9400 चा परतावा �मळतो. ह� परताव्याची रक्कम एकूण देय रकमेच्या 
अनुषंगाने समायोिजत केल� जाईल. काडर्धारकाने 22 नोव्ह�बर रोजी �कंवा त्यापूव�, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने पेम�ट करणे आवश्यक आहे.

 परताव्यातून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम �कमान देय रक्कमेपे�ा जास्त असल्याने, 
काडर्धारकास �वलं�बत देय शुल्क आकारले जाणार नाह�.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेटम�टची तार�ख – प्रत्येक म�हन ्याची 2 तार�ख
 3 जानेवार� – 2 फेबु्रवार� दरम्यान केलेला व्यवहार
(1) रु. 4,500 ची �करकोळ खरेद� – 5 जानेवार� रोजी
(2) रु. 6,000 ची ऑनलाइन खर�दार� – 15 जानेवार� रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 फेब्रुवार�च ्या स्टेटम�टमध ्ये 10,500 रुपयांची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसून येईल. मागील सायकलमध ्ये 10 फेब्रुवार�ला आकारलेल्या अनादर 
शुल्कांसाठ� ग्राहकाला रु. 500 चा परतावा �मळतो. काडर्धारकाने 22 फेबु्रवार�पय�त, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची पूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय 
रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने थकबाक�चे पेम�ट करणे आवश्यक 
आहे. एसबीआय काडर्ने कायार्िन्वत केलेल्या �रव्हसर्लमधून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम देय 
रक्कमेच्या अनुषंगाने समायोिजत केल� जाणार नाह�. जर काडर्धारकाने 22 फेब्रुवार� रोजी 
�कंवा त्यापूव� �कमान देय रक्कम �कंवा त्यापे�ा जास्त रक्कम भरल� नाह�, तर त्याला 
रु. 950 (रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�त रु. 950) �वलं�बत देय शुल्क 
आकारले जाईल.

H. ओव्हर�ल�मट फ�
 एक सेवा संकेत म्हणून, एसबीआई काडर् ओव्हर�ल�मट व्यवहारांना मान्यता देऊ शकेल, 

हे त्यांचे आतं�रक धोरण, व्यवहार संदभार्त पात्रता, ग्राहकांचे प्रोफाईल आ�ण ग्राहकांची 
स्वीकृ�त यावर अवलंबून असेल. जर थकबाक�  रक्कम के्र�डट मयार्देपे�ा अ�धक असेल, 
तर के्र�डट मयार्दा ओलांडलेल्या रकमेवर प�हल्या व्यवहार रकमेच्या  2.5% �कंवा रु. 
600/- यापकै� जी जास्त असेल, ती ओव्हर�ल�मट शुल्क म्हणून आकारल� जाईल. 
एसबीआय काडर्द्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याह� शुल्क, खचर् �कंवा व्याजमुळे के्र�डट 
�ल�मट ओलांडल्यासह� हे शुल्क लागू होत.े ओव्हर�ल�मट फ� प्रत्येक �ब�लगं सायकलमध्ये 
एकदाच आकारल� जाईल. कृपया न�द घ्या क� काडर्धारकाकडून �मळालेल� ओव्हर�ल�मट 
सोयीसंबंधी स्वीकृ�त ज्याप्रमाणे त्यांच्या/�तच्या के्र�डट काडर्वर ह� सोय स�म करण्यासाठ� 
असेल, ती त्यांच्या त्याच खात्याच्या अंतगर्त येत असलेल्या सवर् के्र�डट काड्र्सवर आपोआप 
ह� सोय स�म करणार.

I. पेम�ट �डसऑनर फ�
   पेम�ट �डसऑनर झाल्यास (भरणा जमा न केल्यास), काडर्धारकाला रकमेच्या 2% इतक�  

पेम�ट �डसऑनर फ� लावल� जाईल व त्याचे �कमान शुल्क 500 रू. इतके असेल.

J.   अन्य शुल्क:
• काडर् �रप्लेसम�ट फ�: 100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू) 
• चेक पेम�ट फ�: 100 रू. 
• परक�य चलन व्यवहार शुल्क: 3.5% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् वगळता इतर सवर् 

काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
 परक�य चलन व्यवहाराचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये करण्यासाठ� �व�नमय दर 

िव्हसा/मास्टरकाडर् द्वारे (जे असेल त्यानुसार) �नधार्�रत केला जाईल व या व्यवहाराला 
एसबीआय काडर्च्या मदतीने सेटल केले जात असतानाच्या �दवशी त्यांच्या �व�नमय 
दरांनुसार त ेठरेल व हे दर व्यवहार करण्यात येणाऱ्या �दवसांपे�ा �भन्न असू शकतील. 
परक�य चलन व्यवहार फ� िव्हसा/मास्टरकाडर् शअेर केलेले रुपये रूपांतर रकमेवर लागू केले 
जाईल. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू 
होणार नाह�.
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• डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक चलन रूपांतरण माकर् अप फ�: 3.50% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् 
वगळता इतर सवर् काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
(फक्त 1,000 रुपये �कंवा त्यापे�ा मोठ्या व्यवहारांसाठ�) आतंरराष्ट्र�य स्थानावर�ल �कंवा 
परदेशी न�दणी केलेले परंतु भारतात िस्थत असलेल्या व्यापाऱ्यांद्वारे केलेले भारतीय 
चलनातील सवर् व्यवहार. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर डायन्या�मक आ�ण 
स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप शुल्क लागू होणार नाह�.

•  �रवॉडर् �रडीम करण्याचे शुल्क - 99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे वॉउचर 
वर उपलब्ध)

• सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर प्र�क्रया शुल्क: रु. 199 

K.  �शल्लक हस्तांतरण:
 �शल्लक हस्तांतरण ऑफर ग्राहकाला इतर बँकेच्या के्र�डट काडर्ची थकबाक� एसबीआय 

के्र�डट काडर्मध्ये हस्तांत�रत करण्यास आ�ण एकरकमी �कंवा ईएमआय मध्ये परतफेड 
करण्यास अनुमती देते

2. *�ल�मट्स (मयार्दा)
 अतंगर्त एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट �नकषांनुसार (प्राथ�मक खातधेारकांना असलेल� 

के्र�डट �ल�मट जोडल्या जाणाऱ्या अडॅ ऑन काडर्धारकांना असेल) के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश 
�ल�मट �नधार्�रत केल� जात.े काडर् �दले जात असताना या मयार्दांची मा�हती काडर्धारकाला 
�दल� जात.े प्रत्येक स्टेटम�टमध्ये के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश �ल�मट काडर्धारकाला 
सां�गतल्या जातात. स्टेटम�ट बनवले जात असताना उपलब्ध के्र�डट �ल�मट (वापरासाठ� 
उपलब्ध असलेल� के्र�डट �ल�मट) स्टेटम�टचा भाग म्हणून �दल� जात.े 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याचा ठरा�वक काळाने आढावा घेत े आ�ण 
अतंगर्त �नकषांनुसार काडर्धारकाची के्र�डट �ल�मट घटवू �कंवा वाढवू शकत.े के्र�डट �ल�मट 
वाढवू इिच्छत असलेले काडर्धारक एसबीआयसीपीएसएलला तसे �लहून व त्यांच्या 
उत्पन्नाची घोषणा करणार� आ�थर्क कागदपत्र े पाठवून तशी �वनंती करू शकतात. या 
नवीन कागदपत्रांच्या आधारे अशी �ल�मट वाढवायची अथवा नाह�, हा �नणर्य घेण्याचे पूणर् 
स्वातं�य एसबीआयसीपीएसएलला आहे.

3. *�ब�लगं आ�ण स्टेटम�ट

a) ज्या अवधीमध्ये काडर् अिॅक्टव्ह असेल त्या अवधीमधील आधीच्या स्टेटम�टनंतर 
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये के्र�डट करण्यात आलेले पेम�ट्स व झालेले ट्रान्सॅक्शन्स 
दशर्वणारे एक मा�सक स्टेटम�ट एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला पाठवण्यात 
येईल. एक तर एसबीआयसीपीएसएल काडर् खात्यामधील ट्रान्सॅक्शन्सचे स्टेटम�ट पोस्टाने 
त्याच्याकड ेन�दणीकृत असलेल्या प�यावर पाठवेल �कंवा त ेस्टेटम�ट न�द असलेल्या ईमेल 
आयडीवर ईमेलने पाठवेल व याचा �दवस पूवर् �नधार्�रत असेल. 

b) के्र�डट काड्र्स काडर्धारकांना �रवॉिल्वंग के्र�डट सु�वधा देतात (�फरती पत). काडर्धारक फक्त 
स्टेटम�टवर �प्रटं करण्यात आलेल्या �कमान देय रकमेइतक� रक्कम सुद्धा भरू शकतो 
आ�ण असा भरणा त्याने रक्कम देय �दनांकाच्या आधी करायला हवा आ�ण हाह� �दनांक 
आपल्या स्टेटम�टवर नमूद केलेला असतो. आउटस्टँ�डगं बॅलन्स पुढ�ल स्टेटम�टमध्ये 
फॉरवडर् केला जाऊ शकतो. काडर्धारक देय असलेल� संपूणर् राशी भरू शकतो �कंवा �कमान 
देय रकमेपे�ा मोठ� कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. 

 आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये न भरण्यात आलेल� �कमान देय रक्कम काडर्धारकाच्या करंट 
�कमान देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल व त्यासह आउटस्टँ�डगं असेल जे काडर्धारकाच्या 
के्र�डट �ल�मटपे�ा जास्त होऊ शकत.े  

 �कमान देय रक्कम आउटस्टँ�डगं रकमेच्या 5% �कंवा रू. 200 यापकै� (जी रक्कम मोठ� 
असेल), ती असेल व त्यामध्ये सवर् लागू कर आ�ण ईएमआय (फक्त ईएमआय आधा�रत 
उत्पादनांच्या संदभार्त) समा�वष्ट असतील. जर कॅश �कंवा के्र�डट �ल�मट ओलांडल� गेल� 
तर ओव्हर�ल�मट (ओव्ह�एल) रकमेचाह� समावेश एमएडीमध्ये (�कमान देय रक्कम) केला 
जाईल. आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये जर न भरण्यात आलेल� एमएडी असेल, तर ती �कमान 
देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल.

c)  काडर् आउटस्टँ�डगंसाठ� करण्यात येणाऱ्या पेम�टस पुढ�ल स्टेटम�टसमध्ये दशर्वल्या जातील. 
इनपुट टॅक्स के्र�डटशी संबं�धत कोणताह� �ववाद �कंवा करांशी संबं�धत कोणतहे� अन्य 
प्रकरणात स्टेटम�ट �दल्याच्या तारखेपासून 30 �दवसांमध्ये के्र�डट काडर् जार�कत्यार्शी संपकर्  
साधला जाईल.

d) काडर्धारकाच्या काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल� पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने 
समायोिजत केल� जातील: �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ.

   काडर्धारक हा के्र�डट काडर् जार�कत्यार्स स�म करण्यासाठ� उ�चत जीएसट� अनुपालनाच्या 
अतंगर्त योग्य आ�ण वक्तशीर मा�हती प्रदान करण्याबद्दल जबाबदार असेल जे के्र�डट 
काडर् जार�कत्यार्ने केलेल्या पुरवठ्याचे इनपुट कर के्र�डट घेण्यासाठ� काडर्धारकास स�म 
करेल. काडर् जार�कतार् हा इनपुट टॅक्स के्र�डटच्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा 
काडर्धारकास इनपुट टॅक्स के्र�डटचा लाभ घेण्यात झालेल्या �वलंबासाठ� काडर्धारकाने 
चुक�ची मा�हती �दल्याबाबत �कंवा काडर्धारकाने कोणतीह� कृती केल्यास �कंवा दलुर्� 
केल्यास जबाबदार नसेल.

e) काडर् खात्यामधील पेम�ट्स पुढ�लपकै� कोणत्याह� प्रकारे करता येऊ शकतील: 
www.sbicard.com वर लॉग इन करून नेटबँ�कंग �कंवा आपल्या एसबीआय एट�एम- 
कम ड�ेबट काडर्द्वारे पेनेट पयार्य वापरून.

   स्टेटम�टच्या मागच्या बाजूला �दलेल्या प�यावर चेक �कंवा धनादेश पाठवून. 
   आपल्या शहरातील एसबीआय काडर् ड्रॉप बॉक्सेसमध्ये �कंवा �नधार्�रत स्टेट बँक ऑफ 
इं�डया शाखांमध्ये चेक �कंवा धनादेश देऊन. 

   चेक/धनादेश “एसबीआय काडर् क्र. xxxx xxxx xxxx xxxx” कर�ता देय असा असायला 
हवा. नॅच: �नवडक शहरांमध्ये नॅशनल ऑटोमेटेड क्ल�य�रगंच्या (नॅच) माध्यमातून पेम�ट 
करता येत.े

f) एसबीआय काडर्द्वारे आउटस्टँ�डगं �बलाच्या भरणासाठ� �व�वध पद्धती �दल्या जातात व 
त्याचे वणर्न एसबीआय काडर् वेबसाईट आ�ण मा�सक स्टेटम�टच्या मागे स�वस्तर �दले गेले 
आहे.

 काडर् धारकाकडून �मळालेला कोणताह� अडॅव्हान्स हा भ�वष्यातील खचर् म्हणून गहृ�त 
धरला जावा, कोणतहे� शुल्क/फ� म्हणून गहृ�त धरला जाऊ नये.

j)  एसबीआय काडर्द्वारे प्र�क्रयािन्वत केलेले असे कोणतहे� �रव्हसर्ल्स, ज्यांत शुल्क तसेच 
प्रभार यांचे �रव्हसर्ल देखील समा�वष्ट आहे, त ेथकबाक�च्या अनुषंगाने समायोिजत केले 
जाणार नाह� आ�ण याला वतर्मान �ब�लगं सायकलसाठ� के्र�डट म्हणून गणले जाईल.

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख मागील �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल्यास, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जात.े

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख वतर्मान �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल� तर�ह�, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जाणार नाह�.

k)  SMA आ�ण NPA
•   स्पेशल म�शन अकाउंट्स (‘SMA’): 
  �नयामक आवश्यकता पूणर् करण्यासाठ�, एसबीआय काडर्ला खाल� �दलेल्या सारणीतील तीन 

उपशे्रण्यांसह एक उप-संप�ी शे्रणी/ सब-असेॅट कॅटेगर� म्हणजेच ‘स्पेशल म�शन अकाउंट्स 
(‘SMA’)” बनवून खात्यातील प्रारं�भक दबाव (इिन्सपीऐंट स्टे्रस) ओळखावा लागतो. के्र�डट 
काड्र्सना �रवॉिल्वंग सु�वधांव्य�त�रक्त अन्य कजर् म्हणून संबो�धत केले जात.े

   

  

  

  SMA च्या वग�करणासंबं�धत उदाहरण:
  जर के्र�डट काडर् खात्याची (‘PDD’) पेम�ट देय तार�ख 31 माचर् 2021 असेल आ�ण �कमान 

देय शुल्क (‘MAD’) या तारखेआधी प्राप्त न झाल्यास या देय तारखेनंतर ह्या खात्यास 
SMA – 0  म्हणून संबो�धत केले जाईल.

   जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 30 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 ए�प्रल 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 1 म्हणून संबो�धत केले जाईल. याप्रमाणेच, 
जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 60 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 मे 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 2 म्हणून संबो�धत केले जाईल.

•  नॉन पफॉर्�म�ग असेॅट (‘NPA’):
  जर के्र�डट काडर् स्टेटम�ट मध्ये नमूद केलेले �कमान देय पेम�ट हे PDD पासून नव्वद (90) 

�दवसांच्या आत पूणर् न �दल्यास, काडर्ला नॉन परफॉ�म�ग असेॅट समजले जाईल. 
   याव्य�त�रक्त, कजार्ची परतफेड �कंवा पुनरर्चना व्यवस्थेचा लाभ घेतलेले कोणतहे� खात े

NPA म्हणून वग�कृत केले जाईल. जोपय�त पूणर् मुद्दल �कंवा व्याजाचे पेम�ट केले जात 
नाह� तोपय�त खात ेNPA म्हणून वग�कृत केले जात.े कजार्ची परतफेड (सेटलम�ट) केलेले 
आ�ण पुनरर्�चत (र�स्ट्रक्चडर्) खात ेअपगे्रडसाठ� पात्र नसत.े शवेट�, जर एखाद्या ग्राहकाकड े
NPA म्हणून संबो�धत असलेले एक एसबीआय काडर् असले तर� त्यांच्याकड ेअसलेले सवर् 
के्र�डट काडर् हे NPA म्हणून वग�कृत केले जातील.

   एखाद्या खात्यास NPA म्हणून वग�कृत करण्यासंबं�धत उदाहरण:
 जर एखाद्या ग्राहकाची पेम�ट देय तार�ख (‘PDD’) 31 माचर् 2021 आहे आ�ण 

स्टेटम�टमध्ये नमूद केलेले �कमान देय शुल्क (‘MAD’) हे PDD पासून 90 �दवसांच्या 
आत म्हणजेच 29 जून 2021 पय�त ग्राहकाने भरले नाह�, तर बँक/�व�ीय संस्थेद्वारे अशा 
के्र�डट काडर् खात्यास NPA समजले  जाईल.

l) अ�धकृत पेम�ट प्रणाल� वापरताना अयशस्वी व्यवहारांसाठ�, आरबीआयच्या 20 सप्ट�बर 
2019 रोजीच्या टनर् अराऊंड टाइम (ट�एट�) च्या सामंजस्यावर�ल आ�ण ग्राहक 
नुकसानभरपाईवर�ल प�रपत्रकाच्या अनुपालन अतंगर्त, जर एसबीआय काडर्ने एखाद्या 
अयशस्वी झालेल्या व्यवहारामुळे ड�ेबट झालेल� रक्कम एका �नधार्�रत कालावधीमध्ये परत 
केल� नाह�, तर उपरोल्ले�खत प�रपत्रकातील तरतुद�ंनुसार, अयशस्वी झालेल्या 
व्यवहारासाठ�च्या काडर् नेटवकर्  द्वारे प्राप्त झालेल्या अशा कोणत्याह� पुष्ट�/सूचनेच्या 
आधारावर नुकसानभरपाई केल� जाईल.

4. * �डफॉल्ट (थकबाक�)
 जर थकबाक� करण्यात आल�, तर काडर्धारकाला वेळोवेळी काडर् खात्यामध्ये असलेल्या 

थ�कत रकमेच्या पूतर्तसेाठ� पोस्टाने, फॅक्स, दरूध्वनी, ईमेल, एसएमएस मॅसेज आठवण 
केल� जाईल आ�ण/�कंवा �तसऱ्या प�ाची आठवण करून देण्यासाठ�, पाठपुरावा 
करण्यासाठ� आ�ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठ� मदत घेतल� जाईल. अशा प्रकारे �नयुक्त 
केलेला �तसरा प� कजर् वसुल�संदभार्तील आचारसं�हतचेे पूणर् पालन करेल. 

 आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त आ�ण जे एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे जे 
एक के्र�डट इन्फम�शन कंपनी एक के्र�डट काडर् धारकाच्या मुलभूत िस्थती अहवाल 
देण्यापूव�, आम्ह� काडर् धारकास पूवर् सूचना प्रदान करू. आरबीआय कडून न�दणीचे 
प्रमाणपत्र सामा�यक करण्यापूव�, ज्याचा एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे त्याबद्दल 
आम्ह� काडर्धारकाला याची सूचना देऊ. �कमान देय रक्कम देय तारखेपय�त देखील न 
भरल्यास, काडर् खात्याचा डीफॉल्ट िस्थती अहवाल के्र�डट मा�हती ब्युरो/एजन्सीं सह 
सामा�यक केला जाईल. 

 हे आणखी नमूद केले जाऊ शकत,े क� जर काडर् धारक, पोस्ट �डफॉल्टर म्हणून न�दवले 
गेले असेल तर, �तची थकबाक� कमी करत,े नंतर एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन 
कंपनी पासून �डफॉल्टर िस्थती मागे आहे. असे बदल ग्राहकाच्या के्र�डट अहवालात 
प्र�त�ब�ंबत करण्यासाठ� 45 त े60 �दवस लागू शकतात.

 अट� आ�ण �नयम के्र�डट काडर्च्या सु�वधा �नयमन लागू असेल पूरक/काडर् जोडा 
एसबीआयसीपीएसएल �व�हत नमुन्यात दर म�हन्याला के्र�डट इन्फम�शन कंपनीसाठ� काडर् 
डटेा सादर केला. के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 30 �दवसांची वेळ त्यांच्या सव्हर्रवर सादर डटेा 
अपलोड करण्यासाठ� आहे.

 काडर् खात्यातील एकूण थकबाक� व त्यासह लावण्यात आलेल्या कोणत्याह� शुल्कांची 
काडर्धारकाला न आकारण्यात आलेल� रक्कमसुद्धा तत्काळ देय होईल आ�ण प्राथ�मक 
खातधेारकाच्या बँकरप्सीच्या �कंवा मतृ्युच्या िस्थतीत ती एसबीआयसीपीएसएलला संपूणर् देय 
ठरेल व काडर् खात ेलगेचच रद्द ठरेल. काडर् खात्यावर काह� थकबाक� असेल, तर प्राथ�मक 
खातधेारकाची मालम�ा त्याला सेटल करण्यासाठ� जबाबदार असेल आ�ण त्या मालम�ेद्वारे 
एसबीआयसीपीएसएलला कोणतीह� आ�थर्क झळ पोहचणार नाह�, याची काळजी घेणे 
अ�नवायर् असेल व त्यामध्ये अशा थकबाक�ला प्राप्त करण्यासाठ� झालेला कायदे�वषयक खचर् 
व शलु्क यांचा समावेश असेल. अशी परतफेड प्रलां�बत झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
त्याच्या तवे्हाच्या दराने आ�थर्क शुल्क सरुू ठेवण्यासाठ� स�म असेल.

5. काडर्धारकत्व समाप्त होणे/संपुष्टात येणे
a) एसबीआयसीपीएसएलला �लहून �कंवा एसबीआय काडर् हेल्पलाईनला कॉल करून आ�ण 

काडर् �तरपे कापून काडर्धारक कधीह� करार संपुष्टात आणू शकतो. �ल�खत �वनंती 
केल्यानंतर अडॅ ऑन काडर्सह सवर् काडर् संपुष्टात येतील. स्वतःहून काडर् बंद करताना 
काडर्धारकाजवळ �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स �शल्लक असतील तर अशा �नगे�टव्ह पॉइंट्स 
समान मूल्य स्वयंच�लतपणे स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रूपांत�रत केले जाईल जे काडर्धारकाला 
इतर कोणत्याह� देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे. काडर् खात्यामध्ये थकबाक� असलेल्या 
सवर् रकमेचा भरणा केल्यानंतर त ेसंपुष्टात येतील. प्रमाणानुसार (प्रो रेटा बे�सस) वा�षर्क, 
सहभागी होण्याची �कंवा �रन्युअल फ� परत केल� जाणार नाह�.

 उदाहरणाथर्- स्वतःहून काडर् बंद करताना �शल्लक असलेले �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट - 1000
   स्वतःहून काडर् बंद केल्यानंतर, �शल्लक असलेले 1000 �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट 

स्वयंच�लतपणे 250 रू. च्या स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रुपांत�रत होतील. म्हणजेच, 1000 
�नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स X 0.25 रू. प्र�त �रवॉडर् पॉइंट (इथे �व�वध काडा�साठ� हस्तांतरण 
मूल्य �भन्न असू शकत)े. हे देय काडर्धारकाला लागू केले जाईल जे काडर्धारकाला इतर 
देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे.

 काडर्धारक खात ेबंद करण्यासाठ� सम�पर्त ईमेल आयडी-closurerequest@sbicard.com 
वर �लहू शकतो.

b)  जर एसबीआयसीपीएसएलला काह� आधाराने �बजनेससाठ� �कंवा सुर�ा कारणांमुळे आ�ण/ 
�कंवा कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेच्या �वनंतीमुळे आ�ण/�कंवा अन्य सरकार� यंत्रणेने तसे 
सां�गतल्यामुळे आ�ण/�कंवा एसबीआयसीपीएसएल व त्याच्या ग्राहकांना लागू असलेल्या 
कायद्यांमुळे व �नयमांमुळे आवश्यक झाले, तर कोणत्याह� वेळेस पूवर्सूचना न देता 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याच्या वापरावर �नब�ध घालू शकत,े त ेसमाप्त 
�कंवा बंद करू शकत.े

 जर काडर्धारकाने देय रकमेची थकबाक� केल� �कंवा के्र�डट �ल�मटचे उल्लंघन केले तर 
एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट काडर्वर�ल सु�वधा संपुष्टात आणू शकत.े हा करार संपुष्टात 
आल्यानंतर �कंवा काडर् खात ेस्थ�गत करण्यात आले असताना या काडर्चा वापर विजर्त 
आहे.

c) अशा प�रिस्थतीमध्ये काडर्धारकाने तत्काळ (कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� 
�डफॉल्ट �कंवा अन्य नोट�सनुसार) एसबीआयसीपीएसएलला खात्यावर�ल एकूण थक�त 
रक्कम त्वर�त अदा केल� पा�हजे. त्यामध्ये कराराअतंगर्त एसबीआयसीपीएसएलला देय 

असलेल्या सवर् रकमांचा समावेश असेल ज्यामध्ये सवर् ट्रान्सॅक्शन्स आ�ण अन्य रक्कम 
ज्या खात्यावर अद्याप आकारल्या नसतील यांचा समावेश असेल. जोपय�त काडर्धारकाद्वारे 
अशा सवर् रकमांची थकबाक� जमा केल� जाईपय�त काडर्धारकाचे खात े समाप्त मानले 
जाणार नाह�.

(d) जर के्र�डट काडर् एक वषार्पे�ा जास्त काळ वापरात नसेल, तर काडर्धारकास सू�चत करून 
काडर् बंद करण्याची प्र�क्रया सुरू होईल. जर 30 �दवसांमध्ये काडर् धारकाकडून काह� उ�र 
न आल्यास, काडर् खात ेबंद केले जाईल, ह� �क्रया काडर् धारकाने केलेल्या सवर् थकबाक� 
भरण्याच्या अधीन असेल.

6.  काडर् हरवणे/चोर�/गैरवापर

a) जर प्राथ�मक �कंवा अन्य अ�त�रक्त के्र�डट काडर् हरवले असेल, चोर�ला गेले असेल, त्याला 
इजा झाल� असेल �कंवा प्राप्त होणे अपे��त असताना प्राप्त झाले नसेल �कंवा जर 
त्याला/�तला त्याचा वापर अन्य व्यक्तीने काडर्धारकाच्या अनुमती�शवाय केला अशी शंका 
आल� असेल, तर तत्काळ काडर्धारकाने एसबीआयसीपीएसएलशी एसबीआय काडर् 
हेल्पलाईनद्वारे संपकर्  साधला पा�हजे. एकदा काडर् हरवले अशी सूचना �दल्यानंतर त ेनंतर 
परत सापडले तर�ह� काडर्धारकाने त ेकोणत्याह� प�रिस्थतीत वापरू नये आ�ण त्याने त े
काडर् �तरपे अध� कापून टाकावे. 

· तसेच काडर्धारक लगेचच आयव्ह�आर �कंवा आमच्या वेबसाईट sbicard.com द्वारे �कंवा 
एसएमएस आधा�रत सेवेद्वारे त ेकाडर् ब्लॉक करू शकतो.

· एसएमएसद्वारे आपले हरवलेले/ चोरलेले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ�, आपल्या न�दणीकृत 
मोबाईल क्रमांकाद्वारे 5676791 वर BLOCK XXXX असा एसएमएस करा. (XXXX = 
आपल्या काडर् क्रमांकातील शवेटच्या 4 संख्या). जर 5 �म�नटांच्या आत आपल्याला त्याचे 
कन्फम�शन देणारा एसएमएस �मळाला नाह�, तर काडर् ब्लॉक झाले आहे, असे कृपया मानू 
नका. तत्काळ आपले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ� आ�ण त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठ� 
हेल्पलाईनला कॉल करा.

 काडर्धारक हरवलेल्या/चोर� झालेल्या/अन�धकृत व्यवहार इ. च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त 
हेल्पलाइन क्रमांक -18605003000 वर संपकर्  करू शकतो.

 काडर्धारक हरवलेल्या काडर्च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त ईमेल आयडीवर �लहू शकतो – 
lostcard@sbicard.com.

b) एसबीआयसीपीएसएलला हरवलेल्या काडार्ची मा�हती �मळण्याच्या वेळेआधी काडर् 
खात्याद्वारे करण्यात आलेल्या कोणत्याह� ट्रान्सॅक्शन्ससाठ�  एसबीआयसीप ीएसएल 
जबाबदार राहणार नाह� व त्याची संपूणर् जबाबदार� काडर्धारकावरच असेल. काडर् 
हरवण्याबद्दल �कंवा त्याच्या चोर�बद्दल एसबीआयसीपीएसएलला सूचना देण्या�शवाय 
काडर्धारकाने तत्काळ के्र�डट काडर्च्या चोर�ची मा�हती पो�लसांना देऊन एफआयआर दाखल 
करायला पा�हजे. परंतु, जेव्हा काडर्धारकाच्या सहमतीने �कंवा अ�त�रक्त काडर्धारकाच्या 
सहमतीने एखाद� व्यक्ती काडर् प्राप्त करून त्याचा गैरवापर करत असेल, तवे्हा होणाऱ्या 
सवर् हानीसाठ� काडर्धारक जबाबदार असेल.

 
c) �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाच्या (आरबीआय), ग्राहक संर�णाबद्दल 06 जुल ै2017 च्या 

आदेशानुसार - अन�धकृत इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंग व्यवहाराच्या दा�यत्वावर मयार्दा घालून, एक 
धोरण अ�धकृत के्र�डट काडर् व्यवहारांशी संबं�धत ग्राहक संर�ण सु�निश्चत करण्याक�रता 
�डझाइन केले आहे. एसबीआय काडर्च्या वेबसाइटवर "ग्राहक तक्रार �नवारण धोरण" 
अतंगर्त हेच अपडटे केले आहे. धोरण हे पारदशर्कतचेी तत्वे आ�ण ग्राहकांना �दल्या 
जाणाऱ्या वागणुक�तील प्रामा�णकपणावर आधा�रत आहे

d) जर काडर्धारकाने फसवणूक�चे कृत्य केले असेल, तर होणाऱ्या नुकसानाची सवर् जबाबदार� 
काडर्धारकाची असेल. जर पुरेशी काळजी न घेता काडर्धारक वापर करत असेल तर होणाऱ्या 
हानीसाठ� सवर्स्वी तोच जबाबदार असेल. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे �नधार्�रत करण्यात 
आलेल्या सुर�ा �नयमांचे पालन करण्यामध्ये काडर्धारकाने कसूर केल� असेल तर� हे लागू 
असेल.

e) काडर्धारक �कंवा अन्य कोणत्याह� काडर्धारकाला न सांगता एसबीआयसीपीएसएल काडर्च्या 
हरवण्या�वषयी, चोर��वषयी, गैरवापरासंदभार्त काडर्ची �कंवा �पनची कोणतीह� मा�हती 
पो�लसांना �कंवा अन्य संबं�धत यंत्रणांना देऊ शकत.े

f) आपल्या के्र�डट काडर् खात्याच्या मोबाईल नंबरसह संपकर्  तपशीलामधील बदल 
�सस्ट�ममध्ये असलेल्या आपल्या जुन्या तसेच नवीन संपकर्  प�यांवर कळवले जातील. 
आमच्या न�द�ंमध्ये आपल्या मोबाईल क्रमांकासह सध्याच्या संपकर्  तपशीलांना अद्ययावत 
ठेवण्याचा सल्ला आपल्याला �दला जातो.

g) "एसबीआय काडर् �व�शष्ट काडर्वर ती हरवल्यास/चोर�स गेल्यास त्यावर काडर् �वमा कव्हर 
मोफत ऑफर करत.े संबं�धत �वमा हा एसबीआय काडर्ने वेळोवेळी ठर�वल्यानुसार 
आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेडद्वारे �कंवा कोणत्याह� अन्य 
�वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो. आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी 
�ल�मटेड ह� यासंबं�धत कोणत्याह� दाव्याच्या तडजोडीसाठ� जबाबदार असेल आ�ण 
एसबीआय काडर् हे दाव्याच्या तडजोडीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याह� �ववादास जबाबदार 
नसेल. �वम्याच्या अट� आ�ण शत�च्या अ�धक तपशीलांसाठ�, काडर् धारकांना सल्ला �दला 
जातो क� त्यांनी स्वागत �कटमधील मा�हतीपत्रक वाचावे �कंवा www.sbicard.com चा 
संदभर् घ्यावा."

(h) एसबीआय काडर् काह� �व�शष्ट के्र�डट काडा�वर मोफत हवाई अपघात/वैयिक्तक अपघात 
�वमा संर�ण देत.े उपरोक्त �वमा ततृीय-प� �वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो, जो या 
संदभार्त कोणत्याह� दाव्याच्या �नपटाऱ्यासाठ� देखील जबाबदार असतो. क्लेम सेटलम�टमुळे 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याह� वादासाठ� एसबीआय काडर् जबाबदार राहणार नाह�. कोणत्याह� 
पूवर्सूचने�शवाय एसबीआय काडर्द्वारे �वमा जार�कतार् बदलला जाऊ शकतो.

 �वद्यमान �वमा कंपनी : ओ�रएंटल इन्शुरन्स कंपनी �ल.

7. मा�हती उघड करणे (�डस्क्लोजर)
 के्र�डट इन्फम�शन कंपनी भारतीय आ�थर्क प्रणाल� कायर्�मता आ�ण िस्थरता 

सुधारण्यासाठ� भारत सरकार आ�ण भारतीय �रझवर् बँक (आरबीआय) ची एक सुरुवात 
आहे. �ह बँका आ�ण �व�ीय संस्थांमध्ये मा�हतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठ�चे एक प्रभावी 
तंत्र प्रभावी करण्यासाठ� आरबीआयच्या प्रयत्नांचा रचनाबद्ध उपक्रम असून, त्याद्वारे 
�व�वध संस्थांमधून उत्कृष्ट के्र�डट व्यवहारांचा लाभ घेण्यासाठ� काडर्धारकांना स�म केले 
जात.े

 काडर् धारक एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी करण्यासाठ� काडर्धारकाचे 
मा�हती शअेर करण्यासाठ� अ�धकृत आहे क� (आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त 
आहे). 

 45 - 60 �दवसांच्या काळामध्ये एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 
करण्यासाठ� काडर्धारकाचे परतफेड रेकॉडर् संबं�धत मा�हती प्रदान होईल.

 कोणताह� �ववाद झाल्यास, एसबीआयसीपीएसएल हे काडर्धारक हा �डफॉल्टर आहे असा 
अहवाल देण्यापूव� अहवाल प्र�क्रयेसाठ� योग्य ती दरुुस्ती करेल. अशा मा�हतीचे प्रकटन 
करणे/ती उघड करण्याची देखील न�द घेतल� जाणे हे दाखल केलेल्या अशा �ववादांची 
चौकशी आ�ण त्यातून मागर् काढण्यासाठ� उपलब्ध असलेल्या वेळेवर अवलंबून असत.े 

 काडर्धारक हे मान्य करतो क�, काडर् खात्याचे योग्य संचालन, पडताळणी आ�ण अन्य 
प्रशास�नक सेवा यांसाठ� काडर्धारकाची मा�हती ज्यामध्ये एसबीआयसीपीएसएलशी संब�धत 
आ�थर्क संस्था, कंपन्या आ�ण अन्य �तसऱ्या प�ांकडील थकबाक� यांची मा�हती देण्याचा 
अ�धकार एसबीआयसीपीएसएलला असेल.

 एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाची मा�हती एसबीआयसीपीएसएलच्या कोणत्याह� व�रष्ठ, 
क�नष्ठ, संबं�धत �कंवा भागीदार संस्थेला एसबीआयसीपीएसएलच्या �व�वध उत्पादनांना व 
सेवांना उपलब्ध करण्यासाठ�/त्यांच्या माक� �टगंसाठ� �कंवा त्याच्या ग्रूप कंपन्या, शाखा, 
संलग्न आ�ण/�कंवा भागीदार संस्थांना देऊ शकत.े

 एसबीआय काडर्च्या मह�वपूणर् अट� व शत� www.sbicard.com वरसुद्धा उपलब्ध 
आहेत. 

महत्वाची �नयामक मा�हती 

- काडर्चा वापर भारत तसेच परदेशात दोन्ह�कड ेवधै आहे. तथा�प, नेपाळ आ�ण भूतान मध्ये 
�वदेशी चलन व्यवहार करण्यासाठ� वधै नाह�.

- भारताबाहेर व्यवहार करण्यासाठ�, या काडर्चा वापर परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 
1999 ("FEMA") आ�ण आरबीआय द्वारे जार� केलेल्या �नयमांसह लागू कायद्यानुसार 
करणे अत्यावश्यक आहे. इंटरनेट टे्र�डगं पोटर्लद्वारे परक�य चलन व्यापाराला परवानगी 
नाह�. कोणतहे� उल्लंघन �कंवा पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुम ्ह� दंडात्मक 
कारवाईसाठ� जबाबदार असू शकता. तुम्ह� तुमच्या परक�य चलन हक्काबाबत तुमच्या 
अ�धकृत डीलरचा (AD) सल्ला घ्यावा.

- आपण के्र�डट काडर् खात्यावर कोणत्याह� के्र�डट �शल्लक असल्यास, एसबीआय काडर् आपण 
ह� के्र�डट �शल्लक परत येण्याचा अ�धकार आहे.

- कृपया भांडवल खात्यातील व्यवहारासाठ� पसेै पाठ�वणे �कंवा पेम�ट करण्यासाठ� के्र�डट 
काडर् वापरू नका जसे क� परदेशी संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे �कंवा �वदेशात संस्थांची 
स्थापना करणे - ह� आरबीआय बँकेच्या मास्टर �नद�शानुसार अथर्सहाय्य करण्याची 
परवानगी नाह� - संयुक्त उद्योजक/संपूणर्पणे र�हवाशांनी केलेल� थेट गुंतवणूक परदेशात 
मालक�ची सहाय्यक कंपनी आहे.

- र�हवाशांना भारताकडून पसेै पाठ�वणे हे आरबीआयच्या मास्टर प�रपत्रकानुसार, के्र�डट 
काडर्चा वापर �कंवा लॉटर�ची �त�कटे, बंद� घातलेल� �कंवा जप्त मा�सके, जुगार मध्ये 
सहभाग, कॉल-बॅक सेवा देणे, इत्याद�सारख्या प्र�तबं�धत वस्तूंच्या खरेद�साठ� प्र�तबं�धत 
आहे कारण अशा वस्तू/�क्रयाकलापांसाठ� कोणत्याह� परक�य चलनाची परवानगी नाह�. 
मास्टर प�रपत्रक अ�धक मा�हतीसाठ� र�हवाशांना भारत सु�वधा �व�वध पसेै पाठ�वणे वर 
संदभर् घ्या.



g) �ब�लगं संदभार्तील वाद: स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 25 �दवसांच्या आत काडर्धारकाने काह� 
त्रटु� एसबीआयसीपीएसएलला कळवल्या�शवाय आ�ण एसबीआयसीपीएसएलला त्या सत्य 
आहेत, हे आढळल्याव्य�त�रक्त सवर् स्टेटम�ट्स योग्य मानल� जातील व काडर्धारक त्यांना 
मान्य करेल. असे काह� झाल्याची मा�हती प्राप्त झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
तात्पुरत्या पद्धतीने शुल्क मागे घेऊ शकेल. त्यानुसार अन्वेषण पूणर् झाल्यानंतर अशा 
शुल्कांची जबाबदार� काडर्धारकाच्या खात्यावर असेल.

h)  ग्राहक तक्रार �नवारण: सवर् तक्रार�ंची मा�हती पुढ�ल प�यावर नोडल अ�धकाऱ्याला �दल� 
जावी- पीओ बॅग 28 - जीपीओ, नवी �दल्ल� – 110001 Nodalofficer@sbicard.com 
�कंवा ईमेलवर पाठवल� जावी.

i)   संपकर्  तपशील:
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 02 02
 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड आधी लावावा) 
 �कंवा 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290 
 एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर्साठ�: एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर् हेल्पलाईनला भारतातून 

कुठूनह� फोन करा   
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 12 12 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड 

आधी लावावा) बीएसएनएल/एमट�एनएलवरून: 1800 180 1295/1860 500 1295
 पत्र व्यवहार: मेलद्वारे व्यवस्थापकाला �लहू शकता: ग्राहक सेवा, एसबीआय काड्र्स अडँ 

पेम�ट्स सिव्हर्सेस �ल., डीएलएफ इन�फ�नट� टॉवसर्, टॉवर सी, 12 वा मजला, ब्लॉक- 2, 
इमारत 3 डीएलएफ सायबर �सट�, गुरुग्राम- 122002 (ह�रयाणा), भारत 
www.sbicard.com �कंवा पीओ बॅग 28 - GPO, नवी �दल्ल� – 110001. 

 customercare@sbicard.com वर ईमेलद्वारे �लहा
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक सम�पर्त ईमेल आयडीवर 

�लहू शकतो- salesgrievance@sbicard.com
 काडर्धारक कोणत्याह� �ववाद/अन�धकृत व्यवहाराचा �रपोटर् आमच्या मोबाईल 

ॲप/वेबसाईटच्या माफर् त न�द करू शकतात. याव्य�त�रक्त, काडर्धारक �ववाद/अन�धकृत 
 व्यवहाराचा �रपोटर् सम�पर्त ईमेल आयडी chargeback@sbicard.com वर �लहू 

शकतो.
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक आम्हाला सम�पर्त 

हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतो: 080-39356050

एसबीआय काडर्च्या सवार्त महत्वपूणर् अट� व शत�

1. *फ� आ�ण शुल्क

A.  वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ�
 एसबीआय के्र�डट काडर् (एसबीआय काडर्) यावर वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ� लागू आहेत. 

वा�षर्क फ� हे एक वेळचे शुल्क असत ेजे रु. 0 त ेरु. 9999 यादरम्यान असून त्यात लागू 
असलेले कर जोडले जातात आ�ण �रन्युअल फ� दर वष� आकारल� जात ेव ती रु. 0 त ेरु. 
9999 यादरम्यान असून त्यात लागू असलेले कर जोडले जातात. या फ� काडर्धारकांसाठ� 
वेगळ्या असू शकतात आ�ण त्या �व�वध प्रकारच्या काडर्साठ� वेगवेगळ्या असतात. के्र�डट 
काडर्चे आवेदन करताना हे काडर्धारकाला सांगण्यात येईल. लागू असतील त्यानुसार या फ� 
काडर्धारकाच्या खात्यातून जमा केल्या जातील आ�ण जेव्हा हे लावले जाईल, तवे्हा त्याचे 
�बल त्या म�हन्याच्या काडर् स्टेटम�टमध्ये दशर्वले जाईल. प्राथ�मक काडर्धारकाला जार� 
करण्यात आलेल्या अ�त�रक्त काड्र्ससाठ� वेगळी फ� असू शकेल.

B.  कॅश अडॅव्हान्स फ�
 आपत्काल�न िस्थतीमध्ये देशातील/आतंरराष्ट्र�य एट�एममधून रोख रक्कम काढण्यासाठ� 

काडर्धारक काडर्चा वापर करू शकतो. अशा प्रकारे काढलेल्या सवर् कॅशवर ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण ती काडर्धारकाच्या पुढच्या स्टेटम�टच्या �बलामध्ये जोडल� जाईल. 
देशातील एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण आतंरराष्ट्र�य एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापैक� अ�धक 
असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� लावल� जाईल. एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस प्रायव्हेट 
�ल�मटेडच्या (एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार ट्रान्सॅक्शन फ� बदलल� जाऊ शकत.े 
सवर् कॅश अडॅव्हान्सेसवर रक्कम काढल्यापासून पूणर् रक्कम जमा करण्याच्या �दनांकापय�त 
�रव्हॉिल्व्हंग के्र�डट इतके आ�थर्क शुल्कसुद्धा असेल (कृपया शुल्कांची सूची पाहावी). 

C. रोख भरणा फ�
 काडर्धारक स्टेट बँक ऑफ इं�डया (एसबीआय) च्या �नवडक शाखांमध्ये पे-इन िस्लपवर 

त्यांचा के्र�डट काडर् क्रमांक आ�ण रक्कम नमूद करून त्यांच्या SBI के्र�डट काडर्ची देय 
रक्कम शाखेतील काउंटरवर जमा करू शकतात. पेम�ट पावतीची पोच काडर्धारकाला त्व�रत 
�दल� जाईल. ह� सु�वधा ₹250 च्या सेवा शुल्क + लागू करांसह उपलब्ध आहे. केव्ह�बी 
एसबीआय काडर्धारक करूर वशै्य बँकेच्या (केवीबी) �नवडक शाखांमध्ये त्यांच्या 
के्र�डटकाडर्ची देय रक्कम देखील भरू शकतात. करूर वशै्य बँकेच्या शाखांमध्ये केलेल्या 
पेम�टवर कोणतहे� शुल्क लागू नाह�.

D. शुल्क
i. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला देण्यात येणाऱ्या �व�शष्ट सेवांसाठ� वेळोवेळी 

लागू असलेले शुल्क आ�ण फ� काडर्धारकाला भरावे लागेल �कंवा काडर् खात्याच्या संदभार्त 
काडर्धारकाकडून �दरंगाई झाल�, तर त्यासाठ� फ� भरावी लागेल.

ii काडर्धारकांना योग्य मा�हती देऊन वेळोवेळी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणतहे� शुल्क 
�कंवा फ�मध्ये बदल करण्याचा �कंवा नवीन शुल्क �कंवा फ� सुरू करण्याचा अ�धकार 
एसबीआयसीपीएसएलजवळ सुर��त आहे.

E. व्याज मुक्त गे्रस अवधी
 व्याज मुक्त के्र�डट अवधी 20 त े50 �दवसांचा असू शकतो व तो मच�टद्वारे करण्यात 

येणाऱ्या दाव्यांवर अवलंबून असेल. परंतु, जर आधीच्या म�हन्याची बाक� पूणर्त: जमा 
केल� नसेल �कंवा जर काडर्धारकाने कोणत्याह� एट�एममधून रोख रक्कम काढल� असेल, 
तर हे लागू असणार नाह�.

F.   आ�थर्क शुल्क 
 जर काडर्धारकाने बाक� रक्कम पूणर् भरल� नाह� तर आ�ण काडर्धारकाने काढलेल्या सवर् 

रोख रकमांवर (कॅश अडॅव्हान्सेस) त ेपरत भरले जाईपय�त ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून 
न भरलेल्या ईएमआय इन्स्टॉलम�टसह सवर् ट्रान्सॅक्शन्सवर मा�सक व्याज दरानुसार 
आ�थर्क शुल्क देय आहेत. 

   जर काडर्धारकाने रकमेच्या मुदतीच्या तारखेअगोदर (PDD) रा�हलेल्या रकमेची (TAD) 
थोडी रक्कम �कंवा काह�च रक्कम नाह� भरल�; जसे क� ग्राहकांची आधीच्या म�हन्यातील 
देय रक्कम आ�ण सध्याच्या म�हन्यातील पूणर् देय रक्कम मुदत संपायच्या तारखेअगोदर 
भरले तर उरलेल्या रकमेवर रकमेच्या तारखेपय�त शुल्क आकारले जाईल. 

   सध्याचा आ�थर्क शुल्काचा दर ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून प्र�त माह 3.50% पय�त आहे 
[42% प्र�त वषर्] व एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस �ल�मटेडच्या 
(एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार बदलला जाऊ शकतो. लागू असलेले आ�थर्क शुल्क 
लागू करांनुसार ठरेल आ�ण काडर्वर�ल थ�कत रक्कम पूणर्त: जमा होईपय�त त े
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये लावले जातील/वजा केले जातील. काडर्धारक पेम�टच्या देय 
तारखेपय�त त्याच्याकडील �शल्लक पूणर्पणे भरत नसल्यास आ�ण काडर्धारकाद्वारे 
घेतलेल्या सवर् रोख अडॅव्हान्सवर�ल सवर् व्यवहारांवर आकारलेल्या �व� शुल्काची �कमान 
रक्कम ह� प्रत्येक� 25 रु. असेल, सवर् लागू कर वगळून.

 a.  कॅश अडॅव्हान्सवर�ल आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून पूणर् रक्कम जमा 
करेपय�त लागू असतील.

 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 15 तारखेला.
 16 जून 2019 – 15 जुल ै2019 मध्ये करण्यात आलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  5000 रु. ची �रटेल खरेद� – 20 जून 2019 रोजी
2.  7000 रु. कॅश काढले - 10 जुल ै2019 रोजी
 15 जून 2019 च्या स्टेटम�टमधून कोणतीह� आधीची �शल्लक रा�हलेल� नाह�, असे ग�ृहत 

धरून काडर्धारकाला त्याचे 15 जुलचै्या स्टेटम�ट 12,000 रु. इतके ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल व 
त्यावर 7,000 रुपयांच्या काढलेल्या रोख रकमेवर 5 �दवसांचे आ�थर्क शुल्क लागू 
दरानुसार लावले जाईल. काडर्धारकाला बाक� (थ�कत) रकमेसाठ� 5 ऑगस्ट 2019 पय�त 
म्हणजे स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत भरणा करावा लागेल जी पूणर् रक्कम 
असू शकत े�कंवा देय असलेल� �कमान रक्कम असू शकत.े कृपया ल�ात घ्या क� तुमच्या 

के्र�डट काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने केले गेलेले कोणतहे� पेम�ट पुढ�ल क्रमाने समायोिजत 
केले जाईल: प्रथम तुमची �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास). आधीच्या 
स्टेटम�टच्या �दनांकापासून आ�थर्क शुल्क लावले जाईल व जर व्याज नसलेला 
आउटस्टँ�डगं �रटेल बॅलन्स असेल तर त्या िस्थतीमध्ये आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या 
�दनांकापासून लावले जाईल. 

 जर आधीच्या स्टेटम�टमध्ये कोणतीह� कॅश �शल्लक नसेल आ�ण ती आधीच्या 
स्टेटम�टमधून पुढे आलेल� नसेल आ�ण स्टेटम�टच्या �दनांकाचा �रटेल बॅलन्स भरणा देय 
असलेल्या �दनांकावर पूणर्त: भरण्यात आला, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क 
शुल्क लावले जाणार नाह�.

 उदाहरण 2 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   3 जानेवार� 2019 – 2 फेब्रुवार� 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  10000 रु. �रटेल खरेद� – 5 जानेवार� 2019 रोजी
2.  30000 रु. ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2019 रोजी
 2 जानेवार� 2019 स्टेटम�टमधून आधीची कोणतीह� �शल्लक रक्कम पुढे उरलेल� नाह�, 

असे ग�ृहत धरून काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार� स्टेटम�टमध्ये 40,000 रु. व्यवहार 
�दसतील. काडर्धारकाला या आउटस्टँ�डगं रकमेसाठ� स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या 
आत म्हणजे 22 फेब्रुवार� 2019 पय�त भरणा करावा लागेल व तो पूणर् रक्कम �कंवा 
�कमान देय रक्कम यातील कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. जर स्टेटम�ट आउटस्टँ�डगं मध्ये 
कोणताच कॅश बॅलन्स नसेल आ�ण तो आधीच्या स्टेटम�टपासून पुढे आलेला नसेल आ�ण 
जर स्टेटम�ट �दनांका रोजी आउटस्टँ�डगं असलेल्या �रटेल बॅलन्सला रक्कम देय �दनांकाला 
जर पूणर्त: भरण्यात आले, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क शुल्क लावले जाणार 
नाह�.

   दर म�हन्यामध्ये फक्त �कमान रक्कम भरल्यास त्यामुळे �रपेम�ट वषार्पे�ा जास्त काळ 
पुढे जाईल व आपल्या आउटस्टँ�डगं बॅलन्सवर त्यानुसार ठरणारा व्याज लागेल. 
उदाहरणाथर्, 5,000 रु. इतक्या ट्रान्सॅक्शनवर दर म�हन्याला फक्त �कमान देय रक्कम 
भरण्यात आल� (दर महा 200 रु. इतक� �कमान रक्कम असल्यास), संपूणर् थ�कत 

रकमेच्या पूणर् भरण्यासाठ� 44 म�हने इतका अवधी लागेल.
 उदाहरण 3 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला
   3  माचर् 2019 – 2 ए�प्रल 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन
(1)   500 रु. वा�षर्क फ� – 5 माचर् 2019 रोजी
(2) 90 रु. लागू कर – 5 माचर् 2019 रोजी
(3) 6000 रुपयांची ऑनलाईन खरेद� – 15 माचर् 2019 रोजी
 2 माचर् 2019 च्या स्टेटम�टनुसार आधीचा कोणताह� बॅलन्स पुढे �शल्लक रा�हलेला नाह�, 

असे ग�ृहत धरून, काडर्धारकाला त्याच्या 2 ए�प्रलच्या स्टेटम�टमध्ये 6,590 रु. ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाला स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 20 �दवसांनी 22 ए�प्रल रोजी 2019 या 
आउटस्टँ�डगंसाठ� रक्कम भरावी लागेल व ती पूणर् रक्कम असू शकत े�कंवा देय असलेल� 
�कमान रक्कम असू शकत.े      

 22 ए�प्रल 2019 रोजी काडर्धारक �कमान देय रकमेचा म्हणजे 415 रु. (एकूण 
आउटस्टँ�डगंच्या 5%) + 22 ए�प्रल 2019, रोजी लागू असलेले कर याच्या सवा�त 
जवळच्या दशांश अकंावर�ल रक्कम या रकमेचा भरणा करतो, असे ग�ृहत धरून लागू दराने 
आ�थर्क शुल्क लागू केले जाईल आ�ण त ेएकूण आउटस्टँ�डगंमध्ये जोडले जाईल. दर वष� 
3.50% इतक्या प्रभावी दराला �वचारात घेता, आ�थर्क शुल्काची गणना पुढ�ल प्रमाणे केल� 
जाईल:

 48 �दवसांसाठ� 500 रु. बॅलन्स रकमेवर (5 माचर् त े22 ए�प्रल):
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 रु.
 48 �दवसांसाठ� लागू असलेल्या 90 रु. करांसाठ� (5 माचर् त े22 ए�प्रल): 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 रु. 
 38 �दवसांसाठ� 6000 रु. इतक्या बॅलन्ससाठ� (15 माचर् त े22 ए�प्रल):
   (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 रु.
 11 �दवसांसाठ� 6,175 रु. बॅलन्ससाठ� (22 ए�प्रल त े2 मे): 
   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 रु.
 एकूण लावण्यात आलेले व्याज = 373.10 रु.
 3 ए�प्रल 2019 आ�ण 2 मे 2019 या काळात काडर्धारकाने कोणतहे� ट्रान्सॅक्शन केले 

नाह�, असे ग�ृहत धरून �दनांक 2 मेच्या स्टेटम�टमध्ये असलेल्या एकूण रकमेमध्ये 
आउटस्टँ�डगं एकूण रक्कम, व्याज शुल्क, फ� आ�ण अन्य शुल्क (असल्यास) आ�ण सवर् 

लागू कर दशर्वले जातील.
    काडर्धारक देय तारखेच्या (पीडीडी) आधी एकूण देय रकमेचे (ट�एडी) आ�ंशक पेम�ट करत 

असेल �कंवा पेम�ट देत नसल्यास; ग्राहकाकडून मागील म�हन्यापासूनची आ�ण �वद्यमान 
म�हन्यातील �शल्लक येणे असेल, तर एकूण देय असलेल्या रकमेचे पूणर् पेम�ट हे पेम�टच्या 
देय तारखेपूव� केल्यास, �व� शुल्क हे त्या पेम�टच्या तारखेपय�तच्या अखेरच्या �शल्लक वर 
आकारले जाईल.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेट्म�ट तार�ख - प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 �डस�बर 2018 - 2 जानेवार� 2019 दरम्यान झाले.
1)  �करकोळ खरेद� 500 रु. - 15 �डस�बरला 2018 झाल�
2)  ऑनलाइन खरेद� 600 रु. - 20 �डस�बरला 2018 झाल�
   2  �डस�बर 2018 च्या तारखेला पूव�ची कोणतीह� �शल्लक रक्कम नाह� असे गहृ�त धरून

2 जानेवार� च्या स्टेटम�टनुसार, काडर्धारकाच्या स्टेटम�टमध्ये 1100 रुपये व्यवहार दशर्�वत 
आहे, एकूण देय रक्कम 1100 रुपये. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
दरम्यान काह� 22 जानेवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं 
�वरुद्ध भरणा करणे आवश्यक आहे.

 गहृ�त धरूया क� काडर्धारकाने थोडी रक्कम 22 जानेवार� 2019 ला 500 रुपयांनी जमा 
केल� आहे, �व� शुल्क प्रभावी दरावर आकारले जाईल आ�ण एकूण थकबाक�मध्ये जोडला 
जाईल. 3.50% दर महा प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्क गणना खाल�लप्रमाणे केल� 
जाईल.

 38 �दवसांसाठ� 500 रुपयांच्या रकमेवर (15 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 रु.
 33 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (20 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 रु.
 12 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (22 जानेवार� त े2 फेब्रुवार�):
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 रु.
 आकारलेले एकूण व्याज: 52.93 रु.
 व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2019 - 2 माचर् 2019 दरम्यान झाले
1)  सुरुवातीची �शल्लक 652.93 रु. - 3 फेब्रुवार� 2019 रोजी

2)  �करकोळ खरेद� 1000 रु. - 5 फेब्रुवार� 2019 रोजी
3)  ऑनलाईन खरेद� 3000 रु. - 15 फेब्रुवार� 2019 रोजी
 गहृ�त धरूया क� मागील �शल्लक 652.93 रु. 2 फेब्रुवार� 2019 च्या �वधानानुसार पुढे 

सुरू करूया. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम दरम्यान काह� 22 
फेबु्रवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं �वरुद्ध भरणा करणे 
आवश्यक आहे.

   गहृ�त धरूया क� काडर्धारक 15 फेब्रुवार�च्या आत पूणर्पणे भरणा करतो. म्हणून 3.50%
प्रती म�हना प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्काची गणना खाल�लप्रमाणे केल� जाईल:

   12 �दवसांसाठ� 652.93 रुपयांच्या रकमेवर (3 फेब्रुवार� -15 फेबु्रवार�)
   (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 रु.
   आकारलेले एकूण व्याज: 9.02 रु.
   खरेद�ची उरलेल� रक्कम, व्याजाची रक्कम, फ� आ�ण शुल्क यांची बेर�ज, आ�ण 2 माचर् 

तारखेच्या स्टेट्म�टनुसार एकूण रकमेवर सवर् लागू कर परावत�त होईल.

G. �वलं�बत देय शुल्क
• देय तारखेला 0 रुपये त े500 रुपयांपय�तच ्या थकबाक�साठ� कोणतहे� शुल्क नाह� 
 रु. 500 पे�ा जास्त आ�ण रु. 1,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 400
• रु. 1,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 10,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु.750
• रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 950
• रु. 25,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 50,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 1,100
• रु. 50,000 पे�ा जास्त थकबाक�साठ� रु.1,300
 लागोपाठ दोन सायकल ्ससाठ� देय तारखेपय�त �कमान देय रक्कम (MAD) न भरल्यास 

अ�त�रक्त �वलंब देय शुल्क रु. 100 आकारले जातील.
 MAD िक्लअर होईपय�त प्रत्येक देय सायकलसाठ� हे शुल्क आकारले जाईल. तसेच 

�कमान देय रक्कम (MAD) भरेपय�त प्रत्येक पेम�ट चक्राला हे शुल्क आकारले जाईल.
 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
 व्यवहार 3 जानेवार� 2016 – 2 फेबु्रवार� 2016 या दरम्यान झाले

(1) 5000 रू. ची �रटेल खरेद�– 5 जानेवार� 2016 रोजी
(2) 5000 रू. ची ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2016 रोजी
   असे ग�ृहत धरा क� 2 जानेवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेबु्रवार�च्या स्टेटम�टमध्ये 10,000 रू. चे 
ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 
22 फेब्रुवार� 2016 पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान 
देय रक्कम �कंवा संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल. 

   जर 22 फेब्रुवार� 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने �कमान देय रकमेचा भरणा 
केला नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 
देय रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 2 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2016 – 2 माचर् 2016 या दरम्यान झाले
 1.  2000 रु. ची �रटेल खरेद�– 8 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 2.  2500 रु. ची ऑनलाईन खरेद� – 19 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 असे ग�ृहत धरा क� 2 फेब्रुवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 माचर्च्या स्टेटम�टमध्ये 4500 रू. चे ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 22 माचर् 2016 
पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान देय रक्कम �कंवा 
संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल.

   जर 22 माचर् 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने कोणत्याह� रकमेचा भरणा केला 
नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण देय 
रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 3- काडर् स्टेटम�ट तार�ख – दर म�हन्याची 2 तार�ख.
 3 सप्ट� त े2 ऑक्टो दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 9400 ची �करकोळ खरेद�-5 सप्ट� रोजी
 2 सप्ट�. च्या स्टेटम�टपासून पूव�ची �शल्लक कॅर� फॉरवडर् केल� नसल ्याचे गहृ�त 

धरून,एकूण देय रक्कम रु. 9400 म्हणून काडर् धारकास 2 ऑक्टोबरचे �ववरणपत्र �मळेल. 

काडर्धारकाने 22 ऑक्टोबरपय�त, म्हणजे स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, संपूणर् 
रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रक्कमेच्या अनुषंगाने पेम�ट 
करणे आवश्यक आहे. काडर्धारक 22 ऑक्टोबर रोजी �कंवा त्यापूव� रु. 9400 च्या 
थकबाक�चे संपूणर् देय देतो. 

 3 ऑक्टोबर– 2 नोव्ह�बर दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 5,000 ची �करकोळ खरेद� – 5 ऑक्टोबर रोजी
(2) रु. 5,000 ची ऑनलाइन खरेद� – 15 ऑक्टोबर रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 नोव्ह�बरच्या �ववरणात 10,000 रुपयाची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसेल. ग्राहकाला 10 नोव्ह�बर रोजी मागील सायकलमध्ये केलेल्या व्यवहारासाठ� 
व्यापाऱ्याकडून रु. 9400 चा परतावा �मळतो. ह� परताव्याची रक्कम एकूण देय रकमेच्या 
अनुषंगाने समायोिजत केल� जाईल. काडर्धारकाने 22 नोव्ह�बर रोजी �कंवा त्यापूव�, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने पेम�ट करणे आवश्यक आहे.

 परताव्यातून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम �कमान देय रक्कमेपे�ा जास्त असल्याने, 
काडर्धारकास �वलं�बत देय शुल्क आकारले जाणार नाह�.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेटम�टची तार�ख – प्रत्येक म�हन ्याची 2 तार�ख
 3 जानेवार� – 2 फेबु्रवार� दरम्यान केलेला व्यवहार
(1) रु. 4,500 ची �करकोळ खरेद� – 5 जानेवार� रोजी
(2) रु. 6,000 ची ऑनलाइन खर�दार� – 15 जानेवार� रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 फेब्रुवार�च ्या स्टेटम�टमध ्ये 10,500 रुपयांची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसून येईल. मागील सायकलमध ्ये 10 फेब्रुवार�ला आकारलेल्या अनादर 
शुल्कांसाठ� ग्राहकाला रु. 500 चा परतावा �मळतो. काडर्धारकाने 22 फेबु्रवार�पय�त, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची पूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय 
रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने थकबाक�चे पेम�ट करणे आवश्यक 
आहे. एसबीआय काडर्ने कायार्िन्वत केलेल्या �रव्हसर्लमधून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम देय 
रक्कमेच्या अनुषंगाने समायोिजत केल� जाणार नाह�. जर काडर्धारकाने 22 फेब्रुवार� रोजी 
�कंवा त्यापूव� �कमान देय रक्कम �कंवा त्यापे�ा जास्त रक्कम भरल� नाह�, तर त्याला 
रु. 950 (रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�त रु. 950) �वलं�बत देय शुल्क 
आकारले जाईल.

H. ओव्हर�ल�मट फ�
 एक सेवा संकेत म्हणून, एसबीआई काडर् ओव्हर�ल�मट व्यवहारांना मान्यता देऊ शकेल, 

हे त्यांचे आतं�रक धोरण, व्यवहार संदभार्त पात्रता, ग्राहकांचे प्रोफाईल आ�ण ग्राहकांची 
स्वीकृ�त यावर अवलंबून असेल. जर थकबाक�  रक्कम के्र�डट मयार्देपे�ा अ�धक असेल, 
तर के्र�डट मयार्दा ओलांडलेल्या रकमेवर प�हल्या व्यवहार रकमेच्या  2.5% �कंवा रु. 
600/- यापकै� जी जास्त असेल, ती ओव्हर�ल�मट शुल्क म्हणून आकारल� जाईल. 
एसबीआय काडर्द्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याह� शुल्क, खचर् �कंवा व्याजमुळे के्र�डट 
�ल�मट ओलांडल्यासह� हे शुल्क लागू होत.े ओव्हर�ल�मट फ� प्रत्येक �ब�लगं सायकलमध्ये 
एकदाच आकारल� जाईल. कृपया न�द घ्या क� काडर्धारकाकडून �मळालेल� ओव्हर�ल�मट 
सोयीसंबंधी स्वीकृ�त ज्याप्रमाणे त्यांच्या/�तच्या के्र�डट काडर्वर ह� सोय स�म करण्यासाठ� 
असेल, ती त्यांच्या त्याच खात्याच्या अतंगर्त येत असलेल्या सवर् के्र�डट काड्र्सवर आपोआप 
ह� सोय स�म करणार.

I. पेम�ट �डसऑनर फ�
   पेम�ट �डसऑनर झाल्यास (भरणा जमा न केल्यास), काडर्धारकाला रकमेच्या 2% इतक�  

पेम�ट �डसऑनर फ� लावल� जाईल व त्याचे �कमान शुल्क 500 रू. इतके असेल.

J.   अन्य शुल्क:
• काडर् �रप्लेसम�ट फ�: 100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू) 
• चेक पेम�ट फ�: 100 रू. 
• परक�य चलन व्यवहार शुल्क: 3.5% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् वगळता इतर सवर् 

काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
 परक�य चलन व्यवहाराचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये करण्यासाठ� �व�नमय दर 

िव्हसा/मास्टरकाडर् द्वारे (जे असेल त्यानुसार) �नधार्�रत केला जाईल व या व्यवहाराला 
एसबीआय काडर्च्या मदतीने सेटल केले जात असतानाच्या �दवशी त्यांच्या �व�नमय 
दरांनुसार त ेठरेल व हे दर व्यवहार करण्यात येणाऱ्या �दवसांपे�ा �भन्न असू शकतील. 
परक�य चलन व्यवहार फ� िव्हसा/मास्टरकाडर् शअेर केलेले रुपये रूपांतर रकमेवर लागू केले 
जाईल. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू 
होणार नाह�.
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• डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक चलन रूपांतरण माकर् अप फ�: 3.50% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् 
वगळता इतर सवर् काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
(फक्त 1,000 रुपये �कंवा त्यापे�ा मोठ्या व्यवहारांसाठ�) आतंरराष्ट्र�य स्थानावर�ल �कंवा 
परदेशी न�दणी केलेले परंतु भारतात िस्थत असलेल्या व्यापाऱ्यांद्वारे केलेले भारतीय 
चलनातील सवर् व्यवहार. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर डायन्या�मक आ�ण 
स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप शुल्क लागू होणार नाह�.

•  �रवॉडर् �रडीम करण्याचे शुल्क - 99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे वॉउचर 
वर उपलब्ध)

• सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर प्र�क्रया शुल्क: रु. 199 

K.  �शल्लक हस्तांतरण:
 �शल्लक हस्तांतरण ऑफर ग्राहकाला इतर बँकेच्या के्र�डट काडर्ची थकबाक� एसबीआय 

के्र�डट काडर्मध्ये हस्तांत�रत करण्यास आ�ण एकरकमी �कंवा ईएमआय मध्ये परतफेड 
करण्यास अनुमती देते

2. *�ल�मट्स (मयार्दा)
 अतंगर्त एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट �नकषांनुसार (प्राथ�मक खातधेारकांना असलेल� 

के्र�डट �ल�मट जोडल्या जाणाऱ्या अडॅ ऑन काडर्धारकांना असेल) के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश 
�ल�मट �नधार्�रत केल� जात.े काडर् �दले जात असताना या मयार्दांची मा�हती काडर्धारकाला 
�दल� जात.े प्रत्येक स्टेटम�टमध्ये के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश �ल�मट काडर्धारकाला 
सां�गतल्या जातात. स्टेटम�ट बनवले जात असताना उपलब्ध के्र�डट �ल�मट (वापरासाठ� 
उपलब्ध असलेल� के्र�डट �ल�मट) स्टेटम�टचा भाग म्हणून �दल� जात.े 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याचा ठरा�वक काळाने आढावा घेत े आ�ण 
अतंगर्त �नकषांनुसार काडर्धारकाची के्र�डट �ल�मट घटवू �कंवा वाढवू शकत.े के्र�डट �ल�मट 
वाढवू इिच्छत असलेले काडर्धारक एसबीआयसीपीएसएलला तसे �लहून व त्यांच्या 
उत्पन्नाची घोषणा करणार� आ�थर्क कागदपत्र े पाठवून तशी �वनंती करू शकतात. या 
नवीन कागदपत्रांच्या आधारे अशी �ल�मट वाढवायची अथवा नाह�, हा �नणर्य घेण्याचे पूणर् 
स्वातं�य एसबीआयसीपीएसएलला आहे.

3. *�ब�लगं आ�ण स्टेटम�ट

a) ज्या अवधीमध्ये काडर् अिॅक्टव्ह असेल त्या अवधीमधील आधीच्या स्टेटम�टनंतर 
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये के्र�डट करण्यात आलेले पेम�ट्स व झालेले ट्रान्सॅक्शन्स 
दशर्वणारे एक मा�सक स्टेटम�ट एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला पाठवण्यात 
येईल. एक तर एसबीआयसीपीएसएल काडर् खात्यामधील ट्रान्सॅक्शन्सचे स्टेटम�ट पोस्टाने 
त्याच्याकड ेन�दणीकृत असलेल्या प�यावर पाठवेल �कंवा त ेस्टेटम�ट न�द असलेल्या ईमेल 
आयडीवर ईमेलने पाठवेल व याचा �दवस पूवर् �नधार्�रत असेल. 

b) के्र�डट काड्र्स काडर्धारकांना �रवॉिल्वंग के्र�डट सु�वधा देतात (�फरती पत). काडर्धारक फक्त 
स्टेटम�टवर �प्रटं करण्यात आलेल्या �कमान देय रकमेइतक� रक्कम सुद्धा भरू शकतो 
आ�ण असा भरणा त्याने रक्कम देय �दनांकाच्या आधी करायला हवा आ�ण हाह� �दनांक 
आपल्या स्टेटम�टवर नमूद केलेला असतो. आउटस्टँ�डगं बॅलन्स पुढ�ल स्टेटम�टमध्ये 
फॉरवडर् केला जाऊ शकतो. काडर्धारक देय असलेल� संपूणर् राशी भरू शकतो �कंवा �कमान 
देय रकमेपे�ा मोठ� कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. 

 आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये न भरण्यात आलेल� �कमान देय रक्कम काडर्धारकाच्या करंट 
�कमान देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल व त्यासह आउटस्टँ�डगं असेल जे काडर्धारकाच्या 
के्र�डट �ल�मटपे�ा जास्त होऊ शकत.े  

 �कमान देय रक्कम आउटस्टँ�डगं रकमेच्या 5% �कंवा रू. 200 यापकै� (जी रक्कम मोठ� 
असेल), ती असेल व त्यामध्ये सवर् लागू कर आ�ण ईएमआय (फक्त ईएमआय आधा�रत 
उत्पादनांच्या संदभार्त) समा�वष्ट असतील. जर कॅश �कंवा के्र�डट �ल�मट ओलांडल� गेल� 
तर ओव्हर�ल�मट (ओव्ह�एल) रकमेचाह� समावेश एमएडीमध्ये (�कमान देय रक्कम) केला 
जाईल. आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये जर न भरण्यात आलेल� एमएडी असेल, तर ती �कमान 
देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल.

c)  काडर् आउटस्टँ�डगंसाठ� करण्यात येणाऱ्या पेम�टस पुढ�ल स्टेटम�टसमध्ये दशर्वल्या जातील. 
इनपुट टॅक्स के्र�डटशी संबं�धत कोणताह� �ववाद �कंवा करांशी संबं�धत कोणतहे� अन्य 
प्रकरणात स्टेटम�ट �दल्याच्या तारखेपासून 30 �दवसांमध्ये के्र�डट काडर् जार�कत्यार्शी संपकर्  
साधला जाईल.

d) काडर्धारकाच्या काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल� पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने 
समायोिजत केल� जातील: �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ.

   काडर्धारक हा के्र�डट काडर् जार�कत्यार्स स�म करण्यासाठ� उ�चत जीएसट� अनुपालनाच्या 
अतंगर्त योग्य आ�ण वक्तशीर मा�हती प्रदान करण्याबद्दल जबाबदार असेल जे के्र�डट 
काडर् जार�कत्यार्ने केलेल्या पुरवठ्याचे इनपुट कर के्र�डट घेण्यासाठ� काडर्धारकास स�म 
करेल. काडर् जार�कतार् हा इनपुट टॅक्स के्र�डटच्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा 
काडर्धारकास इनपुट टॅक्स के्र�डटचा लाभ घेण्यात झालेल्या �वलंबासाठ� काडर्धारकाने 
चुक�ची मा�हती �दल्याबाबत �कंवा काडर्धारकाने कोणतीह� कृती केल्यास �कंवा दलुर्� 
केल्यास जबाबदार नसेल.

e) काडर् खात्यामधील पेम�ट्स पुढ�लपकै� कोणत्याह� प्रकारे करता येऊ शकतील: 
www.sbicard.com वर लॉग इन करून नेटबँ�कंग �कंवा आपल्या एसबीआय एट�एम- 
कम ड�ेबट काडर्द्वारे पेनेट पयार्य वापरून.

   स्टेटम�टच्या मागच्या बाजूला �दलेल्या प�यावर चेक �कंवा धनादेश पाठवून. 
   आपल्या शहरातील एसबीआय काडर् ड्रॉप बॉक्सेसमध्ये �कंवा �नधार्�रत स्टेट बँक ऑफ 
इं�डया शाखांमध्ये चेक �कंवा धनादेश देऊन. 

   चेक/धनादेश “एसबीआय काडर् क्र. xxxx xxxx xxxx xxxx” कर�ता देय असा असायला 
हवा. नॅच: �नवडक शहरांमध्ये नॅशनल ऑटोमेटेड क्ल�य�रगंच्या (नॅच) माध्यमातून पेम�ट 
करता येत.े

f) एसबीआय काडर्द्वारे आउटस्टँ�डगं �बलाच्या भरणासाठ� �व�वध पद्धती �दल्या जातात व 
त्याचे वणर्न एसबीआय काडर् वेबसाईट आ�ण मा�सक स्टेटम�टच्या मागे स�वस्तर �दले गेले 
आहे.

 काडर् धारकाकडून �मळालेला कोणताह� अडॅव्हान्स हा भ�वष्यातील खचर् म्हणून गहृ�त 
धरला जावा, कोणतहे� शुल्क/फ� म्हणून गहृ�त धरला जाऊ नये.

j)  एसबीआय काडर्द्वारे प्र�क्रयािन्वत केलेले असे कोणतहे� �रव्हसर्ल्स, ज्यांत शुल्क तसेच 
प्रभार यांचे �रव्हसर्ल देखील समा�वष्ट आहे, त ेथकबाक�च्या अनुषंगाने समायोिजत केले 
जाणार नाह� आ�ण याला वतर्मान �ब�लगं सायकलसाठ� के्र�डट म्हणून गणले जाईल.

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख मागील �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल्यास, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जात.े

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख वतर्मान �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल� तर�ह�, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जाणार नाह�.

k)  SMA आ�ण NPA
•   स्पेशल म�शन अकाउंट्स (‘SMA’): 
  �नयामक आवश्यकता पूणर् करण्यासाठ�, एसबीआय काडर्ला खाल� �दलेल्या सारणीतील तीन 

उपशे्रण्यांसह एक उप-संप�ी शे्रणी/ सब-असेॅट कॅटेगर� म्हणजेच ‘स्पेशल म�शन अकाउंट्स 
(‘SMA’)” बनवून खात्यातील प्रारं�भक दबाव (इिन्सपीऐंट स्टे्रस) ओळखावा लागतो. के्र�डट 
काड्र्सना �रवॉिल्वंग सु�वधांव्य�त�रक्त अन्य कजर् म्हणून संबो�धत केले जात.े

   

  

  

  SMA च्या वग�करणासंबं�धत उदाहरण:
  जर के्र�डट काडर् खात्याची (‘PDD’) पेम�ट देय तार�ख 31 माचर् 2021 असेल आ�ण �कमान 

देय शुल्क (‘MAD’) या तारखेआधी प्राप्त न झाल्यास या देय तारखेनंतर ह्या खात्यास 
SMA – 0  म्हणून संबो�धत केले जाईल.

   जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 30 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 ए�प्रल 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 1 म्हणून संबो�धत केले जाईल. याप्रमाणेच, 
जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 60 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 मे 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 2 म्हणून संबो�धत केले जाईल.

•  नॉन पफॉर्�म�ग असेॅट (‘NPA’):
  जर के्र�डट काडर् स्टेटम�ट मध्ये नमूद केलेले �कमान देय पेम�ट हे PDD पासून नव्वद (90) 

�दवसांच्या आत पूणर् न �दल्यास, काडर्ला नॉन परफॉ�म�ग असेॅट समजले जाईल. 
   याव्य�त�रक्त, कजार्ची परतफेड �कंवा पुनरर्चना व्यवस्थेचा लाभ घेतलेले कोणतहे� खात े

NPA म्हणून वग�कृत केले जाईल. जोपय�त पूणर् मुद्दल �कंवा व्याजाचे पेम�ट केले जात 
नाह� तोपय�त खात ेNPA म्हणून वग�कृत केले जात.े कजार्ची परतफेड (सेटलम�ट) केलेले 
आ�ण पुनरर्�चत (र�स्ट्रक्चडर्) खात ेअपगे्रडसाठ� पात्र नसत.े शवेट�, जर एखाद्या ग्राहकाकड े
NPA म्हणून संबो�धत असलेले एक एसबीआय काडर् असले तर� त्यांच्याकड ेअसलेले सवर् 
के्र�डट काडर् हे NPA म्हणून वग�कृत केले जातील.

   एखाद्या खात्यास NPA म्हणून वग�कृत करण्यासंबं�धत उदाहरण:
 जर एखाद्या ग्राहकाची पेम�ट देय तार�ख (‘PDD’) 31 माचर् 2021 आहे आ�ण 

स्टेटम�टमध्ये नमूद केलेले �कमान देय शुल्क (‘MAD’) हे PDD पासून 90 �दवसांच्या 
आत म्हणजेच 29 जून 2021 पय�त ग्राहकाने भरले नाह�, तर बँक/�व�ीय संस्थेद्वारे अशा 
के्र�डट काडर् खात्यास NPA समजले  जाईल.

l) अ�धकृत पेम�ट प्रणाल� वापरताना अयशस्वी व्यवहारांसाठ�, आरबीआयच्या 20 सप्ट�बर 
2019 रोजीच्या टनर् अराऊंड टाइम (ट�एट�) च्या सामंजस्यावर�ल आ�ण ग्राहक 
नुकसानभरपाईवर�ल प�रपत्रकाच्या अनुपालन अतंगर्त, जर एसबीआय काडर्ने एखाद्या 
अयशस्वी झालेल्या व्यवहारामुळे ड�ेबट झालेल� रक्कम एका �नधार्�रत कालावधीमध्ये परत 
केल� नाह�, तर उपरोल्ले�खत प�रपत्रकातील तरतुद�ंनुसार, अयशस्वी झालेल्या 
व्यवहारासाठ�च्या काडर् नेटवकर्  द्वारे प्राप्त झालेल्या अशा कोणत्याह� पुष्ट�/सूचनेच्या 
आधारावर नुकसानभरपाई केल� जाईल.

4. * �डफॉल्ट (थकबाक�)
 जर थकबाक� करण्यात आल�, तर काडर्धारकाला वेळोवेळी काडर् खात्यामध्ये असलेल्या 

थ�कत रकमेच्या पूतर्तसेाठ� पोस्टाने, फॅक्स, दरूध्वनी, ईमेल, एसएमएस मॅसेज आठवण 
केल� जाईल आ�ण/�कंवा �तसऱ्या प�ाची आठवण करून देण्यासाठ�, पाठपुरावा 
करण्यासाठ� आ�ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठ� मदत घेतल� जाईल. अशा प्रकारे �नयुक्त 
केलेला �तसरा प� कजर् वसुल�संदभार्तील आचारसं�हतचेे पूणर् पालन करेल. 

 आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त आ�ण जे एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे जे 
एक के्र�डट इन्फम�शन कंपनी एक के्र�डट काडर् धारकाच्या मुलभूत िस्थती अहवाल 
देण्यापूव�, आम्ह� काडर् धारकास पूवर् सूचना प्रदान करू. आरबीआय कडून न�दणीचे 
प्रमाणपत्र सामा�यक करण्यापूव�, ज्याचा एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे त्याबद्दल 
आम्ह� काडर्धारकाला याची सूचना देऊ. �कमान देय रक्कम देय तारखेपय�त देखील न 
भरल्यास, काडर् खात्याचा डीफॉल्ट िस्थती अहवाल के्र�डट मा�हती ब्युरो/एजन्सीं सह 
सामा�यक केला जाईल. 

 हे आणखी नमूद केले जाऊ शकत,े क� जर काडर् धारक, पोस्ट �डफॉल्टर म्हणून न�दवले 
गेले असेल तर, �तची थकबाक� कमी करत,े नंतर एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन 
कंपनी पासून �डफॉल्टर िस्थती मागे आहे. असे बदल ग्राहकाच्या के्र�डट अहवालात 
प्र�त�ब�ंबत करण्यासाठ� 45 त े60 �दवस लागू शकतात.

 अट� आ�ण �नयम के्र�डट काडर्च्या सु�वधा �नयमन लागू असेल पूरक/काडर् जोडा 
एसबीआयसीपीएसएल �व�हत नमुन्यात दर म�हन्याला के्र�डट इन्फम�शन कंपनीसाठ� काडर् 
डटेा सादर केला. के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 30 �दवसांची वेळ त्यांच्या सव्हर्रवर सादर डटेा 
अपलोड करण्यासाठ� आहे.

 काडर् खात्यातील एकूण थकबाक� व त्यासह लावण्यात आलेल्या कोणत्याह� शुल्कांची 
काडर्धारकाला न आकारण्यात आलेल� रक्कमसुद्धा तत्काळ देय होईल आ�ण प्राथ�मक 
खातधेारकाच्या बँकरप्सीच्या �कंवा मतृ्युच्या िस्थतीत ती एसबीआयसीपीएसएलला संपूणर् देय 
ठरेल व काडर् खात ेलगेचच रद्द ठरेल. काडर् खात्यावर काह� थकबाक� असेल, तर प्राथ�मक 
खातधेारकाची मालम�ा त्याला सेटल करण्यासाठ� जबाबदार असेल आ�ण त्या मालम�ेद्वारे 
एसबीआयसीपीएसएलला कोणतीह� आ�थर्क झळ पोहचणार नाह�, याची काळजी घेणे 
अ�नवायर् असेल व त्यामध्ये अशा थकबाक�ला प्राप्त करण्यासाठ� झालेला कायदे�वषयक खचर् 
व शलु्क यांचा समावेश असेल. अशी परतफेड प्रलां�बत झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
त्याच्या तवे्हाच्या दराने आ�थर्क शुल्क सरुू ठेवण्यासाठ� स�म असेल.

5. काडर्धारकत्व समाप्त होणे/संपुष्टात येणे
a) एसबीआयसीपीएसएलला �लहून �कंवा एसबीआय काडर् हेल्पलाईनला कॉल करून आ�ण 

काडर् �तरपे कापून काडर्धारक कधीह� करार संपुष्टात आणू शकतो. �ल�खत �वनंती 
केल्यानंतर अडॅ ऑन काडर्सह सवर् काडर् संपुष्टात येतील. स्वतःहून काडर् बंद करताना 
काडर्धारकाजवळ �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स �शल्लक असतील तर अशा �नगे�टव्ह पॉइंट्स 
समान मूल्य स्वयंच�लतपणे स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रूपांत�रत केले जाईल जे काडर्धारकाला 
इतर कोणत्याह� देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे. काडर् खात्यामध्ये थकबाक� असलेल्या 
सवर् रकमेचा भरणा केल्यानंतर त ेसंपुष्टात येतील. प्रमाणानुसार (प्रो रेटा बे�सस) वा�षर्क, 
सहभागी होण्याची �कंवा �रन्युअल फ� परत केल� जाणार नाह�.

 उदाहरणाथर्- स्वतःहून काडर् बंद करताना �शल्लक असलेले �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट - 1000
   स्वतःहून काडर् बंद केल्यानंतर, �शल्लक असलेले 1000 �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट 

स्वयंच�लतपणे 250 रू. च्या स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रुपांत�रत होतील. म्हणजेच, 1000 
�नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स X 0.25 रू. प्र�त �रवॉडर् पॉइंट (इथे �व�वध काडा�साठ� हस्तांतरण 
मूल्य �भन्न असू शकत)े. हे देय काडर्धारकाला लागू केले जाईल जे काडर्धारकाला इतर 
देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे.

 काडर्धारक खात ेबंद करण्यासाठ� सम�पर्त ईमेल आयडी-closurerequest@sbicard.com 
वर �लहू शकतो.

b)  जर एसबीआयसीपीएसएलला काह� आधाराने �बजनेससाठ� �कंवा सुर�ा कारणांमुळे आ�ण/ 
�कंवा कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेच्या �वनंतीमुळे आ�ण/�कंवा अन्य सरकार� यंत्रणेने तसे 
सां�गतल्यामुळे आ�ण/�कंवा एसबीआयसीपीएसएल व त्याच्या ग्राहकांना लागू असलेल्या 
कायद्यांमुळे व �नयमांमुळे आवश्यक झाले, तर कोणत्याह� वेळेस पूवर्सूचना न देता 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याच्या वापरावर �नब�ध घालू शकत,े त ेसमाप्त 
�कंवा बंद करू शकत.े

 जर काडर्धारकाने देय रकमेची थकबाक� केल� �कंवा के्र�डट �ल�मटचे उल्लंघन केले तर 
एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट काडर्वर�ल सु�वधा संपुष्टात आणू शकत.े हा करार संपुष्टात 
आल्यानंतर �कंवा काडर् खात ेस्थ�गत करण्यात आले असताना या काडर्चा वापर विजर्त 
आहे.

c) अशा प�रिस्थतीमध्ये काडर्धारकाने तत्काळ (कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� 
�डफॉल्ट �कंवा अन्य नोट�सनुसार) एसबीआयसीपीएसएलला खात्यावर�ल एकूण थक�त 
रक्कम त्वर�त अदा केल� पा�हजे. त्यामध्ये कराराअतंगर्त एसबीआयसीपीएसएलला देय 

असलेल्या सवर् रकमांचा समावेश असेल ज्यामध्ये सवर् ट्रान्सॅक्शन्स आ�ण अन्य रक्कम 
ज्या खात्यावर अद्याप आकारल्या नसतील यांचा समावेश असेल. जोपय�त काडर्धारकाद्वारे 
अशा सवर् रकमांची थकबाक� जमा केल� जाईपय�त काडर्धारकाचे खात े समाप्त मानले 
जाणार नाह�.

(d) जर के्र�डट काडर् एक वषार्पे�ा जास्त काळ वापरात नसेल, तर काडर्धारकास सू�चत करून 
काडर् बंद करण्याची प्र�क्रया सुरू होईल. जर 30 �दवसांमध्ये काडर् धारकाकडून काह� उ�र 
न आल्यास, काडर् खात ेबंद केले जाईल, ह� �क्रया काडर् धारकाने केलेल्या सवर् थकबाक� 
भरण्याच्या अधीन असेल.

6.  काडर् हरवणे/चोर�/गैरवापर

a) जर प्राथ�मक �कंवा अन्य अ�त�रक्त के्र�डट काडर् हरवले असेल, चोर�ला गेले असेल, त्याला 
इजा झाल� असेल �कंवा प्राप्त होणे अपे��त असताना प्राप्त झाले नसेल �कंवा जर 
त्याला/�तला त्याचा वापर अन्य व्यक्तीने काडर्धारकाच्या अनुमती�शवाय केला अशी शंका 
आल� असेल, तर तत्काळ काडर्धारकाने एसबीआयसीपीएसएलशी एसबीआय काडर् 
हेल्पलाईनद्वारे संपकर्  साधला पा�हजे. एकदा काडर् हरवले अशी सूचना �दल्यानंतर त ेनंतर 
परत सापडले तर�ह� काडर्धारकाने त ेकोणत्याह� प�रिस्थतीत वापरू नये आ�ण त्याने त े
काडर् �तरपे अध� कापून टाकावे. 

· तसेच काडर्धारक लगेचच आयव्ह�आर �कंवा आमच्या वेबसाईट sbicard.com द्वारे �कंवा 
एसएमएस आधा�रत सेवेद्वारे त ेकाडर् ब्लॉक करू शकतो.

· एसएमएसद्वारे आपले हरवलेले/ चोरलेले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ�, आपल्या न�दणीकृत 
मोबाईल क्रमांकाद्वारे 5676791 वर BLOCK XXXX असा एसएमएस करा. (XXXX = 
आपल्या काडर् क्रमांकातील शवेटच्या 4 संख्या). जर 5 �म�नटांच्या आत आपल्याला त्याचे 
कन्फम�शन देणारा एसएमएस �मळाला नाह�, तर काडर् ब्लॉक झाले आहे, असे कृपया मानू 
नका. तत्काळ आपले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ� आ�ण त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठ� 
हेल्पलाईनला कॉल करा.

 काडर्धारक हरवलेल्या/चोर� झालेल्या/अन�धकृत व्यवहार इ. च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त 
हेल्पलाइन क्रमांक -18605003000 वर संपकर्  करू शकतो.

 काडर्धारक हरवलेल्या काडर्च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त ईमेल आयडीवर �लहू शकतो – 
lostcard@sbicard.com.

b) एसबीआयसीपीएसएलला हरवलेल्या काडार्ची मा�हती �मळण्याच्या वेळेआधी काडर् 
खात्याद्वारे करण्यात आलेल्या कोणत्याह� ट्रान्सॅक्शन्ससाठ�  एसबीआयसीप ीएसएल 
जबाबदार राहणार नाह� व त्याची संपूणर् जबाबदार� काडर्धारकावरच असेल. काडर् 
हरवण्याबद्दल �कंवा त्याच्या चोर�बद्दल एसबीआयसीपीएसएलला सूचना देण्या�शवाय 
काडर्धारकाने तत्काळ के्र�डट काडर्च्या चोर�ची मा�हती पो�लसांना देऊन एफआयआर दाखल 
करायला पा�हजे. परंतु, जेव्हा काडर्धारकाच्या सहमतीने �कंवा अ�त�रक्त काडर्धारकाच्या 
सहमतीने एखाद� व्यक्ती काडर् प्राप्त करून त्याचा गैरवापर करत असेल, तवे्हा होणाऱ्या 
सवर् हानीसाठ� काडर्धारक जबाबदार असेल.

 
c) �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाच्या (आरबीआय), ग्राहक संर�णाबद्दल 06 जुल ै2017 च्या 

आदेशानुसार - अन�धकृत इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंग व्यवहाराच्या दा�यत्वावर मयार्दा घालून, एक 
धोरण अ�धकृत के्र�डट काडर् व्यवहारांशी संबं�धत ग्राहक संर�ण सु�निश्चत करण्याक�रता 
�डझाइन केले आहे. एसबीआय काडर्च्या वेबसाइटवर "ग्राहक तक्रार �नवारण धोरण" 
अतंगर्त हेच अपडटे केले आहे. धोरण हे पारदशर्कतचेी तत्वे आ�ण ग्राहकांना �दल्या 
जाणाऱ्या वागणुक�तील प्रामा�णकपणावर आधा�रत आहे

d) जर काडर्धारकाने फसवणूक�चे कृत्य केले असेल, तर होणाऱ्या नुकसानाची सवर् जबाबदार� 
काडर्धारकाची असेल. जर पुरेशी काळजी न घेता काडर्धारक वापर करत असेल तर होणाऱ्या 
हानीसाठ� सवर्स्वी तोच जबाबदार असेल. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे �नधार्�रत करण्यात 
आलेल्या सुर�ा �नयमांचे पालन करण्यामध्ये काडर्धारकाने कसूर केल� असेल तर� हे लागू 
असेल.

e) काडर्धारक �कंवा अन्य कोणत्याह� काडर्धारकाला न सांगता एसबीआयसीपीएसएल काडर्च्या 
हरवण्या�वषयी, चोर��वषयी, गैरवापरासंदभार्त काडर्ची �कंवा �पनची कोणतीह� मा�हती 
पो�लसांना �कंवा अन्य संबं�धत यंत्रणांना देऊ शकत.े

f) आपल्या के्र�डट काडर् खात्याच्या मोबाईल नंबरसह संपकर्  तपशीलामधील बदल 
�सस्ट�ममध्ये असलेल्या आपल्या जुन्या तसेच नवीन संपकर्  प�यांवर कळवले जातील. 
आमच्या न�द�ंमध्ये आपल्या मोबाईल क्रमांकासह सध्याच्या संपकर्  तपशीलांना अद्ययावत 
ठेवण्याचा सल्ला आपल्याला �दला जातो.

g) "एसबीआय काडर् �व�शष्ट काडर्वर ती हरवल्यास/चोर�स गेल्यास त्यावर काडर् �वमा कव्हर 
मोफत ऑफर करत.े संबं�धत �वमा हा एसबीआय काडर्ने वेळोवेळी ठर�वल्यानुसार 
आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेडद्वारे �कंवा कोणत्याह� अन्य 
�वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो. आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी 
�ल�मटेड ह� यासंबं�धत कोणत्याह� दाव्याच्या तडजोडीसाठ� जबाबदार असेल आ�ण 
एसबीआय काडर् हे दाव्याच्या तडजोडीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याह� �ववादास जबाबदार 
नसेल. �वम्याच्या अट� आ�ण शत�च्या अ�धक तपशीलांसाठ�, काडर् धारकांना सल्ला �दला 
जातो क� त्यांनी स्वागत �कटमधील मा�हतीपत्रक वाचावे �कंवा www.sbicard.com चा 
संदभर् घ्यावा."

(h) एसबीआय काडर् काह� �व�शष्ट के्र�डट काडा�वर मोफत हवाई अपघात/वैयिक्तक अपघात 
�वमा संर�ण देत.े उपरोक्त �वमा ततृीय-प� �वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो, जो या 
संदभार्त कोणत्याह� दाव्याच्या �नपटाऱ्यासाठ� देखील जबाबदार असतो. क्लेम सेटलम�टमुळे 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याह� वादासाठ� एसबीआय काडर् जबाबदार राहणार नाह�. कोणत्याह� 
पूवर्सूचने�शवाय एसबीआय काडर्द्वारे �वमा जार�कतार् बदलला जाऊ शकतो.

 �वद्यमान �वमा कंपनी : ओ�रएंटल इन्शुरन्स कंपनी �ल.

7. मा�हती उघड करणे (�डस्क्लोजर)
 के्र�डट इन्फम�शन कंपनी भारतीय आ�थर्क प्रणाल� कायर्�मता आ�ण िस्थरता 

सुधारण्यासाठ� भारत सरकार आ�ण भारतीय �रझवर् बँक (आरबीआय) ची एक सुरुवात 
आहे. �ह बँका आ�ण �व�ीय संस्थांमध्ये मा�हतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठ�चे एक प्रभावी 
तंत्र प्रभावी करण्यासाठ� आरबीआयच्या प्रयत्नांचा रचनाबद्ध उपक्रम असून, त्याद्वारे 
�व�वध संस्थांमधून उत्कृष्ट के्र�डट व्यवहारांचा लाभ घेण्यासाठ� काडर्धारकांना स�म केले 
जात.े

 काडर् धारक एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी करण्यासाठ� काडर्धारकाचे 
मा�हती शअेर करण्यासाठ� अ�धकृत आहे क� (आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त 
आहे). 

 45 - 60 �दवसांच्या काळामध्ये एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 
करण्यासाठ� काडर्धारकाचे परतफेड रेकॉडर् संबं�धत मा�हती प्रदान होईल.

 कोणताह� �ववाद झाल्यास, एसबीआयसीपीएसएल हे काडर्धारक हा �डफॉल्टर आहे असा 
अहवाल देण्यापूव� अहवाल प्र�क्रयेसाठ� योग्य ती दरुुस्ती करेल. अशा मा�हतीचे प्रकटन 
करणे/ती उघड करण्याची देखील न�द घेतल� जाणे हे दाखल केलेल्या अशा �ववादांची 
चौकशी आ�ण त्यातून मागर् काढण्यासाठ� उपलब्ध असलेल्या वेळेवर अवलंबून असत.े 

 काडर्धारक हे मान्य करतो क�, काडर् खात्याचे योग्य संचालन, पडताळणी आ�ण अन्य 
प्रशास�नक सेवा यांसाठ� काडर्धारकाची मा�हती ज्यामध्ये एसबीआयसीपीएसएलशी संब�धत 
आ�थर्क संस्था, कंपन्या आ�ण अन्य �तसऱ्या प�ांकडील थकबाक� यांची मा�हती देण्याचा 
अ�धकार एसबीआयसीपीएसएलला असेल.

 एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाची मा�हती एसबीआयसीपीएसएलच्या कोणत्याह� व�रष्ठ, 
क�नष्ठ, संबं�धत �कंवा भागीदार संस्थेला एसबीआयसीपीएसएलच्या �व�वध उत्पादनांना व 
सेवांना उपलब्ध करण्यासाठ�/त्यांच्या माक� �टगंसाठ� �कंवा त्याच्या ग्रूप कंपन्या, शाखा, 
संलग्न आ�ण/�कंवा भागीदार संस्थांना देऊ शकत.े

 एसबीआय काडर्च्या मह�वपूणर् अट� व शत� www.sbicard.com वरसुद्धा उपलब्ध 
आहेत. 

महत्वाची �नयामक मा�हती 

- काडर्चा वापर भारत तसेच परदेशात दोन्ह�कड ेवधै आहे. तथा�प, नेपाळ आ�ण भूतान मध्ये 
�वदेशी चलन व्यवहार करण्यासाठ� वधै नाह�.

- भारताबाहेर व्यवहार करण्यासाठ�, या काडर्चा वापर परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 
1999 ("FEMA") आ�ण आरबीआय द्वारे जार� केलेल्या �नयमांसह लागू कायद्यानुसार 
करणे अत्यावश्यक आहे. इंटरनेट टे्र�डगं पोटर्लद्वारे परक�य चलन व्यापाराला परवानगी 
नाह�. कोणतहे� उल्लंघन �कंवा पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुम ्ह� दंडात्मक 
कारवाईसाठ� जबाबदार असू शकता. तुम्ह� तुमच्या परक�य चलन हक्काबाबत तुमच्या 
अ�धकृत डीलरचा (AD) सल्ला घ्यावा.

- आपण के्र�डट काडर् खात्यावर कोणत्याह� के्र�डट �शल्लक असल्यास, एसबीआय काडर् आपण 
ह� के्र�डट �शल्लक परत येण्याचा अ�धकार आहे.

- कृपया भांडवल खात्यातील व्यवहारासाठ� पसेै पाठ�वणे �कंवा पेम�ट करण्यासाठ� के्र�डट 
काडर् वापरू नका जसे क� परदेशी संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे �कंवा �वदेशात संस्थांची 
स्थापना करणे - ह� आरबीआय बँकेच्या मास्टर �नद�शानुसार अथर्सहाय्य करण्याची 
परवानगी नाह� - संयुक्त उद्योजक/संपूणर्पणे र�हवाशांनी केलेल� थेट गुंतवणूक परदेशात 
मालक�ची सहाय्यक कंपनी आहे.

- र�हवाशांना भारताकडून पसेै पाठ�वणे हे आरबीआयच्या मास्टर प�रपत्रकानुसार, के्र�डट 
काडर्चा वापर �कंवा लॉटर�ची �त�कटे, बंद� घातलेल� �कंवा जप्त मा�सके, जुगार मध्ये 
सहभाग, कॉल-बॅक सेवा देणे, इत्याद�सारख्या प्र�तबं�धत वस्तूंच्या खरेद�साठ� प्र�तबं�धत 
आहे कारण अशा वस्तू/�क्रयाकलापांसाठ� कोणत्याह� परक�य चलनाची परवानगी नाह�. 
मास्टर प�रपत्रक अ�धक मा�हतीसाठ� र�हवाशांना भारत सु�वधा �व�वध पसेै पाठ�वणे वर 
संदभर् घ्या.



g) �ब�लगं संदभार्तील वाद: स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 25 �दवसांच्या आत काडर्धारकाने काह� 
त्रटु� एसबीआयसीपीएसएलला कळवल्या�शवाय आ�ण एसबीआयसीपीएसएलला त्या सत्य 
आहेत, हे आढळल्याव्य�त�रक्त सवर् स्टेटम�ट्स योग्य मानल� जातील व काडर्धारक त्यांना 
मान्य करेल. असे काह� झाल्याची मा�हती प्राप्त झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
तात्पुरत्या पद्धतीने शुल्क मागे घेऊ शकेल. त्यानुसार अन्वेषण पूणर् झाल्यानंतर अशा 
शुल्कांची जबाबदार� काडर्धारकाच्या खात्यावर असेल.

h)  ग्राहक तक्रार �नवारण: सवर् तक्रार�ंची मा�हती पुढ�ल प�यावर नोडल अ�धकाऱ्याला �दल� 
जावी- पीओ बॅग 28 - जीपीओ, नवी �दल्ल� – 110001 Nodalofficer@sbicard.com 
�कंवा ईमेलवर पाठवल� जावी.

i)   संपकर्  तपशील:
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 02 02
 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड आधी लावावा) 
 �कंवा 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290 
 एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर्साठ�: एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर् हेल्पलाईनला भारतातून 

कुठूनह� फोन करा   
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 12 12 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड 

आधी लावावा) बीएसएनएल/एमट�एनएलवरून: 1800 180 1295/1860 500 1295
 पत्र व्यवहार: मेलद्वारे व्यवस्थापकाला �लहू शकता: ग्राहक सेवा, एसबीआय काड्र्स अडँ 

पेम�ट्स सिव्हर्सेस �ल., डीएलएफ इन�फ�नट� टॉवसर्, टॉवर सी, 12 वा मजला, ब्लॉक- 2, 
इमारत 3 डीएलएफ सायबर �सट�, गुरुग्राम- 122002 (ह�रयाणा), भारत 
www.sbicard.com �कंवा पीओ बॅग 28 - GPO, नवी �दल्ल� – 110001. 

 customercare@sbicard.com वर ईमेलद्वारे �लहा
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक सम�पर्त ईमेल आयडीवर 

�लहू शकतो- salesgrievance@sbicard.com
 काडर्धारक कोणत्याह� �ववाद/अन�धकृत व्यवहाराचा �रपोटर् आमच्या मोबाईल 

ॲप/वेबसाईटच्या माफर् त न�द करू शकतात. याव्य�त�रक्त, काडर्धारक �ववाद/अन�धकृत 
 व्यवहाराचा �रपोटर् सम�पर्त ईमेल आयडी chargeback@sbicard.com वर �लहू 

शकतो.
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक आम्हाला सम�पर्त 

हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतो: 080-39356050

एसबीआय काडर्च्या सवार्त महत्वपूणर् अट� व शत�

1. *फ� आ�ण शुल्क

A.  वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ�
 एसबीआय के्र�डट काडर् (एसबीआय काडर्) यावर वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ� लागू आहेत. 

वा�षर्क फ� हे एक वेळचे शुल्क असत ेजे रु. 0 त ेरु. 9999 यादरम्यान असून त्यात लागू 
असलेले कर जोडले जातात आ�ण �रन्युअल फ� दर वष� आकारल� जात ेव ती रु. 0 त ेरु. 
9999 यादरम्यान असून त्यात लागू असलेले कर जोडले जातात. या फ� काडर्धारकांसाठ� 
वेगळ्या असू शकतात आ�ण त्या �व�वध प्रकारच्या काडर्साठ� वेगवेगळ्या असतात. के्र�डट 
काडर्चे आवेदन करताना हे काडर्धारकाला सांगण्यात येईल. लागू असतील त्यानुसार या फ� 
काडर्धारकाच्या खात्यातून जमा केल्या जातील आ�ण जेव्हा हे लावले जाईल, तवे्हा त्याचे 
�बल त्या म�हन्याच्या काडर् स्टेटम�टमध्ये दशर्वले जाईल. प्राथ�मक काडर्धारकाला जार� 
करण्यात आलेल्या अ�त�रक्त काड्र्ससाठ� वेगळी फ� असू शकेल.

B.  कॅश अडॅव्हान्स फ�
 आपत्काल�न िस्थतीमध्ये देशातील/आंतरराष्ट्र�य एट�एममधून रोख रक्कम काढण्यासाठ� 

काडर्धारक काडर्चा वापर करू शकतो. अशा प्रकारे काढलेल्या सवर् कॅशवर ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण ती काडर्धारकाच्या पुढच्या स्टेटम�टच्या �बलामध्ये जोडल� जाईल. 
देशातील एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण आतंरराष्ट्र�य एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक 
असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� लावल� जाईल. एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस प्रायव्हेट 
�ल�मटेडच्या (एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार ट्रान्सॅक्शन फ� बदलल� जाऊ शकत.े 
सवर् कॅश अडॅव्हान्सेसवर रक्कम काढल्यापासून पूणर् रक्कम जमा करण्याच्या �दनांकापय�त 
�रव्हॉिल्व्हंग के्र�डट इतके आ�थर्क शुल्कसुद्धा असेल (कृपया शुल्कांची सूची पाहावी). 

C. रोख भरणा फ�
 काडर्धारक स्टेट बँक ऑफ इं�डया (एसबीआय) च्या �नवडक शाखांमध्ये पे-इन िस्लपवर 

त्यांचा के्र�डट काडर् क्रमांक आ�ण रक्कम नमूद करून त्यांच्या SBI के्र�डट काडर्ची देय 
रक्कम शाखेतील काउंटरवर जमा करू शकतात. पेम�ट पावतीची पोच काडर्धारकाला त्व�रत 
�दल� जाईल. ह� सु�वधा ₹250 च्या सेवा शुल्क + लागू करांसह उपलब्ध आहे. केव्ह�बी 
एसबीआय काडर्धारक करूर वशै्य बँकेच्या (केवीबी) �नवडक शाखांमध्ये त्यांच्या 
के्र�डटकाडर्ची देय रक्कम देखील भरू शकतात. करूर वशै्य बँकेच्या शाखांमध्ये केलेल्या 
पेम�टवर कोणतहे� शुल्क लागू नाह�.

D. शुल्क
i. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला देण्यात येणाऱ्या �व�शष्ट सेवांसाठ� वेळोवेळी 

लागू असलेले शुल्क आ�ण फ� काडर्धारकाला भरावे लागेल �कंवा काडर् खात्याच्या संदभार्त 
काडर्धारकाकडून �दरंगाई झाल�, तर त्यासाठ� फ� भरावी लागेल.

ii काडर्धारकांना योग्य मा�हती देऊन वेळोवेळी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणतहे� शुल्क 
�कंवा फ�मध्ये बदल करण्याचा �कंवा नवीन शुल्क �कंवा फ� सुरू करण्याचा अ�धकार 
एसबीआयसीपीएसएलजवळ सुर��त आहे.

E. व्याज मुक्त गे्रस अवधी
 व्याज मुक्त के्र�डट अवधी 20 त े50 �दवसांचा असू शकतो व तो मच�टद्वारे करण्यात 

येणाऱ्या दाव्यांवर अवलंबून असेल. परंतु, जर आधीच्या म�हन्याची बाक� पूणर्त: जमा 
केल� नसेल �कंवा जर काडर्धारकाने कोणत्याह� एट�एममधून रोख रक्कम काढल� असेल, 
तर हे लागू असणार नाह�.

F.   आ�थर्क शुल्क 
 जर काडर्धारकाने बाक� रक्कम पूणर् भरल� नाह� तर आ�ण काडर्धारकाने काढलेल्या सवर् 

रोख रकमांवर (कॅश अडॅव्हान्सेस) त ेपरत भरले जाईपय�त ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून 
न भरलेल्या ईएमआय इन्स्टॉलम�टसह सवर् ट्रान्सॅक्शन्सवर मा�सक व्याज दरानुसार 
आ�थर्क शुल्क देय आहेत. 

   जर काडर्धारकाने रकमेच्या मुदतीच्या तारखेअगोदर (PDD) रा�हलेल्या रकमेची (TAD) 
थोडी रक्कम �कंवा काह�च रक्कम नाह� भरल�; जसे क� ग्राहकांची आधीच्या म�हन्यातील 
देय रक्कम आ�ण सध्याच्या म�हन्यातील पूणर् देय रक्कम मुदत संपायच्या तारखेअगोदर 
भरले तर उरलेल्या रकमेवर रकमेच्या तारखेपय�त शुल्क आकारले जाईल. 

   सध्याचा आ�थर्क शुल्काचा दर ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून प्र�त माह 3.50% पय�त आहे 
[42% प्र�त वषर्] व एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस �ल�मटेडच्या 
(एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार बदलला जाऊ शकतो. लागू असलेले आ�थर्क शुल्क 
लागू करांनुसार ठरेल आ�ण काडर्वर�ल थ�कत रक्कम पूणर्त: जमा होईपय�त त े
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये लावले जातील/वजा केले जातील. काडर्धारक पेम�टच्या देय 
तारखेपय�त त्याच्याकडील �शल्लक पूणर्पणे भरत नसल्यास आ�ण काडर्धारकाद्वारे 
घेतलेल्या सवर् रोख अडॅव्हान्सवर�ल सवर् व्यवहारांवर आकारलेल्या �व� शुल्काची �कमान 
रक्कम ह� प्रत्येक� 25 रु. असेल, सवर् लागू कर वगळून.

 a.  कॅश अडॅव्हान्सवर�ल आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून पूणर् रक्कम जमा 
करेपय�त लागू असतील.

 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 15 तारखेला.
 16 जून 2019 – 15 जुल ै2019 मध्ये करण्यात आलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  5000 रु. ची �रटेल खरेद� – 20 जून 2019 रोजी
2.  7000 रु. कॅश काढले - 10 जुल ै2019 रोजी
 15 जून 2019 च्या स्टेटम�टमधून कोणतीह� आधीची �शल्लक रा�हलेल� नाह�, असे ग�ृहत 

धरून काडर्धारकाला त्याचे 15 जुलचै्या स्टेटम�ट 12,000 रु. इतके ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल व 
त्यावर 7,000 रुपयांच्या काढलेल्या रोख रकमेवर 5 �दवसांचे आ�थर्क शुल्क लागू 
दरानुसार लावले जाईल. काडर्धारकाला बाक� (थ�कत) रकमेसाठ� 5 ऑगस्ट 2019 पय�त 
म्हणजे स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत भरणा करावा लागेल जी पूणर् रक्कम 
असू शकत े�कंवा देय असलेल� �कमान रक्कम असू शकत.े कृपया ल�ात घ्या क� तुमच्या 

के्र�डट काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने केले गेलेले कोणतहे� पेम�ट पुढ�ल क्रमाने समायोिजत 
केले जाईल: प्रथम तुमची �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास). आधीच्या 
स्टेटम�टच्या �दनांकापासून आ�थर्क शुल्क लावले जाईल व जर व्याज नसलेला 
आउटस्टँ�डगं �रटेल बॅलन्स असेल तर त्या िस्थतीमध्ये आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या 
�दनांकापासून लावले जाईल. 

 जर आधीच्या स्टेटम�टमध्ये कोणतीह� कॅश �शल्लक नसेल आ�ण ती आधीच्या 
स्टेटम�टमधून पुढे आलेल� नसेल आ�ण स्टेटम�टच्या �दनांकाचा �रटेल बॅलन्स भरणा देय 
असलेल्या �दनांकावर पूणर्त: भरण्यात आला, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क 
शुल्क लावले जाणार नाह�.

 उदाहरण 2 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   3 जानेवार� 2019 – 2 फेब्रुवार� 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  10000 रु. �रटेल खरेद� – 5 जानेवार� 2019 रोजी
2.  30000 रु. ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2019 रोजी
 2 जानेवार� 2019 स्टेटम�टमधून आधीची कोणतीह� �शल्लक रक्कम पुढे उरलेल� नाह�, 

असे ग�ृहत धरून काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार� स्टेटम�टमध्ये 40,000 रु. व्यवहार 
�दसतील. काडर्धारकाला या आउटस्टँ�डगं रकमेसाठ� स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या 
आत म्हणजे 22 फेब्रुवार� 2019 पय�त भरणा करावा लागेल व तो पूणर् रक्कम �कंवा 
�कमान देय रक्कम यातील कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. जर स्टेटम�ट आउटस्टँ�डगं मध्ये 
कोणताच कॅश बॅलन्स नसेल आ�ण तो आधीच्या स्टेटम�टपासून पुढे आलेला नसेल आ�ण 
जर स्टेटम�ट �दनांका रोजी आउटस्टँ�डगं असलेल्या �रटेल बॅलन्सला रक्कम देय �दनांकाला 
जर पूणर्त: भरण्यात आले, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क शुल्क लावले जाणार 
नाह�.

   दर म�हन्यामध्ये फक्त �कमान रक्कम भरल्यास त्यामुळे �रपेम�ट वषार्पे�ा जास्त काळ 
पुढे जाईल व आपल्या आउटस्टँ�डगं बॅलन्सवर त्यानुसार ठरणारा व्याज लागेल. 
उदाहरणाथर्, 5,000 रु. इतक्या ट्रान्सॅक्शनवर दर म�हन्याला फक्त �कमान देय रक्कम 
भरण्यात आल� (दर महा 200 रु. इतक� �कमान रक्कम असल्यास), संपूणर् थ�कत 

रकमेच्या पूणर् भरण्यासाठ� 44 म�हने इतका अवधी लागेल.
 उदाहरण 3 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला
   3  माचर् 2019 – 2 ए�प्रल 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन
(1)   500 रु. वा�षर्क फ� – 5 माचर् 2019 रोजी
(2) 90 रु. लागू कर – 5 माचर् 2019 रोजी
(3) 6000 रुपयांची ऑनलाईन खरेद� – 15 माचर् 2019 रोजी
 2 माचर् 2019 च्या स्टेटम�टनुसार आधीचा कोणताह� बॅलन्स पुढे �शल्लक रा�हलेला नाह�, 

असे ग�ृहत धरून, काडर्धारकाला त्याच्या 2 ए�प्रलच्या स्टेटम�टमध्ये 6,590 रु. ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाला स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 20 �दवसांनी 22 ए�प्रल रोजी 2019 या 
आउटस्टँ�डगंसाठ� रक्कम भरावी लागेल व ती पूणर् रक्कम असू शकत े�कंवा देय असलेल� 
�कमान रक्कम असू शकत.े      

 22 ए�प्रल 2019 रोजी काडर्धारक �कमान देय रकमेचा म्हणजे 415 रु. (एकूण 
आउटस्टँ�डगंच्या 5%) + 22 ए�प्रल 2019, रोजी लागू असलेले कर याच्या सवा�त 
जवळच्या दशांश अकंावर�ल रक्कम या रकमेचा भरणा करतो, असे ग�ृहत धरून लागू दराने 
आ�थर्क शुल्क लागू केले जाईल आ�ण त ेएकूण आउटस्टँ�डगंमध्ये जोडले जाईल. दर वष� 
3.50% इतक्या प्रभावी दराला �वचारात घेता, आ�थर्क शुल्काची गणना पुढ�ल प्रमाणे केल� 
जाईल:

 48 �दवसांसाठ� 500 रु. बॅलन्स रकमेवर (5 माचर् त े22 ए�प्रल):
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 रु.
 48 �दवसांसाठ� लागू असलेल्या 90 रु. करांसाठ� (5 माचर् त े22 ए�प्रल): 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 रु. 
 38 �दवसांसाठ� 6000 रु. इतक्या बॅलन्ससाठ� (15 माचर् त े22 ए�प्रल):
   (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 रु.
 11 �दवसांसाठ� 6,175 रु. बॅलन्ससाठ� (22 ए�प्रल त े2 मे): 
   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 रु.
 एकूण लावण्यात आलेले व्याज = 373.10 रु.
 3 ए�प्रल 2019 आ�ण 2 मे 2019 या काळात काडर्धारकाने कोणतहे� ट्रान्सॅक्शन केले 

नाह�, असे ग�ृहत धरून �दनांक 2 मेच्या स्टेटम�टमध्ये असलेल्या एकूण रकमेमध्ये 
आउटस्टँ�डगं एकूण रक्कम, व्याज शुल्क, फ� आ�ण अन्य शुल्क (असल्यास) आ�ण सवर् 

लागू कर दशर्वले जातील.
    काडर्धारक देय तारखेच्या (पीडीडी) आधी एकूण देय रकमेचे (ट�एडी) आ�ंशक पेम�ट करत 

असेल �कंवा पेम�ट देत नसल्यास; ग्राहकाकडून मागील म�हन्यापासूनची आ�ण �वद्यमान 
म�हन्यातील �शल्लक येणे असेल, तर एकूण देय असलेल्या रकमेचे पूणर् पेम�ट हे पेम�टच्या 
देय तारखेपूव� केल्यास, �व� शुल्क हे त्या पेम�टच्या तारखेपय�तच्या अखेरच्या �शल्लक वर 
आकारले जाईल.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेट्म�ट तार�ख - प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 �डस�बर 2018 - 2 जानेवार� 2019 दरम्यान झाले.
1)  �करकोळ खरेद� 500 रु. - 15 �डस�बरला 2018 झाल�
2)  ऑनलाइन खरेद� 600 रु. - 20 �डस�बरला 2018 झाल�
   2  �डस�बर 2018 च्या तारखेला पूव�ची कोणतीह� �शल्लक रक्कम नाह� असे गहृ�त धरून

2 जानेवार� च्या स्टेटम�टनुसार, काडर्धारकाच्या स्टेटम�टमध्ये 1100 रुपये व्यवहार दशर्�वत 
आहे, एकूण देय रक्कम 1100 रुपये. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
दरम्यान काह� 22 जानेवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं 
�वरुद्ध भरणा करणे आवश्यक आहे.

 गहृ�त धरूया क� काडर्धारकाने थोडी रक्कम 22 जानेवार� 2019 ला 500 रुपयांनी जमा 
केल� आहे, �व� शुल्क प्रभावी दरावर आकारले जाईल आ�ण एकूण थकबाक�मध्ये जोडला 
जाईल. 3.50% दर महा प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्क गणना खाल�लप्रमाणे केल� 
जाईल.

 38 �दवसांसाठ� 500 रुपयांच्या रकमेवर (15 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 रु.
 33 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (20 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 रु.
 12 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (22 जानेवार� त े2 फेब्रुवार�):
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 रु.
 आकारलेले एकूण व्याज: 52.93 रु.
 व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2019 - 2 माचर् 2019 दरम्यान झाले
1)  सुरुवातीची �शल्लक 652.93 रु. - 3 फेब्रुवार� 2019 रोजी

2)  �करकोळ खरेद� 1000 रु. - 5 फेब्रुवार� 2019 रोजी
3)  ऑनलाईन खरेद� 3000 रु. - 15 फेब्रुवार� 2019 रोजी
 गहृ�त धरूया क� मागील �शल्लक 652.93 रु. 2 फेब्रुवार� 2019 च्या �वधानानुसार पुढे 

सुरू करूया. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम दरम्यान काह� 22 
फेबु्रवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं �वरुद्ध भरणा करणे 
आवश्यक आहे.

   गहृ�त धरूया क� काडर्धारक 15 फेब्रुवार�च्या आत पूणर्पणे भरणा करतो. म्हणून 3.50%
प्रती म�हना प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्काची गणना खाल�लप्रमाणे केल� जाईल:

   12 �दवसांसाठ� 652.93 रुपयांच्या रकमेवर (3 फेब्रुवार� -15 फेबु्रवार�)
   (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 रु.
   आकारलेले एकूण व्याज: 9.02 रु.
   खरेद�ची उरलेल� रक्कम, व्याजाची रक्कम, फ� आ�ण शुल्क यांची बेर�ज, आ�ण 2 माचर् 

तारखेच्या स्टेट्म�टनुसार एकूण रकमेवर सवर् लागू कर परावत�त होईल.

G. �वलं�बत देय शुल्क
• देय तारखेला 0 रुपये त े500 रुपयांपय�तच ्या थकबाक�साठ� कोणतहे� शुल्क नाह� 
 रु. 500 पे�ा जास्त आ�ण रु. 1,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 400
• रु. 1,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 10,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु.750
• रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 950
• रु. 25,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 50,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 1,100
• रु. 50,000 पे�ा जास्त थकबाक�साठ� रु.1,300
 लागोपाठ दोन सायकल ्ससाठ� देय तारखेपय�त �कमान देय रक्कम (MAD) न भरल्यास 

अ�त�रक्त �वलंब देय शुल्क रु. 100 आकारले जातील.
 MAD िक्लअर होईपय�त प्रत्येक देय सायकलसाठ� हे शुल्क आकारले जाईल. तसेच 

�कमान देय रक्कम (MAD) भरेपय�त प्रत्येक पेम�ट चक्राला हे शुल्क आकारले जाईल.
 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
 व्यवहार 3 जानेवार� 2016 – 2 फेबु्रवार� 2016 या दरम्यान झाले

(1) 5000 रू. ची �रटेल खरेद�– 5 जानेवार� 2016 रोजी
(2) 5000 रू. ची ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2016 रोजी
   असे ग�ृहत धरा क� 2 जानेवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार�च्या स्टेटम�टमध्ये 10,000 रू. चे 
ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 
22 फेब्रुवार� 2016 पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान 
देय रक्कम �कंवा संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल. 

   जर 22 फेब्रुवार� 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने �कमान देय रकमेचा भरणा 
केला नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 
देय रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 2 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2016 – 2 माचर् 2016 या दरम्यान झाले
 1.  2000 रु. ची �रटेल खरेद�– 8 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 2.  2500 रु. ची ऑनलाईन खरेद� – 19 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 असे ग�ृहत धरा क� 2 फेब्रुवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 माचर्च्या स्टेटम�टमध्ये 4500 रू. चे ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 22 माचर् 2016 
पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान देय रक्कम �कंवा 
संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल.

   जर 22 माचर् 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने कोणत्याह� रकमेचा भरणा केला 
नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण देय 
रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 3- काडर् स्टेटम�ट तार�ख – दर म�हन्याची 2 तार�ख.
 3 सप्ट� त े2 ऑक्टो दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 9400 ची �करकोळ खरेद�-5 सप्ट� रोजी
 2 सप्ट�. च्या स्टेटम�टपासून पूव�ची �शल्लक कॅर� फॉरवडर् केल� नसल ्याचे गहृ�त 

धरून,एकूण देय रक्कम रु. 9400 म्हणून काडर् धारकास 2 ऑक्टोबरचे �ववरणपत्र �मळेल. 

काडर्धारकाने 22 ऑक्टोबरपय�त, म्हणजे स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, संपूणर् 
रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रक्कमेच्या अनुषंगाने पेम�ट 
करणे आवश्यक आहे. काडर्धारक 22 ऑक्टोबर रोजी �कंवा त्यापूव� रु. 9400 च्या 
थकबाक�चे संपूणर् देय देतो. 

 3 ऑक्टोबर– 2 नोव्ह�बर दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 5,000 ची �करकोळ खरेद� – 5 ऑक्टोबर रोजी
(2) रु. 5,000 ची ऑनलाइन खरेद� – 15 ऑक्टोबर रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 नोव्ह�बरच्या �ववरणात 10,000 रुपयाची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसेल. ग्राहकाला 10 नोव्ह�बर रोजी मागील सायकलमध्ये केलेल्या व्यवहारासाठ� 
व्यापाऱ्याकडून रु. 9400 चा परतावा �मळतो. ह� परताव्याची रक्कम एकूण देय रकमेच्या 
अनुषंगाने समायोिजत केल� जाईल. काडर्धारकाने 22 नोव्ह�बर रोजी �कंवा त्यापूव�, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने पेम�ट करणे आवश्यक आहे.

 परताव्यातून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम �कमान देय रक्कमेपे�ा जास्त असल्याने, 
काडर्धारकास �वलं�बत देय शुल्क आकारले जाणार नाह�.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेटम�टची तार�ख – प्रत्येक म�हन ्याची 2 तार�ख
 3 जानेवार� – 2 फेबु्रवार� दरम्यान केलेला व्यवहार
(1) रु. 4,500 ची �करकोळ खरेद� – 5 जानेवार� रोजी
(2) रु. 6,000 ची ऑनलाइन खर�दार� – 15 जानेवार� रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 फेब्रुवार�च ्या स्टेटम�टमध ्ये 10,500 रुपयांची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसून येईल. मागील सायकलमध ्ये 10 फेब्रुवार�ला आकारलेल्या अनादर 
शुल्कांसाठ� ग्राहकाला रु. 500 चा परतावा �मळतो. काडर्धारकाने 22 फेबु्रवार�पय�त, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची पूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय 
रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने थकबाक�चे पेम�ट करणे आवश्यक 
आहे. एसबीआय काडर्ने कायार्िन्वत केलेल्या �रव्हसर्लमधून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम देय 
रक्कमेच्या अनुषंगाने समायोिजत केल� जाणार नाह�. जर काडर्धारकाने 22 फेब्रुवार� रोजी 
�कंवा त्यापूव� �कमान देय रक्कम �कंवा त्यापे�ा जास्त रक्कम भरल� नाह�, तर त्याला 
रु. 950 (रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�त रु. 950) �वलं�बत देय शुल्क 
आकारले जाईल.

H. ओव्हर�ल�मट फ�
 एक सेवा संकेत म्हणून, एसबीआई काडर् ओव्हर�ल�मट व्यवहारांना मान्यता देऊ शकेल, 

हे त्यांचे आतं�रक धोरण, व्यवहार संदभार्त पात्रता, ग्राहकांचे प्रोफाईल आ�ण ग्राहकांची 
स्वीकृ�त यावर अवलंबून असेल. जर थकबाक�  रक्कम के्र�डट मयार्देपे�ा अ�धक असेल, 
तर के्र�डट मयार्दा ओलांडलेल्या रकमेवर प�हल्या व्यवहार रकमेच्या  2.5% �कंवा रु. 
600/- यापकै� जी जास्त असेल, ती ओव्हर�ल�मट शुल्क म्हणून आकारल� जाईल. 
एसबीआय काडर्द्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याह� शुल्क, खचर् �कंवा व्याजमुळे के्र�डट 
�ल�मट ओलांडल्यासह� हे शुल्क लागू होत.े ओव्हर�ल�मट फ� प्रत्येक �ब�लगं सायकलमध्ये 
एकदाच आकारल� जाईल. कृपया न�द घ्या क� काडर्धारकाकडून �मळालेल� ओव्हर�ल�मट 
सोयीसंबंधी स्वीकृ�त ज्याप्रमाणे त्यांच्या/�तच्या के्र�डट काडर्वर ह� सोय स�म करण्यासाठ� 
असेल, ती त्यांच्या त्याच खात्याच्या अतंगर्त येत असलेल्या सवर् के्र�डट काड्र्सवर आपोआप 
ह� सोय स�म करणार.

I. पेम�ट �डसऑनर फ�
   पेम�ट �डसऑनर झाल्यास (भरणा जमा न केल्यास), काडर्धारकाला रकमेच्या 2% इतक�  

पेम�ट �डसऑनर फ� लावल� जाईल व त्याचे �कमान शुल्क 500 रू. इतके असेल.

J.   अन्य शुल्क:
• काडर् �रप्लेसम�ट फ�: 100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू) 
• चेक पेम�ट फ�: 100 रू. 
• परक�य चलन व्यवहार शुल्क: 3.5% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् वगळता इतर सवर् 

काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
 परक�य चलन व्यवहाराचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये करण्यासाठ� �व�नमय दर 

िव्हसा/मास्टरकाडर् द्वारे (जे असेल त्यानुसार) �नधार्�रत केला जाईल व या व्यवहाराला 
एसबीआय काडर्च्या मदतीने सेटल केले जात असतानाच्या �दवशी त्यांच्या �व�नमय 
दरांनुसार त ेठरेल व हे दर व्यवहार करण्यात येणाऱ्या �दवसांपे�ा �भन्न असू शकतील. 
परक�य चलन व्यवहार फ� िव्हसा/मास्टरकाडर् शअेर केलेले रुपये रूपांतर रकमेवर लागू केले 
जाईल. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू 
होणार नाह�.
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• डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक चलन रूपांतरण माकर् अप फ�: 3.50% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् 
वगळता इतर सवर् काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
(फक्त 1,000 रुपये �कंवा त्यापे�ा मोठ्या व्यवहारांसाठ�) आतंरराष्ट्र�य स्थानावर�ल �कंवा 
परदेशी न�दणी केलेले परंतु भारतात िस्थत असलेल्या व्यापाऱ्यांद्वारे केलेले भारतीय 
चलनातील सवर् व्यवहार. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर डायन्या�मक आ�ण 
स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप शुल्क लागू होणार नाह�.

•  �रवॉडर् �रडीम करण्याचे शुल्क - 99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे वॉउचर 
वर उपलब्ध)

• सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर प्र�क्रया शुल्क: रु. 199 

K.  �शल्लक हस्तांतरण:
 �शल्लक हस्तांतरण ऑफर ग्राहकाला इतर बँकेच्या के्र�डट काडर्ची थकबाक� एसबीआय 

के्र�डट काडर्मध्ये हस्तांत�रत करण्यास आ�ण एकरकमी �कंवा ईएमआय मध्ये परतफेड 
करण्यास अनुमती देते

2. *�ल�मट्स (मयार्दा)
 अतंगर्त एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट �नकषांनुसार (प्राथ�मक खातधेारकांना असलेल� 

के्र�डट �ल�मट जोडल्या जाणाऱ्या अडॅ ऑन काडर्धारकांना असेल) के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश 
�ल�मट �नधार्�रत केल� जात.े काडर् �दले जात असताना या मयार्दांची मा�हती काडर्धारकाला 
�दल� जात.े प्रत्येक स्टेटम�टमध्ये के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश �ल�मट काडर्धारकाला 
सां�गतल्या जातात. स्टेटम�ट बनवले जात असताना उपलब्ध के्र�डट �ल�मट (वापरासाठ� 
उपलब्ध असलेल� के्र�डट �ल�मट) स्टेटम�टचा भाग म्हणून �दल� जात.े 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याचा ठरा�वक काळाने आढावा घेत े आ�ण 
अतंगर्त �नकषांनुसार काडर्धारकाची के्र�डट �ल�मट घटवू �कंवा वाढवू शकत.े के्र�डट �ल�मट 
वाढवू इिच्छत असलेले काडर्धारक एसबीआयसीपीएसएलला तसे �लहून व त्यांच्या 
उत्पन्नाची घोषणा करणार� आ�थर्क कागदपत्र े पाठवून तशी �वनंती करू शकतात. या 
नवीन कागदपत्रांच्या आधारे अशी �ल�मट वाढवायची अथवा नाह�, हा �नणर्य घेण्याचे पूणर् 
स्वातं�य एसबीआयसीपीएसएलला आहे.

3. *�ब�लगं आ�ण स्टेटम�ट

a) ज्या अवधीमध्ये काडर् अिॅक्टव्ह असेल त्या अवधीमधील आधीच्या स्टेटम�टनंतर 
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये के्र�डट करण्यात आलेले पेम�ट्स व झालेले ट्रान्सॅक्शन्स 
दशर्वणारे एक मा�सक स्टेटम�ट एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला पाठवण्यात 
येईल. एक तर एसबीआयसीपीएसएल काडर् खात्यामधील ट्रान्सॅक्शन्सचे स्टेटम�ट पोस्टाने 
त्याच्याकड ेन�दणीकृत असलेल्या प�यावर पाठवेल �कंवा त ेस्टेटम�ट न�द असलेल्या ईमेल 
आयडीवर ईमेलने पाठवेल व याचा �दवस पूवर् �नधार्�रत असेल. 

b) के्र�डट काड्र्स काडर्धारकांना �रवॉिल्वंग के्र�डट सु�वधा देतात (�फरती पत). काडर्धारक फक्त 
स्टेटम�टवर �प्रटं करण्यात आलेल्या �कमान देय रकमेइतक� रक्कम सुद्धा भरू शकतो 
आ�ण असा भरणा त्याने रक्कम देय �दनांकाच्या आधी करायला हवा आ�ण हाह� �दनांक 
आपल्या स्टेटम�टवर नमूद केलेला असतो. आउटस्टँ�डगं बॅलन्स पुढ�ल स्टेटम�टमध्ये 
फॉरवडर् केला जाऊ शकतो. काडर्धारक देय असलेल� संपूणर् राशी भरू शकतो �कंवा �कमान 
देय रकमेपे�ा मोठ� कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. 

 आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये न भरण्यात आलेल� �कमान देय रक्कम काडर्धारकाच्या करंट 
�कमान देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल व त्यासह आउटस्टँ�डगं असेल जे काडर्धारकाच्या 
के्र�डट �ल�मटपे�ा जास्त होऊ शकत.े  

 �कमान देय रक्कम आउटस्टँ�डगं रकमेच्या 5% �कंवा रू. 200 यापकै� (जी रक्कम मोठ� 
असेल), ती असेल व त्यामध्ये सवर् लागू कर आ�ण ईएमआय (फक्त ईएमआय आधा�रत 
उत्पादनांच्या संदभार्त) समा�वष्ट असतील. जर कॅश �कंवा के्र�डट �ल�मट ओलांडल� गेल� 
तर ओव्हर�ल�मट (ओव्ह�एल) रकमेचाह� समावेश एमएडीमध्ये (�कमान देय रक्कम) केला 
जाईल. आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये जर न भरण्यात आलेल� एमएडी असेल, तर ती �कमान 
देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल.

c)  काडर् आउटस्टँ�डगंसाठ� करण्यात येणाऱ्या पेम�टस पुढ�ल स्टेटम�टसमध्ये दशर्वल्या जातील. 
इनपुट टॅक्स के्र�डटशी संबं�धत कोणताह� �ववाद �कंवा करांशी संबं�धत कोणतहे� अन्य 
प्रकरणात स्टेटम�ट �दल्याच्या तारखेपासून 30 �दवसांमध्ये के्र�डट काडर् जार�कत्यार्शी संपकर्  
साधला जाईल.

d) काडर्धारकाच्या काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल� पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने 
समायोिजत केल� जातील: �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ.

   काडर्धारक हा के्र�डट काडर् जार�कत्यार्स स�म करण्यासाठ� उ�चत जीएसट� अनुपालनाच्या 
अतंगर्त योग्य आ�ण वक्तशीर मा�हती प्रदान करण्याबद्दल जबाबदार असेल जे के्र�डट 
काडर् जार�कत्यार्ने केलेल्या पुरवठ्याचे इनपुट कर के्र�डट घेण्यासाठ� काडर्धारकास स�म 
करेल. काडर् जार�कतार् हा इनपुट टॅक्स के्र�डटच्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा 
काडर्धारकास इनपुट टॅक्स के्र�डटचा लाभ घेण्यात झालेल्या �वलंबासाठ� काडर्धारकाने 
चुक�ची मा�हती �दल्याबाबत �कंवा काडर्धारकाने कोणतीह� कृती केल्यास �कंवा दलुर्� 
केल्यास जबाबदार नसेल.

e) काडर् खात्यामधील पेम�ट्स पुढ�लपकै� कोणत्याह� प्रकारे करता येऊ शकतील: 
www.sbicard.com वर लॉग इन करून नेटबँ�कंग �कंवा आपल्या एसबीआय एट�एम- 
कम ड�ेबट काडर्द्वारे पेनेट पयार्य वापरून.

   स्टेटम�टच्या मागच्या बाजूला �दलेल्या प�यावर चेक �कंवा धनादेश पाठवून. 
   आपल्या शहरातील एसबीआय काडर् ड्रॉप बॉक्सेसमध्ये �कंवा �नधार्�रत स्टेट बँक ऑफ 
इं�डया शाखांमध्ये चेक �कंवा धनादेश देऊन. 

   चेक/धनादेश “एसबीआय काडर् क्र. xxxx xxxx xxxx xxxx” कर�ता देय असा असायला 
हवा. नॅच: �नवडक शहरांमध्ये नॅशनल ऑटोमेटेड क्ल�य�रगंच्या (नॅच) माध्यमातून पेम�ट 
करता येत.े

f) एसबीआय काडर्द्वारे आउटस्टँ�डगं �बलाच्या भरणासाठ� �व�वध पद्धती �दल्या जातात व 
त्याचे वणर्न एसबीआय काडर् वेबसाईट आ�ण मा�सक स्टेटम�टच्या मागे स�वस्तर �दले गेले 
आहे.

 काडर् धारकाकडून �मळालेला कोणताह� अडॅव्हान्स हा भ�वष्यातील खचर् म्हणून गहृ�त 
धरला जावा, कोणतहे� शुल्क/फ� म्हणून गहृ�त धरला जाऊ नये.

j)  एसबीआय काडर्द्वारे प्र�क्रयािन्वत केलेले असे कोणतहे� �रव्हसर्ल्स, ज्यांत शुल्क तसेच 
प्रभार यांचे �रव्हसर्ल देखील समा�वष्ट आहे, त ेथकबाक�च्या अनुषंगाने समायोिजत केले 
जाणार नाह� आ�ण याला वतर्मान �ब�लगं सायकलसाठ� के्र�डट म्हणून गणले जाईल.

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख मागील �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल्यास, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जात.े

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख वतर्मान �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल� तर�ह�, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जाणार नाह�.

k)  SMA आ�ण NPA
•   स्पेशल म�शन अकाउंट्स (‘SMA’): 
  �नयामक आवश्यकता पूणर् करण्यासाठ�, एसबीआय काडर्ला खाल� �दलेल्या सारणीतील तीन 

उपशे्रण्यांसह एक उप-संप�ी शे्रणी/ सब-असेॅट कॅटेगर� म्हणजेच ‘स्पेशल म�शन अकाउंट्स 
(‘SMA’)” बनवून खात्यातील प्रारं�भक दबाव (इिन्सपीऐंट स्टे्रस) ओळखावा लागतो. के्र�डट 
काड्र्सना �रवॉिल्वंग सु�वधांव्य�त�रक्त अन्य कजर् म्हणून संबो�धत केले जात.े

   

  

  

  SMA च्या वग�करणासंबं�धत उदाहरण:
  जर के्र�डट काडर् खात्याची (‘PDD’) पेम�ट देय तार�ख 31 माचर् 2021 असेल आ�ण �कमान 

देय शुल्क (‘MAD’) या तारखेआधी प्राप्त न झाल्यास या देय तारखेनंतर ह्या खात्यास 
SMA – 0  म्हणून संबो�धत केले जाईल.

   जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 30 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 ए�प्रल 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 1 म्हणून संबो�धत केले जाईल. याप्रमाणेच, 
जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 60 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 मे 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 2 म्हणून संबो�धत केले जाईल.

•  नॉन पफॉर्�म�ग असेॅट (‘NPA’):
  जर के्र�डट काडर् स्टेटम�ट मध्ये नमूद केलेले �कमान देय पेम�ट हे PDD पासून नव्वद (90) 

�दवसांच्या आत पूणर् न �दल्यास, काडर्ला नॉन परफॉ�म�ग असेॅट समजले जाईल. 
   याव्य�त�रक्त, कजार्ची परतफेड �कंवा पुनरर्चना व्यवस्थेचा लाभ घेतलेले कोणतहे� खात े

NPA म्हणून वग�कृत केले जाईल. जोपय�त पूणर् मुद्दल �कंवा व्याजाचे पेम�ट केले जात 
नाह� तोपय�त खात ेNPA म्हणून वग�कृत केले जात.े कजार्ची परतफेड (सेटलम�ट) केलेले 
आ�ण पुनरर्�चत (र�स्ट्रक्चडर्) खात ेअपगे्रडसाठ� पात्र नसत.े शवेट�, जर एखाद्या ग्राहकाकड े
NPA म्हणून संबो�धत असलेले एक एसबीआय काडर् असले तर� त्यांच्याकड ेअसलेले सवर् 
के्र�डट काडर् हे NPA म्हणून वग�कृत केले जातील.

   एखाद्या खात्यास NPA म्हणून वग�कृत करण्यासंबं�धत उदाहरण:
 जर एखाद्या ग्राहकाची पेम�ट देय तार�ख (‘PDD’) 31 माचर् 2021 आहे आ�ण 

स्टेटम�टमध्ये नमूद केलेले �कमान देय शुल्क (‘MAD’) हे PDD पासून 90 �दवसांच्या 
आत म्हणजेच 29 जून 2021 पय�त ग्राहकाने भरले नाह�, तर बँक/�व�ीय संस्थेद्वारे अशा 
के्र�डट काडर् खात्यास NPA समजले  जाईल.

l) अ�धकृत पेम�ट प्रणाल� वापरताना अयशस्वी व्यवहारांसाठ�, आरबीआयच्या 20 सप्ट�बर 
2019 रोजीच्या टनर् अराऊंड टाइम (ट�एट�) च्या सामंजस्यावर�ल आ�ण ग्राहक 
नुकसानभरपाईवर�ल प�रपत्रकाच्या अनुपालन अतंगर्त, जर एसबीआय काडर्ने एखाद्या 
अयशस्वी झालेल्या व्यवहारामुळे ड�ेबट झालेल� रक्कम एका �नधार्�रत कालावधीमध्ये परत 
केल� नाह�, तर उपरोल्ले�खत प�रपत्रकातील तरतुद�ंनुसार, अयशस्वी झालेल्या 
व्यवहारासाठ�च्या काडर् नेटवकर्  द्वारे प्राप्त झालेल्या अशा कोणत्याह� पुष्ट�/सूचनेच्या 
आधारावर नुकसानभरपाई केल� जाईल.

4. * �डफॉल्ट (थकबाक�)
 जर थकबाक� करण्यात आल�, तर काडर्धारकाला वेळोवेळी काडर् खात्यामध्ये असलेल्या 

थ�कत रकमेच्या पूतर्तसेाठ� पोस्टाने, फॅक्स, दरूध्वनी, ईमेल, एसएमएस मॅसेज आठवण 
केल� जाईल आ�ण/�कंवा �तसऱ्या प�ाची आठवण करून देण्यासाठ�, पाठपुरावा 
करण्यासाठ� आ�ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठ� मदत घेतल� जाईल. अशा प्रकारे �नयुक्त 
केलेला �तसरा प� कजर् वसुल�संदभार्तील आचारसं�हतचेे पूणर् पालन करेल. 

 आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त आ�ण जे एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे जे 
एक के्र�डट इन्फम�शन कंपनी एक के्र�डट काडर् धारकाच्या मुलभूत िस्थती अहवाल 
देण्यापूव�, आम्ह� काडर् धारकास पूवर् सूचना प्रदान करू. आरबीआय कडून न�दणीचे 
प्रमाणपत्र सामा�यक करण्यापूव�, ज्याचा एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे त्याबद्दल 
आम्ह� काडर्धारकाला याची सूचना देऊ. �कमान देय रक्कम देय तारखेपय�त देखील न 
भरल्यास, काडर् खात्याचा डीफॉल्ट िस्थती अहवाल के्र�डट मा�हती ब्युरो/एजन्सीं सह 
सामा�यक केला जाईल. 

 हे आणखी नमूद केले जाऊ शकत,े क� जर काडर् धारक, पोस्ट �डफॉल्टर म्हणून न�दवले 
गेले असेल तर, �तची थकबाक� कमी करत,े नंतर एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन 
कंपनी पासून �डफॉल्टर िस्थती मागे आहे. असे बदल ग्राहकाच्या के्र�डट अहवालात 
प्र�त�ब�ंबत करण्यासाठ� 45 त े60 �दवस लागू शकतात.

 अट� आ�ण �नयम के्र�डट काडर्च्या सु�वधा �नयमन लागू असेल पूरक/काडर् जोडा 
एसबीआयसीपीएसएल �व�हत नमुन्यात दर म�हन्याला के्र�डट इन्फम�शन कंपनीसाठ� काडर् 
डटेा सादर केला. के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 30 �दवसांची वेळ त्यांच्या सव्हर्रवर सादर डटेा 
अपलोड करण्यासाठ� आहे.

 काडर् खात्यातील एकूण थकबाक� व त्यासह लावण्यात आलेल्या कोणत्याह� शुल्कांची 
काडर्धारकाला न आकारण्यात आलेल� रक्कमसुद्धा तत्काळ देय होईल आ�ण प्राथ�मक 
खातधेारकाच्या बँकरप्सीच्या �कंवा मतृ्युच्या िस्थतीत ती एसबीआयसीपीएसएलला संपूणर् देय 
ठरेल व काडर् खात ेलगेचच रद्द ठरेल. काडर् खात्यावर काह� थकबाक� असेल, तर प्राथ�मक 
खातधेारकाची मालम�ा त्याला सेटल करण्यासाठ� जबाबदार असेल आ�ण त्या मालम�ेद्वारे 
एसबीआयसीपीएसएलला कोणतीह� आ�थर्क झळ पोहचणार नाह�, याची काळजी घेणे 
अ�नवायर् असेल व त्यामध्ये अशा थकबाक�ला प्राप्त करण्यासाठ� झालेला कायदे�वषयक खचर् 
व शलु्क यांचा समावेश असेल. अशी परतफेड प्रलां�बत झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
त्याच्या तवे्हाच्या दराने आ�थर्क शुल्क सरुू ठेवण्यासाठ� स�म असेल.

5. काडर्धारकत्व समाप्त होणे/संपुष्टात येणे
a) एसबीआयसीपीएसएलला �लहून �कंवा एसबीआय काडर् हेल्पलाईनला कॉल करून आ�ण 

काडर् �तरपे कापून काडर्धारक कधीह� करार संपुष्टात आणू शकतो. �ल�खत �वनंती 
केल्यानंतर अडॅ ऑन काडर्सह सवर् काडर् संपुष्टात येतील. स्वतःहून काडर् बंद करताना 
काडर्धारकाजवळ �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स �शल्लक असतील तर अशा �नगे�टव्ह पॉइंट्स 
समान मूल्य स्वयंच�लतपणे स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रूपांत�रत केले जाईल जे काडर्धारकाला 
इतर कोणत्याह� देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे. काडर् खात्यामध्ये थकबाक� असलेल्या 
सवर् रकमेचा भरणा केल्यानंतर त ेसंपुष्टात येतील. प्रमाणानुसार (प्रो रेटा बे�सस) वा�षर्क, 
सहभागी होण्याची �कंवा �रन्युअल फ� परत केल� जाणार नाह�.

 उदाहरणाथर्- स्वतःहून काडर् बंद करताना �शल्लक असलेले �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट - 1000
   स्वतःहून काडर् बंद केल्यानंतर, �शल्लक असलेले 1000 �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट 

स्वयंच�लतपणे 250 रू. च्या स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रुपांत�रत होतील. म्हणजेच, 1000 
�नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स X 0.25 रू. प्र�त �रवॉडर् पॉइंट (इथे �व�वध काडा�साठ� हस्तांतरण 
मूल्य �भन्न असू शकत)े. हे देय काडर्धारकाला लागू केले जाईल जे काडर्धारकाला इतर 
देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे.

 काडर्धारक खात ेबंद करण्यासाठ� सम�पर्त ईमेल आयडी-closurerequest@sbicard.com 
वर �लहू शकतो.

b)  जर एसबीआयसीपीएसएलला काह� आधाराने �बजनेससाठ� �कंवा सुर�ा कारणांमुळे आ�ण/ 
�कंवा कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेच्या �वनंतीमुळे आ�ण/�कंवा अन्य सरकार� यंत्रणेने तसे 
सां�गतल्यामुळे आ�ण/�कंवा एसबीआयसीपीएसएल व त्याच्या ग्राहकांना लागू असलेल्या 
कायद्यांमुळे व �नयमांमुळे आवश्यक झाले, तर कोणत्याह� वेळेस पूवर्सूचना न देता 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याच्या वापरावर �नब�ध घालू शकत,े त ेसमाप्त 
�कंवा बंद करू शकत.े

 जर काडर्धारकाने देय रकमेची थकबाक� केल� �कंवा के्र�डट �ल�मटचे उल्लंघन केले तर 
एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट काडर्वर�ल सु�वधा संपुष्टात आणू शकत.े हा करार संपुष्टात 
आल्यानंतर �कंवा काडर् खात ेस्थ�गत करण्यात आले असताना या काडर्चा वापर विजर्त 
आहे.

c) अशा प�रिस्थतीमध्ये काडर्धारकाने तत्काळ (कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� 
�डफॉल्ट �कंवा अन्य नोट�सनुसार) एसबीआयसीपीएसएलला खात्यावर�ल एकूण थक�त 
रक्कम त्वर�त अदा केल� पा�हजे. त्यामध्ये कराराअतंगर्त एसबीआयसीपीएसएलला देय 

असलेल्या सवर् रकमांचा समावेश असेल ज्यामध्ये सवर् ट्रान्सॅक्शन्स आ�ण अन्य रक्कम 
ज्या खात्यावर अद्याप आकारल्या नसतील यांचा समावेश असेल. जोपय�त काडर्धारकाद्वारे 
अशा सवर् रकमांची थकबाक� जमा केल� जाईपय�त काडर्धारकाचे खात े समाप्त मानले 
जाणार नाह�.

(d) जर के्र�डट काडर् एक वषार्पे�ा जास्त काळ वापरात नसेल, तर काडर्धारकास सू�चत करून 
काडर् बंद करण्याची प्र�क्रया सुरू होईल. जर 30 �दवसांमध्ये काडर् धारकाकडून काह� उ�र 
न आल्यास, काडर् खात ेबंद केले जाईल, ह� �क्रया काडर् धारकाने केलेल्या सवर् थकबाक� 
भरण्याच्या अधीन असेल.

6.  काडर् हरवणे/चोर�/गैरवापर

a) जर प्राथ�मक �कंवा अन्य अ�त�रक्त के्र�डट काडर् हरवले असेल, चोर�ला गेले असेल, त्याला 
इजा झाल� असेल �कंवा प्राप्त होणे अपे��त असताना प्राप्त झाले नसेल �कंवा जर 
त्याला/�तला त्याचा वापर अन्य व्यक्तीने काडर्धारकाच्या अनुमती�शवाय केला अशी शंका 
आल� असेल, तर तत्काळ काडर्धारकाने एसबीआयसीपीएसएलशी एसबीआय काडर् 
हेल्पलाईनद्वारे संपकर्  साधला पा�हजे. एकदा काडर् हरवले अशी सूचना �दल्यानंतर त ेनंतर 
परत सापडले तर�ह� काडर्धारकाने त ेकोणत्याह� प�रिस्थतीत वापरू नये आ�ण त्याने त े
काडर् �तरपे अध� कापून टाकावे. 

· तसेच काडर्धारक लगेचच आयव्ह�आर �कंवा आमच्या वेबसाईट sbicard.com द्वारे �कंवा 
एसएमएस आधा�रत सेवेद्वारे त ेकाडर् ब्लॉक करू शकतो.

· एसएमएसद्वारे आपले हरवलेले/ चोरलेले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ�, आपल्या न�दणीकृत 
मोबाईल क्रमांकाद्वारे 5676791 वर BLOCK XXXX असा एसएमएस करा. (XXXX = 
आपल्या काडर् क्रमांकातील शवेटच्या 4 संख्या). जर 5 �म�नटांच्या आत आपल्याला त्याचे 
कन्फम�शन देणारा एसएमएस �मळाला नाह�, तर काडर् ब्लॉक झाले आहे, असे कृपया मानू 
नका. तत्काळ आपले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ� आ�ण त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठ� 
हेल्पलाईनला कॉल करा.

 काडर्धारक हरवलेल्या/चोर� झालेल्या/अन�धकृत व्यवहार इ. च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त 
हेल्पलाइन क्रमांक -18605003000 वर संपकर्  करू शकतो.

 काडर्धारक हरवलेल्या काडर्च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त ईमेल आयडीवर �लहू शकतो – 
lostcard@sbicard.com.

b) एसबीआयसीपीएसएलला हरवलेल्या काडार्ची मा�हती �मळण्याच्या वेळेआधी काडर् 
खात्याद्वारे करण्यात आलेल्या कोणत्याह� ट्रान्सॅक्शन्ससाठ�  एसबीआयसीप ीएसएल 
जबाबदार राहणार नाह� व त्याची संपूणर् जबाबदार� काडर्धारकावरच असेल. काडर् 
हरवण्याबद्दल �कंवा त्याच्या चोर�बद्दल एसबीआयसीपीएसएलला सूचना देण्या�शवाय 
काडर्धारकाने तत्काळ के्र�डट काडर्च्या चोर�ची मा�हती पो�लसांना देऊन एफआयआर दाखल 
करायला पा�हजे. परंतु, जेव्हा काडर्धारकाच्या सहमतीने �कंवा अ�त�रक्त काडर्धारकाच्या 
सहमतीने एखाद� व्यक्ती काडर् प्राप्त करून त्याचा गैरवापर करत असेल, तवे्हा होणाऱ्या 
सवर् हानीसाठ� काडर्धारक जबाबदार असेल.

 
c) �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाच्या (आरबीआय), ग्राहक संर�णाबद्दल 06 जुल ै2017 च्या 

आदेशानुसार - अन�धकृत इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंग व्यवहाराच्या दा�यत्वावर मयार्दा घालून, एक 
धोरण अ�धकृत के्र�डट काडर् व्यवहारांशी संबं�धत ग्राहक संर�ण सु�निश्चत करण्याक�रता 
�डझाइन केले आहे. एसबीआय काडर्च्या वेबसाइटवर "ग्राहक तक्रार �नवारण धोरण" 
अतंगर्त हेच अपडटे केले आहे. धोरण हे पारदशर्कतचेी तत्वे आ�ण ग्राहकांना �दल्या 
जाणाऱ्या वागणुक�तील प्रामा�णकपणावर आधा�रत आहे

d) जर काडर्धारकाने फसवणूक�चे कृत्य केले असेल, तर होणाऱ्या नुकसानाची सवर् जबाबदार� 
काडर्धारकाची असेल. जर पुरेशी काळजी न घेता काडर्धारक वापर करत असेल तर होणाऱ्या 
हानीसाठ� सवर्स्वी तोच जबाबदार असेल. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे �नधार्�रत करण्यात 
आलेल्या सुर�ा �नयमांचे पालन करण्यामध्ये काडर्धारकाने कसूर केल� असेल तर� हे लागू 
असेल.

e) काडर्धारक �कंवा अन्य कोणत्याह� काडर्धारकाला न सांगता एसबीआयसीपीएसएल काडर्च्या 
हरवण्या�वषयी, चोर��वषयी, गैरवापरासंदभार्त काडर्ची �कंवा �पनची कोणतीह� मा�हती 
पो�लसांना �कंवा अन्य संबं�धत यंत्रणांना देऊ शकत.े

f) आपल्या के्र�डट काडर् खात्याच्या मोबाईल नंबरसह संपकर्  तपशीलामधील बदल 
�सस्ट�ममध्ये असलेल्या आपल्या जुन्या तसेच नवीन संपकर्  प�यांवर कळवले जातील. 
आमच्या न�द�ंमध्ये आपल्या मोबाईल क्रमांकासह सध्याच्या संपकर्  तपशीलांना अद्ययावत 
ठेवण्याचा सल्ला आपल्याला �दला जातो.

g) "एसबीआय काडर् �व�शष्ट काडर्वर ती हरवल्यास/चोर�स गेल्यास त्यावर काडर् �वमा कव्हर 
मोफत ऑफर करत.े संबं�धत �वमा हा एसबीआय काडर्ने वेळोवेळी ठर�वल्यानुसार 
आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेडद्वारे �कंवा कोणत्याह� अन्य 
�वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो. आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी 
�ल�मटेड ह� यासंबं�धत कोणत्याह� दाव्याच्या तडजोडीसाठ� जबाबदार असेल आ�ण 
एसबीआय काडर् हे दाव्याच्या तडजोडीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याह� �ववादास जबाबदार 
नसेल. �वम्याच्या अट� आ�ण शत�च्या अ�धक तपशीलांसाठ�, काडर् धारकांना सल्ला �दला 
जातो क� त्यांनी स्वागत �कटमधील मा�हतीपत्रक वाचावे �कंवा www.sbicard.com चा 
संदभर् घ्यावा."

(h) एसबीआय काडर् काह� �व�शष्ट के्र�डट काडा�वर मोफत हवाई अपघात/वैयिक्तक अपघात 
�वमा संर�ण देत.े उपरोक्त �वमा ततृीय-प� �वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो, जो या 
संदभार्त कोणत्याह� दाव्याच्या �नपटाऱ्यासाठ� देखील जबाबदार असतो. क्लेम सेटलम�टमुळे 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याह� वादासाठ� एसबीआय काडर् जबाबदार राहणार नाह�. कोणत्याह� 
पूवर्सूचने�शवाय एसबीआय काडर्द्वारे �वमा जार�कतार् बदलला जाऊ शकतो.

 �वद्यमान �वमा कंपनी : ओ�रएंटल इन्शुरन्स कंपनी �ल.

7. मा�हती उघड करणे (�डस्क्लोजर)
 के्र�डट इन्फम�शन कंपनी भारतीय आ�थर्क प्रणाल� कायर्�मता आ�ण िस्थरता 

सुधारण्यासाठ� भारत सरकार आ�ण भारतीय �रझवर् बँक (आरबीआय) ची एक सुरुवात 
आहे. �ह बँका आ�ण �व�ीय संस्थांमध्ये मा�हतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठ�चे एक प्रभावी 
तंत्र प्रभावी करण्यासाठ� आरबीआयच्या प्रयत्नांचा रचनाबद्ध उपक्रम असून, त्याद्वारे 
�व�वध संस्थांमधून उत्कृष्ट के्र�डट व्यवहारांचा लाभ घेण्यासाठ� काडर्धारकांना स�म केले 
जात.े

 काडर् धारक एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी करण्यासाठ� काडर्धारकाचे 
मा�हती शअेर करण्यासाठ� अ�धकृत आहे क� (आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त 
आहे). 

 45 - 60 �दवसांच्या काळामध्ये एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 
करण्यासाठ� काडर्धारकाचे परतफेड रेकॉडर् संबं�धत मा�हती प्रदान होईल.

 कोणताह� �ववाद झाल्यास, एसबीआयसीपीएसएल हे काडर्धारक हा �डफॉल्टर आहे असा 
अहवाल देण्यापूव� अहवाल प्र�क्रयेसाठ� योग्य ती दरुुस्ती करेल. अशा मा�हतीचे प्रकटन 
करणे/ती उघड करण्याची देखील न�द घेतल� जाणे हे दाखल केलेल्या अशा �ववादांची 
चौकशी आ�ण त्यातून मागर् काढण्यासाठ� उपलब्ध असलेल्या वेळेवर अवलंबून असत.े 

 काडर्धारक हे मान्य करतो क�, काडर् खात्याचे योग्य संचालन, पडताळणी आ�ण अन्य 
प्रशास�नक सेवा यांसाठ� काडर्धारकाची मा�हती ज्यामध्ये एसबीआयसीपीएसएलशी संब�धत 
आ�थर्क संस्था, कंपन्या आ�ण अन्य �तसऱ्या प�ांकडील थकबाक� यांची मा�हती देण्याचा 
अ�धकार एसबीआयसीपीएसएलला असेल.

 एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाची मा�हती एसबीआयसीपीएसएलच्या कोणत्याह� व�रष्ठ, 
क�नष्ठ, संबं�धत �कंवा भागीदार संस्थेला एसबीआयसीपीएसएलच्या �व�वध उत्पादनांना व 
सेवांना उपलब्ध करण्यासाठ�/त्यांच्या माक� �टगंसाठ� �कंवा त्याच्या ग्रूप कंपन्या, शाखा, 
संलग्न आ�ण/�कंवा भागीदार संस्थांना देऊ शकत.े

 एसबीआय काडर्च्या मह�वपूणर् अट� व शत� www.sbicard.com वरसुद्धा उपलब्ध 
आहेत. 

महत्वाची �नयामक मा�हती 

- काडर्चा वापर भारत तसेच परदेशात दोन्ह�कड ेवधै आहे. तथा�प, नेपाळ आ�ण भूतान मध्ये 
�वदेशी चलन व्यवहार करण्यासाठ� वधै नाह�.

- भारताबाहेर व्यवहार करण्यासाठ�, या काडर्चा वापर परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 
1999 ("FEMA") आ�ण आरबीआय द्वारे जार� केलेल्या �नयमांसह लागू कायद्यानुसार 
करणे अत्यावश्यक आहे. इंटरनेट टे्र�डगं पोटर्लद्वारे परक�य चलन व्यापाराला परवानगी 
नाह�. कोणतहे� उल्लंघन �कंवा पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुम ्ह� दंडात्मक 
कारवाईसाठ� जबाबदार असू शकता. तुम्ह� तुमच्या परक�य चलन हक्काबाबत तुमच्या 
अ�धकृत डीलरचा (AD) सल्ला घ्यावा.

- आपण के्र�डट काडर् खात्यावर कोणत्याह� के्र�डट �शल्लक असल्यास, एसबीआय काडर् आपण 
ह� के्र�डट �शल्लक परत येण्याचा अ�धकार आहे.

- कृपया भांडवल खात्यातील व्यवहारासाठ� पसेै पाठ�वणे �कंवा पेम�ट करण्यासाठ� के्र�डट 
काडर् वापरू नका जसे क� परदेशी संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे �कंवा �वदेशात संस्थांची 
स्थापना करणे - ह� आरबीआय बँकेच्या मास्टर �नद�शानुसार अथर्सहाय्य करण्याची 
परवानगी नाह� - संयुक्त उद्योजक/संपूणर्पणे र�हवाशांनी केलेल� थेट गुंतवणूक परदेशात 
मालक�ची सहाय्यक कंपनी आहे.

- र�हवाशांना भारताकडून पसेै पाठ�वणे हे आरबीआयच्या मास्टर प�रपत्रकानुसार, के्र�डट 
काडर्चा वापर �कंवा लॉटर�ची �त�कटे, बंद� घातलेल� �कंवा जप्त मा�सके, जुगार मध्ये 
सहभाग, कॉल-बॅक सेवा देणे, इत्याद�सारख्या प्र�तबं�धत वस्तूंच्या खरेद�साठ� प्र�तबं�धत 
आहे कारण अशा वस्तू/�क्रयाकलापांसाठ� कोणत्याह� परक�य चलनाची परवानगी नाह�. 
मास्टर प�रपत्रक अ�धक मा�हतीसाठ� र�हवाशांना भारत सु�वधा �व�वध पसेै पाठ�वणे वर 
संदभर् घ्या.



g) �ब�लगं संदभार्तील वाद: स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 25 �दवसांच्या आत काडर्धारकाने काह� 
त्रटु� एसबीआयसीपीएसएलला कळवल्या�शवाय आ�ण एसबीआयसीपीएसएलला त्या सत्य 
आहेत, हे आढळल्याव्य�त�रक्त सवर् स्टेटम�ट्स योग्य मानल� जातील व काडर्धारक त्यांना 
मान्य करेल. असे काह� झाल्याची मा�हती प्राप्त झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
तात्पुरत्या पद्धतीने शुल्क मागे घेऊ शकेल. त्यानुसार अन्वेषण पूणर् झाल्यानंतर अशा 
शुल्कांची जबाबदार� काडर्धारकाच्या खात्यावर असेल.

h)  ग्राहक तक्रार �नवारण: सवर् तक्रार�ंची मा�हती पुढ�ल प�यावर नोडल अ�धकाऱ्याला �दल� 
जावी- पीओ बॅग 28 - जीपीओ, नवी �दल्ल� – 110001 Nodalofficer@sbicard.com 
�कंवा ईमेलवर पाठवल� जावी.

i)   संपकर्  तपशील:
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 02 02
 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड आधी लावावा) 
 �कंवा 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290 
 एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर्साठ�: एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर् हेल्पलाईनला भारतातून 

कुठूनह� फोन करा   
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 12 12 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड 

आधी लावावा) बीएसएनएल/एमट�एनएलवरून: 1800 180 1295/1860 500 1295
 पत्र व्यवहार: मेलद्वारे व्यवस्थापकाला �लहू शकता: ग्राहक सेवा, एसबीआय काड्र्स अडँ 

पेम�ट्स सिव्हर्सेस �ल., डीएलएफ इन�फ�नट� टॉवसर्, टॉवर सी, 12 वा मजला, ब्लॉक- 2, 
इमारत 3 डीएलएफ सायबर �सट�, गुरुग्राम- 122002 (ह�रयाणा), भारत 
www.sbicard.com �कंवा पीओ बॅग 28 - GPO, नवी �दल्ल� – 110001. 

 customercare@sbicard.com वर ईमेलद्वारे �लहा
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक सम�पर्त ईमेल आयडीवर 

�लहू शकतो- salesgrievance@sbicard.com
 काडर्धारक कोणत्याह� �ववाद/अन�धकृत व्यवहाराचा �रपोटर् आमच्या मोबाईल 

ॲप/वेबसाईटच्या माफर् त न�द करू शकतात. याव्य�त�रक्त, काडर्धारक �ववाद/अन�धकृत 
 व्यवहाराचा �रपोटर् सम�पर्त ईमेल आयडी chargeback@sbicard.com वर �लहू 

शकतो.
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक आम्हाला सम�पर्त 

हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतो: 080-39356050

एसबीआय काडर्च्या सवार्त महत्वपूणर् अट� व शत�

1. *फ� आ�ण शुल्क

A.  वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ�
 एसबीआय के्र�डट काडर् (एसबीआय काडर्) यावर वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ� लागू आहेत. 

वा�षर्क फ� हे एक वेळचे शुल्क असत ेजे रु. 0 त ेरु. 9999 यादरम्यान असून त्यात लागू 
असलेले कर जोडले जातात आ�ण �रन्युअल फ� दर वष� आकारल� जात ेव ती रु. 0 त ेरु. 
9999 यादरम्यान असून त्यात लागू असलेले कर जोडले जातात. या फ� काडर्धारकांसाठ� 
वेगळ्या असू शकतात आ�ण त्या �व�वध प्रकारच्या काडर्साठ� वेगवेगळ्या असतात. के्र�डट 
काडर्चे आवेदन करताना हे काडर्धारकाला सांगण्यात येईल. लागू असतील त्यानुसार या फ� 
काडर्धारकाच्या खात्यातून जमा केल्या जातील आ�ण जेव्हा हे लावले जाईल, तवे्हा त्याचे 
�बल त्या म�हन्याच्या काडर् स्टेटम�टमध्ये दशर्वले जाईल. प्राथ�मक काडर्धारकाला जार� 
करण्यात आलेल्या अ�त�रक्त काड्र्ससाठ� वेगळी फ� असू शकेल.

B.  कॅश अडॅव्हान्स फ�
 आपत्काल�न िस्थतीमध्ये देशातील/आंतरराष्ट्र�य एट�एममधून रोख रक्कम काढण्यासाठ� 

काडर्धारक काडर्चा वापर करू शकतो. अशा प्रकारे काढलेल्या सवर् कॅशवर ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण ती काडर्धारकाच्या पुढच्या स्टेटम�टच्या �बलामध्ये जोडल� जाईल. 
देशातील एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण आतंरराष्ट्र�य एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक 
असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� लावल� जाईल. एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस प्रायव्हेट 
�ल�मटेडच्या (एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार ट्रान्सॅक्शन फ� बदलल� जाऊ शकत.े 
सवर् कॅश अडॅव्हान्सेसवर रक्कम काढल्यापासून पूणर् रक्कम जमा करण्याच्या �दनांकापय�त 
�रव्हॉिल्व्हंग के्र�डट इतके आ�थर्क शुल्कसुद्धा असेल (कृपया शुल्कांची सूची पाहावी). 

C. रोख भरणा फ�
 काडर्धारक स्टेट बँक ऑफ इं�डया (एसबीआय) च्या �नवडक शाखांमध्ये पे-इन िस्लपवर 

त्यांचा के्र�डट काडर् क्रमांक आ�ण रक्कम नमूद करून त्यांच्या SBI के्र�डट काडर्ची देय 
रक्कम शाखेतील काउंटरवर जमा करू शकतात. पेम�ट पावतीची पोच काडर्धारकाला त्व�रत 
�दल� जाईल. ह� सु�वधा ₹250 च्या सेवा शुल्क + लागू करांसह उपलब्ध आहे. केव्ह�बी 
एसबीआय काडर्धारक करूर वशै्य बँकेच्या (केवीबी) �नवडक शाखांमध्ये त्यांच्या 
के्र�डटकाडर्ची देय रक्कम देखील भरू शकतात. करूर वशै्य बँकेच्या शाखांमध्ये केलेल्या 
पेम�टवर कोणतहे� शुल्क लागू नाह�.

D. शुल्क
i. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला देण्यात येणाऱ्या �व�शष्ट सेवांसाठ� वेळोवेळी 

लागू असलेले शुल्क आ�ण फ� काडर्धारकाला भरावे लागेल �कंवा काडर् खात्याच्या संदभार्त 
काडर्धारकाकडून �दरंगाई झाल�, तर त्यासाठ� फ� भरावी लागेल.

ii काडर्धारकांना योग्य मा�हती देऊन वेळोवेळी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणतहे� शुल्क 
�कंवा फ�मध्ये बदल करण्याचा �कंवा नवीन शुल्क �कंवा फ� सुरू करण्याचा अ�धकार 
एसबीआयसीपीएसएलजवळ सुर��त आहे.

E. व्याज मुक्त गे्रस अवधी
 व्याज मुक्त के्र�डट अवधी 20 त े50 �दवसांचा असू शकतो व तो मच�टद्वारे करण्यात 

येणाऱ्या दाव्यांवर अवलंबून असेल. परंतु, जर आधीच्या म�हन्याची बाक� पूणर्त: जमा 
केल� नसेल �कंवा जर काडर्धारकाने कोणत्याह� एट�एममधून रोख रक्कम काढल� असेल, 
तर हे लागू असणार नाह�.

F.   आ�थर्क शुल्क 
 जर काडर्धारकाने बाक� रक्कम पूणर् भरल� नाह� तर आ�ण काडर्धारकाने काढलेल्या सवर् 

रोख रकमांवर (कॅश अडॅव्हान्सेस) त ेपरत भरले जाईपय�त ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून 
न भरलेल्या ईएमआय इन्स्टॉलम�टसह सवर् ट्रान्सॅक्शन्सवर मा�सक व्याज दरानुसार 
आ�थर्क शुल्क देय आहेत. 

   जर काडर्धारकाने रकमेच्या मुदतीच्या तारखेअगोदर (PDD) रा�हलेल्या रकमेची (TAD) 
थोडी रक्कम �कंवा काह�च रक्कम नाह� भरल�; जसे क� ग्राहकांची आधीच्या म�हन्यातील 
देय रक्कम आ�ण सध्याच्या म�हन्यातील पूणर् देय रक्कम मुदत संपायच्या तारखेअगोदर 
भरले तर उरलेल्या रकमेवर रकमेच्या तारखेपय�त शुल्क आकारले जाईल. 

   सध्याचा आ�थर्क शुल्काचा दर ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून प्र�त माह 3.50% पय�त आहे 
[42% प्र�त वषर्] व एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस �ल�मटेडच्या 
(एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार बदलला जाऊ शकतो. लागू असलेले आ�थर्क शुल्क 
लागू करांनुसार ठरेल आ�ण काडर्वर�ल थ�कत रक्कम पूणर्त: जमा होईपय�त त े
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये लावले जातील/वजा केले जातील. काडर्धारक पेम�टच्या देय 
तारखेपय�त त्याच्याकडील �शल्लक पूणर्पणे भरत नसल्यास आ�ण काडर्धारकाद्वारे 
घेतलेल्या सवर् रोख अडॅव्हान्सवर�ल सवर् व्यवहारांवर आकारलेल्या �व� शुल्काची �कमान 
रक्कम ह� प्रत्येक� 25 रु. असेल, सवर् लागू कर वगळून.

 a.  कॅश अडॅव्हान्सवर�ल आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून पूणर् रक्कम जमा 
करेपय�त लागू असतील.

 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 15 तारखेला.
 16 जून 2019 – 15 जुल ै2019 मध्ये करण्यात आलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  5000 रु. ची �रटेल खरेद� – 20 जून 2019 रोजी
2.  7000 रु. कॅश काढले - 10 जुल ै2019 रोजी
 15 जून 2019 च्या स्टेटम�टमधून कोणतीह� आधीची �शल्लक रा�हलेल� नाह�, असे ग�ृहत 

धरून काडर्धारकाला त्याचे 15 जुलचै्या स्टेटम�ट 12,000 रु. इतके ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल व 
त्यावर 7,000 रुपयांच्या काढलेल्या रोख रकमेवर 5 �दवसांचे आ�थर्क शुल्क लागू 
दरानुसार लावले जाईल. काडर्धारकाला बाक� (थ�कत) रकमेसाठ� 5 ऑगस्ट 2019 पय�त 
म्हणजे स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत भरणा करावा लागेल जी पूणर् रक्कम 
असू शकत े�कंवा देय असलेल� �कमान रक्कम असू शकत.े कृपया ल�ात घ्या क� तुमच्या 

के्र�डट काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने केले गेलेले कोणतहे� पेम�ट पुढ�ल क्रमाने समायोिजत 
केले जाईल: प्रथम तुमची �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास). आधीच्या 
स्टेटम�टच्या �दनांकापासून आ�थर्क शुल्क लावले जाईल व जर व्याज नसलेला 
आउटस्टँ�डगं �रटेल बॅलन्स असेल तर त्या िस्थतीमध्ये आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या 
�दनांकापासून लावले जाईल. 

 जर आधीच्या स्टेटम�टमध्ये कोणतीह� कॅश �शल्लक नसेल आ�ण ती आधीच्या 
स्टेटम�टमधून पुढे आलेल� नसेल आ�ण स्टेटम�टच्या �दनांकाचा �रटेल बॅलन्स भरणा देय 
असलेल्या �दनांकावर पूणर्त: भरण्यात आला, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क 
शुल्क लावले जाणार नाह�.

 उदाहरण 2 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   3 जानेवार� 2019 – 2 फेब्रुवार� 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  10000 रु. �रटेल खरेद� – 5 जानेवार� 2019 रोजी
2.  30000 रु. ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2019 रोजी
 2 जानेवार� 2019 स्टेटम�टमधून आधीची कोणतीह� �शल्लक रक्कम पुढे उरलेल� नाह�, 

असे ग�ृहत धरून काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार� स्टेटम�टमध्ये 40,000 रु. व्यवहार 
�दसतील. काडर्धारकाला या आउटस्टँ�डगं रकमेसाठ� स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या 
आत म्हणजे 22 फेब्रुवार� 2019 पय�त भरणा करावा लागेल व तो पूणर् रक्कम �कंवा 
�कमान देय रक्कम यातील कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. जर स्टेटम�ट आउटस्टँ�डगं मध्ये 
कोणताच कॅश बॅलन्स नसेल आ�ण तो आधीच्या स्टेटम�टपासून पुढे आलेला नसेल आ�ण 
जर स्टेटम�ट �दनांका रोजी आउटस्टँ�डगं असलेल्या �रटेल बॅलन्सला रक्कम देय �दनांकाला 
जर पूणर्त: भरण्यात आले, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क शुल्क लावले जाणार 
नाह�.

   दर म�हन्यामध्ये फक्त �कमान रक्कम भरल्यास त्यामुळे �रपेम�ट वषार्पे�ा जास्त काळ 
पुढे जाईल व आपल्या आउटस्टँ�डगं बॅलन्सवर त्यानुसार ठरणारा व्याज लागेल. 
उदाहरणाथर्, 5,000 रु. इतक्या ट्रान्सॅक्शनवर दर म�हन्याला फक्त �कमान देय रक्कम 
भरण्यात आल� (दर महा 200 रु. इतक� �कमान रक्कम असल्यास), संपूणर् थ�कत 

रकमेच्या पूणर् भरण्यासाठ� 44 म�हने इतका अवधी लागेल.
 उदाहरण 3 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला
   3  माचर् 2019 – 2 ए�प्रल 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन
(1)   500 रु. वा�षर्क फ� – 5 माचर् 2019 रोजी
(2) 90 रु. लागू कर – 5 माचर् 2019 रोजी
(3) 6000 रुपयांची ऑनलाईन खरेद� – 15 माचर् 2019 रोजी
 2 माचर् 2019 च्या स्टेटम�टनुसार आधीचा कोणताह� बॅलन्स पुढे �शल्लक रा�हलेला नाह�, 

असे ग�ृहत धरून, काडर्धारकाला त्याच्या 2 ए�प्रलच्या स्टेटम�टमध्ये 6,590 रु. ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाला स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 20 �दवसांनी 22 ए�प्रल रोजी 2019 या 
आउटस्टँ�डगंसाठ� रक्कम भरावी लागेल व ती पूणर् रक्कम असू शकत े�कंवा देय असलेल� 
�कमान रक्कम असू शकत.े      

 22 ए�प्रल 2019 रोजी काडर्धारक �कमान देय रकमेचा म्हणजे 415 रु. (एकूण 
आउटस्टँ�डगंच्या 5%) + 22 ए�प्रल 2019, रोजी लागू असलेले कर याच्या सवा�त 
जवळच्या दशांश अकंावर�ल रक्कम या रकमेचा भरणा करतो, असे ग�ृहत धरून लागू दराने 
आ�थर्क शुल्क लागू केले जाईल आ�ण त ेएकूण आउटस्टँ�डगंमध्ये जोडले जाईल. दर वष� 
3.50% इतक्या प्रभावी दराला �वचारात घेता, आ�थर्क शुल्काची गणना पुढ�ल प्रमाणे केल� 
जाईल:

 48 �दवसांसाठ� 500 रु. बॅलन्स रकमेवर (5 माचर् त े22 ए�प्रल):
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 रु.
 48 �दवसांसाठ� लागू असलेल्या 90 रु. करांसाठ� (5 माचर् त े22 ए�प्रल): 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 रु. 
 38 �दवसांसाठ� 6000 रु. इतक्या बॅलन्ससाठ� (15 माचर् त े22 ए�प्रल):
   (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 रु.
 11 �दवसांसाठ� 6,175 रु. बॅलन्ससाठ� (22 ए�प्रल त े2 मे): 
   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 रु.
 एकूण लावण्यात आलेले व्याज = 373.10 रु.
 3 ए�प्रल 2019 आ�ण 2 मे 2019 या काळात काडर्धारकाने कोणतहे� ट्रान्सॅक्शन केले 

नाह�, असे ग�ृहत धरून �दनांक 2 मेच्या स्टेटम�टमध्ये असलेल्या एकूण रकमेमध्ये 
आउटस्टँ�डगं एकूण रक्कम, व्याज शुल्क, फ� आ�ण अन्य शुल्क (असल्यास) आ�ण सवर् 

लागू कर दशर्वले जातील.
    काडर्धारक देय तारखेच्या (पीडीडी) आधी एकूण देय रकमेचे (ट�एडी) आ�ंशक पेम�ट करत 

असेल �कंवा पेम�ट देत नसल्यास; ग्राहकाकडून मागील म�हन्यापासूनची आ�ण �वद्यमान 
म�हन्यातील �शल्लक येणे असेल, तर एकूण देय असलेल्या रकमेचे पूणर् पेम�ट हे पेम�टच्या 
देय तारखेपूव� केल्यास, �व� शुल्क हे त्या पेम�टच्या तारखेपय�तच्या अखेरच्या �शल्लक वर 
आकारले जाईल.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेट्म�ट तार�ख - प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 �डस�बर 2018 - 2 जानेवार� 2019 दरम्यान झाले.
1)  �करकोळ खरेद� 500 रु. - 15 �डस�बरला 2018 झाल�
2)  ऑनलाइन खरेद� 600 रु. - 20 �डस�बरला 2018 झाल�
   2  �डस�बर 2018 च्या तारखेला पूव�ची कोणतीह� �शल्लक रक्कम नाह� असे गहृ�त धरून

2 जानेवार� च्या स्टेटम�टनुसार, काडर्धारकाच्या स्टेटम�टमध्ये 1100 रुपये व्यवहार दशर्�वत 
आहे, एकूण देय रक्कम 1100 रुपये. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
दरम्यान काह� 22 जानेवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं 
�वरुद्ध भरणा करणे आवश्यक आहे.

 गहृ�त धरूया क� काडर्धारकाने थोडी रक्कम 22 जानेवार� 2019 ला 500 रुपयांनी जमा 
केल� आहे, �व� शुल्क प्रभावी दरावर आकारले जाईल आ�ण एकूण थकबाक�मध्ये जोडला 
जाईल. 3.50% दर महा प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्क गणना खाल�लप्रमाणे केल� 
जाईल.

 38 �दवसांसाठ� 500 रुपयांच्या रकमेवर (15 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 रु.
 33 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (20 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 रु.
 12 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (22 जानेवार� त े2 फेब्रुवार�):
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 रु.
 आकारलेले एकूण व्याज: 52.93 रु.
 व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2019 - 2 माचर् 2019 दरम्यान झाले
1)  सुरुवातीची �शल्लक 652.93 रु. - 3 फेब्रुवार� 2019 रोजी

2)  �करकोळ खरेद� 1000 रु. - 5 फेब्रुवार� 2019 रोजी
3)  ऑनलाईन खरेद� 3000 रु. - 15 फेब्रुवार� 2019 रोजी
 गहृ�त धरूया क� मागील �शल्लक 652.93 रु. 2 फेब्रुवार� 2019 च्या �वधानानुसार पुढे 

सुरू करूया. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम दरम्यान काह� 22 
फेबु्रवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं �वरुद्ध भरणा करणे 
आवश्यक आहे.

   गहृ�त धरूया क� काडर्धारक 15 फेब्रुवार�च्या आत पूणर्पणे भरणा करतो. म्हणून 3.50%
प्रती म�हना प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्काची गणना खाल�लप्रमाणे केल� जाईल:

   12 �दवसांसाठ� 652.93 रुपयांच्या रकमेवर (3 फेब्रुवार� -15 फेबु्रवार�)
   (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 रु.
   आकारलेले एकूण व्याज: 9.02 रु.
   खरेद�ची उरलेल� रक्कम, व्याजाची रक्कम, फ� आ�ण शुल्क यांची बेर�ज, आ�ण 2 माचर् 

तारखेच्या स्टेट्म�टनुसार एकूण रकमेवर सवर् लागू कर परावत�त होईल.

G. �वलं�बत देय शुल्क
• देय तारखेला 0 रुपये त े500 रुपयांपय�तच ्या थकबाक�साठ� कोणतहे� शुल्क नाह� 
 रु. 500 पे�ा जास्त आ�ण रु. 1,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 400
• रु. 1,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 10,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु.750
• रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 950
• रु. 25,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 50,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 1,100
• रु. 50,000 पे�ा जास्त थकबाक�साठ� रु.1,300
 लागोपाठ दोन सायकल ्ससाठ� देय तारखेपय�त �कमान देय रक्कम (MAD) न भरल्यास 

अ�त�रक्त �वलंब देय शुल्क रु. 100 आकारले जातील.
 MAD िक्लअर होईपय�त प्रत्येक देय सायकलसाठ� हे शुल्क आकारले जाईल. तसेच 

�कमान देय रक्कम (MAD) भरेपय�त प्रत्येक पेम�ट चक्राला हे शुल्क आकारले जाईल.
 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
 व्यवहार 3 जानेवार� 2016 – 2 फेबु्रवार� 2016 या दरम्यान झाले

(1) 5000 रू. ची �रटेल खरेद�– 5 जानेवार� 2016 रोजी
(2) 5000 रू. ची ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2016 रोजी
   असे ग�ृहत धरा क� 2 जानेवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार�च्या स्टेटम�टमध्ये 10,000 रू. चे 
ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 
22 फेब्रुवार� 2016 पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान 
देय रक्कम �कंवा संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल. 

   जर 22 फेब्रुवार� 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने �कमान देय रकमेचा भरणा 
केला नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 
देय रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 2 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2016 – 2 माचर् 2016 या दरम्यान झाले
 1.  2000 रु. ची �रटेल खरेद�– 8 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 2.  2500 रु. ची ऑनलाईन खरेद� – 19 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 असे ग�ृहत धरा क� 2 फेब्रुवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 माचर्च्या स्टेटम�टमध्ये 4500 रू. चे ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 22 माचर् 2016 
पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान देय रक्कम �कंवा 
संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल.

   जर 22 माचर् 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने कोणत्याह� रकमेचा भरणा केला 
नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण देय 
रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 3- काडर् स्टेटम�ट तार�ख – दर म�हन्याची 2 तार�ख.
 3 सप्ट� त े2 ऑक्टो दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 9400 ची �करकोळ खरेद�-5 सप्ट� रोजी
 2 सप्ट�. च्या स्टेटम�टपासून पूव�ची �शल्लक कॅर� फॉरवडर् केल� नसल ्याचे गहृ�त 

धरून,एकूण देय रक्कम रु. 9400 म्हणून काडर् धारकास 2 ऑक्टोबरचे �ववरणपत्र �मळेल. 

काडर्धारकाने 22 ऑक्टोबरपय�त, म्हणजे स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, संपूणर् 
रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रक्कमेच्या अनुषंगाने पेम�ट 
करणे आवश्यक आहे. काडर्धारक 22 ऑक्टोबर रोजी �कंवा त्यापूव� रु. 9400 च्या 
थकबाक�चे संपूणर् देय देतो. 

 3 ऑक्टोबर– 2 नोव्ह�बर दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 5,000 ची �करकोळ खरेद� – 5 ऑक्टोबर रोजी
(2) रु. 5,000 ची ऑनलाइन खरेद� – 15 ऑक्टोबर रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 नोव्ह�बरच्या �ववरणात 10,000 रुपयाची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसेल. ग्राहकाला 10 नोव्ह�बर रोजी मागील सायकलमध्ये केलेल्या व्यवहारासाठ� 
व्यापाऱ्याकडून रु. 9400 चा परतावा �मळतो. ह� परताव्याची रक्कम एकूण देय रकमेच्या 
अनुषंगाने समायोिजत केल� जाईल. काडर्धारकाने 22 नोव्ह�बर रोजी �कंवा त्यापूव�, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने पेम�ट करणे आवश्यक आहे.

 परताव्यातून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम �कमान देय रक्कमेपे�ा जास्त असल्याने, 
काडर्धारकास �वलं�बत देय शुल्क आकारले जाणार नाह�.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेटम�टची तार�ख – प्रत्येक म�हन ्याची 2 तार�ख
 3 जानेवार� – 2 फेबु्रवार� दरम्यान केलेला व्यवहार
(1) रु. 4,500 ची �करकोळ खरेद� – 5 जानेवार� रोजी
(2) रु. 6,000 ची ऑनलाइन खर�दार� – 15 जानेवार� रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 फेब्रुवार�च ्या स्टेटम�टमध ्ये 10,500 रुपयांची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसून येईल. मागील सायकलमध ्ये 10 फेब्रुवार�ला आकारलेल्या अनादर 
शुल्कांसाठ� ग्राहकाला रु. 500 चा परतावा �मळतो. काडर्धारकाने 22 फेबु्रवार�पय�त, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची पूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय 
रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने थकबाक�चे पेम�ट करणे आवश्यक 
आहे. एसबीआय काडर्ने कायार्िन्वत केलेल्या �रव्हसर्लमधून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम देय 
रक्कमेच्या अनुषंगाने समायोिजत केल� जाणार नाह�. जर काडर्धारकाने 22 फेब्रुवार� रोजी 
�कंवा त्यापूव� �कमान देय रक्कम �कंवा त्यापे�ा जास्त रक्कम भरल� नाह�, तर त्याला 
रु. 950 (रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�त रु. 950) �वलं�बत देय शुल्क 
आकारले जाईल.

H. ओव्हर�ल�मट फ�
 एक सेवा संकेत म्हणून, एसबीआई काडर् ओव्हर�ल�मट व्यवहारांना मान्यता देऊ शकेल, 

हे त्यांचे आतं�रक धोरण, व्यवहार संदभार्त पात्रता, ग्राहकांचे प्रोफाईल आ�ण ग्राहकांची 
स्वीकृ�त यावर अवलंबून असेल. जर थकबाक�  रक्कम के्र�डट मयार्देपे�ा अ�धक असेल, 
तर के्र�डट मयार्दा ओलांडलेल्या रकमेवर प�हल्या व्यवहार रकमेच्या  2.5% �कंवा रु. 
600/- यापकै� जी जास्त असेल, ती ओव्हर�ल�मट शुल्क म्हणून आकारल� जाईल. 
एसबीआय काडर्द्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याह� शुल्क, खचर् �कंवा व्याजमुळे के्र�डट 
�ल�मट ओलांडल्यासह� हे शुल्क लागू होत.े ओव्हर�ल�मट फ� प्रत्येक �ब�लगं सायकलमध्ये 
एकदाच आकारल� जाईल. कृपया न�द घ्या क� काडर्धारकाकडून �मळालेल� ओव्हर�ल�मट 
सोयीसंबंधी स्वीकृ�त ज्याप्रमाणे त्यांच्या/�तच्या के्र�डट काडर्वर ह� सोय स�म करण्यासाठ� 
असेल, ती त्यांच्या त्याच खात्याच्या अतंगर्त येत असलेल्या सवर् के्र�डट काड्र्सवर आपोआप 
ह� सोय स�म करणार.

I. पेम�ट �डसऑनर फ�
   पेम�ट �डसऑनर झाल्यास (भरणा जमा न केल्यास), काडर्धारकाला रकमेच्या 2% इतक�  

पेम�ट �डसऑनर फ� लावल� जाईल व त्याचे �कमान शुल्क 500 रू. इतके असेल.

J.   अन्य शुल्क:
• काडर् �रप्लेसम�ट फ�: 100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू) 
• चेक पेम�ट फ�: 100 रू. 
• परक�य चलन व्यवहार शुल्क: 3.5% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् वगळता इतर सवर् 

काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
 परक�य चलन व्यवहाराचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये करण्यासाठ� �व�नमय दर 

िव्हसा/मास्टरकाडर् द्वारे (जे असेल त्यानुसार) �नधार्�रत केला जाईल व या व्यवहाराला 
एसबीआय काडर्च्या मदतीने सेटल केले जात असतानाच्या �दवशी त्यांच्या �व�नमय 
दरांनुसार त ेठरेल व हे दर व्यवहार करण्यात येणाऱ्या �दवसांपे�ा �भन्न असू शकतील. 
परक�य चलन व्यवहार फ� िव्हसा/मास्टरकाडर् शअेर केलेले रुपये रूपांतर रकमेवर लागू केले 
जाईल. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू 
होणार नाह�.
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• डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक चलन रूपांतरण माकर् अप फ�: 3.50% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् 
वगळता इतर सवर् काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
(फक्त 1,000 रुपये �कंवा त्यापे�ा मोठ्या व्यवहारांसाठ�) आतंरराष्ट्र�य स्थानावर�ल �कंवा 
परदेशी न�दणी केलेले परंतु भारतात िस्थत असलेल्या व्यापाऱ्यांद्वारे केलेले भारतीय 
चलनातील सवर् व्यवहार. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर डायन्या�मक आ�ण 
स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप शुल्क लागू होणार नाह�.

•  �रवॉडर् �रडीम करण्याचे शुल्क - 99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे वॉउचर 
वर उपलब्ध)

• सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर प्र�क्रया शुल्क: रु. 199 

K.  �शल्लक हस्तांतरण:
 �शल्लक हस्तांतरण ऑफर ग्राहकाला इतर बँकेच्या के्र�डट काडर्ची थकबाक� एसबीआय 

के्र�डट काडर्मध्ये हस्तांत�रत करण्यास आ�ण एकरकमी �कंवा ईएमआय मध्ये परतफेड 
करण्यास अनुमती देते

2. *�ल�मट्स (मयार्दा)
 अतंगर्त एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट �नकषांनुसार (प्राथ�मक खातधेारकांना असलेल� 

के्र�डट �ल�मट जोडल्या जाणाऱ्या अडॅ ऑन काडर्धारकांना असेल) के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश 
�ल�मट �नधार्�रत केल� जात.े काडर् �दले जात असताना या मयार्दांची मा�हती काडर्धारकाला 
�दल� जात.े प्रत्येक स्टेटम�टमध्ये के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश �ल�मट काडर्धारकाला 
सां�गतल्या जातात. स्टेटम�ट बनवले जात असताना उपलब्ध के्र�डट �ल�मट (वापरासाठ� 
उपलब्ध असलेल� के्र�डट �ल�मट) स्टेटम�टचा भाग म्हणून �दल� जात.े 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याचा ठरा�वक काळाने आढावा घेत े आ�ण 
अतंगर्त �नकषांनुसार काडर्धारकाची के्र�डट �ल�मट घटवू �कंवा वाढवू शकत.े के्र�डट �ल�मट 
वाढवू इिच्छत असलेले काडर्धारक एसबीआयसीपीएसएलला तसे �लहून व त्यांच्या 
उत्पन्नाची घोषणा करणार� आ�थर्क कागदपत्र े पाठवून तशी �वनंती करू शकतात. या 
नवीन कागदपत्रांच्या आधारे अशी �ल�मट वाढवायची अथवा नाह�, हा �नणर्य घेण्याचे पूणर् 
स्वातं�य एसबीआयसीपीएसएलला आहे.

3. *�ब�लगं आ�ण स्टेटम�ट

a) ज्या अवधीमध्ये काडर् अिॅक्टव्ह असेल त्या अवधीमधील आधीच्या स्टेटम�टनंतर 
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये के्र�डट करण्यात आलेले पेम�ट्स व झालेले ट्रान्सॅक्शन्स 
दशर्वणारे एक मा�सक स्टेटम�ट एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला पाठवण्यात 
येईल. एक तर एसबीआयसीपीएसएल काडर् खात्यामधील ट्रान्सॅक्शन्सचे स्टेटम�ट पोस्टाने 
त्याच्याकड ेन�दणीकृत असलेल्या प�यावर पाठवेल �कंवा त ेस्टेटम�ट न�द असलेल्या ईमेल 
आयडीवर ईमेलने पाठवेल व याचा �दवस पूवर् �नधार्�रत असेल. 

b) के्र�डट काड्र्स काडर्धारकांना �रवॉिल्वंग के्र�डट सु�वधा देतात (�फरती पत). काडर्धारक फक्त 
स्टेटम�टवर �प्रटं करण्यात आलेल्या �कमान देय रकमेइतक� रक्कम सुद्धा भरू शकतो 
आ�ण असा भरणा त्याने रक्कम देय �दनांकाच्या आधी करायला हवा आ�ण हाह� �दनांक 
आपल्या स्टेटम�टवर नमूद केलेला असतो. आउटस्टँ�डगं बॅलन्स पुढ�ल स्टेटम�टमध्ये 
फॉरवडर् केला जाऊ शकतो. काडर्धारक देय असलेल� संपूणर् राशी भरू शकतो �कंवा �कमान 
देय रकमेपे�ा मोठ� कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. 

 आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये न भरण्यात आलेल� �कमान देय रक्कम काडर्धारकाच्या करंट 
�कमान देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल व त्यासह आउटस्टँ�डगं असेल जे काडर्धारकाच्या 
के्र�डट �ल�मटपे�ा जास्त होऊ शकत.े  

 �कमान देय रक्कम आउटस्टँ�डगं रकमेच्या 5% �कंवा रू. 200 यापकै� (जी रक्कम मोठ� 
असेल), ती असेल व त्यामध्ये सवर् लागू कर आ�ण ईएमआय (फक्त ईएमआय आधा�रत 
उत्पादनांच्या संदभार्त) समा�वष्ट असतील. जर कॅश �कंवा के्र�डट �ल�मट ओलांडल� गेल� 
तर ओव्हर�ल�मट (ओव्ह�एल) रकमेचाह� समावेश एमएडीमध्ये (�कमान देय रक्कम) केला 
जाईल. आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये जर न भरण्यात आलेल� एमएडी असेल, तर ती �कमान 
देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल.

c)  काडर् आउटस्टँ�डगंसाठ� करण्यात येणाऱ्या पेम�टस पुढ�ल स्टेटम�टसमध्ये दशर्वल्या जातील. 
इनपुट टॅक्स के्र�डटशी संबं�धत कोणताह� �ववाद �कंवा करांशी संबं�धत कोणतहे� अन्य 
प्रकरणात स्टेटम�ट �दल्याच्या तारखेपासून 30 �दवसांमध्ये के्र�डट काडर् जार�कत्यार्शी संपकर्  
साधला जाईल.

d) काडर्धारकाच्या काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल� पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने 
समायोिजत केल� जातील: �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ.

   काडर्धारक हा के्र�डट काडर् जार�कत्यार्स स�म करण्यासाठ� उ�चत जीएसट� अनुपालनाच्या 
अतंगर्त योग्य आ�ण वक्तशीर मा�हती प्रदान करण्याबद्दल जबाबदार असेल जे के्र�डट 
काडर् जार�कत्यार्ने केलेल्या पुरवठ्याचे इनपुट कर के्र�डट घेण्यासाठ� काडर्धारकास स�म 
करेल. काडर् जार�कतार् हा इनपुट टॅक्स के्र�डटच्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा 
काडर्धारकास इनपुट टॅक्स के्र�डटचा लाभ घेण्यात झालेल्या �वलंबासाठ� काडर्धारकाने 
चुक�ची मा�हती �दल्याबाबत �कंवा काडर्धारकाने कोणतीह� कृती केल्यास �कंवा दलुर्� 
केल्यास जबाबदार नसेल.

e) काडर् खात्यामधील पेम�ट्स पुढ�लपकै� कोणत्याह� प्रकारे करता येऊ शकतील: 
www.sbicard.com वर लॉग इन करून नेटबँ�कंग �कंवा आपल्या एसबीआय एट�एम- 
कम ड�ेबट काडर्द्वारे पेनेट पयार्य वापरून.

   स्टेटम�टच्या मागच्या बाजूला �दलेल्या प�यावर चेक �कंवा धनादेश पाठवून. 
   आपल्या शहरातील एसबीआय काडर् ड्रॉप बॉक्सेसमध्ये �कंवा �नधार्�रत स्टेट बँक ऑफ 
इं�डया शाखांमध्ये चेक �कंवा धनादेश देऊन. 

   चेक/धनादेश “एसबीआय काडर् क्र. xxxx xxxx xxxx xxxx” कर�ता देय असा असायला 
हवा. नॅच: �नवडक शहरांमध्ये नॅशनल ऑटोमेटेड क्ल�य�रगंच्या (नॅच) माध्यमातून पेम�ट 
करता येत.े

f) एसबीआय काडर्द्वारे आउटस्टँ�डगं �बलाच्या भरणासाठ� �व�वध पद्धती �दल्या जातात व 
त्याचे वणर्न एसबीआय काडर् वेबसाईट आ�ण मा�सक स्टेटम�टच्या मागे स�वस्तर �दले गेले 
आहे.

 काडर् धारकाकडून �मळालेला कोणताह� अडॅव्हान्स हा भ�वष्यातील खचर् म्हणून गहृ�त 
धरला जावा, कोणतहे� शुल्क/फ� म्हणून गहृ�त धरला जाऊ नये.

j)  एसबीआय काडर्द्वारे प्र�क्रयािन्वत केलेले असे कोणतहे� �रव्हसर्ल्स, ज्यांत शुल्क तसेच 
प्रभार यांचे �रव्हसर्ल देखील समा�वष्ट आहे, त ेथकबाक�च्या अनुषंगाने समायोिजत केले 
जाणार नाह� आ�ण याला वतर्मान �ब�लगं सायकलसाठ� के्र�डट म्हणून गणले जाईल.

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख मागील �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल्यास, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जात.े

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख वतर्मान �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल� तर�ह�, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जाणार नाह�.

k)  SMA आ�ण NPA
•   स्पेशल म�शन अकाउंट्स (‘SMA’): 
  �नयामक आवश्यकता पूणर् करण्यासाठ�, एसबीआय काडर्ला खाल� �दलेल्या सारणीतील तीन 

उपशे्रण्यांसह एक उप-संप�ी शे्रणी/ सब-असेॅट कॅटेगर� म्हणजेच ‘स्पेशल म�शन अकाउंट्स 
(‘SMA’)” बनवून खात्यातील प्रारं�भक दबाव (इिन्सपीऐंट स्टे्रस) ओळखावा लागतो. के्र�डट 
काड्र्सना �रवॉिल्वंग सु�वधांव्य�त�रक्त अन्य कजर् म्हणून संबो�धत केले जात.े

   

  

  

  SMA च्या वग�करणासंबं�धत उदाहरण:
  जर के्र�डट काडर् खात्याची (‘PDD’) पेम�ट देय तार�ख 31 माचर् 2021 असेल आ�ण �कमान 

देय शुल्क (‘MAD’) या तारखेआधी प्राप्त न झाल्यास या देय तारखेनंतर ह्या खात्यास 
SMA – 0  म्हणून संबो�धत केले जाईल.

   जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 30 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 ए�प्रल 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 1 म्हणून संबो�धत केले जाईल. याप्रमाणेच, 
जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 60 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 मे 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 2 म्हणून संबो�धत केले जाईल.

•  नॉन पफॉर्�म�ग असेॅट (‘NPA’):
  जर के्र�डट काडर् स्टेटम�ट मध्ये नमूद केलेले �कमान देय पेम�ट हे PDD पासून नव्वद (90) 

�दवसांच्या आत पूणर् न �दल्यास, काडर्ला नॉन परफॉ�म�ग असेॅट समजले जाईल. 
   याव्य�त�रक्त, कजार्ची परतफेड �कंवा पुनरर्चना व्यवस्थेचा लाभ घेतलेले कोणतहे� खात े

NPA म्हणून वग�कृत केले जाईल. जोपय�त पूणर् मुद्दल �कंवा व्याजाचे पेम�ट केले जात 
नाह� तोपय�त खात ेNPA म्हणून वग�कृत केले जात.े कजार्ची परतफेड (सेटलम�ट) केलेले 
आ�ण पुनरर्�चत (र�स्ट्रक्चडर्) खात ेअपगे्रडसाठ� पात्र नसत.े शवेट�, जर एखाद्या ग्राहकाकड े
NPA म्हणून संबो�धत असलेले एक एसबीआय काडर् असले तर� त्यांच्याकड ेअसलेले सवर् 
के्र�डट काडर् हे NPA म्हणून वग�कृत केले जातील.

   एखाद्या खात्यास NPA म्हणून वग�कृत करण्यासंबं�धत उदाहरण:
 जर एखाद्या ग्राहकाची पेम�ट देय तार�ख (‘PDD’) 31 माचर् 2021 आहे आ�ण 

स्टेटम�टमध्ये नमूद केलेले �कमान देय शुल्क (‘MAD’) हे PDD पासून 90 �दवसांच्या 
आत म्हणजेच 29 जून 2021 पय�त ग्राहकाने भरले नाह�, तर बँक/�व�ीय संस्थेद्वारे अशा 
के्र�डट काडर् खात्यास NPA समजले  जाईल.

l) अ�धकृत पेम�ट प्रणाल� वापरताना अयशस्वी व्यवहारांसाठ�, आरबीआयच्या 20 सप्ट�बर 
2019 रोजीच्या टनर् अराऊंड टाइम (ट�एट�) च्या सामंजस्यावर�ल आ�ण ग्राहक 
नुकसानभरपाईवर�ल प�रपत्रकाच्या अनुपालन अतंगर्त, जर एसबीआय काडर्ने एखाद्या 
अयशस्वी झालेल्या व्यवहारामुळे ड�ेबट झालेल� रक्कम एका �नधार्�रत कालावधीमध्ये परत 
केल� नाह�, तर उपरोल्ले�खत प�रपत्रकातील तरतुद�ंनुसार, अयशस्वी झालेल्या 
व्यवहारासाठ�च्या काडर् नेटवकर्  द्वारे प्राप्त झालेल्या अशा कोणत्याह� पुष्ट�/सूचनेच्या 
आधारावर नुकसानभरपाई केल� जाईल.

4. * �डफॉल्ट (थकबाक�)
 जर थकबाक� करण्यात आल�, तर काडर्धारकाला वेळोवेळी काडर् खात्यामध्ये असलेल्या 

थ�कत रकमेच्या पूतर्तसेाठ� पोस्टाने, फॅक्स, दरूध्वनी, ईमेल, एसएमएस मॅसेज आठवण 
केल� जाईल आ�ण/�कंवा �तसऱ्या प�ाची आठवण करून देण्यासाठ�, पाठपुरावा 
करण्यासाठ� आ�ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठ� मदत घेतल� जाईल. अशा प्रकारे �नयुक्त 
केलेला �तसरा प� कजर् वसुल�संदभार्तील आचारसं�हतचेे पूणर् पालन करेल. 

 आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त आ�ण जे एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे जे 
एक के्र�डट इन्फम�शन कंपनी एक के्र�डट काडर् धारकाच्या मुलभूत िस्थती अहवाल 
देण्यापूव�, आम्ह� काडर् धारकास पूवर् सूचना प्रदान करू. आरबीआय कडून न�दणीचे 
प्रमाणपत्र सामा�यक करण्यापूव�, ज्याचा एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे त्याबद्दल 
आम्ह� काडर्धारकाला याची सूचना देऊ. �कमान देय रक्कम देय तारखेपय�त देखील न 
भरल्यास, काडर् खात्याचा डीफॉल्ट िस्थती अहवाल के्र�डट मा�हती ब्युरो/एजन्सीं सह 
सामा�यक केला जाईल. 

 हे आणखी नमूद केले जाऊ शकत,े क� जर काडर् धारक, पोस्ट �डफॉल्टर म्हणून न�दवले 
गेले असेल तर, �तची थकबाक� कमी करत,े नंतर एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन 
कंपनी पासून �डफॉल्टर िस्थती मागे आहे. असे बदल ग्राहकाच्या के्र�डट अहवालात 
प्र�त�ब�ंबत करण्यासाठ� 45 त े60 �दवस लागू शकतात.

 अट� आ�ण �नयम के्र�डट काडर्च्या सु�वधा �नयमन लागू असेल पूरक/काडर् जोडा 
एसबीआयसीपीएसएल �व�हत नमुन्यात दर म�हन्याला के्र�डट इन्फम�शन कंपनीसाठ� काडर् 
डटेा सादर केला. के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 30 �दवसांची वेळ त्यांच्या सव्हर्रवर सादर डटेा 
अपलोड करण्यासाठ� आहे.

 काडर् खात्यातील एकूण थकबाक� व त्यासह लावण्यात आलेल्या कोणत्याह� शुल्कांची 
काडर्धारकाला न आकारण्यात आलेल� रक्कमसुद्धा तत्काळ देय होईल आ�ण प्राथ�मक 
खातधेारकाच्या बँकरप्सीच्या �कंवा मतृ्युच्या िस्थतीत ती एसबीआयसीपीएसएलला संपूणर् देय 
ठरेल व काडर् खात ेलगेचच रद्द ठरेल. काडर् खात्यावर काह� थकबाक� असेल, तर प्राथ�मक 
खातधेारकाची मालम�ा त्याला सेटल करण्यासाठ� जबाबदार असेल आ�ण त्या मालम�ेद्वारे 
एसबीआयसीपीएसएलला कोणतीह� आ�थर्क झळ पोहचणार नाह�, याची काळजी घेणे 
अ�नवायर् असेल व त्यामध्ये अशा थकबाक�ला प्राप्त करण्यासाठ� झालेला कायदे�वषयक खचर् 
व शलु्क यांचा समावेश असेल. अशी परतफेड प्रलां�बत झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
त्याच्या तवे्हाच्या दराने आ�थर्क शुल्क सरुू ठेवण्यासाठ� स�म असेल.

5. काडर्धारकत्व समाप्त होणे/संपुष्टात येणे
a) एसबीआयसीपीएसएलला �लहून �कंवा एसबीआय काडर् हेल्पलाईनला कॉल करून आ�ण 

काडर् �तरपे कापून काडर्धारक कधीह� करार संपुष्टात आणू शकतो. �ल�खत �वनंती 
केल्यानंतर अडॅ ऑन काडर्सह सवर् काडर् संपुष्टात येतील. स्वतःहून काडर् बंद करताना 
काडर्धारकाजवळ �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स �शल्लक असतील तर अशा �नगे�टव्ह पॉइंट्स 
समान मूल्य स्वयंच�लतपणे स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रूपांत�रत केले जाईल जे काडर्धारकाला 
इतर कोणत्याह� देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे. काडर् खात्यामध्ये थकबाक� असलेल्या 
सवर् रकमेचा भरणा केल्यानंतर त ेसंपुष्टात येतील. प्रमाणानुसार (प्रो रेटा बे�सस) वा�षर्क, 
सहभागी होण्याची �कंवा �रन्युअल फ� परत केल� जाणार नाह�.

 उदाहरणाथर्- स्वतःहून काडर् बंद करताना �शल्लक असलेले �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट - 1000
   स्वतःहून काडर् बंद केल्यानंतर, �शल्लक असलेले 1000 �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट 

स्वयंच�लतपणे 250 रू. च्या स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रुपांत�रत होतील. म्हणजेच, 1000 
�नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स X 0.25 रू. प्र�त �रवॉडर् पॉइंट (इथे �व�वध काडा�साठ� हस्तांतरण 
मूल्य �भन्न असू शकत)े. हे देय काडर्धारकाला लागू केले जाईल जे काडर्धारकाला इतर 
देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे.

 काडर्धारक खात ेबंद करण्यासाठ� सम�पर्त ईमेल आयडी-closurerequest@sbicard.com 
वर �लहू शकतो.

b)  जर एसबीआयसीपीएसएलला काह� आधाराने �बजनेससाठ� �कंवा सुर�ा कारणांमुळे आ�ण/ 
�कंवा कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेच्या �वनंतीमुळे आ�ण/�कंवा अन्य सरकार� यंत्रणेने तसे 
सां�गतल्यामुळे आ�ण/�कंवा एसबीआयसीपीएसएल व त्याच्या ग्राहकांना लागू असलेल्या 
कायद्यांमुळे व �नयमांमुळे आवश्यक झाले, तर कोणत्याह� वेळेस पूवर्सूचना न देता 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याच्या वापरावर �नब�ध घालू शकत,े त ेसमाप्त 
�कंवा बंद करू शकत.े

 जर काडर्धारकाने देय रकमेची थकबाक� केल� �कंवा के्र�डट �ल�मटचे उल्लंघन केले तर 
एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट काडर्वर�ल सु�वधा संपुष्टात आणू शकत.े हा करार संपुष्टात 
आल्यानंतर �कंवा काडर् खात ेस्थ�गत करण्यात आले असताना या काडर्चा वापर विजर्त 
आहे.

c) अशा प�रिस्थतीमध्ये काडर्धारकाने तत्काळ (कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� 
�डफॉल्ट �कंवा अन्य नोट�सनुसार) एसबीआयसीपीएसएलला खात्यावर�ल एकूण थक�त 
रक्कम त्वर�त अदा केल� पा�हजे. त्यामध्ये कराराअतंगर्त एसबीआयसीपीएसएलला देय 

असलेल्या सवर् रकमांचा समावेश असेल ज्यामध्ये सवर् ट्रान्सॅक्शन्स आ�ण अन्य रक्कम 
ज्या खात्यावर अद्याप आकारल्या नसतील यांचा समावेश असेल. जोपय�त काडर्धारकाद्वारे 
अशा सवर् रकमांची थकबाक� जमा केल� जाईपय�त काडर्धारकाचे खात े समाप्त मानले 
जाणार नाह�.

(d) जर के्र�डट काडर् एक वषार्पे�ा जास्त काळ वापरात नसेल, तर काडर्धारकास सू�चत करून 
काडर् बंद करण्याची प्र�क्रया सुरू होईल. जर 30 �दवसांमध्ये काडर् धारकाकडून काह� उ�र 
न आल्यास, काडर् खात ेबंद केले जाईल, ह� �क्रया काडर् धारकाने केलेल्या सवर् थकबाक� 
भरण्याच्या अधीन असेल.

6.  काडर् हरवणे/चोर�/गैरवापर

a) जर प्राथ�मक �कंवा अन्य अ�त�रक्त के्र�डट काडर् हरवले असेल, चोर�ला गेले असेल, त्याला 
इजा झाल� असेल �कंवा प्राप्त होणे अपे��त असताना प्राप्त झाले नसेल �कंवा जर 
त्याला/�तला त्याचा वापर अन्य व्यक्तीने काडर्धारकाच्या अनुमती�शवाय केला अशी शंका 
आल� असेल, तर तत्काळ काडर्धारकाने एसबीआयसीपीएसएलशी एसबीआय काडर् 
हेल्पलाईनद्वारे संपकर्  साधला पा�हजे. एकदा काडर् हरवले अशी सूचना �दल्यानंतर त ेनंतर 
परत सापडले तर�ह� काडर्धारकाने त ेकोणत्याह� प�रिस्थतीत वापरू नये आ�ण त्याने त े
काडर् �तरपे अध� कापून टाकावे. 

· तसेच काडर्धारक लगेचच आयव्ह�आर �कंवा आमच्या वेबसाईट sbicard.com द्वारे �कंवा 
एसएमएस आधा�रत सेवेद्वारे त ेकाडर् ब्लॉक करू शकतो.

· एसएमएसद्वारे आपले हरवलेले/ चोरलेले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ�, आपल्या न�दणीकृत 
मोबाईल क्रमांकाद्वारे 5676791 वर BLOCK XXXX असा एसएमएस करा. (XXXX = 
आपल्या काडर् क्रमांकातील शवेटच्या 4 संख्या). जर 5 �म�नटांच्या आत आपल्याला त्याचे 
कन्फम�शन देणारा एसएमएस �मळाला नाह�, तर काडर् ब्लॉक झाले आहे, असे कृपया मानू 
नका. तत्काळ आपले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ� आ�ण त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठ� 
हेल्पलाईनला कॉल करा.

 काडर्धारक हरवलेल्या/चोर� झालेल्या/अन�धकृत व्यवहार इ. च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त 
हेल्पलाइन क्रमांक -18605003000 वर संपकर्  करू शकतो.

 काडर्धारक हरवलेल्या काडर्च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त ईमेल आयडीवर �लहू शकतो – 
lostcard@sbicard.com.

b) एसबीआयसीपीएसएलला हरवलेल्या काडार्ची मा�हती �मळण्याच्या वेळेआधी काडर् 
खात्याद्वारे करण्यात आलेल्या कोणत्याह� ट्रान्सॅक्शन्ससाठ�  एसबीआयसीप ीएसएल 
जबाबदार राहणार नाह� व त्याची संपूणर् जबाबदार� काडर्धारकावरच असेल. काडर् 
हरवण्याबद्दल �कंवा त्याच्या चोर�बद्दल एसबीआयसीपीएसएलला सूचना देण्या�शवाय 
काडर्धारकाने तत्काळ के्र�डट काडर्च्या चोर�ची मा�हती पो�लसांना देऊन एफआयआर दाखल 
करायला पा�हजे. परंतु, जेव्हा काडर्धारकाच्या सहमतीने �कंवा अ�त�रक्त काडर्धारकाच्या 
सहमतीने एखाद� व्यक्ती काडर् प्राप्त करून त्याचा गैरवापर करत असेल, तवे्हा होणाऱ्या 
सवर् हानीसाठ� काडर्धारक जबाबदार असेल.

 
c) �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाच्या (आरबीआय), ग्राहक संर�णाबद्दल 06 जुल ै2017 च्या 

आदेशानुसार - अन�धकृत इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंग व्यवहाराच्या दा�यत्वावर मयार्दा घालून, एक 
धोरण अ�धकृत के्र�डट काडर् व्यवहारांशी संबं�धत ग्राहक संर�ण सु�निश्चत करण्याक�रता 
�डझाइन केले आहे. एसबीआय काडर्च्या वेबसाइटवर "ग्राहक तक्रार �नवारण धोरण" 
अतंगर्त हेच अपडटे केले आहे. धोरण हे पारदशर्कतचेी तत्वे आ�ण ग्राहकांना �दल्या 
जाणाऱ्या वागणुक�तील प्रामा�णकपणावर आधा�रत आहे

d) जर काडर्धारकाने फसवणूक�चे कृत्य केले असेल, तर होणाऱ्या नुकसानाची सवर् जबाबदार� 
काडर्धारकाची असेल. जर पुरेशी काळजी न घेता काडर्धारक वापर करत असेल तर होणाऱ्या 
हानीसाठ� सवर्स्वी तोच जबाबदार असेल. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे �नधार्�रत करण्यात 
आलेल्या सुर�ा �नयमांचे पालन करण्यामध्ये काडर्धारकाने कसूर केल� असेल तर� हे लागू 
असेल.

e) काडर्धारक �कंवा अन्य कोणत्याह� काडर्धारकाला न सांगता एसबीआयसीपीएसएल काडर्च्या 
हरवण्या�वषयी, चोर��वषयी, गैरवापरासंदभार्त काडर्ची �कंवा �पनची कोणतीह� मा�हती 
पो�लसांना �कंवा अन्य संबं�धत यंत्रणांना देऊ शकत.े

f) आपल्या के्र�डट काडर् खात्याच्या मोबाईल नंबरसह संपकर्  तपशीलामधील बदल 
�सस्ट�ममध्ये असलेल्या आपल्या जुन्या तसेच नवीन संपकर्  प�यांवर कळवले जातील. 
आमच्या न�द�ंमध्ये आपल्या मोबाईल क्रमांकासह सध्याच्या संपकर्  तपशीलांना अद्ययावत 
ठेवण्याचा सल्ला आपल्याला �दला जातो.

g) "एसबीआय काडर् �व�शष्ट काडर्वर ती हरवल्यास/चोर�स गेल्यास त्यावर काडर् �वमा कव्हर 
मोफत ऑफर करत.े संबं�धत �वमा हा एसबीआय काडर्ने वेळोवेळी ठर�वल्यानुसार 
आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेडद्वारे �कंवा कोणत्याह� अन्य 
�वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो. आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी 
�ल�मटेड ह� यासंबं�धत कोणत्याह� दाव्याच्या तडजोडीसाठ� जबाबदार असेल आ�ण 
एसबीआय काडर् हे दाव्याच्या तडजोडीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याह� �ववादास जबाबदार 
नसेल. �वम्याच्या अट� आ�ण शत�च्या अ�धक तपशीलांसाठ�, काडर् धारकांना सल्ला �दला 
जातो क� त्यांनी स्वागत �कटमधील मा�हतीपत्रक वाचावे �कंवा www.sbicard.com चा 
संदभर् घ्यावा."

(h) एसबीआय काडर् काह� �व�शष्ट के्र�डट काडा�वर मोफत हवाई अपघात/वैयिक्तक अपघात 
�वमा संर�ण देत.े उपरोक्त �वमा ततृीय-प� �वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो, जो या 
संदभार्त कोणत्याह� दाव्याच्या �नपटाऱ्यासाठ� देखील जबाबदार असतो. क्लेम सेटलम�टमुळे 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याह� वादासाठ� एसबीआय काडर् जबाबदार राहणार नाह�. कोणत्याह� 
पूवर्सूचने�शवाय एसबीआय काडर्द्वारे �वमा जार�कतार् बदलला जाऊ शकतो.

 �वद्यमान �वमा कंपनी : ओ�रएंटल इन्शुरन्स कंपनी �ल.

7. मा�हती उघड करणे (�डस्क्लोजर)
 के्र�डट इन्फम�शन कंपनी भारतीय आ�थर्क प्रणाल� कायर्�मता आ�ण िस्थरता 

सुधारण्यासाठ� भारत सरकार आ�ण भारतीय �रझवर् बँक (आरबीआय) ची एक सुरुवात 
आहे. �ह बँका आ�ण �व�ीय संस्थांमध्ये मा�हतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठ�चे एक प्रभावी 
तंत्र प्रभावी करण्यासाठ� आरबीआयच्या प्रयत्नांचा रचनाबद्ध उपक्रम असून, त्याद्वारे 
�व�वध संस्थांमधून उत्कृष्ट के्र�डट व्यवहारांचा लाभ घेण्यासाठ� काडर्धारकांना स�म केले 
जात.े

 काडर् धारक एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी करण्यासाठ� काडर्धारकाचे 
मा�हती शअेर करण्यासाठ� अ�धकृत आहे क� (आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त 
आहे). 

 45 - 60 �दवसांच्या काळामध्ये एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 
करण्यासाठ� काडर्धारकाचे परतफेड रेकॉडर् संबं�धत मा�हती प्रदान होईल.

 कोणताह� �ववाद झाल्यास, एसबीआयसीपीएसएल हे काडर्धारक हा �डफॉल्टर आहे असा 
अहवाल देण्यापूव� अहवाल प्र�क्रयेसाठ� योग्य ती दरुुस्ती करेल. अशा मा�हतीचे प्रकटन 
करणे/ती उघड करण्याची देखील न�द घेतल� जाणे हे दाखल केलेल्या अशा �ववादांची 
चौकशी आ�ण त्यातून मागर् काढण्यासाठ� उपलब्ध असलेल्या वेळेवर अवलंबून असत.े 

 काडर्धारक हे मान्य करतो क�, काडर् खात्याचे योग्य संचालन, पडताळणी आ�ण अन्य 
प्रशास�नक सेवा यांसाठ� काडर्धारकाची मा�हती ज्यामध्ये एसबीआयसीपीएसएलशी संब�धत 
आ�थर्क संस्था, कंपन्या आ�ण अन्य �तसऱ्या प�ांकडील थकबाक� यांची मा�हती देण्याचा 
अ�धकार एसबीआयसीपीएसएलला असेल.

 एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाची मा�हती एसबीआयसीपीएसएलच्या कोणत्याह� व�रष्ठ, 
क�नष्ठ, संबं�धत �कंवा भागीदार संस्थेला एसबीआयसीपीएसएलच्या �व�वध उत्पादनांना व 
सेवांना उपलब्ध करण्यासाठ�/त्यांच्या माक� �टगंसाठ� �कंवा त्याच्या ग्रूप कंपन्या, शाखा, 
संलग्न आ�ण/�कंवा भागीदार संस्थांना देऊ शकत.े

 एसबीआय काडर्च्या मह�वपूणर् अट� व शत� www.sbicard.com वरसुद्धा उपलब्ध 
आहेत. 

महत्वाची �नयामक मा�हती 

- काडर्चा वापर भारत तसेच परदेशात दोन्ह�कड ेवधै आहे. तथा�प, नेपाळ आ�ण भूतान मध्ये 
�वदेशी चलन व्यवहार करण्यासाठ� वधै नाह�.

- भारताबाहेर व्यवहार करण्यासाठ�, या काडर्चा वापर परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 
1999 ("FEMA") आ�ण आरबीआय द्वारे जार� केलेल्या �नयमांसह लागू कायद्यानुसार 
करणे अत्यावश्यक आहे. इंटरनेट टे्र�डगं पोटर्लद्वारे परक�य चलन व्यापाराला परवानगी 
नाह�. कोणतहे� उल्लंघन �कंवा पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुम ्ह� दंडात्मक 
कारवाईसाठ� जबाबदार असू शकता. तुम्ह� तुमच्या परक�य चलन हक्काबाबत तुमच्या 
अ�धकृत डीलरचा (AD) सल्ला घ्यावा.

- आपण के्र�डट काडर् खात्यावर कोणत्याह� के्र�डट �शल्लक असल्यास, एसबीआय काडर् आपण 
ह� के्र�डट �शल्लक परत येण्याचा अ�धकार आहे.

- कृपया भांडवल खात्यातील व्यवहारासाठ� पसेै पाठ�वणे �कंवा पेम�ट करण्यासाठ� के्र�डट 
काडर् वापरू नका जसे क� परदेशी संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे �कंवा �वदेशात संस्थांची 
स्थापना करणे - ह� आरबीआय बँकेच्या मास्टर �नद�शानुसार अथर्सहाय्य करण्याची 
परवानगी नाह� - संयुक्त उद्योजक/संपूणर्पणे र�हवाशांनी केलेल� थेट गुंतवणूक परदेशात 
मालक�ची सहाय्यक कंपनी आहे.

- र�हवाशांना भारताकडून पसेै पाठ�वणे हे आरबीआयच्या मास्टर प�रपत्रकानुसार, के्र�डट 
काडर्चा वापर �कंवा लॉटर�ची �त�कटे, बंद� घातलेल� �कंवा जप्त मा�सके, जुगार मध्ये 
सहभाग, कॉल-बॅक सेवा देणे, इत्याद�सारख्या प्र�तबं�धत वस्तूंच्या खरेद�साठ� प्र�तबं�धत 
आहे कारण अशा वस्तू/�क्रयाकलापांसाठ� कोणत्याह� परक�य चलनाची परवानगी नाह�. 
मास्टर प�रपत्रक अ�धक मा�हतीसाठ� र�हवाशांना भारत सु�वधा �व�वध पसेै पाठ�वणे वर 
संदभर् घ्या.



g) �ब�लगं संदभार्तील वाद: स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 25 �दवसांच्या आत काडर्धारकाने काह� 
त्रटु� एसबीआयसीपीएसएलला कळवल्या�शवाय आ�ण एसबीआयसीपीएसएलला त्या सत्य 
आहेत, हे आढळल्याव्य�त�रक्त सवर् स्टेटम�ट्स योग्य मानल� जातील व काडर्धारक त्यांना 
मान्य करेल. असे काह� झाल्याची मा�हती प्राप्त झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
तात्पुरत्या पद्धतीने शुल्क मागे घेऊ शकेल. त्यानुसार अन्वेषण पूणर् झाल्यानंतर अशा 
शुल्कांची जबाबदार� काडर्धारकाच्या खात्यावर असेल.

h)  ग्राहक तक्रार �नवारण: सवर् तक्रार�ंची मा�हती पुढ�ल प�यावर नोडल अ�धकाऱ्याला �दल� 
जावी- पीओ बॅग 28 - जीपीओ, नवी �दल्ल� – 110001 Nodalofficer@sbicard.com 
�कंवा ईमेलवर पाठवल� जावी.

i)   संपकर्  तपशील:
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 02 02
 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड आधी लावावा) 
 �कंवा 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290 
 एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर्साठ�: एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर् हेल्पलाईनला भारतातून 

कुठूनह� फोन करा   
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 12 12 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड 

आधी लावावा) बीएसएनएल/एमट�एनएलवरून: 1800 180 1295/1860 500 1295
 पत्र व्यवहार: मेलद्वारे व्यवस्थापकाला �लहू शकता: ग्राहक सेवा, एसबीआय काड्र्स अडँ 

पेम�ट्स सिव्हर्सेस �ल., डीएलएफ इन�फ�नट� टॉवसर्, टॉवर सी, 12 वा मजला, ब्लॉक- 2, 
इमारत 3 डीएलएफ सायबर �सट�, गुरुग्राम- 122002 (ह�रयाणा), भारत 
www.sbicard.com �कंवा पीओ बॅग 28 - GPO, नवी �दल्ल� – 110001. 

 customercare@sbicard.com वर ईमेलद्वारे �लहा
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक सम�पर्त ईमेल आयडीवर 

�लहू शकतो- salesgrievance@sbicard.com
 काडर्धारक कोणत्याह� �ववाद/अन�धकृत व्यवहाराचा �रपोटर् आमच्या मोबाईल 

ॲप/वेबसाईटच्या माफर् त न�द करू शकतात. याव्य�त�रक्त, काडर्धारक �ववाद/अन�धकृत 
 व्यवहाराचा �रपोटर् सम�पर्त ईमेल आयडी chargeback@sbicard.com वर �लहू 

शकतो.
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक आम्हाला सम�पर्त 

हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतो: 080-39356050

एसबीआय काडर्च्या सवार्त महत्वपूणर् अट� व शत�

1. *फ� आ�ण शुल्क

A.  वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ�
 एसबीआय के्र�डट काडर् (एसबीआय काडर्) यावर वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ� लागू आहेत. 

वा�षर्क फ� हे एक वेळचे शुल्क असत ेजे रु. 0 त ेरु. 9999 यादरम्यान असून त्यात लागू 
असलेले कर जोडले जातात आ�ण �रन्युअल फ� दर वष� आकारल� जात ेव ती रु. 0 त ेरु. 
9999 यादरम्यान असून त्यात लागू असलेले कर जोडले जातात. या फ� काडर्धारकांसाठ� 
वेगळ्या असू शकतात आ�ण त्या �व�वध प्रकारच्या काडर्साठ� वेगवेगळ्या असतात. के्र�डट 
काडर्चे आवेदन करताना हे काडर्धारकाला सांगण्यात येईल. लागू असतील त्यानुसार या फ� 
काडर्धारकाच्या खात्यातून जमा केल्या जातील आ�ण जेव्हा हे लावले जाईल, तवे्हा त्याचे 
�बल त्या म�हन्याच्या काडर् स्टेटम�टमध्ये दशर्वले जाईल. प्राथ�मक काडर्धारकाला जार� 
करण्यात आलेल्या अ�त�रक्त काड्र्ससाठ� वेगळी फ� असू शकेल.

B.  कॅश अडॅव्हान्स फ�
 आपत्काल�न िस्थतीमध्ये देशातील/आंतरराष्ट्र�य एट�एममधून रोख रक्कम काढण्यासाठ� 

काडर्धारक काडर्चा वापर करू शकतो. अशा प्रकारे काढलेल्या सवर् कॅशवर ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण ती काडर्धारकाच्या पुढच्या स्टेटम�टच्या �बलामध्ये जोडल� जाईल. 
देशातील एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण आतंरराष्ट्र�य एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक 
असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� लावल� जाईल. एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस प्रायव्हेट 
�ल�मटेडच्या (एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार ट्रान्सॅक्शन फ� बदलल� जाऊ शकत.े 
सवर् कॅश अडॅव्हान्सेसवर रक्कम काढल्यापासून पूणर् रक्कम जमा करण्याच्या �दनांकापय�त 
�रव्हॉिल्व्हंग के्र�डट इतके आ�थर्क शुल्कसुद्धा असेल (कृपया शुल्कांची सूची पाहावी). 

C. रोख भरणा फ�
 काडर्धारक स्टेट बँक ऑफ इं�डया (एसबीआय) च्या �नवडक शाखांमध्ये पे-इन िस्लपवर 

त्यांचा के्र�डट काडर् क्रमांक आ�ण रक्कम नमूद करून त्यांच्या SBI के्र�डट काडर्ची देय 
रक्कम शाखेतील काउंटरवर जमा करू शकतात. पेम�ट पावतीची पोच काडर्धारकाला त्व�रत 
�दल� जाईल. ह� सु�वधा ₹250 च्या सेवा शुल्क + लागू करांसह उपलब्ध आहे. केव्ह�बी 
एसबीआय काडर्धारक करूर वशै्य बँकेच्या (केवीबी) �नवडक शाखांमध्ये त्यांच्या 
के्र�डटकाडर्ची देय रक्कम देखील भरू शकतात. करूर वशै्य बँकेच्या शाखांमध्ये केलेल्या 
पेम�टवर कोणतहे� शुल्क लागू नाह�.

D. शुल्क
i. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला देण्यात येणाऱ्या �व�शष्ट सेवांसाठ� वेळोवेळी 

लागू असलेले शुल्क आ�ण फ� काडर्धारकाला भरावे लागेल �कंवा काडर् खात्याच्या संदभार्त 
काडर्धारकाकडून �दरंगाई झाल�, तर त्यासाठ� फ� भरावी लागेल.

ii काडर्धारकांना योग्य मा�हती देऊन वेळोवेळी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणतहे� शुल्क 
�कंवा फ�मध्ये बदल करण्याचा �कंवा नवीन शुल्क �कंवा फ� सुरू करण्याचा अ�धकार 
एसबीआयसीपीएसएलजवळ सुर��त आहे.

E. व्याज मुक्त गे्रस अवधी
 व्याज मुक्त के्र�डट अवधी 20 त े50 �दवसांचा असू शकतो व तो मच�टद्वारे करण्यात 

येणाऱ्या दाव्यांवर अवलंबून असेल. परंतु, जर आधीच्या म�हन्याची बाक� पूणर्त: जमा 
केल� नसेल �कंवा जर काडर्धारकाने कोणत्याह� एट�एममधून रोख रक्कम काढल� असेल, 
तर हे लागू असणार नाह�.

F.   आ�थर्क शुल्क 
 जर काडर्धारकाने बाक� रक्कम पूणर् भरल� नाह� तर आ�ण काडर्धारकाने काढलेल्या सवर् 

रोख रकमांवर (कॅश अडॅव्हान्सेस) त ेपरत भरले जाईपय�त ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून 
न भरलेल्या ईएमआय इन्स्टॉलम�टसह सवर् ट्रान्सॅक्शन्सवर मा�सक व्याज दरानुसार 
आ�थर्क शुल्क देय आहेत. 

   जर काडर्धारकाने रकमेच्या मुदतीच्या तारखेअगोदर (PDD) रा�हलेल्या रकमेची (TAD) 
थोडी रक्कम �कंवा काह�च रक्कम नाह� भरल�; जसे क� ग्राहकांची आधीच्या म�हन्यातील 
देय रक्कम आ�ण सध्याच्या म�हन्यातील पूणर् देय रक्कम मुदत संपायच्या तारखेअगोदर 
भरले तर उरलेल्या रकमेवर रकमेच्या तारखेपय�त शुल्क आकारले जाईल. 

   सध्याचा आ�थर्क शुल्काचा दर ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून प्र�त माह 3.50% पय�त आहे 
[42% प्र�त वषर्] व एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस �ल�मटेडच्या 
(एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार बदलला जाऊ शकतो. लागू असलेले आ�थर्क शुल्क 
लागू करांनुसार ठरेल आ�ण काडर्वर�ल थ�कत रक्कम पूणर्त: जमा होईपय�त त े
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये लावले जातील/वजा केले जातील. काडर्धारक पेम�टच्या देय 
तारखेपय�त त्याच्याकडील �शल्लक पूणर्पणे भरत नसल्यास आ�ण काडर्धारकाद्वारे 
घेतलेल्या सवर् रोख अडॅव्हान्सवर�ल सवर् व्यवहारांवर आकारलेल्या �व� शुल्काची �कमान 
रक्कम ह� प्रत्येक� 25 रु. असेल, सवर् लागू कर वगळून.

 a.  कॅश अडॅव्हान्सवर�ल आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून पूणर् रक्कम जमा 
करेपय�त लागू असतील.

 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 15 तारखेला.
 16 जून 2019 – 15 जुल ै2019 मध्ये करण्यात आलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  5000 रु. ची �रटेल खरेद� – 20 जून 2019 रोजी
2.  7000 रु. कॅश काढले - 10 जुल ै2019 रोजी
 15 जून 2019 च्या स्टेटम�टमधून कोणतीह� आधीची �शल्लक रा�हलेल� नाह�, असे ग�ृहत 

धरून काडर्धारकाला त्याचे 15 जुलचै्या स्टेटम�ट 12,000 रु. इतके ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल व 
त्यावर 7,000 रुपयांच्या काढलेल्या रोख रकमेवर 5 �दवसांचे आ�थर्क शुल्क लागू 
दरानुसार लावले जाईल. काडर्धारकाला बाक� (थ�कत) रकमेसाठ� 5 ऑगस्ट 2019 पय�त 
म्हणजे स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत भरणा करावा लागेल जी पूणर् रक्कम 
असू शकत े�कंवा देय असलेल� �कमान रक्कम असू शकत.े कृपया ल�ात घ्या क� तुमच्या 

के्र�डट काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने केले गेलेले कोणतहे� पेम�ट पुढ�ल क्रमाने समायोिजत 
केले जाईल: प्रथम तुमची �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास). आधीच्या 
स्टेटम�टच्या �दनांकापासून आ�थर्क शुल्क लावले जाईल व जर व्याज नसलेला 
आउटस्टँ�डगं �रटेल बॅलन्स असेल तर त्या िस्थतीमध्ये आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या 
�दनांकापासून लावले जाईल. 

 जर आधीच्या स्टेटम�टमध्ये कोणतीह� कॅश �शल्लक नसेल आ�ण ती आधीच्या 
स्टेटम�टमधून पुढे आलेल� नसेल आ�ण स्टेटम�टच्या �दनांकाचा �रटेल बॅलन्स भरणा देय 
असलेल्या �दनांकावर पूणर्त: भरण्यात आला, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क 
शुल्क लावले जाणार नाह�.

 उदाहरण 2 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   3 जानेवार� 2019 – 2 फेब्रुवार� 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  10000 रु. �रटेल खरेद� – 5 जानेवार� 2019 रोजी
2.  30000 रु. ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2019 रोजी
 2 जानेवार� 2019 स्टेटम�टमधून आधीची कोणतीह� �शल्लक रक्कम पुढे उरलेल� नाह�, 

असे ग�ृहत धरून काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार� स्टेटम�टमध्ये 40,000 रु. व्यवहार 
�दसतील. काडर्धारकाला या आउटस्टँ�डगं रकमेसाठ� स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या 
आत म्हणजे 22 फेब्रुवार� 2019 पय�त भरणा करावा लागेल व तो पूणर् रक्कम �कंवा 
�कमान देय रक्कम यातील कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. जर स्टेटम�ट आउटस्टँ�डगं मध्ये 
कोणताच कॅश बॅलन्स नसेल आ�ण तो आधीच्या स्टेटम�टपासून पुढे आलेला नसेल आ�ण 
जर स्टेटम�ट �दनांका रोजी आउटस्टँ�डगं असलेल्या �रटेल बॅलन्सला रक्कम देय �दनांकाला 
जर पूणर्त: भरण्यात आले, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क शुल्क लावले जाणार 
नाह�.

   दर म�हन्यामध्ये फक्त �कमान रक्कम भरल्यास त्यामुळे �रपेम�ट वषार्पे�ा जास्त काळ 
पुढे जाईल व आपल्या आउटस्टँ�डगं बॅलन्सवर त्यानुसार ठरणारा व्याज लागेल. 
उदाहरणाथर्, 5,000 रु. इतक्या ट्रान्सॅक्शनवर दर म�हन्याला फक्त �कमान देय रक्कम 
भरण्यात आल� (दर महा 200 रु. इतक� �कमान रक्कम असल्यास), संपूणर् थ�कत 

रकमेच्या पूणर् भरण्यासाठ� 44 म�हने इतका अवधी लागेल.
 उदाहरण 3 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला
   3  माचर् 2019 – 2 ए�प्रल 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन
(1)   500 रु. वा�षर्क फ� – 5 माचर् 2019 रोजी
(2) 90 रु. लागू कर – 5 माचर् 2019 रोजी
(3) 6000 रुपयांची ऑनलाईन खरेद� – 15 माचर् 2019 रोजी
 2 माचर् 2019 च्या स्टेटम�टनुसार आधीचा कोणताह� बॅलन्स पुढे �शल्लक रा�हलेला नाह�, 

असे ग�ृहत धरून, काडर्धारकाला त्याच्या 2 ए�प्रलच्या स्टेटम�टमध्ये 6,590 रु. ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाला स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 20 �दवसांनी 22 ए�प्रल रोजी 2019 या 
आउटस्टँ�डगंसाठ� रक्कम भरावी लागेल व ती पूणर् रक्कम असू शकत े�कंवा देय असलेल� 
�कमान रक्कम असू शकत.े      

 22 ए�प्रल 2019 रोजी काडर्धारक �कमान देय रकमेचा म्हणजे 415 रु. (एकूण 
आउटस्टँ�डगंच्या 5%) + 22 ए�प्रल 2019, रोजी लागू असलेले कर याच्या सवा�त 
जवळच्या दशांश अकंावर�ल रक्कम या रकमेचा भरणा करतो, असे ग�ृहत धरून लागू दराने 
आ�थर्क शुल्क लागू केले जाईल आ�ण त ेएकूण आउटस्टँ�डगंमध्ये जोडले जाईल. दर वष� 
3.50% इतक्या प्रभावी दराला �वचारात घेता, आ�थर्क शुल्काची गणना पुढ�ल प्रमाणे केल� 
जाईल:

 48 �दवसांसाठ� 500 रु. बॅलन्स रकमेवर (5 माचर् त े22 ए�प्रल):
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 रु.
 48 �दवसांसाठ� लागू असलेल्या 90 रु. करांसाठ� (5 माचर् त े22 ए�प्रल): 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 रु. 
 38 �दवसांसाठ� 6000 रु. इतक्या बॅलन्ससाठ� (15 माचर् त े22 ए�प्रल):
   (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 रु.
 11 �दवसांसाठ� 6,175 रु. बॅलन्ससाठ� (22 ए�प्रल त े2 मे): 
   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 रु.
 एकूण लावण्यात आलेले व्याज = 373.10 रु.
 3 ए�प्रल 2019 आ�ण 2 मे 2019 या काळात काडर्धारकाने कोणतहे� ट्रान्सॅक्शन केले 

नाह�, असे ग�ृहत धरून �दनांक 2 मेच्या स्टेटम�टमध्ये असलेल्या एकूण रकमेमध्ये 
आउटस्टँ�डगं एकूण रक्कम, व्याज शुल्क, फ� आ�ण अन्य शुल्क (असल्यास) आ�ण सवर् 

लागू कर दशर्वले जातील.
    काडर्धारक देय तारखेच्या (पीडीडी) आधी एकूण देय रकमेचे (ट�एडी) आ�ंशक पेम�ट करत 

असेल �कंवा पेम�ट देत नसल्यास; ग्राहकाकडून मागील म�हन्यापासूनची आ�ण �वद्यमान 
म�हन्यातील �शल्लक येणे असेल, तर एकूण देय असलेल्या रकमेचे पूणर् पेम�ट हे पेम�टच्या 
देय तारखेपूव� केल्यास, �व� शुल्क हे त्या पेम�टच्या तारखेपय�तच्या अखेरच्या �शल्लक वर 
आकारले जाईल.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेट्म�ट तार�ख - प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 �डस�बर 2018 - 2 जानेवार� 2019 दरम्यान झाले.
1)  �करकोळ खरेद� 500 रु. - 15 �डस�बरला 2018 झाल�
2)  ऑनलाइन खरेद� 600 रु. - 20 �डस�बरला 2018 झाल�
   2  �डस�बर 2018 च्या तारखेला पूव�ची कोणतीह� �शल्लक रक्कम नाह� असे गहृ�त धरून

2 जानेवार� च्या स्टेटम�टनुसार, काडर्धारकाच्या स्टेटम�टमध्ये 1100 रुपये व्यवहार दशर्�वत 
आहे, एकूण देय रक्कम 1100 रुपये. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
दरम्यान काह� 22 जानेवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं 
�वरुद्ध भरणा करणे आवश्यक आहे.

 गहृ�त धरूया क� काडर्धारकाने थोडी रक्कम 22 जानेवार� 2019 ला 500 रुपयांनी जमा 
केल� आहे, �व� शुल्क प्रभावी दरावर आकारले जाईल आ�ण एकूण थकबाक�मध्ये जोडला 
जाईल. 3.50% दर महा प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्क गणना खाल�लप्रमाणे केल� 
जाईल.

 38 �दवसांसाठ� 500 रुपयांच्या रकमेवर (15 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 रु.
 33 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (20 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 रु.
 12 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (22 जानेवार� त े2 फेब्रुवार�):
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 रु.
 आकारलेले एकूण व्याज: 52.93 रु.
 व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2019 - 2 माचर् 2019 दरम्यान झाले
1)  सुरुवातीची �शल्लक 652.93 रु. - 3 फेब्रुवार� 2019 रोजी

2)  �करकोळ खरेद� 1000 रु. - 5 फेब्रुवार� 2019 रोजी
3)  ऑनलाईन खरेद� 3000 रु. - 15 फेब्रुवार� 2019 रोजी
 गहृ�त धरूया क� मागील �शल्लक 652.93 रु. 2 फेब्रुवार� 2019 च्या �वधानानुसार पुढे 

सुरू करूया. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम दरम्यान काह� 22 
फेबु्रवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं �वरुद्ध भरणा करणे 
आवश्यक आहे.

   गहृ�त धरूया क� काडर्धारक 15 फेब्रुवार�च्या आत पूणर्पणे भरणा करतो. म्हणून 3.50%
प्रती म�हना प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्काची गणना खाल�लप्रमाणे केल� जाईल:

   12 �दवसांसाठ� 652.93 रुपयांच्या रकमेवर (3 फेब्रुवार� -15 फेबु्रवार�)
   (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 रु.
   आकारलेले एकूण व्याज: 9.02 रु.
   खरेद�ची उरलेल� रक्कम, व्याजाची रक्कम, फ� आ�ण शुल्क यांची बेर�ज, आ�ण 2 माचर् 

तारखेच्या स्टेट्म�टनुसार एकूण रकमेवर सवर् लागू कर परावत�त होईल.

G. �वलं�बत देय शुल्क
• देय तारखेला 0 रुपये त े500 रुपयांपय�तच ्या थकबाक�साठ� कोणतहे� शुल्क नाह� 
 रु. 500 पे�ा जास्त आ�ण रु. 1,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 400
• रु. 1,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 10,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु.750
• रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 950
• रु. 25,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 50,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 1,100
• रु. 50,000 पे�ा जास्त थकबाक�साठ� रु.1,300
 लागोपाठ दोन सायकल ्ससाठ� देय तारखेपय�त �कमान देय रक्कम (MAD) न भरल्यास 

अ�त�रक्त �वलंब देय शुल्क रु. 100 आकारले जातील.
 MAD िक्लअर होईपय�त प्रत्येक देय सायकलसाठ� हे शुल्क आकारले जाईल. तसेच 

�कमान देय रक्कम (MAD) भरेपय�त प्रत्येक पेम�ट चक्राला हे शुल्क आकारले जाईल.
 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
 व्यवहार 3 जानेवार� 2016 – 2 फेबु्रवार� 2016 या दरम्यान झाले

(1) 5000 रू. ची �रटेल खरेद�– 5 जानेवार� 2016 रोजी
(2) 5000 रू. ची ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2016 रोजी
   असे ग�ृहत धरा क� 2 जानेवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेबु्रवार�च्या स्टेटम�टमध्ये 10,000 रू. चे 
ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 
22 फेब्रुवार� 2016 पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान 
देय रक्कम �कंवा संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल. 

   जर 22 फेब्रुवार� 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने �कमान देय रकमेचा भरणा 
केला नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 
देय रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 2 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2016 – 2 माचर् 2016 या दरम्यान झाले
 1.  2000 रु. ची �रटेल खरेद�– 8 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 2.  2500 रु. ची ऑनलाईन खरेद� – 19 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 असे ग�ृहत धरा क� 2 फेब्रुवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 माचर्च्या स्टेटम�टमध्ये 4500 रू. चे ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 22 माचर् 2016 
पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान देय रक्कम �कंवा 
संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल.

   जर 22 माचर् 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने कोणत्याह� रकमेचा भरणा केला 
नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण देय 
रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 3- काडर् स्टेटम�ट तार�ख – दर म�हन्याची 2 तार�ख.
 3 सप्ट� त े2 ऑक्टो दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 9400 ची �करकोळ खरेद�-5 सप्ट� रोजी
 2 सप्ट�. च्या स्टेटम�टपासून पूव�ची �शल्लक कॅर� फॉरवडर् केल� नसल ्याचे गहृ�त 

धरून,एकूण देय रक्कम रु. 9400 म्हणून काडर् धारकास 2 ऑक्टोबरचे �ववरणपत्र �मळेल. 

काडर्धारकाने 22 ऑक्टोबरपय�त, म्हणजे स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, संपूणर् 
रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रक्कमेच्या अनुषंगाने पेम�ट 
करणे आवश्यक आहे. काडर्धारक 22 ऑक्टोबर रोजी �कंवा त्यापूव� रु. 9400 च्या 
थकबाक�चे संपूणर् देय देतो. 

 3 ऑक्टोबर– 2 नोव्ह�बर दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 5,000 ची �करकोळ खरेद� – 5 ऑक्टोबर रोजी
(2) रु. 5,000 ची ऑनलाइन खरेद� – 15 ऑक्टोबर रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 नोव्ह�बरच्या �ववरणात 10,000 रुपयाची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसेल. ग्राहकाला 10 नोव्ह�बर रोजी मागील सायकलमध्ये केलेल्या व्यवहारासाठ� 
व्यापाऱ्याकडून रु. 9400 चा परतावा �मळतो. ह� परताव्याची रक्कम एकूण देय रकमेच्या 
अनुषंगाने समायोिजत केल� जाईल. काडर्धारकाने 22 नोव्ह�बर रोजी �कंवा त्यापूव�, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने पेम�ट करणे आवश्यक आहे.

 परताव्यातून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम �कमान देय रक्कमेपे�ा जास्त असल्याने, 
काडर्धारकास �वलं�बत देय शुल्क आकारले जाणार नाह�.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेटम�टची तार�ख – प्रत्येक म�हन ्याची 2 तार�ख
 3 जानेवार� – 2 फेबु्रवार� दरम्यान केलेला व्यवहार
(1) रु. 4,500 ची �करकोळ खरेद� – 5 जानेवार� रोजी
(2) रु. 6,000 ची ऑनलाइन खर�दार� – 15 जानेवार� रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 फेब्रुवार�च ्या स्टेटम�टमध ्ये 10,500 रुपयांची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसून येईल. मागील सायकलमध ्ये 10 फेब्रुवार�ला आकारलेल्या अनादर 
शुल्कांसाठ� ग्राहकाला रु. 500 चा परतावा �मळतो. काडर्धारकाने 22 फेबु्रवार�पय�त, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची पूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय 
रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने थकबाक�चे पेम�ट करणे आवश्यक 
आहे. एसबीआय काडर्ने कायार्िन्वत केलेल्या �रव्हसर्लमधून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम देय 
रक्कमेच्या अनुषंगाने समायोिजत केल� जाणार नाह�. जर काडर्धारकाने 22 फेब्रुवार� रोजी 
�कंवा त्यापूव� �कमान देय रक्कम �कंवा त्यापे�ा जास्त रक्कम भरल� नाह�, तर त्याला 
रु. 950 (रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�त रु. 950) �वलं�बत देय शुल्क 
आकारले जाईल.

H. ओव्हर�ल�मट फ�
 एक सेवा संकेत म्हणून, एसबीआई काडर् ओव्हर�ल�मट व्यवहारांना मान्यता देऊ शकेल, 

हे त्यांचे आतं�रक धोरण, व्यवहार संदभार्त पात्रता, ग्राहकांचे प्रोफाईल आ�ण ग्राहकांची 
स्वीकृ�त यावर अवलंबून असेल. जर थकबाक�  रक्कम के्र�डट मयार्देपे�ा अ�धक असेल, 
तर के्र�डट मयार्दा ओलांडलेल्या रकमेवर प�हल्या व्यवहार रकमेच्या  2.5% �कंवा रु. 
600/- यापकै� जी जास्त असेल, ती ओव्हर�ल�मट शुल्क म्हणून आकारल� जाईल. 
एसबीआय काडर्द्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याह� शुल्क, खचर् �कंवा व्याजमुळे के्र�डट 
�ल�मट ओलांडल्यासह� हे शुल्क लागू होत.े ओव्हर�ल�मट फ� प्रत्येक �ब�लगं सायकलमध्ये 
एकदाच आकारल� जाईल. कृपया न�द घ्या क� काडर्धारकाकडून �मळालेल� ओव्हर�ल�मट 
सोयीसंबंधी स्वीकृ�त ज्याप्रमाणे त्यांच्या/�तच्या के्र�डट काडर्वर ह� सोय स�म करण्यासाठ� 
असेल, ती त्यांच्या त्याच खात्याच्या अतंगर्त येत असलेल्या सवर् के्र�डट काड्र्सवर आपोआप 
ह� सोय स�म करणार.

I. पेम�ट �डसऑनर फ�
   पेम�ट �डसऑनर झाल्यास (भरणा जमा न केल्यास), काडर्धारकाला रकमेच्या 2% इतक�  

पेम�ट �डसऑनर फ� लावल� जाईल व त्याचे �कमान शुल्क 500 रू. इतके असेल.

J.   अन्य शुल्क:
• काडर् �रप्लेसम�ट फ�: 100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू) 
• चेक पेम�ट फ�: 100 रू. 
• परक�य चलन व्यवहार शुल्क: 3.5% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् वगळता इतर सवर् 

काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
 परक�य चलन व्यवहाराचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये करण्यासाठ� �व�नमय दर 

िव्हसा/मास्टरकाडर् द्वारे (जे असेल त्यानुसार) �नधार्�रत केला जाईल व या व्यवहाराला 
एसबीआय काडर्च्या मदतीने सेटल केले जात असतानाच्या �दवशी त्यांच्या �व�नमय 
दरांनुसार त ेठरेल व हे दर व्यवहार करण्यात येणाऱ्या �दवसांपे�ा �भन्न असू शकतील. 
परक�य चलन व्यवहार फ� िव्हसा/मास्टरकाडर् शअेर केलेले रुपये रूपांतर रकमेवर लागू केले 
जाईल. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू 
होणार नाह�.
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• डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक चलन रूपांतरण माकर् अप फ�: 3.50% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् 
वगळता इतर सवर् काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
(फक्त 1,000 रुपये �कंवा त्यापे�ा मोठ्या व्यवहारांसाठ�) आतंरराष्ट्र�य स्थानावर�ल �कंवा 
परदेशी न�दणी केलेले परंतु भारतात िस्थत असलेल्या व्यापाऱ्यांद्वारे केलेले भारतीय 
चलनातील सवर् व्यवहार. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर डायन्या�मक आ�ण 
स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप शुल्क लागू होणार नाह�.

•  �रवॉडर् �रडीम करण्याचे शुल्क - 99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे वॉउचर 
वर उपलब्ध)

• सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर प्र�क्रया शुल्क: रु. 199 

K.  �शल्लक हस्तांतरण:
 �शल्लक हस्तांतरण ऑफर ग्राहकाला इतर बँकेच्या के्र�डट काडर्ची थकबाक� एसबीआय 

के्र�डट काडर्मध्ये हस्तांत�रत करण्यास आ�ण एकरकमी �कंवा ईएमआय मध्ये परतफेड 
करण्यास अनुमती देते

2. *�ल�मट्स (मयार्दा)
 अतंगर्त एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट �नकषांनुसार (प्राथ�मक खातधेारकांना असलेल� 

के्र�डट �ल�मट जोडल्या जाणाऱ्या अडॅ ऑन काडर्धारकांना असेल) के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश 
�ल�मट �नधार्�रत केल� जात.े काडर् �दले जात असताना या मयार्दांची मा�हती काडर्धारकाला 
�दल� जात.े प्रत्येक स्टेटम�टमध्ये के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश �ल�मट काडर्धारकाला 
सां�गतल्या जातात. स्टेटम�ट बनवले जात असताना उपलब्ध के्र�डट �ल�मट (वापरासाठ� 
उपलब्ध असलेल� के्र�डट �ल�मट) स्टेटम�टचा भाग म्हणून �दल� जात.े 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याचा ठरा�वक काळाने आढावा घेत े आ�ण 
अतंगर्त �नकषांनुसार काडर्धारकाची के्र�डट �ल�मट घटवू �कंवा वाढवू शकत.े के्र�डट �ल�मट 
वाढवू इिच्छत असलेले काडर्धारक एसबीआयसीपीएसएलला तसे �लहून व त्यांच्या 
उत्पन्नाची घोषणा करणार� आ�थर्क कागदपत्र े पाठवून तशी �वनंती करू शकतात. या 
नवीन कागदपत्रांच्या आधारे अशी �ल�मट वाढवायची अथवा नाह�, हा �नणर्य घेण्याचे पूणर् 
स्वातं�य एसबीआयसीपीएसएलला आहे.

3. *�ब�लगं आ�ण स्टेटम�ट

a) ज्या अवधीमध्ये काडर् अिॅक्टव्ह असेल त्या अवधीमधील आधीच्या स्टेटम�टनंतर 
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये के्र�डट करण्यात आलेले पेम�ट्स व झालेले ट्रान्सॅक्शन्स 
दशर्वणारे एक मा�सक स्टेटम�ट एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला पाठवण्यात 
येईल. एक तर एसबीआयसीपीएसएल काडर् खात्यामधील ट्रान्सॅक्शन्सचे स्टेटम�ट पोस्टाने 
त्याच्याकड ेन�दणीकृत असलेल्या प�यावर पाठवेल �कंवा त ेस्टेटम�ट न�द असलेल्या ईमेल 
आयडीवर ईमेलने पाठवेल व याचा �दवस पूवर् �नधार्�रत असेल. 

b) के्र�डट काड्र्स काडर्धारकांना �रवॉिल्वंग के्र�डट सु�वधा देतात (�फरती पत). काडर्धारक फक्त 
स्टेटम�टवर �प्रटं करण्यात आलेल्या �कमान देय रकमेइतक� रक्कम सुद्धा भरू शकतो 
आ�ण असा भरणा त्याने रक्कम देय �दनांकाच्या आधी करायला हवा आ�ण हाह� �दनांक 
आपल्या स्टेटम�टवर नमूद केलेला असतो. आउटस्टँ�डगं बॅलन्स पुढ�ल स्टेटम�टमध्ये 
फॉरवडर् केला जाऊ शकतो. काडर्धारक देय असलेल� संपूणर् राशी भरू शकतो �कंवा �कमान 
देय रकमेपे�ा मोठ� कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. 

 आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये न भरण्यात आलेल� �कमान देय रक्कम काडर्धारकाच्या करंट 
�कमान देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल व त्यासह आउटस्टँ�डगं असेल जे काडर्धारकाच्या 
के्र�डट �ल�मटपे�ा जास्त होऊ शकत.े  

 �कमान देय रक्कम आउटस्टँ�डगं रकमेच्या 5% �कंवा रू. 200 यापकै� (जी रक्कम मोठ� 
असेल), ती असेल व त्यामध्ये सवर् लागू कर आ�ण ईएमआय (फक्त ईएमआय आधा�रत 
उत्पादनांच्या संदभार्त) समा�वष्ट असतील. जर कॅश �कंवा के्र�डट �ल�मट ओलांडल� गेल� 
तर ओव्हर�ल�मट (ओव्ह�एल) रकमेचाह� समावेश एमएडीमध्ये (�कमान देय रक्कम) केला 
जाईल. आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये जर न भरण्यात आलेल� एमएडी असेल, तर ती �कमान 
देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल.

c)  काडर् आउटस्टँ�डगंसाठ� करण्यात येणाऱ्या पेम�टस पुढ�ल स्टेटम�टसमध्ये दशर्वल्या जातील. 
इनपुट टॅक्स के्र�डटशी संबं�धत कोणताह� �ववाद �कंवा करांशी संबं�धत कोणतहे� अन्य 
प्रकरणात स्टेटम�ट �दल्याच्या तारखेपासून 30 �दवसांमध्ये के्र�डट काडर् जार�कत्यार्शी संपकर्  
साधला जाईल.

d) काडर्धारकाच्या काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल� पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने 
समायोिजत केल� जातील: �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ.

   काडर्धारक हा के्र�डट काडर् जार�कत्यार्स स�म करण्यासाठ� उ�चत जीएसट� अनुपालनाच्या 
अतंगर्त योग्य आ�ण वक्तशीर मा�हती प्रदान करण्याबद्दल जबाबदार असेल जे के्र�डट 
काडर् जार�कत्यार्ने केलेल्या पुरवठ्याचे इनपुट कर के्र�डट घेण्यासाठ� काडर्धारकास स�म 
करेल. काडर् जार�कतार् हा इनपुट टॅक्स के्र�डटच्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा 
काडर्धारकास इनपुट टॅक्स के्र�डटचा लाभ घेण्यात झालेल्या �वलंबासाठ� काडर्धारकाने 
चुक�ची मा�हती �दल्याबाबत �कंवा काडर्धारकाने कोणतीह� कृती केल्यास �कंवा दलुर्� 
केल्यास जबाबदार नसेल.

e) काडर् खात्यामधील पेम�ट्स पुढ�लपकै� कोणत्याह� प्रकारे करता येऊ शकतील: 
www.sbicard.com वर लॉग इन करून नेटबँ�कंग �कंवा आपल्या एसबीआय एट�एम- 
कम ड�ेबट काडर्द्वारे पेनेट पयार्य वापरून.

   स्टेटम�टच्या मागच्या बाजूला �दलेल्या प�यावर चेक �कंवा धनादेश पाठवून. 
   आपल्या शहरातील एसबीआय काडर् ड्रॉप बॉक्सेसमध्ये �कंवा �नधार्�रत स्टेट बँक ऑफ 
इं�डया शाखांमध्ये चेक �कंवा धनादेश देऊन. 

   चेक/धनादेश “एसबीआय काडर् क्र. xxxx xxxx xxxx xxxx” कर�ता देय असा असायला 
हवा. नॅच: �नवडक शहरांमध्ये नॅशनल ऑटोमेटेड क्ल�य�रगंच्या (नॅच) माध्यमातून पेम�ट 
करता येत.े

f) एसबीआय काडर्द्वारे आउटस्टँ�डगं �बलाच्या भरणासाठ� �व�वध पद्धती �दल्या जातात व 
त्याचे वणर्न एसबीआय काडर् वेबसाईट आ�ण मा�सक स्टेटम�टच्या मागे स�वस्तर �दले गेले 
आहे.

 काडर् धारकाकडून �मळालेला कोणताह� अडॅव्हान्स हा भ�वष्यातील खचर् म्हणून गहृ�त 
धरला जावा, कोणतहे� शुल्क/फ� म्हणून गहृ�त धरला जाऊ नये.

j)  एसबीआय काडर्द्वारे प्र�क्रयािन्वत केलेले असे कोणतहे� �रव्हसर्ल्स, ज्यांत शुल्क तसेच 
प्रभार यांचे �रव्हसर्ल देखील समा�वष्ट आहे, त ेथकबाक�च्या अनुषंगाने समायोिजत केले 
जाणार नाह� आ�ण याला वतर्मान �ब�लगं सायकलसाठ� के्र�डट म्हणून गणले जाईल.

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख मागील �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल्यास, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जात.े

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख वतर्मान �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल� तर�ह�, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जाणार नाह�.

k)  SMA आ�ण NPA
•   स्पेशल म�शन अकाउंट्स (‘SMA’): 
  �नयामक आवश्यकता पूणर् करण्यासाठ�, एसबीआय काडर्ला खाल� �दलेल्या सारणीतील तीन 

उपशे्रण्यांसह एक उप-संप�ी शे्रणी/ सब-असेॅट कॅटेगर� म्हणजेच ‘स्पेशल म�शन अकाउंट्स 
(‘SMA’)” बनवून खात्यातील प्रारं�भक दबाव (इिन्सपीऐंट स्टे्रस) ओळखावा लागतो. के्र�डट 
काड्र्सना �रवॉिल्वंग सु�वधांव्य�त�रक्त अन्य कजर् म्हणून संबो�धत केले जात.े

   

  

  

  SMA च्या वग�करणासंबं�धत उदाहरण:
  जर के्र�डट काडर् खात्याची (‘PDD’) पेम�ट देय तार�ख 31 माचर् 2021 असेल आ�ण �कमान 

देय शुल्क (‘MAD’) या तारखेआधी प्राप्त न झाल्यास या देय तारखेनंतर ह्या खात्यास 
SMA – 0  म्हणून संबो�धत केले जाईल.

   जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 30 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 ए�प्रल 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 1 म्हणून संबो�धत केले जाईल. याप्रमाणेच, 
जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 60 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 मे 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 2 म्हणून संबो�धत केले जाईल.

•  नॉन पफॉर्�म�ग असेॅट (‘NPA’):
  जर के्र�डट काडर् स्टेटम�ट मध्ये नमूद केलेले �कमान देय पेम�ट हे PDD पासून नव्वद (90) 

�दवसांच्या आत पूणर् न �दल्यास, काडर्ला नॉन परफॉ�म�ग असेॅट समजले जाईल. 
   याव्य�त�रक्त, कजार्ची परतफेड �कंवा पुनरर्चना व्यवस्थेचा लाभ घेतलेले कोणतहे� खात े

NPA म्हणून वग�कृत केले जाईल. जोपय�त पूणर् मुद्दल �कंवा व्याजाचे पेम�ट केले जात 
नाह� तोपय�त खात ेNPA म्हणून वग�कृत केले जात.े कजार्ची परतफेड (सेटलम�ट) केलेले 
आ�ण पुनरर्�चत (र�स्ट्रक्चडर्) खात ेअपगे्रडसाठ� पात्र नसत.े शवेट�, जर एखाद्या ग्राहकाकड े
NPA म्हणून संबो�धत असलेले एक एसबीआय काडर् असले तर� त्यांच्याकड ेअसलेले सवर् 
के्र�डट काडर् हे NPA म्हणून वग�कृत केले जातील.

   एखाद्या खात्यास NPA म्हणून वग�कृत करण्यासंबं�धत उदाहरण:
 जर एखाद्या ग्राहकाची पेम�ट देय तार�ख (‘PDD’) 31 माचर् 2021 आहे आ�ण 

स्टेटम�टमध्ये नमूद केलेले �कमान देय शुल्क (‘MAD’) हे PDD पासून 90 �दवसांच्या 
आत म्हणजेच 29 जून 2021 पय�त ग्राहकाने भरले नाह�, तर बँक/�व�ीय संस्थेद्वारे अशा 
के्र�डट काडर् खात्यास NPA समजले  जाईल.

l) अ�धकृत पेम�ट प्रणाल� वापरताना अयशस्वी व्यवहारांसाठ�, आरबीआयच्या 20 सप्ट�बर 
2019 रोजीच्या टनर् अराऊंड टाइम (ट�एट�) च्या सामंजस्यावर�ल आ�ण ग्राहक 
नुकसानभरपाईवर�ल प�रपत्रकाच्या अनुपालन अतंगर्त, जर एसबीआय काडर्ने एखाद्या 
अयशस्वी झालेल्या व्यवहारामुळे ड�ेबट झालेल� रक्कम एका �नधार्�रत कालावधीमध्ये परत 
केल� नाह�, तर उपरोल्ले�खत प�रपत्रकातील तरतुद�ंनुसार, अयशस्वी झालेल्या 
व्यवहारासाठ�च्या काडर् नेटवकर्  द्वारे प्राप्त झालेल्या अशा कोणत्याह� पुष्ट�/सूचनेच्या 
आधारावर नुकसानभरपाई केल� जाईल.

4. * �डफॉल्ट (थकबाक�)
 जर थकबाक� करण्यात आल�, तर काडर्धारकाला वेळोवेळी काडर् खात्यामध्ये असलेल्या 

थ�कत रकमेच्या पूतर्तसेाठ� पोस्टाने, फॅक्स, दरूध्वनी, ईमेल, एसएमएस मॅसेज आठवण 
केल� जाईल आ�ण/�कंवा �तसऱ्या प�ाची आठवण करून देण्यासाठ�, पाठपुरावा 
करण्यासाठ� आ�ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठ� मदत घेतल� जाईल. अशा प्रकारे �नयुक्त 
केलेला �तसरा प� कजर् वसुल�संदभार्तील आचारसं�हतचेे पूणर् पालन करेल. 

 आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त आ�ण जे एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे जे 
एक के्र�डट इन्फम�शन कंपनी एक के्र�डट काडर् धारकाच्या मुलभूत िस्थती अहवाल 
देण्यापूव�, आम्ह� काडर् धारकास पूवर् सूचना प्रदान करू. आरबीआय कडून न�दणीचे 
प्रमाणपत्र सामा�यक करण्यापूव�, ज्याचा एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे त्याबद्दल 
आम्ह� काडर्धारकाला याची सूचना देऊ. �कमान देय रक्कम देय तारखेपय�त देखील न 
भरल्यास, काडर् खात्याचा डीफॉल्ट िस्थती अहवाल के्र�डट मा�हती ब्युरो/एजन्सीं सह 
सामा�यक केला जाईल. 

 हे आणखी नमूद केले जाऊ शकत,े क� जर काडर् धारक, पोस्ट �डफॉल्टर म्हणून न�दवले 
गेले असेल तर, �तची थकबाक� कमी करत,े नंतर एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन 
कंपनी पासून �डफॉल्टर िस्थती मागे आहे. असे बदल ग्राहकाच्या के्र�डट अहवालात 
प्र�त�ब�ंबत करण्यासाठ� 45 त े60 �दवस लागू शकतात.

 अट� आ�ण �नयम के्र�डट काडर्च्या सु�वधा �नयमन लागू असेल पूरक/काडर् जोडा 
एसबीआयसीपीएसएल �व�हत नमुन्यात दर म�हन्याला के्र�डट इन्फम�शन कंपनीसाठ� काडर् 
डटेा सादर केला. के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 30 �दवसांची वेळ त्यांच्या सव्हर्रवर सादर डटेा 
अपलोड करण्यासाठ� आहे.

 काडर् खात्यातील एकूण थकबाक� व त्यासह लावण्यात आलेल्या कोणत्याह� शुल्कांची 
काडर्धारकाला न आकारण्यात आलेल� रक्कमसुद्धा तत्काळ देय होईल आ�ण प्राथ�मक 
खातधेारकाच्या बँकरप्सीच्या �कंवा मतृ्युच्या िस्थतीत ती एसबीआयसीपीएसएलला संपूणर् देय 
ठरेल व काडर् खात ेलगेचच रद्द ठरेल. काडर् खात्यावर काह� थकबाक� असेल, तर प्राथ�मक 
खातधेारकाची मालम�ा त्याला सेटल करण्यासाठ� जबाबदार असेल आ�ण त्या मालम�ेद्वारे 
एसबीआयसीपीएसएलला कोणतीह� आ�थर्क झळ पोहचणार नाह�, याची काळजी घेणे 
अ�नवायर् असेल व त्यामध्ये अशा थकबाक�ला प्राप्त करण्यासाठ� झालेला कायदे�वषयक खचर् 
व शलु्क यांचा समावेश असेल. अशी परतफेड प्रलां�बत झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
त्याच्या तवे्हाच्या दराने आ�थर्क शुल्क सरुू ठेवण्यासाठ� स�म असेल.

5. काडर्धारकत्व समाप्त होणे/संपुष्टात येणे
a) एसबीआयसीपीएसएलला �लहून �कंवा एसबीआय काडर् हेल्पलाईनला कॉल करून आ�ण 

काडर् �तरपे कापून काडर्धारक कधीह� करार संपुष्टात आणू शकतो. �ल�खत �वनंती 
केल्यानंतर अडॅ ऑन काडर्सह सवर् काडर् संपुष्टात येतील. स्वतःहून काडर् बंद करताना 
काडर्धारकाजवळ �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स �शल्लक असतील तर अशा �नगे�टव्ह पॉइंट्स 
समान मूल्य स्वयंच�लतपणे स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रूपांत�रत केले जाईल जे काडर्धारकाला 
इतर कोणत्याह� देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे. काडर् खात्यामध्ये थकबाक� असलेल्या 
सवर् रकमेचा भरणा केल्यानंतर त ेसंपुष्टात येतील. प्रमाणानुसार (प्रो रेटा बे�सस) वा�षर्क, 
सहभागी होण्याची �कंवा �रन्युअल फ� परत केल� जाणार नाह�.

 उदाहरणाथर्- स्वतःहून काडर् बंद करताना �शल्लक असलेले �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट - 1000
   स्वतःहून काडर् बंद केल्यानंतर, �शल्लक असलेले 1000 �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट 

स्वयंच�लतपणे 250 रू. च्या स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रुपांत�रत होतील. म्हणजेच, 1000 
�नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स X 0.25 रू. प्र�त �रवॉडर् पॉइंट (इथे �व�वध काडा�साठ� हस्तांतरण 
मूल्य �भन्न असू शकत)े. हे देय काडर्धारकाला लागू केले जाईल जे काडर्धारकाला इतर 
देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे.

 काडर्धारक खात ेबंद करण्यासाठ� सम�पर्त ईमेल आयडी-closurerequest@sbicard.com 
वर �लहू शकतो.

b)  जर एसबीआयसीपीएसएलला काह� आधाराने �बजनेससाठ� �कंवा सुर�ा कारणांमुळे आ�ण/ 
�कंवा कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेच्या �वनंतीमुळे आ�ण/�कंवा अन्य सरकार� यंत्रणेने तसे 
सां�गतल्यामुळे आ�ण/�कंवा एसबीआयसीपीएसएल व त्याच्या ग्राहकांना लागू असलेल्या 
कायद्यांमुळे व �नयमांमुळे आवश्यक झाले, तर कोणत्याह� वेळेस पूवर्सूचना न देता 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याच्या वापरावर �नब�ध घालू शकत,े त ेसमाप्त 
�कंवा बंद करू शकत.े

 जर काडर्धारकाने देय रकमेची थकबाक� केल� �कंवा के्र�डट �ल�मटचे उल्लंघन केले तर 
एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट काडर्वर�ल सु�वधा संपुष्टात आणू शकत.े हा करार संपुष्टात 
आल्यानंतर �कंवा काडर् खात ेस्थ�गत करण्यात आले असताना या काडर्चा वापर विजर्त 
आहे.

c) अशा प�रिस्थतीमध्ये काडर्धारकाने तत्काळ (कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� 
�डफॉल्ट �कंवा अन्य नोट�सनुसार) एसबीआयसीपीएसएलला खात्यावर�ल एकूण थक�त 
रक्कम त्वर�त अदा केल� पा�हजे. त्यामध्ये कराराअतंगर्त एसबीआयसीपीएसएलला देय 

असलेल्या सवर् रकमांचा समावेश असेल ज्यामध्ये सवर् ट्रान्सॅक्शन्स आ�ण अन्य रक्कम 
ज्या खात्यावर अद्याप आकारल्या नसतील यांचा समावेश असेल. जोपय�त काडर्धारकाद्वारे 
अशा सवर् रकमांची थकबाक� जमा केल� जाईपय�त काडर्धारकाचे खात े समाप्त मानले 
जाणार नाह�.

(d) जर के्र�डट काडर् एक वषार्पे�ा जास्त काळ वापरात नसेल, तर काडर्धारकास सू�चत करून 
काडर् बंद करण्याची प्र�क्रया सुरू होईल. जर 30 �दवसांमध्ये काडर् धारकाकडून काह� उ�र 
न आल्यास, काडर् खात ेबंद केले जाईल, ह� �क्रया काडर् धारकाने केलेल्या सवर् थकबाक� 
भरण्याच्या अधीन असेल.

6.  काडर् हरवणे/चोर�/गैरवापर

a) जर प्राथ�मक �कंवा अन्य अ�त�रक्त के्र�डट काडर् हरवले असेल, चोर�ला गेले असेल, त्याला 
इजा झाल� असेल �कंवा प्राप्त होणे अपे��त असताना प्राप्त झाले नसेल �कंवा जर 
त्याला/�तला त्याचा वापर अन्य व्यक्तीने काडर्धारकाच्या अनुमती�शवाय केला अशी शंका 
आल� असेल, तर तत्काळ काडर्धारकाने एसबीआयसीपीएसएलशी एसबीआय काडर् 
हेल्पलाईनद्वारे संपकर्  साधला पा�हजे. एकदा काडर् हरवले अशी सूचना �दल्यानंतर त ेनंतर 
परत सापडले तर�ह� काडर्धारकाने त ेकोणत्याह� प�रिस्थतीत वापरू नये आ�ण त्याने त े
काडर् �तरपे अध� कापून टाकावे. 

· तसेच काडर्धारक लगेचच आयव्ह�आर �कंवा आमच्या वेबसाईट sbicard.com द्वारे �कंवा 
एसएमएस आधा�रत सेवेद्वारे त ेकाडर् ब्लॉक करू शकतो.

· एसएमएसद्वारे आपले हरवलेले/ चोरलेले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ�, आपल्या न�दणीकृत 
मोबाईल क्रमांकाद्वारे 5676791 वर BLOCK XXXX असा एसएमएस करा. (XXXX = 
आपल्या काडर् क्रमांकातील शवेटच्या 4 संख्या). जर 5 �म�नटांच्या आत आपल्याला त्याचे 
कन्फम�शन देणारा एसएमएस �मळाला नाह�, तर काडर् ब्लॉक झाले आहे, असे कृपया मानू 
नका. तत्काळ आपले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ� आ�ण त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठ� 
हेल्पलाईनला कॉल करा.

 काडर्धारक हरवलेल्या/चोर� झालेल्या/अन�धकृत व्यवहार इ. च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त 
हेल्पलाइन क्रमांक -18605003000 वर संपकर्  करू शकतो.

 काडर्धारक हरवलेल्या काडर्च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त ईमेल आयडीवर �लहू शकतो – 
lostcard@sbicard.com.

b) एसबीआयसीपीएसएलला हरवलेल्या काडार्ची मा�हती �मळण्याच्या वेळेआधी काडर् 
खात्याद्वारे करण्यात आलेल्या कोणत्याह� ट्रान्सॅक्शन्ससाठ�  एसबीआयसीप ीएसएल 
जबाबदार राहणार नाह� व त्याची संपूणर् जबाबदार� काडर्धारकावरच असेल. काडर् 
हरवण्याबद्दल �कंवा त्याच्या चोर�बद्दल एसबीआयसीपीएसएलला सूचना देण्या�शवाय 
काडर्धारकाने तत्काळ के्र�डट काडर्च्या चोर�ची मा�हती पो�लसांना देऊन एफआयआर दाखल 
करायला पा�हजे. परंतु, जेव्हा काडर्धारकाच्या सहमतीने �कंवा अ�त�रक्त काडर्धारकाच्या 
सहमतीने एखाद� व्यक्ती काडर् प्राप्त करून त्याचा गैरवापर करत असेल, तवे्हा होणाऱ्या 
सवर् हानीसाठ� काडर्धारक जबाबदार असेल.

 
c) �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाच्या (आरबीआय), ग्राहक संर�णाबद्दल 06 जुल ै2017 च्या 

आदेशानुसार - अन�धकृत इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंग व्यवहाराच्या दा�यत्वावर मयार्दा घालून, एक 
धोरण अ�धकृत के्र�डट काडर् व्यवहारांशी संबं�धत ग्राहक संर�ण सु�निश्चत करण्याक�रता 
�डझाइन केले आहे. एसबीआय काडर्च्या वेबसाइटवर "ग्राहक तक्रार �नवारण धोरण" 
अतंगर्त हेच अपडटे केले आहे. धोरण हे पारदशर्कतचेी तत्वे आ�ण ग्राहकांना �दल्या 
जाणाऱ्या वागणुक�तील प्रामा�णकपणावर आधा�रत आहे

d) जर काडर्धारकाने फसवणूक�चे कृत्य केले असेल, तर होणाऱ्या नुकसानाची सवर् जबाबदार� 
काडर्धारकाची असेल. जर पुरेशी काळजी न घेता काडर्धारक वापर करत असेल तर होणाऱ्या 
हानीसाठ� सवर्स्वी तोच जबाबदार असेल. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे �नधार्�रत करण्यात 
आलेल्या सुर�ा �नयमांचे पालन करण्यामध्ये काडर्धारकाने कसूर केल� असेल तर� हे लागू 
असेल.

e) काडर्धारक �कंवा अन्य कोणत्याह� काडर्धारकाला न सांगता एसबीआयसीपीएसएल काडर्च्या 
हरवण्या�वषयी, चोर��वषयी, गैरवापरासंदभार्त काडर्ची �कंवा �पनची कोणतीह� मा�हती 
पो�लसांना �कंवा अन्य संबं�धत यंत्रणांना देऊ शकत.े

f) आपल्या के्र�डट काडर् खात्याच्या मोबाईल नंबरसह संपकर्  तपशीलामधील बदल 
�सस्ट�ममध्ये असलेल्या आपल्या जुन्या तसेच नवीन संपकर्  प�यांवर कळवले जातील. 
आमच्या न�द�ंमध्ये आपल्या मोबाईल क्रमांकासह सध्याच्या संपकर्  तपशीलांना अद्ययावत 
ठेवण्याचा सल्ला आपल्याला �दला जातो.

g) "एसबीआय काडर् �व�शष्ट काडर्वर ती हरवल्यास/चोर�स गेल्यास त्यावर काडर् �वमा कव्हर 
मोफत ऑफर करत.े संबं�धत �वमा हा एसबीआय काडर्ने वेळोवेळी ठर�वल्यानुसार 
आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेडद्वारे �कंवा कोणत्याह� अन्य 
�वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो. आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी 
�ल�मटेड ह� यासंबं�धत कोणत्याह� दाव्याच्या तडजोडीसाठ� जबाबदार असेल आ�ण 
एसबीआय काडर् हे दाव्याच्या तडजोडीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याह� �ववादास जबाबदार 
नसेल. �वम्याच्या अट� आ�ण शत�च्या अ�धक तपशीलांसाठ�, काडर् धारकांना सल्ला �दला 
जातो क� त्यांनी स्वागत �कटमधील मा�हतीपत्रक वाचावे �कंवा www.sbicard.com चा 
संदभर् घ्यावा."

(h) एसबीआय काडर् काह� �व�शष्ट के्र�डट काडा�वर मोफत हवाई अपघात/वैयिक्तक अपघात 
�वमा संर�ण देत.े उपरोक्त �वमा ततृीय-प� �वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो, जो या 
संदभार्त कोणत्याह� दाव्याच्या �नपटाऱ्यासाठ� देखील जबाबदार असतो. क्लेम सेटलम�टमुळे 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याह� वादासाठ� एसबीआय काडर् जबाबदार राहणार नाह�. कोणत्याह� 
पूवर्सूचने�शवाय एसबीआय काडर्द्वारे �वमा जार�कतार् बदलला जाऊ शकतो.

 �वद्यमान �वमा कंपनी : ओ�रएंटल इन्शुरन्स कंपनी �ल.

7. मा�हती उघड करणे (�डस्क्लोजर)
 के्र�डट इन्फम�शन कंपनी भारतीय आ�थर्क प्रणाल� कायर्�मता आ�ण िस्थरता 

सुधारण्यासाठ� भारत सरकार आ�ण भारतीय �रझवर् बँक (आरबीआय) ची एक सुरुवात 
आहे. �ह बँका आ�ण �व�ीय संस्थांमध्ये मा�हतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठ�चे एक प्रभावी 
तंत्र प्रभावी करण्यासाठ� आरबीआयच्या प्रयत्नांचा रचनाबद्ध उपक्रम असून, त्याद्वारे 
�व�वध संस्थांमधून उत्कृष्ट के्र�डट व्यवहारांचा लाभ घेण्यासाठ� काडर्धारकांना स�म केले 
जात.े

 काडर् धारक एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी करण्यासाठ� काडर्धारकाचे 
मा�हती शअेर करण्यासाठ� अ�धकृत आहे क� (आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त 
आहे). 

 45 - 60 �दवसांच्या काळामध्ये एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 
करण्यासाठ� काडर्धारकाचे परतफेड रेकॉडर् संबं�धत मा�हती प्रदान होईल.

 कोणताह� �ववाद झाल्यास, एसबीआयसीपीएसएल हे काडर्धारक हा �डफॉल्टर आहे असा 
अहवाल देण्यापूव� अहवाल प्र�क्रयेसाठ� योग्य ती दरुुस्ती करेल. अशा मा�हतीचे प्रकटन 
करणे/ती उघड करण्याची देखील न�द घेतल� जाणे हे दाखल केलेल्या अशा �ववादांची 
चौकशी आ�ण त्यातून मागर् काढण्यासाठ� उपलब्ध असलेल्या वेळेवर अवलंबून असत.े 

 काडर्धारक हे मान्य करतो क�, काडर् खात्याचे योग्य संचालन, पडताळणी आ�ण अन्य 
प्रशास�नक सेवा यांसाठ� काडर्धारकाची मा�हती ज्यामध्ये एसबीआयसीपीएसएलशी संब�धत 
आ�थर्क संस्था, कंपन्या आ�ण अन्य �तसऱ्या प�ांकडील थकबाक� यांची मा�हती देण्याचा 
अ�धकार एसबीआयसीपीएसएलला असेल.

 एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाची मा�हती एसबीआयसीपीएसएलच्या कोणत्याह� व�रष्ठ, 
क�नष्ठ, संबं�धत �कंवा भागीदार संस्थेला एसबीआयसीपीएसएलच्या �व�वध उत्पादनांना व 
सेवांना उपलब्ध करण्यासाठ�/त्यांच्या माक� �टगंसाठ� �कंवा त्याच्या ग्रूप कंपन्या, शाखा, 
संलग्न आ�ण/�कंवा भागीदार संस्थांना देऊ शकत.े

 एसबीआय काडर्च्या मह�वपूणर् अट� व शत� www.sbicard.com वरसुद्धा उपलब्ध 
आहेत. 

महत्वाची �नयामक मा�हती 

- काडर्चा वापर भारत तसेच परदेशात दोन्ह�कड ेवधै आहे. तथा�प, नेपाळ आ�ण भूतान मध्ये 
�वदेशी चलन व्यवहार करण्यासाठ� वधै नाह�.

- भारताबाहेर व्यवहार करण्यासाठ�, या काडर्चा वापर परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 
1999 ("FEMA") आ�ण आरबीआय द्वारे जार� केलेल्या �नयमांसह लागू कायद्यानुसार 
करणे अत्यावश्यक आहे. इंटरनेट टे्र�डगं पोटर्लद्वारे परक�य चलन व्यापाराला परवानगी 
नाह�. कोणतहे� उल्लंघन �कंवा पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुम ्ह� दंडात्मक 
कारवाईसाठ� जबाबदार असू शकता. तुम्ह� तुमच्या परक�य चलन हक्काबाबत तुमच्या 
अ�धकृत डीलरचा (AD) सल्ला घ्यावा.

- आपण के्र�डट काडर् खात्यावर कोणत्याह� के्र�डट �शल्लक असल्यास, एसबीआय काडर् आपण 
ह� के्र�डट �शल्लक परत येण्याचा अ�धकार आहे.

- कृपया भांडवल खात्यातील व्यवहारासाठ� पसेै पाठ�वणे �कंवा पेम�ट करण्यासाठ� के्र�डट 
काडर् वापरू नका जसे क� परदेशी संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे �कंवा �वदेशात संस्थांची 
स्थापना करणे - ह� आरबीआय बँकेच्या मास्टर �नद�शानुसार अथर्सहाय्य करण्याची 
परवानगी नाह� - संयुक्त उद्योजक/संपूणर्पणे र�हवाशांनी केलेल� थेट गुंतवणूक परदेशात 
मालक�ची सहाय्यक कंपनी आहे.

- र�हवाशांना भारताकडून पसेै पाठ�वणे हे आरबीआयच्या मास्टर प�रपत्रकानुसार, के्र�डट 
काडर्चा वापर �कंवा लॉटर�ची �त�कटे, बंद� घातलेल� �कंवा जप्त मा�सके, जुगार मध्ये 
सहभाग, कॉल-बॅक सेवा देणे, इत्याद�सारख्या प्र�तबं�धत वस्तूंच्या खरेद�साठ� प्र�तबं�धत 
आहे कारण अशा वस्तू/�क्रयाकलापांसाठ� कोणत्याह� परक�य चलनाची परवानगी नाह�. 
मास्टर प�रपत्रक अ�धक मा�हतीसाठ� र�हवाशांना भारत सु�वधा �व�वध पसेै पाठ�वणे वर 
संदभर् घ्या.



g) �ब�लगं संदभार्तील वाद: स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 25 �दवसांच्या आत काडर्धारकाने काह� 
त्रटु� एसबीआयसीपीएसएलला कळवल्या�शवाय आ�ण एसबीआयसीपीएसएलला त्या सत्य 
आहेत, हे आढळल्याव्य�त�रक्त सवर् स्टेटम�ट्स योग्य मानल� जातील व काडर्धारक त्यांना 
मान्य करेल. असे काह� झाल्याची मा�हती प्राप्त झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
तात्पुरत्या पद्धतीने शुल्क मागे घेऊ शकेल. त्यानुसार अन्वेषण पूणर् झाल्यानंतर अशा 
शुल्कांची जबाबदार� काडर्धारकाच्या खात्यावर असेल.

h)  ग्राहक तक्रार �नवारण: सवर् तक्रार�ंची मा�हती पुढ�ल प�यावर नोडल अ�धकाऱ्याला �दल� 
जावी- पीओ बॅग 28 - जीपीओ, नवी �दल्ल� – 110001 Nodalofficer@sbicard.com 
�कंवा ईमेलवर पाठवल� जावी.

i)   संपकर्  तपशील:
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 02 02
 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड आधी लावावा) 
 �कंवा 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290 
 एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर्साठ�: एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर् हेल्पलाईनला भारतातून 

कुठूनह� फोन करा   
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 12 12 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड 

आधी लावावा) बीएसएनएल/एमट�एनएलवरून: 1800 180 1295/1860 500 1295
 पत्र व्यवहार: मेलद्वारे व्यवस्थापकाला �लहू शकता: ग्राहक सेवा, एसबीआय काड्र्स अडँ 

पेम�ट्स सिव्हर्सेस �ल., डीएलएफ इन�फ�नट� टॉवसर्, टॉवर सी, 12 वा मजला, ब्लॉक- 2, 
इमारत 3 डीएलएफ सायबर �सट�, गुरुग्राम- 122002 (ह�रयाणा), भारत 
www.sbicard.com �कंवा पीओ बॅग 28 - GPO, नवी �दल्ल� – 110001. 

 customercare@sbicard.com वर ईमेलद्वारे �लहा
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक सम�पर्त ईमेल आयडीवर 

�लहू शकतो- salesgrievance@sbicard.com
 काडर्धारक कोणत्याह� �ववाद/अन�धकृत व्यवहाराचा �रपोटर् आमच्या मोबाईल 

ॲप/वेबसाईटच्या माफर् त न�द करू शकतात. याव्य�त�रक्त, काडर्धारक �ववाद/अन�धकृत 
 व्यवहाराचा �रपोटर् सम�पर्त ईमेल आयडी chargeback@sbicard.com वर �लहू 

शकतो.
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक आम्हाला सम�पर्त 

हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतो: 080-39356050
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एसबीआय काडर्च्या सवार्त महत्वपूणर् अट� व शत�

1. *फ� आ�ण शुल्क

A.  वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ�
 एसबीआय के्र�डट काडर् (एसबीआय काडर्) यावर वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ� लागू आहेत. 

वा�षर्क फ� हे एक वेळचे शुल्क असत ेजे रु. 0 त ेरु. 9999 यादरम्यान असून त्यात लागू 
असलेले कर जोडले जातात आ�ण �रन्युअल फ� दर वष� आकारल� जात ेव ती रु. 0 त ेरु. 
9999 यादरम्यान असून त्यात लागू असलेले कर जोडले जातात. या फ� काडर्धारकांसाठ� 
वेगळ्या असू शकतात आ�ण त्या �व�वध प्रकारच्या काडर्साठ� वेगवेगळ्या असतात. के्र�डट 
काडर्चे आवेदन करताना हे काडर्धारकाला सांगण्यात येईल. लागू असतील त्यानुसार या फ� 
काडर्धारकाच्या खात्यातून जमा केल्या जातील आ�ण जेव्हा हे लावले जाईल, तवे्हा त्याचे 
�बल त्या म�हन्याच्या काडर् स्टेटम�टमध्ये दशर्वले जाईल. प्राथ�मक काडर्धारकाला जार� 
करण्यात आलेल्या अ�त�रक्त काड्र्ससाठ� वेगळी फ� असू शकेल.

B.  कॅश अडॅव्हान्स फ�
 आपत्काल�न िस्थतीमध्ये देशातील/आंतरराष्ट्र�य एट�एममधून रोख रक्कम काढण्यासाठ� 

काडर्धारक काडर्चा वापर करू शकतो. अशा प्रकारे काढलेल्या सवर् कॅशवर ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण ती काडर्धारकाच्या पुढच्या स्टेटम�टच्या �बलामध्ये जोडल� जाईल. 
देशातील एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण आतंरराष्ट्र�य एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक 
असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� लावल� जाईल. एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस प्रायव्हेट 
�ल�मटेडच्या (एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार ट्रान्सॅक्शन फ� बदलल� जाऊ शकत.े 
सवर् कॅश अडॅव्हान्सेसवर रक्कम काढल्यापासून पूणर् रक्कम जमा करण्याच्या �दनांकापय�त 
�रव्हॉिल्व्हंग के्र�डट इतके आ�थर्क शुल्कसुद्धा असेल (कृपया शुल्कांची सूची पाहावी). 

C. रोख भरणा फ�
 काडर्धारक स्टेट बँक ऑफ इं�डया (एसबीआय) च्या �नवडक शाखांमध्ये पे-इन िस्लपवर 

त्यांचा के्र�डट काडर् क्रमांक आ�ण रक्कम नमूद करून त्यांच्या SBI के्र�डट काडर्ची देय 
रक्कम शाखेतील काउंटरवर जमा करू शकतात. पेम�ट पावतीची पोच काडर्धारकाला त्व�रत 
�दल� जाईल. ह� सु�वधा ₹250 च्या सेवा शुल्क + लागू करांसह उपलब्ध आहे. केव्ह�बी 
एसबीआय काडर्धारक करूर वशै्य बँकेच्या (केवीबी) �नवडक शाखांमध्ये त्यांच्या 
के्र�डटकाडर्ची देय रक्कम देखील भरू शकतात. करूर वशै्य बँकेच्या शाखांमध्ये केलेल्या 
पेम�टवर कोणतहे� शुल्क लागू नाह�.

D. शुल्क
i. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला देण्यात येणाऱ्या �व�शष्ट सेवांसाठ� वेळोवेळी 

लागू असलेले शुल्क आ�ण फ� काडर्धारकाला भरावे लागेल �कंवा काडर् खात्याच्या संदभार्त 
काडर्धारकाकडून �दरंगाई झाल�, तर त्यासाठ� फ� भरावी लागेल.

ii काडर्धारकांना योग्य मा�हती देऊन वेळोवेळी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणतहे� शुल्क 
�कंवा फ�मध्ये बदल करण्याचा �कंवा नवीन शुल्क �कंवा फ� सुरू करण्याचा अ�धकार 
एसबीआयसीपीएसएलजवळ सुर��त आहे.

E. व्याज मुक्त गे्रस अवधी
 व्याज मुक्त के्र�डट अवधी 20 त े50 �दवसांचा असू शकतो व तो मच�टद्वारे करण्यात 

येणाऱ्या दाव्यांवर अवलंबून असेल. परंतु, जर आधीच्या म�हन्याची बाक� पूणर्त: जमा 
केल� नसेल �कंवा जर काडर्धारकाने कोणत्याह� एट�एममधून रोख रक्कम काढल� असेल, 
तर हे लागू असणार नाह�.

F.   आ�थर्क शुल्क 
 जर काडर्धारकाने बाक� रक्कम पूणर् भरल� नाह� तर आ�ण काडर्धारकाने काढलेल्या सवर् 

रोख रकमांवर (कॅश अडॅव्हान्सेस) त ेपरत भरले जाईपय�त ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून 
न भरलेल्या ईएमआय इन्स्टॉलम�टसह सवर् ट्रान्सॅक्शन्सवर मा�सक व्याज दरानुसार 
आ�थर्क शुल्क देय आहेत. 

   जर काडर्धारकाने रकमेच्या मुदतीच्या तारखेअगोदर (PDD) रा�हलेल्या रकमेची (TAD) 
थोडी रक्कम �कंवा काह�च रक्कम नाह� भरल�; जसे क� ग्राहकांची आधीच्या म�हन्यातील 
देय रक्कम आ�ण सध्याच्या म�हन्यातील पूणर् देय रक्कम मुदत संपायच्या तारखेअगोदर 
भरले तर उरलेल्या रकमेवर रकमेच्या तारखेपय�त शुल्क आकारले जाईल. 

   सध्याचा आ�थर्क शुल्काचा दर ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून प्र�त माह 3.50% पय�त आहे 
[42% प्र�त वषर्] व एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस �ल�मटेडच्या 
(एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार बदलला जाऊ शकतो. लागू असलेले आ�थर्क शुल्क 
लागू करांनुसार ठरेल आ�ण काडर्वर�ल थ�कत रक्कम पूणर्त: जमा होईपय�त त े
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये लावले जातील/वजा केले जातील. काडर्धारक पेम�टच्या देय 
तारखेपय�त त्याच्याकडील �शल्लक पूणर्पणे भरत नसल्यास आ�ण काडर्धारकाद्वारे 
घेतलेल्या सवर् रोख अडॅव्हान्सवर�ल सवर् व्यवहारांवर आकारलेल्या �व� शुल्काची �कमान 
रक्कम ह� प्रत्येक� 25 रु. असेल, सवर् लागू कर वगळून.

 a.  कॅश अडॅव्हान्सवर�ल आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून पूणर् रक्कम जमा 
करेपय�त लागू असतील.

 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 15 तारखेला.
 16 जून 2019 – 15 जुल ै2019 मध्ये करण्यात आलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  5000 रु. ची �रटेल खरेद� – 20 जून 2019 रोजी
2.  7000 रु. कॅश काढले - 10 जुल ै2019 रोजी
 15 जून 2019 च्या स्टेटम�टमधून कोणतीह� आधीची �शल्लक रा�हलेल� नाह�, असे ग�ृहत 

धरून काडर्धारकाला त्याचे 15 जुलचै्या स्टेटम�ट 12,000 रु. इतके ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल व 
त्यावर 7,000 रुपयांच्या काढलेल्या रोख रकमेवर 5 �दवसांचे आ�थर्क शुल्क लागू 
दरानुसार लावले जाईल. काडर्धारकाला बाक� (थ�कत) रकमेसाठ� 5 ऑगस्ट 2019 पय�त 
म्हणजे स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत भरणा करावा लागेल जी पूणर् रक्कम 
असू शकत े�कंवा देय असलेल� �कमान रक्कम असू शकत.े कृपया ल�ात घ्या क� तुमच्या 

के्र�डट काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने केले गेलेले कोणतहे� पेम�ट पुढ�ल क्रमाने समायोिजत 
केले जाईल: प्रथम तुमची �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास). आधीच्या 
स्टेटम�टच्या �दनांकापासून आ�थर्क शुल्क लावले जाईल व जर व्याज नसलेला 
आउटस्टँ�डगं �रटेल बॅलन्स असेल तर त्या िस्थतीमध्ये आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या 
�दनांकापासून लावले जाईल. 

 जर आधीच्या स्टेटम�टमध्ये कोणतीह� कॅश �शल्लक नसेल आ�ण ती आधीच्या 
स्टेटम�टमधून पुढे आलेल� नसेल आ�ण स्टेटम�टच्या �दनांकाचा �रटेल बॅलन्स भरणा देय 
असलेल्या �दनांकावर पूणर्त: भरण्यात आला, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क 
शुल्क लावले जाणार नाह�.

 उदाहरण 2 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   3 जानेवार� 2019 – 2 फेब्रुवार� 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  10000 रु. �रटेल खरेद� – 5 जानेवार� 2019 रोजी
2.  30000 रु. ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2019 रोजी
 2 जानेवार� 2019 स्टेटम�टमधून आधीची कोणतीह� �शल्लक रक्कम पुढे उरलेल� नाह�, 

असे ग�ृहत धरून काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार� स्टेटम�टमध्ये 40,000 रु. व्यवहार 
�दसतील. काडर्धारकाला या आउटस्टँ�डगं रकमेसाठ� स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या 
आत म्हणजे 22 फेब्रुवार� 2019 पय�त भरणा करावा लागेल व तो पूणर् रक्कम �कंवा 
�कमान देय रक्कम यातील कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. जर स्टेटम�ट आउटस्टँ�डगं मध्ये 
कोणताच कॅश बॅलन्स नसेल आ�ण तो आधीच्या स्टेटम�टपासून पुढे आलेला नसेल आ�ण 
जर स्टेटम�ट �दनांका रोजी आउटस्टँ�डगं असलेल्या �रटेल बॅलन्सला रक्कम देय �दनांकाला 
जर पूणर्त: भरण्यात आले, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क शुल्क लावले जाणार 
नाह�.

   दर म�हन्यामध्ये फक्त �कमान रक्कम भरल्यास त्यामुळे �रपेम�ट वषार्पे�ा जास्त काळ 
पुढे जाईल व आपल्या आउटस्टँ�डगं बॅलन्सवर त्यानुसार ठरणारा व्याज लागेल. 
उदाहरणाथर्, 5,000 रु. इतक्या ट्रान्सॅक्शनवर दर म�हन्याला फक्त �कमान देय रक्कम 
भरण्यात आल� (दर महा 200 रु. इतक� �कमान रक्कम असल्यास), संपूणर् थ�कत 

रकमेच्या पूणर् भरण्यासाठ� 44 म�हने इतका अवधी लागेल.
 उदाहरण 3 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला
   3  माचर् 2019 – 2 ए�प्रल 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन
(1)   500 रु. वा�षर्क फ� – 5 माचर् 2019 रोजी
(2) 90 रु. लागू कर – 5 माचर् 2019 रोजी
(3) 6000 रुपयांची ऑनलाईन खरेद� – 15 माचर् 2019 रोजी
 2 माचर् 2019 च्या स्टेटम�टनुसार आधीचा कोणताह� बॅलन्स पुढे �शल्लक रा�हलेला नाह�, 

असे ग�ृहत धरून, काडर्धारकाला त्याच्या 2 ए�प्रलच्या स्टेटम�टमध्ये 6,590 रु. ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाला स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 20 �दवसांनी 22 ए�प्रल रोजी 2019 या 
आउटस्टँ�डगंसाठ� रक्कम भरावी लागेल व ती पूणर् रक्कम असू शकत े�कंवा देय असलेल� 
�कमान रक्कम असू शकत.े      

 22 ए�प्रल 2019 रोजी काडर्धारक �कमान देय रकमेचा म्हणजे 415 रु. (एकूण 
आउटस्टँ�डगंच्या 5%) + 22 ए�प्रल 2019, रोजी लागू असलेले कर याच्या सवा�त 
जवळच्या दशांश अकंावर�ल रक्कम या रकमेचा भरणा करतो, असे ग�ृहत धरून लागू दराने 
आ�थर्क शुल्क लागू केले जाईल आ�ण त ेएकूण आउटस्टँ�डगंमध्ये जोडले जाईल. दर वष� 
3.50% इतक्या प्रभावी दराला �वचारात घेता, आ�थर्क शुल्काची गणना पुढ�ल प्रमाणे केल� 
जाईल:

 48 �दवसांसाठ� 500 रु. बॅलन्स रकमेवर (5 माचर् त े22 ए�प्रल):
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 रु.
 48 �दवसांसाठ� लागू असलेल्या 90 रु. करांसाठ� (5 माचर् त े22 ए�प्रल): 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 रु. 
 38 �दवसांसाठ� 6000 रु. इतक्या बॅलन्ससाठ� (15 माचर् त े22 ए�प्रल):
   (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 रु.
 11 �दवसांसाठ� 6,175 रु. बॅलन्ससाठ� (22 ए�प्रल त े2 मे): 
   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 रु.
 एकूण लावण्यात आलेले व्याज = 373.10 रु.
 3 ए�प्रल 2019 आ�ण 2 मे 2019 या काळात काडर्धारकाने कोणतहे� ट्रान्सॅक्शन केले 

नाह�, असे ग�ृहत धरून �दनांक 2 मेच्या स्टेटम�टमध्ये असलेल्या एकूण रकमेमध्ये 
आउटस्टँ�डगं एकूण रक्कम, व्याज शुल्क, फ� आ�ण अन्य शुल्क (असल्यास) आ�ण सवर् 

लागू कर दशर्वले जातील.
    काडर्धारक देय तारखेच्या (पीडीडी) आधी एकूण देय रकमेचे (ट�एडी) आ�ंशक पेम�ट करत 

असेल �कंवा पेम�ट देत नसल्यास; ग्राहकाकडून मागील म�हन्यापासूनची आ�ण �वद्यमान 
म�हन्यातील �शल्लक येणे असेल, तर एकूण देय असलेल्या रकमेचे पूणर् पेम�ट हे पेम�टच्या 
देय तारखेपूव� केल्यास, �व� शुल्क हे त्या पेम�टच्या तारखेपय�तच्या अखेरच्या �शल्लक वर 
आकारले जाईल.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेट्म�ट तार�ख - प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 �डस�बर 2018 - 2 जानेवार� 2019 दरम्यान झाले.
1)  �करकोळ खरेद� 500 रु. - 15 �डस�बरला 2018 झाल�
2)  ऑनलाइन खरेद� 600 रु. - 20 �डस�बरला 2018 झाल�
   2  �डस�बर 2018 च्या तारखेला पूव�ची कोणतीह� �शल्लक रक्कम नाह� असे गहृ�त धरून

2 जानेवार� च्या स्टेटम�टनुसार, काडर्धारकाच्या स्टेटम�टमध्ये 1100 रुपये व्यवहार दशर्�वत 
आहे, एकूण देय रक्कम 1100 रुपये. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
दरम्यान काह� 22 जानेवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं 
�वरुद्ध भरणा करणे आवश्यक आहे.

 गहृ�त धरूया क� काडर्धारकाने थोडी रक्कम 22 जानेवार� 2019 ला 500 रुपयांनी जमा 
केल� आहे, �व� शुल्क प्रभावी दरावर आकारले जाईल आ�ण एकूण थकबाक�मध्ये जोडला 
जाईल. 3.50% दर महा प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्क गणना खाल�लप्रमाणे केल� 
जाईल.

 38 �दवसांसाठ� 500 रुपयांच्या रकमेवर (15 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 रु.
 33 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (20 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 रु.
 12 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (22 जानेवार� त े2 फेब्रुवार�):
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 रु.
 आकारलेले एकूण व्याज: 52.93 रु.
 व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2019 - 2 माचर् 2019 दरम्यान झाले
1)  सुरुवातीची �शल्लक 652.93 रु. - 3 फेब्रुवार� 2019 रोजी

2)  �करकोळ खरेद� 1000 रु. - 5 फेब्रुवार� 2019 रोजी
3)  ऑनलाईन खरेद� 3000 रु. - 15 फेब्रुवार� 2019 रोजी
 गहृ�त धरूया क� मागील �शल्लक 652.93 रु. 2 फेब्रुवार� 2019 च्या �वधानानुसार पुढे 

सुरू करूया. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम दरम्यान काह� 22 
फेबु्रवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं �वरुद्ध भरणा करणे 
आवश्यक आहे.

   गहृ�त धरूया क� काडर्धारक 15 फेब्रुवार�च्या आत पूणर्पणे भरणा करतो. म्हणून 3.50%
प्रती म�हना प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्काची गणना खाल�लप्रमाणे केल� जाईल:

   12 �दवसांसाठ� 652.93 रुपयांच्या रकमेवर (3 फेब्रुवार� -15 फेबु्रवार�)
   (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 रु.
   आकारलेले एकूण व्याज: 9.02 रु.
   खरेद�ची उरलेल� रक्कम, व्याजाची रक्कम, फ� आ�ण शुल्क यांची बेर�ज, आ�ण 2 माचर् 

तारखेच्या स्टेट्म�टनुसार एकूण रकमेवर सवर् लागू कर परावत�त होईल.

G. �वलं�बत देय शुल्क
• देय तारखेला 0 रुपये त े500 रुपयांपय�तच ्या थकबाक�साठ� कोणतहे� शुल्क नाह� 
 रु. 500 पे�ा जास्त आ�ण रु. 1,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 400
• रु. 1,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 10,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु.750
• रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 950
• रु. 25,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 50,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 1,100
• रु. 50,000 पे�ा जास्त थकबाक�साठ� रु.1,300
 लागोपाठ दोन सायकल ्ससाठ� देय तारखेपय�त �कमान देय रक्कम (MAD) न भरल्यास 

अ�त�रक्त �वलंब देय शुल्क रु. 100 आकारले जातील.
 MAD िक्लअर होईपय�त प्रत्येक देय सायकलसाठ� हे शुल्क आकारले जाईल. तसेच 

�कमान देय रक्कम (MAD) भरेपय�त प्रत्येक पेम�ट चक्राला हे शुल्क आकारले जाईल.
 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
 व्यवहार 3 जानेवार� 2016 – 2 फेबु्रवार� 2016 या दरम्यान झाले

(1) 5000 रू. ची �रटेल खरेद�– 5 जानेवार� 2016 रोजी
(2) 5000 रू. ची ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2016 रोजी
   असे ग�ृहत धरा क� 2 जानेवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेबु्रवार�च्या स्टेटम�टमध्ये 10,000 रू. चे 
ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 
22 फेब्रुवार� 2016 पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान 
देय रक्कम �कंवा संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल. 

   जर 22 फेब्रुवार� 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने �कमान देय रकमेचा भरणा 
केला नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 
देय रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 2 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2016 – 2 माचर् 2016 या दरम्यान झाले
 1.  2000 रु. ची �रटेल खरेद�– 8 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 2.  2500 रु. ची ऑनलाईन खरेद� – 19 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 असे ग�ृहत धरा क� 2 फेब्रुवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 माचर्च्या स्टेटम�टमध्ये 4500 रू. चे ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 22 माचर् 2016 
पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान देय रक्कम �कंवा 
संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल.

   जर 22 माचर् 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने कोणत्याह� रकमेचा भरणा केला 
नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण देय 
रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 3- काडर् स्टेटम�ट तार�ख – दर म�हन्याची 2 तार�ख.
 3 सप्ट� त े2 ऑक्टो दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 9400 ची �करकोळ खरेद�-5 सप्ट� रोजी
 2 सप्ट�. च्या स्टेटम�टपासून पूव�ची �शल्लक कॅर� फॉरवडर् केल� नसल ्याचे गहृ�त 

धरून,एकूण देय रक्कम रु. 9400 म्हणून काडर् धारकास 2 ऑक्टोबरचे �ववरणपत्र �मळेल. 

काडर्धारकाने 22 ऑक्टोबरपय�त, म्हणजे स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, संपूणर् 
रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रक्कमेच्या अनुषंगाने पेम�ट 
करणे आवश्यक आहे. काडर्धारक 22 ऑक्टोबर रोजी �कंवा त्यापूव� रु. 9400 च्या 
थकबाक�चे संपूणर् देय देतो. 

 3 ऑक्टोबर– 2 नोव्ह�बर दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 5,000 ची �करकोळ खरेद� – 5 ऑक्टोबर रोजी
(2) रु. 5,000 ची ऑनलाइन खरेद� – 15 ऑक्टोबर रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 नोव्ह�बरच्या �ववरणात 10,000 रुपयाची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसेल. ग्राहकाला 10 नोव्ह�बर रोजी मागील सायकलमध्ये केलेल्या व्यवहारासाठ� 
व्यापाऱ्याकडून रु. 9400 चा परतावा �मळतो. ह� परताव्याची रक्कम एकूण देय रकमेच्या 
अनुषंगाने समायोिजत केल� जाईल. काडर्धारकाने 22 नोव्ह�बर रोजी �कंवा त्यापूव�, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने पेम�ट करणे आवश्यक आहे.

 परताव्यातून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम �कमान देय रक्कमेपे�ा जास्त असल्याने, 
काडर्धारकास �वलं�बत देय शुल्क आकारले जाणार नाह�.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेटम�टची तार�ख – प्रत्येक म�हन ्याची 2 तार�ख
 3 जानेवार� – 2 फेबु्रवार� दरम्यान केलेला व्यवहार
(1) रु. 4,500 ची �करकोळ खरेद� – 5 जानेवार� रोजी
(2) रु. 6,000 ची ऑनलाइन खर�दार� – 15 जानेवार� रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 फेब्रुवार�च ्या स्टेटम�टमध ्ये 10,500 रुपयांची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसून येईल. मागील सायकलमध ्ये 10 फेब्रुवार�ला आकारलेल्या अनादर 
शुल्कांसाठ� ग्राहकाला रु. 500 चा परतावा �मळतो. काडर्धारकाने 22 फेबु्रवार�पय�त, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची पूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय 
रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने थकबाक�चे पेम�ट करणे आवश्यक 
आहे. एसबीआय काडर्ने कायार्िन्वत केलेल्या �रव्हसर्लमधून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम देय 
रक्कमेच्या अनुषंगाने समायोिजत केल� जाणार नाह�. जर काडर्धारकाने 22 फेब्रुवार� रोजी 
�कंवा त्यापूव� �कमान देय रक्कम �कंवा त्यापे�ा जास्त रक्कम भरल� नाह�, तर त्याला 
रु. 950 (रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�त रु. 950) �वलं�बत देय शुल्क 
आकारले जाईल.

H. ओव्हर�ल�मट फ�
 एक सेवा संकेत म्हणून, एसबीआई काडर् ओव्हर�ल�मट व्यवहारांना मान्यता देऊ शकेल, 

हे त्यांचे आतं�रक धोरण, व्यवहार संदभार्त पात्रता, ग्राहकांचे प्रोफाईल आ�ण ग्राहकांची 
स्वीकृ�त यावर अवलंबून असेल. जर थकबाक�  रक्कम के्र�डट मयार्देपे�ा अ�धक असेल, 
तर के्र�डट मयार्दा ओलांडलेल्या रकमेवर प�हल्या व्यवहार रकमेच्या  2.5% �कंवा रु. 
600/- यापकै� जी जास्त असेल, ती ओव्हर�ल�मट शुल्क म्हणून आकारल� जाईल. 
एसबीआय काडर्द्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याह� शुल्क, खचर् �कंवा व्याजमुळे के्र�डट 
�ल�मट ओलांडल्यासह� हे शुल्क लागू होत.े ओव्हर�ल�मट फ� प्रत्येक �ब�लगं सायकलमध्ये 
एकदाच आकारल� जाईल. कृपया न�द घ्या क� काडर्धारकाकडून �मळालेल� ओव्हर�ल�मट 
सोयीसंबंधी स्वीकृ�त ज्याप्रमाणे त्यांच्या/�तच्या के्र�डट काडर्वर ह� सोय स�म करण्यासाठ� 
असेल, ती त्यांच्या त्याच खात्याच्या अतंगर्त येत असलेल्या सवर् के्र�डट काड्र्सवर आपोआप 
ह� सोय स�म करणार.

I. पेम�ट �डसऑनर फ�
   पेम�ट �डसऑनर झाल्यास (भरणा जमा न केल्यास), काडर्धारकाला रकमेच्या 2% इतक�  

पेम�ट �डसऑनर फ� लावल� जाईल व त्याचे �कमान शुल्क 500 रू. इतके असेल.

J.   अन्य शुल्क:
• काडर् �रप्लेसम�ट फ�: 100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू) 
• चेक पेम�ट फ�: 100 रू. 
• परक�य चलन व्यवहार शुल्क: 3.5% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् वगळता इतर सवर् 

काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
 परक�य चलन व्यवहाराचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये करण्यासाठ� �व�नमय दर 

िव्हसा/मास्टरकाडर् द्वारे (जे असेल त्यानुसार) �नधार्�रत केला जाईल व या व्यवहाराला 
एसबीआय काडर्च्या मदतीने सेटल केले जात असतानाच्या �दवशी त्यांच्या �व�नमय 
दरांनुसार त ेठरेल व हे दर व्यवहार करण्यात येणाऱ्या �दवसांपे�ा �भन्न असू शकतील. 
परक�य चलन व्यवहार फ� िव्हसा/मास्टरकाडर् शअेर केलेले रुपये रूपांतर रकमेवर लागू केले 
जाईल. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू 
होणार नाह�.
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• डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक चलन रूपांतरण माकर् अप फ�: 3.50% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् 
वगळता इतर सवर् काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
(फक्त 1,000 रुपये �कंवा त्यापे�ा मोठ्या व्यवहारांसाठ�) आतंरराष्ट्र�य स्थानावर�ल �कंवा 
परदेशी न�दणी केलेले परंतु भारतात िस्थत असलेल्या व्यापाऱ्यांद्वारे केलेले भारतीय 
चलनातील सवर् व्यवहार. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर डायन्या�मक आ�ण 
स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप शुल्क लागू होणार नाह�.

•  �रवॉडर् �रडीम करण्याचे शुल्क - 99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे वॉउचर 
वर उपलब्ध)

• सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर प्र�क्रया शुल्क: रु. 199 

K.  �शल्लक हस्तांतरण:
 �शल्लक हस्तांतरण ऑफर ग्राहकाला इतर बँकेच्या के्र�डट काडर्ची थकबाक� एसबीआय 

के्र�डट काडर्मध्ये हस्तांत�रत करण्यास आ�ण एकरकमी �कंवा ईएमआय मध्ये परतफेड 
करण्यास अनुमती देते

2. *�ल�मट्स (मयार्दा)
 अतंगर्त एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट �नकषांनुसार (प्राथ�मक खातधेारकांना असलेल� 

के्र�डट �ल�मट जोडल्या जाणाऱ्या अडॅ ऑन काडर्धारकांना असेल) के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश 
�ल�मट �नधार्�रत केल� जात.े काडर् �दले जात असताना या मयार्दांची मा�हती काडर्धारकाला 
�दल� जात.े प्रत्येक स्टेटम�टमध्ये के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश �ल�मट काडर्धारकाला 
सां�गतल्या जातात. स्टेटम�ट बनवले जात असताना उपलब्ध के्र�डट �ल�मट (वापरासाठ� 
उपलब्ध असलेल� के्र�डट �ल�मट) स्टेटम�टचा भाग म्हणून �दल� जात.े 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याचा ठरा�वक काळाने आढावा घेत े आ�ण 
अतंगर्त �नकषांनुसार काडर्धारकाची के्र�डट �ल�मट घटवू �कंवा वाढवू शकत.े के्र�डट �ल�मट 
वाढवू इिच्छत असलेले काडर्धारक एसबीआयसीपीएसएलला तसे �लहून व त्यांच्या 
उत्पन्नाची घोषणा करणार� आ�थर्क कागदपत्र े पाठवून तशी �वनंती करू शकतात. या 
नवीन कागदपत्रांच्या आधारे अशी �ल�मट वाढवायची अथवा नाह�, हा �नणर्य घेण्याचे पूणर् 
स्वातं�य एसबीआयसीपीएसएलला आहे.

3. *�ब�लगं आ�ण स्टेटम�ट

a) ज्या अवधीमध्ये काडर् अिॅक्टव्ह असेल त्या अवधीमधील आधीच्या स्टेटम�टनंतर 
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये के्र�डट करण्यात आलेले पेम�ट्स व झालेले ट्रान्सॅक्शन्स 
दशर्वणारे एक मा�सक स्टेटम�ट एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला पाठवण्यात 
येईल. एक तर एसबीआयसीपीएसएल काडर् खात्यामधील ट्रान्सॅक्शन्सचे स्टेटम�ट पोस्टाने 
त्याच्याकड ेन�दणीकृत असलेल्या प�यावर पाठवेल �कंवा त ेस्टेटम�ट न�द असलेल्या ईमेल 
आयडीवर ईमेलने पाठवेल व याचा �दवस पूवर् �नधार्�रत असेल. 

b) के्र�डट काड्र्स काडर्धारकांना �रवॉिल्वंग के्र�डट सु�वधा देतात (�फरती पत). काडर्धारक फक्त 
स्टेटम�टवर �प्रटं करण्यात आलेल्या �कमान देय रकमेइतक� रक्कम सुद्धा भरू शकतो 
आ�ण असा भरणा त्याने रक्कम देय �दनांकाच्या आधी करायला हवा आ�ण हाह� �दनांक 
आपल्या स्टेटम�टवर नमूद केलेला असतो. आउटस्टँ�डगं बॅलन्स पुढ�ल स्टेटम�टमध्ये 
फॉरवडर् केला जाऊ शकतो. काडर्धारक देय असलेल� संपूणर् राशी भरू शकतो �कंवा �कमान 
देय रकमेपे�ा मोठ� कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. 

 आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये न भरण्यात आलेल� �कमान देय रक्कम काडर्धारकाच्या करंट 
�कमान देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल व त्यासह आउटस्टँ�डगं असेल जे काडर्धारकाच्या 
के्र�डट �ल�मटपे�ा जास्त होऊ शकत.े  

 �कमान देय रक्कम आउटस्टँ�डगं रकमेच्या 5% �कंवा रू. 200 यापकै� (जी रक्कम मोठ� 
असेल), ती असेल व त्यामध्ये सवर् लागू कर आ�ण ईएमआय (फक्त ईएमआय आधा�रत 
उत्पादनांच्या संदभार्त) समा�वष्ट असतील. जर कॅश �कंवा के्र�डट �ल�मट ओलांडल� गेल� 
तर ओव्हर�ल�मट (ओव्ह�एल) रकमेचाह� समावेश एमएडीमध्ये (�कमान देय रक्कम) केला 
जाईल. आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये जर न भरण्यात आलेल� एमएडी असेल, तर ती �कमान 
देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल.

c)  काडर् आउटस्टँ�डगंसाठ� करण्यात येणाऱ्या पेम�टस पुढ�ल स्टेटम�टसमध्ये दशर्वल्या जातील. 
इनपुट टॅक्स के्र�डटशी संबं�धत कोणताह� �ववाद �कंवा करांशी संबं�धत कोणतहे� अन्य 
प्रकरणात स्टेटम�ट �दल्याच्या तारखेपासून 30 �दवसांमध्ये के्र�डट काडर् जार�कत्यार्शी संपकर्  
साधला जाईल.

d) काडर्धारकाच्या काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल� पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने 
समायोिजत केल� जातील: �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ.

   काडर्धारक हा के्र�डट काडर् जार�कत्यार्स स�म करण्यासाठ� उ�चत जीएसट� अनुपालनाच्या 
अतंगर्त योग्य आ�ण वक्तशीर मा�हती प्रदान करण्याबद्दल जबाबदार असेल जे के्र�डट 
काडर् जार�कत्यार्ने केलेल्या पुरवठ्याचे इनपुट कर के्र�डट घेण्यासाठ� काडर्धारकास स�म 
करेल. काडर् जार�कतार् हा इनपुट टॅक्स के्र�डटच्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा 
काडर्धारकास इनपुट टॅक्स के्र�डटचा लाभ घेण्यात झालेल्या �वलंबासाठ� काडर्धारकाने 
चुक�ची मा�हती �दल्याबाबत �कंवा काडर्धारकाने कोणतीह� कृती केल्यास �कंवा दलुर्� 
केल्यास जबाबदार नसेल.

e) काडर् खात्यामधील पेम�ट्स पुढ�लपकै� कोणत्याह� प्रकारे करता येऊ शकतील: 
www.sbicard.com वर लॉग इन करून नेटबँ�कंग �कंवा आपल्या एसबीआय एट�एम- 
कम ड�ेबट काडर्द्वारे पेनेट पयार्य वापरून.

   स्टेटम�टच्या मागच्या बाजूला �दलेल्या प�यावर चेक �कंवा धनादेश पाठवून. 
   आपल्या शहरातील एसबीआय काडर् ड्रॉप बॉक्सेसमध्ये �कंवा �नधार्�रत स्टेट बँक ऑफ 
इं�डया शाखांमध्ये चेक �कंवा धनादेश देऊन. 

   चेक/धनादेश “एसबीआय काडर् क्र. xxxx xxxx xxxx xxxx” कर�ता देय असा असायला 
हवा. नॅच: �नवडक शहरांमध्ये नॅशनल ऑटोमेटेड क्ल�य�रगंच्या (नॅच) माध्यमातून पेम�ट 
करता येत.े

f) एसबीआय काडर्द्वारे आउटस्टँ�डगं �बलाच्या भरणासाठ� �व�वध पद्धती �दल्या जातात व 
त्याचे वणर्न एसबीआय काडर् वेबसाईट आ�ण मा�सक स्टेटम�टच्या मागे स�वस्तर �दले गेले 
आहे.

 काडर् धारकाकडून �मळालेला कोणताह� अडॅव्हान्स हा भ�वष्यातील खचर् म्हणून गहृ�त 
धरला जावा, कोणतहे� शुल्क/फ� म्हणून गहृ�त धरला जाऊ नये.

j)  एसबीआय काडर्द्वारे प्र�क्रयािन्वत केलेले असे कोणतहे� �रव्हसर्ल्स, ज्यांत शुल्क तसेच 
प्रभार यांचे �रव्हसर्ल देखील समा�वष्ट आहे, त ेथकबाक�च्या अनुषंगाने समायोिजत केले 
जाणार नाह� आ�ण याला वतर्मान �ब�लगं सायकलसाठ� के्र�डट म्हणून गणले जाईल.

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख मागील �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल्यास, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जात.े

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख वतर्मान �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल� तर�ह�, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जाणार नाह�.

k)  SMA आ�ण NPA
•   स्पेशल म�शन अकाउंट्स (‘SMA’): 
  �नयामक आवश्यकता पूणर् करण्यासाठ�, एसबीआय काडर्ला खाल� �दलेल्या सारणीतील तीन 

उपशे्रण्यांसह एक उप-संप�ी शे्रणी/ सब-असेॅट कॅटेगर� म्हणजेच ‘स्पेशल म�शन अकाउंट्स 
(‘SMA’)” बनवून खात्यातील प्रारं�भक दबाव (इिन्सपीऐंट स्टे्रस) ओळखावा लागतो. के्र�डट 
काड्र्सना �रवॉिल्वंग सु�वधांव्य�त�रक्त अन्य कजर् म्हणून संबो�धत केले जात.े

   

  

  

  SMA च्या वग�करणासंबं�धत उदाहरण:
  जर के्र�डट काडर् खात्याची (‘PDD’) पेम�ट देय तार�ख 31 माचर् 2021 असेल आ�ण �कमान 

देय शुल्क (‘MAD’) या तारखेआधी प्राप्त न झाल्यास या देय तारखेनंतर ह्या खात्यास 
SMA – 0  म्हणून संबो�धत केले जाईल.

   जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 30 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 ए�प्रल 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 1 म्हणून संबो�धत केले जाईल. याप्रमाणेच, 
जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 60 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 मे 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 2 म्हणून संबो�धत केले जाईल.

•  नॉन पफॉर्�म�ग असेॅट (‘NPA’):
  जर के्र�डट काडर् स्टेटम�ट मध्ये नमूद केलेले �कमान देय पेम�ट हे PDD पासून नव्वद (90) 

�दवसांच्या आत पूणर् न �दल्यास, काडर्ला नॉन परफॉ�म�ग असेॅट समजले जाईल. 
   याव्य�त�रक्त, कजार्ची परतफेड �कंवा पुनरर्चना व्यवस्थेचा लाभ घेतलेले कोणतहे� खात े

NPA म्हणून वग�कृत केले जाईल. जोपय�त पूणर् मुद्दल �कंवा व्याजाचे पेम�ट केले जात 
नाह� तोपय�त खात ेNPA म्हणून वग�कृत केले जात.े कजार्ची परतफेड (सेटलम�ट) केलेले 
आ�ण पुनरर्�चत (र�स्ट्रक्चडर्) खात ेअपगे्रडसाठ� पात्र नसत.े शवेट�, जर एखाद्या ग्राहकाकड े
NPA म्हणून संबो�धत असलेले एक एसबीआय काडर् असले तर� त्यांच्याकड ेअसलेले सवर् 
के्र�डट काडर् हे NPA म्हणून वग�कृत केले जातील.

   एखाद्या खात्यास NPA म्हणून वग�कृत करण्यासंबं�धत उदाहरण:
 जर एखाद्या ग्राहकाची पेम�ट देय तार�ख (‘PDD’) 31 माचर् 2021 आहे आ�ण 

स्टेटम�टमध्ये नमूद केलेले �कमान देय शुल्क (‘MAD’) हे PDD पासून 90 �दवसांच्या 
आत म्हणजेच 29 जून 2021 पय�त ग्राहकाने भरले नाह�, तर बँक/�व�ीय संस्थेद्वारे अशा 
के्र�डट काडर् खात्यास NPA समजले  जाईल.

l) अ�धकृत पेम�ट प्रणाल� वापरताना अयशस्वी व्यवहारांसाठ�, आरबीआयच्या 20 सप्ट�बर 
2019 रोजीच्या टनर् अराऊंड टाइम (ट�एट�) च्या सामंजस्यावर�ल आ�ण ग्राहक 
नुकसानभरपाईवर�ल प�रपत्रकाच्या अनुपालन अतंगर्त, जर एसबीआय काडर्ने एखाद्या 
अयशस्वी झालेल्या व्यवहारामुळे ड�ेबट झालेल� रक्कम एका �नधार्�रत कालावधीमध्ये परत 
केल� नाह�, तर उपरोल्ले�खत प�रपत्रकातील तरतुद�ंनुसार, अयशस्वी झालेल्या 
व्यवहारासाठ�च्या काडर् नेटवकर्  द्वारे प्राप्त झालेल्या अशा कोणत्याह� पुष्ट�/सूचनेच्या 
आधारावर नुकसानभरपाई केल� जाईल.

4. * �डफॉल्ट (थकबाक�)
 जर थकबाक� करण्यात आल�, तर काडर्धारकाला वेळोवेळी काडर् खात्यामध्ये असलेल्या 

थ�कत रकमेच्या पूतर्तसेाठ� पोस्टाने, फॅक्स, दरूध्वनी, ईमेल, एसएमएस मॅसेज आठवण 
केल� जाईल आ�ण/�कंवा �तसऱ्या प�ाची आठवण करून देण्यासाठ�, पाठपुरावा 
करण्यासाठ� आ�ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठ� मदत घेतल� जाईल. अशा प्रकारे �नयुक्त 
केलेला �तसरा प� कजर् वसुल�संदभार्तील आचारसं�हतचेे पूणर् पालन करेल. 

 आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त आ�ण जे एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे जे 
एक के्र�डट इन्फम�शन कंपनी एक के्र�डट काडर् धारकाच्या मुलभूत िस्थती अहवाल 
देण्यापूव�, आम्ह� काडर् धारकास पूवर् सूचना प्रदान करू. आरबीआय कडून न�दणीचे 
प्रमाणपत्र सामा�यक करण्यापूव�, ज्याचा एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे त्याबद्दल 
आम्ह� काडर्धारकाला याची सूचना देऊ. �कमान देय रक्कम देय तारखेपय�त देखील न 
भरल्यास, काडर् खात्याचा डीफॉल्ट िस्थती अहवाल के्र�डट मा�हती ब्युरो/एजन्सीं सह 
सामा�यक केला जाईल. 

 हे आणखी नमूद केले जाऊ शकत,े क� जर काडर् धारक, पोस्ट �डफॉल्टर म्हणून न�दवले 
गेले असेल तर, �तची थकबाक� कमी करत,े नंतर एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन 
कंपनी पासून �डफॉल्टर िस्थती मागे आहे. असे बदल ग्राहकाच्या के्र�डट अहवालात 
प्र�त�ब�ंबत करण्यासाठ� 45 त े60 �दवस लागू शकतात.

 अट� आ�ण �नयम के्र�डट काडर्च्या सु�वधा �नयमन लागू असेल पूरक/काडर् जोडा 
एसबीआयसीपीएसएल �व�हत नमुन्यात दर म�हन्याला के्र�डट इन्फम�शन कंपनीसाठ� काडर् 
डटेा सादर केला. के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 30 �दवसांची वेळ त्यांच्या सव्हर्रवर सादर डटेा 
अपलोड करण्यासाठ� आहे.

 काडर् खात्यातील एकूण थकबाक� व त्यासह लावण्यात आलेल्या कोणत्याह� शुल्कांची 
काडर्धारकाला न आकारण्यात आलेल� रक्कमसुद्धा तत्काळ देय होईल आ�ण प्राथ�मक 
खातधेारकाच्या बँकरप्सीच्या �कंवा मतृ्युच्या िस्थतीत ती एसबीआयसीपीएसएलला संपूणर् देय 
ठरेल व काडर् खात ेलगेचच रद्द ठरेल. काडर् खात्यावर काह� थकबाक� असेल, तर प्राथ�मक 
खातधेारकाची मालम�ा त्याला सेटल करण्यासाठ� जबाबदार असेल आ�ण त्या मालम�ेद्वारे 
एसबीआयसीपीएसएलला कोणतीह� आ�थर्क झळ पोहचणार नाह�, याची काळजी घेणे 
अ�नवायर् असेल व त्यामध्ये अशा थकबाक�ला प्राप्त करण्यासाठ� झालेला कायदे�वषयक खचर् 
व शलु्क यांचा समावेश असेल. अशी परतफेड प्रलां�बत झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
त्याच्या तवे्हाच्या दराने आ�थर्क शुल्क सरुू ठेवण्यासाठ� स�म असेल.

5. काडर्धारकत्व समाप्त होणे/संपुष्टात येणे
a) एसबीआयसीपीएसएलला �लहून �कंवा एसबीआय काडर् हेल्पलाईनला कॉल करून आ�ण 

काडर् �तरपे कापून काडर्धारक कधीह� करार संपुष्टात आणू शकतो. �ल�खत �वनंती 
केल्यानंतर अडॅ ऑन काडर्सह सवर् काडर् संपुष्टात येतील. स्वतःहून काडर् बंद करताना 
काडर्धारकाजवळ �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स �शल्लक असतील तर अशा �नगे�टव्ह पॉइंट्स 
समान मूल्य स्वयंच�लतपणे स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रूपांत�रत केले जाईल जे काडर्धारकाला 
इतर कोणत्याह� देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे. काडर् खात्यामध्ये थकबाक� असलेल्या 
सवर् रकमेचा भरणा केल्यानंतर त ेसंपुष्टात येतील. प्रमाणानुसार (प्रो रेटा बे�सस) वा�षर्क, 
सहभागी होण्याची �कंवा �रन्युअल फ� परत केल� जाणार नाह�.

 उदाहरणाथर्- स्वतःहून काडर् बंद करताना �शल्लक असलेले �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट - 1000
   स्वतःहून काडर् बंद केल्यानंतर, �शल्लक असलेले 1000 �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट 

स्वयंच�लतपणे 250 रू. च्या स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रुपांत�रत होतील. म्हणजेच, 1000 
�नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स X 0.25 रू. प्र�त �रवॉडर् पॉइंट (इथे �व�वध काडा�साठ� हस्तांतरण 
मूल्य �भन्न असू शकत)े. हे देय काडर्धारकाला लागू केले जाईल जे काडर्धारकाला इतर 
देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे.

 काडर्धारक खात ेबंद करण्यासाठ� सम�पर्त ईमेल आयडी-closurerequest@sbicard.com 
वर �लहू शकतो.

b)  जर एसबीआयसीपीएसएलला काह� आधाराने �बजनेससाठ� �कंवा सुर�ा कारणांमुळे आ�ण/ 
�कंवा कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेच्या �वनंतीमुळे आ�ण/�कंवा अन्य सरकार� यंत्रणेने तसे 
सां�गतल्यामुळे आ�ण/�कंवा एसबीआयसीपीएसएल व त्याच्या ग्राहकांना लागू असलेल्या 
कायद्यांमुळे व �नयमांमुळे आवश्यक झाले, तर कोणत्याह� वेळेस पूवर्सूचना न देता 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याच्या वापरावर �नब�ध घालू शकत,े त ेसमाप्त 
�कंवा बंद करू शकत.े

 जर काडर्धारकाने देय रकमेची थकबाक� केल� �कंवा के्र�डट �ल�मटचे उल्लंघन केले तर 
एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट काडर्वर�ल सु�वधा संपुष्टात आणू शकत.े हा करार संपुष्टात 
आल्यानंतर �कंवा काडर् खात ेस्थ�गत करण्यात आले असताना या काडर्चा वापर विजर्त 
आहे.

c) अशा प�रिस्थतीमध्ये काडर्धारकाने तत्काळ (कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� 
�डफॉल्ट �कंवा अन्य नोट�सनुसार) एसबीआयसीपीएसएलला खात्यावर�ल एकूण थक�त 
रक्कम त्वर�त अदा केल� पा�हजे. त्यामध्ये कराराअतंगर्त एसबीआयसीपीएसएलला देय 

असलेल्या सवर् रकमांचा समावेश असेल ज्यामध्ये सवर् ट्रान्सॅक्शन्स आ�ण अन्य रक्कम 
ज्या खात्यावर अद्याप आकारल्या नसतील यांचा समावेश असेल. जोपय�त काडर्धारकाद्वारे 
अशा सवर् रकमांची थकबाक� जमा केल� जाईपय�त काडर्धारकाचे खात े समाप्त मानले 
जाणार नाह�.

(d) जर के्र�डट काडर् एक वषार्पे�ा जास्त काळ वापरात नसेल, तर काडर्धारकास सू�चत करून 
काडर् बंद करण्याची प्र�क्रया सुरू होईल. जर 30 �दवसांमध्ये काडर् धारकाकडून काह� उ�र 
न आल्यास, काडर् खात ेबंद केले जाईल, ह� �क्रया काडर् धारकाने केलेल्या सवर् थकबाक� 
भरण्याच्या अधीन असेल.

6.  काडर् हरवणे/चोर�/गैरवापर

a) जर प्राथ�मक �कंवा अन्य अ�त�रक्त के्र�डट काडर् हरवले असेल, चोर�ला गेले असेल, त्याला 
इजा झाल� असेल �कंवा प्राप्त होणे अपे��त असताना प्राप्त झाले नसेल �कंवा जर 
त्याला/�तला त्याचा वापर अन्य व्यक्तीने काडर्धारकाच्या अनुमती�शवाय केला अशी शंका 
आल� असेल, तर तत्काळ काडर्धारकाने एसबीआयसीपीएसएलशी एसबीआय काडर् 
हेल्पलाईनद्वारे संपकर्  साधला पा�हजे. एकदा काडर् हरवले अशी सूचना �दल्यानंतर त ेनंतर 
परत सापडले तर�ह� काडर्धारकाने त ेकोणत्याह� प�रिस्थतीत वापरू नये आ�ण त्याने त े
काडर् �तरपे अध� कापून टाकावे. 

· तसेच काडर्धारक लगेचच आयव्ह�आर �कंवा आमच्या वेबसाईट sbicard.com द्वारे �कंवा 
एसएमएस आधा�रत सेवेद्वारे त ेकाडर् ब्लॉक करू शकतो.

· एसएमएसद्वारे आपले हरवलेले/ चोरलेले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ�, आपल्या न�दणीकृत 
मोबाईल क्रमांकाद्वारे 5676791 वर BLOCK XXXX असा एसएमएस करा. (XXXX = 
आपल्या काडर् क्रमांकातील शवेटच्या 4 संख्या). जर 5 �म�नटांच्या आत आपल्याला त्याचे 
कन्फम�शन देणारा एसएमएस �मळाला नाह�, तर काडर् ब्लॉक झाले आहे, असे कृपया मानू 
नका. तत्काळ आपले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ� आ�ण त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठ� 
हेल्पलाईनला कॉल करा.

 काडर्धारक हरवलेल्या/चोर� झालेल्या/अन�धकृत व्यवहार इ. च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त 
हेल्पलाइन क्रमांक -18605003000 वर संपकर्  करू शकतो.

 काडर्धारक हरवलेल्या काडर्च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त ईमेल आयडीवर �लहू शकतो – 
lostcard@sbicard.com.

b) एसबीआयसीपीएसएलला हरवलेल्या काडार्ची मा�हती �मळण्याच्या वेळेआधी काडर् 
खात्याद्वारे करण्यात आलेल्या कोणत्याह� ट्रान्सॅक्शन्ससाठ�  एसबीआयसीप ीएसएल 
जबाबदार राहणार नाह� व त्याची संपूणर् जबाबदार� काडर्धारकावरच असेल. काडर् 
हरवण्याबद्दल �कंवा त्याच्या चोर�बद्दल एसबीआयसीपीएसएलला सूचना देण्या�शवाय 
काडर्धारकाने तत्काळ के्र�डट काडर्च्या चोर�ची मा�हती पो�लसांना देऊन एफआयआर दाखल 
करायला पा�हजे. परंतु, जेव्हा काडर्धारकाच्या सहमतीने �कंवा अ�त�रक्त काडर्धारकाच्या 
सहमतीने एखाद� व्यक्ती काडर् प्राप्त करून त्याचा गैरवापर करत असेल, तवे्हा होणाऱ्या 
सवर् हानीसाठ� काडर्धारक जबाबदार असेल.

 
c) �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाच्या (आरबीआय), ग्राहक संर�णाबद्दल 06 जुल ै2017 च्या 

आदेशानुसार - अन�धकृत इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंग व्यवहाराच्या दा�यत्वावर मयार्दा घालून, एक 
धोरण अ�धकृत के्र�डट काडर् व्यवहारांशी संबं�धत ग्राहक संर�ण सु�निश्चत करण्याक�रता 
�डझाइन केले आहे. एसबीआय काडर्च्या वेबसाइटवर "ग्राहक तक्रार �नवारण धोरण" 
अतंगर्त हेच अपडटे केले आहे. धोरण हे पारदशर्कतचेी तत्वे आ�ण ग्राहकांना �दल्या 
जाणाऱ्या वागणुक�तील प्रामा�णकपणावर आधा�रत आहे

d) जर काडर्धारकाने फसवणूक�चे कृत्य केले असेल, तर होणाऱ्या नुकसानाची सवर् जबाबदार� 
काडर्धारकाची असेल. जर पुरेशी काळजी न घेता काडर्धारक वापर करत असेल तर होणाऱ्या 
हानीसाठ� सवर्स्वी तोच जबाबदार असेल. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे �नधार्�रत करण्यात 
आलेल्या सुर�ा �नयमांचे पालन करण्यामध्ये काडर्धारकाने कसूर केल� असेल तर� हे लागू 
असेल.

e) काडर्धारक �कंवा अन्य कोणत्याह� काडर्धारकाला न सांगता एसबीआयसीपीएसएल काडर्च्या 
हरवण्या�वषयी, चोर��वषयी, गैरवापरासंदभार्त काडर्ची �कंवा �पनची कोणतीह� मा�हती 
पो�लसांना �कंवा अन्य संबं�धत यंत्रणांना देऊ शकत.े

f) आपल्या के्र�डट काडर् खात्याच्या मोबाईल नंबरसह संपकर्  तपशीलामधील बदल 
�सस्ट�ममध्ये असलेल्या आपल्या जुन्या तसेच नवीन संपकर्  प�यांवर कळवले जातील. 
आमच्या न�द�ंमध्ये आपल्या मोबाईल क्रमांकासह सध्याच्या संपकर्  तपशीलांना अद्ययावत 
ठेवण्याचा सल्ला आपल्याला �दला जातो.

g) "एसबीआय काडर् �व�शष्ट काडर्वर ती हरवल्यास/चोर�स गेल्यास त्यावर काडर् �वमा कव्हर 
मोफत ऑफर करत.े संबं�धत �वमा हा एसबीआय काडर्ने वेळोवेळी ठर�वल्यानुसार 
आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेडद्वारे �कंवा कोणत्याह� अन्य 
�वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो. आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी 
�ल�मटेड ह� यासंबं�धत कोणत्याह� दाव्याच्या तडजोडीसाठ� जबाबदार असेल आ�ण 
एसबीआय काडर् हे दाव्याच्या तडजोडीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याह� �ववादास जबाबदार 
नसेल. �वम्याच्या अट� आ�ण शत�च्या अ�धक तपशीलांसाठ�, काडर् धारकांना सल्ला �दला 
जातो क� त्यांनी स्वागत �कटमधील मा�हतीपत्रक वाचावे �कंवा www.sbicard.com चा 
संदभर् घ्यावा."

(h) एसबीआय काडर् काह� �व�शष्ट के्र�डट काडा�वर मोफत हवाई अपघात/वैयिक्तक अपघात 
�वमा संर�ण देत.े उपरोक्त �वमा ततृीय-प� �वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो, जो या 
संदभार्त कोणत्याह� दाव्याच्या �नपटाऱ्यासाठ� देखील जबाबदार असतो. क्लेम सेटलम�टमुळे 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याह� वादासाठ� एसबीआय काडर् जबाबदार राहणार नाह�. कोणत्याह� 
पूवर्सूचने�शवाय एसबीआय काडर्द्वारे �वमा जार�कतार् बदलला जाऊ शकतो.

 �वद्यमान �वमा कंपनी : ओ�रएंटल इन्शुरन्स कंपनी �ल.

7. मा�हती उघड करणे (�डस्क्लोजर)
 के्र�डट इन्फम�शन कंपनी भारतीय आ�थर्क प्रणाल� कायर्�मता आ�ण िस्थरता 

सुधारण्यासाठ� भारत सरकार आ�ण भारतीय �रझवर् बँक (आरबीआय) ची एक सुरुवात 
आहे. �ह बँका आ�ण �व�ीय संस्थांमध्ये मा�हतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठ�चे एक प्रभावी 
तंत्र प्रभावी करण्यासाठ� आरबीआयच्या प्रयत्नांचा रचनाबद्ध उपक्रम असून, त्याद्वारे 
�व�वध संस्थांमधून उत्कृष्ट के्र�डट व्यवहारांचा लाभ घेण्यासाठ� काडर्धारकांना स�म केले 
जात.े

 काडर् धारक एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी करण्यासाठ� काडर्धारकाचे 
मा�हती शअेर करण्यासाठ� अ�धकृत आहे क� (आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त 
आहे). 

 45 - 60 �दवसांच्या काळामध्ये एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 
करण्यासाठ� काडर्धारकाचे परतफेड रेकॉडर् संबं�धत मा�हती प्रदान होईल.

 कोणताह� �ववाद झाल्यास, एसबीआयसीपीएसएल हे काडर्धारक हा �डफॉल्टर आहे असा 
अहवाल देण्यापूव� अहवाल प्र�क्रयेसाठ� योग्य ती दरुुस्ती करेल. अशा मा�हतीचे प्रकटन 
करणे/ती उघड करण्याची देखील न�द घेतल� जाणे हे दाखल केलेल्या अशा �ववादांची 
चौकशी आ�ण त्यातून मागर् काढण्यासाठ� उपलब्ध असलेल्या वेळेवर अवलंबून असत.े 

 काडर्धारक हे मान्य करतो क�, काडर् खात्याचे योग्य संचालन, पडताळणी आ�ण अन्य 
प्रशास�नक सेवा यांसाठ� काडर्धारकाची मा�हती ज्यामध्ये एसबीआयसीपीएसएलशी संब�धत 
आ�थर्क संस्था, कंपन्या आ�ण अन्य �तसऱ्या प�ांकडील थकबाक� यांची मा�हती देण्याचा 
अ�धकार एसबीआयसीपीएसएलला असेल.

 एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाची मा�हती एसबीआयसीपीएसएलच्या कोणत्याह� व�रष्ठ, 
क�नष्ठ, संबं�धत �कंवा भागीदार संस्थेला एसबीआयसीपीएसएलच्या �व�वध उत्पादनांना व 
सेवांना उपलब्ध करण्यासाठ�/त्यांच्या माक� �टगंसाठ� �कंवा त्याच्या ग्रूप कंपन्या, शाखा, 
संलग्न आ�ण/�कंवा भागीदार संस्थांना देऊ शकत.े

 एसबीआय काडर्च्या मह�वपूणर् अट� व शत� www.sbicard.com वरसुद्धा उपलब्ध 
आहेत. 

महत्वाची �नयामक मा�हती 

- काडर्चा वापर भारत तसेच परदेशात दोन्ह�कड ेवधै आहे. तथा�प, नेपाळ आ�ण भूतान मध्ये 
�वदेशी चलन व्यवहार करण्यासाठ� वधै नाह�.

- भारताबाहेर व्यवहार करण्यासाठ�, या काडर्चा वापर परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 
1999 ("FEMA") आ�ण आरबीआय द्वारे जार� केलेल्या �नयमांसह लागू कायद्यानुसार 
करणे अत्यावश्यक आहे. इंटरनेट टे्र�डगं पोटर्लद्वारे परक�य चलन व्यापाराला परवानगी 
नाह�. कोणतहे� उल्लंघन �कंवा पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुम ्ह� दंडात्मक 
कारवाईसाठ� जबाबदार असू शकता. तुम्ह� तुमच्या परक�य चलन हक्काबाबत तुमच्या 
अ�धकृत डीलरचा (AD) सल्ला घ्यावा.

- आपण के्र�डट काडर् खात्यावर कोणत्याह� के्र�डट �शल्लक असल्यास, एसबीआय काडर् आपण 
ह� के्र�डट �शल्लक परत येण्याचा अ�धकार आहे.

- कृपया भांडवल खात्यातील व्यवहारासाठ� पसेै पाठ�वणे �कंवा पेम�ट करण्यासाठ� के्र�डट 
काडर् वापरू नका जसे क� परदेशी संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे �कंवा �वदेशात संस्थांची 
स्थापना करणे - ह� आरबीआय बँकेच्या मास्टर �नद�शानुसार अथर्सहाय्य करण्याची 
परवानगी नाह� - संयुक्त उद्योजक/संपूणर्पणे र�हवाशांनी केलेल� थेट गुंतवणूक परदेशात 
मालक�ची सहाय्यक कंपनी आहे.

- र�हवाशांना भारताकडून पसेै पाठ�वणे हे आरबीआयच्या मास्टर प�रपत्रकानुसार, के्र�डट 
काडर्चा वापर �कंवा लॉटर�ची �त�कटे, बंद� घातलेल� �कंवा जप्त मा�सके, जुगार मध्ये 
सहभाग, कॉल-बॅक सेवा देणे, इत्याद�सारख्या प्र�तबं�धत वस्तूंच्या खरेद�साठ� प्र�तबं�धत 
आहे कारण अशा वस्तू/�क्रयाकलापांसाठ� कोणत्याह� परक�य चलनाची परवानगी नाह�. 
मास्टर प�रपत्रक अ�धक मा�हतीसाठ� र�हवाशांना भारत सु�वधा �व�वध पसेै पाठ�वणे वर 
संदभर् घ्या.



g) �ब�लगं संदभार्तील वाद: स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 25 �दवसांच्या आत काडर्धारकाने काह� 
त्रटु� एसबीआयसीपीएसएलला कळवल्या�शवाय आ�ण एसबीआयसीपीएसएलला त्या सत्य 
आहेत, हे आढळल्याव्य�त�रक्त सवर् स्टेटम�ट्स योग्य मानल� जातील व काडर्धारक त्यांना 
मान्य करेल. असे काह� झाल्याची मा�हती प्राप्त झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
तात्पुरत्या पद्धतीने शुल्क मागे घेऊ शकेल. त्यानुसार अन्वेषण पूणर् झाल्यानंतर अशा 
शुल्कांची जबाबदार� काडर्धारकाच्या खात्यावर असेल.

h)  ग्राहक तक्रार �नवारण: सवर् तक्रार�ंची मा�हती पुढ�ल प�यावर नोडल अ�धकाऱ्याला �दल� 
जावी- पीओ बॅग 28 - जीपीओ, नवी �दल्ल� – 110001 Nodalofficer@sbicard.com 
�कंवा ईमेलवर पाठवल� जावी.

i)   संपकर्  तपशील:
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 02 02
 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड आधी लावावा) 
 �कंवा 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290 
 एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर्साठ�: एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर् हेल्पलाईनला भारतातून 

कुठूनह� फोन करा   
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 12 12 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड 

आधी लावावा) बीएसएनएल/एमट�एनएलवरून: 1800 180 1295/1860 500 1295
 पत्र व्यवहार: मेलद्वारे व्यवस्थापकाला �लहू शकता: ग्राहक सेवा, एसबीआय काड्र्स अडँ 

पेम�ट्स सिव्हर्सेस �ल., डीएलएफ इन�फ�नट� टॉवसर्, टॉवर सी, 12 वा मजला, ब्लॉक- 2, 
इमारत 3 डीएलएफ सायबर �सट�, गुरुग्राम- 122002 (ह�रयाणा), भारत 
www.sbicard.com �कंवा पीओ बॅग 28 - GPO, नवी �दल्ल� – 110001. 

 customercare@sbicard.com वर ईमेलद्वारे �लहा
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक सम�पर्त ईमेल आयडीवर 

�लहू शकतो- salesgrievance@sbicard.com
 काडर्धारक कोणत्याह� �ववाद/अन�धकृत व्यवहाराचा �रपोटर् आमच्या मोबाईल 

ॲप/वेबसाईटच्या माफर् त न�द करू शकतात. याव्य�त�रक्त, काडर्धारक �ववाद/अन�धकृत 
 व्यवहाराचा �रपोटर् सम�पर्त ईमेल आयडी chargeback@sbicard.com वर �लहू 

शकतो.
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक आम्हाला सम�पर्त 

हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतो: 080-39356050

एसबीआय काडर्च्या सवार्त महत्वपूणर् अट� व शत�

1. *फ� आ�ण शुल्क

A.  वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ�
 एसबीआय के्र�डट काडर् (एसबीआय काडर्) यावर वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ� लागू आहेत. 

वा�षर्क फ� हे एक वेळचे शुल्क असत ेजे रु. 0 त ेरु. 9999 यादरम्यान असून त्यात लागू 
असलेले कर जोडले जातात आ�ण �रन्युअल फ� दर वष� आकारल� जात ेव ती रु. 0 त ेरु. 
9999 यादरम्यान असून त्यात लागू असलेले कर जोडले जातात. या फ� काडर्धारकांसाठ� 
वेगळ्या असू शकतात आ�ण त्या �व�वध प्रकारच्या काडर्साठ� वेगवेगळ्या असतात. के्र�डट 
काडर्चे आवेदन करताना हे काडर्धारकाला सांगण्यात येईल. लागू असतील त्यानुसार या फ� 
काडर्धारकाच्या खात्यातून जमा केल्या जातील आ�ण जेव्हा हे लावले जाईल, तवे्हा त्याचे 
�बल त्या म�हन्याच्या काडर् स्टेटम�टमध्ये दशर्वले जाईल. प्राथ�मक काडर्धारकाला जार� 
करण्यात आलेल्या अ�त�रक्त काड्र्ससाठ� वेगळी फ� असू शकेल.

B.  कॅश अडॅव्हान्स फ�
 आपत्काल�न िस्थतीमध्ये देशातील/आंतरराष्ट्र�य एट�एममधून रोख रक्कम काढण्यासाठ� 

काडर्धारक काडर्चा वापर करू शकतो. अशा प्रकारे काढलेल्या सवर् कॅशवर ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण ती काडर्धारकाच्या पुढच्या स्टेटम�टच्या �बलामध्ये जोडल� जाईल. 
देशातील एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण आतंरराष्ट्र�य एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक 
असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� लावल� जाईल. एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस प्रायव्हेट 
�ल�मटेडच्या (एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार ट्रान्सॅक्शन फ� बदलल� जाऊ शकत.े 
सवर् कॅश अडॅव्हान्सेसवर रक्कम काढल्यापासून पूणर् रक्कम जमा करण्याच्या �दनांकापय�त 
�रव्हॉिल्व्हंग के्र�डट इतके आ�थर्क शुल्कसुद्धा असेल (कृपया शुल्कांची सूची पाहावी). 

C. रोख भरणा फ�
 काडर्धारक स्टेट बँक ऑफ इं�डया (एसबीआय) च्या �नवडक शाखांमध्ये पे-इन िस्लपवर 

त्यांचा के्र�डट काडर् क्रमांक आ�ण रक्कम नमूद करून त्यांच्या SBI के्र�डट काडर्ची देय 
रक्कम शाखेतील काउंटरवर जमा करू शकतात. पेम�ट पावतीची पोच काडर्धारकाला त्व�रत 
�दल� जाईल. ह� सु�वधा ₹250 च्या सेवा शुल्क + लागू करांसह उपलब्ध आहे. केव्ह�बी 
एसबीआय काडर्धारक करूर वशै्य बँकेच्या (केवीबी) �नवडक शाखांमध्ये त्यांच्या 
के्र�डटकाडर्ची देय रक्कम देखील भरू शकतात. करूर वशै्य बँकेच्या शाखांमध्ये केलेल्या 
पेम�टवर कोणतहे� शुल्क लागू नाह�.

D. शुल्क
i. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला देण्यात येणाऱ्या �व�शष्ट सेवांसाठ� वेळोवेळी 

लागू असलेले शुल्क आ�ण फ� काडर्धारकाला भरावे लागेल �कंवा काडर् खात्याच्या संदभार्त 
काडर्धारकाकडून �दरंगाई झाल�, तर त्यासाठ� फ� भरावी लागेल.

ii काडर्धारकांना योग्य मा�हती देऊन वेळोवेळी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणतहे� शुल्क 
�कंवा फ�मध्ये बदल करण्याचा �कंवा नवीन शुल्क �कंवा फ� सुरू करण्याचा अ�धकार 
एसबीआयसीपीएसएलजवळ सुर��त आहे.

E. व्याज मुक्त गे्रस अवधी
 व्याज मुक्त के्र�डट अवधी 20 त े50 �दवसांचा असू शकतो व तो मच�टद्वारे करण्यात 

येणाऱ्या दाव्यांवर अवलंबून असेल. परंतु, जर आधीच्या म�हन्याची बाक� पूणर्त: जमा 
केल� नसेल �कंवा जर काडर्धारकाने कोणत्याह� एट�एममधून रोख रक्कम काढल� असेल, 
तर हे लागू असणार नाह�.

F.   आ�थर्क शुल्क 
 जर काडर्धारकाने बाक� रक्कम पूणर् भरल� नाह� तर आ�ण काडर्धारकाने काढलेल्या सवर् 

रोख रकमांवर (कॅश अडॅव्हान्सेस) त ेपरत भरले जाईपय�त ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून 
न भरलेल्या ईएमआय इन्स्टॉलम�टसह सवर् ट्रान्सॅक्शन्सवर मा�सक व्याज दरानुसार 
आ�थर्क शुल्क देय आहेत. 

   जर काडर्धारकाने रकमेच्या मुदतीच्या तारखेअगोदर (PDD) रा�हलेल्या रकमेची (TAD) 
थोडी रक्कम �कंवा काह�च रक्कम नाह� भरल�; जसे क� ग्राहकांची आधीच्या म�हन्यातील 
देय रक्कम आ�ण सध्याच्या म�हन्यातील पूणर् देय रक्कम मुदत संपायच्या तारखेअगोदर 
भरले तर उरलेल्या रकमेवर रकमेच्या तारखेपय�त शुल्क आकारले जाईल. 

   सध्याचा आ�थर्क शुल्काचा दर ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून प्र�त माह 3.50% पय�त आहे 
[42% प्र�त वषर्] व एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस �ल�मटेडच्या 
(एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार बदलला जाऊ शकतो. लागू असलेले आ�थर्क शुल्क 
लागू करांनुसार ठरेल आ�ण काडर्वर�ल थ�कत रक्कम पूणर्त: जमा होईपय�त त े
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये लावले जातील/वजा केले जातील. काडर्धारक पेम�टच्या देय 
तारखेपय�त त्याच्याकडील �शल्लक पूणर्पणे भरत नसल्यास आ�ण काडर्धारकाद्वारे 
घेतलेल्या सवर् रोख अडॅव्हान्सवर�ल सवर् व्यवहारांवर आकारलेल्या �व� शुल्काची �कमान 
रक्कम ह� प्रत्येक� 25 रु. असेल, सवर् लागू कर वगळून.

 a.  कॅश अडॅव्हान्सवर�ल आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून पूणर् रक्कम जमा 
करेपय�त लागू असतील.

 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 15 तारखेला.
 16 जून 2019 – 15 जुल ै2019 मध्ये करण्यात आलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  5000 रु. ची �रटेल खरेद� – 20 जून 2019 रोजी
2.  7000 रु. कॅश काढले - 10 जुल ै2019 रोजी
 15 जून 2019 च्या स्टेटम�टमधून कोणतीह� आधीची �शल्लक रा�हलेल� नाह�, असे ग�ृहत 

धरून काडर्धारकाला त्याचे 15 जुलचै्या स्टेटम�ट 12,000 रु. इतके ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल व 
त्यावर 7,000 रुपयांच्या काढलेल्या रोख रकमेवर 5 �दवसांचे आ�थर्क शुल्क लागू 
दरानुसार लावले जाईल. काडर्धारकाला बाक� (थ�कत) रकमेसाठ� 5 ऑगस्ट 2019 पय�त 
म्हणजे स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत भरणा करावा लागेल जी पूणर् रक्कम 
असू शकत े�कंवा देय असलेल� �कमान रक्कम असू शकत.े कृपया ल�ात घ्या क� तुमच्या 

के्र�डट काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने केले गेलेले कोणतहे� पेम�ट पुढ�ल क्रमाने समायोिजत 
केले जाईल: प्रथम तुमची �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास). आधीच्या 
स्टेटम�टच्या �दनांकापासून आ�थर्क शुल्क लावले जाईल व जर व्याज नसलेला 
आउटस्टँ�डगं �रटेल बॅलन्स असेल तर त्या िस्थतीमध्ये आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या 
�दनांकापासून लावले जाईल. 

 जर आधीच्या स्टेटम�टमध्ये कोणतीह� कॅश �शल्लक नसेल आ�ण ती आधीच्या 
स्टेटम�टमधून पुढे आलेल� नसेल आ�ण स्टेटम�टच्या �दनांकाचा �रटेल बॅलन्स भरणा देय 
असलेल्या �दनांकावर पूणर्त: भरण्यात आला, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क 
शुल्क लावले जाणार नाह�.

 उदाहरण 2 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   3 जानेवार� 2019 – 2 फेब्रुवार� 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  10000 रु. �रटेल खरेद� – 5 जानेवार� 2019 रोजी
2.  30000 रु. ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2019 रोजी
 2 जानेवार� 2019 स्टेटम�टमधून आधीची कोणतीह� �शल्लक रक्कम पुढे उरलेल� नाह�, 

असे ग�ृहत धरून काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार� स्टेटम�टमध्ये 40,000 रु. व्यवहार 
�दसतील. काडर्धारकाला या आउटस्टँ�डगं रकमेसाठ� स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या 
आत म्हणजे 22 फेब्रुवार� 2019 पय�त भरणा करावा लागेल व तो पूणर् रक्कम �कंवा 
�कमान देय रक्कम यातील कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. जर स्टेटम�ट आउटस्टँ�डगं मध्ये 
कोणताच कॅश बॅलन्स नसेल आ�ण तो आधीच्या स्टेटम�टपासून पुढे आलेला नसेल आ�ण 
जर स्टेटम�ट �दनांका रोजी आउटस्टँ�डगं असलेल्या �रटेल बॅलन्सला रक्कम देय �दनांकाला 
जर पूणर्त: भरण्यात आले, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क शुल्क लावले जाणार 
नाह�.

   दर म�हन्यामध्ये फक्त �कमान रक्कम भरल्यास त्यामुळे �रपेम�ट वषार्पे�ा जास्त काळ 
पुढे जाईल व आपल्या आउटस्टँ�डगं बॅलन्सवर त्यानुसार ठरणारा व्याज लागेल. 
उदाहरणाथर्, 5,000 रु. इतक्या ट्रान्सॅक्शनवर दर म�हन्याला फक्त �कमान देय रक्कम 
भरण्यात आल� (दर महा 200 रु. इतक� �कमान रक्कम असल्यास), संपूणर् थ�कत 

रकमेच्या पूणर् भरण्यासाठ� 44 म�हने इतका अवधी लागेल.
 उदाहरण 3 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला
   3  माचर् 2019 – 2 ए�प्रल 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन
(1)   500 रु. वा�षर्क फ� – 5 माचर् 2019 रोजी
(2) 90 रु. लागू कर – 5 माचर् 2019 रोजी
(3) 6000 रुपयांची ऑनलाईन खरेद� – 15 माचर् 2019 रोजी
 2 माचर् 2019 च्या स्टेटम�टनुसार आधीचा कोणताह� बॅलन्स पुढे �शल्लक रा�हलेला नाह�, 

असे ग�ृहत धरून, काडर्धारकाला त्याच्या 2 ए�प्रलच्या स्टेटम�टमध्ये 6,590 रु. ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाला स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 20 �दवसांनी 22 ए�प्रल रोजी 2019 या 
आउटस्टँ�डगंसाठ� रक्कम भरावी लागेल व ती पूणर् रक्कम असू शकत े�कंवा देय असलेल� 
�कमान रक्कम असू शकत.े      

 22 ए�प्रल 2019 रोजी काडर्धारक �कमान देय रकमेचा म्हणजे 415 रु. (एकूण 
आउटस्टँ�डगंच्या 5%) + 22 ए�प्रल 2019, रोजी लागू असलेले कर याच्या सवा�त 
जवळच्या दशांश अकंावर�ल रक्कम या रकमेचा भरणा करतो, असे ग�ृहत धरून लागू दराने 
आ�थर्क शुल्क लागू केले जाईल आ�ण त ेएकूण आउटस्टँ�डगंमध्ये जोडले जाईल. दर वष� 
3.50% इतक्या प्रभावी दराला �वचारात घेता, आ�थर्क शुल्काची गणना पुढ�ल प्रमाणे केल� 
जाईल:

 48 �दवसांसाठ� 500 रु. बॅलन्स रकमेवर (5 माचर् त े22 ए�प्रल):
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 रु.
 48 �दवसांसाठ� लागू असलेल्या 90 रु. करांसाठ� (5 माचर् त े22 ए�प्रल): 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 रु. 
 38 �दवसांसाठ� 6000 रु. इतक्या बॅलन्ससाठ� (15 माचर् त े22 ए�प्रल):
   (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 रु.
 11 �दवसांसाठ� 6,175 रु. बॅलन्ससाठ� (22 ए�प्रल त े2 मे): 
   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 रु.
 एकूण लावण्यात आलेले व्याज = 373.10 रु.
 3 ए�प्रल 2019 आ�ण 2 मे 2019 या काळात काडर्धारकाने कोणतहे� ट्रान्सॅक्शन केले 

नाह�, असे ग�ृहत धरून �दनांक 2 मेच्या स्टेटम�टमध्ये असलेल्या एकूण रकमेमध्ये 
आउटस्टँ�डगं एकूण रक्कम, व्याज शुल्क, फ� आ�ण अन्य शुल्क (असल्यास) आ�ण सवर् 

लागू कर दशर्वले जातील.
    काडर्धारक देय तारखेच्या (पीडीडी) आधी एकूण देय रकमेचे (ट�एडी) आ�ंशक पेम�ट करत 

असेल �कंवा पेम�ट देत नसल्यास; ग्राहकाकडून मागील म�हन्यापासूनची आ�ण �वद्यमान 
म�हन्यातील �शल्लक येणे असेल, तर एकूण देय असलेल्या रकमेचे पूणर् पेम�ट हे पेम�टच्या 
देय तारखेपूव� केल्यास, �व� शुल्क हे त्या पेम�टच्या तारखेपय�तच्या अखेरच्या �शल्लक वर 
आकारले जाईल.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेट्म�ट तार�ख - प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 �डस�बर 2018 - 2 जानेवार� 2019 दरम्यान झाले.
1)  �करकोळ खरेद� 500 रु. - 15 �डस�बरला 2018 झाल�
2)  ऑनलाइन खरेद� 600 रु. - 20 �डस�बरला 2018 झाल�
   2  �डस�बर 2018 च्या तारखेला पूव�ची कोणतीह� �शल्लक रक्कम नाह� असे गहृ�त धरून

2 जानेवार� च्या स्टेटम�टनुसार, काडर्धारकाच्या स्टेटम�टमध्ये 1100 रुपये व्यवहार दशर्�वत 
आहे, एकूण देय रक्कम 1100 रुपये. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
दरम्यान काह� 22 जानेवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं 
�वरुद्ध भरणा करणे आवश्यक आहे.

 गहृ�त धरूया क� काडर्धारकाने थोडी रक्कम 22 जानेवार� 2019 ला 500 रुपयांनी जमा 
केल� आहे, �व� शुल्क प्रभावी दरावर आकारले जाईल आ�ण एकूण थकबाक�मध्ये जोडला 
जाईल. 3.50% दर महा प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्क गणना खाल�लप्रमाणे केल� 
जाईल.

 38 �दवसांसाठ� 500 रुपयांच्या रकमेवर (15 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 रु.
 33 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (20 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 रु.
 12 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (22 जानेवार� त े2 फेब्रुवार�):
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 रु.
 आकारलेले एकूण व्याज: 52.93 रु.
 व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2019 - 2 माचर् 2019 दरम्यान झाले
1)  सुरुवातीची �शल्लक 652.93 रु. - 3 फेब्रुवार� 2019 रोजी

2)  �करकोळ खरेद� 1000 रु. - 5 फेब्रुवार� 2019 रोजी
3)  ऑनलाईन खरेद� 3000 रु. - 15 फेब्रुवार� 2019 रोजी
 गहृ�त धरूया क� मागील �शल्लक 652.93 रु. 2 फेब्रुवार� 2019 च्या �वधानानुसार पुढे 

सुरू करूया. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम दरम्यान काह� 22 
फेबु्रवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं �वरुद्ध भरणा करणे 
आवश्यक आहे.

   गहृ�त धरूया क� काडर्धारक 15 फेब्रुवार�च्या आत पूणर्पणे भरणा करतो. म्हणून 3.50%
प्रती म�हना प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्काची गणना खाल�लप्रमाणे केल� जाईल:

   12 �दवसांसाठ� 652.93 रुपयांच्या रकमेवर (3 फेब्रुवार� -15 फेबु्रवार�)
   (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 रु.
   आकारलेले एकूण व्याज: 9.02 रु.
   खरेद�ची उरलेल� रक्कम, व्याजाची रक्कम, फ� आ�ण शुल्क यांची बेर�ज, आ�ण 2 माचर् 

तारखेच्या स्टेट्म�टनुसार एकूण रकमेवर सवर् लागू कर परावत�त होईल.

G. �वलं�बत देय शुल्क
• देय तारखेला 0 रुपये त े500 रुपयांपय�तच ्या थकबाक�साठ� कोणतहे� शुल्क नाह� 
 रु. 500 पे�ा जास्त आ�ण रु. 1,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 400
• रु. 1,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 10,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु.750
• रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 950
• रु. 25,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 50,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 1,100
• रु. 50,000 पे�ा जास्त थकबाक�साठ� रु.1,300
 लागोपाठ दोन सायकल ्ससाठ� देय तारखेपय�त �कमान देय रक्कम (MAD) न भरल्यास 

अ�त�रक्त �वलंब देय शुल्क रु. 100 आकारले जातील.
 MAD िक्लअर होईपय�त प्रत्येक देय सायकलसाठ� हे शुल्क आकारले जाईल. तसेच 

�कमान देय रक्कम (MAD) भरेपय�त प्रत्येक पेम�ट चक्राला हे शुल्क आकारले जाईल.
 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
 व्यवहार 3 जानेवार� 2016 – 2 फेबु्रवार� 2016 या दरम्यान झाले

(1) 5000 रू. ची �रटेल खरेद�– 5 जानेवार� 2016 रोजी
(2) 5000 रू. ची ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2016 रोजी
   असे ग�ृहत धरा क� 2 जानेवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार�च्या स्टेटम�टमध्ये 10,000 रू. चे 
ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 
22 फेब्रुवार� 2016 पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान 
देय रक्कम �कंवा संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल. 

   जर 22 फेब्रुवार� 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने �कमान देय रकमेचा भरणा 
केला नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 
देय रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 2 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2016 – 2 माचर् 2016 या दरम्यान झाले
 1.  2000 रु. ची �रटेल खरेद�– 8 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 2.  2500 रु. ची ऑनलाईन खरेद� – 19 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 असे ग�ृहत धरा क� 2 फेब्रुवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 माचर्च्या स्टेटम�टमध्ये 4500 रू. चे ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 22 माचर् 2016 
पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान देय रक्कम �कंवा 
संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल.

   जर 22 माचर् 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने कोणत्याह� रकमेचा भरणा केला 
नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण देय 
रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 3- काडर् स्टेटम�ट तार�ख – दर म�हन्याची 2 तार�ख.
 3 सप्ट� त े2 ऑक्टो दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 9400 ची �करकोळ खरेद�-5 सप्ट� रोजी
 2 सप्ट�. च्या स्टेटम�टपासून पूव�ची �शल्लक कॅर� फॉरवडर् केल� नसल ्याचे गहृ�त 

धरून,एकूण देय रक्कम रु. 9400 म्हणून काडर् धारकास 2 ऑक्टोबरचे �ववरणपत्र �मळेल. 

काडर्धारकाने 22 ऑक्टोबरपय�त, म्हणजे स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, संपूणर् 
रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रक्कमेच्या अनुषंगाने पेम�ट 
करणे आवश्यक आहे. काडर्धारक 22 ऑक्टोबर रोजी �कंवा त्यापूव� रु. 9400 च्या 
थकबाक�चे संपूणर् देय देतो. 

 3 ऑक्टोबर– 2 नोव्ह�बर दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 5,000 ची �करकोळ खरेद� – 5 ऑक्टोबर रोजी
(2) रु. 5,000 ची ऑनलाइन खरेद� – 15 ऑक्टोबर रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 नोव्ह�बरच्या �ववरणात 10,000 रुपयाची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसेल. ग्राहकाला 10 नोव्ह�बर रोजी मागील सायकलमध्ये केलेल्या व्यवहारासाठ� 
व्यापाऱ्याकडून रु. 9400 चा परतावा �मळतो. ह� परताव्याची रक्कम एकूण देय रकमेच्या 
अनुषंगाने समायोिजत केल� जाईल. काडर्धारकाने 22 नोव्ह�बर रोजी �कंवा त्यापूव�, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने पेम�ट करणे आवश्यक आहे.

 परताव्यातून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम �कमान देय रक्कमेपे�ा जास्त असल्याने, 
काडर्धारकास �वलं�बत देय शुल्क आकारले जाणार नाह�.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेटम�टची तार�ख – प्रत्येक म�हन ्याची 2 तार�ख
 3 जानेवार� – 2 फेबु्रवार� दरम्यान केलेला व्यवहार
(1) रु. 4,500 ची �करकोळ खरेद� – 5 जानेवार� रोजी
(2) रु. 6,000 ची ऑनलाइन खर�दार� – 15 जानेवार� रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 फेब्रुवार�च ्या स्टेटम�टमध ्ये 10,500 रुपयांची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसून येईल. मागील सायकलमध ्ये 10 फेब्रुवार�ला आकारलेल्या अनादर 
शुल्कांसाठ� ग्राहकाला रु. 500 चा परतावा �मळतो. काडर्धारकाने 22 फेबु्रवार�पय�त, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची पूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय 
रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने थकबाक�चे पेम�ट करणे आवश्यक 
आहे. एसबीआय काडर्ने कायार्िन्वत केलेल्या �रव्हसर्लमधून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम देय 
रक्कमेच्या अनुषंगाने समायोिजत केल� जाणार नाह�. जर काडर्धारकाने 22 फेब्रुवार� रोजी 
�कंवा त्यापूव� �कमान देय रक्कम �कंवा त्यापे�ा जास्त रक्कम भरल� नाह�, तर त्याला 
रु. 950 (रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�त रु. 950) �वलं�बत देय शुल्क 
आकारले जाईल.

H. ओव्हर�ल�मट फ�
 एक सेवा संकेत म्हणून, एसबीआई काडर् ओव्हर�ल�मट व्यवहारांना मान्यता देऊ शकेल, 

हे त्यांचे आतं�रक धोरण, व्यवहार संदभार्त पात्रता, ग्राहकांचे प्रोफाईल आ�ण ग्राहकांची 
स्वीकृ�त यावर अवलंबून असेल. जर थकबाक�  रक्कम के्र�डट मयार्देपे�ा अ�धक असेल, 
तर के्र�डट मयार्दा ओलांडलेल्या रकमेवर प�हल्या व्यवहार रकमेच्या  2.5% �कंवा रु. 
600/- यापकै� जी जास्त असेल, ती ओव्हर�ल�मट शुल्क म्हणून आकारल� जाईल. 
एसबीआय काडर्द्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याह� शुल्क, खचर् �कंवा व्याजमुळे के्र�डट 
�ल�मट ओलांडल्यासह� हे शुल्क लागू होत.े ओव्हर�ल�मट फ� प्रत्येक �ब�लगं सायकलमध्ये 
एकदाच आकारल� जाईल. कृपया न�द घ्या क� काडर्धारकाकडून �मळालेल� ओव्हर�ल�मट 
सोयीसंबंधी स्वीकृ�त ज्याप्रमाणे त्यांच्या/�तच्या के्र�डट काडर्वर ह� सोय स�म करण्यासाठ� 
असेल, ती त्यांच्या त्याच खात्याच्या अतंगर्त येत असलेल्या सवर् के्र�डट काड्र्सवर आपोआप 
ह� सोय स�म करणार.

I. पेम�ट �डसऑनर फ�
   पेम�ट �डसऑनर झाल्यास (भरणा जमा न केल्यास), काडर्धारकाला रकमेच्या 2% इतक�  

पेम�ट �डसऑनर फ� लावल� जाईल व त्याचे �कमान शुल्क 500 रू. इतके असेल.

J.   अन्य शुल्क:
• काडर् �रप्लेसम�ट फ�: 100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू) 
• चेक पेम�ट फ�: 100 रू. 
• परक�य चलन व्यवहार शुल्क: 3.5% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् वगळता इतर सवर् 

काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
 परक�य चलन व्यवहाराचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये करण्यासाठ� �व�नमय दर 

िव्हसा/मास्टरकाडर् द्वारे (जे असेल त्यानुसार) �नधार्�रत केला जाईल व या व्यवहाराला 
एसबीआय काडर्च्या मदतीने सेटल केले जात असतानाच्या �दवशी त्यांच्या �व�नमय 
दरांनुसार त ेठरेल व हे दर व्यवहार करण्यात येणाऱ्या �दवसांपे�ा �भन्न असू शकतील. 
परक�य चलन व्यवहार फ� िव्हसा/मास्टरकाडर् शअेर केलेले रुपये रूपांतर रकमेवर लागू केले 
जाईल. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू 
होणार नाह�.
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• डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक चलन रूपांतरण माकर् अप फ�: 3.50% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् 
वगळता इतर सवर् काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
(फक्त 1,000 रुपये �कंवा त्यापे�ा मोठ्या व्यवहारांसाठ�) आतंरराष्ट्र�य स्थानावर�ल �कंवा 
परदेशी न�दणी केलेले परंतु भारतात िस्थत असलेल्या व्यापाऱ्यांद्वारे केलेले भारतीय 
चलनातील सवर् व्यवहार. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर डायन्या�मक आ�ण 
स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप शुल्क लागू होणार नाह�.

•  �रवॉडर् �रडीम करण्याचे शुल्क - 99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे वॉउचर 
वर उपलब्ध)

• सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर प्र�क्रया शुल्क: रु. 199 

K.  �शल्लक हस्तांतरण:
 �शल्लक हस्तांतरण ऑफर ग्राहकाला इतर बँकेच्या के्र�डट काडर्ची थकबाक� एसबीआय 

के्र�डट काडर्मध्ये हस्तांत�रत करण्यास आ�ण एकरकमी �कंवा ईएमआय मध्ये परतफेड 
करण्यास अनुमती देते

2. *�ल�मट्स (मयार्दा)
 अतंगर्त एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट �नकषांनुसार (प्राथ�मक खातधेारकांना असलेल� 

के्र�डट �ल�मट जोडल्या जाणाऱ्या अडॅ ऑन काडर्धारकांना असेल) के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश 
�ल�मट �नधार्�रत केल� जात.े काडर् �दले जात असताना या मयार्दांची मा�हती काडर्धारकाला 
�दल� जात.े प्रत्येक स्टेटम�टमध्ये के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश �ल�मट काडर्धारकाला 
सां�गतल्या जातात. स्टेटम�ट बनवले जात असताना उपलब्ध के्र�डट �ल�मट (वापरासाठ� 
उपलब्ध असलेल� के्र�डट �ल�मट) स्टेटम�टचा भाग म्हणून �दल� जात.े 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याचा ठरा�वक काळाने आढावा घेत े आ�ण 
अतंगर्त �नकषांनुसार काडर्धारकाची के्र�डट �ल�मट घटवू �कंवा वाढवू शकत.े के्र�डट �ल�मट 
वाढवू इिच्छत असलेले काडर्धारक एसबीआयसीपीएसएलला तसे �लहून व त्यांच्या 
उत्पन्नाची घोषणा करणार� आ�थर्क कागदपत्र े पाठवून तशी �वनंती करू शकतात. या 
नवीन कागदपत्रांच्या आधारे अशी �ल�मट वाढवायची अथवा नाह�, हा �नणर्य घेण्याचे पूणर् 
स्वातं�य एसबीआयसीपीएसएलला आहे.

3. *�ब�लगं आ�ण स्टेटम�ट

a) ज्या अवधीमध्ये काडर् अिॅक्टव्ह असेल त्या अवधीमधील आधीच्या स्टेटम�टनंतर 
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये के्र�डट करण्यात आलेले पेम�ट्स व झालेले ट्रान्सॅक्शन्स 
दशर्वणारे एक मा�सक स्टेटम�ट एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला पाठवण्यात 
येईल. एक तर एसबीआयसीपीएसएल काडर् खात्यामधील ट्रान्सॅक्शन्सचे स्टेटम�ट पोस्टाने 
त्याच्याकड ेन�दणीकृत असलेल्या प�यावर पाठवेल �कंवा त ेस्टेटम�ट न�द असलेल्या ईमेल 
आयडीवर ईमेलने पाठवेल व याचा �दवस पूवर् �नधार्�रत असेल. 

b) के्र�डट काड्र्स काडर्धारकांना �रवॉिल्वंग के्र�डट सु�वधा देतात (�फरती पत). काडर्धारक फक्त 
स्टेटम�टवर �प्रटं करण्यात आलेल्या �कमान देय रकमेइतक� रक्कम सुद्धा भरू शकतो 
आ�ण असा भरणा त्याने रक्कम देय �दनांकाच्या आधी करायला हवा आ�ण हाह� �दनांक 
आपल्या स्टेटम�टवर नमूद केलेला असतो. आउटस्टँ�डगं बॅलन्स पुढ�ल स्टेटम�टमध्ये 
फॉरवडर् केला जाऊ शकतो. काडर्धारक देय असलेल� संपूणर् राशी भरू शकतो �कंवा �कमान 
देय रकमेपे�ा मोठ� कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. 

 आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये न भरण्यात आलेल� �कमान देय रक्कम काडर्धारकाच्या करंट 
�कमान देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल व त्यासह आउटस्टँ�डगं असेल जे काडर्धारकाच्या 
के्र�डट �ल�मटपे�ा जास्त होऊ शकत.े  

 �कमान देय रक्कम आउटस्टँ�डगं रकमेच्या 5% �कंवा रू. 200 यापकै� (जी रक्कम मोठ� 
असेल), ती असेल व त्यामध्ये सवर् लागू कर आ�ण ईएमआय (फक्त ईएमआय आधा�रत 
उत्पादनांच्या संदभार्त) समा�वष्ट असतील. जर कॅश �कंवा के्र�डट �ल�मट ओलांडल� गेल� 
तर ओव्हर�ल�मट (ओव्ह�एल) रकमेचाह� समावेश एमएडीमध्ये (�कमान देय रक्कम) केला 
जाईल. आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये जर न भरण्यात आलेल� एमएडी असेल, तर ती �कमान 
देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल.

c)  काडर् आउटस्टँ�डगंसाठ� करण्यात येणाऱ्या पेम�टस पुढ�ल स्टेटम�टसमध्ये दशर्वल्या जातील. 
इनपुट टॅक्स के्र�डटशी संबं�धत कोणताह� �ववाद �कंवा करांशी संबं�धत कोणतहे� अन्य 
प्रकरणात स्टेटम�ट �दल्याच्या तारखेपासून 30 �दवसांमध्ये के्र�डट काडर् जार�कत्यार्शी संपकर्  
साधला जाईल.

d) काडर्धारकाच्या काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल� पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने 
समायोिजत केल� जातील: �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ.

   काडर्धारक हा के्र�डट काडर् जार�कत्यार्स स�म करण्यासाठ� उ�चत जीएसट� अनुपालनाच्या 
अतंगर्त योग्य आ�ण वक्तशीर मा�हती प्रदान करण्याबद्दल जबाबदार असेल जे के्र�डट 
काडर् जार�कत्यार्ने केलेल्या पुरवठ्याचे इनपुट कर के्र�डट घेण्यासाठ� काडर्धारकास स�म 
करेल. काडर् जार�कतार् हा इनपुट टॅक्स के्र�डटच्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा 
काडर्धारकास इनपुट टॅक्स के्र�डटचा लाभ घेण्यात झालेल्या �वलंबासाठ� काडर्धारकाने 
चुक�ची मा�हती �दल्याबाबत �कंवा काडर्धारकाने कोणतीह� कृती केल्यास �कंवा दलुर्� 
केल्यास जबाबदार नसेल.

e) काडर् खात्यामधील पेम�ट्स पुढ�लपकै� कोणत्याह� प्रकारे करता येऊ शकतील: 
www.sbicard.com वर लॉग इन करून नेटबँ�कंग �कंवा आपल्या एसबीआय एट�एम- 
कम ड�ेबट काडर्द्वारे पेनेट पयार्य वापरून.

   स्टेटम�टच्या मागच्या बाजूला �दलेल्या प�यावर चेक �कंवा धनादेश पाठवून. 
   आपल्या शहरातील एसबीआय काडर् ड्रॉप बॉक्सेसमध्ये �कंवा �नधार्�रत स्टेट बँक ऑफ 
इं�डया शाखांमध्ये चेक �कंवा धनादेश देऊन. 

   चेक/धनादेश “एसबीआय काडर् क्र. xxxx xxxx xxxx xxxx” कर�ता देय असा असायला 
हवा. नॅच: �नवडक शहरांमध्ये नॅशनल ऑटोमेटेड क्ल�य�रगंच्या (नॅच) माध्यमातून पेम�ट 
करता येत.े

f) एसबीआय काडर्द्वारे आउटस्टँ�डगं �बलाच्या भरणासाठ� �व�वध पद्धती �दल्या जातात व 
त्याचे वणर्न एसबीआय काडर् वेबसाईट आ�ण मा�सक स्टेटम�टच्या मागे स�वस्तर �दले गेले 
आहे.

 काडर् धारकाकडून �मळालेला कोणताह� अडॅव्हान्स हा भ�वष्यातील खचर् म्हणून गहृ�त 
धरला जावा, कोणतहे� शुल्क/फ� म्हणून गहृ�त धरला जाऊ नये.

j)  एसबीआय काडर्द्वारे प्र�क्रयािन्वत केलेले असे कोणतहे� �रव्हसर्ल्स, ज्यांत शुल्क तसेच 
प्रभार यांचे �रव्हसर्ल देखील समा�वष्ट आहे, त ेथकबाक�च्या अनुषंगाने समायोिजत केले 
जाणार नाह� आ�ण याला वतर्मान �ब�लगं सायकलसाठ� के्र�डट म्हणून गणले जाईल.

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख मागील �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल्यास, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जात.े

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख वतर्मान �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल� तर�ह�, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जाणार नाह�.

k)  SMA आ�ण NPA
•   स्पेशल म�शन अकाउंट्स (‘SMA’): 
  �नयामक आवश्यकता पूणर् करण्यासाठ�, एसबीआय काडर्ला खाल� �दलेल्या सारणीतील तीन 

उपशे्रण्यांसह एक उप-संप�ी शे्रणी/ सब-असेॅट कॅटेगर� म्हणजेच ‘स्पेशल म�शन अकाउंट्स 
(‘SMA’)” बनवून खात्यातील प्रारं�भक दबाव (इिन्सपीऐंट स्टे्रस) ओळखावा लागतो. के्र�डट 
काड्र्सना �रवॉिल्वंग सु�वधांव्य�त�रक्त अन्य कजर् म्हणून संबो�धत केले जात.े

   

  

  

  SMA च्या वग�करणासंबं�धत उदाहरण:
  जर के्र�डट काडर् खात्याची (‘PDD’) पेम�ट देय तार�ख 31 माचर् 2021 असेल आ�ण �कमान 

देय शुल्क (‘MAD’) या तारखेआधी प्राप्त न झाल्यास या देय तारखेनंतर ह्या खात्यास 
SMA – 0  म्हणून संबो�धत केले जाईल.

   जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 30 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 ए�प्रल 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 1 म्हणून संबो�धत केले जाईल. याप्रमाणेच, 
जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 60 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 मे 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 2 म्हणून संबो�धत केले जाईल.

•  नॉन पफॉर्�म�ग असेॅट (‘NPA’):
  जर के्र�डट काडर् स्टेटम�ट मध्ये नमूद केलेले �कमान देय पेम�ट हे PDD पासून नव्वद (90) 

�दवसांच्या आत पूणर् न �दल्यास, काडर्ला नॉन परफॉ�म�ग असेॅट समजले जाईल. 
   याव्य�त�रक्त, कजार्ची परतफेड �कंवा पुनरर्चना व्यवस्थेचा लाभ घेतलेले कोणतहे� खात े

NPA म्हणून वग�कृत केले जाईल. जोपय�त पूणर् मुद्दल �कंवा व्याजाचे पेम�ट केले जात 
नाह� तोपय�त खात ेNPA म्हणून वग�कृत केले जात.े कजार्ची परतफेड (सेटलम�ट) केलेले 
आ�ण पुनरर्�चत (र�स्ट्रक्चडर्) खात ेअपगे्रडसाठ� पात्र नसत.े शवेट�, जर एखाद्या ग्राहकाकड े
NPA म्हणून संबो�धत असलेले एक एसबीआय काडर् असले तर� त्यांच्याकड ेअसलेले सवर् 
के्र�डट काडर् हे NPA म्हणून वग�कृत केले जातील.

   एखाद्या खात्यास NPA म्हणून वग�कृत करण्यासंबं�धत उदाहरण:
 जर एखाद्या ग्राहकाची पेम�ट देय तार�ख (‘PDD’) 31 माचर् 2021 आहे आ�ण 

स्टेटम�टमध्ये नमूद केलेले �कमान देय शुल्क (‘MAD’) हे PDD पासून 90 �दवसांच्या 
आत म्हणजेच 29 जून 2021 पय�त ग्राहकाने भरले नाह�, तर बँक/�व�ीय संस्थेद्वारे अशा 
के्र�डट काडर् खात्यास NPA समजले  जाईल.

l) अ�धकृत पेम�ट प्रणाल� वापरताना अयशस्वी व्यवहारांसाठ�, आरबीआयच्या 20 सप्ट�बर 
2019 रोजीच्या टनर् अराऊंड टाइम (ट�एट�) च्या सामंजस्यावर�ल आ�ण ग्राहक 
नुकसानभरपाईवर�ल प�रपत्रकाच्या अनुपालन अतंगर्त, जर एसबीआय काडर्ने एखाद्या 
अयशस्वी झालेल्या व्यवहारामुळे ड�ेबट झालेल� रक्कम एका �नधार्�रत कालावधीमध्ये परत 
केल� नाह�, तर उपरोल्ले�खत प�रपत्रकातील तरतुद�ंनुसार, अयशस्वी झालेल्या 
व्यवहारासाठ�च्या काडर् नेटवकर्  द्वारे प्राप्त झालेल्या अशा कोणत्याह� पुष्ट�/सूचनेच्या 
आधारावर नुकसानभरपाई केल� जाईल.

4. * �डफॉल्ट (थकबाक�)
 जर थकबाक� करण्यात आल�, तर काडर्धारकाला वेळोवेळी काडर् खात्यामध्ये असलेल्या 

थ�कत रकमेच्या पूतर्तसेाठ� पोस्टाने, फॅक्स, दरूध्वनी, ईमेल, एसएमएस मॅसेज आठवण 
केल� जाईल आ�ण/�कंवा �तसऱ्या प�ाची आठवण करून देण्यासाठ�, पाठपुरावा 
करण्यासाठ� आ�ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठ� मदत घेतल� जाईल. अशा प्रकारे �नयुक्त 
केलेला �तसरा प� कजर् वसुल�संदभार्तील आचारसं�हतचेे पूणर् पालन करेल. 

 आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त आ�ण जे एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे जे 
एक के्र�डट इन्फम�शन कंपनी एक के्र�डट काडर् धारकाच्या मुलभूत िस्थती अहवाल 
देण्यापूव�, आम्ह� काडर् धारकास पूवर् सूचना प्रदान करू. आरबीआय कडून न�दणीचे 
प्रमाणपत्र सामा�यक करण्यापूव�, ज्याचा एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे त्याबद्दल 
आम्ह� काडर्धारकाला याची सूचना देऊ. �कमान देय रक्कम देय तारखेपय�त देखील न 
भरल्यास, काडर् खात्याचा डीफॉल्ट िस्थती अहवाल के्र�डट मा�हती ब्युरो/एजन्सीं सह 
सामा�यक केला जाईल. 

 हे आणखी नमूद केले जाऊ शकत,े क� जर काडर् धारक, पोस्ट �डफॉल्टर म्हणून न�दवले 
गेले असेल तर, �तची थकबाक� कमी करत,े नंतर एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन 
कंपनी पासून �डफॉल्टर िस्थती मागे आहे. असे बदल ग्राहकाच्या के्र�डट अहवालात 
प्र�त�ब�ंबत करण्यासाठ� 45 त े60 �दवस लागू शकतात.

 अट� आ�ण �नयम के्र�डट काडर्च्या सु�वधा �नयमन लागू असेल पूरक/काडर् जोडा 
एसबीआयसीपीएसएल �व�हत नमुन्यात दर म�हन्याला के्र�डट इन्फम�शन कंपनीसाठ� काडर् 
डटेा सादर केला. के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 30 �दवसांची वेळ त्यांच्या सव्हर्रवर सादर डटेा 
अपलोड करण्यासाठ� आहे.

 काडर् खात्यातील एकूण थकबाक� व त्यासह लावण्यात आलेल्या कोणत्याह� शुल्कांची 
काडर्धारकाला न आकारण्यात आलेल� रक्कमसुद्धा तत्काळ देय होईल आ�ण प्राथ�मक 
खातधेारकाच्या बँकरप्सीच्या �कंवा मतृ्युच्या िस्थतीत ती एसबीआयसीपीएसएलला संपूणर् देय 
ठरेल व काडर् खात ेलगेचच रद्द ठरेल. काडर् खात्यावर काह� थकबाक� असेल, तर प्राथ�मक 
खातधेारकाची मालम�ा त्याला सेटल करण्यासाठ� जबाबदार असेल आ�ण त्या मालम�ेद्वारे 
एसबीआयसीपीएसएलला कोणतीह� आ�थर्क झळ पोहचणार नाह�, याची काळजी घेणे 
अ�नवायर् असेल व त्यामध्ये अशा थकबाक�ला प्राप्त करण्यासाठ� झालेला कायदे�वषयक खचर् 
व शलु्क यांचा समावेश असेल. अशी परतफेड प्रलां�बत झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
त्याच्या तवे्हाच्या दराने आ�थर्क शुल्क सरुू ठेवण्यासाठ� स�म असेल.

5. काडर्धारकत्व समाप्त होणे/संपुष्टात येणे
a) एसबीआयसीपीएसएलला �लहून �कंवा एसबीआय काडर् हेल्पलाईनला कॉल करून आ�ण 

काडर् �तरपे कापून काडर्धारक कधीह� करार संपुष्टात आणू शकतो. �ल�खत �वनंती 
केल्यानंतर अडॅ ऑन काडर्सह सवर् काडर् संपुष्टात येतील. स्वतःहून काडर् बंद करताना 
काडर्धारकाजवळ �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स �शल्लक असतील तर अशा �नगे�टव्ह पॉइंट्स 
समान मूल्य स्वयंच�लतपणे स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रूपांत�रत केले जाईल जे काडर्धारकाला 
इतर कोणत्याह� देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे. काडर् खात्यामध्ये थकबाक� असलेल्या 
सवर् रकमेचा भरणा केल्यानंतर त ेसंपुष्टात येतील. प्रमाणानुसार (प्रो रेटा बे�सस) वा�षर्क, 
सहभागी होण्याची �कंवा �रन्युअल फ� परत केल� जाणार नाह�.

 उदाहरणाथर्- स्वतःहून काडर् बंद करताना �शल्लक असलेले �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट - 1000
   स्वतःहून काडर् बंद केल्यानंतर, �शल्लक असलेले 1000 �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट 

स्वयंच�लतपणे 250 रू. च्या स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रुपांत�रत होतील. म्हणजेच, 1000 
�नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स X 0.25 रू. प्र�त �रवॉडर् पॉइंट (इथे �व�वध काडा�साठ� हस्तांतरण 
मूल्य �भन्न असू शकत)े. हे देय काडर्धारकाला लागू केले जाईल जे काडर्धारकाला इतर 
देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे.

 काडर्धारक खात ेबंद करण्यासाठ� सम�पर्त ईमेल आयडी-closurerequest@sbicard.com 
वर �लहू शकतो.

b)  जर एसबीआयसीपीएसएलला काह� आधाराने �बजनेससाठ� �कंवा सुर�ा कारणांमुळे आ�ण/ 
�कंवा कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेच्या �वनंतीमुळे आ�ण/�कंवा अन्य सरकार� यंत्रणेने तसे 
सां�गतल्यामुळे आ�ण/�कंवा एसबीआयसीपीएसएल व त्याच्या ग्राहकांना लागू असलेल्या 
कायद्यांमुळे व �नयमांमुळे आवश्यक झाले, तर कोणत्याह� वेळेस पूवर्सूचना न देता 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याच्या वापरावर �नब�ध घालू शकत,े त ेसमाप्त 
�कंवा बंद करू शकत.े

 जर काडर्धारकाने देय रकमेची थकबाक� केल� �कंवा के्र�डट �ल�मटचे उल्लंघन केले तर 
एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट काडर्वर�ल सु�वधा संपुष्टात आणू शकत.े हा करार संपुष्टात 
आल्यानंतर �कंवा काडर् खात ेस्थ�गत करण्यात आले असताना या काडर्चा वापर विजर्त 
आहे.

c) अशा प�रिस्थतीमध्ये काडर्धारकाने तत्काळ (कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� 
�डफॉल्ट �कंवा अन्य नोट�सनुसार) एसबीआयसीपीएसएलला खात्यावर�ल एकूण थक�त 
रक्कम त्वर�त अदा केल� पा�हजे. त्यामध्ये कराराअतंगर्त एसबीआयसीपीएसएलला देय 

असलेल्या सवर् रकमांचा समावेश असेल ज्यामध्ये सवर् ट्रान्सॅक्शन्स आ�ण अन्य रक्कम 
ज्या खात्यावर अद्याप आकारल्या नसतील यांचा समावेश असेल. जोपय�त काडर्धारकाद्वारे 
अशा सवर् रकमांची थकबाक� जमा केल� जाईपय�त काडर्धारकाचे खात े समाप्त मानले 
जाणार नाह�.

(d) जर के्र�डट काडर् एक वषार्पे�ा जास्त काळ वापरात नसेल, तर काडर्धारकास सू�चत करून 
काडर् बंद करण्याची प्र�क्रया सुरू होईल. जर 30 �दवसांमध्ये काडर् धारकाकडून काह� उ�र 
न आल्यास, काडर् खात ेबंद केले जाईल, ह� �क्रया काडर् धारकाने केलेल्या सवर् थकबाक� 
भरण्याच्या अधीन असेल.

6.  काडर् हरवणे/चोर�/गैरवापर

a) जर प्राथ�मक �कंवा अन्य अ�त�रक्त के्र�डट काडर् हरवले असेल, चोर�ला गेले असेल, त्याला 
इजा झाल� असेल �कंवा प्राप्त होणे अपे��त असताना प्राप्त झाले नसेल �कंवा जर 
त्याला/�तला त्याचा वापर अन्य व्यक्तीने काडर्धारकाच्या अनुमती�शवाय केला अशी शंका 
आल� असेल, तर तत्काळ काडर्धारकाने एसबीआयसीपीएसएलशी एसबीआय काडर् 
हेल्पलाईनद्वारे संपकर्  साधला पा�हजे. एकदा काडर् हरवले अशी सूचना �दल्यानंतर त ेनंतर 
परत सापडले तर�ह� काडर्धारकाने त ेकोणत्याह� प�रिस्थतीत वापरू नये आ�ण त्याने त े
काडर् �तरपे अध� कापून टाकावे. 

· तसेच काडर्धारक लगेचच आयव्ह�आर �कंवा आमच्या वेबसाईट sbicard.com द्वारे �कंवा 
एसएमएस आधा�रत सेवेद्वारे त ेकाडर् ब्लॉक करू शकतो.

· एसएमएसद्वारे आपले हरवलेले/ चोरलेले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ�, आपल्या न�दणीकृत 
मोबाईल क्रमांकाद्वारे 5676791 वर BLOCK XXXX असा एसएमएस करा. (XXXX = 
आपल्या काडर् क्रमांकातील शवेटच्या 4 संख्या). जर 5 �म�नटांच्या आत आपल्याला त्याचे 
कन्फम�शन देणारा एसएमएस �मळाला नाह�, तर काडर् ब्लॉक झाले आहे, असे कृपया मानू 
नका. तत्काळ आपले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ� आ�ण त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठ� 
हेल्पलाईनला कॉल करा.

 काडर्धारक हरवलेल्या/चोर� झालेल्या/अन�धकृत व्यवहार इ. च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त 
हेल्पलाइन क्रमांक -18605003000 वर संपकर्  करू शकतो.

 काडर्धारक हरवलेल्या काडर्च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त ईमेल आयडीवर �लहू शकतो – 
lostcard@sbicard.com.

b) एसबीआयसीपीएसएलला हरवलेल्या काडार्ची मा�हती �मळण्याच्या वेळेआधी काडर् 
खात्याद्वारे करण्यात आलेल्या कोणत्याह� ट्रान्सॅक्शन्ससाठ�  एसबीआयसीप ीएसएल 
जबाबदार राहणार नाह� व त्याची संपूणर् जबाबदार� काडर्धारकावरच असेल. काडर् 
हरवण्याबद्दल �कंवा त्याच्या चोर�बद्दल एसबीआयसीपीएसएलला सूचना देण्या�शवाय 
काडर्धारकाने तत्काळ के्र�डट काडर्च्या चोर�ची मा�हती पो�लसांना देऊन एफआयआर दाखल 
करायला पा�हजे. परंतु, जेव्हा काडर्धारकाच्या सहमतीने �कंवा अ�त�रक्त काडर्धारकाच्या 
सहमतीने एखाद� व्यक्ती काडर् प्राप्त करून त्याचा गैरवापर करत असेल, तवे्हा होणाऱ्या 
सवर् हानीसाठ� काडर्धारक जबाबदार असेल.

 
c) �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाच्या (आरबीआय), ग्राहक संर�णाबद्दल 06 जुल ै2017 च्या 

आदेशानुसार - अन�धकृत इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंग व्यवहाराच्या दा�यत्वावर मयार्दा घालून, एक 
धोरण अ�धकृत के्र�डट काडर् व्यवहारांशी संबं�धत ग्राहक संर�ण सु�निश्चत करण्याक�रता 
�डझाइन केले आहे. एसबीआय काडर्च्या वेबसाइटवर "ग्राहक तक्रार �नवारण धोरण" 
अतंगर्त हेच अपडटे केले आहे. धोरण हे पारदशर्कतचेी तत्वे आ�ण ग्राहकांना �दल्या 
जाणाऱ्या वागणुक�तील प्रामा�णकपणावर आधा�रत आहे

d) जर काडर्धारकाने फसवणूक�चे कृत्य केले असेल, तर होणाऱ्या नुकसानाची सवर् जबाबदार� 
काडर्धारकाची असेल. जर पुरेशी काळजी न घेता काडर्धारक वापर करत असेल तर होणाऱ्या 
हानीसाठ� सवर्स्वी तोच जबाबदार असेल. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे �नधार्�रत करण्यात 
आलेल्या सुर�ा �नयमांचे पालन करण्यामध्ये काडर्धारकाने कसूर केल� असेल तर� हे लागू 
असेल.

e) काडर्धारक �कंवा अन्य कोणत्याह� काडर्धारकाला न सांगता एसबीआयसीपीएसएल काडर्च्या 
हरवण्या�वषयी, चोर��वषयी, गैरवापरासंदभार्त काडर्ची �कंवा �पनची कोणतीह� मा�हती 
पो�लसांना �कंवा अन्य संबं�धत यंत्रणांना देऊ शकत.े

f) आपल्या के्र�डट काडर् खात्याच्या मोबाईल नंबरसह संपकर्  तपशीलामधील बदल 
�सस्ट�ममध्ये असलेल्या आपल्या जुन्या तसेच नवीन संपकर्  प�यांवर कळवले जातील. 
आमच्या न�द�ंमध्ये आपल्या मोबाईल क्रमांकासह सध्याच्या संपकर्  तपशीलांना अद्ययावत 
ठेवण्याचा सल्ला आपल्याला �दला जातो.

g) "एसबीआय काडर् �व�शष्ट काडर्वर ती हरवल्यास/चोर�स गेल्यास त्यावर काडर् �वमा कव्हर 
मोफत ऑफर करत.े संबं�धत �वमा हा एसबीआय काडर्ने वेळोवेळी ठर�वल्यानुसार 
आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेडद्वारे �कंवा कोणत्याह� अन्य 
�वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो. आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी 
�ल�मटेड ह� यासंबं�धत कोणत्याह� दाव्याच्या तडजोडीसाठ� जबाबदार असेल आ�ण 
एसबीआय काडर् हे दाव्याच्या तडजोडीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याह� �ववादास जबाबदार 
नसेल. �वम्याच्या अट� आ�ण शत�च्या अ�धक तपशीलांसाठ�, काडर् धारकांना सल्ला �दला 
जातो क� त्यांनी स्वागत �कटमधील मा�हतीपत्रक वाचावे �कंवा www.sbicard.com चा 
संदभर् घ्यावा."

(h) एसबीआय काडर् काह� �व�शष्ट के्र�डट काडा�वर मोफत हवाई अपघात/वैयिक्तक अपघात 
�वमा संर�ण देत.े उपरोक्त �वमा ततृीय-प� �वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो, जो या 
संदभार्त कोणत्याह� दाव्याच्या �नपटाऱ्यासाठ� देखील जबाबदार असतो. क्लेम सेटलम�टमुळे 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याह� वादासाठ� एसबीआय काडर् जबाबदार राहणार नाह�. कोणत्याह� 
पूवर्सूचने�शवाय एसबीआय काडर्द्वारे �वमा जार�कतार् बदलला जाऊ शकतो.

 �वद्यमान �वमा कंपनी : ओ�रएंटल इन्शुरन्स कंपनी �ल.

7. मा�हती उघड करणे (�डस्क्लोजर)
 के्र�डट इन्फम�शन कंपनी भारतीय आ�थर्क प्रणाल� कायर्�मता आ�ण िस्थरता 

सुधारण्यासाठ� भारत सरकार आ�ण भारतीय �रझवर् बँक (आरबीआय) ची एक सुरुवात 
आहे. �ह बँका आ�ण �व�ीय संस्थांमध्ये मा�हतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठ�चे एक प्रभावी 
तंत्र प्रभावी करण्यासाठ� आरबीआयच्या प्रयत्नांचा रचनाबद्ध उपक्रम असून, त्याद्वारे 
�व�वध संस्थांमधून उत्कृष्ट के्र�डट व्यवहारांचा लाभ घेण्यासाठ� काडर्धारकांना स�म केले 
जात.े

 काडर् धारक एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी करण्यासाठ� काडर्धारकाचे 
मा�हती शअेर करण्यासाठ� अ�धकृत आहे क� (आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त 
आहे). 

 45 - 60 �दवसांच्या काळामध्ये एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 
करण्यासाठ� काडर्धारकाचे परतफेड रेकॉडर् संबं�धत मा�हती प्रदान होईल.

 कोणताह� �ववाद झाल्यास, एसबीआयसीपीएसएल हे काडर्धारक हा �डफॉल्टर आहे असा 
अहवाल देण्यापूव� अहवाल प्र�क्रयेसाठ� योग्य ती दरुुस्ती करेल. अशा मा�हतीचे प्रकटन 
करणे/ती उघड करण्याची देखील न�द घेतल� जाणे हे दाखल केलेल्या अशा �ववादांची 
चौकशी आ�ण त्यातून मागर् काढण्यासाठ� उपलब्ध असलेल्या वेळेवर अवलंबून असत.े 

 काडर्धारक हे मान्य करतो क�, काडर् खात्याचे योग्य संचालन, पडताळणी आ�ण अन्य 
प्रशास�नक सेवा यांसाठ� काडर्धारकाची मा�हती ज्यामध्ये एसबीआयसीपीएसएलशी संब�धत 
आ�थर्क संस्था, कंपन्या आ�ण अन्य �तसऱ्या प�ांकडील थकबाक� यांची मा�हती देण्याचा 
अ�धकार एसबीआयसीपीएसएलला असेल.

 एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाची मा�हती एसबीआयसीपीएसएलच्या कोणत्याह� व�रष्ठ, 
क�नष्ठ, संबं�धत �कंवा भागीदार संस्थेला एसबीआयसीपीएसएलच्या �व�वध उत्पादनांना व 
सेवांना उपलब्ध करण्यासाठ�/त्यांच्या माक� �टगंसाठ� �कंवा त्याच्या ग्रूप कंपन्या, शाखा, 
संलग्न आ�ण/�कंवा भागीदार संस्थांना देऊ शकत.े

 एसबीआय काडर्च्या मह�वपूणर् अट� व शत� www.sbicard.com वरसुद्धा उपलब्ध 
आहेत. 

महत्वाची �नयामक मा�हती 

- काडर्चा वापर भारत तसेच परदेशात दोन्ह�कड ेवधै आहे. तथा�प, नेपाळ आ�ण भूतान मध्ये 
�वदेशी चलन व्यवहार करण्यासाठ� वधै नाह�.

- भारताबाहेर व्यवहार करण्यासाठ�, या काडर्चा वापर परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 
1999 ("FEMA") आ�ण आरबीआय द्वारे जार� केलेल्या �नयमांसह लागू कायद्यानुसार 
करणे अत्यावश्यक आहे. इंटरनेट टे्र�डगं पोटर्लद्वारे परक�य चलन व्यापाराला परवानगी 
नाह�. कोणतहे� उल्लंघन �कंवा पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुम ्ह� दंडात्मक 
कारवाईसाठ� जबाबदार असू शकता. तुम्ह� तुमच्या परक�य चलन हक्काबाबत तुमच्या 
अ�धकृत डीलरचा (AD) सल्ला घ्यावा.

- आपण के्र�डट काडर् खात्यावर कोणत्याह� के्र�डट �शल्लक असल्यास, एसबीआय काडर् आपण 
ह� के्र�डट �शल्लक परत येण्याचा अ�धकार आहे.

- कृपया भांडवल खात्यातील व्यवहारासाठ� पसेै पाठ�वणे �कंवा पेम�ट करण्यासाठ� के्र�डट 
काडर् वापरू नका जसे क� परदेशी संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे �कंवा �वदेशात संस्थांची 
स्थापना करणे - ह� आरबीआय बँकेच्या मास्टर �नद�शानुसार अथर्सहाय्य करण्याची 
परवानगी नाह� - संयुक्त उद्योजक/संपूणर्पणे र�हवाशांनी केलेल� थेट गुंतवणूक परदेशात 
मालक�ची सहाय्यक कंपनी आहे.

- र�हवाशांना भारताकडून पसेै पाठ�वणे हे आरबीआयच्या मास्टर प�रपत्रकानुसार, के्र�डट 
काडर्चा वापर �कंवा लॉटर�ची �त�कटे, बंद� घातलेल� �कंवा जप्त मा�सके, जुगार मध्ये 
सहभाग, कॉल-बॅक सेवा देणे, इत्याद�सारख्या प्र�तबं�धत वस्तूंच्या खरेद�साठ� प्र�तबं�धत 
आहे कारण अशा वस्तू/�क्रयाकलापांसाठ� कोणत्याह� परक�य चलनाची परवानगी नाह�. 
मास्टर प�रपत्रक अ�धक मा�हतीसाठ� र�हवाशांना भारत सु�वधा �व�वध पसेै पाठ�वणे वर 
संदभर् घ्या.



g) �ब�लगं संदभार्तील वाद: स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 25 �दवसांच्या आत काडर्धारकाने काह� 
त्रटु� एसबीआयसीपीएसएलला कळवल्या�शवाय आ�ण एसबीआयसीपीएसएलला त्या सत्य 
आहेत, हे आढळल्याव्य�त�रक्त सवर् स्टेटम�ट्स योग्य मानल� जातील व काडर्धारक त्यांना 
मान्य करेल. असे काह� झाल्याची मा�हती प्राप्त झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
तात्पुरत्या पद्धतीने शुल्क मागे घेऊ शकेल. त्यानुसार अन्वेषण पूणर् झाल्यानंतर अशा 
शुल्कांची जबाबदार� काडर्धारकाच्या खात्यावर असेल.

h)  ग्राहक तक्रार �नवारण: सवर् तक्रार�ंची मा�हती पुढ�ल प�यावर नोडल अ�धकाऱ्याला �दल� 
जावी- पीओ बॅग 28 - जीपीओ, नवी �दल्ल� – 110001 Nodalofficer@sbicard.com 
�कंवा ईमेलवर पाठवल� जावी.

i)   संपकर्  तपशील:
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 02 02
 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड आधी लावावा) 
 �कंवा 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290 
 एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर्साठ�: एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर् हेल्पलाईनला भारतातून 

कुठूनह� फोन करा   
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 12 12 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड 

आधी लावावा) बीएसएनएल/एमट�एनएलवरून: 1800 180 1295/1860 500 1295
 पत्र व्यवहार: मेलद्वारे व्यवस्थापकाला �लहू शकता: ग्राहक सेवा, एसबीआय काड्र्स अडँ 

पेम�ट्स सिव्हर्सेस �ल., डीएलएफ इन�फ�नट� टॉवसर्, टॉवर सी, 12 वा मजला, ब्लॉक- 2, 
इमारत 3 डीएलएफ सायबर �सट�, गुरुग्राम- 122002 (ह�रयाणा), भारत 
www.sbicard.com �कंवा पीओ बॅग 28 - GPO, नवी �दल्ल� – 110001. 

 customercare@sbicard.com वर ईमेलद्वारे �लहा
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक सम�पर्त ईमेल आयडीवर 

�लहू शकतो- salesgrievance@sbicard.com
 काडर्धारक कोणत्याह� �ववाद/अन�धकृत व्यवहाराचा �रपोटर् आमच्या मोबाईल 

ॲप/वेबसाईटच्या माफर् त न�द करू शकतात. याव्य�त�रक्त, काडर्धारक �ववाद/अन�धकृत 
 व्यवहाराचा �रपोटर् सम�पर्त ईमेल आयडी chargeback@sbicard.com वर �लहू 

शकतो.
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक आम्हाला सम�पर्त 

हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतो: 080-39356050

एसबीआय काडर्च्या सवार्त महत्वपूणर् अट� व शत�

1. *फ� आ�ण शुल्क

A.  वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ�
 एसबीआय के्र�डट काडर् (एसबीआय काडर्) यावर वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ� लागू आहेत. 

वा�षर्क फ� हे एक वेळचे शुल्क असत ेजे रु. 0 त ेरु. 9999 यादरम्यान असून त्यात लागू 
असलेले कर जोडले जातात आ�ण �रन्युअल फ� दर वष� आकारल� जात ेव ती रु. 0 त ेरु. 
9999 यादरम्यान असून त्यात लागू असलेले कर जोडले जातात. या फ� काडर्धारकांसाठ� 
वेगळ्या असू शकतात आ�ण त्या �व�वध प्रकारच्या काडर्साठ� वेगवेगळ्या असतात. के्र�डट 
काडर्चे आवेदन करताना हे काडर्धारकाला सांगण्यात येईल. लागू असतील त्यानुसार या फ� 
काडर्धारकाच्या खात्यातून जमा केल्या जातील आ�ण जेव्हा हे लावले जाईल, तवे्हा त्याचे 
�बल त्या म�हन्याच्या काडर् स्टेटम�टमध्ये दशर्वले जाईल. प्राथ�मक काडर्धारकाला जार� 
करण्यात आलेल्या अ�त�रक्त काड्र्ससाठ� वेगळी फ� असू शकेल.

B.  कॅश अडॅव्हान्स फ�
 आपत्काल�न िस्थतीमध्ये देशातील/आंतरराष्ट्र�य एट�एममधून रोख रक्कम काढण्यासाठ� 

काडर्धारक काडर्चा वापर करू शकतो. अशा प्रकारे काढलेल्या सवर् कॅशवर ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण ती काडर्धारकाच्या पुढच्या स्टेटम�टच्या �बलामध्ये जोडल� जाईल. 
देशातील एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण आतंरराष्ट्र�य एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक 
असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� लावल� जाईल. एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस प्रायव्हेट 
�ल�मटेडच्या (एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार ट्रान्सॅक्शन फ� बदलल� जाऊ शकत.े 
सवर् कॅश अडॅव्हान्सेसवर रक्कम काढल्यापासून पूणर् रक्कम जमा करण्याच्या �दनांकापय�त 
�रव्हॉिल्व्हंग के्र�डट इतके आ�थर्क शुल्कसुद्धा असेल (कृपया शुल्कांची सूची पाहावी). 

C. रोख भरणा फ�
 काडर्धारक स्टेट बँक ऑफ इं�डया (एसबीआय) च्या �नवडक शाखांमध्ये पे-इन िस्लपवर 

त्यांचा के्र�डट काडर् क्रमांक आ�ण रक्कम नमूद करून त्यांच्या SBI के्र�डट काडर्ची देय 
रक्कम शाखेतील काउंटरवर जमा करू शकतात. पेम�ट पावतीची पोच काडर्धारकाला त्व�रत 
�दल� जाईल. ह� सु�वधा ₹250 च्या सेवा शुल्क + लागू करांसह उपलब्ध आहे. केव्ह�बी 
एसबीआय काडर्धारक करूर वशै्य बँकेच्या (केवीबी) �नवडक शाखांमध्ये त्यांच्या 
के्र�डटकाडर्ची देय रक्कम देखील भरू शकतात. करूर वशै्य बँकेच्या शाखांमध्ये केलेल्या 
पेम�टवर कोणतहे� शुल्क लागू नाह�.

D. शुल्क
i. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला देण्यात येणाऱ्या �व�शष्ट सेवांसाठ� वेळोवेळी 

लागू असलेले शुल्क आ�ण फ� काडर्धारकाला भरावे लागेल �कंवा काडर् खात्याच्या संदभार्त 
काडर्धारकाकडून �दरंगाई झाल�, तर त्यासाठ� फ� भरावी लागेल.

ii काडर्धारकांना योग्य मा�हती देऊन वेळोवेळी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणतहे� शुल्क 
�कंवा फ�मध्ये बदल करण्याचा �कंवा नवीन शुल्क �कंवा फ� सुरू करण्याचा अ�धकार 
एसबीआयसीपीएसएलजवळ सुर��त आहे.

E. व्याज मुक्त गे्रस अवधी
 व्याज मुक्त के्र�डट अवधी 20 त े50 �दवसांचा असू शकतो व तो मच�टद्वारे करण्यात 

येणाऱ्या दाव्यांवर अवलंबून असेल. परंतु, जर आधीच्या म�हन्याची बाक� पूणर्त: जमा 
केल� नसेल �कंवा जर काडर्धारकाने कोणत्याह� एट�एममधून रोख रक्कम काढल� असेल, 
तर हे लागू असणार नाह�.

F.   आ�थर्क शुल्क 
 जर काडर्धारकाने बाक� रक्कम पूणर् भरल� नाह� तर आ�ण काडर्धारकाने काढलेल्या सवर् 

रोख रकमांवर (कॅश अडॅव्हान्सेस) त ेपरत भरले जाईपय�त ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून 
न भरलेल्या ईएमआय इन्स्टॉलम�टसह सवर् ट्रान्सॅक्शन्सवर मा�सक व्याज दरानुसार 
आ�थर्क शुल्क देय आहेत. 

   जर काडर्धारकाने रकमेच्या मुदतीच्या तारखेअगोदर (PDD) रा�हलेल्या रकमेची (TAD) 
थोडी रक्कम �कंवा काह�च रक्कम नाह� भरल�; जसे क� ग्राहकांची आधीच्या म�हन्यातील 
देय रक्कम आ�ण सध्याच्या म�हन्यातील पूणर् देय रक्कम मुदत संपायच्या तारखेअगोदर 
भरले तर उरलेल्या रकमेवर रकमेच्या तारखेपय�त शुल्क आकारले जाईल. 

   सध्याचा आ�थर्क शुल्काचा दर ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून प्र�त माह 3.50% पय�त आहे 
[42% प्र�त वषर्] व एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस �ल�मटेडच्या 
(एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार बदलला जाऊ शकतो. लागू असलेले आ�थर्क शुल्क 
लागू करांनुसार ठरेल आ�ण काडर्वर�ल थ�कत रक्कम पूणर्त: जमा होईपय�त त े
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये लावले जातील/वजा केले जातील. काडर्धारक पेम�टच्या देय 
तारखेपय�त त्याच्याकडील �शल्लक पूणर्पणे भरत नसल्यास आ�ण काडर्धारकाद्वारे 
घेतलेल्या सवर् रोख अडॅव्हान्सवर�ल सवर् व्यवहारांवर आकारलेल्या �व� शुल्काची �कमान 
रक्कम ह� प्रत्येक� 25 रु. असेल, सवर् लागू कर वगळून.

 a.  कॅश अडॅव्हान्सवर�ल आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून पूणर् रक्कम जमा 
करेपय�त लागू असतील.

 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 15 तारखेला.
 16 जून 2019 – 15 जुल ै2019 मध्ये करण्यात आलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  5000 रु. ची �रटेल खरेद� – 20 जून 2019 रोजी
2.  7000 रु. कॅश काढले - 10 जुल ै2019 रोजी
 15 जून 2019 च्या स्टेटम�टमधून कोणतीह� आधीची �शल्लक रा�हलेल� नाह�, असे ग�ृहत 

धरून काडर्धारकाला त्याचे 15 जुलचै्या स्टेटम�ट 12,000 रु. इतके ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल व 
त्यावर 7,000 रुपयांच्या काढलेल्या रोख रकमेवर 5 �दवसांचे आ�थर्क शुल्क लागू 
दरानुसार लावले जाईल. काडर्धारकाला बाक� (थ�कत) रकमेसाठ� 5 ऑगस्ट 2019 पय�त 
म्हणजे स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत भरणा करावा लागेल जी पूणर् रक्कम 
असू शकत े�कंवा देय असलेल� �कमान रक्कम असू शकत.े कृपया ल�ात घ्या क� तुमच्या 

के्र�डट काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने केले गेलेले कोणतहे� पेम�ट पुढ�ल क्रमाने समायोिजत 
केले जाईल: प्रथम तुमची �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास). आधीच्या 
स्टेटम�टच्या �दनांकापासून आ�थर्क शुल्क लावले जाईल व जर व्याज नसलेला 
आउटस्टँ�डगं �रटेल बॅलन्स असेल तर त्या िस्थतीमध्ये आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या 
�दनांकापासून लावले जाईल. 

 जर आधीच्या स्टेटम�टमध्ये कोणतीह� कॅश �शल्लक नसेल आ�ण ती आधीच्या 
स्टेटम�टमधून पुढे आलेल� नसेल आ�ण स्टेटम�टच्या �दनांकाचा �रटेल बॅलन्स भरणा देय 
असलेल्या �दनांकावर पूणर्त: भरण्यात आला, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क 
शुल्क लावले जाणार नाह�.

 उदाहरण 2 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   3 जानेवार� 2019 – 2 फेब्रुवार� 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  10000 रु. �रटेल खरेद� – 5 जानेवार� 2019 रोजी
2.  30000 रु. ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2019 रोजी
 2 जानेवार� 2019 स्टेटम�टमधून आधीची कोणतीह� �शल्लक रक्कम पुढे उरलेल� नाह�, 

असे ग�ृहत धरून काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार� स्टेटम�टमध्ये 40,000 रु. व्यवहार 
�दसतील. काडर्धारकाला या आउटस्टँ�डगं रकमेसाठ� स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या 
आत म्हणजे 22 फेब्रुवार� 2019 पय�त भरणा करावा लागेल व तो पूणर् रक्कम �कंवा 
�कमान देय रक्कम यातील कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. जर स्टेटम�ट आउटस्टँ�डगं मध्ये 
कोणताच कॅश बॅलन्स नसेल आ�ण तो आधीच्या स्टेटम�टपासून पुढे आलेला नसेल आ�ण 
जर स्टेटम�ट �दनांका रोजी आउटस्टँ�डगं असलेल्या �रटेल बॅलन्सला रक्कम देय �दनांकाला 
जर पूणर्त: भरण्यात आले, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क शुल्क लावले जाणार 
नाह�.

   दर म�हन्यामध्ये फक्त �कमान रक्कम भरल्यास त्यामुळे �रपेम�ट वषार्पे�ा जास्त काळ 
पुढे जाईल व आपल्या आउटस्टँ�डगं बॅलन्सवर त्यानुसार ठरणारा व्याज लागेल. 
उदाहरणाथर्, 5,000 रु. इतक्या ट्रान्सॅक्शनवर दर म�हन्याला फक्त �कमान देय रक्कम 
भरण्यात आल� (दर महा 200 रु. इतक� �कमान रक्कम असल्यास), संपूणर् थ�कत 

रकमेच्या पूणर् भरण्यासाठ� 44 म�हने इतका अवधी लागेल.
 उदाहरण 3 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला
   3  माचर् 2019 – 2 ए�प्रल 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन
(1)   500 रु. वा�षर्क फ� – 5 माचर् 2019 रोजी
(2) 90 रु. लागू कर – 5 माचर् 2019 रोजी
(3) 6000 रुपयांची ऑनलाईन खरेद� – 15 माचर् 2019 रोजी
 2 माचर् 2019 च्या स्टेटम�टनुसार आधीचा कोणताह� बॅलन्स पुढे �शल्लक रा�हलेला नाह�, 

असे ग�ृहत धरून, काडर्धारकाला त्याच्या 2 ए�प्रलच्या स्टेटम�टमध्ये 6,590 रु. ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाला स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 20 �दवसांनी 22 ए�प्रल रोजी 2019 या 
आउटस्टँ�डगंसाठ� रक्कम भरावी लागेल व ती पूणर् रक्कम असू शकत े�कंवा देय असलेल� 
�कमान रक्कम असू शकत.े      

 22 ए�प्रल 2019 रोजी काडर्धारक �कमान देय रकमेचा म्हणजे 415 रु. (एकूण 
आउटस्टँ�डगंच्या 5%) + 22 ए�प्रल 2019, रोजी लागू असलेले कर याच्या सवा�त 
जवळच्या दशांश अकंावर�ल रक्कम या रकमेचा भरणा करतो, असे ग�ृहत धरून लागू दराने 
आ�थर्क शुल्क लागू केले जाईल आ�ण त ेएकूण आउटस्टँ�डगंमध्ये जोडले जाईल. दर वष� 
3.50% इतक्या प्रभावी दराला �वचारात घेता, आ�थर्क शुल्काची गणना पुढ�ल प्रमाणे केल� 
जाईल:

 48 �दवसांसाठ� 500 रु. बॅलन्स रकमेवर (5 माचर् त े22 ए�प्रल):
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 रु.
 48 �दवसांसाठ� लागू असलेल्या 90 रु. करांसाठ� (5 माचर् त े22 ए�प्रल): 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 रु. 
 38 �दवसांसाठ� 6000 रु. इतक्या बॅलन्ससाठ� (15 माचर् त े22 ए�प्रल):
   (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 रु.
 11 �दवसांसाठ� 6,175 रु. बॅलन्ससाठ� (22 ए�प्रल त े2 मे): 
   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 रु.
 एकूण लावण्यात आलेले व्याज = 373.10 रु.
 3 ए�प्रल 2019 आ�ण 2 मे 2019 या काळात काडर्धारकाने कोणतहे� ट्रान्सॅक्शन केले 

नाह�, असे ग�ृहत धरून �दनांक 2 मेच्या स्टेटम�टमध्ये असलेल्या एकूण रकमेमध्ये 
आउटस्टँ�डगं एकूण रक्कम, व्याज शुल्क, फ� आ�ण अन्य शुल्क (असल्यास) आ�ण सवर् 

लागू कर दशर्वले जातील.
    काडर्धारक देय तारखेच्या (पीडीडी) आधी एकूण देय रकमेचे (ट�एडी) आ�ंशक पेम�ट करत 

असेल �कंवा पेम�ट देत नसल्यास; ग्राहकाकडून मागील म�हन्यापासूनची आ�ण �वद्यमान 
म�हन्यातील �शल्लक येणे असेल, तर एकूण देय असलेल्या रकमेचे पूणर् पेम�ट हे पेम�टच्या 
देय तारखेपूव� केल्यास, �व� शुल्क हे त्या पेम�टच्या तारखेपय�तच्या अखेरच्या �शल्लक वर 
आकारले जाईल.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेट्म�ट तार�ख - प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 �डस�बर 2018 - 2 जानेवार� 2019 दरम्यान झाले.
1)  �करकोळ खरेद� 500 रु. - 15 �डस�बरला 2018 झाल�
2)  ऑनलाइन खरेद� 600 रु. - 20 �डस�बरला 2018 झाल�
   2  �डस�बर 2018 च्या तारखेला पूव�ची कोणतीह� �शल्लक रक्कम नाह� असे गहृ�त धरून

2 जानेवार� च्या स्टेटम�टनुसार, काडर्धारकाच्या स्टेटम�टमध्ये 1100 रुपये व्यवहार दशर्�वत 
आहे, एकूण देय रक्कम 1100 रुपये. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
दरम्यान काह� 22 जानेवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं 
�वरुद्ध भरणा करणे आवश्यक आहे.

 गहृ�त धरूया क� काडर्धारकाने थोडी रक्कम 22 जानेवार� 2019 ला 500 रुपयांनी जमा 
केल� आहे, �व� शुल्क प्रभावी दरावर आकारले जाईल आ�ण एकूण थकबाक�मध्ये जोडला 
जाईल. 3.50% दर महा प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्क गणना खाल�लप्रमाणे केल� 
जाईल.

 38 �दवसांसाठ� 500 रुपयांच्या रकमेवर (15 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 रु.
 33 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (20 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 रु.
 12 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (22 जानेवार� त े2 फेब्रुवार�):
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 रु.
 आकारलेले एकूण व्याज: 52.93 रु.
 व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2019 - 2 माचर् 2019 दरम्यान झाले
1)  सुरुवातीची �शल्लक 652.93 रु. - 3 फेब्रुवार� 2019 रोजी

2)  �करकोळ खरेद� 1000 रु. - 5 फेब्रुवार� 2019 रोजी
3)  ऑनलाईन खरेद� 3000 रु. - 15 फेब्रुवार� 2019 रोजी
 गहृ�त धरूया क� मागील �शल्लक 652.93 रु. 2 फेब्रुवार� 2019 च्या �वधानानुसार पुढे 

सुरू करूया. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम दरम्यान काह� 22 
फेबु्रवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं �वरुद्ध भरणा करणे 
आवश्यक आहे.

   गहृ�त धरूया क� काडर्धारक 15 फेब्रुवार�च्या आत पूणर्पणे भरणा करतो. म्हणून 3.50%
प्रती म�हना प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्काची गणना खाल�लप्रमाणे केल� जाईल:

   12 �दवसांसाठ� 652.93 रुपयांच्या रकमेवर (3 फेब्रुवार� -15 फेबु्रवार�)
   (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 रु.
   आकारलेले एकूण व्याज: 9.02 रु.
   खरेद�ची उरलेल� रक्कम, व्याजाची रक्कम, फ� आ�ण शुल्क यांची बेर�ज, आ�ण 2 माचर् 

तारखेच्या स्टेट्म�टनुसार एकूण रकमेवर सवर् लागू कर परावत�त होईल.

G. �वलं�बत देय शुल्क
• देय तारखेला 0 रुपये त े500 रुपयांपय�तच ्या थकबाक�साठ� कोणतहे� शुल्क नाह� 
 रु. 500 पे�ा जास्त आ�ण रु. 1,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 400
• रु. 1,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 10,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु.750
• रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 950
• रु. 25,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 50,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 1,100
• रु. 50,000 पे�ा जास्त थकबाक�साठ� रु.1,300
 लागोपाठ दोन सायकल ्ससाठ� देय तारखेपय�त �कमान देय रक्कम (MAD) न भरल्यास 

अ�त�रक्त �वलंब देय शुल्क रु. 100 आकारले जातील.
 MAD िक्लअर होईपय�त प्रत्येक देय सायकलसाठ� हे शुल्क आकारले जाईल. तसेच 

�कमान देय रक्कम (MAD) भरेपय�त प्रत्येक पेम�ट चक्राला हे शुल्क आकारले जाईल.
 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
 व्यवहार 3 जानेवार� 2016 – 2 फेबु्रवार� 2016 या दरम्यान झाले

(1) 5000 रू. ची �रटेल खरेद�– 5 जानेवार� 2016 रोजी
(2) 5000 रू. ची ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2016 रोजी
   असे ग�ृहत धरा क� 2 जानेवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेबु्रवार�च्या स्टेटम�टमध्ये 10,000 रू. चे 
ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 
22 फेब्रुवार� 2016 पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान 
देय रक्कम �कंवा संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल. 

   जर 22 फेब्रुवार� 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने �कमान देय रकमेचा भरणा 
केला नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 
देय रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 2 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2016 – 2 माचर् 2016 या दरम्यान झाले
 1.  2000 रु. ची �रटेल खरेद�– 8 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 2.  2500 रु. ची ऑनलाईन खरेद� – 19 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 असे ग�ृहत धरा क� 2 फेब्रुवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 माचर्च्या स्टेटम�टमध्ये 4500 रू. चे ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 22 माचर् 2016 
पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान देय रक्कम �कंवा 
संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल.

   जर 22 माचर् 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने कोणत्याह� रकमेचा भरणा केला 
नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण देय 
रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 3- काडर् स्टेटम�ट तार�ख – दर म�हन्याची 2 तार�ख.
 3 सप्ट� त े2 ऑक्टो दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 9400 ची �करकोळ खरेद�-5 सप्ट� रोजी
 2 सप्ट�. च्या स्टेटम�टपासून पूव�ची �शल्लक कॅर� फॉरवडर् केल� नसल ्याचे गहृ�त 

धरून,एकूण देय रक्कम रु. 9400 म्हणून काडर् धारकास 2 ऑक्टोबरचे �ववरणपत्र �मळेल. 

काडर्धारकाने 22 ऑक्टोबरपय�त, म्हणजे स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, संपूणर् 
रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रक्कमेच्या अनुषंगाने पेम�ट 
करणे आवश्यक आहे. काडर्धारक 22 ऑक्टोबर रोजी �कंवा त्यापूव� रु. 9400 च्या 
थकबाक�चे संपूणर् देय देतो. 

 3 ऑक्टोबर– 2 नोव्ह�बर दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 5,000 ची �करकोळ खरेद� – 5 ऑक्टोबर रोजी
(2) रु. 5,000 ची ऑनलाइन खरेद� – 15 ऑक्टोबर रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 नोव्ह�बरच्या �ववरणात 10,000 रुपयाची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसेल. ग्राहकाला 10 नोव्ह�बर रोजी मागील सायकलमध्ये केलेल्या व्यवहारासाठ� 
व्यापाऱ्याकडून रु. 9400 चा परतावा �मळतो. ह� परताव्याची रक्कम एकूण देय रकमेच्या 
अनुषंगाने समायोिजत केल� जाईल. काडर्धारकाने 22 नोव्ह�बर रोजी �कंवा त्यापूव�, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने पेम�ट करणे आवश्यक आहे.

 परताव्यातून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम �कमान देय रक्कमेपे�ा जास्त असल्याने, 
काडर्धारकास �वलं�बत देय शुल्क आकारले जाणार नाह�.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेटम�टची तार�ख – प्रत्येक म�हन ्याची 2 तार�ख
 3 जानेवार� – 2 फेबु्रवार� दरम्यान केलेला व्यवहार
(1) रु. 4,500 ची �करकोळ खरेद� – 5 जानेवार� रोजी
(2) रु. 6,000 ची ऑनलाइन खर�दार� – 15 जानेवार� रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 फेब्रुवार�च ्या स्टेटम�टमध ्ये 10,500 रुपयांची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसून येईल. मागील सायकलमध ्ये 10 फेब्रुवार�ला आकारलेल्या अनादर 
शुल्कांसाठ� ग्राहकाला रु. 500 चा परतावा �मळतो. काडर्धारकाने 22 फेबु्रवार�पय�त, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची पूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय 
रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने थकबाक�चे पेम�ट करणे आवश्यक 
आहे. एसबीआय काडर्ने कायार्िन्वत केलेल्या �रव्हसर्लमधून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम देय 
रक्कमेच्या अनुषंगाने समायोिजत केल� जाणार नाह�. जर काडर्धारकाने 22 फेब्रुवार� रोजी 
�कंवा त्यापूव� �कमान देय रक्कम �कंवा त्यापे�ा जास्त रक्कम भरल� नाह�, तर त्याला 
रु. 950 (रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�त रु. 950) �वलं�बत देय शुल्क 
आकारले जाईल.

H. ओव्हर�ल�मट फ�
 एक सेवा संकेत म्हणून, एसबीआई काडर् ओव्हर�ल�मट व्यवहारांना मान्यता देऊ शकेल, 

हे त्यांचे आतं�रक धोरण, व्यवहार संदभार्त पात्रता, ग्राहकांचे प्रोफाईल आ�ण ग्राहकांची 
स्वीकृ�त यावर अवलंबून असेल. जर थकबाक�  रक्कम के्र�डट मयार्देपे�ा अ�धक असेल, 
तर के्र�डट मयार्दा ओलांडलेल्या रकमेवर प�हल्या व्यवहार रकमेच्या  2.5% �कंवा रु. 
600/- यापकै� जी जास्त असेल, ती ओव्हर�ल�मट शुल्क म्हणून आकारल� जाईल. 
एसबीआय काडर्द्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याह� शुल्क, खचर् �कंवा व्याजमुळे के्र�डट 
�ल�मट ओलांडल्यासह� हे शुल्क लागू होत.े ओव्हर�ल�मट फ� प्रत्येक �ब�लगं सायकलमध्ये 
एकदाच आकारल� जाईल. कृपया न�द घ्या क� काडर्धारकाकडून �मळालेल� ओव्हर�ल�मट 
सोयीसंबंधी स्वीकृ�त ज्याप्रमाणे त्यांच्या/�तच्या के्र�डट काडर्वर ह� सोय स�म करण्यासाठ� 
असेल, ती त्यांच्या त्याच खात्याच्या अतंगर्त येत असलेल्या सवर् के्र�डट काड्र्सवर आपोआप 
ह� सोय स�म करणार.

I. पेम�ट �डसऑनर फ�
   पेम�ट �डसऑनर झाल्यास (भरणा जमा न केल्यास), काडर्धारकाला रकमेच्या 2% इतक�  

पेम�ट �डसऑनर फ� लावल� जाईल व त्याचे �कमान शुल्क 500 रू. इतके असेल.

J.   अन्य शुल्क:
• काडर् �रप्लेसम�ट फ�: 100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू) 
• चेक पेम�ट फ�: 100 रू. 
• परक�य चलन व्यवहार शुल्क: 3.5% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् वगळता इतर सवर् 

काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
 परक�य चलन व्यवहाराचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये करण्यासाठ� �व�नमय दर 

िव्हसा/मास्टरकाडर् द्वारे (जे असेल त्यानुसार) �नधार्�रत केला जाईल व या व्यवहाराला 
एसबीआय काडर्च्या मदतीने सेटल केले जात असतानाच्या �दवशी त्यांच्या �व�नमय 
दरांनुसार त ेठरेल व हे दर व्यवहार करण्यात येणाऱ्या �दवसांपे�ा �भन्न असू शकतील. 
परक�य चलन व्यवहार फ� िव्हसा/मास्टरकाडर् शअेर केलेले रुपये रूपांतर रकमेवर लागू केले 
जाईल. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू 
होणार नाह�.
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• डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक चलन रूपांतरण माकर् अप फ�: 3.50% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् 
वगळता इतर सवर् काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
(फक्त 1,000 रुपये �कंवा त्यापे�ा मोठ्या व्यवहारांसाठ�) आतंरराष्ट्र�य स्थानावर�ल �कंवा 
परदेशी न�दणी केलेले परंतु भारतात िस्थत असलेल्या व्यापाऱ्यांद्वारे केलेले भारतीय 
चलनातील सवर् व्यवहार. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर डायन्या�मक आ�ण 
स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप शुल्क लागू होणार नाह�.

•  �रवॉडर् �रडीम करण्याचे शुल्क - 99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे वॉउचर 
वर उपलब्ध)

• सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर प्र�क्रया शुल्क: रु. 199 

K.  �शल्लक हस्तांतरण:
 �शल्लक हस्तांतरण ऑफर ग्राहकाला इतर बँकेच्या के्र�डट काडर्ची थकबाक� एसबीआय 

के्र�डट काडर्मध्ये हस्तांत�रत करण्यास आ�ण एकरकमी �कंवा ईएमआय मध्ये परतफेड 
करण्यास अनुमती देते

2. *�ल�मट्स (मयार्दा)
 अतंगर्त एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट �नकषांनुसार (प्राथ�मक खातधेारकांना असलेल� 

के्र�डट �ल�मट जोडल्या जाणाऱ्या अडॅ ऑन काडर्धारकांना असेल) के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश 
�ल�मट �नधार्�रत केल� जात.े काडर् �दले जात असताना या मयार्दांची मा�हती काडर्धारकाला 
�दल� जात.े प्रत्येक स्टेटम�टमध्ये के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश �ल�मट काडर्धारकाला 
सां�गतल्या जातात. स्टेटम�ट बनवले जात असताना उपलब्ध के्र�डट �ल�मट (वापरासाठ� 
उपलब्ध असलेल� के्र�डट �ल�मट) स्टेटम�टचा भाग म्हणून �दल� जात.े 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याचा ठरा�वक काळाने आढावा घेत े आ�ण 
अतंगर्त �नकषांनुसार काडर्धारकाची के्र�डट �ल�मट घटवू �कंवा वाढवू शकत.े के्र�डट �ल�मट 
वाढवू इिच्छत असलेले काडर्धारक एसबीआयसीपीएसएलला तसे �लहून व त्यांच्या 
उत्पन्नाची घोषणा करणार� आ�थर्क कागदपत्र े पाठवून तशी �वनंती करू शकतात. या 
नवीन कागदपत्रांच्या आधारे अशी �ल�मट वाढवायची अथवा नाह�, हा �नणर्य घेण्याचे पूणर् 
स्वातं�य एसबीआयसीपीएसएलला आहे.

3. *�ब�लगं आ�ण स्टेटम�ट

a) ज्या अवधीमध्ये काडर् अिॅक्टव्ह असेल त्या अवधीमधील आधीच्या स्टेटम�टनंतर 
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये के्र�डट करण्यात आलेले पेम�ट्स व झालेले ट्रान्सॅक्शन्स 
दशर्वणारे एक मा�सक स्टेटम�ट एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला पाठवण्यात 
येईल. एक तर एसबीआयसीपीएसएल काडर् खात्यामधील ट्रान्सॅक्शन्सचे स्टेटम�ट पोस्टाने 
त्याच्याकड ेन�दणीकृत असलेल्या प�यावर पाठवेल �कंवा त ेस्टेटम�ट न�द असलेल्या ईमेल 
आयडीवर ईमेलने पाठवेल व याचा �दवस पूवर् �नधार्�रत असेल. 

b) के्र�डट काड्र्स काडर्धारकांना �रवॉिल्वंग के्र�डट सु�वधा देतात (�फरती पत). काडर्धारक फक्त 
स्टेटम�टवर �प्रटं करण्यात आलेल्या �कमान देय रकमेइतक� रक्कम सुद्धा भरू शकतो 
आ�ण असा भरणा त्याने रक्कम देय �दनांकाच्या आधी करायला हवा आ�ण हाह� �दनांक 
आपल्या स्टेटम�टवर नमूद केलेला असतो. आउटस्टँ�डगं बॅलन्स पुढ�ल स्टेटम�टमध्ये 
फॉरवडर् केला जाऊ शकतो. काडर्धारक देय असलेल� संपूणर् राशी भरू शकतो �कंवा �कमान 
देय रकमेपे�ा मोठ� कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. 

 आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये न भरण्यात आलेल� �कमान देय रक्कम काडर्धारकाच्या करंट 
�कमान देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल व त्यासह आउटस्टँ�डगं असेल जे काडर्धारकाच्या 
के्र�डट �ल�मटपे�ा जास्त होऊ शकत.े  

 �कमान देय रक्कम आउटस्टँ�डगं रकमेच्या 5% �कंवा रू. 200 यापकै� (जी रक्कम मोठ� 
असेल), ती असेल व त्यामध्ये सवर् लागू कर आ�ण ईएमआय (फक्त ईएमआय आधा�रत 
उत्पादनांच्या संदभार्त) समा�वष्ट असतील. जर कॅश �कंवा के्र�डट �ल�मट ओलांडल� गेल� 
तर ओव्हर�ल�मट (ओव्ह�एल) रकमेचाह� समावेश एमएडीमध्ये (�कमान देय रक्कम) केला 
जाईल. आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये जर न भरण्यात आलेल� एमएडी असेल, तर ती �कमान 
देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल.

c)  काडर् आउटस्टँ�डगंसाठ� करण्यात येणाऱ्या पेम�टस पुढ�ल स्टेटम�टसमध्ये दशर्वल्या जातील. 
इनपुट टॅक्स के्र�डटशी संबं�धत कोणताह� �ववाद �कंवा करांशी संबं�धत कोणतहे� अन्य 
प्रकरणात स्टेटम�ट �दल्याच्या तारखेपासून 30 �दवसांमध्ये के्र�डट काडर् जार�कत्यार्शी संपकर्  
साधला जाईल.

d) काडर्धारकाच्या काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल� पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने 
समायोिजत केल� जातील: �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ.

   काडर्धारक हा के्र�डट काडर् जार�कत्यार्स स�म करण्यासाठ� उ�चत जीएसट� अनुपालनाच्या 
अतंगर्त योग्य आ�ण वक्तशीर मा�हती प्रदान करण्याबद्दल जबाबदार असेल जे के्र�डट 
काडर् जार�कत्यार्ने केलेल्या पुरवठ्याचे इनपुट कर के्र�डट घेण्यासाठ� काडर्धारकास स�म 
करेल. काडर् जार�कतार् हा इनपुट टॅक्स के्र�डटच्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा 
काडर्धारकास इनपुट टॅक्स के्र�डटचा लाभ घेण्यात झालेल्या �वलंबासाठ� काडर्धारकाने 
चुक�ची मा�हती �दल्याबाबत �कंवा काडर्धारकाने कोणतीह� कृती केल्यास �कंवा दलुर्� 
केल्यास जबाबदार नसेल.

e) काडर् खात्यामधील पेम�ट्स पुढ�लपकै� कोणत्याह� प्रकारे करता येऊ शकतील: 
www.sbicard.com वर लॉग इन करून नेटबँ�कंग �कंवा आपल्या एसबीआय एट�एम- 
कम ड�ेबट काडर्द्वारे पेनेट पयार्य वापरून.

   स्टेटम�टच्या मागच्या बाजूला �दलेल्या प�यावर चेक �कंवा धनादेश पाठवून. 
   आपल्या शहरातील एसबीआय काडर् ड्रॉप बॉक्सेसमध्ये �कंवा �नधार्�रत स्टेट बँक ऑफ 
इं�डया शाखांमध्ये चेक �कंवा धनादेश देऊन. 

   चेक/धनादेश “एसबीआय काडर् क्र. xxxx xxxx xxxx xxxx” कर�ता देय असा असायला 
हवा. नॅच: �नवडक शहरांमध्ये नॅशनल ऑटोमेटेड क्ल�य�रगंच्या (नॅच) माध्यमातून पेम�ट 
करता येत.े

f) एसबीआय काडर्द्वारे आउटस्टँ�डगं �बलाच्या भरणासाठ� �व�वध पद्धती �दल्या जातात व 
त्याचे वणर्न एसबीआय काडर् वेबसाईट आ�ण मा�सक स्टेटम�टच्या मागे स�वस्तर �दले गेले 
आहे.

 काडर् धारकाकडून �मळालेला कोणताह� अडॅव्हान्स हा भ�वष्यातील खचर् म्हणून गहृ�त 
धरला जावा, कोणतहे� शुल्क/फ� म्हणून गहृ�त धरला जाऊ नये.

j)  एसबीआय काडर्द्वारे प्र�क्रयािन्वत केलेले असे कोणतहे� �रव्हसर्ल्स, ज्यांत शुल्क तसेच 
प्रभार यांचे �रव्हसर्ल देखील समा�वष्ट आहे, त ेथकबाक�च्या अनुषंगाने समायोिजत केले 
जाणार नाह� आ�ण याला वतर्मान �ब�लगं सायकलसाठ� के्र�डट म्हणून गणले जाईल.

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख मागील �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल्यास, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जात.े

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख वतर्मान �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल� तर�ह�, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जाणार नाह�.

k)  SMA आ�ण NPA
•   स्पेशल म�शन अकाउंट्स (‘SMA’): 
  �नयामक आवश्यकता पूणर् करण्यासाठ�, एसबीआय काडर्ला खाल� �दलेल्या सारणीतील तीन 

उपशे्रण्यांसह एक उप-संप�ी शे्रणी/ सब-असेॅट कॅटेगर� म्हणजेच ‘स्पेशल म�शन अकाउंट्स 
(‘SMA’)” बनवून खात्यातील प्रारं�भक दबाव (इिन्सपीऐंट स्टे्रस) ओळखावा लागतो. के्र�डट 
काड्र्सना �रवॉिल्वंग सु�वधांव्य�त�रक्त अन्य कजर् म्हणून संबो�धत केले जात.े

   

  

  

  SMA च्या वग�करणासंबं�धत उदाहरण:
  जर के्र�डट काडर् खात्याची (‘PDD’) पेम�ट देय तार�ख 31 माचर् 2021 असेल आ�ण �कमान 

देय शुल्क (‘MAD’) या तारखेआधी प्राप्त न झाल्यास या देय तारखेनंतर ह्या खात्यास 
SMA – 0  म्हणून संबो�धत केले जाईल.

   जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 30 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 ए�प्रल 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 1 म्हणून संबो�धत केले जाईल. याप्रमाणेच, 
जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 60 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 मे 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 2 म्हणून संबो�धत केले जाईल.

•  नॉन पफॉर्�म�ग असेॅट (‘NPA’):
  जर के्र�डट काडर् स्टेटम�ट मध्ये नमूद केलेले �कमान देय पेम�ट हे PDD पासून नव्वद (90) 

�दवसांच्या आत पूणर् न �दल्यास, काडर्ला नॉन परफॉ�म�ग असेॅट समजले जाईल. 
   याव्य�त�रक्त, कजार्ची परतफेड �कंवा पुनरर्चना व्यवस्थेचा लाभ घेतलेले कोणतहे� खात े

NPA म्हणून वग�कृत केले जाईल. जोपय�त पूणर् मुद्दल �कंवा व्याजाचे पेम�ट केले जात 
नाह� तोपय�त खात ेNPA म्हणून वग�कृत केले जात.े कजार्ची परतफेड (सेटलम�ट) केलेले 
आ�ण पुनरर्�चत (र�स्ट्रक्चडर्) खात ेअपगे्रडसाठ� पात्र नसत.े शवेट�, जर एखाद्या ग्राहकाकड े
NPA म्हणून संबो�धत असलेले एक एसबीआय काडर् असले तर� त्यांच्याकड ेअसलेले सवर् 
के्र�डट काडर् हे NPA म्हणून वग�कृत केले जातील.

   एखाद्या खात्यास NPA म्हणून वग�कृत करण्यासंबं�धत उदाहरण:
 जर एखाद्या ग्राहकाची पेम�ट देय तार�ख (‘PDD’) 31 माचर् 2021 आहे आ�ण 

स्टेटम�टमध्ये नमूद केलेले �कमान देय शुल्क (‘MAD’) हे PDD पासून 90 �दवसांच्या 
आत म्हणजेच 29 जून 2021 पय�त ग्राहकाने भरले नाह�, तर बँक/�व�ीय संस्थेद्वारे अशा 
के्र�डट काडर् खात्यास NPA समजले  जाईल.

l) अ�धकृत पेम�ट प्रणाल� वापरताना अयशस्वी व्यवहारांसाठ�, आरबीआयच्या 20 सप्ट�बर 
2019 रोजीच्या टनर् अराऊंड टाइम (ट�एट�) च्या सामंजस्यावर�ल आ�ण ग्राहक 
नुकसानभरपाईवर�ल प�रपत्रकाच्या अनुपालन अतंगर्त, जर एसबीआय काडर्ने एखाद्या 
अयशस्वी झालेल्या व्यवहारामुळे ड�ेबट झालेल� रक्कम एका �नधार्�रत कालावधीमध्ये परत 
केल� नाह�, तर उपरोल्ले�खत प�रपत्रकातील तरतुद�ंनुसार, अयशस्वी झालेल्या 
व्यवहारासाठ�च्या काडर् नेटवकर्  द्वारे प्राप्त झालेल्या अशा कोणत्याह� पुष्ट�/सूचनेच्या 
आधारावर नुकसानभरपाई केल� जाईल.

4. * �डफॉल्ट (थकबाक�)
 जर थकबाक� करण्यात आल�, तर काडर्धारकाला वेळोवेळी काडर् खात्यामध्ये असलेल्या 

थ�कत रकमेच्या पूतर्तसेाठ� पोस्टाने, फॅक्स, दरूध्वनी, ईमेल, एसएमएस मॅसेज आठवण 
केल� जाईल आ�ण/�कंवा �तसऱ्या प�ाची आठवण करून देण्यासाठ�, पाठपुरावा 
करण्यासाठ� आ�ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठ� मदत घेतल� जाईल. अशा प्रकारे �नयुक्त 
केलेला �तसरा प� कजर् वसुल�संदभार्तील आचारसं�हतचेे पूणर् पालन करेल. 

 आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त आ�ण जे एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे जे 
एक के्र�डट इन्फम�शन कंपनी एक के्र�डट काडर् धारकाच्या मुलभूत िस्थती अहवाल 
देण्यापूव�, आम्ह� काडर् धारकास पूवर् सूचना प्रदान करू. आरबीआय कडून न�दणीचे 
प्रमाणपत्र सामा�यक करण्यापूव�, ज्याचा एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे त्याबद्दल 
आम्ह� काडर्धारकाला याची सूचना देऊ. �कमान देय रक्कम देय तारखेपय�त देखील न 
भरल्यास, काडर् खात्याचा डीफॉल्ट िस्थती अहवाल के्र�डट मा�हती ब्युरो/एजन्सीं सह 
सामा�यक केला जाईल. 

 हे आणखी नमूद केले जाऊ शकत,े क� जर काडर् धारक, पोस्ट �डफॉल्टर म्हणून न�दवले 
गेले असेल तर, �तची थकबाक� कमी करत,े नंतर एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन 
कंपनी पासून �डफॉल्टर िस्थती मागे आहे. असे बदल ग्राहकाच्या के्र�डट अहवालात 
प्र�त�ब�ंबत करण्यासाठ� 45 त े60 �दवस लागू शकतात.

 अट� आ�ण �नयम के्र�डट काडर्च्या सु�वधा �नयमन लागू असेल पूरक/काडर् जोडा 
एसबीआयसीपीएसएल �व�हत नमुन्यात दर म�हन्याला के्र�डट इन्फम�शन कंपनीसाठ� काडर् 
डटेा सादर केला. के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 30 �दवसांची वेळ त्यांच्या सव्हर्रवर सादर डटेा 
अपलोड करण्यासाठ� आहे.

 काडर् खात्यातील एकूण थकबाक� व त्यासह लावण्यात आलेल्या कोणत्याह� शुल्कांची 
काडर्धारकाला न आकारण्यात आलेल� रक्कमसुद्धा तत्काळ देय होईल आ�ण प्राथ�मक 
खातधेारकाच्या बँकरप्सीच्या �कंवा मतृ्युच्या िस्थतीत ती एसबीआयसीपीएसएलला संपूणर् देय 
ठरेल व काडर् खात ेलगेचच रद्द ठरेल. काडर् खात्यावर काह� थकबाक� असेल, तर प्राथ�मक 
खातधेारकाची मालम�ा त्याला सेटल करण्यासाठ� जबाबदार असेल आ�ण त्या मालम�ेद्वारे 
एसबीआयसीपीएसएलला कोणतीह� आ�थर्क झळ पोहचणार नाह�, याची काळजी घेणे 
अ�नवायर् असेल व त्यामध्ये अशा थकबाक�ला प्राप्त करण्यासाठ� झालेला कायदे�वषयक खचर् 
व शलु्क यांचा समावेश असेल. अशी परतफेड प्रलां�बत झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
त्याच्या तवे्हाच्या दराने आ�थर्क शुल्क सरुू ठेवण्यासाठ� स�म असेल.

5. काडर्धारकत्व समाप्त होणे/संपुष्टात येणे
a) एसबीआयसीपीएसएलला �लहून �कंवा एसबीआय काडर् हेल्पलाईनला कॉल करून आ�ण 

काडर् �तरपे कापून काडर्धारक कधीह� करार संपुष्टात आणू शकतो. �ल�खत �वनंती 
केल्यानंतर अडॅ ऑन काडर्सह सवर् काडर् संपुष्टात येतील. स्वतःहून काडर् बंद करताना 
काडर्धारकाजवळ �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स �शल्लक असतील तर अशा �नगे�टव्ह पॉइंट्स 
समान मूल्य स्वयंच�लतपणे स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रूपांत�रत केले जाईल जे काडर्धारकाला 
इतर कोणत्याह� देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे. काडर् खात्यामध्ये थकबाक� असलेल्या 
सवर् रकमेचा भरणा केल्यानंतर त ेसंपुष्टात येतील. प्रमाणानुसार (प्रो रेटा बे�सस) वा�षर्क, 
सहभागी होण्याची �कंवा �रन्युअल फ� परत केल� जाणार नाह�.

 उदाहरणाथर्- स्वतःहून काडर् बंद करताना �शल्लक असलेले �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट - 1000
   स्वतःहून काडर् बंद केल्यानंतर, �शल्लक असलेले 1000 �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट 

स्वयंच�लतपणे 250 रू. च्या स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रुपांत�रत होतील. म्हणजेच, 1000 
�नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स X 0.25 रू. प्र�त �रवॉडर् पॉइंट (इथे �व�वध काडा�साठ� हस्तांतरण 
मूल्य �भन्न असू शकत)े. हे देय काडर्धारकाला लागू केले जाईल जे काडर्धारकाला इतर 
देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे.

 काडर्धारक खात ेबंद करण्यासाठ� सम�पर्त ईमेल आयडी-closurerequest@sbicard.com 
वर �लहू शकतो.

b)  जर एसबीआयसीपीएसएलला काह� आधाराने �बजनेससाठ� �कंवा सुर�ा कारणांमुळे आ�ण/ 
�कंवा कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेच्या �वनंतीमुळे आ�ण/�कंवा अन्य सरकार� यंत्रणेने तसे 
सां�गतल्यामुळे आ�ण/�कंवा एसबीआयसीपीएसएल व त्याच्या ग्राहकांना लागू असलेल्या 
कायद्यांमुळे व �नयमांमुळे आवश्यक झाले, तर कोणत्याह� वेळेस पूवर्सूचना न देता 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याच्या वापरावर �नब�ध घालू शकत,े त ेसमाप्त 
�कंवा बंद करू शकत.े

 जर काडर्धारकाने देय रकमेची थकबाक� केल� �कंवा के्र�डट �ल�मटचे उल्लंघन केले तर 
एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट काडर्वर�ल सु�वधा संपुष्टात आणू शकत.े हा करार संपुष्टात 
आल्यानंतर �कंवा काडर् खात ेस्थ�गत करण्यात आले असताना या काडर्चा वापर विजर्त 
आहे.

c) अशा प�रिस्थतीमध्ये काडर्धारकाने तत्काळ (कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� 
�डफॉल्ट �कंवा अन्य नोट�सनुसार) एसबीआयसीपीएसएलला खात्यावर�ल एकूण थक�त 
रक्कम त्वर�त अदा केल� पा�हजे. त्यामध्ये कराराअतंगर्त एसबीआयसीपीएसएलला देय 

असलेल्या सवर् रकमांचा समावेश असेल ज्यामध्ये सवर् ट्रान्सॅक्शन्स आ�ण अन्य रक्कम 
ज्या खात्यावर अद्याप आकारल्या नसतील यांचा समावेश असेल. जोपय�त काडर्धारकाद्वारे 
अशा सवर् रकमांची थकबाक� जमा केल� जाईपय�त काडर्धारकाचे खात े समाप्त मानले 
जाणार नाह�.

(d) जर के्र�डट काडर् एक वषार्पे�ा जास्त काळ वापरात नसेल, तर काडर्धारकास सू�चत करून 
काडर् बंद करण्याची प्र�क्रया सुरू होईल. जर 30 �दवसांमध्ये काडर् धारकाकडून काह� उ�र 
न आल्यास, काडर् खात ेबंद केले जाईल, ह� �क्रया काडर् धारकाने केलेल्या सवर् थकबाक� 
भरण्याच्या अधीन असेल.

6.  काडर् हरवणे/चोर�/गैरवापर

a) जर प्राथ�मक �कंवा अन्य अ�त�रक्त के्र�डट काडर् हरवले असेल, चोर�ला गेले असेल, त्याला 
इजा झाल� असेल �कंवा प्राप्त होणे अपे��त असताना प्राप्त झाले नसेल �कंवा जर 
त्याला/�तला त्याचा वापर अन्य व्यक्तीने काडर्धारकाच्या अनुमती�शवाय केला अशी शंका 
आल� असेल, तर तत्काळ काडर्धारकाने एसबीआयसीपीएसएलशी एसबीआय काडर् 
हेल्पलाईनद्वारे संपकर्  साधला पा�हजे. एकदा काडर् हरवले अशी सूचना �दल्यानंतर त ेनंतर 
परत सापडले तर�ह� काडर्धारकाने त ेकोणत्याह� प�रिस्थतीत वापरू नये आ�ण त्याने त े
काडर् �तरपे अध� कापून टाकावे. 

· तसेच काडर्धारक लगेचच आयव्ह�आर �कंवा आमच्या वेबसाईट sbicard.com द्वारे �कंवा 
एसएमएस आधा�रत सेवेद्वारे त ेकाडर् ब्लॉक करू शकतो.

· एसएमएसद्वारे आपले हरवलेले/ चोरलेले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ�, आपल्या न�दणीकृत 
मोबाईल क्रमांकाद्वारे 5676791 वर BLOCK XXXX असा एसएमएस करा. (XXXX = 
आपल्या काडर् क्रमांकातील शवेटच्या 4 संख्या). जर 5 �म�नटांच्या आत आपल्याला त्याचे 
कन्फम�शन देणारा एसएमएस �मळाला नाह�, तर काडर् ब्लॉक झाले आहे, असे कृपया मानू 
नका. तत्काळ आपले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ� आ�ण त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठ� 
हेल्पलाईनला कॉल करा.

 काडर्धारक हरवलेल्या/चोर� झालेल्या/अन�धकृत व्यवहार इ. च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त 
हेल्पलाइन क्रमांक -18605003000 वर संपकर्  करू शकतो.

 काडर्धारक हरवलेल्या काडर्च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त ईमेल आयडीवर �लहू शकतो – 
lostcard@sbicard.com.

b) एसबीआयसीपीएसएलला हरवलेल्या काडार्ची मा�हती �मळण्याच्या वेळेआधी काडर् 
खात्याद्वारे करण्यात आलेल्या कोणत्याह� ट्रान्सॅक्शन्ससाठ�  एसबीआयसीप ीएसएल 
जबाबदार राहणार नाह� व त्याची संपूणर् जबाबदार� काडर्धारकावरच असेल. काडर् 
हरवण्याबद्दल �कंवा त्याच्या चोर�बद्दल एसबीआयसीपीएसएलला सूचना देण्या�शवाय 
काडर्धारकाने तत्काळ के्र�डट काडर्च्या चोर�ची मा�हती पो�लसांना देऊन एफआयआर दाखल 
करायला पा�हजे. परंतु, जेव्हा काडर्धारकाच्या सहमतीने �कंवा अ�त�रक्त काडर्धारकाच्या 
सहमतीने एखाद� व्यक्ती काडर् प्राप्त करून त्याचा गैरवापर करत असेल, तवे्हा होणाऱ्या 
सवर् हानीसाठ� काडर्धारक जबाबदार असेल.

 
c) �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाच्या (आरबीआय), ग्राहक संर�णाबद्दल 06 जुल ै2017 च्या 

आदेशानुसार - अन�धकृत इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंग व्यवहाराच्या दा�यत्वावर मयार्दा घालून, एक 
धोरण अ�धकृत के्र�डट काडर् व्यवहारांशी संबं�धत ग्राहक संर�ण सु�निश्चत करण्याक�रता 
�डझाइन केले आहे. एसबीआय काडर्च्या वेबसाइटवर "ग्राहक तक्रार �नवारण धोरण" 
अतंगर्त हेच अपडटे केले आहे. धोरण हे पारदशर्कतचेी तत्वे आ�ण ग्राहकांना �दल्या 
जाणाऱ्या वागणुक�तील प्रामा�णकपणावर आधा�रत आहे

d) जर काडर्धारकाने फसवणूक�चे कृत्य केले असेल, तर होणाऱ्या नुकसानाची सवर् जबाबदार� 
काडर्धारकाची असेल. जर पुरेशी काळजी न घेता काडर्धारक वापर करत असेल तर होणाऱ्या 
हानीसाठ� सवर्स्वी तोच जबाबदार असेल. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे �नधार्�रत करण्यात 
आलेल्या सुर�ा �नयमांचे पालन करण्यामध्ये काडर्धारकाने कसूर केल� असेल तर� हे लागू 
असेल.

e) काडर्धारक �कंवा अन्य कोणत्याह� काडर्धारकाला न सांगता एसबीआयसीपीएसएल काडर्च्या 
हरवण्या�वषयी, चोर��वषयी, गैरवापरासंदभार्त काडर्ची �कंवा �पनची कोणतीह� मा�हती 
पो�लसांना �कंवा अन्य संबं�धत यंत्रणांना देऊ शकत.े

f) आपल्या के्र�डट काडर् खात्याच्या मोबाईल नंबरसह संपकर्  तपशीलामधील बदल 
�सस्ट�ममध्ये असलेल्या आपल्या जुन्या तसेच नवीन संपकर्  प�यांवर कळवले जातील. 
आमच्या न�द�ंमध्ये आपल्या मोबाईल क्रमांकासह सध्याच्या संपकर्  तपशीलांना अद्ययावत 
ठेवण्याचा सल्ला आपल्याला �दला जातो.

g) "एसबीआय काडर् �व�शष्ट काडर्वर ती हरवल्यास/चोर�स गेल्यास त्यावर काडर् �वमा कव्हर 
मोफत ऑफर करत.े संबं�धत �वमा हा एसबीआय काडर्ने वेळोवेळी ठर�वल्यानुसार 
आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेडद्वारे �कंवा कोणत्याह� अन्य 
�वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो. आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी 
�ल�मटेड ह� यासंबं�धत कोणत्याह� दाव्याच्या तडजोडीसाठ� जबाबदार असेल आ�ण 
एसबीआय काडर् हे दाव्याच्या तडजोडीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याह� �ववादास जबाबदार 
नसेल. �वम्याच्या अट� आ�ण शत�च्या अ�धक तपशीलांसाठ�, काडर् धारकांना सल्ला �दला 
जातो क� त्यांनी स्वागत �कटमधील मा�हतीपत्रक वाचावे �कंवा www.sbicard.com चा 
संदभर् घ्यावा."

(h) एसबीआय काडर् काह� �व�शष्ट के्र�डट काडा�वर मोफत हवाई अपघात/वैयिक्तक अपघात 
�वमा संर�ण देत.े उपरोक्त �वमा ततृीय-प� �वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो, जो या 
संदभार्त कोणत्याह� दाव्याच्या �नपटाऱ्यासाठ� देखील जबाबदार असतो. क्लेम सेटलम�टमुळे 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याह� वादासाठ� एसबीआय काडर् जबाबदार राहणार नाह�. कोणत्याह� 
पूवर्सूचने�शवाय एसबीआय काडर्द्वारे �वमा जार�कतार् बदलला जाऊ शकतो.

 �वद्यमान �वमा कंपनी : ओ�रएंटल इन्शुरन्स कंपनी �ल.

7. मा�हती उघड करणे (�डस्क्लोजर)
 के्र�डट इन्फम�शन कंपनी भारतीय आ�थर्क प्रणाल� कायर्�मता आ�ण िस्थरता 

सुधारण्यासाठ� भारत सरकार आ�ण भारतीय �रझवर् बँक (आरबीआय) ची एक सुरुवात 
आहे. �ह बँका आ�ण �व�ीय संस्थांमध्ये मा�हतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठ�चे एक प्रभावी 
तंत्र प्रभावी करण्यासाठ� आरबीआयच्या प्रयत्नांचा रचनाबद्ध उपक्रम असून, त्याद्वारे 
�व�वध संस्थांमधून उत्कृष्ट के्र�डट व्यवहारांचा लाभ घेण्यासाठ� काडर्धारकांना स�म केले 
जात.े

 काडर् धारक एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी करण्यासाठ� काडर्धारकाचे 
मा�हती शअेर करण्यासाठ� अ�धकृत आहे क� (आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त 
आहे). 

 45 - 60 �दवसांच्या काळामध्ये एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 
करण्यासाठ� काडर्धारकाचे परतफेड रेकॉडर् संबं�धत मा�हती प्रदान होईल.

 कोणताह� �ववाद झाल्यास, एसबीआयसीपीएसएल हे काडर्धारक हा �डफॉल्टर आहे असा 
अहवाल देण्यापूव� अहवाल प्र�क्रयेसाठ� योग्य ती दरुुस्ती करेल. अशा मा�हतीचे प्रकटन 
करणे/ती उघड करण्याची देखील न�द घेतल� जाणे हे दाखल केलेल्या अशा �ववादांची 
चौकशी आ�ण त्यातून मागर् काढण्यासाठ� उपलब्ध असलेल्या वेळेवर अवलंबून असत.े 

 काडर्धारक हे मान्य करतो क�, काडर् खात्याचे योग्य संचालन, पडताळणी आ�ण अन्य 
प्रशास�नक सेवा यांसाठ� काडर्धारकाची मा�हती ज्यामध्ये एसबीआयसीपीएसएलशी संब�धत 
आ�थर्क संस्था, कंपन्या आ�ण अन्य �तसऱ्या प�ांकडील थकबाक� यांची मा�हती देण्याचा 
अ�धकार एसबीआयसीपीएसएलला असेल.

 एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाची मा�हती एसबीआयसीपीएसएलच्या कोणत्याह� व�रष्ठ, 
क�नष्ठ, संबं�धत �कंवा भागीदार संस्थेला एसबीआयसीपीएसएलच्या �व�वध उत्पादनांना व 
सेवांना उपलब्ध करण्यासाठ�/त्यांच्या माक� �टगंसाठ� �कंवा त्याच्या ग्रूप कंपन्या, शाखा, 
संलग्न आ�ण/�कंवा भागीदार संस्थांना देऊ शकत.े

 एसबीआय काडर्च्या मह�वपूणर् अट� व शत� www.sbicard.com वरसुद्धा उपलब्ध 
आहेत. 

महत्वाची �नयामक मा�हती 

- काडर्चा वापर भारत तसेच परदेशात दोन्ह�कड ेवधै आहे. तथा�प, नेपाळ आ�ण भूतान मध्ये 
�वदेशी चलन व्यवहार करण्यासाठ� वधै नाह�.

- भारताबाहेर व्यवहार करण्यासाठ�, या काडर्चा वापर परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 
1999 ("FEMA") आ�ण आरबीआय द्वारे जार� केलेल्या �नयमांसह लागू कायद्यानुसार 
करणे अत्यावश्यक आहे. इंटरनेट टे्र�डगं पोटर्लद्वारे परक�य चलन व्यापाराला परवानगी 
नाह�. कोणतहे� उल्लंघन �कंवा पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुम ्ह� दंडात्मक 
कारवाईसाठ� जबाबदार असू शकता. तुम्ह� तुमच्या परक�य चलन हक्काबाबत तुमच्या 
अ�धकृत डीलरचा (AD) सल्ला घ्यावा.

- आपण के्र�डट काडर् खात्यावर कोणत्याह� के्र�डट �शल्लक असल्यास, एसबीआय काडर् आपण 
ह� के्र�डट �शल्लक परत येण्याचा अ�धकार आहे.

- कृपया भांडवल खात्यातील व्यवहारासाठ� पसेै पाठ�वणे �कंवा पेम�ट करण्यासाठ� के्र�डट 
काडर् वापरू नका जसे क� परदेशी संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे �कंवा �वदेशात संस्थांची 
स्थापना करणे - ह� आरबीआय बँकेच्या मास्टर �नद�शानुसार अथर्सहाय्य करण्याची 
परवानगी नाह� - संयुक्त उद्योजक/संपूणर्पणे र�हवाशांनी केलेल� थेट गुंतवणूक परदेशात 
मालक�ची सहाय्यक कंपनी आहे.

- र�हवाशांना भारताकडून पसेै पाठ�वणे हे आरबीआयच्या मास्टर प�रपत्रकानुसार, के्र�डट 
काडर्चा वापर �कंवा लॉटर�ची �त�कटे, बंद� घातलेल� �कंवा जप्त मा�सके, जुगार मध्ये 
सहभाग, कॉल-बॅक सेवा देणे, इत्याद�सारख्या प्र�तबं�धत वस्तूंच्या खरेद�साठ� प्र�तबं�धत 
आहे कारण अशा वस्तू/�क्रयाकलापांसाठ� कोणत्याह� परक�य चलनाची परवानगी नाह�. 
मास्टर प�रपत्रक अ�धक मा�हतीसाठ� र�हवाशांना भारत सु�वधा �व�वध पसेै पाठ�वणे वर 
संदभर् घ्या.



g) �ब�लगं संदभार्तील वाद: स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 25 �दवसांच्या आत काडर्धारकाने काह� 
त्रटु� एसबीआयसीपीएसएलला कळवल्या�शवाय आ�ण एसबीआयसीपीएसएलला त्या सत्य 
आहेत, हे आढळल्याव्य�त�रक्त सवर् स्टेटम�ट्स योग्य मानल� जातील व काडर्धारक त्यांना 
मान्य करेल. असे काह� झाल्याची मा�हती प्राप्त झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
तात्पुरत्या पद्धतीने शुल्क मागे घेऊ शकेल. त्यानुसार अन्वेषण पूणर् झाल्यानंतर अशा 
शुल्कांची जबाबदार� काडर्धारकाच्या खात्यावर असेल.

h)  ग्राहक तक्रार �नवारण: सवर् तक्रार�ंची मा�हती पुढ�ल प�यावर नोडल अ�धकाऱ्याला �दल� 
जावी- पीओ बॅग 28 - जीपीओ, नवी �दल्ल� – 110001 Nodalofficer@sbicard.com 
�कंवा ईमेलवर पाठवल� जावी.

i)   संपकर्  तपशील:
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 02 02
 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड आधी लावावा) 
 �कंवा 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290 
 एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर्साठ�: एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर् हेल्पलाईनला भारतातून 

कुठूनह� फोन करा   
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 12 12 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड 

आधी लावावा) बीएसएनएल/एमट�एनएलवरून: 1800 180 1295/1860 500 1295
 पत्र व्यवहार: मेलद्वारे व्यवस्थापकाला �लहू शकता: ग्राहक सेवा, एसबीआय काड्र्स अडँ 

पेम�ट्स सिव्हर्सेस �ल., डीएलएफ इन�फ�नट� टॉवसर्, टॉवर सी, 12 वा मजला, ब्लॉक- 2, 
इमारत 3 डीएलएफ सायबर �सट�, गुरुग्राम- 122002 (ह�रयाणा), भारत 
www.sbicard.com �कंवा पीओ बॅग 28 - GPO, नवी �दल्ल� – 110001. 

 customercare@sbicard.com वर ईमेलद्वारे �लहा
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक सम�पर्त ईमेल आयडीवर 

�लहू शकतो- salesgrievance@sbicard.com
 काडर्धारक कोणत्याह� �ववाद/अन�धकृत व्यवहाराचा �रपोटर् आमच्या मोबाईल 

ॲप/वेबसाईटच्या माफर् त न�द करू शकतात. याव्य�त�रक्त, काडर्धारक �ववाद/अन�धकृत 
 व्यवहाराचा �रपोटर् सम�पर्त ईमेल आयडी chargeback@sbicard.com वर �लहू 

शकतो.
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक आम्हाला सम�पर्त 

हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतो: 080-39356050

एसबीआय काडर्च्या सवार्त महत्वपूणर् अट� व शत�

1. *फ� आ�ण शुल्क

A.  वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ�
 एसबीआय के्र�डट काडर् (एसबीआय काडर्) यावर वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ� लागू आहेत. 

वा�षर्क फ� हे एक वेळचे शुल्क असत ेजे रु. 0 त ेरु. 9999 यादरम्यान असून त्यात लागू 
असलेले कर जोडले जातात आ�ण �रन्युअल फ� दर वष� आकारल� जात ेव ती रु. 0 त ेरु. 
9999 यादरम्यान असून त्यात लागू असलेले कर जोडले जातात. या फ� काडर्धारकांसाठ� 
वेगळ्या असू शकतात आ�ण त्या �व�वध प्रकारच्या काडर्साठ� वेगवेगळ्या असतात. के्र�डट 
काडर्चे आवेदन करताना हे काडर्धारकाला सांगण्यात येईल. लागू असतील त्यानुसार या फ� 
काडर्धारकाच्या खात्यातून जमा केल्या जातील आ�ण जेव्हा हे लावले जाईल, तवे्हा त्याचे 
�बल त्या म�हन्याच्या काडर् स्टेटम�टमध्ये दशर्वले जाईल. प्राथ�मक काडर्धारकाला जार� 
करण्यात आलेल्या अ�त�रक्त काड्र्ससाठ� वेगळी फ� असू शकेल.

B.  कॅश अडॅव्हान्स फ�
 आपत्काल�न िस्थतीमध्ये देशातील/आंतरराष्ट्र�य एट�एममधून रोख रक्कम काढण्यासाठ� 

काडर्धारक काडर्चा वापर करू शकतो. अशा प्रकारे काढलेल्या सवर् कॅशवर ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण ती काडर्धारकाच्या पुढच्या स्टेटम�टच्या �बलामध्ये जोडल� जाईल. 
देशातील एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण आतंरराष्ट्र�य एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक 
असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� लावल� जाईल. एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस प्रायव्हेट 
�ल�मटेडच्या (एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार ट्रान्सॅक्शन फ� बदलल� जाऊ शकत.े 
सवर् कॅश अडॅव्हान्सेसवर रक्कम काढल्यापासून पूणर् रक्कम जमा करण्याच्या �दनांकापय�त 
�रव्हॉिल्व्हंग के्र�डट इतके आ�थर्क शुल्कसुद्धा असेल (कृपया शुल्कांची सूची पाहावी). 

C. रोख भरणा फ�
 काडर्धारक स्टेट बँक ऑफ इं�डया (एसबीआय) च्या �नवडक शाखांमध्ये पे-इन िस्लपवर 

त्यांचा के्र�डट काडर् क्रमांक आ�ण रक्कम नमूद करून त्यांच्या SBI के्र�डट काडर्ची देय 
रक्कम शाखेतील काउंटरवर जमा करू शकतात. पेम�ट पावतीची पोच काडर्धारकाला त्व�रत 
�दल� जाईल. ह� सु�वधा ₹250 च्या सेवा शुल्क + लागू करांसह उपलब्ध आहे. केव्ह�बी 
एसबीआय काडर्धारक करूर वशै्य बँकेच्या (केवीबी) �नवडक शाखांमध्ये त्यांच्या 
के्र�डटकाडर्ची देय रक्कम देखील भरू शकतात. करूर वशै्य बँकेच्या शाखांमध्ये केलेल्या 
पेम�टवर कोणतहे� शुल्क लागू नाह�.

D. शुल्क
i. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला देण्यात येणाऱ्या �व�शष्ट सेवांसाठ� वेळोवेळी 

लागू असलेले शुल्क आ�ण फ� काडर्धारकाला भरावे लागेल �कंवा काडर् खात्याच्या संदभार्त 
काडर्धारकाकडून �दरंगाई झाल�, तर त्यासाठ� फ� भरावी लागेल.

ii काडर्धारकांना योग्य मा�हती देऊन वेळोवेळी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणतहे� शुल्क 
�कंवा फ�मध्ये बदल करण्याचा �कंवा नवीन शुल्क �कंवा फ� सुरू करण्याचा अ�धकार 
एसबीआयसीपीएसएलजवळ सुर��त आहे.

E. व्याज मुक्त गे्रस अवधी
 व्याज मुक्त के्र�डट अवधी 20 त े50 �दवसांचा असू शकतो व तो मच�टद्वारे करण्यात 

येणाऱ्या दाव्यांवर अवलंबून असेल. परंतु, जर आधीच्या म�हन्याची बाक� पूणर्त: जमा 
केल� नसेल �कंवा जर काडर्धारकाने कोणत्याह� एट�एममधून रोख रक्कम काढल� असेल, 
तर हे लागू असणार नाह�.

F.   आ�थर्क शुल्क 
 जर काडर्धारकाने बाक� रक्कम पूणर् भरल� नाह� तर आ�ण काडर्धारकाने काढलेल्या सवर् 

रोख रकमांवर (कॅश अडॅव्हान्सेस) त ेपरत भरले जाईपय�त ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून 
न भरलेल्या ईएमआय इन्स्टॉलम�टसह सवर् ट्रान्सॅक्शन्सवर मा�सक व्याज दरानुसार 
आ�थर्क शुल्क देय आहेत. 

   जर काडर्धारकाने रकमेच्या मुदतीच्या तारखेअगोदर (PDD) रा�हलेल्या रकमेची (TAD) 
थोडी रक्कम �कंवा काह�च रक्कम नाह� भरल�; जसे क� ग्राहकांची आधीच्या म�हन्यातील 
देय रक्कम आ�ण सध्याच्या म�हन्यातील पूणर् देय रक्कम मुदत संपायच्या तारखेअगोदर 
भरले तर उरलेल्या रकमेवर रकमेच्या तारखेपय�त शुल्क आकारले जाईल. 

   सध्याचा आ�थर्क शुल्काचा दर ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून प्र�त माह 3.50% पय�त आहे 
[42% प्र�त वषर्] व एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस �ल�मटेडच्या 
(एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार बदलला जाऊ शकतो. लागू असलेले आ�थर्क शुल्क 
लागू करांनुसार ठरेल आ�ण काडर्वर�ल थ�कत रक्कम पूणर्त: जमा होईपय�त त े
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये लावले जातील/वजा केले जातील. काडर्धारक पेम�टच्या देय 
तारखेपय�त त्याच्याकडील �शल्लक पूणर्पणे भरत नसल्यास आ�ण काडर्धारकाद्वारे 
घेतलेल्या सवर् रोख अडॅव्हान्सवर�ल सवर् व्यवहारांवर आकारलेल्या �व� शुल्काची �कमान 
रक्कम ह� प्रत्येक� 25 रु. असेल, सवर् लागू कर वगळून.

 a.  कॅश अडॅव्हान्सवर�ल आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून पूणर् रक्कम जमा 
करेपय�त लागू असतील.

 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 15 तारखेला.
 16 जून 2019 – 15 जुल ै2019 मध्ये करण्यात आलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  5000 रु. ची �रटेल खरेद� – 20 जून 2019 रोजी
2.  7000 रु. कॅश काढले - 10 जुल ै2019 रोजी
 15 जून 2019 च्या स्टेटम�टमधून कोणतीह� आधीची �शल्लक रा�हलेल� नाह�, असे ग�ृहत 

धरून काडर्धारकाला त्याचे 15 जुलचै्या स्टेटम�ट 12,000 रु. इतके ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल व 
त्यावर 7,000 रुपयांच्या काढलेल्या रोख रकमेवर 5 �दवसांचे आ�थर्क शुल्क लागू 
दरानुसार लावले जाईल. काडर्धारकाला बाक� (थ�कत) रकमेसाठ� 5 ऑगस्ट 2019 पय�त 
म्हणजे स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत भरणा करावा लागेल जी पूणर् रक्कम 
असू शकत े�कंवा देय असलेल� �कमान रक्कम असू शकत.े कृपया ल�ात घ्या क� तुमच्या 

के्र�डट काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने केले गेलेले कोणतहे� पेम�ट पुढ�ल क्रमाने समायोिजत 
केले जाईल: प्रथम तुमची �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास). आधीच्या 
स्टेटम�टच्या �दनांकापासून आ�थर्क शुल्क लावले जाईल व जर व्याज नसलेला 
आउटस्टँ�डगं �रटेल बॅलन्स असेल तर त्या िस्थतीमध्ये आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या 
�दनांकापासून लावले जाईल. 

 जर आधीच्या स्टेटम�टमध्ये कोणतीह� कॅश �शल्लक नसेल आ�ण ती आधीच्या 
स्टेटम�टमधून पुढे आलेल� नसेल आ�ण स्टेटम�टच्या �दनांकाचा �रटेल बॅलन्स भरणा देय 
असलेल्या �दनांकावर पूणर्त: भरण्यात आला, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क 
शुल्क लावले जाणार नाह�.

 उदाहरण 2 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   3 जानेवार� 2019 – 2 फेब्रुवार� 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  10000 रु. �रटेल खरेद� – 5 जानेवार� 2019 रोजी
2.  30000 रु. ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2019 रोजी
 2 जानेवार� 2019 स्टेटम�टमधून आधीची कोणतीह� �शल्लक रक्कम पुढे उरलेल� नाह�, 

असे ग�ृहत धरून काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार� स्टेटम�टमध्ये 40,000 रु. व्यवहार 
�दसतील. काडर्धारकाला या आउटस्टँ�डगं रकमेसाठ� स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या 
आत म्हणजे 22 फेब्रुवार� 2019 पय�त भरणा करावा लागेल व तो पूणर् रक्कम �कंवा 
�कमान देय रक्कम यातील कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. जर स्टेटम�ट आउटस्टँ�डगं मध्ये 
कोणताच कॅश बॅलन्स नसेल आ�ण तो आधीच्या स्टेटम�टपासून पुढे आलेला नसेल आ�ण 
जर स्टेटम�ट �दनांका रोजी आउटस्टँ�डगं असलेल्या �रटेल बॅलन्सला रक्कम देय �दनांकाला 
जर पूणर्त: भरण्यात आले, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क शुल्क लावले जाणार 
नाह�.

   दर म�हन्यामध्ये फक्त �कमान रक्कम भरल्यास त्यामुळे �रपेम�ट वषार्पे�ा जास्त काळ 
पुढे जाईल व आपल्या आउटस्टँ�डगं बॅलन्सवर त्यानुसार ठरणारा व्याज लागेल. 
उदाहरणाथर्, 5,000 रु. इतक्या ट्रान्सॅक्शनवर दर म�हन्याला फक्त �कमान देय रक्कम 
भरण्यात आल� (दर महा 200 रु. इतक� �कमान रक्कम असल्यास), संपूणर् थ�कत 

रकमेच्या पूणर् भरण्यासाठ� 44 म�हने इतका अवधी लागेल.
 उदाहरण 3 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला
   3  माचर् 2019 – 2 ए�प्रल 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन
(1)   500 रु. वा�षर्क फ� – 5 माचर् 2019 रोजी
(2) 90 रु. लागू कर – 5 माचर् 2019 रोजी
(3) 6000 रुपयांची ऑनलाईन खरेद� – 15 माचर् 2019 रोजी
 2 माचर् 2019 च्या स्टेटम�टनुसार आधीचा कोणताह� बॅलन्स पुढे �शल्लक रा�हलेला नाह�, 

असे ग�ृहत धरून, काडर्धारकाला त्याच्या 2 ए�प्रलच्या स्टेटम�टमध्ये 6,590 रु. ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाला स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 20 �दवसांनी 22 ए�प्रल रोजी 2019 या 
आउटस्टँ�डगंसाठ� रक्कम भरावी लागेल व ती पूणर् रक्कम असू शकत े�कंवा देय असलेल� 
�कमान रक्कम असू शकत.े      

 22 ए�प्रल 2019 रोजी काडर्धारक �कमान देय रकमेचा म्हणजे 415 रु. (एकूण 
आउटस्टँ�डगंच्या 5%) + 22 ए�प्रल 2019, रोजी लागू असलेले कर याच्या सवा�त 
जवळच्या दशांश अकंावर�ल रक्कम या रकमेचा भरणा करतो, असे ग�ृहत धरून लागू दराने 
आ�थर्क शुल्क लागू केले जाईल आ�ण त ेएकूण आउटस्टँ�डगंमध्ये जोडले जाईल. दर वष� 
3.50% इतक्या प्रभावी दराला �वचारात घेता, आ�थर्क शुल्काची गणना पुढ�ल प्रमाणे केल� 
जाईल:

 48 �दवसांसाठ� 500 रु. बॅलन्स रकमेवर (5 माचर् त े22 ए�प्रल):
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 रु.
 48 �दवसांसाठ� लागू असलेल्या 90 रु. करांसाठ� (5 माचर् त े22 ए�प्रल): 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 रु. 
 38 �दवसांसाठ� 6000 रु. इतक्या बॅलन्ससाठ� (15 माचर् त े22 ए�प्रल):
   (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 रु.
 11 �दवसांसाठ� 6,175 रु. बॅलन्ससाठ� (22 ए�प्रल त े2 मे): 
   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 रु.
 एकूण लावण्यात आलेले व्याज = 373.10 रु.
 3 ए�प्रल 2019 आ�ण 2 मे 2019 या काळात काडर्धारकाने कोणतहे� ट्रान्सॅक्शन केले 

नाह�, असे ग�ृहत धरून �दनांक 2 मेच्या स्टेटम�टमध्ये असलेल्या एकूण रकमेमध्ये 
आउटस्टँ�डगं एकूण रक्कम, व्याज शुल्क, फ� आ�ण अन्य शुल्क (असल्यास) आ�ण सवर् 

लागू कर दशर्वले जातील.
    काडर्धारक देय तारखेच्या (पीडीडी) आधी एकूण देय रकमेचे (ट�एडी) आ�ंशक पेम�ट करत 

असेल �कंवा पेम�ट देत नसल्यास; ग्राहकाकडून मागील म�हन्यापासूनची आ�ण �वद्यमान 
म�हन्यातील �शल्लक येणे असेल, तर एकूण देय असलेल्या रकमेचे पूणर् पेम�ट हे पेम�टच्या 
देय तारखेपूव� केल्यास, �व� शुल्क हे त्या पेम�टच्या तारखेपय�तच्या अखेरच्या �शल्लक वर 
आकारले जाईल.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेट्म�ट तार�ख - प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 �डस�बर 2018 - 2 जानेवार� 2019 दरम्यान झाले.
1)  �करकोळ खरेद� 500 रु. - 15 �डस�बरला 2018 झाल�
2)  ऑनलाइन खरेद� 600 रु. - 20 �डस�बरला 2018 झाल�
   2  �डस�बर 2018 च्या तारखेला पूव�ची कोणतीह� �शल्लक रक्कम नाह� असे गहृ�त धरून

2 जानेवार� च्या स्टेटम�टनुसार, काडर्धारकाच्या स्टेटम�टमध्ये 1100 रुपये व्यवहार दशर्�वत 
आहे, एकूण देय रक्कम 1100 रुपये. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
दरम्यान काह� 22 जानेवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं 
�वरुद्ध भरणा करणे आवश्यक आहे.

 गहृ�त धरूया क� काडर्धारकाने थोडी रक्कम 22 जानेवार� 2019 ला 500 रुपयांनी जमा 
केल� आहे, �व� शुल्क प्रभावी दरावर आकारले जाईल आ�ण एकूण थकबाक�मध्ये जोडला 
जाईल. 3.50% दर महा प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्क गणना खाल�लप्रमाणे केल� 
जाईल.

 38 �दवसांसाठ� 500 रुपयांच्या रकमेवर (15 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 रु.
 33 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (20 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 रु.
 12 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (22 जानेवार� त े2 फेब्रुवार�):
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 रु.
 आकारलेले एकूण व्याज: 52.93 रु.
 व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2019 - 2 माचर् 2019 दरम्यान झाले
1)  सुरुवातीची �शल्लक 652.93 रु. - 3 फेब्रुवार� 2019 रोजी

2)  �करकोळ खरेद� 1000 रु. - 5 फेब्रुवार� 2019 रोजी
3)  ऑनलाईन खरेद� 3000 रु. - 15 फेब्रुवार� 2019 रोजी
 गहृ�त धरूया क� मागील �शल्लक 652.93 रु. 2 फेब्रुवार� 2019 च्या �वधानानुसार पुढे 

सुरू करूया. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम दरम्यान काह� 22 
फेबु्रवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं �वरुद्ध भरणा करणे 
आवश्यक आहे.

   गहृ�त धरूया क� काडर्धारक 15 फेब्रुवार�च्या आत पूणर्पणे भरणा करतो. म्हणून 3.50%
प्रती म�हना प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्काची गणना खाल�लप्रमाणे केल� जाईल:

   12 �दवसांसाठ� 652.93 रुपयांच्या रकमेवर (3 फेब्रुवार� -15 फेबु्रवार�)
   (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 रु.
   आकारलेले एकूण व्याज: 9.02 रु.
   खरेद�ची उरलेल� रक्कम, व्याजाची रक्कम, फ� आ�ण शुल्क यांची बेर�ज, आ�ण 2 माचर् 

तारखेच्या स्टेट्म�टनुसार एकूण रकमेवर सवर् लागू कर परावत�त होईल.

G. �वलं�बत देय शुल्क
• देय तारखेला 0 रुपये त े500 रुपयांपय�तच ्या थकबाक�साठ� कोणतहे� शुल्क नाह� 
 रु. 500 पे�ा जास्त आ�ण रु. 1,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 400
• रु. 1,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 10,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु.750
• रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 950
• रु. 25,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 50,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 1,100
• रु. 50,000 पे�ा जास्त थकबाक�साठ� रु.1,300
 लागोपाठ दोन सायकल ्ससाठ� देय तारखेपय�त �कमान देय रक्कम (MAD) न भरल्यास 

अ�त�रक्त �वलंब देय शुल्क रु. 100 आकारले जातील.
 MAD िक्लअर होईपय�त प्रत्येक देय सायकलसाठ� हे शुल्क आकारले जाईल. तसेच 

�कमान देय रक्कम (MAD) भरेपय�त प्रत्येक पेम�ट चक्राला हे शुल्क आकारले जाईल.
 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
 व्यवहार 3 जानेवार� 2016 – 2 फेबु्रवार� 2016 या दरम्यान झाले

(1) 5000 रू. ची �रटेल खरेद�– 5 जानेवार� 2016 रोजी
(2) 5000 रू. ची ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2016 रोजी
   असे ग�ृहत धरा क� 2 जानेवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार�च्या स्टेटम�टमध्ये 10,000 रू. चे 
ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 
22 फेब्रुवार� 2016 पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान 
देय रक्कम �कंवा संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल. 

   जर 22 फेब्रुवार� 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने �कमान देय रकमेचा भरणा 
केला नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 
देय रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 2 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2016 – 2 माचर् 2016 या दरम्यान झाले
 1.  2000 रु. ची �रटेल खरेद�– 8 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 2.  2500 रु. ची ऑनलाईन खरेद� – 19 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 असे ग�ृहत धरा क� 2 फेब्रुवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 माचर्च्या स्टेटम�टमध्ये 4500 रू. चे ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 22 माचर् 2016 
पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान देय रक्कम �कंवा 
संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल.

   जर 22 माचर् 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने कोणत्याह� रकमेचा भरणा केला 
नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण देय 
रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 3- काडर् स्टेटम�ट तार�ख – दर म�हन्याची 2 तार�ख.
 3 सप्ट� त े2 ऑक्टो दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 9400 ची �करकोळ खरेद�-5 सप्ट� रोजी
 2 सप्ट�. च्या स्टेटम�टपासून पूव�ची �शल्लक कॅर� फॉरवडर् केल� नसल ्याचे गहृ�त 

धरून,एकूण देय रक्कम रु. 9400 म्हणून काडर् धारकास 2 ऑक्टोबरचे �ववरणपत्र �मळेल. 

काडर्धारकाने 22 ऑक्टोबरपय�त, म्हणजे स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, संपूणर् 
रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रक्कमेच्या अनुषंगाने पेम�ट 
करणे आवश्यक आहे. काडर्धारक 22 ऑक्टोबर रोजी �कंवा त्यापूव� रु. 9400 च्या 
थकबाक�चे संपूणर् देय देतो. 

 3 ऑक्टोबर– 2 नोव्ह�बर दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 5,000 ची �करकोळ खरेद� – 5 ऑक्टोबर रोजी
(2) रु. 5,000 ची ऑनलाइन खरेद� – 15 ऑक्टोबर रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 नोव्ह�बरच्या �ववरणात 10,000 रुपयाची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसेल. ग्राहकाला 10 नोव्ह�बर रोजी मागील सायकलमध्ये केलेल्या व्यवहारासाठ� 
व्यापाऱ्याकडून रु. 9400 चा परतावा �मळतो. ह� परताव्याची रक्कम एकूण देय रकमेच्या 
अनुषंगाने समायोिजत केल� जाईल. काडर्धारकाने 22 नोव्ह�बर रोजी �कंवा त्यापूव�, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने पेम�ट करणे आवश्यक आहे.

 परताव्यातून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम �कमान देय रक्कमेपे�ा जास्त असल्याने, 
काडर्धारकास �वलं�बत देय शुल्क आकारले जाणार नाह�.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेटम�टची तार�ख – प्रत्येक म�हन ्याची 2 तार�ख
 3 जानेवार� – 2 फेबु्रवार� दरम्यान केलेला व्यवहार
(1) रु. 4,500 ची �करकोळ खरेद� – 5 जानेवार� रोजी
(2) रु. 6,000 ची ऑनलाइन खर�दार� – 15 जानेवार� रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 फेब्रुवार�च ्या स्टेटम�टमध ्ये 10,500 रुपयांची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसून येईल. मागील सायकलमध ्ये 10 फेब्रुवार�ला आकारलेल्या अनादर 
शुल्कांसाठ� ग्राहकाला रु. 500 चा परतावा �मळतो. काडर्धारकाने 22 फेबु्रवार�पय�त, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची पूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय 
रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने थकबाक�चे पेम�ट करणे आवश्यक 
आहे. एसबीआय काडर्ने कायार्िन्वत केलेल्या �रव्हसर्लमधून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम देय 
रक्कमेच्या अनुषंगाने समायोिजत केल� जाणार नाह�. जर काडर्धारकाने 22 फेब्रुवार� रोजी 
�कंवा त्यापूव� �कमान देय रक्कम �कंवा त्यापे�ा जास्त रक्कम भरल� नाह�, तर त्याला 
रु. 950 (रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�त रु. 950) �वलं�बत देय शुल्क 
आकारले जाईल.

H. ओव्हर�ल�मट फ�
 एक सेवा संकेत म्हणून, एसबीआई काडर् ओव्हर�ल�मट व्यवहारांना मान्यता देऊ शकेल, 

हे त्यांचे आतं�रक धोरण, व्यवहार संदभार्त पात्रता, ग्राहकांचे प्रोफाईल आ�ण ग्राहकांची 
स्वीकृ�त यावर अवलंबून असेल. जर थकबाक�  रक्कम के्र�डट मयार्देपे�ा अ�धक असेल, 
तर के्र�डट मयार्दा ओलांडलेल्या रकमेवर प�हल्या व्यवहार रकमेच्या  2.5% �कंवा रु. 
600/- यापकै� जी जास्त असेल, ती ओव्हर�ल�मट शुल्क म्हणून आकारल� जाईल. 
एसबीआय काडर्द्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याह� शुल्क, खचर् �कंवा व्याजमुळे के्र�डट 
�ल�मट ओलांडल्यासह� हे शुल्क लागू होत.े ओव्हर�ल�मट फ� प्रत्येक �ब�लगं सायकलमध्ये 
एकदाच आकारल� जाईल. कृपया न�द घ्या क� काडर्धारकाकडून �मळालेल� ओव्हर�ल�मट 
सोयीसंबंधी स्वीकृ�त ज्याप्रमाणे त्यांच्या/�तच्या के्र�डट काडर्वर ह� सोय स�म करण्यासाठ� 
असेल, ती त्यांच्या त्याच खात्याच्या अतंगर्त येत असलेल्या सवर् के्र�डट काड्र्सवर आपोआप 
ह� सोय स�म करणार.

I. पेम�ट �डसऑनर फ�
   पेम�ट �डसऑनर झाल्यास (भरणा जमा न केल्यास), काडर्धारकाला रकमेच्या 2% इतक�  

पेम�ट �डसऑनर फ� लावल� जाईल व त्याचे �कमान शुल्क 500 रू. इतके असेल.

J.   अन्य शुल्क:
• काडर् �रप्लेसम�ट फ�: 100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू) 
• चेक पेम�ट फ�: 100 रू. 
• परक�य चलन व्यवहार शुल्क: 3.5% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् वगळता इतर सवर् 

काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
 परक�य चलन व्यवहाराचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये करण्यासाठ� �व�नमय दर 

िव्हसा/मास्टरकाडर् द्वारे (जे असेल त्यानुसार) �नधार्�रत केला जाईल व या व्यवहाराला 
एसबीआय काडर्च्या मदतीने सेटल केले जात असतानाच्या �दवशी त्यांच्या �व�नमय 
दरांनुसार त ेठरेल व हे दर व्यवहार करण्यात येणाऱ्या �दवसांपे�ा �भन्न असू शकतील. 
परक�य चलन व्यवहार फ� िव्हसा/मास्टरकाडर् शअेर केलेले रुपये रूपांतर रकमेवर लागू केले 
जाईल. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू 
होणार नाह�.

• डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक चलन रूपांतरण माकर् अप फ�: 3.50% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् 
वगळता इतर सवर् काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
(फक्त 1,000 रुपये �कंवा त्यापे�ा मोठ्या व्यवहारांसाठ�) आतंरराष्ट्र�य स्थानावर�ल �कंवा 
परदेशी न�दणी केलेले परंतु भारतात िस्थत असलेल्या व्यापाऱ्यांद्वारे केलेले भारतीय 
चलनातील सवर् व्यवहार. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर डायन्या�मक आ�ण 
स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप शुल्क लागू होणार नाह�.

•  �रवॉडर् �रडीम करण्याचे शुल्क - 99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे वॉउचर 
वर उपलब्ध)

• सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर प्र�क्रया शुल्क: रु. 199 

K.  �शल्लक हस्तांतरण:
 �शल्लक हस्तांतरण ऑफर ग्राहकाला इतर बँकेच्या के्र�डट काडर्ची थकबाक� एसबीआय 

के्र�डट काडर्मध्ये हस्तांत�रत करण्यास आ�ण एकरकमी �कंवा ईएमआय मध्ये परतफेड 
करण्यास अनुमती देते
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2. *�ल�मट्स (मयार्दा)
 अतंगर्त एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट �नकषांनुसार (प्राथ�मक खातधेारकांना असलेल� 

के्र�डट �ल�मट जोडल्या जाणाऱ्या अडॅ ऑन काडर्धारकांना असेल) के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश 
�ल�मट �नधार्�रत केल� जात.े काडर् �दले जात असताना या मयार्दांची मा�हती काडर्धारकाला 
�दल� जात.े प्रत्येक स्टेटम�टमध्ये के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश �ल�मट काडर्धारकाला 
सां�गतल्या जातात. स्टेटम�ट बनवले जात असताना उपलब्ध के्र�डट �ल�मट (वापरासाठ� 
उपलब्ध असलेल� के्र�डट �ल�मट) स्टेटम�टचा भाग म्हणून �दल� जात.े 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याचा ठरा�वक काळाने आढावा घेत े आ�ण 
अतंगर्त �नकषांनुसार काडर्धारकाची के्र�डट �ल�मट घटवू �कंवा वाढवू शकत.े के्र�डट �ल�मट 
वाढवू इिच्छत असलेले काडर्धारक एसबीआयसीपीएसएलला तसे �लहून व त्यांच्या 
उत्पन्नाची घोषणा करणार� आ�थर्क कागदपत्र े पाठवून तशी �वनंती करू शकतात. या 
नवीन कागदपत्रांच्या आधारे अशी �ल�मट वाढवायची अथवा नाह�, हा �नणर्य घेण्याचे पूणर् 
स्वातं�य एसबीआयसीपीएसएलला आहे.

3. *�ब�लगं आ�ण स्टेटम�ट

a) ज्या अवधीमध्ये काडर् अिॅक्टव्ह असेल त्या अवधीमधील आधीच्या स्टेटम�टनंतर 
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये के्र�डट करण्यात आलेले पेम�ट्स व झालेले ट्रान्सॅक्शन्स 
दशर्वणारे एक मा�सक स्टेटम�ट एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला पाठवण्यात 
येईल. एक तर एसबीआयसीपीएसएल काडर् खात्यामधील ट्रान्सॅक्शन्सचे स्टेटम�ट पोस्टाने 
त्याच्याकड ेन�दणीकृत असलेल्या प�यावर पाठवेल �कंवा त ेस्टेटम�ट न�द असलेल्या ईमेल 
आयडीवर ईमेलने पाठवेल व याचा �दवस पूवर् �नधार्�रत असेल. 

b) के्र�डट काड्र्स काडर्धारकांना �रवॉिल्वंग के्र�डट सु�वधा देतात (�फरती पत). काडर्धारक फक्त 
स्टेटम�टवर �प्रटं करण्यात आलेल्या �कमान देय रकमेइतक� रक्कम सुद्धा भरू शकतो 
आ�ण असा भरणा त्याने रक्कम देय �दनांकाच्या आधी करायला हवा आ�ण हाह� �दनांक 
आपल्या स्टेटम�टवर नमूद केलेला असतो. आउटस्टँ�डगं बॅलन्स पुढ�ल स्टेटम�टमध्ये 
फॉरवडर् केला जाऊ शकतो. काडर्धारक देय असलेल� संपूणर् राशी भरू शकतो �कंवा �कमान 
देय रकमेपे�ा मोठ� कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. 

 आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये न भरण्यात आलेल� �कमान देय रक्कम काडर्धारकाच्या करंट 
�कमान देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल व त्यासह आउटस्टँ�डगं असेल जे काडर्धारकाच्या 
के्र�डट �ल�मटपे�ा जास्त होऊ शकत.े  

 �कमान देय रक्कम आउटस्टँ�डगं रकमेच्या 5% �कंवा रू. 200 यापकै� (जी रक्कम मोठ� 
असेल), ती असेल व त्यामध्ये सवर् लागू कर आ�ण ईएमआय (फक्त ईएमआय आधा�रत 
उत्पादनांच्या संदभार्त) समा�वष्ट असतील. जर कॅश �कंवा के्र�डट �ल�मट ओलांडल� गेल� 
तर ओव्हर�ल�मट (ओव्ह�एल) रकमेचाह� समावेश एमएडीमध्ये (�कमान देय रक्कम) केला 
जाईल. आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये जर न भरण्यात आलेल� एमएडी असेल, तर ती �कमान 
देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल.

c)  काडर् आउटस्टँ�डगंसाठ� करण्यात येणाऱ्या पेम�टस पुढ�ल स्टेटम�टसमध्ये दशर्वल्या जातील. 
इनपुट टॅक्स के्र�डटशी संबं�धत कोणताह� �ववाद �कंवा करांशी संबं�धत कोणतहे� अन्य 
प्रकरणात स्टेटम�ट �दल्याच्या तारखेपासून 30 �दवसांमध्ये के्र�डट काडर् जार�कत्यार्शी संपकर्  
साधला जाईल.

d) काडर्धारकाच्या काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल� पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने 
समायोिजत केल� जातील: �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ.

   काडर्धारक हा के्र�डट काडर् जार�कत्यार्स स�म करण्यासाठ� उ�चत जीएसट� अनुपालनाच्या 
अतंगर्त योग्य आ�ण वक्तशीर मा�हती प्रदान करण्याबद्दल जबाबदार असेल जे के्र�डट 
काडर् जार�कत्यार्ने केलेल्या पुरवठ्याचे इनपुट कर के्र�डट घेण्यासाठ� काडर्धारकास स�म 
करेल. काडर् जार�कतार् हा इनपुट टॅक्स के्र�डटच्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा 
काडर्धारकास इनपुट टॅक्स के्र�डटचा लाभ घेण्यात झालेल्या �वलंबासाठ� काडर्धारकाने 
चुक�ची मा�हती �दल्याबाबत �कंवा काडर्धारकाने कोणतीह� कृती केल्यास �कंवा दलुर्� 
केल्यास जबाबदार नसेल.

e) काडर् खात्यामधील पेम�ट्स पुढ�लपकै� कोणत्याह� प्रकारे करता येऊ शकतील: 
www.sbicard.com वर लॉग इन करून नेटबँ�कंग �कंवा आपल्या एसबीआय एट�एम- 
कम ड�ेबट काडर्द्वारे पेनेट पयार्य वापरून.

   स्टेटम�टच्या मागच्या बाजूला �दलेल्या प�यावर चेक �कंवा धनादेश पाठवून. 
   आपल्या शहरातील एसबीआय काडर् ड्रॉप बॉक्सेसमध्ये �कंवा �नधार्�रत स्टेट बँक ऑफ 
इं�डया शाखांमध्ये चेक �कंवा धनादेश देऊन. 

   चेक/धनादेश “एसबीआय काडर् क्र. xxxx xxxx xxxx xxxx” कर�ता देय असा असायला 
हवा. नॅच: �नवडक शहरांमध्ये नॅशनल ऑटोमेटेड क्ल�य�रगंच्या (नॅच) माध्यमातून पेम�ट 
करता येत.े

f) एसबीआय काडर्द्वारे आउटस्टँ�डगं �बलाच्या भरणासाठ� �व�वध पद्धती �दल्या जातात व 
त्याचे वणर्न एसबीआय काडर् वेबसाईट आ�ण मा�सक स्टेटम�टच्या मागे स�वस्तर �दले गेले 
आहे.

 काडर् धारकाकडून �मळालेला कोणताह� अडॅव्हान्स हा भ�वष्यातील खचर् म्हणून गहृ�त 
धरला जावा, कोणतहे� शुल्क/फ� म्हणून गहृ�त धरला जाऊ नये.

j)  एसबीआय काडर्द्वारे प्र�क्रयािन्वत केलेले असे कोणतहे� �रव्हसर्ल्स, ज्यांत शुल्क तसेच 
प्रभार यांचे �रव्हसर्ल देखील समा�वष्ट आहे, त ेथकबाक�च्या अनुषंगाने समायोिजत केले 
जाणार नाह� आ�ण याला वतर्मान �ब�लगं सायकलसाठ� के्र�डट म्हणून गणले जाईल.

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख मागील �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल्यास, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जात.े

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख वतर्मान �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल� तर�ह�, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जाणार नाह�.

k)  SMA आ�ण NPA
•   स्पेशल म�शन अकाउंट्स (‘SMA’): 
  �नयामक आवश्यकता पूणर् करण्यासाठ�, एसबीआय काडर्ला खाल� �दलेल्या सारणीतील तीन 

उपशे्रण्यांसह एक उप-संप�ी शे्रणी/ सब-असेॅट कॅटेगर� म्हणजेच ‘स्पेशल म�शन अकाउंट्स 
(‘SMA’)” बनवून खात्यातील प्रारं�भक दबाव (इिन्सपीऐंट स्टे्रस) ओळखावा लागतो. के्र�डट 
काड्र्सना �रवॉिल्वंग सु�वधांव्य�त�रक्त अन्य कजर् म्हणून संबो�धत केले जात.े

   

  

  

  SMA च्या वग�करणासंबं�धत उदाहरण:
  जर के्र�डट काडर् खात्याची (‘PDD’) पेम�ट देय तार�ख 31 माचर् 2021 असेल आ�ण �कमान 

देय शुल्क (‘MAD’) या तारखेआधी प्राप्त न झाल्यास या देय तारखेनंतर ह्या खात्यास 
SMA – 0  म्हणून संबो�धत केले जाईल.

   जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 30 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 ए�प्रल 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 1 म्हणून संबो�धत केले जाईल. याप्रमाणेच, 
जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 60 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 मे 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 2 म्हणून संबो�धत केले जाईल.

•  नॉन पफॉर्�म�ग असेॅट (‘NPA’):
  जर के्र�डट काडर् स्टेटम�ट मध्ये नमूद केलेले �कमान देय पेम�ट हे PDD पासून नव्वद (90) 

�दवसांच्या आत पूणर् न �दल्यास, काडर्ला नॉन परफॉ�म�ग असेॅट समजले जाईल. 
   याव्य�त�रक्त, कजार्ची परतफेड �कंवा पुनरर्चना व्यवस्थेचा लाभ घेतलेले कोणतहे� खात े

NPA म्हणून वग�कृत केले जाईल. जोपय�त पूणर् मुद्दल �कंवा व्याजाचे पेम�ट केले जात 
नाह� तोपय�त खात ेNPA म्हणून वग�कृत केले जात.े कजार्ची परतफेड (सेटलम�ट) केलेले 
आ�ण पुनरर्�चत (र�स्ट्रक्चडर्) खात ेअपगे्रडसाठ� पात्र नसत.े शवेट�, जर एखाद्या ग्राहकाकड े
NPA म्हणून संबो�धत असलेले एक एसबीआय काडर् असले तर� त्यांच्याकड ेअसलेले सवर् 
के्र�डट काडर् हे NPA म्हणून वग�कृत केले जातील.

   एखाद्या खात्यास NPA म्हणून वग�कृत करण्यासंबं�धत उदाहरण:
 जर एखाद्या ग्राहकाची पेम�ट देय तार�ख (‘PDD’) 31 माचर् 2021 आहे आ�ण 

स्टेटम�टमध्ये नमूद केलेले �कमान देय शुल्क (‘MAD’) हे PDD पासून 90 �दवसांच्या 
आत म्हणजेच 29 जून 2021 पय�त ग्राहकाने भरले नाह�, तर बँक/�व�ीय संस्थेद्वारे अशा 
के्र�डट काडर् खात्यास NPA समजले  जाईल.

l) अ�धकृत पेम�ट प्रणाल� वापरताना अयशस्वी व्यवहारांसाठ�, आरबीआयच्या 20 सप्ट�बर 
2019 रोजीच्या टनर् अराऊंड टाइम (ट�एट�) च्या सामंजस्यावर�ल आ�ण ग्राहक 
नुकसानभरपाईवर�ल प�रपत्रकाच्या अनुपालन अतंगर्त, जर एसबीआय काडर्ने एखाद्या 
अयशस्वी झालेल्या व्यवहारामुळे ड�ेबट झालेल� रक्कम एका �नधार्�रत कालावधीमध्ये परत 
केल� नाह�, तर उपरोल्ले�खत प�रपत्रकातील तरतुद�ंनुसार, अयशस्वी झालेल्या 
व्यवहारासाठ�च्या काडर् नेटवकर्  द्वारे प्राप्त झालेल्या अशा कोणत्याह� पुष्ट�/सूचनेच्या 
आधारावर नुकसानभरपाई केल� जाईल.

4. * �डफॉल्ट (थकबाक�)
 जर थकबाक� करण्यात आल�, तर काडर्धारकाला वेळोवेळी काडर् खात्यामध्ये असलेल्या 

थ�कत रकमेच्या पूतर्तसेाठ� पोस्टाने, फॅक्स, दरूध्वनी, ईमेल, एसएमएस मॅसेज आठवण 
केल� जाईल आ�ण/�कंवा �तसऱ्या प�ाची आठवण करून देण्यासाठ�, पाठपुरावा 
करण्यासाठ� आ�ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठ� मदत घेतल� जाईल. अशा प्रकारे �नयुक्त 
केलेला �तसरा प� कजर् वसुल�संदभार्तील आचारसं�हतचेे पूणर् पालन करेल. 

 आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त आ�ण जे एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे जे 
एक के्र�डट इन्फम�शन कंपनी एक के्र�डट काडर् धारकाच्या मुलभूत िस्थती अहवाल 
देण्यापूव�, आम्ह� काडर् धारकास पूवर् सूचना प्रदान करू. आरबीआय कडून न�दणीचे 
प्रमाणपत्र सामा�यक करण्यापूव�, ज्याचा एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे त्याबद्दल 
आम्ह� काडर्धारकाला याची सूचना देऊ. �कमान देय रक्कम देय तारखेपय�त देखील न 
भरल्यास, काडर् खात्याचा डीफॉल्ट िस्थती अहवाल के्र�डट मा�हती ब्युरो/एजन्सीं सह 
सामा�यक केला जाईल. 

 हे आणखी नमूद केले जाऊ शकत,े क� जर काडर् धारक, पोस्ट �डफॉल्टर म्हणून न�दवले 
गेले असेल तर, �तची थकबाक� कमी करत,े नंतर एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन 
कंपनी पासून �डफॉल्टर िस्थती मागे आहे. असे बदल ग्राहकाच्या के्र�डट अहवालात 
प्र�त�ब�ंबत करण्यासाठ� 45 त े60 �दवस लागू शकतात.

 अट� आ�ण �नयम के्र�डट काडर्च्या सु�वधा �नयमन लागू असेल पूरक/काडर् जोडा 
एसबीआयसीपीएसएल �व�हत नमुन्यात दर म�हन्याला के्र�डट इन्फम�शन कंपनीसाठ� काडर् 
डटेा सादर केला. के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 30 �दवसांची वेळ त्यांच्या सव्हर्रवर सादर डटेा 
अपलोड करण्यासाठ� आहे.

 काडर् खात्यातील एकूण थकबाक� व त्यासह लावण्यात आलेल्या कोणत्याह� शुल्कांची 
काडर्धारकाला न आकारण्यात आलेल� रक्कमसुद्धा तत्काळ देय होईल आ�ण प्राथ�मक 
खातधेारकाच्या बँकरप्सीच्या �कंवा मतृ्युच्या िस्थतीत ती एसबीआयसीपीएसएलला संपूणर् देय 
ठरेल व काडर् खात ेलगेचच रद्द ठरेल. काडर् खात्यावर काह� थकबाक� असेल, तर प्राथ�मक 
खातधेारकाची मालम�ा त्याला सेटल करण्यासाठ� जबाबदार असेल आ�ण त्या मालम�ेद्वारे 
एसबीआयसीपीएसएलला कोणतीह� आ�थर्क झळ पोहचणार नाह�, याची काळजी घेणे 
अ�नवायर् असेल व त्यामध्ये अशा थकबाक�ला प्राप्त करण्यासाठ� झालेला कायदे�वषयक खचर् 
व शलु्क यांचा समावेश असेल. अशी परतफेड प्रलां�बत झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
त्याच्या तवे्हाच्या दराने आ�थर्क शुल्क सरुू ठेवण्यासाठ� स�म असेल.

5. काडर्धारकत्व समाप्त होणे/संपुष्टात येणे
a) एसबीआयसीपीएसएलला �लहून �कंवा एसबीआय काडर् हेल्पलाईनला कॉल करून आ�ण 

काडर् �तरपे कापून काडर्धारक कधीह� करार संपुष्टात आणू शकतो. �ल�खत �वनंती 
केल्यानंतर अडॅ ऑन काडर्सह सवर् काडर् संपुष्टात येतील. स्वतःहून काडर् बंद करताना 
काडर्धारकाजवळ �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स �शल्लक असतील तर अशा �नगे�टव्ह पॉइंट्स 
समान मूल्य स्वयंच�लतपणे स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रूपांत�रत केले जाईल जे काडर्धारकाला 
इतर कोणत्याह� देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे. काडर् खात्यामध्ये थकबाक� असलेल्या 
सवर् रकमेचा भरणा केल्यानंतर त ेसंपुष्टात येतील. प्रमाणानुसार (प्रो रेटा बे�सस) वा�षर्क, 
सहभागी होण्याची �कंवा �रन्युअल फ� परत केल� जाणार नाह�.

 उदाहरणाथर्- स्वतःहून काडर् बंद करताना �शल्लक असलेले �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट - 1000
   स्वतःहून काडर् बंद केल्यानंतर, �शल्लक असलेले 1000 �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट 

स्वयंच�लतपणे 250 रू. च्या स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रुपांत�रत होतील. म्हणजेच, 1000 
�नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स X 0.25 रू. प्र�त �रवॉडर् पॉइंट (इथे �व�वध काडा�साठ� हस्तांतरण 
मूल्य �भन्न असू शकत)े. हे देय काडर्धारकाला लागू केले जाईल जे काडर्धारकाला इतर 
देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे.

 काडर्धारक खात ेबंद करण्यासाठ� सम�पर्त ईमेल आयडी-closurerequest@sbicard.com 
वर �लहू शकतो.

b)  जर एसबीआयसीपीएसएलला काह� आधाराने �बजनेससाठ� �कंवा सुर�ा कारणांमुळे आ�ण/ 
�कंवा कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेच्या �वनंतीमुळे आ�ण/�कंवा अन्य सरकार� यंत्रणेने तसे 
सां�गतल्यामुळे आ�ण/�कंवा एसबीआयसीपीएसएल व त्याच्या ग्राहकांना लागू असलेल्या 
कायद्यांमुळे व �नयमांमुळे आवश्यक झाले, तर कोणत्याह� वेळेस पूवर्सूचना न देता 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याच्या वापरावर �नब�ध घालू शकत,े त ेसमाप्त 
�कंवा बंद करू शकत.े

 जर काडर्धारकाने देय रकमेची थकबाक� केल� �कंवा के्र�डट �ल�मटचे उल्लंघन केले तर 
एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट काडर्वर�ल सु�वधा संपुष्टात आणू शकत.े हा करार संपुष्टात 
आल्यानंतर �कंवा काडर् खात ेस्थ�गत करण्यात आले असताना या काडर्चा वापर विजर्त 
आहे.

c) अशा प�रिस्थतीमध्ये काडर्धारकाने तत्काळ (कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� 
�डफॉल्ट �कंवा अन्य नोट�सनुसार) एसबीआयसीपीएसएलला खात्यावर�ल एकूण थक�त 
रक्कम त्वर�त अदा केल� पा�हजे. त्यामध्ये कराराअतंगर्त एसबीआयसीपीएसएलला देय 

असलेल्या सवर् रकमांचा समावेश असेल ज्यामध्ये सवर् ट्रान्सॅक्शन्स आ�ण अन्य रक्कम 
ज्या खात्यावर अद्याप आकारल्या नसतील यांचा समावेश असेल. जोपय�त काडर्धारकाद्वारे 
अशा सवर् रकमांची थकबाक� जमा केल� जाईपय�त काडर्धारकाचे खात े समाप्त मानले 
जाणार नाह�.

(d) जर के्र�डट काडर् एक वषार्पे�ा जास्त काळ वापरात नसेल, तर काडर्धारकास सू�चत करून 
काडर् बंद करण्याची प्र�क्रया सुरू होईल. जर 30 �दवसांमध्ये काडर् धारकाकडून काह� उ�र 
न आल्यास, काडर् खात ेबंद केले जाईल, ह� �क्रया काडर् धारकाने केलेल्या सवर् थकबाक� 
भरण्याच्या अधीन असेल.

6.  काडर् हरवणे/चोर�/गैरवापर

a) जर प्राथ�मक �कंवा अन्य अ�त�रक्त के्र�डट काडर् हरवले असेल, चोर�ला गेले असेल, त्याला 
इजा झाल� असेल �कंवा प्राप्त होणे अपे��त असताना प्राप्त झाले नसेल �कंवा जर 
त्याला/�तला त्याचा वापर अन्य व्यक्तीने काडर्धारकाच्या अनुमती�शवाय केला अशी शंका 
आल� असेल, तर तत्काळ काडर्धारकाने एसबीआयसीपीएसएलशी एसबीआय काडर् 
हेल्पलाईनद्वारे संपकर्  साधला पा�हजे. एकदा काडर् हरवले अशी सूचना �दल्यानंतर त ेनंतर 
परत सापडले तर�ह� काडर्धारकाने त ेकोणत्याह� प�रिस्थतीत वापरू नये आ�ण त्याने त े
काडर् �तरपे अध� कापून टाकावे. 

· तसेच काडर्धारक लगेचच आयव्ह�आर �कंवा आमच्या वेबसाईट sbicard.com द्वारे �कंवा 
एसएमएस आधा�रत सेवेद्वारे त ेकाडर् ब्लॉक करू शकतो.

· एसएमएसद्वारे आपले हरवलेले/ चोरलेले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ�, आपल्या न�दणीकृत 
मोबाईल क्रमांकाद्वारे 5676791 वर BLOCK XXXX असा एसएमएस करा. (XXXX = 
आपल्या काडर् क्रमांकातील शवेटच्या 4 संख्या). जर 5 �म�नटांच्या आत आपल्याला त्याचे 
कन्फम�शन देणारा एसएमएस �मळाला नाह�, तर काडर् ब्लॉक झाले आहे, असे कृपया मानू 
नका. तत्काळ आपले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ� आ�ण त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठ� 
हेल्पलाईनला कॉल करा.

 काडर्धारक हरवलेल्या/चोर� झालेल्या/अन�धकृत व्यवहार इ. च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त 
हेल्पलाइन क्रमांक -18605003000 वर संपकर्  करू शकतो.

 काडर्धारक हरवलेल्या काडर्च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त ईमेल आयडीवर �लहू शकतो – 
lostcard@sbicard.com.

b) एसबीआयसीपीएसएलला हरवलेल्या काडार्ची मा�हती �मळण्याच्या वेळेआधी काडर् 
खात्याद्वारे करण्यात आलेल्या कोणत्याह� ट्रान्सॅक्शन्ससाठ�  एसबीआयसीप ीएसएल 
जबाबदार राहणार नाह� व त्याची संपूणर् जबाबदार� काडर्धारकावरच असेल. काडर् 
हरवण्याबद्दल �कंवा त्याच्या चोर�बद्दल एसबीआयसीपीएसएलला सूचना देण्या�शवाय 
काडर्धारकाने तत्काळ के्र�डट काडर्च्या चोर�ची मा�हती पो�लसांना देऊन एफआयआर दाखल 
करायला पा�हजे. परंतु, जेव्हा काडर्धारकाच्या सहमतीने �कंवा अ�त�रक्त काडर्धारकाच्या 
सहमतीने एखाद� व्यक्ती काडर् प्राप्त करून त्याचा गैरवापर करत असेल, तवे्हा होणाऱ्या 
सवर् हानीसाठ� काडर्धारक जबाबदार असेल.

 
c) �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाच्या (आरबीआय), ग्राहक संर�णाबद्दल 06 जुल ै2017 च्या 

आदेशानुसार - अन�धकृत इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंग व्यवहाराच्या दा�यत्वावर मयार्दा घालून, एक 
धोरण अ�धकृत के्र�डट काडर् व्यवहारांशी संबं�धत ग्राहक संर�ण सु�निश्चत करण्याक�रता 
�डझाइन केले आहे. एसबीआय काडर्च्या वेबसाइटवर "ग्राहक तक्रार �नवारण धोरण" 
अतंगर्त हेच अपडटे केले आहे. धोरण हे पारदशर्कतचेी तत्वे आ�ण ग्राहकांना �दल्या 
जाणाऱ्या वागणुक�तील प्रामा�णकपणावर आधा�रत आहे

d) जर काडर्धारकाने फसवणूक�चे कृत्य केले असेल, तर होणाऱ्या नुकसानाची सवर् जबाबदार� 
काडर्धारकाची असेल. जर पुरेशी काळजी न घेता काडर्धारक वापर करत असेल तर होणाऱ्या 
हानीसाठ� सवर्स्वी तोच जबाबदार असेल. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे �नधार्�रत करण्यात 
आलेल्या सुर�ा �नयमांचे पालन करण्यामध्ये काडर्धारकाने कसूर केल� असेल तर� हे लागू 
असेल.

e) काडर्धारक �कंवा अन्य कोणत्याह� काडर्धारकाला न सांगता एसबीआयसीपीएसएल काडर्च्या 
हरवण्या�वषयी, चोर��वषयी, गैरवापरासंदभार्त काडर्ची �कंवा �पनची कोणतीह� मा�हती 
पो�लसांना �कंवा अन्य संबं�धत यंत्रणांना देऊ शकत.े

f) आपल्या के्र�डट काडर् खात्याच्या मोबाईल नंबरसह संपकर्  तपशीलामधील बदल 
�सस्ट�ममध्ये असलेल्या आपल्या जुन्या तसेच नवीन संपकर्  प�यांवर कळवले जातील. 
आमच्या न�द�ंमध्ये आपल्या मोबाईल क्रमांकासह सध्याच्या संपकर्  तपशीलांना अद्ययावत 
ठेवण्याचा सल्ला आपल्याला �दला जातो.

g) "एसबीआय काडर् �व�शष्ट काडर्वर ती हरवल्यास/चोर�स गेल्यास त्यावर काडर् �वमा कव्हर 
मोफत ऑफर करत.े संबं�धत �वमा हा एसबीआय काडर्ने वेळोवेळी ठर�वल्यानुसार 
आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेडद्वारे �कंवा कोणत्याह� अन्य 
�वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो. आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी 
�ल�मटेड ह� यासंबं�धत कोणत्याह� दाव्याच्या तडजोडीसाठ� जबाबदार असेल आ�ण 
एसबीआय काडर् हे दाव्याच्या तडजोडीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याह� �ववादास जबाबदार 
नसेल. �वम्याच्या अट� आ�ण शत�च्या अ�धक तपशीलांसाठ�, काडर् धारकांना सल्ला �दला 
जातो क� त्यांनी स्वागत �कटमधील मा�हतीपत्रक वाचावे �कंवा www.sbicard.com चा 
संदभर् घ्यावा."

(h) एसबीआय काडर् काह� �व�शष्ट के्र�डट काडा�वर मोफत हवाई अपघात/वैयिक्तक अपघात 
�वमा संर�ण देत.े उपरोक्त �वमा ततृीय-प� �वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो, जो या 
संदभार्त कोणत्याह� दाव्याच्या �नपटाऱ्यासाठ� देखील जबाबदार असतो. क्लेम सेटलम�टमुळे 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याह� वादासाठ� एसबीआय काडर् जबाबदार राहणार नाह�. कोणत्याह� 
पूवर्सूचने�शवाय एसबीआय काडर्द्वारे �वमा जार�कतार् बदलला जाऊ शकतो.

 �वद्यमान �वमा कंपनी : ओ�रएंटल इन्शुरन्स कंपनी �ल.

7. मा�हती उघड करणे (�डस्क्लोजर)
 के्र�डट इन्फम�शन कंपनी भारतीय आ�थर्क प्रणाल� कायर्�मता आ�ण िस्थरता 

सुधारण्यासाठ� भारत सरकार आ�ण भारतीय �रझवर् बँक (आरबीआय) ची एक सुरुवात 
आहे. �ह बँका आ�ण �व�ीय संस्थांमध्ये मा�हतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठ�चे एक प्रभावी 
तंत्र प्रभावी करण्यासाठ� आरबीआयच्या प्रयत्नांचा रचनाबद्ध उपक्रम असून, त्याद्वारे 
�व�वध संस्थांमधून उत्कृष्ट के्र�डट व्यवहारांचा लाभ घेण्यासाठ� काडर्धारकांना स�म केले 
जात.े

 काडर् धारक एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी करण्यासाठ� काडर्धारकाचे 
मा�हती शअेर करण्यासाठ� अ�धकृत आहे क� (आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त 
आहे). 

 45 - 60 �दवसांच्या काळामध्ये एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 
करण्यासाठ� काडर्धारकाचे परतफेड रेकॉडर् संबं�धत मा�हती प्रदान होईल.

 कोणताह� �ववाद झाल्यास, एसबीआयसीपीएसएल हे काडर्धारक हा �डफॉल्टर आहे असा 
अहवाल देण्यापूव� अहवाल प्र�क्रयेसाठ� योग्य ती दरुुस्ती करेल. अशा मा�हतीचे प्रकटन 
करणे/ती उघड करण्याची देखील न�द घेतल� जाणे हे दाखल केलेल्या अशा �ववादांची 
चौकशी आ�ण त्यातून मागर् काढण्यासाठ� उपलब्ध असलेल्या वेळेवर अवलंबून असत.े 

 काडर्धारक हे मान्य करतो क�, काडर् खात्याचे योग्य संचालन, पडताळणी आ�ण अन्य 
प्रशास�नक सेवा यांसाठ� काडर्धारकाची मा�हती ज्यामध्ये एसबीआयसीपीएसएलशी संब�धत 
आ�थर्क संस्था, कंपन्या आ�ण अन्य �तसऱ्या प�ांकडील थकबाक� यांची मा�हती देण्याचा 
अ�धकार एसबीआयसीपीएसएलला असेल.

 एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाची मा�हती एसबीआयसीपीएसएलच्या कोणत्याह� व�रष्ठ, 
क�नष्ठ, संबं�धत �कंवा भागीदार संस्थेला एसबीआयसीपीएसएलच्या �व�वध उत्पादनांना व 
सेवांना उपलब्ध करण्यासाठ�/त्यांच्या माक� �टगंसाठ� �कंवा त्याच्या ग्रूप कंपन्या, शाखा, 
संलग्न आ�ण/�कंवा भागीदार संस्थांना देऊ शकत.े

 एसबीआय काडर्च्या मह�वपूणर् अट� व शत� www.sbicard.com वरसुद्धा उपलब्ध 
आहेत. 

महत्वाची �नयामक मा�हती 

- काडर्चा वापर भारत तसेच परदेशात दोन्ह�कड ेवधै आहे. तथा�प, नेपाळ आ�ण भूतान मध्ये 
�वदेशी चलन व्यवहार करण्यासाठ� वधै नाह�.

- भारताबाहेर व्यवहार करण्यासाठ�, या काडर्चा वापर परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 
1999 ("FEMA") आ�ण आरबीआय द्वारे जार� केलेल्या �नयमांसह लागू कायद्यानुसार 
करणे अत्यावश्यक आहे. इंटरनेट टे्र�डगं पोटर्लद्वारे परक�य चलन व्यापाराला परवानगी 
नाह�. कोणतहे� उल्लंघन �कंवा पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुम ्ह� दंडात्मक 
कारवाईसाठ� जबाबदार असू शकता. तुम्ह� तुमच्या परक�य चलन हक्काबाबत तुमच्या 
अ�धकृत डीलरचा (AD) सल्ला घ्यावा.

- आपण के्र�डट काडर् खात्यावर कोणत्याह� के्र�डट �शल्लक असल्यास, एसबीआय काडर् आपण 
ह� के्र�डट �शल्लक परत येण्याचा अ�धकार आहे.

- कृपया भांडवल खात्यातील व्यवहारासाठ� पसेै पाठ�वणे �कंवा पेम�ट करण्यासाठ� के्र�डट 
काडर् वापरू नका जसे क� परदेशी संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे �कंवा �वदेशात संस्थांची 
स्थापना करणे - ह� आरबीआय बँकेच्या मास्टर �नद�शानुसार अथर्सहाय्य करण्याची 
परवानगी नाह� - संयुक्त उद्योजक/संपूणर्पणे र�हवाशांनी केलेल� थेट गुंतवणूक परदेशात 
मालक�ची सहाय्यक कंपनी आहे.

- र�हवाशांना भारताकडून पसेै पाठ�वणे हे आरबीआयच्या मास्टर प�रपत्रकानुसार, के्र�डट 
काडर्चा वापर �कंवा लॉटर�ची �त�कटे, बंद� घातलेल� �कंवा जप्त मा�सके, जुगार मध्ये 
सहभाग, कॉल-बॅक सेवा देणे, इत्याद�सारख्या प्र�तबं�धत वस्तूंच्या खरेद�साठ� प्र�तबं�धत 
आहे कारण अशा वस्तू/�क्रयाकलापांसाठ� कोणत्याह� परक�य चलनाची परवानगी नाह�. 
मास्टर प�रपत्रक अ�धक मा�हतीसाठ� र�हवाशांना भारत सु�वधा �व�वध पसेै पाठ�वणे वर 
संदभर् घ्या.



g) �ब�लगं संदभार्तील वाद: स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 25 �दवसांच्या आत काडर्धारकाने काह� 
त्रटु� एसबीआयसीपीएसएलला कळवल्या�शवाय आ�ण एसबीआयसीपीएसएलला त्या सत्य 
आहेत, हे आढळल्याव्य�त�रक्त सवर् स्टेटम�ट्स योग्य मानल� जातील व काडर्धारक त्यांना 
मान्य करेल. असे काह� झाल्याची मा�हती प्राप्त झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
तात्पुरत्या पद्धतीने शुल्क मागे घेऊ शकेल. त्यानुसार अन्वेषण पूणर् झाल्यानंतर अशा 
शुल्कांची जबाबदार� काडर्धारकाच्या खात्यावर असेल.

h)  ग्राहक तक्रार �नवारण: सवर् तक्रार�ंची मा�हती पुढ�ल प�यावर नोडल अ�धकाऱ्याला �दल� 
जावी- पीओ बॅग 28 - जीपीओ, नवी �दल्ल� – 110001 Nodalofficer@sbicard.com 
�कंवा ईमेलवर पाठवल� जावी.

i)   संपकर्  तपशील:
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 02 02
 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड आधी लावावा) 
 �कंवा 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290 
 एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर्साठ�: एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर् हेल्पलाईनला भारतातून 

कुठूनह� फोन करा   
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 12 12 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड 

आधी लावावा) बीएसएनएल/एमट�एनएलवरून: 1800 180 1295/1860 500 1295
 पत्र व्यवहार: मेलद्वारे व्यवस्थापकाला �लहू शकता: ग्राहक सेवा, एसबीआय काड्र्स अडँ 

पेम�ट्स सिव्हर्सेस �ल., डीएलएफ इन�फ�नट� टॉवसर्, टॉवर सी, 12 वा मजला, ब्लॉक- 2, 
इमारत 3 डीएलएफ सायबर �सट�, गुरुग्राम- 122002 (ह�रयाणा), भारत 
www.sbicard.com �कंवा पीओ बॅग 28 - GPO, नवी �दल्ल� – 110001. 

 customercare@sbicard.com वर ईमेलद्वारे �लहा
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक सम�पर्त ईमेल आयडीवर 

�लहू शकतो- salesgrievance@sbicard.com
 काडर्धारक कोणत्याह� �ववाद/अन�धकृत व्यवहाराचा �रपोटर् आमच्या मोबाईल 

ॲप/वेबसाईटच्या माफर् त न�द करू शकतात. याव्य�त�रक्त, काडर्धारक �ववाद/अन�धकृत 
 व्यवहाराचा �रपोटर् सम�पर्त ईमेल आयडी chargeback@sbicard.com वर �लहू 

शकतो.
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक आम्हाला सम�पर्त 

हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतो: 080-39356050

एसबीआय काडर्च्या सवार्त महत्वपूणर् अट� व शत�

1. *फ� आ�ण शुल्क

A.  वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ�
 एसबीआय के्र�डट काडर् (एसबीआय काडर्) यावर वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ� लागू आहेत. 

वा�षर्क फ� हे एक वेळचे शुल्क असत ेजे रु. 0 त ेरु. 9999 यादरम्यान असून त्यात लागू 
असलेले कर जोडले जातात आ�ण �रन्युअल फ� दर वष� आकारल� जात ेव ती रु. 0 त ेरु. 
9999 यादरम्यान असून त्यात लागू असलेले कर जोडले जातात. या फ� काडर्धारकांसाठ� 
वेगळ्या असू शकतात आ�ण त्या �व�वध प्रकारच्या काडर्साठ� वेगवेगळ्या असतात. के्र�डट 
काडर्चे आवेदन करताना हे काडर्धारकाला सांगण्यात येईल. लागू असतील त्यानुसार या फ� 
काडर्धारकाच्या खात्यातून जमा केल्या जातील आ�ण जेव्हा हे लावले जाईल, तवे्हा त्याचे 
�बल त्या म�हन्याच्या काडर् स्टेटम�टमध्ये दशर्वले जाईल. प्राथ�मक काडर्धारकाला जार� 
करण्यात आलेल्या अ�त�रक्त काड्र्ससाठ� वेगळी फ� असू शकेल.

B.  कॅश अडॅव्हान्स फ�
 आपत्काल�न िस्थतीमध्ये देशातील/आंतरराष्ट्र�य एट�एममधून रोख रक्कम काढण्यासाठ� 

काडर्धारक काडर्चा वापर करू शकतो. अशा प्रकारे काढलेल्या सवर् कॅशवर ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण ती काडर्धारकाच्या पुढच्या स्टेटम�टच्या �बलामध्ये जोडल� जाईल. 
देशातील एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण आतंरराष्ट्र�य एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक 
असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� लावल� जाईल. एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस प्रायव्हेट 
�ल�मटेडच्या (एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार ट्रान्सॅक्शन फ� बदलल� जाऊ शकत.े 
सवर् कॅश अडॅव्हान्सेसवर रक्कम काढल्यापासून पूणर् रक्कम जमा करण्याच्या �दनांकापय�त 
�रव्हॉिल्व्हंग के्र�डट इतके आ�थर्क शुल्कसुद्धा असेल (कृपया शुल्कांची सूची पाहावी). 

C. रोख भरणा फ�
 काडर्धारक स्टेट बँक ऑफ इं�डया (एसबीआय) च्या �नवडक शाखांमध्ये पे-इन िस्लपवर 

त्यांचा के्र�डट काडर् क्रमांक आ�ण रक्कम नमूद करून त्यांच्या SBI के्र�डट काडर्ची देय 
रक्कम शाखेतील काउंटरवर जमा करू शकतात. पेम�ट पावतीची पोच काडर्धारकाला त्व�रत 
�दल� जाईल. ह� सु�वधा ₹250 च्या सेवा शुल्क + लागू करांसह उपलब्ध आहे. केव्ह�बी 
एसबीआय काडर्धारक करूर वशै्य बँकेच्या (केवीबी) �नवडक शाखांमध्ये त्यांच्या 
के्र�डटकाडर्ची देय रक्कम देखील भरू शकतात. करूर वशै्य बँकेच्या शाखांमध्ये केलेल्या 
पेम�टवर कोणतहे� शुल्क लागू नाह�.

D. शुल्क
i. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला देण्यात येणाऱ्या �व�शष्ट सेवांसाठ� वेळोवेळी 

लागू असलेले शुल्क आ�ण फ� काडर्धारकाला भरावे लागेल �कंवा काडर् खात्याच्या संदभार्त 
काडर्धारकाकडून �दरंगाई झाल�, तर त्यासाठ� फ� भरावी लागेल.

ii काडर्धारकांना योग्य मा�हती देऊन वेळोवेळी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणतहे� शुल्क 
�कंवा फ�मध्ये बदल करण्याचा �कंवा नवीन शुल्क �कंवा फ� सुरू करण्याचा अ�धकार 
एसबीआयसीपीएसएलजवळ सुर��त आहे.

E. व्याज मुक्त गे्रस अवधी
 व्याज मुक्त के्र�डट अवधी 20 त े50 �दवसांचा असू शकतो व तो मच�टद्वारे करण्यात 

येणाऱ्या दाव्यांवर अवलंबून असेल. परंतु, जर आधीच्या म�हन्याची बाक� पूणर्त: जमा 
केल� नसेल �कंवा जर काडर्धारकाने कोणत्याह� एट�एममधून रोख रक्कम काढल� असेल, 
तर हे लागू असणार नाह�.

F.   आ�थर्क शुल्क 
 जर काडर्धारकाने बाक� रक्कम पूणर् भरल� नाह� तर आ�ण काडर्धारकाने काढलेल्या सवर् 

रोख रकमांवर (कॅश अडॅव्हान्सेस) त ेपरत भरले जाईपय�त ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून 
न भरलेल्या ईएमआय इन्स्टॉलम�टसह सवर् ट्रान्सॅक्शन्सवर मा�सक व्याज दरानुसार 
आ�थर्क शुल्क देय आहेत. 

   जर काडर्धारकाने रकमेच्या मुदतीच्या तारखेअगोदर (PDD) रा�हलेल्या रकमेची (TAD) 
थोडी रक्कम �कंवा काह�च रक्कम नाह� भरल�; जसे क� ग्राहकांची आधीच्या म�हन्यातील 
देय रक्कम आ�ण सध्याच्या म�हन्यातील पूणर् देय रक्कम मुदत संपायच्या तारखेअगोदर 
भरले तर उरलेल्या रकमेवर रकमेच्या तारखेपय�त शुल्क आकारले जाईल. 

   सध्याचा आ�थर्क शुल्काचा दर ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून प्र�त माह 3.50% पय�त आहे 
[42% प्र�त वषर्] व एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस �ल�मटेडच्या 
(एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार बदलला जाऊ शकतो. लागू असलेले आ�थर्क शुल्क 
लागू करांनुसार ठरेल आ�ण काडर्वर�ल थ�कत रक्कम पूणर्त: जमा होईपय�त त े
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये लावले जातील/वजा केले जातील. काडर्धारक पेम�टच्या देय 
तारखेपय�त त्याच्याकडील �शल्लक पूणर्पणे भरत नसल्यास आ�ण काडर्धारकाद्वारे 
घेतलेल्या सवर् रोख अडॅव्हान्सवर�ल सवर् व्यवहारांवर आकारलेल्या �व� शुल्काची �कमान 
रक्कम ह� प्रत्येक� 25 रु. असेल, सवर् लागू कर वगळून.

 a.  कॅश अडॅव्हान्सवर�ल आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून पूणर् रक्कम जमा 
करेपय�त लागू असतील.

 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 15 तारखेला.
 16 जून 2019 – 15 जुल ै2019 मध्ये करण्यात आलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  5000 रु. ची �रटेल खरेद� – 20 जून 2019 रोजी
2.  7000 रु. कॅश काढले - 10 जुल ै2019 रोजी
 15 जून 2019 च्या स्टेटम�टमधून कोणतीह� आधीची �शल्लक रा�हलेल� नाह�, असे ग�ृहत 

धरून काडर्धारकाला त्याचे 15 जुलचै्या स्टेटम�ट 12,000 रु. इतके ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल व 
त्यावर 7,000 रुपयांच्या काढलेल्या रोख रकमेवर 5 �दवसांचे आ�थर्क शुल्क लागू 
दरानुसार लावले जाईल. काडर्धारकाला बाक� (थ�कत) रकमेसाठ� 5 ऑगस्ट 2019 पय�त 
म्हणजे स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत भरणा करावा लागेल जी पूणर् रक्कम 
असू शकत े�कंवा देय असलेल� �कमान रक्कम असू शकत.े कृपया ल�ात घ्या क� तुमच्या 

के्र�डट काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने केले गेलेले कोणतहे� पेम�ट पुढ�ल क्रमाने समायोिजत 
केले जाईल: प्रथम तुमची �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास). आधीच्या 
स्टेटम�टच्या �दनांकापासून आ�थर्क शुल्क लावले जाईल व जर व्याज नसलेला 
आउटस्टँ�डगं �रटेल बॅलन्स असेल तर त्या िस्थतीमध्ये आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या 
�दनांकापासून लावले जाईल. 

 जर आधीच्या स्टेटम�टमध्ये कोणतीह� कॅश �शल्लक नसेल आ�ण ती आधीच्या 
स्टेटम�टमधून पुढे आलेल� नसेल आ�ण स्टेटम�टच्या �दनांकाचा �रटेल बॅलन्स भरणा देय 
असलेल्या �दनांकावर पूणर्त: भरण्यात आला, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क 
शुल्क लावले जाणार नाह�.

 उदाहरण 2 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   3 जानेवार� 2019 – 2 फेब्रुवार� 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  10000 रु. �रटेल खरेद� – 5 जानेवार� 2019 रोजी
2.  30000 रु. ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2019 रोजी
 2 जानेवार� 2019 स्टेटम�टमधून आधीची कोणतीह� �शल्लक रक्कम पुढे उरलेल� नाह�, 

असे ग�ृहत धरून काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार� स्टेटम�टमध्ये 40,000 रु. व्यवहार 
�दसतील. काडर्धारकाला या आउटस्टँ�डगं रकमेसाठ� स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या 
आत म्हणजे 22 फेब्रुवार� 2019 पय�त भरणा करावा लागेल व तो पूणर् रक्कम �कंवा 
�कमान देय रक्कम यातील कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. जर स्टेटम�ट आउटस्टँ�डगं मध्ये 
कोणताच कॅश बॅलन्स नसेल आ�ण तो आधीच्या स्टेटम�टपासून पुढे आलेला नसेल आ�ण 
जर स्टेटम�ट �दनांका रोजी आउटस्टँ�डगं असलेल्या �रटेल बॅलन्सला रक्कम देय �दनांकाला 
जर पूणर्त: भरण्यात आले, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क शुल्क लावले जाणार 
नाह�.

   दर म�हन्यामध्ये फक्त �कमान रक्कम भरल्यास त्यामुळे �रपेम�ट वषार्पे�ा जास्त काळ 
पुढे जाईल व आपल्या आउटस्टँ�डगं बॅलन्सवर त्यानुसार ठरणारा व्याज लागेल. 
उदाहरणाथर्, 5,000 रु. इतक्या ट्रान्सॅक्शनवर दर म�हन्याला फक्त �कमान देय रक्कम 
भरण्यात आल� (दर महा 200 रु. इतक� �कमान रक्कम असल्यास), संपूणर् थ�कत 

रकमेच्या पूणर् भरण्यासाठ� 44 म�हने इतका अवधी लागेल.
 उदाहरण 3 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला
   3  माचर् 2019 – 2 ए�प्रल 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन
(1)   500 रु. वा�षर्क फ� – 5 माचर् 2019 रोजी
(2) 90 रु. लागू कर – 5 माचर् 2019 रोजी
(3) 6000 रुपयांची ऑनलाईन खरेद� – 15 माचर् 2019 रोजी
 2 माचर् 2019 च्या स्टेटम�टनुसार आधीचा कोणताह� बॅलन्स पुढे �शल्लक रा�हलेला नाह�, 

असे ग�ृहत धरून, काडर्धारकाला त्याच्या 2 ए�प्रलच्या स्टेटम�टमध्ये 6,590 रु. ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाला स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 20 �दवसांनी 22 ए�प्रल रोजी 2019 या 
आउटस्टँ�डगंसाठ� रक्कम भरावी लागेल व ती पूणर् रक्कम असू शकत े�कंवा देय असलेल� 
�कमान रक्कम असू शकत.े      

 22 ए�प्रल 2019 रोजी काडर्धारक �कमान देय रकमेचा म्हणजे 415 रु. (एकूण 
आउटस्टँ�डगंच्या 5%) + 22 ए�प्रल 2019, रोजी लागू असलेले कर याच्या सवा�त 
जवळच्या दशांश अकंावर�ल रक्कम या रकमेचा भरणा करतो, असे ग�ृहत धरून लागू दराने 
आ�थर्क शुल्क लागू केले जाईल आ�ण त ेएकूण आउटस्टँ�डगंमध्ये जोडले जाईल. दर वष� 
3.50% इतक्या प्रभावी दराला �वचारात घेता, आ�थर्क शुल्काची गणना पुढ�ल प्रमाणे केल� 
जाईल:

 48 �दवसांसाठ� 500 रु. बॅलन्स रकमेवर (5 माचर् त े22 ए�प्रल):
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 रु.
 48 �दवसांसाठ� लागू असलेल्या 90 रु. करांसाठ� (5 माचर् त े22 ए�प्रल): 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 रु. 
 38 �दवसांसाठ� 6000 रु. इतक्या बॅलन्ससाठ� (15 माचर् त े22 ए�प्रल):
   (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 रु.
 11 �दवसांसाठ� 6,175 रु. बॅलन्ससाठ� (22 ए�प्रल त े2 मे): 
   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 रु.
 एकूण लावण्यात आलेले व्याज = 373.10 रु.
 3 ए�प्रल 2019 आ�ण 2 मे 2019 या काळात काडर्धारकाने कोणतहे� ट्रान्सॅक्शन केले 

नाह�, असे ग�ृहत धरून �दनांक 2 मेच्या स्टेटम�टमध्ये असलेल्या एकूण रकमेमध्ये 
आउटस्टँ�डगं एकूण रक्कम, व्याज शुल्क, फ� आ�ण अन्य शुल्क (असल्यास) आ�ण सवर् 

लागू कर दशर्वले जातील.
    काडर्धारक देय तारखेच्या (पीडीडी) आधी एकूण देय रकमेचे (ट�एडी) आ�ंशक पेम�ट करत 

असेल �कंवा पेम�ट देत नसल्यास; ग्राहकाकडून मागील म�हन्यापासूनची आ�ण �वद्यमान 
म�हन्यातील �शल्लक येणे असेल, तर एकूण देय असलेल्या रकमेचे पूणर् पेम�ट हे पेम�टच्या 
देय तारखेपूव� केल्यास, �व� शुल्क हे त्या पेम�टच्या तारखेपय�तच्या अखेरच्या �शल्लक वर 
आकारले जाईल.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेट्म�ट तार�ख - प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 �डस�बर 2018 - 2 जानेवार� 2019 दरम्यान झाले.
1)  �करकोळ खरेद� 500 रु. - 15 �डस�बरला 2018 झाल�
2)  ऑनलाइन खरेद� 600 रु. - 20 �डस�बरला 2018 झाल�
   2  �डस�बर 2018 च्या तारखेला पूव�ची कोणतीह� �शल्लक रक्कम नाह� असे गहृ�त धरून

2 जानेवार� च्या स्टेटम�टनुसार, काडर्धारकाच्या स्टेटम�टमध्ये 1100 रुपये व्यवहार दशर्�वत 
आहे, एकूण देय रक्कम 1100 रुपये. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
दरम्यान काह� 22 जानेवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं 
�वरुद्ध भरणा करणे आवश्यक आहे.

 गहृ�त धरूया क� काडर्धारकाने थोडी रक्कम 22 जानेवार� 2019 ला 500 रुपयांनी जमा 
केल� आहे, �व� शुल्क प्रभावी दरावर आकारले जाईल आ�ण एकूण थकबाक�मध्ये जोडला 
जाईल. 3.50% दर महा प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्क गणना खाल�लप्रमाणे केल� 
जाईल.

 38 �दवसांसाठ� 500 रुपयांच्या रकमेवर (15 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 रु.
 33 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (20 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 रु.
 12 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (22 जानेवार� त े2 फेब्रुवार�):
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 रु.
 आकारलेले एकूण व्याज: 52.93 रु.
 व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2019 - 2 माचर् 2019 दरम्यान झाले
1)  सुरुवातीची �शल्लक 652.93 रु. - 3 फेब्रुवार� 2019 रोजी

2)  �करकोळ खरेद� 1000 रु. - 5 फेब्रुवार� 2019 रोजी
3)  ऑनलाईन खरेद� 3000 रु. - 15 फेब्रुवार� 2019 रोजी
 गहृ�त धरूया क� मागील �शल्लक 652.93 रु. 2 फेब्रुवार� 2019 च्या �वधानानुसार पुढे 

सुरू करूया. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम दरम्यान काह� 22 
फेबु्रवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं �वरुद्ध भरणा करणे 
आवश्यक आहे.

   गहृ�त धरूया क� काडर्धारक 15 फेब्रुवार�च्या आत पूणर्पणे भरणा करतो. म्हणून 3.50%
प्रती म�हना प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्काची गणना खाल�लप्रमाणे केल� जाईल:

   12 �दवसांसाठ� 652.93 रुपयांच्या रकमेवर (3 फेब्रुवार� -15 फेबु्रवार�)
   (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 रु.
   आकारलेले एकूण व्याज: 9.02 रु.
   खरेद�ची उरलेल� रक्कम, व्याजाची रक्कम, फ� आ�ण शुल्क यांची बेर�ज, आ�ण 2 माचर् 

तारखेच्या स्टेट्म�टनुसार एकूण रकमेवर सवर् लागू कर परावत�त होईल.

G. �वलं�बत देय शुल्क
• देय तारखेला 0 रुपये त े500 रुपयांपय�तच ्या थकबाक�साठ� कोणतहे� शुल्क नाह� 
 रु. 500 पे�ा जास्त आ�ण रु. 1,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 400
• रु. 1,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 10,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु.750
• रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 950
• रु. 25,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 50,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 1,100
• रु. 50,000 पे�ा जास्त थकबाक�साठ� रु.1,300
 लागोपाठ दोन सायकल ्ससाठ� देय तारखेपय�त �कमान देय रक्कम (MAD) न भरल्यास 

अ�त�रक्त �वलंब देय शुल्क रु. 100 आकारले जातील.
 MAD िक्लअर होईपय�त प्रत्येक देय सायकलसाठ� हे शुल्क आकारले जाईल. तसेच 

�कमान देय रक्कम (MAD) भरेपय�त प्रत्येक पेम�ट चक्राला हे शुल्क आकारले जाईल.
 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
 व्यवहार 3 जानेवार� 2016 – 2 फेबु्रवार� 2016 या दरम्यान झाले

(1) 5000 रू. ची �रटेल खरेद�– 5 जानेवार� 2016 रोजी
(2) 5000 रू. ची ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2016 रोजी
   असे ग�ृहत धरा क� 2 जानेवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार�च्या स्टेटम�टमध्ये 10,000 रू. चे 
ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 
22 फेब्रुवार� 2016 पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान 
देय रक्कम �कंवा संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल. 

   जर 22 फेब्रुवार� 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने �कमान देय रकमेचा भरणा 
केला नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 
देय रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 2 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2016 – 2 माचर् 2016 या दरम्यान झाले
 1.  2000 रु. ची �रटेल खरेद�– 8 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 2.  2500 रु. ची ऑनलाईन खरेद� – 19 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 असे ग�ृहत धरा क� 2 फेब्रुवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 माचर्च्या स्टेटम�टमध्ये 4500 रू. चे ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 22 माचर् 2016 
पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान देय रक्कम �कंवा 
संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल.

   जर 22 माचर् 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने कोणत्याह� रकमेचा भरणा केला 
नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण देय 
रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 3- काडर् स्टेटम�ट तार�ख – दर म�हन्याची 2 तार�ख.
 3 सप्ट� त े2 ऑक्टो दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 9400 ची �करकोळ खरेद�-5 सप्ट� रोजी
 2 सप्ट�. च्या स्टेटम�टपासून पूव�ची �शल्लक कॅर� फॉरवडर् केल� नसल ्याचे गहृ�त 

धरून,एकूण देय रक्कम रु. 9400 म्हणून काडर् धारकास 2 ऑक्टोबरचे �ववरणपत्र �मळेल. 

काडर्धारकाने 22 ऑक्टोबरपय�त, म्हणजे स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, संपूणर् 
रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रक्कमेच्या अनुषंगाने पेम�ट 
करणे आवश्यक आहे. काडर्धारक 22 ऑक्टोबर रोजी �कंवा त्यापूव� रु. 9400 च्या 
थकबाक�चे संपूणर् देय देतो. 

 3 ऑक्टोबर– 2 नोव्ह�बर दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 5,000 ची �करकोळ खरेद� – 5 ऑक्टोबर रोजी
(2) रु. 5,000 ची ऑनलाइन खरेद� – 15 ऑक्टोबर रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 नोव्ह�बरच्या �ववरणात 10,000 रुपयाची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसेल. ग्राहकाला 10 नोव्ह�बर रोजी मागील सायकलमध्ये केलेल्या व्यवहारासाठ� 
व्यापाऱ्याकडून रु. 9400 चा परतावा �मळतो. ह� परताव्याची रक्कम एकूण देय रकमेच्या 
अनुषंगाने समायोिजत केल� जाईल. काडर्धारकाने 22 नोव्ह�बर रोजी �कंवा त्यापूव�, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने पेम�ट करणे आवश्यक आहे.

 परताव्यातून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम �कमान देय रक्कमेपे�ा जास्त असल्याने, 
काडर्धारकास �वलं�बत देय शुल्क आकारले जाणार नाह�.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेटम�टची तार�ख – प्रत्येक म�हन ्याची 2 तार�ख
 3 जानेवार� – 2 फेबु्रवार� दरम्यान केलेला व्यवहार
(1) रु. 4,500 ची �करकोळ खरेद� – 5 जानेवार� रोजी
(2) रु. 6,000 ची ऑनलाइन खर�दार� – 15 जानेवार� रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 फेब्रुवार�च ्या स्टेटम�टमध ्ये 10,500 रुपयांची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसून येईल. मागील सायकलमध ्ये 10 फेब्रुवार�ला आकारलेल्या अनादर 
शुल्कांसाठ� ग्राहकाला रु. 500 चा परतावा �मळतो. काडर्धारकाने 22 फेबु्रवार�पय�त, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची पूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय 
रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने थकबाक�चे पेम�ट करणे आवश्यक 
आहे. एसबीआय काडर्ने कायार्िन्वत केलेल्या �रव्हसर्लमधून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम देय 
रक्कमेच्या अनुषंगाने समायोिजत केल� जाणार नाह�. जर काडर्धारकाने 22 फेब्रुवार� रोजी 
�कंवा त्यापूव� �कमान देय रक्कम �कंवा त्यापे�ा जास्त रक्कम भरल� नाह�, तर त्याला 
रु. 950 (रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�त रु. 950) �वलं�बत देय शुल्क 
आकारले जाईल.

H. ओव्हर�ल�मट फ�
 एक सेवा संकेत म्हणून, एसबीआई काडर् ओव्हर�ल�मट व्यवहारांना मान्यता देऊ शकेल, 

हे त्यांचे आतं�रक धोरण, व्यवहार संदभार्त पात्रता, ग्राहकांचे प्रोफाईल आ�ण ग्राहकांची 
स्वीकृ�त यावर अवलंबून असेल. जर थकबाक�  रक्कम के्र�डट मयार्देपे�ा अ�धक असेल, 
तर के्र�डट मयार्दा ओलांडलेल्या रकमेवर प�हल्या व्यवहार रकमेच्या  2.5% �कंवा रु. 
600/- यापकै� जी जास्त असेल, ती ओव्हर�ल�मट शुल्क म्हणून आकारल� जाईल. 
एसबीआय काडर्द्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याह� शुल्क, खचर् �कंवा व्याजमुळे के्र�डट 
�ल�मट ओलांडल्यासह� हे शुल्क लागू होत.े ओव्हर�ल�मट फ� प्रत्येक �ब�लगं सायकलमध्ये 
एकदाच आकारल� जाईल. कृपया न�द घ्या क� काडर्धारकाकडून �मळालेल� ओव्हर�ल�मट 
सोयीसंबंधी स्वीकृ�त ज्याप्रमाणे त्यांच्या/�तच्या के्र�डट काडर्वर ह� सोय स�म करण्यासाठ� 
असेल, ती त्यांच्या त्याच खात्याच्या अतंगर्त येत असलेल्या सवर् के्र�डट काड्र्सवर आपोआप 
ह� सोय स�म करणार.

I. पेम�ट �डसऑनर फ�
   पेम�ट �डसऑनर झाल्यास (भरणा जमा न केल्यास), काडर्धारकाला रकमेच्या 2% इतक�  

पेम�ट �डसऑनर फ� लावल� जाईल व त्याचे �कमान शुल्क 500 रू. इतके असेल.

J.   अन्य शुल्क:
• काडर् �रप्लेसम�ट फ�: 100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू) 
• चेक पेम�ट फ�: 100 रू. 
• परक�य चलन व्यवहार शुल्क: 3.5% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् वगळता इतर सवर् 

काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
 परक�य चलन व्यवहाराचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये करण्यासाठ� �व�नमय दर 

िव्हसा/मास्टरकाडर् द्वारे (जे असेल त्यानुसार) �नधार्�रत केला जाईल व या व्यवहाराला 
एसबीआय काडर्च्या मदतीने सेटल केले जात असतानाच्या �दवशी त्यांच्या �व�नमय 
दरांनुसार त ेठरेल व हे दर व्यवहार करण्यात येणाऱ्या �दवसांपे�ा �भन्न असू शकतील. 
परक�य चलन व्यवहार फ� िव्हसा/मास्टरकाडर् शअेर केलेले रुपये रूपांतर रकमेवर लागू केले 
जाईल. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू 
होणार नाह�.

• डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक चलन रूपांतरण माकर् अप फ�: 3.50% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् 
वगळता इतर सवर् काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
(फक्त 1,000 रुपये �कंवा त्यापे�ा मोठ्या व्यवहारांसाठ�) आतंरराष्ट्र�य स्थानावर�ल �कंवा 
परदेशी न�दणी केलेले परंतु भारतात िस्थत असलेल्या व्यापाऱ्यांद्वारे केलेले भारतीय 
चलनातील सवर् व्यवहार. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर डायन्या�मक आ�ण 
स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप शुल्क लागू होणार नाह�.

•  �रवॉडर् �रडीम करण्याचे शुल्क - 99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे वॉउचर 
वर उपलब्ध)

• सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर प्र�क्रया शुल्क: रु. 199 

K.  �शल्लक हस्तांतरण:
 �शल्लक हस्तांतरण ऑफर ग्राहकाला इतर बँकेच्या के्र�डट काडर्ची थकबाक� एसबीआय 

के्र�डट काडर्मध्ये हस्तांत�रत करण्यास आ�ण एकरकमी �कंवा ईएमआय मध्ये परतफेड 
करण्यास अनुमती देते

19

2. *�ल�मट्स (मयार्दा)
 अतंगर्त एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट �नकषांनुसार (प्राथ�मक खातधेारकांना असलेल� 

के्र�डट �ल�मट जोडल्या जाणाऱ्या अडॅ ऑन काडर्धारकांना असेल) के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश 
�ल�मट �नधार्�रत केल� जात.े काडर् �दले जात असताना या मयार्दांची मा�हती काडर्धारकाला 
�दल� जात.े प्रत्येक स्टेटम�टमध्ये के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश �ल�मट काडर्धारकाला 
सां�गतल्या जातात. स्टेटम�ट बनवले जात असताना उपलब्ध के्र�डट �ल�मट (वापरासाठ� 
उपलब्ध असलेल� के्र�डट �ल�मट) स्टेटम�टचा भाग म्हणून �दल� जात.े 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याचा ठरा�वक काळाने आढावा घेत े आ�ण 
अतंगर्त �नकषांनुसार काडर्धारकाची के्र�डट �ल�मट घटवू �कंवा वाढवू शकत.े के्र�डट �ल�मट 
वाढवू इिच्छत असलेले काडर्धारक एसबीआयसीपीएसएलला तसे �लहून व त्यांच्या 
उत्पन्नाची घोषणा करणार� आ�थर्क कागदपत्र े पाठवून तशी �वनंती करू शकतात. या 
नवीन कागदपत्रांच्या आधारे अशी �ल�मट वाढवायची अथवा नाह�, हा �नणर्य घेण्याचे पूणर् 
स्वातं�य एसबीआयसीपीएसएलला आहे.

3. *�ब�लगं आ�ण स्टेटम�ट

a) ज्या अवधीमध्ये काडर् अिॅक्टव्ह असेल त्या अवधीमधील आधीच्या स्टेटम�टनंतर 
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये के्र�डट करण्यात आलेले पेम�ट्स व झालेले ट्रान्सॅक्शन्स 
दशर्वणारे एक मा�सक स्टेटम�ट एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला पाठवण्यात 
येईल. एक तर एसबीआयसीपीएसएल काडर् खात्यामधील ट्रान्सॅक्शन्सचे स्टेटम�ट पोस्टाने 
त्याच्याकड ेन�दणीकृत असलेल्या प�यावर पाठवेल �कंवा त ेस्टेटम�ट न�द असलेल्या ईमेल 
आयडीवर ईमेलने पाठवेल व याचा �दवस पूवर् �नधार्�रत असेल. 

b) के्र�डट काड्र्स काडर्धारकांना �रवॉिल्वंग के्र�डट सु�वधा देतात (�फरती पत). काडर्धारक फक्त 
स्टेटम�टवर �प्रटं करण्यात आलेल्या �कमान देय रकमेइतक� रक्कम सुद्धा भरू शकतो 
आ�ण असा भरणा त्याने रक्कम देय �दनांकाच्या आधी करायला हवा आ�ण हाह� �दनांक 
आपल्या स्टेटम�टवर नमूद केलेला असतो. आउटस्टँ�डगं बॅलन्स पुढ�ल स्टेटम�टमध्ये 
फॉरवडर् केला जाऊ शकतो. काडर्धारक देय असलेल� संपूणर् राशी भरू शकतो �कंवा �कमान 
देय रकमेपे�ा मोठ� कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. 

 आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये न भरण्यात आलेल� �कमान देय रक्कम काडर्धारकाच्या करंट 
�कमान देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल व त्यासह आउटस्टँ�डगं असेल जे काडर्धारकाच्या 
के्र�डट �ल�मटपे�ा जास्त होऊ शकत.े  

 �कमान देय रक्कम आउटस्टँ�डगं रकमेच्या 5% �कंवा रू. 200 यापकै� (जी रक्कम मोठ� 
असेल), ती असेल व त्यामध्ये सवर् लागू कर आ�ण ईएमआय (फक्त ईएमआय आधा�रत 
उत्पादनांच्या संदभार्त) समा�वष्ट असतील. जर कॅश �कंवा के्र�डट �ल�मट ओलांडल� गेल� 
तर ओव्हर�ल�मट (ओव्ह�एल) रकमेचाह� समावेश एमएडीमध्ये (�कमान देय रक्कम) केला 
जाईल. आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये जर न भरण्यात आलेल� एमएडी असेल, तर ती �कमान 
देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल.

c)  काडर् आउटस्टँ�डगंसाठ� करण्यात येणाऱ्या पेम�टस पुढ�ल स्टेटम�टसमध्ये दशर्वल्या जातील. 
इनपुट टॅक्स के्र�डटशी संबं�धत कोणताह� �ववाद �कंवा करांशी संबं�धत कोणतहे� अन्य 
प्रकरणात स्टेटम�ट �दल्याच्या तारखेपासून 30 �दवसांमध्ये के्र�डट काडर् जार�कत्यार्शी संपकर्  
साधला जाईल.

d) काडर्धारकाच्या काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल� पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने 
समायोिजत केल� जातील: �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ.

   काडर्धारक हा के्र�डट काडर् जार�कत्यार्स स�म करण्यासाठ� उ�चत जीएसट� अनुपालनाच्या 
अतंगर्त योग्य आ�ण वक्तशीर मा�हती प्रदान करण्याबद्दल जबाबदार असेल जे के्र�डट 
काडर् जार�कत्यार्ने केलेल्या पुरवठ्याचे इनपुट कर के्र�डट घेण्यासाठ� काडर्धारकास स�म 
करेल. काडर् जार�कतार् हा इनपुट टॅक्स के्र�डटच्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा 
काडर्धारकास इनपुट टॅक्स के्र�डटचा लाभ घेण्यात झालेल्या �वलंबासाठ� काडर्धारकाने 
चुक�ची मा�हती �दल्याबाबत �कंवा काडर्धारकाने कोणतीह� कृती केल्यास �कंवा दलुर्� 
केल्यास जबाबदार नसेल.

e) काडर् खात्यामधील पेम�ट्स पुढ�लपकै� कोणत्याह� प्रकारे करता येऊ शकतील: 
www.sbicard.com वर लॉग इन करून नेटबँ�कंग �कंवा आपल्या एसबीआय एट�एम- 
कम ड�ेबट काडर्द्वारे पेनेट पयार्य वापरून.

   स्टेटम�टच्या मागच्या बाजूला �दलेल्या प�यावर चेक �कंवा धनादेश पाठवून. 
   आपल्या शहरातील एसबीआय काडर् ड्रॉप बॉक्सेसमध्ये �कंवा �नधार्�रत स्टेट बँक ऑफ 
इं�डया शाखांमध्ये चेक �कंवा धनादेश देऊन. 

   चेक/धनादेश “एसबीआय काडर् क्र. xxxx xxxx xxxx xxxx” कर�ता देय असा असायला 
हवा. नॅच: �नवडक शहरांमध्ये नॅशनल ऑटोमेटेड क्ल�य�रगंच्या (नॅच) माध्यमातून पेम�ट 
करता येत.े

f) एसबीआय काडर्द्वारे आउटस्टँ�डगं �बलाच्या भरणासाठ� �व�वध पद्धती �दल्या जातात व 
त्याचे वणर्न एसबीआय काडर् वेबसाईट आ�ण मा�सक स्टेटम�टच्या मागे स�वस्तर �दले गेले 
आहे.

 काडर् धारकाकडून �मळालेला कोणताह� अडॅव्हान्स हा भ�वष्यातील खचर् म्हणून गहृ�त 
धरला जावा, कोणतहे� शुल्क/फ� म्हणून गहृ�त धरला जाऊ नये.

j)  एसबीआय काडर्द्वारे प्र�क्रयािन्वत केलेले असे कोणतहे� �रव्हसर्ल्स, ज्यांत शुल्क तसेच 
प्रभार यांचे �रव्हसर्ल देखील समा�वष्ट आहे, त ेथकबाक�च्या अनुषंगाने समायोिजत केले 
जाणार नाह� आ�ण याला वतर्मान �ब�लगं सायकलसाठ� के्र�डट म्हणून गणले जाईल.

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख मागील �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल्यास, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जात.े

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख वतर्मान �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल� तर�ह�, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जाणार नाह�.

k)  SMA आ�ण NPA
•   स्पेशल म�शन अकाउंट्स (‘SMA’): 
  �नयामक आवश्यकता पूणर् करण्यासाठ�, एसबीआय काडर्ला खाल� �दलेल्या सारणीतील तीन 

उपशे्रण्यांसह एक उप-संप�ी शे्रणी/ सब-असेॅट कॅटेगर� म्हणजेच ‘स्पेशल म�शन अकाउंट्स 
(‘SMA’)” बनवून खात्यातील प्रारं�भक दबाव (इिन्सपीऐंट स्टे्रस) ओळखावा लागतो. के्र�डट 
काड्र्सना �रवॉिल्वंग सु�वधांव्य�त�रक्त अन्य कजर् म्हणून संबो�धत केले जात.े

   

  

  

60 �दवस 0%

कालावधी

�शल्लक 
हस्तांतरण

180 �दवस
1.7% 
प्र�तम�हना 
(20.40% 
प्र�तवषर्)

व्याज दर महत्वाचे मुद्दे

सवर् पाठोपाठच्या खरेद�ंवर, त्या �करकोळ 
आ�ण/�कंवा रोख आ�ण इतर देय 
�शल्लक�मधून केलेल्या असोत, असुर��त 
काडर्साठ� 3.5% प्र�तम�हना(42% 
प्र�तवषर्), सुर��त काडर्साठ� 2.75% 
प्र�तम�हना (33% प्र�तवषर्) आ�ण शौयर् 
काडर्साठ� 2.75% प्र�तम�हना (33% 
प्र�तवषर्)  पय�त लागू असलेले �व� शुल्क 
आकारले जाईल, आ�ण लागू �व� शुल्काची 
अशी सवर् आकारणी खरेद�च्या 
तारखेपासूनच लागू केल� जाईल आ�ण 
त्यानुसार काडर् खात्यात बीट� रक्कम असू 
शकणार ्या सवर् काडर्धारकांना त्यात 
समा�वष्ट केले जाईल. �शवाय, हे स्पष्ट 
केले आहे क� 50 �दवसांसाठ� आ�ण पय�त, 
कोणत्याह� �करकोळ खरेद�ंवर �कंवा ज्या 
काडर्धारकांच्या खात्यात बीट� रक्कम असू 
शकत ेत्यांच्यासाठ�, व्याजमुक्त कालावधी 
वधै नाह�. आरओआय �शवाय एक-वेळ 
प्र�क्रया शुल्कदेखील आकारले जात.े

  SMA च्या वग�करणासंबं�धत उदाहरण:
  जर के्र�डट काडर् खात्याची (‘PDD’) पेम�ट देय तार�ख 31 माचर् 2021 असेल आ�ण �कमान 

देय शुल्क (‘MAD’) या तारखेआधी प्राप्त न झाल्यास या देय तारखेनंतर ह्या खात्यास 
SMA – 0  म्हणून संबो�धत केले जाईल.

   जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 30 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 ए�प्रल 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 1 म्हणून संबो�धत केले जाईल. याप्रमाणेच, 
जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 60 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 मे 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 2 म्हणून संबो�धत केले जाईल.

•  नॉन पफॉर्�म�ग असेॅट (‘NPA’):
  जर के्र�डट काडर् स्टेटम�ट मध्ये नमूद केलेले �कमान देय पेम�ट हे PDD पासून नव्वद (90) 

�दवसांच्या आत पूणर् न �दल्यास, काडर्ला नॉन परफॉ�म�ग असेॅट समजले जाईल. 
   याव्य�त�रक्त, कजार्ची परतफेड �कंवा पुनरर्चना व्यवस्थेचा लाभ घेतलेले कोणतहे� खात े

NPA म्हणून वग�कृत केले जाईल. जोपय�त पूणर् मुद्दल �कंवा व्याजाचे पेम�ट केले जात 
नाह� तोपय�त खात ेNPA म्हणून वग�कृत केले जात.े कजार्ची परतफेड (सेटलम�ट) केलेले 
आ�ण पुनरर्�चत (र�स्ट्रक्चडर्) खात ेअपगे्रडसाठ� पात्र नसत.े शवेट�, जर एखाद्या ग्राहकाकड े
NPA म्हणून संबो�धत असलेले एक एसबीआय काडर् असले तर� त्यांच्याकड ेअसलेले सवर् 
के्र�डट काडर् हे NPA म्हणून वग�कृत केले जातील.

   एखाद्या खात्यास NPA म्हणून वग�कृत करण्यासंबं�धत उदाहरण:
 जर एखाद्या ग्राहकाची पेम�ट देय तार�ख (‘PDD’) 31 माचर् 2021 आहे आ�ण 

स्टेटम�टमध्ये नमूद केलेले �कमान देय शुल्क (‘MAD’) हे PDD पासून 90 �दवसांच्या 
आत म्हणजेच 29 जून 2021 पय�त ग्राहकाने भरले नाह�, तर बँक/�व�ीय संस्थेद्वारे अशा 
के्र�डट काडर् खात्यास NPA समजले  जाईल.

l) अ�धकृत पेम�ट प्रणाल� वापरताना अयशस्वी व्यवहारांसाठ�, आरबीआयच्या 20 सप्ट�बर 
2019 रोजीच्या टनर् अराऊंड टाइम (ट�एट�) च्या सामंजस्यावर�ल आ�ण ग्राहक 
नुकसानभरपाईवर�ल प�रपत्रकाच्या अनुपालन अतंगर्त, जर एसबीआय काडर्ने एखाद्या 
अयशस्वी झालेल्या व्यवहारामुळे ड�ेबट झालेल� रक्कम एका �नधार्�रत कालावधीमध्ये परत 
केल� नाह�, तर उपरोल्ले�खत प�रपत्रकातील तरतुद�ंनुसार, अयशस्वी झालेल्या 
व्यवहारासाठ�च्या काडर् नेटवकर्  द्वारे प्राप्त झालेल्या अशा कोणत्याह� पुष्ट�/सूचनेच्या 
आधारावर नुकसानभरपाई केल� जाईल.

4. * �डफॉल्ट (थकबाक�)
 जर थकबाक� करण्यात आल�, तर काडर्धारकाला वेळोवेळी काडर् खात्यामध्ये असलेल्या 

थ�कत रकमेच्या पूतर्तसेाठ� पोस्टाने, फॅक्स, दरूध्वनी, ईमेल, एसएमएस मॅसेज आठवण 
केल� जाईल आ�ण/�कंवा �तसऱ्या प�ाची आठवण करून देण्यासाठ�, पाठपुरावा 
करण्यासाठ� आ�ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठ� मदत घेतल� जाईल. अशा प्रकारे �नयुक्त 
केलेला �तसरा प� कजर् वसुल�संदभार्तील आचारसं�हतचेे पूणर् पालन करेल. 

 आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त आ�ण जे एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे जे 
एक के्र�डट इन्फम�शन कंपनी एक के्र�डट काडर् धारकाच्या मुलभूत िस्थती अहवाल 
देण्यापूव�, आम्ह� काडर् धारकास पूवर् सूचना प्रदान करू. आरबीआय कडून न�दणीचे 
प्रमाणपत्र सामा�यक करण्यापूव�, ज्याचा एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे त्याबद्दल 
आम्ह� काडर्धारकाला याची सूचना देऊ. �कमान देय रक्कम देय तारखेपय�त देखील न 
भरल्यास, काडर् खात्याचा डीफॉल्ट िस्थती अहवाल के्र�डट मा�हती ब्युरो/एजन्सीं सह 
सामा�यक केला जाईल. 

 हे आणखी नमूद केले जाऊ शकत,े क� जर काडर् धारक, पोस्ट �डफॉल्टर म्हणून न�दवले 
गेले असेल तर, �तची थकबाक� कमी करत,े नंतर एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन 
कंपनी पासून �डफॉल्टर िस्थती मागे आहे. असे बदल ग्राहकाच्या के्र�डट अहवालात 
प्र�त�ब�ंबत करण्यासाठ� 45 त े60 �दवस लागू शकतात.

 अट� आ�ण �नयम के्र�डट काडर्च्या सु�वधा �नयमन लागू असेल पूरक/काडर् जोडा 
एसबीआयसीपीएसएल �व�हत नमुन्यात दर म�हन्याला के्र�डट इन्फम�शन कंपनीसाठ� काडर् 
डटेा सादर केला. के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 30 �दवसांची वेळ त्यांच्या सव्हर्रवर सादर डटेा 
अपलोड करण्यासाठ� आहे.

 काडर् खात्यातील एकूण थकबाक� व त्यासह लावण्यात आलेल्या कोणत्याह� शुल्कांची 
काडर्धारकाला न आकारण्यात आलेल� रक्कमसुद्धा तत्काळ देय होईल आ�ण प्राथ�मक 
खातधेारकाच्या बँकरप्सीच्या �कंवा मतृ्युच्या िस्थतीत ती एसबीआयसीपीएसएलला संपूणर् देय 
ठरेल व काडर् खात ेलगेचच रद्द ठरेल. काडर् खात्यावर काह� थकबाक� असेल, तर प्राथ�मक 
खातधेारकाची मालम�ा त्याला सेटल करण्यासाठ� जबाबदार असेल आ�ण त्या मालम�ेद्वारे 
एसबीआयसीपीएसएलला कोणतीह� आ�थर्क झळ पोहचणार नाह�, याची काळजी घेणे 
अ�नवायर् असेल व त्यामध्ये अशा थकबाक�ला प्राप्त करण्यासाठ� झालेला कायदे�वषयक खचर् 
व शलु्क यांचा समावेश असेल. अशी परतफेड प्रलां�बत झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
त्याच्या तवे्हाच्या दराने आ�थर्क शुल्क सरुू ठेवण्यासाठ� स�म असेल.

5. काडर्धारकत्व समाप्त होणे/संपुष्टात येणे
a) एसबीआयसीपीएसएलला �लहून �कंवा एसबीआय काडर् हेल्पलाईनला कॉल करून आ�ण 

काडर् �तरपे कापून काडर्धारक कधीह� करार संपुष्टात आणू शकतो. �ल�खत �वनंती 
केल्यानंतर अडॅ ऑन काडर्सह सवर् काडर् संपुष्टात येतील. स्वतःहून काडर् बंद करताना 
काडर्धारकाजवळ �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स �शल्लक असतील तर अशा �नगे�टव्ह पॉइंट्स 
समान मूल्य स्वयंच�लतपणे स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रूपांत�रत केले जाईल जे काडर्धारकाला 
इतर कोणत्याह� देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे. काडर् खात्यामध्ये थकबाक� असलेल्या 
सवर् रकमेचा भरणा केल्यानंतर त ेसंपुष्टात येतील. प्रमाणानुसार (प्रो रेटा बे�सस) वा�षर्क, 
सहभागी होण्याची �कंवा �रन्युअल फ� परत केल� जाणार नाह�.

 उदाहरणाथर्- स्वतःहून काडर् बंद करताना �शल्लक असलेले �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट - 1000
   स्वतःहून काडर् बंद केल्यानंतर, �शल्लक असलेले 1000 �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट 

स्वयंच�लतपणे 250 रू. च्या स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रुपांत�रत होतील. म्हणजेच, 1000 
�नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स X 0.25 रू. प्र�त �रवॉडर् पॉइंट (इथे �व�वध काडा�साठ� हस्तांतरण 
मूल्य �भन्न असू शकत)े. हे देय काडर्धारकाला लागू केले जाईल जे काडर्धारकाला इतर 
देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे.

 काडर्धारक खात ेबंद करण्यासाठ� सम�पर्त ईमेल आयडी-closurerequest@sbicard.com 
वर �लहू शकतो.

b)  जर एसबीआयसीपीएसएलला काह� आधाराने �बजनेससाठ� �कंवा सुर�ा कारणांमुळे आ�ण/ 
�कंवा कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेच्या �वनंतीमुळे आ�ण/�कंवा अन्य सरकार� यंत्रणेने तसे 
सां�गतल्यामुळे आ�ण/�कंवा एसबीआयसीपीएसएल व त्याच्या ग्राहकांना लागू असलेल्या 
कायद्यांमुळे व �नयमांमुळे आवश्यक झाले, तर कोणत्याह� वेळेस पूवर्सूचना न देता 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याच्या वापरावर �नब�ध घालू शकत,े त ेसमाप्त 
�कंवा बंद करू शकत.े

 जर काडर्धारकाने देय रकमेची थकबाक� केल� �कंवा के्र�डट �ल�मटचे उल्लंघन केले तर 
एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट काडर्वर�ल सु�वधा संपुष्टात आणू शकत.े हा करार संपुष्टात 
आल्यानंतर �कंवा काडर् खात ेस्थ�गत करण्यात आले असताना या काडर्चा वापर विजर्त 
आहे.

c) अशा प�रिस्थतीमध्ये काडर्धारकाने तत्काळ (कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� 
�डफॉल्ट �कंवा अन्य नोट�सनुसार) एसबीआयसीपीएसएलला खात्यावर�ल एकूण थक�त 
रक्कम त्वर�त अदा केल� पा�हजे. त्यामध्ये कराराअतंगर्त एसबीआयसीपीएसएलला देय 

असलेल्या सवर् रकमांचा समावेश असेल ज्यामध्ये सवर् ट्रान्सॅक्शन्स आ�ण अन्य रक्कम 
ज्या खात्यावर अद्याप आकारल्या नसतील यांचा समावेश असेल. जोपय�त काडर्धारकाद्वारे 
अशा सवर् रकमांची थकबाक� जमा केल� जाईपय�त काडर्धारकाचे खात े समाप्त मानले 
जाणार नाह�.

(d) जर के्र�डट काडर् एक वषार्पे�ा जास्त काळ वापरात नसेल, तर काडर्धारकास सू�चत करून 
काडर् बंद करण्याची प्र�क्रया सुरू होईल. जर 30 �दवसांमध्ये काडर् धारकाकडून काह� उ�र 
न आल्यास, काडर् खात ेबंद केले जाईल, ह� �क्रया काडर् धारकाने केलेल्या सवर् थकबाक� 
भरण्याच्या अधीन असेल.

6.  काडर् हरवणे/चोर�/गैरवापर

a) जर प्राथ�मक �कंवा अन्य अ�त�रक्त के्र�डट काडर् हरवले असेल, चोर�ला गेले असेल, त्याला 
इजा झाल� असेल �कंवा प्राप्त होणे अपे��त असताना प्राप्त झाले नसेल �कंवा जर 
त्याला/�तला त्याचा वापर अन्य व्यक्तीने काडर्धारकाच्या अनुमती�शवाय केला अशी शंका 
आल� असेल, तर तत्काळ काडर्धारकाने एसबीआयसीपीएसएलशी एसबीआय काडर् 
हेल्पलाईनद्वारे संपकर्  साधला पा�हजे. एकदा काडर् हरवले अशी सूचना �दल्यानंतर त ेनंतर 
परत सापडले तर�ह� काडर्धारकाने त ेकोणत्याह� प�रिस्थतीत वापरू नये आ�ण त्याने त े
काडर् �तरपे अध� कापून टाकावे. 

· तसेच काडर्धारक लगेचच आयव्ह�आर �कंवा आमच्या वेबसाईट sbicard.com द्वारे �कंवा 
एसएमएस आधा�रत सेवेद्वारे त ेकाडर् ब्लॉक करू शकतो.

· एसएमएसद्वारे आपले हरवलेले/ चोरलेले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ�, आपल्या न�दणीकृत 
मोबाईल क्रमांकाद्वारे 5676791 वर BLOCK XXXX असा एसएमएस करा. (XXXX = 
आपल्या काडर् क्रमांकातील शवेटच्या 4 संख्या). जर 5 �म�नटांच्या आत आपल्याला त्याचे 
कन्फम�शन देणारा एसएमएस �मळाला नाह�, तर काडर् ब्लॉक झाले आहे, असे कृपया मानू 
नका. तत्काळ आपले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ� आ�ण त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठ� 
हेल्पलाईनला कॉल करा.

 काडर्धारक हरवलेल्या/चोर� झालेल्या/अन�धकृत व्यवहार इ. च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त 
हेल्पलाइन क्रमांक -18605003000 वर संपकर्  करू शकतो.

 काडर्धारक हरवलेल्या काडर्च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त ईमेल आयडीवर �लहू शकतो – 
lostcard@sbicard.com.

b) एसबीआयसीपीएसएलला हरवलेल्या काडार्ची मा�हती �मळण्याच्या वेळेआधी काडर् 
खात्याद्वारे करण्यात आलेल्या कोणत्याह� ट्रान्सॅक्शन्ससाठ�  एसबीआयसीप ीएसएल 
जबाबदार राहणार नाह� व त्याची संपूणर् जबाबदार� काडर्धारकावरच असेल. काडर् 
हरवण्याबद्दल �कंवा त्याच्या चोर�बद्दल एसबीआयसीपीएसएलला सूचना देण्या�शवाय 
काडर्धारकाने तत्काळ के्र�डट काडर्च्या चोर�ची मा�हती पो�लसांना देऊन एफआयआर दाखल 
करायला पा�हजे. परंतु, जेव्हा काडर्धारकाच्या सहमतीने �कंवा अ�त�रक्त काडर्धारकाच्या 
सहमतीने एखाद� व्यक्ती काडर् प्राप्त करून त्याचा गैरवापर करत असेल, तवे्हा होणाऱ्या 
सवर् हानीसाठ� काडर्धारक जबाबदार असेल.

 
c) �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाच्या (आरबीआय), ग्राहक संर�णाबद्दल 06 जुल ै2017 च्या 

आदेशानुसार - अन�धकृत इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंग व्यवहाराच्या दा�यत्वावर मयार्दा घालून, एक 
धोरण अ�धकृत के्र�डट काडर् व्यवहारांशी संबं�धत ग्राहक संर�ण सु�निश्चत करण्याक�रता 
�डझाइन केले आहे. एसबीआय काडर्च्या वेबसाइटवर "ग्राहक तक्रार �नवारण धोरण" 
अतंगर्त हेच अपडटे केले आहे. धोरण हे पारदशर्कतचेी तत्वे आ�ण ग्राहकांना �दल्या 
जाणाऱ्या वागणुक�तील प्रामा�णकपणावर आधा�रत आहे

d) जर काडर्धारकाने फसवणूक�चे कृत्य केले असेल, तर होणाऱ्या नुकसानाची सवर् जबाबदार� 
काडर्धारकाची असेल. जर पुरेशी काळजी न घेता काडर्धारक वापर करत असेल तर होणाऱ्या 
हानीसाठ� सवर्स्वी तोच जबाबदार असेल. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे �नधार्�रत करण्यात 
आलेल्या सुर�ा �नयमांचे पालन करण्यामध्ये काडर्धारकाने कसूर केल� असेल तर� हे लागू 
असेल.

e) काडर्धारक �कंवा अन्य कोणत्याह� काडर्धारकाला न सांगता एसबीआयसीपीएसएल काडर्च्या 
हरवण्या�वषयी, चोर��वषयी, गैरवापरासंदभार्त काडर्ची �कंवा �पनची कोणतीह� मा�हती 
पो�लसांना �कंवा अन्य संबं�धत यंत्रणांना देऊ शकत.े

f) आपल्या के्र�डट काडर् खात्याच्या मोबाईल नंबरसह संपकर्  तपशीलामधील बदल 
�सस्ट�ममध्ये असलेल्या आपल्या जुन्या तसेच नवीन संपकर्  प�यांवर कळवले जातील. 
आमच्या न�द�ंमध्ये आपल्या मोबाईल क्रमांकासह सध्याच्या संपकर्  तपशीलांना अद्ययावत 
ठेवण्याचा सल्ला आपल्याला �दला जातो.

g) "एसबीआय काडर् �व�शष्ट काडर्वर ती हरवल्यास/चोर�स गेल्यास त्यावर काडर् �वमा कव्हर 
मोफत ऑफर करत.े संबं�धत �वमा हा एसबीआय काडर्ने वेळोवेळी ठर�वल्यानुसार 
आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेडद्वारे �कंवा कोणत्याह� अन्य 
�वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो. आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी 
�ल�मटेड ह� यासंबं�धत कोणत्याह� दाव्याच्या तडजोडीसाठ� जबाबदार असेल आ�ण 
एसबीआय काडर् हे दाव्याच्या तडजोडीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याह� �ववादास जबाबदार 
नसेल. �वम्याच्या अट� आ�ण शत�च्या अ�धक तपशीलांसाठ�, काडर् धारकांना सल्ला �दला 
जातो क� त्यांनी स्वागत �कटमधील मा�हतीपत्रक वाचावे �कंवा www.sbicard.com चा 
संदभर् घ्यावा."

(h) एसबीआय काडर् काह� �व�शष्ट के्र�डट काडा�वर मोफत हवाई अपघात/वैयिक्तक अपघात 
�वमा संर�ण देत.े उपरोक्त �वमा ततृीय-प� �वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो, जो या 
संदभार्त कोणत्याह� दाव्याच्या �नपटाऱ्यासाठ� देखील जबाबदार असतो. क्लेम सेटलम�टमुळे 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याह� वादासाठ� एसबीआय काडर् जबाबदार राहणार नाह�. कोणत्याह� 
पूवर्सूचने�शवाय एसबीआय काडर्द्वारे �वमा जार�कतार् बदलला जाऊ शकतो.

 �वद्यमान �वमा कंपनी : ओ�रएंटल इन्शुरन्स कंपनी �ल.

7. मा�हती उघड करणे (�डस्क्लोजर)
 के्र�डट इन्फम�शन कंपनी भारतीय आ�थर्क प्रणाल� कायर्�मता आ�ण िस्थरता 

सुधारण्यासाठ� भारत सरकार आ�ण भारतीय �रझवर् बँक (आरबीआय) ची एक सुरुवात 
आहे. �ह बँका आ�ण �व�ीय संस्थांमध्ये मा�हतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठ�चे एक प्रभावी 
तंत्र प्रभावी करण्यासाठ� आरबीआयच्या प्रयत्नांचा रचनाबद्ध उपक्रम असून, त्याद्वारे 
�व�वध संस्थांमधून उत्कृष्ट के्र�डट व्यवहारांचा लाभ घेण्यासाठ� काडर्धारकांना स�म केले 
जात.े

 काडर् धारक एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी करण्यासाठ� काडर्धारकाचे 
मा�हती शअेर करण्यासाठ� अ�धकृत आहे क� (आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त 
आहे). 

 45 - 60 �दवसांच्या काळामध्ये एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 
करण्यासाठ� काडर्धारकाचे परतफेड रेकॉडर् संबं�धत मा�हती प्रदान होईल.

 कोणताह� �ववाद झाल्यास, एसबीआयसीपीएसएल हे काडर्धारक हा �डफॉल्टर आहे असा 
अहवाल देण्यापूव� अहवाल प्र�क्रयेसाठ� योग्य ती दरुुस्ती करेल. अशा मा�हतीचे प्रकटन 
करणे/ती उघड करण्याची देखील न�द घेतल� जाणे हे दाखल केलेल्या अशा �ववादांची 
चौकशी आ�ण त्यातून मागर् काढण्यासाठ� उपलब्ध असलेल्या वेळेवर अवलंबून असत.े 

 काडर्धारक हे मान्य करतो क�, काडर् खात्याचे योग्य संचालन, पडताळणी आ�ण अन्य 
प्रशास�नक सेवा यांसाठ� काडर्धारकाची मा�हती ज्यामध्ये एसबीआयसीपीएसएलशी संब�धत 
आ�थर्क संस्था, कंपन्या आ�ण अन्य �तसऱ्या प�ांकडील थकबाक� यांची मा�हती देण्याचा 
अ�धकार एसबीआयसीपीएसएलला असेल.

 एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाची मा�हती एसबीआयसीपीएसएलच्या कोणत्याह� व�रष्ठ, 
क�नष्ठ, संबं�धत �कंवा भागीदार संस्थेला एसबीआयसीपीएसएलच्या �व�वध उत्पादनांना व 
सेवांना उपलब्ध करण्यासाठ�/त्यांच्या माक� �टगंसाठ� �कंवा त्याच्या ग्रूप कंपन्या, शाखा, 
संलग्न आ�ण/�कंवा भागीदार संस्थांना देऊ शकत.े

 एसबीआय काडर्च्या मह�वपूणर् अट� व शत� www.sbicard.com वरसुद्धा उपलब्ध 
आहेत. 

महत्वाची �नयामक मा�हती 

- काडर्चा वापर भारत तसेच परदेशात दोन्ह�कड ेवधै आहे. तथा�प, नेपाळ आ�ण भूतान मध्ये 
�वदेशी चलन व्यवहार करण्यासाठ� वधै नाह�.

- भारताबाहेर व्यवहार करण्यासाठ�, या काडर्चा वापर परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 
1999 ("FEMA") आ�ण आरबीआय द्वारे जार� केलेल्या �नयमांसह लागू कायद्यानुसार 
करणे अत्यावश्यक आहे. इंटरनेट टे्र�डगं पोटर्लद्वारे परक�य चलन व्यापाराला परवानगी 
नाह�. कोणतहे� उल्लंघन �कंवा पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुम ्ह� दंडात्मक 
कारवाईसाठ� जबाबदार असू शकता. तुम्ह� तुमच्या परक�य चलन हक्काबाबत तुमच्या 
अ�धकृत डीलरचा (AD) सल्ला घ्यावा.

- आपण के्र�डट काडर् खात्यावर कोणत्याह� के्र�डट �शल्लक असल्यास, एसबीआय काडर् आपण 
ह� के्र�डट �शल्लक परत येण्याचा अ�धकार आहे.

- कृपया भांडवल खात्यातील व्यवहारासाठ� पसेै पाठ�वणे �कंवा पेम�ट करण्यासाठ� के्र�डट 
काडर् वापरू नका जसे क� परदेशी संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे �कंवा �वदेशात संस्थांची 
स्थापना करणे - ह� आरबीआय बँकेच्या मास्टर �नद�शानुसार अथर्सहाय्य करण्याची 
परवानगी नाह� - संयुक्त उद्योजक/संपूणर्पणे र�हवाशांनी केलेल� थेट गुंतवणूक परदेशात 
मालक�ची सहाय्यक कंपनी आहे.

- र�हवाशांना भारताकडून पसेै पाठ�वणे हे आरबीआयच्या मास्टर प�रपत्रकानुसार, के्र�डट 
काडर्चा वापर �कंवा लॉटर�ची �त�कटे, बंद� घातलेल� �कंवा जप्त मा�सके, जुगार मध्ये 
सहभाग, कॉल-बॅक सेवा देणे, इत्याद�सारख्या प्र�तबं�धत वस्तूंच्या खरेद�साठ� प्र�तबं�धत 
आहे कारण अशा वस्तू/�क्रयाकलापांसाठ� कोणत्याह� परक�य चलनाची परवानगी नाह�. 
मास्टर प�रपत्रक अ�धक मा�हतीसाठ� र�हवाशांना भारत सु�वधा �व�वध पसेै पाठ�वणे वर 
संदभर् घ्या.



g) �ब�लगं संदभार्तील वाद: स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 25 �दवसांच्या आत काडर्धारकाने काह� 
त्रटु� एसबीआयसीपीएसएलला कळवल्या�शवाय आ�ण एसबीआयसीपीएसएलला त्या सत्य 
आहेत, हे आढळल्याव्य�त�रक्त सवर् स्टेटम�ट्स योग्य मानल� जातील व काडर्धारक त्यांना 
मान्य करेल. असे काह� झाल्याची मा�हती प्राप्त झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
तात्पुरत्या पद्धतीने शुल्क मागे घेऊ शकेल. त्यानुसार अन्वेषण पूणर् झाल्यानंतर अशा 
शुल्कांची जबाबदार� काडर्धारकाच्या खात्यावर असेल.

h)  ग्राहक तक्रार �नवारण: सवर् तक्रार�ंची मा�हती पुढ�ल प�यावर नोडल अ�धकाऱ्याला �दल� 
जावी- पीओ बॅग 28 - जीपीओ, नवी �दल्ल� – 110001 Nodalofficer@sbicard.com 
�कंवा ईमेलवर पाठवल� जावी.

i)   संपकर्  तपशील:
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 02 02
 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड आधी लावावा) 
 �कंवा 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290 
 एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर्साठ�: एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर् हेल्पलाईनला भारतातून 

कुठूनह� फोन करा   
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 12 12 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड 

आधी लावावा) बीएसएनएल/एमट�एनएलवरून: 1800 180 1295/1860 500 1295
 पत्र व्यवहार: मेलद्वारे व्यवस्थापकाला �लहू शकता: ग्राहक सेवा, एसबीआय काड्र्स अडँ 

पेम�ट्स सिव्हर्सेस �ल., डीएलएफ इन�फ�नट� टॉवसर्, टॉवर सी, 12 वा मजला, ब्लॉक- 2, 
इमारत 3 डीएलएफ सायबर �सट�, गुरुग्राम- 122002 (ह�रयाणा), भारत 
www.sbicard.com �कंवा पीओ बॅग 28 - GPO, नवी �दल्ल� – 110001. 

 customercare@sbicard.com वर ईमेलद्वारे �लहा
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक सम�पर्त ईमेल आयडीवर 

�लहू शकतो- salesgrievance@sbicard.com
 काडर्धारक कोणत्याह� �ववाद/अन�धकृत व्यवहाराचा �रपोटर् आमच्या मोबाईल 

ॲप/वेबसाईटच्या माफर् त न�द करू शकतात. याव्य�त�रक्त, काडर्धारक �ववाद/अन�धकृत 
 व्यवहाराचा �रपोटर् सम�पर्त ईमेल आयडी chargeback@sbicard.com वर �लहू 

शकतो.
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक आम्हाला सम�पर्त 

हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतो: 080-39356050

एसबीआय काडर्च्या सवार्त महत्वपूणर् अट� व शत�

1. *फ� आ�ण शुल्क

A.  वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ�
 एसबीआय के्र�डट काडर् (एसबीआय काडर्) यावर वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ� लागू आहेत. 

वा�षर्क फ� हे एक वेळचे शुल्क असत ेजे रु. 0 त ेरु. 9999 यादरम्यान असून त्यात लागू 
असलेले कर जोडले जातात आ�ण �रन्युअल फ� दर वष� आकारल� जात ेव ती रु. 0 त ेरु. 
9999 यादरम्यान असून त्यात लागू असलेले कर जोडले जातात. या फ� काडर्धारकांसाठ� 
वेगळ्या असू शकतात आ�ण त्या �व�वध प्रकारच्या काडर्साठ� वेगवेगळ्या असतात. के्र�डट 
काडर्चे आवेदन करताना हे काडर्धारकाला सांगण्यात येईल. लागू असतील त्यानुसार या फ� 
काडर्धारकाच्या खात्यातून जमा केल्या जातील आ�ण जेव्हा हे लावले जाईल, तवे्हा त्याचे 
�बल त्या म�हन्याच्या काडर् स्टेटम�टमध्ये दशर्वले जाईल. प्राथ�मक काडर्धारकाला जार� 
करण्यात आलेल्या अ�त�रक्त काड्र्ससाठ� वेगळी फ� असू शकेल.

B.  कॅश अडॅव्हान्स फ�
 आपत्काल�न िस्थतीमध्ये देशातील/आतंरराष्ट्र�य एट�एममधून रोख रक्कम काढण्यासाठ� 

काडर्धारक काडर्चा वापर करू शकतो. अशा प्रकारे काढलेल्या सवर् कॅशवर ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण ती काडर्धारकाच्या पुढच्या स्टेटम�टच्या �बलामध्ये जोडल� जाईल. 
देशातील एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण आतंरराष्ट्र�य एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापैक� अ�धक 
असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� लावल� जाईल. एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस प्रायव्हेट 
�ल�मटेडच्या (एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार ट्रान्सॅक्शन फ� बदलल� जाऊ शकत.े 
सवर् कॅश अडॅव्हान्सेसवर रक्कम काढल्यापासून पूणर् रक्कम जमा करण्याच्या �दनांकापय�त 
�रव्हॉिल्व्हंग के्र�डट इतके आ�थर्क शुल्कसुद्धा असेल (कृपया शुल्कांची सूची पाहावी). 

C. रोख भरणा फ�
 काडर्धारक स्टेट बँक ऑफ इं�डया (एसबीआय) च्या �नवडक शाखांमध्ये पे-इन िस्लपवर 

त्यांचा के्र�डट काडर् क्रमांक आ�ण रक्कम नमूद करून त्यांच्या SBI के्र�डट काडर्ची देय 
रक्कम शाखेतील काउंटरवर जमा करू शकतात. पेम�ट पावतीची पोच काडर्धारकाला त्व�रत 
�दल� जाईल. ह� सु�वधा ₹250 च्या सेवा शुल्क + लागू करांसह उपलब्ध आहे. केव्ह�बी 
एसबीआय काडर्धारक करूर वशै्य बँकेच्या (केवीबी) �नवडक शाखांमध्ये त्यांच्या 
के्र�डटकाडर्ची देय रक्कम देखील भरू शकतात. करूर वशै्य बँकेच्या शाखांमध्ये केलेल्या 
पेम�टवर कोणतहे� शुल्क लागू नाह�.

D. शुल्क
i. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला देण्यात येणाऱ्या �व�शष्ट सेवांसाठ� वेळोवेळी 

लागू असलेले शुल्क आ�ण फ� काडर्धारकाला भरावे लागेल �कंवा काडर् खात्याच्या संदभार्त 
काडर्धारकाकडून �दरंगाई झाल�, तर त्यासाठ� फ� भरावी लागेल.

ii काडर्धारकांना योग्य मा�हती देऊन वेळोवेळी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणतहे� शुल्क 
�कंवा फ�मध्ये बदल करण्याचा �कंवा नवीन शुल्क �कंवा फ� सुरू करण्याचा अ�धकार 
एसबीआयसीपीएसएलजवळ सुर��त आहे.

E. व्याज मुक्त गे्रस अवधी
 व्याज मुक्त के्र�डट अवधी 20 त े50 �दवसांचा असू शकतो व तो मच�टद्वारे करण्यात 

येणाऱ्या दाव्यांवर अवलंबून असेल. परंतु, जर आधीच्या म�हन्याची बाक� पूणर्त: जमा 
केल� नसेल �कंवा जर काडर्धारकाने कोणत्याह� एट�एममधून रोख रक्कम काढल� असेल, 
तर हे लागू असणार नाह�.

F.   आ�थर्क शुल्क 
 जर काडर्धारकाने बाक� रक्कम पूणर् भरल� नाह� तर आ�ण काडर्धारकाने काढलेल्या सवर् 

रोख रकमांवर (कॅश अडॅव्हान्सेस) त ेपरत भरले जाईपय�त ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून 
न भरलेल्या ईएमआय इन्स्टॉलम�टसह सवर् ट्रान्सॅक्शन्सवर मा�सक व्याज दरानुसार 
आ�थर्क शुल्क देय आहेत. 

   जर काडर्धारकाने रकमेच्या मुदतीच्या तारखेअगोदर (PDD) रा�हलेल्या रकमेची (TAD) 
थोडी रक्कम �कंवा काह�च रक्कम नाह� भरल�; जसे क� ग्राहकांची आधीच्या म�हन्यातील 
देय रक्कम आ�ण सध्याच्या म�हन्यातील पूणर् देय रक्कम मुदत संपायच्या तारखेअगोदर 
भरले तर उरलेल्या रकमेवर रकमेच्या तारखेपय�त शुल्क आकारले जाईल. 

   सध्याचा आ�थर्क शुल्काचा दर ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून प्र�त माह 3.50% पय�त आहे 
[42% प्र�त वषर्] व एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस �ल�मटेडच्या 
(एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार बदलला जाऊ शकतो. लागू असलेले आ�थर्क शुल्क 
लागू करांनुसार ठरेल आ�ण काडर्वर�ल थ�कत रक्कम पूणर्त: जमा होईपय�त त े
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये लावले जातील/वजा केले जातील. काडर्धारक पेम�टच्या देय 
तारखेपय�त त्याच्याकडील �शल्लक पूणर्पणे भरत नसल्यास आ�ण काडर्धारकाद्वारे 
घेतलेल्या सवर् रोख अडॅव्हान्सवर�ल सवर् व्यवहारांवर आकारलेल्या �व� शुल्काची �कमान 
रक्कम ह� प्रत्येक� 25 रु. असेल, सवर् लागू कर वगळून.

 a.  कॅश अडॅव्हान्सवर�ल आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून पूणर् रक्कम जमा 
करेपय�त लागू असतील.

 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 15 तारखेला.
 16 जून 2019 – 15 जुल ै2019 मध्ये करण्यात आलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  5000 रु. ची �रटेल खरेद� – 20 जून 2019 रोजी
2.  7000 रु. कॅश काढले - 10 जुल ै2019 रोजी
 15 जून 2019 च्या स्टेटम�टमधून कोणतीह� आधीची �शल्लक रा�हलेल� नाह�, असे ग�ृहत 

धरून काडर्धारकाला त्याचे 15 जुलचै्या स्टेटम�ट 12,000 रु. इतके ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल व 
त्यावर 7,000 रुपयांच्या काढलेल्या रोख रकमेवर 5 �दवसांचे आ�थर्क शुल्क लागू 
दरानुसार लावले जाईल. काडर्धारकाला बाक� (थ�कत) रकमेसाठ� 5 ऑगस्ट 2019 पय�त 
म्हणजे स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत भरणा करावा लागेल जी पूणर् रक्कम 
असू शकत े�कंवा देय असलेल� �कमान रक्कम असू शकत.े कृपया ल�ात घ्या क� तुमच्या 

के्र�डट काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने केले गेलेले कोणतहे� पेम�ट पुढ�ल क्रमाने समायोिजत 
केले जाईल: प्रथम तुमची �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास). आधीच्या 
स्टेटम�टच्या �दनांकापासून आ�थर्क शुल्क लावले जाईल व जर व्याज नसलेला 
आउटस्टँ�डगं �रटेल बॅलन्स असेल तर त्या िस्थतीमध्ये आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या 
�दनांकापासून लावले जाईल. 

 जर आधीच्या स्टेटम�टमध्ये कोणतीह� कॅश �शल्लक नसेल आ�ण ती आधीच्या 
स्टेटम�टमधून पुढे आलेल� नसेल आ�ण स्टेटम�टच्या �दनांकाचा �रटेल बॅलन्स भरणा देय 
असलेल्या �दनांकावर पूणर्त: भरण्यात आला, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क 
शुल्क लावले जाणार नाह�.

 उदाहरण 2 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   3 जानेवार� 2019 – 2 फेब्रुवार� 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  10000 रु. �रटेल खरेद� – 5 जानेवार� 2019 रोजी
2.  30000 रु. ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2019 रोजी
 2 जानेवार� 2019 स्टेटम�टमधून आधीची कोणतीह� �शल्लक रक्कम पुढे उरलेल� नाह�, 

असे ग�ृहत धरून काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार� स्टेटम�टमध्ये 40,000 रु. व्यवहार 
�दसतील. काडर्धारकाला या आउटस्टँ�डगं रकमेसाठ� स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या 
आत म्हणजे 22 फेब्रुवार� 2019 पय�त भरणा करावा लागेल व तो पूणर् रक्कम �कंवा 
�कमान देय रक्कम यातील कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. जर स्टेटम�ट आउटस्टँ�डगं मध्ये 
कोणताच कॅश बॅलन्स नसेल आ�ण तो आधीच्या स्टेटम�टपासून पुढे आलेला नसेल आ�ण 
जर स्टेटम�ट �दनांका रोजी आउटस्टँ�डगं असलेल्या �रटेल बॅलन्सला रक्कम देय �दनांकाला 
जर पूणर्त: भरण्यात आले, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क शुल्क लावले जाणार 
नाह�.

   दर म�हन्यामध्ये फक्त �कमान रक्कम भरल्यास त्यामुळे �रपेम�ट वषार्पे�ा जास्त काळ 
पुढे जाईल व आपल्या आउटस्टँ�डगं बॅलन्सवर त्यानुसार ठरणारा व्याज लागेल. 
उदाहरणाथर्, 5,000 रु. इतक्या ट्रान्सॅक्शनवर दर म�हन्याला फक्त �कमान देय रक्कम 
भरण्यात आल� (दर महा 200 रु. इतक� �कमान रक्कम असल्यास), संपूणर् थ�कत 

रकमेच्या पूणर् भरण्यासाठ� 44 म�हने इतका अवधी लागेल.
 उदाहरण 3 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला
   3  माचर् 2019 – 2 ए�प्रल 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन
(1)   500 रु. वा�षर्क फ� – 5 माचर् 2019 रोजी
(2) 90 रु. लागू कर – 5 माचर् 2019 रोजी
(3) 6000 रुपयांची ऑनलाईन खरेद� – 15 माचर् 2019 रोजी
 2 माचर् 2019 च्या स्टेटम�टनुसार आधीचा कोणताह� बॅलन्स पुढे �शल्लक रा�हलेला नाह�, 

असे ग�ृहत धरून, काडर्धारकाला त्याच्या 2 ए�प्रलच्या स्टेटम�टमध्ये 6,590 रु. ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाला स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 20 �दवसांनी 22 ए�प्रल रोजी 2019 या 
आउटस्टँ�डगंसाठ� रक्कम भरावी लागेल व ती पूणर् रक्कम असू शकत े�कंवा देय असलेल� 
�कमान रक्कम असू शकत.े      

 22 ए�प्रल 2019 रोजी काडर्धारक �कमान देय रकमेचा म्हणजे 415 रु. (एकूण 
आउटस्टँ�डगंच्या 5%) + 22 ए�प्रल 2019, रोजी लागू असलेले कर याच्या सवा�त 
जवळच्या दशांश अकंावर�ल रक्कम या रकमेचा भरणा करतो, असे ग�ृहत धरून लागू दराने 
आ�थर्क शुल्क लागू केले जाईल आ�ण त ेएकूण आउटस्टँ�डगंमध्ये जोडले जाईल. दर वष� 
3.50% इतक्या प्रभावी दराला �वचारात घेता, आ�थर्क शुल्काची गणना पुढ�ल प्रमाणे केल� 
जाईल:

 48 �दवसांसाठ� 500 रु. बॅलन्स रकमेवर (5 माचर् त े22 ए�प्रल):
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 रु.
 48 �दवसांसाठ� लागू असलेल्या 90 रु. करांसाठ� (5 माचर् त े22 ए�प्रल): 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 रु. 
 38 �दवसांसाठ� 6000 रु. इतक्या बॅलन्ससाठ� (15 माचर् त े22 ए�प्रल):
   (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 रु.
 11 �दवसांसाठ� 6,175 रु. बॅलन्ससाठ� (22 ए�प्रल त े2 मे): 
   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 रु.
 एकूण लावण्यात आलेले व्याज = 373.10 रु.
 3 ए�प्रल 2019 आ�ण 2 मे 2019 या काळात काडर्धारकाने कोणतहे� ट्रान्सॅक्शन केले 

नाह�, असे ग�ृहत धरून �दनांक 2 मेच्या स्टेटम�टमध्ये असलेल्या एकूण रकमेमध्ये 
आउटस्टँ�डगं एकूण रक्कम, व्याज शुल्क, फ� आ�ण अन्य शुल्क (असल्यास) आ�ण सवर् 

लागू कर दशर्वले जातील.
    काडर्धारक देय तारखेच्या (पीडीडी) आधी एकूण देय रकमेचे (ट�एडी) आ�ंशक पेम�ट करत 

असेल �कंवा पेम�ट देत नसल्यास; ग्राहकाकडून मागील म�हन्यापासूनची आ�ण �वद्यमान 
म�हन्यातील �शल्लक येणे असेल, तर एकूण देय असलेल्या रकमेचे पूणर् पेम�ट हे पेम�टच्या 
देय तारखेपूव� केल्यास, �व� शुल्क हे त्या पेम�टच्या तारखेपय�तच्या अखेरच्या �शल्लक वर 
आकारले जाईल.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेट्म�ट तार�ख - प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 �डस�बर 2018 - 2 जानेवार� 2019 दरम्यान झाले.
1)  �करकोळ खरेद� 500 रु. - 15 �डस�बरला 2018 झाल�
2)  ऑनलाइन खरेद� 600 रु. - 20 �डस�बरला 2018 झाल�
   2  �डस�बर 2018 च्या तारखेला पूव�ची कोणतीह� �शल्लक रक्कम नाह� असे गहृ�त धरून

2 जानेवार� च्या स्टेटम�टनुसार, काडर्धारकाच्या स्टेटम�टमध्ये 1100 रुपये व्यवहार दशर्�वत 
आहे, एकूण देय रक्कम 1100 रुपये. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
दरम्यान काह� 22 जानेवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं 
�वरुद्ध भरणा करणे आवश्यक आहे.

 गहृ�त धरूया क� काडर्धारकाने थोडी रक्कम 22 जानेवार� 2019 ला 500 रुपयांनी जमा 
केल� आहे, �व� शुल्क प्रभावी दरावर आकारले जाईल आ�ण एकूण थकबाक�मध्ये जोडला 
जाईल. 3.50% दर महा प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्क गणना खाल�लप्रमाणे केल� 
जाईल.

 38 �दवसांसाठ� 500 रुपयांच्या रकमेवर (15 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 रु.
 33 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (20 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 रु.
 12 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (22 जानेवार� त े2 फेब्रुवार�):
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 रु.
 आकारलेले एकूण व्याज: 52.93 रु.
 व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2019 - 2 माचर् 2019 दरम्यान झाले
1)  सुरुवातीची �शल्लक 652.93 रु. - 3 फेब्रुवार� 2019 रोजी

2)  �करकोळ खरेद� 1000 रु. - 5 फेब्रुवार� 2019 रोजी
3)  ऑनलाईन खरेद� 3000 रु. - 15 फेब्रुवार� 2019 रोजी
 गहृ�त धरूया क� मागील �शल्लक 652.93 रु. 2 फेब्रुवार� 2019 च्या �वधानानुसार पुढे 

सुरू करूया. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम दरम्यान काह� 22 
फेबु्रवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं �वरुद्ध भरणा करणे 
आवश्यक आहे.

   गहृ�त धरूया क� काडर्धारक 15 फेब्रुवार�च्या आत पूणर्पणे भरणा करतो. म्हणून 3.50%
प्रती म�हना प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्काची गणना खाल�लप्रमाणे केल� जाईल:

   12 �दवसांसाठ� 652.93 रुपयांच्या रकमेवर (3 फेब्रुवार� -15 फेबु्रवार�)
   (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 रु.
   आकारलेले एकूण व्याज: 9.02 रु.
   खरेद�ची उरलेल� रक्कम, व्याजाची रक्कम, फ� आ�ण शुल्क यांची बेर�ज, आ�ण 2 माचर् 

तारखेच्या स्टेट्म�टनुसार एकूण रकमेवर सवर् लागू कर परावत�त होईल.

G. �वलं�बत देय शुल्क
• देय तारखेला 0 रुपये त े500 रुपयांपय�तच ्या थकबाक�साठ� कोणतहे� शुल्क नाह� 
 रु. 500 पे�ा जास्त आ�ण रु. 1,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 400
• रु. 1,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 10,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु.750
• रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 950
• रु. 25,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 50,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 1,100
• रु. 50,000 पे�ा जास्त थकबाक�साठ� रु.1,300
 लागोपाठ दोन सायकल ्ससाठ� देय तारखेपय�त �कमान देय रक्कम (MAD) न भरल्यास 

अ�त�रक्त �वलंब देय शुल्क रु. 100 आकारले जातील.
 MAD िक्लअर होईपय�त प्रत्येक देय सायकलसाठ� हे शुल्क आकारले जाईल. तसेच 

�कमान देय रक्कम (MAD) भरेपय�त प्रत्येक पेम�ट चक्राला हे शुल्क आकारले जाईल.
 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
 व्यवहार 3 जानेवार� 2016 – 2 फेबु्रवार� 2016 या दरम्यान झाले

(1) 5000 रू. ची �रटेल खरेद�– 5 जानेवार� 2016 रोजी
(2) 5000 रू. ची ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2016 रोजी
   असे ग�ृहत धरा क� 2 जानेवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेबु्रवार�च्या स्टेटम�टमध्ये 10,000 रू. चे 
ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 
22 फेब्रुवार� 2016 पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान 
देय रक्कम �कंवा संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल. 

   जर 22 फेब्रुवार� 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने �कमान देय रकमेचा भरणा 
केला नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 
देय रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 2 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2016 – 2 माचर् 2016 या दरम्यान झाले
 1.  2000 रु. ची �रटेल खरेद�– 8 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 2.  2500 रु. ची ऑनलाईन खरेद� – 19 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 असे ग�ृहत धरा क� 2 फेब्रुवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 माचर्च्या स्टेटम�टमध्ये 4500 रू. चे ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 22 माचर् 2016 
पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान देय रक्कम �कंवा 
संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल.

   जर 22 माचर् 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने कोणत्याह� रकमेचा भरणा केला 
नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण देय 
रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 3- काडर् स्टेटम�ट तार�ख – दर म�हन्याची 2 तार�ख.
 3 सप्ट� त े2 ऑक्टो दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 9400 ची �करकोळ खरेद�-5 सप्ट� रोजी
 2 सप्ट�. च्या स्टेटम�टपासून पूव�ची �शल्लक कॅर� फॉरवडर् केल� नसल ्याचे गहृ�त 

धरून,एकूण देय रक्कम रु. 9400 म्हणून काडर् धारकास 2 ऑक्टोबरचे �ववरणपत्र �मळेल. 

काडर्धारकाने 22 ऑक्टोबरपय�त, म्हणजे स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, संपूणर् 
रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रक्कमेच्या अनुषंगाने पेम�ट 
करणे आवश्यक आहे. काडर्धारक 22 ऑक्टोबर रोजी �कंवा त्यापूव� रु. 9400 च्या 
थकबाक�चे संपूणर् देय देतो. 

 3 ऑक्टोबर– 2 नोव्ह�बर दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 5,000 ची �करकोळ खरेद� – 5 ऑक्टोबर रोजी
(2) रु. 5,000 ची ऑनलाइन खरेद� – 15 ऑक्टोबर रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 नोव्ह�बरच्या �ववरणात 10,000 रुपयाची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसेल. ग्राहकाला 10 नोव्ह�बर रोजी मागील सायकलमध्ये केलेल्या व्यवहारासाठ� 
व्यापाऱ्याकडून रु. 9400 चा परतावा �मळतो. ह� परताव्याची रक्कम एकूण देय रकमेच्या 
अनुषंगाने समायोिजत केल� जाईल. काडर्धारकाने 22 नोव्ह�बर रोजी �कंवा त्यापूव�, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने पेम�ट करणे आवश्यक आहे.

 परताव्यातून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम �कमान देय रक्कमेपे�ा जास्त असल्याने, 
काडर्धारकास �वलं�बत देय शुल्क आकारले जाणार नाह�.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेटम�टची तार�ख – प्रत्येक म�हन ्याची 2 तार�ख
 3 जानेवार� – 2 फेबु्रवार� दरम्यान केलेला व्यवहार
(1) रु. 4,500 ची �करकोळ खरेद� – 5 जानेवार� रोजी
(2) रु. 6,000 ची ऑनलाइन खर�दार� – 15 जानेवार� रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 फेब्रुवार�च ्या स्टेटम�टमध ्ये 10,500 रुपयांची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसून येईल. मागील सायकलमध ्ये 10 फेब्रुवार�ला आकारलेल्या अनादर 
शुल्कांसाठ� ग्राहकाला रु. 500 चा परतावा �मळतो. काडर्धारकाने 22 फेबु्रवार�पय�त, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची पूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय 
रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने थकबाक�चे पेम�ट करणे आवश्यक 
आहे. एसबीआय काडर्ने कायार्िन्वत केलेल्या �रव्हसर्लमधून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम देय 
रक्कमेच्या अनुषंगाने समायोिजत केल� जाणार नाह�. जर काडर्धारकाने 22 फेब्रुवार� रोजी 
�कंवा त्यापूव� �कमान देय रक्कम �कंवा त्यापे�ा जास्त रक्कम भरल� नाह�, तर त्याला 
रु. 950 (रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�त रु. 950) �वलं�बत देय शुल्क 
आकारले जाईल.

H. ओव्हर�ल�मट फ�
 एक सेवा संकेत म्हणून, एसबीआई काडर् ओव्हर�ल�मट व्यवहारांना मान्यता देऊ शकेल, 

हे त्यांचे आतं�रक धोरण, व्यवहार संदभार्त पात्रता, ग्राहकांचे प्रोफाईल आ�ण ग्राहकांची 
स्वीकृ�त यावर अवलंबून असेल. जर थकबाक�  रक्कम के्र�डट मयार्देपे�ा अ�धक असेल, 
तर के्र�डट मयार्दा ओलांडलेल्या रकमेवर प�हल्या व्यवहार रकमेच्या  2.5% �कंवा रु. 
600/- यापकै� जी जास्त असेल, ती ओव्हर�ल�मट शुल्क म्हणून आकारल� जाईल. 
एसबीआय काडर्द्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याह� शुल्क, खचर् �कंवा व्याजमुळे के्र�डट 
�ल�मट ओलांडल्यासह� हे शुल्क लागू होत.े ओव्हर�ल�मट फ� प्रत्येक �ब�लगं सायकलमध्ये 
एकदाच आकारल� जाईल. कृपया न�द घ्या क� काडर्धारकाकडून �मळालेल� ओव्हर�ल�मट 
सोयीसंबंधी स्वीकृ�त ज्याप्रमाणे त्यांच्या/�तच्या के्र�डट काडर्वर ह� सोय स�म करण्यासाठ� 
असेल, ती त्यांच्या त्याच खात्याच्या अतंगर्त येत असलेल्या सवर् के्र�डट काड्र्सवर आपोआप 
ह� सोय स�म करणार.

I. पेम�ट �डसऑनर फ�
   पेम�ट �डसऑनर झाल्यास (भरणा जमा न केल्यास), काडर्धारकाला रकमेच्या 2% इतक�  

पेम�ट �डसऑनर फ� लावल� जाईल व त्याचे �कमान शुल्क 500 रू. इतके असेल.

J.   अन्य शुल्क:
• काडर् �रप्लेसम�ट फ�: 100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू) 
• चेक पेम�ट फ�: 100 रू. 
• परक�य चलन व्यवहार शुल्क: 3.5% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् वगळता इतर सवर् 

काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
 परक�य चलन व्यवहाराचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये करण्यासाठ� �व�नमय दर 

िव्हसा/मास्टरकाडर् द्वारे (जे असेल त्यानुसार) �नधार्�रत केला जाईल व या व्यवहाराला 
एसबीआय काडर्च्या मदतीने सेटल केले जात असतानाच्या �दवशी त्यांच्या �व�नमय 
दरांनुसार त ेठरेल व हे दर व्यवहार करण्यात येणाऱ्या �दवसांपे�ा �भन्न असू शकतील. 
परक�य चलन व्यवहार फ� िव्हसा/मास्टरकाडर् शअेर केलेले रुपये रूपांतर रकमेवर लागू केले 
जाईल. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू 
होणार नाह�.

• डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक चलन रूपांतरण माकर् अप फ�: 3.50% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् 
वगळता इतर सवर् काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
(फक्त 1,000 रुपये �कंवा त्यापे�ा मोठ्या व्यवहारांसाठ�) आतंरराष्ट्र�य स्थानावर�ल �कंवा 
परदेशी न�दणी केलेले परंतु भारतात िस्थत असलेल्या व्यापाऱ्यांद्वारे केलेले भारतीय 
चलनातील सवर् व्यवहार. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर डायन्या�मक आ�ण 
स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप शुल्क लागू होणार नाह�.

•  �रवॉडर् �रडीम करण्याचे शुल्क - 99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे वॉउचर 
वर उपलब्ध)

• सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर प्र�क्रया शुल्क: रु. 199 

K.  �शल्लक हस्तांतरण:
 �शल्लक हस्तांतरण ऑफर ग्राहकाला इतर बँकेच्या के्र�डट काडर्ची थकबाक� एसबीआय 

के्र�डट काडर्मध्ये हस्तांत�रत करण्यास आ�ण एकरकमी �कंवा ईएमआय मध्ये परतफेड 
करण्यास अनुमती देते
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2. *�ल�मट्स (मयार्दा)
 अतंगर्त एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट �नकषांनुसार (प्राथ�मक खातधेारकांना असलेल� 

के्र�डट �ल�मट जोडल्या जाणाऱ्या अडॅ ऑन काडर्धारकांना असेल) के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश 
�ल�मट �नधार्�रत केल� जात.े काडर् �दले जात असताना या मयार्दांची मा�हती काडर्धारकाला 
�दल� जात.े प्रत्येक स्टेटम�टमध्ये के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश �ल�मट काडर्धारकाला 
सां�गतल्या जातात. स्टेटम�ट बनवले जात असताना उपलब्ध के्र�डट �ल�मट (वापरासाठ� 
उपलब्ध असलेल� के्र�डट �ल�मट) स्टेटम�टचा भाग म्हणून �दल� जात.े 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याचा ठरा�वक काळाने आढावा घेत े आ�ण 
अतंगर्त �नकषांनुसार काडर्धारकाची के्र�डट �ल�मट घटवू �कंवा वाढवू शकत.े के्र�डट �ल�मट 
वाढवू इिच्छत असलेले काडर्धारक एसबीआयसीपीएसएलला तसे �लहून व त्यांच्या 
उत्पन्नाची घोषणा करणार� आ�थर्क कागदपत्र े पाठवून तशी �वनंती करू शकतात. या 
नवीन कागदपत्रांच्या आधारे अशी �ल�मट वाढवायची अथवा नाह�, हा �नणर्य घेण्याचे पूणर् 
स्वातं�य एसबीआयसीपीएसएलला आहे.

3. *�ब�लगं आ�ण स्टेटम�ट

a) ज्या अवधीमध्ये काडर् अिॅक्टव्ह असेल त्या अवधीमधील आधीच्या स्टेटम�टनंतर 
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये के्र�डट करण्यात आलेले पेम�ट्स व झालेले ट्रान्सॅक्शन्स 
दशर्वणारे एक मा�सक स्टेटम�ट एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला पाठवण्यात 
येईल. एक तर एसबीआयसीपीएसएल काडर् खात्यामधील ट्रान्सॅक्शन्सचे स्टेटम�ट पोस्टाने 
त्याच्याकड ेन�दणीकृत असलेल्या प�यावर पाठवेल �कंवा त ेस्टेटम�ट न�द असलेल्या ईमेल 
आयडीवर ईमेलने पाठवेल व याचा �दवस पूवर् �नधार्�रत असेल. 

b) के्र�डट काड्र्स काडर्धारकांना �रवॉिल्वंग के्र�डट सु�वधा देतात (�फरती पत). काडर्धारक फक्त 
स्टेटम�टवर �प्रटं करण्यात आलेल्या �कमान देय रकमेइतक� रक्कम सुद्धा भरू शकतो 
आ�ण असा भरणा त्याने रक्कम देय �दनांकाच्या आधी करायला हवा आ�ण हाह� �दनांक 
आपल्या स्टेटम�टवर नमूद केलेला असतो. आउटस्टँ�डगं बॅलन्स पुढ�ल स्टेटम�टमध्ये 
फॉरवडर् केला जाऊ शकतो. काडर्धारक देय असलेल� संपूणर् राशी भरू शकतो �कंवा �कमान 
देय रकमेपे�ा मोठ� कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. 

 आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये न भरण्यात आलेल� �कमान देय रक्कम काडर्धारकाच्या करंट 
�कमान देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल व त्यासह आउटस्टँ�डगं असेल जे काडर्धारकाच्या 
के्र�डट �ल�मटपे�ा जास्त होऊ शकत.े  

 �कमान देय रक्कम आउटस्टँ�डगं रकमेच्या 5% �कंवा रू. 200 यापकै� (जी रक्कम मोठ� 
असेल), ती असेल व त्यामध्ये सवर् लागू कर आ�ण ईएमआय (फक्त ईएमआय आधा�रत 
उत्पादनांच्या संदभार्त) समा�वष्ट असतील. जर कॅश �कंवा के्र�डट �ल�मट ओलांडल� गेल� 
तर ओव्हर�ल�मट (ओव्ह�एल) रकमेचाह� समावेश एमएडीमध्ये (�कमान देय रक्कम) केला 
जाईल. आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये जर न भरण्यात आलेल� एमएडी असेल, तर ती �कमान 
देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल.

c)  काडर् आउटस्टँ�डगंसाठ� करण्यात येणाऱ्या पेम�टस पुढ�ल स्टेटम�टसमध्ये दशर्वल्या जातील. 
इनपुट टॅक्स के्र�डटशी संबं�धत कोणताह� �ववाद �कंवा करांशी संबं�धत कोणतहे� अन्य 
प्रकरणात स्टेटम�ट �दल्याच्या तारखेपासून 30 �दवसांमध्ये के्र�डट काडर् जार�कत्यार्शी संपकर्  
साधला जाईल.

d) काडर्धारकाच्या काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल� पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने 
समायोिजत केल� जातील: �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ.

   काडर्धारक हा के्र�डट काडर् जार�कत्यार्स स�म करण्यासाठ� उ�चत जीएसट� अनुपालनाच्या 
अतंगर्त योग्य आ�ण वक्तशीर मा�हती प्रदान करण्याबद्दल जबाबदार असेल जे के्र�डट 
काडर् जार�कत्यार्ने केलेल्या पुरवठ्याचे इनपुट कर के्र�डट घेण्यासाठ� काडर्धारकास स�म 
करेल. काडर् जार�कतार् हा इनपुट टॅक्स के्र�डटच्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा 
काडर्धारकास इनपुट टॅक्स के्र�डटचा लाभ घेण्यात झालेल्या �वलंबासाठ� काडर्धारकाने 
चुक�ची मा�हती �दल्याबाबत �कंवा काडर्धारकाने कोणतीह� कृती केल्यास �कंवा दलुर्� 
केल्यास जबाबदार नसेल.

e) काडर् खात्यामधील पेम�ट्स पुढ�लपकै� कोणत्याह� प्रकारे करता येऊ शकतील: 
www.sbicard.com वर लॉग इन करून नेटबँ�कंग �कंवा आपल्या एसबीआय एट�एम- 
कम ड�ेबट काडर्द्वारे पेनेट पयार्य वापरून.

   स्टेटम�टच्या मागच्या बाजूला �दलेल्या प�यावर चेक �कंवा धनादेश पाठवून. 
   आपल्या शहरातील एसबीआय काडर् ड्रॉप बॉक्सेसमध्ये �कंवा �नधार्�रत स्टेट बँक ऑफ 
इं�डया शाखांमध्ये चेक �कंवा धनादेश देऊन. 

   चेक/धनादेश “एसबीआय काडर् क्र. xxxx xxxx xxxx xxxx” कर�ता देय असा असायला 
हवा. नॅच: �नवडक शहरांमध्ये नॅशनल ऑटोमेटेड क्ल�य�रगंच्या (नॅच) माध्यमातून पेम�ट 
करता येत.े

f) एसबीआय काडर्द्वारे आउटस्टँ�डगं �बलाच्या भरणासाठ� �व�वध पद्धती �दल्या जातात व 
त्याचे वणर्न एसबीआय काडर् वेबसाईट आ�ण मा�सक स्टेटम�टच्या मागे स�वस्तर �दले गेले 
आहे.

 काडर् धारकाकडून �मळालेला कोणताह� अडॅव्हान्स हा भ�वष्यातील खचर् म्हणून गहृ�त 
धरला जावा, कोणतहे� शुल्क/फ� म्हणून गहृ�त धरला जाऊ नये.

j)  एसबीआय काडर्द्वारे प्र�क्रयािन्वत केलेले असे कोणतहे� �रव्हसर्ल्स, ज्यांत शुल्क तसेच 
प्रभार यांचे �रव्हसर्ल देखील समा�वष्ट आहे, त ेथकबाक�च्या अनुषंगाने समायोिजत केले 
जाणार नाह� आ�ण याला वतर्मान �ब�लगं सायकलसाठ� के्र�डट म्हणून गणले जाईल.

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख मागील �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल्यास, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जात.े

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख वतर्मान �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल� तर�ह�, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जाणार नाह�.

k)  SMA आ�ण NPA
•   स्पेशल म�शन अकाउंट्स (‘SMA’): 
  �नयामक आवश्यकता पूणर् करण्यासाठ�, एसबीआय काडर्ला खाल� �दलेल्या सारणीतील तीन 

उपशे्रण्यांसह एक उप-संप�ी शे्रणी/ सब-असेॅट कॅटेगर� म्हणजेच ‘स्पेशल म�शन अकाउंट्स 
(‘SMA’)” बनवून खात्यातील प्रारं�भक दबाव (इिन्सपीऐंट स्टे्रस) ओळखावा लागतो. के्र�डट 
काड्र्सना �रवॉिल्वंग सु�वधांव्य�त�रक्त अन्य कजर् म्हणून संबो�धत केले जात.े

   

  

  

कालावधी

ईएमआय वर
�शल्लक 
हस्तांतरण

3 
म�हने

6 
म�हने

0.75% 
प्र�तम�हना 
(9% 
प्र�तवषर्)

1.27% 
प्र�तम�हना 
(15.24% 
प्र�तवषर्)

व्याज दर महत्वाचे मुद्दे

ज्या एसबीआय के्र�डट काडर्धारकांनी 
त्यांच्या खात्यात ईएमआय वर बीट� चा 
पयार्य �नवडला असेल त्यांच्यासाठ� 
कोणत्याह� �करकोळ खरेद�वर, 50 
�दवसांसाठ� आ�ण पय�त, व्याजमुक्त 
कालावधी वधै राह�ल. आरओआय �शवाय 
एक-वेळ प्र�क्रया शुल्कदेखील आकारले 
जात.े

  SMA च्या वग�करणासंबं�धत उदाहरण:
  जर के्र�डट काडर् खात्याची (‘PDD’) पेम�ट देय तार�ख 31 माचर् 2021 असेल आ�ण �कमान 

देय शुल्क (‘MAD’) या तारखेआधी प्राप्त न झाल्यास या देय तारखेनंतर ह्या खात्यास 
SMA – 0  म्हणून संबो�धत केले जाईल.

   जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 30 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 ए�प्रल 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 1 म्हणून संबो�धत केले जाईल. याप्रमाणेच, 
जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 60 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 मे 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 2 म्हणून संबो�धत केले जाईल.

•  नॉन पफॉर्�म�ग असेॅट (‘NPA’):
  जर के्र�डट काडर् स्टेटम�ट मध्ये नमूद केलेले �कमान देय पेम�ट हे PDD पासून नव्वद (90) 

�दवसांच्या आत पूणर् न �दल्यास, काडर्ला नॉन परफॉ�म�ग असेॅट समजले जाईल. 
   याव्य�त�रक्त, कजार्ची परतफेड �कंवा पुनरर्चना व्यवस्थेचा लाभ घेतलेले कोणतहे� खात े

NPA म्हणून वग�कृत केले जाईल. जोपय�त पूणर् मुद्दल �कंवा व्याजाचे पेम�ट केले जात 
नाह� तोपय�त खात ेNPA म्हणून वग�कृत केले जात.े कजार्ची परतफेड (सेटलम�ट) केलेले 
आ�ण पुनरर्�चत (र�स्ट्रक्चडर्) खात ेअपगे्रडसाठ� पात्र नसत.े शवेट�, जर एखाद्या ग्राहकाकड े
NPA म्हणून संबो�धत असलेले एक एसबीआय काडर् असले तर� त्यांच्याकड ेअसलेले सवर् 
के्र�डट काडर् हे NPA म्हणून वग�कृत केले जातील.

   एखाद्या खात्यास NPA म्हणून वग�कृत करण्यासंबं�धत उदाहरण:
 जर एखाद्या ग्राहकाची पेम�ट देय तार�ख (‘PDD’) 31 माचर् 2021 आहे आ�ण 

स्टेटम�टमध्ये नमूद केलेले �कमान देय शुल्क (‘MAD’) हे PDD पासून 90 �दवसांच्या 
आत म्हणजेच 29 जून 2021 पय�त ग्राहकाने भरले नाह�, तर बँक/�व�ीय संस्थेद्वारे अशा 
के्र�डट काडर् खात्यास NPA समजले  जाईल.

l) अ�धकृत पेम�ट प्रणाल� वापरताना अयशस्वी व्यवहारांसाठ�, आरबीआयच्या 20 सप्ट�बर 
2019 रोजीच्या टनर् अराऊंड टाइम (ट�एट�) च्या सामंजस्यावर�ल आ�ण ग्राहक 
नुकसानभरपाईवर�ल प�रपत्रकाच्या अनुपालन अतंगर्त, जर एसबीआय काडर्ने एखाद्या 
अयशस्वी झालेल्या व्यवहारामुळे ड�ेबट झालेल� रक्कम एका �नधार्�रत कालावधीमध्ये परत 
केल� नाह�, तर उपरोल्ले�खत प�रपत्रकातील तरतुद�ंनुसार, अयशस्वी झालेल्या 
व्यवहारासाठ�च्या काडर् नेटवकर्  द्वारे प्राप्त झालेल्या अशा कोणत्याह� पुष्ट�/सूचनेच्या 
आधारावर नुकसानभरपाई केल� जाईल.

4. * �डफॉल्ट (थकबाक�)
 जर थकबाक� करण्यात आल�, तर काडर्धारकाला वेळोवेळी काडर् खात्यामध्ये असलेल्या 

थ�कत रकमेच्या पूतर्तसेाठ� पोस्टाने, फॅक्स, दरूध्वनी, ईमेल, एसएमएस मॅसेज आठवण 
केल� जाईल आ�ण/�कंवा �तसऱ्या प�ाची आठवण करून देण्यासाठ�, पाठपुरावा 
करण्यासाठ� आ�ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठ� मदत घेतल� जाईल. अशा प्रकारे �नयुक्त 
केलेला �तसरा प� कजर् वसुल�संदभार्तील आचारसं�हतचेे पूणर् पालन करेल. 

 आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त आ�ण जे एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे जे 
एक के्र�डट इन्फम�शन कंपनी एक के्र�डट काडर् धारकाच्या मुलभूत िस्थती अहवाल 
देण्यापूव�, आम्ह� काडर् धारकास पूवर् सूचना प्रदान करू. आरबीआय कडून न�दणीचे 
प्रमाणपत्र सामा�यक करण्यापूव�, ज्याचा एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे त्याबद्दल 
आम्ह� काडर्धारकाला याची सूचना देऊ. �कमान देय रक्कम देय तारखेपय�त देखील न 
भरल्यास, काडर् खात्याचा डीफॉल्ट िस्थती अहवाल के्र�डट मा�हती ब्युरो/एजन्सीं सह 
सामा�यक केला जाईल. 

 हे आणखी नमूद केले जाऊ शकत,े क� जर काडर् धारक, पोस्ट �डफॉल्टर म्हणून न�दवले 
गेले असेल तर, �तची थकबाक� कमी करत,े नंतर एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन 
कंपनी पासून �डफॉल्टर िस्थती मागे आहे. असे बदल ग्राहकाच्या के्र�डट अहवालात 
प्र�त�ब�ंबत करण्यासाठ� 45 त े60 �दवस लागू शकतात.

 अट� आ�ण �नयम के्र�डट काडर्च्या सु�वधा �नयमन लागू असेल पूरक/काडर् जोडा 
एसबीआयसीपीएसएल �व�हत नमुन्यात दर म�हन्याला के्र�डट इन्फम�शन कंपनीसाठ� काडर् 
डटेा सादर केला. के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 30 �दवसांची वेळ त्यांच्या सव्हर्रवर सादर डटेा 
अपलोड करण्यासाठ� आहे.

 काडर् खात्यातील एकूण थकबाक� व त्यासह लावण्यात आलेल्या कोणत्याह� शुल्कांची 
काडर्धारकाला न आकारण्यात आलेल� रक्कमसुद्धा तत्काळ देय होईल आ�ण प्राथ�मक 
खातधेारकाच्या बँकरप्सीच्या �कंवा मतृ्युच्या िस्थतीत ती एसबीआयसीपीएसएलला संपूणर् देय 
ठरेल व काडर् खात ेलगेचच रद्द ठरेल. काडर् खात्यावर काह� थकबाक� असेल, तर प्राथ�मक 
खातधेारकाची मालम�ा त्याला सेटल करण्यासाठ� जबाबदार असेल आ�ण त्या मालम�ेद्वारे 
एसबीआयसीपीएसएलला कोणतीह� आ�थर्क झळ पोहचणार नाह�, याची काळजी घेणे 
अ�नवायर् असेल व त्यामध्ये अशा थकबाक�ला प्राप्त करण्यासाठ� झालेला कायदे�वषयक खचर् 
व शलु्क यांचा समावेश असेल. अशी परतफेड प्रलां�बत झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
त्याच्या तवे्हाच्या दराने आ�थर्क शुल्क सरुू ठेवण्यासाठ� स�म असेल.

5. काडर्धारकत्व समाप्त होणे/संपुष्टात येणे
a) एसबीआयसीपीएसएलला �लहून �कंवा एसबीआय काडर् हेल्पलाईनला कॉल करून आ�ण 

काडर् �तरपे कापून काडर्धारक कधीह� करार संपुष्टात आणू शकतो. �ल�खत �वनंती 
केल्यानंतर अडॅ ऑन काडर्सह सवर् काडर् संपुष्टात येतील. स्वतःहून काडर् बंद करताना 
काडर्धारकाजवळ �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स �शल्लक असतील तर अशा �नगे�टव्ह पॉइंट्स 
समान मूल्य स्वयंच�लतपणे स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रूपांत�रत केले जाईल जे काडर्धारकाला 
इतर कोणत्याह� देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे. काडर् खात्यामध्ये थकबाक� असलेल्या 
सवर् रकमेचा भरणा केल्यानंतर त ेसंपुष्टात येतील. प्रमाणानुसार (प्रो रेटा बे�सस) वा�षर्क, 
सहभागी होण्याची �कंवा �रन्युअल फ� परत केल� जाणार नाह�.

 उदाहरणाथर्- स्वतःहून काडर् बंद करताना �शल्लक असलेले �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट - 1000
   स्वतःहून काडर् बंद केल्यानंतर, �शल्लक असलेले 1000 �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट 

स्वयंच�लतपणे 250 रू. च्या स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रुपांत�रत होतील. म्हणजेच, 1000 
�नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स X 0.25 रू. प्र�त �रवॉडर् पॉइंट (इथे �व�वध काडा�साठ� हस्तांतरण 
मूल्य �भन्न असू शकत)े. हे देय काडर्धारकाला लागू केले जाईल जे काडर्धारकाला इतर 
देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे.

 काडर्धारक खात ेबंद करण्यासाठ� सम�पर्त ईमेल आयडी-closurerequest@sbicard.com 
वर �लहू शकतो.

b)  जर एसबीआयसीपीएसएलला काह� आधाराने �बजनेससाठ� �कंवा सुर�ा कारणांमुळे आ�ण/ 
�कंवा कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेच्या �वनंतीमुळे आ�ण/�कंवा अन्य सरकार� यंत्रणेने तसे 
सां�गतल्यामुळे आ�ण/�कंवा एसबीआयसीपीएसएल व त्याच्या ग्राहकांना लागू असलेल्या 
कायद्यांमुळे व �नयमांमुळे आवश्यक झाले, तर कोणत्याह� वेळेस पूवर्सूचना न देता 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याच्या वापरावर �नब�ध घालू शकत,े त ेसमाप्त 
�कंवा बंद करू शकत.े

 जर काडर्धारकाने देय रकमेची थकबाक� केल� �कंवा के्र�डट �ल�मटचे उल्लंघन केले तर 
एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट काडर्वर�ल सु�वधा संपुष्टात आणू शकत.े हा करार संपुष्टात 
आल्यानंतर �कंवा काडर् खात ेस्थ�गत करण्यात आले असताना या काडर्चा वापर विजर्त 
आहे.

c) अशा प�रिस्थतीमध्ये काडर्धारकाने तत्काळ (कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� 
�डफॉल्ट �कंवा अन्य नोट�सनुसार) एसबीआयसीपीएसएलला खात्यावर�ल एकूण थक�त 
रक्कम त्वर�त अदा केल� पा�हजे. त्यामध्ये कराराअतंगर्त एसबीआयसीपीएसएलला देय 

असलेल्या सवर् रकमांचा समावेश असेल ज्यामध्ये सवर् ट्रान्सॅक्शन्स आ�ण अन्य रक्कम 
ज्या खात्यावर अद्याप आकारल्या नसतील यांचा समावेश असेल. जोपय�त काडर्धारकाद्वारे 
अशा सवर् रकमांची थकबाक� जमा केल� जाईपय�त काडर्धारकाचे खात े समाप्त मानले 
जाणार नाह�.

(d) जर के्र�डट काडर् एक वषार्पे�ा जास्त काळ वापरात नसेल, तर काडर्धारकास सू�चत करून 
काडर् बंद करण्याची प्र�क्रया सुरू होईल. जर 30 �दवसांमध्ये काडर् धारकाकडून काह� उ�र 
न आल्यास, काडर् खात ेबंद केले जाईल, ह� �क्रया काडर् धारकाने केलेल्या सवर् थकबाक� 
भरण्याच्या अधीन असेल.

6.  काडर् हरवणे/चोर�/गैरवापर

a) जर प्राथ�मक �कंवा अन्य अ�त�रक्त के्र�डट काडर् हरवले असेल, चोर�ला गेले असेल, त्याला 
इजा झाल� असेल �कंवा प्राप्त होणे अपे��त असताना प्राप्त झाले नसेल �कंवा जर 
त्याला/�तला त्याचा वापर अन्य व्यक्तीने काडर्धारकाच्या अनुमती�शवाय केला अशी शंका 
आल� असेल, तर तत्काळ काडर्धारकाने एसबीआयसीपीएसएलशी एसबीआय काडर् 
हेल्पलाईनद्वारे संपकर्  साधला पा�हजे. एकदा काडर् हरवले अशी सूचना �दल्यानंतर त ेनंतर 
परत सापडले तर�ह� काडर्धारकाने त ेकोणत्याह� प�रिस्थतीत वापरू नये आ�ण त्याने त े
काडर् �तरपे अध� कापून टाकावे. 

· तसेच काडर्धारक लगेचच आयव्ह�आर �कंवा आमच्या वेबसाईट sbicard.com द्वारे �कंवा 
एसएमएस आधा�रत सेवेद्वारे त ेकाडर् ब्लॉक करू शकतो.

· एसएमएसद्वारे आपले हरवलेले/ चोरलेले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ�, आपल्या न�दणीकृत 
मोबाईल क्रमांकाद्वारे 5676791 वर BLOCK XXXX असा एसएमएस करा. (XXXX = 
आपल्या काडर् क्रमांकातील शवेटच्या 4 संख्या). जर 5 �म�नटांच्या आत आपल्याला त्याचे 
कन्फम�शन देणारा एसएमएस �मळाला नाह�, तर काडर् ब्लॉक झाले आहे, असे कृपया मानू 
नका. तत्काळ आपले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ� आ�ण त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठ� 
हेल्पलाईनला कॉल करा.

 काडर्धारक हरवलेल्या/चोर� झालेल्या/अन�धकृत व्यवहार इ. च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त 
हेल्पलाइन क्रमांक -18605003000 वर संपकर्  करू शकतो.

 काडर्धारक हरवलेल्या काडर्च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त ईमेल आयडीवर �लहू शकतो – 
lostcard@sbicard.com.

b) एसबीआयसीपीएसएलला हरवलेल्या काडार्ची मा�हती �मळण्याच्या वेळेआधी काडर् 
खात्याद्वारे करण्यात आलेल्या कोणत्याह� ट्रान्सॅक्शन्ससाठ�  एसबीआयसीप ीएसएल 
जबाबदार राहणार नाह� व त्याची संपूणर् जबाबदार� काडर्धारकावरच असेल. काडर् 
हरवण्याबद्दल �कंवा त्याच्या चोर�बद्दल एसबीआयसीपीएसएलला सूचना देण्या�शवाय 
काडर्धारकाने तत्काळ के्र�डट काडर्च्या चोर�ची मा�हती पो�लसांना देऊन एफआयआर दाखल 
करायला पा�हजे. परंतु, जेव्हा काडर्धारकाच्या सहमतीने �कंवा अ�त�रक्त काडर्धारकाच्या 
सहमतीने एखाद� व्यक्ती काडर् प्राप्त करून त्याचा गैरवापर करत असेल, तवे्हा होणाऱ्या 
सवर् हानीसाठ� काडर्धारक जबाबदार असेल.

 
c) �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाच्या (आरबीआय), ग्राहक संर�णाबद्दल 06 जुल ै2017 च्या 

आदेशानुसार - अन�धकृत इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंग व्यवहाराच्या दा�यत्वावर मयार्दा घालून, एक 
धोरण अ�धकृत के्र�डट काडर् व्यवहारांशी संबं�धत ग्राहक संर�ण सु�निश्चत करण्याक�रता 
�डझाइन केले आहे. एसबीआय काडर्च्या वेबसाइटवर "ग्राहक तक्रार �नवारण धोरण" 
अतंगर्त हेच अपडटे केले आहे. धोरण हे पारदशर्कतचेी तत्वे आ�ण ग्राहकांना �दल्या 
जाणाऱ्या वागणुक�तील प्रामा�णकपणावर आधा�रत आहे

d) जर काडर्धारकाने फसवणूक�चे कृत्य केले असेल, तर होणाऱ्या नुकसानाची सवर् जबाबदार� 
काडर्धारकाची असेल. जर पुरेशी काळजी न घेता काडर्धारक वापर करत असेल तर होणाऱ्या 
हानीसाठ� सवर्स्वी तोच जबाबदार असेल. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे �नधार्�रत करण्यात 
आलेल्या सुर�ा �नयमांचे पालन करण्यामध्ये काडर्धारकाने कसूर केल� असेल तर� हे लागू 
असेल.

e) काडर्धारक �कंवा अन्य कोणत्याह� काडर्धारकाला न सांगता एसबीआयसीपीएसएल काडर्च्या 
हरवण्या�वषयी, चोर��वषयी, गैरवापरासंदभार्त काडर्ची �कंवा �पनची कोणतीह� मा�हती 
पो�लसांना �कंवा अन्य संबं�धत यंत्रणांना देऊ शकत.े

f) आपल्या के्र�डट काडर् खात्याच्या मोबाईल नंबरसह संपकर्  तपशीलामधील बदल 
�सस्ट�ममध्ये असलेल्या आपल्या जुन्या तसेच नवीन संपकर्  प�यांवर कळवले जातील. 
आमच्या न�द�ंमध्ये आपल्या मोबाईल क्रमांकासह सध्याच्या संपकर्  तपशीलांना अद्ययावत 
ठेवण्याचा सल्ला आपल्याला �दला जातो.

g) "एसबीआय काडर् �व�शष्ट काडर्वर ती हरवल्यास/चोर�स गेल्यास त्यावर काडर् �वमा कव्हर 
मोफत ऑफर करत.े संबं�धत �वमा हा एसबीआय काडर्ने वेळोवेळी ठर�वल्यानुसार 
आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेडद्वारे �कंवा कोणत्याह� अन्य 
�वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो. आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी 
�ल�मटेड ह� यासंबं�धत कोणत्याह� दाव्याच्या तडजोडीसाठ� जबाबदार असेल आ�ण 
एसबीआय काडर् हे दाव्याच्या तडजोडीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याह� �ववादास जबाबदार 
नसेल. �वम्याच्या अट� आ�ण शत�च्या अ�धक तपशीलांसाठ�, काडर् धारकांना सल्ला �दला 
जातो क� त्यांनी स्वागत �कटमधील मा�हतीपत्रक वाचावे �कंवा www.sbicard.com चा 
संदभर् घ्यावा."

(h) एसबीआय काडर् काह� �व�शष्ट के्र�डट काडा�वर मोफत हवाई अपघात/वैयिक्तक अपघात 
�वमा संर�ण देत.े उपरोक्त �वमा ततृीय-प� �वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो, जो या 
संदभार्त कोणत्याह� दाव्याच्या �नपटाऱ्यासाठ� देखील जबाबदार असतो. क्लेम सेटलम�टमुळे 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याह� वादासाठ� एसबीआय काडर् जबाबदार राहणार नाह�. कोणत्याह� 
पूवर्सूचने�शवाय एसबीआय काडर्द्वारे �वमा जार�कतार् बदलला जाऊ शकतो.

 �वद्यमान �वमा कंपनी : ओ�रएंटल इन्शुरन्स कंपनी �ल.

7. मा�हती उघड करणे (�डस्क्लोजर)
 के्र�डट इन्फम�शन कंपनी भारतीय आ�थर्क प्रणाल� कायर्�मता आ�ण िस्थरता 

सुधारण्यासाठ� भारत सरकार आ�ण भारतीय �रझवर् बँक (आरबीआय) ची एक सुरुवात 
आहे. �ह बँका आ�ण �व�ीय संस्थांमध्ये मा�हतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठ�चे एक प्रभावी 
तंत्र प्रभावी करण्यासाठ� आरबीआयच्या प्रयत्नांचा रचनाबद्ध उपक्रम असून, त्याद्वारे 
�व�वध संस्थांमधून उत्कृष्ट के्र�डट व्यवहारांचा लाभ घेण्यासाठ� काडर्धारकांना स�म केले 
जात.े

 काडर् धारक एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी करण्यासाठ� काडर्धारकाचे 
मा�हती शअेर करण्यासाठ� अ�धकृत आहे क� (आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त 
आहे). 

 45 - 60 �दवसांच्या काळामध्ये एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 
करण्यासाठ� काडर्धारकाचे परतफेड रेकॉडर् संबं�धत मा�हती प्रदान होईल.

 कोणताह� �ववाद झाल्यास, एसबीआयसीपीएसएल हे काडर्धारक हा �डफॉल्टर आहे असा 
अहवाल देण्यापूव� अहवाल प्र�क्रयेसाठ� योग्य ती दरुुस्ती करेल. अशा मा�हतीचे प्रकटन 
करणे/ती उघड करण्याची देखील न�द घेतल� जाणे हे दाखल केलेल्या अशा �ववादांची 
चौकशी आ�ण त्यातून मागर् काढण्यासाठ� उपलब्ध असलेल्या वेळेवर अवलंबून असत.े 

 काडर्धारक हे मान्य करतो क�, काडर् खात्याचे योग्य संचालन, पडताळणी आ�ण अन्य 
प्रशास�नक सेवा यांसाठ� काडर्धारकाची मा�हती ज्यामध्ये एसबीआयसीपीएसएलशी संब�धत 
आ�थर्क संस्था, कंपन्या आ�ण अन्य �तसऱ्या प�ांकडील थकबाक� यांची मा�हती देण्याचा 
अ�धकार एसबीआयसीपीएसएलला असेल.

 एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाची मा�हती एसबीआयसीपीएसएलच्या कोणत्याह� व�रष्ठ, 
क�नष्ठ, संबं�धत �कंवा भागीदार संस्थेला एसबीआयसीपीएसएलच्या �व�वध उत्पादनांना व 
सेवांना उपलब्ध करण्यासाठ�/त्यांच्या माक� �टगंसाठ� �कंवा त्याच्या ग्रूप कंपन्या, शाखा, 
संलग्न आ�ण/�कंवा भागीदार संस्थांना देऊ शकत.े

 एसबीआय काडर्च्या मह�वपूणर् अट� व शत� www.sbicard.com वरसुद्धा उपलब्ध 
आहेत. 

महत्वाची �नयामक मा�हती 

- काडर्चा वापर भारत तसेच परदेशात दोन्ह�कड ेवधै आहे. तथा�प, नेपाळ आ�ण भूतान मध्ये 
�वदेशी चलन व्यवहार करण्यासाठ� वधै नाह�.

- भारताबाहेर व्यवहार करण्यासाठ�, या काडर्चा वापर परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 
1999 ("FEMA") आ�ण आरबीआय द्वारे जार� केलेल्या �नयमांसह लागू कायद्यानुसार 
करणे अत्यावश्यक आहे. इंटरनेट टे्र�डगं पोटर्लद्वारे परक�य चलन व्यापाराला परवानगी 
नाह�. कोणतहे� उल्लंघन �कंवा पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुम ्ह� दंडात्मक 
कारवाईसाठ� जबाबदार असू शकता. तुम्ह� तुमच्या परक�य चलन हक्काबाबत तुमच्या 
अ�धकृत डीलरचा (AD) सल्ला घ्यावा.

- आपण के्र�डट काडर् खात्यावर कोणत्याह� के्र�डट �शल्लक असल्यास, एसबीआय काडर् आपण 
ह� के्र�डट �शल्लक परत येण्याचा अ�धकार आहे.

- कृपया भांडवल खात्यातील व्यवहारासाठ� पसेै पाठ�वणे �कंवा पेम�ट करण्यासाठ� के्र�डट 
काडर् वापरू नका जसे क� परदेशी संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे �कंवा �वदेशात संस्थांची 
स्थापना करणे - ह� आरबीआय बँकेच्या मास्टर �नद�शानुसार अथर्सहाय्य करण्याची 
परवानगी नाह� - संयुक्त उद्योजक/संपूणर्पणे र�हवाशांनी केलेल� थेट गुंतवणूक परदेशात 
मालक�ची सहाय्यक कंपनी आहे.

- र�हवाशांना भारताकडून पसेै पाठ�वणे हे आरबीआयच्या मास्टर प�रपत्रकानुसार, के्र�डट 
काडर्चा वापर �कंवा लॉटर�ची �त�कटे, बंद� घातलेल� �कंवा जप्त मा�सके, जुगार मध्ये 
सहभाग, कॉल-बॅक सेवा देणे, इत्याद�सारख्या प्र�तबं�धत वस्तूंच्या खरेद�साठ� प्र�तबं�धत 
आहे कारण अशा वस्तू/�क्रयाकलापांसाठ� कोणत्याह� परक�य चलनाची परवानगी नाह�. 
मास्टर प�रपत्रक अ�धक मा�हतीसाठ� र�हवाशांना भारत सु�वधा �व�वध पसेै पाठ�वणे वर 
संदभर् घ्या.



g) �ब�लगं संदभार्तील वाद: स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 25 �दवसांच्या आत काडर्धारकाने काह� 
त्रटु� एसबीआयसीपीएसएलला कळवल्या�शवाय आ�ण एसबीआयसीपीएसएलला त्या सत्य 
आहेत, हे आढळल्याव्य�त�रक्त सवर् स्टेटम�ट्स योग्य मानल� जातील व काडर्धारक त्यांना 
मान्य करेल. असे काह� झाल्याची मा�हती प्राप्त झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
तात्पुरत्या पद्धतीने शुल्क मागे घेऊ शकेल. त्यानुसार अन्वेषण पूणर् झाल्यानंतर अशा 
शुल्कांची जबाबदार� काडर्धारकाच्या खात्यावर असेल.

h)  ग्राहक तक्रार �नवारण: सवर् तक्रार�ंची मा�हती पुढ�ल प�यावर नोडल अ�धकाऱ्याला �दल� 
जावी- पीओ बॅग 28 - जीपीओ, नवी �दल्ल� – 110001 Nodalofficer@sbicard.com 
�कंवा ईमेलवर पाठवल� जावी.

i)   संपकर्  तपशील:
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 02 02
 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड आधी लावावा) 
 �कंवा 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290 
 एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर्साठ�: एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर् हेल्पलाईनला भारतातून 

कुठूनह� फोन करा   
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 12 12 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड 

आधी लावावा) बीएसएनएल/एमट�एनएलवरून: 1800 180 1295/1860 500 1295
 पत्र व्यवहार: मेलद्वारे व्यवस्थापकाला �लहू शकता: ग्राहक सेवा, एसबीआय काड्र्स अडँ 

पेम�ट्स सिव्हर्सेस �ल., डीएलएफ इन�फ�नट� टॉवसर्, टॉवर सी, 12 वा मजला, ब्लॉक- 2, 
इमारत 3 डीएलएफ सायबर �सट�, गुरुग्राम- 122002 (ह�रयाणा), भारत 
www.sbicard.com �कंवा पीओ बॅग 28 - GPO, नवी �दल्ल� – 110001. 

 customercare@sbicard.com वर ईमेलद्वारे �लहा
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक सम�पर्त ईमेल आयडीवर 

�लहू शकतो- salesgrievance@sbicard.com
 काडर्धारक कोणत्याह� �ववाद/अन�धकृत व्यवहाराचा �रपोटर् आमच्या मोबाईल 

ॲप/वेबसाईटच्या माफर् त न�द करू शकतात. याव्य�त�रक्त, काडर्धारक �ववाद/अन�धकृत 
 व्यवहाराचा �रपोटर् सम�पर्त ईमेल आयडी chargeback@sbicard.com वर �लहू 

शकतो.
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक आम्हाला सम�पर्त 

हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतो: 080-39356050

एसबीआय काडर्च्या सवार्त महत्वपूणर् अट� व शत�

1. *फ� आ�ण शुल्क

A.  वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ�
 एसबीआय के्र�डट काडर् (एसबीआय काडर्) यावर वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ� लागू आहेत. 

वा�षर्क फ� हे एक वेळचे शुल्क असत ेजे रु. 0 त ेरु. 9999 यादरम्यान असून त्यात लागू 
असलेले कर जोडले जातात आ�ण �रन्युअल फ� दर वष� आकारल� जात ेव ती रु. 0 त ेरु. 
9999 यादरम्यान असून त्यात लागू असलेले कर जोडले जातात. या फ� काडर्धारकांसाठ� 
वेगळ्या असू शकतात आ�ण त्या �व�वध प्रकारच्या काडर्साठ� वेगवेगळ्या असतात. के्र�डट 
काडर्चे आवेदन करताना हे काडर्धारकाला सांगण्यात येईल. लागू असतील त्यानुसार या फ� 
काडर्धारकाच्या खात्यातून जमा केल्या जातील आ�ण जेव्हा हे लावले जाईल, तवे्हा त्याचे 
�बल त्या म�हन्याच्या काडर् स्टेटम�टमध्ये दशर्वले जाईल. प्राथ�मक काडर्धारकाला जार� 
करण्यात आलेल्या अ�त�रक्त काड्र्ससाठ� वेगळी फ� असू शकेल.

B.  कॅश अडॅव्हान्स फ�
 आपत्काल�न िस्थतीमध्ये देशातील/आतंरराष्ट्र�य एट�एममधून रोख रक्कम काढण्यासाठ� 

काडर्धारक काडर्चा वापर करू शकतो. अशा प्रकारे काढलेल्या सवर् कॅशवर ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण ती काडर्धारकाच्या पुढच्या स्टेटम�टच्या �बलामध्ये जोडल� जाईल. 
देशातील एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण आतंरराष्ट्र�य एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापैक� अ�धक 
असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� लावल� जाईल. एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस प्रायव्हेट 
�ल�मटेडच्या (एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार ट्रान्सॅक्शन फ� बदलल� जाऊ शकत.े 
सवर् कॅश अडॅव्हान्सेसवर रक्कम काढल्यापासून पूणर् रक्कम जमा करण्याच्या �दनांकापय�त 
�रव्हॉिल्व्हंग के्र�डट इतके आ�थर्क शुल्कसुद्धा असेल (कृपया शुल्कांची सूची पाहावी). 

C. रोख भरणा फ�
 काडर्धारक स्टेट बँक ऑफ इं�डया (एसबीआय) च्या �नवडक शाखांमध्ये पे-इन िस्लपवर 

त्यांचा के्र�डट काडर् क्रमांक आ�ण रक्कम नमूद करून त्यांच्या SBI के्र�डट काडर्ची देय 
रक्कम शाखेतील काउंटरवर जमा करू शकतात. पेम�ट पावतीची पोच काडर्धारकाला त्व�रत 
�दल� जाईल. ह� सु�वधा ₹250 च्या सेवा शुल्क + लागू करांसह उपलब्ध आहे. केव्ह�बी 
एसबीआय काडर्धारक करूर वशै्य बँकेच्या (केवीबी) �नवडक शाखांमध्ये त्यांच्या 
के्र�डटकाडर्ची देय रक्कम देखील भरू शकतात. करूर वशै्य बँकेच्या शाखांमध्ये केलेल्या 
पेम�टवर कोणतहे� शुल्क लागू नाह�.

D. शुल्क
i. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला देण्यात येणाऱ्या �व�शष्ट सेवांसाठ� वेळोवेळी 

लागू असलेले शुल्क आ�ण फ� काडर्धारकाला भरावे लागेल �कंवा काडर् खात्याच्या संदभार्त 
काडर्धारकाकडून �दरंगाई झाल�, तर त्यासाठ� फ� भरावी लागेल.

ii काडर्धारकांना योग्य मा�हती देऊन वेळोवेळी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणतहे� शुल्क 
�कंवा फ�मध्ये बदल करण्याचा �कंवा नवीन शुल्क �कंवा फ� सुरू करण्याचा अ�धकार 
एसबीआयसीपीएसएलजवळ सुर��त आहे.

E. व्याज मुक्त गे्रस अवधी
 व्याज मुक्त के्र�डट अवधी 20 त े50 �दवसांचा असू शकतो व तो मच�टद्वारे करण्यात 

येणाऱ्या दाव्यांवर अवलंबून असेल. परंतु, जर आधीच्या म�हन्याची बाक� पूणर्त: जमा 
केल� नसेल �कंवा जर काडर्धारकाने कोणत्याह� एट�एममधून रोख रक्कम काढल� असेल, 
तर हे लागू असणार नाह�.

F.   आ�थर्क शुल्क 
 जर काडर्धारकाने बाक� रक्कम पूणर् भरल� नाह� तर आ�ण काडर्धारकाने काढलेल्या सवर् 

रोख रकमांवर (कॅश अडॅव्हान्सेस) त ेपरत भरले जाईपय�त ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून 
न भरलेल्या ईएमआय इन्स्टॉलम�टसह सवर् ट्रान्सॅक्शन्सवर मा�सक व्याज दरानुसार 
आ�थर्क शुल्क देय आहेत. 

   जर काडर्धारकाने रकमेच्या मुदतीच्या तारखेअगोदर (PDD) रा�हलेल्या रकमेची (TAD) 
थोडी रक्कम �कंवा काह�च रक्कम नाह� भरल�; जसे क� ग्राहकांची आधीच्या म�हन्यातील 
देय रक्कम आ�ण सध्याच्या म�हन्यातील पूणर् देय रक्कम मुदत संपायच्या तारखेअगोदर 
भरले तर उरलेल्या रकमेवर रकमेच्या तारखेपय�त शुल्क आकारले जाईल. 

   सध्याचा आ�थर्क शुल्काचा दर ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून प्र�त माह 3.50% पय�त आहे 
[42% प्र�त वषर्] व एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस �ल�मटेडच्या 
(एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार बदलला जाऊ शकतो. लागू असलेले आ�थर्क शुल्क 
लागू करांनुसार ठरेल आ�ण काडर्वर�ल थ�कत रक्कम पूणर्त: जमा होईपय�त त े
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये लावले जातील/वजा केले जातील. काडर्धारक पेम�टच्या देय 
तारखेपय�त त्याच्याकडील �शल्लक पूणर्पणे भरत नसल्यास आ�ण काडर्धारकाद्वारे 
घेतलेल्या सवर् रोख अडॅव्हान्सवर�ल सवर् व्यवहारांवर आकारलेल्या �व� शुल्काची �कमान 
रक्कम ह� प्रत्येक� 25 रु. असेल, सवर् लागू कर वगळून.

 a.  कॅश अडॅव्हान्सवर�ल आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून पूणर् रक्कम जमा 
करेपय�त लागू असतील.

 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 15 तारखेला.
 16 जून 2019 – 15 जुल ै2019 मध्ये करण्यात आलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  5000 रु. ची �रटेल खरेद� – 20 जून 2019 रोजी
2.  7000 रु. कॅश काढले - 10 जुल ै2019 रोजी
 15 जून 2019 च्या स्टेटम�टमधून कोणतीह� आधीची �शल्लक रा�हलेल� नाह�, असे ग�ृहत 

धरून काडर्धारकाला त्याचे 15 जुलचै्या स्टेटम�ट 12,000 रु. इतके ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल व 
त्यावर 7,000 रुपयांच्या काढलेल्या रोख रकमेवर 5 �दवसांचे आ�थर्क शुल्क लागू 
दरानुसार लावले जाईल. काडर्धारकाला बाक� (थ�कत) रकमेसाठ� 5 ऑगस्ट 2019 पय�त 
म्हणजे स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत भरणा करावा लागेल जी पूणर् रक्कम 
असू शकत े�कंवा देय असलेल� �कमान रक्कम असू शकत.े कृपया ल�ात घ्या क� तुमच्या 

के्र�डट काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने केले गेलेले कोणतहे� पेम�ट पुढ�ल क्रमाने समायोिजत 
केले जाईल: प्रथम तुमची �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास). आधीच्या 
स्टेटम�टच्या �दनांकापासून आ�थर्क शुल्क लावले जाईल व जर व्याज नसलेला 
आउटस्टँ�डगं �रटेल बॅलन्स असेल तर त्या िस्थतीमध्ये आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या 
�दनांकापासून लावले जाईल. 

 जर आधीच्या स्टेटम�टमध्ये कोणतीह� कॅश �शल्लक नसेल आ�ण ती आधीच्या 
स्टेटम�टमधून पुढे आलेल� नसेल आ�ण स्टेटम�टच्या �दनांकाचा �रटेल बॅलन्स भरणा देय 
असलेल्या �दनांकावर पूणर्त: भरण्यात आला, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क 
शुल्क लावले जाणार नाह�.

 उदाहरण 2 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   3 जानेवार� 2019 – 2 फेब्रुवार� 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  10000 रु. �रटेल खरेद� – 5 जानेवार� 2019 रोजी
2.  30000 रु. ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2019 रोजी
 2 जानेवार� 2019 स्टेटम�टमधून आधीची कोणतीह� �शल्लक रक्कम पुढे उरलेल� नाह�, 

असे ग�ृहत धरून काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार� स्टेटम�टमध्ये 40,000 रु. व्यवहार 
�दसतील. काडर्धारकाला या आउटस्टँ�डगं रकमेसाठ� स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या 
आत म्हणजे 22 फेब्रुवार� 2019 पय�त भरणा करावा लागेल व तो पूणर् रक्कम �कंवा 
�कमान देय रक्कम यातील कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. जर स्टेटम�ट आउटस्टँ�डगं मध्ये 
कोणताच कॅश बॅलन्स नसेल आ�ण तो आधीच्या स्टेटम�टपासून पुढे आलेला नसेल आ�ण 
जर स्टेटम�ट �दनांका रोजी आउटस्टँ�डगं असलेल्या �रटेल बॅलन्सला रक्कम देय �दनांकाला 
जर पूणर्त: भरण्यात आले, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क शुल्क लावले जाणार 
नाह�.

   दर म�हन्यामध्ये फक्त �कमान रक्कम भरल्यास त्यामुळे �रपेम�ट वषार्पे�ा जास्त काळ 
पुढे जाईल व आपल्या आउटस्टँ�डगं बॅलन्सवर त्यानुसार ठरणारा व्याज लागेल. 
उदाहरणाथर्, 5,000 रु. इतक्या ट्रान्सॅक्शनवर दर म�हन्याला फक्त �कमान देय रक्कम 
भरण्यात आल� (दर महा 200 रु. इतक� �कमान रक्कम असल्यास), संपूणर् थ�कत 

रकमेच्या पूणर् भरण्यासाठ� 44 म�हने इतका अवधी लागेल.
 उदाहरण 3 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला
   3  माचर् 2019 – 2 ए�प्रल 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन
(1)   500 रु. वा�षर्क फ� – 5 माचर् 2019 रोजी
(2) 90 रु. लागू कर – 5 माचर् 2019 रोजी
(3) 6000 रुपयांची ऑनलाईन खरेद� – 15 माचर् 2019 रोजी
 2 माचर् 2019 च्या स्टेटम�टनुसार आधीचा कोणताह� बॅलन्स पुढे �शल्लक रा�हलेला नाह�, 

असे ग�ृहत धरून, काडर्धारकाला त्याच्या 2 ए�प्रलच्या स्टेटम�टमध्ये 6,590 रु. ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाला स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 20 �दवसांनी 22 ए�प्रल रोजी 2019 या 
आउटस्टँ�डगंसाठ� रक्कम भरावी लागेल व ती पूणर् रक्कम असू शकत े�कंवा देय असलेल� 
�कमान रक्कम असू शकत.े      

 22 ए�प्रल 2019 रोजी काडर्धारक �कमान देय रकमेचा म्हणजे 415 रु. (एकूण 
आउटस्टँ�डगंच्या 5%) + 22 ए�प्रल 2019, रोजी लागू असलेले कर याच्या सवा�त 
जवळच्या दशांश अकंावर�ल रक्कम या रकमेचा भरणा करतो, असे ग�ृहत धरून लागू दराने 
आ�थर्क शुल्क लागू केले जाईल आ�ण त ेएकूण आउटस्टँ�डगंमध्ये जोडले जाईल. दर वष� 
3.50% इतक्या प्रभावी दराला �वचारात घेता, आ�थर्क शुल्काची गणना पुढ�ल प्रमाणे केल� 
जाईल:

 48 �दवसांसाठ� 500 रु. बॅलन्स रकमेवर (5 माचर् त े22 ए�प्रल):
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 रु.
 48 �दवसांसाठ� लागू असलेल्या 90 रु. करांसाठ� (5 माचर् त े22 ए�प्रल): 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 रु. 
 38 �दवसांसाठ� 6000 रु. इतक्या बॅलन्ससाठ� (15 माचर् त े22 ए�प्रल):
   (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 रु.
 11 �दवसांसाठ� 6,175 रु. बॅलन्ससाठ� (22 ए�प्रल त े2 मे): 
   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 रु.
 एकूण लावण्यात आलेले व्याज = 373.10 रु.
 3 ए�प्रल 2019 आ�ण 2 मे 2019 या काळात काडर्धारकाने कोणतहे� ट्रान्सॅक्शन केले 

नाह�, असे ग�ृहत धरून �दनांक 2 मेच्या स्टेटम�टमध्ये असलेल्या एकूण रकमेमध्ये 
आउटस्टँ�डगं एकूण रक्कम, व्याज शुल्क, फ� आ�ण अन्य शुल्क (असल्यास) आ�ण सवर् 

लागू कर दशर्वले जातील.
    काडर्धारक देय तारखेच्या (पीडीडी) आधी एकूण देय रकमेचे (ट�एडी) आ�ंशक पेम�ट करत 

असेल �कंवा पेम�ट देत नसल्यास; ग्राहकाकडून मागील म�हन्यापासूनची आ�ण �वद्यमान 
म�हन्यातील �शल्लक येणे असेल, तर एकूण देय असलेल्या रकमेचे पूणर् पेम�ट हे पेम�टच्या 
देय तारखेपूव� केल्यास, �व� शुल्क हे त्या पेम�टच्या तारखेपय�तच्या अखेरच्या �शल्लक वर 
आकारले जाईल.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेट्म�ट तार�ख - प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 �डस�बर 2018 - 2 जानेवार� 2019 दरम्यान झाले.
1)  �करकोळ खरेद� 500 रु. - 15 �डस�बरला 2018 झाल�
2)  ऑनलाइन खरेद� 600 रु. - 20 �डस�बरला 2018 झाल�
   2  �डस�बर 2018 च्या तारखेला पूव�ची कोणतीह� �शल्लक रक्कम नाह� असे गहृ�त धरून

2 जानेवार� च्या स्टेटम�टनुसार, काडर्धारकाच्या स्टेटम�टमध्ये 1100 रुपये व्यवहार दशर्�वत 
आहे, एकूण देय रक्कम 1100 रुपये. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
दरम्यान काह� 22 जानेवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं 
�वरुद्ध भरणा करणे आवश्यक आहे.

 गहृ�त धरूया क� काडर्धारकाने थोडी रक्कम 22 जानेवार� 2019 ला 500 रुपयांनी जमा 
केल� आहे, �व� शुल्क प्रभावी दरावर आकारले जाईल आ�ण एकूण थकबाक�मध्ये जोडला 
जाईल. 3.50% दर महा प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्क गणना खाल�लप्रमाणे केल� 
जाईल.

 38 �दवसांसाठ� 500 रुपयांच्या रकमेवर (15 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 रु.
 33 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (20 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 रु.
 12 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (22 जानेवार� त े2 फेब्रुवार�):
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 रु.
 आकारलेले एकूण व्याज: 52.93 रु.
 व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2019 - 2 माचर् 2019 दरम्यान झाले
1)  सुरुवातीची �शल्लक 652.93 रु. - 3 फेब्रुवार� 2019 रोजी

2)  �करकोळ खरेद� 1000 रु. - 5 फेब्रुवार� 2019 रोजी
3)  ऑनलाईन खरेद� 3000 रु. - 15 फेब्रुवार� 2019 रोजी
 गहृ�त धरूया क� मागील �शल्लक 652.93 रु. 2 फेब्रुवार� 2019 च्या �वधानानुसार पुढे 

सुरू करूया. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम दरम्यान काह� 22 
फेबु्रवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं �वरुद्ध भरणा करणे 
आवश्यक आहे.

   गहृ�त धरूया क� काडर्धारक 15 फेब्रुवार�च्या आत पूणर्पणे भरणा करतो. म्हणून 3.50%
प्रती म�हना प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्काची गणना खाल�लप्रमाणे केल� जाईल:

   12 �दवसांसाठ� 652.93 रुपयांच्या रकमेवर (3 फेब्रुवार� -15 फेबु्रवार�)
   (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 रु.
   आकारलेले एकूण व्याज: 9.02 रु.
   खरेद�ची उरलेल� रक्कम, व्याजाची रक्कम, फ� आ�ण शुल्क यांची बेर�ज, आ�ण 2 माचर् 

तारखेच्या स्टेट्म�टनुसार एकूण रकमेवर सवर् लागू कर परावत�त होईल.

G. �वलं�बत देय शुल्क
• देय तारखेला 0 रुपये त े500 रुपयांपय�तच ्या थकबाक�साठ� कोणतहे� शुल्क नाह� 
 रु. 500 पे�ा जास्त आ�ण रु. 1,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 400
• रु. 1,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 10,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु.750
• रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 950
• रु. 25,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 50,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 1,100
• रु. 50,000 पे�ा जास्त थकबाक�साठ� रु.1,300
 लागोपाठ दोन सायकल ्ससाठ� देय तारखेपय�त �कमान देय रक्कम (MAD) न भरल्यास 

अ�त�रक्त �वलंब देय शुल्क रु. 100 आकारले जातील.
 MAD िक्लअर होईपय�त प्रत्येक देय सायकलसाठ� हे शुल्क आकारले जाईल. तसेच 

�कमान देय रक्कम (MAD) भरेपय�त प्रत्येक पेम�ट चक्राला हे शुल्क आकारले जाईल.
 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
 व्यवहार 3 जानेवार� 2016 – 2 फेबु्रवार� 2016 या दरम्यान झाले

(1) 5000 रू. ची �रटेल खरेद�– 5 जानेवार� 2016 रोजी
(2) 5000 रू. ची ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2016 रोजी
   असे ग�ृहत धरा क� 2 जानेवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेबु्रवार�च्या स्टेटम�टमध्ये 10,000 रू. चे 
ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 
22 फेब्रुवार� 2016 पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान 
देय रक्कम �कंवा संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल. 

   जर 22 फेब्रुवार� 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने �कमान देय रकमेचा भरणा 
केला नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 
देय रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 2 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2016 – 2 माचर् 2016 या दरम्यान झाले
 1.  2000 रु. ची �रटेल खरेद�– 8 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 2.  2500 रु. ची ऑनलाईन खरेद� – 19 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 असे ग�ृहत धरा क� 2 फेब्रुवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 माचर्च्या स्टेटम�टमध्ये 4500 रू. चे ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 22 माचर् 2016 
पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान देय रक्कम �कंवा 
संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल.

   जर 22 माचर् 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने कोणत्याह� रकमेचा भरणा केला 
नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण देय 
रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 3- काडर् स्टेटम�ट तार�ख – दर म�हन्याची 2 तार�ख.
 3 सप्ट� त े2 ऑक्टो दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 9400 ची �करकोळ खरेद�-5 सप्ट� रोजी
 2 सप्ट�. च्या स्टेटम�टपासून पूव�ची �शल्लक कॅर� फॉरवडर् केल� नसल ्याचे गहृ�त 

धरून,एकूण देय रक्कम रु. 9400 म्हणून काडर् धारकास 2 ऑक्टोबरचे �ववरणपत्र �मळेल. 

काडर्धारकाने 22 ऑक्टोबरपय�त, म्हणजे स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, संपूणर् 
रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रक्कमेच्या अनुषंगाने पेम�ट 
करणे आवश्यक आहे. काडर्धारक 22 ऑक्टोबर रोजी �कंवा त्यापूव� रु. 9400 च्या 
थकबाक�चे संपूणर् देय देतो. 

 3 ऑक्टोबर– 2 नोव्ह�बर दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 5,000 ची �करकोळ खरेद� – 5 ऑक्टोबर रोजी
(2) रु. 5,000 ची ऑनलाइन खरेद� – 15 ऑक्टोबर रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 नोव्ह�बरच्या �ववरणात 10,000 रुपयाची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसेल. ग्राहकाला 10 नोव्ह�बर रोजी मागील सायकलमध्ये केलेल्या व्यवहारासाठ� 
व्यापाऱ्याकडून रु. 9400 चा परतावा �मळतो. ह� परताव्याची रक्कम एकूण देय रकमेच्या 
अनुषंगाने समायोिजत केल� जाईल. काडर्धारकाने 22 नोव्ह�बर रोजी �कंवा त्यापूव�, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने पेम�ट करणे आवश्यक आहे.

 परताव्यातून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम �कमान देय रक्कमेपे�ा जास्त असल्याने, 
काडर्धारकास �वलं�बत देय शुल्क आकारले जाणार नाह�.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेटम�टची तार�ख – प्रत्येक म�हन ्याची 2 तार�ख
 3 जानेवार� – 2 फेबु्रवार� दरम्यान केलेला व्यवहार
(1) रु. 4,500 ची �करकोळ खरेद� – 5 जानेवार� रोजी
(2) रु. 6,000 ची ऑनलाइन खर�दार� – 15 जानेवार� रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 फेब्रुवार�च ्या स्टेटम�टमध ्ये 10,500 रुपयांची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसून येईल. मागील सायकलमध ्ये 10 फेब्रुवार�ला आकारलेल्या अनादर 
शुल्कांसाठ� ग्राहकाला रु. 500 चा परतावा �मळतो. काडर्धारकाने 22 फेबु्रवार�पय�त, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची पूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय 
रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने थकबाक�चे पेम�ट करणे आवश्यक 
आहे. एसबीआय काडर्ने कायार्िन्वत केलेल्या �रव्हसर्लमधून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम देय 
रक्कमेच्या अनुषंगाने समायोिजत केल� जाणार नाह�. जर काडर्धारकाने 22 फेब्रुवार� रोजी 
�कंवा त्यापूव� �कमान देय रक्कम �कंवा त्यापे�ा जास्त रक्कम भरल� नाह�, तर त्याला 
रु. 950 (रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�त रु. 950) �वलं�बत देय शुल्क 
आकारले जाईल.

H. ओव्हर�ल�मट फ�
 एक सेवा संकेत म्हणून, एसबीआई काडर् ओव्हर�ल�मट व्यवहारांना मान्यता देऊ शकेल, 

हे त्यांचे आतं�रक धोरण, व्यवहार संदभार्त पात्रता, ग्राहकांचे प्रोफाईल आ�ण ग्राहकांची 
स्वीकृ�त यावर अवलंबून असेल. जर थकबाक�  रक्कम के्र�डट मयार्देपे�ा अ�धक असेल, 
तर के्र�डट मयार्दा ओलांडलेल्या रकमेवर प�हल्या व्यवहार रकमेच्या  2.5% �कंवा रु. 
600/- यापकै� जी जास्त असेल, ती ओव्हर�ल�मट शुल्क म्हणून आकारल� जाईल. 
एसबीआय काडर्द्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याह� शुल्क, खचर् �कंवा व्याजमुळे के्र�डट 
�ल�मट ओलांडल्यासह� हे शुल्क लागू होत.े ओव्हर�ल�मट फ� प्रत्येक �ब�लगं सायकलमध्ये 
एकदाच आकारल� जाईल. कृपया न�द घ्या क� काडर्धारकाकडून �मळालेल� ओव्हर�ल�मट 
सोयीसंबंधी स्वीकृ�त ज्याप्रमाणे त्यांच्या/�तच्या के्र�डट काडर्वर ह� सोय स�म करण्यासाठ� 
असेल, ती त्यांच्या त्याच खात्याच्या अतंगर्त येत असलेल्या सवर् के्र�डट काड्र्सवर आपोआप 
ह� सोय स�म करणार.

I. पेम�ट �डसऑनर फ�
   पेम�ट �डसऑनर झाल्यास (भरणा जमा न केल्यास), काडर्धारकाला रकमेच्या 2% इतक�  

पेम�ट �डसऑनर फ� लावल� जाईल व त्याचे �कमान शुल्क 500 रू. इतके असेल.

J.   अन्य शुल्क:
• काडर् �रप्लेसम�ट फ�: 100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू) 
• चेक पेम�ट फ�: 100 रू. 
• परक�य चलन व्यवहार शुल्क: 3.5% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् वगळता इतर सवर् 

काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
 परक�य चलन व्यवहाराचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये करण्यासाठ� �व�नमय दर 

िव्हसा/मास्टरकाडर् द्वारे (जे असेल त्यानुसार) �नधार्�रत केला जाईल व या व्यवहाराला 
एसबीआय काडर्च्या मदतीने सेटल केले जात असतानाच्या �दवशी त्यांच्या �व�नमय 
दरांनुसार त ेठरेल व हे दर व्यवहार करण्यात येणाऱ्या �दवसांपे�ा �भन्न असू शकतील. 
परक�य चलन व्यवहार फ� िव्हसा/मास्टरकाडर् शअेर केलेले रुपये रूपांतर रकमेवर लागू केले 
जाईल. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू 
होणार नाह�.

• डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक चलन रूपांतरण माकर् अप फ�: 3.50% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् 
वगळता इतर सवर् काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
(फक्त 1,000 रुपये �कंवा त्यापे�ा मोठ्या व्यवहारांसाठ�) आतंरराष्ट्र�य स्थानावर�ल �कंवा 
परदेशी न�दणी केलेले परंतु भारतात िस्थत असलेल्या व्यापाऱ्यांद्वारे केलेले भारतीय 
चलनातील सवर् व्यवहार. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर डायन्या�मक आ�ण 
स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप शुल्क लागू होणार नाह�.

•  �रवॉडर् �रडीम करण्याचे शुल्क - 99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे वॉउचर 
वर उपलब्ध)

• सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर प्र�क्रया शुल्क: रु. 199 

K.  �शल्लक हस्तांतरण:
 �शल्लक हस्तांतरण ऑफर ग्राहकाला इतर बँकेच्या के्र�डट काडर्ची थकबाक� एसबीआय 

के्र�डट काडर्मध्ये हस्तांत�रत करण्यास आ�ण एकरकमी �कंवा ईएमआय मध्ये परतफेड 
करण्यास अनुमती देते

2. *�ल�मट्स (मयार्दा)
 अतंगर्त एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट �नकषांनुसार (प्राथ�मक खातधेारकांना असलेल� 

के्र�डट �ल�मट जोडल्या जाणाऱ्या अडॅ ऑन काडर्धारकांना असेल) के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश 
�ल�मट �नधार्�रत केल� जात.े काडर् �दले जात असताना या मयार्दांची मा�हती काडर्धारकाला 
�दल� जात.े प्रत्येक स्टेटम�टमध्ये के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश �ल�मट काडर्धारकाला 
सां�गतल्या जातात. स्टेटम�ट बनवले जात असताना उपलब्ध के्र�डट �ल�मट (वापरासाठ� 
उपलब्ध असलेल� के्र�डट �ल�मट) स्टेटम�टचा भाग म्हणून �दल� जात.े 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याचा ठरा�वक काळाने आढावा घेत े आ�ण 
अतंगर्त �नकषांनुसार काडर्धारकाची के्र�डट �ल�मट घटवू �कंवा वाढवू शकत.े के्र�डट �ल�मट 
वाढवू इिच्छत असलेले काडर्धारक एसबीआयसीपीएसएलला तसे �लहून व त्यांच्या 
उत्पन्नाची घोषणा करणार� आ�थर्क कागदपत्र े पाठवून तशी �वनंती करू शकतात. या 
नवीन कागदपत्रांच्या आधारे अशी �ल�मट वाढवायची अथवा नाह�, हा �नणर्य घेण्याचे पूणर् 
स्वातं�य एसबीआयसीपीएसएलला आहे.

3. *�ब�लगं आ�ण स्टेटम�ट

a) ज्या अवधीमध्ये काडर् अिॅक्टव्ह असेल त्या अवधीमधील आधीच्या स्टेटम�टनंतर 
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये के्र�डट करण्यात आलेले पेम�ट्स व झालेले ट्रान्सॅक्शन्स 
दशर्वणारे एक मा�सक स्टेटम�ट एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला पाठवण्यात 
येईल. एक तर एसबीआयसीपीएसएल काडर् खात्यामधील ट्रान्सॅक्शन्सचे स्टेटम�ट पोस्टाने 
त्याच्याकड ेन�दणीकृत असलेल्या प�यावर पाठवेल �कंवा त ेस्टेटम�ट न�द असलेल्या ईमेल 
आयडीवर ईमेलने पाठवेल व याचा �दवस पूवर् �नधार्�रत असेल. 

b) के्र�डट काड्र्स काडर्धारकांना �रवॉिल्वंग के्र�डट सु�वधा देतात (�फरती पत). काडर्धारक फक्त 
स्टेटम�टवर �प्रटं करण्यात आलेल्या �कमान देय रकमेइतक� रक्कम सुद्धा भरू शकतो 
आ�ण असा भरणा त्याने रक्कम देय �दनांकाच्या आधी करायला हवा आ�ण हाह� �दनांक 
आपल्या स्टेटम�टवर नमूद केलेला असतो. आउटस्टँ�डगं बॅलन्स पुढ�ल स्टेटम�टमध्ये 
फॉरवडर् केला जाऊ शकतो. काडर्धारक देय असलेल� संपूणर् राशी भरू शकतो �कंवा �कमान 
देय रकमेपे�ा मोठ� कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. 

 आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये न भरण्यात आलेल� �कमान देय रक्कम काडर्धारकाच्या करंट 
�कमान देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल व त्यासह आउटस्टँ�डगं असेल जे काडर्धारकाच्या 
के्र�डट �ल�मटपे�ा जास्त होऊ शकत.े  

 �कमान देय रक्कम आउटस्टँ�डगं रकमेच्या 5% �कंवा रू. 200 यापकै� (जी रक्कम मोठ� 
असेल), ती असेल व त्यामध्ये सवर् लागू कर आ�ण ईएमआय (फक्त ईएमआय आधा�रत 
उत्पादनांच्या संदभार्त) समा�वष्ट असतील. जर कॅश �कंवा के्र�डट �ल�मट ओलांडल� गेल� 
तर ओव्हर�ल�मट (ओव्ह�एल) रकमेचाह� समावेश एमएडीमध्ये (�कमान देय रक्कम) केला 
जाईल. आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये जर न भरण्यात आलेल� एमएडी असेल, तर ती �कमान 
देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल.

c)  काडर् आउटस्टँ�डगंसाठ� करण्यात येणाऱ्या पेम�टस पुढ�ल स्टेटम�टसमध्ये दशर्वल्या जातील. 
इनपुट टॅक्स के्र�डटशी संबं�धत कोणताह� �ववाद �कंवा करांशी संबं�धत कोणतहे� अन्य 
प्रकरणात स्टेटम�ट �दल्याच्या तारखेपासून 30 �दवसांमध्ये के्र�डट काडर् जार�कत्यार्शी संपकर्  
साधला जाईल.
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d) काडर्धारकाच्या काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल� पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने 
समायोिजत केल� जातील: �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ.

   काडर्धारक हा के्र�डट काडर् जार�कत्यार्स स�म करण्यासाठ� उ�चत जीएसट� अनुपालनाच्या 
अतंगर्त योग्य आ�ण वक्तशीर मा�हती प्रदान करण्याबद्दल जबाबदार असेल जे के्र�डट 
काडर् जार�कत्यार्ने केलेल्या पुरवठ्याचे इनपुट कर के्र�डट घेण्यासाठ� काडर्धारकास स�म 
करेल. काडर् जार�कतार् हा इनपुट टॅक्स के्र�डटच्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा 
काडर्धारकास इनपुट टॅक्स के्र�डटचा लाभ घेण्यात झालेल्या �वलंबासाठ� काडर्धारकाने 
चुक�ची मा�हती �दल्याबाबत �कंवा काडर्धारकाने कोणतीह� कृती केल्यास �कंवा दलुर्� 
केल्यास जबाबदार नसेल.

e) काडर् खात्यामधील पेम�ट्स पुढ�लपकै� कोणत्याह� प्रकारे करता येऊ शकतील: 
www.sbicard.com वर लॉग इन करून नेटबँ�कंग �कंवा आपल्या एसबीआय एट�एम- 
कम ड�ेबट काडर्द्वारे पेनेट पयार्य वापरून.

   स्टेटम�टच्या मागच्या बाजूला �दलेल्या प�यावर चेक �कंवा धनादेश पाठवून. 
   आपल्या शहरातील एसबीआय काडर् ड्रॉप बॉक्सेसमध्ये �कंवा �नधार्�रत स्टेट बँक ऑफ 
इं�डया शाखांमध्ये चेक �कंवा धनादेश देऊन. 

   चेक/धनादेश “एसबीआय काडर् क्र. xxxx xxxx xxxx xxxx” कर�ता देय असा असायला 
हवा. नॅच: �नवडक शहरांमध्ये नॅशनल ऑटोमेटेड क्ल�य�रगंच्या (नॅच) माध्यमातून पेम�ट 
करता येत.े

f) एसबीआय काडर्द्वारे आउटस्टँ�डगं �बलाच्या भरणासाठ� �व�वध पद्धती �दल्या जातात व 
त्याचे वणर्न एसबीआय काडर् वेबसाईट आ�ण मा�सक स्टेटम�टच्या मागे स�वस्तर �दले गेले 
आहे.

 काडर् धारकाकडून �मळालेला कोणताह� अडॅव्हान्स हा भ�वष्यातील खचर् म्हणून गहृ�त 
धरला जावा, कोणतहे� शुल्क/फ� म्हणून गहृ�त धरला जाऊ नये.

j)  एसबीआय काडर्द्वारे प्र�क्रयािन्वत केलेले असे कोणतहे� �रव्हसर्ल्स, ज्यांत शुल्क तसेच 
प्रभार यांचे �रव्हसर्ल देखील समा�वष्ट आहे, त ेथकबाक�च्या अनुषंगाने समायोिजत केले 
जाणार नाह� आ�ण याला वतर्मान �ब�लगं सायकलसाठ� के्र�डट म्हणून गणले जाईल.

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख मागील �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल्यास, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जात.े

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख वतर्मान �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल� तर�ह�, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जाणार नाह�.

k)  SMA आ�ण NPA
•   स्पेशल म�शन अकाउंट्स (‘SMA’): 
  �नयामक आवश्यकता पूणर् करण्यासाठ�, एसबीआय काडर्ला खाल� �दलेल्या सारणीतील तीन 

उपशे्रण्यांसह एक उप-संप�ी शे्रणी/ सब-असेॅट कॅटेगर� म्हणजेच ‘स्पेशल म�शन अकाउंट्स 
(‘SMA’)” बनवून खात्यातील प्रारं�भक दबाव (इिन्सपीऐंट स्टे्रस) ओळखावा लागतो. के्र�डट 
काड्र्सना �रवॉिल्वंग सु�वधांव्य�त�रक्त अन्य कजर् म्हणून संबो�धत केले जात.े

   

  

  

  SMA च्या वग�करणासंबं�धत उदाहरण:
  जर के्र�डट काडर् खात्याची (‘PDD’) पेम�ट देय तार�ख 31 माचर् 2021 असेल आ�ण �कमान 

देय शुल्क (‘MAD’) या तारखेआधी प्राप्त न झाल्यास या देय तारखेनंतर ह्या खात्यास 
SMA – 0  म्हणून संबो�धत केले जाईल.

   जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 30 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 ए�प्रल 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 1 म्हणून संबो�धत केले जाईल. याप्रमाणेच, 
जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 60 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 मे 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 2 म्हणून संबो�धत केले जाईल.

•  नॉन पफॉर्�म�ग असेॅट (‘NPA’):
  जर के्र�डट काडर् स्टेटम�ट मध्ये नमूद केलेले �कमान देय पेम�ट हे PDD पासून नव्वद (90) 

�दवसांच्या आत पूणर् न �दल्यास, काडर्ला नॉन परफॉ�म�ग असेॅट समजले जाईल. 
   याव्य�त�रक्त, कजार्ची परतफेड �कंवा पुनरर्चना व्यवस्थेचा लाभ घेतलेले कोणतहे� खात े

NPA म्हणून वग�कृत केले जाईल. जोपय�त पूणर् मुद्दल �कंवा व्याजाचे पेम�ट केले जात 
नाह� तोपय�त खात ेNPA म्हणून वग�कृत केले जात.े कजार्ची परतफेड (सेटलम�ट) केलेले 
आ�ण पुनरर्�चत (र�स्ट्रक्चडर्) खात ेअपगे्रडसाठ� पात्र नसत.े शवेट�, जर एखाद्या ग्राहकाकड े
NPA म्हणून संबो�धत असलेले एक एसबीआय काडर् असले तर� त्यांच्याकड ेअसलेले सवर् 
के्र�डट काडर् हे NPA म्हणून वग�कृत केले जातील.

   एखाद्या खात्यास NPA म्हणून वग�कृत करण्यासंबं�धत उदाहरण:
 जर एखाद्या ग्राहकाची पेम�ट देय तार�ख (‘PDD’) 31 माचर् 2021 आहे आ�ण 

स्टेटम�टमध्ये नमूद केलेले �कमान देय शुल्क (‘MAD’) हे PDD पासून 90 �दवसांच्या 
आत म्हणजेच 29 जून 2021 पय�त ग्राहकाने भरले नाह�, तर बँक/�व�ीय संस्थेद्वारे अशा 
के्र�डट काडर् खात्यास NPA समजले  जाईल.

l) अ�धकृत पेम�ट प्रणाल� वापरताना अयशस्वी व्यवहारांसाठ�, आरबीआयच्या 20 सप्ट�बर 
2019 रोजीच्या टनर् अराऊंड टाइम (ट�एट�) च्या सामंजस्यावर�ल आ�ण ग्राहक 
नुकसानभरपाईवर�ल प�रपत्रकाच्या अनुपालन अतंगर्त, जर एसबीआय काडर्ने एखाद्या 
अयशस्वी झालेल्या व्यवहारामुळे ड�ेबट झालेल� रक्कम एका �नधार्�रत कालावधीमध्ये परत 
केल� नाह�, तर उपरोल्ले�खत प�रपत्रकातील तरतुद�ंनुसार, अयशस्वी झालेल्या 
व्यवहारासाठ�च्या काडर् नेटवकर्  द्वारे प्राप्त झालेल्या अशा कोणत्याह� पुष्ट�/सूचनेच्या 
आधारावर नुकसानभरपाई केल� जाईल.

4. * �डफॉल्ट (थकबाक�)
 जर थकबाक� करण्यात आल�, तर काडर्धारकाला वेळोवेळी काडर् खात्यामध्ये असलेल्या 

थ�कत रकमेच्या पूतर्तसेाठ� पोस्टाने, फॅक्स, दरूध्वनी, ईमेल, एसएमएस मॅसेज आठवण 
केल� जाईल आ�ण/�कंवा �तसऱ्या प�ाची आठवण करून देण्यासाठ�, पाठपुरावा 
करण्यासाठ� आ�ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठ� मदत घेतल� जाईल. अशा प्रकारे �नयुक्त 
केलेला �तसरा प� कजर् वसुल�संदभार्तील आचारसं�हतचेे पूणर् पालन करेल. 

 आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त आ�ण जे एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे जे 
एक के्र�डट इन्फम�शन कंपनी एक के्र�डट काडर् धारकाच्या मुलभूत िस्थती अहवाल 
देण्यापूव�, आम्ह� काडर् धारकास पूवर् सूचना प्रदान करू. आरबीआय कडून न�दणीचे 
प्रमाणपत्र सामा�यक करण्यापूव�, ज्याचा एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे त्याबद्दल 
आम्ह� काडर्धारकाला याची सूचना देऊ. �कमान देय रक्कम देय तारखेपय�त देखील न 
भरल्यास, काडर् खात्याचा डीफॉल्ट िस्थती अहवाल के्र�डट मा�हती ब्युरो/एजन्सीं सह 
सामा�यक केला जाईल. 

 हे आणखी नमूद केले जाऊ शकत,े क� जर काडर् धारक, पोस्ट �डफॉल्टर म्हणून न�दवले 
गेले असेल तर, �तची थकबाक� कमी करत,े नंतर एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन 
कंपनी पासून �डफॉल्टर िस्थती मागे आहे. असे बदल ग्राहकाच्या के्र�डट अहवालात 
प्र�त�ब�ंबत करण्यासाठ� 45 त े60 �दवस लागू शकतात.

 अट� आ�ण �नयम के्र�डट काडर्च्या सु�वधा �नयमन लागू असेल पूरक/काडर् जोडा 
एसबीआयसीपीएसएल �व�हत नमुन्यात दर म�हन्याला के्र�डट इन्फम�शन कंपनीसाठ� काडर् 
डटेा सादर केला. के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 30 �दवसांची वेळ त्यांच्या सव्हर्रवर सादर डटेा 
अपलोड करण्यासाठ� आहे.

 काडर् खात्यातील एकूण थकबाक� व त्यासह लावण्यात आलेल्या कोणत्याह� शुल्कांची 
काडर्धारकाला न आकारण्यात आलेल� रक्कमसुद्धा तत्काळ देय होईल आ�ण प्राथ�मक 
खातधेारकाच्या बँकरप्सीच्या �कंवा मतृ्युच्या िस्थतीत ती एसबीआयसीपीएसएलला संपूणर् देय 
ठरेल व काडर् खात ेलगेचच रद्द ठरेल. काडर् खात्यावर काह� थकबाक� असेल, तर प्राथ�मक 
खातधेारकाची मालम�ा त्याला सेटल करण्यासाठ� जबाबदार असेल आ�ण त्या मालम�ेद्वारे 
एसबीआयसीपीएसएलला कोणतीह� आ�थर्क झळ पोहचणार नाह�, याची काळजी घेणे 
अ�नवायर् असेल व त्यामध्ये अशा थकबाक�ला प्राप्त करण्यासाठ� झालेला कायदे�वषयक खचर् 
व शलु्क यांचा समावेश असेल. अशी परतफेड प्रलां�बत झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
त्याच्या तवे्हाच्या दराने आ�थर्क शुल्क सरुू ठेवण्यासाठ� स�म असेल.

5. काडर्धारकत्व समाप्त होणे/संपुष्टात येणे
a) एसबीआयसीपीएसएलला �लहून �कंवा एसबीआय काडर् हेल्पलाईनला कॉल करून आ�ण 

काडर् �तरपे कापून काडर्धारक कधीह� करार संपुष्टात आणू शकतो. �ल�खत �वनंती 
केल्यानंतर अडॅ ऑन काडर्सह सवर् काडर् संपुष्टात येतील. स्वतःहून काडर् बंद करताना 
काडर्धारकाजवळ �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स �शल्लक असतील तर अशा �नगे�टव्ह पॉइंट्स 
समान मूल्य स्वयंच�लतपणे स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रूपांत�रत केले जाईल जे काडर्धारकाला 
इतर कोणत्याह� देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे. काडर् खात्यामध्ये थकबाक� असलेल्या 
सवर् रकमेचा भरणा केल्यानंतर त ेसंपुष्टात येतील. प्रमाणानुसार (प्रो रेटा बे�सस) वा�षर्क, 
सहभागी होण्याची �कंवा �रन्युअल फ� परत केल� जाणार नाह�.

 उदाहरणाथर्- स्वतःहून काडर् बंद करताना �शल्लक असलेले �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट - 1000
   स्वतःहून काडर् बंद केल्यानंतर, �शल्लक असलेले 1000 �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट 

स्वयंच�लतपणे 250 रू. च्या स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रुपांत�रत होतील. म्हणजेच, 1000 
�नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स X 0.25 रू. प्र�त �रवॉडर् पॉइंट (इथे �व�वध काडा�साठ� हस्तांतरण 
मूल्य �भन्न असू शकत)े. हे देय काडर्धारकाला लागू केले जाईल जे काडर्धारकाला इतर 
देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे.

 काडर्धारक खात ेबंद करण्यासाठ� सम�पर्त ईमेल आयडी-closurerequest@sbicard.com 
वर �लहू शकतो.

b)  जर एसबीआयसीपीएसएलला काह� आधाराने �बजनेससाठ� �कंवा सुर�ा कारणांमुळे आ�ण/ 
�कंवा कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेच्या �वनंतीमुळे आ�ण/�कंवा अन्य सरकार� यंत्रणेने तसे 
सां�गतल्यामुळे आ�ण/�कंवा एसबीआयसीपीएसएल व त्याच्या ग्राहकांना लागू असलेल्या 
कायद्यांमुळे व �नयमांमुळे आवश्यक झाले, तर कोणत्याह� वेळेस पूवर्सूचना न देता 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याच्या वापरावर �नब�ध घालू शकत,े त ेसमाप्त 
�कंवा बंद करू शकत.े

 जर काडर्धारकाने देय रकमेची थकबाक� केल� �कंवा के्र�डट �ल�मटचे उल्लंघन केले तर 
एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट काडर्वर�ल सु�वधा संपुष्टात आणू शकत.े हा करार संपुष्टात 
आल्यानंतर �कंवा काडर् खात ेस्थ�गत करण्यात आले असताना या काडर्चा वापर विजर्त 
आहे.

c) अशा प�रिस्थतीमध्ये काडर्धारकाने तत्काळ (कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� 
�डफॉल्ट �कंवा अन्य नोट�सनुसार) एसबीआयसीपीएसएलला खात्यावर�ल एकूण थक�त 
रक्कम त्वर�त अदा केल� पा�हजे. त्यामध्ये कराराअतंगर्त एसबीआयसीपीएसएलला देय 

असलेल्या सवर् रकमांचा समावेश असेल ज्यामध्ये सवर् ट्रान्सॅक्शन्स आ�ण अन्य रक्कम 
ज्या खात्यावर अद्याप आकारल्या नसतील यांचा समावेश असेल. जोपय�त काडर्धारकाद्वारे 
अशा सवर् रकमांची थकबाक� जमा केल� जाईपय�त काडर्धारकाचे खात े समाप्त मानले 
जाणार नाह�.

(d) जर के्र�डट काडर् एक वषार्पे�ा जास्त काळ वापरात नसेल, तर काडर्धारकास सू�चत करून 
काडर् बंद करण्याची प्र�क्रया सुरू होईल. जर 30 �दवसांमध्ये काडर् धारकाकडून काह� उ�र 
न आल्यास, काडर् खात ेबंद केले जाईल, ह� �क्रया काडर् धारकाने केलेल्या सवर् थकबाक� 
भरण्याच्या अधीन असेल.

6.  काडर् हरवणे/चोर�/गैरवापर

a) जर प्राथ�मक �कंवा अन्य अ�त�रक्त के्र�डट काडर् हरवले असेल, चोर�ला गेले असेल, त्याला 
इजा झाल� असेल �कंवा प्राप्त होणे अपे��त असताना प्राप्त झाले नसेल �कंवा जर 
त्याला/�तला त्याचा वापर अन्य व्यक्तीने काडर्धारकाच्या अनुमती�शवाय केला अशी शंका 
आल� असेल, तर तत्काळ काडर्धारकाने एसबीआयसीपीएसएलशी एसबीआय काडर् 
हेल्पलाईनद्वारे संपकर्  साधला पा�हजे. एकदा काडर् हरवले अशी सूचना �दल्यानंतर त ेनंतर 
परत सापडले तर�ह� काडर्धारकाने त ेकोणत्याह� प�रिस्थतीत वापरू नये आ�ण त्याने त े
काडर् �तरपे अध� कापून टाकावे. 

· तसेच काडर्धारक लगेचच आयव्ह�आर �कंवा आमच्या वेबसाईट sbicard.com द्वारे �कंवा 
एसएमएस आधा�रत सेवेद्वारे त ेकाडर् ब्लॉक करू शकतो.

· एसएमएसद्वारे आपले हरवलेले/ चोरलेले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ�, आपल्या न�दणीकृत 
मोबाईल क्रमांकाद्वारे 5676791 वर BLOCK XXXX असा एसएमएस करा. (XXXX = 
आपल्या काडर् क्रमांकातील शवेटच्या 4 संख्या). जर 5 �म�नटांच्या आत आपल्याला त्याचे 
कन्फम�शन देणारा एसएमएस �मळाला नाह�, तर काडर् ब्लॉक झाले आहे, असे कृपया मानू 
नका. तत्काळ आपले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ� आ�ण त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठ� 
हेल्पलाईनला कॉल करा.

 काडर्धारक हरवलेल्या/चोर� झालेल्या/अन�धकृत व्यवहार इ. च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त 
हेल्पलाइन क्रमांक -18605003000 वर संपकर्  करू शकतो.

 काडर्धारक हरवलेल्या काडर्च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त ईमेल आयडीवर �लहू शकतो – 
lostcard@sbicard.com.

b) एसबीआयसीपीएसएलला हरवलेल्या काडार्ची मा�हती �मळण्याच्या वेळेआधी काडर् 
खात्याद्वारे करण्यात आलेल्या कोणत्याह� ट्रान्सॅक्शन्ससाठ�  एसबीआयसीप ीएसएल 
जबाबदार राहणार नाह� व त्याची संपूणर् जबाबदार� काडर्धारकावरच असेल. काडर् 
हरवण्याबद्दल �कंवा त्याच्या चोर�बद्दल एसबीआयसीपीएसएलला सूचना देण्या�शवाय 
काडर्धारकाने तत्काळ के्र�डट काडर्च्या चोर�ची मा�हती पो�लसांना देऊन एफआयआर दाखल 
करायला पा�हजे. परंतु, जेव्हा काडर्धारकाच्या सहमतीने �कंवा अ�त�रक्त काडर्धारकाच्या 
सहमतीने एखाद� व्यक्ती काडर् प्राप्त करून त्याचा गैरवापर करत असेल, तवे्हा होणाऱ्या 
सवर् हानीसाठ� काडर्धारक जबाबदार असेल.

 
c) �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाच्या (आरबीआय), ग्राहक संर�णाबद्दल 06 जुल ै2017 च्या 

आदेशानुसार - अन�धकृत इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंग व्यवहाराच्या दा�यत्वावर मयार्दा घालून, एक 
धोरण अ�धकृत के्र�डट काडर् व्यवहारांशी संबं�धत ग्राहक संर�ण सु�निश्चत करण्याक�रता 
�डझाइन केले आहे. एसबीआय काडर्च्या वेबसाइटवर "ग्राहक तक्रार �नवारण धोरण" 
अतंगर्त हेच अपडटे केले आहे. धोरण हे पारदशर्कतचेी तत्वे आ�ण ग्राहकांना �दल्या 
जाणाऱ्या वागणुक�तील प्रामा�णकपणावर आधा�रत आहे

d) जर काडर्धारकाने फसवणूक�चे कृत्य केले असेल, तर होणाऱ्या नुकसानाची सवर् जबाबदार� 
काडर्धारकाची असेल. जर पुरेशी काळजी न घेता काडर्धारक वापर करत असेल तर होणाऱ्या 
हानीसाठ� सवर्स्वी तोच जबाबदार असेल. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे �नधार्�रत करण्यात 
आलेल्या सुर�ा �नयमांचे पालन करण्यामध्ये काडर्धारकाने कसूर केल� असेल तर� हे लागू 
असेल.

e) काडर्धारक �कंवा अन्य कोणत्याह� काडर्धारकाला न सांगता एसबीआयसीपीएसएल काडर्च्या 
हरवण्या�वषयी, चोर��वषयी, गैरवापरासंदभार्त काडर्ची �कंवा �पनची कोणतीह� मा�हती 
पो�लसांना �कंवा अन्य संबं�धत यंत्रणांना देऊ शकत.े

f) आपल्या के्र�डट काडर् खात्याच्या मोबाईल नंबरसह संपकर्  तपशीलामधील बदल 
�सस्ट�ममध्ये असलेल्या आपल्या जुन्या तसेच नवीन संपकर्  प�यांवर कळवले जातील. 
आमच्या न�द�ंमध्ये आपल्या मोबाईल क्रमांकासह सध्याच्या संपकर्  तपशीलांना अद्ययावत 
ठेवण्याचा सल्ला आपल्याला �दला जातो.

g) "एसबीआय काडर् �व�शष्ट काडर्वर ती हरवल्यास/चोर�स गेल्यास त्यावर काडर् �वमा कव्हर 
मोफत ऑफर करत.े संबं�धत �वमा हा एसबीआय काडर्ने वेळोवेळी ठर�वल्यानुसार 
आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेडद्वारे �कंवा कोणत्याह� अन्य 
�वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो. आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी 
�ल�मटेड ह� यासंबं�धत कोणत्याह� दाव्याच्या तडजोडीसाठ� जबाबदार असेल आ�ण 
एसबीआय काडर् हे दाव्याच्या तडजोडीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याह� �ववादास जबाबदार 
नसेल. �वम्याच्या अट� आ�ण शत�च्या अ�धक तपशीलांसाठ�, काडर् धारकांना सल्ला �दला 
जातो क� त्यांनी स्वागत �कटमधील मा�हतीपत्रक वाचावे �कंवा www.sbicard.com चा 
संदभर् घ्यावा."

(h) एसबीआय काडर् काह� �व�शष्ट के्र�डट काडा�वर मोफत हवाई अपघात/वैयिक्तक अपघात 
�वमा संर�ण देत.े उपरोक्त �वमा ततृीय-प� �वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो, जो या 
संदभार्त कोणत्याह� दाव्याच्या �नपटाऱ्यासाठ� देखील जबाबदार असतो. क्लेम सेटलम�टमुळे 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याह� वादासाठ� एसबीआय काडर् जबाबदार राहणार नाह�. कोणत्याह� 
पूवर्सूचने�शवाय एसबीआय काडर्द्वारे �वमा जार�कतार् बदलला जाऊ शकतो.

 �वद्यमान �वमा कंपनी : ओ�रएंटल इन्शुरन्स कंपनी �ल.

7. मा�हती उघड करणे (�डस्क्लोजर)
 के्र�डट इन्फम�शन कंपनी भारतीय आ�थर्क प्रणाल� कायर्�मता आ�ण िस्थरता 

सुधारण्यासाठ� भारत सरकार आ�ण भारतीय �रझवर् बँक (आरबीआय) ची एक सुरुवात 
आहे. �ह बँका आ�ण �व�ीय संस्थांमध्ये मा�हतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठ�चे एक प्रभावी 
तंत्र प्रभावी करण्यासाठ� आरबीआयच्या प्रयत्नांचा रचनाबद्ध उपक्रम असून, त्याद्वारे 
�व�वध संस्थांमधून उत्कृष्ट के्र�डट व्यवहारांचा लाभ घेण्यासाठ� काडर्धारकांना स�म केले 
जात.े

 काडर् धारक एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी करण्यासाठ� काडर्धारकाचे 
मा�हती शअेर करण्यासाठ� अ�धकृत आहे क� (आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त 
आहे). 

 45 - 60 �दवसांच्या काळामध्ये एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 
करण्यासाठ� काडर्धारकाचे परतफेड रेकॉडर् संबं�धत मा�हती प्रदान होईल.

 कोणताह� �ववाद झाल्यास, एसबीआयसीपीएसएल हे काडर्धारक हा �डफॉल्टर आहे असा 
अहवाल देण्यापूव� अहवाल प्र�क्रयेसाठ� योग्य ती दरुुस्ती करेल. अशा मा�हतीचे प्रकटन 
करणे/ती उघड करण्याची देखील न�द घेतल� जाणे हे दाखल केलेल्या अशा �ववादांची 
चौकशी आ�ण त्यातून मागर् काढण्यासाठ� उपलब्ध असलेल्या वेळेवर अवलंबून असत.े 

 काडर्धारक हे मान्य करतो क�, काडर् खात्याचे योग्य संचालन, पडताळणी आ�ण अन्य 
प्रशास�नक सेवा यांसाठ� काडर्धारकाची मा�हती ज्यामध्ये एसबीआयसीपीएसएलशी संब�धत 
आ�थर्क संस्था, कंपन्या आ�ण अन्य �तसऱ्या प�ांकडील थकबाक� यांची मा�हती देण्याचा 
अ�धकार एसबीआयसीपीएसएलला असेल.

 एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाची मा�हती एसबीआयसीपीएसएलच्या कोणत्याह� व�रष्ठ, 
क�नष्ठ, संबं�धत �कंवा भागीदार संस्थेला एसबीआयसीपीएसएलच्या �व�वध उत्पादनांना व 
सेवांना उपलब्ध करण्यासाठ�/त्यांच्या माक� �टगंसाठ� �कंवा त्याच्या ग्रूप कंपन्या, शाखा, 
संलग्न आ�ण/�कंवा भागीदार संस्थांना देऊ शकत.े

 एसबीआय काडर्च्या मह�वपूणर् अट� व शत� www.sbicard.com वरसुद्धा उपलब्ध 
आहेत. 

महत्वाची �नयामक मा�हती 

- काडर्चा वापर भारत तसेच परदेशात दोन्ह�कड ेवधै आहे. तथा�प, नेपाळ आ�ण भूतान मध्ये 
�वदेशी चलन व्यवहार करण्यासाठ� वधै नाह�.

- भारताबाहेर व्यवहार करण्यासाठ�, या काडर्चा वापर परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 
1999 ("FEMA") आ�ण आरबीआय द्वारे जार� केलेल्या �नयमांसह लागू कायद्यानुसार 
करणे अत्यावश्यक आहे. इंटरनेट टे्र�डगं पोटर्लद्वारे परक�य चलन व्यापाराला परवानगी 
नाह�. कोणतहे� उल्लंघन �कंवा पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुम ्ह� दंडात्मक 
कारवाईसाठ� जबाबदार असू शकता. तुम्ह� तुमच्या परक�य चलन हक्काबाबत तुमच्या 
अ�धकृत डीलरचा (AD) सल्ला घ्यावा.

- आपण के्र�डट काडर् खात्यावर कोणत्याह� के्र�डट �शल्लक असल्यास, एसबीआय काडर् आपण 
ह� के्र�डट �शल्लक परत येण्याचा अ�धकार आहे.

- कृपया भांडवल खात्यातील व्यवहारासाठ� पसेै पाठ�वणे �कंवा पेम�ट करण्यासाठ� के्र�डट 
काडर् वापरू नका जसे क� परदेशी संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे �कंवा �वदेशात संस्थांची 
स्थापना करणे - ह� आरबीआय बँकेच्या मास्टर �नद�शानुसार अथर्सहाय्य करण्याची 
परवानगी नाह� - संयुक्त उद्योजक/संपूणर्पणे र�हवाशांनी केलेल� थेट गुंतवणूक परदेशात 
मालक�ची सहाय्यक कंपनी आहे.

- र�हवाशांना भारताकडून पसेै पाठ�वणे हे आरबीआयच्या मास्टर प�रपत्रकानुसार, के्र�डट 
काडर्चा वापर �कंवा लॉटर�ची �त�कटे, बंद� घातलेल� �कंवा जप्त मा�सके, जुगार मध्ये 
सहभाग, कॉल-बॅक सेवा देणे, इत्याद�सारख्या प्र�तबं�धत वस्तूंच्या खरेद�साठ� प्र�तबं�धत 
आहे कारण अशा वस्तू/�क्रयाकलापांसाठ� कोणत्याह� परक�य चलनाची परवानगी नाह�. 
मास्टर प�रपत्रक अ�धक मा�हतीसाठ� र�हवाशांना भारत सु�वधा �व�वध पसेै पाठ�वणे वर 
संदभर् घ्या.



g) �ब�लगं संदभार्तील वाद: स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 25 �दवसांच्या आत काडर्धारकाने काह� 
त्रटु� एसबीआयसीपीएसएलला कळवल्या�शवाय आ�ण एसबीआयसीपीएसएलला त्या सत्य 
आहेत, हे आढळल्याव्य�त�रक्त सवर् स्टेटम�ट्स योग्य मानल� जातील व काडर्धारक त्यांना 
मान्य करेल. असे काह� झाल्याची मा�हती प्राप्त झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
तात्पुरत्या पद्धतीने शुल्क मागे घेऊ शकेल. त्यानुसार अन्वेषण पूणर् झाल्यानंतर अशा 
शुल्कांची जबाबदार� काडर्धारकाच्या खात्यावर असेल.

h)  ग्राहक तक्रार �नवारण: सवर् तक्रार�ंची मा�हती पुढ�ल प�यावर नोडल अ�धकाऱ्याला �दल� 
जावी- पीओ बॅग 28 - जीपीओ, नवी �दल्ल� – 110001 Nodalofficer@sbicard.com 
�कंवा ईमेलवर पाठवल� जावी.

i)   संपकर्  तपशील:
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 02 02
 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड आधी लावावा) 
 �कंवा 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290 
 एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर्साठ�: एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर् हेल्पलाईनला भारतातून 

कुठूनह� फोन करा   
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 12 12 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड 

आधी लावावा) बीएसएनएल/एमट�एनएलवरून: 1800 180 1295/1860 500 1295
 पत्र व्यवहार: मेलद्वारे व्यवस्थापकाला �लहू शकता: ग्राहक सेवा, एसबीआय काड्र्स अडँ 

पेम�ट्स सिव्हर्सेस �ल., डीएलएफ इन�फ�नट� टॉवसर्, टॉवर सी, 12 वा मजला, ब्लॉक- 2, 
इमारत 3 डीएलएफ सायबर �सट�, गुरुग्राम- 122002 (ह�रयाणा), भारत 
www.sbicard.com �कंवा पीओ बॅग 28 - GPO, नवी �दल्ल� – 110001. 

 customercare@sbicard.com वर ईमेलद्वारे �लहा
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक सम�पर्त ईमेल आयडीवर 

�लहू शकतो- salesgrievance@sbicard.com
 काडर्धारक कोणत्याह� �ववाद/अन�धकृत व्यवहाराचा �रपोटर् आमच्या मोबाईल 

ॲप/वेबसाईटच्या माफर् त न�द करू शकतात. याव्य�त�रक्त, काडर्धारक �ववाद/अन�धकृत 
 व्यवहाराचा �रपोटर् सम�पर्त ईमेल आयडी chargeback@sbicard.com वर �लहू 

शकतो.
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक आम्हाला सम�पर्त 

हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतो: 080-39356050

एसबीआय काडर्च्या सवार्त महत्वपूणर् अट� व शत�

1. *फ� आ�ण शुल्क

A.  वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ�
 एसबीआय के्र�डट काडर् (एसबीआय काडर्) यावर वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ� लागू आहेत. 

वा�षर्क फ� हे एक वेळचे शुल्क असत ेजे रु. 0 त ेरु. 9999 यादरम्यान असून त्यात लागू 
असलेले कर जोडले जातात आ�ण �रन्युअल फ� दर वष� आकारल� जात ेव ती रु. 0 त ेरु. 
9999 यादरम्यान असून त्यात लागू असलेले कर जोडले जातात. या फ� काडर्धारकांसाठ� 
वेगळ्या असू शकतात आ�ण त्या �व�वध प्रकारच्या काडर्साठ� वेगवेगळ्या असतात. के्र�डट 
काडर्चे आवेदन करताना हे काडर्धारकाला सांगण्यात येईल. लागू असतील त्यानुसार या फ� 
काडर्धारकाच्या खात्यातून जमा केल्या जातील आ�ण जेव्हा हे लावले जाईल, तवे्हा त्याचे 
�बल त्या म�हन्याच्या काडर् स्टेटम�टमध्ये दशर्वले जाईल. प्राथ�मक काडर्धारकाला जार� 
करण्यात आलेल्या अ�त�रक्त काड्र्ससाठ� वेगळी फ� असू शकेल.

B.  कॅश अडॅव्हान्स फ�
 आपत्काल�न िस्थतीमध्ये देशातील/आंतरराष्ट्र�य एट�एममधून रोख रक्कम काढण्यासाठ� 

काडर्धारक काडर्चा वापर करू शकतो. अशा प्रकारे काढलेल्या सवर् कॅशवर ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण ती काडर्धारकाच्या पुढच्या स्टेटम�टच्या �बलामध्ये जोडल� जाईल. 
देशातील एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण आतंरराष्ट्र�य एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक 
असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� लावल� जाईल. एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस प्रायव्हेट 
�ल�मटेडच्या (एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार ट्रान्सॅक्शन फ� बदलल� जाऊ शकत.े 
सवर् कॅश अडॅव्हान्सेसवर रक्कम काढल्यापासून पूणर् रक्कम जमा करण्याच्या �दनांकापय�त 
�रव्हॉिल्व्हंग के्र�डट इतके आ�थर्क शुल्कसुद्धा असेल (कृपया शुल्कांची सूची पाहावी). 

C. रोख भरणा फ�
 काडर्धारक स्टेट बँक ऑफ इं�डया (एसबीआय) च्या �नवडक शाखांमध्ये पे-इन िस्लपवर 

त्यांचा के्र�डट काडर् क्रमांक आ�ण रक्कम नमूद करून त्यांच्या SBI के्र�डट काडर्ची देय 
रक्कम शाखेतील काउंटरवर जमा करू शकतात. पेम�ट पावतीची पोच काडर्धारकाला त्व�रत 
�दल� जाईल. ह� सु�वधा ₹250 च्या सेवा शुल्क + लागू करांसह उपलब्ध आहे. केव्ह�बी 
एसबीआय काडर्धारक करूर वशै्य बँकेच्या (केवीबी) �नवडक शाखांमध्ये त्यांच्या 
के्र�डटकाडर्ची देय रक्कम देखील भरू शकतात. करूर वशै्य बँकेच्या शाखांमध्ये केलेल्या 
पेम�टवर कोणतहे� शुल्क लागू नाह�.

D. शुल्क
i. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला देण्यात येणाऱ्या �व�शष्ट सेवांसाठ� वेळोवेळी 

लागू असलेले शुल्क आ�ण फ� काडर्धारकाला भरावे लागेल �कंवा काडर् खात्याच्या संदभार्त 
काडर्धारकाकडून �दरंगाई झाल�, तर त्यासाठ� फ� भरावी लागेल.

ii काडर्धारकांना योग्य मा�हती देऊन वेळोवेळी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणतहे� शुल्क 
�कंवा फ�मध्ये बदल करण्याचा �कंवा नवीन शुल्क �कंवा फ� सुरू करण्याचा अ�धकार 
एसबीआयसीपीएसएलजवळ सुर��त आहे.

E. व्याज मुक्त गे्रस अवधी
 व्याज मुक्त के्र�डट अवधी 20 त े50 �दवसांचा असू शकतो व तो मच�टद्वारे करण्यात 

येणाऱ्या दाव्यांवर अवलंबून असेल. परंतु, जर आधीच्या म�हन्याची बाक� पूणर्त: जमा 
केल� नसेल �कंवा जर काडर्धारकाने कोणत्याह� एट�एममधून रोख रक्कम काढल� असेल, 
तर हे लागू असणार नाह�.

F.   आ�थर्क शुल्क 
 जर काडर्धारकाने बाक� रक्कम पूणर् भरल� नाह� तर आ�ण काडर्धारकाने काढलेल्या सवर् 

रोख रकमांवर (कॅश अडॅव्हान्सेस) त ेपरत भरले जाईपय�त ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून 
न भरलेल्या ईएमआय इन्स्टॉलम�टसह सवर् ट्रान्सॅक्शन्सवर मा�सक व्याज दरानुसार 
आ�थर्क शुल्क देय आहेत. 

   जर काडर्धारकाने रकमेच्या मुदतीच्या तारखेअगोदर (PDD) रा�हलेल्या रकमेची (TAD) 
थोडी रक्कम �कंवा काह�च रक्कम नाह� भरल�; जसे क� ग्राहकांची आधीच्या म�हन्यातील 
देय रक्कम आ�ण सध्याच्या म�हन्यातील पूणर् देय रक्कम मुदत संपायच्या तारखेअगोदर 
भरले तर उरलेल्या रकमेवर रकमेच्या तारखेपय�त शुल्क आकारले जाईल. 

   सध्याचा आ�थर्क शुल्काचा दर ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून प्र�त माह 3.50% पय�त आहे 
[42% प्र�त वषर्] व एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस �ल�मटेडच्या 
(एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार बदलला जाऊ शकतो. लागू असलेले आ�थर्क शुल्क 
लागू करांनुसार ठरेल आ�ण काडर्वर�ल थ�कत रक्कम पूणर्त: जमा होईपय�त त े
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये लावले जातील/वजा केले जातील. काडर्धारक पेम�टच्या देय 
तारखेपय�त त्याच्याकडील �शल्लक पूणर्पणे भरत नसल्यास आ�ण काडर्धारकाद्वारे 
घेतलेल्या सवर् रोख अडॅव्हान्सवर�ल सवर् व्यवहारांवर आकारलेल्या �व� शुल्काची �कमान 
रक्कम ह� प्रत्येक� 25 रु. असेल, सवर् लागू कर वगळून.

 a.  कॅश अडॅव्हान्सवर�ल आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून पूणर् रक्कम जमा 
करेपय�त लागू असतील.

 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 15 तारखेला.
 16 जून 2019 – 15 जुल ै2019 मध्ये करण्यात आलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  5000 रु. ची �रटेल खरेद� – 20 जून 2019 रोजी
2.  7000 रु. कॅश काढले - 10 जुल ै2019 रोजी
 15 जून 2019 च्या स्टेटम�टमधून कोणतीह� आधीची �शल्लक रा�हलेल� नाह�, असे ग�ृहत 

धरून काडर्धारकाला त्याचे 15 जुलचै्या स्टेटम�ट 12,000 रु. इतके ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल व 
त्यावर 7,000 रुपयांच्या काढलेल्या रोख रकमेवर 5 �दवसांचे आ�थर्क शुल्क लागू 
दरानुसार लावले जाईल. काडर्धारकाला बाक� (थ�कत) रकमेसाठ� 5 ऑगस्ट 2019 पय�त 
म्हणजे स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत भरणा करावा लागेल जी पूणर् रक्कम 
असू शकत े�कंवा देय असलेल� �कमान रक्कम असू शकत.े कृपया ल�ात घ्या क� तुमच्या 

के्र�डट काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने केले गेलेले कोणतहे� पेम�ट पुढ�ल क्रमाने समायोिजत 
केले जाईल: प्रथम तुमची �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास). आधीच्या 
स्टेटम�टच्या �दनांकापासून आ�थर्क शुल्क लावले जाईल व जर व्याज नसलेला 
आउटस्टँ�डगं �रटेल बॅलन्स असेल तर त्या िस्थतीमध्ये आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या 
�दनांकापासून लावले जाईल. 

 जर आधीच्या स्टेटम�टमध्ये कोणतीह� कॅश �शल्लक नसेल आ�ण ती आधीच्या 
स्टेटम�टमधून पुढे आलेल� नसेल आ�ण स्टेटम�टच्या �दनांकाचा �रटेल बॅलन्स भरणा देय 
असलेल्या �दनांकावर पूणर्त: भरण्यात आला, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क 
शुल्क लावले जाणार नाह�.

 उदाहरण 2 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   3 जानेवार� 2019 – 2 फेब्रुवार� 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  10000 रु. �रटेल खरेद� – 5 जानेवार� 2019 रोजी
2.  30000 रु. ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2019 रोजी
 2 जानेवार� 2019 स्टेटम�टमधून आधीची कोणतीह� �शल्लक रक्कम पुढे उरलेल� नाह�, 

असे ग�ृहत धरून काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार� स्टेटम�टमध्ये 40,000 रु. व्यवहार 
�दसतील. काडर्धारकाला या आउटस्टँ�डगं रकमेसाठ� स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या 
आत म्हणजे 22 फेब्रुवार� 2019 पय�त भरणा करावा लागेल व तो पूणर् रक्कम �कंवा 
�कमान देय रक्कम यातील कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. जर स्टेटम�ट आउटस्टँ�डगं मध्ये 
कोणताच कॅश बॅलन्स नसेल आ�ण तो आधीच्या स्टेटम�टपासून पुढे आलेला नसेल आ�ण 
जर स्टेटम�ट �दनांका रोजी आउटस्टँ�डगं असलेल्या �रटेल बॅलन्सला रक्कम देय �दनांकाला 
जर पूणर्त: भरण्यात आले, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क शुल्क लावले जाणार 
नाह�.

   दर म�हन्यामध्ये फक्त �कमान रक्कम भरल्यास त्यामुळे �रपेम�ट वषार्पे�ा जास्त काळ 
पुढे जाईल व आपल्या आउटस्टँ�डगं बॅलन्सवर त्यानुसार ठरणारा व्याज लागेल. 
उदाहरणाथर्, 5,000 रु. इतक्या ट्रान्सॅक्शनवर दर म�हन्याला फक्त �कमान देय रक्कम 
भरण्यात आल� (दर महा 200 रु. इतक� �कमान रक्कम असल्यास), संपूणर् थ�कत 

रकमेच्या पूणर् भरण्यासाठ� 44 म�हने इतका अवधी लागेल.
 उदाहरण 3 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला
   3  माचर् 2019 – 2 ए�प्रल 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन
(1)   500 रु. वा�षर्क फ� – 5 माचर् 2019 रोजी
(2) 90 रु. लागू कर – 5 माचर् 2019 रोजी
(3) 6000 रुपयांची ऑनलाईन खरेद� – 15 माचर् 2019 रोजी
 2 माचर् 2019 च्या स्टेटम�टनुसार आधीचा कोणताह� बॅलन्स पुढे �शल्लक रा�हलेला नाह�, 

असे ग�ृहत धरून, काडर्धारकाला त्याच्या 2 ए�प्रलच्या स्टेटम�टमध्ये 6,590 रु. ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाला स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 20 �दवसांनी 22 ए�प्रल रोजी 2019 या 
आउटस्टँ�डगंसाठ� रक्कम भरावी लागेल व ती पूणर् रक्कम असू शकत े�कंवा देय असलेल� 
�कमान रक्कम असू शकत.े      

 22 ए�प्रल 2019 रोजी काडर्धारक �कमान देय रकमेचा म्हणजे 415 रु. (एकूण 
आउटस्टँ�डगंच्या 5%) + 22 ए�प्रल 2019, रोजी लागू असलेले कर याच्या सवा�त 
जवळच्या दशांश अकंावर�ल रक्कम या रकमेचा भरणा करतो, असे ग�ृहत धरून लागू दराने 
आ�थर्क शुल्क लागू केले जाईल आ�ण त ेएकूण आउटस्टँ�डगंमध्ये जोडले जाईल. दर वष� 
3.50% इतक्या प्रभावी दराला �वचारात घेता, आ�थर्क शुल्काची गणना पुढ�ल प्रमाणे केल� 
जाईल:

 48 �दवसांसाठ� 500 रु. बॅलन्स रकमेवर (5 माचर् त े22 ए�प्रल):
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 रु.
 48 �दवसांसाठ� लागू असलेल्या 90 रु. करांसाठ� (5 माचर् त े22 ए�प्रल): 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 रु. 
 38 �दवसांसाठ� 6000 रु. इतक्या बॅलन्ससाठ� (15 माचर् त े22 ए�प्रल):
   (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 रु.
 11 �दवसांसाठ� 6,175 रु. बॅलन्ससाठ� (22 ए�प्रल त े2 मे): 
   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 रु.
 एकूण लावण्यात आलेले व्याज = 373.10 रु.
 3 ए�प्रल 2019 आ�ण 2 मे 2019 या काळात काडर्धारकाने कोणतहे� ट्रान्सॅक्शन केले 

नाह�, असे ग�ृहत धरून �दनांक 2 मेच्या स्टेटम�टमध्ये असलेल्या एकूण रकमेमध्ये 
आउटस्टँ�डगं एकूण रक्कम, व्याज शुल्क, फ� आ�ण अन्य शुल्क (असल्यास) आ�ण सवर् 

लागू कर दशर्वले जातील.
    काडर्धारक देय तारखेच्या (पीडीडी) आधी एकूण देय रकमेचे (ट�एडी) आ�ंशक पेम�ट करत 

असेल �कंवा पेम�ट देत नसल्यास; ग्राहकाकडून मागील म�हन्यापासूनची आ�ण �वद्यमान 
म�हन्यातील �शल्लक येणे असेल, तर एकूण देय असलेल्या रकमेचे पूणर् पेम�ट हे पेम�टच्या 
देय तारखेपूव� केल्यास, �व� शुल्क हे त्या पेम�टच्या तारखेपय�तच्या अखेरच्या �शल्लक वर 
आकारले जाईल.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेट्म�ट तार�ख - प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 �डस�बर 2018 - 2 जानेवार� 2019 दरम्यान झाले.
1)  �करकोळ खरेद� 500 रु. - 15 �डस�बरला 2018 झाल�
2)  ऑनलाइन खरेद� 600 रु. - 20 �डस�बरला 2018 झाल�
   2  �डस�बर 2018 च्या तारखेला पूव�ची कोणतीह� �शल्लक रक्कम नाह� असे गहृ�त धरून

2 जानेवार� च्या स्टेटम�टनुसार, काडर्धारकाच्या स्टेटम�टमध्ये 1100 रुपये व्यवहार दशर्�वत 
आहे, एकूण देय रक्कम 1100 रुपये. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
दरम्यान काह� 22 जानेवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं 
�वरुद्ध भरणा करणे आवश्यक आहे.

 गहृ�त धरूया क� काडर्धारकाने थोडी रक्कम 22 जानेवार� 2019 ला 500 रुपयांनी जमा 
केल� आहे, �व� शुल्क प्रभावी दरावर आकारले जाईल आ�ण एकूण थकबाक�मध्ये जोडला 
जाईल. 3.50% दर महा प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्क गणना खाल�लप्रमाणे केल� 
जाईल.

 38 �दवसांसाठ� 500 रुपयांच्या रकमेवर (15 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 रु.
 33 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (20 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 रु.
 12 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (22 जानेवार� त े2 फेब्रुवार�):
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 रु.
 आकारलेले एकूण व्याज: 52.93 रु.
 व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2019 - 2 माचर् 2019 दरम्यान झाले
1)  सुरुवातीची �शल्लक 652.93 रु. - 3 फेब्रुवार� 2019 रोजी

2)  �करकोळ खरेद� 1000 रु. - 5 फेब्रुवार� 2019 रोजी
3)  ऑनलाईन खरेद� 3000 रु. - 15 फेब्रुवार� 2019 रोजी
 गहृ�त धरूया क� मागील �शल्लक 652.93 रु. 2 फेब्रुवार� 2019 च्या �वधानानुसार पुढे 

सुरू करूया. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम दरम्यान काह� 22 
फेबु्रवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं �वरुद्ध भरणा करणे 
आवश्यक आहे.

   गहृ�त धरूया क� काडर्धारक 15 फेब्रुवार�च्या आत पूणर्पणे भरणा करतो. म्हणून 3.50%
प्रती म�हना प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्काची गणना खाल�लप्रमाणे केल� जाईल:

   12 �दवसांसाठ� 652.93 रुपयांच्या रकमेवर (3 फेब्रुवार� -15 फेबु्रवार�)
   (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 रु.
   आकारलेले एकूण व्याज: 9.02 रु.
   खरेद�ची उरलेल� रक्कम, व्याजाची रक्कम, फ� आ�ण शुल्क यांची बेर�ज, आ�ण 2 माचर् 

तारखेच्या स्टेट्म�टनुसार एकूण रकमेवर सवर् लागू कर परावत�त होईल.

G. �वलं�बत देय शुल्क
• देय तारखेला 0 रुपये त े500 रुपयांपय�तच ्या थकबाक�साठ� कोणतहे� शुल्क नाह� 
 रु. 500 पे�ा जास्त आ�ण रु. 1,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 400
• रु. 1,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 10,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु.750
• रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 950
• रु. 25,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 50,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 1,100
• रु. 50,000 पे�ा जास्त थकबाक�साठ� रु.1,300
 लागोपाठ दोन सायकल ्ससाठ� देय तारखेपय�त �कमान देय रक्कम (MAD) न भरल्यास 

अ�त�रक्त �वलंब देय शुल्क रु. 100 आकारले जातील.
 MAD िक्लअर होईपय�त प्रत्येक देय सायकलसाठ� हे शुल्क आकारले जाईल. तसेच 

�कमान देय रक्कम (MAD) भरेपय�त प्रत्येक पेम�ट चक्राला हे शुल्क आकारले जाईल.
 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
 व्यवहार 3 जानेवार� 2016 – 2 फेबु्रवार� 2016 या दरम्यान झाले

(1) 5000 रू. ची �रटेल खरेद�– 5 जानेवार� 2016 रोजी
(2) 5000 रू. ची ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2016 रोजी
   असे ग�ृहत धरा क� 2 जानेवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार�च्या स्टेटम�टमध्ये 10,000 रू. चे 
ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 
22 फेब्रुवार� 2016 पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान 
देय रक्कम �कंवा संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल. 

   जर 22 फेब्रुवार� 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने �कमान देय रकमेचा भरणा 
केला नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 
देय रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 2 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2016 – 2 माचर् 2016 या दरम्यान झाले
 1.  2000 रु. ची �रटेल खरेद�– 8 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 2.  2500 रु. ची ऑनलाईन खरेद� – 19 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 असे ग�ृहत धरा क� 2 फेब्रुवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 माचर्च्या स्टेटम�टमध्ये 4500 रू. चे ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 22 माचर् 2016 
पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान देय रक्कम �कंवा 
संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल.

   जर 22 माचर् 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने कोणत्याह� रकमेचा भरणा केला 
नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण देय 
रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 3- काडर् स्टेटम�ट तार�ख – दर म�हन्याची 2 तार�ख.
 3 सप्ट� त े2 ऑक्टो दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 9400 ची �करकोळ खरेद�-5 सप्ट� रोजी
 2 सप्ट�. च्या स्टेटम�टपासून पूव�ची �शल्लक कॅर� फॉरवडर् केल� नसल ्याचे गहृ�त 

धरून,एकूण देय रक्कम रु. 9400 म्हणून काडर् धारकास 2 ऑक्टोबरचे �ववरणपत्र �मळेल. 

काडर्धारकाने 22 ऑक्टोबरपय�त, म्हणजे स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, संपूणर् 
रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रक्कमेच्या अनुषंगाने पेम�ट 
करणे आवश्यक आहे. काडर्धारक 22 ऑक्टोबर रोजी �कंवा त्यापूव� रु. 9400 च्या 
थकबाक�चे संपूणर् देय देतो. 

 3 ऑक्टोबर– 2 नोव्ह�बर दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 5,000 ची �करकोळ खरेद� – 5 ऑक्टोबर रोजी
(2) रु. 5,000 ची ऑनलाइन खरेद� – 15 ऑक्टोबर रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 नोव्ह�बरच्या �ववरणात 10,000 रुपयाची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसेल. ग्राहकाला 10 नोव्ह�बर रोजी मागील सायकलमध्ये केलेल्या व्यवहारासाठ� 
व्यापाऱ्याकडून रु. 9400 चा परतावा �मळतो. ह� परताव्याची रक्कम एकूण देय रकमेच्या 
अनुषंगाने समायोिजत केल� जाईल. काडर्धारकाने 22 नोव्ह�बर रोजी �कंवा त्यापूव�, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने पेम�ट करणे आवश्यक आहे.

 परताव्यातून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम �कमान देय रक्कमेपे�ा जास्त असल्याने, 
काडर्धारकास �वलं�बत देय शुल्क आकारले जाणार नाह�.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेटम�टची तार�ख – प्रत्येक म�हन ्याची 2 तार�ख
 3 जानेवार� – 2 फेबु्रवार� दरम्यान केलेला व्यवहार
(1) रु. 4,500 ची �करकोळ खरेद� – 5 जानेवार� रोजी
(2) रु. 6,000 ची ऑनलाइन खर�दार� – 15 जानेवार� रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 फेब्रुवार�च ्या स्टेटम�टमध ्ये 10,500 रुपयांची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसून येईल. मागील सायकलमध ्ये 10 फेब्रुवार�ला आकारलेल्या अनादर 
शुल्कांसाठ� ग्राहकाला रु. 500 चा परतावा �मळतो. काडर्धारकाने 22 फेबु्रवार�पय�त, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची पूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय 
रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने थकबाक�चे पेम�ट करणे आवश्यक 
आहे. एसबीआय काडर्ने कायार्िन्वत केलेल्या �रव्हसर्लमधून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम देय 
रक्कमेच्या अनुषंगाने समायोिजत केल� जाणार नाह�. जर काडर्धारकाने 22 फेब्रुवार� रोजी 
�कंवा त्यापूव� �कमान देय रक्कम �कंवा त्यापे�ा जास्त रक्कम भरल� नाह�, तर त्याला 
रु. 950 (रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�त रु. 950) �वलं�बत देय शुल्क 
आकारले जाईल.

H. ओव्हर�ल�मट फ�
 एक सेवा संकेत म्हणून, एसबीआई काडर् ओव्हर�ल�मट व्यवहारांना मान्यता देऊ शकेल, 

हे त्यांचे आतं�रक धोरण, व्यवहार संदभार्त पात्रता, ग्राहकांचे प्रोफाईल आ�ण ग्राहकांची 
स्वीकृ�त यावर अवलंबून असेल. जर थकबाक�  रक्कम के्र�डट मयार्देपे�ा अ�धक असेल, 
तर के्र�डट मयार्दा ओलांडलेल्या रकमेवर प�हल्या व्यवहार रकमेच्या  2.5% �कंवा रु. 
600/- यापकै� जी जास्त असेल, ती ओव्हर�ल�मट शुल्क म्हणून आकारल� जाईल. 
एसबीआय काडर्द्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याह� शुल्क, खचर् �कंवा व्याजमुळे के्र�डट 
�ल�मट ओलांडल्यासह� हे शुल्क लागू होत.े ओव्हर�ल�मट फ� प्रत्येक �ब�लगं सायकलमध्ये 
एकदाच आकारल� जाईल. कृपया न�द घ्या क� काडर्धारकाकडून �मळालेल� ओव्हर�ल�मट 
सोयीसंबंधी स्वीकृ�त ज्याप्रमाणे त्यांच्या/�तच्या के्र�डट काडर्वर ह� सोय स�म करण्यासाठ� 
असेल, ती त्यांच्या त्याच खात्याच्या अतंगर्त येत असलेल्या सवर् के्र�डट काड्र्सवर आपोआप 
ह� सोय स�म करणार.

I. पेम�ट �डसऑनर फ�
   पेम�ट �डसऑनर झाल्यास (भरणा जमा न केल्यास), काडर्धारकाला रकमेच्या 2% इतक�  

पेम�ट �डसऑनर फ� लावल� जाईल व त्याचे �कमान शुल्क 500 रू. इतके असेल.

J.   अन्य शुल्क:
• काडर् �रप्लेसम�ट फ�: 100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू) 
• चेक पेम�ट फ�: 100 रू. 
• परक�य चलन व्यवहार शुल्क: 3.5% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् वगळता इतर सवर् 

काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
 परक�य चलन व्यवहाराचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये करण्यासाठ� �व�नमय दर 

िव्हसा/मास्टरकाडर् द्वारे (जे असेल त्यानुसार) �नधार्�रत केला जाईल व या व्यवहाराला 
एसबीआय काडर्च्या मदतीने सेटल केले जात असतानाच्या �दवशी त्यांच्या �व�नमय 
दरांनुसार त ेठरेल व हे दर व्यवहार करण्यात येणाऱ्या �दवसांपे�ा �भन्न असू शकतील. 
परक�य चलन व्यवहार फ� िव्हसा/मास्टरकाडर् शअेर केलेले रुपये रूपांतर रकमेवर लागू केले 
जाईल. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू 
होणार नाह�.

• डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक चलन रूपांतरण माकर् अप फ�: 3.50% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् 
वगळता इतर सवर् काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
(फक्त 1,000 रुपये �कंवा त्यापे�ा मोठ्या व्यवहारांसाठ�) आतंरराष्ट्र�य स्थानावर�ल �कंवा 
परदेशी न�दणी केलेले परंतु भारतात िस्थत असलेल्या व्यापाऱ्यांद्वारे केलेले भारतीय 
चलनातील सवर् व्यवहार. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर डायन्या�मक आ�ण 
स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप शुल्क लागू होणार नाह�.

•  �रवॉडर् �रडीम करण्याचे शुल्क - 99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे वॉउचर 
वर उपलब्ध)

• सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर प्र�क्रया शुल्क: रु. 199 

K.  �शल्लक हस्तांतरण:
 �शल्लक हस्तांतरण ऑफर ग्राहकाला इतर बँकेच्या के्र�डट काडर्ची थकबाक� एसबीआय 

के्र�डट काडर्मध्ये हस्तांत�रत करण्यास आ�ण एकरकमी �कंवा ईएमआय मध्ये परतफेड 
करण्यास अनुमती देते

2. *�ल�मट्स (मयार्दा)
 अतंगर्त एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट �नकषांनुसार (प्राथ�मक खातधेारकांना असलेल� 

के्र�डट �ल�मट जोडल्या जाणाऱ्या अडॅ ऑन काडर्धारकांना असेल) के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश 
�ल�मट �नधार्�रत केल� जात.े काडर् �दले जात असताना या मयार्दांची मा�हती काडर्धारकाला 
�दल� जात.े प्रत्येक स्टेटम�टमध्ये के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश �ल�मट काडर्धारकाला 
सां�गतल्या जातात. स्टेटम�ट बनवले जात असताना उपलब्ध के्र�डट �ल�मट (वापरासाठ� 
उपलब्ध असलेल� के्र�डट �ल�मट) स्टेटम�टचा भाग म्हणून �दल� जात.े 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याचा ठरा�वक काळाने आढावा घेत े आ�ण 
अतंगर्त �नकषांनुसार काडर्धारकाची के्र�डट �ल�मट घटवू �कंवा वाढवू शकत.े के्र�डट �ल�मट 
वाढवू इिच्छत असलेले काडर्धारक एसबीआयसीपीएसएलला तसे �लहून व त्यांच्या 
उत्पन्नाची घोषणा करणार� आ�थर्क कागदपत्र े पाठवून तशी �वनंती करू शकतात. या 
नवीन कागदपत्रांच्या आधारे अशी �ल�मट वाढवायची अथवा नाह�, हा �नणर्य घेण्याचे पूणर् 
स्वातं�य एसबीआयसीपीएसएलला आहे.

3. *�ब�लगं आ�ण स्टेटम�ट

a) ज्या अवधीमध्ये काडर् अिॅक्टव्ह असेल त्या अवधीमधील आधीच्या स्टेटम�टनंतर 
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये के्र�डट करण्यात आलेले पेम�ट्स व झालेले ट्रान्सॅक्शन्स 
दशर्वणारे एक मा�सक स्टेटम�ट एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला पाठवण्यात 
येईल. एक तर एसबीआयसीपीएसएल काडर् खात्यामधील ट्रान्सॅक्शन्सचे स्टेटम�ट पोस्टाने 
त्याच्याकड ेन�दणीकृत असलेल्या प�यावर पाठवेल �कंवा त ेस्टेटम�ट न�द असलेल्या ईमेल 
आयडीवर ईमेलने पाठवेल व याचा �दवस पूवर् �नधार्�रत असेल. 

b) के्र�डट काड्र्स काडर्धारकांना �रवॉिल्वंग के्र�डट सु�वधा देतात (�फरती पत). काडर्धारक फक्त 
स्टेटम�टवर �प्रटं करण्यात आलेल्या �कमान देय रकमेइतक� रक्कम सुद्धा भरू शकतो 
आ�ण असा भरणा त्याने रक्कम देय �दनांकाच्या आधी करायला हवा आ�ण हाह� �दनांक 
आपल्या स्टेटम�टवर नमूद केलेला असतो. आउटस्टँ�डगं बॅलन्स पुढ�ल स्टेटम�टमध्ये 
फॉरवडर् केला जाऊ शकतो. काडर्धारक देय असलेल� संपूणर् राशी भरू शकतो �कंवा �कमान 
देय रकमेपे�ा मोठ� कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. 

 आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये न भरण्यात आलेल� �कमान देय रक्कम काडर्धारकाच्या करंट 
�कमान देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल व त्यासह आउटस्टँ�डगं असेल जे काडर्धारकाच्या 
के्र�डट �ल�मटपे�ा जास्त होऊ शकत.े  

 �कमान देय रक्कम आउटस्टँ�डगं रकमेच्या 5% �कंवा रू. 200 यापकै� (जी रक्कम मोठ� 
असेल), ती असेल व त्यामध्ये सवर् लागू कर आ�ण ईएमआय (फक्त ईएमआय आधा�रत 
उत्पादनांच्या संदभार्त) समा�वष्ट असतील. जर कॅश �कंवा के्र�डट �ल�मट ओलांडल� गेल� 
तर ओव्हर�ल�मट (ओव्ह�एल) रकमेचाह� समावेश एमएडीमध्ये (�कमान देय रक्कम) केला 
जाईल. आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये जर न भरण्यात आलेल� एमएडी असेल, तर ती �कमान 
देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल.

c)  काडर् आउटस्टँ�डगंसाठ� करण्यात येणाऱ्या पेम�टस पुढ�ल स्टेटम�टसमध्ये दशर्वल्या जातील. 
इनपुट टॅक्स के्र�डटशी संबं�धत कोणताह� �ववाद �कंवा करांशी संबं�धत कोणतहे� अन्य 
प्रकरणात स्टेटम�ट �दल्याच्या तारखेपासून 30 �दवसांमध्ये के्र�डट काडर् जार�कत्यार्शी संपकर्  
साधला जाईल.
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d) काडर्धारकाच्या काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल� पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने 
समायोिजत केल� जातील: �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ.

   काडर्धारक हा के्र�डट काडर् जार�कत्यार्स स�म करण्यासाठ� उ�चत जीएसट� अनुपालनाच्या 
अतंगर्त योग्य आ�ण वक्तशीर मा�हती प्रदान करण्याबद्दल जबाबदार असेल जे के्र�डट 
काडर् जार�कत्यार्ने केलेल्या पुरवठ्याचे इनपुट कर के्र�डट घेण्यासाठ� काडर्धारकास स�म 
करेल. काडर् जार�कतार् हा इनपुट टॅक्स के्र�डटच्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा 
काडर्धारकास इनपुट टॅक्स के्र�डटचा लाभ घेण्यात झालेल्या �वलंबासाठ� काडर्धारकाने 
चुक�ची मा�हती �दल्याबाबत �कंवा काडर्धारकाने कोणतीह� कृती केल्यास �कंवा दलुर्� 
केल्यास जबाबदार नसेल.

e) काडर् खात्यामधील पेम�ट्स पुढ�लपकै� कोणत्याह� प्रकारे करता येऊ शकतील: 
www.sbicard.com वर लॉग इन करून नेटबँ�कंग �कंवा आपल्या एसबीआय एट�एम- 
कम ड�ेबट काडर्द्वारे पेनेट पयार्य वापरून.

   स्टेटम�टच्या मागच्या बाजूला �दलेल्या प�यावर चेक �कंवा धनादेश पाठवून. 
   आपल्या शहरातील एसबीआय काडर् ड्रॉप बॉक्सेसमध्ये �कंवा �नधार्�रत स्टेट बँक ऑफ 
इं�डया शाखांमध्ये चेक �कंवा धनादेश देऊन. 

   चेक/धनादेश “एसबीआय काडर् क्र. xxxx xxxx xxxx xxxx” कर�ता देय असा असायला 
हवा. नॅच: �नवडक शहरांमध्ये नॅशनल ऑटोमेटेड क्ल�य�रगंच्या (नॅच) माध्यमातून पेम�ट 
करता येत.े

f) एसबीआय काडर्द्वारे आउटस्टँ�डगं �बलाच्या भरणासाठ� �व�वध पद्धती �दल्या जातात व 
त्याचे वणर्न एसबीआय काडर् वेबसाईट आ�ण मा�सक स्टेटम�टच्या मागे स�वस्तर �दले गेले 
आहे.

 काडर् धारकाकडून �मळालेला कोणताह� अडॅव्हान्स हा भ�वष्यातील खचर् म्हणून गहृ�त 
धरला जावा, कोणतहे� शुल्क/फ� म्हणून गहृ�त धरला जाऊ नये.

j)  एसबीआय काडर्द्वारे प्र�क्रयािन्वत केलेले असे कोणतहे� �रव्हसर्ल्स, ज्यांत शुल्क तसेच 
प्रभार यांचे �रव्हसर्ल देखील समा�वष्ट आहे, त ेथकबाक�च्या अनुषंगाने समायोिजत केले 
जाणार नाह� आ�ण याला वतर्मान �ब�लगं सायकलसाठ� के्र�डट म्हणून गणले जाईल.

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख मागील �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल्यास, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जात.े

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख वतर्मान �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल� तर�ह�, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जाणार नाह�.

k)  SMA आ�ण NPA
•   स्पेशल म�शन अकाउंट्स (‘SMA’): 
  �नयामक आवश्यकता पूणर् करण्यासाठ�, एसबीआय काडर्ला खाल� �दलेल्या सारणीतील तीन 

उपशे्रण्यांसह एक उप-संप�ी शे्रणी/ सब-असेॅट कॅटेगर� म्हणजेच ‘स्पेशल म�शन अकाउंट्स 
(‘SMA’)” बनवून खात्यातील प्रारं�भक दबाव (इिन्सपीऐंट स्टे्रस) ओळखावा लागतो. के्र�डट 
काड्र्सना �रवॉिल्वंग सु�वधांव्य�त�रक्त अन्य कजर् म्हणून संबो�धत केले जात.े

   

  

  

  SMA च्या वग�करणासंबं�धत उदाहरण:
  जर के्र�डट काडर् खात्याची (‘PDD’) पेम�ट देय तार�ख 31 माचर् 2021 असेल आ�ण �कमान 

देय शुल्क (‘MAD’) या तारखेआधी प्राप्त न झाल्यास या देय तारखेनंतर ह्या खात्यास 
SMA – 0  म्हणून संबो�धत केले जाईल.

   जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 30 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 ए�प्रल 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 1 म्हणून संबो�धत केले जाईल. याप्रमाणेच, 
जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 60 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 मे 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 2 म्हणून संबो�धत केले जाईल.

•  नॉन पफॉर्�म�ग असेॅट (‘NPA’):
  जर के्र�डट काडर् स्टेटम�ट मध्ये नमूद केलेले �कमान देय पेम�ट हे PDD पासून नव्वद (90) 

�दवसांच्या आत पूणर् न �दल्यास, काडर्ला नॉन परफॉ�म�ग असेॅट समजले जाईल. 
   याव्य�त�रक्त, कजार्ची परतफेड �कंवा पुनरर्चना व्यवस्थेचा लाभ घेतलेले कोणतहे� खात े

NPA म्हणून वग�कृत केले जाईल. जोपय�त पूणर् मुद्दल �कंवा व्याजाचे पेम�ट केले जात 
नाह� तोपय�त खात ेNPA म्हणून वग�कृत केले जात.े कजार्ची परतफेड (सेटलम�ट) केलेले 
आ�ण पुनरर्�चत (र�स्ट्रक्चडर्) खात ेअपगे्रडसाठ� पात्र नसत.े शवेट�, जर एखाद्या ग्राहकाकड े
NPA म्हणून संबो�धत असलेले एक एसबीआय काडर् असले तर� त्यांच्याकड ेअसलेले सवर् 
के्र�डट काडर् हे NPA म्हणून वग�कृत केले जातील.

   एखाद्या खात्यास NPA म्हणून वग�कृत करण्यासंबं�धत उदाहरण:
 जर एखाद्या ग्राहकाची पेम�ट देय तार�ख (‘PDD’) 31 माचर् 2021 आहे आ�ण 

स्टेटम�टमध्ये नमूद केलेले �कमान देय शुल्क (‘MAD’) हे PDD पासून 90 �दवसांच्या 
आत म्हणजेच 29 जून 2021 पय�त ग्राहकाने भरले नाह�, तर बँक/�व�ीय संस्थेद्वारे अशा 
के्र�डट काडर् खात्यास NPA समजले  जाईल.

l) अ�धकृत पेम�ट प्रणाल� वापरताना अयशस्वी व्यवहारांसाठ�, आरबीआयच्या 20 सप्ट�बर 
2019 रोजीच्या टनर् अराऊंड टाइम (ट�एट�) च्या सामंजस्यावर�ल आ�ण ग्राहक 
नुकसानभरपाईवर�ल प�रपत्रकाच्या अनुपालन अतंगर्त, जर एसबीआय काडर्ने एखाद्या 
अयशस्वी झालेल्या व्यवहारामुळे ड�ेबट झालेल� रक्कम एका �नधार्�रत कालावधीमध्ये परत 
केल� नाह�, तर उपरोल्ले�खत प�रपत्रकातील तरतुद�ंनुसार, अयशस्वी झालेल्या 
व्यवहारासाठ�च्या काडर् नेटवकर्  द्वारे प्राप्त झालेल्या अशा कोणत्याह� पुष्ट�/सूचनेच्या 
आधारावर नुकसानभरपाई केल� जाईल.

4. * �डफॉल्ट (थकबाक�)
 जर थकबाक� करण्यात आल�, तर काडर्धारकाला वेळोवेळी काडर् खात्यामध्ये असलेल्या 

थ�कत रकमेच्या पूतर्तसेाठ� पोस्टाने, फॅक्स, दरूध्वनी, ईमेल, एसएमएस मॅसेज आठवण 
केल� जाईल आ�ण/�कंवा �तसऱ्या प�ाची आठवण करून देण्यासाठ�, पाठपुरावा 
करण्यासाठ� आ�ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठ� मदत घेतल� जाईल. अशा प्रकारे �नयुक्त 
केलेला �तसरा प� कजर् वसुल�संदभार्तील आचारसं�हतचेे पूणर् पालन करेल. 

 आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त आ�ण जे एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे जे 
एक के्र�डट इन्फम�शन कंपनी एक के्र�डट काडर् धारकाच्या मुलभूत िस्थती अहवाल 
देण्यापूव�, आम्ह� काडर् धारकास पूवर् सूचना प्रदान करू. आरबीआय कडून न�दणीचे 
प्रमाणपत्र सामा�यक करण्यापूव�, ज्याचा एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे त्याबद्दल 
आम्ह� काडर्धारकाला याची सूचना देऊ. �कमान देय रक्कम देय तारखेपय�त देखील न 
भरल्यास, काडर् खात्याचा डीफॉल्ट िस्थती अहवाल के्र�डट मा�हती ब्युरो/एजन्सीं सह 
सामा�यक केला जाईल. 

 हे आणखी नमूद केले जाऊ शकत,े क� जर काडर् धारक, पोस्ट �डफॉल्टर म्हणून न�दवले 
गेले असेल तर, �तची थकबाक� कमी करत,े नंतर एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन 
कंपनी पासून �डफॉल्टर िस्थती मागे आहे. असे बदल ग्राहकाच्या के्र�डट अहवालात 
प्र�त�ब�ंबत करण्यासाठ� 45 त े60 �दवस लागू शकतात.

 अट� आ�ण �नयम के्र�डट काडर्च्या सु�वधा �नयमन लागू असेल पूरक/काडर् जोडा 
एसबीआयसीपीएसएल �व�हत नमुन्यात दर म�हन्याला के्र�डट इन्फम�शन कंपनीसाठ� काडर् 
डटेा सादर केला. के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 30 �दवसांची वेळ त्यांच्या सव्हर्रवर सादर डटेा 
अपलोड करण्यासाठ� आहे.

 काडर् खात्यातील एकूण थकबाक� व त्यासह लावण्यात आलेल्या कोणत्याह� शुल्कांची 
काडर्धारकाला न आकारण्यात आलेल� रक्कमसुद्धा तत्काळ देय होईल आ�ण प्राथ�मक 
खातधेारकाच्या बँकरप्सीच्या �कंवा मतृ्युच्या िस्थतीत ती एसबीआयसीपीएसएलला संपूणर् देय 
ठरेल व काडर् खात ेलगेचच रद्द ठरेल. काडर् खात्यावर काह� थकबाक� असेल, तर प्राथ�मक 
खातधेारकाची मालम�ा त्याला सेटल करण्यासाठ� जबाबदार असेल आ�ण त्या मालम�ेद्वारे 
एसबीआयसीपीएसएलला कोणतीह� आ�थर्क झळ पोहचणार नाह�, याची काळजी घेणे 
अ�नवायर् असेल व त्यामध्ये अशा थकबाक�ला प्राप्त करण्यासाठ� झालेला कायदे�वषयक खचर् 
व शलु्क यांचा समावेश असेल. अशी परतफेड प्रलां�बत झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
त्याच्या तवे्हाच्या दराने आ�थर्क शुल्क सरुू ठेवण्यासाठ� स�म असेल.

5. काडर्धारकत्व समाप्त होणे/संपुष्टात येणे
a) एसबीआयसीपीएसएलला �लहून �कंवा एसबीआय काडर् हेल्पलाईनला कॉल करून आ�ण 

काडर् �तरपे कापून काडर्धारक कधीह� करार संपुष्टात आणू शकतो. �ल�खत �वनंती 
केल्यानंतर अडॅ ऑन काडर्सह सवर् काडर् संपुष्टात येतील. स्वतःहून काडर् बंद करताना 
काडर्धारकाजवळ �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स �शल्लक असतील तर अशा �नगे�टव्ह पॉइंट्स 
समान मूल्य स्वयंच�लतपणे स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रूपांत�रत केले जाईल जे काडर्धारकाला 
इतर कोणत्याह� देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे. काडर् खात्यामध्ये थकबाक� असलेल्या 
सवर् रकमेचा भरणा केल्यानंतर त ेसंपुष्टात येतील. प्रमाणानुसार (प्रो रेटा बे�सस) वा�षर्क, 
सहभागी होण्याची �कंवा �रन्युअल फ� परत केल� जाणार नाह�.

 उदाहरणाथर्- स्वतःहून काडर् बंद करताना �शल्लक असलेले �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट - 1000
   स्वतःहून काडर् बंद केल्यानंतर, �शल्लक असलेले 1000 �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट 

स्वयंच�लतपणे 250 रू. च्या स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रुपांत�रत होतील. म्हणजेच, 1000 
�नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स X 0.25 रू. प्र�त �रवॉडर् पॉइंट (इथे �व�वध काडा�साठ� हस्तांतरण 
मूल्य �भन्न असू शकत)े. हे देय काडर्धारकाला लागू केले जाईल जे काडर्धारकाला इतर 
देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे.

 काडर्धारक खात ेबंद करण्यासाठ� सम�पर्त ईमेल आयडी-closurerequest@sbicard.com 
वर �लहू शकतो.

b)  जर एसबीआयसीपीएसएलला काह� आधाराने �बजनेससाठ� �कंवा सुर�ा कारणांमुळे आ�ण/ 
�कंवा कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेच्या �वनंतीमुळे आ�ण/�कंवा अन्य सरकार� यंत्रणेने तसे 
सां�गतल्यामुळे आ�ण/�कंवा एसबीआयसीपीएसएल व त्याच्या ग्राहकांना लागू असलेल्या 
कायद्यांमुळे व �नयमांमुळे आवश्यक झाले, तर कोणत्याह� वेळेस पूवर्सूचना न देता 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याच्या वापरावर �नब�ध घालू शकत,े त ेसमाप्त 
�कंवा बंद करू शकत.े

 जर काडर्धारकाने देय रकमेची थकबाक� केल� �कंवा के्र�डट �ल�मटचे उल्लंघन केले तर 
एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट काडर्वर�ल सु�वधा संपुष्टात आणू शकत.े हा करार संपुष्टात 
आल्यानंतर �कंवा काडर् खात ेस्थ�गत करण्यात आले असताना या काडर्चा वापर विजर्त 
आहे.

c) अशा प�रिस्थतीमध्ये काडर्धारकाने तत्काळ (कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� 
�डफॉल्ट �कंवा अन्य नोट�सनुसार) एसबीआयसीपीएसएलला खात्यावर�ल एकूण थक�त 
रक्कम त्वर�त अदा केल� पा�हजे. त्यामध्ये कराराअतंगर्त एसबीआयसीपीएसएलला देय 

असलेल्या सवर् रकमांचा समावेश असेल ज्यामध्ये सवर् ट्रान्सॅक्शन्स आ�ण अन्य रक्कम 
ज्या खात्यावर अद्याप आकारल्या नसतील यांचा समावेश असेल. जोपय�त काडर्धारकाद्वारे 
अशा सवर् रकमांची थकबाक� जमा केल� जाईपय�त काडर्धारकाचे खात े समाप्त मानले 
जाणार नाह�.

(d) जर के्र�डट काडर् एक वषार्पे�ा जास्त काळ वापरात नसेल, तर काडर्धारकास सू�चत करून 
काडर् बंद करण्याची प्र�क्रया सुरू होईल. जर 30 �दवसांमध्ये काडर् धारकाकडून काह� उ�र 
न आल्यास, काडर् खात ेबंद केले जाईल, ह� �क्रया काडर् धारकाने केलेल्या सवर् थकबाक� 
भरण्याच्या अधीन असेल.

6.  काडर् हरवणे/चोर�/गैरवापर

a) जर प्राथ�मक �कंवा अन्य अ�त�रक्त के्र�डट काडर् हरवले असेल, चोर�ला गेले असेल, त्याला 
इजा झाल� असेल �कंवा प्राप्त होणे अपे��त असताना प्राप्त झाले नसेल �कंवा जर 
त्याला/�तला त्याचा वापर अन्य व्यक्तीने काडर्धारकाच्या अनुमती�शवाय केला अशी शंका 
आल� असेल, तर तत्काळ काडर्धारकाने एसबीआयसीपीएसएलशी एसबीआय काडर् 
हेल्पलाईनद्वारे संपकर्  साधला पा�हजे. एकदा काडर् हरवले अशी सूचना �दल्यानंतर त ेनंतर 
परत सापडले तर�ह� काडर्धारकाने त ेकोणत्याह� प�रिस्थतीत वापरू नये आ�ण त्याने त े
काडर् �तरपे अध� कापून टाकावे. 

· तसेच काडर्धारक लगेचच आयव्ह�आर �कंवा आमच्या वेबसाईट sbicard.com द्वारे �कंवा 
एसएमएस आधा�रत सेवेद्वारे त ेकाडर् ब्लॉक करू शकतो.

· एसएमएसद्वारे आपले हरवलेले/ चोरलेले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ�, आपल्या न�दणीकृत 
मोबाईल क्रमांकाद्वारे 5676791 वर BLOCK XXXX असा एसएमएस करा. (XXXX = 
आपल्या काडर् क्रमांकातील शवेटच्या 4 संख्या). जर 5 �म�नटांच्या आत आपल्याला त्याचे 
कन्फम�शन देणारा एसएमएस �मळाला नाह�, तर काडर् ब्लॉक झाले आहे, असे कृपया मानू 
नका. तत्काळ आपले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ� आ�ण त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठ� 
हेल्पलाईनला कॉल करा.

 काडर्धारक हरवलेल्या/चोर� झालेल्या/अन�धकृत व्यवहार इ. च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त 
हेल्पलाइन क्रमांक -18605003000 वर संपकर्  करू शकतो.

 काडर्धारक हरवलेल्या काडर्च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त ईमेल आयडीवर �लहू शकतो – 
lostcard@sbicard.com.

b) एसबीआयसीपीएसएलला हरवलेल्या काडार्ची मा�हती �मळण्याच्या वेळेआधी काडर् 
खात्याद्वारे करण्यात आलेल्या कोणत्याह� ट्रान्सॅक्शन्ससाठ�  एसबीआयसीप ीएसएल 
जबाबदार राहणार नाह� व त्याची संपूणर् जबाबदार� काडर्धारकावरच असेल. काडर् 
हरवण्याबद्दल �कंवा त्याच्या चोर�बद्दल एसबीआयसीपीएसएलला सूचना देण्या�शवाय 
काडर्धारकाने तत्काळ के्र�डट काडर्च्या चोर�ची मा�हती पो�लसांना देऊन एफआयआर दाखल 
करायला पा�हजे. परंतु, जेव्हा काडर्धारकाच्या सहमतीने �कंवा अ�त�रक्त काडर्धारकाच्या 
सहमतीने एखाद� व्यक्ती काडर् प्राप्त करून त्याचा गैरवापर करत असेल, तवे्हा होणाऱ्या 
सवर् हानीसाठ� काडर्धारक जबाबदार असेल.

 
c) �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाच्या (आरबीआय), ग्राहक संर�णाबद्दल 06 जुल ै2017 च्या 

आदेशानुसार - अन�धकृत इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंग व्यवहाराच्या दा�यत्वावर मयार्दा घालून, एक 
धोरण अ�धकृत के्र�डट काडर् व्यवहारांशी संबं�धत ग्राहक संर�ण सु�निश्चत करण्याक�रता 
�डझाइन केले आहे. एसबीआय काडर्च्या वेबसाइटवर "ग्राहक तक्रार �नवारण धोरण" 
अतंगर्त हेच अपडटे केले आहे. धोरण हे पारदशर्कतचेी तत्वे आ�ण ग्राहकांना �दल्या 
जाणाऱ्या वागणुक�तील प्रामा�णकपणावर आधा�रत आहे

d) जर काडर्धारकाने फसवणूक�चे कृत्य केले असेल, तर होणाऱ्या नुकसानाची सवर् जबाबदार� 
काडर्धारकाची असेल. जर पुरेशी काळजी न घेता काडर्धारक वापर करत असेल तर होणाऱ्या 
हानीसाठ� सवर्स्वी तोच जबाबदार असेल. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे �नधार्�रत करण्यात 
आलेल्या सुर�ा �नयमांचे पालन करण्यामध्ये काडर्धारकाने कसूर केल� असेल तर� हे लागू 
असेल.

e) काडर्धारक �कंवा अन्य कोणत्याह� काडर्धारकाला न सांगता एसबीआयसीपीएसएल काडर्च्या 
हरवण्या�वषयी, चोर��वषयी, गैरवापरासंदभार्त काडर्ची �कंवा �पनची कोणतीह� मा�हती 
पो�लसांना �कंवा अन्य संबं�धत यंत्रणांना देऊ शकत.े

f) आपल्या के्र�डट काडर् खात्याच्या मोबाईल नंबरसह संपकर्  तपशीलामधील बदल 
�सस्ट�ममध्ये असलेल्या आपल्या जुन्या तसेच नवीन संपकर्  प�यांवर कळवले जातील. 
आमच्या न�द�ंमध्ये आपल्या मोबाईल क्रमांकासह सध्याच्या संपकर्  तपशीलांना अद्ययावत 
ठेवण्याचा सल्ला आपल्याला �दला जातो.

g) "एसबीआय काडर् �व�शष्ट काडर्वर ती हरवल्यास/चोर�स गेल्यास त्यावर काडर् �वमा कव्हर 
मोफत ऑफर करत.े संबं�धत �वमा हा एसबीआय काडर्ने वेळोवेळी ठर�वल्यानुसार 
आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेडद्वारे �कंवा कोणत्याह� अन्य 
�वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो. आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी 
�ल�मटेड ह� यासंबं�धत कोणत्याह� दाव्याच्या तडजोडीसाठ� जबाबदार असेल आ�ण 
एसबीआय काडर् हे दाव्याच्या तडजोडीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याह� �ववादास जबाबदार 
नसेल. �वम्याच्या अट� आ�ण शत�च्या अ�धक तपशीलांसाठ�, काडर् धारकांना सल्ला �दला 
जातो क� त्यांनी स्वागत �कटमधील मा�हतीपत्रक वाचावे �कंवा www.sbicard.com चा 
संदभर् घ्यावा."

(h) एसबीआय काडर् काह� �व�शष्ट के्र�डट काडा�वर मोफत हवाई अपघात/वैयिक्तक अपघात 
�वमा संर�ण देत.े उपरोक्त �वमा ततृीय-प� �वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो, जो या 
संदभार्त कोणत्याह� दाव्याच्या �नपटाऱ्यासाठ� देखील जबाबदार असतो. क्लेम सेटलम�टमुळे 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याह� वादासाठ� एसबीआय काडर् जबाबदार राहणार नाह�. कोणत्याह� 
पूवर्सूचने�शवाय एसबीआय काडर्द्वारे �वमा जार�कतार् बदलला जाऊ शकतो.

 �वद्यमान �वमा कंपनी : ओ�रएंटल इन्शुरन्स कंपनी �ल.

7. मा�हती उघड करणे (�डस्क्लोजर)
 के्र�डट इन्फम�शन कंपनी भारतीय आ�थर्क प्रणाल� कायर्�मता आ�ण िस्थरता 

सुधारण्यासाठ� भारत सरकार आ�ण भारतीय �रझवर् बँक (आरबीआय) ची एक सुरुवात 
आहे. �ह बँका आ�ण �व�ीय संस्थांमध्ये मा�हतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठ�चे एक प्रभावी 
तंत्र प्रभावी करण्यासाठ� आरबीआयच्या प्रयत्नांचा रचनाबद्ध उपक्रम असून, त्याद्वारे 
�व�वध संस्थांमधून उत्कृष्ट के्र�डट व्यवहारांचा लाभ घेण्यासाठ� काडर्धारकांना स�म केले 
जात.े

 काडर् धारक एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी करण्यासाठ� काडर्धारकाचे 
मा�हती शअेर करण्यासाठ� अ�धकृत आहे क� (आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त 
आहे). 

 45 - 60 �दवसांच्या काळामध्ये एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 
करण्यासाठ� काडर्धारकाचे परतफेड रेकॉडर् संबं�धत मा�हती प्रदान होईल.

 कोणताह� �ववाद झाल्यास, एसबीआयसीपीएसएल हे काडर्धारक हा �डफॉल्टर आहे असा 
अहवाल देण्यापूव� अहवाल प्र�क्रयेसाठ� योग्य ती दरुुस्ती करेल. अशा मा�हतीचे प्रकटन 
करणे/ती उघड करण्याची देखील न�द घेतल� जाणे हे दाखल केलेल्या अशा �ववादांची 
चौकशी आ�ण त्यातून मागर् काढण्यासाठ� उपलब्ध असलेल्या वेळेवर अवलंबून असत.े 

 काडर्धारक हे मान्य करतो क�, काडर् खात्याचे योग्य संचालन, पडताळणी आ�ण अन्य 
प्रशास�नक सेवा यांसाठ� काडर्धारकाची मा�हती ज्यामध्ये एसबीआयसीपीएसएलशी संब�धत 
आ�थर्क संस्था, कंपन्या आ�ण अन्य �तसऱ्या प�ांकडील थकबाक� यांची मा�हती देण्याचा 
अ�धकार एसबीआयसीपीएसएलला असेल.

 एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाची मा�हती एसबीआयसीपीएसएलच्या कोणत्याह� व�रष्ठ, 
क�नष्ठ, संबं�धत �कंवा भागीदार संस्थेला एसबीआयसीपीएसएलच्या �व�वध उत्पादनांना व 
सेवांना उपलब्ध करण्यासाठ�/त्यांच्या माक� �टगंसाठ� �कंवा त्याच्या ग्रूप कंपन्या, शाखा, 
संलग्न आ�ण/�कंवा भागीदार संस्थांना देऊ शकत.े

 एसबीआय काडर्च्या मह�वपूणर् अट� व शत� www.sbicard.com वरसुद्धा उपलब्ध 
आहेत. 

महत्वाची �नयामक मा�हती 

- काडर्चा वापर भारत तसेच परदेशात दोन्ह�कड ेवधै आहे. तथा�प, नेपाळ आ�ण भूतान मध्ये 
�वदेशी चलन व्यवहार करण्यासाठ� वधै नाह�.

- भारताबाहेर व्यवहार करण्यासाठ�, या काडर्चा वापर परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 
1999 ("FEMA") आ�ण आरबीआय द्वारे जार� केलेल्या �नयमांसह लागू कायद्यानुसार 
करणे अत्यावश्यक आहे. इंटरनेट टे्र�डगं पोटर्लद्वारे परक�य चलन व्यापाराला परवानगी 
नाह�. कोणतहे� उल्लंघन �कंवा पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुम ्ह� दंडात्मक 
कारवाईसाठ� जबाबदार असू शकता. तुम्ह� तुमच्या परक�य चलन हक्काबाबत तुमच्या 
अ�धकृत डीलरचा (AD) सल्ला घ्यावा.

- आपण के्र�डट काडर् खात्यावर कोणत्याह� के्र�डट �शल्लक असल्यास, एसबीआय काडर् आपण 
ह� के्र�डट �शल्लक परत येण्याचा अ�धकार आहे.

- कृपया भांडवल खात्यातील व्यवहारासाठ� पसेै पाठ�वणे �कंवा पेम�ट करण्यासाठ� के्र�डट 
काडर् वापरू नका जसे क� परदेशी संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे �कंवा �वदेशात संस्थांची 
स्थापना करणे - ह� आरबीआय बँकेच्या मास्टर �नद�शानुसार अथर्सहाय्य करण्याची 
परवानगी नाह� - संयुक्त उद्योजक/संपूणर्पणे र�हवाशांनी केलेल� थेट गुंतवणूक परदेशात 
मालक�ची सहाय्यक कंपनी आहे.

- र�हवाशांना भारताकडून पसेै पाठ�वणे हे आरबीआयच्या मास्टर प�रपत्रकानुसार, के्र�डट 
काडर्चा वापर �कंवा लॉटर�ची �त�कटे, बंद� घातलेल� �कंवा जप्त मा�सके, जुगार मध्ये 
सहभाग, कॉल-बॅक सेवा देणे, इत्याद�सारख्या प्र�तबं�धत वस्तूंच्या खरेद�साठ� प्र�तबं�धत 
आहे कारण अशा वस्तू/�क्रयाकलापांसाठ� कोणत्याह� परक�य चलनाची परवानगी नाह�. 
मास्टर प�रपत्रक अ�धक मा�हतीसाठ� र�हवाशांना भारत सु�वधा �व�वध पसेै पाठ�वणे वर 
संदभर् घ्या.



g) �ब�लगं संदभार्तील वाद: स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 25 �दवसांच्या आत काडर्धारकाने काह� 
त्रटु� एसबीआयसीपीएसएलला कळवल्या�शवाय आ�ण एसबीआयसीपीएसएलला त्या सत्य 
आहेत, हे आढळल्याव्य�त�रक्त सवर् स्टेटम�ट्स योग्य मानल� जातील व काडर्धारक त्यांना 
मान्य करेल. असे काह� झाल्याची मा�हती प्राप्त झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
तात्पुरत्या पद्धतीने शुल्क मागे घेऊ शकेल. त्यानुसार अन्वेषण पूणर् झाल्यानंतर अशा 
शुल्कांची जबाबदार� काडर्धारकाच्या खात्यावर असेल.

h)  ग्राहक तक्रार �नवारण: सवर् तक्रार�ंची मा�हती पुढ�ल प�यावर नोडल अ�धकाऱ्याला �दल� 
जावी- पीओ बॅग 28 - जीपीओ, नवी �दल्ल� – 110001 Nodalofficer@sbicard.com 
�कंवा ईमेलवर पाठवल� जावी.

i)   संपकर्  तपशील:
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 02 02
 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड आधी लावावा) 
 �कंवा 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290 
 एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर्साठ�: एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर् हेल्पलाईनला भारतातून 

कुठूनह� फोन करा   
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 12 12 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड 

आधी लावावा) बीएसएनएल/एमट�एनएलवरून: 1800 180 1295/1860 500 1295
 पत्र व्यवहार: मेलद्वारे व्यवस्थापकाला �लहू शकता: ग्राहक सेवा, एसबीआय काड्र्स अडँ 

पेम�ट्स सिव्हर्सेस �ल., डीएलएफ इन�फ�नट� टॉवसर्, टॉवर सी, 12 वा मजला, ब्लॉक- 2, 
इमारत 3 डीएलएफ सायबर �सट�, गुरुग्राम- 122002 (ह�रयाणा), भारत 
www.sbicard.com �कंवा पीओ बॅग 28 - GPO, नवी �दल्ल� – 110001. 

 customercare@sbicard.com वर ईमेलद्वारे �लहा
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक सम�पर्त ईमेल आयडीवर 

�लहू शकतो- salesgrievance@sbicard.com
 काडर्धारक कोणत्याह� �ववाद/अन�धकृत व्यवहाराचा �रपोटर् आमच्या मोबाईल 

ॲप/वेबसाईटच्या माफर् त न�द करू शकतात. याव्य�त�रक्त, काडर्धारक �ववाद/अन�धकृत 
 व्यवहाराचा �रपोटर् सम�पर्त ईमेल आयडी chargeback@sbicard.com वर �लहू 

शकतो.
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक आम्हाला सम�पर्त 

हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतो: 080-39356050

एसबीआय काडर्च्या सवार्त महत्वपूणर् अट� व शत�

1. *फ� आ�ण शुल्क

A.  वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ�
 एसबीआय के्र�डट काडर् (एसबीआय काडर्) यावर वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ� लागू आहेत. 

वा�षर्क फ� हे एक वेळचे शुल्क असत ेजे रु. 0 त ेरु. 9999 यादरम्यान असून त्यात लागू 
असलेले कर जोडले जातात आ�ण �रन्युअल फ� दर वष� आकारल� जात ेव ती रु. 0 त ेरु. 
9999 यादरम्यान असून त्यात लागू असलेले कर जोडले जातात. या फ� काडर्धारकांसाठ� 
वेगळ्या असू शकतात आ�ण त्या �व�वध प्रकारच्या काडर्साठ� वेगवेगळ्या असतात. के्र�डट 
काडर्चे आवेदन करताना हे काडर्धारकाला सांगण्यात येईल. लागू असतील त्यानुसार या फ� 
काडर्धारकाच्या खात्यातून जमा केल्या जातील आ�ण जेव्हा हे लावले जाईल, तवे्हा त्याचे 
�बल त्या म�हन्याच्या काडर् स्टेटम�टमध्ये दशर्वले जाईल. प्राथ�मक काडर्धारकाला जार� 
करण्यात आलेल्या अ�त�रक्त काड्र्ससाठ� वेगळी फ� असू शकेल.

B.  कॅश अडॅव्हान्स फ�
 आपत्काल�न िस्थतीमध्ये देशातील/आंतरराष्ट्र�य एट�एममधून रोख रक्कम काढण्यासाठ� 

काडर्धारक काडर्चा वापर करू शकतो. अशा प्रकारे काढलेल्या सवर् कॅशवर ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण ती काडर्धारकाच्या पुढच्या स्टेटम�टच्या �बलामध्ये जोडल� जाईल. 
देशातील एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण आतंरराष्ट्र�य एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक 
असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� लावल� जाईल. एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस प्रायव्हेट 
�ल�मटेडच्या (एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार ट्रान्सॅक्शन फ� बदलल� जाऊ शकत.े 
सवर् कॅश अडॅव्हान्सेसवर रक्कम काढल्यापासून पूणर् रक्कम जमा करण्याच्या �दनांकापय�त 
�रव्हॉिल्व्हंग के्र�डट इतके आ�थर्क शुल्कसुद्धा असेल (कृपया शुल्कांची सूची पाहावी). 

C. रोख भरणा फ�
 काडर्धारक स्टेट बँक ऑफ इं�डया (एसबीआय) च्या �नवडक शाखांमध्ये पे-इन िस्लपवर 

त्यांचा के्र�डट काडर् क्रमांक आ�ण रक्कम नमूद करून त्यांच्या SBI के्र�डट काडर्ची देय 
रक्कम शाखेतील काउंटरवर जमा करू शकतात. पेम�ट पावतीची पोच काडर्धारकाला त्व�रत 
�दल� जाईल. ह� सु�वधा ₹250 च्या सेवा शुल्क + लागू करांसह उपलब्ध आहे. केव्ह�बी 
एसबीआय काडर्धारक करूर वशै्य बँकेच्या (केवीबी) �नवडक शाखांमध्ये त्यांच्या 
के्र�डटकाडर्ची देय रक्कम देखील भरू शकतात. करूर वशै्य बँकेच्या शाखांमध्ये केलेल्या 
पेम�टवर कोणतहे� शुल्क लागू नाह�.

D. शुल्क
i. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला देण्यात येणाऱ्या �व�शष्ट सेवांसाठ� वेळोवेळी 

लागू असलेले शुल्क आ�ण फ� काडर्धारकाला भरावे लागेल �कंवा काडर् खात्याच्या संदभार्त 
काडर्धारकाकडून �दरंगाई झाल�, तर त्यासाठ� फ� भरावी लागेल.

ii काडर्धारकांना योग्य मा�हती देऊन वेळोवेळी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणतहे� शुल्क 
�कंवा फ�मध्ये बदल करण्याचा �कंवा नवीन शुल्क �कंवा फ� सुरू करण्याचा अ�धकार 
एसबीआयसीपीएसएलजवळ सुर��त आहे.

E. व्याज मुक्त गे्रस अवधी
 व्याज मुक्त के्र�डट अवधी 20 त े50 �दवसांचा असू शकतो व तो मच�टद्वारे करण्यात 

येणाऱ्या दाव्यांवर अवलंबून असेल. परंतु, जर आधीच्या म�हन्याची बाक� पूणर्त: जमा 
केल� नसेल �कंवा जर काडर्धारकाने कोणत्याह� एट�एममधून रोख रक्कम काढल� असेल, 
तर हे लागू असणार नाह�.

F.   आ�थर्क शुल्क 
 जर काडर्धारकाने बाक� रक्कम पूणर् भरल� नाह� तर आ�ण काडर्धारकाने काढलेल्या सवर् 

रोख रकमांवर (कॅश अडॅव्हान्सेस) त ेपरत भरले जाईपय�त ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून 
न भरलेल्या ईएमआय इन्स्टॉलम�टसह सवर् ट्रान्सॅक्शन्सवर मा�सक व्याज दरानुसार 
आ�थर्क शुल्क देय आहेत. 

   जर काडर्धारकाने रकमेच्या मुदतीच्या तारखेअगोदर (PDD) रा�हलेल्या रकमेची (TAD) 
थोडी रक्कम �कंवा काह�च रक्कम नाह� भरल�; जसे क� ग्राहकांची आधीच्या म�हन्यातील 
देय रक्कम आ�ण सध्याच्या म�हन्यातील पूणर् देय रक्कम मुदत संपायच्या तारखेअगोदर 
भरले तर उरलेल्या रकमेवर रकमेच्या तारखेपय�त शुल्क आकारले जाईल. 

   सध्याचा आ�थर्क शुल्काचा दर ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून प्र�त माह 3.50% पय�त आहे 
[42% प्र�त वषर्] व एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस �ल�मटेडच्या 
(एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार बदलला जाऊ शकतो. लागू असलेले आ�थर्क शुल्क 
लागू करांनुसार ठरेल आ�ण काडर्वर�ल थ�कत रक्कम पूणर्त: जमा होईपय�त त े
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये लावले जातील/वजा केले जातील. काडर्धारक पेम�टच्या देय 
तारखेपय�त त्याच्याकडील �शल्लक पूणर्पणे भरत नसल्यास आ�ण काडर्धारकाद्वारे 
घेतलेल्या सवर् रोख अडॅव्हान्सवर�ल सवर् व्यवहारांवर आकारलेल्या �व� शुल्काची �कमान 
रक्कम ह� प्रत्येक� 25 रु. असेल, सवर् लागू कर वगळून.

 a.  कॅश अडॅव्हान्सवर�ल आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून पूणर् रक्कम जमा 
करेपय�त लागू असतील.

 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 15 तारखेला.
 16 जून 2019 – 15 जुल ै2019 मध्ये करण्यात आलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  5000 रु. ची �रटेल खरेद� – 20 जून 2019 रोजी
2.  7000 रु. कॅश काढले - 10 जुल ै2019 रोजी
 15 जून 2019 च्या स्टेटम�टमधून कोणतीह� आधीची �शल्लक रा�हलेल� नाह�, असे ग�ृहत 

धरून काडर्धारकाला त्याचे 15 जुलचै्या स्टेटम�ट 12,000 रु. इतके ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल व 
त्यावर 7,000 रुपयांच्या काढलेल्या रोख रकमेवर 5 �दवसांचे आ�थर्क शुल्क लागू 
दरानुसार लावले जाईल. काडर्धारकाला बाक� (थ�कत) रकमेसाठ� 5 ऑगस्ट 2019 पय�त 
म्हणजे स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत भरणा करावा लागेल जी पूणर् रक्कम 
असू शकत े�कंवा देय असलेल� �कमान रक्कम असू शकत.े कृपया ल�ात घ्या क� तुमच्या 

के्र�डट काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने केले गेलेले कोणतहे� पेम�ट पुढ�ल क्रमाने समायोिजत 
केले जाईल: प्रथम तुमची �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास). आधीच्या 
स्टेटम�टच्या �दनांकापासून आ�थर्क शुल्क लावले जाईल व जर व्याज नसलेला 
आउटस्टँ�डगं �रटेल बॅलन्स असेल तर त्या िस्थतीमध्ये आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या 
�दनांकापासून लावले जाईल. 

 जर आधीच्या स्टेटम�टमध्ये कोणतीह� कॅश �शल्लक नसेल आ�ण ती आधीच्या 
स्टेटम�टमधून पुढे आलेल� नसेल आ�ण स्टेटम�टच्या �दनांकाचा �रटेल बॅलन्स भरणा देय 
असलेल्या �दनांकावर पूणर्त: भरण्यात आला, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क 
शुल्क लावले जाणार नाह�.

 उदाहरण 2 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   3 जानेवार� 2019 – 2 फेब्रुवार� 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  10000 रु. �रटेल खरेद� – 5 जानेवार� 2019 रोजी
2.  30000 रु. ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2019 रोजी
 2 जानेवार� 2019 स्टेटम�टमधून आधीची कोणतीह� �शल्लक रक्कम पुढे उरलेल� नाह�, 

असे ग�ृहत धरून काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार� स्टेटम�टमध्ये 40,000 रु. व्यवहार 
�दसतील. काडर्धारकाला या आउटस्टँ�डगं रकमेसाठ� स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या 
आत म्हणजे 22 फेब्रुवार� 2019 पय�त भरणा करावा लागेल व तो पूणर् रक्कम �कंवा 
�कमान देय रक्कम यातील कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. जर स्टेटम�ट आउटस्टँ�डगं मध्ये 
कोणताच कॅश बॅलन्स नसेल आ�ण तो आधीच्या स्टेटम�टपासून पुढे आलेला नसेल आ�ण 
जर स्टेटम�ट �दनांका रोजी आउटस्टँ�डगं असलेल्या �रटेल बॅलन्सला रक्कम देय �दनांकाला 
जर पूणर्त: भरण्यात आले, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क शुल्क लावले जाणार 
नाह�.

   दर म�हन्यामध्ये फक्त �कमान रक्कम भरल्यास त्यामुळे �रपेम�ट वषार्पे�ा जास्त काळ 
पुढे जाईल व आपल्या आउटस्टँ�डगं बॅलन्सवर त्यानुसार ठरणारा व्याज लागेल. 
उदाहरणाथर्, 5,000 रु. इतक्या ट्रान्सॅक्शनवर दर म�हन्याला फक्त �कमान देय रक्कम 
भरण्यात आल� (दर महा 200 रु. इतक� �कमान रक्कम असल्यास), संपूणर् थ�कत 

रकमेच्या पूणर् भरण्यासाठ� 44 म�हने इतका अवधी लागेल.
 उदाहरण 3 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला
   3  माचर् 2019 – 2 ए�प्रल 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन
(1)   500 रु. वा�षर्क फ� – 5 माचर् 2019 रोजी
(2) 90 रु. लागू कर – 5 माचर् 2019 रोजी
(3) 6000 रुपयांची ऑनलाईन खरेद� – 15 माचर् 2019 रोजी
 2 माचर् 2019 च्या स्टेटम�टनुसार आधीचा कोणताह� बॅलन्स पुढे �शल्लक रा�हलेला नाह�, 

असे ग�ृहत धरून, काडर्धारकाला त्याच्या 2 ए�प्रलच्या स्टेटम�टमध्ये 6,590 रु. ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाला स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 20 �दवसांनी 22 ए�प्रल रोजी 2019 या 
आउटस्टँ�डगंसाठ� रक्कम भरावी लागेल व ती पूणर् रक्कम असू शकत े�कंवा देय असलेल� 
�कमान रक्कम असू शकत.े      

 22 ए�प्रल 2019 रोजी काडर्धारक �कमान देय रकमेचा म्हणजे 415 रु. (एकूण 
आउटस्टँ�डगंच्या 5%) + 22 ए�प्रल 2019, रोजी लागू असलेले कर याच्या सवा�त 
जवळच्या दशांश अकंावर�ल रक्कम या रकमेचा भरणा करतो, असे ग�ृहत धरून लागू दराने 
आ�थर्क शुल्क लागू केले जाईल आ�ण त ेएकूण आउटस्टँ�डगंमध्ये जोडले जाईल. दर वष� 
3.50% इतक्या प्रभावी दराला �वचारात घेता, आ�थर्क शुल्काची गणना पुढ�ल प्रमाणे केल� 
जाईल:

 48 �दवसांसाठ� 500 रु. बॅलन्स रकमेवर (5 माचर् त े22 ए�प्रल):
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 रु.
 48 �दवसांसाठ� लागू असलेल्या 90 रु. करांसाठ� (5 माचर् त े22 ए�प्रल): 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 रु. 
 38 �दवसांसाठ� 6000 रु. इतक्या बॅलन्ससाठ� (15 माचर् त े22 ए�प्रल):
   (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 रु.
 11 �दवसांसाठ� 6,175 रु. बॅलन्ससाठ� (22 ए�प्रल त े2 मे): 
   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 रु.
 एकूण लावण्यात आलेले व्याज = 373.10 रु.
 3 ए�प्रल 2019 आ�ण 2 मे 2019 या काळात काडर्धारकाने कोणतहे� ट्रान्सॅक्शन केले 

नाह�, असे ग�ृहत धरून �दनांक 2 मेच्या स्टेटम�टमध्ये असलेल्या एकूण रकमेमध्ये 
आउटस्टँ�डगं एकूण रक्कम, व्याज शुल्क, फ� आ�ण अन्य शुल्क (असल्यास) आ�ण सवर् 

लागू कर दशर्वले जातील.
    काडर्धारक देय तारखेच्या (पीडीडी) आधी एकूण देय रकमेचे (ट�एडी) आ�ंशक पेम�ट करत 

असेल �कंवा पेम�ट देत नसल्यास; ग्राहकाकडून मागील म�हन्यापासूनची आ�ण �वद्यमान 
म�हन्यातील �शल्लक येणे असेल, तर एकूण देय असलेल्या रकमेचे पूणर् पेम�ट हे पेम�टच्या 
देय तारखेपूव� केल्यास, �व� शुल्क हे त्या पेम�टच्या तारखेपय�तच्या अखेरच्या �शल्लक वर 
आकारले जाईल.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेट्म�ट तार�ख - प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 �डस�बर 2018 - 2 जानेवार� 2019 दरम्यान झाले.
1)  �करकोळ खरेद� 500 रु. - 15 �डस�बरला 2018 झाल�
2)  ऑनलाइन खरेद� 600 रु. - 20 �डस�बरला 2018 झाल�
   2  �डस�बर 2018 च्या तारखेला पूव�ची कोणतीह� �शल्लक रक्कम नाह� असे गहृ�त धरून

2 जानेवार� च्या स्टेटम�टनुसार, काडर्धारकाच्या स्टेटम�टमध्ये 1100 रुपये व्यवहार दशर्�वत 
आहे, एकूण देय रक्कम 1100 रुपये. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
दरम्यान काह� 22 जानेवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं 
�वरुद्ध भरणा करणे आवश्यक आहे.

 गहृ�त धरूया क� काडर्धारकाने थोडी रक्कम 22 जानेवार� 2019 ला 500 रुपयांनी जमा 
केल� आहे, �व� शुल्क प्रभावी दरावर आकारले जाईल आ�ण एकूण थकबाक�मध्ये जोडला 
जाईल. 3.50% दर महा प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्क गणना खाल�लप्रमाणे केल� 
जाईल.

 38 �दवसांसाठ� 500 रुपयांच्या रकमेवर (15 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 रु.
 33 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (20 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 रु.
 12 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (22 जानेवार� त े2 फेब्रुवार�):
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 रु.
 आकारलेले एकूण व्याज: 52.93 रु.
 व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2019 - 2 माचर् 2019 दरम्यान झाले
1)  सुरुवातीची �शल्लक 652.93 रु. - 3 फेब्रुवार� 2019 रोजी

2)  �करकोळ खरेद� 1000 रु. - 5 फेब्रुवार� 2019 रोजी
3)  ऑनलाईन खरेद� 3000 रु. - 15 फेब्रुवार� 2019 रोजी
 गहृ�त धरूया क� मागील �शल्लक 652.93 रु. 2 फेब्रुवार� 2019 च्या �वधानानुसार पुढे 

सुरू करूया. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम दरम्यान काह� 22 
फेबु्रवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं �वरुद्ध भरणा करणे 
आवश्यक आहे.

   गहृ�त धरूया क� काडर्धारक 15 फेब्रुवार�च्या आत पूणर्पणे भरणा करतो. म्हणून 3.50%
प्रती म�हना प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्काची गणना खाल�लप्रमाणे केल� जाईल:

   12 �दवसांसाठ� 652.93 रुपयांच्या रकमेवर (3 फेब्रुवार� -15 फेबु्रवार�)
   (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 रु.
   आकारलेले एकूण व्याज: 9.02 रु.
   खरेद�ची उरलेल� रक्कम, व्याजाची रक्कम, फ� आ�ण शुल्क यांची बेर�ज, आ�ण 2 माचर् 

तारखेच्या स्टेट्म�टनुसार एकूण रकमेवर सवर् लागू कर परावत�त होईल.

G. �वलं�बत देय शुल्क
• देय तारखेला 0 रुपये त े500 रुपयांपय�तच ्या थकबाक�साठ� कोणतहे� शुल्क नाह� 
 रु. 500 पे�ा जास्त आ�ण रु. 1,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 400
• रु. 1,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 10,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु.750
• रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 950
• रु. 25,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 50,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 1,100
• रु. 50,000 पे�ा जास्त थकबाक�साठ� रु.1,300
 लागोपाठ दोन सायकल ्ससाठ� देय तारखेपय�त �कमान देय रक्कम (MAD) न भरल्यास 

अ�त�रक्त �वलंब देय शुल्क रु. 100 आकारले जातील.
 MAD िक्लअर होईपय�त प्रत्येक देय सायकलसाठ� हे शुल्क आकारले जाईल. तसेच 

�कमान देय रक्कम (MAD) भरेपय�त प्रत्येक पेम�ट चक्राला हे शुल्क आकारले जाईल.
 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
 व्यवहार 3 जानेवार� 2016 – 2 फेबु्रवार� 2016 या दरम्यान झाले

(1) 5000 रू. ची �रटेल खरेद�– 5 जानेवार� 2016 रोजी
(2) 5000 रू. ची ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2016 रोजी
   असे ग�ृहत धरा क� 2 जानेवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार�च्या स्टेटम�टमध्ये 10,000 रू. चे 
ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 
22 फेब्रुवार� 2016 पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान 
देय रक्कम �कंवा संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल. 

   जर 22 फेब्रुवार� 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने �कमान देय रकमेचा भरणा 
केला नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 
देय रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 2 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2016 – 2 माचर् 2016 या दरम्यान झाले
 1.  2000 रु. ची �रटेल खरेद�– 8 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 2.  2500 रु. ची ऑनलाईन खरेद� – 19 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 असे ग�ृहत धरा क� 2 फेब्रुवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 माचर्च्या स्टेटम�टमध्ये 4500 रू. चे ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 22 माचर् 2016 
पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान देय रक्कम �कंवा 
संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल.

   जर 22 माचर् 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने कोणत्याह� रकमेचा भरणा केला 
नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण देय 
रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 3- काडर् स्टेटम�ट तार�ख – दर म�हन्याची 2 तार�ख.
 3 सप्ट� त े2 ऑक्टो दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 9400 ची �करकोळ खरेद�-5 सप्ट� रोजी
 2 सप्ट�. च्या स्टेटम�टपासून पूव�ची �शल्लक कॅर� फॉरवडर् केल� नसल ्याचे गहृ�त 

धरून,एकूण देय रक्कम रु. 9400 म्हणून काडर् धारकास 2 ऑक्टोबरचे �ववरणपत्र �मळेल. 

काडर्धारकाने 22 ऑक्टोबरपय�त, म्हणजे स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, संपूणर् 
रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रक्कमेच्या अनुषंगाने पेम�ट 
करणे आवश्यक आहे. काडर्धारक 22 ऑक्टोबर रोजी �कंवा त्यापूव� रु. 9400 च्या 
थकबाक�चे संपूणर् देय देतो. 

 3 ऑक्टोबर– 2 नोव्ह�बर दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 5,000 ची �करकोळ खरेद� – 5 ऑक्टोबर रोजी
(2) रु. 5,000 ची ऑनलाइन खरेद� – 15 ऑक्टोबर रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 नोव्ह�बरच्या �ववरणात 10,000 रुपयाची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसेल. ग्राहकाला 10 नोव्ह�बर रोजी मागील सायकलमध्ये केलेल्या व्यवहारासाठ� 
व्यापाऱ्याकडून रु. 9400 चा परतावा �मळतो. ह� परताव्याची रक्कम एकूण देय रकमेच्या 
अनुषंगाने समायोिजत केल� जाईल. काडर्धारकाने 22 नोव्ह�बर रोजी �कंवा त्यापूव�, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने पेम�ट करणे आवश्यक आहे.

 परताव्यातून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम �कमान देय रक्कमेपे�ा जास्त असल्याने, 
काडर्धारकास �वलं�बत देय शुल्क आकारले जाणार नाह�.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेटम�टची तार�ख – प्रत्येक म�हन ्याची 2 तार�ख
 3 जानेवार� – 2 फेबु्रवार� दरम्यान केलेला व्यवहार
(1) रु. 4,500 ची �करकोळ खरेद� – 5 जानेवार� रोजी
(2) रु. 6,000 ची ऑनलाइन खर�दार� – 15 जानेवार� रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 फेब्रुवार�च ्या स्टेटम�टमध ्ये 10,500 रुपयांची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसून येईल. मागील सायकलमध ्ये 10 फेब्रुवार�ला आकारलेल्या अनादर 
शुल्कांसाठ� ग्राहकाला रु. 500 चा परतावा �मळतो. काडर्धारकाने 22 फेबु्रवार�पय�त, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची पूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय 
रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने थकबाक�चे पेम�ट करणे आवश्यक 
आहे. एसबीआय काडर्ने कायार्िन्वत केलेल्या �रव्हसर्लमधून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम देय 
रक्कमेच्या अनुषंगाने समायोिजत केल� जाणार नाह�. जर काडर्धारकाने 22 फेब्रुवार� रोजी 
�कंवा त्यापूव� �कमान देय रक्कम �कंवा त्यापे�ा जास्त रक्कम भरल� नाह�, तर त्याला 
रु. 950 (रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�त रु. 950) �वलं�बत देय शुल्क 
आकारले जाईल.

H. ओव्हर�ल�मट फ�
 एक सेवा संकेत म्हणून, एसबीआई काडर् ओव्हर�ल�मट व्यवहारांना मान्यता देऊ शकेल, 

हे त्यांचे आतं�रक धोरण, व्यवहार संदभार्त पात्रता, ग्राहकांचे प्रोफाईल आ�ण ग्राहकांची 
स्वीकृ�त यावर अवलंबून असेल. जर थकबाक�  रक्कम के्र�डट मयार्देपे�ा अ�धक असेल, 
तर के्र�डट मयार्दा ओलांडलेल्या रकमेवर प�हल्या व्यवहार रकमेच्या  2.5% �कंवा रु. 
600/- यापकै� जी जास्त असेल, ती ओव्हर�ल�मट शुल्क म्हणून आकारल� जाईल. 
एसबीआय काडर्द्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याह� शुल्क, खचर् �कंवा व्याजमुळे के्र�डट 
�ल�मट ओलांडल्यासह� हे शुल्क लागू होत.े ओव्हर�ल�मट फ� प्रत्येक �ब�लगं सायकलमध्ये 
एकदाच आकारल� जाईल. कृपया न�द घ्या क� काडर्धारकाकडून �मळालेल� ओव्हर�ल�मट 
सोयीसंबंधी स्वीकृ�त ज्याप्रमाणे त्यांच्या/�तच्या के्र�डट काडर्वर ह� सोय स�म करण्यासाठ� 
असेल, ती त्यांच्या त्याच खात्याच्या अतंगर्त येत असलेल्या सवर् के्र�डट काड्र्सवर आपोआप 
ह� सोय स�म करणार.

I. पेम�ट �डसऑनर फ�
   पेम�ट �डसऑनर झाल्यास (भरणा जमा न केल्यास), काडर्धारकाला रकमेच्या 2% इतक�  

पेम�ट �डसऑनर फ� लावल� जाईल व त्याचे �कमान शुल्क 500 रू. इतके असेल.

J.   अन्य शुल्क:
• काडर् �रप्लेसम�ट फ�: 100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू) 
• चेक पेम�ट फ�: 100 रू. 
• परक�य चलन व्यवहार शुल्क: 3.5% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् वगळता इतर सवर् 

काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
 परक�य चलन व्यवहाराचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये करण्यासाठ� �व�नमय दर 

िव्हसा/मास्टरकाडर् द्वारे (जे असेल त्यानुसार) �नधार्�रत केला जाईल व या व्यवहाराला 
एसबीआय काडर्च्या मदतीने सेटल केले जात असतानाच्या �दवशी त्यांच्या �व�नमय 
दरांनुसार त ेठरेल व हे दर व्यवहार करण्यात येणाऱ्या �दवसांपे�ा �भन्न असू शकतील. 
परक�य चलन व्यवहार फ� िव्हसा/मास्टरकाडर् शअेर केलेले रुपये रूपांतर रकमेवर लागू केले 
जाईल. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू 
होणार नाह�.

• डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक चलन रूपांतरण माकर् अप फ�: 3.50% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् 
वगळता इतर सवर् काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
(फक्त 1,000 रुपये �कंवा त्यापे�ा मोठ्या व्यवहारांसाठ�) आतंरराष्ट्र�य स्थानावर�ल �कंवा 
परदेशी न�दणी केलेले परंतु भारतात िस्थत असलेल्या व्यापाऱ्यांद्वारे केलेले भारतीय 
चलनातील सवर् व्यवहार. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर डायन्या�मक आ�ण 
स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप शुल्क लागू होणार नाह�.

•  �रवॉडर् �रडीम करण्याचे शुल्क - 99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे वॉउचर 
वर उपलब्ध)

• सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर प्र�क्रया शुल्क: रु. 199 

K.  �शल्लक हस्तांतरण:
 �शल्लक हस्तांतरण ऑफर ग्राहकाला इतर बँकेच्या के्र�डट काडर्ची थकबाक� एसबीआय 

के्र�डट काडर्मध्ये हस्तांत�रत करण्यास आ�ण एकरकमी �कंवा ईएमआय मध्ये परतफेड 
करण्यास अनुमती देते

2. *�ल�मट्स (मयार्दा)
 अतंगर्त एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट �नकषांनुसार (प्राथ�मक खातधेारकांना असलेल� 

के्र�डट �ल�मट जोडल्या जाणाऱ्या अडॅ ऑन काडर्धारकांना असेल) के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश 
�ल�मट �नधार्�रत केल� जात.े काडर् �दले जात असताना या मयार्दांची मा�हती काडर्धारकाला 
�दल� जात.े प्रत्येक स्टेटम�टमध्ये के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश �ल�मट काडर्धारकाला 
सां�गतल्या जातात. स्टेटम�ट बनवले जात असताना उपलब्ध के्र�डट �ल�मट (वापरासाठ� 
उपलब्ध असलेल� के्र�डट �ल�मट) स्टेटम�टचा भाग म्हणून �दल� जात.े 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याचा ठरा�वक काळाने आढावा घेत े आ�ण 
अतंगर्त �नकषांनुसार काडर्धारकाची के्र�डट �ल�मट घटवू �कंवा वाढवू शकत.े के्र�डट �ल�मट 
वाढवू इिच्छत असलेले काडर्धारक एसबीआयसीपीएसएलला तसे �लहून व त्यांच्या 
उत्पन्नाची घोषणा करणार� आ�थर्क कागदपत्र े पाठवून तशी �वनंती करू शकतात. या 
नवीन कागदपत्रांच्या आधारे अशी �ल�मट वाढवायची अथवा नाह�, हा �नणर्य घेण्याचे पूणर् 
स्वातं�य एसबीआयसीपीएसएलला आहे.

3. *�ब�लगं आ�ण स्टेटम�ट

a) ज्या अवधीमध्ये काडर् अिॅक्टव्ह असेल त्या अवधीमधील आधीच्या स्टेटम�टनंतर 
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये के्र�डट करण्यात आलेले पेम�ट्स व झालेले ट्रान्सॅक्शन्स 
दशर्वणारे एक मा�सक स्टेटम�ट एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला पाठवण्यात 
येईल. एक तर एसबीआयसीपीएसएल काडर् खात्यामधील ट्रान्सॅक्शन्सचे स्टेटम�ट पोस्टाने 
त्याच्याकड ेन�दणीकृत असलेल्या प�यावर पाठवेल �कंवा त ेस्टेटम�ट न�द असलेल्या ईमेल 
आयडीवर ईमेलने पाठवेल व याचा �दवस पूवर् �नधार्�रत असेल. 

b) के्र�डट काड्र्स काडर्धारकांना �रवॉिल्वंग के्र�डट सु�वधा देतात (�फरती पत). काडर्धारक फक्त 
स्टेटम�टवर �प्रटं करण्यात आलेल्या �कमान देय रकमेइतक� रक्कम सुद्धा भरू शकतो 
आ�ण असा भरणा त्याने रक्कम देय �दनांकाच्या आधी करायला हवा आ�ण हाह� �दनांक 
आपल्या स्टेटम�टवर नमूद केलेला असतो. आउटस्टँ�डगं बॅलन्स पुढ�ल स्टेटम�टमध्ये 
फॉरवडर् केला जाऊ शकतो. काडर्धारक देय असलेल� संपूणर् राशी भरू शकतो �कंवा �कमान 
देय रकमेपे�ा मोठ� कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. 

 आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये न भरण्यात आलेल� �कमान देय रक्कम काडर्धारकाच्या करंट 
�कमान देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल व त्यासह आउटस्टँ�डगं असेल जे काडर्धारकाच्या 
के्र�डट �ल�मटपे�ा जास्त होऊ शकत.े  

 �कमान देय रक्कम आउटस्टँ�डगं रकमेच्या 5% �कंवा रू. 200 यापकै� (जी रक्कम मोठ� 
असेल), ती असेल व त्यामध्ये सवर् लागू कर आ�ण ईएमआय (फक्त ईएमआय आधा�रत 
उत्पादनांच्या संदभार्त) समा�वष्ट असतील. जर कॅश �कंवा के्र�डट �ल�मट ओलांडल� गेल� 
तर ओव्हर�ल�मट (ओव्ह�एल) रकमेचाह� समावेश एमएडीमध्ये (�कमान देय रक्कम) केला 
जाईल. आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये जर न भरण्यात आलेल� एमएडी असेल, तर ती �कमान 
देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल.

c)  काडर् आउटस्टँ�डगंसाठ� करण्यात येणाऱ्या पेम�टस पुढ�ल स्टेटम�टसमध्ये दशर्वल्या जातील. 
इनपुट टॅक्स के्र�डटशी संबं�धत कोणताह� �ववाद �कंवा करांशी संबं�धत कोणतहे� अन्य 
प्रकरणात स्टेटम�ट �दल्याच्या तारखेपासून 30 �दवसांमध्ये के्र�डट काडर् जार�कत्यार्शी संपकर्  
साधला जाईल.

d) काडर्धारकाच्या काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल� पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने 
समायोिजत केल� जातील: �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ.

   काडर्धारक हा के्र�डट काडर् जार�कत्यार्स स�म करण्यासाठ� उ�चत जीएसट� अनुपालनाच्या 
अतंगर्त योग्य आ�ण वक्तशीर मा�हती प्रदान करण्याबद्दल जबाबदार असेल जे के्र�डट 
काडर् जार�कत्यार्ने केलेल्या पुरवठ्याचे इनपुट कर के्र�डट घेण्यासाठ� काडर्धारकास स�म 
करेल. काडर् जार�कतार् हा इनपुट टॅक्स के्र�डटच्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा 
काडर्धारकास इनपुट टॅक्स के्र�डटचा लाभ घेण्यात झालेल्या �वलंबासाठ� काडर्धारकाने 
चुक�ची मा�हती �दल्याबाबत �कंवा काडर्धारकाने कोणतीह� कृती केल्यास �कंवा दलुर्� 
केल्यास जबाबदार नसेल.

e) काडर् खात्यामधील पेम�ट्स पुढ�लपकै� कोणत्याह� प्रकारे करता येऊ शकतील: 
www.sbicard.com वर लॉग इन करून नेटबँ�कंग �कंवा आपल्या एसबीआय एट�एम- 
कम ड�ेबट काडर्द्वारे पेनेट पयार्य वापरून.

   स्टेटम�टच्या मागच्या बाजूला �दलेल्या प�यावर चेक �कंवा धनादेश पाठवून. 
   आपल्या शहरातील एसबीआय काडर् ड्रॉप बॉक्सेसमध्ये �कंवा �नधार्�रत स्टेट बँक ऑफ 
इं�डया शाखांमध्ये चेक �कंवा धनादेश देऊन. 

   चेक/धनादेश “एसबीआय काडर् क्र. xxxx xxxx xxxx xxxx” कर�ता देय असा असायला 
हवा. नॅच: �नवडक शहरांमध्ये नॅशनल ऑटोमेटेड क्ल�य�रगंच्या (नॅच) माध्यमातून पेम�ट 
करता येत.े

f) एसबीआय काडर्द्वारे आउटस्टँ�डगं �बलाच्या भरणासाठ� �व�वध पद्धती �दल्या जातात व 
त्याचे वणर्न एसबीआय काडर् वेबसाईट आ�ण मा�सक स्टेटम�टच्या मागे स�वस्तर �दले गेले 
आहे.

 काडर् धारकाकडून �मळालेला कोणताह� अडॅव्हान्स हा भ�वष्यातील खचर् म्हणून गहृ�त 
धरला जावा, कोणतहे� शुल्क/फ� म्हणून गहृ�त धरला जाऊ नये.
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j)  एसबीआय काडर्द्वारे प्र�क्रयािन्वत केलेले असे कोणतहे� �रव्हसर्ल्स, ज्यांत शुल्क तसेच 
प्रभार यांचे �रव्हसर्ल देखील समा�वष्ट आहे, त ेथकबाक�च्या अनुषंगाने समायोिजत केले 
जाणार नाह� आ�ण याला वतर्मान �ब�लगं सायकलसाठ� के्र�डट म्हणून गणले जाईल.

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख मागील �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल्यास, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जात.े

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख वतर्मान �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल� तर�ह�, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जाणार नाह�.

k)  SMA आ�ण NPA
•   स्पेशल म�शन अकाउंट्स (‘SMA’): 
  �नयामक आवश्यकता पूणर् करण्यासाठ�, एसबीआय काडर्ला खाल� �दलेल्या सारणीतील तीन 

उपशे्रण्यांसह एक उप-संप�ी शे्रणी/ सब-असेॅट कॅटेगर� म्हणजेच ‘स्पेशल म�शन अकाउंट्स 
(‘SMA’)” बनवून खात्यातील प्रारं�भक दबाव (इिन्सपीऐंट स्टे्रस) ओळखावा लागतो. के्र�डट 
काड्र्सना �रवॉिल्वंग सु�वधांव्य�त�रक्त अन्य कजर् म्हणून संबो�धत केले जात.े

   

  

  

  SMA च्या वग�करणासंबं�धत उदाहरण:
  जर के्र�डट काडर् खात्याची (‘PDD’) पेम�ट देय तार�ख 31 माचर् 2021 असेल आ�ण �कमान 

देय शुल्क (‘MAD’) या तारखेआधी प्राप्त न झाल्यास या देय तारखेनंतर ह्या खात्यास 
SMA – 0  म्हणून संबो�धत केले जाईल.

   जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 30 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 ए�प्रल 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 1 म्हणून संबो�धत केले जाईल. याप्रमाणेच, 
जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 60 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 मे 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 2 म्हणून संबो�धत केले जाईल.

•  नॉन पफॉर्�म�ग असेॅट (‘NPA’):
  जर के्र�डट काडर् स्टेटम�ट मध्ये नमूद केलेले �कमान देय पेम�ट हे PDD पासून नव्वद (90) 

�दवसांच्या आत पूणर् न �दल्यास, काडर्ला नॉन परफॉ�म�ग असेॅट समजले जाईल. 
   याव्य�त�रक्त, कजार्ची परतफेड �कंवा पुनरर्चना व्यवस्थेचा लाभ घेतलेले कोणतहे� खात े

NPA म्हणून वग�कृत केले जाईल. जोपय�त पूणर् मुद्दल �कंवा व्याजाचे पेम�ट केले जात 
नाह� तोपय�त खात ेNPA म्हणून वग�कृत केले जात.े कजार्ची परतफेड (सेटलम�ट) केलेले 
आ�ण पुनरर्�चत (र�स्ट्रक्चडर्) खात ेअपगे्रडसाठ� पात्र नसत.े शवेट�, जर एखाद्या ग्राहकाकड े
NPA म्हणून संबो�धत असलेले एक एसबीआय काडर् असले तर� त्यांच्याकड ेअसलेले सवर् 
के्र�डट काडर् हे NPA म्हणून वग�कृत केले जातील.

   एखाद्या खात्यास NPA म्हणून वग�कृत करण्यासंबं�धत उदाहरण:
 जर एखाद्या ग्राहकाची पेम�ट देय तार�ख (‘PDD’) 31 माचर् 2021 आहे आ�ण 

स्टेटम�टमध्ये नमूद केलेले �कमान देय शुल्क (‘MAD’) हे PDD पासून 90 �दवसांच्या 
आत म्हणजेच 29 जून 2021 पय�त ग्राहकाने भरले नाह�, तर बँक/�व�ीय संस्थेद्वारे अशा 
के्र�डट काडर् खात्यास NPA समजले  जाईल.

l) अ�धकृत पेम�ट प्रणाल� वापरताना अयशस्वी व्यवहारांसाठ�, आरबीआयच्या 20 सप्ट�बर 
2019 रोजीच्या टनर् अराऊंड टाइम (ट�एट�) च्या सामंजस्यावर�ल आ�ण ग्राहक 
नुकसानभरपाईवर�ल प�रपत्रकाच्या अनुपालन अतंगर्त, जर एसबीआय काडर्ने एखाद्या 
अयशस्वी झालेल्या व्यवहारामुळे ड�ेबट झालेल� रक्कम एका �नधार्�रत कालावधीमध्ये परत 
केल� नाह�, तर उपरोल्ले�खत प�रपत्रकातील तरतुद�ंनुसार, अयशस्वी झालेल्या 
व्यवहारासाठ�च्या काडर् नेटवकर्  द्वारे प्राप्त झालेल्या अशा कोणत्याह� पुष्ट�/सूचनेच्या 
आधारावर नुकसानभरपाई केल� जाईल.

4. * �डफॉल्ट (थकबाक�)
 जर थकबाक� करण्यात आल�, तर काडर्धारकाला वेळोवेळी काडर् खात्यामध्ये असलेल्या 

थ�कत रकमेच्या पूतर्तसेाठ� पोस्टाने, फॅक्स, दरूध्वनी, ईमेल, एसएमएस मॅसेज आठवण 
केल� जाईल आ�ण/�कंवा �तसऱ्या प�ाची आठवण करून देण्यासाठ�, पाठपुरावा 
करण्यासाठ� आ�ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठ� मदत घेतल� जाईल. अशा प्रकारे �नयुक्त 
केलेला �तसरा प� कजर् वसुल�संदभार्तील आचारसं�हतचेे पूणर् पालन करेल. 

 आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त आ�ण जे एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे जे 
एक के्र�डट इन्फम�शन कंपनी एक के्र�डट काडर् धारकाच्या मुलभूत िस्थती अहवाल 
देण्यापूव�, आम्ह� काडर् धारकास पूवर् सूचना प्रदान करू. आरबीआय कडून न�दणीचे 
प्रमाणपत्र सामा�यक करण्यापूव�, ज्याचा एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे त्याबद्दल 
आम्ह� काडर्धारकाला याची सूचना देऊ. �कमान देय रक्कम देय तारखेपय�त देखील न 
भरल्यास, काडर् खात्याचा डीफॉल्ट िस्थती अहवाल के्र�डट मा�हती ब्युरो/एजन्सीं सह 
सामा�यक केला जाईल. 

 हे आणखी नमूद केले जाऊ शकत,े क� जर काडर् धारक, पोस्ट �डफॉल्टर म्हणून न�दवले 
गेले असेल तर, �तची थकबाक� कमी करत,े नंतर एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन 
कंपनी पासून �डफॉल्टर िस्थती मागे आहे. असे बदल ग्राहकाच्या के्र�डट अहवालात 
प्र�त�ब�ंबत करण्यासाठ� 45 त े60 �दवस लागू शकतात.

 अट� आ�ण �नयम के्र�डट काडर्च्या सु�वधा �नयमन लागू असेल पूरक/काडर् जोडा 
एसबीआयसीपीएसएल �व�हत नमुन्यात दर म�हन्याला के्र�डट इन्फम�शन कंपनीसाठ� काडर् 
डटेा सादर केला. के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 30 �दवसांची वेळ त्यांच्या सव्हर्रवर सादर डटेा 
अपलोड करण्यासाठ� आहे.

 काडर् खात्यातील एकूण थकबाक� व त्यासह लावण्यात आलेल्या कोणत्याह� शुल्कांची 
काडर्धारकाला न आकारण्यात आलेल� रक्कमसुद्धा तत्काळ देय होईल आ�ण प्राथ�मक 
खातधेारकाच्या बँकरप्सीच्या �कंवा मतृ्युच्या िस्थतीत ती एसबीआयसीपीएसएलला संपूणर् देय 
ठरेल व काडर् खात ेलगेचच रद्द ठरेल. काडर् खात्यावर काह� थकबाक� असेल, तर प्राथ�मक 
खातधेारकाची मालम�ा त्याला सेटल करण्यासाठ� जबाबदार असेल आ�ण त्या मालम�ेद्वारे 
एसबीआयसीपीएसएलला कोणतीह� आ�थर्क झळ पोहचणार नाह�, याची काळजी घेणे 
अ�नवायर् असेल व त्यामध्ये अशा थकबाक�ला प्राप्त करण्यासाठ� झालेला कायदे�वषयक खचर् 
व शलु्क यांचा समावेश असेल. अशी परतफेड प्रलां�बत झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
त्याच्या तवे्हाच्या दराने आ�थर्क शुल्क सरुू ठेवण्यासाठ� स�म असेल.

5. काडर्धारकत्व समाप्त होणे/संपुष्टात येणे
a) एसबीआयसीपीएसएलला �लहून �कंवा एसबीआय काडर् हेल्पलाईनला कॉल करून आ�ण 

काडर् �तरपे कापून काडर्धारक कधीह� करार संपुष्टात आणू शकतो. �ल�खत �वनंती 
केल्यानंतर अडॅ ऑन काडर्सह सवर् काडर् संपुष्टात येतील. स्वतःहून काडर् बंद करताना 
काडर्धारकाजवळ �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स �शल्लक असतील तर अशा �नगे�टव्ह पॉइंट्स 
समान मूल्य स्वयंच�लतपणे स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रूपांत�रत केले जाईल जे काडर्धारकाला 
इतर कोणत्याह� देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे. काडर् खात्यामध्ये थकबाक� असलेल्या 
सवर् रकमेचा भरणा केल्यानंतर त ेसंपुष्टात येतील. प्रमाणानुसार (प्रो रेटा बे�सस) वा�षर्क, 
सहभागी होण्याची �कंवा �रन्युअल फ� परत केल� जाणार नाह�.

 उदाहरणाथर्- स्वतःहून काडर् बंद करताना �शल्लक असलेले �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट - 1000
   स्वतःहून काडर् बंद केल्यानंतर, �शल्लक असलेले 1000 �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट 

स्वयंच�लतपणे 250 रू. च्या स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रुपांत�रत होतील. म्हणजेच, 1000 
�नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स X 0.25 रू. प्र�त �रवॉडर् पॉइंट (इथे �व�वध काडा�साठ� हस्तांतरण 
मूल्य �भन्न असू शकत)े. हे देय काडर्धारकाला लागू केले जाईल जे काडर्धारकाला इतर 
देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे.

 काडर्धारक खात ेबंद करण्यासाठ� सम�पर्त ईमेल आयडी-closurerequest@sbicard.com 
वर �लहू शकतो.

b)  जर एसबीआयसीपीएसएलला काह� आधाराने �बजनेससाठ� �कंवा सुर�ा कारणांमुळे आ�ण/ 
�कंवा कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेच्या �वनंतीमुळे आ�ण/�कंवा अन्य सरकार� यंत्रणेने तसे 
सां�गतल्यामुळे आ�ण/�कंवा एसबीआयसीपीएसएल व त्याच्या ग्राहकांना लागू असलेल्या 
कायद्यांमुळे व �नयमांमुळे आवश्यक झाले, तर कोणत्याह� वेळेस पूवर्सूचना न देता 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याच्या वापरावर �नब�ध घालू शकत,े त ेसमाप्त 
�कंवा बंद करू शकत.े

 जर काडर्धारकाने देय रकमेची थकबाक� केल� �कंवा के्र�डट �ल�मटचे उल्लंघन केले तर 
एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट काडर्वर�ल सु�वधा संपुष्टात आणू शकत.े हा करार संपुष्टात 
आल्यानंतर �कंवा काडर् खात ेस्थ�गत करण्यात आले असताना या काडर्चा वापर विजर्त 
आहे.

c) अशा प�रिस्थतीमध्ये काडर्धारकाने तत्काळ (कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� 
�डफॉल्ट �कंवा अन्य नोट�सनुसार) एसबीआयसीपीएसएलला खात्यावर�ल एकूण थक�त 
रक्कम त्वर�त अदा केल� पा�हजे. त्यामध्ये कराराअतंगर्त एसबीआयसीपीएसएलला देय 

असलेल्या सवर् रकमांचा समावेश असेल ज्यामध्ये सवर् ट्रान्सॅक्शन्स आ�ण अन्य रक्कम 
ज्या खात्यावर अद्याप आकारल्या नसतील यांचा समावेश असेल. जोपय�त काडर्धारकाद्वारे 
अशा सवर् रकमांची थकबाक� जमा केल� जाईपय�त काडर्धारकाचे खात े समाप्त मानले 
जाणार नाह�.

(d) जर के्र�डट काडर् एक वषार्पे�ा जास्त काळ वापरात नसेल, तर काडर्धारकास सू�चत करून 
काडर् बंद करण्याची प्र�क्रया सुरू होईल. जर 30 �दवसांमध्ये काडर् धारकाकडून काह� उ�र 
न आल्यास, काडर् खात ेबंद केले जाईल, ह� �क्रया काडर् धारकाने केलेल्या सवर् थकबाक� 
भरण्याच्या अधीन असेल.

6.  काडर् हरवणे/चोर�/गैरवापर

a) जर प्राथ�मक �कंवा अन्य अ�त�रक्त के्र�डट काडर् हरवले असेल, चोर�ला गेले असेल, त्याला 
इजा झाल� असेल �कंवा प्राप्त होणे अपे��त असताना प्राप्त झाले नसेल �कंवा जर 
त्याला/�तला त्याचा वापर अन्य व्यक्तीने काडर्धारकाच्या अनुमती�शवाय केला अशी शंका 
आल� असेल, तर तत्काळ काडर्धारकाने एसबीआयसीपीएसएलशी एसबीआय काडर् 
हेल्पलाईनद्वारे संपकर्  साधला पा�हजे. एकदा काडर् हरवले अशी सूचना �दल्यानंतर त ेनंतर 
परत सापडले तर�ह� काडर्धारकाने त ेकोणत्याह� प�रिस्थतीत वापरू नये आ�ण त्याने त े
काडर् �तरपे अध� कापून टाकावे. 

· तसेच काडर्धारक लगेचच आयव्ह�आर �कंवा आमच्या वेबसाईट sbicard.com द्वारे �कंवा 
एसएमएस आधा�रत सेवेद्वारे त ेकाडर् ब्लॉक करू शकतो.

· एसएमएसद्वारे आपले हरवलेले/ चोरलेले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ�, आपल्या न�दणीकृत 
मोबाईल क्रमांकाद्वारे 5676791 वर BLOCK XXXX असा एसएमएस करा. (XXXX = 
आपल्या काडर् क्रमांकातील शवेटच्या 4 संख्या). जर 5 �म�नटांच्या आत आपल्याला त्याचे 
कन्फम�शन देणारा एसएमएस �मळाला नाह�, तर काडर् ब्लॉक झाले आहे, असे कृपया मानू 
नका. तत्काळ आपले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ� आ�ण त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठ� 
हेल्पलाईनला कॉल करा.

 काडर्धारक हरवलेल्या/चोर� झालेल्या/अन�धकृत व्यवहार इ. च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त 
हेल्पलाइन क्रमांक -18605003000 वर संपकर्  करू शकतो.

 काडर्धारक हरवलेल्या काडर्च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त ईमेल आयडीवर �लहू शकतो – 
lostcard@sbicard.com.

b) एसबीआयसीपीएसएलला हरवलेल्या काडार्ची मा�हती �मळण्याच्या वेळेआधी काडर् 
खात्याद्वारे करण्यात आलेल्या कोणत्याह� ट्रान्सॅक्शन्ससाठ�  एसबीआयसीप ीएसएल 
जबाबदार राहणार नाह� व त्याची संपूणर् जबाबदार� काडर्धारकावरच असेल. काडर् 
हरवण्याबद्दल �कंवा त्याच्या चोर�बद्दल एसबीआयसीपीएसएलला सूचना देण्या�शवाय 
काडर्धारकाने तत्काळ के्र�डट काडर्च्या चोर�ची मा�हती पो�लसांना देऊन एफआयआर दाखल 
करायला पा�हजे. परंतु, जेव्हा काडर्धारकाच्या सहमतीने �कंवा अ�त�रक्त काडर्धारकाच्या 
सहमतीने एखाद� व्यक्ती काडर् प्राप्त करून त्याचा गैरवापर करत असेल, तवे्हा होणाऱ्या 
सवर् हानीसाठ� काडर्धारक जबाबदार असेल.

 
c) �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाच्या (आरबीआय), ग्राहक संर�णाबद्दल 06 जुल ै2017 च्या 

आदेशानुसार - अन�धकृत इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंग व्यवहाराच्या दा�यत्वावर मयार्दा घालून, एक 
धोरण अ�धकृत के्र�डट काडर् व्यवहारांशी संबं�धत ग्राहक संर�ण सु�निश्चत करण्याक�रता 
�डझाइन केले आहे. एसबीआय काडर्च्या वेबसाइटवर "ग्राहक तक्रार �नवारण धोरण" 
अतंगर्त हेच अपडटे केले आहे. धोरण हे पारदशर्कतचेी तत्वे आ�ण ग्राहकांना �दल्या 
जाणाऱ्या वागणुक�तील प्रामा�णकपणावर आधा�रत आहे

d) जर काडर्धारकाने फसवणूक�चे कृत्य केले असेल, तर होणाऱ्या नुकसानाची सवर् जबाबदार� 
काडर्धारकाची असेल. जर पुरेशी काळजी न घेता काडर्धारक वापर करत असेल तर होणाऱ्या 
हानीसाठ� सवर्स्वी तोच जबाबदार असेल. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे �नधार्�रत करण्यात 
आलेल्या सुर�ा �नयमांचे पालन करण्यामध्ये काडर्धारकाने कसूर केल� असेल तर� हे लागू 
असेल.

e) काडर्धारक �कंवा अन्य कोणत्याह� काडर्धारकाला न सांगता एसबीआयसीपीएसएल काडर्च्या 
हरवण्या�वषयी, चोर��वषयी, गैरवापरासंदभार्त काडर्ची �कंवा �पनची कोणतीह� मा�हती 
पो�लसांना �कंवा अन्य संबं�धत यंत्रणांना देऊ शकत.े

f) आपल्या के्र�डट काडर् खात्याच्या मोबाईल नंबरसह संपकर्  तपशीलामधील बदल 
�सस्ट�ममध्ये असलेल्या आपल्या जुन्या तसेच नवीन संपकर्  प�यांवर कळवले जातील. 
आमच्या न�द�ंमध्ये आपल्या मोबाईल क्रमांकासह सध्याच्या संपकर्  तपशीलांना अद्ययावत 
ठेवण्याचा सल्ला आपल्याला �दला जातो.

g) "एसबीआय काडर् �व�शष्ट काडर्वर ती हरवल्यास/चोर�स गेल्यास त्यावर काडर् �वमा कव्हर 
मोफत ऑफर करत.े संबं�धत �वमा हा एसबीआय काडर्ने वेळोवेळी ठर�वल्यानुसार 
आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेडद्वारे �कंवा कोणत्याह� अन्य 
�वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो. आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी 
�ल�मटेड ह� यासंबं�धत कोणत्याह� दाव्याच्या तडजोडीसाठ� जबाबदार असेल आ�ण 
एसबीआय काडर् हे दाव्याच्या तडजोडीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याह� �ववादास जबाबदार 
नसेल. �वम्याच्या अट� आ�ण शत�च्या अ�धक तपशीलांसाठ�, काडर् धारकांना सल्ला �दला 
जातो क� त्यांनी स्वागत �कटमधील मा�हतीपत्रक वाचावे �कंवा www.sbicard.com चा 
संदभर् घ्यावा."

(h) एसबीआय काडर् काह� �व�शष्ट के्र�डट काडा�वर मोफत हवाई अपघात/वैयिक्तक अपघात 
�वमा संर�ण देत.े उपरोक्त �वमा ततृीय-प� �वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो, जो या 
संदभार्त कोणत्याह� दाव्याच्या �नपटाऱ्यासाठ� देखील जबाबदार असतो. क्लेम सेटलम�टमुळे 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याह� वादासाठ� एसबीआय काडर् जबाबदार राहणार नाह�. कोणत्याह� 
पूवर्सूचने�शवाय एसबीआय काडर्द्वारे �वमा जार�कतार् बदलला जाऊ शकतो.

 �वद्यमान �वमा कंपनी : ओ�रएंटल इन्शुरन्स कंपनी �ल.

7. मा�हती उघड करणे (�डस्क्लोजर)
 के्र�डट इन्फम�शन कंपनी भारतीय आ�थर्क प्रणाल� कायर्�मता आ�ण िस्थरता 

सुधारण्यासाठ� भारत सरकार आ�ण भारतीय �रझवर् बँक (आरबीआय) ची एक सुरुवात 
आहे. �ह बँका आ�ण �व�ीय संस्थांमध्ये मा�हतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठ�चे एक प्रभावी 
तंत्र प्रभावी करण्यासाठ� आरबीआयच्या प्रयत्नांचा रचनाबद्ध उपक्रम असून, त्याद्वारे 
�व�वध संस्थांमधून उत्कृष्ट के्र�डट व्यवहारांचा लाभ घेण्यासाठ� काडर्धारकांना स�म केले 
जात.े

 काडर् धारक एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी करण्यासाठ� काडर्धारकाचे 
मा�हती शअेर करण्यासाठ� अ�धकृत आहे क� (आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त 
आहे). 

 45 - 60 �दवसांच्या काळामध्ये एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 
करण्यासाठ� काडर्धारकाचे परतफेड रेकॉडर् संबं�धत मा�हती प्रदान होईल.

 कोणताह� �ववाद झाल्यास, एसबीआयसीपीएसएल हे काडर्धारक हा �डफॉल्टर आहे असा 
अहवाल देण्यापूव� अहवाल प्र�क्रयेसाठ� योग्य ती दरुुस्ती करेल. अशा मा�हतीचे प्रकटन 
करणे/ती उघड करण्याची देखील न�द घेतल� जाणे हे दाखल केलेल्या अशा �ववादांची 
चौकशी आ�ण त्यातून मागर् काढण्यासाठ� उपलब्ध असलेल्या वेळेवर अवलंबून असत.े 

 काडर्धारक हे मान्य करतो क�, काडर् खात्याचे योग्य संचालन, पडताळणी आ�ण अन्य 
प्रशास�नक सेवा यांसाठ� काडर्धारकाची मा�हती ज्यामध्ये एसबीआयसीपीएसएलशी संब�धत 
आ�थर्क संस्था, कंपन्या आ�ण अन्य �तसऱ्या प�ांकडील थकबाक� यांची मा�हती देण्याचा 
अ�धकार एसबीआयसीपीएसएलला असेल.

 एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाची मा�हती एसबीआयसीपीएसएलच्या कोणत्याह� व�रष्ठ, 
क�नष्ठ, संबं�धत �कंवा भागीदार संस्थेला एसबीआयसीपीएसएलच्या �व�वध उत्पादनांना व 
सेवांना उपलब्ध करण्यासाठ�/त्यांच्या माक� �टगंसाठ� �कंवा त्याच्या ग्रूप कंपन्या, शाखा, 
संलग्न आ�ण/�कंवा भागीदार संस्थांना देऊ शकत.े

 एसबीआय काडर्च्या मह�वपूणर् अट� व शत� www.sbicard.com वरसुद्धा उपलब्ध 
आहेत. 

महत्वाची �नयामक मा�हती 

- काडर्चा वापर भारत तसेच परदेशात दोन्ह�कड ेवधै आहे. तथा�प, नेपाळ आ�ण भूतान मध्ये 
�वदेशी चलन व्यवहार करण्यासाठ� वधै नाह�.

- भारताबाहेर व्यवहार करण्यासाठ�, या काडर्चा वापर परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 
1999 ("FEMA") आ�ण आरबीआय द्वारे जार� केलेल्या �नयमांसह लागू कायद्यानुसार 
करणे अत्यावश्यक आहे. इंटरनेट टे्र�डगं पोटर्लद्वारे परक�य चलन व्यापाराला परवानगी 
नाह�. कोणतहे� उल्लंघन �कंवा पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुम ्ह� दंडात्मक 
कारवाईसाठ� जबाबदार असू शकता. तुम्ह� तुमच्या परक�य चलन हक्काबाबत तुमच्या 
अ�धकृत डीलरचा (AD) सल्ला घ्यावा.

- आपण के्र�डट काडर् खात्यावर कोणत्याह� के्र�डट �शल्लक असल्यास, एसबीआय काडर् आपण 
ह� के्र�डट �शल्लक परत येण्याचा अ�धकार आहे.

- कृपया भांडवल खात्यातील व्यवहारासाठ� पसेै पाठ�वणे �कंवा पेम�ट करण्यासाठ� के्र�डट 
काडर् वापरू नका जसे क� परदेशी संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे �कंवा �वदेशात संस्थांची 
स्थापना करणे - ह� आरबीआय बँकेच्या मास्टर �नद�शानुसार अथर्सहाय्य करण्याची 
परवानगी नाह� - संयुक्त उद्योजक/संपूणर्पणे र�हवाशांनी केलेल� थेट गुंतवणूक परदेशात 
मालक�ची सहाय्यक कंपनी आहे.

- र�हवाशांना भारताकडून पसेै पाठ�वणे हे आरबीआयच्या मास्टर प�रपत्रकानुसार, के्र�डट 
काडर्चा वापर �कंवा लॉटर�ची �त�कटे, बंद� घातलेल� �कंवा जप्त मा�सके, जुगार मध्ये 
सहभाग, कॉल-बॅक सेवा देणे, इत्याद�सारख्या प्र�तबं�धत वस्तूंच्या खरेद�साठ� प्र�तबं�धत 
आहे कारण अशा वस्तू/�क्रयाकलापांसाठ� कोणत्याह� परक�य चलनाची परवानगी नाह�. 
मास्टर प�रपत्रक अ�धक मा�हतीसाठ� र�हवाशांना भारत सु�वधा �व�वध पसेै पाठ�वणे वर 
संदभर् घ्या.



g) �ब�लगं संदभार्तील वाद: स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 25 �दवसांच्या आत काडर्धारकाने काह� 
त्रटु� एसबीआयसीपीएसएलला कळवल्या�शवाय आ�ण एसबीआयसीपीएसएलला त्या सत्य 
आहेत, हे आढळल्याव्य�त�रक्त सवर् स्टेटम�ट्स योग्य मानल� जातील व काडर्धारक त्यांना 
मान्य करेल. असे काह� झाल्याची मा�हती प्राप्त झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
तात्पुरत्या पद्धतीने शुल्क मागे घेऊ शकेल. त्यानुसार अन्वेषण पूणर् झाल्यानंतर अशा 
शुल्कांची जबाबदार� काडर्धारकाच्या खात्यावर असेल.

h)  ग्राहक तक्रार �नवारण: सवर् तक्रार�ंची मा�हती पुढ�ल प�यावर नोडल अ�धकाऱ्याला �दल� 
जावी- पीओ बॅग 28 - जीपीओ, नवी �दल्ल� – 110001 Nodalofficer@sbicard.com 
�कंवा ईमेलवर पाठवल� जावी.

i)   संपकर्  तपशील:
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 02 02
 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड आधी लावावा) 
 �कंवा 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290 
 एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर्साठ�: एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर् हेल्पलाईनला भारतातून 

कुठूनह� फोन करा   
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 12 12 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड 

आधी लावावा) बीएसएनएल/एमट�एनएलवरून: 1800 180 1295/1860 500 1295
 पत्र व्यवहार: मेलद्वारे व्यवस्थापकाला �लहू शकता: ग्राहक सेवा, एसबीआय काड्र्स अडँ 

पेम�ट्स सिव्हर्सेस �ल., डीएलएफ इन�फ�नट� टॉवसर्, टॉवर सी, 12 वा मजला, ब्लॉक- 2, 
इमारत 3 डीएलएफ सायबर �सट�, गुरुग्राम- 122002 (ह�रयाणा), भारत 
www.sbicard.com �कंवा पीओ बॅग 28 - GPO, नवी �दल्ल� – 110001. 

 customercare@sbicard.com वर ईमेलद्वारे �लहा
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक सम�पर्त ईमेल आयडीवर 

�लहू शकतो- salesgrievance@sbicard.com
 काडर्धारक कोणत्याह� �ववाद/अन�धकृत व्यवहाराचा �रपोटर् आमच्या मोबाईल 

ॲप/वेबसाईटच्या माफर् त न�द करू शकतात. याव्य�त�रक्त, काडर्धारक �ववाद/अन�धकृत 
 व्यवहाराचा �रपोटर् सम�पर्त ईमेल आयडी chargeback@sbicard.com वर �लहू 

शकतो.
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक आम्हाला सम�पर्त 

हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतो: 080-39356050

एसबीआय काडर्च्या सवार्त महत्वपूणर् अट� व शत�

1. *फ� आ�ण शुल्क

A.  वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ�
 एसबीआय के्र�डट काडर् (एसबीआय काडर्) यावर वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ� लागू आहेत. 

वा�षर्क फ� हे एक वेळचे शुल्क असत ेजे रु. 0 त ेरु. 9999 यादरम्यान असून त्यात लागू 
असलेले कर जोडले जातात आ�ण �रन्युअल फ� दर वष� आकारल� जात ेव ती रु. 0 त ेरु. 
9999 यादरम्यान असून त्यात लागू असलेले कर जोडले जातात. या फ� काडर्धारकांसाठ� 
वेगळ्या असू शकतात आ�ण त्या �व�वध प्रकारच्या काडर्साठ� वेगवेगळ्या असतात. के्र�डट 
काडर्चे आवेदन करताना हे काडर्धारकाला सांगण्यात येईल. लागू असतील त्यानुसार या फ� 
काडर्धारकाच्या खात्यातून जमा केल्या जातील आ�ण जेव्हा हे लावले जाईल, तवे्हा त्याचे 
�बल त्या म�हन्याच्या काडर् स्टेटम�टमध्ये दशर्वले जाईल. प्राथ�मक काडर्धारकाला जार� 
करण्यात आलेल्या अ�त�रक्त काड्र्ससाठ� वेगळी फ� असू शकेल.

B.  कॅश अडॅव्हान्स फ�
 आपत्काल�न िस्थतीमध्ये देशातील/आंतरराष्ट्र�य एट�एममधून रोख रक्कम काढण्यासाठ� 

काडर्धारक काडर्चा वापर करू शकतो. अशा प्रकारे काढलेल्या सवर् कॅशवर ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण ती काडर्धारकाच्या पुढच्या स्टेटम�टच्या �बलामध्ये जोडल� जाईल. 
देशातील एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण आतंरराष्ट्र�य एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक 
असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� लावल� जाईल. एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस प्रायव्हेट 
�ल�मटेडच्या (एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार ट्रान्सॅक्शन फ� बदलल� जाऊ शकत.े 
सवर् कॅश अडॅव्हान्सेसवर रक्कम काढल्यापासून पूणर् रक्कम जमा करण्याच्या �दनांकापय�त 
�रव्हॉिल्व्हंग के्र�डट इतके आ�थर्क शुल्कसुद्धा असेल (कृपया शुल्कांची सूची पाहावी). 

C. रोख भरणा फ�
 काडर्धारक स्टेट बँक ऑफ इं�डया (एसबीआय) च्या �नवडक शाखांमध्ये पे-इन िस्लपवर 

त्यांचा के्र�डट काडर् क्रमांक आ�ण रक्कम नमूद करून त्यांच्या SBI के्र�डट काडर्ची देय 
रक्कम शाखेतील काउंटरवर जमा करू शकतात. पेम�ट पावतीची पोच काडर्धारकाला त्व�रत 
�दल� जाईल. ह� सु�वधा ₹250 च्या सेवा शुल्क + लागू करांसह उपलब्ध आहे. केव्ह�बी 
एसबीआय काडर्धारक करूर वशै्य बँकेच्या (केवीबी) �नवडक शाखांमध्ये त्यांच्या 
के्र�डटकाडर्ची देय रक्कम देखील भरू शकतात. करूर वशै्य बँकेच्या शाखांमध्ये केलेल्या 
पेम�टवर कोणतहे� शुल्क लागू नाह�.

D. शुल्क
i. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला देण्यात येणाऱ्या �व�शष्ट सेवांसाठ� वेळोवेळी 

लागू असलेले शुल्क आ�ण फ� काडर्धारकाला भरावे लागेल �कंवा काडर् खात्याच्या संदभार्त 
काडर्धारकाकडून �दरंगाई झाल�, तर त्यासाठ� फ� भरावी लागेल.

ii काडर्धारकांना योग्य मा�हती देऊन वेळोवेळी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणतहे� शुल्क 
�कंवा फ�मध्ये बदल करण्याचा �कंवा नवीन शुल्क �कंवा फ� सुरू करण्याचा अ�धकार 
एसबीआयसीपीएसएलजवळ सुर��त आहे.

E. व्याज मुक्त गे्रस अवधी
 व्याज मुक्त के्र�डट अवधी 20 त े50 �दवसांचा असू शकतो व तो मच�टद्वारे करण्यात 

येणाऱ्या दाव्यांवर अवलंबून असेल. परंतु, जर आधीच्या म�हन्याची बाक� पूणर्त: जमा 
केल� नसेल �कंवा जर काडर्धारकाने कोणत्याह� एट�एममधून रोख रक्कम काढल� असेल, 
तर हे लागू असणार नाह�.

F.   आ�थर्क शुल्क 
 जर काडर्धारकाने बाक� रक्कम पूणर् भरल� नाह� तर आ�ण काडर्धारकाने काढलेल्या सवर् 

रोख रकमांवर (कॅश अडॅव्हान्सेस) त ेपरत भरले जाईपय�त ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून 
न भरलेल्या ईएमआय इन्स्टॉलम�टसह सवर् ट्रान्सॅक्शन्सवर मा�सक व्याज दरानुसार 
आ�थर्क शुल्क देय आहेत. 

   जर काडर्धारकाने रकमेच्या मुदतीच्या तारखेअगोदर (PDD) रा�हलेल्या रकमेची (TAD) 
थोडी रक्कम �कंवा काह�च रक्कम नाह� भरल�; जसे क� ग्राहकांची आधीच्या म�हन्यातील 
देय रक्कम आ�ण सध्याच्या म�हन्यातील पूणर् देय रक्कम मुदत संपायच्या तारखेअगोदर 
भरले तर उरलेल्या रकमेवर रकमेच्या तारखेपय�त शुल्क आकारले जाईल. 

   सध्याचा आ�थर्क शुल्काचा दर ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून प्र�त माह 3.50% पय�त आहे 
[42% प्र�त वषर्] व एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस �ल�मटेडच्या 
(एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार बदलला जाऊ शकतो. लागू असलेले आ�थर्क शुल्क 
लागू करांनुसार ठरेल आ�ण काडर्वर�ल थ�कत रक्कम पूणर्त: जमा होईपय�त त े
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये लावले जातील/वजा केले जातील. काडर्धारक पेम�टच्या देय 
तारखेपय�त त्याच्याकडील �शल्लक पूणर्पणे भरत नसल्यास आ�ण काडर्धारकाद्वारे 
घेतलेल्या सवर् रोख अडॅव्हान्सवर�ल सवर् व्यवहारांवर आकारलेल्या �व� शुल्काची �कमान 
रक्कम ह� प्रत्येक� 25 रु. असेल, सवर् लागू कर वगळून.

 a.  कॅश अडॅव्हान्सवर�ल आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून पूणर् रक्कम जमा 
करेपय�त लागू असतील.

 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 15 तारखेला.
 16 जून 2019 – 15 जुल ै2019 मध्ये करण्यात आलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  5000 रु. ची �रटेल खरेद� – 20 जून 2019 रोजी
2.  7000 रु. कॅश काढले - 10 जुल ै2019 रोजी
 15 जून 2019 च्या स्टेटम�टमधून कोणतीह� आधीची �शल्लक रा�हलेल� नाह�, असे ग�ृहत 

धरून काडर्धारकाला त्याचे 15 जुलचै्या स्टेटम�ट 12,000 रु. इतके ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल व 
त्यावर 7,000 रुपयांच्या काढलेल्या रोख रकमेवर 5 �दवसांचे आ�थर्क शुल्क लागू 
दरानुसार लावले जाईल. काडर्धारकाला बाक� (थ�कत) रकमेसाठ� 5 ऑगस्ट 2019 पय�त 
म्हणजे स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत भरणा करावा लागेल जी पूणर् रक्कम 
असू शकत े�कंवा देय असलेल� �कमान रक्कम असू शकत.े कृपया ल�ात घ्या क� तुमच्या 

के्र�डट काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने केले गेलेले कोणतहे� पेम�ट पुढ�ल क्रमाने समायोिजत 
केले जाईल: प्रथम तुमची �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास). आधीच्या 
स्टेटम�टच्या �दनांकापासून आ�थर्क शुल्क लावले जाईल व जर व्याज नसलेला 
आउटस्टँ�डगं �रटेल बॅलन्स असेल तर त्या िस्थतीमध्ये आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या 
�दनांकापासून लावले जाईल. 

 जर आधीच्या स्टेटम�टमध्ये कोणतीह� कॅश �शल्लक नसेल आ�ण ती आधीच्या 
स्टेटम�टमधून पुढे आलेल� नसेल आ�ण स्टेटम�टच्या �दनांकाचा �रटेल बॅलन्स भरणा देय 
असलेल्या �दनांकावर पूणर्त: भरण्यात आला, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क 
शुल्क लावले जाणार नाह�.

 उदाहरण 2 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   3 जानेवार� 2019 – 2 फेब्रुवार� 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  10000 रु. �रटेल खरेद� – 5 जानेवार� 2019 रोजी
2.  30000 रु. ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2019 रोजी
 2 जानेवार� 2019 स्टेटम�टमधून आधीची कोणतीह� �शल्लक रक्कम पुढे उरलेल� नाह�, 

असे ग�ृहत धरून काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार� स्टेटम�टमध्ये 40,000 रु. व्यवहार 
�दसतील. काडर्धारकाला या आउटस्टँ�डगं रकमेसाठ� स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या 
आत म्हणजे 22 फेब्रुवार� 2019 पय�त भरणा करावा लागेल व तो पूणर् रक्कम �कंवा 
�कमान देय रक्कम यातील कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. जर स्टेटम�ट आउटस्टँ�डगं मध्ये 
कोणताच कॅश बॅलन्स नसेल आ�ण तो आधीच्या स्टेटम�टपासून पुढे आलेला नसेल आ�ण 
जर स्टेटम�ट �दनांका रोजी आउटस्टँ�डगं असलेल्या �रटेल बॅलन्सला रक्कम देय �दनांकाला 
जर पूणर्त: भरण्यात आले, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क शुल्क लावले जाणार 
नाह�.

   दर म�हन्यामध्ये फक्त �कमान रक्कम भरल्यास त्यामुळे �रपेम�ट वषार्पे�ा जास्त काळ 
पुढे जाईल व आपल्या आउटस्टँ�डगं बॅलन्सवर त्यानुसार ठरणारा व्याज लागेल. 
उदाहरणाथर्, 5,000 रु. इतक्या ट्रान्सॅक्शनवर दर म�हन्याला फक्त �कमान देय रक्कम 
भरण्यात आल� (दर महा 200 रु. इतक� �कमान रक्कम असल्यास), संपूणर् थ�कत 

रकमेच्या पूणर् भरण्यासाठ� 44 म�हने इतका अवधी लागेल.
 उदाहरण 3 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला
   3  माचर् 2019 – 2 ए�प्रल 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन
(1)   500 रु. वा�षर्क फ� – 5 माचर् 2019 रोजी
(2) 90 रु. लागू कर – 5 माचर् 2019 रोजी
(3) 6000 रुपयांची ऑनलाईन खरेद� – 15 माचर् 2019 रोजी
 2 माचर् 2019 च्या स्टेटम�टनुसार आधीचा कोणताह� बॅलन्स पुढे �शल्लक रा�हलेला नाह�, 

असे ग�ृहत धरून, काडर्धारकाला त्याच्या 2 ए�प्रलच्या स्टेटम�टमध्ये 6,590 रु. ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाला स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 20 �दवसांनी 22 ए�प्रल रोजी 2019 या 
आउटस्टँ�डगंसाठ� रक्कम भरावी लागेल व ती पूणर् रक्कम असू शकत े�कंवा देय असलेल� 
�कमान रक्कम असू शकत.े      

 22 ए�प्रल 2019 रोजी काडर्धारक �कमान देय रकमेचा म्हणजे 415 रु. (एकूण 
आउटस्टँ�डगंच्या 5%) + 22 ए�प्रल 2019, रोजी लागू असलेले कर याच्या सवा�त 
जवळच्या दशांश अकंावर�ल रक्कम या रकमेचा भरणा करतो, असे ग�ृहत धरून लागू दराने 
आ�थर्क शुल्क लागू केले जाईल आ�ण त ेएकूण आउटस्टँ�डगंमध्ये जोडले जाईल. दर वष� 
3.50% इतक्या प्रभावी दराला �वचारात घेता, आ�थर्क शुल्काची गणना पुढ�ल प्रमाणे केल� 
जाईल:

 48 �दवसांसाठ� 500 रु. बॅलन्स रकमेवर (5 माचर् त े22 ए�प्रल):
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 रु.
 48 �दवसांसाठ� लागू असलेल्या 90 रु. करांसाठ� (5 माचर् त े22 ए�प्रल): 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 रु. 
 38 �दवसांसाठ� 6000 रु. इतक्या बॅलन्ससाठ� (15 माचर् त े22 ए�प्रल):
   (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 रु.
 11 �दवसांसाठ� 6,175 रु. बॅलन्ससाठ� (22 ए�प्रल त े2 मे): 
   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 रु.
 एकूण लावण्यात आलेले व्याज = 373.10 रु.
 3 ए�प्रल 2019 आ�ण 2 मे 2019 या काळात काडर्धारकाने कोणतहे� ट्रान्सॅक्शन केले 

नाह�, असे ग�ृहत धरून �दनांक 2 मेच्या स्टेटम�टमध्ये असलेल्या एकूण रकमेमध्ये 
आउटस्टँ�डगं एकूण रक्कम, व्याज शुल्क, फ� आ�ण अन्य शुल्क (असल्यास) आ�ण सवर् 

लागू कर दशर्वले जातील.
    काडर्धारक देय तारखेच्या (पीडीडी) आधी एकूण देय रकमेचे (ट�एडी) आ�ंशक पेम�ट करत 

असेल �कंवा पेम�ट देत नसल्यास; ग्राहकाकडून मागील म�हन्यापासूनची आ�ण �वद्यमान 
म�हन्यातील �शल्लक येणे असेल, तर एकूण देय असलेल्या रकमेचे पूणर् पेम�ट हे पेम�टच्या 
देय तारखेपूव� केल्यास, �व� शुल्क हे त्या पेम�टच्या तारखेपय�तच्या अखेरच्या �शल्लक वर 
आकारले जाईल.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेट्म�ट तार�ख - प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 �डस�बर 2018 - 2 जानेवार� 2019 दरम्यान झाले.
1)  �करकोळ खरेद� 500 रु. - 15 �डस�बरला 2018 झाल�
2)  ऑनलाइन खरेद� 600 रु. - 20 �डस�बरला 2018 झाल�
   2  �डस�बर 2018 च्या तारखेला पूव�ची कोणतीह� �शल्लक रक्कम नाह� असे गहृ�त धरून

2 जानेवार� च्या स्टेटम�टनुसार, काडर्धारकाच्या स्टेटम�टमध्ये 1100 रुपये व्यवहार दशर्�वत 
आहे, एकूण देय रक्कम 1100 रुपये. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
दरम्यान काह� 22 जानेवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं 
�वरुद्ध भरणा करणे आवश्यक आहे.

 गहृ�त धरूया क� काडर्धारकाने थोडी रक्कम 22 जानेवार� 2019 ला 500 रुपयांनी जमा 
केल� आहे, �व� शुल्क प्रभावी दरावर आकारले जाईल आ�ण एकूण थकबाक�मध्ये जोडला 
जाईल. 3.50% दर महा प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्क गणना खाल�लप्रमाणे केल� 
जाईल.

 38 �दवसांसाठ� 500 रुपयांच्या रकमेवर (15 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 रु.
 33 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (20 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 रु.
 12 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (22 जानेवार� त े2 फेब्रुवार�):
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 रु.
 आकारलेले एकूण व्याज: 52.93 रु.
 व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2019 - 2 माचर् 2019 दरम्यान झाले
1)  सुरुवातीची �शल्लक 652.93 रु. - 3 फेब्रुवार� 2019 रोजी

2)  �करकोळ खरेद� 1000 रु. - 5 फेब्रुवार� 2019 रोजी
3)  ऑनलाईन खरेद� 3000 रु. - 15 फेब्रुवार� 2019 रोजी
 गहृ�त धरूया क� मागील �शल्लक 652.93 रु. 2 फेब्रुवार� 2019 च्या �वधानानुसार पुढे 

सुरू करूया. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम दरम्यान काह� 22 
फेबु्रवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं �वरुद्ध भरणा करणे 
आवश्यक आहे.

   गहृ�त धरूया क� काडर्धारक 15 फेब्रुवार�च्या आत पूणर्पणे भरणा करतो. म्हणून 3.50%
प्रती म�हना प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्काची गणना खाल�लप्रमाणे केल� जाईल:

   12 �दवसांसाठ� 652.93 रुपयांच्या रकमेवर (3 फेब्रुवार� -15 फेबु्रवार�)
   (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 रु.
   आकारलेले एकूण व्याज: 9.02 रु.
   खरेद�ची उरलेल� रक्कम, व्याजाची रक्कम, फ� आ�ण शुल्क यांची बेर�ज, आ�ण 2 माचर् 

तारखेच्या स्टेट्म�टनुसार एकूण रकमेवर सवर् लागू कर परावत�त होईल.

G. �वलं�बत देय शुल्क
• देय तारखेला 0 रुपये त े500 रुपयांपय�तच ्या थकबाक�साठ� कोणतहे� शुल्क नाह� 
 रु. 500 पे�ा जास्त आ�ण रु. 1,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 400
• रु. 1,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 10,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु.750
• रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 950
• रु. 25,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 50,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 1,100
• रु. 50,000 पे�ा जास्त थकबाक�साठ� रु.1,300
 लागोपाठ दोन सायकल ्ससाठ� देय तारखेपय�त �कमान देय रक्कम (MAD) न भरल्यास 

अ�त�रक्त �वलंब देय शुल्क रु. 100 आकारले जातील.
 MAD िक्लअर होईपय�त प्रत्येक देय सायकलसाठ� हे शुल्क आकारले जाईल. तसेच 

�कमान देय रक्कम (MAD) भरेपय�त प्रत्येक पेम�ट चक्राला हे शुल्क आकारले जाईल.
 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
 व्यवहार 3 जानेवार� 2016 – 2 फेबु्रवार� 2016 या दरम्यान झाले

(1) 5000 रू. ची �रटेल खरेद�– 5 जानेवार� 2016 रोजी
(2) 5000 रू. ची ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2016 रोजी
   असे ग�ृहत धरा क� 2 जानेवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेबु्रवार�च्या स्टेटम�टमध्ये 10,000 रू. चे 
ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 
22 फेब्रुवार� 2016 पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान 
देय रक्कम �कंवा संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल. 

   जर 22 फेब्रुवार� 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने �कमान देय रकमेचा भरणा 
केला नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 
देय रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 2 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2016 – 2 माचर् 2016 या दरम्यान झाले
 1.  2000 रु. ची �रटेल खरेद�– 8 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 2.  2500 रु. ची ऑनलाईन खरेद� – 19 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 असे ग�ृहत धरा क� 2 फेब्रुवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 माचर्च्या स्टेटम�टमध्ये 4500 रू. चे ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 22 माचर् 2016 
पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान देय रक्कम �कंवा 
संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल.

   जर 22 माचर् 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने कोणत्याह� रकमेचा भरणा केला 
नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण देय 
रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 3- काडर् स्टेटम�ट तार�ख – दर म�हन्याची 2 तार�ख.
 3 सप्ट� त े2 ऑक्टो दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 9400 ची �करकोळ खरेद�-5 सप्ट� रोजी
 2 सप्ट�. च्या स्टेटम�टपासून पूव�ची �शल्लक कॅर� फॉरवडर् केल� नसल ्याचे गहृ�त 

धरून,एकूण देय रक्कम रु. 9400 म्हणून काडर् धारकास 2 ऑक्टोबरचे �ववरणपत्र �मळेल. 

काडर्धारकाने 22 ऑक्टोबरपय�त, म्हणजे स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, संपूणर् 
रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रक्कमेच्या अनुषंगाने पेम�ट 
करणे आवश्यक आहे. काडर्धारक 22 ऑक्टोबर रोजी �कंवा त्यापूव� रु. 9400 च्या 
थकबाक�चे संपूणर् देय देतो. 

 3 ऑक्टोबर– 2 नोव्ह�बर दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 5,000 ची �करकोळ खरेद� – 5 ऑक्टोबर रोजी
(2) रु. 5,000 ची ऑनलाइन खरेद� – 15 ऑक्टोबर रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 नोव्ह�बरच्या �ववरणात 10,000 रुपयाची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसेल. ग्राहकाला 10 नोव्ह�बर रोजी मागील सायकलमध्ये केलेल्या व्यवहारासाठ� 
व्यापाऱ्याकडून रु. 9400 चा परतावा �मळतो. ह� परताव्याची रक्कम एकूण देय रकमेच्या 
अनुषंगाने समायोिजत केल� जाईल. काडर्धारकाने 22 नोव्ह�बर रोजी �कंवा त्यापूव�, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने पेम�ट करणे आवश्यक आहे.

 परताव्यातून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम �कमान देय रक्कमेपे�ा जास्त असल्याने, 
काडर्धारकास �वलं�बत देय शुल्क आकारले जाणार नाह�.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेटम�टची तार�ख – प्रत्येक म�हन ्याची 2 तार�ख
 3 जानेवार� – 2 फेबु्रवार� दरम्यान केलेला व्यवहार
(1) रु. 4,500 ची �करकोळ खरेद� – 5 जानेवार� रोजी
(2) रु. 6,000 ची ऑनलाइन खर�दार� – 15 जानेवार� रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 फेब्रुवार�च ्या स्टेटम�टमध ्ये 10,500 रुपयांची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसून येईल. मागील सायकलमध ्ये 10 फेब्रुवार�ला आकारलेल्या अनादर 
शुल्कांसाठ� ग्राहकाला रु. 500 चा परतावा �मळतो. काडर्धारकाने 22 फेबु्रवार�पय�त, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची पूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय 
रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने थकबाक�चे पेम�ट करणे आवश्यक 
आहे. एसबीआय काडर्ने कायार्िन्वत केलेल्या �रव्हसर्लमधून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम देय 
रक्कमेच्या अनुषंगाने समायोिजत केल� जाणार नाह�. जर काडर्धारकाने 22 फेब्रुवार� रोजी 
�कंवा त्यापूव� �कमान देय रक्कम �कंवा त्यापे�ा जास्त रक्कम भरल� नाह�, तर त्याला 
रु. 950 (रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�त रु. 950) �वलं�बत देय शुल्क 
आकारले जाईल.

H. ओव्हर�ल�मट फ�
 एक सेवा संकेत म्हणून, एसबीआई काडर् ओव्हर�ल�मट व्यवहारांना मान्यता देऊ शकेल, 

हे त्यांचे आतं�रक धोरण, व्यवहार संदभार्त पात्रता, ग्राहकांचे प्रोफाईल आ�ण ग्राहकांची 
स्वीकृ�त यावर अवलंबून असेल. जर थकबाक�  रक्कम के्र�डट मयार्देपे�ा अ�धक असेल, 
तर के्र�डट मयार्दा ओलांडलेल्या रकमेवर प�हल्या व्यवहार रकमेच्या  2.5% �कंवा रु. 
600/- यापकै� जी जास्त असेल, ती ओव्हर�ल�मट शुल्क म्हणून आकारल� जाईल. 
एसबीआय काडर्द्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याह� शुल्क, खचर् �कंवा व्याजमुळे के्र�डट 
�ल�मट ओलांडल्यासह� हे शुल्क लागू होत.े ओव्हर�ल�मट फ� प्रत्येक �ब�लगं सायकलमध्ये 
एकदाच आकारल� जाईल. कृपया न�द घ्या क� काडर्धारकाकडून �मळालेल� ओव्हर�ल�मट 
सोयीसंबंधी स्वीकृ�त ज्याप्रमाणे त्यांच्या/�तच्या के्र�डट काडर्वर ह� सोय स�म करण्यासाठ� 
असेल, ती त्यांच्या त्याच खात्याच्या अतंगर्त येत असलेल्या सवर् के्र�डट काड्र्सवर आपोआप 
ह� सोय स�म करणार.

I. पेम�ट �डसऑनर फ�
   पेम�ट �डसऑनर झाल्यास (भरणा जमा न केल्यास), काडर्धारकाला रकमेच्या 2% इतक�  

पेम�ट �डसऑनर फ� लावल� जाईल व त्याचे �कमान शुल्क 500 रू. इतके असेल.

J.   अन्य शुल्क:
• काडर् �रप्लेसम�ट फ�: 100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू) 
• चेक पेम�ट फ�: 100 रू. 
• परक�य चलन व्यवहार शुल्क: 3.5% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् वगळता इतर सवर् 

काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
 परक�य चलन व्यवहाराचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये करण्यासाठ� �व�नमय दर 

िव्हसा/मास्टरकाडर् द्वारे (जे असेल त्यानुसार) �नधार्�रत केला जाईल व या व्यवहाराला 
एसबीआय काडर्च्या मदतीने सेटल केले जात असतानाच्या �दवशी त्यांच्या �व�नमय 
दरांनुसार त ेठरेल व हे दर व्यवहार करण्यात येणाऱ्या �दवसांपे�ा �भन्न असू शकतील. 
परक�य चलन व्यवहार फ� िव्हसा/मास्टरकाडर् शअेर केलेले रुपये रूपांतर रकमेवर लागू केले 
जाईल. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू 
होणार नाह�.

• डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक चलन रूपांतरण माकर् अप फ�: 3.50% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् 
वगळता इतर सवर् काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
(फक्त 1,000 रुपये �कंवा त्यापे�ा मोठ्या व्यवहारांसाठ�) आतंरराष्ट्र�य स्थानावर�ल �कंवा 
परदेशी न�दणी केलेले परंतु भारतात िस्थत असलेल्या व्यापाऱ्यांद्वारे केलेले भारतीय 
चलनातील सवर् व्यवहार. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर डायन्या�मक आ�ण 
स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप शुल्क लागू होणार नाह�.

•  �रवॉडर् �रडीम करण्याचे शुल्क - 99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे वॉउचर 
वर उपलब्ध)

• सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर प्र�क्रया शुल्क: रु. 199 

K.  �शल्लक हस्तांतरण:
 �शल्लक हस्तांतरण ऑफर ग्राहकाला इतर बँकेच्या के्र�डट काडर्ची थकबाक� एसबीआय 

के्र�डट काडर्मध्ये हस्तांत�रत करण्यास आ�ण एकरकमी �कंवा ईएमआय मध्ये परतफेड 
करण्यास अनुमती देते

2. *�ल�मट्स (मयार्दा)
 अतंगर्त एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट �नकषांनुसार (प्राथ�मक खातधेारकांना असलेल� 

के्र�डट �ल�मट जोडल्या जाणाऱ्या अडॅ ऑन काडर्धारकांना असेल) के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश 
�ल�मट �नधार्�रत केल� जात.े काडर् �दले जात असताना या मयार्दांची मा�हती काडर्धारकाला 
�दल� जात.े प्रत्येक स्टेटम�टमध्ये के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश �ल�मट काडर्धारकाला 
सां�गतल्या जातात. स्टेटम�ट बनवले जात असताना उपलब्ध के्र�डट �ल�मट (वापरासाठ� 
उपलब्ध असलेल� के्र�डट �ल�मट) स्टेटम�टचा भाग म्हणून �दल� जात.े 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याचा ठरा�वक काळाने आढावा घेत े आ�ण 
अतंगर्त �नकषांनुसार काडर्धारकाची के्र�डट �ल�मट घटवू �कंवा वाढवू शकत.े के्र�डट �ल�मट 
वाढवू इिच्छत असलेले काडर्धारक एसबीआयसीपीएसएलला तसे �लहून व त्यांच्या 
उत्पन्नाची घोषणा करणार� आ�थर्क कागदपत्र े पाठवून तशी �वनंती करू शकतात. या 
नवीन कागदपत्रांच्या आधारे अशी �ल�मट वाढवायची अथवा नाह�, हा �नणर्य घेण्याचे पूणर् 
स्वातं�य एसबीआयसीपीएसएलला आहे.

3. *�ब�लगं आ�ण स्टेटम�ट

a) ज्या अवधीमध्ये काडर् अिॅक्टव्ह असेल त्या अवधीमधील आधीच्या स्टेटम�टनंतर 
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये के्र�डट करण्यात आलेले पेम�ट्स व झालेले ट्रान्सॅक्शन्स 
दशर्वणारे एक मा�सक स्टेटम�ट एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला पाठवण्यात 
येईल. एक तर एसबीआयसीपीएसएल काडर् खात्यामधील ट्रान्सॅक्शन्सचे स्टेटम�ट पोस्टाने 
त्याच्याकड ेन�दणीकृत असलेल्या प�यावर पाठवेल �कंवा त ेस्टेटम�ट न�द असलेल्या ईमेल 
आयडीवर ईमेलने पाठवेल व याचा �दवस पूवर् �नधार्�रत असेल. 

b) के्र�डट काड्र्स काडर्धारकांना �रवॉिल्वंग के्र�डट सु�वधा देतात (�फरती पत). काडर्धारक फक्त 
स्टेटम�टवर �प्रटं करण्यात आलेल्या �कमान देय रकमेइतक� रक्कम सुद्धा भरू शकतो 
आ�ण असा भरणा त्याने रक्कम देय �दनांकाच्या आधी करायला हवा आ�ण हाह� �दनांक 
आपल्या स्टेटम�टवर नमूद केलेला असतो. आउटस्टँ�डगं बॅलन्स पुढ�ल स्टेटम�टमध्ये 
फॉरवडर् केला जाऊ शकतो. काडर्धारक देय असलेल� संपूणर् राशी भरू शकतो �कंवा �कमान 
देय रकमेपे�ा मोठ� कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. 

 आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये न भरण्यात आलेल� �कमान देय रक्कम काडर्धारकाच्या करंट 
�कमान देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल व त्यासह आउटस्टँ�डगं असेल जे काडर्धारकाच्या 
के्र�डट �ल�मटपे�ा जास्त होऊ शकत.े  

 �कमान देय रक्कम आउटस्टँ�डगं रकमेच्या 5% �कंवा रू. 200 यापकै� (जी रक्कम मोठ� 
असेल), ती असेल व त्यामध्ये सवर् लागू कर आ�ण ईएमआय (फक्त ईएमआय आधा�रत 
उत्पादनांच्या संदभार्त) समा�वष्ट असतील. जर कॅश �कंवा के्र�डट �ल�मट ओलांडल� गेल� 
तर ओव्हर�ल�मट (ओव्ह�एल) रकमेचाह� समावेश एमएडीमध्ये (�कमान देय रक्कम) केला 
जाईल. आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये जर न भरण्यात आलेल� एमएडी असेल, तर ती �कमान 
देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल.

c)  काडर् आउटस्टँ�डगंसाठ� करण्यात येणाऱ्या पेम�टस पुढ�ल स्टेटम�टसमध्ये दशर्वल्या जातील. 
इनपुट टॅक्स के्र�डटशी संबं�धत कोणताह� �ववाद �कंवा करांशी संबं�धत कोणतहे� अन्य 
प्रकरणात स्टेटम�ट �दल्याच्या तारखेपासून 30 �दवसांमध्ये के्र�डट काडर् जार�कत्यार्शी संपकर्  
साधला जाईल.

d) काडर्धारकाच्या काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल� पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने 
समायोिजत केल� जातील: �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ.

   काडर्धारक हा के्र�डट काडर् जार�कत्यार्स स�म करण्यासाठ� उ�चत जीएसट� अनुपालनाच्या 
अतंगर्त योग्य आ�ण वक्तशीर मा�हती प्रदान करण्याबद्दल जबाबदार असेल जे के्र�डट 
काडर् जार�कत्यार्ने केलेल्या पुरवठ्याचे इनपुट कर के्र�डट घेण्यासाठ� काडर्धारकास स�म 
करेल. काडर् जार�कतार् हा इनपुट टॅक्स के्र�डटच्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा 
काडर्धारकास इनपुट टॅक्स के्र�डटचा लाभ घेण्यात झालेल्या �वलंबासाठ� काडर्धारकाने 
चुक�ची मा�हती �दल्याबाबत �कंवा काडर्धारकाने कोणतीह� कृती केल्यास �कंवा दलुर्� 
केल्यास जबाबदार नसेल.

e) काडर् खात्यामधील पेम�ट्स पुढ�लपकै� कोणत्याह� प्रकारे करता येऊ शकतील: 
www.sbicard.com वर लॉग इन करून नेटबँ�कंग �कंवा आपल्या एसबीआय एट�एम- 
कम ड�ेबट काडर्द्वारे पेनेट पयार्य वापरून.

   स्टेटम�टच्या मागच्या बाजूला �दलेल्या प�यावर चेक �कंवा धनादेश पाठवून. 
   आपल्या शहरातील एसबीआय काडर् ड्रॉप बॉक्सेसमध्ये �कंवा �नधार्�रत स्टेट बँक ऑफ 
इं�डया शाखांमध्ये चेक �कंवा धनादेश देऊन. 

   चेक/धनादेश “एसबीआय काडर् क्र. xxxx xxxx xxxx xxxx” कर�ता देय असा असायला 
हवा. नॅच: �नवडक शहरांमध्ये नॅशनल ऑटोमेटेड क्ल�य�रगंच्या (नॅच) माध्यमातून पेम�ट 
करता येत.े

f) एसबीआय काडर्द्वारे आउटस्टँ�डगं �बलाच्या भरणासाठ� �व�वध पद्धती �दल्या जातात व 
त्याचे वणर्न एसबीआय काडर् वेबसाईट आ�ण मा�सक स्टेटम�टच्या मागे स�वस्तर �दले गेले 
आहे.

 काडर् धारकाकडून �मळालेला कोणताह� अडॅव्हान्स हा भ�वष्यातील खचर् म्हणून गहृ�त 
धरला जावा, कोणतहे� शुल्क/फ� म्हणून गहृ�त धरला जाऊ नये.

j)  एसबीआय काडर्द्वारे प्र�क्रयािन्वत केलेले असे कोणतहे� �रव्हसर्ल्स, ज्यांत शुल्क तसेच 
प्रभार यांचे �रव्हसर्ल देखील समा�वष्ट आहे, त ेथकबाक�च्या अनुषंगाने समायोिजत केले 
जाणार नाह� आ�ण याला वतर्मान �ब�लगं सायकलसाठ� के्र�डट म्हणून गणले जाईल.

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख मागील �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल्यास, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जात.े

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख वतर्मान �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल� तर�ह�, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जाणार नाह�.

k)  SMA आ�ण NPA
•   स्पेशल म�शन अकाउंट्स (‘SMA’): 
  �नयामक आवश्यकता पूणर् करण्यासाठ�, एसबीआय काडर्ला खाल� �दलेल्या सारणीतील तीन 

उपशे्रण्यांसह एक उप-संप�ी शे्रणी/ सब-असेॅट कॅटेगर� म्हणजेच ‘स्पेशल म�शन अकाउंट्स 
(‘SMA’)” बनवून खात्यातील प्रारं�भक दबाव (इिन्सपीऐंट स्टे्रस) ओळखावा लागतो. के्र�डट 
काड्र्सना �रवॉिल्वंग सु�वधांव्य�त�रक्त अन्य कजर् म्हणून संबो�धत केले जात.े
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SMA उप-शे्रण्या:    वग�करणासाठ� आधार 
     [मुद्दल, व्याज शुल्क �कंवा पूणर् 
     वा आ�ंशक रूपाने देय असलेले कोणतहे�  
     इतर शुल्क]

SMA – 0     (‘PDD’) पेम�टच्या देय तारखेपासून 
     30 �दवसापय�त

SMA – 1     (PDD) पेम�टच्या देय तारखेपासून 
     30 �दवसांपे�ा जास्त आ�ण 60 �दवसांपय�त 

SMA – 2     (PDD) पेम�टच्या देय तारखेपासून 60 �दवसांपे�ा
     जास्त आ�ण 90 �दवसांपय�त

  SMA च्या वग�करणासंबं�धत उदाहरण:
  जर के्र�डट काडर् खात्याची (‘PDD’) पेम�ट देय तार�ख 31 माचर् 2021 असेल आ�ण �कमान 

देय शुल्क (‘MAD’) या तारखेआधी प्राप्त न झाल्यास या देय तारखेनंतर ह्या खात्यास 
SMA – 0  म्हणून संबो�धत केले जाईल.

   जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 30 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 ए�प्रल 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 1 म्हणून संबो�धत केले जाईल. याप्रमाणेच, 
जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 60 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 मे 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 2 म्हणून संबो�धत केले जाईल.

•  नॉन पफॉर्�म�ग असेॅट (‘NPA’):
  जर के्र�डट काडर् स्टेटम�ट मध्ये नमूद केलेले �कमान देय पेम�ट हे PDD पासून नव्वद (90) 

�दवसांच्या आत पूणर् न �दल्यास, काडर्ला नॉन परफॉ�म�ग असेॅट समजले जाईल. 
   याव्य�त�रक्त, कजार्ची परतफेड �कंवा पुनरर्चना व्यवस्थेचा लाभ घेतलेले कोणतहे� खात े

NPA म्हणून वग�कृत केले जाईल. जोपय�त पूणर् मुद्दल �कंवा व्याजाचे पेम�ट केले जात 
नाह� तोपय�त खात ेNPA म्हणून वग�कृत केले जात.े कजार्ची परतफेड (सेटलम�ट) केलेले 
आ�ण पुनरर्�चत (र�स्ट्रक्चडर्) खात ेअपगे्रडसाठ� पात्र नसत.े शवेट�, जर एखाद्या ग्राहकाकड े
NPA म्हणून संबो�धत असलेले एक एसबीआय काडर् असले तर� त्यांच्याकड ेअसलेले सवर् 
के्र�डट काडर् हे NPA म्हणून वग�कृत केले जातील.

   एखाद्या खात्यास NPA म्हणून वग�कृत करण्यासंबं�धत उदाहरण:
 जर एखाद्या ग्राहकाची पेम�ट देय तार�ख (‘PDD’) 31 माचर् 2021 आहे आ�ण 

स्टेटम�टमध्ये नमूद केलेले �कमान देय शुल्क (‘MAD’) हे PDD पासून 90 �दवसांच्या 
आत म्हणजेच 29 जून 2021 पय�त ग्राहकाने भरले नाह�, तर बँक/�व�ीय संस्थेद्वारे अशा 
के्र�डट काडर् खात्यास NPA समजले  जाईल.

l) अ�धकृत पेम�ट प्रणाल� वापरताना अयशस्वी व्यवहारांसाठ�, आरबीआयच्या 20 सप्ट�बर 
2019 रोजीच्या टनर् अराऊंड टाइम (ट�एट�) च्या सामंजस्यावर�ल आ�ण ग्राहक 
नुकसानभरपाईवर�ल प�रपत्रकाच्या अनुपालन अतंगर्त, जर एसबीआय काडर्ने एखाद्या 
अयशस्वी झालेल्या व्यवहारामुळे ड�ेबट झालेल� रक्कम एका �नधार्�रत कालावधीमध्ये परत 
केल� नाह�, तर उपरोल्ले�खत प�रपत्रकातील तरतुद�ंनुसार, अयशस्वी झालेल्या 
व्यवहारासाठ�च्या काडर् नेटवकर्  द्वारे प्राप्त झालेल्या अशा कोणत्याह� पुष्ट�/सूचनेच्या 
आधारावर नुकसानभरपाई केल� जाईल.

4. * �डफॉल्ट (थकबाक�)
 जर थकबाक� करण्यात आल�, तर काडर्धारकाला वेळोवेळी काडर् खात्यामध्ये असलेल्या 

थ�कत रकमेच्या पूतर्तसेाठ� पोस्टाने, फॅक्स, दरूध्वनी, ईमेल, एसएमएस मॅसेज आठवण 
केल� जाईल आ�ण/�कंवा �तसऱ्या प�ाची आठवण करून देण्यासाठ�, पाठपुरावा 
करण्यासाठ� आ�ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठ� मदत घेतल� जाईल. अशा प्रकारे �नयुक्त 
केलेला �तसरा प� कजर् वसुल�संदभार्तील आचारसं�हतचेे पूणर् पालन करेल. 

 आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त आ�ण जे एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे जे 
एक के्र�डट इन्फम�शन कंपनी एक के्र�डट काडर् धारकाच्या मुलभूत िस्थती अहवाल 
देण्यापूव�, आम्ह� काडर् धारकास पूवर् सूचना प्रदान करू. आरबीआय कडून न�दणीचे 
प्रमाणपत्र सामा�यक करण्यापूव�, ज्याचा एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे त्याबद्दल 
आम्ह� काडर्धारकाला याची सूचना देऊ. �कमान देय रक्कम देय तारखेपय�त देखील न 
भरल्यास, काडर् खात्याचा डीफॉल्ट िस्थती अहवाल के्र�डट मा�हती ब्युरो/एजन्सीं सह 
सामा�यक केला जाईल. 

 हे आणखी नमूद केले जाऊ शकत,े क� जर काडर् धारक, पोस्ट �डफॉल्टर म्हणून न�दवले 
गेले असेल तर, �तची थकबाक� कमी करत,े नंतर एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन 
कंपनी पासून �डफॉल्टर िस्थती मागे आहे. असे बदल ग्राहकाच्या के्र�डट अहवालात 
प्र�त�ब�ंबत करण्यासाठ� 45 त े60 �दवस लागू शकतात.

 अट� आ�ण �नयम के्र�डट काडर्च्या सु�वधा �नयमन लागू असेल पूरक/काडर् जोडा 
एसबीआयसीपीएसएल �व�हत नमुन्यात दर म�हन्याला के्र�डट इन्फम�शन कंपनीसाठ� काडर् 
डटेा सादर केला. के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 30 �दवसांची वेळ त्यांच्या सव्हर्रवर सादर डटेा 
अपलोड करण्यासाठ� आहे.

 काडर् खात्यातील एकूण थकबाक� व त्यासह लावण्यात आलेल्या कोणत्याह� शुल्कांची 
काडर्धारकाला न आकारण्यात आलेल� रक्कमसुद्धा तत्काळ देय होईल आ�ण प्राथ�मक 
खातधेारकाच्या बँकरप्सीच्या �कंवा मतृ्युच्या िस्थतीत ती एसबीआयसीपीएसएलला संपूणर् देय 
ठरेल व काडर् खात ेलगेचच रद्द ठरेल. काडर् खात्यावर काह� थकबाक� असेल, तर प्राथ�मक 
खातधेारकाची मालम�ा त्याला सेटल करण्यासाठ� जबाबदार असेल आ�ण त्या मालम�ेद्वारे 
एसबीआयसीपीएसएलला कोणतीह� आ�थर्क झळ पोहचणार नाह�, याची काळजी घेणे 
अ�नवायर् असेल व त्यामध्ये अशा थकबाक�ला प्राप्त करण्यासाठ� झालेला कायदे�वषयक खचर् 
व शलु्क यांचा समावेश असेल. अशी परतफेड प्रलां�बत झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
त्याच्या तवे्हाच्या दराने आ�थर्क शुल्क सरुू ठेवण्यासाठ� स�म असेल.

5. काडर्धारकत्व समाप्त होणे/संपुष्टात येणे
a) एसबीआयसीपीएसएलला �लहून �कंवा एसबीआय काडर् हेल्पलाईनला कॉल करून आ�ण 

काडर् �तरपे कापून काडर्धारक कधीह� करार संपुष्टात आणू शकतो. �ल�खत �वनंती 
केल्यानंतर अडॅ ऑन काडर्सह सवर् काडर् संपुष्टात येतील. स्वतःहून काडर् बंद करताना 
काडर्धारकाजवळ �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स �शल्लक असतील तर अशा �नगे�टव्ह पॉइंट्स 
समान मूल्य स्वयंच�लतपणे स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रूपांत�रत केले जाईल जे काडर्धारकाला 
इतर कोणत्याह� देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे. काडर् खात्यामध्ये थकबाक� असलेल्या 
सवर् रकमेचा भरणा केल्यानंतर त ेसंपुष्टात येतील. प्रमाणानुसार (प्रो रेटा बे�सस) वा�षर्क, 
सहभागी होण्याची �कंवा �रन्युअल फ� परत केल� जाणार नाह�.

 उदाहरणाथर्- स्वतःहून काडर् बंद करताना �शल्लक असलेले �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट - 1000
   स्वतःहून काडर् बंद केल्यानंतर, �शल्लक असलेले 1000 �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट 

स्वयंच�लतपणे 250 रू. च्या स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रुपांत�रत होतील. म्हणजेच, 1000 
�नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स X 0.25 रू. प्र�त �रवॉडर् पॉइंट (इथे �व�वध काडा�साठ� हस्तांतरण 
मूल्य �भन्न असू शकत)े. हे देय काडर्धारकाला लागू केले जाईल जे काडर्धारकाला इतर 
देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे.

 काडर्धारक खात ेबंद करण्यासाठ� सम�पर्त ईमेल आयडी-closurerequest@sbicard.com 
वर �लहू शकतो.

b)  जर एसबीआयसीपीएसएलला काह� आधाराने �बजनेससाठ� �कंवा सुर�ा कारणांमुळे आ�ण/ 
�कंवा कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेच्या �वनंतीमुळे आ�ण/�कंवा अन्य सरकार� यंत्रणेने तसे 
सां�गतल्यामुळे आ�ण/�कंवा एसबीआयसीपीएसएल व त्याच्या ग्राहकांना लागू असलेल्या 
कायद्यांमुळे व �नयमांमुळे आवश्यक झाले, तर कोणत्याह� वेळेस पूवर्सूचना न देता 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याच्या वापरावर �नब�ध घालू शकत,े त ेसमाप्त 
�कंवा बंद करू शकत.े

 जर काडर्धारकाने देय रकमेची थकबाक� केल� �कंवा के्र�डट �ल�मटचे उल्लंघन केले तर 
एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट काडर्वर�ल सु�वधा संपुष्टात आणू शकत.े हा करार संपुष्टात 
आल्यानंतर �कंवा काडर् खात ेस्थ�गत करण्यात आले असताना या काडर्चा वापर विजर्त 
आहे.

c) अशा प�रिस्थतीमध्ये काडर्धारकाने तत्काळ (कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� 
�डफॉल्ट �कंवा अन्य नोट�सनुसार) एसबीआयसीपीएसएलला खात्यावर�ल एकूण थक�त 
रक्कम त्वर�त अदा केल� पा�हजे. त्यामध्ये कराराअतंगर्त एसबीआयसीपीएसएलला देय 

असलेल्या सवर् रकमांचा समावेश असेल ज्यामध्ये सवर् ट्रान्सॅक्शन्स आ�ण अन्य रक्कम 
ज्या खात्यावर अद्याप आकारल्या नसतील यांचा समावेश असेल. जोपय�त काडर्धारकाद्वारे 
अशा सवर् रकमांची थकबाक� जमा केल� जाईपय�त काडर्धारकाचे खात े समाप्त मानले 
जाणार नाह�.

(d) जर के्र�डट काडर् एक वषार्पे�ा जास्त काळ वापरात नसेल, तर काडर्धारकास सू�चत करून 
काडर् बंद करण्याची प्र�क्रया सुरू होईल. जर 30 �दवसांमध्ये काडर् धारकाकडून काह� उ�र 
न आल्यास, काडर् खात ेबंद केले जाईल, ह� �क्रया काडर् धारकाने केलेल्या सवर् थकबाक� 
भरण्याच्या अधीन असेल.

6.  काडर् हरवणे/चोर�/गैरवापर

a) जर प्राथ�मक �कंवा अन्य अ�त�रक्त के्र�डट काडर् हरवले असेल, चोर�ला गेले असेल, त्याला 
इजा झाल� असेल �कंवा प्राप्त होणे अपे��त असताना प्राप्त झाले नसेल �कंवा जर 
त्याला/�तला त्याचा वापर अन्य व्यक्तीने काडर्धारकाच्या अनुमती�शवाय केला अशी शंका 
आल� असेल, तर तत्काळ काडर्धारकाने एसबीआयसीपीएसएलशी एसबीआय काडर् 
हेल्पलाईनद्वारे संपकर्  साधला पा�हजे. एकदा काडर् हरवले अशी सूचना �दल्यानंतर त ेनंतर 
परत सापडले तर�ह� काडर्धारकाने त ेकोणत्याह� प�रिस्थतीत वापरू नये आ�ण त्याने त े
काडर् �तरपे अध� कापून टाकावे. 

· तसेच काडर्धारक लगेचच आयव्ह�आर �कंवा आमच्या वेबसाईट sbicard.com द्वारे �कंवा 
एसएमएस आधा�रत सेवेद्वारे त ेकाडर् ब्लॉक करू शकतो.

· एसएमएसद्वारे आपले हरवलेले/ चोरलेले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ�, आपल्या न�दणीकृत 
मोबाईल क्रमांकाद्वारे 5676791 वर BLOCK XXXX असा एसएमएस करा. (XXXX = 
आपल्या काडर् क्रमांकातील शवेटच्या 4 संख्या). जर 5 �म�नटांच्या आत आपल्याला त्याचे 
कन्फम�शन देणारा एसएमएस �मळाला नाह�, तर काडर् ब्लॉक झाले आहे, असे कृपया मानू 
नका. तत्काळ आपले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ� आ�ण त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठ� 
हेल्पलाईनला कॉल करा.

 काडर्धारक हरवलेल्या/चोर� झालेल्या/अन�धकृत व्यवहार इ. च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त 
हेल्पलाइन क्रमांक -18605003000 वर संपकर्  करू शकतो.

 काडर्धारक हरवलेल्या काडर्च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त ईमेल आयडीवर �लहू शकतो – 
lostcard@sbicard.com.

b) एसबीआयसीपीएसएलला हरवलेल्या काडार्ची मा�हती �मळण्याच्या वेळेआधी काडर् 
खात्याद्वारे करण्यात आलेल्या कोणत्याह� ट्रान्सॅक्शन्ससाठ�  एसबीआयसीप ीएसएल 
जबाबदार राहणार नाह� व त्याची संपूणर् जबाबदार� काडर्धारकावरच असेल. काडर् 
हरवण्याबद्दल �कंवा त्याच्या चोर�बद्दल एसबीआयसीपीएसएलला सूचना देण्या�शवाय 
काडर्धारकाने तत्काळ के्र�डट काडर्च्या चोर�ची मा�हती पो�लसांना देऊन एफआयआर दाखल 
करायला पा�हजे. परंतु, जेव्हा काडर्धारकाच्या सहमतीने �कंवा अ�त�रक्त काडर्धारकाच्या 
सहमतीने एखाद� व्यक्ती काडर् प्राप्त करून त्याचा गैरवापर करत असेल, तवे्हा होणाऱ्या 
सवर् हानीसाठ� काडर्धारक जबाबदार असेल.

 
c) �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाच्या (आरबीआय), ग्राहक संर�णाबद्दल 06 जुल ै2017 च्या 

आदेशानुसार - अन�धकृत इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंग व्यवहाराच्या दा�यत्वावर मयार्दा घालून, एक 
धोरण अ�धकृत के्र�डट काडर् व्यवहारांशी संबं�धत ग्राहक संर�ण सु�निश्चत करण्याक�रता 
�डझाइन केले आहे. एसबीआय काडर्च्या वेबसाइटवर "ग्राहक तक्रार �नवारण धोरण" 
अतंगर्त हेच अपडटे केले आहे. धोरण हे पारदशर्कतचेी तत्वे आ�ण ग्राहकांना �दल्या 
जाणाऱ्या वागणुक�तील प्रामा�णकपणावर आधा�रत आहे

d) जर काडर्धारकाने फसवणूक�चे कृत्य केले असेल, तर होणाऱ्या नुकसानाची सवर् जबाबदार� 
काडर्धारकाची असेल. जर पुरेशी काळजी न घेता काडर्धारक वापर करत असेल तर होणाऱ्या 
हानीसाठ� सवर्स्वी तोच जबाबदार असेल. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे �नधार्�रत करण्यात 
आलेल्या सुर�ा �नयमांचे पालन करण्यामध्ये काडर्धारकाने कसूर केल� असेल तर� हे लागू 
असेल.

e) काडर्धारक �कंवा अन्य कोणत्याह� काडर्धारकाला न सांगता एसबीआयसीपीएसएल काडर्च्या 
हरवण्या�वषयी, चोर��वषयी, गैरवापरासंदभार्त काडर्ची �कंवा �पनची कोणतीह� मा�हती 
पो�लसांना �कंवा अन्य संबं�धत यंत्रणांना देऊ शकत.े

f) आपल्या के्र�डट काडर् खात्याच्या मोबाईल नंबरसह संपकर्  तपशीलामधील बदल 
�सस्ट�ममध्ये असलेल्या आपल्या जुन्या तसेच नवीन संपकर्  प�यांवर कळवले जातील. 
आमच्या न�द�ंमध्ये आपल्या मोबाईल क्रमांकासह सध्याच्या संपकर्  तपशीलांना अद्ययावत 
ठेवण्याचा सल्ला आपल्याला �दला जातो.

g) "एसबीआय काडर् �व�शष्ट काडर्वर ती हरवल्यास/चोर�स गेल्यास त्यावर काडर् �वमा कव्हर 
मोफत ऑफर करत.े संबं�धत �वमा हा एसबीआय काडर्ने वेळोवेळी ठर�वल्यानुसार 
आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेडद्वारे �कंवा कोणत्याह� अन्य 
�वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो. आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी 
�ल�मटेड ह� यासंबं�धत कोणत्याह� दाव्याच्या तडजोडीसाठ� जबाबदार असेल आ�ण 
एसबीआय काडर् हे दाव्याच्या तडजोडीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याह� �ववादास जबाबदार 
नसेल. �वम्याच्या अट� आ�ण शत�च्या अ�धक तपशीलांसाठ�, काडर् धारकांना सल्ला �दला 
जातो क� त्यांनी स्वागत �कटमधील मा�हतीपत्रक वाचावे �कंवा www.sbicard.com चा 
संदभर् घ्यावा."

(h) एसबीआय काडर् काह� �व�शष्ट के्र�डट काडा�वर मोफत हवाई अपघात/वैयिक्तक अपघात 
�वमा संर�ण देत.े उपरोक्त �वमा ततृीय-प� �वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो, जो या 
संदभार्त कोणत्याह� दाव्याच्या �नपटाऱ्यासाठ� देखील जबाबदार असतो. क्लेम सेटलम�टमुळे 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याह� वादासाठ� एसबीआय काडर् जबाबदार राहणार नाह�. कोणत्याह� 
पूवर्सूचने�शवाय एसबीआय काडर्द्वारे �वमा जार�कतार् बदलला जाऊ शकतो.

 �वद्यमान �वमा कंपनी : ओ�रएंटल इन्शुरन्स कंपनी �ल.

7. मा�हती उघड करणे (�डस्क्लोजर)
 के्र�डट इन्फम�शन कंपनी भारतीय आ�थर्क प्रणाल� कायर्�मता आ�ण िस्थरता 

सुधारण्यासाठ� भारत सरकार आ�ण भारतीय �रझवर् बँक (आरबीआय) ची एक सुरुवात 
आहे. �ह बँका आ�ण �व�ीय संस्थांमध्ये मा�हतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठ�चे एक प्रभावी 
तंत्र प्रभावी करण्यासाठ� आरबीआयच्या प्रयत्नांचा रचनाबद्ध उपक्रम असून, त्याद्वारे 
�व�वध संस्थांमधून उत्कृष्ट के्र�डट व्यवहारांचा लाभ घेण्यासाठ� काडर्धारकांना स�म केले 
जात.े

 काडर् धारक एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी करण्यासाठ� काडर्धारकाचे 
मा�हती शअेर करण्यासाठ� अ�धकृत आहे क� (आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त 
आहे). 

 45 - 60 �दवसांच्या काळामध्ये एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 
करण्यासाठ� काडर्धारकाचे परतफेड रेकॉडर् संबं�धत मा�हती प्रदान होईल.

 कोणताह� �ववाद झाल्यास, एसबीआयसीपीएसएल हे काडर्धारक हा �डफॉल्टर आहे असा 
अहवाल देण्यापूव� अहवाल प्र�क्रयेसाठ� योग्य ती दरुुस्ती करेल. अशा मा�हतीचे प्रकटन 
करणे/ती उघड करण्याची देखील न�द घेतल� जाणे हे दाखल केलेल्या अशा �ववादांची 
चौकशी आ�ण त्यातून मागर् काढण्यासाठ� उपलब्ध असलेल्या वेळेवर अवलंबून असत.े 

 काडर्धारक हे मान्य करतो क�, काडर् खात्याचे योग्य संचालन, पडताळणी आ�ण अन्य 
प्रशास�नक सेवा यांसाठ� काडर्धारकाची मा�हती ज्यामध्ये एसबीआयसीपीएसएलशी संब�धत 
आ�थर्क संस्था, कंपन्या आ�ण अन्य �तसऱ्या प�ांकडील थकबाक� यांची मा�हती देण्याचा 
अ�धकार एसबीआयसीपीएसएलला असेल.

 एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाची मा�हती एसबीआयसीपीएसएलच्या कोणत्याह� व�रष्ठ, 
क�नष्ठ, संबं�धत �कंवा भागीदार संस्थेला एसबीआयसीपीएसएलच्या �व�वध उत्पादनांना व 
सेवांना उपलब्ध करण्यासाठ�/त्यांच्या माक� �टगंसाठ� �कंवा त्याच्या ग्रूप कंपन्या, शाखा, 
संलग्न आ�ण/�कंवा भागीदार संस्थांना देऊ शकत.े

 एसबीआय काडर्च्या मह�वपूणर् अट� व शत� www.sbicard.com वरसुद्धा उपलब्ध 
आहेत. 

महत्वाची �नयामक मा�हती 

- काडर्चा वापर भारत तसेच परदेशात दोन्ह�कड ेवधै आहे. तथा�प, नेपाळ आ�ण भूतान मध्ये 
�वदेशी चलन व्यवहार करण्यासाठ� वधै नाह�.

- भारताबाहेर व्यवहार करण्यासाठ�, या काडर्चा वापर परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 
1999 ("FEMA") आ�ण आरबीआय द्वारे जार� केलेल्या �नयमांसह लागू कायद्यानुसार 
करणे अत्यावश्यक आहे. इंटरनेट टे्र�डगं पोटर्लद्वारे परक�य चलन व्यापाराला परवानगी 
नाह�. कोणतहे� उल्लंघन �कंवा पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुम ्ह� दंडात्मक 
कारवाईसाठ� जबाबदार असू शकता. तुम्ह� तुमच्या परक�य चलन हक्काबाबत तुमच्या 
अ�धकृत डीलरचा (AD) सल्ला घ्यावा.

- आपण के्र�डट काडर् खात्यावर कोणत्याह� के्र�डट �शल्लक असल्यास, एसबीआय काडर् आपण 
ह� के्र�डट �शल्लक परत येण्याचा अ�धकार आहे.

- कृपया भांडवल खात्यातील व्यवहारासाठ� पसेै पाठ�वणे �कंवा पेम�ट करण्यासाठ� के्र�डट 
काडर् वापरू नका जसे क� परदेशी संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे �कंवा �वदेशात संस्थांची 
स्थापना करणे - ह� आरबीआय बँकेच्या मास्टर �नद�शानुसार अथर्सहाय्य करण्याची 
परवानगी नाह� - संयुक्त उद्योजक/संपूणर्पणे र�हवाशांनी केलेल� थेट गुंतवणूक परदेशात 
मालक�ची सहाय्यक कंपनी आहे.

- र�हवाशांना भारताकडून पसेै पाठ�वणे हे आरबीआयच्या मास्टर प�रपत्रकानुसार, के्र�डट 
काडर्चा वापर �कंवा लॉटर�ची �त�कटे, बंद� घातलेल� �कंवा जप्त मा�सके, जुगार मध्ये 
सहभाग, कॉल-बॅक सेवा देणे, इत्याद�सारख्या प्र�तबं�धत वस्तूंच्या खरेद�साठ� प्र�तबं�धत 
आहे कारण अशा वस्तू/�क्रयाकलापांसाठ� कोणत्याह� परक�य चलनाची परवानगी नाह�. 
मास्टर प�रपत्रक अ�धक मा�हतीसाठ� र�हवाशांना भारत सु�वधा �व�वध पसेै पाठ�वणे वर 
संदभर् घ्या.



g) �ब�लगं संदभार्तील वाद: स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 25 �दवसांच्या आत काडर्धारकाने काह� 
त्रटु� एसबीआयसीपीएसएलला कळवल्या�शवाय आ�ण एसबीआयसीपीएसएलला त्या सत्य 
आहेत, हे आढळल्याव्य�त�रक्त सवर् स्टेटम�ट्स योग्य मानल� जातील व काडर्धारक त्यांना 
मान्य करेल. असे काह� झाल्याची मा�हती प्राप्त झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
तात्पुरत्या पद्धतीने शुल्क मागे घेऊ शकेल. त्यानुसार अन्वेषण पूणर् झाल्यानंतर अशा 
शुल्कांची जबाबदार� काडर्धारकाच्या खात्यावर असेल.

h)  ग्राहक तक्रार �नवारण: सवर् तक्रार�ंची मा�हती पुढ�ल प�यावर नोडल अ�धकाऱ्याला �दल� 
जावी- पीओ बॅग 28 - जीपीओ, नवी �दल्ल� – 110001 Nodalofficer@sbicard.com 
�कंवा ईमेलवर पाठवल� जावी.

i)   संपकर्  तपशील:
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 02 02
 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड आधी लावावा) 
 �कंवा 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290 
 एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर्साठ�: एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर् हेल्पलाईनला भारतातून 

कुठूनह� फोन करा   
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 12 12 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड 

आधी लावावा) बीएसएनएल/एमट�एनएलवरून: 1800 180 1295/1860 500 1295
 पत्र व्यवहार: मेलद्वारे व्यवस्थापकाला �लहू शकता: ग्राहक सेवा, एसबीआय काड्र्स अडँ 

पेम�ट्स सिव्हर्सेस �ल., डीएलएफ इन�फ�नट� टॉवसर्, टॉवर सी, 12 वा मजला, ब्लॉक- 2, 
इमारत 3 डीएलएफ सायबर �सट�, गुरुग्राम- 122002 (ह�रयाणा), भारत 
www.sbicard.com �कंवा पीओ बॅग 28 - GPO, नवी �दल्ल� – 110001. 

 customercare@sbicard.com वर ईमेलद्वारे �लहा
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक सम�पर्त ईमेल आयडीवर 

�लहू शकतो- salesgrievance@sbicard.com
 काडर्धारक कोणत्याह� �ववाद/अन�धकृत व्यवहाराचा �रपोटर् आमच्या मोबाईल 

ॲप/वेबसाईटच्या माफर् त न�द करू शकतात. याव्य�त�रक्त, काडर्धारक �ववाद/अन�धकृत 
 व्यवहाराचा �रपोटर् सम�पर्त ईमेल आयडी chargeback@sbicard.com वर �लहू 

शकतो.
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक आम्हाला सम�पर्त 

हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतो: 080-39356050

एसबीआय काडर्च्या सवार्त महत्वपूणर् अट� व शत�

1. *फ� आ�ण शुल्क

A.  वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ�
 एसबीआय के्र�डट काडर् (एसबीआय काडर्) यावर वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ� लागू आहेत. 

वा�षर्क फ� हे एक वेळचे शुल्क असत ेजे रु. 0 त ेरु. 9999 यादरम्यान असून त्यात लागू 
असलेले कर जोडले जातात आ�ण �रन्युअल फ� दर वष� आकारल� जात ेव ती रु. 0 त ेरु. 
9999 यादरम्यान असून त्यात लागू असलेले कर जोडले जातात. या फ� काडर्धारकांसाठ� 
वेगळ्या असू शकतात आ�ण त्या �व�वध प्रकारच्या काडर्साठ� वेगवेगळ्या असतात. के्र�डट 
काडर्चे आवेदन करताना हे काडर्धारकाला सांगण्यात येईल. लागू असतील त्यानुसार या फ� 
काडर्धारकाच्या खात्यातून जमा केल्या जातील आ�ण जेव्हा हे लावले जाईल, तवे्हा त्याचे 
�बल त्या म�हन्याच्या काडर् स्टेटम�टमध्ये दशर्वले जाईल. प्राथ�मक काडर्धारकाला जार� 
करण्यात आलेल्या अ�त�रक्त काड्र्ससाठ� वेगळी फ� असू शकेल.

B.  कॅश अडॅव्हान्स फ�
 आपत्काल�न िस्थतीमध्ये देशातील/आंतरराष्ट्र�य एट�एममधून रोख रक्कम काढण्यासाठ� 

काडर्धारक काडर्चा वापर करू शकतो. अशा प्रकारे काढलेल्या सवर् कॅशवर ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण ती काडर्धारकाच्या पुढच्या स्टेटम�टच्या �बलामध्ये जोडल� जाईल. 
देशातील एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण आतंरराष्ट्र�य एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक 
असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� लावल� जाईल. एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस प्रायव्हेट 
�ल�मटेडच्या (एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार ट्रान्सॅक्शन फ� बदलल� जाऊ शकत.े 
सवर् कॅश अडॅव्हान्सेसवर रक्कम काढल्यापासून पूणर् रक्कम जमा करण्याच्या �दनांकापय�त 
�रव्हॉिल्व्हंग के्र�डट इतके आ�थर्क शुल्कसुद्धा असेल (कृपया शुल्कांची सूची पाहावी). 

C. रोख भरणा फ�
 काडर्धारक स्टेट बँक ऑफ इं�डया (एसबीआय) च्या �नवडक शाखांमध्ये पे-इन िस्लपवर 

त्यांचा के्र�डट काडर् क्रमांक आ�ण रक्कम नमूद करून त्यांच्या SBI के्र�डट काडर्ची देय 
रक्कम शाखेतील काउंटरवर जमा करू शकतात. पेम�ट पावतीची पोच काडर्धारकाला त्व�रत 
�दल� जाईल. ह� सु�वधा ₹250 च्या सेवा शुल्क + लागू करांसह उपलब्ध आहे. केव्ह�बी 
एसबीआय काडर्धारक करूर वशै्य बँकेच्या (केवीबी) �नवडक शाखांमध्ये त्यांच्या 
के्र�डटकाडर्ची देय रक्कम देखील भरू शकतात. करूर वशै्य बँकेच्या शाखांमध्ये केलेल्या 
पेम�टवर कोणतहे� शुल्क लागू नाह�.

D. शुल्क
i. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला देण्यात येणाऱ्या �व�शष्ट सेवांसाठ� वेळोवेळी 

लागू असलेले शुल्क आ�ण फ� काडर्धारकाला भरावे लागेल �कंवा काडर् खात्याच्या संदभार्त 
काडर्धारकाकडून �दरंगाई झाल�, तर त्यासाठ� फ� भरावी लागेल.

ii काडर्धारकांना योग्य मा�हती देऊन वेळोवेळी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणतहे� शुल्क 
�कंवा फ�मध्ये बदल करण्याचा �कंवा नवीन शुल्क �कंवा फ� सुरू करण्याचा अ�धकार 
एसबीआयसीपीएसएलजवळ सुर��त आहे.

E. व्याज मुक्त गे्रस अवधी
 व्याज मुक्त के्र�डट अवधी 20 त े50 �दवसांचा असू शकतो व तो मच�टद्वारे करण्यात 

येणाऱ्या दाव्यांवर अवलंबून असेल. परंतु, जर आधीच्या म�हन्याची बाक� पूणर्त: जमा 
केल� नसेल �कंवा जर काडर्धारकाने कोणत्याह� एट�एममधून रोख रक्कम काढल� असेल, 
तर हे लागू असणार नाह�.

F.   आ�थर्क शुल्क 
 जर काडर्धारकाने बाक� रक्कम पूणर् भरल� नाह� तर आ�ण काडर्धारकाने काढलेल्या सवर् 

रोख रकमांवर (कॅश अडॅव्हान्सेस) त ेपरत भरले जाईपय�त ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून 
न भरलेल्या ईएमआय इन्स्टॉलम�टसह सवर् ट्रान्सॅक्शन्सवर मा�सक व्याज दरानुसार 
आ�थर्क शुल्क देय आहेत. 

   जर काडर्धारकाने रकमेच्या मुदतीच्या तारखेअगोदर (PDD) रा�हलेल्या रकमेची (TAD) 
थोडी रक्कम �कंवा काह�च रक्कम नाह� भरल�; जसे क� ग्राहकांची आधीच्या म�हन्यातील 
देय रक्कम आ�ण सध्याच्या म�हन्यातील पूणर् देय रक्कम मुदत संपायच्या तारखेअगोदर 
भरले तर उरलेल्या रकमेवर रकमेच्या तारखेपय�त शुल्क आकारले जाईल. 

   सध्याचा आ�थर्क शुल्काचा दर ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून प्र�त माह 3.50% पय�त आहे 
[42% प्र�त वषर्] व एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस �ल�मटेडच्या 
(एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार बदलला जाऊ शकतो. लागू असलेले आ�थर्क शुल्क 
लागू करांनुसार ठरेल आ�ण काडर्वर�ल थ�कत रक्कम पूणर्त: जमा होईपय�त त े
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये लावले जातील/वजा केले जातील. काडर्धारक पेम�टच्या देय 
तारखेपय�त त्याच्याकडील �शल्लक पूणर्पणे भरत नसल्यास आ�ण काडर्धारकाद्वारे 
घेतलेल्या सवर् रोख अडॅव्हान्सवर�ल सवर् व्यवहारांवर आकारलेल्या �व� शुल्काची �कमान 
रक्कम ह� प्रत्येक� 25 रु. असेल, सवर् लागू कर वगळून.

 a.  कॅश अडॅव्हान्सवर�ल आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून पूणर् रक्कम जमा 
करेपय�त लागू असतील.

 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 15 तारखेला.
 16 जून 2019 – 15 जुल ै2019 मध्ये करण्यात आलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  5000 रु. ची �रटेल खरेद� – 20 जून 2019 रोजी
2.  7000 रु. कॅश काढले - 10 जुल ै2019 रोजी
 15 जून 2019 च्या स्टेटम�टमधून कोणतीह� आधीची �शल्लक रा�हलेल� नाह�, असे ग�ृहत 

धरून काडर्धारकाला त्याचे 15 जुलचै्या स्टेटम�ट 12,000 रु. इतके ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल व 
त्यावर 7,000 रुपयांच्या काढलेल्या रोख रकमेवर 5 �दवसांचे आ�थर्क शुल्क लागू 
दरानुसार लावले जाईल. काडर्धारकाला बाक� (थ�कत) रकमेसाठ� 5 ऑगस्ट 2019 पय�त 
म्हणजे स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत भरणा करावा लागेल जी पूणर् रक्कम 
असू शकत े�कंवा देय असलेल� �कमान रक्कम असू शकत.े कृपया ल�ात घ्या क� तुमच्या 

के्र�डट काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने केले गेलेले कोणतहे� पेम�ट पुढ�ल क्रमाने समायोिजत 
केले जाईल: प्रथम तुमची �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास). आधीच्या 
स्टेटम�टच्या �दनांकापासून आ�थर्क शुल्क लावले जाईल व जर व्याज नसलेला 
आउटस्टँ�डगं �रटेल बॅलन्स असेल तर त्या िस्थतीमध्ये आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या 
�दनांकापासून लावले जाईल. 

 जर आधीच्या स्टेटम�टमध्ये कोणतीह� कॅश �शल्लक नसेल आ�ण ती आधीच्या 
स्टेटम�टमधून पुढे आलेल� नसेल आ�ण स्टेटम�टच्या �दनांकाचा �रटेल बॅलन्स भरणा देय 
असलेल्या �दनांकावर पूणर्त: भरण्यात आला, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क 
शुल्क लावले जाणार नाह�.

 उदाहरण 2 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   3 जानेवार� 2019 – 2 फेब्रुवार� 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  10000 रु. �रटेल खरेद� – 5 जानेवार� 2019 रोजी
2.  30000 रु. ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2019 रोजी
 2 जानेवार� 2019 स्टेटम�टमधून आधीची कोणतीह� �शल्लक रक्कम पुढे उरलेल� नाह�, 

असे ग�ृहत धरून काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार� स्टेटम�टमध्ये 40,000 रु. व्यवहार 
�दसतील. काडर्धारकाला या आउटस्टँ�डगं रकमेसाठ� स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या 
आत म्हणजे 22 फेब्रुवार� 2019 पय�त भरणा करावा लागेल व तो पूणर् रक्कम �कंवा 
�कमान देय रक्कम यातील कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. जर स्टेटम�ट आउटस्टँ�डगं मध्ये 
कोणताच कॅश बॅलन्स नसेल आ�ण तो आधीच्या स्टेटम�टपासून पुढे आलेला नसेल आ�ण 
जर स्टेटम�ट �दनांका रोजी आउटस्टँ�डगं असलेल्या �रटेल बॅलन्सला रक्कम देय �दनांकाला 
जर पूणर्त: भरण्यात आले, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क शुल्क लावले जाणार 
नाह�.

   दर म�हन्यामध्ये फक्त �कमान रक्कम भरल्यास त्यामुळे �रपेम�ट वषार्पे�ा जास्त काळ 
पुढे जाईल व आपल्या आउटस्टँ�डगं बॅलन्सवर त्यानुसार ठरणारा व्याज लागेल. 
उदाहरणाथर्, 5,000 रु. इतक्या ट्रान्सॅक्शनवर दर म�हन्याला फक्त �कमान देय रक्कम 
भरण्यात आल� (दर महा 200 रु. इतक� �कमान रक्कम असल्यास), संपूणर् थ�कत 

रकमेच्या पूणर् भरण्यासाठ� 44 म�हने इतका अवधी लागेल.
 उदाहरण 3 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला
   3  माचर् 2019 – 2 ए�प्रल 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन
(1)   500 रु. वा�षर्क फ� – 5 माचर् 2019 रोजी
(2) 90 रु. लागू कर – 5 माचर् 2019 रोजी
(3) 6000 रुपयांची ऑनलाईन खरेद� – 15 माचर् 2019 रोजी
 2 माचर् 2019 च्या स्टेटम�टनुसार आधीचा कोणताह� बॅलन्स पुढे �शल्लक रा�हलेला नाह�, 

असे ग�ृहत धरून, काडर्धारकाला त्याच्या 2 ए�प्रलच्या स्टेटम�टमध्ये 6,590 रु. ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाला स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 20 �दवसांनी 22 ए�प्रल रोजी 2019 या 
आउटस्टँ�डगंसाठ� रक्कम भरावी लागेल व ती पूणर् रक्कम असू शकत े�कंवा देय असलेल� 
�कमान रक्कम असू शकत.े      

 22 ए�प्रल 2019 रोजी काडर्धारक �कमान देय रकमेचा म्हणजे 415 रु. (एकूण 
आउटस्टँ�डगंच्या 5%) + 22 ए�प्रल 2019, रोजी लागू असलेले कर याच्या सवा�त 
जवळच्या दशांश अकंावर�ल रक्कम या रकमेचा भरणा करतो, असे ग�ृहत धरून लागू दराने 
आ�थर्क शुल्क लागू केले जाईल आ�ण त ेएकूण आउटस्टँ�डगंमध्ये जोडले जाईल. दर वष� 
3.50% इतक्या प्रभावी दराला �वचारात घेता, आ�थर्क शुल्काची गणना पुढ�ल प्रमाणे केल� 
जाईल:

 48 �दवसांसाठ� 500 रु. बॅलन्स रकमेवर (5 माचर् त े22 ए�प्रल):
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 रु.
 48 �दवसांसाठ� लागू असलेल्या 90 रु. करांसाठ� (5 माचर् त े22 ए�प्रल): 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 रु. 
 38 �दवसांसाठ� 6000 रु. इतक्या बॅलन्ससाठ� (15 माचर् त े22 ए�प्रल):
   (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 रु.
 11 �दवसांसाठ� 6,175 रु. बॅलन्ससाठ� (22 ए�प्रल त े2 मे): 
   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 रु.
 एकूण लावण्यात आलेले व्याज = 373.10 रु.
 3 ए�प्रल 2019 आ�ण 2 मे 2019 या काळात काडर्धारकाने कोणतहे� ट्रान्सॅक्शन केले 

नाह�, असे ग�ृहत धरून �दनांक 2 मेच्या स्टेटम�टमध्ये असलेल्या एकूण रकमेमध्ये 
आउटस्टँ�डगं एकूण रक्कम, व्याज शुल्क, फ� आ�ण अन्य शुल्क (असल्यास) आ�ण सवर् 

लागू कर दशर्वले जातील.
    काडर्धारक देय तारखेच्या (पीडीडी) आधी एकूण देय रकमेचे (ट�एडी) आ�ंशक पेम�ट करत 

असेल �कंवा पेम�ट देत नसल्यास; ग्राहकाकडून मागील म�हन्यापासूनची आ�ण �वद्यमान 
म�हन्यातील �शल्लक येणे असेल, तर एकूण देय असलेल्या रकमेचे पूणर् पेम�ट हे पेम�टच्या 
देय तारखेपूव� केल्यास, �व� शुल्क हे त्या पेम�टच्या तारखेपय�तच्या अखेरच्या �शल्लक वर 
आकारले जाईल.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेट्म�ट तार�ख - प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 �डस�बर 2018 - 2 जानेवार� 2019 दरम्यान झाले.
1)  �करकोळ खरेद� 500 रु. - 15 �डस�बरला 2018 झाल�
2)  ऑनलाइन खरेद� 600 रु. - 20 �डस�बरला 2018 झाल�
   2  �डस�बर 2018 च्या तारखेला पूव�ची कोणतीह� �शल्लक रक्कम नाह� असे गहृ�त धरून

2 जानेवार� च्या स्टेटम�टनुसार, काडर्धारकाच्या स्टेटम�टमध्ये 1100 रुपये व्यवहार दशर्�वत 
आहे, एकूण देय रक्कम 1100 रुपये. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
दरम्यान काह� 22 जानेवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं 
�वरुद्ध भरणा करणे आवश्यक आहे.

 गहृ�त धरूया क� काडर्धारकाने थोडी रक्कम 22 जानेवार� 2019 ला 500 रुपयांनी जमा 
केल� आहे, �व� शुल्क प्रभावी दरावर आकारले जाईल आ�ण एकूण थकबाक�मध्ये जोडला 
जाईल. 3.50% दर महा प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्क गणना खाल�लप्रमाणे केल� 
जाईल.

 38 �दवसांसाठ� 500 रुपयांच्या रकमेवर (15 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 रु.
 33 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (20 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 रु.
 12 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (22 जानेवार� त े2 फेब्रुवार�):
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 रु.
 आकारलेले एकूण व्याज: 52.93 रु.
 व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2019 - 2 माचर् 2019 दरम्यान झाले
1)  सुरुवातीची �शल्लक 652.93 रु. - 3 फेब्रुवार� 2019 रोजी

2)  �करकोळ खरेद� 1000 रु. - 5 फेब्रुवार� 2019 रोजी
3)  ऑनलाईन खरेद� 3000 रु. - 15 फेब्रुवार� 2019 रोजी
 गहृ�त धरूया क� मागील �शल्लक 652.93 रु. 2 फेब्रुवार� 2019 च्या �वधानानुसार पुढे 

सुरू करूया. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम दरम्यान काह� 22 
फेबु्रवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं �वरुद्ध भरणा करणे 
आवश्यक आहे.

   गहृ�त धरूया क� काडर्धारक 15 फेब्रुवार�च्या आत पूणर्पणे भरणा करतो. म्हणून 3.50%
प्रती म�हना प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्काची गणना खाल�लप्रमाणे केल� जाईल:

   12 �दवसांसाठ� 652.93 रुपयांच्या रकमेवर (3 फेब्रुवार� -15 फेबु्रवार�)
   (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 रु.
   आकारलेले एकूण व्याज: 9.02 रु.
   खरेद�ची उरलेल� रक्कम, व्याजाची रक्कम, फ� आ�ण शुल्क यांची बेर�ज, आ�ण 2 माचर् 

तारखेच्या स्टेट्म�टनुसार एकूण रकमेवर सवर् लागू कर परावत�त होईल.

G. �वलं�बत देय शुल्क
• देय तारखेला 0 रुपये त े500 रुपयांपय�तच ्या थकबाक�साठ� कोणतहे� शुल्क नाह� 
 रु. 500 पे�ा जास्त आ�ण रु. 1,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 400
• रु. 1,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 10,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु.750
• रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 950
• रु. 25,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 50,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 1,100
• रु. 50,000 पे�ा जास्त थकबाक�साठ� रु.1,300
 लागोपाठ दोन सायकल ्ससाठ� देय तारखेपय�त �कमान देय रक्कम (MAD) न भरल्यास 

अ�त�रक्त �वलंब देय शुल्क रु. 100 आकारले जातील.
 MAD िक्लअर होईपय�त प्रत्येक देय सायकलसाठ� हे शुल्क आकारले जाईल. तसेच 

�कमान देय रक्कम (MAD) भरेपय�त प्रत्येक पेम�ट चक्राला हे शुल्क आकारले जाईल.
 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
 व्यवहार 3 जानेवार� 2016 – 2 फेबु्रवार� 2016 या दरम्यान झाले

(1) 5000 रू. ची �रटेल खरेद�– 5 जानेवार� 2016 रोजी
(2) 5000 रू. ची ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2016 रोजी
   असे ग�ृहत धरा क� 2 जानेवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेबु्रवार�च्या स्टेटम�टमध्ये 10,000 रू. चे 
ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 
22 फेब्रुवार� 2016 पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान 
देय रक्कम �कंवा संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल. 

   जर 22 फेब्रुवार� 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने �कमान देय रकमेचा भरणा 
केला नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 
देय रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 2 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2016 – 2 माचर् 2016 या दरम्यान झाले
 1.  2000 रु. ची �रटेल खरेद�– 8 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 2.  2500 रु. ची ऑनलाईन खरेद� – 19 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 असे ग�ृहत धरा क� 2 फेब्रुवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 माचर्च्या स्टेटम�टमध्ये 4500 रू. चे ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 22 माचर् 2016 
पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान देय रक्कम �कंवा 
संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल.

   जर 22 माचर् 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने कोणत्याह� रकमेचा भरणा केला 
नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण देय 
रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 3- काडर् स्टेटम�ट तार�ख – दर म�हन्याची 2 तार�ख.
 3 सप्ट� त े2 ऑक्टो दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 9400 ची �करकोळ खरेद�-5 सप्ट� रोजी
 2 सप्ट�. च्या स्टेटम�टपासून पूव�ची �शल्लक कॅर� फॉरवडर् केल� नसल ्याचे गहृ�त 

धरून,एकूण देय रक्कम रु. 9400 म्हणून काडर् धारकास 2 ऑक्टोबरचे �ववरणपत्र �मळेल. 

काडर्धारकाने 22 ऑक्टोबरपय�त, म्हणजे स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, संपूणर् 
रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रक्कमेच्या अनुषंगाने पेम�ट 
करणे आवश्यक आहे. काडर्धारक 22 ऑक्टोबर रोजी �कंवा त्यापूव� रु. 9400 च्या 
थकबाक�चे संपूणर् देय देतो. 

 3 ऑक्टोबर– 2 नोव्ह�बर दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 5,000 ची �करकोळ खरेद� – 5 ऑक्टोबर रोजी
(2) रु. 5,000 ची ऑनलाइन खरेद� – 15 ऑक्टोबर रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 नोव्ह�बरच्या �ववरणात 10,000 रुपयाची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसेल. ग्राहकाला 10 नोव्ह�बर रोजी मागील सायकलमध्ये केलेल्या व्यवहारासाठ� 
व्यापाऱ्याकडून रु. 9400 चा परतावा �मळतो. ह� परताव्याची रक्कम एकूण देय रकमेच्या 
अनुषंगाने समायोिजत केल� जाईल. काडर्धारकाने 22 नोव्ह�बर रोजी �कंवा त्यापूव�, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने पेम�ट करणे आवश्यक आहे.

 परताव्यातून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम �कमान देय रक्कमेपे�ा जास्त असल्याने, 
काडर्धारकास �वलं�बत देय शुल्क आकारले जाणार नाह�.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेटम�टची तार�ख – प्रत्येक म�हन ्याची 2 तार�ख
 3 जानेवार� – 2 फेबु्रवार� दरम्यान केलेला व्यवहार
(1) रु. 4,500 ची �करकोळ खरेद� – 5 जानेवार� रोजी
(2) रु. 6,000 ची ऑनलाइन खर�दार� – 15 जानेवार� रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 फेब्रुवार�च ्या स्टेटम�टमध ्ये 10,500 रुपयांची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसून येईल. मागील सायकलमध ्ये 10 फेब्रुवार�ला आकारलेल्या अनादर 
शुल्कांसाठ� ग्राहकाला रु. 500 चा परतावा �मळतो. काडर्धारकाने 22 फेबु्रवार�पय�त, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची पूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय 
रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने थकबाक�चे पेम�ट करणे आवश्यक 
आहे. एसबीआय काडर्ने कायार्िन्वत केलेल्या �रव्हसर्लमधून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम देय 
रक्कमेच्या अनुषंगाने समायोिजत केल� जाणार नाह�. जर काडर्धारकाने 22 फेब्रुवार� रोजी 
�कंवा त्यापूव� �कमान देय रक्कम �कंवा त्यापे�ा जास्त रक्कम भरल� नाह�, तर त्याला 
रु. 950 (रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�त रु. 950) �वलं�बत देय शुल्क 
आकारले जाईल.

H. ओव्हर�ल�मट फ�
 एक सेवा संकेत म्हणून, एसबीआई काडर् ओव्हर�ल�मट व्यवहारांना मान्यता देऊ शकेल, 

हे त्यांचे आतं�रक धोरण, व्यवहार संदभार्त पात्रता, ग्राहकांचे प्रोफाईल आ�ण ग्राहकांची 
स्वीकृ�त यावर अवलंबून असेल. जर थकबाक�  रक्कम के्र�डट मयार्देपे�ा अ�धक असेल, 
तर के्र�डट मयार्दा ओलांडलेल्या रकमेवर प�हल्या व्यवहार रकमेच्या  2.5% �कंवा रु. 
600/- यापकै� जी जास्त असेल, ती ओव्हर�ल�मट शुल्क म्हणून आकारल� जाईल. 
एसबीआय काडर्द्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याह� शुल्क, खचर् �कंवा व्याजमुळे के्र�डट 
�ल�मट ओलांडल्यासह� हे शुल्क लागू होत.े ओव्हर�ल�मट फ� प्रत्येक �ब�लगं सायकलमध्ये 
एकदाच आकारल� जाईल. कृपया न�द घ्या क� काडर्धारकाकडून �मळालेल� ओव्हर�ल�मट 
सोयीसंबंधी स्वीकृ�त ज्याप्रमाणे त्यांच्या/�तच्या के्र�डट काडर्वर ह� सोय स�म करण्यासाठ� 
असेल, ती त्यांच्या त्याच खात्याच्या अतंगर्त येत असलेल्या सवर् के्र�डट काड्र्सवर आपोआप 
ह� सोय स�म करणार.

I. पेम�ट �डसऑनर फ�
   पेम�ट �डसऑनर झाल्यास (भरणा जमा न केल्यास), काडर्धारकाला रकमेच्या 2% इतक�  

पेम�ट �डसऑनर फ� लावल� जाईल व त्याचे �कमान शुल्क 500 रू. इतके असेल.

J.   अन्य शुल्क:
• काडर् �रप्लेसम�ट फ�: 100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू) 
• चेक पेम�ट फ�: 100 रू. 
• परक�य चलन व्यवहार शुल्क: 3.5% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् वगळता इतर सवर् 

काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
 परक�य चलन व्यवहाराचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये करण्यासाठ� �व�नमय दर 

िव्हसा/मास्टरकाडर् द्वारे (जे असेल त्यानुसार) �नधार्�रत केला जाईल व या व्यवहाराला 
एसबीआय काडर्च्या मदतीने सेटल केले जात असतानाच्या �दवशी त्यांच्या �व�नमय 
दरांनुसार त ेठरेल व हे दर व्यवहार करण्यात येणाऱ्या �दवसांपे�ा �भन्न असू शकतील. 
परक�य चलन व्यवहार फ� िव्हसा/मास्टरकाडर् शअेर केलेले रुपये रूपांतर रकमेवर लागू केले 
जाईल. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू 
होणार नाह�.

• डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक चलन रूपांतरण माकर् अप फ�: 3.50% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् 
वगळता इतर सवर् काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
(फक्त 1,000 रुपये �कंवा त्यापे�ा मोठ्या व्यवहारांसाठ�) आतंरराष्ट्र�य स्थानावर�ल �कंवा 
परदेशी न�दणी केलेले परंतु भारतात िस्थत असलेल्या व्यापाऱ्यांद्वारे केलेले भारतीय 
चलनातील सवर् व्यवहार. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर डायन्या�मक आ�ण 
स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप शुल्क लागू होणार नाह�.

•  �रवॉडर् �रडीम करण्याचे शुल्क - 99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे वॉउचर 
वर उपलब्ध)

• सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर प्र�क्रया शुल्क: रु. 199 

K.  �शल्लक हस्तांतरण:
 �शल्लक हस्तांतरण ऑफर ग्राहकाला इतर बँकेच्या के्र�डट काडर्ची थकबाक� एसबीआय 

के्र�डट काडर्मध्ये हस्तांत�रत करण्यास आ�ण एकरकमी �कंवा ईएमआय मध्ये परतफेड 
करण्यास अनुमती देते

2. *�ल�मट्स (मयार्दा)
 अतंगर्त एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट �नकषांनुसार (प्राथ�मक खातधेारकांना असलेल� 

के्र�डट �ल�मट जोडल्या जाणाऱ्या अडॅ ऑन काडर्धारकांना असेल) के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश 
�ल�मट �नधार्�रत केल� जात.े काडर् �दले जात असताना या मयार्दांची मा�हती काडर्धारकाला 
�दल� जात.े प्रत्येक स्टेटम�टमध्ये के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश �ल�मट काडर्धारकाला 
सां�गतल्या जातात. स्टेटम�ट बनवले जात असताना उपलब्ध के्र�डट �ल�मट (वापरासाठ� 
उपलब्ध असलेल� के्र�डट �ल�मट) स्टेटम�टचा भाग म्हणून �दल� जात.े 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याचा ठरा�वक काळाने आढावा घेत े आ�ण 
अतंगर्त �नकषांनुसार काडर्धारकाची के्र�डट �ल�मट घटवू �कंवा वाढवू शकत.े के्र�डट �ल�मट 
वाढवू इिच्छत असलेले काडर्धारक एसबीआयसीपीएसएलला तसे �लहून व त्यांच्या 
उत्पन्नाची घोषणा करणार� आ�थर्क कागदपत्र े पाठवून तशी �वनंती करू शकतात. या 
नवीन कागदपत्रांच्या आधारे अशी �ल�मट वाढवायची अथवा नाह�, हा �नणर्य घेण्याचे पूणर् 
स्वातं�य एसबीआयसीपीएसएलला आहे.

3. *�ब�लगं आ�ण स्टेटम�ट

a) ज्या अवधीमध्ये काडर् अिॅक्टव्ह असेल त्या अवधीमधील आधीच्या स्टेटम�टनंतर 
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये के्र�डट करण्यात आलेले पेम�ट्स व झालेले ट्रान्सॅक्शन्स 
दशर्वणारे एक मा�सक स्टेटम�ट एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला पाठवण्यात 
येईल. एक तर एसबीआयसीपीएसएल काडर् खात्यामधील ट्रान्सॅक्शन्सचे स्टेटम�ट पोस्टाने 
त्याच्याकड ेन�दणीकृत असलेल्या प�यावर पाठवेल �कंवा त ेस्टेटम�ट न�द असलेल्या ईमेल 
आयडीवर ईमेलने पाठवेल व याचा �दवस पूवर् �नधार्�रत असेल. 

b) के्र�डट काड्र्स काडर्धारकांना �रवॉिल्वंग के्र�डट सु�वधा देतात (�फरती पत). काडर्धारक फक्त 
स्टेटम�टवर �प्रटं करण्यात आलेल्या �कमान देय रकमेइतक� रक्कम सुद्धा भरू शकतो 
आ�ण असा भरणा त्याने रक्कम देय �दनांकाच्या आधी करायला हवा आ�ण हाह� �दनांक 
आपल्या स्टेटम�टवर नमूद केलेला असतो. आउटस्टँ�डगं बॅलन्स पुढ�ल स्टेटम�टमध्ये 
फॉरवडर् केला जाऊ शकतो. काडर्धारक देय असलेल� संपूणर् राशी भरू शकतो �कंवा �कमान 
देय रकमेपे�ा मोठ� कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. 

 आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये न भरण्यात आलेल� �कमान देय रक्कम काडर्धारकाच्या करंट 
�कमान देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल व त्यासह आउटस्टँ�डगं असेल जे काडर्धारकाच्या 
के्र�डट �ल�मटपे�ा जास्त होऊ शकत.े  

 �कमान देय रक्कम आउटस्टँ�डगं रकमेच्या 5% �कंवा रू. 200 यापकै� (जी रक्कम मोठ� 
असेल), ती असेल व त्यामध्ये सवर् लागू कर आ�ण ईएमआय (फक्त ईएमआय आधा�रत 
उत्पादनांच्या संदभार्त) समा�वष्ट असतील. जर कॅश �कंवा के्र�डट �ल�मट ओलांडल� गेल� 
तर ओव्हर�ल�मट (ओव्ह�एल) रकमेचाह� समावेश एमएडीमध्ये (�कमान देय रक्कम) केला 
जाईल. आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये जर न भरण्यात आलेल� एमएडी असेल, तर ती �कमान 
देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल.

c)  काडर् आउटस्टँ�डगंसाठ� करण्यात येणाऱ्या पेम�टस पुढ�ल स्टेटम�टसमध्ये दशर्वल्या जातील. 
इनपुट टॅक्स के्र�डटशी संबं�धत कोणताह� �ववाद �कंवा करांशी संबं�धत कोणतहे� अन्य 
प्रकरणात स्टेटम�ट �दल्याच्या तारखेपासून 30 �दवसांमध्ये के्र�डट काडर् जार�कत्यार्शी संपकर्  
साधला जाईल.

d) काडर्धारकाच्या काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल� पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने 
समायोिजत केल� जातील: �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ.

   काडर्धारक हा के्र�डट काडर् जार�कत्यार्स स�म करण्यासाठ� उ�चत जीएसट� अनुपालनाच्या 
अतंगर्त योग्य आ�ण वक्तशीर मा�हती प्रदान करण्याबद्दल जबाबदार असेल जे के्र�डट 
काडर् जार�कत्यार्ने केलेल्या पुरवठ्याचे इनपुट कर के्र�डट घेण्यासाठ� काडर्धारकास स�म 
करेल. काडर् जार�कतार् हा इनपुट टॅक्स के्र�डटच्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा 
काडर्धारकास इनपुट टॅक्स के्र�डटचा लाभ घेण्यात झालेल्या �वलंबासाठ� काडर्धारकाने 
चुक�ची मा�हती �दल्याबाबत �कंवा काडर्धारकाने कोणतीह� कृती केल्यास �कंवा दलुर्� 
केल्यास जबाबदार नसेल.

e) काडर् खात्यामधील पेम�ट्स पुढ�लपकै� कोणत्याह� प्रकारे करता येऊ शकतील: 
www.sbicard.com वर लॉग इन करून नेटबँ�कंग �कंवा आपल्या एसबीआय एट�एम- 
कम ड�ेबट काडर्द्वारे पेनेट पयार्य वापरून.

   स्टेटम�टच्या मागच्या बाजूला �दलेल्या प�यावर चेक �कंवा धनादेश पाठवून. 
   आपल्या शहरातील एसबीआय काडर् ड्रॉप बॉक्सेसमध्ये �कंवा �नधार्�रत स्टेट बँक ऑफ 
इं�डया शाखांमध्ये चेक �कंवा धनादेश देऊन. 

   चेक/धनादेश “एसबीआय काडर् क्र. xxxx xxxx xxxx xxxx” कर�ता देय असा असायला 
हवा. नॅच: �नवडक शहरांमध्ये नॅशनल ऑटोमेटेड क्ल�य�रगंच्या (नॅच) माध्यमातून पेम�ट 
करता येत.े

f) एसबीआय काडर्द्वारे आउटस्टँ�डगं �बलाच्या भरणासाठ� �व�वध पद्धती �दल्या जातात व 
त्याचे वणर्न एसबीआय काडर् वेबसाईट आ�ण मा�सक स्टेटम�टच्या मागे स�वस्तर �दले गेले 
आहे.

 काडर् धारकाकडून �मळालेला कोणताह� अडॅव्हान्स हा भ�वष्यातील खचर् म्हणून गहृ�त 
धरला जावा, कोणतहे� शुल्क/फ� म्हणून गहृ�त धरला जाऊ नये.

j)  एसबीआय काडर्द्वारे प्र�क्रयािन्वत केलेले असे कोणतहे� �रव्हसर्ल्स, ज्यांत शुल्क तसेच 
प्रभार यांचे �रव्हसर्ल देखील समा�वष्ट आहे, त ेथकबाक�च्या अनुषंगाने समायोिजत केले 
जाणार नाह� आ�ण याला वतर्मान �ब�लगं सायकलसाठ� के्र�डट म्हणून गणले जाईल.

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख मागील �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल्यास, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जात.े

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख वतर्मान �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल� तर�ह�, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जाणार नाह�.

k)  SMA आ�ण NPA
•   स्पेशल म�शन अकाउंट्स (‘SMA’): 
  �नयामक आवश्यकता पूणर् करण्यासाठ�, एसबीआय काडर्ला खाल� �दलेल्या सारणीतील तीन 

उपशे्रण्यांसह एक उप-संप�ी शे्रणी/ सब-असेॅट कॅटेगर� म्हणजेच ‘स्पेशल म�शन अकाउंट्स 
(‘SMA’)” बनवून खात्यातील प्रारं�भक दबाव (इिन्सपीऐंट स्टे्रस) ओळखावा लागतो. के्र�डट 
काड्र्सना �रवॉिल्वंग सु�वधांव्य�त�रक्त अन्य कजर् म्हणून संबो�धत केले जात.े
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  SMA च्या वग�करणासंबं�धत उदाहरण:
  जर के्र�डट काडर् खात्याची (‘PDD’) पेम�ट देय तार�ख 31 माचर् 2021 असेल आ�ण �कमान 

देय शुल्क (‘MAD’) या तारखेआधी प्राप्त न झाल्यास या देय तारखेनंतर ह्या खात्यास 
SMA – 0  म्हणून संबो�धत केले जाईल.

   जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 30 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 ए�प्रल 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 1 म्हणून संबो�धत केले जाईल. याप्रमाणेच, 
जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 60 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 मे 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 2 म्हणून संबो�धत केले जाईल.

•  नॉन पफॉर्�म�ग असेॅट (‘NPA’):
  जर के्र�डट काडर् स्टेटम�ट मध्ये नमूद केलेले �कमान देय पेम�ट हे PDD पासून नव्वद (90) 

�दवसांच्या आत पूणर् न �दल्यास, काडर्ला नॉन परफॉ�म�ग असेॅट समजले जाईल. 
   याव्य�त�रक्त, कजार्ची परतफेड �कंवा पुनरर्चना व्यवस्थेचा लाभ घेतलेले कोणतहे� खात े

NPA म्हणून वग�कृत केले जाईल. जोपय�त पूणर् मुद्दल �कंवा व्याजाचे पेम�ट केले जात 
नाह� तोपय�त खात ेNPA म्हणून वग�कृत केले जात.े कजार्ची परतफेड (सेटलम�ट) केलेले 
आ�ण पुनरर्�चत (र�स्ट्रक्चडर्) खात ेअपगे्रडसाठ� पात्र नसत.े शवेट�, जर एखाद्या ग्राहकाकड े
NPA म्हणून संबो�धत असलेले एक एसबीआय काडर् असले तर� त्यांच्याकड ेअसलेले सवर् 
के्र�डट काडर् हे NPA म्हणून वग�कृत केले जातील.

   एखाद्या खात्यास NPA म्हणून वग�कृत करण्यासंबं�धत उदाहरण:
 जर एखाद्या ग्राहकाची पेम�ट देय तार�ख (‘PDD’) 31 माचर् 2021 आहे आ�ण 

स्टेटम�टमध्ये नमूद केलेले �कमान देय शुल्क (‘MAD’) हे PDD पासून 90 �दवसांच्या 
आत म्हणजेच 29 जून 2021 पय�त ग्राहकाने भरले नाह�, तर बँक/�व�ीय संस्थेद्वारे अशा 
के्र�डट काडर् खात्यास NPA समजले  जाईल.

l) अ�धकृत पेम�ट प्रणाल� वापरताना अयशस्वी व्यवहारांसाठ�, आरबीआयच्या 20 सप्ट�बर 
2019 रोजीच्या टनर् अराऊंड टाइम (ट�एट�) च्या सामंजस्यावर�ल आ�ण ग्राहक 
नुकसानभरपाईवर�ल प�रपत्रकाच्या अनुपालन अतंगर्त, जर एसबीआय काडर्ने एखाद्या 
अयशस्वी झालेल्या व्यवहारामुळे ड�ेबट झालेल� रक्कम एका �नधार्�रत कालावधीमध्ये परत 
केल� नाह�, तर उपरोल्ले�खत प�रपत्रकातील तरतुद�ंनुसार, अयशस्वी झालेल्या 
व्यवहारासाठ�च्या काडर् नेटवकर्  द्वारे प्राप्त झालेल्या अशा कोणत्याह� पुष्ट�/सूचनेच्या 
आधारावर नुकसानभरपाई केल� जाईल.

4. * �डफॉल्ट (थकबाक�)
 जर थकबाक� करण्यात आल�, तर काडर्धारकाला वेळोवेळी काडर् खात्यामध्ये असलेल्या 

थ�कत रकमेच्या पूतर्तसेाठ� पोस्टाने, फॅक्स, दरूध्वनी, ईमेल, एसएमएस मॅसेज आठवण 
केल� जाईल आ�ण/�कंवा �तसऱ्या प�ाची आठवण करून देण्यासाठ�, पाठपुरावा 
करण्यासाठ� आ�ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठ� मदत घेतल� जाईल. अशा प्रकारे �नयुक्त 
केलेला �तसरा प� कजर् वसुल�संदभार्तील आचारसं�हतचेे पूणर् पालन करेल. 

 आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त आ�ण जे एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे जे 
एक के्र�डट इन्फम�शन कंपनी एक के्र�डट काडर् धारकाच्या मुलभूत िस्थती अहवाल 
देण्यापूव�, आम्ह� काडर् धारकास पूवर् सूचना प्रदान करू. आरबीआय कडून न�दणीचे 
प्रमाणपत्र सामा�यक करण्यापूव�, ज्याचा एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे त्याबद्दल 
आम्ह� काडर्धारकाला याची सूचना देऊ. �कमान देय रक्कम देय तारखेपय�त देखील न 
भरल्यास, काडर् खात्याचा डीफॉल्ट िस्थती अहवाल के्र�डट मा�हती ब्युरो/एजन्सीं सह 
सामा�यक केला जाईल. 

 हे आणखी नमूद केले जाऊ शकत,े क� जर काडर् धारक, पोस्ट �डफॉल्टर म्हणून न�दवले 
गेले असेल तर, �तची थकबाक� कमी करत,े नंतर एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन 
कंपनी पासून �डफॉल्टर िस्थती मागे आहे. असे बदल ग्राहकाच्या के्र�डट अहवालात 
प्र�त�ब�ंबत करण्यासाठ� 45 त े60 �दवस लागू शकतात.

 अट� आ�ण �नयम के्र�डट काडर्च्या सु�वधा �नयमन लागू असेल पूरक/काडर् जोडा 
एसबीआयसीपीएसएल �व�हत नमुन्यात दर म�हन्याला के्र�डट इन्फम�शन कंपनीसाठ� काडर् 
डटेा सादर केला. के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 30 �दवसांची वेळ त्यांच्या सव्हर्रवर सादर डटेा 
अपलोड करण्यासाठ� आहे.

 काडर् खात्यातील एकूण थकबाक� व त्यासह लावण्यात आलेल्या कोणत्याह� शुल्कांची 
काडर्धारकाला न आकारण्यात आलेल� रक्कमसुद्धा तत्काळ देय होईल आ�ण प्राथ�मक 
खातधेारकाच्या बँकरप्सीच्या �कंवा मतृ्युच्या िस्थतीत ती एसबीआयसीपीएसएलला संपूणर् देय 
ठरेल व काडर् खात ेलगेचच रद्द ठरेल. काडर् खात्यावर काह� थकबाक� असेल, तर प्राथ�मक 
खातधेारकाची मालम�ा त्याला सेटल करण्यासाठ� जबाबदार असेल आ�ण त्या मालम�ेद्वारे 
एसबीआयसीपीएसएलला कोणतीह� आ�थर्क झळ पोहचणार नाह�, याची काळजी घेणे 
अ�नवायर् असेल व त्यामध्ये अशा थकबाक�ला प्राप्त करण्यासाठ� झालेला कायदे�वषयक खचर् 
व शलु्क यांचा समावेश असेल. अशी परतफेड प्रलां�बत झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
त्याच्या तवे्हाच्या दराने आ�थर्क शुल्क सरुू ठेवण्यासाठ� स�म असेल.

5. काडर्धारकत्व समाप्त होणे/संपुष्टात येणे
a) एसबीआयसीपीएसएलला �लहून �कंवा एसबीआय काडर् हेल्पलाईनला कॉल करून आ�ण 

काडर् �तरपे कापून काडर्धारक कधीह� करार संपुष्टात आणू शकतो. �ल�खत �वनंती 
केल्यानंतर अडॅ ऑन काडर्सह सवर् काडर् संपुष्टात येतील. स्वतःहून काडर् बंद करताना 
काडर्धारकाजवळ �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स �शल्लक असतील तर अशा �नगे�टव्ह पॉइंट्स 
समान मूल्य स्वयंच�लतपणे स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रूपांत�रत केले जाईल जे काडर्धारकाला 
इतर कोणत्याह� देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे. काडर् खात्यामध्ये थकबाक� असलेल्या 
सवर् रकमेचा भरणा केल्यानंतर त ेसंपुष्टात येतील. प्रमाणानुसार (प्रो रेटा बे�सस) वा�षर्क, 
सहभागी होण्याची �कंवा �रन्युअल फ� परत केल� जाणार नाह�.

 उदाहरणाथर्- स्वतःहून काडर् बंद करताना �शल्लक असलेले �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट - 1000
   स्वतःहून काडर् बंद केल्यानंतर, �शल्लक असलेले 1000 �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट 

स्वयंच�लतपणे 250 रू. च्या स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रुपांत�रत होतील. म्हणजेच, 1000 
�नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स X 0.25 रू. प्र�त �रवॉडर् पॉइंट (इथे �व�वध काडा�साठ� हस्तांतरण 
मूल्य �भन्न असू शकत)े. हे देय काडर्धारकाला लागू केले जाईल जे काडर्धारकाला इतर 
देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे.

 काडर्धारक खात ेबंद करण्यासाठ� सम�पर्त ईमेल आयडी-closurerequest@sbicard.com 
वर �लहू शकतो.

b)  जर एसबीआयसीपीएसएलला काह� आधाराने �बजनेससाठ� �कंवा सुर�ा कारणांमुळे आ�ण/ 
�कंवा कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेच्या �वनंतीमुळे आ�ण/�कंवा अन्य सरकार� यंत्रणेने तसे 
सां�गतल्यामुळे आ�ण/�कंवा एसबीआयसीपीएसएल व त्याच्या ग्राहकांना लागू असलेल्या 
कायद्यांमुळे व �नयमांमुळे आवश्यक झाले, तर कोणत्याह� वेळेस पूवर्सूचना न देता 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याच्या वापरावर �नब�ध घालू शकत,े त ेसमाप्त 
�कंवा बंद करू शकत.े

 जर काडर्धारकाने देय रकमेची थकबाक� केल� �कंवा के्र�डट �ल�मटचे उल्लंघन केले तर 
एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट काडर्वर�ल सु�वधा संपुष्टात आणू शकत.े हा करार संपुष्टात 
आल्यानंतर �कंवा काडर् खात ेस्थ�गत करण्यात आले असताना या काडर्चा वापर विजर्त 
आहे.

c) अशा प�रिस्थतीमध्ये काडर्धारकाने तत्काळ (कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� 
�डफॉल्ट �कंवा अन्य नोट�सनुसार) एसबीआयसीपीएसएलला खात्यावर�ल एकूण थक�त 
रक्कम त्वर�त अदा केल� पा�हजे. त्यामध्ये कराराअतंगर्त एसबीआयसीपीएसएलला देय 

असलेल्या सवर् रकमांचा समावेश असेल ज्यामध्ये सवर् ट्रान्सॅक्शन्स आ�ण अन्य रक्कम 
ज्या खात्यावर अद्याप आकारल्या नसतील यांचा समावेश असेल. जोपय�त काडर्धारकाद्वारे 
अशा सवर् रकमांची थकबाक� जमा केल� जाईपय�त काडर्धारकाचे खात े समाप्त मानले 
जाणार नाह�.

(d) जर के्र�डट काडर् एक वषार्पे�ा जास्त काळ वापरात नसेल, तर काडर्धारकास सू�चत करून 
काडर् बंद करण्याची प्र�क्रया सुरू होईल. जर 30 �दवसांमध्ये काडर् धारकाकडून काह� उ�र 
न आल्यास, काडर् खात ेबंद केले जाईल, ह� �क्रया काडर् धारकाने केलेल्या सवर् थकबाक� 
भरण्याच्या अधीन असेल.

6.  काडर् हरवणे/चोर�/गैरवापर

a) जर प्राथ�मक �कंवा अन्य अ�त�रक्त के्र�डट काडर् हरवले असेल, चोर�ला गेले असेल, त्याला 
इजा झाल� असेल �कंवा प्राप्त होणे अपे��त असताना प्राप्त झाले नसेल �कंवा जर 
त्याला/�तला त्याचा वापर अन्य व्यक्तीने काडर्धारकाच्या अनुमती�शवाय केला अशी शंका 
आल� असेल, तर तत्काळ काडर्धारकाने एसबीआयसीपीएसएलशी एसबीआय काडर् 
हेल्पलाईनद्वारे संपकर्  साधला पा�हजे. एकदा काडर् हरवले अशी सूचना �दल्यानंतर त ेनंतर 
परत सापडले तर�ह� काडर्धारकाने त ेकोणत्याह� प�रिस्थतीत वापरू नये आ�ण त्याने त े
काडर् �तरपे अध� कापून टाकावे. 

· तसेच काडर्धारक लगेचच आयव्ह�आर �कंवा आमच्या वेबसाईट sbicard.com द्वारे �कंवा 
एसएमएस आधा�रत सेवेद्वारे त ेकाडर् ब्लॉक करू शकतो.

· एसएमएसद्वारे आपले हरवलेले/ चोरलेले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ�, आपल्या न�दणीकृत 
मोबाईल क्रमांकाद्वारे 5676791 वर BLOCK XXXX असा एसएमएस करा. (XXXX = 
आपल्या काडर् क्रमांकातील शवेटच्या 4 संख्या). जर 5 �म�नटांच्या आत आपल्याला त्याचे 
कन्फम�शन देणारा एसएमएस �मळाला नाह�, तर काडर् ब्लॉक झाले आहे, असे कृपया मानू 
नका. तत्काळ आपले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ� आ�ण त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठ� 
हेल्पलाईनला कॉल करा.

 काडर्धारक हरवलेल्या/चोर� झालेल्या/अन�धकृत व्यवहार इ. च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त 
हेल्पलाइन क्रमांक -18605003000 वर संपकर्  करू शकतो.

 काडर्धारक हरवलेल्या काडर्च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त ईमेल आयडीवर �लहू शकतो – 
lostcard@sbicard.com.

b) एसबीआयसीपीएसएलला हरवलेल्या काडार्ची मा�हती �मळण्याच्या वेळेआधी काडर् 
खात्याद्वारे करण्यात आलेल्या कोणत्याह� ट्रान्सॅक्शन्ससाठ�  एसबीआयसीप ीएसएल 
जबाबदार राहणार नाह� व त्याची संपूणर् जबाबदार� काडर्धारकावरच असेल. काडर् 
हरवण्याबद्दल �कंवा त्याच्या चोर�बद्दल एसबीआयसीपीएसएलला सूचना देण्या�शवाय 
काडर्धारकाने तत्काळ के्र�डट काडर्च्या चोर�ची मा�हती पो�लसांना देऊन एफआयआर दाखल 
करायला पा�हजे. परंतु, जेव्हा काडर्धारकाच्या सहमतीने �कंवा अ�त�रक्त काडर्धारकाच्या 
सहमतीने एखाद� व्यक्ती काडर् प्राप्त करून त्याचा गैरवापर करत असेल, तवे्हा होणाऱ्या 
सवर् हानीसाठ� काडर्धारक जबाबदार असेल.

 
c) �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाच्या (आरबीआय), ग्राहक संर�णाबद्दल 06 जुल ै2017 च्या 

आदेशानुसार - अन�धकृत इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंग व्यवहाराच्या दा�यत्वावर मयार्दा घालून, एक 
धोरण अ�धकृत के्र�डट काडर् व्यवहारांशी संबं�धत ग्राहक संर�ण सु�निश्चत करण्याक�रता 
�डझाइन केले आहे. एसबीआय काडर्च्या वेबसाइटवर "ग्राहक तक्रार �नवारण धोरण" 
अतंगर्त हेच अपडटे केले आहे. धोरण हे पारदशर्कतचेी तत्वे आ�ण ग्राहकांना �दल्या 
जाणाऱ्या वागणुक�तील प्रामा�णकपणावर आधा�रत आहे

d) जर काडर्धारकाने फसवणूक�चे कृत्य केले असेल, तर होणाऱ्या नुकसानाची सवर् जबाबदार� 
काडर्धारकाची असेल. जर पुरेशी काळजी न घेता काडर्धारक वापर करत असेल तर होणाऱ्या 
हानीसाठ� सवर्स्वी तोच जबाबदार असेल. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे �नधार्�रत करण्यात 
आलेल्या सुर�ा �नयमांचे पालन करण्यामध्ये काडर्धारकाने कसूर केल� असेल तर� हे लागू 
असेल.

e) काडर्धारक �कंवा अन्य कोणत्याह� काडर्धारकाला न सांगता एसबीआयसीपीएसएल काडर्च्या 
हरवण्या�वषयी, चोर��वषयी, गैरवापरासंदभार्त काडर्ची �कंवा �पनची कोणतीह� मा�हती 
पो�लसांना �कंवा अन्य संबं�धत यंत्रणांना देऊ शकत.े

f) आपल्या के्र�डट काडर् खात्याच्या मोबाईल नंबरसह संपकर्  तपशीलामधील बदल 
�सस्ट�ममध्ये असलेल्या आपल्या जुन्या तसेच नवीन संपकर्  प�यांवर कळवले जातील. 
आमच्या न�द�ंमध्ये आपल्या मोबाईल क्रमांकासह सध्याच्या संपकर्  तपशीलांना अद्ययावत 
ठेवण्याचा सल्ला आपल्याला �दला जातो.

g) "एसबीआय काडर् �व�शष्ट काडर्वर ती हरवल्यास/चोर�स गेल्यास त्यावर काडर् �वमा कव्हर 
मोफत ऑफर करत.े संबं�धत �वमा हा एसबीआय काडर्ने वेळोवेळी ठर�वल्यानुसार 
आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेडद्वारे �कंवा कोणत्याह� अन्य 
�वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो. आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी 
�ल�मटेड ह� यासंबं�धत कोणत्याह� दाव्याच्या तडजोडीसाठ� जबाबदार असेल आ�ण 
एसबीआय काडर् हे दाव्याच्या तडजोडीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याह� �ववादास जबाबदार 
नसेल. �वम्याच्या अट� आ�ण शत�च्या अ�धक तपशीलांसाठ�, काडर् धारकांना सल्ला �दला 
जातो क� त्यांनी स्वागत �कटमधील मा�हतीपत्रक वाचावे �कंवा www.sbicard.com चा 
संदभर् घ्यावा."

(h) एसबीआय काडर् काह� �व�शष्ट के्र�डट काडा�वर मोफत हवाई अपघात/वैयिक्तक अपघात 
�वमा संर�ण देत.े उपरोक्त �वमा ततृीय-प� �वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो, जो या 
संदभार्त कोणत्याह� दाव्याच्या �नपटाऱ्यासाठ� देखील जबाबदार असतो. क्लेम सेटलम�टमुळे 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याह� वादासाठ� एसबीआय काडर् जबाबदार राहणार नाह�. कोणत्याह� 
पूवर्सूचने�शवाय एसबीआय काडर्द्वारे �वमा जार�कतार् बदलला जाऊ शकतो.

 �वद्यमान �वमा कंपनी : ओ�रएंटल इन्शुरन्स कंपनी �ल.

7. मा�हती उघड करणे (�डस्क्लोजर)
 के्र�डट इन्फम�शन कंपनी भारतीय आ�थर्क प्रणाल� कायर्�मता आ�ण िस्थरता 

सुधारण्यासाठ� भारत सरकार आ�ण भारतीय �रझवर् बँक (आरबीआय) ची एक सुरुवात 
आहे. �ह बँका आ�ण �व�ीय संस्थांमध्ये मा�हतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठ�चे एक प्रभावी 
तंत्र प्रभावी करण्यासाठ� आरबीआयच्या प्रयत्नांचा रचनाबद्ध उपक्रम असून, त्याद्वारे 
�व�वध संस्थांमधून उत्कृष्ट के्र�डट व्यवहारांचा लाभ घेण्यासाठ� काडर्धारकांना स�म केले 
जात.े

 काडर् धारक एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी करण्यासाठ� काडर्धारकाचे 
मा�हती शअेर करण्यासाठ� अ�धकृत आहे क� (आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त 
आहे). 

 45 - 60 �दवसांच्या काळामध्ये एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 
करण्यासाठ� काडर्धारकाचे परतफेड रेकॉडर् संबं�धत मा�हती प्रदान होईल.

 कोणताह� �ववाद झाल्यास, एसबीआयसीपीएसएल हे काडर्धारक हा �डफॉल्टर आहे असा 
अहवाल देण्यापूव� अहवाल प्र�क्रयेसाठ� योग्य ती दरुुस्ती करेल. अशा मा�हतीचे प्रकटन 
करणे/ती उघड करण्याची देखील न�द घेतल� जाणे हे दाखल केलेल्या अशा �ववादांची 
चौकशी आ�ण त्यातून मागर् काढण्यासाठ� उपलब्ध असलेल्या वेळेवर अवलंबून असत.े 

 काडर्धारक हे मान्य करतो क�, काडर् खात्याचे योग्य संचालन, पडताळणी आ�ण अन्य 
प्रशास�नक सेवा यांसाठ� काडर्धारकाची मा�हती ज्यामध्ये एसबीआयसीपीएसएलशी संब�धत 
आ�थर्क संस्था, कंपन्या आ�ण अन्य �तसऱ्या प�ांकडील थकबाक� यांची मा�हती देण्याचा 
अ�धकार एसबीआयसीपीएसएलला असेल.

 एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाची मा�हती एसबीआयसीपीएसएलच्या कोणत्याह� व�रष्ठ, 
क�नष्ठ, संबं�धत �कंवा भागीदार संस्थेला एसबीआयसीपीएसएलच्या �व�वध उत्पादनांना व 
सेवांना उपलब्ध करण्यासाठ�/त्यांच्या माक� �टगंसाठ� �कंवा त्याच्या ग्रूप कंपन्या, शाखा, 
संलग्न आ�ण/�कंवा भागीदार संस्थांना देऊ शकत.े

 एसबीआय काडर्च्या मह�वपूणर् अट� व शत� www.sbicard.com वरसुद्धा उपलब्ध 
आहेत. 

महत्वाची �नयामक मा�हती 

- काडर्चा वापर भारत तसेच परदेशात दोन्ह�कड ेवधै आहे. तथा�प, नेपाळ आ�ण भूतान मध्ये 
�वदेशी चलन व्यवहार करण्यासाठ� वधै नाह�.

- भारताबाहेर व्यवहार करण्यासाठ�, या काडर्चा वापर परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 
1999 ("FEMA") आ�ण आरबीआय द्वारे जार� केलेल्या �नयमांसह लागू कायद्यानुसार 
करणे अत्यावश्यक आहे. इंटरनेट टे्र�डगं पोटर्लद्वारे परक�य चलन व्यापाराला परवानगी 
नाह�. कोणतहे� उल्लंघन �कंवा पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुम ्ह� दंडात्मक 
कारवाईसाठ� जबाबदार असू शकता. तुम्ह� तुमच्या परक�य चलन हक्काबाबत तुमच्या 
अ�धकृत डीलरचा (AD) सल्ला घ्यावा.

- आपण के्र�डट काडर् खात्यावर कोणत्याह� के्र�डट �शल्लक असल्यास, एसबीआय काडर् आपण 
ह� के्र�डट �शल्लक परत येण्याचा अ�धकार आहे.

- कृपया भांडवल खात्यातील व्यवहारासाठ� पसेै पाठ�वणे �कंवा पेम�ट करण्यासाठ� के्र�डट 
काडर् वापरू नका जसे क� परदेशी संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे �कंवा �वदेशात संस्थांची 
स्थापना करणे - ह� आरबीआय बँकेच्या मास्टर �नद�शानुसार अथर्सहाय्य करण्याची 
परवानगी नाह� - संयुक्त उद्योजक/संपूणर्पणे र�हवाशांनी केलेल� थेट गुंतवणूक परदेशात 
मालक�ची सहाय्यक कंपनी आहे.

- र�हवाशांना भारताकडून पसेै पाठ�वणे हे आरबीआयच्या मास्टर प�रपत्रकानुसार, के्र�डट 
काडर्चा वापर �कंवा लॉटर�ची �त�कटे, बंद� घातलेल� �कंवा जप्त मा�सके, जुगार मध्ये 
सहभाग, कॉल-बॅक सेवा देणे, इत्याद�सारख्या प्र�तबं�धत वस्तूंच्या खरेद�साठ� प्र�तबं�धत 
आहे कारण अशा वस्तू/�क्रयाकलापांसाठ� कोणत्याह� परक�य चलनाची परवानगी नाह�. 
मास्टर प�रपत्रक अ�धक मा�हतीसाठ� र�हवाशांना भारत सु�वधा �व�वध पसेै पाठ�वणे वर 
संदभर् घ्या.



g) �ब�लगं संदभार्तील वाद: स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 25 �दवसांच्या आत काडर्धारकाने काह� 
त्रटु� एसबीआयसीपीएसएलला कळवल्या�शवाय आ�ण एसबीआयसीपीएसएलला त्या सत्य 
आहेत, हे आढळल्याव्य�त�रक्त सवर् स्टेटम�ट्स योग्य मानल� जातील व काडर्धारक त्यांना 
मान्य करेल. असे काह� झाल्याची मा�हती प्राप्त झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
तात्पुरत्या पद्धतीने शुल्क मागे घेऊ शकेल. त्यानुसार अन्वेषण पूणर् झाल्यानंतर अशा 
शुल्कांची जबाबदार� काडर्धारकाच्या खात्यावर असेल.

h)  ग्राहक तक्रार �नवारण: सवर् तक्रार�ंची मा�हती पुढ�ल प�यावर नोडल अ�धकाऱ्याला �दल� 
जावी- पीओ बॅग 28 - जीपीओ, नवी �दल्ल� – 110001 Nodalofficer@sbicard.com 
�कंवा ईमेलवर पाठवल� जावी.

i)   संपकर्  तपशील:
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 02 02
 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड आधी लावावा) 
 �कंवा 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290 
 एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर्साठ�: एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर् हेल्पलाईनला भारतातून 

कुठूनह� फोन करा   
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 12 12 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड 

आधी लावावा) बीएसएनएल/एमट�एनएलवरून: 1800 180 1295/1860 500 1295
 पत्र व्यवहार: मेलद्वारे व्यवस्थापकाला �लहू शकता: ग्राहक सेवा, एसबीआय काड्र्स अडँ 

पेम�ट्स सिव्हर्सेस �ल., डीएलएफ इन�फ�नट� टॉवसर्, टॉवर सी, 12 वा मजला, ब्लॉक- 2, 
इमारत 3 डीएलएफ सायबर �सट�, गुरुग्राम- 122002 (ह�रयाणा), भारत 
www.sbicard.com �कंवा पीओ बॅग 28 - GPO, नवी �दल्ल� – 110001. 

 customercare@sbicard.com वर ईमेलद्वारे �लहा
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक सम�पर्त ईमेल आयडीवर 

�लहू शकतो- salesgrievance@sbicard.com
 काडर्धारक कोणत्याह� �ववाद/अन�धकृत व्यवहाराचा �रपोटर् आमच्या मोबाईल 

ॲप/वेबसाईटच्या माफर् त न�द करू शकतात. याव्य�त�रक्त, काडर्धारक �ववाद/अन�धकृत 
 व्यवहाराचा �रपोटर् सम�पर्त ईमेल आयडी chargeback@sbicard.com वर �लहू 

शकतो.
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक आम्हाला सम�पर्त 

हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतो: 080-39356050

एसबीआय काडर्च्या सवार्त महत्वपूणर् अट� व शत�

1. *फ� आ�ण शुल्क

A.  वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ�
 एसबीआय के्र�डट काडर् (एसबीआय काडर्) यावर वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ� लागू आहेत. 

वा�षर्क फ� हे एक वेळचे शुल्क असत ेजे रु. 0 त ेरु. 9999 यादरम्यान असून त्यात लागू 
असलेले कर जोडले जातात आ�ण �रन्युअल फ� दर वष� आकारल� जात ेव ती रु. 0 त ेरु. 
9999 यादरम्यान असून त्यात लागू असलेले कर जोडले जातात. या फ� काडर्धारकांसाठ� 
वेगळ्या असू शकतात आ�ण त्या �व�वध प्रकारच्या काडर्साठ� वेगवेगळ्या असतात. के्र�डट 
काडर्चे आवेदन करताना हे काडर्धारकाला सांगण्यात येईल. लागू असतील त्यानुसार या फ� 
काडर्धारकाच्या खात्यातून जमा केल्या जातील आ�ण जेव्हा हे लावले जाईल, तवे्हा त्याचे 
�बल त्या म�हन्याच्या काडर् स्टेटम�टमध्ये दशर्वले जाईल. प्राथ�मक काडर्धारकाला जार� 
करण्यात आलेल्या अ�त�रक्त काड्र्ससाठ� वेगळी फ� असू शकेल.

B.  कॅश अडॅव्हान्स फ�
 आपत्काल�न िस्थतीमध्ये देशातील/आंतरराष्ट्र�य एट�एममधून रोख रक्कम काढण्यासाठ� 

काडर्धारक काडर्चा वापर करू शकतो. अशा प्रकारे काढलेल्या सवर् कॅशवर ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण ती काडर्धारकाच्या पुढच्या स्टेटम�टच्या �बलामध्ये जोडल� जाईल. 
देशातील एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण आतंरराष्ट्र�य एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक 
असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� लावल� जाईल. एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस प्रायव्हेट 
�ल�मटेडच्या (एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार ट्रान्सॅक्शन फ� बदलल� जाऊ शकत.े 
सवर् कॅश अडॅव्हान्सेसवर रक्कम काढल्यापासून पूणर् रक्कम जमा करण्याच्या �दनांकापय�त 
�रव्हॉिल्व्हंग के्र�डट इतके आ�थर्क शुल्कसुद्धा असेल (कृपया शुल्कांची सूची पाहावी). 

C. रोख भरणा फ�
 काडर्धारक स्टेट बँक ऑफ इं�डया (एसबीआय) च्या �नवडक शाखांमध्ये पे-इन िस्लपवर 

त्यांचा के्र�डट काडर् क्रमांक आ�ण रक्कम नमूद करून त्यांच्या SBI के्र�डट काडर्ची देय 
रक्कम शाखेतील काउंटरवर जमा करू शकतात. पेम�ट पावतीची पोच काडर्धारकाला त्व�रत 
�दल� जाईल. ह� सु�वधा ₹250 च्या सेवा शुल्क + लागू करांसह उपलब्ध आहे. केव्ह�बी 
एसबीआय काडर्धारक करूर वशै्य बँकेच्या (केवीबी) �नवडक शाखांमध्ये त्यांच्या 
के्र�डटकाडर्ची देय रक्कम देखील भरू शकतात. करूर वशै्य बँकेच्या शाखांमध्ये केलेल्या 
पेम�टवर कोणतहे� शुल्क लागू नाह�.

D. शुल्क
i. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला देण्यात येणाऱ्या �व�शष्ट सेवांसाठ� वेळोवेळी 

लागू असलेले शुल्क आ�ण फ� काडर्धारकाला भरावे लागेल �कंवा काडर् खात्याच्या संदभार्त 
काडर्धारकाकडून �दरंगाई झाल�, तर त्यासाठ� फ� भरावी लागेल.

ii काडर्धारकांना योग्य मा�हती देऊन वेळोवेळी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणतहे� शुल्क 
�कंवा फ�मध्ये बदल करण्याचा �कंवा नवीन शुल्क �कंवा फ� सुरू करण्याचा अ�धकार 
एसबीआयसीपीएसएलजवळ सुर��त आहे.

E. व्याज मुक्त गे्रस अवधी
 व्याज मुक्त के्र�डट अवधी 20 त े50 �दवसांचा असू शकतो व तो मच�टद्वारे करण्यात 

येणाऱ्या दाव्यांवर अवलंबून असेल. परंतु, जर आधीच्या म�हन्याची बाक� पूणर्त: जमा 
केल� नसेल �कंवा जर काडर्धारकाने कोणत्याह� एट�एममधून रोख रक्कम काढल� असेल, 
तर हे लागू असणार नाह�.

F.   आ�थर्क शुल्क 
 जर काडर्धारकाने बाक� रक्कम पूणर् भरल� नाह� तर आ�ण काडर्धारकाने काढलेल्या सवर् 

रोख रकमांवर (कॅश अडॅव्हान्सेस) त ेपरत भरले जाईपय�त ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून 
न भरलेल्या ईएमआय इन्स्टॉलम�टसह सवर् ट्रान्सॅक्शन्सवर मा�सक व्याज दरानुसार 
आ�थर्क शुल्क देय आहेत. 

   जर काडर्धारकाने रकमेच्या मुदतीच्या तारखेअगोदर (PDD) रा�हलेल्या रकमेची (TAD) 
थोडी रक्कम �कंवा काह�च रक्कम नाह� भरल�; जसे क� ग्राहकांची आधीच्या म�हन्यातील 
देय रक्कम आ�ण सध्याच्या म�हन्यातील पूणर् देय रक्कम मुदत संपायच्या तारखेअगोदर 
भरले तर उरलेल्या रकमेवर रकमेच्या तारखेपय�त शुल्क आकारले जाईल. 

   सध्याचा आ�थर्क शुल्काचा दर ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून प्र�त माह 3.50% पय�त आहे 
[42% प्र�त वषर्] व एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस �ल�मटेडच्या 
(एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार बदलला जाऊ शकतो. लागू असलेले आ�थर्क शुल्क 
लागू करांनुसार ठरेल आ�ण काडर्वर�ल थ�कत रक्कम पूणर्त: जमा होईपय�त त े
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये लावले जातील/वजा केले जातील. काडर्धारक पेम�टच्या देय 
तारखेपय�त त्याच्याकडील �शल्लक पूणर्पणे भरत नसल्यास आ�ण काडर्धारकाद्वारे 
घेतलेल्या सवर् रोख अडॅव्हान्सवर�ल सवर् व्यवहारांवर आकारलेल्या �व� शुल्काची �कमान 
रक्कम ह� प्रत्येक� 25 रु. असेल, सवर् लागू कर वगळून.

 a.  कॅश अडॅव्हान्सवर�ल आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून पूणर् रक्कम जमा 
करेपय�त लागू असतील.

 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 15 तारखेला.
 16 जून 2019 – 15 जुल ै2019 मध्ये करण्यात आलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  5000 रु. ची �रटेल खरेद� – 20 जून 2019 रोजी
2.  7000 रु. कॅश काढले - 10 जुल ै2019 रोजी
 15 जून 2019 च्या स्टेटम�टमधून कोणतीह� आधीची �शल्लक रा�हलेल� नाह�, असे ग�ृहत 

धरून काडर्धारकाला त्याचे 15 जुलचै्या स्टेटम�ट 12,000 रु. इतके ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल व 
त्यावर 7,000 रुपयांच्या काढलेल्या रोख रकमेवर 5 �दवसांचे आ�थर्क शुल्क लागू 
दरानुसार लावले जाईल. काडर्धारकाला बाक� (थ�कत) रकमेसाठ� 5 ऑगस्ट 2019 पय�त 
म्हणजे स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत भरणा करावा लागेल जी पूणर् रक्कम 
असू शकत े�कंवा देय असलेल� �कमान रक्कम असू शकत.े कृपया ल�ात घ्या क� तुमच्या 

के्र�डट काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने केले गेलेले कोणतहे� पेम�ट पुढ�ल क्रमाने समायोिजत 
केले जाईल: प्रथम तुमची �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास). आधीच्या 
स्टेटम�टच्या �दनांकापासून आ�थर्क शुल्क लावले जाईल व जर व्याज नसलेला 
आउटस्टँ�डगं �रटेल बॅलन्स असेल तर त्या िस्थतीमध्ये आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या 
�दनांकापासून लावले जाईल. 

 जर आधीच्या स्टेटम�टमध्ये कोणतीह� कॅश �शल्लक नसेल आ�ण ती आधीच्या 
स्टेटम�टमधून पुढे आलेल� नसेल आ�ण स्टेटम�टच्या �दनांकाचा �रटेल बॅलन्स भरणा देय 
असलेल्या �दनांकावर पूणर्त: भरण्यात आला, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क 
शुल्क लावले जाणार नाह�.

 उदाहरण 2 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   3 जानेवार� 2019 – 2 फेब्रुवार� 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  10000 रु. �रटेल खरेद� – 5 जानेवार� 2019 रोजी
2.  30000 रु. ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2019 रोजी
 2 जानेवार� 2019 स्टेटम�टमधून आधीची कोणतीह� �शल्लक रक्कम पुढे उरलेल� नाह�, 

असे ग�ृहत धरून काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार� स्टेटम�टमध्ये 40,000 रु. व्यवहार 
�दसतील. काडर्धारकाला या आउटस्टँ�डगं रकमेसाठ� स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या 
आत म्हणजे 22 फेब्रुवार� 2019 पय�त भरणा करावा लागेल व तो पूणर् रक्कम �कंवा 
�कमान देय रक्कम यातील कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. जर स्टेटम�ट आउटस्टँ�डगं मध्ये 
कोणताच कॅश बॅलन्स नसेल आ�ण तो आधीच्या स्टेटम�टपासून पुढे आलेला नसेल आ�ण 
जर स्टेटम�ट �दनांका रोजी आउटस्टँ�डगं असलेल्या �रटेल बॅलन्सला रक्कम देय �दनांकाला 
जर पूणर्त: भरण्यात आले, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क शुल्क लावले जाणार 
नाह�.

   दर म�हन्यामध्ये फक्त �कमान रक्कम भरल्यास त्यामुळे �रपेम�ट वषार्पे�ा जास्त काळ 
पुढे जाईल व आपल्या आउटस्टँ�डगं बॅलन्सवर त्यानुसार ठरणारा व्याज लागेल. 
उदाहरणाथर्, 5,000 रु. इतक्या ट्रान्सॅक्शनवर दर म�हन्याला फक्त �कमान देय रक्कम 
भरण्यात आल� (दर महा 200 रु. इतक� �कमान रक्कम असल्यास), संपूणर् थ�कत 

रकमेच्या पूणर् भरण्यासाठ� 44 म�हने इतका अवधी लागेल.
 उदाहरण 3 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला
   3  माचर् 2019 – 2 ए�प्रल 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन
(1)   500 रु. वा�षर्क फ� – 5 माचर् 2019 रोजी
(2) 90 रु. लागू कर – 5 माचर् 2019 रोजी
(3) 6000 रुपयांची ऑनलाईन खरेद� – 15 माचर् 2019 रोजी
 2 माचर् 2019 च्या स्टेटम�टनुसार आधीचा कोणताह� बॅलन्स पुढे �शल्लक रा�हलेला नाह�, 

असे ग�ृहत धरून, काडर्धारकाला त्याच्या 2 ए�प्रलच्या स्टेटम�टमध्ये 6,590 रु. ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाला स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 20 �दवसांनी 22 ए�प्रल रोजी 2019 या 
आउटस्टँ�डगंसाठ� रक्कम भरावी लागेल व ती पूणर् रक्कम असू शकत े�कंवा देय असलेल� 
�कमान रक्कम असू शकत.े      

 22 ए�प्रल 2019 रोजी काडर्धारक �कमान देय रकमेचा म्हणजे 415 रु. (एकूण 
आउटस्टँ�डगंच्या 5%) + 22 ए�प्रल 2019, रोजी लागू असलेले कर याच्या सवा�त 
जवळच्या दशांश अकंावर�ल रक्कम या रकमेचा भरणा करतो, असे ग�ृहत धरून लागू दराने 
आ�थर्क शुल्क लागू केले जाईल आ�ण त ेएकूण आउटस्टँ�डगंमध्ये जोडले जाईल. दर वष� 
3.50% इतक्या प्रभावी दराला �वचारात घेता, आ�थर्क शुल्काची गणना पुढ�ल प्रमाणे केल� 
जाईल:

 48 �दवसांसाठ� 500 रु. बॅलन्स रकमेवर (5 माचर् त े22 ए�प्रल):
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 रु.
 48 �दवसांसाठ� लागू असलेल्या 90 रु. करांसाठ� (5 माचर् त े22 ए�प्रल): 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 रु. 
 38 �दवसांसाठ� 6000 रु. इतक्या बॅलन्ससाठ� (15 माचर् त े22 ए�प्रल):
   (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 रु.
 11 �दवसांसाठ� 6,175 रु. बॅलन्ससाठ� (22 ए�प्रल त े2 मे): 
   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 रु.
 एकूण लावण्यात आलेले व्याज = 373.10 रु.
 3 ए�प्रल 2019 आ�ण 2 मे 2019 या काळात काडर्धारकाने कोणतहे� ट्रान्सॅक्शन केले 

नाह�, असे ग�ृहत धरून �दनांक 2 मेच्या स्टेटम�टमध्ये असलेल्या एकूण रकमेमध्ये 
आउटस्टँ�डगं एकूण रक्कम, व्याज शुल्क, फ� आ�ण अन्य शुल्क (असल्यास) आ�ण सवर् 

लागू कर दशर्वले जातील.
    काडर्धारक देय तारखेच्या (पीडीडी) आधी एकूण देय रकमेचे (ट�एडी) आ�ंशक पेम�ट करत 

असेल �कंवा पेम�ट देत नसल्यास; ग्राहकाकडून मागील म�हन्यापासूनची आ�ण �वद्यमान 
म�हन्यातील �शल्लक येणे असेल, तर एकूण देय असलेल्या रकमेचे पूणर् पेम�ट हे पेम�टच्या 
देय तारखेपूव� केल्यास, �व� शुल्क हे त्या पेम�टच्या तारखेपय�तच्या अखेरच्या �शल्लक वर 
आकारले जाईल.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेट्म�ट तार�ख - प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 �डस�बर 2018 - 2 जानेवार� 2019 दरम्यान झाले.
1)  �करकोळ खरेद� 500 रु. - 15 �डस�बरला 2018 झाल�
2)  ऑनलाइन खरेद� 600 रु. - 20 �डस�बरला 2018 झाल�
   2  �डस�बर 2018 च्या तारखेला पूव�ची कोणतीह� �शल्लक रक्कम नाह� असे गहृ�त धरून

2 जानेवार� च्या स्टेटम�टनुसार, काडर्धारकाच्या स्टेटम�टमध्ये 1100 रुपये व्यवहार दशर्�वत 
आहे, एकूण देय रक्कम 1100 रुपये. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
दरम्यान काह� 22 जानेवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं 
�वरुद्ध भरणा करणे आवश्यक आहे.

 गहृ�त धरूया क� काडर्धारकाने थोडी रक्कम 22 जानेवार� 2019 ला 500 रुपयांनी जमा 
केल� आहे, �व� शुल्क प्रभावी दरावर आकारले जाईल आ�ण एकूण थकबाक�मध्ये जोडला 
जाईल. 3.50% दर महा प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्क गणना खाल�लप्रमाणे केल� 
जाईल.

 38 �दवसांसाठ� 500 रुपयांच्या रकमेवर (15 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 रु.
 33 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (20 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 रु.
 12 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (22 जानेवार� त े2 फेब्रुवार�):
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 रु.
 आकारलेले एकूण व्याज: 52.93 रु.
 व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2019 - 2 माचर् 2019 दरम्यान झाले
1)  सुरुवातीची �शल्लक 652.93 रु. - 3 फेब्रुवार� 2019 रोजी

2)  �करकोळ खरेद� 1000 रु. - 5 फेब्रुवार� 2019 रोजी
3)  ऑनलाईन खरेद� 3000 रु. - 15 फेब्रुवार� 2019 रोजी
 गहृ�त धरूया क� मागील �शल्लक 652.93 रु. 2 फेब्रुवार� 2019 च्या �वधानानुसार पुढे 

सुरू करूया. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम दरम्यान काह� 22 
फेबु्रवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं �वरुद्ध भरणा करणे 
आवश्यक आहे.

   गहृ�त धरूया क� काडर्धारक 15 फेब्रुवार�च्या आत पूणर्पणे भरणा करतो. म्हणून 3.50%
प्रती म�हना प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्काची गणना खाल�लप्रमाणे केल� जाईल:

   12 �दवसांसाठ� 652.93 रुपयांच्या रकमेवर (3 फेब्रुवार� -15 फेबु्रवार�)
   (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 रु.
   आकारलेले एकूण व्याज: 9.02 रु.
   खरेद�ची उरलेल� रक्कम, व्याजाची रक्कम, फ� आ�ण शुल्क यांची बेर�ज, आ�ण 2 माचर् 

तारखेच्या स्टेट्म�टनुसार एकूण रकमेवर सवर् लागू कर परावत�त होईल.

G. �वलं�बत देय शुल्क
• देय तारखेला 0 रुपये त े500 रुपयांपय�तच ्या थकबाक�साठ� कोणतहे� शुल्क नाह� 
 रु. 500 पे�ा जास्त आ�ण रु. 1,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 400
• रु. 1,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 10,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु.750
• रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 950
• रु. 25,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 50,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 1,100
• रु. 50,000 पे�ा जास्त थकबाक�साठ� रु.1,300
 लागोपाठ दोन सायकल ्ससाठ� देय तारखेपय�त �कमान देय रक्कम (MAD) न भरल्यास 

अ�त�रक्त �वलंब देय शुल्क रु. 100 आकारले जातील.
 MAD िक्लअर होईपय�त प्रत्येक देय सायकलसाठ� हे शुल्क आकारले जाईल. तसेच 

�कमान देय रक्कम (MAD) भरेपय�त प्रत्येक पेम�ट चक्राला हे शुल्क आकारले जाईल.
 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
 व्यवहार 3 जानेवार� 2016 – 2 फेबु्रवार� 2016 या दरम्यान झाले

(1) 5000 रू. ची �रटेल खरेद�– 5 जानेवार� 2016 रोजी
(2) 5000 रू. ची ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2016 रोजी
   असे ग�ृहत धरा क� 2 जानेवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार�च्या स्टेटम�टमध्ये 10,000 रू. चे 
ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 
22 फेब्रुवार� 2016 पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान 
देय रक्कम �कंवा संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल. 

   जर 22 फेब्रुवार� 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने �कमान देय रकमेचा भरणा 
केला नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 
देय रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 2 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2016 – 2 माचर् 2016 या दरम्यान झाले
 1.  2000 रु. ची �रटेल खरेद�– 8 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 2.  2500 रु. ची ऑनलाईन खरेद� – 19 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 असे ग�ृहत धरा क� 2 फेब्रुवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 माचर्च्या स्टेटम�टमध्ये 4500 रू. चे ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 22 माचर् 2016 
पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान देय रक्कम �कंवा 
संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल.

   जर 22 माचर् 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने कोणत्याह� रकमेचा भरणा केला 
नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण देय 
रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 3- काडर् स्टेटम�ट तार�ख – दर म�हन्याची 2 तार�ख.
 3 सप्ट� त े2 ऑक्टो दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 9400 ची �करकोळ खरेद�-5 सप्ट� रोजी
 2 सप्ट�. च्या स्टेटम�टपासून पूव�ची �शल्लक कॅर� फॉरवडर् केल� नसल ्याचे गहृ�त 

धरून,एकूण देय रक्कम रु. 9400 म्हणून काडर् धारकास 2 ऑक्टोबरचे �ववरणपत्र �मळेल. 

काडर्धारकाने 22 ऑक्टोबरपय�त, म्हणजे स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, संपूणर् 
रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रक्कमेच्या अनुषंगाने पेम�ट 
करणे आवश्यक आहे. काडर्धारक 22 ऑक्टोबर रोजी �कंवा त्यापूव� रु. 9400 च्या 
थकबाक�चे संपूणर् देय देतो. 

 3 ऑक्टोबर– 2 नोव्ह�बर दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 5,000 ची �करकोळ खरेद� – 5 ऑक्टोबर रोजी
(2) रु. 5,000 ची ऑनलाइन खरेद� – 15 ऑक्टोबर रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 नोव्ह�बरच्या �ववरणात 10,000 रुपयाची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसेल. ग्राहकाला 10 नोव्ह�बर रोजी मागील सायकलमध्ये केलेल्या व्यवहारासाठ� 
व्यापाऱ्याकडून रु. 9400 चा परतावा �मळतो. ह� परताव्याची रक्कम एकूण देय रकमेच्या 
अनुषंगाने समायोिजत केल� जाईल. काडर्धारकाने 22 नोव्ह�बर रोजी �कंवा त्यापूव�, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने पेम�ट करणे आवश्यक आहे.

 परताव्यातून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम �कमान देय रक्कमेपे�ा जास्त असल्याने, 
काडर्धारकास �वलं�बत देय शुल्क आकारले जाणार नाह�.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेटम�टची तार�ख – प्रत्येक म�हन ्याची 2 तार�ख
 3 जानेवार� – 2 फेबु्रवार� दरम्यान केलेला व्यवहार
(1) रु. 4,500 ची �करकोळ खरेद� – 5 जानेवार� रोजी
(2) रु. 6,000 ची ऑनलाइन खर�दार� – 15 जानेवार� रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 फेब्रुवार�च ्या स्टेटम�टमध ्ये 10,500 रुपयांची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसून येईल. मागील सायकलमध ्ये 10 फेब्रुवार�ला आकारलेल्या अनादर 
शुल्कांसाठ� ग्राहकाला रु. 500 चा परतावा �मळतो. काडर्धारकाने 22 फेबु्रवार�पय�त, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची पूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय 
रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने थकबाक�चे पेम�ट करणे आवश्यक 
आहे. एसबीआय काडर्ने कायार्िन्वत केलेल्या �रव्हसर्लमधून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम देय 
रक्कमेच्या अनुषंगाने समायोिजत केल� जाणार नाह�. जर काडर्धारकाने 22 फेब्रुवार� रोजी 
�कंवा त्यापूव� �कमान देय रक्कम �कंवा त्यापे�ा जास्त रक्कम भरल� नाह�, तर त्याला 
रु. 950 (रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�त रु. 950) �वलं�बत देय शुल्क 
आकारले जाईल.

H. ओव्हर�ल�मट फ�
 एक सेवा संकेत म्हणून, एसबीआई काडर् ओव्हर�ल�मट व्यवहारांना मान्यता देऊ शकेल, 

हे त्यांचे आतं�रक धोरण, व्यवहार संदभार्त पात्रता, ग्राहकांचे प्रोफाईल आ�ण ग्राहकांची 
स्वीकृ�त यावर अवलंबून असेल. जर थकबाक�  रक्कम के्र�डट मयार्देपे�ा अ�धक असेल, 
तर के्र�डट मयार्दा ओलांडलेल्या रकमेवर प�हल्या व्यवहार रकमेच्या  2.5% �कंवा रु. 
600/- यापकै� जी जास्त असेल, ती ओव्हर�ल�मट शुल्क म्हणून आकारल� जाईल. 
एसबीआय काडर्द्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याह� शुल्क, खचर् �कंवा व्याजमुळे के्र�डट 
�ल�मट ओलांडल्यासह� हे शुल्क लागू होत.े ओव्हर�ल�मट फ� प्रत्येक �ब�लगं सायकलमध्ये 
एकदाच आकारल� जाईल. कृपया न�द घ्या क� काडर्धारकाकडून �मळालेल� ओव्हर�ल�मट 
सोयीसंबंधी स्वीकृ�त ज्याप्रमाणे त्यांच्या/�तच्या के्र�डट काडर्वर ह� सोय स�म करण्यासाठ� 
असेल, ती त्यांच्या त्याच खात्याच्या अतंगर्त येत असलेल्या सवर् के्र�डट काड्र्सवर आपोआप 
ह� सोय स�म करणार.

I. पेम�ट �डसऑनर फ�
   पेम�ट �डसऑनर झाल्यास (भरणा जमा न केल्यास), काडर्धारकाला रकमेच्या 2% इतक�  

पेम�ट �डसऑनर फ� लावल� जाईल व त्याचे �कमान शुल्क 500 रू. इतके असेल.

J.   अन्य शुल्क:
• काडर् �रप्लेसम�ट फ�: 100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू) 
• चेक पेम�ट फ�: 100 रू. 
• परक�य चलन व्यवहार शुल्क: 3.5% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् वगळता इतर सवर् 

काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
 परक�य चलन व्यवहाराचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये करण्यासाठ� �व�नमय दर 

िव्हसा/मास्टरकाडर् द्वारे (जे असेल त्यानुसार) �नधार्�रत केला जाईल व या व्यवहाराला 
एसबीआय काडर्च्या मदतीने सेटल केले जात असतानाच्या �दवशी त्यांच्या �व�नमय 
दरांनुसार त ेठरेल व हे दर व्यवहार करण्यात येणाऱ्या �दवसांपे�ा �भन्न असू शकतील. 
परक�य चलन व्यवहार फ� िव्हसा/मास्टरकाडर् शअेर केलेले रुपये रूपांतर रकमेवर लागू केले 
जाईल. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू 
होणार नाह�.

• डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक चलन रूपांतरण माकर् अप फ�: 3.50% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् 
वगळता इतर सवर् काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
(फक्त 1,000 रुपये �कंवा त्यापे�ा मोठ्या व्यवहारांसाठ�) आतंरराष्ट्र�य स्थानावर�ल �कंवा 
परदेशी न�दणी केलेले परंतु भारतात िस्थत असलेल्या व्यापाऱ्यांद्वारे केलेले भारतीय 
चलनातील सवर् व्यवहार. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर डायन्या�मक आ�ण 
स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप शुल्क लागू होणार नाह�.

•  �रवॉडर् �रडीम करण्याचे शुल्क - 99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे वॉउचर 
वर उपलब्ध)

• सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर प्र�क्रया शुल्क: रु. 199 

K.  �शल्लक हस्तांतरण:
 �शल्लक हस्तांतरण ऑफर ग्राहकाला इतर बँकेच्या के्र�डट काडर्ची थकबाक� एसबीआय 

के्र�डट काडर्मध्ये हस्तांत�रत करण्यास आ�ण एकरकमी �कंवा ईएमआय मध्ये परतफेड 
करण्यास अनुमती देते

2. *�ल�मट्स (मयार्दा)
 अतंगर्त एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट �नकषांनुसार (प्राथ�मक खातधेारकांना असलेल� 

के्र�डट �ल�मट जोडल्या जाणाऱ्या अडॅ ऑन काडर्धारकांना असेल) के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश 
�ल�मट �नधार्�रत केल� जात.े काडर् �दले जात असताना या मयार्दांची मा�हती काडर्धारकाला 
�दल� जात.े प्रत्येक स्टेटम�टमध्ये के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश �ल�मट काडर्धारकाला 
सां�गतल्या जातात. स्टेटम�ट बनवले जात असताना उपलब्ध के्र�डट �ल�मट (वापरासाठ� 
उपलब्ध असलेल� के्र�डट �ल�मट) स्टेटम�टचा भाग म्हणून �दल� जात.े 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याचा ठरा�वक काळाने आढावा घेत े आ�ण 
अतंगर्त �नकषांनुसार काडर्धारकाची के्र�डट �ल�मट घटवू �कंवा वाढवू शकत.े के्र�डट �ल�मट 
वाढवू इिच्छत असलेले काडर्धारक एसबीआयसीपीएसएलला तसे �लहून व त्यांच्या 
उत्पन्नाची घोषणा करणार� आ�थर्क कागदपत्र े पाठवून तशी �वनंती करू शकतात. या 
नवीन कागदपत्रांच्या आधारे अशी �ल�मट वाढवायची अथवा नाह�, हा �नणर्य घेण्याचे पूणर् 
स्वातं�य एसबीआयसीपीएसएलला आहे.
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3. *�ब�लगं आ�ण स्टेटम�ट

a) ज्या अवधीमध्ये काडर् अिॅक्टव्ह असेल त्या अवधीमधील आधीच्या स्टेटम�टनंतर 
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये के्र�डट करण्यात आलेले पेम�ट्स व झालेले ट्रान्सॅक्शन्स 
दशर्वणारे एक मा�सक स्टेटम�ट एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला पाठवण्यात 
येईल. एक तर एसबीआयसीपीएसएल काडर् खात्यामधील ट्रान्सॅक्शन्सचे स्टेटम�ट पोस्टाने 
त्याच्याकड ेन�दणीकृत असलेल्या प�यावर पाठवेल �कंवा त ेस्टेटम�ट न�द असलेल्या ईमेल 
आयडीवर ईमेलने पाठवेल व याचा �दवस पूवर् �नधार्�रत असेल. 

b) के्र�डट काड्र्स काडर्धारकांना �रवॉिल्वंग के्र�डट सु�वधा देतात (�फरती पत). काडर्धारक फक्त 
स्टेटम�टवर �प्रटं करण्यात आलेल्या �कमान देय रकमेइतक� रक्कम सुद्धा भरू शकतो 
आ�ण असा भरणा त्याने रक्कम देय �दनांकाच्या आधी करायला हवा आ�ण हाह� �दनांक 
आपल्या स्टेटम�टवर नमूद केलेला असतो. आउटस्टँ�डगं बॅलन्स पुढ�ल स्टेटम�टमध्ये 
फॉरवडर् केला जाऊ शकतो. काडर्धारक देय असलेल� संपूणर् राशी भरू शकतो �कंवा �कमान 
देय रकमेपे�ा मोठ� कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. 

 आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये न भरण्यात आलेल� �कमान देय रक्कम काडर्धारकाच्या करंट 
�कमान देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल व त्यासह आउटस्टँ�डगं असेल जे काडर्धारकाच्या 
के्र�डट �ल�मटपे�ा जास्त होऊ शकत.े  

 �कमान देय रक्कम आउटस्टँ�डगं रकमेच्या 5% �कंवा रू. 200 यापकै� (जी रक्कम मोठ� 
असेल), ती असेल व त्यामध्ये सवर् लागू कर आ�ण ईएमआय (फक्त ईएमआय आधा�रत 
उत्पादनांच्या संदभार्त) समा�वष्ट असतील. जर कॅश �कंवा के्र�डट �ल�मट ओलांडल� गेल� 
तर ओव्हर�ल�मट (ओव्ह�एल) रकमेचाह� समावेश एमएडीमध्ये (�कमान देय रक्कम) केला 
जाईल. आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये जर न भरण्यात आलेल� एमएडी असेल, तर ती �कमान 
देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल.

c)  काडर् आउटस्टँ�डगंसाठ� करण्यात येणाऱ्या पेम�टस पुढ�ल स्टेटम�टसमध्ये दशर्वल्या जातील. 
इनपुट टॅक्स के्र�डटशी संबं�धत कोणताह� �ववाद �कंवा करांशी संबं�धत कोणतहे� अन्य 
प्रकरणात स्टेटम�ट �दल्याच्या तारखेपासून 30 �दवसांमध्ये के्र�डट काडर् जार�कत्यार्शी संपकर्  
साधला जाईल.

d) काडर्धारकाच्या काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल� पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने 
समायोिजत केल� जातील: �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ.

   काडर्धारक हा के्र�डट काडर् जार�कत्यार्स स�म करण्यासाठ� उ�चत जीएसट� अनुपालनाच्या 
अतंगर्त योग्य आ�ण वक्तशीर मा�हती प्रदान करण्याबद्दल जबाबदार असेल जे के्र�डट 
काडर् जार�कत्यार्ने केलेल्या पुरवठ्याचे इनपुट कर के्र�डट घेण्यासाठ� काडर्धारकास स�म 
करेल. काडर् जार�कतार् हा इनपुट टॅक्स के्र�डटच्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा 
काडर्धारकास इनपुट टॅक्स के्र�डटचा लाभ घेण्यात झालेल्या �वलंबासाठ� काडर्धारकाने 
चुक�ची मा�हती �दल्याबाबत �कंवा काडर्धारकाने कोणतीह� कृती केल्यास �कंवा दलुर्� 
केल्यास जबाबदार नसेल.

e) काडर् खात्यामधील पेम�ट्स पुढ�लपकै� कोणत्याह� प्रकारे करता येऊ शकतील: 
www.sbicard.com वर लॉग इन करून नेटबँ�कंग �कंवा आपल्या एसबीआय एट�एम- 
कम ड�ेबट काडर्द्वारे पेनेट पयार्य वापरून.

   स्टेटम�टच्या मागच्या बाजूला �दलेल्या प�यावर चेक �कंवा धनादेश पाठवून. 
   आपल्या शहरातील एसबीआय काडर् ड्रॉप बॉक्सेसमध्ये �कंवा �नधार्�रत स्टेट बँक ऑफ 
इं�डया शाखांमध्ये चेक �कंवा धनादेश देऊन. 

   चेक/धनादेश “एसबीआय काडर् क्र. xxxx xxxx xxxx xxxx” कर�ता देय असा असायला 
हवा. नॅच: �नवडक शहरांमध्ये नॅशनल ऑटोमेटेड क्ल�य�रगंच्या (नॅच) माध्यमातून पेम�ट 
करता येत.े

f) एसबीआय काडर्द्वारे आउटस्टँ�डगं �बलाच्या भरणासाठ� �व�वध पद्धती �दल्या जातात व 
त्याचे वणर्न एसबीआय काडर् वेबसाईट आ�ण मा�सक स्टेटम�टच्या मागे स�वस्तर �दले गेले 
आहे.

 काडर् धारकाकडून �मळालेला कोणताह� अडॅव्हान्स हा भ�वष्यातील खचर् म्हणून गहृ�त 
धरला जावा, कोणतहे� शुल्क/फ� म्हणून गहृ�त धरला जाऊ नये.

j)  एसबीआय काडर्द्वारे प्र�क्रयािन्वत केलेले असे कोणतहे� �रव्हसर्ल्स, ज्यांत शुल्क तसेच 
प्रभार यांचे �रव्हसर्ल देखील समा�वष्ट आहे, त ेथकबाक�च्या अनुषंगाने समायोिजत केले 
जाणार नाह� आ�ण याला वतर्मान �ब�लगं सायकलसाठ� के्र�डट म्हणून गणले जाईल.

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख मागील �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल्यास, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जात.े

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख वतर्मान �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल� तर�ह�, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जाणार नाह�.

k)  SMA आ�ण NPA
•   स्पेशल म�शन अकाउंट्स (‘SMA’): 
  �नयामक आवश्यकता पूणर् करण्यासाठ�, एसबीआय काडर्ला खाल� �दलेल्या सारणीतील तीन 

उपशे्रण्यांसह एक उप-संप�ी शे्रणी/ सब-असेॅट कॅटेगर� म्हणजेच ‘स्पेशल म�शन अकाउंट्स 
(‘SMA’)” बनवून खात्यातील प्रारं�भक दबाव (इिन्सपीऐंट स्टे्रस) ओळखावा लागतो. के्र�डट 
काड्र्सना �रवॉिल्वंग सु�वधांव्य�त�रक्त अन्य कजर् म्हणून संबो�धत केले जात.े

   

  

  

  SMA च्या वग�करणासंबं�धत उदाहरण:
  जर के्र�डट काडर् खात्याची (‘PDD’) पेम�ट देय तार�ख 31 माचर् 2021 असेल आ�ण �कमान 

देय शुल्क (‘MAD’) या तारखेआधी प्राप्त न झाल्यास या देय तारखेनंतर ह्या खात्यास 
SMA – 0  म्हणून संबो�धत केले जाईल.

   जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 30 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 ए�प्रल 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 1 म्हणून संबो�धत केले जाईल. याप्रमाणेच, 
जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 60 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 मे 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 2 म्हणून संबो�धत केले जाईल.

•  नॉन पफॉर्�म�ग असेॅट (‘NPA’):
  जर के्र�डट काडर् स्टेटम�ट मध्ये नमूद केलेले �कमान देय पेम�ट हे PDD पासून नव्वद (90) 

�दवसांच्या आत पूणर् न �दल्यास, काडर्ला नॉन परफॉ�म�ग असेॅट समजले जाईल. 
   याव्य�त�रक्त, कजार्ची परतफेड �कंवा पुनरर्चना व्यवस्थेचा लाभ घेतलेले कोणतहे� खात े

NPA म्हणून वग�कृत केले जाईल. जोपय�त पूणर् मुद्दल �कंवा व्याजाचे पेम�ट केले जात 
नाह� तोपय�त खात ेNPA म्हणून वग�कृत केले जात.े कजार्ची परतफेड (सेटलम�ट) केलेले 
आ�ण पुनरर्�चत (र�स्ट्रक्चडर्) खात ेअपगे्रडसाठ� पात्र नसत.े शवेट�, जर एखाद्या ग्राहकाकड े
NPA म्हणून संबो�धत असलेले एक एसबीआय काडर् असले तर� त्यांच्याकड ेअसलेले सवर् 
के्र�डट काडर् हे NPA म्हणून वग�कृत केले जातील.

   एखाद्या खात्यास NPA म्हणून वग�कृत करण्यासंबं�धत उदाहरण:
 जर एखाद्या ग्राहकाची पेम�ट देय तार�ख (‘PDD’) 31 माचर् 2021 आहे आ�ण 

स्टेटम�टमध्ये नमूद केलेले �कमान देय शुल्क (‘MAD’) हे PDD पासून 90 �दवसांच्या 
आत म्हणजेच 29 जून 2021 पय�त ग्राहकाने भरले नाह�, तर बँक/�व�ीय संस्थेद्वारे अशा 
के्र�डट काडर् खात्यास NPA समजले  जाईल.

l) अ�धकृत पेम�ट प्रणाल� वापरताना अयशस्वी व्यवहारांसाठ�, आरबीआयच्या 20 सप्ट�बर 
2019 रोजीच्या टनर् अराऊंड टाइम (ट�एट�) च्या सामंजस्यावर�ल आ�ण ग्राहक 
नुकसानभरपाईवर�ल प�रपत्रकाच्या अनुपालन अतंगर्त, जर एसबीआय काडर्ने एखाद्या 
अयशस्वी झालेल्या व्यवहारामुळे ड�ेबट झालेल� रक्कम एका �नधार्�रत कालावधीमध्ये परत 
केल� नाह�, तर उपरोल्ले�खत प�रपत्रकातील तरतुद�ंनुसार, अयशस्वी झालेल्या 
व्यवहारासाठ�च्या काडर् नेटवकर्  द्वारे प्राप्त झालेल्या अशा कोणत्याह� पुष्ट�/सूचनेच्या 
आधारावर नुकसानभरपाई केल� जाईल.

4. * �डफॉल्ट (थकबाक�)
 जर थकबाक� करण्यात आल�, तर काडर्धारकाला वेळोवेळी काडर् खात्यामध्ये असलेल्या 

थ�कत रकमेच्या पूतर्तसेाठ� पोस्टाने, फॅक्स, दरूध्वनी, ईमेल, एसएमएस मॅसेज आठवण 
केल� जाईल आ�ण/�कंवा �तसऱ्या प�ाची आठवण करून देण्यासाठ�, पाठपुरावा 
करण्यासाठ� आ�ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठ� मदत घेतल� जाईल. अशा प्रकारे �नयुक्त 
केलेला �तसरा प� कजर् वसुल�संदभार्तील आचारसं�हतचेे पूणर् पालन करेल. 

 आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त आ�ण जे एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे जे 
एक के्र�डट इन्फम�शन कंपनी एक के्र�डट काडर् धारकाच्या मुलभूत िस्थती अहवाल 
देण्यापूव�, आम्ह� काडर् धारकास पूवर् सूचना प्रदान करू. आरबीआय कडून न�दणीचे 
प्रमाणपत्र सामा�यक करण्यापूव�, ज्याचा एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे त्याबद्दल 
आम्ह� काडर्धारकाला याची सूचना देऊ. �कमान देय रक्कम देय तारखेपय�त देखील न 
भरल्यास, काडर् खात्याचा डीफॉल्ट िस्थती अहवाल के्र�डट मा�हती ब्युरो/एजन्सीं सह 
सामा�यक केला जाईल. 

 हे आणखी नमूद केले जाऊ शकत,े क� जर काडर् धारक, पोस्ट �डफॉल्टर म्हणून न�दवले 
गेले असेल तर, �तची थकबाक� कमी करत,े नंतर एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन 
कंपनी पासून �डफॉल्टर िस्थती मागे आहे. असे बदल ग्राहकाच्या के्र�डट अहवालात 
प्र�त�ब�ंबत करण्यासाठ� 45 त े60 �दवस लागू शकतात.

 अट� आ�ण �नयम के्र�डट काडर्च्या सु�वधा �नयमन लागू असेल पूरक/काडर् जोडा 
एसबीआयसीपीएसएल �व�हत नमुन्यात दर म�हन्याला के्र�डट इन्फम�शन कंपनीसाठ� काडर् 
डटेा सादर केला. के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 30 �दवसांची वेळ त्यांच्या सव्हर्रवर सादर डटेा 
अपलोड करण्यासाठ� आहे.

 काडर् खात्यातील एकूण थकबाक� व त्यासह लावण्यात आलेल्या कोणत्याह� शुल्कांची 
काडर्धारकाला न आकारण्यात आलेल� रक्कमसुद्धा तत्काळ देय होईल आ�ण प्राथ�मक 
खातधेारकाच्या बँकरप्सीच्या �कंवा मतृ्युच्या िस्थतीत ती एसबीआयसीपीएसएलला संपूणर् देय 
ठरेल व काडर् खात ेलगेचच रद्द ठरेल. काडर् खात्यावर काह� थकबाक� असेल, तर प्राथ�मक 
खातधेारकाची मालम�ा त्याला सेटल करण्यासाठ� जबाबदार असेल आ�ण त्या मालम�ेद्वारे 
एसबीआयसीपीएसएलला कोणतीह� आ�थर्क झळ पोहचणार नाह�, याची काळजी घेणे 
अ�नवायर् असेल व त्यामध्ये अशा थकबाक�ला प्राप्त करण्यासाठ� झालेला कायदे�वषयक खचर् 
व शलु्क यांचा समावेश असेल. अशी परतफेड प्रलां�बत झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
त्याच्या तवे्हाच्या दराने आ�थर्क शुल्क सरुू ठेवण्यासाठ� स�म असेल.

5. काडर्धारकत्व समाप्त होणे/संपुष्टात येणे
a) एसबीआयसीपीएसएलला �लहून �कंवा एसबीआय काडर् हेल्पलाईनला कॉल करून आ�ण 

काडर् �तरपे कापून काडर्धारक कधीह� करार संपुष्टात आणू शकतो. �ल�खत �वनंती 
केल्यानंतर अडॅ ऑन काडर्सह सवर् काडर् संपुष्टात येतील. स्वतःहून काडर् बंद करताना 
काडर्धारकाजवळ �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स �शल्लक असतील तर अशा �नगे�टव्ह पॉइंट्स 
समान मूल्य स्वयंच�लतपणे स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रूपांत�रत केले जाईल जे काडर्धारकाला 
इतर कोणत्याह� देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे. काडर् खात्यामध्ये थकबाक� असलेल्या 
सवर् रकमेचा भरणा केल्यानंतर त ेसंपुष्टात येतील. प्रमाणानुसार (प्रो रेटा बे�सस) वा�षर्क, 
सहभागी होण्याची �कंवा �रन्युअल फ� परत केल� जाणार नाह�.

 उदाहरणाथर्- स्वतःहून काडर् बंद करताना �शल्लक असलेले �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट - 1000
   स्वतःहून काडर् बंद केल्यानंतर, �शल्लक असलेले 1000 �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट 

स्वयंच�लतपणे 250 रू. च्या स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रुपांत�रत होतील. म्हणजेच, 1000 
�नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स X 0.25 रू. प्र�त �रवॉडर् पॉइंट (इथे �व�वध काडा�साठ� हस्तांतरण 
मूल्य �भन्न असू शकत)े. हे देय काडर्धारकाला लागू केले जाईल जे काडर्धारकाला इतर 
देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे.

 काडर्धारक खात ेबंद करण्यासाठ� सम�पर्त ईमेल आयडी-closurerequest@sbicard.com 
वर �लहू शकतो.

b)  जर एसबीआयसीपीएसएलला काह� आधाराने �बजनेससाठ� �कंवा सुर�ा कारणांमुळे आ�ण/ 
�कंवा कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेच्या �वनंतीमुळे आ�ण/�कंवा अन्य सरकार� यंत्रणेने तसे 
सां�गतल्यामुळे आ�ण/�कंवा एसबीआयसीपीएसएल व त्याच्या ग्राहकांना लागू असलेल्या 
कायद्यांमुळे व �नयमांमुळे आवश्यक झाले, तर कोणत्याह� वेळेस पूवर्सूचना न देता 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याच्या वापरावर �नब�ध घालू शकत,े त ेसमाप्त 
�कंवा बंद करू शकत.े

 जर काडर्धारकाने देय रकमेची थकबाक� केल� �कंवा के्र�डट �ल�मटचे उल्लंघन केले तर 
एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट काडर्वर�ल सु�वधा संपुष्टात आणू शकत.े हा करार संपुष्टात 
आल्यानंतर �कंवा काडर् खात ेस्थ�गत करण्यात आले असताना या काडर्चा वापर विजर्त 
आहे.

c) अशा प�रिस्थतीमध्ये काडर्धारकाने तत्काळ (कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� 
�डफॉल्ट �कंवा अन्य नोट�सनुसार) एसबीआयसीपीएसएलला खात्यावर�ल एकूण थक�त 
रक्कम त्वर�त अदा केल� पा�हजे. त्यामध्ये कराराअतंगर्त एसबीआयसीपीएसएलला देय 

असलेल्या सवर् रकमांचा समावेश असेल ज्यामध्ये सवर् ट्रान्सॅक्शन्स आ�ण अन्य रक्कम 
ज्या खात्यावर अद्याप आकारल्या नसतील यांचा समावेश असेल. जोपय�त काडर्धारकाद्वारे 
अशा सवर् रकमांची थकबाक� जमा केल� जाईपय�त काडर्धारकाचे खात े समाप्त मानले 
जाणार नाह�.

(d) जर के्र�डट काडर् एक वषार्पे�ा जास्त काळ वापरात नसेल, तर काडर्धारकास सू�चत करून 
काडर् बंद करण्याची प्र�क्रया सुरू होईल. जर 30 �दवसांमध्ये काडर् धारकाकडून काह� उ�र 
न आल्यास, काडर् खात ेबंद केले जाईल, ह� �क्रया काडर् धारकाने केलेल्या सवर् थकबाक� 
भरण्याच्या अधीन असेल.

6.  काडर् हरवणे/चोर�/गैरवापर

a) जर प्राथ�मक �कंवा अन्य अ�त�रक्त के्र�डट काडर् हरवले असेल, चोर�ला गेले असेल, त्याला 
इजा झाल� असेल �कंवा प्राप्त होणे अपे��त असताना प्राप्त झाले नसेल �कंवा जर 
त्याला/�तला त्याचा वापर अन्य व्यक्तीने काडर्धारकाच्या अनुमती�शवाय केला अशी शंका 
आल� असेल, तर तत्काळ काडर्धारकाने एसबीआयसीपीएसएलशी एसबीआय काडर् 
हेल्पलाईनद्वारे संपकर्  साधला पा�हजे. एकदा काडर् हरवले अशी सूचना �दल्यानंतर त ेनंतर 
परत सापडले तर�ह� काडर्धारकाने त ेकोणत्याह� प�रिस्थतीत वापरू नये आ�ण त्याने त े
काडर् �तरपे अध� कापून टाकावे. 

· तसेच काडर्धारक लगेचच आयव्ह�आर �कंवा आमच्या वेबसाईट sbicard.com द्वारे �कंवा 
एसएमएस आधा�रत सेवेद्वारे त ेकाडर् ब्लॉक करू शकतो.

· एसएमएसद्वारे आपले हरवलेले/ चोरलेले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ�, आपल्या न�दणीकृत 
मोबाईल क्रमांकाद्वारे 5676791 वर BLOCK XXXX असा एसएमएस करा. (XXXX = 
आपल्या काडर् क्रमांकातील शवेटच्या 4 संख्या). जर 5 �म�नटांच्या आत आपल्याला त्याचे 
कन्फम�शन देणारा एसएमएस �मळाला नाह�, तर काडर् ब्लॉक झाले आहे, असे कृपया मानू 
नका. तत्काळ आपले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ� आ�ण त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठ� 
हेल्पलाईनला कॉल करा.

 काडर्धारक हरवलेल्या/चोर� झालेल्या/अन�धकृत व्यवहार इ. च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त 
हेल्पलाइन क्रमांक -18605003000 वर संपकर्  करू शकतो.

 काडर्धारक हरवलेल्या काडर्च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त ईमेल आयडीवर �लहू शकतो – 
lostcard@sbicard.com.

b) एसबीआयसीपीएसएलला हरवलेल्या काडार्ची मा�हती �मळण्याच्या वेळेआधी काडर् 
खात्याद्वारे करण्यात आलेल्या कोणत्याह� ट्रान्सॅक्शन्ससाठ�  एसबीआयसीप ीएसएल 
जबाबदार राहणार नाह� व त्याची संपूणर् जबाबदार� काडर्धारकावरच असेल. काडर् 
हरवण्याबद्दल �कंवा त्याच्या चोर�बद्दल एसबीआयसीपीएसएलला सूचना देण्या�शवाय 
काडर्धारकाने तत्काळ के्र�डट काडर्च्या चोर�ची मा�हती पो�लसांना देऊन एफआयआर दाखल 
करायला पा�हजे. परंतु, जेव्हा काडर्धारकाच्या सहमतीने �कंवा अ�त�रक्त काडर्धारकाच्या 
सहमतीने एखाद� व्यक्ती काडर् प्राप्त करून त्याचा गैरवापर करत असेल, तवे्हा होणाऱ्या 
सवर् हानीसाठ� काडर्धारक जबाबदार असेल.

 
c) �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाच्या (आरबीआय), ग्राहक संर�णाबद्दल 06 जुल ै2017 च्या 

आदेशानुसार - अन�धकृत इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंग व्यवहाराच्या दा�यत्वावर मयार्दा घालून, एक 
धोरण अ�धकृत के्र�डट काडर् व्यवहारांशी संबं�धत ग्राहक संर�ण सु�निश्चत करण्याक�रता 
�डझाइन केले आहे. एसबीआय काडर्च्या वेबसाइटवर "ग्राहक तक्रार �नवारण धोरण" 
अतंगर्त हेच अपडटे केले आहे. धोरण हे पारदशर्कतचेी तत्वे आ�ण ग्राहकांना �दल्या 
जाणाऱ्या वागणुक�तील प्रामा�णकपणावर आधा�रत आहे

d) जर काडर्धारकाने फसवणूक�चे कृत्य केले असेल, तर होणाऱ्या नुकसानाची सवर् जबाबदार� 
काडर्धारकाची असेल. जर पुरेशी काळजी न घेता काडर्धारक वापर करत असेल तर होणाऱ्या 
हानीसाठ� सवर्स्वी तोच जबाबदार असेल. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे �नधार्�रत करण्यात 
आलेल्या सुर�ा �नयमांचे पालन करण्यामध्ये काडर्धारकाने कसूर केल� असेल तर� हे लागू 
असेल.

e) काडर्धारक �कंवा अन्य कोणत्याह� काडर्धारकाला न सांगता एसबीआयसीपीएसएल काडर्च्या 
हरवण्या�वषयी, चोर��वषयी, गैरवापरासंदभार्त काडर्ची �कंवा �पनची कोणतीह� मा�हती 
पो�लसांना �कंवा अन्य संबं�धत यंत्रणांना देऊ शकत.े

f) आपल्या के्र�डट काडर् खात्याच्या मोबाईल नंबरसह संपकर्  तपशीलामधील बदल 
�सस्ट�ममध्ये असलेल्या आपल्या जुन्या तसेच नवीन संपकर्  प�यांवर कळवले जातील. 
आमच्या न�द�ंमध्ये आपल्या मोबाईल क्रमांकासह सध्याच्या संपकर्  तपशीलांना अद्ययावत 
ठेवण्याचा सल्ला आपल्याला �दला जातो.

g) "एसबीआय काडर् �व�शष्ट काडर्वर ती हरवल्यास/चोर�स गेल्यास त्यावर काडर् �वमा कव्हर 
मोफत ऑफर करत.े संबं�धत �वमा हा एसबीआय काडर्ने वेळोवेळी ठर�वल्यानुसार 
आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेडद्वारे �कंवा कोणत्याह� अन्य 
�वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो. आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी 
�ल�मटेड ह� यासंबं�धत कोणत्याह� दाव्याच्या तडजोडीसाठ� जबाबदार असेल आ�ण 
एसबीआय काडर् हे दाव्याच्या तडजोडीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याह� �ववादास जबाबदार 
नसेल. �वम्याच्या अट� आ�ण शत�च्या अ�धक तपशीलांसाठ�, काडर् धारकांना सल्ला �दला 
जातो क� त्यांनी स्वागत �कटमधील मा�हतीपत्रक वाचावे �कंवा www.sbicard.com चा 
संदभर् घ्यावा."

(h) एसबीआय काडर् काह� �व�शष्ट के्र�डट काडा�वर मोफत हवाई अपघात/वैयिक्तक अपघात 
�वमा संर�ण देत.े उपरोक्त �वमा ततृीय-प� �वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो, जो या 
संदभार्त कोणत्याह� दाव्याच्या �नपटाऱ्यासाठ� देखील जबाबदार असतो. क्लेम सेटलम�टमुळे 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याह� वादासाठ� एसबीआय काडर् जबाबदार राहणार नाह�. कोणत्याह� 
पूवर्सूचने�शवाय एसबीआय काडर्द्वारे �वमा जार�कतार् बदलला जाऊ शकतो.

 �वद्यमान �वमा कंपनी : ओ�रएंटल इन्शुरन्स कंपनी �ल.

7. मा�हती उघड करणे (�डस्क्लोजर)
 के्र�डट इन्फम�शन कंपनी भारतीय आ�थर्क प्रणाल� कायर्�मता आ�ण िस्थरता 

सुधारण्यासाठ� भारत सरकार आ�ण भारतीय �रझवर् बँक (आरबीआय) ची एक सुरुवात 
आहे. �ह बँका आ�ण �व�ीय संस्थांमध्ये मा�हतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठ�चे एक प्रभावी 
तंत्र प्रभावी करण्यासाठ� आरबीआयच्या प्रयत्नांचा रचनाबद्ध उपक्रम असून, त्याद्वारे 
�व�वध संस्थांमधून उत्कृष्ट के्र�डट व्यवहारांचा लाभ घेण्यासाठ� काडर्धारकांना स�म केले 
जात.े

 काडर् धारक एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी करण्यासाठ� काडर्धारकाचे 
मा�हती शअेर करण्यासाठ� अ�धकृत आहे क� (आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त 
आहे). 

 45 - 60 �दवसांच्या काळामध्ये एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 
करण्यासाठ� काडर्धारकाचे परतफेड रेकॉडर् संबं�धत मा�हती प्रदान होईल.

 कोणताह� �ववाद झाल्यास, एसबीआयसीपीएसएल हे काडर्धारक हा �डफॉल्टर आहे असा 
अहवाल देण्यापूव� अहवाल प्र�क्रयेसाठ� योग्य ती दरुुस्ती करेल. अशा मा�हतीचे प्रकटन 
करणे/ती उघड करण्याची देखील न�द घेतल� जाणे हे दाखल केलेल्या अशा �ववादांची 
चौकशी आ�ण त्यातून मागर् काढण्यासाठ� उपलब्ध असलेल्या वेळेवर अवलंबून असत.े 

 काडर्धारक हे मान्य करतो क�, काडर् खात्याचे योग्य संचालन, पडताळणी आ�ण अन्य 
प्रशास�नक सेवा यांसाठ� काडर्धारकाची मा�हती ज्यामध्ये एसबीआयसीपीएसएलशी संब�धत 
आ�थर्क संस्था, कंपन्या आ�ण अन्य �तसऱ्या प�ांकडील थकबाक� यांची मा�हती देण्याचा 
अ�धकार एसबीआयसीपीएसएलला असेल.

 एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाची मा�हती एसबीआयसीपीएसएलच्या कोणत्याह� व�रष्ठ, 
क�नष्ठ, संबं�धत �कंवा भागीदार संस्थेला एसबीआयसीपीएसएलच्या �व�वध उत्पादनांना व 
सेवांना उपलब्ध करण्यासाठ�/त्यांच्या माक� �टगंसाठ� �कंवा त्याच्या ग्रूप कंपन्या, शाखा, 
संलग्न आ�ण/�कंवा भागीदार संस्थांना देऊ शकत.े

 एसबीआय काडर्च्या मह�वपूणर् अट� व शत� www.sbicard.com वरसुद्धा उपलब्ध 
आहेत. 

महत्वाची �नयामक मा�हती 

- काडर्चा वापर भारत तसेच परदेशात दोन्ह�कड ेवधै आहे. तथा�प, नेपाळ आ�ण भूतान मध्ये 
�वदेशी चलन व्यवहार करण्यासाठ� वधै नाह�.

- भारताबाहेर व्यवहार करण्यासाठ�, या काडर्चा वापर परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 
1999 ("FEMA") आ�ण आरबीआय द्वारे जार� केलेल्या �नयमांसह लागू कायद्यानुसार 
करणे अत्यावश्यक आहे. इंटरनेट टे्र�डगं पोटर्लद्वारे परक�य चलन व्यापाराला परवानगी 
नाह�. कोणतहे� उल्लंघन �कंवा पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुम ्ह� दंडात्मक 
कारवाईसाठ� जबाबदार असू शकता. तुम्ह� तुमच्या परक�य चलन हक्काबाबत तुमच्या 
अ�धकृत डीलरचा (AD) सल्ला घ्यावा.

- आपण के्र�डट काडर् खात्यावर कोणत्याह� के्र�डट �शल्लक असल्यास, एसबीआय काडर् आपण 
ह� के्र�डट �शल्लक परत येण्याचा अ�धकार आहे.

- कृपया भांडवल खात्यातील व्यवहारासाठ� पसेै पाठ�वणे �कंवा पेम�ट करण्यासाठ� के्र�डट 
काडर् वापरू नका जसे क� परदेशी संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे �कंवा �वदेशात संस्थांची 
स्थापना करणे - ह� आरबीआय बँकेच्या मास्टर �नद�शानुसार अथर्सहाय्य करण्याची 
परवानगी नाह� - संयुक्त उद्योजक/संपूणर्पणे र�हवाशांनी केलेल� थेट गुंतवणूक परदेशात 
मालक�ची सहाय्यक कंपनी आहे.

- र�हवाशांना भारताकडून पसेै पाठ�वणे हे आरबीआयच्या मास्टर प�रपत्रकानुसार, के्र�डट 
काडर्चा वापर �कंवा लॉटर�ची �त�कटे, बंद� घातलेल� �कंवा जप्त मा�सके, जुगार मध्ये 
सहभाग, कॉल-बॅक सेवा देणे, इत्याद�सारख्या प्र�तबं�धत वस्तूंच्या खरेद�साठ� प्र�तबं�धत 
आहे कारण अशा वस्तू/�क्रयाकलापांसाठ� कोणत्याह� परक�य चलनाची परवानगी नाह�. 
मास्टर प�रपत्रक अ�धक मा�हतीसाठ� र�हवाशांना भारत सु�वधा �व�वध पसेै पाठ�वणे वर 
संदभर् घ्या.



g) �ब�लगं संदभार्तील वाद: स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 25 �दवसांच्या आत काडर्धारकाने काह� 
त्रटु� एसबीआयसीपीएसएलला कळवल्या�शवाय आ�ण एसबीआयसीपीएसएलला त्या सत्य 
आहेत, हे आढळल्याव्य�त�रक्त सवर् स्टेटम�ट्स योग्य मानल� जातील व काडर्धारक त्यांना 
मान्य करेल. असे काह� झाल्याची मा�हती प्राप्त झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
तात्पुरत्या पद्धतीने शुल्क मागे घेऊ शकेल. त्यानुसार अन्वेषण पूणर् झाल्यानंतर अशा 
शुल्कांची जबाबदार� काडर्धारकाच्या खात्यावर असेल.

h)  ग्राहक तक्रार �नवारण: सवर् तक्रार�ंची मा�हती पुढ�ल प�यावर नोडल अ�धकाऱ्याला �दल� 
जावी- पीओ बॅग 28 - जीपीओ, नवी �दल्ल� – 110001 Nodalofficer@sbicard.com 
�कंवा ईमेलवर पाठवल� जावी.

i)   संपकर्  तपशील:
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 02 02
 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड आधी लावावा) 
 �कंवा 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290 
 एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर्साठ�: एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर् हेल्पलाईनला भारतातून 

कुठूनह� फोन करा   
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 12 12 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड 

आधी लावावा) बीएसएनएल/एमट�एनएलवरून: 1800 180 1295/1860 500 1295
 पत्र व्यवहार: मेलद्वारे व्यवस्थापकाला �लहू शकता: ग्राहक सेवा, एसबीआय काड्र्स अडँ 

पेम�ट्स सिव्हर्सेस �ल., डीएलएफ इन�फ�नट� टॉवसर्, टॉवर सी, 12 वा मजला, ब्लॉक- 2, 
इमारत 3 डीएलएफ सायबर �सट�, गुरुग्राम- 122002 (ह�रयाणा), भारत 
www.sbicard.com �कंवा पीओ बॅग 28 - GPO, नवी �दल्ल� – 110001. 

 customercare@sbicard.com वर ईमेलद्वारे �लहा
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक सम�पर्त ईमेल आयडीवर 

�लहू शकतो- salesgrievance@sbicard.com
 काडर्धारक कोणत्याह� �ववाद/अन�धकृत व्यवहाराचा �रपोटर् आमच्या मोबाईल 

ॲप/वेबसाईटच्या माफर् त न�द करू शकतात. याव्य�त�रक्त, काडर्धारक �ववाद/अन�धकृत 
 व्यवहाराचा �रपोटर् सम�पर्त ईमेल आयडी chargeback@sbicard.com वर �लहू 

शकतो.
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक आम्हाला सम�पर्त 

हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतो: 080-39356050

एसबीआय काडर्च्या सवार्त महत्वपूणर् अट� व शत�

1. *फ� आ�ण शुल्क

A.  वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ�
 एसबीआय के्र�डट काडर् (एसबीआय काडर्) यावर वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ� लागू आहेत. 

वा�षर्क फ� हे एक वेळचे शुल्क असत ेजे रु. 0 त ेरु. 9999 यादरम्यान असून त्यात लागू 
असलेले कर जोडले जातात आ�ण �रन्युअल फ� दर वष� आकारल� जात ेव ती रु. 0 त ेरु. 
9999 यादरम्यान असून त्यात लागू असलेले कर जोडले जातात. या फ� काडर्धारकांसाठ� 
वेगळ्या असू शकतात आ�ण त्या �व�वध प्रकारच्या काडर्साठ� वेगवेगळ्या असतात. के्र�डट 
काडर्चे आवेदन करताना हे काडर्धारकाला सांगण्यात येईल. लागू असतील त्यानुसार या फ� 
काडर्धारकाच्या खात्यातून जमा केल्या जातील आ�ण जेव्हा हे लावले जाईल, तवे्हा त्याचे 
�बल त्या म�हन्याच्या काडर् स्टेटम�टमध्ये दशर्वले जाईल. प्राथ�मक काडर्धारकाला जार� 
करण्यात आलेल्या अ�त�रक्त काड्र्ससाठ� वेगळी फ� असू शकेल.

B.  कॅश अडॅव्हान्स फ�
 आपत्काल�न िस्थतीमध्ये देशातील/आंतरराष्ट्र�य एट�एममधून रोख रक्कम काढण्यासाठ� 

काडर्धारक काडर्चा वापर करू शकतो. अशा प्रकारे काढलेल्या सवर् कॅशवर ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण ती काडर्धारकाच्या पुढच्या स्टेटम�टच्या �बलामध्ये जोडल� जाईल. 
देशातील एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण आतंरराष्ट्र�य एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक 
असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� लावल� जाईल. एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस प्रायव्हेट 
�ल�मटेडच्या (एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार ट्रान्सॅक्शन फ� बदलल� जाऊ शकत.े 
सवर् कॅश अडॅव्हान्सेसवर रक्कम काढल्यापासून पूणर् रक्कम जमा करण्याच्या �दनांकापय�त 
�रव्हॉिल्व्हंग के्र�डट इतके आ�थर्क शुल्कसुद्धा असेल (कृपया शुल्कांची सूची पाहावी). 

C. रोख भरणा फ�
 काडर्धारक स्टेट बँक ऑफ इं�डया (एसबीआय) च्या �नवडक शाखांमध्ये पे-इन िस्लपवर 

त्यांचा के्र�डट काडर् क्रमांक आ�ण रक्कम नमूद करून त्यांच्या SBI के्र�डट काडर्ची देय 
रक्कम शाखेतील काउंटरवर जमा करू शकतात. पेम�ट पावतीची पोच काडर्धारकाला त्व�रत 
�दल� जाईल. ह� सु�वधा ₹250 च्या सेवा शुल्क + लागू करांसह उपलब्ध आहे. केव्ह�बी 
एसबीआय काडर्धारक करूर वशै्य बँकेच्या (केवीबी) �नवडक शाखांमध्ये त्यांच्या 
के्र�डटकाडर्ची देय रक्कम देखील भरू शकतात. करूर वशै्य बँकेच्या शाखांमध्ये केलेल्या 
पेम�टवर कोणतहे� शुल्क लागू नाह�.

D. शुल्क
i. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला देण्यात येणाऱ्या �व�शष्ट सेवांसाठ� वेळोवेळी 

लागू असलेले शुल्क आ�ण फ� काडर्धारकाला भरावे लागेल �कंवा काडर् खात्याच्या संदभार्त 
काडर्धारकाकडून �दरंगाई झाल�, तर त्यासाठ� फ� भरावी लागेल.

ii काडर्धारकांना योग्य मा�हती देऊन वेळोवेळी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणतहे� शुल्क 
�कंवा फ�मध्ये बदल करण्याचा �कंवा नवीन शुल्क �कंवा फ� सुरू करण्याचा अ�धकार 
एसबीआयसीपीएसएलजवळ सुर��त आहे.

E. व्याज मुक्त गे्रस अवधी
 व्याज मुक्त के्र�डट अवधी 20 त े50 �दवसांचा असू शकतो व तो मच�टद्वारे करण्यात 

येणाऱ्या दाव्यांवर अवलंबून असेल. परंतु, जर आधीच्या म�हन्याची बाक� पूणर्त: जमा 
केल� नसेल �कंवा जर काडर्धारकाने कोणत्याह� एट�एममधून रोख रक्कम काढल� असेल, 
तर हे लागू असणार नाह�.

F.   आ�थर्क शुल्क 
 जर काडर्धारकाने बाक� रक्कम पूणर् भरल� नाह� तर आ�ण काडर्धारकाने काढलेल्या सवर् 

रोख रकमांवर (कॅश अडॅव्हान्सेस) त ेपरत भरले जाईपय�त ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून 
न भरलेल्या ईएमआय इन्स्टॉलम�टसह सवर् ट्रान्सॅक्शन्सवर मा�सक व्याज दरानुसार 
आ�थर्क शुल्क देय आहेत. 

   जर काडर्धारकाने रकमेच्या मुदतीच्या तारखेअगोदर (PDD) रा�हलेल्या रकमेची (TAD) 
थोडी रक्कम �कंवा काह�च रक्कम नाह� भरल�; जसे क� ग्राहकांची आधीच्या म�हन्यातील 
देय रक्कम आ�ण सध्याच्या म�हन्यातील पूणर् देय रक्कम मुदत संपायच्या तारखेअगोदर 
भरले तर उरलेल्या रकमेवर रकमेच्या तारखेपय�त शुल्क आकारले जाईल. 

   सध्याचा आ�थर्क शुल्काचा दर ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून प्र�त माह 3.50% पय�त आहे 
[42% प्र�त वषर्] व एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस �ल�मटेडच्या 
(एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार बदलला जाऊ शकतो. लागू असलेले आ�थर्क शुल्क 
लागू करांनुसार ठरेल आ�ण काडर्वर�ल थ�कत रक्कम पूणर्त: जमा होईपय�त त े
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये लावले जातील/वजा केले जातील. काडर्धारक पेम�टच्या देय 
तारखेपय�त त्याच्याकडील �शल्लक पूणर्पणे भरत नसल्यास आ�ण काडर्धारकाद्वारे 
घेतलेल्या सवर् रोख अडॅव्हान्सवर�ल सवर् व्यवहारांवर आकारलेल्या �व� शुल्काची �कमान 
रक्कम ह� प्रत्येक� 25 रु. असेल, सवर् लागू कर वगळून.

 a.  कॅश अडॅव्हान्सवर�ल आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून पूणर् रक्कम जमा 
करेपय�त लागू असतील.

 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 15 तारखेला.
 16 जून 2019 – 15 जुल ै2019 मध्ये करण्यात आलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  5000 रु. ची �रटेल खरेद� – 20 जून 2019 रोजी
2.  7000 रु. कॅश काढले - 10 जुल ै2019 रोजी
 15 जून 2019 च्या स्टेटम�टमधून कोणतीह� आधीची �शल्लक रा�हलेल� नाह�, असे ग�ृहत 

धरून काडर्धारकाला त्याचे 15 जुलचै्या स्टेटम�ट 12,000 रु. इतके ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल व 
त्यावर 7,000 रुपयांच्या काढलेल्या रोख रकमेवर 5 �दवसांचे आ�थर्क शुल्क लागू 
दरानुसार लावले जाईल. काडर्धारकाला बाक� (थ�कत) रकमेसाठ� 5 ऑगस्ट 2019 पय�त 
म्हणजे स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत भरणा करावा लागेल जी पूणर् रक्कम 
असू शकत े�कंवा देय असलेल� �कमान रक्कम असू शकत.े कृपया ल�ात घ्या क� तुमच्या 

के्र�डट काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने केले गेलेले कोणतहे� पेम�ट पुढ�ल क्रमाने समायोिजत 
केले जाईल: प्रथम तुमची �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास). आधीच्या 
स्टेटम�टच्या �दनांकापासून आ�थर्क शुल्क लावले जाईल व जर व्याज नसलेला 
आउटस्टँ�डगं �रटेल बॅलन्स असेल तर त्या िस्थतीमध्ये आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या 
�दनांकापासून लावले जाईल. 

 जर आधीच्या स्टेटम�टमध्ये कोणतीह� कॅश �शल्लक नसेल आ�ण ती आधीच्या 
स्टेटम�टमधून पुढे आलेल� नसेल आ�ण स्टेटम�टच्या �दनांकाचा �रटेल बॅलन्स भरणा देय 
असलेल्या �दनांकावर पूणर्त: भरण्यात आला, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क 
शुल्क लावले जाणार नाह�.

 उदाहरण 2 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   3 जानेवार� 2019 – 2 फेब्रुवार� 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  10000 रु. �रटेल खरेद� – 5 जानेवार� 2019 रोजी
2.  30000 रु. ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2019 रोजी
 2 जानेवार� 2019 स्टेटम�टमधून आधीची कोणतीह� �शल्लक रक्कम पुढे उरलेल� नाह�, 

असे ग�ृहत धरून काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार� स्टेटम�टमध्ये 40,000 रु. व्यवहार 
�दसतील. काडर्धारकाला या आउटस्टँ�डगं रकमेसाठ� स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या 
आत म्हणजे 22 फेब्रुवार� 2019 पय�त भरणा करावा लागेल व तो पूणर् रक्कम �कंवा 
�कमान देय रक्कम यातील कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. जर स्टेटम�ट आउटस्टँ�डगं मध्ये 
कोणताच कॅश बॅलन्स नसेल आ�ण तो आधीच्या स्टेटम�टपासून पुढे आलेला नसेल आ�ण 
जर स्टेटम�ट �दनांका रोजी आउटस्टँ�डगं असलेल्या �रटेल बॅलन्सला रक्कम देय �दनांकाला 
जर पूणर्त: भरण्यात आले, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क शुल्क लावले जाणार 
नाह�.

   दर म�हन्यामध्ये फक्त �कमान रक्कम भरल्यास त्यामुळे �रपेम�ट वषार्पे�ा जास्त काळ 
पुढे जाईल व आपल्या आउटस्टँ�डगं बॅलन्सवर त्यानुसार ठरणारा व्याज लागेल. 
उदाहरणाथर्, 5,000 रु. इतक्या ट्रान्सॅक्शनवर दर म�हन्याला फक्त �कमान देय रक्कम 
भरण्यात आल� (दर महा 200 रु. इतक� �कमान रक्कम असल्यास), संपूणर् थ�कत 

रकमेच्या पूणर् भरण्यासाठ� 44 म�हने इतका अवधी लागेल.
 उदाहरण 3 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला
   3  माचर् 2019 – 2 ए�प्रल 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन
(1)   500 रु. वा�षर्क फ� – 5 माचर् 2019 रोजी
(2) 90 रु. लागू कर – 5 माचर् 2019 रोजी
(3) 6000 रुपयांची ऑनलाईन खरेद� – 15 माचर् 2019 रोजी
 2 माचर् 2019 च्या स्टेटम�टनुसार आधीचा कोणताह� बॅलन्स पुढे �शल्लक रा�हलेला नाह�, 

असे ग�ृहत धरून, काडर्धारकाला त्याच्या 2 ए�प्रलच्या स्टेटम�टमध्ये 6,590 रु. ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाला स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 20 �दवसांनी 22 ए�प्रल रोजी 2019 या 
आउटस्टँ�डगंसाठ� रक्कम भरावी लागेल व ती पूणर् रक्कम असू शकत े�कंवा देय असलेल� 
�कमान रक्कम असू शकत.े      

 22 ए�प्रल 2019 रोजी काडर्धारक �कमान देय रकमेचा म्हणजे 415 रु. (एकूण 
आउटस्टँ�डगंच्या 5%) + 22 ए�प्रल 2019, रोजी लागू असलेले कर याच्या सवा�त 
जवळच्या दशांश अकंावर�ल रक्कम या रकमेचा भरणा करतो, असे ग�ृहत धरून लागू दराने 
आ�थर्क शुल्क लागू केले जाईल आ�ण त ेएकूण आउटस्टँ�डगंमध्ये जोडले जाईल. दर वष� 
3.50% इतक्या प्रभावी दराला �वचारात घेता, आ�थर्क शुल्काची गणना पुढ�ल प्रमाणे केल� 
जाईल:

 48 �दवसांसाठ� 500 रु. बॅलन्स रकमेवर (5 माचर् त े22 ए�प्रल):
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 रु.
 48 �दवसांसाठ� लागू असलेल्या 90 रु. करांसाठ� (5 माचर् त े22 ए�प्रल): 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 रु. 
 38 �दवसांसाठ� 6000 रु. इतक्या बॅलन्ससाठ� (15 माचर् त े22 ए�प्रल):
   (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 रु.
 11 �दवसांसाठ� 6,175 रु. बॅलन्ससाठ� (22 ए�प्रल त े2 मे): 
   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 रु.
 एकूण लावण्यात आलेले व्याज = 373.10 रु.
 3 ए�प्रल 2019 आ�ण 2 मे 2019 या काळात काडर्धारकाने कोणतहे� ट्रान्सॅक्शन केले 

नाह�, असे ग�ृहत धरून �दनांक 2 मेच्या स्टेटम�टमध्ये असलेल्या एकूण रकमेमध्ये 
आउटस्टँ�डगं एकूण रक्कम, व्याज शुल्क, फ� आ�ण अन्य शुल्क (असल्यास) आ�ण सवर् 

लागू कर दशर्वले जातील.
    काडर्धारक देय तारखेच्या (पीडीडी) आधी एकूण देय रकमेचे (ट�एडी) आ�ंशक पेम�ट करत 

असेल �कंवा पेम�ट देत नसल्यास; ग्राहकाकडून मागील म�हन्यापासूनची आ�ण �वद्यमान 
म�हन्यातील �शल्लक येणे असेल, तर एकूण देय असलेल्या रकमेचे पूणर् पेम�ट हे पेम�टच्या 
देय तारखेपूव� केल्यास, �व� शुल्क हे त्या पेम�टच्या तारखेपय�तच्या अखेरच्या �शल्लक वर 
आकारले जाईल.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेट्म�ट तार�ख - प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 �डस�बर 2018 - 2 जानेवार� 2019 दरम्यान झाले.
1)  �करकोळ खरेद� 500 रु. - 15 �डस�बरला 2018 झाल�
2)  ऑनलाइन खरेद� 600 रु. - 20 �डस�बरला 2018 झाल�
   2  �डस�बर 2018 च्या तारखेला पूव�ची कोणतीह� �शल्लक रक्कम नाह� असे गहृ�त धरून

2 जानेवार� च्या स्टेटम�टनुसार, काडर्धारकाच्या स्टेटम�टमध्ये 1100 रुपये व्यवहार दशर्�वत 
आहे, एकूण देय रक्कम 1100 रुपये. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
दरम्यान काह� 22 जानेवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं 
�वरुद्ध भरणा करणे आवश्यक आहे.

 गहृ�त धरूया क� काडर्धारकाने थोडी रक्कम 22 जानेवार� 2019 ला 500 रुपयांनी जमा 
केल� आहे, �व� शुल्क प्रभावी दरावर आकारले जाईल आ�ण एकूण थकबाक�मध्ये जोडला 
जाईल. 3.50% दर महा प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्क गणना खाल�लप्रमाणे केल� 
जाईल.

 38 �दवसांसाठ� 500 रुपयांच्या रकमेवर (15 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 रु.
 33 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (20 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 रु.
 12 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (22 जानेवार� त े2 फेब्रुवार�):
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 रु.
 आकारलेले एकूण व्याज: 52.93 रु.
 व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2019 - 2 माचर् 2019 दरम्यान झाले
1)  सुरुवातीची �शल्लक 652.93 रु. - 3 फेब्रुवार� 2019 रोजी

2)  �करकोळ खरेद� 1000 रु. - 5 फेब्रुवार� 2019 रोजी
3)  ऑनलाईन खरेद� 3000 रु. - 15 फेब्रुवार� 2019 रोजी
 गहृ�त धरूया क� मागील �शल्लक 652.93 रु. 2 फेब्रुवार� 2019 च्या �वधानानुसार पुढे 

सुरू करूया. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम दरम्यान काह� 22 
फेबु्रवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं �वरुद्ध भरणा करणे 
आवश्यक आहे.

   गहृ�त धरूया क� काडर्धारक 15 फेब्रुवार�च्या आत पूणर्पणे भरणा करतो. म्हणून 3.50%
प्रती म�हना प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्काची गणना खाल�लप्रमाणे केल� जाईल:

   12 �दवसांसाठ� 652.93 रुपयांच्या रकमेवर (3 फेब्रुवार� -15 फेबु्रवार�)
   (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 रु.
   आकारलेले एकूण व्याज: 9.02 रु.
   खरेद�ची उरलेल� रक्कम, व्याजाची रक्कम, फ� आ�ण शुल्क यांची बेर�ज, आ�ण 2 माचर् 

तारखेच्या स्टेट्म�टनुसार एकूण रकमेवर सवर् लागू कर परावत�त होईल.

G. �वलं�बत देय शुल्क
• देय तारखेला 0 रुपये त े500 रुपयांपय�तच ्या थकबाक�साठ� कोणतहे� शुल्क नाह� 
 रु. 500 पे�ा जास्त आ�ण रु. 1,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 400
• रु. 1,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 10,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु.750
• रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 950
• रु. 25,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 50,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 1,100
• रु. 50,000 पे�ा जास्त थकबाक�साठ� रु.1,300
 लागोपाठ दोन सायकल ्ससाठ� देय तारखेपय�त �कमान देय रक्कम (MAD) न भरल्यास 

अ�त�रक्त �वलंब देय शुल्क रु. 100 आकारले जातील.
 MAD िक्लअर होईपय�त प्रत्येक देय सायकलसाठ� हे शुल्क आकारले जाईल. तसेच 

�कमान देय रक्कम (MAD) भरेपय�त प्रत्येक पेम�ट चक्राला हे शुल्क आकारले जाईल.
 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
 व्यवहार 3 जानेवार� 2016 – 2 फेबु्रवार� 2016 या दरम्यान झाले

(1) 5000 रू. ची �रटेल खरेद�– 5 जानेवार� 2016 रोजी
(2) 5000 रू. ची ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2016 रोजी
   असे ग�ृहत धरा क� 2 जानेवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेबु्रवार�च्या स्टेटम�टमध्ये 10,000 रू. चे 
ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 
22 फेब्रुवार� 2016 पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान 
देय रक्कम �कंवा संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल. 

   जर 22 फेब्रुवार� 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने �कमान देय रकमेचा भरणा 
केला नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 
देय रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 2 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2016 – 2 माचर् 2016 या दरम्यान झाले
 1.  2000 रु. ची �रटेल खरेद�– 8 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 2.  2500 रु. ची ऑनलाईन खरेद� – 19 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 असे ग�ृहत धरा क� 2 फेब्रुवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 माचर्च्या स्टेटम�टमध्ये 4500 रू. चे ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 22 माचर् 2016 
पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान देय रक्कम �कंवा 
संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल.

   जर 22 माचर् 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने कोणत्याह� रकमेचा भरणा केला 
नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण देय 
रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 3- काडर् स्टेटम�ट तार�ख – दर म�हन्याची 2 तार�ख.
 3 सप्ट� त े2 ऑक्टो दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 9400 ची �करकोळ खरेद�-5 सप्ट� रोजी
 2 सप्ट�. च्या स्टेटम�टपासून पूव�ची �शल्लक कॅर� फॉरवडर् केल� नसल ्याचे गहृ�त 

धरून,एकूण देय रक्कम रु. 9400 म्हणून काडर् धारकास 2 ऑक्टोबरचे �ववरणपत्र �मळेल. 

काडर्धारकाने 22 ऑक्टोबरपय�त, म्हणजे स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, संपूणर् 
रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रक्कमेच्या अनुषंगाने पेम�ट 
करणे आवश्यक आहे. काडर्धारक 22 ऑक्टोबर रोजी �कंवा त्यापूव� रु. 9400 च्या 
थकबाक�चे संपूणर् देय देतो. 

 3 ऑक्टोबर– 2 नोव्ह�बर दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 5,000 ची �करकोळ खरेद� – 5 ऑक्टोबर रोजी
(2) रु. 5,000 ची ऑनलाइन खरेद� – 15 ऑक्टोबर रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 नोव्ह�बरच्या �ववरणात 10,000 रुपयाची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसेल. ग्राहकाला 10 नोव्ह�बर रोजी मागील सायकलमध्ये केलेल्या व्यवहारासाठ� 
व्यापाऱ्याकडून रु. 9400 चा परतावा �मळतो. ह� परताव्याची रक्कम एकूण देय रकमेच्या 
अनुषंगाने समायोिजत केल� जाईल. काडर्धारकाने 22 नोव्ह�बर रोजी �कंवा त्यापूव�, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने पेम�ट करणे आवश्यक आहे.

 परताव्यातून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम �कमान देय रक्कमेपे�ा जास्त असल्याने, 
काडर्धारकास �वलं�बत देय शुल्क आकारले जाणार नाह�.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेटम�टची तार�ख – प्रत्येक म�हन ्याची 2 तार�ख
 3 जानेवार� – 2 फेबु्रवार� दरम्यान केलेला व्यवहार
(1) रु. 4,500 ची �करकोळ खरेद� – 5 जानेवार� रोजी
(2) रु. 6,000 ची ऑनलाइन खर�दार� – 15 जानेवार� रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 फेब्रुवार�च ्या स्टेटम�टमध ्ये 10,500 रुपयांची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसून येईल. मागील सायकलमध ्ये 10 फेब्रुवार�ला आकारलेल्या अनादर 
शुल्कांसाठ� ग्राहकाला रु. 500 चा परतावा �मळतो. काडर्धारकाने 22 फेबु्रवार�पय�त, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची पूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय 
रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने थकबाक�चे पेम�ट करणे आवश्यक 
आहे. एसबीआय काडर्ने कायार्िन्वत केलेल्या �रव्हसर्लमधून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम देय 
रक्कमेच्या अनुषंगाने समायोिजत केल� जाणार नाह�. जर काडर्धारकाने 22 फेब्रुवार� रोजी 
�कंवा त्यापूव� �कमान देय रक्कम �कंवा त्यापे�ा जास्त रक्कम भरल� नाह�, तर त्याला 
रु. 950 (रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�त रु. 950) �वलं�बत देय शुल्क 
आकारले जाईल.

H. ओव्हर�ल�मट फ�
 एक सेवा संकेत म्हणून, एसबीआई काडर् ओव्हर�ल�मट व्यवहारांना मान्यता देऊ शकेल, 

हे त्यांचे आतं�रक धोरण, व्यवहार संदभार्त पात्रता, ग्राहकांचे प्रोफाईल आ�ण ग्राहकांची 
स्वीकृ�त यावर अवलंबून असेल. जर थकबाक�  रक्कम के्र�डट मयार्देपे�ा अ�धक असेल, 
तर के्र�डट मयार्दा ओलांडलेल्या रकमेवर प�हल्या व्यवहार रकमेच्या  2.5% �कंवा रु. 
600/- यापकै� जी जास्त असेल, ती ओव्हर�ल�मट शुल्क म्हणून आकारल� जाईल. 
एसबीआय काडर्द्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याह� शुल्क, खचर् �कंवा व्याजमुळे के्र�डट 
�ल�मट ओलांडल्यासह� हे शुल्क लागू होत.े ओव्हर�ल�मट फ� प्रत्येक �ब�लगं सायकलमध्ये 
एकदाच आकारल� जाईल. कृपया न�द घ्या क� काडर्धारकाकडून �मळालेल� ओव्हर�ल�मट 
सोयीसंबंधी स्वीकृ�त ज्याप्रमाणे त्यांच्या/�तच्या के्र�डट काडर्वर ह� सोय स�म करण्यासाठ� 
असेल, ती त्यांच्या त्याच खात्याच्या अतंगर्त येत असलेल्या सवर् के्र�डट काड्र्सवर आपोआप 
ह� सोय स�म करणार.

I. पेम�ट �डसऑनर फ�
   पेम�ट �डसऑनर झाल्यास (भरणा जमा न केल्यास), काडर्धारकाला रकमेच्या 2% इतक�  

पेम�ट �डसऑनर फ� लावल� जाईल व त्याचे �कमान शुल्क 500 रू. इतके असेल.

J.   अन्य शुल्क:
• काडर् �रप्लेसम�ट फ�: 100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू) 
• चेक पेम�ट फ�: 100 रू. 
• परक�य चलन व्यवहार शुल्क: 3.5% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् वगळता इतर सवर् 

काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
 परक�य चलन व्यवहाराचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये करण्यासाठ� �व�नमय दर 

िव्हसा/मास्टरकाडर् द्वारे (जे असेल त्यानुसार) �नधार्�रत केला जाईल व या व्यवहाराला 
एसबीआय काडर्च्या मदतीने सेटल केले जात असतानाच्या �दवशी त्यांच्या �व�नमय 
दरांनुसार त ेठरेल व हे दर व्यवहार करण्यात येणाऱ्या �दवसांपे�ा �भन्न असू शकतील. 
परक�य चलन व्यवहार फ� िव्हसा/मास्टरकाडर् शअेर केलेले रुपये रूपांतर रकमेवर लागू केले 
जाईल. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू 
होणार नाह�.

• डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक चलन रूपांतरण माकर् अप फ�: 3.50% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् 
वगळता इतर सवर् काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
(फक्त 1,000 रुपये �कंवा त्यापे�ा मोठ्या व्यवहारांसाठ�) आतंरराष्ट्र�य स्थानावर�ल �कंवा 
परदेशी न�दणी केलेले परंतु भारतात िस्थत असलेल्या व्यापाऱ्यांद्वारे केलेले भारतीय 
चलनातील सवर् व्यवहार. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर डायन्या�मक आ�ण 
स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप शुल्क लागू होणार नाह�.

•  �रवॉडर् �रडीम करण्याचे शुल्क - 99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे वॉउचर 
वर उपलब्ध)

• सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर प्र�क्रया शुल्क: रु. 199 

K.  �शल्लक हस्तांतरण:
 �शल्लक हस्तांतरण ऑफर ग्राहकाला इतर बँकेच्या के्र�डट काडर्ची थकबाक� एसबीआय 

के्र�डट काडर्मध्ये हस्तांत�रत करण्यास आ�ण एकरकमी �कंवा ईएमआय मध्ये परतफेड 
करण्यास अनुमती देते

2. *�ल�मट्स (मयार्दा)
 अतंगर्त एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट �नकषांनुसार (प्राथ�मक खातधेारकांना असलेल� 

के्र�डट �ल�मट जोडल्या जाणाऱ्या अडॅ ऑन काडर्धारकांना असेल) के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश 
�ल�मट �नधार्�रत केल� जात.े काडर् �दले जात असताना या मयार्दांची मा�हती काडर्धारकाला 
�दल� जात.े प्रत्येक स्टेटम�टमध्ये के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश �ल�मट काडर्धारकाला 
सां�गतल्या जातात. स्टेटम�ट बनवले जात असताना उपलब्ध के्र�डट �ल�मट (वापरासाठ� 
उपलब्ध असलेल� के्र�डट �ल�मट) स्टेटम�टचा भाग म्हणून �दल� जात.े 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याचा ठरा�वक काळाने आढावा घेत े आ�ण 
अतंगर्त �नकषांनुसार काडर्धारकाची के्र�डट �ल�मट घटवू �कंवा वाढवू शकत.े के्र�डट �ल�मट 
वाढवू इिच्छत असलेले काडर्धारक एसबीआयसीपीएसएलला तसे �लहून व त्यांच्या 
उत्पन्नाची घोषणा करणार� आ�थर्क कागदपत्र े पाठवून तशी �वनंती करू शकतात. या 
नवीन कागदपत्रांच्या आधारे अशी �ल�मट वाढवायची अथवा नाह�, हा �नणर्य घेण्याचे पूणर् 
स्वातं�य एसबीआयसीपीएसएलला आहे.
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3. *�ब�लगं आ�ण स्टेटम�ट

a) ज्या अवधीमध्ये काडर् अिॅक्टव्ह असेल त्या अवधीमधील आधीच्या स्टेटम�टनंतर 
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये के्र�डट करण्यात आलेले पेम�ट्स व झालेले ट्रान्सॅक्शन्स 
दशर्वणारे एक मा�सक स्टेटम�ट एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला पाठवण्यात 
येईल. एक तर एसबीआयसीपीएसएल काडर् खात्यामधील ट्रान्सॅक्शन्सचे स्टेटम�ट पोस्टाने 
त्याच्याकड ेन�दणीकृत असलेल्या प�यावर पाठवेल �कंवा त ेस्टेटम�ट न�द असलेल्या ईमेल 
आयडीवर ईमेलने पाठवेल व याचा �दवस पूवर् �नधार्�रत असेल. 

b) के्र�डट काड्र्स काडर्धारकांना �रवॉिल्वंग के्र�डट सु�वधा देतात (�फरती पत). काडर्धारक फक्त 
स्टेटम�टवर �प्रटं करण्यात आलेल्या �कमान देय रकमेइतक� रक्कम सुद्धा भरू शकतो 
आ�ण असा भरणा त्याने रक्कम देय �दनांकाच्या आधी करायला हवा आ�ण हाह� �दनांक 
आपल्या स्टेटम�टवर नमूद केलेला असतो. आउटस्टँ�डगं बॅलन्स पुढ�ल स्टेटम�टमध्ये 
फॉरवडर् केला जाऊ शकतो. काडर्धारक देय असलेल� संपूणर् राशी भरू शकतो �कंवा �कमान 
देय रकमेपे�ा मोठ� कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. 

 आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये न भरण्यात आलेल� �कमान देय रक्कम काडर्धारकाच्या करंट 
�कमान देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल व त्यासह आउटस्टँ�डगं असेल जे काडर्धारकाच्या 
के्र�डट �ल�मटपे�ा जास्त होऊ शकत.े  

 �कमान देय रक्कम आउटस्टँ�डगं रकमेच्या 5% �कंवा रू. 200 यापकै� (जी रक्कम मोठ� 
असेल), ती असेल व त्यामध्ये सवर् लागू कर आ�ण ईएमआय (फक्त ईएमआय आधा�रत 
उत्पादनांच्या संदभार्त) समा�वष्ट असतील. जर कॅश �कंवा के्र�डट �ल�मट ओलांडल� गेल� 
तर ओव्हर�ल�मट (ओव्ह�एल) रकमेचाह� समावेश एमएडीमध्ये (�कमान देय रक्कम) केला 
जाईल. आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये जर न भरण्यात आलेल� एमएडी असेल, तर ती �कमान 
देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल.

c)  काडर् आउटस्टँ�डगंसाठ� करण्यात येणाऱ्या पेम�टस पुढ�ल स्टेटम�टसमध्ये दशर्वल्या जातील. 
इनपुट टॅक्स के्र�डटशी संबं�धत कोणताह� �ववाद �कंवा करांशी संबं�धत कोणतहे� अन्य 
प्रकरणात स्टेटम�ट �दल्याच्या तारखेपासून 30 �दवसांमध्ये के्र�डट काडर् जार�कत्यार्शी संपकर्  
साधला जाईल.

d) काडर्धारकाच्या काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल� पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने 
समायोिजत केल� जातील: �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ.

   काडर्धारक हा के्र�डट काडर् जार�कत्यार्स स�म करण्यासाठ� उ�चत जीएसट� अनुपालनाच्या 
अतंगर्त योग्य आ�ण वक्तशीर मा�हती प्रदान करण्याबद्दल जबाबदार असेल जे के्र�डट 
काडर् जार�कत्यार्ने केलेल्या पुरवठ्याचे इनपुट कर के्र�डट घेण्यासाठ� काडर्धारकास स�म 
करेल. काडर् जार�कतार् हा इनपुट टॅक्स के्र�डटच्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा 
काडर्धारकास इनपुट टॅक्स के्र�डटचा लाभ घेण्यात झालेल्या �वलंबासाठ� काडर्धारकाने 
चुक�ची मा�हती �दल्याबाबत �कंवा काडर्धारकाने कोणतीह� कृती केल्यास �कंवा दलुर्� 
केल्यास जबाबदार नसेल.

e) काडर् खात्यामधील पेम�ट्स पुढ�लपकै� कोणत्याह� प्रकारे करता येऊ शकतील: 
www.sbicard.com वर लॉग इन करून नेटबँ�कंग �कंवा आपल्या एसबीआय एट�एम- 
कम ड�ेबट काडर्द्वारे पेनेट पयार्य वापरून.

   स्टेटम�टच्या मागच्या बाजूला �दलेल्या प�यावर चेक �कंवा धनादेश पाठवून. 
   आपल्या शहरातील एसबीआय काडर् ड्रॉप बॉक्सेसमध्ये �कंवा �नधार्�रत स्टेट बँक ऑफ 
इं�डया शाखांमध्ये चेक �कंवा धनादेश देऊन. 

   चेक/धनादेश “एसबीआय काडर् क्र. xxxx xxxx xxxx xxxx” कर�ता देय असा असायला 
हवा. नॅच: �नवडक शहरांमध्ये नॅशनल ऑटोमेटेड क्ल�य�रगंच्या (नॅच) माध्यमातून पेम�ट 
करता येत.े

f) एसबीआय काडर्द्वारे आउटस्टँ�डगं �बलाच्या भरणासाठ� �व�वध पद्धती �दल्या जातात व 
त्याचे वणर्न एसबीआय काडर् वेबसाईट आ�ण मा�सक स्टेटम�टच्या मागे स�वस्तर �दले गेले 
आहे.

 काडर् धारकाकडून �मळालेला कोणताह� अडॅव्हान्स हा भ�वष्यातील खचर् म्हणून गहृ�त 
धरला जावा, कोणतहे� शुल्क/फ� म्हणून गहृ�त धरला जाऊ नये.

j)  एसबीआय काडर्द्वारे प्र�क्रयािन्वत केलेले असे कोणतहे� �रव्हसर्ल्स, ज्यांत शुल्क तसेच 
प्रभार यांचे �रव्हसर्ल देखील समा�वष्ट आहे, त ेथकबाक�च्या अनुषंगाने समायोिजत केले 
जाणार नाह� आ�ण याला वतर्मान �ब�लगं सायकलसाठ� के्र�डट म्हणून गणले जाईल.

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख मागील �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल्यास, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जात.े

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख वतर्मान �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल� तर�ह�, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जाणार नाह�.

k)  SMA आ�ण NPA
•   स्पेशल म�शन अकाउंट्स (‘SMA’): 
  �नयामक आवश्यकता पूणर् करण्यासाठ�, एसबीआय काडर्ला खाल� �दलेल्या सारणीतील तीन 

उपशे्रण्यांसह एक उप-संप�ी शे्रणी/ सब-असेॅट कॅटेगर� म्हणजेच ‘स्पेशल म�शन अकाउंट्स 
(‘SMA’)” बनवून खात्यातील प्रारं�भक दबाव (इिन्सपीऐंट स्टे्रस) ओळखावा लागतो. के्र�डट 
काड्र्सना �रवॉिल्वंग सु�वधांव्य�त�रक्त अन्य कजर् म्हणून संबो�धत केले जात.े

   

  

  

  SMA च्या वग�करणासंबं�धत उदाहरण:
  जर के्र�डट काडर् खात्याची (‘PDD’) पेम�ट देय तार�ख 31 माचर् 2021 असेल आ�ण �कमान 

देय शुल्क (‘MAD’) या तारखेआधी प्राप्त न झाल्यास या देय तारखेनंतर ह्या खात्यास 
SMA – 0  म्हणून संबो�धत केले जाईल.

   जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 30 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 ए�प्रल 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 1 म्हणून संबो�धत केले जाईल. याप्रमाणेच, 
जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 60 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 मे 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 2 म्हणून संबो�धत केले जाईल.

•  नॉन पफॉर्�म�ग असेॅट (‘NPA’):
  जर के्र�डट काडर् स्टेटम�ट मध्ये नमूद केलेले �कमान देय पेम�ट हे PDD पासून नव्वद (90) 

�दवसांच्या आत पूणर् न �दल्यास, काडर्ला नॉन परफॉ�म�ग असेॅट समजले जाईल. 
   याव्य�त�रक्त, कजार्ची परतफेड �कंवा पुनरर्चना व्यवस्थेचा लाभ घेतलेले कोणतहे� खात े

NPA म्हणून वग�कृत केले जाईल. जोपय�त पूणर् मुद्दल �कंवा व्याजाचे पेम�ट केले जात 
नाह� तोपय�त खात ेNPA म्हणून वग�कृत केले जात.े कजार्ची परतफेड (सेटलम�ट) केलेले 
आ�ण पुनरर्�चत (र�स्ट्रक्चडर्) खात ेअपगे्रडसाठ� पात्र नसत.े शवेट�, जर एखाद्या ग्राहकाकड े
NPA म्हणून संबो�धत असलेले एक एसबीआय काडर् असले तर� त्यांच्याकड ेअसलेले सवर् 
के्र�डट काडर् हे NPA म्हणून वग�कृत केले जातील.

   एखाद्या खात्यास NPA म्हणून वग�कृत करण्यासंबं�धत उदाहरण:
 जर एखाद्या ग्राहकाची पेम�ट देय तार�ख (‘PDD’) 31 माचर् 2021 आहे आ�ण 

स्टेटम�टमध्ये नमूद केलेले �कमान देय शुल्क (‘MAD’) हे PDD पासून 90 �दवसांच्या 
आत म्हणजेच 29 जून 2021 पय�त ग्राहकाने भरले नाह�, तर बँक/�व�ीय संस्थेद्वारे अशा 
के्र�डट काडर् खात्यास NPA समजले  जाईल.

l) अ�धकृत पेम�ट प्रणाल� वापरताना अयशस्वी व्यवहारांसाठ�, आरबीआयच्या 20 सप्ट�बर 
2019 रोजीच्या टनर् अराऊंड टाइम (ट�एट�) च्या सामंजस्यावर�ल आ�ण ग्राहक 
नुकसानभरपाईवर�ल प�रपत्रकाच्या अनुपालन अतंगर्त, जर एसबीआय काडर्ने एखाद्या 
अयशस्वी झालेल्या व्यवहारामुळे ड�ेबट झालेल� रक्कम एका �नधार्�रत कालावधीमध्ये परत 
केल� नाह�, तर उपरोल्ले�खत प�रपत्रकातील तरतुद�ंनुसार, अयशस्वी झालेल्या 
व्यवहारासाठ�च्या काडर् नेटवकर्  द्वारे प्राप्त झालेल्या अशा कोणत्याह� पुष्ट�/सूचनेच्या 
आधारावर नुकसानभरपाई केल� जाईल.

4. * �डफॉल्ट (थकबाक�)
 जर थकबाक� करण्यात आल�, तर काडर्धारकाला वेळोवेळी काडर् खात्यामध्ये असलेल्या 

थ�कत रकमेच्या पूतर्तसेाठ� पोस्टाने, फॅक्स, दरूध्वनी, ईमेल, एसएमएस मॅसेज आठवण 
केल� जाईल आ�ण/�कंवा �तसऱ्या प�ाची आठवण करून देण्यासाठ�, पाठपुरावा 
करण्यासाठ� आ�ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठ� मदत घेतल� जाईल. अशा प्रकारे �नयुक्त 
केलेला �तसरा प� कजर् वसुल�संदभार्तील आचारसं�हतचेे पूणर् पालन करेल. 

 आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त आ�ण जे एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे जे 
एक के्र�डट इन्फम�शन कंपनी एक के्र�डट काडर् धारकाच्या मुलभूत िस्थती अहवाल 
देण्यापूव�, आम्ह� काडर् धारकास पूवर् सूचना प्रदान करू. आरबीआय कडून न�दणीचे 
प्रमाणपत्र सामा�यक करण्यापूव�, ज्याचा एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे त्याबद्दल 
आम्ह� काडर्धारकाला याची सूचना देऊ. �कमान देय रक्कम देय तारखेपय�त देखील न 
भरल्यास, काडर् खात्याचा डीफॉल्ट िस्थती अहवाल के्र�डट मा�हती ब्युरो/एजन्सीं सह 
सामा�यक केला जाईल. 

 हे आणखी नमूद केले जाऊ शकत,े क� जर काडर् धारक, पोस्ट �डफॉल्टर म्हणून न�दवले 
गेले असेल तर, �तची थकबाक� कमी करत,े नंतर एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन 
कंपनी पासून �डफॉल्टर िस्थती मागे आहे. असे बदल ग्राहकाच्या के्र�डट अहवालात 
प्र�त�ब�ंबत करण्यासाठ� 45 त े60 �दवस लागू शकतात.

 अट� आ�ण �नयम के्र�डट काडर्च्या सु�वधा �नयमन लागू असेल पूरक/काडर् जोडा 
एसबीआयसीपीएसएल �व�हत नमुन्यात दर म�हन्याला के्र�डट इन्फम�शन कंपनीसाठ� काडर् 
डटेा सादर केला. के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 30 �दवसांची वेळ त्यांच्या सव्हर्रवर सादर डटेा 
अपलोड करण्यासाठ� आहे.

 काडर् खात्यातील एकूण थकबाक� व त्यासह लावण्यात आलेल्या कोणत्याह� शुल्कांची 
काडर्धारकाला न आकारण्यात आलेल� रक्कमसुद्धा तत्काळ देय होईल आ�ण प्राथ�मक 
खातधेारकाच्या बँकरप्सीच्या �कंवा मतृ्युच्या िस्थतीत ती एसबीआयसीपीएसएलला संपूणर् देय 
ठरेल व काडर् खात ेलगेचच रद्द ठरेल. काडर् खात्यावर काह� थकबाक� असेल, तर प्राथ�मक 
खातधेारकाची मालम�ा त्याला सेटल करण्यासाठ� जबाबदार असेल आ�ण त्या मालम�ेद्वारे 
एसबीआयसीपीएसएलला कोणतीह� आ�थर्क झळ पोहचणार नाह�, याची काळजी घेणे 
अ�नवायर् असेल व त्यामध्ये अशा थकबाक�ला प्राप्त करण्यासाठ� झालेला कायदे�वषयक खचर् 
व शलु्क यांचा समावेश असेल. अशी परतफेड प्रलां�बत झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
त्याच्या तवे्हाच्या दराने आ�थर्क शुल्क सरुू ठेवण्यासाठ� स�म असेल.

5. काडर्धारकत्व समाप्त होणे/संपुष्टात येणे
a) एसबीआयसीपीएसएलला �लहून �कंवा एसबीआय काडर् हेल्पलाईनला कॉल करून आ�ण 

काडर् �तरपे कापून काडर्धारक कधीह� करार संपुष्टात आणू शकतो. �ल�खत �वनंती 
केल्यानंतर अडॅ ऑन काडर्सह सवर् काडर् संपुष्टात येतील. स्वतःहून काडर् बंद करताना 
काडर्धारकाजवळ �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स �शल्लक असतील तर अशा �नगे�टव्ह पॉइंट्स 
समान मूल्य स्वयंच�लतपणे स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रूपांत�रत केले जाईल जे काडर्धारकाला 
इतर कोणत्याह� देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे. काडर् खात्यामध्ये थकबाक� असलेल्या 
सवर् रकमेचा भरणा केल्यानंतर त ेसंपुष्टात येतील. प्रमाणानुसार (प्रो रेटा बे�सस) वा�षर्क, 
सहभागी होण्याची �कंवा �रन्युअल फ� परत केल� जाणार नाह�.

 उदाहरणाथर्- स्वतःहून काडर् बंद करताना �शल्लक असलेले �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट - 1000
   स्वतःहून काडर् बंद केल्यानंतर, �शल्लक असलेले 1000 �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट 

स्वयंच�लतपणे 250 रू. च्या स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रुपांत�रत होतील. म्हणजेच, 1000 
�नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स X 0.25 रू. प्र�त �रवॉडर् पॉइंट (इथे �व�वध काडा�साठ� हस्तांतरण 
मूल्य �भन्न असू शकत)े. हे देय काडर्धारकाला लागू केले जाईल जे काडर्धारकाला इतर 
देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे.

 काडर्धारक खात ेबंद करण्यासाठ� सम�पर्त ईमेल आयडी-closurerequest@sbicard.com 
वर �लहू शकतो.

b)  जर एसबीआयसीपीएसएलला काह� आधाराने �बजनेससाठ� �कंवा सुर�ा कारणांमुळे आ�ण/ 
�कंवा कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेच्या �वनंतीमुळे आ�ण/�कंवा अन्य सरकार� यंत्रणेने तसे 
सां�गतल्यामुळे आ�ण/�कंवा एसबीआयसीपीएसएल व त्याच्या ग्राहकांना लागू असलेल्या 
कायद्यांमुळे व �नयमांमुळे आवश्यक झाले, तर कोणत्याह� वेळेस पूवर्सूचना न देता 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याच्या वापरावर �नब�ध घालू शकत,े त ेसमाप्त 
�कंवा बंद करू शकत.े

 जर काडर्धारकाने देय रकमेची थकबाक� केल� �कंवा के्र�डट �ल�मटचे उल्लंघन केले तर 
एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट काडर्वर�ल सु�वधा संपुष्टात आणू शकत.े हा करार संपुष्टात 
आल्यानंतर �कंवा काडर् खात ेस्थ�गत करण्यात आले असताना या काडर्चा वापर विजर्त 
आहे.

c) अशा प�रिस्थतीमध्ये काडर्धारकाने तत्काळ (कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� 
�डफॉल्ट �कंवा अन्य नोट�सनुसार) एसबीआयसीपीएसएलला खात्यावर�ल एकूण थक�त 
रक्कम त्वर�त अदा केल� पा�हजे. त्यामध्ये कराराअतंगर्त एसबीआयसीपीएसएलला देय 

असलेल्या सवर् रकमांचा समावेश असेल ज्यामध्ये सवर् ट्रान्सॅक्शन्स आ�ण अन्य रक्कम 
ज्या खात्यावर अद्याप आकारल्या नसतील यांचा समावेश असेल. जोपय�त काडर्धारकाद्वारे 
अशा सवर् रकमांची थकबाक� जमा केल� जाईपय�त काडर्धारकाचे खात े समाप्त मानले 
जाणार नाह�.

(d) जर के्र�डट काडर् एक वषार्पे�ा जास्त काळ वापरात नसेल, तर काडर्धारकास सू�चत करून 
काडर् बंद करण्याची प्र�क्रया सुरू होईल. जर 30 �दवसांमध्ये काडर् धारकाकडून काह� उ�र 
न आल्यास, काडर् खात ेबंद केले जाईल, ह� �क्रया काडर् धारकाने केलेल्या सवर् थकबाक� 
भरण्याच्या अधीन असेल.

6.  काडर् हरवणे/चोर�/गैरवापर

a) जर प्राथ�मक �कंवा अन्य अ�त�रक्त के्र�डट काडर् हरवले असेल, चोर�ला गेले असेल, त्याला 
इजा झाल� असेल �कंवा प्राप्त होणे अपे��त असताना प्राप्त झाले नसेल �कंवा जर 
त्याला/�तला त्याचा वापर अन्य व्यक्तीने काडर्धारकाच्या अनुमती�शवाय केला अशी शंका 
आल� असेल, तर तत्काळ काडर्धारकाने एसबीआयसीपीएसएलशी एसबीआय काडर् 
हेल्पलाईनद्वारे संपकर्  साधला पा�हजे. एकदा काडर् हरवले अशी सूचना �दल्यानंतर त ेनंतर 
परत सापडले तर�ह� काडर्धारकाने त ेकोणत्याह� प�रिस्थतीत वापरू नये आ�ण त्याने त े
काडर् �तरपे अध� कापून टाकावे. 

· तसेच काडर्धारक लगेचच आयव्ह�आर �कंवा आमच्या वेबसाईट sbicard.com द्वारे �कंवा 
एसएमएस आधा�रत सेवेद्वारे त ेकाडर् ब्लॉक करू शकतो.

· एसएमएसद्वारे आपले हरवलेले/ चोरलेले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ�, आपल्या न�दणीकृत 
मोबाईल क्रमांकाद्वारे 5676791 वर BLOCK XXXX असा एसएमएस करा. (XXXX = 
आपल्या काडर् क्रमांकातील शवेटच्या 4 संख्या). जर 5 �म�नटांच्या आत आपल्याला त्याचे 
कन्फम�शन देणारा एसएमएस �मळाला नाह�, तर काडर् ब्लॉक झाले आहे, असे कृपया मानू 
नका. तत्काळ आपले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ� आ�ण त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठ� 
हेल्पलाईनला कॉल करा.

 काडर्धारक हरवलेल्या/चोर� झालेल्या/अन�धकृत व्यवहार इ. च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त 
हेल्पलाइन क्रमांक -18605003000 वर संपकर्  करू शकतो.

 काडर्धारक हरवलेल्या काडर्च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त ईमेल आयडीवर �लहू शकतो – 
lostcard@sbicard.com.

b) एसबीआयसीपीएसएलला हरवलेल्या काडार्ची मा�हती �मळण्याच्या वेळेआधी काडर् 
खात्याद्वारे करण्यात आलेल्या कोणत्याह� ट्रान्सॅक्शन्ससाठ�  एसबीआयसीप ीएसएल 
जबाबदार राहणार नाह� व त्याची संपूणर् जबाबदार� काडर्धारकावरच असेल. काडर् 
हरवण्याबद्दल �कंवा त्याच्या चोर�बद्दल एसबीआयसीपीएसएलला सूचना देण्या�शवाय 
काडर्धारकाने तत्काळ के्र�डट काडर्च्या चोर�ची मा�हती पो�लसांना देऊन एफआयआर दाखल 
करायला पा�हजे. परंतु, जेव्हा काडर्धारकाच्या सहमतीने �कंवा अ�त�रक्त काडर्धारकाच्या 
सहमतीने एखाद� व्यक्ती काडर् प्राप्त करून त्याचा गैरवापर करत असेल, तवे्हा होणाऱ्या 
सवर् हानीसाठ� काडर्धारक जबाबदार असेल.

 
c) �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाच्या (आरबीआय), ग्राहक संर�णाबद्दल 06 जुल ै2017 च्या 

आदेशानुसार - अन�धकृत इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंग व्यवहाराच्या दा�यत्वावर मयार्दा घालून, एक 
धोरण अ�धकृत के्र�डट काडर् व्यवहारांशी संबं�धत ग्राहक संर�ण सु�निश्चत करण्याक�रता 
�डझाइन केले आहे. एसबीआय काडर्च्या वेबसाइटवर "ग्राहक तक्रार �नवारण धोरण" 
अतंगर्त हेच अपडटे केले आहे. धोरण हे पारदशर्कतचेी तत्वे आ�ण ग्राहकांना �दल्या 
जाणाऱ्या वागणुक�तील प्रामा�णकपणावर आधा�रत आहे

d) जर काडर्धारकाने फसवणूक�चे कृत्य केले असेल, तर होणाऱ्या नुकसानाची सवर् जबाबदार� 
काडर्धारकाची असेल. जर पुरेशी काळजी न घेता काडर्धारक वापर करत असेल तर होणाऱ्या 
हानीसाठ� सवर्स्वी तोच जबाबदार असेल. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे �नधार्�रत करण्यात 
आलेल्या सुर�ा �नयमांचे पालन करण्यामध्ये काडर्धारकाने कसूर केल� असेल तर� हे लागू 
असेल.

e) काडर्धारक �कंवा अन्य कोणत्याह� काडर्धारकाला न सांगता एसबीआयसीपीएसएल काडर्च्या 
हरवण्या�वषयी, चोर��वषयी, गैरवापरासंदभार्त काडर्ची �कंवा �पनची कोणतीह� मा�हती 
पो�लसांना �कंवा अन्य संबं�धत यंत्रणांना देऊ शकत.े

f) आपल्या के्र�डट काडर् खात्याच्या मोबाईल नंबरसह संपकर्  तपशीलामधील बदल 
�सस्ट�ममध्ये असलेल्या आपल्या जुन्या तसेच नवीन संपकर्  प�यांवर कळवले जातील. 
आमच्या न�द�ंमध्ये आपल्या मोबाईल क्रमांकासह सध्याच्या संपकर्  तपशीलांना अद्ययावत 
ठेवण्याचा सल्ला आपल्याला �दला जातो.

g) "एसबीआय काडर् �व�शष्ट काडर्वर ती हरवल्यास/चोर�स गेल्यास त्यावर काडर् �वमा कव्हर 
मोफत ऑफर करत.े संबं�धत �वमा हा एसबीआय काडर्ने वेळोवेळी ठर�वल्यानुसार 
आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेडद्वारे �कंवा कोणत्याह� अन्य 
�वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो. आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी 
�ल�मटेड ह� यासंबं�धत कोणत्याह� दाव्याच्या तडजोडीसाठ� जबाबदार असेल आ�ण 
एसबीआय काडर् हे दाव्याच्या तडजोडीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याह� �ववादास जबाबदार 
नसेल. �वम्याच्या अट� आ�ण शत�च्या अ�धक तपशीलांसाठ�, काडर् धारकांना सल्ला �दला 
जातो क� त्यांनी स्वागत �कटमधील मा�हतीपत्रक वाचावे �कंवा www.sbicard.com चा 
संदभर् घ्यावा."

(h) एसबीआय काडर् काह� �व�शष्ट के्र�डट काडा�वर मोफत हवाई अपघात/वैयिक्तक अपघात 
�वमा संर�ण देत.े उपरोक्त �वमा ततृीय-प� �वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो, जो या 
संदभार्त कोणत्याह� दाव्याच्या �नपटाऱ्यासाठ� देखील जबाबदार असतो. क्लेम सेटलम�टमुळे 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याह� वादासाठ� एसबीआय काडर् जबाबदार राहणार नाह�. कोणत्याह� 
पूवर्सूचने�शवाय एसबीआय काडर्द्वारे �वमा जार�कतार् बदलला जाऊ शकतो.

 �वद्यमान �वमा कंपनी : ओ�रएंटल इन्शुरन्स कंपनी �ल.

7. मा�हती उघड करणे (�डस्क्लोजर)
 के्र�डट इन्फम�शन कंपनी भारतीय आ�थर्क प्रणाल� कायर्�मता आ�ण िस्थरता 

सुधारण्यासाठ� भारत सरकार आ�ण भारतीय �रझवर् बँक (आरबीआय) ची एक सुरुवात 
आहे. �ह बँका आ�ण �व�ीय संस्थांमध्ये मा�हतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठ�चे एक प्रभावी 
तंत्र प्रभावी करण्यासाठ� आरबीआयच्या प्रयत्नांचा रचनाबद्ध उपक्रम असून, त्याद्वारे 
�व�वध संस्थांमधून उत्कृष्ट के्र�डट व्यवहारांचा लाभ घेण्यासाठ� काडर्धारकांना स�म केले 
जात.े

 काडर् धारक एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी करण्यासाठ� काडर्धारकाचे 
मा�हती शअेर करण्यासाठ� अ�धकृत आहे क� (आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त 
आहे). 

 45 - 60 �दवसांच्या काळामध्ये एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 
करण्यासाठ� काडर्धारकाचे परतफेड रेकॉडर् संबं�धत मा�हती प्रदान होईल.

 कोणताह� �ववाद झाल्यास, एसबीआयसीपीएसएल हे काडर्धारक हा �डफॉल्टर आहे असा 
अहवाल देण्यापूव� अहवाल प्र�क्रयेसाठ� योग्य ती दरुुस्ती करेल. अशा मा�हतीचे प्रकटन 
करणे/ती उघड करण्याची देखील न�द घेतल� जाणे हे दाखल केलेल्या अशा �ववादांची 
चौकशी आ�ण त्यातून मागर् काढण्यासाठ� उपलब्ध असलेल्या वेळेवर अवलंबून असत.े 

 काडर्धारक हे मान्य करतो क�, काडर् खात्याचे योग्य संचालन, पडताळणी आ�ण अन्य 
प्रशास�नक सेवा यांसाठ� काडर्धारकाची मा�हती ज्यामध्ये एसबीआयसीपीएसएलशी संब�धत 
आ�थर्क संस्था, कंपन्या आ�ण अन्य �तसऱ्या प�ांकडील थकबाक� यांची मा�हती देण्याचा 
अ�धकार एसबीआयसीपीएसएलला असेल.

 एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाची मा�हती एसबीआयसीपीएसएलच्या कोणत्याह� व�रष्ठ, 
क�नष्ठ, संबं�धत �कंवा भागीदार संस्थेला एसबीआयसीपीएसएलच्या �व�वध उत्पादनांना व 
सेवांना उपलब्ध करण्यासाठ�/त्यांच्या माक� �टगंसाठ� �कंवा त्याच्या ग्रूप कंपन्या, शाखा, 
संलग्न आ�ण/�कंवा भागीदार संस्थांना देऊ शकत.े

 एसबीआय काडर्च्या मह�वपूणर् अट� व शत� www.sbicard.com वरसुद्धा उपलब्ध 
आहेत. 

महत्वाची �नयामक मा�हती 

- काडर्चा वापर भारत तसेच परदेशात दोन्ह�कड ेवधै आहे. तथा�प, नेपाळ आ�ण भूतान मध्ये 
�वदेशी चलन व्यवहार करण्यासाठ� वधै नाह�.

- भारताबाहेर व्यवहार करण्यासाठ�, या काडर्चा वापर परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 
1999 ("FEMA") आ�ण आरबीआय द्वारे जार� केलेल्या �नयमांसह लागू कायद्यानुसार 
करणे अत्यावश्यक आहे. इंटरनेट टे्र�डगं पोटर्लद्वारे परक�य चलन व्यापाराला परवानगी 
नाह�. कोणतहे� उल्लंघन �कंवा पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुम ्ह� दंडात्मक 
कारवाईसाठ� जबाबदार असू शकता. तुम्ह� तुमच्या परक�य चलन हक्काबाबत तुमच्या 
अ�धकृत डीलरचा (AD) सल्ला घ्यावा.

- आपण के्र�डट काडर् खात्यावर कोणत्याह� के्र�डट �शल्लक असल्यास, एसबीआय काडर् आपण 
ह� के्र�डट �शल्लक परत येण्याचा अ�धकार आहे.

- कृपया भांडवल खात्यातील व्यवहारासाठ� पसेै पाठ�वणे �कंवा पेम�ट करण्यासाठ� के्र�डट 
काडर् वापरू नका जसे क� परदेशी संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे �कंवा �वदेशात संस्थांची 
स्थापना करणे - ह� आरबीआय बँकेच्या मास्टर �नद�शानुसार अथर्सहाय्य करण्याची 
परवानगी नाह� - संयुक्त उद्योजक/संपूणर्पणे र�हवाशांनी केलेल� थेट गुंतवणूक परदेशात 
मालक�ची सहाय्यक कंपनी आहे.

- र�हवाशांना भारताकडून पसेै पाठ�वणे हे आरबीआयच्या मास्टर प�रपत्रकानुसार, के्र�डट 
काडर्चा वापर �कंवा लॉटर�ची �त�कटे, बंद� घातलेल� �कंवा जप्त मा�सके, जुगार मध्ये 
सहभाग, कॉल-बॅक सेवा देणे, इत्याद�सारख्या प्र�तबं�धत वस्तूंच्या खरेद�साठ� प्र�तबं�धत 
आहे कारण अशा वस्तू/�क्रयाकलापांसाठ� कोणत्याह� परक�य चलनाची परवानगी नाह�. 
मास्टर प�रपत्रक अ�धक मा�हतीसाठ� र�हवाशांना भारत सु�वधा �व�वध पसेै पाठ�वणे वर 
संदभर् घ्या.



g) �ब�लगं संदभार्तील वाद: स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 25 �दवसांच्या आत काडर्धारकाने काह� 
त्रटु� एसबीआयसीपीएसएलला कळवल्या�शवाय आ�ण एसबीआयसीपीएसएलला त्या सत्य 
आहेत, हे आढळल्याव्य�त�रक्त सवर् स्टेटम�ट्स योग्य मानल� जातील व काडर्धारक त्यांना 
मान्य करेल. असे काह� झाल्याची मा�हती प्राप्त झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
तात्पुरत्या पद्धतीने शुल्क मागे घेऊ शकेल. त्यानुसार अन्वेषण पूणर् झाल्यानंतर अशा 
शुल्कांची जबाबदार� काडर्धारकाच्या खात्यावर असेल.

h)  ग्राहक तक्रार �नवारण: सवर् तक्रार�ंची मा�हती पुढ�ल प�यावर नोडल अ�धकाऱ्याला �दल� 
जावी- पीओ बॅग 28 - जीपीओ, नवी �दल्ल� – 110001 Nodalofficer@sbicard.com 
�कंवा ईमेलवर पाठवल� जावी.

i)   संपकर्  तपशील:
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 02 02
 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड आधी लावावा) 
 �कंवा 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290 
 एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर्साठ�: एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर् हेल्पलाईनला भारतातून 

कुठूनह� फोन करा   
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 12 12 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड 

आधी लावावा) बीएसएनएल/एमट�एनएलवरून: 1800 180 1295/1860 500 1295
 पत्र व्यवहार: मेलद्वारे व्यवस्थापकाला �लहू शकता: ग्राहक सेवा, एसबीआय काड्र्स अडँ 

पेम�ट्स सिव्हर्सेस �ल., डीएलएफ इन�फ�नट� टॉवसर्, टॉवर सी, 12 वा मजला, ब्लॉक- 2, 
इमारत 3 डीएलएफ सायबर �सट�, गुरुग्राम- 122002 (ह�रयाणा), भारत 
www.sbicard.com �कंवा पीओ बॅग 28 - GPO, नवी �दल्ल� – 110001. 

 customercare@sbicard.com वर ईमेलद्वारे �लहा
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक सम�पर्त ईमेल आयडीवर 

�लहू शकतो- salesgrievance@sbicard.com
 काडर्धारक कोणत्याह� �ववाद/अन�धकृत व्यवहाराचा �रपोटर् आमच्या मोबाईल 

ॲप/वेबसाईटच्या माफर् त न�द करू शकतात. याव्य�त�रक्त, काडर्धारक �ववाद/अन�धकृत 
 व्यवहाराचा �रपोटर् सम�पर्त ईमेल आयडी chargeback@sbicard.com वर �लहू 

शकतो.
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक आम्हाला सम�पर्त 

हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतो: 080-39356050

एसबीआय काडर्च्या सवार्त महत्वपूणर् अट� व शत�

1. *फ� आ�ण शुल्क

A.  वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ�
 एसबीआय के्र�डट काडर् (एसबीआय काडर्) यावर वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ� लागू आहेत. 

वा�षर्क फ� हे एक वेळचे शुल्क असत ेजे रु. 0 त ेरु. 9999 यादरम्यान असून त्यात लागू 
असलेले कर जोडले जातात आ�ण �रन्युअल फ� दर वष� आकारल� जात ेव ती रु. 0 त ेरु. 
9999 यादरम्यान असून त्यात लागू असलेले कर जोडले जातात. या फ� काडर्धारकांसाठ� 
वेगळ्या असू शकतात आ�ण त्या �व�वध प्रकारच्या काडर्साठ� वेगवेगळ्या असतात. के्र�डट 
काडर्चे आवेदन करताना हे काडर्धारकाला सांगण्यात येईल. लागू असतील त्यानुसार या फ� 
काडर्धारकाच्या खात्यातून जमा केल्या जातील आ�ण जेव्हा हे लावले जाईल, तवे्हा त्याचे 
�बल त्या म�हन्याच्या काडर् स्टेटम�टमध्ये दशर्वले जाईल. प्राथ�मक काडर्धारकाला जार� 
करण्यात आलेल्या अ�त�रक्त काड्र्ससाठ� वेगळी फ� असू शकेल.

B.  कॅश अडॅव्हान्स फ�
 आपत्काल�न िस्थतीमध्ये देशातील/आंतरराष्ट्र�य एट�एममधून रोख रक्कम काढण्यासाठ� 

काडर्धारक काडर्चा वापर करू शकतो. अशा प्रकारे काढलेल्या सवर् कॅशवर ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण ती काडर्धारकाच्या पुढच्या स्टेटम�टच्या �बलामध्ये जोडल� जाईल. 
देशातील एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण आतंरराष्ट्र�य एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक 
असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� लावल� जाईल. एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस प्रायव्हेट 
�ल�मटेडच्या (एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार ट्रान्सॅक्शन फ� बदलल� जाऊ शकत.े 
सवर् कॅश अडॅव्हान्सेसवर रक्कम काढल्यापासून पूणर् रक्कम जमा करण्याच्या �दनांकापय�त 
�रव्हॉिल्व्हंग के्र�डट इतके आ�थर्क शुल्कसुद्धा असेल (कृपया शुल्कांची सूची पाहावी). 

C. रोख भरणा फ�
 काडर्धारक स्टेट बँक ऑफ इं�डया (एसबीआय) च्या �नवडक शाखांमध्ये पे-इन िस्लपवर 

त्यांचा के्र�डट काडर् क्रमांक आ�ण रक्कम नमूद करून त्यांच्या SBI के्र�डट काडर्ची देय 
रक्कम शाखेतील काउंटरवर जमा करू शकतात. पेम�ट पावतीची पोच काडर्धारकाला त्व�रत 
�दल� जाईल. ह� सु�वधा ₹250 च्या सेवा शुल्क + लागू करांसह उपलब्ध आहे. केव्ह�बी 
एसबीआय काडर्धारक करूर वशै्य बँकेच्या (केवीबी) �नवडक शाखांमध्ये त्यांच्या 
के्र�डटकाडर्ची देय रक्कम देखील भरू शकतात. करूर वशै्य बँकेच्या शाखांमध्ये केलेल्या 
पेम�टवर कोणतहे� शुल्क लागू नाह�.

D. शुल्क
i. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला देण्यात येणाऱ्या �व�शष्ट सेवांसाठ� वेळोवेळी 

लागू असलेले शुल्क आ�ण फ� काडर्धारकाला भरावे लागेल �कंवा काडर् खात्याच्या संदभार्त 
काडर्धारकाकडून �दरंगाई झाल�, तर त्यासाठ� फ� भरावी लागेल.

ii काडर्धारकांना योग्य मा�हती देऊन वेळोवेळी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणतहे� शुल्क 
�कंवा फ�मध्ये बदल करण्याचा �कंवा नवीन शुल्क �कंवा फ� सुरू करण्याचा अ�धकार 
एसबीआयसीपीएसएलजवळ सुर��त आहे.

E. व्याज मुक्त गे्रस अवधी
 व्याज मुक्त के्र�डट अवधी 20 त े50 �दवसांचा असू शकतो व तो मच�टद्वारे करण्यात 

येणाऱ्या दाव्यांवर अवलंबून असेल. परंतु, जर आधीच्या म�हन्याची बाक� पूणर्त: जमा 
केल� नसेल �कंवा जर काडर्धारकाने कोणत्याह� एट�एममधून रोख रक्कम काढल� असेल, 
तर हे लागू असणार नाह�.

F.   आ�थर्क शुल्क 
 जर काडर्धारकाने बाक� रक्कम पूणर् भरल� नाह� तर आ�ण काडर्धारकाने काढलेल्या सवर् 

रोख रकमांवर (कॅश अडॅव्हान्सेस) त ेपरत भरले जाईपय�त ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून 
न भरलेल्या ईएमआय इन्स्टॉलम�टसह सवर् ट्रान्सॅक्शन्सवर मा�सक व्याज दरानुसार 
आ�थर्क शुल्क देय आहेत. 

   जर काडर्धारकाने रकमेच्या मुदतीच्या तारखेअगोदर (PDD) रा�हलेल्या रकमेची (TAD) 
थोडी रक्कम �कंवा काह�च रक्कम नाह� भरल�; जसे क� ग्राहकांची आधीच्या म�हन्यातील 
देय रक्कम आ�ण सध्याच्या म�हन्यातील पूणर् देय रक्कम मुदत संपायच्या तारखेअगोदर 
भरले तर उरलेल्या रकमेवर रकमेच्या तारखेपय�त शुल्क आकारले जाईल. 

   सध्याचा आ�थर्क शुल्काचा दर ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून प्र�त माह 3.50% पय�त आहे 
[42% प्र�त वषर्] व एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस �ल�मटेडच्या 
(एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार बदलला जाऊ शकतो. लागू असलेले आ�थर्क शुल्क 
लागू करांनुसार ठरेल आ�ण काडर्वर�ल थ�कत रक्कम पूणर्त: जमा होईपय�त त े
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये लावले जातील/वजा केले जातील. काडर्धारक पेम�टच्या देय 
तारखेपय�त त्याच्याकडील �शल्लक पूणर्पणे भरत नसल्यास आ�ण काडर्धारकाद्वारे 
घेतलेल्या सवर् रोख अडॅव्हान्सवर�ल सवर् व्यवहारांवर आकारलेल्या �व� शुल्काची �कमान 
रक्कम ह� प्रत्येक� 25 रु. असेल, सवर् लागू कर वगळून.

 a.  कॅश अडॅव्हान्सवर�ल आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून पूणर् रक्कम जमा 
करेपय�त लागू असतील.

 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 15 तारखेला.
 16 जून 2019 – 15 जुल ै2019 मध्ये करण्यात आलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  5000 रु. ची �रटेल खरेद� – 20 जून 2019 रोजी
2.  7000 रु. कॅश काढले - 10 जुल ै2019 रोजी
 15 जून 2019 च्या स्टेटम�टमधून कोणतीह� आधीची �शल्लक रा�हलेल� नाह�, असे ग�ृहत 

धरून काडर्धारकाला त्याचे 15 जुलचै्या स्टेटम�ट 12,000 रु. इतके ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल व 
त्यावर 7,000 रुपयांच्या काढलेल्या रोख रकमेवर 5 �दवसांचे आ�थर्क शुल्क लागू 
दरानुसार लावले जाईल. काडर्धारकाला बाक� (थ�कत) रकमेसाठ� 5 ऑगस्ट 2019 पय�त 
म्हणजे स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत भरणा करावा लागेल जी पूणर् रक्कम 
असू शकत े�कंवा देय असलेल� �कमान रक्कम असू शकत.े कृपया ल�ात घ्या क� तुमच्या 

के्र�डट काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने केले गेलेले कोणतहे� पेम�ट पुढ�ल क्रमाने समायोिजत 
केले जाईल: प्रथम तुमची �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास). आधीच्या 
स्टेटम�टच्या �दनांकापासून आ�थर्क शुल्क लावले जाईल व जर व्याज नसलेला 
आउटस्टँ�डगं �रटेल बॅलन्स असेल तर त्या िस्थतीमध्ये आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या 
�दनांकापासून लावले जाईल. 

 जर आधीच्या स्टेटम�टमध्ये कोणतीह� कॅश �शल्लक नसेल आ�ण ती आधीच्या 
स्टेटम�टमधून पुढे आलेल� नसेल आ�ण स्टेटम�टच्या �दनांकाचा �रटेल बॅलन्स भरणा देय 
असलेल्या �दनांकावर पूणर्त: भरण्यात आला, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क 
शुल्क लावले जाणार नाह�.

 उदाहरण 2 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   3 जानेवार� 2019 – 2 फेब्रुवार� 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  10000 रु. �रटेल खरेद� – 5 जानेवार� 2019 रोजी
2.  30000 रु. ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2019 रोजी
 2 जानेवार� 2019 स्टेटम�टमधून आधीची कोणतीह� �शल्लक रक्कम पुढे उरलेल� नाह�, 

असे ग�ृहत धरून काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार� स्टेटम�टमध्ये 40,000 रु. व्यवहार 
�दसतील. काडर्धारकाला या आउटस्टँ�डगं रकमेसाठ� स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या 
आत म्हणजे 22 फेब्रुवार� 2019 पय�त भरणा करावा लागेल व तो पूणर् रक्कम �कंवा 
�कमान देय रक्कम यातील कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. जर स्टेटम�ट आउटस्टँ�डगं मध्ये 
कोणताच कॅश बॅलन्स नसेल आ�ण तो आधीच्या स्टेटम�टपासून पुढे आलेला नसेल आ�ण 
जर स्टेटम�ट �दनांका रोजी आउटस्टँ�डगं असलेल्या �रटेल बॅलन्सला रक्कम देय �दनांकाला 
जर पूणर्त: भरण्यात आले, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क शुल्क लावले जाणार 
नाह�.

   दर म�हन्यामध्ये फक्त �कमान रक्कम भरल्यास त्यामुळे �रपेम�ट वषार्पे�ा जास्त काळ 
पुढे जाईल व आपल्या आउटस्टँ�डगं बॅलन्सवर त्यानुसार ठरणारा व्याज लागेल. 
उदाहरणाथर्, 5,000 रु. इतक्या ट्रान्सॅक्शनवर दर म�हन्याला फक्त �कमान देय रक्कम 
भरण्यात आल� (दर महा 200 रु. इतक� �कमान रक्कम असल्यास), संपूणर् थ�कत 

रकमेच्या पूणर् भरण्यासाठ� 44 म�हने इतका अवधी लागेल.
 उदाहरण 3 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला
   3  माचर् 2019 – 2 ए�प्रल 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन
(1)   500 रु. वा�षर्क फ� – 5 माचर् 2019 रोजी
(2) 90 रु. लागू कर – 5 माचर् 2019 रोजी
(3) 6000 रुपयांची ऑनलाईन खरेद� – 15 माचर् 2019 रोजी
 2 माचर् 2019 च्या स्टेटम�टनुसार आधीचा कोणताह� बॅलन्स पुढे �शल्लक रा�हलेला नाह�, 

असे ग�ृहत धरून, काडर्धारकाला त्याच्या 2 ए�प्रलच्या स्टेटम�टमध्ये 6,590 रु. ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाला स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 20 �दवसांनी 22 ए�प्रल रोजी 2019 या 
आउटस्टँ�डगंसाठ� रक्कम भरावी लागेल व ती पूणर् रक्कम असू शकत े�कंवा देय असलेल� 
�कमान रक्कम असू शकत.े      

 22 ए�प्रल 2019 रोजी काडर्धारक �कमान देय रकमेचा म्हणजे 415 रु. (एकूण 
आउटस्टँ�डगंच्या 5%) + 22 ए�प्रल 2019, रोजी लागू असलेले कर याच्या सवा�त 
जवळच्या दशांश अकंावर�ल रक्कम या रकमेचा भरणा करतो, असे ग�ृहत धरून लागू दराने 
आ�थर्क शुल्क लागू केले जाईल आ�ण त ेएकूण आउटस्टँ�डगंमध्ये जोडले जाईल. दर वष� 
3.50% इतक्या प्रभावी दराला �वचारात घेता, आ�थर्क शुल्काची गणना पुढ�ल प्रमाणे केल� 
जाईल:

 48 �दवसांसाठ� 500 रु. बॅलन्स रकमेवर (5 माचर् त े22 ए�प्रल):
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 रु.
 48 �दवसांसाठ� लागू असलेल्या 90 रु. करांसाठ� (5 माचर् त े22 ए�प्रल): 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 रु. 
 38 �दवसांसाठ� 6000 रु. इतक्या बॅलन्ससाठ� (15 माचर् त े22 ए�प्रल):
   (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 रु.
 11 �दवसांसाठ� 6,175 रु. बॅलन्ससाठ� (22 ए�प्रल त े2 मे): 
   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 रु.
 एकूण लावण्यात आलेले व्याज = 373.10 रु.
 3 ए�प्रल 2019 आ�ण 2 मे 2019 या काळात काडर्धारकाने कोणतहे� ट्रान्सॅक्शन केले 

नाह�, असे ग�ृहत धरून �दनांक 2 मेच्या स्टेटम�टमध्ये असलेल्या एकूण रकमेमध्ये 
आउटस्टँ�डगं एकूण रक्कम, व्याज शुल्क, फ� आ�ण अन्य शुल्क (असल्यास) आ�ण सवर् 

लागू कर दशर्वले जातील.
    काडर्धारक देय तारखेच्या (पीडीडी) आधी एकूण देय रकमेचे (ट�एडी) आ�ंशक पेम�ट करत 

असेल �कंवा पेम�ट देत नसल्यास; ग्राहकाकडून मागील म�हन्यापासूनची आ�ण �वद्यमान 
म�हन्यातील �शल्लक येणे असेल, तर एकूण देय असलेल्या रकमेचे पूणर् पेम�ट हे पेम�टच्या 
देय तारखेपूव� केल्यास, �व� शुल्क हे त्या पेम�टच्या तारखेपय�तच्या अखेरच्या �शल्लक वर 
आकारले जाईल.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेट्म�ट तार�ख - प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 �डस�बर 2018 - 2 जानेवार� 2019 दरम्यान झाले.
1)  �करकोळ खरेद� 500 रु. - 15 �डस�बरला 2018 झाल�
2)  ऑनलाइन खरेद� 600 रु. - 20 �डस�बरला 2018 झाल�
   2  �डस�बर 2018 च्या तारखेला पूव�ची कोणतीह� �शल्लक रक्कम नाह� असे गहृ�त धरून

2 जानेवार� च्या स्टेटम�टनुसार, काडर्धारकाच्या स्टेटम�टमध्ये 1100 रुपये व्यवहार दशर्�वत 
आहे, एकूण देय रक्कम 1100 रुपये. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
दरम्यान काह� 22 जानेवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं 
�वरुद्ध भरणा करणे आवश्यक आहे.

 गहृ�त धरूया क� काडर्धारकाने थोडी रक्कम 22 जानेवार� 2019 ला 500 रुपयांनी जमा 
केल� आहे, �व� शुल्क प्रभावी दरावर आकारले जाईल आ�ण एकूण थकबाक�मध्ये जोडला 
जाईल. 3.50% दर महा प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्क गणना खाल�लप्रमाणे केल� 
जाईल.

 38 �दवसांसाठ� 500 रुपयांच्या रकमेवर (15 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 रु.
 33 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (20 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 रु.
 12 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (22 जानेवार� त े2 फेब्रुवार�):
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 रु.
 आकारलेले एकूण व्याज: 52.93 रु.
 व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2019 - 2 माचर् 2019 दरम्यान झाले
1)  सुरुवातीची �शल्लक 652.93 रु. - 3 फेब्रुवार� 2019 रोजी

2)  �करकोळ खरेद� 1000 रु. - 5 फेब्रुवार� 2019 रोजी
3)  ऑनलाईन खरेद� 3000 रु. - 15 फेब्रुवार� 2019 रोजी
 गहृ�त धरूया क� मागील �शल्लक 652.93 रु. 2 फेब्रुवार� 2019 च्या �वधानानुसार पुढे 

सुरू करूया. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम दरम्यान काह� 22 
फेबु्रवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं �वरुद्ध भरणा करणे 
आवश्यक आहे.

   गहृ�त धरूया क� काडर्धारक 15 फेब्रुवार�च्या आत पूणर्पणे भरणा करतो. म्हणून 3.50%
प्रती म�हना प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्काची गणना खाल�लप्रमाणे केल� जाईल:

   12 �दवसांसाठ� 652.93 रुपयांच्या रकमेवर (3 फेब्रुवार� -15 फेबु्रवार�)
   (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 रु.
   आकारलेले एकूण व्याज: 9.02 रु.
   खरेद�ची उरलेल� रक्कम, व्याजाची रक्कम, फ� आ�ण शुल्क यांची बेर�ज, आ�ण 2 माचर् 

तारखेच्या स्टेट्म�टनुसार एकूण रकमेवर सवर् लागू कर परावत�त होईल.

G. �वलं�बत देय शुल्क
• देय तारखेला 0 रुपये त े500 रुपयांपय�तच ्या थकबाक�साठ� कोणतहे� शुल्क नाह� 
 रु. 500 पे�ा जास्त आ�ण रु. 1,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 400
• रु. 1,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 10,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु.750
• रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 950
• रु. 25,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 50,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 1,100
• रु. 50,000 पे�ा जास्त थकबाक�साठ� रु.1,300
 लागोपाठ दोन सायकल ्ससाठ� देय तारखेपय�त �कमान देय रक्कम (MAD) न भरल्यास 

अ�त�रक्त �वलंब देय शुल्क रु. 100 आकारले जातील.
 MAD िक्लअर होईपय�त प्रत्येक देय सायकलसाठ� हे शुल्क आकारले जाईल. तसेच 

�कमान देय रक्कम (MAD) भरेपय�त प्रत्येक पेम�ट चक्राला हे शुल्क आकारले जाईल.
 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
 व्यवहार 3 जानेवार� 2016 – 2 फेबु्रवार� 2016 या दरम्यान झाले

(1) 5000 रू. ची �रटेल खरेद�– 5 जानेवार� 2016 रोजी
(2) 5000 रू. ची ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2016 रोजी
   असे ग�ृहत धरा क� 2 जानेवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार�च्या स्टेटम�टमध्ये 10,000 रू. चे 
ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 
22 फेब्रुवार� 2016 पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान 
देय रक्कम �कंवा संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल. 

   जर 22 फेब्रुवार� 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने �कमान देय रकमेचा भरणा 
केला नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 
देय रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 2 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2016 – 2 माचर् 2016 या दरम्यान झाले
 1.  2000 रु. ची �रटेल खरेद�– 8 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 2.  2500 रु. ची ऑनलाईन खरेद� – 19 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 असे ग�ृहत धरा क� 2 फेब्रुवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 माचर्च्या स्टेटम�टमध्ये 4500 रू. चे ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 22 माचर् 2016 
पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान देय रक्कम �कंवा 
संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल.

   जर 22 माचर् 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने कोणत्याह� रकमेचा भरणा केला 
नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण देय 
रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 3- काडर् स्टेटम�ट तार�ख – दर म�हन्याची 2 तार�ख.
 3 सप्ट� त े2 ऑक्टो दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 9400 ची �करकोळ खरेद�-5 सप्ट� रोजी
 2 सप्ट�. च्या स्टेटम�टपासून पूव�ची �शल्लक कॅर� फॉरवडर् केल� नसल ्याचे गहृ�त 

धरून,एकूण देय रक्कम रु. 9400 म्हणून काडर् धारकास 2 ऑक्टोबरचे �ववरणपत्र �मळेल. 

काडर्धारकाने 22 ऑक्टोबरपय�त, म्हणजे स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, संपूणर् 
रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रक्कमेच्या अनुषंगाने पेम�ट 
करणे आवश्यक आहे. काडर्धारक 22 ऑक्टोबर रोजी �कंवा त्यापूव� रु. 9400 च्या 
थकबाक�चे संपूणर् देय देतो. 

 3 ऑक्टोबर– 2 नोव्ह�बर दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 5,000 ची �करकोळ खरेद� – 5 ऑक्टोबर रोजी
(2) रु. 5,000 ची ऑनलाइन खरेद� – 15 ऑक्टोबर रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 नोव्ह�बरच्या �ववरणात 10,000 रुपयाची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसेल. ग्राहकाला 10 नोव्ह�बर रोजी मागील सायकलमध्ये केलेल्या व्यवहारासाठ� 
व्यापाऱ्याकडून रु. 9400 चा परतावा �मळतो. ह� परताव्याची रक्कम एकूण देय रकमेच्या 
अनुषंगाने समायोिजत केल� जाईल. काडर्धारकाने 22 नोव्ह�बर रोजी �कंवा त्यापूव�, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने पेम�ट करणे आवश्यक आहे.

 परताव्यातून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम �कमान देय रक्कमेपे�ा जास्त असल्याने, 
काडर्धारकास �वलं�बत देय शुल्क आकारले जाणार नाह�.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेटम�टची तार�ख – प्रत्येक म�हन ्याची 2 तार�ख
 3 जानेवार� – 2 फेबु्रवार� दरम्यान केलेला व्यवहार
(1) रु. 4,500 ची �करकोळ खरेद� – 5 जानेवार� रोजी
(2) रु. 6,000 ची ऑनलाइन खर�दार� – 15 जानेवार� रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 फेब्रुवार�च ्या स्टेटम�टमध ्ये 10,500 रुपयांची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसून येईल. मागील सायकलमध ्ये 10 फेब्रुवार�ला आकारलेल्या अनादर 
शुल्कांसाठ� ग्राहकाला रु. 500 चा परतावा �मळतो. काडर्धारकाने 22 फेबु्रवार�पय�त, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची पूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय 
रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने थकबाक�चे पेम�ट करणे आवश्यक 
आहे. एसबीआय काडर्ने कायार्िन्वत केलेल्या �रव्हसर्लमधून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम देय 
रक्कमेच्या अनुषंगाने समायोिजत केल� जाणार नाह�. जर काडर्धारकाने 22 फेब्रुवार� रोजी 
�कंवा त्यापूव� �कमान देय रक्कम �कंवा त्यापे�ा जास्त रक्कम भरल� नाह�, तर त्याला 
रु. 950 (रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�त रु. 950) �वलं�बत देय शुल्क 
आकारले जाईल.

H. ओव्हर�ल�मट फ�
 एक सेवा संकेत म्हणून, एसबीआई काडर् ओव्हर�ल�मट व्यवहारांना मान्यता देऊ शकेल, 

हे त्यांचे आतं�रक धोरण, व्यवहार संदभार्त पात्रता, ग्राहकांचे प्रोफाईल आ�ण ग्राहकांची 
स्वीकृ�त यावर अवलंबून असेल. जर थकबाक�  रक्कम के्र�डट मयार्देपे�ा अ�धक असेल, 
तर के्र�डट मयार्दा ओलांडलेल्या रकमेवर प�हल्या व्यवहार रकमेच्या  2.5% �कंवा रु. 
600/- यापकै� जी जास्त असेल, ती ओव्हर�ल�मट शुल्क म्हणून आकारल� जाईल. 
एसबीआय काडर्द्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याह� शुल्क, खचर् �कंवा व्याजमुळे के्र�डट 
�ल�मट ओलांडल्यासह� हे शुल्क लागू होत.े ओव्हर�ल�मट फ� प्रत्येक �ब�लगं सायकलमध्ये 
एकदाच आकारल� जाईल. कृपया न�द घ्या क� काडर्धारकाकडून �मळालेल� ओव्हर�ल�मट 
सोयीसंबंधी स्वीकृ�त ज्याप्रमाणे त्यांच्या/�तच्या के्र�डट काडर्वर ह� सोय स�म करण्यासाठ� 
असेल, ती त्यांच्या त्याच खात्याच्या अतंगर्त येत असलेल्या सवर् के्र�डट काड्र्सवर आपोआप 
ह� सोय स�म करणार.

I. पेम�ट �डसऑनर फ�
   पेम�ट �डसऑनर झाल्यास (भरणा जमा न केल्यास), काडर्धारकाला रकमेच्या 2% इतक�  

पेम�ट �डसऑनर फ� लावल� जाईल व त्याचे �कमान शुल्क 500 रू. इतके असेल.

J.   अन्य शुल्क:
• काडर् �रप्लेसम�ट फ�: 100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू) 
• चेक पेम�ट फ�: 100 रू. 
• परक�य चलन व्यवहार शुल्क: 3.5% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् वगळता इतर सवर् 

काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
 परक�य चलन व्यवहाराचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये करण्यासाठ� �व�नमय दर 

िव्हसा/मास्टरकाडर् द्वारे (जे असेल त्यानुसार) �नधार्�रत केला जाईल व या व्यवहाराला 
एसबीआय काडर्च्या मदतीने सेटल केले जात असतानाच्या �दवशी त्यांच्या �व�नमय 
दरांनुसार त ेठरेल व हे दर व्यवहार करण्यात येणाऱ्या �दवसांपे�ा �भन्न असू शकतील. 
परक�य चलन व्यवहार फ� िव्हसा/मास्टरकाडर् शअेर केलेले रुपये रूपांतर रकमेवर लागू केले 
जाईल. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू 
होणार नाह�.

• डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक चलन रूपांतरण माकर् अप फ�: 3.50% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् 
वगळता इतर सवर् काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
(फक्त 1,000 रुपये �कंवा त्यापे�ा मोठ्या व्यवहारांसाठ�) आतंरराष्ट्र�य स्थानावर�ल �कंवा 
परदेशी न�दणी केलेले परंतु भारतात िस्थत असलेल्या व्यापाऱ्यांद्वारे केलेले भारतीय 
चलनातील सवर् व्यवहार. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर डायन्या�मक आ�ण 
स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप शुल्क लागू होणार नाह�.

•  �रवॉडर् �रडीम करण्याचे शुल्क - 99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे वॉउचर 
वर उपलब्ध)

• सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर प्र�क्रया शुल्क: रु. 199 

K.  �शल्लक हस्तांतरण:
 �शल्लक हस्तांतरण ऑफर ग्राहकाला इतर बँकेच्या के्र�डट काडर्ची थकबाक� एसबीआय 

के्र�डट काडर्मध्ये हस्तांत�रत करण्यास आ�ण एकरकमी �कंवा ईएमआय मध्ये परतफेड 
करण्यास अनुमती देते

2. *�ल�मट्स (मयार्दा)
 अतंगर्त एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट �नकषांनुसार (प्राथ�मक खातधेारकांना असलेल� 

के्र�डट �ल�मट जोडल्या जाणाऱ्या अडॅ ऑन काडर्धारकांना असेल) के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश 
�ल�मट �नधार्�रत केल� जात.े काडर् �दले जात असताना या मयार्दांची मा�हती काडर्धारकाला 
�दल� जात.े प्रत्येक स्टेटम�टमध्ये के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश �ल�मट काडर्धारकाला 
सां�गतल्या जातात. स्टेटम�ट बनवले जात असताना उपलब्ध के्र�डट �ल�मट (वापरासाठ� 
उपलब्ध असलेल� के्र�डट �ल�मट) स्टेटम�टचा भाग म्हणून �दल� जात.े 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याचा ठरा�वक काळाने आढावा घेत े आ�ण 
अतंगर्त �नकषांनुसार काडर्धारकाची के्र�डट �ल�मट घटवू �कंवा वाढवू शकत.े के्र�डट �ल�मट 
वाढवू इिच्छत असलेले काडर्धारक एसबीआयसीपीएसएलला तसे �लहून व त्यांच्या 
उत्पन्नाची घोषणा करणार� आ�थर्क कागदपत्र े पाठवून तशी �वनंती करू शकतात. या 
नवीन कागदपत्रांच्या आधारे अशी �ल�मट वाढवायची अथवा नाह�, हा �नणर्य घेण्याचे पूणर् 
स्वातं�य एसबीआयसीपीएसएलला आहे.
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3. *�ब�लगं आ�ण स्टेटम�ट

a) ज्या अवधीमध्ये काडर् अिॅक्टव्ह असेल त्या अवधीमधील आधीच्या स्टेटम�टनंतर 
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये के्र�डट करण्यात आलेले पेम�ट्स व झालेले ट्रान्सॅक्शन्स 
दशर्वणारे एक मा�सक स्टेटम�ट एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला पाठवण्यात 
येईल. एक तर एसबीआयसीपीएसएल काडर् खात्यामधील ट्रान्सॅक्शन्सचे स्टेटम�ट पोस्टाने 
त्याच्याकड ेन�दणीकृत असलेल्या प�यावर पाठवेल �कंवा त ेस्टेटम�ट न�द असलेल्या ईमेल 
आयडीवर ईमेलने पाठवेल व याचा �दवस पूवर् �नधार्�रत असेल. 

b) के्र�डट काड्र्स काडर्धारकांना �रवॉिल्वंग के्र�डट सु�वधा देतात (�फरती पत). काडर्धारक फक्त 
स्टेटम�टवर �प्रटं करण्यात आलेल्या �कमान देय रकमेइतक� रक्कम सुद्धा भरू शकतो 
आ�ण असा भरणा त्याने रक्कम देय �दनांकाच्या आधी करायला हवा आ�ण हाह� �दनांक 
आपल्या स्टेटम�टवर नमूद केलेला असतो. आउटस्टँ�डगं बॅलन्स पुढ�ल स्टेटम�टमध्ये 
फॉरवडर् केला जाऊ शकतो. काडर्धारक देय असलेल� संपूणर् राशी भरू शकतो �कंवा �कमान 
देय रकमेपे�ा मोठ� कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. 

 आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये न भरण्यात आलेल� �कमान देय रक्कम काडर्धारकाच्या करंट 
�कमान देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल व त्यासह आउटस्टँ�डगं असेल जे काडर्धारकाच्या 
के्र�डट �ल�मटपे�ा जास्त होऊ शकत.े  

 �कमान देय रक्कम आउटस्टँ�डगं रकमेच्या 5% �कंवा रू. 200 यापकै� (जी रक्कम मोठ� 
असेल), ती असेल व त्यामध्ये सवर् लागू कर आ�ण ईएमआय (फक्त ईएमआय आधा�रत 
उत्पादनांच्या संदभार्त) समा�वष्ट असतील. जर कॅश �कंवा के्र�डट �ल�मट ओलांडल� गेल� 
तर ओव्हर�ल�मट (ओव्ह�एल) रकमेचाह� समावेश एमएडीमध्ये (�कमान देय रक्कम) केला 
जाईल. आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये जर न भरण्यात आलेल� एमएडी असेल, तर ती �कमान 
देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल.

c)  काडर् आउटस्टँ�डगंसाठ� करण्यात येणाऱ्या पेम�टस पुढ�ल स्टेटम�टसमध्ये दशर्वल्या जातील. 
इनपुट टॅक्स के्र�डटशी संबं�धत कोणताह� �ववाद �कंवा करांशी संबं�धत कोणतहे� अन्य 
प्रकरणात स्टेटम�ट �दल्याच्या तारखेपासून 30 �दवसांमध्ये के्र�डट काडर् जार�कत्यार्शी संपकर्  
साधला जाईल.

d) काडर्धारकाच्या काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल� पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने 
समायोिजत केल� जातील: �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ.

   काडर्धारक हा के्र�डट काडर् जार�कत्यार्स स�म करण्यासाठ� उ�चत जीएसट� अनुपालनाच्या 
अतंगर्त योग्य आ�ण वक्तशीर मा�हती प्रदान करण्याबद्दल जबाबदार असेल जे के्र�डट 
काडर् जार�कत्यार्ने केलेल्या पुरवठ्याचे इनपुट कर के्र�डट घेण्यासाठ� काडर्धारकास स�म 
करेल. काडर् जार�कतार् हा इनपुट टॅक्स के्र�डटच्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा 
काडर्धारकास इनपुट टॅक्स के्र�डटचा लाभ घेण्यात झालेल्या �वलंबासाठ� काडर्धारकाने 
चुक�ची मा�हती �दल्याबाबत �कंवा काडर्धारकाने कोणतीह� कृती केल्यास �कंवा दलुर्� 
केल्यास जबाबदार नसेल.

e) काडर् खात्यामधील पेम�ट्स पुढ�लपकै� कोणत्याह� प्रकारे करता येऊ शकतील: 
www.sbicard.com वर लॉग इन करून नेटबँ�कंग �कंवा आपल्या एसबीआय एट�एम- 
कम ड�ेबट काडर्द्वारे पेनेट पयार्य वापरून.

   स्टेटम�टच्या मागच्या बाजूला �दलेल्या प�यावर चेक �कंवा धनादेश पाठवून. 
   आपल्या शहरातील एसबीआय काडर् ड्रॉप बॉक्सेसमध्ये �कंवा �नधार्�रत स्टेट बँक ऑफ 
इं�डया शाखांमध्ये चेक �कंवा धनादेश देऊन. 

   चेक/धनादेश “एसबीआय काडर् क्र. xxxx xxxx xxxx xxxx” कर�ता देय असा असायला 
हवा. नॅच: �नवडक शहरांमध्ये नॅशनल ऑटोमेटेड क्ल�य�रगंच्या (नॅच) माध्यमातून पेम�ट 
करता येत.े

f) एसबीआय काडर्द्वारे आउटस्टँ�डगं �बलाच्या भरणासाठ� �व�वध पद्धती �दल्या जातात व 
त्याचे वणर्न एसबीआय काडर् वेबसाईट आ�ण मा�सक स्टेटम�टच्या मागे स�वस्तर �दले गेले 
आहे.

 काडर् धारकाकडून �मळालेला कोणताह� अडॅव्हान्स हा भ�वष्यातील खचर् म्हणून गहृ�त 
धरला जावा, कोणतहे� शुल्क/फ� म्हणून गहृ�त धरला जाऊ नये.

j)  एसबीआय काडर्द्वारे प्र�क्रयािन्वत केलेले असे कोणतहे� �रव्हसर्ल्स, ज्यांत शुल्क तसेच 
प्रभार यांचे �रव्हसर्ल देखील समा�वष्ट आहे, त ेथकबाक�च्या अनुषंगाने समायोिजत केले 
जाणार नाह� आ�ण याला वतर्मान �ब�लगं सायकलसाठ� के्र�डट म्हणून गणले जाईल.

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख मागील �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल्यास, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जात.े

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख वतर्मान �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल� तर�ह�, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जाणार नाह�.

k)  SMA आ�ण NPA
•   स्पेशल म�शन अकाउंट्स (‘SMA’): 
  �नयामक आवश्यकता पूणर् करण्यासाठ�, एसबीआय काडर्ला खाल� �दलेल्या सारणीतील तीन 

उपशे्रण्यांसह एक उप-संप�ी शे्रणी/ सब-असेॅट कॅटेगर� म्हणजेच ‘स्पेशल म�शन अकाउंट्स 
(‘SMA’)” बनवून खात्यातील प्रारं�भक दबाव (इिन्सपीऐंट स्टे्रस) ओळखावा लागतो. के्र�डट 
काड्र्सना �रवॉिल्वंग सु�वधांव्य�त�रक्त अन्य कजर् म्हणून संबो�धत केले जात.े

   

  

  

  SMA च्या वग�करणासंबं�धत उदाहरण:
  जर के्र�डट काडर् खात्याची (‘PDD’) पेम�ट देय तार�ख 31 माचर् 2021 असेल आ�ण �कमान 

देय शुल्क (‘MAD’) या तारखेआधी प्राप्त न झाल्यास या देय तारखेनंतर ह्या खात्यास 
SMA – 0  म्हणून संबो�धत केले जाईल.

   जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 30 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 ए�प्रल 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 1 म्हणून संबो�धत केले जाईल. याप्रमाणेच, 
जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 60 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 मे 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 2 म्हणून संबो�धत केले जाईल.

•  नॉन पफॉर्�म�ग असेॅट (‘NPA’):
  जर के्र�डट काडर् स्टेटम�ट मध्ये नमूद केलेले �कमान देय पेम�ट हे PDD पासून नव्वद (90) 

�दवसांच्या आत पूणर् न �दल्यास, काडर्ला नॉन परफॉ�म�ग असेॅट समजले जाईल. 
   याव्य�त�रक्त, कजार्ची परतफेड �कंवा पुनरर्चना व्यवस्थेचा लाभ घेतलेले कोणतहे� खात े

NPA म्हणून वग�कृत केले जाईल. जोपय�त पूणर् मुद्दल �कंवा व्याजाचे पेम�ट केले जात 
नाह� तोपय�त खात ेNPA म्हणून वग�कृत केले जात.े कजार्ची परतफेड (सेटलम�ट) केलेले 
आ�ण पुनरर्�चत (र�स्ट्रक्चडर्) खात ेअपगे्रडसाठ� पात्र नसत.े शवेट�, जर एखाद्या ग्राहकाकड े
NPA म्हणून संबो�धत असलेले एक एसबीआय काडर् असले तर� त्यांच्याकड ेअसलेले सवर् 
के्र�डट काडर् हे NPA म्हणून वग�कृत केले जातील.

   एखाद्या खात्यास NPA म्हणून वग�कृत करण्यासंबं�धत उदाहरण:
 जर एखाद्या ग्राहकाची पेम�ट देय तार�ख (‘PDD’) 31 माचर् 2021 आहे आ�ण 

स्टेटम�टमध्ये नमूद केलेले �कमान देय शुल्क (‘MAD’) हे PDD पासून 90 �दवसांच्या 
आत म्हणजेच 29 जून 2021 पय�त ग्राहकाने भरले नाह�, तर बँक/�व�ीय संस्थेद्वारे अशा 
के्र�डट काडर् खात्यास NPA समजले  जाईल.

l) अ�धकृत पेम�ट प्रणाल� वापरताना अयशस्वी व्यवहारांसाठ�, आरबीआयच्या 20 सप्ट�बर 
2019 रोजीच्या टनर् अराऊंड टाइम (ट�एट�) च्या सामंजस्यावर�ल आ�ण ग्राहक 
नुकसानभरपाईवर�ल प�रपत्रकाच्या अनुपालन अतंगर्त, जर एसबीआय काडर्ने एखाद्या 
अयशस्वी झालेल्या व्यवहारामुळे ड�ेबट झालेल� रक्कम एका �नधार्�रत कालावधीमध्ये परत 
केल� नाह�, तर उपरोल्ले�खत प�रपत्रकातील तरतुद�ंनुसार, अयशस्वी झालेल्या 
व्यवहारासाठ�च्या काडर् नेटवकर्  द्वारे प्राप्त झालेल्या अशा कोणत्याह� पुष्ट�/सूचनेच्या 
आधारावर नुकसानभरपाई केल� जाईल.

4. * �डफॉल्ट (थकबाक�)
 जर थकबाक� करण्यात आल�, तर काडर्धारकाला वेळोवेळी काडर् खात्यामध्ये असलेल्या 

थ�कत रकमेच्या पूतर्तसेाठ� पोस्टाने, फॅक्स, दरूध्वनी, ईमेल, एसएमएस मॅसेज आठवण 
केल� जाईल आ�ण/�कंवा �तसऱ्या प�ाची आठवण करून देण्यासाठ�, पाठपुरावा 
करण्यासाठ� आ�ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठ� मदत घेतल� जाईल. अशा प्रकारे �नयुक्त 
केलेला �तसरा प� कजर् वसुल�संदभार्तील आचारसं�हतचेे पूणर् पालन करेल. 

 आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त आ�ण जे एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे जे 
एक के्र�डट इन्फम�शन कंपनी एक के्र�डट काडर् धारकाच्या मुलभूत िस्थती अहवाल 
देण्यापूव�, आम्ह� काडर् धारकास पूवर् सूचना प्रदान करू. आरबीआय कडून न�दणीचे 
प्रमाणपत्र सामा�यक करण्यापूव�, ज्याचा एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे त्याबद्दल 
आम्ह� काडर्धारकाला याची सूचना देऊ. �कमान देय रक्कम देय तारखेपय�त देखील न 
भरल्यास, काडर् खात्याचा डीफॉल्ट िस्थती अहवाल के्र�डट मा�हती ब्युरो/एजन्सीं सह 
सामा�यक केला जाईल. 

 हे आणखी नमूद केले जाऊ शकत,े क� जर काडर् धारक, पोस्ट �डफॉल्टर म्हणून न�दवले 
गेले असेल तर, �तची थकबाक� कमी करत,े नंतर एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन 
कंपनी पासून �डफॉल्टर िस्थती मागे आहे. असे बदल ग्राहकाच्या के्र�डट अहवालात 
प्र�त�ब�ंबत करण्यासाठ� 45 त े60 �दवस लागू शकतात.

 अट� आ�ण �नयम के्र�डट काडर्च्या सु�वधा �नयमन लागू असेल पूरक/काडर् जोडा 
एसबीआयसीपीएसएल �व�हत नमुन्यात दर म�हन्याला के्र�डट इन्फम�शन कंपनीसाठ� काडर् 
डटेा सादर केला. के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 30 �दवसांची वेळ त्यांच्या सव्हर्रवर सादर डटेा 
अपलोड करण्यासाठ� आहे.

 काडर् खात्यातील एकूण थकबाक� व त्यासह लावण्यात आलेल्या कोणत्याह� शुल्कांची 
काडर्धारकाला न आकारण्यात आलेल� रक्कमसुद्धा तत्काळ देय होईल आ�ण प्राथ�मक 
खातधेारकाच्या बँकरप्सीच्या �कंवा मतृ्युच्या िस्थतीत ती एसबीआयसीपीएसएलला संपूणर् देय 
ठरेल व काडर् खात ेलगेचच रद्द ठरेल. काडर् खात्यावर काह� थकबाक� असेल, तर प्राथ�मक 
खातधेारकाची मालम�ा त्याला सेटल करण्यासाठ� जबाबदार असेल आ�ण त्या मालम�ेद्वारे 
एसबीआयसीपीएसएलला कोणतीह� आ�थर्क झळ पोहचणार नाह�, याची काळजी घेणे 
अ�नवायर् असेल व त्यामध्ये अशा थकबाक�ला प्राप्त करण्यासाठ� झालेला कायदे�वषयक खचर् 
व शलु्क यांचा समावेश असेल. अशी परतफेड प्रलां�बत झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
त्याच्या तवे्हाच्या दराने आ�थर्क शुल्क सरुू ठेवण्यासाठ� स�म असेल.

5. काडर्धारकत्व समाप्त होणे/संपुष्टात येणे
a) एसबीआयसीपीएसएलला �लहून �कंवा एसबीआय काडर् हेल्पलाईनला कॉल करून आ�ण 

काडर् �तरपे कापून काडर्धारक कधीह� करार संपुष्टात आणू शकतो. �ल�खत �वनंती 
केल्यानंतर अडॅ ऑन काडर्सह सवर् काडर् संपुष्टात येतील. स्वतःहून काडर् बंद करताना 
काडर्धारकाजवळ �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स �शल्लक असतील तर अशा �नगे�टव्ह पॉइंट्स 
समान मूल्य स्वयंच�लतपणे स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रूपांत�रत केले जाईल जे काडर्धारकाला 
इतर कोणत्याह� देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे. काडर् खात्यामध्ये थकबाक� असलेल्या 
सवर् रकमेचा भरणा केल्यानंतर त ेसंपुष्टात येतील. प्रमाणानुसार (प्रो रेटा बे�सस) वा�षर्क, 
सहभागी होण्याची �कंवा �रन्युअल फ� परत केल� जाणार नाह�.

 उदाहरणाथर्- स्वतःहून काडर् बंद करताना �शल्लक असलेले �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट - 1000
   स्वतःहून काडर् बंद केल्यानंतर, �शल्लक असलेले 1000 �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट 

स्वयंच�लतपणे 250 रू. च्या स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रुपांत�रत होतील. म्हणजेच, 1000 
�नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स X 0.25 रू. प्र�त �रवॉडर् पॉइंट (इथे �व�वध काडा�साठ� हस्तांतरण 
मूल्य �भन्न असू शकत)े. हे देय काडर्धारकाला लागू केले जाईल जे काडर्धारकाला इतर 
देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे.

 काडर्धारक खात ेबंद करण्यासाठ� सम�पर्त ईमेल आयडी-closurerequest@sbicard.com 
वर �लहू शकतो.

b)  जर एसबीआयसीपीएसएलला काह� आधाराने �बजनेससाठ� �कंवा सुर�ा कारणांमुळे आ�ण/ 
�कंवा कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेच्या �वनंतीमुळे आ�ण/�कंवा अन्य सरकार� यंत्रणेने तसे 
सां�गतल्यामुळे आ�ण/�कंवा एसबीआयसीपीएसएल व त्याच्या ग्राहकांना लागू असलेल्या 
कायद्यांमुळे व �नयमांमुळे आवश्यक झाले, तर कोणत्याह� वेळेस पूवर्सूचना न देता 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याच्या वापरावर �नब�ध घालू शकत,े त ेसमाप्त 
�कंवा बंद करू शकत.े

 जर काडर्धारकाने देय रकमेची थकबाक� केल� �कंवा के्र�डट �ल�मटचे उल्लंघन केले तर 
एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट काडर्वर�ल सु�वधा संपुष्टात आणू शकत.े हा करार संपुष्टात 
आल्यानंतर �कंवा काडर् खात ेस्थ�गत करण्यात आले असताना या काडर्चा वापर विजर्त 
आहे.

c) अशा प�रिस्थतीमध्ये काडर्धारकाने तत्काळ (कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� 
�डफॉल्ट �कंवा अन्य नोट�सनुसार) एसबीआयसीपीएसएलला खात्यावर�ल एकूण थक�त 
रक्कम त्वर�त अदा केल� पा�हजे. त्यामध्ये कराराअतंगर्त एसबीआयसीपीएसएलला देय 

असलेल्या सवर् रकमांचा समावेश असेल ज्यामध्ये सवर् ट्रान्सॅक्शन्स आ�ण अन्य रक्कम 
ज्या खात्यावर अद्याप आकारल्या नसतील यांचा समावेश असेल. जोपय�त काडर्धारकाद्वारे 
अशा सवर् रकमांची थकबाक� जमा केल� जाईपय�त काडर्धारकाचे खात े समाप्त मानले 
जाणार नाह�.

(d) जर के्र�डट काडर् एक वषार्पे�ा जास्त काळ वापरात नसेल, तर काडर्धारकास सू�चत करून 
काडर् बंद करण्याची प्र�क्रया सुरू होईल. जर 30 �दवसांमध्ये काडर् धारकाकडून काह� उ�र 
न आल्यास, काडर् खात ेबंद केले जाईल, ह� �क्रया काडर् धारकाने केलेल्या सवर् थकबाक� 
भरण्याच्या अधीन असेल.

6.  काडर् हरवणे/चोर�/गैरवापर

a) जर प्राथ�मक �कंवा अन्य अ�त�रक्त के्र�डट काडर् हरवले असेल, चोर�ला गेले असेल, त्याला 
इजा झाल� असेल �कंवा प्राप्त होणे अपे��त असताना प्राप्त झाले नसेल �कंवा जर 
त्याला/�तला त्याचा वापर अन्य व्यक्तीने काडर्धारकाच्या अनुमती�शवाय केला अशी शंका 
आल� असेल, तर तत्काळ काडर्धारकाने एसबीआयसीपीएसएलशी एसबीआय काडर् 
हेल्पलाईनद्वारे संपकर्  साधला पा�हजे. एकदा काडर् हरवले अशी सूचना �दल्यानंतर त ेनंतर 
परत सापडले तर�ह� काडर्धारकाने त ेकोणत्याह� प�रिस्थतीत वापरू नये आ�ण त्याने त े
काडर् �तरपे अध� कापून टाकावे. 

· तसेच काडर्धारक लगेचच आयव्ह�आर �कंवा आमच्या वेबसाईट sbicard.com द्वारे �कंवा 
एसएमएस आधा�रत सेवेद्वारे त ेकाडर् ब्लॉक करू शकतो.

· एसएमएसद्वारे आपले हरवलेले/ चोरलेले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ�, आपल्या न�दणीकृत 
मोबाईल क्रमांकाद्वारे 5676791 वर BLOCK XXXX असा एसएमएस करा. (XXXX = 
आपल्या काडर् क्रमांकातील शवेटच्या 4 संख्या). जर 5 �म�नटांच्या आत आपल्याला त्याचे 
कन्फम�शन देणारा एसएमएस �मळाला नाह�, तर काडर् ब्लॉक झाले आहे, असे कृपया मानू 
नका. तत्काळ आपले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ� आ�ण त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठ� 
हेल्पलाईनला कॉल करा.

 काडर्धारक हरवलेल्या/चोर� झालेल्या/अन�धकृत व्यवहार इ. च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त 
हेल्पलाइन क्रमांक -18605003000 वर संपकर्  करू शकतो.

 काडर्धारक हरवलेल्या काडर्च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त ईमेल आयडीवर �लहू शकतो – 
lostcard@sbicard.com.

b) एसबीआयसीपीएसएलला हरवलेल्या काडार्ची मा�हती �मळण्याच्या वेळेआधी काडर् 
खात्याद्वारे करण्यात आलेल्या कोणत्याह� ट्रान्सॅक्शन्ससाठ�  एसबीआयसीप ीएसएल 
जबाबदार राहणार नाह� व त्याची संपूणर् जबाबदार� काडर्धारकावरच असेल. काडर् 
हरवण्याबद्दल �कंवा त्याच्या चोर�बद्दल एसबीआयसीपीएसएलला सूचना देण्या�शवाय 
काडर्धारकाने तत्काळ के्र�डट काडर्च्या चोर�ची मा�हती पो�लसांना देऊन एफआयआर दाखल 
करायला पा�हजे. परंतु, जेव्हा काडर्धारकाच्या सहमतीने �कंवा अ�त�रक्त काडर्धारकाच्या 
सहमतीने एखाद� व्यक्ती काडर् प्राप्त करून त्याचा गैरवापर करत असेल, तवे्हा होणाऱ्या 
सवर् हानीसाठ� काडर्धारक जबाबदार असेल.

 
c) �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाच्या (आरबीआय), ग्राहक संर�णाबद्दल 06 जुल ै2017 च्या 

आदेशानुसार - अन�धकृत इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंग व्यवहाराच्या दा�यत्वावर मयार्दा घालून, एक 
धोरण अ�धकृत के्र�डट काडर् व्यवहारांशी संबं�धत ग्राहक संर�ण सु�निश्चत करण्याक�रता 
�डझाइन केले आहे. एसबीआय काडर्च्या वेबसाइटवर "ग्राहक तक्रार �नवारण धोरण" 
अतंगर्त हेच अपडटे केले आहे. धोरण हे पारदशर्कतचेी तत्वे आ�ण ग्राहकांना �दल्या 
जाणाऱ्या वागणुक�तील प्रामा�णकपणावर आधा�रत आहे

d) जर काडर्धारकाने फसवणूक�चे कृत्य केले असेल, तर होणाऱ्या नुकसानाची सवर् जबाबदार� 
काडर्धारकाची असेल. जर पुरेशी काळजी न घेता काडर्धारक वापर करत असेल तर होणाऱ्या 
हानीसाठ� सवर्स्वी तोच जबाबदार असेल. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे �नधार्�रत करण्यात 
आलेल्या सुर�ा �नयमांचे पालन करण्यामध्ये काडर्धारकाने कसूर केल� असेल तर� हे लागू 
असेल.

e) काडर्धारक �कंवा अन्य कोणत्याह� काडर्धारकाला न सांगता एसबीआयसीपीएसएल काडर्च्या 
हरवण्या�वषयी, चोर��वषयी, गैरवापरासंदभार्त काडर्ची �कंवा �पनची कोणतीह� मा�हती 
पो�लसांना �कंवा अन्य संबं�धत यंत्रणांना देऊ शकत.े

f) आपल्या के्र�डट काडर् खात्याच्या मोबाईल नंबरसह संपकर्  तपशीलामधील बदल 
�सस्ट�ममध्ये असलेल्या आपल्या जुन्या तसेच नवीन संपकर्  प�यांवर कळवले जातील. 
आमच्या न�द�ंमध्ये आपल्या मोबाईल क्रमांकासह सध्याच्या संपकर्  तपशीलांना अद्ययावत 
ठेवण्याचा सल्ला आपल्याला �दला जातो.

g) "एसबीआय काडर् �व�शष्ट काडर्वर ती हरवल्यास/चोर�स गेल्यास त्यावर काडर् �वमा कव्हर 
मोफत ऑफर करत.े संबं�धत �वमा हा एसबीआय काडर्ने वेळोवेळी ठर�वल्यानुसार 
आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेडद्वारे �कंवा कोणत्याह� अन्य 
�वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो. आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी 
�ल�मटेड ह� यासंबं�धत कोणत्याह� दाव्याच्या तडजोडीसाठ� जबाबदार असेल आ�ण 
एसबीआय काडर् हे दाव्याच्या तडजोडीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याह� �ववादास जबाबदार 
नसेल. �वम्याच्या अट� आ�ण शत�च्या अ�धक तपशीलांसाठ�, काडर् धारकांना सल्ला �दला 
जातो क� त्यांनी स्वागत �कटमधील मा�हतीपत्रक वाचावे �कंवा www.sbicard.com चा 
संदभर् घ्यावा."

(h) एसबीआय काडर् काह� �व�शष्ट के्र�डट काडा�वर मोफत हवाई अपघात/वैयिक्तक अपघात 
�वमा संर�ण देत.े उपरोक्त �वमा ततृीय-प� �वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो, जो या 
संदभार्त कोणत्याह� दाव्याच्या �नपटाऱ्यासाठ� देखील जबाबदार असतो. क्लेम सेटलम�टमुळे 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याह� वादासाठ� एसबीआय काडर् जबाबदार राहणार नाह�. कोणत्याह� 
पूवर्सूचने�शवाय एसबीआय काडर्द्वारे �वमा जार�कतार् बदलला जाऊ शकतो.

 �वद्यमान �वमा कंपनी : ओ�रएंटल इन्शुरन्स कंपनी �ल.

7. मा�हती उघड करणे (�डस्क्लोजर)
 के्र�डट इन्फम�शन कंपनी भारतीय आ�थर्क प्रणाल� कायर्�मता आ�ण िस्थरता 

सुधारण्यासाठ� भारत सरकार आ�ण भारतीय �रझवर् बँक (आरबीआय) ची एक सुरुवात 
आहे. �ह बँका आ�ण �व�ीय संस्थांमध्ये मा�हतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठ�चे एक प्रभावी 
तंत्र प्रभावी करण्यासाठ� आरबीआयच्या प्रयत्नांचा रचनाबद्ध उपक्रम असून, त्याद्वारे 
�व�वध संस्थांमधून उत्कृष्ट के्र�डट व्यवहारांचा लाभ घेण्यासाठ� काडर्धारकांना स�म केले 
जात.े

 काडर् धारक एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी करण्यासाठ� काडर्धारकाचे 
मा�हती शअेर करण्यासाठ� अ�धकृत आहे क� (आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त 
आहे). 

 45 - 60 �दवसांच्या काळामध्ये एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 
करण्यासाठ� काडर्धारकाचे परतफेड रेकॉडर् संबं�धत मा�हती प्रदान होईल.

 कोणताह� �ववाद झाल्यास, एसबीआयसीपीएसएल हे काडर्धारक हा �डफॉल्टर आहे असा 
अहवाल देण्यापूव� अहवाल प्र�क्रयेसाठ� योग्य ती दरुुस्ती करेल. अशा मा�हतीचे प्रकटन 
करणे/ती उघड करण्याची देखील न�द घेतल� जाणे हे दाखल केलेल्या अशा �ववादांची 
चौकशी आ�ण त्यातून मागर् काढण्यासाठ� उपलब्ध असलेल्या वेळेवर अवलंबून असत.े 

 काडर्धारक हे मान्य करतो क�, काडर् खात्याचे योग्य संचालन, पडताळणी आ�ण अन्य 
प्रशास�नक सेवा यांसाठ� काडर्धारकाची मा�हती ज्यामध्ये एसबीआयसीपीएसएलशी संब�धत 
आ�थर्क संस्था, कंपन्या आ�ण अन्य �तसऱ्या प�ांकडील थकबाक� यांची मा�हती देण्याचा 
अ�धकार एसबीआयसीपीएसएलला असेल.

 एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाची मा�हती एसबीआयसीपीएसएलच्या कोणत्याह� व�रष्ठ, 
क�नष्ठ, संबं�धत �कंवा भागीदार संस्थेला एसबीआयसीपीएसएलच्या �व�वध उत्पादनांना व 
सेवांना उपलब्ध करण्यासाठ�/त्यांच्या माक� �टगंसाठ� �कंवा त्याच्या ग्रूप कंपन्या, शाखा, 
संलग्न आ�ण/�कंवा भागीदार संस्थांना देऊ शकत.े

 एसबीआय काडर्च्या मह�वपूणर् अट� व शत� www.sbicard.com वरसुद्धा उपलब्ध 
आहेत. 

महत्वाची �नयामक मा�हती 

- काडर्चा वापर भारत तसेच परदेशात दोन्ह�कड ेवधै आहे. तथा�प, नेपाळ आ�ण भूतान मध्ये 
�वदेशी चलन व्यवहार करण्यासाठ� वधै नाह�.

- भारताबाहेर व्यवहार करण्यासाठ�, या काडर्चा वापर परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 
1999 ("FEMA") आ�ण आरबीआय द्वारे जार� केलेल्या �नयमांसह लागू कायद्यानुसार 
करणे अत्यावश्यक आहे. इंटरनेट टे्र�डगं पोटर्लद्वारे परक�य चलन व्यापाराला परवानगी 
नाह�. कोणतहे� उल्लंघन �कंवा पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुम ्ह� दंडात्मक 
कारवाईसाठ� जबाबदार असू शकता. तुम्ह� तुमच्या परक�य चलन हक्काबाबत तुमच्या 
अ�धकृत डीलरचा (AD) सल्ला घ्यावा.

- आपण के्र�डट काडर् खात्यावर कोणत्याह� के्र�डट �शल्लक असल्यास, एसबीआय काडर् आपण 
ह� के्र�डट �शल्लक परत येण्याचा अ�धकार आहे.

- कृपया भांडवल खात्यातील व्यवहारासाठ� पसेै पाठ�वणे �कंवा पेम�ट करण्यासाठ� के्र�डट 
काडर् वापरू नका जसे क� परदेशी संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे �कंवा �वदेशात संस्थांची 
स्थापना करणे - ह� आरबीआय बँकेच्या मास्टर �नद�शानुसार अथर्सहाय्य करण्याची 
परवानगी नाह� - संयुक्त उद्योजक/संपूणर्पणे र�हवाशांनी केलेल� थेट गुंतवणूक परदेशात 
मालक�ची सहाय्यक कंपनी आहे.

- र�हवाशांना भारताकडून पसेै पाठ�वणे हे आरबीआयच्या मास्टर प�रपत्रकानुसार, के्र�डट 
काडर्चा वापर �कंवा लॉटर�ची �त�कटे, बंद� घातलेल� �कंवा जप्त मा�सके, जुगार मध्ये 
सहभाग, कॉल-बॅक सेवा देणे, इत्याद�सारख्या प्र�तबं�धत वस्तूंच्या खरेद�साठ� प्र�तबं�धत 
आहे कारण अशा वस्तू/�क्रयाकलापांसाठ� कोणत्याह� परक�य चलनाची परवानगी नाह�. 
मास्टर प�रपत्रक अ�धक मा�हतीसाठ� र�हवाशांना भारत सु�वधा �व�वध पसेै पाठ�वणे वर 
संदभर् घ्या.



g) �ब�लगं संदभार्तील वाद: स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 25 �दवसांच्या आत काडर्धारकाने काह� 
त्रटु� एसबीआयसीपीएसएलला कळवल्या�शवाय आ�ण एसबीआयसीपीएसएलला त्या सत्य 
आहेत, हे आढळल्याव्य�त�रक्त सवर् स्टेटम�ट्स योग्य मानल� जातील व काडर्धारक त्यांना 
मान्य करेल. असे काह� झाल्याची मा�हती प्राप्त झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
तात्पुरत्या पद्धतीने शुल्क मागे घेऊ शकेल. त्यानुसार अन्वेषण पूणर् झाल्यानंतर अशा 
शुल्कांची जबाबदार� काडर्धारकाच्या खात्यावर असेल.

h)  ग्राहक तक्रार �नवारण: सवर् तक्रार�ंची मा�हती पुढ�ल प�यावर नोडल अ�धकाऱ्याला �दल� 
जावी- पीओ बॅग 28 - जीपीओ, नवी �दल्ल� – 110001 Nodalofficer@sbicard.com 
�कंवा ईमेलवर पाठवल� जावी.

i)   संपकर्  तपशील:
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 02 02
 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड आधी लावावा) 
 �कंवा 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290 
 एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर्साठ�: एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर् हेल्पलाईनला भारतातून 

कुठूनह� फोन करा   
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 12 12 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड 

आधी लावावा) बीएसएनएल/एमट�एनएलवरून: 1800 180 1295/1860 500 1295
 पत्र व्यवहार: मेलद्वारे व्यवस्थापकाला �लहू शकता: ग्राहक सेवा, एसबीआय काड्र्स अडँ 

पेम�ट्स सिव्हर्सेस �ल., डीएलएफ इन�फ�नट� टॉवसर्, टॉवर सी, 12 वा मजला, ब्लॉक- 2, 
इमारत 3 डीएलएफ सायबर �सट�, गुरुग्राम- 122002 (ह�रयाणा), भारत 
www.sbicard.com �कंवा पीओ बॅग 28 - GPO, नवी �दल्ल� – 110001. 

 customercare@sbicard.com वर ईमेलद्वारे �लहा
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक सम�पर्त ईमेल आयडीवर 

�लहू शकतो- salesgrievance@sbicard.com
 काडर्धारक कोणत्याह� �ववाद/अन�धकृत व्यवहाराचा �रपोटर् आमच्या मोबाईल 

ॲप/वेबसाईटच्या माफर् त न�द करू शकतात. याव्य�त�रक्त, काडर्धारक �ववाद/अन�धकृत 
 व्यवहाराचा �रपोटर् सम�पर्त ईमेल आयडी chargeback@sbicard.com वर �लहू 

शकतो.
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक आम्हाला सम�पर्त 

हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतो: 080-39356050

एसबीआय काडर्च्या सवार्त महत्वपूणर् अट� व शत�

1. *फ� आ�ण शुल्क

A.  वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ�
 एसबीआय के्र�डट काडर् (एसबीआय काडर्) यावर वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ� लागू आहेत. 

वा�षर्क फ� हे एक वेळचे शुल्क असत ेजे रु. 0 त ेरु. 9999 यादरम्यान असून त्यात लागू 
असलेले कर जोडले जातात आ�ण �रन्युअल फ� दर वष� आकारल� जात ेव ती रु. 0 त ेरु. 
9999 यादरम्यान असून त्यात लागू असलेले कर जोडले जातात. या फ� काडर्धारकांसाठ� 
वेगळ्या असू शकतात आ�ण त्या �व�वध प्रकारच्या काडर्साठ� वेगवेगळ्या असतात. के्र�डट 
काडर्चे आवेदन करताना हे काडर्धारकाला सांगण्यात येईल. लागू असतील त्यानुसार या फ� 
काडर्धारकाच्या खात्यातून जमा केल्या जातील आ�ण जेव्हा हे लावले जाईल, तवे्हा त्याचे 
�बल त्या म�हन्याच्या काडर् स्टेटम�टमध्ये दशर्वले जाईल. प्राथ�मक काडर्धारकाला जार� 
करण्यात आलेल्या अ�त�रक्त काड्र्ससाठ� वेगळी फ� असू शकेल.

B.  कॅश अडॅव्हान्स फ�
 आपत्काल�न िस्थतीमध्ये देशातील/आंतरराष्ट्र�य एट�एममधून रोख रक्कम काढण्यासाठ� 

काडर्धारक काडर्चा वापर करू शकतो. अशा प्रकारे काढलेल्या सवर् कॅशवर ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण ती काडर्धारकाच्या पुढच्या स्टेटम�टच्या �बलामध्ये जोडल� जाईल. 
देशातील एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण आतंरराष्ट्र�य एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक 
असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� लावल� जाईल. एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस प्रायव्हेट 
�ल�मटेडच्या (एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार ट्रान्सॅक्शन फ� बदलल� जाऊ शकत.े 
सवर् कॅश अडॅव्हान्सेसवर रक्कम काढल्यापासून पूणर् रक्कम जमा करण्याच्या �दनांकापय�त 
�रव्हॉिल्व्हंग के्र�डट इतके आ�थर्क शुल्कसुद्धा असेल (कृपया शुल्कांची सूची पाहावी). 

C. रोख भरणा फ�
 काडर्धारक स्टेट बँक ऑफ इं�डया (एसबीआय) च्या �नवडक शाखांमध्ये पे-इन िस्लपवर 

त्यांचा के्र�डट काडर् क्रमांक आ�ण रक्कम नमूद करून त्यांच्या SBI के्र�डट काडर्ची देय 
रक्कम शाखेतील काउंटरवर जमा करू शकतात. पेम�ट पावतीची पोच काडर्धारकाला त्व�रत 
�दल� जाईल. ह� सु�वधा ₹250 च्या सेवा शुल्क + लागू करांसह उपलब्ध आहे. केव्ह�बी 
एसबीआय काडर्धारक करूर वशै्य बँकेच्या (केवीबी) �नवडक शाखांमध्ये त्यांच्या 
के्र�डटकाडर्ची देय रक्कम देखील भरू शकतात. करूर वशै्य बँकेच्या शाखांमध्ये केलेल्या 
पेम�टवर कोणतहे� शुल्क लागू नाह�.

D. शुल्क
i. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला देण्यात येणाऱ्या �व�शष्ट सेवांसाठ� वेळोवेळी 

लागू असलेले शुल्क आ�ण फ� काडर्धारकाला भरावे लागेल �कंवा काडर् खात्याच्या संदभार्त 
काडर्धारकाकडून �दरंगाई झाल�, तर त्यासाठ� फ� भरावी लागेल.

ii काडर्धारकांना योग्य मा�हती देऊन वेळोवेळी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणतहे� शुल्क 
�कंवा फ�मध्ये बदल करण्याचा �कंवा नवीन शुल्क �कंवा फ� सुरू करण्याचा अ�धकार 
एसबीआयसीपीएसएलजवळ सुर��त आहे.

E. व्याज मुक्त गे्रस अवधी
 व्याज मुक्त के्र�डट अवधी 20 त े50 �दवसांचा असू शकतो व तो मच�टद्वारे करण्यात 

येणाऱ्या दाव्यांवर अवलंबून असेल. परंतु, जर आधीच्या म�हन्याची बाक� पूणर्त: जमा 
केल� नसेल �कंवा जर काडर्धारकाने कोणत्याह� एट�एममधून रोख रक्कम काढल� असेल, 
तर हे लागू असणार नाह�.

F.   आ�थर्क शुल्क 
 जर काडर्धारकाने बाक� रक्कम पूणर् भरल� नाह� तर आ�ण काडर्धारकाने काढलेल्या सवर् 

रोख रकमांवर (कॅश अडॅव्हान्सेस) त ेपरत भरले जाईपय�त ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून 
न भरलेल्या ईएमआय इन्स्टॉलम�टसह सवर् ट्रान्सॅक्शन्सवर मा�सक व्याज दरानुसार 
आ�थर्क शुल्क देय आहेत. 

   जर काडर्धारकाने रकमेच्या मुदतीच्या तारखेअगोदर (PDD) रा�हलेल्या रकमेची (TAD) 
थोडी रक्कम �कंवा काह�च रक्कम नाह� भरल�; जसे क� ग्राहकांची आधीच्या म�हन्यातील 
देय रक्कम आ�ण सध्याच्या म�हन्यातील पूणर् देय रक्कम मुदत संपायच्या तारखेअगोदर 
भरले तर उरलेल्या रकमेवर रकमेच्या तारखेपय�त शुल्क आकारले जाईल. 

   सध्याचा आ�थर्क शुल्काचा दर ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून प्र�त माह 3.50% पय�त आहे 
[42% प्र�त वषर्] व एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस �ल�मटेडच्या 
(एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार बदलला जाऊ शकतो. लागू असलेले आ�थर्क शुल्क 
लागू करांनुसार ठरेल आ�ण काडर्वर�ल थ�कत रक्कम पूणर्त: जमा होईपय�त त े
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये लावले जातील/वजा केले जातील. काडर्धारक पेम�टच्या देय 
तारखेपय�त त्याच्याकडील �शल्लक पूणर्पणे भरत नसल्यास आ�ण काडर्धारकाद्वारे 
घेतलेल्या सवर् रोख अडॅव्हान्सवर�ल सवर् व्यवहारांवर आकारलेल्या �व� शुल्काची �कमान 
रक्कम ह� प्रत्येक� 25 रु. असेल, सवर् लागू कर वगळून.

 a.  कॅश अडॅव्हान्सवर�ल आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून पूणर् रक्कम जमा 
करेपय�त लागू असतील.

 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 15 तारखेला.
 16 जून 2019 – 15 जुल ै2019 मध्ये करण्यात आलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  5000 रु. ची �रटेल खरेद� – 20 जून 2019 रोजी
2.  7000 रु. कॅश काढले - 10 जुल ै2019 रोजी
 15 जून 2019 च्या स्टेटम�टमधून कोणतीह� आधीची �शल्लक रा�हलेल� नाह�, असे ग�ृहत 

धरून काडर्धारकाला त्याचे 15 जुलचै्या स्टेटम�ट 12,000 रु. इतके ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल व 
त्यावर 7,000 रुपयांच्या काढलेल्या रोख रकमेवर 5 �दवसांचे आ�थर्क शुल्क लागू 
दरानुसार लावले जाईल. काडर्धारकाला बाक� (थ�कत) रकमेसाठ� 5 ऑगस्ट 2019 पय�त 
म्हणजे स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत भरणा करावा लागेल जी पूणर् रक्कम 
असू शकत े�कंवा देय असलेल� �कमान रक्कम असू शकत.े कृपया ल�ात घ्या क� तुमच्या 

के्र�डट काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने केले गेलेले कोणतहे� पेम�ट पुढ�ल क्रमाने समायोिजत 
केले जाईल: प्रथम तुमची �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास). आधीच्या 
स्टेटम�टच्या �दनांकापासून आ�थर्क शुल्क लावले जाईल व जर व्याज नसलेला 
आउटस्टँ�डगं �रटेल बॅलन्स असेल तर त्या िस्थतीमध्ये आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या 
�दनांकापासून लावले जाईल. 

 जर आधीच्या स्टेटम�टमध्ये कोणतीह� कॅश �शल्लक नसेल आ�ण ती आधीच्या 
स्टेटम�टमधून पुढे आलेल� नसेल आ�ण स्टेटम�टच्या �दनांकाचा �रटेल बॅलन्स भरणा देय 
असलेल्या �दनांकावर पूणर्त: भरण्यात आला, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क 
शुल्क लावले जाणार नाह�.

 उदाहरण 2 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   3 जानेवार� 2019 – 2 फेब्रुवार� 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  10000 रु. �रटेल खरेद� – 5 जानेवार� 2019 रोजी
2.  30000 रु. ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2019 रोजी
 2 जानेवार� 2019 स्टेटम�टमधून आधीची कोणतीह� �शल्लक रक्कम पुढे उरलेल� नाह�, 

असे ग�ृहत धरून काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार� स्टेटम�टमध्ये 40,000 रु. व्यवहार 
�दसतील. काडर्धारकाला या आउटस्टँ�डगं रकमेसाठ� स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या 
आत म्हणजे 22 फेब्रुवार� 2019 पय�त भरणा करावा लागेल व तो पूणर् रक्कम �कंवा 
�कमान देय रक्कम यातील कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. जर स्टेटम�ट आउटस्टँ�डगं मध्ये 
कोणताच कॅश बॅलन्स नसेल आ�ण तो आधीच्या स्टेटम�टपासून पुढे आलेला नसेल आ�ण 
जर स्टेटम�ट �दनांका रोजी आउटस्टँ�डगं असलेल्या �रटेल बॅलन्सला रक्कम देय �दनांकाला 
जर पूणर्त: भरण्यात आले, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क शुल्क लावले जाणार 
नाह�.

   दर म�हन्यामध्ये फक्त �कमान रक्कम भरल्यास त्यामुळे �रपेम�ट वषार्पे�ा जास्त काळ 
पुढे जाईल व आपल्या आउटस्टँ�डगं बॅलन्सवर त्यानुसार ठरणारा व्याज लागेल. 
उदाहरणाथर्, 5,000 रु. इतक्या ट्रान्सॅक्शनवर दर म�हन्याला फक्त �कमान देय रक्कम 
भरण्यात आल� (दर महा 200 रु. इतक� �कमान रक्कम असल्यास), संपूणर् थ�कत 

रकमेच्या पूणर् भरण्यासाठ� 44 म�हने इतका अवधी लागेल.
 उदाहरण 3 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला
   3  माचर् 2019 – 2 ए�प्रल 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन
(1)   500 रु. वा�षर्क फ� – 5 माचर् 2019 रोजी
(2) 90 रु. लागू कर – 5 माचर् 2019 रोजी
(3) 6000 रुपयांची ऑनलाईन खरेद� – 15 माचर् 2019 रोजी
 2 माचर् 2019 च्या स्टेटम�टनुसार आधीचा कोणताह� बॅलन्स पुढे �शल्लक रा�हलेला नाह�, 

असे ग�ृहत धरून, काडर्धारकाला त्याच्या 2 ए�प्रलच्या स्टेटम�टमध्ये 6,590 रु. ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाला स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 20 �दवसांनी 22 ए�प्रल रोजी 2019 या 
आउटस्टँ�डगंसाठ� रक्कम भरावी लागेल व ती पूणर् रक्कम असू शकत े�कंवा देय असलेल� 
�कमान रक्कम असू शकत.े      

 22 ए�प्रल 2019 रोजी काडर्धारक �कमान देय रकमेचा म्हणजे 415 रु. (एकूण 
आउटस्टँ�डगंच्या 5%) + 22 ए�प्रल 2019, रोजी लागू असलेले कर याच्या सवा�त 
जवळच्या दशांश अकंावर�ल रक्कम या रकमेचा भरणा करतो, असे ग�ृहत धरून लागू दराने 
आ�थर्क शुल्क लागू केले जाईल आ�ण त ेएकूण आउटस्टँ�डगंमध्ये जोडले जाईल. दर वष� 
3.50% इतक्या प्रभावी दराला �वचारात घेता, आ�थर्क शुल्काची गणना पुढ�ल प्रमाणे केल� 
जाईल:

 48 �दवसांसाठ� 500 रु. बॅलन्स रकमेवर (5 माचर् त े22 ए�प्रल):
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 रु.
 48 �दवसांसाठ� लागू असलेल्या 90 रु. करांसाठ� (5 माचर् त े22 ए�प्रल): 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 रु. 
 38 �दवसांसाठ� 6000 रु. इतक्या बॅलन्ससाठ� (15 माचर् त े22 ए�प्रल):
   (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 रु.
 11 �दवसांसाठ� 6,175 रु. बॅलन्ससाठ� (22 ए�प्रल त े2 मे): 
   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 रु.
 एकूण लावण्यात आलेले व्याज = 373.10 रु.
 3 ए�प्रल 2019 आ�ण 2 मे 2019 या काळात काडर्धारकाने कोणतहे� ट्रान्सॅक्शन केले 

नाह�, असे ग�ृहत धरून �दनांक 2 मेच्या स्टेटम�टमध्ये असलेल्या एकूण रकमेमध्ये 
आउटस्टँ�डगं एकूण रक्कम, व्याज शुल्क, फ� आ�ण अन्य शुल्क (असल्यास) आ�ण सवर् 

लागू कर दशर्वले जातील.
    काडर्धारक देय तारखेच्या (पीडीडी) आधी एकूण देय रकमेचे (ट�एडी) आ�ंशक पेम�ट करत 

असेल �कंवा पेम�ट देत नसल्यास; ग्राहकाकडून मागील म�हन्यापासूनची आ�ण �वद्यमान 
म�हन्यातील �शल्लक येणे असेल, तर एकूण देय असलेल्या रकमेचे पूणर् पेम�ट हे पेम�टच्या 
देय तारखेपूव� केल्यास, �व� शुल्क हे त्या पेम�टच्या तारखेपय�तच्या अखेरच्या �शल्लक वर 
आकारले जाईल.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेट्म�ट तार�ख - प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 �डस�बर 2018 - 2 जानेवार� 2019 दरम्यान झाले.
1)  �करकोळ खरेद� 500 रु. - 15 �डस�बरला 2018 झाल�
2)  ऑनलाइन खरेद� 600 रु. - 20 �डस�बरला 2018 झाल�
   2  �डस�बर 2018 च्या तारखेला पूव�ची कोणतीह� �शल्लक रक्कम नाह� असे गहृ�त धरून

2 जानेवार� च्या स्टेटम�टनुसार, काडर्धारकाच्या स्टेटम�टमध्ये 1100 रुपये व्यवहार दशर्�वत 
आहे, एकूण देय रक्कम 1100 रुपये. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
दरम्यान काह� 22 जानेवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं 
�वरुद्ध भरणा करणे आवश्यक आहे.

 गहृ�त धरूया क� काडर्धारकाने थोडी रक्कम 22 जानेवार� 2019 ला 500 रुपयांनी जमा 
केल� आहे, �व� शुल्क प्रभावी दरावर आकारले जाईल आ�ण एकूण थकबाक�मध्ये जोडला 
जाईल. 3.50% दर महा प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्क गणना खाल�लप्रमाणे केल� 
जाईल.

 38 �दवसांसाठ� 500 रुपयांच्या रकमेवर (15 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 रु.
 33 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (20 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 रु.
 12 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (22 जानेवार� त े2 फेब्रुवार�):
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 रु.
 आकारलेले एकूण व्याज: 52.93 रु.
 व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2019 - 2 माचर् 2019 दरम्यान झाले
1)  सुरुवातीची �शल्लक 652.93 रु. - 3 फेब्रुवार� 2019 रोजी

2)  �करकोळ खरेद� 1000 रु. - 5 फेब्रुवार� 2019 रोजी
3)  ऑनलाईन खरेद� 3000 रु. - 15 फेब्रुवार� 2019 रोजी
 गहृ�त धरूया क� मागील �शल्लक 652.93 रु. 2 फेब्रुवार� 2019 च्या �वधानानुसार पुढे 

सुरू करूया. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम दरम्यान काह� 22 
फेबु्रवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं �वरुद्ध भरणा करणे 
आवश्यक आहे.

   गहृ�त धरूया क� काडर्धारक 15 फेब्रुवार�च्या आत पूणर्पणे भरणा करतो. म्हणून 3.50%
प्रती म�हना प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्काची गणना खाल�लप्रमाणे केल� जाईल:

   12 �दवसांसाठ� 652.93 रुपयांच्या रकमेवर (3 फेब्रुवार� -15 फेबु्रवार�)
   (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 रु.
   आकारलेले एकूण व्याज: 9.02 रु.
   खरेद�ची उरलेल� रक्कम, व्याजाची रक्कम, फ� आ�ण शुल्क यांची बेर�ज, आ�ण 2 माचर् 

तारखेच्या स्टेट्म�टनुसार एकूण रकमेवर सवर् लागू कर परावत�त होईल.

G. �वलं�बत देय शुल्क
• देय तारखेला 0 रुपये त े500 रुपयांपय�तच ्या थकबाक�साठ� कोणतहे� शुल्क नाह� 
 रु. 500 पे�ा जास्त आ�ण रु. 1,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 400
• रु. 1,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 10,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु.750
• रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 950
• रु. 25,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 50,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 1,100
• रु. 50,000 पे�ा जास्त थकबाक�साठ� रु.1,300
 लागोपाठ दोन सायकल ्ससाठ� देय तारखेपय�त �कमान देय रक्कम (MAD) न भरल्यास 

अ�त�रक्त �वलंब देय शुल्क रु. 100 आकारले जातील.
 MAD िक्लअर होईपय�त प्रत्येक देय सायकलसाठ� हे शुल्क आकारले जाईल. तसेच 

�कमान देय रक्कम (MAD) भरेपय�त प्रत्येक पेम�ट चक्राला हे शुल्क आकारले जाईल.
 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
 व्यवहार 3 जानेवार� 2016 – 2 फेबु्रवार� 2016 या दरम्यान झाले

(1) 5000 रू. ची �रटेल खरेद�– 5 जानेवार� 2016 रोजी
(2) 5000 रू. ची ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2016 रोजी
   असे ग�ृहत धरा क� 2 जानेवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार�च्या स्टेटम�टमध्ये 10,000 रू. चे 
ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 
22 फेब्रुवार� 2016 पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान 
देय रक्कम �कंवा संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल. 

   जर 22 फेब्रुवार� 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने �कमान देय रकमेचा भरणा 
केला नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 
देय रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 2 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2016 – 2 माचर् 2016 या दरम्यान झाले
 1.  2000 रु. ची �रटेल खरेद�– 8 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 2.  2500 रु. ची ऑनलाईन खरेद� – 19 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 असे ग�ृहत धरा क� 2 फेब्रुवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 माचर्च्या स्टेटम�टमध्ये 4500 रू. चे ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 22 माचर् 2016 
पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान देय रक्कम �कंवा 
संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल.

   जर 22 माचर् 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने कोणत्याह� रकमेचा भरणा केला 
नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण देय 
रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 3- काडर् स्टेटम�ट तार�ख – दर म�हन्याची 2 तार�ख.
 3 सप्ट� त े2 ऑक्टो दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 9400 ची �करकोळ खरेद�-5 सप्ट� रोजी
 2 सप्ट�. च्या स्टेटम�टपासून पूव�ची �शल्लक कॅर� फॉरवडर् केल� नसल ्याचे गहृ�त 

धरून,एकूण देय रक्कम रु. 9400 म्हणून काडर् धारकास 2 ऑक्टोबरचे �ववरणपत्र �मळेल. 

काडर्धारकाने 22 ऑक्टोबरपय�त, म्हणजे स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, संपूणर् 
रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रक्कमेच्या अनुषंगाने पेम�ट 
करणे आवश्यक आहे. काडर्धारक 22 ऑक्टोबर रोजी �कंवा त्यापूव� रु. 9400 च्या 
थकबाक�चे संपूणर् देय देतो. 

 3 ऑक्टोबर– 2 नोव्ह�बर दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 5,000 ची �करकोळ खरेद� – 5 ऑक्टोबर रोजी
(2) रु. 5,000 ची ऑनलाइन खरेद� – 15 ऑक्टोबर रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 नोव्ह�बरच्या �ववरणात 10,000 रुपयाची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसेल. ग्राहकाला 10 नोव्ह�बर रोजी मागील सायकलमध्ये केलेल्या व्यवहारासाठ� 
व्यापाऱ्याकडून रु. 9400 चा परतावा �मळतो. ह� परताव्याची रक्कम एकूण देय रकमेच्या 
अनुषंगाने समायोिजत केल� जाईल. काडर्धारकाने 22 नोव्ह�बर रोजी �कंवा त्यापूव�, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने पेम�ट करणे आवश्यक आहे.

 परताव्यातून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम �कमान देय रक्कमेपे�ा जास्त असल्याने, 
काडर्धारकास �वलं�बत देय शुल्क आकारले जाणार नाह�.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेटम�टची तार�ख – प्रत्येक म�हन ्याची 2 तार�ख
 3 जानेवार� – 2 फेबु्रवार� दरम्यान केलेला व्यवहार
(1) रु. 4,500 ची �करकोळ खरेद� – 5 जानेवार� रोजी
(2) रु. 6,000 ची ऑनलाइन खर�दार� – 15 जानेवार� रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 फेब्रुवार�च ्या स्टेटम�टमध ्ये 10,500 रुपयांची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसून येईल. मागील सायकलमध ्ये 10 फेब्रुवार�ला आकारलेल्या अनादर 
शुल्कांसाठ� ग्राहकाला रु. 500 चा परतावा �मळतो. काडर्धारकाने 22 फेबु्रवार�पय�त, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची पूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय 
रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने थकबाक�चे पेम�ट करणे आवश्यक 
आहे. एसबीआय काडर्ने कायार्िन्वत केलेल्या �रव्हसर्लमधून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम देय 
रक्कमेच्या अनुषंगाने समायोिजत केल� जाणार नाह�. जर काडर्धारकाने 22 फेब्रुवार� रोजी 
�कंवा त्यापूव� �कमान देय रक्कम �कंवा त्यापे�ा जास्त रक्कम भरल� नाह�, तर त्याला 
रु. 950 (रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�त रु. 950) �वलं�बत देय शुल्क 
आकारले जाईल.

H. ओव्हर�ल�मट फ�
 एक सेवा संकेत म्हणून, एसबीआई काडर् ओव्हर�ल�मट व्यवहारांना मान्यता देऊ शकेल, 

हे त्यांचे आतं�रक धोरण, व्यवहार संदभार्त पात्रता, ग्राहकांचे प्रोफाईल आ�ण ग्राहकांची 
स्वीकृ�त यावर अवलंबून असेल. जर थकबाक�  रक्कम के्र�डट मयार्देपे�ा अ�धक असेल, 
तर के्र�डट मयार्दा ओलांडलेल्या रकमेवर प�हल्या व्यवहार रकमेच्या  2.5% �कंवा रु. 
600/- यापकै� जी जास्त असेल, ती ओव्हर�ल�मट शुल्क म्हणून आकारल� जाईल. 
एसबीआय काडर्द्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याह� शुल्क, खचर् �कंवा व्याजमुळे के्र�डट 
�ल�मट ओलांडल्यासह� हे शुल्क लागू होत.े ओव्हर�ल�मट फ� प्रत्येक �ब�लगं सायकलमध्ये 
एकदाच आकारल� जाईल. कृपया न�द घ्या क� काडर्धारकाकडून �मळालेल� ओव्हर�ल�मट 
सोयीसंबंधी स्वीकृ�त ज्याप्रमाणे त्यांच्या/�तच्या के्र�डट काडर्वर ह� सोय स�म करण्यासाठ� 
असेल, ती त्यांच्या त्याच खात्याच्या अतंगर्त येत असलेल्या सवर् के्र�डट काड्र्सवर आपोआप 
ह� सोय स�म करणार.

I. पेम�ट �डसऑनर फ�
   पेम�ट �डसऑनर झाल्यास (भरणा जमा न केल्यास), काडर्धारकाला रकमेच्या 2% इतक�  

पेम�ट �डसऑनर फ� लावल� जाईल व त्याचे �कमान शुल्क 500 रू. इतके असेल.

J.   अन्य शुल्क:
• काडर् �रप्लेसम�ट फ�: 100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू) 
• चेक पेम�ट फ�: 100 रू. 
• परक�य चलन व्यवहार शुल्क: 3.5% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् वगळता इतर सवर् 

काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
 परक�य चलन व्यवहाराचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये करण्यासाठ� �व�नमय दर 

िव्हसा/मास्टरकाडर् द्वारे (जे असेल त्यानुसार) �नधार्�रत केला जाईल व या व्यवहाराला 
एसबीआय काडर्च्या मदतीने सेटल केले जात असतानाच्या �दवशी त्यांच्या �व�नमय 
दरांनुसार त ेठरेल व हे दर व्यवहार करण्यात येणाऱ्या �दवसांपे�ा �भन्न असू शकतील. 
परक�य चलन व्यवहार फ� िव्हसा/मास्टरकाडर् शअेर केलेले रुपये रूपांतर रकमेवर लागू केले 
जाईल. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू 
होणार नाह�.

• डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक चलन रूपांतरण माकर् अप फ�: 3.50% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् 
वगळता इतर सवर् काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
(फक्त 1,000 रुपये �कंवा त्यापे�ा मोठ्या व्यवहारांसाठ�) आतंरराष्ट्र�य स्थानावर�ल �कंवा 
परदेशी न�दणी केलेले परंतु भारतात िस्थत असलेल्या व्यापाऱ्यांद्वारे केलेले भारतीय 
चलनातील सवर् व्यवहार. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर डायन्या�मक आ�ण 
स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप शुल्क लागू होणार नाह�.

•  �रवॉडर् �रडीम करण्याचे शुल्क - 99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे वॉउचर 
वर उपलब्ध)

• सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर प्र�क्रया शुल्क: रु. 199 

K.  �शल्लक हस्तांतरण:
 �शल्लक हस्तांतरण ऑफर ग्राहकाला इतर बँकेच्या के्र�डट काडर्ची थकबाक� एसबीआय 

के्र�डट काडर्मध्ये हस्तांत�रत करण्यास आ�ण एकरकमी �कंवा ईएमआय मध्ये परतफेड 
करण्यास अनुमती देते

2. *�ल�मट्स (मयार्दा)
 अतंगर्त एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट �नकषांनुसार (प्राथ�मक खातधेारकांना असलेल� 

के्र�डट �ल�मट जोडल्या जाणाऱ्या अडॅ ऑन काडर्धारकांना असेल) के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश 
�ल�मट �नधार्�रत केल� जात.े काडर् �दले जात असताना या मयार्दांची मा�हती काडर्धारकाला 
�दल� जात.े प्रत्येक स्टेटम�टमध्ये के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश �ल�मट काडर्धारकाला 
सां�गतल्या जातात. स्टेटम�ट बनवले जात असताना उपलब्ध के्र�डट �ल�मट (वापरासाठ� 
उपलब्ध असलेल� के्र�डट �ल�मट) स्टेटम�टचा भाग म्हणून �दल� जात.े 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याचा ठरा�वक काळाने आढावा घेत े आ�ण 
अतंगर्त �नकषांनुसार काडर्धारकाची के्र�डट �ल�मट घटवू �कंवा वाढवू शकत.े के्र�डट �ल�मट 
वाढवू इिच्छत असलेले काडर्धारक एसबीआयसीपीएसएलला तसे �लहून व त्यांच्या 
उत्पन्नाची घोषणा करणार� आ�थर्क कागदपत्र े पाठवून तशी �वनंती करू शकतात. या 
नवीन कागदपत्रांच्या आधारे अशी �ल�मट वाढवायची अथवा नाह�, हा �नणर्य घेण्याचे पूणर् 
स्वातं�य एसबीआयसीपीएसएलला आहे.
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3. *�ब�लगं आ�ण स्टेटम�ट

a) ज्या अवधीमध्ये काडर् अिॅक्टव्ह असेल त्या अवधीमधील आधीच्या स्टेटम�टनंतर 
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये के्र�डट करण्यात आलेले पेम�ट्स व झालेले ट्रान्सॅक्शन्स 
दशर्वणारे एक मा�सक स्टेटम�ट एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला पाठवण्यात 
येईल. एक तर एसबीआयसीपीएसएल काडर् खात्यामधील ट्रान्सॅक्शन्सचे स्टेटम�ट पोस्टाने 
त्याच्याकड ेन�दणीकृत असलेल्या प�यावर पाठवेल �कंवा त ेस्टेटम�ट न�द असलेल्या ईमेल 
आयडीवर ईमेलने पाठवेल व याचा �दवस पूवर् �नधार्�रत असेल. 

b) के्र�डट काड्र्स काडर्धारकांना �रवॉिल्वंग के्र�डट सु�वधा देतात (�फरती पत). काडर्धारक फक्त 
स्टेटम�टवर �प्रटं करण्यात आलेल्या �कमान देय रकमेइतक� रक्कम सुद्धा भरू शकतो 
आ�ण असा भरणा त्याने रक्कम देय �दनांकाच्या आधी करायला हवा आ�ण हाह� �दनांक 
आपल्या स्टेटम�टवर नमूद केलेला असतो. आउटस्टँ�डगं बॅलन्स पुढ�ल स्टेटम�टमध्ये 
फॉरवडर् केला जाऊ शकतो. काडर्धारक देय असलेल� संपूणर् राशी भरू शकतो �कंवा �कमान 
देय रकमेपे�ा मोठ� कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. 

 आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये न भरण्यात आलेल� �कमान देय रक्कम काडर्धारकाच्या करंट 
�कमान देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल व त्यासह आउटस्टँ�डगं असेल जे काडर्धारकाच्या 
के्र�डट �ल�मटपे�ा जास्त होऊ शकत.े  

 �कमान देय रक्कम आउटस्टँ�डगं रकमेच्या 5% �कंवा रू. 200 यापकै� (जी रक्कम मोठ� 
असेल), ती असेल व त्यामध्ये सवर् लागू कर आ�ण ईएमआय (फक्त ईएमआय आधा�रत 
उत्पादनांच्या संदभार्त) समा�वष्ट असतील. जर कॅश �कंवा के्र�डट �ल�मट ओलांडल� गेल� 
तर ओव्हर�ल�मट (ओव्ह�एल) रकमेचाह� समावेश एमएडीमध्ये (�कमान देय रक्कम) केला 
जाईल. आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये जर न भरण्यात आलेल� एमएडी असेल, तर ती �कमान 
देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल.

c)  काडर् आउटस्टँ�डगंसाठ� करण्यात येणाऱ्या पेम�टस पुढ�ल स्टेटम�टसमध्ये दशर्वल्या जातील. 
इनपुट टॅक्स के्र�डटशी संबं�धत कोणताह� �ववाद �कंवा करांशी संबं�धत कोणतहे� अन्य 
प्रकरणात स्टेटम�ट �दल्याच्या तारखेपासून 30 �दवसांमध्ये के्र�डट काडर् जार�कत्यार्शी संपकर्  
साधला जाईल.

d) काडर्धारकाच्या काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल� पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने 
समायोिजत केल� जातील: �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ.

   काडर्धारक हा के्र�डट काडर् जार�कत्यार्स स�म करण्यासाठ� उ�चत जीएसट� अनुपालनाच्या 
अतंगर्त योग्य आ�ण वक्तशीर मा�हती प्रदान करण्याबद्दल जबाबदार असेल जे के्र�डट 
काडर् जार�कत्यार्ने केलेल्या पुरवठ्याचे इनपुट कर के्र�डट घेण्यासाठ� काडर्धारकास स�म 
करेल. काडर् जार�कतार् हा इनपुट टॅक्स के्र�डटच्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा 
काडर्धारकास इनपुट टॅक्स के्र�डटचा लाभ घेण्यात झालेल्या �वलंबासाठ� काडर्धारकाने 
चुक�ची मा�हती �दल्याबाबत �कंवा काडर्धारकाने कोणतीह� कृती केल्यास �कंवा दलुर्� 
केल्यास जबाबदार नसेल.

e) काडर् खात्यामधील पेम�ट्स पुढ�लपकै� कोणत्याह� प्रकारे करता येऊ शकतील: 
www.sbicard.com वर लॉग इन करून नेटबँ�कंग �कंवा आपल्या एसबीआय एट�एम- 
कम ड�ेबट काडर्द्वारे पेनेट पयार्य वापरून.

   स्टेटम�टच्या मागच्या बाजूला �दलेल्या प�यावर चेक �कंवा धनादेश पाठवून. 
   आपल्या शहरातील एसबीआय काडर् ड्रॉप बॉक्सेसमध्ये �कंवा �नधार्�रत स्टेट बँक ऑफ 
इं�डया शाखांमध्ये चेक �कंवा धनादेश देऊन. 

   चेक/धनादेश “एसबीआय काडर् क्र. xxxx xxxx xxxx xxxx” कर�ता देय असा असायला 
हवा. नॅच: �नवडक शहरांमध्ये नॅशनल ऑटोमेटेड क्ल�य�रगंच्या (नॅच) माध्यमातून पेम�ट 
करता येत.े

f) एसबीआय काडर्द्वारे आउटस्टँ�डगं �बलाच्या भरणासाठ� �व�वध पद्धती �दल्या जातात व 
त्याचे वणर्न एसबीआय काडर् वेबसाईट आ�ण मा�सक स्टेटम�टच्या मागे स�वस्तर �दले गेले 
आहे.

 काडर् धारकाकडून �मळालेला कोणताह� अडॅव्हान्स हा भ�वष्यातील खचर् म्हणून गहृ�त 
धरला जावा, कोणतहे� शुल्क/फ� म्हणून गहृ�त धरला जाऊ नये.

j)  एसबीआय काडर्द्वारे प्र�क्रयािन्वत केलेले असे कोणतहे� �रव्हसर्ल्स, ज्यांत शुल्क तसेच 
प्रभार यांचे �रव्हसर्ल देखील समा�वष्ट आहे, त ेथकबाक�च्या अनुषंगाने समायोिजत केले 
जाणार नाह� आ�ण याला वतर्मान �ब�लगं सायकलसाठ� के्र�डट म्हणून गणले जाईल.

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख मागील �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल्यास, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जात.े

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख वतर्मान �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल� तर�ह�, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जाणार नाह�.

k)  SMA आ�ण NPA
•   स्पेशल म�शन अकाउंट्स (‘SMA’): 
  �नयामक आवश्यकता पूणर् करण्यासाठ�, एसबीआय काडर्ला खाल� �दलेल्या सारणीतील तीन 

उपशे्रण्यांसह एक उप-संप�ी शे्रणी/ सब-असेॅट कॅटेगर� म्हणजेच ‘स्पेशल म�शन अकाउंट्स 
(‘SMA’)” बनवून खात्यातील प्रारं�भक दबाव (इिन्सपीऐंट स्टे्रस) ओळखावा लागतो. के्र�डट 
काड्र्सना �रवॉिल्वंग सु�वधांव्य�त�रक्त अन्य कजर् म्हणून संबो�धत केले जात.े

   

  

  

  SMA च्या वग�करणासंबं�धत उदाहरण:
  जर के्र�डट काडर् खात्याची (‘PDD’) पेम�ट देय तार�ख 31 माचर् 2021 असेल आ�ण �कमान 

देय शुल्क (‘MAD’) या तारखेआधी प्राप्त न झाल्यास या देय तारखेनंतर ह्या खात्यास 
SMA – 0  म्हणून संबो�धत केले जाईल.

   जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 30 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 ए�प्रल 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 1 म्हणून संबो�धत केले जाईल. याप्रमाणेच, 
जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 60 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 मे 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 2 म्हणून संबो�धत केले जाईल.

•  नॉन पफॉर्�म�ग असेॅट (‘NPA’):
  जर के्र�डट काडर् स्टेटम�ट मध्ये नमूद केलेले �कमान देय पेम�ट हे PDD पासून नव्वद (90) 

�दवसांच्या आत पूणर् न �दल्यास, काडर्ला नॉन परफॉ�म�ग असेॅट समजले जाईल. 
   याव्य�त�रक्त, कजार्ची परतफेड �कंवा पुनरर्चना व्यवस्थेचा लाभ घेतलेले कोणतहे� खात े

NPA म्हणून वग�कृत केले जाईल. जोपय�त पूणर् मुद्दल �कंवा व्याजाचे पेम�ट केले जात 
नाह� तोपय�त खात ेNPA म्हणून वग�कृत केले जात.े कजार्ची परतफेड (सेटलम�ट) केलेले 
आ�ण पुनरर्�चत (र�स्ट्रक्चडर्) खात ेअपगे्रडसाठ� पात्र नसत.े शवेट�, जर एखाद्या ग्राहकाकड े
NPA म्हणून संबो�धत असलेले एक एसबीआय काडर् असले तर� त्यांच्याकड ेअसलेले सवर् 
के्र�डट काडर् हे NPA म्हणून वग�कृत केले जातील.

   एखाद्या खात्यास NPA म्हणून वग�कृत करण्यासंबं�धत उदाहरण:
 जर एखाद्या ग्राहकाची पेम�ट देय तार�ख (‘PDD’) 31 माचर् 2021 आहे आ�ण 

स्टेटम�टमध्ये नमूद केलेले �कमान देय शुल्क (‘MAD’) हे PDD पासून 90 �दवसांच्या 
आत म्हणजेच 29 जून 2021 पय�त ग्राहकाने भरले नाह�, तर बँक/�व�ीय संस्थेद्वारे अशा 
के्र�डट काडर् खात्यास NPA समजले  जाईल.

l) अ�धकृत पेम�ट प्रणाल� वापरताना अयशस्वी व्यवहारांसाठ�, आरबीआयच्या 20 सप्ट�बर 
2019 रोजीच्या टनर् अराऊंड टाइम (ट�एट�) च्या सामंजस्यावर�ल आ�ण ग्राहक 
नुकसानभरपाईवर�ल प�रपत्रकाच्या अनुपालन अतंगर्त, जर एसबीआय काडर्ने एखाद्या 
अयशस्वी झालेल्या व्यवहारामुळे ड�ेबट झालेल� रक्कम एका �नधार्�रत कालावधीमध्ये परत 
केल� नाह�, तर उपरोल्ले�खत प�रपत्रकातील तरतुद�ंनुसार, अयशस्वी झालेल्या 
व्यवहारासाठ�च्या काडर् नेटवकर्  द्वारे प्राप्त झालेल्या अशा कोणत्याह� पुष्ट�/सूचनेच्या 
आधारावर नुकसानभरपाई केल� जाईल.

4. * �डफॉल्ट (थकबाक�)
 जर थकबाक� करण्यात आल�, तर काडर्धारकाला वेळोवेळी काडर् खात्यामध्ये असलेल्या 

थ�कत रकमेच्या पूतर्तसेाठ� पोस्टाने, फॅक्स, दरूध्वनी, ईमेल, एसएमएस मॅसेज आठवण 
केल� जाईल आ�ण/�कंवा �तसऱ्या प�ाची आठवण करून देण्यासाठ�, पाठपुरावा 
करण्यासाठ� आ�ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठ� मदत घेतल� जाईल. अशा प्रकारे �नयुक्त 
केलेला �तसरा प� कजर् वसुल�संदभार्तील आचारसं�हतचेे पूणर् पालन करेल. 

 आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त आ�ण जे एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे जे 
एक के्र�डट इन्फम�शन कंपनी एक के्र�डट काडर् धारकाच्या मुलभूत िस्थती अहवाल 
देण्यापूव�, आम्ह� काडर् धारकास पूवर् सूचना प्रदान करू. आरबीआय कडून न�दणीचे 
प्रमाणपत्र सामा�यक करण्यापूव�, ज्याचा एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे त्याबद्दल 
आम्ह� काडर्धारकाला याची सूचना देऊ. �कमान देय रक्कम देय तारखेपय�त देखील न 
भरल्यास, काडर् खात्याचा डीफॉल्ट िस्थती अहवाल के्र�डट मा�हती ब्युरो/एजन्सीं सह 
सामा�यक केला जाईल. 

 हे आणखी नमूद केले जाऊ शकत,े क� जर काडर् धारक, पोस्ट �डफॉल्टर म्हणून न�दवले 
गेले असेल तर, �तची थकबाक� कमी करत,े नंतर एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन 
कंपनी पासून �डफॉल्टर िस्थती मागे आहे. असे बदल ग्राहकाच्या के्र�डट अहवालात 
प्र�त�ब�ंबत करण्यासाठ� 45 त े60 �दवस लागू शकतात.

 अट� आ�ण �नयम के्र�डट काडर्च्या सु�वधा �नयमन लागू असेल पूरक/काडर् जोडा 
एसबीआयसीपीएसएल �व�हत नमुन्यात दर म�हन्याला के्र�डट इन्फम�शन कंपनीसाठ� काडर् 
डटेा सादर केला. के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 30 �दवसांची वेळ त्यांच्या सव्हर्रवर सादर डटेा 
अपलोड करण्यासाठ� आहे.

 काडर् खात्यातील एकूण थकबाक� व त्यासह लावण्यात आलेल्या कोणत्याह� शुल्कांची 
काडर्धारकाला न आकारण्यात आलेल� रक्कमसुद्धा तत्काळ देय होईल आ�ण प्राथ�मक 
खातधेारकाच्या बँकरप्सीच्या �कंवा मतृ्युच्या िस्थतीत ती एसबीआयसीपीएसएलला संपूणर् देय 
ठरेल व काडर् खात ेलगेचच रद्द ठरेल. काडर् खात्यावर काह� थकबाक� असेल, तर प्राथ�मक 
खातधेारकाची मालम�ा त्याला सेटल करण्यासाठ� जबाबदार असेल आ�ण त्या मालम�ेद्वारे 
एसबीआयसीपीएसएलला कोणतीह� आ�थर्क झळ पोहचणार नाह�, याची काळजी घेणे 
अ�नवायर् असेल व त्यामध्ये अशा थकबाक�ला प्राप्त करण्यासाठ� झालेला कायदे�वषयक खचर् 
व शलु्क यांचा समावेश असेल. अशी परतफेड प्रलां�बत झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
त्याच्या तवे्हाच्या दराने आ�थर्क शुल्क सरुू ठेवण्यासाठ� स�म असेल.

5. काडर्धारकत्व समाप्त होणे/संपुष्टात येणे
a) एसबीआयसीपीएसएलला �लहून �कंवा एसबीआय काडर् हेल्पलाईनला कॉल करून आ�ण 

काडर् �तरपे कापून काडर्धारक कधीह� करार संपुष्टात आणू शकतो. �ल�खत �वनंती 
केल्यानंतर अडॅ ऑन काडर्सह सवर् काडर् संपुष्टात येतील. स्वतःहून काडर् बंद करताना 
काडर्धारकाजवळ �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स �शल्लक असतील तर अशा �नगे�टव्ह पॉइंट्स 
समान मूल्य स्वयंच�लतपणे स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रूपांत�रत केले जाईल जे काडर्धारकाला 
इतर कोणत्याह� देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे. काडर् खात्यामध्ये थकबाक� असलेल्या 
सवर् रकमेचा भरणा केल्यानंतर त ेसंपुष्टात येतील. प्रमाणानुसार (प्रो रेटा बे�सस) वा�षर्क, 
सहभागी होण्याची �कंवा �रन्युअल फ� परत केल� जाणार नाह�.

 उदाहरणाथर्- स्वतःहून काडर् बंद करताना �शल्लक असलेले �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट - 1000
   स्वतःहून काडर् बंद केल्यानंतर, �शल्लक असलेले 1000 �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट 

स्वयंच�लतपणे 250 रू. च्या स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रुपांत�रत होतील. म्हणजेच, 1000 
�नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स X 0.25 रू. प्र�त �रवॉडर् पॉइंट (इथे �व�वध काडा�साठ� हस्तांतरण 
मूल्य �भन्न असू शकत)े. हे देय काडर्धारकाला लागू केले जाईल जे काडर्धारकाला इतर 
देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे.

 काडर्धारक खात ेबंद करण्यासाठ� सम�पर्त ईमेल आयडी-closurerequest@sbicard.com 
वर �लहू शकतो.

b)  जर एसबीआयसीपीएसएलला काह� आधाराने �बजनेससाठ� �कंवा सुर�ा कारणांमुळे आ�ण/ 
�कंवा कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेच्या �वनंतीमुळे आ�ण/�कंवा अन्य सरकार� यंत्रणेने तसे 
सां�गतल्यामुळे आ�ण/�कंवा एसबीआयसीपीएसएल व त्याच्या ग्राहकांना लागू असलेल्या 
कायद्यांमुळे व �नयमांमुळे आवश्यक झाले, तर कोणत्याह� वेळेस पूवर्सूचना न देता 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याच्या वापरावर �नब�ध घालू शकत,े त ेसमाप्त 
�कंवा बंद करू शकत.े

 जर काडर्धारकाने देय रकमेची थकबाक� केल� �कंवा के्र�डट �ल�मटचे उल्लंघन केले तर 
एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट काडर्वर�ल सु�वधा संपुष्टात आणू शकत.े हा करार संपुष्टात 
आल्यानंतर �कंवा काडर् खात ेस्थ�गत करण्यात आले असताना या काडर्चा वापर विजर्त 
आहे.

c) अशा प�रिस्थतीमध्ये काडर्धारकाने तत्काळ (कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� 
�डफॉल्ट �कंवा अन्य नोट�सनुसार) एसबीआयसीपीएसएलला खात्यावर�ल एकूण थक�त 
रक्कम त्वर�त अदा केल� पा�हजे. त्यामध्ये कराराअतंगर्त एसबीआयसीपीएसएलला देय 

असलेल्या सवर् रकमांचा समावेश असेल ज्यामध्ये सवर् ट्रान्सॅक्शन्स आ�ण अन्य रक्कम 
ज्या खात्यावर अद्याप आकारल्या नसतील यांचा समावेश असेल. जोपय�त काडर्धारकाद्वारे 
अशा सवर् रकमांची थकबाक� जमा केल� जाईपय�त काडर्धारकाचे खात े समाप्त मानले 
जाणार नाह�.

(d) जर के्र�डट काडर् एक वषार्पे�ा जास्त काळ वापरात नसेल, तर काडर्धारकास सू�चत करून 
काडर् बंद करण्याची प्र�क्रया सुरू होईल. जर 30 �दवसांमध्ये काडर् धारकाकडून काह� उ�र 
न आल्यास, काडर् खात ेबंद केले जाईल, ह� �क्रया काडर् धारकाने केलेल्या सवर् थकबाक� 
भरण्याच्या अधीन असेल.

6.  काडर् हरवणे/चोर�/गैरवापर

a) जर प्राथ�मक �कंवा अन्य अ�त�रक्त के्र�डट काडर् हरवले असेल, चोर�ला गेले असेल, त्याला 
इजा झाल� असेल �कंवा प्राप्त होणे अपे��त असताना प्राप्त झाले नसेल �कंवा जर 
त्याला/�तला त्याचा वापर अन्य व्यक्तीने काडर्धारकाच्या अनुमती�शवाय केला अशी शंका 
आल� असेल, तर तत्काळ काडर्धारकाने एसबीआयसीपीएसएलशी एसबीआय काडर् 
हेल्पलाईनद्वारे संपकर्  साधला पा�हजे. एकदा काडर् हरवले अशी सूचना �दल्यानंतर त ेनंतर 
परत सापडले तर�ह� काडर्धारकाने त ेकोणत्याह� प�रिस्थतीत वापरू नये आ�ण त्याने त े
काडर् �तरपे अध� कापून टाकावे. 

· तसेच काडर्धारक लगेचच आयव्ह�आर �कंवा आमच्या वेबसाईट sbicard.com द्वारे �कंवा 
एसएमएस आधा�रत सेवेद्वारे त ेकाडर् ब्लॉक करू शकतो.

· एसएमएसद्वारे आपले हरवलेले/ चोरलेले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ�, आपल्या न�दणीकृत 
मोबाईल क्रमांकाद्वारे 5676791 वर BLOCK XXXX असा एसएमएस करा. (XXXX = 
आपल्या काडर् क्रमांकातील शवेटच्या 4 संख्या). जर 5 �म�नटांच्या आत आपल्याला त्याचे 
कन्फम�शन देणारा एसएमएस �मळाला नाह�, तर काडर् ब्लॉक झाले आहे, असे कृपया मानू 
नका. तत्काळ आपले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ� आ�ण त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठ� 
हेल्पलाईनला कॉल करा.

 काडर्धारक हरवलेल्या/चोर� झालेल्या/अन�धकृत व्यवहार इ. च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त 
हेल्पलाइन क्रमांक -18605003000 वर संपकर्  करू शकतो.

 काडर्धारक हरवलेल्या काडर्च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त ईमेल आयडीवर �लहू शकतो – 
lostcard@sbicard.com.

b) एसबीआयसीपीएसएलला हरवलेल्या काडार्ची मा�हती �मळण्याच्या वेळेआधी काडर् 
खात्याद्वारे करण्यात आलेल्या कोणत्याह� ट्रान्सॅक्शन्ससाठ�  एसबीआयसीप ीएसएल 
जबाबदार राहणार नाह� व त्याची संपूणर् जबाबदार� काडर्धारकावरच असेल. काडर् 
हरवण्याबद्दल �कंवा त्याच्या चोर�बद्दल एसबीआयसीपीएसएलला सूचना देण्या�शवाय 
काडर्धारकाने तत्काळ के्र�डट काडर्च्या चोर�ची मा�हती पो�लसांना देऊन एफआयआर दाखल 
करायला पा�हजे. परंतु, जेव्हा काडर्धारकाच्या सहमतीने �कंवा अ�त�रक्त काडर्धारकाच्या 
सहमतीने एखाद� व्यक्ती काडर् प्राप्त करून त्याचा गैरवापर करत असेल, तवे्हा होणाऱ्या 
सवर् हानीसाठ� काडर्धारक जबाबदार असेल.

 
c) �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाच्या (आरबीआय), ग्राहक संर�णाबद्दल 06 जुल ै2017 च्या 

आदेशानुसार - अन�धकृत इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंग व्यवहाराच्या दा�यत्वावर मयार्दा घालून, एक 
धोरण अ�धकृत के्र�डट काडर् व्यवहारांशी संबं�धत ग्राहक संर�ण सु�निश्चत करण्याक�रता 
�डझाइन केले आहे. एसबीआय काडर्च्या वेबसाइटवर "ग्राहक तक्रार �नवारण धोरण" 
अतंगर्त हेच अपडटे केले आहे. धोरण हे पारदशर्कतचेी तत्वे आ�ण ग्राहकांना �दल्या 
जाणाऱ्या वागणुक�तील प्रामा�णकपणावर आधा�रत आहे

d) जर काडर्धारकाने फसवणूक�चे कृत्य केले असेल, तर होणाऱ्या नुकसानाची सवर् जबाबदार� 
काडर्धारकाची असेल. जर पुरेशी काळजी न घेता काडर्धारक वापर करत असेल तर होणाऱ्या 
हानीसाठ� सवर्स्वी तोच जबाबदार असेल. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे �नधार्�रत करण्यात 
आलेल्या सुर�ा �नयमांचे पालन करण्यामध्ये काडर्धारकाने कसूर केल� असेल तर� हे लागू 
असेल.

e) काडर्धारक �कंवा अन्य कोणत्याह� काडर्धारकाला न सांगता एसबीआयसीपीएसएल काडर्च्या 
हरवण्या�वषयी, चोर��वषयी, गैरवापरासंदभार्त काडर्ची �कंवा �पनची कोणतीह� मा�हती 
पो�लसांना �कंवा अन्य संबं�धत यंत्रणांना देऊ शकत.े

f) आपल्या के्र�डट काडर् खात्याच्या मोबाईल नंबरसह संपकर्  तपशीलामधील बदल 
�सस्ट�ममध्ये असलेल्या आपल्या जुन्या तसेच नवीन संपकर्  प�यांवर कळवले जातील. 
आमच्या न�द�ंमध्ये आपल्या मोबाईल क्रमांकासह सध्याच्या संपकर्  तपशीलांना अद्ययावत 
ठेवण्याचा सल्ला आपल्याला �दला जातो.

g) "एसबीआय काडर् �व�शष्ट काडर्वर ती हरवल्यास/चोर�स गेल्यास त्यावर काडर् �वमा कव्हर 
मोफत ऑफर करत.े संबं�धत �वमा हा एसबीआय काडर्ने वेळोवेळी ठर�वल्यानुसार 
आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेडद्वारे �कंवा कोणत्याह� अन्य 
�वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो. आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी 
�ल�मटेड ह� यासंबं�धत कोणत्याह� दाव्याच्या तडजोडीसाठ� जबाबदार असेल आ�ण 
एसबीआय काडर् हे दाव्याच्या तडजोडीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याह� �ववादास जबाबदार 
नसेल. �वम्याच्या अट� आ�ण शत�च्या अ�धक तपशीलांसाठ�, काडर् धारकांना सल्ला �दला 
जातो क� त्यांनी स्वागत �कटमधील मा�हतीपत्रक वाचावे �कंवा www.sbicard.com चा 
संदभर् घ्यावा."

(h) एसबीआय काडर् काह� �व�शष्ट के्र�डट काडा�वर मोफत हवाई अपघात/वैयिक्तक अपघात 
�वमा संर�ण देत.े उपरोक्त �वमा ततृीय-प� �वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो, जो या 
संदभार्त कोणत्याह� दाव्याच्या �नपटाऱ्यासाठ� देखील जबाबदार असतो. क्लेम सेटलम�टमुळे 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याह� वादासाठ� एसबीआय काडर् जबाबदार राहणार नाह�. कोणत्याह� 
पूवर्सूचने�शवाय एसबीआय काडर्द्वारे �वमा जार�कतार् बदलला जाऊ शकतो.

 �वद्यमान �वमा कंपनी : ओ�रएंटल इन्शुरन्स कंपनी �ल.

7. मा�हती उघड करणे (�डस्क्लोजर)
 के्र�डट इन्फम�शन कंपनी भारतीय आ�थर्क प्रणाल� कायर्�मता आ�ण िस्थरता 

सुधारण्यासाठ� भारत सरकार आ�ण भारतीय �रझवर् बँक (आरबीआय) ची एक सुरुवात 
आहे. �ह बँका आ�ण �व�ीय संस्थांमध्ये मा�हतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठ�चे एक प्रभावी 
तंत्र प्रभावी करण्यासाठ� आरबीआयच्या प्रयत्नांचा रचनाबद्ध उपक्रम असून, त्याद्वारे 
�व�वध संस्थांमधून उत्कृष्ट के्र�डट व्यवहारांचा लाभ घेण्यासाठ� काडर्धारकांना स�म केले 
जात.े

 काडर् धारक एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी करण्यासाठ� काडर्धारकाचे 
मा�हती शअेर करण्यासाठ� अ�धकृत आहे क� (आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त 
आहे). 

 45 - 60 �दवसांच्या काळामध्ये एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 
करण्यासाठ� काडर्धारकाचे परतफेड रेकॉडर् संबं�धत मा�हती प्रदान होईल.

 कोणताह� �ववाद झाल्यास, एसबीआयसीपीएसएल हे काडर्धारक हा �डफॉल्टर आहे असा 
अहवाल देण्यापूव� अहवाल प्र�क्रयेसाठ� योग्य ती दरुुस्ती करेल. अशा मा�हतीचे प्रकटन 
करणे/ती उघड करण्याची देखील न�द घेतल� जाणे हे दाखल केलेल्या अशा �ववादांची 
चौकशी आ�ण त्यातून मागर् काढण्यासाठ� उपलब्ध असलेल्या वेळेवर अवलंबून असत.े 

 काडर्धारक हे मान्य करतो क�, काडर् खात्याचे योग्य संचालन, पडताळणी आ�ण अन्य 
प्रशास�नक सेवा यांसाठ� काडर्धारकाची मा�हती ज्यामध्ये एसबीआयसीपीएसएलशी संब�धत 
आ�थर्क संस्था, कंपन्या आ�ण अन्य �तसऱ्या प�ांकडील थकबाक� यांची मा�हती देण्याचा 
अ�धकार एसबीआयसीपीएसएलला असेल.

 एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाची मा�हती एसबीआयसीपीएसएलच्या कोणत्याह� व�रष्ठ, 
क�नष्ठ, संबं�धत �कंवा भागीदार संस्थेला एसबीआयसीपीएसएलच्या �व�वध उत्पादनांना व 
सेवांना उपलब्ध करण्यासाठ�/त्यांच्या माक� �टगंसाठ� �कंवा त्याच्या ग्रूप कंपन्या, शाखा, 
संलग्न आ�ण/�कंवा भागीदार संस्थांना देऊ शकत.े

 एसबीआय काडर्च्या मह�वपूणर् अट� व शत� www.sbicard.com वरसुद्धा उपलब्ध 
आहेत. 

महत्वाची �नयामक मा�हती 

- काडर्चा वापर भारत तसेच परदेशात दोन्ह�कड ेवधै आहे. तथा�प, नेपाळ आ�ण भूतान मध्ये 
�वदेशी चलन व्यवहार करण्यासाठ� वधै नाह�.

- भारताबाहेर व्यवहार करण्यासाठ�, या काडर्चा वापर परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 
1999 ("FEMA") आ�ण आरबीआय द्वारे जार� केलेल्या �नयमांसह लागू कायद्यानुसार 
करणे अत्यावश्यक आहे. इंटरनेट टे्र�डगं पोटर्लद्वारे परक�य चलन व्यापाराला परवानगी 
नाह�. कोणतहे� उल्लंघन �कंवा पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुम ्ह� दंडात्मक 
कारवाईसाठ� जबाबदार असू शकता. तुम्ह� तुमच्या परक�य चलन हक्काबाबत तुमच्या 
अ�धकृत डीलरचा (AD) सल्ला घ्यावा.

- आपण के्र�डट काडर् खात्यावर कोणत्याह� के्र�डट �शल्लक असल्यास, एसबीआय काडर् आपण 
ह� के्र�डट �शल्लक परत येण्याचा अ�धकार आहे.

- कृपया भांडवल खात्यातील व्यवहारासाठ� पसेै पाठ�वणे �कंवा पेम�ट करण्यासाठ� के्र�डट 
काडर् वापरू नका जसे क� परदेशी संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे �कंवा �वदेशात संस्थांची 
स्थापना करणे - ह� आरबीआय बँकेच्या मास्टर �नद�शानुसार अथर्सहाय्य करण्याची 
परवानगी नाह� - संयुक्त उद्योजक/संपूणर्पणे र�हवाशांनी केलेल� थेट गुंतवणूक परदेशात 
मालक�ची सहाय्यक कंपनी आहे.

- र�हवाशांना भारताकडून पसेै पाठ�वणे हे आरबीआयच्या मास्टर प�रपत्रकानुसार, के्र�डट 
काडर्चा वापर �कंवा लॉटर�ची �त�कटे, बंद� घातलेल� �कंवा जप्त मा�सके, जुगार मध्ये 
सहभाग, कॉल-बॅक सेवा देणे, इत्याद�सारख्या प्र�तबं�धत वस्तूंच्या खरेद�साठ� प्र�तबं�धत 
आहे कारण अशा वस्तू/�क्रयाकलापांसाठ� कोणत्याह� परक�य चलनाची परवानगी नाह�. 
मास्टर प�रपत्रक अ�धक मा�हतीसाठ� र�हवाशांना भारत सु�वधा �व�वध पसेै पाठ�वणे वर 
संदभर् घ्या.



g) �ब�लगं संदभार्तील वाद: स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 25 �दवसांच्या आत काडर्धारकाने काह� 
त्रटु� एसबीआयसीपीएसएलला कळवल्या�शवाय आ�ण एसबीआयसीपीएसएलला त्या सत्य 
आहेत, हे आढळल्याव्य�त�रक्त सवर् स्टेटम�ट्स योग्य मानल� जातील व काडर्धारक त्यांना 
मान्य करेल. असे काह� झाल्याची मा�हती प्राप्त झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
तात्पुरत्या पद्धतीने शुल्क मागे घेऊ शकेल. त्यानुसार अन्वेषण पूणर् झाल्यानंतर अशा 
शुल्कांची जबाबदार� काडर्धारकाच्या खात्यावर असेल.

h)  ग्राहक तक्रार �नवारण: सवर् तक्रार�ंची मा�हती पुढ�ल प�यावर नोडल अ�धकाऱ्याला �दल� 
जावी- पीओ बॅग 28 - जीपीओ, नवी �दल्ल� – 110001 Nodalofficer@sbicard.com 
�कंवा ईमेलवर पाठवल� जावी.

i)   संपकर्  तपशील:
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 02 02
 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड आधी लावावा) 
 �कंवा 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290 
 एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर्साठ�: एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर् हेल्पलाईनला भारतातून 

कुठूनह� फोन करा   
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 12 12 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड 

आधी लावावा) बीएसएनएल/एमट�एनएलवरून: 1800 180 1295/1860 500 1295
 पत्र व्यवहार: मेलद्वारे व्यवस्थापकाला �लहू शकता: ग्राहक सेवा, एसबीआय काड्र्स अडँ 

पेम�ट्स सिव्हर्सेस �ल., डीएलएफ इन�फ�नट� टॉवसर्, टॉवर सी, 12 वा मजला, ब्लॉक- 2, 
इमारत 3 डीएलएफ सायबर �सट�, गुरुग्राम- 122002 (ह�रयाणा), भारत 
www.sbicard.com �कंवा पीओ बॅग 28 - GPO, नवी �दल्ल� – 110001. 

 customercare@sbicard.com वर ईमेलद्वारे �लहा
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक सम�पर्त ईमेल आयडीवर 

�लहू शकतो- salesgrievance@sbicard.com
 काडर्धारक कोणत्याह� �ववाद/अन�धकृत व्यवहाराचा �रपोटर् आमच्या मोबाईल 

ॲप/वेबसाईटच्या माफर् त न�द करू शकतात. याव्य�त�रक्त, काडर्धारक �ववाद/अन�धकृत 
 व्यवहाराचा �रपोटर् सम�पर्त ईमेल आयडी chargeback@sbicard.com वर �लहू 

शकतो.
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक आम्हाला सम�पर्त 

हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतो: 080-39356050

एसबीआय काडर्च्या सवार्त महत्वपूणर् अट� व शत�

1. *फ� आ�ण शुल्क

A.  वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ�
 एसबीआय के्र�डट काडर् (एसबीआय काडर्) यावर वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ� लागू आहेत. 

वा�षर्क फ� हे एक वेळचे शुल्क असत ेजे रु. 0 त ेरु. 9999 यादरम्यान असून त्यात लागू 
असलेले कर जोडले जातात आ�ण �रन्युअल फ� दर वष� आकारल� जात ेव ती रु. 0 त ेरु. 
9999 यादरम्यान असून त्यात लागू असलेले कर जोडले जातात. या फ� काडर्धारकांसाठ� 
वेगळ्या असू शकतात आ�ण त्या �व�वध प्रकारच्या काडर्साठ� वेगवेगळ्या असतात. के्र�डट 
काडर्चे आवेदन करताना हे काडर्धारकाला सांगण्यात येईल. लागू असतील त्यानुसार या फ� 
काडर्धारकाच्या खात्यातून जमा केल्या जातील आ�ण जेव्हा हे लावले जाईल, तवे्हा त्याचे 
�बल त्या म�हन्याच्या काडर् स्टेटम�टमध्ये दशर्वले जाईल. प्राथ�मक काडर्धारकाला जार� 
करण्यात आलेल्या अ�त�रक्त काड्र्ससाठ� वेगळी फ� असू शकेल.

B.  कॅश अडॅव्हान्स फ�
 आपत्काल�न िस्थतीमध्ये देशातील/आतंरराष्ट्र�य एट�एममधून रोख रक्कम काढण्यासाठ� 

काडर्धारक काडर्चा वापर करू शकतो. अशा प्रकारे काढलेल्या सवर् कॅशवर ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण ती काडर्धारकाच्या पुढच्या स्टेटम�टच्या �बलामध्ये जोडल� जाईल. 
देशातील एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण आतंरराष्ट्र�य एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापैक� अ�धक 
असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� लावल� जाईल. एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस प्रायव्हेट 
�ल�मटेडच्या (एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार ट्रान्सॅक्शन फ� बदलल� जाऊ शकत.े 
सवर् कॅश अडॅव्हान्सेसवर रक्कम काढल्यापासून पूणर् रक्कम जमा करण्याच्या �दनांकापय�त 
�रव्हॉिल्व्हंग के्र�डट इतके आ�थर्क शुल्कसुद्धा असेल (कृपया शुल्कांची सूची पाहावी). 

C. रोख भरणा फ�
 काडर्धारक स्टेट बँक ऑफ इं�डया (एसबीआय) च्या �नवडक शाखांमध्ये पे-इन िस्लपवर 

त्यांचा के्र�डट काडर् क्रमांक आ�ण रक्कम नमूद करून त्यांच्या SBI के्र�डट काडर्ची देय 
रक्कम शाखेतील काउंटरवर जमा करू शकतात. पेम�ट पावतीची पोच काडर्धारकाला त्व�रत 
�दल� जाईल. ह� सु�वधा ₹250 च्या सेवा शुल्क + लागू करांसह उपलब्ध आहे. केव्ह�बी 
एसबीआय काडर्धारक करूर वशै्य बँकेच्या (केवीबी) �नवडक शाखांमध्ये त्यांच्या 
के्र�डटकाडर्ची देय रक्कम देखील भरू शकतात. करूर वशै्य बँकेच्या शाखांमध्ये केलेल्या 
पेम�टवर कोणतहे� शुल्क लागू नाह�.

D. शुल्क
i. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला देण्यात येणाऱ्या �व�शष्ट सेवांसाठ� वेळोवेळी 

लागू असलेले शुल्क आ�ण फ� काडर्धारकाला भरावे लागेल �कंवा काडर् खात्याच्या संदभार्त 
काडर्धारकाकडून �दरंगाई झाल�, तर त्यासाठ� फ� भरावी लागेल.

ii काडर्धारकांना योग्य मा�हती देऊन वेळोवेळी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणतहे� शुल्क 
�कंवा फ�मध्ये बदल करण्याचा �कंवा नवीन शुल्क �कंवा फ� सुरू करण्याचा अ�धकार 
एसबीआयसीपीएसएलजवळ सुर��त आहे.

E. व्याज मुक्त गे्रस अवधी
 व्याज मुक्त के्र�डट अवधी 20 त े50 �दवसांचा असू शकतो व तो मच�टद्वारे करण्यात 

येणाऱ्या दाव्यांवर अवलंबून असेल. परंतु, जर आधीच्या म�हन्याची बाक� पूणर्त: जमा 
केल� नसेल �कंवा जर काडर्धारकाने कोणत्याह� एट�एममधून रोख रक्कम काढल� असेल, 
तर हे लागू असणार नाह�.

F.   आ�थर्क शुल्क 
 जर काडर्धारकाने बाक� रक्कम पूणर् भरल� नाह� तर आ�ण काडर्धारकाने काढलेल्या सवर् 

रोख रकमांवर (कॅश अडॅव्हान्सेस) त ेपरत भरले जाईपय�त ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून 
न भरलेल्या ईएमआय इन्स्टॉलम�टसह सवर् ट्रान्सॅक्शन्सवर मा�सक व्याज दरानुसार 
आ�थर्क शुल्क देय आहेत. 

   जर काडर्धारकाने रकमेच्या मुदतीच्या तारखेअगोदर (PDD) रा�हलेल्या रकमेची (TAD) 
थोडी रक्कम �कंवा काह�च रक्कम नाह� भरल�; जसे क� ग्राहकांची आधीच्या म�हन्यातील 
देय रक्कम आ�ण सध्याच्या म�हन्यातील पूणर् देय रक्कम मुदत संपायच्या तारखेअगोदर 
भरले तर उरलेल्या रकमेवर रकमेच्या तारखेपय�त शुल्क आकारले जाईल. 

   सध्याचा आ�थर्क शुल्काचा दर ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून प्र�त माह 3.50% पय�त आहे 
[42% प्र�त वषर्] व एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस �ल�मटेडच्या 
(एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार बदलला जाऊ शकतो. लागू असलेले आ�थर्क शुल्क 
लागू करांनुसार ठरेल आ�ण काडर्वर�ल थ�कत रक्कम पूणर्त: जमा होईपय�त त े
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये लावले जातील/वजा केले जातील. काडर्धारक पेम�टच्या देय 
तारखेपय�त त्याच्याकडील �शल्लक पूणर्पणे भरत नसल्यास आ�ण काडर्धारकाद्वारे 
घेतलेल्या सवर् रोख अडॅव्हान्सवर�ल सवर् व्यवहारांवर आकारलेल्या �व� शुल्काची �कमान 
रक्कम ह� प्रत्येक� 25 रु. असेल, सवर् लागू कर वगळून.

 a.  कॅश अडॅव्हान्सवर�ल आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून पूणर् रक्कम जमा 
करेपय�त लागू असतील.

 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 15 तारखेला.
 16 जून 2019 – 15 जुल ै2019 मध्ये करण्यात आलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  5000 रु. ची �रटेल खरेद� – 20 जून 2019 रोजी
2.  7000 रु. कॅश काढले - 10 जुल ै2019 रोजी
 15 जून 2019 च्या स्टेटम�टमधून कोणतीह� आधीची �शल्लक रा�हलेल� नाह�, असे ग�ृहत 

धरून काडर्धारकाला त्याचे 15 जुलचै्या स्टेटम�ट 12,000 रु. इतके ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल व 
त्यावर 7,000 रुपयांच्या काढलेल्या रोख रकमेवर 5 �दवसांचे आ�थर्क शुल्क लागू 
दरानुसार लावले जाईल. काडर्धारकाला बाक� (थ�कत) रकमेसाठ� 5 ऑगस्ट 2019 पय�त 
म्हणजे स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत भरणा करावा लागेल जी पूणर् रक्कम 
असू शकत े�कंवा देय असलेल� �कमान रक्कम असू शकत.े कृपया ल�ात घ्या क� तुमच्या 

के्र�डट काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने केले गेलेले कोणतहे� पेम�ट पुढ�ल क्रमाने समायोिजत 
केले जाईल: प्रथम तुमची �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास). आधीच्या 
स्टेटम�टच्या �दनांकापासून आ�थर्क शुल्क लावले जाईल व जर व्याज नसलेला 
आउटस्टँ�डगं �रटेल बॅलन्स असेल तर त्या िस्थतीमध्ये आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या 
�दनांकापासून लावले जाईल. 

 जर आधीच्या स्टेटम�टमध्ये कोणतीह� कॅश �शल्लक नसेल आ�ण ती आधीच्या 
स्टेटम�टमधून पुढे आलेल� नसेल आ�ण स्टेटम�टच्या �दनांकाचा �रटेल बॅलन्स भरणा देय 
असलेल्या �दनांकावर पूणर्त: भरण्यात आला, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क 
शुल्क लावले जाणार नाह�.

 उदाहरण 2 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   3 जानेवार� 2019 – 2 फेब्रुवार� 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  10000 रु. �रटेल खरेद� – 5 जानेवार� 2019 रोजी
2.  30000 रु. ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2019 रोजी
 2 जानेवार� 2019 स्टेटम�टमधून आधीची कोणतीह� �शल्लक रक्कम पुढे उरलेल� नाह�, 

असे ग�ृहत धरून काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार� स्टेटम�टमध्ये 40,000 रु. व्यवहार 
�दसतील. काडर्धारकाला या आउटस्टँ�डगं रकमेसाठ� स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या 
आत म्हणजे 22 फेब्रुवार� 2019 पय�त भरणा करावा लागेल व तो पूणर् रक्कम �कंवा 
�कमान देय रक्कम यातील कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. जर स्टेटम�ट आउटस्टँ�डगं मध्ये 
कोणताच कॅश बॅलन्स नसेल आ�ण तो आधीच्या स्टेटम�टपासून पुढे आलेला नसेल आ�ण 
जर स्टेटम�ट �दनांका रोजी आउटस्टँ�डगं असलेल्या �रटेल बॅलन्सला रक्कम देय �दनांकाला 
जर पूणर्त: भरण्यात आले, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क शुल्क लावले जाणार 
नाह�.

   दर म�हन्यामध्ये फक्त �कमान रक्कम भरल्यास त्यामुळे �रपेम�ट वषार्पे�ा जास्त काळ 
पुढे जाईल व आपल्या आउटस्टँ�डगं बॅलन्सवर त्यानुसार ठरणारा व्याज लागेल. 
उदाहरणाथर्, 5,000 रु. इतक्या ट्रान्सॅक्शनवर दर म�हन्याला फक्त �कमान देय रक्कम 
भरण्यात आल� (दर महा 200 रु. इतक� �कमान रक्कम असल्यास), संपूणर् थ�कत 

रकमेच्या पूणर् भरण्यासाठ� 44 म�हने इतका अवधी लागेल.
 उदाहरण 3 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला
   3  माचर् 2019 – 2 ए�प्रल 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन
(1)   500 रु. वा�षर्क फ� – 5 माचर् 2019 रोजी
(2) 90 रु. लागू कर – 5 माचर् 2019 रोजी
(3) 6000 रुपयांची ऑनलाईन खरेद� – 15 माचर् 2019 रोजी
 2 माचर् 2019 च्या स्टेटम�टनुसार आधीचा कोणताह� बॅलन्स पुढे �शल्लक रा�हलेला नाह�, 

असे ग�ृहत धरून, काडर्धारकाला त्याच्या 2 ए�प्रलच्या स्टेटम�टमध्ये 6,590 रु. ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाला स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 20 �दवसांनी 22 ए�प्रल रोजी 2019 या 
आउटस्टँ�डगंसाठ� रक्कम भरावी लागेल व ती पूणर् रक्कम असू शकत े�कंवा देय असलेल� 
�कमान रक्कम असू शकत.े      

 22 ए�प्रल 2019 रोजी काडर्धारक �कमान देय रकमेचा म्हणजे 415 रु. (एकूण 
आउटस्टँ�डगंच्या 5%) + 22 ए�प्रल 2019, रोजी लागू असलेले कर याच्या सवा�त 
जवळच्या दशांश अकंावर�ल रक्कम या रकमेचा भरणा करतो, असे ग�ृहत धरून लागू दराने 
आ�थर्क शुल्क लागू केले जाईल आ�ण त ेएकूण आउटस्टँ�डगंमध्ये जोडले जाईल. दर वष� 
3.50% इतक्या प्रभावी दराला �वचारात घेता, आ�थर्क शुल्काची गणना पुढ�ल प्रमाणे केल� 
जाईल:

 48 �दवसांसाठ� 500 रु. बॅलन्स रकमेवर (5 माचर् त े22 ए�प्रल):
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 रु.
 48 �दवसांसाठ� लागू असलेल्या 90 रु. करांसाठ� (5 माचर् त े22 ए�प्रल): 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 रु. 
 38 �दवसांसाठ� 6000 रु. इतक्या बॅलन्ससाठ� (15 माचर् त े22 ए�प्रल):
   (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 रु.
 11 �दवसांसाठ� 6,175 रु. बॅलन्ससाठ� (22 ए�प्रल त े2 मे): 
   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 रु.
 एकूण लावण्यात आलेले व्याज = 373.10 रु.
 3 ए�प्रल 2019 आ�ण 2 मे 2019 या काळात काडर्धारकाने कोणतहे� ट्रान्सॅक्शन केले 

नाह�, असे ग�ृहत धरून �दनांक 2 मेच्या स्टेटम�टमध्ये असलेल्या एकूण रकमेमध्ये 
आउटस्टँ�डगं एकूण रक्कम, व्याज शुल्क, फ� आ�ण अन्य शुल्क (असल्यास) आ�ण सवर् 

लागू कर दशर्वले जातील.
    काडर्धारक देय तारखेच्या (पीडीडी) आधी एकूण देय रकमेचे (ट�एडी) आ�ंशक पेम�ट करत 

असेल �कंवा पेम�ट देत नसल्यास; ग्राहकाकडून मागील म�हन्यापासूनची आ�ण �वद्यमान 
म�हन्यातील �शल्लक येणे असेल, तर एकूण देय असलेल्या रकमेचे पूणर् पेम�ट हे पेम�टच्या 
देय तारखेपूव� केल्यास, �व� शुल्क हे त्या पेम�टच्या तारखेपय�तच्या अखेरच्या �शल्लक वर 
आकारले जाईल.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेट्म�ट तार�ख - प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 �डस�बर 2018 - 2 जानेवार� 2019 दरम्यान झाले.
1)  �करकोळ खरेद� 500 रु. - 15 �डस�बरला 2018 झाल�
2)  ऑनलाइन खरेद� 600 रु. - 20 �डस�बरला 2018 झाल�
   2  �डस�बर 2018 च्या तारखेला पूव�ची कोणतीह� �शल्लक रक्कम नाह� असे गहृ�त धरून

2 जानेवार� च्या स्टेटम�टनुसार, काडर्धारकाच्या स्टेटम�टमध्ये 1100 रुपये व्यवहार दशर्�वत 
आहे, एकूण देय रक्कम 1100 रुपये. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
दरम्यान काह� 22 जानेवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं 
�वरुद्ध भरणा करणे आवश्यक आहे.

 गहृ�त धरूया क� काडर्धारकाने थोडी रक्कम 22 जानेवार� 2019 ला 500 रुपयांनी जमा 
केल� आहे, �व� शुल्क प्रभावी दरावर आकारले जाईल आ�ण एकूण थकबाक�मध्ये जोडला 
जाईल. 3.50% दर महा प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्क गणना खाल�लप्रमाणे केल� 
जाईल.

 38 �दवसांसाठ� 500 रुपयांच्या रकमेवर (15 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 रु.
 33 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (20 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 रु.
 12 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (22 जानेवार� त े2 फेब्रुवार�):
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 रु.
 आकारलेले एकूण व्याज: 52.93 रु.
 व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2019 - 2 माचर् 2019 दरम्यान झाले
1)  सुरुवातीची �शल्लक 652.93 रु. - 3 फेब्रुवार� 2019 रोजी

2)  �करकोळ खरेद� 1000 रु. - 5 फेब्रुवार� 2019 रोजी
3)  ऑनलाईन खरेद� 3000 रु. - 15 फेब्रुवार� 2019 रोजी
 गहृ�त धरूया क� मागील �शल्लक 652.93 रु. 2 फेब्रुवार� 2019 च्या �वधानानुसार पुढे 

सुरू करूया. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम दरम्यान काह� 22 
फेबु्रवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं �वरुद्ध भरणा करणे 
आवश्यक आहे.

   गहृ�त धरूया क� काडर्धारक 15 फेब्रुवार�च्या आत पूणर्पणे भरणा करतो. म्हणून 3.50%
प्रती म�हना प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्काची गणना खाल�लप्रमाणे केल� जाईल:

   12 �दवसांसाठ� 652.93 रुपयांच्या रकमेवर (3 फेब्रुवार� -15 फेबु्रवार�)
   (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 रु.
   आकारलेले एकूण व्याज: 9.02 रु.
   खरेद�ची उरलेल� रक्कम, व्याजाची रक्कम, फ� आ�ण शुल्क यांची बेर�ज, आ�ण 2 माचर् 

तारखेच्या स्टेट्म�टनुसार एकूण रकमेवर सवर् लागू कर परावत�त होईल.

G. �वलं�बत देय शुल्क
• देय तारखेला 0 रुपये त े500 रुपयांपय�तच ्या थकबाक�साठ� कोणतहे� शुल्क नाह� 
 रु. 500 पे�ा जास्त आ�ण रु. 1,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 400
• रु. 1,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 10,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु.750
• रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 950
• रु. 25,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 50,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 1,100
• रु. 50,000 पे�ा जास्त थकबाक�साठ� रु.1,300
 लागोपाठ दोन सायकल ्ससाठ� देय तारखेपय�त �कमान देय रक्कम (MAD) न भरल्यास 

अ�त�रक्त �वलंब देय शुल्क रु. 100 आकारले जातील.
 MAD िक्लअर होईपय�त प्रत्येक देय सायकलसाठ� हे शुल्क आकारले जाईल. तसेच 

�कमान देय रक्कम (MAD) भरेपय�त प्रत्येक पेम�ट चक्राला हे शुल्क आकारले जाईल.
 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
 व्यवहार 3 जानेवार� 2016 – 2 फेबु्रवार� 2016 या दरम्यान झाले

(1) 5000 रू. ची �रटेल खरेद�– 5 जानेवार� 2016 रोजी
(2) 5000 रू. ची ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2016 रोजी
   असे ग�ृहत धरा क� 2 जानेवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेबु्रवार�च्या स्टेटम�टमध्ये 10,000 रू. चे 
ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 
22 फेब्रुवार� 2016 पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान 
देय रक्कम �कंवा संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल. 

   जर 22 फेब्रुवार� 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने �कमान देय रकमेचा भरणा 
केला नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 
देय रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 2 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2016 – 2 माचर् 2016 या दरम्यान झाले
 1.  2000 रु. ची �रटेल खरेद�– 8 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 2.  2500 रु. ची ऑनलाईन खरेद� – 19 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 असे ग�ृहत धरा क� 2 फेब्रुवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 माचर्च्या स्टेटम�टमध्ये 4500 रू. चे ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 22 माचर् 2016 
पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान देय रक्कम �कंवा 
संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल.

   जर 22 माचर् 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने कोणत्याह� रकमेचा भरणा केला 
नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण देय 
रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 3- काडर् स्टेटम�ट तार�ख – दर म�हन्याची 2 तार�ख.
 3 सप्ट� त े2 ऑक्टो दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 9400 ची �करकोळ खरेद�-5 सप्ट� रोजी
 2 सप्ट�. च्या स्टेटम�टपासून पूव�ची �शल्लक कॅर� फॉरवडर् केल� नसल ्याचे गहृ�त 

धरून,एकूण देय रक्कम रु. 9400 म्हणून काडर् धारकास 2 ऑक्टोबरचे �ववरणपत्र �मळेल. 

काडर्धारकाने 22 ऑक्टोबरपय�त, म्हणजे स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, संपूणर् 
रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रक्कमेच्या अनुषंगाने पेम�ट 
करणे आवश्यक आहे. काडर्धारक 22 ऑक्टोबर रोजी �कंवा त्यापूव� रु. 9400 च्या 
थकबाक�चे संपूणर् देय देतो. 

 3 ऑक्टोबर– 2 नोव्ह�बर दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 5,000 ची �करकोळ खरेद� – 5 ऑक्टोबर रोजी
(2) रु. 5,000 ची ऑनलाइन खरेद� – 15 ऑक्टोबर रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 नोव्ह�बरच्या �ववरणात 10,000 रुपयाची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसेल. ग्राहकाला 10 नोव्ह�बर रोजी मागील सायकलमध्ये केलेल्या व्यवहारासाठ� 
व्यापाऱ्याकडून रु. 9400 चा परतावा �मळतो. ह� परताव्याची रक्कम एकूण देय रकमेच्या 
अनुषंगाने समायोिजत केल� जाईल. काडर्धारकाने 22 नोव्ह�बर रोजी �कंवा त्यापूव�, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने पेम�ट करणे आवश्यक आहे.

 परताव्यातून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम �कमान देय रक्कमेपे�ा जास्त असल्याने, 
काडर्धारकास �वलं�बत देय शुल्क आकारले जाणार नाह�.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेटम�टची तार�ख – प्रत्येक म�हन ्याची 2 तार�ख
 3 जानेवार� – 2 फेबु्रवार� दरम्यान केलेला व्यवहार
(1) रु. 4,500 ची �करकोळ खरेद� – 5 जानेवार� रोजी
(2) रु. 6,000 ची ऑनलाइन खर�दार� – 15 जानेवार� रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 फेब्रुवार�च ्या स्टेटम�टमध ्ये 10,500 रुपयांची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसून येईल. मागील सायकलमध ्ये 10 फेब्रुवार�ला आकारलेल्या अनादर 
शुल्कांसाठ� ग्राहकाला रु. 500 चा परतावा �मळतो. काडर्धारकाने 22 फेबु्रवार�पय�त, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची पूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय 
रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने थकबाक�चे पेम�ट करणे आवश्यक 
आहे. एसबीआय काडर्ने कायार्िन्वत केलेल्या �रव्हसर्लमधून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम देय 
रक्कमेच्या अनुषंगाने समायोिजत केल� जाणार नाह�. जर काडर्धारकाने 22 फेब्रुवार� रोजी 
�कंवा त्यापूव� �कमान देय रक्कम �कंवा त्यापे�ा जास्त रक्कम भरल� नाह�, तर त्याला 
रु. 950 (रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�त रु. 950) �वलं�बत देय शुल्क 
आकारले जाईल.

H. ओव्हर�ल�मट फ�
 एक सेवा संकेत म्हणून, एसबीआई काडर् ओव्हर�ल�मट व्यवहारांना मान्यता देऊ शकेल, 

हे त्यांचे आतं�रक धोरण, व्यवहार संदभार्त पात्रता, ग्राहकांचे प्रोफाईल आ�ण ग्राहकांची 
स्वीकृ�त यावर अवलंबून असेल. जर थकबाक�  रक्कम के्र�डट मयार्देपे�ा अ�धक असेल, 
तर के्र�डट मयार्दा ओलांडलेल्या रकमेवर प�हल्या व्यवहार रकमेच्या  2.5% �कंवा रु. 
600/- यापकै� जी जास्त असेल, ती ओव्हर�ल�मट शुल्क म्हणून आकारल� जाईल. 
एसबीआय काडर्द्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याह� शुल्क, खचर् �कंवा व्याजमुळे के्र�डट 
�ल�मट ओलांडल्यासह� हे शुल्क लागू होत.े ओव्हर�ल�मट फ� प्रत्येक �ब�लगं सायकलमध्ये 
एकदाच आकारल� जाईल. कृपया न�द घ्या क� काडर्धारकाकडून �मळालेल� ओव्हर�ल�मट 
सोयीसंबंधी स्वीकृ�त ज्याप्रमाणे त्यांच्या/�तच्या के्र�डट काडर्वर ह� सोय स�म करण्यासाठ� 
असेल, ती त्यांच्या त्याच खात्याच्या अतंगर्त येत असलेल्या सवर् के्र�डट काड्र्सवर आपोआप 
ह� सोय स�म करणार.

I. पेम�ट �डसऑनर फ�
   पेम�ट �डसऑनर झाल्यास (भरणा जमा न केल्यास), काडर्धारकाला रकमेच्या 2% इतक�  

पेम�ट �डसऑनर फ� लावल� जाईल व त्याचे �कमान शुल्क 500 रू. इतके असेल.

J.   अन्य शुल्क:
• काडर् �रप्लेसम�ट फ�: 100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू) 
• चेक पेम�ट फ�: 100 रू. 
• परक�य चलन व्यवहार शुल्क: 3.5% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् वगळता इतर सवर् 

काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
 परक�य चलन व्यवहाराचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये करण्यासाठ� �व�नमय दर 

िव्हसा/मास्टरकाडर् द्वारे (जे असेल त्यानुसार) �नधार्�रत केला जाईल व या व्यवहाराला 
एसबीआय काडर्च्या मदतीने सेटल केले जात असतानाच्या �दवशी त्यांच्या �व�नमय 
दरांनुसार त ेठरेल व हे दर व्यवहार करण्यात येणाऱ्या �दवसांपे�ा �भन्न असू शकतील. 
परक�य चलन व्यवहार फ� िव्हसा/मास्टरकाडर् शअेर केलेले रुपये रूपांतर रकमेवर लागू केले 
जाईल. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू 
होणार नाह�.

• डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक चलन रूपांतरण माकर् अप फ�: 3.50% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् 
वगळता इतर सवर् काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
(फक्त 1,000 रुपये �कंवा त्यापे�ा मोठ्या व्यवहारांसाठ�) आतंरराष्ट्र�य स्थानावर�ल �कंवा 
परदेशी न�दणी केलेले परंतु भारतात िस्थत असलेल्या व्यापाऱ्यांद्वारे केलेले भारतीय 
चलनातील सवर् व्यवहार. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर डायन्या�मक आ�ण 
स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप शुल्क लागू होणार नाह�.

•  �रवॉडर् �रडीम करण्याचे शुल्क - 99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे वॉउचर 
वर उपलब्ध)

• सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर प्र�क्रया शुल्क: रु. 199 

K.  �शल्लक हस्तांतरण:
 �शल्लक हस्तांतरण ऑफर ग्राहकाला इतर बँकेच्या के्र�डट काडर्ची थकबाक� एसबीआय 

के्र�डट काडर्मध्ये हस्तांत�रत करण्यास आ�ण एकरकमी �कंवा ईएमआय मध्ये परतफेड 
करण्यास अनुमती देते

2. *�ल�मट्स (मयार्दा)
 अतंगर्त एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट �नकषांनुसार (प्राथ�मक खातधेारकांना असलेल� 

के्र�डट �ल�मट जोडल्या जाणाऱ्या अडॅ ऑन काडर्धारकांना असेल) के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश 
�ल�मट �नधार्�रत केल� जात.े काडर् �दले जात असताना या मयार्दांची मा�हती काडर्धारकाला 
�दल� जात.े प्रत्येक स्टेटम�टमध्ये के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश �ल�मट काडर्धारकाला 
सां�गतल्या जातात. स्टेटम�ट बनवले जात असताना उपलब्ध के्र�डट �ल�मट (वापरासाठ� 
उपलब्ध असलेल� के्र�डट �ल�मट) स्टेटम�टचा भाग म्हणून �दल� जात.े 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याचा ठरा�वक काळाने आढावा घेत े आ�ण 
अतंगर्त �नकषांनुसार काडर्धारकाची के्र�डट �ल�मट घटवू �कंवा वाढवू शकत.े के्र�डट �ल�मट 
वाढवू इिच्छत असलेले काडर्धारक एसबीआयसीपीएसएलला तसे �लहून व त्यांच्या 
उत्पन्नाची घोषणा करणार� आ�थर्क कागदपत्र े पाठवून तशी �वनंती करू शकतात. या 
नवीन कागदपत्रांच्या आधारे अशी �ल�मट वाढवायची अथवा नाह�, हा �नणर्य घेण्याचे पूणर् 
स्वातं�य एसबीआयसीपीएसएलला आहे.

3. *�ब�लगं आ�ण स्टेटम�ट

a) ज्या अवधीमध्ये काडर् अिॅक्टव्ह असेल त्या अवधीमधील आधीच्या स्टेटम�टनंतर 
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये के्र�डट करण्यात आलेले पेम�ट्स व झालेले ट्रान्सॅक्शन्स 
दशर्वणारे एक मा�सक स्टेटम�ट एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला पाठवण्यात 
येईल. एक तर एसबीआयसीपीएसएल काडर् खात्यामधील ट्रान्सॅक्शन्सचे स्टेटम�ट पोस्टाने 
त्याच्याकड ेन�दणीकृत असलेल्या प�यावर पाठवेल �कंवा त ेस्टेटम�ट न�द असलेल्या ईमेल 
आयडीवर ईमेलने पाठवेल व याचा �दवस पूवर् �नधार्�रत असेल. 

b) के्र�डट काड्र्स काडर्धारकांना �रवॉिल्वंग के्र�डट सु�वधा देतात (�फरती पत). काडर्धारक फक्त 
स्टेटम�टवर �प्रटं करण्यात आलेल्या �कमान देय रकमेइतक� रक्कम सुद्धा भरू शकतो 
आ�ण असा भरणा त्याने रक्कम देय �दनांकाच्या आधी करायला हवा आ�ण हाह� �दनांक 
आपल्या स्टेटम�टवर नमूद केलेला असतो. आउटस्टँ�डगं बॅलन्स पुढ�ल स्टेटम�टमध्ये 
फॉरवडर् केला जाऊ शकतो. काडर्धारक देय असलेल� संपूणर् राशी भरू शकतो �कंवा �कमान 
देय रकमेपे�ा मोठ� कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. 

 आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये न भरण्यात आलेल� �कमान देय रक्कम काडर्धारकाच्या करंट 
�कमान देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल व त्यासह आउटस्टँ�डगं असेल जे काडर्धारकाच्या 
के्र�डट �ल�मटपे�ा जास्त होऊ शकत.े  

 �कमान देय रक्कम आउटस्टँ�डगं रकमेच्या 5% �कंवा रू. 200 यापकै� (जी रक्कम मोठ� 
असेल), ती असेल व त्यामध्ये सवर् लागू कर आ�ण ईएमआय (फक्त ईएमआय आधा�रत 
उत्पादनांच्या संदभार्त) समा�वष्ट असतील. जर कॅश �कंवा के्र�डट �ल�मट ओलांडल� गेल� 
तर ओव्हर�ल�मट (ओव्ह�एल) रकमेचाह� समावेश एमएडीमध्ये (�कमान देय रक्कम) केला 
जाईल. आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये जर न भरण्यात आलेल� एमएडी असेल, तर ती �कमान 
देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल.

c)  काडर् आउटस्टँ�डगंसाठ� करण्यात येणाऱ्या पेम�टस पुढ�ल स्टेटम�टसमध्ये दशर्वल्या जातील. 
इनपुट टॅक्स के्र�डटशी संबं�धत कोणताह� �ववाद �कंवा करांशी संबं�धत कोणतहे� अन्य 
प्रकरणात स्टेटम�ट �दल्याच्या तारखेपासून 30 �दवसांमध्ये के्र�डट काडर् जार�कत्यार्शी संपकर्  
साधला जाईल.

d) काडर्धारकाच्या काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल� पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने 
समायोिजत केल� जातील: �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ.

   काडर्धारक हा के्र�डट काडर् जार�कत्यार्स स�म करण्यासाठ� उ�चत जीएसट� अनुपालनाच्या 
अतंगर्त योग्य आ�ण वक्तशीर मा�हती प्रदान करण्याबद्दल जबाबदार असेल जे के्र�डट 
काडर् जार�कत्यार्ने केलेल्या पुरवठ्याचे इनपुट कर के्र�डट घेण्यासाठ� काडर्धारकास स�म 
करेल. काडर् जार�कतार् हा इनपुट टॅक्स के्र�डटच्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा 
काडर्धारकास इनपुट टॅक्स के्र�डटचा लाभ घेण्यात झालेल्या �वलंबासाठ� काडर्धारकाने 
चुक�ची मा�हती �दल्याबाबत �कंवा काडर्धारकाने कोणतीह� कृती केल्यास �कंवा दलुर्� 
केल्यास जबाबदार नसेल.

e) काडर् खात्यामधील पेम�ट्स पुढ�लपकै� कोणत्याह� प्रकारे करता येऊ शकतील: 
www.sbicard.com वर लॉग इन करून नेटबँ�कंग �कंवा आपल्या एसबीआय एट�एम- 
कम ड�ेबट काडर्द्वारे पेनेट पयार्य वापरून.

   स्टेटम�टच्या मागच्या बाजूला �दलेल्या प�यावर चेक �कंवा धनादेश पाठवून. 
   आपल्या शहरातील एसबीआय काडर् ड्रॉप बॉक्सेसमध्ये �कंवा �नधार्�रत स्टेट बँक ऑफ 
इं�डया शाखांमध्ये चेक �कंवा धनादेश देऊन. 

   चेक/धनादेश “एसबीआय काडर् क्र. xxxx xxxx xxxx xxxx” कर�ता देय असा असायला 
हवा. नॅच: �नवडक शहरांमध्ये नॅशनल ऑटोमेटेड क्ल�य�रगंच्या (नॅच) माध्यमातून पेम�ट 
करता येत.े

f) एसबीआय काडर्द्वारे आउटस्टँ�डगं �बलाच्या भरणासाठ� �व�वध पद्धती �दल्या जातात व 
त्याचे वणर्न एसबीआय काडर् वेबसाईट आ�ण मा�सक स्टेटम�टच्या मागे स�वस्तर �दले गेले 
आहे.

 काडर् धारकाकडून �मळालेला कोणताह� अडॅव्हान्स हा भ�वष्यातील खचर् म्हणून गहृ�त 
धरला जावा, कोणतहे� शुल्क/फ� म्हणून गहृ�त धरला जाऊ नये.

j)  एसबीआय काडर्द्वारे प्र�क्रयािन्वत केलेले असे कोणतहे� �रव्हसर्ल्स, ज्यांत शुल्क तसेच 
प्रभार यांचे �रव्हसर्ल देखील समा�वष्ट आहे, त ेथकबाक�च्या अनुषंगाने समायोिजत केले 
जाणार नाह� आ�ण याला वतर्मान �ब�लगं सायकलसाठ� के्र�डट म्हणून गणले जाईल.

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख मागील �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल्यास, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जात.े

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख वतर्मान �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल� तर�ह�, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जाणार नाह�.

k)  SMA आ�ण NPA
•   स्पेशल म�शन अकाउंट्स (‘SMA’): 
  �नयामक आवश्यकता पूणर् करण्यासाठ�, एसबीआय काडर्ला खाल� �दलेल्या सारणीतील तीन 

उपशे्रण्यांसह एक उप-संप�ी शे्रणी/ सब-असेॅट कॅटेगर� म्हणजेच ‘स्पेशल म�शन अकाउंट्स 
(‘SMA’)” बनवून खात्यातील प्रारं�भक दबाव (इिन्सपीऐंट स्टे्रस) ओळखावा लागतो. के्र�डट 
काड्र्सना �रवॉिल्वंग सु�वधांव्य�त�रक्त अन्य कजर् म्हणून संबो�धत केले जात.े
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  SMA च्या वग�करणासंबं�धत उदाहरण:
  जर के्र�डट काडर् खात्याची (‘PDD’) पेम�ट देय तार�ख 31 माचर् 2021 असेल आ�ण �कमान 

देय शुल्क (‘MAD’) या तारखेआधी प्राप्त न झाल्यास या देय तारखेनंतर ह्या खात्यास 
SMA – 0  म्हणून संबो�धत केले जाईल.

   जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 30 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 ए�प्रल 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 1 म्हणून संबो�धत केले जाईल. याप्रमाणेच, 
जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 60 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 मे 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 2 म्हणून संबो�धत केले जाईल.

•  नॉन पफॉर्�म�ग असेॅट (‘NPA’):
  जर के्र�डट काडर् स्टेटम�ट मध्ये नमूद केलेले �कमान देय पेम�ट हे PDD पासून नव्वद (90) 

�दवसांच्या आत पूणर् न �दल्यास, काडर्ला नॉन परफॉ�म�ग असेॅट समजले जाईल. 
   याव्य�त�रक्त, कजार्ची परतफेड �कंवा पुनरर्चना व्यवस्थेचा लाभ घेतलेले कोणतहे� खात े

NPA म्हणून वग�कृत केले जाईल. जोपय�त पूणर् मुद्दल �कंवा व्याजाचे पेम�ट केले जात 
नाह� तोपय�त खात ेNPA म्हणून वग�कृत केले जात.े कजार्ची परतफेड (सेटलम�ट) केलेले 
आ�ण पुनरर्�चत (र�स्ट्रक्चडर्) खात ेअपगे्रडसाठ� पात्र नसत.े शवेट�, जर एखाद्या ग्राहकाकड े
NPA म्हणून संबो�धत असलेले एक एसबीआय काडर् असले तर� त्यांच्याकड ेअसलेले सवर् 
के्र�डट काडर् हे NPA म्हणून वग�कृत केले जातील.

   एखाद्या खात्यास NPA म्हणून वग�कृत करण्यासंबं�धत उदाहरण:
 जर एखाद्या ग्राहकाची पेम�ट देय तार�ख (‘PDD’) 31 माचर् 2021 आहे आ�ण 

स्टेटम�टमध्ये नमूद केलेले �कमान देय शुल्क (‘MAD’) हे PDD पासून 90 �दवसांच्या 
आत म्हणजेच 29 जून 2021 पय�त ग्राहकाने भरले नाह�, तर बँक/�व�ीय संस्थेद्वारे अशा 
के्र�डट काडर् खात्यास NPA समजले  जाईल.

l) अ�धकृत पेम�ट प्रणाल� वापरताना अयशस्वी व्यवहारांसाठ�, आरबीआयच्या 20 सप्ट�बर 
2019 रोजीच्या टनर् अराऊंड टाइम (ट�एट�) च्या सामंजस्यावर�ल आ�ण ग्राहक 
नुकसानभरपाईवर�ल प�रपत्रकाच्या अनुपालन अतंगर्त, जर एसबीआय काडर्ने एखाद्या 
अयशस्वी झालेल्या व्यवहारामुळे ड�ेबट झालेल� रक्कम एका �नधार्�रत कालावधीमध्ये परत 
केल� नाह�, तर उपरोल्ले�खत प�रपत्रकातील तरतुद�ंनुसार, अयशस्वी झालेल्या 
व्यवहारासाठ�च्या काडर् नेटवकर्  द्वारे प्राप्त झालेल्या अशा कोणत्याह� पुष्ट�/सूचनेच्या 
आधारावर नुकसानभरपाई केल� जाईल.

4. * �डफॉल्ट (थकबाक�)
 जर थकबाक� करण्यात आल�, तर काडर्धारकाला वेळोवेळी काडर् खात्यामध्ये असलेल्या 

थ�कत रकमेच्या पूतर्तसेाठ� पोस्टाने, फॅक्स, दरूध्वनी, ईमेल, एसएमएस मॅसेज आठवण 
केल� जाईल आ�ण/�कंवा �तसऱ्या प�ाची आठवण करून देण्यासाठ�, पाठपुरावा 
करण्यासाठ� आ�ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठ� मदत घेतल� जाईल. अशा प्रकारे �नयुक्त 
केलेला �तसरा प� कजर् वसुल�संदभार्तील आचारसं�हतचेे पूणर् पालन करेल. 

 आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त आ�ण जे एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे जे 
एक के्र�डट इन्फम�शन कंपनी एक के्र�डट काडर् धारकाच्या मुलभूत िस्थती अहवाल 
देण्यापूव�, आम्ह� काडर् धारकास पूवर् सूचना प्रदान करू. आरबीआय कडून न�दणीचे 
प्रमाणपत्र सामा�यक करण्यापूव�, ज्याचा एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे त्याबद्दल 
आम्ह� काडर्धारकाला याची सूचना देऊ. �कमान देय रक्कम देय तारखेपय�त देखील न 
भरल्यास, काडर् खात्याचा डीफॉल्ट िस्थती अहवाल के्र�डट मा�हती ब्युरो/एजन्सीं सह 
सामा�यक केला जाईल. 

 हे आणखी नमूद केले जाऊ शकत,े क� जर काडर् धारक, पोस्ट �डफॉल्टर म्हणून न�दवले 
गेले असेल तर, �तची थकबाक� कमी करत,े नंतर एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन 
कंपनी पासून �डफॉल्टर िस्थती मागे आहे. असे बदल ग्राहकाच्या के्र�डट अहवालात 
प्र�त�ब�ंबत करण्यासाठ� 45 त े60 �दवस लागू शकतात.

 अट� आ�ण �नयम के्र�डट काडर्च्या सु�वधा �नयमन लागू असेल पूरक/काडर् जोडा 
एसबीआयसीपीएसएल �व�हत नमुन्यात दर म�हन्याला के्र�डट इन्फम�शन कंपनीसाठ� काडर् 
डटेा सादर केला. के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 30 �दवसांची वेळ त्यांच्या सव्हर्रवर सादर डटेा 
अपलोड करण्यासाठ� आहे.

 काडर् खात्यातील एकूण थकबाक� व त्यासह लावण्यात आलेल्या कोणत्याह� शुल्कांची 
काडर्धारकाला न आकारण्यात आलेल� रक्कमसुद्धा तत्काळ देय होईल आ�ण प्राथ�मक 
खातधेारकाच्या बँकरप्सीच्या �कंवा मतृ्युच्या िस्थतीत ती एसबीआयसीपीएसएलला संपूणर् देय 
ठरेल व काडर् खात ेलगेचच रद्द ठरेल. काडर् खात्यावर काह� थकबाक� असेल, तर प्राथ�मक 
खातधेारकाची मालम�ा त्याला सेटल करण्यासाठ� जबाबदार असेल आ�ण त्या मालम�ेद्वारे 
एसबीआयसीपीएसएलला कोणतीह� आ�थर्क झळ पोहचणार नाह�, याची काळजी घेणे 
अ�नवायर् असेल व त्यामध्ये अशा थकबाक�ला प्राप्त करण्यासाठ� झालेला कायदे�वषयक खचर् 
व शलु्क यांचा समावेश असेल. अशी परतफेड प्रलां�बत झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
त्याच्या तवे्हाच्या दराने आ�थर्क शुल्क सरुू ठेवण्यासाठ� स�म असेल.

5. काडर्धारकत्व समाप्त होणे/संपुष्टात येणे
a) एसबीआयसीपीएसएलला �लहून �कंवा एसबीआय काडर् हेल्पलाईनला कॉल करून आ�ण 

काडर् �तरपे कापून काडर्धारक कधीह� करार संपुष्टात आणू शकतो. �ल�खत �वनंती 
केल्यानंतर अडॅ ऑन काडर्सह सवर् काडर् संपुष्टात येतील. स्वतःहून काडर् बंद करताना 
काडर्धारकाजवळ �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स �शल्लक असतील तर अशा �नगे�टव्ह पॉइंट्स 
समान मूल्य स्वयंच�लतपणे स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रूपांत�रत केले जाईल जे काडर्धारकाला 
इतर कोणत्याह� देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे. काडर् खात्यामध्ये थकबाक� असलेल्या 
सवर् रकमेचा भरणा केल्यानंतर त ेसंपुष्टात येतील. प्रमाणानुसार (प्रो रेटा बे�सस) वा�षर्क, 
सहभागी होण्याची �कंवा �रन्युअल फ� परत केल� जाणार नाह�.

 उदाहरणाथर्- स्वतःहून काडर् बंद करताना �शल्लक असलेले �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट - 1000
   स्वतःहून काडर् बंद केल्यानंतर, �शल्लक असलेले 1000 �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट 

स्वयंच�लतपणे 250 रू. च्या स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रुपांत�रत होतील. म्हणजेच, 1000 
�नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स X 0.25 रू. प्र�त �रवॉडर् पॉइंट (इथे �व�वध काडा�साठ� हस्तांतरण 
मूल्य �भन्न असू शकत)े. हे देय काडर्धारकाला लागू केले जाईल जे काडर्धारकाला इतर 
देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे.

 काडर्धारक खात ेबंद करण्यासाठ� सम�पर्त ईमेल आयडी-closurerequest@sbicard.com 
वर �लहू शकतो.

b)  जर एसबीआयसीपीएसएलला काह� आधाराने �बजनेससाठ� �कंवा सुर�ा कारणांमुळे आ�ण/ 
�कंवा कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेच्या �वनंतीमुळे आ�ण/�कंवा अन्य सरकार� यंत्रणेने तसे 
सां�गतल्यामुळे आ�ण/�कंवा एसबीआयसीपीएसएल व त्याच्या ग्राहकांना लागू असलेल्या 
कायद्यांमुळे व �नयमांमुळे आवश्यक झाले, तर कोणत्याह� वेळेस पूवर्सूचना न देता 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याच्या वापरावर �नब�ध घालू शकत,े त ेसमाप्त 
�कंवा बंद करू शकत.े

 जर काडर्धारकाने देय रकमेची थकबाक� केल� �कंवा के्र�डट �ल�मटचे उल्लंघन केले तर 
एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट काडर्वर�ल सु�वधा संपुष्टात आणू शकत.े हा करार संपुष्टात 
आल्यानंतर �कंवा काडर् खात ेस्थ�गत करण्यात आले असताना या काडर्चा वापर विजर्त 
आहे.

c) अशा प�रिस्थतीमध्ये काडर्धारकाने तत्काळ (कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� 
�डफॉल्ट �कंवा अन्य नोट�सनुसार) एसबीआयसीपीएसएलला खात्यावर�ल एकूण थक�त 
रक्कम त्वर�त अदा केल� पा�हजे. त्यामध्ये कराराअतंगर्त एसबीआयसीपीएसएलला देय 

असलेल्या सवर् रकमांचा समावेश असेल ज्यामध्ये सवर् ट्रान्सॅक्शन्स आ�ण अन्य रक्कम 
ज्या खात्यावर अद्याप आकारल्या नसतील यांचा समावेश असेल. जोपय�त काडर्धारकाद्वारे 
अशा सवर् रकमांची थकबाक� जमा केल� जाईपय�त काडर्धारकाचे खात े समाप्त मानले 
जाणार नाह�.

(d) जर के्र�डट काडर् एक वषार्पे�ा जास्त काळ वापरात नसेल, तर काडर्धारकास सू�चत करून 
काडर् बंद करण्याची प्र�क्रया सुरू होईल. जर 30 �दवसांमध्ये काडर् धारकाकडून काह� उ�र 
न आल्यास, काडर् खात ेबंद केले जाईल, ह� �क्रया काडर् धारकाने केलेल्या सवर् थकबाक� 
भरण्याच्या अधीन असेल.

6.  काडर् हरवणे/चोर�/गैरवापर

a) जर प्राथ�मक �कंवा अन्य अ�त�रक्त के्र�डट काडर् हरवले असेल, चोर�ला गेले असेल, त्याला 
इजा झाल� असेल �कंवा प्राप्त होणे अपे��त असताना प्राप्त झाले नसेल �कंवा जर 
त्याला/�तला त्याचा वापर अन्य व्यक्तीने काडर्धारकाच्या अनुमती�शवाय केला अशी शंका 
आल� असेल, तर तत्काळ काडर्धारकाने एसबीआयसीपीएसएलशी एसबीआय काडर् 
हेल्पलाईनद्वारे संपकर्  साधला पा�हजे. एकदा काडर् हरवले अशी सूचना �दल्यानंतर त ेनंतर 
परत सापडले तर�ह� काडर्धारकाने त ेकोणत्याह� प�रिस्थतीत वापरू नये आ�ण त्याने त े
काडर् �तरपे अध� कापून टाकावे. 

· तसेच काडर्धारक लगेचच आयव्ह�आर �कंवा आमच्या वेबसाईट sbicard.com द्वारे �कंवा 
एसएमएस आधा�रत सेवेद्वारे त ेकाडर् ब्लॉक करू शकतो.

· एसएमएसद्वारे आपले हरवलेले/ चोरलेले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ�, आपल्या न�दणीकृत 
मोबाईल क्रमांकाद्वारे 5676791 वर BLOCK XXXX असा एसएमएस करा. (XXXX = 
आपल्या काडर् क्रमांकातील शवेटच्या 4 संख्या). जर 5 �म�नटांच्या आत आपल्याला त्याचे 
कन्फम�शन देणारा एसएमएस �मळाला नाह�, तर काडर् ब्लॉक झाले आहे, असे कृपया मानू 
नका. तत्काळ आपले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ� आ�ण त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठ� 
हेल्पलाईनला कॉल करा.

 काडर्धारक हरवलेल्या/चोर� झालेल्या/अन�धकृत व्यवहार इ. च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त 
हेल्पलाइन क्रमांक -18605003000 वर संपकर्  करू शकतो.

 काडर्धारक हरवलेल्या काडर्च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त ईमेल आयडीवर �लहू शकतो – 
lostcard@sbicard.com.

b) एसबीआयसीपीएसएलला हरवलेल्या काडार्ची मा�हती �मळण्याच्या वेळेआधी काडर् 
खात्याद्वारे करण्यात आलेल्या कोणत्याह� ट्रान्सॅक्शन्ससाठ�  एसबीआयसीप ीएसएल 
जबाबदार राहणार नाह� व त्याची संपूणर् जबाबदार� काडर्धारकावरच असेल. काडर् 
हरवण्याबद्दल �कंवा त्याच्या चोर�बद्दल एसबीआयसीपीएसएलला सूचना देण्या�शवाय 
काडर्धारकाने तत्काळ के्र�डट काडर्च्या चोर�ची मा�हती पो�लसांना देऊन एफआयआर दाखल 
करायला पा�हजे. परंतु, जेव्हा काडर्धारकाच्या सहमतीने �कंवा अ�त�रक्त काडर्धारकाच्या 
सहमतीने एखाद� व्यक्ती काडर् प्राप्त करून त्याचा गैरवापर करत असेल, तवे्हा होणाऱ्या 
सवर् हानीसाठ� काडर्धारक जबाबदार असेल.

 
c) �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाच्या (आरबीआय), ग्राहक संर�णाबद्दल 06 जुल ै2017 च्या 

आदेशानुसार - अन�धकृत इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंग व्यवहाराच्या दा�यत्वावर मयार्दा घालून, एक 
धोरण अ�धकृत के्र�डट काडर् व्यवहारांशी संबं�धत ग्राहक संर�ण सु�निश्चत करण्याक�रता 
�डझाइन केले आहे. एसबीआय काडर्च्या वेबसाइटवर "ग्राहक तक्रार �नवारण धोरण" 
अतंगर्त हेच अपडटे केले आहे. धोरण हे पारदशर्कतचेी तत्वे आ�ण ग्राहकांना �दल्या 
जाणाऱ्या वागणुक�तील प्रामा�णकपणावर आधा�रत आहे

d) जर काडर्धारकाने फसवणूक�चे कृत्य केले असेल, तर होणाऱ्या नुकसानाची सवर् जबाबदार� 
काडर्धारकाची असेल. जर पुरेशी काळजी न घेता काडर्धारक वापर करत असेल तर होणाऱ्या 
हानीसाठ� सवर्स्वी तोच जबाबदार असेल. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे �नधार्�रत करण्यात 
आलेल्या सुर�ा �नयमांचे पालन करण्यामध्ये काडर्धारकाने कसूर केल� असेल तर� हे लागू 
असेल.

e) काडर्धारक �कंवा अन्य कोणत्याह� काडर्धारकाला न सांगता एसबीआयसीपीएसएल काडर्च्या 
हरवण्या�वषयी, चोर��वषयी, गैरवापरासंदभार्त काडर्ची �कंवा �पनची कोणतीह� मा�हती 
पो�लसांना �कंवा अन्य संबं�धत यंत्रणांना देऊ शकत.े

f) आपल्या के्र�डट काडर् खात्याच्या मोबाईल नंबरसह संपकर्  तपशीलामधील बदल 
�सस्ट�ममध्ये असलेल्या आपल्या जुन्या तसेच नवीन संपकर्  प�यांवर कळवले जातील. 
आमच्या न�द�ंमध्ये आपल्या मोबाईल क्रमांकासह सध्याच्या संपकर्  तपशीलांना अद्ययावत 
ठेवण्याचा सल्ला आपल्याला �दला जातो.

g) "एसबीआय काडर् �व�शष्ट काडर्वर ती हरवल्यास/चोर�स गेल्यास त्यावर काडर् �वमा कव्हर 
मोफत ऑफर करत.े संबं�धत �वमा हा एसबीआय काडर्ने वेळोवेळी ठर�वल्यानुसार 
आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेडद्वारे �कंवा कोणत्याह� अन्य 
�वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो. आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी 
�ल�मटेड ह� यासंबं�धत कोणत्याह� दाव्याच्या तडजोडीसाठ� जबाबदार असेल आ�ण 
एसबीआय काडर् हे दाव्याच्या तडजोडीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याह� �ववादास जबाबदार 
नसेल. �वम्याच्या अट� आ�ण शत�च्या अ�धक तपशीलांसाठ�, काडर् धारकांना सल्ला �दला 
जातो क� त्यांनी स्वागत �कटमधील मा�हतीपत्रक वाचावे �कंवा www.sbicard.com चा 
संदभर् घ्यावा."

(h) एसबीआय काडर् काह� �व�शष्ट के्र�डट काडा�वर मोफत हवाई अपघात/वैयिक्तक अपघात 
�वमा संर�ण देत.े उपरोक्त �वमा ततृीय-प� �वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो, जो या 
संदभार्त कोणत्याह� दाव्याच्या �नपटाऱ्यासाठ� देखील जबाबदार असतो. क्लेम सेटलम�टमुळे 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याह� वादासाठ� एसबीआय काडर् जबाबदार राहणार नाह�. कोणत्याह� 
पूवर्सूचने�शवाय एसबीआय काडर्द्वारे �वमा जार�कतार् बदलला जाऊ शकतो.

 �वद्यमान �वमा कंपनी : ओ�रएंटल इन्शुरन्स कंपनी �ल.

7. मा�हती उघड करणे (�डस्क्लोजर)
 के्र�डट इन्फम�शन कंपनी भारतीय आ�थर्क प्रणाल� कायर्�मता आ�ण िस्थरता 

सुधारण्यासाठ� भारत सरकार आ�ण भारतीय �रझवर् बँक (आरबीआय) ची एक सुरुवात 
आहे. �ह बँका आ�ण �व�ीय संस्थांमध्ये मा�हतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठ�चे एक प्रभावी 
तंत्र प्रभावी करण्यासाठ� आरबीआयच्या प्रयत्नांचा रचनाबद्ध उपक्रम असून, त्याद्वारे 
�व�वध संस्थांमधून उत्कृष्ट के्र�डट व्यवहारांचा लाभ घेण्यासाठ� काडर्धारकांना स�म केले 
जात.े

 काडर् धारक एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी करण्यासाठ� काडर्धारकाचे 
मा�हती शअेर करण्यासाठ� अ�धकृत आहे क� (आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त 
आहे). 

 45 - 60 �दवसांच्या काळामध्ये एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 
करण्यासाठ� काडर्धारकाचे परतफेड रेकॉडर् संबं�धत मा�हती प्रदान होईल.

 कोणताह� �ववाद झाल्यास, एसबीआयसीपीएसएल हे काडर्धारक हा �डफॉल्टर आहे असा 
अहवाल देण्यापूव� अहवाल प्र�क्रयेसाठ� योग्य ती दरुुस्ती करेल. अशा मा�हतीचे प्रकटन 
करणे/ती उघड करण्याची देखील न�द घेतल� जाणे हे दाखल केलेल्या अशा �ववादांची 
चौकशी आ�ण त्यातून मागर् काढण्यासाठ� उपलब्ध असलेल्या वेळेवर अवलंबून असत.े 

 काडर्धारक हे मान्य करतो क�, काडर् खात्याचे योग्य संचालन, पडताळणी आ�ण अन्य 
प्रशास�नक सेवा यांसाठ� काडर्धारकाची मा�हती ज्यामध्ये एसबीआयसीपीएसएलशी संब�धत 
आ�थर्क संस्था, कंपन्या आ�ण अन्य �तसऱ्या प�ांकडील थकबाक� यांची मा�हती देण्याचा 
अ�धकार एसबीआयसीपीएसएलला असेल.

 एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाची मा�हती एसबीआयसीपीएसएलच्या कोणत्याह� व�रष्ठ, 
क�नष्ठ, संबं�धत �कंवा भागीदार संस्थेला एसबीआयसीपीएसएलच्या �व�वध उत्पादनांना व 
सेवांना उपलब्ध करण्यासाठ�/त्यांच्या माक� �टगंसाठ� �कंवा त्याच्या ग्रूप कंपन्या, शाखा, 
संलग्न आ�ण/�कंवा भागीदार संस्थांना देऊ शकत.े

 एसबीआय काडर्च्या मह�वपूणर् अट� व शत� www.sbicard.com वरसुद्धा उपलब्ध 
आहेत. 

महत्वाची �नयामक मा�हती 

- काडर्चा वापर भारत तसेच परदेशात दोन्ह�कड ेवधै आहे. तथा�प, नेपाळ आ�ण भूतान मध्ये 
�वदेशी चलन व्यवहार करण्यासाठ� वधै नाह�.

- भारताबाहेर व्यवहार करण्यासाठ�, या काडर्चा वापर परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 
1999 ("FEMA") आ�ण आरबीआय द्वारे जार� केलेल्या �नयमांसह लागू कायद्यानुसार 
करणे अत्यावश्यक आहे. इंटरनेट टे्र�डगं पोटर्लद्वारे परक�य चलन व्यापाराला परवानगी 
नाह�. कोणतहे� उल्लंघन �कंवा पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुम ्ह� दंडात्मक 
कारवाईसाठ� जबाबदार असू शकता. तुम्ह� तुमच्या परक�य चलन हक्काबाबत तुमच्या 
अ�धकृत डीलरचा (AD) सल्ला घ्यावा.

- आपण के्र�डट काडर् खात्यावर कोणत्याह� के्र�डट �शल्लक असल्यास, एसबीआय काडर् आपण 
ह� के्र�डट �शल्लक परत येण्याचा अ�धकार आहे.

- कृपया भांडवल खात्यातील व्यवहारासाठ� पसेै पाठ�वणे �कंवा पेम�ट करण्यासाठ� के्र�डट 
काडर् वापरू नका जसे क� परदेशी संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे �कंवा �वदेशात संस्थांची 
स्थापना करणे - ह� आरबीआय बँकेच्या मास्टर �नद�शानुसार अथर्सहाय्य करण्याची 
परवानगी नाह� - संयुक्त उद्योजक/संपूणर्पणे र�हवाशांनी केलेल� थेट गुंतवणूक परदेशात 
मालक�ची सहाय्यक कंपनी आहे.

- र�हवाशांना भारताकडून पसेै पाठ�वणे हे आरबीआयच्या मास्टर प�रपत्रकानुसार, के्र�डट 
काडर्चा वापर �कंवा लॉटर�ची �त�कटे, बंद� घातलेल� �कंवा जप्त मा�सके, जुगार मध्ये 
सहभाग, कॉल-बॅक सेवा देणे, इत्याद�सारख्या प्र�तबं�धत वस्तूंच्या खरेद�साठ� प्र�तबं�धत 
आहे कारण अशा वस्तू/�क्रयाकलापांसाठ� कोणत्याह� परक�य चलनाची परवानगी नाह�. 
मास्टर प�रपत्रक अ�धक मा�हतीसाठ� र�हवाशांना भारत सु�वधा �व�वध पसेै पाठ�वणे वर 
संदभर् घ्या.



g) �ब�लगं संदभार्तील वाद: स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 25 �दवसांच्या आत काडर्धारकाने काह� 
त्रटु� एसबीआयसीपीएसएलला कळवल्या�शवाय आ�ण एसबीआयसीपीएसएलला त्या सत्य 
आहेत, हे आढळल्याव्य�त�रक्त सवर् स्टेटम�ट्स योग्य मानल� जातील व काडर्धारक त्यांना 
मान्य करेल. असे काह� झाल्याची मा�हती प्राप्त झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
तात्पुरत्या पद्धतीने शुल्क मागे घेऊ शकेल. त्यानुसार अन्वेषण पूणर् झाल्यानंतर अशा 
शुल्कांची जबाबदार� काडर्धारकाच्या खात्यावर असेल.

h)  ग्राहक तक्रार �नवारण: सवर् तक्रार�ंची मा�हती पुढ�ल प�यावर नोडल अ�धकाऱ्याला �दल� 
जावी- पीओ बॅग 28 - जीपीओ, नवी �दल्ल� – 110001 Nodalofficer@sbicard.com 
�कंवा ईमेलवर पाठवल� जावी.

i)   संपकर्  तपशील:
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 02 02
 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड आधी लावावा) 
 �कंवा 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290 
 एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर्साठ�: एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर् हेल्पलाईनला भारतातून 

कुठूनह� फोन करा   
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 12 12 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड 

आधी लावावा) बीएसएनएल/एमट�एनएलवरून: 1800 180 1295/1860 500 1295
 पत्र व्यवहार: मेलद्वारे व्यवस्थापकाला �लहू शकता: ग्राहक सेवा, एसबीआय काड्र्स अडँ 

पेम�ट्स सिव्हर्सेस �ल., डीएलएफ इन�फ�नट� टॉवसर्, टॉवर सी, 12 वा मजला, ब्लॉक- 2, 
इमारत 3 डीएलएफ सायबर �सट�, गुरुग्राम- 122002 (ह�रयाणा), भारत 
www.sbicard.com �कंवा पीओ बॅग 28 - GPO, नवी �दल्ल� – 110001. 

 customercare@sbicard.com वर ईमेलद्वारे �लहा
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक सम�पर्त ईमेल आयडीवर 

�लहू शकतो- salesgrievance@sbicard.com
 काडर्धारक कोणत्याह� �ववाद/अन�धकृत व्यवहाराचा �रपोटर् आमच्या मोबाईल 

ॲप/वेबसाईटच्या माफर् त न�द करू शकतात. याव्य�त�रक्त, काडर्धारक �ववाद/अन�धकृत 
 व्यवहाराचा �रपोटर् सम�पर्त ईमेल आयडी chargeback@sbicard.com वर �लहू 

शकतो.
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक आम्हाला सम�पर्त 

हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतो: 080-39356050

एसबीआय काडर्च्या सवार्त महत्वपूणर् अट� व शत�

1. *फ� आ�ण शुल्क

A.  वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ�
 एसबीआय के्र�डट काडर् (एसबीआय काडर्) यावर वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ� लागू आहेत. 

वा�षर्क फ� हे एक वेळचे शुल्क असत ेजे रु. 0 त ेरु. 9999 यादरम्यान असून त्यात लागू 
असलेले कर जोडले जातात आ�ण �रन्युअल फ� दर वष� आकारल� जात ेव ती रु. 0 त ेरु. 
9999 यादरम्यान असून त्यात लागू असलेले कर जोडले जातात. या फ� काडर्धारकांसाठ� 
वेगळ्या असू शकतात आ�ण त्या �व�वध प्रकारच्या काडर्साठ� वेगवेगळ्या असतात. के्र�डट 
काडर्चे आवेदन करताना हे काडर्धारकाला सांगण्यात येईल. लागू असतील त्यानुसार या फ� 
काडर्धारकाच्या खात्यातून जमा केल्या जातील आ�ण जेव्हा हे लावले जाईल, तवे्हा त्याचे 
�बल त्या म�हन्याच्या काडर् स्टेटम�टमध्ये दशर्वले जाईल. प्राथ�मक काडर्धारकाला जार� 
करण्यात आलेल्या अ�त�रक्त काड्र्ससाठ� वेगळी फ� असू शकेल.

B.  कॅश अडॅव्हान्स फ�
 आपत्काल�न िस्थतीमध्ये देशातील/आतंरराष्ट्र�य एट�एममधून रोख रक्कम काढण्यासाठ� 

काडर्धारक काडर्चा वापर करू शकतो. अशा प्रकारे काढलेल्या सवर् कॅशवर ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण ती काडर्धारकाच्या पुढच्या स्टेटम�टच्या �बलामध्ये जोडल� जाईल. 
देशातील एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण आतंरराष्ट्र�य एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापैक� अ�धक 
असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� लावल� जाईल. एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस प्रायव्हेट 
�ल�मटेडच्या (एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार ट्रान्सॅक्शन फ� बदलल� जाऊ शकत.े 
सवर् कॅश अडॅव्हान्सेसवर रक्कम काढल्यापासून पूणर् रक्कम जमा करण्याच्या �दनांकापय�त 
�रव्हॉिल्व्हंग के्र�डट इतके आ�थर्क शुल्कसुद्धा असेल (कृपया शुल्कांची सूची पाहावी). 

C. रोख भरणा फ�
 काडर्धारक स्टेट बँक ऑफ इं�डया (एसबीआय) च्या �नवडक शाखांमध्ये पे-इन िस्लपवर 

त्यांचा के्र�डट काडर् क्रमांक आ�ण रक्कम नमूद करून त्यांच्या SBI के्र�डट काडर्ची देय 
रक्कम शाखेतील काउंटरवर जमा करू शकतात. पेम�ट पावतीची पोच काडर्धारकाला त्व�रत 
�दल� जाईल. ह� सु�वधा ₹250 च्या सेवा शुल्क + लागू करांसह उपलब्ध आहे. केव्ह�बी 
एसबीआय काडर्धारक करूर वशै्य बँकेच्या (केवीबी) �नवडक शाखांमध्ये त्यांच्या 
के्र�डटकाडर्ची देय रक्कम देखील भरू शकतात. करूर वशै्य बँकेच्या शाखांमध्ये केलेल्या 
पेम�टवर कोणतहे� शुल्क लागू नाह�.

D. शुल्क
i. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला देण्यात येणाऱ्या �व�शष्ट सेवांसाठ� वेळोवेळी 

लागू असलेले शुल्क आ�ण फ� काडर्धारकाला भरावे लागेल �कंवा काडर् खात्याच्या संदभार्त 
काडर्धारकाकडून �दरंगाई झाल�, तर त्यासाठ� फ� भरावी लागेल.

ii काडर्धारकांना योग्य मा�हती देऊन वेळोवेळी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणतहे� शुल्क 
�कंवा फ�मध्ये बदल करण्याचा �कंवा नवीन शुल्क �कंवा फ� सुरू करण्याचा अ�धकार 
एसबीआयसीपीएसएलजवळ सुर��त आहे.

E. व्याज मुक्त गे्रस अवधी
 व्याज मुक्त के्र�डट अवधी 20 त े50 �दवसांचा असू शकतो व तो मच�टद्वारे करण्यात 

येणाऱ्या दाव्यांवर अवलंबून असेल. परंतु, जर आधीच्या म�हन्याची बाक� पूणर्त: जमा 
केल� नसेल �कंवा जर काडर्धारकाने कोणत्याह� एट�एममधून रोख रक्कम काढल� असेल, 
तर हे लागू असणार नाह�.

F.   आ�थर्क शुल्क 
 जर काडर्धारकाने बाक� रक्कम पूणर् भरल� नाह� तर आ�ण काडर्धारकाने काढलेल्या सवर् 

रोख रकमांवर (कॅश अडॅव्हान्सेस) त ेपरत भरले जाईपय�त ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून 
न भरलेल्या ईएमआय इन्स्टॉलम�टसह सवर् ट्रान्सॅक्शन्सवर मा�सक व्याज दरानुसार 
आ�थर्क शुल्क देय आहेत. 

   जर काडर्धारकाने रकमेच्या मुदतीच्या तारखेअगोदर (PDD) रा�हलेल्या रकमेची (TAD) 
थोडी रक्कम �कंवा काह�च रक्कम नाह� भरल�; जसे क� ग्राहकांची आधीच्या म�हन्यातील 
देय रक्कम आ�ण सध्याच्या म�हन्यातील पूणर् देय रक्कम मुदत संपायच्या तारखेअगोदर 
भरले तर उरलेल्या रकमेवर रकमेच्या तारखेपय�त शुल्क आकारले जाईल. 

   सध्याचा आ�थर्क शुल्काचा दर ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून प्र�त माह 3.50% पय�त आहे 
[42% प्र�त वषर्] व एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस �ल�मटेडच्या 
(एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार बदलला जाऊ शकतो. लागू असलेले आ�थर्क शुल्क 
लागू करांनुसार ठरेल आ�ण काडर्वर�ल थ�कत रक्कम पूणर्त: जमा होईपय�त त े
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये लावले जातील/वजा केले जातील. काडर्धारक पेम�टच्या देय 
तारखेपय�त त्याच्याकडील �शल्लक पूणर्पणे भरत नसल्यास आ�ण काडर्धारकाद्वारे 
घेतलेल्या सवर् रोख अडॅव्हान्सवर�ल सवर् व्यवहारांवर आकारलेल्या �व� शुल्काची �कमान 
रक्कम ह� प्रत्येक� 25 रु. असेल, सवर् लागू कर वगळून.

 a.  कॅश अडॅव्हान्सवर�ल आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून पूणर् रक्कम जमा 
करेपय�त लागू असतील.

 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 15 तारखेला.
 16 जून 2019 – 15 जुल ै2019 मध्ये करण्यात आलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  5000 रु. ची �रटेल खरेद� – 20 जून 2019 रोजी
2.  7000 रु. कॅश काढले - 10 जुल ै2019 रोजी
 15 जून 2019 च्या स्टेटम�टमधून कोणतीह� आधीची �शल्लक रा�हलेल� नाह�, असे ग�ृहत 

धरून काडर्धारकाला त्याचे 15 जुलचै्या स्टेटम�ट 12,000 रु. इतके ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल व 
त्यावर 7,000 रुपयांच्या काढलेल्या रोख रकमेवर 5 �दवसांचे आ�थर्क शुल्क लागू 
दरानुसार लावले जाईल. काडर्धारकाला बाक� (थ�कत) रकमेसाठ� 5 ऑगस्ट 2019 पय�त 
म्हणजे स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत भरणा करावा लागेल जी पूणर् रक्कम 
असू शकत े�कंवा देय असलेल� �कमान रक्कम असू शकत.े कृपया ल�ात घ्या क� तुमच्या 

के्र�डट काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने केले गेलेले कोणतहे� पेम�ट पुढ�ल क्रमाने समायोिजत 
केले जाईल: प्रथम तुमची �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास). आधीच्या 
स्टेटम�टच्या �दनांकापासून आ�थर्क शुल्क लावले जाईल व जर व्याज नसलेला 
आउटस्टँ�डगं �रटेल बॅलन्स असेल तर त्या िस्थतीमध्ये आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या 
�दनांकापासून लावले जाईल. 

 जर आधीच्या स्टेटम�टमध्ये कोणतीह� कॅश �शल्लक नसेल आ�ण ती आधीच्या 
स्टेटम�टमधून पुढे आलेल� नसेल आ�ण स्टेटम�टच्या �दनांकाचा �रटेल बॅलन्स भरणा देय 
असलेल्या �दनांकावर पूणर्त: भरण्यात आला, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क 
शुल्क लावले जाणार नाह�.

 उदाहरण 2 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   3 जानेवार� 2019 – 2 फेब्रुवार� 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  10000 रु. �रटेल खरेद� – 5 जानेवार� 2019 रोजी
2.  30000 रु. ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2019 रोजी
 2 जानेवार� 2019 स्टेटम�टमधून आधीची कोणतीह� �शल्लक रक्कम पुढे उरलेल� नाह�, 

असे ग�ृहत धरून काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार� स्टेटम�टमध्ये 40,000 रु. व्यवहार 
�दसतील. काडर्धारकाला या आउटस्टँ�डगं रकमेसाठ� स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या 
आत म्हणजे 22 फेब्रुवार� 2019 पय�त भरणा करावा लागेल व तो पूणर् रक्कम �कंवा 
�कमान देय रक्कम यातील कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. जर स्टेटम�ट आउटस्टँ�डगं मध्ये 
कोणताच कॅश बॅलन्स नसेल आ�ण तो आधीच्या स्टेटम�टपासून पुढे आलेला नसेल आ�ण 
जर स्टेटम�ट �दनांका रोजी आउटस्टँ�डगं असलेल्या �रटेल बॅलन्सला रक्कम देय �दनांकाला 
जर पूणर्त: भरण्यात आले, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क शुल्क लावले जाणार 
नाह�.

   दर म�हन्यामध्ये फक्त �कमान रक्कम भरल्यास त्यामुळे �रपेम�ट वषार्पे�ा जास्त काळ 
पुढे जाईल व आपल्या आउटस्टँ�डगं बॅलन्सवर त्यानुसार ठरणारा व्याज लागेल. 
उदाहरणाथर्, 5,000 रु. इतक्या ट्रान्सॅक्शनवर दर म�हन्याला फक्त �कमान देय रक्कम 
भरण्यात आल� (दर महा 200 रु. इतक� �कमान रक्कम असल्यास), संपूणर् थ�कत 

रकमेच्या पूणर् भरण्यासाठ� 44 म�हने इतका अवधी लागेल.
 उदाहरण 3 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला
   3  माचर् 2019 – 2 ए�प्रल 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन
(1)   500 रु. वा�षर्क फ� – 5 माचर् 2019 रोजी
(2) 90 रु. लागू कर – 5 माचर् 2019 रोजी
(3) 6000 रुपयांची ऑनलाईन खरेद� – 15 माचर् 2019 रोजी
 2 माचर् 2019 च्या स्टेटम�टनुसार आधीचा कोणताह� बॅलन्स पुढे �शल्लक रा�हलेला नाह�, 

असे ग�ृहत धरून, काडर्धारकाला त्याच्या 2 ए�प्रलच्या स्टेटम�टमध्ये 6,590 रु. ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाला स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 20 �दवसांनी 22 ए�प्रल रोजी 2019 या 
आउटस्टँ�डगंसाठ� रक्कम भरावी लागेल व ती पूणर् रक्कम असू शकत े�कंवा देय असलेल� 
�कमान रक्कम असू शकत.े      

 22 ए�प्रल 2019 रोजी काडर्धारक �कमान देय रकमेचा म्हणजे 415 रु. (एकूण 
आउटस्टँ�डगंच्या 5%) + 22 ए�प्रल 2019, रोजी लागू असलेले कर याच्या सवा�त 
जवळच्या दशांश अकंावर�ल रक्कम या रकमेचा भरणा करतो, असे ग�ृहत धरून लागू दराने 
आ�थर्क शुल्क लागू केले जाईल आ�ण त ेएकूण आउटस्टँ�डगंमध्ये जोडले जाईल. दर वष� 
3.50% इतक्या प्रभावी दराला �वचारात घेता, आ�थर्क शुल्काची गणना पुढ�ल प्रमाणे केल� 
जाईल:

 48 �दवसांसाठ� 500 रु. बॅलन्स रकमेवर (5 माचर् त े22 ए�प्रल):
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 रु.
 48 �दवसांसाठ� लागू असलेल्या 90 रु. करांसाठ� (5 माचर् त े22 ए�प्रल): 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 रु. 
 38 �दवसांसाठ� 6000 रु. इतक्या बॅलन्ससाठ� (15 माचर् त े22 ए�प्रल):
   (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 रु.
 11 �दवसांसाठ� 6,175 रु. बॅलन्ससाठ� (22 ए�प्रल त े2 मे): 
   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 रु.
 एकूण लावण्यात आलेले व्याज = 373.10 रु.
 3 ए�प्रल 2019 आ�ण 2 मे 2019 या काळात काडर्धारकाने कोणतहे� ट्रान्सॅक्शन केले 

नाह�, असे ग�ृहत धरून �दनांक 2 मेच्या स्टेटम�टमध्ये असलेल्या एकूण रकमेमध्ये 
आउटस्टँ�डगं एकूण रक्कम, व्याज शुल्क, फ� आ�ण अन्य शुल्क (असल्यास) आ�ण सवर् 

लागू कर दशर्वले जातील.
    काडर्धारक देय तारखेच्या (पीडीडी) आधी एकूण देय रकमेचे (ट�एडी) आ�ंशक पेम�ट करत 

असेल �कंवा पेम�ट देत नसल्यास; ग्राहकाकडून मागील म�हन्यापासूनची आ�ण �वद्यमान 
म�हन्यातील �शल्लक येणे असेल, तर एकूण देय असलेल्या रकमेचे पूणर् पेम�ट हे पेम�टच्या 
देय तारखेपूव� केल्यास, �व� शुल्क हे त्या पेम�टच्या तारखेपय�तच्या अखेरच्या �शल्लक वर 
आकारले जाईल.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेट्म�ट तार�ख - प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 �डस�बर 2018 - 2 जानेवार� 2019 दरम्यान झाले.
1)  �करकोळ खरेद� 500 रु. - 15 �डस�बरला 2018 झाल�
2)  ऑनलाइन खरेद� 600 रु. - 20 �डस�बरला 2018 झाल�
   2  �डस�बर 2018 च्या तारखेला पूव�ची कोणतीह� �शल्लक रक्कम नाह� असे गहृ�त धरून

2 जानेवार� च्या स्टेटम�टनुसार, काडर्धारकाच्या स्टेटम�टमध्ये 1100 रुपये व्यवहार दशर्�वत 
आहे, एकूण देय रक्कम 1100 रुपये. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
दरम्यान काह� 22 जानेवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं 
�वरुद्ध भरणा करणे आवश्यक आहे.

 गहृ�त धरूया क� काडर्धारकाने थोडी रक्कम 22 जानेवार� 2019 ला 500 रुपयांनी जमा 
केल� आहे, �व� शुल्क प्रभावी दरावर आकारले जाईल आ�ण एकूण थकबाक�मध्ये जोडला 
जाईल. 3.50% दर महा प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्क गणना खाल�लप्रमाणे केल� 
जाईल.

 38 �दवसांसाठ� 500 रुपयांच्या रकमेवर (15 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 रु.
 33 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (20 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 रु.
 12 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (22 जानेवार� त े2 फेब्रुवार�):
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 रु.
 आकारलेले एकूण व्याज: 52.93 रु.
 व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2019 - 2 माचर् 2019 दरम्यान झाले
1)  सुरुवातीची �शल्लक 652.93 रु. - 3 फेब्रुवार� 2019 रोजी

2)  �करकोळ खरेद� 1000 रु. - 5 फेब्रुवार� 2019 रोजी
3)  ऑनलाईन खरेद� 3000 रु. - 15 फेब्रुवार� 2019 रोजी
 गहृ�त धरूया क� मागील �शल्लक 652.93 रु. 2 फेब्रुवार� 2019 च्या �वधानानुसार पुढे 

सुरू करूया. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम दरम्यान काह� 22 
फेबु्रवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं �वरुद्ध भरणा करणे 
आवश्यक आहे.

   गहृ�त धरूया क� काडर्धारक 15 फेब्रुवार�च्या आत पूणर्पणे भरणा करतो. म्हणून 3.50%
प्रती म�हना प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्काची गणना खाल�लप्रमाणे केल� जाईल:

   12 �दवसांसाठ� 652.93 रुपयांच्या रकमेवर (3 फेब्रुवार� -15 फेबु्रवार�)
   (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 रु.
   आकारलेले एकूण व्याज: 9.02 रु.
   खरेद�ची उरलेल� रक्कम, व्याजाची रक्कम, फ� आ�ण शुल्क यांची बेर�ज, आ�ण 2 माचर् 

तारखेच्या स्टेट्म�टनुसार एकूण रकमेवर सवर् लागू कर परावत�त होईल.

G. �वलं�बत देय शुल्क
• देय तारखेला 0 रुपये त े500 रुपयांपय�तच ्या थकबाक�साठ� कोणतहे� शुल्क नाह� 
 रु. 500 पे�ा जास्त आ�ण रु. 1,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 400
• रु. 1,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 10,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु.750
• रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 950
• रु. 25,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 50,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 1,100
• रु. 50,000 पे�ा जास्त थकबाक�साठ� रु.1,300
 लागोपाठ दोन सायकल ्ससाठ� देय तारखेपय�त �कमान देय रक्कम (MAD) न भरल्यास 

अ�त�रक्त �वलंब देय शुल्क रु. 100 आकारले जातील.
 MAD िक्लअर होईपय�त प्रत्येक देय सायकलसाठ� हे शुल्क आकारले जाईल. तसेच 

�कमान देय रक्कम (MAD) भरेपय�त प्रत्येक पेम�ट चक्राला हे शुल्क आकारले जाईल.
 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
 व्यवहार 3 जानेवार� 2016 – 2 फेबु्रवार� 2016 या दरम्यान झाले

(1) 5000 रू. ची �रटेल खरेद�– 5 जानेवार� 2016 रोजी
(2) 5000 रू. ची ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2016 रोजी
   असे ग�ृहत धरा क� 2 जानेवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेबु्रवार�च्या स्टेटम�टमध्ये 10,000 रू. चे 
ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 
22 फेब्रुवार� 2016 पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान 
देय रक्कम �कंवा संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल. 

   जर 22 फेब्रुवार� 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने �कमान देय रकमेचा भरणा 
केला नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 
देय रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 2 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2016 – 2 माचर् 2016 या दरम्यान झाले
 1.  2000 रु. ची �रटेल खरेद�– 8 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 2.  2500 रु. ची ऑनलाईन खरेद� – 19 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 असे ग�ृहत धरा क� 2 फेब्रुवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 माचर्च्या स्टेटम�टमध्ये 4500 रू. चे ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 22 माचर् 2016 
पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान देय रक्कम �कंवा 
संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल.

   जर 22 माचर् 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने कोणत्याह� रकमेचा भरणा केला 
नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण देय 
रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 3- काडर् स्टेटम�ट तार�ख – दर म�हन्याची 2 तार�ख.
 3 सप्ट� त े2 ऑक्टो दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 9400 ची �करकोळ खरेद�-5 सप्ट� रोजी
 2 सप्ट�. च्या स्टेटम�टपासून पूव�ची �शल्लक कॅर� फॉरवडर् केल� नसल ्याचे गहृ�त 

धरून,एकूण देय रक्कम रु. 9400 म्हणून काडर् धारकास 2 ऑक्टोबरचे �ववरणपत्र �मळेल. 

काडर्धारकाने 22 ऑक्टोबरपय�त, म्हणजे स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, संपूणर् 
रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रक्कमेच्या अनुषंगाने पेम�ट 
करणे आवश्यक आहे. काडर्धारक 22 ऑक्टोबर रोजी �कंवा त्यापूव� रु. 9400 च्या 
थकबाक�चे संपूणर् देय देतो. 

 3 ऑक्टोबर– 2 नोव्ह�बर दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 5,000 ची �करकोळ खरेद� – 5 ऑक्टोबर रोजी
(2) रु. 5,000 ची ऑनलाइन खरेद� – 15 ऑक्टोबर रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 नोव्ह�बरच्या �ववरणात 10,000 रुपयाची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसेल. ग्राहकाला 10 नोव्ह�बर रोजी मागील सायकलमध्ये केलेल्या व्यवहारासाठ� 
व्यापाऱ्याकडून रु. 9400 चा परतावा �मळतो. ह� परताव्याची रक्कम एकूण देय रकमेच्या 
अनुषंगाने समायोिजत केल� जाईल. काडर्धारकाने 22 नोव्ह�बर रोजी �कंवा त्यापूव�, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने पेम�ट करणे आवश्यक आहे.

 परताव्यातून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम �कमान देय रक्कमेपे�ा जास्त असल्याने, 
काडर्धारकास �वलं�बत देय शुल्क आकारले जाणार नाह�.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेटम�टची तार�ख – प्रत्येक म�हन ्याची 2 तार�ख
 3 जानेवार� – 2 फेबु्रवार� दरम्यान केलेला व्यवहार
(1) रु. 4,500 ची �करकोळ खरेद� – 5 जानेवार� रोजी
(2) रु. 6,000 ची ऑनलाइन खर�दार� – 15 जानेवार� रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 फेब्रुवार�च ्या स्टेटम�टमध ्ये 10,500 रुपयांची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसून येईल. मागील सायकलमध ्ये 10 फेब्रुवार�ला आकारलेल्या अनादर 
शुल्कांसाठ� ग्राहकाला रु. 500 चा परतावा �मळतो. काडर्धारकाने 22 फेबु्रवार�पय�त, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची पूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय 
रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने थकबाक�चे पेम�ट करणे आवश्यक 
आहे. एसबीआय काडर्ने कायार्िन्वत केलेल्या �रव्हसर्लमधून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम देय 
रक्कमेच्या अनुषंगाने समायोिजत केल� जाणार नाह�. जर काडर्धारकाने 22 फेब्रुवार� रोजी 
�कंवा त्यापूव� �कमान देय रक्कम �कंवा त्यापे�ा जास्त रक्कम भरल� नाह�, तर त्याला 
रु. 950 (रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�त रु. 950) �वलं�बत देय शुल्क 
आकारले जाईल.

H. ओव्हर�ल�मट फ�
 एक सेवा संकेत म्हणून, एसबीआई काडर् ओव्हर�ल�मट व्यवहारांना मान्यता देऊ शकेल, 

हे त्यांचे आतं�रक धोरण, व्यवहार संदभार्त पात्रता, ग्राहकांचे प्रोफाईल आ�ण ग्राहकांची 
स्वीकृ�त यावर अवलंबून असेल. जर थकबाक�  रक्कम के्र�डट मयार्देपे�ा अ�धक असेल, 
तर के्र�डट मयार्दा ओलांडलेल्या रकमेवर प�हल्या व्यवहार रकमेच्या  2.5% �कंवा रु. 
600/- यापकै� जी जास्त असेल, ती ओव्हर�ल�मट शुल्क म्हणून आकारल� जाईल. 
एसबीआय काडर्द्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याह� शुल्क, खचर् �कंवा व्याजमुळे के्र�डट 
�ल�मट ओलांडल्यासह� हे शुल्क लागू होत.े ओव्हर�ल�मट फ� प्रत्येक �ब�लगं सायकलमध्ये 
एकदाच आकारल� जाईल. कृपया न�द घ्या क� काडर्धारकाकडून �मळालेल� ओव्हर�ल�मट 
सोयीसंबंधी स्वीकृ�त ज्याप्रमाणे त्यांच्या/�तच्या के्र�डट काडर्वर ह� सोय स�म करण्यासाठ� 
असेल, ती त्यांच्या त्याच खात्याच्या अतंगर्त येत असलेल्या सवर् के्र�डट काड्र्सवर आपोआप 
ह� सोय स�म करणार.

I. पेम�ट �डसऑनर फ�
   पेम�ट �डसऑनर झाल्यास (भरणा जमा न केल्यास), काडर्धारकाला रकमेच्या 2% इतक�  

पेम�ट �डसऑनर फ� लावल� जाईल व त्याचे �कमान शुल्क 500 रू. इतके असेल.

J.   अन्य शुल्क:
• काडर् �रप्लेसम�ट फ�: 100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू) 
• चेक पेम�ट फ�: 100 रू. 
• परक�य चलन व्यवहार शुल्क: 3.5% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् वगळता इतर सवर् 

काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
 परक�य चलन व्यवहाराचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये करण्यासाठ� �व�नमय दर 

िव्हसा/मास्टरकाडर् द्वारे (जे असेल त्यानुसार) �नधार्�रत केला जाईल व या व्यवहाराला 
एसबीआय काडर्च्या मदतीने सेटल केले जात असतानाच्या �दवशी त्यांच्या �व�नमय 
दरांनुसार त ेठरेल व हे दर व्यवहार करण्यात येणाऱ्या �दवसांपे�ा �भन्न असू शकतील. 
परक�य चलन व्यवहार फ� िव्हसा/मास्टरकाडर् शअेर केलेले रुपये रूपांतर रकमेवर लागू केले 
जाईल. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू 
होणार नाह�.

• डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक चलन रूपांतरण माकर् अप फ�: 3.50% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् 
वगळता इतर सवर् काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
(फक्त 1,000 रुपये �कंवा त्यापे�ा मोठ्या व्यवहारांसाठ�) आतंरराष्ट्र�य स्थानावर�ल �कंवा 
परदेशी न�दणी केलेले परंतु भारतात िस्थत असलेल्या व्यापाऱ्यांद्वारे केलेले भारतीय 
चलनातील सवर् व्यवहार. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर डायन्या�मक आ�ण 
स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप शुल्क लागू होणार नाह�.

•  �रवॉडर् �रडीम करण्याचे शुल्क - 99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे वॉउचर 
वर उपलब्ध)

• सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर प्र�क्रया शुल्क: रु. 199 

K.  �शल्लक हस्तांतरण:
 �शल्लक हस्तांतरण ऑफर ग्राहकाला इतर बँकेच्या के्र�डट काडर्ची थकबाक� एसबीआय 

के्र�डट काडर्मध्ये हस्तांत�रत करण्यास आ�ण एकरकमी �कंवा ईएमआय मध्ये परतफेड 
करण्यास अनुमती देते

2. *�ल�मट्स (मयार्दा)
 अतंगर्त एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट �नकषांनुसार (प्राथ�मक खातधेारकांना असलेल� 

के्र�डट �ल�मट जोडल्या जाणाऱ्या अडॅ ऑन काडर्धारकांना असेल) के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश 
�ल�मट �नधार्�रत केल� जात.े काडर् �दले जात असताना या मयार्दांची मा�हती काडर्धारकाला 
�दल� जात.े प्रत्येक स्टेटम�टमध्ये के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश �ल�मट काडर्धारकाला 
सां�गतल्या जातात. स्टेटम�ट बनवले जात असताना उपलब्ध के्र�डट �ल�मट (वापरासाठ� 
उपलब्ध असलेल� के्र�डट �ल�मट) स्टेटम�टचा भाग म्हणून �दल� जात.े 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याचा ठरा�वक काळाने आढावा घेत े आ�ण 
अतंगर्त �नकषांनुसार काडर्धारकाची के्र�डट �ल�मट घटवू �कंवा वाढवू शकत.े के्र�डट �ल�मट 
वाढवू इिच्छत असलेले काडर्धारक एसबीआयसीपीएसएलला तसे �लहून व त्यांच्या 
उत्पन्नाची घोषणा करणार� आ�थर्क कागदपत्र े पाठवून तशी �वनंती करू शकतात. या 
नवीन कागदपत्रांच्या आधारे अशी �ल�मट वाढवायची अथवा नाह�, हा �नणर्य घेण्याचे पूणर् 
स्वातं�य एसबीआयसीपीएसएलला आहे.

3. *�ब�लगं आ�ण स्टेटम�ट

a) ज्या अवधीमध्ये काडर् अिॅक्टव्ह असेल त्या अवधीमधील आधीच्या स्टेटम�टनंतर 
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये के्र�डट करण्यात आलेले पेम�ट्स व झालेले ट्रान्सॅक्शन्स 
दशर्वणारे एक मा�सक स्टेटम�ट एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला पाठवण्यात 
येईल. एक तर एसबीआयसीपीएसएल काडर् खात्यामधील ट्रान्सॅक्शन्सचे स्टेटम�ट पोस्टाने 
त्याच्याकड ेन�दणीकृत असलेल्या प�यावर पाठवेल �कंवा त ेस्टेटम�ट न�द असलेल्या ईमेल 
आयडीवर ईमेलने पाठवेल व याचा �दवस पूवर् �नधार्�रत असेल. 

b) के्र�डट काड्र्स काडर्धारकांना �रवॉिल्वंग के्र�डट सु�वधा देतात (�फरती पत). काडर्धारक फक्त 
स्टेटम�टवर �प्रटं करण्यात आलेल्या �कमान देय रकमेइतक� रक्कम सुद्धा भरू शकतो 
आ�ण असा भरणा त्याने रक्कम देय �दनांकाच्या आधी करायला हवा आ�ण हाह� �दनांक 
आपल्या स्टेटम�टवर नमूद केलेला असतो. आउटस्टँ�डगं बॅलन्स पुढ�ल स्टेटम�टमध्ये 
फॉरवडर् केला जाऊ शकतो. काडर्धारक देय असलेल� संपूणर् राशी भरू शकतो �कंवा �कमान 
देय रकमेपे�ा मोठ� कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. 

 आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये न भरण्यात आलेल� �कमान देय रक्कम काडर्धारकाच्या करंट 
�कमान देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल व त्यासह आउटस्टँ�डगं असेल जे काडर्धारकाच्या 
के्र�डट �ल�मटपे�ा जास्त होऊ शकत.े  

 �कमान देय रक्कम आउटस्टँ�डगं रकमेच्या 5% �कंवा रू. 200 यापकै� (जी रक्कम मोठ� 
असेल), ती असेल व त्यामध्ये सवर् लागू कर आ�ण ईएमआय (फक्त ईएमआय आधा�रत 
उत्पादनांच्या संदभार्त) समा�वष्ट असतील. जर कॅश �कंवा के्र�डट �ल�मट ओलांडल� गेल� 
तर ओव्हर�ल�मट (ओव्ह�एल) रकमेचाह� समावेश एमएडीमध्ये (�कमान देय रक्कम) केला 
जाईल. आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये जर न भरण्यात आलेल� एमएडी असेल, तर ती �कमान 
देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल.

c)  काडर् आउटस्टँ�डगंसाठ� करण्यात येणाऱ्या पेम�टस पुढ�ल स्टेटम�टसमध्ये दशर्वल्या जातील. 
इनपुट टॅक्स के्र�डटशी संबं�धत कोणताह� �ववाद �कंवा करांशी संबं�धत कोणतहे� अन्य 
प्रकरणात स्टेटम�ट �दल्याच्या तारखेपासून 30 �दवसांमध्ये के्र�डट काडर् जार�कत्यार्शी संपकर्  
साधला जाईल.

d) काडर्धारकाच्या काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल� पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने 
समायोिजत केल� जातील: �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ.

   काडर्धारक हा के्र�डट काडर् जार�कत्यार्स स�म करण्यासाठ� उ�चत जीएसट� अनुपालनाच्या 
अतंगर्त योग्य आ�ण वक्तशीर मा�हती प्रदान करण्याबद्दल जबाबदार असेल जे के्र�डट 
काडर् जार�कत्यार्ने केलेल्या पुरवठ्याचे इनपुट कर के्र�डट घेण्यासाठ� काडर्धारकास स�म 
करेल. काडर् जार�कतार् हा इनपुट टॅक्स के्र�डटच्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा 
काडर्धारकास इनपुट टॅक्स के्र�डटचा लाभ घेण्यात झालेल्या �वलंबासाठ� काडर्धारकाने 
चुक�ची मा�हती �दल्याबाबत �कंवा काडर्धारकाने कोणतीह� कृती केल्यास �कंवा दलुर्� 
केल्यास जबाबदार नसेल.

e) काडर् खात्यामधील पेम�ट्स पुढ�लपकै� कोणत्याह� प्रकारे करता येऊ शकतील: 
www.sbicard.com वर लॉग इन करून नेटबँ�कंग �कंवा आपल्या एसबीआय एट�एम- 
कम ड�ेबट काडर्द्वारे पेनेट पयार्य वापरून.

   स्टेटम�टच्या मागच्या बाजूला �दलेल्या प�यावर चेक �कंवा धनादेश पाठवून. 
   आपल्या शहरातील एसबीआय काडर् ड्रॉप बॉक्सेसमध्ये �कंवा �नधार्�रत स्टेट बँक ऑफ 
इं�डया शाखांमध्ये चेक �कंवा धनादेश देऊन. 

   चेक/धनादेश “एसबीआय काडर् क्र. xxxx xxxx xxxx xxxx” कर�ता देय असा असायला 
हवा. नॅच: �नवडक शहरांमध्ये नॅशनल ऑटोमेटेड क्ल�य�रगंच्या (नॅच) माध्यमातून पेम�ट 
करता येत.े

f) एसबीआय काडर्द्वारे आउटस्टँ�डगं �बलाच्या भरणासाठ� �व�वध पद्धती �दल्या जातात व 
त्याचे वणर्न एसबीआय काडर् वेबसाईट आ�ण मा�सक स्टेटम�टच्या मागे स�वस्तर �दले गेले 
आहे.

 काडर् धारकाकडून �मळालेला कोणताह� अडॅव्हान्स हा भ�वष्यातील खचर् म्हणून गहृ�त 
धरला जावा, कोणतहे� शुल्क/फ� म्हणून गहृ�त धरला जाऊ नये.

j)  एसबीआय काडर्द्वारे प्र�क्रयािन्वत केलेले असे कोणतहे� �रव्हसर्ल्स, ज्यांत शुल्क तसेच 
प्रभार यांचे �रव्हसर्ल देखील समा�वष्ट आहे, त ेथकबाक�च्या अनुषंगाने समायोिजत केले 
जाणार नाह� आ�ण याला वतर्मान �ब�लगं सायकलसाठ� के्र�डट म्हणून गणले जाईल.

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख मागील �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल्यास, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जात.े

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख वतर्मान �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल� तर�ह�, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जाणार नाह�.

k)  SMA आ�ण NPA
•   स्पेशल म�शन अकाउंट्स (‘SMA’): 
  �नयामक आवश्यकता पूणर् करण्यासाठ�, एसबीआय काडर्ला खाल� �दलेल्या सारणीतील तीन 

उपशे्रण्यांसह एक उप-संप�ी शे्रणी/ सब-असेॅट कॅटेगर� म्हणजेच ‘स्पेशल म�शन अकाउंट्स 
(‘SMA’)” बनवून खात्यातील प्रारं�भक दबाव (इिन्सपीऐंट स्टे्रस) ओळखावा लागतो. के्र�डट 
काड्र्सना �रवॉिल्वंग सु�वधांव्य�त�रक्त अन्य कजर् म्हणून संबो�धत केले जात.े
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  SMA च्या वग�करणासंबं�धत उदाहरण:
  जर के्र�डट काडर् खात्याची (‘PDD’) पेम�ट देय तार�ख 31 माचर् 2021 असेल आ�ण �कमान 

देय शुल्क (‘MAD’) या तारखेआधी प्राप्त न झाल्यास या देय तारखेनंतर ह्या खात्यास 
SMA – 0  म्हणून संबो�धत केले जाईल.

   जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 30 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 ए�प्रल 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 1 म्हणून संबो�धत केले जाईल. याप्रमाणेच, 
जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 60 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 मे 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 2 म्हणून संबो�धत केले जाईल.

•  नॉन पफॉर्�म�ग असेॅट (‘NPA’):
  जर के्र�डट काडर् स्टेटम�ट मध्ये नमूद केलेले �कमान देय पेम�ट हे PDD पासून नव्वद (90) 

�दवसांच्या आत पूणर् न �दल्यास, काडर्ला नॉन परफॉ�म�ग असेॅट समजले जाईल. 
   याव्य�त�रक्त, कजार्ची परतफेड �कंवा पुनरर्चना व्यवस्थेचा लाभ घेतलेले कोणतहे� खात े

NPA म्हणून वग�कृत केले जाईल. जोपय�त पूणर् मुद्दल �कंवा व्याजाचे पेम�ट केले जात 
नाह� तोपय�त खात ेNPA म्हणून वग�कृत केले जात.े कजार्ची परतफेड (सेटलम�ट) केलेले 
आ�ण पुनरर्�चत (र�स्ट्रक्चडर्) खात ेअपगे्रडसाठ� पात्र नसत.े शवेट�, जर एखाद्या ग्राहकाकड े
NPA म्हणून संबो�धत असलेले एक एसबीआय काडर् असले तर� त्यांच्याकड ेअसलेले सवर् 
के्र�डट काडर् हे NPA म्हणून वग�कृत केले जातील.

   एखाद्या खात्यास NPA म्हणून वग�कृत करण्यासंबं�धत उदाहरण:
 जर एखाद्या ग्राहकाची पेम�ट देय तार�ख (‘PDD’) 31 माचर् 2021 आहे आ�ण 

स्टेटम�टमध्ये नमूद केलेले �कमान देय शुल्क (‘MAD’) हे PDD पासून 90 �दवसांच्या 
आत म्हणजेच 29 जून 2021 पय�त ग्राहकाने भरले नाह�, तर बँक/�व�ीय संस्थेद्वारे अशा 
के्र�डट काडर् खात्यास NPA समजले  जाईल.

l) अ�धकृत पेम�ट प्रणाल� वापरताना अयशस्वी व्यवहारांसाठ�, आरबीआयच्या 20 सप्ट�बर 
2019 रोजीच्या टनर् अराऊंड टाइम (ट�एट�) च्या सामंजस्यावर�ल आ�ण ग्राहक 
नुकसानभरपाईवर�ल प�रपत्रकाच्या अनुपालन अतंगर्त, जर एसबीआय काडर्ने एखाद्या 
अयशस्वी झालेल्या व्यवहारामुळे ड�ेबट झालेल� रक्कम एका �नधार्�रत कालावधीमध्ये परत 
केल� नाह�, तर उपरोल्ले�खत प�रपत्रकातील तरतुद�ंनुसार, अयशस्वी झालेल्या 
व्यवहारासाठ�च्या काडर् नेटवकर्  द्वारे प्राप्त झालेल्या अशा कोणत्याह� पुष्ट�/सूचनेच्या 
आधारावर नुकसानभरपाई केल� जाईल.

4. * �डफॉल्ट (थकबाक�)
 जर थकबाक� करण्यात आल�, तर काडर्धारकाला वेळोवेळी काडर् खात्यामध्ये असलेल्या 

थ�कत रकमेच्या पूतर्तसेाठ� पोस्टाने, फॅक्स, दरूध्वनी, ईमेल, एसएमएस मॅसेज आठवण 
केल� जाईल आ�ण/�कंवा �तसऱ्या प�ाची आठवण करून देण्यासाठ�, पाठपुरावा 
करण्यासाठ� आ�ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठ� मदत घेतल� जाईल. अशा प्रकारे �नयुक्त 
केलेला �तसरा प� कजर् वसुल�संदभार्तील आचारसं�हतचेे पूणर् पालन करेल. 

 आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त आ�ण जे एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे जे 
एक के्र�डट इन्फम�शन कंपनी एक के्र�डट काडर् धारकाच्या मुलभूत िस्थती अहवाल 
देण्यापूव�, आम्ह� काडर् धारकास पूवर् सूचना प्रदान करू. आरबीआय कडून न�दणीचे 
प्रमाणपत्र सामा�यक करण्यापूव�, ज्याचा एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे त्याबद्दल 
आम्ह� काडर्धारकाला याची सूचना देऊ. �कमान देय रक्कम देय तारखेपय�त देखील न 
भरल्यास, काडर् खात्याचा डीफॉल्ट िस्थती अहवाल के्र�डट मा�हती ब्युरो/एजन्सीं सह 
सामा�यक केला जाईल. 

 हे आणखी नमूद केले जाऊ शकत,े क� जर काडर् धारक, पोस्ट �डफॉल्टर म्हणून न�दवले 
गेले असेल तर, �तची थकबाक� कमी करत,े नंतर एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन 
कंपनी पासून �डफॉल्टर िस्थती मागे आहे. असे बदल ग्राहकाच्या के्र�डट अहवालात 
प्र�त�ब�ंबत करण्यासाठ� 45 त े60 �दवस लागू शकतात.

 अट� आ�ण �नयम के्र�डट काडर्च्या सु�वधा �नयमन लागू असेल पूरक/काडर् जोडा 
एसबीआयसीपीएसएल �व�हत नमुन्यात दर म�हन्याला के्र�डट इन्फम�शन कंपनीसाठ� काडर् 
डटेा सादर केला. के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 30 �दवसांची वेळ त्यांच्या सव्हर्रवर सादर डटेा 
अपलोड करण्यासाठ� आहे.

 काडर् खात्यातील एकूण थकबाक� व त्यासह लावण्यात आलेल्या कोणत्याह� शुल्कांची 
काडर्धारकाला न आकारण्यात आलेल� रक्कमसुद्धा तत्काळ देय होईल आ�ण प्राथ�मक 
खातधेारकाच्या बँकरप्सीच्या �कंवा मतृ्युच्या िस्थतीत ती एसबीआयसीपीएसएलला संपूणर् देय 
ठरेल व काडर् खात ेलगेचच रद्द ठरेल. काडर् खात्यावर काह� थकबाक� असेल, तर प्राथ�मक 
खातधेारकाची मालम�ा त्याला सेटल करण्यासाठ� जबाबदार असेल आ�ण त्या मालम�ेद्वारे 
एसबीआयसीपीएसएलला कोणतीह� आ�थर्क झळ पोहचणार नाह�, याची काळजी घेणे 
अ�नवायर् असेल व त्यामध्ये अशा थकबाक�ला प्राप्त करण्यासाठ� झालेला कायदे�वषयक खचर् 
व शलु्क यांचा समावेश असेल. अशी परतफेड प्रलां�बत झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
त्याच्या तवे्हाच्या दराने आ�थर्क शुल्क सरुू ठेवण्यासाठ� स�म असेल.

5. काडर्धारकत्व समाप्त होणे/संपुष्टात येणे
a) एसबीआयसीपीएसएलला �लहून �कंवा एसबीआय काडर् हेल्पलाईनला कॉल करून आ�ण 

काडर् �तरपे कापून काडर्धारक कधीह� करार संपुष्टात आणू शकतो. �ल�खत �वनंती 
केल्यानंतर अडॅ ऑन काडर्सह सवर् काडर् संपुष्टात येतील. स्वतःहून काडर् बंद करताना 
काडर्धारकाजवळ �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स �शल्लक असतील तर अशा �नगे�टव्ह पॉइंट्स 
समान मूल्य स्वयंच�लतपणे स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रूपांत�रत केले जाईल जे काडर्धारकाला 
इतर कोणत्याह� देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे. काडर् खात्यामध्ये थकबाक� असलेल्या 
सवर् रकमेचा भरणा केल्यानंतर त ेसंपुष्टात येतील. प्रमाणानुसार (प्रो रेटा बे�सस) वा�षर्क, 
सहभागी होण्याची �कंवा �रन्युअल फ� परत केल� जाणार नाह�.

 उदाहरणाथर्- स्वतःहून काडर् बंद करताना �शल्लक असलेले �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट - 1000
   स्वतःहून काडर् बंद केल्यानंतर, �शल्लक असलेले 1000 �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट 

स्वयंच�लतपणे 250 रू. च्या स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रुपांत�रत होतील. म्हणजेच, 1000 
�नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स X 0.25 रू. प्र�त �रवॉडर् पॉइंट (इथे �व�वध काडा�साठ� हस्तांतरण 
मूल्य �भन्न असू शकत)े. हे देय काडर्धारकाला लागू केले जाईल जे काडर्धारकाला इतर 
देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे.

 काडर्धारक खात ेबंद करण्यासाठ� सम�पर्त ईमेल आयडी-closurerequest@sbicard.com 
वर �लहू शकतो.

b)  जर एसबीआयसीपीएसएलला काह� आधाराने �बजनेससाठ� �कंवा सुर�ा कारणांमुळे आ�ण/ 
�कंवा कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेच्या �वनंतीमुळे आ�ण/�कंवा अन्य सरकार� यंत्रणेने तसे 
सां�गतल्यामुळे आ�ण/�कंवा एसबीआयसीपीएसएल व त्याच्या ग्राहकांना लागू असलेल्या 
कायद्यांमुळे व �नयमांमुळे आवश्यक झाले, तर कोणत्याह� वेळेस पूवर्सूचना न देता 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याच्या वापरावर �नब�ध घालू शकत,े त ेसमाप्त 
�कंवा बंद करू शकत.े

 जर काडर्धारकाने देय रकमेची थकबाक� केल� �कंवा के्र�डट �ल�मटचे उल्लंघन केले तर 
एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट काडर्वर�ल सु�वधा संपुष्टात आणू शकत.े हा करार संपुष्टात 
आल्यानंतर �कंवा काडर् खात ेस्थ�गत करण्यात आले असताना या काडर्चा वापर विजर्त 
आहे.

c) अशा प�रिस्थतीमध्ये काडर्धारकाने तत्काळ (कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� 
�डफॉल्ट �कंवा अन्य नोट�सनुसार) एसबीआयसीपीएसएलला खात्यावर�ल एकूण थक�त 
रक्कम त्वर�त अदा केल� पा�हजे. त्यामध्ये कराराअतंगर्त एसबीआयसीपीएसएलला देय 

असलेल्या सवर् रकमांचा समावेश असेल ज्यामध्ये सवर् ट्रान्सॅक्शन्स आ�ण अन्य रक्कम 
ज्या खात्यावर अद्याप आकारल्या नसतील यांचा समावेश असेल. जोपय�त काडर्धारकाद्वारे 
अशा सवर् रकमांची थकबाक� जमा केल� जाईपय�त काडर्धारकाचे खात े समाप्त मानले 
जाणार नाह�.

(d) जर के्र�डट काडर् एक वषार्पे�ा जास्त काळ वापरात नसेल, तर काडर्धारकास सू�चत करून 
काडर् बंद करण्याची प्र�क्रया सुरू होईल. जर 30 �दवसांमध्ये काडर् धारकाकडून काह� उ�र 
न आल्यास, काडर् खात ेबंद केले जाईल, ह� �क्रया काडर् धारकाने केलेल्या सवर् थकबाक� 
भरण्याच्या अधीन असेल.

6.  काडर् हरवणे/चोर�/गैरवापर

a) जर प्राथ�मक �कंवा अन्य अ�त�रक्त के्र�डट काडर् हरवले असेल, चोर�ला गेले असेल, त्याला 
इजा झाल� असेल �कंवा प्राप्त होणे अपे��त असताना प्राप्त झाले नसेल �कंवा जर 
त्याला/�तला त्याचा वापर अन्य व्यक्तीने काडर्धारकाच्या अनुमती�शवाय केला अशी शंका 
आल� असेल, तर तत्काळ काडर्धारकाने एसबीआयसीपीएसएलशी एसबीआय काडर् 
हेल्पलाईनद्वारे संपकर्  साधला पा�हजे. एकदा काडर् हरवले अशी सूचना �दल्यानंतर त ेनंतर 
परत सापडले तर�ह� काडर्धारकाने त ेकोणत्याह� प�रिस्थतीत वापरू नये आ�ण त्याने त े
काडर् �तरपे अध� कापून टाकावे. 

· तसेच काडर्धारक लगेचच आयव्ह�आर �कंवा आमच्या वेबसाईट sbicard.com द्वारे �कंवा 
एसएमएस आधा�रत सेवेद्वारे त ेकाडर् ब्लॉक करू शकतो.

· एसएमएसद्वारे आपले हरवलेले/ चोरलेले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ�, आपल्या न�दणीकृत 
मोबाईल क्रमांकाद्वारे 5676791 वर BLOCK XXXX असा एसएमएस करा. (XXXX = 
आपल्या काडर् क्रमांकातील शवेटच्या 4 संख्या). जर 5 �म�नटांच्या आत आपल्याला त्याचे 
कन्फम�शन देणारा एसएमएस �मळाला नाह�, तर काडर् ब्लॉक झाले आहे, असे कृपया मानू 
नका. तत्काळ आपले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ� आ�ण त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठ� 
हेल्पलाईनला कॉल करा.

 काडर्धारक हरवलेल्या/चोर� झालेल्या/अन�धकृत व्यवहार इ. च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त 
हेल्पलाइन क्रमांक -18605003000 वर संपकर्  करू शकतो.

 काडर्धारक हरवलेल्या काडर्च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त ईमेल आयडीवर �लहू शकतो – 
lostcard@sbicard.com.

b) एसबीआयसीपीएसएलला हरवलेल्या काडार्ची मा�हती �मळण्याच्या वेळेआधी काडर् 
खात्याद्वारे करण्यात आलेल्या कोणत्याह� ट्रान्सॅक्शन्ससाठ�  एसबीआयसीप ीएसएल 
जबाबदार राहणार नाह� व त्याची संपूणर् जबाबदार� काडर्धारकावरच असेल. काडर् 
हरवण्याबद्दल �कंवा त्याच्या चोर�बद्दल एसबीआयसीपीएसएलला सूचना देण्या�शवाय 
काडर्धारकाने तत्काळ के्र�डट काडर्च्या चोर�ची मा�हती पो�लसांना देऊन एफआयआर दाखल 
करायला पा�हजे. परंतु, जेव्हा काडर्धारकाच्या सहमतीने �कंवा अ�त�रक्त काडर्धारकाच्या 
सहमतीने एखाद� व्यक्ती काडर् प्राप्त करून त्याचा गैरवापर करत असेल, तवे्हा होणाऱ्या 
सवर् हानीसाठ� काडर्धारक जबाबदार असेल.

 
c) �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाच्या (आरबीआय), ग्राहक संर�णाबद्दल 06 जुल ै2017 च्या 

आदेशानुसार - अन�धकृत इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंग व्यवहाराच्या दा�यत्वावर मयार्दा घालून, एक 
धोरण अ�धकृत के्र�डट काडर् व्यवहारांशी संबं�धत ग्राहक संर�ण सु�निश्चत करण्याक�रता 
�डझाइन केले आहे. एसबीआय काडर्च्या वेबसाइटवर "ग्राहक तक्रार �नवारण धोरण" 
अतंगर्त हेच अपडटे केले आहे. धोरण हे पारदशर्कतचेी तत्वे आ�ण ग्राहकांना �दल्या 
जाणाऱ्या वागणुक�तील प्रामा�णकपणावर आधा�रत आहे

d) जर काडर्धारकाने फसवणूक�चे कृत्य केले असेल, तर होणाऱ्या नुकसानाची सवर् जबाबदार� 
काडर्धारकाची असेल. जर पुरेशी काळजी न घेता काडर्धारक वापर करत असेल तर होणाऱ्या 
हानीसाठ� सवर्स्वी तोच जबाबदार असेल. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे �नधार्�रत करण्यात 
आलेल्या सुर�ा �नयमांचे पालन करण्यामध्ये काडर्धारकाने कसूर केल� असेल तर� हे लागू 
असेल.

e) काडर्धारक �कंवा अन्य कोणत्याह� काडर्धारकाला न सांगता एसबीआयसीपीएसएल काडर्च्या 
हरवण्या�वषयी, चोर��वषयी, गैरवापरासंदभार्त काडर्ची �कंवा �पनची कोणतीह� मा�हती 
पो�लसांना �कंवा अन्य संबं�धत यंत्रणांना देऊ शकत.े

f) आपल्या के्र�डट काडर् खात्याच्या मोबाईल नंबरसह संपकर्  तपशीलामधील बदल 
�सस्ट�ममध्ये असलेल्या आपल्या जुन्या तसेच नवीन संपकर्  प�यांवर कळवले जातील. 
आमच्या न�द�ंमध्ये आपल्या मोबाईल क्रमांकासह सध्याच्या संपकर्  तपशीलांना अद्ययावत 
ठेवण्याचा सल्ला आपल्याला �दला जातो.

g) "एसबीआय काडर् �व�शष्ट काडर्वर ती हरवल्यास/चोर�स गेल्यास त्यावर काडर् �वमा कव्हर 
मोफत ऑफर करत.े संबं�धत �वमा हा एसबीआय काडर्ने वेळोवेळी ठर�वल्यानुसार 
आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेडद्वारे �कंवा कोणत्याह� अन्य 
�वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो. आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी 
�ल�मटेड ह� यासंबं�धत कोणत्याह� दाव्याच्या तडजोडीसाठ� जबाबदार असेल आ�ण 
एसबीआय काडर् हे दाव्याच्या तडजोडीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याह� �ववादास जबाबदार 
नसेल. �वम्याच्या अट� आ�ण शत�च्या अ�धक तपशीलांसाठ�, काडर् धारकांना सल्ला �दला 
जातो क� त्यांनी स्वागत �कटमधील मा�हतीपत्रक वाचावे �कंवा www.sbicard.com चा 
संदभर् घ्यावा."

(h) एसबीआय काडर् काह� �व�शष्ट के्र�डट काडा�वर मोफत हवाई अपघात/वैयिक्तक अपघात 
�वमा संर�ण देत.े उपरोक्त �वमा ततृीय-प� �वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो, जो या 
संदभार्त कोणत्याह� दाव्याच्या �नपटाऱ्यासाठ� देखील जबाबदार असतो. क्लेम सेटलम�टमुळे 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याह� वादासाठ� एसबीआय काडर् जबाबदार राहणार नाह�. कोणत्याह� 
पूवर्सूचने�शवाय एसबीआय काडर्द्वारे �वमा जार�कतार् बदलला जाऊ शकतो.

 �वद्यमान �वमा कंपनी : ओ�रएंटल इन्शुरन्स कंपनी �ल.

7. मा�हती उघड करणे (�डस्क्लोजर)
 के्र�डट इन्फम�शन कंपनी भारतीय आ�थर्क प्रणाल� कायर्�मता आ�ण िस्थरता 

सुधारण्यासाठ� भारत सरकार आ�ण भारतीय �रझवर् बँक (आरबीआय) ची एक सुरुवात 
आहे. �ह बँका आ�ण �व�ीय संस्थांमध्ये मा�हतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठ�चे एक प्रभावी 
तंत्र प्रभावी करण्यासाठ� आरबीआयच्या प्रयत्नांचा रचनाबद्ध उपक्रम असून, त्याद्वारे 
�व�वध संस्थांमधून उत्कृष्ट के्र�डट व्यवहारांचा लाभ घेण्यासाठ� काडर्धारकांना स�म केले 
जात.े

 काडर् धारक एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी करण्यासाठ� काडर्धारकाचे 
मा�हती शअेर करण्यासाठ� अ�धकृत आहे क� (आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त 
आहे). 

 45 - 60 �दवसांच्या काळामध्ये एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 
करण्यासाठ� काडर्धारकाचे परतफेड रेकॉडर् संबं�धत मा�हती प्रदान होईल.

 कोणताह� �ववाद झाल्यास, एसबीआयसीपीएसएल हे काडर्धारक हा �डफॉल्टर आहे असा 
अहवाल देण्यापूव� अहवाल प्र�क्रयेसाठ� योग्य ती दरुुस्ती करेल. अशा मा�हतीचे प्रकटन 
करणे/ती उघड करण्याची देखील न�द घेतल� जाणे हे दाखल केलेल्या अशा �ववादांची 
चौकशी आ�ण त्यातून मागर् काढण्यासाठ� उपलब्ध असलेल्या वेळेवर अवलंबून असत.े 

 काडर्धारक हे मान्य करतो क�, काडर् खात्याचे योग्य संचालन, पडताळणी आ�ण अन्य 
प्रशास�नक सेवा यांसाठ� काडर्धारकाची मा�हती ज्यामध्ये एसबीआयसीपीएसएलशी संब�धत 
आ�थर्क संस्था, कंपन्या आ�ण अन्य �तसऱ्या प�ांकडील थकबाक� यांची मा�हती देण्याचा 
अ�धकार एसबीआयसीपीएसएलला असेल.

 एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाची मा�हती एसबीआयसीपीएसएलच्या कोणत्याह� व�रष्ठ, 
क�नष्ठ, संबं�धत �कंवा भागीदार संस्थेला एसबीआयसीपीएसएलच्या �व�वध उत्पादनांना व 
सेवांना उपलब्ध करण्यासाठ�/त्यांच्या माक� �टगंसाठ� �कंवा त्याच्या ग्रूप कंपन्या, शाखा, 
संलग्न आ�ण/�कंवा भागीदार संस्थांना देऊ शकत.े

 एसबीआय काडर्च्या मह�वपूणर् अट� व शत� www.sbicard.com वरसुद्धा उपलब्ध 
आहेत. 

महत्वाची �नयामक मा�हती 

- काडर्चा वापर भारत तसेच परदेशात दोन्ह�कड ेवधै आहे. तथा�प, नेपाळ आ�ण भूतान मध्ये 
�वदेशी चलन व्यवहार करण्यासाठ� वधै नाह�.

- भारताबाहेर व्यवहार करण्यासाठ�, या काडर्चा वापर परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 
1999 ("FEMA") आ�ण आरबीआय द्वारे जार� केलेल्या �नयमांसह लागू कायद्यानुसार 
करणे अत्यावश्यक आहे. इंटरनेट टे्र�डगं पोटर्लद्वारे परक�य चलन व्यापाराला परवानगी 
नाह�. कोणतहे� उल्लंघन �कंवा पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुम ्ह� दंडात्मक 
कारवाईसाठ� जबाबदार असू शकता. तुम्ह� तुमच्या परक�य चलन हक्काबाबत तुमच्या 
अ�धकृत डीलरचा (AD) सल्ला घ्यावा.

- आपण के्र�डट काडर् खात्यावर कोणत्याह� के्र�डट �शल्लक असल्यास, एसबीआय काडर् आपण 
ह� के्र�डट �शल्लक परत येण्याचा अ�धकार आहे.

- कृपया भांडवल खात्यातील व्यवहारासाठ� पसेै पाठ�वणे �कंवा पेम�ट करण्यासाठ� के्र�डट 
काडर् वापरू नका जसे क� परदेशी संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे �कंवा �वदेशात संस्थांची 
स्थापना करणे - ह� आरबीआय बँकेच्या मास्टर �नद�शानुसार अथर्सहाय्य करण्याची 
परवानगी नाह� - संयुक्त उद्योजक/संपूणर्पणे र�हवाशांनी केलेल� थेट गुंतवणूक परदेशात 
मालक�ची सहाय्यक कंपनी आहे.

- र�हवाशांना भारताकडून पसेै पाठ�वणे हे आरबीआयच्या मास्टर प�रपत्रकानुसार, के्र�डट 
काडर्चा वापर �कंवा लॉटर�ची �त�कटे, बंद� घातलेल� �कंवा जप्त मा�सके, जुगार मध्ये 
सहभाग, कॉल-बॅक सेवा देणे, इत्याद�सारख्या प्र�तबं�धत वस्तूंच्या खरेद�साठ� प्र�तबं�धत 
आहे कारण अशा वस्तू/�क्रयाकलापांसाठ� कोणत्याह� परक�य चलनाची परवानगी नाह�. 
मास्टर प�रपत्रक अ�धक मा�हतीसाठ� र�हवाशांना भारत सु�वधा �व�वध पसेै पाठ�वणे वर 
संदभर् घ्या.



g) �ब�लगं संदभार्तील वाद: स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 25 �दवसांच्या आत काडर्धारकाने काह� 
त्रटु� एसबीआयसीपीएसएलला कळवल्या�शवाय आ�ण एसबीआयसीपीएसएलला त्या सत्य 
आहेत, हे आढळल्याव्य�त�रक्त सवर् स्टेटम�ट्स योग्य मानल� जातील व काडर्धारक त्यांना 
मान्य करेल. असे काह� झाल्याची मा�हती प्राप्त झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
तात्पुरत्या पद्धतीने शुल्क मागे घेऊ शकेल. त्यानुसार अन्वेषण पूणर् झाल्यानंतर अशा 
शुल्कांची जबाबदार� काडर्धारकाच्या खात्यावर असेल.

h)  ग्राहक तक्रार �नवारण: सवर् तक्रार�ंची मा�हती पुढ�ल प�यावर नोडल अ�धकाऱ्याला �दल� 
जावी- पीओ बॅग 28 - जीपीओ, नवी �दल्ल� – 110001 Nodalofficer@sbicard.com 
�कंवा ईमेलवर पाठवल� जावी.

i)   संपकर्  तपशील:
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 02 02
 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड आधी लावावा) 
 �कंवा 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290 
 एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर्साठ�: एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर् हेल्पलाईनला भारतातून 

कुठूनह� फोन करा   
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 12 12 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड 

आधी लावावा) बीएसएनएल/एमट�एनएलवरून: 1800 180 1295/1860 500 1295
 पत्र व्यवहार: मेलद्वारे व्यवस्थापकाला �लहू शकता: ग्राहक सेवा, एसबीआय काड्र्स अडँ 

पेम�ट्स सिव्हर्सेस �ल., डीएलएफ इन�फ�नट� टॉवसर्, टॉवर सी, 12 वा मजला, ब्लॉक- 2, 
इमारत 3 डीएलएफ सायबर �सट�, गुरुग्राम- 122002 (ह�रयाणा), भारत 
www.sbicard.com �कंवा पीओ बॅग 28 - GPO, नवी �दल्ल� – 110001. 

 customercare@sbicard.com वर ईमेलद्वारे �लहा
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक सम�पर्त ईमेल आयडीवर 

�लहू शकतो- salesgrievance@sbicard.com
 काडर्धारक कोणत्याह� �ववाद/अन�धकृत व्यवहाराचा �रपोटर् आमच्या मोबाईल 

ॲप/वेबसाईटच्या माफर् त न�द करू शकतात. याव्य�त�रक्त, काडर्धारक �ववाद/अन�धकृत 
 व्यवहाराचा �रपोटर् सम�पर्त ईमेल आयडी chargeback@sbicard.com वर �लहू 

शकतो.
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक आम्हाला सम�पर्त 

हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतो: 080-39356050

एसबीआय काडर्च्या सवार्त महत्वपूणर् अट� व शत�

1. *फ� आ�ण शुल्क

A.  वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ�
 एसबीआय के्र�डट काडर् (एसबीआय काडर्) यावर वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ� लागू आहेत. 

वा�षर्क फ� हे एक वेळचे शुल्क असत ेजे रु. 0 त ेरु. 9999 यादरम्यान असून त्यात लागू 
असलेले कर जोडले जातात आ�ण �रन्युअल फ� दर वष� आकारल� जात ेव ती रु. 0 त ेरु. 
9999 यादरम्यान असून त्यात लागू असलेले कर जोडले जातात. या फ� काडर्धारकांसाठ� 
वेगळ्या असू शकतात आ�ण त्या �व�वध प्रकारच्या काडर्साठ� वेगवेगळ्या असतात. के्र�डट 
काडर्चे आवेदन करताना हे काडर्धारकाला सांगण्यात येईल. लागू असतील त्यानुसार या फ� 
काडर्धारकाच्या खात्यातून जमा केल्या जातील आ�ण जेव्हा हे लावले जाईल, तवे्हा त्याचे 
�बल त्या म�हन्याच्या काडर् स्टेटम�टमध्ये दशर्वले जाईल. प्राथ�मक काडर्धारकाला जार� 
करण्यात आलेल्या अ�त�रक्त काड्र्ससाठ� वेगळी फ� असू शकेल.

B.  कॅश अडॅव्हान्स फ�
 आपत्काल�न िस्थतीमध्ये देशातील/आंतरराष्ट्र�य एट�एममधून रोख रक्कम काढण्यासाठ� 

काडर्धारक काडर्चा वापर करू शकतो. अशा प्रकारे काढलेल्या सवर् कॅशवर ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण ती काडर्धारकाच्या पुढच्या स्टेटम�टच्या �बलामध्ये जोडल� जाईल. 
देशातील एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण आतंरराष्ट्र�य एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक 
असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� लावल� जाईल. एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस प्रायव्हेट 
�ल�मटेडच्या (एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार ट्रान्सॅक्शन फ� बदलल� जाऊ शकत.े 
सवर् कॅश अडॅव्हान्सेसवर रक्कम काढल्यापासून पूणर् रक्कम जमा करण्याच्या �दनांकापय�त 
�रव्हॉिल्व्हंग के्र�डट इतके आ�थर्क शुल्कसुद्धा असेल (कृपया शुल्कांची सूची पाहावी). 

C. रोख भरणा फ�
 काडर्धारक स्टेट बँक ऑफ इं�डया (एसबीआय) च्या �नवडक शाखांमध्ये पे-इन िस्लपवर 

त्यांचा के्र�डट काडर् क्रमांक आ�ण रक्कम नमूद करून त्यांच्या SBI के्र�डट काडर्ची देय 
रक्कम शाखेतील काउंटरवर जमा करू शकतात. पेम�ट पावतीची पोच काडर्धारकाला त्व�रत 
�दल� जाईल. ह� सु�वधा ₹250 च्या सेवा शुल्क + लागू करांसह उपलब्ध आहे. केव्ह�बी 
एसबीआय काडर्धारक करूर वशै्य बँकेच्या (केवीबी) �नवडक शाखांमध्ये त्यांच्या 
के्र�डटकाडर्ची देय रक्कम देखील भरू शकतात. करूर वशै्य बँकेच्या शाखांमध्ये केलेल्या 
पेम�टवर कोणतहे� शुल्क लागू नाह�.

D. शुल्क
i. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला देण्यात येणाऱ्या �व�शष्ट सेवांसाठ� वेळोवेळी 

लागू असलेले शुल्क आ�ण फ� काडर्धारकाला भरावे लागेल �कंवा काडर् खात्याच्या संदभार्त 
काडर्धारकाकडून �दरंगाई झाल�, तर त्यासाठ� फ� भरावी लागेल.

ii काडर्धारकांना योग्य मा�हती देऊन वेळोवेळी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणतहे� शुल्क 
�कंवा फ�मध्ये बदल करण्याचा �कंवा नवीन शुल्क �कंवा फ� सुरू करण्याचा अ�धकार 
एसबीआयसीपीएसएलजवळ सुर��त आहे.

E. व्याज मुक्त गे्रस अवधी
 व्याज मुक्त के्र�डट अवधी 20 त े50 �दवसांचा असू शकतो व तो मच�टद्वारे करण्यात 

येणाऱ्या दाव्यांवर अवलंबून असेल. परंतु, जर आधीच्या म�हन्याची बाक� पूणर्त: जमा 
केल� नसेल �कंवा जर काडर्धारकाने कोणत्याह� एट�एममधून रोख रक्कम काढल� असेल, 
तर हे लागू असणार नाह�.

F.   आ�थर्क शुल्क 
 जर काडर्धारकाने बाक� रक्कम पूणर् भरल� नाह� तर आ�ण काडर्धारकाने काढलेल्या सवर् 

रोख रकमांवर (कॅश अडॅव्हान्सेस) त ेपरत भरले जाईपय�त ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून 
न भरलेल्या ईएमआय इन्स्टॉलम�टसह सवर् ट्रान्सॅक्शन्सवर मा�सक व्याज दरानुसार 
आ�थर्क शुल्क देय आहेत. 

   जर काडर्धारकाने रकमेच्या मुदतीच्या तारखेअगोदर (PDD) रा�हलेल्या रकमेची (TAD) 
थोडी रक्कम �कंवा काह�च रक्कम नाह� भरल�; जसे क� ग्राहकांची आधीच्या म�हन्यातील 
देय रक्कम आ�ण सध्याच्या म�हन्यातील पूणर् देय रक्कम मुदत संपायच्या तारखेअगोदर 
भरले तर उरलेल्या रकमेवर रकमेच्या तारखेपय�त शुल्क आकारले जाईल. 

   सध्याचा आ�थर्क शुल्काचा दर ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून प्र�त माह 3.50% पय�त आहे 
[42% प्र�त वषर्] व एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस �ल�मटेडच्या 
(एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार बदलला जाऊ शकतो. लागू असलेले आ�थर्क शुल्क 
लागू करांनुसार ठरेल आ�ण काडर्वर�ल थ�कत रक्कम पूणर्त: जमा होईपय�त त े
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये लावले जातील/वजा केले जातील. काडर्धारक पेम�टच्या देय 
तारखेपय�त त्याच्याकडील �शल्लक पूणर्पणे भरत नसल्यास आ�ण काडर्धारकाद्वारे 
घेतलेल्या सवर् रोख अडॅव्हान्सवर�ल सवर् व्यवहारांवर आकारलेल्या �व� शुल्काची �कमान 
रक्कम ह� प्रत्येक� 25 रु. असेल, सवर् लागू कर वगळून.

 a.  कॅश अडॅव्हान्सवर�ल आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून पूणर् रक्कम जमा 
करेपय�त लागू असतील.

 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 15 तारखेला.
 16 जून 2019 – 15 जुल ै2019 मध्ये करण्यात आलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  5000 रु. ची �रटेल खरेद� – 20 जून 2019 रोजी
2.  7000 रु. कॅश काढले - 10 जुल ै2019 रोजी
 15 जून 2019 च्या स्टेटम�टमधून कोणतीह� आधीची �शल्लक रा�हलेल� नाह�, असे ग�ृहत 

धरून काडर्धारकाला त्याचे 15 जुलचै्या स्टेटम�ट 12,000 रु. इतके ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल व 
त्यावर 7,000 रुपयांच्या काढलेल्या रोख रकमेवर 5 �दवसांचे आ�थर्क शुल्क लागू 
दरानुसार लावले जाईल. काडर्धारकाला बाक� (थ�कत) रकमेसाठ� 5 ऑगस्ट 2019 पय�त 
म्हणजे स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत भरणा करावा लागेल जी पूणर् रक्कम 
असू शकत े�कंवा देय असलेल� �कमान रक्कम असू शकत.े कृपया ल�ात घ्या क� तुमच्या 

के्र�डट काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने केले गेलेले कोणतहे� पेम�ट पुढ�ल क्रमाने समायोिजत 
केले जाईल: प्रथम तुमची �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास). आधीच्या 
स्टेटम�टच्या �दनांकापासून आ�थर्क शुल्क लावले जाईल व जर व्याज नसलेला 
आउटस्टँ�डगं �रटेल बॅलन्स असेल तर त्या िस्थतीमध्ये आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या 
�दनांकापासून लावले जाईल. 

 जर आधीच्या स्टेटम�टमध्ये कोणतीह� कॅश �शल्लक नसेल आ�ण ती आधीच्या 
स्टेटम�टमधून पुढे आलेल� नसेल आ�ण स्टेटम�टच्या �दनांकाचा �रटेल बॅलन्स भरणा देय 
असलेल्या �दनांकावर पूणर्त: भरण्यात आला, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क 
शुल्क लावले जाणार नाह�.

 उदाहरण 2 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   3 जानेवार� 2019 – 2 फेब्रुवार� 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  10000 रु. �रटेल खरेद� – 5 जानेवार� 2019 रोजी
2.  30000 रु. ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2019 रोजी
 2 जानेवार� 2019 स्टेटम�टमधून आधीची कोणतीह� �शल्लक रक्कम पुढे उरलेल� नाह�, 

असे ग�ृहत धरून काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार� स्टेटम�टमध्ये 40,000 रु. व्यवहार 
�दसतील. काडर्धारकाला या आउटस्टँ�डगं रकमेसाठ� स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या 
आत म्हणजे 22 फेब्रुवार� 2019 पय�त भरणा करावा लागेल व तो पूणर् रक्कम �कंवा 
�कमान देय रक्कम यातील कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. जर स्टेटम�ट आउटस्टँ�डगं मध्ये 
कोणताच कॅश बॅलन्स नसेल आ�ण तो आधीच्या स्टेटम�टपासून पुढे आलेला नसेल आ�ण 
जर स्टेटम�ट �दनांका रोजी आउटस्टँ�डगं असलेल्या �रटेल बॅलन्सला रक्कम देय �दनांकाला 
जर पूणर्त: भरण्यात आले, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क शुल्क लावले जाणार 
नाह�.

   दर म�हन्यामध्ये फक्त �कमान रक्कम भरल्यास त्यामुळे �रपेम�ट वषार्पे�ा जास्त काळ 
पुढे जाईल व आपल्या आउटस्टँ�डगं बॅलन्सवर त्यानुसार ठरणारा व्याज लागेल. 
उदाहरणाथर्, 5,000 रु. इतक्या ट्रान्सॅक्शनवर दर म�हन्याला फक्त �कमान देय रक्कम 
भरण्यात आल� (दर महा 200 रु. इतक� �कमान रक्कम असल्यास), संपूणर् थ�कत 

रकमेच्या पूणर् भरण्यासाठ� 44 म�हने इतका अवधी लागेल.
 उदाहरण 3 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला
   3  माचर् 2019 – 2 ए�प्रल 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन
(1)   500 रु. वा�षर्क फ� – 5 माचर् 2019 रोजी
(2) 90 रु. लागू कर – 5 माचर् 2019 रोजी
(3) 6000 रुपयांची ऑनलाईन खरेद� – 15 माचर् 2019 रोजी
 2 माचर् 2019 च्या स्टेटम�टनुसार आधीचा कोणताह� बॅलन्स पुढे �शल्लक रा�हलेला नाह�, 

असे ग�ृहत धरून, काडर्धारकाला त्याच्या 2 ए�प्रलच्या स्टेटम�टमध्ये 6,590 रु. ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाला स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 20 �दवसांनी 22 ए�प्रल रोजी 2019 या 
आउटस्टँ�डगंसाठ� रक्कम भरावी लागेल व ती पूणर् रक्कम असू शकत े�कंवा देय असलेल� 
�कमान रक्कम असू शकत.े      

 22 ए�प्रल 2019 रोजी काडर्धारक �कमान देय रकमेचा म्हणजे 415 रु. (एकूण 
आउटस्टँ�डगंच्या 5%) + 22 ए�प्रल 2019, रोजी लागू असलेले कर याच्या सवा�त 
जवळच्या दशांश अकंावर�ल रक्कम या रकमेचा भरणा करतो, असे ग�ृहत धरून लागू दराने 
आ�थर्क शुल्क लागू केले जाईल आ�ण त ेएकूण आउटस्टँ�डगंमध्ये जोडले जाईल. दर वष� 
3.50% इतक्या प्रभावी दराला �वचारात घेता, आ�थर्क शुल्काची गणना पुढ�ल प्रमाणे केल� 
जाईल:

 48 �दवसांसाठ� 500 रु. बॅलन्स रकमेवर (5 माचर् त े22 ए�प्रल):
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 रु.
 48 �दवसांसाठ� लागू असलेल्या 90 रु. करांसाठ� (5 माचर् त े22 ए�प्रल): 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 रु. 
 38 �दवसांसाठ� 6000 रु. इतक्या बॅलन्ससाठ� (15 माचर् त े22 ए�प्रल):
   (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 रु.
 11 �दवसांसाठ� 6,175 रु. बॅलन्ससाठ� (22 ए�प्रल त े2 मे): 
   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 रु.
 एकूण लावण्यात आलेले व्याज = 373.10 रु.
 3 ए�प्रल 2019 आ�ण 2 मे 2019 या काळात काडर्धारकाने कोणतहे� ट्रान्सॅक्शन केले 

नाह�, असे ग�ृहत धरून �दनांक 2 मेच्या स्टेटम�टमध्ये असलेल्या एकूण रकमेमध्ये 
आउटस्टँ�डगं एकूण रक्कम, व्याज शुल्क, फ� आ�ण अन्य शुल्क (असल्यास) आ�ण सवर् 

लागू कर दशर्वले जातील.
    काडर्धारक देय तारखेच्या (पीडीडी) आधी एकूण देय रकमेचे (ट�एडी) आ�ंशक पेम�ट करत 

असेल �कंवा पेम�ट देत नसल्यास; ग्राहकाकडून मागील म�हन्यापासूनची आ�ण �वद्यमान 
म�हन्यातील �शल्लक येणे असेल, तर एकूण देय असलेल्या रकमेचे पूणर् पेम�ट हे पेम�टच्या 
देय तारखेपूव� केल्यास, �व� शुल्क हे त्या पेम�टच्या तारखेपय�तच्या अखेरच्या �शल्लक वर 
आकारले जाईल.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेट्म�ट तार�ख - प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 �डस�बर 2018 - 2 जानेवार� 2019 दरम्यान झाले.
1)  �करकोळ खरेद� 500 रु. - 15 �डस�बरला 2018 झाल�
2)  ऑनलाइन खरेद� 600 रु. - 20 �डस�बरला 2018 झाल�
   2  �डस�बर 2018 च्या तारखेला पूव�ची कोणतीह� �शल्लक रक्कम नाह� असे गहृ�त धरून

2 जानेवार� च्या स्टेटम�टनुसार, काडर्धारकाच्या स्टेटम�टमध्ये 1100 रुपये व्यवहार दशर्�वत 
आहे, एकूण देय रक्कम 1100 रुपये. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
दरम्यान काह� 22 जानेवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं 
�वरुद्ध भरणा करणे आवश्यक आहे.

 गहृ�त धरूया क� काडर्धारकाने थोडी रक्कम 22 जानेवार� 2019 ला 500 रुपयांनी जमा 
केल� आहे, �व� शुल्क प्रभावी दरावर आकारले जाईल आ�ण एकूण थकबाक�मध्ये जोडला 
जाईल. 3.50% दर महा प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्क गणना खाल�लप्रमाणे केल� 
जाईल.

 38 �दवसांसाठ� 500 रुपयांच्या रकमेवर (15 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 रु.
 33 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (20 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 रु.
 12 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (22 जानेवार� त े2 फेब्रुवार�):
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 रु.
 आकारलेले एकूण व्याज: 52.93 रु.
 व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2019 - 2 माचर् 2019 दरम्यान झाले
1)  सुरुवातीची �शल्लक 652.93 रु. - 3 फेब्रुवार� 2019 रोजी

2)  �करकोळ खरेद� 1000 रु. - 5 फेब्रुवार� 2019 रोजी
3)  ऑनलाईन खरेद� 3000 रु. - 15 फेब्रुवार� 2019 रोजी
 गहृ�त धरूया क� मागील �शल्लक 652.93 रु. 2 फेब्रुवार� 2019 च्या �वधानानुसार पुढे 

सुरू करूया. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम दरम्यान काह� 22 
फेबु्रवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं �वरुद्ध भरणा करणे 
आवश्यक आहे.

   गहृ�त धरूया क� काडर्धारक 15 फेब्रुवार�च्या आत पूणर्पणे भरणा करतो. म्हणून 3.50%
प्रती म�हना प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्काची गणना खाल�लप्रमाणे केल� जाईल:

   12 �दवसांसाठ� 652.93 रुपयांच्या रकमेवर (3 फेब्रुवार� -15 फेबु्रवार�)
   (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 रु.
   आकारलेले एकूण व्याज: 9.02 रु.
   खरेद�ची उरलेल� रक्कम, व्याजाची रक्कम, फ� आ�ण शुल्क यांची बेर�ज, आ�ण 2 माचर् 

तारखेच्या स्टेट्म�टनुसार एकूण रकमेवर सवर् लागू कर परावत�त होईल.

G. �वलं�बत देय शुल्क
• देय तारखेला 0 रुपये त े500 रुपयांपय�तच ्या थकबाक�साठ� कोणतहे� शुल्क नाह� 
 रु. 500 पे�ा जास्त आ�ण रु. 1,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 400
• रु. 1,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 10,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु.750
• रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 950
• रु. 25,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 50,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 1,100
• रु. 50,000 पे�ा जास्त थकबाक�साठ� रु.1,300
 लागोपाठ दोन सायकल ्ससाठ� देय तारखेपय�त �कमान देय रक्कम (MAD) न भरल्यास 

अ�त�रक्त �वलंब देय शुल्क रु. 100 आकारले जातील.
 MAD िक्लअर होईपय�त प्रत्येक देय सायकलसाठ� हे शुल्क आकारले जाईल. तसेच 

�कमान देय रक्कम (MAD) भरेपय�त प्रत्येक पेम�ट चक्राला हे शुल्क आकारले जाईल.
 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
 व्यवहार 3 जानेवार� 2016 – 2 फेबु्रवार� 2016 या दरम्यान झाले

(1) 5000 रू. ची �रटेल खरेद�– 5 जानेवार� 2016 रोजी
(2) 5000 रू. ची ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2016 रोजी
   असे ग�ृहत धरा क� 2 जानेवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार�च्या स्टेटम�टमध्ये 10,000 रू. चे 
ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 
22 फेब्रुवार� 2016 पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान 
देय रक्कम �कंवा संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल. 

   जर 22 फेब्रुवार� 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने �कमान देय रकमेचा भरणा 
केला नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 
देय रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 2 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2016 – 2 माचर् 2016 या दरम्यान झाले
 1.  2000 रु. ची �रटेल खरेद�– 8 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 2.  2500 रु. ची ऑनलाईन खरेद� – 19 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 असे ग�ृहत धरा क� 2 फेब्रुवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 माचर्च्या स्टेटम�टमध्ये 4500 रू. चे ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 22 माचर् 2016 
पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान देय रक्कम �कंवा 
संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल.

   जर 22 माचर् 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने कोणत्याह� रकमेचा भरणा केला 
नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण देय 
रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 3- काडर् स्टेटम�ट तार�ख – दर म�हन्याची 2 तार�ख.
 3 सप्ट� त े2 ऑक्टो दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 9400 ची �करकोळ खरेद�-5 सप्ट� रोजी
 2 सप्ट�. च्या स्टेटम�टपासून पूव�ची �शल्लक कॅर� फॉरवडर् केल� नसल ्याचे गहृ�त 

धरून,एकूण देय रक्कम रु. 9400 म्हणून काडर् धारकास 2 ऑक्टोबरचे �ववरणपत्र �मळेल. 

काडर्धारकाने 22 ऑक्टोबरपय�त, म्हणजे स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, संपूणर् 
रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रक्कमेच्या अनुषंगाने पेम�ट 
करणे आवश्यक आहे. काडर्धारक 22 ऑक्टोबर रोजी �कंवा त्यापूव� रु. 9400 च्या 
थकबाक�चे संपूणर् देय देतो. 

 3 ऑक्टोबर– 2 नोव्ह�बर दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 5,000 ची �करकोळ खरेद� – 5 ऑक्टोबर रोजी
(2) रु. 5,000 ची ऑनलाइन खरेद� – 15 ऑक्टोबर रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 नोव्ह�बरच्या �ववरणात 10,000 रुपयाची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसेल. ग्राहकाला 10 नोव्ह�बर रोजी मागील सायकलमध्ये केलेल्या व्यवहारासाठ� 
व्यापाऱ्याकडून रु. 9400 चा परतावा �मळतो. ह� परताव्याची रक्कम एकूण देय रकमेच्या 
अनुषंगाने समायोिजत केल� जाईल. काडर्धारकाने 22 नोव्ह�बर रोजी �कंवा त्यापूव�, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने पेम�ट करणे आवश्यक आहे.

 परताव्यातून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम �कमान देय रक्कमेपे�ा जास्त असल्याने, 
काडर्धारकास �वलं�बत देय शुल्क आकारले जाणार नाह�.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेटम�टची तार�ख – प्रत्येक म�हन ्याची 2 तार�ख
 3 जानेवार� – 2 फेबु्रवार� दरम्यान केलेला व्यवहार
(1) रु. 4,500 ची �करकोळ खरेद� – 5 जानेवार� रोजी
(2) रु. 6,000 ची ऑनलाइन खर�दार� – 15 जानेवार� रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 फेब्रुवार�च ्या स्टेटम�टमध ्ये 10,500 रुपयांची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसून येईल. मागील सायकलमध ्ये 10 फेब्रुवार�ला आकारलेल्या अनादर 
शुल्कांसाठ� ग्राहकाला रु. 500 चा परतावा �मळतो. काडर्धारकाने 22 फेबु्रवार�पय�त, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची पूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय 
रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने थकबाक�चे पेम�ट करणे आवश्यक 
आहे. एसबीआय काडर्ने कायार्िन्वत केलेल्या �रव्हसर्लमधून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम देय 
रक्कमेच्या अनुषंगाने समायोिजत केल� जाणार नाह�. जर काडर्धारकाने 22 फेब्रुवार� रोजी 
�कंवा त्यापूव� �कमान देय रक्कम �कंवा त्यापे�ा जास्त रक्कम भरल� नाह�, तर त्याला 
रु. 950 (रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�त रु. 950) �वलं�बत देय शुल्क 
आकारले जाईल.

H. ओव्हर�ल�मट फ�
 एक सेवा संकेत म्हणून, एसबीआई काडर् ओव्हर�ल�मट व्यवहारांना मान्यता देऊ शकेल, 

हे त्यांचे आतं�रक धोरण, व्यवहार संदभार्त पात्रता, ग्राहकांचे प्रोफाईल आ�ण ग्राहकांची 
स्वीकृ�त यावर अवलंबून असेल. जर थकबाक�  रक्कम के्र�डट मयार्देपे�ा अ�धक असेल, 
तर के्र�डट मयार्दा ओलांडलेल्या रकमेवर प�हल्या व्यवहार रकमेच्या  2.5% �कंवा रु. 
600/- यापकै� जी जास्त असेल, ती ओव्हर�ल�मट शुल्क म्हणून आकारल� जाईल. 
एसबीआय काडर्द्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याह� शुल्क, खचर् �कंवा व्याजमुळे के्र�डट 
�ल�मट ओलांडल्यासह� हे शुल्क लागू होत.े ओव्हर�ल�मट फ� प्रत्येक �ब�लगं सायकलमध्ये 
एकदाच आकारल� जाईल. कृपया न�द घ्या क� काडर्धारकाकडून �मळालेल� ओव्हर�ल�मट 
सोयीसंबंधी स्वीकृ�त ज्याप्रमाणे त्यांच्या/�तच्या के्र�डट काडर्वर ह� सोय स�म करण्यासाठ� 
असेल, ती त्यांच्या त्याच खात्याच्या अतंगर्त येत असलेल्या सवर् के्र�डट काड्र्सवर आपोआप 
ह� सोय स�म करणार.

I. पेम�ट �डसऑनर फ�
   पेम�ट �डसऑनर झाल्यास (भरणा जमा न केल्यास), काडर्धारकाला रकमेच्या 2% इतक�  

पेम�ट �डसऑनर फ� लावल� जाईल व त्याचे �कमान शुल्क 500 रू. इतके असेल.

J.   अन्य शुल्क:
• काडर् �रप्लेसम�ट फ�: 100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू) 
• चेक पेम�ट फ�: 100 रू. 
• परक�य चलन व्यवहार शुल्क: 3.5% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् वगळता इतर सवर् 

काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
 परक�य चलन व्यवहाराचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये करण्यासाठ� �व�नमय दर 

िव्हसा/मास्टरकाडर् द्वारे (जे असेल त्यानुसार) �नधार्�रत केला जाईल व या व्यवहाराला 
एसबीआय काडर्च्या मदतीने सेटल केले जात असतानाच्या �दवशी त्यांच्या �व�नमय 
दरांनुसार त ेठरेल व हे दर व्यवहार करण्यात येणाऱ्या �दवसांपे�ा �भन्न असू शकतील. 
परक�य चलन व्यवहार फ� िव्हसा/मास्टरकाडर् शअेर केलेले रुपये रूपांतर रकमेवर लागू केले 
जाईल. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू 
होणार नाह�.

• डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक चलन रूपांतरण माकर् अप फ�: 3.50% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् 
वगळता इतर सवर् काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
(फक्त 1,000 रुपये �कंवा त्यापे�ा मोठ्या व्यवहारांसाठ�) आतंरराष्ट्र�य स्थानावर�ल �कंवा 
परदेशी न�दणी केलेले परंतु भारतात िस्थत असलेल्या व्यापाऱ्यांद्वारे केलेले भारतीय 
चलनातील सवर् व्यवहार. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर डायन्या�मक आ�ण 
स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप शुल्क लागू होणार नाह�.

•  �रवॉडर् �रडीम करण्याचे शुल्क - 99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे वॉउचर 
वर उपलब्ध)

• सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर प्र�क्रया शुल्क: रु. 199 

K.  �शल्लक हस्तांतरण:
 �शल्लक हस्तांतरण ऑफर ग्राहकाला इतर बँकेच्या के्र�डट काडर्ची थकबाक� एसबीआय 

के्र�डट काडर्मध्ये हस्तांत�रत करण्यास आ�ण एकरकमी �कंवा ईएमआय मध्ये परतफेड 
करण्यास अनुमती देते

2. *�ल�मट्स (मयार्दा)
 अतंगर्त एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट �नकषांनुसार (प्राथ�मक खातधेारकांना असलेल� 

के्र�डट �ल�मट जोडल्या जाणाऱ्या अडॅ ऑन काडर्धारकांना असेल) के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश 
�ल�मट �नधार्�रत केल� जात.े काडर् �दले जात असताना या मयार्दांची मा�हती काडर्धारकाला 
�दल� जात.े प्रत्येक स्टेटम�टमध्ये के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश �ल�मट काडर्धारकाला 
सां�गतल्या जातात. स्टेटम�ट बनवले जात असताना उपलब्ध के्र�डट �ल�मट (वापरासाठ� 
उपलब्ध असलेल� के्र�डट �ल�मट) स्टेटम�टचा भाग म्हणून �दल� जात.े 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याचा ठरा�वक काळाने आढावा घेत े आ�ण 
अतंगर्त �नकषांनुसार काडर्धारकाची के्र�डट �ल�मट घटवू �कंवा वाढवू शकत.े के्र�डट �ल�मट 
वाढवू इिच्छत असलेले काडर्धारक एसबीआयसीपीएसएलला तसे �लहून व त्यांच्या 
उत्पन्नाची घोषणा करणार� आ�थर्क कागदपत्र े पाठवून तशी �वनंती करू शकतात. या 
नवीन कागदपत्रांच्या आधारे अशी �ल�मट वाढवायची अथवा नाह�, हा �नणर्य घेण्याचे पूणर् 
स्वातं�य एसबीआयसीपीएसएलला आहे.

3. *�ब�लगं आ�ण स्टेटम�ट

a) ज्या अवधीमध्ये काडर् अिॅक्टव्ह असेल त्या अवधीमधील आधीच्या स्टेटम�टनंतर 
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये के्र�डट करण्यात आलेले पेम�ट्स व झालेले ट्रान्सॅक्शन्स 
दशर्वणारे एक मा�सक स्टेटम�ट एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला पाठवण्यात 
येईल. एक तर एसबीआयसीपीएसएल काडर् खात्यामधील ट्रान्सॅक्शन्सचे स्टेटम�ट पोस्टाने 
त्याच्याकड ेन�दणीकृत असलेल्या प�यावर पाठवेल �कंवा त ेस्टेटम�ट न�द असलेल्या ईमेल 
आयडीवर ईमेलने पाठवेल व याचा �दवस पूवर् �नधार्�रत असेल. 

b) के्र�डट काड्र्स काडर्धारकांना �रवॉिल्वंग के्र�डट सु�वधा देतात (�फरती पत). काडर्धारक फक्त 
स्टेटम�टवर �प्रटं करण्यात आलेल्या �कमान देय रकमेइतक� रक्कम सुद्धा भरू शकतो 
आ�ण असा भरणा त्याने रक्कम देय �दनांकाच्या आधी करायला हवा आ�ण हाह� �दनांक 
आपल्या स्टेटम�टवर नमूद केलेला असतो. आउटस्टँ�डगं बॅलन्स पुढ�ल स्टेटम�टमध्ये 
फॉरवडर् केला जाऊ शकतो. काडर्धारक देय असलेल� संपूणर् राशी भरू शकतो �कंवा �कमान 
देय रकमेपे�ा मोठ� कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. 

 आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये न भरण्यात आलेल� �कमान देय रक्कम काडर्धारकाच्या करंट 
�कमान देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल व त्यासह आउटस्टँ�डगं असेल जे काडर्धारकाच्या 
के्र�डट �ल�मटपे�ा जास्त होऊ शकत.े  

 �कमान देय रक्कम आउटस्टँ�डगं रकमेच्या 5% �कंवा रू. 200 यापकै� (जी रक्कम मोठ� 
असेल), ती असेल व त्यामध्ये सवर् लागू कर आ�ण ईएमआय (फक्त ईएमआय आधा�रत 
उत्पादनांच्या संदभार्त) समा�वष्ट असतील. जर कॅश �कंवा के्र�डट �ल�मट ओलांडल� गेल� 
तर ओव्हर�ल�मट (ओव्ह�एल) रकमेचाह� समावेश एमएडीमध्ये (�कमान देय रक्कम) केला 
जाईल. आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये जर न भरण्यात आलेल� एमएडी असेल, तर ती �कमान 
देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल.

c)  काडर् आउटस्टँ�डगंसाठ� करण्यात येणाऱ्या पेम�टस पुढ�ल स्टेटम�टसमध्ये दशर्वल्या जातील. 
इनपुट टॅक्स के्र�डटशी संबं�धत कोणताह� �ववाद �कंवा करांशी संबं�धत कोणतहे� अन्य 
प्रकरणात स्टेटम�ट �दल्याच्या तारखेपासून 30 �दवसांमध्ये के्र�डट काडर् जार�कत्यार्शी संपकर्  
साधला जाईल.

d) काडर्धारकाच्या काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल� पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने 
समायोिजत केल� जातील: �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ.

   काडर्धारक हा के्र�डट काडर् जार�कत्यार्स स�म करण्यासाठ� उ�चत जीएसट� अनुपालनाच्या 
अतंगर्त योग्य आ�ण वक्तशीर मा�हती प्रदान करण्याबद्दल जबाबदार असेल जे के्र�डट 
काडर् जार�कत्यार्ने केलेल्या पुरवठ्याचे इनपुट कर के्र�डट घेण्यासाठ� काडर्धारकास स�म 
करेल. काडर् जार�कतार् हा इनपुट टॅक्स के्र�डटच्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा 
काडर्धारकास इनपुट टॅक्स के्र�डटचा लाभ घेण्यात झालेल्या �वलंबासाठ� काडर्धारकाने 
चुक�ची मा�हती �दल्याबाबत �कंवा काडर्धारकाने कोणतीह� कृती केल्यास �कंवा दलुर्� 
केल्यास जबाबदार नसेल.

e) काडर् खात्यामधील पेम�ट्स पुढ�लपकै� कोणत्याह� प्रकारे करता येऊ शकतील: 
www.sbicard.com वर लॉग इन करून नेटबँ�कंग �कंवा आपल्या एसबीआय एट�एम- 
कम ड�ेबट काडर्द्वारे पेनेट पयार्य वापरून.

   स्टेटम�टच्या मागच्या बाजूला �दलेल्या प�यावर चेक �कंवा धनादेश पाठवून. 
   आपल्या शहरातील एसबीआय काडर् ड्रॉप बॉक्सेसमध्ये �कंवा �नधार्�रत स्टेट बँक ऑफ 
इं�डया शाखांमध्ये चेक �कंवा धनादेश देऊन. 

   चेक/धनादेश “एसबीआय काडर् क्र. xxxx xxxx xxxx xxxx” कर�ता देय असा असायला 
हवा. नॅच: �नवडक शहरांमध्ये नॅशनल ऑटोमेटेड क्ल�य�रगंच्या (नॅच) माध्यमातून पेम�ट 
करता येत.े

f) एसबीआय काडर्द्वारे आउटस्टँ�डगं �बलाच्या भरणासाठ� �व�वध पद्धती �दल्या जातात व 
त्याचे वणर्न एसबीआय काडर् वेबसाईट आ�ण मा�सक स्टेटम�टच्या मागे स�वस्तर �दले गेले 
आहे.

 काडर् धारकाकडून �मळालेला कोणताह� अडॅव्हान्स हा भ�वष्यातील खचर् म्हणून गहृ�त 
धरला जावा, कोणतहे� शुल्क/फ� म्हणून गहृ�त धरला जाऊ नये.

j)  एसबीआय काडर्द्वारे प्र�क्रयािन्वत केलेले असे कोणतहे� �रव्हसर्ल्स, ज्यांत शुल्क तसेच 
प्रभार यांचे �रव्हसर्ल देखील समा�वष्ट आहे, त ेथकबाक�च्या अनुषंगाने समायोिजत केले 
जाणार नाह� आ�ण याला वतर्मान �ब�लगं सायकलसाठ� के्र�डट म्हणून गणले जाईल.

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख मागील �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल्यास, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जात.े

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख वतर्मान �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल� तर�ह�, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जाणार नाह�.

k)  SMA आ�ण NPA
•   स्पेशल म�शन अकाउंट्स (‘SMA’): 
  �नयामक आवश्यकता पूणर् करण्यासाठ�, एसबीआय काडर्ला खाल� �दलेल्या सारणीतील तीन 

उपशे्रण्यांसह एक उप-संप�ी शे्रणी/ सब-असेॅट कॅटेगर� म्हणजेच ‘स्पेशल म�शन अकाउंट्स 
(‘SMA’)” बनवून खात्यातील प्रारं�भक दबाव (इिन्सपीऐंट स्टे्रस) ओळखावा लागतो. के्र�डट 
काड्र्सना �रवॉिल्वंग सु�वधांव्य�त�रक्त अन्य कजर् म्हणून संबो�धत केले जात.े

   

  

  

•   कृपया हे ल�ात घ्या क� कृषक उन्नती एसबीआय काडर्साठ� खाल�ल फ� आ�ण शुल्क 
लागू नाह�त: रोख अडॅव्हान्स फ� (कोणतीह� रोख मयार्दा वाटप केलेल� नाह�), फॉरेक्स 
माकर् अप (आतंरराष्ट्र�य वापरास अनुमती नाह�), रोख रक्कम फ�, आ�थर्क शुल्क, 
उशीरा देयक भरणा शुल्क, देयक �डसऑनर फ�, काडर् बदलण्याची फ�, चेक देयक 
शुल्क, चेक �पकअप फ�, स्टेटम�ट �रट्रायव्हल फ�, ओव्हर�ल�मट फ�, �रवाडर् �रडम्प्शन 
फ�. सरचाजर् आ�ण इतर ड्युट� (लागू करांसह) लागू होतील.

•  हे काडर् काडर्धारकांना �रव्हॉिल्वंग के्र�डट सु�वधा देऊ करत नाह�. स्टेटम�टवर मु�द्रत 
झालेल� एकूण देय रक्कम काडर्धारकाने देय करणे आवश्यक आहे.

तक्ता (ए): कृषक उन्नती एसबीआय काडर्
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  SMA च्या वग�करणासंबं�धत उदाहरण:
  जर के्र�डट काडर् खात्याची (‘PDD’) पेम�ट देय तार�ख 31 माचर् 2021 असेल आ�ण �कमान 

देय शुल्क (‘MAD’) या तारखेआधी प्राप्त न झाल्यास या देय तारखेनंतर ह्या खात्यास 
SMA – 0  म्हणून संबो�धत केले जाईल.

   जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 30 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 ए�प्रल 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 1 म्हणून संबो�धत केले जाईल. याप्रमाणेच, 
जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 60 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 मे 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 2 म्हणून संबो�धत केले जाईल.

•  नॉन पफॉर्�म�ग असेॅट (‘NPA’):
  जर के्र�डट काडर् स्टेटम�ट मध्ये नमूद केलेले �कमान देय पेम�ट हे PDD पासून नव्वद (90) 

�दवसांच्या आत पूणर् न �दल्यास, काडर्ला नॉन परफॉ�म�ग असेॅट समजले जाईल. 
   याव्य�त�रक्त, कजार्ची परतफेड �कंवा पुनरर्चना व्यवस्थेचा लाभ घेतलेले कोणतहे� खात े

NPA म्हणून वग�कृत केले जाईल. जोपय�त पूणर् मुद्दल �कंवा व्याजाचे पेम�ट केले जात 
नाह� तोपय�त खात ेNPA म्हणून वग�कृत केले जात.े कजार्ची परतफेड (सेटलम�ट) केलेले 
आ�ण पुनरर्�चत (र�स्ट्रक्चडर्) खात ेअपगे्रडसाठ� पात्र नसत.े शवेट�, जर एखाद्या ग्राहकाकड े
NPA म्हणून संबो�धत असलेले एक एसबीआय काडर् असले तर� त्यांच्याकड ेअसलेले सवर् 
के्र�डट काडर् हे NPA म्हणून वग�कृत केले जातील.

   एखाद्या खात्यास NPA म्हणून वग�कृत करण्यासंबं�धत उदाहरण:
 जर एखाद्या ग्राहकाची पेम�ट देय तार�ख (‘PDD’) 31 माचर् 2021 आहे आ�ण 

स्टेटम�टमध्ये नमूद केलेले �कमान देय शुल्क (‘MAD’) हे PDD पासून 90 �दवसांच्या 
आत म्हणजेच 29 जून 2021 पय�त ग्राहकाने भरले नाह�, तर बँक/�व�ीय संस्थेद्वारे अशा 
के्र�डट काडर् खात्यास NPA समजले  जाईल.

l) अ�धकृत पेम�ट प्रणाल� वापरताना अयशस्वी व्यवहारांसाठ�, आरबीआयच्या 20 सप्ट�बर 
2019 रोजीच्या टनर् अराऊंड टाइम (ट�एट�) च्या सामंजस्यावर�ल आ�ण ग्राहक 
नुकसानभरपाईवर�ल प�रपत्रकाच्या अनुपालन अतंगर्त, जर एसबीआय काडर्ने एखाद्या 
अयशस्वी झालेल्या व्यवहारामुळे ड�ेबट झालेल� रक्कम एका �नधार्�रत कालावधीमध्ये परत 
केल� नाह�, तर उपरोल्ले�खत प�रपत्रकातील तरतुद�ंनुसार, अयशस्वी झालेल्या 
व्यवहारासाठ�च्या काडर् नेटवकर्  द्वारे प्राप्त झालेल्या अशा कोणत्याह� पुष्ट�/सूचनेच्या 
आधारावर नुकसानभरपाई केल� जाईल.

4. * �डफॉल्ट (थकबाक�)
 जर थकबाक� करण्यात आल�, तर काडर्धारकाला वेळोवेळी काडर् खात्यामध्ये असलेल्या 

थ�कत रकमेच्या पूतर्तसेाठ� पोस्टाने, फॅक्स, दरूध्वनी, ईमेल, एसएमएस मॅसेज आठवण 
केल� जाईल आ�ण/�कंवा �तसऱ्या प�ाची आठवण करून देण्यासाठ�, पाठपुरावा 
करण्यासाठ� आ�ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठ� मदत घेतल� जाईल. अशा प्रकारे �नयुक्त 
केलेला �तसरा प� कजर् वसुल�संदभार्तील आचारसं�हतचेे पूणर् पालन करेल. 

 आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त आ�ण जे एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे जे 
एक के्र�डट इन्फम�शन कंपनी एक के्र�डट काडर् धारकाच्या मुलभूत िस्थती अहवाल 
देण्यापूव�, आम्ह� काडर् धारकास पूवर् सूचना प्रदान करू. आरबीआय कडून न�दणीचे 
प्रमाणपत्र सामा�यक करण्यापूव�, ज्याचा एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे त्याबद्दल 
आम्ह� काडर्धारकाला याची सूचना देऊ. �कमान देय रक्कम देय तारखेपय�त देखील न 
भरल्यास, काडर् खात्याचा डीफॉल्ट िस्थती अहवाल के्र�डट मा�हती ब्युरो/एजन्सीं सह 
सामा�यक केला जाईल. 

 हे आणखी नमूद केले जाऊ शकत,े क� जर काडर् धारक, पोस्ट �डफॉल्टर म्हणून न�दवले 
गेले असेल तर, �तची थकबाक� कमी करत,े नंतर एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन 
कंपनी पासून �डफॉल्टर िस्थती मागे आहे. असे बदल ग्राहकाच्या के्र�डट अहवालात 
प्र�त�ब�ंबत करण्यासाठ� 45 त े60 �दवस लागू शकतात.

 अट� आ�ण �नयम के्र�डट काडर्च्या सु�वधा �नयमन लागू असेल पूरक/काडर् जोडा 
एसबीआयसीपीएसएल �व�हत नमुन्यात दर म�हन्याला के्र�डट इन्फम�शन कंपनीसाठ� काडर् 
डटेा सादर केला. के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 30 �दवसांची वेळ त्यांच्या सव्हर्रवर सादर डटेा 
अपलोड करण्यासाठ� आहे.

 काडर् खात्यातील एकूण थकबाक� व त्यासह लावण्यात आलेल्या कोणत्याह� शुल्कांची 
काडर्धारकाला न आकारण्यात आलेल� रक्कमसुद्धा तत्काळ देय होईल आ�ण प्राथ�मक 
खातधेारकाच्या बँकरप्सीच्या �कंवा मतृ्युच्या िस्थतीत ती एसबीआयसीपीएसएलला संपूणर् देय 
ठरेल व काडर् खात ेलगेचच रद्द ठरेल. काडर् खात्यावर काह� थकबाक� असेल, तर प्राथ�मक 
खातधेारकाची मालम�ा त्याला सेटल करण्यासाठ� जबाबदार असेल आ�ण त्या मालम�ेद्वारे 
एसबीआयसीपीएसएलला कोणतीह� आ�थर्क झळ पोहचणार नाह�, याची काळजी घेणे 
अ�नवायर् असेल व त्यामध्ये अशा थकबाक�ला प्राप्त करण्यासाठ� झालेला कायदे�वषयक खचर् 
व शलु्क यांचा समावेश असेल. अशी परतफेड प्रलां�बत झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
त्याच्या तवे्हाच्या दराने आ�थर्क शुल्क सरुू ठेवण्यासाठ� स�म असेल.

5. काडर्धारकत्व समाप्त होणे/संपुष्टात येणे
a) एसबीआयसीपीएसएलला �लहून �कंवा एसबीआय काडर् हेल्पलाईनला कॉल करून आ�ण 

काडर् �तरपे कापून काडर्धारक कधीह� करार संपुष्टात आणू शकतो. �ल�खत �वनंती 
केल्यानंतर अडॅ ऑन काडर्सह सवर् काडर् संपुष्टात येतील. स्वतःहून काडर् बंद करताना 
काडर्धारकाजवळ �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स �शल्लक असतील तर अशा �नगे�टव्ह पॉइंट्स 
समान मूल्य स्वयंच�लतपणे स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रूपांत�रत केले जाईल जे काडर्धारकाला 
इतर कोणत्याह� देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे. काडर् खात्यामध्ये थकबाक� असलेल्या 
सवर् रकमेचा भरणा केल्यानंतर त ेसंपुष्टात येतील. प्रमाणानुसार (प्रो रेटा बे�सस) वा�षर्क, 
सहभागी होण्याची �कंवा �रन्युअल फ� परत केल� जाणार नाह�.

 उदाहरणाथर्- स्वतःहून काडर् बंद करताना �शल्लक असलेले �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट - 1000
   स्वतःहून काडर् बंद केल्यानंतर, �शल्लक असलेले 1000 �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट 

स्वयंच�लतपणे 250 रू. च्या स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रुपांत�रत होतील. म्हणजेच, 1000 
�नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स X 0.25 रू. प्र�त �रवॉडर् पॉइंट (इथे �व�वध काडा�साठ� हस्तांतरण 
मूल्य �भन्न असू शकत)े. हे देय काडर्धारकाला लागू केले जाईल जे काडर्धारकाला इतर 
देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे.

 काडर्धारक खात ेबंद करण्यासाठ� सम�पर्त ईमेल आयडी-closurerequest@sbicard.com 
वर �लहू शकतो.

b)  जर एसबीआयसीपीएसएलला काह� आधाराने �बजनेससाठ� �कंवा सुर�ा कारणांमुळे आ�ण/ 
�कंवा कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेच्या �वनंतीमुळे आ�ण/�कंवा अन्य सरकार� यंत्रणेने तसे 
सां�गतल्यामुळे आ�ण/�कंवा एसबीआयसीपीएसएल व त्याच्या ग्राहकांना लागू असलेल्या 
कायद्यांमुळे व �नयमांमुळे आवश्यक झाले, तर कोणत्याह� वेळेस पूवर्सूचना न देता 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याच्या वापरावर �नब�ध घालू शकत,े त ेसमाप्त 
�कंवा बंद करू शकत.े

 जर काडर्धारकाने देय रकमेची थकबाक� केल� �कंवा के्र�डट �ल�मटचे उल्लंघन केले तर 
एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट काडर्वर�ल सु�वधा संपुष्टात आणू शकत.े हा करार संपुष्टात 
आल्यानंतर �कंवा काडर् खात ेस्थ�गत करण्यात आले असताना या काडर्चा वापर विजर्त 
आहे.

c) अशा प�रिस्थतीमध्ये काडर्धारकाने तत्काळ (कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� 
�डफॉल्ट �कंवा अन्य नोट�सनुसार) एसबीआयसीपीएसएलला खात्यावर�ल एकूण थक�त 
रक्कम त्वर�त अदा केल� पा�हजे. त्यामध्ये कराराअतंगर्त एसबीआयसीपीएसएलला देय 

असलेल्या सवर् रकमांचा समावेश असेल ज्यामध्ये सवर् ट्रान्सॅक्शन्स आ�ण अन्य रक्कम 
ज्या खात्यावर अद्याप आकारल्या नसतील यांचा समावेश असेल. जोपय�त काडर्धारकाद्वारे 
अशा सवर् रकमांची थकबाक� जमा केल� जाईपय�त काडर्धारकाचे खात े समाप्त मानले 
जाणार नाह�.

(d) जर के्र�डट काडर् एक वषार्पे�ा जास्त काळ वापरात नसेल, तर काडर्धारकास सू�चत करून 
काडर् बंद करण्याची प्र�क्रया सुरू होईल. जर 30 �दवसांमध्ये काडर् धारकाकडून काह� उ�र 
न आल्यास, काडर् खात ेबंद केले जाईल, ह� �क्रया काडर् धारकाने केलेल्या सवर् थकबाक� 
भरण्याच्या अधीन असेल.

6.  काडर् हरवणे/चोर�/गैरवापर

a) जर प्राथ�मक �कंवा अन्य अ�त�रक्त के्र�डट काडर् हरवले असेल, चोर�ला गेले असेल, त्याला 
इजा झाल� असेल �कंवा प्राप्त होणे अपे��त असताना प्राप्त झाले नसेल �कंवा जर 
त्याला/�तला त्याचा वापर अन्य व्यक्तीने काडर्धारकाच्या अनुमती�शवाय केला अशी शंका 
आल� असेल, तर तत्काळ काडर्धारकाने एसबीआयसीपीएसएलशी एसबीआय काडर् 
हेल्पलाईनद्वारे संपकर्  साधला पा�हजे. एकदा काडर् हरवले अशी सूचना �दल्यानंतर त ेनंतर 
परत सापडले तर�ह� काडर्धारकाने त ेकोणत्याह� प�रिस्थतीत वापरू नये आ�ण त्याने त े
काडर् �तरपे अध� कापून टाकावे. 

· तसेच काडर्धारक लगेचच आयव्ह�आर �कंवा आमच्या वेबसाईट sbicard.com द्वारे �कंवा 
एसएमएस आधा�रत सेवेद्वारे त ेकाडर् ब्लॉक करू शकतो.

· एसएमएसद्वारे आपले हरवलेले/ चोरलेले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ�, आपल्या न�दणीकृत 
मोबाईल क्रमांकाद्वारे 5676791 वर BLOCK XXXX असा एसएमएस करा. (XXXX = 
आपल्या काडर् क्रमांकातील शवेटच्या 4 संख्या). जर 5 �म�नटांच्या आत आपल्याला त्याचे 
कन्फम�शन देणारा एसएमएस �मळाला नाह�, तर काडर् ब्लॉक झाले आहे, असे कृपया मानू 
नका. तत्काळ आपले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ� आ�ण त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठ� 
हेल्पलाईनला कॉल करा.

 काडर्धारक हरवलेल्या/चोर� झालेल्या/अन�धकृत व्यवहार इ. च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त 
हेल्पलाइन क्रमांक -18605003000 वर संपकर्  करू शकतो.

 काडर्धारक हरवलेल्या काडर्च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त ईमेल आयडीवर �लहू शकतो – 
lostcard@sbicard.com.

b) एसबीआयसीपीएसएलला हरवलेल्या काडार्ची मा�हती �मळण्याच्या वेळेआधी काडर् 
खात्याद्वारे करण्यात आलेल्या कोणत्याह� ट्रान्सॅक्शन्ससाठ�  एसबीआयसीप ीएसएल 
जबाबदार राहणार नाह� व त्याची संपूणर् जबाबदार� काडर्धारकावरच असेल. काडर् 
हरवण्याबद्दल �कंवा त्याच्या चोर�बद्दल एसबीआयसीपीएसएलला सूचना देण्या�शवाय 
काडर्धारकाने तत्काळ के्र�डट काडर्च्या चोर�ची मा�हती पो�लसांना देऊन एफआयआर दाखल 
करायला पा�हजे. परंतु, जेव्हा काडर्धारकाच्या सहमतीने �कंवा अ�त�रक्त काडर्धारकाच्या 
सहमतीने एखाद� व्यक्ती काडर् प्राप्त करून त्याचा गैरवापर करत असेल, तवे्हा होणाऱ्या 
सवर् हानीसाठ� काडर्धारक जबाबदार असेल.

 
c) �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाच्या (आरबीआय), ग्राहक संर�णाबद्दल 06 जुल ै2017 च्या 

आदेशानुसार - अन�धकृत इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंग व्यवहाराच्या दा�यत्वावर मयार्दा घालून, एक 
धोरण अ�धकृत के्र�डट काडर् व्यवहारांशी संबं�धत ग्राहक संर�ण सु�निश्चत करण्याक�रता 
�डझाइन केले आहे. एसबीआय काडर्च्या वेबसाइटवर "ग्राहक तक्रार �नवारण धोरण" 
अतंगर्त हेच अपडटे केले आहे. धोरण हे पारदशर्कतचेी तत्वे आ�ण ग्राहकांना �दल्या 
जाणाऱ्या वागणुक�तील प्रामा�णकपणावर आधा�रत आहे

d) जर काडर्धारकाने फसवणूक�चे कृत्य केले असेल, तर होणाऱ्या नुकसानाची सवर् जबाबदार� 
काडर्धारकाची असेल. जर पुरेशी काळजी न घेता काडर्धारक वापर करत असेल तर होणाऱ्या 
हानीसाठ� सवर्स्वी तोच जबाबदार असेल. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे �नधार्�रत करण्यात 
आलेल्या सुर�ा �नयमांचे पालन करण्यामध्ये काडर्धारकाने कसूर केल� असेल तर� हे लागू 
असेल.

e) काडर्धारक �कंवा अन्य कोणत्याह� काडर्धारकाला न सांगता एसबीआयसीपीएसएल काडर्च्या 
हरवण्या�वषयी, चोर��वषयी, गैरवापरासंदभार्त काडर्ची �कंवा �पनची कोणतीह� मा�हती 
पो�लसांना �कंवा अन्य संबं�धत यंत्रणांना देऊ शकत.े

f) आपल्या के्र�डट काडर् खात्याच्या मोबाईल नंबरसह संपकर्  तपशीलामधील बदल 
�सस्ट�ममध्ये असलेल्या आपल्या जुन्या तसेच नवीन संपकर्  प�यांवर कळवले जातील. 
आमच्या न�द�ंमध्ये आपल्या मोबाईल क्रमांकासह सध्याच्या संपकर्  तपशीलांना अद्ययावत 
ठेवण्याचा सल्ला आपल्याला �दला जातो.

g) "एसबीआय काडर् �व�शष्ट काडर्वर ती हरवल्यास/चोर�स गेल्यास त्यावर काडर् �वमा कव्हर 
मोफत ऑफर करत.े संबं�धत �वमा हा एसबीआय काडर्ने वेळोवेळी ठर�वल्यानुसार 
आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेडद्वारे �कंवा कोणत्याह� अन्य 
�वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो. आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी 
�ल�मटेड ह� यासंबं�धत कोणत्याह� दाव्याच्या तडजोडीसाठ� जबाबदार असेल आ�ण 
एसबीआय काडर् हे दाव्याच्या तडजोडीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याह� �ववादास जबाबदार 
नसेल. �वम्याच्या अट� आ�ण शत�च्या अ�धक तपशीलांसाठ�, काडर् धारकांना सल्ला �दला 
जातो क� त्यांनी स्वागत �कटमधील मा�हतीपत्रक वाचावे �कंवा www.sbicard.com चा 
संदभर् घ्यावा."

(h) एसबीआय काडर् काह� �व�शष्ट के्र�डट काडा�वर मोफत हवाई अपघात/वैयिक्तक अपघात 
�वमा संर�ण देत.े उपरोक्त �वमा ततृीय-प� �वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो, जो या 
संदभार्त कोणत्याह� दाव्याच्या �नपटाऱ्यासाठ� देखील जबाबदार असतो. क्लेम सेटलम�टमुळे 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याह� वादासाठ� एसबीआय काडर् जबाबदार राहणार नाह�. कोणत्याह� 
पूवर्सूचने�शवाय एसबीआय काडर्द्वारे �वमा जार�कतार् बदलला जाऊ शकतो.

 �वद्यमान �वमा कंपनी : ओ�रएंटल इन्शुरन्स कंपनी �ल.

7. मा�हती उघड करणे (�डस्क्लोजर)
 के्र�डट इन्फम�शन कंपनी भारतीय आ�थर्क प्रणाल� कायर्�मता आ�ण िस्थरता 

सुधारण्यासाठ� भारत सरकार आ�ण भारतीय �रझवर् बँक (आरबीआय) ची एक सुरुवात 
आहे. �ह बँका आ�ण �व�ीय संस्थांमध्ये मा�हतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठ�चे एक प्रभावी 
तंत्र प्रभावी करण्यासाठ� आरबीआयच्या प्रयत्नांचा रचनाबद्ध उपक्रम असून, त्याद्वारे 
�व�वध संस्थांमधून उत्कृष्ट के्र�डट व्यवहारांचा लाभ घेण्यासाठ� काडर्धारकांना स�म केले 
जात.े

 काडर् धारक एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी करण्यासाठ� काडर्धारकाचे 
मा�हती शअेर करण्यासाठ� अ�धकृत आहे क� (आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त 
आहे). 

 45 - 60 �दवसांच्या काळामध्ये एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 
करण्यासाठ� काडर्धारकाचे परतफेड रेकॉडर् संबं�धत मा�हती प्रदान होईल.

 कोणताह� �ववाद झाल्यास, एसबीआयसीपीएसएल हे काडर्धारक हा �डफॉल्टर आहे असा 
अहवाल देण्यापूव� अहवाल प्र�क्रयेसाठ� योग्य ती दरुुस्ती करेल. अशा मा�हतीचे प्रकटन 
करणे/ती उघड करण्याची देखील न�द घेतल� जाणे हे दाखल केलेल्या अशा �ववादांची 
चौकशी आ�ण त्यातून मागर् काढण्यासाठ� उपलब्ध असलेल्या वेळेवर अवलंबून असत.े 

 काडर्धारक हे मान्य करतो क�, काडर् खात्याचे योग्य संचालन, पडताळणी आ�ण अन्य 
प्रशास�नक सेवा यांसाठ� काडर्धारकाची मा�हती ज्यामध्ये एसबीआयसीपीएसएलशी संब�धत 
आ�थर्क संस्था, कंपन्या आ�ण अन्य �तसऱ्या प�ांकडील थकबाक� यांची मा�हती देण्याचा 
अ�धकार एसबीआयसीपीएसएलला असेल.

 एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाची मा�हती एसबीआयसीपीएसएलच्या कोणत्याह� व�रष्ठ, 
क�नष्ठ, संबं�धत �कंवा भागीदार संस्थेला एसबीआयसीपीएसएलच्या �व�वध उत्पादनांना व 
सेवांना उपलब्ध करण्यासाठ�/त्यांच्या माक� �टगंसाठ� �कंवा त्याच्या ग्रूप कंपन्या, शाखा, 
संलग्न आ�ण/�कंवा भागीदार संस्थांना देऊ शकत.े

 एसबीआय काडर्च्या मह�वपूणर् अट� व शत� www.sbicard.com वरसुद्धा उपलब्ध 
आहेत. 

महत्वाची �नयामक मा�हती 

- काडर्चा वापर भारत तसेच परदेशात दोन्ह�कड ेवधै आहे. तथा�प, नेपाळ आ�ण भूतान मध्ये 
�वदेशी चलन व्यवहार करण्यासाठ� वधै नाह�.

- भारताबाहेर व्यवहार करण्यासाठ�, या काडर्चा वापर परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 
1999 ("FEMA") आ�ण आरबीआय द्वारे जार� केलेल्या �नयमांसह लागू कायद्यानुसार 
करणे अत्यावश्यक आहे. इंटरनेट टे्र�डगं पोटर्लद्वारे परक�य चलन व्यापाराला परवानगी 
नाह�. कोणतहे� उल्लंघन �कंवा पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुम ्ह� दंडात्मक 
कारवाईसाठ� जबाबदार असू शकता. तुम्ह� तुमच्या परक�य चलन हक्काबाबत तुमच्या 
अ�धकृत डीलरचा (AD) सल्ला घ्यावा.

- आपण के्र�डट काडर् खात्यावर कोणत्याह� के्र�डट �शल्लक असल्यास, एसबीआय काडर् आपण 
ह� के्र�डट �शल्लक परत येण्याचा अ�धकार आहे.

- कृपया भांडवल खात्यातील व्यवहारासाठ� पसेै पाठ�वणे �कंवा पेम�ट करण्यासाठ� के्र�डट 
काडर् वापरू नका जसे क� परदेशी संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे �कंवा �वदेशात संस्थांची 
स्थापना करणे - ह� आरबीआय बँकेच्या मास्टर �नद�शानुसार अथर्सहाय्य करण्याची 
परवानगी नाह� - संयुक्त उद्योजक/संपूणर्पणे र�हवाशांनी केलेल� थेट गुंतवणूक परदेशात 
मालक�ची सहाय्यक कंपनी आहे.

- र�हवाशांना भारताकडून पसेै पाठ�वणे हे आरबीआयच्या मास्टर प�रपत्रकानुसार, के्र�डट 
काडर्चा वापर �कंवा लॉटर�ची �त�कटे, बंद� घातलेल� �कंवा जप्त मा�सके, जुगार मध्ये 
सहभाग, कॉल-बॅक सेवा देणे, इत्याद�सारख्या प्र�तबं�धत वस्तूंच्या खरेद�साठ� प्र�तबं�धत 
आहे कारण अशा वस्तू/�क्रयाकलापांसाठ� कोणत्याह� परक�य चलनाची परवानगी नाह�. 
मास्टर प�रपत्रक अ�धक मा�हतीसाठ� र�हवाशांना भारत सु�वधा �व�वध पसेै पाठ�वणे वर 
संदभर् घ्या.



g) �ब�लगं संदभार्तील वाद: स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 25 �दवसांच्या आत काडर्धारकाने काह� 
त्रटु� एसबीआयसीपीएसएलला कळवल्या�शवाय आ�ण एसबीआयसीपीएसएलला त्या सत्य 
आहेत, हे आढळल्याव्य�त�रक्त सवर् स्टेटम�ट्स योग्य मानल� जातील व काडर्धारक त्यांना 
मान्य करेल. असे काह� झाल्याची मा�हती प्राप्त झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
तात्पुरत्या पद्धतीने शुल्क मागे घेऊ शकेल. त्यानुसार अन्वेषण पूणर् झाल्यानंतर अशा 
शुल्कांची जबाबदार� काडर्धारकाच्या खात्यावर असेल.

h)  ग्राहक तक्रार �नवारण: सवर् तक्रार�ंची मा�हती पुढ�ल प�यावर नोडल अ�धकाऱ्याला �दल� 
जावी- पीओ बॅग 28 - जीपीओ, नवी �दल्ल� – 110001 Nodalofficer@sbicard.com 
�कंवा ईमेलवर पाठवल� जावी.

i)   संपकर्  तपशील:
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 02 02
 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड आधी लावावा) 
 �कंवा 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290 
 एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर्साठ�: एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर् हेल्पलाईनला भारतातून 

कुठूनह� फोन करा   
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 12 12 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड 

आधी लावावा) बीएसएनएल/एमट�एनएलवरून: 1800 180 1295/1860 500 1295
 पत्र व्यवहार: मेलद्वारे व्यवस्थापकाला �लहू शकता: ग्राहक सेवा, एसबीआय काड्र्स अडँ 

पेम�ट्स सिव्हर्सेस �ल., डीएलएफ इन�फ�नट� टॉवसर्, टॉवर सी, 12 वा मजला, ब्लॉक- 2, 
इमारत 3 डीएलएफ सायबर �सट�, गुरुग्राम- 122002 (ह�रयाणा), भारत 
www.sbicard.com �कंवा पीओ बॅग 28 - GPO, नवी �दल्ल� – 110001. 

 customercare@sbicard.com वर ईमेलद्वारे �लहा
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक सम�पर्त ईमेल आयडीवर 

�लहू शकतो- salesgrievance@sbicard.com
 काडर्धारक कोणत्याह� �ववाद/अन�धकृत व्यवहाराचा �रपोटर् आमच्या मोबाईल 

ॲप/वेबसाईटच्या माफर् त न�द करू शकतात. याव्य�त�रक्त, काडर्धारक �ववाद/अन�धकृत 
 व्यवहाराचा �रपोटर् सम�पर्त ईमेल आयडी chargeback@sbicard.com वर �लहू 

शकतो.
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक आम्हाला सम�पर्त 

हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतो: 080-39356050

एसबीआय काडर्च्या सवार्त महत्वपूणर् अट� व शत�

1. *फ� आ�ण शुल्क

A.  वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ�
 एसबीआय के्र�डट काडर् (एसबीआय काडर्) यावर वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ� लागू आहेत. 

वा�षर्क फ� हे एक वेळचे शुल्क असत ेजे रु. 0 त ेरु. 9999 यादरम्यान असून त्यात लागू 
असलेले कर जोडले जातात आ�ण �रन्युअल फ� दर वष� आकारल� जात ेव ती रु. 0 त ेरु. 
9999 यादरम्यान असून त्यात लागू असलेले कर जोडले जातात. या फ� काडर्धारकांसाठ� 
वेगळ्या असू शकतात आ�ण त्या �व�वध प्रकारच्या काडर्साठ� वेगवेगळ्या असतात. के्र�डट 
काडर्चे आवेदन करताना हे काडर्धारकाला सांगण्यात येईल. लागू असतील त्यानुसार या फ� 
काडर्धारकाच्या खात्यातून जमा केल्या जातील आ�ण जेव्हा हे लावले जाईल, तवे्हा त्याचे 
�बल त्या म�हन्याच्या काडर् स्टेटम�टमध्ये दशर्वले जाईल. प्राथ�मक काडर्धारकाला जार� 
करण्यात आलेल्या अ�त�रक्त काड्र्ससाठ� वेगळी फ� असू शकेल.

B.  कॅश अडॅव्हान्स फ�
 आपत्काल�न िस्थतीमध्ये देशातील/आंतरराष्ट्र�य एट�एममधून रोख रक्कम काढण्यासाठ� 

काडर्धारक काडर्चा वापर करू शकतो. अशा प्रकारे काढलेल्या सवर् कॅशवर ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण ती काडर्धारकाच्या पुढच्या स्टेटम�टच्या �बलामध्ये जोडल� जाईल. 
देशातील एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण आतंरराष्ट्र�य एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक 
असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� लावल� जाईल. एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस प्रायव्हेट 
�ल�मटेडच्या (एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार ट्रान्सॅक्शन फ� बदलल� जाऊ शकत.े 
सवर् कॅश अडॅव्हान्सेसवर रक्कम काढल्यापासून पूणर् रक्कम जमा करण्याच्या �दनांकापय�त 
�रव्हॉिल्व्हंग के्र�डट इतके आ�थर्क शुल्कसुद्धा असेल (कृपया शुल्कांची सूची पाहावी). 

C. रोख भरणा फ�
 काडर्धारक स्टेट बँक ऑफ इं�डया (एसबीआय) च्या �नवडक शाखांमध्ये पे-इन िस्लपवर 

त्यांचा के्र�डट काडर् क्रमांक आ�ण रक्कम नमूद करून त्यांच्या SBI के्र�डट काडर्ची देय 
रक्कम शाखेतील काउंटरवर जमा करू शकतात. पेम�ट पावतीची पोच काडर्धारकाला त्व�रत 
�दल� जाईल. ह� सु�वधा ₹250 च्या सेवा शुल्क + लागू करांसह उपलब्ध आहे. केव्ह�बी 
एसबीआय काडर्धारक करूर वशै्य बँकेच्या (केवीबी) �नवडक शाखांमध्ये त्यांच्या 
के्र�डटकाडर्ची देय रक्कम देखील भरू शकतात. करूर वशै्य बँकेच्या शाखांमध्ये केलेल्या 
पेम�टवर कोणतहे� शुल्क लागू नाह�.

D. शुल्क
i. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला देण्यात येणाऱ्या �व�शष्ट सेवांसाठ� वेळोवेळी 

लागू असलेले शुल्क आ�ण फ� काडर्धारकाला भरावे लागेल �कंवा काडर् खात्याच्या संदभार्त 
काडर्धारकाकडून �दरंगाई झाल�, तर त्यासाठ� फ� भरावी लागेल.

ii काडर्धारकांना योग्य मा�हती देऊन वेळोवेळी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणतहे� शुल्क 
�कंवा फ�मध्ये बदल करण्याचा �कंवा नवीन शुल्क �कंवा फ� सुरू करण्याचा अ�धकार 
एसबीआयसीपीएसएलजवळ सुर��त आहे.

E. व्याज मुक्त गे्रस अवधी
 व्याज मुक्त के्र�डट अवधी 20 त े50 �दवसांचा असू शकतो व तो मच�टद्वारे करण्यात 

येणाऱ्या दाव्यांवर अवलंबून असेल. परंतु, जर आधीच्या म�हन्याची बाक� पूणर्त: जमा 
केल� नसेल �कंवा जर काडर्धारकाने कोणत्याह� एट�एममधून रोख रक्कम काढल� असेल, 
तर हे लागू असणार नाह�.

F.   आ�थर्क शुल्क 
 जर काडर्धारकाने बाक� रक्कम पूणर् भरल� नाह� तर आ�ण काडर्धारकाने काढलेल्या सवर् 

रोख रकमांवर (कॅश अडॅव्हान्सेस) त ेपरत भरले जाईपय�त ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून 
न भरलेल्या ईएमआय इन्स्टॉलम�टसह सवर् ट्रान्सॅक्शन्सवर मा�सक व्याज दरानुसार 
आ�थर्क शुल्क देय आहेत. 

   जर काडर्धारकाने रकमेच्या मुदतीच्या तारखेअगोदर (PDD) रा�हलेल्या रकमेची (TAD) 
थोडी रक्कम �कंवा काह�च रक्कम नाह� भरल�; जसे क� ग्राहकांची आधीच्या म�हन्यातील 
देय रक्कम आ�ण सध्याच्या म�हन्यातील पूणर् देय रक्कम मुदत संपायच्या तारखेअगोदर 
भरले तर उरलेल्या रकमेवर रकमेच्या तारखेपय�त शुल्क आकारले जाईल. 

   सध्याचा आ�थर्क शुल्काचा दर ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून प्र�त माह 3.50% पय�त आहे 
[42% प्र�त वषर्] व एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस �ल�मटेडच्या 
(एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार बदलला जाऊ शकतो. लागू असलेले आ�थर्क शुल्क 
लागू करांनुसार ठरेल आ�ण काडर्वर�ल थ�कत रक्कम पूणर्त: जमा होईपय�त त े
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये लावले जातील/वजा केले जातील. काडर्धारक पेम�टच्या देय 
तारखेपय�त त्याच्याकडील �शल्लक पूणर्पणे भरत नसल्यास आ�ण काडर्धारकाद्वारे 
घेतलेल्या सवर् रोख अडॅव्हान्सवर�ल सवर् व्यवहारांवर आकारलेल्या �व� शुल्काची �कमान 
रक्कम ह� प्रत्येक� 25 रु. असेल, सवर् लागू कर वगळून.

 a.  कॅश अडॅव्हान्सवर�ल आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून पूणर् रक्कम जमा 
करेपय�त लागू असतील.

 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 15 तारखेला.
 16 जून 2019 – 15 जुल ै2019 मध्ये करण्यात आलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  5000 रु. ची �रटेल खरेद� – 20 जून 2019 रोजी
2.  7000 रु. कॅश काढले - 10 जुल ै2019 रोजी
 15 जून 2019 च्या स्टेटम�टमधून कोणतीह� आधीची �शल्लक रा�हलेल� नाह�, असे ग�ृहत 

धरून काडर्धारकाला त्याचे 15 जुलचै्या स्टेटम�ट 12,000 रु. इतके ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल व 
त्यावर 7,000 रुपयांच्या काढलेल्या रोख रकमेवर 5 �दवसांचे आ�थर्क शुल्क लागू 
दरानुसार लावले जाईल. काडर्धारकाला बाक� (थ�कत) रकमेसाठ� 5 ऑगस्ट 2019 पय�त 
म्हणजे स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत भरणा करावा लागेल जी पूणर् रक्कम 
असू शकत े�कंवा देय असलेल� �कमान रक्कम असू शकत.े कृपया ल�ात घ्या क� तुमच्या 

के्र�डट काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने केले गेलेले कोणतहे� पेम�ट पुढ�ल क्रमाने समायोिजत 
केले जाईल: प्रथम तुमची �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास). आधीच्या 
स्टेटम�टच्या �दनांकापासून आ�थर्क शुल्क लावले जाईल व जर व्याज नसलेला 
आउटस्टँ�डगं �रटेल बॅलन्स असेल तर त्या िस्थतीमध्ये आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या 
�दनांकापासून लावले जाईल. 

 जर आधीच्या स्टेटम�टमध्ये कोणतीह� कॅश �शल्लक नसेल आ�ण ती आधीच्या 
स्टेटम�टमधून पुढे आलेल� नसेल आ�ण स्टेटम�टच्या �दनांकाचा �रटेल बॅलन्स भरणा देय 
असलेल्या �दनांकावर पूणर्त: भरण्यात आला, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क 
शुल्क लावले जाणार नाह�.

 उदाहरण 2 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   3 जानेवार� 2019 – 2 फेब्रुवार� 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  10000 रु. �रटेल खरेद� – 5 जानेवार� 2019 रोजी
2.  30000 रु. ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2019 रोजी
 2 जानेवार� 2019 स्टेटम�टमधून आधीची कोणतीह� �शल्लक रक्कम पुढे उरलेल� नाह�, 

असे ग�ृहत धरून काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार� स्टेटम�टमध्ये 40,000 रु. व्यवहार 
�दसतील. काडर्धारकाला या आउटस्टँ�डगं रकमेसाठ� स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या 
आत म्हणजे 22 फेब्रुवार� 2019 पय�त भरणा करावा लागेल व तो पूणर् रक्कम �कंवा 
�कमान देय रक्कम यातील कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. जर स्टेटम�ट आउटस्टँ�डगं मध्ये 
कोणताच कॅश बॅलन्स नसेल आ�ण तो आधीच्या स्टेटम�टपासून पुढे आलेला नसेल आ�ण 
जर स्टेटम�ट �दनांका रोजी आउटस्टँ�डगं असलेल्या �रटेल बॅलन्सला रक्कम देय �दनांकाला 
जर पूणर्त: भरण्यात आले, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क शुल्क लावले जाणार 
नाह�.

   दर म�हन्यामध्ये फक्त �कमान रक्कम भरल्यास त्यामुळे �रपेम�ट वषार्पे�ा जास्त काळ 
पुढे जाईल व आपल्या आउटस्टँ�डगं बॅलन्सवर त्यानुसार ठरणारा व्याज लागेल. 
उदाहरणाथर्, 5,000 रु. इतक्या ट्रान्सॅक्शनवर दर म�हन्याला फक्त �कमान देय रक्कम 
भरण्यात आल� (दर महा 200 रु. इतक� �कमान रक्कम असल्यास), संपूणर् थ�कत 

रकमेच्या पूणर् भरण्यासाठ� 44 म�हने इतका अवधी लागेल.
 उदाहरण 3 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला
   3  माचर् 2019 – 2 ए�प्रल 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन
(1)   500 रु. वा�षर्क फ� – 5 माचर् 2019 रोजी
(2) 90 रु. लागू कर – 5 माचर् 2019 रोजी
(3) 6000 रुपयांची ऑनलाईन खरेद� – 15 माचर् 2019 रोजी
 2 माचर् 2019 च्या स्टेटम�टनुसार आधीचा कोणताह� बॅलन्स पुढे �शल्लक रा�हलेला नाह�, 

असे ग�ृहत धरून, काडर्धारकाला त्याच्या 2 ए�प्रलच्या स्टेटम�टमध्ये 6,590 रु. ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाला स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 20 �दवसांनी 22 ए�प्रल रोजी 2019 या 
आउटस्टँ�डगंसाठ� रक्कम भरावी लागेल व ती पूणर् रक्कम असू शकत े�कंवा देय असलेल� 
�कमान रक्कम असू शकत.े      

 22 ए�प्रल 2019 रोजी काडर्धारक �कमान देय रकमेचा म्हणजे 415 रु. (एकूण 
आउटस्टँ�डगंच्या 5%) + 22 ए�प्रल 2019, रोजी लागू असलेले कर याच्या सवा�त 
जवळच्या दशांश अकंावर�ल रक्कम या रकमेचा भरणा करतो, असे ग�ृहत धरून लागू दराने 
आ�थर्क शुल्क लागू केले जाईल आ�ण त ेएकूण आउटस्टँ�डगंमध्ये जोडले जाईल. दर वष� 
3.50% इतक्या प्रभावी दराला �वचारात घेता, आ�थर्क शुल्काची गणना पुढ�ल प्रमाणे केल� 
जाईल:

 48 �दवसांसाठ� 500 रु. बॅलन्स रकमेवर (5 माचर् त े22 ए�प्रल):
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 रु.
 48 �दवसांसाठ� लागू असलेल्या 90 रु. करांसाठ� (5 माचर् त े22 ए�प्रल): 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 रु. 
 38 �दवसांसाठ� 6000 रु. इतक्या बॅलन्ससाठ� (15 माचर् त े22 ए�प्रल):
   (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 रु.
 11 �दवसांसाठ� 6,175 रु. बॅलन्ससाठ� (22 ए�प्रल त े2 मे): 
   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 रु.
 एकूण लावण्यात आलेले व्याज = 373.10 रु.
 3 ए�प्रल 2019 आ�ण 2 मे 2019 या काळात काडर्धारकाने कोणतहे� ट्रान्सॅक्शन केले 

नाह�, असे ग�ृहत धरून �दनांक 2 मेच्या स्टेटम�टमध्ये असलेल्या एकूण रकमेमध्ये 
आउटस्टँ�डगं एकूण रक्कम, व्याज शुल्क, फ� आ�ण अन्य शुल्क (असल्यास) आ�ण सवर् 

लागू कर दशर्वले जातील.
    काडर्धारक देय तारखेच्या (पीडीडी) आधी एकूण देय रकमेचे (ट�एडी) आ�ंशक पेम�ट करत 

असेल �कंवा पेम�ट देत नसल्यास; ग्राहकाकडून मागील म�हन्यापासूनची आ�ण �वद्यमान 
म�हन्यातील �शल्लक येणे असेल, तर एकूण देय असलेल्या रकमेचे पूणर् पेम�ट हे पेम�टच्या 
देय तारखेपूव� केल्यास, �व� शुल्क हे त्या पेम�टच्या तारखेपय�तच्या अखेरच्या �शल्लक वर 
आकारले जाईल.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेट्म�ट तार�ख - प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 �डस�बर 2018 - 2 जानेवार� 2019 दरम्यान झाले.
1)  �करकोळ खरेद� 500 रु. - 15 �डस�बरला 2018 झाल�
2)  ऑनलाइन खरेद� 600 रु. - 20 �डस�बरला 2018 झाल�
   2  �डस�बर 2018 च्या तारखेला पूव�ची कोणतीह� �शल्लक रक्कम नाह� असे गहृ�त धरून

2 जानेवार� च्या स्टेटम�टनुसार, काडर्धारकाच्या स्टेटम�टमध्ये 1100 रुपये व्यवहार दशर्�वत 
आहे, एकूण देय रक्कम 1100 रुपये. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
दरम्यान काह� 22 जानेवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं 
�वरुद्ध भरणा करणे आवश्यक आहे.

 गहृ�त धरूया क� काडर्धारकाने थोडी रक्कम 22 जानेवार� 2019 ला 500 रुपयांनी जमा 
केल� आहे, �व� शुल्क प्रभावी दरावर आकारले जाईल आ�ण एकूण थकबाक�मध्ये जोडला 
जाईल. 3.50% दर महा प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्क गणना खाल�लप्रमाणे केल� 
जाईल.

 38 �दवसांसाठ� 500 रुपयांच्या रकमेवर (15 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 रु.
 33 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (20 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 रु.
 12 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (22 जानेवार� त े2 फेब्रुवार�):
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 रु.
 आकारलेले एकूण व्याज: 52.93 रु.
 व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2019 - 2 माचर् 2019 दरम्यान झाले
1)  सुरुवातीची �शल्लक 652.93 रु. - 3 फेब्रुवार� 2019 रोजी

2)  �करकोळ खरेद� 1000 रु. - 5 फेब्रुवार� 2019 रोजी
3)  ऑनलाईन खरेद� 3000 रु. - 15 फेब्रुवार� 2019 रोजी
 गहृ�त धरूया क� मागील �शल्लक 652.93 रु. 2 फेब्रुवार� 2019 च्या �वधानानुसार पुढे 

सुरू करूया. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम दरम्यान काह� 22 
फेबु्रवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं �वरुद्ध भरणा करणे 
आवश्यक आहे.

   गहृ�त धरूया क� काडर्धारक 15 फेब्रुवार�च्या आत पूणर्पणे भरणा करतो. म्हणून 3.50%
प्रती म�हना प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्काची गणना खाल�लप्रमाणे केल� जाईल:

   12 �दवसांसाठ� 652.93 रुपयांच्या रकमेवर (3 फेब्रुवार� -15 फेबु्रवार�)
   (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 रु.
   आकारलेले एकूण व्याज: 9.02 रु.
   खरेद�ची उरलेल� रक्कम, व्याजाची रक्कम, फ� आ�ण शुल्क यांची बेर�ज, आ�ण 2 माचर् 

तारखेच्या स्टेट्म�टनुसार एकूण रकमेवर सवर् लागू कर परावत�त होईल.

G. �वलं�बत देय शुल्क
• देय तारखेला 0 रुपये त े500 रुपयांपय�तच ्या थकबाक�साठ� कोणतहे� शुल्क नाह� 
 रु. 500 पे�ा जास्त आ�ण रु. 1,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 400
• रु. 1,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 10,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु.750
• रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 950
• रु. 25,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 50,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 1,100
• रु. 50,000 पे�ा जास्त थकबाक�साठ� रु.1,300
 लागोपाठ दोन सायकल ्ससाठ� देय तारखेपय�त �कमान देय रक्कम (MAD) न भरल्यास 

अ�त�रक्त �वलंब देय शुल्क रु. 100 आकारले जातील.
 MAD िक्लअर होईपय�त प्रत्येक देय सायकलसाठ� हे शुल्क आकारले जाईल. तसेच 

�कमान देय रक्कम (MAD) भरेपय�त प्रत्येक पेम�ट चक्राला हे शुल्क आकारले जाईल.
 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
 व्यवहार 3 जानेवार� 2016 – 2 फेबु्रवार� 2016 या दरम्यान झाले

(1) 5000 रू. ची �रटेल खरेद�– 5 जानेवार� 2016 रोजी
(2) 5000 रू. ची ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2016 रोजी
   असे ग�ृहत धरा क� 2 जानेवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार�च्या स्टेटम�टमध्ये 10,000 रू. चे 
ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 
22 फेब्रुवार� 2016 पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान 
देय रक्कम �कंवा संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल. 

   जर 22 फेब्रुवार� 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने �कमान देय रकमेचा भरणा 
केला नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 
देय रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 2 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2016 – 2 माचर् 2016 या दरम्यान झाले
 1.  2000 रु. ची �रटेल खरेद�– 8 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 2.  2500 रु. ची ऑनलाईन खरेद� – 19 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 असे ग�ृहत धरा क� 2 फेब्रुवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 माचर्च्या स्टेटम�टमध्ये 4500 रू. चे ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 22 माचर् 2016 
पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान देय रक्कम �कंवा 
संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल.

   जर 22 माचर् 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने कोणत्याह� रकमेचा भरणा केला 
नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण देय 
रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 3- काडर् स्टेटम�ट तार�ख – दर म�हन्याची 2 तार�ख.
 3 सप्ट� त े2 ऑक्टो दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 9400 ची �करकोळ खरेद�-5 सप्ट� रोजी
 2 सप्ट�. च्या स्टेटम�टपासून पूव�ची �शल्लक कॅर� फॉरवडर् केल� नसल ्याचे गहृ�त 

धरून,एकूण देय रक्कम रु. 9400 म्हणून काडर् धारकास 2 ऑक्टोबरचे �ववरणपत्र �मळेल. 

काडर्धारकाने 22 ऑक्टोबरपय�त, म्हणजे स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, संपूणर् 
रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रक्कमेच्या अनुषंगाने पेम�ट 
करणे आवश्यक आहे. काडर्धारक 22 ऑक्टोबर रोजी �कंवा त्यापूव� रु. 9400 च्या 
थकबाक�चे संपूणर् देय देतो. 

 3 ऑक्टोबर– 2 नोव्ह�बर दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 5,000 ची �करकोळ खरेद� – 5 ऑक्टोबर रोजी
(2) रु. 5,000 ची ऑनलाइन खरेद� – 15 ऑक्टोबर रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 नोव्ह�बरच्या �ववरणात 10,000 रुपयाची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसेल. ग्राहकाला 10 नोव्ह�बर रोजी मागील सायकलमध्ये केलेल्या व्यवहारासाठ� 
व्यापाऱ्याकडून रु. 9400 चा परतावा �मळतो. ह� परताव्याची रक्कम एकूण देय रकमेच्या 
अनुषंगाने समायोिजत केल� जाईल. काडर्धारकाने 22 नोव्ह�बर रोजी �कंवा त्यापूव�, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने पेम�ट करणे आवश्यक आहे.

 परताव्यातून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम �कमान देय रक्कमेपे�ा जास्त असल्याने, 
काडर्धारकास �वलं�बत देय शुल्क आकारले जाणार नाह�.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेटम�टची तार�ख – प्रत्येक म�हन ्याची 2 तार�ख
 3 जानेवार� – 2 फेबु्रवार� दरम्यान केलेला व्यवहार
(1) रु. 4,500 ची �करकोळ खरेद� – 5 जानेवार� रोजी
(2) रु. 6,000 ची ऑनलाइन खर�दार� – 15 जानेवार� रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 फेब्रुवार�च ्या स्टेटम�टमध ्ये 10,500 रुपयांची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसून येईल. मागील सायकलमध ्ये 10 फेब्रुवार�ला आकारलेल्या अनादर 
शुल्कांसाठ� ग्राहकाला रु. 500 चा परतावा �मळतो. काडर्धारकाने 22 फेबु्रवार�पय�त, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची पूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय 
रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने थकबाक�चे पेम�ट करणे आवश्यक 
आहे. एसबीआय काडर्ने कायार्िन्वत केलेल्या �रव्हसर्लमधून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम देय 
रक्कमेच्या अनुषंगाने समायोिजत केल� जाणार नाह�. जर काडर्धारकाने 22 फेब्रुवार� रोजी 
�कंवा त्यापूव� �कमान देय रक्कम �कंवा त्यापे�ा जास्त रक्कम भरल� नाह�, तर त्याला 
रु. 950 (रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�त रु. 950) �वलं�बत देय शुल्क 
आकारले जाईल.

H. ओव्हर�ल�मट फ�
 एक सेवा संकेत म्हणून, एसबीआई काडर् ओव्हर�ल�मट व्यवहारांना मान्यता देऊ शकेल, 

हे त्यांचे आतं�रक धोरण, व्यवहार संदभार्त पात्रता, ग्राहकांचे प्रोफाईल आ�ण ग्राहकांची 
स्वीकृ�त यावर अवलंबून असेल. जर थकबाक�  रक्कम के्र�डट मयार्देपे�ा अ�धक असेल, 
तर के्र�डट मयार्दा ओलांडलेल्या रकमेवर प�हल्या व्यवहार रकमेच्या  2.5% �कंवा रु. 
600/- यापकै� जी जास्त असेल, ती ओव्हर�ल�मट शुल्क म्हणून आकारल� जाईल. 
एसबीआय काडर्द्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याह� शुल्क, खचर् �कंवा व्याजमुळे के्र�डट 
�ल�मट ओलांडल्यासह� हे शुल्क लागू होत.े ओव्हर�ल�मट फ� प्रत्येक �ब�लगं सायकलमध्ये 
एकदाच आकारल� जाईल. कृपया न�द घ्या क� काडर्धारकाकडून �मळालेल� ओव्हर�ल�मट 
सोयीसंबंधी स्वीकृ�त ज्याप्रमाणे त्यांच्या/�तच्या के्र�डट काडर्वर ह� सोय स�म करण्यासाठ� 
असेल, ती त्यांच्या त्याच खात्याच्या अतंगर्त येत असलेल्या सवर् के्र�डट काड्र्सवर आपोआप 
ह� सोय स�म करणार.

I. पेम�ट �डसऑनर फ�
   पेम�ट �डसऑनर झाल्यास (भरणा जमा न केल्यास), काडर्धारकाला रकमेच्या 2% इतक�  

पेम�ट �डसऑनर फ� लावल� जाईल व त्याचे �कमान शुल्क 500 रू. इतके असेल.

J.   अन्य शुल्क:
• काडर् �रप्लेसम�ट फ�: 100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू) 
• चेक पेम�ट फ�: 100 रू. 
• परक�य चलन व्यवहार शुल्क: 3.5% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् वगळता इतर सवर् 

काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
 परक�य चलन व्यवहाराचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये करण्यासाठ� �व�नमय दर 

िव्हसा/मास्टरकाडर् द्वारे (जे असेल त्यानुसार) �नधार्�रत केला जाईल व या व्यवहाराला 
एसबीआय काडर्च्या मदतीने सेटल केले जात असतानाच्या �दवशी त्यांच्या �व�नमय 
दरांनुसार त ेठरेल व हे दर व्यवहार करण्यात येणाऱ्या �दवसांपे�ा �भन्न असू शकतील. 
परक�य चलन व्यवहार फ� िव्हसा/मास्टरकाडर् शअेर केलेले रुपये रूपांतर रकमेवर लागू केले 
जाईल. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू 
होणार नाह�.

8. *शुल्कांची सूची

फ�  
     वा�षर्क फ� (एक वेळेस)  0 रू. - 9,999 रू.
   �रन्युअल फ� (प्र�त वषर्) 0 रू. - 9,999 रू.
   अडॅ ऑन फ� (प्र�त वषर्) शून्य

�वस्ता�रत के्र�डट

व्याज मुक्त के्र�डट अवधी   20-50 �दवस (जर आधीच्या म�हन्याचा आउटस्टँ�डगं 
बॅलन्स पूणर् भरलेला असेल, तर फक्त �रटेल खरेद�वर लागू)

�व�ीय शुल्क    अन�सक्युअडर् काडा�साठ� प्र�त म�हना 3.50% (प्र�त वषर् 
42%); �सक्युअडर् काडा�साठ� प्र�त म�हना 2.75% 

     (प्र�त वषर् 33%); 01 नोव्ह�बर 2021 पासून, शौयर् आ�ण 
�डफ� स काडा�साठ� प्र�त म�हना 2.5% (प्र�त वषर् 30%) 
वरून प्र�त म�हना 2.75% (प्र�त वषर् 33%) 

�कमान �व� शुल्क  25 रू.
�कमान देय रक्कम   {एकूण GST + EMI रक्कम + 100% शुल्क आ�ण 

प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् 
आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम 
(काह� असल्यास)} 

कॅश अडॅव्हान्स  
कॅश अडॅव्हान्स �ल�मट   के्र�डट �ल�मटच्या 80% पय�त (गोल्ड आ�ण 

टायटॅ�नअमसाठ� जास्तीत जास्त 12,000/ �दवस आ�ण 
15,000/ �दवस प्लॅ�टनम, �सगनॅचर/वल्डर् काड्र्स )

फ्र� के्र�डट कालावधी   शून्य
�व�ीय शुल्क    अन�सक्युअडर् काडा�साठ� प्र�त म�हना 3.50% (प्र�त वषर् 

42%); �सक्युअडर् काडा�साठ� प्र�त म�हना 2.75% 
     (प्र�त वषर् 33%); 01 नोव्ह�बर 2021 पासून, शौयर् आ�ण 

�डफ� स काडा�साठ� प्र�त म�हना 2.5% (प्र�त वषर् 30%) 
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• डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक चलन रूपांतरण माकर् अप फ�: 3.50% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् 
वगळता इतर सवर् काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
(फक्त 1,000 रुपये �कंवा त्यापे�ा मोठ्या व्यवहारांसाठ�) आतंरराष्ट्र�य स्थानावर�ल �कंवा 
परदेशी न�दणी केलेले परंतु भारतात िस्थत असलेल्या व्यापाऱ्यांद्वारे केलेले भारतीय 
चलनातील सवर् व्यवहार. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर डायन्या�मक आ�ण 
स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप शुल्क लागू होणार नाह�.

•  �रवॉडर् �रडीम करण्याचे शुल्क - 99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे वॉउचर 
वर उपलब्ध)

• सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर प्र�क्रया शुल्क: रु. 199 

K.  �शल्लक हस्तांतरण:
 �शल्लक हस्तांतरण ऑफर ग्राहकाला इतर बँकेच्या के्र�डट काडर्ची थकबाक� एसबीआय 

के्र�डट काडर्मध्ये हस्तांत�रत करण्यास आ�ण एकरकमी �कंवा ईएमआय मध्ये परतफेड 
करण्यास अनुमती देते

ओव्हर�ल�मट    ओव्हर�ल�मट रकमेच्या 2.5% (फ� कमीत 
कमी 600 रू. असेल)

काडर् �रप्लेसम�ट   100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू)
आपत्काल�न काडर् �रप्लेसम�ट   वास्त�वक �कंमत (िव्हसासाठ� �कमान $175 आ�ण         
(�वदेशात असताना)      मास्टरकाडर्साठ� 148 डॉलसर्च्या अधीन)
परक�य चलन व्यवहार   रूपांतरण माकर्  अप: 3.5% सवर् काडा�साठ� (एल�ट आ�ण 

ऑरम काडर् वगळता) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण 
ऑरम काडर्धारकांसाठ�). 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन 
�रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू होणार नाह�.

डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक    माकर् अप: 3.50% सवर् काडा�साठ� (एल�ट आ�ण ऑरम 
चलन रूपांतरण  काडर् वगळता) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम  
व्यवहार     काडर्धारकांसाठ�). 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड 

वर डायन्या�मक आ�ण स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप 
शुल्क लागू होणार नाह�.  

�रवॉडर् �रडीम करण्याचे शलु्क   99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे 
वॉउचर वर उपलब्ध)

सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर   199 रु.
प्र�क्रया शुल्क

लाउंज पास प्राधान्यक्रम शलु्क   प्रायॉ�रट� पास प्रोग्रामच्या माध्यमातून भारतातील सवर् 
एअरपोटर् लाउंज भेट�ंवर प्र�त भेट + लागू करांसाठ� 27 
डॉलसर्पय�तच्या दराने वापर शुल्क आकारले जाईल.

     प्रायॉ�रट� पास प्रोग्रामच्या माध्यमातून भारताबाहेर�ल सवर् 
एअरपोटर् लाउंज भेट�, कॉिम्प्लम�टर� भेट� संपल्यानंतर, 
प्र�त भेट + लागू करांसाठ� 27 डॉलसर्पय�त वापर शुल्क 
आकारले जाईल.

वरून प्र�त म�हना 2.75% (प्र�त वषर् 33%) 
वर�ल-नमदू शुल्क रोख काढल्याच्या तारखेपासून लागू 
होतील.  

�कमान �व� शुल्क  25 रू.

कॅश अडॅव्हान्स फ� 
एसबीआय एट�एम/अन्य   ट्रान्सॅक्शन रकमेच्या 2.5%  
राष्ट्र�य एट�एम  (आ�ण कमीत कमी 500 रू. इतक� रक्कम) 
आतंरराष्ट्र�य एट�एम  ट्रान्सॅक्शन रकमेच्या 2.5% (आ�ण कमीत कमी 
     500 रू. इतक� रक्कम)

अन्य शुल्क आ�ण फ�
रोख पेम�ट शुल्क  रु. 250 
पेम�ट �डसऑनर फ�  पेम�ट रकमेच्या 2% (फ� कमीत कमी 500 रू. असेल)
चेक पेम�ट फ�  100 रू.
लेट पेम�ट     0 रू. - 500 रू. इतक्या एकूण देय रकमेसाठ� शनू्य;
     500 रू. पे�ा जास्त आ�ण 1000 रू. पय�तच्या एकूण 

देय रकमेसाठ� 400 रू.;
     1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 

देय रकमेसाठ� 750 रू.;
     10,000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 25,000 रू. पय�तच्या 

एकूण देय रकमेसाठ� 950 रू.;
     25,000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 50,000 रू. पय�तच्या 

एकूण देय रकमेसाठ� 1100 रू.;
     50,000 रू. पे�ा जास्त एकूण देय रकमेसाठ� 1300 रू.;

अ�त�रक्त �वलंब पेम�ट शलु्क  100 रू.

2. *�ल�मट्स (मयार्दा)
 अतंगर्त एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट �नकषांनुसार (प्राथ�मक खातधेारकांना असलेल� 

के्र�डट �ल�मट जोडल्या जाणाऱ्या अडॅ ऑन काडर्धारकांना असेल) के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश 
�ल�मट �नधार्�रत केल� जात.े काडर् �दले जात असताना या मयार्दांची मा�हती काडर्धारकाला 
�दल� जात.े प्रत्येक स्टेटम�टमध्ये के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश �ल�मट काडर्धारकाला 
सां�गतल्या जातात. स्टेटम�ट बनवले जात असताना उपलब्ध के्र�डट �ल�मट (वापरासाठ� 
उपलब्ध असलेल� के्र�डट �ल�मट) स्टेटम�टचा भाग म्हणून �दल� जात.े 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याचा ठरा�वक काळाने आढावा घेत े आ�ण 
अतंगर्त �नकषांनुसार काडर्धारकाची के्र�डट �ल�मट घटवू �कंवा वाढवू शकत.े के्र�डट �ल�मट 
वाढवू इिच्छत असलेले काडर्धारक एसबीआयसीपीएसएलला तसे �लहून व त्यांच्या 
उत्पन्नाची घोषणा करणार� आ�थर्क कागदपत्र े पाठवून तशी �वनंती करू शकतात. या 
नवीन कागदपत्रांच्या आधारे अशी �ल�मट वाढवायची अथवा नाह�, हा �नणर्य घेण्याचे पूणर् 
स्वातं�य एसबीआयसीपीएसएलला आहे.

सरचाजर्
वाढ�व कालावधी   के्र�डट काडर् खाती ज्यामध्ये मागील �ब�लगं चक्रापासून 

देयके थक�त नाह�त, त्यांना पैसे भरण्याच्या देय 
तारखेनंतर 3 �दवसांचा वाढ�व कालावधी �मळेल. के्र�डट 
काडर् �ववरणपत्रावर नमूद केलेल� पसेै भरण्याची देय 
तार�ख ह� ती तार�ख आहे ज्या �दवशी थ�कत रकमेचे 
संपूणर् पसेै काडर् खात्यात जमा केले जावे. तथा�प, पैसे 
भरण्याच्या प्र�क्रयेत लागणारा वेळ ल�ात घेता, 3 
�दवसांचा वाढ�व कालावधी प्रदान केला जातो. 

रेल्वे �त�कटे - रेल्वे काउंटसर्   30 रू. + ट्रान्सॅक्शन रकमेच्या 2.5% 

रेल्वे �त�कटे     ट्रान्सॅक्शन रकमेच्या 1% + लागू 
- www.irctc.co.in  असलेले सेवा शुल्क 

पेट्रोल पंपांवर �वकण्यात     व्यापाऱ्याला ट�मर्नल प्रदान करणार ्या अ�धग्रहण बँकेकडून 
आलेले पेट्रोल आ�ण अन्य  इंधन अ�धभार आकारला जातो. चाजर् िस्लपवर�ल व्यवहार 
उत्पादने/ सेवा               मूल्य के्र�डट काडर् स्टेटम�टपे�ा �भन्न असेल, कारण 

व्यवहार मूल्यावर बँक अ�धग्र�हत करून अ�धभार आ�ण 
जीएसट� आकारला जातो. �नवडक काडर्वर�ल पात्र व्यवहार 
मूल्यासाठ� 1% इंधन अ�धभार माफ� (जीएसट� वगळून) 
�दल� जाईल. इंधन अ�धभार माफ�च्या अट� आ�ण शत� 
बदलू शकतात. तप�शलांसाठ� उत्पादन अट� आ�ण शत�चा 
संदभर् घ्या.  

कस्टम्स ड्युट�चे पेम�ट   सवर् ट्रान्सॅक्शनच्या 2.25% (कमीत कमी 75 रू.)

3. *�ब�लगं आ�ण स्टेटम�ट

a) ज्या अवधीमध्ये काडर् अिॅक्टव्ह असेल त्या अवधीमधील आधीच्या स्टेटम�टनंतर 
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये के्र�डट करण्यात आलेले पेम�ट्स व झालेले ट्रान्सॅक्शन्स 
दशर्वणारे एक मा�सक स्टेटम�ट एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला पाठवण्यात 
येईल. एक तर एसबीआयसीपीएसएल काडर् खात्यामधील ट्रान्सॅक्शन्सचे स्टेटम�ट पोस्टाने 
त्याच्याकड ेन�दणीकृत असलेल्या प�यावर पाठवेल �कंवा त ेस्टेटम�ट न�द असलेल्या ईमेल 
आयडीवर ईमेलने पाठवेल व याचा �दवस पूवर् �नधार्�रत असेल. 

b) के्र�डट काड्र्स काडर्धारकांना �रवॉिल्वंग के्र�डट सु�वधा देतात (�फरती पत). काडर्धारक फक्त 
स्टेटम�टवर �प्रटं करण्यात आलेल्या �कमान देय रकमेइतक� रक्कम सुद्धा भरू शकतो 
आ�ण असा भरणा त्याने रक्कम देय �दनांकाच्या आधी करायला हवा आ�ण हाह� �दनांक 
आपल्या स्टेटम�टवर नमूद केलेला असतो. आउटस्टँ�डगं बॅलन्स पुढ�ल स्टेटम�टमध्ये 
फॉरवडर् केला जाऊ शकतो. काडर्धारक देय असलेल� संपूणर् राशी भरू शकतो �कंवा �कमान 
देय रकमेपे�ा मोठ� कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. 

 आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये न भरण्यात आलेल� �कमान देय रक्कम काडर्धारकाच्या करंट 
�कमान देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल व त्यासह आउटस्टँ�डगं असेल जे काडर्धारकाच्या 
के्र�डट �ल�मटपे�ा जास्त होऊ शकत.े  

 �कमान देय रक्कम आउटस्टँ�डगं रकमेच्या 5% �कंवा रू. 200 यापकै� (जी रक्कम मोठ� 
असेल), ती असेल व त्यामध्ये सवर् लागू कर आ�ण ईएमआय (फक्त ईएमआय आधा�रत 
उत्पादनांच्या संदभार्त) समा�वष्ट असतील. जर कॅश �कंवा के्र�डट �ल�मट ओलांडल� गेल� 
तर ओव्हर�ल�मट (ओव्ह�एल) रकमेचाह� समावेश एमएडीमध्ये (�कमान देय रक्कम) केला 
जाईल. आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये जर न भरण्यात आलेल� एमएडी असेल, तर ती �कमान 
देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल.

c)  काडर् आउटस्टँ�डगंसाठ� करण्यात येणाऱ्या पेम�टस पुढ�ल स्टेटम�टसमध्ये दशर्वल्या जातील. 
इनपुट टॅक्स के्र�डटशी संबं�धत कोणताह� �ववाद �कंवा करांशी संबं�धत कोणतहे� अन्य 
प्रकरणात स्टेटम�ट �दल्याच्या तारखेपासून 30 �दवसांमध्ये के्र�डट काडर् जार�कत्यार्शी संपकर्  
साधला जाईल.

d) काडर्धारकाच्या काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल� पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने 
समायोिजत केल� जातील: �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ.

   काडर्धारक हा के्र�डट काडर् जार�कत्यार्स स�म करण्यासाठ� उ�चत जीएसट� अनुपालनाच्या 
अतंगर्त योग्य आ�ण वक्तशीर मा�हती प्रदान करण्याबद्दल जबाबदार असेल जे के्र�डट 
काडर् जार�कत्यार्ने केलेल्या पुरवठ्याचे इनपुट कर के्र�डट घेण्यासाठ� काडर्धारकास स�म 
करेल. काडर् जार�कतार् हा इनपुट टॅक्स के्र�डटच्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा 
काडर्धारकास इनपुट टॅक्स के्र�डटचा लाभ घेण्यात झालेल्या �वलंबासाठ� काडर्धारकाने 
चुक�ची मा�हती �दल्याबाबत �कंवा काडर्धारकाने कोणतीह� कृती केल्यास �कंवा दलुर्� 
केल्यास जबाबदार नसेल.

e) काडर् खात्यामधील पेम�ट्स पुढ�लपकै� कोणत्याह� प्रकारे करता येऊ शकतील: 
www.sbicard.com वर लॉग इन करून नेटबँ�कंग �कंवा आपल्या एसबीआय एट�एम- 
कम ड�ेबट काडर्द्वारे पेनेट पयार्य वापरून.

   स्टेटम�टच्या मागच्या बाजूला �दलेल्या प�यावर चेक �कंवा धनादेश पाठवून. 
   आपल्या शहरातील एसबीआय काडर् ड्रॉप बॉक्सेसमध्ये �कंवा �नधार्�रत स्टेट बँक ऑफ 
इं�डया शाखांमध्ये चेक �कंवा धनादेश देऊन. 

   चेक/धनादेश “एसबीआय काडर् क्र. xxxx xxxx xxxx xxxx” कर�ता देय असा असायला 
हवा. नॅच: �नवडक शहरांमध्ये नॅशनल ऑटोमेटेड क्ल�य�रगंच्या (नॅच) माध्यमातून पेम�ट 
करता येत.े

f) एसबीआय काडर्द्वारे आउटस्टँ�डगं �बलाच्या भरणासाठ� �व�वध पद्धती �दल्या जातात व 
त्याचे वणर्न एसबीआय काडर् वेबसाईट आ�ण मा�सक स्टेटम�टच्या मागे स�वस्तर �दले गेले 
आहे.

 काडर् धारकाकडून �मळालेला कोणताह� अडॅव्हान्स हा भ�वष्यातील खचर् म्हणून गहृ�त 
धरला जावा, कोणतहे� शुल्क/फ� म्हणून गहृ�त धरला जाऊ नये.

j)  एसबीआय काडर्द्वारे प्र�क्रयािन्वत केलेले असे कोणतहे� �रव्हसर्ल्स, ज्यांत शुल्क तसेच 
प्रभार यांचे �रव्हसर्ल देखील समा�वष्ट आहे, त ेथकबाक�च्या अनुषंगाने समायोिजत केले 
जाणार नाह� आ�ण याला वतर्मान �ब�लगं सायकलसाठ� के्र�डट म्हणून गणले जाईल.

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख मागील �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल्यास, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जात.े

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख वतर्मान �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल� तर�ह�, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जाणार नाह�.

k)  SMA आ�ण NPA
•   स्पेशल म�शन अकाउंट्स (‘SMA’): 
  �नयामक आवश्यकता पूणर् करण्यासाठ�, एसबीआय काडर्ला खाल� �दलेल्या सारणीतील तीन 

उपशे्रण्यांसह एक उप-संप�ी शे्रणी/ सब-असेॅट कॅटेगर� म्हणजेच ‘स्पेशल म�शन अकाउंट्स 
(‘SMA’)” बनवून खात्यातील प्रारं�भक दबाव (इिन्सपीऐंट स्टे्रस) ओळखावा लागतो. के्र�डट 
काड्र्सना �रवॉिल्वंग सु�वधांव्य�त�रक्त अन्य कजर् म्हणून संबो�धत केले जात.े

   

  

  

  SMA च्या वग�करणासंबं�धत उदाहरण:
  जर के्र�डट काडर् खात्याची (‘PDD’) पेम�ट देय तार�ख 31 माचर् 2021 असेल आ�ण �कमान 

देय शुल्क (‘MAD’) या तारखेआधी प्राप्त न झाल्यास या देय तारखेनंतर ह्या खात्यास 
SMA – 0  म्हणून संबो�धत केले जाईल.

   जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 30 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 ए�प्रल 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 1 म्हणून संबो�धत केले जाईल. याप्रमाणेच, 
जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 60 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 मे 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 2 म्हणून संबो�धत केले जाईल.

•  नॉन पफॉर्�म�ग असेॅट (‘NPA’):
  जर के्र�डट काडर् स्टेटम�ट मध्ये नमूद केलेले �कमान देय पेम�ट हे PDD पासून नव्वद (90) 

�दवसांच्या आत पूणर् न �दल्यास, काडर्ला नॉन परफॉ�म�ग असेॅट समजले जाईल. 
   याव्य�त�रक्त, कजार्ची परतफेड �कंवा पुनरर्चना व्यवस्थेचा लाभ घेतलेले कोणतहे� खात े

NPA म्हणून वग�कृत केले जाईल. जोपय�त पूणर् मुद्दल �कंवा व्याजाचे पेम�ट केले जात 
नाह� तोपय�त खात ेNPA म्हणून वग�कृत केले जात.े कजार्ची परतफेड (सेटलम�ट) केलेले 
आ�ण पुनरर्�चत (र�स्ट्रक्चडर्) खात ेअपगे्रडसाठ� पात्र नसत.े शवेट�, जर एखाद्या ग्राहकाकड े
NPA म्हणून संबो�धत असलेले एक एसबीआय काडर् असले तर� त्यांच्याकड ेअसलेले सवर् 
के्र�डट काडर् हे NPA म्हणून वग�कृत केले जातील.

   एखाद्या खात्यास NPA म्हणून वग�कृत करण्यासंबं�धत उदाहरण:
 जर एखाद्या ग्राहकाची पेम�ट देय तार�ख (‘PDD’) 31 माचर् 2021 आहे आ�ण 

स्टेटम�टमध्ये नमूद केलेले �कमान देय शुल्क (‘MAD’) हे PDD पासून 90 �दवसांच्या 
आत म्हणजेच 29 जून 2021 पय�त ग्राहकाने भरले नाह�, तर बँक/�व�ीय संस्थेद्वारे अशा 
के्र�डट काडर् खात्यास NPA समजले  जाईल.

l) अ�धकृत पेम�ट प्रणाल� वापरताना अयशस्वी व्यवहारांसाठ�, आरबीआयच्या 20 सप्ट�बर 
2019 रोजीच्या टनर् अराऊंड टाइम (ट�एट�) च्या सामंजस्यावर�ल आ�ण ग्राहक 
नुकसानभरपाईवर�ल प�रपत्रकाच्या अनुपालन अतंगर्त, जर एसबीआय काडर्ने एखाद्या 
अयशस्वी झालेल्या व्यवहारामुळे ड�ेबट झालेल� रक्कम एका �नधार्�रत कालावधीमध्ये परत 
केल� नाह�, तर उपरोल्ले�खत प�रपत्रकातील तरतुद�ंनुसार, अयशस्वी झालेल्या 
व्यवहारासाठ�च्या काडर् नेटवकर्  द्वारे प्राप्त झालेल्या अशा कोणत्याह� पुष्ट�/सूचनेच्या 
आधारावर नुकसानभरपाई केल� जाईल.

4. * �डफॉल्ट (थकबाक�)
 जर थकबाक� करण्यात आल�, तर काडर्धारकाला वेळोवेळी काडर् खात्यामध्ये असलेल्या 

थ�कत रकमेच्या पूतर्तसेाठ� पोस्टाने, फॅक्स, दरूध्वनी, ईमेल, एसएमएस मॅसेज आठवण 
केल� जाईल आ�ण/�कंवा �तसऱ्या प�ाची आठवण करून देण्यासाठ�, पाठपुरावा 
करण्यासाठ� आ�ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठ� मदत घेतल� जाईल. अशा प्रकारे �नयुक्त 
केलेला �तसरा प� कजर् वसुल�संदभार्तील आचारसं�हतचेे पूणर् पालन करेल. 

 आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त आ�ण जे एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे जे 
एक के्र�डट इन्फम�शन कंपनी एक के्र�डट काडर् धारकाच्या मुलभूत िस्थती अहवाल 
देण्यापूव�, आम्ह� काडर् धारकास पूवर् सूचना प्रदान करू. आरबीआय कडून न�दणीचे 
प्रमाणपत्र सामा�यक करण्यापूव�, ज्याचा एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे त्याबद्दल 
आम्ह� काडर्धारकाला याची सूचना देऊ. �कमान देय रक्कम देय तारखेपय�त देखील न 
भरल्यास, काडर् खात्याचा डीफॉल्ट िस्थती अहवाल के्र�डट मा�हती ब्युरो/एजन्सीं सह 
सामा�यक केला जाईल. 

 हे आणखी नमूद केले जाऊ शकत,े क� जर काडर् धारक, पोस्ट �डफॉल्टर म्हणून न�दवले 
गेले असेल तर, �तची थकबाक� कमी करत,े नंतर एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन 
कंपनी पासून �डफॉल्टर िस्थती मागे आहे. असे बदल ग्राहकाच्या के्र�डट अहवालात 
प्र�त�ब�ंबत करण्यासाठ� 45 त े60 �दवस लागू शकतात.

 अट� आ�ण �नयम के्र�डट काडर्च्या सु�वधा �नयमन लागू असेल पूरक/काडर् जोडा 
एसबीआयसीपीएसएल �व�हत नमुन्यात दर म�हन्याला के्र�डट इन्फम�शन कंपनीसाठ� काडर् 
डटेा सादर केला. के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 30 �दवसांची वेळ त्यांच्या सव्हर्रवर सादर डटेा 
अपलोड करण्यासाठ� आहे.

 काडर् खात्यातील एकूण थकबाक� व त्यासह लावण्यात आलेल्या कोणत्याह� शुल्कांची 
काडर्धारकाला न आकारण्यात आलेल� रक्कमसुद्धा तत्काळ देय होईल आ�ण प्राथ�मक 
खातधेारकाच्या बँकरप्सीच्या �कंवा मतृ्युच्या िस्थतीत ती एसबीआयसीपीएसएलला संपूणर् देय 
ठरेल व काडर् खात ेलगेचच रद्द ठरेल. काडर् खात्यावर काह� थकबाक� असेल, तर प्राथ�मक 
खातधेारकाची मालम�ा त्याला सेटल करण्यासाठ� जबाबदार असेल आ�ण त्या मालम�ेद्वारे 
एसबीआयसीपीएसएलला कोणतीह� आ�थर्क झळ पोहचणार नाह�, याची काळजी घेणे 
अ�नवायर् असेल व त्यामध्ये अशा थकबाक�ला प्राप्त करण्यासाठ� झालेला कायदे�वषयक खचर् 
व शलु्क यांचा समावेश असेल. अशी परतफेड प्रलां�बत झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
त्याच्या तवे्हाच्या दराने आ�थर्क शुल्क सरुू ठेवण्यासाठ� स�म असेल.

5. काडर्धारकत्व समाप्त होणे/संपुष्टात येणे
a) एसबीआयसीपीएसएलला �लहून �कंवा एसबीआय काडर् हेल्पलाईनला कॉल करून आ�ण 

काडर् �तरपे कापून काडर्धारक कधीह� करार संपुष्टात आणू शकतो. �ल�खत �वनंती 
केल्यानंतर अडॅ ऑन काडर्सह सवर् काडर् संपुष्टात येतील. स्वतःहून काडर् बंद करताना 
काडर्धारकाजवळ �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स �शल्लक असतील तर अशा �नगे�टव्ह पॉइंट्स 
समान मूल्य स्वयंच�लतपणे स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रूपांत�रत केले जाईल जे काडर्धारकाला 
इतर कोणत्याह� देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे. काडर् खात्यामध्ये थकबाक� असलेल्या 
सवर् रकमेचा भरणा केल्यानंतर त ेसंपुष्टात येतील. प्रमाणानुसार (प्रो रेटा बे�सस) वा�षर्क, 
सहभागी होण्याची �कंवा �रन्युअल फ� परत केल� जाणार नाह�.

 उदाहरणाथर्- स्वतःहून काडर् बंद करताना �शल्लक असलेले �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट - 1000
   स्वतःहून काडर् बंद केल्यानंतर, �शल्लक असलेले 1000 �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट 

स्वयंच�लतपणे 250 रू. च्या स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रुपांत�रत होतील. म्हणजेच, 1000 
�नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स X 0.25 रू. प्र�त �रवॉडर् पॉइंट (इथे �व�वध काडा�साठ� हस्तांतरण 
मूल्य �भन्न असू शकत)े. हे देय काडर्धारकाला लागू केले जाईल जे काडर्धारकाला इतर 
देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे.

 काडर्धारक खात ेबंद करण्यासाठ� सम�पर्त ईमेल आयडी-closurerequest@sbicard.com 
वर �लहू शकतो.

b)  जर एसबीआयसीपीएसएलला काह� आधाराने �बजनेससाठ� �कंवा सुर�ा कारणांमुळे आ�ण/ 
�कंवा कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेच्या �वनंतीमुळे आ�ण/�कंवा अन्य सरकार� यंत्रणेने तसे 
सां�गतल्यामुळे आ�ण/�कंवा एसबीआयसीपीएसएल व त्याच्या ग्राहकांना लागू असलेल्या 
कायद्यांमुळे व �नयमांमुळे आवश्यक झाले, तर कोणत्याह� वेळेस पूवर्सूचना न देता 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याच्या वापरावर �नब�ध घालू शकत,े त ेसमाप्त 
�कंवा बंद करू शकत.े

 जर काडर्धारकाने देय रकमेची थकबाक� केल� �कंवा के्र�डट �ल�मटचे उल्लंघन केले तर 
एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट काडर्वर�ल सु�वधा संपुष्टात आणू शकत.े हा करार संपुष्टात 
आल्यानंतर �कंवा काडर् खात ेस्थ�गत करण्यात आले असताना या काडर्चा वापर विजर्त 
आहे.

c) अशा प�रिस्थतीमध्ये काडर्धारकाने तत्काळ (कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� 
�डफॉल्ट �कंवा अन्य नोट�सनुसार) एसबीआयसीपीएसएलला खात्यावर�ल एकूण थक�त 
रक्कम त्वर�त अदा केल� पा�हजे. त्यामध्ये कराराअतंगर्त एसबीआयसीपीएसएलला देय 

असलेल्या सवर् रकमांचा समावेश असेल ज्यामध्ये सवर् ट्रान्सॅक्शन्स आ�ण अन्य रक्कम 
ज्या खात्यावर अद्याप आकारल्या नसतील यांचा समावेश असेल. जोपय�त काडर्धारकाद्वारे 
अशा सवर् रकमांची थकबाक� जमा केल� जाईपय�त काडर्धारकाचे खात े समाप्त मानले 
जाणार नाह�.

(d) जर के्र�डट काडर् एक वषार्पे�ा जास्त काळ वापरात नसेल, तर काडर्धारकास सू�चत करून 
काडर् बंद करण्याची प्र�क्रया सुरू होईल. जर 30 �दवसांमध्ये काडर् धारकाकडून काह� उ�र 
न आल्यास, काडर् खात ेबंद केले जाईल, ह� �क्रया काडर् धारकाने केलेल्या सवर् थकबाक� 
भरण्याच्या अधीन असेल.

6.  काडर् हरवणे/चोर�/गैरवापर

a) जर प्राथ�मक �कंवा अन्य अ�त�रक्त के्र�डट काडर् हरवले असेल, चोर�ला गेले असेल, त्याला 
इजा झाल� असेल �कंवा प्राप्त होणे अपे��त असताना प्राप्त झाले नसेल �कंवा जर 
त्याला/�तला त्याचा वापर अन्य व्यक्तीने काडर्धारकाच्या अनुमती�शवाय केला अशी शंका 
आल� असेल, तर तत्काळ काडर्धारकाने एसबीआयसीपीएसएलशी एसबीआय काडर् 
हेल्पलाईनद्वारे संपकर्  साधला पा�हजे. एकदा काडर् हरवले अशी सूचना �दल्यानंतर त ेनंतर 
परत सापडले तर�ह� काडर्धारकाने त ेकोणत्याह� प�रिस्थतीत वापरू नये आ�ण त्याने त े
काडर् �तरपे अध� कापून टाकावे. 

· तसेच काडर्धारक लगेचच आयव्ह�आर �कंवा आमच्या वेबसाईट sbicard.com द्वारे �कंवा 
एसएमएस आधा�रत सेवेद्वारे त ेकाडर् ब्लॉक करू शकतो.

· एसएमएसद्वारे आपले हरवलेले/ चोरलेले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ�, आपल्या न�दणीकृत 
मोबाईल क्रमांकाद्वारे 5676791 वर BLOCK XXXX असा एसएमएस करा. (XXXX = 
आपल्या काडर् क्रमांकातील शवेटच्या 4 संख्या). जर 5 �म�नटांच्या आत आपल्याला त्याचे 
कन्फम�शन देणारा एसएमएस �मळाला नाह�, तर काडर् ब्लॉक झाले आहे, असे कृपया मानू 
नका. तत्काळ आपले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ� आ�ण त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठ� 
हेल्पलाईनला कॉल करा.

 काडर्धारक हरवलेल्या/चोर� झालेल्या/अन�धकृत व्यवहार इ. च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त 
हेल्पलाइन क्रमांक -18605003000 वर संपकर्  करू शकतो.

 काडर्धारक हरवलेल्या काडर्च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त ईमेल आयडीवर �लहू शकतो – 
lostcard@sbicard.com.

b) एसबीआयसीपीएसएलला हरवलेल्या काडार्ची मा�हती �मळण्याच्या वेळेआधी काडर् 
खात्याद्वारे करण्यात आलेल्या कोणत्याह� ट्रान्सॅक्शन्ससाठ�  एसबीआयसीप ीएसएल 
जबाबदार राहणार नाह� व त्याची संपूणर् जबाबदार� काडर्धारकावरच असेल. काडर् 
हरवण्याबद्दल �कंवा त्याच्या चोर�बद्दल एसबीआयसीपीएसएलला सूचना देण्या�शवाय 
काडर्धारकाने तत्काळ के्र�डट काडर्च्या चोर�ची मा�हती पो�लसांना देऊन एफआयआर दाखल 
करायला पा�हजे. परंतु, जेव्हा काडर्धारकाच्या सहमतीने �कंवा अ�त�रक्त काडर्धारकाच्या 
सहमतीने एखाद� व्यक्ती काडर् प्राप्त करून त्याचा गैरवापर करत असेल, तवे्हा होणाऱ्या 
सवर् हानीसाठ� काडर्धारक जबाबदार असेल.

 
c) �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाच्या (आरबीआय), ग्राहक संर�णाबद्दल 06 जुल ै2017 च्या 

आदेशानुसार - अन�धकृत इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंग व्यवहाराच्या दा�यत्वावर मयार्दा घालून, एक 
धोरण अ�धकृत के्र�डट काडर् व्यवहारांशी संबं�धत ग्राहक संर�ण सु�निश्चत करण्याक�रता 
�डझाइन केले आहे. एसबीआय काडर्च्या वेबसाइटवर "ग्राहक तक्रार �नवारण धोरण" 
अतंगर्त हेच अपडटे केले आहे. धोरण हे पारदशर्कतचेी तत्वे आ�ण ग्राहकांना �दल्या 
जाणाऱ्या वागणुक�तील प्रामा�णकपणावर आधा�रत आहे

d) जर काडर्धारकाने फसवणूक�चे कृत्य केले असेल, तर होणाऱ्या नुकसानाची सवर् जबाबदार� 
काडर्धारकाची असेल. जर पुरेशी काळजी न घेता काडर्धारक वापर करत असेल तर होणाऱ्या 
हानीसाठ� सवर्स्वी तोच जबाबदार असेल. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे �नधार्�रत करण्यात 
आलेल्या सुर�ा �नयमांचे पालन करण्यामध्ये काडर्धारकाने कसूर केल� असेल तर� हे लागू 
असेल.

e) काडर्धारक �कंवा अन्य कोणत्याह� काडर्धारकाला न सांगता एसबीआयसीपीएसएल काडर्च्या 
हरवण्या�वषयी, चोर��वषयी, गैरवापरासंदभार्त काडर्ची �कंवा �पनची कोणतीह� मा�हती 
पो�लसांना �कंवा अन्य संबं�धत यंत्रणांना देऊ शकत.े

f) आपल्या के्र�डट काडर् खात्याच्या मोबाईल नंबरसह संपकर्  तपशीलामधील बदल 
�सस्ट�ममध्ये असलेल्या आपल्या जुन्या तसेच नवीन संपकर्  प�यांवर कळवले जातील. 
आमच्या न�द�ंमध्ये आपल्या मोबाईल क्रमांकासह सध्याच्या संपकर्  तपशीलांना अद्ययावत 
ठेवण्याचा सल्ला आपल्याला �दला जातो.

g) "एसबीआय काडर् �व�शष्ट काडर्वर ती हरवल्यास/चोर�स गेल्यास त्यावर काडर् �वमा कव्हर 
मोफत ऑफर करत.े संबं�धत �वमा हा एसबीआय काडर्ने वेळोवेळी ठर�वल्यानुसार 
आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेडद्वारे �कंवा कोणत्याह� अन्य 
�वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो. आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी 
�ल�मटेड ह� यासंबं�धत कोणत्याह� दाव्याच्या तडजोडीसाठ� जबाबदार असेल आ�ण 
एसबीआय काडर् हे दाव्याच्या तडजोडीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याह� �ववादास जबाबदार 
नसेल. �वम्याच्या अट� आ�ण शत�च्या अ�धक तपशीलांसाठ�, काडर् धारकांना सल्ला �दला 
जातो क� त्यांनी स्वागत �कटमधील मा�हतीपत्रक वाचावे �कंवा www.sbicard.com चा 
संदभर् घ्यावा."

(h) एसबीआय काडर् काह� �व�शष्ट के्र�डट काडा�वर मोफत हवाई अपघात/वैयिक्तक अपघात 
�वमा संर�ण देत.े उपरोक्त �वमा ततृीय-प� �वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो, जो या 
संदभार्त कोणत्याह� दाव्याच्या �नपटाऱ्यासाठ� देखील जबाबदार असतो. क्लेम सेटलम�टमुळे 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याह� वादासाठ� एसबीआय काडर् जबाबदार राहणार नाह�. कोणत्याह� 
पूवर्सूचने�शवाय एसबीआय काडर्द्वारे �वमा जार�कतार् बदलला जाऊ शकतो.

 �वद्यमान �वमा कंपनी : ओ�रएंटल इन्शुरन्स कंपनी �ल.

7. मा�हती उघड करणे (�डस्क्लोजर)
 के्र�डट इन्फम�शन कंपनी भारतीय आ�थर्क प्रणाल� कायर्�मता आ�ण िस्थरता 

सुधारण्यासाठ� भारत सरकार आ�ण भारतीय �रझवर् बँक (आरबीआय) ची एक सुरुवात 
आहे. �ह बँका आ�ण �व�ीय संस्थांमध्ये मा�हतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठ�चे एक प्रभावी 
तंत्र प्रभावी करण्यासाठ� आरबीआयच्या प्रयत्नांचा रचनाबद्ध उपक्रम असून, त्याद्वारे 
�व�वध संस्थांमधून उत्कृष्ट के्र�डट व्यवहारांचा लाभ घेण्यासाठ� काडर्धारकांना स�म केले 
जात.े

 काडर् धारक एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी करण्यासाठ� काडर्धारकाचे 
मा�हती शअेर करण्यासाठ� अ�धकृत आहे क� (आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त 
आहे). 

 45 - 60 �दवसांच्या काळामध्ये एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 
करण्यासाठ� काडर्धारकाचे परतफेड रेकॉडर् संबं�धत मा�हती प्रदान होईल.

 कोणताह� �ववाद झाल्यास, एसबीआयसीपीएसएल हे काडर्धारक हा �डफॉल्टर आहे असा 
अहवाल देण्यापूव� अहवाल प्र�क्रयेसाठ� योग्य ती दरुुस्ती करेल. अशा मा�हतीचे प्रकटन 
करणे/ती उघड करण्याची देखील न�द घेतल� जाणे हे दाखल केलेल्या अशा �ववादांची 
चौकशी आ�ण त्यातून मागर् काढण्यासाठ� उपलब्ध असलेल्या वेळेवर अवलंबून असत.े 

 काडर्धारक हे मान्य करतो क�, काडर् खात्याचे योग्य संचालन, पडताळणी आ�ण अन्य 
प्रशास�नक सेवा यांसाठ� काडर्धारकाची मा�हती ज्यामध्ये एसबीआयसीपीएसएलशी संब�धत 
आ�थर्क संस्था, कंपन्या आ�ण अन्य �तसऱ्या प�ांकडील थकबाक� यांची मा�हती देण्याचा 
अ�धकार एसबीआयसीपीएसएलला असेल.

 एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाची मा�हती एसबीआयसीपीएसएलच्या कोणत्याह� व�रष्ठ, 
क�नष्ठ, संबं�धत �कंवा भागीदार संस्थेला एसबीआयसीपीएसएलच्या �व�वध उत्पादनांना व 
सेवांना उपलब्ध करण्यासाठ�/त्यांच्या माक� �टगंसाठ� �कंवा त्याच्या ग्रूप कंपन्या, शाखा, 
संलग्न आ�ण/�कंवा भागीदार संस्थांना देऊ शकत.े

 एसबीआय काडर्च्या मह�वपूणर् अट� व शत� www.sbicard.com वरसुद्धा उपलब्ध 
आहेत. 

महत्वाची �नयामक मा�हती 

- काडर्चा वापर भारत तसेच परदेशात दोन्ह�कड ेवधै आहे. तथा�प, नेपाळ आ�ण भूतान मध्ये 
�वदेशी चलन व्यवहार करण्यासाठ� वधै नाह�.

- भारताबाहेर व्यवहार करण्यासाठ�, या काडर्चा वापर परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 
1999 ("FEMA") आ�ण आरबीआय द्वारे जार� केलेल्या �नयमांसह लागू कायद्यानुसार 
करणे अत्यावश्यक आहे. इंटरनेट टे्र�डगं पोटर्लद्वारे परक�य चलन व्यापाराला परवानगी 
नाह�. कोणतहे� उल्लंघन �कंवा पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुम ्ह� दंडात्मक 
कारवाईसाठ� जबाबदार असू शकता. तुम्ह� तुमच्या परक�य चलन हक्काबाबत तुमच्या 
अ�धकृत डीलरचा (AD) सल्ला घ्यावा.

- आपण के्र�डट काडर् खात्यावर कोणत्याह� के्र�डट �शल्लक असल्यास, एसबीआय काडर् आपण 
ह� के्र�डट �शल्लक परत येण्याचा अ�धकार आहे.

- कृपया भांडवल खात्यातील व्यवहारासाठ� पसेै पाठ�वणे �कंवा पेम�ट करण्यासाठ� के्र�डट 
काडर् वापरू नका जसे क� परदेशी संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे �कंवा �वदेशात संस्थांची 
स्थापना करणे - ह� आरबीआय बँकेच्या मास्टर �नद�शानुसार अथर्सहाय्य करण्याची 
परवानगी नाह� - संयुक्त उद्योजक/संपूणर्पणे र�हवाशांनी केलेल� थेट गुंतवणूक परदेशात 
मालक�ची सहाय्यक कंपनी आहे.

- र�हवाशांना भारताकडून पसेै पाठ�वणे हे आरबीआयच्या मास्टर प�रपत्रकानुसार, के्र�डट 
काडर्चा वापर �कंवा लॉटर�ची �त�कटे, बंद� घातलेल� �कंवा जप्त मा�सके, जुगार मध्ये 
सहभाग, कॉल-बॅक सेवा देणे, इत्याद�सारख्या प्र�तबं�धत वस्तूंच्या खरेद�साठ� प्र�तबं�धत 
आहे कारण अशा वस्तू/�क्रयाकलापांसाठ� कोणत्याह� परक�य चलनाची परवानगी नाह�. 
मास्टर प�रपत्रक अ�धक मा�हतीसाठ� र�हवाशांना भारत सु�वधा �व�वध पसेै पाठ�वणे वर 
संदभर् घ्या.



g) �ब�लगं संदभार्तील वाद: स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 25 �दवसांच्या आत काडर्धारकाने काह� 
त्रटु� एसबीआयसीपीएसएलला कळवल्या�शवाय आ�ण एसबीआयसीपीएसएलला त्या सत्य 
आहेत, हे आढळल्याव्य�त�रक्त सवर् स्टेटम�ट्स योग्य मानल� जातील व काडर्धारक त्यांना 
मान्य करेल. असे काह� झाल्याची मा�हती प्राप्त झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
तात्पुरत्या पद्धतीने शुल्क मागे घेऊ शकेल. त्यानुसार अन्वेषण पूणर् झाल्यानंतर अशा 
शुल्कांची जबाबदार� काडर्धारकाच्या खात्यावर असेल.

h)  ग्राहक तक्रार �नवारण: सवर् तक्रार�ंची मा�हती पुढ�ल प�यावर नोडल अ�धकाऱ्याला �दल� 
जावी- पीओ बॅग 28 - जीपीओ, नवी �दल्ल� – 110001 Nodalofficer@sbicard.com 
�कंवा ईमेलवर पाठवल� जावी.

i)   संपकर्  तपशील:
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 02 02
 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड आधी लावावा) 
 �कंवा 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290 
 एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर्साठ�: एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर् हेल्पलाईनला भारतातून 

कुठूनह� फोन करा   
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 12 12 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड 

आधी लावावा) बीएसएनएल/एमट�एनएलवरून: 1800 180 1295/1860 500 1295
 पत्र व्यवहार: मेलद्वारे व्यवस्थापकाला �लहू शकता: ग्राहक सेवा, एसबीआय काड्र्स अडँ 

पेम�ट्स सिव्हर्सेस �ल., डीएलएफ इन�फ�नट� टॉवसर्, टॉवर सी, 12 वा मजला, ब्लॉक- 2, 
इमारत 3 डीएलएफ सायबर �सट�, गुरुग्राम- 122002 (ह�रयाणा), भारत 
www.sbicard.com �कंवा पीओ बॅग 28 - GPO, नवी �दल्ल� – 110001. 

 customercare@sbicard.com वर ईमेलद्वारे �लहा
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक सम�पर्त ईमेल आयडीवर 

�लहू शकतो- salesgrievance@sbicard.com
 काडर्धारक कोणत्याह� �ववाद/अन�धकृत व्यवहाराचा �रपोटर् आमच्या मोबाईल 

ॲप/वेबसाईटच्या माफर् त न�द करू शकतात. याव्य�त�रक्त, काडर्धारक �ववाद/अन�धकृत 
 व्यवहाराचा �रपोटर् सम�पर्त ईमेल आयडी chargeback@sbicard.com वर �लहू 

शकतो.
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक आम्हाला सम�पर्त 

हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतो: 080-39356050

एसबीआय काडर्च्या सवार्त महत्वपूणर् अट� व शत�

1. *फ� आ�ण शुल्क

A.  वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ�
 एसबीआय के्र�डट काडर् (एसबीआय काडर्) यावर वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ� लागू आहेत. 

वा�षर्क फ� हे एक वेळचे शुल्क असत ेजे रु. 0 त ेरु. 9999 यादरम्यान असून त्यात लागू 
असलेले कर जोडले जातात आ�ण �रन्युअल फ� दर वष� आकारल� जात ेव ती रु. 0 त ेरु. 
9999 यादरम्यान असून त्यात लागू असलेले कर जोडले जातात. या फ� काडर्धारकांसाठ� 
वेगळ्या असू शकतात आ�ण त्या �व�वध प्रकारच्या काडर्साठ� वेगवेगळ्या असतात. के्र�डट 
काडर्चे आवेदन करताना हे काडर्धारकाला सांगण्यात येईल. लागू असतील त्यानुसार या फ� 
काडर्धारकाच्या खात्यातून जमा केल्या जातील आ�ण जेव्हा हे लावले जाईल, तवे्हा त्याचे 
�बल त्या म�हन्याच्या काडर् स्टेटम�टमध्ये दशर्वले जाईल. प्राथ�मक काडर्धारकाला जार� 
करण्यात आलेल्या अ�त�रक्त काड्र्ससाठ� वेगळी फ� असू शकेल.

B.  कॅश अडॅव्हान्स फ�
 आपत्काल�न िस्थतीमध्ये देशातील/आंतरराष्ट्र�य एट�एममधून रोख रक्कम काढण्यासाठ� 

काडर्धारक काडर्चा वापर करू शकतो. अशा प्रकारे काढलेल्या सवर् कॅशवर ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण ती काडर्धारकाच्या पुढच्या स्टेटम�टच्या �बलामध्ये जोडल� जाईल. 
देशातील एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण आतंरराष्ट्र�य एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक 
असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� लावल� जाईल. एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस प्रायव्हेट 
�ल�मटेडच्या (एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार ट्रान्सॅक्शन फ� बदलल� जाऊ शकत.े 
सवर् कॅश अडॅव्हान्सेसवर रक्कम काढल्यापासून पूणर् रक्कम जमा करण्याच्या �दनांकापय�त 
�रव्हॉिल्व्हंग के्र�डट इतके आ�थर्क शुल्कसुद्धा असेल (कृपया शुल्कांची सूची पाहावी). 

C. रोख भरणा फ�
 काडर्धारक स्टेट बँक ऑफ इं�डया (एसबीआय) च्या �नवडक शाखांमध्ये पे-इन िस्लपवर 

त्यांचा के्र�डट काडर् क्रमांक आ�ण रक्कम नमूद करून त्यांच्या SBI के्र�डट काडर्ची देय 
रक्कम शाखेतील काउंटरवर जमा करू शकतात. पेम�ट पावतीची पोच काडर्धारकाला त्व�रत 
�दल� जाईल. ह� सु�वधा ₹250 च्या सेवा शुल्क + लागू करांसह उपलब्ध आहे. केव्ह�बी 
एसबीआय काडर्धारक करूर वशै्य बँकेच्या (केवीबी) �नवडक शाखांमध्ये त्यांच्या 
के्र�डटकाडर्ची देय रक्कम देखील भरू शकतात. करूर वशै्य बँकेच्या शाखांमध्ये केलेल्या 
पेम�टवर कोणतहे� शुल्क लागू नाह�.

D. शुल्क
i. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला देण्यात येणाऱ्या �व�शष्ट सेवांसाठ� वेळोवेळी 

लागू असलेले शुल्क आ�ण फ� काडर्धारकाला भरावे लागेल �कंवा काडर् खात्याच्या संदभार्त 
काडर्धारकाकडून �दरंगाई झाल�, तर त्यासाठ� फ� भरावी लागेल.

ii काडर्धारकांना योग्य मा�हती देऊन वेळोवेळी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणतहे� शुल्क 
�कंवा फ�मध्ये बदल करण्याचा �कंवा नवीन शुल्क �कंवा फ� सुरू करण्याचा अ�धकार 
एसबीआयसीपीएसएलजवळ सुर��त आहे.

E. व्याज मुक्त गे्रस अवधी
 व्याज मुक्त के्र�डट अवधी 20 त े50 �दवसांचा असू शकतो व तो मच�टद्वारे करण्यात 

येणाऱ्या दाव्यांवर अवलंबून असेल. परंतु, जर आधीच्या म�हन्याची बाक� पूणर्त: जमा 
केल� नसेल �कंवा जर काडर्धारकाने कोणत्याह� एट�एममधून रोख रक्कम काढल� असेल, 
तर हे लागू असणार नाह�.

F.   आ�थर्क शुल्क 
 जर काडर्धारकाने बाक� रक्कम पूणर् भरल� नाह� तर आ�ण काडर्धारकाने काढलेल्या सवर् 

रोख रकमांवर (कॅश अडॅव्हान्सेस) त ेपरत भरले जाईपय�त ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून 
न भरलेल्या ईएमआय इन्स्टॉलम�टसह सवर् ट्रान्सॅक्शन्सवर मा�सक व्याज दरानुसार 
आ�थर्क शुल्क देय आहेत. 

   जर काडर्धारकाने रकमेच्या मुदतीच्या तारखेअगोदर (PDD) रा�हलेल्या रकमेची (TAD) 
थोडी रक्कम �कंवा काह�च रक्कम नाह� भरल�; जसे क� ग्राहकांची आधीच्या म�हन्यातील 
देय रक्कम आ�ण सध्याच्या म�हन्यातील पूणर् देय रक्कम मुदत संपायच्या तारखेअगोदर 
भरले तर उरलेल्या रकमेवर रकमेच्या तारखेपय�त शुल्क आकारले जाईल. 

   सध्याचा आ�थर्क शुल्काचा दर ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून प्र�त माह 3.50% पय�त आहे 
[42% प्र�त वषर्] व एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस �ल�मटेडच्या 
(एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार बदलला जाऊ शकतो. लागू असलेले आ�थर्क शुल्क 
लागू करांनुसार ठरेल आ�ण काडर्वर�ल थ�कत रक्कम पूणर्त: जमा होईपय�त त े
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये लावले जातील/वजा केले जातील. काडर्धारक पेम�टच्या देय 
तारखेपय�त त्याच्याकडील �शल्लक पूणर्पणे भरत नसल्यास आ�ण काडर्धारकाद्वारे 
घेतलेल्या सवर् रोख अडॅव्हान्सवर�ल सवर् व्यवहारांवर आकारलेल्या �व� शुल्काची �कमान 
रक्कम ह� प्रत्येक� 25 रु. असेल, सवर् लागू कर वगळून.

 a.  कॅश अडॅव्हान्सवर�ल आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून पूणर् रक्कम जमा 
करेपय�त लागू असतील.

 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 15 तारखेला.
 16 जून 2019 – 15 जुल ै2019 मध्ये करण्यात आलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  5000 रु. ची �रटेल खरेद� – 20 जून 2019 रोजी
2.  7000 रु. कॅश काढले - 10 जुल ै2019 रोजी
 15 जून 2019 च्या स्टेटम�टमधून कोणतीह� आधीची �शल्लक रा�हलेल� नाह�, असे ग�ृहत 

धरून काडर्धारकाला त्याचे 15 जुलचै्या स्टेटम�ट 12,000 रु. इतके ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल व 
त्यावर 7,000 रुपयांच्या काढलेल्या रोख रकमेवर 5 �दवसांचे आ�थर्क शुल्क लागू 
दरानुसार लावले जाईल. काडर्धारकाला बाक� (थ�कत) रकमेसाठ� 5 ऑगस्ट 2019 पय�त 
म्हणजे स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत भरणा करावा लागेल जी पूणर् रक्कम 
असू शकत े�कंवा देय असलेल� �कमान रक्कम असू शकत.े कृपया ल�ात घ्या क� तुमच्या 

के्र�डट काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने केले गेलेले कोणतहे� पेम�ट पुढ�ल क्रमाने समायोिजत 
केले जाईल: प्रथम तुमची �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास). आधीच्या 
स्टेटम�टच्या �दनांकापासून आ�थर्क शुल्क लावले जाईल व जर व्याज नसलेला 
आउटस्टँ�डगं �रटेल बॅलन्स असेल तर त्या िस्थतीमध्ये आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या 
�दनांकापासून लावले जाईल. 

 जर आधीच्या स्टेटम�टमध्ये कोणतीह� कॅश �शल्लक नसेल आ�ण ती आधीच्या 
स्टेटम�टमधून पुढे आलेल� नसेल आ�ण स्टेटम�टच्या �दनांकाचा �रटेल बॅलन्स भरणा देय 
असलेल्या �दनांकावर पूणर्त: भरण्यात आला, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क 
शुल्क लावले जाणार नाह�.

 उदाहरण 2 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   3 जानेवार� 2019 – 2 फेब्रुवार� 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  10000 रु. �रटेल खरेद� – 5 जानेवार� 2019 रोजी
2.  30000 रु. ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2019 रोजी
 2 जानेवार� 2019 स्टेटम�टमधून आधीची कोणतीह� �शल्लक रक्कम पुढे उरलेल� नाह�, 

असे ग�ृहत धरून काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार� स्टेटम�टमध्ये 40,000 रु. व्यवहार 
�दसतील. काडर्धारकाला या आउटस्टँ�डगं रकमेसाठ� स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या 
आत म्हणजे 22 फेब्रुवार� 2019 पय�त भरणा करावा लागेल व तो पूणर् रक्कम �कंवा 
�कमान देय रक्कम यातील कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. जर स्टेटम�ट आउटस्टँ�डगं मध्ये 
कोणताच कॅश बॅलन्स नसेल आ�ण तो आधीच्या स्टेटम�टपासून पुढे आलेला नसेल आ�ण 
जर स्टेटम�ट �दनांका रोजी आउटस्टँ�डगं असलेल्या �रटेल बॅलन्सला रक्कम देय �दनांकाला 
जर पूणर्त: भरण्यात आले, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क शुल्क लावले जाणार 
नाह�.

   दर म�हन्यामध्ये फक्त �कमान रक्कम भरल्यास त्यामुळे �रपेम�ट वषार्पे�ा जास्त काळ 
पुढे जाईल व आपल्या आउटस्टँ�डगं बॅलन्सवर त्यानुसार ठरणारा व्याज लागेल. 
उदाहरणाथर्, 5,000 रु. इतक्या ट्रान्सॅक्शनवर दर म�हन्याला फक्त �कमान देय रक्कम 
भरण्यात आल� (दर महा 200 रु. इतक� �कमान रक्कम असल्यास), संपूणर् थ�कत 

रकमेच्या पूणर् भरण्यासाठ� 44 म�हने इतका अवधी लागेल.
 उदाहरण 3 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला
   3  माचर् 2019 – 2 ए�प्रल 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन
(1)   500 रु. वा�षर्क फ� – 5 माचर् 2019 रोजी
(2) 90 रु. लागू कर – 5 माचर् 2019 रोजी
(3) 6000 रुपयांची ऑनलाईन खरेद� – 15 माचर् 2019 रोजी
 2 माचर् 2019 च्या स्टेटम�टनुसार आधीचा कोणताह� बॅलन्स पुढे �शल्लक रा�हलेला नाह�, 

असे ग�ृहत धरून, काडर्धारकाला त्याच्या 2 ए�प्रलच्या स्टेटम�टमध्ये 6,590 रु. ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाला स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 20 �दवसांनी 22 ए�प्रल रोजी 2019 या 
आउटस्टँ�डगंसाठ� रक्कम भरावी लागेल व ती पूणर् रक्कम असू शकत े�कंवा देय असलेल� 
�कमान रक्कम असू शकत.े      

 22 ए�प्रल 2019 रोजी काडर्धारक �कमान देय रकमेचा म्हणजे 415 रु. (एकूण 
आउटस्टँ�डगंच्या 5%) + 22 ए�प्रल 2019, रोजी लागू असलेले कर याच्या सवा�त 
जवळच्या दशांश अकंावर�ल रक्कम या रकमेचा भरणा करतो, असे ग�ृहत धरून लागू दराने 
आ�थर्क शुल्क लागू केले जाईल आ�ण त ेएकूण आउटस्टँ�डगंमध्ये जोडले जाईल. दर वष� 
3.50% इतक्या प्रभावी दराला �वचारात घेता, आ�थर्क शुल्काची गणना पुढ�ल प्रमाणे केल� 
जाईल:

 48 �दवसांसाठ� 500 रु. बॅलन्स रकमेवर (5 माचर् त े22 ए�प्रल):
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 रु.
 48 �दवसांसाठ� लागू असलेल्या 90 रु. करांसाठ� (5 माचर् त े22 ए�प्रल): 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 रु. 
 38 �दवसांसाठ� 6000 रु. इतक्या बॅलन्ससाठ� (15 माचर् त े22 ए�प्रल):
   (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 रु.
 11 �दवसांसाठ� 6,175 रु. बॅलन्ससाठ� (22 ए�प्रल त े2 मे): 
   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 रु.
 एकूण लावण्यात आलेले व्याज = 373.10 रु.
 3 ए�प्रल 2019 आ�ण 2 मे 2019 या काळात काडर्धारकाने कोणतहे� ट्रान्सॅक्शन केले 

नाह�, असे ग�ृहत धरून �दनांक 2 मेच्या स्टेटम�टमध्ये असलेल्या एकूण रकमेमध्ये 
आउटस्टँ�डगं एकूण रक्कम, व्याज शुल्क, फ� आ�ण अन्य शुल्क (असल्यास) आ�ण सवर् 

लागू कर दशर्वले जातील.
    काडर्धारक देय तारखेच्या (पीडीडी) आधी एकूण देय रकमेचे (ट�एडी) आ�ंशक पेम�ट करत 

असेल �कंवा पेम�ट देत नसल्यास; ग्राहकाकडून मागील म�हन्यापासूनची आ�ण �वद्यमान 
म�हन्यातील �शल्लक येणे असेल, तर एकूण देय असलेल्या रकमेचे पूणर् पेम�ट हे पेम�टच्या 
देय तारखेपूव� केल्यास, �व� शुल्क हे त्या पेम�टच्या तारखेपय�तच्या अखेरच्या �शल्लक वर 
आकारले जाईल.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेट्म�ट तार�ख - प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 �डस�बर 2018 - 2 जानेवार� 2019 दरम्यान झाले.
1)  �करकोळ खरेद� 500 रु. - 15 �डस�बरला 2018 झाल�
2)  ऑनलाइन खरेद� 600 रु. - 20 �डस�बरला 2018 झाल�
   2  �डस�बर 2018 च्या तारखेला पूव�ची कोणतीह� �शल्लक रक्कम नाह� असे गहृ�त धरून

2 जानेवार� च्या स्टेटम�टनुसार, काडर्धारकाच्या स्टेटम�टमध्ये 1100 रुपये व्यवहार दशर्�वत 
आहे, एकूण देय रक्कम 1100 रुपये. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
दरम्यान काह� 22 जानेवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं 
�वरुद्ध भरणा करणे आवश्यक आहे.

 गहृ�त धरूया क� काडर्धारकाने थोडी रक्कम 22 जानेवार� 2019 ला 500 रुपयांनी जमा 
केल� आहे, �व� शुल्क प्रभावी दरावर आकारले जाईल आ�ण एकूण थकबाक�मध्ये जोडला 
जाईल. 3.50% दर महा प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्क गणना खाल�लप्रमाणे केल� 
जाईल.

 38 �दवसांसाठ� 500 रुपयांच्या रकमेवर (15 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 रु.
 33 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (20 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 रु.
 12 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (22 जानेवार� त े2 फेब्रुवार�):
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 रु.
 आकारलेले एकूण व्याज: 52.93 रु.
 व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2019 - 2 माचर् 2019 दरम्यान झाले
1)  सुरुवातीची �शल्लक 652.93 रु. - 3 फेब्रुवार� 2019 रोजी

2)  �करकोळ खरेद� 1000 रु. - 5 फेब्रुवार� 2019 रोजी
3)  ऑनलाईन खरेद� 3000 रु. - 15 फेब्रुवार� 2019 रोजी
 गहृ�त धरूया क� मागील �शल्लक 652.93 रु. 2 फेब्रुवार� 2019 च्या �वधानानुसार पुढे 

सुरू करूया. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम दरम्यान काह� 22 
फेबु्रवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं �वरुद्ध भरणा करणे 
आवश्यक आहे.

   गहृ�त धरूया क� काडर्धारक 15 फेब्रुवार�च्या आत पूणर्पणे भरणा करतो. म्हणून 3.50%
प्रती म�हना प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्काची गणना खाल�लप्रमाणे केल� जाईल:

   12 �दवसांसाठ� 652.93 रुपयांच्या रकमेवर (3 फेब्रुवार� -15 फेबु्रवार�)
   (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 रु.
   आकारलेले एकूण व्याज: 9.02 रु.
   खरेद�ची उरलेल� रक्कम, व्याजाची रक्कम, फ� आ�ण शुल्क यांची बेर�ज, आ�ण 2 माचर् 

तारखेच्या स्टेट्म�टनुसार एकूण रकमेवर सवर् लागू कर परावत�त होईल.

G. �वलं�बत देय शुल्क
• देय तारखेला 0 रुपये त े500 रुपयांपय�तच ्या थकबाक�साठ� कोणतहे� शुल्क नाह� 
 रु. 500 पे�ा जास्त आ�ण रु. 1,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 400
• रु. 1,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 10,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु.750
• रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 950
• रु. 25,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 50,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 1,100
• रु. 50,000 पे�ा जास्त थकबाक�साठ� रु.1,300
 लागोपाठ दोन सायकल ्ससाठ� देय तारखेपय�त �कमान देय रक्कम (MAD) न भरल्यास 

अ�त�रक्त �वलंब देय शुल्क रु. 100 आकारले जातील.
 MAD िक्लअर होईपय�त प्रत्येक देय सायकलसाठ� हे शुल्क आकारले जाईल. तसेच 

�कमान देय रक्कम (MAD) भरेपय�त प्रत्येक पेम�ट चक्राला हे शुल्क आकारले जाईल.
 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
 व्यवहार 3 जानेवार� 2016 – 2 फेबु्रवार� 2016 या दरम्यान झाले

(1) 5000 रू. ची �रटेल खरेद�– 5 जानेवार� 2016 रोजी
(2) 5000 रू. ची ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2016 रोजी
   असे ग�ृहत धरा क� 2 जानेवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेबु्रवार�च्या स्टेटम�टमध्ये 10,000 रू. चे 
ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 
22 फेब्रुवार� 2016 पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान 
देय रक्कम �कंवा संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल. 

   जर 22 फेब्रुवार� 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने �कमान देय रकमेचा भरणा 
केला नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 
देय रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 2 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2016 – 2 माचर् 2016 या दरम्यान झाले
 1.  2000 रु. ची �रटेल खरेद�– 8 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 2.  2500 रु. ची ऑनलाईन खरेद� – 19 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 असे ग�ृहत धरा क� 2 फेब्रुवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 माचर्च्या स्टेटम�टमध्ये 4500 रू. चे ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 22 माचर् 2016 
पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान देय रक्कम �कंवा 
संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल.

   जर 22 माचर् 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने कोणत्याह� रकमेचा भरणा केला 
नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण देय 
रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 3- काडर् स्टेटम�ट तार�ख – दर म�हन्याची 2 तार�ख.
 3 सप्ट� त े2 ऑक्टो दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 9400 ची �करकोळ खरेद�-5 सप्ट� रोजी
 2 सप्ट�. च्या स्टेटम�टपासून पूव�ची �शल्लक कॅर� फॉरवडर् केल� नसल ्याचे गहृ�त 

धरून,एकूण देय रक्कम रु. 9400 म्हणून काडर् धारकास 2 ऑक्टोबरचे �ववरणपत्र �मळेल. 

काडर्धारकाने 22 ऑक्टोबरपय�त, म्हणजे स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, संपूणर् 
रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रक्कमेच्या अनुषंगाने पेम�ट 
करणे आवश्यक आहे. काडर्धारक 22 ऑक्टोबर रोजी �कंवा त्यापूव� रु. 9400 च्या 
थकबाक�चे संपूणर् देय देतो. 

 3 ऑक्टोबर– 2 नोव्ह�बर दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 5,000 ची �करकोळ खरेद� – 5 ऑक्टोबर रोजी
(2) रु. 5,000 ची ऑनलाइन खरेद� – 15 ऑक्टोबर रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 नोव्ह�बरच्या �ववरणात 10,000 रुपयाची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसेल. ग्राहकाला 10 नोव्ह�बर रोजी मागील सायकलमध्ये केलेल्या व्यवहारासाठ� 
व्यापाऱ्याकडून रु. 9400 चा परतावा �मळतो. ह� परताव्याची रक्कम एकूण देय रकमेच्या 
अनुषंगाने समायोिजत केल� जाईल. काडर्धारकाने 22 नोव्ह�बर रोजी �कंवा त्यापूव�, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने पेम�ट करणे आवश्यक आहे.

 परताव्यातून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम �कमान देय रक्कमेपे�ा जास्त असल्याने, 
काडर्धारकास �वलं�बत देय शुल्क आकारले जाणार नाह�.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेटम�टची तार�ख – प्रत्येक म�हन ्याची 2 तार�ख
 3 जानेवार� – 2 फेबु्रवार� दरम्यान केलेला व्यवहार
(1) रु. 4,500 ची �करकोळ खरेद� – 5 जानेवार� रोजी
(2) रु. 6,000 ची ऑनलाइन खर�दार� – 15 जानेवार� रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 फेब्रुवार�च ्या स्टेटम�टमध ्ये 10,500 रुपयांची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसून येईल. मागील सायकलमध ्ये 10 फेब्रुवार�ला आकारलेल्या अनादर 
शुल्कांसाठ� ग्राहकाला रु. 500 चा परतावा �मळतो. काडर्धारकाने 22 फेबु्रवार�पय�त, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची पूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय 
रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने थकबाक�चे पेम�ट करणे आवश्यक 
आहे. एसबीआय काडर्ने कायार्िन्वत केलेल्या �रव्हसर्लमधून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम देय 
रक्कमेच्या अनुषंगाने समायोिजत केल� जाणार नाह�. जर काडर्धारकाने 22 फेब्रुवार� रोजी 
�कंवा त्यापूव� �कमान देय रक्कम �कंवा त्यापे�ा जास्त रक्कम भरल� नाह�, तर त्याला 
रु. 950 (रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�त रु. 950) �वलं�बत देय शुल्क 
आकारले जाईल.

H. ओव्हर�ल�मट फ�
 एक सेवा संकेत म्हणून, एसबीआई काडर् ओव्हर�ल�मट व्यवहारांना मान्यता देऊ शकेल, 

हे त्यांचे आतं�रक धोरण, व्यवहार संदभार्त पात्रता, ग्राहकांचे प्रोफाईल आ�ण ग्राहकांची 
स्वीकृ�त यावर अवलंबून असेल. जर थकबाक�  रक्कम के्र�डट मयार्देपे�ा अ�धक असेल, 
तर के्र�डट मयार्दा ओलांडलेल्या रकमेवर प�हल्या व्यवहार रकमेच्या  2.5% �कंवा रु. 
600/- यापकै� जी जास्त असेल, ती ओव्हर�ल�मट शुल्क म्हणून आकारल� जाईल. 
एसबीआय काडर्द्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याह� शुल्क, खचर् �कंवा व्याजमुळे के्र�डट 
�ल�मट ओलांडल्यासह� हे शुल्क लागू होत.े ओव्हर�ल�मट फ� प्रत्येक �ब�लगं सायकलमध्ये 
एकदाच आकारल� जाईल. कृपया न�द घ्या क� काडर्धारकाकडून �मळालेल� ओव्हर�ल�मट 
सोयीसंबंधी स्वीकृ�त ज्याप्रमाणे त्यांच्या/�तच्या के्र�डट काडर्वर ह� सोय स�म करण्यासाठ� 
असेल, ती त्यांच्या त्याच खात्याच्या अतंगर्त येत असलेल्या सवर् के्र�डट काड्र्सवर आपोआप 
ह� सोय स�म करणार.

I. पेम�ट �डसऑनर फ�
   पेम�ट �डसऑनर झाल्यास (भरणा जमा न केल्यास), काडर्धारकाला रकमेच्या 2% इतक�  

पेम�ट �डसऑनर फ� लावल� जाईल व त्याचे �कमान शुल्क 500 रू. इतके असेल.

J.   अन्य शुल्क:
• काडर् �रप्लेसम�ट फ�: 100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू) 
• चेक पेम�ट फ�: 100 रू. 
• परक�य चलन व्यवहार शुल्क: 3.5% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् वगळता इतर सवर् 

काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
 परक�य चलन व्यवहाराचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये करण्यासाठ� �व�नमय दर 

िव्हसा/मास्टरकाडर् द्वारे (जे असेल त्यानुसार) �नधार्�रत केला जाईल व या व्यवहाराला 
एसबीआय काडर्च्या मदतीने सेटल केले जात असतानाच्या �दवशी त्यांच्या �व�नमय 
दरांनुसार त ेठरेल व हे दर व्यवहार करण्यात येणाऱ्या �दवसांपे�ा �भन्न असू शकतील. 
परक�य चलन व्यवहार फ� िव्हसा/मास्टरकाडर् शअेर केलेले रुपये रूपांतर रकमेवर लागू केले 
जाईल. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू 
होणार नाह�.

फ�  
     वा�षर्क फ� (एक वेळेस)  0 रू. - 9,999 रू.
   �रन्युअल फ� (प्र�त वषर्) 0 रू. - 9,999 रू.
   अडॅ ऑन फ� (प्र�त वषर्) शून्य

�वस्ता�रत के्र�डट

व्याज मुक्त के्र�डट अवधी   20-50 �दवस (जर आधीच्या म�हन्याचा आउटस्टँ�डगं 
बॅलन्स पूणर् भरलेला असेल, तर फक्त �रटेल खरेद�वर लागू)

�व�ीय शुल्क    अन�सक्युअडर् काडा�साठ� प्र�त म�हना 3.50% (प्र�त वषर् 
42%); �सक्युअडर् काडा�साठ� प्र�त म�हना 2.75% 

     (प्र�त वषर् 33%); 01 नोव्ह�बर 2021 पासून, शौयर् आ�ण 
�डफ� स काडा�साठ� प्र�त म�हना 2.5% (प्र�त वषर् 30%) 
वरून प्र�त म�हना 2.75% (प्र�त वषर् 33%) 

�कमान �व� शुल्क  25 रू.
�कमान देय रक्कम   {एकूण GST + EMI रक्कम + 100% शुल्क आ�ण 

प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् 
आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम 
(काह� असल्यास)} 

कॅश अडॅव्हान्स  
कॅश अडॅव्हान्स �ल�मट   के्र�डट �ल�मटच्या 80% पय�त (गोल्ड आ�ण 

टायटॅ�नअमसाठ� जास्तीत जास्त 12,000/ �दवस आ�ण 
15,000/ �दवस प्लॅ�टनम, �सगनॅचर/वल्डर् काड्र्स )

फ्र� के्र�डट कालावधी   शून्य
�व�ीय शुल्क    अन�सक्युअडर् काडा�साठ� प्र�त म�हना 3.50% (प्र�त वषर् 

42%); �सक्युअडर् काडा�साठ� प्र�त म�हना 2.75% 
     (प्र�त वषर् 33%); 01 नोव्ह�बर 2021 पासून, शौयर् आ�ण 

�डफ� स काडा�साठ� प्र�त म�हना 2.5% (प्र�त वषर् 30%) 
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• डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक चलन रूपांतरण माकर् अप फ�: 3.50% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् 
वगळता इतर सवर् काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
(फक्त 1,000 रुपये �कंवा त्यापे�ा मोठ्या व्यवहारांसाठ�) आतंरराष्ट्र�य स्थानावर�ल �कंवा 
परदेशी न�दणी केलेले परंतु भारतात िस्थत असलेल्या व्यापाऱ्यांद्वारे केलेले भारतीय 
चलनातील सवर् व्यवहार. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर डायन्या�मक आ�ण 
स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप शुल्क लागू होणार नाह�.

•  �रवॉडर् �रडीम करण्याचे शुल्क - 99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे वॉउचर 
वर उपलब्ध)

• सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर प्र�क्रया शुल्क: रु. 199 

K.  �शल्लक हस्तांतरण:
 �शल्लक हस्तांतरण ऑफर ग्राहकाला इतर बँकेच्या के्र�डट काडर्ची थकबाक� एसबीआय 

के्र�डट काडर्मध्ये हस्तांत�रत करण्यास आ�ण एकरकमी �कंवा ईएमआय मध्ये परतफेड 
करण्यास अनुमती देते

ओव्हर�ल�मट    ओव्हर�ल�मट रकमेच्या 2.5% (फ� कमीत 
कमी 600 रू. असेल)

काडर् �रप्लेसम�ट   100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू)
आपत्काल�न काडर् �रप्लेसम�ट   वास्त�वक �कंमत (िव्हसासाठ� �कमान $175 आ�ण         
(�वदेशात असताना)      मास्टरकाडर्साठ� 148 डॉलसर्च्या अधीन)
परक�य चलन व्यवहार   रूपांतरण माकर्  अप: 3.5% सवर् काडा�साठ� (एल�ट आ�ण 

ऑरम काडर् वगळता) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण 
ऑरम काडर्धारकांसाठ�). 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन 
�रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू होणार नाह�.

डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक    माकर् अप: 3.50% सवर् काडा�साठ� (एल�ट आ�ण ऑरम 
चलन रूपांतरण  काडर् वगळता) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम  
व्यवहार     काडर्धारकांसाठ�). 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड 

वर डायन्या�मक आ�ण स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप 
शुल्क लागू होणार नाह�.  

�रवॉडर् �रडीम करण्याचे शलु्क   99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे 
वॉउचर वर उपलब्ध)

सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर   199 रु.
प्र�क्रया शुल्क

लाउंज पास प्राधान्यक्रम शलु्क   प्रायॉ�रट� पास प्रोग्रामच्या माध्यमातून भारतातील सवर् 
एअरपोटर् लाउंज भेट�ंवर प्र�त भेट + लागू करांसाठ� 27 
डॉलसर्पय�तच्या दराने वापर शुल्क आकारले जाईल.

     प्रायॉ�रट� पास प्रोग्रामच्या माध्यमातून भारताबाहेर�ल सवर् 
एअरपोटर् लाउंज भेट�, कॉिम्प्लम�टर� भेट� संपल्यानंतर, 
प्र�त भेट + लागू करांसाठ� 27 डॉलसर्पय�त वापर शुल्क 
आकारले जाईल.

वरून प्र�त म�हना 2.75% (प्र�त वषर् 33%) 
वर�ल-नमदू शुल्क रोख काढल्याच्या तारखेपासून लागू 
होतील.  

�कमान �व� शुल्क  25 रू.

कॅश अडॅव्हान्स फ� 
एसबीआय एट�एम/अन्य   ट्रान्सॅक्शन रकमेच्या 2.5%  
राष्ट्र�य एट�एम  (आ�ण कमीत कमी 500 रू. इतक� रक्कम) 
आतंरराष्ट्र�य एट�एम  ट्रान्सॅक्शन रकमेच्या 2.5% (आ�ण कमीत कमी 
     500 रू. इतक� रक्कम)

अन्य शुल्क आ�ण फ�
रोख पेम�ट शुल्क  रु. 250 
पेम�ट �डसऑनर फ�  पेम�ट रकमेच्या 2% (फ� कमीत कमी 500 रू. असेल)
चेक पेम�ट फ�  100 रू.
लेट पेम�ट     0 रू. - 500 रू. इतक्या एकूण देय रकमेसाठ� शनू्य;
     500 रू. पे�ा जास्त आ�ण 1000 रू. पय�तच्या एकूण 

देय रकमेसाठ� 400 रू.;
     1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 

देय रकमेसाठ� 750 रू.;
     10,000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 25,000 रू. पय�तच्या 

एकूण देय रकमेसाठ� 950 रू.;
     25,000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 50,000 रू. पय�तच्या 

एकूण देय रकमेसाठ� 1100 रू.;
     50,000 रू. पे�ा जास्त एकूण देय रकमेसाठ� 1300 रू.;

अ�त�रक्त �वलंब पेम�ट शलु्क  100 रू.

2. *�ल�मट्स (मयार्दा)
 अतंगर्त एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट �नकषांनुसार (प्राथ�मक खातधेारकांना असलेल� 

के्र�डट �ल�मट जोडल्या जाणाऱ्या अडॅ ऑन काडर्धारकांना असेल) के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश 
�ल�मट �नधार्�रत केल� जात.े काडर् �दले जात असताना या मयार्दांची मा�हती काडर्धारकाला 
�दल� जात.े प्रत्येक स्टेटम�टमध्ये के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश �ल�मट काडर्धारकाला 
सां�गतल्या जातात. स्टेटम�ट बनवले जात असताना उपलब्ध के्र�डट �ल�मट (वापरासाठ� 
उपलब्ध असलेल� के्र�डट �ल�मट) स्टेटम�टचा भाग म्हणून �दल� जात.े 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याचा ठरा�वक काळाने आढावा घेत े आ�ण 
अतंगर्त �नकषांनुसार काडर्धारकाची के्र�डट �ल�मट घटवू �कंवा वाढवू शकत.े के्र�डट �ल�मट 
वाढवू इिच्छत असलेले काडर्धारक एसबीआयसीपीएसएलला तसे �लहून व त्यांच्या 
उत्पन्नाची घोषणा करणार� आ�थर्क कागदपत्र े पाठवून तशी �वनंती करू शकतात. या 
नवीन कागदपत्रांच्या आधारे अशी �ल�मट वाढवायची अथवा नाह�, हा �नणर्य घेण्याचे पूणर् 
स्वातं�य एसबीआयसीपीएसएलला आहे.

सरचाजर्
वाढ�व कालावधी   के्र�डट काडर् खाती ज्यामध्ये मागील �ब�लगं चक्रापासून 

देयके थक�त नाह�त, त्यांना पैसे भरण्याच्या देय 
तारखेनंतर 3 �दवसांचा वाढ�व कालावधी �मळेल. के्र�डट 
काडर् �ववरणपत्रावर नमूद केलेल� पसेै भरण्याची देय 
तार�ख ह� ती तार�ख आहे ज्या �दवशी थ�कत रकमेचे 
संपूणर् पसेै काडर् खात्यात जमा केले जावे. तथा�प, पैसे 
भरण्याच्या प्र�क्रयेत लागणारा वेळ ल�ात घेता, 3 
�दवसांचा वाढ�व कालावधी प्रदान केला जातो. 

रेल्वे �त�कटे - रेल्वे काउंटसर्   30 रू. + ट्रान्सॅक्शन रकमेच्या 2.5% 

रेल्वे �त�कटे     ट्रान्सॅक्शन रकमेच्या 1% + लागू 
- www.irctc.co.in  असलेले सेवा शुल्क 

पेट्रोल पंपांवर �वकण्यात     व्यापाऱ्याला ट�मर्नल प्रदान करणार ्या अ�धग्रहण बँकेकडून 
आलेले पेट्रोल आ�ण अन्य  इंधन अ�धभार आकारला जातो. चाजर् िस्लपवर�ल व्यवहार 
उत्पादने/ सेवा               मूल्य के्र�डट काडर् स्टेटम�टपे�ा �भन्न असेल, कारण 

व्यवहार मूल्यावर बँक अ�धग्र�हत करून अ�धभार आ�ण 
जीएसट� आकारला जातो. �नवडक काडर्वर�ल पात्र व्यवहार 
मूल्यासाठ� 1% इंधन अ�धभार माफ� (जीएसट� वगळून) 
�दल� जाईल. इंधन अ�धभार माफ�च्या अट� आ�ण शत� 
बदलू शकतात. तप�शलांसाठ� उत्पादन अट� आ�ण शत�चा 
संदभर् घ्या.  

कस्टम्स ड्युट�चे पेम�ट   सवर् ट्रान्सॅक्शनच्या 2.25% (कमीत कमी 75 रू.)

3. *�ब�लगं आ�ण स्टेटम�ट

a) ज्या अवधीमध्ये काडर् अिॅक्टव्ह असेल त्या अवधीमधील आधीच्या स्टेटम�टनंतर 
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये के्र�डट करण्यात आलेले पेम�ट्स व झालेले ट्रान्सॅक्शन्स 
दशर्वणारे एक मा�सक स्टेटम�ट एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला पाठवण्यात 
येईल. एक तर एसबीआयसीपीएसएल काडर् खात्यामधील ट्रान्सॅक्शन्सचे स्टेटम�ट पोस्टाने 
त्याच्याकड ेन�दणीकृत असलेल्या प�यावर पाठवेल �कंवा त ेस्टेटम�ट न�द असलेल्या ईमेल 
आयडीवर ईमेलने पाठवेल व याचा �दवस पूवर् �नधार्�रत असेल. 

b) के्र�डट काड्र्स काडर्धारकांना �रवॉिल्वंग के्र�डट सु�वधा देतात (�फरती पत). काडर्धारक फक्त 
स्टेटम�टवर �प्रटं करण्यात आलेल्या �कमान देय रकमेइतक� रक्कम सुद्धा भरू शकतो 
आ�ण असा भरणा त्याने रक्कम देय �दनांकाच्या आधी करायला हवा आ�ण हाह� �दनांक 
आपल्या स्टेटम�टवर नमूद केलेला असतो. आउटस्टँ�डगं बॅलन्स पुढ�ल स्टेटम�टमध्ये 
फॉरवडर् केला जाऊ शकतो. काडर्धारक देय असलेल� संपूणर् राशी भरू शकतो �कंवा �कमान 
देय रकमेपे�ा मोठ� कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. 

 आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये न भरण्यात आलेल� �कमान देय रक्कम काडर्धारकाच्या करंट 
�कमान देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल व त्यासह आउटस्टँ�डगं असेल जे काडर्धारकाच्या 
के्र�डट �ल�मटपे�ा जास्त होऊ शकत.े  

 �कमान देय रक्कम आउटस्टँ�डगं रकमेच्या 5% �कंवा रू. 200 यापकै� (जी रक्कम मोठ� 
असेल), ती असेल व त्यामध्ये सवर् लागू कर आ�ण ईएमआय (फक्त ईएमआय आधा�रत 
उत्पादनांच्या संदभार्त) समा�वष्ट असतील. जर कॅश �कंवा के्र�डट �ल�मट ओलांडल� गेल� 
तर ओव्हर�ल�मट (ओव्ह�एल) रकमेचाह� समावेश एमएडीमध्ये (�कमान देय रक्कम) केला 
जाईल. आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये जर न भरण्यात आलेल� एमएडी असेल, तर ती �कमान 
देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल.

c)  काडर् आउटस्टँ�डगंसाठ� करण्यात येणाऱ्या पेम�टस पुढ�ल स्टेटम�टसमध्ये दशर्वल्या जातील. 
इनपुट टॅक्स के्र�डटशी संबं�धत कोणताह� �ववाद �कंवा करांशी संबं�धत कोणतहे� अन्य 
प्रकरणात स्टेटम�ट �दल्याच्या तारखेपासून 30 �दवसांमध्ये के्र�डट काडर् जार�कत्यार्शी संपकर्  
साधला जाईल.

d) काडर्धारकाच्या काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल� पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने 
समायोिजत केल� जातील: �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ.

   काडर्धारक हा के्र�डट काडर् जार�कत्यार्स स�म करण्यासाठ� उ�चत जीएसट� अनुपालनाच्या 
अतंगर्त योग्य आ�ण वक्तशीर मा�हती प्रदान करण्याबद्दल जबाबदार असेल जे के्र�डट 
काडर् जार�कत्यार्ने केलेल्या पुरवठ्याचे इनपुट कर के्र�डट घेण्यासाठ� काडर्धारकास स�म 
करेल. काडर् जार�कतार् हा इनपुट टॅक्स के्र�डटच्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा 
काडर्धारकास इनपुट टॅक्स के्र�डटचा लाभ घेण्यात झालेल्या �वलंबासाठ� काडर्धारकाने 
चुक�ची मा�हती �दल्याबाबत �कंवा काडर्धारकाने कोणतीह� कृती केल्यास �कंवा दलुर्� 
केल्यास जबाबदार नसेल.

e) काडर् खात्यामधील पेम�ट्स पुढ�लपकै� कोणत्याह� प्रकारे करता येऊ शकतील: 
www.sbicard.com वर लॉग इन करून नेटबँ�कंग �कंवा आपल्या एसबीआय एट�एम- 
कम ड�ेबट काडर्द्वारे पेनेट पयार्य वापरून.

   स्टेटम�टच्या मागच्या बाजूला �दलेल्या प�यावर चेक �कंवा धनादेश पाठवून. 
   आपल्या शहरातील एसबीआय काडर् ड्रॉप बॉक्सेसमध्ये �कंवा �नधार्�रत स्टेट बँक ऑफ 
इं�डया शाखांमध्ये चेक �कंवा धनादेश देऊन. 

   चेक/धनादेश “एसबीआय काडर् क्र. xxxx xxxx xxxx xxxx” कर�ता देय असा असायला 
हवा. नॅच: �नवडक शहरांमध्ये नॅशनल ऑटोमेटेड क्ल�य�रगंच्या (नॅच) माध्यमातून पेम�ट 
करता येत.े

f) एसबीआय काडर्द्वारे आउटस्टँ�डगं �बलाच्या भरणासाठ� �व�वध पद्धती �दल्या जातात व 
त्याचे वणर्न एसबीआय काडर् वेबसाईट आ�ण मा�सक स्टेटम�टच्या मागे स�वस्तर �दले गेले 
आहे.

 काडर् धारकाकडून �मळालेला कोणताह� अडॅव्हान्स हा भ�वष्यातील खचर् म्हणून गहृ�त 
धरला जावा, कोणतहे� शुल्क/फ� म्हणून गहृ�त धरला जाऊ नये.

j)  एसबीआय काडर्द्वारे प्र�क्रयािन्वत केलेले असे कोणतहे� �रव्हसर्ल्स, ज्यांत शुल्क तसेच 
प्रभार यांचे �रव्हसर्ल देखील समा�वष्ट आहे, त ेथकबाक�च्या अनुषंगाने समायोिजत केले 
जाणार नाह� आ�ण याला वतर्मान �ब�लगं सायकलसाठ� के्र�डट म्हणून गणले जाईल.

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख मागील �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल्यास, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जात.े

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख वतर्मान �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल� तर�ह�, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जाणार नाह�.

k)  SMA आ�ण NPA
•   स्पेशल म�शन अकाउंट्स (‘SMA’): 
  �नयामक आवश्यकता पूणर् करण्यासाठ�, एसबीआय काडर्ला खाल� �दलेल्या सारणीतील तीन 

उपशे्रण्यांसह एक उप-संप�ी शे्रणी/ सब-असेॅट कॅटेगर� म्हणजेच ‘स्पेशल म�शन अकाउंट्स 
(‘SMA’)” बनवून खात्यातील प्रारं�भक दबाव (इिन्सपीऐंट स्टे्रस) ओळखावा लागतो. के्र�डट 
काड्र्सना �रवॉिल्वंग सु�वधांव्य�त�रक्त अन्य कजर् म्हणून संबो�धत केले जात.े

   

  

  

  SMA च्या वग�करणासंबं�धत उदाहरण:
  जर के्र�डट काडर् खात्याची (‘PDD’) पेम�ट देय तार�ख 31 माचर् 2021 असेल आ�ण �कमान 

देय शुल्क (‘MAD’) या तारखेआधी प्राप्त न झाल्यास या देय तारखेनंतर ह्या खात्यास 
SMA – 0  म्हणून संबो�धत केले जाईल.

   जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 30 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 ए�प्रल 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 1 म्हणून संबो�धत केले जाईल. याप्रमाणेच, 
जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 60 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 मे 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 2 म्हणून संबो�धत केले जाईल.

•  नॉन पफॉर्�म�ग असेॅट (‘NPA’):
  जर के्र�डट काडर् स्टेटम�ट मध्ये नमूद केलेले �कमान देय पेम�ट हे PDD पासून नव्वद (90) 

�दवसांच्या आत पूणर् न �दल्यास, काडर्ला नॉन परफॉ�म�ग असेॅट समजले जाईल. 
   याव्य�त�रक्त, कजार्ची परतफेड �कंवा पुनरर्चना व्यवस्थेचा लाभ घेतलेले कोणतहे� खात े

NPA म्हणून वग�कृत केले जाईल. जोपय�त पूणर् मुद्दल �कंवा व्याजाचे पेम�ट केले जात 
नाह� तोपय�त खात ेNPA म्हणून वग�कृत केले जात.े कजार्ची परतफेड (सेटलम�ट) केलेले 
आ�ण पुनरर्�चत (र�स्ट्रक्चडर्) खात ेअपगे्रडसाठ� पात्र नसत.े शवेट�, जर एखाद्या ग्राहकाकड े
NPA म्हणून संबो�धत असलेले एक एसबीआय काडर् असले तर� त्यांच्याकड ेअसलेले सवर् 
के्र�डट काडर् हे NPA म्हणून वग�कृत केले जातील.

   एखाद्या खात्यास NPA म्हणून वग�कृत करण्यासंबं�धत उदाहरण:
 जर एखाद्या ग्राहकाची पेम�ट देय तार�ख (‘PDD’) 31 माचर् 2021 आहे आ�ण 

स्टेटम�टमध्ये नमूद केलेले �कमान देय शुल्क (‘MAD’) हे PDD पासून 90 �दवसांच्या 
आत म्हणजेच 29 जून 2021 पय�त ग्राहकाने भरले नाह�, तर बँक/�व�ीय संस्थेद्वारे अशा 
के्र�डट काडर् खात्यास NPA समजले  जाईल.

l) अ�धकृत पेम�ट प्रणाल� वापरताना अयशस्वी व्यवहारांसाठ�, आरबीआयच्या 20 सप्ट�बर 
2019 रोजीच्या टनर् अराऊंड टाइम (ट�एट�) च्या सामंजस्यावर�ल आ�ण ग्राहक 
नुकसानभरपाईवर�ल प�रपत्रकाच्या अनुपालन अतंगर्त, जर एसबीआय काडर्ने एखाद्या 
अयशस्वी झालेल्या व्यवहारामुळे ड�ेबट झालेल� रक्कम एका �नधार्�रत कालावधीमध्ये परत 
केल� नाह�, तर उपरोल्ले�खत प�रपत्रकातील तरतुद�ंनुसार, अयशस्वी झालेल्या 
व्यवहारासाठ�च्या काडर् नेटवकर्  द्वारे प्राप्त झालेल्या अशा कोणत्याह� पुष्ट�/सूचनेच्या 
आधारावर नुकसानभरपाई केल� जाईल.

4. * �डफॉल्ट (थकबाक�)
 जर थकबाक� करण्यात आल�, तर काडर्धारकाला वेळोवेळी काडर् खात्यामध्ये असलेल्या 

थ�कत रकमेच्या पूतर्तसेाठ� पोस्टाने, फॅक्स, दरूध्वनी, ईमेल, एसएमएस मॅसेज आठवण 
केल� जाईल आ�ण/�कंवा �तसऱ्या प�ाची आठवण करून देण्यासाठ�, पाठपुरावा 
करण्यासाठ� आ�ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठ� मदत घेतल� जाईल. अशा प्रकारे �नयुक्त 
केलेला �तसरा प� कजर् वसुल�संदभार्तील आचारसं�हतचेे पूणर् पालन करेल. 

 आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त आ�ण जे एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे जे 
एक के्र�डट इन्फम�शन कंपनी एक के्र�डट काडर् धारकाच्या मुलभूत िस्थती अहवाल 
देण्यापूव�, आम्ह� काडर् धारकास पूवर् सूचना प्रदान करू. आरबीआय कडून न�दणीचे 
प्रमाणपत्र सामा�यक करण्यापूव�, ज्याचा एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे त्याबद्दल 
आम्ह� काडर्धारकाला याची सूचना देऊ. �कमान देय रक्कम देय तारखेपय�त देखील न 
भरल्यास, काडर् खात्याचा डीफॉल्ट िस्थती अहवाल के्र�डट मा�हती ब्युरो/एजन्सीं सह 
सामा�यक केला जाईल. 

 हे आणखी नमूद केले जाऊ शकत,े क� जर काडर् धारक, पोस्ट �डफॉल्टर म्हणून न�दवले 
गेले असेल तर, �तची थकबाक� कमी करत,े नंतर एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन 
कंपनी पासून �डफॉल्टर िस्थती मागे आहे. असे बदल ग्राहकाच्या के्र�डट अहवालात 
प्र�त�ब�ंबत करण्यासाठ� 45 त े60 �दवस लागू शकतात.

 अट� आ�ण �नयम के्र�डट काडर्च्या सु�वधा �नयमन लागू असेल पूरक/काडर् जोडा 
एसबीआयसीपीएसएल �व�हत नमुन्यात दर म�हन्याला के्र�डट इन्फम�शन कंपनीसाठ� काडर् 
डटेा सादर केला. के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 30 �दवसांची वेळ त्यांच्या सव्हर्रवर सादर डटेा 
अपलोड करण्यासाठ� आहे.

 काडर् खात्यातील एकूण थकबाक� व त्यासह लावण्यात आलेल्या कोणत्याह� शुल्कांची 
काडर्धारकाला न आकारण्यात आलेल� रक्कमसुद्धा तत्काळ देय होईल आ�ण प्राथ�मक 
खातधेारकाच्या बँकरप्सीच्या �कंवा मतृ्युच्या िस्थतीत ती एसबीआयसीपीएसएलला संपूणर् देय 
ठरेल व काडर् खात ेलगेचच रद्द ठरेल. काडर् खात्यावर काह� थकबाक� असेल, तर प्राथ�मक 
खातधेारकाची मालम�ा त्याला सेटल करण्यासाठ� जबाबदार असेल आ�ण त्या मालम�ेद्वारे 
एसबीआयसीपीएसएलला कोणतीह� आ�थर्क झळ पोहचणार नाह�, याची काळजी घेणे 
अ�नवायर् असेल व त्यामध्ये अशा थकबाक�ला प्राप्त करण्यासाठ� झालेला कायदे�वषयक खचर् 
व शलु्क यांचा समावेश असेल. अशी परतफेड प्रलां�बत झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
त्याच्या तवे्हाच्या दराने आ�थर्क शुल्क सरुू ठेवण्यासाठ� स�म असेल.

5. काडर्धारकत्व समाप्त होणे/संपुष्टात येणे
a) एसबीआयसीपीएसएलला �लहून �कंवा एसबीआय काडर् हेल्पलाईनला कॉल करून आ�ण 

काडर् �तरपे कापून काडर्धारक कधीह� करार संपुष्टात आणू शकतो. �ल�खत �वनंती 
केल्यानंतर अडॅ ऑन काडर्सह सवर् काडर् संपुष्टात येतील. स्वतःहून काडर् बंद करताना 
काडर्धारकाजवळ �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स �शल्लक असतील तर अशा �नगे�टव्ह पॉइंट्स 
समान मूल्य स्वयंच�लतपणे स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रूपांत�रत केले जाईल जे काडर्धारकाला 
इतर कोणत्याह� देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे. काडर् खात्यामध्ये थकबाक� असलेल्या 
सवर् रकमेचा भरणा केल्यानंतर त ेसंपुष्टात येतील. प्रमाणानुसार (प्रो रेटा बे�सस) वा�षर्क, 
सहभागी होण्याची �कंवा �रन्युअल फ� परत केल� जाणार नाह�.

 उदाहरणाथर्- स्वतःहून काडर् बंद करताना �शल्लक असलेले �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट - 1000
   स्वतःहून काडर् बंद केल्यानंतर, �शल्लक असलेले 1000 �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट 

स्वयंच�लतपणे 250 रू. च्या स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रुपांत�रत होतील. म्हणजेच, 1000 
�नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स X 0.25 रू. प्र�त �रवॉडर् पॉइंट (इथे �व�वध काडा�साठ� हस्तांतरण 
मूल्य �भन्न असू शकत)े. हे देय काडर्धारकाला लागू केले जाईल जे काडर्धारकाला इतर 
देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे.

 काडर्धारक खात ेबंद करण्यासाठ� सम�पर्त ईमेल आयडी-closurerequest@sbicard.com 
वर �लहू शकतो.

b)  जर एसबीआयसीपीएसएलला काह� आधाराने �बजनेससाठ� �कंवा सुर�ा कारणांमुळे आ�ण/ 
�कंवा कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेच्या �वनंतीमुळे आ�ण/�कंवा अन्य सरकार� यंत्रणेने तसे 
सां�गतल्यामुळे आ�ण/�कंवा एसबीआयसीपीएसएल व त्याच्या ग्राहकांना लागू असलेल्या 
कायद्यांमुळे व �नयमांमुळे आवश्यक झाले, तर कोणत्याह� वेळेस पूवर्सूचना न देता 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याच्या वापरावर �नब�ध घालू शकत,े त ेसमाप्त 
�कंवा बंद करू शकत.े

 जर काडर्धारकाने देय रकमेची थकबाक� केल� �कंवा के्र�डट �ल�मटचे उल्लंघन केले तर 
एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट काडर्वर�ल सु�वधा संपुष्टात आणू शकत.े हा करार संपुष्टात 
आल्यानंतर �कंवा काडर् खात ेस्थ�गत करण्यात आले असताना या काडर्चा वापर विजर्त 
आहे.

c) अशा प�रिस्थतीमध्ये काडर्धारकाने तत्काळ (कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� 
�डफॉल्ट �कंवा अन्य नोट�सनुसार) एसबीआयसीपीएसएलला खात्यावर�ल एकूण थक�त 
रक्कम त्वर�त अदा केल� पा�हजे. त्यामध्ये कराराअतंगर्त एसबीआयसीपीएसएलला देय 

असलेल्या सवर् रकमांचा समावेश असेल ज्यामध्ये सवर् ट्रान्सॅक्शन्स आ�ण अन्य रक्कम 
ज्या खात्यावर अद्याप आकारल्या नसतील यांचा समावेश असेल. जोपय�त काडर्धारकाद्वारे 
अशा सवर् रकमांची थकबाक� जमा केल� जाईपय�त काडर्धारकाचे खात े समाप्त मानले 
जाणार नाह�.

(d) जर के्र�डट काडर् एक वषार्पे�ा जास्त काळ वापरात नसेल, तर काडर्धारकास सू�चत करून 
काडर् बंद करण्याची प्र�क्रया सुरू होईल. जर 30 �दवसांमध्ये काडर् धारकाकडून काह� उ�र 
न आल्यास, काडर् खात ेबंद केले जाईल, ह� �क्रया काडर् धारकाने केलेल्या सवर् थकबाक� 
भरण्याच्या अधीन असेल.

6.  काडर् हरवणे/चोर�/गैरवापर

a) जर प्राथ�मक �कंवा अन्य अ�त�रक्त के्र�डट काडर् हरवले असेल, चोर�ला गेले असेल, त्याला 
इजा झाल� असेल �कंवा प्राप्त होणे अपे��त असताना प्राप्त झाले नसेल �कंवा जर 
त्याला/�तला त्याचा वापर अन्य व्यक्तीने काडर्धारकाच्या अनुमती�शवाय केला अशी शंका 
आल� असेल, तर तत्काळ काडर्धारकाने एसबीआयसीपीएसएलशी एसबीआय काडर् 
हेल्पलाईनद्वारे संपकर्  साधला पा�हजे. एकदा काडर् हरवले अशी सूचना �दल्यानंतर त ेनंतर 
परत सापडले तर�ह� काडर्धारकाने त ेकोणत्याह� प�रिस्थतीत वापरू नये आ�ण त्याने त े
काडर् �तरपे अध� कापून टाकावे. 

· तसेच काडर्धारक लगेचच आयव्ह�आर �कंवा आमच्या वेबसाईट sbicard.com द्वारे �कंवा 
एसएमएस आधा�रत सेवेद्वारे त ेकाडर् ब्लॉक करू शकतो.

· एसएमएसद्वारे आपले हरवलेले/ चोरलेले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ�, आपल्या न�दणीकृत 
मोबाईल क्रमांकाद्वारे 5676791 वर BLOCK XXXX असा एसएमएस करा. (XXXX = 
आपल्या काडर् क्रमांकातील शवेटच्या 4 संख्या). जर 5 �म�नटांच्या आत आपल्याला त्याचे 
कन्फम�शन देणारा एसएमएस �मळाला नाह�, तर काडर् ब्लॉक झाले आहे, असे कृपया मानू 
नका. तत्काळ आपले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ� आ�ण त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठ� 
हेल्पलाईनला कॉल करा.

 काडर्धारक हरवलेल्या/चोर� झालेल्या/अन�धकृत व्यवहार इ. च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त 
हेल्पलाइन क्रमांक -18605003000 वर संपकर्  करू शकतो.

 काडर्धारक हरवलेल्या काडर्च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त ईमेल आयडीवर �लहू शकतो – 
lostcard@sbicard.com.

b) एसबीआयसीपीएसएलला हरवलेल्या काडार्ची मा�हती �मळण्याच्या वेळेआधी काडर् 
खात्याद्वारे करण्यात आलेल्या कोणत्याह� ट्रान्सॅक्शन्ससाठ�  एसबीआयसीप ीएसएल 
जबाबदार राहणार नाह� व त्याची संपूणर् जबाबदार� काडर्धारकावरच असेल. काडर् 
हरवण्याबद्दल �कंवा त्याच्या चोर�बद्दल एसबीआयसीपीएसएलला सूचना देण्या�शवाय 
काडर्धारकाने तत्काळ के्र�डट काडर्च्या चोर�ची मा�हती पो�लसांना देऊन एफआयआर दाखल 
करायला पा�हजे. परंतु, जेव्हा काडर्धारकाच्या सहमतीने �कंवा अ�त�रक्त काडर्धारकाच्या 
सहमतीने एखाद� व्यक्ती काडर् प्राप्त करून त्याचा गैरवापर करत असेल, तवे्हा होणाऱ्या 
सवर् हानीसाठ� काडर्धारक जबाबदार असेल.

 
c) �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाच्या (आरबीआय), ग्राहक संर�णाबद्दल 06 जुल ै2017 च्या 

आदेशानुसार - अन�धकृत इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंग व्यवहाराच्या दा�यत्वावर मयार्दा घालून, एक 
धोरण अ�धकृत के्र�डट काडर् व्यवहारांशी संबं�धत ग्राहक संर�ण सु�निश्चत करण्याक�रता 
�डझाइन केले आहे. एसबीआय काडर्च्या वेबसाइटवर "ग्राहक तक्रार �नवारण धोरण" 
अतंगर्त हेच अपडटे केले आहे. धोरण हे पारदशर्कतचेी तत्वे आ�ण ग्राहकांना �दल्या 
जाणाऱ्या वागणुक�तील प्रामा�णकपणावर आधा�रत आहे

d) जर काडर्धारकाने फसवणूक�चे कृत्य केले असेल, तर होणाऱ्या नुकसानाची सवर् जबाबदार� 
काडर्धारकाची असेल. जर पुरेशी काळजी न घेता काडर्धारक वापर करत असेल तर होणाऱ्या 
हानीसाठ� सवर्स्वी तोच जबाबदार असेल. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे �नधार्�रत करण्यात 
आलेल्या सुर�ा �नयमांचे पालन करण्यामध्ये काडर्धारकाने कसूर केल� असेल तर� हे लागू 
असेल.

e) काडर्धारक �कंवा अन्य कोणत्याह� काडर्धारकाला न सांगता एसबीआयसीपीएसएल काडर्च्या 
हरवण्या�वषयी, चोर��वषयी, गैरवापरासंदभार्त काडर्ची �कंवा �पनची कोणतीह� मा�हती 
पो�लसांना �कंवा अन्य संबं�धत यंत्रणांना देऊ शकत.े

f) आपल्या के्र�डट काडर् खात्याच्या मोबाईल नंबरसह संपकर्  तपशीलामधील बदल 
�सस्ट�ममध्ये असलेल्या आपल्या जुन्या तसेच नवीन संपकर्  प�यांवर कळवले जातील. 
आमच्या न�द�ंमध्ये आपल्या मोबाईल क्रमांकासह सध्याच्या संपकर्  तपशीलांना अद्ययावत 
ठेवण्याचा सल्ला आपल्याला �दला जातो.

g) "एसबीआय काडर् �व�शष्ट काडर्वर ती हरवल्यास/चोर�स गेल्यास त्यावर काडर् �वमा कव्हर 
मोफत ऑफर करत.े संबं�धत �वमा हा एसबीआय काडर्ने वेळोवेळी ठर�वल्यानुसार 
आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेडद्वारे �कंवा कोणत्याह� अन्य 
�वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो. आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी 
�ल�मटेड ह� यासंबं�धत कोणत्याह� दाव्याच्या तडजोडीसाठ� जबाबदार असेल आ�ण 
एसबीआय काडर् हे दाव्याच्या तडजोडीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याह� �ववादास जबाबदार 
नसेल. �वम्याच्या अट� आ�ण शत�च्या अ�धक तपशीलांसाठ�, काडर् धारकांना सल्ला �दला 
जातो क� त्यांनी स्वागत �कटमधील मा�हतीपत्रक वाचावे �कंवा www.sbicard.com चा 
संदभर् घ्यावा."

(h) एसबीआय काडर् काह� �व�शष्ट के्र�डट काडा�वर मोफत हवाई अपघात/वैयिक्तक अपघात 
�वमा संर�ण देत.े उपरोक्त �वमा ततृीय-प� �वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो, जो या 
संदभार्त कोणत्याह� दाव्याच्या �नपटाऱ्यासाठ� देखील जबाबदार असतो. क्लेम सेटलम�टमुळे 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याह� वादासाठ� एसबीआय काडर् जबाबदार राहणार नाह�. कोणत्याह� 
पूवर्सूचने�शवाय एसबीआय काडर्द्वारे �वमा जार�कतार् बदलला जाऊ शकतो.

 �वद्यमान �वमा कंपनी : ओ�रएंटल इन्शुरन्स कंपनी �ल.

7. मा�हती उघड करणे (�डस्क्लोजर)
 के्र�डट इन्फम�शन कंपनी भारतीय आ�थर्क प्रणाल� कायर्�मता आ�ण िस्थरता 

सुधारण्यासाठ� भारत सरकार आ�ण भारतीय �रझवर् बँक (आरबीआय) ची एक सुरुवात 
आहे. �ह बँका आ�ण �व�ीय संस्थांमध्ये मा�हतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठ�चे एक प्रभावी 
तंत्र प्रभावी करण्यासाठ� आरबीआयच्या प्रयत्नांचा रचनाबद्ध उपक्रम असून, त्याद्वारे 
�व�वध संस्थांमधून उत्कृष्ट के्र�डट व्यवहारांचा लाभ घेण्यासाठ� काडर्धारकांना स�म केले 
जात.े

 काडर् धारक एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी करण्यासाठ� काडर्धारकाचे 
मा�हती शअेर करण्यासाठ� अ�धकृत आहे क� (आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त 
आहे). 

 45 - 60 �दवसांच्या काळामध्ये एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 
करण्यासाठ� काडर्धारकाचे परतफेड रेकॉडर् संबं�धत मा�हती प्रदान होईल.

 कोणताह� �ववाद झाल्यास, एसबीआयसीपीएसएल हे काडर्धारक हा �डफॉल्टर आहे असा 
अहवाल देण्यापूव� अहवाल प्र�क्रयेसाठ� योग्य ती दरुुस्ती करेल. अशा मा�हतीचे प्रकटन 
करणे/ती उघड करण्याची देखील न�द घेतल� जाणे हे दाखल केलेल्या अशा �ववादांची 
चौकशी आ�ण त्यातून मागर् काढण्यासाठ� उपलब्ध असलेल्या वेळेवर अवलंबून असत.े 

 काडर्धारक हे मान्य करतो क�, काडर् खात्याचे योग्य संचालन, पडताळणी आ�ण अन्य 
प्रशास�नक सेवा यांसाठ� काडर्धारकाची मा�हती ज्यामध्ये एसबीआयसीपीएसएलशी संब�धत 
आ�थर्क संस्था, कंपन्या आ�ण अन्य �तसऱ्या प�ांकडील थकबाक� यांची मा�हती देण्याचा 
अ�धकार एसबीआयसीपीएसएलला असेल.

 एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाची मा�हती एसबीआयसीपीएसएलच्या कोणत्याह� व�रष्ठ, 
क�नष्ठ, संबं�धत �कंवा भागीदार संस्थेला एसबीआयसीपीएसएलच्या �व�वध उत्पादनांना व 
सेवांना उपलब्ध करण्यासाठ�/त्यांच्या माक� �टगंसाठ� �कंवा त्याच्या ग्रूप कंपन्या, शाखा, 
संलग्न आ�ण/�कंवा भागीदार संस्थांना देऊ शकत.े

 एसबीआय काडर्च्या मह�वपूणर् अट� व शत� www.sbicard.com वरसुद्धा उपलब्ध 
आहेत. 

महत्वाची �नयामक मा�हती 

- काडर्चा वापर भारत तसेच परदेशात दोन्ह�कड ेवधै आहे. तथा�प, नेपाळ आ�ण भूतान मध्ये 
�वदेशी चलन व्यवहार करण्यासाठ� वधै नाह�.

- भारताबाहेर व्यवहार करण्यासाठ�, या काडर्चा वापर परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 
1999 ("FEMA") आ�ण आरबीआय द्वारे जार� केलेल्या �नयमांसह लागू कायद्यानुसार 
करणे अत्यावश्यक आहे. इंटरनेट टे्र�डगं पोटर्लद्वारे परक�य चलन व्यापाराला परवानगी 
नाह�. कोणतहे� उल्लंघन �कंवा पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुम ्ह� दंडात्मक 
कारवाईसाठ� जबाबदार असू शकता. तुम्ह� तुमच्या परक�य चलन हक्काबाबत तुमच्या 
अ�धकृत डीलरचा (AD) सल्ला घ्यावा.

- आपण के्र�डट काडर् खात्यावर कोणत्याह� के्र�डट �शल्लक असल्यास, एसबीआय काडर् आपण 
ह� के्र�डट �शल्लक परत येण्याचा अ�धकार आहे.

- कृपया भांडवल खात्यातील व्यवहारासाठ� पसेै पाठ�वणे �कंवा पेम�ट करण्यासाठ� के्र�डट 
काडर् वापरू नका जसे क� परदेशी संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे �कंवा �वदेशात संस्थांची 
स्थापना करणे - ह� आरबीआय बँकेच्या मास्टर �नद�शानुसार अथर्सहाय्य करण्याची 
परवानगी नाह� - संयुक्त उद्योजक/संपूणर्पणे र�हवाशांनी केलेल� थेट गुंतवणूक परदेशात 
मालक�ची सहाय्यक कंपनी आहे.

- र�हवाशांना भारताकडून पसेै पाठ�वणे हे आरबीआयच्या मास्टर प�रपत्रकानुसार, के्र�डट 
काडर्चा वापर �कंवा लॉटर�ची �त�कटे, बंद� घातलेल� �कंवा जप्त मा�सके, जुगार मध्ये 
सहभाग, कॉल-बॅक सेवा देणे, इत्याद�सारख्या प्र�तबं�धत वस्तूंच्या खरेद�साठ� प्र�तबं�धत 
आहे कारण अशा वस्तू/�क्रयाकलापांसाठ� कोणत्याह� परक�य चलनाची परवानगी नाह�. 
मास्टर प�रपत्रक अ�धक मा�हतीसाठ� र�हवाशांना भारत सु�वधा �व�वध पसेै पाठ�वणे वर 
संदभर् घ्या.



g) �ब�लगं संदभार्तील वाद: स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 25 �दवसांच्या आत काडर्धारकाने काह� 
त्रटु� एसबीआयसीपीएसएलला कळवल्या�शवाय आ�ण एसबीआयसीपीएसएलला त्या सत्य 
आहेत, हे आढळल्याव्य�त�रक्त सवर् स्टेटम�ट्स योग्य मानल� जातील व काडर्धारक त्यांना 
मान्य करेल. असे काह� झाल्याची मा�हती प्राप्त झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
तात्पुरत्या पद्धतीने शुल्क मागे घेऊ शकेल. त्यानुसार अन्वेषण पूणर् झाल्यानंतर अशा 
शुल्कांची जबाबदार� काडर्धारकाच्या खात्यावर असेल.

h)  ग्राहक तक्रार �नवारण: सवर् तक्रार�ंची मा�हती पुढ�ल प�यावर नोडल अ�धकाऱ्याला �दल� 
जावी- पीओ बॅग 28 - जीपीओ, नवी �दल्ल� – 110001 Nodalofficer@sbicard.com 
�कंवा ईमेलवर पाठवल� जावी.

i)   संपकर्  तपशील:
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 02 02
 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड आधी लावावा) 
 �कंवा 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290 
 एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर्साठ�: एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर् हेल्पलाईनला भारतातून 

कुठूनह� फोन करा   
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 12 12 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड 

आधी लावावा) बीएसएनएल/एमट�एनएलवरून: 1800 180 1295/1860 500 1295
 पत्र व्यवहार: मेलद्वारे व्यवस्थापकाला �लहू शकता: ग्राहक सेवा, एसबीआय काड्र्स अडँ 

पेम�ट्स सिव्हर्सेस �ल., डीएलएफ इन�फ�नट� टॉवसर्, टॉवर सी, 12 वा मजला, ब्लॉक- 2, 
इमारत 3 डीएलएफ सायबर �सट�, गुरुग्राम- 122002 (ह�रयाणा), भारत 
www.sbicard.com �कंवा पीओ बॅग 28 - GPO, नवी �दल्ल� – 110001. 

 customercare@sbicard.com वर ईमेलद्वारे �लहा
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक सम�पर्त ईमेल आयडीवर 

�लहू शकतो- salesgrievance@sbicard.com
 काडर्धारक कोणत्याह� �ववाद/अन�धकृत व्यवहाराचा �रपोटर् आमच्या मोबाईल 

ॲप/वेबसाईटच्या माफर् त न�द करू शकतात. याव्य�त�रक्त, काडर्धारक �ववाद/अन�धकृत 
 व्यवहाराचा �रपोटर् सम�पर्त ईमेल आयडी chargeback@sbicard.com वर �लहू 

शकतो.
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक आम्हाला सम�पर्त 

हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतो: 080-39356050

एसबीआय काडर्च्या सवार्त महत्वपूणर् अट� व शत�

1. *फ� आ�ण शुल्क

A.  वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ�
 एसबीआय के्र�डट काडर् (एसबीआय काडर्) यावर वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ� लागू आहेत. 

वा�षर्क फ� हे एक वेळचे शुल्क असत ेजे रु. 0 त ेरु. 9999 यादरम्यान असून त्यात लागू 
असलेले कर जोडले जातात आ�ण �रन्युअल फ� दर वष� आकारल� जात ेव ती रु. 0 त ेरु. 
9999 यादरम्यान असून त्यात लागू असलेले कर जोडले जातात. या फ� काडर्धारकांसाठ� 
वेगळ्या असू शकतात आ�ण त्या �व�वध प्रकारच्या काडर्साठ� वेगवेगळ्या असतात. के्र�डट 
काडर्चे आवेदन करताना हे काडर्धारकाला सांगण्यात येईल. लागू असतील त्यानुसार या फ� 
काडर्धारकाच्या खात्यातून जमा केल्या जातील आ�ण जेव्हा हे लावले जाईल, तवे्हा त्याचे 
�बल त्या म�हन्याच्या काडर् स्टेटम�टमध्ये दशर्वले जाईल. प्राथ�मक काडर्धारकाला जार� 
करण्यात आलेल्या अ�त�रक्त काड्र्ससाठ� वेगळी फ� असू शकेल.

B.  कॅश अडॅव्हान्स फ�
 आपत्काल�न िस्थतीमध्ये देशातील/आंतरराष्ट्र�य एट�एममधून रोख रक्कम काढण्यासाठ� 

काडर्धारक काडर्चा वापर करू शकतो. अशा प्रकारे काढलेल्या सवर् कॅशवर ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण ती काडर्धारकाच्या पुढच्या स्टेटम�टच्या �बलामध्ये जोडल� जाईल. 
देशातील एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण आतंरराष्ट्र�य एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक 
असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� लावल� जाईल. एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस प्रायव्हेट 
�ल�मटेडच्या (एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार ट्रान्सॅक्शन फ� बदलल� जाऊ शकत.े 
सवर् कॅश अडॅव्हान्सेसवर रक्कम काढल्यापासून पूणर् रक्कम जमा करण्याच्या �दनांकापय�त 
�रव्हॉिल्व्हंग के्र�डट इतके आ�थर्क शुल्कसुद्धा असेल (कृपया शुल्कांची सूची पाहावी). 

C. रोख भरणा फ�
 काडर्धारक स्टेट बँक ऑफ इं�डया (एसबीआय) च्या �नवडक शाखांमध्ये पे-इन िस्लपवर 

त्यांचा के्र�डट काडर् क्रमांक आ�ण रक्कम नमूद करून त्यांच्या SBI के्र�डट काडर्ची देय 
रक्कम शाखेतील काउंटरवर जमा करू शकतात. पेम�ट पावतीची पोच काडर्धारकाला त्व�रत 
�दल� जाईल. ह� सु�वधा ₹250 च्या सेवा शुल्क + लागू करांसह उपलब्ध आहे. केव्ह�बी 
एसबीआय काडर्धारक करूर वशै्य बँकेच्या (केवीबी) �नवडक शाखांमध्ये त्यांच्या 
के्र�डटकाडर्ची देय रक्कम देखील भरू शकतात. करूर वशै्य बँकेच्या शाखांमध्ये केलेल्या 
पेम�टवर कोणतहे� शुल्क लागू नाह�.

D. शुल्क
i. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला देण्यात येणाऱ्या �व�शष्ट सेवांसाठ� वेळोवेळी 

लागू असलेले शुल्क आ�ण फ� काडर्धारकाला भरावे लागेल �कंवा काडर् खात्याच्या संदभार्त 
काडर्धारकाकडून �दरंगाई झाल�, तर त्यासाठ� फ� भरावी लागेल.

ii काडर्धारकांना योग्य मा�हती देऊन वेळोवेळी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणतहे� शुल्क 
�कंवा फ�मध्ये बदल करण्याचा �कंवा नवीन शुल्क �कंवा फ� सुरू करण्याचा अ�धकार 
एसबीआयसीपीएसएलजवळ सुर��त आहे.

E. व्याज मुक्त गे्रस अवधी
 व्याज मुक्त के्र�डट अवधी 20 त े50 �दवसांचा असू शकतो व तो मच�टद्वारे करण्यात 

येणाऱ्या दाव्यांवर अवलंबून असेल. परंतु, जर आधीच्या म�हन्याची बाक� पूणर्त: जमा 
केल� नसेल �कंवा जर काडर्धारकाने कोणत्याह� एट�एममधून रोख रक्कम काढल� असेल, 
तर हे लागू असणार नाह�.

F.   आ�थर्क शुल्क 
 जर काडर्धारकाने बाक� रक्कम पूणर् भरल� नाह� तर आ�ण काडर्धारकाने काढलेल्या सवर् 

रोख रकमांवर (कॅश अडॅव्हान्सेस) त ेपरत भरले जाईपय�त ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून 
न भरलेल्या ईएमआय इन्स्टॉलम�टसह सवर् ट्रान्सॅक्शन्सवर मा�सक व्याज दरानुसार 
आ�थर्क शुल्क देय आहेत. 

   जर काडर्धारकाने रकमेच्या मुदतीच्या तारखेअगोदर (PDD) रा�हलेल्या रकमेची (TAD) 
थोडी रक्कम �कंवा काह�च रक्कम नाह� भरल�; जसे क� ग्राहकांची आधीच्या म�हन्यातील 
देय रक्कम आ�ण सध्याच्या म�हन्यातील पूणर् देय रक्कम मुदत संपायच्या तारखेअगोदर 
भरले तर उरलेल्या रकमेवर रकमेच्या तारखेपय�त शुल्क आकारले जाईल. 

   सध्याचा आ�थर्क शुल्काचा दर ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून प्र�त माह 3.50% पय�त आहे 
[42% प्र�त वषर्] व एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस �ल�मटेडच्या 
(एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार बदलला जाऊ शकतो. लागू असलेले आ�थर्क शुल्क 
लागू करांनुसार ठरेल आ�ण काडर्वर�ल थ�कत रक्कम पूणर्त: जमा होईपय�त त े
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये लावले जातील/वजा केले जातील. काडर्धारक पेम�टच्या देय 
तारखेपय�त त्याच्याकडील �शल्लक पूणर्पणे भरत नसल्यास आ�ण काडर्धारकाद्वारे 
घेतलेल्या सवर् रोख अडॅव्हान्सवर�ल सवर् व्यवहारांवर आकारलेल्या �व� शुल्काची �कमान 
रक्कम ह� प्रत्येक� 25 रु. असेल, सवर् लागू कर वगळून.

 a.  कॅश अडॅव्हान्सवर�ल आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून पूणर् रक्कम जमा 
करेपय�त लागू असतील.

 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 15 तारखेला.
 16 जून 2019 – 15 जुल ै2019 मध्ये करण्यात आलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  5000 रु. ची �रटेल खरेद� – 20 जून 2019 रोजी
2.  7000 रु. कॅश काढले - 10 जुल ै2019 रोजी
 15 जून 2019 च्या स्टेटम�टमधून कोणतीह� आधीची �शल्लक रा�हलेल� नाह�, असे ग�ृहत 

धरून काडर्धारकाला त्याचे 15 जुलचै्या स्टेटम�ट 12,000 रु. इतके ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल व 
त्यावर 7,000 रुपयांच्या काढलेल्या रोख रकमेवर 5 �दवसांचे आ�थर्क शुल्क लागू 
दरानुसार लावले जाईल. काडर्धारकाला बाक� (थ�कत) रकमेसाठ� 5 ऑगस्ट 2019 पय�त 
म्हणजे स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत भरणा करावा लागेल जी पूणर् रक्कम 
असू शकत े�कंवा देय असलेल� �कमान रक्कम असू शकत.े कृपया ल�ात घ्या क� तुमच्या 

के्र�डट काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने केले गेलेले कोणतहे� पेम�ट पुढ�ल क्रमाने समायोिजत 
केले जाईल: प्रथम तुमची �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास). आधीच्या 
स्टेटम�टच्या �दनांकापासून आ�थर्क शुल्क लावले जाईल व जर व्याज नसलेला 
आउटस्टँ�डगं �रटेल बॅलन्स असेल तर त्या िस्थतीमध्ये आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या 
�दनांकापासून लावले जाईल. 

 जर आधीच्या स्टेटम�टमध्ये कोणतीह� कॅश �शल्लक नसेल आ�ण ती आधीच्या 
स्टेटम�टमधून पुढे आलेल� नसेल आ�ण स्टेटम�टच्या �दनांकाचा �रटेल बॅलन्स भरणा देय 
असलेल्या �दनांकावर पूणर्त: भरण्यात आला, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क 
शुल्क लावले जाणार नाह�.

 उदाहरण 2 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   3 जानेवार� 2019 – 2 फेब्रुवार� 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  10000 रु. �रटेल खरेद� – 5 जानेवार� 2019 रोजी
2.  30000 रु. ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2019 रोजी
 2 जानेवार� 2019 स्टेटम�टमधून आधीची कोणतीह� �शल्लक रक्कम पुढे उरलेल� नाह�, 

असे ग�ृहत धरून काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार� स्टेटम�टमध्ये 40,000 रु. व्यवहार 
�दसतील. काडर्धारकाला या आउटस्टँ�डगं रकमेसाठ� स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या 
आत म्हणजे 22 फेब्रुवार� 2019 पय�त भरणा करावा लागेल व तो पूणर् रक्कम �कंवा 
�कमान देय रक्कम यातील कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. जर स्टेटम�ट आउटस्टँ�डगं मध्ये 
कोणताच कॅश बॅलन्स नसेल आ�ण तो आधीच्या स्टेटम�टपासून पुढे आलेला नसेल आ�ण 
जर स्टेटम�ट �दनांका रोजी आउटस्टँ�डगं असलेल्या �रटेल बॅलन्सला रक्कम देय �दनांकाला 
जर पूणर्त: भरण्यात आले, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क शुल्क लावले जाणार 
नाह�.

   दर म�हन्यामध्ये फक्त �कमान रक्कम भरल्यास त्यामुळे �रपेम�ट वषार्पे�ा जास्त काळ 
पुढे जाईल व आपल्या आउटस्टँ�डगं बॅलन्सवर त्यानुसार ठरणारा व्याज लागेल. 
उदाहरणाथर्, 5,000 रु. इतक्या ट्रान्सॅक्शनवर दर म�हन्याला फक्त �कमान देय रक्कम 
भरण्यात आल� (दर महा 200 रु. इतक� �कमान रक्कम असल्यास), संपूणर् थ�कत 

रकमेच्या पूणर् भरण्यासाठ� 44 म�हने इतका अवधी लागेल.
 उदाहरण 3 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला
   3  माचर् 2019 – 2 ए�प्रल 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन
(1)   500 रु. वा�षर्क फ� – 5 माचर् 2019 रोजी
(2) 90 रु. लागू कर – 5 माचर् 2019 रोजी
(3) 6000 रुपयांची ऑनलाईन खरेद� – 15 माचर् 2019 रोजी
 2 माचर् 2019 च्या स्टेटम�टनुसार आधीचा कोणताह� बॅलन्स पुढे �शल्लक रा�हलेला नाह�, 

असे ग�ृहत धरून, काडर्धारकाला त्याच्या 2 ए�प्रलच्या स्टेटम�टमध्ये 6,590 रु. ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाला स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 20 �दवसांनी 22 ए�प्रल रोजी 2019 या 
आउटस्टँ�डगंसाठ� रक्कम भरावी लागेल व ती पूणर् रक्कम असू शकत े�कंवा देय असलेल� 
�कमान रक्कम असू शकत.े      

 22 ए�प्रल 2019 रोजी काडर्धारक �कमान देय रकमेचा म्हणजे 415 रु. (एकूण 
आउटस्टँ�डगंच्या 5%) + 22 ए�प्रल 2019, रोजी लागू असलेले कर याच्या सवा�त 
जवळच्या दशांश अकंावर�ल रक्कम या रकमेचा भरणा करतो, असे ग�ृहत धरून लागू दराने 
आ�थर्क शुल्क लागू केले जाईल आ�ण त ेएकूण आउटस्टँ�डगंमध्ये जोडले जाईल. दर वष� 
3.50% इतक्या प्रभावी दराला �वचारात घेता, आ�थर्क शुल्काची गणना पुढ�ल प्रमाणे केल� 
जाईल:

 48 �दवसांसाठ� 500 रु. बॅलन्स रकमेवर (5 माचर् त े22 ए�प्रल):
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 रु.
 48 �दवसांसाठ� लागू असलेल्या 90 रु. करांसाठ� (5 माचर् त े22 ए�प्रल): 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 रु. 
 38 �दवसांसाठ� 6000 रु. इतक्या बॅलन्ससाठ� (15 माचर् त े22 ए�प्रल):
   (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 रु.
 11 �दवसांसाठ� 6,175 रु. बॅलन्ससाठ� (22 ए�प्रल त े2 मे): 
   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 रु.
 एकूण लावण्यात आलेले व्याज = 373.10 रु.
 3 ए�प्रल 2019 आ�ण 2 मे 2019 या काळात काडर्धारकाने कोणतहे� ट्रान्सॅक्शन केले 

नाह�, असे ग�ृहत धरून �दनांक 2 मेच्या स्टेटम�टमध्ये असलेल्या एकूण रकमेमध्ये 
आउटस्टँ�डगं एकूण रक्कम, व्याज शुल्क, फ� आ�ण अन्य शुल्क (असल्यास) आ�ण सवर् 

लागू कर दशर्वले जातील.
    काडर्धारक देय तारखेच्या (पीडीडी) आधी एकूण देय रकमेचे (ट�एडी) आ�ंशक पेम�ट करत 

असेल �कंवा पेम�ट देत नसल्यास; ग्राहकाकडून मागील म�हन्यापासूनची आ�ण �वद्यमान 
म�हन्यातील �शल्लक येणे असेल, तर एकूण देय असलेल्या रकमेचे पूणर् पेम�ट हे पेम�टच्या 
देय तारखेपूव� केल्यास, �व� शुल्क हे त्या पेम�टच्या तारखेपय�तच्या अखेरच्या �शल्लक वर 
आकारले जाईल.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेट्म�ट तार�ख - प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 �डस�बर 2018 - 2 जानेवार� 2019 दरम्यान झाले.
1)  �करकोळ खरेद� 500 रु. - 15 �डस�बरला 2018 झाल�
2)  ऑनलाइन खरेद� 600 रु. - 20 �डस�बरला 2018 झाल�
   2  �डस�बर 2018 च्या तारखेला पूव�ची कोणतीह� �शल्लक रक्कम नाह� असे गहृ�त धरून

2 जानेवार� च्या स्टेटम�टनुसार, काडर्धारकाच्या स्टेटम�टमध्ये 1100 रुपये व्यवहार दशर्�वत 
आहे, एकूण देय रक्कम 1100 रुपये. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
दरम्यान काह� 22 जानेवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं 
�वरुद्ध भरणा करणे आवश्यक आहे.

 गहृ�त धरूया क� काडर्धारकाने थोडी रक्कम 22 जानेवार� 2019 ला 500 रुपयांनी जमा 
केल� आहे, �व� शुल्क प्रभावी दरावर आकारले जाईल आ�ण एकूण थकबाक�मध्ये जोडला 
जाईल. 3.50% दर महा प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्क गणना खाल�लप्रमाणे केल� 
जाईल.

 38 �दवसांसाठ� 500 रुपयांच्या रकमेवर (15 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 रु.
 33 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (20 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 रु.
 12 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (22 जानेवार� त े2 फेब्रुवार�):
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 रु.
 आकारलेले एकूण व्याज: 52.93 रु.
 व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2019 - 2 माचर् 2019 दरम्यान झाले
1)  सुरुवातीची �शल्लक 652.93 रु. - 3 फेब्रुवार� 2019 रोजी

2)  �करकोळ खरेद� 1000 रु. - 5 फेब्रुवार� 2019 रोजी
3)  ऑनलाईन खरेद� 3000 रु. - 15 फेब्रुवार� 2019 रोजी
 गहृ�त धरूया क� मागील �शल्लक 652.93 रु. 2 फेब्रुवार� 2019 च्या �वधानानुसार पुढे 

सुरू करूया. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम दरम्यान काह� 22 
फेबु्रवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं �वरुद्ध भरणा करणे 
आवश्यक आहे.

   गहृ�त धरूया क� काडर्धारक 15 फेब्रुवार�च्या आत पूणर्पणे भरणा करतो. म्हणून 3.50%
प्रती म�हना प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्काची गणना खाल�लप्रमाणे केल� जाईल:

   12 �दवसांसाठ� 652.93 रुपयांच्या रकमेवर (3 फेब्रुवार� -15 फेबु्रवार�)
   (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 रु.
   आकारलेले एकूण व्याज: 9.02 रु.
   खरेद�ची उरलेल� रक्कम, व्याजाची रक्कम, फ� आ�ण शुल्क यांची बेर�ज, आ�ण 2 माचर् 

तारखेच्या स्टेट्म�टनुसार एकूण रकमेवर सवर् लागू कर परावत�त होईल.

G. �वलं�बत देय शुल्क
• देय तारखेला 0 रुपये त े500 रुपयांपय�तच ्या थकबाक�साठ� कोणतहे� शुल्क नाह� 
 रु. 500 पे�ा जास्त आ�ण रु. 1,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 400
• रु. 1,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 10,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु.750
• रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 950
• रु. 25,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 50,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 1,100
• रु. 50,000 पे�ा जास्त थकबाक�साठ� रु.1,300
 लागोपाठ दोन सायकल ्ससाठ� देय तारखेपय�त �कमान देय रक्कम (MAD) न भरल्यास 

अ�त�रक्त �वलंब देय शुल्क रु. 100 आकारले जातील.
 MAD िक्लअर होईपय�त प्रत्येक देय सायकलसाठ� हे शुल्क आकारले जाईल. तसेच 

�कमान देय रक्कम (MAD) भरेपय�त प्रत्येक पेम�ट चक्राला हे शुल्क आकारले जाईल.
 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
 व्यवहार 3 जानेवार� 2016 – 2 फेबु्रवार� 2016 या दरम्यान झाले

(1) 5000 रू. ची �रटेल खरेद�– 5 जानेवार� 2016 रोजी
(2) 5000 रू. ची ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2016 रोजी
   असे ग�ृहत धरा क� 2 जानेवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेबु्रवार�च्या स्टेटम�टमध्ये 10,000 रू. चे 
ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 
22 फेब्रुवार� 2016 पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान 
देय रक्कम �कंवा संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल. 

   जर 22 फेब्रुवार� 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने �कमान देय रकमेचा भरणा 
केला नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 
देय रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 2 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2016 – 2 माचर् 2016 या दरम्यान झाले
 1.  2000 रु. ची �रटेल खरेद�– 8 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 2.  2500 रु. ची ऑनलाईन खरेद� – 19 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 असे ग�ृहत धरा क� 2 फेब्रुवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 माचर्च्या स्टेटम�टमध्ये 4500 रू. चे ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 22 माचर् 2016 
पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान देय रक्कम �कंवा 
संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल.

   जर 22 माचर् 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने कोणत्याह� रकमेचा भरणा केला 
नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण देय 
रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 3- काडर् स्टेटम�ट तार�ख – दर म�हन्याची 2 तार�ख.
 3 सप्ट� त े2 ऑक्टो दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 9400 ची �करकोळ खरेद�-5 सप्ट� रोजी
 2 सप्ट�. च्या स्टेटम�टपासून पूव�ची �शल्लक कॅर� फॉरवडर् केल� नसल ्याचे गहृ�त 

धरून,एकूण देय रक्कम रु. 9400 म्हणून काडर् धारकास 2 ऑक्टोबरचे �ववरणपत्र �मळेल. 

काडर्धारकाने 22 ऑक्टोबरपय�त, म्हणजे स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, संपूणर् 
रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रक्कमेच्या अनुषंगाने पेम�ट 
करणे आवश्यक आहे. काडर्धारक 22 ऑक्टोबर रोजी �कंवा त्यापूव� रु. 9400 च्या 
थकबाक�चे संपूणर् देय देतो. 

 3 ऑक्टोबर– 2 नोव्ह�बर दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 5,000 ची �करकोळ खरेद� – 5 ऑक्टोबर रोजी
(2) रु. 5,000 ची ऑनलाइन खरेद� – 15 ऑक्टोबर रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 नोव्ह�बरच्या �ववरणात 10,000 रुपयाची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसेल. ग्राहकाला 10 नोव्ह�बर रोजी मागील सायकलमध्ये केलेल्या व्यवहारासाठ� 
व्यापाऱ्याकडून रु. 9400 चा परतावा �मळतो. ह� परताव्याची रक्कम एकूण देय रकमेच्या 
अनुषंगाने समायोिजत केल� जाईल. काडर्धारकाने 22 नोव्ह�बर रोजी �कंवा त्यापूव�, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने पेम�ट करणे आवश्यक आहे.

 परताव्यातून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम �कमान देय रक्कमेपे�ा जास्त असल्याने, 
काडर्धारकास �वलं�बत देय शुल्क आकारले जाणार नाह�.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेटम�टची तार�ख – प्रत्येक म�हन ्याची 2 तार�ख
 3 जानेवार� – 2 फेबु्रवार� दरम्यान केलेला व्यवहार
(1) रु. 4,500 ची �करकोळ खरेद� – 5 जानेवार� रोजी
(2) रु. 6,000 ची ऑनलाइन खर�दार� – 15 जानेवार� रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 फेब्रुवार�च ्या स्टेटम�टमध ्ये 10,500 रुपयांची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसून येईल. मागील सायकलमध ्ये 10 फेब्रुवार�ला आकारलेल्या अनादर 
शुल्कांसाठ� ग्राहकाला रु. 500 चा परतावा �मळतो. काडर्धारकाने 22 फेबु्रवार�पय�त, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची पूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय 
रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने थकबाक�चे पेम�ट करणे आवश्यक 
आहे. एसबीआय काडर्ने कायार्िन्वत केलेल्या �रव्हसर्लमधून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम देय 
रक्कमेच्या अनुषंगाने समायोिजत केल� जाणार नाह�. जर काडर्धारकाने 22 फेब्रुवार� रोजी 
�कंवा त्यापूव� �कमान देय रक्कम �कंवा त्यापे�ा जास्त रक्कम भरल� नाह�, तर त्याला 
रु. 950 (रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�त रु. 950) �वलं�बत देय शुल्क 
आकारले जाईल.

H. ओव्हर�ल�मट फ�
 एक सेवा संकेत म्हणून, एसबीआई काडर् ओव्हर�ल�मट व्यवहारांना मान्यता देऊ शकेल, 

हे त्यांचे आतं�रक धोरण, व्यवहार संदभार्त पात्रता, ग्राहकांचे प्रोफाईल आ�ण ग्राहकांची 
स्वीकृ�त यावर अवलंबून असेल. जर थकबाक�  रक्कम के्र�डट मयार्देपे�ा अ�धक असेल, 
तर के्र�डट मयार्दा ओलांडलेल्या रकमेवर प�हल्या व्यवहार रकमेच्या  2.5% �कंवा रु. 
600/- यापकै� जी जास्त असेल, ती ओव्हर�ल�मट शुल्क म्हणून आकारल� जाईल. 
एसबीआय काडर्द्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याह� शुल्क, खचर् �कंवा व्याजमुळे के्र�डट 
�ल�मट ओलांडल्यासह� हे शुल्क लागू होत.े ओव्हर�ल�मट फ� प्रत्येक �ब�लगं सायकलमध्ये 
एकदाच आकारल� जाईल. कृपया न�द घ्या क� काडर्धारकाकडून �मळालेल� ओव्हर�ल�मट 
सोयीसंबंधी स्वीकृ�त ज्याप्रमाणे त्यांच्या/�तच्या के्र�डट काडर्वर ह� सोय स�म करण्यासाठ� 
असेल, ती त्यांच्या त्याच खात्याच्या अतंगर्त येत असलेल्या सवर् के्र�डट काड्र्सवर आपोआप 
ह� सोय स�म करणार.

I. पेम�ट �डसऑनर फ�
   पेम�ट �डसऑनर झाल्यास (भरणा जमा न केल्यास), काडर्धारकाला रकमेच्या 2% इतक�  

पेम�ट �डसऑनर फ� लावल� जाईल व त्याचे �कमान शुल्क 500 रू. इतके असेल.

J.   अन्य शुल्क:
• काडर् �रप्लेसम�ट फ�: 100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू) 
• चेक पेम�ट फ�: 100 रू. 
• परक�य चलन व्यवहार शुल्क: 3.5% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् वगळता इतर सवर् 

काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
 परक�य चलन व्यवहाराचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये करण्यासाठ� �व�नमय दर 

िव्हसा/मास्टरकाडर् द्वारे (जे असेल त्यानुसार) �नधार्�रत केला जाईल व या व्यवहाराला 
एसबीआय काडर्च्या मदतीने सेटल केले जात असतानाच्या �दवशी त्यांच्या �व�नमय 
दरांनुसार त ेठरेल व हे दर व्यवहार करण्यात येणाऱ्या �दवसांपे�ा �भन्न असू शकतील. 
परक�य चलन व्यवहार फ� िव्हसा/मास्टरकाडर् शअेर केलेले रुपये रूपांतर रकमेवर लागू केले 
जाईल. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू 
होणार नाह�.

फ�  
     वा�षर्क फ� (एक वेळेस)  0 रू. - 9,999 रू.
   �रन्युअल फ� (प्र�त वषर्) 0 रू. - 9,999 रू.
   अडॅ ऑन फ� (प्र�त वषर्) शून्य

�वस्ता�रत के्र�डट

व्याज मुक्त के्र�डट अवधी   20-50 �दवस (जर आधीच्या म�हन्याचा आउटस्टँ�डगं 
बॅलन्स पूणर् भरलेला असेल, तर फक्त �रटेल खरेद�वर लागू)

�व�ीय शुल्क    अन�सक्युअडर् काडा�साठ� प्र�त म�हना 3.50% (प्र�त वषर् 
42%); �सक्युअडर् काडा�साठ� प्र�त म�हना 2.75% 

     (प्र�त वषर् 33%); 01 नोव्ह�बर 2021 पासून, शौयर् आ�ण 
�डफ� स काडा�साठ� प्र�त म�हना 2.5% (प्र�त वषर् 30%) 
वरून प्र�त म�हना 2.75% (प्र�त वषर् 33%) 

�कमान �व� शुल्क  25 रू.
�कमान देय रक्कम   {एकूण GST + EMI रक्कम + 100% शुल्क आ�ण 

प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् 
आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम 
(काह� असल्यास)} 

कॅश अडॅव्हान्स  
कॅश अडॅव्हान्स �ल�मट   के्र�डट �ल�मटच्या 80% पय�त (गोल्ड आ�ण 

टायटॅ�नअमसाठ� जास्तीत जास्त 12,000/ �दवस आ�ण 
15,000/ �दवस प्लॅ�टनम, �सगनॅचर/वल्डर् काड्र्स )

फ्र� के्र�डट कालावधी   शून्य
�व�ीय शुल्क    अन�सक्युअडर् काडा�साठ� प्र�त म�हना 3.50% (प्र�त वषर् 

42%); �सक्युअडर् काडा�साठ� प्र�त म�हना 2.75% 
     (प्र�त वषर् 33%); 01 नोव्ह�बर 2021 पासून, शौयर् आ�ण 

�डफ� स काडा�साठ� प्र�त म�हना 2.5% (प्र�त वषर् 30%) 
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• डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक चलन रूपांतरण माकर् अप फ�: 3.50% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् 
वगळता इतर सवर् काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
(फक्त 1,000 रुपये �कंवा त्यापे�ा मोठ्या व्यवहारांसाठ�) आतंरराष्ट्र�य स्थानावर�ल �कंवा 
परदेशी न�दणी केलेले परंतु भारतात िस्थत असलेल्या व्यापाऱ्यांद्वारे केलेले भारतीय 
चलनातील सवर् व्यवहार. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर डायन्या�मक आ�ण 
स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप शुल्क लागू होणार नाह�.

•  �रवॉडर् �रडीम करण्याचे शुल्क - 99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे वॉउचर 
वर उपलब्ध)

• सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर प्र�क्रया शुल्क: रु. 199 

K.  �शल्लक हस्तांतरण:
 �शल्लक हस्तांतरण ऑफर ग्राहकाला इतर बँकेच्या के्र�डट काडर्ची थकबाक� एसबीआय 

के्र�डट काडर्मध्ये हस्तांत�रत करण्यास आ�ण एकरकमी �कंवा ईएमआय मध्ये परतफेड 
करण्यास अनुमती देते

ओव्हर�ल�मट    ओव्हर�ल�मट रकमेच्या 2.5% (फ� कमीत 
कमी 600 रू. असेल)

काडर् �रप्लेसम�ट   100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू)
आपत्काल�न काडर् �रप्लेसम�ट   वास्त�वक �कंमत (िव्हसासाठ� �कमान $175 आ�ण         
(�वदेशात असताना)      मास्टरकाडर्साठ� 148 डॉलसर्च्या अधीन)
परक�य चलन व्यवहार   रूपांतरण माकर्  अप: 3.5% सवर् काडा�साठ� (एल�ट आ�ण 

ऑरम काडर् वगळता) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण 
ऑरम काडर्धारकांसाठ�). 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन 
�रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू होणार नाह�.

डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक    माकर् अप: 3.50% सवर् काडा�साठ� (एल�ट आ�ण ऑरम 
चलन रूपांतरण  काडर् वगळता) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम  
व्यवहार     काडर्धारकांसाठ�). 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड 

वर डायन्या�मक आ�ण स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप 
शुल्क लागू होणार नाह�.  

�रवॉडर् �रडीम करण्याचे शलु्क   99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे 
वॉउचर वर उपलब्ध)

सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर   199 रु.
प्र�क्रया शुल्क

लाउंज पास प्राधान्यक्रम शलु्क   प्रायॉ�रट� पास प्रोग्रामच्या माध्यमातून भारतातील सवर् 
एअरपोटर् लाउंज भेट�ंवर प्र�त भेट + लागू करांसाठ� 27 
डॉलसर्पय�तच्या दराने वापर शुल्क आकारले जाईल.

     प्रायॉ�रट� पास प्रोग्रामच्या माध्यमातून भारताबाहेर�ल सवर् 
एअरपोटर् लाउंज भेट�, कॉिम्प्लम�टर� भेट� संपल्यानंतर, 
प्र�त भेट + लागू करांसाठ� 27 डॉलसर्पय�त वापर शुल्क 
आकारले जाईल.

वरून प्र�त म�हना 2.75% (प्र�त वषर् 33%) 
वर�ल-नमदू शुल्क रोख काढल्याच्या तारखेपासून लागू 
होतील.  

�कमान �व� शुल्क  25 रू.

कॅश अडॅव्हान्स फ� 
एसबीआय एट�एम/अन्य   ट्रान्सॅक्शन रकमेच्या 2.5%  
राष्ट्र�य एट�एम  (आ�ण कमीत कमी 500 रू. इतक� रक्कम) 
आतंरराष्ट्र�य एट�एम  ट्रान्सॅक्शन रकमेच्या 2.5% (आ�ण कमीत कमी 
     500 रू. इतक� रक्कम)

अन्य शुल्क आ�ण फ�
रोख पेम�ट शुल्क  रु. 250 
पेम�ट �डसऑनर फ�  पेम�ट रकमेच्या 2% (फ� कमीत कमी 500 रू. असेल)
चेक पेम�ट फ�  100 रू.
लेट पेम�ट     0 रू. - 500 रू. इतक्या एकूण देय रकमेसाठ� शनू्य;
     500 रू. पे�ा जास्त आ�ण 1000 रू. पय�तच्या एकूण 

देय रकमेसाठ� 400 रू.;
     1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 

देय रकमेसाठ� 750 रू.;
     10,000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 25,000 रू. पय�तच्या 

एकूण देय रकमेसाठ� 950 रू.;
     25,000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 50,000 रू. पय�तच्या 

एकूण देय रकमेसाठ� 1100 रू.;
     50,000 रू. पे�ा जास्त एकूण देय रकमेसाठ� 1300 रू.;

अ�त�रक्त �वलंब पेम�ट शलु्क  100 रू.

2. *�ल�मट्स (मयार्दा)
 अतंगर्त एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट �नकषांनुसार (प्राथ�मक खातधेारकांना असलेल� 

के्र�डट �ल�मट जोडल्या जाणाऱ्या अडॅ ऑन काडर्धारकांना असेल) के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश 
�ल�मट �नधार्�रत केल� जात.े काडर् �दले जात असताना या मयार्दांची मा�हती काडर्धारकाला 
�दल� जात.े प्रत्येक स्टेटम�टमध्ये के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश �ल�मट काडर्धारकाला 
सां�गतल्या जातात. स्टेटम�ट बनवले जात असताना उपलब्ध के्र�डट �ल�मट (वापरासाठ� 
उपलब्ध असलेल� के्र�डट �ल�मट) स्टेटम�टचा भाग म्हणून �दल� जात.े 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याचा ठरा�वक काळाने आढावा घेत े आ�ण 
अतंगर्त �नकषांनुसार काडर्धारकाची के्र�डट �ल�मट घटवू �कंवा वाढवू शकत.े के्र�डट �ल�मट 
वाढवू इिच्छत असलेले काडर्धारक एसबीआयसीपीएसएलला तसे �लहून व त्यांच्या 
उत्पन्नाची घोषणा करणार� आ�थर्क कागदपत्र े पाठवून तशी �वनंती करू शकतात. या 
नवीन कागदपत्रांच्या आधारे अशी �ल�मट वाढवायची अथवा नाह�, हा �नणर्य घेण्याचे पूणर् 
स्वातं�य एसबीआयसीपीएसएलला आहे.

सरचाजर्
वाढ�व कालावधी   के्र�डट काडर् खाती ज्यामध्ये मागील �ब�लगं चक्रापासून 

देयके थक�त नाह�त, त्यांना पैसे भरण्याच्या देय 
तारखेनंतर 3 �दवसांचा वाढ�व कालावधी �मळेल. के्र�डट 
काडर् �ववरणपत्रावर नमूद केलेल� पसेै भरण्याची देय 
तार�ख ह� ती तार�ख आहे ज्या �दवशी थ�कत रकमेचे 
संपूणर् पसेै काडर् खात्यात जमा केले जावे. तथा�प, पैसे 
भरण्याच्या प्र�क्रयेत लागणारा वेळ ल�ात घेता, 3 
�दवसांचा वाढ�व कालावधी प्रदान केला जातो. 

रेल्वे �त�कटे - रेल्वे काउंटसर्   30 रू. + ट्रान्सॅक्शन रकमेच्या 2.5% 

रेल्वे �त�कटे     ट्रान्सॅक्शन रकमेच्या 1% + लागू 
- www.irctc.co.in  असलेले सेवा शुल्क 

पेट्रोल पंपांवर �वकण्यात     व्यापाऱ्याला ट�मर्नल प्रदान करणार ्या अ�धग्रहण बँकेकडून 
आलेले पेट्रोल आ�ण अन्य  इंधन अ�धभार आकारला जातो. चाजर् िस्लपवर�ल व्यवहार 
उत्पादने/ सेवा               मूल्य के्र�डट काडर् स्टेटम�टपे�ा �भन्न असेल, कारण 

व्यवहार मूल्यावर बँक अ�धग्र�हत करून अ�धभार आ�ण 
जीएसट� आकारला जातो. �नवडक काडर्वर�ल पात्र व्यवहार 
मूल्यासाठ� 1% इंधन अ�धभार माफ� (जीएसट� वगळून) 
�दल� जाईल. इंधन अ�धभार माफ�च्या अट� आ�ण शत� 
बदलू शकतात. तप�शलांसाठ� उत्पादन अट� आ�ण शत�चा 
संदभर् घ्या.  

कस्टम्स ड्युट�चे पेम�ट   सवर् ट्रान्सॅक्शनच्या 2.25% (कमीत कमी 75 रू.)

3. *�ब�लगं आ�ण स्टेटम�ट

a) ज्या अवधीमध्ये काडर् अिॅक्टव्ह असेल त्या अवधीमधील आधीच्या स्टेटम�टनंतर 
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये के्र�डट करण्यात आलेले पेम�ट्स व झालेले ट्रान्सॅक्शन्स 
दशर्वणारे एक मा�सक स्टेटम�ट एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला पाठवण्यात 
येईल. एक तर एसबीआयसीपीएसएल काडर् खात्यामधील ट्रान्सॅक्शन्सचे स्टेटम�ट पोस्टाने 
त्याच्याकड ेन�दणीकृत असलेल्या प�यावर पाठवेल �कंवा त ेस्टेटम�ट न�द असलेल्या ईमेल 
आयडीवर ईमेलने पाठवेल व याचा �दवस पूवर् �नधार्�रत असेल. 

b) के्र�डट काड्र्स काडर्धारकांना �रवॉिल्वंग के्र�डट सु�वधा देतात (�फरती पत). काडर्धारक फक्त 
स्टेटम�टवर �प्रटं करण्यात आलेल्या �कमान देय रकमेइतक� रक्कम सुद्धा भरू शकतो 
आ�ण असा भरणा त्याने रक्कम देय �दनांकाच्या आधी करायला हवा आ�ण हाह� �दनांक 
आपल्या स्टेटम�टवर नमूद केलेला असतो. आउटस्टँ�डगं बॅलन्स पुढ�ल स्टेटम�टमध्ये 
फॉरवडर् केला जाऊ शकतो. काडर्धारक देय असलेल� संपूणर् राशी भरू शकतो �कंवा �कमान 
देय रकमेपे�ा मोठ� कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. 

 आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये न भरण्यात आलेल� �कमान देय रक्कम काडर्धारकाच्या करंट 
�कमान देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल व त्यासह आउटस्टँ�डगं असेल जे काडर्धारकाच्या 
के्र�डट �ल�मटपे�ा जास्त होऊ शकत.े  

 �कमान देय रक्कम आउटस्टँ�डगं रकमेच्या 5% �कंवा रू. 200 यापकै� (जी रक्कम मोठ� 
असेल), ती असेल व त्यामध्ये सवर् लागू कर आ�ण ईएमआय (फक्त ईएमआय आधा�रत 
उत्पादनांच्या संदभार्त) समा�वष्ट असतील. जर कॅश �कंवा के्र�डट �ल�मट ओलांडल� गेल� 
तर ओव्हर�ल�मट (ओव्ह�एल) रकमेचाह� समावेश एमएडीमध्ये (�कमान देय रक्कम) केला 
जाईल. आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये जर न भरण्यात आलेल� एमएडी असेल, तर ती �कमान 
देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल.

c)  काडर् आउटस्टँ�डगंसाठ� करण्यात येणाऱ्या पेम�टस पुढ�ल स्टेटम�टसमध्ये दशर्वल्या जातील. 
इनपुट टॅक्स के्र�डटशी संबं�धत कोणताह� �ववाद �कंवा करांशी संबं�धत कोणतहे� अन्य 
प्रकरणात स्टेटम�ट �दल्याच्या तारखेपासून 30 �दवसांमध्ये के्र�डट काडर् जार�कत्यार्शी संपकर्  
साधला जाईल.

d) काडर्धारकाच्या काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल� पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने 
समायोिजत केल� जातील: �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ.

   काडर्धारक हा के्र�डट काडर् जार�कत्यार्स स�म करण्यासाठ� उ�चत जीएसट� अनुपालनाच्या 
अतंगर्त योग्य आ�ण वक्तशीर मा�हती प्रदान करण्याबद्दल जबाबदार असेल जे के्र�डट 
काडर् जार�कत्यार्ने केलेल्या पुरवठ्याचे इनपुट कर के्र�डट घेण्यासाठ� काडर्धारकास स�म 
करेल. काडर् जार�कतार् हा इनपुट टॅक्स के्र�डटच्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा 
काडर्धारकास इनपुट टॅक्स के्र�डटचा लाभ घेण्यात झालेल्या �वलंबासाठ� काडर्धारकाने 
चुक�ची मा�हती �दल्याबाबत �कंवा काडर्धारकाने कोणतीह� कृती केल्यास �कंवा दलुर्� 
केल्यास जबाबदार नसेल.

e) काडर् खात्यामधील पेम�ट्स पुढ�लपकै� कोणत्याह� प्रकारे करता येऊ शकतील: 
www.sbicard.com वर लॉग इन करून नेटबँ�कंग �कंवा आपल्या एसबीआय एट�एम- 
कम ड�ेबट काडर्द्वारे पेनेट पयार्य वापरून.

   स्टेटम�टच्या मागच्या बाजूला �दलेल्या प�यावर चेक �कंवा धनादेश पाठवून. 
   आपल्या शहरातील एसबीआय काडर् ड्रॉप बॉक्सेसमध्ये �कंवा �नधार्�रत स्टेट बँक ऑफ 
इं�डया शाखांमध्ये चेक �कंवा धनादेश देऊन. 

   चेक/धनादेश “एसबीआय काडर् क्र. xxxx xxxx xxxx xxxx” कर�ता देय असा असायला 
हवा. नॅच: �नवडक शहरांमध्ये नॅशनल ऑटोमेटेड क्ल�य�रगंच्या (नॅच) माध्यमातून पेम�ट 
करता येत.े

f) एसबीआय काडर्द्वारे आउटस्टँ�डगं �बलाच्या भरणासाठ� �व�वध पद्धती �दल्या जातात व 
त्याचे वणर्न एसबीआय काडर् वेबसाईट आ�ण मा�सक स्टेटम�टच्या मागे स�वस्तर �दले गेले 
आहे.

 काडर् धारकाकडून �मळालेला कोणताह� अडॅव्हान्स हा भ�वष्यातील खचर् म्हणून गहृ�त 
धरला जावा, कोणतहे� शुल्क/फ� म्हणून गहृ�त धरला जाऊ नये.

j)  एसबीआय काडर्द्वारे प्र�क्रयािन्वत केलेले असे कोणतहे� �रव्हसर्ल्स, ज्यांत शुल्क तसेच 
प्रभार यांचे �रव्हसर्ल देखील समा�वष्ट आहे, त ेथकबाक�च्या अनुषंगाने समायोिजत केले 
जाणार नाह� आ�ण याला वतर्मान �ब�लगं सायकलसाठ� के्र�डट म्हणून गणले जाईल.

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख मागील �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल्यास, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जात.े

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख वतर्मान �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल� तर�ह�, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जाणार नाह�.

k)  SMA आ�ण NPA
•   स्पेशल म�शन अकाउंट्स (‘SMA’): 
  �नयामक आवश्यकता पूणर् करण्यासाठ�, एसबीआय काडर्ला खाल� �दलेल्या सारणीतील तीन 

उपशे्रण्यांसह एक उप-संप�ी शे्रणी/ सब-असेॅट कॅटेगर� म्हणजेच ‘स्पेशल म�शन अकाउंट्स 
(‘SMA’)” बनवून खात्यातील प्रारं�भक दबाव (इिन्सपीऐंट स्टे्रस) ओळखावा लागतो. के्र�डट 
काड्र्सना �रवॉिल्वंग सु�वधांव्य�त�रक्त अन्य कजर् म्हणून संबो�धत केले जात.े

   

  

  

  SMA च्या वग�करणासंबं�धत उदाहरण:
  जर के्र�डट काडर् खात्याची (‘PDD’) पेम�ट देय तार�ख 31 माचर् 2021 असेल आ�ण �कमान 

देय शुल्क (‘MAD’) या तारखेआधी प्राप्त न झाल्यास या देय तारखेनंतर ह्या खात्यास 
SMA – 0  म्हणून संबो�धत केले जाईल.

   जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 30 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 ए�प्रल 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 1 म्हणून संबो�धत केले जाईल. याप्रमाणेच, 
जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 60 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 मे 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 2 म्हणून संबो�धत केले जाईल.

•  नॉन पफॉर्�म�ग असेॅट (‘NPA’):
  जर के्र�डट काडर् स्टेटम�ट मध्ये नमूद केलेले �कमान देय पेम�ट हे PDD पासून नव्वद (90) 

�दवसांच्या आत पूणर् न �दल्यास, काडर्ला नॉन परफॉ�म�ग असेॅट समजले जाईल. 
   याव्य�त�रक्त, कजार्ची परतफेड �कंवा पुनरर्चना व्यवस्थेचा लाभ घेतलेले कोणतहे� खात े

NPA म्हणून वग�कृत केले जाईल. जोपय�त पूणर् मुद्दल �कंवा व्याजाचे पेम�ट केले जात 
नाह� तोपय�त खात ेNPA म्हणून वग�कृत केले जात.े कजार्ची परतफेड (सेटलम�ट) केलेले 
आ�ण पुनरर्�चत (र�स्ट्रक्चडर्) खात ेअपगे्रडसाठ� पात्र नसत.े शवेट�, जर एखाद्या ग्राहकाकड े
NPA म्हणून संबो�धत असलेले एक एसबीआय काडर् असले तर� त्यांच्याकड ेअसलेले सवर् 
के्र�डट काडर् हे NPA म्हणून वग�कृत केले जातील.

   एखाद्या खात्यास NPA म्हणून वग�कृत करण्यासंबं�धत उदाहरण:
 जर एखाद्या ग्राहकाची पेम�ट देय तार�ख (‘PDD’) 31 माचर् 2021 आहे आ�ण 

स्टेटम�टमध्ये नमूद केलेले �कमान देय शुल्क (‘MAD’) हे PDD पासून 90 �दवसांच्या 
आत म्हणजेच 29 जून 2021 पय�त ग्राहकाने भरले नाह�, तर बँक/�व�ीय संस्थेद्वारे अशा 
के्र�डट काडर् खात्यास NPA समजले  जाईल.

l) अ�धकृत पेम�ट प्रणाल� वापरताना अयशस्वी व्यवहारांसाठ�, आरबीआयच्या 20 सप्ट�बर 
2019 रोजीच्या टनर् अराऊंड टाइम (ट�एट�) च्या सामंजस्यावर�ल आ�ण ग्राहक 
नुकसानभरपाईवर�ल प�रपत्रकाच्या अनुपालन अतंगर्त, जर एसबीआय काडर्ने एखाद्या 
अयशस्वी झालेल्या व्यवहारामुळे ड�ेबट झालेल� रक्कम एका �नधार्�रत कालावधीमध्ये परत 
केल� नाह�, तर उपरोल्ले�खत प�रपत्रकातील तरतुद�ंनुसार, अयशस्वी झालेल्या 
व्यवहारासाठ�च्या काडर् नेटवकर्  द्वारे प्राप्त झालेल्या अशा कोणत्याह� पुष्ट�/सूचनेच्या 
आधारावर नुकसानभरपाई केल� जाईल.

4. * �डफॉल्ट (थकबाक�)
 जर थकबाक� करण्यात आल�, तर काडर्धारकाला वेळोवेळी काडर् खात्यामध्ये असलेल्या 

थ�कत रकमेच्या पूतर्तसेाठ� पोस्टाने, फॅक्स, दरूध्वनी, ईमेल, एसएमएस मॅसेज आठवण 
केल� जाईल आ�ण/�कंवा �तसऱ्या प�ाची आठवण करून देण्यासाठ�, पाठपुरावा 
करण्यासाठ� आ�ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठ� मदत घेतल� जाईल. अशा प्रकारे �नयुक्त 
केलेला �तसरा प� कजर् वसुल�संदभार्तील आचारसं�हतचेे पूणर् पालन करेल. 

 आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त आ�ण जे एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे जे 
एक के्र�डट इन्फम�शन कंपनी एक के्र�डट काडर् धारकाच्या मुलभूत िस्थती अहवाल 
देण्यापूव�, आम्ह� काडर् धारकास पूवर् सूचना प्रदान करू. आरबीआय कडून न�दणीचे 
प्रमाणपत्र सामा�यक करण्यापूव�, ज्याचा एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे त्याबद्दल 
आम्ह� काडर्धारकाला याची सूचना देऊ. �कमान देय रक्कम देय तारखेपय�त देखील न 
भरल्यास, काडर् खात्याचा डीफॉल्ट िस्थती अहवाल के्र�डट मा�हती ब्युरो/एजन्सीं सह 
सामा�यक केला जाईल. 

 हे आणखी नमूद केले जाऊ शकत,े क� जर काडर् धारक, पोस्ट �डफॉल्टर म्हणून न�दवले 
गेले असेल तर, �तची थकबाक� कमी करत,े नंतर एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन 
कंपनी पासून �डफॉल्टर िस्थती मागे आहे. असे बदल ग्राहकाच्या के्र�डट अहवालात 
प्र�त�ब�ंबत करण्यासाठ� 45 त े60 �दवस लागू शकतात.

 अट� आ�ण �नयम के्र�डट काडर्च्या सु�वधा �नयमन लागू असेल पूरक/काडर् जोडा 
एसबीआयसीपीएसएल �व�हत नमुन्यात दर म�हन्याला के्र�डट इन्फम�शन कंपनीसाठ� काडर् 
डटेा सादर केला. के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 30 �दवसांची वेळ त्यांच्या सव्हर्रवर सादर डटेा 
अपलोड करण्यासाठ� आहे.

 काडर् खात्यातील एकूण थकबाक� व त्यासह लावण्यात आलेल्या कोणत्याह� शुल्कांची 
काडर्धारकाला न आकारण्यात आलेल� रक्कमसुद्धा तत्काळ देय होईल आ�ण प्राथ�मक 
खातधेारकाच्या बँकरप्सीच्या �कंवा मतृ्युच्या िस्थतीत ती एसबीआयसीपीएसएलला संपूणर् देय 
ठरेल व काडर् खात ेलगेचच रद्द ठरेल. काडर् खात्यावर काह� थकबाक� असेल, तर प्राथ�मक 
खातधेारकाची मालम�ा त्याला सेटल करण्यासाठ� जबाबदार असेल आ�ण त्या मालम�ेद्वारे 
एसबीआयसीपीएसएलला कोणतीह� आ�थर्क झळ पोहचणार नाह�, याची काळजी घेणे 
अ�नवायर् असेल व त्यामध्ये अशा थकबाक�ला प्राप्त करण्यासाठ� झालेला कायदे�वषयक खचर् 
व शलु्क यांचा समावेश असेल. अशी परतफेड प्रलां�बत झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
त्याच्या तवे्हाच्या दराने आ�थर्क शुल्क सरुू ठेवण्यासाठ� स�म असेल.

5. काडर्धारकत्व समाप्त होणे/संपुष्टात येणे
a) एसबीआयसीपीएसएलला �लहून �कंवा एसबीआय काडर् हेल्पलाईनला कॉल करून आ�ण 

काडर् �तरपे कापून काडर्धारक कधीह� करार संपुष्टात आणू शकतो. �ल�खत �वनंती 
केल्यानंतर अडॅ ऑन काडर्सह सवर् काडर् संपुष्टात येतील. स्वतःहून काडर् बंद करताना 
काडर्धारकाजवळ �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स �शल्लक असतील तर अशा �नगे�टव्ह पॉइंट्स 
समान मूल्य स्वयंच�लतपणे स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रूपांत�रत केले जाईल जे काडर्धारकाला 
इतर कोणत्याह� देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे. काडर् खात्यामध्ये थकबाक� असलेल्या 
सवर् रकमेचा भरणा केल्यानंतर त ेसंपुष्टात येतील. प्रमाणानुसार (प्रो रेटा बे�सस) वा�षर्क, 
सहभागी होण्याची �कंवा �रन्युअल फ� परत केल� जाणार नाह�.

 उदाहरणाथर्- स्वतःहून काडर् बंद करताना �शल्लक असलेले �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट - 1000
   स्वतःहून काडर् बंद केल्यानंतर, �शल्लक असलेले 1000 �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट 

स्वयंच�लतपणे 250 रू. च्या स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रुपांत�रत होतील. म्हणजेच, 1000 
�नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स X 0.25 रू. प्र�त �रवॉडर् पॉइंट (इथे �व�वध काडा�साठ� हस्तांतरण 
मूल्य �भन्न असू शकत)े. हे देय काडर्धारकाला लागू केले जाईल जे काडर्धारकाला इतर 
देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे.

 काडर्धारक खात ेबंद करण्यासाठ� सम�पर्त ईमेल आयडी-closurerequest@sbicard.com 
वर �लहू शकतो.

b)  जर एसबीआयसीपीएसएलला काह� आधाराने �बजनेससाठ� �कंवा सुर�ा कारणांमुळे आ�ण/ 
�कंवा कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेच्या �वनंतीमुळे आ�ण/�कंवा अन्य सरकार� यंत्रणेने तसे 
सां�गतल्यामुळे आ�ण/�कंवा एसबीआयसीपीएसएल व त्याच्या ग्राहकांना लागू असलेल्या 
कायद्यांमुळे व �नयमांमुळे आवश्यक झाले, तर कोणत्याह� वेळेस पूवर्सूचना न देता 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याच्या वापरावर �नब�ध घालू शकत,े त ेसमाप्त 
�कंवा बंद करू शकत.े

 जर काडर्धारकाने देय रकमेची थकबाक� केल� �कंवा के्र�डट �ल�मटचे उल्लंघन केले तर 
एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट काडर्वर�ल सु�वधा संपुष्टात आणू शकत.े हा करार संपुष्टात 
आल्यानंतर �कंवा काडर् खात ेस्थ�गत करण्यात आले असताना या काडर्चा वापर विजर्त 
आहे.

c) अशा प�रिस्थतीमध्ये काडर्धारकाने तत्काळ (कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� 
�डफॉल्ट �कंवा अन्य नोट�सनुसार) एसबीआयसीपीएसएलला खात्यावर�ल एकूण थक�त 
रक्कम त्वर�त अदा केल� पा�हजे. त्यामध्ये कराराअतंगर्त एसबीआयसीपीएसएलला देय 

असलेल्या सवर् रकमांचा समावेश असेल ज्यामध्ये सवर् ट्रान्सॅक्शन्स आ�ण अन्य रक्कम 
ज्या खात्यावर अद्याप आकारल्या नसतील यांचा समावेश असेल. जोपय�त काडर्धारकाद्वारे 
अशा सवर् रकमांची थकबाक� जमा केल� जाईपय�त काडर्धारकाचे खात े समाप्त मानले 
जाणार नाह�.

(d) जर के्र�डट काडर् एक वषार्पे�ा जास्त काळ वापरात नसेल, तर काडर्धारकास सू�चत करून 
काडर् बंद करण्याची प्र�क्रया सुरू होईल. जर 30 �दवसांमध्ये काडर् धारकाकडून काह� उ�र 
न आल्यास, काडर् खात ेबंद केले जाईल, ह� �क्रया काडर् धारकाने केलेल्या सवर् थकबाक� 
भरण्याच्या अधीन असेल.

6.  काडर् हरवणे/चोर�/गैरवापर

a) जर प्राथ�मक �कंवा अन्य अ�त�रक्त के्र�डट काडर् हरवले असेल, चोर�ला गेले असेल, त्याला 
इजा झाल� असेल �कंवा प्राप्त होणे अपे��त असताना प्राप्त झाले नसेल �कंवा जर 
त्याला/�तला त्याचा वापर अन्य व्यक्तीने काडर्धारकाच्या अनुमती�शवाय केला अशी शंका 
आल� असेल, तर तत्काळ काडर्धारकाने एसबीआयसीपीएसएलशी एसबीआय काडर् 
हेल्पलाईनद्वारे संपकर्  साधला पा�हजे. एकदा काडर् हरवले अशी सूचना �दल्यानंतर त ेनंतर 
परत सापडले तर�ह� काडर्धारकाने त ेकोणत्याह� प�रिस्थतीत वापरू नये आ�ण त्याने त े
काडर् �तरपे अध� कापून टाकावे. 

· तसेच काडर्धारक लगेचच आयव्ह�आर �कंवा आमच्या वेबसाईट sbicard.com द्वारे �कंवा 
एसएमएस आधा�रत सेवेद्वारे त ेकाडर् ब्लॉक करू शकतो.

· एसएमएसद्वारे आपले हरवलेले/ चोरलेले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ�, आपल्या न�दणीकृत 
मोबाईल क्रमांकाद्वारे 5676791 वर BLOCK XXXX असा एसएमएस करा. (XXXX = 
आपल्या काडर् क्रमांकातील शवेटच्या 4 संख्या). जर 5 �म�नटांच्या आत आपल्याला त्याचे 
कन्फम�शन देणारा एसएमएस �मळाला नाह�, तर काडर् ब्लॉक झाले आहे, असे कृपया मानू 
नका. तत्काळ आपले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ� आ�ण त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठ� 
हेल्पलाईनला कॉल करा.

 काडर्धारक हरवलेल्या/चोर� झालेल्या/अन�धकृत व्यवहार इ. च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त 
हेल्पलाइन क्रमांक -18605003000 वर संपकर्  करू शकतो.

 काडर्धारक हरवलेल्या काडर्च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त ईमेल आयडीवर �लहू शकतो – 
lostcard@sbicard.com.

b) एसबीआयसीपीएसएलला हरवलेल्या काडार्ची मा�हती �मळण्याच्या वेळेआधी काडर् 
खात्याद्वारे करण्यात आलेल्या कोणत्याह� ट्रान्सॅक्शन्ससाठ�  एसबीआयसीप ीएसएल 
जबाबदार राहणार नाह� व त्याची संपूणर् जबाबदार� काडर्धारकावरच असेल. काडर् 
हरवण्याबद्दल �कंवा त्याच्या चोर�बद्दल एसबीआयसीपीएसएलला सूचना देण्या�शवाय 
काडर्धारकाने तत्काळ के्र�डट काडर्च्या चोर�ची मा�हती पो�लसांना देऊन एफआयआर दाखल 
करायला पा�हजे. परंतु, जेव्हा काडर्धारकाच्या सहमतीने �कंवा अ�त�रक्त काडर्धारकाच्या 
सहमतीने एखाद� व्यक्ती काडर् प्राप्त करून त्याचा गैरवापर करत असेल, तवे्हा होणाऱ्या 
सवर् हानीसाठ� काडर्धारक जबाबदार असेल.

 
c) �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाच्या (आरबीआय), ग्राहक संर�णाबद्दल 06 जुल ै2017 च्या 

आदेशानुसार - अन�धकृत इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंग व्यवहाराच्या दा�यत्वावर मयार्दा घालून, एक 
धोरण अ�धकृत के्र�डट काडर् व्यवहारांशी संबं�धत ग्राहक संर�ण सु�निश्चत करण्याक�रता 
�डझाइन केले आहे. एसबीआय काडर्च्या वेबसाइटवर "ग्राहक तक्रार �नवारण धोरण" 
अतंगर्त हेच अपडटे केले आहे. धोरण हे पारदशर्कतचेी तत्वे आ�ण ग्राहकांना �दल्या 
जाणाऱ्या वागणुक�तील प्रामा�णकपणावर आधा�रत आहे

d) जर काडर्धारकाने फसवणूक�चे कृत्य केले असेल, तर होणाऱ्या नुकसानाची सवर् जबाबदार� 
काडर्धारकाची असेल. जर पुरेशी काळजी न घेता काडर्धारक वापर करत असेल तर होणाऱ्या 
हानीसाठ� सवर्स्वी तोच जबाबदार असेल. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे �नधार्�रत करण्यात 
आलेल्या सुर�ा �नयमांचे पालन करण्यामध्ये काडर्धारकाने कसूर केल� असेल तर� हे लागू 
असेल.

e) काडर्धारक �कंवा अन्य कोणत्याह� काडर्धारकाला न सांगता एसबीआयसीपीएसएल काडर्च्या 
हरवण्या�वषयी, चोर��वषयी, गैरवापरासंदभार्त काडर्ची �कंवा �पनची कोणतीह� मा�हती 
पो�लसांना �कंवा अन्य संबं�धत यंत्रणांना देऊ शकत.े

f) आपल्या के्र�डट काडर् खात्याच्या मोबाईल नंबरसह संपकर्  तपशीलामधील बदल 
�सस्ट�ममध्ये असलेल्या आपल्या जुन्या तसेच नवीन संपकर्  प�यांवर कळवले जातील. 
आमच्या न�द�ंमध्ये आपल्या मोबाईल क्रमांकासह सध्याच्या संपकर्  तपशीलांना अद्ययावत 
ठेवण्याचा सल्ला आपल्याला �दला जातो.

g) "एसबीआय काडर् �व�शष्ट काडर्वर ती हरवल्यास/चोर�स गेल्यास त्यावर काडर् �वमा कव्हर 
मोफत ऑफर करत.े संबं�धत �वमा हा एसबीआय काडर्ने वेळोवेळी ठर�वल्यानुसार 
आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेडद्वारे �कंवा कोणत्याह� अन्य 
�वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो. आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी 
�ल�मटेड ह� यासंबं�धत कोणत्याह� दाव्याच्या तडजोडीसाठ� जबाबदार असेल आ�ण 
एसबीआय काडर् हे दाव्याच्या तडजोडीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याह� �ववादास जबाबदार 
नसेल. �वम्याच्या अट� आ�ण शत�च्या अ�धक तपशीलांसाठ�, काडर् धारकांना सल्ला �दला 
जातो क� त्यांनी स्वागत �कटमधील मा�हतीपत्रक वाचावे �कंवा www.sbicard.com चा 
संदभर् घ्यावा."

(h) एसबीआय काडर् काह� �व�शष्ट के्र�डट काडा�वर मोफत हवाई अपघात/वैयिक्तक अपघात 
�वमा संर�ण देत.े उपरोक्त �वमा ततृीय-प� �वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो, जो या 
संदभार्त कोणत्याह� दाव्याच्या �नपटाऱ्यासाठ� देखील जबाबदार असतो. क्लेम सेटलम�टमुळे 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याह� वादासाठ� एसबीआय काडर् जबाबदार राहणार नाह�. कोणत्याह� 
पूवर्सूचने�शवाय एसबीआय काडर्द्वारे �वमा जार�कतार् बदलला जाऊ शकतो.

 �वद्यमान �वमा कंपनी : ओ�रएंटल इन्शुरन्स कंपनी �ल.

7. मा�हती उघड करणे (�डस्क्लोजर)
 के्र�डट इन्फम�शन कंपनी भारतीय आ�थर्क प्रणाल� कायर्�मता आ�ण िस्थरता 

सुधारण्यासाठ� भारत सरकार आ�ण भारतीय �रझवर् बँक (आरबीआय) ची एक सुरुवात 
आहे. �ह बँका आ�ण �व�ीय संस्थांमध्ये मा�हतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठ�चे एक प्रभावी 
तंत्र प्रभावी करण्यासाठ� आरबीआयच्या प्रयत्नांचा रचनाबद्ध उपक्रम असून, त्याद्वारे 
�व�वध संस्थांमधून उत्कृष्ट के्र�डट व्यवहारांचा लाभ घेण्यासाठ� काडर्धारकांना स�म केले 
जात.े

 काडर् धारक एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी करण्यासाठ� काडर्धारकाचे 
मा�हती शअेर करण्यासाठ� अ�धकृत आहे क� (आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त 
आहे). 

 45 - 60 �दवसांच्या काळामध्ये एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 
करण्यासाठ� काडर्धारकाचे परतफेड रेकॉडर् संबं�धत मा�हती प्रदान होईल.

 कोणताह� �ववाद झाल्यास, एसबीआयसीपीएसएल हे काडर्धारक हा �डफॉल्टर आहे असा 
अहवाल देण्यापूव� अहवाल प्र�क्रयेसाठ� योग्य ती दरुुस्ती करेल. अशा मा�हतीचे प्रकटन 
करणे/ती उघड करण्याची देखील न�द घेतल� जाणे हे दाखल केलेल्या अशा �ववादांची 
चौकशी आ�ण त्यातून मागर् काढण्यासाठ� उपलब्ध असलेल्या वेळेवर अवलंबून असत.े 

 काडर्धारक हे मान्य करतो क�, काडर् खात्याचे योग्य संचालन, पडताळणी आ�ण अन्य 
प्रशास�नक सेवा यांसाठ� काडर्धारकाची मा�हती ज्यामध्ये एसबीआयसीपीएसएलशी संब�धत 
आ�थर्क संस्था, कंपन्या आ�ण अन्य �तसऱ्या प�ांकडील थकबाक� यांची मा�हती देण्याचा 
अ�धकार एसबीआयसीपीएसएलला असेल.

 एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाची मा�हती एसबीआयसीपीएसएलच्या कोणत्याह� व�रष्ठ, 
क�नष्ठ, संबं�धत �कंवा भागीदार संस्थेला एसबीआयसीपीएसएलच्या �व�वध उत्पादनांना व 
सेवांना उपलब्ध करण्यासाठ�/त्यांच्या माक� �टगंसाठ� �कंवा त्याच्या ग्रूप कंपन्या, शाखा, 
संलग्न आ�ण/�कंवा भागीदार संस्थांना देऊ शकत.े

 एसबीआय काडर्च्या मह�वपूणर् अट� व शत� www.sbicard.com वरसुद्धा उपलब्ध 
आहेत. 

महत्वाची �नयामक मा�हती 

- काडर्चा वापर भारत तसेच परदेशात दोन्ह�कड ेवधै आहे. तथा�प, नेपाळ आ�ण भूतान मध्ये 
�वदेशी चलन व्यवहार करण्यासाठ� वधै नाह�.

- भारताबाहेर व्यवहार करण्यासाठ�, या काडर्चा वापर परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 
1999 ("FEMA") आ�ण आरबीआय द्वारे जार� केलेल्या �नयमांसह लागू कायद्यानुसार 
करणे अत्यावश्यक आहे. इंटरनेट टे्र�डगं पोटर्लद्वारे परक�य चलन व्यापाराला परवानगी 
नाह�. कोणतहे� उल्लंघन �कंवा पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुम ्ह� दंडात्मक 
कारवाईसाठ� जबाबदार असू शकता. तुम्ह� तुमच्या परक�य चलन हक्काबाबत तुमच्या 
अ�धकृत डीलरचा (AD) सल्ला घ्यावा.

- आपण के्र�डट काडर् खात्यावर कोणत्याह� के्र�डट �शल्लक असल्यास, एसबीआय काडर् आपण 
ह� के्र�डट �शल्लक परत येण्याचा अ�धकार आहे.

- कृपया भांडवल खात्यातील व्यवहारासाठ� पसेै पाठ�वणे �कंवा पेम�ट करण्यासाठ� के्र�डट 
काडर् वापरू नका जसे क� परदेशी संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे �कंवा �वदेशात संस्थांची 
स्थापना करणे - ह� आरबीआय बँकेच्या मास्टर �नद�शानुसार अथर्सहाय्य करण्याची 
परवानगी नाह� - संयुक्त उद्योजक/संपूणर्पणे र�हवाशांनी केलेल� थेट गुंतवणूक परदेशात 
मालक�ची सहाय्यक कंपनी आहे.

- र�हवाशांना भारताकडून पसेै पाठ�वणे हे आरबीआयच्या मास्टर प�रपत्रकानुसार, के्र�डट 
काडर्चा वापर �कंवा लॉटर�ची �त�कटे, बंद� घातलेल� �कंवा जप्त मा�सके, जुगार मध्ये 
सहभाग, कॉल-बॅक सेवा देणे, इत्याद�सारख्या प्र�तबं�धत वस्तूंच्या खरेद�साठ� प्र�तबं�धत 
आहे कारण अशा वस्तू/�क्रयाकलापांसाठ� कोणत्याह� परक�य चलनाची परवानगी नाह�. 
मास्टर प�रपत्रक अ�धक मा�हतीसाठ� र�हवाशांना भारत सु�वधा �व�वध पसेै पाठ�वणे वर 
संदभर् घ्या.



g) �ब�लगं संदभार्तील वाद: स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 25 �दवसांच्या आत काडर्धारकाने काह� 
त्रटु� एसबीआयसीपीएसएलला कळवल्या�शवाय आ�ण एसबीआयसीपीएसएलला त्या सत्य 
आहेत, हे आढळल्याव्य�त�रक्त सवर् स्टेटम�ट्स योग्य मानल� जातील व काडर्धारक त्यांना 
मान्य करेल. असे काह� झाल्याची मा�हती प्राप्त झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
तात्पुरत्या पद्धतीने शुल्क मागे घेऊ शकेल. त्यानुसार अन्वेषण पूणर् झाल्यानंतर अशा 
शुल्कांची जबाबदार� काडर्धारकाच्या खात्यावर असेल.

h)  ग्राहक तक्रार �नवारण: सवर् तक्रार�ंची मा�हती पुढ�ल प�यावर नोडल अ�धकाऱ्याला �दल� 
जावी- पीओ बॅग 28 - जीपीओ, नवी �दल्ल� – 110001 Nodalofficer@sbicard.com 
�कंवा ईमेलवर पाठवल� जावी.

i)   संपकर्  तपशील:
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 02 02
 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड आधी लावावा) 
 �कंवा 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290 
 एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर्साठ�: एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर् हेल्पलाईनला भारतातून 

कुठूनह� फोन करा   
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 12 12 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड 

आधी लावावा) बीएसएनएल/एमट�एनएलवरून: 1800 180 1295/1860 500 1295
 पत्र व्यवहार: मेलद्वारे व्यवस्थापकाला �लहू शकता: ग्राहक सेवा, एसबीआय काड्र्स अडँ 

पेम�ट्स सिव्हर्सेस �ल., डीएलएफ इन�फ�नट� टॉवसर्, टॉवर सी, 12 वा मजला, ब्लॉक- 2, 
इमारत 3 डीएलएफ सायबर �सट�, गुरुग्राम- 122002 (ह�रयाणा), भारत 
www.sbicard.com �कंवा पीओ बॅग 28 - GPO, नवी �दल्ल� – 110001. 

 customercare@sbicard.com वर ईमेलद्वारे �लहा
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक सम�पर्त ईमेल आयडीवर 

�लहू शकतो- salesgrievance@sbicard.com
 काडर्धारक कोणत्याह� �ववाद/अन�धकृत व्यवहाराचा �रपोटर् आमच्या मोबाईल 

ॲप/वेबसाईटच्या माफर् त न�द करू शकतात. याव्य�त�रक्त, काडर्धारक �ववाद/अन�धकृत 
 व्यवहाराचा �रपोटर् सम�पर्त ईमेल आयडी chargeback@sbicard.com वर �लहू 

शकतो.
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक आम्हाला सम�पर्त 

हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतो: 080-39356050

एसबीआय काडर्च्या सवार्त महत्वपूणर् अट� व शत�

1. *फ� आ�ण शुल्क

A.  वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ�
 एसबीआय के्र�डट काडर् (एसबीआय काडर्) यावर वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ� लागू आहेत. 

वा�षर्क फ� हे एक वेळचे शुल्क असत ेजे रु. 0 त ेरु. 9999 यादरम्यान असून त्यात लागू 
असलेले कर जोडले जातात आ�ण �रन्युअल फ� दर वष� आकारल� जात ेव ती रु. 0 त ेरु. 
9999 यादरम्यान असून त्यात लागू असलेले कर जोडले जातात. या फ� काडर्धारकांसाठ� 
वेगळ्या असू शकतात आ�ण त्या �व�वध प्रकारच्या काडर्साठ� वेगवेगळ्या असतात. के्र�डट 
काडर्चे आवेदन करताना हे काडर्धारकाला सांगण्यात येईल. लागू असतील त्यानुसार या फ� 
काडर्धारकाच्या खात्यातून जमा केल्या जातील आ�ण जेव्हा हे लावले जाईल, तवे्हा त्याचे 
�बल त्या म�हन्याच्या काडर् स्टेटम�टमध्ये दशर्वले जाईल. प्राथ�मक काडर्धारकाला जार� 
करण्यात आलेल्या अ�त�रक्त काड्र्ससाठ� वेगळी फ� असू शकेल.

B.  कॅश अडॅव्हान्स फ�
 आपत्काल�न िस्थतीमध्ये देशातील/आंतरराष्ट्र�य एट�एममधून रोख रक्कम काढण्यासाठ� 

काडर्धारक काडर्चा वापर करू शकतो. अशा प्रकारे काढलेल्या सवर् कॅशवर ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण ती काडर्धारकाच्या पुढच्या स्टेटम�टच्या �बलामध्ये जोडल� जाईल. 
देशातील एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण आतंरराष्ट्र�य एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक 
असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� लावल� जाईल. एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस प्रायव्हेट 
�ल�मटेडच्या (एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार ट्रान्सॅक्शन फ� बदलल� जाऊ शकत.े 
सवर् कॅश अडॅव्हान्सेसवर रक्कम काढल्यापासून पूणर् रक्कम जमा करण्याच्या �दनांकापय�त 
�रव्हॉिल्व्हंग के्र�डट इतके आ�थर्क शुल्कसुद्धा असेल (कृपया शुल्कांची सूची पाहावी). 

C. रोख भरणा फ�
 काडर्धारक स्टेट बँक ऑफ इं�डया (एसबीआय) च्या �नवडक शाखांमध्ये पे-इन िस्लपवर 

त्यांचा के्र�डट काडर् क्रमांक आ�ण रक्कम नमूद करून त्यांच्या SBI के्र�डट काडर्ची देय 
रक्कम शाखेतील काउंटरवर जमा करू शकतात. पेम�ट पावतीची पोच काडर्धारकाला त्व�रत 
�दल� जाईल. ह� सु�वधा ₹250 च्या सेवा शुल्क + लागू करांसह उपलब्ध आहे. केव्ह�बी 
एसबीआय काडर्धारक करूर वशै्य बँकेच्या (केवीबी) �नवडक शाखांमध्ये त्यांच्या 
के्र�डटकाडर्ची देय रक्कम देखील भरू शकतात. करूर वशै्य बँकेच्या शाखांमध्ये केलेल्या 
पेम�टवर कोणतहे� शुल्क लागू नाह�.

D. शुल्क
i. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला देण्यात येणाऱ्या �व�शष्ट सेवांसाठ� वेळोवेळी 

लागू असलेले शुल्क आ�ण फ� काडर्धारकाला भरावे लागेल �कंवा काडर् खात्याच्या संदभार्त 
काडर्धारकाकडून �दरंगाई झाल�, तर त्यासाठ� फ� भरावी लागेल.

ii काडर्धारकांना योग्य मा�हती देऊन वेळोवेळी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणतहे� शुल्क 
�कंवा फ�मध्ये बदल करण्याचा �कंवा नवीन शुल्क �कंवा फ� सुरू करण्याचा अ�धकार 
एसबीआयसीपीएसएलजवळ सुर��त आहे.

E. व्याज मुक्त गे्रस अवधी
 व्याज मुक्त के्र�डट अवधी 20 त े50 �दवसांचा असू शकतो व तो मच�टद्वारे करण्यात 

येणाऱ्या दाव्यांवर अवलंबून असेल. परंतु, जर आधीच्या म�हन्याची बाक� पूणर्त: जमा 
केल� नसेल �कंवा जर काडर्धारकाने कोणत्याह� एट�एममधून रोख रक्कम काढल� असेल, 
तर हे लागू असणार नाह�.

F.   आ�थर्क शुल्क 
 जर काडर्धारकाने बाक� रक्कम पूणर् भरल� नाह� तर आ�ण काडर्धारकाने काढलेल्या सवर् 

रोख रकमांवर (कॅश अडॅव्हान्सेस) त ेपरत भरले जाईपय�त ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून 
न भरलेल्या ईएमआय इन्स्टॉलम�टसह सवर् ट्रान्सॅक्शन्सवर मा�सक व्याज दरानुसार 
आ�थर्क शुल्क देय आहेत. 

   जर काडर्धारकाने रकमेच्या मुदतीच्या तारखेअगोदर (PDD) रा�हलेल्या रकमेची (TAD) 
थोडी रक्कम �कंवा काह�च रक्कम नाह� भरल�; जसे क� ग्राहकांची आधीच्या म�हन्यातील 
देय रक्कम आ�ण सध्याच्या म�हन्यातील पूणर् देय रक्कम मुदत संपायच्या तारखेअगोदर 
भरले तर उरलेल्या रकमेवर रकमेच्या तारखेपय�त शुल्क आकारले जाईल. 

   सध्याचा आ�थर्क शुल्काचा दर ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून प्र�त माह 3.50% पय�त आहे 
[42% प्र�त वषर्] व एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस �ल�मटेडच्या 
(एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार बदलला जाऊ शकतो. लागू असलेले आ�थर्क शुल्क 
लागू करांनुसार ठरेल आ�ण काडर्वर�ल थ�कत रक्कम पूणर्त: जमा होईपय�त त े
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये लावले जातील/वजा केले जातील. काडर्धारक पेम�टच्या देय 
तारखेपय�त त्याच्याकडील �शल्लक पूणर्पणे भरत नसल्यास आ�ण काडर्धारकाद्वारे 
घेतलेल्या सवर् रोख अडॅव्हान्सवर�ल सवर् व्यवहारांवर आकारलेल्या �व� शुल्काची �कमान 
रक्कम ह� प्रत्येक� 25 रु. असेल, सवर् लागू कर वगळून.

 a.  कॅश अडॅव्हान्सवर�ल आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून पूणर् रक्कम जमा 
करेपय�त लागू असतील.

 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 15 तारखेला.
 16 जून 2019 – 15 जुल ै2019 मध्ये करण्यात आलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  5000 रु. ची �रटेल खरेद� – 20 जून 2019 रोजी
2.  7000 रु. कॅश काढले - 10 जुल ै2019 रोजी
 15 जून 2019 च्या स्टेटम�टमधून कोणतीह� आधीची �शल्लक रा�हलेल� नाह�, असे ग�ृहत 

धरून काडर्धारकाला त्याचे 15 जुलचै्या स्टेटम�ट 12,000 रु. इतके ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल व 
त्यावर 7,000 रुपयांच्या काढलेल्या रोख रकमेवर 5 �दवसांचे आ�थर्क शुल्क लागू 
दरानुसार लावले जाईल. काडर्धारकाला बाक� (थ�कत) रकमेसाठ� 5 ऑगस्ट 2019 पय�त 
म्हणजे स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत भरणा करावा लागेल जी पूणर् रक्कम 
असू शकत े�कंवा देय असलेल� �कमान रक्कम असू शकत.े कृपया ल�ात घ्या क� तुमच्या 

के्र�डट काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने केले गेलेले कोणतहे� पेम�ट पुढ�ल क्रमाने समायोिजत 
केले जाईल: प्रथम तुमची �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास). आधीच्या 
स्टेटम�टच्या �दनांकापासून आ�थर्क शुल्क लावले जाईल व जर व्याज नसलेला 
आउटस्टँ�डगं �रटेल बॅलन्स असेल तर त्या िस्थतीमध्ये आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या 
�दनांकापासून लावले जाईल. 

 जर आधीच्या स्टेटम�टमध्ये कोणतीह� कॅश �शल्लक नसेल आ�ण ती आधीच्या 
स्टेटम�टमधून पुढे आलेल� नसेल आ�ण स्टेटम�टच्या �दनांकाचा �रटेल बॅलन्स भरणा देय 
असलेल्या �दनांकावर पूणर्त: भरण्यात आला, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क 
शुल्क लावले जाणार नाह�.

 उदाहरण 2 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   3 जानेवार� 2019 – 2 फेब्रुवार� 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  10000 रु. �रटेल खरेद� – 5 जानेवार� 2019 रोजी
2.  30000 रु. ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2019 रोजी
 2 जानेवार� 2019 स्टेटम�टमधून आधीची कोणतीह� �शल्लक रक्कम पुढे उरलेल� नाह�, 

असे ग�ृहत धरून काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार� स्टेटम�टमध्ये 40,000 रु. व्यवहार 
�दसतील. काडर्धारकाला या आउटस्टँ�डगं रकमेसाठ� स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या 
आत म्हणजे 22 फेब्रुवार� 2019 पय�त भरणा करावा लागेल व तो पूणर् रक्कम �कंवा 
�कमान देय रक्कम यातील कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. जर स्टेटम�ट आउटस्टँ�डगं मध्ये 
कोणताच कॅश बॅलन्स नसेल आ�ण तो आधीच्या स्टेटम�टपासून पुढे आलेला नसेल आ�ण 
जर स्टेटम�ट �दनांका रोजी आउटस्टँ�डगं असलेल्या �रटेल बॅलन्सला रक्कम देय �दनांकाला 
जर पूणर्त: भरण्यात आले, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क शुल्क लावले जाणार 
नाह�.

   दर म�हन्यामध्ये फक्त �कमान रक्कम भरल्यास त्यामुळे �रपेम�ट वषार्पे�ा जास्त काळ 
पुढे जाईल व आपल्या आउटस्टँ�डगं बॅलन्सवर त्यानुसार ठरणारा व्याज लागेल. 
उदाहरणाथर्, 5,000 रु. इतक्या ट्रान्सॅक्शनवर दर म�हन्याला फक्त �कमान देय रक्कम 
भरण्यात आल� (दर महा 200 रु. इतक� �कमान रक्कम असल्यास), संपूणर् थ�कत 

रकमेच्या पूणर् भरण्यासाठ� 44 म�हने इतका अवधी लागेल.
 उदाहरण 3 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला
   3  माचर् 2019 – 2 ए�प्रल 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन
(1)   500 रु. वा�षर्क फ� – 5 माचर् 2019 रोजी
(2) 90 रु. लागू कर – 5 माचर् 2019 रोजी
(3) 6000 रुपयांची ऑनलाईन खरेद� – 15 माचर् 2019 रोजी
 2 माचर् 2019 च्या स्टेटम�टनुसार आधीचा कोणताह� बॅलन्स पुढे �शल्लक रा�हलेला नाह�, 

असे ग�ृहत धरून, काडर्धारकाला त्याच्या 2 ए�प्रलच्या स्टेटम�टमध्ये 6,590 रु. ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाला स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 20 �दवसांनी 22 ए�प्रल रोजी 2019 या 
आउटस्टँ�डगंसाठ� रक्कम भरावी लागेल व ती पूणर् रक्कम असू शकत े�कंवा देय असलेल� 
�कमान रक्कम असू शकत.े      

 22 ए�प्रल 2019 रोजी काडर्धारक �कमान देय रकमेचा म्हणजे 415 रु. (एकूण 
आउटस्टँ�डगंच्या 5%) + 22 ए�प्रल 2019, रोजी लागू असलेले कर याच्या सवा�त 
जवळच्या दशांश अकंावर�ल रक्कम या रकमेचा भरणा करतो, असे ग�ृहत धरून लागू दराने 
आ�थर्क शुल्क लागू केले जाईल आ�ण त ेएकूण आउटस्टँ�डगंमध्ये जोडले जाईल. दर वष� 
3.50% इतक्या प्रभावी दराला �वचारात घेता, आ�थर्क शुल्काची गणना पुढ�ल प्रमाणे केल� 
जाईल:

 48 �दवसांसाठ� 500 रु. बॅलन्स रकमेवर (5 माचर् त े22 ए�प्रल):
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 रु.
 48 �दवसांसाठ� लागू असलेल्या 90 रु. करांसाठ� (5 माचर् त े22 ए�प्रल): 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 रु. 
 38 �दवसांसाठ� 6000 रु. इतक्या बॅलन्ससाठ� (15 माचर् त े22 ए�प्रल):
   (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 रु.
 11 �दवसांसाठ� 6,175 रु. बॅलन्ससाठ� (22 ए�प्रल त े2 मे): 
   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 रु.
 एकूण लावण्यात आलेले व्याज = 373.10 रु.
 3 ए�प्रल 2019 आ�ण 2 मे 2019 या काळात काडर्धारकाने कोणतहे� ट्रान्सॅक्शन केले 

नाह�, असे ग�ृहत धरून �दनांक 2 मेच्या स्टेटम�टमध्ये असलेल्या एकूण रकमेमध्ये 
आउटस्टँ�डगं एकूण रक्कम, व्याज शुल्क, फ� आ�ण अन्य शुल्क (असल्यास) आ�ण सवर् 

लागू कर दशर्वले जातील.
    काडर्धारक देय तारखेच्या (पीडीडी) आधी एकूण देय रकमेचे (ट�एडी) आ�ंशक पेम�ट करत 

असेल �कंवा पेम�ट देत नसल्यास; ग्राहकाकडून मागील म�हन्यापासूनची आ�ण �वद्यमान 
म�हन्यातील �शल्लक येणे असेल, तर एकूण देय असलेल्या रकमेचे पूणर् पेम�ट हे पेम�टच्या 
देय तारखेपूव� केल्यास, �व� शुल्क हे त्या पेम�टच्या तारखेपय�तच्या अखेरच्या �शल्लक वर 
आकारले जाईल.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेट्म�ट तार�ख - प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 �डस�बर 2018 - 2 जानेवार� 2019 दरम्यान झाले.
1)  �करकोळ खरेद� 500 रु. - 15 �डस�बरला 2018 झाल�
2)  ऑनलाइन खरेद� 600 रु. - 20 �डस�बरला 2018 झाल�
   2  �डस�बर 2018 च्या तारखेला पूव�ची कोणतीह� �शल्लक रक्कम नाह� असे गहृ�त धरून

2 जानेवार� च्या स्टेटम�टनुसार, काडर्धारकाच्या स्टेटम�टमध्ये 1100 रुपये व्यवहार दशर्�वत 
आहे, एकूण देय रक्कम 1100 रुपये. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
दरम्यान काह� 22 जानेवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं 
�वरुद्ध भरणा करणे आवश्यक आहे.

 गहृ�त धरूया क� काडर्धारकाने थोडी रक्कम 22 जानेवार� 2019 ला 500 रुपयांनी जमा 
केल� आहे, �व� शुल्क प्रभावी दरावर आकारले जाईल आ�ण एकूण थकबाक�मध्ये जोडला 
जाईल. 3.50% दर महा प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्क गणना खाल�लप्रमाणे केल� 
जाईल.

 38 �दवसांसाठ� 500 रुपयांच्या रकमेवर (15 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 रु.
 33 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (20 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 रु.
 12 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (22 जानेवार� त े2 फेब्रुवार�):
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 रु.
 आकारलेले एकूण व्याज: 52.93 रु.
 व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2019 - 2 माचर् 2019 दरम्यान झाले
1)  सुरुवातीची �शल्लक 652.93 रु. - 3 फेब्रुवार� 2019 रोजी

2)  �करकोळ खरेद� 1000 रु. - 5 फेब्रुवार� 2019 रोजी
3)  ऑनलाईन खरेद� 3000 रु. - 15 फेब्रुवार� 2019 रोजी
 गहृ�त धरूया क� मागील �शल्लक 652.93 रु. 2 फेब्रुवार� 2019 च्या �वधानानुसार पुढे 

सुरू करूया. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम दरम्यान काह� 22 
फेबु्रवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं �वरुद्ध भरणा करणे 
आवश्यक आहे.

   गहृ�त धरूया क� काडर्धारक 15 फेब्रुवार�च्या आत पूणर्पणे भरणा करतो. म्हणून 3.50%
प्रती म�हना प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्काची गणना खाल�लप्रमाणे केल� जाईल:

   12 �दवसांसाठ� 652.93 रुपयांच्या रकमेवर (3 फेब्रुवार� -15 फेबु्रवार�)
   (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 रु.
   आकारलेले एकूण व्याज: 9.02 रु.
   खरेद�ची उरलेल� रक्कम, व्याजाची रक्कम, फ� आ�ण शुल्क यांची बेर�ज, आ�ण 2 माचर् 

तारखेच्या स्टेट्म�टनुसार एकूण रकमेवर सवर् लागू कर परावत�त होईल.

G. �वलं�बत देय शुल्क
• देय तारखेला 0 रुपये त े500 रुपयांपय�तच ्या थकबाक�साठ� कोणतहे� शुल्क नाह� 
 रु. 500 पे�ा जास्त आ�ण रु. 1,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 400
• रु. 1,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 10,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु.750
• रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 950
• रु. 25,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 50,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 1,100
• रु. 50,000 पे�ा जास्त थकबाक�साठ� रु.1,300
 लागोपाठ दोन सायकल ्ससाठ� देय तारखेपय�त �कमान देय रक्कम (MAD) न भरल्यास 

अ�त�रक्त �वलंब देय शुल्क रु. 100 आकारले जातील.
 MAD िक्लअर होईपय�त प्रत्येक देय सायकलसाठ� हे शुल्क आकारले जाईल. तसेच 

�कमान देय रक्कम (MAD) भरेपय�त प्रत्येक पेम�ट चक्राला हे शुल्क आकारले जाईल.
 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
 व्यवहार 3 जानेवार� 2016 – 2 फेबु्रवार� 2016 या दरम्यान झाले

(1) 5000 रू. ची �रटेल खरेद�– 5 जानेवार� 2016 रोजी
(2) 5000 रू. ची ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2016 रोजी
   असे ग�ृहत धरा क� 2 जानेवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार�च्या स्टेटम�टमध्ये 10,000 रू. चे 
ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 
22 फेब्रुवार� 2016 पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान 
देय रक्कम �कंवा संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल. 

   जर 22 फेब्रुवार� 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने �कमान देय रकमेचा भरणा 
केला नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 
देय रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 2 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2016 – 2 माचर् 2016 या दरम्यान झाले
 1.  2000 रु. ची �रटेल खरेद�– 8 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 2.  2500 रु. ची ऑनलाईन खरेद� – 19 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 असे ग�ृहत धरा क� 2 फेब्रुवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 माचर्च्या स्टेटम�टमध्ये 4500 रू. चे ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 22 माचर् 2016 
पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान देय रक्कम �कंवा 
संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल.

   जर 22 माचर् 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने कोणत्याह� रकमेचा भरणा केला 
नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण देय 
रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 3- काडर् स्टेटम�ट तार�ख – दर म�हन्याची 2 तार�ख.
 3 सप्ट� त े2 ऑक्टो दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 9400 ची �करकोळ खरेद�-5 सप्ट� रोजी
 2 सप्ट�. च्या स्टेटम�टपासून पूव�ची �शल्लक कॅर� फॉरवडर् केल� नसल ्याचे गहृ�त 

धरून,एकूण देय रक्कम रु. 9400 म्हणून काडर् धारकास 2 ऑक्टोबरचे �ववरणपत्र �मळेल. 

काडर्धारकाने 22 ऑक्टोबरपय�त, म्हणजे स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, संपूणर् 
रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रक्कमेच्या अनुषंगाने पेम�ट 
करणे आवश्यक आहे. काडर्धारक 22 ऑक्टोबर रोजी �कंवा त्यापूव� रु. 9400 च्या 
थकबाक�चे संपूणर् देय देतो. 

 3 ऑक्टोबर– 2 नोव्ह�बर दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 5,000 ची �करकोळ खरेद� – 5 ऑक्टोबर रोजी
(2) रु. 5,000 ची ऑनलाइन खरेद� – 15 ऑक्टोबर रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 नोव्ह�बरच्या �ववरणात 10,000 रुपयाची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसेल. ग्राहकाला 10 नोव्ह�बर रोजी मागील सायकलमध्ये केलेल्या व्यवहारासाठ� 
व्यापाऱ्याकडून रु. 9400 चा परतावा �मळतो. ह� परताव्याची रक्कम एकूण देय रकमेच्या 
अनुषंगाने समायोिजत केल� जाईल. काडर्धारकाने 22 नोव्ह�बर रोजी �कंवा त्यापूव�, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने पेम�ट करणे आवश्यक आहे.

 परताव्यातून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम �कमान देय रक्कमेपे�ा जास्त असल्याने, 
काडर्धारकास �वलं�बत देय शुल्क आकारले जाणार नाह�.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेटम�टची तार�ख – प्रत्येक म�हन ्याची 2 तार�ख
 3 जानेवार� – 2 फेबु्रवार� दरम्यान केलेला व्यवहार
(1) रु. 4,500 ची �करकोळ खरेद� – 5 जानेवार� रोजी
(2) रु. 6,000 ची ऑनलाइन खर�दार� – 15 जानेवार� रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 फेब्रुवार�च ्या स्टेटम�टमध ्ये 10,500 रुपयांची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसून येईल. मागील सायकलमध ्ये 10 फेब्रुवार�ला आकारलेल्या अनादर 
शुल्कांसाठ� ग्राहकाला रु. 500 चा परतावा �मळतो. काडर्धारकाने 22 फेबु्रवार�पय�त, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची पूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय 
रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने थकबाक�चे पेम�ट करणे आवश्यक 
आहे. एसबीआय काडर्ने कायार्िन्वत केलेल्या �रव्हसर्लमधून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम देय 
रक्कमेच्या अनुषंगाने समायोिजत केल� जाणार नाह�. जर काडर्धारकाने 22 फेब्रुवार� रोजी 
�कंवा त्यापूव� �कमान देय रक्कम �कंवा त्यापे�ा जास्त रक्कम भरल� नाह�, तर त्याला 
रु. 950 (रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�त रु. 950) �वलं�बत देय शुल्क 
आकारले जाईल.

H. ओव्हर�ल�मट फ�
 एक सेवा संकेत म्हणून, एसबीआई काडर् ओव्हर�ल�मट व्यवहारांना मान्यता देऊ शकेल, 

हे त्यांचे आतं�रक धोरण, व्यवहार संदभार्त पात्रता, ग्राहकांचे प्रोफाईल आ�ण ग्राहकांची 
स्वीकृ�त यावर अवलंबून असेल. जर थकबाक�  रक्कम के्र�डट मयार्देपे�ा अ�धक असेल, 
तर के्र�डट मयार्दा ओलांडलेल्या रकमेवर प�हल्या व्यवहार रकमेच्या  2.5% �कंवा रु. 
600/- यापकै� जी जास्त असेल, ती ओव्हर�ल�मट शुल्क म्हणून आकारल� जाईल. 
एसबीआय काडर्द्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याह� शुल्क, खचर् �कंवा व्याजमुळे के्र�डट 
�ल�मट ओलांडल्यासह� हे शुल्क लागू होत.े ओव्हर�ल�मट फ� प्रत्येक �ब�लगं सायकलमध्ये 
एकदाच आकारल� जाईल. कृपया न�द घ्या क� काडर्धारकाकडून �मळालेल� ओव्हर�ल�मट 
सोयीसंबंधी स्वीकृ�त ज्याप्रमाणे त्यांच्या/�तच्या के्र�डट काडर्वर ह� सोय स�म करण्यासाठ� 
असेल, ती त्यांच्या त्याच खात्याच्या अतंगर्त येत असलेल्या सवर् के्र�डट काड्र्सवर आपोआप 
ह� सोय स�म करणार.

I. पेम�ट �डसऑनर फ�
   पेम�ट �डसऑनर झाल्यास (भरणा जमा न केल्यास), काडर्धारकाला रकमेच्या 2% इतक�  

पेम�ट �डसऑनर फ� लावल� जाईल व त्याचे �कमान शुल्क 500 रू. इतके असेल.

J.   अन्य शुल्क:
• काडर् �रप्लेसम�ट फ�: 100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू) 
• चेक पेम�ट फ�: 100 रू. 
• परक�य चलन व्यवहार शुल्क: 3.5% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् वगळता इतर सवर् 

काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
 परक�य चलन व्यवहाराचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये करण्यासाठ� �व�नमय दर 

िव्हसा/मास्टरकाडर् द्वारे (जे असेल त्यानुसार) �नधार्�रत केला जाईल व या व्यवहाराला 
एसबीआय काडर्च्या मदतीने सेटल केले जात असतानाच्या �दवशी त्यांच्या �व�नमय 
दरांनुसार त ेठरेल व हे दर व्यवहार करण्यात येणाऱ्या �दवसांपे�ा �भन्न असू शकतील. 
परक�य चलन व्यवहार फ� िव्हसा/मास्टरकाडर् शअेर केलेले रुपये रूपांतर रकमेवर लागू केले 
जाईल. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू 
होणार नाह�.

फ�  
     वा�षर्क फ� (एक वेळेस)  0 रू. - 9,999 रू.
   �रन्युअल फ� (प्र�त वषर्) 0 रू. - 9,999 रू.
   अडॅ ऑन फ� (प्र�त वषर्) शून्य

�वस्ता�रत के्र�डट

व्याज मुक्त के्र�डट अवधी   20-50 �दवस (जर आधीच्या म�हन्याचा आउटस्टँ�डगं 
बॅलन्स पूणर् भरलेला असेल, तर फक्त �रटेल खरेद�वर लागू)

�व�ीय शुल्क    अन�सक्युअडर् काडा�साठ� प्र�त म�हना 3.50% (प्र�त वषर् 
42%); �सक्युअडर् काडा�साठ� प्र�त म�हना 2.75% 

     (प्र�त वषर् 33%); 01 नोव्ह�बर 2021 पासून, शौयर् आ�ण 
�डफ� स काडा�साठ� प्र�त म�हना 2.5% (प्र�त वषर् 30%) 
वरून प्र�त म�हना 2.75% (प्र�त वषर् 33%) 

�कमान �व� शुल्क  25 रू.
�कमान देय रक्कम   {एकूण GST + EMI रक्कम + 100% शुल्क आ�ण 

प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् 
आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम 
(काह� असल्यास)} 

कॅश अडॅव्हान्स  
कॅश अडॅव्हान्स �ल�मट   के्र�डट �ल�मटच्या 80% पय�त (गोल्ड आ�ण 

टायटॅ�नअमसाठ� जास्तीत जास्त 12,000/ �दवस आ�ण 
15,000/ �दवस प्लॅ�टनम, �सगनॅचर/वल्डर् काड्र्स )

फ्र� के्र�डट कालावधी   शून्य
�व�ीय शुल्क    अन�सक्युअडर् काडा�साठ� प्र�त म�हना 3.50% (प्र�त वषर् 

42%); �सक्युअडर् काडा�साठ� प्र�त म�हना 2.75% 
     (प्र�त वषर् 33%); 01 नोव्ह�बर 2021 पासून, शौयर् आ�ण 

�डफ� स काडा�साठ� प्र�त म�हना 2.5% (प्र�त वषर् 30%) 
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• डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक चलन रूपांतरण माकर् अप फ�: 3.50% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् 
वगळता इतर सवर् काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
(फक्त 1,000 रुपये �कंवा त्यापे�ा मोठ्या व्यवहारांसाठ�) आतंरराष्ट्र�य स्थानावर�ल �कंवा 
परदेशी न�दणी केलेले परंतु भारतात िस्थत असलेल्या व्यापाऱ्यांद्वारे केलेले भारतीय 
चलनातील सवर् व्यवहार. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर डायन्या�मक आ�ण 
स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप शुल्क लागू होणार नाह�.

•  �रवॉडर् �रडीम करण्याचे शुल्क - 99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे वॉउचर 
वर उपलब्ध)

• सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर प्र�क्रया शुल्क: रु. 199 

K.  �शल्लक हस्तांतरण:
 �शल्लक हस्तांतरण ऑफर ग्राहकाला इतर बँकेच्या के्र�डट काडर्ची थकबाक� एसबीआय 

के्र�डट काडर्मध्ये हस्तांत�रत करण्यास आ�ण एकरकमी �कंवा ईएमआय मध्ये परतफेड 
करण्यास अनुमती देते

ओव्हर�ल�मट    ओव्हर�ल�मट रकमेच्या 2.5% (फ� कमीत 
कमी 600 रू. असेल)

काडर् �रप्लेसम�ट   100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू)
आपत्काल�न काडर् �रप्लेसम�ट   वास्त�वक �कंमत (िव्हसासाठ� �कमान $175 आ�ण         
(�वदेशात असताना)      मास्टरकाडर्साठ� 148 डॉलसर्च्या अधीन)
परक�य चलन व्यवहार   रूपांतरण माकर्  अप: 3.5% सवर् काडा�साठ� (एल�ट आ�ण 

ऑरम काडर् वगळता) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण 
ऑरम काडर्धारकांसाठ�). 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन 
�रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू होणार नाह�.

डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक    माकर् अप: 3.50% सवर् काडा�साठ� (एल�ट आ�ण ऑरम 
चलन रूपांतरण  काडर् वगळता) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम  
व्यवहार     काडर्धारकांसाठ�). 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड 

वर डायन्या�मक आ�ण स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप 
शुल्क लागू होणार नाह�.  

�रवॉडर् �रडीम करण्याचे शलु्क   99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे 
वॉउचर वर उपलब्ध)

सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर   199 रु.
प्र�क्रया शुल्क

लाउंज पास प्राधान्यक्रम शलु्क   प्रायॉ�रट� पास प्रोग्रामच्या माध्यमातून भारतातील सवर् 
एअरपोटर् लाउंज भेट�ंवर प्र�त भेट + लागू करांसाठ� 27 
डॉलसर्पय�तच्या दराने वापर शुल्क आकारले जाईल.

     प्रायॉ�रट� पास प्रोग्रामच्या माध्यमातून भारताबाहेर�ल सवर् 
एअरपोटर् लाउंज भेट�, कॉिम्प्लम�टर� भेट� संपल्यानंतर, 
प्र�त भेट + लागू करांसाठ� 27 डॉलसर्पय�त वापर शुल्क 
आकारले जाईल.

वरून प्र�त म�हना 2.75% (प्र�त वषर् 33%) 
वर�ल-नमदू शुल्क रोख काढल्याच्या तारखेपासून लागू 
होतील.  

�कमान �व� शुल्क  25 रू.

कॅश अडॅव्हान्स फ� 
एसबीआय एट�एम/अन्य   ट्रान्सॅक्शन रकमेच्या 2.5%  
राष्ट्र�य एट�एम  (आ�ण कमीत कमी 500 रू. इतक� रक्कम) 
आतंरराष्ट्र�य एट�एम  ट्रान्सॅक्शन रकमेच्या 2.5% (आ�ण कमीत कमी 
     500 रू. इतक� रक्कम)

अन्य शुल्क आ�ण फ�
रोख पेम�ट शुल्क  रु. 250 
पेम�ट �डसऑनर फ�  पेम�ट रकमेच्या 2% (फ� कमीत कमी 500 रू. असेल)
चेक पेम�ट फ�  100 रू.
लेट पेम�ट     0 रू. - 500 रू. इतक्या एकूण देय रकमेसाठ� शनू्य;
     500 रू. पे�ा जास्त आ�ण 1000 रू. पय�तच्या एकूण 

देय रकमेसाठ� 400 रू.;
     1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 

देय रकमेसाठ� 750 रू.;
     10,000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 25,000 रू. पय�तच्या 

एकूण देय रकमेसाठ� 950 रू.;
     25,000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 50,000 रू. पय�तच्या 

एकूण देय रकमेसाठ� 1100 रू.;
     50,000 रू. पे�ा जास्त एकूण देय रकमेसाठ� 1300 रू.;

अ�त�रक्त �वलंब पेम�ट शलु्क  100 रू.

2. *�ल�मट्स (मयार्दा)
 अतंगर्त एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट �नकषांनुसार (प्राथ�मक खातधेारकांना असलेल� 

के्र�डट �ल�मट जोडल्या जाणाऱ्या अडॅ ऑन काडर्धारकांना असेल) के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश 
�ल�मट �नधार्�रत केल� जात.े काडर् �दले जात असताना या मयार्दांची मा�हती काडर्धारकाला 
�दल� जात.े प्रत्येक स्टेटम�टमध्ये के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश �ल�मट काडर्धारकाला 
सां�गतल्या जातात. स्टेटम�ट बनवले जात असताना उपलब्ध के्र�डट �ल�मट (वापरासाठ� 
उपलब्ध असलेल� के्र�डट �ल�मट) स्टेटम�टचा भाग म्हणून �दल� जात.े 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याचा ठरा�वक काळाने आढावा घेत े आ�ण 
अतंगर्त �नकषांनुसार काडर्धारकाची के्र�डट �ल�मट घटवू �कंवा वाढवू शकत.े के्र�डट �ल�मट 
वाढवू इिच्छत असलेले काडर्धारक एसबीआयसीपीएसएलला तसे �लहून व त्यांच्या 
उत्पन्नाची घोषणा करणार� आ�थर्क कागदपत्र े पाठवून तशी �वनंती करू शकतात. या 
नवीन कागदपत्रांच्या आधारे अशी �ल�मट वाढवायची अथवा नाह�, हा �नणर्य घेण्याचे पूणर् 
स्वातं�य एसबीआयसीपीएसएलला आहे.

सरचाजर्
वाढ�व कालावधी   के्र�डट काडर् खाती ज्यामध्ये मागील �ब�लगं चक्रापासून 

देयके थक�त नाह�त, त्यांना पैसे भरण्याच्या देय 
तारखेनंतर 3 �दवसांचा वाढ�व कालावधी �मळेल. के्र�डट 
काडर् �ववरणपत्रावर नमूद केलेल� पसेै भरण्याची देय 
तार�ख ह� ती तार�ख आहे ज्या �दवशी थ�कत रकमेचे 
संपूणर् पसेै काडर् खात्यात जमा केले जावे. तथा�प, पैसे 
भरण्याच्या प्र�क्रयेत लागणारा वेळ ल�ात घेता, 3 
�दवसांचा वाढ�व कालावधी प्रदान केला जातो. 

रेल्वे �त�कटे - रेल्वे काउंटसर्   30 रू. + ट्रान्सॅक्शन रकमेच्या 2.5% 

रेल्वे �त�कटे     ट्रान्सॅक्शन रकमेच्या 1% + लागू 
- www.irctc.co.in  असलेले सेवा शुल्क 

पेट्रोल पंपांवर �वकण्यात     व्यापाऱ्याला ट�मर्नल प्रदान करणार ्या अ�धग्रहण बँकेकडून 
आलेले पेट्रोल आ�ण अन्य  इंधन अ�धभार आकारला जातो. चाजर् िस्लपवर�ल व्यवहार 
उत्पादने/ सेवा               मूल्य के्र�डट काडर् स्टेटम�टपे�ा �भन्न असेल, कारण 

व्यवहार मूल्यावर बँक अ�धग्र�हत करून अ�धभार आ�ण 
जीएसट� आकारला जातो. �नवडक काडर्वर�ल पात्र व्यवहार 
मूल्यासाठ� 1% इंधन अ�धभार माफ� (जीएसट� वगळून) 
�दल� जाईल. इंधन अ�धभार माफ�च्या अट� आ�ण शत� 
बदलू शकतात. तप�शलांसाठ� उत्पादन अट� आ�ण शत�चा 
संदभर् घ्या.  

कस्टम्स ड्युट�चे पेम�ट   सवर् ट्रान्सॅक्शनच्या 2.25% (कमीत कमी 75 रू.)

3. *�ब�लगं आ�ण स्टेटम�ट

a) ज्या अवधीमध्ये काडर् अिॅक्टव्ह असेल त्या अवधीमधील आधीच्या स्टेटम�टनंतर 
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये के्र�डट करण्यात आलेले पेम�ट्स व झालेले ट्रान्सॅक्शन्स 
दशर्वणारे एक मा�सक स्टेटम�ट एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला पाठवण्यात 
येईल. एक तर एसबीआयसीपीएसएल काडर् खात्यामधील ट्रान्सॅक्शन्सचे स्टेटम�ट पोस्टाने 
त्याच्याकड ेन�दणीकृत असलेल्या प�यावर पाठवेल �कंवा त ेस्टेटम�ट न�द असलेल्या ईमेल 
आयडीवर ईमेलने पाठवेल व याचा �दवस पूवर् �नधार्�रत असेल. 

b) के्र�डट काड्र्स काडर्धारकांना �रवॉिल्वंग के्र�डट सु�वधा देतात (�फरती पत). काडर्धारक फक्त 
स्टेटम�टवर �प्रटं करण्यात आलेल्या �कमान देय रकमेइतक� रक्कम सुद्धा भरू शकतो 
आ�ण असा भरणा त्याने रक्कम देय �दनांकाच्या आधी करायला हवा आ�ण हाह� �दनांक 
आपल्या स्टेटम�टवर नमूद केलेला असतो. आउटस्टँ�डगं बॅलन्स पुढ�ल स्टेटम�टमध्ये 
फॉरवडर् केला जाऊ शकतो. काडर्धारक देय असलेल� संपूणर् राशी भरू शकतो �कंवा �कमान 
देय रकमेपे�ा मोठ� कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. 

 आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये न भरण्यात आलेल� �कमान देय रक्कम काडर्धारकाच्या करंट 
�कमान देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल व त्यासह आउटस्टँ�डगं असेल जे काडर्धारकाच्या 
के्र�डट �ल�मटपे�ा जास्त होऊ शकत.े  

 �कमान देय रक्कम आउटस्टँ�डगं रकमेच्या 5% �कंवा रू. 200 यापकै� (जी रक्कम मोठ� 
असेल), ती असेल व त्यामध्ये सवर् लागू कर आ�ण ईएमआय (फक्त ईएमआय आधा�रत 
उत्पादनांच्या संदभार्त) समा�वष्ट असतील. जर कॅश �कंवा के्र�डट �ल�मट ओलांडल� गेल� 
तर ओव्हर�ल�मट (ओव्ह�एल) रकमेचाह� समावेश एमएडीमध्ये (�कमान देय रक्कम) केला 
जाईल. आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये जर न भरण्यात आलेल� एमएडी असेल, तर ती �कमान 
देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल.

c)  काडर् आउटस्टँ�डगंसाठ� करण्यात येणाऱ्या पेम�टस पुढ�ल स्टेटम�टसमध्ये दशर्वल्या जातील. 
इनपुट टॅक्स के्र�डटशी संबं�धत कोणताह� �ववाद �कंवा करांशी संबं�धत कोणतहे� अन्य 
प्रकरणात स्टेटम�ट �दल्याच्या तारखेपासून 30 �दवसांमध्ये के्र�डट काडर् जार�कत्यार्शी संपकर्  
साधला जाईल.

d) काडर्धारकाच्या काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल� पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने 
समायोिजत केल� जातील: �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ.

   काडर्धारक हा के्र�डट काडर् जार�कत्यार्स स�म करण्यासाठ� उ�चत जीएसट� अनुपालनाच्या 
अतंगर्त योग्य आ�ण वक्तशीर मा�हती प्रदान करण्याबद्दल जबाबदार असेल जे के्र�डट 
काडर् जार�कत्यार्ने केलेल्या पुरवठ्याचे इनपुट कर के्र�डट घेण्यासाठ� काडर्धारकास स�म 
करेल. काडर् जार�कतार् हा इनपुट टॅक्स के्र�डटच्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा 
काडर्धारकास इनपुट टॅक्स के्र�डटचा लाभ घेण्यात झालेल्या �वलंबासाठ� काडर्धारकाने 
चुक�ची मा�हती �दल्याबाबत �कंवा काडर्धारकाने कोणतीह� कृती केल्यास �कंवा दलुर्� 
केल्यास जबाबदार नसेल.

e) काडर् खात्यामधील पेम�ट्स पुढ�लपकै� कोणत्याह� प्रकारे करता येऊ शकतील: 
www.sbicard.com वर लॉग इन करून नेटबँ�कंग �कंवा आपल्या एसबीआय एट�एम- 
कम ड�ेबट काडर्द्वारे पेनेट पयार्य वापरून.

   स्टेटम�टच्या मागच्या बाजूला �दलेल्या प�यावर चेक �कंवा धनादेश पाठवून. 
   आपल्या शहरातील एसबीआय काडर् ड्रॉप बॉक्सेसमध्ये �कंवा �नधार्�रत स्टेट बँक ऑफ 
इं�डया शाखांमध्ये चेक �कंवा धनादेश देऊन. 

   चेक/धनादेश “एसबीआय काडर् क्र. xxxx xxxx xxxx xxxx” कर�ता देय असा असायला 
हवा. नॅच: �नवडक शहरांमध्ये नॅशनल ऑटोमेटेड क्ल�य�रगंच्या (नॅच) माध्यमातून पेम�ट 
करता येत.े

f) एसबीआय काडर्द्वारे आउटस्टँ�डगं �बलाच्या भरणासाठ� �व�वध पद्धती �दल्या जातात व 
त्याचे वणर्न एसबीआय काडर् वेबसाईट आ�ण मा�सक स्टेटम�टच्या मागे स�वस्तर �दले गेले 
आहे.

 काडर् धारकाकडून �मळालेला कोणताह� अडॅव्हान्स हा भ�वष्यातील खचर् म्हणून गहृ�त 
धरला जावा, कोणतहे� शुल्क/फ� म्हणून गहृ�त धरला जाऊ नये.

j)  एसबीआय काडर्द्वारे प्र�क्रयािन्वत केलेले असे कोणतहे� �रव्हसर्ल्स, ज्यांत शुल्क तसेच 
प्रभार यांचे �रव्हसर्ल देखील समा�वष्ट आहे, त ेथकबाक�च्या अनुषंगाने समायोिजत केले 
जाणार नाह� आ�ण याला वतर्मान �ब�लगं सायकलसाठ� के्र�डट म्हणून गणले जाईल.

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख मागील �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल्यास, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जात.े

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख वतर्मान �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल� तर�ह�, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जाणार नाह�.

k)  SMA आ�ण NPA
•   स्पेशल म�शन अकाउंट्स (‘SMA’): 
  �नयामक आवश्यकता पूणर् करण्यासाठ�, एसबीआय काडर्ला खाल� �दलेल्या सारणीतील तीन 

उपशे्रण्यांसह एक उप-संप�ी शे्रणी/ सब-असेॅट कॅटेगर� म्हणजेच ‘स्पेशल म�शन अकाउंट्स 
(‘SMA’)” बनवून खात्यातील प्रारं�भक दबाव (इिन्सपीऐंट स्टे्रस) ओळखावा लागतो. के्र�डट 
काड्र्सना �रवॉिल्वंग सु�वधांव्य�त�रक्त अन्य कजर् म्हणून संबो�धत केले जात.े

   

  

  

  SMA च्या वग�करणासंबं�धत उदाहरण:
  जर के्र�डट काडर् खात्याची (‘PDD’) पेम�ट देय तार�ख 31 माचर् 2021 असेल आ�ण �कमान 

देय शुल्क (‘MAD’) या तारखेआधी प्राप्त न झाल्यास या देय तारखेनंतर ह्या खात्यास 
SMA – 0  म्हणून संबो�धत केले जाईल.

   जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 30 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 ए�प्रल 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 1 म्हणून संबो�धत केले जाईल. याप्रमाणेच, 
जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 60 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 मे 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 2 म्हणून संबो�धत केले जाईल.

•  नॉन पफॉर्�म�ग असेॅट (‘NPA’):
  जर के्र�डट काडर् स्टेटम�ट मध्ये नमूद केलेले �कमान देय पेम�ट हे PDD पासून नव्वद (90) 

�दवसांच्या आत पूणर् न �दल्यास, काडर्ला नॉन परफॉ�म�ग असेॅट समजले जाईल. 
   याव्य�त�रक्त, कजार्ची परतफेड �कंवा पुनरर्चना व्यवस्थेचा लाभ घेतलेले कोणतहे� खात े

NPA म्हणून वग�कृत केले जाईल. जोपय�त पूणर् मुद्दल �कंवा व्याजाचे पेम�ट केले जात 
नाह� तोपय�त खात ेNPA म्हणून वग�कृत केले जात.े कजार्ची परतफेड (सेटलम�ट) केलेले 
आ�ण पुनरर्�चत (र�स्ट्रक्चडर्) खात ेअपगे्रडसाठ� पात्र नसत.े शवेट�, जर एखाद्या ग्राहकाकड े
NPA म्हणून संबो�धत असलेले एक एसबीआय काडर् असले तर� त्यांच्याकड ेअसलेले सवर् 
के्र�डट काडर् हे NPA म्हणून वग�कृत केले जातील.

   एखाद्या खात्यास NPA म्हणून वग�कृत करण्यासंबं�धत उदाहरण:
 जर एखाद्या ग्राहकाची पेम�ट देय तार�ख (‘PDD’) 31 माचर् 2021 आहे आ�ण 

स्टेटम�टमध्ये नमूद केलेले �कमान देय शुल्क (‘MAD’) हे PDD पासून 90 �दवसांच्या 
आत म्हणजेच 29 जून 2021 पय�त ग्राहकाने भरले नाह�, तर बँक/�व�ीय संस्थेद्वारे अशा 
के्र�डट काडर् खात्यास NPA समजले  जाईल.

l) अ�धकृत पेम�ट प्रणाल� वापरताना अयशस्वी व्यवहारांसाठ�, आरबीआयच्या 20 सप्ट�बर 
2019 रोजीच्या टनर् अराऊंड टाइम (ट�एट�) च्या सामंजस्यावर�ल आ�ण ग्राहक 
नुकसानभरपाईवर�ल प�रपत्रकाच्या अनुपालन अतंगर्त, जर एसबीआय काडर्ने एखाद्या 
अयशस्वी झालेल्या व्यवहारामुळे ड�ेबट झालेल� रक्कम एका �नधार्�रत कालावधीमध्ये परत 
केल� नाह�, तर उपरोल्ले�खत प�रपत्रकातील तरतुद�ंनुसार, अयशस्वी झालेल्या 
व्यवहारासाठ�च्या काडर् नेटवकर्  द्वारे प्राप्त झालेल्या अशा कोणत्याह� पुष्ट�/सूचनेच्या 
आधारावर नुकसानभरपाई केल� जाईल.

4. * �डफॉल्ट (थकबाक�)
 जर थकबाक� करण्यात आल�, तर काडर्धारकाला वेळोवेळी काडर् खात्यामध्ये असलेल्या 

थ�कत रकमेच्या पूतर्तसेाठ� पोस्टाने, फॅक्स, दरूध्वनी, ईमेल, एसएमएस मॅसेज आठवण 
केल� जाईल आ�ण/�कंवा �तसऱ्या प�ाची आठवण करून देण्यासाठ�, पाठपुरावा 
करण्यासाठ� आ�ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठ� मदत घेतल� जाईल. अशा प्रकारे �नयुक्त 
केलेला �तसरा प� कजर् वसुल�संदभार्तील आचारसं�हतचेे पूणर् पालन करेल. 

 आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त आ�ण जे एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे जे 
एक के्र�डट इन्फम�शन कंपनी एक के्र�डट काडर् धारकाच्या मुलभूत िस्थती अहवाल 
देण्यापूव�, आम्ह� काडर् धारकास पूवर् सूचना प्रदान करू. आरबीआय कडून न�दणीचे 
प्रमाणपत्र सामा�यक करण्यापूव�, ज्याचा एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे त्याबद्दल 
आम्ह� काडर्धारकाला याची सूचना देऊ. �कमान देय रक्कम देय तारखेपय�त देखील न 
भरल्यास, काडर् खात्याचा डीफॉल्ट िस्थती अहवाल के्र�डट मा�हती ब्युरो/एजन्सीं सह 
सामा�यक केला जाईल. 

 हे आणखी नमूद केले जाऊ शकत,े क� जर काडर् धारक, पोस्ट �डफॉल्टर म्हणून न�दवले 
गेले असेल तर, �तची थकबाक� कमी करत,े नंतर एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन 
कंपनी पासून �डफॉल्टर िस्थती मागे आहे. असे बदल ग्राहकाच्या के्र�डट अहवालात 
प्र�त�ब�ंबत करण्यासाठ� 45 त े60 �दवस लागू शकतात.

 अट� आ�ण �नयम के्र�डट काडर्च्या सु�वधा �नयमन लागू असेल पूरक/काडर् जोडा 
एसबीआयसीपीएसएल �व�हत नमुन्यात दर म�हन्याला के्र�डट इन्फम�शन कंपनीसाठ� काडर् 
डटेा सादर केला. के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 30 �दवसांची वेळ त्यांच्या सव्हर्रवर सादर डटेा 
अपलोड करण्यासाठ� आहे.

 काडर् खात्यातील एकूण थकबाक� व त्यासह लावण्यात आलेल्या कोणत्याह� शुल्कांची 
काडर्धारकाला न आकारण्यात आलेल� रक्कमसुद्धा तत्काळ देय होईल आ�ण प्राथ�मक 
खातधेारकाच्या बँकरप्सीच्या �कंवा मतृ्युच्या िस्थतीत ती एसबीआयसीपीएसएलला संपूणर् देय 
ठरेल व काडर् खात ेलगेचच रद्द ठरेल. काडर् खात्यावर काह� थकबाक� असेल, तर प्राथ�मक 
खातधेारकाची मालम�ा त्याला सेटल करण्यासाठ� जबाबदार असेल आ�ण त्या मालम�ेद्वारे 
एसबीआयसीपीएसएलला कोणतीह� आ�थर्क झळ पोहचणार नाह�, याची काळजी घेणे 
अ�नवायर् असेल व त्यामध्ये अशा थकबाक�ला प्राप्त करण्यासाठ� झालेला कायदे�वषयक खचर् 
व शलु्क यांचा समावेश असेल. अशी परतफेड प्रलां�बत झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
त्याच्या तवे्हाच्या दराने आ�थर्क शुल्क सरुू ठेवण्यासाठ� स�म असेल.

5. काडर्धारकत्व समाप्त होणे/संपुष्टात येणे
a) एसबीआयसीपीएसएलला �लहून �कंवा एसबीआय काडर् हेल्पलाईनला कॉल करून आ�ण 

काडर् �तरपे कापून काडर्धारक कधीह� करार संपुष्टात आणू शकतो. �ल�खत �वनंती 
केल्यानंतर अडॅ ऑन काडर्सह सवर् काडर् संपुष्टात येतील. स्वतःहून काडर् बंद करताना 
काडर्धारकाजवळ �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स �शल्लक असतील तर अशा �नगे�टव्ह पॉइंट्स 
समान मूल्य स्वयंच�लतपणे स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रूपांत�रत केले जाईल जे काडर्धारकाला 
इतर कोणत्याह� देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे. काडर् खात्यामध्ये थकबाक� असलेल्या 
सवर् रकमेचा भरणा केल्यानंतर त ेसंपुष्टात येतील. प्रमाणानुसार (प्रो रेटा बे�सस) वा�षर्क, 
सहभागी होण्याची �कंवा �रन्युअल फ� परत केल� जाणार नाह�.

 उदाहरणाथर्- स्वतःहून काडर् बंद करताना �शल्लक असलेले �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट - 1000
   स्वतःहून काडर् बंद केल्यानंतर, �शल्लक असलेले 1000 �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट 

स्वयंच�लतपणे 250 रू. च्या स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रुपांत�रत होतील. म्हणजेच, 1000 
�नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स X 0.25 रू. प्र�त �रवॉडर् पॉइंट (इथे �व�वध काडा�साठ� हस्तांतरण 
मूल्य �भन्न असू शकत)े. हे देय काडर्धारकाला लागू केले जाईल जे काडर्धारकाला इतर 
देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे.

 काडर्धारक खात ेबंद करण्यासाठ� सम�पर्त ईमेल आयडी-closurerequest@sbicard.com 
वर �लहू शकतो.

b)  जर एसबीआयसीपीएसएलला काह� आधाराने �बजनेससाठ� �कंवा सुर�ा कारणांमुळे आ�ण/ 
�कंवा कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेच्या �वनंतीमुळे आ�ण/�कंवा अन्य सरकार� यंत्रणेने तसे 
सां�गतल्यामुळे आ�ण/�कंवा एसबीआयसीपीएसएल व त्याच्या ग्राहकांना लागू असलेल्या 
कायद्यांमुळे व �नयमांमुळे आवश्यक झाले, तर कोणत्याह� वेळेस पूवर्सूचना न देता 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याच्या वापरावर �नब�ध घालू शकत,े त ेसमाप्त 
�कंवा बंद करू शकत.े

 जर काडर्धारकाने देय रकमेची थकबाक� केल� �कंवा के्र�डट �ल�मटचे उल्लंघन केले तर 
एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट काडर्वर�ल सु�वधा संपुष्टात आणू शकत.े हा करार संपुष्टात 
आल्यानंतर �कंवा काडर् खात ेस्थ�गत करण्यात आले असताना या काडर्चा वापर विजर्त 
आहे.

c) अशा प�रिस्थतीमध्ये काडर्धारकाने तत्काळ (कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� 
�डफॉल्ट �कंवा अन्य नोट�सनुसार) एसबीआयसीपीएसएलला खात्यावर�ल एकूण थक�त 
रक्कम त्वर�त अदा केल� पा�हजे. त्यामध्ये कराराअतंगर्त एसबीआयसीपीएसएलला देय 

असलेल्या सवर् रकमांचा समावेश असेल ज्यामध्ये सवर् ट्रान्सॅक्शन्स आ�ण अन्य रक्कम 
ज्या खात्यावर अद्याप आकारल्या नसतील यांचा समावेश असेल. जोपय�त काडर्धारकाद्वारे 
अशा सवर् रकमांची थकबाक� जमा केल� जाईपय�त काडर्धारकाचे खात े समाप्त मानले 
जाणार नाह�.

(d) जर के्र�डट काडर् एक वषार्पे�ा जास्त काळ वापरात नसेल, तर काडर्धारकास सू�चत करून 
काडर् बंद करण्याची प्र�क्रया सुरू होईल. जर 30 �दवसांमध्ये काडर् धारकाकडून काह� उ�र 
न आल्यास, काडर् खात ेबंद केले जाईल, ह� �क्रया काडर् धारकाने केलेल्या सवर् थकबाक� 
भरण्याच्या अधीन असेल.

6.  काडर् हरवणे/चोर�/गैरवापर

a) जर प्राथ�मक �कंवा अन्य अ�त�रक्त के्र�डट काडर् हरवले असेल, चोर�ला गेले असेल, त्याला 
इजा झाल� असेल �कंवा प्राप्त होणे अपे��त असताना प्राप्त झाले नसेल �कंवा जर 
त्याला/�तला त्याचा वापर अन्य व्यक्तीने काडर्धारकाच्या अनुमती�शवाय केला अशी शंका 
आल� असेल, तर तत्काळ काडर्धारकाने एसबीआयसीपीएसएलशी एसबीआय काडर् 
हेल्पलाईनद्वारे संपकर्  साधला पा�हजे. एकदा काडर् हरवले अशी सूचना �दल्यानंतर त ेनंतर 
परत सापडले तर�ह� काडर्धारकाने त ेकोणत्याह� प�रिस्थतीत वापरू नये आ�ण त्याने त े
काडर् �तरपे अध� कापून टाकावे. 

· तसेच काडर्धारक लगेचच आयव्ह�आर �कंवा आमच्या वेबसाईट sbicard.com द्वारे �कंवा 
एसएमएस आधा�रत सेवेद्वारे त ेकाडर् ब्लॉक करू शकतो.

· एसएमएसद्वारे आपले हरवलेले/ चोरलेले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ�, आपल्या न�दणीकृत 
मोबाईल क्रमांकाद्वारे 5676791 वर BLOCK XXXX असा एसएमएस करा. (XXXX = 
आपल्या काडर् क्रमांकातील शवेटच्या 4 संख्या). जर 5 �म�नटांच्या आत आपल्याला त्याचे 
कन्फम�शन देणारा एसएमएस �मळाला नाह�, तर काडर् ब्लॉक झाले आहे, असे कृपया मानू 
नका. तत्काळ आपले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ� आ�ण त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठ� 
हेल्पलाईनला कॉल करा.

 काडर्धारक हरवलेल्या/चोर� झालेल्या/अन�धकृत व्यवहार इ. च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त 
हेल्पलाइन क्रमांक -18605003000 वर संपकर्  करू शकतो.

 काडर्धारक हरवलेल्या काडर्च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त ईमेल आयडीवर �लहू शकतो – 
lostcard@sbicard.com.

b) एसबीआयसीपीएसएलला हरवलेल्या काडार्ची मा�हती �मळण्याच्या वेळेआधी काडर् 
खात्याद्वारे करण्यात आलेल्या कोणत्याह� ट्रान्सॅक्शन्ससाठ�  एसबीआयसीप ीएसएल 
जबाबदार राहणार नाह� व त्याची संपूणर् जबाबदार� काडर्धारकावरच असेल. काडर् 
हरवण्याबद्दल �कंवा त्याच्या चोर�बद्दल एसबीआयसीपीएसएलला सूचना देण्या�शवाय 
काडर्धारकाने तत्काळ के्र�डट काडर्च्या चोर�ची मा�हती पो�लसांना देऊन एफआयआर दाखल 
करायला पा�हजे. परंतु, जेव्हा काडर्धारकाच्या सहमतीने �कंवा अ�त�रक्त काडर्धारकाच्या 
सहमतीने एखाद� व्यक्ती काडर् प्राप्त करून त्याचा गैरवापर करत असेल, तवे्हा होणाऱ्या 
सवर् हानीसाठ� काडर्धारक जबाबदार असेल.

 
c) �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाच्या (आरबीआय), ग्राहक संर�णाबद्दल 06 जुल ै2017 च्या 

आदेशानुसार - अन�धकृत इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंग व्यवहाराच्या दा�यत्वावर मयार्दा घालून, एक 
धोरण अ�धकृत के्र�डट काडर् व्यवहारांशी संबं�धत ग्राहक संर�ण सु�निश्चत करण्याक�रता 
�डझाइन केले आहे. एसबीआय काडर्च्या वेबसाइटवर "ग्राहक तक्रार �नवारण धोरण" 
अतंगर्त हेच अपडटे केले आहे. धोरण हे पारदशर्कतचेी तत्वे आ�ण ग्राहकांना �दल्या 
जाणाऱ्या वागणुक�तील प्रामा�णकपणावर आधा�रत आहे

d) जर काडर्धारकाने फसवणूक�चे कृत्य केले असेल, तर होणाऱ्या नुकसानाची सवर् जबाबदार� 
काडर्धारकाची असेल. जर पुरेशी काळजी न घेता काडर्धारक वापर करत असेल तर होणाऱ्या 
हानीसाठ� सवर्स्वी तोच जबाबदार असेल. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे �नधार्�रत करण्यात 
आलेल्या सुर�ा �नयमांचे पालन करण्यामध्ये काडर्धारकाने कसूर केल� असेल तर� हे लागू 
असेल.

e) काडर्धारक �कंवा अन्य कोणत्याह� काडर्धारकाला न सांगता एसबीआयसीपीएसएल काडर्च्या 
हरवण्या�वषयी, चोर��वषयी, गैरवापरासंदभार्त काडर्ची �कंवा �पनची कोणतीह� मा�हती 
पो�लसांना �कंवा अन्य संबं�धत यंत्रणांना देऊ शकत.े

f) आपल्या के्र�डट काडर् खात्याच्या मोबाईल नंबरसह संपकर्  तपशीलामधील बदल 
�सस्ट�ममध्ये असलेल्या आपल्या जुन्या तसेच नवीन संपकर्  प�यांवर कळवले जातील. 
आमच्या न�द�ंमध्ये आपल्या मोबाईल क्रमांकासह सध्याच्या संपकर्  तपशीलांना अद्ययावत 
ठेवण्याचा सल्ला आपल्याला �दला जातो.

g) "एसबीआय काडर् �व�शष्ट काडर्वर ती हरवल्यास/चोर�स गेल्यास त्यावर काडर् �वमा कव्हर 
मोफत ऑफर करत.े संबं�धत �वमा हा एसबीआय काडर्ने वेळोवेळी ठर�वल्यानुसार 
आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेडद्वारे �कंवा कोणत्याह� अन्य 
�वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो. आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी 
�ल�मटेड ह� यासंबं�धत कोणत्याह� दाव्याच्या तडजोडीसाठ� जबाबदार असेल आ�ण 
एसबीआय काडर् हे दाव्याच्या तडजोडीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याह� �ववादास जबाबदार 
नसेल. �वम्याच्या अट� आ�ण शत�च्या अ�धक तपशीलांसाठ�, काडर् धारकांना सल्ला �दला 
जातो क� त्यांनी स्वागत �कटमधील मा�हतीपत्रक वाचावे �कंवा www.sbicard.com चा 
संदभर् घ्यावा."

(h) एसबीआय काडर् काह� �व�शष्ट के्र�डट काडा�वर मोफत हवाई अपघात/वैयिक्तक अपघात 
�वमा संर�ण देत.े उपरोक्त �वमा ततृीय-प� �वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो, जो या 
संदभार्त कोणत्याह� दाव्याच्या �नपटाऱ्यासाठ� देखील जबाबदार असतो. क्लेम सेटलम�टमुळे 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याह� वादासाठ� एसबीआय काडर् जबाबदार राहणार नाह�. कोणत्याह� 
पूवर्सूचने�शवाय एसबीआय काडर्द्वारे �वमा जार�कतार् बदलला जाऊ शकतो.

 �वद्यमान �वमा कंपनी : ओ�रएंटल इन्शुरन्स कंपनी �ल.

7. मा�हती उघड करणे (�डस्क्लोजर)
 के्र�डट इन्फम�शन कंपनी भारतीय आ�थर्क प्रणाल� कायर्�मता आ�ण िस्थरता 

सुधारण्यासाठ� भारत सरकार आ�ण भारतीय �रझवर् बँक (आरबीआय) ची एक सुरुवात 
आहे. �ह बँका आ�ण �व�ीय संस्थांमध्ये मा�हतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठ�चे एक प्रभावी 
तंत्र प्रभावी करण्यासाठ� आरबीआयच्या प्रयत्नांचा रचनाबद्ध उपक्रम असून, त्याद्वारे 
�व�वध संस्थांमधून उत्कृष्ट के्र�डट व्यवहारांचा लाभ घेण्यासाठ� काडर्धारकांना स�म केले 
जात.े

 काडर् धारक एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी करण्यासाठ� काडर्धारकाचे 
मा�हती शअेर करण्यासाठ� अ�धकृत आहे क� (आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त 
आहे). 

 45 - 60 �दवसांच्या काळामध्ये एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 
करण्यासाठ� काडर्धारकाचे परतफेड रेकॉडर् संबं�धत मा�हती प्रदान होईल.

 कोणताह� �ववाद झाल्यास, एसबीआयसीपीएसएल हे काडर्धारक हा �डफॉल्टर आहे असा 
अहवाल देण्यापूव� अहवाल प्र�क्रयेसाठ� योग्य ती दरुुस्ती करेल. अशा मा�हतीचे प्रकटन 
करणे/ती उघड करण्याची देखील न�द घेतल� जाणे हे दाखल केलेल्या अशा �ववादांची 
चौकशी आ�ण त्यातून मागर् काढण्यासाठ� उपलब्ध असलेल्या वेळेवर अवलंबून असत.े 

 काडर्धारक हे मान्य करतो क�, काडर् खात्याचे योग्य संचालन, पडताळणी आ�ण अन्य 
प्रशास�नक सेवा यांसाठ� काडर्धारकाची मा�हती ज्यामध्ये एसबीआयसीपीएसएलशी संब�धत 
आ�थर्क संस्था, कंपन्या आ�ण अन्य �तसऱ्या प�ांकडील थकबाक� यांची मा�हती देण्याचा 
अ�धकार एसबीआयसीपीएसएलला असेल.

 एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाची मा�हती एसबीआयसीपीएसएलच्या कोणत्याह� व�रष्ठ, 
क�नष्ठ, संबं�धत �कंवा भागीदार संस्थेला एसबीआयसीपीएसएलच्या �व�वध उत्पादनांना व 
सेवांना उपलब्ध करण्यासाठ�/त्यांच्या माक� �टगंसाठ� �कंवा त्याच्या ग्रूप कंपन्या, शाखा, 
संलग्न आ�ण/�कंवा भागीदार संस्थांना देऊ शकत.े

 एसबीआय काडर्च्या मह�वपूणर् अट� व शत� www.sbicard.com वरसुद्धा उपलब्ध 
आहेत. 

महत्वाची �नयामक मा�हती 

- काडर्चा वापर भारत तसेच परदेशात दोन्ह�कड ेवधै आहे. तथा�प, नेपाळ आ�ण भूतान मध्ये 
�वदेशी चलन व्यवहार करण्यासाठ� वधै नाह�.

- भारताबाहेर व्यवहार करण्यासाठ�, या काडर्चा वापर परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 
1999 ("FEMA") आ�ण आरबीआय द्वारे जार� केलेल्या �नयमांसह लागू कायद्यानुसार 
करणे अत्यावश्यक आहे. इंटरनेट टे्र�डगं पोटर्लद्वारे परक�य चलन व्यापाराला परवानगी 
नाह�. कोणतहे� उल्लंघन �कंवा पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुम ्ह� दंडात्मक 
कारवाईसाठ� जबाबदार असू शकता. तुम्ह� तुमच्या परक�य चलन हक्काबाबत तुमच्या 
अ�धकृत डीलरचा (AD) सल्ला घ्यावा.

- आपण के्र�डट काडर् खात्यावर कोणत्याह� के्र�डट �शल्लक असल्यास, एसबीआय काडर् आपण 
ह� के्र�डट �शल्लक परत येण्याचा अ�धकार आहे.

- कृपया भांडवल खात्यातील व्यवहारासाठ� पसेै पाठ�वणे �कंवा पेम�ट करण्यासाठ� के्र�डट 
काडर् वापरू नका जसे क� परदेशी संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे �कंवा �वदेशात संस्थांची 
स्थापना करणे - ह� आरबीआय बँकेच्या मास्टर �नद�शानुसार अथर्सहाय्य करण्याची 
परवानगी नाह� - संयुक्त उद्योजक/संपूणर्पणे र�हवाशांनी केलेल� थेट गुंतवणूक परदेशात 
मालक�ची सहाय्यक कंपनी आहे.

- र�हवाशांना भारताकडून पसेै पाठ�वणे हे आरबीआयच्या मास्टर प�रपत्रकानुसार, के्र�डट 
काडर्चा वापर �कंवा लॉटर�ची �त�कटे, बंद� घातलेल� �कंवा जप्त मा�सके, जुगार मध्ये 
सहभाग, कॉल-बॅक सेवा देणे, इत्याद�सारख्या प्र�तबं�धत वस्तूंच्या खरेद�साठ� प्र�तबं�धत 
आहे कारण अशा वस्तू/�क्रयाकलापांसाठ� कोणत्याह� परक�य चलनाची परवानगी नाह�. 
मास्टर प�रपत्रक अ�धक मा�हतीसाठ� र�हवाशांना भारत सु�वधा �व�वध पसेै पाठ�वणे वर 
संदभर् घ्या.



g) �ब�लगं संदभार्तील वाद: स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 25 �दवसांच्या आत काडर्धारकाने काह� 
त्रटु� एसबीआयसीपीएसएलला कळवल्या�शवाय आ�ण एसबीआयसीपीएसएलला त्या सत्य 
आहेत, हे आढळल्याव्य�त�रक्त सवर् स्टेटम�ट्स योग्य मानल� जातील व काडर्धारक त्यांना 
मान्य करेल. असे काह� झाल्याची मा�हती प्राप्त झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
तात्पुरत्या पद्धतीने शुल्क मागे घेऊ शकेल. त्यानुसार अन्वेषण पूणर् झाल्यानंतर अशा 
शुल्कांची जबाबदार� काडर्धारकाच्या खात्यावर असेल.

h)  ग्राहक तक्रार �नवारण: सवर् तक्रार�ंची मा�हती पुढ�ल प�यावर नोडल अ�धकाऱ्याला �दल� 
जावी- पीओ बॅग 28 - जीपीओ, नवी �दल्ल� – 110001 Nodalofficer@sbicard.com 
�कंवा ईमेलवर पाठवल� जावी.

i)   संपकर्  तपशील:
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 02 02
 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड आधी लावावा) 
 �कंवा 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290 
 एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर्साठ�: एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर् हेल्पलाईनला भारतातून 

कुठूनह� फोन करा   
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 12 12 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड 

आधी लावावा) बीएसएनएल/एमट�एनएलवरून: 1800 180 1295/1860 500 1295
 पत्र व्यवहार: मेलद्वारे व्यवस्थापकाला �लहू शकता: ग्राहक सेवा, एसबीआय काड्र्स अडँ 

पेम�ट्स सिव्हर्सेस �ल., डीएलएफ इन�फ�नट� टॉवसर्, टॉवर सी, 12 वा मजला, ब्लॉक- 2, 
इमारत 3 डीएलएफ सायबर �सट�, गुरुग्राम- 122002 (ह�रयाणा), भारत 
www.sbicard.com �कंवा पीओ बॅग 28 - GPO, नवी �दल्ल� – 110001. 

 customercare@sbicard.com वर ईमेलद्वारे �लहा
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक सम�पर्त ईमेल आयडीवर 

�लहू शकतो- salesgrievance@sbicard.com
 काडर्धारक कोणत्याह� �ववाद/अन�धकृत व्यवहाराचा �रपोटर् आमच्या मोबाईल 

ॲप/वेबसाईटच्या माफर् त न�द करू शकतात. याव्य�त�रक्त, काडर्धारक �ववाद/अन�धकृत 
 व्यवहाराचा �रपोटर् सम�पर्त ईमेल आयडी chargeback@sbicard.com वर �लहू 

शकतो.
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक आम्हाला सम�पर्त 

हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतो: 080-39356050

एसबीआय काडर्च्या सवार्त महत्वपूणर् अट� व शत�

1. *फ� आ�ण शुल्क

A.  वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ�
 एसबीआय के्र�डट काडर् (एसबीआय काडर्) यावर वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ� लागू आहेत. 

वा�षर्क फ� हे एक वेळचे शुल्क असत ेजे रु. 0 त ेरु. 9999 यादरम्यान असून त्यात लागू 
असलेले कर जोडले जातात आ�ण �रन्युअल फ� दर वष� आकारल� जात ेव ती रु. 0 त ेरु. 
9999 यादरम्यान असून त्यात लागू असलेले कर जोडले जातात. या फ� काडर्धारकांसाठ� 
वेगळ्या असू शकतात आ�ण त्या �व�वध प्रकारच्या काडर्साठ� वेगवेगळ्या असतात. के्र�डट 
काडर्चे आवेदन करताना हे काडर्धारकाला सांगण्यात येईल. लागू असतील त्यानुसार या फ� 
काडर्धारकाच्या खात्यातून जमा केल्या जातील आ�ण जेव्हा हे लावले जाईल, तवे्हा त्याचे 
�बल त्या म�हन्याच्या काडर् स्टेटम�टमध्ये दशर्वले जाईल. प्राथ�मक काडर्धारकाला जार� 
करण्यात आलेल्या अ�त�रक्त काड्र्ससाठ� वेगळी फ� असू शकेल.

B.  कॅश अडॅव्हान्स फ�
 आपत्काल�न िस्थतीमध्ये देशातील/आंतरराष्ट्र�य एट�एममधून रोख रक्कम काढण्यासाठ� 

काडर्धारक काडर्चा वापर करू शकतो. अशा प्रकारे काढलेल्या सवर् कॅशवर ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण ती काडर्धारकाच्या पुढच्या स्टेटम�टच्या �बलामध्ये जोडल� जाईल. 
देशातील एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण आतंरराष्ट्र�य एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक 
असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� लावल� जाईल. एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस प्रायव्हेट 
�ल�मटेडच्या (एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार ट्रान्सॅक्शन फ� बदलल� जाऊ शकत.े 
सवर् कॅश अडॅव्हान्सेसवर रक्कम काढल्यापासून पूणर् रक्कम जमा करण्याच्या �दनांकापय�त 
�रव्हॉिल्व्हंग के्र�डट इतके आ�थर्क शुल्कसुद्धा असेल (कृपया शुल्कांची सूची पाहावी). 

C. रोख भरणा फ�
 काडर्धारक स्टेट बँक ऑफ इं�डया (एसबीआय) च्या �नवडक शाखांमध्ये पे-इन िस्लपवर 

त्यांचा के्र�डट काडर् क्रमांक आ�ण रक्कम नमूद करून त्यांच्या SBI के्र�डट काडर्ची देय 
रक्कम शाखेतील काउंटरवर जमा करू शकतात. पेम�ट पावतीची पोच काडर्धारकाला त्व�रत 
�दल� जाईल. ह� सु�वधा ₹250 च्या सेवा शुल्क + लागू करांसह उपलब्ध आहे. केव्ह�बी 
एसबीआय काडर्धारक करूर वशै्य बँकेच्या (केवीबी) �नवडक शाखांमध्ये त्यांच्या 
के्र�डटकाडर्ची देय रक्कम देखील भरू शकतात. करूर वशै्य बँकेच्या शाखांमध्ये केलेल्या 
पेम�टवर कोणतहे� शुल्क लागू नाह�.

D. शुल्क
i. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला देण्यात येणाऱ्या �व�शष्ट सेवांसाठ� वेळोवेळी 

लागू असलेले शुल्क आ�ण फ� काडर्धारकाला भरावे लागेल �कंवा काडर् खात्याच्या संदभार्त 
काडर्धारकाकडून �दरंगाई झाल�, तर त्यासाठ� फ� भरावी लागेल.

ii काडर्धारकांना योग्य मा�हती देऊन वेळोवेळी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणतहे� शुल्क 
�कंवा फ�मध्ये बदल करण्याचा �कंवा नवीन शुल्क �कंवा फ� सुरू करण्याचा अ�धकार 
एसबीआयसीपीएसएलजवळ सुर��त आहे.

E. व्याज मुक्त गे्रस अवधी
 व्याज मुक्त के्र�डट अवधी 20 त े50 �दवसांचा असू शकतो व तो मच�टद्वारे करण्यात 

येणाऱ्या दाव्यांवर अवलंबून असेल. परंतु, जर आधीच्या म�हन्याची बाक� पूणर्त: जमा 
केल� नसेल �कंवा जर काडर्धारकाने कोणत्याह� एट�एममधून रोख रक्कम काढल� असेल, 
तर हे लागू असणार नाह�.

F.   आ�थर्क शुल्क 
 जर काडर्धारकाने बाक� रक्कम पूणर् भरल� नाह� तर आ�ण काडर्धारकाने काढलेल्या सवर् 

रोख रकमांवर (कॅश अडॅव्हान्सेस) त ेपरत भरले जाईपय�त ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून 
न भरलेल्या ईएमआय इन्स्टॉलम�टसह सवर् ट्रान्सॅक्शन्सवर मा�सक व्याज दरानुसार 
आ�थर्क शुल्क देय आहेत. 

   जर काडर्धारकाने रकमेच्या मुदतीच्या तारखेअगोदर (PDD) रा�हलेल्या रकमेची (TAD) 
थोडी रक्कम �कंवा काह�च रक्कम नाह� भरल�; जसे क� ग्राहकांची आधीच्या म�हन्यातील 
देय रक्कम आ�ण सध्याच्या म�हन्यातील पूणर् देय रक्कम मुदत संपायच्या तारखेअगोदर 
भरले तर उरलेल्या रकमेवर रकमेच्या तारखेपय�त शुल्क आकारले जाईल. 

   सध्याचा आ�थर्क शुल्काचा दर ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून प्र�त माह 3.50% पय�त आहे 
[42% प्र�त वषर्] व एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस �ल�मटेडच्या 
(एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार बदलला जाऊ शकतो. लागू असलेले आ�थर्क शुल्क 
लागू करांनुसार ठरेल आ�ण काडर्वर�ल थ�कत रक्कम पूणर्त: जमा होईपय�त त े
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये लावले जातील/वजा केले जातील. काडर्धारक पेम�टच्या देय 
तारखेपय�त त्याच्याकडील �शल्लक पूणर्पणे भरत नसल्यास आ�ण काडर्धारकाद्वारे 
घेतलेल्या सवर् रोख अडॅव्हान्सवर�ल सवर् व्यवहारांवर आकारलेल्या �व� शुल्काची �कमान 
रक्कम ह� प्रत्येक� 25 रु. असेल, सवर् लागू कर वगळून.

 a.  कॅश अडॅव्हान्सवर�ल आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून पूणर् रक्कम जमा 
करेपय�त लागू असतील.

 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 15 तारखेला.
 16 जून 2019 – 15 जुल ै2019 मध्ये करण्यात आलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  5000 रु. ची �रटेल खरेद� – 20 जून 2019 रोजी
2.  7000 रु. कॅश काढले - 10 जुल ै2019 रोजी
 15 जून 2019 च्या स्टेटम�टमधून कोणतीह� आधीची �शल्लक रा�हलेल� नाह�, असे ग�ृहत 

धरून काडर्धारकाला त्याचे 15 जुलचै्या स्टेटम�ट 12,000 रु. इतके ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल व 
त्यावर 7,000 रुपयांच्या काढलेल्या रोख रकमेवर 5 �दवसांचे आ�थर्क शुल्क लागू 
दरानुसार लावले जाईल. काडर्धारकाला बाक� (थ�कत) रकमेसाठ� 5 ऑगस्ट 2019 पय�त 
म्हणजे स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत भरणा करावा लागेल जी पूणर् रक्कम 
असू शकत े�कंवा देय असलेल� �कमान रक्कम असू शकत.े कृपया ल�ात घ्या क� तुमच्या 

के्र�डट काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने केले गेलेले कोणतहे� पेम�ट पुढ�ल क्रमाने समायोिजत 
केले जाईल: प्रथम तुमची �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास). आधीच्या 
स्टेटम�टच्या �दनांकापासून आ�थर्क शुल्क लावले जाईल व जर व्याज नसलेला 
आउटस्टँ�डगं �रटेल बॅलन्स असेल तर त्या िस्थतीमध्ये आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या 
�दनांकापासून लावले जाईल. 

 जर आधीच्या स्टेटम�टमध्ये कोणतीह� कॅश �शल्लक नसेल आ�ण ती आधीच्या 
स्टेटम�टमधून पुढे आलेल� नसेल आ�ण स्टेटम�टच्या �दनांकाचा �रटेल बॅलन्स भरणा देय 
असलेल्या �दनांकावर पूणर्त: भरण्यात आला, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क 
शुल्क लावले जाणार नाह�.

 उदाहरण 2 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   3 जानेवार� 2019 – 2 फेब्रुवार� 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  10000 रु. �रटेल खरेद� – 5 जानेवार� 2019 रोजी
2.  30000 रु. ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2019 रोजी
 2 जानेवार� 2019 स्टेटम�टमधून आधीची कोणतीह� �शल्लक रक्कम पुढे उरलेल� नाह�, 

असे ग�ृहत धरून काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार� स्टेटम�टमध्ये 40,000 रु. व्यवहार 
�दसतील. काडर्धारकाला या आउटस्टँ�डगं रकमेसाठ� स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या 
आत म्हणजे 22 फेब्रुवार� 2019 पय�त भरणा करावा लागेल व तो पूणर् रक्कम �कंवा 
�कमान देय रक्कम यातील कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. जर स्टेटम�ट आउटस्टँ�डगं मध्ये 
कोणताच कॅश बॅलन्स नसेल आ�ण तो आधीच्या स्टेटम�टपासून पुढे आलेला नसेल आ�ण 
जर स्टेटम�ट �दनांका रोजी आउटस्टँ�डगं असलेल्या �रटेल बॅलन्सला रक्कम देय �दनांकाला 
जर पूणर्त: भरण्यात आले, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क शुल्क लावले जाणार 
नाह�.

   दर म�हन्यामध्ये फक्त �कमान रक्कम भरल्यास त्यामुळे �रपेम�ट वषार्पे�ा जास्त काळ 
पुढे जाईल व आपल्या आउटस्टँ�डगं बॅलन्सवर त्यानुसार ठरणारा व्याज लागेल. 
उदाहरणाथर्, 5,000 रु. इतक्या ट्रान्सॅक्शनवर दर म�हन्याला फक्त �कमान देय रक्कम 
भरण्यात आल� (दर महा 200 रु. इतक� �कमान रक्कम असल्यास), संपूणर् थ�कत 

रकमेच्या पूणर् भरण्यासाठ� 44 म�हने इतका अवधी लागेल.
 उदाहरण 3 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला
   3  माचर् 2019 – 2 ए�प्रल 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन
(1)   500 रु. वा�षर्क फ� – 5 माचर् 2019 रोजी
(2) 90 रु. लागू कर – 5 माचर् 2019 रोजी
(3) 6000 रुपयांची ऑनलाईन खरेद� – 15 माचर् 2019 रोजी
 2 माचर् 2019 च्या स्टेटम�टनुसार आधीचा कोणताह� बॅलन्स पुढे �शल्लक रा�हलेला नाह�, 

असे ग�ृहत धरून, काडर्धारकाला त्याच्या 2 ए�प्रलच्या स्टेटम�टमध्ये 6,590 रु. ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाला स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 20 �दवसांनी 22 ए�प्रल रोजी 2019 या 
आउटस्टँ�डगंसाठ� रक्कम भरावी लागेल व ती पूणर् रक्कम असू शकत े�कंवा देय असलेल� 
�कमान रक्कम असू शकत.े      

 22 ए�प्रल 2019 रोजी काडर्धारक �कमान देय रकमेचा म्हणजे 415 रु. (एकूण 
आउटस्टँ�डगंच्या 5%) + 22 ए�प्रल 2019, रोजी लागू असलेले कर याच्या सवा�त 
जवळच्या दशांश अकंावर�ल रक्कम या रकमेचा भरणा करतो, असे ग�ृहत धरून लागू दराने 
आ�थर्क शुल्क लागू केले जाईल आ�ण त ेएकूण आउटस्टँ�डगंमध्ये जोडले जाईल. दर वष� 
3.50% इतक्या प्रभावी दराला �वचारात घेता, आ�थर्क शुल्काची गणना पुढ�ल प्रमाणे केल� 
जाईल:

 48 �दवसांसाठ� 500 रु. बॅलन्स रकमेवर (5 माचर् त े22 ए�प्रल):
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 रु.
 48 �दवसांसाठ� लागू असलेल्या 90 रु. करांसाठ� (5 माचर् त े22 ए�प्रल): 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 रु. 
 38 �दवसांसाठ� 6000 रु. इतक्या बॅलन्ससाठ� (15 माचर् त े22 ए�प्रल):
   (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 रु.
 11 �दवसांसाठ� 6,175 रु. बॅलन्ससाठ� (22 ए�प्रल त े2 मे): 
   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 रु.
 एकूण लावण्यात आलेले व्याज = 373.10 रु.
 3 ए�प्रल 2019 आ�ण 2 मे 2019 या काळात काडर्धारकाने कोणतहे� ट्रान्सॅक्शन केले 

नाह�, असे ग�ृहत धरून �दनांक 2 मेच्या स्टेटम�टमध्ये असलेल्या एकूण रकमेमध्ये 
आउटस्टँ�डगं एकूण रक्कम, व्याज शुल्क, फ� आ�ण अन्य शुल्क (असल्यास) आ�ण सवर् 

लागू कर दशर्वले जातील.
    काडर्धारक देय तारखेच्या (पीडीडी) आधी एकूण देय रकमेचे (ट�एडी) आ�ंशक पेम�ट करत 

असेल �कंवा पेम�ट देत नसल्यास; ग्राहकाकडून मागील म�हन्यापासूनची आ�ण �वद्यमान 
म�हन्यातील �शल्लक येणे असेल, तर एकूण देय असलेल्या रकमेचे पूणर् पेम�ट हे पेम�टच्या 
देय तारखेपूव� केल्यास, �व� शुल्क हे त्या पेम�टच्या तारखेपय�तच्या अखेरच्या �शल्लक वर 
आकारले जाईल.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेट्म�ट तार�ख - प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 �डस�बर 2018 - 2 जानेवार� 2019 दरम्यान झाले.
1)  �करकोळ खरेद� 500 रु. - 15 �डस�बरला 2018 झाल�
2)  ऑनलाइन खरेद� 600 रु. - 20 �डस�बरला 2018 झाल�
   2  �डस�बर 2018 च्या तारखेला पूव�ची कोणतीह� �शल्लक रक्कम नाह� असे गहृ�त धरून

2 जानेवार� च्या स्टेटम�टनुसार, काडर्धारकाच्या स्टेटम�टमध्ये 1100 रुपये व्यवहार दशर्�वत 
आहे, एकूण देय रक्कम 1100 रुपये. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
दरम्यान काह� 22 जानेवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं 
�वरुद्ध भरणा करणे आवश्यक आहे.

 गहृ�त धरूया क� काडर्धारकाने थोडी रक्कम 22 जानेवार� 2019 ला 500 रुपयांनी जमा 
केल� आहे, �व� शुल्क प्रभावी दरावर आकारले जाईल आ�ण एकूण थकबाक�मध्ये जोडला 
जाईल. 3.50% दर महा प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्क गणना खाल�लप्रमाणे केल� 
जाईल.

 38 �दवसांसाठ� 500 रुपयांच्या रकमेवर (15 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 रु.
 33 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (20 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 रु.
 12 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (22 जानेवार� त े2 फेब्रुवार�):
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 रु.
 आकारलेले एकूण व्याज: 52.93 रु.
 व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2019 - 2 माचर् 2019 दरम्यान झाले
1)  सुरुवातीची �शल्लक 652.93 रु. - 3 फेब्रुवार� 2019 रोजी

2)  �करकोळ खरेद� 1000 रु. - 5 फेब्रुवार� 2019 रोजी
3)  ऑनलाईन खरेद� 3000 रु. - 15 फेब्रुवार� 2019 रोजी
 गहृ�त धरूया क� मागील �शल्लक 652.93 रु. 2 फेब्रुवार� 2019 च्या �वधानानुसार पुढे 

सुरू करूया. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम दरम्यान काह� 22 
फेबु्रवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं �वरुद्ध भरणा करणे 
आवश्यक आहे.

   गहृ�त धरूया क� काडर्धारक 15 फेब्रुवार�च्या आत पूणर्पणे भरणा करतो. म्हणून 3.50%
प्रती म�हना प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्काची गणना खाल�लप्रमाणे केल� जाईल:

   12 �दवसांसाठ� 652.93 रुपयांच्या रकमेवर (3 फेब्रुवार� -15 फेबु्रवार�)
   (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 रु.
   आकारलेले एकूण व्याज: 9.02 रु.
   खरेद�ची उरलेल� रक्कम, व्याजाची रक्कम, फ� आ�ण शुल्क यांची बेर�ज, आ�ण 2 माचर् 

तारखेच्या स्टेट्म�टनुसार एकूण रकमेवर सवर् लागू कर परावत�त होईल.

G. �वलं�बत देय शुल्क
• देय तारखेला 0 रुपये त े500 रुपयांपय�तच ्या थकबाक�साठ� कोणतहे� शुल्क नाह� 
 रु. 500 पे�ा जास्त आ�ण रु. 1,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 400
• रु. 1,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 10,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु.750
• रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 950
• रु. 25,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 50,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 1,100
• रु. 50,000 पे�ा जास्त थकबाक�साठ� रु.1,300
 लागोपाठ दोन सायकल ्ससाठ� देय तारखेपय�त �कमान देय रक्कम (MAD) न भरल्यास 

अ�त�रक्त �वलंब देय शुल्क रु. 100 आकारले जातील.
 MAD िक्लअर होईपय�त प्रत्येक देय सायकलसाठ� हे शुल्क आकारले जाईल. तसेच 

�कमान देय रक्कम (MAD) भरेपय�त प्रत्येक पेम�ट चक्राला हे शुल्क आकारले जाईल.
 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
 व्यवहार 3 जानेवार� 2016 – 2 फेबु्रवार� 2016 या दरम्यान झाले

(1) 5000 रू. ची �रटेल खरेद�– 5 जानेवार� 2016 रोजी
(2) 5000 रू. ची ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2016 रोजी
   असे ग�ृहत धरा क� 2 जानेवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेबु्रवार�च्या स्टेटम�टमध्ये 10,000 रू. चे 
ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 
22 फेब्रुवार� 2016 पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान 
देय रक्कम �कंवा संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल. 

   जर 22 फेब्रुवार� 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने �कमान देय रकमेचा भरणा 
केला नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 
देय रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 2 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2016 – 2 माचर् 2016 या दरम्यान झाले
 1.  2000 रु. ची �रटेल खरेद�– 8 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 2.  2500 रु. ची ऑनलाईन खरेद� – 19 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 असे ग�ृहत धरा क� 2 फेब्रुवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 माचर्च्या स्टेटम�टमध्ये 4500 रू. चे ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 22 माचर् 2016 
पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान देय रक्कम �कंवा 
संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल.

   जर 22 माचर् 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने कोणत्याह� रकमेचा भरणा केला 
नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण देय 
रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 3- काडर् स्टेटम�ट तार�ख – दर म�हन्याची 2 तार�ख.
 3 सप्ट� त े2 ऑक्टो दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 9400 ची �करकोळ खरेद�-5 सप्ट� रोजी
 2 सप्ट�. च्या स्टेटम�टपासून पूव�ची �शल्लक कॅर� फॉरवडर् केल� नसल ्याचे गहृ�त 

धरून,एकूण देय रक्कम रु. 9400 म्हणून काडर् धारकास 2 ऑक्टोबरचे �ववरणपत्र �मळेल. 

काडर्धारकाने 22 ऑक्टोबरपय�त, म्हणजे स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, संपूणर् 
रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रक्कमेच्या अनुषंगाने पेम�ट 
करणे आवश्यक आहे. काडर्धारक 22 ऑक्टोबर रोजी �कंवा त्यापूव� रु. 9400 च्या 
थकबाक�चे संपूणर् देय देतो. 

 3 ऑक्टोबर– 2 नोव्ह�बर दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 5,000 ची �करकोळ खरेद� – 5 ऑक्टोबर रोजी
(2) रु. 5,000 ची ऑनलाइन खरेद� – 15 ऑक्टोबर रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 नोव्ह�बरच्या �ववरणात 10,000 रुपयाची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसेल. ग्राहकाला 10 नोव्ह�बर रोजी मागील सायकलमध्ये केलेल्या व्यवहारासाठ� 
व्यापाऱ्याकडून रु. 9400 चा परतावा �मळतो. ह� परताव्याची रक्कम एकूण देय रकमेच्या 
अनुषंगाने समायोिजत केल� जाईल. काडर्धारकाने 22 नोव्ह�बर रोजी �कंवा त्यापूव�, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने पेम�ट करणे आवश्यक आहे.

 परताव्यातून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम �कमान देय रक्कमेपे�ा जास्त असल्याने, 
काडर्धारकास �वलं�बत देय शुल्क आकारले जाणार नाह�.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेटम�टची तार�ख – प्रत्येक म�हन ्याची 2 तार�ख
 3 जानेवार� – 2 फेबु्रवार� दरम्यान केलेला व्यवहार
(1) रु. 4,500 ची �करकोळ खरेद� – 5 जानेवार� रोजी
(2) रु. 6,000 ची ऑनलाइन खर�दार� – 15 जानेवार� रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 फेब्रुवार�च ्या स्टेटम�टमध ्ये 10,500 रुपयांची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसून येईल. मागील सायकलमध ्ये 10 फेब्रुवार�ला आकारलेल्या अनादर 
शुल्कांसाठ� ग्राहकाला रु. 500 चा परतावा �मळतो. काडर्धारकाने 22 फेबु्रवार�पय�त, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची पूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय 
रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने थकबाक�चे पेम�ट करणे आवश्यक 
आहे. एसबीआय काडर्ने कायार्िन्वत केलेल्या �रव्हसर्लमधून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम देय 
रक्कमेच्या अनुषंगाने समायोिजत केल� जाणार नाह�. जर काडर्धारकाने 22 फेब्रुवार� रोजी 
�कंवा त्यापूव� �कमान देय रक्कम �कंवा त्यापे�ा जास्त रक्कम भरल� नाह�, तर त्याला 
रु. 950 (रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�त रु. 950) �वलं�बत देय शुल्क 
आकारले जाईल.

H. ओव्हर�ल�मट फ�
 एक सेवा संकेत म्हणून, एसबीआई काडर् ओव्हर�ल�मट व्यवहारांना मान्यता देऊ शकेल, 

हे त्यांचे आतं�रक धोरण, व्यवहार संदभार्त पात्रता, ग्राहकांचे प्रोफाईल आ�ण ग्राहकांची 
स्वीकृ�त यावर अवलंबून असेल. जर थकबाक�  रक्कम के्र�डट मयार्देपे�ा अ�धक असेल, 
तर के्र�डट मयार्दा ओलांडलेल्या रकमेवर प�हल्या व्यवहार रकमेच्या  2.5% �कंवा रु. 
600/- यापकै� जी जास्त असेल, ती ओव्हर�ल�मट शुल्क म्हणून आकारल� जाईल. 
एसबीआय काडर्द्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याह� शुल्क, खचर् �कंवा व्याजमुळे के्र�डट 
�ल�मट ओलांडल्यासह� हे शुल्क लागू होत.े ओव्हर�ल�मट फ� प्रत्येक �ब�लगं सायकलमध्ये 
एकदाच आकारल� जाईल. कृपया न�द घ्या क� काडर्धारकाकडून �मळालेल� ओव्हर�ल�मट 
सोयीसंबंधी स्वीकृ�त ज्याप्रमाणे त्यांच्या/�तच्या के्र�डट काडर्वर ह� सोय स�म करण्यासाठ� 
असेल, ती त्यांच्या त्याच खात्याच्या अतंगर्त येत असलेल्या सवर् के्र�डट काड्र्सवर आपोआप 
ह� सोय स�म करणार.

I. पेम�ट �डसऑनर फ�
   पेम�ट �डसऑनर झाल्यास (भरणा जमा न केल्यास), काडर्धारकाला रकमेच्या 2% इतक�  

पेम�ट �डसऑनर फ� लावल� जाईल व त्याचे �कमान शुल्क 500 रू. इतके असेल.

J.   अन्य शुल्क:
• काडर् �रप्लेसम�ट फ�: 100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू) 
• चेक पेम�ट फ�: 100 रू. 
• परक�य चलन व्यवहार शुल्क: 3.5% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् वगळता इतर सवर् 

काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
 परक�य चलन व्यवहाराचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये करण्यासाठ� �व�नमय दर 

िव्हसा/मास्टरकाडर् द्वारे (जे असेल त्यानुसार) �नधार्�रत केला जाईल व या व्यवहाराला 
एसबीआय काडर्च्या मदतीने सेटल केले जात असतानाच्या �दवशी त्यांच्या �व�नमय 
दरांनुसार त ेठरेल व हे दर व्यवहार करण्यात येणाऱ्या �दवसांपे�ा �भन्न असू शकतील. 
परक�य चलन व्यवहार फ� िव्हसा/मास्टरकाडर् शअेर केलेले रुपये रूपांतर रकमेवर लागू केले 
जाईल. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू 
होणार नाह�.

लागू असलेले सवर् कर वर�ल सवर् फ�स, व्याज आ�ण शुल्कांवर लावले जातील.

"�नयोिजत कर" (1 जुल,ै 2017 रोजी �कंवा नंतर जार� केलेल्या �नवेदनासाठ�) म्हणजे:
•   स्टेट बँक काडर्च्या न�द�त राहणारे काडर्धारक स्टेटम�टच्या तार�ख "ह�रयाणा" - @9% स�ट्रल 

कर आ�ण @9% राज्य कर 

• काडर्धारक एसबीआय काडर्च्या न�द�तील राहण्याचे राज्य करण्यासाठ� "ह�रयाणा" 
व्य�त�रक्तच्या स्टेटम�टच्या तारखेला - @18% समिन्वत कर

एखाद्या काडर्धारकाच्या खात्यासाठ� केलेल� सवर् पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने देण्यात येतील : �कमान 
थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� 
प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम 
(काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, �शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� 
आ�ण रोख आगाऊ.

*कृषक उन्नती एसबीआय काडर् ग्राहक, कृपया आपल्या काडर्वर उपरोक्त देयक  अनुक्रमांक 
लागू होत नसल्याच्या शुल्कासाठ� तक्ता (ए) चा संदभर् घ्या.

**कोणत्याह� व्यापाऱ्यावर�ल भाड ेभरण्याच्या दृष्ट�ने सवर् व्यवहारांवर 99 रुपये प्रोसे�सगं फ� 
आकारण्यात येणार आहे.

आरबीआय केवायसी �नयमावल�नुसार आ�ण ग्राहक यथायोग्य कयार्सक्ती प्र�क्रयेअतंगर्त जमा 
केलेले कागदपत्र,े डटेा �कंवा मा�हती हे अद्ययावत ठेवले आहेत हे सु�निश्चत करण्यासाठ�, 
एसबीआय काडर् द्वारा वेळोवेळी सू�चत केल्यानुसार, एका �व�शष्ट वेळेवर तुमचे केवायसी रेकॉडर् 
ठरा�वक वेळेनंतर अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. कंपनीच्या अतंगर्त धोरणानुसार, �नय�मत 
अद्यतन प्र�क्रयेदरम्यान केवायसी कागदपत्र े देण्यात अयशस्वी झाल्यास के्र�डट काडर् खात े
तात्पुरत े �नलं�बत/स्थ�गत होऊ शकत.े तात्पुरत े �नलं�बत केलेले काडर्(ड्र्स) �निष्क्रय 
कालावधीसाठ� वा�षर्क शुल्क आकारणार नाह�. काडर् खात े स�क्रय झाल्यानंतर, �नय�मत 
अद्यतन प्र�क्रया पूणर् झाल्यानंतर वा�षर्क शुल्क आकारले जाईल.
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• डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक चलन रूपांतरण माकर् अप फ�: 3.50% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् 
वगळता इतर सवर् काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
(फक्त 1,000 रुपये �कंवा त्यापे�ा मोठ्या व्यवहारांसाठ�) आतंरराष्ट्र�य स्थानावर�ल �कंवा 
परदेशी न�दणी केलेले परंतु भारतात िस्थत असलेल्या व्यापाऱ्यांद्वारे केलेले भारतीय 
चलनातील सवर् व्यवहार. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर डायन्या�मक आ�ण 
स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप शुल्क लागू होणार नाह�.

•  �रवॉडर् �रडीम करण्याचे शुल्क - 99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे वॉउचर 
वर उपलब्ध)

• सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर प्र�क्रया शुल्क: रु. 199 

K.  �शल्लक हस्तांतरण:
 �शल्लक हस्तांतरण ऑफर ग्राहकाला इतर बँकेच्या के्र�डट काडर्ची थकबाक� एसबीआय 

के्र�डट काडर्मध्ये हस्तांत�रत करण्यास आ�ण एकरकमी �कंवा ईएमआय मध्ये परतफेड 
करण्यास अनुमती देते

2. *�ल�मट्स (मयार्दा)
 अतंगर्त एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट �नकषांनुसार (प्राथ�मक खातधेारकांना असलेल� 

के्र�डट �ल�मट जोडल्या जाणाऱ्या अडॅ ऑन काडर्धारकांना असेल) के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश 
�ल�मट �नधार्�रत केल� जात.े काडर् �दले जात असताना या मयार्दांची मा�हती काडर्धारकाला 
�दल� जात.े प्रत्येक स्टेटम�टमध्ये के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश �ल�मट काडर्धारकाला 
सां�गतल्या जातात. स्टेटम�ट बनवले जात असताना उपलब्ध के्र�डट �ल�मट (वापरासाठ� 
उपलब्ध असलेल� के्र�डट �ल�मट) स्टेटम�टचा भाग म्हणून �दल� जात.े 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याचा ठरा�वक काळाने आढावा घेत े आ�ण 
अतंगर्त �नकषांनुसार काडर्धारकाची के्र�डट �ल�मट घटवू �कंवा वाढवू शकत.े के्र�डट �ल�मट 
वाढवू इिच्छत असलेले काडर्धारक एसबीआयसीपीएसएलला तसे �लहून व त्यांच्या 
उत्पन्नाची घोषणा करणार� आ�थर्क कागदपत्र े पाठवून तशी �वनंती करू शकतात. या 
नवीन कागदपत्रांच्या आधारे अशी �ल�मट वाढवायची अथवा नाह�, हा �नणर्य घेण्याचे पूणर् 
स्वातं�य एसबीआयसीपीएसएलला आहे.

3. *�ब�लगं आ�ण स्टेटम�ट

a) ज्या अवधीमध्ये काडर् अिॅक्टव्ह असेल त्या अवधीमधील आधीच्या स्टेटम�टनंतर 
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये के्र�डट करण्यात आलेले पेम�ट्स व झालेले ट्रान्सॅक्शन्स 
दशर्वणारे एक मा�सक स्टेटम�ट एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला पाठवण्यात 
येईल. एक तर एसबीआयसीपीएसएल काडर् खात्यामधील ट्रान्सॅक्शन्सचे स्टेटम�ट पोस्टाने 
त्याच्याकड ेन�दणीकृत असलेल्या प�यावर पाठवेल �कंवा त ेस्टेटम�ट न�द असलेल्या ईमेल 
आयडीवर ईमेलने पाठवेल व याचा �दवस पूवर् �नधार्�रत असेल. 

b) के्र�डट काड्र्स काडर्धारकांना �रवॉिल्वंग के्र�डट सु�वधा देतात (�फरती पत). काडर्धारक फक्त 
स्टेटम�टवर �प्रटं करण्यात आलेल्या �कमान देय रकमेइतक� रक्कम सुद्धा भरू शकतो 
आ�ण असा भरणा त्याने रक्कम देय �दनांकाच्या आधी करायला हवा आ�ण हाह� �दनांक 
आपल्या स्टेटम�टवर नमूद केलेला असतो. आउटस्टँ�डगं बॅलन्स पुढ�ल स्टेटम�टमध्ये 
फॉरवडर् केला जाऊ शकतो. काडर्धारक देय असलेल� संपूणर् राशी भरू शकतो �कंवा �कमान 
देय रकमेपे�ा मोठ� कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. 

 आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये न भरण्यात आलेल� �कमान देय रक्कम काडर्धारकाच्या करंट 
�कमान देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल व त्यासह आउटस्टँ�डगं असेल जे काडर्धारकाच्या 
के्र�डट �ल�मटपे�ा जास्त होऊ शकत.े  

 �कमान देय रक्कम आउटस्टँ�डगं रकमेच्या 5% �कंवा रू. 200 यापकै� (जी रक्कम मोठ� 
असेल), ती असेल व त्यामध्ये सवर् लागू कर आ�ण ईएमआय (फक्त ईएमआय आधा�रत 
उत्पादनांच्या संदभार्त) समा�वष्ट असतील. जर कॅश �कंवा के्र�डट �ल�मट ओलांडल� गेल� 
तर ओव्हर�ल�मट (ओव्ह�एल) रकमेचाह� समावेश एमएडीमध्ये (�कमान देय रक्कम) केला 
जाईल. आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये जर न भरण्यात आलेल� एमएडी असेल, तर ती �कमान 
देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल.

c)  काडर् आउटस्टँ�डगंसाठ� करण्यात येणाऱ्या पेम�टस पुढ�ल स्टेटम�टसमध्ये दशर्वल्या जातील. 
इनपुट टॅक्स के्र�डटशी संबं�धत कोणताह� �ववाद �कंवा करांशी संबं�धत कोणतहे� अन्य 
प्रकरणात स्टेटम�ट �दल्याच्या तारखेपासून 30 �दवसांमध्ये के्र�डट काडर् जार�कत्यार्शी संपकर्  
साधला जाईल.

d) काडर्धारकाच्या काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल� पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने 
समायोिजत केल� जातील: �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ.

   काडर्धारक हा के्र�डट काडर् जार�कत्यार्स स�म करण्यासाठ� उ�चत जीएसट� अनुपालनाच्या 
अतंगर्त योग्य आ�ण वक्तशीर मा�हती प्रदान करण्याबद्दल जबाबदार असेल जे के्र�डट 
काडर् जार�कत्यार्ने केलेल्या पुरवठ्याचे इनपुट कर के्र�डट घेण्यासाठ� काडर्धारकास स�म 
करेल. काडर् जार�कतार् हा इनपुट टॅक्स के्र�डटच्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा 
काडर्धारकास इनपुट टॅक्स के्र�डटचा लाभ घेण्यात झालेल्या �वलंबासाठ� काडर्धारकाने 
चुक�ची मा�हती �दल्याबाबत �कंवा काडर्धारकाने कोणतीह� कृती केल्यास �कंवा दलुर्� 
केल्यास जबाबदार नसेल.

e) काडर् खात्यामधील पेम�ट्स पुढ�लपकै� कोणत्याह� प्रकारे करता येऊ शकतील: 
www.sbicard.com वर लॉग इन करून नेटबँ�कंग �कंवा आपल्या एसबीआय एट�एम- 
कम ड�ेबट काडर्द्वारे पेनेट पयार्य वापरून.

   स्टेटम�टच्या मागच्या बाजूला �दलेल्या प�यावर चेक �कंवा धनादेश पाठवून. 
   आपल्या शहरातील एसबीआय काडर् ड्रॉप बॉक्सेसमध्ये �कंवा �नधार्�रत स्टेट बँक ऑफ 
इं�डया शाखांमध्ये चेक �कंवा धनादेश देऊन. 

   चेक/धनादेश “एसबीआय काडर् क्र. xxxx xxxx xxxx xxxx” कर�ता देय असा असायला 
हवा. नॅच: �नवडक शहरांमध्ये नॅशनल ऑटोमेटेड क्ल�य�रगंच्या (नॅच) माध्यमातून पेम�ट 
करता येत.े

f) एसबीआय काडर्द्वारे आउटस्टँ�डगं �बलाच्या भरणासाठ� �व�वध पद्धती �दल्या जातात व 
त्याचे वणर्न एसबीआय काडर् वेबसाईट आ�ण मा�सक स्टेटम�टच्या मागे स�वस्तर �दले गेले 
आहे.

 काडर् धारकाकडून �मळालेला कोणताह� अडॅव्हान्स हा भ�वष्यातील खचर् म्हणून गहृ�त 
धरला जावा, कोणतहे� शुल्क/फ� म्हणून गहृ�त धरला जाऊ नये.

j)  एसबीआय काडर्द्वारे प्र�क्रयािन्वत केलेले असे कोणतहे� �रव्हसर्ल्स, ज्यांत शुल्क तसेच 
प्रभार यांचे �रव्हसर्ल देखील समा�वष्ट आहे, त ेथकबाक�च्या अनुषंगाने समायोिजत केले 
जाणार नाह� आ�ण याला वतर्मान �ब�लगं सायकलसाठ� के्र�डट म्हणून गणले जाईल.

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख मागील �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल्यास, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जात.े

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख वतर्मान �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल� तर�ह�, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जाणार नाह�.

k)  SMA आ�ण NPA
•   स्पेशल म�शन अकाउंट्स (‘SMA’): 
  �नयामक आवश्यकता पूणर् करण्यासाठ�, एसबीआय काडर्ला खाल� �दलेल्या सारणीतील तीन 

उपशे्रण्यांसह एक उप-संप�ी शे्रणी/ सब-असेॅट कॅटेगर� म्हणजेच ‘स्पेशल म�शन अकाउंट्स 
(‘SMA’)” बनवून खात्यातील प्रारं�भक दबाव (इिन्सपीऐंट स्टे्रस) ओळखावा लागतो. के्र�डट 
काड्र्सना �रवॉिल्वंग सु�वधांव्य�त�रक्त अन्य कजर् म्हणून संबो�धत केले जात.े

   

  

  

आपला काडर्चा सतत वापर या सुधारणांचा स्वीकार म्हणून मानला जाईल.

एसबीआय काडर् हेल्पलाइन
39 02 02 02 (स्था�नक एसट�डी कोड आधी लावावा), 
1860 180 1290/1860 500 1290

या कम्यु�नकेशनमधील सवर् मा�हती 21 ए�प्रल 2023 नुसार बरोबर आहे आ�ण 
एसबीआयसीपीएसएल च्या �ववेकबुद्धीनुसार बदलू शकत.े एसबीआय काडर्चे 'सवार्त महत्वाचे 
�नयम आ�ण अट�' www.sbicard.com वर देखील उपलब्ध आहेत

  SMA च्या वग�करणासंबं�धत उदाहरण:
  जर के्र�डट काडर् खात्याची (‘PDD’) पेम�ट देय तार�ख 31 माचर् 2021 असेल आ�ण �कमान 

देय शुल्क (‘MAD’) या तारखेआधी प्राप्त न झाल्यास या देय तारखेनंतर ह्या खात्यास 
SMA – 0  म्हणून संबो�धत केले जाईल.

   जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 30 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 ए�प्रल 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 1 म्हणून संबो�धत केले जाईल. याप्रमाणेच, 
जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 60 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 मे 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 2 म्हणून संबो�धत केले जाईल.

•  नॉन पफॉर्�म�ग असेॅट (‘NPA’):
  जर के्र�डट काडर् स्टेटम�ट मध्ये नमूद केलेले �कमान देय पेम�ट हे PDD पासून नव्वद (90) 

�दवसांच्या आत पूणर् न �दल्यास, काडर्ला नॉन परफॉ�म�ग असेॅट समजले जाईल. 
   याव्य�त�रक्त, कजार्ची परतफेड �कंवा पुनरर्चना व्यवस्थेचा लाभ घेतलेले कोणतहे� खात े

NPA म्हणून वग�कृत केले जाईल. जोपय�त पूणर् मुद्दल �कंवा व्याजाचे पेम�ट केले जात 
नाह� तोपय�त खात ेNPA म्हणून वग�कृत केले जात.े कजार्ची परतफेड (सेटलम�ट) केलेले 
आ�ण पुनरर्�चत (र�स्ट्रक्चडर्) खात ेअपगे्रडसाठ� पात्र नसत.े शवेट�, जर एखाद्या ग्राहकाकड े
NPA म्हणून संबो�धत असलेले एक एसबीआय काडर् असले तर� त्यांच्याकड ेअसलेले सवर् 
के्र�डट काडर् हे NPA म्हणून वग�कृत केले जातील.

   एखाद्या खात्यास NPA म्हणून वग�कृत करण्यासंबं�धत उदाहरण:
 जर एखाद्या ग्राहकाची पेम�ट देय तार�ख (‘PDD’) 31 माचर् 2021 आहे आ�ण 

स्टेटम�टमध्ये नमूद केलेले �कमान देय शुल्क (‘MAD’) हे PDD पासून 90 �दवसांच्या 
आत म्हणजेच 29 जून 2021 पय�त ग्राहकाने भरले नाह�, तर बँक/�व�ीय संस्थेद्वारे अशा 
के्र�डट काडर् खात्यास NPA समजले  जाईल.

l) अ�धकृत पेम�ट प्रणाल� वापरताना अयशस्वी व्यवहारांसाठ�, आरबीआयच्या 20 सप्ट�बर 
2019 रोजीच्या टनर् अराऊंड टाइम (ट�एट�) च्या सामंजस्यावर�ल आ�ण ग्राहक 
नुकसानभरपाईवर�ल प�रपत्रकाच्या अनुपालन अतंगर्त, जर एसबीआय काडर्ने एखाद्या 
अयशस्वी झालेल्या व्यवहारामुळे ड�ेबट झालेल� रक्कम एका �नधार्�रत कालावधीमध्ये परत 
केल� नाह�, तर उपरोल्ले�खत प�रपत्रकातील तरतुद�ंनुसार, अयशस्वी झालेल्या 
व्यवहारासाठ�च्या काडर् नेटवकर्  द्वारे प्राप्त झालेल्या अशा कोणत्याह� पुष्ट�/सूचनेच्या 
आधारावर नुकसानभरपाई केल� जाईल.

4. * �डफॉल्ट (थकबाक�)
 जर थकबाक� करण्यात आल�, तर काडर्धारकाला वेळोवेळी काडर् खात्यामध्ये असलेल्या 

थ�कत रकमेच्या पूतर्तसेाठ� पोस्टाने, फॅक्स, दरूध्वनी, ईमेल, एसएमएस मॅसेज आठवण 
केल� जाईल आ�ण/�कंवा �तसऱ्या प�ाची आठवण करून देण्यासाठ�, पाठपुरावा 
करण्यासाठ� आ�ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठ� मदत घेतल� जाईल. अशा प्रकारे �नयुक्त 
केलेला �तसरा प� कजर् वसुल�संदभार्तील आचारसं�हतचेे पूणर् पालन करेल. 

 आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त आ�ण जे एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे जे 
एक के्र�डट इन्फम�शन कंपनी एक के्र�डट काडर् धारकाच्या मुलभूत िस्थती अहवाल 
देण्यापूव�, आम्ह� काडर् धारकास पूवर् सूचना प्रदान करू. आरबीआय कडून न�दणीचे 
प्रमाणपत्र सामा�यक करण्यापूव�, ज्याचा एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे त्याबद्दल 
आम्ह� काडर्धारकाला याची सूचना देऊ. �कमान देय रक्कम देय तारखेपय�त देखील न 
भरल्यास, काडर् खात्याचा डीफॉल्ट िस्थती अहवाल के्र�डट मा�हती ब्युरो/एजन्सीं सह 
सामा�यक केला जाईल. 

 हे आणखी नमूद केले जाऊ शकत,े क� जर काडर् धारक, पोस्ट �डफॉल्टर म्हणून न�दवले 
गेले असेल तर, �तची थकबाक� कमी करत,े नंतर एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन 
कंपनी पासून �डफॉल्टर िस्थती मागे आहे. असे बदल ग्राहकाच्या के्र�डट अहवालात 
प्र�त�ब�ंबत करण्यासाठ� 45 त े60 �दवस लागू शकतात.

 अट� आ�ण �नयम के्र�डट काडर्च्या सु�वधा �नयमन लागू असेल पूरक/काडर् जोडा 
एसबीआयसीपीएसएल �व�हत नमुन्यात दर म�हन्याला के्र�डट इन्फम�शन कंपनीसाठ� काडर् 
डटेा सादर केला. के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 30 �दवसांची वेळ त्यांच्या सव्हर्रवर सादर डटेा 
अपलोड करण्यासाठ� आहे.

 काडर् खात्यातील एकूण थकबाक� व त्यासह लावण्यात आलेल्या कोणत्याह� शुल्कांची 
काडर्धारकाला न आकारण्यात आलेल� रक्कमसुद्धा तत्काळ देय होईल आ�ण प्राथ�मक 
खातधेारकाच्या बँकरप्सीच्या �कंवा मतृ्युच्या िस्थतीत ती एसबीआयसीपीएसएलला संपूणर् देय 
ठरेल व काडर् खात ेलगेचच रद्द ठरेल. काडर् खात्यावर काह� थकबाक� असेल, तर प्राथ�मक 
खातधेारकाची मालम�ा त्याला सेटल करण्यासाठ� जबाबदार असेल आ�ण त्या मालम�ेद्वारे 
एसबीआयसीपीएसएलला कोणतीह� आ�थर्क झळ पोहचणार नाह�, याची काळजी घेणे 
अ�नवायर् असेल व त्यामध्ये अशा थकबाक�ला प्राप्त करण्यासाठ� झालेला कायदे�वषयक खचर् 
व शलु्क यांचा समावेश असेल. अशी परतफेड प्रलां�बत झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
त्याच्या तवे्हाच्या दराने आ�थर्क शुल्क सरुू ठेवण्यासाठ� स�म असेल.

5. काडर्धारकत्व समाप्त होणे/संपुष्टात येणे
a) एसबीआयसीपीएसएलला �लहून �कंवा एसबीआय काडर् हेल्पलाईनला कॉल करून आ�ण 

काडर् �तरपे कापून काडर्धारक कधीह� करार संपुष्टात आणू शकतो. �ल�खत �वनंती 
केल्यानंतर अडॅ ऑन काडर्सह सवर् काडर् संपुष्टात येतील. स्वतःहून काडर् बंद करताना 
काडर्धारकाजवळ �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स �शल्लक असतील तर अशा �नगे�टव्ह पॉइंट्स 
समान मूल्य स्वयंच�लतपणे स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रूपांत�रत केले जाईल जे काडर्धारकाला 
इतर कोणत्याह� देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे. काडर् खात्यामध्ये थकबाक� असलेल्या 
सवर् रकमेचा भरणा केल्यानंतर त ेसंपुष्टात येतील. प्रमाणानुसार (प्रो रेटा बे�सस) वा�षर्क, 
सहभागी होण्याची �कंवा �रन्युअल फ� परत केल� जाणार नाह�.

 उदाहरणाथर्- स्वतःहून काडर् बंद करताना �शल्लक असलेले �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट - 1000
   स्वतःहून काडर् बंद केल्यानंतर, �शल्लक असलेले 1000 �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट 

स्वयंच�लतपणे 250 रू. च्या स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रुपांत�रत होतील. म्हणजेच, 1000 
�नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स X 0.25 रू. प्र�त �रवॉडर् पॉइंट (इथे �व�वध काडा�साठ� हस्तांतरण 
मूल्य �भन्न असू शकत)े. हे देय काडर्धारकाला लागू केले जाईल जे काडर्धारकाला इतर 
देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे.

 काडर्धारक खात ेबंद करण्यासाठ� सम�पर्त ईमेल आयडी-closurerequest@sbicard.com 
वर �लहू शकतो.

b)  जर एसबीआयसीपीएसएलला काह� आधाराने �बजनेससाठ� �कंवा सुर�ा कारणांमुळे आ�ण/ 
�कंवा कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेच्या �वनंतीमुळे आ�ण/�कंवा अन्य सरकार� यंत्रणेने तसे 
सां�गतल्यामुळे आ�ण/�कंवा एसबीआयसीपीएसएल व त्याच्या ग्राहकांना लागू असलेल्या 
कायद्यांमुळे व �नयमांमुळे आवश्यक झाले, तर कोणत्याह� वेळेस पूवर्सूचना न देता 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याच्या वापरावर �नब�ध घालू शकत,े त ेसमाप्त 
�कंवा बंद करू शकत.े

 जर काडर्धारकाने देय रकमेची थकबाक� केल� �कंवा के्र�डट �ल�मटचे उल्लंघन केले तर 
एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट काडर्वर�ल सु�वधा संपुष्टात आणू शकत.े हा करार संपुष्टात 
आल्यानंतर �कंवा काडर् खात ेस्थ�गत करण्यात आले असताना या काडर्चा वापर विजर्त 
आहे.

c) अशा प�रिस्थतीमध्ये काडर्धारकाने तत्काळ (कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� 
�डफॉल्ट �कंवा अन्य नोट�सनुसार) एसबीआयसीपीएसएलला खात्यावर�ल एकूण थक�त 
रक्कम त्वर�त अदा केल� पा�हजे. त्यामध्ये कराराअतंगर्त एसबीआयसीपीएसएलला देय 

असलेल्या सवर् रकमांचा समावेश असेल ज्यामध्ये सवर् ट्रान्सॅक्शन्स आ�ण अन्य रक्कम 
ज्या खात्यावर अद्याप आकारल्या नसतील यांचा समावेश असेल. जोपय�त काडर्धारकाद्वारे 
अशा सवर् रकमांची थकबाक� जमा केल� जाईपय�त काडर्धारकाचे खात े समाप्त मानले 
जाणार नाह�.

(d) जर के्र�डट काडर् एक वषार्पे�ा जास्त काळ वापरात नसेल, तर काडर्धारकास सू�चत करून 
काडर् बंद करण्याची प्र�क्रया सुरू होईल. जर 30 �दवसांमध्ये काडर् धारकाकडून काह� उ�र 
न आल्यास, काडर् खात ेबंद केले जाईल, ह� �क्रया काडर् धारकाने केलेल्या सवर् थकबाक� 
भरण्याच्या अधीन असेल.

6.  काडर् हरवणे/चोर�/गैरवापर

a) जर प्राथ�मक �कंवा अन्य अ�त�रक्त के्र�डट काडर् हरवले असेल, चोर�ला गेले असेल, त्याला 
इजा झाल� असेल �कंवा प्राप्त होणे अपे��त असताना प्राप्त झाले नसेल �कंवा जर 
त्याला/�तला त्याचा वापर अन्य व्यक्तीने काडर्धारकाच्या अनुमती�शवाय केला अशी शंका 
आल� असेल, तर तत्काळ काडर्धारकाने एसबीआयसीपीएसएलशी एसबीआय काडर् 
हेल्पलाईनद्वारे संपकर्  साधला पा�हजे. एकदा काडर् हरवले अशी सूचना �दल्यानंतर त ेनंतर 
परत सापडले तर�ह� काडर्धारकाने त ेकोणत्याह� प�रिस्थतीत वापरू नये आ�ण त्याने त े
काडर् �तरपे अध� कापून टाकावे. 

· तसेच काडर्धारक लगेचच आयव्ह�आर �कंवा आमच्या वेबसाईट sbicard.com द्वारे �कंवा 
एसएमएस आधा�रत सेवेद्वारे त ेकाडर् ब्लॉक करू शकतो.

· एसएमएसद्वारे आपले हरवलेले/ चोरलेले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ�, आपल्या न�दणीकृत 
मोबाईल क्रमांकाद्वारे 5676791 वर BLOCK XXXX असा एसएमएस करा. (XXXX = 
आपल्या काडर् क्रमांकातील शवेटच्या 4 संख्या). जर 5 �म�नटांच्या आत आपल्याला त्याचे 
कन्फम�शन देणारा एसएमएस �मळाला नाह�, तर काडर् ब्लॉक झाले आहे, असे कृपया मानू 
नका. तत्काळ आपले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ� आ�ण त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठ� 
हेल्पलाईनला कॉल करा.

 काडर्धारक हरवलेल्या/चोर� झालेल्या/अन�धकृत व्यवहार इ. च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त 
हेल्पलाइन क्रमांक -18605003000 वर संपकर्  करू शकतो.

 काडर्धारक हरवलेल्या काडर्च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त ईमेल आयडीवर �लहू शकतो – 
lostcard@sbicard.com.

b) एसबीआयसीपीएसएलला हरवलेल्या काडार्ची मा�हती �मळण्याच्या वेळेआधी काडर् 
खात्याद्वारे करण्यात आलेल्या कोणत्याह� ट्रान्सॅक्शन्ससाठ�  एसबीआयसीप ीएसएल 
जबाबदार राहणार नाह� व त्याची संपूणर् जबाबदार� काडर्धारकावरच असेल. काडर् 
हरवण्याबद्दल �कंवा त्याच्या चोर�बद्दल एसबीआयसीपीएसएलला सूचना देण्या�शवाय 
काडर्धारकाने तत्काळ के्र�डट काडर्च्या चोर�ची मा�हती पो�लसांना देऊन एफआयआर दाखल 
करायला पा�हजे. परंतु, जेव्हा काडर्धारकाच्या सहमतीने �कंवा अ�त�रक्त काडर्धारकाच्या 
सहमतीने एखाद� व्यक्ती काडर् प्राप्त करून त्याचा गैरवापर करत असेल, तवे्हा होणाऱ्या 
सवर् हानीसाठ� काडर्धारक जबाबदार असेल.

 
c) �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाच्या (आरबीआय), ग्राहक संर�णाबद्दल 06 जुल ै2017 च्या 

आदेशानुसार - अन�धकृत इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंग व्यवहाराच्या दा�यत्वावर मयार्दा घालून, एक 
धोरण अ�धकृत के्र�डट काडर् व्यवहारांशी संबं�धत ग्राहक संर�ण सु�निश्चत करण्याक�रता 
�डझाइन केले आहे. एसबीआय काडर्च्या वेबसाइटवर "ग्राहक तक्रार �नवारण धोरण" 
अतंगर्त हेच अपडटे केले आहे. धोरण हे पारदशर्कतचेी तत्वे आ�ण ग्राहकांना �दल्या 
जाणाऱ्या वागणुक�तील प्रामा�णकपणावर आधा�रत आहे

d) जर काडर्धारकाने फसवणूक�चे कृत्य केले असेल, तर होणाऱ्या नुकसानाची सवर् जबाबदार� 
काडर्धारकाची असेल. जर पुरेशी काळजी न घेता काडर्धारक वापर करत असेल तर होणाऱ्या 
हानीसाठ� सवर्स्वी तोच जबाबदार असेल. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे �नधार्�रत करण्यात 
आलेल्या सुर�ा �नयमांचे पालन करण्यामध्ये काडर्धारकाने कसूर केल� असेल तर� हे लागू 
असेल.

e) काडर्धारक �कंवा अन्य कोणत्याह� काडर्धारकाला न सांगता एसबीआयसीपीएसएल काडर्च्या 
हरवण्या�वषयी, चोर��वषयी, गैरवापरासंदभार्त काडर्ची �कंवा �पनची कोणतीह� मा�हती 
पो�लसांना �कंवा अन्य संबं�धत यंत्रणांना देऊ शकत.े

f) आपल्या के्र�डट काडर् खात्याच्या मोबाईल नंबरसह संपकर्  तपशीलामधील बदल 
�सस्ट�ममध्ये असलेल्या आपल्या जुन्या तसेच नवीन संपकर्  प�यांवर कळवले जातील. 
आमच्या न�द�ंमध्ये आपल्या मोबाईल क्रमांकासह सध्याच्या संपकर्  तपशीलांना अद्ययावत 
ठेवण्याचा सल्ला आपल्याला �दला जातो.

g) "एसबीआय काडर् �व�शष्ट काडर्वर ती हरवल्यास/चोर�स गेल्यास त्यावर काडर् �वमा कव्हर 
मोफत ऑफर करत.े संबं�धत �वमा हा एसबीआय काडर्ने वेळोवेळी ठर�वल्यानुसार 
आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेडद्वारे �कंवा कोणत्याह� अन्य 
�वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो. आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी 
�ल�मटेड ह� यासंबं�धत कोणत्याह� दाव्याच्या तडजोडीसाठ� जबाबदार असेल आ�ण 
एसबीआय काडर् हे दाव्याच्या तडजोडीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याह� �ववादास जबाबदार 
नसेल. �वम्याच्या अट� आ�ण शत�च्या अ�धक तपशीलांसाठ�, काडर् धारकांना सल्ला �दला 
जातो क� त्यांनी स्वागत �कटमधील मा�हतीपत्रक वाचावे �कंवा www.sbicard.com चा 
संदभर् घ्यावा."

(h) एसबीआय काडर् काह� �व�शष्ट के्र�डट काडा�वर मोफत हवाई अपघात/वैयिक्तक अपघात 
�वमा संर�ण देत.े उपरोक्त �वमा ततृीय-प� �वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो, जो या 
संदभार्त कोणत्याह� दाव्याच्या �नपटाऱ्यासाठ� देखील जबाबदार असतो. क्लेम सेटलम�टमुळे 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याह� वादासाठ� एसबीआय काडर् जबाबदार राहणार नाह�. कोणत्याह� 
पूवर्सूचने�शवाय एसबीआय काडर्द्वारे �वमा जार�कतार् बदलला जाऊ शकतो.

 �वद्यमान �वमा कंपनी : ओ�रएंटल इन्शुरन्स कंपनी �ल.

7. मा�हती उघड करणे (�डस्क्लोजर)
 के्र�डट इन्फम�शन कंपनी भारतीय आ�थर्क प्रणाल� कायर्�मता आ�ण िस्थरता 

सुधारण्यासाठ� भारत सरकार आ�ण भारतीय �रझवर् बँक (आरबीआय) ची एक सुरुवात 
आहे. �ह बँका आ�ण �व�ीय संस्थांमध्ये मा�हतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठ�चे एक प्रभावी 
तंत्र प्रभावी करण्यासाठ� आरबीआयच्या प्रयत्नांचा रचनाबद्ध उपक्रम असून, त्याद्वारे 
�व�वध संस्थांमधून उत्कृष्ट के्र�डट व्यवहारांचा लाभ घेण्यासाठ� काडर्धारकांना स�म केले 
जात.े

 काडर् धारक एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी करण्यासाठ� काडर्धारकाचे 
मा�हती शअेर करण्यासाठ� अ�धकृत आहे क� (आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त 
आहे). 

 45 - 60 �दवसांच्या काळामध्ये एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 
करण्यासाठ� काडर्धारकाचे परतफेड रेकॉडर् संबं�धत मा�हती प्रदान होईल.

 कोणताह� �ववाद झाल्यास, एसबीआयसीपीएसएल हे काडर्धारक हा �डफॉल्टर आहे असा 
अहवाल देण्यापूव� अहवाल प्र�क्रयेसाठ� योग्य ती दरुुस्ती करेल. अशा मा�हतीचे प्रकटन 
करणे/ती उघड करण्याची देखील न�द घेतल� जाणे हे दाखल केलेल्या अशा �ववादांची 
चौकशी आ�ण त्यातून मागर् काढण्यासाठ� उपलब्ध असलेल्या वेळेवर अवलंबून असत.े 

 काडर्धारक हे मान्य करतो क�, काडर् खात्याचे योग्य संचालन, पडताळणी आ�ण अन्य 
प्रशास�नक सेवा यांसाठ� काडर्धारकाची मा�हती ज्यामध्ये एसबीआयसीपीएसएलशी संब�धत 
आ�थर्क संस्था, कंपन्या आ�ण अन्य �तसऱ्या प�ांकडील थकबाक� यांची मा�हती देण्याचा 
अ�धकार एसबीआयसीपीएसएलला असेल.

 एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाची मा�हती एसबीआयसीपीएसएलच्या कोणत्याह� व�रष्ठ, 
क�नष्ठ, संबं�धत �कंवा भागीदार संस्थेला एसबीआयसीपीएसएलच्या �व�वध उत्पादनांना व 
सेवांना उपलब्ध करण्यासाठ�/त्यांच्या माक� �टगंसाठ� �कंवा त्याच्या ग्रूप कंपन्या, शाखा, 
संलग्न आ�ण/�कंवा भागीदार संस्थांना देऊ शकत.े

 एसबीआय काडर्च्या मह�वपूणर् अट� व शत� www.sbicard.com वरसुद्धा उपलब्ध 
आहेत. 

महत्वाची �नयामक मा�हती 

- काडर्चा वापर भारत तसेच परदेशात दोन्ह�कड ेवधै आहे. तथा�प, नेपाळ आ�ण भूतान मध्ये 
�वदेशी चलन व्यवहार करण्यासाठ� वधै नाह�.

- भारताबाहेर व्यवहार करण्यासाठ�, या काडर्चा वापर परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 
1999 ("FEMA") आ�ण आरबीआय द्वारे जार� केलेल्या �नयमांसह लागू कायद्यानुसार 
करणे अत्यावश्यक आहे. इंटरनेट टे्र�डगं पोटर्लद्वारे परक�य चलन व्यापाराला परवानगी 
नाह�. कोणतहे� उल्लंघन �कंवा पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुम ्ह� दंडात्मक 
कारवाईसाठ� जबाबदार असू शकता. तुम्ह� तुमच्या परक�य चलन हक्काबाबत तुमच्या 
अ�धकृत डीलरचा (AD) सल्ला घ्यावा.

- आपण के्र�डट काडर् खात्यावर कोणत्याह� के्र�डट �शल्लक असल्यास, एसबीआय काडर् आपण 
ह� के्र�डट �शल्लक परत येण्याचा अ�धकार आहे.

- कृपया भांडवल खात्यातील व्यवहारासाठ� पसेै पाठ�वणे �कंवा पेम�ट करण्यासाठ� के्र�डट 
काडर् वापरू नका जसे क� परदेशी संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे �कंवा �वदेशात संस्थांची 
स्थापना करणे - ह� आरबीआय बँकेच्या मास्टर �नद�शानुसार अथर्सहाय्य करण्याची 
परवानगी नाह� - संयुक्त उद्योजक/संपूणर्पणे र�हवाशांनी केलेल� थेट गुंतवणूक परदेशात 
मालक�ची सहाय्यक कंपनी आहे.

- र�हवाशांना भारताकडून पसेै पाठ�वणे हे आरबीआयच्या मास्टर प�रपत्रकानुसार, के्र�डट 
काडर्चा वापर �कंवा लॉटर�ची �त�कटे, बंद� घातलेल� �कंवा जप्त मा�सके, जुगार मध्ये 
सहभाग, कॉल-बॅक सेवा देणे, इत्याद�सारख्या प्र�तबं�धत वस्तूंच्या खरेद�साठ� प्र�तबं�धत 
आहे कारण अशा वस्तू/�क्रयाकलापांसाठ� कोणत्याह� परक�य चलनाची परवानगी नाह�. 
मास्टर प�रपत्रक अ�धक मा�हतीसाठ� र�हवाशांना भारत सु�वधा �व�वध पसेै पाठ�वणे वर 
संदभर् घ्या.



g) �ब�लगं संदभार्तील वाद: स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 25 �दवसांच्या आत काडर्धारकाने काह� 
त्रटु� एसबीआयसीपीएसएलला कळवल्या�शवाय आ�ण एसबीआयसीपीएसएलला त्या सत्य 
आहेत, हे आढळल्याव्य�त�रक्त सवर् स्टेटम�ट्स योग्य मानल� जातील व काडर्धारक त्यांना 
मान्य करेल. असे काह� झाल्याची मा�हती प्राप्त झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
तात्पुरत्या पद्धतीने शुल्क मागे घेऊ शकेल. त्यानुसार अन्वेषण पूणर् झाल्यानंतर अशा 
शुल्कांची जबाबदार� काडर्धारकाच्या खात्यावर असेल.

h)  ग्राहक तक्रार �नवारण: सवर् तक्रार�ंची मा�हती पुढ�ल प�यावर नोडल अ�धकाऱ्याला �दल� 
जावी- पीओ बॅग 28 - जीपीओ, नवी �दल्ल� – 110001 Nodalofficer@sbicard.com 
�कंवा ईमेलवर पाठवल� जावी.

i)   संपकर्  तपशील:
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 02 02
 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड आधी लावावा) 
 �कंवा 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290 
 एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर्साठ�: एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर् हेल्पलाईनला भारतातून 

कुठूनह� फोन करा   
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 12 12 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड 

आधी लावावा) बीएसएनएल/एमट�एनएलवरून: 1800 180 1295/1860 500 1295
 पत्र व्यवहार: मेलद्वारे व्यवस्थापकाला �लहू शकता: ग्राहक सेवा, एसबीआय काड्र्स अडँ 

पेम�ट्स सिव्हर्सेस �ल., डीएलएफ इन�फ�नट� टॉवसर्, टॉवर सी, 12 वा मजला, ब्लॉक- 2, 
इमारत 3 डीएलएफ सायबर �सट�, गुरुग्राम- 122002 (ह�रयाणा), भारत 
www.sbicard.com �कंवा पीओ बॅग 28 - GPO, नवी �दल्ल� – 110001. 

 customercare@sbicard.com वर ईमेलद्वारे �लहा
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक सम�पर्त ईमेल आयडीवर 

�लहू शकतो- salesgrievance@sbicard.com
 काडर्धारक कोणत्याह� �ववाद/अन�धकृत व्यवहाराचा �रपोटर् आमच्या मोबाईल 

ॲप/वेबसाईटच्या माफर् त न�द करू शकतात. याव्य�त�रक्त, काडर्धारक �ववाद/अन�धकृत 
 व्यवहाराचा �रपोटर् सम�पर्त ईमेल आयडी chargeback@sbicard.com वर �लहू 

शकतो.
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक आम्हाला सम�पर्त 

हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतो: 080-39356050

एसबीआय काडर्च्या सवार्त महत्वपूणर् अट� व शत�

1. *फ� आ�ण शुल्क

A.  वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ�
 एसबीआय के्र�डट काडर् (एसबीआय काडर्) यावर वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ� लागू आहेत. 

वा�षर्क फ� हे एक वेळचे शुल्क असत ेजे रु. 0 त ेरु. 9999 यादरम्यान असून त्यात लागू 
असलेले कर जोडले जातात आ�ण �रन्युअल फ� दर वष� आकारल� जात ेव ती रु. 0 त ेरु. 
9999 यादरम्यान असून त्यात लागू असलेले कर जोडले जातात. या फ� काडर्धारकांसाठ� 
वेगळ्या असू शकतात आ�ण त्या �व�वध प्रकारच्या काडर्साठ� वेगवेगळ्या असतात. के्र�डट 
काडर्चे आवेदन करताना हे काडर्धारकाला सांगण्यात येईल. लागू असतील त्यानुसार या फ� 
काडर्धारकाच्या खात्यातून जमा केल्या जातील आ�ण जेव्हा हे लावले जाईल, तवे्हा त्याचे 
�बल त्या म�हन्याच्या काडर् स्टेटम�टमध्ये दशर्वले जाईल. प्राथ�मक काडर्धारकाला जार� 
करण्यात आलेल्या अ�त�रक्त काड्र्ससाठ� वेगळी फ� असू शकेल.

B.  कॅश अडॅव्हान्स फ�
 आपत्काल�न िस्थतीमध्ये देशातील/आंतरराष्ट्र�य एट�एममधून रोख रक्कम काढण्यासाठ� 

काडर्धारक काडर्चा वापर करू शकतो. अशा प्रकारे काढलेल्या सवर् कॅशवर ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण ती काडर्धारकाच्या पुढच्या स्टेटम�टच्या �बलामध्ये जोडल� जाईल. 
देशातील एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण आतंरराष्ट्र�य एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक 
असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� लावल� जाईल. एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस प्रायव्हेट 
�ल�मटेडच्या (एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार ट्रान्सॅक्शन फ� बदलल� जाऊ शकत.े 
सवर् कॅश अडॅव्हान्सेसवर रक्कम काढल्यापासून पूणर् रक्कम जमा करण्याच्या �दनांकापय�त 
�रव्हॉिल्व्हंग के्र�डट इतके आ�थर्क शुल्कसुद्धा असेल (कृपया शुल्कांची सूची पाहावी). 

C. रोख भरणा फ�
 काडर्धारक स्टेट बँक ऑफ इं�डया (एसबीआय) च्या �नवडक शाखांमध्ये पे-इन िस्लपवर 

त्यांचा के्र�डट काडर् क्रमांक आ�ण रक्कम नमूद करून त्यांच्या SBI के्र�डट काडर्ची देय 
रक्कम शाखेतील काउंटरवर जमा करू शकतात. पेम�ट पावतीची पोच काडर्धारकाला त्व�रत 
�दल� जाईल. ह� सु�वधा ₹250 च्या सेवा शुल्क + लागू करांसह उपलब्ध आहे. केव्ह�बी 
एसबीआय काडर्धारक करूर वशै्य बँकेच्या (केवीबी) �नवडक शाखांमध्ये त्यांच्या 
के्र�डटकाडर्ची देय रक्कम देखील भरू शकतात. करूर वशै्य बँकेच्या शाखांमध्ये केलेल्या 
पेम�टवर कोणतहे� शुल्क लागू नाह�.

D. शुल्क
i. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला देण्यात येणाऱ्या �व�शष्ट सेवांसाठ� वेळोवेळी 

लागू असलेले शुल्क आ�ण फ� काडर्धारकाला भरावे लागेल �कंवा काडर् खात्याच्या संदभार्त 
काडर्धारकाकडून �दरंगाई झाल�, तर त्यासाठ� फ� भरावी लागेल.

ii काडर्धारकांना योग्य मा�हती देऊन वेळोवेळी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणतहे� शुल्क 
�कंवा फ�मध्ये बदल करण्याचा �कंवा नवीन शुल्क �कंवा फ� सुरू करण्याचा अ�धकार 
एसबीआयसीपीएसएलजवळ सुर��त आहे.

E. व्याज मुक्त गे्रस अवधी
 व्याज मुक्त के्र�डट अवधी 20 त े50 �दवसांचा असू शकतो व तो मच�टद्वारे करण्यात 

येणाऱ्या दाव्यांवर अवलंबून असेल. परंतु, जर आधीच्या म�हन्याची बाक� पूणर्त: जमा 
केल� नसेल �कंवा जर काडर्धारकाने कोणत्याह� एट�एममधून रोख रक्कम काढल� असेल, 
तर हे लागू असणार नाह�.

F.   आ�थर्क शुल्क 
 जर काडर्धारकाने बाक� रक्कम पूणर् भरल� नाह� तर आ�ण काडर्धारकाने काढलेल्या सवर् 

रोख रकमांवर (कॅश अडॅव्हान्सेस) त ेपरत भरले जाईपय�त ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून 
न भरलेल्या ईएमआय इन्स्टॉलम�टसह सवर् ट्रान्सॅक्शन्सवर मा�सक व्याज दरानुसार 
आ�थर्क शुल्क देय आहेत. 

   जर काडर्धारकाने रकमेच्या मुदतीच्या तारखेअगोदर (PDD) रा�हलेल्या रकमेची (TAD) 
थोडी रक्कम �कंवा काह�च रक्कम नाह� भरल�; जसे क� ग्राहकांची आधीच्या म�हन्यातील 
देय रक्कम आ�ण सध्याच्या म�हन्यातील पूणर् देय रक्कम मुदत संपायच्या तारखेअगोदर 
भरले तर उरलेल्या रकमेवर रकमेच्या तारखेपय�त शुल्क आकारले जाईल. 

   सध्याचा आ�थर्क शुल्काचा दर ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून प्र�त माह 3.50% पय�त आहे 
[42% प्र�त वषर्] व एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस �ल�मटेडच्या 
(एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार बदलला जाऊ शकतो. लागू असलेले आ�थर्क शुल्क 
लागू करांनुसार ठरेल आ�ण काडर्वर�ल थ�कत रक्कम पूणर्त: जमा होईपय�त त े
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये लावले जातील/वजा केले जातील. काडर्धारक पेम�टच्या देय 
तारखेपय�त त्याच्याकडील �शल्लक पूणर्पणे भरत नसल्यास आ�ण काडर्धारकाद्वारे 
घेतलेल्या सवर् रोख अडॅव्हान्सवर�ल सवर् व्यवहारांवर आकारलेल्या �व� शुल्काची �कमान 
रक्कम ह� प्रत्येक� 25 रु. असेल, सवर् लागू कर वगळून.

 a.  कॅश अडॅव्हान्सवर�ल आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून पूणर् रक्कम जमा 
करेपय�त लागू असतील.

 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 15 तारखेला.
 16 जून 2019 – 15 जुल ै2019 मध्ये करण्यात आलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  5000 रु. ची �रटेल खरेद� – 20 जून 2019 रोजी
2.  7000 रु. कॅश काढले - 10 जुल ै2019 रोजी
 15 जून 2019 च्या स्टेटम�टमधून कोणतीह� आधीची �शल्लक रा�हलेल� नाह�, असे ग�ृहत 

धरून काडर्धारकाला त्याचे 15 जुलचै्या स्टेटम�ट 12,000 रु. इतके ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल व 
त्यावर 7,000 रुपयांच्या काढलेल्या रोख रकमेवर 5 �दवसांचे आ�थर्क शुल्क लागू 
दरानुसार लावले जाईल. काडर्धारकाला बाक� (थ�कत) रकमेसाठ� 5 ऑगस्ट 2019 पय�त 
म्हणजे स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत भरणा करावा लागेल जी पूणर् रक्कम 
असू शकत े�कंवा देय असलेल� �कमान रक्कम असू शकत.े कृपया ल�ात घ्या क� तुमच्या 

के्र�डट काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने केले गेलेले कोणतहे� पेम�ट पुढ�ल क्रमाने समायोिजत 
केले जाईल: प्रथम तुमची �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास). आधीच्या 
स्टेटम�टच्या �दनांकापासून आ�थर्क शुल्क लावले जाईल व जर व्याज नसलेला 
आउटस्टँ�डगं �रटेल बॅलन्स असेल तर त्या िस्थतीमध्ये आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या 
�दनांकापासून लावले जाईल. 

 जर आधीच्या स्टेटम�टमध्ये कोणतीह� कॅश �शल्लक नसेल आ�ण ती आधीच्या 
स्टेटम�टमधून पुढे आलेल� नसेल आ�ण स्टेटम�टच्या �दनांकाचा �रटेल बॅलन्स भरणा देय 
असलेल्या �दनांकावर पूणर्त: भरण्यात आला, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क 
शुल्क लावले जाणार नाह�.

 उदाहरण 2 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   3 जानेवार� 2019 – 2 फेब्रुवार� 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  10000 रु. �रटेल खरेद� – 5 जानेवार� 2019 रोजी
2.  30000 रु. ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2019 रोजी
 2 जानेवार� 2019 स्टेटम�टमधून आधीची कोणतीह� �शल्लक रक्कम पुढे उरलेल� नाह�, 

असे ग�ृहत धरून काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार� स्टेटम�टमध्ये 40,000 रु. व्यवहार 
�दसतील. काडर्धारकाला या आउटस्टँ�डगं रकमेसाठ� स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या 
आत म्हणजे 22 फेब्रुवार� 2019 पय�त भरणा करावा लागेल व तो पूणर् रक्कम �कंवा 
�कमान देय रक्कम यातील कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. जर स्टेटम�ट आउटस्टँ�डगं मध्ये 
कोणताच कॅश बॅलन्स नसेल आ�ण तो आधीच्या स्टेटम�टपासून पुढे आलेला नसेल आ�ण 
जर स्टेटम�ट �दनांका रोजी आउटस्टँ�डगं असलेल्या �रटेल बॅलन्सला रक्कम देय �दनांकाला 
जर पूणर्त: भरण्यात आले, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क शुल्क लावले जाणार 
नाह�.

   दर म�हन्यामध्ये फक्त �कमान रक्कम भरल्यास त्यामुळे �रपेम�ट वषार्पे�ा जास्त काळ 
पुढे जाईल व आपल्या आउटस्टँ�डगं बॅलन्सवर त्यानुसार ठरणारा व्याज लागेल. 
उदाहरणाथर्, 5,000 रु. इतक्या ट्रान्सॅक्शनवर दर म�हन्याला फक्त �कमान देय रक्कम 
भरण्यात आल� (दर महा 200 रु. इतक� �कमान रक्कम असल्यास), संपूणर् थ�कत 

रकमेच्या पूणर् भरण्यासाठ� 44 म�हने इतका अवधी लागेल.
 उदाहरण 3 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला
   3  माचर् 2019 – 2 ए�प्रल 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन
(1)   500 रु. वा�षर्क फ� – 5 माचर् 2019 रोजी
(2) 90 रु. लागू कर – 5 माचर् 2019 रोजी
(3) 6000 रुपयांची ऑनलाईन खरेद� – 15 माचर् 2019 रोजी
 2 माचर् 2019 च्या स्टेटम�टनुसार आधीचा कोणताह� बॅलन्स पुढे �शल्लक रा�हलेला नाह�, 

असे ग�ृहत धरून, काडर्धारकाला त्याच्या 2 ए�प्रलच्या स्टेटम�टमध्ये 6,590 रु. ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाला स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 20 �दवसांनी 22 ए�प्रल रोजी 2019 या 
आउटस्टँ�डगंसाठ� रक्कम भरावी लागेल व ती पूणर् रक्कम असू शकत े�कंवा देय असलेल� 
�कमान रक्कम असू शकत.े      

 22 ए�प्रल 2019 रोजी काडर्धारक �कमान देय रकमेचा म्हणजे 415 रु. (एकूण 
आउटस्टँ�डगंच्या 5%) + 22 ए�प्रल 2019, रोजी लागू असलेले कर याच्या सवा�त 
जवळच्या दशांश अकंावर�ल रक्कम या रकमेचा भरणा करतो, असे ग�ृहत धरून लागू दराने 
आ�थर्क शुल्क लागू केले जाईल आ�ण त ेएकूण आउटस्टँ�डगंमध्ये जोडले जाईल. दर वष� 
3.50% इतक्या प्रभावी दराला �वचारात घेता, आ�थर्क शुल्काची गणना पुढ�ल प्रमाणे केल� 
जाईल:

 48 �दवसांसाठ� 500 रु. बॅलन्स रकमेवर (5 माचर् त े22 ए�प्रल):
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 रु.
 48 �दवसांसाठ� लागू असलेल्या 90 रु. करांसाठ� (5 माचर् त े22 ए�प्रल): 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 रु. 
 38 �दवसांसाठ� 6000 रु. इतक्या बॅलन्ससाठ� (15 माचर् त े22 ए�प्रल):
   (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 रु.
 11 �दवसांसाठ� 6,175 रु. बॅलन्ससाठ� (22 ए�प्रल त े2 मे): 
   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 रु.
 एकूण लावण्यात आलेले व्याज = 373.10 रु.
 3 ए�प्रल 2019 आ�ण 2 मे 2019 या काळात काडर्धारकाने कोणतहे� ट्रान्सॅक्शन केले 

नाह�, असे ग�ृहत धरून �दनांक 2 मेच्या स्टेटम�टमध्ये असलेल्या एकूण रकमेमध्ये 
आउटस्टँ�डगं एकूण रक्कम, व्याज शुल्क, फ� आ�ण अन्य शुल्क (असल्यास) आ�ण सवर् 

लागू कर दशर्वले जातील.
    काडर्धारक देय तारखेच्या (पीडीडी) आधी एकूण देय रकमेचे (ट�एडी) आ�ंशक पेम�ट करत 

असेल �कंवा पेम�ट देत नसल्यास; ग्राहकाकडून मागील म�हन्यापासूनची आ�ण �वद्यमान 
म�हन्यातील �शल्लक येणे असेल, तर एकूण देय असलेल्या रकमेचे पूणर् पेम�ट हे पेम�टच्या 
देय तारखेपूव� केल्यास, �व� शुल्क हे त्या पेम�टच्या तारखेपय�तच्या अखेरच्या �शल्लक वर 
आकारले जाईल.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेट्म�ट तार�ख - प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 �डस�बर 2018 - 2 जानेवार� 2019 दरम्यान झाले.
1)  �करकोळ खरेद� 500 रु. - 15 �डस�बरला 2018 झाल�
2)  ऑनलाइन खरेद� 600 रु. - 20 �डस�बरला 2018 झाल�
   2  �डस�बर 2018 च्या तारखेला पूव�ची कोणतीह� �शल्लक रक्कम नाह� असे गहृ�त धरून

2 जानेवार� च्या स्टेटम�टनुसार, काडर्धारकाच्या स्टेटम�टमध्ये 1100 रुपये व्यवहार दशर्�वत 
आहे, एकूण देय रक्कम 1100 रुपये. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
दरम्यान काह� 22 जानेवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं 
�वरुद्ध भरणा करणे आवश्यक आहे.

 गहृ�त धरूया क� काडर्धारकाने थोडी रक्कम 22 जानेवार� 2019 ला 500 रुपयांनी जमा 
केल� आहे, �व� शुल्क प्रभावी दरावर आकारले जाईल आ�ण एकूण थकबाक�मध्ये जोडला 
जाईल. 3.50% दर महा प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्क गणना खाल�लप्रमाणे केल� 
जाईल.

 38 �दवसांसाठ� 500 रुपयांच्या रकमेवर (15 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 रु.
 33 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (20 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 रु.
 12 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (22 जानेवार� त े2 फेब्रुवार�):
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 रु.
 आकारलेले एकूण व्याज: 52.93 रु.
 व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2019 - 2 माचर् 2019 दरम्यान झाले
1)  सुरुवातीची �शल्लक 652.93 रु. - 3 फेब्रुवार� 2019 रोजी

2)  �करकोळ खरेद� 1000 रु. - 5 फेब्रुवार� 2019 रोजी
3)  ऑनलाईन खरेद� 3000 रु. - 15 फेब्रुवार� 2019 रोजी
 गहृ�त धरूया क� मागील �शल्लक 652.93 रु. 2 फेब्रुवार� 2019 च्या �वधानानुसार पुढे 

सुरू करूया. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम दरम्यान काह� 22 
फेबु्रवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं �वरुद्ध भरणा करणे 
आवश्यक आहे.

   गहृ�त धरूया क� काडर्धारक 15 फेब्रुवार�च्या आत पूणर्पणे भरणा करतो. म्हणून 3.50%
प्रती म�हना प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्काची गणना खाल�लप्रमाणे केल� जाईल:

   12 �दवसांसाठ� 652.93 रुपयांच्या रकमेवर (3 फेब्रुवार� -15 फेबु्रवार�)
   (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 रु.
   आकारलेले एकूण व्याज: 9.02 रु.
   खरेद�ची उरलेल� रक्कम, व्याजाची रक्कम, फ� आ�ण शुल्क यांची बेर�ज, आ�ण 2 माचर् 

तारखेच्या स्टेट्म�टनुसार एकूण रकमेवर सवर् लागू कर परावत�त होईल.

G. �वलं�बत देय शुल्क
• देय तारखेला 0 रुपये त े500 रुपयांपय�तच ्या थकबाक�साठ� कोणतहे� शुल्क नाह� 
 रु. 500 पे�ा जास्त आ�ण रु. 1,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 400
• रु. 1,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 10,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु.750
• रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 950
• रु. 25,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 50,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 1,100
• रु. 50,000 पे�ा जास्त थकबाक�साठ� रु.1,300
 लागोपाठ दोन सायकल ्ससाठ� देय तारखेपय�त �कमान देय रक्कम (MAD) न भरल्यास 

अ�त�रक्त �वलंब देय शुल्क रु. 100 आकारले जातील.
 MAD िक्लअर होईपय�त प्रत्येक देय सायकलसाठ� हे शुल्क आकारले जाईल. तसेच 

�कमान देय रक्कम (MAD) भरेपय�त प्रत्येक पेम�ट चक्राला हे शुल्क आकारले जाईल.
 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
 व्यवहार 3 जानेवार� 2016 – 2 फेबु्रवार� 2016 या दरम्यान झाले

(1) 5000 रू. ची �रटेल खरेद�– 5 जानेवार� 2016 रोजी
(2) 5000 रू. ची ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2016 रोजी
   असे ग�ृहत धरा क� 2 जानेवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार�च्या स्टेटम�टमध्ये 10,000 रू. चे 
ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 
22 फेब्रुवार� 2016 पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान 
देय रक्कम �कंवा संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल. 

   जर 22 फेब्रुवार� 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने �कमान देय रकमेचा भरणा 
केला नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 
देय रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 2 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2016 – 2 माचर् 2016 या दरम्यान झाले
 1.  2000 रु. ची �रटेल खरेद�– 8 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 2.  2500 रु. ची ऑनलाईन खरेद� – 19 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 असे ग�ृहत धरा क� 2 फेब्रुवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 माचर्च्या स्टेटम�टमध्ये 4500 रू. चे ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 22 माचर् 2016 
पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान देय रक्कम �कंवा 
संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल.

   जर 22 माचर् 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने कोणत्याह� रकमेचा भरणा केला 
नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण देय 
रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 3- काडर् स्टेटम�ट तार�ख – दर म�हन्याची 2 तार�ख.
 3 सप्ट� त े2 ऑक्टो दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 9400 ची �करकोळ खरेद�-5 सप्ट� रोजी
 2 सप्ट�. च्या स्टेटम�टपासून पूव�ची �शल्लक कॅर� फॉरवडर् केल� नसल ्याचे गहृ�त 

धरून,एकूण देय रक्कम रु. 9400 म्हणून काडर् धारकास 2 ऑक्टोबरचे �ववरणपत्र �मळेल. 

काडर्धारकाने 22 ऑक्टोबरपय�त, म्हणजे स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, संपूणर् 
रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रक्कमेच्या अनुषंगाने पेम�ट 
करणे आवश्यक आहे. काडर्धारक 22 ऑक्टोबर रोजी �कंवा त्यापूव� रु. 9400 च्या 
थकबाक�चे संपूणर् देय देतो. 

 3 ऑक्टोबर– 2 नोव्ह�बर दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 5,000 ची �करकोळ खरेद� – 5 ऑक्टोबर रोजी
(2) रु. 5,000 ची ऑनलाइन खरेद� – 15 ऑक्टोबर रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 नोव्ह�बरच्या �ववरणात 10,000 रुपयाची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसेल. ग्राहकाला 10 नोव्ह�बर रोजी मागील सायकलमध्ये केलेल्या व्यवहारासाठ� 
व्यापाऱ्याकडून रु. 9400 चा परतावा �मळतो. ह� परताव्याची रक्कम एकूण देय रकमेच्या 
अनुषंगाने समायोिजत केल� जाईल. काडर्धारकाने 22 नोव्ह�बर रोजी �कंवा त्यापूव�, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने पेम�ट करणे आवश्यक आहे.

 परताव्यातून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम �कमान देय रक्कमेपे�ा जास्त असल्याने, 
काडर्धारकास �वलं�बत देय शुल्क आकारले जाणार नाह�.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेटम�टची तार�ख – प्रत्येक म�हन ्याची 2 तार�ख
 3 जानेवार� – 2 फेबु्रवार� दरम्यान केलेला व्यवहार
(1) रु. 4,500 ची �करकोळ खरेद� – 5 जानेवार� रोजी
(2) रु. 6,000 ची ऑनलाइन खर�दार� – 15 जानेवार� रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 फेब्रुवार�च ्या स्टेटम�टमध ्ये 10,500 रुपयांची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसून येईल. मागील सायकलमध ्ये 10 फेब्रुवार�ला आकारलेल्या अनादर 
शुल्कांसाठ� ग्राहकाला रु. 500 चा परतावा �मळतो. काडर्धारकाने 22 फेबु्रवार�पय�त, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची पूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय 
रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने थकबाक�चे पेम�ट करणे आवश्यक 
आहे. एसबीआय काडर्ने कायार्िन्वत केलेल्या �रव्हसर्लमधून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम देय 
रक्कमेच्या अनुषंगाने समायोिजत केल� जाणार नाह�. जर काडर्धारकाने 22 फेब्रुवार� रोजी 
�कंवा त्यापूव� �कमान देय रक्कम �कंवा त्यापे�ा जास्त रक्कम भरल� नाह�, तर त्याला 
रु. 950 (रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�त रु. 950) �वलं�बत देय शुल्क 
आकारले जाईल.

H. ओव्हर�ल�मट फ�
 एक सेवा संकेत म्हणून, एसबीआई काडर् ओव्हर�ल�मट व्यवहारांना मान्यता देऊ शकेल, 

हे त्यांचे आतं�रक धोरण, व्यवहार संदभार्त पात्रता, ग्राहकांचे प्रोफाईल आ�ण ग्राहकांची 
स्वीकृ�त यावर अवलंबून असेल. जर थकबाक�  रक्कम के्र�डट मयार्देपे�ा अ�धक असेल, 
तर के्र�डट मयार्दा ओलांडलेल्या रकमेवर प�हल्या व्यवहार रकमेच्या  2.5% �कंवा रु. 
600/- यापकै� जी जास्त असेल, ती ओव्हर�ल�मट शुल्क म्हणून आकारल� जाईल. 
एसबीआय काडर्द्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याह� शुल्क, खचर् �कंवा व्याजमुळे के्र�डट 
�ल�मट ओलांडल्यासह� हे शुल्क लागू होत.े ओव्हर�ल�मट फ� प्रत्येक �ब�लगं सायकलमध्ये 
एकदाच आकारल� जाईल. कृपया न�द घ्या क� काडर्धारकाकडून �मळालेल� ओव्हर�ल�मट 
सोयीसंबंधी स्वीकृ�त ज्याप्रमाणे त्यांच्या/�तच्या के्र�डट काडर्वर ह� सोय स�म करण्यासाठ� 
असेल, ती त्यांच्या त्याच खात्याच्या अतंगर्त येत असलेल्या सवर् के्र�डट काड्र्सवर आपोआप 
ह� सोय स�म करणार.

I. पेम�ट �डसऑनर फ�
   पेम�ट �डसऑनर झाल्यास (भरणा जमा न केल्यास), काडर्धारकाला रकमेच्या 2% इतक�  

पेम�ट �डसऑनर फ� लावल� जाईल व त्याचे �कमान शुल्क 500 रू. इतके असेल.

J.   अन्य शुल्क:
• काडर् �रप्लेसम�ट फ�: 100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू) 
• चेक पेम�ट फ�: 100 रू. 
• परक�य चलन व्यवहार शुल्क: 3.5% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् वगळता इतर सवर् 

काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
 परक�य चलन व्यवहाराचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये करण्यासाठ� �व�नमय दर 

िव्हसा/मास्टरकाडर् द्वारे (जे असेल त्यानुसार) �नधार्�रत केला जाईल व या व्यवहाराला 
एसबीआय काडर्च्या मदतीने सेटल केले जात असतानाच्या �दवशी त्यांच्या �व�नमय 
दरांनुसार त ेठरेल व हे दर व्यवहार करण्यात येणाऱ्या �दवसांपे�ा �भन्न असू शकतील. 
परक�य चलन व्यवहार फ� िव्हसा/मास्टरकाडर् शअेर केलेले रुपये रूपांतर रकमेवर लागू केले 
जाईल. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू 
होणार नाह�.

लागू असलेले सवर् कर वर�ल सवर् फ�स, व्याज आ�ण शुल्कांवर लावले जातील.

"�नयोिजत कर" (1 जुल,ै 2017 रोजी �कंवा नंतर जार� केलेल्या �नवेदनासाठ�) म्हणजे:
•   स्टेट बँक काडर्च्या न�द�त राहणारे काडर्धारक स्टेटम�टच्या तार�ख "ह�रयाणा" - @9% स�ट्रल 

कर आ�ण @9% राज्य कर 

• काडर्धारक एसबीआय काडर्च्या न�द�तील राहण्याचे राज्य करण्यासाठ� "ह�रयाणा" 
व्य�त�रक्तच्या स्टेटम�टच्या तारखेला - @18% समिन्वत कर

एखाद्या काडर्धारकाच्या खात्यासाठ� केलेल� सवर् पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने देण्यात येतील : �कमान 
थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� 
प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम 
(काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, �शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� 
आ�ण रोख आगाऊ.

*कृषक उन्नती एसबीआय काडर् ग्राहक, कृपया आपल्या काडर्वर उपरोक्त देयक  अनुक्रमांक 
लागू होत नसल्याच्या शुल्कासाठ� तक्ता (ए) चा संदभर् घ्या.

**कोणत्याह� व्यापाऱ्यावर�ल भाड ेभरण्याच्या दृष्ट�ने सवर् व्यवहारांवर 99 रुपये प्रोसे�सगं फ� 
आकारण्यात येणार आहे.

आरबीआय केवायसी �नयमावल�नुसार आ�ण ग्राहक यथायोग्य कयार्सक्ती प्र�क्रयेअतंगर्त जमा 
केलेले कागदपत्र,े डटेा �कंवा मा�हती हे अद्ययावत ठेवले आहेत हे सु�निश्चत करण्यासाठ�, 
एसबीआय काडर् द्वारा वेळोवेळी सू�चत केल्यानुसार, एका �व�शष्ट वेळेवर तुमचे केवायसी रेकॉडर् 
ठरा�वक वेळेनंतर अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. कंपनीच्या अतंगर्त धोरणानुसार, �नय�मत 
अद्यतन प्र�क्रयेदरम्यान केवायसी कागदपत्र े देण्यात अयशस्वी झाल्यास के्र�डट काडर् खात े
तात्पुरत े �नलं�बत/स्थ�गत होऊ शकत.े तात्पुरत े �नलं�बत केलेले काडर्(ड्र्स) �निष्क्रय 
कालावधीसाठ� वा�षर्क शुल्क आकारणार नाह�. काडर् खात े स�क्रय झाल्यानंतर, �नय�मत 
अद्यतन प्र�क्रया पूणर् झाल्यानंतर वा�षर्क शुल्क आकारले जाईल.

एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस �ल.
पी. ओ. बॅग नं. 28, नवी �दल्ल�- 110001
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• डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक चलन रूपांतरण माकर् अप फ�: 3.50% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् 
वगळता इतर सवर् काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
(फक्त 1,000 रुपये �कंवा त्यापे�ा मोठ्या व्यवहारांसाठ�) आतंरराष्ट्र�य स्थानावर�ल �कंवा 
परदेशी न�दणी केलेले परंतु भारतात िस्थत असलेल्या व्यापाऱ्यांद्वारे केलेले भारतीय 
चलनातील सवर् व्यवहार. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर डायन्या�मक आ�ण 
स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप शुल्क लागू होणार नाह�.

•  �रवॉडर् �रडीम करण्याचे शुल्क - 99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे वॉउचर 
वर उपलब्ध)

• सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर प्र�क्रया शुल्क: रु. 199 

K.  �शल्लक हस्तांतरण:
 �शल्लक हस्तांतरण ऑफर ग्राहकाला इतर बँकेच्या के्र�डट काडर्ची थकबाक� एसबीआय 

के्र�डट काडर्मध्ये हस्तांत�रत करण्यास आ�ण एकरकमी �कंवा ईएमआय मध्ये परतफेड 
करण्यास अनुमती देते

2. *�ल�मट्स (मयार्दा)
 अतंगर्त एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट �नकषांनुसार (प्राथ�मक खातधेारकांना असलेल� 

के्र�डट �ल�मट जोडल्या जाणाऱ्या अडॅ ऑन काडर्धारकांना असेल) के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश 
�ल�मट �नधार्�रत केल� जात.े काडर् �दले जात असताना या मयार्दांची मा�हती काडर्धारकाला 
�दल� जात.े प्रत्येक स्टेटम�टमध्ये के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश �ल�मट काडर्धारकाला 
सां�गतल्या जातात. स्टेटम�ट बनवले जात असताना उपलब्ध के्र�डट �ल�मट (वापरासाठ� 
उपलब्ध असलेल� के्र�डट �ल�मट) स्टेटम�टचा भाग म्हणून �दल� जात.े 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याचा ठरा�वक काळाने आढावा घेत े आ�ण 
अतंगर्त �नकषांनुसार काडर्धारकाची के्र�डट �ल�मट घटवू �कंवा वाढवू शकत.े के्र�डट �ल�मट 
वाढवू इिच्छत असलेले काडर्धारक एसबीआयसीपीएसएलला तसे �लहून व त्यांच्या 
उत्पन्नाची घोषणा करणार� आ�थर्क कागदपत्र े पाठवून तशी �वनंती करू शकतात. या 
नवीन कागदपत्रांच्या आधारे अशी �ल�मट वाढवायची अथवा नाह�, हा �नणर्य घेण्याचे पूणर् 
स्वातं�य एसबीआयसीपीएसएलला आहे.

3. *�ब�लगं आ�ण स्टेटम�ट

a) ज्या अवधीमध्ये काडर् अिॅक्टव्ह असेल त्या अवधीमधील आधीच्या स्टेटम�टनंतर 
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये के्र�डट करण्यात आलेले पेम�ट्स व झालेले ट्रान्सॅक्शन्स 
दशर्वणारे एक मा�सक स्टेटम�ट एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला पाठवण्यात 
येईल. एक तर एसबीआयसीपीएसएल काडर् खात्यामधील ट्रान्सॅक्शन्सचे स्टेटम�ट पोस्टाने 
त्याच्याकड ेन�दणीकृत असलेल्या प�यावर पाठवेल �कंवा त ेस्टेटम�ट न�द असलेल्या ईमेल 
आयडीवर ईमेलने पाठवेल व याचा �दवस पूवर् �नधार्�रत असेल. 

b) के्र�डट काड्र्स काडर्धारकांना �रवॉिल्वंग के्र�डट सु�वधा देतात (�फरती पत). काडर्धारक फक्त 
स्टेटम�टवर �प्रटं करण्यात आलेल्या �कमान देय रकमेइतक� रक्कम सुद्धा भरू शकतो 
आ�ण असा भरणा त्याने रक्कम देय �दनांकाच्या आधी करायला हवा आ�ण हाह� �दनांक 
आपल्या स्टेटम�टवर नमूद केलेला असतो. आउटस्टँ�डगं बॅलन्स पुढ�ल स्टेटम�टमध्ये 
फॉरवडर् केला जाऊ शकतो. काडर्धारक देय असलेल� संपूणर् राशी भरू शकतो �कंवा �कमान 
देय रकमेपे�ा मोठ� कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. 

 आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये न भरण्यात आलेल� �कमान देय रक्कम काडर्धारकाच्या करंट 
�कमान देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल व त्यासह आउटस्टँ�डगं असेल जे काडर्धारकाच्या 
के्र�डट �ल�मटपे�ा जास्त होऊ शकत.े  

 �कमान देय रक्कम आउटस्टँ�डगं रकमेच्या 5% �कंवा रू. 200 यापकै� (जी रक्कम मोठ� 
असेल), ती असेल व त्यामध्ये सवर् लागू कर आ�ण ईएमआय (फक्त ईएमआय आधा�रत 
उत्पादनांच्या संदभार्त) समा�वष्ट असतील. जर कॅश �कंवा के्र�डट �ल�मट ओलांडल� गेल� 
तर ओव्हर�ल�मट (ओव्ह�एल) रकमेचाह� समावेश एमएडीमध्ये (�कमान देय रक्कम) केला 
जाईल. आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये जर न भरण्यात आलेल� एमएडी असेल, तर ती �कमान 
देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल.

c)  काडर् आउटस्टँ�डगंसाठ� करण्यात येणाऱ्या पेम�टस पुढ�ल स्टेटम�टसमध्ये दशर्वल्या जातील. 
इनपुट टॅक्स के्र�डटशी संबं�धत कोणताह� �ववाद �कंवा करांशी संबं�धत कोणतहे� अन्य 
प्रकरणात स्टेटम�ट �दल्याच्या तारखेपासून 30 �दवसांमध्ये के्र�डट काडर् जार�कत्यार्शी संपकर्  
साधला जाईल.

d) काडर्धारकाच्या काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल� पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने 
समायोिजत केल� जातील: �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ.

   काडर्धारक हा के्र�डट काडर् जार�कत्यार्स स�म करण्यासाठ� उ�चत जीएसट� अनुपालनाच्या 
अतंगर्त योग्य आ�ण वक्तशीर मा�हती प्रदान करण्याबद्दल जबाबदार असेल जे के्र�डट 
काडर् जार�कत्यार्ने केलेल्या पुरवठ्याचे इनपुट कर के्र�डट घेण्यासाठ� काडर्धारकास स�म 
करेल. काडर् जार�कतार् हा इनपुट टॅक्स के्र�डटच्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा 
काडर्धारकास इनपुट टॅक्स के्र�डटचा लाभ घेण्यात झालेल्या �वलंबासाठ� काडर्धारकाने 
चुक�ची मा�हती �दल्याबाबत �कंवा काडर्धारकाने कोणतीह� कृती केल्यास �कंवा दलुर्� 
केल्यास जबाबदार नसेल.

e) काडर् खात्यामधील पेम�ट्स पुढ�लपकै� कोणत्याह� प्रकारे करता येऊ शकतील: 
www.sbicard.com वर लॉग इन करून नेटबँ�कंग �कंवा आपल्या एसबीआय एट�एम- 
कम ड�ेबट काडर्द्वारे पेनेट पयार्य वापरून.

   स्टेटम�टच्या मागच्या बाजूला �दलेल्या प�यावर चेक �कंवा धनादेश पाठवून. 
   आपल्या शहरातील एसबीआय काडर् ड्रॉप बॉक्सेसमध्ये �कंवा �नधार्�रत स्टेट बँक ऑफ 
इं�डया शाखांमध्ये चेक �कंवा धनादेश देऊन. 

   चेक/धनादेश “एसबीआय काडर् क्र. xxxx xxxx xxxx xxxx” कर�ता देय असा असायला 
हवा. नॅच: �नवडक शहरांमध्ये नॅशनल ऑटोमेटेड क्ल�य�रगंच्या (नॅच) माध्यमातून पेम�ट 
करता येत.े

f) एसबीआय काडर्द्वारे आउटस्टँ�डगं �बलाच्या भरणासाठ� �व�वध पद्धती �दल्या जातात व 
त्याचे वणर्न एसबीआय काडर् वेबसाईट आ�ण मा�सक स्टेटम�टच्या मागे स�वस्तर �दले गेले 
आहे.

 काडर् धारकाकडून �मळालेला कोणताह� अडॅव्हान्स हा भ�वष्यातील खचर् म्हणून गहृ�त 
धरला जावा, कोणतहे� शुल्क/फ� म्हणून गहृ�त धरला जाऊ नये.

j)  एसबीआय काडर्द्वारे प्र�क्रयािन्वत केलेले असे कोणतहे� �रव्हसर्ल्स, ज्यांत शुल्क तसेच 
प्रभार यांचे �रव्हसर्ल देखील समा�वष्ट आहे, त ेथकबाक�च्या अनुषंगाने समायोिजत केले 
जाणार नाह� आ�ण याला वतर्मान �ब�लगं सायकलसाठ� के्र�डट म्हणून गणले जाईल.

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख मागील �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल्यास, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जात.े

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख वतर्मान �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल� तर�ह�, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जाणार नाह�.

k)  SMA आ�ण NPA
•   स्पेशल म�शन अकाउंट्स (‘SMA’): 
  �नयामक आवश्यकता पूणर् करण्यासाठ�, एसबीआय काडर्ला खाल� �दलेल्या सारणीतील तीन 

उपशे्रण्यांसह एक उप-संप�ी शे्रणी/ सब-असेॅट कॅटेगर� म्हणजेच ‘स्पेशल म�शन अकाउंट्स 
(‘SMA’)” बनवून खात्यातील प्रारं�भक दबाव (इिन्सपीऐंट स्टे्रस) ओळखावा लागतो. के्र�डट 
काड्र्सना �रवॉिल्वंग सु�वधांव्य�त�रक्त अन्य कजर् म्हणून संबो�धत केले जात.े

   

  

  

आपला काडर्चा सतत वापर या सुधारणांचा स्वीकार म्हणून मानला जाईल.

एसबीआय काडर् हेल्पलाइन
39 02 02 02 (स्था�नक एसट�डी कोड आधी लावावा), 
1860 180 1290/1860 500 1290

या कम्यु�नकेशनमधील सवर् मा�हती 21 ए�प्रल 2023 नुसार बरोबर आहे आ�ण 
एसबीआयसीपीएसएल च्या �ववेकबुद्धीनुसार बदलू शकत.े एसबीआय काडर्चे 'सवार्त महत्वाचे 
�नयम आ�ण अट�' www.sbicard.com वर देखील उपलब्ध आहेत

  SMA च्या वग�करणासंबं�धत उदाहरण:
  जर के्र�डट काडर् खात्याची (‘PDD’) पेम�ट देय तार�ख 31 माचर् 2021 असेल आ�ण �कमान 

देय शुल्क (‘MAD’) या तारखेआधी प्राप्त न झाल्यास या देय तारखेनंतर ह्या खात्यास 
SMA – 0  म्हणून संबो�धत केले जाईल.

   जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 30 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 ए�प्रल 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 1 म्हणून संबो�धत केले जाईल. याप्रमाणेच, 
जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 60 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 मे 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 2 म्हणून संबो�धत केले जाईल.

•  नॉन पफॉर्�म�ग असेॅट (‘NPA’):
  जर के्र�डट काडर् स्टेटम�ट मध्ये नमूद केलेले �कमान देय पेम�ट हे PDD पासून नव्वद (90) 

�दवसांच्या आत पूणर् न �दल्यास, काडर्ला नॉन परफॉ�म�ग असेॅट समजले जाईल. 
   याव्य�त�रक्त, कजार्ची परतफेड �कंवा पुनरर्चना व्यवस्थेचा लाभ घेतलेले कोणतहे� खात े

NPA म्हणून वग�कृत केले जाईल. जोपय�त पूणर् मुद्दल �कंवा व्याजाचे पेम�ट केले जात 
नाह� तोपय�त खात ेNPA म्हणून वग�कृत केले जात.े कजार्ची परतफेड (सेटलम�ट) केलेले 
आ�ण पुनरर्�चत (र�स्ट्रक्चडर्) खात ेअपगे्रडसाठ� पात्र नसत.े शवेट�, जर एखाद्या ग्राहकाकड े
NPA म्हणून संबो�धत असलेले एक एसबीआय काडर् असले तर� त्यांच्याकड ेअसलेले सवर् 
के्र�डट काडर् हे NPA म्हणून वग�कृत केले जातील.

   एखाद्या खात्यास NPA म्हणून वग�कृत करण्यासंबं�धत उदाहरण:
 जर एखाद्या ग्राहकाची पेम�ट देय तार�ख (‘PDD’) 31 माचर् 2021 आहे आ�ण 

स्टेटम�टमध्ये नमूद केलेले �कमान देय शुल्क (‘MAD’) हे PDD पासून 90 �दवसांच्या 
आत म्हणजेच 29 जून 2021 पय�त ग्राहकाने भरले नाह�, तर बँक/�व�ीय संस्थेद्वारे अशा 
के्र�डट काडर् खात्यास NPA समजले  जाईल.

l) अ�धकृत पेम�ट प्रणाल� वापरताना अयशस्वी व्यवहारांसाठ�, आरबीआयच्या 20 सप्ट�बर 
2019 रोजीच्या टनर् अराऊंड टाइम (ट�एट�) च्या सामंजस्यावर�ल आ�ण ग्राहक 
नुकसानभरपाईवर�ल प�रपत्रकाच्या अनुपालन अतंगर्त, जर एसबीआय काडर्ने एखाद्या 
अयशस्वी झालेल्या व्यवहारामुळे ड�ेबट झालेल� रक्कम एका �नधार्�रत कालावधीमध्ये परत 
केल� नाह�, तर उपरोल्ले�खत प�रपत्रकातील तरतुद�ंनुसार, अयशस्वी झालेल्या 
व्यवहारासाठ�च्या काडर् नेटवकर्  द्वारे प्राप्त झालेल्या अशा कोणत्याह� पुष्ट�/सूचनेच्या 
आधारावर नुकसानभरपाई केल� जाईल.

4. * �डफॉल्ट (थकबाक�)
 जर थकबाक� करण्यात आल�, तर काडर्धारकाला वेळोवेळी काडर् खात्यामध्ये असलेल्या 

थ�कत रकमेच्या पूतर्तसेाठ� पोस्टाने, फॅक्स, दरूध्वनी, ईमेल, एसएमएस मॅसेज आठवण 
केल� जाईल आ�ण/�कंवा �तसऱ्या प�ाची आठवण करून देण्यासाठ�, पाठपुरावा 
करण्यासाठ� आ�ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठ� मदत घेतल� जाईल. अशा प्रकारे �नयुक्त 
केलेला �तसरा प� कजर् वसुल�संदभार्तील आचारसं�हतचेे पूणर् पालन करेल. 

 आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त आ�ण जे एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे जे 
एक के्र�डट इन्फम�शन कंपनी एक के्र�डट काडर् धारकाच्या मुलभूत िस्थती अहवाल 
देण्यापूव�, आम्ह� काडर् धारकास पूवर् सूचना प्रदान करू. आरबीआय कडून न�दणीचे 
प्रमाणपत्र सामा�यक करण्यापूव�, ज्याचा एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे त्याबद्दल 
आम्ह� काडर्धारकाला याची सूचना देऊ. �कमान देय रक्कम देय तारखेपय�त देखील न 
भरल्यास, काडर् खात्याचा डीफॉल्ट िस्थती अहवाल के्र�डट मा�हती ब्युरो/एजन्सीं सह 
सामा�यक केला जाईल. 

 हे आणखी नमूद केले जाऊ शकत,े क� जर काडर् धारक, पोस्ट �डफॉल्टर म्हणून न�दवले 
गेले असेल तर, �तची थकबाक� कमी करत,े नंतर एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन 
कंपनी पासून �डफॉल्टर िस्थती मागे आहे. असे बदल ग्राहकाच्या के्र�डट अहवालात 
प्र�त�ब�ंबत करण्यासाठ� 45 त े60 �दवस लागू शकतात.

 अट� आ�ण �नयम के्र�डट काडर्च्या सु�वधा �नयमन लागू असेल पूरक/काडर् जोडा 
एसबीआयसीपीएसएल �व�हत नमुन्यात दर म�हन्याला के्र�डट इन्फम�शन कंपनीसाठ� काडर् 
डटेा सादर केला. के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 30 �दवसांची वेळ त्यांच्या सव्हर्रवर सादर डटेा 
अपलोड करण्यासाठ� आहे.

 काडर् खात्यातील एकूण थकबाक� व त्यासह लावण्यात आलेल्या कोणत्याह� शुल्कांची 
काडर्धारकाला न आकारण्यात आलेल� रक्कमसुद्धा तत्काळ देय होईल आ�ण प्राथ�मक 
खातधेारकाच्या बँकरप्सीच्या �कंवा मतृ्युच्या िस्थतीत ती एसबीआयसीपीएसएलला संपूणर् देय 
ठरेल व काडर् खात ेलगेचच रद्द ठरेल. काडर् खात्यावर काह� थकबाक� असेल, तर प्राथ�मक 
खातधेारकाची मालम�ा त्याला सेटल करण्यासाठ� जबाबदार असेल आ�ण त्या मालम�ेद्वारे 
एसबीआयसीपीएसएलला कोणतीह� आ�थर्क झळ पोहचणार नाह�, याची काळजी घेणे 
अ�नवायर् असेल व त्यामध्ये अशा थकबाक�ला प्राप्त करण्यासाठ� झालेला कायदे�वषयक खचर् 
व शलु्क यांचा समावेश असेल. अशी परतफेड प्रलां�बत झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
त्याच्या तवे्हाच्या दराने आ�थर्क शुल्क सरुू ठेवण्यासाठ� स�म असेल.

5. काडर्धारकत्व समाप्त होणे/संपुष्टात येणे
a) एसबीआयसीपीएसएलला �लहून �कंवा एसबीआय काडर् हेल्पलाईनला कॉल करून आ�ण 

काडर् �तरपे कापून काडर्धारक कधीह� करार संपुष्टात आणू शकतो. �ल�खत �वनंती 
केल्यानंतर अडॅ ऑन काडर्सह सवर् काडर् संपुष्टात येतील. स्वतःहून काडर् बंद करताना 
काडर्धारकाजवळ �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स �शल्लक असतील तर अशा �नगे�टव्ह पॉइंट्स 
समान मूल्य स्वयंच�लतपणे स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रूपांत�रत केले जाईल जे काडर्धारकाला 
इतर कोणत्याह� देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे. काडर् खात्यामध्ये थकबाक� असलेल्या 
सवर् रकमेचा भरणा केल्यानंतर त ेसंपुष्टात येतील. प्रमाणानुसार (प्रो रेटा बे�सस) वा�षर्क, 
सहभागी होण्याची �कंवा �रन्युअल फ� परत केल� जाणार नाह�.

 उदाहरणाथर्- स्वतःहून काडर् बंद करताना �शल्लक असलेले �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट - 1000
   स्वतःहून काडर् बंद केल्यानंतर, �शल्लक असलेले 1000 �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट 

स्वयंच�लतपणे 250 रू. च्या स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रुपांत�रत होतील. म्हणजेच, 1000 
�नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स X 0.25 रू. प्र�त �रवॉडर् पॉइंट (इथे �व�वध काडा�साठ� हस्तांतरण 
मूल्य �भन्न असू शकत)े. हे देय काडर्धारकाला लागू केले जाईल जे काडर्धारकाला इतर 
देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे.

 काडर्धारक खात ेबंद करण्यासाठ� सम�पर्त ईमेल आयडी-closurerequest@sbicard.com 
वर �लहू शकतो.

b)  जर एसबीआयसीपीएसएलला काह� आधाराने �बजनेससाठ� �कंवा सुर�ा कारणांमुळे आ�ण/ 
�कंवा कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेच्या �वनंतीमुळे आ�ण/�कंवा अन्य सरकार� यंत्रणेने तसे 
सां�गतल्यामुळे आ�ण/�कंवा एसबीआयसीपीएसएल व त्याच्या ग्राहकांना लागू असलेल्या 
कायद्यांमुळे व �नयमांमुळे आवश्यक झाले, तर कोणत्याह� वेळेस पूवर्सूचना न देता 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याच्या वापरावर �नब�ध घालू शकत,े त ेसमाप्त 
�कंवा बंद करू शकत.े

 जर काडर्धारकाने देय रकमेची थकबाक� केल� �कंवा के्र�डट �ल�मटचे उल्लंघन केले तर 
एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट काडर्वर�ल सु�वधा संपुष्टात आणू शकत.े हा करार संपुष्टात 
आल्यानंतर �कंवा काडर् खात ेस्थ�गत करण्यात आले असताना या काडर्चा वापर विजर्त 
आहे.

c) अशा प�रिस्थतीमध्ये काडर्धारकाने तत्काळ (कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� 
�डफॉल्ट �कंवा अन्य नोट�सनुसार) एसबीआयसीपीएसएलला खात्यावर�ल एकूण थक�त 
रक्कम त्वर�त अदा केल� पा�हजे. त्यामध्ये कराराअतंगर्त एसबीआयसीपीएसएलला देय 

असलेल्या सवर् रकमांचा समावेश असेल ज्यामध्ये सवर् ट्रान्सॅक्शन्स आ�ण अन्य रक्कम 
ज्या खात्यावर अद्याप आकारल्या नसतील यांचा समावेश असेल. जोपय�त काडर्धारकाद्वारे 
अशा सवर् रकमांची थकबाक� जमा केल� जाईपय�त काडर्धारकाचे खात े समाप्त मानले 
जाणार नाह�.

(d) जर के्र�डट काडर् एक वषार्पे�ा जास्त काळ वापरात नसेल, तर काडर्धारकास सू�चत करून 
काडर् बंद करण्याची प्र�क्रया सुरू होईल. जर 30 �दवसांमध्ये काडर् धारकाकडून काह� उ�र 
न आल्यास, काडर् खात ेबंद केले जाईल, ह� �क्रया काडर् धारकाने केलेल्या सवर् थकबाक� 
भरण्याच्या अधीन असेल.

6.  काडर् हरवणे/चोर�/गैरवापर

a) जर प्राथ�मक �कंवा अन्य अ�त�रक्त के्र�डट काडर् हरवले असेल, चोर�ला गेले असेल, त्याला 
इजा झाल� असेल �कंवा प्राप्त होणे अपे��त असताना प्राप्त झाले नसेल �कंवा जर 
त्याला/�तला त्याचा वापर अन्य व्यक्तीने काडर्धारकाच्या अनुमती�शवाय केला अशी शंका 
आल� असेल, तर तत्काळ काडर्धारकाने एसबीआयसीपीएसएलशी एसबीआय काडर् 
हेल्पलाईनद्वारे संपकर्  साधला पा�हजे. एकदा काडर् हरवले अशी सूचना �दल्यानंतर त ेनंतर 
परत सापडले तर�ह� काडर्धारकाने त ेकोणत्याह� प�रिस्थतीत वापरू नये आ�ण त्याने त े
काडर् �तरपे अध� कापून टाकावे. 

· तसेच काडर्धारक लगेचच आयव्ह�आर �कंवा आमच्या वेबसाईट sbicard.com द्वारे �कंवा 
एसएमएस आधा�रत सेवेद्वारे त ेकाडर् ब्लॉक करू शकतो.

· एसएमएसद्वारे आपले हरवलेले/ चोरलेले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ�, आपल्या न�दणीकृत 
मोबाईल क्रमांकाद्वारे 5676791 वर BLOCK XXXX असा एसएमएस करा. (XXXX = 
आपल्या काडर् क्रमांकातील शवेटच्या 4 संख्या). जर 5 �म�नटांच्या आत आपल्याला त्याचे 
कन्फम�शन देणारा एसएमएस �मळाला नाह�, तर काडर् ब्लॉक झाले आहे, असे कृपया मानू 
नका. तत्काळ आपले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ� आ�ण त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठ� 
हेल्पलाईनला कॉल करा.

 काडर्धारक हरवलेल्या/चोर� झालेल्या/अन�धकृत व्यवहार इ. च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त 
हेल्पलाइन क्रमांक -18605003000 वर संपकर्  करू शकतो.

 काडर्धारक हरवलेल्या काडर्च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त ईमेल आयडीवर �लहू शकतो – 
lostcard@sbicard.com.

b) एसबीआयसीपीएसएलला हरवलेल्या काडार्ची मा�हती �मळण्याच्या वेळेआधी काडर् 
खात्याद्वारे करण्यात आलेल्या कोणत्याह� ट्रान्सॅक्शन्ससाठ�  एसबीआयसीप ीएसएल 
जबाबदार राहणार नाह� व त्याची संपूणर् जबाबदार� काडर्धारकावरच असेल. काडर् 
हरवण्याबद्दल �कंवा त्याच्या चोर�बद्दल एसबीआयसीपीएसएलला सूचना देण्या�शवाय 
काडर्धारकाने तत्काळ के्र�डट काडर्च्या चोर�ची मा�हती पो�लसांना देऊन एफआयआर दाखल 
करायला पा�हजे. परंतु, जेव्हा काडर्धारकाच्या सहमतीने �कंवा अ�त�रक्त काडर्धारकाच्या 
सहमतीने एखाद� व्यक्ती काडर् प्राप्त करून त्याचा गैरवापर करत असेल, तवे्हा होणाऱ्या 
सवर् हानीसाठ� काडर्धारक जबाबदार असेल.

 
c) �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाच्या (आरबीआय), ग्राहक संर�णाबद्दल 06 जुल ै2017 च्या 

आदेशानुसार - अन�धकृत इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंग व्यवहाराच्या दा�यत्वावर मयार्दा घालून, एक 
धोरण अ�धकृत के्र�डट काडर् व्यवहारांशी संबं�धत ग्राहक संर�ण सु�निश्चत करण्याक�रता 
�डझाइन केले आहे. एसबीआय काडर्च्या वेबसाइटवर "ग्राहक तक्रार �नवारण धोरण" 
अतंगर्त हेच अपडटे केले आहे. धोरण हे पारदशर्कतचेी तत्वे आ�ण ग्राहकांना �दल्या 
जाणाऱ्या वागणुक�तील प्रामा�णकपणावर आधा�रत आहे

d) जर काडर्धारकाने फसवणूक�चे कृत्य केले असेल, तर होणाऱ्या नुकसानाची सवर् जबाबदार� 
काडर्धारकाची असेल. जर पुरेशी काळजी न घेता काडर्धारक वापर करत असेल तर होणाऱ्या 
हानीसाठ� सवर्स्वी तोच जबाबदार असेल. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे �नधार्�रत करण्यात 
आलेल्या सुर�ा �नयमांचे पालन करण्यामध्ये काडर्धारकाने कसूर केल� असेल तर� हे लागू 
असेल.

e) काडर्धारक �कंवा अन्य कोणत्याह� काडर्धारकाला न सांगता एसबीआयसीपीएसएल काडर्च्या 
हरवण्या�वषयी, चोर��वषयी, गैरवापरासंदभार्त काडर्ची �कंवा �पनची कोणतीह� मा�हती 
पो�लसांना �कंवा अन्य संबं�धत यंत्रणांना देऊ शकत.े

f) आपल्या के्र�डट काडर् खात्याच्या मोबाईल नंबरसह संपकर्  तपशीलामधील बदल 
�सस्ट�ममध्ये असलेल्या आपल्या जुन्या तसेच नवीन संपकर्  प�यांवर कळवले जातील. 
आमच्या न�द�ंमध्ये आपल्या मोबाईल क्रमांकासह सध्याच्या संपकर्  तपशीलांना अद्ययावत 
ठेवण्याचा सल्ला आपल्याला �दला जातो.

g) "एसबीआय काडर् �व�शष्ट काडर्वर ती हरवल्यास/चोर�स गेल्यास त्यावर काडर् �वमा कव्हर 
मोफत ऑफर करत.े संबं�धत �वमा हा एसबीआय काडर्ने वेळोवेळी ठर�वल्यानुसार 
आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेडद्वारे �कंवा कोणत्याह� अन्य 
�वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो. आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी 
�ल�मटेड ह� यासंबं�धत कोणत्याह� दाव्याच्या तडजोडीसाठ� जबाबदार असेल आ�ण 
एसबीआय काडर् हे दाव्याच्या तडजोडीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याह� �ववादास जबाबदार 
नसेल. �वम्याच्या अट� आ�ण शत�च्या अ�धक तपशीलांसाठ�, काडर् धारकांना सल्ला �दला 
जातो क� त्यांनी स्वागत �कटमधील मा�हतीपत्रक वाचावे �कंवा www.sbicard.com चा 
संदभर् घ्यावा."

(h) एसबीआय काडर् काह� �व�शष्ट के्र�डट काडा�वर मोफत हवाई अपघात/वैयिक्तक अपघात 
�वमा संर�ण देत.े उपरोक्त �वमा ततृीय-प� �वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो, जो या 
संदभार्त कोणत्याह� दाव्याच्या �नपटाऱ्यासाठ� देखील जबाबदार असतो. क्लेम सेटलम�टमुळे 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याह� वादासाठ� एसबीआय काडर् जबाबदार राहणार नाह�. कोणत्याह� 
पूवर्सूचने�शवाय एसबीआय काडर्द्वारे �वमा जार�कतार् बदलला जाऊ शकतो.

 �वद्यमान �वमा कंपनी : ओ�रएंटल इन्शुरन्स कंपनी �ल.

7. मा�हती उघड करणे (�डस्क्लोजर)
 के्र�डट इन्फम�शन कंपनी भारतीय आ�थर्क प्रणाल� कायर्�मता आ�ण िस्थरता 

सुधारण्यासाठ� भारत सरकार आ�ण भारतीय �रझवर् बँक (आरबीआय) ची एक सुरुवात 
आहे. �ह बँका आ�ण �व�ीय संस्थांमध्ये मा�हतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठ�चे एक प्रभावी 
तंत्र प्रभावी करण्यासाठ� आरबीआयच्या प्रयत्नांचा रचनाबद्ध उपक्रम असून, त्याद्वारे 
�व�वध संस्थांमधून उत्कृष्ट के्र�डट व्यवहारांचा लाभ घेण्यासाठ� काडर्धारकांना स�म केले 
जात.े

 काडर् धारक एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी करण्यासाठ� काडर्धारकाचे 
मा�हती शअेर करण्यासाठ� अ�धकृत आहे क� (आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त 
आहे). 

 45 - 60 �दवसांच्या काळामध्ये एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 
करण्यासाठ� काडर्धारकाचे परतफेड रेकॉडर् संबं�धत मा�हती प्रदान होईल.

 कोणताह� �ववाद झाल्यास, एसबीआयसीपीएसएल हे काडर्धारक हा �डफॉल्टर आहे असा 
अहवाल देण्यापूव� अहवाल प्र�क्रयेसाठ� योग्य ती दरुुस्ती करेल. अशा मा�हतीचे प्रकटन 
करणे/ती उघड करण्याची देखील न�द घेतल� जाणे हे दाखल केलेल्या अशा �ववादांची 
चौकशी आ�ण त्यातून मागर् काढण्यासाठ� उपलब्ध असलेल्या वेळेवर अवलंबून असत.े 

 काडर्धारक हे मान्य करतो क�, काडर् खात्याचे योग्य संचालन, पडताळणी आ�ण अन्य 
प्रशास�नक सेवा यांसाठ� काडर्धारकाची मा�हती ज्यामध्ये एसबीआयसीपीएसएलशी संब�धत 
आ�थर्क संस्था, कंपन्या आ�ण अन्य �तसऱ्या प�ांकडील थकबाक� यांची मा�हती देण्याचा 
अ�धकार एसबीआयसीपीएसएलला असेल.

 एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाची मा�हती एसबीआयसीपीएसएलच्या कोणत्याह� व�रष्ठ, 
क�नष्ठ, संबं�धत �कंवा भागीदार संस्थेला एसबीआयसीपीएसएलच्या �व�वध उत्पादनांना व 
सेवांना उपलब्ध करण्यासाठ�/त्यांच्या माक� �टगंसाठ� �कंवा त्याच्या ग्रूप कंपन्या, शाखा, 
संलग्न आ�ण/�कंवा भागीदार संस्थांना देऊ शकत.े

 एसबीआय काडर्च्या मह�वपूणर् अट� व शत� www.sbicard.com वरसुद्धा उपलब्ध 
आहेत. 

महत्वाची �नयामक मा�हती 

- काडर्चा वापर भारत तसेच परदेशात दोन्ह�कड ेवधै आहे. तथा�प, नेपाळ आ�ण भूतान मध्ये 
�वदेशी चलन व्यवहार करण्यासाठ� वधै नाह�.

- भारताबाहेर व्यवहार करण्यासाठ�, या काडर्चा वापर परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 
1999 ("FEMA") आ�ण आरबीआय द्वारे जार� केलेल्या �नयमांसह लागू कायद्यानुसार 
करणे अत्यावश्यक आहे. इंटरनेट टे्र�डगं पोटर्लद्वारे परक�य चलन व्यापाराला परवानगी 
नाह�. कोणतहे� उल्लंघन �कंवा पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुम ्ह� दंडात्मक 
कारवाईसाठ� जबाबदार असू शकता. तुम्ह� तुमच्या परक�य चलन हक्काबाबत तुमच्या 
अ�धकृत डीलरचा (AD) सल्ला घ्यावा.

- आपण के्र�डट काडर् खात्यावर कोणत्याह� के्र�डट �शल्लक असल्यास, एसबीआय काडर् आपण 
ह� के्र�डट �शल्लक परत येण्याचा अ�धकार आहे.

- कृपया भांडवल खात्यातील व्यवहारासाठ� पसेै पाठ�वणे �कंवा पेम�ट करण्यासाठ� के्र�डट 
काडर् वापरू नका जसे क� परदेशी संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे �कंवा �वदेशात संस्थांची 
स्थापना करणे - ह� आरबीआय बँकेच्या मास्टर �नद�शानुसार अथर्सहाय्य करण्याची 
परवानगी नाह� - संयुक्त उद्योजक/संपूणर्पणे र�हवाशांनी केलेल� थेट गुंतवणूक परदेशात 
मालक�ची सहाय्यक कंपनी आहे.

- र�हवाशांना भारताकडून पसेै पाठ�वणे हे आरबीआयच्या मास्टर प�रपत्रकानुसार, के्र�डट 
काडर्चा वापर �कंवा लॉटर�ची �त�कटे, बंद� घातलेल� �कंवा जप्त मा�सके, जुगार मध्ये 
सहभाग, कॉल-बॅक सेवा देणे, इत्याद�सारख्या प्र�तबं�धत वस्तूंच्या खरेद�साठ� प्र�तबं�धत 
आहे कारण अशा वस्तू/�क्रयाकलापांसाठ� कोणत्याह� परक�य चलनाची परवानगी नाह�. 
मास्टर प�रपत्रक अ�धक मा�हतीसाठ� र�हवाशांना भारत सु�वधा �व�वध पसेै पाठ�वणे वर 
संदभर् घ्या.



g) �ब�लगं संदभार्तील वाद: स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 25 �दवसांच्या आत काडर्धारकाने काह� 
त्रटु� एसबीआयसीपीएसएलला कळवल्या�शवाय आ�ण एसबीआयसीपीएसएलला त्या सत्य 
आहेत, हे आढळल्याव्य�त�रक्त सवर् स्टेटम�ट्स योग्य मानल� जातील व काडर्धारक त्यांना 
मान्य करेल. असे काह� झाल्याची मा�हती प्राप्त झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
तात्पुरत्या पद्धतीने शुल्क मागे घेऊ शकेल. त्यानुसार अन्वेषण पूणर् झाल्यानंतर अशा 
शुल्कांची जबाबदार� काडर्धारकाच्या खात्यावर असेल.

h)  ग्राहक तक्रार �नवारण: सवर् तक्रार�ंची मा�हती पुढ�ल प�यावर नोडल अ�धकाऱ्याला �दल� 
जावी- पीओ बॅग 28 - जीपीओ, नवी �दल्ल� – 110001 Nodalofficer@sbicard.com 
�कंवा ईमेलवर पाठवल� जावी.

i)   संपकर्  तपशील:
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 02 02
 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड आधी लावावा) 
 �कंवा 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290 
 एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर्साठ�: एसबीआय रेल्वे के्र�डट काडर् हेल्पलाईनला भारतातून 

कुठूनह� फोन करा   
 सवर् फोन्सवरून: 39 02 12 12 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा एसट�डी कोड 

आधी लावावा) बीएसएनएल/एमट�एनएलवरून: 1800 180 1295/1860 500 1295
 पत्र व्यवहार: मेलद्वारे व्यवस्थापकाला �लहू शकता: ग्राहक सेवा, एसबीआय काड्र्स अडँ 

पेम�ट्स सिव्हर्सेस �ल., डीएलएफ इन�फ�नट� टॉवसर्, टॉवर सी, 12 वा मजला, ब्लॉक- 2, 
इमारत 3 डीएलएफ सायबर �सट�, गुरुग्राम- 122002 (ह�रयाणा), भारत 
www.sbicard.com �कंवा पीओ बॅग 28 - GPO, नवी �दल्ल� – 110001. 

 customercare@sbicard.com वर ईमेलद्वारे �लहा
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक सम�पर्त ईमेल आयडीवर 

�लहू शकतो- salesgrievance@sbicard.com
 काडर्धारक कोणत्याह� �ववाद/अन�धकृत व्यवहाराचा �रपोटर् आमच्या मोबाईल 

ॲप/वेबसाईटच्या माफर् त न�द करू शकतात. याव्य�त�रक्त, काडर्धारक �ववाद/अन�धकृत 
 व्यवहाराचा �रपोटर् सम�पर्त ईमेल आयडी chargeback@sbicard.com वर �लहू 

शकतो.
 चुक�ची �वक्र� आ�ण छळवणूक संबं�धत तक्रार�ंसाठ� काडर्धारक आम्हाला सम�पर्त 

हेल्पलाइनवर कॉल करू शकतो: 080-39356050
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आम्हाला जाणून घ्या
अ�धक मा�हतीसाठ�
1860 180 1290

39 02 02 02 (स्था�नक STD कोड सुरवातीला 
लावा) कॉल करा

कृपया तुमचे काडर् हाताशी ठेवा 
ई-मेल द्वारे

काडर् अकाउंट संबं�धत काह� प्रश्न असल्यास 
आम्हाला यावर: customercare@sbicard.com 

�लहून पाठवा
पत्रा द्वारे

SBICPSL, पोस्ट बॅग क्रमांक 28, GPO, नवी 
�दल्ल� - 110001 येथे आम्हाला �लहून पाठवा

वेब द्वारे
 sbicard.com यावर लॉग ऑन करा

आम्हाला जाणून घ्या

एसबीआय काडर्च्या सवार्त महत्वपूणर् अट� व शत�

1. *फ� आ�ण शुल्क

A.  वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ�
 एसबीआय के्र�डट काडर् (एसबीआय काडर्) यावर वा�षर्क फ� आ�ण �रन्युअल फ� लागू आहेत. 

वा�षर्क फ� हे एक वेळचे शुल्क असत ेजे रु. 0 त ेरु. 9999 यादरम्यान असून त्यात लागू 
असलेले कर जोडले जातात आ�ण �रन्युअल फ� दर वष� आकारल� जात ेव ती रु. 0 त ेरु. 
9999 यादरम्यान असून त्यात लागू असलेले कर जोडले जातात. या फ� काडर्धारकांसाठ� 
वेगळ्या असू शकतात आ�ण त्या �व�वध प्रकारच्या काडर्साठ� वेगवेगळ्या असतात. के्र�डट 
काडर्चे आवेदन करताना हे काडर्धारकाला सांगण्यात येईल. लागू असतील त्यानुसार या फ� 
काडर्धारकाच्या खात्यातून जमा केल्या जातील आ�ण जेव्हा हे लावले जाईल, तवे्हा त्याचे 
�बल त्या म�हन्याच्या काडर् स्टेटम�टमध्ये दशर्वले जाईल. प्राथ�मक काडर्धारकाला जार� 
करण्यात आलेल्या अ�त�रक्त काड्र्ससाठ� वेगळी फ� असू शकेल.

B.  कॅश अडॅव्हान्स फ�
 आपत्काल�न िस्थतीमध्ये देशातील/आंतरराष्ट्र�य एट�एममधून रोख रक्कम काढण्यासाठ� 

काडर्धारक काडर्चा वापर करू शकतो. अशा प्रकारे काढलेल्या सवर् कॅशवर ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण ती काडर्धारकाच्या पुढच्या स्टेटम�टच्या �बलामध्ये जोडल� जाईल. 
देशातील एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� 
लावल� जाईल आ�ण आतंरराष्ट्र�य एट�एमसाठ� 2.5% �कंवा 500 रु. यापकै� अ�धक 
असलेल� ट्रान्सॅक्शन फ� लावल� जाईल. एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस प्रायव्हेट 
�ल�मटेडच्या (एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार ट्रान्सॅक्शन फ� बदलल� जाऊ शकत.े 
सवर् कॅश अडॅव्हान्सेसवर रक्कम काढल्यापासून पूणर् रक्कम जमा करण्याच्या �दनांकापय�त 
�रव्हॉिल्व्हंग के्र�डट इतके आ�थर्क शुल्कसुद्धा असेल (कृपया शुल्कांची सूची पाहावी). 

C. रोख भरणा फ�
 काडर्धारक स्टेट बँक ऑफ इं�डया (एसबीआय) च्या �नवडक शाखांमध्ये पे-इन िस्लपवर 

त्यांचा के्र�डट काडर् क्रमांक आ�ण रक्कम नमूद करून त्यांच्या SBI के्र�डट काडर्ची देय 
रक्कम शाखेतील काउंटरवर जमा करू शकतात. पेम�ट पावतीची पोच काडर्धारकाला त्व�रत 
�दल� जाईल. ह� सु�वधा ₹250 च्या सेवा शुल्क + लागू करांसह उपलब्ध आहे. केव्ह�बी 
एसबीआय काडर्धारक करूर वशै्य बँकेच्या (केवीबी) �नवडक शाखांमध्ये त्यांच्या 
के्र�डटकाडर्ची देय रक्कम देखील भरू शकतात. करूर वशै्य बँकेच्या शाखांमध्ये केलेल्या 
पेम�टवर कोणतहे� शुल्क लागू नाह�.

D. शुल्क
i. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला देण्यात येणाऱ्या �व�शष्ट सेवांसाठ� वेळोवेळी 

लागू असलेले शुल्क आ�ण फ� काडर्धारकाला भरावे लागेल �कंवा काडर् खात्याच्या संदभार्त 
काडर्धारकाकडून �दरंगाई झाल�, तर त्यासाठ� फ� भरावी लागेल.

ii काडर्धारकांना योग्य मा�हती देऊन वेळोवेळी आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणतहे� शुल्क 
�कंवा फ�मध्ये बदल करण्याचा �कंवा नवीन शुल्क �कंवा फ� सुरू करण्याचा अ�धकार 
एसबीआयसीपीएसएलजवळ सुर��त आहे.

E. व्याज मुक्त गे्रस अवधी
 व्याज मुक्त के्र�डट अवधी 20 त े50 �दवसांचा असू शकतो व तो मच�टद्वारे करण्यात 

येणाऱ्या दाव्यांवर अवलंबून असेल. परंतु, जर आधीच्या म�हन्याची बाक� पूणर्त: जमा 
केल� नसेल �कंवा जर काडर्धारकाने कोणत्याह� एट�एममधून रोख रक्कम काढल� असेल, 
तर हे लागू असणार नाह�.

F.   आ�थर्क शुल्क 
 जर काडर्धारकाने बाक� रक्कम पूणर् भरल� नाह� तर आ�ण काडर्धारकाने काढलेल्या सवर् 

रोख रकमांवर (कॅश अडॅव्हान्सेस) त ेपरत भरले जाईपय�त ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून 
न भरलेल्या ईएमआय इन्स्टॉलम�टसह सवर् ट्रान्सॅक्शन्सवर मा�सक व्याज दरानुसार 
आ�थर्क शुल्क देय आहेत. 

   जर काडर्धारकाने रकमेच्या मुदतीच्या तारखेअगोदर (PDD) रा�हलेल्या रकमेची (TAD) 
थोडी रक्कम �कंवा काह�च रक्कम नाह� भरल�; जसे क� ग्राहकांची आधीच्या म�हन्यातील 
देय रक्कम आ�ण सध्याच्या म�हन्यातील पूणर् देय रक्कम मुदत संपायच्या तारखेअगोदर 
भरले तर उरलेल्या रकमेवर रकमेच्या तारखेपय�त शुल्क आकारले जाईल. 

   सध्याचा आ�थर्क शुल्काचा दर ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून प्र�त माह 3.50% पय�त आहे 
[42% प्र�त वषर्] व एसबीआय काड्र्स अडँ पेम�ट सिव्हर्सेस �ल�मटेडच्या 
(एसबीआयसीपीएसएल) �नणर्यानुसार बदलला जाऊ शकतो. लागू असलेले आ�थर्क शुल्क 
लागू करांनुसार ठरेल आ�ण काडर्वर�ल थ�कत रक्कम पूणर्त: जमा होईपय�त त े
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये लावले जातील/वजा केले जातील. काडर्धारक पेम�टच्या देय 
तारखेपय�त त्याच्याकडील �शल्लक पूणर्पणे भरत नसल्यास आ�ण काडर्धारकाद्वारे 
घेतलेल्या सवर् रोख अडॅव्हान्सवर�ल सवर् व्यवहारांवर आकारलेल्या �व� शुल्काची �कमान 
रक्कम ह� प्रत्येक� 25 रु. असेल, सवर् लागू कर वगळून.

 a.  कॅश अडॅव्हान्सवर�ल आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या �दनांकापासून पूणर् रक्कम जमा 
करेपय�त लागू असतील.

 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 15 तारखेला.
 16 जून 2019 – 15 जुल ै2019 मध्ये करण्यात आलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  5000 रु. ची �रटेल खरेद� – 20 जून 2019 रोजी
2.  7000 रु. कॅश काढले - 10 जुल ै2019 रोजी
 15 जून 2019 च्या स्टेटम�टमधून कोणतीह� आधीची �शल्लक रा�हलेल� नाह�, असे ग�ृहत 

धरून काडर्धारकाला त्याचे 15 जुलचै्या स्टेटम�ट 12,000 रु. इतके ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल व 
त्यावर 7,000 रुपयांच्या काढलेल्या रोख रकमेवर 5 �दवसांचे आ�थर्क शुल्क लागू 
दरानुसार लावले जाईल. काडर्धारकाला बाक� (थ�कत) रकमेसाठ� 5 ऑगस्ट 2019 पय�त 
म्हणजे स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत भरणा करावा लागेल जी पूणर् रक्कम 
असू शकत े�कंवा देय असलेल� �कमान रक्कम असू शकत.े कृपया ल�ात घ्या क� तुमच्या 

के्र�डट काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने केले गेलेले कोणतहे� पेम�ट पुढ�ल क्रमाने समायोिजत 
केले जाईल: प्रथम तुमची �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ (असल्यास). आधीच्या 
स्टेटम�टच्या �दनांकापासून आ�थर्क शुल्क लावले जाईल व जर व्याज नसलेला 
आउटस्टँ�डगं �रटेल बॅलन्स असेल तर त्या िस्थतीमध्ये आ�थर्क शुल्क ट्रान्सॅक्शनच्या 
�दनांकापासून लावले जाईल. 

 जर आधीच्या स्टेटम�टमध्ये कोणतीह� कॅश �शल्लक नसेल आ�ण ती आधीच्या 
स्टेटम�टमधून पुढे आलेल� नसेल आ�ण स्टेटम�टच्या �दनांकाचा �रटेल बॅलन्स भरणा देय 
असलेल्या �दनांकावर पूणर्त: भरण्यात आला, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क 
शुल्क लावले जाणार नाह�.

 उदाहरण 2 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – दर म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   3 जानेवार� 2019 – 2 फेब्रुवार� 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन्स
1.  10000 रु. �रटेल खरेद� – 5 जानेवार� 2019 रोजी
2.  30000 रु. ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2019 रोजी
 2 जानेवार� 2019 स्टेटम�टमधून आधीची कोणतीह� �शल्लक रक्कम पुढे उरलेल� नाह�, 

असे ग�ृहत धरून काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार� स्टेटम�टमध्ये 40,000 रु. व्यवहार 
�दसतील. काडर्धारकाला या आउटस्टँ�डगं रकमेसाठ� स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या 
आत म्हणजे 22 फेब्रुवार� 2019 पय�त भरणा करावा लागेल व तो पूणर् रक्कम �कंवा 
�कमान देय रक्कम यातील कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. जर स्टेटम�ट आउटस्टँ�डगं मध्ये 
कोणताच कॅश बॅलन्स नसेल आ�ण तो आधीच्या स्टेटम�टपासून पुढे आलेला नसेल आ�ण 
जर स्टेटम�ट �दनांका रोजी आउटस्टँ�डगं असलेल्या �रटेल बॅलन्सला रक्कम देय �दनांकाला 
जर पूणर्त: भरण्यात आले, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतहे� आ�थर्क शुल्क लावले जाणार 
नाह�.

   दर म�हन्यामध्ये फक्त �कमान रक्कम भरल्यास त्यामुळे �रपेम�ट वषार्पे�ा जास्त काळ 
पुढे जाईल व आपल्या आउटस्टँ�डगं बॅलन्सवर त्यानुसार ठरणारा व्याज लागेल. 
उदाहरणाथर्, 5,000 रु. इतक्या ट्रान्सॅक्शनवर दर म�हन्याला फक्त �कमान देय रक्कम 
भरण्यात आल� (दर महा 200 रु. इतक� �कमान रक्कम असल्यास), संपूणर् थ�कत 

रकमेच्या पूणर् भरण्यासाठ� 44 म�हने इतका अवधी लागेल.
 उदाहरण 3 – काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला
   3  माचर् 2019 – 2 ए�प्रल 2019 मध्ये केलेले ट्रान्सॅक्शन
(1)   500 रु. वा�षर्क फ� – 5 माचर् 2019 रोजी
(2) 90 रु. लागू कर – 5 माचर् 2019 रोजी
(3) 6000 रुपयांची ऑनलाईन खरेद� – 15 माचर् 2019 रोजी
 2 माचर् 2019 च्या स्टेटम�टनुसार आधीचा कोणताह� बॅलन्स पुढे �शल्लक रा�हलेला नाह�, 

असे ग�ृहत धरून, काडर्धारकाला त्याच्या 2 ए�प्रलच्या स्टेटम�टमध्ये 6,590 रु. ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाला स्टेटम�टच्या �दनांकापासून 20 �दवसांनी 22 ए�प्रल रोजी 2019 या 
आउटस्टँ�डगंसाठ� रक्कम भरावी लागेल व ती पूणर् रक्कम असू शकत े�कंवा देय असलेल� 
�कमान रक्कम असू शकत.े      

 22 ए�प्रल 2019 रोजी काडर्धारक �कमान देय रकमेचा म्हणजे 415 रु. (एकूण 
आउटस्टँ�डगंच्या 5%) + 22 ए�प्रल 2019, रोजी लागू असलेले कर याच्या सवा�त 
जवळच्या दशांश अकंावर�ल रक्कम या रकमेचा भरणा करतो, असे ग�ृहत धरून लागू दराने 
आ�थर्क शुल्क लागू केले जाईल आ�ण त ेएकूण आउटस्टँ�डगंमध्ये जोडले जाईल. दर वष� 
3.50% इतक्या प्रभावी दराला �वचारात घेता, आ�थर्क शुल्काची गणना पुढ�ल प्रमाणे केल� 
जाईल:

 48 �दवसांसाठ� 500 रु. बॅलन्स रकमेवर (5 माचर् त े22 ए�प्रल):
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 रु.
 48 �दवसांसाठ� लागू असलेल्या 90 रु. करांसाठ� (5 माचर् त े22 ए�प्रल): 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 रु. 
 38 �दवसांसाठ� 6000 रु. इतक्या बॅलन्ससाठ� (15 माचर् त े22 ए�प्रल):
   (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 रु.
 11 �दवसांसाठ� 6,175 रु. बॅलन्ससाठ� (22 ए�प्रल त े2 मे): 
   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 रु.
 एकूण लावण्यात आलेले व्याज = 373.10 रु.
 3 ए�प्रल 2019 आ�ण 2 मे 2019 या काळात काडर्धारकाने कोणतहे� ट्रान्सॅक्शन केले 

नाह�, असे ग�ृहत धरून �दनांक 2 मेच्या स्टेटम�टमध्ये असलेल्या एकूण रकमेमध्ये 
आउटस्टँ�डगं एकूण रक्कम, व्याज शुल्क, फ� आ�ण अन्य शुल्क (असल्यास) आ�ण सवर् 

लागू कर दशर्वले जातील.
    काडर्धारक देय तारखेच्या (पीडीडी) आधी एकूण देय रकमेचे (ट�एडी) आ�ंशक पेम�ट करत 

असेल �कंवा पेम�ट देत नसल्यास; ग्राहकाकडून मागील म�हन्यापासूनची आ�ण �वद्यमान 
म�हन्यातील �शल्लक येणे असेल, तर एकूण देय असलेल्या रकमेचे पूणर् पेम�ट हे पेम�टच्या 
देय तारखेपूव� केल्यास, �व� शुल्क हे त्या पेम�टच्या तारखेपय�तच्या अखेरच्या �शल्लक वर 
आकारले जाईल.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेट्म�ट तार�ख - प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 �डस�बर 2018 - 2 जानेवार� 2019 दरम्यान झाले.
1)  �करकोळ खरेद� 500 रु. - 15 �डस�बरला 2018 झाल�
2)  ऑनलाइन खरेद� 600 रु. - 20 �डस�बरला 2018 झाल�
   2  �डस�बर 2018 च्या तारखेला पूव�ची कोणतीह� �शल्लक रक्कम नाह� असे गहृ�त धरून

2 जानेवार� च्या स्टेटम�टनुसार, काडर्धारकाच्या स्टेटम�टमध्ये 1100 रुपये व्यवहार दशर्�वत 
आहे, एकूण देय रक्कम 1100 रुपये. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
दरम्यान काह� 22 जानेवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं 
�वरुद्ध भरणा करणे आवश्यक आहे.

 गहृ�त धरूया क� काडर्धारकाने थोडी रक्कम 22 जानेवार� 2019 ला 500 रुपयांनी जमा 
केल� आहे, �व� शुल्क प्रभावी दरावर आकारले जाईल आ�ण एकूण थकबाक�मध्ये जोडला 
जाईल. 3.50% दर महा प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्क गणना खाल�लप्रमाणे केल� 
जाईल.

 38 �दवसांसाठ� 500 रुपयांच्या रकमेवर (15 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 रु.
 33 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (20 �डस�बर त े22 जानेवार�):
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 रु.
 12 �दवसांसाठ� 600 रुपयांच्या रकमेवर (22 जानेवार� त े2 फेब्रुवार�):
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 रु.
 आकारलेले एकूण व्याज: 52.93 रु.
 व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2019 - 2 माचर् 2019 दरम्यान झाले
1)  सुरुवातीची �शल्लक 652.93 रु. - 3 फेब्रुवार� 2019 रोजी

2)  �करकोळ खरेद� 1000 रु. - 5 फेब्रुवार� 2019 रोजी
3)  ऑनलाईन खरेद� 3000 रु. - 15 फेब्रुवार� 2019 रोजी
 गहृ�त धरूया क� मागील �शल्लक 652.93 रु. 2 फेब्रुवार� 2019 च्या �वधानानुसार पुढे 

सुरू करूया. काडर्धारकाने संपूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम दरम्यान काह� 22 
फेबु्रवार� 2019, स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवस आउटस्टँ�डगं �वरुद्ध भरणा करणे 
आवश्यक आहे.

   गहृ�त धरूया क� काडर्धारक 15 फेब्रुवार�च्या आत पूणर्पणे भरणा करतो. म्हणून 3.50%
प्रती म�हना प्रभावी दर ल�ात घेता, �व� शुल्काची गणना खाल�लप्रमाणे केल� जाईल:

   12 �दवसांसाठ� 652.93 रुपयांच्या रकमेवर (3 फेब्रुवार� -15 फेबु्रवार�)
   (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 रु.
   आकारलेले एकूण व्याज: 9.02 रु.
   खरेद�ची उरलेल� रक्कम, व्याजाची रक्कम, फ� आ�ण शुल्क यांची बेर�ज, आ�ण 2 माचर् 

तारखेच्या स्टेट्म�टनुसार एकूण रकमेवर सवर् लागू कर परावत�त होईल.

G. �वलं�बत देय शुल्क
• देय तारखेला 0 रुपये त े500 रुपयांपय�तच ्या थकबाक�साठ� कोणतहे� शुल्क नाह� 
 रु. 500 पे�ा जास्त आ�ण रु. 1,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 400
• रु. 1,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 10,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु.750
• रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 950
• रु. 25,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 50,000 पय�तच्या थकबाक�साठ� रु. 1,100
• रु. 50,000 पे�ा जास्त थकबाक�साठ� रु.1,300
 लागोपाठ दोन सायकल ्ससाठ� देय तारखेपय�त �कमान देय रक्कम (MAD) न भरल्यास 

अ�त�रक्त �वलंब देय शुल्क रु. 100 आकारले जातील.
 MAD िक्लअर होईपय�त प्रत्येक देय सायकलसाठ� हे शुल्क आकारले जाईल. तसेच 

�कमान देय रक्कम (MAD) भरेपय�त प्रत्येक पेम�ट चक्राला हे शुल्क आकारले जाईल.
 उदाहरण 1 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
 व्यवहार 3 जानेवार� 2016 – 2 फेबु्रवार� 2016 या दरम्यान झाले

(1) 5000 रू. ची �रटेल खरेद�– 5 जानेवार� 2016 रोजी
(2) 5000 रू. ची ऑनलाईन खरेद�– 15 जानेवार� 2016 रोजी
   असे ग�ृहत धरा क� 2 जानेवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवार�च्या स्टेटम�टमध्ये 10,000 रू. चे 
ट्रान्सॅक्शन्स �दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 
22 फेब्रुवार� 2016 पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान 
देय रक्कम �कंवा संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल. 

   जर 22 फेब्रुवार� 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने �कमान देय रकमेचा भरणा 
केला नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण 
देय रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 2 - काडर् स्टेटम�ट �दनांक – प्रत्येक म�हन्याच्या 2 तारखेला.
   व्यवहार 3 फेब्रुवार� 2016 – 2 माचर् 2016 या दरम्यान झाले
 1.  2000 रु. ची �रटेल खरेद�– 8 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 2.  2500 रु. ची ऑनलाईन खरेद� – 19 फेब्रुवार� 2016 रोजी
 असे ग�ृहत धरा क� 2 फेब्रुवार� 2016 च्या स्टेटम�टमधून कोणताह� आधीचा बॅलन्स पुढे 

आलेला नाह�, काडर्धारकाला त्याच्या 2 माचर्च्या स्टेटम�टमध्ये 4500 रू. चे ट्रान्सॅक्शन्स 
�दसेल. काडर्धारकाने स्टेटम�ट �दनांकापासून 20 �दवसांच्या आत, म्हणजेच 22 माचर् 2016 
पय�त थकबाक�चा भरणा करणे आवश्यक असेल व ह� रक्कम �कमान देय रक्कम �कंवा 
संपूणर् रक्कम यापकै� काह�ह� असू शकेल.

   जर 22 माचर् 2016 रोजी �कंवा त्याआधी काडर्धारकाने कोणत्याह� रकमेचा भरणा केला 
नाह�, तर त्याला 750 रू. (1000 रू. पे�ा जास्त आ�ण 10,000 रू. पय�तच्या एकूण देय 
रकमेसाठ� 750 रू.) इतके उशीरा भरणा शुल्क लावले जाईल.

 उदाहरण 3- काडर् स्टेटम�ट तार�ख – दर म�हन्याची 2 तार�ख.
 3 सप्ट� त े2 ऑक्टो दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 9400 ची �करकोळ खरेद�-5 सप्ट� रोजी
 2 सप्ट�. च्या स्टेटम�टपासून पूव�ची �शल्लक कॅर� फॉरवडर् केल� नसल ्याचे गहृ�त 

धरून,एकूण देय रक्कम रु. 9400 म्हणून काडर् धारकास 2 ऑक्टोबरचे �ववरणपत्र �मळेल. 

काडर्धारकाने 22 ऑक्टोबरपय�त, म्हणजे स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, संपूणर् 
रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रक्कमेच्या अनुषंगाने पेम�ट 
करणे आवश्यक आहे. काडर्धारक 22 ऑक्टोबर रोजी �कंवा त्यापूव� रु. 9400 च्या 
थकबाक�चे संपूणर् देय देतो. 

 3 ऑक्टोबर– 2 नोव्ह�बर दरम्यान केलेला व्यवहार
(1)  रु. 5,000 ची �करकोळ खरेद� – 5 ऑक्टोबर रोजी
(2) रु. 5,000 ची ऑनलाइन खरेद� – 15 ऑक्टोबर रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 नोव्ह�बरच्या �ववरणात 10,000 रुपयाची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसेल. ग्राहकाला 10 नोव्ह�बर रोजी मागील सायकलमध्ये केलेल्या व्यवहारासाठ� 
व्यापाऱ्याकडून रु. 9400 चा परतावा �मळतो. ह� परताव्याची रक्कम एकूण देय रकमेच्या 
अनुषंगाने समायोिजत केल� जाईल. काडर्धारकाने 22 नोव्ह�बर रोजी �कंवा त्यापूव�, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची रक्कम �कंवा �कमान देय रक्कम 
या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने पेम�ट करणे आवश्यक आहे.

 परताव्यातून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम �कमान देय रक्कमेपे�ा जास्त असल्याने, 
काडर्धारकास �वलं�बत देय शुल्क आकारले जाणार नाह�.

 उदाहरण 4: काडर् स्टेटम�टची तार�ख – प्रत्येक म�हन ्याची 2 तार�ख
 3 जानेवार� – 2 फेबु्रवार� दरम्यान केलेला व्यवहार
(1) रु. 4,500 ची �करकोळ खरेद� – 5 जानेवार� रोजी
(2) रु. 6,000 ची ऑनलाइन खर�दार� – 15 जानेवार� रोजी
 काडर्धारकाला आपल्या 2 फेब्रुवार�च ्या स्टेटम�टमध ्ये 10,500 रुपयांची एकूण थकबाक� 

रक्कम �दसून येईल. मागील सायकलमध ्ये 10 फेब्रुवार�ला आकारलेल्या अनादर 
शुल्कांसाठ� ग्राहकाला रु. 500 चा परतावा �मळतो. काडर्धारकाने 22 फेबु्रवार�पय�त, म्हणजे 
स्टेटम�टच्या तारखेपासून 20 �दवसांपय�त, थकबाक�ची पूणर् रक्कम �कंवा �कमान देय 
रक्कम या दरम्यानच्या कोणत्याह� रकमेच्या अनुषंगाने थकबाक�चे पेम�ट करणे आवश्यक 
आहे. एसबीआय काडर्ने कायार्िन्वत केलेल्या �रव्हसर्लमधून उद्भवणार� के्र�डट रक्कम देय 
रक्कमेच्या अनुषंगाने समायोिजत केल� जाणार नाह�. जर काडर्धारकाने 22 फेब्रुवार� रोजी 
�कंवा त्यापूव� �कमान देय रक्कम �कंवा त्यापे�ा जास्त रक्कम भरल� नाह�, तर त्याला 
रु. 950 (रु. 10,000 पे�ा जास्त आ�ण रु. 25,000 पय�त रु. 950) �वलं�बत देय शुल्क 
आकारले जाईल.

H. ओव्हर�ल�मट फ�
 एक सेवा संकेत म्हणून, एसबीआई काडर् ओव्हर�ल�मट व्यवहारांना मान्यता देऊ शकेल, 

हे त्यांचे आतं�रक धोरण, व्यवहार संदभार्त पात्रता, ग्राहकांचे प्रोफाईल आ�ण ग्राहकांची 
स्वीकृ�त यावर अवलंबून असेल. जर थकबाक�  रक्कम के्र�डट मयार्देपे�ा अ�धक असेल, 
तर के्र�डट मयार्दा ओलांडलेल्या रकमेवर प�हल्या व्यवहार रकमेच्या  2.5% �कंवा रु. 
600/- यापकै� जी जास्त असेल, ती ओव्हर�ल�मट शुल्क म्हणून आकारल� जाईल. 
एसबीआय काडर्द्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याह� शुल्क, खचर् �कंवा व्याजमुळे के्र�डट 
�ल�मट ओलांडल्यासह� हे शुल्क लागू होत.े ओव्हर�ल�मट फ� प्रत्येक �ब�लगं सायकलमध्ये 
एकदाच आकारल� जाईल. कृपया न�द घ्या क� काडर्धारकाकडून �मळालेल� ओव्हर�ल�मट 
सोयीसंबंधी स्वीकृ�त ज्याप्रमाणे त्यांच्या/�तच्या के्र�डट काडर्वर ह� सोय स�म करण्यासाठ� 
असेल, ती त्यांच्या त्याच खात्याच्या अतंगर्त येत असलेल्या सवर् के्र�डट काड्र्सवर आपोआप 
ह� सोय स�म करणार.

I. पेम�ट �डसऑनर फ�
   पेम�ट �डसऑनर झाल्यास (भरणा जमा न केल्यास), काडर्धारकाला रकमेच्या 2% इतक�  

पेम�ट �डसऑनर फ� लावल� जाईल व त्याचे �कमान शुल्क 500 रू. इतके असेल.

J.   अन्य शुल्क:
• काडर् �रप्लेसम�ट फ�: 100 रू. – 250 रू. (ऑरमसाठ� 1500 रू) 
• चेक पेम�ट फ�: 100 रू. 
• परक�य चलन व्यवहार शुल्क: 3.5% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् वगळता इतर सवर् 

काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
 परक�य चलन व्यवहाराचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये करण्यासाठ� �व�नमय दर 

िव्हसा/मास्टरकाडर् द्वारे (जे असेल त्यानुसार) �नधार्�रत केला जाईल व या व्यवहाराला 
एसबीआय काडर्च्या मदतीने सेटल केले जात असतानाच्या �दवशी त्यांच्या �व�नमय 
दरांनुसार त ेठरेल व हे दर व्यवहार करण्यात येणाऱ्या �दवसांपे�ा �भन्न असू शकतील. 
परक�य चलन व्यवहार फ� िव्हसा/मास्टरकाडर् शअेर केलेले रुपये रूपांतर रकमेवर लागू केले 
जाईल. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर �वदेशी मुद्रा ट्रांज़ेक्शन शुल्क लागू 
होणार नाह�.

• डायनॅ�मक आ�ण स्टॅ�टक चलन रूपांतरण माकर् अप फ�: 3.50% (एल�ट आ�ण ऑरम काडर् 
वगळता इतर सवर् काडा�साठ�) आ�ण 1.99% (फक्त एल�ट आ�ण ऑरम काडर्धारकांसाठ�) 
(फक्त 1,000 रुपये �कंवा त्यापे�ा मोठ्या व्यवहारांसाठ�) आतंरराष्ट्र�य स्थानावर�ल �कंवा 
परदेशी न�दणी केलेले परंतु भारतात िस्थत असलेल्या व्यापाऱ्यांद्वारे केलेले भारतीय 
चलनातील सवर् व्यवहार. 01 जुल ै2022 पासून, ट्रांज़ेक्शन �रफंड वर डायन्या�मक आ�ण 
स्ट्या�टक मुद्रा रूपांतरण माकर् अप शुल्क लागू होणार नाह�.

•  �रवॉडर् �रडीम करण्याचे शुल्क - 99 रू. (�गफ्ट, स्टेटम�ट के्र�डट आ�ण केवळ �वशषे वॉउचर 
वर उपलब्ध)

• सवर् भाड ेदेयक व्यवहारांवर प्र�क्रया शुल्क: रु. 199 

K.  �शल्लक हस्तांतरण:
 �शल्लक हस्तांतरण ऑफर ग्राहकाला इतर बँकेच्या के्र�डट काडर्ची थकबाक� एसबीआय 

के्र�डट काडर्मध्ये हस्तांत�रत करण्यास आ�ण एकरकमी �कंवा ईएमआय मध्ये परतफेड 
करण्यास अनुमती देते

2. *�ल�मट्स (मयार्दा)
 अतंगर्त एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट �नकषांनुसार (प्राथ�मक खातधेारकांना असलेल� 

के्र�डट �ल�मट जोडल्या जाणाऱ्या अडॅ ऑन काडर्धारकांना असेल) के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश 
�ल�मट �नधार्�रत केल� जात.े काडर् �दले जात असताना या मयार्दांची मा�हती काडर्धारकाला 
�दल� जात.े प्रत्येक स्टेटम�टमध्ये के्र�डट �ल�मट आ�ण कॅश �ल�मट काडर्धारकाला 
सां�गतल्या जातात. स्टेटम�ट बनवले जात असताना उपलब्ध के्र�डट �ल�मट (वापरासाठ� 
उपलब्ध असलेल� के्र�डट �ल�मट) स्टेटम�टचा भाग म्हणून �दल� जात.े 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याचा ठरा�वक काळाने आढावा घेत े आ�ण 
अतंगर्त �नकषांनुसार काडर्धारकाची के्र�डट �ल�मट घटवू �कंवा वाढवू शकत.े के्र�डट �ल�मट 
वाढवू इिच्छत असलेले काडर्धारक एसबीआयसीपीएसएलला तसे �लहून व त्यांच्या 
उत्पन्नाची घोषणा करणार� आ�थर्क कागदपत्र े पाठवून तशी �वनंती करू शकतात. या 
नवीन कागदपत्रांच्या आधारे अशी �ल�मट वाढवायची अथवा नाह�, हा �नणर्य घेण्याचे पूणर् 
स्वातं�य एसबीआयसीपीएसएलला आहे.

3. *�ब�लगं आ�ण स्टेटम�ट

a) ज्या अवधीमध्ये काडर् अिॅक्टव्ह असेल त्या अवधीमधील आधीच्या स्टेटम�टनंतर 
काडर्धारकाच्या खात्यामध्ये के्र�डट करण्यात आलेले पेम�ट्स व झालेले ट्रान्सॅक्शन्स 
दशर्वणारे एक मा�सक स्टेटम�ट एसबीआयसीपीएसएलद्वारे काडर्धारकाला पाठवण्यात 
येईल. एक तर एसबीआयसीपीएसएल काडर् खात्यामधील ट्रान्सॅक्शन्सचे स्टेटम�ट पोस्टाने 
त्याच्याकड ेन�दणीकृत असलेल्या प�यावर पाठवेल �कंवा त ेस्टेटम�ट न�द असलेल्या ईमेल 
आयडीवर ईमेलने पाठवेल व याचा �दवस पूवर् �नधार्�रत असेल. 

b) के्र�डट काड्र्स काडर्धारकांना �रवॉिल्वंग के्र�डट सु�वधा देतात (�फरती पत). काडर्धारक फक्त 
स्टेटम�टवर �प्रटं करण्यात आलेल्या �कमान देय रकमेइतक� रक्कम सुद्धा भरू शकतो 
आ�ण असा भरणा त्याने रक्कम देय �दनांकाच्या आधी करायला हवा आ�ण हाह� �दनांक 
आपल्या स्टेटम�टवर नमूद केलेला असतो. आउटस्टँ�डगं बॅलन्स पुढ�ल स्टेटम�टमध्ये 
फॉरवडर् केला जाऊ शकतो. काडर्धारक देय असलेल� संपूणर् राशी भरू शकतो �कंवा �कमान 
देय रकमेपे�ा मोठ� कोणतीह� रक्कम भरू शकतो. 

 आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये न भरण्यात आलेल� �कमान देय रक्कम काडर्धारकाच्या करंट 
�कमान देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल व त्यासह आउटस्टँ�डगं असेल जे काडर्धारकाच्या 
के्र�डट �ल�मटपे�ा जास्त होऊ शकत.े  

 �कमान देय रक्कम आउटस्टँ�डगं रकमेच्या 5% �कंवा रू. 200 यापकै� (जी रक्कम मोठ� 
असेल), ती असेल व त्यामध्ये सवर् लागू कर आ�ण ईएमआय (फक्त ईएमआय आधा�रत 
उत्पादनांच्या संदभार्त) समा�वष्ट असतील. जर कॅश �कंवा के्र�डट �ल�मट ओलांडल� गेल� 
तर ओव्हर�ल�मट (ओव्ह�एल) रकमेचाह� समावेश एमएडीमध्ये (�कमान देय रक्कम) केला 
जाईल. आधीच्या स्टेटम�टसमध्ये जर न भरण्यात आलेल� एमएडी असेल, तर ती �कमान 
देय रकमेमध्ये जोडल� जाईल.

c)  काडर् आउटस्टँ�डगंसाठ� करण्यात येणाऱ्या पेम�टस पुढ�ल स्टेटम�टसमध्ये दशर्वल्या जातील. 
इनपुट टॅक्स के्र�डटशी संबं�धत कोणताह� �ववाद �कंवा करांशी संबं�धत कोणतहे� अन्य 
प्रकरणात स्टेटम�ट �दल्याच्या तारखेपासून 30 �दवसांमध्ये के्र�डट काडर् जार�कत्यार्शी संपकर्  
साधला जाईल.

d) काडर्धारकाच्या काडर् थकबाक�च्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल� पेम�ट्स पुढ�ल क्रमाने 
समायोिजत केल� जातील: �कमान थकबाक� रक्कम {एकूण GST + EMI रक्कम + 
100% शुल्क आ�ण प्रभार + 5% �व� प्रभार (असल्यास), �करकोळ खचर् आ�ण रोख 
आगाऊ (असल्यास) + ओव्हर�ल�मट रक्कम (काह� असल्यास)} आ�ण नंतर व्याज प्रभार, 
�शल्लक स्थानांतरण थकबाक�, खरेद� थकबाक� आ�ण रोख आगाऊ.

   काडर्धारक हा के्र�डट काडर् जार�कत्यार्स स�म करण्यासाठ� उ�चत जीएसट� अनुपालनाच्या 
अतंगर्त योग्य आ�ण वक्तशीर मा�हती प्रदान करण्याबद्दल जबाबदार असेल जे के्र�डट 
काडर् जार�कत्यार्ने केलेल्या पुरवठ्याचे इनपुट कर के्र�डट घेण्यासाठ� काडर्धारकास स�म 
करेल. काडर् जार�कतार् हा इनपुट टॅक्स के्र�डटच्या कोणत्याह� नुकसानीसाठ� �कंवा 
काडर्धारकास इनपुट टॅक्स के्र�डटचा लाभ घेण्यात झालेल्या �वलंबासाठ� काडर्धारकाने 
चुक�ची मा�हती �दल्याबाबत �कंवा काडर्धारकाने कोणतीह� कृती केल्यास �कंवा दलुर्� 
केल्यास जबाबदार नसेल.

e) काडर् खात्यामधील पेम�ट्स पुढ�लपकै� कोणत्याह� प्रकारे करता येऊ शकतील: 
www.sbicard.com वर लॉग इन करून नेटबँ�कंग �कंवा आपल्या एसबीआय एट�एम- 
कम ड�ेबट काडर्द्वारे पेनेट पयार्य वापरून.

   स्टेटम�टच्या मागच्या बाजूला �दलेल्या प�यावर चेक �कंवा धनादेश पाठवून. 
   आपल्या शहरातील एसबीआय काडर् ड्रॉप बॉक्सेसमध्ये �कंवा �नधार्�रत स्टेट बँक ऑफ 
इं�डया शाखांमध्ये चेक �कंवा धनादेश देऊन. 

   चेक/धनादेश “एसबीआय काडर् क्र. xxxx xxxx xxxx xxxx” कर�ता देय असा असायला 
हवा. नॅच: �नवडक शहरांमध्ये नॅशनल ऑटोमेटेड क्ल�य�रगंच्या (नॅच) माध्यमातून पेम�ट 
करता येत.े

f) एसबीआय काडर्द्वारे आउटस्टँ�डगं �बलाच्या भरणासाठ� �व�वध पद्धती �दल्या जातात व 
त्याचे वणर्न एसबीआय काडर् वेबसाईट आ�ण मा�सक स्टेटम�टच्या मागे स�वस्तर �दले गेले 
आहे.

 काडर् धारकाकडून �मळालेला कोणताह� अडॅव्हान्स हा भ�वष्यातील खचर् म्हणून गहृ�त 
धरला जावा, कोणतहे� शुल्क/फ� म्हणून गहृ�त धरला जाऊ नये.

j)  एसबीआय काडर्द्वारे प्र�क्रयािन्वत केलेले असे कोणतहे� �रव्हसर्ल्स, ज्यांत शुल्क तसेच 
प्रभार यांचे �रव्हसर्ल देखील समा�वष्ट आहे, त ेथकबाक�च्या अनुषंगाने समायोिजत केले 
जाणार नाह� आ�ण याला वतर्मान �ब�लगं सायकलसाठ� के्र�डट म्हणून गणले जाईल.

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख मागील �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल्यास, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जात.े

 �रफंड/अयशस्वी/�रव्हस्डर् व्यवहारांतून उद्भवणार� अशी कोणतीह� के्र�डट रक्कम, ज्यात 
अशा व्यवहारांची प्रभावी तार�ख वतर्मान �ब�लगं सायकलमध्ये येत,े ती रक्कम मागील 
�ब�लगं सायकलच्या पेम�ट थकबाक� तारखेच्या पूव� के्र�डट झाल� असल� तर�ह�, ती पेम�ट 
म्हणून गणल� जाणार नाह�.

k)  SMA आ�ण NPA
•   स्पेशल म�शन अकाउंट्स (‘SMA’): 
  �नयामक आवश्यकता पूणर् करण्यासाठ�, एसबीआय काडर्ला खाल� �दलेल्या सारणीतील तीन 

उपशे्रण्यांसह एक उप-संप�ी शे्रणी/ सब-असेॅट कॅटेगर� म्हणजेच ‘स्पेशल म�शन अकाउंट्स 
(‘SMA’)” बनवून खात्यातील प्रारं�भक दबाव (इिन्सपीऐंट स्टे्रस) ओळखावा लागतो. के्र�डट 
काड्र्सना �रवॉिल्वंग सु�वधांव्य�त�रक्त अन्य कजर् म्हणून संबो�धत केले जात.े

   

  

  

  SMA च्या वग�करणासंबं�धत उदाहरण:
  जर के्र�डट काडर् खात्याची (‘PDD’) पेम�ट देय तार�ख 31 माचर् 2021 असेल आ�ण �कमान 

देय शुल्क (‘MAD’) या तारखेआधी प्राप्त न झाल्यास या देय तारखेनंतर ह्या खात्यास 
SMA – 0  म्हणून संबो�धत केले जाईल.

   जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 30 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 ए�प्रल 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 1 म्हणून संबो�धत केले जाईल. याप्रमाणेच, 
जर खात े(‘PDD’) पेम�ट देय तारखेच्या 60 �दवसानंतर सलग म्हणजेच 30 मे 2021 
नंतरह� ओव्हरड्यू असेल तर खात्यास SMA – 2 म्हणून संबो�धत केले जाईल.

•  नॉन पफॉर्�म�ग असेॅट (‘NPA’):
  जर के्र�डट काडर् स्टेटम�ट मध्ये नमूद केलेले �कमान देय पेम�ट हे PDD पासून नव्वद (90) 

�दवसांच्या आत पूणर् न �दल्यास, काडर्ला नॉन परफॉ�म�ग असेॅट समजले जाईल. 
   याव्य�त�रक्त, कजार्ची परतफेड �कंवा पुनरर्चना व्यवस्थेचा लाभ घेतलेले कोणतहे� खात े

NPA म्हणून वग�कृत केले जाईल. जोपय�त पूणर् मुद्दल �कंवा व्याजाचे पेम�ट केले जात 
नाह� तोपय�त खात ेNPA म्हणून वग�कृत केले जात.े कजार्ची परतफेड (सेटलम�ट) केलेले 
आ�ण पुनरर्�चत (र�स्ट्रक्चडर्) खात ेअपगे्रडसाठ� पात्र नसत.े शवेट�, जर एखाद्या ग्राहकाकड े
NPA म्हणून संबो�धत असलेले एक एसबीआय काडर् असले तर� त्यांच्याकड ेअसलेले सवर् 
के्र�डट काडर् हे NPA म्हणून वग�कृत केले जातील.

   एखाद्या खात्यास NPA म्हणून वग�कृत करण्यासंबं�धत उदाहरण:
 जर एखाद्या ग्राहकाची पेम�ट देय तार�ख (‘PDD’) 31 माचर् 2021 आहे आ�ण 

स्टेटम�टमध्ये नमूद केलेले �कमान देय शुल्क (‘MAD’) हे PDD पासून 90 �दवसांच्या 
आत म्हणजेच 29 जून 2021 पय�त ग्राहकाने भरले नाह�, तर बँक/�व�ीय संस्थेद्वारे अशा 
के्र�डट काडर् खात्यास NPA समजले  जाईल.

l) अ�धकृत पेम�ट प्रणाल� वापरताना अयशस्वी व्यवहारांसाठ�, आरबीआयच्या 20 सप्ट�बर 
2019 रोजीच्या टनर् अराऊंड टाइम (ट�एट�) च्या सामंजस्यावर�ल आ�ण ग्राहक 
नुकसानभरपाईवर�ल प�रपत्रकाच्या अनुपालन अतंगर्त, जर एसबीआय काडर्ने एखाद्या 
अयशस्वी झालेल्या व्यवहारामुळे ड�ेबट झालेल� रक्कम एका �नधार्�रत कालावधीमध्ये परत 
केल� नाह�, तर उपरोल्ले�खत प�रपत्रकातील तरतुद�ंनुसार, अयशस्वी झालेल्या 
व्यवहारासाठ�च्या काडर् नेटवकर्  द्वारे प्राप्त झालेल्या अशा कोणत्याह� पुष्ट�/सूचनेच्या 
आधारावर नुकसानभरपाई केल� जाईल.

4. * �डफॉल्ट (थकबाक�)
 जर थकबाक� करण्यात आल�, तर काडर्धारकाला वेळोवेळी काडर् खात्यामध्ये असलेल्या 

थ�कत रकमेच्या पूतर्तसेाठ� पोस्टाने, फॅक्स, दरूध्वनी, ईमेल, एसएमएस मॅसेज आठवण 
केल� जाईल आ�ण/�कंवा �तसऱ्या प�ाची आठवण करून देण्यासाठ�, पाठपुरावा 
करण्यासाठ� आ�ण रक्कम प्राप्त करण्यासाठ� मदत घेतल� जाईल. अशा प्रकारे �नयुक्त 
केलेला �तसरा प� कजर् वसुल�संदभार्तील आचारसं�हतचेे पूणर् पालन करेल. 

 आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त आ�ण जे एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे जे 
एक के्र�डट इन्फम�शन कंपनी एक के्र�डट काडर् धारकाच्या मुलभूत िस्थती अहवाल 
देण्यापूव�, आम्ह� काडर् धारकास पूवर् सूचना प्रदान करू. आरबीआय कडून न�दणीचे 
प्रमाणपत्र सामा�यक करण्यापूव�, ज्याचा एसबीआयसीपीएसएल सदस्य आहे त्याबद्दल 
आम्ह� काडर्धारकाला याची सूचना देऊ. �कमान देय रक्कम देय तारखेपय�त देखील न 
भरल्यास, काडर् खात्याचा डीफॉल्ट िस्थती अहवाल के्र�डट मा�हती ब्युरो/एजन्सीं सह 
सामा�यक केला जाईल. 

 हे आणखी नमूद केले जाऊ शकत,े क� जर काडर् धारक, पोस्ट �डफॉल्टर म्हणून न�दवले 
गेले असेल तर, �तची थकबाक� कमी करत,े नंतर एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन 
कंपनी पासून �डफॉल्टर िस्थती मागे आहे. असे बदल ग्राहकाच्या के्र�डट अहवालात 
प्र�त�ब�ंबत करण्यासाठ� 45 त े60 �दवस लागू शकतात.

 अट� आ�ण �नयम के्र�डट काडर्च्या सु�वधा �नयमन लागू असेल पूरक/काडर् जोडा 
एसबीआयसीपीएसएल �व�हत नमुन्यात दर म�हन्याला के्र�डट इन्फम�शन कंपनीसाठ� काडर् 
डटेा सादर केला. के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 30 �दवसांची वेळ त्यांच्या सव्हर्रवर सादर डटेा 
अपलोड करण्यासाठ� आहे.

 काडर् खात्यातील एकूण थकबाक� व त्यासह लावण्यात आलेल्या कोणत्याह� शुल्कांची 
काडर्धारकाला न आकारण्यात आलेल� रक्कमसुद्धा तत्काळ देय होईल आ�ण प्राथ�मक 
खातधेारकाच्या बँकरप्सीच्या �कंवा मतृ्युच्या िस्थतीत ती एसबीआयसीपीएसएलला संपूणर् देय 
ठरेल व काडर् खात ेलगेचच रद्द ठरेल. काडर् खात्यावर काह� थकबाक� असेल, तर प्राथ�मक 
खातधेारकाची मालम�ा त्याला सेटल करण्यासाठ� जबाबदार असेल आ�ण त्या मालम�ेद्वारे 
एसबीआयसीपीएसएलला कोणतीह� आ�थर्क झळ पोहचणार नाह�, याची काळजी घेणे 
अ�नवायर् असेल व त्यामध्ये अशा थकबाक�ला प्राप्त करण्यासाठ� झालेला कायदे�वषयक खचर् 
व शलु्क यांचा समावेश असेल. अशी परतफेड प्रलां�बत झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल 
त्याच्या तवे्हाच्या दराने आ�थर्क शुल्क सरुू ठेवण्यासाठ� स�म असेल.

5. काडर्धारकत्व समाप्त होणे/संपुष्टात येणे
a) एसबीआयसीपीएसएलला �लहून �कंवा एसबीआय काडर् हेल्पलाईनला कॉल करून आ�ण 

काडर् �तरपे कापून काडर्धारक कधीह� करार संपुष्टात आणू शकतो. �ल�खत �वनंती 
केल्यानंतर अडॅ ऑन काडर्सह सवर् काडर् संपुष्टात येतील. स्वतःहून काडर् बंद करताना 
काडर्धारकाजवळ �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स �शल्लक असतील तर अशा �नगे�टव्ह पॉइंट्स 
समान मूल्य स्वयंच�लतपणे स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रूपांत�रत केले जाईल जे काडर्धारकाला 
इतर कोणत्याह� देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे. काडर् खात्यामध्ये थकबाक� असलेल्या 
सवर् रकमेचा भरणा केल्यानंतर त ेसंपुष्टात येतील. प्रमाणानुसार (प्रो रेटा बे�सस) वा�षर्क, 
सहभागी होण्याची �कंवा �रन्युअल फ� परत केल� जाणार नाह�.

 उदाहरणाथर्- स्वतःहून काडर् बंद करताना �शल्लक असलेले �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट - 1000
   स्वतःहून काडर् बंद केल्यानंतर, �शल्लक असलेले 1000 �नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट 

स्वयंच�लतपणे 250 रू. च्या स्टेटम�ट ड�ेबटमध्ये रुपांत�रत होतील. म्हणजेच, 1000 
�नगे�टव्ह �रवॉडर् पॉइंट्स X 0.25 रू. प्र�त �रवॉडर् पॉइंट (इथे �व�वध काडा�साठ� हस्तांतरण 
मूल्य �भन्न असू शकत)े. हे देय काडर्धारकाला लागू केले जाईल जे काडर्धारकाला इतर 
देय रकमेसह भरणे आवश्यक आहे.

 काडर्धारक खात ेबंद करण्यासाठ� सम�पर्त ईमेल आयडी-closurerequest@sbicard.com 
वर �लहू शकतो.

b)  जर एसबीआयसीपीएसएलला काह� आधाराने �बजनेससाठ� �कंवा सुर�ा कारणांमुळे आ�ण/ 
�कंवा कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेच्या �वनंतीमुळे आ�ण/�कंवा अन्य सरकार� यंत्रणेने तसे 
सां�गतल्यामुळे आ�ण/�कंवा एसबीआयसीपीएसएल व त्याच्या ग्राहकांना लागू असलेल्या 
कायद्यांमुळे व �नयमांमुळे आवश्यक झाले, तर कोणत्याह� वेळेस पूवर्सूचना न देता 
एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाच्या खात्याच्या वापरावर �नब�ध घालू शकत,े त ेसमाप्त 
�कंवा बंद करू शकत.े

 जर काडर्धारकाने देय रकमेची थकबाक� केल� �कंवा के्र�डट �ल�मटचे उल्लंघन केले तर 
एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट काडर्वर�ल सु�वधा संपुष्टात आणू शकत.े हा करार संपुष्टात 
आल्यानंतर �कंवा काडर् खात ेस्थ�गत करण्यात आले असताना या काडर्चा वापर विजर्त 
आहे.

c) अशा प�रिस्थतीमध्ये काडर्धारकाने तत्काळ (कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या कोणत्याह� 
�डफॉल्ट �कंवा अन्य नोट�सनुसार) एसबीआयसीपीएसएलला खात्यावर�ल एकूण थक�त 
रक्कम त्वर�त अदा केल� पा�हजे. त्यामध्ये कराराअतंगर्त एसबीआयसीपीएसएलला देय 

असलेल्या सवर् रकमांचा समावेश असेल ज्यामध्ये सवर् ट्रान्सॅक्शन्स आ�ण अन्य रक्कम 
ज्या खात्यावर अद्याप आकारल्या नसतील यांचा समावेश असेल. जोपय�त काडर्धारकाद्वारे 
अशा सवर् रकमांची थकबाक� जमा केल� जाईपय�त काडर्धारकाचे खात े समाप्त मानले 
जाणार नाह�.

(d) जर के्र�डट काडर् एक वषार्पे�ा जास्त काळ वापरात नसेल, तर काडर्धारकास सू�चत करून 
काडर् बंद करण्याची प्र�क्रया सुरू होईल. जर 30 �दवसांमध्ये काडर् धारकाकडून काह� उ�र 
न आल्यास, काडर् खात ेबंद केले जाईल, ह� �क्रया काडर् धारकाने केलेल्या सवर् थकबाक� 
भरण्याच्या अधीन असेल.

6.  काडर् हरवणे/चोर�/गैरवापर

a) जर प्राथ�मक �कंवा अन्य अ�त�रक्त के्र�डट काडर् हरवले असेल, चोर�ला गेले असेल, त्याला 
इजा झाल� असेल �कंवा प्राप्त होणे अपे��त असताना प्राप्त झाले नसेल �कंवा जर 
त्याला/�तला त्याचा वापर अन्य व्यक्तीने काडर्धारकाच्या अनुमती�शवाय केला अशी शंका 
आल� असेल, तर तत्काळ काडर्धारकाने एसबीआयसीपीएसएलशी एसबीआय काडर् 
हेल्पलाईनद्वारे संपकर्  साधला पा�हजे. एकदा काडर् हरवले अशी सूचना �दल्यानंतर त ेनंतर 
परत सापडले तर�ह� काडर्धारकाने त ेकोणत्याह� प�रिस्थतीत वापरू नये आ�ण त्याने त े
काडर् �तरपे अध� कापून टाकावे. 

· तसेच काडर्धारक लगेचच आयव्ह�आर �कंवा आमच्या वेबसाईट sbicard.com द्वारे �कंवा 
एसएमएस आधा�रत सेवेद्वारे त ेकाडर् ब्लॉक करू शकतो.

· एसएमएसद्वारे आपले हरवलेले/ चोरलेले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ�, आपल्या न�दणीकृत 
मोबाईल क्रमांकाद्वारे 5676791 वर BLOCK XXXX असा एसएमएस करा. (XXXX = 
आपल्या काडर् क्रमांकातील शवेटच्या 4 संख्या). जर 5 �म�नटांच्या आत आपल्याला त्याचे 
कन्फम�शन देणारा एसएमएस �मळाला नाह�, तर काडर् ब्लॉक झाले आहे, असे कृपया मानू 
नका. तत्काळ आपले काडर् ब्लॉक करण्यासाठ� आ�ण त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठ� 
हेल्पलाईनला कॉल करा.

 काडर्धारक हरवलेल्या/चोर� झालेल्या/अन�धकृत व्यवहार इ. च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त 
हेल्पलाइन क्रमांक -18605003000 वर संपकर्  करू शकतो.

 काडर्धारक हरवलेल्या काडर्च्या तक्रारन�दणीसाठ� सम�पर्त ईमेल आयडीवर �लहू शकतो – 
lostcard@sbicard.com.

b) एसबीआयसीपीएसएलला हरवलेल्या काडार्ची मा�हती �मळण्याच्या वेळेआधी काडर् 
खात्याद्वारे करण्यात आलेल्या कोणत्याह� ट्रान्सॅक्शन्ससाठ�  एसबीआयसीप ीएसएल 
जबाबदार राहणार नाह� व त्याची संपूणर् जबाबदार� काडर्धारकावरच असेल. काडर् 
हरवण्याबद्दल �कंवा त्याच्या चोर�बद्दल एसबीआयसीपीएसएलला सूचना देण्या�शवाय 
काडर्धारकाने तत्काळ के्र�डट काडर्च्या चोर�ची मा�हती पो�लसांना देऊन एफआयआर दाखल 
करायला पा�हजे. परंतु, जेव्हा काडर्धारकाच्या सहमतीने �कंवा अ�त�रक्त काडर्धारकाच्या 
सहमतीने एखाद� व्यक्ती काडर् प्राप्त करून त्याचा गैरवापर करत असेल, तवे्हा होणाऱ्या 
सवर् हानीसाठ� काडर्धारक जबाबदार असेल.

 
c) �रझव्हर् बँक ऑफ इं�डयाच्या (आरबीआय), ग्राहक संर�णाबद्दल 06 जुल ै2017 च्या 

आदेशानुसार - अन�धकृत इलेक्ट्रॉ�नक बँ�कंग व्यवहाराच्या दा�यत्वावर मयार्दा घालून, एक 
धोरण अ�धकृत के्र�डट काडर् व्यवहारांशी संबं�धत ग्राहक संर�ण सु�निश्चत करण्याक�रता 
�डझाइन केले आहे. एसबीआय काडर्च्या वेबसाइटवर "ग्राहक तक्रार �नवारण धोरण" 
अतंगर्त हेच अपडटे केले आहे. धोरण हे पारदशर्कतचेी तत्वे आ�ण ग्राहकांना �दल्या 
जाणाऱ्या वागणुक�तील प्रामा�णकपणावर आधा�रत आहे

d) जर काडर्धारकाने फसवणूक�चे कृत्य केले असेल, तर होणाऱ्या नुकसानाची सवर् जबाबदार� 
काडर्धारकाची असेल. जर पुरेशी काळजी न घेता काडर्धारक वापर करत असेल तर होणाऱ्या 
हानीसाठ� सवर्स्वी तोच जबाबदार असेल. एसबीआयसीपीएसएलद्वारे �नधार्�रत करण्यात 
आलेल्या सुर�ा �नयमांचे पालन करण्यामध्ये काडर्धारकाने कसूर केल� असेल तर� हे लागू 
असेल.

e) काडर्धारक �कंवा अन्य कोणत्याह� काडर्धारकाला न सांगता एसबीआयसीपीएसएल काडर्च्या 
हरवण्या�वषयी, चोर��वषयी, गैरवापरासंदभार्त काडर्ची �कंवा �पनची कोणतीह� मा�हती 
पो�लसांना �कंवा अन्य संबं�धत यंत्रणांना देऊ शकत.े

f) आपल्या के्र�डट काडर् खात्याच्या मोबाईल नंबरसह संपकर्  तपशीलामधील बदल 
�सस्ट�ममध्ये असलेल्या आपल्या जुन्या तसेच नवीन संपकर्  प�यांवर कळवले जातील. 
आमच्या न�द�ंमध्ये आपल्या मोबाईल क्रमांकासह सध्याच्या संपकर्  तपशीलांना अद्ययावत 
ठेवण्याचा सल्ला आपल्याला �दला जातो.

g) "एसबीआय काडर् �व�शष्ट काडर्वर ती हरवल्यास/चोर�स गेल्यास त्यावर काडर् �वमा कव्हर 
मोफत ऑफर करत.े संबं�धत �वमा हा एसबीआय काडर्ने वेळोवेळी ठर�वल्यानुसार 
आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी �ल�मटेडद्वारे �कंवा कोणत्याह� अन्य 
�वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो. आयसीआयसीआय ल�बाडर् जनरल इन्शुरन्स कंपनी 
�ल�मटेड ह� यासंबं�धत कोणत्याह� दाव्याच्या तडजोडीसाठ� जबाबदार असेल आ�ण 
एसबीआय काडर् हे दाव्याच्या तडजोडीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याह� �ववादास जबाबदार 
नसेल. �वम्याच्या अट� आ�ण शत�च्या अ�धक तपशीलांसाठ�, काडर् धारकांना सल्ला �दला 
जातो क� त्यांनी स्वागत �कटमधील मा�हतीपत्रक वाचावे �कंवा www.sbicard.com चा 
संदभर् घ्यावा."

(h) एसबीआय काडर् काह� �व�शष्ट के्र�डट काडा�वर मोफत हवाई अपघात/वैयिक्तक अपघात 
�वमा संर�ण देत.े उपरोक्त �वमा ततृीय-प� �वमा कंपनीद्वारे प्रदान केला जातो, जो या 
संदभार्त कोणत्याह� दाव्याच्या �नपटाऱ्यासाठ� देखील जबाबदार असतो. क्लेम सेटलम�टमुळे 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याह� वादासाठ� एसबीआय काडर् जबाबदार राहणार नाह�. कोणत्याह� 
पूवर्सूचने�शवाय एसबीआय काडर्द्वारे �वमा जार�कतार् बदलला जाऊ शकतो.

 �वद्यमान �वमा कंपनी : ओ�रएंटल इन्शुरन्स कंपनी �ल.

7. मा�हती उघड करणे (�डस्क्लोजर)
 के्र�डट इन्फम�शन कंपनी भारतीय आ�थर्क प्रणाल� कायर्�मता आ�ण िस्थरता 

सुधारण्यासाठ� भारत सरकार आ�ण भारतीय �रझवर् बँक (आरबीआय) ची एक सुरुवात 
आहे. �ह बँका आ�ण �व�ीय संस्थांमध्ये मा�हतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठ�चे एक प्रभावी 
तंत्र प्रभावी करण्यासाठ� आरबीआयच्या प्रयत्नांचा रचनाबद्ध उपक्रम असून, त्याद्वारे 
�व�वध संस्थांमधून उत्कृष्ट के्र�डट व्यवहारांचा लाभ घेण्यासाठ� काडर्धारकांना स�म केले 
जात.े

 काडर् धारक एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी करण्यासाठ� काडर्धारकाचे 
मा�हती शअेर करण्यासाठ� अ�धकृत आहे क� (आरबीआय कडून न�दणी प्रमाणपत्र प्राप्त 
आहे). 

 45 - 60 �दवसांच्या काळामध्ये एसबीआयसीपीएसएल के्र�डट इन्फम�शन कंपनी 
करण्यासाठ� काडर्धारकाचे परतफेड रेकॉडर् संबं�धत मा�हती प्रदान होईल.

 कोणताह� �ववाद झाल्यास, एसबीआयसीपीएसएल हे काडर्धारक हा �डफॉल्टर आहे असा 
अहवाल देण्यापूव� अहवाल प्र�क्रयेसाठ� योग्य ती दरुुस्ती करेल. अशा मा�हतीचे प्रकटन 
करणे/ती उघड करण्याची देखील न�द घेतल� जाणे हे दाखल केलेल्या अशा �ववादांची 
चौकशी आ�ण त्यातून मागर् काढण्यासाठ� उपलब्ध असलेल्या वेळेवर अवलंबून असत.े 

 काडर्धारक हे मान्य करतो क�, काडर् खात्याचे योग्य संचालन, पडताळणी आ�ण अन्य 
प्रशास�नक सेवा यांसाठ� काडर्धारकाची मा�हती ज्यामध्ये एसबीआयसीपीएसएलशी संब�धत 
आ�थर्क संस्था, कंपन्या आ�ण अन्य �तसऱ्या प�ांकडील थकबाक� यांची मा�हती देण्याचा 
अ�धकार एसबीआयसीपीएसएलला असेल.

 एसबीआयसीपीएसएल काडर्धारकाची मा�हती एसबीआयसीपीएसएलच्या कोणत्याह� व�रष्ठ, 
क�नष्ठ, संबं�धत �कंवा भागीदार संस्थेला एसबीआयसीपीएसएलच्या �व�वध उत्पादनांना व 
सेवांना उपलब्ध करण्यासाठ�/त्यांच्या माक� �टगंसाठ� �कंवा त्याच्या ग्रूप कंपन्या, शाखा, 
संलग्न आ�ण/�कंवा भागीदार संस्थांना देऊ शकत.े

 एसबीआय काडर्च्या मह�वपूणर् अट� व शत� www.sbicard.com वरसुद्धा उपलब्ध 
आहेत. 

महत्वाची �नयामक मा�हती 

- काडर्चा वापर भारत तसेच परदेशात दोन्ह�कड ेवधै आहे. तथा�प, नेपाळ आ�ण भूतान मध्ये 
�वदेशी चलन व्यवहार करण्यासाठ� वधै नाह�.

- भारताबाहेर व्यवहार करण्यासाठ�, या काडर्चा वापर परक�य चलन व्यवस्थापन कायदा, 
1999 ("FEMA") आ�ण आरबीआय द्वारे जार� केलेल्या �नयमांसह लागू कायद्यानुसार 
करणे अत्यावश्यक आहे. इंटरनेट टे्र�डगं पोटर्लद्वारे परक�य चलन व्यापाराला परवानगी 
नाह�. कोणतहे� उल्लंघन �कंवा पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुम ्ह� दंडात्मक 
कारवाईसाठ� जबाबदार असू शकता. तुम्ह� तुमच्या परक�य चलन हक्काबाबत तुमच्या 
अ�धकृत डीलरचा (AD) सल्ला घ्यावा.

- आपण के्र�डट काडर् खात्यावर कोणत्याह� के्र�डट �शल्लक असल्यास, एसबीआय काडर् आपण 
ह� के्र�डट �शल्लक परत येण्याचा अ�धकार आहे.

- कृपया भांडवल खात्यातील व्यवहारासाठ� पसेै पाठ�वणे �कंवा पेम�ट करण्यासाठ� के्र�डट 
काडर् वापरू नका जसे क� परदेशी संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे �कंवा �वदेशात संस्थांची 
स्थापना करणे - ह� आरबीआय बँकेच्या मास्टर �नद�शानुसार अथर्सहाय्य करण्याची 
परवानगी नाह� - संयुक्त उद्योजक/संपूणर्पणे र�हवाशांनी केलेल� थेट गुंतवणूक परदेशात 
मालक�ची सहाय्यक कंपनी आहे.

- र�हवाशांना भारताकडून पसेै पाठ�वणे हे आरबीआयच्या मास्टर प�रपत्रकानुसार, के्र�डट 
काडर्चा वापर �कंवा लॉटर�ची �त�कटे, बंद� घातलेल� �कंवा जप्त मा�सके, जुगार मध्ये 
सहभाग, कॉल-बॅक सेवा देणे, इत्याद�सारख्या प्र�तबं�धत वस्तूंच्या खरेद�साठ� प्र�तबं�धत 
आहे कारण अशा वस्तू/�क्रयाकलापांसाठ� कोणत्याह� परक�य चलनाची परवानगी नाह�. 
मास्टर प�रपत्रक अ�धक मा�हतीसाठ� र�हवाशांना भारत सु�वधा �व�वध पसेै पाठ�वणे वर 
संदभर् घ्या.


