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एसबीआय काड या सवात मह वा या अट  आ ण िनयम 

1. फ ज आ ण शु क 
A. जॉईिनंग फ ज, वा षक फ ज आ ण नूतनीकरण फ ज  

 

  एसबीआय बेड ट काडसाठ  (एसबीआय काड) जॉईिनंग फ ज, वा षक फ ज आ ण नूतनीकरण फ ज लागू आहेत. 
एका काडधारकापासून ते इतर काडधारकांपयत आ ण एका योजनेपासून इतर योजनेपयत  या िनरिनरा या अस ू
शकतात.  बेड ट काडसाठ  आवेदनपऽ भरतेवेळ  काडधारकास सांिगत यानुसार या असतील. लागू असले या 
जॉईिनंग फ ज आ ण वा षक फ ज, थेट काडधारका या खा यातून वसूल के या जातील आ ण  या म ह यातनू 
या  वसूल  के या  जातील  या  म ह या या  काड  ःटेटमटमधे  यांचा  उ लेखह   केला  जाईल.  ूायमर  
काडधारकाने घेतले या अित र  काडासाठ  िनराळ  फ ज वसूल केली जाईल. 

 

B. कॅश ऍ हा स फ ज  
 

  तातड या  ूसंगी  काडधारक  भारतातील  एट एम/कॅशपॉ स  आ ण  परदेशातील  एट ए समधून  रोख  पैसे 
काढ यासाठ  काडचा वापर वापर क  शकतो. या सव  यवहारांसाठ   शॅ झॅ शन फ ज लागू असेल आ ण  पुढ ल 
ःटेटमटमधे  ती काडधारकाकडून  वसूल  केली जाईल.    .  २.५%  कंवा  .  ३००  यातील जी  र कम  देशातील 
एसबीआय एट एम/कॅशपॉ स येथे अिधक असेल आ ण  .३००  कंवा २.५% यातील जी र कम देशातील इतर 
एट ए समधे अिधक असेल, आ ण ३%  कंवा  . ३०० यातील जी र कम आंतररा ीय एट ए समधे अिधक असेल 
या ूकारे शॅ झॅ शन फ ज लागू असेल. SBI Cards & Payment Services Private Limited (SBICPSL)  या 
धोरणातील बदलानुसार  शॅ झॅ शन फ ज लागू असेल.  वथसॉवल तारखेपासून ते सेटलमट तारखेपयत सव कॅश 
ऍ हा सेससाठ सु ा  सेवा  शु क लागू असेल. स या  सेवा  शु क ूितम हना ३.३५%  [४०.२% ूित वष] पयत 
आ ण SBICPSL  या धोरणातील बदलानुसार  शॅ झॅ शन फ ज लागू असेल. 

 

C. ओट सी  फज 
एसबीआय या  िनवडक शाखा,  एसबीआय असोिसए स  बॅ क शाखांमधे जाऊन  तेथील  पे‐ईन  ःलपमधे काड 
बमांक  आ ण  र कम  भ न  काडधारक  एसबीआय  काड  यूज  काऊंटरवर  भ   शकतो.  अँयाूकारे  बल 
भर यानंतर काडधारकाला तातड ने पोहोच पावती  दली जाईल. ह  सेवा  .१०० + सव लागू कर या दराने उपल ध 
आहे . 

 

D. शु क 
1.  SBICPSL  पुर वत  असले या  विश   सेवा  कंवा  काडधारकाचे  डफॉ स  कंवा  या या  काड खा याशी 
संबंिधत इतर बाबी यासाठ  असलेले व  वेळोवेळ  लागू असलेले खच दाम आ ण फ ज, काडधारकाने भरायचे 
आहेत. 
2. कोणतेह  खच दाम कंवा फ ज यात वेळोवेळ  यो य बदल कर याचे  कंवा कोणतेह  नवीन खच दाम कंवा 
फ ज यो य र या लागू कर याचे सव ह क  SBICPSL ःवतःकडे  राखून  ठेवत आहे. काडधारकास यासंबंिधत 
यो य ती पूवसुचना  दली जाईल. 
 

E. इंटरेःट ृ  मेस  प रयड 
  यापा‐याने सादर केले या  लेमनुसार इंटरेःट ृ  बेड ट  प रयड २० ते ५०  दवसांचा अस ूशकतो. माऽ, मािगल 

म ह यातील िश लक जर पूणपणे  लयर न के यास  कंवा काडधारकाने कोण याह  
  

एट एम / कॅशपॉ टमधून रोख पैसे काढ यास हे लागू होणार नाह . 
 



SBICPSL Pricing Policy     

 2

F. फायनॅ स शु क (सेवा शु क) 
जर  काडधारकाने  याची  सव  िश लक  पूणपणे  न  भर याचे  ःवकार यास आ ण  याने  घेतलेले  सव  कॅश 
ऍड हा सेस जोवर  परत भरले जाणार  नाह त  यावर  यवहार  के या  तारखेपासून सव  यवहारांसाठ  मािसक 
ट केवार  दरानुसार फायनॅ स शु क असेल. काड इंटरेःट दर अिनवाय असेल आ ण काडधारकाचा वापर व पेमट 
पॅटन यावर अवलंबून असेल आ ण ठरा वक कालावधीनंतर  घेतला जात असलेला आढावा  नुसार लागू असेल. 
यवहारा या  तारखेपासून फायनॅ स  शु काचा  दर कमाल  3.35%  ूित म हना  [४०.२%  ूित  वष]  पयत  वाढू 
शकतो. फायनॅ स शु काचा दर, लागू अस यास, सेवा करनुसार असेल आ ण काडावर ल आऊटःटॅ ड ंग पूणपणे 

जमा केली जात नाह  तोपयत काडधारका या खा यातून वसूल केला जाईल. 
एसबीआय काडस ऍ ड पेमट स हसेस ूा. िल. (SBICPSL)  

a. कॅश ऍड हा सवर ल फायनॅ स शु क  यवहारा या तारखेपासून ते पूण र कम भरेपयत लागू असेल. 

उदाहरण 1 ‐ काड ःटेटमट तार ख – ू येक म ह याची १५ तार ख. 

१६ जून '१५ ‐ १५ जुल ै'१५ यादर यान झालेला  यवहार 
1.  . ५००० ची  करकोळ खरेद  – २० जून ’१५ रोजी 
2.  . ७००० ची रोख  वथसॉवल – १० जुल ै'१५ रोजी 

मागील  कोणतीह   िश लक  १५  जून  २०१५  या  ःटेटमटमधून  कॅर   फॉरवड  अस याचे  गहृ त  न  धरता, 
काडधारकास  .  ७०००  या  रोख  वथसॉवलवर ल  दरानुसार  या या  १५  जुल ै या  ःटेटमटमधे  यवहाराचे 
.१२,००० आ ण ५  दवसांचे फायनॅ स  शु क  दसेल. ५ ऑगःट २०१५ अखेर असले या आऊ ःटॅ ड ंगनुसार 
काडधारकास पेमट करावे लागेल,  हणजेच ःटेटमट तारखेपासनू २०  दवसातील संपूण र कम  कंवा  कमान  यू 
अमाऊंट या दर यानची कोणतीह  र कम. कृपया न द  या क  आप या बेड ट काड आऊ ःटॅ ड ंगसाठ  केलेले 
कोणतेह   पेम ,  आप या  इएमआय  िश लकसाठ   (अस यास)  वापरले  जाईल,  यानंतर  शा ःफर  बॅल स 
(अस यास),  रटेल  बॅल स  (अस यास) यासाठ  वापरले जाऊन  शेवट  आप या  कॅश  बॅल ससाठ   (अस यास) 
ऍडजःट  केले  जाईल.  आऊटःटॅ ड ंग  रटेल  बॅल सवर  नॉन‐इंटरेःट  आकारलेला  नस यास,  यवहारा या 
तारखेपासनू फायनॅ स  शु क लागू  केले अस यास मािगल  ःटेटमट  तारखेपासून फायनॅ स  शु क आकारले 
जाईल. 

जर  ःटेटमट आऊटःटॅ ड ंगमधे  कॅश  िश लक  नस यास आ ण  मािगल  ःटेटमटपासून  कॅर ड  फॉरवड  केले 
नस यास आ ण  ःटेटमट तारखेस  रटेल  बॅल स आऊटःटॅ ड ंग  पेमट भराय या असले या तारखेस  पूणपणे 

भरला अस यास अँया बॅल सेसवर फायनॅ स शु क लागू होणार नाह . 

उदाहरण 2 – काड ःटेटमट तार ख – ू येक म ह याची २ तार ख. 

३ जानेवार  ’१५ – २ फेॄुवार  ’१५ या दर यान केलेले  यवहार 

1.  . १०००० ची  करकोळ खरेद  – ०५ जानेवार  '१५ रोजी 

2.  . ३०००० ची ऑनलाईन खरेद  – १५ जानेवार  '१५ रोजी 
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मागील कोणतीह   िश लक  ०२ जानेवार  २०१५  या ःटेटमटमधून  कॅर  फॉरवड अस याचे गहृ त न धरता, 
काडधारकास  या या ०२  फेॄुवार या ःटेटमटमधे  यवहार  के याचे  .४०,०००  दसतील. २२  फेॄुवार  २०१५ 
अखेर असले या आऊ ःटॅ ड ंगनुसार काडधारकास  पेमट करावे लागेल,  हणजेच  ःटेटमट  तारखेपासनू  २० 
दवसातील संपूण  र कम  कंवा  कमान  यू अमाऊंट या  दर यानची कोणतीह   र कम.  कृपया न द  या क  

आप या बेड ट काड आऊ ःटॅ ड ंगसाठ  केलेले कोणतेह   पेम , आप या इएमआय  िश लकसाठ   (अस यास) 
वापरले जाईल,  यानंतर शा ःफर बॅल स (अस यास),  रटेल बॅल स (अस यास) यासाठ  वापरले जाऊन शेवट  

आप या  कॅश  बॅल ससाठ   (अस यास)  ऍडजःट  केले  जाईल. आऊटःटॅ ड ंग  रटेल  बॅल सवर  नॉन‐इंटरेःट 
आकारलेला  नस यास,  यवहारा या  तारखेपासून  फायनॅ स  शु क  लागू  केले  अस यास  मािगल  ःटेटमट 
तारखेपासनू फायनॅ स शु क आकारले जाईल. 

जर  ःटेटमट आऊटःटॅ ड ंगमधे  कॅश  िश लक  नस यास आ ण  मािगल  ःटेटमटपासून  कॅर ड  फॉरवड  केले 
नस यास आ ण  ःटेटमट तारखेस  रटेल  बॅल स आऊटःटॅ ड ंग  पेमट भराय या असले या तारखेस  पूणपणे 

भरला अस यास अँया बॅल सेसवर फायनॅ स शु क लागू होणार नाह . 

दर म ह यात  केवळ  कमान  पेमट  के याने  रपेमट अनेक वष लांबते आ ण  यामुळे आप या आऊटःटॅ ड ंग 
बॅल सवरह   याज लागत असते. उदाहरणाथ  . ५,०००  या  यवहारावर दर म ह यास (दर म ह यातील  कमान 
र कम  . २०० लागू असताना) भर या जात असले या  कमान  यू अमाऊंटनुसार, पूण आऊ ःटॅ ड ंग र कम 
भर यास ४४ म हने लागतील. 

उदाहरण 3 – 

काड ःटेटमट तार ख – ू येक म ह याची २ तार ख. 

३ माच ’१५ – २ ए ूल ’१५ या दर यान केलेले  यवहार 

   1.  . ५००० ची  करकोळ खरेद  – ०५ माच '१५ रोजी 

    2.  . ६००० ची ऑनलाईन खरेद  – १५ माच '१५ रोजी 

मागील  कोणतीह   िश लक  ०२  माच  २०१५  या  ःटेटमटमधून  कॅर   फॉरवड  अस याचे  गहृ त  न  धरता, 
काडधारकास  या या ०२ ए ूल या ःटेटमटमधे  यवहार के याचे  .११,०००  दसतील. २२ ए ूल २०१५ अखेर 
असले या आऊ ःटॅ ड ंगनुसार काडधारकास पेमट करावे लागेल,  हणजेच ःटेटमट तारखेपासनू २०  दवसातील 
संपूण र कम  कंवा  कमान  यू अमाऊंट या दर यानची कोणतीह  र कम.  

. ५५० साठ   (एकूण आऊटःटॅ ड ंग या ५%) काडधारक  कमान  पेमट करत आहे असे गहृ त धर यास, २२ 
ए ूल २०१५ रोजी, इफे ट ह  रेटने फायनॅ स  शु क लागू असेल आ ण  ते एकूण आऊ ःटॅ ड ंगमधे  िमळवले 
जाईल. ३.३५% ूित म हना इफे ट ह  रेट गहृ त धर यास, फायनॅ स शु काची आकारणी खालीलूकारे केली 
जाईल: 
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. ५०००  या  िश लक वर  (५ माच  ते २२ ए ूल) ४९  दवसांसाठ :  (३.३५*१२)*(४९/३६५)*५०००/१००  =  . 

२६९.८३ 
.  ६०००  या  िश लक वर  (१५ माच  ते २२ ए ूल) ३९  दवसांसाठ :  (३.३५*१२)*(३९/३६५)*६०००/१००  =  . 

२५७.७२ 
.  १०४५०  या  िश लक वर  (२२ ए ूल  ते  ०२  मे)  १०  दवसांसाठ :  (३.३५*१२)*(१०/३६५)*१०४५०/१००  =  . 

११५.०९ 
एकूण  याज आकारणी =  . ६४२.६४ 

आऊटःटॅ ड ंग खरेद  र कम, आकारलेले  याज, लागू अस यास फ ज व शु क आ ण सव लागू कर यांची बेर ज 
हणजेच ०२  मे या ःटेटमटमधे, ३ ए ूल  '१५  ‐ ०२  मे  '१५ दर यान काडधारकाने कोणताह   यवहार  केलेला 
नाह  असे गहृ त धरता,  दसत असलेली एकूण  यू र कम.  

दर म ह यात जर काडधारक  कमान  यू र कम (५%) आ ण  याचसोबत  याजह  भरत गे यास, २० म ह यात 
(१००%/ ५% – २०) तो आऊ ःटॅ ड ंग र कम पूण भ  शकेल . 

G. पेमट  यू तारखेअखेर जर  कमान  यू अमाऊंट न भर यास ले  पेम  शु क लागू होईल. 

.० ‐  .२००  या एकूण  यू अमाऊंटसाठ  ‐ काह ह  नाह  ; 

.२०० ते .५००  कंवा  याहून अिधक एकूण  यू अमाऊंटसाठ  ‐  .१०० ; 

.५०० ते .1000  कंवा  याहून अिधक एकूण  यू अमाऊंटसाठ  ‐  .२०० ; 

.१००० ते .१०,०००  कंवा  याहून अिधक एकूण  यू अमाऊंटसाठ  ‐  .५०० ; 

.१०,००० हून अिधक एकूण  यू अमाऊंटसाठ  ‐  .७५०  

उदाहरण 1 ‐  

काड ःटेटमट तार ख – ू येक म ह याची ०२ तार ख. 

०३ जाने '१५ ‐ ०२ फेॄु '१५ यादर यान झालेला  यवहार 

    1.  . ५००० ची  करकोळ खरेद  – ०५ जाने ’१५ रोजी 

    2.  . ५००० ची ऑनलाईन खरेद  – १५ जाने '१५ रोजी 
 

मागील  कोणतीह   िश लक  ०२  जाने  २०१५  या  ःटेटमटमधून  कॅर   फॉरवड  अस याचे  गहृ त  न  धरता, 
काडधारकास  या या  ०२  फेॄुवार या  ःटेटमटमधे  यवहाराचे  .१०,०००  चे  यवहार  दसतील.  २२  फेॄुवार  
२०१५ अखेर असले या आऊ ःटॅ ड ंगनुसार काडधारकास  पेमट करावे लागेल,  हणजेच ःटेटमट तारखेपासून 
२०  दवसातील संपूण र कम  कंवा  कमान  यू अमाऊंट या दर यानची कोणतीह  र कम. 
जर काडधारकाने २२ फेॄुवार  २०१५ पयत कोणतेह  पेमट न के यास,  या यावर  . ५०० ( .५०० ‐  .१००० हून 
अिधक आ ण  .१०,००० पयत) लेट पेमट शु क लागू होईल. 

 



SBICPSL Pricing Policy     

 5

उदाहरण 2 ‐ काड ःटेटमट तार ख – ू येक म ह याची ०२ तार ख. 

०३ फेॄुवार  '१५ ‐ ०२ माच '१५ यादर यान झालेला  यवहार 

1.  . २००० ची  करकोळ खरेद  – ०८ फेॄुवार  ’१५ रोजी 
2.  . २५०० ची ऑनलाईन खरेद  – १९ फेॄुवार  '१५ रोजी 
मागील कोणतीह   िश लक  ०२  फेॄुवार   २०१५  या  ःटेटमटमधून  कॅर  फॉरवड अस याचे गहृ त न धरता, 
काडधारकास  या या ०२ माच या ःटेटमटमधे  यवहाराचे  .४,५०० चे  यवहार  दसतील. २२ माच २०१५ अखेर 
असले या आऊ ःटॅ ड ंगनुसार काडधारकास पेमट करावे लागेल,  हणजेच ःटेटमट तारखेपासनू २०  दवसातील 
संपूण र कम  कंवा  कमान  यू अमाऊंट या दर यानची कोणतीह  र कम. 

जर काडधारकाने २२ माच २०१५ पयत कोणतेह   पेमट न  के यास,  या यावर  . ५००  ( .५००  ‐  .१०००  हून 
अिधक आ ण  .१०,००० पयत) लेट पेमट शु क लागू होईल.  

H. ओ हरिलिमट शु क ‐ बेड ट िलिमटहून अिधक नसले या काडधारका या काह   यवहारांना एसबीआय काड 
सेवा  हणून  मा यता  देईल.  कृपया  न द  या क  जर आऊ ःटॅ ड ंग  र कम  बेड ट  िलिमटहून अिधक 
झा यास, ओ हरिलिमट रकमे या २.५%  कंवा  .५००, यातील जी अिधक असेल ती र कम ओ हरिलिमट 
फ   हणून आकारली जाईल. फ ज आ ण/ कंवा  याज आकारणी यामुळेह  ओ हरिलिमट ःटेटस  िनमाण 

होऊ शकते. 
 

I. जर चेक बाऊ स झाला तर चेक या रकमे या २% र कम शु क वसूल केले जाईल. ( कमान  .३५० आ ण 

कमाल  .५००). 
 

J. इतर शु क: 
 

•  इन हॅिलड चेक फ : चेक या रकमे या २%,  कमान  .३५०/‐ कमाल  .५००/‐ 
•  काड  र लेसमट फ :  .१००/‐ 
•  चाज  ःलप  रश हल फ :  .२२५/‐ 
•  चेक  पक अप ्फ :  .९०/‐ 
•  ःटेटमट  रश हल फ :  .१००/‐ ूंित ःटेटमट, २ म ह यांहून जु या ःटेटम साठ   

•  फॉरेन कर सी शॅ झॅ शन फ : ३.५%. 
फॉरेन कर सी शॅ झॅ शनचे  पांतर भारतीय  पयांमधे करताना वापरला जाणारा ए सचज रेट, 
हसा/माःटरकाड यातील जे लागू असेल,  याने ठरवला जाईल. माऽ  यवहारा या  दवशी  यां या अख यार त 

असलेला ए सचज रेट एसबीआय काडसोबत सेटल केला जायला हवा,  याची तार ख  यवहारा या तारखेहून 
िनराळ  अस ूशकते.  हसा/माःटरकाडने शेअर केले या  पांतर त भारतीय  पयांवर ३.५% फॉरेन कर सी 
शॅ झॅ शन फ  लागू होईल. 

 

2.  िलिम स 
  SBICPSL या  अंतगत  बेड ट धोरणानुसार काडधारकासाठ   बेड ट  िलिमट आ ण  कॅश  िलिमट यांची योजना 

केलेली असते (ूायमर  अकाऊंट हो डसएव याच िलिम स ऍ ‐ऑन ्काडधारकांनाह  असतात). काड देतेवेळ  या 
िलिम स  काडधारकास  सांिगत या  जातात.  काडधारकाला  बेड ट  िलिमट आ ण  कॅश  िलिम सब ल  ू येक 
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ःटेटमटमधूनह   सांिगतले  जाते.  ःटेटमट  तयार  होत  असताना  उपल ध  असलेले  बेड ट  िलिमट  ( हणजेच 
उपयोगासाठ  उपल ध असलेले बेड ट)  हे ःटेटमटचा एक भाग  हणूनच  पुरवले जाते. SBICPSL काह   विश  

कालावधीनंतर काडधारका या खा याचा आढावा घेईल, आ ण अंतगत धोरणानुसार काडधारकाचे बेड ट िलिमट 
वाढवेल  कंवा कमी करेल.  या काडधारकांना  यांचे  बेड ट  िलिमट वाढवून हवे आहे  यांनी तशी  लेखी  वनंती 
SBICPSL ला पाठवावी आ ण आपली  िमळकत जाह र करणार  कागदपऽेह   यासोबत  पुरवावीत. SBICPSL, 

ःविनणय आ ण  पुरव या  गेले या अँया न या कागदपऽां या आधारावर, काडधारकाचे  बेड ट  िलिमट वाढवू 
शकेल. 

 
 

3.  बिलंग आ ण ःटेटमट 

a)  काडधारकाला  SBICPSL कडून  मािसक  ःटेटमट  पाठवले  जाईल,  यामधे  मागील  ःटेटम नंतर 
काडधारका या खा यामधे जमा झालेली  पेम स आ ण  डे ब  झालेले  यवहार यांचा समावेश असेल. माऽ, या 
कालावधीदर यान  काड  ऍ ट ह  असायला  हवे.  SBICPSL कडे  न द  असले या  प यावर  काड  खा यातील 
यवहारांचे  हे ःटेटमट मेल केले जाईल  कंवा न द असले या ईमेल आयड वर  हे ःटेटमट पूविनयो जत तारखेस 
ईमेल केले जाईल. 

b) काडधारकास बेड ट काड  र हॉ ह ंग बेड ट सु वधा देऊ करते. ःटेटमटमधे छापले या केवळ  कमान  यू 
अमाऊंटचे पेमट कर याची िनवड काडधारक क  शकतो आ ण आप या ःटेटमटवर छापले या पेमट  यू 
तारखेपूव च असे पेमट पाठवायला हवे. बॅल स आऊ ःटॅ ड ंग नंतर या ःटेटम समधे कॅर  फॉरवड केले जाऊ 
शकते. एकूण  यू अमाऊंट  कंवा  कमान  यू अमाऊंट या वर ल कोण याह  रकमे या कोण याह  भागाचे पेमट 
कर याची िनवड काडधारक क  शकतो. मागील ःटेटम समधील कोणतीह  अनपे   कमान  यू अमाऊंट 
काडधारका या स या या  कमान  यू अमाऊंटमधे, काडधारक बेड ट िलिमटहून अिधक असले या 
आऊ ःटॅ ड ंग़सोबतच िमळवली जाईल. 
कमान  यू अमाऊंट ह  आऊ ःटॅ ड ंग अमाऊंट या ५%  कंवा  . २०० असेल (यातील जी र कम अिधक असेल 
+ सव लागू कर आ ण ईएमआय (केवळ ईएमआयआधार त उ पादनांसाठ ). कॅश  कंवा बेड ट िलिमटचे उ लंघन 
के यास ओ हरिलिमट  (ओ हएल) अमाऊंटचाह  समावेश एमएड मधे होईल. मागील ःटेटम समधे कोणतेह  

अनपेड एमएड  अस यास,  याचाह  समावेश  कमान  यू अमाऊंटमधे केला जाईल. 

 

c) काड आऊ ःटॅ ड ंगसाठ  केले या पेम सचा उ लेख  यानंतर या ःटेटम समधे केला जाईल. 
 

d) काडधारका या काड आऊटःटॅ ड ंगसाठ ची पेम स सव  कमान  यू अमाऊंट ( यामधे लागू असलेले सव कर 
+ लोन  लॅ सवर ल ईएमआय + एकूण आऊ ःटॅ ड ंग़ या ५% यांचा समावेश आहे), फ ज आ ण इतर  शु क, 
याज  आकारणी,  बॅल स  शा ःफर  आऊ ःटॅ ड ंग,  पचस  आऊ ःटॅ ड ंग  आ ण  कॅश  ऍ हा स  याबमाने 
ऍडजःट केली जातील.इ) काड खा यातील पेम स खालीलपकै  कोण याह  ूकारे करता येईल: 

e) ःटेटमट या मागील भागावर उ लेखले या मेिलंग या प यावर चेक  कंवा सा ट मेल क न. 
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चेक  कंवा सा ट आप या शहरातील कोण याह  एसबीआय काड सॉप बॉ समधे  कंवा ःटेट बॅ क ऑफ इं डया या 
विश  शाखांमधील बॉ समधे टाकून. 

“एसबीआय काड बमांक xxxxxxxxxxxxxxxx” साठ  चेक /सा ट पेएबल असावा. 

ईसीएस: मो या शहरातील इले शॉिनक  लय रंग िसःट म (ईसीएस)  ारेह  पेम स करता येतील. 

 

f)  बिलंग आऊ ःटॅ ड ंग  पेमट कर याचे  िनरिनराळे माग  एसबीआय काड  देऊ करते. मािसक  ःटेटमट या 
पाठ माग या भागावर आ ण एसबीआय काड सकेंतःथळावर हे ःप  क न दाखवले आहे. 

g)  बिलंग  तबार :    ःटेटमट  तारखेपासून  ३०  दवसां या आत  जर  काडधारकाने  SBICPSL या  िनदशनास 
यातील तफावत ल ात आणून न  द यास  यातील सव मजकूर यो य आहे आ ण काडधारकास मा य आहे असे 
समजले जाईल आ ण या तफावतींमधे SBICPSL ला त य आढळायला हवे. अँयाूकारची मा हती  िमळताच, 
SBICPSL  शु क  कदािचत  ता पुरते  उलटे  फरवेल.  यानंतर या  तपासणी या  पूततेनंतर,  अँयाूकार या 
शु काची जबाबदार  काडधारका या खा याची असेल. ूित चाज  ःलप  .२२५ याूमाणे चाज  ःलप  रश हल 
शु कासह  यानतंर या ःटेटमटमधे शु क पूव सारखे केले जाईल. 

h) माहक तबारिनवारण: सव तबार  नोडल ऑफ सरकडे, पीओ बॅग २८ ‐ जीपीओ, नवी  द ली ‐ ११०००१  कंवा 
Nodalofficer@sbicard.com  येथे ईमेल ारे पाठवा यात. 

i) संपक साध यासाठ  तपिशल: 

सव दरू वनीं ारे : ३९ ०२ ०२ ०२ (मोबाईल फोनव न संपक साधताना आधी आप या शहराचा एसट ड  कोड लावा)  

बीएसएनएल/एमट एनएल : १८६० १८० १२९०/१८०० १८० १२९०  

एसबीआय रे वे बेड ट का साठ  : एसबीआय रे वे बेड ट का  हे पलाईनशी भारतातून कोठूनह  संपक साधा. 

सव दरू वनींव न   : ३९ ०२ १२ १२ (मोबाईल फोनव न संपक साधताना आधी आप या शहराचा एसट ड  कोड 
लावा)  

बीएसएनएल/एमट एनएल : १८०० १८० १२९५ 

पऽ यवहार:  मेल ारे,  यवःथापक  ‐  माहक  सेवा,  SBI Cards & Payment Services Pvt. Ltd.,  ड एलएफ 
इ फ िनट   टॉवस,  टॉवर  सी,  १२वा  मजला,  लॉक  २,  इमारत  ३,  ड एलएफ  सायबर  िसट ,  गुरगाव  १२२००२ 
(हरयाणा) भारत यांना, www.sbicard.com   कंवा पीओ बॉ स २८ ‐ जीपीओ, नवी  द ली ‐ ११०००१ येथे िलहा. 

ईमेल ारे feedback@sbicard.com  येथे संपक साधा. 
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4.  ड फॉ ट 
  ड फॉ ट ूसंगी, काड खा यावर ल आऊ ःटॅ ड ंग या सेटलम साठ  काडधारकास पोःट‐फॅ स‐टेिलफोन‐ईमेल‐

एसएमएस मेसे जंग आ ण /  कंवा थड पाट या सेवां ारे त संबंधी आठवण क न दे यास‐पाठपरुावा कर यास‐
यूज वसूल क न घे यास वेळोवेळ   रमा डस पाठवली जातील.  यासाठ  योजना कर यात आले या  
कोण याह  थड पाट ने, वसूलीसाठ  असले या वतना या िनयमांनुसारच कायवाह  करावी. 

  काड खा यावर ल एकूण आऊटःटॅ ड ंगसह, खा यातून आकारणी कर यास लागू असलेले परंतु अ ापी वसूल न 
झालेली शु के  वर त  यू होतील आ ण  दवाळखोर   कंवा ूायमर  काडधारका या मृ युूसंगी SBICPSL मधे 
भरावी लागतील आ ण काड खाते  वर त र  होईल. काड खा यातील आऊ ःटॅ ड ंग या वसूलीसाठ  ूायमर  
काडधारकाची  मालम ा  जबाबदार  राह ल  आ ण  यासंबंधी  येणारा  सव  खच  यापासून,  यामधे  कायदेशीर 
स याची  फ   आ ण  अँया  आऊ ःटॅ ड ंगची  वसूली  करताना  येणारा  खच  याचा  समावेश  आहे, 
एसबीआयसीपीएसएल चा बचाव कर यात आलेला आहे. अँया वसूलींसाठ , SBICPSL या स या या दरानुसार 
फायनॅ स शु काची आकारणी करणे चाल ूठेव यास SBICPSL ला अिधकार आहे. 

 

5  काडधारक वाचे टिमनेशन /  र होकेशन  
a)  SBICPSL ला  िल खत  ःव पात  वनंती  कंवा  एसबीआय या काड  हे पलाईनला फोन क न आ ण काड 
(का स)  ितरपे कापून काडधारक क हाह  करारसमा ी क  शकतो.  िल खत ःव पातील  वनंतीनुसार ऍड ऑन 
का सनाह   समा व   करता  सव  काडस  र   होतील.  काड  खा यावर ल  सव  आऊ ःटॅ ड ंग  रकमांचे  पेमट 
झा यानंतरच काड र  होईल. ूो‐राटा त वानसुार वा षक, जॉईिनंग  कंवा नूतनीकरण फ ज परत  दली जाणार 
नाह . 

b) जर SBICPSL ला  यवसाय  कंवा सुर ा यासंबंधीची कारणे आ ण /  कंवा कायदेशीर एज सी आ ण /  कंवा 
कोण याह  सरकार  संःथेकडून  वनंती आ यास आ ण /  कंवा SBICPSL व ित या माहकांना लागू असलेली सव 
कायदेशीर कारणे व बंधने यासाठ  काडधारक या खा यावर ल िनबधी, र  करणे  कंवा िनलंबन करणे यासारखी 
कायवाह  कोण याह   णी, कोणतीह  पूवसुचना न देता SBICPSL क  शकते. 

काडधारकाकडून  यू पेमटचे  डफॉ ट  कंवा ए ःटडेड बेड ट िलिमटचे उ लंघन झा यास SBICPSL बेड ट काड 
सु वधा िनलंबीत क  शकते. करारा या समा ीनतंर  कंवा काड खा या या िनलंबनादर यान काडचा वापर होता 
कामा नये.  

c) अँया प र ःथतीत, काडधारकाने (कोणताह  ड फॉ ट  कंवा काय ानुसार आवँयक इतर नोट स) खा यावर ल 
एकूण आऊ ःटॅ ड ंग  बॅल स  वर त SBICPSL कडे जमा करायला हवा. यामधे करारानुसार SBICPSL कडे 
यू असले या सव  रकमा,  यामधे सव  यवहार आ ण खा यावर अ ापी लागू न  केले या इतर  रकमा यांचा 
समावेश आहे, याचा समावेश आहे. काडधारक जोवर असे  यूज ्पूणपणे भरत नाह  तोपयत  याचे खाते बंद झाले 
आहे असे गहृ त धरले जाणार नाह . 
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6.   काड गहाळ होणे /  याची चोर  होणे /  याचा दु पयोग होणे 

a) ूायमर   कंवा इतर कोणतेह  अित र   बेड ट काड गहाळ होणे, हरवणे, चोर स जाणे,  नुकसान होणे, ूा  

हावयाचे असूनह  यो य  वेळ  ूा  न होणे  कंवा आप या संमतीिशवाय काड वापरले जात आहे असा संशय 
काडधारकास येणे अँया सव ूसंगांची मा हती काडधारकाने SBICPSL ला एसबीआय काड हे पलाईनवर संपक 
साधून  त काळ  ायला  हवी.  काड  गहाळ  झा याची  सुचना  दली  गे यानंतर  जर ह   काड  सापडले  तर ह  

काडधारकाने  याचा कोण याह  प र ःथतीत वापर क  नये आ ण काडधारकाने असे काड  ितरपे दोन भागात 
कापून टाकावे.  

• काडधारक आय हआर मधे  कंवा आम या website www.sbicard.comor  या     
 संकेतःथळावर जाऊन एसएमएसआधार त सेवे ारे आपले काड त काळ  लॉक क  शकतो. 
• एसएमएस ारे आपले  गहाळ झालेले  / चोर स  गेलेले काड  लॉक कर यासाठ ,  BLOCK  XXXX  हा  एसएमएस 

आप या न दणीकृत मोबाईल बमांकाव अन ५६७६७९१ या बमांकावर करा.  (XXXX = आप या काड बमांकाचे 
शेवटचे ४ बमांक). आपण अशी  वनंती के यानंतर ५  िमिनटां या आत आप याला क फमशन एसएमएस न 
आ यास, आपले काड  लॉक झालेले आहे असे  कृपया समजू नका.  कृपया  हे प लाईनला फोन क न आप या 
काडचा दु पयोग होऊ नये यासाठ   वर त  लॉक करा. 

 

b) काड गहाळ झा यानंतर  यासंबंधी SBICPSL ला मा हती देईपयत जर  या काड ारे कोणतेह   यवहार झाले 
तर  यासाठ   SBICPSL ला जबाबदार धरता  येणार  नाह  आ ण काडधारकच अँयाूकार या  यवहारांसाठ  

जबाबदार असेल. काड  गहाळ झा याबाबत  SBICPSL ला  यो य  प तीने  ूा  झाले या  नोट फ केशननतंर, 
काडधारकाची  यानंतरची  जबाबदार   कमाल  .  १०००  पयत  गहृ त  धरली  जाईल  (एसबीआय  गो ड 
काडधारकांसाठ   ‐ काह  नाह ). काड गहाळ होणे  कंवा चोर स जाणे याबाबत SBICPSL ला कळ व यािशवाय, 
काडधारकाने काड  (का स)  या  चोर ब ल  पोिलसांना कळवनू  तशी  एफआयआर  ह   न दवायला  हवी.  माऽ 
काडधारका या  संमतीने  कंवा  अित र   काडधारका या  संमतीने  कोणी  काड  हःतगत  क न  याचा  कंवा 
पीआयएन चा दु पयोग के याने सव हानीस सवःवी काडधारकच जबाबदार असेल.  

 

c) काडधारका या अूामा णक  कृतीमळेु झाले या सव  हानीस काडधारकच जबाबदार असेल. काड वापरा या 
संबंधी काडधारकाने यो य ती काळजी  घेतली न  घेत यास उ वऊ शकतील अँया सव हानीस काडधारकासच 
जबाबदार धरले असेल. SBICPSL  ने नमूद  केले या सव सुर ा घटकांचे काटेकोर पालन न कर याने होणार  
हानीसदे खल काडधारकच जबाबदार असेल.  

 

d) काड  कंवा  पीआयएन गहाळ  होणे,  याची चोर   होणे  कंवा  दु पयोग  होणे यासंबंिधत संयु क  वाटणार  
मा हती , काडधारक  कंवा अ य कोणीह  अित र  काडधारक यांचा संदभ न देता पोिलस  कंवा तँयाच ूकार या 
संःथांना SBICPSL देऊ शकेल.  

 

e) आप या बेड ट काड खा या या संपक तपिशलामधे बदल झालेले अस यास  यासंबंधी आप या नवीन तसेच 
यंऽणेत  न द  असले या  जु या  प यावर  कळ वले  जाईल. आप या  स या या  तपिशलाची  मा हती आम या 
रेकॉ समधे असावी असा आमचा आप याला स ला आहे. 

 

8. ूकट करण 

  काडधारकास याचे  ान आहे क  काडधारकाची मा हती, या संबंधी काडधारकास कोणतीह   पूवसुचना न  देता, 
स या कायरत असले या  कंवा भ वंयात िनमाण झाले या बेड ट  युर ना सांग याचा अिधकार SBICPSL ला 
आहे. आ ण ह  मा हती काडधारका या कोण याह  सकारा मक  कंवा नकारा मक कृती /  डफॉ ट यासंबंधी असू 
शकते. अँया ूकार या मा हतीचे न द बेड ट  युरो या अहवालामधे हो यास ४५‐६०  दवसांचा कालावधी लागू 
शकतो. 
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  भारत  सरकार आ ण  रझ ह  बॅ क ऑफ  इं डया  (आरबीआय)  यां या  संयु   व माने  Credit Information 

Bureau India Ltd. (CIBIL) ची िनिमती भारतीय अथ  यवःथेचे काय आ ण  ःथरता यां यात सुधारणा  हावी 
यासाठ  कर यात आलेली आहे.  बॅ स ्आ ण  व ीय संःथा यां यादर यान मा हतीची  देवाणघेवाण सुरळ त 
हावी आ ण  या ारे िनरिनरा या संःथांकडून उ म बेड ट सेवा िमळ यास काडधारक पाऽ  हावेत, यासाठ  ह  

कृती आरबीआय घेत असले या ूय ांना अनुस नच आहे. 
 

  काडधारकास याचीदे खल जा णव आहे क  काड खा याचे काय यो यूकारे चालावे,  याची पडताळणी यो यूकारे 
हावी आ ण इतर ूशासक य  सेवा यासाठ  काडधारकाची मा हती,  यामधे  पेमटमधील  डफॉ टचाह  समावेश 
आहे,  व ीय संःथा ‐ मालक आ ण SBICPSLसाठ  कायरत असले या इतर थड पाट ना सांग याचा SBICPSL 
अिधकार आहे.  

  SBICPSL या  कोण याह   पालक,  दु यम  सहा यक  संःथा,  संल न  संःथा  आ ण  सहा यक  संःथेस 
काडधारकाची मा हती SBICPSL  कंवा  ित या घटक संःथा, दु यम सहा यक संःथा, संल न संःथा आ ण  / 

कंवा सहा यक संःथा यांचे माकट ंग ‐ िनरिनरा या उ पादनांचे सादर करण ‐ सेवा यासाठ  सांग याचा अिधकार 
SBICPSL ला आहे.  

एसबीआय काडासंबंिधत अ यंत मह वा या अट  आ ण िनयम www.sbicard.com  येथेह  उपल ध आहेत. 
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1: शु कांचा तपिशल 

फ ज   

जॉईिनंग फ ज (एकदाच)  . ४९९९ पयत 
वा षक फ ज (ूित वष)  . ४९९९ पयत 
ऍ  ऑन ्फ  (ूित वष)  नाह  
   

ए ःटडेड बेड ट   

 
इंटरेःट ृ  बेड ट  प रय  

२०‐५०  दवस (केवळ  करकोळ खरेद  आ ण मािगल म ह यातील 
आऊ ःटॅ ड ंग बॅल स पूण भरला अस यासच लागू) 

फायनॅ स शु क #  ३.३५% ूित म ह यापयत (४०.२% ूित वष)  यवहारा या 
तारखेपासनू 

 
कमान  यू अमाऊंट 

एकूण आऊ ःटॅ ड ंग या ५% ( कमान  . २००) + सव लागू कर + 
इएमआय (कज घेतले अस यास) 

  

कॅश ऍ हा स  
  
कॅश ऍ हा स िलिम  

बेड ट िलिमट या ८०% पयत (कमाल १२००० /  दवस सोने व 
टायटॅिनयमसाठ   दवस आ ण १५००० /  दवस  लॅट नम का स 
आ ण 

ृ  बेड ट  प रयड नाह  
फायनॅ स शु क # ३.३५% ूित म हना पयत (४०.२% ूित वष)  वथसॉवल तारखेपासनू 
कॅश ऍ हा स फ ज  
एसबीआय एट ए स/इतर देशी एट ए स २.५% ‐  कमान  . ३००     
आंतररा ीय एट ए स ३.०% ‐  कमान  . ३०० 
  

इतर शु क आ ण फ ज  

कॅश ओट सी   . १०० 

चेक  पकअप ् . ९० 
चेक बाऊ स / इन हॅिल  चेक चेक या रकमे या २% ( कमान  . ३५९ आ ण कमाल  . ५००) 
ःटेटमट  रश हल . १०० ूित ःटेटमट (>२ म हने जुने) 
चाज  ःलप ् रश हल   . २२५ ूित चाज  ःलप 
ले  पेम  काह  नाह  ‐  .० ‐  .२००  या एकूण  यू रकमेस; 
 .१०० ‐  . २०० हून अिधक आ ण  .५०० पयत या एकूण  यू 

रकमेस; 
 .२०० ‐  . ५०० हून अिधक आ ण  .१००० पयत या एकूण  यू 

रकमेस; 
  

 .५०० ‐  . १००० हून अिधक आ ण  .१०००० पयत या एकूण  यू 
रकमेस; 
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वर ल सव फ ज,  याज आ ण शु क यावर सव लागू असलेले कर आकारले जातील. 

काडधारका या खा यासाठ   केली जाणार  सव  पेम स ह   कमान  यू अमाऊंट( यामधे सव लागू कर  + लोन 
लॅ सवर ल इएमआय + एकूण आऊ ःटॅ ड ंग या ५% यांचा समावेश असेल), फ ज आ ण इतर शु क,  याज 
आकारणी  ,  बॅल स शा ःफर आऊ ःटॅ ड ंग, खरेद  आऊ ःटॅ ड ंग आ ण कॅश ऍ हा स यानुसार  सेटल ्केली 
जातील. 

* 

# काड फायनॅ स  शु क  हे अिनवाय असेल आ ण काडधारकाचा वापर व  पेमट  पॅटन यावर अवलंबून असेल आ ण 

ठरा वक कालावधीनंतर घेतला जात असलेला आढावानुसार लागू असेल. 

 .७५० ‐  . १०००० हून अिधक एकूण  यू रकमेस;  
  

ओ हरिलिमट ओ हरिलिमट अमाऊं या २.५% ( कमान  . ५००) 
काड  र लेसमट . १०० 
इमज स काड  र लेसम  
(परदेशी असताना) 

ऍ चुअल कॉः  ( कमान $१७५) 

फॉरेन कर सी शॅ झॅ शन क हजन माक अप:् ३.५% 
रवॉ स  र ं शन फ  . ९९ 

  

सरचाज  
रे वे ितक टे ‐ रे वे काऊंटस . ३० + शॅ झॅ शन अमाऊंट या २.५% 
रे वे ितक टे ‐ www.irctc.co.in शॅ झॅ शन अमाऊंट या १.८% + सेवा शु क,  लागू अस यास 

  
पेशोल आ ण सव उ पादने / पेशोल 

पंपावर 
िस नेचर आ ण  लॅट नम का ससाठ   . ५०० आ ण  . ४००० 

वकले या सेवा दर यान या एका शॅ झॅ साठ  २.५% सरचाज वे हर (इतर सव लागू 
कर + इतर शु क वगळता);  .५०० आ ण  .३००० इतर सव 
का ससाठ  

  
 िस नेचर आ ण  लॅट नम का ससाठ  कमाल सरचाज वे हर  . २५० 

ूित ःटेटमट सायकल ूित बेड ट काड खाते;  .१०० ूित बेड ट काड 
खाते इतर सव का ससाठ  

  
 शॅ झॅ शन अमाऊं या २.२५% ( कमान  . १०) िस नेचर आ ण 

लॅट नम का ससाठ  शॅ झॅ शन अमाऊं  <  . ५००  आ ण >  . 

४,०००; अमाऊं स <  . ५०० आ ण >  . ३,००० इतर सव का ससाठ  
  

कःट स ् युट चे पेमट शॅ झॅ शन अमाऊं या २.२५% ( कमान  . ७५) 


