एसबीआयसीपीएसएल दर धोरण

एसबीआय कार्डच्या सर्ाांत महत्त्र्पूर्ड अटी र् शती
1. फीस आणर् शल्
ु क

A. वार्षिक फीस आणण ररन्युअल फीस

एसबीआय क्रेडीट काडि (एसबीआय काडि) ह्यावर वार्षिक फीस आणण ररन्युअल

फीस लागू आहे त. वार्षिक फीस हे एक वेळचे शल्
ु क असते आणण ररन्यअ
ु ल फीस

दर वषी लावली जाते. ह्या फीस काडिधारकाांसाठी वेगळ्या असू शकतात आणण त्या
र्वर्वध प्रकारच्या काडिसाठी वेगवेगळ्या असतात. क्रेडीट काडिचे आवेदन करताना हे

काडिधारकाला साांगण्यात आल्याप्रमाणे असेल. लागू असतील त्यानस
ु ार ह्या फीस

काडिधारकाच्या खात्यातन
ू जमा केल्या जातील आणण जेव्हा हे लावले जाईल, तेव्हा
त्याचे

बबल

त्या

महहन्याच्या

काडि

स्टे टमें टमध्ये

दशिवले

जाईल.

प्राथममक

काडिधारकाला जारी करण्यात आलेल्या अततररक्त काडिससाठी वेगळी फीस असू
शकेल.

B. कॅश एर्व्हान्स फीस

आपात्कालीन स्स्थतीमध्ये दे शातील/ आांतरराष्ट्रीय एटीएम्समधन
ू रोख रक्कम

काढण्यासाठी काडिधारक काडिचा वापर करू शकतो. अशा प्रकारे काढलेल्या सवि
कॅशवर रान्सॅक्शन फी लावली जाईल आणण ती काडिधारकाच्या पुढच्या स्टे टमें टच्या

बबलामध्ये जोडली जाईल. दे शातील एटीएम्ससाठी 2.5% ककांवा रू. 300 ह्यापैकी
अधधक असलेली रान्सॅक्शन फीस लावली जाईल आणण आांतरराष्ट्रीय एटीएम्ससाठी

3% ककांवा रू. 300 ह्यापैकी अधधक असलेली रान्सॅक्शन फीस लावली जाईल.
एसबीआय

काडिस

अँड

पेमेंट

सर्विसेस

प्रायव्हे ट

मलममटे डच्या

(SBICPSL)

तनणियानुसार रान्सॅक्शन फीस बदलली जाऊ शकते. सवि कॅश एडव्हान्सेसवर
रक्कम काढल्यापासून पूणि रक्कम जमा करण्याच्या हदनाांकापयंत ररव्हॉस्ल्व्हां ग
क्रेडीट इतके आधथिक शुल्कसुद्धा असेल (कृपया शुल्काांची सूची पाहावी).
C. रोख भरर्ा फीस

काडिधारक तनवडक एसबीआय बँक शाखाांमध्ये ककांवा एसबीआय सहकारी
बँकाांमध्ये जाऊ शकतो आणण पे- इन स्स्लपमध्ये क्रेडीट काडि नांबर आणण
रक्कम दे ऊन व ती त्याच शाखेतील काउां टरवर जमा करून एसबीआय क्रेडीट
काडिमध्ये दे ण्याची (ड्यूज) रक्कम भरू शकतो. आपले बबल भरल्यानांतर

लगेचच भरणा झाल्याची पोच पावती आपल्याला दे ण्यात येईल. ही सेवा रू.
100 + सवि लागू कराांसह उपलब्ध आहे .
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D. शुल्क
i.

एसबीआयसीपीएसएलद्वारे

काडिधारकाला

दे ण्यात

येणा-या

र्वमशष्ट्ट

सेवाांसाठी वेळोवेळी लागू असलेले शुल्क आणण फीस काडिधारकाला भरावे लागेल

ककांवा काडि खात्याच्या सांदभाित काडिधारकाकडून हदरां गाई झाली, तर त्यासाठी
फीस भरावी लागेल.
ii

काडिधारकाांना योग्य माहहती दे ऊन वेळोवेळी आवश्यक वाटे ल त्याप्रमाणे

कोणतेही शल्
ु क ककांवा फीसमध्ये बदल करण्याचा ककांवा नवीन शल्
ु क ककांवा
फीस सरू
ु करण्याचा अधधकार एसबीआयसीपीएसएलजवळ सरु क्षित आहे .
E. व्याज मुक्त ग्रेस अर्धी

व्याजमक्
ु त क्रेडीट अवधी 20 ते 50 हदवसाांचा असू शकतो व तो मचंटद्वारे

करण्यात येणा-या दाव्याांवर अवलांबून असेल. परां तु, जर आधीच्या महहन्याची बाकी

पूणत
ि : जमा केली नसेल ककांवा जर काडिहोल्डारने कोणत्याही एटीएममधन
ू रोख
रक्कम काढली असेल, तर हे लागू असणार नाही.
F. आर्थडक शुल्क (सेर्ा शुल्क)
जर काडिधारकाने बाकी रक्कम पूणि भरली नाही तर आणण काडिधारकाने काढलेल्या

सवि रोख रकमाांवर (कॅश एडव्हान्सेस) ते परत भरले जाईपयंत रान्सॅक्शनच्या
हदनाांकापासून न भरलेल्या ईएमआय इन्स्टॉलमें टसह सवि रान्सॅक्शन्सवर मामसक
व्याज दरानुसार आधथिक शुल्क दे य आहे त. काडि व्याज दर बदलणारा आहे आणण

तो काडिधारकाचा वापर आणण रक्कम जमा करण्याच्या शैलीवर आधाररत असेल व
त्यामची तनयममत समीिा केली जाईल. जर काडि धारकाने रकमेच्या मुदतीच्या

तारखेअगोदर (PDD) राहहलेल्या रकमेची (TAD) थोडी रक्कम ककांवा काहीच
रक्कम नाही भरली; जसे की ग्राहकाांची आधीच्या महहन्यातील दे य रक्कम आणण
सध्याच्या महहन्यातील पूणि दे य रक्कम मुदत सांपायच्या तारखेअगोदर भरले तर
उरलेल्या रकमेवर रकमेच्या तारखेपयंत शुल्क आकारले जाईल. सध्याचा आधथिक

शुल्काचा दर रान्सॅक्शनच्या हदनाांकापासून प्रतत माह 3.35% पयंत आहे [40.2%
प्रतत

वषि]

व

एसबीआय

काडिस

अँड

पेमेंट

सर्विसेस

प्रायव्हे ट

मलममटे डच्या

(SBICPSL) तनणियानुसार बदलला जाऊ शकतो. लागू असलेले आधथिक शुल्क

लागू कराांनस
ि : जमा होईपयंत ते
ु ार ठरे ल आणण काडिवरील थककत रक्कम पण
ू त
काडिधारकाच्या खात्यामध्ये लावले जातील/ वजा केले जातील.

2

एसबीआयसीपीएसएल दर धोरण
a. कॅश एडव्हानेसवरील आधथिक शुल्क रान्सॅक्शनच्या हदनाांकापासून पूणि रक्कम
जमा करे पयंत लागू असतील.

उदाहरर् 1 - कार्ड स्टे टमें ट ददनाांक – दर मदहन्याच्या 15 तारखेला
16 जून '15 – 15 जुलै ’15 मध्ये करण्यात आलेले रान्सॅक्शन्स
1. रू. 5000 ची ररटे ल खरे दी – 20 जून ’15 रोजी
2. रू. 7000 कॅश काढली– 10 जुलै ’15 रोजी
15 जून 2015 च्या स्टे टमें टमधन
ू कोणतीही आधीची मशल्लक राहहलेली नाही, असे
गहृ हत धरून काडिधारकाला त्याचे 15 जुलै 2015 च्या स्टे टमें टमध्ये रू. 12,000

इतके रान्सॅक्शन्स हदसेल व त्यावर रू. 7000 च्या काढलेल्या रोख रकमेवर 5
हदवसाांचे आधथिक शुल्क लागू दरानुसार लावले जाईल. काडिधारकाला बाकी (थककत)

रकमेसाठी 5 ऑगस्ट 2015 पयंत म्हणजे स्टे टमें ट हदनाांकापासून 20 हदवसाांच्या
आत भरणा करावा लागेल जी पूणि रक्कम असू शकते ककांवा दे य असलेली ककमान

रक्कम असू शकते. कृपया लिात घ्या की, आपल्या क्रेडीट काडिमधील थककत
रकमेसांदभाित
(ममतनमम

केलेल्या

भरण्याद्वारे

अमाउां ट ड्यू)

पहहल्याांदा

[(ज्यामध्ये

आपली

सवि लागू

कर,

ककमान

दे य

रक्कम

ईएमआय आधाररत

उत्पादनाांवरील ईएमआय + एकूण थककत रकमेवरील 5% असेल)], फीस आणण
अन्य शुल्क (असल्यास) व त्यानांतर बॅलन्स रान्सफर बॅलन्स (असल्यास), ररटे ल
बॅलन्स (असल्यास) ह्यासाठी घेतली जाईल आणण ती आपल्या मशल्लक कॅश

सांदभाित (असल्यास) एडजस्ट केली जाईल. आधीच्या स्टे टमें टच्या हदनाांकापासून
आधथिक शुल्क लावले जाईल व जर व्याज नसलेला आउटस्टँ डडांग ररटे ल बॅलन्स
असेल तर त्या स्स्थतीमध्ये आधथिक शुल्क रान्सॅक्शनच्या हदनाांकापासून लावले
जाईल.

जर आधीच्या स्टे टमें टमध्ये कोणतीही कॅश मशल्लक नसेल आणण ती आधीच्या
स्टे टमें टमधन
पुढे आलेली नसेल आणण स्टे टमें टच्या हदनाांकाचा ररटे ल बॅलन्स
ू

भरणा दे य असलेल्या हदनाांकावर पण
ि : भरण्यात आला, तर अशा बॅलन्सेसवर
ू त
कोणतेही आधथिक शल्
ु क लावले जाणार नाही.

उदाहरर् 2 – कार्ड स्टे टमें ट ददनाांक – दर मदहन्याच्या 2 तारखेला.
3 जानेवारी ’15 – 2 फेब्रव
ु ारी ’15 मध्ये केलेले रान्सॅक्शन्स
1. रू. 10000 ररटे ल खरे दी – 5 जानेवारी ’15 रोजी
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2. रू. 30000 ऑनलाईन खरे दी– 15 जानेवारी ’15 रोजी
2 जानेवारी 2015 स्टे टमें टमधन
आधीची कोणतीही मशल्लक रक्कम पुढे
ू
उरलेली नाही, असे गहृ हत धरून काडिधारकाला त्याच्या 2 फेब्रुवारी स्टे टमें टमध्ये

रू. 40,000 व्यवहार हदसतील. काडिधारकाला ह्या आउटस्टँ डडांग रकमेसाठी
स्टे टमें ट हदनाांकापासून 20 हदवसाांच्या आत म्हणजे 22 फेब्रुवारी 2015 पयंत
भरणा करावा लागेल व तो पूणि रक्कम ककांवा ककमान दे य रक्कम ह्यातील
कोणतीही रक्कम भरू शकतो.

जर स्टे टमें ट आउटस्टँ डडांगमध्ये कोणताच कॅश बॅलन्स नसेल आणण तो
आधीच्या स्टे टमें टपासून पुढे आलेला नसेल आणण जर स्टे टमें ट हदनाांका रोजी

आउटस्टँ डडांग असलेल्या ररटे ल बॅलन्सला रक्कम दे य हदनाांकाला जर पूणत
ि :
भरण्यात आले, तर अशा बॅलन्सेसवर कोणतेही आधथिक शुल्क लावले जाणार
नाही.

दर महहन्यामध्ये फक्त ककमान रक्कम भरल्यास त्यामुळे ररपेमेंट वषािपेिा जास्त

काळ पुढे जाईल व आपल्या आउटस्टँ डडांग बॅलन्सवर त्यानुसार ठरणारा व्याज

लागेल. उदाहरणाथि, रू. 5000 इतक्या रान्सॅक्शनवर दर महहन्याला फक्त ककमान
दे य रक्कम भरण्यात आली (दर महा रू. 200 इतकी ककमान रक्कम असल्यास),
सांपण
ू ि थककत रकमेच्या पण
ू ि भरण्यासाठी 44 महहने इतका अवधी लागेल.
उदाहरर् 3 –
काडि स्टे टमें ट हदनाांक – प्रत्येक महहन्याच्या 2 तारखेला
3 माचि 15– 2 एर्प्रल ’15 मध्ये केलेले रान्सॅक्शन
(1) रू. 500 वार्षिक फीस – 5 माचि ’15 रोजी
(2) रू. 72.50 लागू कर – 5 माचि ’15 रोजी
(3) रू. 6000 ची ऑनलाईन खरे दी – 15 माचि ’15 रोजी

2 माचि 2015 च्या स्टे टमें टनुसार आधीचा कोणताही बॅलन्स पुढे मशल्लक राहहलेला

नाही, असे गहृ हत धरून, काडिधारकाला त्याच्या 2 एर्प्रलच्या स्टे टमें टमध्ये रू.
6752.50 रान्सॅक्शन्स हदसेल. एकूण दे य असलेली रक्कम रू. 6573 इतकी राउां ड
ऑफ केली जाईल. काडिधारकाला स्टे टमें टच्या हदनाांकापासून 20 हदवसाांनी 22 एर्प्रल
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रोजी 2015 ह्या आउटस्टँ डडांगसाठी रक्कम भरावी लागेल व ती पूणि रक्कम असू
शकते ककांवा दे य असलेली ककमान रक्कम असू शकते.

22 एर्प्रल 2015 रोजी काडिधारक ककमान दे य रकमेचा म्हणजे रू. 398 (एकूण

आउटस्टँ डडांगच्या 5%) + 22 एर्प्रल 2015, रोजी लागू असलेले कर ह्याच्या
सवांत जवळच्या दशाांश अांकावरील रक्कम ह्या रकमेचा भरणा करतो, असे गहृ हत
धरून

लागू

दराने

आधथिक

शुल्क

लागू

केले

जाईल

आणण

ते

एकूण

आउटस्टँ डडांगमध्ये जोडले जाईल. दर वषी 3.35% इतक्या प्रभावी दराला र्वचारात
घेता, आधथिक शल्
ु काची गणना पढ
ु ील प्रमाणे केली जाईल:
49

हदवसाांसाठी

रू.

500

बॅलन्स

रकमेवर

(5

माचि

ते

22

एर्प्रल):

(3.35*12)*(49/365)*500/100= रू. 26.98
49 हदवसाांसाठी लागू असलेल्या रू. 72.5 कराांसाठी (5 माचि ते 22 एर्प्रल):
(3.35*12)*(49/365)*72.50/100= रू. 3.91

39 हदवसाांसाठी रू. 6000 इतक्या बॅलन्ससाठी (15 माचि ते 22 एर्प्रल):
(3.35*12)*(39/365)*6000/100= रू. 257.72
10

हदवसाांसाठी

रू.

6,175

बॅलन्ससाठी

(3.35*12)*(10/365)*6,175 /100= रू. 68

(22

एर्प्रल

ते

2मे):

एकूण लावण्यात आलेले व्याज = रू. 356.61
3 एर्प्रल '15 आणण 2 मे '15 ह्या काळात काडिधारकाने कोणतेही रान्सॅक्शन केले
नाही, असे गहृ हत धरून हदनाांक 2 मेच्या स्टे टमें टमध्ये असलेल्या एकूण रकमेमध्ये

आउटस्टँ डडांग एकूण रक्कम, व्याज शुल्क, फीस आणण अन्य शुल्क (असल्यास)
आणण सवि लागू कर दशिवले जातील.

जर काडिधारकाने दर महहन्याला ककमान दे य रक्कम (5%) भरली आणण व्याज
राशी भरणे सुरू ठे वले, तर तो ते आउटस्टँ डडांग 20 महहन्याांमध्ये पण
ू ि भरे ल
(100%/ 5% – 20).
उदाहरण 4:
काडि स्टे ट्में ट तारीख - प्रत्येक महहन्याच्या 2 तारखेला.
व्यवहार 3 डडसेंबर 2015 - 2 जानेवारी 2016 दरम्यान झाले.
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1) ककरकोळ खरे दी रु. 500 - 15 डडसेंबरला झाली
2) ऑनलाइन खरे दी रु. 600 - 20 डडसेंबरला झाली
मागील मशल्लक 2 डडसेंबर 2015 र्वधान पुढे चालर्वली गह
ृ ीत धरून, काडिधारकाचे
त्याच्या 2 जानेवारी र्वधान दशिर्वत रुपये ममळतील. 1100 व्यवहार रु मुळे एकूण
amound. 1100. काडिधारकाचे सांपूणि रक्कम ककांवा ककमान दे य रक्कम दरम्यान

काही 22 जानेवारी 2016, र्वधान पासन
ू तारीख म्हणजे 20 हदवस, बाकी र्वरुद्ध
भरणा करणे आवश्यक आहे

गह
ृ ीत धरू या की काडि धारकाने थोडी रक्कम 22 जानेवारी 2016 ला रु. 500 ने
जमा केली आहे , र्वत्त शल्
ु क प्रभावी के दराने कर आकारला आणण एकूण थकबाकी

केला जाईल. खालील म्हणन
ू 3.35% प.म. प्रभावी दर लिात घेता, र्वत्त शल्
ु क
गणना केली जाईल.

39 हदवसाांसाठी रु. 500 च्या रकमेवर (15 डडसेंबर ते 22 जानेवारी):
(3.35*12) * (39/365) *500/100 = रु. 21.48
34 हदवसाांसाठी रु. 600 च्या रकमेवर (20 डडसेंबर ते 22 जानेवारी)
(3.35*12) * (34/365) *600/100 = रु. 22.47
10 हदवसाांसाठी रु. 600 च्या रकमेवर (22 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारी)
(3.35*12) * (10/365) *600/100 = रु. 6.61
लागलेले एकूण व्याज : रु. 50.56
व्यवहार 3 फेब्रुवारी 2016 - 2 माचि 2016 दरम्यान झाले
1) सुरुवातीची मशल्लक रु. 650.56 - 3 फेब्रुवारी 16 ला
2) ककरकोळ खरे दी रु. 1000 - 5 फेब्रुवारी' 16 ला
3) ऑनलाइन खरे दी रु. 3000 - 15 फेब्रव
ु ारी' 16 ला
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गह
ृ ीत धरू या की मागील मशल्लक रु. 650.46 2 फेब 2016 च्या र्वधानानुसार
पुढे सुरू करू या. काडिधारकाचे सांपूणि रक्कम ककांवा ककमान दे य रक्कम दरम्यान

काही 22 फेब्रुवारी 2016, र्वधान पासून तारीख म्हणजे 20 हदवस, बाकी र्वरुद्ध
भरणा करणे आवश्यक आहे .

गह
ि णे भरणा करते. खालील
ृ ीत धरून काडि दे य तारीख 15 फेब्रुवारी म्हणजे पूणप
म्हणन
ू 3.35% p.m. प्रभावी दर लिात घेता, र्वत्त शल्
ु क गणना केली जाईल:
12 हदवसाांसाठी रु. 650 च्या रकमेवर (3 फेब -15 फेब)
(3.35*12) *(12/365) * 650.56/100 = रु. 8.60
लागलेले एकूण व्याज : रु 8.60
खरे दीची उरलेली रक्कम, व्याजाची रक्कम, फी आणण शुल्क याांची बेरीज, आणण 2
माचि तारखेच्या स्टे ट्में टनुसार एकूण रककमेवर सवि लागू कर परवतीत होईल.

G. उशीरा भरर्ा शुल्क

जर पेमेंट दे य असण्याच्या हदवशी ककमान दे य राशीचा भरणा करण्यात
आला नाही, तर उशीरा भरणा शुल्क (लेट पेमेंट चाजेस) लागू असेल.
रू. 0- रू. 200 इतक्या एकूण दे य रकमेसाठी शून्य;
रू. 200 ते रू. 500 एकूण दे य रकमेसाठी रू. 100;

रू. 500 ते रू. 1000 एकूण दे य रकमेसाठी रू. 400;

रू. 1000 ते रू. 10,000 एकूण दे य रकमेसाठी रू. 500;
रू. 10,000 पेिा जास्त एकूण दे य रकमेसाठी रू. 750;
उदाहरर् 1 काडि स्टे टमें ट हदनाांक – प्रत्येक महहन्याच्या 2 तारखेला
3 जानेवारी ’15 – 2 फेब्रव
ु ारी ’15 ह्या काळात केलेले रान्सॅक्शन
(1) रू. 5000 ची ररटे ल खरे दी– 5 जानेवारी ’15 रोजी
(2) रू. 5000 ची ऑनलाईन खरे दी– 15 जानेवारी ’15 रोजी
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2 जानेवारी 2015 च्या स्टे टमें टमधन
ू कोणताही आधीचा बॅलन्स पुढे आलेला नाही,
असे गहृ हत धरून काडिधारकाला त्याचे 2 फेब्रुवारीच्या स्टे टमें टमध्ये रू. 10,000

रान्सॅक्शन्स हदसतील. काडिधारकाला स्टे टमें ट हदनाांकापासून 20 हदवसाांच्या आत

म्हणजे 22 फेब्रुवारीपयंत आउटस्टँ डडांगच्या सांदभाित भरणा करणे आवश्यक असेल
व ही रक्कम ककमान दे य राशी ते सांपूणि रक्कम ह्यापैकी काहीही असू शकेल.

जर 22 फेब्रुवारी 2015 रोजी ककांवा त्याआधी काडिधारकाने ककमान दे य

रकमेचा भरणा केला नाही, तर त्याला रू. 500 इतके उशीरा भरणा शल्
ु क

लावले जाईल (रू. 1000 पेिा जास्त व रू. 10,000 पेिा कमी रकमेसाठी
रू. 500).
उदाहरर् 2 काडि स्टे टमें ट हदनाांक – दर महहन्याच्या 2 तारखेला.
3 फेब्रुवारी ’15 – 2 माचि ’15 मधील रान्सॅक्शन
1. रू. 2000 ची ररटे ल खरे दी– 8 फेब्रुवारी ’15 रोजी
2. रू. 2500 ची ऑनलाईन खरे दी – 19 फेब्रुवारी ’15 रोजी
2 फेब्रुवारी 2015 च्या स्टे टमें टपासून कोणताही आधीचा बॅलन्स पुढे आलेला नाही,

असे गहृ हत धरून, हद. 2 माचिच्या स्टे टमें टमध्ये काडिधारकाला रू. 4500 चे
रान्सॅक्शन ममळे ल. स्टे टमें ट हदनाांकापासून 20 हदवसाांपयंत म्हणजे 22 माचि 2015

रोजी काडिधारकाला आउटस्टँ डडांगच्या सांदभाित भरणा करणे आवश्यक असेल व ही
रक्कम ककमान दे य राशी ते सांपूणि रक्कम ह्यापैकी काहीही असू शकेल.

जर 22 फेब्रुवारी 2015 रोजी ककांवा त्याआधी काडिधारकाने कोणत्याही
रकमेचा भरणा केला नाही, तर त्याला रू. 500 इतके उशीरा भरणा शुल्क

लावले जाईल (रू. 1000 पेिा जास्त व रू. 10,000 पेिा कमी रकमेसाठी
रू. 500).
H. ओव्हरलललमट फीस- सेवेचा घटक म्हणन
ू क्रेडीट मलममटच्या वर व जास्त

असलेल्या काडिधारकाच्या काही र्वमशष्ट्ट रान्सॅक्शन्सना एसबीआयकाडि
मान्यता दे ऊ शकेल. कृपया लिात घ्या की, जर आउटस्टँ डीांग रक्कम

क्रेडीट मयािदेच्या बाहे र असेल, तर ओव्हर मलममट असलेल्या रकमेच्या
2.5% इतकी ककांवा रू. 500 ह्यापैकी मोठी असलेली राशी ओव्हर मलममट

फी म्हणून लावली जाईल. फीस आणण/ ककांवा व्याज शुल्काांमुळेसुद्धा
ओव्हर मलममट स्टे टस लावला जाऊ शकतो.
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I. पेमेंट डर्सऑनर फीस
पेमेंट

डडसऑनर

रकमेच्या

झाल्यास

(भरणा

जमा

न

केल्यास),

काडिधारकाला

2% इतकी पेमेंट डडसऑनर फीस लावली जाईल व त्याचे

ककमान शुल्क रू. 350 इतके असेल.
J. अन्य शल्
ु क:


काडि ररप्लेसमें ट फी: रू. 100 – रू. 250



चाजिस्स्लप ररहरवल फी: रू. 225/



चेक फी: रु. 100 (दे यके रु चेक द्वारे केले. 2000)



चेक र्पक अप फी: रू.90/-



स्टे टमें ट ररहरवल फी: रू. 2 महहन्याांपेिा जुन्या स्टे टमें टससाठी रू. 100/प्रतत स्टे टमें ट



र्वदे शी चलन रान्सॅक्शन फी: 3.5%.



परकीय चलन व्यवहार शुल्क: 3.5% (एमलट वगळता सवि काडि)

1.99% (एमलट काडिधारक केवळ)

र्वदे शी चलन रान्सॅक्शनचे रुपाांतर भारतीय रूपयामध्ये करण्यासाठी र्वतनमय दर
स्व्हसा/ मास्टरकाडिद्वारे (जे असेल त्यानुसार) तनधािररत केला जाईल व ह्या
रान्सॅक्शनला एसबीआय काडिच्या मदतीने सेटल केले जात असतानाच्या हदवशी

त्याांच्या र्वतनमय दराांनुसार ते ठरे ल व हे दर रान्सॅक्शन करण्यात येणा-या
हदवसापेिा मभन्न असू शकतील. स्व्हसा/ मास्टरकाडि द्वारे भारतीय रूपयामध्ये

रुपाांतररत करण्यात येणा-या रकमेवर 3.5% र्वदे शी चलन रान्सॅक्शन फी लागू

असेल. परकीय चलन व्यवहार शुल्क स्व्हसा / मास्टर शेअर केलेले रुपये रुपाांतर
रकमेवर लागू केले जाईल

2. लललमटस (मयाडदा)
अांतगित

एसबीआयसीपीएसएल

क्रेडीट

तनकषाांनुसार

(प्राथममक

खातेधारकाांना

असलेली क्रेडीट मलममट जोडल्या जाणा-या एड ऑन काडिधारकाांना असेल) क्रेडीट
मलममट आणण कॅश मलममट तनधािररत केली जाते. काडि हदले जात असताना ह्या
मयािदाांची माहहती काडिधारकाला हदली जाते. प्रत्येक स्टे टमें टमध्ये क्रेडीट मलममट
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आणण कॅश मलममट काडिधारकाला साांधगतल्या जातात. स्टे टमें ट बनवले जात
असताना उपलब्ध क्रेडीट मलममट (वापरासाठी उपलब्ध असलेली क्रेडीट मलममट)
स्टे टमें टचा भाग म्हणून हदली जाते. एसबीआयसीपीएसएल काडिधारकाच्या खात्याचा
ठरार्वक काळाने आढावा घेते आणण अांतगित तनकषाांनुसार काडिधारकाची क्रेडीट

मलममट घटवू ककांवा वाढवू शकते. क्रेडीट मलममट वाढवू इस्च्ित असलेले काडिधारक
एसबीआयसीपीएसएलला तसे मलहून व त्याांच्या उत्पन्नाची घोषणा करणारी आधथिक
कागदपत्रे पाठवन
ू तशी र्वनांती करू शकतात. ह्या नवीन कागदपत्राांच्या आधारे
अशी

मलममट

वाढवायची

अथवा

नाही,

हा

तनणिय

घेण्याचे

एसबीआयसीपीएसएलला आहे .

पण
ू ि

स्वातांत्र्य

3. बबललांग आणर् स्टे टमें ट
a) ज्या अवधीमध्ये काडि एस्क्टव्ह असेल त्या अवधीमधील आधीच्या स्टे टमें टनांतर
काडिधारकाच्या
रान्सॅक्शन्स

खात्यामध्ये
दशिवणारे

काडिधारकाला

क्रेडीट

एक

पाठवण्यात

करण्यात

मामसक

येईल.

एक

आलेले

स्टे टमें ट
तर

पेमेंटस

व

झालेले

एसबीआयसीपीएसएलद्वारे
एसबीआयसीपीएसएल

काडि

खात्यामधील रान्सॅक्शन्सचे स्टे टमें ट पोस्टाने त्याच्याकडे नोंदणीकृत असलेल्या

पत्त्यावर पाठवेल ककांवा ते स्टे टमें ट नोंद असलेल्या ईमेल आयडीवर ईमेलने
पाठवेल व ह्याचा हदवस पूवि तनधािररत असेल.
b) क्रेडीट काडिस काडिधारकाांना ररवॉस्ल्वांग क्रेडीट सुर्वधा दे तात (कफरती पत).
काडिधारक फक्त स्टे टमें टवर र्प्रांट करण्यात आलेल्या ककमान दे य रकमेइतकी

रक्कम सुद्धा भरू शकतो आणण असा भरणा त्याने रक्कम दे य हदनाांकाच्या
आधी करायला हवा आणण हाही हदनाांक आपल्या स्टे टमें टवर नमूद केलेला

असतो. आउटस्टँ डडांग बॅलन्स पुढील स्टे टमें टमध्ये फॉरवडि केला जाऊ शकतो.
काडिधारक दे य असलेली सांपूणि राशी भरू शकतो ककांवा ककमान दे य रकमेपेिा
मोठी कोणतीही रक्कम भरू शकतो.
आधीच्या

स्टे टमें टसमध्ये

काडिधारकाच्या

करां ट

न

ककमान

भरण्यात
दे य

आलेली

रकमेमध्ये

ककमान

जोडली

जाईल

दे य

रक्कम

व

त्यासह

आउटस्टँ डडांग असेल जे काडिहोल्डरच्या क्रेडीट मलममटपेिा जास्त होऊ शकते.
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ककमान दे य रक्कम आउटस्टँ डडांग रकमेच्या 5% ककांवा रू. 200 ह्यापैकी जी
रक्कम मोठी असेल, ती असेल व त्यामध्ये सवि लागू कर आणण ईएमआय
(फक्त ईएमआय आधाररत उत्पादनाांच्या सांदभाित) समार्वष्ट्ट असतील. जर कॅश
ककांवा क्रेडीट मलममट ओलाांडली गेली तर ओव्हरमलममट (ओव्हीएल) रकमेचाही
समावेश

एमएडीमध्ये

(ककमान

दे य

रक्कम)

केला

जाईल.

आधीच्या

स्टे टमें टसमध्ये जर न भरण्यात आलेली एमएडी असेल, तर ती ककमान दे य
रकमेमध्ये जोडली जाईल.

c) काडि

आउटस्टँ डडांगसाठी

करण्यात

येणा-या

पेमेंटस

दशिवल्या जातील.

पढ
ु ील

स्टे टमें टसमध्ये

d) काडिधारकाच्या काडि आउटस्टँ डडांगसाठी ममळालेल्या पेमेंटसमध्ये सवि ककमान
दे य रकमा (ज्यामध्ये सवि लागू कर + ईएमआय आधाररत उत्पादनाांसाठीचे

ईएमआय + एकूण आउटस्टँ डडांगच्या 5% भाग), फीस आणण अन्य शुल्क, व्याज
शुल्क, बॅलन्स रान्सफर आउटस्टँ डडांग, पचेस आउटस्टँ डडांग आणण त्या क्रमामधील
कॅश एडव्हान्स ह्याांचा समावेश असेल.

e) काडि खात्यामधील पेमेंटस पुढीलपैकी कोणत्याही प्रकारे करता येऊ शकतील:

www.sbicard.com वर लॉग इन करून नेटबँककांग ककांवा आपल्या एसबीआय
एटीएम- कम डेबबट काडिद्वारे पेनेट पयािय वापरून.

स्टे टमें टच्या मागच्या बाजूला हदलेल्या पत्त्यावर चेक ककांवा धनादे श पाठवून.

आपल्या शहरातील एसबीआय काडि ड्रॉप बॉक्सेसमध्ये ककांवा तनधािररत स्टे ट बँक
ऑफ इांडडया शाखाांमध्ये चेक ककांवा धनादे श दे ऊन.

चेक/ धनादे श “एसबीआय काडि क्र. xxxx xxxx xxxx xxxx“ करीता दे य असा
असायला हवा.
ईसीएस: तनवडक शहराांमध्ये इलेक्रॉतनक क्लीअररांग प्रणामलद्वारे

(ECS)

पेमेंटस करता येऊ शकतील.
f) एसबीआय काडिद्वारे आउटस्टँ डडांग बबलाच्या भरणासाठी र्वर्वध पद्धती हदल्या
जातात व त्याचे वणिन एसबीआय काडि वेबसाईट आणण मामसक स्टे टमें टच्या मागे
सर्वस्तर हदले गेले आहे .
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g) बबमलांग सांदभाितील वाद: स्टे टमें टच्या हदनाांकापासून 30 हदवसाांच्या आत
काडिधारकाने

काही

त्रुटी

एसबीआयसीपीएसएलला

कळवल्यामशवाय

आणण

एसबीआयसीपीएसएलला त्या सत्य आहे त, हे आढळल्याव्यततररक्त सवि स्टे टमें टस
योग्य मानली जातील व काडिधारक त्याांना मान्य करे ल. असे काही झाल्याची
माहहती प्राप्त झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल तात्पुरत्या पद्धतीने शुल्क मागे घेऊ
शकेल.

त्यानुसार

अन्वेषण

पूणि

झाल्यानांतर

अशा

शुल्काांही

जवाबदारी

काडिधारकाच्या खात्यावर असेल. पढ
ु ील स्टे टमें टमध्ये हे शल्
ु क सध
ु ाररत केले जाईल
व त्यासह रू. 225 प्रतत चाजि स्स्लप इतके चाजि स्स्लप ररहरव्हल शल्
ु क असेल.

h) ग्राहक तक्रार तनवारण% सवि तक्रारीांची माहहती पढ
ु ील पत्त्यावर नोडल अधधकायाला

हदली

जावी-

पीओ

बॅग

28

-

जीपीओ,

नवी

Nodalofficer@sbicard.com ककांवा ईमेलवर पाठवली जावी.

हदल्ली

-

110001

i) सांपकि तपशील.:
सर्ड फोन्सर्रून: 39 02 02 02 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा
एसटीडी कोड आधी लावावा)
बीएसएनएल/ एमटीएनएलर्रून: 1860 180 1290/1800 180 1290
एसबीआय रे ल्र्े क्रेर्ीट कार्डसाठी: एसबीआय रे ल्वे क्रेडीट काडि हे ल्पलाईनला
भारतातून कुठूनही फोन करा

सर्ड फोन्सर्रून: 39 02 12 12 (मोबाईलवरून लावताना आपल्या शहराचा
एसटीडी कोड आधी लावावा) बीएसएनएल/ एमटीएनएलर्रून: 1800 180 1295
पत्र व्यर्हार: मेलद्वारे व्यवस्थापकाला मलहू शकता: ग्राहक सेवा, एसबीआय काडिस
अँड पेमेंटस सर्विसेस प्रा. मल. कांपनी, डीएलएफ इनकफतनटी टॉवसि, टॉवर सी, 12
वा मजला, ब्लॉक- 2, इमारत 3 डीएलएफ सायबर मसटी, गुडगाांव- 122002
(हरयाना), भारत. www.sbicard.com ककांवा पीओ बॅग 28 - GPO, नवी हदल्ली
– 110001 ककांवा feedback@sbicard.com वर ईमेल पाठवून.
4. डर्फॉल्ट (थकबाकी)

जर थकबाकी करण्यात आली, तर काडिधारकाला वेळोवेळी काडि खात्यामध्ये

असलेल्या थककत रकमेच्या पूतत
ि ेसाठी पोस्टाने, फॅक्स, दरू ध्वनी, ईमेल, एसएमएस
मॅसेज आठवण केली जाईल आणण/ ककांवा ततस-या पिाची आठवण करून

दे ण्यासाठी, पाठपुरावा करण्यासाठी आणण रक्कम प्राप्त करण्यासाठी मदत घेतली
जाईल.

अशा

प्रकारे

तनयुक्त

आचारसांहहतेचे पण
ू ि पालन करे ल.

केलेला

ततसरा

पि

कजि

वसुलीसांदभाितील

1
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RBI कडून नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त आणण जे SBICPSL सदस्य आहे जे एक
क्रेडडट इन्फमेशन कांपनी एक क्रेडडट काडि धारकाच्या मुलभूत स्स्थती अहवाल
दे ण्यापूवी, आम्ही काडि धारकास महहने 'सूचना प्रदान करू.

पुढे असे नोंद केले गेले की एक काडि धारक, डडफॉल्टर म्हणून नोंदवली जात पोस्ट

तर, त्याच्या / ततच्या थकबाकी कमी, नांतर SBICPSL क्रेडडट इन्फमेशन कांपनी
पासन
डडफॉल्टर स्स्थती मागे आहे . असे बदल ग्राहकाच्या क्रेडडट अहवालात
ू
प्रततबबांबबत करण्यासाठी 45-60 हदवस लागू शकतात.

अटी आणण तनयम क्रेडडट काडिच्या सर्ु वधा तनयमन लागू असेल परू क / काडि जोडा

SBICPSL र्वहहत नमन्
ु यात दर महहन्याला क्रेडडट इन्फमेशन कांपनीसाठी काडि डेटा
सादर केला. क्रेडडट इन्फमेशन कांपनी 30 हदवसाांची वेळ त्याांच्या सव्हिरवर सादर
डेटा अपलोड करण्यासाठी आहे .
काडि खात्यातील एकून थकबाकी व त्यासह लावण्यात आलेल्या कोणत्याही

शुल्काांची काडिधारकाला न आकारण्यात आलेली रक्कमसुद्धा तत्काळ दे य होईल
आणण

प्राथममक

खातेधारकाच्या

बँकरप्सीच्या

ककांवा

मत्ृ युच्या

स्स्थतीत

ती

एसबीआयसीपीएसएलला सांपूणि दे य ठरे ल व काडि खाते लगेचच रद्द ठरे ल. काडि
खात्यावर काही थकबाकी असेल, तर प्राथममक खातेधारकाची मालमत्ता त्याला
सेटल

करण्यासाठी

जवाबदार

असेल

आणण

त्या

मालमत्तेद्वारे

एसबीआयसीपीएसएलला कोणतीही आधथिक झळ पोहचणार नाही, ह्याची काळजी
घेणे अतनवायि असेल व त्यामध्ये अशा थकबाकीला प्राप्त करण्यासाठी झालेला
कायदे र्वषयक खचि व शुल्क ह्याांचा समावेश असेल. अशी परतफेड प्रलांबबत

झाल्यास एसबीआयसीपीएसएल त्याच्या तेव्हाच्या दराने आधथिक शुल्क सुरू
ठे वण्यासाठी सिम असेल.

5 कार्डधारकत्र् समाप्त होर्े/ सांपुष्टात येर्े

a) एसबीआयसीपीएसएलला मलहून ककांवा एसबीआय काडि हे ल्पलाईनला कॉल करून
आणण काडि ततरपे कापून काडिधारक कधीही करार सांपुष्ट्टात आणू शकतो. मलणखत
र्वनांती केल्यानांतर एड ऑन काडिसह सवि काडि सांपुष्ट्टात येतील. काडि खात्यामध्ये
थकबाकी

असलेल्या

सवि

रकमेचा

भरणा

केल्यानांतर

ते

सांपष्ट्ु टात

येतील.

प्रमाणानस
ु ार (प्रो रे टा बेमसस) वार्षिक, सहभागी होण्याची ककांवा ररन्यअ
ु ल फीस
परत केली जाणार नाही.
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b)

जर

एसबीआयसीपीएसएलला

काही

आधाराने

बबजनेससाठी

ककांवा

सुरिा

कारणाांमुळे आणण/ ककांवा कायदा सुव्यवस्था यांत्रणेच्या र्वनांतीमुळे आणण/ ककांवा
अन्य सरकारी यांत्रणेने तसे साांधगतल्यामुळे आणण/ककांवा एसबीआयसीपीएसएल व

त्याच्या ग्राहकाांना लागू असलेल्या कायद्याांमुळे व तनयमाांमुळे आवश्यक झाले, तर
कोणत्याही

वेळेस

पूवस
ि ूचना

न

दे ता

एसबीआयसीपीएसएल

काडिधारकाच्या

खात्याच्या वापरावर तनबंध घालू शकते, ते समाप्त ककांवा बांद करू शकते.

जर काडिधारकाने दे य रकमेची थकबाकी केली ककांवा क्रेडीट मलममटचे उल्लांघन केले
तर एसबीआयसीपीएसएल क्रेडीट काडिवरील सर्ु वधा सांपुष्ट्टात आणू शकते. हा करार
सांपष्ट्ु टात आल्यानांतर ककांवा काडि खाते स्थधगत करण्यात आले असताना ह्या
काडािचा वापर वस्जित आहे .

c) अशा पररस्स्थतीमध्ये काडिधारकाने तत्काळ (कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या

कोणत्याही डडफॉल्ट ककांवा अन्य नोटीसनुसार) एसबीआयसीपीएसएलला खात्यावरील
एकूण

थकीत

रक्कम

त्वरीत

अदा

केली

पाहहजे.

त्यामध्ये

कराराअांतगित

एसबीआयसीपीएसएलला दे य असलेल्या सवि रकमाांचा समावेश असेल ज्यामध्ये सवि
रान्सॅक्शन्स आणण अन्य खात्या ज्या खात्यावर अद्याप आकारल्या नसतील
ह्याांचा समावेश असेल. जोपयंत काडिधारकाद्वारे अशा सवि रकमाांची थकबाकी जमा
केली जाईपयंत काडिधारकाचे खाते समाप्त मानले जाणार नाही.
6. कार्ड हरर्र्े/ चोरी/ गैरर्ापर

a) जर प्राथममक ककांवा अन्य अततररक्त क्रेडीट काडि हरवले असेल, चोरीला गेले
असेल,

त्याला इजा झाली असेल ककांवा प्राप्त होणे अपेक्षित असताना प्राप्त झाले

नसेल ककांवा जर त्याला/ ततला त्याचा वापर अन्य व्यक्तीने काडिधारकाच्या
अनुमतीमशवाय

केला

अशी

शांका

आली

असेल,

तर

तत्काळ

काडिधारकाने

एसबीआयसीपीएसएलशी एसबीआय काडि हे ल्पलाईनद्वारे सांपकि साधला पाहहजे.
एकदा काडि हरवले अशी सूचना हदल्यानांतर ते नांतर परत सापडले तरीही
काडिधारकाने ते कोणत्याही पररस्स्थतीत वापरू नये आणण त्याने ते काडि ततरपे अधे
कापून टाकावे.


तसेच

काडिधारक

लगेचच

आयव्हीआर

ककांवा

आमच्या

वेबसाईट

sbicard.com द्वारे ककांवा एसएमएस आधाररत सेवेद्वारे ते काडि ब्लॉक
करू शकतो.
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एसएमएसद्वारे आपले हरवलेले/ चोरलेले काडि ब्लॉक करण्यासाठी, आपल्या
नोंदणीकृत मोबाईल क्रमाांकाद्वारे 5676791 वर BLOCK XXXX

असा

एसएमएस करा. (XXXX = आपल्या काडि क्रमाांकातील शेवटच्या 4
सांख्या). जर 5 ममतनटाांच्या आत आपल्याला त्याचे कन्फमेशन दे णारा
एसएमएस ममळाला नाही, तर काडि ब्लॉक झाले आहे , असे कृपया मानू
नका. तत्काळ आपले काडि ब्लॉक करण्यासाठी आणण त्याचा गैरवापर
टाळण्यासाठी हे ल्पलाईनला कॉल करा.

b) एसबीआयसीपीएसएलला हरवलेल्या काडािची माहहती ममळण्याच्या वेळेआधी
काडि

खात्याद्वारे

करण्यात

एसबीआयसीपीएसएल
काडिधारकावरच

जवाबदार

असेल.

काडि

आलेल्या
राहणार

कोणत्याही

नाही

हरवण्याबद्दल

व

रान्सॅक्शन्ससाठी

त्याची

ककांवा

सांपण
ू ि

त्याच्या

जवाबदारी
चोरीबद्दल

एसबीआयसीपीएसएलला सूचना दे ण्यामशवाय काडिधारकाने तत्काळ क्रेडीट काडािच्या

चोरीची माहहती पोमलसाांना दे ऊन एफआयआर दाखल करायला पाहहजे. परां त,ु जेव्हा

काडिधारकाच्या सहमतीने ककांवा अततररक्त काडिधारकाच्या सहमततने एखाहद व्यक्ती
काडि प्राप्त करून त्याचा गैरवापर करत असेल, तेव्हा होणा-या सवि हानीसाठी
काडिधारक जवाबदार असेल.

c) जर काडिधारकाने फसवणूकीचे कृत्य केले असेल, तर होणा-या नुकसानाची सवि
जवाबदारी काडिधारकाची असेल. जार पुरेशी काळजी न घेता काडिधारक वापर
करत

असेल

तर

होणा-या

हानीसाठी

सविस्वी

तोच

जवाबदार

असेल.

एसबीआयसीपीएसएलद्वारे तनधािररत करण्यात आलेल्या सुरिा तनयमाांचे पालन
करण्यामध्ये काडिधारकाने कसूर केली असेल तरी हे लागू असेल.
d) काडिधारक

ककांवा

अन्य

कोणत्याही

काडिधारकाला

न

साांगता

एसबीआयसीपीएसएल काडिच्या हरवण्यार्वषयी, चोरीर्वषयी, गैरवापरासांदभाित
काडिची ककांवा र्पनची कोणतीही माहहती पोमलसाांना ककांवा अन्य सांबांधधत
यांत्रणाांना दे ऊ शकते.
e) आपल्या क्रेडीट काडि खात्याच्या मोबाईल नांबरसह सांपकि तपशीलामधील बदल
मसस्टीममध्ये असलेल्या आपल्या जन्
ु या तसेच नवीन सांपकि पत्त्याांवर कळवले

जातील. आमच्या नोंदीांमध्ये आपल्या मोबाईल क्रमाांकासह सध्याच्या सांपकि
तपशीलाांना अद्ययावत ठे वण्याचा सल्ला आपल्याला हदला जातो
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f) “एसबीआय काडि प्रशांसापर हरवलेल्या / चोरी काडि र्वमा काही काडि कव्हर दे ते.
म्हणाला, र्वमा म्हणून एसबीआय काडि तनणिय वेळोवेळी केले जाऊ शकते टाटा

एआयजी जनरल इन्शुरन्स कांपनी मलममटे ड ककांवा इतर कोणत्याही र्वमा कांपनी
द्वारे पुरवली जाते. टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्स कांपनी मलममटे ड सेटलमें ट

हक्कामुळे उद्भवलेल्या कोणत्याही वाद जबाबदार नाही या सांदभाित आणण
एसबीआय काडि मध्ये कोणताही दावा तनकाली जबाबदार आहे . र्वमा अटी

आणण अधधक तपशीलासाठी, काडिधारक स्वागत उपकरणे, कपडे, अन्य साधने

याांचा सांच मध्ये माहहतीपत्रक माध्यमातन
ू जा ककांवा www.sbicard.com पहा
करावा.”

7. मादहती उघर् करर्े (डर्स्क्लोजर)

क्रेडडट इन्फमेशन कांपनी भारतीय आधथिक प्रणाली कायििमता आणण स्स्थरता
सुधारण्यासाठी भारत सरकार आणण भारतीय ररझव्हि बँक (आरबीआय) च्या एक
सुरवात आहे . या र्वर्वध सांस्था चाांगले क्रेडडट अटी लाभ घेण्यासाठी बँका आणण
र्वत्तीय सांस्था, ज्यामुळे काडिधारकाांना सिम दरम्यान माहहतीची दे वाण-घेवाण
प्रभावी यांत्रणा प्रदान करण्यासाठी भारतीय ररझिव्ह बँकेने प्रयत्न ओळ आहे .

काडि धारक SBICPSL क्रेडडट इन्फमेशन कांपनी करण्यासाठी काडिधारकाचे माहहती
शेअर करण्यासाठी अधधकृत आहे की (RBI कडून नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त आहे )
45 - 60 हदवसाांच्या काळामध्ये SBICPSL क्रेडडट इन्फमेशन कांपनी करण्यासाठी
काडिधारकाचे परतफेड रे कॉडि सांबांधधत माहहती प्रदान होईल.
वाद झाल्यास, SBICPSL डडफॉल्टर म्हणून काडि धारक कळर्वण्यापूवी अहवाल
प्रकक्रया योग्य चक
ु ीची भरपाई होईल. मात्र तो दे खील अशा प्रकटीकरण / माहहती

प्रकाशन उपलब्ध असलेला वेळ आनुषांधगक होईल नोंद केली जाऊ शकते. तपास
आणण असण्याचा अशा वाद सोडवण्यासाठी

काडिधारक हे मान्य करतो की, एसबीआयसीपीएसएलला काडिधारकाची माहहती

सध्याच्या ककांवा भर्वषयतील क्रेडीट ब्युरोजना दे ण्यासाठी सिम आहे व त्याची

सूचना काडिधारकाला दे ण्यात येणार नाही आणण अशी माहहती काडिधारकाच्या
सकारात्मक ककांवा नकारात्मक वापराशी/ डडफॉल्टशी सांबांधधत असू शकते. क्रेडीट

ब्यरु ो ररपोटि मध्ये अशी अपडेट माहहती नोंदवली जाण्यासाठी 45-60 हदवस लागू
शकतात.
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भारतीय आधथिक प्रणालीच्या कायािमध्ये सुधारणा करणे व ततला स्स्थरता दे णे

ह्यासाठी भारत सरकार आणण ररजवि बँक ऑफ इांडडया (आरबीआय) ह्याांची क्रेडीट
ब्युरो ही सांस्था आहे . बँका व आधथिक सांस्थाांमध्ये माहहतीच्या प्रभावी आदान-

प्रदानासाठी आरबीआयद्वारे करण्यात येणा-या प्रयत्नाांशी हे सुसांगत आहे व
त्याद्वारे र्वर्वध सांस्थाांकडून अधधक चाांगल्या क्रेडीट टम्सि प्राप्त करण्यासाठी
काडिधारकाला मदत ममळू शकते.

काडिधारक हे मान्य करतो की, काडि खात्याचे योग्य सांचालन, पडताळणी आणण

अन्य

प्रशासतनक

सेवा

ह्याांसाठी

काडिधारकाची

एसबीआयसीपीएसएलशी सांबांधधत आधथिक सांस्था,

माहहती

ज्यामध्ये

कांपन्या आणण अन्य ततस-या

पिाांकडील थकबाकी ह्याांची माहहती दे ण्याचा अधधकार एसबीआयसीपीएसएलला
असेल.
एसबीआयसीपीएसएल काडिधारकाची माहहती एसबीआयसीपीएसएलच्या कोणत्याही

वररष्ट्ठ, कतनष्ट्ठ, सांबांधधत ककांवा भागीदार सांस्थेला एसबीआयसीर्पएसएलच्या र्वर्वध

उत्पादनाांना व सेवाांना उपलब्ध करण्यासाठी/ त्याांच्या माकेहटांगसाठी ककांवा त्याच्या
ग्रूप कांपन्या, शाखा, सांलग्न आणण/ ककांवा भागीदार सांस्थाांना दे ऊ शकते.

एसबीआय काडिच्या महत्त्वपूणि अटी व शती www.sbicard.com वरसुद्धा उपलब्ध
आहे त.

महत्वाची तनयामक माहहती :
-

काडिचा वापर भारत तसेच परदे शात दोन्हीकडे वैध आहे . तथार्प, नेपाळ आणण

भूतान मध्ये र्वदे शी चलन व्यवहार करण्यासाठी वैध नाही.
-

भारत बाहे र होतात काडि वापर ररझव्हि एक्सचें ज तनयांत्रण तनयमावली आणण

परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा, लागू कायद्यानुसार केली पाहहजे 'ऑनलाइन

रे डडांग' पोटि ल द्वारे 1999 परदे शी र्वतनमय रे डडांग परवानगी नाही. कोणत्याही
उल्लांघन ककांवा पालन करण्यास अपयश झाल्यास, आपण दां डात्मक कारवाई
जबाबदार असू शकते. आपण आपल्या परकीय चलन एांटाइटलमें ट सांबांधधत
आपल्या अधधकृत र्वक्रेता (AD) सल्ला घ्यावा.
-

आपण क्रेडडट काडि खात्यावर कोणत्याही क्रेडडट मशल्लक असल्यास, एसबीआय

काडि आपण ही क्रेडडट मशल्लक परत येण्याचा अधधकार आहे .
-

सांयक्
ु त मध्ये रहहवासी करून थेट गांत
ु वणक
ू - तो मास्टर हदशा ररझव्हि बँकेने

अांतगित तनधी "एक परवानगी पद्धत नाही अशा र्वदे शी कांपन्या गांत
ु वणक
ू पैसे
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पाठर्वणे राजधानी खाते व्यवहार हदशेने / दे यके ककांवा सेट परदे शातील कांपन्या
अप क्रेडडट काडि वापरू नका कृपया व्हें चर / सांपूणि परदे शात उपकांपनी मालकी
-

रहहवाशाांना भारत सुर्वधा र्वर्वध पैसे पाठर्वणे भारतीय ररझिव्ह बँकेचे मास्टर

Circular- मास्टर पररपत्रक नुसार, क्रेडडट काडि वापर ककांवा लॉटरी ततकीट

प्रततबांधधत आयटम खरे दी बांदी जप्त मामसके, जुगार मध्ये सहभाग, कॉल-परत

सेवा दे णे, इ प्रततबांधधत आहे ., परकीय चलन नाही काढणे अशा आयटम /
उपक्रम परवानगी आहे पासन
ू . मास्टर पररपत्रक अधधक माहहतीसाठी रहहवाशाांना
भारत सर्ु वधा र्वर्वध पैसे पाठर्वणे वर सांदभि घ्या.

1
8

एसबीआयसीपीएसएल दर धोरण

फीस

1: शुल्काांची सूची

वार्षिक फी (एक वेळेस)

रू. 0 - रू. 4999

ररन्यअ
ु ल फी (प्रतत वषि)

रू. 0 - रू. 4999

एड ऑन फी (प्रतत वषि)
र्वस्ताररत क्रेडडट

शन्
ू य
20-50 हदवस (जर आधीच्या महहन्याचा आउटस्टँ डडांग

व्याजमुक्त क्रेडीट अवधी
आधथिक शुल्क#

बॅलन्स पूणि भरलेला असेल, तर फक्त ररटे ल खरे दीवर
लागू)

अनसेक्युअडि काडिसाठी 3.35% दरमहा (40.2% प्रतत
वषि); सेक्युअडि काडिसाठी 2.5% दरमहा (30% प्रतत
वषि)

एकूण आउटस्टँ डडांगच्या 5% (ककमान. रू. 200) + सवि
ककमान दे य रक्कम
कॅश एडव्हान्स

लागू कर + ईएमआय (ईएमआयवर आधाररत

उत्पादनाांच्या सांदभाित) +ओव्हीएल राशी (असल्यास)
क्रेडीट मलममटच्या 80% पयंत (गोल्ड आणण
टायटॅ तनअमसाठी जास्तीत जास्त 12000 /हदवस आणण

कॅश एडव्हान्स मलममट
फ्री क्रेडीट मलममट
आधथिक शल्
ु क#

कॅश एडव्हान्स फीस

15000/ हदवस प्लॅ हटनम आणण मसग्नेचर काडिसाठी)
शन्
ू य

बाहे र पडण्याच्या हदनाांकापासन
ू 3.35% दरमहा
(40.2% प्रतत वषि)

एसबीआय एटीएम्स/ अन्य राष्ट्रीय

रान्सॅक्शन रकमेच्या 2.5% (आणण कमीत कमी रू.

एटीएम्स

300 इतकी रक्कम)
रान्सॅक्शन रकमेच्या 3%
(आणण कमीत कमी रू. 300
इतकी रक्कम)

आांतरराष्ट्रीय एटीएम्स
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अन्य
कॅश पेमेंट फीस

रू.100

चेक र्पकअप

रू. 90

चेक फी

रु. 100 (चेकने पैसे भरले रु. 2000 पयंत)

पेमेंट डडसऑनर फी

चेक रकमेच्या 2% (फी कमीत कमी रू. 350 असेल)

स्टे टमें ट ररहरवल

चाजि स्लीप ररहरवल]

रू. 100 प्रतत स्टे टमें ट (>2 महहन्याांहून जुने )
रू. 225 प्रतत चाजि स्लीप

लेट पेमेंट (उशीरा रकमेचा भरणा)

रू. 0- 200 इतक्या रकमेसाठी शून्य ;

रू. 200 ते रू. 500 एकूण दे य रकमेसाठी रू. 100;

रू. 500 ते रू. 1000 एकूण दे य रकमेसाठी रू. 400;
रू. 1000 ते रू. 10,000 एकूण दे य रकमेसाठी रू.
500;

रू. 10,000 पेिा जास्त एकूण दे य रकमेसाठी रू.
750;

ओव्हरमलममट रकमेच्या 2.5% (फी कमीत कमी रू.
ओव्हरमलममट

500 असेल)

काडि ररप्लेसमें ट

रू. 100 – रू. 250

आपात्कालीन काडि ररप्लेसमें ट

वास्तर्वक खचि (ककमान $175)

(र्वदे शात असताना)
रूपाांतरण धचन्हाांककत करा: 3.5% (एमलट काडि सोडून
सवि काडिसाठी)
र्वदे शी चलन रान्सॅक्शन

1.99% (फक्त एलीट काडि धारकासाठी)

ररवाडिस ररडम्प्शन फी

रू. 99

सरचाजि
रे ल्वे ततककटे - रे ल्वे काउां टसि

रू. 30 + रान्सॅक्शन रकमेचे 2.5%

रे ल्वे ततककटे - www.irctc.co.in

रान्सॅक्शन रकमेच्या 1.8% + लागू असलेले सेवा
शल्
ु क
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रान्सॅक्शन मूल्याचे 1 % ककांवा रू. 10 ह्यापैकी जे
अधधक असेल ते

एका रान्सॅक्शनवर 1 % सरचाजि माफी (सरचाजि
वेव्हर) (सवि लागू कर+ अन्य शुल्क वगळता);

पेरोल पांपाांवर र्वकण्यात आलेले पेरोल मसग्नेचर आणण प्लॅ हटनमसाठी रू. 500 ते रू. 4000
आणण अन्य उत्पादने/ सेवा

अन्य सवि काडिससाठी रू.500 ते रू. 3000.
मसग्नेचर आणण प्लॅ हटनम काडिसाठी प्रतत क्रेडीट काडि
अकाउां टवर प्रतत स्टे टमें ट सायकल अधधकतम रू. 250
इतक्या सरचाजिवर माफी (सरचाजि वेव्हर); अन्य सवि
काडिससाठी रू. 100 प्रतत क्रेडीट काडि खाते

कस्टम्स ड्युटीचे पेमेंट

सवि रान्सॅक्शनचे 2.25% (कमीत कमी रू. 75)

लागू असलेले सवि कर वरील सवि फीस, व्याज आणण शुल्काांवर लावले जातील.


"तनयोस्जत कर" (1 जुलै, 2017 रोजी ककांवा नांतर जारी केलेल्या तनवेदनासाठी)
म्हणजे:



स्टे ट बँक काडिच्या नोंदीत राहणारे काडिधारक स्टे टमें टच्या

ताररख "हररयाणा"

- 9% सेंरल कर आणण 9% राज्य कर


काडिधारक एसबीआय काडिच्या नोंदीतील राहण्याचे राज्य करण्यासाठी
"हररयाणा" व्यततररक्तच्या तारखेला - 18% @ समस्न्वत कर

काडिधारक खात्यासाठी करण्यात येणारे सवि पेमेंटस ककमान दे य रक्कम, फीस आणण
अन्य शल्
ु क, व्याज शल्
ु क, बॅलन्स आउटस्टँ डडांग, पचेस आउटस्टँ डडांग आणण कॅश

एडव्हान्स ह्या क्रमाने सेटल करण्यात येतील (ज्यामध्ये सवि लागू कर + ईएमआय
आधाररत उत्पादनाांचे ईएमआय + 5% एकूण आउटस्टँ डडांग असेल).
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